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 حضرات السادة المساهمين الكرام،

 حضرات السادة ممثلي الجهات الرسمية الكرام،

يشرفني بالنيابة عن الزمالء األعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة أن أرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة 

 .2018كانون األول من العام  31السنوي، ويسعدني أن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة والنتائج المالية للسنة المنتهية في 

التي واجهت االقتصاد السوري بشكل عام وقطاع االتصاالت بشكل خاص خالل  على الرغم من المعوقات والتحديات

في ظل الظروف االستثنائية لمحافظة ما أمكن على أدائها ا سوريا MTNشركة استطاعت سنوات األزمة الثمان الماضية، 

وأيضاً  المناطق من جهة األضرار التي لحقت بالشبكة ومقاسمها ومواقعها وضعف التغطية الخلوية في معظم ،تلك

عملت بشكل مستمر ها، كما وفية وملتزمة بتقديم خدماتالشركة ظلت  وقد .لعقوبات االقتصادية المفروضة على سوريةا

في الشبكة المتزايد عن طريق االستثمار  هذه الخدماتوتحسين على تطوير وخاصة خالل السنوات الثالث المنصرمة 

 .اليوم الذي تمتاز بهجودة الخدمات من  يعالالمستوى ال هذا إلى  وصلت إلى أن والطاقة

 ، بتنفيذ أهدافها التي وضعتها ضمن أولويات خطتها السنوية للعام،2018التزمت الشركة، ومنذ بداية عام  كما

الخطوة فبداية يسرنا ما تم إنجازه جهة إتمام عملية إدراج أسهم الشركة في سوق دمشق لألوراق المالية، حيث تُعتبر هذه 

الباب للراغبين بالقيام بعمليات  فتح حيث أن، وتأكيداً منا على ثقتنا الكبيرة بالسوق السورية إضافة استراتيجية مهمة للشركة

المساهمة في زيادة وسيؤدي إلى تنشيط السوق، ق سوق دمشق لألوراق المالية البيع أو نقل ملكية األوراق المالية عن طري

ي السوق، وزيادة تداوالت األسهم فيها، وبالتالي جذب مستثمرين جدد أو توظيف مدخرات عدد الشركات المدرجة ف

 إضافية في السوق.

تمركز اهتمام الشركة خالل العام الماضي على إنجاز استراتيجيتها في تحقيق نقلة نوعية في على الصعيد التشغيلي:  

الرابع في أغلب المدن الرئيسية وتعزيز تغطية شبكة الجيل الخدمات المقدمة لزبائنها. حيث قامت بتوفير خدمة الجيل 

وفي سبيل رفع سوية  الثالث لتشمل معظم البلدات والنواحي، باإلضافة إلعادة التغطية في عدد من المناطق المحررة.

ر الشبكة لتمويل مجموعة كبيرة من المشاريع االستثمارية لتطويالخدمات المقدمة، خصصت الشركة جزءاً من ميزانيتها 

 .وتحديثها معتمدة على أحدث األساليب واألنظمة العالمية

زيادة في حجم التوظيف عن العام الماضي حيث قامت الشركة برفد الكوادر  2018فقد شهد العام على الصعيد البشري: و

من خالل توظيف  حرصت على مواكبة وتطوير و تقديم خدمات العالم الرقميو الالزمة لمواجهة تحديات ومتطلبات العمل

سوريا وبكل فخر  MTN،كانت  فيما يتعلق باالستثمار بالموارد البشريّةو .ذوي الخبرات والكفاءات المتميزة في تلك المجاالت

هي الشركة الرابحة عن فئة (التميّز في مكافآة و تقدير الموظفين) ضمن مسابقة قامت بتنظيمها مؤسسة المستثمرون في 

 Investors in Peopleبين جميع الشركات الرائدة والحاصلة على شهادة  2018في منتصف العام  IIPالموارد البشرية 

 .االمتيازسوريا هي الشركة الوحيدة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا الحاصلة على مثل هذا  MTN شركة لتكون
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على التركيز على تحسين تجربة العمالء  2018فقد هدفت النشاطات التسويقية في عام أما على الصعيد التسويقي، 

سوريا في المجال الرقمي من خالل دعم خدمات االنترنت على  MTNبالتعامل مع الشركة وخدماتها، والتأكيد على ريادة 

 .الموبايل والخدمات الرقمية المتنوعة

المشاريع والنشاطات  العديد من برعاية ودعم سوريا MTNقامت شركة تمع السوري، تجاه المج وليتناؤبمستتويجاً إليماننا و

مشاركة الشعب السوري االحتفال إلى  خالل العامسوريا  MTNشركة  تسع ، كماوالرياضية ، الفنيةاإلبداعية، التعليمية

حوالي مبلغ مائتان وخمس  2018وقد بلغ مجموع قيمة الرعاية المدفوعة خالل عام . المباركة بالمناسبات واألعياد

 .مليون ليرة سوريةوعشرون 

جاهزية الشبكة وتأمين التغطية الالزمة في جميع أرجاء  استكمالالشركة على  تحرصأما بالنسبة للتطورات المستقبلية، 

، إضافة إلى 2019الوطن الغالي يعد واحداً من أهم المحاور االستراتيجية التي بنت عليها الشركة خطتها السنوية لعام 

رائدة في قطاع سعيها المستمر في تبني العديد من المبادرات والمساهمات التي ستعزز مكانتها في السوق المحلية كشركة 

االتصاالت بالتوازي مع الحرص على مواصلة لعب دور فعال في تنمية المجتمع المحلي والبيئة ودعم المشاريع الخيرية 

 انطالقاً من كونها استثمارات أخالقية لطالما حرصت الشركة على االلتزام بها.

 

األصعدة مماسيوفر مناخاً مالئماً للبدء بمرحلة إعادة اإلعمار  أخيراً، وإيمانًا منا بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً على كافة

كون رافداً من روافد دعم من الثقة واإليمان العميق بقدرتها على أن ت سوريا تتطلع بمزيد MTNوفرص االستثمار، فإن شركة 

 وتعافي االقتصاد ومواصلة بناء وطننا الحبيب.

 

التقدير إلى كافة الجهات الرسمية التي تساهم في دعم مسيرة الشركة، كما أتوجه اليسعني إال أن أتوجه بجزيل ، وفي الختام

بخالص شكري إلى جميع األخوة المساهمين والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدراتها التنفيذية وجميع العـاملين فيهـا 

 على مختلف مستوياتهم الوظيفية.

 

 .وهللا ولي التوفيق

 

 اإلدارةرئيس مجلس            

  جمال رمضان      
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 حضرات السادة المساهمين الكرام،

 حضرات السادة ممثلي الجهات الرسمية الكرام،

 

نظام وتعليمات اإلفصاح للجهات الخاضعة إلشراف هيئة األوراق واألسواق المالية السورية الصادر بقرار  مراعاة ألحكام

/ منه والمتعلقة باإلفصاح عن النتائج 7، والسيما المادة /28/8/2006/ تاريخ 3943السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /

 ،لممارسات السليمة إلدارة الشركاترة وفق نظام االنهائية للسنة المالية والمتضمنة إعداد تقرير مجلس اإلدا

 

أن أقدم لكم  "سوريا المساهمة المغفلة العامة MTN" ي وبالنيابة عن مجلس إدارة شركةيسرني بدايةً باألصالة عن نفس

 .وخططها المستقبلية 2018وما تم إنجازه خالل السنة المالية  السنوي عن نشاط الشركة وأدائها، التقرير
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 :وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم االستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها .1

، والذي رخص بتأسيس شركة مساهمة مغفلة 10/11/2001/ تاريخ 573بموجب المرسوم رقم /تم تأسيس الشركة 

 % من رأس المال.75بة سورية، وطرحت األسهم لالكتتاب العام عن طريق المصرف العقاري بنس

مشاريع االتصاالت الخليوية وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بها والمساهمة أو إن من أهم نشاطات الشركة إقامة 

وقد شُمّل  المشاركة في مشاريع مماثلة والحصول على أية حقوق أو امتيازات أو تراخيص لتحقيق غايات الشركة،

 وتعديالته. 1991/ لعام 10/ من قانون اإلستثمار رقم /31ة /مشروع الشركة الخليوي بأحكام الماد

 يقع مركز الشركة الرئيسي في ريف دمشق، كما أن لها فروعاً في محافظات القطر العربي السوري .

يبلغ رأس مال الشركة مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية فقط الغير، مدفوع بالكامل، وهو موزع على خمسة عشر 

الموافقة األولية على إدراج وقد صدرت  .2/3/2002وقد تمت زيادة رأس المال مرة واحدة بتاريخ  مليون سهماً،

تشرين الثاني  26ب) بتاريخ  –األوراق المالية الخاصة بالشركة في سوق دمشق لألوراق المالية ضمن السوق (الموازية 

، وبذلك أصبحت أي عملية نقل أو تغيير 2019الثاني كانون  13، كما صدرت الموافقة النهائية على اإلدراج بتاريخ 2018

 أو تعديل على سجل المساهمين تتم عن طريق مركز المقاصة والحفظ المركزي.

ارتأت الشركة خالل األزمة إعادة توزيع مواردها البشرية بما يتناسب مع متطلبات العمل مع مراعاة الحرص على أمن 

 موظفاً موزعين على النحو التالي: /1023فين في نهاية العام /وسالمة الموظفين، وقد بلغ مجموع الموظ

 دمشق حلب الالذقية طرطوس حمص حماه السويداء الحسكة دير الزور درعا القامشلي

2 1 4 5 8 17 33 24 63 78 788 

 :لشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها ونتائج أعمالهاوصف ل .2

 ال توجد للشركة أية شركات تابعة لها.

وصف بيان بأسماء أعضاء مجلس االدارة وأسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة  .3

 تعريفية عن كل منهم:

يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يقوم بإقرار الخطط االستثمارية لمشاريع الشركة، واإلشراف على 

 .التنفيذيةأعمال اإلدارة 

ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عن 

 :2018الدورة المالية 
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 المؤهل العلمي المنصب االسم

 رئيس مجلس اإلدارة السيد جمال رمضان
*دكتوراه في المعلوماتية من جامعة بيير وماري كوري في 

 فرنسا.

 السيد باسم التاجي

 تد"ممثالً لشركة  "تيلي إنفست ليم

نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة
 *إجازة في التجارة واالقتصاد وشهادات مهنية متخصصة.

 جاروديالسيد اسماعيل 

"إنفستكوم موبايل ممثالً لشركة 

 تد"كومينيكيشن ليم

 عضو مجلس اإلدارة
 *إجازة في إدارة األعمال من كلية بيروت الجامعية.

 *شهادة في الدراسات العليا من جامعة  هارفرد.

 عضو مجلس اإلدارة السيد نصير سبح
*دكتوراه في العلوم البيوفيزيائية من جامعة نيويورك في 

 الواليات المتحدة األمريكية.

 *إجازة في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق. عضو مجلس اإلدارة السيد جورج فاكياني

 المدير العام التنفيذي السيد زياد سبح

 *إجازة في هندسة االتصاالت من الجامعة األمريكية في بيروت.

من جامعة  -اختصاص تسويق  -*شهادة في الدراسات العليا

 ماساتشوستس في الواليات المتحدة األميركية.

 *شهادة في التطوير التسويقي من كلية لندن إلدارة األعمال.

 *إجازة في المحاسبة من جامعة بيروت العربية. مدير اإلدارة المالية السيد كمال سنتينا

لكل منهم، إذا كانت هذه بيان بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد األسهم المملوكة  .4

 في المائة فأكثر مقارنة مع السنة السابقة: 5الملكية تشكل ما نسبته 

تد" والتي تملك "انفستكوم موبايل كومينيكشن ليم مساهماً منهم شركة ثالثون يبلغ عدد المساهمين في الشركة

وباقي األسهم يملكها مساهمون % من أسهم الشركة 49,24تد" والتي تملك نفست ليموشركة "تيلي إ 46,73%

 مختلفون منهم مواطنون سوريون وآخرون من الدول العربية الشقيقة (لبنان والسعودية).

مقارنة مع  2018% من أسهم الشركة أو أكثر في عام 5ويبين الجدول التالي أسماء كبار مالكي األسهم والذين يملكون 

 :2017عام 

 Page 3 of 15              2018 عاملالسنوي لسوريا المساهمة المغفلة العامة  MTNتقرير مجلس إدارة شركة 
 



 

 سوريا المساهمة المغفلة العامة MTNشركة  

 ريف دمشق -داريا  5150س .ت: . مدفوع بالكامل ,ل.س 1,500,000,000رأس المال 

 سورية –دمشق  34474ص .ب  العربيبناء المهندس  –اتستراد المزة  –دمشق 

  6666116 11 963+ + فاكس963119494+  963944222222 هاتف

www.mtn.com.sy  

 

 االسم رقمال
القيمة اإلسمية 

 (ل.س) للسهم

2018 2017 

 عدد األسهم
نسبة 

 المساهمة
 عدد األسهم

نسبة 

 المساهمة

1 
"إنفستكوم موبايل شركة 

 تد"كومينيكيشن ليم
100 11,019,990 73,46% 10,947,500 72,98% 

 %24,49 3,674,000 %24,49 3,674,000 100 تد"شركة "تيلي إنفست ليم 2

نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك وصف للوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع  .5

 حصتها من األسواق الخارجية إن أمكن:

سوريا المساهمة المغفلة العامة" كمزود لخدمات الهاتف الجوال في السوق السورية إلى جانب  MTNتعمل شركة "

 %.35.7: 2018وق المحلية في عام شركة ثانية " سيرياتل" ضمن بيئة تنافسية معتدلة وقد بلغت حصتها من الس

 .ال يوجد للشركة أية أسواق خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

إشارة لدرجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين محلياً وخارجياً في حال كون ذلك يشكل  .6

 :% فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات أو اإليرادات على التوالي10

تعتمد الشركة على موردين محددين لتأمين كافة احتياجاتها من تجهيزات، معدات، أنظمة وبرامج، خدمات، إلخ...  لكي 

تضمن استمرارية قيامها بتأدية مهامها على أكمل وجه. يذكر من أهم الموردين الذين تتعامل معهم الشركة : هواوي 

 وإريكسون.

 موزعين رئيسيين تم اختيارهم بعد إجراء تقييم شامل لسمعة أعمالهم، وهم: ستةكما تتعامل الشركة مع 

 سامر عنتر. 

 حسان االجاتي. 

 وليد سواس زين. 

 .أحمد هدايا 

 نضال ألوسي. 

 ت واالتصاالت المحدودة المسؤوليةشركة كنعان لتكنولوجيا المعلوما. 
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منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من  .7

غيرها مع اإلشارة للفترة التي يسري عليها ذلك ووصف ألي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول 

 عليها:

 ال تتمتع الشركة أو أي من منتجاتها بأية حماية حكومية أو امتيازات.

الدولية أو غيرها، لها أثر مادي على عمل وصف مختصر ألي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات  .8

 الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية:

ال يوجد أي أثر مادي للقرارات الصادرة عن الحكومة على عمل الشركة، إال أن قرارات العقوبات األمريكية واألوروبية 

 الصادرة تجاه سورية نتيجة للوضع الراهن قد أثرت سلباً على الشركة.

 الشركة لمعايير الجودة الدولية: تطبيق .9

على الرغم من تزايد الضغوطات التي أثرت على الشركة وما تزال خالل هذه األزمة، وبالرغم من صعوبة النهج الذي 

انتهجته الشركة للمحافظة ما أمكن على أدائها في ظل الظروف االستثنائية تلك، إال أن الشركة ظلت وفية وملتزمة 

زت بمستوى عال من الجودة لعمالئها، مراعية في ذلك تطبيق أفضل الممارسات والمعايير بتقديم خدمات امتا

 المعتمدة دولياً.

 الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئاتهم ومؤهالتهم وبرامج تأهيلهم وتدريبهم: .10

ويليها مجلس اإلدارة ومن ثم المدير العام يتألف الهيكل التنظيمي للشركة من الهيئة العامة في أعلى السلم التنظيمي 

 المختلفة في الشركة كما هو موضح في الشكل التالي:يشرف على أعمال مدراء اإلدارات  التنفيذي الذي
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 يتولى إدارة الشركة كل من السادة التالية أسماؤهم:

 المدير العام التنفيذي   زياد نصير سبح .1

 الماليةمدير اإلدارة   كمال محمد سنتينا .2

 والشؤون التنظيمية مدير إدارة الموارد البشرية  مضانشكري رأحمد  .3

 مدير إدارة المشاريع الرئيسية محمد خير الدين مسعود .4

 التدقيق الداخلي إدارة مفوّض بمتابعة شؤون، واالمتثال مدير إدارة المخاطر  ماهر محمد أنور بيرقدار .5

 والمبيعات مدير إدارة خدمة المشتركين  سامر يوسف قدوح .6

 مدير إدارة تقنيات الشبكة  بشار أحمد نادر نابلسي .7

 مدير إدارة التسويق غياث محمدفاروق بازرباشي .8

 مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات  فرح ابراهيممازن  .9

 مدير إدارة الخدمات الرقمية  توفيق فادي هارون .10

 الفئات الوظيفية التالية: موزعين حسب  2018في نهاية عام  / موظفاً 1023بلغ عدد الموظفين /

الفئة 

 الوظيفية
 الخامسة الرابعة الثالثة (ب) الثالثة (أ) الثانية (ج) الثانية (ب) الثانية (أ) األولى

 1 9 26 68 140 122 146 511 العدد

حائزون  مع اإلشارة إلى أن الغالبية العظمى من موظفي الشركة ذوي كفاءات توازي المعايير العالمية للكفاءات، فهم

 .على إجازات جامعية وشهادات مهنية تخصصية تتناسب مع المهام الموكلة إليهم

ويجدر الذكر أنه قد تم زيادة االهتمام بتدريب وتطوير الكوادر البشرية والقادة في المناحي السلوكية والفنية بنسب 

فس السياق تم توفير المنح الدراسية الجزئية ساعات تدريبية تجاوزت إلى حد كبير مثيالتها خالل األعوام الماضية، وفي ن

سوريا المتألق كمستثمر  MTNلعدد كبير من الموظفين المتميزين حسب معايير محددة، وذلك تأكيداً على موقع شركة 

سوريا نموًّا كبيراَ في نشاطاتها المتعلّقة بتطوير وتدريب الموظفين مقارنة مع  MTNفي مواردها البشرية. كما شهدت 

 .2018عن العام  ام الماضي، إضافةً إلى تقييم أداء الموظفينالع

 وصف للمخاطر التي تواجهها الشركة: .11

لها البالد والحظر مما أدى الى العديد من المخاطر ت دية الناتجة عن الحرب التي تعرضإن نتيجة استمرار الحالة اإلقتصا

 التي يمكن إيجازها بما يلي:
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  البشرية الموجودة في الشركة وصعوبة استقطاب أفراد جدد بنفس الكفاءة تناقص ملحوظ في الكفاءات

 والمهارة لعدم توفرها في السوق المحلية.

