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 معلومات عن الشركة        1

 

ومسجلة في الجمهورية العربية السورية  عامة سوريا المساهمة المغفلة العامة "الشركة" هي شركة مساهمة مغفلة MTNشركة 

من قبل شركة انفستكوم موبايل كوميونيكاشن  %72.98إن الشركة مملوكة بنسبة  تقوم بتقديم خدمات االتصاالت الخليوية.

 محافظة ريف دمشق. -ليمتد. تمارس الشركة نشاطها في الجمهورية العربية السورية. مركز الشركة المسجل هو داريا 
 

، مسجلة وتمارس Group Limited   MTN هي فستكوم موبايل كوميونيكاشن ليمتدإن الشركة االم الرئيسية لشركة ان

 نشاطاتها في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.
 

)سابقاً  لالتصاالت السورية شركة/ آ ( بين ال10رقم    BOTتم توقيع عقد بناء وتشغيل وتحويل ) مشروع  2001شباط  12في 

)"اإلدارة"( وشركة انفستكوم غلوبال المحدودة )"المتعهد"( يلتزم المتعهد بموجبه بتوريد وتركيب ة العامة لالتصاالت( المؤسس

 .2001شباط  14" على أن تبدأ الشركة عملياتها قبل GSMالتجهيزات الالزمة لبناء شبكة اتصاالت خليوية "
 

االتفاق على منح تراخيص االتصاالت النقالة في سورية وإنهاء عقد بناء وتشغيل  محضر توقيع 2014تموز  10تم بتاريخ 

 MTNلالتصاالت وشركة انفستكوم غلوبال المحدودة وشركة  السورية / آ ( بين الشركة10رقم   BOTوتحويل ) مشروع 

المصادقة على قرار  ت. تم2014ين األول تشر 30تفاقية اإلنهاء بتاريخ لتوقيع على اوعليه تم ا العامة سوريا المساهمة المغفلة

رية من قبل مجلس الوزراء في الجمهو / آ (10رقم   BOTتفاقية إنهاء عقد بناء وتشغيل وتحويل ) مشروع منح الترخيص وا

  .2014كانون األول  31بتاريخ  1/20730رقم  العربية السورية بموجب الكتاب

الصادرة عن  العامة سوريا المساهمة المغفلة MTNتم بدء العمل بالرخصة الممنوحة لشركة  2015كانون الثاني  1بتاريخ 

 2015كانون الثاني  1يسري هذا الترخيص ابتداًء من تاريخ  .)ممثلة عن الحكومة السورية( الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

خيص االتصاالت للشركة إنشاء وتركيب وتملك وتشغيل وإدارة وتقاضي عائدات وتقديم . يتيح تر2034كانون األول  31ولغاية 

الخدمات المرخصة على شبكة االتصاالت العمومية النقالة وفقاً لوثيقة الترخيص، كما يتيح ترخيص الترددات للشركة حقاً 

لصلة النقالة الخاصة بها، وتقديم الخدمات ذات احصرياً باستخدام الحزم الترددية الراديوية المخصصة لتشغيل شبكة االتصاالت 

 عليها.

وفقاً لوثيقة الترخيص االفرادي الخاصة لتشغيل شبكات االتصاالت العمومية النقالة الصادرة عن الهيئة الناظمة لقطاع 

رخص له شركة قام الم سوريا المساهمة المغفلة العامة MTNالممنوحة لشركة  االتصاالت في الجمهورية العربية السورية

MTN آب ليرة سورية خالل شهر  25,000,000,000بتسديد بدل الترخيص االبتدائي البالغ  العامة سوريا المساهمة المغفلة

كما ستسدد للحكومة السورية عن طريق الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت، طيلة مدة  .2015كانون الثاني وشهر  2014

 يرادات على النحو التالي: غ المستحقة من تقاسم اإل، المبالعاماً  20الترخيص البالغة 
 

 .2015كانون األول  31حتى  2015كانون الثاني  1من اإليرادات الخاضعة لتقاسم اإليراد من تاريخ سريان الترخيص في  50%

 .2017و 2016من اإليرادات الخاضعة لتقاسم اإليراد عن عامي  30%

 .2034الى  2018اإليراد عن باقي االعوام من من اإليرادات الخاضعة لتقاسم  20%
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      2
 

 أسس اإلعداد 2-1
 

للسياسات المحاسبية المتبعة  وفقاً  2018 حزيران 30في المنتهية  أشهر الستةالمرحلية المختصرة لفترة  تم إعداد البيانات المالية

ات متطلبب للوفاء الشركةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة من قبل إدارة  .2.2المبينة في اإليضاح  من قبل الشركة

 مجلس المحاسبة والتدقيق.
 

 لسنوية،اإلعداد البيانات المالية إن البيانات المالية المرحلية المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة 

التي نتائج األعمال المتوقعة للسنة  ال تمثل بالضرورة 2018 حزيران 30أشهر المنتهية في  الستةكما أن نتائج األعمال لفترة 

 .2018كانون األول  31في ستنتهي 

 للشركة. ختصرة والتي تمثل العملة التشغيليةالبيانات المالية المرحلية الم عدادإن الليرة السورية هي عملة إ

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-2

 

 أعدت البيانات المالية المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية:
 

 إثبات اإليراد 
 يتم االعتراف باإليراد عندما ياون من المتوقع أن يرود بمنافع اقتصادية على الشراة ويمان قياسه بموثوقية.

منها أية حسومات وضرائ  ورسوم مبيرات. اما يج  أن  اً حللمقابل المستلم مطرومة الرادلة يتم قياس اإليرادات بالقي
 عتراف باإليرادات:المرايير المحددة التالية قبل االتتحقق 

 
 تقديم الخدمات

 عتراف بإيراد رسوم وصل الخطوط الجديدة للبطاقات الالحقة الدفع عند نقطة البيع. أما رسوم وصل الخطوط الجديدةيتم اال
عتراف بإيرادها عند بدء استخدام الخط المسبق الدفع من قبل الزبون، يتم االعتراف بإيرادات للبطاقات المسبقة الدفع فيتم اال

خدمات االتصاالت الخليوية عندما تاتس . تقوم الشراة في نهاية ال شهر بتقدير قيمة اإليرادات الناجمة عن الخدمات المقدمة 
ة ال شهر. يتم إثباتها في نهايم المطالبة بها وذلك وفقاً الستخدام الزبائن الفرلي لخدمات الشراة ويتم الى الزبائن والتي لم تت

 أرباح مؤجلةا بطاقات التربئة للخطوط المسبقة الدفعبالخدمات التي سيتم تقديمها في الفترات المستقبلية المرتبطة ب عترافاال
لفرلية المستهلاة ا الخدماتاد بطاقات التربئة للخطوط المسبقة الدفع بناء على قيمة بإير راففي بيان المراز المالي، ويتم االعت

 من قبل الزبائن.
 

 إيرادات الفوائد
 ستخدام طريقة سرر الفائدة الفرلي.ات الفوائد عندما تستحق الفائدة بيتم إثبات إيرادا

 
 ضريبة الدخل

.  يتم قياس الموجودات 12ومريار المحاسبة الدولي رقم  المالية السوريةيتم احتسا  ضريبة الدخل بما يتوافق مع القوانين 
والمطلوبات الحالية المترلقة بضريبة الدخل للفترة الحالية والفترات السابقة بناًء على المبلغ المتوقع استرداده أو دفره للجهات 

 ضريبة الدخل هي تلك التي تم تشريرها الضريبية. إن مردالت وقوانين ضريبة الدخل المستخدمة الحتسا  مبلغ مخصص
 اما في تاريخ قائمة المراز المالي.

 

يتم احتسا  الضرائ  المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على اافة الفروقات الزمنية المؤقتة في تاريخ قائمة المراز المالي. 
ي ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إماانية يتم مراجرة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ قائمة المراز المال

 االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو الياً.
 

يتم احتسا  األصل وااللتزام الضريبي المؤجل وفقاً للنس  الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تحقق األصل أو تسوية االلتزام 
 تاريخ قائمة المراز المالي.الضريبي المؤجل بناء على القوانين القائمة في 

 

يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية المترلقة بالضريبة، إذا اان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة مخصص ضريبة 
الدخل بحيث تاون ضريبة الدخل المؤجلة هي لنفس المؤسسة الخاضرة للضريبة والجهات الرسمية المسؤولة عن ضريبة 

 الدخل.
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 )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      2
 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-2

 
 العمالت األجنبية

يجري قيد المرامالت المسجلة بالرمالت األجنبية، بأسرار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المرامالت. اما يراد تحويل 
المسجلة بالرمالت األجنبية بأسرار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المراز الموجودات والمطلوبات ذات الطبيرة النقدية 

المالي. تؤخذ جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل إلى قائمة الدخل الشامل. إن البنود غير النقدية المقاسة بالتالفة 
 رامالت المبدئية.التاريخية بالرمالت األجنبية يتم تحويلها بأسرار الصرف السائدة بتاريخ الم

 

 مزايا الموظفين 
 ماافآت نهاية الخدمة للموظفين

روات   جان  والتي تحتس  انسبة منتماعية عن موظفيها المواطنين واألتقوم الشراة بدفع اشترااات إلى هيئة التأمينات االج
النظام والتي تحتس  امصاريف عند لتزامات الشراة تاون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا االموظفين. إن 

 تابدها.
 

 مزايا أخرى قصيرة األجل
ين مخصصات تلك الفترة. يتم تاويتم إقرار الماافآت التي تصرف للموظفين فيما يترلق بما يقدمونه من خدمات انفقات خالل 

زامات بديل فرلي غير تسوية االلت جازات المتراامة وللمزايا قصيرة األجل غير التي لم يتم تسويتها عندما ال ياون هناكلإل
 مع االيفاء بأحد الشروط التالية على األقل:

  المالية، أو البياناتهناك خطة رسمية حيث يتم تحديد المبالغ المفروض سدادها قبل وقت إصدار 

 ان تحديد متحقيق مرايير الماافآت المتفق عليها مسبقاً خلق توقع منطقي من جان  الموظفين بالحصول على ماافأة وي
 المالية. البياناتالمبلغ قبل وقت إصدار 

 
 التسويات النقدية -الدفرات القائمة على األسهم  

يستلم موظفو الشراة )بما في ذلك اإلدارة التنفيذية( ماافآت على شال حقوق في إرتفاع أسرار األسهم والتي يمان تسويتها 
 نقدا فقط )"مرامالت يتم تسويتها نقدا"(.

 
، يتم قياس تالفة المرامالت التي يتم تسويتها نقدا بالقيمة الرادلة بتاريخ منح هذه الحقوق والمحسوبة بالرجوع إلى األسرار مبدئيا  

المرلنة للمات  الرئيسي للشراة. يتم إعادة قياس القيمة الرادلة لهذه الحقوق وااللتزام الناتج عنها على مدى فترة المنح بتاريخ 
 الية إلى أن يتم تسويتها وإثبات جميع التغيرات في القيمة الرادلة امصاريف مزايا الموظفين.إعداد التقارير الم

 التصنيف كمتداول وغير متداول 
تقوم الشراة بتصنيف الموجودات والمطلوبات في قائمة المراز المالي اموجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة. تصنف 

 ياون: الموجودات على أنها متداولة عندما
 من المتوقع تحقق قيمتها أو أن ياون محتفظا بها بغرض البيع أو أنها ستستخدم خالل دورة التشغيل المرتادة -
 محتفظ بها أساسا بغرض االتجار -
 من المتوقع تحقق قيمتها خالل اثنى عشر شهرا من تاريخ قائمة المراز المالي  -
ناك قيود تمنع تبادلها أو استخدامها في سداد التزام لمدة اثنى عشر أو أنها تتمثل في نقدية أو ما في حامها ما لم يان ه -

 شهرا على األقل برد تاريخ قائمة المراز المالي.
 جميع الموجودات األخرى تصنف اموجودات غير متداولة.

