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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الحضور السادة 

خري..  بكل  أوقاتكم  الله  أسعد 

سرييتل رشكة  إدارة  مجلس  أعضاء  وباسم  باسمي  ين  يرسُّ

سرييتل لرشكة  العامة  الهيئة  اجتامع  يف  بكم  أرحب  أن 

أهم سويًة  نستعرض  أن  يل  يطيب  كام  العام،  لهذا 

عكستها والتي  الرشكة  حققتها  التي  والنجاحات  اإلنجازات 

بأكمله  الحبيب  سورية  شعب  وأهنئ  أهّنئكم  أن  أود  بالبداية  ولكن  املجاالت،  بكافة  الوطنية  ومساهمتنا  املميزة  نتائجنا 

والنهوض  جديد  من  للدوران  االقتصادية  العجلة  وعودة  السورية  األرايض  معظم  إىل  الحياة  وعودة  اإلرهاب  عىل  بانتصارنا 

شبابها. وعزائم  أبنائها  بهمة  كانت  مام  أقوى  سورية  لتعود  الحياة  مجاالت  مبختلف 

ونهب  بالدنا  وتدمري  فينا  الحياة  قتل  الوسائل  بشتى  أعداؤنا  فيها  حاول  علينا  مرت  التي  تلك  ومظلمة  طويلة  لسنوات  إنّها 

اإلرهابية  الهجمة  هذه  ضد  واحداً  صفاً  وقفوا  أبداً  السوريون  هم  كام  ولكن  وتاريخنا،  وتراثنا  حضاراتنا  وسلب  ثرواتنا 

غوطتينا  جبهة  بنورها  أضاءت  التي  الحقيقية  الحرية  شمس  وسطعت  االنتصار  استطعنا  رشاستهم  من  وبالرغم  التكفريية 

صخور  وأبت  الحبيبة  والقنيطرة  درعا  العدو  مواجهة  يف  األول  درعنا  بعودة  النرص  واكتمل  والعزة  الصمود  دمشق  رئتي 

رجعة. غري  إىل  عنها  إرهايب  آخر  دنس  تلفظ  وأن  إال  السويداء 

الكرام سرييتل  رشكة  مساهمو  السادة 

شبكتنا  لتطوير  الرضورية  التجهيزات  استرياد  عملية  جعلت  والتي  بالدنا  عىل  املفروضة  الظاملة  العقوبات  من  الرغم  عىل 

بعني  األخذ  مع  اإلرهاب  من  املحررة  املناطق  كل  لتشمل  الخلوية  بالشبكة  والتوسع  البناء  تابعنا  ومعقداً،  صعباً  أمراً 

تدعمه  وما  للطاقة  استهالك  من  البديلة  الطاقة  توفره  ما  بأهمية  مّنا  إمياناً  النظيفة  بالطاقة  التوسع  استمرار  االعتبار 

البالد. يف  األخرى  االقتصادية  الجوانب  عىل  بدوره  سينعكس  والذي  الوطني  لالقتصاد 

السوري  للشباب  املناسبة  العمل  فرص  توفري  عىل  العمل  خالل  من  البرشي  العنرص  استثامرها  يف  سرييتل  استمرت  كام 

تتطابق  سليمة  معايري  ضمن  والعمل  ملوظفينا  الجيد  والدخل  املناسبة  العمل  بيئة  تقديم  عرب  ومهاراتهم  قدراتهم  وتطوير 

أفضل. سوري  مجتمع  نحو  رشكتنا  أهداف  مع 

مكان  بأي  للجميع  الحديثة  التكنولوجيا  إيصال  عىل  والعمل  بتغطيتها  والتوسع   4G الرابع  الجيل  خدمة  تطوير  تابعنا  وقد 

الثانوية  املرحلة  يف  طالبنا  ليشمل  شببلينك  كتطبيق  الذكية  الهواتف  تطبيقات  يف  للتوسع  إضافة  هذا  الحبيبة  سورية  يف 

عىل  تستند  رؤية  املستقبل،  لسورية  السوري  الشباب  رؤية  يقدم  الذي  سريياستور  وتطبيق  مخفضة  وبتعرفة  والجامعية 

الوطن. أبناء  وسواعد  بأدمغة  الوطن  مستقبل  بناء  عىل  السوريني  وقدرة  املصاعب  وجه  يف  الصمود  عىل  السوريني  قدرة 

نسعى  التي  الجامعي  العرس  مبادرة  خالل  من  الشهيد  أمانة  مؤسسة  مع  األمانة  بحمل  مستمرون  أننا  كبري  لفخر  وكان 

من  وشاب  شابة   1100 لـ  جامعي  عرس  أضخم  أقمنا  العام  هذا  ويف  الوطن،  كل  وتشمل  وطنية  الفرحة  فيها  تكون  ألن 

والسالم  الحضارة  بلد  بسورية  تليق  مبادرة  ويف  الشهداء،  أرس  من  الشعبي  الدفاع  وقوى  السوري  العريب  الجيش  أبطال 

بشكٍل  السالم«  سورية  »ماراتون  أيلول   21 العاملي  السالم  يوم  يف  العام  الريايض  االتحاد  مع  بالتعاون  سرييتل  أقامت رشكة 

لسورية  فداًء  أرواحهم  قّدموا  أبطاٌل  لتحقيقه  وقاتل  السوري  الشعب  ألجله  صمد  بسالٍم  احتفاالً  سورية  مدن   7 يف  متواٍز 

أجله. من  ويعملون  السالم  يعشقون  وقائداً  وجيشاً  شعباً  سورية  أن  السوريون  أكد  وفيه  العظيمة 

رشكة  أسهم  بإدراج  املتعلقة  اإلجراءات  كافة  استكملنا  االتصاالت  لقطاع  الناظمة  الهيئة  مع  املوقع  بالعقد  منا  والتزاماً 

بدورها  من سرييتل  إمياناً  لإلدراج  النهاية  املوافقة  العام عىل  نهاية  مع  املالية حيث حصلنا  لألوراق  دمشق  سرييتل يف سوق 

أن  كام  املدرجة  الرشكات  حيث  من  املالية  لألوراق  دمشق  سوق  يف  جديد  تنوع  وخلق  املايل  السوق  إنعاش  يف  اإليجايب 

املايل. السوق  يف  املدرجة  االقتصادية  القطاعات  إىل  السوري  االقتصاد  يف  الرائد  االتصاالت  قطاع  إضافة  يعني  اإلدراج  هذا 

واالقتصادية  واالجتامعية  الوطنية  املسؤولية  قدر  عىل  دوماً  سنكون  سرييتل  إدارة  مجلس  يف  أننا  أقول  أن  أود  الختام  ويف 

ككل. السوري  واملجتمع  باالقتصاد  للنهوض  عاتقنا  عىل  امللقاة 

الله  ورحمة  عليكم  والسالم  ثقتكم  لكم  أشكر  سرييتل  رشكة  يف  العاملني  وكافة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وباسم  باسمي 

ته. وبركا

                                                                                                             املهندس رامي مخلوف
                                                                                                             رئيس مجلس اإلدارة

قدر على  دومًا   سنكون 
الوطــنية  المســؤولية 
واالقتصادية  واالجتماعية 
عاتقنا علـى   الـملقــاة 
باالقتصـــاد  للنهــوض 
والمجتـع السـوري ككل
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أعضاء مجلس اإلدارة

رشكة راماك للمشاريع التنموية واإلنسانية
رئيس مجلس اإلدارة

تأسست رشكة راماك للمشاريع التنموية واإلنسانية عام 2011 بهدف متّلك استثامرات مختلفة يف العديد من القطاعات االقتصادية املنتجة، وتعمل 
الرشكة عىل دعم القطاعات االقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة وراقية للشباب السوري التي تساهم يف رفع مستوى املعيشة للفرد وفق 

اسرتاتيجية واضحة تهدف للعمل بأعىل مستويات الجودة واالستمرار يف تحقيق النمو واألرباح املستدامة، وذلك إلعادة ضخها يف مشاريع ذات 
غايات تنموية غري ربحية.

كام تعمل الرشكة عىل توظيف القدرات املالية واللوجستية والعلمية املتاحة بصورة مرشدة ومتكاملة يف أفضل الخيارات االستثامرية اآلمنة ذات 
الحد األدىن من املخاطر واملردود املجزي.

حصة راماك للمشاريع التنموية واإلنسانية يف رشكة سرييتل تبلغ حوايل 40% من رأساملها وميثلها املدير العام املهندس رامي مخلوف الحاصل 
عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة املدنية من جامعة دمشق.

رجل أعامل وطني متميز، ذو خربة عميقة يف تأسيس وقيادة العديد من الرشكات واألعامل الناجحة ضمن مختلف القطاعات االقتصادية والتنموية 
والتي ساهمت بشكل ملموس يف ازدهار املجتمع ومنو االقتصاد السوري.

السيد إيهاب مخلوف
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حاصل عىل درجة البكالوريوس يف إدارة األعامل من جامعة دمشق.
صاحب خربة واسعة يف إدارة الرشكات واملؤسسات، ساهم بتنمية قطاع الصرّيفة اإلسالمية وتطويره داخل الجمهورية العربية السورية، عرب تأسيس 

املصارف اإلسالمية ورشكات التأمني التكافيل.
يرتكز اهتاممه عىل تطبيق مفاهيم اإلدارة الحديثة يف العمل وتطوير وتأهيل الكوادر البرشية يف كافة الرشكات التي يساهم بها، إضافة إىل حرصه 

الدائم عىل إغناء قطاع التجارة واألعامل باملشاريع واالستثامرات املتنوعة الرامية إىل تعزيز الرفاه االقتصادي واالجتامعي.
رشكة صندوق املرشق االستثامري

عضو مجلس اإلدارة
يُعد صندوق املرشق االستثامري من أكرب الصناديق االستثامرية يف الجمهورية العربية السورية من حيث حجم االستثامرات. 

تأسس الصندوق عام 2004 برأسامل قدره 4 مليارات لرية سورية، بهدف املشاركة يف تأسيس املشاريع والرشكات وإدارتها، للصندوق بصامت 
واضحة يف مختلف القطاعات االقتصادية، أهمها قطاعي االتصاالت والتطوير العقاري.

عمل صندوق املرشق عىل إطالق العديد من املؤسسات الحيوية والبنيوية يف سورية، والتي تُعترب من دعامات االقتصاد واملجتمع، حيث ساهمت 
هذه املؤسسات بالدرجة األوىل بتوفري آالف فرص العمل وتطوير املستوى املعريف واملهني للشباب السوري املُنتج، كام ساعدت عىل تطوير بيئة 
األعامل وتنويع مصادر الدخل وعززت من قوة ومتانة االقتصاد السوري، إضافة إىل توسيع قاعدة النشاط االستثامري وفتح آفاق جديدة للعمل 

واإلبداع.
حصة الصندوق يف رشكة سرييتل تبلغ حوايل 13% من رأساملها ومُيثله يف مجلس اإلدارة الدكتور أحمد باسل الخيش الحاصل عىل دبلوم يف 

الهندسة املعلوماتية ودبلوم دراسات عليا من املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا من جامعة دمشق – حاصل عىل دكتوراه يف املعلوماتية 
من جامعة باريس السادسة فرنسا، شغل العديد من املناصب من ضمنها رئيس مجلس اإلدارة يف رشكة االتصاالت السورية ومعاون لوزير 

االتصاالت والتقانة إضافة إىل مدير املركز الوطني للمعلومات يف رئاسة الجمهورية.

الدكتور هامم الجزائري
عضو مجلس اإلدارة

حاصل عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف االقتصاد من كلية الدراسات الرشقية واإلفريقية يف جامعة لندن.
شغل العديد من املناصب اإلدارية، منها منصب وزير االقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدويل، وعمل خبرياً استشارياً 

لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف سورية.
ممثل سورية يف البنك الدويل بني عامي 2014 و2016، ولديه العديد من البحوث األكادميية يف التنمية واالقتصاد والتخطيط، محارض يف الجامعات 

السورية الحكومية والخاصة، ومرشف عىل العديد من البحوث العلمية.
الدكتور محمد الجاليل

عضو مجلس اإلدارة
حاصل عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف الهندسة املدنية من جامعة عني شمس يف جمهورية مرص العربية،

شغل العديد من املناصب اإلدارية، منها منصب وزير االتصاالت والتقانة.

أستاذ مساعد يف كلية الهندسة املدنية - جامعة دمشق، وعضو مجلس إدارة مركز )ESCWA( للتكنولوجيا يف عاّمن - األردن.
كام يشغل منصب رئيس لجنة االقتصاد الهنديس يف نقابة املهندسني فرع دمشق وعضو يف لجنة تقييم درجة املهندس االستشاري يف نقابة 

املهندسني السوريني، ومهندس استشاري يف نقابة املهندسني السوريني.

فريق اإلداريين

السيدة ماجدة صقر
حاصلة عىل شهادة املاجستري يف إدارة األعامل من جامعة القديس يوسف يف لبنان عام 1985 

خربة تزيد عن 36 عاماً يف العمل ضمن رشكات صناعية عاملية ومجموعات تصنيع املواد الورقية والبالستيكية واألخشاب وكذلك املواد االستهالكية

ورشكات االتصاالت، ولها خربة طويلة يف مجال االتصاالت تجاوزت 20 عاماً.

صاحبة إنجازات عديدة ضمن مختلف قطاعات األعامل.

تتمتع بقدرة كبرية عىل تحفيز األفراد ونقل الخربات وتتميز بكفاءة عالية يف تطوير األعامل.

متخصصة يف مجايل التسويق واإلدارة املالية.

تشغل منصب املدير التنفيذي.

انضمت إىل عائلة سرييتل عام 2002 

السيد سهيل صهيون
حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف إدارة األعامل من الجامعة األمريكية يف لبنان عام 1976 

خربة تزيد عن 40 عاماً يف مجال إدارة املوارد البرشية.

يشغل منصب مدير إدارة املوارد البرشية.

انضم إىل عائلة سرييتل عام 2003 

السيد بسام حتاملة
حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف مجال املحاسبة من جامعة دمشق يف سورية عام 1984 

خربة تزيد عن 35 عاماً يف مجال املحاسبة واإلدارة املالية.

يشغل منصب مدير اإلدارة املالية.

انضم إىل عائلة سرييتل عام 2002 

السيد خليل يوسيف
حاصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم يف مجال الهندسة امليكانيكية من جامعة نورث إيسرتن يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1988 

خربة تزيد عن 13 عاماً يف مجال هندسة البرتول، وتزيد عن 15 عاماً يف وضع اسرتاتيجيات الرشاء املتقدمة والتعاقد يف مجال االتصاالت.

يشغل منصب مدير إدارة املشرتيات.

انضم إىل عائلة سرييتل عام 2002 

السيد أمين زوية اليامء
حاصل عىل شهادة املاجستري يف مجال هندسة االتصاالت والنظم اإللكرتونية من جامعة برادفرد يف بريطانيا عام 1995 

خربة تزيد عن 25 عاماً يف مجال االتصاالت ومشاريع التقانة.

يشغل منصب مدير اإلدارة التقنية.

انضم إىل عائلة سرييتل عام 2000 

السيد مريد صخر األتايس
حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف مجال الهندسة اإللكرتونية من جامعة أوكالهوما يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1990 

خربة تزيد عن 27 عاماً يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

يشغل منصب مدير إدارة نظم إدارة املعلومات.

انضم إىل عائلة سرييتل عام 2003 
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التوجهات االستراتيجية وأهداف سيريتل

التنمية املستدامة
نعمل عىل دعم قطاع أعاملنا واالستمرارية والنمو وذلك بضامن تنمية مالية مستدامة )التدفق النقدي األمثل - النمو الربحي األعىل(، وبتوسيع 

قاعدة الزبائن، واالستخدام األمثل للموارد وتعزيز إمكانية الوصول إىل الخدمات، وزيادة البدائل وحلول الطاقة البديلة كعاملني أساسيني يف 

استدامة شبكة سرييتل.

التميز يف تقديم الخدمات )تجربة البوتيك(
تم تطوير مفهوم »خدمة بوتيك« عام 2009 كتوجه اسرتاتيجي أسايس ومفهوم مميز للرشكة يف السوق السورية. ونسعى دامئاً وبشغف إىل تقديم 

الخدمة املتميزة والتي تتمحور حول الرتكيز عىل املواطن وحاجاته وتخدميه وذلك من خالل نرش مراكز قريبة من مكان إقامته وعمله وتفعيله 

بالرشاكة مع العمالء التي توفر لهم طيفاً واسعاً من الخدمات عالية الجودة التي تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.

األداء األمثل
نعمل عىل ضامن تحقيق فعالية وكفاءة األداء العمليايت واالسرتاتيجي األمثل يف ظل التحديات الحالية بتطبيق املامرسات املُثىل ذات الصلة واملعايري 

الدولية عىل أنظمتنا ومامرساتنا، واستثامر خرباتنا السابقة يف سوق االتصاالت.

-eTOM-ITIL( تعزيز نظام إدارة الجودة وعملية وضع املعايري باالعتامد عىل العمليات، والترسيع يف تطبيق املعايري الجديدة عرب العمليات

.)CMMI

خلق واجهة إلدارة مؤرشات األداء الرئيسية للرشكة، وتعزيز عملية إدارتها.

توسيع محفظة األعامل والعمل عىل تطبيقها.

العمل عىل تحسني عمليات كافة األقسام وذلك من أجل خدمة مصالح العمل.

الرشكة السورية األوىل
نفخر مبساهمتنا يف التطويراإليجايب ملجتمعنا السوري ودعم اقتصادنا الوطني، ونعمل بشغف ودأب دامئني لنكون الرشكة السورية األوىل وظيفًة 

واستثامراً.

الطريقة التي تتبعها الشركة في إنجاز أعمالها ومقترحات التطوير

الطريقة التي تتبعها الرشكة يف إنجاز أعاملها
تعتمد رشكة سريتيل عىل نظام جودة متطور يربط بني كافة أقسام الرشكة وكافة الوظائف، وهو قيد التطوير املستمر.

تُطبّق سرييتل نظام األداء املتوازن من أجل تطويراالسرتاتيجية السنوية ونقلها إىل الكادر العامل بشكل واضح، مام يسمح لكل موظف معرفة 

التفاصيل اليومية للمهام املوكلة إليه حيث أن عمله يصب يف تحقيق أهداف الرشكة، ويشكل هذا النظام أساس التقييم الوظيفي لكافة العاملني يف 

سرييتل.

قامت الرشكة بتطبيق نظام إدارة األداء املؤسسايت بدءاً من عام 2017، ويركّز نظام بطاقة األداء املتوازن عىل أربع محاور رئيسية: العمالء والعمليات 

الداخلية والتعلم والنمو باإلضافة إىل النواحي املالية. 

الهدف من القياس هو السامح ألصحاب القرار يف سرييتل مبواكبة العمليات ورؤية نشاطات الرشكة بوضوح وبالتايل أخذ القرارات اإلدراية باالستناد 

عىل نظام معلومات دقيق. 
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مقرتحات التطوير
تُعترب بطاقة األداء أداة ملراقبة أداء الرشكة وتطورها بني فرتة وأخرى وهذا ما يساعد إدارة سرييتل ويسّهل مهمتها بشكل كبري. 

العمل عىل جعل كافة األهداف ُمقاسة ضمن الرشكة من خالل تطبيق نظام إدارة شجرة األهداف 

.)Objective Cascading Management system( – OCMS

وقد أثبتت التجارب أن تطبيق بطاقة األداء املتوازن كانت سبباً يف:

 • تعميم أهداف املؤسسة للجميع.

 • وضوح األهداف الفردية للعاملني باملنظمة وسهولة قياسها.

 • تحسني وقياس األداء.

 • تحديد املسؤولية لألفراد واألقسام. 

 • مراقبة املبادرات واملوازنات وربطها بالخطط االسرتاتيجية.

 • تركيز رشكة سرييتل عىل أمتتة األنظمة كخطوة أوىل نحو التحول الرقمي عىل كافة األصعدة.

 • استخدام تقنيات ومفاهيم جديدة إبداعية مخصصة للتعامل مع البيانات الضخمة

.)Business Process Modelling Notation( – BPMN       

.)Supply Chain Management( – SCM العمل عىل تطوير سلسلة التوريد بناًء عىل مفاهيم أوراكل • 

 • تطبيق معايري جديدة عىل صعيد ضامن الجودة امليداين )Field Quality Assurance( وذلك من خالل تحجيم املساحة املطلوبة ألبراج سرييتل              

تخفيفاً للقيمة اإلجاملية لإليجارات املطلوبة. 

التوجهات االستراتيجية لشركة سيريتل: 

.)Big Data & Decision Support Systems(البيانات الضخمة ونُظُم دعم القرار • 

.)Mobile Applications to IOT( تطبيقات املوبايل وإنرتنت األشياء • 

.)Digital Workspace( مكان العمل الرقمي • 

.)Network 1st( ًتخديم الشبكة أوال • 

.)Digital Service Delivery( تقديم الخدمات الرقمية • 

.)R&D & INNOVATION( البحث والتطوير واإلبداع • 

.)Infotainment( التسلية والرتفيه الرقمي • 

تقرير مجلس اإلدارة
التحليل املايل

استمرارية يف منو اإليرادات

إنَّ من أبرز األهداف الرئيسية لرشكة سرييتل االستمرارية يف النمو وتحقيق نتائج متميزة يف كل عام، وقد استطاعت الرشكة يف عام 2018 أن 

تحقق هذا الهدف عرب تسجيل منو يف إيراداتها الصافية بنسبة بلغت 11.22% عن عام 2017 رغم الصعوبات والتحديات عىل كافة األصعدة،حيث 

تجاوزت اإليرادات الصافية 184.14 مليار لرية سورية. هذا وقد حقق هامش ربح التشغيل ارتفاعاً خالل عام 2018 ليصل إىل 38.12% مقارنة مع 

29.77% خالل عام 2017، ويعود ذلك بشكل أسايس اىل انخفاض حصة الحكومة السورية من اإليرادات إىل 20% مقارنة مع 30% يف عام 2017.

حيث بلغت حصة الحكومة السورية من إيرادات عام 2018 مبلغاً قدره 38.45 مليار لرية سورية، والتي متثل 20% من إيرادات الرشكة مضافاً إليها 

أجور الرتابط مع الرشكة السورية لالتصاالت، مقارنة بـ 51.44 مليار لرية سورية يف عام 2017، متثل 30% من إيرادات الرشكة مضافاً إليها أجور 

الرتابط مع الرشكة السورية لالتصاالت. كام بلغت األجور واملساهامت العائدة للهيئة السورية الناظمة لالتصاالت ما يقارب 2.74 مليار لرية سورية، 

والتي متثل 1.5% من اإليرادات بعد حسم أجور الرتابط الشبيك، 

مقارنة بـ 2.45 مليار لرية سورية يف عام 2017.                      

يوضح املخطط املجاور تطور اإليرادات الصافية

وحصة الحكومة السورية من اإليرادات مضافًة إليها

أجور الرتابط ويوضح أيضاً األجور واملساهامت العائدة

للهيئة السورية الناظمة لقطاع االتصاالت. 

األرباح الصافية

تجاوزت األرباح الصافية قيمة 58.61 مليار ل.س. يف نهاية عام 

2018، بارتفاع نسبته 39.66% عن عام 2017 متضمنة اسرتداد 

مخصص اضمحالل قيمة أجهزة البث الخلوي البالغ 4.04 مليار 

ل.س. ومتضمنة فروق تقييم القطع غري املحققة البالغة 246 

مليون ل.س. وبذلك يكون عائد السهم قد سجل 1,749.42 

ل.س. يف عام 2018 )لعدد أسهم 33.5 مليون سهم( مقارنة مع 

1,252.66 ل.س. يف عام 2017. بينام سجل عائد السهم بعد 

استبعاد فروق تقييم القطع غري املحققة قيمة 1,742.07 ل.س. 

يف عام 2018 مقارنة مع 1,242.48 ل.س. يف عام 2017. كام سجل عائد السهم بعد استبعاد كالً من فروق تقييم القطع غري املحققة واسرتداد 

مخصص اضمحالل قيمة أجهزة البث الخلوي قيمة 1,621.60 ل.س. يف عام 2018 مقارنة مع 1,153.14 ل.س يف عام 2017.

يوضح املخططان أدناه تطور األرباح الصافية املحققة واملوزعة، وعائد السهم مع حصته من األرباح املوزعة:

تم توزيع 9.38 مليار لرية سورية )ما يعادل 280 ل.س للسهم الواحد( كجزء من أرباح السنوات السابقة املدورة لحني إصدار البيانات 

املالية النهائية عن عام 2018، وذلك مبوجب قرار الهيئة العامة العادية للمساهمني بتاريخ 5 شباط 2019. )االيضاح رقم 39(
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املركز املايل

ارتفع إجاميل حقوق املساهمني يف عام 2018 بنحو 40.43 مليار لرية سورية عن عام 2017، ليقارب الـ 132.94 مليار لرية سورية مع نهاية عام 

2018، وذلك نتيجة لتحقيق أرباح صافية مبقدار 58.61 مليار لرية سورية )متضمنة فروق تقييم قطع غري محققة مبقدار 246 مليون لرية سورية 

ومتضمنة اسرتداد مخصص اضمحالل قيمة أجهزة البث الخلوي البالغ 4.04 مليار لرية سورية تقريباً( ، وتم توزيع أرباح عىل املساهمني مبا يقارب 

17.76 مليار لرية سورية عن أرباح العام 2017 بواقع 530 لرية سورية للسهم الواحد.

وعليه بلغت القيمة الدفرتية للسهم 3,968.41 لرية سورية يف نهاية عام 2018 )لعدد أسهم 33.5 مليون سهم( مقارنة مع 2,761.40 لرية سورية

يف نهاية العام 2017.

أما فيام يتعلق مبالءة الرشكة املالية فقد ارتفعت املوجودات املتداولة مبقدار تجاوز 12.91 مليار لرية سورية، لتبلغ مع نهاية عام 2018 نحو 55.55 

مليار لرية سورية تقريبا مقارنة مع 42.63 مليار لرية سورية يف عام 2017.