  تعرضت الشركة لبعض المخاطر مع مورديها وعمالئها في الداخل والخارج نتيجة للعقوبات األمريكية واألوروبية

د لتشغيل وتطوير الشبكة كونها تعتمد وبشكل رئيسي تمثلت بندرة توفر المعدات المطلوبة أو طول فترة التوري

 على أحدث التقنيات المتوفرة عالمياً والتي تستوجب التعامل بالقطع األجنبي في عملية الشراء.

 العديد من التحديات اللوجستية كونها تتمتع بشبكة من  نتيجة الوضع الحالي السائد في البلد واجهت الشركة

في جميع المناطق والمحافظات السورية، حيث أن أي عملية إصالح للمواقع المتضررة المواقع واسعة االنتشار 

الحالية كانت عرضة للتأخير في التنفيذ، وهذا بدوره  أو إعادة إنشاء مواقع جديدة أو حتى تطوير المواقع

 انعكس سلباً على مستوى الخدمة المقدمة للعمالء.

 حتى  2003تحقة للمساهمين عن الدورات المالية السابقة من عام عدم إمكانية تحويل توزيعات األرباح المس

/م.و. تاريخ 85وتعديالته، وللقرار رقم / 1991/ لعام 10تاريخه بالعملة األجنبية استناداً لقانون اإلستثمار رقم /

ي بالعملة ، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتعلق بتوزيع األرباح المتعلقة برأس المال الخارج24/11/2010

 األجنبية، على الرغم من المتابعة المستمرة بين إدارة الشركة والجهات المعنية.

وصف لإلنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام ووصف لألحداث الهامة التي مرت على الشركة خالل  .12

 السنة المالية:

 تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة  تمركز اهتمام الشركة خالل العام الماضي على إنجاز استراتيجيتها في

 500لزبائنها. حيث قامت بتوفير خدمة الجيل الرابع في أغلب المدن الرئيسية من خالل اضافة ما يزيد عن 

تم ث لتشمل معظم البلدات والنواحي، حيث محطة تخدم الجيل الرابع. كما تم تعزيز تغطية شبكة الجيل الثال

 في كافة المحافظات، باإلضافة إلعادة التغطية في عدد من المناطق المحررة.موقع تم توزيعها  449إضافة 

كما قامت الشركة بإعادة توزيع و اضافة عدد من المولدات لتجاوز مشاكل التغذية الكهربائية في كثير من 

ة فقارية تركيب شبكة ميكرويالمناطق، مما حسن من نسبة توافر خدمة التغطية الخليوية.  و عمدت الشركة إلى 

من أجل ضمان استمرار الخدمة في حاالت إنقطاع  رديفة للشبكة الضوئية بإستخدام وصالت طويلة المدى

وفي سبيل رفع سوية الخدمات المقدمة، خصصت الشركة جزءاً   .الشبكة الضوئية العائدة للسورية لإلتصاالت

وير الشبكة وتحديثها معتمدة على أحدث لتمويل مجموعة كبيرة من المشاريع االستثمارية لتطمن ميزانيتها 

تم تحديث عدد من المواقع و التجهيزات الراديوية و استبدالها بأخرى ذات ،  حيث األساليب واألنظمة العالمية

سعات و كفاءة أعلى. عالوة على تحديث المقاسم و الشبكة الميكروية لتستوعب الزيادة المتوقعة في 

 .استهالك البياناتاالستهالك خصوصاً االرتفاع في 
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  ،التركيز على تحسين تجربة العمالءعلى  2018كان هدف النشاطات التسويقية في عام على الصعيد التسويقي 

سوريا في المجال الرقمي من خالل دعم خدمات  MTNالتأكيد على ريادة بالتعامل مع الشركة وخدماتها، و

لتبسيط الخيارات المتاحة امام العمالء في  منها سعياًواالنترنت على الموبايل والخدمات الرقمية المتنوعة. 

سوريا بدمج نوعي الخطوط من الجيل الثاني والجيل  MTNاختيار المنتج الذي يلبي احتياجاتهم، قامت شركة 

الثالث المسبقة الدفع كخطوة اولى، بشريحة واحدة. تمكّن هذه الخطوة المشترك من الحصول على جميع 

ت صوتية ورسائل نصية باإلضافة لخدمة االنترنت على الموبايل، مفعلة على شريحة الخدمات من مكالما

سوريا  MTNواحدة، قابلة للعمل على جميع الشبكات من الجيل الثاني والثالث والرابع. كما استمرت شركة 

قات بتشجيع المشتركين على تفعيل خدمة االنترنت على الموبايل من خالل اطالق مجموعة متنوعة من با

االنترنت وباقات التواصل االجتماعي بأسعار تناسب المستهلكين من جميع الفئات، باإلضافة الى دعم انتشار 

الهواتف الذكية بين مشتركي الهاتف الخليوي من خالل تقديم باقات انترنت مجانية مع كل هاتف ذكي جديد 

 .بالتعاقد مع عدة موردين

  :زيادة في  2018وفيما يتعلق بإالنجازات على صعيد الموارد البشرية، فقد شهد العام على الصعيد البشري

حجم التوظيف عن العام الماضي حيث قامت الشركة برفد الكوادر الالزمة لمواجهة تحديات ومتطلبات العمل 

بة وتطوير و % ،كما حرصت الشركة على  مواك14خالل هذه المرحلة وبلغت نسبة الموظفين الجدد لهذا العام 

تقديم خدمات العالم الرقمي من خالل توظيف ذوي الخبرات والكفاءات المتميزة في تلك المجاالت، مع 

% وموازنة رأس المال 14القدرة على تحقيق وفورات فيما يتعلق بموازنة إدارة نفقات الموظفين بنسبة 

ها و تهيئتهم و توفير فرص متكافئة لهم حرص الشركة على تدريب موظفي إلىجدر اإلشارة ت%. و9البشري بنسبة 

%. وعلى صعيد آخر، أقيمت 6% و نسبة التنقالت الداخلية كانت 7للترقية حيث بلغت نسبة الترقية الداخلية 

. 2018) و وضع خطة العمل لعام BRIGTHورشة عمل إلدارة الشركة وذلك لمناقشة االستراتيجية الجديدة (

س مجموعة ام تي ان بزيارة لمدينة دمشق حيث قام بزيارة المركز الرئيسي كما قام المدير التنفيذي و رئي

تمّ تكريم الموظّفين لخدمة العمالء في منطقة المزة اطّلع من خالله على أهم التطورات في العمل كما 

فيما يتعلق باالستثمار  المتألّقين خالل السنة الماضية ضمن حفل خاص بحضوره و بحضور إدارة الشركة.

سوريا وبكل فخر هي الشركة الرابحة عن فئة (التميّز في مكافآة و تقدير  MTN،كانت  لموارد البشريّةبا

في منتصف العام  IIPالموظفين) ضمن مسابقة قامت بتنظيمها مؤسسة المستثمرون في الموارد البشرية 

هي سوريا  MTNكون لت Investors in Peopleالحالي بين جميع الشركات الرائدة والحاصلة على شهادة 

. و قد تمّ تكريم الجهود االمتيازالشركة الوحيدة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا الحاصلة على مثل هذا 

المبذولة لكل من كان له دور في التقدير الوظيفي وساهم بدوره للحصول على جائزة التميّز في مكافآة و تقدير 

أن تمّ تسليط الضوء على إنجازاتهم المبهرة وسلوكياتهم بعد  مع إدارة الشركةخاص حفل الموظفين ضمن 

يز فتمر لزيادة الوالء الوظيفي والتحالمتميّزة للوصول إلى أفضل النتائج وذلك يأتي ضمن سعي الشركة المس

والحفاظ على موقعها التنافسي كأفضل خيار وظيفي.كما تمّ إطالق االستبيان السنوي الخاص بتقيّيم ثقافة 

الذي يهدف إلى قياس مدى الرضا الوظيفي في الشركة وقد ظهرت نتائج هذا االستبيان والتي المجموعة و
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 MTNأظهرت نتائج مبهرة فيما يتعلق بجميع األبعاد المُقاسة داخل بيئة العمل. و على صعيد آخر، حيث تتجه 

كل ذلك يصب في التطبيق . ”أكثر نحو العالم االلكتروني و تتبنّى نظرية "التعلّم عن طريق التطبيقات الذكية

 .2018في بداية عام  MTNالعملي لالستراتيجية الجديدة للشركة المنبثقة عن مجموعة 

  فقد ساهمت الشركة برعاية 2018على صعيد المسؤولية االجتماعية ودورها في المجتمع السوري خالل عام :

فعاليات النهائي الوطني الثامن للمسابقة البرمجية الجامعية السورية، بهدف تسليط الضوء على إبداعات 

الشباب السوري، ومنحهم الفرصة للتميز وإبراز مواهبهم وطاقاتهم اإلبداعية وقدراتهم العلمية لمواكبة أحدث 

قامت الشركة القدم األكثر شعبية في العالم ، ورية ودعم رياضة كرة تقنيات العصر، وعلى صعيد الرياضة الس

برعاية دوري المؤسسات اإلعالمية الثامن لكرة القدم ومشاركة اإلعالميين السوريين أجواء المنافسة والروح 

أضخم الرياضية كشركاء فاعلين في كافة األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية. كما قامت الشركة برعاية 

 في مدينة دمشق، بهدف تشجيع وتعزيز السياحة الداخلية في سورية من جديد. 2018مهرجان فني في صيف 

 حيث بلغت إجمالي اإليرادات  2018 نجحت الشركة في المحافظة على مستوى مقبول في أدائها المالي لعام

 .مليار ليرة سورية 8.2مليار ليرة سورية بينما بلغ صافي األرباح  76.05

األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة و ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة حدثت خالل السنة  .13

 المالية:

 وأثرت على عملها. 2018ال يوجد أي أثر مالي ألي عملية ذات طبيعة غير متكررة صادفتها الشركة خالل السنة المالية 

واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة  .14

المالية المصدرة من قبل الشركة وذلك لمدة ال تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل 

 وتمثيلها بيانياَ ما أمكن ذلك:

الموزعة وصافي حقوق المساهمين يبين الجدول التالي السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة باإلضافة لألرباح 

 .للسنوات الخمس الماضية علماً أن الشركة لم تصدر أية أوراق مالية

 ليرة سورية 2014 2015 2016 2017 2018

 صافي ربح السنة 3,326,480,972 3,861,776,893 7,759,254,073 6,164,296,522 8,225,202,528

 األرباح الموزعة 3,393,077,722 2,950,026,788 4,238,231,077 7,759,254,073 5,799,580,318

10,734,159,249 8,414,296,522 10,009,254,073 6,488,231,077 5,576,480,972 
صافي حقوق 

 المساهمين
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كما يوضح التمثيل البياني التغيرات في صافي األرباح السنوية واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين في السنوات 

 :الماضية بماليين الليرات السوريةالخمس 

 

 نتائج أعمالها خالل السنة المالية:حليل المركز المالي للشركة وت  .15

ل.س/ كما حققت إيرادات بمبلغ  146,101,911,027: /2018بلغ إجمالي موجودات الشركة في نهاية عام 

ل.س/ وقد بلغت  16,058,831,544  ل.س/ وكانت حصة خزينة الحكومة من هذه اإليرادات / 76,048,201,669/

 .ل.س/ 8,225,202,528  األرباح الصافية /

الخطة المستقبلية لك أي توسعات أو مشروعات جديدة وعرض للتطورات المستقبلية العامة بما في ذ .16

 للشركة لسنة قادمة على األقل وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال الشركة:

اإلشارة إلى أن النتائج المالية التي استعرضناها في هذا التقرير لم تأت إال لتؤكد على ، ال بد من 2019مع بداية عام 

األداء المتمّيز والجهود الكبيرة التي قامت بها الشركة في ظل جملة من الظروف الصعبة التي خلقتها الحرب الدائرة 

 منذ أكثر من ثمانية سنوات.

غوطات التي فرضتها ظروف األزمة االستثنائية على الجميع؛ إال أن الكثير من التحديات والض 2018لقد شهد عام 

الشركة حققت العديد من األهداف التي كانت قد وضعتها لنفسها السيّما استمراريّة عمل الشبكة وتوفير التغطية 

 .الخليوية في مختلف المناطق وأيضاً الحرص على تقديم أعلى جودة ممكنة من الخدمة لمشتركيها وعمالئها

أما بالنسبة للتطورات المستقبلية، فإن حرص الشركة على استعادة جاهزية الشبكة وتأمين التغطية الالزمة في جميع 

، 2019أرجاء الوطن الغالي يعد واحداً من أهم المحاور االستراتيجية التي بنت عليها الشركة خطتها السنوية لعام 

مبادرات والمساهمات التي ستعزز مكانتها في السوق المحلية كشركة إضافة إلى سعيها المستمر في تبني العديد من ال
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 صافي حقوق المساھمین األرباح الموزعة صافي ربح السنة
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رائدة في قطاع االتصاالت بالتوازي مع الحرص على مواصلة لعب دور فعال في تنمية المجتمع المحلي والبيئة ودعم 

 ا حرصت الشركة على االلتزام بها.ارات أخالقية لطالمالمشاريع الخيرية انطالقاً من كونها استثم

مليار ليرة سورية مع أرباح صافية تصل  87.6، فإن إيراداتنا المتوقعة ستتجاوز 2019اءً على خطة العمل المالية لعام بن

 مليون مشترك. 5.4مليار ليرة سورية، وسيكون عدد المشتركين بحدود   3.25

ى تلقاها المفتش إشارة لمقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخر .17

 له:و/أو مستحقة 

 مايلي: 2018األخرى عن العام  التدقيق والخدمات بلغت أتعاب

  .أتعاب تدقيقلقاء ل.س/  1,000,000/  مبلغ -

  .بة من الشركة األمتدقيق التقارير المالية المطلول.س/ لقاء  84,350,500مبلغ / -

 .تقديم استشارات ضريبية لقاءل.س/  16,669,800/مبلغ  -

بيان بعدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من األطراف ذوي العالقة كل ذلك  .18

 مقارنة مع السنة السابقة:

المملوكة  عدد األوراق المالية

 31/12/2017كما في 

المملوكة  عدد األوراق المالية

 31/12/2018كما في 
 االسم الصفة

 مجلس اإلدارةعضو  11,019,990 10,947,500
شركة انفستكوم موبايل 

 كومينيكيشن ليمتد

 شركة تيلي انفست ليمتد عضو مجلس اإلدارة 3,674,000 3,674,000

 السيد جمال رمضان رئيس مجلس اإلدارة 75,000 150,000

 السيد نصير سبح عضو مجلس اإلدارة 75,000 75,000

 فاكيانيالسيد جورج  عضو مجلس اإلدارة 75,000 75,000

 السيد زياد سبح المدير العام التنفيذي 1 250

250 1 

واالمتثال،  مدير إدارة المخاطر

 إدارة مفوّض بمتابعة شؤون

 التدقيق الداخلي

 السيد ماهر بيرقدار
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وصف للمزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس االدارة وأشخاص اإلدارة العليا ذوي  .19

التنفيذية خالل السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب السلطة 

 ورواتب ومكافآت وغيرها والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل سورية وخارجها:

ة الشركة تتحمل نفقات يتقاضى بعض أعضاء مجلس اإلدارة تعويضات لقاء حضورهم اجتماعات المجلس، كما أن إدار

 االنتقال ومهمات سفرهم.

 كالتالي: 2018كانون األول  31كانت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا خالل السنة المنتهية في 

 2018عام  أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء اإلدارة العليا المجموع ل.س

 أساسيةتعويضات  89,088,588 31,634,600 120,723,188

 تعويضات تنقل وإقامة 9,983,915 0  9,983,915

 المجموع 99,072,502 31,634,600 130,707,102

 بيان بالتبرعات أو المنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية والجهات المتلقية:  .20

 يذكر من أهمها:برعاية جملة من المبادرات النوعيّة والفعاليات الهامة  2018شركة خالل العام قامت ال

 " يوماً من رعاية ييلو!"، والذي يتم من خالله  21إطالق ثالثة مشاريع تُركز على تمكين الشباب ضمن فعّاليات برنامج

العمل على مشاريع يُشارك في تنفيذها موظفو الشركة، بالشكل الذي يضمن مشاركتهم الفعالة والفاعلة في تنمية 

اد حَفل إفطار رمضاني في دار سيد قريش لأليتام بدمشق، وتطوير المجتمع الذي يتواجدون فيه. حيث قد تم إعد

طفل يتيم، ضمن أجواء من األلفة والمحبة. وتوزيع  300وساهم الموظفون في تحضير وجبة اإلفطار مع أكثر من 

. أما المشروع الثاني هو إطالق MTNمَجموعة من األجهزة اللوحية للطالب في الدار، مدعومة بإنترنت مجاني من 

لتنمية الوعي الوظيفي"، وألول مرة في سورية، بالتعاون مع جمعيّة إدارة الموارد البشرية، حيث تم  MTN "يوم

دعوة أكثر من مائتين وخمسين طالباً، من مختلف الجامعات السورية الحكومية والخاصّة، لحضور يومٍ تفاعليّ 

املة لجميع الطالب حول آلية العمل ، لتقديم نظرةٍ ش MTNتحدّث خالله اختصاصيون من مختلف أقسام شركة

لتحقيق أهدافها بفعاليّة وكفاءة عالية. وتم اختتام الفعالية بقيام موظفو شركة  MTN المثالية التي تتبعها شركة

MTN  بأعمال طوعية إلعادة تأهيل مختبر الحاسوب في المدينة الجامعية قسم طالب من ذوي االحتياجات

 الخاصة. 