 تصنف المطلوبات على أنها متداولة عندما ياون:
 من المتوقع تسويتها خالل دورة التشغيل المرتادة. -
 بها أساسا بغرض االتجارمحتفظ  -
 تاون مستحقة التسوية خالل اثنى عشر شهرا من تاريخ قائمة المراز المالي -
أو ليس لدى الشراة حق غير مشروط في تأجيل سداد االلتزام لمدة اثنى عشر شهرا على االقل برد تاريخ قائمة المراز  -

 المالي.
ة. يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة على يتم تصنيف اافة المطلوبات األخرى امطلوبات غير متداول

 أنها موجودات ومطلوبات غير متداولة.
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 الموجودات المالية 
الموجودات  يرتمد التصنيف على طبيرة.،قروض ومدينوناموجودات مالية بالقيمة الرادلة أو  تصنف الموجودات المالية

 ة.ويتم تحديد التصنيف عند االعتراف المبدئي بالموجودات المالي هاوالهدف من المالية

 

 قياس القيمة العادلة
 زام في عملية منتظمة بين مشاراين في السوقإن القيمة الرادلة هي السرر الذي يمان استالمه من بيع أصل أو دفره لنقل الت

 :بتاريخ قياس األدوات المالية. إن قياس القيمة الرادلة مبني على افتراض أن عملية بيع االصل أو نقل االلتزام تحدث
  السوق األساسي لألصل أو االلتزام،في إما  -
 .أو عند غيا  السوق األساسي، في أاثر سوق مالئم لألصل أو االلتزام -

 
 شراة.على أن ياون السوق األساسي أو أاثر سوق مالئم متاحاً لل

 
يتم قياس القيمة الرادلة ألصل أو التزام بناًء على االفتراضات التي يرتمد عليها المشاراون في السوق عند تسرير هذه األدوات  

 م.على افتراض أن المشاراين في السوق يرملون على تحقيق أفضل مصالح اقتصادية له
 
ن قياس القيمة الرادلة للموجودات غير المالية يأخذ باالعتبار قدرة المشاراين في السوق لتوليد أفضل الفوائد االقتصادية من إ

خالل االستخدام األعلى واألفضل لألصول أو من خالل بيرها الى مشاراين آخرين في السوق يقومون باالستخدام األعلى 
 واألفضل لها.

 
م طرق تقييم مناسبة للظروف المحيطة والتي يتوفر لها بيانات اافية لقياس القيمة الرادلة، وترظيم استخدام باستخدا الشراةقوم ت

 .المرطيات المالئمة التي يمان مالحظتها و تقليل استخدام المرطيات التي ال يمان مالحظتها
 

 المخزون
 أقل. أيهما -يظهر المخزون بالتالفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها 

 
تمثل التااليف جميع المصاريف المتابدة على المخزون حتى وصوله إلى موقره وشاله الحالي والمتضمنة تالفة الشراء 

 والرسوم الجمراية، وتااليف النقل على أساس المتوسط المرجح.
 

 ا حتى إتمام البيع.متوقع تحملهيحدد صافي القيمة المتوقع تحقيقها على أساس سرر البيع التقديري برد حسم أي تااليف إضافية 
 

 النقد وما في حكمه
قصيرة  علغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حامه يشتمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائ

 السح  على الماشوف.ستحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع محسوماً منها أرصدة ااألجل والتي لها تواريخ 
 

 ذم  مدينة
نخفاض في قيمتها. يتم عمل مخصص لالنخفاض تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي محسوماً منها أي مخصص لال

في القيمة عند وجود دليل موضوعي يثبت عدم قدرة الشراة على تحصيل جميع المبالغ المستحقة. يتم إعدام الذمم المدينة غير 
 لتحصيل عند عدم احتمال تحصيلها. يتم تخفيض القيم المدرجة للذمم المدينة من خالل استخدام حسا  المخصص.  القابلة ل
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 تدني قيمة الموجودات المالية
المراز المالي بتقييم ما إذا اان هناك دليل على تدني قيمة األصل المالي أو مجموعة من األصول تقوم الشراة بتاريخ قائمة 

نخفاض القيمة اإذا، اان هناك دليل موضوعي على  المالية. تنخفض قيمة األصل أو مجموعة من األصول المالية إذا، وفقط
ي  باألصل )حدث خسارة(، وياون لهذا الحدث أثر على عتراف األولاثر من األحداث التي وقرت برد االنتيجة لواحد أو أ

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة من األصول المالية التي يمان تقديرها بموثوقية. تشمل األدلة 
تمال ابير حايواجهون صروبات مالية ابيرة أو  الموضوعية مؤشرات تدل على أن المقترض أو مجموعة من المقترضين

لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي حيث تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية 
 المقدرة مثل الدفرات المؤجلة أو الظروف االقتصادية المرتبطة بترثرات السداد.

 
 الموجودات المسجلة بالتالفة المطفأة

بتقييم ما إذا اان يوجد دليل موضوعي على تدني القيمة بشال منفرد لألصول المالية التي ترتبر هامة بشال تقوم الشراة أوال 
منفرد أو بشال جماعي لألصول المالية التي ال ترتبر هامة بشال منفرد. وإذا حددت الشراة عدم وجود دليل موضوعي على 

الية ماان هاماً أم ال، تقوم بتضمين األصل في مجموعة من األصول التدني القيمة ألصل مالي يتم تقييمه بشال منفرد، سواء 
ئتمان ويتم تقييم تدني قيمتها بشال جماعي. ال يتم تضمين األصول المالية التي يتم تقييم تدني ذات سمات مشابهة لمخاطر اال
 مة.لتقييم الجماعي لتدني القيعتراف بخسائر ناجمة عن تدني قيمتها في او يستمر االقيمتها بشال منفرد والتي يتم أ

 
في حال وجود دليل موضوعي على تابد خسارة ناجمة عن تدني في قيمة أصل، يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين 

تابدها(  لتي لم يتمستثناء خسائر االئتمان المستقبلية ااة )بالقيمة المدرجة لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدر
مخصوماً بسرر الفائدة الفرلي األصلي لألصل. يتم تخفيض المبلغ المسجل لألصل من خالل حسا  المخصص ويتم االعتراف 

 بمبلغ الخسارة في قائمة الدخل الشامل. 
 

مرين  شال موضوعي بحدثإذا تغير مبلغ خسارة تدني القيمة، في سنة الحقة بالزيادة او النقص، واان يمان ربط التغير ب
 عتراف بتدني القيمة، يتم عاس خسارة تدني القيمة المرترف بها سابقا بترديل حسا  المخصص. وقع برد اال

 
 المطلوبات المالية

قروض ليتم تسجيل القروض التي تحمل فوائد بالقيمة الرادلة للمقابل المستلم مطروحاً منها أية تااليف مباشرة. يتم تقييم هذه ا
ستخدام طريقة سرر الفائدة الفرلي. تسجل األرباح والخسائر الناجمة عن عدم االعتراف بالقرض أو المطفأة بالحقاً بالتالفة ا

 عملية اإلطفاء في قائمة الدخل الشامل.
 

 ذم  دائنة ومستحقات
تم المطالبة بها من تيتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم 

 قبل المورد.
 

 مخصصات
دة من المرجح أن تاون التدفقات الخارجية المتجسنوني أو فرلي نتيجة حدث سابق، ويتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قا

لمصروف ايمان عمل تقدير مرقول لمبلغ االلتزام. يتم عرض المبلغ ضرورية من أجل تسديد االلتزام و في المزايا االقتصادية
 المترلق بأي مخصص في قائمة الدخل الشامل برد خصم أي تسديدات.
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 عتراف بالموجودات والمطلوبات المالية لغاء االإ
 

 الموجودات المالية
عتراف باألصل المالي )أو عندما ياون مماناً، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة( لغاء االإيتم 

 عندما:
 

 ال يرود للشراة حق في استالم التدفقات النقدية من هذا األصل. -
قدية المستلمة ت النت بدفع التدفقااماالتز عندما تقوم الشراة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو -

: أ( قامت بشال جوهري بتحويل ثالث بموج  اتفاقية تحويل، وإما بالاامل مباشرة وبدون أي تأخير الى طرف
المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل أو  ( لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشال 

 إدارة األصل.جوهري ولانها نقلت قدرتها على التحام ب
 

عندما تقوم الشراة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو التزمت باتفاقية تحويل ولم تقم بتحويل المخاطر 
اراتها عتراف باألصل الى حد مشعلى التحام بإدارة األصل، يتم االوالمنافع المرتبطة باألصل بشال جوهري ولم تنقل قدرتها 

صل. في هذه الحالة، تقوم الشراة بتسجيل االلتزام المرتبط بذلك. يتم قياس األصل المستبرد وااللتزام المرتبط المستمرة في األ
 به على أساس يراس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشراة.

 
طل  من قابل قد ييتم قياس المشاراة المستمرة التي تتخذ شال ضمان لألصل المنقول بالقيمة الدفترية لألصل أو أابر م

 أيهما أقل. -الشراة تسديده الى طرف ثالث 
 

 المطلوبات المالية
عتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم إلغاء أو انهاء صالحية االلتزام. عندما يستبدل التزام مالي قائم بآخر من نفس يتم الغاء اال

تزام عتراف بااللالقائم بشال جوهري يتم الغاء اال مالدائن بشروط مختلفة بشال جوهري، أو عندما تتغير شروط االلتزا
ي قائمة الدخل لتزام الجديد فيمة الحالية لاللتزام األصلي واالعتراف بااللتزام الجديد، ويتم تسجيل الفرق بين القاألصلي واال

 الشامل.
 

 األرباح الموزعة على األسه  العادية
االتزام على الشراة وتطرح من حقوق المساهمين عندما تتم الموافقة عليها  يتم إثبات األرباح الموزعة على األسهم الرادية

 من قبل مساهمي الشراة.
 

 مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المراز المالي فقط إذا اان هناك حق قانوني قابل 

لموجودات وتسوية تحقيق الف بها وياون هناك نية لدى الشراة للتسوية على أساس صافي المبلغ للتنفيذ لمقاصة المبالغ المرتر
 المطلوبات في الوقت ذاته.
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 ممتلكات ومعدات
نفقات إن وجد. تتضمن التالفة ال والمردات بالتالفة برد حسم االستهالك المتراام وأي اضمحالل في القيمة،تدرج الممتلاات 

ستبدال عنصر أساسي من الممتلاات والمردات وتااليف االقتراض المتابدة عن المشاريع االنشائية طويلة األجل، المتابدة ال
أساسية من الممتلاات والمردات على مراحل، تقوم الشراة بإثبات تالفة  إذا تم استيفاء شروط االثبات. عند استبدال عناصر

تلك الرناصر اموجودات منفردة بأعمار إنتاجية محددة واستهالك محدد. اذلك عند إجراء مراينة رئيسية ألي من الموجودات 
جميع  ستيفاء شروط اإلثبات. يتم إثباتيتم إدراج تالفة المراينة في القيمة المدرجة لألصل على أنها تالفة استبدال إذا تم ا

 النفقات األخرى في قائمة الدخل الشامل امصاريف.
 

 يحس  استهالك الموجودات على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقرة التالية:
 

سنوات 3  تجهيزات الماات   
سنوات 5 تجهيزات تقنية – مردات    
سنوات 3 تجهيزات مرلوماتية – مردات    
سنوات 4  السيارات  
سنوات 5  مفروشات الماات   

 
 ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ.

 
يتم استبراد بند من الممتلاات والمردات عند البيع أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية من استخدامه أو بيره. يتم 

استبراد األصل )يتم احتسابها على أنها الفرق بين صافي النقد المحصل من البيع والقيمة إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن 
 المدرجة لألصل( في قائمة الدخل الشامل للسنة التي يتم فيها استبراد األصل.

 
أساس  ترديلها علىتتم مراجرة القيم المتبقية للموجودات واألعمار االنتاجية وطرق االستهالك في نهاية ال سنة مالية ويتم 

 مستقبلي إذا تطل  األمر.
 

 عقود اإليجار التشغيلية
ن إ يتم إثبات عقود اإليجار التشغيلية امصاريف ضمن قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.

 جميع عقود الشراة هي عقود تشغيلية.
 

 الموجودات غير الملموسة
ر الملموسة عند شرائها بالتالفة وفيما برد يتم تقييمها بالتالفة مطروحا منها أية مخصصات لإلطفاء يتم تسجيل الموجودات غي

 وأية مخصصات مترلقة بتدني قيمتها. تقسم الموجودات غير الملموسة إلى موجودات ذات أعمار إنتاجية محددة وغير محددة.
 

اجية محددة على مدى األعمار االقتصادية ويتم تقييمها من حيث تدني يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لديها أعمار إنت
القيمة في حال وجود مؤشر لتدني قيم تلك الموجودات غير الملموسة.  تتم مراجرة فترة االطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات 

 غير الملموسة ذات األعمار المحددة في نهاية ال سنة مالية على األقل.
 

