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معلومات عامة.1
یس مصر على تأس–تیلیكوم القابضة ش.م.م ي وشركة اوراسكومااالتفاق بین شركة دریكس تكنولوجیز اس 2000تم خالل العام 

الشركة المشغلة لمشروع الھاتف الخلوي في سوریة (شركة سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة)، بعد توقیع عقد االستثمار 
القابضة ش.م.م بین شركتي دریكس تكنولوجیز اس اي واوراسكوم تیلیكوم2001شباط 12بتاریخ BOTتحویل) -تشغیل-(بناء

سیریتل شركةتم تأسیس GSMمصر من جھة والشركة السوریة لالتصاالت من جھة أخرى بھدف بناء شبكة اتصاالت خلویة –
(ویشار إلیھا فیما بعد "الشركة"). ولقد تم استكمال إجراءات تسجیل الشركة خالل الربع موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة 

الجمھوریة –داریا –) ومركزھا الرئیسي ریف دمشق 5141وسجلت كشركة مساھمة مُغفلة تحت رقم (2001األخیر من عام 
العربیة السوریة.

غایة الشركة ھي مشاریع الخدمات الخلویة، وتسویق واستیراد وتصدیر أجھزة االتصاالت والرقائق و الدارات اإللكترونیة والقیام 
بھا والمساھمة والمشاركة في مشاریع مماثلة، والحصول على أیة حقوق أو امتیازات أو تراخیص بكافة النشاطات والخدمات المتعلقة

.2001تشرین الثاني 18لتحقیق غایات الشركة وذلك طبقا ألحكام قانون التجارة السوري. إن مدة الشركة غیر محددًة تبدأ من تاریخ 

بین الشركة السوریة لالتصاالت BOTتحویل) -تشغیل-انھاء عقد الـ (بناءتم التوقیع على اتفاق 2014تشرین األول 30بتاریخ 
وشركة سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة وتمت المصادقة على اتفاق اإلنھاء من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار 

. 2014كانون األول 31بتاریخ 20730/1رقم 

بدء العمل بالرخصة الممنوحة لشركة سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة الصادرة عن تم 2015كانون الثاني 1بتاریخ 
ولغایة 2015كانون الثاني 1الھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت (ممثلة عن الحكومة السوریة). یسري ھذا الترخیص ابتداًء من تاریخ 

كة إنشاء وتركیب وتملك وتشغیل وإدارة وتقاضي عائدات وتقدیم الخدمات . یتیح ترخیص االتصاالت للشر2034كانون األول 31
المرخصة على شبكة االتصاالت العمومیة النقالة وفقًا لوثیقة الترخیص، كما یتیح ترخیص الترددات للشركة حقًا حصریًا باستخدام 

، وتقدیم الخدمات ذات الصلة علیھا.الحزم الترددیة الرادیویة المخصصة لتشغیل شبكة االتصاالت النقالة الخاصة بھا

وفقًا ألحكام ترخیص تشغیل شبكة االتصاالت العمومیة النقالة الصادر عن الھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت في الجمھوریة العربیة 
موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة بتسدید بدل الترخیص االبتدائي البالغ السوریة قام المرخص لھ شركة سیریتل

لیرة سوریة كما ستسدد للحكومة السوریة عن طریق الھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت، طیلة مدة الترخیص 25,000,000,000
النحو التالي: عامًا قابلة للتجدید، المبالغ المستحقة من تقاسم االیرادات على20البالغة 

50% األولىالسنة
30% الثالثةالسنة الثانیة و
20% السنوات الباقیة

.2018كانون األول 10إن أسھم الشركة أصبحت مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة إعتبارًا من تاریخ 

من قبل مجلس إدارة الشركة2019حزیران30تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة كما في 
.2019آب 22بتاریخ 
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السیاسات المحاسبیةالتغیرات في أسس اإلعداد و.2
اإلعدادأسس2.1

وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 2019حزیران30أشھر المنتھیة في ستةالمرحلیة المختصرة لفترة الالموحدة تم إعداد البیانات المالیة
) الخاص بالبیانات المالیة المرحلیة.34(

وفقاً للسیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل الشركة 2018كانون األول 31للسنة المنتھیة في الموحدةقامت الشركة بإعداد البیانات المالیة
كانون الثاني 1وذلك وفقاً لمتطلبات مجلس المحاسبة والتدقیق. ابتداًء من 9بسبب تأجیل تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

للمرة األولى وقد قررت الشركة 16ومعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 9المالیة الدولي رقم قامت الشركة بتطبیق معیار التقاریر2019
عرض باستئناف إعداد بیاناتھا المالیة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ونتج عن ذلك إعادة عرض بیاناتھا المالیة. كما قامت الشركة

نظرًا لتبني معاییر محاسبیة جدیدة ألول مرة بأثر رجعي.2018انون الثاني ك1كما في الموحدبیان المركز المالي

، السنویةموحدة الالبیانات المالیة فيالمرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة الموحدة إن البیانات المالیة 
أشھر ستة. كما أن نتائج األعمال لفترة ال2018كانون األول 31ة كما في السنویة للشركالموحدة ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة 

.2019كانون األول 31ال تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتھیة في 2019حزیران30المنتھیة في 

الیة إن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات الم.التاریخیةرة وفقا لمبدأ التكلفة إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصتملقد 
.یة المختصرة والتي تمثل العملة الوظیفیة للشركة والشركات التابعة لھالالمرحالموحدة 

س التوحیداأس2.2
. یتم تحقیق السیطرة عندما یكون 2019زیرانح30التابعة كما في ھاوشركاتللشركة تشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة 

حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا ولھا قدرة التأثیر على ھذه العوائد من خالل سلطة التحكم بالجھة للشركة 
المستثمر فیھا. 

:بالتحدید على الجھة المستثمر فیھا إذا، وفقط إذا، كان لدى الشركةلشركة تسیطر ا
سلطة تحكم بالجھة المستثمر فیھا (الحقوق القائمة التي تعطیھا القدرة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالجھة المستثمر فیھا).-
حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا.-
القدرة على استخدام سلطتھا على الجھة المستثمر فیھا لتؤثر على عوائدھا.-
المفترض أن الحصول على أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة. لكي تقوم الشركة بتأیید ھذه الفرضیة وعندما ال یكون للشركة من 

اأغلبیة األصوات أو الحقوق المماثلة في الجھة المستثمر فیھا، تأخذ الشركة بعین االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقییم م
الشركة سلطة التحكم في الجھة المستثمر فیھا، بما في ذلك:إذا كان لدى 

الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب األصوات األخرى في الجھة المستثمر فیھا.-
الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى.-
حقوق التصویت للشركة وحقوق التصویت المحتملة.-

ثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن ھناك تغییرات في واحد أو أكثر من تقوم الشركة بإعادة تقییم سیطرتھا على الجھة المست
العناصر الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل الشركة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما تفقد الشركة 

واإلیرادات والمصاریف للشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في السیطرة على الشركة التابعة. تدرج الموجودات والمطلوبات
البیانات المالیة الموحدة من تاریخ اكتساب الشركة السیطرة حتى تاریخ توقف الشركة عن السیطرة على الشركة التابعة.

ركة األم للشركة وإلى حقوق األقلیة (الحصة غیر تعود األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى لمساھمي الش
المسیطرة)، حتى لو كان ھذا یؤدي إلى عجز في أرصدة حقوق األقلیة (الحصة غیر المسیطرة). عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على 

دات والمطلوبات یتم حذف جمیع الموجوالبیانات المالیة للشركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة تتماشى مع السیاسات المحاسبیة للشركة.
وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة عن عملیات ضمن الشركة عند التوحید.

تتم معالجة التغیر في حصة الملكیة في الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، ضمن حقوق الملكیة. إذا فقدت الشركة السیطرة على شركة 
تابعة، فإنھا تلغي االعتراف بالموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات ذات الصلة والحصص غیر المسیطرة ومكونات حقوق الملكیة 

األخرى بینما یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة ضمن بیان الدخل الموحد. یتم االعتراف بأي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.
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السیاسات المحاسبیة (تتمة)التغیرات في أسس اإلعداد و.2
(تتمة)أساس التوحید 2.2

والشركات التابعة التالیة:لشركة تشمل البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة ل

حصة المساھمة
المباشرة وغیر المباشرة

حزیران30كما في 
20192018األنشطةبلد التأسیساإلسم

سیریتل للخدمات واالستشارات المساھمة 
األعمال التجاریة والصناعیةسوریةالخاصةالمغفلة

%99%99واالستشاریة والخدمیة

األعمال التجاریة والصناعیةسوریةسیریتل مانجمنت المحدودة المسؤولیة
%100%100واالستشاریة والخدمیة

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.3
التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة 

.2019كانون الثاني 1قامت الشركة بتطبیق بعض التعدیالت والتفسیرات ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداًء من -
الموحدة والتي لیس لھا أي أثر على البیانات المالیة 2019تـُطبق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في عام -

المرحلیة المختصرة للشركة.

"األدوات المالیة"-9التقاریر المالیة الدولي رقم معیار2.3.1

(األدوات المالیة: االعتراف والقیاس) اعتبارًا من 39من معیار المحاسبة الدولي رقم بدًال 9یحل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
لجمیع الجوانب المحاسبیة الثالثة المتعلقة باألدوات المالیة: التصنیف والقیاس والتدني في القیمة ومحاسبة 2018كانون الثاني 1

التحوط.
، أصدرت ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة التعمیم 2018لعام 1رقم بناًء على قرار مجلس المحاسبة والتدقیق في جلستھ -

"األدوات المالیة". وبناًء 9والمتضمن تأجیل تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 2018شباط 25بتاریخ 13رقم 
وبأثر رجعي.2019كانون الثاني 1األولى ابتداًء من للمرة9علیھ، قامت الشركة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

من خالل تعدیل األرصدة االفتتاحیة لألرباح المدورة. استبدل معیار 2018كانون الثاني 1تم االعتراف بأثر تطبیق المعیار في -
(األدوات 39معیار المحاسبة الدولي رقم (األدوات المالیة) نموذج الخسارة االئتمانیة المتكبدة وفقا ل9التقاریر المالیة الدولي رقم 

المالیة: االعتراف والقیاس). وتضمن نموذجًا شامًال أللیة االعتراف وتسجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة وإطار محاسبة التحوط، 
ومتطلبات التصنیف والقیاس

:9التقاریر المالیة الدولي رقم أثر تطبیق معیار -أ

المالي الموحد (زیادة / (نقص)):األثر على بیان المركز 

2018كانون األول 31كما  2018كانون الثاني 1كما في 
لیرة سوریة لیرة سوریة

الموجودات
)4,903,313( )340,986,680( ذمم مدینة
)4,903,313( )340,986,680( مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة
10,088,109 3,512,061 فروق تقییم القطع غیر المحققة

)12,472,865( )286,622,954( رباح المدورةاأل
)2,384,756( )283,110,893( مجموع حقوق الملكیة

)2,518,557( )57,875,787( مخصص ضریبة الدخل
)2,518,557( )57,875,787( مجموع المطلوبات المتداولة
)4,903,313( )340,986,680( مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة
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)السیاسات المحاسبیة (تتمةالتغیرات في أسس اإلعداد و.2

تتمة)واإلفصاحات (التغیرات في السیاسات المحاسبیة 2.3

(تتمة)"المالیةاألدوات"-9التقاریر المالیة الدولي رقم معیار2.3.1

(تتمة)9تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم أثر -أ

(زیادة / (نقص)):الشامل الموحد المرحليألثر على بیان الدخلا
أشھر المنتھیة ستةلل

2018حزیران30في 
لیرة سوریة

118,981,704 )مصروف الخسائر االئتمانیة المتوقعةمصاریف اداریة (
)43,593,656( القطع غیر المحققةفروق تقییم 

75,388,048 الربح قبل الضریبة
)19,988,927( مصروف ضریبة الدخل عن الفترة 

55,399,121 صافي ربح الفترة

:األثر على حصة السھم من ربح الفترة (زیادة/(نقص))

أشھر المنتھیة ستةلل
2018حزیران30في 

لیرة سوریة

1.65
العائد الى صافي ربح الفترةالنصیب األساسي للسھم من 

مساھمي الشركة

الموحد.ال یوجد أثر جوھري على بیان التدفقات النقدیة 
ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة-ب

التصنیف والقیاس§
الموجودات المالیة:

ه تدفقاتھا النقدیة التعاقدیة. ھذإن تصنیف وقیاس الموجودات المالیة یعتمد على كیفیة ادارتھا (نموذج أعمال الشركة) وخصائص 
ةالعوامل تحدد ما إذا كانت الموجودات المالیة تقاس بالتكلفة المطفأة، القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، او القیمة العادل

عة فیھ، قوم، باختیار ال رجمن خالل الربح أو الخسارة. بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، یمكن للمنشأة أن ت
بتصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إمكانیة اعادة التصنیف الحقًا للربح أو الخسارة إلى بیان الدخل. 

