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معلومات عامة .6

مصر على تؤسٌس  –ي وشركة اوراسكوم تٌلٌكوم القابضة ش4م4م ااالتفاق بٌن شركة درٌكس تكنولوجٌز اس  2000تم خالل العام 
الشركة المشغلة لمشروع الهاتف الخلوي فً سورٌة )شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساهمة المغفلة العامة(، بعد توقٌع عقد 

اوراسكوم تٌلٌكوم بٌن شركتً درٌكس تكنولوجٌز اس اي و 2001شباط  12بتارٌخ  BOTتحوٌل(  -تشغٌل -االستثمار )بناء
تم تؤسٌس  GSMمصر من جهة والشركة السورٌة لالتصاالت من جهة أخرى بهدف بناء شبكة اتصاالت خلوٌة  –القابضة ش4م4م 

)وٌشار إلٌها فٌما بعد "الشركة"(4 ولقد تم استكمال إجراءات تسجٌل الشركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساهمة المغفلة العامة  شركة
 –دارٌا  –( ومركزها الرئٌسً رٌف دمشق 5141وسجلت كشركة مساهمة ُمغفلة تحت رقم ) 2001األخٌر من عام خالل الربع 

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة4

اإللكترونٌة والقٌام  والدارات غاٌة الشركة هً مشارٌع الخدمات الخلوٌة، وتسوٌق واستٌراد وتصدٌر أجهزة االتصاالت والرقائق 
الخدمات المتعلقة بها والمساهمة والمشاركة فً مشارٌع مماثلة، والحصول على أٌة حقوق أو امتٌازات أو بكافة النشاطات و

تشرٌن  18تراخٌص لتحقٌق غاٌات الشركة وذلك طبقا ألحكام قانون التجارة السوري4 إن مدة الشركة غٌر محددًة تبدأ من تارٌخ 
 20014الثانً 

بٌن الشركة السورٌة لالتصاالت  BOTتحوٌل(  -تشغٌل -تم التوقٌع على اتفاق انهاء عقد الـ )بناء 2014تشرٌن األول  30بتارٌخ 
وشركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساهمة المغفلة العامة وتمت المصادقة على اتفاق اإلنهاء من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار 

 4 2014انون األول ك 31بتارٌخ  20730/1رقم 

تم بدء العمل بالرخصة الممنوحة لشركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساهمة المغفلة العامة الصادرة  2015كانون الثانً  1بتارٌخ 
 2015كانون الثانً  1عن الهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت )ممثلة عن الحكومة السورٌة(4 ٌسري هذا الترخٌص ابتداًء من تارٌخ 

4 ٌتٌح ترخٌص االتصاالت للشركة إنشاء وتركٌب وتملك وتشغٌل وإدارة وتقاضً عائدات وتقدٌم 2034كانون األول  31ة ولغاٌ
الخدمات المرخصة على شبكة االتصاالت العمومٌة النقالة وفقاً لوثٌقة الترخٌص، كما ٌتٌح ترخٌص الترددات للشركة حقاً حصرٌاً 

 المخصصة لتشغٌل شبكة االتصاالت النقالة الخاصة بها، وتقدٌم الخدمات ذات الصلة علٌها4باستخدام الحزم الترددٌة الرادٌوٌة 

وفقاً ألحكام ترخٌص تشغٌل شبكة االتصاالت العمومٌة النقالة الصادر عن الهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت فً الجمهورٌة العربٌة 
مة المغفلة العامة بتسدٌد بدل الترخٌص االبتدائً البالغ السورٌة قام المرخص له شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساه

لٌرة سورٌة كما ستسدد للحكومة السورٌة عن طرٌق الهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت، طٌلة مدة الترخٌص  25,000,000,000
 عاماً قابلة للتجدٌد، المبالغ المستحقة من تقاسم االٌرادات على النحو التالً:  20البالغة 

50%  األولى لسنةا

30%  الثالثةالسنة الثانٌة و

20%  السنوات الباقٌة

20184كانون األول  10إن أسهم الشركة أصبحت مدرجة فً سوق دمشق لألوراق المالٌة إعتباراً من تارٌخ 

التداول على أسهم فقد تم تعلٌق  2020حزٌران  02تارٌخ  57وبناء على قرار مجلس المفوضٌن فً الهٌئة الناظمة لالتصاالت رقم 
 (334شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساهمة المغفلة العامة )إٌضاح 

والحقا للنزاع القائم بٌن الهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت وشركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم بخصوص إعادة التوازن االقتصادي 
ى شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم بموجب القرار رقم ، فقد تم فرض حراسة قضائٌة عل2015للرخصة الممنوحة للشركة فً عام 

20204حزٌران  4الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بتارٌخ  2/م/103  

 تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة كما في 30 حزیران 2020 من قبل الحارس القضائي 
شركة سیریتل موبایل تیلیكوم بموجب القرار اإلداري رقم 23 بتاریخ 05 كانون الثاني 2021.
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 السٌاسات المحاسبٌة أسس اإلعداد و .9
 

 أسس اإلعداد 2.1

 

وفقاً لمعٌار المحاسبة الدولً  2020 حزٌران 30أشهر المنتهٌة فً  الستةالمرحلٌة المختصرة لفترة الموحدة  إعداد البٌانات المالٌةتم 
 ( الخاص بالبٌانات المالٌة المرحلٌة344رقم )

 
الموحدة البٌانات المالٌة  فًالمرحلٌة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلٌضاحات المطلوبة الموحدة إن البٌانات المالٌة 

 الستة4 كما أن نتائج األعمال لفترة 2019كانون األول  31السنوٌة للشركة كما فً الموحدة ، وٌجب أن تقرأ مع البٌانات المالٌة السنوٌة
 20204كانون األول  31مثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتهٌة فً ال ت 2020حزٌران  30أشهر المنتهٌة فً 

 

إن اللٌرة السورٌة هً عملة إظهار البٌانات المالٌة  4رة وفقا لمبدأ التكلفة التارٌخٌةإعداد البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختص تملقد 
 4الوظٌفٌة للشركة والشركات التابعة لهاٌة المختصرة والتً تمثل العملة لالمرحالموحدة 

 

 س التوحٌداأس 2.2
 

4 ٌتم تحقٌق السٌطرة عندما 2020 حزٌران 30التابعة كما فً  هاوشركاتللشركة تشتمل البٌانات المالٌة الموحدة على البٌانات المالٌة 
حقوق من العوائد المتغٌرة نتٌجة مشاركتها بالجهة المستثمر فٌها ولها قدرة التؤثٌر على هذه العوائد من خالل سلطة التحكم للشركة ٌكون 

 بالجهة المستثمر فٌها4 
 بالتحدٌد على الجهة المستثمر فٌها إذا، وفقط إذا، كان لدى الشركة:لشركة تسٌطر ا

 قائمة التً تعطٌها القدرة على توجٌه األنشطة المتعلقة بالجهة المستثمر فٌها(4سلطة تحكم بالجهة المستثمر فٌها )الحقوق ال -
 حقوق من العوائد المتغٌرة نتٌجة مشاركتها بالجهة المستثمر فٌها4 -
 القدرة على استخدام سلطتها على الجهة المستثمر فٌها لتإثر على عوائدها4 -

 

إلى السٌطرة4 لكً تقوم الشركة بتؤٌٌد هذه الفرضٌة وعندما ال ٌكون  من المفترض أن الحصول على أغلبٌة حقوق التصوٌت ٌإدي
للشركة أغلبٌة األصوات أو الحقوق المماثلة فً الجهة المستثمر فٌها، تؤخذ الشركة بعٌن االعتبار جمٌع الحقائق والظروف ذات الصلة 

 فً ذلك: فً تقٌٌم ما إذا كان لدى الشركة سلطة التحكم فً الجهة المستثمر فٌها، بما
 الترتٌبات التعاقدٌة مع أصحاب األصوات األخرى فً الجهة المستثمر فٌها4 -
 الحقوق الناشئة عن ترتٌبات تعاقدٌة أخرى4 -
 حقوق التصوٌت للشركة وحقوق التصوٌت المحتملة4 -

 

هناك تغٌٌرات فً واحد أو أكثر تقوم الشركة بإعادة تقٌٌم سٌطرتها على الجهة المستثمر فٌها إذا كانت الحقائق والظروف تشٌر إلى أن 
من العناصر الثالثة للسٌطرة4 ٌبدأ توحٌد الشركة التابعة عندما تحصل الشركة على السٌطرة على الشركة التابعة وٌتوقف عندما تفقد 

أو المستبعدة خالل الشركة السٌطرة على الشركة التابعة4 تدرج الموجودات والمطلوبات واإلٌرادات والمصارٌف للشركة التابعة المقتناة 
 السنة فً البٌانات المالٌة الموحدة من تارٌخ اكتساب الشركة السٌطرة حتى تارٌخ توقف الشركة عن السٌطرة على الشركة التابعة4

 

تعود األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى لمساهمً الشركة األم للشركة وإلى حقوق األقلٌة )الحصة غٌر 
لمسٌطرة(، حتى لو كان هذا ٌإدي إلى عجز فً أرصدة حقوق األقلٌة )الحصة غٌر المسٌطرة(4 عند الضرورة، ٌتم إجراء تعدٌالت ا

على البٌانات المالٌة للشركات التابعة لجعل سٌاساتها المحاسبٌة تتماشى مع السٌاسات المحاسبٌة للشركة4 ٌتم حذف جمٌع الموجودات 
 همٌن واإلٌرادات والمصارٌف والتدفقات النقدٌة الناتجة عن عملٌات ضمن الشركة عند التوحٌد4والمطلوبات وحقوق المسا

 

تتم معالجة التغٌر فً حصة الملكٌة فً الشركة التابعة، دون فقدان السٌطرة، ضمن حقوق الملكٌة4 إذا فقدت الشركة السٌطرة على شركة 
ذلك الشهرة( والمطلوبات ذات الصلة والحصص غٌر المسٌطرة ومكونات حقوق تابعة، فإنها تلغً االعتراف بالموجودات )بما فً 

الملكٌة األخرى بٌنما ٌتم االعتراف بؤي ربح أو خسارة ناتجة ضمن بٌان الدخل الموحد4 ٌتم االعتراف بؤي استثمار محتفظ به بالقٌمة 
 العادلة4

 

 ركات التابعة التالٌة:والشلشركة تشمل البٌانات المالٌة الموحدة البٌانات المالٌة ل

   

 حصة المساهمة 
 المباشرة وغٌر المباشرة

 حزٌران   03 كما فً    
 2019  9393  األنشطة بلد التأسٌس اإلسم

سٌرٌتل للخدمات واالستشارات المساهمة 
 الخاصة المغفلة

 سورٌة
 األعمال التجارٌة والصناعٌة

 واالستشارٌة والخدمٌة 
 44%  99% 

 سورٌة مانجمنت المحدودة المسإولٌةسٌرٌتل 
 األعمال التجارٌة والصناعٌة

 واالستشارٌة والخدمٌة 
 100%  100% 
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  المحاسبٌة )تتمة( والسٌاسات أسس اإلعداد  .9
 

 واإلفصاحاتالتغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة  9.0
 

 التفسٌرات والمعاٌٌر الجدٌدة والمعدلة

 المرحلٌة المختصرة مع تلك المتبعة فً إعداد البٌانات المالٌةالموحدة تتفق السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد البٌانات المالٌة  -

كانون  1عتمدة السارٌة اعتباراً من الم، باستثناء المعاٌٌر الجدٌدة 2019كانون األول  31السنوٌة للشركة للسنة المنتهٌة فً  الموحدة

 .لم تطبق الشركة فً وقت مبكر أي معٌار أو تفسٌر أو تعدٌل تم إصداره ولٌس نافذ للتطبٌق بعد .2020 الثانً

والتً لٌس لها أي أثر على البٌانات المالٌة المرحلٌة  2020تـُطبق العدٌد من التعدٌالت والتفسٌرات األخرى للمرة األولى فً عام  -

 الت هً كالتالً:إن طبٌعة وأثر هذه التعدٌ المختصرة للشركة4

 5 تعرٌف العمل0التعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  9.0.0
 

أنه لٌتم تعرٌف العمل، ٌجب أن تحتوي مجموعة متكاملة من األنشطة واألصول، كحد  3توضح التعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً 
بشكل كبٌر فً القدرة على تشكٌل النواتج4 عالوة على ذلك، أوضحت أن العمل ٌمكن أدنى، على مدخالت وعملٌة جوهرٌة والتً تساهم معاً 