يتم  تراخيص الترددات وتراخيص برامج الامبيوتر.ترخيص تشغيل الشباة وت غير الملموسة على قيمة تشتمل الموجودا
 19يتم إطفاء تراخيص التردد على فترة سنة والتي تمثل مدة الترخيص بينما  20ترخيص تشغيل الشباة على فترة  إطفاء
 .سنوات 3اطفاء تراخيص برامج الامبيوتر على فترة وسنة 

 
رات في الرمر الزمني لألصل غير الملموس أو التغير في نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه إن التغي

مة. وترالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في ءأيهما أاثر مال - تتم مرالجتها إما بتغيير فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء
إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات الرمر المحدد في قائمة الدخل الشامل مع التقدير المحاسبي. اما تسجل مصاريف 
 الرناصر المشابهة لها من حيث الطبيرة.
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 الموجودات غير الملموسة )تتمة(
 

أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد، ال يتم إطفاؤها ولان تتم مراجرة التدني في قيمتها سنوياً إما 
لال أصل ملموس على حدة أو على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. تتم مراجرة الرمر الزمني لألصل غير الملموس سنوياً 

المالية، وإذا ثبت غير ذلك، فإن التغيير من  البياناتال يزال له ما يؤيده بتاريخ إعداد لتحديد ما إذا اان الرمر غير المحدد 
 عمر زمني غير محدد إلى عمر زمني محدد ياون على أساس مستقبلي.

 

 يتم احتسا  األرباح أو الخسائر عند استبراد أصل غير ملموس على أنها الفرق بين النقد المحصل من البيع والقيمة المدرجة
 لألصل ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل. يتم إثبات خسائر تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في قائمة الدخل الشامل.

 

 التدني في قيمة الموجودات غير المالية
صل غير أتقوم الشراة برمل تقييم في تاريخ قائمة المراز المالي لتحديد ما إذا اان هناك دليل موضوعي يثبت تدني قيمة 

ل رمل تقييم لمبلغ األصل القابمالي. إذا وجد مثل هذا الدليل، أو عندما يج  إجراء فحص تدني سنوي لألصل، تقوم الشراة ب
متها المستخدمة قيو نتجة للنقد ناقصاً تالفة البيع أسترداد لألصل هي قيمة األصل أو الوحدة المسترداد. إن القيمة القابلة لاللال

تي يتم تحديدها لال أصل على حدة، مالم يان األصل غير منتج للتدفقات النقدية المستقلة إلى حد بريد عن تلك أيهما أعلى وال
 المنتجة من الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات. 

 

ويتم  ألصل،ي قيمة ا، ياون هناك تدني فستردادعندما تزيد القيمة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتها القابلة لال
تم خصمها إلى ي إظهار األصل بالمبلغ القابل لالسترداد. عند تقييم القيمة المستخدمة لألصل، فان التدفقات النقدية المستقبلية

ستخدام مردل خصم ما قبل الضريبة والذي يراس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر اقيمتها الحالية ب
 ة باألصل. عند تحديد القيمة الرادلة برد خصم تااليف البيع، فإنه يتم استخدام نموذج تقييم مناس .الخاص

 
يتم عمل تقييم في تاريخ قائمة المراز المالي، حول ما إذا اان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر التدني المثبتة مسبقاً لم ترد 

جة ل أو الوحدة المنتتقوم الشراة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألص موجودة أو أنها انخفضت. إذا وجد مثل هذا المؤشر،
سترداد خسارة التدني المثبتة مسبقاً فقط إذا اان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات القابلة اللنقد. يتم 

ل صرداد محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة لألستلالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسارة تدني في القيمة. إن قيمة اال
تم إثبات ستهالك، فيما لو لم ين من الممان تحديدها، برد حسم االال تتجاوز القيمة المدرجة التي اا قيمته القابلة لالسترداد، وأن
 ستردادات في قائمة الدخل الشامل.سنوات السابقة. يتم إثبات هذه االخسارة تدني للموجود في ال

 

 فصاحاتييرات في السياسات المحاسبية واإلالتغ 2-3
 

 ت المحاسبية المتعلقة باإليراداتالسياسا
 

لنموذج من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الجديدة ت هذه السياسات المحاسبية أسس

 .المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائنالزبائن. يتم االعتراف باإليراد ليعكس المبلغ الذي تتوقع 

 

الظروف وأن تقوم باالجتهاد بالتقدير، آخذةً بعين االعتبار جميع الحقائق  الشركةمن  الجديدة هذه السياسات المحاسبية تطلبت

اً طريقة أيض الجديدة هذه السياسات المحاسبية حددتعند تطبيق كل خطوة من نموذج الخطوات الخمس على العقود مع الزبائن. و

 المحاسبة عن المصاريف المترتبة على العقود والمصاريف األخرى المتعلقة بالعقد مباشرةً.

 

، ونتج عن تطبيقه انخفاض إيرادات الخطوط مسبقة معدلبأثر رجعي  الجديدة هذه السياسات المحاسبيةقامت الشركة بتطبيق 

 يت الوفاء بالتزامات األداء الناجمة عن العروض والباقات المتعلقة بالخطوط مسبقة الدفع.الدفع بسبب تغير توق
 

2018كانون الثاني  1 بأثر رجعي معدل، فقط على العقود التي لم تنته كما في الجديدة هذه السياسات المحاسبيةتم تطبيق 
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 )تتمة( المحاسبية الهامةأسس اإلعداد والسياسات            2

 

 )تتمة( التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2-3

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية المتعلقة باإليرادات 

 

 هو كالتالي:هذه السياسات المحاسبية إن أثر تطبيق 
 

 :2018 الثانيكانون  1األثر على بيان المركز المالي )زيادة / )نقص(( كما في 
 

 سوريةليرة  
  حقوق المساهمين والمطلوبات

  المطلوبات المتداولة

  

 (61,601,769) المستحق إلى الحكومة السورية

 (6,844,641)  أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة

 195,561,173  أرصدة دائنة أخرى

 (21,355,280)  مطلوبات ضريبية مستحقة

 105,759,483  مجموع المطلوبات المتداولة

 105,759,483  مجموع المطلوبات

 

 

 :2018كانون الثاني  1بيان الدخل الشامل )زيادة / )نقص(( كما في  بنود األثر على
 

 ليرة سورية 
  

 (195,561,173) إجمالي اإليرادات

 (195,561,173) سوريا من اإليرادات MTNحصة 

   

 61,601,769  اإليرادات/ الشركة السورية لالتصاالت من  حصة الحكومة السورية

 (133,959,404) مجمل الربح التشغيلي

   

 6,844,641  مصاريف البيع والتسويق والمصاريف اإلدارية

 (127,114,763) ربح التشغيل

 (127,114,763) صافي الربح قبل الضريبة

 21,355,280  مصروف ضريبة الدخل

 (105,759,483) 2018كانون الثاني  1الربح كما في  األثر على صافي

 (105,759,483) 2018كانون الثاني  1كما في  الدخل الشاملصافي األثر على 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(       2

 

 أهم االجتهادات والتقديرات المحاسبية 2-4
 

يرادات إلا مبالغقديرات واجتهادات تؤثر في القيام بتإن إعداد البيانات المالية المرحلية المختصررررررة تتطلب من إدارة الشرررررركة 

ادات هوالمصاريف والموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة في تاريخ البيانات المالية. إن عدم التأكد المتضمن في اجت

 لمستقبل.لى تعديالت هامة في القيم الحالية للموجودات والمطلوبات المقدرة في اوتقديرات اإلدارة قد يؤدي إ
 

إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ بيان المركز المالي والتي قد ينتج عنها 

مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية 

 القادمة هي كما يلي:خالل السنة المالية 
 

 مبدأ االستمرارية

قامت إدارة الشركة بتقدير مدى قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من حالة 

ن الشركة اعدم االستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة الشركة متأكدة من 

وعالوة على ذلك فإن اإلدارة ليست على  لديها الموارد الكافية لتساعدها على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور.

دراية بأية أمور جوهرية من الممكن أن تثير شكوكا هامة حول مقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء عليه، فقد 

 ت المالية على أساس مبدأ االستمرارية.تم إعداد البيانا

 

 التدني في قيم الموجودات غير المالية

يوجد التدني عندما تزيد القيم المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتها القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد 

أيهما أعلى. إن طريقة احتساب القيمة العادلة ناقصا  -البيع أو القيمة قيد االستخدام هي القيمة العادلة لألصل ناقصاّ تكاليف 

تكاليف البيع مبنية على معلومات عن معامالت مشابهة دون شروط تفضيلية لموجودات مماثلة أو أسعار السوق المعلنة ناقصاً 

 التكاليف االضافية الستبعاد األصل.

 

 المخزون تدني قيمة

ون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون تالفاً أو متقادماً، يتم عمل تقدير يدرج المخز

لصافي القيمة المتوقع تحقيقها. يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة. أما المبالغ غير الهامة بشكل فردي ولكنها 

لى أسعار ع ، بناءً ها بشكل جماعي ويكون المخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة التقادم أو التلفتالفة أو متقادمة، فيتم تقييم

 الدخل الشامل يانبيتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في  البيع المتوقعة.

 .المرحلي

 

 الذمم المدينة تدني قيمة

الذمم التجارية القابلة للتحصيل عندما يكون تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل. بالنسبة للمبالغ اإلفرادية الهامة، يتم يتم تقدير 

التقدير على أساس إفرادي. أما المبالغ التي هي ليست هامة إفرادياً، والتي مضى على استحقاقها فترة طويلة، يتم تقييمها على 

  مدة انقضاء تواريخ االستحقاق بناء على معدالت االسترداد التاريخية. أساس جماعي وتكوين مخصص حسب

 يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية والمبالغ المتوقعة في الفترات المستقبلية في قائمة الدخل الشامل.
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 إجمالي اإليرادات  3  
  حزيران 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

2017  2018  

  )غير مدققة(  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 إيرادات الخطوط مسبقة الدفع 21,896,983,463  24,101,128,270

 إيرادات الخطوط الحقة الدفع 7,164,788,912  6,966,375,979 

 إيرادات خطوط الجيل الثالث 6,802,304,666  5,336,127,973 

 إيرادات التجوال من زوار خارج الشبكة  402,200,441  487,964,180 

 إيرادات خدمات أخرى 166,727,344  121,786,542 

    

37,013,382,944  36,433,004,826  

 

 

 من اإليراداتلالتصاالت  السورية/ الشركة  الحكومة السورية حصة 4
 

 للحكومة السورية عن طريقالشركة ستسدد وبناًء عليه  ،تم بدء العمل بالرخصة الممنوحة للشركة 2015كانون الثاني  1بتاريخ 

 .الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت، طيلة مدة الترخيص المبالغ المستحقة من تقاسم االيرادات

باإلضافة إلى ذلك على الشركة أن تسدد إلى الهيئة أجور  (%30 :2017) %20هي  2018 حصة تقاسم اإليراد خالل عام

ء أجور لقا الترخيص السنوي، لي )أجورامن اإليرادات السنوية الخاضعة لتقاسم اإليراد، وهي على التو %1.5سنوية بنسبة 

 موارد االتصاالت المستخدمة، وأجور المساهمة في الخدمة الشاملة(.