یطبق ھذا االختیار لكل استثمار على حدة.

موجودات مالیة مقتناة بالتكلفة المطفأة-
فأة إذا ما استوفى الشرطین التالیین وھو غیر محدد بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل:یقاس األصل المالي بالتكلفة المط

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و·
ضافة الى قط مدفوعات ألصل المبلغ باإلینتج عن األحكام التعاقدیة ألصل مالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر ف·

الفائدة على أصل المبلغ القائم.

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالیة -
أدوات الدین

القیمة بتقاس أداة الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطین التالیین وأیضا لم یتم اختیار قیاسھا 
العادلة من خالل قائمة الدخل:

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال والذي یتحقق الغرض منھ عن طریق تحصیل كل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع ·
الموجودات المالیة، و

ة الى والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافینتج عن األحكام التعاقدیة ألصل مالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة ·
.الفائدة على أصل المبلغ القائم
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السیاسات المحاسبیة (تتمة)التغیرات في أسس اإلعداد و.2

تتمة)واإلفصاحات (التغیرات في السیاسات المحاسبیة 2.3

(تتمة)المالیة"األدوات"-9التقاریر المالیة الدولي رقم معیار2.3.1

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الجدیدةملخص -ب

(تتمة)الموجودات المالیة

(تتمة)بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالیة -
والخسائر من التغیر في القیمة شامل األخر بالقیمة العادلة ویتم تسجیل األرباحالالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالدینأدواتیتم قیاس 

الفوائد والتغیر في سعر العمالت األجنبیة في األرباح إیراداتإثباتیتم .الدخل الشامل الموحدبیانالعادلة التي تم االعتراف بھا في 
.أةقیاسھا بالتكلفة المطفسائر بنفس الطریقة المتبعة في الموجودات المالیة التي یتمالخأو

حالة الغاء االعتراف، في. والصادر أ-والس الوارد أساستثمار في نفس الضمان، یتم استبعادھا على أامنأكثرلمجموعة بعندما تحتفظ ا
.الموحدالدخلبیانلىإالدخل الشامل الموحدبیان سائر المتراكمة المعترف بھا سابقاً في الخأوصنیف األرباح تإعادةیتم 

أدوات حقوق الملكیة
ن ألغاء تار بشكل غیر قابل لإلتخقد الشركةعند االعتراف األولي، بالنسبة الستثمار حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھ للمتاجرة، فإن 

عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حدى.ت
إیراداتكالخسارةأو الربحفياألرباحتوزیعاتإثباتیتم. الربحإلىھذهالملكیةحقوقأدواتمن ائرسوالخسبال یتم تدویر المكا

راف في ھذه الحالة، یتم االعتاألدوات،جزء من كلفةستردادمن التوزیعات الصلالمتحیكنمالمالدفع،حقإثباتعندأخرىشغیلیةت
القیمة.ضلتقییم انخفاضعاألخر، وال تخشاملالدخل البیان باالرباح في 

الربح أو الخسارةبالقیمة العادلة من خالل موجودات مالیة -
یمة قتصنف كافة الموجودات المالیة األخرى والتي لم یتم تصنیفھا كمقتناة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل، بال

.الخسارةالربح أو العادلة من خالل 
إضافة لذلك، وعند االعتراف األولي، قد تختار المجموعة بصورة غیر قابلة لإللغاء قیاس أصل مالي یفي بمتطلبات القیاس بالتكلفة 

أو إذا كان القیام بذلك یلغيالربح أو الخسارة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للقیاس بالقیمة العادلة من خالل 
یقلص بصورة جوھریة عدم التوافق المحاسبي الذي قد ینشأ.

العتراف العادلة. یتم ابالقیمةالمركز المالي الموحدبیانفي سارةالخأوالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح سجیلیتم ت
الربح أو الخسارة.فيالعادلةبالتغیر بالقیمة 

إیراداتي فسارةمن خالل الربح والخالعادلةبالقیمةصنفةالمالمالیةاألدواتمنالمتكبدةأود المتحققة الفوائیتم االعتراف بإیرادات
جزًءا ال كلشوتكالیف المعاملة والتي تصمخ/ عالوةأياالعتبار بعینذ الفائدة الفعلي، مع األخسعرستخدامالفوائد، باصروفاتمأو

سعارأخدامستباسارةالخومن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أالمتحققةالفوائدسجب قیان األدوات المالیة. یمأیتجز
إیرادات كسارةالخأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالملكیةحقوقأدواتمناألرباحتوزیعاتإیرادباالعترافالفائدة التعاقدیة. یتم

.سدادالفيالحقإثباتعندأخرىتشغیلیة

رة اال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقا بعد االعتراف األولي، باستثناء في الفقرة التي تلي تغییر المجموعة لنموذج أعمالھا إلد
الموجودات المالیة.

المطلوبات المالیة:
)، 39شبیھة الى حد كبیر بمعیار المحاسبة الدولي رقم ()، ستبقى محاسبة المطلوبات المالیة 9حسب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

ة لباستثناء معالجة االرباح أو الخسائر الناشئة عن مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة نفسھا والمتعلقة بالمطلوبات المصنفة بالقیمة العاد
نتیجة لتطبیق المعیار. إن قواعد إلغاء من خالل الربح أو الخسارة. لیس ھناك أي تغییر جوھري على تصنیف المطلوبات المالیة

) ولم تتغیر.39االعتراف بقیت كما ھي في معیار المحاسبة الدولي رقم (

انخفاض القیمة§

لعادلة من اتعترف الشركة بمخصصات انخفاض القیمة وفق منھج الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة التي ال تقاس بالقیمة 
خالل الربح أو الخسارة، وھو ما یتضمن بشكل رئیسي التمویل واالستثمارات التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل 

ي فالدخل الشامل اآلخر والودائع لدى البنوك والذمم المدینة األخرى. إن المدخالت الرئیسیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة تتركز 
المتغیرات التالیة:
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السیاسات المحاسبیة (تتمة)التغیرات فيوأسس اإلعداد.2

تتمة)واإلفصاحات (التغیرات في السیاسات المحاسبیة 2.3

(تتمة)المالیة"األدوات"-9التقاریر المالیة الدولي رقم معیار2.3.1

(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة-ب

(تتمة)انخفاض القیمة§

üاحتمالیة التعثر
üالخسارة نتیجة التعثر
üالتعرض للمخاطر نتیجة التعثر

بتطبیق الطریقة المبسطة من المعیار لتسجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على جمیع أدوات الدین، وحساب الخسائر قامت الشركة
بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاریخیة للخسارة االئتمانیة مع األخذ االئتمانیة المتوقعة على كامل عمر أدوات الدین. قامت الشركة

بعین االعتبار العوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة. 

"اإلیجارعقود"-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.3.2

، عقود اإلیجار17والذي حل محل معیار المحاسبة الدولي رقم 2016في كانون الثاني 16تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
15، تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم تحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن عقد إیجار4وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم 

.تقییم جوھر العملیات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار27، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم الحوافز–اإلیجار التشغیلي 
یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح الخاص بعقود االیجار، ویتطلب من المستأجرین 16إن معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

ن یقوموا بالمحاسبة عن جمیع عقود اإلیجار وفق نموذج موحد ضمن بیان المركز المالي.أ

لم تتغیر بشكل جوھري عن المحاسبة الحالیة وفق 16المحاسبة عن عقود اإلیجار بالنسبة للمؤجر وفق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
كافة عقود االیجار باستخدام نفس مبدأ التصنیف المتبع في معیار المحاسبة الدولي . یستمر المؤجر بتصنیف 17معیار المحاسبة الدولي رقم 

والتمییز بین نوعین من االیجار: التمویلي والتشغیلي.17رقم 

بطریقة األثر الرجعي المعدل ابتداًء من تاریخ التطبیق األولي في16قامت الشركة بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
. حسب ھذه الطریقة، یتم تطبیق المعیار بشكل رجعي باألثر التراكمي الناتج عن التطبیق األولي للمعیار بتاریخ التطبیق 2019كانون الثاني 1

حاسبة لمااألولي. اختارت الشركة االنتقال العملي المالئم حیث ُطبق المعیار فقط على العقود التي كانت تعتبر مسبقاُ عقود إیجار وفقاً لمعیار 
بتاریخ التطبیق األولي.4تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم و17الدولي رقم 

16طبیعة وأثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم .أ

(زیادة / (نقص)) ھو كالتالي:2019كانون الثاني 1كما في 16إن أثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
لیرة سوریة

الموجودات 
7,649,360,508حق استخدام األصول
)3,162,083,936(أرصدة مدینة أخرى
4,487,276,572مجموع الموجودات

المطلوبات 
1,833,513,586المتداولة–عقود اإلیجارالتزامات 
2,653,762,986غیر المتداولة–عقود اإلیجارالتزامات 

4,487,276,572مجموع المطلوبات
-صافي األثر على حقوق الملكیة

.%10.5طبیق األوليتبلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي في تاریخ ال

عائدة لمباٍن ومكاتب ومواقع أبراج الشبكة الخلویة وأنظمة نقل معلومات. كانت الشركة قبل تطبیق المعیار لدى الشركة عدة عقود تأجیر
العقود كعقود إیجار تشغیلیة. في عقود اإلیجار التشغیلیة سابقاُ لم تكن تتم رسملة األصل المستأجر وكان یتم االعتراف بدفعات تصنف ھذه

اإلیجار كمصروف إیجار في األرباح والخسائر بطریقة القسط الثابت على مدى عمر عقد اإلیجار. كان یتم االعتراف بالدفعات المقدمة 
مستحقة كمصاریف مدفوعة مقدماُ وكمطلوبات، على الترتیب.ودفعات اإلیجار ال
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السیاسات المحاسبیة (تتمة)التغیرات فيوأسس اإلعداد .2

(تتمة)واإلفصاحاتالتغیرات في السیاسات المحاسبیة 2.3

(تتمة)" عقود اإلیجار"-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.3.2

(تتمة)16طبیعة وأثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم .أ

. لیةالتشغیقامت الشركة باتباع منھج موحد لالعتراف والقیاس بالنسبة لجمیع عقود اإلیجار16عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ود اإلیجارالتزامات عقالشركة باتباعھا. تم االعتراف بحق استخدام األصول ویقدم المعیار متطلبات انتقال ووسائل عملیة محددة والتي قامت 

ل منخفضة القیمة. المتعلقة بأصوالعقودأوعقود ایجار األصول المعنویةلعقود اإلیجار التي كانت مصنفة سابقاً كعقود إیجار تشغیلیة باستثناء 
لقیمة الدفتریة كما لو أن المعیار كان مطبقاً بشكل دائم بغض النظر عن استخدام تم االعتراف بحق استخدام األصول لمعظم عقود اإلیجار با

امات عقود لتزمعدل االقتراض المتزاید بتاریخ التطبیق األولي. في بعض الحاالت یتم االعتراف بحق استخدام األصول بقیمة مساویة ال
مة ستحقة التي تم االعتراف بھا سابقاً. تم االعتراف بالتزامات عقود اإلیجار بالقیھا بقیمة الدفعات المسبقة ودفعات اإلیجار الماإلیجار بعد تعدیل

الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة مخصومًة بمعدل االقتراض المتزاید بتاریخ التطبیق األولي.

اختارت الشركة تطبیق الوسائل العملیة التالیة:
خصائص مشابھة بصورة معقولةتطبیق معدل خصم واحد على محفظة عقود إیجار ذات -
استبعاد التكالیف األولیة المباشرة من قیاس حق استخدام األصول في تاریخ التطبیق االولي-
استخدام اإلدراك المتأخر في تحدید مدة عقد اإلیجار إذا كان العقد یحتوي على خیارات تمدید أو إنھاء.-

الجدیدةملخص السیاسات المحاسبیة.ب
:16المحاسبیة للشركة والخاصة بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم فیما یلي السیاسة

في تاریخ بدایة عقد اإلیجار، تقوم الشركة بإثبات أصل "حق االستخدام" الذي یمثل حق الشركة في استخدام األصل محل العقد، والتزام 
عقد اإلیجار الذي یمثل التزام الشركة بالقیام بدفعات اإلیجار.