يوضح املخططان أدناه تطور قيمة حقوق املساهمني مع العائد عليها، وقدرة الرشكة عىل تسديد التزاماتها من موجوداتها املتداولة فقط:

العائد عىل حقوق املساهمني = ] األرباح الصافية / متوسط حقوق املساهمني [ * 100

الفرص االستثامرية والعقبات

تتمثل الفرص االستثامرية يف رشكة سرييتل من خالل تأمني التغطية لكافة املناطق يف سورية وتأمني خدمات متكاملة ومتطورة تتواكب مع الحداثة 

والتطوير يف سوق االتصاالت وذلك من خالل:

األداء االقتصادي:

نعمل عىل أساس خطط مالية موضوعة بعناية ومحددة مسبقاً بطريقة واقعية قابلة للتحقيق والقياس حسب إطار زمني معني عىل املدى القصري، 

حيث تدعم هذه الخطط نجاح األهداف االسرتاتيجية طويلة األمد بشكٍل يضمن استدامة االقتصاد.

األداء املايل:

انطالقا من حرصنا عىل أن نبقى يف ريادة سوق االتصاالت السورية، وأن نستمر كمزود خدمة االتصاالت األول يف سورية، فإن خلق القيمة 

االقتصادية ملساهمينا يعترب أمراً جوهرياً بالنسبة لنا، وذلك عرب إدراكنا للدور املحوري لالتصاالت كصناعة رئيسة يف قطاع الخدمات، حيث عملنا 

عىل خلق منوذج اقتصادي مستدام من خالل النمو املستمر يف حجم اإليرادات وزيادة عدد الزبائن عىل مدى الـ 16 عاماً الفائتة.

املساهمة يف االقتصاد املحيل:

نسعى جاهدين الستخدام بضائع وخدمات محلية ما أمكن، حيث نبني قراراتنا يف املشرتيات حني توفرها يف السوق املحلية عىل أساس كلفة الرشاء 

محلياً باملقارنة مع كلفة رشائها من الخارج.

• بازدياد التحديات التي يواجهها بلدنا الحبيب استمرت رشكة سرييتل مبواجهة العقبات لذلك نبذل جهوداً كبريًة السرتداد املواقع   

التي خرستها الرشكة خالل األزمة التي عصفت ببلدنا الحبيب 

• نعمل عىل تطوير برمجيات وأنظمة وتطبيقات تواكب التطبيقات العاملية نذكر منها )Syrians, I-Show, Syria Store( وذلك   

بالتعاون مع خرباء محليني بهدف دعم العقول والخربات املحلية وتخفيض التكاليف الناجمة عن الدعم الفني الخارجي واالستغناء عن خدماتهم

تطور عدد الزبائن 

نقدر احتياجات ورغبات زبائننا ونعمل عىل تحقيقها.. واستمراراً يف مهمتنا بتقديم أفضل خدمات االتصاالت، متّكنا من زيادة عدد الزبائن حيث 

تجاوز عددهم 10.9 مليون زبون ويشكلون نحو ما يزيد عن 65% من سوق االتصاالت الخلوية يف سورية.

يوضح املخطط التايل تطور عدد الزبائن:

*متت إعادة عرض عائد السهم للعام 2018 بعد استبعاد فروق تقييم القطع

غري املحققة واستبعاد اسرتداد مخصص اضمحالل قيمة أجهزة البث الخلوي
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سرييتل الشبكة األوىل

واصلنا جهودنا لتطوير شبكة االتصاالت من خالل العمل عىل تأمني التغطية لكافة املناطق السورية التي ميكن الوصول إليها، حيث متت زيادة 

عدد محطات التغطية ليبلغ إجاميل عدد املواقع 4842 موقعاً متضمنة 4050 محطة من الجيل الثالث باإلضافة إىل تزويد الشبكة بتقنيات

الـ “LTE” -تطور طويل األمد- مع نهاية عام 2018، يف حني يوجد 761 موقعاً خارج الخدمة نتيجة للظروف الراهنة.

وملواجهة زيادة االنقطاعات املستمرة يف الشبكة الكهربائية، اعتمدنا عىل مختلف أنواع الطاقات املتجددة من بينها طاقة الشمس بشكل أسايس 

كونها طاقة صديقة للبيئة، حيث بلغ عدد مواقع التغطية املجهزة بالطاقة الشمسية 2395 محطة مع نهاية عام 2018 ليصبح إجاميل مواقع 

التغطية التي تتم تغذيتها من الطاقات املتجددة حوايل 64% من إجاميل املواقع التي بدورها تساهم بنسبة مايقارب من 30% إىل %50

من احتياج املحطات من الطاقة الكهربائية.

وتابعت الرشكة إدخال تقنيات جديدة من بطاريات رسيعة الشحن الذاتية لتغذية 752 موقعاً، هذا وكام أصبح العدد اإلجاميل للمولدات 

الكهربائية املوضوعة يف الخدمة 745 مولدة متواجدة يف 723 موقعاً.

يوضح املخططان أدناه تطور عدد محطات التغطية وعدد املواقع املجهزة بتقنيات الطاقة املتجددة:

وعىل صعيد البنية التحتية متت زيادة السعة بنسبة 100% بني املحافظات السورية، باإلضافة إىل إحراز سبق باستعادة خدمة اإلنرتنت يف حلب، 

ولتحسني جودة الخدمات املقدمة وتحقيق مرونة قصوى يف إدارة مكونات الشبكة تابعت الرشكة خطتها االسرتاتيجية باعتامد تقنية الـ IP للربط 

بني محطات التغطية.

:TDM مقارنة مع تقنية التجميع بتقسيم الزمن IP يوضح املخطط أدناه تطور نسبة محطات التغطية التي تعمل وفق تقنية الربط

كام تابعت سرييتل خالل عام 2018 عملية زيادة عدد منافذ الشبكة الضوئية باستثامر املسارات املتوفرة واستحداث منافذ جديدة خارج منافذ 

الشبكة الحكومية. 

:Metro Ethernet يوضح املخططان أدناه تطور عدد العقد الضوئية وعدد مجمعات النفاذ يف شبكة
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سرييتل أقرب إليك

حافظت سرييتل خالل عام 2018 عىل التزامها االسرتاتيجي بأن تكون األقرب إىل زبائنها، ولبّت احتياجاتهم من خالل إطالق عرشات الخدمات 

والعروض الرائدة واملتميزة.

ورغم التحديات واملستجدات املعقدة واملتسارعة التي رافقت أعامل الرشكة، كان تصميم أفراد عائلة سرييتل عىل إيصال الخدمات إىل مختلف 

رشائح املجتمع السوري أقوى من أي وقت مىض، وذلك عرب تطوير واستثامر شبكة الخدمة والتوزيع التي عملت الرشكة عىل بنائها عىل مدى عقد 

ونيّف ضمن رؤية واضحة أثبتت جدوى عالية يف ظل الظروف الحالية، حيث حافظت سرييتل عىل االنتشار الواسع لشبكة مراكز »سرييتل بوتيك« 

عىل امتداد املحافظات واملناطق السورية، وبلغ عدد مراكز الخدمة هذه 1328 مركزاً مع نهاية عام 2018 توزعت حسب املناطق الجغرافية كام يف 

الشكل التايل:

وكثفت الرشكة جهودها لزيادة عدد منافذ خدمة »عبييل« التي بلغت مع نهاية العام نحو 92783 منفذاً منترشاً يف مختلف أنحاء سورية.

من جهة أخرى تم استكامل مرشوع الحّد من استهالك الورق الذي بدأته سرييتل عام 2014 من خالل استخدام أجهزة الخدمة الذاتية التي بلغ 

عددها 48 جهاز خدمة ذاتية، باإلضافة لتوافر بدائل إلكرتونية للفواتري كالرسائل النصية القصرية التي ساهمت بتوفري حوايل 81% من إجاميل 

استهالك الورق.

يوضح الشكل أدناه مكونات شبكة سرييتل للخدمة والتوزيع مع نهاية عام 2018:

تحليل منتجات الشركة

تحليل منتجات الرشكة
التزامنا بتلبية حاجات السوق وتوفري املنتجات والخدمات املتميزة وسعينا الدائم ملواكبة أحدث التقنيات يف مجال االتصاالت الخلوية، دفعنا يف عام 

2018 إلطالق خدمة Super SURF - التي مّكنت زبائن سريف من التمتع برسعة إنرتنت تصل حتى 150 ميغابت بالثانية – متاحة لجميع زبائن 

 ،4G سرييتل، مع إمكانية تفعيلها عن طريق جميع القنوات املتوفرة، ونحن ملتزمون بالتوسع يف تغطية كافة املناطق السورية بتقنية الجيل الرابع

كام وفرنا خيارات أوسع لزبائننا من خطوط سريف الحقة الدفع بإطالق خدمة )سامرت سريف(، ويف سبيل تسهيل الولوج إىل خدمات سرييتل 

للمواطن قمنا بتوسيع شبكتنا من أجهزة الخدمة الذاتية بإضافة 15 جهازاً جديداً، حيث أصبح عدد األجهزة املوضوعة يف الخدمة 48 جهازاً.

وخالل العام قّدمنا العديد من املنتجات والخدمات والعروض لكافة رشائح مجتمعنا ويف مقدمتهم حامة الديار )أبطال الجيش العريب السوري – 

الرشطة – قوى الدفاع الشعبي – املحاربون القدامى(، وإىل جانب باقات حامة الديار التي أطلقناها خالل األعوام السابقة وطورناها يف عام 2018 

عرب إطالق باقة جديدة منوعة تضم دقائق وإنرتنت ورسائل عىل بطاقات ياهال وسريف مسبق الدفع استفاد زبائن حامة الديار من باقات سريف 

عخطك الشهرية واألسبوعية.

ونظراً لسعينا الدائم لتصميم وتطوير أهم املنتجات والعروض التي تناسب كافة زبائننا وبأسعار مناسبة ومنافسة تم إطالق باقات منوعة تضم 

دقائق وإنرتنت ورسائل وخدمات، وباقات متنوعة تالئم مختلف زبائننا مثل باقات السوشال وباقات اليوتيوب وباقات النقابات التي ُصّممت 

لتلبية احتياجات زبائن سرييتل والتي من املمكن تفعيلها عىل خطوط الجيلني الثاين والثالث إىل جانب العديد من العروض املتميزة للمناطق التي 

حررها جيشنا الباسل.

وألننا نويل يف سرييتل أهمية لزبائننا من السيدات السوريات إلعطائهن الفائدة التي يستحقنَّها، باقات صبايا التي تم إطالقها خصوصاً للسيدات من 

زبائن سرييتل يف عام 2016 استمرت خالل عام 2018 مع أكرث الباقات متيزاً وتوفرياً إضافًة إلطالق باقتني جديدتني يف 8 آب )باقة صبايا األسبوعية 

وباقة صبايا اليومية( لتغطي أذواق أكرب رشيحة من السيدات، ووصلت نسبة السيدات املستفيدات من مختلف الخدمات التي تقدمها »باقات 

صبايا« ألكرث من 13% من مجمل زبائن سرييتل من السيدات.

ويف خطوة مهمة نحو سورية الرقمية أطلقت رشكة رند، برعاية كرمية من سيادة رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة االتصاالت والتقانة 

ورشكة سرييتل املتجر السوري لتطبيقات املوبايل »سريياستور«، كام أطلقت املنصة السورية للتواصل االجتامعي Syrians »بنسختها التجريبية«، 

يتميز التطبيقان بسهولة الوصول واالستخدام اآلمن واملحافظة عىل خصوصية املعلومات الشخصية، التطبيقان مصمامن بأيادي سورية مبدعة

وفق أعىل املعايري للتطوير والربمجة والتصميم.

كام أطلقنا  تطبيق التلفزيون الرقمي iShow الذي يؤّمن تجربة مشاهدة ممتعة لكل مستخدم، حيث يحوي مجموعة من القنوات التلفزيونية، 

وأفالم، ومسلسالت ومقاطع فيديو متاحة للجميع دون الحاجة ألي اشرتاك خاص، إضافة إىل مجموعة من القنوات العاملية املميزة، تُقدم من خالل 

باقات iShow لتتيح للمستخدم مشاهدة برامجه املفضلة أينام كان وبجودة عالية.

وقمنا أيضاً بتطوير تطبيق »شببلينك« الذي يعترب مجتمع طاليب رقمي يلبي حاجات طالبنا األعزاء ويقدم لهم خدمات ومزايا تعليمية وترفيهية 

كثرية تتضمن املحارضات واملناهج ومكتبة إلكرتونية ودردشة مجانية وجداول الدوام واالمتحانات مع إمكانية التحكم بكل خدمات شببلينك من 

تعرفة مخفضة عىل املكاملات وعروض سريف عىل خطك وغريها الكثري، ومع نهاية عام 2018 أصبح التطبيق يخّدم 30% من طالب سورية. 

 ،)Data Sim - VPN( فيام أولينا اهتامماً خاصاً لقطاع الرشكات من خالل تحسني العديد من الخدمات املقدمة للرشكات وتحديثها مثل خدمتي

ومن خالل إعادة هيكلة تسعري خدمة نقل البيانات Data sim لتصبح رشائح وباقات متنوعة وبأسعار منافسة ومميزة، حيث حققنا زيادة يف 

نسبة مبيعات خطوط الرشكات بنسبة 19% بينام طرحنا باقات سريف جديدة بأحجام أكرب لتتناسب مع احتياجات الرشكات املتزايدة ومع الرسعة 

.4G الكبرية التي توفرها تقنية الجيل الرابع

ويف تجربة جديدة وفريدة من نوعها أطلقنا املسابقة األكرب يف سورية وهي مسابقة كاش مع باسم التي وصل مجموع الجوائز فيها إىل أكرث من 

200 مليون لرية سورية خالل شهر رمضان، وما زلنا مستمرين، حيث أطلقنا منوذجاً جديداً من املسابقات »كاش مع النجوم« يف أواخر عام 2018 

التي وصلت قيمة جوائزها ألكرث من 350 مليون لرية سورية.
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عائلة سيريتل

استطاعت سرييتل منذ نشأتها أن تحافظ عىل مكانتها كأفضل بيئة عمل يف سورية من خالل الثقة التي بنتها مع موظفيها ومع الباحثني عن فرص عمل 

عىل حد سواء، حيث بلغ عدد موظفي الرشكة مع نهاية العام املايض 5300 موظفاً، من بينهم حوايل 944 شاباً وشابة تم اختيارهم عن طريق برنامج دعم 

الطالب الجامعيني، وجميعهم ميثلون ركيزة النجاح املستمر لسرييتل ويشاركون يف رسم الخطط وتطوير النظم والسياسات ووضع األهداف واملبادرات 

ضمن منظومة متكاملة تهدف إىل تعزيز دور موظفي الرشكة يف صنع القرار وإىل رفع درجة الرضا والوالء لديهم.

وتدرك سرييتل أن نجاحها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقديم وإعداد برامج وإجراءات تؤّمن التطور املنشود ملوظفيها وتحقق تطلعات الرشكة يف الوقت ذاته، 

من هذا املنطلق واصلت الرشكة عىل مدار العام الفائت تطوير جملة من الربامج كربنامج تحليل املهام وتخطيط القوة العاملة وبرنامج التقييم الوظيفي، 

إضافة إىل برنامج التخطيط التعاقبي الذي يُعنى بوضع خطط طويلة األمد إلعداد املديرين املستقبليني للوحدات واألقسام عرب تطوير املهارات القيادية 

والوظيفية لديهم.

ويف السياق ذاته تابعت الرشكة تقديم الدورات والربامج التدريبية ملختلف الفئات الوظيفية شملت مديري اإلدارة والوحدات واألقسام واملوظفني 

قني وممثلني عىل اختالف تخصصاتهم ومجاالت عملهم، وبلغ مجمل ساعات التدريب املُقدمة خالل عام 2018 ما يقارب 185201 ساعة  من منسِّ

تدريب استفاد منها حوايل 12062 موظفاً، وتضمنت طيفاً واسعاً من مجاالت التدريب والتطوير بحسب مقتضيات العمل مبا يف ذلك املجاالت 

التقنية واإلدارية واملهنية فضالً عن دورات التعريف والتوعية.

وتقدم الرشكة - إىل جانب تطوير املؤهالت العملية لدى كوادر سرييتل - الدعم املبارش ملوظفيها المتالك املؤهالت األكادميية والعلمية التي تعد 

منطلقاً للتميز يف أداء الفرد والرشكة وتدعم يف الوقت عينه مكانة سرييتل كمنظمة متعلمة قادرة عىل التطور املستمر والتكيف مع مستجدات 

العمل ومتغرياته.

يوضح املخططان يف الصفحة املقابلة توزّع موظفي سرييتل حسب املناطق الجغرافية واملؤهالت العلمية مع نهاية عام 2018:
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مجتمعنا مسؤوليتنا 
حريصون عىل االستمرار باسرتاتيجيتنا الثابتة ملسؤوليتنا االجتامعية تجاه وطننا الحبيب سورية عىل مختلف األصعدة االقتصادية والبيئية 

واالجتامعية، فنحن سوريون بكل اعتزاز. تجّسدت مسؤوليتنا االجتامعية يف عام 2018 من خالل مبادراتنا ونشاطاتنا املتنوعة،

 حيث بلغت قيمة املشاركات التي قدمتها الرشكة نحو 843 مليون لرية سورية.

سورية السالم:

يف مبادرة تليق بسورية بلد الحضارة والسالم، أقمنا بالتعاون مع االتحاد الريايض العام يف يوم السالم العاملي 21 أيلول »ماراتون سورية السالم« 

بشكٍل متواٍز يف 7 مدن رئيسية: دمشق والالذقية وطرطوس وحلب وحمص وحامه والسويداء، احتفاالً بسالٍم صمد ألجله الشعب السوري وقاتل 

لتحقيقه أبطاٌل قّدموا أرواحهم فداًء لسورية العظيمة.. سورية السالم.

دعم االقتصاد:

نؤمن بأن قوة أي وطن تنبع من قوته االقتصادية، لهذا كان لنا العديد من املشاركات يف مختلف املهرجانات واملعارض الوطنية التي تدعم اقتصاد 

بلدنا، منها:

معرض دمشق الدويل  -

معرض حلب الدويل  -

معرض إعادة إعامر سورية  -

مهرجان ُصِنَع يف سورية  -

مهرجان الشام بتجمعنا  -

معرض األعامل األول يف طرطوس  -

معرض شغلني  -

معرض سريياتيك  -

مؤمتر رجال األعامل واملعرض الدويل لإلعامر »آيبكس 2018«  -

املعرض الدويل للسيارات هاي أوتو  -

ورشة عمل بعنوان »تفعيل دور سوق دمشق لألوراق املالية يف مرحلة إعادة اإلعامر«  -

مهرجان »ربيع حامه الرابع عرش«  -

مهرجان العيد يف حلب  -

وبكل فخر واعتزاز حصلنا عىل املوافقة النهائية إلدراج أسهم سرييتل يف سوق دمشق لألوراق املالية، حيث إّن عمليات بيع أو نقل ملكية األوراق 

املالية أو أي تعديالت عىل سجل املساهمني ستتم من خالل سوق دمشق لألوراق املالية. 

دعم الشباب والتعليم

حبنا لوطننا سورية وإمياننا بقدرات وطاقات شبابنا السوري يدفعنا دامئاً لدعمهم مبختلف الوسائل التي تتيح لهم أن يكونوا فاعلني يف املجتمع، 

ويف سبيل ذلك قمنا بتطوير أساليب جديدة، حيث أطلقنا »املخترب التقني« مع أحدث أجهزة الكمبيوتر واملعدات الجديدة، كام كثفنا برنامجنا 

التدريبي للطالب من مختلف االختصاصات وأقمنا 15 ورشة تدريبية ألكرث من 560 طالباً وطالبة طرحنا فيها مواضيع متنوعة تنمي مهارات 

الطالب وتكسبهم الخربة واملعرفة يف حياتهم العلمية، باإلضافة إىل توفري فرص عمل تتوافق مع دوام الطالب.

وألن املبدعني هم أساس بناء الوطن، وانطالقاً من مسؤوليتنا يف دعم الشباب السوري املبدع يف مختلف املجاالت التكنولوجية والطبية والفكرية 

ويف مجال الكهرباء والصيانة جاءت رشاكتنا االسرتاتيجية ملعرض الباسل لإلبداع واالخرتاع الذي أقيم خالل عام 2018 تزامناً مع معرض دمشق 

الدويل بدورته الستني.

دعم الفن

يف إطار دعم الفن واألعامل السورية ذات الرسالة السامية والصادقة أطلقنا فيلم »رجل الثورة« للمخرج املبدع نجدة أنزور، وتَبَع العرض مؤمتٌر 

صحفيٌّ برعاية سرييتل. ويف 11 ترشين األول أقمنا العرض الخاص لفيلم »دمشق حلب« للمخرج املبدع باسل الخطيب. وألننا نؤمن بأن أطفال 

سورية هم من سريسم مالمح السالم يف املستقبل، قدمنا بالتعاون مع وزارة اإلعالم األوبريت الوطني املرسحي الغنايئ »احكييل عن بلدي« وشارك 

فيه أطفال سورية –نجوم برنامج The voice kids– مبوسميه األول والثاين.

وعىل خشبة مرسح دار األوبرا يف دمشق تعانقت الدراما والسينام عىل أنغام املوسيقار سمري كويفايت وأيقونة الفن السوري ميادة بسيليس برعاية 

وزارة الثقافة والهيئة العامة لدار األسد للثقافة والفنون وبالتعاون مع سرييتل، بينام أقامت مديرية الفنون الجميلة ملتقى التصوير الزيتي لفنانني 

لبنانني »محرتيف آثار الرشق للفنون« مع فنانني سوريني برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة وبدعم من سرييتل.

دعم السياحة

يف محاولة مّنا لرد جزء بسيط من جميل هذا البلد علينا والتعريف مبعامله وإبراز رونقها الجاميل، وثّقنا تراث بلدنا الحبيب يف كتاب »سورية يا 

حبيبتي« الذي طرحناه يف معرض الكتاب الثالثني، حيث يقدم الكتاب عمل ترايث حضاري من خالل صور فريدة التقطتها عدسة الدكتور حسني 

صوفان.

دعم البيئة 

لرفع شعار »حمص عم تلمع« قامت مؤسسة التطوير للبيئة بنشاط بيئي برعاية مجلس مدينة حمص ورعاية ماسية من سرييتل، وتضّمن النشاط 

تنظيف شوارع وساحات مدينة حمص إضافًة للمرافق العامة إلظهار الطابع الحضاري فيها. وألن البيئة من األولويات التي نسعى للحفاظ عليها 

باعتبارنا رشكة صديقة للبيئة، قمنا بتجميل عدد من املواقع لتصبح عىل شكل شجرة نخيل للحد من التلوث البرصي والحفاظ عىل الشكل الجاميل 

والهنديس للبيئة، كام نواصل جهودنا يف تركيب طاقات االتصاالت املتجددة وامليض قدماً يف مرشوع الحد من استهالك الورق.

عطاء متواصل:

كان لفريق عملنا خالل العام زيارات دورية إىل الجمعيات الخريية ومراكز اإليواء ودور األيتام ودور رعاية املسنني يف مختلف املحافظات السورية 

بلغ عددها أكرث من 40 زيارة وتم خاللها مشاركة مختلف أنواع األنشطة االجتامعية البّناءة مع األطفال واملسنني، ويف شهر رمضان املبارك كثّفنا 

أنشطتنا االجتامعية وفعالياتنا املتنوعة، باإلضافة إىل توزيع 500 سلة غذائية عىل العائالت السورية
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وألن التربع جزء أسايس من ثقافتنا عىل مدار العام يساهم موظفونا بالتربعات ملختلف الجمعيات الخريية، وخالل شهر شباط كثّفنا التربعات 

لصالح جمعية بسمة لألطفال املصابني بالرسطان. يف حني نظمنا حملة »قطرة = حياة« للتربع بالدم من 13 حتى 15 أيار يف مختلف املحافظات 

السورية انطالقاً من واجبنا اإلنساين تجاه مجتمعنا، ووصل العدد اإلجاميل للمتربعني بالدم من عائلتنا إىل أكرث من 300 متربع.

دعم الرياضة

تشجيعاً للكرة السورية وانطالقاً من مسؤوليتنا الوطنية يف دعم الرياضة والرياضيني، حصلنا خالل عام 2018 عىل حق رعاية الدوري السوري 

املمتاز لكرة القدم وكأس الجمهورية. ويف شهر آب أطلقنا بطولة سورية لكرة الطائرة الشاطئية )كأس سرييتل( مبنتجع أفاميا السياحي يف محافظة 

الالذقية برعاية االتحاد الريايض العام واتحاد كرة الطائرة، كام أقمنا بالتعاون مع PRO GYM معال ومنتجع أفاميا السياحي، فعالية »كلنا 

عالبحر2« يف منتجع أفاميا السياحي مبحافظة الالذقية من 16 متوز حتى 15 أيلول.

وألننا نؤمن بطاقات الرياضيني السوريني وبقدرتهم عىل تحقيق إنجازات وبطوالت واصلنا دعم الرياضيني أولئك الذين رفعوا علم سورية عالياً يف 

كافة املحافل الدولية، حيث أقمنا مؤمتراً صحفياً للحورية السورية السبّاحة بيان جمعة بحضور مختلف وسائل اإلعالم، وذلك بعد تأهلها لبطولة 

العامل بالصني وتحققيها الرقم التأهييل يف بطولة فرنسا، كام قدمنا الدعم لالعبة منتخبنا الوطني للرياضات الخاصة البطلة رشا الشيخ.

دعم ذوي شهداء الجيش والقوات املسلحة:

مستمرون يف دعم ذوي شهدائنا األبطال ممن ضّحوا بأغىل ما لديهم لنرصة الوطن، وبلغ عدد املنضمني إىل مبادراتنا أكرث من 9000 عائلة:

مبادرة التوظيف والتأهيل.  -

مبادرة دعم املرأة.  -

مبادرة املرصوف الشهري لطالب الجامعات الحكومية.  -

مبادرة األسهم.  -

مبادرة العرس الجامعي.  -

مرشوع ورد وغار.  -

مبادرة التدريب وتطوير املهارات.  -

سالٌم عليكم حامة الديار

يف عيد ُصنَّاع النرص ومبناسبة الذكرى الـ 73 لتأسيس الجيش العريب السوري يوم 1 آب، أهدت سرييتل حامة الديار دقائق ال محدودة ضمن شبكتها 

و1GB يوتيوب مجاناً وبقيمة مخفضة لجميع زبائنها، كام قام فريق سرييتل بزيارة النقاط العسكرية لالحتفال مع أبطال جيشنا يف هذه املناسبة.

