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ملتزمون بأن نكون الرشكة السورية األوىل.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

مساهمي رشكة سرييتل الكرام

يرسين باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة أن نلتقي بكم يف اجتامع الهيئة العامة لرشكة سرييتل لعام  ..2022يك نستعرض سوياً أهم
األحداث التي مرت بها رشكتنا خالل العام املايض ،ونسلط الضوء عىل أبرز املحطات بإيجابياتها وسلبياتها.
ولعل البداية ..هو الخالف حول املبلغ املرتتب عىل رشكة سرييتل للخزينة العامة ،واملتمثل بفروقات بدل الرتخيص االبتدايئ واملبالغ
األخرى املطالب بها ،والذي أدى بالنتيجة إىل تعليق التداول عىل أسهم رشكة سرييتل اعتبارا ً من تاريخ  ،2020/6/2كام أدى إىل قيام
كل من وزارة االتصاالت والتقانة ،والهيئة الناظمة لالتصاالت والربيد بإقامة دعوى لفرض الحراسة القضائية عىل الرشكة لحني البت
بأساس النزاع بحكم قضايئ.
وعليه تم فرض الحراسة القضائية عىل رشكة سرييتل مبوجب القرار رقم  103الصادر عن محكمة القضاء اإلداري  /2/بتاريخ
 ،2020/6/4وتسمية الرشكة السورية لالتصاالت ممثل ًة برئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد مازن املحايري حارساً قضائياً لهذه املهمة.
وخالل فرتة الحراسة القضائية ..استمرت الرشكة يف العمل عىل ترتيب بيتها الداخيل من خالل هيكل تنظيمي جديد يتوافق مع
متطلبات املرحلة القادمة ،كام تابعت االهتامم بتقوية الشبكة وزيادة قدرة أبراج التغطية عىل العمل لفرتات طويلة ،وذلك عىل
الرغم من النقص الحاد باملشتقات النفطية واالنقطاعات املتكررة للتغذية الكهربائية ،والذي يعترب نتيج ًة مبارشة للعقوبات الغربية
عىل سورية؛ والتي منعتها من تأمني املشتقات النفطية من جهة ،وعدم إمكانية استرياد أي تجهيزات جديدة متطورة من جهة أخرى
والتي لو قدِّر للرشكة تأمينها الستطعنا تحسني جودة الشبكة الخلوية أكرث ،وزادت من إمكانية تطويرها.
وبتاريخ  2021/6/30تم انعقاد اجتامع الهيئة العامة لرشكة سرييتل ،التي كان من أهم قراراتها :انتخاب مجلس إدارة جديد للرشكة،
إضافة إىل توزيع مبلغ  700ل.س كمبلغ من األرباح املد ّورة للسنوات السابقة حتى سنة  2018ضمناً ،واملوافقة عىل التفاوض وإجراء
تسوية للخالف مع كل من الهيئة الناظمة لالتصاالت والربيد ووزارة االتصاالت والتقانة حول بدل الرتخيص االبتدايئ.

وبالفعل مل يخ ّيب سهم سرييتل التوقعات ،عىل الرغم من أن السهم عاد إىل التداول قبل نهاية العام بحوايل  45يوماً ،فقد تصدر قطاع
االتصاالت التداوالت يف سوق دمشق بنسبة تجاوزت  %78من التداوالت اإلجاملية وكان من األسهم األكرث تداوالً خالل عام 2021
متفوقاً عىل بقية األسهم بقطاعاتها املختلفة ،ذلك بحسب تقرير التداول لعام  2021الصادر عن سوق دمشق لألوراق املالية.
بتاريخ  2021/5/24أطلقت رشكة سرييتل موبايل تيليكوم خدمة «سرييتل كاش» للدفع اإللكرتوين ،وذلك بالتزامن مع إطالق
وزارة االتصاالت والتقانة والهيئة الناظمة لالتصاالت والربيد لخدمات الدفع اإللكرتوين يف خطوة هامة الستكامل مرشوع الحكومة
اإللكرتونية ،حيث تؤ ّمن هذه الخدمة السهولة يف دفع وتحويل األموال إلكرتونياً ،إضاف ًة إىل املرونة واألمان والرسعة يف االستخدام.
كام تم انعقاد اجتامع ثانٍ للهيئة العامة لرشكة سرييتل بتاريخ  2021/12/23حيث تم إقرار توزيع مبلغ  350ل.س لكل سهم من
األرباح املد ّورة حتى سنة  2018ضمناً ليصبح إجاميل ما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل عام  2021هو  1050ل.س لكل سهم.
نحن يف مجلس إدارة رشكة سرييتل نقدّر ثقتكم الغالية ونؤكد أ ّن استثامركم ٍ
بأيد أمينة ،وكلنا فخر بإنجازاتنا ،ألننا نعمل ألجل سورية،
وخطنا الوطني ثابت وواضح ،ونجاحنا يف هذا الدور هو توفيق من الله عز وجل أوالً ومن التزام كافة العاملني يف رشكتنا ثانياً.
يف الختام أود أن أقول إننا يف مجلس إدارة رشكة سرييتل ..مدركون متاماً لحجم املسؤوليات امللقاة عىل عاتقنا ،ونقدر ثقتكم عالياً.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة
رشكة الواثق املحدودة املسؤولية
ميثلها الدكتور أحمد العيل