لٌة أن ٌوجد بدون تضمٌنه جمٌع المدخالت والعملٌات الالزمة لتشكٌل النواتج4 لٌس لهذه التعدٌالت أثر على البٌانات المالٌة الموحدة المرح
 4حقة فً حال دخلت الشركة بؤحد اندماجات األعمالالمختصرة للشركة لكن من الممكن أن تإثر على الفترات الال

 
5 04ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  4ومعٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  2عدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم ت 9.0.9

 التقوٌم القٌاسً لسعر الفائدة
 

األدوات المالٌة: اإلثبات والقٌاس عدداً من  39المحاسبة الدولً رقم  ومعٌار 9تتضمن التعدٌالت على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم 
  اإلعفاءات، والتً تنطبق على جمٌع عالقات التحوط التً تتؤثر مباشرة بالتقوٌم القٌاسً لسعر الفائدة4
القٌاس للبند المتحوط له أو أداة التحوط4 تتؤثر عالقة التحوط إذا أظهر التقوٌم عدم تٌقن بشؤن توقٌت و/أو حجم التدفقات النقدٌة القائمة على 

 4لٌس لهذه التعدٌالت أثر على الشركة حٌث أنها ال تمتلك أي عالقات تحوط ألسعار الفائدة
 

 5 تعرٌف كلمة "جوهري"3ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  6رقم التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً  9.0.0
 

جوهري والتً تنص على أن "المعلومات تكون جوهرٌة إذا كان من المتوقع أن ٌإثر حذفها أو تحرٌفها أو تقدم التعدٌالت تعرٌفاً جدٌداً لكلمة 
حجبها، بشكل معقول على القرارات التً ٌتخذها المستخدمون الرئٌسٌون للبٌانات المالٌة المعدة لألغراض العامة بناء على تلك البٌانات 

 منشؤة محددة"4المالٌة، والتً توفر معلومات مالٌة حول 
توضح التعدٌالت أن األهمٌة النسبٌة سوف تعتمد على طبٌعة أو أهمٌة المعلومات، سواًء بشكل إفرادي أو مجتمعة مع معلومات أخرى، فً 

 4سٌاق البٌانات المالٌة
من قبل المستخدمٌن الرئٌسٌٌن4  ٌعتبر الخطؤ فً المعلومات أمراً جوهرٌاً إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن ٌإثر على القرارات المتخذة

 وال ٌتوقع أن ٌكون هناك أي أثر مستقبلً على الشركة4 لٌس لهذه التعدٌالت أثر على البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة،
 

 9363آذار  94إلطار المفاهٌمً للتقرٌر المالً الصادر فً ا ,.9.0
 

فاهٌم الواردة فٌه تلغً المفاهٌم أو المتطلبات فً أي معٌار4 الغرض من اإلطار ال ٌعتبر اإلطار المفاهٌمً معٌاراً، وال أي من الم
المفاهٌمً هو مساعدة مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً فً تطوٌر المعاٌٌر، ومساعدة المعدٌن على تطوٌر سٌاسات محاسبٌة متسقة فً 

 .وتفسٌرها حال عدم وجود معٌار لتطبٌقه، ومساعدة جمٌع األطراف على فهم المعاٌٌر
ٌتضمن اإلطار المفاهٌمً المنقح بعض المفاهٌم الجدٌدة، وٌقدم تعرٌفات محدثة ومعاٌٌر اعتراف باألصول والخصوم وٌوضح بعض 

 لٌس لهذه التعدٌالت أثر على البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة للشركة4 .المفاهٌم الهامة
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 السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( التغٌرات فًوأسس اإلعداد  .9

 أهـم االجتهادات والـتقـدٌـرات الـمحـاسـبـٌـة 2.4
 

إن عملٌة إعداد البٌانات المالٌة الموحدة تتطلب من إدارة الشركة القٌام بتقدٌرات واجتهادات تإثر فً مبالغ االٌرادات والمصارٌف 
4 إن عدم التؤكد الموحدة وااللتزامات المحتملة المصرح عنها فً تارٌخ البٌانات المالٌةوالموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة 

 .المتضمن فً اجتهادات وتقدٌرات اإلدارة قد ٌإدي الى تعدٌالت هامة فً القٌم الحالٌة للموجودات والمطلوبات المقدرة فً المستقبل
 

لألحداث غٌر المإكدة فً تارٌخ البٌانات المالٌة الموحدة والتً قد ٌنتج عنها إن الفرضٌات الرئٌسٌة المتعلقة بالتقدٌرات المستقبلٌة 
مخاطر هامة من الممكن أن تإدي إلى تعدٌالت جوهرٌة فً أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة فً البٌانات المالٌة الموحدة فً 

 السنة المالٌة الالحقة هً كما ٌلً:

 
 الشركة كمستأجر -خٌارات التجدٌد واإلنهاء  المتضمنة د اإلٌجارتحدٌد مدة عقو

 

ٌجار تحدد الشركة مدة عقد اإلٌجار على أنها المدة غٌر القابلة لإللغاء لعقد اإلٌجار، باإلضافة إلى أٌة فترات ٌغطٌها خٌار تمدٌد عقد اإل
ر إنهاء عقد اإلٌجار، إذا كان من المإكد إذا كان من المإكد على نحو معقول أنه ستتم ممارسة هذا الخٌار، أو أٌة فترات ٌغطٌها خٌا

 بشكل معقول أنه لن تتم ممارسة هذا الخٌار4
 

لدى الشركة عدة عقود إٌجار تشمل خٌارات التمدٌد واإلنهاء4 تقوم الشركة بتقدٌر ما إذا كان من المإكد على نحو معقول ممارسة أو 
الشركة تؤخذ فً عٌن االعتبار جمٌع العوامل ذات الصلة التً تشكل حافًزا عدم ممارسة خٌار تجدٌد أو إنهاء عقد اإلٌجار4 وبذلك فإن 

ا لممارسة التجدٌد أو اإل ًٌ هاء4 بعد تارٌخ البدء، تعٌد الشركة تقٌٌم مدة عقد اإلٌجار إذا كان هناك حدث كبٌر أو تغٌٌر فً ناقتصاد
سة أو عدم ممارسة خٌار التجدٌد أو اإلنهاء )على سبٌل الظروف التً تقع تحت سٌطرتها من الممكن أن ٌإثر على قدرتها على ممار

 المثال، بناء تحسٌنات جوهرٌة أو تخصٌصات كبٌرة لألصل المإجر(4

 مبدأ االستمرارٌة

حالة عدم قامت إدارة الشركة بتقدٌر مدى قدرة الشركة على االستمرار فً العمل على أساس مبدأ االستمرارٌة4 وعلى الرغم من 
رد االستقرار التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة وحالة عدم التٌقن المستقبلٌة فإن إدارة الشركة متؤكدة من ان الشركة لدٌها الموا

وعالوة على ذلك فإن اإلدارة لٌست على دراٌة بؤٌة أمور  الكافٌة لتساعدها على االستمرار بالعمل فً المدى المستقبلً المنظور4
 وهرٌة من الممكن أن تثٌر شكوكا هامة حول مقدرة الشركة على االستمرار كمنشؤة مستمرة4 بناًء علٌه، فقد تم إعداد البٌانات المالٌةج

4على أساس مبدأ االستمرارٌة الموحدة
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 السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( التغٌرات فًو أسس اإلعداد .9

 )تتمة( الـمحـاسـبـٌـةأهـم االجتهادات والـتقـدٌـرات  2.4

 
 اإلٌرادات من العقود مع الزبائن

 طبقت الشركة التقدٌرات التالٌة التً تإثر بشكل كبٌر على تحدٌد قٌمة اإلٌرادات من العقود مع الزبائن وتوقٌت تحققها والتً تشمل:
 التزامات األداء فً مبٌعات حزم الباقات،  تحدٌد -
 التزام أداء على حدى،تحدٌد سعر البٌع اإلفرادي لكل  -
 الٌها فً هذه الحزم،  توزٌع إجمالً سعر المعاملة على على جمٌع التزامات األداء المشار -
 باإلضافة إلى تحدٌد توقٌت الوفاء بكل التزام أداء4 -

 قٌم الموجودات غٌر المالٌة تدنً

فً القٌمة عندما تتجاوز القٌمة الدفترٌة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قٌمتها القابلة لإلسترداد والتً هً قٌمتها  انخفاضٌكون هناك 
ات المتوفرة العادلة ناقصاً تكالٌف البٌع أو قٌمتها قٌد اإلستخدام ــ أٌهما أعلى4 ٌعتمد احتساب القٌمة العادلة ناقصاً تكالٌف البٌع على البٌان

ت البٌع الملزمة والتً تتم على أسس تجارٌة ألصول مماثلة أو أسعار السوق الممكن مالحظتها ناقصاً التكالٌف اإلضافٌة لبٌع من معامال
ة األصل4 ٌتم احتساب القٌمة قٌد اإلستخدام وفقاً لنموذج تقٌٌم التدفقات النقدٌة المخصومة4 ٌتم استخالص التدفقات النقدٌة من المٌزانٌ

بها بعد أو االستثمارات المستقبلٌة الهامة التً ستعمل  الشركةة القادمة دون أن تتضمن أنشطة إعادة الهٌكلة التً لم تلتزم للسنوات الخمس
على تحسٌن أداء األصل من وحدة إنتاج النقد الخاضعة للفحص4 إن القٌمة القابلة لالسترداد حساسة بالنسبة لمعدل الخصم المستخدم فً 

ات النقدٌة مثلما هً حساسة بالنسبة للتدفقات النقدٌة الواردة المتوقعة مستقبالً ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدٌر نموذج تقٌٌم التدفق
 المستقبل4ً

 األعمار اإلنتاجٌة للموجودات الثابتة والموجودات المعنوٌة

موجودات المعنوٌة لحساب االطفاء4 ٌتم تحدٌد هذا تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجٌة المقدرة للموجودات الثابتة لحساب االستهالك وال
التقدٌر بعد األخذ فً االعتبار المدة المتوقع فٌها استخدام األصل وطبٌعة التآكل والتقادم الفنً والتجاري4 تقوم اإلدارة، على أساس 

ك واالطفاء المستقبلً عندما تعتقد اإلدارة سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجٌة للموجودات الثابتة والمعنوٌة4 ٌتم تعدٌل مخصصً االستهال
 بؤن األعمار اإلنتاجٌة تختلف عن التقدٌرات السابقة4

 المخزون تدنً قٌمة

ٌـدرج المخزون بالتكلفة أو صافً القٌمة المتوقع تحقٌقها، أٌهما أقل4 عندما ٌصبح المخزون تالفا أو متقادماً، ٌتم عمل تقدٌر لصافً 
ٌتم عمل هذا التقدٌر بشكل فردي على المبالغ الهامة4 أما المبالغ غٌر الهامة بشكل فردي ولكنها تالفة أو متقادمة،  القٌمة المتوقع تحقٌقها4

 فٌتم تقٌٌمها بشكل جماعً وٌطبق المخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة التقادم أو التلف، بناًء على أسعار البٌع التارٌخٌة4 ٌتم إثبات أي
 ٌة المحققة فً الفترات المستقبلٌة والمبالغ المتوقعة فً بٌان الدخل الشامل الموحدفرق بٌن المبالغ الفعل

 مخصص الخسائر االئتمانٌة المتوقعة المتعلقة بالذمم المدٌنة

تستخدم الشركة مصفوفة الحتساب مخصص الخسائر االئتمانٌة المتوقعة والمتعلقة بالذمم المدٌنة وشركات التجوال4 إن معدالت التعثر 
الحتساب المخصص تعتمد على أٌام تؤخر السداد لمجموعات من الزبائن تحمل صفات خسارة مشتركة )كالموقع الجغرافً، نوع المنتج، 

 نوع وتصنٌف الزبون، التغطٌة بخطابات االعتماد أو أي نوع أخر من أنواع الضمانات(4

هدة من قبل الشركة4 بعد ذلك، تقوم الشركة بتعدٌل هذه المصفوفة تعتمد هذه المصفوفة بشكل أولً على معدالت التعثر التارٌخٌة المشا
تصادٌة لتؤخذ بعٌن االعتبار الخسارة االئتمانٌة التارٌخٌة باإلضافة للمعلومات المستقبلٌة4 على سبٌل المثال، إذا كان التنبإ بالعوامل االق

ي بدوره ٌمكن أن ٌزٌد من عدد حاالت التعثر بقطاع معٌن، فعندها )كالناتج المحلً اإلجمالً( ٌشٌر إلى تدهور خالل السنة القادمة والذ
ٌتم تعدٌل معدالت التعثر4 عند تارٌخ إعداد البٌانات المالٌة، ٌتم تحدٌث معدالت التعثر التارٌخٌة كما تمت مالحظتها، وٌتم تحلٌل 