الجودة في سيريتل 
رشكة سرييتل هي الرشكة الرائدة يف مجال االتصاالت يف سورية، وتسعى لتقديم أفضل خدمات االتصاالت للزبائن الكرام عرب استخدام أحدث 

التقنيات املتطورة يف هذا املجال.

كام أنّها تعمل جاهدًة لتحقيق أفضل طرق العمل يف مجال االتصاالت النّقالة وخدماتها من خالل تطبيق نظام إدارة الجودة الذي يطابق املعايري 

الدولية املتوافقة مع املتطلبات القانونية والتنظيمية ومع األهداف االسرتاتيجية للرشكة وتطبيق مبدأ منهج العمليات الذي يجعلها قادرة عىل 

تحقيق التفاعل واالندماج بني نشاطاتها املتعددة وقياس أدائهم للوصول إىل النتائج املرجوة.

وتهدف رشكة سرييتل إىل تحقيق منو عام بالتزامن مع توظيف االستثامرات الذكية وتبّني اسرتاتيجية اإلنفاق الذيك للحفاظ عىل عمليات ذات كفاءة 

عالية تخلق قيمة لألطراف ذات املصلحة املشرتكة مع سرييتل، والتي سيتم إنجازها من خالل االستثامر يف تطوير املوارد البرشية والرتكيز عىل 

القيادة والتفكري اإلبداعي واالحرتافية و إسعاد الزبائن وإرساء األخالق باإلضافة إىل حوكمة الرشكات.

إن نظام إدارة الجودة يف رشكة سريتيل هو العمود الفقري الذي ترتكز عليه جميع عملياتها، وهو مصمم ومطبّق من قبل جميع العاملني مبا 

يتوافق مع املواصفات القياسية واملعايري التخصصية املعتمدة ويتم تطويره ومراجعته بشكل مستمر لضامن االلتزام بتقديم خدمات ذات مستوى 

جودة ثابت مام يؤدي إىل زيادة رضا األطراف ذات املصلحة املشرتكة مع الرشكة وتعزيز والءهم وثقتهم بأدائها الثابت. 
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شركاؤنا في النجاح

استطاعت رشكة سرييتل خالل مسريتها بناء شبكة واسعة مع أفضل املوردين يف صناعة االتصاالت محلياً ودولياً عرب توقيع اتفاقيات تضمن تزويد 

الرشكة بأفضل التجهيزات التي ترقى إىل متطلبات الجودة لدى سرييتل، وكذلك عرب التعاون مع عدد من املوزعني املحليني القادرين عىل دعم 

جهود سرييتل لتحقيق أوسع انتشار يف مختلف املناطق السورية رغم القرارات التي صدرت عن بعض الدول والتي استهدفت التأثري يف سرييتل 

والدور الوطني الذي تقوم به، ومنها القرار رقم CFPS/628/2011 بتاريخ 23 أيلول 2011 الصادر عن مجلس االتحاد األورويب واملتضمن إضافة 

شخصيات طبيعية واعتبارية سورية من ضمنها رشكة سرييتل إىل األشخاص املشمولني بالقرار السابق رقم CFSP/273/2011 بتاريخ 9 أيار 2011 

الصادر عن نفس املجلس. ونتيجة للقرارين املذكورين قامت عدة رشكات أوروبية بإنهاء عقودها مع سرييتل، كام امتنعت املصارف األوروبية عن 

تنفيذ أية عمليات تحويل مرصفية صادرة أو واردة إىل الرشكة إضافة إىل الزيادة وعدم االستقرار يف سعر الرصف األجنبي مقابل اللرية السورية وإىل 

املخاطر الكبرية يف عمليات توريد البضائع الخارجية.

وهنا تجدر اإلشارة إىل أن إجاميل مشرتيات سرييتل - من موردين عامليني ومحليني - خالل عام 2018 قد تجاوز 41,66 مليار لرية سورية تتضمن 

املشرتيات الخاصة باملوجودات الثابتة واملعنوية واملستلزمات الخاصة بالتشغيل.

بلغت مبيعات تعبئة اللرية السورية للبطاقات مسبقة الدفع خالل عام 2018 ما يقارب 155.13 مليار لرية سورية، تم بيع معظمها إىل املوزع 

الرئييس للرشكة )رشكة الواصل( وبنسبة 98.41% تقريباً من االجاميل، يف حني شّكلت مبيعات مراكز الخدمة وأجهزة الخدمة الذاتية ما نسبته 

1.28% تقريباً أما املبيعات األخرى فشكلت %0.31.

أما بالنسبة اىل مبيعات الخطوط الحقة الدفع خالل عام 2018 فقد بلغت 32.29 مليار لرية سورية، تم بيع 51.88% منها اىل املوزع الرئييس 

للرشكة )رشكة الواصل(، يف حني شّكلت مبيعات مراكز الخدمة وأجهزة الخدمة الذاتية ما نسبته 46.62% تقريباً أما املبيعات األخرى فشكلت 

.%1.5

عالقات المساهمين

بذَل قسم عالقات املساهمني جهوداً مميزة لتوطيد العالقة بني الرشكة واملساهمني حيث عمل عىل استمرار التواصل معهم بكافة الوسائل املتاحة 

واإلجابة عىل استفساراتهم واقرتاحاتهم وتقديم كافة املعلومات والبيانات املالية الخاصة بالرشكة كام بذَل جهوداً كبرية لتحديث معلومات 

املساهمني يف السجل اإللكرتوين. 

وتابع قسم عالقات املساهمني خالل عام 2018 نشاطه بإدارة عمليات تداول أسهم سرييتل يف دمشق وكافة املحافظات السورية ونقل ملكيات 

األسهم بكفاءة ودقة عالية وذلك وفقاً للقوانني املعمول بها فيام يخص تداول األسهم خارج سوق دمشق لألوراق املالية، حيث تم خالل عام 2018 

تداول أكرث من 470 ألف سهم من أسهم سرييتل وذلك بتنفيذ 260 صفقة، علامً أنه تم تسليم سجل املساهمني لسوق دمشق لألوراق املالية  

بتاريخ 2018/10/18 وهو التاريخ الذي حصلت فيه رشكة سرييتل عىل املوافقة األولية إلدراج أسهمها بسوق دمشق لألوراق املالية، وقد عمل قسم 

عالقات املساهمني عىل استكامل كافة اإلجراءات إلمتام عملية اإلدراج حتى حصلنا عىل املوافقة النهائية لإلدراج يف نهاية عام 2018.

وسعياً من رشكتنا للحفاظ عىل مكانتها املتميزة بني الرشكات املساهمة يف سورية تم عقد اجتامعّي هيئة عامة خالل عام 2018، حيث كان اجتامع 

الهيئة العامة العادية األول بتاريخ 9 كانون الثاين 2018 وتم من خالله إقرار توزيع مبلغ من األرباح املدورة عن السنوات السابقة بواقع 260 لرية 

سورية للسهم الواحد.

وتم بتاريخ 11 حزيران 2018 عقد اجتامع الهيئة العامة العادية الثاين وأتُِخَذ قرار بتوزيع أرباح عن عام 2017 بقيمة 270 لرية للسهم الواحد 

ليكون مجموع ما وزعته سرييتل خالل عام 2018 مبلغاً قدره 530 لرية سورية للسهم الواحد. 

أما بالنسبة إىل عدد األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمني الذين ميتلكون ما نسبته 5% فأكرث من أسهم الرشكة واألطراف ذات 

العالقة كام يف 31 كانون األول 2018 مقارنًة مع العام الذي سبق فهو موضح يف الجدول أدناه:

اسم املساهم

كام يف 31 كانون األول 2017كام يف 31 كانون األول 2018

     النسبة املئويةعدد األسهم     النسبة املئويةعدد األسهم

40.00%40.0013,400,000 %13,400,000رشكة راماك للمشاريع التنموية واإلنسانية

0.89%0.89300,000 %300,000السيد إيهاب مخلوف

رشكة صندوق املرشق االستثامري

مساَهمة مْغَفلة قابضة
4,523,147%13.50 5,683,822       %17.20

0.3000%100,000الدكتور هامم الجزائري 

رشكة بيشاور لالستثامر املساهمة املْغَفلة 

الخاصة
6,218,646%18.566,218,646%18.56



االلتزاماملادة
عدم 

االلتزام

مربر عدم 

االلتزام

 1- تعاريف

2- املجاالت التي 

يغطيها هذا النظام

1- حقوق املساهمني

2- حقوق أصحاب املصالح

3- اإلفصاح والشفافية

4- مجلس اإلدارة

5- لجنة التدقيق

6- مهام ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية

7- مفتشو الحسابات

8- املدقق الداخيل

3- الحقوق العامة 

للمساهمني

1- حق الحصول عىل أسناد باألسهم التي ميلكونها وحق الترصف بها أصوالً.

2- الحق يف الحصول عىل نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها.

3- الحق يف الحصول عىل نصيب من موجودات الرشكة عند التصفية.

4- حق الحصول عىل كراس مطبوع يتضمن التقرير السنوي للرشكة.

- بنود أُخرى.

4- تسهيل حق 

املساهمني 

بالحصول عىل 

املعلومات

أ- يجب عىل الرشكة أن متسك سجالً خاصاً باملساهمني وفق النموذج املعتمد يتضمن 

املعلومات الخاصة مبساهمتهم.

ب- عىل الرشكة أن متكن املساهم من االطالع عىل سجل املساهمني فيام يخص 

مساهمته، سواء بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطياً بذلك.

ج- عىل الرشكة االستجابة لطلب املساهمني الذين ميلكون 10% عىل األقل من 

رأسامل الرشكة بإجراء تدقيق عىل أعامل الرشكة ودفاترها.

 قامئة تبنّي مدى التزام أو عدم التزام رشكة سرييتل موبايل تيليكوم بتطبيق قواعد حوكمة الرشكات املساهمة

بناًء عىل القرار رقم 31/م الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية السورية
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مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ومدقق الحسابات 

خالل عام 2018 مل يتقاَض رئيس أو عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أي تعويض سواء عن حضور جلسات املجلس أو إدارة شؤون الرشكة، كام أن 

أعضاء اإلدارة العليا ال يتقاضون أي راتب أو بدل من رشكة سرييتل كونها مغطاة ضمن األتعاب اإلدارية.

أما فيام يخص مدقق الحسابات املستقل السيد قحطان السيويف فقد ُحددت أتعابه مببلغ وقدره 800.000 لرية سورية متضمنة مبلغ 500.000 لرية 

سورية مقابل تدقيق حسابات رشكة سرييتل عن الدورة املالية املنتهية يف 31 كانون األول 2018 ومبلغ 300.000 لرية سورية لقاء مراجعة البيانات 

املالية املرحلية للرشكة.

متطلبات اإلفصاح األخرى

استيفاًء لكامل البنود التي نص عليها نظام اإلفصاح للجهات الخاضعة إلرشاف هيئة األوراق واألسواق املالية السورية، تجدر اإلشارة إىل أن البيانات 

املطلوب اإلفصاح عنها والتي مل ترد يف تقرير مجلس اإلدارة، مدرجة ضمن قسم البيانات املالية وهي:

• وصف أنشطة الرشكة الرئيسية وحجم االستثامر الرأساميل )اإليضاحات 1 و14 و15(.

• وصف للرشكات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها ونتائج أعاملها )اإليضاح 2(.

• وصف املخاطر التي تواجهها الرشكة )اإليضاح 37(.

• بيان بالعقود واالرتباطات واملشاريع التي عقدتها الرشكة مع الرشكات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس أو أعضاء املجلس أو املدير 

العام أو أي موظف يف الرشكة أو أقاربهم )اإليضاح 35(.

كام نشري إىل أن رشكة سرييتل مل تقم بأية عمليات ذات طبيعة غري متكررة وال تدخل ضمن النشاط الرئييس لها خالل السنة املالية الفائتة،

إضافة إىل عدم وجود أي حامية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غريها، ولعدم وجود أي 

براءات اخرتاع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها.



5- حقوق 

املساهمني املتعلقة 

باجتامع الهيئة 

العامة

أ- تجتمع الهيئة العامة العادية للمساهمني مرة عىل األقل يف السنة يف امليعاد املحدد 

يف نظام الرشكة األسايس، ويجب عىل مجلس اإلدارة أن يدعو الهيئة العامة لالجتامع 

بناًء عىل طلب خطي من مفتيش الحسابات أو من مساهمني ميلكون ما ال يقل عن 

10% من أسهم الرشكة.

ب- يجب العمل عىل تيسري مشاركة أكرب عدد من املساهمني يف اجتامع الهيئة العامة 

وذلك باختيار موعد ومكان االجتامع املالمئني.

ج- يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الهيئة العامة ومكانه وخالصة واضحة عن جدول 

األعامل قبل املوعد املحدد لالجتامع بأربعة عرش يوماً عىل األقل، وتنرش الدعوة عىل 

مرتني كل مرة يف صحيفتني يوميتني، كام تنرش الدعوة يف املوقع اإللكرتوين للرشكة يف 

حال وجوده.

د- يجب أن تتاح للمساهمني الفرصة للمشاركة الفّعالة والتصويت يف اجتامعات 

الهيئة العامة، كام يجب إحاطتهم علامً بالقواعد التي تحكم تلك االجتامعات وإجراء 

التصويت.

- بنود أُخرى 

6- حقوق أصحاب 

املصالح

1- احرتام حقوق أصحاب املصالح التي تحميها القوانني ذات العالقة: قانون العمل، 

وقانون الرشكات، وقانون التجارة.

2- إتاحة الفرصة ألصحاب املصالح بالحصول عىل تعويضات فعلية مناسبة عن 

الخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة اإلخالل بأي حق من حقوقهم.

3- حق أصحاب املصالح باالطالع عىل املعلومات الواردة يف سجل الرشكات يف وزارة 

االقتصاد والتجارة والحصول عىل صورة طبق األصل عن شهادة تسجيل الرشكة وعن 

القيود واملعلومات والوثائق الواردة فيه وفق أحكام قانون التجارة.

- بنود أُخرى.

االلتزاماملادة
عدم 

االلتزام

مربر عدم 

االلتزام
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7- اإلفصاح 

والشفافية

أ- يتعني عىل كل رشكة مصدرة لألوراق املالية:

IFRS 1. إعداد قوامئها وبياناتها املالية وفقاً ملعايري املحاسبة الدولية

2. وضع سياسة مكتوبة لإلفصاح، تشتمل عىل اعتامد إجراءات وتعليامت وآليات 

مناسبة لاللتزام مع جميع متطلبات اإلفصاح وفقاً للنظام الصادر بشأنه.

3. تحديد متحدثني رسميني باسم الرشكة يتولون تقديم املعلومات إىل الهيئة 

والسوق واملستثمرين ووسائل اإلعالم وإبالغ الهيئة بأسامء هؤالء األشخاص.

4. توفري معلومات اإلفصاح للمساهمني واملستثمرين بصورة دقيقة وواضحة وغري 

مضللة ويف األوقات املحددة وفقاً ملتطلبات نظام اإلفصاح.

5. بنود أُخرى.

ب- عىل الشخص املطلع يف الرشكة إعالم الهيئة خطياً عاّم ميلك هو وأقرباؤه من 

أوراق مالية مصدرة من قبل تلك الرشكة أو من الرشكات التابعة أو الحليفة أو 

الشقيقة أو الرشكة األم خالل أسبوع من تاريخ تعيينه حسب واقع الحال، وكذلك 

إعالم الهيئة خطياً عن أي تغيري يطرأ عىل تلك البيانات خالل أسبوع من تاريخ 

حدوث التغيري.

ج- ال يجوز ألي شخص مطلع يف الرشكة إفشاء املعلومات الداخلية املتعلقة بالرشكة 

لغري املرجع املختص أو القضاء، كام ال يجوز تداول األوراق املالية الصادرة عن الرشكة 

أو حمل الغري عىل تداولها بناًء عىل معلومات داخلية أو استغالل معلومات داخلية 

أو رسية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.

د- بنود أُخرى.

8- تكوين مجلس 

اإلدارة

أ- يجب االلتزام باآليت فيام يتعلق بتكوين مجلس اإلدارة:

1. أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذيني.

2. أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني عن ثلث أعضاء املجلس.

3. أال يجمع نفس الشخص بني منصبي عضوية مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي أو 

رئيس املديرين التنفيذين.

4. يجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً ميثله شخص طبيعي أو أكرث لهذا الغرض.

5. أن ميتلك عضو مجلس اإلدارة عدد األسهم التي يحددها النظام األسايس والتي 

يجب عليه متلكها للتأهل لعضوية املجلس، وال يشرتط يف هذه الحالة امتالك هذا 

العدد من األسهم عند االنتخاب وإمنا ميكن استكامل هذا النصاب يف مدة ثالثني يوماً 

من يوم االنتخاب وإال سقطت العضوية حكامً.

6. بنود أُخرى.

ب- عىل مجلس اإلدارة أن يعني أحد أعضائه مقرراً يقوم بتدوين وقائع االجتامعات 

يوضح فيه كافة املواضيع والتفاصيل الهامة التي متت مناقشتها والقرارات التي تم 

اتخاذها واألعضاء الحارضين وتصويتهم عىل هذه القرارات.

االلتزاماملادة
عدم 

االلتزام

مربر عدم 

االلتزام
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9- وظائف 

وصالحيات مجلس 

اإلدارة

تشمل اختصاصات مجلس إدارة الرشكة إضافة ملا ورد يف قانون الرشكات القيام 

باملهام الرئيسية التالية:

- رسم الخطط والسياسات

- تشكيل الهيكل التنظيمي للرشكة

- تشكيل اللجان وتفويض السلطات والصالحيات

- اإلرشاف عىل التنفيذ وتقييم األداء واملخاطر

- تعيني مفتش حسابات ومدقق داخيل

- التزامات أخرى تجاه املساهمني

10- محظورات 

مجلس اإلدارة

أ- ال يجوز للرشكة منح قروض أو تسهيالت أو هبات أو ضامنات من أي نوع إىل أي 

من أعضاء مجلس إدارة الرشكة.

ب- ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يصوت عن نفسه أو عمن ميثله عندما يكون 

األمر متعلقاً مبنفعة خاصة يراد منحه إياها أو بخالف قائم بينه وبني الرشكة عند 

عرضه عىل الهيئة العامة.

ج- ال يجوز أن يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو لألشخاص الذين يقومون 

بتمثيل الرشكة مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف العقود واملشاريع التي تعقد مع 

الرشكة أو لحسابها إال إذا كان ذلك مبوجب ترخيص متنحه الهيئة العامة، ويجب 

تجديد هذا الرتخيص يف كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة األجل 

يستثنى من ذلك املقاوالت أو التعهدات أو املناقصات العامة التي يفسح فيها املجال 

لجميع املتنافسني باالشرتاك بالعروض عىل قدم املساواة إذا كان عضو مجلس اإلدارة 

أو الشخص املكلف بتمثيلها صاحب العرض األنسب.

د- بنود أُخرى.

11- مسؤولية 

أعضاء مجلس 

اإلدارة

أ- حيث أن مجلس إدارة الرشكة يتوىل جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها، 

فإن املسؤولية النهائية عن أعامل الرشكة تظل عىل عاتقه وإن شكّل لجاناً أو فّوض 

جهاتاً أو أفراداً آخرين للقيام ببعض أعامله.

ب- يجب أن يؤدي مجلس اإلدارة مهامه مبسؤولية وحسن نّية وجديّة واهتامم، وأن 

تكون قراراته مبنية عىل معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية.

ج- ميثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهمني وعليه أن يلتزم القيام مبا يحقق 

مصلحة الرشكة عموماً وليس ما يحقق مصالح املجموعة التي ميثلها أو التي صوتت 

عىل تعيينه يف مجلس اإلدارة.

د- بنود أُخرى.

االلتزاماملادة
عدم 

االلتزام

مربر عدم 

االلتزام
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12- لجنة التدقيق

أ- يصدر مجلس اإلدارة قراراً بتشكيل لجنة تدقيق وفق الضوابط التالية:

1. أن تتكون اللجنة من ثالثة من أعضائه غري التنفيذيني عىل األقل وأن يكونوا 

جميعاً أعضاء مستقلني وتسمية أحدهم رئيساً للجنة وإعالم هيئة األوراق واألسواق 

املالية السورية بذلك وبأي تغيريات تطرأ عىل تشكيل اللجنة وأسباب ذلك.

2. أن تتوفر لدى أحد أعضاء اللجنة عىل األقل الخربة املالية واملحاسبية.

3. أن تعقد اللجنة أربعة اجتامعات عىل األقل يف السنة وأن تدّون محارض هذه 

االجتامعات بشكل أصويل.

4. بنود أُخرى.

ب- تتمتع اللجنة بالصالحيات التالية:

1. طلب الحصول عىل أي معلومات من موظفي الرشكة وعىل هؤالء التعاون عىل 

توفري هذه املعلومات بشكل كامل ودقيق.

2. طلب املشورة القانونية أو املالية أو اإلدارية أو الفنية من األشخاص ذوي 

الخربة والكفاءة إذا ما دعت الرضورة إىل ذلك.

3. طلب حضور أي موظف يف الرشكة إذا أرادت اللجنة الحصول عىل املزيد من 

اإليضاحات.

4. بنود أُخرى.

ج- تتوىل لجنة التدقيق القيام باملهام التالية:

1- مناقشة األمور املتعلقة برتشيح مدقق الحسابات والتأكد من استيفائه لرشوط 

الهيئة وعدم وجود ما يؤثر عىل استقالليته ومدى تأثري أي أعامل أخرى يقوم بها 

لحساب الرشكة عىل هذه االستقاللية.

2- بحث كل ما يتعلق بعمل مفتش الحسابات مبا يف ذلك مالحظاته ومقرتحاته 

وتحفظاته ومتابعة مدى استجابة إدارة الرشكة لها وتقديم التوصيات بشأنها إىل 

مجلس اإلدارة.

3- متابعة مدى تقيد الرشكة بأنظمة وتعليامت الهيئة وبقانون سوق األوراق 

املالية واألنظمة والتعليامت والقرارات الصادرة مبوجبه.

4- بنود أُخرى

13- دور 

ومسؤوليات اإلدارة 

التنفيذية يف الرشكة

أ- يتم تعيني اإلدارة التنفيذية للرشكة مبوجب عقود تتضمن حقوقهم وواجباتهم.

ب- تكون اإلدارة التنفيذية مسؤولة أمام مجلس إدارة الرشكة.

ج- متارس اإلدارة التنفيذية عملها وفق هيكل تنظيمي يوضع من قبل مجلس اإلدارة 

يتم فيه تحديد مسؤوليات وصالحيات العاملني يف اإلدارة التنفيذية.

د- بنود أُخرى.

االلتزاماملادة
عدم 

االلتزام

مربر عدم 

االلتزام
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14- مفتشو 

الحسابات

أ- تعني الهيئة العامة العادية السنوية للرشكة مفتش أو مفتيش حسابات الرشكة بناًء 

عىل اقرتاح مجلس اإلدارة وتوصية من لجنة التدقيق وذلك من الالئحة املعتمدة من 

قبل هيئة األوراق واألسواق املالية السورية.

ب- يُعنيَّ مفتش الحسابات لسنة مالية واحدة وال يتم تعيني ذات املفتش ألكرث من 

أربع سنوات مالية متتالية، وال يجوز إعادة تعيينه بعد ذلك إال بعد ميض سنتني.

ج- عىل الهيئة العامة للرشكة التأكد مام ييل: 

1- أال يقوم املفتش بأية أعامل إضافية لصالح الرشكة ال تدخل ضمن أعامل 

التدقيق والتي قد تؤثر عىل حياديته واستقالليته.

2- أن يتمتع املفتش باالستقاللية وأن يكون محّصناً من تدخل مجلس اإلدارة أو 

اإلدارة التنفيذية يف أدائه لعمله.

3- أال يكون املفتش مديناً أو دائناً للرشكة أو إلحدى الرشكات التابعة لها أو ليس 

كفيالً ألحد مدينيها.

4- أال يتعامل املفتش بأسهم الرشكة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل 

بصورة مبارشة أو غري مبارشة.

هـ- إضافة ملا هو منصوص عليه يف قانون الرشكات من واجبات عىل مفتيش 

الحسابات، يلتزم مفتش الحسابات كجزء من إجراءات املراجعة اإلشارة إىل أية أمور 

ذات أهمية مثل:

 

 IFAC 1- اعتامد معايري التدقيق الدولية الصادرة عن االتحاد الدويل للمحاسبني

والقواعد املهنية املتعارف عليها عند قيامهم بتدقيق حسابات وبيانات الرشكة.

2- مدى مالمئة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها بالرشكة.

3- مدى مقدرة الرشكة عىل االستمرار يف مزاولة أعاملها وذلك بشكل مستقل عاّم 

أبداه مجلس اإلدارة.

4- بنود أُخرى.

االلتزاماملادة
عدم 

االلتزام

مربر عدم 

االلتزام
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15- املدقق 

الداخيل

مع مراعاة األحكام الخاصة باملراقب الداخيل يف املصارف املنصوص عليها يف قانون 

النقد األسايس لعام 2003 يجب عىل كل رشكة مساهمة أن يكون لديها مدقق داخيل 

يقوم بأعامل التدقيق عىل أن تراعي األمور التالية:

1. أن يكون موظفاً ومتفرغاً يتمتع مبؤهالت وخربات مناسبة ولديه القدرة عىل 

التعامل مع األفراد وتحقيق االتصال الفعال مع الجهات املختلفة.

2. يتم تعيني املدقق الداخيل ويحدد راتبه وحوافزه ومكافآته وإنهاء خدماته 

وقبول استقالته وعزله بقرار من مجلس إدارة الرشكة باقرتاح من لجنة التدقيق.

3. يجب أن يتمتع املدقق الداخيل بدرجة عالية من االستقاللية ويحظر تكليفه 

القيام بأية مهام أو وظائف أخرى قد تخضع للمراجعة والتقييم من قبله.

4. يقوم املدقق الداخيل باالطالع عىل دفاتر الرشكة ومراسالتها وضبوط جلساتها 

وعىل جميع قيودها بوجٍه عام ويراقب انتظام كشوف الجرد وامليزانيات السنوية 

والتقارير والبيانات الواجب تقدميها مبوجب القوانني واألنظمة النافذة.

5. بنود أُخرى.