  التي أطلقتها جمعية بسمة المتخصصة بدعم األطفال المصابين بالسرطان في سورية ومن دعم حملة التبرعات

التبرع لدعم الحملة، وبالمقابل قامت الشركة أهمها مشروع "تبرع بيوم لترسم بسمة"، حيث قام موظفو الشركة ب

 بمضاعفة المبلغ اإلجمالي وتقديمه لجمعية بسمة.
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 ن للمسابقة البرمجية الجامعية السورية، حيث شارك في مسابقة هذا العام رعاية فعاليات النهائي الوطني الثام

سوريا من رعاية هذا الحدث بالتركيز على كل  MTNمؤسسة أكاديمية سورية. وتهدف شركة  19فريقاً من  75

 نشاط يؤكد على تمكين الشباب السوري، وتحقيق اإلنجازات بالشراكة مع المؤسسات والشركات الوطنية، بهدف

 خدمة عملية التنمية التي تشهدها سورية والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للشباب السوري.

  إطالق حملة عيد األم التي تضمنت عروض ومبادرات كزيارة األمهات الجُدد في مشفى التوليد الجامعي بدمشق

الخاص بالمكالمات، باإلضافة إلى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، حَيث قَدموا لهنَّ فرصة االستفادة من العرض 

هدية مُميزة لَجميع األمهات ولِأطفالهن الجدد ولجميع العامالت في المشفى ،كما أقامت الشركة حَفلة صَباحية 

في دار السعادة للمُسنين بدمشق لِنشر السّعادة بَين األُمهات اللواتي لم يتمكنَّ مِن االحتفال مَع أوالدهنَّ في هذا 

 اليوم.

 الموارد البشرية ع عقد الشراكة االستراتيجية مع إدارة جمعيةتوقيIHRM  وقد عرضت نشاطات الجمعية ،

بهدف  MTNوأهميتها في تطوير وتنظيم مهنة إدارة الموارد البشرية، والتي سيتم العمل عليها بالتعاون مع شركة 

 تنمية سورية. تمكين الشباب السوري ومساعدتهم في تحقيق التطوير المطلوب للمساهمة في

  دولة  11فيلماً من  44رعاية الدورة الخامسة من مهرجان "خطوات" السينمائي الدولي لألفالم القصيرة، بمشاركة

سوريا للمهرجان بهدف تشجيع الشباب السوري  MTNفيلماً سورياً، حيث تأتي رعاية شركة  12حول العالم، بينها 

لالستمرار في تطوير الواقع الثقافي المحلي بشّتى أشكاله، ودعماً لتجاربهم ومواهبهم من إبداعات وأعمال 

 سينمائية مختلفة.

 ذلك رعاية اإلطالق الجماهيري لفيلم "رجل وثالثة أيام" للمخرج جود سعيد بالتعاون مع الشركة العامة للسينما، و

 ضمن إطار دعم الشركة للمشاريع الثقافية السورية الهادفة.

 رعاية "مهرجان ليالي قلعة دمشق" في قلعة دمشق، حيث جمعتMTN   الشباب السوري في وسط دمشق في

أحد أهم الفعاليات الثقافية بحضور مجموعة من الفنانين المتميزين المشاركين، وبالتالي شَهد مسرح القلعة أرقى 

 االحتفاالت على مر السنين.وأجمل 

  رعاية كرنفال ميالدي الذي نَظمه مشروع أكشن بالتعاون مع محافظة دمشق، بمناسبة عيد الميالد المجيد ورأس

السنة الميالدية، بهدف مشاركة الشعب السوري االحتفاالت بمناسباتهم وأعيادهم المباركة، حيث تضمن الكرنفال 

، بمشاركة مجموعة من فِرق كرنفاليدي میالساحات مدينة دمشق وتجمع في اليوم األول مسير في شوارع و

الكشاف التي عزفت الموسيقى الخاصة باألعياد المجيدة، وتم توزيع هدايا مميزة لِجميع المشاركين في الكرنفال. 

باسيين متر في ساحة الع 30وفي يومه الثاني، ضَم مسير باإلضافة إلى إضاءة أكبر شجرة ميالد في دمشق بطول 

 الجديد في الساحة. MTNاالفتتاح الرسمي لمركز خدمة زبائن  في دمشق تزامناً مع اإلعالن عن

  رعاية دوري المؤسسات اإلعالمية الثامن لكرة القدم الذي نَظمته لجنة الصحفيين الرياضيين بالتعاون مع االتحاد

رك في هذا الدوري عشرة فرق يمثلون الرياضي العام، في صالة الجالء الرياضية المغلقة بدمشق. حيث شا
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مؤلف من خمسة عشر العباً،  والتي شاركت بفريق ، MTNمؤسسات إعالمية محلية مختلفة، باإلضافة لشركة 

 يمثلون مختلف إدارات الشركة.

  حيث قامت الشركة 2018إطالق حملة "شجع مع األصفر" بالتزامن مع انطالق منافسات بطولة كأس العالم ،

مباريات البطولة المقامة في روسيا على شاشات عمالقة في ست مُحافظات سورية أطلقت عليها  بعرض معظم

"، و رعاية برنامجين رياضيين على أهم اإلذاعات السورية الخاصة، باإلضافة إلى تخصيص MTNاسم "مالعب 

خطوة، حيث تم تحديد مسابقة خاصَّة لكأس العالم مُكوَّنة من ستة مراحل مرافقة لمراحل البطولة خُطوة بِ

 الرابحين في نهاية كل مرحلة وحصل الرابحون على جوائز ماديّة قيّمة.

  التي نَظمها "نادي السيارات السوري" لنوعين من أهم رياضات السيارات، 2018رعاية "بطولة سبيد سورية ،"

يث كان الهدف من الرعاية وبمشاركة عدد من الشركات الوطنية وذلك على أرض حلبة النادي في معرة صيدنايا. ح

في السوق السورية، باإلضافة للترويج  MTN" على خدمة اإلنترنت الخاصة بـ Speedإعادة إطالق اسم "سبيد 

 .للخدمات والعروض المتوفرة الحالية

  الرعاية والمشاركة في معرض "سيرياتيك" للتكنولوجيا واالتصاالت، حيث تميز جناحMTN  بعرض العديد من

الجديدة والعروض الخاصة بالمعرض، و تمكّين الزوار مِن االطالع على أَحدث االبتكارات والمُنتجات  المنتجات

والتي تُعتبر تطوراً هاماً لخدمة اإلنترنت في سورية، حيث ساعد فريق  LTEوالتي من أهمها خدمات الجيل الرابع 

 .MTNTVة وخدم LTE بِتجربة خدمة الجيل الرابع  MTNالعمل كافة زوار جناح 

  المشاركة في الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي، فقد أطلقت شركةMTN " سوريا حملة بعنوانMTN  تجمع

العالم" من خالل الخدمات والعروض المميزة الخاصة بالمعرض و المقدمة ألكبر شريحة ممكنة من الزوّار، حيث 

، من خالل تقديم خدمة إنترنت مجانية لجميع زوّار LTE الـ  ، و خدمةMTNSpeedقامت بالتركيز على خدمة 

الجناح. باإلضافة للفعاليات اإلعالمية واإلعالنية خالل فترة المعرض، من أهمها مسابقة المعرض بالتعاون مع 

 10مليون ليرة سورية يومياً، باإلضافة للجائزة الكبرى وقيمتها  2قناة السورية، التي ضَمت جوائز وصلت قيمتها لـ 

سوريا يومياً إذاعة صوت الشباب، والتي بَثت برنامج مباشراً عن  MTNليون ليرة سورية. كما استضاف جناح شركة م

 ".MTNأجواء المعرض تَضمن مسابقات وجوائز قيِمة من جناح الشركة بعنوان "الليلة شباب مع 

 رة سورية.مليون ليحوالي مبلغ مائتان وخمس وعشرون  بلغ مجموع قيمة الرعاية المدفوعة

 

بيان بالعقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة  .21

 أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:

بإبرام أي عقد مع رئيس مجلس االدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي  2018لم تقم الشركة خالل عام 

تد"،بحيث "إنفستكوم موبايل كومينيكيشن ليمتد" و"تيلي إينفست ليمموظف في الشركة، باستثناء التعاقد مع شركتا 
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في تقرير مدقق  مالتالتعاتقدم كال الشركتين خدمات استشارية وإدارية للشركة ، وقد تمت اإلشارة إلى هذه 

 الحسابات.

 

 

يجدد ثقته  2019، وهو في عام 2018يعرب مجلس اإلدارة عن شكره لإلدارة التنفيذية على الجهود المبذولة خالل عام 

على ربحية الشركة  –بإذن هللا  –بقدرتها على تجاوز الصعوبات والعقبات التي قد تعترض عملها مما سينعكس إيجاباً 

 وبالتالي على ربحية المساهمين. 

والتي سترفع من اسم  2019ندعوكم جميعاً  للمشاركة في تحقيق مزيد من اإلنجازات التي ستميّز أعمالنا خالل العام 

 متنا التجاريّة وتعزز بصمتنا في المجتمع السوري أكثر وأكثر.عال

للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل والتزامهم وثقتهم  التقدير والشكروختاماً، يتقدم مجلس اإلدارة بجزيل 

 بالشركة. 

وأن تكون سنة خير ملؤها  أن تنعم ربوع وطننا الحبيب بالسالم والمحبة  –عزَ وجلَ  –كل عام وأنتم بخير، ونسأل هللا 

  النجاحات.

 وهللا ولي التوفيق.

 

 رئيس مجلس اإلدارة     

       جمال رمضان      
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 عن الشركةمعلومات  1
 

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

ن نفستكوم موبايل كوميونيكاشمن قبل شركة إ %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 

رس نشاطاتها ، مسجلة وتماGroup Limited   MTNهي فستكوم موبايل كوميونيكاشن ليمتدنإن الشركة األم الرئيسية لشركة إ

 فريقيا.في جوهانسبرج، جنوب أ

/ آ ( بين الشركة السورية لالتصاالت )سابقاً 10رقم    BOTتم توقيع عقد بناء وتشغيل وتحويل ) مشروع  2001شباط  12في 

نفستكوم غلوبال المحدودة )"المتعهد"( يلتزم المتعهد بموجبه بتوريد وتركيب ة لالتصاالت( )"اإلدارة"( وشركة إالمؤسسة العام

 .2001شباط  14" على أن تبدأ الشركة عملياتها قبل GSMة "التجهيزات الالزمة لبناء شبكة اتصاالت خليوي

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

 MTNكة نفستكوم غلوبال المحدودة وشرالشركة السورية لالتصاالت وشركة إ/ آ ( بين 10رقم   BOTوتحويل ) مشروع 

. تمت المصادقة على قرار 2014تشرين األول  30تفاقية اإلنهاء بتاريخ وعليه تم التوقيع على ا ،سوريا المساهمة المغفلة العامة

/ آ ( من قبل مجلس 10رقم   BOTتفاقية إنهاء عقد بناء وتشغيل وتحويل ) مشروع رخيص متضمناً الوثيقة والمالحق وامنح الت

  .2014كانون األول  31بتاريخ  1/20730ة العربية السورية بموجب الكتاب رقم الوزراء في الجمهوري

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

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

. يتيح ترخيص االتصاالت للشركة إنشاء وتركيب وتملك وتشغيل وإدارة وتقاضي عائدات وتقديم 2034كانون األول  31ولغاية 

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

حصرياً باستخدام الحزم الترددية الراديوية المخصصة لتشغيل شبكة االتصاالت النقالة الخاصة بها، وتقديم الخدمات ذات الصلة 

 عليها.

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

سوريا المساهمة المغفلة العامة قام المرخص له شركة  MTNالعربية السورية الممنوحة لشركة االتصاالت في الجمهورية 

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

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

 عاماً، المبالغ المستحقة من تقاسم االيرادات على النحو التالي:  20الترخيص البالغة 
 

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

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

 .2034الى  2018من اإليرادات الخاضعة لتقاسم اإليراد عن باقي االعوام من  20%
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 الهامة السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2
 

  ادأساس اإلعد 2-1
 

بات بمتطلللوفاء  3.2قبل الشركة المبينة في اإليضاح وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة من المالية للشركة  البياناتتم إعداد 

 يق.مجلس المحاسبة والتدق

 

عملة تي تمثل الوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. إن الليرة السورية هي عملة إظهار البيانات المالية وال تم إعداد البيانات المالية

  الرئيسية للشركة.

 

 إلفصاحاتالتغييرات في السياسات المحاسبية وا 2-2

 

أدناه تتفق مع  3.2والمبينة في االيضاح رقم  2018إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد البيانات المالية خالل عام 

والمنسجمة مع معايير التقارير المالية الدولية باستثناء عدم تطبيق معيار التقارير  2017السياسات المحاسبية المطبقة خالل عام 

 1وفقاً لقرار مجلس المحاسبة والتدقيق في جلسته رقم  2019كانون الثاني  1والذي تم تأجيل تطبيقه حتى  9رقم  المالية الدولي

 كما قامت الشركة بتطبيق سياسة جديدة لالعتراف باإليرادات من العقود مع الزبائن كما هو مبين أدناه. .2018لعام 

 

 السياسات المحاسبية المتعلقة باإليرادات

 
ذه السياسات المحاسبية الجديدة لنموذج من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع أسست ه

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

 

ديدة من الشركة أن تقوم باالجتهاد بالتقدير، آخذةً بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف تتطلب هذه السياسات المحاسبية الج

عند تطبيق كل خطوة من نموذج الخطوات الخمس على العقود مع الزبائن. وتحدد هذه السياسات المحاسبية الجديدة أيضاً طريقة 

 لمتعلقة بالعقد مباشرةً.المحاسبة عن المصاريف المترتبة على العقود والمصاريف األخرى ا

 

قامت الشركة بتطبيق هذه السياسات المحاسبية الجديدة بأثر رجعي معدل، ونتج عن تطبيقه انخفاض إيرادات الخطوط مسبقة 

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

 

 2018كانون الثاني  1 سات المحاسبية الجديدة بأثر رجعي معدل، فقط على العقود التي لم تنته كما فيتم تطبيق هذه السيا

 

 

 إن أثر تطبيق هذه السياسات المحاسبية هو كالتالي:

 

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

 
 ليرة سورية 

  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

 



 سوريا المساهمة المغفلة العامة MTN شركة

 إيضاحات حول البيانات المالية

 2018كانون األول  31
 

9 

 سس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أ 2

 

 التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة( 2-2

 السياسات المحاسبية المتعلقة باإليرادات )تتمة(

 

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

 (195,561,173) إجمالي اإليرادات

 (195,561,173) سوريا من اإليرادات MTNحصة 

   

 61,601,769  / الشركة السورية لالتصاالت من اإليرادات 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) في الربح قبل الضريبةصا

 21,355,280  مصروف ضريبة الدخل

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

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

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-3

 

 لمرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية:أعدت البيانات المالية ا

 

 إثبات اإليراد 

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

 ئن.لنموذج من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبا

 

 تقديم الخدمات
 .تسجل اإليرادات الناتجة من خدمات االتصاالت المتنقلة المقدمة لعمالء الدفع اآلجل وعمالء الدفع المسبق عند تقديم الخدمات

 عندما يقوم العميل بالدفع المسبق يصبح لدى الشركة التزام بموجب عقد ألداء ذلك المقابل. عندما تقوم الشركة بتقديم الخدمات

  واستوفت التزامها باألداء يصبح لدى الشركة أصل بموجب عقد. يتم تسجيل المبالغ المقبوضة الناتجة عن بيع رصيد مسبقأوالً 

 الدفع كالتزام بموجب عقد حتى ذلك الوقت الذي يستخدم فيه العميل الخدمة وعندها يتم تسجيلها كإيرادات. يتم تسجيل اإليرادات

 والرسائل وخدمات االنترنت والمتضمنة في حزم الباقات عندما يتم تقديم الخدمات خالل فترة الناتجة من االتصاالت الصوتية

 العقد.

 

 إيرادات الفوائد
 الفوائد عندما تستحق الفائدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. يتم إثبات إيرادات

 

 ضريبة الدخل
ة السورية. يتم قياس الموجودات والمطلوبات الحالية المتعلقة بضريب يتم احتساب ضريبة الدخل بما يتوافق مع القوانين المالية

الدخل للفترة الحالية والفترات السابقة بناًء على المبلغ المتوقع استرداده أو دفعه للجهات الضريبية. إن معدالت وقوانين ضريبة 

 ا في تاريخ قائمة المركز المالي.الدخل المستخدمة الحتساب مبلغ مخصص ضريبة الدخل هي تلك التي تم تشريعها كم

 

يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على كافة الفروقات الزمنية المؤقتة في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم 

االستفادة  ةمراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ قائمة المركز المالي ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكاني

 من تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.

