
 
 

(2)اس امترة الإفطاح رمق   

 2322 -9 -03أ شير املنهتية ب  دسعةنو  املرحوية امنخاجئ عن ابلإفطاح خاضة اس امترة

 
 :أ وًل معوومات عامة عن امرشكة 

مس امرشكة    املغفةل امعامة  سوراي املسامهة MTN :اإ

 

 جشغيل ش بكة خووي :امنشاط امرئييس نورشكة 

 

وشاء امرشكة اترخي امسجل امخجاري بارةاترخي امل  اترخي الإدراج يف امسوق  اترخي اإ

- 26/3/2332 6/2/2332 21/2/2001 

 

 :رأ س املال املرصح بو واملدفوع وعدد ال سيم املطدرة

 رأ س املال املرصح بو رأ س املال املدفوع عدد ال سيم عدد املسامهني يف هناية امفرتة

 1,500,000,000 1,500,000,000 3,000,000 مسامه  25

 

 :رئيس وأ عضاء جموس الإدارة واجليات اميت ميثووهنا

 امرمق الامس امطفة اجلية اميت ميثووهنا وس بة املوكية

دارة هفسو % 1  2 جامل رمضان رئيس جموس اإ

 فستاه ثييل  % 24,49
انئب رئيس جموس 

دارة  اإ
 2 ابمس امخايج

 0 عزيم ميلايت عضو نكيشناهفس خكوم موابيل كومي  % 71,48

 1 هطري س بح عضو هفسو % 0.5

 2 جورج فاكياين عضو هفسو % 0.5

 

 (املدير امعام)املدير امخنفيذي  امس يد اسامعيل جارودي

 مدكق احلساابت حمي ادلين اخلطيبامس يد 

 بناء امليندس امعريب –اجسرتاد املزة 

 9494 11 963+ت 

 594 6666 11 963+ف 

www.mtn.com.sy 

 .رشكة وموكعيا الامكرتوينعنوان ورمق امياثف وفاكس ام 

  

 



 
  امسيمكيَ  

 املمية الامسية *املمية ادلفرتية املمية امسوكية ههناية امفرتة

- 20132.29 500 

 حتسب املمية ادلفرتية بخلس ي حلوق املوكية عىل عدد ال سيم بهناية امفرتة* 

 املمية امسوكية نورشاكت املدرجة*            

 :رحويةموخص امنخاجئ امل     

 امنخاجئ ال ومية امللارهة بياانت امفرتة احلامية بياانت هناية امس نة امسابلة %امخغيري

 مجموع املوجودات 48,394,549,574 42,730,669,028 20%

 حلوق املسامهني 7,206,886,002 8,464,418,674 (22%-)

 
آخر زالزة  بياانت لآخر جسعة أ شير هفس امفرتة من امس نة امسابلة  يرأ ش أ

 

 
 ضايف الإيرادات 11,350,188,327 32,096,542,242 11,381,974,307 02031203520012

 
 ضايف امرحب كبل امرضيبة 2,072,317,155 2033202340032 2,276,646,559 2030202620050

 
 خمطص رضيبة ادلخل عىل ال رابح 234,528,815 31100220033 282,109,090 33203610235

 
 ال كوية يف ال رابححلوق  - - - -

 
 ضايف ادلخل 1,837,788,340 1062305530332 1,994,537,469 1012602320222

 رحب امسيم 612.6 20322.03 664.85 20143.23 

:خالضة عن هخاجئ أ عامل امرشكة            

جيازه مبا ييل 2322ملد شيد امربع امثامر من عام          :ثطورًا موحوظاً يف أ وشطة وفعاميات امرشكة ميكن اإ  

 حير بدأ ت امرشكة : مذابعة مرشوع ثطوير وحتسني أ داء ش بكذنا وأ داء حكنوموجيا املعوومات متاش ياً مع امخطور امرسيع مخكنوموجيا الثطالت

آن واحد مع مراعاة حتدير امبنية امخحخية مخكل احملطات بشلك يوفر ميا كاعدة  2G &3G خدميت مخدمع بخحدير ش بكة حمطاهتا امراديوية  يف أ

 .كوية نومنو يف املس خلبل

 حير  :امعمل عىل خوق منخجات وخدمات ممتزية ثدناسب مع احذياجات مجيع املشرتكني عىل اخذالف مس خوايهتم و اميت جشمل اكفة أ رجاء املطر

طالق مجموعة م  دمب، احلسكة وامسويداء)ن امعروض امناحجة يف مناطق ومدن حمددة مت اإ ىل ثلدمي ابكة من امعروض املمية اخلاضة   (اإ ضافة اإ اإ

خل : بشير رمضان املبارك مشوت خمخوف اجملالت رشادات دينية، وسائل حرفيو ثفاعوية، اإ جيااًب يف ثفعيل معوية     ...ثعامي واإ أ ثرت مبجمويا اإ

 .كني وجرسيع ورش امخلنيات اجلديدةامخواضل مع املشرت 

  طالق سوسةل من املبادرات : الاس مترار يف معب دور فعال عىل ضعيد املسؤومية الاجامتعية والامزتام بلضااي اجملمتع امسوري ذ كامت امرشكة ابإ اإ

خل : وامربامج مشوت خمخوف املطاعات  اميت لكت اس خحسااًن كبرياً وسامهت يف و  ...امخعوي، امطحة، امرايضة، دمع ذوي الاحذياجات اخلاضة، اإ

 .ثعزيز مفيوم املواطنة امسومية 

  جاممية ملارهة % 3.23زايدة بنس بة  2322ملد أ ظيرت امنخاجئ املامية مغاية امربع امثامر من يراداتيف الإيرادات الإ هفس امفرتة من امعام امسابق  ابإ

 . مرية سورية 1652.30ميطل اإىل % 22يم بنس بة كام ارثفع رحب امس . مويار مرية سورية 02مذجاوزة بذكل 

 

ىل ما كامت بو امرشكة خالل امفرتة املاضية من خطوات جدية يف سبيل حرش يد مطاريفيا امدشغيوية مما أ دى اإ  ىل زايدة جتدر الإشارة يف ىذا امس ياق اإ

عادة % 22ال رابح امدشغيوية بنس بة    .حطة املؤسسة امعامة مالثطالت ملارهة بنفس امفرتة من امعام امسابق وذكل بعد اإ

 ثوكيع رئيس جموس الإدارة              26/23/2322اترخي 
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