 19-18-17-16

أحكام عامة

ميتنع أعضاء مجلس إدارة الرشكة واملديرين والعاملني فيها عن التعامل بأسهم 

الرشكة ملدة شهر واحد تسبق اإلعالن عن نتائج نشاطها املايل أو قبل اإلعالن عن أية 

معلومات أخرى ذات طبيعة مالية مؤثرة، كام يحظر التعامل بأسهم الرشكة لفرتة

تالية لألحداث املفاجئة التي تؤثر عىل نشاطها ومركزها املايل إىل أن يتم اإلفصاح 

بذلك إىل الجمهور.

أ- تُعّد القواعد واملعايري التي يتضمنها هذا النظام ملزمة لجميع الرشكات املساهمة 

التي تطرح أسهمها عىل االكتتاب العام، كام تطبق عىل املصارف ورشكات التأمني 

يف كل ما ال يتعارض مع قواعد الحوكمة املطبقة لديها واملعتمدة من قبل مرصف 

سورية املركزي بالنسبة للمصارف وهيئة اإلرشاف عىل التأمني بالنسبة لرشكات 

التأمني.

ب- يجب عىل كل رشكة االلتزام باإلفصاح يف تقرير مجلس اإلدارة عاّم تّم تطبيقه من 

أحكام هذه القواعد وعاّم مل يطبق منها وأسباب ذلك.

االلتزاماملادة
عدم 

االلتزام

مربر عدم 

االلتزام

 قامئة تبنّي مدى التزام أو عدم التزام رشكة سرييتل موبايل تيليكوم بتطبيق قواعد حوكمة الرشكات املساهمة

بناًء عىل القرار رقم 31/م الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية السورية
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شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 
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مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
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إی
ت المالیة الموحدة

ت حول البیانا
31

كانون
األول 

2018

9

1.
معلومات عامة

تم خالل العام 
2000

س 
س تكنولوجیز ا

االتفاق بین شركة دریك
يا

ضة
وشركة اوراسكوم تیلیكوم القاب

ش.م.م 
–

صر على تأس
م

س 
ی

ف الخلوي في سوریة(شركة سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة)، بعد توقیع عقد االستثمار 
الشركة المشغلة لمشروع الھات

(بناء
-

تشغیل
-

تحویل)
B

O
T

بتاریخ 
12

شباط 
2001

ش.م.م 
ضة 

س اي واوراسكوم تیلیكوم القاب
س تكنولوجیز ا

بین شركتي دریك
–

ت خلویة 
صاال

ف بناء شبكة ات
ت من جھة أخرى بھد

صاال
صر من جھة والشركة السوریة لالت

م
G

S
M

س 
تم تأسی

شركة
سیریتل 

موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة 
(ویشار إلیھا فیما بعد 

"الشركة").
ت تسجیل الشركة خالل الربع 

ولقد تم استكمال إجراءا
األخیر من عام 

2001
)

ت رقم
ت كشركة مساھمة ُمغفلة تح

وسجل
5141

ف دمشق 
) ومركزھا الرئیسي ری

–
داریا 

–
الجمھوریة 

العربیة السوریة.

ت اإللكترونیة والقیام 
ت والرقائق و الدارا

صاال
صدیر أجھزة االت

ت الخلویة، وتسویق واستیراد وت
غایة الشركة ھي مشاریع الخدما

ص 
ت أو تراخی

صول على أیة حقوق أو امتیازا
ت المتعلقة بھا والمساھمة والمشاركة في مشاریع مماثلة، والح

ت والخدما
بكافة النشاطا

ت الشركة و
لتحقیق غایا

ذلك طبقا ألحكام قانون التجارة السوري. إن مدة الشركة غیر محددًةتبدأ من تاریخ 
18

تشرین الثاني 
2001
.

بتاریخ 
30

تشرین األول 
2014

تم التوقیع على اتفاق انھاء عقد الـ(بناء
-

تشغیل
-

تحویل) 
B

O
T

ت 
صاال

بین الشركة السوریة لالت
وشركة سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة الم

ب القرار رقم 
س الوزراء بموج

صادقة على اتفاق اإلنھاء من قبل مجل
ت الم

غفلة العامة وتم
20730

/1
بتاریخ 

31
كانون األول 

2014
 .

بتاریخ 
1

كانون الثاني 
2015

صادرة عن 
صة الممنوحة لشركة سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة ال

تم بدء العمل بالرخ
الھیئة الناظمة لقط

من تاریخ 
ص ابتداًء

ت(ممثلة عن الحكومة السوریة). یسري ھذا الترخی
صاال

اع االت
1

كانون الثاني 
2015

ولغایة 
31

كانون األول 
2034

ت 
ت وتقدیم الخدما

ضي عائدا
ب وتملك وتشغیل وإدارة وتقا

ت للشركة إنشاء وتركی
صاال

ص االت
. یتیح ترخی

ت العمومیة النقالة
صاال

صة على شبكة االت
المرخ

باستخدام  صریاً
ح

ت للشركة حقاً
ص الترددا

ص، كما یتیح ترخی
لوثیقة الترخی وفقاً

صلة علیھا.
ت ال

ت ذا
صة بھا، وتقدیم الخدما

ت النقالة الخا
صاال

صة لتشغیل شبكة االت
ص

الحزم الترددیة الرادیویة المخ

صادر عن الھیئة 
ت العمومیة النقالة ال

صاال
ص تشغیل شبكة االت

ألحكام ترخی
وفقاً

ت في الجمھوریة العربیة 
صاال

الناظمة لقطاع االت
ص االبتدائي البالغ 

ص لھ شركة سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة العامة بتسدید بدل الترخی
السوریة قام المرخ

25,000,000,000
ت، طیلة مدة ا

صاال
لیرة سوریة كما ستسدد للحكومة السوریة عن طریق الھیئة الناظمة لقطاع االت

ص
لترخی

البالغة 
20

ت على النحو التالي: 
قابلة للتجدید، المبالغ المستحقة من تقاسم االیرادا عاماً

50%
السنة األولى

30%
السنة الثانیة والثالثة

20%
ت الباقیة

السنوا

من تاریخ 
ت مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة إعتباراً

صبح
إن أسھم الشركة أ

24
كانون األول 

2018
.

ت المالیة الموحدة كما في 
صدار البیانا

ت الموافقة على إ
تم

31
كانون

األول 
2018

من قبل مجل
س

إدارة الشركة بتاریخ
16

نیسان
2019
.

2.
س اإلعداد والسیاسات المحاسبیة

2.1أس
س اإلعداد

أس
ت المالی

تم إعداد البیانا
ة الموحدة

ل
لسنة

المنتھیة في 
31

كانون األول
2018

ت المحاسبیة المتبعة من قبل الشركة 
للسیاسا وفقاً

والمبی
نة 

ضاح 
في اإلی

2.3
س المحاسبة والتدقیق.

ت مجل
ت المالیة الموحدة من قبل إدارة الشركة للوفاء بمتطلبا

. تم إعداد البیانا

لمبدأ التكلفة التاریخیة. ت المالیة الموحدة وفقاً
تم إعداد البیانا

إن اللیرة السوریة 
ت المالیة الموحدة والتي تم

ھي عملة إظھار البیانا
ثل

العملة الوظیفیة 
ت التابعة لھا.

للشركة والشركا

ت المحاسبیة 
إن السیاسا

ت المالیة
المطبقة في إعداد البیانا

الموحدة
خالل عام 

2018
ضاح رقم 

والمبینة في االی
2.3

أدناه ت
تفق

مع 
ت المحاسبیة المطبقة خالل عام 

السیاسا
2017

والمنسجمة مع معاییر التقاریر المالیة الدولیة باستثناء عدم تطبیق معیار التقاریر المالیة 
الدولي رقم 

9
والذي تم تأجیل تط

بیقھ حتى 
1

كانون الثاني 
2019

س المحاسبة والتدقیق في جلستھ رقم 
لقرار مجل وفقاً

1
لعام 

2018
.

ضاح رقم 
ت من العقود مع الزبائن كما ھو مبین في االی

ف باإلیرادا
ت الشركة بتطبیق سیاسة جدیدة لالعترا

كما قام
2.4

أدناه.

شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 

ال
مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
ضاحا

إی
ت المالیة الموحدة

ت حول البیانا
31

كانون
األول 

2018
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2.
س اإلعداد والسیاسات المحاسبیة

أس
(تتمة)

2.2
س 

أسا
التوحید

ت المالیة 
ت المالیة الموحدة على البیانا

تشتمل البیانا
للشركة 

وشركات
ھا

التابعة كما في 
31

كانون األول 
2018

. یتم تحقیق السیطرة 
عندما یكون 

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

سلطة 
تسیطر االتحكم بالجھة المستثمر فیھا. 

لشركة 
بالتحدید على الجھة المستثمر فیھا إذا، وفقط إذا، كان لدى الشركة:

-
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.

ت یؤدي إلى السیطرة. 
صوی

صول على أغلبیة حقوق الت
ض أن الح

من المفتر
لكي

تقوم 
الشركة

ضیة وعندما ال ی
بتأیید ھذه الفر

كون
للشركة

ت أو الحقوق المماثلة في الجھة المستثمر فیھا، تأخذ 
صوا

أغلبیة األ
الشركة

ص
ت ال

ف ذا
بعین االعتبار جمیع الحقائق والظرو

لة 
في تقییم ما إذا كان لدى 

الشركة
سلطة التحكم في الجھة المستثمر فیھا، بما في ذلك:

-
ت األخرى في الجھة المستثمر

صوا
ب األ

صحا
ت التعاقدیة مع أ

الترتیبا
فیھا.

-
ت تعاقدیة أخرى.

الحقوق الناشئة عن ترتیبا
-

ت لل
صوی

حقوق الت
شركة

ت المحتملة.
صوی

وحقوق الت

تقوم 
الشركة

ت في واحد أو 
ف تشیر إلى أن ھناك تغییرا

ت الحقائق والظرو
بإعادة تقییم سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا إذا كان

صر الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید ال
أكثر من العنا

صل 
شركة التابعة عندما تح

الشركة
على السیطرة على الشركة التابعة ویتو

ف عندما 
ق

تفقد 
الشركة

ف للشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة 
صاری

ت والم
ت واإلیرادا

ت والمطلوبا
السیطرة على الشركة التابعة. تدرج الموجودا

ب 
ت المالیة الموحدة من تاریخ اكتسا

خالل السنة في البیانا
ال

شركة
ف 

السیطرة حتى تاریخ توق
الشركة

عن السیطرة على الش
ركة 

التابعة.
صر الدخل الشامل األخرى لمساھمي الشركة األم 

صر من عنا
تعود األرباح أو الخسائر وكل عن

للشركة
صة 

وإلى حقوق األقلیة(الح
صة غیر 

(الح
صدة حقوق األقلیة

غیر المسیطرة)، حتى لو كان ھذا یؤدي إلى عجز في أر
ضرورة، یتم إجراء 

المسیطرة). عند ال
ت المحاسبیة 

ت التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة تتماشى مع السیاسا
ت المالیة للشركا

ت على البیانا
تعدیال

للشركة
.

ف جمیع 
یتم حذ

ضمن 
ت 

ت النقدیة الناتجة عن عملیا
ف والتدفقا

صاری
ت والم

ت وحقوق المساھمین واإلیرادا
ت والمطلوبا

الموجودا
الشرك

ة
عند ا

لتوحید.

ت 
ضمن حقوق الملكیة. إذا فقد

صة الملكیة في الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، 
تتم معالجة التغیر في ح

الشركة
ال

سیطرة على 
ت 

ص غیر المسیطرة ومكونا
ص

صلة والح
ت ال

ت ذا
ت(بما في ذلك الشھرة) والمطلوبا

ف بالموجودا
شركة تابعة، فإنھا تلغي االعترا

حقوق الملكی
ضمن بیان الدخل 

ف بأي ربح أو خسارة ناتجة 
ة األخرى بینما یتم االعترا

الشامل 
ف بأي استثمار

الموحد. یتم االعترا
محتفظ بھ بالقیمة العادلة.

ت المالیة ل
ت المالیة الموحدة البیانا

تشمل البیانا
لشركة 

ت التابعة التالیة:
والشركا

صة المساھمة
ح

المباشرة وغیر المباشرة
كما في 

31
كانون األول

اإلسم
س

بلد التأسی
األنشطة

2018
2017

ت 
ت واالس�����تش�����ارا

س�����یریتل للخدما
صة

المساھمة المغفلة الخا
سوریة

صناعیة
األعمال التجاریة وال

واالستشاریة والخدمیة
99

%
99

%

ت المحدودة المسؤولیة
سیریتل مانجمن

سوریة
األعمال التجاریة 

صناعیة
وال

واالستشاریة والخدمیة
100

%
100

%
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2.
س اإلعداد والسیاسات المحاسبیة(تتمة)

أس

2.3
السیاسات المحاسبیة الھامة

التعامالت بالعمالت األجنبیة 
ت، ویتم تحویل 

ث ھذه التعامال
ف السائدة في تاریخ حدو

صر
ت األجنبیة خالل السنة بأسعار ال

ت التي تتم بالعمال
یتم تسجیل التعامال

ف 
صر

ت األجنبیة السائدة في تاریخ بیان المركز المالي والمعلنة من قبل م
ف العمال

صر
ت المالیة بأسعار 

ت والمطلوبا
صدة الموجودا

أر
سوریة المركزي. یت

م تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة 
للشركة

في 
بیان الدخل الشامل ال

موحد
.

إثبات اإلیراد
لنموذج  ت المقدمة للزبائن وفقاً

س المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ مقابل السلع أو الخدما
ف باإلیراد لیعك

یتم االعترا
م

ن 
ت 

س خطوا
خم

ت الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن.
للمحاسبة عن اإلیرادا

ب تطبیق 
یج

ت
السیاسا

التالیة عند اال
ف ب

عترا
ت:

اإلیرادا

ت
تقدیم الخدما

ت 
صاال

ت االت
ت الناتجة من خدما

تسجل اإلیرادا
الحقة ومسبقة الدفع

ت. عندما یقوم 
عند تقدیم الخدما

المشترك
بالدفع المسبق ی

صبح 
صبح لدى 

ت التزامھا باألداء ی
واستوف

ت أوالً
ب عقد ألداء ذلك المقابل. عندما تقوم الشركة بتقدیم الخدما

لدى الشركة التزام بموج
ت الذي

ب عقد حتى ذلك الوق
صید مسبق الدفع كالتزام بموج

ضة الناتجة عن بیع ر
ب عقد. یتم تسجیل المبالغ المقبو

صل بموج
الشركة أ

یستخدم فیھ 
المشترك

ت 
صوتیة والرسائل وخدما

ت ال
صاال

ت الناتجة من االت
ت. یتم تسجیل اإلیرادا

الخدمة وعندھا یتم تسجیلھا كإیرادا
ت خالل 

ت عندما یتم تقدیم الخدما
ضمنة في حزم الباقا

ت والمت
االنترن

فترة
العقد.

ت الفوائد
إیرادا

ت الفوائد عندما تستحق الفائ
ت إیرادا

یتم إثبا
دة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي.

ت ال
مبیعا

سلع
صل المباع إلى 

ت من بیع السلع(أجھزة المودم) في نقطة زمنیة معینة والتي یتم عندھا انتقال السیطرة على األ
ف باإلیرادا

یتم االعترا
الزبون، والتي عادة ما تكون عند تسلیم السلع للمشتري.

ضریبــة الدخــل
ب 

یتم احتسا
ضریبة الدخل بما یتوافق مع القوانین المالیة السوریة.

ضریبة الدخ
ت الحالیة المتعلقة ب

ت والمطلوبا
س الموجودا

یتم قیا
ل 

ت 
على المبلغ المتوقع استرداده أو دفعھ للجھا

ت السابقة بناًء
للفترة الحالیة والفترا

ضریبیة
ال

ضریب
ت وقوانین 

. إن معدال
ة الدخل 

ب مبلغ 
المستخدمة الحتسا

ضریبة الدخل ھي تلك الساریة كما في تاریخ بیان المركز المالي الموحد.
ص 

ص
مخ

ت الزمنیة المؤقتة في تاریخ 
ب المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام على كافة الفروقا

ضرائ
ب ال

یتم احتسا
بیان

المركز الما
لي

الموحد
. یتم 

ضریبیة المؤجلة في تاریخ 
ت ال

صید الموجودا
مراجعة ر

بیان
المرك

ز المالي
الموحد

ضھا في حالة توقع عدم إمكانیة االستف
ویتم تخفی

ادة 
أو كلیاً. ضریبیة جزئیاً

ت ال
من تلك الموجودا

ضریبي 
صل أو تسویة االلتزام ال

ضریبیة التي یتوقع تطبیقھا عند تحقق األ
ب ال

للنس ضریبي المؤجل وفقاً
صل وااللتزام ال

ب األ
یتم احتسا

المؤجل بناء على القوانین 
القائمة في تاریخ 

بیان
المركز المالي

الموحد
.

ضریبة الدخل 
ص 

ص
صة مخ

ضریبة، إذا كان ھناك حق قانوني قابل للتنفیذ لمقا
ت المالیة المتعلقة بال

ت والمطلوبا
صة الموجودا

یتم مقا
ت الرسمیة المسؤولة عن 

ضریبة والجھا
ضعة لل

س المؤسسة الخا
ضریبة الدخل المؤجلة ھي لنف

ث تكون 
بحی

ضریبة الدخل.

ف الفوائد
صاری

م
ت 

یتم إثبا
ف

صاری
م

الفوائد عندما تستحق الفائدة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي.

المخزون
ت المتكبدة على المخزون حتى 

صروفا
ف جمیع الم

صافي القیمة المتوقع تحقیقھا أیھما أقل. تمثل التكالی
یظھر المخزون بالتكلفة أو 

صولھ إلى موقعھ وشكلھ
و

س المتوسط المرجح. یحدد 
ف النقل على أسا

ضمنة تكلفة الشراء، الرسوم الجمركیة، وتكالی
الحالي والمت

ضافیة متوقع تحملھا حتى إتمام البیع.
ف إ

س سعر البیع التقدیري بعد حسم أي تكالی
صافي القیمة المتوقع تحقیقھا على أسا

النقد وما في حكمھ
ض بیان التد

لغر
ت النقدیة، فإن النقد وما في حكمھ یش

فقا
ت

صیرة األجل والتي 
صدة لدى البنوك وودائع ق

صندوق وأر
مل على نقد في ال

ف).
ب على المكشو

صدة السح
صرفیة(أر

ت الم
منھا التسھیال صوماً

لھا تواریخ إستحقاق ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ اإلیداع مخ
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س اإلعداد والسیاسات المحاسبیة(تتم

أس
ة)

2.3
السیاسات المحاسبیة الھامة

(تتمة)

ذمم مدینة
منھ صلي محسوماً

تدرج الذمم المدینة بمبلغ الفاتورة األ
ا

ض
ص لإلنخفا

ص
أي مخ

ض في القیمة 
ص لالنخفا

ص
في قیمتھا. یتم عمل مخ

ضھ 
(مثل احتمالیة عجز المدین أو تعر

صیل جمیع المبالغ المستحقة
ت عدم قدرة الشركة على تح

ضوعي یثب
عند وجود دلیل مو

صیلھا،
صیل عند عدم احتمال تح

ت مالیة جوھریة). یتم إعدام الذمم المدینة غیر القابلة للتح
صعوبا

ل
ض الق

یتم تخفی
یم ا

لمدرجة للذمم 
ص.

ص
ب المخ

المدینة من خالل استخدام حسا

تدني قیمة الموجودات المالیة

صول 
صل المالي أو مجموعة من األ

تقوم الشركة بتاریخ بیان المركز المالي الموحد بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل على تدني قیمة األ
ض القیمة نتیجة 

ضوعي على إنخفا
صول المالیة إذا، وفقط إذا، كان ھناك دلیل مو

صل أو مجموعة من األ
ض قیمة األ

المالیة. تنخف
لواحد أو أكثر من األحد

ت النقدیة 
ث أثر على التدفقا

ث خسارة)، ویكون لھذا الحد
صل(حد

ف األولي باأل
ت بعد اإلعترا

ث التي وقع
ا

ت تدل 
ضوعیة مؤشرا

صول المالیة التي یمكن تقدیرھا بموثوقیة. تشمل األدلة المو
صل المالي أو مجموعة من األ

المستقبلیة المقدرة لأل
ضین یو

ض أو مجموعة من المقتر
على أن المقتر

ث 
س أو إعادة تنظیم مالي حی

ت مالیة كبیرة أو إحتمال كبیر لإلفال
صعوبا

اجھون 
ف 

ت المؤجلة أو الظرو
ت النقدیة المستقبلیة المقدرة مثل الدفعا

س في التدفقا
ض قابل للقیا

ت الملحوظة إلى أن ھناك انخفا
تشیر البیانا

ت السداد.
صادیة المرتبطة بتعثرا

االقت

ت المسجلة بالتكل
الموجودا

فة المطفأة
:

صول المالیة التي تعتبر ھامة بشكل منفرد 
ضوعي على تدني القیمة بشكل منفرد لأل

تقوم الشركة أوال بتقییم ما إذا كان یوجد دلیل مو
ضوعي على تدني القیمة 

ت الشركة عدم وجود دلیل مو
صول المالیة التي ال تعتبر ھامة بشكل منفرد. وإذا حدد

أو بشكل جماعي لأل
صل مالي

أل
ت مشابھة 

ت سما
صول المالیة ذا

صل في مجموعة من األ
ضمین األ

أم ال، تقوم بت یتم تقییمھ بشكل منفرد، سواء كان ھاماً
صول المالیة التي یتم تقییم تدني قیمتھا بشكل منفرد والتي یت

ضمین األ
لمخاطر اإلئتمان ویتم تقییم تدني قیمتھا بشكل جماعي. ال یتم ت

م
ف بخس

أو یستمر اإلعترا
ائر ناجمة عن تدني قیمتھا في التقییم الجماعي لتدني القیمة.

س مبلغ الخسارة على أنھ الفرق بین القیمة 
صل، یتم قیا

ضوعي على تكبد خسارة ناجمة عن تدني في قیمة أ
في حال وجود دلیل مو

ت النقدیة المستقبلیة المقدرة(بإستثناء خسائر اال
صل والقیمة الحالیة للتدفقا

المدرجة لأل
ئتمان المستقبلیة التي لم یتم ت

صوماً
كبدھا) مخ

ف بمبلغ الخسارة 
ص ویتم االعترا

ص
ب المخ

صل من خالل حسا
ض المبلغ المسجل لأل

صل. یتم تخفی
صلي لأل

فيبسعر الفائدة الفعلي األ
بیان الدخل الشامل الموحد

 .

ث معین وقع بعد 
ضوعي بحد

ص، وكان یمكن ربط التغیر بشكل مو
إذا تغیر مبلغ خسارة تدني القیمة، في فترة الحقة بالزیادة او النق

ص.
ص

ب المخ
ف بھا سابقا بتعدیل حسا

س خسارة تدني القیمة المعتر
ف بتدني القیمة، یتم عك

اإلعترا

ذمـم دائنـة ومستحقـات
ت للمبالغ ا

ت المطلوبا
یتم إثبا

ت أو لم تتم المطالبة بھا من قبل 
ت المستلمة سواء تم

ضائع أو الخدما
لمستحقة السداد في المستقبل للب

المورد.

صات
ص

مخ

ث سابق، 
ت عند وجود التزام قانوني أو فعلي نتیجة حد

صا
ص

ت المخ
یتم إثبا

ومن 
ت الخارجیة المتجسدة في 

المرجح أن تكون التدفقا
ف المتعلق 

صرو
ض المبلغ الم

ضروریة من أجل تسدید االلتزام و یمكن عمل تقدیر معقول لمبلغ االلتزام. یتم عر
صادیة 

المزایا االقت
ص في

ص
بأي مخ

بیان الدخل الشامل الموحد
ت.

صم أي تسدیدا
بعد خ

ف بالموجـودات والمطلـ
الغاء اإلعتـرا

وبات المالیـة

الموجودات المالیة
صول المالیة المتشابھة 

صل المالي أو جزء من مجموعة من األ
صل المالي(أو جزء من األ

ف باأل
یتم إلغاء االعترا

–
ضى 

ب مقت
حس

-الحال) عند:
صل المالي، أو

ت النقدیة من األ
انتھاء الحقوق في استالم التدفقا

-
ث حال 

ف ثال
ت النقدیة بالكامل لطر

صل المالي، أو تحمل مسؤولیة دفع التدفقا
ت النقدیة لأل

قیام الشركة بنقل الحقوق بإستالم التدفقا
صل المالي 

ت تحویل، وإما(أ) قیام الشركة بنقل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األ
استالمھا بدون تأخیر جوھري من خالل ترتیبا

ب) إذا
بشكل جوھري، أو(

ت بتحویل 
صل المالي بشكل جوھري، لكن قام

لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع األ
صل.

السیطرة على األ
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س اإلعداد والسیاسات المحاسبیة(تتمة)

2.3أس
السیاسات المحاسبیة الھامة

(تتمة)

ف بالموجـودات والمطلـوبات المالیـة
الغاء اإلعتـرا

(تتمة)

الموجودات المالیة
(تتمة)

ت بمخاطر 
ت تحویل، فإنھا تقیم فیما إذا احتفظ

ت في ترتیبا
صل أو أنھا دخل

ت النقدیة أل
عندما تقوم الشركة بنقل حقوق استالم التدفقا

صل بشكل جوھري،
صل والى أي مدى. إذا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع ملكیة األ

ومنافع ملكیة األ
و

لم تحول 
صل المنقول إلى حد مشاركتھا المستمرة. في ھذه الحالة، تقوم 

ف باأل
صل المنقول، فإن الشركة تستمر باالعترا

السیطرة على األ
ت 

س الحقوق وااللتزاما
س یعك

ب على أسا
صاح

صل المنقول وااللتزام الم
ب. یتم تقییم األ

صاح
ف بااللتزام الم

باالعترا ضاً
الشركة أی

المحتفظ بھا من
قبل الشركة. 

ب من 
صل أو أكبر قیمة یمكن أن یطل

صلیة لأل
صل المنقول بالقیمة الدفتریة األ

ضمان لأل
یتم تقییم المشاركة المستمرة التي لھا شكل 

الشركة دفعھا، أیھما أقل.