 

يتم احتساب األصل وااللتزام الضريبي المؤجل وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تحقق األصل أو تسوية االلتزام 

متعلقة جودات والمطلوبات المالية اليتم مقاصة المو الضريبي المؤجل بناء على القوانين القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي.

بالضريبة، إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة مخصص ضريبة الدخل بحيث تكون ضريبة الدخل المؤجلة هي لنفس 

.لة عن ضريبة الدخلالمؤسسة الخاضعة للضريبة والجهات الرسمية المسؤو
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2

 

 )تتمة( خص السياسات المحاسبية الهامةمل 2-3

 
 

 العمالت األجنبية

يجري قيد المعامالت المسجلة بالعمالت األجنبية، بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. كما يعاد تحويل 

كز المالي. ريخ قائمة المرالموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تا

تؤخذ جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل إلى قائمة الدخل الشامل. إن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية 

 بالعمالت األجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت المبدئية.
 

 تكاليف االقتراض

القتراض كجزء من تكلفة األصل الناجمة عن امتالك، إنشاء أو انتاج أصول تحتاج إلى فترة زمنية لتصبح يتم رسملة تكاليف ا

 ا.جاهزة لالستخدام أو البيع. يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة في الفترة التي تحدث فيه

 لمنشأة للحصول على القرض المحدد لتمويل األصل.تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها ا
 

 مزايا الموظفين 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقوم الشركة بدفع اشتراكات إلى هيئة التأمينات االجتماعية عن موظفيها المواطنين واألجانب والتي تحتسب كنسبة من رواتب 

بالغ المساهم بها في هذا النظام والتي تحتسب كمصاريف عند الموظفين. إن التزامات الشركة تكون محصورة في نطاق الم

 تكبدها.
 

 مزايا أخرى قصيرة األجل
يتم إقرار المكافآت التي تصرف للموظفين فيما يتعلق بما يقدمونه من خدمات كنفقات خالل تلك الفترة. يتم تكوين مخصصات 

ويتها عندما ال يكون هناك بديل فعلي غير تسوية االلتزامات مع لإلجازات المتراكمة وللمزايا قصيرة األجل غير التي لم يتم تس

 االيفاء بأحد الشروط التالية على األقل:

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

 المبلغ  ين بالحصول على مكافأة ويمكن تحديدتحقيق معايير المكافآت المتفق عليها مسبقاً خلق توقع منطقي من جانب الموظف

 قبل وقت إصدار البيانات المالية.
 

 التسويات النقدية -الدفعات القائمة على األسهم  
يستلم موظفو الشركة )بما في ذلك اإلدارة التنفيذية( مكافآت على شكل حقوق في ارتفاع أسعار األسهم والتي يمكن تسويتها نقدا 

 تسويتها نقدا"(.فقط )"معامالت يتم 
 

مبدئياّ، يتم قياس تكلفة المعامالت التي يتم تسويتها نقدا بالقيمة العادلة بتاريخ منح هذه الحقوق والمحسوبة بالرجوع إلى األسعار 

اريخ تالمعلنة للمكتب الرئيسي للشركة. يتم إعادة قياس القيمة العادلة لهذه الحقوق وااللتزام الناتج عنها على مدى فترة المنح ب

 إعداد التقارير المالية إلى أن يتم تسويتها وإثبات جميع التغيرات في القيمة العادلة كمصاريف مزايا الموظفين.

 التصنيف كمتداول وغير متداول 

تقوم الشركة بتصنيف الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كموجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة. تصنف 

 ت على أنها متداولة عندما يكون:الموجودا

 من المتوقع تحقق قيمتها أو أن يكون محتفظا بها بغرض البيع أو أنها ستستخدم خالل دورة التشغيل المعتادة -

 محتفظ بها أساسا بغرض االتجار -

 من المتوقع تحقق قيمتها خالل اثني عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي  -

ما في حكمها ما لم يكن هناك قيود تمنع تبادلها أو استخدامها في سداد التزام لمدة اثني عشر شهراً  أو أنها تتمثل في نقدية أو -

 على األقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي.

 جميع الموجودات األخرى تصنف كموجودات غير متداولة.

 تصنف المطلوبات على أنها متداولة عندما يكون:

 التشغيل المعتادة. من المتوقع تسويتها خالل دورة -

 محتفظ بها أساساً بغرض االتجار -

 تكون مستحقة التسوية خالل اثني عشر شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي -

 أو ليس لدى الشركة حق غير مشروط في تأجيل سداد االلتزام لمدة اثني عشر شهراً على األقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. -

ت األخرى كمطلوبات غير متداولة. يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة على يتم تصنيف كافة المطلوبا -

.ها موجودات ومطلوبات غير متداولةأن
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3

 

 الموجودات المالية 

جودات مالية بالقيمة العادلة أو قروض ومدينون، يعتمد التصنيف على طبيعة الموجودات المالية تصنف الموجودات المالية كمو

 والهدف منها ويتم تحديد التصنيف عند االعتراف المبدئي بالموجودات المالية.

 

 قياس القيمة العادلة

في عملية منتظمة بين مشاركين في السوق إن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام 

 بتاريخ قياس األدوات المالية. إن قياس القيمة العادلة مبني على افتراض أن عملية بيع االصل أو نقل االلتزام تحدث:

  إما في السوق األساسي لألصل أو االلتزام، -

 .أو عند غياب السوق األساسي، في أكثر سوق مالئم لألصل أو االلتزام -

 

 أن يكون السوق األساسي أو أكثر سوق مالئم متاحاً للشركة.على 

 

يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام بناًء على االفتراضات التي يعتمد عليها المشاركون في السوق عند تسعير هذه األدوات  

 على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون على تحقيق أفضل مصالح اقتصادية لهم.

 

اس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ باالعتبار قدرة المشاركين في السوق لتوليد أفضل الفوائد االقتصادية من إن قي

خالل االستخدام األعلى واألفضل لألصول أو من خالل بيعها الى مشاركين آخرين في السوق يقومون باالستخدام األعلى 

 واألفضل لها.

 

ق تقييم مناسبة للظروف المحيطة والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وتعظيم استخدام تقوم الشركة باستخدام طر

 المعطيات المالئمة التي يمكن مالحظتها و تقليل استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها.

 

 المخزون

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

 

تمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة على المخزون حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحالي والمتضمنة تكلفة الشراء والرسوم 

 الجمركية، وتكاليف النقل على أساس المتوسط المرجح.

 

 ها حتى إتمام البيع.تحمليحدد صافي القيمة المتوقع تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري بعد حسم أي تكاليف إضافية متوقع 

 

 النقد وما في حكمه

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حكمه يشتمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة 

 المكشوف.األجل والتي لها تواريخ استحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع محسوماً منها أرصدة السحب على 

 

 ذمم مدينة

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

القيمة عند وجود دليل موضوعي يثبت عدم قدرة الشركة على تحصيل جميع المبالغ المستحقة. يتم إعدام الذمم المدينة غير 

 عدم احتمال تحصيلها. يتم تخفيض القيم المدرجة للذمم المدينة من خالل استخدام حساب المخصص.   القابلة للتحصيل عند
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3

 

 تدني قيمة الموجودات المالية

يم ما إذا كان هناك دليل على تدني قيمة األصل المالي أو مجموعة من األصول تقوم الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي بتقي

المالية. تنخفض قيمة األصل أو مجموعة من األصول المالية إذا، وفقط إذا، كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة 

رة(، ويكون لهذا الحدث أثر على نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي  باألصل )حدث خسا

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة من األصول المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية. تشمل األدلة 

الموضوعية مؤشرات تدل على أن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو احتمال كبير 

أو إعادة تنظيم مالي حيث تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية لإلفالس 

 المقدرة مثل الدفعات المؤجلة أو الظروف االقتصادية المرتبطة بتعثرات السداد.

 

 الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة
جد دليل موضوعي على تدني القيمة بشكل منفرد لألصول المالية التي تعتبر هامة بشكل تقوم الشركة أوال بتقييم ما إذا كان يو

منفرد أو بشكل جماعي لألصول المالية التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد. وإذا حددت الشركة عدم وجود دليل موضوعي على 

م بتضمين األصل في مجموعة من األصول المالية تدني القيمة ألصل مالي يتم تقييمه بشكل منفرد، سواء كان هاماً أم ال، تقو

ذات سمات مشابهة لمخاطر االئتمان ويتم تقييم تدني قيمتها بشكل جماعي. ال يتم تضمين األصول المالية التي يتم تقييم تدني 

 لقيمة.ا قيمتها بشكل منفرد والتي يتم أو يستمر االعتراف بخسائر ناجمة عن تدني قيمتها في التقييم الجماعي لتدني

 

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

ا( هالقيمة المدرجة لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبد

ر الفائدة الفعلي األصلي لألصل. يتم تخفيض المبلغ المسجل لألصل من خالل حساب المخصص ويتم االعتراف مخصوماً بسع

 بمبلغ الخسارة في قائمة الدخل الشامل. 

 

إذا تغير مبلغ خسارة تدني القيمة، في سنة الحقة بالزيادة او النقص، وكان يمكن ربط التغير بشكل موضوعي بحدث معين وقع 

 اف بتدني القيمة، يتم عكس خسارة تدني القيمة المعترف بها سابقا بتعديل حساب المخصص. بعد االعتر

 

 المطلوبات المالية

يتم تسجيل القروض التي تحمل فوائد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مطروحاً منها أية تكاليف مباشرة. يتم تقييم هذه القروض 

ة سعر الفائدة الفعلي. تسجل األرباح والخسائر الناجمة عن عدم االعتراف بالقرض أو الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريق

 عملية اإلطفاء في قائمة الدخل الشامل.

 

 ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من 

 ل المورد.قب

 

 مخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو فعلي نتيجة حدث سابق، ومن المرجح أن تكون التدفقات الخارجية المتجسدة 

في المزايا االقتصادية ضرورية من أجل تسديد االلتزام ويمكن عمل تقدير معقول لمبلغ االلتزام. يتم عرض المبلغ المصروف 

صص في قائمة الدخل الشامل بعد خصم أي تسديدات.المتعلق بأي مخ
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3

 

 إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية 

 
 الموجودات المالية

، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة( يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو عندما يكون ممكناً 

 عندما:

 

 ال يعود للشركة حق في استالم التدفقات النقدية من هذا األصل. -

عندما تقوم الشركة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو التزامات بدفع التدفقات النقدية المستلمة  -

ي تأخير الى طرف ثالث بموجب اتفاقية تحويل، وإما: أ( قامت بشكل جوهري بتحويل بالكامل مباشرة وبدون أ

المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل أو ب( لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل 

 جوهري ولكنها نقلت قدرتها على التحكم بإدارة األصل.

 

حق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو التزمت باتفاقية تحويل ولم تقم بتحويل المخاطر عندما تقوم الشركة بتحويل ال

والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوهري ولم تنقل قدرتها على التحكم بإدارة األصل، يتم االعتراف باألصل الى حد مشاركتها 

بط لتزام المرتبط بذلك. يتم قياس األصل المستبعد وااللتزام المرتالمستمرة في األصل. في هذه الحالة، تقوم الشركة بتسجيل اال

 به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة.

 

يتم قياس المشاركة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقيمة الدفترية لألصل أو أكبر مقابل قد يطلب من الشركة 

 أيهما أقل. -ث تسديده الى طرف ثال

 

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

لتزام األصلي الالدائن بشروط مختلفة بشكل جوهري، أو عندما تتغير شروط االلتزام القائم بشكل جوهري يتم الغاء االعتراف با

 واالعتراف بااللتزام الجديد، ويتم تسجيل الفرق بين القيمة الحالية لاللتزام األصلي وااللتزام الجديد في قائمة الدخل الشامل.

 

 األرباح الموزعة على األسهم العادية

ن ين عندما تتم الموافقة عليها ميتم إثبات األرباح الموزعة على األسهم العادية كالتزام على الشركة وتطرح من حقوق المساهم

 قبل مساهمي الشركة.

 

 مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل 

وتسوية  لى أساس صافي المبلغ لتحقيق الموجوداتللتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون هناك نية لدى الشركة للتسوية ع

 المطلوبات في الوقت ذاته.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3

 

 ممتلكات ومعدات

قات قيمة، إن وجد. تتضمن التكلفة النفتدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد حسم االستهالك المتراكم وأي اضمحالل في ال

المتكبدة الستبدال عنصر أساسي من الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض المتكبدة عن المشاريع االنشائية طويلة األجل، إذا 

فة تلك لتم استيفاء شروط االثبات. عند استبدال عناصر أساسية من الممتلكات والمعدات على مراحل، تقوم الشركة بإثبات تك

العناصر كموجودات منفردة بأعمار إنتاجية محددة واستهالك محدد. كذلك عند إجراء معاينة رئيسية ألي من الموجودات يتم 

إدراج تكلفة المعاينة في القيمة المدرجة لألصل على أنها تكلفة استبدال إذا تم استيفاء شروط اإلثبات. يتم إثبات جميع النفقات 

 دخل الشامل كمصاريف.األخرى في قائمة ال

 

 يحسب استهالك الموجودات على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة التالية:

 

سنوات 3  تجهيزات المكاتب  

سنوات 5 تجهيزات تقنية –معدات     

سنوات 3 تجهيزات معلوماتية –معدات     

سنوات 4  السيارات  

سنوات 5  مفروشات المكاتب  

 

 م استهالك األراضي أو المشاريع قيد التنفيذ.ال يت

 

يتم استبعاد بند من الممتلكات والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية من استخدامه أو بيعه. يتم 

ع والقيمة من البي إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد األصل )يتم احتسابها على أنها الفرق بين صافي النقد المحصل

 المدرجة لألصل( في قائمة الدخل الشامل للسنة التي يتم فيها استبعاد األصل.

 

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها على أساس 

 مستقبلي إذا تطلب األمر.

 

 عقود اإليجار التشغيلية

إثبات عقود اإليجار التشغيلية كمصاريف ضمن قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير. إن  يتم

 جميع عقود الشركة هي عقود تشغيلية.

 

 الموجودات غير الملموسة

صات لإلطفاء منها أية مخص يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة عند شرائها بالتكلفة وفيما بعد يتم تقييمها بالتكلفة مطروحاً 

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

 

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لديها أعمار إنتاجية محددة على مدى األعمار االقتصادية ويتم تقييمها من حيث تدني 

مة في حال وجود مؤشر لتدني قيم تلك الموجودات غير الملموسة.  تتم مراجعة فترة االطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات القي

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

 

يتم إطفاء  .برامج الكمبيوتر تشتمل الموجودات غير الملموسة على قيمة ترخيص تشغيل الشبكة وتراخيص الترددات وتراخيص

سنة واطفاء  19سنة والتي تمثل مدة الترخيص بينما يتم إطفاء تراخيص التردد على فترة  20ترخيص تشغيل الشبكة على فترة 

 سنوات. 3تراخيص برامج الكمبيوتر على فترة 

 

نة فيه تتم افع االقتصادية المستقبلية المتضمإن التغيرات في العمر الزمني لألصل غير الملموس أو التغير في نمط استهالك المن

أيهما أكثر مالءمة. وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير  -معالجتها إما بتغيير فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء 

مع العناصر  المحاسبي. كما تسجل مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في قائمة الدخل الشامل

 المشابهة لها من حيث الطبيعة.
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(         2

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3

 

 الموجودات غير الملموسة )تتمة(

 

عة التدني في قيمتها سنوياً أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد، ال يتم إطفاؤها ولكن تتم مراج

إما لكل أصل ملموس على حدة أو على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. تتم مراجعة العمر الزمني لألصل غير الملموس 

سنوياً لتحديد ما إذا كان العمر غير المحدد ال يزال له ما يؤيده بتاريخ إعداد البيانات المالية، وإذا ثبت غير ذلك، فإن 

 عمر زمني غير محدد إلى عمر زمني محدد يكون على أساس مستقبلي. التغيير من

 

يتم احتساب األرباح أو الخسائر عند استبعاد أصل غير ملموس على أنها الفرق بين النقد المحصل من البيع والقيمة 

قائمة  الملموسة فيالمدرجة لألصل ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل. يتم إثبات خسائر تدني قيمة الموجودات غير 

 الدخل الشامل.

 

 التدني في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم الشركة بعمل تقييم في تاريخ قائمة المركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني قيمة أصل غير 

لشركة بعمل تقييم لمبلغ األصل مالي. إذا وجد مثل هذا الدليل، أو عندما يجب إجراء فحص تدني سنوي لألصل، تقوم ا

القابل لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي قيمة األصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصاً تكلفة البيع أو قيمتها 

 ىالمستخدمة أيهما أعلى والتي يتم تحديدها لكل أصل على حدة، مالم يكن األصل غير منتج للتدفقات النقدية المستقلة إل

 حد بعيد عن تلك المنتجة من الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات. 

 

عندما تزيد القيمة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتها القابلة لالسترداد، يكون هناك تدني في قيمة األصل، 

لية يتم خصمها لألصل، فان التدفقات النقدية المستقبويتم إظهار األصل بالمبلغ القابل لالسترداد. عند تقييم القيمة المستخدمة 

إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود 

 مناسب. موالمخاطر الخاصة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع، فإنه يتم استخدام نموذج تقيي

 

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

تعد موجودة أو أنها انخفضت. إذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة 

اد خسارة التدني المثبتة مسبقاً فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ المنتجة للنقد. يتم استرد

الموجودات القابلة لالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسارة تدني في القيمة. إن قيمة االسترداد محددة بحيث ال تتجاوز 

ز القيمة المدرجة التي كان من الممكن تحديدها، بعد حسم القيمة المدرجة لألصل قيمته القابلة لالسترداد، وأن ال تتجاو

االستهالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة تدني للموجود في السنوات السابقة. يتم إثبات هذه االستردادات في قائمة الدخل 

 الشامل.
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(           2

 

 ات والتقديرات المحاسبيةأهم االجتهاد 2-4
 

إن إعداد البيانات المالية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ االيرادات والمصاريف 

والموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المصرح عنها في تاريخ البيانات المالية. إن عدم التأكد المتضمن في 

 ت اإلدارة قد يؤدي الى تعديالت هامة في القيم الحالية المقدرة للموجودات والمطلوبات في المستقبل.اجتهادات وتقديرا

 

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

وهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات عنها مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت ج

 المالية خالل السنة المالية القادمة هي كما يلي:

 

 مبدأ االستمرارية

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

ا الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة الشركة متأكدة من حالة عدم االستقرار التي تمر به

وعالوة على ذلك فإن  ان الشركة لديها الموارد الكافية لتساعدها على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور.

