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 معلومات عن الشركة        1

 

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

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

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

، مسجلة وتمارس Group Limited   MTN هي فستكوم موبايل كوميونيكاشن ليمتدركة االم الرئيسية لشركة انإن الش

 نشاطاتها في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.
 

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

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

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

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

 MTNلالتصاالت وشركة انفستكوم غلوبال المحدودة وشركة  السورية / آ( بين الشركة10رقم  BOTمشروع وتحويل )

المصادقة على قرار  ت. تم2014األول تشرين  30تفاقية اإلنهاء بتاريخ لتوقيع على اوعليه تم ا العامة سوريا المساهمة المغفلة

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

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

الصادرة عن  العامة سوريا المساهمة المغفلة MTNالممنوحة لشركة  تم بدء العمل بالرخصة 2015كانون الثاني  1بتاريخ 

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

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

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

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

 يها.عل

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

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

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

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

 ي: يرادات على النحو التال، المبالغ المستحقة من تقاسم اإلعاماً  20الترخيص البالغة 
 

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

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

 .2034الى  2018من اإليرادات الخاضعة لتقاسم اإليراد عن باقي االعوام من  20%

 

 النهائية الموافقة صدرت، 2019 الثاني كانون 13 تاريخ /1237/ رقم المالية لألوراق دمشق سوق إدارة مجلس قرار بموجب

ن أسهم الشركة أصبحت ، حيث أالمالية لألوراق دمشق سوق في العامة المغفلة المساهمة سوريا MTN شركة أسهم إدراج على

 .2019شباط  19اعتباراً من لمالية مدرجة في سوق دمشق لألوراق ا
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      2
 

 أسس اإلعداد 2-1
 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقاً  2019 أيلول 30المنتهية في  أشهر التسعةالمرحلية المختصرة لفترة  تم إعداد البيانات المالية

 ( الخاص بالبيانات المالية المرحلية.34)

 

وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة  2018كانون األول  31قامت الشركة بإعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 وذلك وفقاً لمتطلبات مجلس المحاسبة والتدقيق.  9بسبب تأجيل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  9قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  2019كانون الثاني  1ابتداًء من 

للمرة األولى وقد قررت الشركة استئناف إعداد بياناتها المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ونتج عن ذلك إعادة  16

لتبني المعيار الدولي نظراً  2018كانون الثاني  1كما في ن المركز المالي بياعرض بياناتها المالية. كما قامت الشركة بعرض 

 ألول مرة بأثر رجعي. 9إلعداد التقارير المالية رقم 

 

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد البيانات المالية السنوية 

. كما أن 2018كانون األول  31التقارير المالية الدولية، ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية السنوية للشركة كما في وفقاً لمعايير 

 31ال تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتهية في  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعةنتائج األعمال لفترة 

 .2019كانون األول 

 

 للشركة. ختصرة والتي تمثل العملة التشغيليةالبيانات المالية المرحلية الم عدادالسورية هي عملة إ إن الليرة

 

 فصاحاتييرات في السياسات المحاسبية واإلالتغ 2-2
 

 يرات والمعايير الجديدة والمعدلةالتفس

 .2019كانون الثاني  1ابتداًء من قامت الشركة بتطبيق بعض التعديالت والتفسيرات ألول مرة والتي أصبحت نافذة  -

والتي ليس لها أي أثر على البيانات المالية  2019تـُطبق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة األولى في عام  -

 المرحلية المختصرة للشركة.

  "األدوات المالية" - 9معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

)األدوات المالية: االعتراف والقياس( اعتباراً  39بدالً من معيار المحاسبة الدولي رقم  9الدولي رقم يحل معيار التقارير المالية 

لجميع الجوانب المحاسبية الثالثة المتعلقة باألدوات المالية: التصنيف والقياس والتدني في القيمة  2018كانون الثاني  1من 

 ومحاسبة التحوط.

، أصدرت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية التعميم 2018لعام  1والتدقيق في جلسته رقم  بناًء على قرار مجلس المحاسبة

"األدوات المالية". وبناًء  9والمتضمن تأجيل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2018شباط  25بتاريخ  13رقم 

 وبأثر رجعي. 2019كانون الثاني  1للمرة األولى ابتداًء من  9المالية رقم عليه، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير 

 

. استبدل معيار تعديل األرصدة االفتتاحية لألرباح المدورةمن خالل  2018كانون الثاني  1تم االعتراف بأثر تطبيق المعيار في 

)األدوات  39)األدوات المالية( نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  9التقارير المالية الدولي رقم 

ف وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة وإطار محاسبة المالية: االعتراف والقياس(. وتضمن نموذجاً شامالً أللية االعترا

التحوط، ومتطلبات التصنيف والقياس.
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 )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة      2
 

 )تتمة( التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2-2
 

 )تتمة( "األدوات المالية" - 9معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 التدني في القيمة

)األدوات المالية( تغيير المعالجة المحاسبية لتدني قيمة الموجودات المالية  9نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 للشركة من خالل استبدال المعالجة المحاسبية من نموذج الخسائر االئتمانية المتكبدة الى نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.
 

بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع أدوات الدين، وحساب  قامت الشركة

بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة  الخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين. قامت الشركة

 ر العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.االئتمانية مع األخذ بعين االعتبا
 

 هو كالتالي: 9إن أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 

 )زيادة / )نقص((: 2018 كانون الثاني 1كما في  ألثر على بيان المركز الماليا -
 

   2018كانون الثاني  1كما في 

   ليرة سورية

 الموجودات  

 ذمم مدينة  (13,025,659)

 مجموع الموجودات المتداولة   (13,025,659)

 مجموع الموجودات  (13,025,659)

   

 والمطلوبات حقوق المساهمين  

 أرباح مدورة محققة  (13,025,659)

 مجموع حقوق المساهمين  (13,025,659)

 

 

 )زيادة / )نقص((: 2018األول كانون  31كما في  ألثر على بيان المركز الماليا -
 

 2018كانون األول  31

 (عرضهامعاد )

 2018كانون األول  31  إعادة التسوية 

 (قبل التعديل)

 
 

   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 الموجودات      

 الموجودات المتداولة       

 ذمم مدينة  3,875,518,279  (13,025,659)  3,862,492,620

 مجموع الموجودات المتداولة   35,191,526,483  (13,025,659)  35,178,500,824

 مجموع الموجودات  146,152,936,288  (13,025,659)  146,139,910,629

       

 والمطلوبات حقوق المساهمين      

 حقوق المساهمين      

 مدورة محققةأرباح   6,135,463,935  (13,025,659)  6,122,438,276

 مجموع حقوق المساهمين  10,734,159,249  (13,025,659)  10,721,133,590

 مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات  146,152,936,288  (13,025,659)  146,139,910,629

 
ال يوجد أثر جوهري على بيان التدفقات النقدية وحصة السهم من الربح.
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 اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أسس  2
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة( 2-2
 

 عقود اإليجار - 16معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

عقود  17والذي حل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  2016في كانون الثاني  16تم إصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم 
يرات ، تفسير لجنة تفستحديد فيما إذا كانت االتفاقية تتضمن عقد إيجار 4، وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم اإليجار

تقييم جوهر العمليات التي تنطوي على  27، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم الحوافز –اإليجار التشغيلي  15المعايير رقم 
يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح الخاص  16. إن معيار التقارير المالية الدولية رقم الشكل القانوني لعقد اإليجار

 ن يقوموا بالمحاسبة عن جميع عقود اإليجار وفق نموذج موحد ضمن بيان المركز المالي.بعقود االيجار، ويتطلب من المستأجرين أ
 

لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة  16المحاسبة عن عقود اإليجار بالنسبة للمؤجر وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم 

كافة عقود االيجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف المتبع في . يستمر المؤجر بتصنيف 17الحالية وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 والتمييز بين نوعين من االيجار: التمويلي والتشغيلي 17معيار المحاسبة الدولي رقم 

 بطريقة األثر الرجعي المعدل ابتداًء من تاريخ التطبيق األولي في 16قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 

. حسب هذه الطريقة، يتم تطبيق المعيار بشكل رجعي باألثر التراكمي الناتج عن التطبيق األولي للمعيار 2019نون الثاني كا 1

حيث طُبق المعيار الوسائل العملية . اختارت الشركة 2018بتاريخ التطبيق األولي وبناًء على ذلك لم يتم تعديل أرقام المقارنة لعام 

 4وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم  17كانت تعتبر مسبقاُ عقود إيجار وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم فقط على العقود التي 

 بتاريخ التطبيق األولي.
 

 :16طبيعة وأثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  .أ

 (( هو كالتالي:)نقص / )زيادة 2019 كانون الثاني 1كما في  16إن أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 

 ليرة سورية 
  الموجودات

 14,903,174,513 لوصاألحق استخدام 

 (618,702,982) أرصدة مدينة أخرى

  
  المتداولة المطلوبات

 (3,338,403,123) إليجاراعقود التزامات 

  
  المطلوبات غير المتداولة

 (10,946,068,408) إليجاراعقود التزامات 

 - صافي األثر على حقوق الملكية

 

 .% 10.5ولي األبلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق 
 

لدى الشركة عدة عقود تأجير عائدة لمباٍن ومكاتب ومواقع أبراج الشبكة الخلوية وأنظمة نقل معلومات. كانت الشركة قبل تطبيق 

إيجار تشغيلية. في عقود اإليجار التشغيلية سابقاُ لم تكن تتم رسملة األصل المستأجر وكان يتم المعيار تصنف هذه العقود كعقود 

االعتراف بدفعات اإليجار كمصروف إيجار في األرباح والخسائر بطريقة القسط الثابت على مدى عمر عقد اإليجار. كان يتم 

 مدفوعة مقدماُ وكمطلوبات، على الترتيب. االعتراف بالدفعات المقدمة ودفعات اإليجار المستحقة كمصاريف

قامت الشركة باتباع منهج موحد لالعتراف والقياس بالنسبة لجميع عقود اإليجار  16عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

حددة والتي ئل عملية مفيما عدا تلك العقود قصيرة األجل أو المتعلقة بأصول منخفضة القيمة. يقدم المعيار متطلبات انتقال ووسا

ود لعقود اإليجار التي كانت مصنفة سابقاً كعق إليجاراعقود التزامات بحق استخدام األصول و تم االعتراف قامت الشركة باتباعها.