  الحكومة السورية من هذه اإليرادات:اضعة لتقاسم اإليراد حسب نسبها وحصة يبين الجدول اآلتي اإليرادات الخ

  حزيران 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

2017  2018  

  )غير مدققة(  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

حصة الحكومة 

 السورية
اإليرادات الخاضعة  

 لتقاسم اإليراد
حصة الحكومة  

 السورية
اإليرادات الخاضعة  

 لتقاسم اإليراد
 

+  %20يرادات الخاضعة لـ اإل       

 1.5أجور سنوية %

 الخطوط مسبقة الدفع  21,223,688,816  4,563,093,095  -  -

 الخطوط الحقة الدفع 7,132,509,010  1,533,489,437  -  -

 خطوط الجيل الثالث 6,801,537,601  1,462,330,584  -  -

 التجوال من زوار خارج الشبكة  396,664,842  85,282,942  -  -

-  -  7,644,196,058  35,554,400,269  

        

       
+  %30إليرادات الخاضعة لـ ا

 1.5أجور سنوية %

 الخطوط مسبقة الدفع  148,247,518  46,697,968   23,215,679,400   7,312,939,011 

 الخطوط الحقة الدفع 2,444,811  770,115   6,957,980,510    2,191,763,861 

 خطوط الجيل الثالث 23,220,973  7,314,607   5,362,585,388    1,689,214,397 

 التجوال من زوار خارج الشبكة  1,946,834  613,253   483,096,861    152,175,511 

11,346,092,780  36,019,342,159  55,395,943  175,860,136  
        

 %50اإليرادات الخاضعة لـ  -  -  (815,079)  (407,540)

        

11,345,685,240  36,018,527,080  7,699,592,001  35,730,260,405  
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 / الشركة السورية لالتصاالت من اإليرادات )تتمة( الحكومة السوريةحصة  4

 

 البنود التالية: الشركة السورية لالتصاالت منإيراد الربط البيني مع تكون ي

 

  حزيران 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

2017  2018  

  )غير مدققة(  )غير مدققة(

  ليرة سورية  سوريةليرة 

  إيرادات الربط البيني  مصروف الربط البيني  إيرادات الربط البيني  مصروف الربط البيني

        

 الخطوط مسبقة الدفع  443,410,915  443,410,915   772,739,288   772,739,288 

 الدفعالخطوط الحقة  64,542,941  64,542,941   89,942,558    89,942,558 

 التجوال من زوار خارج الشبكة  3,587,610  3,587,610   4,867,750    4,867,750 

867,549,596  867,549,596  511,541,466  511,541,466  

 

  المصاريف التشغيلية 5

 
  حزيران 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

2017  2018  

  )غير مدققة(  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 عموالت الموزعين والمصاريف المتعلقة بها 655,202,918  672,490,384 

 (6)إيضاح  مصروف استهالك معدات الشبكة 7,265,251,239  5,318,697,620

 (7مصروف إطفاء رخصة التشغيل وتراخيص التردد )إيضاح  757,838,369  777,108,868 

 (4تكاليف الربط البيني مع الشركة السورية لالتصاالت )إيضاح  511,541,466  867,549,596 

 وتكاليف بنى تحتية أخرىتكاليف الترددات وحمايتها  1,301,862,316  813,179,738 

 مصاريف صيانة الشبكة 2,883,250,309  2,544,464,431

 ويةيإيجارات مواقع خل 749,224,454  448,846,691 

 مصاريف أخرى مرتبطة بالمواقع الخليوية 2,941,537,095  3,041,681,386

 تكاليف التجوال 181,892,057  247,195,397 

 تكاليف بطاقات مسبقة الدفع 94,553,257  82,110,956 

 تكاليف مزودي الخدمات المضافة 480,257,330  369,122,241 

 مصاريف تشغيلية أخرى 153,601,594  223,971,749 

 تكاليف خدمات الجيل الثالث 58,903,782  23,902,417 

    

15,430,321,474 
 

18,034,916,186  
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  ومعدات ممتلكات 6
 

 هي كما يلي: 2018 حزيران 30أشهر المنتهية في  الستة إن حركة الممتلكات والمعدات خالل
 

   معدات الشبكة   تجهيزات المكاتب  المعدات  السيارات  مفروشات المكاتب  مشاريع قيد التنفيذ )*(  اإلجمالي

   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 التكلفة              

 2018كانون الثاني  1الرصيد كما في   110,913,251,818  9,410,397,097  1,355,920,484   201,284,771   238,072,878   16,563,313,756   138,682,240,804

 اإلضافات  2,686,975,140  51,481,950  49,763,138  -  13,399,500  498,312,600  3,299,932,328

 (7)إيضاح  إعادة تصنيف  -  -  -  -  -  (910,886,101)  (910,886,101)

 استبعادات  (1,305,230)  -  (11,965,960)  -  (446,546)  -  (13,717,736)

 تحويالت  11,726,323,762  359,171,190  77,062,682  -  21,915,099  (12,184,472,733)  -

               

 2018 حزيران 30الرصيد كما في   125,325,245,490  9,821,050,237  1,470,780,344  201,284,771  272,940,931  3,966,267,522  141,057,569,295

               

 االستهالك              

 2018كانون الثاني  1الرصيد كما في   56,006,421,148  6,169,489,815  905,515,719  181,087,816  195,205,726  -  63,457,720,224

 االستهالك المحمل للفترة  7,265,251,239  845,487,590  74,417,630  3,553,551  7,540,907  -  8,196,250,917

 استبعادات  (1,304,412)  -  (11,400,021)  -  (431,029)  -  (13,135,462)

               

 2018حزيران  30الرصيد كما في   63,270,367,975  7,014,977,405  968,533,328  184,641,367  202,315,604  -  71,640,835,679

               

 صافي القيمة الدفترية              

 )غير مدققة( 2018 حزيران 30في   62,054,877,515  2,806,072,832  502,247,016  16,643,404  70,625,327  3,966,267,522  69,416,733,616

 

مل إجراءات التخليص ولكنها لم تستكتكلفة المعدات والسيارات والمفروشات وتجهيزات المكاتب التي تم شراؤها من موردين خارجيين وانتقلت ملكيتها إلى الشركة خالل الفترة، تشتمل مشاريع قيد التنفيذ على  *

 الجمركي في نهاية الفترة.

 

ليرة  35,458,297,636: 2017 حزيران 30( 2018 حزيران 30ورية والتي مازالت قيد االستخدام كما في ليرة س 40,789,017,846 لغتشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات مستهلكة كليا بتكلفة إجمالية تب -

 .)سورية

 

 30) 2018والتي لم تستخدم بعد ويتوقع أن يتم تركيبها واستخدامها خالل سنة  2018 حزيران 30سورية كما في ليرة  12,417,902,696 على موجودات بتكلفة إجمالية تبلغتشتمل الممتلكات والمعدات  -

  ليرة سورية(. 6,597,427,505: 2017 حزيران
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 ممتلكات ومعدات )تتمة( 6

 

 هي كما يلي: 2017كانون األول  31إن حركة الممتلكات والمعدات خالل السنة المنتهية في 

 

   معدات الشبكة   تجهيزات المكاتب  المعدات  السيارات  مفروشات المكاتب  مشاريع قيد التنفيذ )*(  اإلجمالي

   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 التكلفة              

 2017كانون الثاني  1الرصيد كما في   84,127,436,738  6,840,355,101  1,139,318,963  181,330,579  207,100,164  19,797,353,782  112,292,895,327

 اإلضافات  17,337,528,289  1,511,860,891  201,026,969  1,575,000  846,000  12,746,425,386  31,799,262,535

 تعديالت  -  -  -  -  -  (1,699,200,000)  (1,699,200,000)

 (7)إيضاح  إعادة تصنيف  -  -  -  -  -  (2,744,451,574)  (2,744,451,574)

 استبعادات  (945,221,091)  (5,703,843)  (13,859,865)  (555,808)  (924,877)  -  (966,265,484)

 تحويالت  10,393,507,882  1,063,884,948  29,434,417  18,935,000  31,051,591  (11,536,813,838)  -

               

 2017كانون األول  31الرصيد كما في   110,913,251,818  9,410,397,097  1,355,920,484  201,284,771  238,072,878  16,563,313,756  138,682,240,804

               

 االستهالك              

 2017كانون الثاني  1الرصيد كما في   45,067,299,617  4,946,958,874  782,820,175  175,042,419  187,644,982  -  51,159,766,067

 االستهالك المحمل للسنة  11,814,959,959  1,228,234,783  125,557,726  6,601,205  8,475,671  -  13,183,829,344

 استبعادات  (875,838,427)  (5,703,843)  (2,862,181)  (555,808)  (914,928)  -  (885,875,187)

               

 2017كانون األول  31الرصيد كما في   56,006,421,149  6,169,489,814  905,515,720  181,087,816  195,205,725  -  63,457,720,224

               

 صافي القيمة الدفترية              

 2017كانون األول  31في   54,906,830,669  3,240,907,283  450,404,764  20,196,955  42,867,153  16,563,313,756  75,224,520,580
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 ممتلكات ومعدات )تتمة( 6

 

 هي كما يلي: 2017 حزيران 30أشهر المنتهية في  الستةإن حركة الممتلكات والمعدات خالل 

 

   معدات الشبكة   تجهيزات المكاتب  المعدات  السيارات  مفروشات المكاتب  مشاريع قيد التنفيذ )*(  اإلجمالي

   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 التكلفة              

 2017الثاني كانون  1الرصيد كما في   84,127,436,738  6,840,355,101  1,139,318,963  181,330,579  207,100,164  19,797,353,782  112,292,895,327

 اإلضافات  2,980,924,595   57,212,731   77,724,470   -    147,000   -  3,116,008,796

 (7إعادة تصنيف )إيضاح   -  -  -  -  -  (1,889,982,384)  (1,889,982,384)

 استبعادات  (223,229,419)  (5,058,925)   (13,837,865)     -      -      -   (242,126,209)

 تحويالت   4,611,956,524    251,694,196   76,424,026   20,510,000    4,248,904   (4,964,833,650)  -

               

 2017 حزيران 30الرصيد كما في   91,497,088,438   7,144,203,103   1,279,629,594   201,840,579   211,496,068  12,942,537,748   113,276,795,530 

               

 االستهالك              

 2017كانون الثاني  1الرصيد كما في    45,067,299,617   4,946,958,874  782,820,175   175,042,419   187,644,982  -   51,159,766,067

 االستهالك المحمل للفترة   5,318,697,620    554,814,627    58,190,257    2,988,756    3,783,549   -   5,938,474,809 

 استبعادات  (218,024,942)   (5,058,925)   (2,840,181)      -      -   -  (225,924,048) 

               

 2017 حزيران 30الرصيد كما في    50,167,972,295    5,496,714,576   838,170,251    178,031,175   191,428,531     -    56,872,316,828 

               

 صافي القيمة الدفترية              

 )غير مدققة( 2017 حزيران 30في   41,329,116,143   1,647,488,527   441,459,343    23,809,404    20,067,537   12,942,537,748   56,404,478,702 

               

 

 كما يلي: المرحلي الدخل الشامل بيانتم توزيع مصروف استهالك الممتلكات والمعدات في 

 
   2018 حزيران 30  2017 حزيران 30

   )غير مدققة(  )غير مدققة(
   ليرة سورية  ليرة سورية

 (5المصروف المحمل على المصاريف التشغيلية )إيضاح   7,265,251,239  5,318,697,620

 المصروف المحمل على المصاريف اإلدارية  930,999,678  619,777,189

5,938,474,809  8,196,250,917   
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 الموجودات غير الملموسة  7
 

 هي كما يلي: 2018 حزيران 30أشهر المنتهية في  الستة إن حركة الموجودات غير الملموسة خالل

   التشغيل رخصة   التردد تراخيص  تراخيص البرامج  اإلجمالي
   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 التكلفة        

 *2018كانون الثاني  1الرصيد كما في   25,000,000,000  5,106,000,000  5,896,924,144  36,002,924,144

 اإلضافات  -  -  170,322,692  170,322,692

 (6)إيضاح  تصنيف إعادة  -  -  910,886,101  910,886,101

         

 2018 حزيران 30الرصيد كما في   25,000,000,000  5,106,000,000  6,978,132,937  37,084,132,937

         

 اإلطفاءات        

 2018كانون الثاني  1الرصيد كما في   3,750,000,000  376,455,462  4,275,750,031  8,402,205,493

 االطفاء المحمل للفترة  619,863,014  137,975,355  590,349,853  1,348,188,222

         

 2018 حزيران 30الرصيد كما في   4,369,863,014  514,430,817  4,866,099,884  9,750,393,715

         

 صافي القيمة الدفترية        

 )غير مدققة( 2018 حزيران 30في   20,630,136,986  4,591,569,183  2,112,033,053  27,333,739,222

 

 

 30) 2018 حزيران 30سورية والتي مازالت قيد االستخدام كما في ليرة  3,543,144,928 تشتمل الموجودات غير الملموسة على موجودات مطفأة كليا بتكلفة إجمالية تبلغ* 

 ليرة سورية(. 2,248,488,107: 2017 حزيران
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 غير الملموسة )تتمة( الموجودات 7

 

 هي كما يلي: 2017كانون األول  31إن حركة الموجودات غير الملموسة خالل السنة المنتهية في 

 

   رخصة التشغيل   تراخيص  التردد  تراخيص البرامج  اإلجمالي

   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 التكلفة        

 2017كانون الثاني  1الرصيد كما في   25,000,000,000  1,500,000,000  2,931,052,282  29,431,052,282

 اإلضافات  -  2,106,000,000  1,721,420,288  3,827,420,288

 (6)إيضاح  إعادة تصنيف  -  1,500,000,000  1,244,451,574  2,744,451,574

         

 2017كانون األول  31الرصيد كما في   25,000,000,000  5,106,000,000  5,896,924,144  36,002,924,144

         

 اإلطفاءات        

 2017كانون الثاني  1الرصيد كما في   2,500,000,000  78,947,369  2,492,220,756  5,071,168,125

 االطفاء المحمل للسنة  1,250,000,000  297,508,093  1,783,529,275  3,331,037,368

         

 2017كانون األول  31الرصيد كما في   3,750,000,000  376,455,462  4,275,750,031  8,402,205,493

         

 صافي القيمة الدفترية        

 2017كانون األول  31في   21,250,000,000  4,729,544,538  1,621,174,113  27,600,718,651
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 الموجودات غير الملموسة )تتمة( 7
 