وقد تم بتاريخ  2021/7/12توقيع محرض اتفاق بني الهيئة الناظمة لالتصاالت والربيد ووزارة االتصاالت والتقانة كطرف أول ،ورشكة
سرييتل موبايل تيليكوم كطرف ثانٍ  ،وتض ّمن املحرض االتفاق عىل حل ودّي يحقق مصلحة الفريقني ،وإنهاء الحراسة القضائية عن
رشكة سرييتل وإحالة النزاع إىل التحكيم.
وبنا ًء عىل ما سبق تم إنهاء الحراسة القضائية عىل رشكة سرييتل مبوجب القرار رقم  2/476الصادر عن محكمة القضاء اإلداري/2/
بتاريخ  ،2021/7/15وبتاريخ  2021/7/27تم إحالة النزاع إىل التحكيم وفق األصول املتبعة أمام مجلس الدولة ومازالت القضية
التحكيمية قيد النظر.
بنا ًء عىل ما سبق ،ونظرا ً لألهمية البالغة إلعادة تداول سهم رشكة سرييتل يف سوق دمشق لألوراق املالية ،وما له من آثار إيجابية عىل
مساهمي الرشكة وحجم التداول والنشاط يف سوق دمشق لألوراق املالية ،تم توجيه كتاب إىل وزير املالية يتضمن طلب رشكة سرييتل
إعادة تداول أسهمها يف السوق ،وعليه صدر القرار رقم (/145م) من مجلس مفويض هيئة األوراق واألسواق املالية تاريخ 2021/9/1
املتضمن املوافقة عىل إعادة تداول أسهم رشكة سرييتل حسب األنظمة املعمول بها لدى سوق دمشق لألوراق املالية ،وبعد استكامل
كافة املتطلبات الالزمة لذلك ،تم إعادة التداول فعلياً بتاريخ .2021/11/15
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أعضاء مجلس اإلدارة *

رشكة الواثق املحدودة املسؤولية

رئيس مجلس اإلدارة
تأسست رشكة الواثق املحدودة املسؤولية عام  ،2016وتهدف للقيام بكافة األعامل التجارية والخدمية منها رشاء وبيع وتأجري ومتلّك األموال
املنقولة وغري املنقولة واالسترياد والتصدير ،ومتثيل الرشكات واملشاركة فيها ،والحصول عىل أية حقوق وامتيازات أو تراخيص أو وكاالت لتحقيق
غايات الرشكة.
ميثلها الدكتور أحمد العيل الحاصل عىل دكتوراه يف علوم اإلدارة من جامعة تولون فرنسا.
شغل العديد من املناصب اإلدارية منها :مستشار حاكم مرصف سورية املركزي ،معاون مدير مفوضية الحكومة لدى املصارف ،نائب رئيس الجامعة
السورية الخاصة ،مدير الدراسات يف البنك املركزي ،عضو مجلس إدارة يف هيئة اإلرشاف عىل التمويل العقاري ،عضو مجلس إدارة يف سوق دمشق
لألوراق املالية ،أستاذ يف قسم املصارف والتأمني (جامعة دمشق) ،مدير عام املرصف العقاري من تاريخ  2013/5/8حتى  ،2018/9/24عميد كلية
اإلدارة يف الجامعة السورية الخاصة من عام  2019لغاية عام  ،2021كام عمل مدرساّ يف مختلف الجامعات السورية.

رشكة بيشاور لالستثامر املساهمة املُغفَلة الخاصة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تأسست رشكة بيشاور لالستثامر املساهمة امل ُغفَلة الخاصة عام  ،2016وتهدف للقيام بكافة األعامل التجارية املسموح بها قانونياً ،والخدمية،
واالستشارية ،ورشاء وبيع وتأجري ومتلّك األموال املنقولة وغري املنقولة لتحقيق غايات الرشكة ،واالسترياد والتصدير ،ومتثيل الرشكات ،واملشاركة
مبشاريع مامثلة وتأسيس الرشكات ،والحصول عىل أية حقوق وامتيازات أو تراخيص أو وكاالت لتحقيق غايات الرشكة.

رشكة األجنحة املساهمة املُغفَلة الخاصة

عضو مجلس اإلدارة
تأسست رشكة األجنحة املساهمة املغفلة الخاصة عام  ،2002وتهدف للقيام بكافة األعامل التجارية والخدمية بكافة أنواعها ،واالسترياد والتصدير،
ومتثيل الرشكات والتوكل عنها ،أو املشاركة يف مشاريع مامثلة ،والحصول عىل أية حقوق أو امتيازات أو ترخيص لتحقيق غايات الرشكة.
ميثلها السيد طارق الخباز الحاصل عىل إجازة يف القانون واإلدارة من جامعات بولندا.
يشغل العديد من املناصب اإلدارية يف مجالس اإلدارة لعدة رشكات عاملة.

الدكتور ربيع سميا

عضو مجلس اإلدارة
حاصل عىل دكتوراه يف املحاسبة من جامعة دمشق.
شغل العديد من املناصب اإلدارية منها :عضو هيئة تعليمية يف كلية االقتصاد بجامعة دمشق ،عضو هيئة تدريسية يف جامعة الشام الخاصة،
كام د ّرس العديد من املقررات يف مختلف الجامعات السورية.
ميلك خربة يف مجال التدقيق واملحاسبة ،وله العديد من املؤلفات العلمية وهي كتاب املحاسبة اإلدارية ،وكتاب املحاسبة املتوسطة  1و.2

* بتاريخ  2021/6/30تم انتخاب مجلس إدارة جديد خالل اجتامع الهيئة العامة العادية لرشكة سرييتل ،وبتاريخ  2021/7/15صدر القرار
رقم  2/476لعام  2021عن محكمة القضاء اإلداري واملتضمن إنهاء الحراسة القضائية املقررة عىل رشكة سرييتل موبايل تيليكوم.