إيجار تشغيلية باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل أو المتعلقة بأصول منخفضة القيمة. تم االعتراف بحق استخدام األصول لمعظم 

ايد بتاريخ المتز االقتراض عقود اإليجار بالقيمة الدفترية كما لو أن المعيار كان مطبقاً بشكل دائم بغض النظر عن استخدام معدل

عديليها بقيمة ر بعد تيجااإل عقود التطبيق األولي. في بعض الحاالت يتم االعتراف بحق استخدام األصول بقيمة مساوية اللتزامات

الحالية لدفعات يمة بالق يجاراإل عقود الدفعات المسبقة ودفعات اإليجار المستحقة التي تم االعتراف بها سابقاً. تم االعتراف بالتزامات

 المتزايد بتاريخ التطبيق األولي. االقتراضاإليجار المتبقية مخصومةً بمعدل 
 

 لشركة تطبيق الوسائل العملية التالية:اختارت ا

 تطبيق معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص مشابهة بصورة معقولة -

 األصول في تاريخ التطبيق االولي استبعاد التكاليف األولية المباشرة من قياس حق استخدام -

 استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات تمديد أو إنهاء -

شهراً من تاريخ التطبيق األولي 12استبعاد اإليجارات قصيرة األجل والتي تنتهي خالل  -
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 حاسبية الهامة )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات الم 2
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة( 2-2
 

 

 عقود اإليجار )تتمة( - 16معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
 

 ملخص أهم السياسات المحاسبية  .ب

 

 :16والخاصة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  للشركةفيما يلي السياسة المحاسبية 
 

بإثبات أصل "حق االستخدام" الذي يمثل حق الشركة في استخدام األصل محل العقد،  الشركةفي تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم 

 بالقيام بدفعات اإليجار. الشركةوالتزام عقد اإليجار الذي يمثل التزام 

 

عدل )مبلغ القياس األولي اللتزام عقد اإليجار مفي تاريخ بداية عقد اإليجار يتم القياس األولي لحق استخدام األصول بالتكلفة 

بأية دفعات لعقد اإليجار تمت في أو قبل تاريخ بداية عقد اإليجار ناقصاً أية حوافز إيجار مستلمة، أية تكاليف مباشرة أولية 

صل إلى الحالة د فيه األمتكبدة، تقدير للتكاليف التي سيتم تكبدها في تفكيك وإزالة األصل محل العقد وإعادة الموقع الذي يوج

 األصلية أو إعادة األصل نفسه إلى الحالة المطلوبة وفقاً ألحكام وشروط عقد اإليجار(.

 

بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، يتم قياس حق استخدام األصول باستخدام نموذج التكلفة )التكلفة مطروحاً منها أي مجمع استهالك 

 .(لة بأية إعادة قياس اللتزام عقد االيجاروأي مجمع خسائر هبوط في القيمة ومعد

في تاريخ بداية عقد اإليجار يتم قياس التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ، ويتم 

دل يتم استخدام مع، مالم فبسهولةخصمها باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل 

 .كمعدل خصم للشركةاالقتراض اإلضافي 

 

 :يجار، يتم قياس التزام عقد اإليجار بما يليبعد تاريخ بداية عقد اإل

 الفائدة على التزام عقد االيجار زيادة المبلغ الدفتري ليعكس 

 تخفيض المبلغ الدفتري ليعكس دفعات اإليجار 

  ي ليعكس دفعات اإليجار الثابتة ف إعادة تقييم أو تعديالت لعقد اإليجار، أوإعادة قياس المبلغ الدفتري ليعكس أي

ستخدام". ومع ذلك، إذا تم المعدلة. يتم اثبات مبلغ إعادة قياس التزام عقد اإليجار كتسوية ألصل "حق االجوهرها 

أجير، س التزام التامزيد من االنخفاض في قي وهناكالدفتري ألصل "حق االستخدام" إلى الصفر،  المبلغتخفيض 

 عادة القياس في الربح أو الخسارةمتبقي من إ مبلغفيجب إثبات أي 

 

رة والتزامات عقد اإليجار لعقود اإليجار قصي األصول ستخدامبحق ااختارت الشركة تطبيق الوسائل العملية على عدم االعتراف 

شهراً أو أقل. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط  12األجل التي تبلغ مدتها 

 الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
 عدم التيقن المتعلق بمعاملة ضريبة الدخل 23تفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم  -

امالت الضريبية عدم تيقن والذي يؤثر على تطبيق معيار يتناول هذا التفسير المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن المع

، كما ال يتضمن بشكل 12وال يطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  12المحاسبة الدولي رقم 

 محدد متطلبات متعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضريبية غير المؤكدة.

 ير بشكل محدد اآلتي:يتناول التفس

 ما إذا كانت المنشأة تقوم باألخذ بعين االعتبار المعاملة الضريبية غير المؤكدة بشكل منفصل. 

 االفتراضات التي تقوم بها المنشأة حول فحص المعاملة الضريبية من قبل السلطات الضريبية.  

 ر المستغلة، الضريبية، الخسائر الضريبية غي كيف تقوم المنشأة بتحديد الربح الضريبي )الخسارة الضريبية(، األسس

 .اإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريبة

 كيف تقوم المنشأة باألخذ بعين االعتبار التغيرات في الحقائق والظروف. 

 

مع مع بشكل مجيجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعين االعتبار كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو 

معامالت ضريبية غير مؤكدة أخرى. يجب اتباع الطريقة التي تقدم حالَ أفضل لعدم التيقن. ليس لهذا التفسير أثر على البيانات 

 المالية المرحلية المختصرة للشركة.
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2

 

 واإلفصاحات )تتمة(التغييرات في السياسات المحاسبية  2-2
 

 

 : خيارات الدفع المبكر مع تعويض سالب9معيار التقارير المالية الدولي رقم التعديالت على  -
، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 9وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

( SPPIختباراالنقدية التعاقدية فقط دفعات من المبلغ األصلي وفوائد على المبلغ األصلي القائم )اآلخر، شرط أن تكون التدفقات 

 ضمن نموذج األعمال المناسب لذلك التصنيف. وأن يحتفظ باألداة

بغض النظر عن الحدث أو  SPPIأن األصل المالي يجتاز اختبار   9معيار التقارير المالية الدولي رقم لتعديالت على ا توضح

 الظرف الذي أدى للفسخ المبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي سيقبض أو يدفع تعويض معقول لقاء الفسخ المبكر للعقد.

 مع السماح بالتطبيق المبكر.  2019كانون الثاني  1سارية المفعول اعتباراً من  هذه التعديالت تطبق بأثر رجعي وتعتبر

 المرحلية المختصرة للشركة. ديالت أثر على البيانات الماليةليس لهذه التع

 

 تعديالت خطط المنافع، تخفيض عدد الموظفين أو التسوية :19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

لتعديالت خطط المنافع أو تخفيض عدد الموظفين أو  المعالجة المحاسبية 19تتناول التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

التي تحدث خالل الفترة. تنطبق هذه التعديالت على تعديالت خطط المنافع أو تخفيض عدد الموظفين أو التسويات التسوية 

عديل خطط ت الحاصلة خالل فترة التقرير السنوية حيث يتوجب على المنشأة تحديد مصروف الخدمات الحالية لباقي الفترة بعد

أو تخفيض عدد الموظفين أو التسويات الحاصلة باستخدام التقديرات االكتوارية المستخدمة في قياس التزام )أصل(  المنافع

المنافع المحددة الصافية والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث. يجب على 

الفوائد للفترة المتبقية بعد تعديل خطط المنافع أو تخفيض عدد الموظفين أو التسويات الحاصلة  المنشأة أيضاً تحديد صافي

باستخدام التزام )أصل( المنافع المحددة الصافية والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك 

 منافع المحددة الصافية.الحدث ومعدل الخصم المستخدم في قياس التزام )أصل( ال

 

خفيض تعديل خطط المنافع أو تهذه التعديالت ليس لها أي أثر على البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة حيث أنه لم يتم 

 عدد الموظفين أو حصول تسويات خالل الفترة.
 