هامة حول مقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة اإلدارة ليست على دراية بأية أمور جوهرية من الممكن أن تثير شكوكا 

 مستمرة. بناًء عليه، فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 تدني قيم الموجودات غير المالية

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

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

العادلة ناقصا تكاليف البيع مبنية على معلومات عن معامالت مشابهة دون شروط تفضيلية لموجودات مماثلة أو أسعار 

 ليف االضافية الستبعاد األصل.السوق المعلنة ناقصاً التكا

 

 الضرائب

هناك فرضيات غير مؤكدة فيما يتعلق بتفسير قوانين الضرائب وكذلك مبالغ وزمن الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة. 

 عند األخذ في االعتبار النطاق الواسع للعالقات التجارية الدولية، والطبيعة الطويلة األجل لإلرتباطات التعاقدية الحالية

وتعقيداتها، فإن الفروقات بين النتائج الفعلية واالفتراضات المأخوذة مسبقا، والتعديالت الالحقة لتلك االفتراضات قد 

تتطلب تعديالت مستقبلية لمخصص ضريبة الدخل المسجل مسبقا. لقد قامت الشركة بتكوين مخصصات بناء على تقديرات 

برات من إجراءات تدقيق سابقة من قبل الجهات الضريبية واالختالف في معقولة، والتي تعتمد على عوامل متعددة، كالخ

 تفسير بنود الضرائب ما بين الجهات الضريبية والشركة.

 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

عد األخذ تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير ب

في االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام الموجودات وطبيعة التآكل والتقادم التجاري. تقوم اإلدارة، على أساس سنوي، 

بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مخصص االستهالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار 

ات السابقة.اإلنتاجية تختلف عن التقدير  

 

  تدني قيمة الذمم المدينة

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

يلة، يتم ويتم التقدير على أساس إفرادي. أما المبالغ التي هي ليست هامة إفرادياً، والتي مضى على استحقاقها فترة ط

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

 يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية والمبالغ المتوقعة في الفترات المستقبلية في قائمة الدخل الشامل. التاريخية.

 

 المخزون قيمة تدني

أيهما أقل. عندما يصبح المخزون تالفاً أو متقادماً، يتم عمل  -و صافي القيمة المتوقع تحقيقها يدرج المخزون بالتكلفة أ

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

، التلف زون ودرجة التقادم أوي ويكون المخصص وفقاً لنوع المخفردي ولكنها تالفة أو متقادمة، فيتم تقييمها بشكل جماع

يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في  .بناًء على أسعار البيع المتوقعة

.قائمة الدخل الشامل
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 إجمالي اإليرادات 3

 
2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 إيرادات الخطوط مسبقة الدفع  42,893,486,530  49,504,298,160

 إيرادات الخطوط الحقة الدفع  15,344,025,962  14,315,058,648

 إيرادات خطوط الجيل الثالث  16,515,607,933  10,862,815,056

 إيرادات التجوال من زوار خارج الشبكة  956,936,076  1,129,978,696

 إيرادات خدمات أخرى  338,145,168  260,336,898

76,072,487,458  76,048,201,669   

     

 حصة الحكومة السورية / الشركة السورية لالتصاالت من اإليرادات  4

 

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

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

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

هي على التوالي )أجور الترخيص السنوي، من اإليرادات السنوية الخاضعة لتقاسم اإليراد، و %1.5أجور سنوية بنسبة 

 أجور لقاء موارد االتصاالت المستخدمة، وأجور المساهمة في الخدمة الشاملة(.

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

 
2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

 لحكومةحصة ا

 السورية
 

اإليرادات الخاضعة 

 لتقاسم اإليراد

 

اإليرادات الخاضعة   السورية حصة الحكومة

 لتقاسم اإليراد
  

+  %20االيرادات الخاضعة لـ         

 1.5أجور سنوية %

 الخطوط مسبقة الدفع  41,760,231,505   8,978,449,773   -  -
 الخطوط الحقة الدفع*  15,195,166,181   3,266,960,729   -  -
 خطوط الجيل الثالث  16,536,086,700   3,555,258,640   -  -
 التجوال من زوار خارج الشبكة  944,643,092   203,098,265   -  -

-  -  16,003,767,407  74,436,127,478   

    
    

+  %30االيرادات الخاضعة لـ 

 1.5أجور سنوية %
 الخطوط مسبقة الدفع  148,215,367   46,687,841   47,937,236,124  15,100,229,379

 الخطوط الحقة الدفع*  1,415,786   445,973    14,232,877,198  4,483,356,317
 خطوط الجيل الثالث  23,228,796   7,317,072   10,920,829,191  3,440,061,195

 التجوال من زوار خارج الشبكة  1,946,834   613,251   1,119,015,526  352,489,891

23,376,136,782  74,209,958,039  55,064,137  174,806,783   

         

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

         

23,375,729,242  74,209,142,960  16,058,831,544  74,610,934,261   
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 لشركة السورية لالتصاالت من اإليرادات )تتمة(حصة الحكومة السورية / ا 4

 

 يتكون إيراد الربط البيني مع الشركة السورية لالتصاالت من البنود التالية:

 

2017  2018  

  ليرة سورية  ليرة سورية

 إيرادات الربط البيني  مصروف الربط البيني
 

  إيرادات الربط البيني  مصروف الربط البيني

        

 الخطوط مسبقة الدفع 851,387,296  851,387,296  1,388,075,737  1,388,075,737
 الخطوط الحقة الدفع 132,017,597  132,017,597  174,567,868  174,567,868

11,060,419  11,060,419  10,346,103  10,346,103 

 التجوال من زوار 

 خارج الشبكة
        

1,573,704,024  1,573,704,024  993,750,996  993,750,996  

        

 

 المصاريف التشغيلية 5

 
2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 عموالت الموزعين والمصاريف المتعلقة بها  1,234,796,595  1,405,882,917

11,814,959,959  16,310,351,675 
 (13)إيضاح مصروف استهالك معدات الشبكة  

 (14)إيضاح مصروف إطفاء رخصة التشغيل وتراخيص التردد   1,528,237,594  1,547,508,093

 (4)إيضاح تكاليف الربط البيني مع الشركة السورية لالتصاالت   993,750,996  1,573,704,024

 تكاليف الترددات وحمايتها وتكاليف بنى تحتية أخرى  2,666,783,919  1,447,095,919

 مصاريف صيانة الشبكة  5,007,439,082  5,440,918,735

 إيجارات مواقع خليوية  1,430,222,366  945,206,355

 مصاريف أخرى مرتبطة بالمواقع الخليوية  5,444,286,562  5,647,764,570

 تكاليف التجوال  367,011,580  478,827,232

 تكاليف بطاقات مسبقة الدفع  258,211,649  211,843,300

 تكاليف مزودي الخدمات المضافة  921,365,985  667,218,724

 مصاريف تشغيلية أخرى  313,784,697  282,092,183

 تكاليف خدمات الجيل الثالث  110,772,579  71,252,257
     

31,534,274,268  36,587,015,279   
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 مصاريف البيع والتسويق والمصاريف اإلدارية 6

 
2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

(12رواتب ومزايا الموظفين )إيضاح   3,568,415,097  3,423,020,146  

(62استشارات إدارية )إيضاح   4,027,772,945  4,454,405,884  

 مصاريف البيع والتسويق  963,171,077  759,198,680

 مصاريف مكتبية عامة  514,359,965  587,410,023

 مصاريف الصيانة  203,202,429  242,315,225

 مصاريف السفر  106,567,661  144,591,215

 مصاريف التدريب  202,370,061  182,990,380

 مصاريف االتصاالت  5,744,681  21,344,780

 أتعاب استشارية  141,410,541  195,680,698

 تبرعات  38,400  128,000

 أتعاب مهنية  587,440,798  578,250,153

 إيجارات  1,305,043,179  792,427,503

(12مصاريف التأمين الصحي للموظفين )إيضاح   240,179,280  149,254,144  

(12مصاريف التأمينات االجتماعية )إيضاح   289,574,700  158,400,178  
     

11,689,417,009  12,155,290,814   

 

 

 بالصافي أخرىإيرادات  7

 
2017  2018   

يةليرة سور    ليرة سورية  

     

35,440,321  18,291,742 
 

 أرباح ناجمة عن بيع ممتلكات ومعدات

 (*)أرباح ناجمة عن تسوية مع شركات التأمين   565,757,325  -

 أخرىإيرادات    57,262,343  -
     

35,440,321  641,311,410   

     

 

 .الحرب عقد التأمين ضد مخاطر إلغاءتعويض عن  مبلغ اسوري MTNاستلمت شركة  2018خالل عام  (*)
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 إيرادات الفوائد 8

 
2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 فوائد على ودائع لدى البنوك بالعملة المحلية  5,255,523  11,883,481

 فوائد على ودائع لدى البنوك بالعمالت األجنبية  248,688,828  452,701,147
     

464,584,628  253,944,351   

 

 تكاليف التمويل 9

 

2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

464,585,689  253,944,179  

فوائد على أرصدة المساهمين الدائنة وتوزيعات األرباح 

 وتكاليف الكفاالت المصرفية

 

 

 ضريبة الدخل 10
 

: 2017كانون األول  31) 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في  %14تم احتساب ضريبة الدخل على األرباح بمعدل 

 ( إن الحركة على حساب المطلوبات الضريبية المستحقة هي كما يلي:14%

 
2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 كانون الثاني 1الرصيد في   874,105,594  1,519,879,261

874,105,594  
1,204,107,649 

 مصروف ضريبة الدخل عن السنة 

     

 الضريبة المدفوعة خالل السنة  (874,105,594)  (1,514,704,869)

 )****(فروقات احتساب ضريبة الدخل   -  (5,174,392)
     

 كانون االول 31الرصيد في   1,204,107,649  874,105,594
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 ضريبة الدخل )تتمة( 10

 

 بي والربح المحاسبي مفصلة كما يلي:إن المطابقة بين الربح الضري
 

2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية
     

 صافي الربح قبل الضريبة  9,707,067,252  7,241,036,300
     

    

مصاريف غير قابل تنزيلها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة 

 وإيرادات سبق وخضعت للضريبة:

     
 مخصصات  (101,879,459)  5,658,310

 غير المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف المكاسب  (1,983,979,110)  (1,447,387,031)

 إيرادات الفوائد  (253,944,351)  (464,584,628)

 (*أعباء ضريبية قابلة للتنزيل )***  (72,842,133)  (131,713,467)

-  (127,114,763)  

اتجة عن التغيير في السياسات فروقات احتساب ضريبة الدخل الن

 المتعلقة باإليرادات المحاسبية

5,203,009,484  7,167,307,436 
 الربح الضريبي 

     
 المعدل الفعلي لضريبة الدخل  14%  14%

     
 مصروف ضريبة الدخل للسنة   1,003,423,041  728,421,328

 *(*) %10ضريبة اإلدارة المحلية   100,342,304  72,842,133

 (*)** %10 ضريبة إعادة اإلعمار  100,342,304  72,842,133

 مجموع مصروف ضريبة الدخل )*(  1,204,107,649  874,105,594

     

 علق بالمطلوبات الضريبية المؤجلةمصروف ضريبة الدخل المت  277,757,075  202,634,184

     

   الدخل كما في بيان الدخل الشامل مصروف ضريبة  1,481,864,724  81,076,739,77

 

 1,003,423,041من ضريبة الدخل للسنة البالغة  2018كانون األول  31تتألف ضريبة الدخل للسنة المنتهية كما في   )*(  

ليرة سورية وضريبة إعادة اإلعمار البالغة  100,342,304ليرة سورية، باإلضافة إلى ضريبة اإلدارة المحلية البالغة 

من ضريبة الدخل  2017كانون األول  31ليرة سورية. )تتألف ضريبة الدخل للسنة المنتهية كما في  100,342,304

ليرة سورية قبل االستفادة من الخسائر المدورة من السنوات السابقة والمتمثلة في  728,421,328للسنة البالغة 

ليرة سورية وضريبة  72,842,133محلية البالغة الموجودات الضريبية المؤجلة، باإلضافة إلى ضريبة اإلدارة ال

 .)ليرة سورية 72,842,133إعادة اإلعمار البالغة 
 

من  %10التي تمثل المحلية  اإلدارة، قامت الشركة بإضافة ضريبة 2015لعام  10المرسوم التشريعي رقم  تنفيذاً ألحكام (**)

 .مصروف ضريبة الدخل
 

 2013لعام  13القاضي بتعديل المادة األولى من المرسوم التشريعي رقم  46ر القانون ، صد2017كانون األول  20في   )***(

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

 من مصروف ضريبة الدخل. %5مصروف ضريبة الدخل بدالً من 

 

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

السورية والمدفوعة خالل السنة )ماعدا ضريبة األرباح( هي من األعباء القابلة للتنزيل، مما يعني أن رسم اإلدارة المحلية 

يعتبر من األعباء قابلة التنزيل  ليرة سورية 72,842,133والبالغ  عن ضريبة الدخل المدفوعة 2017المدفوع في عام 

.(ليرة سورية 131,713,467: 2017) 2018من األرباح لعام 
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 ضريبة الدخل )تتمة( 10

 

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

2017  2018   
   وريةليرة س  ليرة سورية

     

 2017و 2018ضريبة الدخل المستحقة عن عامي   1,717,484,905  1,514,704,869

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

 2016و 2017ناقصاً: ضريبة الدخل المدفوعة مقدماً خالل عامي 

 )مدرجة ضمن أرصدة مدينة أخرى(

     
 2017و 2018لمدفوعة عن عامي صافي ضريبة الدخل ا  1,174,534,647  1,174,534,647

542,950,258  457,154,268  

)مدرجة  2017و 2018ضريبة الدخل المدفوعة مقدماً خالل عامي 

 ضمن أرصدة مدينة أخرى(

     

1,717,484,905  1,631,688,915   

 

 صافي الربح منللسهم  المخفضو األساسي العائد 11

 

المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  المتوسطربح السنة على  صافي ل قسمةاألساسي للسهم من خال العائد حتسابا يتم

 السنة وذلك كما يلي:

 
2017  2018   

     

 صافي ربح السنة )ليرة سورية(  8,225,202,528  6,164,296,522

     

 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة  15,000,000  15,000,000

     

 العائد األساسي للسهم من صافي الربح )ليرة سورية(  548.35  410.95

 

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

 على عائد السهم من الربح عند تحويلها.

 

 مزايا الموظفين 12

 
2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 الرواتب واألجور  3,533,359,881  2,951,919,287

 (33( )إيضاح NSOحوافز الموظفين )برنامج   35,055,216  471,100,859

     

 (6رواتب ومزايا الموظفين )إيضاح   3,568,415,097  3,423,020,146

     

 (6مصاريف التأمين الصحي للموظفين )إيضاح   240,179,280  149,254,144

 (6مصاريف التأمينات االجتماعية )إيضاح   289,574,700  158,400,178
     

3,730,674,468  4,098,169,077   
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 ممتلكات ومعدات 13
 

 هي كما يلي: 2018كانون األول  31إن حركة الممتلكات والمعدات خالل السنة المنتهية في 
 

  األراضي )*(  معدات الشبكة   تجهيزات المكاتب  المعدات  السيارات  كاتبمفروشات الم  مشاريع قيد التنفيذ )**(  اإلجمالي

  ليرة سورية  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 270,669,626  21,527,925,854  641,466,262  272,839,912  -  48,375,070  4,936,103,979   27,697,380,703

 (14صنيف )إيضاح إعادة ت -  -  -  -  -  -  (1,322,026,518)  (1,322,026,518)     

 استبعادات -  (177,256,788)  (92,000)  (11,965,960)  -  (1,137,432)  -  (190,452,180)       

 تحويالت 1,200,000,000  11,752,226,010  917,961,310  321,815,860  -  28,103,307  (14,220,106,487)  -

                

 2018 كانون األول 31الرصيد كما في  1,470,669,626   144,016,146,894    10,969,732,669    1,938,610,296    201,284,771    313,413,823    5,957,284,730    164,867,142,809

                

 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 للسنة -  16,310,351,675  1,739,696,950  183,320,932  7,166,000  18,557,893  -   18,259,093,450

 استبعادات -  (160,063,346)  (92,000)  (11,400,021)  -  (1,121,915)  -  (172,677,282)

                

 2018 كانون األول 31الرصيد كما في  -   72,156,709,477    7,909,094,765    1,077,436,630    188,253,816    212,641,704   -     81,544,136,392

                

 صافي القيمة الدفترية               

  2018كانون األول  31في  1,470,669,626   71,859,437,417    3,060,637,904    861,173,666    13,030,955    100,772,119    5,957,284,730    83,323,006,417 

 

 )*(    إن هذا المبلغ يتضمن كلفة شراء األرض المعدة لبناء المقر الرئيسي للشركة في منطقة يعفور. 