 هي كما يلي: 2017 حزيران 30أشهر المنتهية في  الستة إن حركة الموجودات غير الملموسة خالل

 

   رخصة التشغيل  تراخيص  التردد  تراخيص البرامج  اإلجمالي
   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  سوريةليرة 

 التكلفة        

 2017كانون الثاني  1الرصيد كما في   25,000,000,000  1,500,000,000  2,931,052,282   29,431,052,282 

 اإلضافات  -  -  198,792,829  198,792,829

 (6تصنيف )إيضاح إعادة   -  1,500,000,000  389,982,384  1,889,982,384

         

 2017 حزيران 30الرصيد كما في   25,000,000,000  3,000,000,000  3,519,827,495  31,519,827,495

         

 اإلطفاءات        

 2017كانون الثاني  1الرصيد كما في   2,500,000,000   78,947,369  2,492,220,756   5,071,168,125

 االطفاء المحمل للفترة  619,863,014  157,245,854  311,426,799  1,088,535,667

         

 2017 حزيران 30الرصيد كما في    3,119,863,014    236,193,223    2,803,647,555    6,159,703,792 

         

 صافي القيمة الدفترية        

 )غير مدققة( 2017 حزيران 30في   21,880,136,986  2,763,806,777  716,179,940  25,360,123,703

         

  

 كما يلي: المرحلي الدخل الشامل بيانتم توزيع مصروف إطفاء الموجودات غير الملموسة في 

   2018 حزيران 30  2017 حزيران 30 

   )غير مدققة(  )غير مدققة(
   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 (5المحمل على المصاريف التشغيلية )إيضاح المصروف   757,838,369  777,108,868

 المصروف المحمل على المصاريف اإلدارية  590,349,853  311,426,799

1,088,535,667  1,348,188,222   
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 مع الحكومة السورية )الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت( والشركة السورية لالتصاالت المعامالت         8

 

 المعامالت مع الحكومة السورية )الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت(

  
    

 2017كانون األول  31

 )مدققة(
 2018 حزيران 30 

  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 الحكومة السوريةالمستحق إلى  (3,462,896,778)  (6,089,753,064)

 المدفوع مقدما للحكومة السورية 2,873,319,485  2,491,510,923

    

(3,598,242,141)  (589,577,293)  

 
من  (%30 :2017) %20 التي تمثلحصة الهيئة من إيرادات الشركة و يشمل الرصيد المستحق إلى الحكومة السورية

 .2018 حزيرانو أيارلشهري ايراد اإليرادات الخاضعة لتقاسم اإل

 

يمثل المبلغ المدفوع مقدماً للحكومة السورية حصتها من تقاسم اإليراد الشهري التقديري المسدد خالل األسبوع األول من كل 

خالل فترة  رقام الفعلية لدى الشركةبيانات األام الفعلية فور جهوزية رقين األرقام التقديرية واألشهر. تجري تسوية الفروقات ب

 يراده.ن انتهاء الشهر الذي يجري تسوية إال تتجاوز الشهرين م

 

الشركة السورية لالتصاالتمن  إلى/لمستحق ا  

 
    

 2017كانون األول  31

 )مدققة(
 2018 حزيران 30 

  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 لى الشركة السورية لالتصاالتالمبالغ المستحقة إ (98,053,017)  (172,577,815)

 المبالغ المستحقة من الشركة السورية لالتصاالت 943,251,832  894,752,486

    

722,174,671  845,198,815 
 

 

سورية ركة المن الش كما يمثل الرصيد المستحق، يرادات الربطمن إيمثل الرصيد المستحق للشركة السورية لالتصاالت حصتها 

 .لالتصاالت حصة الشركة من إيرادات الربط
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 نقد وودائع لدى البنوك 9
 2017كانون األول  31

 )مدققة(
 2018 حزيران 30 

  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 ودائع لدى البنوك 9,077,964,562  13,523,202,842

 حسابات جارية  لدى البنوكالصندوق و نقد في 8,200,669,289  4,551,983,662

    

18,075,186,504 
 

17,278,633,851 
 

 

: 2017كانون األول  31)سورية ليرة 145,458,995 مبلغ على  2018 حزيران 30تشتمل الودائع لدى البنوك كما في 

ليرة سورية( محجوز ومتعلق بتسوية خالف دعوى فوات العائدات مع الشركة السورية لالتصاالت، وذلك  145,458,995

فتح حساب ضمان خاص / آ( الذي ينص على 10رقم  BOT)مشروع  عقد بناء وتشغيل وتحويلإنهاء  لعقد 1-وفقا للملحق أ

 (.16يجمد فيه مبلغ يعادل نصف قيمة المبالغ المختلف عليها )إيضاح 

 

 ص شحن والتزامات أخرى والتي بلغتوبوال مقابل كفاالت مصرفيةهناك مبالغ مقيدة لدى البنوك  ،ى ذلكباإلضافة إل

)إيضاح  ليرة سورية( 6,271,668,751 :2017كانون األول  31) 2018 حزيران 30ليرة سورية كما في  4,254,798,768

16). 

 

 يتكون النقد وما في حكمه من المبالغ التالية:لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية المرحلي، 

 
 2017 حزيران 30

 )غير مدققة(

 2018 حزيران 30 

  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 ودائع لدى البنوك 9,077,964,562  20,057,230,147

(145,458,995)  (145,458,995) 

العائدات مع متعلق بتسوية خالف دعوى فوات ينزل: مبلغ محتجز 

 الشركة السورية لالتصاالت

(4,059,304,555) 

 

(4,254,798,768) 

مبالغ مقيدة لدى البنوك مقابل كفاالت مصرفية وبوالص شحن ينزل: 

 والتزامات أخرى

 ينزل: ودائع لدى البنوك طويلة األجل (4,677,706,799)  (12,917,747,688)

2,934,718,909 

 

- 

استحقاقاتها األصلية ال تتعدى ثالثة  –األجل  ودائع لدى البنوك قصيرة

 أشهر

6,751,619,375  
 نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك 8,200,669,289

    

9,686,338,284 
 

8,200,669,289 
 

 

 رأس المال المدفوع 10

 

ليرة  1,500,000,000هو  2017كانون األول  31و 2018 حزيران 30مال الشركة المصرح به والمدفوع كما في  رأسن إ

 ليرة سورية لكل سهم.  100سهم بقيمة اسمية تعادل  15,000,000سورية مقسم إلى 

 

من رأسمال  %1بموجب أحكام النظام األساسي للشركة وقانون التجارة السوري يجب أن يمتلك رئيس مجلس اإلدارة على األقل 

ة وتبقى أسهم أعضاء مجلس اإلدارة محجوزة وال يجوز تداولها قبل من رأسمال الشرك %0.5الشركة وعضو مجلس اإلدارة 

 مضي ستة أشهر على تاريخ نهاية مدة عضويتهم.
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 المكاسب الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف )الخسائر(   11
 

عالمي ال شركات التجوالطريق معامالت مع موردين أجانب و تنتج المكاسب والخسائر المتعلقة بتغيرات أسعار الصرف عن

والمعامالت مع األطراف ذات العالقة والحسابات والودائع المصرفية بالعملة األجنبية. تعتبر المكاسب والخسائر محققة عندما 

 يتم إبرام المعامالت بالعملة األجنبية وتسديدها أو تحصيلها خالل السنة المالية نتيجة قيام الشركة بنشاطاتها التشغيلية االعتيادية،

مكاسب والخسائر غير المحققة فهي التي تنتج عن المعامالت بالعملة األجنبية التي لم يتم تسويتها أو تحصيلها في تاريخ أما ال

 المركز المالي. إن مصادر )الخسائر( المكاسب المحققة وغير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم البنود النقدية هي كما يلي:

 

  محققة  غير محققة

2017 حزيران 30  

 )غير مدققة(
 

2018 حزيران 30  

 )غير مدققة(
2017 حزيران 30   

 )غير مدققة(
2018 حزيران 30   

 )غير مدققة(
 

  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية
        

641,396,220  591,298,128  85,627,038  136,761,920 

 مكاسب ناتجة عن إعادة تقييم

 المتداولةالموجودات 

(67,906,809)  1,420,322,482  (982,346,094)  (1,673,011,448) 

ناتجة عن إعادة مكاسب  (خسائر)

 تقييم المطلوبات المتداولة

        

573,489,411  2,011,620,610  (896,719,056)  (1,536,249,528)  

 
 

 إن التغيرات التي طرأت على المكاسب غير المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف هي كما يلي:

 
2017 حزيران 30  

 )غير مدققة(

 2017كانون األول  31 

 )مدققة(
2018 حزيران 30   

 )غير مدققة(
 

  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

      

 كانون الثاني 1الرصيد في  364,716,204  (1,082,670,827)  (1,082,670,827)

573,489,411  1,447,387,031  2,011,620,610 

غير المحققة الناتجة عن أسعار الصرف خالل  المكاسب

 الفترة / السنة

      

 السنةالرصيد في نهاية الفترة /  2,376,336,814  364,716,204  (509,181,416)

 

 

شباط  15الصادر الى الشركات المساهمة من قبل هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بتاريخ  12استناداً الى التعميم رقم 

سوريا المساهمة المغفلة العامة بفصل المكاسب غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم البنود النقدية عن  MTN، قامت شركة 2015

 األرباح المدورة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة 12
 

 أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة
 

 2017كانون األول  31

  )مدققة(

 2018 حزيران 30

   )غير مدققة(

   ليرة سورية  ليرة سورية

     
 الرصيد المستحق لشركة انفستكوم موبايل كوميونيكاشن )أي إم سي(  18,097,709,982  16,890,138,929

 الرصيد المستحق لشركة تيلي إنفست  2,829,427,440  2,605,043,332

 لمشغلين آخرينذمم دائنة   4,026,121,527  3,047,198,315
     

22,542,380,576  24,953,258,949 
  

 

قة ستثناء المبالغ المستحلها مواعيد سداد معينة با إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة هي غير مضمونة، ال تحمل فائدة وليس

 حزيران 30ليرة سورية كما في  18,097,709,982لبالغة واشركة انفستكوم موبايل كوميونيكاشن ليمتد )أي إم سي( إلى 

 نفست والبالغةإتيلي والمبالغ المستحقة لشركة (، سورية ليرة 16,890,138,929 :2017كانون االول  31) 2018

 .)ليرة سورية2,605,043,332  :2017كانون االول  31) 2018 حزيران 30سورية كما في ليرة  2,829,427,440

 

كانون األول  31) 2018 حزيران 30ليرة سورية كما في  785,229,392 خرين والتي تبلغاآلإن األرصدة المدينة للمشغلين 

 متضمنة في األرصدة المدينة األخرى في بيان المركز المالي المرحلي. )ليرة سورية 792,447,100: 2017

 

 يلي:إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان الدخل الشامل المرحلي هي كما 

 
 2017 حزيران 30

  )غير مدققة(

 2018 حزيران 30

   )غير مدققة(

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 1,124,992,169  1,092,839,942  

 استشارات إدارية مقدمة من شركة انفستكوم موبايل كوميونيكاشن ليمتد

 إم سي( )أي

 استشارات إدارية مقدمة من شركة تيلي إنفست  183,117,796  185,045,120 

 استشارات إدارية مقدمة من قبل شركة إم تي إن دبي  767,999,473  904,141,794 

 176,731,509  126,732,352  

ليمتد )أي  كوميونيكاشن فوائد على األرصدة الدائنة لشركة انفستكوم موبايل

 إم سي( وتوزيعات األرباح

 فوائد على األرصدة الدائنة لشركة تيلي إنفست وتوزيعات األرباح  42,244,117  65,938,165 
     

2,456,848,757  2,212,933,680   

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 حزيران 30أشهر المنتهيتين في  الستةتي أعضاء آخرين في اإلدارة العليا خالل فترنت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكا

 كالتالي:
 2017 حزيران 30

  )غير مدققة(

 2018 حزيران 30

 )غير مدققة(
  

   ليرة سورية  ليرة سورية
     

 الرواتب األساسية ألعضاء اإلدارة الرئيسيين  63,694,278   70,155,281 

 تعويضات أعضاء اإلدارة الرئيسيين  1,171,718   12,117,565 
     

82,272,846  64,865,996   
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  12

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين )تتمة(

 

المدراء التنفيذيين واإلدارة العليا تتكون من ثالثة عناصر رئيسية بهدف تحقيق توازن بين األهداف طويلة المدى  إن تعويضات

الرواتب األساسية وخطة المكافآت السنوية المرتبطة بمؤشرات أداء ومكافآت طويلة األجل على شكل  :وقصيرة المدى وهي