ت المالیة
المطلوبا

ضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند استبدال 
یتم استبعاد االلتزام المالي عند انق

االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة، یتم م
ف بالفرق كربح أو خسارة في حاسبة 

ف بالتزام مالي جدید ویتم االعترا
صلي واعترا

ضاء لاللتزام المالي األ
ھذا التعدیل على أنھ انق

ب
یان 

الدخل الشامل الموحد
صة األدوات المالیة.

مقا
ت المالیة

صة بین الموجودا
یتم إجراء المقا

صافي في بیان المركز المالي الموحد إذا كان ھناك 
ت المالیة وإظھار المبلغ ال

والمطلوبا
ت 

صافي المبلغ لتحقیق الموجودا
س 

صة بین المبالغ المسجلة، وأن ھناك نیة لتسویتھا على أسا
حق قانوني قائم وملزم إلجراء المقا
ت.

ت الوق
ت في ذا

وتسویة المطلوبا

األربـاح الموزعـة على األ
سھـم العـادیـة

ت األرباح الموزعة على األسھم العادیة كالتزام على الشركة وتطرح من حقوق الملكیة عندما تتم الموافقة علیھا من قبل الھیئة 
یتم إثبا

العامة للمساھمین.

الموجودات الثابتة

ت الثابتة
تدرج الموجودا

ضمحالل في الق
بالتكلفة بعد حسم االستھالك المتراكم وأي ا

ت المتك
ضمن التكلفة النفقا

یمة،إن وجد. تت
بدة 
ض المتكبدة عن المشاریع االنشائیة طویلة األجل، إذا تم استیفاء شروط 

ف االقترا
ت الثابتة وتكالی

صر أساسي من الموجودا
إلستبدال عن

ت الثابتة
صر أساسیة من الموجودا

ت. عند استبدال عنا
االثبا

ت تكلفة 
على مراحل، تقوم الشركة بإثبا

ت
صر كموجودا

تلك العنا
منفردة 
ت یتم إدراج تكلفة المعاینة في القیمة المدرجة 

بأعمار إنتاجیة محددة واستھالك محدد. كذلك عند إجراء معاینة رئیسیة ألي من الموجودا
ت األخرى في

ت جمیع النفقا
ت. یتم إثبا

صل على أنھا تكلفة استبدال إذا تم استیفاء شروط اإلثبا
لأل

بیان الدخل ا
لشام

ل الموحد
ف.

صاری
كم

ت التالیة:
ت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودا

س القسط الثاب
ب االھتالك على أسا

یحس

2-
10

ت
سنوا

ت الشبكة
ت ومعدا

تجھیزا
4

ت
سنوا

ب وأجھزة مكتبیة
أجھزة حاسو

5
ت

سنوا
ت

السیارا
10

ت
سنوا

ت
ث ومفروشا

أثا
وأعمال مدنیة

ال یتم 
استھالك

ت
ت الثابتة قید التثبی

ضي والموجودا
األرا

.

س مستقبلي 
صول واألعمار اإلنتاجیة وطرق االستھالك في نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا على أسا

تتم مراجعة القیم المتبقیة لأل
إ

ذا 
ب األمر.

تطل

ت أي 
صادیة من استخدامھ أو بیعھ. یتم إثبا

صول على منافع اقت
ت الثابتة عند البیع أو عندما ال یتوقع الح

یتم استبعاد بند من الموجودا
صل) 

صل من البیع والقیمة المدرجة لأل
صافي النقد المح

صل(یتم احتسابھا على أنھا الفرق بین 
في ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد األ

بیان الدخ
ل الشامل الموحد

للفترة
صل.

التي یتم فیھا استبعاد األ
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(تتمة)

عقود اإلیجار التشغیلیة
ضمن 

ف 
صاری

ت عقود اإلیجار التشغیلیة كم
یتم إثبا

بیان الدخل الشامل الموحد
س 

على أسا
ت على مدى فترة التأجیر

القسط الثاب
.

إن 
جمیع عقود الشركة ھي عقود تشغیلیة.

الموجودات المعنویة
ص التردد

ص الشبكة النقالة وتراخی
ت المعنویة على قیمة ترخی

تشتمل الموجودا
ص البرامج.

ت وتراخی
ومزود اإلنترن

ص الشبكة ا
یتم اطفاء قیمة ترخی

لن
قالة على فترة 

20
ص، 

سنة وھي مدة الترخی
ویتم

ص التردد
إطفاء تراخی

صول 
ت من تاریخ الح

ا
على

ص
ترخی

التردد 
ولغایة 

31
كانون األول 

2034
ص

تاریخ انتھاء الترخی
،

ص 
بینما یتم اطفاء تراخی

ال
برامج على فترة 

5
ت.

سنوا
ت.

ت المعنویة قید التثبی
ال یتم إطفاء الموجودا

ت المعنویة عن
یتم تسجیل الموجودا

ت لإلطفاء وأیة 
صا

ص
منھا أیة مخ

د شرائھا بالتكلفة وفیما بعد یتم تقییمھا بالتكلفة مطروحاً
ت أعمار إنتاجیة محددة وغیر محددة.

ت ذا
ت المعنویة إلى موجودا

ت متعلقة بتدني قیمتھا. تقسم الموجودا
صا

ص
مخ

ت المعنویة التي لدیھا أعمار إنتاجیة محددة على مدى ا
یتم إطفاء الموجودا

ث تدني القیمة في 
صادیة ویتم تقییمھا من حی

ألعمار االقت
ت األعمار 

ت المعنویة ذا
ت المعنویة. تتم مراجعة فترة االطفاء وطریقة اإلطفاء للموجودا

حال وجود مؤشر لتدني قیم تلك الموجودا
المحددة في نھایة كل سنة مالیة على األقل.

ت في العمر الزمني 
إن التغیرا

ت 
للموجودا

ضمنة فیھ تتم معالجتھا 
صادیة المستقبلیة المت

إما بتغییر فترة اإلطفاء أو طریقة اإلطفاءالمعنویة أو التغیر في نمط استھالك المنافع االقت
-

ت في التقدیر المحاسبي. كما 
ت على أنھا تغییرا

أیھما أكثر مالئمة. وتعالج ھذه التغییرا
ت ا

ت المعنویة ذا
ف إطفاء الموجودا

صاری
تسجل م

لعمر المحدد في 
بیان الدخل الشامل الموحد

ث 
صر المشابھة لھا من حی

مع العنا
الطبیعة.

صل معنوي 
إما لكل أ ت المعنویة التي عمرھا الزمني غیر محدد، ال یتم إطفاؤھا ولكن تتم مراجعة التدني في قیمتھا سنویاً

أما الموجودا
ت المنتجة للنقد. تتم مراج

على حدة أو على مستوى الوحدا
لتحدید ما إذا كان العمر غیر المحدد  صل المعنوي سنویاً

عة العمر الزمني لأل
ت غیر ذلك، فإن التغییر من عمر زمني غیر محدد إلى عمر زمني محدد 

ت المالیة، وإذا ثب
ال یزال لھ ما یؤیده بتاریخ إعداد البیانا

س مستقبلي.
یكون على أسا

ب األرباح أو الخسائر عند استبعاد
یتم احتسا

صل ویتم 
صل من البیع والقیمة المدرجة لأل

صل معنوي على أنھا الفرق بین النقد المح
أ

إثباتھا في
بیان الدخل الشامل الموحد

ت المعنویة في 
ت خسائر تدني قیمة الموجودا

. یتم إثبا
بیان الدخل الشامل الموحد
.

التدني في قیمة الموجودات غیر المالیة

تقوم الشركة بعمل تقییم في تاریخ 
بیان

صل غیر مالي. 
ت تدني قیمة أ

ضوعي یثب
المركز المالي الموحد لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل مو

صل القابل لإلسترداد. إن 
صل، تقوم الشركة بعمل تقییم لمبلغ األ

ص تدني سنوي لأل
ب إجراء فح

إذا وجد مثل ھذا الدلیل، أو عندما یج
القیمة القابلة

تكلفة البیع أوقیمتھا قید االستخدام أیھما أعلى  صاً
صل أو الوحدة المنتجة للنقد ناق

صل ھي القیمة العادلة لأل
لإلسترداد لأل

ت 
ت النقدیة المستقلة إلى حد بعید عن تلك المنتجة من الموجودا

صل غیر منتج للتدفقا
صل على حدة، مالم یكن األ

والتي یتم تحدیدھا لكل أ
األخرى أو مجم

ت. 
وعة من الموجودا

صل، ویتم إظھار
صل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قیمتھا القابلة لإلسترداد، یكون ھناك تدني في قیمة األ

عندما تزید القیمة المدرجة لأل
صمھ

ت النقدیة المستقبلیة یتم خ
صل، فان التدفقا

صل بالمبلغ القابل لالسترداد. عند تقییم القیمة قید االستخدام لأل
األ

ا
إلى قیمتھا الحالیة 
صل. عند 

صة باأل
ت الحالیة للسوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الخا

س التقییما
ضریبة والذي یعك

صم ما قبل ال
بإستخدام معدل خ

ب. 
ف البیع، فإنھ یتم استخدام نموذج تقییم مناس

صم تكالی
تحدید القیمة العادلة بعد خ

لم تعد  ت بأن خسائر التدني المثبتة مسبقاً
یتم عمل تقییم في تاریخ بیان المركز المالي الموحد، حول ما إذا كان ھناك أي مؤشر یثب

صل أو الوحدة المنتجة للنقد. یتم 
ت. إذا وجد مثل ھذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لأل

ض
موجودة أو أنھا انخف

إسترداد خ
ت القابلة لالسترداد منذ 

ت المستخدمة لتحدید مبلغ الموجودا
فقط إذا كان ھناك تغییر في التقدیرا سارة التدني المثبتة مسبقاً

صل قیمتھ القابلة لالسترداد، 
ث ال تتجاوز القیمة المدرجة لأل

ت آخر خسارة تدني في القیمة. إن قیمة اإلسترداد محددة بحی
تاریخ إثبا

وأن ال تتجاوز ال
ت خسارة تدني للموجود في 

قیمة المدرجة التي كان من الممكن تحدیدھا، بعد حسم اإلستھالك، فیما لو لم یتم إثبا
ت في 

ت ھذه اإلستردادا
ت السابقة. یتم إثبا

السنوا
بیان الدخل الشامل الموحد
.
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.2
س اإلعداد والسیاسات المحاسبیة(تتمة)

أس

2.3
السیاسات 

المحاسبیة الھامة
(تتمة)

س القیمة العادلة
قیا

صل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في السوق بتاریخ 
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أ

صل أو نقل 
ض أن عملیة بیع اال

س القیمة العادلة مبني على افترا
ت المالیة. إن قیا

س األدوا
قیا

ث
االلتزام تحد

:
-

إما 
في 

صل أو االلتزام،
السوق األساسي لأل

-
صل أو االلتزام

ب السوق األساسي، في أكثر سوق مالئم لأل
أو عند غیا

.

لل على أن یكون السوق األساسي أو أكثر سوق مالئم متاحاً
شركة.

ت التي یعتمد علی
ضا

على االفترا
صل أو التزام بناًء

س القیمة العادلة أل
یتم قیا

ت عل
ھا المشاركون في السوق عند تسعیر ھذه األدوا

ى 
صادیة لھ

صالح اقت
ضل م

ض أن المشاركین في السوق یعملون على تحقیق أف
افترا

م.

صادیة من خالل 
ضل الفوائد االقت

ت غیر المالیة یأخذ باالعتبار قدرة المشاركین في السوق لتولید أف
س القیمة العادلة للموجودا

إن قیا
االستخدام 

ضل لھا.
صول أو من خالل بیعھا الى مشاركین آخرین في السوق یقومون باالستخدام األعلى واألف

ضل لأل
األعلى واألف

ت
قوم 

الشركة
س القیمة العادلة، وتعظیم استخدام 

ت كافیة لقیا
ف المحیطة والتي یتوفر لھا بیانا

باستخدام طرق تقییم مناسبة للظرو
ت المالئمة التي یمكن مالح

المعطیا
ت التي ال یمكن مالحظتھا

ظتھا و تقلیل استخدام المعطیا
.

ف 
صنی

الت
كمتداول وغیر متداول 

ف 
صن

ت متداولة وغیر متداولة. ت
ت ومطلوبا

ت في بیان المركز المالي الموحد كموجودا
ت والمطلوبا

ف الموجودا
صنی

تقوم الشركة بت
ت على أنھا متداولة عندما یكون:

-الموجودا
من المتوقع تحقق 

ض البیع أو أنھا ستستخدم خالل دورة التشغیل المعتادة
قیمتھا أو أن یكون محتفظا بھا بغر

-
ض االتجار

محتفظ بھا أساسا بغر
-

من المتوقع تحقق قیمتھا خالل اثنى عشر شھرا من تاریخ بیان المركز المالي 
-

أو أنھا تتمثل في نقدیة أو ما في حكمھا ما لم یكن ھناك قیود تمنع تبادلھا أو
استخدامھا في سداد التزام لمدة اثنى عشر شھرا على 

األقل بعد تاریخ بیان المركز المالي.
ت غیر متداولة.

ف كموجودا
صن

ت األخرى ت
جمیع الموجودا

ت على أنھا متداولة عندما یكون:
ف المطلوبا

صن
-ت

من المتوقع تسویتھا خالل دورة التشغیل المعتادة.
-

ض االتجار
محتفظ بھا أساسا بغر

-
تك

ون مستحقة التسویة خالل اثنى عشر شھرا من تاریخ بیان المركز المالي
-

س لدى الشركة حق غیر مشروط في تأجیل سداد االلتزام لمدة اثنى عشر شھرا على االقل بعد تاریخ بیان المركز المالي.
أو لی

ت غیر متداولة.
ت األخرى كمطلوبا

ف كافة المطلوبا
صنی

یتم ت

2.4
التغییرات في السیاس

صاحات
ات المحاسبیة واإلف

-السیاسات المحاسبیة المتعلقة باإلیرادات من العقود مع الزبائن
ت الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. 

ت للمحاسبة عن اإلیرادا
س خطوا

ت المحاسبیة الجدیدة لنموذج من خم
ت ھذه السیاسا

أسس
س المبلغ الذي تتوقع المنشأة 

ف باإلیراد لیعك
یتم االعترا

ت المقدمة للزبائن.
أن یكون لھا حق فیھ مقابل السلع أو الخدما

-
ت المحاسبیة الجدیدة من 

ب ھذه السیاسا
تتطل

الشركة
أن تقوم باالجتھاد 

والتقدیر
ف عن

، آخذًةبعین االعتبار جمیع الحقائق والظرو
د 

س على العقود مع الزبائن. وتحدد ھذه 
ت الخم

تطبیق كل خطوة من نموذج الخطوا
طریقة المحاسبة 

ضاً
ت المحاسبیة الجدیدة أی

ف األخرى المتعلقة بالعقد مباشرًة.السیاسا
صاری

ف المترتبة على العقود والم
صاری

عن الم
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2.
س اإلعداد والسیاسات المحاسبیة(تتمة)

أس

2.4
التغییرات في السیاسات المحاسبیة

صاحات
واإلف

(تتمة)

السیاسات 
المحاسبیة المتعلقة باإلیرادات من العقود مع الزبائن

(تتمة)

-
ت المحاسبیة الجدیدة بأثر رجعي معدل

ت الشركة بتطبیق ھذه السیاسا
قام

ت المالیة
ض البیانا

دون إعادة عر
، ونتج عن تطبی

قھ 
ت الخطوط مسبقة الدفع

ض إیرادا
انخفا

ت األداء الناجمة عن 
ت الوفاء بالتزاما

ب تغیر توقی
بسب

ت المتعلقة ب
ض والباقا

العرو
ال

ت 
خدما

المقدمة من قبل الشركة
.

-
ت المحاسبیة الجدیدة بأثر رجعي معدل فقط على العقود التي لم تنتھ كما في 

تم تطبیق ھذه السیاسا
1

كانون الثاني
2018
.

ت المحاسبیة ھو كالتالي:
إن أثر تطبیق ھذه السیاسا

األثر على بیان المركز المالي(زیادة 
ص)) كما في 

/ (نق
1

كانون الثاني 
2018
لیرة سوریة:

حقوق المساھمین والمطلوبات
المطلوبات المتداولة
صدة دائنة أخرى

أر
)

39,332,530
(

ت مؤجلة
إیرادا

786,650,591
ضریبة الدخل

ص 
ص

مخ
)

83,919,886
(

ت
المستحق الى الحكومة السوریة عن تقاسم اإلیرادا

)
235,995,177

(
ت

صاال
المستحق للھیئة الناظمة لقطاع االت

)
11,799,759

(
مجموع المطلوبات المتداولة

415,603,239
مجموع المطلوبات

415,603,239

األثر
على

األرباح المدورة
ص)) كما في 

(زیادة / (نق
1

كانون الثاني 
2018
:

لیرة سوریة

صید الختامي لألرباح المدورة كما في 
الر

31
كانون

األول 
2017

80,756,335,912
ف باالیرادات:

األثر الناتج عن التغیر في االعترا
صافي 

ت
اإلیرادا

)
786,650,591

(

ف:
صاری

ف بالم
األثر الناتج عن التغیر في االعترا

صة الحكومة السوریة
ح

ت
من اإلیرادا

235,995,177
ت السنویة للھیئة الناظمة

األجور والمساھما
لقطاع 

ت
صاال

االت
11,799,759

ف اإلداریة
صاری

الم
39,332,530

ضریبة الدخل
ف 

صرو
م

83,919,886

مجموع التعدیالت
)

415,603,239
(

صید االفتتاحي لألرباح المدورة
الر

كما في 
1

كانون الثاني 
2018

(بعد 
التعدیل الناتج عن التغییر في السیاسات المحاسبیة المتعلقة باالیرادات)

80,340,732,673
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.2
س اإلعداد والسیاسات المحاسبیة(تتمة)

2.5أس
أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات الـمحـاسـبـیـة

ب من إدارة ال
ت المالیة الموحدة تتطل

إن عملیة إعداد البیانا
شركة

ف 
صاری

ت والم
ت تؤثر في مبالغ االیرادا

ت واجتھادا
القیام بتقدیرا

ت
ت والمطلوبا

والموجودا
ت المرفقة

صاحا
واإلف

ضمن 
ت المالیة. إن عدم التأكد المت

صرح عنھا في تاریخ البیانا
ت المحتملة الم

وااللتزاما
ت ھامة في القیم الحالیة ل

ت اإلدارة قد یؤدي الى تعدیال
ت وتقدیرا

في اجتھادا
ت المقدرة في المستقبل

ت والمطلوبا
لموجودا

.

ت المالیة
ث غیر المؤكدة في تاریخ البیانا

ت المستقبلیة لألحدا
ت الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرا

ضیا
إن الفر

الموحدة وال
تي

قد 
ینتج عنھا 

مخاطر ھامة
ت الظاھرة في 

ت والمطلوبا
صدة الموجودا

ت جوھریة في أر
من الممكن أن تؤدي إلى تعدیال

ت المالیة
البیانا

الموحدة
في

السنة المالیة الالحقة ھي كما یلي
:

مبدأ االستمراریة
س مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من حالة عدم 

ت إدارة الشركة بتقدیر مدى قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أسا
قام

االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم 
التیقن المستقبلیة فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لدیھا الموارد 
ت على درایة بأیة امور 

الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیس
ھامة حول قدرة الشركة على االستمرار ك

جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكاً
ت المالیة 

علیھ، فقد تم إعداد البیانا
منشأة مستمرة. بناًء

س مبدأ االستمراریة.
الموحدة على أسا

اإلیرادات من العقود مع الزبائن
ت الشركة 

طبق
ت

التقدیرا
التالیة التي تؤثر بشكل كبیر على تحدید 

قیمة
ت

اإلیرادا
من العقود مع 

الزبائن
ت

وتوقی
ت

حققھا
والتي تشمل

:
-

تحدید
ت األداء 

التزاما
في

ت
مبیعا

حزم
ت

الباقا
 ،

-
تحدید 

سعر البیع 
اإلفرادي

لكل 
التزام أداء على حدى

،
-

توزیع إجمالي سعر المعاملة على على جمیع التز
ا

ت األداء المشار
ما

الیھا في ھذه 
الحزم

 ،
-

ضافة إلى 
باإل

ت الوفاء بكل 
تحدید توقی

التزام
أداء.

تدني
قیم الموجودات غیر المالیة

یكون ھناك 
ض

انخفا
صل أو الوحدة المنتجة للنقد قیمتھا القابلة لإلسترداد والتي ھي قیمتھا 

في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لأل
ف البیع أو قیمتھا قید اإلستخدام

تكالی صاً
العادلة ناق

ت المت
ف البیع على البیانا

تكالی صاً
ب القیمة العادلة ناق

ــ أیھما أعلى. یعتمد احتسا
وفرة 
ضافیة 

ف اإل
التكالی صاً

صول مماثلة أو أسعار السوق الممكن مالحظتھا ناق
س تجاریة أل

ت البیع الملزمة والتي تتم على أس
من معامال

ل ب القیمة قید اإلستخدام وفقاً
صل. یتم احتسا

لبیع األ
ت النقدیة من 

ص التدفقا
صومة. یتم استخال

ت النقدیة المخ
نموذج تقییم التدفقا

ضمن أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم 
ت الخمسة القادمة دون أن تت

المیزانیة للسنوا
الشركة

ت المستقبل
بھا بعد أو االستثمارا

یة الھامة 
ض

صل من وحدة إنتاج النقد الخا
التي ستعمل على تحسین أداء األ

صم 
ص. إن القیمة القابلة لالسترداد حساسة بالنسبة لمعدل الخ

عة للفح
ومعدل النمو المستخ

ت النقدیة الواردة المتوقعة مستقبالً
ت النقدیة مثلما ھي حساسة بالنسبة للتدفقا

المستخدم في نموذج تقییم التدفقا
م د

ض التقدیر المستقبلي.
ألغرا

األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة 
والموجودات المعنویة

ب االطفاء. یتم تحدید ھذا 
ت المعنویة لحسا

ب االستھالك والموجودا
ت الثابتة لحسا

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودا
صل وطبیعة التآكل والتقادم الفني والتجاري. تقوم اإلدارة

التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فیھا استخدام األ
،

س 
على أسا

صي االستھالك واالطفاء المستقبلي عندما تعتقد 
ص

ت الثابتة والمعنویة. یتم تعدیل مخ
سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجیة للموجودا

ت السابقة.
ف عن التقدیرا

اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجیة تختل

ضمحالل المخزون
ا

صافي القیمة المتوقع تحقیقھ
یـدرج المخزون بالتكلفة أو 

صافي 
صبح المخزون تالفا أو متقادماً، یتم عمل تقدیر ل

ا، أیھما أقل. عندما ی
القیمة المتوقع تحقیقھا. یتم عمل ھذا التقدیر بشكل فردي على المبالغ الھامة. أما المبالغ غیر الھامة بشكل فردي ولكنھا تالفة أو مت
ق

ادمة، 
لنوع المخ ص وفقاً

ص
فیتم تقییمھا بشكل جماعي ویطبق المخ

ت
على أسعار البیع التاریخیة. یتم إثبا

ف، بناًء
زون ودرجة التقادم أو التل

ت المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في 
أي فرق بین المبالغ الفعلیة المحققة في الفترا

بیان الدخل الشامل الموحد
.

شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 

ال
مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
ضاحا

إی
ت المالیة الموحدة

ت حول البیانا
31

كانون
األول 

2018
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2.
س اإلعداد والسیاسات المحاسبیة(تتمة)

2.5أس
أھـم االجتھادات 

والـتقـدیـرات الـمحـاسـبـیـة(تتـمة)

تدني قیم الذمم
التجاریة المدینة 

صیل المبالغ بالكامل غیر محتمل. یتم عمل ھذا التقدیر 
صیل عندما یكون تح

یتم عمل تقدیر لمبالغ الذمم التجاریة المدینة القابلة للتح
ت مواعید استحقاقھا، یتم تقییمھا بشكل جماعي ویتم 

بشكل فردي على المبالغ الھامة. أما المبالغ غیر الھامة بشكل فردي، والتي فات
ص وف

ص
عمل مخ

ت مواعید االستحقاق. 
لمدة فوا قاً

ت المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في 
صلة في الفترا

ت أي فرق بین المبالغ الفعلیة والمح
یتم إثبا

بیان الدخل الشامل ال
موحد
.

ضریبة الدخل 
صافي مدى 

ب 
للقوانین ساریة المفعول بما في ذلك احتسا ضریبة الدخل وفقاً

تقوم إدارة الشركة بتقدیر 
ضری

ض لل
التعر

بة المتوقعة لكل 
ضریبیة 

ض التقاریر ال
ت المالیة المعدة وألغرا

ض بنود البیانا
ت المختلفة لبع

ت المؤقتة الناتجة عن المعامال
ضریبي وتقدیر الفروقا

بند 
المحلیة.

ضریبیة المؤجلة للمدى الذي یمكن خاللھ االستفادة منھا، وتعتمد االستفادة
ت ال

كما یتم تسجیل الموجودا
ت

ضریبیة المؤجلة.من الموجودا
ت ال

ٍف الستغالل تلك الموجودا
ضریبة كا

ضع لل
ضریبیة المؤجلة على إمكانیة الشركة تحقیق دخل خا

ال

ضمحالل قیمة أجھزة البث الخلوي
ص ا

ص
مخ

تقوم 
ث

ضمحالل قیمة أجھزة الب
ص عن ا

ص
إدارة الشركة بتقدیر مخ

الخلوي
ب 

ضرار التي قد تلحق بھا بسب
ث نتیجة األ

والتي قد تحد
ث التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة.

.3األحدا
معلومات القطاعات

على األنشطة التشغیلیة للشركة
ت األعمال الرئیسیة وبناًء

لقطاعا ب الربحیة وفقاً
ض اإلدارة یتم احتسا

ألغرا
التي تنقسم إلى 

خمسة
ت تشغیل على النحو التالي:

•قطاعا
ال

خطوط 
الحقة الدفع

•
ال

خطوط 
مسبقة الدفع

•
ث

خطوط الجیل الثال
•

ب
تجوال الزائرین األجان

•
مزود خدمة اال

ت
نترن

ص الموارد وتقییم األداء. ویتم تقییم أداء كل 
صی

ت حول تخ
ت األعمال كل على حدة التخاذ القرارا

ب اإلدارة نتائج تشغیل وحدا
تراق

ت 
ض الحاال

على أرباح أو خسائر التشغیل والتي فى بع
قطاع بناًء

–
ضح الجدول التالي

كما یو
–

ب مختلفة عن قی
س بأسالی

تقا
س 

ا
الربح والخسارة في البیان

ت المالیة الموحدة.
ا

إ
ھي مكتسبة في الجمھوریة العربیة السوریة 

ت األعمال المذكورة أعاله جوھریاً
ت وأرباح الشركة من وحدا

ن جمیع مبیعا
فیما عدا

ت التجوال الدولي الخارجي
ایرادا

.