ميثلها الدكتور املهندس حسني إبراهيم الحاصل عىل دكتوراه يف هندسة الطاقة الحرارية من جامعة القاهرة ،ويحمل شهادة عليا يف اإلدارة العامة.
شغل العديد من املناصب منها :عضو هيئة تدريسية يف كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس ،عضو مجلس إدارة الهيئة العليا للبحث العلمي،
مدير دعم القرار يف رئاسة مجلس الوزراء ،مهندس استشاري لدى نقابة املهندسني ،عضو مجلس إدارة املعهد الوطني لإلدارة العامة .INA
كام نرش وشارك يف نرش عدد من األبحاث يف بعض الدوريات العلمية املتخصصة ،ويف املؤمترات العلمية يف مجال انتقال الحرارة واالحرتاق والطاقة
الشمسية ،ود ّرس يف عدد من الجامعات واملعاهد العليا السورية يف مجال صنع السياسات ودعم القرار وإدارة املخاطر.

رشكة األمجاد املتألقة للتجارة واالستثامر املحدودة املسؤولية

عضو مجلس اإلدارة
تأسست رشكة األمجاد املتألقة للتجارة واالستثامر املحدودة املسؤولية عام  ،2019وتهدف للقيام بكافة االستثامرات االقتصادية ،وتنفيذ املشاريع
التجارية والخدمية والسياحية والزراعية والغذائية واستثامرها وتطويرها واملشاركة فيها ،وتجارة وتوزيع املواد واملستلزمات واملعدات والتجهيزات
الكهربائية واإللكرتونية ،وأعامل االسترياد والتصدير ،والدخول يف املناقصات واملزايدات مع القطاع العام والخاص واملشرتك ،ومتثيل الرشكات
واملشاركة يف تأسيس الرشكات واستثامرها وتطويرها وإدارتها.
متثلها املهندسة رشا حداد الحاصلة عىل إجازة يف هندسة العامرة من الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا.
شغلت العديد من املناصب يف املكاتب الهندسية املختلفة ومحافظة دمشق.
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فريق اإلداريين

السيد مريد صخر االتايس

رئيس املديرين التنفيذيني

• حاصل عىل شهادة بكالوريوس يف الهندسة اإللكرتونية من جامعة أوكالهوما يف الواليات املتحدة األمريكية عام .1990
• خربة مهنية تزيد عن  31عاماً يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
• انضم إىل عائلة سرييتل عام .2003
• يشغل منصب رئيس املديرين التنفيذيني منذ .2021/6/9

السيد خليل شارل يوسيف

املدير التنفيذي التشغييل
• حاصل عىل شهادة ماجستري يف مجال الهندسة امليكانيكية من جامعة نورث إيسرتن يف الواليات املتحدة األمريكية عام .1988
• بكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية من جامعة رود آيالند يف الواليات املتحدة األمريكية عام .1986
• خربة مهنية تزيد عن  35عاماً يف هندسة البرتول ،ووضع اسرتاتيجيات الرشاء املتقدمة والتعاقد يف مجال االتصاالت.
• انضم إىل عائلة سرييتل عام .2002
• يشغل منصب املدير التنفيذي التشغييل منذ .2020/10/7

السيد أمين زوية اليامء

املدير التنفيذي التقني
•
•
•
•
•

حاصل عىل شهادة ماجستري يف مجال هندسة االتصاالت والنظم اإللكرتونية من جامعة برادفورد يف بريطانيا عام .1995
بكالوريوس يف الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق عام .1989
خربة مهنية تزيد عن  33عاماً يف مجال االتصاالت ،ومشاريع التقانة.
انضم إىل عائلة سرييتل عام .2000
يشغل منصب املدير التنفيذي التقني منذ .2020/10/7

السيد محمد عامد محمد بشري السقا أميني

مدير إدارة تقانة االتصاالت

• حاصل عىل شهادة بكالوريوس يف الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق عام .1989
• خربة مهنية تزيد عن  26عاماً يف مجال االتصاالت 12 ،عاماً منها يف كربى رشكات االتصاالت يف الواليات املتحدة.
• انضم إىل عائلة سرييتل عام .2006
• يشغل منصب مدير إدارة تقانة االتصاالت منذ .2020/10/7

الخي
املستشار القانوين املحامي عيل محسن ّ
مدير إدارة الشؤون القانونية والحكومية

•
•
•
•
•

حاصل عىل شهادة ماجستري يف تنظيم االتصاالت والبيانات من املعهد العايل إلدارة األعامل بدمشق عام .2013
ماجستري يف مجال إدارة األعامل من األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا يف اإلسكندرية عام .2008
بكالوريوس يف الحقوق من جامعة دمشق عام .1997
محامٍ أستاذ منذ .2000/2/29
خربة تزيد عن  21عاماً يف مجال املحاماة واالستشارات القانونية.

• انضم إىل عائلة سرييتل عام .2001
• يشغل منصب مدير إدارة الشؤون القانونية والحكومية منذ .2020/10/7

السيد بديع عبد املسيح رفيعه
مدير اإلدارة املالية

•
•
•
•
•

حاصل عىل شهادة ماجستري يف اختصاص اإلدارة التنفيذية بإدراة األعامل ،من جامعة أشالند يف الواليات املتحدة األمريكية عام .1989
بكالوريوس يف التجارة واالقتصاد من جامعة دمشق عام .1985
خربة تزيد عن  30عاماً يف مجال اإلدارة املالية.
انضم إىل عائلة سرييتل بتاريخ .2020/10/11
يشغل منصب مدير اإلدارة املالية.