 شركات الحليفة والمشاريع المشتركة: االستثمارات طويلة األجل في ال28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

على االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة  9توضح التعديالت أن على المنشأة تطبيق معيار التقارير المالية 

ركة لجوهر، تشكل جزء من صافي االستثمار في الشفي اوالمشاريع المشتركة التي ال تطبق عليها طريقة حقوق الملكية، ولكنها 

الحليفة أو المشروع المشترك. هذا التوضيح مهم ألنه يدل على أن نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب معيار التقارير 

 ينطبق على هذه االستثمارات طويلة األجل. 9المالية الدولي 

تأخذ بعين االعتبار أية خسائر من أال  9توضح هذه التعديالت أيضاً أنه على المنشأة عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي 

الشركة الحليفة أو المشروعات المشتركة، أو أية خسائر انخفاض قيمة على صافي االستثمار، معترف فيها كتعديالت على 

 28رقم  صافي االستثمار في الشركة الحليفة أو المشروع المشترك والتي نتجت عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي

 الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة"."االستثمارات في 

 ليس لهذه التعديالت أي أثر على البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة

 

 (:2017 – 2015التحسينات السنوية )دورة 

 تتضمن هذه التحسينات:

 اندماج األعمال – 3معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 ات المشتركةالترتيب – 11معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 ضريبة الدخل –12رقم  معيار المحاسبة الدولي -

 تكاليف االقتراض – 23رقم  معيار المحاسبة الدولي -
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 المحاسبيةأهم االجتهادات والتقديرات  2-3
 

يرادات إلا مبالغقديرات واجتهادات تؤثر في إن إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة تتطلب من إدارة الشركة القيام بت

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

 لى تعديالت هامة في القيم الحالية للموجودات والمطلوبات المقدرة في المستقبل.ة قد يؤدي إوتقديرات اإلدار

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

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

 السنة المالية القادمة هي كما يلي:
 

 مبدأ االستمرارية

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

ية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة الشركة متأكدة من ان الشركة عدم االستقرار التي تمر بها الجمهور

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

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

 تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 اإليرادات من العقود مع الزبائن

التي وطبقت الشركة التقديرات التالية التي تؤثر بشكل كبير على تحديد قيمة اإليرادات من العقود مع الزبائن وتوقيت تحققها 

 تشمل:

 التزامات األداء في مبيعات حزم الباقات،  تحديد -

 تحديد سعر البيع اإلفرادي لكل التزام أداء على حدة، -

 اليها في هذه الحزم،  توزيع إجمالي سعر المعاملة على جميع التزامات األداء المشار -

 باإلضافة إلى تحديد توقيت الوفاء بكل التزام أداء. -
 

 الموجودات غير الماليةالتدني في قيم 

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

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

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

 التكاليف االضافية الستبعاد األصل.
 

 المخزون تدني قيمة

ير المخزون تالفاً أو متقادماً، يتم عمل تقديدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح 

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

لى أسعار ع ، بناءً لفتالفة أو متقادمة، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويكون المخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة التقادم أو الت

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

 .المرحلي

 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بالذمم المدينة

االئتمانية المتوقعة والمتعلقة بالذمم المدينة وشركات التجوال. إن معدالت تستخدم الشركة مصفوفة الحتساب مخصص الخسائر 

التعثر الحتساب المخصص تعتمد على أيام تأخر السداد لمجموعات من الزبائن تحمل صفات خسارة مشتركة )كالموقع 

 نواع الضمانات(.الجغرافي، نوع المنتج، نوع وتصنيف الزبون، التغطية بخطابات االعتماد أو أي نوع أخر من أ
 

تعتمد هذه المصفوفة بشكل أولي على معدالت التعثر التاريخية المشاهدة من قبل الشركة. بعد ذلك، تقوم الشركة بتعديل هذه 

المصفوفة لتأخذ بعين االعتبار الخسارة االئتمانية التاريخية باإلضافة للمعلومات المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كان التنبؤ 

امل االقتصادية )كالناتج المحلي اإلجمالي( يشير إلى تدهور خالل السنة القادمة والذي بدوره يمكن أن يزيد من عدد حاالت بالعو

التعثر بقطاع معين، فعندها يتم تعديل معدالت التعثر. عند تاريخ إعداد البيانات المالية، يتم تحديث معدالت التعثر التاريخية كما 

 حليل التقديرات المتعلقة بالمعلومات المستقبلية.تمت مالحظتها، ويتم ت
 

إن تقدير العالقة بين معدالت التعثر التاريخية، التنبؤ باألحداث االقتصادية والخسائر االئتمانية المتوقعة هو تقدير جوهري. إن 

لتاريخية المتوقعة. إن خبرة الشركة اقيمة الخسائر االئتمانية تتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات في الظروف واألحداث االقتصادية 

 بالخسائر االئتمانية والتنبؤ بالظروف االقتصادية قد ال تمثل التعثر الفعلي للزبائن في المستقبل.
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 اإليرادات من العقود مع الزبائن  3  
  أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

2018  2019  

  )غير مدققة(  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 إيرادات الخطوط مسبقة الدفع 34,417,434,524  32,920,076,523

 إيرادات الخطوط الحقة الدفع 12,269,081,895  11,374,243,152

 إيرادات خطوط الجيل الثالث 19,352,349,583  11,616,044,649

 إيرادات التجوال من زوار خارج الشبكة  673,921,592  749,213,344

 إيرادات خدمات أخرى 261,714,137  255,285,911

    

56,914,863,579  66,974,501,731  

    

 توقيت االعتراف باإليرادات   

 للزبائن عند نقطة زمنية معينة أجهزة الجيل الثالث واالنترنت المقدمة 9,953,468  11,287,116

 الخدمات المقدمة للزبائن مع مرور الوقت  66,964,548,263  56,903,576,463

    

56,914,863,579  66,974,501,731  

 

 

 من اإليراداتلالتصاالت  السورية/ الشركة  الحكومة السورية حصة 4
 

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

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

باإلضافة إلى ذلك على الشركة أن تسدد إلى الهيئة أجور  (%20 :2018) %20هي  2019 حصة تقاسم اإليراد خالل عام

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

 موارد االتصاالت المستخدمة، وأجور المساهمة في الخدمة الشاملة(.

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

  أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

2018  2019  

  )غير مدققة(  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

حصة الحكومة 

 السورية
اإليرادات الخاضعة  

 لتقاسم اإليراد
حصة الحكومة  

 السورية
اإليرادات الخاضعة  

 لتقاسم اإليراد
 

+  %20اإليرادات الخاضعة لـ        

 1.5أجور سنوية %

 الخطوط مسبقة الدفع  33,140,465,279  7,125,200,035  32,003,926,837  6,880,844,270

 الخطوط الحقة الدفع 12,088,724,791  2,599,075,830  11,269,730,881  2,422,992,139

 خطوط الجيل الثالث 19,374,720,060  4,165,564,812  11,625,056,291  2,499,387,103

 التجوال من زوار خارج الشبكة  665,348,000  143,049,820  739,545,977  159,002,385

11,962,225,897  55,638,259,986  14,032,890,497  65,269,258,130  

        

55,064,144  174,806,806  478,025  1,517,540 

+  %30اإليرادات الخاضعة لـ 

 1.5أجور سنوية %

        

 %05اإليرادات الخاضعة لـ  1,770,646  885,323  -  -

        

12,017,290,041  55,813,066,792  14,034,253,845  65,272,546,316  
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 / الشركة السورية لالتصاالت من اإليرادات )تتمة( الحكومة السوريةحصة  4

 

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

 

  أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

2018  2019  

  )غير مدققة(  )غير مدققة(

  ليرة سورية  سوريةليرة 

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

        

 الخطوط مسبقة الدفع  1,072,784,234  1,072,784,234  642,469,726  642,469,726

 الدفعالخطوط الحقة  93,124,698  93,124,698  100,318,910  100,318,910

 التجوال من زوار خارج الشبكة  8,573,579  8,573,579  7,720,527  7,720,527

750,509,163  750,509,163  1,174,482,511  1,174,482,511  

 

  المصاريف التشغيلية 5

 
  أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

2018  2019  

  )غير مدققة(  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 عموالت الموزعين والمصاريف المتعلقة بها 1,134,078,329  1,047,968,267

 (6)إيضاح  مصروف استهالك معدات الشبكة  16,656,808,862   11,344,695,095

-   890,689,572  

الترددات والمرسالت والمستقبالت الراديوية مصروف استهالك حق استخدام 

 (8ومواقع أبراج الشبكة الخلوية )إيضاح  واأللياف الضوئية والعاتمة

 (7مصروف إطفاء رخصة التشغيل وتراخيص التردد )إيضاح   1,143,037,981   1,143,037,981

 (4تكاليف الربط البيني مع الشركة السورية لالتصاالت )إيضاح   1,174,482,511   750,509,163

 تكاليف الترددات وحمايتها وتكاليف بنى تحتية أخرى  1,820,894,572   1,964,811,491

 صيانة الشبكة مصاريف  3,937,816,082   4,321,915,039

 ويةإيجارات مواقع خل  710,835,403   1,060,441,275

 مصاريف أخرى مرتبطة بالمواقع الخليوية  4,753,806,217   4,192,861,183

 تكاليف التجوال  273,456,809   271,413,116

 تكاليف بطاقات مسبقة الدفع  475,120,306   164,074,532

 تكاليف مزودي الخدمات المضافة  1,452,504,043   708,253,438

 مصاريف تشغيلية أخرى  245,140,890   236,591,780

 تكاليف خدمات الجيل الثالث  10,769,085   93,229,006

    

27,299,801,366 
 

34,679,440,662  
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  ممتلكات ومعدات 6
 

 هي كما يلي: 2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعة خاللإن حركة الممتلكات والمعدات 
 

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

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

 التكلفة               

 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في  1,470,669,626  144,016,146,894  10,969,732,669  1,938,610,296  201,284,771  313,413,823  5,957,284,730  164,867,142,809

 اإلضافات -  12,264,003,573   943,765,061   138,407,069   -  20,835,946   985,137,838   14,352,149,487