ات التخليص إجراء إال أنات ومفروشات وتجهيزات المكاتب التي تم شراؤها من موردين خارجيين وانتقلت ملكيتها إلى الشركة خالل السنة، مشاريع قيد التنفيذ تكلفة المعدات والسيارال مثلت    )**( 

 نهاية السنة. لم تستكمل حتىالجمركي 

 2017:كانون األول  31( 2018كانون األول  31والتي مازالت قيد االستخدام كما في ليرة سورية  46,069,253,868بتكلفة إجمالية تبلغ  تشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات مستهلكة كلياً  -

 ليرة سورية(. 37,995,750,635

 استخدامها خالل سنةوالتي لم تستخدم بعد ويتوقع أن يتم تركيبها و 2018كانون األول  31ليرة سورية كما في  5,272,636,954 تشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات بتكلفة إجمالية تبلغ -

 ليرة سورية(.  2017:8,931,602,365كانون األول  31( 2019

محددة  هيالت بنكيةوتس قروض الحصول علىعن طريق  وتراخيص البرامج شراء معدات الشبكةو ناء المقر الرئيسي للشركة في منطقة يعفوربب والمتمثل من المشاريع قيد التنفيذ جزءتم تمويل  -

ليرة سورية. إن معدالت الفائدة التي تم استخدامها لتحديد وحساب مبلغ تكاليف التمويل  234,557,974مبلغ وقدره  2018رسملتها خالل عام  تحيث بلغت تكاليف التمويل التي تم ،من بنوك محلية

.شركةالممنوحة لل ة للتسهيالت البنكيةالفائدة الفعلي تمثل معدالتي توال %6و %12، %10.5المؤهلة للرسملة هي 
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 ممتلكات ومعدات )تتمة( 13

 

 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  سوريةليرة   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)

 (14إعادة تصنيف )إيضاح   -  -  -  -  -  (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  31كما في  الرصيد  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  2187,644,98  -  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  31ي الرصيد كما ف  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
 

 على أجور الترخيص االبتدائي للطيف الترددي الراديوي. منح الشركة حسماً  لقطاع االتصاالت، تم/ الصادر عن الهيئة الناظمة 11بناًء على القرار رقم / )**(

 في قائمة الدخل الشامل كما يلي:الممتلكات والمعدات تم توزيع مصروف استهالك 

     

   2018كانون األول  31  2017كانون األول  31

 ليرة سورية
 

   ليرة سورية

 (5المصروف المحمل على المصاريف التشغيلية )إيضاح   16,310,351,675  11,814,959,959

 المصروف المحمل على المصاريف اإلدارية  1,948,741,775  1,368,869,385

13,183,829,344  18,259,093,450   
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 الموجودات غير الملموسة 14

 

 هي كما يلي: 2018األول كانون  31إن حركة الموجودات غير الملموسة خالل السنة المنتهية في 

   رخصة التشغيل   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  -  -  1,523,876,420  1,523,876,420

 (13إعادة تصنيف )إيضاح   -  -  1,322,026,518  1,322,026,518

 استبعادات      (458,568,748)  (458,568,748)

         

 2018كانون األول  31الرصيد كما في   25,000,000,000  5,106,000,000  8,284,258,334  38,390,258,334

         

 اإلطفاءات        

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

 االطفاء المحمل للسنة  1,250,000,000  278,237,594  1,279,980,607  2,808,218,201 

 استبعادات  -  -  (458,568,748)  (458,568,748) 

         

 2018كانون األول  31الرصيد كما في   5,000,000,000  654,693,056  5,097,161,890  10,751,854,946

         

 صافي القيمة الدفترية        

 2018كانون األول  31في   20,000,000,000  4,451,306,944  3,187,096,444  27,638,403,388

         

 

كانون األول  31) 2018 كانون األول 31ليرة سورية والتي مازالت قيد االستخدام كما في  3,363,985,682بتكلفة إجمالية تبلغ  سة على موجودات مطفأة كلياً تشتمل الموجودات غير الملمو -

 ليرة سورية(. 3,450,839,421: 2017
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 )تتمة( الموجودات غير الملموسة 14

 

 هي كما يلي: 2017 كانون االول 31لمنتهية في السنة اإن حركة الموجودات غير الملموسة خالل 

   رخصة التشغيل  (*) تراخيص التردد  *()* تراخيص البرامج  اإلجمالي

   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 التكلفة        

 2017نون الثاني كا 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

 (13إعادة تصنيف )إيضاح   -  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

 

يرة سورية من مشاريع قيد التنفيذ إلى موجودات غير ملموسة لقاء أجور الترخيص االبتدائي للطيف ل 1,500,000,000تم إعادة تصنيف مبلغ  2017كانون األول  31المنتهية في  السنةخالل  *( )

االشتراك كة بباإلضافة إلى ذلك، قامت الشر ليرة سورية وفقاً لالتفاق مع الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت في الجمهورية العربية السورية. 3,000,000,000الترددي الراديوي ليصبح مساوياً لمبلغ 

 ليرة سورية. 2,106,000,000بترددات راديوية جديدة بمبلغ 
 

تراخيص البرامج المشتراة من قبل ليرة سورية من مشاريع قيد التنفيذ إلى موجودات غير ملموسة لقاء  1,244,451,574تم إعادة تصنيف مبلغ  2017كانون األول  31المنتهية في  السنةخالل  *( )*

 ليرة سورية.1,721,420,288 قامت الشركة بشراء تراخيص برامج جديدة بمبلغ  افة إلى ذلك،باإلض .الشركة
 

 تم توزيع مصروف إطفاء الموجودات غير الملموسة في قائمة الدخل الشامل كما يلي:
 

    2018كانون األول  31  2017كانون األول  31

    ليرة سورية  ليرة سورية

      

 (5المصروف المحمل على المصاريف التشغيلية )إيضاح    1,528,237,594  1,547,508,093

 المصروف المحمل على المصاريف اإلدارية   1,279,980,607  1,783,529,275
      

3,331,037,368  2,808,218,201    
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 تصاالتالمعامالت مع الحكومة السورية )الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت( والشركة السورية لال 15

 

 المعامالت مع الحكومة السورية )الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت(

  

2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 المستحق إلى الحكومة السورية  (2,763,923,311)  (6,089,753,064)

2,491,510,923  
 المدفوع مقدما للحكومة السورية  2,264,606,916

(3,598,242,141)  (499,316,395)   

 
 من( %30: 2017) %20والتي تمثل دات الشركة يشمل الرصيد المستحق إلى الحكومة السورية حصة الهيئة من إيرا

 . 2018 تشرين الثاني وكانون األوليراد لشهري اإليرادات الخاضعة لتقاسم اإل

 

اد الشهري التقديري المسدد خالل األسبوع األول من كل من تقاسم اإليرتها حص للحكومة السوريةيمثل المبلغ المدفوع مقدماً 

 ةخالل فتر رقام الفعلية لدى الشركةام الفعلية فور جهوزية بيانات األرقتجري تسوية الفروقات بين األرقام التقديرية واأل شهر.

 يراده.ر الذي يجري تسوية إال تتجاوز الشهرين من انتهاء الشه

 
 ية لالتصاالتمن الشركة السور/لىإالمستحق 

 
    

2017  2018  

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 المستحق إلى الشركة السورية لالتصاالت (123,291,823)  (172,577,815)

 المستحق من الشركة السورية لالتصاالت 102,064,383  894,752,486

    

722,174,671  (21,227,440)  

    

 

سورية لكما يمثل الرصيد المستحق من الشركة ايرادات الربط، من إ تهاالسورية لالتصاالت حص يمثل الرصيد المستحق للشركة

.يرادات الربطلالتصاالت حصة الشركة من إ
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 المخزون 16
 

2017  2018   
   ليرة سورية  ليرة سورية

     
481,097,415 

 مواد تغليف وإعالن  450,625,522 
 164,577,591 

 ات خطوط مسبقة الدفعبطاق  8,824,838 
 26,284,617 

 بطاقات خطوط الحقة الدفع  96,932,080 

 287,966,910 
 أجهزة الجيل الثالث  223,491,795 

 أجهزة أخرى وملحقاتها  26,386,919  30,530,381

    
 

990,456,914  806,261,154  
 

 كةناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحر  (349,715,931)  (165,787,810)
     

824,669,104  456,545,223 
  

 

 هي كما يلي:مخزون بطيء الحركة  ن حركة مخصصإ
 

     

2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     
  كانون الثاني 1الرصيد في   165,787,810  132,304,242

 المخصص المكون خالل السنة   189,283,006   54,567,939
 المخصص المسترد خالل السنة  (5,354,885)   (21,084,371)

     

 كانون االول  31الرصيد في   349,715,931  165,787,810

 

 

 أرصدة مدينة أخرى 17
 

2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

)*( مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين  7,665,665,727  12,531,183,690  

 مصاريف مدفوعة مقدماً   1,252,620,529  1,680,244,991

 فوائد دائنة مستحقة على ودائع مصرفية ألجل  68,291,581  99,841,821

 مبالغ مدفوعة مقدماً للبلديات والمؤسسات الحكومية األخرى  2,725,757,949  2,156,531,354

 سلف موظفين  110,693,513  82,356,258

(26من مشغلين آخرين )إيضاح  مبالغ مستحقة  218,821,795  792,447,100  

 أخرى  121,923,187  48,164,094
     

17,390,769,308  12,163,774,281   

  

 ةشركة البرج لالستثمار المحدودة المسؤولي ،هواوي ،ريكسونإلمبالغ المدفوعة لكل من إن المبالغ المدفوعة مقدماً للموردين تتضمن ا *( )

.(24إيضاح ) (ETAC)تصاالت المحدودة المسؤولية اللشركة العربية للكهرباء واوا
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 ذمم مدينة  18 
 

2017  2018   

ليرة سورية  ليرة سورية       

     

)الحق الدفع( المستحق من الزبائن  2,972,773,496  2,811,133,696  

 ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )*(  (897,322,278)  (857,754,667)

     

1,953,379,029  2,075,451,218   

     

 المستحق من شركات التجوال  3,408,688,439  3,555,732,100

(*ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )*  (2,717,859,573)  (2,969,001,092)  

586,731,008  690,828,866   

     

(الدفعمسبق )زبائن الالمستحق من   182,325,458  141,591,247  

 المستحق من الموزعين  874,589,996  443,609,302

 أخرى  1,297,480  2,128,477

     

3,127,439,063  3,824,493,018   

على مجمل أرصدة الزبائن التي تشمل  %100تنص سياسة الشركة على تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة  )*(

 يوماً. 90ديوناً يزيد عمرها عن 

ال  على أرصدة شركات التجوال التي %100تنص سياسة الشركة على تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة  *(*)

 يوماً. 120تقوم بتسديد مستحقاتها خالل 
 

 هي كما يلي: وشركات التجوال للزبائن تحصيلهاإن حركة مخصص الديون المشكوك في 
 

2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

 للزبائن    

 كانون الثاني 1الرصيد في   857,754,667  852,096,357

 المخصص المكون خالل السنة  39,567,611  5,658,310
     

 كانون االول 31الرصيد في   897,322,278  857,754,667

     

 لشركات التجوال     

 كانون الثاني 1الرصيد في   2,969,001,092  3,091,008,884

 فروقات أسعار الصرف  (109,694,309)  (122,007,792)

 المسترد خالل السنة  (141,447,210)  -

     

 كانون االول 31الرصيد في   2,717,859,573  2,969,001,092
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 ذمم مدينة )تتمة( 18

 

 يوضح الجدول التالي أعمار أرصدة الزبائن:

 

   مستحقة وغير متدنية القيمة
 غير مستحقة

 يرة سورية()ألف ل

 وغير متدنية القيمة

 يوم 90 اإلجمالي
 الى  15من  الى 30من  الى 60من 

   جاري يوم 15  

 يوم 30 يوم 60 يوم 90

 ألف ليرة سورية
ألف ليرة 

 سورية
ألف ليرة 

 سورية
   ألف ليرة سورية ألف ليرة سورية

 ألف ليرة  ألف ليرة
 جدول أعمار الزبائن

 وريةس سورية

                  

2,972,773 962,337 43,365 80,164 61,583   226,557 1,598,767 2018 

                  

2,811,134 932,355 43,541 81,868 39,698   203,206 1,510,466 2017 

 
 :شركات التجواليوضح الجدول التالي أعمار أرصدة 

 

   مستحقة وغير متدنية القيمة
 ستحقةغير م

 )ألف ليرة سورية(

 وغير متدنية القيمة

 اإلجمالي
 120أكثر من 
 يوم

 يوم 90 يوم 120
  

 جدول أعمار شركات التجوال جاري يوم 30 يوم 60
  

3,408,688 2,469,462 56,147 37,108   101,978 96,829 647,164 2018 

3,555,732 3,108,363 23,364 30,796   69,643 79,102  244,464 2017 

 

 نقد وودائع لدى البنوك  19

 
2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 ودائع لدى البنوك  7,507,177,545  13,523,202,842

 نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك  8,821,839,856  4,551,983,662
     

18,075,186,504  16,329,017,401   

 

   

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

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

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

 (.28يجمد فيه مبلغ يعادل نصف قيمة المبالغ المختلف عليها )إيضاح 

 

لى ذلك، هناك مبالغ مقيدة لدى البنوك مقابل كفاالت مصرفية وبوالص شحن والتزامات أخرى والتي بلغت باإلضافة إ

ليرة سورية(  6,271,668,751: 2017كانون األول  31) 2018 كانون األول 31 ليرة سورية كما في 4,269,080,164

 (.28)إيضاح 
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 نقد وودائع لدى البنوك )تتمة(  19

 
 

 كانون األول من المبالغ التالية: 31ما في حكمه كما في التدفقات النقدية، يتكون النقد ولغرض إعداد قائمة 
 

2017  2018   
   ليرة سورية  ليرة سورية

 
 

 
  

 ودائع لدى البنوك  7,507,177,545  13,523,202,842

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

متعلق بتسوية خالف دعوى فوات العائدات مع الشركة ينزل: مبلغ محتجز   

 السورية لالتصاالت

(6,271,668,751)  (4,269,080,164)  

ة وبوالص شحن مبالغ مقيدة لدى البنوك مقابل كفاالت مصرفيينزل:   

 والتزامات أخرى

 ينزل: ودائع لدى البنوك طويلة األجل    (3,092,638,386)  (6,588,545,746)

 شهرال تتعدى ثالثة أ األصلية استحقاقاتها –ودائع لدى البنوك قصيرة األجل   -  517,529,350

 وكنقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البن  8,821,839,856  4,551,983,662

    
 

5,069,513,012  8,821,839,856   

 

 

 رأس المال المدفوع 20
 

  1,500,000,000هو 2017كانون األول  31و 2018 كانون األول 31 في كما والمدفوع به المصرح الشركة رأسمال إن

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

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

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

 مضي ستة أشهر على تاريخ نهاية مدة عضويتهم.

 
 

 تياطي القانونيالحا 21
 

حتياطي قانوني. يجوز للشركة عشرة في المائة من صافي الدخل كا يتم اقتطاع ،2011لعام  29على قانون الشركات رقم  بناءً 

حيث  2005مال الشركة. تم إيقاف االقتطاع في نهاية عام رأس ربعتياطي القانوني ما يعادل حقتطاع عندما يبلغ االقف هذا االو

 نصف رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.بلغ اإلحتياطي 
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 رات أسعار الصرف تغي الناتجة عن المكاسب )الخسائر( 22
 

 يشركات التجوال العالمموردين أجانب ومعامالت مع الخسائر المتعلقة بتغيرات أسعار الصرف عن طريق المكاسب وتنتج 

ا تعتبر المكاسب والخسائر محققة عندملودائع المصرفية بالعملة األجنبية. والمعامالت مع األطراف ذات العالقة والحسابات وا

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

في تاريخ  تم تسويتها أو تحصيلهاالعملة األجنبية التي لم تامالت بأما المكاسب والخسائر غير المحققة فهي التي تنتج عن المع

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

 

  محققة  غير محققة

2017  2018  2017  2018  

  وريةليرة س  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

        

(2,401,994,321)   (877,809,527)  243,934,955   85,465,887  

مكاسب )خسائر( ناتجة عن إعادة 

 تقييم الموجودات المتداولة

3,849,381,352   2,861,788,637   (795,353,367)   (1,118,825,467) 

)خسائر( مكاسب ناتجة عن إعادة 

 تقييم المطلوبات المتداولة
        

1,447,387,031  1,983,979,110  (551,418,412)  (1,033,359,580)  

 

 

 أسعار الصرف هي كما يلي: تغيرات الناتجة عنغير المحققة  ن التغيرات التي طرأت على المكاسبإ
 

2017  2018  

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

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

 المكاسب غير المحققة الناتجة عن أسعار الصرف خالل السنة 1,983,979,110  1,447,387,031
    

 كانون األول 31الرصيد في  2,348,695,314  364,716,204

 

اط شب 15لى الشركات المساهمة من قبل هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بتاريخ الصادر إ 12ستناداً إلى التعميم رقم إ

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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 المستحق إلى البنوك 23

 

من البنوك المحلية، تم  ل على قروض وتسهيالت بنكيةبالحصو 2018كانون األول  31قامت الشركة خالل السنة المنتهية في 

 تقديم ضمانات مقابل البعض منها. 