السيد محمد نبيل ناظم طيارة
مدير اإلدارة الهندسية واملرافق

•
•
•
•
•
•

حاصل عىل شهادة ماجستري يف مجال هندسة الطاقة الكهربائية من جامعة البعث عام .2010
بكالوريوس يف الهندسة الكهربائية اختصاص هندسة نظم القدرة من جامعة حلب عام .1997
حاصل عىل مرتبة مهندس استشاري من نقابة املهندسني عام .2015
خربة تزيد عن  24عاماً يف مجال هندسة الطاقة الكهربائية.
انضم إىل عائلة سرييتل عام .2020
يشغل منصب مدير اإلدارة الهندسية واملرا ِفق منذ .2020/10/17

السيد راغب ناظم قديس

مدير إدارة املشرتيات

•
•
•
•
•

حاصل عىل شهادة ماجستري يف إدارة األعامل من الجامعة االفرتاضية السورية عام .2021
حاصل عىل بكالوريوس يف الهندسة املعلوماتية من جامعة حلب عام .1993
خربة محلية وخارجية تقارب  30عاماً يف مجال إدارة األنظمة والتشغيل.
انضم إىل عائلة سرييتل عام .2003
يشغل منصب مدير إدارة املشرتيات منذ .2020/10/7

السيد برش بونيه املهنا

مدير إدارة الشؤون اإلدارية

•
•
•
•
•
•
•

حاصل عىل شهادة ماجستري يف تنظيم االتصاالت والبيانات من املعهد العايل إلدارة األعامل عام .2012
بكالوريوس يف االقتصاد  -قسم املحاسبة من جامعة دمشق عام .1999
نائب رئيس املجموعة العربية للهاتف النقال من  2004إىل .2005
رئيس املجموعة العربية للهاتف النقال من  2005إىل .2007
خربة تزيد عن  30عاماً يف مجال االتصاالت.
انضم إىل عائلة سرييتل عام .2001
يشغل منصب مدير إدارة الشؤون اإلدارية منذ .2020/10/7
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السيد عالء الدين هشام الصالحاين امللقب باملغربيه
مدير إداريت التسويق واملبيعات

•
•
•
•
•

حاصل عىل شهادة ماجستري يف إدارة األعامل من األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام .2007
بكالوريوس يف إدارة األعامل من جامعة دمشق عام .2002
خربة تزيد عن  25عاماً يف مجال التسويق واملبيعات.
انضم إىل عائلة سرييتل عام .2001
يشغل منصب مدير إداريت التسويق واملبيعات منذ .2020/10/7

السيد بشار هالل خريبك
مدير إدارة نظم املعلومات

•
•
•
•
•

حاصل عىل شهادة ماجستري يف تنظيم االتصاالت والبيانات من املعهد العايل إلدارة األعامل عام .2013
بكالوريوس يف إدارة نظم املعلومات من جامعة فرجينيا يف الواليات املتحدة األمريكية عام .1998
خربة تزيد عن  23عاماً يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
انضم إىل عائلة سرييتل عام .2004
يشغل منصب مدير إدارة نظم املعلومات منذ .2020/10/7

السيد فادي محمد عدنان هبا

السيدة آالء محمود العبه جي

• حاصل عىل شهادة بكالوريوس يف االقتصاد من جامعة دمشق عام .1996
• شهادة محاسب قانوين من الواليات املتحدة األمريكية عام .2003
• خربة تزيد عن  26عاماً يف مجال التدقيق الداخيل ،وتطوير نظم وسياسات التشغيل.

• حاصلة عىل بكالوريوس يف اآلداب  -قسم اللغة اإلنكليزية من جامعة دمشق عام .2002
• خربة تزيد عن  19عاماً يف مجال تدقيق نظم إدارة الجودة.
• انضمت إىل عائلة سرييتل عام .2003
• تشغل منصب مدير وحدة تدقيق النظام منذ .2017/5/28

مدير إدارة الجودة والتوكيد

• انضم إىل عائلة سرييتل عام .2008
• يشغل منصب مدير إدارة الجودة والتوكيد منذ .2020/10/20

السيدة كنانة شابو يوسف
مدير إدارة خدمة الزبائن

•
•
•
•
•

حاصلة عىل شهادة ماجستري يف إدارة األعامل من األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام .2008
بكالوريوس يف إدارة األعامل من جامعة دمشق عام .2001
خربة تزيد عن  20عاماً يف مجال خدمة الزبائن والتسويق وإدارة املشاريع.
انضمت إىل عائلة سرييتل عام .2002
تشغل منصب مدير إدارة خدمة الزبائن منذ .2020/10/7

السيدة سمر حمود الحلبي
مدير إدارة املوارد البرشية

•
•
•
•
•

حاصلة عىل شهادة ماجستري يف مجال إدارة املوارد البرشية من جامعة هرييوت وات يف اسكُتلندا عام .2017
بكالوريوس يف اآلداب  -قسم اللغة اإلنكليزية من جامعة دمشق عام .2000
خربة تزيد عن  19عاماً يف مجال إدارة املوارد البرشية.
انضمت إىل عائلة سرييتل عام .2001
تشغل منصب مدير إدارة املوارد البرشية منذ .2020/10/7

السيد ظافر هاشم نظام

مدير إدارة تقانة املعلومات

•
•
•
•
•

حاصل عىل شهادة ماجستري يف مجال الهندسة الطبية من جامعة جورج واشنطن يف الواليات املتحدة األمريكية عام .1990
بكالوريوس يف هندسة الكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا .1993
خربة تزيد عن  32عاماً يف مجال تقانة املعلومات.
انضم إىل عائلة سرييتل عام .2002
يشغل منصب مدير إدارة تقانة املعلومات منذ .2020/10/7