ت 
إن إیرادا

ت 
مزود خدمة اإلنترن

ت مع الحكومة السوریة.
ضع إلى تقاسم اإلیرادا

ال تخ

ف الفعلیة 
صاری

ت الشركة ككل، ویتم تحمیل الم
س نسبة مشاركة كل قطاع في تحقیق إیرادا

ف المشتركة على أسا
صاری

یتم توزیع الم
ت بشكل مباشر على القطاع الذي تعود الیھ

صة بكل نوع من أنواع اإلیرادا
الخا

.
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(تتمة).3 معلومات القطاعات
المجموعأخرى غیر موزعةمزود خدمة االنترنترین األجانبئتجوال الزاخطوط الجیل الثالثالخطوط المسبقة الدفعالخطوط الالحقة الدفع2018

ةیسوررةیلةیسوررةیلةیسوررةیلةیسوررةیلةیسوررةیلةیسوررةیلةیسوررةیل

184,837,462,999-18,783,496,453122,078,975,69742,826,296,5421,114,920,76033,773,547المفوترةإجمالي اإلیرادات
)273,192,417(---)353,296,932(834,43279,270,083صافي التغیرات في اإلیرادات المؤجلة للباقات المفعلة غیر المستھلكة

-------صافي التغیر في اإلیرادات غیر المفوترة
)423,273,408(---)43,439,023()29,212,520()350,621,865(خصم مبیعات

184,140,997,174-18,433,709,020122,129,033,26042,429,560,5871,114,920,76033,773,547صافي اإلیرادات

)36,573,069,873(--)220,767,877()8,509,425,850()24,146,425,700()3,696,450,446(حصة الحكومة السوریة من اإلیرادات
)2,737,080,365(--)16,557,591()637,076,305()1,806,224,084()277,222,385(االتصاالتالناظمة لقطاع األجور والمساھمات السنویة للھیئة

144,830,846,936-14,460,036,18996,176,383,47633,283,058,432877,595,29233,773,547حصة سیریتل من اإلیرادات

)1,875,574,579(--)11,081,381()1,238,070()1,692,182,473()171,072,655(مع الشركة السوریة لالتصاالتالصادرمصاریف الربط البیني
)40,054,171,587(-)4,121,234()402,250,386()5,700,131,010()28,132,734,667()5,814,934,290(مصاریف مباشرة أخرى

102,901,100,770-8,474,029,24466,351,466,33627,581,689,352464,263,52529,652,313مجمل الربح

)6,316,014,825(-)746,567()1,210,971()1,356,295,477()4,637,494,005()320,267,805(مصاریف البیع والتسویق 
)25,600,299,922(-)6,369,064()664,356,072()5,739,309,129()16,823,979,071()2,366,286,586(المصاریف اإلداریة

)1,044,404,086(-)318,590()6,358,807()238,262,720()692,884,090()106,579,879(استھالكات 
249,542,497-26,384,437168,363,54153,220,9901,471,181102,348بالصافيإیرادات أخرىومصاریف

70,189,924,434-22,320,440)206,191,144(5,707,279,41144,365,472,71120,301,043,016التشغیل(خسارة)ربح

)471,169,374()471,169,374(-----فروق القطع المحققة
245,991,364245,991,364-----المحققةفروق تقییم القطع غیر 

34,263,31734,263,317-----إیردات الفؤائد
)457,500,000()457,500,000(-----مصاریف الفوائد

69,541,509,741)648,414,693(22,320,440)206,191,144(5,707,279,41144,365,472,71120,301,043,016قبل الضریبة(الخسارة)الربح

)10,935,919,671()10,935,919,671(-----ضریبة الدخل
58,605,590,070)11,584,334,364(22,320,440)206,191,144(5,707,279,41144,365,472,71120,301,043,016السنة(خسارة)صافي ربح

41,993,921,176ةمصاریف رأسمالی
21,131,082,316اإلستھالكات واإلطفاءات
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(تتمة)معلومات القطاعات.3
المجموعأخرى غیر موزعةمزود خدمة االنترنترین األجانبئتجوال الزاالثالثخطوط الجیلالخطوط المسبقة الدفعالخطوط الالحقة الدفع2017

ةیسوررةیلةیسوررةیلةیسوررةیلةیسوررةیلةیسوررةیلةیسوررةیلةیسوررةیل

167,261,814,246- 1,388,738,36525,388,755 38,603,256,862 17,976,607,047109,267,823,217المفوترةإجمالي اإلیرادات
-------صافي التغیرات في اإلیرادات المؤجلة للباقات المفعلة غیر المستھلكة

)1,322,440,002(-)695,750(-(835,117,872) -)486,626,380(غیر المفوترةاإلیراداتصافي التغیر في 
(368,615,874) --- (25,067,168) (20,532,739) (323,015,967) خصم مبیعات

165,570,758,370-24,693,005 1,388,738,365 17,166,964,700109,247,290,47837,743,071,822صافي اإلیرادات

(48,943,338,583)--(412,934,999) (11,330,445,807)(32,074,083,816)(5,125,873,961)حصة الحكومة السوریة من اإلیرادات
(2,447,166,929) --(20,646,750) (566,522,290) (1,603,704,191) (256,293,698)االتصاالتالناظمة لقطاع األجور والمساھمات السنویة للھیئة

114,180,252,858-24,693,005 955,156,616 25,846,103,725 75,569,502,471 11,784,797,041حصة سیریتل من اإلیرادات

(2,498,844,048) -- (12,288,369) - (2,283,140,448)(203,415,231)مع الشركة السوریة لالتصاالتالصادرمصاریف الربط البیني
(35,765,440,415)-(1,449,601) (682,156,393)  (4,930,182,178)  )24,935,790,045()5,215,862,198(مصاریف مباشرة أخرى

75,915,968,395-6,365,519,61248,350,571,97820,915,921,547260,711,85423,243,404مجمل الربح

(4,620,024,388)--)730,122((894,277,817)  )3,506,927,935((218,088,514)  مصاریف البیع والتسویق 
(21,490,179,106)--)651,977,026()4,843,286,070()13,551,770,312()2,443,145,698(المصاریف اإلداریة

(653,444,980)--(5,861,822) (42,830,701) (483,759,815) (120,992,642) استھالكات 
142,072,347-45,838,704386,44832,768  10,193,28785,621,140 بالصافيإیرادات أخرىومصاریف

49,294,392,268-23,276,172  (397,470,668)  15,181,365,663  3,593,486,04530,893,735,056التشغیل(خسارة)ربح

295,724,987 295,724,987 -----فروق القطع المحققة
340,914,371 340,914,371 -----فروق تقییم القطع غیر المحققة

147,198,362 147,198,362 -----إیردات الفؤائد
(275,000,000) (275,000,000) -----مصاریف الفوائد

23,276,172508,837,72049,803,229,988(397,470,668) 15,181,365,663 3,593,486,04530,893,735,056قبل الضریبة(الخسارة)الربح

(7,839,140,951) (7,839,140,951)-----ضریبة الدخل
41,964,089,037(7,330,303,231)23,276,172 (397,470,668)15,181,365,663 3,593,486,04530,893,735,056السنة(خسارة)صافي ربح

52,978,498,598مصاریف رأسمالیھ
19,719,219,920اإلستھالكات واإلطفاءات
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4.
صافي اإلیـرادات

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

 17,976,607,047
18,783,496,453

ت الحقة الدفع المفوترة 
إیرادا

)*
(

 109,267,823,217
122,078,975,697

ت مسبقة الدفع 
إیرادا

)*
(

 38,603,256,862
42,826,296,542

ث المفوترة
ت الجیل الثال

إیرادا
 1,388,738,365

1,114,920,760
ب 

ت تجوال الزائرین األجان
إیرادا

)*
(

 (1,322,440,002)
-

ت غیر المفوترة 
ت في اإلیرادا

صافي التغیرا
-

(273,192,417)
ت في 

صافي التغیرا
اإل

ت
یرادا

المؤجلة
ت المفعلة غیر المستھل

للباقا
كة

 25,388,755
33,773,547

ت مزود خدمة اإل
إیرادا

ت المفوترة
نترن

 (368,615,874)
(423,273,408)

ت
صم مبیعا

خ
 165,570,758,370

184,140,997,174

ضمن 
ب تت

ت تجوال الزائرین األجان
ت الالحقة والمسبقة الدفع وایرادا

(*)  إن اإلیرادا
ت الربط البیني الوارد من الشركة 

بنود ایرادا
ت وھي على الشكل التالي:

صاال
السوریة لالت

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

 185,811,524
148,452,205

ت الربط البیني الوارد 
ایرادا

-
الحقة الدفع

 1,465,297,199
1,145,017,070

ت الربط البیني الوارد 
ایرادا

-
مسبقة الدفع

5,641,076
4,044,515

ت الربط البیني الوارد 
ایرادا

-
ب

تجوال الزائرین األجان
 1,656,749,799

1,297,513,790

شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 

ال
مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
ضاح
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ت حول البیانا
ا
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5.
صة الحكومة السوریة

ح
من 

اإلیرادات
2017

8
201

لیرة سوریة
لیرة سوریة

165,570,758,370
184,140,997,174

صافي اإلیرادات

یطرح: 
(2,504,862,800)

(1,875,574,579)
صادر مع الشركة

ف الربط البیني ال
صاری

م
ت

صاال
السوریة لالت

(322,983,922)
(238,047,926)

صادر مع شركاء التجوال
ف الربط البیني ال

صاری
م

1,322,440,002
-

ت غیر المفوترة 
ت في اإلیرادا

صافي التغیرا
-

273,192,417
ت المفعلة غیر المستھلكة

ت المؤجلة للباقا
ت في اإلیرادا

صافي التغیرا
(25,388,755)

(33,773,547)
ایراد

ت
ا

مزود خدمة اإل
ت المفوترة

نترن
ف: 

ضا
ی

368,615,874
423,273,408

ت
صم مبیعا

خ
164,408,578,769

182,690,066,947
ضع لتقاسم اإلیرادات

الخا

30
%

20
%

ت
نسبة تقاسم اإلیرادا

49,322,573,631
36,538,013,389

ضعة لتقاسم االیراد
صة الحكومة السوریة من االیرادات الخا

ح
ف: 

ضا
ی

(392,541,740)
-

ت غیر المفوترة
صة الحكومة من اإلیرادا

صافي التغیر في ح
13,306,692

11,029,905
صة الحكومة 

ح
ضافیة غیر مرتبطة باإلیراد

السوریة من بنود أخرى ا

-
24,026,579

ت المفعلة
ت المؤجلة للباقا

صة الحكومة من االیرادا
صافي التغیر في ح

غ
یر 

المستھلكة
48,943,338,583

36,573,069,873
إ

صة الحكومة السوریة من اإلیرادات
جمالي ح

صة الحكومة السوریة
تتوزع ح

من 
ت على الشكل التالي

اإلیرادا
:

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

5,254,385,815
3,684,963,079

ت الحقة الدفع
إیرادا

32,074,271,648
24,067,272,466

ت مسبقة الدفع
إیرادا

11,580,981,169
8,565,009,967

ث
ت الجیل الثال

إیرادا
412,934,999

220,767,877
ب

ت تجوال الزائرین األجان
إیرادا

(392,541,740)
-

ت غیر المفوترة
صة الحكومة من اإلیرادا

صافي التغیر في ح

-
24,026,579

ت
ت المؤجلة للباقا

صة الحكومة من اإلیرادا
صافي التغیر في ح

المفعلة غی
ر 

المستھلكة
13,306,692

11,029,905
ضافیة غیر

بنود أخرى ا
مرتبطة باإلیراد

48,943,338,583
36,573,069,873
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9.
ف البیـع والتسـویق

صـاری
م

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة 

 3,543,992,740
4,281,627,125

ت الموزعین
عموال

935,301,651
1,839,267,152

دعایة وإعالن
 140,729,997

195,120,548
أخرى

4,620,024,388
6,316,014,825

10
.

ف اإلداریـة
صـاریـ

الم
2017

2018
لیرة سوریة 

لیرة سوریة 

 8,278,537,919
9,207,049,859

ب اإلدارة
أتعا

ضاح 
(إی

35
(

5,340,993,292
6,995,090,302

ت
ب وأجور ومكافآ

روات
37,998,442

274,750,225
ت منافع الموظفین

ص عن بدال
ص

مخ
ضاح 

(إی
27

(
2,192,684,259

3,316,063,683
نقل موظفین و

سفر
و

إقامة 
1,714,096,082

1,628,402,983
ت ومنافع

إیجارا
192,611,306

173,755,321
ت

ث واستشارا
ت وأبحا

ب مھنیة ودراسا
أتعا

 944,258,082
453,765,465

ف
صرو

م
ضاح 

صیلھا(إی
ص دیون مشكوك في تح

ص
مخ

22
(

 (168,071,994)
20,721,146

ف
صرو

م
(استرداد)

ضاح 
ص قطع غیار بطیئة الحركة(إی

ص
مخ

19
(

 1,633,998
8,340,616

حمایة و نظافة
 76,035,988

68,656,006
ت ومواد مختلفة

قرطاسیة ومطبوعا
  74,582,366

102,260,520
رسوم بنكیة 

ورسوم كفالة بنكیة
661,834,989

712,862,222
صیانة

 94,363,268
194,052,558

رسوم حكومیة
 226,681,719

299,094,015
ب

تدری
 295,492,623

410,709,962
تأمین

 671,655,351
507,188,984

حملة دعم أسر الشھداء
854,791,416

1,227,536,055
أخرى

21,490,179,106
25,600,299,922

11
.

فروق
تقییم

ب التعمیم رقم(القطع غیر المحققة
بموج

12
صادر عن ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة بتاریخ 

) ال
15

شباط 
2015

ب 
ف بالمكاس

فقد تم االعترا
ت األجنبیة(فروق تقییم القطع 

الناتجة عن اعادة تقییم البنود النقدیة بالعمال
صل في بیان الدخل

غیر المحققة) في بند منف
ا

لشامل
الموحد، 

ت في حقوق الملكیة الموحد
ب عن األرباح المدورة في كل من بیان المركز المالي الموحد وبیان التغیرا

صل ھذه المكاس
كما تم ف

.

لھذا التعمیم، ال یتم اقتطاع احتیاطي اجباري أو اختیاري من ھذه األرباح، كما ال  وفقاً
ت 

یجوز توزیعھا على المساھمین أو كمكافآ
س اإلدارة أو

لمجل
ضمھا لألرباح المدورة أو رسملتھا.

شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 

ال
مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
ضاح

إی
ت المالیة الموحدة

ت حول البیانا
ا

31
كانون
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6.
صاالت

تمثلاألجور والمساھمات السنویة للھیئة الناظمة لقطاع االت
ت

ھذه األجور والمساھما
0.5

%
ضعة لتقاسم االیراد 

ت الخا
من اإلیرادا

لقاء 
ص السنوي 

أجر الترخی
و 

0.5
%

ت 
من اإلیرادا

ضعة لتقاسم االیراد 
الخا

كأ
ت

ت المستخدمة باستثناء الترددا
صاال

جور لقاء موارد االت
و 

0.5
%

ضعة لتقاسم االیراد 
ت الخا

من اإلیرادا
كأ

جور لقاء 
صندوق الخدمة الشاملة

المساھمة في 
.

7.
صاالت

صادر مع الشركة السوریة لالت
ف الربط البیني ال

صاری
م

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

 209,459,411
171,072,655

صادر
ف الربط البیني ال

صاری
م

-
الحقة الدفع 

 2,283,115,020
1,692,182,473

صادر 
ف الربط البیني ال

صاری
م

-
مسبقة الدفع

-
1,238,070

صادر 
ف الربط البیني ال

صاری
م

-
ث

الجیل الثال
 12,288,369

11,081,381
صادر 

ف الربط البیني ال
صاری

م
-

ب
تجوال الزائرین األجان

 2,504,862,800
1,875,574,579

ینزل: 
(6,018,752)

-
صادر غیر المفوترة 

ف الربط البیني ال
صاری

صافي التغیر في م
و

أخرى
2,498,844,048

1,875,574,579

8.
ف مباشرة أخرى

صـاریـ
م

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

1,772,922,089
1,686,983,162

ضاح 
ت المعنویة(إی

ف إطفاء الموجودا
صرو

م
15

(
17,292,852,851

18,399,695,068
استھالك

ت 
ت ومعدا

تجھیزا
ث الخلیوي 

الب
)

ضاح
إی

14
(

(2,992,965,431)
(4,035,889,784)

استرداد
ث الخلوي

ضمحالل قیمة أجھزة الب
ص ا

ص
مخ

ضاح 
(إی

27
(

9,622,697,131
12,930,482,972

ف بنى تحتیة وأخرى
صاری

م
1,782,888,203

1,633,225,141
ت وتأمین

إیجارا
(224,794,000)

-
استرداد

ت أخرى
صا

ص
مخ

7,125,592,764
6,972,581,936

صیانة
807,742,890

1,705,805,240
ضافة

ت الم
ف مزودي الخدما

تكالی
282,150,804

246,045,688
ت ا

ف الترابط مع شركا
صاری

م
لتجوال

296,353,114
515,242,164

ف 
ت ھوات

تكلفة الدعم وبطاقا
المشتركین والشحن المباعة

35,765,440,415
40,054,171,587

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

 262,719,291
276,372,231

األجور
ت

والمساھما
من اإل

ت الحقة الدفع
یرادا

 1,603,713,582
1,805,045,435

األجور
ت

والمساھما
من اإل

ت مسبقة الدفع
یرادا

 579,049,058
642,375,748

األجور
ت

والمساھما
من إ

ث
ت الجیل الثال

یرادا
 20,646,750

16,557,591
األجور

ت
والمساھما

من 
ت تجوال الزائرین 

إیرادا
ب

األجان
 (19,627,086)

-
األجور

ت
والمساھما

ت غیر المفوترة
من اإلیرادا

-
(4,097,883)

صافي 
التغیر في

ت 
ت المؤجلة للباقا

ت من اإلیرادا
األجور والمساھما

المفعلة الغیر مستھلكة
 665,334

827,243
األجور

ت
والمساھما

من 
ضافیة غیر مرتبطة باإلیراد

بنود أخرى ا
 2,447,166,929

2,737,080,365

شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 

ال
مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
ضاح

إی
ت المالیة 

ت حول البیانا
ا

الموحدة
31

كانون
األول 

2018

25

12
.

ضریبـة الدخـل
ا

ضریبة الدخل ھي كما یلي:
ص 

ص
ن الحركة على مخ

2018
2017

لیرة سوریة 
لیرة سوریة

صید في بدایة السنة
الر

8,406,026,943
 5,887,254,303

ضریبي
األثر ال

الناتج عن التغیر في السیاسا
ت 

المحاسبیة المت
علقة 

ت
باإلیرادا

(*)
)

83,919,886
(

-

ضریبة الدخل عن السنة
ف 

صرو
م

10,886,703,231
7,836,504,927

ضاح 
ت سابقة(إی

ضریبة الدخل عن سنوا
ف 

صرو
م

36
(

49,216,440
 2,636,024

ضریبة المدفوعة
ال

خالل السنة
)

7,875,016,791
(

)
5,320,368,311

(

صید في نھایة السنة
الر

11,383,009,937
8,406,026,943

(*)
ضریبیة(

ت 
ت بأثر رجعي ُمعدل فروقا

ت المحاسبیة المتعلقة باالیرادا
نتج عن تطبیق السیاسا

تم
ضریب

ضمن 
تسدیدھا 

ة الدخل لعام 
2017

ضریبة الدخل في بدایة عام 
ص 

ص
ت إلى تعدیل مخ

ت قد أد
)، ھذه التعدیال

2018
ت عند اعداد البیان 

. وسیتم تسویة ھذه الفروقا
ضریبي الموحد لعام 

ال
2018
.

صلة كما یلي:
ضریبي والربح المحاسبي مف

إن العالقة بین الربح ال
2018

2017
لیرة سوریة 

لیرة سوریة

ضریبة في بیان الدخل 
الربح المحاسبي قبل ال

الشامل 
الموحد 

69,541,509,741
49,803,229,988

ضریبة
ضعة لل

ت غیر الخا
ف واالیرادا

صاری
ت الم

تعدیال
صول

للو
ضریبي

للربح ال
(*)

)
4,828,822,511

(
)

3,276,789,468
(

ضریبي لشركة سیریتل موبایل تیلیكوم
الربح ال

64,712,687,230
46,526,440,520

ضریبة الدخل
معدل 

14
%

14
%

ضریبة الدخل عن السنة لشركة سیریتل موبایل تیلیكوم
ف 

صرو
م

9,059,776,212
6,513,701,673

ت التابعة
ضریبة الدخل عن الشركا

ف: 
ضا

ی
11,003,551

6,145,690

ضریبة الدخل الموحدة
مجموع 

9,070,779,763
6,519,847,363

ضریبة إعادة االعمار 
ف: 

ضا
ی

907,077,976
651,984,736

ف: 
ضا

ی
رسم

اإلدارة المحلیة 
10

%
907,077,976

651,984,736

ف : 
ضا

ی
صرفیة 

ت الفوائد الم
س األموال عن ایرادا

ضریبة ریع رؤو
1,767,516

12,688,092

ضح في بیان الدخل
ضریبة الدخل المو

ف 
صرو

م
الشامل

الموحد 
10,886,703,231

7,836,504,927

شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 

ال
مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
ضاح

إی
ت المالیة الموحدة

ت حول البیانا
ا

31
كانون

األول 
2018
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12
.

ضریبـة الدخـل
( تتمة)

 (*)
یتكون بند 

صول
ضریبة للو

ضعة لل
ت غیر الخا

ف واالیرادا
صاری

ت الم
تعدیال

ضریبي
للربح ال

من 
فروق تقییم القطع غ

یر المحققة 
و

استرداد
ث الخلوي 

ضمحالل أجھزة الب
ص إ

ص
مخ

ص
ص

ف مخ
صرو

وم
ت أخرى 

ا
ضافة 

باإل
ت الفوائد وبنود أخرى غیر 

إلى ایرادا
ضریبة.

ضعة لل
خا

ت من 
ضریبیة تعود للسنوا

ت 
ضریبیة من قبل الدوائر المالیة ونتج عنھا فروقا

تم إجراء مراجعة 
2005

إلى 
2012

ت الشركة 
وقد قام

ت 
ضریبیة والتي الزال

ت إلى اللجان ال
ضریبیة الالزمة على ھذه الفروقا

ت ال
ضا

بتقدیم االعترا
ض

منظورة لدى وزارة المالیة(اإلی
اح 

36
–

ضاتھا عن األعوام من 
ضریبة واعترا

ت ال
ت تسویة كافة الفروقا

ضریبیة). تم
ت ال

المطالبا
2001

إلى 
2004

ت 
ب القرارا

بموج
صلة

ت ال
القطعیة ذا

.

ضریبیة عن 
ت ال

كما تم تقدیم البیانا
أعوام 

2013
إلى 

2017
ضریبة 

ت ال
صا

ص
ب التواریخ المحددة لذلك، وتم تسدید مخ

ضمناَ) حس
)

ضریبیة
ت قید المراجعة لدى الدوائر ال

ت التي مازال
ت في ھذه البیانا

كما ورد
.

13
.

صیب األساسي
الن

ض
والمخف

للسھم 
صافي ربح السنة

من 
العائد الى مساھمي الشركة

ب
یتم احتسا

صافي ربح السنة العائد 
ب األساسي للسھم العائد إلى مساھمي الشركة من خالل قسمة 

صی
الن

إ
لى مساھمي الشركة عل

ى 
المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة وذلك كما یلي:

ب 
صی

ض للسھم من ربح السنة مطابق للن
ب المخف

صی
إن الن

األساسي
للسھم

ب 
صی

ت قد یكون لھا تأثیر على ن
صدار الشركة أدوا

لعدم إ
السھم 

من
الربح عند تحویلھا.

ب السھم من ربح السنة بعد استبعاد أرباح فروق تقییم القطع غیر المحققة ھو على الشكل التالي:
صی

ان ن

2018
2017

صافي ربح السنة العائد إلى مساھمي الشركة(لیرة سوریة) 
58,605,499,492

41,964,043,540

المتوسط المرجح لعدد االسھم خالل السنة
33,500,000

33,500,000

ب األساسي
صی

الن
للسھم من

صافي
ربح

السنة
العائد إلى مساھمي

الشركة 
)

لیرة سوریة لكل سھم)
1,749.42

1,252.66

2018
2017

صافي ربح السنة العائد إلى مساھمي الشركة(لیرة
سوریة) 

58,605,499,492
41,964,043,540

ینزل:
فروق

تقییم
القطع غیر المحققة

)
245,991,364

(
)

340,914,371
(

58,359,508,128
41,623,129,169

المتوسط المرجح لعدد االسھم خالل السنة 
33,500,000

33,500,000

ب األساسي للسھم 
صی

الن
من

صافي ربح السنة
العائد الى مساھمي 

الشركة بعد استبعاد فروق
تقییم

القطع غیر المحققة
(لی

رة سوریة)
1,742.07

1,242.48
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العامةمغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

2018األول كانون31

27

الـثابتــةالمـوجـودات صافي .14

ھي كما یلي:2018كانون األول31المنتھیة فيالسنةخالل الموجودات الثابتـة إن حركة 

الموحد كما یلي:الشامل ) تم توزیع مصروف إستھالك الموجودات الثابتة في بیان الدخل (*

2017 2018
لیرة سوریة لیرة سوریة

17,292,852,851 18,399,695,068 (إیضاحال ) 8مصروف المحمل على مصاریف التشغیل

653,444,980 1,044,404,086 الموحدالشاملالمصروف الظاھر في بیان الدخل

17,946,297,831 19,444,099,154

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

القیم الدفتریة المتبقیة على ھذه التجھیزات والبنى التحتیة.