 (7إعادة تصنيف )إيضاح  -  -   -   -   -  -   (559,662,464)   (559,662,464)

 استبعادات -  (555,454,231)   (6,898,062)   -   -  (16,700)   -   (562,368,993)

 تحويالت 110,499,887  3,464,425,003   124,402,826   24,819,244   -  9,755,420   (3,733,902,380)   -

                

 2019 أيلول 30الرصيد كما في  1,581,169,513  159,189,121,239  12,031,002,494  2,101,836,609  201,284,771  343,988,489  2,648,857,724  178,097,260,839

                

 االستهالك               

 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في  -  72,156,709,477  7,909,094,765  1,077,436,630  188,253,816  212,641,704  -   81,544,136,392

 االستهالك المحمل للفترة -  16,656,808,862  1,186,219,656   187,198,613   5,359,775   21,320,600   -  18,056,907,506

 استبعادات -  (495,815,888)  (6,759,608)   -   -   (16,700)   -  (502,592,196)

                

 2019 أيلول 30الرصيد كما في  -  88,317,702,451  9,088,554,813  1,264,635,243  193,613,591  233,945,604  -  99,098,451,702

                

 صافي القيمة الدفترية               

 )غير مدققة( 2019أيلول  30في  1,581,169,513  70,871,418,788  2,942,447,681  837,201,366  7,671,180  110,042,885  2,648,857,724  78,998,809,137

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

اءات التخليص الفترة، ولكنها لم تستكمل إجريتها إلى الشركة خالل تشتمل مشاريع قيد التنفيذ على تكلفة المعدات والسيارات والمفروشات وتجهيزات المكاتب التي تم شراؤها من موردين خارجيين وانتقلت ملك (**)

 الجمركي في نهاية الفترة.
 

 .)سوريةليرة  42,323,256,806: 2018 أيلول 30( 2019 أيلول 30ورية والتي مازالت قيد االستخدام كما في ليرة س 49,702,783,177لغ تشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات مستهلكة كليا بتكلفة إجمالية تب      -
 

 :2018 أيلول 30) 2019والتي لم تستخدم بعد ويتوقع أن يتم تركيبها واستخدامها خالل سنة  2019أيلول  30سورية كما في  ليرة 4,530,465,669 تبلغعلى موجودات بتكلفة إجمالية تشتمل الممتلكات والمعدات  -

 ليرة سورية(. 12,920,642,930

يث بلغت طريق الحصول على قروض وتسهيالت بنكية محددة من بنوك محلية، ح تم تمويل جزء من المشاريع قيد التنفيذ والمتمثل ببناء المقر الرئيسي للشركة في منطقة يعفور وشراء معدات الشبكة وتراخيص البرامج عن -

. إن (ليرة سورية 156,384,225: 2018 أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة ) ليرة سورية 334,610,537وقدره  اً مبلغ 2019 أيلول 30ي ف أشهر المنتهية التسعةخالل فترة تكاليف التمويل التي تمت رسملتها 

  ة.تمثل معدالت الفائدة الفعلية للتسهيالت البنكية الممنوحة للشرك والتي %6و %12 ،%11 ،%10.5للرسملة هي معدالت الفائدة التي تم استخدامها لتحديد وحساب مبلغ تكاليف التمويل المؤهلة 
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 ممتلكات ومعدات )تتمة( 6

 

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

 

  األراضي  معدات الشبكة   تجهيزات المكاتب  المعدات  السيارات  مفروشات المكاتب  مشاريع قيد التنفيذ  اإلجمالي

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

 التكلفة               

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

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

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

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

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

                

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

                

 االستهالك               

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

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

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

                

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

                

 صافي القيمة الدفترية               

  2018كانون األول  31في  1,470,669,626   71,859,437,417    3,060,637,904    861,173,666    13,030,955    100,772,119    5,957,284,730    83,323,006,417 
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 ممتلكات ومعدات )تتمة( 6

 

 هي كما يلي: 2018 أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعةإن حركة الممتلكات والمعدات خالل 

 

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

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

 التكلفة               

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

 اإلضافات 232,719,363  10,533,284,486  334,468,818  104,889,885  -  26,368,300  1,686,687,449  12,918,418,301

 (7إعادة تصنيف )إيضاح  -  -  -  -  -  -  (1,322,026,518)  (1,322,026,518)

 استبعادات -  (1,305,230)  (92,000)  (11,965,960)  -  (446,545)  -  (13,809,735)

 تحويالت 1,200,000,000  11,752,226,010  1,213,249,055  321,815,859  -  28,103,307  (14,515,394,231)  -

                

 2018 أيلول 30الرصيد كما في  1,432,719,363  133,197,457,084  10,958,022,970  1,770,660,268  201,284,771  292,097,940  2,412,580,456  150,264,822,852

                

 االستهالك               

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

 االستهالك المحمل للفترة -  11,344,695,095  1,296,169,716  126,893,148  5,359,775  12,631,848  -  12,785,749,582

 استبعادات -  (1,304,412)  (92,000)  (11,400,021)  -  (431,029)  -  (13,227,462)

                

 2018 أيلول 30الرصيد كما في  -  67,349,811,831  7,465,567,531  1,021,008,846  186,447,591  207,406,545  -  76,230,242,344

                

 صافي القيمة الدفترية               

 )غير مدققة( 2018 أيلول 30في  1,432,719,363  65,847,645,253  3,492,455,439  749,651,422  14,837,180  84,691,395  2,412,580,456  74,034,580,508

 

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

 
   2019 أيلول 30  2018 أيلول 30

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

 (5)إيضاح المصروف المحمل على المصاريف التشغيلية   16,656,808,862  11,344,695,095

 المصروف المحمل على المصاريف اإلدارية  1,400,098,644  1,441,054,487

12,785,749,582  18,056,907,506   



MTN العامة سوريا المساهمة المغفلة  

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 2019أيلول  30
 

18 

 الموجودات غير الملموسة  7
 

 هي كما يلي: 2019 يلولأ 30أشهر المنتهية في  التسعة إن حركة الموجودات غير الملموسة خالل

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

 التكلفة        

 )*( 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في   25,000,000,000  5,106,000,000  8,284,258,334  38,390,258,334

 اإلضافات  -  -  1,362,020,062  1,362,020,062

 (6إعادة تصنيف )إيضاح   -  -  559,662,464  559,662,464

         

 2019 أيلول 30الرصيد كما في   25,000,000,000  5,106,000,000  10,205,940,860  40,311,940,860

         

 اإلطفاءات        

 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في   5,000,000,000  654,693,056  5,097,161,890  10,751,854,946

 طفاء المحمل للفترةاإل  934,931,507  208,106,474  1,407,495,149  2,550,533,130

         

 2019 أيلول 30الرصيد كما في   5,934,931,507  862,799,530  6,504,657,039  13,302,388,076

         

 صافي القيمة الدفترية        

 )غير مدققة( 2019 أيلول 30في   19,065,068,493  4,243,200,470  3,701,283,821  27,009,552,784

 

 

  2019 أيلول 30سورية والتي مازالت قيد االستخدام كما في  ليرة 3,590,616,748 تبلغتشتمل الموجودات غير الملموسة على موجودات مطفأة كليا بتكلفة إجمالية  (*)

.ليرة سورية(  3,727,416,148: 2018 أيلول 30)
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 )تتمة(الموجودات غير الملموسة  7

 

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

 

   رخصة التشغيل   تراخيص التردد  تراخيص البرامج  اإلجمالي

   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 التكلفة        

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

 اإلضافات  -  -  1,523,876,420  1,523,876,420

 (6إعادة تصنيف )إيضاح   -  -  1,322,026,518  1,322,026,518

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

         

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

         

 اإلطفاءات        

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

 طفاء المحمل للسنةاإل  1,250,000,000  278,237,594  1,279,980,607  2,808,218,201 

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

         

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

         

 صافي القيمة الدفترية        

 2018كانون األول  31في   20,000,000,000  4,451,306,944  3,187,096,444  27,638,403,388
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 الموجودات غير الملموسة )تتمة( 7
 

 هي كما يلي: 2018 أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعة إن حركة الموجودات غير الملموسة خالل

 

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

 التكلفة        

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

 اإلضافات  -  -  276,297,801  276,297,801

 (6إعادة تصنيف )إيضاح   -  -  1,322,026,518  1,322,026,518

         

 2018 أيلول 30الرصيد كما في   25,000,000,000  5,106,000,000  7,495,248,463  37,601,248,463

         

 اإلطفاءات        

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

 االطفاء المحمل للفترة  934,931,507  208,106,474  677,746,538  1,820,784,519

         

 2018 أيلول 30الرصيد كما في   4,684,931,507  584,561,936  4,953,496,569  10,222,990,012

         

 صافي القيمة الدفترية        

 )غير مدققة( 2018 أيلول 30في   20,315,068,493  4,521,438,064  2,541,751,894  27,378,258,451

  

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

   2019 أيلول 30  2018 أيلول  30 

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

     

 (5على المصاريف التشغيلية )إيضاح  المصروف المحمل  1,143,037,981  1,143,037,981

 المصروف المحمل على المصاريف اإلدارية  1,407,495,149  677,746,538

1,820,784,519  2,550,533,130   
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 حق استخدام األصول 8
 

 هي كالتالي: الفترةوالحركة عليها خالل  يجاراإلعقود إن القيمة الدفترية لحق استخدام األصول والتزامات 
 