مدير وحدة تدقيق النظام

السيد محمد عامر محمد ساريه الصالحي
مدير وحدة إدارة املشاريع

•
•
•
•
•

حاصل عىل ماجستري يف إدارة االعامل من الجامعة االفرتاضية عام .2021
بكالوريوس يف هندسة االتصاالت واإللكرتون من جامعة دمشق عام .2008
خربة تزيد عن  5أعوام يف مجال الشبكات ونقل البيانات ،باإلضافة لخربة تزيد عن  6أعوام يف مجال إدارة املشاريع.
انضم إىل عائلة سرييتل عام .2010
يشغل منصب مدير وحدة إدارة املشاريع منذ .2020/10/20

السيد مهران نديم الشيخ

مدير وحدة إدارة املخاطر وأمن املعلومات

• حاصل عىل بكالوريوس يف هندسة املعلوماتية قسم هندسة الربمجيات ونظم املعلومات من جامعة دمشق عام .2005
• خربة تزيد عن  16عاماً يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
• انضم إىل عائلة سرييتل عام .2016
• يشغل منصب مدير وحدة إدارة املخاطر وأمن املعلومات منذ .2020/10/20

السيد أدهم مزيد الطرودي
مدير وحدة البحث والتطوير

•
•
•
•
•

حاصل عىل ماجستري يف املعلوماتية اختصاص نظم املعلومات ودعم القرار من املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا عام .2017
بكالوريوس يف هندسة تكنولوجيا املعلومات من الجامعة االفرتاضية السورية عام .2007
خربة تزيد عن  27عاماً يف مجال الربمجة والذكاء االصطناعي وعلوم البيانات.
انضم إىل عائلة سريتيل عام 2003
يشغل منصب مدير وحدة البحث والتطوير منذ .2020/10/20
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وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها وأسماء أعضائها
والسيما لجنة التدقيق

 -10أمور أُخرى يقررها مجلس اإلدارة:
• فيام يتعلق بوجود أي عقوبة أو جزاء مفروض عىل الرشكة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية إذا كان لها تأثري جوهري.
• فيام يتعلق بوصف أي حامية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غريها،
مع اإلشارة إىل الفرتة التي يرسي عليها ذلك ،مع ذكر أي براءات اخرتاع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الرشكة.

المنصب
االسم
رئيس اللجنة
الدكتور رغيد قصوعة
عضو يف اللجنة
الدكتور فواز صالح
عضو يف اللجنة
األستاذ عامر معروف
بتاريخ  2021/7/15تم إنهاء الحراسة القضائية عىل رشكة سرييتل موبايل تيليكوم مبوجب القرار رقم  2/476لعام  2021الصادر عن محكمة القضاء
اإلداري ،وتم بنفس التاريخ تشكيل لجنة التدقيق مبوجب محرض اجتامع مجلس اإلدارة عىل النحو اآليت:

نتائج التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ،والتحسينات التي
تخطط الشركة إلدخالها على أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية في السنة التالية:

بتاريخ  29ترشين الثاين  2020صدر القرار اإلداري رقم  /22/عن الحارس القضايئ عىل رشكة سرييتل موبايل تيليكوم الرشكة السورية لالتصاالت
ُممثّل ًة برئيس مجلس اإلدارة الدكتور محمد مازن املحايري ،يتضمن تشكيل لجنة تقوم مبهام لجنة التدقيق يف رشكة سرييتل موبايل تيليكوم
وتتألف من السادة:

االسم

المنصب

الصفة

رشكة بيشاور لالستثامر املساهمة امل ُغفَلة
الخاصة
ُيثلها الدكتور حسني إبراهيم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التدقيق

رشكة األجنحة املساهمة امل ُغفَلة
ميثلها السيد طارق الخباز

عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة التدقيق

الدكتور ربيع إبراهيم سم ّيا

عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة التدقيق

وتتوىل لجنة التدقيق القيام باملهام املنصوص عليها يف املادة  12من القرار رقم  31املتض ّمن نظام املامرسات السليمة إلدارة الرشكات ،وهي
كاآليت:
 -1مناقشة األمور املتعلقة برتشيح مدقق الحسابات والتأكد من استيفائه لرشوط هيئة األوراق واألسواق املالية السورية وعدم وجود ما يؤثر
عىل استقالليته ومدى تأثري أي أعامل أخرى يقوم بها لحساب الرشكة عىل هذه االستقاللية.
 -2بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات مبا يف ذلك مالحظاته ومقرتحاته وتحفظاته ومتابعة مدى استجابة إدارة الرشكة لها وتقديم
التوصيات بشأنها إىل مجلس اإلدارة.
 -3مراجعة مراسالت الرشكة مع مدقق الحسابات وتقييم ما يرد فيها وإبداء املالحظات والتوصيات بشأنها.
 -4متابعة مدى تقيّد الرشكة بأنظمة وتعليامت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية ،وبقانون سوق األوراق املالية واألنظمة والتعليامت
والقرارات الصادرة مبوجبها.
 -5دراسة التقارير الدورية قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة ،وتقديم التوصيات بشأنها مع الرتكيز عىل ما ييل:
• أي تغيري يف السياسات املحاسبية املُتّبعة.
• أي تغيري يطرأ عىل حسابات الرشكة ج ّراء عمليات التدقيق أو نتيج ًة ملقرتحات مدقق الحسابات.
 -6دراسة خطة عمل مدقق الحسابات والتأكد من أن الرشكة توفر له جميع التسهيالت الرضورية للقيام بعمله.
 -7دراسة وتقييم إجراءات التدقيق الداخيل ،واالطالع عىل تقييم مدقق الحسابات لهذه اإلجراءات ،واالطالع عىل تقارير املدقق الداخيل السيام
املتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعمل املدقق املذكور.
 -8التوصية ملجلس اإلدارة فيام يتعلق باألمور املرتبطة بإجراءات التدقيق الداخيل وعمل املدقق الداخيل.
 -9التأكد من عدم وجود أي تضارب يف املصالح مع األطراف ذوي العالقة ،قد ينتج عن قيام الرشكة بعقد الصفقات أو إبرام العقود
يف املرشوعات.