اإلجمالي تحسینات على عقارات 
مستأجرة وأخرى أراضي أثاث ومفروشات السیارات أجھزة حاسوب 

وأجھزة مكتبیة تجھیزات ومعدات الشبكة

لیرة سوریة لیرة سوریة سوریةلیرة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
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 

العامةمغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

2018األول كانون31

28

(تتمة).14 صافي المـوجـودات الـثابتــة

ھي كما یلي:2017كانون األول 31إن حركة الموجودات الثابتـة خالل السنة المنتھیة في 

اإلجمالي
تحسینات على عقارات 

مستأجرة وأخرى أراضي أثاث ومفروشات السیارات
أجھزة حاسوب وأجھزة 

مكتبیة تجھیزات ومعدات الشبكة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة سوریةلیرة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
التكلفـة:

94,323,414,588 1,218,252,665 93,270,627  214,647,536  1,129,893,978 948,241,438 90,719,108,344 2017كانون الثاني 1الرصید في 

52,710,913,913 304,610,109 1,100,694,749  144,927,631 140,605,776 529,384,067 50,490,691,581 اإلضافات

 (2,288,586,269) - -  (4,848,394)  (10,075,712)  (35,127,167) )2,238,534,996( اإلستبعادات

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 2017كانون األول31في الرصید 

:االستھالكات

64,488,094,327 430,465,486 -  128,002,956 445,278,126 473,819,867 63,010,527,892 2017كانون الثاني 1الرصید في 

17,946,297,831 214,326,886 -  16,568,219 197,390,388 225,159,487 17,292,852,851 اإلضافات

 (2,233,757,973)  - -  (1,797,669)  (10,075,712)  (28,697,325) )2,193,187,267( اإلستبعادات

80,200,634,185 644,792,372 - 142,773,506 632,592,802 670,282,029 78,110,193,476 2017كانون األول 31الرصید في 

صافي القیمة الدفتریة:

64,545,108,047 878,070,402 1,193,965,376 211,953,267 627,831,240 772,216,309 60,861,071,453 2017كانون األول 31في 

العامةمغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

2018األول كانون31

29

المعنویةودات ـوجـالمصافي .15

ھي كما یلي:0182األولكانون31المنتھیة في السنة خاللالمعنویةوجودات إن حركة الم

اإلجمالي تراخیص البرامج
تراخیص التردد ومزود 

اإلنترنت ترخیص الشبكة النقالة
لیرة سوریة لیرة سوریة سوریةلیرة  لیرة سوریة

: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
- - - - اإلستبعادات

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

- - - - اإلستبعادات
6,220,611,324 566,412,828 654,198,496 5,000,000,000 2018كانون األول 31فيالرصید

:صافي القیمة الدفتریة
24,965,441,969 513,640,465 4,451,801,504 20,000,000,000 2018كانون األول 31في

العامةمغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

2018األول كانون31

30

(تتمة).15 صافي المـوجـودات المعنویة

:ھي كما یلي2017األول 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

:التكلفة
27,255,335,954 749,935,954 1,505,400,000 25,000,000,000 2017كانون الثاني 1الرصید في 

5,243,994,476 137,994,476 5,106,000,000 - اإلضافات
)1,505,400,000( - )1,505,400,000( - اإلستبعادات

30,993,930,430 887,930,430 5,106,000,000 25,000,000,000 2017كانون األول 31الرصید في 

:االطفاءات 
4,266,106,073 260,706,073 1,505,400,000 2,500,000,000 2017كانون الثاني 1الرصید في 
1,772,922,089 146,961,187 375,960,902 1,250,000,000 اإلضافات

)1,505,400,000( - )1,505,400,000( - اإلستبعادات
4,533,628,162 407,667,260 375,960,902 3,750,000,000 2017كانون األول 31فيالرصید

:صافي القیمة الدفتریة
26,460,302,268 480,263,170 4,730,039,098 21,250,000,000 2017األول كانون 31في



التقــــريــــر السنـــــوي 2018   ثـقـتـكـــم غـالــــيـة
50

شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 

ال
مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
ضاح

إی
ت المالیة الموحدة

ت حول البیانا
ا

31
كانون

األول 
2018

31

16
.

موجودات 
معنویة و

ثابتة قید التثبیت

ت ثابتة تم شر
تشتمل على موجودا

اء معظمھا
ت ملكیتھا إلى الشركة خالل 

من موردین خارجیین وانتقل
السنة

 ،
إال أن

ت الت
إجراءا

ص 
خلی

ب والتشغیل 
الجمركي والتركی

لم تستكمل حتى
نھایة 

السنة
. كما 

تشتمل على قیمة األعمال المدنیة قید اإلنشاء
ضافة 

باإل
إلى 

قطع غیار 
رئیسیة

ت عمر تشغیل
ذا

ي
طویل

األجل
ضع قید التشغیل بعد.

لم تو

17
.

یمثل ودائع وتأمینات 
ت نقدیة

صدة تأمینا
ھذا البند أر

لدى
ت بقیمة

صاال
صالح الشركة السوریة لالت

صادر ل
ب الكفالة ال

أحد البنوك مقابل كتا
18

ملیون 
دوالر أمریكي

)
7,848,000,000

لیرة سوریة)
ب اتفاقیة 

بموج
B

O
T

(بناء 
–

تشغیل 
–

تحویل) الموقعة مع 
الشركة السوریة 

ث أنھ تم توقیع اتفاقیة انھاء عقد 
ت. وحی

صاال
لالت

B
O

T
ب الود

فقد تم تحویل ھذا المبلغ الى حسا
ائع

ت لحین االنتھاء من 
والتأمینا

ف الحالیة،
ت تحریر الكفالة. ونتیجة للظرو

اجراءا
ص بكامل المبلغ(راجع 

ص
صیل المبلغ فقد تم تشكیل مخ

ولمواجھة احتمال عدم تح
ضاح 

اإلی
27

.(

18
.

موجودات غیر متداولة 
أخرى

یمثل
ت غیر المتداولة األخرى كما في 

صید الموجودا
ر

31
كانون االول 

2018
ت العائدة 

قیمة المبالغ النقدیة المودعة في الحسابا
لشركة سیریتل

ف المحلیة والمجم
صار

لدى أحد الم
ت 

ت العائدا
ص تسویة دعاوى فوا

صو
ت بخ

صاال
صالح الشركة السوریة لالت

دة ل
المقامة على شركة سیریتل موبایل تیل

یكوم المساھمة المغفلة 
العامة 

ضر االتفاق بین 
ب مح

ضاء اإلداري وذلك بموج
أمام محكمة الق

الطرفین بتاریخ 
10

حزیران 
2014
.

19
.

مخــزون

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

885,149,576
1,180,866,963

قطع غیار
903,652,021

697,284,056
ت 

بطاقا
ف

ھوات
362,610,204

403,710,254
ث(مودم)

أجھزة الجیل الثال
230,946,097

345,443,459
ت في الطریق

بطاقا
1,095,498,659

1,130,754,172
قرطاسیة ومواد أخرى

3,477,856,557
3,758,058,904

(587,207,490)
(607,928,636)

صاً: مؤونة مخزون بطيء الحركة
ناق

2,890,649,067
3,150,130,268

إن حركة مؤونة مخزون بطيء الحركة
ھي كما یلي:

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

755,279,484
587,207,490

صید في بدایة السنة 
الر

(168,071,994)
20,721,146

الحركة خالل السنة
ضاح 

(إی
10

(
587,207,490

607,928,636
صید في 

الر
نھایة السنة

شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 

ال
مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
ضاح

إی
ت المالیة الموحدة

ت حول البیانا
ا

31
كانون

األول 
2018

32

20
أ.

صـدة مدینـة 
ر

اخرى

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

2,474,120,303
3,107,188,766

ت مدفوعة مقدماً
إیجارا

2,552,412,747
5,091,222,185

ت مقدمة للموردین
دفعا

464,430,868
271,463,017

ت مدفوعة مقدماً
إعالنا

497,701,859
47,470,559

صیانة مدفوعة مقدماً
ف 

صاری
م

5,424,658
-

ت فوائد مستحقة
إیرادا

23,402,902
72,527,534

ت عالقة 
ف ذا

صدة مستحقة من أطرا
أر

39,696,986
357,076,623

ت المكرویة المدفوعة مقدما
صال

أجور الو
41,616,438

50,958,904
ت 

ف لقاء خدما
صاری

م
معلوماتیة مدفوعة مقدما

560,020,000
560,020,000

ت السنویة
ت مقدمة ألجور حمایة الترددا

دفعا
58,193,010

83,950,617
أقساط تأمین مدفوعة مقدماً

88,899,541
674,329,758

أخرى
6,805,919,312

10,316,207,963

21
.

دفعات مقدمة للح
كومة السوریة عن تقاسم اإلیرادات

ص لھ وفق الفقرة(
یلتزم المرخ

3-
3-

1
ص االفرادي لتشغیل 

ت والواردة في وثیقة الترخی
) من المادة الثالثة المتعلقة بتقاسم اإلیرادا
ت بنسبة(

ت شھریة مقدمة عن تقاسم اإلیرادا
ت النقالة العمومیة بتسدید دفعا

الشبكا
85

%
) من تقاسم االیراد الشھري التقدیري ابتداء 

من عام 
2018

(وبنسبة 
75

%
من تقاسم اإلیراد الشھري خالل عام 

2017
(.

22
.

ذمــم مدینــة

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

4,704,543,522
4,266,201,932

المستحق من الزبائن
(1,888,157,163)

(1,991,544,437)
صاً: 

ناق
ص 

ص
مخ

صیلھا (*)
الدیون المشكوك في تح

2,816,386,359
2,274,657,495

5,296,205,267
5,584,106,015

ت التجوال
المستحق من شركا

ت أخرى
وشركا

(4,022,912,156)
(4,165,503,774)

صیلھا (**)
ص الدیون المشكوك في تح

ص
صاً: مخ

ناق
1,273,293,111

1,418,602,241

335,749,518
190,596,296

ت عالقة 
ف ذا

صدة مستحقة من أطرا
أر

410,924,373
407,732,009

المستحق من الموزعین
653,038,517

1,194,283,951
أخرى

5,489,391,878
5,485,871,992

شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 

ال
مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
ضاح

إی
ت المالیة الموحدة

ت حول البیانا
ا

31
كانون

األول 
2018

33

22
.

ذمــم مدینــة(تتمة)

ص سیاسة الشركة على تكوین 
(*) تن

ص
ص

مخ
دیون مشكوك 

في 
صیلھا بنسبة 

تح
100

%
صدة الزبائن التي تزید أعمارھا عن 

من أر
90

یوماً
باس��

ص��یل
ص��دة الزبائن موثوقة التح

تثناء أر
ت المخاطر 

ض الدیون ذا
ص بع

ض��افیة تخ
ت إ

ص��ا
ص��

ض��افة الى مخ
، باإل

ا
لعالیة 

والتي تقل أعمارھا عن 
90

یوم.

ص سیاسة الشركة على تكوین 
(**) تن

ص
ص

مخ
دیون مشكوك 

في 
صیلھا بنسبة 

تح
100

%
صدة 

من أر
ت التجوال

شركا
التي تزید 

أعمارھا عن 
90

یوماً.
صدة 

باستثناء أر
ت التجوال

شركا
ض الدیون 

ص بع
ضافیة تخ

ت إ
صا

ص
ضافة الى مخ

صیل، باإل
موثوقة التح

ت المخاطر العالیة والتي تقل أعمارھا عن 
ذا

90
یوم.

ص الدیون المشكوك 
ص

إن حركة مخ
في 

صیلھا 
تح

من الزبائن
و

ت التجوال
من شركا

ھي كما یلي:
2017

2018
لیرة سوریة

لیرة سوریة

5,277,867,913
5,911,069,319

صید في بدایة السنة 
الر

944,258,082
453,765,465

الحركة خالل السنة 
ضاح 

(إی
10

(

(311,056,676)
(207,786,573)

فروق تقییم 
القطع غیر المحققة

ت التجوال 
(المستحق من شركا

ت أخرى)
وشركا

5,911,069,319
6,157,048,211

صید في نھایة السنة 
الر

ضح 
یو

صدة الزبائن:
الجدول التالي أعمار أر

23
.

نقـد و
ودائــع لدى البنـوك

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

5,021,801,043
6,113,013,745

صیل
ت برسم التح

صندوق وشیكا
نقد في ال

19,839,066,664
27,884,906,063

ت جاریة
حسابا

250,000,000
-

صلي أكثر من ثالثة أشھر)
ت استحقاق أ

ودائع ألجل لدى البنوك(ذا
25,110,867,707

33,997,919,808

مسـتحقـة و غــیر متدنیــة القیمــــة
اإلجمالي

تتجاوز الـ 
90

یوم
من 

61
الى 

90
یوم

من 
31

الى 
60

یوم
من 

0
الى 

30
یوم

ف
أل

لیرة سوریة
ف

أل
لیرة سوریة

ف
أل

لیرة سوریة
ف

أل
لیرة سوریة

ف
أل

لیرة سوریة
2,274,657

49,071
16,134

122,615
2,086,837

 
2018

2,816,386
53,616

142,396
290,666

2,329,708
 

2017

شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 

ال
مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
ضاح

إی
ت المالیة 

ت حول البیانا
ا

الموحدة
31

كانون
األول 

2018

34

23
.

نقـد وودائــع لدى البنـوك
(تتمة)

ل
ت النقدیة

ض إعداد بیان التدفقا
غر

، یتكون النقد وما في حكمھ من المبالغ التالیة:

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

5,021,801,043
6,113,013,745

صیل
ت برسم التح

صندوق وشیكا
نقد في ال

19,839,066,664
27,884,906,063

ت جاریة
حسابا

24,860,867,707
33,997,919,808

ت
ضمن 

ت
ت الجاریة

الحسابا
مبلغ

796,570,135
لیرة سوریة مودعة في حساب

ت
ا

ص
خا

ة
لدى احد

ف في الجمھوریة العربیة 
صار

الم
صیبھم من األرباح الموزعة حتى تاریخ 

صة لألرباح الموزعة على المساھمین الذین لم یقوموا باستالم ن
ص

السوریة ومخ
31

كانون 
االول 

2018
ت 

بینما بلغ
853,769,818

لیرة سوریة كما في 
31

كانون األول 
2017
.

24
.

س المال المدفوع
رأ

س مال 
یبلغ رأ

صرح بھ والمدفوع 
الشركة الم

3,350,000,000
لیرة سوریة مقسم إلى 

33,500,000
سھم بقیمة اسمیة تعاد

ل 
100

لیرة سوریة لكل سھم كما في
31

كانون األول 
2018

و
31

كانون األول 
2017
.

25
.

االحتیاطیات

االحتیاطي اإلجباري
ت، على الشركة أن تقتطع 

لقانون الشركا وفقاً
10

%
ف ھذا االقتطاع 

صافیة لتكوین االحتیاطي اإلجباري و لھا أن توق
من أرباحھا ال

س المال إال أنھ یجوز بموافقة الھیئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع ھذه النسبة حتى یبلغ مجموع 
إذا بلغ ھذا االحتیاطي ربع رأ

ت لھذ
االقتطاعا

صید الحالي لالحتیاطي یساوي ربع رأسمال الشركة
ا االحتیاطي كامل رأسمال الشركة. إن الر

.
یستعمل االحتیاط

ي 
ف االستثنائیة وغیر المنتظرة.

س االدارة لمواجھة الظرو
االجباري من قبل مجل

االحتیاطي اإل
ختیاري

ف رأسمال الشركة
ص

صید الحالي لالحتیاطي یساوي ن
إن الر

.
س االدارة أو الھیئة 

یستعمل االحتیاطي االختیاري وفقا لما یقرره مجل
العامة

،
وللھیئة العامة أن تقرر توزیع الجزء غیر المستعمل منھ أو أي جزء منھ كارباح 
ل

لمساھمین.

26
.

ص 
ص

مخ
مطالبات محتملة 

� تم
ض��ل تقدیر إلدارة الش��ركة حی

یمثل المبلغ أف
ص

ص��
� مخ

احتس��ا
ص 

ت التقا
عن عملیا

ت الش��ركة الس��وری
مع مطالبا

ت 
ص��اال

ة لالت
والتي قد تدفع الحق

.
ص كما في 

ص���
ص���ید المخ

بلغ ر
31

كانون األول 
2018

مبلغ 
347,458,970

لیرة س���وریة. ال یوجد حركة 
ص خالل عام 

ص
على ھذا المخ

2018
.
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27
.

صات متنوعة
ص

مخ

إن حركة 
ت خالل 

صا
ص

ھذه المخ
السنة المنتھیة في 

31
كانون األول

 2018
ھي كما یلي:

المجموع
ص عدم استرداد 

ص
مخ

ودائع وتأمینات
ص عن 

ص
مخ

بدالت منافع 
الموظفین

ضمحالل 
ص ا

ص
مخ

قیمة أجھزة البث 
الخلوي

لیرة سوریة
لیرة سوریة

لیرة سوریة
لیرة سوریة

17,160,936,752
7,848,000,000

 
 

297,972,516
9,014,964,236

صید في بدایة السنة
الر

)
1,158,319,272

(
-

-
)

1,158,319,272
(

المستخدم خالل العام
)

3,761,139,559
(

-
 

 
274,750,225

)
4,035,889,784

(
المكون

(المسترد)
خالل 

السنة
12,241,477,921

7,848,000,000
 

 
572,722,741

3,820,755,180
صید في نھایة السنة

الر

ضمحالل قیمة أجھزة البث الخلوي 
ص ا

ص
مخ

یمثل 
ضل تقدیر 

ث الخلوي أف
ضمحالل قیمة أجھزة الب

ص ا
ص

مخ
للخسائر المحتمل

ة
ت 

ض
التي تعر

(أو
قد

ض) 
تتعر

لھا
المعد

ت
ا

و
أبراج 

ث الخلوي نتیجَة
الب

لألزمة التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة 
و

لعدم مقدرة الشركة 
على

ضررة لت
صول إلى المناطق المت

الو
حدید 

قیمة ھذه الخسائر بدقة.
خالل عام 

2018
ض المناطق التي تعذر 

صول إلى بع
ت الشركة من الو

ضع المیداني، تمكن
، ونتیجة لتحسن الو

ت والبنى التحتیة في ھذه المناطق مما أدى الى استخدام جزء 
ضیة واالطالع على واقع الحال للتجھیزا

صول إلیھا خالل االعوام الما
الو

ث الخلوي 
ضمحالل قیمة أجھزة الب

ص ا
ص

من مخ
لل

ت
معدا

بمبلغ 
1,158,319,272

لیرة سوریة
التي تبین انھا مدمرة بشكل كلي 

او جزئي
،

ضافة الى استرداد جزء
باال

آخر
ص بعد إعادة تقییم الحالة للمناطق االخرى

ص
من ھذا المخ

ت.
ف 

م االعترا
با

سترداد 
ص 

ص
المخ

في بیان الدخل 
الشامل 

الموحد
ف مباشرة أخرى".

صاری
ضمن بند"م

ص عن 
ص

مخ
بدالت منافع الموظفین

ف متعلقة بمنافع الموظفین قد تدفع الحقا للموظفین.
صاری

ضل تقدیر إلدارة الشركة عن م
یمثل المبلغ أف

ص عدم استرداد ودائع وتأمینات
ص

مخ

ت المودعة لدى أحد البنوك في أوروبا 
صیل الودائع والتأمینا

ص المكون مقابل احتمال عدم تح
ص

یمثل المبلغ المخ
والبالغة 

18
ملیون 

دوالر أمریكي(
7,848,000,000

لیرة س�������وریة) 
ف 

ت المالیة نتیجة للظرو
والتي لم یكن باإلمكان اس�������تردادھا حتى تاری� البیانا

ضاح 
الراھنة(إی

17
.(

شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 

ال
مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
ضاح

إی
ت المالیة الموحدة

ت حول البیانا
ا

31
كانون
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28
.

صدة دائنة أخرى
أر

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

66,739,057
21,160,967

ت عالقة
ف ذا

رسوم إدارة مستحقة ألطرا
16,893,328

70,100,950
ت موظفین

ص مكافآ
ص

مخ
2,202,000,000

1,404,000,000
ت 

ص الترددا
أجور تراخی

المستحقة
570,754,845

520,956,001
ت مستحقة 

بنى تحتیة وأجور دارا
85,228,154

311,011,687
ضیة

ت األر
صال

أجور مستحقة عن استخدام الو
-

79,480,000
ت مستحقة

ف استشارا
صاری

م
1,998,028,756

1,670,728,582
ت عالقة

ف ذا
صدة مستحقة ألطرا

أر
2,589,618,495

2,404,965,271
صدة مستحقة عن أجور كھرباء وإیجار وإشغال األبراج

أر
401,893,449

564,782,675
ت

صدة مستحقة عن حوافز مبیعا
أر

361,160,927
317,918,905

ت العمالء
تأمینا

790,509,944
654,866,692

ت الموزعین 
تأمینا

36,460,676
79,239,730

ف دعایة وإعالن مستحقة
صاری

م
1,251,294,469

945,942,853
صیانة مستحقة

ف 
صاری

م
3,308,596,381

3,219,317,746
ف

صاری
م

تشغیلیة مستحقة
5,325,436,475

3,163,928,597
ضاعة في الطریق

ذمم مستحقة لموردین ب
933,385,814

703,091,381
ف تجوال مستحقة

صاری
م

46,124,102
42,222,011

ت طوابع 
صیال

تح
غیر مسددة

467,877
-

ب مستحقة على ودائع بنكیة
ضرائ

101,034,637
90,349,837

ت متداولة أخرى 
مطلوبا

20,085,627,386
16,264,063,885

29
.

المستحق 
إلى ال

صاالت
شركة السوریة لالت

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

148,462,164
62,368,942

المستحق 
إلى ال

شركة السوریة 
عن

أجور 
الترابط

1,375,432
1,285,628

دیون الفترة التجریبیة وبنود أخرى 
149,837,596

63,654,570

30
.

المستحق 
إلى ال

حكومة السوریة عن تقاسم اإلیرادات 

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

842,246,248
639,175,516

المستحق عن 
ت الحقة الدفع

إیرادا
5,559,858,290

3,939,157,816
ت مسبقة الدفع

المستحق عن إیرادا
2,115,916,209

1,430,223,718
ث

ت الجیل الثال
المستحق عن إیرادا

56,565,105
36,503,942

ب
ت تجوال الزائرین األجان

المستحق عن إیرادا
10,583,474

10,583,474
ضافیة غیر مرتبطة 

المستحق عن بنود أخرى ا
باإلیراد

)
4,763,808,618

(
)

4,671,981,218
(

ت مقدمة 
دفعا

3,821,360,708
1,383,663,248
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.

صاالت 
المستحق للھیئة الناظمة لقطاع االت

ت المستخدمة خالل ا
صاال

ص السنوي ولقاء أجور موارد االت
ت ھو لقاء أجور الترخی

صاال
إن المبلغ المستحق للھیئة الناظمة لقطاع االت

لسنة
باست

ثناء 
ت، ولقاء ا

الترددا
صندوق الخدمة الشاملة

لمساھمة في 
مقسمة على الشكل التالي:

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

262,680,843
276,335,997

المستحق 
لقاء

ت عن 
أجور ومساھما

ت الحقة الدفع
إیرادا

1,603,722,192
1,789,037,250

المستحق 
لقاء

ت
أجور ومساھما

ت مسبقة الدفع
عن إیرادا

579,044,685
642,375,748

المستحق 
لقاء

ت
أجور ومساھما

ث
ت الجیل الثال

عن إیرادا
20,646,750

16,557,591
المستحق 

لقاء
ت

أجور ومساھما
ب

ت تجوال الزائرین األجان
عن إیرادا

661,614
827,243

ضافیة غیر مرتبطة 
ت عن بنود أخرى ا

المستحق لقاء أجور ومساھما
باإلیراد

)
1,899,210,219

(
)

2,466,756,081
(

ت مقدمة
دفعا

*
567,545,865

258,377,748

 (*)
)

ص لھ وفق الفقرة
یلتزم المرخ

3-
4-

6
ت النقالة 

ص االفرادي لتشغیل الشبكا
ت والواردة في وثیقة الترخی

) من المادة الثالثة المتعلقة بتقاسم اإلیرادا
ت السنویة للھیئة الناظمة لقطاع 

العمومیة بتسدید األجور والمساھما
ب تسدیدھا 

ب المبالغ الواج
ضع االستحقاق وتحتس

ت في بدایة السنة المالیة مو
صاال

االت
ت السنة.

صدور التحقق الفعلي إلیرادا
ت عند 

ت السنة المالیة السابقة، ویتم تسویة الفروقا
إلى إیرادا ت استناداً

بشكل مؤق

32
.

إیرادات مؤجلة 
ت غیر متحققة 

یتكون ھذا البند من إیرادا
ت 

ناتجة عن خدما
الشركة.

33
.

ذمم دائنة

2017
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

1,231,786,930
482,683,186

ذمم موردون
190,524,359

65,219,188
ت عالقة

ف ذا
صدة مستحقة الى أطرا

أر
907,056,643

713,296,362
مشغلو التجوال الدولي

853,769,818
796,570,135

ت ارباح غیر مدفوعة
توزیعا

285,899,662
318,234,740

ت مقدمة من الزبائن
مدفوعا

1,975,388,537
1,865,665,948

أخرى
5,444,425,949

4,241,669,559

34
.

تو
زیعات األرباح 

أقر
ت الھیئة العامة للمس���اھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 

11
حزیران 

2018
توزیع مبلغ 

270
على عدد األس���ھم القائمة 

لیرة س���وریة لكل س���ھم بناًء
والبالغة 

33,500,000
س��ھم باجمالي قدره 

9,045,000,000
ت الھیئة الع

ت الس��ابقة المدورة. كما أقر
لیرة س��وریة وذل� كجزء من أرباح الس��نوا

امة 
العادیة للمس����اھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 

9
كانون الثاني 

2018
توزیع مبلغ 

260
على عدد األس����ھم القائمة والبالغة 

لیرة س����وریة لكل س����ھم بناًء
33,500,000

س���ھم باجمالي قدره 
8,710,000,000

ت الھیئة ال
ت الس���ابقة المدورة. كما أقر

لیرة س���وریة وذل� كجزء من أرباح الس���نوا
عامة العادیة 

للمس���اھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 
5

تموز 
2017

توزیع مبلغ 
230

على عدد األس���ھم القائمة والبالغة 
لیرة س���وریة لكل س���ھم بناًء

33,500,000
س��ھم بإجمالي قدره 

7,705,000,000
لیرة س��وریة وذل� كجزء من األرباح القابلة للتوزیع عن عام 

2016
ت الھیئة الع

. كما أقر
امة العادیة للمس��اھمین 

في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 
5

كانون الثاني 
2017

توزیع مبلغ 
230

على عدد األس��ھم القائمة والبالغة 
لیرة س��وریة لكل س��ھم بناًء

33,500,000
س��ھم 

بإجمالي قدره 
7,705,000,000

لیرة سوریة
.

العامةمغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

2018األول كانون31

38

العالقةالمعامالت مع األطراف ذات .35

تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین

وتحسب على 2018كانون األول31فيللسنة المنتھیةلیرة سوریة 9,207,049,859شور وشركة إي تي اس لیمتد بلغت قیمتھاوفأ–تي اس اس إن التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتضمن أتعاب إداریة لشركة
). إن ھذه األتعاب تتضمن تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین.2017كانون األول31للسنة النتھیة في لیرة سوریة 8,278,537,919(اإلیراداتمن إجمالي %5أساس 

:األطراف ذات العالقةالتالي یمثل اجمالي التعامالت معالجدولإن 

دائنـــون مدینـــــون مصاریــــف وموادمشتریات أصول ثابتة ومعنویة

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

شركات شقیقة:
1,736,243,094 1,566,080,520 170,213,599 61,231,093 6,071,417,302 6,595,412,247  1,572,524,859 1,750,284,922 (*)شركة إي تي اس لیمتد

66,739,057 21,160,967 - - 4,139,268,959 4,603,524,930 - - اوف شور –شركة اس تي اس 
- 600,000 3,220,000 14,919,772 1,737,000 11,105,600 - - الجامعة السوریة الخاصة

2,575,192 1,473,099 - - 2,659,796 3,217,624 - - شركة التملیك المحدودة المسؤولیة
33,986,494 - 3,663,930 2,665,174 17,968,756 51,908,756 - - شركة المدینة المساھمة المغفلة

- - 4,487,250 524,819 - - - - شركة شام المساھمة القابضة
73,661,000 - - - 287,141,000 468,696,381 - - شركة صروح المساھمة المغفلة

700,000 41,500 7,858,102 3,079,170 3,923,100 2,101,500 - - شركة صندوق المشرق االستثماري
- 2,589,039 169,709,539 180,703,802 47,635,477 90,879,933 - - شركة نینار المحدودة المسؤولیة

341,387,335 165,163,612 - - 1,380,482,691 2,127,876,234 - - مؤسسة إیھاب مخلوف للنقل والتسویق السیاحي
2,255,292,172 1,757,108,737 359,152,420 263,123,830 11,952,234,081 13,954,723,205 1,572,524,859 1,750,284,922

.الموافقة على سیاسات وشروط تسعیر المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة الشركةتمت
31و2018كانون األول 31ة فيخالل السنوات المنتھی. األرصدة المستحقة في نھایة السنة ھي غیر حاملة للفائدة وقابلة لالسترداد وتسدد عند الطلبإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة ال تشترط وجود ضمانات وإن 

.، لم تسجل الشركة أي انخفاض في قیمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة2017كانون األول 

من تجھیزات ومعدات الشبكة لتمویل شراء %10بفائدة مقطوعة مقدارھا لیرة سوریة 4,575,000,000بقیمة ،طرف ذو عالقة،حصلت الشركة على قروض قصیرة األجل من شركة إي تي أس لیمتد2018خالل عام (*)
.موردین خارجیین
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.

االرتباطات وااللتزامات الطارئة

ارتباطات
عقود

التأجیر التشغیلی
ة

تمثل
ھذه

ت
االرتباطا

إیجا
ت لھا أعمار متوس����طة تتراو� من س����نة الى

را
ض����مین خیار 

ت مع ت
س س����نوا

خم
تجدید ھذه

العقود. لم یتم 
ض قیود على الشركة عند 

فر
توقیعھا 

لھذه العقود 
.

ت المستحقة الدفع مستقبلی
وفیما یلي الحد األدنى لإلیجارا

اً
ب

بموج
العقود

االیجاریة 
غیر القابلة لإللغاء

:

2018
2017

لیرة سوریة
لیرة سوریة

ضون السنة
في غ

1,107,756,305
1,470,935,423

ت
س سنوا

سنة ولكن ال تزید خم
2,757,118,163

1,988,271,521
ت

س سنوا
أكثر من خم

2,789,354,928
594,081,088

6,654,229,396
4,053,288,032

اال
رتباطات الرأسمالیة

 
 في

كما
31

 األول
كانون

2018
 

،
 

ب
تترت

 بمبلغ
 رأسمالیة

ت
 ارتباطا

 الشركة
على

3,871,049,566
لیرة

سوریة
)

10,021,232,446
لیرة سوریة كما في 

31
كانون األول 

2017
ت من موردي الشركة 

صاال
ت شبكة ات

) متعلقة بشراء معدا
الرئیسیین

المطالبات.
القانونیة

-
ت

صاال
ت الشركة السوریة لالت

أقام
ت الدولیة غیر 

ص تمریر المكالما
صو

ضاء اإلداري بخ
ضد الشركة أمام محكمة الق

عدة دعاوى 
ضع القانوني للشركة في ھذه الدعاوى ھو 

ت الناجمة عنھا، ترى إدارة الشركة ومستشارھا القانوني أن الو
ت العائدا

المشروعة وفوا
صالح الشركة

ل
.

-
ضائیة متعددة، وإن إدارة الشركة بعد 

ٌففي دعاوى ق
ب طبیعة نشاطاتھا ھي طر

ضافة إلى ما ورد أعاله، إن الشركة بسب
باإل

مال
راجعة 
ب على الشركة من جراء ھذه الدعاوى، في حال الخسارة

ت التي قد تترت
مع مستشارھا لجمیع ھذه الدعاوى تعتقد بأن إجمالي االلتزاما

لن یكون لھا تأثیر 
ضع المالي للشرك

مادي على الو
ة.

ضریبیة
المطالبات ال

ت الشركة خالل الربع الثاني من عام 
كما قام

2011
بتسدید مبلغ 

101,891,309
ضریبیة تعود لسنة 

لیرة سوریة ناتجة عن فروق 
2005

ضریبة المسددة سابقاً
ضافة إلى ال

(إ
عن عام 

2005
والبالغة 

836,955,208
ت الشركة بتقدیم 

لیرة سوریة). وقد قام
ت منظورة لدى وزارة المالیة.

ضریبیة والتي الزال
ضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان ال

ت ال
ضا

االعترا
ت الش

كما وقام
ركة 

بتسدید مبلغ 
11,988,763

ت التابعة 
ضریبیة عن الشركا

س عن فروق 
ل.

تعود
ل

ت سابقة.
سنوا

ت الشركة خالل عام 
كما قام

2012
بتسدید مبلغ 

346,193,028
ضریبیة تعود لسنة 

لیرة سوریة ناتجة عن فروق 
2006

ضافة 
(إ

ضریبة المسددة سابقا عن عام 
إلى ال

2006
والبالغة 

821,025,224
ضریبیة 

ت ال
ضا

ت الشركة بتقدیم االعترا
لیرة سوریة). وقد قام

الالزمة على ھذه الفر
ت منظورة لدى وزارة المالیة.

ضریبیة والتي الزال
وق إلى اللجان ال

ت الشركة بتسدید مبلغ 
كما وقام

5,428,951
ت التابعة 

ضریبیة عن الشركا
س عن فروق 

ل.
تعود

ل
ت سابقة

سنوا
.

ت الشركة خالل عام 
كما قام

2013
بتسدید مبلغ 

90,506,092
ضریبیة تعود لسنة 

لیرة سوریة ناتجة عن فروق 
2007

ضافة 
(إ

ضریبة المسددة سابقا عن عام 
إلى ال

2007
والبالغة 

1,031,610,484
ت 

ضا
ت الشركة بتقدیم االعترا

لیرة سوریة). وقد قام
ت منظورة لدى وزارة المالیة. كم

ضریبیة والتي الزال
ضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان ال

ال
ت الشركة باسترداد مب

ا قام
لغ 

65,733,447
لیرة سوریة عن عام 

2001
و مبلغ 

94,020,750
لیرة سوریة عن عام 

2002
ت الشركة بتعدیل المعالجة 

، كما قام
ضریبی

ال
ت

ف واإلیرادا
صاری

ض بنود الم
ة لبع

العائدة لعام 
2012

ضریبة الدخل بمبلغ 
ص 

ص
ض مخ

مما أدى الى تخفی
137,378,572

لیرة سوریة
وقد تم رد ھذا المبلغ الى بیان الدخل

الشامل
الموحد 

ضریبیة الناتجة عن 
ت ال

صافي الفروقا
صبح 

لت
ت السابقة خالل العام 

السنوا
2013

مبلغ 
206,178,671

لیرة سوریة.
ت الشركة بتسدید مبلغ 

كما وقام
448,006

س عن فروق 
ل.

ت التابعة 
ضریبیة عن الشركا

تعود ل
ت سابقة

سنوا
.
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(تتمة)

ضریبیة
المطالبات ال

(تتمة)

ت الشركة خالل عام 
كما قام

2014
بتسدید مبلغ 

151,437,420
ضریبیة تعود لسنة 

لیرة سوریة ناتجة عن فروق 
2008

ضافة 
(إ

ضریبة الم
إلى ال

سددة سابقا عن عام 
2008

والبالغة
993,981,926

ضریبیة 
ت ال

ضا
ت الشركة بتقدیم االعترا

لیرة سوریة). وقد قام
ت منظورة لدى وزارة المالیة.

ضریبیة والتي الزال
الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان ال

ت الشركة بتسدید مبلغ 
كما وقام

3,157,912
ت التابعة 

ضریبیة عن الشركا
س عن فروق 

ل.
تعود ل

ت سابقة
سنوا

.

ت
كما قام

الشركة خالل عام 
2015

بتسدید مبلغ 
120,518,677

ضریبیة تعود لسنة 
لیرة سوریة ناتجة عن فروق 

2009
ضافة 

(إ
ضریبة المسددة سابقا عن عام 

إلى ال
2009

والبالغة 
1,147,488,579

ت 
ضا

ت الشركة بتقدیم االعترا
لیرة سوریة). وقد قام

ضری
ضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان ال

ال
ت منظورة لدى وزارة المالیة.

بیة والتي الزال
ت الشركة بتسدید مب

كما وقام
لغ 

1,613,601
ت التابعة 

ضریبیة عن الشركا
س عن فروق 

ل.
تعود ل

ت سابقة
سنوا

.
ضریبیة 

ت 
وعلیھ یكون إجمالي المسدد كفروقا

ت سابقة
ناتجة عن سنوا

مبلغ 
122,132,278

لیرة سوریة
.

ت الشركة خالل عام 
كما قام

2016
بتسدید مبلغ 

103,103,097
ضریبیة تعود لسنة 

لیرة سوریة ناتجة عن فروق 
2010

ضافة 
(إ

ضریبة المسددة سابقا عن عام 
إلى ال

2010
والبالغة 

1,477,435,022
ضریبیة 

ت ال
ضا

ت الشركة بتقدیم االعترا
لیرة سوریة) وقد قام

ت م
ضریبیة والتي الزال

الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان ال
نظورة لدى وزارة المالیة.

ت الشركة باسترداد مبلغ 
كما وقام

579,838,941
لیرة سوریة عن األعوام 

2003
و

2004
.

ت الشركة بتسدید مبلغ
كما وقام

2,655,059
ضریبیة 

س عن فروق 
ل.

ت سابقة. كما
ت التابعة تعود لسنوا

عن الشركا
ت العائدة لعام 

ف واإلیرادا
صاری

ض بنود الم
ضریبیة لبع

ت الشركة بتعدیل المعالجة ال
قام

2005
، مما أدى 

ضریبة الدخل بمبل
ص 

ص
ض مخ

إلى تخفی
 116,662,921

لیرة سوریة وقد تم رد ھذا المبلغ ال
ى

بیان الدخل
الشامل

الموحد 
ت السابقة خ

ضریبیة الناتجة عن السنوا
ت ال

صافي الفروقا
صبح 

لی
الل العام 

2016
مبلغ

590,743,706
لیرة سوریة.

ت الشركة خالل عام 
كما قام

2017
بتسدید مبلغ

2,636,024
لیرة سوریة 

ت 
ت التابعة تعود لسنوا

ضریبیة عن الشركا
عن فروق 

سابقة.

ت الشركة خالل العام 
قام

2018
بتسدید مبلغ 

44,929,222
ضریبیة تعود لعام 

لیرة سوریة ناتجة عن فروق 
2011

ضافة الى 
(ا

ضریبة المسددة سابقا عن عام 
ال

2011
و البالغة 

1,540,051,864
ضریبیة 

ت ال
ضا

ت الشركة بتقدیم االعترا
لیرة سوریة) وقد قام

الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان 
ت الشركة خالل عام 

ت منظورة لدى وزارة المالیة. كما قام
ضریبیة والتي الزال

ال
2018

بتسدید 
مبلغ 

4,287,218
ضافي لألرباح الرأسمالیة یعود لعام 

ف إ
لیرة سوریة ناتجة عن تكلی

2012
ت 

ضا
ت الشركة بتقدیم االعترا

وقد قام
ضریبیة والت

ضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان ال
ال

ت منظورة لدى وزارة المالیة. وعلیھ یكون إجمالي المسدد 
ي الزال

ت سابقة مبلغ 
ضریبیة ناتجة عن سنوا

ت 
كفروقا

49,216,440
لیرة سوریة.
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ف إدارة المخاطر المالیة
سیاسات وأھدا

ت المالیة التي تحتفظ بھا الشركة 
تتمثل المخاطر الرئیسیة بمخاطر األعمال والمخاطر الناجمة عن األدوا

كمخاطر
سعر الفائدة،

مخاطر 
ت، ومخاطر االئتمان. 

تتالسیولة، مخاطر العمال
ت المالیة للشركة من

ف المطلوبا
أل

ت عالقة والدائن
ف ذا

صدة دائنة ألطرا
ذمم دائنة للموردین، وأر

ف الرئیسي 
ون اآلخرون. إن الھد

ت مالیة متعددة كالذمم المدینة والنقد 
صادر لتمویل أنشطة الشركة. تحتفظ الشركة بموجودا

ت المالیة ھو إیجاد م
من ھذه المطلوبا

ت الشركة. 
والودائع لدى البنوك والتي تنتج مباشرة من عملیا

� یتم م
� اإلدارة العلیا للش��ركة إدارة المخاطر حی

تراق
س اإلدارة إلدارة كل من ھذه المخاطر 

ت من قبل مجل
راجعة واعتماد الس��یاس��ا

ص أدناه
كما ھو ملخ

:

37.1
مخاطر 

األعمال

تنشأ مخاطر 
األعمال

من عدة عوامل قد تؤثر على
صفة عامة

قطاع األعمال ب
و

صفة 
ت ب

صاال
على قطاع االت

صة
خا

ض ھذه
، إن بع

ف السیاسیة 
االخطار قد ینتج عن الظرو

ت الشركة ونتائج أعمالھا
على عملیا

صادیة المحیطة والتي قد تؤثر سلباً
واالقت

.
تقوم ادارة 
ت المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي 

الشركة بتقییم تلك المخاطر بشكل مستمر وتتخذ االجراءا
للشركة. 
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ف 
سیاسات وأھدا

إدارة المخاطر المالی
ة

(تتمة)

37.2
مخاطر سعر الفائدة

ضعة لمخاطر سعر الفائدة ما عدا الودائع لدى البنوك
ت المالیة في بیان المركز المالي الموحد غیر خا

إن معظم األدوا
.

ضعة ألسعار الفائدة في 
ت الخا

ضریبة لألدوا
یبین الجدول التالي تحلیل لحساسیة أرباح الشركة قبل ال

ث تغیر مع
حال حدو

قول في 
ت ثابتة.

أسعار الفائدة، مع بقاء بقیة المتغیرا

ضریبة
األثر على الربح قبل ال

التغیر
في

نقاط
معدل الفائدة

2017
2018

ف لیرة سوریة
أل

ف لیرة سوریة
أل

192
-

+10
(192)

-
-10

ض 
صافي االنخفا

ب في الجدول السابق 
یمثل المبلغ السال

صافي الزیادة المحتملة 
ب 

س یمثل المبلغ الموج
المحتمل في الدخل وعلى العك

في الدخل.

37.3
مخاطر العمالت األجنبیة

ت األجنبیة.
ف العمال

صر
ت في أسعار 

ب التغیرا
ب قیمة أداة مالیة بسب

ت األجنبیة تتمثل بتذبذ
مخاطر العمال

ت الرئیسیة التي تحمل مخاطر للشركة كما في 
یشیر الجدول التالي الى العمال

31
كانون

األول 
2018

ت على 
ضح أثر التغیرا

ویو
ضریبة ف

الربح قبل ال
ت ثابتة. یمثل 

ت األجنبیة مقابل اللیرة السوریة مع بقاء بقیة المتغیرا
ث تغیر معقول في أسعار العمال

ب في الجي حال حدو
المبلغ السال

صافي االرتفاع المتوقع.
ب 

ض المتوقع في بیان الدخل بینما یمثل المبلغ الموج
صافي االنخفا

دول أدناه 

ضریبة
األثر على الربح قبل ال

ف 
صر

اثر الزیادة في سعر ال
العملة

2017
2018

%
ف لیرة سوریة

أل
ف لیرة سوریة

أل

)
158,064

(
)

125,500
(

5
دوالر

)
2,690

(
22,822

5
یورو

ضریبة
األثر على الربح قبل ال

ف 
صر

صان في سعر ال
اثر النق

العملة

2017
2018

%
ف لیرة سوریة

أل
ف لیرة سوریة

أل

158,064
125,500

)5
(

دوالر
2,690

)
22,822

(
)5

(
یورو

37.4
مخاطر االئتمان

صارمة ومستمرة على كل من فترة 
ض سیطرة ورقابة 

ت العمالء . یتم فر
ف قطاعا

إن الذمم المدینة منتشرة على نطاق واسع بین مختل
صیلھا. 

ص الذمم المدینة المشكوك بتح
ص

ب لمخ
ضافة الى ذلك، تتم المحافظة على مستوى مناس

االئتمان وحدود االئتمان. باإل

تحتفظ الشركة بحساباتھا وودائعھ
أو عن طریق االئتمان. تمنح  ت مالیة رائدة وتقوم بتنفیذ كامل إیراداتھا نقداً

صرفیة لدى مؤسسا
ا الم

ت التجوال فقط. تتعامل الشركة مع موزع رئیسي تم اختیاره بعد إجراء تقییم شامل لسمعة أعمالھ.
الشركة االئتمان للموزعین وشركا

شركة 
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ال
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ف إدارة المخاطر المالیة
سیاسات وأھدا

(تتمة)

37.5
مخاطر السیولة

ت الشركة
یبین الجدول التالي مطلوبا

صومة
غیر المخ

ب تواریخ االستحقاق التعاقدیة كما یلي
حس

:

المجموع
أكثر من سنة

من 
3

12شھور إلى
شھر

أقل من 
3

شھور
2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

لیرة سوریة
لیرة سوریة

12,588,936,891
12,588,936,891

-
-

ص 
ص

مخ
مطالبات محتملة وأخرى

صات 
ص

ومخ
متنوعة 

16,264,063,885
-

15,528,539,293
735,524,592

صدة 
أر

دائنة أخرى

11,383,009,937
-

11,383,009,937
-

ضریبة الدخل
ص 

ص
مخ

63,654,570
-

1,285,628
62,368,942

صاالت
المستحق الى الشركة السوریة لالت

1,383,663,248
-

-
1,383,663,248

المستحق الى الحكومة السوریة عن تقاسم 
االیرادات

258,377,748
-

-
258,377,748

صاالت 
المستحق للھیئة الناظمة لقطاع االت

4,241,669,559
-

-
4,241,669,559

ذمم دائنة
46,183,375,838

12,588,936,891
26,912,834,858

6,681,604,089
المجموع

المجموع
أكثر من سنة

من 
3

12شھور إلى
شھر

أقل من 
3

شھور
2017

لیرة سوریة
لیرة

سوریة
لیرة سوریة

لیرة سوریة

17,508,395,722
17,508,395,722

-
-

ص 
ص���

مخ
ت 

ص��ا
ص��

ت محتملة وأخرى ومخ
مطالبا

متنوعة 
1,404,000,000

1,404,000,000
-

-
ت

ص الترددا
ت لقاء تراخی

مستحقا

20,085,627,386
-

19,599,633,675
485,993,711

صدة دائنة أخرى
أر

8,406,026,943
-

8,406,026,943
-

ضریبة الدخل
ص 

ص
مخ

149,837,596
-

1,375,432
148,462,164

ت
صاال

المستحق الى الشركة السوریة لالت

3,821,360,708
-

-
3,821,360,708

المس�������تحق الى الحكوم�ة الس�������وری�ة عن تق�اس�������م 
ت

االیرادا
567,545,865

-
-

567,545,865
ت 

صاال
المستحق للھیئة الناظمة لقطاع االت

5,444,425,949
-

-
5,444,425,949

ذمم دائنة

57,387,220,169
18,912,395,722

28,007,036,050
10,467,788,397

المجموع
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شركة 
سیریتل موبایل تیلیكوم 

ال
مساھمة 

ال
مغفلة

العامة
ضاح

إی
ت المالیة الموحدة

ت حول البیانا
ا

31
كانون

األول 
2018

43

37
.

ف إدارة المخاطر المالیة
سیاسات وأھدا

(تتمة)

37.6
س المال

إدارة رأ
ف الرئیسي فیما یتعلق بإدارة رأسمال الشركة

یتمثل الھد
في 

ب رأسمال مالئمة بشكل یدعم نشاط الشركة 
التأكد من المحافظة على نس

ویعظم حقوق المساھمین.

ت الالزمة 
س المال وإجراء التعدیال

تقوم الشركة بإدارة ھیكلة رأ
في حال 

ف العمل. 
ت ظرو

تغیرا

س المال خالل عامي 
ت المتعلقة بھیكلیة رأ

ت واإلجراءا
ف والسیاسا

ت على األھدا
لم تقم الشركة بأیة تعدیال

2017
و

2018
.

صدار 
س المال المدفوع وعالوة اإل

تتكون حقوق الملكیة من رأ
واإلحتیاطي اإلجباري واإلحتیاطي اإلختیاري

و
فروق تقییم القطع غ

یر 
ال

محققة
واألرباح المدورة

،
وبلغ مجموعھا

132,941,397,290
لیرة سوریة كما في 

31
كانون األول 

2018
)

31
كانون األول 

2017
:

92,506,501,037
لیرة سوریة).

37.7
التغیرات في 

اإللتزامات
الناتجة عن األنشطة التمویلیة

31
كانون األول

2018
مدفوعات 

فروقات أسعار 
ف

صر
توزیعات أرباح

صالت نقدیة
متح

1
كانون الثاني 

2018

لیرة سوریة
لیرة سوریة

لیرة سوریة
لیرة سوریة

لیرة سوریة
لیرة سوریة

-
(4,671,434,647)

96,434,647
-

4,575,000,000
-

صیرة األجل
ض ق

قرو

796,570,135
)

17,812,199,683
(

-
17,755,000,000

-
853,769,818

توزیعات ارباح غیر مدفوعة

796,570,135
)

22,483,634,330
(

96,434,647
17,755,000,000

4,575,000,000
853,769,818

المجموع

31
كانون األول

2017
ت 

مدفوعا
ت أسعار 

فروقا
ف

صر
ت أرباح

توزیعا
ت نقدیة

صال
متح

1
كانون الثاني 

2017

لیرة سوریة
لیرة سوریة

لیرة سوریة
لیرة سوریة

لیرة سوریة
لیرة سوریة

-
)

2,750,000,000
(

-
-

2,750,000,000
-

صیرة األجل
ض ق

قرو

853,769,818
)

15,618,608,965
(

-
15,410,000,000

-
1,062,378,783

ت ارباح غیر مدفوعة
توزیعا

853,769,818
)

18,368,608,965
(

-
15,410,000,000

2,750,000,000
1,062,378,783

المجموع

38
.

القیم العادلة لألدوات المالیة

ت مالیة.
ت مالیة ومطلوبا

ت المالیة من موجودا
تتكون األدوا

ت 
ف المطلوبا

تتأل
المالیة للشركة من ذمم دائنة

 ،
ت عالقة

ف ذا
صدة دائنة ألطرا

أر
و

المستحق الى 
ت

صاال
الشركة السوریة لالت

والم
ستحق 

إلى الحكومة السوریة
.

ت مالیة متعددة 
تحتفظ الشركة بموجودا

ك
ت الشركة. 

الذمم المدینة والنقد والودائع لدى البنوك والتي تنتج مباشرة من عملیا

عن قیمھا 
ف جوھریاً

ت المالیة ال تختل
ت والمطلوبا

إن القیم العادلة للموجودا
المسجلة
.

شركة 
سیریتل

موبایل تیلیكوم 
ال

مساھمة 
ال

مغفلة
العامة

ضاح
إی

ت المالیة الموحدة
ت حول البیانا

ا
31

كانون
األول 

2018

44

39
.

األحداث الالحقة 

ت الھیئة العامة العادیة للمساھمین في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 
أقر

5
شباط

2019
توزیع مبلغ 

280
لیرة سوریة لكل سھم 

على 
بناًء

عدد األس��ھم القائمة والبالغة 
33,500,000

س��ھم 
باجمالي قدره 

9,380,000,000
لیرة س��وریة وذل� كجزء من 

ت 
أرباح الس��نوا

السابقة المدورة
.

40
.

أرقام 
المقارنة

ض أرقام المقارنة للعام 
ب بع

تـم إعــادة تبوی
2017

ض أرقام السنة الحالیة
ب مع عر

لتتناس
ب ھذه على 

. لم تؤثر عملیة إعادة التبوی
حقوق الملكیة أو ربح السنة السابقة. 

ص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا
یلخ

في 
بیان 

المركز المالي
الموحد:

ب كما في 
التبوی

31
كانون األول 

2017
ب كما في 

التبوی
31

كانون األول 
2018

الشرح
المبلغ

لیرة سوریة

مخزون
ت معنویة وثابتة 

موجودا
ت

قید التثبی

إعادة
ف

صنی
ت

ت 
قطع غیار رئیسیة ذا

ضع قید 
عمر تشغیلي طویل األجل لم تو

التشغیل بعد.
1,366,548,244