ق استخدام األصولح
ات عفي تاریخ بدایة عقد اإلیجار یتم القیاس األولي لحق استخدام األصول بالتكلفة (مبلغ القیاس األولي اللتزام عقد اإلیجار معدل بأیة دف
ف یللعقد اإلیجار تمت في أو قبل تاریخ بدایة عقد اإلیجار ناقصًا أیة حوافز إیجار مستلمة، أیة تكالیف مباشرة أولیة متكبدة، تقدیر للتكا

التي سیتم تكبدھا في تفكیك وإزالة األصل محل العقد وإعادة الموقع الذي یوجد فیھ األصل إلى الحالة األصلیة أو إعادة األصل نفسھ إلى
الحالة المطلوبة وفقاً ألحكام وشروط عقد اإلیجار).

(التكلفة مطروحاً منھا أي مجمع استھالك وأي مجمعبعد تاریخ بدایة عقد اإلیجار، یتم قیاس حق استخدام األصول باستخدام نموذج التكلفة
. )خسائر ھبوط في القیمة ومعدلة بأیة إعادة قیاس اللتزام عقد االیجار

التزامات عقود اإلیجار
في تاریخ بدایة عقد اإلیجار یتم قیاس التزام عقد اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار غیر المدفوعة في ذلك التاریخ، ویتم خصمھا

فیتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي وإالباستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار، إذا كان یمكن تحدید ذلك المعدل بسھولة، 
.كمعدل خصمللشركة 

:بعد تاریخ بدایة عقد اإلیجار، یتم قیاس التزام عقد اإلیجار بما یلي

الفائدة على التزام عقد االیجارزیادة المبلغ الدفتري لیعكس·

تخفیض المبلغ الدفتري لیعكس دفعات اإلیجار·

لمعدلة. الیعكس دفعات اإلیجار الثابتة في جوھرھا إعادة قیاس المبلغ الدفتري لیعكس أي إعادة تقییم أو تعدیالت لعقد اإلیجار، أو·
تري ألصل الدفالمبلغستخدام". ومع ذلك، إذا تم تخفیض یتم اثبات مبلغ إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار كتسویة ألصل "حق اال

ادة القیاس عتبقي من إممبلغس التزام التأجیر، فیجب إثبات أي مزید من االنخفاض في قیاوھناك"حق االستخدام" إلى الصفر، 
.في الربح أو الخسارة
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السیاسات المحاسبیة (تتمة)التغیرات فيوأسس اإلعداد .2

(تتمة)واإلفصاحاتالتغیرات في السیاسات المحاسبیة 2.3

عدم التیقن المتعلق بمعاملة ضریبة الدخل23تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم 2.3.3

ھذا التفسیر المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن المعامالت الضریبیة عدم تیقن والذي یؤثر على تطبیق معیار المحاسبة الدولي یتناول 
، كما ال یتضمن بشكل محدد متطلبات متعلقة 12وال یطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم 12رقم 

مرتبطة بالمعامالت الضریبیة غیر المؤكدة.بالفوائد والغرامات ال
یتناول التفسیر بشكل محدد اآلتي:

.ما إذا كانت المنشأة تقوم باألخذ بعین االعتبار المعاملة الضریبیة غیر المؤكدة بشكل منفصل§
.االفتراضات التي تقوم بھا المنشأة حول فحص المعاملة الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة§
المنشأة بتحدید الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة)، األسس الضریبیة، الخسائر الضریبیة غیر المستغلة، اإلعفاءات كیف تقوم §

.الضریبیة غیر المستغلة ومعدالت الضریبة
.كیف تقوم المنشأة باألخذ بعین االعتبار التغیرات في الحقائق والظروف§

عین االعتبار كل معاملة ضریبیة غیر مؤكدة بشكل منفصل أو بشكل مجمع مع معامالت یجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ ب
المرحلیة لموحدة اضریبیة غیر مؤكدة أخرى. یجب اتباع الطریقة التي تقدم حَال أفضل لعدم التیقن. لیس لھذا التفسیر أثر على البیانات المالیة 

.المختصرة للشركة

: خیارات الدفع المبكر مع تعویض سالب9المالیة الدولي رقم التعدیالت على معیار التقاریر 2.3.4

، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، شرط 9وفقًا لمعیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
وأن یحتفظ باألداة) SPPIاختباروفوائد على المبلغ األصلي القائم (أن تكون التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط دفعات من المبلغ األصلي 

ضمن نموذج األعمال المناسب لذلك التصنیف.
بغض النظر عن الحدث أو الظرف SPPIأن األصل المالي یجتاز اختبار 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم لتعدیالت على اتوضح

نظر عن الطرف الذي سیقبض أو یدفع تعویض معقول لقاء الفسخ المبكر للعقد.الذي أدى للفسخ المبكر للعقد وبغض ال
مع السماح بالتطبیق المبكر. 2019كانون الثاني 1ساریة المفعول اعتبارًا من ھذه التعدیالت تطبق بأثر رجعي وتعتبر

المرحلیة المختصرة للشركة.الموحدةلیس لھذه التعدیالت أثر على البیانات المالیة

: تعدیالت خطط المنافع، تخفیض عدد الموظفین أو التسویة19التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2.3.5

لتعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین المعالجة المحاسبیة19تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
التي تحدث خالل الفترة. تنطبق ھذه التعدیالت على تعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات التسویة أو 

الحاصلة خالل فترة التقریر السنویة حیث یتوجب على المنشأة تحدید مصروف الخدمات الحالیة لباقي الفترة بعد تعدیل خطط المنافع أو 
تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة باستخدام التقدیرات االكتواریة المستخدمة في قیاس التزام (أصل) المنافع المحددة الصافیة 

المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث. یجب على المنشأة أیضاً تحدید صافي الفوائد للفترة والتي تعكس
المتبقیة بعد تعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة باستخدام التزام (أصل) المنافع المحددة الصافیة والتي 

لمقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث ومعدل الخصم المستخدم في قیاس التزام (أصل) المنافع تعكس المنافع ا
المحددة الصافیة

یض تعدیل خطط المنافع أو تخفالمرحلیة المختصرة للشركة حیث أنھ لم یتم الموحدةھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على البیانات المالیة
ظفین أو حصول تسویات خالل الفترة.عدد المو
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السیاسات المحاسبیة (تتمة)التغیرات فيوأسس اإلعداد .2

.(تتمة)التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.3

والمشاریع المشتركة: االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة 28التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2.3.6

على االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة 9توضح التعدیالت أن على المنشأة تطبیق معیار التقاریر المالیة 
وع المشترك. رلجوھر، تشكل جزء من صافي االستثمار في الشركة الحلیفة أو المشفي االتي ال تطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة، ولكنھا 

ینطبق على ھذه االستثمارات 9ھذا التوضیح مھم ألنھ یدل على أن نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة حسب معیار التقاریر المالیة الدولي 
طویلة األجل.

بار أیة خسائر من الشركة أال تأخذ بعین االعت9توضح ھذه التعدیالت أیضًا أنھ على المنشأة عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي 
الحلیفة أو المشروعات المشتركة، أو أیة خسائر انخفاض قیمة على صافي االستثمار، معترف فیھا كتعدیالت على صافي االستثمار في 

"االستثمارات في الشركات الحلیفة28رقم الشركة الحلیفة أو المشروع المشترك والتي نتجت عن تطبیق معیار المحاسبة الدولي
والمشاریع المشتركة".

المرحلیة المختصرة للشركةالموحدة لیس لھذه التعدیالت أي أثر على البیانات المالیة 

):2017–2015التحسینات السنویة (دورة 2.3.7
تتضمن ھذه التحسینات:

اندماج األعمال–3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
الترتیبات المشتركة.–11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
ضریبة الدخل–12رقم معیار المحاسبة الدولي-
.تكالیف االقتراض–23رقم معیار المحاسبة الدولي-

أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات الـمحـاسـبـیـة2.4

إن عملیة إعداد البیانات المالیة الموحدة تتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في مبالغ االیرادات والمصاریف 
كد . إن عدم التأالموحدةوالموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة وااللتزامات المحتملة المصرح عنھا في تاریخ البیانات المالیة

.اجتھادات وتقدیرات اإلدارة قد یؤدي الى تعدیالت ھامة في القیم الحالیة للموجودات والمطلوبات المقدرة في المستقبلالمتضمن في 

خاطر مإن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة الموحدة والتي قد ینتج عنھا 
أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة الموحدة في السنة المالیة ھامة من الممكن

الالحقة ھي كما یلي:

مبدأ االستمراریة

قرار حالة عدم االستقامت إدارة الشركة بتقدیر مدى قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من 
تساعدھا لالتي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة الشركة متأكدة من ان الشركة لدیھا الموارد الكافیة

جوھریة من الممكن أن وعالوة على ذلك فإن اإلدارة لیست على درایة بأیة أمور على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور.
مبدأ على أساسالموحدةتثیر شكوكا ھامة حول مقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة

االستمراریة.

اإلیرادات من العقود مع الزبائن
مل:اإلیرادات من العقود مع الزبائن وتوقیت تحققھا والتي تشطبقت الشركة التقدیرات التالیة التي تؤثر بشكل كبیر على تحدید قیمة 

التزامات األداء في مبیعات حزم الباقات، تحدید-
تحدید سعر البیع اإلفرادي لكل التزام أداء على حدى،-
الیھا في ھذه الحزم، توزیع إجمالي سعر المعاملة على على جمیع التزامات األداء المشار-
باإلضافة إلى تحدید توقیت الوفاء بكل التزام أداء.-
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السیاسات المحاسبیة (تتمة)التغیرات فيوأسس اإلعداد.2
(تتمة)أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات الـمحـاسـبـیـة2.4
قیم الموجودات غیر المالیةتدني

العادلة ایكون ھناك انخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قیمتھا القابلة لإلسترداد والتي ھي قیمتھ
متوفرة من لناقصًا تكالیف البیع أو قیمتھا قید اإلستخدام ــ أیھما أعلى. یعتمد احتساب القیمة العادلة ناقصًا تكالیف البیع على البیانات ا

معامالت البیع الملزمة والتي تتم على أسس تجاریة ألصول مماثلة أو أسعار السوق الممكن مالحظتھا ناقصًا التكالیف اإلضافیة لبیع 
ة یاألصل. یتم احتساب القیمة قید اإلستخدام وفقًا لنموذج تقییم التدفقات النقدیة المخصومة. یتم استخالص التدفقات النقدیة من المیزان

مل بھا بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي ستعالشركةللسنوات الخمسة القادمة دون أن تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم 
على تحسین أداء األصل من وحدة إنتاج النقد الخاضعة للفحص. إن القیمة القابلة لالسترداد حساسة بالنسبة لمعدل الخصم المستخدم في 

یر دوذج تقییم التدفقات النقدیة مثلما ھي حساسة بالنسبة للتدفقات النقدیة الواردة المتوقعة مستقبًال ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقنم
المستقبلي

األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة والموجودات المعنویة
لحساب االستھالك والموجودات المعنویة لحساب االطفاء. یتم تحدید ھذا التقدیر تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الثابتة 

اجعة ربعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فیھا استخدام األصل وطبیعة التآكل والتقادم الفني والتجاري. تقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بم
عدیل مخصصي االستھالك واالطفاء المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة والمعنویة. یتم ت

اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.

اضمحالل المخزون

ة قیملیـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة المتوقع تحقیقھا، أیھما أقل. عندما یصبح المخزون تالفا أو متقادماً، یتم عمل تقدیر لصافي ا
یتم فالمتوقع تحقیقھا. یتم عمل ھذا التقدیر بشكل فردي على المبالغ الھامة. أما المبالغ غیر الھامة بشكل فردي ولكنھا تالفة أو متقادمة، 

تقییمھا بشكل جماعي ویطبق المخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة التقادم أو التلف، بناًء على أسعار البیع التاریخیة. یتم إثبات أي فرق
.بیان الدخل الشامل الموحدبین المبالغ الفعلیة المحققة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في 

مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة المتعلقة بالذمم المدینة
ب المخصص التعثر الحتساتستخدم الشركة مصفوفة الحتساب مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمتعلقة بالذمم المدینة. إن معدالت 

تعتمد على أیام تأخر السداد لمجموعات من الزبائن تحمل صفات خسارة مشتركة (كالموقع الجغرافي، نوع المنتج، نوع وتصنیف الزبون، 
التغطیة بخطابات االعتماد أو أي نوع أخر من أنواع الضمانات).