 التقدٌرات المتعلقة بالمعلومات المستقبلٌة4

العالقة بٌن معدالت التعثر التارٌخٌة، التنبإ باألحداث االقتصادٌة والخسائر االئتمانٌة المتوقعة هو تقدٌر جوهري4 إن قٌمة إن تقدٌر 
الخسائر االئتمانٌة تتؤثر بدرجة كبٌرة بالتغٌرات فً الظروف واألحداث االقتصادٌة المتوقعة4 إن خبرة الشركة التارٌخٌة بالخسائر 

ل4بالظروف االقتصادٌة قد ال تمثل التعثر الفعلً للزبائن فً المستقب االئتمانٌة والتنبإ
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 السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( التغٌرات فًو أسس اإلعداد .9

 )تتمة( أهـم االجتهادات والـتقـدٌـرات الـمحـاسـبـٌـة 2.4

 ضرٌبة الدخل 

الشركة بتقدٌر ضرٌبة الدخل وفقاً للقوانٌن سارٌة المفعول بما فً ذلك احتساب صافً مدى التعرض للضرٌبة المتوقعة لكل  إدارة تقوم
وألغراض التقارٌر  المعدة الموحدة الماليةلبعض بنود البٌانات بند ضرٌبً وتقدٌر الفروقات المإقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة 

ٌتم تسجٌل الموجودات الضرٌبٌة المإجلة للمدى الذي ٌمكن خالله االستفادة منها، وتعتمد االستفادة من كما  الضرٌبٌة المحلٌة4
 الموجودات الضرٌبٌة المإجلة على إمكانٌة الشركة تحقٌق دخل خاضع للضرٌبة كاٍف الستغالل تلك الموجودات الضرٌبٌة المإجلة4

  مخصص اضمحالل قٌمة أجهزة البث الخلوي

تعرضت )أو قد والتً قد تحدث نتٌجة األضرار التً  الخلوي إدارة الشركة بتقدٌر مخصص عن اضمحالل قٌمة أجهزة البثتقوم 
تم تقدٌر هذا المخصص بناء على أماكن تواجد موجودات و بسبب األحداث التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة4 لها تتعرض(

 4ى متعددةالشركة، وبناء على افتراضات وعوامل أخر

 المتزاٌدتقدٌر معدل االقتراض  -عقود اإلٌجار 

لقٌاس  (IBR)أن تحدد بسهولة سعر الفائدة الضمنً فً عقود اإلٌجار، وبالتالً فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزاٌد  للشركةال ٌمكن 
الشركة دفعه لالقتراض بمدة مماثلة، ومع ضمان مماثل، هو معدل الفائدة الذي ٌتعٌن على  التزامات اإلٌجار4 إن معدل االقتراض المتزاٌد

األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قٌمة مماثلة لحق استخدام األصل فً بٌئة اقتصادٌة مماثلة4 وبالتالً فإن معدل االقتراض المتزاٌد 
ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعدٌل لتعكس  ٌعكس ما "ٌمكن أن ٌتعٌن على الشركة دفعه"، وهو ما ٌتطلب تقدًٌرا عند عدم توفر معدالت

باستخدام مدخالت ٌمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة فً  معدل االقتراض المتزاٌد شروط وأحكام عقد اإلٌجار4 تقوم الشركة بتقدٌر
 السوق( عندما تكون متاحة وعلٌها إجراء بعض التقدٌرات الخاصة بالشركة4

 . معلومات القطاعات0

تنقسم إلى خمسة التً  ارة ٌتم احتساب الربحٌة وفقاً لقطاعات األعمال الرئٌسٌة وبناًء على األنشطة التشغٌلٌة للشركةألغراض اإلد
 قطاعات تشغٌل على النحو التالً:

 

 الخطوط الحقة الدفع 

 الخطوط مسبقة الدفع 

 خطوط الجٌل الثالث 

 تجوال الزائرٌن األجانب 

 مزود خدمة االنترنت 
 

نتائج تشغٌل وحدات األعمال كل على حدة التخاذ القرارات حول تخصٌص الموارد وتقٌٌم األداء4 وٌتم تقٌٌم أداء كل تراقب اإلدارة 
تقاس بؤسالٌب مختلفة عن قٌاس الربح  –كما ٌوضح الجدول التالً –قطاع بناًء على أرباح أو خسائر التشغٌل والتً فى بعض الحاالت 

 وحدة المرحلٌة المختصرة4والخسارة فً البٌانات المالٌة الم

فٌما عدا ن جمٌع مبٌعات وأرباح الشركة من وحدات األعمال المذكورة أعاله جوهرٌاً هً مكتسبة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة إ
 4اٌرادات التجوال الدولً الخارجً

 ال تخضع إلى تقاسم اإلٌرادات مع الحكومة السورٌة4مزود خدمة اإلنترنت إن إٌرادات 

وزٌع المصارٌف المشتركة على أساس نسبة مشاركة كل قطاع فً تحقٌق إٌرادات الشركة ككل، وٌتم تحمٌل المصارٌف الفعلٌة ٌتم ت
 .الخاصة بكل نوع من أنواع اإلٌرادات بشكل مباشر على القطاع الذي تعود الٌه
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 )معلومات القطاعات )تتمة 34
  
 

 

 المجموع أخرى غٌر موزعة مزود خدمة االنترنت تجوال الزائرٌن األجانب خطوط الجٌل الثالث الخطوط المسبقة الدفع الخطوط الالحقة الدفع 9320 حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة )غٌر مدققة(

  123,937,370,889 - 35,154,454 715,175,292 26,899,119,042 84,393,035,044 11,894,887,057 العقود مع الزبائناإلٌرادات من إجمالً 

  956,400     -     -     -     -     -   956,400  صافً التغٌرات فً االٌرادات غٌر المفوترة

صافً التغٌرات فً اإلٌرادات المؤجلة للباقات 
 المستهلكةالمفعلة غٌر 

 13,438,840   (144,519,509)  (251,388,568)  -     -     -     (382,469,237) 

 (269,778,976)     -     -     -  (22,529,933)  (40,673,935)  (206,575,108)  المبٌعاتخصم 

 690,931,324,321    - ,6,,,06,66 266,626,949 91,196,933,6,6 932,3,6,133,,3 66,239,232,634 اإلٌرادات من العقود مع الزبائنصافً 
        

 (24,607,568,894) - - (142,554,201) (5,311,424,940) (16,793,949,630) (2,359,640,123) حصة الحكومة السورٌة من اإلٌرادات 

األجور والمساهمات السنوٌة للهٌئة الناظمة لقطاع 
 االتصاالت

(176,973,053) (1,259,546,141) (398,356,894) (10,691,565)  - (1,845,567,653) 

  ,46,966,66656,     -   956,566656  54,6,6,6564  6212,,566,,616   ,446,5669656,6   6,4461,661,9,  اإلٌرادات حصة سٌرٌتل من 
        

الربط البٌنً الصادر مع الشركة السورٌة  صارٌف
 لالتصاالت

(66,290,303) (760,566,868) (90,477,148) (2,404,293) - - (919,738,612) 

 (32,663,870,953) - (2,623,131) (294,284,794) (5,478,514,492) (22,642,915,739) (4,245,532,797) مصارٌف مباشرة أخرى

  63,249,332,964     -   32,531,323   265,240,439   15,346,427,067   42,750,863,222   4,854,270,913  مجمل الربح 
        

 (3,230,248,549) - (393,246) (40,910) (689,190,538) (2,473,866,032) (66,757,823) مصارٌف البٌع والتسوٌق 

 (12,403,608,021) - (4,703,670) 66,788,526 (2,718,763,327) (7,916,314,203) (1,830,615,347) المصارٌف اإلدارٌة

 (2,475,884,869) - (925,624) (13,956,315) (537,572,681) (1,683,950,587) (239,479,662) استهالكات 

 (68,078,536) - 2,457,327 (592,962) (9,331,552) (53,755,055) (6,856,294) مصارٌف وإٌرادات أخرى بالصافً

  45,071,512,989     -   28,966,110   317,438,778   11,391,568,969   30,622,977,345   2,710,561,787  ربح التشغٌل
        

 559,360,065 559,360,065    -     -     -     -     -  فروق القطع المحققة

 6,692564,46456 6,692564,46456    -     -     -     -     -  فروق تقٌٌم القطع غٌر المحققة

 - -    -     -     -     -     -  إٌرادات الفوائد

 (325,567,556) (325,567,556)    -     -     -     -     -  مصارٌف الفوائد

 2964,16,666,56  6,641,661,6,49  28,966,110   317,438,778   11,391,568,969   30,622,977,345   2,710,561,787  الربح قبل الضرٌبة
        

 (2626,64666961) (2626,64666961)    -     -     -     -     -  ضرٌبة الدخل

 6,,456,96662,6 616,4162446,69 28,966,110 317,438,778 11,391,568,969 30,622,977,345 2,710,561,787 صافً ربح الفترة

 33,,646,031,,6 مصارٌف رأسمالٌة

 13,636,9,0,,64 اإلستهالكات واإلطفاءات 
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 )معلومات القطاعات )تتمة .0
 

 المجموع أخرى غٌر موزعة مزود خدمة االنترنت تجوال الزائرٌن األجانب خطوط الجٌل الثالث الخطوط المسبقة الدفع الخطوط الالحقة الدفع 9364حزٌران  03أشهر المنتهٌة فً للستة 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة )غٌر مدققة(

 630,3,1,044,301    - ,94,334,16 ,620,323,99 99,3,3,061,160 23,316,333,423 63,003,336,606 اإلٌرادات من العقود مع الزبائنإجمالً 
صافً التغٌرات فً اإلٌرادات المؤجلة للباقات 

 (23,,33,633,)    -    -    - (969,611,224) (31,391,,23) (14,492,116) المفعلة غٌر المستهلكة

 (992,139,116)    -    -    - (049,,93,66) (93,133,696) (623,413,669) المبٌعاتخصم 

 630,963,966,436    - ,94,334,16 ,620,323,99 39,,99,613,326 390,,14,416,44  63,336,636,263  اإلٌرادات من العقود مع الزبائنصافً 
        

 (93,636,936,669)    -    - (264,,660,22) (103,993,,,6,,) (60,363,463,416) (9,390,336,169) حصة الحكومة السورٌة من اإلٌرادات 

األجور والمساهمات السنوٌة للهٌئة الناظمة 
 (,6,602,643,66)    -    - (,3,600,63) (0,3,322,336) (6,301,032,303) (666,246,932) لقطاع االتصاالت

 906,,9,,36,624    - ,94,334,16 36,,66,619, 62,139,612,022 ,66,663,141,39 2,436,633,224 اإلٌرادات حصة سٌرٌتل من 
        

مصارٌف الربط البٌنً الصادر مع الشركة 
 (366,233,920)    -    - (441,106,,) (3,926,1,2,) (463,363,,14) (34,436,,26) السورٌة لالتصاالت

 (62,006,063,,91)    - (09,033,,9) (930,9,3,6,6) (296,366,,61,,) (39,9,6,,63,919) (40,,692,,9,,0) مصارٌف مباشرة أخرى

 60,431,033,169    - ,91,162,92 9,0,062,194 60,322,623,126 01,660,0,0,220 46,036,,36,,, مجمل الربح 
        

 (321,,316,30,,)    - (636,032) (641,966) (363,646,902) (9,436,940,113) (999,366,614) مصارٌف البٌع والتسوٌق 

 (60,922,066,102)    - (306,2,3,,) (66,020,132) (666,,93,,9,49) (10,,4,336,063) (6,006,632,641) المصارٌف اإلدارٌة

 (10,,6,093,620)    - (6,2,069) (2,096,631) (933,699,434) (340,622,663) (431,,606,33) استهالكات 

 3,616,216,    - ,93,64 43,,063 63,610,164 00,392,916 649,936,, مصارٌف وإٌرادات أخرى بالصافً

 06,943,224,9,6    - 96,641,434 236,666,,99 4,361,366,642 90,031,6,6,240 04,266,,9,296 ربح التشغٌل
        

 (36,,93,,934) (36,,93,,934) - - - - - فروق القطع المحققة

 (,626,230,36) (,626,230,36) - - - - - فروق تقٌٌم القطع غٌر المحققة
 6,461 6,461 - - - - - إٌرادات الفوائد

 (69,,9,1,604) (69,,9,1,604) - - - - - مصارٌف الفوائد
انخفاض قٌمة استثمارات  مخصصاسترداد 