تلعب اإلجراءات الخاصة بالرقابة الداخلية ومدى فعاليتها دورا ً هاماً يف تحقيق أهداف الرشكة ،وتقع مسؤولية وضع ومتابعة فعال ّية إجراءات
الرقابة الداخلية عىل اإلدارة التنفيذية يف الرشكة ،حيث يرتكز هذا النظام عىل ما ترتئيه إدارة الرشكة مالمئاً ألنشطتها ،ومدى تأثري إجراءات الرقابة
الصلة ،وقد تم تصميم نظام رقابة داخيل للتعامل مع املخاطر بدالً
الداخلية من الناحية املال ّية والفائدة املرج ّوة من تطبيق تلك اإلجراءات ذات ّ
يل للخسائر.
الفع
التقييم
عىل
التأكيد
خالل
من
وكذلك
الرقابية،
من تحييدها ،وذلك لتحقيق األهداف الخاصة بالرشكة للوفاء باملتطلبات
ّ
وبنا ًء عىل ما سبق ،تلتزم الرشكة بإجراءات رقابة داخلية متوازنة ومعقولة من حيث تصميمها وتفعيلها ،كام تؤكد إدارة الرشكة أنه ال يوجد
مالحظات جوهرية حول مدى فعال ّية إجراءات الرقابة الداخلية ومعايريها بالرشكة.

التوجهات االستراتيجية لشركة سيريتل:
• منو األرباح
• استدامه الشبكة
• تطوير الكفاءات والحفاظ عليها

أﻫﺪاف ﺳﻴﺮﻳﺘﻞ:

• التنمية املستدامة:

نعمل عىل دعم االستمرارية والنمو ألعامل الرشكة وذلك لضامن منو مايل مستدام (التدفق النقدي األمثل  -النمو الربحي األعىل) ،وبتوسيع قاعدة
الزبائن ،واالستخدام األمثل للموارد وتعزيز إمكانية الوصول إىل الخدمات ،وزيادة البدائل وحلول الطاقة البديلة كعاملَني أساسيَني يف استدامة
شبكة سرييتل.

• التميز يف تقديم الخدمات (تجربة البوتيك):

توجه اسرتاتيجي أسايس ومفهوم مميز للرشكة يف السوق السورية وذلك من خالل تقديم أفضل تجربة ممكنة لزبائننا وتطبيق مفهوم «البوتيك»
يف كل نقاط التواصل ،والرتكيز عىل الزبون وتخدميه مام يوفر له طيفاً واسعاً من الخدمات عالية الجودة التي تلبي احتياجاته وطموحاته.

• األداء األمثل:

ضامن الفعالية والكفاءة وذلك بتطبيق املعايري الدولية عىل أنظمتنا وعملياتنا ،واستثامر خرباتنا املرتاكمة يف سوق االتصاالت ،وتعزيز نظام إدارة
الجودة وقياس مؤرشات األداء الرئيسية للرشكة من خالل أنظمة مؤمتتة.

• الرشكة السورية األوىل:

تسعى سرييتل لتقديم أفضل خدمات االتصاالت لزبائنها ،وتحقيق رضا املساهمني ،والقيام بواجباتها تجاه املجتمع ،كام أنها الرشكة األوىل التي
يطمح الشباب لالنضامم إليها ،باإلضافة ملساهمتنا يف التطوير اإليجايب ملجتمعنا السوري ودعم اقتصادنا الوطني ،ونعمل بشغف دائم لنكون
الرشكة السورية األوىل من ناحيتي التوظيف واالستثامر.

الطريقة التي تتبعها الشركة في إنجاز أعمالها:

تنتهج اإلدارة مبدأ الالمركزية اإلدارية يف توزيع املسؤوليات والصالحيات مام ينعكس بشكلٍ مبارش عىل رسعة العمليات واتخاذ القرارات ،باإلضافة
للرتكيز عىل متكني العاملني من حيث تطويرهم والحفاظ عىل الكفاءات والتعامل بشفافية مع جميع املعنيني ،وإعادة تصميم اإلجراءات والرتكيز
عىل جوهر عمل الرشكة وتوضيحه باالسرتاتيجية السنوية مام ميكّن اإلدارة من تقييم أداء الرشكة وتطويره.
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تقرير مجلس اإلدارة