ة المشاھدة من قبل الشركة. بعد ذلك، تقوم الشركة بتعدیل ھذه المصفوفة تعتمد ھذه المصفوفة بشكل أولي على معدالت التعثر التاریخی
صادیة تلتأخذ بعین االعتبار الخسارة االئتمانیة التاریخیة باإلضافة للمعلومات المستقبلیة. على سبیل المثال، إذا كان التنبؤ بالعوامل االق

مة والذي بدوره یمكن أن یزید من عدد حاالت التعثر بقطاع معین، فعندھا (كالناتج المحلي اإلجمالي) یشیر إلى تدھور خالل السنة القاد
ل یتم تحدیث معدالت التعثر التاریخیة كما تمت مالحظتھا، ویتم تحلیالموحدة،یتم تعدیل معدالت التعثر. عند تاریخ إعداد البیانات المالیة

التقدیرات المتعلقة بالمعلومات المستقبلیة.
بین معدالت التعثر التاریخیة، التنبؤ باألحداث االقتصادیة والخسائر االئتمانیة المتوقعة ھو تقدیر جوھري. إن قیمة الخسائر إن تقدیر العالقة 

لتنبؤ ااالئتمانیة تتأثر بدرجة كبیرة بالتغیرات في الظروف واألحداث االقتصادیة المتوقعة. إن خبرة الشركة التاریخیة بالخسائر االئتمانیة و
االقتصادیة قد ال تمثل التعثر الفعلي للزبائن في المستقبل.بالظروف

ضریبة الدخل 
تقوم إدارة الشركة بتقدیر ضریبة الدخل وفقاً للقوانین ساریة المفعول بما في ذلك احتساب صافي مدى التعرض للضریبة المتوقعة لكل بند 

لیة.لبعض بنود البیانات المالیة المعدة وألغراض التقاریر الضریبیة المحضریبي وتقدیر الفروقات المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة
كما یتم تسجیل الموجودات الضریبیة المؤجلة للمدى الذي یمكن خاللھ االستفادة منھا، وتعتمد االستفادة من الموجودات الضریبیة المؤجلة

الموجودات الضریبیة المؤجلة.على إمكانیة الشركة تحقیق دخل خاضع للضریبة كافٍ الستغالل تلك 

مخصص اضمحالل قیمة أجھزة البث الخلوي
تقوم إدارة الشركة بتقدیر مخصص عن اضمحالل قیمة أجھزة البث الخلوي والتي قد تحدث نتیجة األضرار التي قد تلحق بھا بسبب 

.األحداث التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة
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معلومات القطاعات. 3
تنقسم إلى خمسة قطاعات التي ألغراض اإلدارة یتم احتساب الربحیة وفقاً لقطاعات األعمال الرئیسیة وبناًء على األنشطة التشغیلیة للشركة

تشغیل على النحو التالي:

الخطوط الحقة الدفع·
الخطوط مسبقة الدفع·
خطوط الجیل الثالث·
تجوال الزائرین األجانب·
خدمة االنترنتمزود ·

تراقب اإلدارة نتائج تشغیل وحدات األعمال كل على حدة التخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. ویتم تقییم أداء كل قطاع 
خسارة التقاس بأسالیب مختلفة عن قیاس الربح و–كما یوضح الجدول التالي–بناًء على أرباح أو خسائر التشغیل والتي فى بعض الحاالت 

في البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة.

ات فیما عدا ایرادن جمیع مبیعات وأرباح الشركة من وحدات األعمال المذكورة أعاله جوھریاً ھي مكتسبة في الجمھوریة العربیة السوریة إ
.التجوال الدولي الخارجي

اإلیرادات مع الحكومة السوریة.ال تخضع إلى تقاسم مزود خدمة اإلنترنت إن إیرادات 

یتم توزیع المصاریف المشتركة على أساس نسبة مشاركة كل قطاع في تحقیق إیرادات الشركة ككل، ویتم تحمیل المصاریف الفعلیة 
.الخاصة بكل نوع من أنواع اإلیرادات بشكل مباشر على القطاع الذي تعود الیھ
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)معلومات القطاعات (تتمة.3

المجموعأخرى غیر موزعةمزود خدمة االنترنتتجوال الزائرین األجانبخطوط الجیل الثالثالخطوط المسبقة الدفعالخطوط الالحقة الدفع2019حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(غیر مدققة)

103,846,399,036-10,330,081,53570,065,000,97022,848,356,653573,870,22429,089,654اإلیرادات من العقود مع الزبائنإجمالي 
صافي التغیرات في اإلیرادات المؤجلة للباقات 

)400,500,470(---)252,166,779()78,406,026()69,927,665(المفعلة غیر المستھلكة
)227,682,665(---)28,114,392()20,600,121()178,968,152(المبیعاتخصم 
103,218,215,901-10,081,185,71869,965,994,82322,568,075,482573,870,22429,089,654اإلیرادات من العقود مع الزبائنصافي 

)20,501,201,552(--)113,774,719()4,544,630,220()13,818,910,961()2,023,885,652(حصة الحكومة السوریة من اإلیرادات 
األجور والمساھمات السنویة للھیئة الناظمة 

)1,537,590,114(--)8,533,104()340,877,885()1,036,387,838()151,791,287(لقطاع االتصاالت
81,179,424,235-7,905,508,77955,110,696,02417,682,567,377451,562,40129,089,654اإلیرادات حصة سیریتل من 

مصاریف الربط البیني الصادر مع الشركة 
)815,708,273(--)4,996,631()40,271,647()694,950,010()75,489,985(السوریة لالتصاالت

)26,457,335,310(-)2,432,380()203,248,141()4,564,725,055()18,262,402,241()3,424,527,493(مصاریف مباشرة أخرى
53,906,380,652-4,405,491,30136,153,343,77313,077,570,675243,317,62926,657,274مجمل الربح 

)4,065,834,076(-)101,387()196,215()858,191,237()2,985,293,668()222,051,569(مصاریف البیع والتسویق 
)13,277,355,637(-)4,831,740()11,373,687()2,924,204,551()9,001,358,463()1,335,587,196(المصاریف اإلداریة

)1,320,573,463(-)547,352()7,321,106()288,522,909()893,177,110()131,004,986(استھالكات 
48,161,765-4,592,20133,027,26110,163,619358,49020,194مصاریف وإیرادات أخرى بالصافي

35,290,779,241-2,721,439,75123,306,541,7939,016,815,597224,785,11121,196,989التشغیلربح 

)209,420,405()209,420,405(-----فروق القطع المحققة
)575,703,054()575,703,054(-----فروق تقییم القطع غیر المحققة

1,9561,956-----إیرادات الفوائد
)246,139,412()246,139,412(-----مصاریف الفوائد

انخفاض قیمة استثمارات مخصصاسترداد 
2,302,220,3922,302,220,392-----متوفرة للبیع

2,721,439,75123,306,541,7939,016,815,597224,785,11121,196,9891,270,959,47736,561,738,718قبل الضریبةالربح

)5,983,141,887()5,983,141,887(-----ضریبة الدخل
30,578,596,831)4,712,182,410(2,721,439,75123,306,541,7939,016,815,597224,785,11121,196,989الفترةصافي ربح 

12,386,162,388مصاریف رأسمالیة

14,953,222,294اإلستھالكات واإلطفاءات 
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)معلومات القطاعات (تتمة.3

المجموعغیر موزعةأخرىمزود خدمة االنترنتتجوال الزائرین األجانبخطوط الجیل الثالثالخطوط المسبقة الدفعالخطوط الالحقة الدفع2018حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة)عرضھاومعاد (غیر مدققة
88,115,001,699-8,831,822,17157,946,695,77720,844,106,968478,707,00113,669,782اإلیرادات من العقود مع الزبائنإجمالي 
التغیرات في اإلیرادات المؤجلة للباقات المفعلة غیر صافي 

)101,459,185(---)46,019,624()56,024,908(585,347المستھلكة
)211,875,733(---)20,077,055()11,702,515()180,096,163(المبیعاتخصم 
87,801,666,781-8,652,311,35557,878,968,35420,778,010,289478,707,00113,669,782اإلیرادات من العقود مع الزبائنصافي

)17,466,597,659(--)94,779,601()4,174,692,708()11,461,161,982()1,735,963,368(اإلیراداتحصة الحكومة السوریة من 
)1,304,094,954(--)7,108,470()311,971,314()854,829,361()130,185,809(األجور والمساھمات السنویة للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت

69,030,974,168-6,786,162,17845,562,977,01116,291,346,267376,818,93013,669,782حصة سیریتل من اإلیرادات 

)967,617,551(--)4,808,995(-)876,842,262()85,966,294(مصاریف الربط البیني الصادر مع الشركة السوریة لالتصاالت
)15,703,927,445(-)2,558,847()179,044,441()2,284,240,075()10,888,851,502()2,349,232,580(مصاریف مباشرة أخرى

52,359,429,172-4,350,963,30433,797,283,24714,007,106,192192,965,49411,110,935مجمل الربح 

)2,830,781,090(-)574,304()457,348()612,784,869()2,076,710,729()140,253,840(مصاریف البیع والتسویق 
)12,486,888,908(-)2,637,396()241,584,904()2,865,861,372()8,165,968,882()1,210,836,354(المصاریف اإلداریة

)417,927,356(-)103,851()2,270,464()98,125,526()275,552,569()41,874,946(استھالكات 
166,684,120-15,427,685101,493,21348,875,529847,01140,682مصاریف وإیرادات أخرى بالصافي

36,790,515,938-7,836,066)50,500,211(2,973,425,84923,380,544,28010,479,209,954ربح (خسارة) التشغیل

)204,000,177()204,000,177(-----فروق القطع المحققة
146,811,314146,811,314-----فروق تقییم القطع غیر المحققة

10,676,49110,676,491-----إیرادات الفوائد
)298,340,915()298,340,915(-----مصاریف الفوائد

-------انخفاض قیمة استثمارات متوفرة للبیعمخصصاسترداد 
36,445,662,651)344,853,287(7,836,066)50,500,211(2,973,425,84923,380,544,28010,479,209,954الربح (الخسارة) قبل الضریبة

)5,244,580,826()5,244,580,826(-----ضریبة الدخل

31,201,081,825)5,589,434,113(7,836,066)50,500,211(2,973,425,84923,380,544,28010,479,209,954صافي ربح (خسارة) الفترة

13,318,984,268مصاریف رأسمالیة

9,841,044,605واإلطفاءاتاإلستھالكات 
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الزبائناالیرادات من العقود مع صافي .4

حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل
8201 9201

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

8,831,822,171 10,330,081,535 )*(إیرادات الحقة الدفع
57,946,695,777 70,065,000,970 )*(إیرادات مسبقة الدفع 
20,844,106,968 22,848,356,653 إیرادات الجیل الثالث

478,707,001 573,870,224 )*(إیرادات تجوال الزائرین األجانب
(101,459,185) (400,500,470) صافي التغیرات في اإلیرادات المؤجلة للباقات المفعلة غیر المستھلكة

13,669,782 29,089,654 إیرادات مزود خدمة اإلنترنت
(211,875,733) (227,682,665) المبیعاتخصم 

87,801,666,781 103,218,215,901

الربط البیني الوارد من الشركة ایراداتبنودتتضمنتجوال الزائرین األجانبایراداتوالدفعمسبقةالالحقة والاإلیراداتنإ)*(
وھي على الشكل التالي:السوریة لالتصاالت

حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل
8201 9201

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

75,343,458 63,403,742 الحقة الدفع-ایرادات الربط البیني الوارد 
572,089,442 532,732,401 مسبقة الدفع-ایرادات الربط البیني الوارد 

1,771,240 1,748,829 تجوال الزائرین األجانب-ایرادات الربط البیني الوارد 
649,204,140 597,884,972
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اإلیرادات من حصة الحكومة السوریة.5

حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل
8201 9201

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

87,801,666,781 103,218,215,901 صافي اإلیرادات
یطرح: 

(967,617,551) (815,708,273) لالتصاالتمصاریف الربط البیني الصادر مع الشركة السوریة 
(117,272,571) (122,217,108) مصاریف الربط البیني الصادر مع شركاء التجوال
(13,669,782) (29,089,654) إیرادات مزود خدمة اإلنترنت 

یضاف: 
101,459,185 400,500,470 صافي التغیرات في اإلیرادات المؤجلة للباقات المفعلة غیر مستھلكة
211,875,733 227,682,665 مبیعاتالخصم 

87,016,441,795 102,879,384,001 الخاضع لتقاسم اإلیرادات

20% 20% نسبة تقاسم اإلیرادات
17,403,288,359 20,575,876,800 حصة الحكومة السوریة من االیرادات الخاضعة لتقاسم االیراد

یضاف: 
4,936,083 5,424,845 السوریة من بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة باإلیرادحصة الحكومة

58,373,217 (80,100,093)
صافي التغیر في حصة الحكومة من االیرادات المؤجلة للباقات المفعلة 

غیر مستھلكة
17,466,597,659 20,501,201,552 إجمالي حصة الحكومة السوریة من اإلیرادات 