خيرين من أجل تشجيع ومكافأة األداء المتميز وضمان استمرارية الموظفين، دفعات قائمة على األسهم. تم تصميم العنصرين األ

وموازاة مصالح المدراء التنفيذيين واإلدارة العليا قدر اإلمكان مع مصالح المساهمين. باإلضافة إلى هذه العناصر الرئيسية، 

 .تمنح الشركة المدراء التنفيذيين واإلدارة العليا تأمينات صحية ومزايا أخرى

 

 ضريبة الدخل 13

 

 30للفترة المنتهية في  %14 (2018 حزيران 30 للفترة المنتهية في %14تم احتساب ضريبة الدخل على األرباح بمعدل 

 هي كما يلي: المستحقةالضريبية  المطلوباتإن الحركة على حساب ). 2017 حزيران

 
 2017كانون األول  31

 )مدققة(
 2018 حزيران 30 

  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 الرصيد في بداية الفترة / السنة 874,105,594  1,519,879,261
 مصروف ضريبة الدخل عن الفترة / السنة  206,556,014  874,105,594

 الضريبة المدفوعة خالل الفترة / السنة (874,105,594)  (1,514,704,869)
 )****(فروقات احتساب ضريبة الدخل  -  (5,174,392)
    

 / السنة الرصيد في نهاية الفترة 206,556,014  874,105,594

 

 إن العالقة بين الربح الضريبي والربح المحاسبي مفصلة كما يلي:

 
 2017 حزيران 30

  )غير مدققة(

 2018 حزيران 30

 )غير مدققة(
 

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 قبل الضريبة صافي الربح 3,112,429,117  2,375,774,497

    

   
مصاريف غير قابل تنزيلها عند تحديد الربح الخاضع  للضريبة وإيرادات 

 سبق وخضعت للضريبة:

 مخصصات 298,168,570  90,412,347

 الخسائر غير المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف )المكاسب( (2,011,620,610)  (573,489,411)

 إيرادات الفوائد (169,476,989)  (242,669,674)

    

 الربح الضريبي 1,229,500,088  1,650,027,759

%14   %14  المعدل الفعلي لضريبة الدخل 

    

 ضريبة الدخل المستحقة الدفع 172,130,012  231,003,886

 *(*) %10رسم اإلدارة المحلية  17,213,001  23,100,389

 (*)** %5و %10ضريبة إعادة اإلعمار  17,213,001  11,550,194

  عن الفترة )*(مصروف ضريبة الدخل مجموع  206,556,014  265,654,469
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 ضريبة الدخل )تتمة( 13
 

ليرة سورية، 172,130,012  من ضريبة الدخل للفترة البالغة 2018 حزيران 30ة المنتهية كما في فترتتألف ضريبة الدخل لل  )*(

ليرة  17,213,001 سورية وضريبة إعادة اإلعمار البالغةليرة 17,213,001 اإلدارة المحلية البالغة  رسمباإلضافة إلى 

ليرة  231,003,886البالغة  من ضريبة الدخل للفترة 2017 حزيران 30كما في  تتألف ضريبة الدخل للفترة المنتهية ( سورية

 11,550,194ليرة سورية وضريبة إعادة اإلعمار البالغة  23,100,389اإلدارة المحلية البالغة  رسمسورية، باإلضافة إلى 
 .)ليرة سورية

 

من مصروف  %10التي تمثل المحلية  اإلدارة رسمقامت الشركة بإضافة  2015لعام  10المرسوم التشريعي رقم  تنفيذاً ألحكام  (**)

 .ضريبة الدخل
 

الممدد  2013لعام  13القاضي بتعديل المادة األولى من المرسوم التشريعي رقم  46، صدر القانون 2017كانون األول  20في   )***(

من مصروف  %10لتصبح ضريبة المساهمة في إعادة اإلعمار  2016كانون الثاني  18بتاريخ  3بالمرسوم التشريعي رقم 

 من مصروف ضريبة الدخل. %5بدالً من  ضريبة الدخل
 

، فإن الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية 6استناداً لنص المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل البند رقم )****( 

ة دارة المحليالسورية والمدفوعة خالل السنة )ماعدا ضريبة األرباح( هي من األعباء القابلة للتنزيل، مما يعني أن رسم اإل

 . 2017عن ضريبة الدخل المدفوعة يعتبر من األعباء قابلة التنزيل من األرباح لعام  2016المدفوع في عام 

 

 إن ضريبة الدخل المدفوعة كما هو مبين في بيان التدفقات النقدية المرحلي مفصلة على الشكل التالي:

 
 2017 حزيران 30

  )غير مدققة(

 2018 حزيران 30

   مدققة()غير 
   ليرة سورية  ليرة سورية

     
 2017و 2018عن عامي  ضريبة الدخل المستحقة      874,105,594  -

(340,170,222)  (542,950,258)  

)مدرجة ضمن أرصدة  2016و 2017ناقصا: ضريبة الدخل المدفوعة مقدما خالل عامي 

 مدينة أخرى(

 2017و 2018الدخل المدفوعة في عامي  صافي ضريبة  331,155,336  (340,170,222)

456,476,923  226,253,970  

)مدرجة ضمن أرصدة مدينة  2017و 2018ضريبة الدخل المدفوعة مقدما خالل عامي 

 أخرى(

     

116,306,701 
 

557,409,306 
  

 

 الربح المخفض للسهم من صافيو العائد األساسي 14

 

ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  العائد األساسي للسهم من خالل قسمة صافي حتسابايمكن 

 وذلك كما يلي:

 
 حزيران 30أشهر المنتهية في  للستة  

  2018 

 )غير مدققة(
 

2017 

 )غير مدققة(

     

 2,110,120,028  2,905,873,103  صافي ربح الفترة )ليرة  سورية(

     

 15,000,000  15,000,000  المتوسط المرجح لعدد االسهم خالل الفترة 

     

 140.67  193.72  العائد األساسي للسهم من صافي ربح الفترة )ليرة سورية(

 

عائد  أدوات قد يكون لها تأثير علىمطابق للعائد األساسي للسهم لعدم إصدار الشركة  الربح إن العائد المخفض للسهم من صافي

عند تحويلها. السهم من الربح
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي إيضاحات حول  15

 

ليرة سورية  18 796,875,في األرصدة المدينة األخرى بمبلغ  بزيادةتتضمن األنشطة التشغيلية عمليات غير نقدية تتمثل  -

 2018 حزيران 30أشهر المنتهية في  ستةال في الفوائد المقبوضة في األنشطة االستثمارية بنفس المبلغ لفترة نقصمقابل 

في الفوائد المقبوضرررة في األنشرررطة  نقصليرة سرررورية مقابل  57,081,919المدينة األخرى بمبلغ في األرصةةةةدة  بزيادة)

 (.2017 حزيران 30أشهر المنتهية في  الستة االستثمارية بنفس المبلغ لفترة

 

ليرة سررورية مقابل 168,976,470 تتضررمن األنشررطة التمويلية عمليات غير نقدية تتمثل بنقص في الفوائد المدفوعة بمبلغ  -

ستة زيادة في األرصدة الدائنة ألطراف ذات عالقة بنفس المبلغ لفترة شهر المنتهية في  ال )بنقص في  2018 حزيران 30أ

ليرة سررررررورية مقابل زيادة في األرصرررررردة الدائنة ألطراف ذات عالقة بنفس المبلغ  242,669,674الفوائد المدفوعة بمبلغ 

 (.2017 حزيران 30أشهر المنتهية في  الستة لفترة

 

 2017 عام عن أرباح توزيع للمسررررراهمين العادية العامة الهيئة قررت ،2018 حزيران 30 في المنتهية الفترة خالل -

 المدورة األرباح في ونقص المدفوعة غير األرباح في زيادة إلى أدى ما ،سورية ليرة 5,799,580,318 قيمتها والبالغة

 .المبلغ بنفس
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 االلتزامات الطارئة 16

 

كانون األول  31) 2018 حزيران 30سورية كما في ليرة 4,254,798,768 إن التأمينات النقدية المحتجزة والبالغة  -

 قابل الكفاالت المصرفية والبالغة تتكون من التأمينات النقدية م (9( )إيضاح ليرة سورية 6,271,668,751: 2017

(، ومن التأمينات النقدية مقابل ليرة سورية 4,207,362,630 :2017كانون األول  31ليرة سورية ) 4,128,313,663

 2,064,306,121 :2017كانون األول  31ليرة سورية ) 126,485,105 بوالص الشحن وااللتزامات األخرى البالغة

 ليرة سورية(.
 

وذلك فيما يتعلق بفوات عائدات  2010أقامت الشركة السورية لالتصاالت عدة دعاوى قضائية ضد الشركة ابتداًء من عام  -

شركة التالي طالبت المن المشتركين الذين قاموا باستعمال شبكة الهاتف الخلوي لتمرير مكالمات دولية غير مشروعة، وب

الخطوات الكفيلة  الشركة زعماً منها عدم اتخاذ ليرة سورية 277,212,963السورية لالتصاالت الشركة بمبلغ قيمته 

بتحصيل حقوق الشركة السورية لالتصاالت. إال أن إدارة الشركة ومستشارها القانوني يرون أن الوضع القانوني في هذه 

عقد بناء وتشغيل إنهاء  لعقد 1-ووفقا للملحق أ 2015كانون األول  31الل الفترة المنتهية في خ القضية هو لصالح الشركة.

/ آ ( تم فتح حساب ضمان خاص وجمد مبلغ يعادل نصف قيمة المبالغ المختلف عليها 10رقم  BOTوتحويل ) مشروع 

فوات  ىواليرة سورية محجوزة ومتعلقة بتسوية الخالف حول دع 145,458,995بخصوص دعوى فوات العائدات بقيمة 

 (.9العائدات مع الشركة السورية لالتصاالت )إيضاح 

باإلضافة إلى ما ورد أعاله، إن الشركة بسبب طبيعة نشاطاتها هي مدعى عليها في دعاوى قضائية. إن إدارة الشركة وبعد 
بأن إجمالي االلتزامات أو الخسائر التي قد تترتب على الشركة من جراء مراجعة جميع هذه الدعاوى مع مستشارها تعتقد 

 هذه الدعاوى، في حال الخسارة لن يكون لها تأثير مادي على الوضع المالي للشركة.
 

 

وذلك  2001قامت مديرية مالية ريف دمشق بتقدير مبلغ ضريبة الدخل المستحقة على الشركة عن عام  2007أيار  7في  -

. 2001ليرة سورية عن المبلغ المقدر من قبل الشركة والمسجل في بياناتها المالية في عام  224,167,547رها بزيادة قد

قامت الشركة بتقديم اعتراض الى مديرية ريف دمشق على تقدير ضريبة الدخل ونتيجة لذلك  2007حزيران  5بتاريخ 

والذي تم بموجبه خفض مبلغ الزيادة  2007كانون األول  11استلمت الشركة التكليف الثاني من قبل لجنة الفرض بتاريخ 

ليرة  108,540,439ليرة سورية. وبناء عليه، قامت الشركة بدفع مبلغ  113,062,957 في ضريبة الدخل المقدرة الى

ة الشركة، تعتقد إدار    في حالة التسديد المبكر. %4سورية كمبلغ قابل لالسترداد الى مديرية المالية لالستفادة من حسم 

استناداً الى رأي مستشاريها للشؤون الضريبية والقانونية، أن الشركة سوف لن تتحمل الزيادة في مبلغ الضريبة المقدر من 

يتماشى مع تعليمات  2001قبل مديرية المالية وإن المبلغ الذي قامت الشركة بتقديره وتسجيله في بياناتها المالية في عام 

لمعمول بها في الجمهورية العربية السورية. وبناء عليه، قامت الشركة باالعتراض على التكليف وقوانين ضريبة الدخل ا

اجتمعت لجنة إعادة النظر لدراسة نقاط االعتراض على قرار لجنة  2017أيار  24بتاريخ الصادر عن لجنة الفرض. 

تاريخ إصدار هذه البيانات المالية المرحلية لم يصدر قرار عن اللجنة حتى  .2001الفرض المقدم من قبل الشركة عن عام 

 المختصرة.
 