 يجاراإلعقود التزامات   حق استخدام األصول 

 ومكاتب يمبان 

 الشركة

مواقع أبراج الشبكة  

 الخلوية

المرسالت الترددات و 

 والمستقبالت الراديوية

واأللياف الضوئية 

 والعاتمة

   المجموع 

 ليرة سورية  سوريةليرة   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

 14,284,471,531  14,903,174,513  8,993,185,627  3,411,648,947  2,498,339,939 2019 الثانيكانون  1الرصيد كما في 

 891,412,224  891,412,235  279,198,527  568,551,478  43,662,230 اإلضافات

 -  (1,355,826,481)  (437,266,484)  (453,423,088)  (465,136,909) مصروف االستهالك

 1,067,639,252  -  -  -  - مصروف الفوائد

 (2,519,703,218)  -  -  -  - الدفعات

          

 13,723,819,789  14,438,760,267  8,835,117,670  3,526,777,337  2,076,865,260 2019 أيلول 30الرصيد كما في 

 

 المرحلي كما يلي: في بيان الدخل الشامل استخدام األصولحق  استهالكتم توزيع مصروف 
 
 

   2019 أيلول 30

   )غير مدققة(
   ليرة سورية

 (5المصروف المحمل على المصاريف التشغيلية )إيضاح   890,689,572

 المصروف المحمل على المصاريف اإلدارية  465,136,909

1,355,826,481   
 

 

 السورية )الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت( والشركة السورية لالتصاالتالمعامالت مع الحكومة  9

 

 المعامالت مع الحكومة السورية )الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت(
  

 2018كانون األول  31

 )مدققة(
 2019 أيلول 30 

  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 الحكومة السوريةالمستحق إلى  (2,056,087,164)  (2,763,923,311)

 المدفوع مقدماً للحكومة السورية 2,461,117,272  2,264,606,916

(499,316,395)  405,030,108  

 

من  (%20 :2018) %20 التي تمثلحصة الهيئة من إيرادات الشركة و يشمل الرصيد المستحق إلى الحكومة السورية

 .2019 أيلولو آبلشهري ايراد اإليرادات الخاضعة لتقاسم اإل
 

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

خالل فترة  رقام الفعلية لدى الشركةام الفعلية فور جهوزية بيانات األرقين األرقام التقديرية واألشهر. تجري تسوية الفروقات ب

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

لمستحق إلى/ من الشركة السورية لالتصاالتا  
 

 2018كانون األول  31

 )مدققة(
 2019 أيلول 30 

  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 لالتصاالتالمبالغ المستحقة إلى الشركة السورية  (371,237,722)  (123,291,823)

 المبالغ المستحقة من الشركة السورية لالتصاالت 120,976,110  102,064,383

(21,227,440)  (250,261,612)  
 

يمثل الرصيد المستحق للشركة السورية لالتصاالت حصتها من إيرادات الربط، كما يمثل الرصيد المستحق من الشركة السورية 

 الربط.لالتصاالت حصة الشركة من إيرادات 
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 نقد وودائع لدى البنوك  10  
 2018كانون األول  31

 )مدققة(
 2019 أيلول 30 

  )غير مدققة(

سوريةليرة    ليرة سورية  

    

 ودائع لدى البنوك 7,337,394,372  7,507,177,545

 لدى البنوك نقد في الصندوق وحسابات جارية 7,145,408,612  8,821,839,856

    

16,329,017,401 
 

14,482,802,984 
 

 

: 2018كانون األول  31)سورية ة لير145,458,995 مبلغ على  2019 أيلول 30تشتمل الودائع لدى البنوك كما في 

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

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

 (.18قيمة المبالغ المختلف عليها )إيضاح  يجمد فيه مبلغ يعادل نصف

 

 4,139,461,849 بلغتص شحن والتزامات أخرى والتي وبوال مقابل كفاالت مصرفيةهناك مبالغ مقيدة لدى البنوك  ،ى ذلكباإلضافة إل

 .(18)إيضاح  ليرة سورية( 4,269,080,164 :2018كانون األول  31) 2019 أيلول 30ليرة سورية كما في 

 

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

 
 2018 أيلول 30

 )غير مدققة(

 2019أيلول  30 

  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 ودائع لدى البنوك 7,337,394,372  7,610,960,942

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

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

 السورية لالتصاالت

(4,330,036,001) 

 

(4,139,461,849) 

مبالغ مقيدة لدى البنوك مقابل كفاالت مصرفية وبوالص شحن ينزل: 

 والتزامات أخرى

 ينزل: ودائع لدى البنوك طويلة األجل (3,052,473,528)  (3,135,465,946)

 استحقاقاتها األصلية ال تتعدى ثالثة أشهر –ودائع لدى البنوك قصيرة األجل  -  -

7,620,283,292 
 نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك 7,145,408,612 

    

7,620,283,292 
 

7,145,408,612 
 

 

 رأس المال المدفوع 11

 

ليرة  1,500,000,000هو  2018كانون األول  31و 2019 أيلول 30مال الشركة المصرح به والمدفوع كما في  رأسن إ

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

 

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

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

 مضي ستة أشهر على تاريخ نهاية مدة عضويتهم.
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 المستحق إلى البنوك 12
 

من البنوك المحلية، تم تقديم  بالحصول على قروض وتسهيالت بنكية 2019 أيلول 30قامت الشركة خالل الفترة المنتهية في 

 ضمانات مقابل البعض منها. 
 

 مما يلي: 2019 أيلول 30تتكون القروض والتسهيالت كما في 
 

 رصيد التسهيالت  نوع التسهيالت

 2018كانون األول  31     2019 أيلول 30  

 )مدققة(     )غير مدققة(  
 ليرة سورية     ليرة سورية  

  تاريخ استحقاق آخر قسط  )سنوي(معدل الفائدة     

        

 1,870,703,376 2019تشرين األول  31  % 6  2,240,571  تمويل بوالص )*(

 1,018,073,996 2019كانون األول  23  % 11  901,898,655  تمويل فواتير محلية )*(

 - 2019تشرين الثاني  22  % 10  655,420,003  تمويل فواتير محلية )*(

 1,442,800,263 2025حزيران  30  % 10.5  2,617,050,948  قرض ألجل

  4,176,610,177     4,331,577,635 

 

 يوماً من تاريخ الحصول عليها.  180و 120)*( إن هذه التسهيالت قصيرة األجل وتستحق خالل 

 

كما يلي: 2018 كانون األول 31و 2019أيلول  30تم تصنيف التسهيالت المستحقة إلى البنوك في بيان المركز المالي كما في   

 
 2019 أيلول 30  

 )غير مدققة(

 2018كانون األول  31 

 )مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية  

     

 2,925,977,635  2,771,010,177  الجزء قصير األجل

 1,405,600,000  1,405,600,000  الجزء طويل األجل

  4,176,610,177  4,331,577,635 

 

 المكاسب الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف )الخسائر(   13
 

ي شركات التجوال العالمطريق معامالت مع موردين أجانب و تنتج المكاسب والخسائر المتعلقة بتغيرات أسعار الصرف عن

ا تعتبر المكاسب والخسائر محققة عندموالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والحسابات والودائع المصرفية بالعملة األجنبية. 

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

لها في تاريخ ا أو تحصيأما المكاسب والخسائر غير المحققة فهي التي تنتج عن المعامالت بالعملة األجنبية التي لم يتم تسويته

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

 

  محققة  غير محققة

2018 أيلول 30  

 )غير مدققة(
 

2019 أيلول 30  

 )غير مدققة(
2018 أيلول 30   

 )غير مدققة(
2019 أيلول 30   

مدققة()غير   
 

  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية
        

728,862,435  (2,491,971,313)  144,591,276  (5,410,697) 

عن إعادة  خسائر( مكاسب ناتجة)

 الموجودات المتداولة تقييم

2,747,175,233  1,689,223,679  (2,306,893,680)  (1,513,586,123) 

ناتجة عن إعادة مكاسب )خسائر( 

 تقييم المطلوبات المتداولة

        

3,476,037,668  (802,747,634)  (2,162,302,404)  (1,518,996,820)  
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 )تتمة(عن تغيرات أسعار الصرف  )الخسائر( المكاسب الناتجة  13
 

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

2018 أيلول 30  

 )غير مدققة(

 2018كانون األول  31 

 )مدققة(
2019 أيلول 30   

 )غير مدققة(
 

  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

      

 كانون الثاني 1الرصيد في  2,348,695,314  364,716,204  364,716,204

3,476,037,668  1,983,979,110  (802,747,634) 

الناتجة عن أسعار الصرف  )الخسائر( المكاسب غير المحققة

 خالل الفترة / السنة

      

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 1,545,947,680  2,348,695,314  3,840,753,872

 

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

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

 األرباح المدورة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.