 9,039,993,049 9,039,993,049 - - - - - متوفرة للبٌع

 01,616,203,263 22,,6,923,464 96,641,434 236,666,,99 4,361,366,642 90,031,6,6,240 04,266,,9,296 قبل الضرٌبة الربح
        

 (6,430,6,6,332) (6,430,6,6,332) - - - - - ضرٌبة الدخل

 03,623,641,306 (63,,269,639,,) 96,641,434 236,666,,99 4,361,366,642 90,031,6,6,240 04,266,,9,296 الفترةصافً ربح 

 69,031,619,033 مصارٌف رأسمالٌة

 ,460,999,94,,6 اإلستهالكات واإلطفاءات 



 المساهمة المغفلة العامةسٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم شركة 

 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة
    2020حزٌران  30

 

14 

 
 االٌرادات من العقود مع الزبائنصافً  .,

 

حزٌران 03أشهر المنتهٌة فً  للستة    

2019  9320 
 (غٌر مدققة)  

 
 )غٌر مدققة(

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
       

10,330,081,535  11,894,887,057 
 

 )*( إٌرادات الحقة الدفع

70,065,000,970  84,393,035,044 
 

 )*(إٌرادات مسبقة الدفع 

22,848,356,653  26,899,119,042 
 

 إٌرادات الجٌل الثالث

573,870,224  715,175,292 
 

 )* (إٌرادات تجوال الزائرٌن األجانب

 صافً التغٌرات فً االٌرادات غٌر المفوترة  956,400  -

 صافً التغٌرات فً اإلٌرادات المإجلة للباقات المفعلة غٌر المستهلكة  (382,469,237)  (400,500,470)

29,089,654  35,154,454 
 

 إٌرادات مزود خدمة اإلنترنت

(227,682,665)  (269,778,976) 
 

 المبٌعاتخصم 

103,218,215,901 
 

123,286,079,076 
  

 

الربط البٌنً الوارد من الشركة  اٌرادات بنود تتضمن تجوال الزائرٌن األجانب اٌراداتو الدفع مسبقةالالحقة وال اإلٌرادات نإ (*)
 وهً على الشكل التالً: السورٌة لالتصاالت

 

حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً   
  2019 

 
9320 

 (غٌر مدققة)  (غٌر مدققة)  

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
  63,403,742  63,291,592 
 

 الحقة الدفع-اٌرادات الربط البٌنً الوارد 

532,732,401 
 

714,758,329 
 

 مسبقة الدفع-اٌرادات الربط البٌنً الوارد 

1,748,829  1,095,174 
 

 تجوال الزائرٌن األجانب-الوارد اٌرادات الربط البٌنً 

597,884,972 
 

779,145,095 
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 اإلٌرادات من  حصة الحكومة السورٌة .6
 

حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً    

2019  9320 
 

  (غٌر مدققة)  (غٌر مدققة)

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
 

 صافً اإلٌرادات 123,286,079,076  103,218,215,901

 
 ٌطرح:   

 مصارٌف الربط البٌنً الصادر مع الشركة السورٌة لالتصاالت (919,738,612)  (815,708,273)

 مصارٌف الربط البٌنً الصادر مع شركاء التجوال (83,949,158)  (122,217,108)

 صافً التغٌرات فً االٌرادات غٌر المفوترة (956,400)  -

 صافً التغٌرات فً اإلٌرادات المإجلة 382,469,237  400,500,470

 إٌرادات مزود خدمة اإلنترنت  (35,154,454)  (29,089,654)

 
 ٌضاف:   

 مبٌعاتالخصم  269,778,976  227,682,665

 الخاضع لتقاسم اإلٌرادات 122,898,528,665  102,879,384,001

    

20%  نسبة تقاسم اإلٌرادات 20%  

 حصة الحكومة السورٌة من االٌرادات الخاضعة لتقاسم االٌراد 24,579,705,733  20,575,876,800

 
 ٌضاف:   

 فوترةمفً حصة االٌرادات غٌر الصافً التغٌر  191,280  -

 حصة الحكومة السورٌة من بنود أخرى اضافٌة غٌر مرتبطة باإلٌراد 104,165,734  5,424,845

(80,100,093)  (76,493,853) 
صافً التغٌر فً حصة الحكومة من االٌرادات المإجلة للباقات المفعلة 

 غٌر مستهلكة

 إجمالً حصة الحكومة السورٌة من اإلٌرادات  24,607,568,894  20,501,201,552

 :على الشكل التالً اإلٌراداتتتوزع حصة الحكومة السورٌة من 

حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً    

2019  9320 
 

 (غٌر مدققة)  (غٌر مدققة)
 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
 

 إٌرادات الحقة الدفع 2,352,891,676  2,031,257,618

 إٌرادات مسبقة الدفع 16,722,557,254  13,869,246,089

 إٌرادات الجٌل الثالث 5,361,702,602  4,561,598,374

 إٌرادات تجوال الزائرٌن األجانب 142,554,201  113,774,719

 صافً التغٌر فً حصة االٌرادات غٌر الفوترة 191,280  -

(80,100,093)  (76,493,851) 
حصة الحكومة من اإلٌرادات المإجلة للباقات المفعلة صافً التغٌر فً 

 غٌر مستهلكة

 بنود أخرى اضافٌة غٌر مرتبطة باإلٌراد 104,165,732  5,424,845

20,501,201,552  24,607,568,894  
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 األجور والمساهمات السنوٌة للهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت .1

% من اإلٌرادات  045% من اإلٌرادات الخاضعة لتقاسم االٌراد لقاء أجر الترخٌص السنوي و 045والمساهمات تمثل هذه األجور 
% من اإلٌرادات الخاضعة لتقاسم االٌراد  045الخاضعة لتقاسم االٌراد كؤجور لقاء موارد االتصاالت المستخدمة باستثناء الترددات و

 4شاملةكؤجور لقاء المساهمة فً صندوق الخدمة ال

 

 
 الشركة السورٌة لالتصاالت مع مصارٌف الربط البٌنً الصادر .2

 

حزٌران  03للستة أشهر المنتهٌة فً   
 2019 

 
9320 

 (غٌر مدققة)  (غٌر مدققة) 
  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

75,489,985  
 الحقة الدفع-مصارٌف الربط البٌنً الصادر 66,290,303

 مسبقة الدفع-مصارٌف الربط البٌنً الصادر 760,566,868  694,950,010
  الجٌل الثالث-مصارٌف الربط البٌنً الصادر 90,477,148  40,271,647
 تجوال الزائرٌن األجانب-مصارٌف الربط البٌنً الصادر 2,404,293  4,996,631

815,708,273  919,738,612 
  

 

حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً   
 
 

2019  9320 
 (غٌر مدققة)  (غٌر مدققة) 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 
 من اإلٌرادات الحقة الدفع والمساهمات األجور 176,466,876  152,344,321 

 من اإلٌرادات مسبقة الدفع والمساهمات األجور 1,254,191,794  1,040,193,457

 من إٌرادات الجٌل الثالث والمساهمات األجور 402,127,695  342,119,878

 من إٌرادات تجوال الزائرٌن األجانب والمساهمات األجور 10,691,565  8,533,104

 صافً التغٌر فً حصة االٌرادات غٌر الفوترة 14,346  -

(6,007,509) 
 

(5,737,053) 
من اإلٌرادات المإجلة للباقات  والمساهمات ألجورا صافً التغٌر فً

 المفعلة غٌر مستهلكة

 من بنود أخرى اضافٌة غٌر مرتبطة باإلٌراد والمساهمات األجور 7,812,430  406,863

1,537,590,114 
 

1,845,567,653 
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 مصـارٌـف مباشرة أخرى .3
 

  حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً 

2019  9320  

  (غٌر مدققة)  (غٌر مدققة)

  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
    

 (14 إٌضاح)مصروف إطفاء الموجودات المعنوٌة  847,420,402  896,467,726

 (13 إٌضاح)تجهٌزات ومعدات البث الخلوي  استهالك 15,242,192,867  12,204,430,047

 (16 إٌضاح) تهالك حق استخدام االصولسا 903,007,106  531,751,058

397,005,057  (785,801,138) 
مخصص اضمحالل قٌمة أجهزة البث الخلوي  (استردادمصروف )
 (26)إٌضاح 

 مصارٌف بنى تحتٌة وأخرى 7,911,737,127  7,036,033,195

 إٌجارات وتؤمٌن 24,970,184  308,729,160

 صٌانة 6,848,735,563  4,026,701,158
 مصارٌف الترابط مع الشركات األخرى 467,486,347  123,847,357
 تكالٌف مزودي الخدمات المضافة 939,386,801  647,887,850
 تكلفة الدعم وبطاقات هواتف المشتركٌن والشحن المباعة 264,735,694  284,482,702

26,457,335,310  32,663,870,953  
 

 المصـارٌـف اإلدارٌـة .4
 

  حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً 

2019  9320  

  (غٌر مدققة)  )غٌر مدققة(

سورٌةلٌرة    لٌرة سورٌة  
    

(32أتعاب اإلدارة )إٌضاح  -  5,160,910,795  
)*(رواتب وأجور ومكافآت 7,320,181,778  3,891,675,806  

 مخصص عن بدالت منافع الموظفٌن 453,537,934  -
 نقل موظفٌن وسفر وإقامة 1,300,737,436  1,662,755,104

واٌجارات منافع 462,939,344  495,981,207  
 أتعاب مهنٌة ودراسات وأبحاث واستشارات 408,347,906  77,477,485

 أتعاب حراسة قضائٌة 9,000,000  -
 الخسائر االئتمانٌة المتوقعة استرداد 805,855,734  (426,878,383)

 مصروف مخصص أرصدة بنوك 64,099,540  -
 مصارٌف تحصٌل دٌون -  403,272,318
 مصروف مخصص قطع غٌار بطٌئة الحركة 90,888,479  75,957,200
 حماٌة ونظافة 240,369,766  2,363,202

 قرطاسٌة ومطبوعات ومواد مختلفة 49,863,823  32,473,595
 رسوم بنكٌة ورسوم كفالة بنكٌة 3,319,509  58,082,897

 صٌانة 499,697,068  302,686,046
 رسوم حكومٌة 36,722,583  54,069,590
 تدرٌب 16,101,383  65,100,447

 تؤمٌن 211,176,052  238,498,197
 حملة دعم أسر الشهداء 17,488,554  32,283,400

 تبرعات  -  211,472,874
 أخرى 413,281,132  939,173,857

13,277,355,637  12,403,608,021  

 
لٌرة سورٌة متعلق بفروقات ضرٌبٌة تخص ضرائب الرواتب و األجور  34120872771هذا البند على مبلغ و قدره )*( ٌحتوي 

 عن أعوام سابقة
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 فروق تقٌٌم القطع غٌر المحققة .63

فقد تم االعتراف بالمكاسب  2015شباط  15( الصادر عن هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة بتارٌخ 12بموجب التعمٌم رقم )
بٌان الدخل الشامل الناتجة عن اعادة تقٌٌم البنود النقدٌة بالعمالت األجنبٌة )فروق تقٌٌم القطع غٌر المحققة( فً بند منفصل فً 

هذه المكاسب عن األرباح المدورة فً كل من بٌان المركز المالً الموحد وبٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة ، كما تم فصل الموحد
 .الموحد

ز توزٌعها على المساهمٌن أو كمكافآت  وفقاً لهذا التعمٌم، ال ٌتم اقتطاع احتٌاطً اجباري أو اختٌاري من هذه األرباح، كما ال ٌجو
 المدورة أو رسملتها4  ضمها لألرباح لمجلس اإلدارة أو

 ضرٌبـة الدخـل .66

 ن الحركة على مخصص ضرٌبة الدخل هً كما ٌلً:إ
 

9393 حزٌران 03  2019 األول كانون 31   2019 حزٌران 30    

 )غٌر مدققة(  )مدققة(  (غٌر مدققة) 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

      

 11238024912380  11238024912380  36,,44,,,69,63 فً بداٌة الفترة / السنةالرصٌد 

 5298321412887  12200626202292  2,2,3,1,9,0,3  مصروف ضرٌبة الدخل عن الفترة / السنة

مصروف ضرٌبة الدخل عن سنوات سابقة 
 -  30726762090  - ( 33)إٌضاح 

 (10,800,826,382)  (11211022882361)  (69,339,993,343) الضرٌبة المدفوعة خالل الفترة / السنة

 6256228062885  12,584,499,401  3,003,469,3,0 الرصٌد فً نهاٌة الفترة / السنة

      