وذلك بزيادة  2004و 2003و 2002كما قامت مديرية مالية ريف دمشق بتقدير مبلغ ضريبة الدخل المستحقة عن األعوام  -

ليرة سورية على التوالي. قامت  426,905,035ليرة سورية و 236,046,382ليرة سورية و 135,119,898قدرها 

كة بتقديم اعتراض على التكليف المؤقت لألعوام المذكورة ونتيجة لذلك استلمت الشركة التكليف الثاني من قبل لجنة الشر

و  2002والذي تم بموجبه خفض مبلغ الزيادة في ضريبة الدخل المقدرة عن األعوام  2009أيار  4فرض الضريبة بتاريخ 

على التوالي  ليرة سورية 38,580,130ليرة سورية و  64,657,118ليرة سورية و  35,514,097الى  2004و  2003

 31ليرة سورية في حال قامت الشركة بالتسديد قبل  38,525,159على أن يتم تنزيل الفائدة من المبالغ السابقة والبالغة 

مبلغ قابل ليرة سورية ك 100,226,186، قامت الشركة بتسديد مبلغ 2009تشرين االول  4. بتاريخ 2009تشرين األول 

لالسترداد وتقدمت باعتراض على التكليف الثاني الصادر عن لجنة الفرض، وحتى اآلن لم تقم مديرية المالية بالنظر في 

حتى  ريبة الذي يمكن أن تتحمله الشركةاالعتراض المقدم من قبل الشركة. وبناء عليه، ال يمكن تقدير الزيادة في مبلغ الض

 لمالية المرحلية المختصرة.تاريخ إصدار هذه البيانات ا
 
قدرها  بزيادة وذلك 2005 عام عن المستحقة الدخل ضريبة لمبلغ المؤقت االخبار الشركة استلمت 2011أيار  26في  -

 8وبتاريخ  ، 2011حزيران 23 بتاريخ المؤقت االخبار على اعتراض بتقديم الشركة ليرة سورية. قامت 315,509,720

وذلك بزيادة قدرها  2005استلمت الشركة التكليف الثاني لمبلغ ضريبة الدخل المستحقة عن عام  2012تموز 

، 2012آب  2ليرة سورية. قامت الشركة بتسديد هذا المبلغ وبتقديم اعتراض على التكليف الثاني بتاريخ  182,769,762

العتراض المقدم من قبل الشركة. وبناء عليه، ال يمكن تقدير الزيادة في لم يتم النظر في ا 2018حزيران  30وحتى تاريخ 

 مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تتحمله الشركة.
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 االلتزامات الطارئة )تتمة( 16
 

وذلك بزيادة  2007و  2006المستحقة عن عامي  الدخل ضريبة لمبلغ المؤقت االخبار الشركة استلمت 2012آذار  25في  -

 على اعتراض بتقديم الشركة قامت .ليرة سورية على التوالي  154,448,301ليرة سورية و 196,220,554قدرها 

استلمت الشركة التكليف الثاني لمبلغ ضريبة  2012تشرين األول  3، وبتاريخ 2012نيسان  23 بتاريخ المؤقت االخبار

ليرة سورية  196,220,554الخبار المؤقت قدرها الزيادة الواردة في ا بنفس 2007و  2006الدخل المستحقة عن عامي 

ليرة سورية على التوالي. قامت الشركة بتسديد هذه المبالغ وتقديم اعتراضين على التكليف الثاني بتاريخ  154,448,301و 

دم المقلم يتم النظر في االعتراض  المرحلية المختصرة هذه البيانات المالية . وحتى تاريخ إصدار2012تشرين االول  24

 من قبل الشركة. وبناء عليه، ال يمكن تقدير الزيادة في مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تتحمله الشركة.
 

 قدرها بزيادة وذلك 2008 عام عن المستحقة الدخل ضريبة لمبلغ المؤقت االخبار الشركة استلمت 2013 آب 18 في -

 22، وبتاريخ  2013ايلول 17 بتاريخ المؤقت االخبار على اعتراض بتقديم الشركة قامت .سورية ليرة  168,288,495

 ليرة 168,288,495والبالغ  2008استلمت الشركة التكليف الثاني لمبلغ ضريبة الدخل المستحقة عن عام  2014ايلول 

 21سورية كما جاء في اإلخطار المؤقت. قامت الشركة بتسديد هذا المبلغ وتقديم اعتراض على التكليف الثاني بتاريخ 

لم يتم النظر في االعتراض المقدم من  المرحلية المختصرة هذه البيانات المالية إصدار. وحتى تاريخ 2014تشرين األول 

 الشركة. تتحمله أن يمكن الذي الضريبة مبلغ في الزيادة تقدير يمكن ال عليه، وبناء قبل الشركة.
 
 

 بزيادة وذلك 2009 عام عن المستحقة الدخل ضريبة لمبلغ المؤقت اإلخبار الشركة استلمت 2014 تشرين الثاني 5 في -

 .2014كانون األول  2 بتاريخ المؤقت االخبار على اعتراض بتقديم الشركة قامت سورية. ليرة 190,066,920 قدرها

والبالغ  2009استلمت الشركة التكليف الثاني لمبلغ ضريبة الدخل المستحقة عن عام  2015تشرين األول  1وبتاريخ 

تشرين الثاني  25سورية. قامت الشركة بتسديد هذا المبلغ وتقديم اعتراض على التكليف الثاني بتاريخ  ليرة 162,349,221

 لم يتم النظر في االعتراض المقدم من قبل الشركة.المرحلية المختصرة  إصدار هذه البيانات المالية. وحتى تاريخ 2015

 الشركة. تتحمله أن يمكن الذي الضريبة مبلغ في الزيادة تقدير يمكن ال عليه، وبناء
 

 

 وذلك 2011و  2010 عام عن المستحقة الدخل ضريبة لمبلغ المؤقت اإلخبار الشركة استلمت 2015كانون األول  29 في -

قامت الشركة بتقديم اعتراض على اإلخبار  .سورية على التوالي ليرة 250,750,434و  143,830,082 قدرها بزيادة

طلبت الشركة تشكيل لجنة خبرة لدراسة نقاط االعتراض  2016حزيران  7في  .2016كانون الثاني  14المؤقت بتاريخ 

الثاني لمبلغ ضريبة  التكليفاستلمت الشركة  2017أيلول  11بتاريخ  .2011و  2010 المقدم إلى الدوائر المالية عن عامي

ليرة سورية على  248,672,262ليرة سورية و  141,740,219والبالغة  2011و  2010المستحقة عن عامي  الدخل

تشرين األول قامت الشركة بتسديد هذه الفروقات وتقديم اعتراض على التكليف الثاني. وحتى تاريخ  5التوالي. بتاريخ 

 يمكن ال ليه،ع بناءً ي االعتراض المقدم من قبل الشركة. وفلم يتم النظر المرحلية المختصرة  إصدار هذه البيانات المالية

 الشركة. تتحمله أن يمكن الذي الضريبة مبلغ في الزيادة تقدير
 

 

 وذلك 2013و 2012 عام عن المستحقة الدخل ضريبة لمبلغ المؤقت اإلخبار الشركة استلمت 2017تشرين األول  29 يف -

سورية على التوالي. قامت الشركة بتقديم اعتراض على اإلخبار  ليرة  271,787,778و 118,442,651 قدرها بزيادة

استلمت الشركة التكليف الثاني لمبلغ ضريبة الدخل  2018نيسان  24بتاريخ  .2017 تشرين الثاني 27المؤقت بتاريخ 

ان نيس 30 على التوالي، وفي يرة سوريةل 258,170,893و 96,105,364والبالغة  2013&  2012المستحقة عن عامي 

ستفيدة من حسم التسديد ليرة سورية م 222,152,124و 82,697,350 بمبلغ فروقاتالقامت الشركة بتسديد هذه  2018

 في حال التسديد قبل نهاية شهر نيسان. %4 البالغ المبكر
 

رصدة المساهمين عن عامي ن فوائد أموال المتداولة عالشركة بتسديد ضريبة ريع رؤوس األقامت  2018يار أ 21وبتاريخ 

 حسب ما ورد بالتكليف الثاني.  ليرة سورية 20,344,727وليرة سورية  12,148,419والبالغة  2013و 2012
 

، 2013و 2012عادة النظر عن التكليف الثاني لعامي إلى لجنة إقامت الشركة بتقديم اعتراض  2018يار أ 23وبتاريخ 

 .المالية المرحلية المختصرة لم يتم النظر في االعتراض المقدم من قبل الشركةوحتى تاريخ إصدار هذه البيانات 
 

 

وما بعد خاضعة للدراسة من قبل الدوائر الضريبية. ال يمكن حالياً تحديد النتيجة  2014مازالت حسابات الشركة ألعوام  -

ة.لما قد ينتج عن هذه المراجعة من قبل الدوائر الضريبي
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 االلتزامات الطارئة )تتمة( 16
 

، قامت الجهات المختصة في وزارة المالية بالتأكد من تقيد 2007آذار  1/ وبتاريخ 628بموجب قرار وزير المالية رقم  -

 6870  رقم اإلنذار استالم وتعديالته المتعلق برسم الطابع. تم 2005لعام  44الشركة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 ليرة سورية  242,108,220مبلغ بتسديد والذي يطالب دمشق ريف مالية مديرية من الموجه 2007حزيران  4تاريخ 

ليرة سورية وتقدمت   19,754,367 مبلغ بتسديد 2007تموز  2 بتاريخ الشركة قامت وغرامات تسديد. طابع رسم قيمة

والذي يطالب الشركة  3058آخراً رقم  انذارإمت الشركة استل 2015كانون االول  28باعتراض على المبلغ الباقي. في 

 قامت .ليرة سورية قيمة رسم الطابع وغرامات تسديد بعد إعادة دراسة الضبط السابق  1,763,033,262بتسديد مبلغ

ى حتصدر المطالبة النهائية بالمبلغ المستحق على الشركة لم ت. 2016 كانون الثاني 5 آخر بتاريخ اعتراض بتقديم الشركة

 تاريخ إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

 

 رتباطات الرأسمالية اال 17

 

 والتي تتضمن مبلغ  ليرة سورية 18,510,221,238، على الشركة ارتباطات رأسمالية بمبلغ 2018 حزيران 30كما في 

سورية متعلق بشراء معدات  ليرة16,930,221,530 سورية متعلق بتطوير نظام المعلوماتية، ومبلغ  ليرة 1,471,304,846

ال يوجد ارتباطات رأسمالية لشراء ) سورية متعلق بارتباطات رأسمالية أخرى ليرة108,694,862 ، ومبلغ شبكة اتصاالت

  .(2017كانون األول  31أصول رأسمالية أخرى كما في 

 

 قطاعات األعمالمعلومات  18

 

 على الخدمات المقدمة على النحو التالي:   ءبنا  قطاعات أعمال رئيسية خمسةألغراض اإلدارة، تم تقسيم أعمال الشركة إلى 

 

 - خدمات الخطوط مسبقة الدفع  القصيرة، التجوال وأخرى الرسائلخدمات المكالمات، 

 - خدمات الخطوط الحقة الدفع  القصيرة، التجوال وأخرى الرسائلخدمات المكالمات، 

 - خدمات الجيل الثالث   خدمات االنترنت الالسلكية بواسطة تقنية الجيل الثالث 

  خدمات التجوال  خدمات التجوال من زوار خارج الشبكة

 - خدمات أخرى  بنود أخرى 
 

ألداء. ت المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم ااالقرارتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات وحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ 

حيث تختلف من نواحي معينة، كما هو موضح في الجدول أدناه، اذ تم يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية 

رادات في البيانات المالية. يتم إدارة تمويل الشركة )متضمنة تكاليف التمويل وإي قياسه بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية

 التمويل( على مستوى الشركة وال يتم تضمينها في القطاعات التشغيلية.  

 

 أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية وبطريقة مشابهة للمعامالت مع أطراف أخرى.

 

قطاعات األعمال جميع الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل قطاع األعمال وتتكون أساساً من ممتلكات  تتضمن موجودات

ومعدات، موجودات غير ملموسة، مخزون، حسابات الذمم المدينة، ومصاريف المبالغ المستحقة من الشركة السورية لالتصاالت 

التصاالت، أرصدة مدينة أخرى وأرصدة لدى البنوك ونقد. بينما أغلبية ومصاريف المبالغ المستحقة من الهيئة الناظمة لقطاع ا

الموجودات يمكن ربطها مباشرة بقطاعات األعمال الفردية، فإن المبالغ المدرجة لبعض الموجودات المستخدمة بصورة مشتركة 

 من قبل قطاعين أو أكثر يتم توزيعها على القطاعات على أسس معقولة.