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

التحليل املايل

االستمرارية يف منو اإليرادات
استمرارية النمو وتحقيق نتائج متميزة يف كل عام ،من أبرز األهداف الرئيسية لرشكة سرييتل ،وخالل عام  2021استطاعت الرشكة أن تحقق هذا
الهدف عرب تسجيل منو يف إيراداتها الصافية بنسبة بلغت  %52.97عن عام  2020رغم الصعوبات والتحديات عىل األصعدة كافة ،فبلغت اإليرادات
الصافية  435مليار لرية سورية ،كام حقق هامش ربح التشغيل انخفاضاً بنسبة  %28.36مقارنة مع  %34.97خالل عام .2020
بلغت حصة الحكومة السورية من إيرادات عام  2021مبلغاً قدره  89.98مليار لرية سورية ،والتي تُ ثّل  %20من إيرادات الرشكة مضافاً إليها أجور
الرتابط مع الرشكة السورية لالتصاالت ،مقارنة بـ  59.32مليار لرية سورية يف عام  2020وبنفس النسبة من إيرادات الرشكة ،كام بلغت األجور
واملساهامت العائدة للهيئة السورية الناظمة لقطاع االتصاالت  6.47مليار لرية سورية ،والتي تُ ثّل  %1.5من اإليرادات بعد حسم أجور الرتابط
الشبيك يف عام  ،2021مقارنة بـ  4.24مليار لرية سورية يف عام .2020
يوضح املخطط أدناه تطور اإليرادات الصافية وحصة الحكومة السورية من اإليرادات مضافاً إليها أجور الرتابط ،ويوضح أيضاً األجور واملساهامت
العائدة للهيئة السورية الناظمة لقطاع االتصاالت:

األرباح الصافية
بلغت األرباح الصافية قيمة  113.33مليار لرية سورية يف نهاية عام  ،2021بارتفاع نسبته  %40.38عن عام  ،2020متضمن ًة أرباح تقييم القطع
األجنبي غري املحققة البالغة  5.39مليار ل.س.
وبذلك يكون عائد السهم قد سجل  3,383.01ل.س عام ( 2021لعدد  33.5مليون سهم) مقارن ًة مع  2,409.93ل.س عام  ،2020بينام سجل عائد
السهم بعد استبعاد فروق تقييم القطع غري املحققة قيمة  3,221.96ل.س عام  2021مقارنة مع  2,494.37ل.س عام .2020

عائد السهم = األرباح الصافية  /عدد األسهم البالغ  33.5مليون سهم
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املركز املايل

ارتفع إجاميل حقوق املساهمني نهاية عام  2021مببلغ  115.12مليار لرية سورية عن عام ( 2020حسب القوائم املالية املعاد عرضها) ،حيث بلغ
 369.23مليار لرية سورية نهاية عام 2021؛ وذلك لتحقيق أرباح صافية مبقدار  113.33مليار لرية سورية (متضمن ًة أرباح تقييم القطع األجنبي غري
املحققة البالغة  5.39مليار ل.س) ،وتم توزيع أرباح  35.17مليار لرية سورية عىل املساهمني عن أرباح مدورة من سنوات سابقة لغاية عام 2018
ضمناً (بواقع  1050لرية سورية للسهم الواحد).
وعليه بلغت القيمة الدفرتية للسهم  11,021.87لرية سورية يف نهاية عام ( 2021لـ  33.5مليون سهم) مقارنة مع  7,585.30لرية سورية يف نهاية
عام ( 2020حسب القوائم املالية املعاد عرضها).
أما فيام يتعلق مبالءة الرشكة املالية ،فقد ارتفعت املوجودات املتداولة مبقدار  299.23مليار لرية سورية ،لتبلغ يف نهاية عام  2021مبلغ 519.90
مليار لرية سورية مقارنة مع  220.66مليار لرية سورية يف نهاية عام ( 2020حسب القوائم املالية املعاد عرضها).
يوضح املخططان أدناه تطور قيمة حقوق املساهمني مع العائد عليها ،وقدرة الرشكة عىل تسديد التزاماتها من موجوداتها املتداولة فقط:

الفرص االستثامرية وال َعقبات

تتمثل الفرص االستثامرية يف رشكة سرييتل من خالل تأمني التغطية لكافة املناطق يف سورية وتأمني خدمات متكاملة ومتطورة تتواكب مع الحداثة
والتطوير يف سوق االتصاالت وذلك من خالل:
األداء االقتصادي:
نعمل عىل أساس خطط مالية موضوعة بعناية ومحددة مسبقاً بطريقة واقعية قابلة للتحقيق والقياس حسب إطار زمني معني عىل املدى القصري،
حيث تدعم هذه الخطط نجاح األهداف االسرتاتيجية طويلة األمد بشكلٍ يضمن استدامة االقتصاد.
األداء املايل:
انطالقاً من حرصنا عىل أن نبقى يف ريادة سوق االتصاالت السورية ،وأن نستمر كمزود خدمة االتصاالت األول يف سورية ،فإن خلق القيمة
االقتصادية ملساهمينا يعترب أمرا ً جوهرياً بالنسبة لنا ،وذلك عرب إدراكنا للدور املحوري لالتصاالت كصناعة رئيسة يف قطاع الخدمات ،حيث عملنا
عىل خلق منوذج اقتصادي ُمستدام من خالل النمو املستمر يف حجم اإليرادات ،وزيادة عدد الزبائن عىل مدى الـ  20عاماً الفائتة.
املساهمة يف االقتصاد املحيل:
نسعى جاهدين الستخدام بضائع وخدمات محلية ما أمكن ،حيث نبني قراراتنا يف املشرتيات حني توفرها يف السوق املحلية عىل أساس كلفة رشائها
محلياً باملقارنة مع كلفة رشائها من الخارج.
وبازدياد التحديات التي تواجهها سورية؛ استمرت رشكة سرييتل مبواجهة العقبات ،حيث تبذل جهودا ً كبري ًة السرتداد املواقع التي خرستها خالل
األزمة التي عصفت ببلدنا الحبيب.