  
 تم تسدٌدها ضمن ضرٌبة الدخل لعام)فروقات ضرٌبٌة بؤثر رجعً  9المالٌة الدولً رقم  تطبٌق األولً لمعٌار التقارٌرالنتج عن 
وتعدٌل مصروف ضرٌبة الدخل  2018التعدٌالت قد أدت إلى تعدٌل مخصص ضرٌبة الدخل فً بداٌة عام ( هذه 2018و 2017

 20194تسوٌة هذه الفروقات عند اعداد البٌان الضرٌبً الموحد لعام  وسٌتم4 2018 خالل عام
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 ضرٌبـة الدخـل )تتمة( .66

 المحاسبً مفصلة كما ٌلً:إن العالقة بٌن الربح الضرٌبً والربح 
 
حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً    
 9393  2019 
 )غٌر مدققة(  (غٌر مدققة) 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 
    

 36256127382718   73,680,922,152 المرحلًالربح المحاسبً قبل الضرٌبة فً بٌان الدخل الشامل الموحد 

 للوصول غٌر الخاضعة للضرٌبةتعدٌالت المصارٌف واالٌرادات 
 (98022462921)  (27,598,649,493) للربح الضرٌبً )*( 

 35,581,491,797  46,082,272,659 الربح الضرٌبً لشركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم

    

 %14  %14 معدل ضرٌبة الدخل

 4298124082852  66,663,633,,1 لشركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم مصروف ضرٌبة الدخل عن الفترة

 425202607  6,130,213 ٌضاف: ضرٌبة الدخل عن الشركات التابعة

 4298529292459  62,936,4,3,,1 مجموع ضرٌبة الدخل الموحدة
    

 49825922946  1,6,293,933 %10 ٌضاف: ضرٌبة إعادة االعمار
    

 49825922946  1,6,293,933 %10ٌضاف: ضرٌبة اإلدارة المحلٌة 
    

 262536  - ضرٌبة رٌع رإوس األموال عن إٌرادات الفوائد المصرفٌة ٌضاف: 
    

 5298321412887  2,2,3,1,9,0,3 مصروف ضرٌبة الدخل الموضح فً بٌان الدخل الشامل الموحد المرحلً

 
فروق تقٌٌم القطع غٌر المحققة ٌتكون بند تعدٌالت المصارٌف واالٌرادات غٌر الخاضعة للضرٌبة للوصول للربح الضرٌبً من )*( 

ومصروف مخصص إضمحالل أجهزة البث الخلوي ومصروف مخصصات أخرى باإلضافة إلى اٌرادات الفوائد وبنود أخرى 
  غٌر خاضعة للضرٌبة4

 
قد قامت و 2012إلى  2005تعود للسنوات من تم إجراء مراجعة ضرٌبٌة من قبل الدوائر المالٌة ونتج عنها فروقات ضرٌبٌة 

الشركة بتقدٌم االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروقات إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة 
 2004إلى  2001تمت تسوٌة كافة الفروقات الضرٌبة واعتراضاتها عن األعوام من  4المطالبات الضرٌبٌة( – 33)اإلٌضاح 

 ات الصلة4بموجب القرارات القطعٌة ذ
 

)ضمناَ( حسب التوارٌخ المحددة لذلك، وتم تسدٌد مخصصات  2018لى إ 2013أعوام كما تم تقدٌم البٌانات الضرٌبٌة عن 
 الضرٌبة كما وردت فً هذه البٌانات التً مازالت قٌد المراجعة لدى الدوائر الضرٌبٌة4
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  العائد الى مساهمً الشركة لفترةربح ا النصٌب األساسً والمخفض للسهم من صافً .69

لى مساهمً الشركة على ل قسمة صافً ربح الفترة العائد إلى مساهمً الشركة من خالاب النصٌب األساسً للسهم العائد إٌتم احتس
 ٌلً: المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة وذلك كما

 
 حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً  
 9393  2019 
 )غٌر مدققة(  (غٌر مدققة) 
    

 30,578,550,111  65,932,238,052 لٌرة سورٌة(صافً ربح الفترة العائد إلى مساهمً الشركة )

    
 3325002000  00,633,333 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة 

    
 النصٌب األساسً للسهم العائد إلى مساهمً الشركة من صافً ربح

 912479  6,413.60 لٌرة سورٌة(الفترة )
 

إن النصٌب المخفض للسهم من ربح الفترة مطابق للنصٌب األساسً للسهم لعدم إصدار الشركة أدوات قد ٌكون لها تؤثٌر على 
 الربح عند تحوٌلها4 مننصٌب السهم 

 

 بعد استبعاد فروق تقٌٌم القطع غٌر المحققة هو على الشكل التالً: الفترةن نصٌب السهم من ربح إ
 

 حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً  
 9393  2019 
 )غٌر مدققة(  (غٌر مدققة) 

    

 30,578,550,111  65,932,238,052 لٌرة سورٌة(صافً ربح الفترة العائد إلى مساهمً الشركة )

 57527032054  (28,375,616,654) لٌرة سورٌة() المحققةفروق تقٌٌم القطع غٌر 

 02,661,196,043  31215422532165 

 3325002000  00,633,333 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة 

    
 النصٌب األساسً للسهم العائد إلى مساهمً الشركة من صافً ربح

 929498  6,696.34 المحققة )لٌرة سورٌة(الفترة بعد استبعاد فروق تقٌٌم القطع غٌر 
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 المـوجـودات الـثابتــةصافً  .60

 هً كما ٌلً: 2020 حزٌران 30فً المنتهٌة  الستةاألشهر  خاللالموجودات الثابتـة إن حركة 

 

 :المرحلً كما ٌلً بٌان الدخل الشامل الموحدالموجودات الثابتة فً  استهالكتم توزٌع مصروف )*(  
 

  

  اإلجمالً

تحسٌنات على 
عقارات مستأجرة 

  السٌارات  أثاث ومفروشات  أراضً  وأخرى
أجهزة حاسوب 
  وأجهزة مكتبٌة

معدات تجهٌزات و
 الشبكة

  

  

 )غٌر مدققة(  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 التكلفـة5              

 9393كانون الثانً  6الرصٌد فً   931,990,326,236  9,320,914,336  9,393,046,614  464,,690,63  6,640,416,021  0,616,319,640  961,246,914,132

 اإلضافات   42,,,66,936,32  43,930,349  963,391  0,966,920  -  ,963,696,23   434,049,,66,63

 اإلستبعادات  (,426,623,60)   (1,166,210,)   -  (9,694,436)  -  -  (213,939,,6,39) 

 9393 حزٌران 03فً الرصٌد   3,626,113,,,993  ,9,461,436,96  9,393,1,4,446  991,9,2,,69  6,640,416,021  942,,0,026,63  43,243,,906,926

               

 االستهالكات5              

 9393كانون الثانً  6الرصٌد فً   663,094,239,424  32,,33,,,6,69  6,636,130,4,9  36,,933,216  -  603,,443,21  699,610,060,0,2

 اإلضافات)*(  66,9,9,649,312  33,,031,206  960,461,0,6  99,393,146  -  ,614,443,66  430,436,,66,44

 اإلستبعادات  (366,6,4,613)  (03,406,9,2)  -  (3,0,966)  -  -  (493,303,,34)

 9393 حزٌران 03الرصٌد فً   609,261,2,1,923  6,249,933,1,3  6,266,1,3,930  994,4,1,416  -  6,613,266,369  602,110,934,999

 صافً القٌمة الدفترٌة5              

 9393 حزٌران 03فً   32,206,396,043  233,611,,6,69  6,316,334,269  924,931,,94  6,640,416,021  94,9,6,,9,939  40,169,934,626

   حزٌران 03أشهر المنتهٌة فً  للستة
2019 9393 

 )غٌر مدققة( )غٌر مدققة(  

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة  
  12,204,430,047 15,242,192,867 

 

 ( 8 )إٌضاح المصروف المحمل على مصارٌف التشغٌل

718,236,688 752,711,033 

 

 المصروف المحمل على االستهالكات 

12,922,666,735 15,994,903,906 
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 )تتمة( صافً المـوجـودات الـثابتــة .60

 هً كما ٌلً: 2019 حزٌران 30فً المنتهٌة  لستة أشهرا خاللإن حركة الموجودات الثابتـة 
 

 

  اإلجمالً
تحسٌنات على عقارات 

  السٌارات  أثاث ومفروشات  أراضً  مستؤجرة وأخرى
أجهزة حاسوب 
  وأجهزة مكتبٌة

تجهٌزات ومعدات 
 الشبكة

  

  

 )غٌر مدققة(  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 التكلفـة:              

 2019كانون الثانً  1الرصٌد فً   175214724962845  2255226752454  2252027512106  49225092080  1219329652376  2277726272566  184268520252427

 اإلضافات   16211525832224  29320772716  37520662635  1928972750  -  20427792234  17200824042559

 اإلستبعادات  (65325292073)  (928472386)  -  (328312069)  -  -  (66722072528)

 2019 حزٌران 30 فًالرصٌد   190260925502996  2283529052784  2289528172741  50825752761  1219329652376  2298224062800  201202622222458

               

 االستهالكات:              

 2019كانون الثانً  1الرصٌد فً   94275621202384  1205928542019  1201322272888  17520322235  -  69321802328  97269724142854 

 اإلضافات  12220424302047  30221112158  244,892,708  2124592565  -  14927732257  12292226662735

 اإلستبعادات  (63128092644)  (127132817)  -  (223412697)  -  -  (63528652158)

 2019 حزٌران 30 فًالرصٌد   106232827402787  1236022512360  1,258,120,596  19421502103  -  84229532585  109298422162431

 صافً القٌمة الدفترٌة:              

 2019 حزٌران 30فً   84228028102209  1247526542424  1,637,697,145  31424252658  1219329652376  2213924532215  91204220062027
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 صافً المـوجـودات الـثابتــة )تتمة(. 60

 هً كما ٌلً: 2019كانون األول  31إن حركة الموجودات الثابتـة خالل السنة المنتهٌة فً 
 

 
 

لٌرة سورٌة  1210922422961تكلفة الموجودات الثابتة المتضررة مبلغ  حدث حرٌق فً أحد مستودعات الشركة، مما أدى الى حدوث تلف فً الموجودات الثابتة4 بلغت 2019تموز  10)**( بتارٌخ 
لٌرة سورٌة وتم االعتراف بالخسارة الناتجة فً بٌان الدخل الشامل الموحد ضمن بند خسائر ناتجة  65827692278لٌرة سورٌة وصافً القٌمة الدفترٌة  45024732683ومجمع االستهالك الخاص بها 

4عن الحرٌق

  اإلجمالً
تحسٌنات على عقارات 

 مستؤجرة وأخرى
  السٌارات  أثاث ومفروشات  أراضً 

أجهزة حاسوب 
 وأجهزة مكتبٌة

    تجهٌزات ومعدات الشبكة 

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  سورٌةلٌرة   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 التكلفـة:              

 2019كانون الثانً  1الرصٌد فً   175214724962845  2255226752454  2252027512106  49225092080  1219329652376  2277726272566  184268520252427

  اإلضافات  34201729572387  57223142028  39425702062  4821942072  -  42221972433  35245522322982

 )**( اإلستبعادات  (2294223782527)  (25127192597)  (9429292999)  (1721982193)  -  (3827622406)  (3234429882722)

 2019 كانون األول 31فً الرصٌد   206222320752705  2287322692885  2282023912169  52325042959  1219329652376  3216120622593  216279522692687

               
 :االستهالكات              

 2019كانون الثانً  1الرصٌد فً   94275621202384  1205928542019  1201322272888  17520322235  -  69321802328  97269724142854

 )*( اإلضافات  25289828392001  59527742786  49927592387  4322262246  -  30829312054  27234625302474

 )**( اإلستبعادات  (2232522562406)  (13122282398)  (1123032333)  (924972000)  -  (323462844)  (2248026312981)

 2019كانون األول  31الرصٌد فً   118232927022979  1252424002407  1250126832942  20827612481  -  99827642538  122256323132347

 صافً القٌمة الدفترٌة:              

  2019كانون األول  31فً    87289323722726  1234828692478  1231827072227  31427432478  1219329652376  2216222982055  94223129562340
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 المعنوٌةودات ـوجـالمصافً  .,6

 هً كما ٌلً: 2020 حزٌران 30فً المنتهٌة  أشهر الستةخالل  المعنوٌةوجودات إن حركة الم
 

  تراخٌص البرامج  اإلجمالً
تراخٌص التردد ومزود 

 ترخٌص الشبكة النقالة  اإلنترنت

   

 (غٌر مدققة)  

 :التكلفة   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 9393كانون الثانً  6الرصٌد فً   96,333,333,333  6,631,333,333  40,996,,6,336  40,996,,06,646