 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة 14
 

 أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة
 2018كانون األول  31

  )مدققة(

 2019 أيلول 30

   )غير مدققة(
   ليرة سورية  ليرة سورية

     
 الرصيد المستحق لشركة انفستكوم موبايل كوميونيكاشن )آي إم سي(  21,165,725,858  19,163,643,619

 الرصيد المستحق لشركة تيلي إنفست  3,347,492,750  3,020,765,396

 آخرينذمم دائنة لمشغلين   6,255,842,095  5,311,132,812
     

27,495,541,827  30,769,060,703   

 

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

 2019 أيلول 30ليرة سورية كما في  21,165,725,858لبالغة واي إم سي( تكوم موبايل كوميونيكاشن ليمتد )آشركة انفسإلى 

 3,347,492,750 نفست والبالغةإتيلي والمبالغ المستحقة لشركة (، سوريةليرة  19,163,643,619 :2018كانون االول  31)

 .)ليرة سورية3,020,765,396  :2018كانون االول  31) 2019 أيلول 30سورية كما في ليرة 

 

كانون األول  31) 2019 أيلول 30ليرة سورية كما في  250,656,673 خرين والتي تبلغاآلإن األرصدة المدينة للمشغلين 

 متضمنة في األرصدة المدينة األخرى في بيان المركز المالي المرحلي. )ليرة سورية 218,821,795: 2018
 

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

 2018 أيلول 30

  )غير مدققة(

 2019 أيلول 30

   )غير مدققة(
   ليرة سورية  ليرة سورية

     

1,707,110,084  2,012,159,583  

 استشارات إدارية مقدمة من شركة انفستكوم موبايل كوميونيكاشن ليمتد

 إم سي( )آي

 إنفست استشارات إدارية مقدمة من شركة تيلي  334,853,524  284,518,347

 استشارات إدارية مقدمة من قبل شركة إم تي إن دبي  785,064,748  1,204,709,545

156,466,756  98,633,220  

 ليمتد كوميونيكاشن فوائد على األرصدة الدائنة لشركة انفستكوم موبايل

 )آي إم سي( وتوزيعات األرباح

 لشركة تيلي إنفست وتوزيعات األرباحفوائد على األرصدة الدائنة   32,986,685  52,155,585
     

3,404,960,317  3,263,697,760   
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 )تتمة(المعامالت مع األطراف ذات العالقة  14
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 كالتالي: أيلول 30أشهر المنتهيتين في  التسعةتي أعضاء آخرين في اإلدارة العليا خالل فترنت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكا
 

 2018 أيلول 30

  )غير مدققة(

 2019 أيلول 30

 )غير مدققة(
  

   ليرة سورية  ليرة سورية
     

 الرواتب األساسية ألعضاء اإلدارة الرئيسيين  94,431,789  95,790,533
 تعويضات أعضاء اإلدارة الرئيسيين  5,093,215  8,330,998

     

104,121,531  99,525,004   

 

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

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

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

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

 تمنح الشركة المدراء التنفيذيين واإلدارة العليا تأمينات صحية ومزايا أخرى.
 

 ضريبة الدخل 15
 

 إن الحركة على حساب المطلوبات الضريبية المستحقة هي كما يلي:
 

 2018كانون األول  31

 )مدققة(
 2019 أيلول 30 

  )غير مدققة(

  ليرة سورية  ليرة سورية

    

 الرصيد في بداية الفترة / السنة 1,204,107,649  874,105,594
 مصروف ضريبة الدخل عن الفترة / السنة  189,116,952  1,204,107,649
 الضريبة المدفوعة خالل الفترة / السنة (1,204,107,649)  (874,105,594)

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 189,116,952  1,204,107,649
 

 المحاسبي مفصلة كما يلي: المطابقة بين الربح الضريبي والربحإن 
 

 2018 أيلول 30

  )غير مدققة(

 2019 أيلول 30

   )غير مدققة(
   ليرة سورية  ليرة سورية

     
7,160,096,979  882,753,087 

 
 الربح قبل الضريبة صافي

  
 

 

مصاريف غير قابل تنزيلها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة وإيرادات سبق 

 وخضعت للضريبة:
 مخصصات  341,113,998  84,615,974

 غير المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف المكاسب)الخسائر(   802,747,634  (3,476,037,668)
 إيرادات الفوائد  (131,619,905)  (208,622,343)
 (*أعباء ضريبية قابلة للتنزيل )***  (100,342,304)  (72,842,133)

(21,355,280) 
 

-  

فروقات احتساب ضريبة الدخل الناتجة عن التغيير في السياسات المحاسبية 

 المتعلقة باإليرادات

     

 الربح الضريبي  1,794,652,510  3,465,855,529

 المعدل الفعلي لضريبة الدخل  14%  14%

  للفترةمصروف ضريبة الدخل   251,251,351  485,219,775
 *(*) %10ضريبة اإلدارة المحلية   25,125,135  48,521,977
 (*)** %10 ضريبة إعادة اإلعمار  25,125,135  48,521,977

 مجموع مصروف ضريبة الدخل )*(  301,501,621  582,263,729
     

474,606,609  (112,384,669)  

لمطلوبات )بالموجودات( امصروف ضريبة الدخل المتعلق )استرداد( 

 الضريبية المؤجلة

  مصروف ضريبة الدخل كما في بيان الدخل الشامل  189,116,952  1,056,870,338
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ليرة  251,251,351من ضريبة الدخل للفترة البالغة  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة  تتألف ضريبة الدخل  )*(

 25,125,135ليرة سورية وضريبة إعادة اإلعمار البالغة  25,125,135سورية، باإلضافة إلى رسم اإلدارة المحلية البالغ 

من ضريبة الدخل للفترة البالغة  2018 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة  تتألف ضريبة الدخل)ليرة سورية 

ليرة سورية وضريبة إعادة اإلعمار  48,521,977ليرة سورية، باإلضافة إلى رسم اإلدارة المحلية البالغ  485,219,775

 112,384,669بلغ مصروف ضريبة الدخل المتعلق بالموجودات الضريبية المؤجلة  (.ليرة سورية 48,521,977البالغة 

بلغ مصروف )بينما  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة  الشركة حققت خسائر غير محققةن ليرة سورية حيث أ

ليرة سورية حيث أن الشركة حققت مكاسب غير  474,606,609ضريبة الدخل المتعلق بالمطلوبات الضريبية المؤجلة 

 .(2018 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة محققة 
 

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

 .مصروف ضريبة الدخل
 

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

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

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

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

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

ليرة سورية يعتبر من األعباء قابلة التنزيل من  100,342,304عن ضريبة الدخل المدفوعة والبالغ  2018المدفوع في عام 

 .2019األرباح لعام 

 

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

 2018 أيلول 30

  )غير مدققة(

 2019 أيلول 30

   )غير مدققة(
   ليرة سورية  ليرة سورية

     
 2018و 2019ضريبة الدخل المستحقة عن عامي   1,204,107,649  874,105,594

(542,950,258)  (457,154,268)  

)مدرجة ضمن أرصدة  2017و 2018رصيد ضريبة الدخل المدفوعة مقدماُ خالل عامي 

 مدينة أخرى(

 2018و 2019صافي ضريبة الدخل المدفوعة في عامي   746,953,381  331,155,336

408,817,217  117,729,544  

ضمن أرصدة  )مدرجة 2018و 2019رصيد ضريبة الدخل المدفوعة مقدما خالل عامي 

 مدينة أخرى(

     

739,972,553  864,682,925   
 

 الربح المخفض للسهم من صافيو العائد األساسي 16
 

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

 وذلك كما يلي:
 

 أيلول 30أشهر المنتهية في  للتسعة  

  2019 

 )غير مدققة(
 

2018 

 )غير مدققة(

     

 6,103,226,641  693,636,135  صافي ربح الفترة )ليرة سورية(

     

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

     

 406.88  46.24  سورية(العائد األساسي للسهم من صافي ربح الفترة )ليرة 

 

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

عند تحويلها. السهم من الربح
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ليرة سورية  29,255,581في األرصدة المدينة األخرى بمبلغ  نقصبتتضمن األنشطة التشغيلية عمليات غير نقدية تتمثل  -

 2019 يلولأ 30أشةةهر المنتهية في  التسةةعة  في الفوائد المقبوضةةة في األنشةةطة االسةةتثمارية بنفس المبلغ لفترة زيادةمقابل 

في الفوائد المقبوضةةةةة في األنشةةةةطة  زيادةليرة سةةةةورية مقابل 58,690,796 في األرصةةةةدة المدينة األخرى بمبلغ  نقص)

 (.2018يلول أ 30أشهر المنتهية في  التسعة االستثمارية بنفس المبلغ لفترة
 

ليرة سةةورية مقابل 131,619,905 تتضةةمن األنشةةطة التمويلية عمليات غير نقدية تتمثل بنقص في الفوائد المدفوعة بمبلغ  -

)بنقص في  2019يلول أ 30أشةةةهر المنتهية في  التسةةةعة األرصةةةدة الدائنة ألطراف ذات عالقة بنفس المبلغ لفترةزيادة في 

ليرة سةةةةةةورية مقابل زيادة في األرصةةةةةةدة الدائنة ألطراف ذات عالقة بنفس المبلغ  208,622,341الفوائد المدفوعة بمبلغ 

 (.2018يلول أ 30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة
 

والبالغة  2018، قررت الهيئة العامة العادية للمساهمين توزيع أرباح عن عام 2019يلول أ 30خالل الفترة المنتهية في  -

ليرة سورية، ما أدى إلى زيادة في األرباح غير المدفوعة ونقص في األرباح المدورة بنفس  6,135,463,935قيمتها 

 .المبلغ
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: 2018كانون األول  31) 2019يلول أ 30يرة سورية كما في ل4,139,461,849  المحتجزة والبالغةمينات النقدية إن التأ -

تتكون من التأمينات النقدية مقابل الكفاالت المصرفية والبالغة  (10 ليرة سورية( )إيضاح 4,269,080,164

(، ومن التأمينات النقدية مقابل ليرة سورية 4,150,292,645 :2018كانون األول  31ليرة سورية ) 4,024,519,380

ليرة  118,787,519 :2018كانون األول  31ليرة سورية ) 114,942,469بوالص الشحن وااللتزامات األخرى البالغة 

 سورية(.
 

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

من المشتركين الذين قاموا باستعمال شبكة الهاتف الخلوي لتمرير مكالمات دولية غير مشروعة، وبالتالي طالبت الشركة 

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

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

عقد بناء وتشغيل إنهاء  قدلع 1-ووفقا للملحق أ 2015كانون األول  31خالل السنة المنتهية في  القضية هو لصالح الشركة.