:على الشكل التالياإلیراداتتتوزع حصة الحكومة السوریة من 
حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل

8201 9201
(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

1,730,685,207 2,031,257,618 إیرادات الحقة الدفع
11,409,002,160 13,869,246,089 إیرادات مسبقة الدفع

4,168,821,391 4,561,598,374 إیرادات الجیل الثالث
94,779,601 113,774,719 إیرادات تجوال الزائرین األجانب

58,373,217 (80,100,093)
صافي التغیر في حصة الحكومة من اإلیرادات المؤجلة للباقات المفعلة 

غیر مستھلكة
4,936,083 5,424,845 بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة باإلیراد

17,466,597,659 20,501,201,552
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`
األجور والمساھمات السنویة للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت.6

من اإلیرادات %0.5من اإلیرادات الخاضعة لتقاسم االیراد لقاء أجر الترخیص السنوي و%0.5تمثل ھذه األجور والمساھمات 
من اإلیرادات الخاضعة لتقاسم االیراد %0.5موارد االتصاالت المستخدمة باستثناء الترددات والخاضعة لتقاسم االیراد كأجور لقاء

.كأجور لقاء المساھمة في صندوق الخدمة الشاملة

الشركة السوریة لالتصاالتمعمصاریف الربط البیني الصادر.7

حزیران30المنتھیة في أشھرستةلل
8201 9201

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

85,966,294 75,489,985 الحقة الدفع-مصاریف الربط البیني الصادر
876,842,262 694,950,010 مسبقة الدفع-البیني الصادرمصاریف الربط

- 40,271,647 الجیل الثالث-مصاریف الربط البیني الصادر
4,808,995 4,996,631 تجوال الزائرین األجانب-مصاریف الربط البیني الصادر

967,617,551 815,708,273

حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل
8201 9201

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

129,801,391 152,344,321 من اإلیرادات الحقة الدفعوالمساھماتاألجور
855,675,162 1,040,193,457 من اإلیرادات مسبقة الدفعوالمساھماتاألجور
312,661,604 342,119,878 من إیرادات الجیل الثالثوالمساھماتاألجور

7,108,470 8,533,104 من إیرادات تجوال الزائرین األجانبوالمساھماتاألجور

(1,521,879) (6,007,509)
من اإلیرادات المؤجلة للباقات والمساھماتألجوراصافي التغیر في

المفعلة غیر مستھلكة
370,206 406,863 من بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة باإلیرادوالمساھماتاألجور

1,304,094,954 1,537,590,114
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مصـاریـف مباشرة أخرى.8
حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل

8201 9201
(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

 841,884,327 896,467,726 )15إیضاح(مصروف إطفاء الموجودات المعنویة 
8,581,232,922 12,204,430,047 )14إیضاح(تجھیزات ومعدات البث الخلوي استھالك

- 531,751,058 استخدام االصولتھالك حقسا

(5,424,976,427) 397,005,057
مخصص اضمحالل قیمة أجھزة البث الخلوي )استردادمصروف (
)27(إیضاح 

5,946,233,628 7,036,033,195 مصاریف بنى تحتیة وأخرى
938,179,182 308,729,160 إیجارات وتأمین

3,140,324,197 4,026,701,158 صیانة
120,855,277 123,847,357 مصاریف الترابط مع الشركات األخرى

1,316,655,614 647,887,850 تكالیف مزودي الخدمات المضافة
243,538,725 284,482,702 تكلفة الدعم وبطاقات ھواتف المشتركین والشحن المباعة

15,703,927,445 26,457,335,310

المصـاریـف اإلداریـة.9
حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل

8201 9201
(غیر مدققة ومعاد عرضھا) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

4,390,083,341 5,160,910,795 )33أتعاب اإلدارة (إیضاح 
3,441,222,422 3,891,675,806 رواتب وأجور ومكافآت
1,778,689,437 1,662,755,104 وبریدسفر وإقامة

804,219,438 495,981,207 إیجارات ومنافع
83,267,006 77,477,485 أتعاب مھنیة ودراسات وأبحاث واستشارات
73,129,362 (426,878,383) الخسائر االئتمانیة المتوقعةمصروف )استرداد(

- 403,272,318 مصاریف تحصیل دیون
442,369,845 75,957,200 غیار بطیئة الحركةمصروف مخصص قطع 

3,611,944 2,363,202 حمایة ونظافة
35,358,510 32,473,595 قرطاسیة ومطبوعات ومواد مختلفة
37,244,575 58,082,897 رسوم بنكیة ورسوم كفالة بنكیة

325,191,706 302,686,046 صیانة
122,652,869 54,069,590 رسوم حكومیة

38,809,807 65,100,447 تدریب
194,446,807 238,498,197 تأمین

50,765,344 32,283,400 حملة دعم أسر الشھداء
9,879,520 211,472,874 (*) تبرعات

655,946,975 939,173,857 أخرى
12,486,888,908 13,277,355,637

من قبل الشركة لصالح األمانة السوریة 2019خالل عام ملیون لیرة سوریة، تم دفعھا 200یتضمن ھذا المبلغ تبرعات بقیمة (*)
للتنمیة.
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فروق تقییم القطع غیر المحققة.10
بالمكاسب فقد تم االعتراف2015شباط 15) الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بتاریخ 12بموجب التعمیم رقم (

، الدخل الشامل الموحدبیانالناتجة عن اعادة تقییم البنود النقدیة بالعمالت األجنبیة (فروق تقییم القطع غیر المحققة) في بند منفصل في 
.كما تم فصل ھذه المكاسب عن األرباح المدورة في كل من بیان المركز المالي الموحد وبیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

وفقًا لھذا التعمیم، ال یتم اقتطاع احتیاطي اجباري أو اختیاري من ھذه األرباح، كما ال یجوز توزیعھا على المساھمین أو كمكافآت 
ضمھا لألرباح المدورة أو رسملتھا. لمجلس اإلدارة أو

انخفاض قیمة استثمارات متوفرة للبیعمخصصاسترداد .11

یمثل ھذا البند استرداد المخصص الخاص باالستثمار المتوفر للبیع (أسھم عادیة غیر مدرجة بأسواق مالیة) في شركة واي لالتصاالت، 
،ملیون دوالر امریكي وھدف ھذه الشركة250من رأسمالھا والبالغ %11.85بنسبةفي جمھوریة الیمنمغفلةشركة مساھمة 

.2008ھو تقدیم خدمات الھاتف النقال (جي.إس.إم) وقد بدأت نشاطھا في عام ،والتي تعتبر ثالث مشغل خلیوي في الیمن

قامت الشركة بتقدیر القیمة العادلة لألسھم العادیة غیر المدرجة بأسواق مالیة باستخدام نموذج خصم التدفقات النقدیة. ویقتضي التقییم
فتراضات معینة حول مدخالت النموذج بما في ذلك مخاطر االئتمان. أدى استخدام ھذا النموذج الى تسجیل أن تقوم اإلدارة بعمل ا
عام خالل لیرة سوریة 840,782,280و2008خالل عاملیرة سوریة 833,829,285بمبلغ االستثمار خسارة انخفاض قیمة 

اطفاءوعلیھ تم لیرة سوریة. 2,315,393,845بقیمة إجمالیة قدرھا 2010عام خالل لیرة سوریة 640,782,280و2009
.2018وحتى عام 2010كانون األول 31كامل قیمة االستثمار وأصبحت قیمتھ الدفتریة تساوي الصفر كما في 

األول 302018 حزیران 2019 31 كانون
(مدققة ومعاد عرضھا)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,315,393,845-استثمارات متوفرة للبیع
)2,315,393,845(-قیمةالناقصًا: مخصص انخفاض 

--صافي القیمة الدفتریة

متحصالت البیع مطروحا منھا تكالیف البیع مبلغا وقدره تبلغ، وقد االستثمار في شركة واي لالتصاالتتم بیع 2019وفي عام 
انخفاض مخصصبإلغاء اإلعتراف بھذا االستثمار واسترداد 2019عام وعلیھ قامت الشركة خالل لیرة سوریة، 2,302,220,392

المتحصالت من عملیة البیع.بما یعادلقیمة االستثمار 

ھي كما یلي:متوفرة للبیعات حركة على مخصص انخفاض قیمة استثمارالإن 

األول 302018 حزیران 2019 31 كانون
(مدققة ومعاد عرضھا)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,315,393,8452,315,393,845الرصید في بدایة الفترة / السنة
--المكون خالل الفترة
-)2,302,220,392(المحول إلى االیراد

-)13,173,453(باالستثمارالمستخدم عند الغاء االعتراف
2,315,393,845-الرصید في نھایة الفترة / السنة
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ضریبـة الدخـل.12
ن الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي:إ

األول 302018 حزیران 2019 30 حزیران 312018 كانون

(غیر مدققة ومعاد (مدققة ومعاد عرضھا)(غیر مدققة)
عرضھا)

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

11,380,491,3808,406,026,9438,406,026,943دیلقبل التعالرصید في بدایة الفترة / السنة
لناتج عن التطبیق األولي ااألثر الضریبي 

)83,919,886()83,919,886(-(*)15لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
لناتج عن التطبیق األولي ااألثر الضریبي 

)757,875,78()57,875,787(-(**)9لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم
11,380,491,3808,264,231,2708,264,231,270في بدایة الفترة / السنةالمعدلالرصید 

الفترة / السنةمصروف ضریبة الدخل عن 
(**)5,983,141,88710,942,060,4645,244,580,826

مصروف ضریبة الدخل عن سنوات سابقة 
-49,216,440-) 34(إیضاح 

)7,824,801,847()7,875,016,794()10,800,826,382(الضریبة المدفوعة خالل الفترة / السنة
6,562,806,88511,380,491,3805,684,010,249الرصید في نھایة الفترة / السنة

بأثر رجعي مُعدل فروقات ضریبیة (تم تسدیدھا ضمن ضریبة 15التطبیق األولي لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم نتج عن (*)
تسویة ھذه الفروقات عند وتم. 2018)، ھذه التعدیالت قد أدت إلى تعدیل مخصص ضریبة الدخل في بدایة عام 2017الدخل لعام 

.2018البیان الضریبي الموحد لعام اعداد 

تم تسدیدھا ضمن ضریبة الدخل (فروقات ضریبیة بأثر رجعي 9المالیة الدولي رقم تطبیق األولي لمعیار التقاریرال(**) نتج عن 
وتعدیل مصروف ضریبة 2018ھذه التعدیالت قد أدت إلى تعدیل مخصص ضریبة الدخل في بدایة عام )2018و2017لعام

.2019ام البیان الضریبي الموحد لعتسویة ھذه الفروقات عند اعداد وسیتم. 2018خالل عامالدخل 
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ضریبـة الدخـل (تتمة). 12

إن العالقة بین الربح الضریبي والربح المحاسبي مفصلة كما یلي:

حزیران30المنتھیة في أشھر ستةلل
92018201

(غیر مدققة)
(غیر مدققة ومعاد 

عرضھا)
لیرة سوریةلیرة سوریة

36,561,738,71836,445,662,651حليالمرالربح المحاسبي قبل الضریبة في بیان الدخل الشامل الموحد 
للوصول للربح تعدیالت المصاریف واالیرادات غیر الخاضعة للضریبة

)5,264,949,561()980,246,921(الضریبي (*)
35,581,491,79731,180,713,090الربح الضریبي لشركة سیریتل موبایل تیلیكوم

%14%14معدل ضریبة الدخل
4,981,408,8524,365,299,833لشركة سیریتل موبایل تیلیكوممصروف ضریبة الدخل 

4,520,6074,363,345یضاف: ضریبة الدخل عن الشركات التابعة
4,985,929,4594,369,663,178مجموع ضریبة الدخل الموحدة

498,592,946436,966,318%10ضریبة إعادة االعماریضاف: 

498,592,946436,966,318%10یضاف: ضریبة اإلدارة المحلیة 

26,536985,012ضریبة ریع رؤوس األموال عن إیرادات الفوائد المصرفیة یضاف: 

5,983,141,8875,244,580,826يالمرحلمصروف ضریبة الدخل الموضح في بیان الدخل الشامل الموحد 

یر المحققة فروق تقییم القطع غیتكون بند تعدیالت المصاریف واالیرادات غیر الخاضعة للضریبة للوصول للربح الضریبي من (*) 
ات مخصصومصروفواسترداد خسائر انخفاض قیمة استثمارات متوفرة للبیع ومصروف مخصص إضمحالل أجھزة البث الخلوي 

أخرى باإلضافة إلى ایرادات الفوائد وبنود أخرى غیر خاضعة للضریبة.