 اإلضافات   -  -  290,,601,93  290,,601,93

 2020 حزٌران 03الرصٌد فً   25,000,000,000  6,631,333,333  ,,6,996,142,4  ,,06,092,142,4

          

 االطفاءات5         

 9393كانون الثانً  6الرصٌد فً   1,963,333,333  01,343,,409  233,419,232  2,426,043,242

 اإلضافات  196,333,333  604,663,242  30,036,136  39,,93,,3,2

 9393 حزٌران 03 الرصٌد فً  1,326,333,333  332,,6,326,66  069,,329,91  3,363,364,644

          

 :صافً القٌمة الدفترٌة        

 9393 حزٌران 03فً   63,696,333,333  6,660,,,,30,,  00,109,,0,4  99,633,323,2,6
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 )تتمة( صافً المـوجـودات المعنوٌة .,6

هً كما ٌلً: 2019 حزٌران 30المنتهٌة فً  الستة أشهر إن حركة الموجودات المعنوٌة خالل  
 

  تراخٌص البرامج  اإلجمالً
تراخٌص التردد ومزود 

 ترخٌص الشبكة النقالة  اإلنترنت

   

 (غٌر مدققة)  

 :التكلفة   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 2019كانون الثانً  1الرصٌد فً   25200020002000  5210620002000  1208020532293  31218620532293

 اإلضافات   -  -  229232198  229232198

 2019 حزٌران 30 الرصٌد فً  25200020002000  5210620002000  1208229762491  31218829762491

          

 :االطفاءات          

 2019كانون الثانً  1الرصٌد فً   5200020002000  65421982496  56624122828  6222026112324

 اإلضافات  62520002000  13921182797  13223482929  89624672726

 2019حزٌران  30 الرصٌد فً  5262520002000  79323172293  69827612757  7211720792050

          

 :صافً القٌمة الدفترٌة        

 2019 حزٌران 30فً   19237520002000  4231226822707  38422142734  24207128972441
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 صافً المـوجـودات المعنوٌة )تتمة( .,6

هً كما ٌلً: 2019األول  كانون 31إن حركة الموجودات المعنوٌة خالل السنة المنتهٌة فً   
 

 اإلجمالً
 

 تراخٌص البرامج
تراخٌص التردد ومزود  

 اإلنترنت
 

 ترخٌص الشبكة النقالة

  

  

 )مدققة(  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

 :التكلفة        

 2019كانون الثانً  1الرصٌد فً   25200020002000  5210620002000  1208020532293  31218620532293

 اإلضافات   -  -  524392928  524392928

 2019كانون األول  31الرصٌد فً   25200020002000  5210620002000  1208524932221  31219124932221

         

 :االطفاءات         

 2019كانون الثانً  1الرصٌد فً   5200020002000  65421982496  56624122828  6222026112324

 اإلضافات   1225020002000  27822372594  22225492879  1275027872473

 2019كانون األول  31الرصٌد فً   6225020002000  93224362090  78829622707  7297123982797

         

 :صافً القٌمة الدفترٌة        

 2019كانون األول  31 فً  18275020002000  4217325632910  29625302514  23222020942424
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 موجودات ثابتة قٌد التثبٌت .66

، إال أن إجراءات الفترةتشتمل على موجودات ثابتة تم شراء معظمها من موردٌن خارجٌٌن وانتقلت ملكٌتها إلى الشركة خالل 
إلى  المدنٌة قٌد اإلنشاء باإلضافةال 4 كما تشتمل على قٌمة األعمالفترةالتخلٌص الجمركً والتركٌب والتشغٌل لم تستكمل حتى نهاٌة 

 قطع غٌار رئٌسٌة ذات عمر تشغٌلً طوٌل األجل لم توضع قٌد التشغٌل بعد4
 

 صولحق استخدام األ .61

 هً كما ٌلً: 2020 حزٌران 30المنتهٌة فً  الستةاألشهر خالل حق استخدام األصول إن حركة 
 

 عقود االٌجارالتزامات   صولحق استخدام األ 

 ومكاتبمبان  
 ومستودعات

مواقع أبراج الشبكة 
 الخلوٌة

   المجموع أخرى

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة )غٌر مدققة(
كانون  6الرصٌد كما فً 

 61,039,2,2,,1  63,362,631,239 6,922,1,3,944 0,196,099,064 ,,3,,6,663,99 2020 الثانً
 9,023,966,013  9,023,966,013 0,664,633, 46,,6,632,261 391,406,142 اإلضافات

 -  (9,191,633,401) (61,266,992) (430,332,631) (63,130,,6,111 ( )*( مصروف االستهالك
 096,612,661  - - - - مصروف الفوائد

 (4,156,029,396)  - - - - الدفعات
حزٌران  03الرصٌد كما فً 

9393 ,,063,2,6,603 ,,991,306,2,, 6,91,,,,,,969 4,334,962,60,  4,964,052,275 
 

 هً كما ٌلً: 2019 كانون األول 31فً خالل السنة المنتهٌة  حق استخدام األصولإن حركة 
 

 عقود االٌجارالتزامات   صولحق استخدام األ 

 مبان ومكاتب 
 ومستودعات

مواقع أبراج الشبكة 
 الخلوٌة

   المجموع أخرى

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة (مدققة)

كانون  1الرصٌد كما فً 
 5200123482163  8216324322099 1231121562135 3271922332836 3213320422128 1920 الثانً

 5245625692027  5245625692027 5928002955 1244820042248 3294827632824 اإلضافات
 -  (3256228142424) (9323162791) (1254529152725) (1,923,581,908)  االستهالكمصروف 

 47025752758  - - - - مصروف الفوائد
 (4251221902201)  - - - - الدفعات

 كانون األول 31الرصٌد فً 
2019 5215822242044 3262123222359 1227726402299 10205721862702  6241623022747 

  
 

 فً بٌان الدخل الشامل الموحد المرحلً كما ٌلً: حق استخدام األصول)*( تم توزٌع مصروف استهالك 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً 
2019 2020 

 )غٌر مدققة( )مدققة(  

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة  
  531,751,058 903,007,106 

 

 ( 8 المصروف المحمل على مصارٌف التشغٌل )إٌضاح

60223362775 1,723,173,830 

 

 المصروف المحمل على االستهالكات 

1213420872833 2,626,180,936 
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 )تتمة( صولحق استخدام األ .61
 

 كمتداولة وغٌر متداولة على الشكل التالً: فً بٌان المركز المالً الموحدالتزامات عقود اإلٌجار  تصنٌفتم 
 

 2019كانون األول  31 9393حزٌران  03 

 )مدققة( )غٌر مدققة( 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 

   

 3264623372317 03,696,303,,9 متداولةالالتزامات عقود اإلٌجار 

 2276929652430 9,696,492,9,6 متداولةالالتزامات عقود اإلٌجار غٌر 

 ,,41,,369,926 6241623022747 

 
 

 المبالغ المعترف بها فً بٌان الدخل الشامل:فٌما ٌلً 
 

 حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً  

 9393 2019 

 )غٌر مدققة( )غٌر مدققة( 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 

   

 1213420872833 9,191,633,401 مصروف استهالك حق استخدام األصل

 16927282181 096,612,661 فوائد على التزامات عقود اإلٌجار

 9,466,2,3,,49 1230328162014 

 

عقود إٌجار متعلقة بؤصول منخفضة القٌمة أو عقود إٌجار بمدفوعات ك، لم ٌكن لدى الشركة أي عقد إٌجار مإهل 2020خالل عام 
 20204حزٌران  30أشهر المنتهٌة فً  ستةاللٌرة سورٌة خالل  4215620292396  متغٌرة4 بلغ إجمالً مدفوعات اإلٌجارات
 20194 حزٌران 30أشهر المنتهٌة فً  ستةال خالل 2232829862029بٌنما بلغت إجمالً مدفوعات اإلٌجارات 

 

  تأمٌناتودائع و .62
 

ملٌون دوالر  18ٌمثل هذا البند أرصدة تؤمٌنات نقدٌة لدى أحد البنوك مقابل كتاب الكفالة الصادر لصالح الشركة السورٌة لالتصاالت بقٌمة 
تحوٌل( الموقعة مع الشركة السورٌة لالتصاالت4 وحٌث  –تشغٌل  –)بناء  BOTلٌرة سورٌة( بموجب اتفاقٌة  22260820002000أمرٌكً )

فقد تم تحوٌل هذا المبلغ الى حساب الودائع والتؤمٌنات لحٌن االنتهاء من اجراءات تحرٌر الكفالة4 ونتٌجة  BOTأنه تم توقٌع اتفاقٌة انهاء عقد 
 (264وف الحالٌة، ولمواجهة احتمال عدم تحصٌل المبلغ فقد تم تشكٌل مخصص بكامل المبلغ )راجع اإلٌضاح للظر

 
 موجودات غٌر متداولة أخرى .63

 

المودعة فً الحسابات العائدة لشركة  المبالغ النقدٌةقٌمة  2020حزٌران  30 رصٌد الموجودات غٌر المتداولة األخرى كما فً ٌمثل
دة لصالح الشركة السورٌة لالتصاالت بخصوص تسوٌة دعاوى فوات العائدات المقامة المجمسٌرٌتل لدى أحد المصارف المحلٌة و

على شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم المساهمة العامة المغفلة أمام محكمة القضاء اإلداري وذلك بموجب محضر االتفاق بٌن الطرفٌن 
.2014حزٌران  10 بتارٌخ
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 خرىأأرصـدة مدٌنـة   .64
 

   9393حزٌران  03  2019كانون األول  31

   )غٌر مدققة(  )مدققة(

   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

     

 دفعات مقدمة للموردٌن  93,060,310,063  4253328902490

 إعالنات مدفوعة مقدماً   16,,361,,  3824092639

 مصارٌف صٌانة مدفوعة مقدماً   90,443,313,  12429852661

 إٌرادات فوائد مستحقة  -  -

 أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة   6,963,333  2023302000

 أجور الوصالت المكروٌة المدفوعة مقدماً   992,910,932  1727902453

 مصارٌف لقاء خدمات معلوماتٌة مدفوعة مقدماً   -  5924522055

 دفعات مقدمة ألجور حماٌة الترددات السنوٌة  933,363,333  -

 أقساط تؤمٌن مدفوعة مقدماً   ,63,62,,39  27221192309
 أخرى  243,6,2,969  1230428012197

6237127782804  99,629,646,23,   

  
 اإلٌرادات دفعات مقدمة للحكومة السورٌة عن تقاسم  .93

 

فً وثٌقة الترخٌص االفرادي لتشغٌل  اإلٌرادات والواردةبتقاسم المتعلقة من المادة الثالثة ( 1-3-3ٌلتزم المرخص له وفق الفقرة )
االٌراد الشهري التقدٌري ابتداء %( من تقاسم 85بنسبة )اإلٌرادات الشبكات النقالة العمومٌة بتسدٌد دفعات شهرٌة مقدمة عن تقاسم 

 20184من عام 
 

 دفعات مقدمة للهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت .96
 

المادة الثالثة المتعلقة بتقاسم اإلٌرادات والواردة فً وثٌقة الترخٌص االفرادي لتشغٌل ( من 6-4-3ٌلتزم المرخص له وفق الفقرة )
وٌة للهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت فً بداٌة السنة المالٌة موضع الشبكات النقالة العمومٌة بتسدٌد األجور والمساهمات السن

اً إلى إٌرادات السنة المالٌة السابقة، وٌتم تسوٌة الفروقات عند صدور المبالغ الواجب تسدٌدها بشكل مإقت استناداالستحقاق وتحتسب 
 (304ٌضاح )راجع اإل التحقق الفعلً إلٌرادات السنة

  

 نقـد وودائــع لدى البنـوك .99
 

  9393حزٌران  03  2019كانون األول  31  2019حزٌران 30 
  )غٌر مدققة(  )مدققة(  )غٌر مدققة(

  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
      

 نقد فً الصندوق وشٌكات برسم التحصٌل 6,139,449,649  4,500,858,790  2,574,472,020

 حسابات جارٌة 36,166,101,,666  67,454,464,228  27,411,237,063

29,985,709,083  71,955,323,018  662,33,,1,3,993  

 بنوكناقصاً: مخصص أرصدة  (126,346,,66)  -  -

29298527092083  71,955,323,018  661,414,429,000  

سورٌة مودعة فً حساب خاص لدى المصارف فً الجمهورٌة العربٌة  لٌرة  1225220032073  مبلغتتضمن الحسابات الجارٌة 
 30من األرباح الموزعة حتى تارٌخ السورٌة ومخصصة لألرباح الموزعة على المساهمٌن الذٌن لم ٌقوموا باستالم نصٌبهم 