 

 مما يلي: 2018كانون األول  31تتكون القروض والتسهيالت كما في 

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

     2018كانون األول  31  

     ليرة سورية  

       

 2019حزيران  21  %6  1,870,703,376  تمويل بوالص )*(

 2019آذار  6  %12  1,018,073,996  تمويل فواتير محلية )*(

 2025حزيران  30  %10.5  1,442,800,263  قرض ألجل

  4,331,577,635     

 

 لحصول عليها. يوم من تاريخ ا 180)*( إن هذه التسهيالت قصيرة األجل وتستحق خالل 

 

 كما يلي: 2018كانون األول  31تم تصنيف التسهيالت المستحقة إلى البنوك في بيان المركز المالي كما في 

 

 رصيد القرض   

 2018كانون األول  31  

 ليرة سورية  
   

 2,925,977,635  الجزء قصير األجل

 1,405,600,000  الجزء طويل األجل

  4,331,577,635 
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 ذمم دائنة 24
 

ليرة سورية  11,417,357,747مبلغ  2017كانون األول  31و 2018كانون األول  31بلغ رصيد الذمم الدائنة كما في 

لشركات مقابل شراء وتركيب معدات ليرة سورية على التوالي. تتضمن هذه األرصدة مبالغ مستحقة  26,159,006,101و

لى اإلضافة إبمات استشارية وعقود إيجار مواقع خليوية وخدمات الترابط الدولية خليوية وتجهيزات معلوماتية باإلضافة إلى خد

 موردين آخرين كما هو موضح في الجدول التالي:

 
  2018  2017 

 ليرة سورية  ليرة سورية  

     

 21,693,472,280  7,076,868,148  )*(وخدمات الترابط الدولية  معدات إلكترونية وتجهيزات معلوماتية

 4,166,442,557  4,184,047,702  خدمات استشارية

 99,460,874  109,399,781  إيجار مواقع خليوية

 199,630,390  47,042,116  توريدات أخرى

     

  11,417,357,747  26,159,006,101  

 

 لمحدودةاربية للكهرباء واالتصاالت العوالشركة  شركة البرج لالستثمار المحدودة المسؤوليةو هواويإن الشركات إريكسون و (*)

كانون األول، بلغت األرصدة  31لكترونية. كما في أكبر الموردين للمعدات اإل هم وشركة الطاقة التقنية (ETAC) ةالمسؤولي

 كالتالي: هذه الشركاتالصافية ل
 

  2018  

  شركة الطاقة التقنية

ركة العربية الش
 تللكهرباء واالتصاال

المحدودة المسؤولية 
(ETAC) 

رج شركة الب 
لالستثمار 
المحدودة 
 المسؤولية

 

 هواوي

 

 إريكسون

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية
 

          

 ذمم دائنة (263,734,350)  (1,350,069,712)  (81,595,245)  (181,561,200)  (73,375,278)

-  394,396,174  640,041,922  1,299,379,973  2,323,039,500 

للموردين  مبالغ مدفوعة مقدماً 

مدرجة ضمن ذمم مدينة  -

 (17أخرى )إيضاح 

          

(73,375,278)  212,834,974  558,446,677  (50,689,739)  2,059,305,150 
 

 
  2017  

 شركة الطاقة التقنية

ركة العربية الش 
 تللكهرباء واالتصاال

المحدودة المسؤولية 
(ETAC) 

ة البرج شرك 
لالستثمار 
المحدودة 
 المسؤولية

 

 هواوي

 

 إريكسون

 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية
 

          

 ذمم دائنة (767,345,956)  (59,564,559)  -  (1,045,305,612)  (194,274,318)

129,345,920  1,444,370,481  -  4,166,953,495  2,123,886,068 

للموردين  مبالغ مدفوعة مقدماً 

مدرجة ضمن ذمم مدينة  -

 (17أخرى )إيضاح 

          

(64,928,398)  399,064,869  -  4,107,388,936  1,356,540,112  

 

 

 

 

 



 سوريا المساهمة المغفلة العامة MTNشركة 

  المالية البياناتإيضاحات حول 
 2018كانون األول  31

 

35 

 

 أرصدة دائنة أخرى 25

 
2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 مصاريف مستحقة )*(  19,570,178,627  20,176,181,207

 دخل غير محقق عن خدمات مسبقة الدفع  4,570,310,826  3,179,422,314

 تأمينات المشتركين  560,480,673  550,329,195

 المستحق إلى البلديات والمؤسسات الحكومية األخرى  1,771,767,499  1,513,587,311

 بطاقات التسديد للخطوط الالحقة الدفع غير المستخدمة  588,099,687  502,245,727

 شيكات برسم التسليم  1,843,894,943  2,001,634,687

 مبالغ مستلمة مقدماً من الزبائن  500,852,190  503,976,059

 مبالغ مستحقة للموزعين  4,804,880  3,350,252

 مبالغ مستحقة الى شركات التجوال  339,562,368  464,300,420
     

28,895,027,172  29,749,951,693   

 

 للشركة السورية ليرة سورية مستحقة 361,237,189 بلغممستحقة المصاريف التتضمن  ،2018ن األول كانو 31كما في  *( )

 (.ليرة سورية 584,555,127 :2017كانون األول  31) E1لالتصاالت عن خدمات خطوط 

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 26
 

 أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة

 :هي كما يليفي قائمة المركز المالي  المتضمنةقة أرصدة األطراف ذات العال إن

 

2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     
 الرصيد المستحق لشركة إنفستكوم موبايل كوميونيكاشن )آي إم سي(  19,163,643,619  16,890,138,929

 الرصيد المستحق لشركة تيلي إنفست  3,020,765,396  2,605,043,332

 ذمم دائنة لمشغلين آخرين  5,311,132,812  3,047,198,315
     

22,542,380,576  27,495,541,827   

 

المبالغ المستحقة إلى شركة  وتتمثل في إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة هي غير مضمونة، وليس لها مواعيد سداد معينة

 31) 2018كانون األول  31ليرة سورية كما في  19,163,643,619ي إم سي( والبالغة تكوم موبايل كوميونيكاشن ليمتد )آنفسإ

ليرة  3,020,765,396نفست والبالغة لشركة تيلي إ ليرة سورية(، والمبالغ المستحقة 16,890,138,929 :2017كانون االول 

 ليرة سورية(.  2,605,043,332 :2017كانون االول  31) 2018 كانون األول 31سورية كما في 

كانون األول  31) 2018كانون األول  31ليرة سورية كما في  218,821,795صدة المدينة للمشغلين اآلخرين والتي تبلغ إن األر

(.17متضمنة في األرصدة المدينة األخرى في بيان المركز المالي )إيضاح ليرة سورية(  792,447,100: 2017
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 هي كما يلي: الدخل الشامليف التي تخص التعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة إن المصار
 

2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

2,279,971,617  2,281,015,646  

 استشارات إدارية مقدمة من شركة إنفستكوم موبايل كوميونيكاشن ليمتد

(6)آي إم سي( )إيضاح   

(6استشارات إدارية مقدمة من شركة تيلي إنفست )إيضاح   380,169,274  380,892,640  

 (6)إيضاح  استشارات إدارية مقدمة من قبل شركة إم تي إن دبي  1,366,588,025  1,793,541,627

348,439,266  190,138,634  

دليمت فوائد على الكفاالت واألرصدة الدائنة لشركة إنفستكوم موبايل كوميونيكاشن  

 )آي إم سي( وتوزيعات األرباح

 فوائد على الكفاالت واألرصدة الدائنة لشركة تيلي إنفست وتوزيعات األرباح  63,805,545  116,146,422

     

4,918,991,572  4,281,717,124   
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 2018كانون األول  31ن المنتهيتين في رة العليا خالل السنتيأعضاء آخرين في اإلدانت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكا

 كالتالي: 2017
2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 الرواتب األساسية ألعضاء اإلدارة الرئيسيين  120,723,188  137,714,212

 تعويضات أعضاء اإلدارة الرئيسيين  9,983,915  29,746,362
     

167,460,574  130,707,103   

 

ى عناصر رئيسية بهدف تحقيق توازن بين األهداف طويلة المد ةالعليا تتكون من ثالث دارةالتنفيذيين واإلإن تعويضات المدراء 

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

 فأة األداء المتميز وضمان استمرارية الموظفين،من أجل تشجيع ومكا لى األسهم. تم تصميم العنصرين األخيريندفعات قائمة ع

دارة العليا قدر اإلمكان مع مصالح المساهمين. باإلضافة إلى هذه العناصر الرئيسية، المدراء التنفيذيين واإلوموازاة مصالح 

 تأمينات صحية ومزايا أخرى.العليا  دارةالتنفيذيين واإلالمدراء تمنح الشركة 

 

 إيضاحات حول قائمة التدفقات النقدية 27

ليرة سورية  31,550,240في األرصدة المدينة األخرى بمبلغ  بنقصتتضمن األنشطة التشغيلية عمليات غير نقدية تتمثل  -

في  زيادة) 2018كانون األول  31نتهية في في الفوائد المقبوضة في األنشطة االستثمارية بنفس المبلغ للسنة الم زيادةمقابل 

كانون  31ليرة سورية للسنة المنتهية في 16,668,185   في الفوائد المقبوضة بمبلغ نقصاألرصدة المدينة األخرى مقابل 

 (.2017األول 

سورية مقابل ليرة  253,944,179تتضمن األنشطة التمويلية عمليات غير نقدية تتمثل بنقص في الفوائد المدفوعة بمبلغ  -

نقص في الفوائد ) 2018كانون األول  31زيادة في األرصدة الدائنة ألطراف ذات عالقة بنفس المبلغ للسنة المنتهية في 

ليرة سورية مقابل زيادة في األرصدة الدائنة ألطراف ذات عالقة بنفس المبلغ للسنة المنتهية  464,585,688المدفوعة بمبلغ 

 .(2017كانون األول  31في 

 2017 عام عن أرباح توزيع للمساهمين العادية العامة الهيئة قررت ،2018 كانون األول 31 في المنتهية السنة خالل -

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

.المبلغ بنفس
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كانون األول  31) 2018 كانون األول 31ليرة سورية كما في  4,269,080,164تأمينات النقدية المحتجزة والبالغة إن ال -

تتكون من التأمينات النقدية مقابل الكفاالت المصرفية والبالغة  (19ليرة سورية( )إيضاح  6,271,668,751: 2017

(، ومن التأمينات النقدية مقابل ليرة سورية 4,207,362,630 :2017كانون األول  31ليرة سورية ) 4,150,292,645

 2,064,306,121 :2017كانون األول  31ليرة سورية ) 118,787,519بوالص الشحن وااللتزامات األخرى البالغة 

 ليرة سورية(.
 

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

من المشتركين الذين قاموا باستعمال شبكة الهاتف الخلوي لتمرير مكالمات دولية غير مشروعة، وبالتالي طالبت الشركة 

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

ال أن إدارة الشركة ومستشارها القانوني يرون أن الوضع القانوني في هذه تصاالت. إحقوق الشركة السورية لالبتحصيل 

عقد بناء وتشغيل إنهاء  لعقد 1-ووفقا للملحق أ 2018كانون األول  31المنتهية في  السنةخالل  القضية هو لصالح الشركة.

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

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

 (.19العائدات مع الشركة السورية لالتصاالت )إيضاح 

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

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

 

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

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

 لدخل ونتيجة لذلكقامت الشركة بتقديم اعتراض الى مديرية ريف دمشق على تقدير ضريبة ا 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

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

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

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

ضريبة الدخل المعمول بها في الجمهورية العربية السورية. وبناء عليه، قامت الشركة باالعتراض على التكليف الصادر 

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

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

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

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

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

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 

ليرة سورية كمبلغ قابل  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 

ركة حتى مكن أن تتحمله الشاالعتراض المقدم من قبل الشركة. وبناء عليه، ال يمكن تقدير الزيادة في مبلغ الضريبة الذي ي

 تاريخ إصدار هذه البيانات المالية.
 

 

قدرها  بزيادة وذلك 2005 عام عن المستحقة الدخل ضريبة لمبلغ المؤقت االخبار استلمت الشركة 2011أيار  26في  -

 8بتاريخ ، و 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

ي االعتراض المقدم من قبل الشركة. وبناء عليه، ال يمكن تقدير الزيادة لم يتم النظر ف 2018 كانون األول 31وحتى تاريخ 

في مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تتحمله الشركة.
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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  196,220,554ر المؤقت قدرها الزيادة الواردة في االخبا بنفس 2007و  2006الدخل المستحقة عن عامي 

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

ناء بهذه البيانات المالية لم يتم النظر في االعتراض المقدم من قبل الشركة. و . وحتى تاريخ إصدار2012تشرين االول  24

 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 

 وبناء لم يتم النظر في االعتراض المقدم من قبل الشركة.هذه البيانات المالية  إصدارى تاريخ . وحت2014تشرين األول 

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

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

 يمكن ال عليه، وبناء لم يتم النظر في االعتراض المقدم من قبل الشركة. إصدار هذه البيانات المالية. وحتى تاريخ 2015

 الشركة. تتحمله أن يمكن الذي الضريبة مبلغ في الزيادة تقدير
 

 

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

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

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

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

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

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

 مبلغ في الزيادة تقدير يمكن ال لم يتم النظر في االعتراض المقدم من قبل الشركة. وبناًء عليه، إصدار هذه البيانات المالية

 الشركة. تتحمله أن يمكن الذي الضريبة
 

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

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

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

نيسان  30ليرة سورية على التوالي، وفي  258,170,893و 96,105,364والبالغة  2013&  2012المستحقة عن عامي 

ليرة سورية مستفيدة من حسم التسديد  222,152,124و 82,697,350قامت الشركة بتسديد هذه الفروقات بمبلغ  2018

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

، 2013و 2012قامت الشركة بتقديم اعتراض إلى لجنة إعادة النظر عن التكليف الثاني لعامي  2018أيار  23وبتاريخ 

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

بزيادة مقدارها  2014بار المؤقت لمبلغ ضريبة الدخل المستحقة عن عام استلمت الشركة اإلخ 2018آب  16بتاريخ  -

تشرين  8وبتاريخ  .2018أيلول  6ليرة سورية. قامت الشركة بتقديم اعتراض على اإلخبار المؤقت بتاريخ  169,695,541

ليرة  141,676,266غة والبال 2014استلمت الشركة التكليف الثاني لمبلغ ضريبة الدخل المستحقة عن عام  2018األول 

قامت الشركة بتسديد هذه الفروقات وتقديم اعتراض إلى لجنة إعادة النظر عن  2018تشرين األول  25تاريخ بو .سورية

 ، وحتى تاريخ إصدار هذه البيانات المالية لم يتم النظر في االعتراض المقدم من قبل الشركة.2014التكليف الثاني لعام 
 

وذلك   2016و  2015استلمت الشركة اإلخبار المؤقت لمبلغ ضريبة الدخل المستحقة عن عام  2019ثاني الكانون  31في  -

ليرة سورية على التوالي. قامت الشركة بتقديم اعتراض على  9,082,825وليرة سورية  198,135,043بزيادة قدرها 

الية لم يتم النظر في االعتراض المقدم من . وحتى تاريخ إصدار هذه البيانات الم2019شباط  28اإلخبار المؤقت بتاريخ 

 قبل الشركة.
 

وما بعد خاضعة للدراسة من قبل الدوائر الضريبية. ال يمكن حالياً تحديد النتيجة  2017مازالت حسابات الشركة ألعوام  -

لما قد ينتج عن هذه المراجعة من قبل الدوائر الضريبية.
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 االلتزامات الطارئة )تتمة( 28
 

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

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

 ليرة سورية  242,108,220مبلغ بتسديد والذي يطالب مشقد 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

كة والذي يطالب الشر 3058استلمت الشركة إنذاراً آخراً رقم  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

 . 2016كانون الثاني  5 آخر بتاريخ اعتراض بتقديم الشركة

كتاب ية الأصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم )مديرية التشريع الضريبي( في وزارة المال 2018نيسان  12وبتاريخ 

إلى مالية محافظة ريف دمشق تبين ما انتهى إليه قرار لجنة البت باالعتراضات على مخالفات رسم الطابع،  3132رقم 

 ليرة سورية. 153,257,748تم استالم المطالبة النهائية بمبلغ وقدره  2018آب  15وبتاريخ 

تمت الموافقة  2018أيلول  24رسم الطابع المالي. بتاريخ قامت الشركة بتقديم طلب إعفاء من غرامة  2018أيلول  2بتاريخ 

ص.هـ حيث أصبح المبلغ الواجب  7662/3/14على تخفيض الغرامة بموجب كتاب الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم 

 ليرة سورية وتم تسديده أصوالً. 48,217,202التسديد 

 

 رتباطات رأسمالية وعقود تأجير تشغيليةا 29

 

 قود التأجير التشغيليةرتباطات عا
ما يزيد سنوات إلى  3ما بين لعمر المتوسط لهذه العقود في عقود تأجير تشغيلية. يتراوح ا أخرىتعاقدت الشركة مع أطراف 

 ال يوجد قيود على الشركة للدخول في مثل هذه التعاقدات. مع وجود خيار لتجديد العقد. عن خمس سنوات

 

 : كانون األول 31ي بلة للنقض كما فقاال التأجير التشغيلية المستقبلية لمستحقة الدفع بموجب عقودرتباطات اإليجارات افيما يلي ا

 

2017 
 

2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     
 خالل سنة واحدة  1,409,262,976  609,719,692

 بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات  4,617,599,767  2,161,897,433

 أكثر من خمس سنوات  1,708,143,763  -

     

2,771,617,125  7,735,006,506   

     

 
 ارتباطات رأسمالية 

ليرة سورية والتي تتضمن مبلغ  14,732,574,882، على الشركة ارتباطات رأسمالية بمبلغ 2018كانون األول  31كما في 

ليرة سورية متعلق بشراء معدات  13,530,494,950ومبلغ  ليرة سورية متعلق بتطوير نظام المعلوماتية، 1,152,148,817

ليرة سورية متعلق بارتباطات رأسمالية أخرى. )ال يوجد ارتباطات رأسمالية لشراء  49,931,115شبكة االتصاالت، ومبلغ 

 .(2017كانون األول  31أصول رأسمالية أخرى كما في 
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 سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية  30
 

لمخاطر الرئيسية الناجمة عن األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة بمخاطر سعر الفائدة، مخاطر السيولة، مخاطر تتمثل ا

 العمالت، ومخاطر االئتمان. تقوم الشركة بمراجعة السياسات المتبعة إلدارة كل نوع من أنواع المخاطر والملخصة فيما يلي:
 

 مخاطر سعر الفائدة

عدا األرصدة الدائنة ألطراف ذات عالقة مالية في قائمة المركز المالي غير خاضعة لمخاطر سعر الفائدة ما إن معظم األدوات ال

تخضع . )٪0.6: 2017كانون األول  31) ٪0.32حيث تخضع لسعر فائدة وسطي بمعدل وتوزيعات األرباح غير المدفوعة 

 .)٪3.26: 2017األول كانون  31) ٪2.57بمعدل  لسعر فائدة وسطيالودائع لدى البنوك 
 

 جدول تحليل مخاطر سعر الفائدة

يبين الجدول التالي تحليل لحساسية أرباح الشركة قبل الضريبة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة في حال حدوث تغير معقول 

 ثابتة. ال يوجد تأثير على حقوق المساهمين. في أسعار الفائدة، مع بقاء بقية المتغيرات
 

 الزيادة في معدل الفائدة  إيراد الفوائد حساسية صافي

2017  2018   

   ليرة سورية ألف  ليرة سورية ألف

     

9,776  3,762  +10 
 

 االنخفاض في معدل الفائدة  حساسية صافي إيراد الفوائد

2017  2018   

   ليرة سورية ألف  ليرة سورية ألف

     

(9,776)  (3,762)  (10) 
 

لغ السالب في الجدول السابق صافي االنخفاض المحتمل في الدخل وعلى العكس يمثل المبلغ الموجب صافي الزيادة يمثل المب

 المحتملة في الدخل.
 