قد قامت الشركة و2012إلى 2005تعود للسنوات من تم إجراء مراجعة ضریبیة من قبل الدوائر المالیة ونتج عنھا فروقات ضریبیة 
بتقدیم االعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروقات إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة (اإلیضاح 

بموجب القرارات 2004إلى 2001تمت تسویة كافة الفروقات الضریبة واعتراضاتھا عن األعوام من .المطالبات الضریبیة)–34
ات الصلة.القطعیة ذ

(ضمنَا) حسب التواریخ المحددة لذلك، وتم تسدید مخصصات الضریبة 2018لى إ2013أعوام كما تم تقدیم البیانات الضریبیة عن 
كما وردت في ھذه البیانات التي مازالت قید المراجعة لدى الدوائر الضریبیة.



المساھمة المغفلة العامةسیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة

2019حزیران 30

26

العائد الى مساھمي الشركةلفترةربح االنصیب األساسي والمخفض للسھم من صافي. 13
على لى مساھمي الشركةل قسمة صافي ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة من خالاب النصیب األساسي للسھم العائد إیتم احتس

یلي:المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة وذلك كما

حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل
92018201

(غیر مدققة)
(غیر مدققة ومعاد 

عرضھا)

30,578,550,11131,201,047,243لیرة سوریة)صافي ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة (

33,500,00033,500,000المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل الفترة 

من صافي ربحالنصیب األساسي للسھم العائد إلى مساھمي الشركة
912.79931.37لیرة سوریة)الفترة (

إن النصیب المخفض للسھم من ربح الفترة مطابق للنصیب األساسي للسھم لعدم إصدار الشركة أدوات قد یكون لھا تأثیر على نصیب 
الربح عند تحویلھا.منالسھم 

المحققة ھو على الشكل التالي:بعد استبعاد فروق تقییم القطع غیرالفترةن نصیب السھم من ربح إ

حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل
92018201

(غیر مدققة)
(غیر مدققة ومعاد 

عرضھا)

30,578,550,11131,201,047,243لیرة سوریة)صافي ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة (
)146,811,314(575,703,054لیرة سوریة)(فروق تقییم القطع غیر المحققة

31,154,253,16531,054,235,929
33,500,00033,500,000المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل الفترة 

النصیب األساسي للسھم العائد إلى مساھمي الشركة من صافي ربح
929.98926.99الفترة بعد استبعاد فروق تقییم القطع غیر المحققة (لیرة سوریة)
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المـوجـودات الـثابتــةصافي . 14
ھي كما یلي:2019زیرانح30في المنتھیة ستةاألشھر الخاللالموجودات الثابتـة إن حركة 

:المرحلي كما یليبیان الدخل الشامل الموحدالموجودات الثابتة في استھالكتم توزیع مصروف (*) 

اإلجمالي

تحسینات على 
عقارات مستأجرة 

وأخرى أراضي أثاث ومفروشات السیارات
أجھزة حاسوب 
وأجھزة مكتبیة

معدات تجھیزات و
الشبكة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة (غیر مدققة)
التكلفـة:

184,685,025,427  2,777,627,566  1,193,965,376  492,509,080  2,520,751,106  2,552,675,454 175,147,496,845 2019كانون الثاني 1الرصید في 
17,008,404,559 204,779,234 - 19,897,750 375,066,635 293,077,716 16,115,583,224 اإلضافات 

)667,207,528( - - )3,831,069( - )9,847,386( )653,529,073( اإلستبعادات
201,026,222,458  2,982,406,800  1,193,965,376  508,575,761  2,895,817,741  2,835,905,784 190,609,550,996 2019زیرانح30في الرصید 

االستھالكات:
97,697,414,854 693,180,328 -  175,032,235  1,013,227,888  1,059,854,019 94,756,120,384 2019كانون الثاني 1الرصید في 
12,922,666,735 149,773,257 - 21,459,565 244,892,708 302,111,158 12,204,430,047 (*)اإلضافات

)635,865,158( - - )2,341,697( - )1,713,817( )631,809,644( اإلستبعادات
109,984,216,431 842,953,585 - 194,150,103  1,258,120,596  1,360,251,360 106,328,740,787 2019زیرانح30الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة:
91,042,006,027  2,139,453,215  1,193,965,376  314,425,658  1,637,697,145  1,475,654,424 84,280,810,209 2019زیرانح30في 

حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل
2018 2019

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

8,581,232,922 12,204,430,047 ) 8(إیضاحالمصروف المحمل على مصاریف التشغیل 
417,927,356 718,236,688 المحمل على االستھالكات المصروف 

8,999,160,278 12,922,666,735
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(تتمة)صافي المـوجـودات الـثابتــة.14
ھي كما یلي:2018زیرانح30في المنتھیة ستةاألشھر الخاللإن حركة الموجودات الثابتـة 

اإلجمالي

تحسینات على 
عقارات مستأجرة 

وأخرى أراضي أثاث ومفروشات السیارات
أجھزة حاسوب 
وأجھزة مكتبیة

تجھیزات ومعدات 
الشبكة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة (غیر مدققة)
التكلفـة:

144,745,742,232 1,522,862,774 1,193,965,376  354,726,773 1,260,424,042 1,442,498,338 138,971,264,929 2018الثاني كانون 1الرصید في 
12,718,041,708 1,152,662,343 - 120,024,749 978,597,845 419,762,147 10,046,994,624 اإلضافات 

)684,380,842( )181,480,135( - )354,400( - )12,601,849( )489,944,458( اإلستبعادات
156,779,403,098 2,494,044,982 1,193,965,376 474,397,122 2,239,021,887 1,849,658,636 148,528,315,095 2018حزیران30 الرصید في

االستھالكات:
80,200,634,185 644,792,372 - 142,773,506 632,592,802 670,282,029 78,110,193,476 2018كانون الثاني 1الرصید في 

8,999,160,278 79,588,289 - 16,703,862 160,479,460 161,155,745 8,581,232,922 اإلضافات
)638,605,506( )152,030,928( - )148,100( - )1,134,867( )485,291,611( اإلستبعادات

88,561,188,957 572,349,733 - 159,329,268 793,072,262 830,302,907 86,206,134,787 2018زیرانح30فيالرصید 

صافي القیمة الدفتریة:
68,218,214,141 1,921,695,249 1,193,965,376 315,067,854 1,445,949,625 1,019,355,729 62,322,180,308 2018زیرانح30في 
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صافي المـوجـودات الـثابتــة (تتمة). 14
ھي كما یلي:2018كانون األول 31إن حركة الموجودات الثابتـة خالل السنة المنتھیة في 

من الوصول الى بعض المناطق التي تعذر الوصول الیھا خالل االعوام الماضیة واالطالع على واقع الحال 2018المیداني في الجمھوریة العربیة السوریة تمكنت الشركة في عام (*) نتیجة لتحسن الوضع 
لیرة سوریة من مخصص اضمحالل قیمة اجھزة البث الخلوي لشطب 1,158,319,272بلغ للتجھیزات والبنى التحتیة في ھذه المناطق، والتي تبین انھا مدمرة بشكل كلي او جزئي مما تتطلب استخدام م

لى ھذه التجھیزات والبنى التحتیة.القیم الدفتریة المتبقیة ع

اإلجمالي

تحسینات على 
عقارات مستأجرة 

وأخرى أراضي أثاث ومفروشات السیارات
أجھزة حاسوب 
وأجھزة مكتبیة تجھیزات ومعدات الشبكة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة (مدققة)
التكلفـة:

144,745,742,232  1,522,862,774  1,193,965,376 354,726,773  1,260,424,042  1,442,498,338 138,971,264,929 2018كانون الثاني 1الرصید في 

43,128,909,404  1,466,624,829 - 142,574,499  1,260,327,064  1,142,116,330 39,117,266,682 اإلضافات 

(3,189,626,209)  (211,860,037) - (4,792,192) - (31,939,214) (2,941,034,766) (*)اإلستبعادات
184,685,025,427  2,777,627,566  1,193,965,376 492,509,080  2,520,751,106  2,552,675,454 175,147,496,845 2018كانون األول31في الرصید 

االستھالكات:
80,200,634,185 644,792,372 - 142,773,506 632,592,802 670,282,029 78,110,193,476 2018كانون الثاني 1الرصید في 
19,444,099,154 229,734,654 - 36,834,333 380,635,086 397,200,013 18,399,695,068 اإلضافات

(1,947,318,485)  (181,346,698) - (4,575,604) - (7,628,023) (1,753,768,160) (*)اإلستبعادات

97,697,414,854 693,180,328 - 175,032,235  1,013,227,888  1,059,854,019 94,756,120,384 2018كانون األول 31الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة:

86,987,610,573  2,084,447,238  1,193,965,376 317,476,845  1,507,523,218  1,492,821,435 80,391,376,461 2018كانون األول 31في 
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المعنویةودات ـوجـالمصافي .15
ھي كما یلي:2019زیرانح30في المنتھیة ستةاألشھر الخالل المعنویةوجودات إن حركة الم

اإلجمالي تراخیص البرامج
تراخیص التردد ومزود 

اإلنترنت ترخیص الشبكة النقالة (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة :التكلفة

31,186,053,293 1,080,053,293 5,106,000,000 25,000,000,000 2019كانون الثاني 1الرصید في 
2,923,198 2,923,198 - - اإلضافات 

31,188,976,491 1,082,976,491 5,106,000,000 25,000,000,000 2019 حزیران30الرصید في 

االطفاءات:
6,220,611,324 566,412,828 654,198,496 5,000,000,000 2019كانون الثاني 1الرصید في 

896,467,726 132,348,929 139,118,797 625,000,000 اإلضافات
7,117,079,050 698,761,757 793,317,293 5,625,000,000 2019حزیران30الرصید في

:صافي القیمة الدفتریة
24,071,897,441 384,214,734 4,312,682,707 19,375,000,000 2019زیرانح30في 
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(تتمة)صافي المـوجـودات المعنویة.15
ھي كما یلي:2018زیرانح30المنتھیة في ستةاألشھر الإن حركة الموجودات المعنویة خالل

اإلجمالي تراخیص البرامج
تراخیص التردد ومزود 

اإلنترنت ترخیص الشبكة النقالة ( مدققةغیر  )
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة :التكلفة

30,993,930,430 887,930,430 5,106,000,000 25,000,000,000 2018كانون الثاني 1الرصید في 
67,097,803 67,097,803 - - اإلضافات 

31,061,028,233 955,028,233 5,106,000,000 25,000,000,000 2018حزیران30الرصید في 

:االطفاءات 
4,533,628,162 407,667,260 375,960,902 3,750,000,000 2018كانون الثاني 1الرصید في 

841,884,327 77,765,530 139,118,797 625,000,000 اإلضافات
5,375,512,489 485,432,790 515,079,699 4,375,000,000 2018زیرانح30الرصید في

:صافي القیمة الدفتریة
25,685,515,744 469,595,443 4,590,920,301 20,625,000,000 2018زیرانح30في 
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صافي المـوجـودات المعنویة (تتمة).15
ھي كما یلي:2018األول كانون31إن حركة الموجودات المعنویة خالل السنة المنتھیة في 

اإلجمالي تراخیص البرامج
تراخیص التردد ومزود 

اإلنترنت ترخیص الشبكة النقالة
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة (مدققة)

:التكلفة
30,993,930,430 887,930,430 5,106,000,000 25,000,000,000 2018كانون الثاني 1الرصید في 

192,122,863 192,122,863 - - اإلضافات 
31,186,053,293 1,080,053,293 5,106,000,000 25,000,000,000 2018كانون األول 31الرصید في 

:االطفاءات
4,533,628,162 407,667,260 375,960,902 3,750,000,000 2018كانون الثاني 1الرصید في 
1,686,983,162 158,745,568 278,237,594 1,250,000,000 اإلضافات
6,220,611,324 566,412,828 654,198,496 5,000,000,000 2018كانون األول 31الرصید في 

:صافي القیمة الدفتریة
24,965,441,969 513,640,465 4,451,801,504 20,000,000,000 2018كانون األول 31في
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موجودات معنویة وثابتة قید التثبیت.16
تشتمل على موجودات ثابتة تم شراء معظمھا من موردین خارجیین وانتقلت ملكیتھا إلى الشركة خالل السنة، إال أن إجراءات التخلیص 

إلى قطع غیار الجمركي والتركیب والتشغیل لم تستكمل حتى نھایة السنة. كما تشتمل على قیمة األعمال المدنیة قید اإلنشاء باإلضافة 
تشغیلي طویل األجل لم توضع قید التشغیل بعد.رئیسیة ذات عمر

صولحق استخدام األ.17
:ھي كالتاليالفترةإن القیمة الدفتریة لحق استخدام األصول والتزامات عقود اإلیجار والحركة علیھا خالل 