 20194كانون األول  31سورٌة كما فً  لٌرة 1201620282368بٌنما بلغت  2020حزٌران 
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32 

 

 

 )تتمة( نقـد وودائــع لدى البنـوك .99

 

 مخصص الخسائر اإلتمانٌة المتوقعة ألرصدة النقدٌة هً كما ٌلً: الحركة على )*( إن

 

2019  9393  

  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
    

  كانون الثانً 6الرصٌد فً  -  -
 الفترةخالل  المكون 126,346,,66  -

 حزٌران 30الرصٌد فً  126,346,,66  -
 
 

 رأس المال المدفوع  .90
 

سهم بقٌمة اسمٌة تعادل  3325002000لٌرة سورٌة مقسم إلى  3235020002000ٌبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع 
 20194كانون األول  31و 2020حزٌران  30لٌرة سورٌة لكل سهم كما فً  100

 

 االحتٌاطٌات .,9
 

 االحتٌاطً اإلجباري
أرباحها الصافٌة لتكوٌن االحتٌاطً اإلجباري ولها أن توقف هذا االقتطاع % من 10وفقاً لقانون الشركات، على الشركة أن تقتطع 

إذا بلغ هذا االحتٌاطً ربع رأس المال إال أنه ٌجوز بموافقة الهٌئة العامة للشركة االستمرار فً اقتطاع هذه النسبة حتى ٌبلغ مجموع 
الحتٌاطً ٌساوي ربع رأسمال الشركة4 ٌستعمل االحتٌاطً االقتطاعات لهذا االحتٌاطً كامل رأسمال الشركة4 إن الرصٌد الحالً ل

 .االجباري من قبل مجلس االدارة لمواجهة الظروف االستثنائٌة وغٌر المنتظرة

 االختٌارياالحتٌاطً 
ئة إن الرصٌد الحالً لالحتٌاطً ٌساوي نصف رأسمال الشركة4 ٌستعمل االحتٌاطً االختٌاري وفقا لما ٌقرره مجلس االدارة أو الهٌ

 رباح للمساهمٌن4ؤٌر المستعمل منه أو أي جزء منه كالعامة4 وللهٌئة العامة أن تقرر توزٌع الجزء غ
 

  مخصص مطالبات محتملة .96
 

ٌة لالتصاالت والتيً مطالبات الشركة السورمخصص عن عملٌات التقاص ٌمثل المبلغ أفضل تقدٌر إلدارة الشركة حٌث تم احتساب 
لٌرة سورٌة4 ال ٌوجد حركة على هذا  34724582970مبلغ  2019 كانون األول 31بلغ رصٌد المخصص كما فً  .قاً قد تدفع الح
 20204حزٌران  30المنتهٌة فً  أشهر الستةخالل المخصص 

 

 مخصصات متنوعة .91
 

 هً كما ٌلً: 2020حزٌران  30فً  المنتهٌة أشهر لستةاإن حركة هذه المخصصات خالل 
 

 
 

 المجموع
استرداد  مخصص عدم

  ودائع وتأمٌنات
مخصص إعادة بناء 
 المستودع المحروق

مخصص عن بدالت 
 منافع الموظفٌن

مخصص اضمحالل 
قٌمة أجهزة البث 

 2020 الخلوي

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
      

 كانون الثانً 6الرصٌد فً  6,3,6,614,364 30,663,334,,6 919,369,333 2,3,3,333,333 106,346,393,,6

 الفترةخالل  المكون (236,336,603) 60,602,400, - - (009,910,936)

6,,213,333,333 6,,213,333,333 - - - 
القطع غٌر فروق تقٌٌم 

 المحققة
 حزٌران 03الرصٌد فً  966,012,336,, 6,401,1,3,2,9 919,369,333 99,133,333,333 94,319,393,190
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31 

 

 

 
 مخصص اضمحالل قٌمة أجهزة البث الخلوي 

 

ٌمثل مخصص اضمحالل قٌمة أجهزة البث الخلوي أفضل تقدٌر للخسائر المحتملة التً تعرضت )أوقد تتعرض( لها المعدات وأبراج 
البث الخلوي نتٌجَة لألزمة التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة ولعدم مقدرة الشركة على الوصول إلى المناطق المتضررة 

ضمن بند "مصارٌف  بٌان الدخل الشامل الموحد المرحل4ً تم االعتراف بالمخصص المشكل فً لتحدٌد قٌمة هذه الخسائر بدقة
 مباشرة أخرى"4

 

 مخصص عن بدالت منافع الموظفٌن
 

 قد تدفع الحقا للموظفٌن4 والتً ٌمثل المبلغ أفضل تقدٌر إلدارة الشركة عن مصارٌف متعلقة بمنافع الموظفٌن
 

 المحروقمخصص إعادة بناء المستودع 
 

 

حٌث ٌنص العقد على إعادة  4المستودع المستؤجر المحروق إلى حالته السابقة تكلفة إعادةٌمثل المبلغ أفضل تقدٌر إلدارة الشركة عن 
 .المستؤجر العقار المؤجور للمالك وفق الحالة التً كان علٌها عند التعاقد

 

  مخصص عدم استرداد ودائع وتأمٌنات
 

ملٌون  18المكون مقابل احتمال عدم تحصٌل الودائع والتؤمٌنات المودعة لدى أحد البنوك فً أوروبا والبالغة ٌمثل المبلغ المخصص 
نتٌجية  الموحيدة لٌرة سورٌة( والتً لم ٌكين باإلمكيان اسيتردادها حتيى تيارٌخ البٌانيات المالٌية 22260820002000دوالر أمرٌكً )

 .(17 للظروف الراهنة )إٌضاح
 

 أخرىأرصدة دائنة   .92
 

  9393حزٌران  03  2019كانون األول  31

  )غٌر مدققة(  )مدققة(

  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

    

 رسوم إدارة مستحقة ألطراف ذات عالقة 9,6,936,636  62725352478

 مخصص مكافآت موظفٌن 62,,616,2,3  61129172500

 أجور تراخٌص الترددات المستحقة -  -

 بنى تحتٌة وأجور دارات مستحقة  202,013,139  42724282745
 أجور مستحقة عن استخدام الوصالت األرضٌة 6,693,346,330  45322632733
 مصارٌف استشارات مستحقة 609,1,1,626  7724802000

 أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة 103,634,3,9  1264228982624
 مستحقة عن أجور كهرباء وإٌجار وإشغال األبراجأرصدة  4,0,136,,0,62  2216027212280

 أرصدة مستحقة عن حوافز مبٌعات 0,6,,66,63,  60421702597
  تؤمٌنات العمالء 093,303,346  30821142991
 تؤمٌنات الموزعٌن  26,314,,606  71029412440
 مصارٌف دعاٌة وإعالن مستحقة 91,613,926  1924212971

 مصارٌف صٌانة مستحقة 003,163,644,,  55122212406

 تشغٌلٌة مستحقة مصارٌف 2,326,936,903  3250021372311

 ذمم مستحقة لموردٌن بضاعة فً الطرٌق 4,641,019,623  2257329682616

  مصارٌف تجوال مستحقة 960,,9,364,04  82921512682

 تحصٌالت طوابع غٌر مسددة ,3,916,90,  3929392850

 )*( ة للجماركقمصارٌف مستح -  1257221522973

 مطلوبات متداولة أخرى  603,9,3,213    7921082272

16278925742469  06,69,,292,,66  

 

عدرا والخاصة بالتسوٌة عن السٌارات ذات لوحات فً الواردة من أمانة جمارك المنطقة الحرة ات ٌمثل هذا المبلغ قٌمة المطالب)*( 
المإقت المسروقة خالل األزمة، وقد قامت الشركة بتسدٌد رسوم التسوٌة الجمركٌة المتعلقة بهذه السٌارات فً بداٌة عام اإلدخال 
 بهدف االعتراض على المبالغ المدفوعة4 حالٌاً بمتابعة هذه القضٌة مع الجهات الجمركٌة المعنٌة الشركة قوم4 ت2020
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  لشركة السورٌة لالتصاالتى الإالمستحق  .93
 

 والوارد:عن مقاصة أجور الربط البٌنً الصادر لالتصاالت ة المستحق للشركة السورٌ
 

 9393حزٌران  03  2019كانون األول  31
   )غٌر مدققة(  )مدققة(  

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
       

6924412721 
 

6,,266,613 
 

 أجور الترابط  عنالمستحق للشركة السورٌة 
122852628 

 
6,936,193 

 
 دٌون الفترة التجرٌبٌة وبنود أخرى 

7027272349  61,333,233 
   

 الحكومة السورٌة عن تقاسم اإلٌرادات الى المستحق  .94
 

 9393حزٌران  03  2019كانون األول  31
 )غٌر مدققة(  )مدققة(  
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
       

71229402708  3,0,9,3,410 
 

 إٌرادات الحقة الدفعالمستحق عن 

4273221962171  6,336,,32,306 
 

 المستحق عن إٌرادات مسبقة الدفع

1261527512100  6,41,,103,126 
 

 المستحق عن إٌرادات الجٌل الثالث

5223452610  ,9,2,3,69, 
 

 المستحق عن إٌرادات تجوال الزائرٌن األجانب

 الفوترةالمستحق عن  حصة االٌرادات غٌر   646,933  -

1025832474  63,630,,2, 
 

 المستحق عن بنود أخرى اضافٌة غٌر مرتبطة باإلٌراد
 دفعات مقدمة   (1,036,442,003)  (5218928112780)

1,934,005,283  2,360,876,613 
   

 
 لهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت لالمستحق   .03

ولقاء إن المبلغ المستحق للهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت هو لقاء أجور الترخٌص السنوي ولقاء أجور موارد االتصاالت المستخدمة 
 خالل الفترة باستثناء الترددات ومقسمة على الشكل التالً: المساهمة فً صندوق الخدمة الشاملة 

 

 2019كانون األول  31
 

 9393حزٌران  03
   )غٌر مدققة(  )مدققة(  

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة
       

32022652331  621,,11,321 
 

 المستحق لقاء أجور ومساهمات عن إٌرادات الحقة الدفع

 المستحق لقاء أجور ومساهمات عن إٌرادات مسبقة الدفع  00,,6,999,643  2221428742521

 ومساهمات عن إٌرادات الجٌل الثالثالمستحق لقاء أجور   39,692,146,  72023092876

 المستحق لقاء أجور ومساهمات عن إٌرادات تجوال الزائرٌن األجانب  63,146,616  2526772890

 المستحق لقاء أجور ومساهمات عن حصة االٌرادات غٌر الفوترة  0,1,,6  -

122622211  2,369,,03  
غٌر مرتبطة  المستحق لقاء أجور ومساهمات عن بنود أخرى اضافٌة

 باإلٌراد

(2274120292860)  (6,364,066,0,6) 
 

 دفعات مقدمة
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54123592969  - 
 توزٌعات األرباح .06  

 

لٌيرة سيورٌة لكيل سيهم  420توزٌع مبليغ  2020 كانون الثانً 8أقرت الهٌئة العامة العادٌة للمساهمٌن فً اجتماعها المنعقد بتارٌخ 
لٌرة سورٌة وذلك كجزء من أرباح  14207020002000باجمالً قدره سهم  3325002000بناًء على عدد األسهم القائمة والبالغة 

توزٌيع مبليغ  2019 حزٌيران 12أقرت الهٌئة العامة العادٌة للمسياهمٌن فيً اجتماعهيا المنعقيد بتيارٌخ  السنوات السابقة المدورة4كما
لٌيرة  10205020002000سيهم باجميالً قيدره  3325002000على عدد األسهم القائمية والبالغية  لٌرة سورٌة لكل سهم بناءً  300

 5سورٌة وذلك كجزء من أرباح السنوات السابقة المدورة4 كما أقرت الهٌئة العامة العادٌية للمسياهمٌن فيً اجتماعهيا المنعقيد بتيارٌخ 
سيهم باجميالً قيدره  3325002000عيدد األسيهم القائمية والبالغية لٌرة سورٌة لكيل سيهم بنياًء عليى  280توزٌع مبلغ  2019 شباط

 لٌرة سورٌة وذلك كجزء من أرباح السنوات السابقة المدورة4 9238020002000
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .09

 :األطراف ذات العالقة جمالً التعامالت معإالتالً ٌمثل  الجدولإن 
 

 
 

 4األطراف ذات العالقة من قبل إدارة الشركةتتم الموافقة على سٌاسات وشروط تسعٌر المعامالت مع 
 