 مخاطر العملة

 مخاطر العمالت األجنبية تتمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
 

ويوضح أثر التغيرات  2018كانون األول  31لعمالت الرئيسية التي تحمل مخاطر للشركة كما في يشير الجدول التالي الى ا

في حال حدوث تغير معقول في أسعار العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية مع بقاء بقية على صافي األرباح والخسائر 

مثل المبلغ الموجب بينما ي الدخل الشاملفاض المتوقع في قائمة المتغيرات ثابتة. يمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخ

 صافي االرتفاع المتوقع.
 

 العملة ثر التغير في سعر الصرف %أ األثر على الربح قبل الضريبة

2017  2018   

   ألف ليرة سورية  ألف ليرة سورية

 دوالر أمريكي 5% (743,880)  (796,129)

 يورو 5% 425,308  798,531

 درهم إماراتي 5% 158,601  70,829

 ليرة لبنانية 5% 4,436  4,161

 جنيه استرليني 5% (155)  2

77,394  (155,690)   

     

 العملة التغير في سعر الصرف % أثر األثر على الربح قبل الضريبة

2017  2018   

   ألف ليرة سورية  ألف ليرة سورية

 أمريكيدوالر  (5%) 743,880  796,129

 يورو (5%) (425,308)  )798,531(

 درهم إماراتي (5%) (158,601)  )70,829(

 ليرة لبنانية (5%) (4,436)  )4,161(

 جنيه استرليني (5%) 155  )2(

)77,394 (  155,690   
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 سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية )تتمة( 30

 

 مخاطر االئتمان
. يتم فرض سيطرة ورقابة صارمة ومستمرة على كل ق واسع بين مختلف قطاعات العمالءنطاإن الذمم المدينة منتشرة على 

من فترة االئتمان وحدود االئتمان. باإلضافة الى ذلك، تتم المحافظة على مستوى مناسب لمخصص الذمم المدينة المشكوك 

 بتحصيلها.

 

. ائدة وتقوم بتنفيذ كامل إيراداتها نقداً أو عن طريق االئتمانتحتفظ الشركة بحساباتها وودائعها المصرفية لدى مؤسسات مالية ر

موزعين تم اختيارهم بعد إجراء تقييم شامل  8تمنح الشركة االئتمان للموزعين وشركات التجوال فقط. تتعامل الشركة مع 

 لسمعة أعمالهم.

 

 مخاطر السيولة

 االستحقاق التعاقدية كما يلي: المخصومة حسب تواريخ غير يبين الجدول التالي مطلوبات الشركة
 

 المجموع

غير /أكثر من سنة  
 محدد األجل

 أشهر إلى  3من  
 شهرا   12

  3أقل من  
 أشهر

 

 2018كانون األول  31

 )ألف ليرة سورية(        

         

 توزيعات أرباح غير مدفوعة  -  -  58,282,000  58,282,000

 المستحق إلى البنوك  37,200  2,888,777  1,405,600  4,331,577

 المستحق إلى الحكومة السورية  2,763,923  -  -  2,763,923

 المستحق الى الشركة السورية لالتصاالت  123,292  -  -  123,292

 ذمم دائنة  6,060,749  5,356,609  -  11,417,358

 ىأرصدة دائنة أخر  9,622,231  15,511,837  4,615,884  29,749,952

 أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة  -  -  27,495,542  27,495,542

 مطلوبات ضريبية مستحقة  -  1,204,108  -  1,204,108

         

 المجموع  18,607,395  24,961,331  91,799,026  135,367,752

 

 المجموع

غير /أكثر من سنة  
 محدد األجل

 أشهر إلى  3من  
 شهراً  12

  3أقل من  
 أشهر

 

 2017كانون األول  31

 )ألف ليرة سورية(        

         

 توزيعات أرباح غير مدفوعة  -  -  52,482,420  52,482,420

 المستحق إلى الحكومة السورية  6,089,753  -  -  6,089,753

 المستحق للشركة السورية لالتصاالت  172,578  -  -  172,578

 ذمم دائنة   21,174,025    4,949,125    35,856   26,159,006

 أرصدة دائنة أخرى  8,180,995  16,740,454  3,973,578  28,895,027

 أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة  -  -  22,542,380  22,542,380

 مطلوبات ضريبية مستحقة  -  874,106  -  874,106

         

 المجموع  35,617,351  22,563,685  79,034,234  137,215,270

 

 

 

 مخاطر السوق 
 

االخطار قد ينتج  تنشأ مخاطر السوق من عدة عوامل قد تؤثر على الشركة أو على قطاع االتصاالت بصفة عامة، إن بعض هذه

ة بتقييم تقوم ادارة الشرك .عن الظروف السياسية واالقتصادية المحيطة والتي قد تؤثر سلباً على عمليات الشركة ونتائج أعمالها

على نتائج االعمال والمركز المالي  أثرهاتلك المخاطر بشكل مستمر وتتخذ االجراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من 

 للشركة.
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 إدارة رأس المال

لمحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من ا

 .المساهمينالشركة ويعظم حقوق 
 

تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل. قد تقوم الشركة بتعديل 

 دفعات األرباح الموزعة وذلك للمحافظة على أو تعديل هيكلة رأس المال.
 

هذا ولم تقم الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في 

 . تتكون حقوق الملكية من رأس المال المدفوع واإلحتياطي القانوني واألرباح المدورة2017و 2018كانون األول  31

 31ليرة سورية كما في  10,734,159,249والتي بلغت  جة عن تغيرات أسعار الصرفوالمكاسب المدورة غير المحققة النات

 ليرة سورية(. 8,414,296,522: 2017كانون األول  31) 2018كانون األول 

 

 القيم العادلة لألدوات المالية 31

 

 تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.
 

. تحتفظ الشركة بموجودات مالية أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقةركة من ذمم دائنة للموردين، والمطلوبات المالية للش تتكون

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

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

 القيمة العادلة.بم يتم إعادة قياس أياً من الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة ل

 

 معلومات قطاعات األعمال 32
 

 على الخدمات المقدمة على النحو التالي:   رئيسية بناءً قطاعات أعمال  خمسةتم تقسيم أعمال الشركة إلى  ألغراض اإلدارة،

 

 - الخطوط مسبقة الدفعخدمات   صيرة، التجوال وأخرىئل القخدمات المكالمات، الرسا

 - الخطوط الحقة الدفعخدمات   ئل القصيرة، التجوال وأخرىخدمات المكالمات، الرسا

 - خدمات الجيل الثالث   خدمات االنترنت الالسلكية بواسطة تقنية الجيل الثالث 

  خدمات التجوال  خدمات التجوال من زوار خارج الشبكة

 - خدمات أخرى  د أخرى بنو
 

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات وحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض إتخاذ القرارت المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء. 

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

وإيرادات  المالية. يتم إدارة تمويل الشركة )متضمنة تكاليف التمويل البياناتفي  قياسه بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية

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

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

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

ت االومعدات، موجودات غير ملموسة، مخزون، حسابات الذمم المدينة، ومصاريف المبالغ المستحقة من الشركة السورية لالتص

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

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

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

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

  جميع مبيعات وأرباح الشركة من قطاعات األعمال المذكورة أعاله جوهرياً هي مكتسبة في الجمهورية العربية السورية.
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  ت األعمال )تتمة(معلومات قطاعا 32

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

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية وريةليرة س ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

             

 76,072,487,458  76,048,201,669 260,336,898 338,145,168 
 

1,129,978,696  
 أجمالي االيرادات  42,893,486,530 49,504,298,160 15,344,025,962  14,315,058,648 16,515,607,933 10,862,815,056 956,936,076

(23,375,729,242) (16,058,831,544)  -    - 
 

(352,489,891) (203,711,516) (3,440,056,195) (3,562,575,712) (4,483,242,291) (3,267,406,702) (15,099,940,865) (9,025,137,614) 

حصة الحكومة السورية/ 

الشركة السورية 

لالتصاالت من 

 يراداتاإل

 المصاريف التشغيلية (20,628,457,484) (20,497,284,263) (7,379,251,374) (5,927,158,596) (7,957,113,906) (4,534,878,517) (460,211,740) (467,868,355) (161,980,775) (107,084,537) (36,587,015,279) (31,534,274,268)

             

             

 اجملي الربح التشغيلي 13,239,891,432 13,907,073,032 4,697,367,886 3,904,657,761 4,995,918,315 2,887,880,344 293,012,820 309,620,450 176,164,393 153,252,361 23,402,354,846 21,162,483,948

             

(11,689,417,009) (12,155,290,814) (40,003,774) (54,047,792) (173,634,288) (152,953,472) (1,669,197,095) (2,639,799,711) (2,199,674,227) (2,452,527,866) (7,606,907,625) (6,855,961,973) 
مصاريف البيع والتسويق 

 والمصاريف االدارية

 االستهالك واالطفاء (1,821,099,787) (2,051,428,688)  (651,447,308) (593,207,521)  (701,190,979) (450,148,599)  (40,627,929) (46,825,645)  (14,356,379) (10,788,207)  (3,228,722,382) (3,152,398,660) 

 عموالت مصرفية (2,868,159) (3,502,052)  (1,026,003) (1,012,681)  (1,104,348) (768,461)  (63,987) (79,937)  (22,612) (18,417)  (5,085,109) (5,381,548) 

 (5,658,310) 101,879,599  -    - - - - -  (5,658,310) 101,879,599 - - 

)مصروف(  ادإسترد

مخصص الديون 

 المشكوك في تحصيلها

 افيبالص إيرادات أخرى 361,719,649 23,062,848 129,395,047 6,669,038 139,275,484 5,060,721 8,069,805 526,430 2,851,425 121,284 641,311,410 35,440,321

 إيرادات الفوائد -  -  -  - - - - - 253,944,351  464,584,628  253,944,351  464,584,628 

 تكاليف التمويل -  - -  - - - - - (253,944,179) (464,585,689)  (253,944,179) (464,585,689) 

 (551,418,412) (1,033,359,580)  (1,887,076) (4,594,791)  (8,190,754) (13,003,056)  (78,740,113) (224,417,689)  (103,764,017) (208,497,120)  (358,836,452) (582,846,924) 
لمحققة الناتجة عن ا الخسائر

 تغيرات أسعار الصرف

1,447,387,031 1,983,979,110 4,953,279 8,821,681 21,499,448 24,964,971 206,680,472 430,866,482 272,364,306 400,300,087 941,889,526 1,119,025,889 

المحققة  غيرالمكاسب 

الناتجة عن تغيرات 

 أسعار الصرف

 بة الدخلمصروف ضري (866,651,021) (774,254,248) (303,481,982) (204,263,341) (316,564,291) (142,382,087) (18,937,331) (16,359,167) 23,769,901 60,519,065 (1,481,864,724) (1,076,739,778)

            
 

 السنة بحرصافي  4,591,209,106 4,077,096,341 1,711,962,340 1,076,111,008 1,682,983,263 758,385,182 100,461,821 86,556,537 138,585,998 166,147,454 8,225,202,528 6,164,296,522

            
 

             
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

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

             
 مجموع الموجودات 81,255,953,230 93,108,529,638 30,756,186,324 28,697,190,943 30,915,031,404 20,488,358,104 2,478,725,770 2,696,755,415 696,014,299 638,732,519 146,101,911,027 145,629,566,619

            
 

 مجموع المطلوبات 75,988,103,256 88,247,377,806 27,611,159,607 26,436,083,559 29,036,198,661 19,495,783,390 2,160,553,364 2,585,102,217 571,736,890 450,923,125 135,367,751,778 137,215,270,097
            

 
 ليةالنفقات الرأسما 16,481,697,340 23,184,123,299 5,895,864,382 6,704,106,453 6,346,064,935 5,087,332,878 367,699,361 529,197,795 129,931,105 121,922,398 29,221,257,123 35,626,682,823
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 خطة الدفعات القائمة على األسهم 33

 

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

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

Limited”  .  تم تصميم الخطة لتقدير وضمان استمرارية جهود االدارة التنفيذية والموظفين المؤهلين عن طريق تقديم حوافز إضافية

 .من أجل المساهمة في استمرار نمو الشركة

 

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

بينما يتم قياس قيمة  (GAN) البيانات المالية بالرجوع إلى األسعار المعلنة ألسهم الشركة األم فيما يتعلق بالحقوق المقاسة دوليا

 االطفاءفائدة والضريبة واالستهالك وبناًء على قيمة الشركة المحتسبة باستخدام مضاعفات عائد الربح قبل ال (LAN) الحقوق المحلية

(EBITDA) حيث أن أسهم الشركة غير مسعرة. 

 

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

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 التاريخ  2014نيسان  1الرابعة، والخامسة على التوالي بعد تاريخ المنح. بتاريخ 

اليوم غالق ألسهم الشركة األم في بسعر اال GAN لتصبح مستحقة بشكل كامل عند اكتمال السنة الثالثة. يتم تحديد سعر الممارسة للـ

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

 .نيسان للسنة المالية السابقة 1بتاريخ  (EBITDA) واالستهالك واالطفاء

 

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

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

كانون األول  31ليرة سورية ) 876,000,000مبلغ  2018 انون األولك 31الدفترية لاللتزام المالي المتعلق بتلك الحقوق كما في 

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

2017  2018   

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

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

 (12المحمل للسنة )ايضاح   35,055,216  471,100,859

 فروقات أسعار الصرف  (196,837,763)  (209,463,312)
     

 الرصيد في نهاية السنة  876,000,000  1,037,782,547
 

 

 الموقوفة بنهاية السنة مفصلة على الشكل التالي: الدولية والمحلية إن عدد الحقوق
 

2017  2018   

   عدد الحقوق  عدد الحقوق

     

 الحقوق في بداية السنة عدد  360,800  231,170
     

 ممنوحة خالل السنة  164,060  153,470

 ملغاة خالل السنة  (124,197)  (8,590)

 منفذة خالل السنة  (67,303)  (15,250)
     

 عدد الحقوق في نهاية السنة  333,360  360,800
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 خطة الدفعات القائمة على األسهم )تتمة( 33

 

ليرة  4,820: 2017كانون األول  31 (ليرة سورية 2,705 (GAN، بلغ سعر الحقوق الدولية )2018ول كانون األ 31كما في 

بناء على نموذج ( LANلية بينما بلغت القيمة العادلة للحقوق المحلية )اسورية( كما هو معلن في سوق جوهانسبرج لألوراق الم

كانون األول  31 (ليرة سورية 4,418مبلغ ( EBITDAطفاء )عائد الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واالمضاعفات 

 سنوات. خمسإلى  سنةإن العمر التعاقدي المتبقي لهذه الحقوق يتراوح بين  (.سورية ليرة 7,681 مبلغ 2017:

 

 أرباح موزعة 34

 

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

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

 

ليرة سورية،  7,759,254,073بقيمة  2016 قررت الهيئة العامة العادية للمساهمين توزيع أرباح عن عام 2017أيار  2بتاريخ 

 ليرة سورية. 517.28مليون سهم وبلغ نصيب كل سهم  15حيث كان عدد األسهم 

 

 أرقام المقارنة 35

 

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

 المساهمين أو ربح السنة السابقة.

 

 يلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تصنيفها:

 
 :لبيان الدخل الشام    

       

 2017كانون األول  31التبويب كما في   2018كانون األول  31التبويب كما في   المبلغ )ليرة سورية(  الوصف

       

مصروف ضريبة الدخل 

المتعلق بالمطلوبات الضريبية 

 .المؤجلة

 مصاريف أخرى  مصروف ضريبة الدخل  202,634,184 

متعلقة  لمختصينمصاريف 

 .صيانة الشبكةب

 مصاريف استشارية ومهنية  الشبكة  مصاريف صيانة  928,871,758 

 

 
 :بيان المركز المالي    

       

 2017كانون األول  31التبويب كما في   2018كانون األول  31التبويب كما في   المبلغ )ليرة سورية(  الوصف

       

مخصص ديون مشكوك في 

 تحصيلها من شركات التجوال
 أرصدة دائنة أخرى  ذمم مدينة  2,969,001,092 

 

 أحداث الحقة 36

 

، صدرت الموافقة النهائية على 2019كانون الثاني  13تاريخ   /1237 /بموجب قرار مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية رقم 

 سوريا المساهمة المغفلة العامة في سوق دمشق لألوراق المالية . MTNإدراج أسهم شركة 