عقود االیجارالتزامات صولاألحق استخدام 
مبان ومكاتب
ومستودعات

مواقع أبراج الشبكة 
الخلویة

المجموعأخرى

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(غیر مدققة)
20192,983,580,1123,354,624,2611,311,156,1357,649,360,5084,487,276,572الثانيكانون 1الرصید كما في 

707,764,933521,879,61254,097,7931,283,742,3381,283,742,338اإلضافات
-)1,134,087,833()39,739,565()531,751,058()562,597,210((*)مصروف االستھالك

169,728,181----مصروف الفوائد
)1,733,872,544(----الدفعات

20193,128,747,8353,344,752,8151,325,514,3637,799,015,0134,206,874,547حزیران30الرصید كما في 

في بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي كما یلي:حق استخدام األصول(*) تم توزیع مصروف استھالك 

تأمینات ودائع و.18
ملیون 18یمثل ھذا البند أرصدة تأمینات نقدیة لدى أحد البنوك مقابل كتاب الكفالة الصادر لصالح الشركة السوریة لالتصاالت بقیمة 

تحویل) الموقعة مع الشركة السوریة –تشغیل –(بناء BOTلیرة سوریة) بموجب اتفاقیة 7,848,000,000(دوالر أمریكي
والتأمینات لحین االنتھاء من ائعفقد تم تحویل ھذا المبلغ الى حساب الودBOTلالتصاالت. وحیث أنھ تم توقیع اتفاقیة انھاء عقد 
ولمواجھة احتمال عدم تحصیل المبلغ فقد تم تشكیل مخصص بكامل المبلغ (راجع اجراءات تحریر الكفالة. ونتیجة للظروف الحالیة،

).27اإلیضاح 

موجودات غیر متداولة أخرى.19
المودعة في الحسابات العائدة لشركة المبالغ النقدیةقیمة 2019زیرانح30رصید الموجودات غیر المتداولة األخرى كما فيیمثل

دة لصالح الشركة السوریة لالتصاالت بخصوص تسویة دعاوى فوات العائدات المقامة المجمسیریتل لدى أحد المصارف المحلیة و
ي وذلك بموجب محضر االتفاق بین الطرفین على شركة سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة العامة المغفلة أمام محكمة القضاء اإلدار

.2014حزیران 10بتاریخ

حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل
2018 2019

(غیر مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة

- 531,751,058 ) 8(إیضاحالمصروف المحمل على مصاریف التشغیل
-  602,336,775 المصروف المحمل على االستھالكات 

- 1,134,087,833
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خرىأأرصـدة مدینـة .20

2018كانون األول 31 2019حزیران30
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

3,107,188,766 - إیجارات مدفوعة مقدماً 
5,091,222,185 19,373,468,238 مقدمة للموردیندفعات 

271,463,017 112,515,885 إعالنات مدفوعة مقدماً 
47,470,559 1,688,200,197 مصاریف صیانة مدفوعة مقدماً 
72,527,534 407,475,377 (*)أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة 

357,076,623 250,345,558 أجور الوصالت المكرویة المدفوعة مقدماً 
50,958,904 - مصاریف لقاء خدمات معلوماتیة مدفوعة مقدماً 

560,020,000 280,010,000 دفعات مقدمة ألجور حمایة الترددات السنویة
83,950,617 101,353,264 أقساط تأمین مدفوعة مقدماً 

674,329,758 738,157,989 أخرى
10,316,207,963 22,951,526,508

متعلقة بقروض قصیرة األجل مقدمة من شركة لیرة سوریة 363,421,909بمبلغ (*) یحتوي ھذا الرصید على فوائد مدفوعة مقدما 
.)28(إیضاح إي تي أس لیمتد، طرف ذو عالقة

اإلیرادات دفعات مقدمة للحكومة السوریة عن تقاسم .21

في وثیقة الترخیص االفرادي لتشغیل اإلیرادات والواردةبتقاسم المتعلقة من المادة الثالثة ) 1-3-3یلتزم المرخص لھ وفق الفقرة (
االیراد الشھري التقدیري ابتداء ) من تقاسم %85بنسبة (اإلیرادات الشبكات النقالة العمومیة بتسدید دفعات شھریة مقدمة عن تقاسم 

.2018من عام 

دفعات مقدمة للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت.22

) من المادة الثالثة المتعلقة بتقاسم اإلیرادات والواردة في وثیقة الترخیص االفرادي لتشغیل 6-4-3المرخص لھ وفق الفقرة (یلتزم 
ویة للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت في بدایة السنة المالیة موضع االستحقاق الشبكات النقالة العمومیة بتسدید األجور والمساھمات السن

الواجب تسدیدھا بشكل مؤقت استنادًا إلى إیرادات السنة المالیة السابقة، ویتم تسویة الفروقات عند صدور التحقق المبالغوتحتسب 
).31یضاح (راجع اإلالفعلي إلیرادات السنة

نقـد وودائــع لدى البنـوك.23

2018كانون األول 31 2019حزیران30
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة سوریةلیرة 

6,113,013,745 2,574,472,020 نقد في الصندوق وشیكات برسم التحصیل
27,884,906,063 27,411,237,063 حسابات جاریة
33,997,919,808 29,985,709,083
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(تتمة)ودائــع لدى البنـوكنقـد و. 23

ما في حكمھ من المبالغ التالیة:المرحلي، یتكون النقد والموحد لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة 

2018حزیران30 2018كانون األول 31 2019حزیران30
(غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة)
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

1,385,682,556 6,113,013,745 2,574,472,020 یلبرسم التحصنقد في الصندوق وشیكات 
15,411,189,738 27,884,906,063 27,411,237,063 حسابات جاریة
16,796,872,294 33,997,919,808 29,985,709,083

المصارف في الجمھوریة العربیة أحدلیرة سوریة مودعة في حساب خاص لدى 1,367,738,808مبلغتتضمن الحسابات الجاریة 
حزیران30من األرباح الموزعة حتى تاریخ السوریة ومخصصة لألرباح الموزعة على المساھمین الذین لم یقوموا باستالم نصیبھم 

.2018كانون األول 31سوریة كما في لیرة796,570,135بینما بلغت 2019

رأس المال المدفوع.24

سھم بقیمة اسمیة تعادل 33,500,000لیرة سوریة مقسم إلى 3,350,000,000یبلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمدفوع 
.2018كانون األول 31و2019حزیران30لیرة سوریة لكل سھم كما في 100

االحتیاطیات.25

االحتیاطي اإلجباري
أرباحھا الصافیة لتكوین االحتیاطي اإلجباري ولھا أن توقف ھذا االقتطاع إذا من %10وفقاً لقانون الشركات، على الشركة أن تقتطع 

بلغ ھذا االحتیاطي ربع رأس المال إال أنھ یجوز بموافقة الھیئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع ھذه النسبة حتى یبلغ مجموع 
الحتیاطي یساوي ربع رأسمال الشركة. یستعمل االحتیاطي االقتطاعات لھذا االحتیاطي كامل رأسمال الشركة. إن الرصید الحالي ل

.االجباري من قبل مجلس االدارة لمواجھة الظروف االستثنائیة وغیر المنتظرة
االختیارياالحتیاطي 

لھیئة اإن الرصید الحالي لالحتیاطي یساوي نصف رأسمال الشركة. یستعمل االحتیاطي االختیاري وفقا لما یقرره مجلس االدارة أو 
رباح للمساھمین.أیر المستعمل منھ أو أي جزء منھ كالعامة. وللھیئة العامة أن تقرر توزیع الجزء غ

مخصص مطالبات محتملة.26

ص عن عملیات التقاص اب مخص ركة حیث تم احتس ل تقدیر إلدارة الش االت یمثل المبلغ أفض وریة لالتص ركة الس مع مطالبات الش
ص كما في  ید المخص وریة. ال یوجد حركة 347,458,970مبلغ 2018كانون األول 31والتي قد تدفع الحق. بلغ رص لیرة س

.2019زیرانح30المنتھیة في أشھرستةعلى ھذا المخصص خالل ال

مخصصات متنوعة.27

ھي كما یلي:2019حزیران30أشھر المنتھیة في ستةالإن حركة ھذه المخصصات خالل 

المجموع
مخصص عدم 
استرداد ودائع 

وتأمینات

مخصص عن 
بدالت منافع 

الموظفین

مخصص اضمحالل 
قیمة أجھزة البث 

الخلوي
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة (غیر مدققة)

12,241,477,921  7,848,000,000   572,722,741 3,820,755,180 2019كانون الثاني 1الرصید في 
397,005,057 - - 397,005,057 خالل الفترةالمكون

12,638,482,978  7,848,000,000   572,722,741 4,217,760,237 2019حزیران30الرصید في 
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(تتمة)مخصصات متنوعة. 27

مخصص اضمحالل قیمة أجھزة البث الخلوي 
یمثل مخصص اضمحالل قیمة أجھزة البث الخلوي أفضل تقدیر للخسائر المحتملة التي تعرضت (أوقد تتعرض) لھا المعدات وأبراج 

رة لتحدید ق المتضرالبث الخلوي نتیجَة لألزمة التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة ولعدم مقدرة الشركة على الوصول إلى المناط
ضمن بند "مصاریف مباشرة أخرى".بیان الدخل الشامل الموحد المرحليقیمة ھذه الخسائر بدقة. تم االعتراف بالمخصص المشكل في 

مخصص عن بدالت منافع الموظفین

قد تدفع الحقا للموظفین.والتيیمثل المبلغ أفضل تقدیر إلدارة الشركة عن مصاریف متعلقة بمنافع الموظفین

مخصص عدم استرداد ودائع وتأمینات

ملیون 18یمثل المبلغ المخصص المكون مقابل احتمال عدم تحصیل الودائع والتأمینات المودعة لدى أحد البنوك في أوروبا والبالغة 
تردادھا حتى تا7,848,000,000دوالر أمریكي ( وریة) والتي لم یكن باإلمكان اس نتیجة الموحدةریخ البیانات المالیةلیرة س

).18للظروف الراھنة (إیضاح

أرصدة دائنة أخرى.28

2018كانون األول 31 2019حزیران30
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

21,160,967 2,687,319,584 رسوم إدارة مستحقة ألطراف ذات عالقة
- 6,556,000,000 (*)من أطراف ذات عالقةقروض

70,100,950 342,951,570 مخصص مكافآت موظفین
1,404,000,000 702,000,000 أجور تراخیص الترددات المستحقة

520,956,001 387,313,286 بنى تحتیة وأجور دارات مستحقة 
311,011,687 495,824,700 أجور مستحقة عن استخدام الوصالت األرضیة

79,480,000 38,917,478 مصاریف استشارات مستحقة
1,670,728,582 1,130,832,140 أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة
2,404,965,271 2,712,605,883 أرصدة مستحقة عن أجور كھرباء وإیجار وإشغال األبراج

564,782,675 312,063,876 أرصدة مستحقة عن حوافز مبیعات
317,918,905 305,519,730 تأمینات العمالء
654,866,692 505,585,321 تأمینات الموزعین 

79,239,730 96,663,694 مصاریف دعایة وإعالن مستحقة
945,942,853 514,319,194 مصاریف صیانة مستحقة

3,219,317,746 3,281,865,792 تشغیلیة مستحقةمصاریف
3,163,928,597 2,260,390,701 مستحقة لموردین بضاعة في الطریقذمم 

703,091,381 715,759,398 مصاریف تجوال مستحقة 
42,222,011 50,233,621 تحصیالت طوابع غیر مسددة
90,349,837 86,529,510 مطلوبات متداولة أخرى 

16,264,063,885 23,182,695,478

%5.83بفائدة مقطوعة مقدارھا ،طرف ذو عالقة،شركة إي تي أس لیمتد(*) یمثل ھذا الرصید قروض قصیرة األجل مقدمة من 
كانون األول د ھذه القروض بدفعات شھریة تنتھي فيسیتم تسدیرجیین،من موردین خاتجھیزات ومعدات الشبكة لتمویل شراء 

2019.
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لشركة السوریة لالتصاالتى الإالمستحق .29

والوارد:عن مقاصة أجور الربط البیني الصادر لالتصاالت ة السوریالمستحق للشركة 

2018كانون األول 31 2019حزیران30
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

62,368,942 99,361,588 أجور الترابط عنالمستحق للشركة السوریة 
1,285,628 1,285,628 دیون الفترة التجریبیة وبنود أخرى 

63,654,570 100,647,216
الحكومة السوریة عن تقاسم اإلیرادات الى المستحق .30

2018كانون األول 31 2019حزیران30
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

639,175,516 697,298,048 الدفعالمستحق عن إیرادات الحقة
3,939,157,816 4,641,085,085 المستحق عن إیرادات مسبقة الدفع
1,430,223,718 1,562,302,144 المستحق عن إیرادات الجیل الثالث