والسنة  2020 حزٌران 30 خالل الفترة المنتهٌة ف4ً غٌر حاملة للفائدة وقابلة لالسترداد وتسدد عند الطلب هً إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة ال تشترط وجود ضمانات وإن األرصدة المستحقة فً نهاٌة الفترة
 4، لم تسجل الشركة أي انخفاض فً قٌمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة2019كانون األول  31المنتهٌة فً

 

 

 

  حق استخدام األصولوإضافات مشترٌات أصول ثابتة  مصارٌــــف مدٌنـــــون دائنـــون

   حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً  حزٌران 03للستة أشهر المنتهٌة فً  حزٌران 03 كانون األول 31 حزٌران 03 كانون األول 31

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020   

   )غٌر مدققة( )غٌر مدققة( )غٌر مدققة( )غٌر مدققة( )غٌر مدققة( )مدققة( )غٌر مدققة( )مدققة(

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
 شركات شقٌقة:         

 )*( اوف شور – شركة إي تً اس لٌمتد  92,,96,493 99926472496  34,,3,691  3225923522945  09,293,362 17228852281 6,364,196,663 2224825782466

 )*(اوف شور  –شركة اس تً اس   - - - 2258024552398  6,6,923,601 14122702536 9,110,309 226632832

 الجامعة السورٌة الخاصة  - - 66,136,633 423562700 - 2022562407 633,,2,22 822502000

 شركة التملٌك المحدودة المسإولٌة  - - 9,636,199 124732099 - - 226,,9,66 123392000

 شركة المدٌنة المساهمة المغفلة  - - 1,041,602 - 939,201,,2 - 91,321,631 4328772736

 القابضةشركة شام المساهمة   - - - -  43,693, 325302763  -

 شركة صروح المساهمة المغفلة  - - - 45720932800 - - - 2210020002000

 شركة صندوق المشرق االستثماري  - - 33,,3,343 3622400 9,106,436, 1025712107 11,633 -

 شركة نٌنار المحدودة المسإولٌة  - - 94,301,311 9920482705  63,4,1,601 5922382118  4023622789

 مإسسة إٌهاب مخلوف للنقل والتسوٌق السٌاحً  - - 26,963,,,64 95322302607 - -  934,663,333 27327202760

4271827922583 6,0,2,,06,110 40727522212 063,0,6,343 7235523732654 113,246,03, 99926472496 96,493,,92   
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 االرتباطات وااللتزامات الطارئة  .00
 

 رتباطات الرأسمالٌةاال
 20194كانون األول  31كما فً و 2020حزٌران  30كما فً  ال ٌوجد لدى الشركة أي ارتباطات رأسمالٌة جوهرٌة

 

 المطالبات القانونٌة

محكمة القضاء اإلداري بخصوص تمرٌر المكالمات الدولٌة غٌر أقامت الشركة السورٌة لالتصاالت عدة دعاوى ضد الشركة أمام 
المشروعة وفوات العائدات الناجمة عنها، ترى إدارة الشركة ومستشارها القانونً أن الوضع القانونً للشركة فً هذه الدعاوى هو 

 .لصالح الشركة

 

 19/ بتارٌخ 2أمام محكمة القضاء اإلداري / 2020لعام  2448الهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالت دعوى قضائٌة ذات الرقم أقامت 
إعادة التوازن والشركة طلب فٌه جانب الهٌئة  الهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالتبعد سلسلة من المفاوضات بٌن  ،2020أٌار 

الصادر عن الهٌئة ترخٌص تشغٌل شبكة االتصاالت العمومٌة النقالة لللجانب الحكومً من خالل تعدٌل البدل االبتدائً االقتصادي 
4 2014كانون األول  31شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم كما فً تارٌخ  الناظمة لقطاع االتصاالت فً الجمهورٌة العربٌة الممنوحة

قضائٌة على شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم وتسمٌة الشركة السورٌة لالتصاالت الممثلة برئٌس مجلس أدارتها الحراسة التم فرض 
وذلك  2020حزٌران  4الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بتارٌخ  2/م/103ٌا لهذه المهمة بموجب القرار رقم حارسا قضائ

 المرحلٌة المختصرة كما فًالموحدة حتى تارٌخ هذه البٌانات المالٌة 4 الهٌئة الناظمة لقطاع االتصاالتلحٌن البت بالنزاع القائم مع 
بالنظر الى المعلومات المتاحة وذلك على البٌانات المالٌة هذا النزاع أثر تحدٌد ال ٌمكن ترى إدارة الشركة أنه  2020حزٌران  30

4 ان شبكة االتصاالت النقالة التً تملكها وتدٌرها فً تارٌخ الموافقة على إصدار هذه البٌانات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة
موجب الترخٌص الممنوح لها تعتبر من أحد المرافق العامة الحٌوٌة فً الجمهورٌة العربٌة شركة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم ب

 السورٌة، وبالتالً فان إدارة الشركة تستبعد أي أثر على العملٌات التشغٌلٌة4 
 

 المطالبات الضرٌبٌة
 

تجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لسنة لٌرة سورٌة نا 10128912309بتسدٌد مبلغ  2011قامت الشركة خالل الربع الثانً من عام 
لٌرة سورٌة(4 وقد قامت الشركة بتقدٌم  83629552208والبالغة  2005)إضافة إلى الضرٌبة المسددة سابقاً عن عام  2005

االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة4 كما وقامت 
 لسنوات سابقة4 تعودلٌرة سورٌة عن فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة  1129882763بتسدٌد مبلغ الشركة 

 2006لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لسنة  34621932028بتسدٌد مبلغ  2012كما قامت الشركة خالل عام 
لٌرة سورٌة(4 وقد قامت الشركة بتقدٌم  82120252224والبالغة  2006)إضافة إلى الضرٌبة المسددة سابقا عن عام 

االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة4 كما وقامت 
 لٌرة سورٌة عن فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة4 524282951الشركة بتسدٌد مبلغ 
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 االرتباطات وااللتزامات الطارئة )تتمة(
 

 المطالبات الضرٌبٌة )تتمة(

)إضافة  2007لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لسنة  9025062092بتسدٌد مبلغ  2013كما قامت الشركة خالل عام 
قامت الشركة بتقدٌم االعتراضات لٌرة سورٌة(4 وقد  1203126102484والبالغة  2007إلى الضرٌبة المسددة سابقا عن عام 

الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة4 كما قامت الشركة باسترداد 
، كما قامت الشركة بتعدٌل 2002لٌرة سورٌة عن عام  9420202750ومبلغ  2001لٌرة سورٌة عن عام  6527332447مبلغ 

مما أدى الى تخفٌض مخصص ضرٌبة الدخل بمبلغ  2012ة الضرٌبٌة لبعض بنود المصارٌف واإلٌرادات العائدة لعام المعالج
لتصبح صافً الفروقات الضرٌبٌة الناتجة عن لٌرة سورٌة وقد تم رد هذا المبلغ الى بٌان الدخل الشامل الموحد  13723782572

لٌرة سورٌة  4482006لٌرة سورٌة4 كما وقامت الشركة بتسدٌد مبلغ  20621782671مبلغ  2013السنوات السابقة خالل العام 
 عن فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة4

 2008لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لسنة  15124372420بتسدٌد مبلغ  2014كما قامت الشركة خالل عام 
لٌرة سورٌة(4 وقد قامت الشركة بتقدٌم  99329812926والبالغة  2008عام )إضافة إلى الضرٌبة المسددة سابقا عن 

كما وقامت  االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة4
 لسنوات سابقة4 لٌرة سورٌة عن فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة تعود 321572912الشركة بتسدٌد مبلغ 

 2009لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لسنة  12025182677بتسدٌد مبلغ  2015كما قامت الشركة خالل عام 
لٌرة سورٌة(4 وقد قامت الشركة بتقدٌم  1214724882579والبالغة  2009)إضافة إلى الضرٌبة المسددة سابقا عن عام 

كما وقامت الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة4 االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه 
لٌرة سورٌة عن فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة4 وعلٌه ٌكون إجمالً  126132601الشركة بتسدٌد مبلغ 

 ة4لٌرة سورٌ 12221322278المسدد كفروقات ضرٌبٌة ناتجة عن سنوات سابقة مبلغ 
 

 2010لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لسنة  10321032097بتسدٌد مبلغ  2016كما قامت الشركة خالل عام 
لٌرة سورٌة( وقد قامت الشركة بتقدٌم  1247724352022والبالغة  2010)إضافة إلى الضرٌبة المسددة سابقا عن عام 

للجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة4 كما وقامت االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى ا
كما وقامت الشركة بتسدٌد مبلغ 4 2004و 2003لٌرة سورٌة عن األعوام  57928382941الشركة باسترداد مبلغ 

المعالجة  لٌرة سورٌة عن فروق ضرٌبٌة عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة4 كما قامت الشركة بتعدٌل 226552059
 ، مما أدى إلى تخفٌض مخصص ضرٌبة الدخل بمبلغ2005الضرٌبٌة لبعض بنود المصارٌف واإلٌرادات العائدة لعام 

لٌرة سورٌة وقد تم رد هذا المبلغ الى بٌان الدخل الشامل الموحد لٌصبح صافً الفروقات الضرٌبٌة الناتجة عن  11626622921
 لٌرة سورٌة4 59027432706 لغمب 2016السنوات السابقة خالل العام 

 

لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة للشركات التابعة تعود  226362024بتسدٌد مبلغ  2017كما قامت الشركة خالل عام 
 لسنوات سابقة4

  

 2011لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لعام  4429292222بتسدٌد مبلغ  2018قامت الشركة خالل العام كما 
لٌرة سورٌة( وقد قامت الشركة بتقدٌم  1254020512864والبالغة  2011)اضافة الى الضرٌبة المسددة سابقا عن عام 

االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة4 كما قامت 
 2012لٌرة سورٌة ناتجة عن تكلٌف إضافً لألرباح الرأسمالٌة ٌعود لعام  422872218بتسدٌد مبلغ  2018الشركة خالل عام 

وقد قامت الشركة بتقدٌم االعتراضات الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة 
لٌرة  4922162440نوات سابقة مبلغ كفروقات ضرٌبٌة ناتجة عن س 2018خالل عام  المالٌة4 وعلٌه ٌكون إجمالً المسدد

 سورٌة4
 

 2012لٌرة سورٌة ناتجة عن فروق ضرٌبٌة تعود لعام  30726762090بتسدٌد مبلغ  2019كما قامت الشركة خالل العام 
لٌرة سورٌة( وقد قامت الشركة بتقدٌم  1259321872009والبالغة  2012)اضافة الى الضرٌبة المسددة سابقا عن عام 

 الضرٌبٌة الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضرٌبٌة والتً الزالت منظورة لدى وزارة المالٌة4 االعتراضات
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 (COVID-19آثار انتشار فٌروس كورونا المستجد ) .,0

 

أشهر  الستةالمرحلٌة المختصرة لفترة  الموحدة البٌانات المالٌةإعداد (، بتارٌخ COVID-19إن استمرار تفشً فٌروس كورونا )
 ، كان له أثر على االقتصاد العالمً وتسبب فً حدوث اضطراب كبٌر فً األسواق العالمٌة4 2020حزٌران  30 المنتهٌة فً

 
ان تفشً هذا الوباء كان له أثر محدود على األنشطة التشغٌلٌة للشركة وذلك بعد جملة من اإلجراءات التً اتخذتها إدارة الشركة 

لتفشً الوباء اعتمادا على شبكة المعلوماتٌة التً تمتلكها وتدٌرها الشركة والتً اتاحت إتمام عمل العاملٌن للحد من اآلثار السلبٌة 
بانخفاض طفٌف  فً الشركة من المنزل واستمرار األنشطة التشغٌلٌة والبٌعٌة فً السوق بكفاءة عالٌة وبؤثر محدود على االٌراد

حترازٌة التً قامت بها الشركة كان لها أثر محدود من خالل بعض المصارٌف 4 ان اإلجراءات اال2020باٌرادات شهر نٌسان 
 التشغٌلٌة الغٌر اعتٌادٌة إلجراءات التعقٌم والسالمة المهنٌة4  

 
 عتمد علىٌغٌر مإكد و هو تفشً الوباء تؤثٌر ىن مدلغاٌة اعداد هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة، ترى إدارة الشركة أ

تغٌرات مالشركة تقوم بمتابعة الإدارة حٌث أن  ،التطورات المستقبلٌة التً ال ٌمكن التنبإ بها بدقة فً الوقت الراهن جملة من
 بشكل فوري4 المناسبةوالتدابٌر تخاذ اإلجراءات البشكل ٌومً وذلك المرحلٌة 

 
 