 

  طاعات جميع المطلوبات التشغيلية وتتكون أساساً من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة.تتضمن مطلوبات الق

 

 جميع مبيعات وأرباح الشركة من قطاعات األعمال المذكورة أعاله جوهرياً هي مكتسبة في الجمهورية العربية السورية. 
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 معلومات قطاعات األعمال )تتمة( 18
 

أخرى خدمات  المجموع   خدمات الخطوط المسبقة الدفع    خدمات الخطوط الحقة الدفع  خدمات الجيل الثالث  خدمات التجوال من زوار خارج الشبكة  
                        

7201   2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  7201   30 أشهر المنتهية في للستة  2018  

 حزيران 

سورية ليرة  )غير مدققة( ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

                        

 إجمالي اإليرادات 21,896,983,463   24,101,128,270   7,164,788,912   6,966,375,979   6,802,304,666   5,336,127,973   402,200,441   487,964,180   166,727,344  121,786,542  36,433,004,826   37,013,382,944 

 (11,345,685,240)  (7,699,592,001)   -     -   (152,175,511)  (85,896,195)  (1,689,209,397)  (1,469,645,191)  (2,191,649,835)  (1,534,259,552)  (7,312,650,497)  (4,609,791,063) 

/    حصة الحكومة السورية

الشركة السورية لالتصاالت  

 من اإليرادات

 المصاريف التشغيلية  (10,833,644,672)  (10,032,997,008)  (3,544,815,993)  (2,900,014,828)   (3,375,290,424)  (2,243,922,697)   (198,990,728)  (203,133,360)   (82,174,369)  (50,253,581)   (18,034,916,186)  (15,430,321,474)

                        

 مجمل الربح التشغيلي 6,453,547,728  6,755,480,765  2,085,713,367  1,874,711,316  1,957,369,051  1,402,995,879  117,313,518   132,655,309   84,552,975  71,532,961  10,698,496,639   10,237,376,230 

                        

 (6,513,479,717)  (6,269,282,754)   (21,431,550)  (28,689,944)   (85,870,151)  (69,209,452)   (939,032,279)  (1,170,520,289)   (1,225,917,358)  (1,232,895,496)   (4,241,228,379)  (3,767,967,573) 

مصاريف البيع والتسويق 

 والمصاريف اإلدارية

 االستهالك واإلطفاء  (914,362,284)  (606,350,054)   (299,183,345)  (175,264,096)   (284,046,925)  (134,249,378)   (16,794,867)  (12,276,484)   (6,962,110)  (3,063,976)   (1,521,349,531)  (931,203,988) 

 عموالت مصرفية (1,419,521)  (4,340,203)   (464,473)  (1,254,526)   (440,975)  (960,946)   (26,074)  (87,873)   (10,808)  (21,932)   (2,361,851)  (6,665,480) 

 (10,123,829)  (23,425,968)  -  -  -  -  -  -   (10,123,829)  (23,425,968)  -  - 

مصروف مخصص الديون 

 تحصيلها المشكوك في

 مصاريف أخرى بالصافي (147,561,969)  (50,072,549)   (48,282,923)  (14,473,357)   (45,840,171)  (11,086,349)   (2,710,396)  (1,013,795)   (1,123,560)  (253,024)   (245,519,019)  (76,899,074) 

 إيرادات الفوائد -  -  -  -  -  -  -  -  169,476,989   242,669,674   169,476,989   242,669,674 

 تكاليف التمويل -  -  -  -  -  -  -  -  (168,976,470)  (242,669,674)   (168,976,470)  (242,669,674) 

 (896,719,056)  (1,536,249,528)   (2,950,509)  (7,030,296)   (11,821,853)  (16,959,354)   (129,277,771)  (286,828,863)   (168,773,605)  (302,113,527)   (583,895,318)  (923,317,488) 

عن  الناتجة المحققة الخسائر

 الصرف تغيرات أسعار

 573,489,411   2,011,620,610   1,886,974   9,205,723   7,560,570   22,207,191   82,678,552   375,584,071   107,937,793   395,598,362   373,425,522   1,209,025,263 

المكاسب غير المحققة الناتجة 

 عن تغيرات أسعار الصرف

 مصروف ضريبة الدخل (145,854,648)  (212,819,073)   (42,213,878)  (48,967,253)   (37,341,965)  (32,196,076)   (2,473,361)  (3,645,625)   21,327,838   31,973,558   (206,556,014)  (265,654,469) 

                        

 صافي ربح الفترة  1,762,089,508  1,430,200,711  532,732,119  337,875,085  507,933,934  238,871,632  31,347,205  25,500,098  71,770,337  77,672,502  2,905,873,103   2,110,120,028 

                        

2017كانون األول  31 2018حزيران  30   2017كانون األول  31   2018حزيران  30   2017كانون األول  31   2018حزيران  30   2017كانون األول  31   2018حزيران  30   2017كانون األول  31   2018حزيران  30   2017كانون األول  31   2018حزيران  30     
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(

 الموجوداتمجموع  81,224,754,097  93,108,529,639  28,480,294,121  28,697,190,943  25,218,867,800  20,488,358,102  1,621,461,235  2,696,755,415  731,308,415  638,732,520  137,276,685,668  145,629,566,619

                        

 مجموع المطلوبات 78,494,355,068  88,247,377,806  26,522,734,061  26,436,083,559  24,316,344,884  19,495,783,380  1,954,869,784  2,585,102,217  573,552,047  450,923,135  131,861,855,844  137,215,270,097

                        

 النفقات الرأسمالية 2,085,694,472  23,184,123,414  682,448,368  6,704,106,486  647,921,631  5,087,332,903  38,309,717  529,197,797  15,880,832  121,922,223  3,470,255,020  35,626,682,823
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 خطة الدفعات القائمة على األسهم 19

 

دارة التنفيذية حقوق يتم منح اإل - Share Appreciation Rights (SARs) - حقوق االنتفاع من االرتفاع في قيمة األسهم

  MTN“ تسويتها نقداً فقط، بموجب خطة مدارة من قبل الشركة األم، والتي يمكن (SARs) لالنتفاع من االرتفاع في قيمة األسهم

Group Limited”. دارة التنفيذية والموظفين المؤهلين عن طريق تقديم لتقدير وضمان استمرارية جهود اإل تم تصميم الخطة

 .حوافز إضافية من أجل المساهمة في استمرار نمو الشركة

 

تقاس القيمة العادلة لهذه الحقوق بتاريخ  .Notional Share Options أسهم افتراضيةتم منح هذه الحقوق على شكل خيارات 

بينما يتم قياس  (GAN) اً إعداد البيانات المالية بالرجوع إلى األسعار المعلنة ألسهم الشركة األم فيما يتعلق بالحقوق المقاسة دولي

تهالك الفائدة والضريبة واالسبناًء على قيمة الشركة المحتسبة باستخدام مضاعفات عائد الربح قبل  (LAN) قيمة الحقوق المحلية

 .حيث أن أسهم الشركة غير مسعرة (EBITDA) طفاءواإل

 

 .بالعمر، الحد األدنى لسنوات الخدمة ودرجة الموظفين المؤهلين تستحق هذه الحقوق عند استيفاء شروط معينة والتي تتعلق أساساً 

عند اكتمال السنة األولى، الثانية، الثالثة،  %100و %70، %40، %20، %0فترات االستحقاق كما هو مبين في الخطة هي: 

تم تعديل فترات االستحقاق للحقوق الممنوحة بعد هذا  2014نيسان  1الرابعة، والخامسة على التوالي بعد تاريخ المنح. بتاريخ 

غالق ألسهم الشركة ر اإلبسع GAN عند اكتمال السنة الثالثة. يتم تحديد سعر الممارسة للـ التاريخ لتصبح مستحقة بشكل كامل

فيتم تحديد سعرها باستخدام مضاعفات عائد الربح قبل  (LAN) األم في اليوم الذي يلي تاريخ المنح. أما بالنسبة لألسهم المحلية

 .نيسان للسنة المالية السابقة 1بتاريخ  (EBITDA) طفاءالفائدة والضريبة واالستهالك واإل

 

وما  2014نيسان  1سنوات للحقوق الممنوحة بتاريخ  5سنوات بعد تاريخ المنح و 10في حال لم يتم ممارسة هذه الحقوق لفترة 

 تبعد، تصبح منتهية. باإلضافة إلى ذلك، تلغى الحقوق الممنوحة للموظف في حالة استقالته قبل استحقاق تلك الحقوق. كما وبلغ

كانون  31ليرة سورية ) 1,064,340,000غ مبل 2018 حزيران 30القيمة الدفترية لاللتزام المالي المتعلق بتلك الحقوق كما في 

 ليرة سورية( والمفصلة كما يلي: 1,037,782,547: 2017األول 

 
   2018 حزيران 30  2017كانون األول  31

   )غير مدققة(  )مدققة(

   سوريةليرة   ليرة سورية

     

 السنة /الرصيد في بداية الفترة   1,037,782,547  776,145,000

 للسنة  /المحمل للفترة   24,075,458  471,100,859

 فروقات أسعار الصرف  2,481,995  (209,463,312)

     

 السنة /الرصيد في نهاية الفترة   1,064,340,000  1,037,782,547

 

 حزيران 30والفترة المنتهية في  2017كانون األول  31السنة المنتهية في إلغاءات للخطة خالل  أو تعديالت ةلم يكن هناك أي

2018. 

 

 مفصلة على الشكل التالي: / السنة ( الموقوفة بنهاية الفترةGAN and LANإن عدد الحقوق )

 
   2018 حزيران 30  2017كانون األول  31

   )غير مدققة(  )مدققة(

الحقوق عدد    عدد الحقوق  

     

 السنة /عدد الحقوق في بداية الفترة   360,800  231,170

  السنة /ممنوحة خالل الفترة   164,060  153,470

  السنة /ملغاة خالل الفترة   (1,130)  (8,590)

  السنة /منفذة خالل الفترة   (11,390)  (15,250)

     

 السنة /عدد الحقوق في نهاية الفترة   512,340  360,800
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 خطة الدفعات القائمة على األسهم )تتمة( 19
 

كانون  31ليرة سورية كما في  4,820)سورية  ليرة3,441 ( GAN، بلغ سعر الحقوق الدولية )2018 حزيران 30كما في 

( بناء على LANكما هو معلن في سوق جوهانسبرج لألوراق المالية بينما بلغت القيمة العادلة للحقوق المحلية ) (2017األول 

ليرة  7,681)سورية  ليرة4,418 ( مبلغ EBITDAطفاء )نموذج مضاعفات عائد الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإل

 سنوات. خمسإلى  سنة. إن العمر التعاقدي المتبقي لهذه الحقوق يتراوح بين (2017كانون األول  31سورية كما في 

 

 القيم العادلة لألدوات المالية 20
 

 تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.

 

تتألف المطلوبات المالية للشركة من ذمم دائنة للموردين وأرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة. تحتفظ الشركة بموجودات مالية 

 متعددة كالذمم المدينة والنقد والودائع لدى البنوك والتي تنتج مباشرة من عمليات الشركة. 
 

 جوهرياً عن قيمها المدرجة.إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف 
 

 لم يتم إعادة قياس أياً من الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة بالقيمة العادلة.

 

 أرباح موزعة 21
 

ليرة  5,799,580,318بقيمة  2017توزيع أرباح عن عام قررت الهيئة العامة العادية للمساهمين  2018نيسان  30بتاريخ 

 ليرة سورية. 386.64مليون سهم وبلغ نصيب كل سهم  15األسهم  سورية، حيث كان عدد

 

 المستحق إلى البنوك 22
 

لم تقدم مقابلها  من البنوك المحلية يةبالحصول على تسهيالت بنك 2018حزيران  30قامت الشركة خالل الفترة المنتهية في 

  .ضمانات
 

 يلي: مما 2018 حزيران 30التسهيالت كما في  تتكون
 

 تاريخ استحقاق آخر قسط  معدل الفائدة )سنوي(  رصيد التسهيالت  تالتسهيالنوع 

     2018 حزيران 30  

     ليرة سورية  

       

 2019 كانون الثاني 14  %6  1,590,680,018  تمويل بوالص

 2018تموز  31  %12.75  1,054,265,576  تمويل فواتير محلية

  
2,644,945,594 

    

 

  يوم من تاريخ الحصول عليها. 180هذه التسهيالت قصيرة األجل وتستحق خالل إن 

 

 أرقام المقارنة 32
 

لم تؤثر عملية إعادة التبويب هذه على حقوق  لتتناسب مع تبويب أرصدة الفترة الحالية. 2017تم إعادة تبويب بعض أرصدة عام 

 المساهمين أو ربح الفترة السابقة.
 

 التالي المبالغ التي تم إعادة تصنيفها:يلخص الجدول  

 
 بيان المركز المالي    

       

 2017كانون األول  31التبويب كما في   2018 حزيران 30 التبويب كما في  المبلغ ليرة سورية  الوصف

       

ديون مشكوك في  مخصص

 المشغلين اآلخرينتحصيلها من 
دائنة أخرىأرصدة   ذمم مدينة  2,969,001,092   

 