36,503,942 44,005,186 المستحق عن إیرادات تجوال الزائرین األجانب
10,583,474 10,583,474 دمرتبطة باإلیراالمستحق عن بنود أخرى اضافیة غیر 

)4,671,981,218( )5,189,811,780( دفعات مقدمة 
1,383,663,248 1,765,462,157

لھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت لالمستحق .31
لقاء وإن المبلغ المستحق للھیئة الناظمة لقطاع االتصاالت ھو لقاء أجور الترخیص السنوي ولقاء أجور موارد االتصاالت المستخدمة 

خالل الفترة باستثناء الترددات ومقسمة على الشكل التالي: المساھمة في صندوق الخدمة الشاملة 

2018كانون األول 31 2019حزیران30
(مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة

276,335,997 152,344,321 الحقة الدفعالمستحق لقاء أجور ومساھمات عن إیرادات 
1,789,037,250 1,018,258,510 المستحق لقاء أجور ومساھمات عن إیرادات مسبقة الدفع

642,375,748 342,119,878 المستحق لقاء أجور ومساھمات عن إیرادات الجیل الثالث
16,557,591 8,533,104 المستحق لقاء أجور ومساھمات عن إیرادات تجوال الزائرین األجانب

827,243 406,863 المستحق لقاء أجور ومساھمات عن بنود أخرى اضافیة غیر مرتبطة باإلیراد
)2,466,756,081( )1,521,662,676( دفعات مقدمة

258,377,748 -
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توزیعات األرباح.32

اھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ أقرت  ھم 300توزیع مبلغ 2019حزیران12الھیئة العامة العادیة للمس وریة لكل س بناًء لیرة س
ھم القائمة والبالغة  ھم 33,500,000على عدد األس وریة وذلك كجزء من أرباح 10,050,000,000باجمالي قدره س لیرة س

ابقة المدورة. نوات الس اھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ أقرت الھكما الس باط5یئة العامة العادیة للمس 280توزیع مبلغ 2019ش
ھم القائمة والبالغة  ھم بناًء على عدد األس وریة لكل س ھم باجمالي قدره 33,500,000لیرة س وریة 9,380,000,000س لیرة س

2018حزیران 11امة للمساھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ الھیئة العكما أقرت وذلك كجزء من أرباح السنوات السابقة المدورة. 
ة 270توزیع مبلغ  الغ ة والب ائم ھم الق دد األس اًء على ع ھم بن ل س ة لك وری دره 33,500,000لیرة س الي ق اجم ھم ب س

ابقة المدورة. كما أقرت الھیئة العامة العادیة 9,045,000,000 نوات الس وریة وذلك كجزء من أرباح الس اھمین في لیرة س للمس
ھم القائمة والبالغة 260توزیع مبلغ 2018كانون الثاني 9اجتماعھا المنعقد بتاریخ  ھم بناًء على عدد األس وریة لكل س لیرة س

.لیرة سوریة وذلك كجزء من أرباح السنوات السابقة المدورة8,710,000,000سھم باجمالي قدره 33,500,000
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة.33

تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین

من %5ساس وتحسب على أ2019حزیران30في لیرة سوریة كما 5,160,910,795بلغت قیمتھاشور وشركة إي تي اس لیمتدوفأ–تي اس اس لشركةتعاب إداریةت مع األطراف ذات العالقة تتضمن أإن التعامال
. إن ھذه األتعاب تتضمن تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین.)2018حزیران30لیرة سوریة كما في 4,390,083,341(اإلیراداتصافي

:األطراف ذات العالقةجمالي التعامالت معإالتالي یمثل الجدولإن 

دائنـــون مدینـــــون مصاریــــف مشتریات أصول ثابتة ومعنویة ومواد
كانون األول31 حزیران30 كانون األول31 حزیران30 حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلل

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
(مدققة) (غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة)

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
1,566,080,520 8,925,250,141 61,231,093 788,505,144 3,062,687,873 3,259,352,945 1,004,186,017 999,647,496 (*)شركة إي تي اس لیمتد 

21,160,967 1,344,991,708 - - 2,195,041,670 2,580,455,398 - - اوف شور –شركة اس تي اس 
600,000 - 14,919,772 16,369,383 8,416,500 4,356,700 - - الجامعة السوریة الخاصة

1,473,099 1,473,099 - - 2,046,844 1,473,099 - - شركة التملیك المحدودة المسؤولیة

- - 2,665,174 - 8,910,534 - - - شركة المدینة المساھمة المغفلة

- - 524,819 240,106 - - - - شركة شام المساھمة القابضة

- - - - 238,271,013 457,093,800 - - شركة صروح المساھمة المغفلة

41,500 7,500,000 3,079,170 12,785,105 935,100 362,400 - - شركة صندوق المشرق االستثماري

2,589,039 2,465,753 180,703,802 127,605,369 50,766,867 99,048,705 - - شركة نینار المحدودة المسؤولیة

165,163,612 290,555,950 - - 1,267,440,161 953,230,607 - - مؤسسة إیھاب مخلوف للنقل والتسویق السیاحي
1,757,108,737 10,572,236,651 263,123,830 945,505,107 6,834,516,562 7,355,373,654 1,004,186,017 999,647,496

.تتم الموافقة على سیاسات وشروط تسعیر المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة الشركة
حزیران30خالل الفترة المنتھیة في. غیر حاملة للفائدة وقابلة لالسترداد وتسدد عند الطلبھي-القروضباستثناء-إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة ال تشترط وجود ضمانات وإن األرصدة المستحقة في نھایة الفترة

.، لم تسجل الشركة أي انخفاض في قیمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة2018كانون األول 31والسنة المنتھیة في2019

من موردین خارجیین.تجھیزات ومعدات الشبكة لتمویل شراء %5.83بفائدة مقطوعة مقدارھا طرف ذو عالقة،حصلت الشركة على قروض قصیرة األجل من شركة إي تي أس لیمتد2019خالل عام (*) 
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االرتباطات وااللتزامات الطارئة .34
رتباطات الرأسمالیةاال

كانون األول 31، بلغت االرتباطات الرأسمالیة كما في 2019حزیران 30رأسمالیة كما في ال بوجد لدى الشركة أي ارتباطات
.معدات شبكة اتصاالت من موردي الشركة الرئیسیینسوریة متعلقة بشراء لیرة3,871,049,566مبلغ 2018

المطالبات القانونیة
أقامت الشركة السوریة لالتصاالت عدة دعاوى ضد الشركة أمام محكمة القضاء اإلداري بخصوص تمریر المكالمات الدولیة غیر -

ومستشارھا القانوني أن الوضع القانوني للشركة في ھذه الدعاوى ھو المشروعة وفوات العائدات الناجمة عنھا، ترى إدارة الشركة 
.لصالح الشركة

باإلضافة إلى ما ورد أعاله، إن الشركة بسبب طبیعة نشاطاتھا ھي طرٌف في دعاوى قضائیة متعددة، وإن إدارة الشركة بعد -
التي قد تترتب على الشركة من جراء ھذه الدعاوى، في المراجعة مع مستشارھا لجمیع ھذه الدعاوى تعتقد بأن إجمالي االلتزامات 

لن یكون لھا تأثیر مادي على الوضع المالي للشركة.حال الخسارة

المطالبات الضریبیة

لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 101,891,309بتسدید مبلغ 2011قامت الشركة خالل الربع الثاني من عام 
لیرة سوریة). وقد قامت الشركة بتقدیم 836,955,208والبالغة 2005(إضافة إلى الضریبة المسددة سابقًا عن عام 2005

وق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة. كما وقامت الشركة االعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفر
لسنوات سابقة.تعودعن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة لیرة سوریة11,988,763بتسدید مبلغ 

(إضافة 2006لسنة لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود346,193,028بتسدید مبلغ 2012كما قامت الشركة خالل عام 
لیرة سوریة). وقد قامت الشركة بتقدیم االعتراضات الضریبیة 821,025,224والبالغة 2006إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 

الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة. كما وقامت الشركة بتسدید مبلغ 
عن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة.رة سوریةلی5,428,951

(إضافة 2007لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 90,506,092بتسدید مبلغ 2013كما قامت الشركة خالل عام 
كة بتقدیم االعتراضات لیرة سوریة). وقد قامت الشر1,031,610,484والبالغة 2007إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 

الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة. كما قامت الشركة باسترداد مبلغ 
، كما قامت الشركة بتعدیل المعالجة 2002لیرة سوریة عن عام 94,020,750ومبلغ 2001لیرة سوریة عن عام 65,733,447

مما أدى الى تخفیض مخصص ضریبة الدخل بمبلغ 2012ة لبعض بنود المصاریف واإلیرادات العائدة لعام الضریبی
لتصبح صافي الفروقات الضریبیة الناتجة عن لیرة سوریة وقد تم رد ھذا المبلغ الى بیان الدخل الشامل الموحد 137,378,572

لیرة سوریة 448,006ة سوریة. كما وقامت الشركة بتسدید مبلغ لیر206,178,671مبلغ 2013السنوات السابقة خالل العام 
عن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة.

(إضافة 2008لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 151,437,420بتسدید مبلغ 2014كما قامت الشركة خالل عام 
لیرة سوریة). وقد قامت الشركة بتقدیم االعتراضات الضریبیة 993,981,926والبالغة 2008إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 

كما وقامت الشركة بتسدید مبلغ الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة.
ابقة.لیرة سوریة عن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعود لسنوات س3,157,912

(إضافة 2009لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 120,518,677بتسدید مبلغ 2015كما قامت الشركة خالل عام 
لیرة سوریة). وقد قامت الشركة بتقدیم االعتراضات 1,147,488,579والبالغة 2009إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 

لغ كما وقامت الشركة بتسدید مبان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة. الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللج
لیرة سوریة عن فروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة. وعلیھ یكون إجمالي المسدد كفروقات 1,613,601

لیرة سوریة.122,132,278ضریبیة ناتجة عن سنوات سابقة مبلغ 
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(تتمة)وااللتزامات الطارئةاالرتباطات .34

المطالبات الضریبیة (تتمة)

(إضافة 2010لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة 103,103,097بتسدید مبلغ 2016كما قامت الشركة خالل عام 
لیرة سوریة) وقد قامت الشركة بتقدیم االعتراضات 1,477,435,022والبالغة 2010إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام 

ن الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة. كما وقامت الشركة باسترداد الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجا
عن لیرة سوریة2,655,059كما وقامت الشركة بتسدید مبلغ . 2004و2003لیرة سوریة عن األعوام 579,838,941مبلغ 

ف عالجة الضریبیة لبعض بنود المصاریفروق ضریبیة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة. كما قامت الشركة بتعدیل الم
لیرة سوریة وقد تم رد ھذا 116,662,921، مما أدى إلى تخفیض مخصص ضریبة الدخل بمبلغ2005واإلیرادات العائدة لعام 

مبلغ2016لیصبح صافي الفروقات الضریبیة الناتجة عن السنوات السابقة خالل العام بیان الدخل الشامل الموحدالمبلغ الى 
لیرة سوریة.590,743,706

سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة للشركات التابعة تعود لسنوات لیرة2,636,024بتسدید مبلغ2017كما قامت الشركة خالل عام 
سابقة.

(اضافة 2011لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لعام 44,929,222بتسدید مبلغ 2018قامت الشركة خالل العام كما 
لیرة سوریة) وقد قامت الشركة بتقدیم االعتراضات 1,540,051,864والبالغة 2011الى الضریبة المسددة سابقا عن عام 

الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة. كما قامت الشركة خالل عام الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان 
وقد قامت الشركة 2012لیرة سوریة ناتجة عن تكلیف إضافي لألرباح الرأسمالیة یعود لعام 4,287,218بتسدید مبلغ 2018

ن ي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة. وعلیھ یكوبتقدیم االعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والت
لیرة سوریة.49,216,440كفروقات ضریبیة ناتجة عن سنوات سابقة مبلغ 2018خالل عام إجمالي المسدد

احداث الحقة.35

الكسوة أدى الحتراق أحد المستودعات –وقع حریق في أحد األبنیة التابعة للشركة والكائن في ریف دمشق 2019تموز 10بتاریخ 
وتھدم كامل مبنى المستودع المذكور.

ال تزال الشركة تقوم بتقدیر قیمة األضرار الناتجة عن الحریق والمتوقع أن تؤثر على أرصدة الموجودات الثابتة والمخزون بشكل 
تغطیة ھذا النوع من الحوادث في ظل الظروف ن عن شركات التأمیالعتذارنظراً بالمستودع المحترق خاصتأمینأساسي. ال یوجد 

الراھنة.