مبلغ يعادل نصف قيمة المبالغ المختلف عليها  / آ( تم فتح حساب ضمان خاص وجمد10رقم  BOTوتحويل )مشروع 

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

 (.10)إيضاح  العائدات مع الشركة السورية لالتصاالت

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

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

وذلك  2001قامت مديرية مالية ريف دمشق بتقدير مبلغ ضريبة الدخل المستحقة على الشركة عن عام  2007أيار  7في  -
. 2001ليرة سورية عن المبلغ المقدر من قبل الشركة والمسجل في بياناتها المالية في عام  224,167,547بزيادة قدرها 

لى مديرية ريف دمشق على تقدير ضريبة الدخل ونتيجة لذلك قامت الشركة بتقديم اعتراض إ 2007حزيران  5بتاريخ 
والذي تم بموجبه خفض مبلغ الزيادة  2007كانون األول  11استلمت الشركة التكليف الثاني من قبل لجنة الفرض بتاريخ 

ليرة  108,540,439ليرة سورية. وبناء عليه، قامت الشركة بدفع مبلغ  113,062,957 في ضريبة الدخل المقدرة الى
 تعتقد إدارة الشركة، استناداً  في حالة التسديد المبكر. %4سورية كمبلغ قابل لالسترداد الى مديرية المالية لالستفادة من حسم 

الى رأي مستشاريها للشؤون الضريبية والقانونية، أن الشركة سوف لن تتحمل الزيادة في مبلغ الضريبة المقدر من قبل 
يتماشى مع تعليمات وقوانين  2001مديرية المالية وإن المبلغ الذي قامت الشركة بتقديره وتسجيله في بياناتها المالية في عام 

هورية العربية السورية. وبناء عليه، قامت الشركة باالعتراض على التكليف الصادر ضريبة الدخل المعمول بها في الجم
اجتمعت لجنة إعادة النظر لدراسة نقاط االعتراض على قرار لجنة الفرض المقدم  2017أيار  24عن لجنة الفرض. بتاريخ 
.المرحلية المختصرة يانات الماليةلم يصدر قرار عن اللجنة حتى تاريخ إصدار هذه الب. 2001من قبل الشركة عن عام 



 العامة سوريا المساهمة المغفلة MTNشركة 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 2019أيلول  30
 

28 

 

 )تتمة( االلتزامات الطارئة 18

 

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

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

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

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

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

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

ليرة سورية كمبلغ قابل  100,226,186سديد مبلغ ، قامت الشركة بت2009تشرين االول  4. بتاريخ 2009تشرين األول 

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

كة حتى راالعتراض المقدم من قبل الشركة. وبناء عليه، ال يمكن تقدير الزيادة في مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تتحمله الش

 تاريخ إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

 

قدرها  بزيادة وذلك 2005 عام عن المستحقة الدخل ضريبة لمبلغ المؤقت االخبار استلمت الشركة 2011أيار  26في  -

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

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

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

لم يتم النظر في االعتراض المقدم من قبل الشركة. وبناء عليه، هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  إصداروحتى تاريخ 

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

 

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

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

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

ليرة سورية  196,220,554ادة الواردة في االخبار المؤقت قدرها الزي بنفس 2007و 2006المستحقة عن عامي 

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

لم يتم النظر في االعتراض المقدم  المرحلية المختصرة هذه البيانات المالية . وحتى تاريخ إصدار2012تشرين االول  24

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

استلمت الشركة التكليف الثاني لمبلغ ضريبة  2017ول أيل 11بتاريخ  .2011و  2010 المقدم إلى الدوائر المالية عن عامي

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

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

 يمكن ال لم يتم النظر في االعتراض المقدم من قبل الشركة. وبناًء عليه، المرحلية المختصرة هذه البيانات الماليةإصدار 

 الشركة. تتحمله أن يمكن الذي الضريبة مبلغ في الزيادة تقدير
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 )تتمة( االلتزامات الطارئة 18

 

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

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

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

نيسان  30ليرة سورية على التوالي، وفي  258,170,893و 96,105,364والبالغة  2013و 2012عن عامي  المستحقة

ليرة سورية مستفيدة من حسم التسديد  222,152,124و 82,697,350قامت الشركة بتسديد هذه الفروقات بمبلغ  2018

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

، 2013و 2012قامت الشركة بتقديم اعتراض إلى لجنة إعادة النظر عن التكليف الثاني لعامي  2018أيار  23وبتاريخ 

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

 

بزيادة مقدارها  2014استلمت الشركة اإلخبار المؤقت لمبلغ ضريبة الدخل المستحقة عن عام  2018آب  16بتاريخ  -

تشرين  8. وبتاريخ 2018أيلول  6ليرة سورية. قامت الشركة بتقديم اعتراض على اإلخبار المؤقت بتاريخ  169,695,541

ليرة  141,676,266والبالغة  2014بة الدخل المستحقة عن عام استلمت الشركة التكليف الثاني لمبلغ ضري 2018األول 

قامت الشركة بتسديد هذه الفروقات وتقديم اعتراض إلى لجنة إعادة النظر عن  2018تشرين األول  25سورية. وبتاريخ 

قدم في االعتراض الملم يتم النظر المرحلية المختصرة ، وحتى تاريخ إصدار هذه البيانات المالية 2014التكليف الثاني لعام 

 من قبل الشركة.
 

وذلك  2016و 2015 ياستلمت الشركة اإلخبار المؤقت لمبلغ ضريبة الدخل المستحقة عن عام 2019كانون الثاني  31في  -

ليرة سورية على التوالي. قامت الشركة بتقديم اعتراض على  9,082,825ليرة سورية و 198,135,043بزيادة قدرها 

استلمت الشركة التكليف الثاني لمبلغ ضريبة الدخل  2019آذار  26وبتاريخ . 2019شباط  28تاريخ اإلخبار المؤقت ب

ليرة سورية على التوالي. وبتاريخ  9,082,825ليرة سورية و 198,135,043والبالغة  2016و 2015المستحقة عن عامي 

 تراض إلى لجنة إعادة النظر.قامت الشركة بتسديد هذه الفروقات أصوالً دون تقديم اع 2019نيسان  16

 

مبالغ ل 2017و 2016نفاق االستهالكي عن عامي محضر ضبط مخالفة رسم اإلالشركة استلمت  2019ار أي 13بتاريخ  -

، السدادالغرامات عدا غرامة تأخر  متضمنة وريةسيرة ل 214,880,773 ةنفاق االستهالكي بقيممستحقة الدفع عن رسم اإل

قرار  شركةال تتبلغ 2019حزيران  18بتاريخ . لى لجنة البتإقامت الشركة بتقديم اعتراض  2019يار أ 19وبتاريخ 

 الشركةالمتضمن رد اعتراض و 2019حزيران  13 الصادر في 1/2019/ أ ن / 9اللجنة القضائية لدى وزارة المالية رقم 

قامت  2019حزيران  24بتاريخ . 2017و 2016وتثبيت ما ورد بمحضر مخالفة رسم االنفاق االستهالكي عن عامي 

م يتم ل إصدار هذه البيانات المرحلية المختصرة ناف المدنية بدمشق، وحتى تاريخئلى محكمة االستإبتقديم اعتراض  الشركة

 النظر في االعتراض المقدم من قبل الشركة.

 

ال يمكن حالياً تحديد النتيجة الدوائر الضريبية ودراسة من قبل خاضعة للوما بعد  2017 ازالت حسابات الشركة ألعوامم -

 عن هذه المراجعة من قبل الدوائر الضريبية. لما قد ينتج

 

 رتباطات الرأسمالية اال 19
 

: 2018كانون األول  31) ليرة سورية 5,167,901,278غ على الشركة ارتباطات رأسمالية بمبل ،2019 أيلول 30كما في 

 31) سورية متعلق بتطوير نظام المعلوماتية ليرة 1,103,520,276غ والتي تتضمن مبل ليرة سورية( 14,732,574,882

سورية متعلق بشراء معدات شبكة ليرة 4,059,262,198 ، ومبلغ ليرة سورية( 1,152,148,817: 2018كانون األول 

سورية متعلق بارتباطات  ليرة5,118,804 ، ومبلغ ليرة سورية( 13,530,494,950: 2018كانون األول  31) اتصاالت

.ليرة سورية( 49,931,115: 2018كانون األول  31) رأسمالية أخرى
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 معلومات قطاعات األعمال 20
 

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

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

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

 - خدمات الجيل الثالث   خدمات االنترنت الالسلكية بواسطة تقنية الجيل الثالث 

  خدمات التجوال  خدمات التجوال من زوار خارج الشبكة

 - خدمات أخرى  بنود أخرى 
 

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

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

ف التمويل وإيرادات تضمنة تكاليفي البيانات المالية. يتم إدارة تمويل الشركة )م قياسه بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية

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

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

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

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

ة نوك ونقد. بينما أغلبيومصاريف المبالغ المستحقة من الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت، أرصدة مدينة أخرى وأرصدة لدى الب

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

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

  ساً من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة.تتضمن مطلوبات القطاعات جميع المطلوبات التشغيلية وتتكون أسا
 

 جميع مبيعات وأرباح الشركة من قطاعات األعمال المذكورة أعاله جوهرياً هي مكتسبة في الجمهورية العربية السورية. 
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 معلومات قطاعات األعمال )تتمة( 20
 

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

1820   2019  1820   2019  1820   2019  1820   2019  1820   2019  1820  30 أشهر المنتهية فيتسعة لل 2019  

 أيلول

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

                        

 اإليرادات من العقود مع الزبائن 34,417,434,524  32,920,076,523  12,269,081,895  11,374,243,152  19,352,349,583  11,616,044,649  673,921,592  749,213,344  261,714,137  255,285,911  66,974,501,731  56,914,863,579

(12,017,290,041)  (14,034,253,845)  -  -  (159,586,435)  (143,049,820)  (2,506,706,891)  (4,165,564,813)  (2,423,444,342)  (2,599,075,830)  (6,927,552,373)  (7,126,563,382) 

/  حصة الحكومة السورية

الشركة السورية لالتصاالت 

 من اإليرادات

 المصاريف التشغيلية  (17,821,665,927)  (15,783,477,706)  (6,353,044,083)  (5,453,362,573)  (10,020,713,551)  (5,581,831,145)  (348,962,833)  (359,209,132)  (135,054,268)  (121,920,810)  (34,679,440,662)  (27,299,801,366)

                        

 مجمل الربح التشغيلي 9,469,205,215  10,209,046,444  3,316,961,982  3,497,436,237  5,166,071,219  3,527,506,613  181,908,939  230,417,777  126,659,869  133,365,101  18,260,807,224  17,597,772,172

                        

(9,614,094,973)  (10,384,916,951)  (43,123,058)  (40,580,810)  (126,557,595)  (104,496,780)  (1,962,189,654)  (3,000,732,190)  (1,921,344,391)  (1,902,416,491)  (5,560,880,275)  (5,336,690,680) 
مصاريف البيع والتسويق 

 والمصاريف اإلدارية

(2,118,801,025)  (3,272,730,702)  (9,503,670)  (12,788,746)  (27,891,378)  (32,931,397)  (432,436,902)  (945,658,825)  (423,435,225)  (599,532,658)  (1,225,533,850)  (1,681,819,076) 

استهالك واإلطفاء ، االستهالك

حق استخدام المباني 

 والمكاتب

 عموالت مصرفية (3,494,477)  (2,547,870)  (1,245,707)  (880,317)  (1,964,886)  (899,031)  (68,425)  (57,986)  (26,572)  (19,757)  (6,800,067)  (4,404,961)

(21,075,107)  (341,113,998)  -  -  -  (281,985,309)  -  -  (21,075,107)  (59,128,689)  -  - 
مصروف مخصص الخسائر 

 االئتمانية المتوقعة

6,965,609  16,891,287  31,243  66,006  91,694  169,966  1,421,647  4,880,754  1,392,053  3,094,321  4,028,972  8,680,240 
أخرى  )مصاريف( إيرادات

 بالصافي

 إيرادات الفوائد -  -  -  -  -  -  -  -  131,619,905  208,622,343  131,619,905  208,622,343

 تكاليف التمويل (548,647,666)  -  (195,581,200)  -  (308,495,435)  -  (10,742,971)  -  (135,791,885)  (208,622,343)  (1,199,259,157)  (208,622,343)

(2,162,302,404)  (1,518,996,820)  (9,698,791)  (5,935,736)  (28,464,020)  (15,284,694)  (441,315,321)  (438,915,658)  (432,128,828)  (278,265,547)  (1,250,695,444)  (780,595,185) 
الخسائر المحققة الناتجة عن 

 تغيرات أسعار الصرف

3,476,037,668  (802,747,634)  15,591,418  (3,136,871)  45,757,710  (8,077,536)  709,442,248  (231,954,736)  694,674,381  (147,055,614)  2,010,571,911  (412,522,877) 

)الخسائر( المكاسب غير المحققة 

الناتجة عن تغيرات أسعار 

 الصرف

(1,056,870,338)  (189,116,952)  21,006,277  11,995,879  (14,166,275)  (1,816,698)  (212,084,407)  (42,486,420)  (214,953,899)  (33,950,551)  (636,672,034)  (122,859,162) 
ضريبة  مصروف مخصص

 الدخل

                        

 ربح الفترة  صافي 591,256,332  3,547,317,854  102,879,846  1,179,684,904  200,743,823  1,189,445,193  (273,324,905)  79,129,927  72,081,039  107,648,763  693,636,135  6,103,226,641

                        

2018كانون األول  31 2019 أيلول 30   2018كانون األول  31   2019 أيلول 30   2018كانون األول  31   2019 أيلول 30   2018كانون األول  31   2019 أيلول 30   2018كانون األول  31   2019 أيلول 30   2018كانون األول  31   2019 أيلول 30     

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

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

 مجموع الموجودات 79,972,027,732  81,255,953,230  30,450,442,499  30,794,185,929  44,408,915,954  30,915,031,404  2,023,284,673  2,478,725,770  694,789,651  696,014,296  157,549,460,509  146,139,910,629

 مجموع المطلوبات 77,924,866,336  75,988,103,256  28,421,852,036  27,662,184,868  43,263,449,730  29,036,198,661  2,089,091,918  2,160,553,364  570,894,699  571,736,890  152,270,154,719  135,418,777,039

 النفقات الرأسمالية 8,075,332,964  16,481,697,340  2,878,684,098  5,895,864,382  4,540,625,084  6,346,064,935  158,121,642  367,699,361  61,405,761  129,931,105  15,714,169,549  29,221,257,123
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 خطة الدفعات القائمة على األسهم 21

 

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

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

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

 .حوافز إضافية من أجل المساهمة في استمرار نمو الشركة

 

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

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

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

 .حيث أن أسهم الشركة غير مسعرة (EBITDA) طفاءواإل

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

كانون  31ليرة سورية )  1,073,100,000غمبل 2019 أيلول 30لي المتعلق بتلك الحقوق كما في القيمة الدفترية لاللتزام الما

 ليرة سورية( والمفصلة كما يلي: 876,000,000: 2018األول 

 
   2019 يلولأ 30  2018كانون األول  31

   )غير مدققة(  )مدققة(

   ليرة سورية  ليرة سورية

     

 السنة /الرصيد في بداية الفترة   876,000,000  1,037,782,547

 للسنة  /المحمل للفترة   254,023,978  35,055,216

 المنفذ خالل الفترة / السنة  (56,923,978)  (201,589,703)

 فروقات أسعار الصرف  -  4,751,940

     

 السنة /الرصيد في نهاية الفترة   1,073,100,000  876,000,000

 

 .2019 أيلول 30والفترة المنتهية في  2018كانون األول  31السنة المنتهية في إلغاءات للخطة خالل  أو تعديالت ةيكن هناك أيلم 

 

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

 
   2019 أيلول 30  2018كانون األول  31

   مدققة()غير   )مدققة(

   عدد الحقوق  عدد الحقوق

     

 السنة /عدد الحقوق في بداية الفترة   333,360  360,800

  السنة /ممنوحة خالل الفترة   137,760  164,060

(124,197)   السنة /ملغاة خالل الفترة   (1,910)  

(67,303)   السنة /منفذة خالل الفترة   (23,580)  

     

 السنة /عدد الحقوق في نهاية الفترة   445,630  333,360

 



 العامة سوريا المساهمة المغفلة MTNشركة 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 2019أيلول  30
 

33 

 

 خطة الدفعات القائمة على األسهم )تتمة( 21
 

ليرة  2,705: 2018كانون األول  31)سورية  ليرة 2,840( GAN، بلغ سعر الحقوق الدولية )2019 أيلول 30كما في 

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

كانون األول  31)سورية  ليرة6,466 ( مبلغ EBITDAطفاء )واإلمضاعفات عائد الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك 

 سنوات. خمسإلى  سنة. إن العمر التعاقدي المتبقي لهذه الحقوق يتراوح بين ليرة سورية( 4,418: 2018

 

 القيم العادلة لألدوات المالية 22
 

 تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.

 

وأرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة. تحتفظ الشركة بموجودات مالية متعددة  ،المالية للشركة من ذمم دائنةتتألف المطلوبات 

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

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

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

 

 باح موزعةأر 23

 

 ليرة 6,135,463,935بقيمة  2018قررت الهيئة العامة العادية للمساهمين توزيع أرباح عن عام  2019 أيار 13بتاريخ 

 .ليرة سورية 409.03مليون سهم وبلغ نصيب كل سهم  15سورية، حيث كان عدد األسهم 

 

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

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

 

 أرقام المقارنة 24

 

لتتناسب مع تبويب أرصدة الفترة الحالية وتعديالت معايير المحاسبة الدولية المطبقة.  2018تم إعادة تبويب بعض أرصدة عام 

 لم تؤثر عملية إعادة التبويب هذه على ربح الفترة السابقة.

 

 يلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تصنيفها: 

 
 بيان المركز المالي    

       

 المبلغ  الوصف

 ليرة سورية

 2018كانون األول  31التبويب كما في  

 )المعاد عرضها(

 2018كانون األول  31التبويب كما في  

       

 أرصدة دائنة أخرى  ذمم مدينة  37,999,602  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 
 بيان الدخل الشامل المرحلي    

       

 المبلغ  الوصف

 ليرة سورية

 2018 أيلول 30التبويب كما في   2019 أيلول 30التبويب كما في  

       

مصروف ضريبة الدخل المتعلق 

الضريبية المؤجلةبالمطلوبات   

ضريبة الدخل مخصص مصروف  474,606,609  بالصافي مصاريف أخرى    

مخصص الخسائرمصروف   

 االئتمانية المتوقعة

 مصروف مخصص الخسائر  5,454,971 

 االئتمانية المتوقعة

 مصاريف أخرى بالصافي 

 