الحفاظ عىل الزبائن

ألننا نويل زبائننا االهتامم األكرب ..وللحفاظ عىل أعىل مستوى من التواصل فيام بينهم ،استمرت سرييتل خالل عام  2021باالسرتاتيجية التي التزمت
بها خالل العام املايض للحفاظ عىل زبائنها ،من خالل تقديم أفضل خدمات االتصال رغم التحديات ،كالعروض والباقات التي تناسب توقعات
الزبائن واستهالكهم ،ففي عام  2021بلغت إيرادات قطاع االتصاالت الخلوية يف سورية  643,809,603,766لرية سورية ،وقد بلغت حصة سرييتل
من اإليرادات  435,001,709,630لرية سورية بنسبة .%67.57

العائد عىل حقوق املساهمني = (األرباح الصافية  /متوسط حقوق املساهمني) * 100
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سرييتل الشبكة األوىل

استمرت سرييتل بتأمني التغطية للمناطق السورية التي ميكن الوصول إليها ،فمع نهاية عام  2021بلغ العدد اإلجاميل ملواقع التغطية القامئة عىل
الهواء  4117موقعاً متضمن ًة محطات الجيلني الثاين والثالث ،باإلضافة إىل تزويد الشبكة بتقنيات الجيل الرابع «.»LTE
كام تابعت الرشكة جهودها لتأمني التغطية لكامل املناطق عىل امتداد جغرافيا وطننا ،ليبقى  591موقعاً من إجاميل املحطات خارج الخدمة حالياً
والتي نعمل عىل إعادتها للعمل بأرسع وقت ممكن..
وملواجهة االنقطاعات يف الشبكة الكهربائية ،استمرينا باستخدام تقنيات متعددة كالطاقة الشمسية بشكل أسايس كونها مصدرا ً للطاقة الصديقة
للبيئة ،فمع نهاية عام  2021بلغ عدد مواقع التغطية املجهزة بالطاقة الشمسية  2984محطة ليصبح إجاميل مواقع التغطية التي تتم تغذيتها
باستخدام الطاقات املتجددة حوايل  %72من إجاميل املواقع الف ّعالة ،والتي تساهم بدورها بنسبة من  %30إىل  %50من احتياج املحطات من
الطاقة الكهربائية ،إضاف ًة إىل استخدام تقنيات البطاريات الذاتية رسيعة الشحن و 1253مجموعة توليد كهربائية موجودة يف الخدمة.
يوضح املخطط أدناه تطور عدد املواقع املج ّهزة بتقنيات الطاقة الشمسية:

ويف هذا العام تابعت سرييتل عملية توسيع الشبكة الضوئية عرب استبدال وصالت الربط امليكروي للمحطات بوصالت ضوئية ،وذلك لتأمني سعات
أكرب وزيادة الوثوقية واالستمرارية.
كام تم زيادة عدد منافذ الشبكة الضوئية باستثامر املسارات املتوفرة واستحداث منافذ جديدة خارج منافذ الشبكة الحكومية.
توضح املخططات املجاورة تطور عدد العقد ،والوصالت الضوئية وعدد عقد الشبكة :Metro Ethernet
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سرييتل أقرب إليك

أن نكون أقرب لزبائننا من خالل تلبية احتياجاتهم بإطالق الخدمات والعروض املتميزة واملدروسة لتناسب مختلف الرشائح ،اسرتاتيجية استمرينا
بها خالل عام .2021
ورغم التحديات التي رافقت أعامل الرشكة ،إال أن أفراد عائلة سرييتل واصلوا تصميمهم عىل جهودهم يف خدمة زبائننا؛ عرب تطوير شبكة الخدمة
والتوزيع ،والحفاظ عىل االنتشار الواسع لشبكة مراكز «سرييتل بوتيك» و«عبييل» يف مختلف املحافظات السورية ،والتي بلغ عددها  1407مركزا ً
لـ «سرييتل بوتيك»  104,314منفّذا ً لخدمة «عبييل» مع نهاية عام  ،2021كام يف الشكل التايل:

تحليل منتجات الشركة لعام 2021
إن تلبية متطلبات زبائننا وحاجاتهم لتعزيز رضاهم ،هو تو ُّجهنا الذي نعتمد عليه يف تقديم خدماتنا وعروضنا ،فكان عام  2021حافالً باإلنجازات
التي لقيت صداها الواسع بني أبناء وطننا.
فانطالقاً من التزامنا بتحقيق مرشوع الحكومة اإللكرتونية الوطني ،ومتكني التح ّول الرقمي ،وتطوير صناعة تقانة املعلومات ،أطلقنا خدمة
«سرييتل كاش» للدفع اإللكرتوين عرب تطبيق أقرب إليك و My Syriatelوالرمز  ،*3040#وذلك بالتزامن مع إطالق وزارة االتصاالت والتقانة والهيئة
الناظمة لالتصاالت والربيد لخدمات الدفع اإللكرتوين تحت رعاية السيد املهندس حسني عرنوس رئيس مجلس الوزراء.
وخالل فرتة زمنية قصرية ...عملنا بشكل دؤوب عىل تطوير «سرييتل كاش» لتشمل خدمات إضافية عديدة ومهمة منها :دفع الفواتري والرسوم
إلكرتونياً عرب األجهزة الخلوية ،وتسديد مبلغ التأمني الصحي الخاص بطالب الجامعات السورية العامة والحكومية إلكرتونياً ،إضاف ًة إىل تسديد
فواتري أي خط سرييتل الحق الدفع أو شحن رصيد لبطاقات سرييتل مسبقة الدفع.
وألن التطور العاملي يأخذ منحى تقديم كل ما من شأنه أن يخدم حياة الفرد برسعة وسهولة ،واصلنا عملنا بتطوير املنصة الحاملة لكل خدماتنا
وهي تطبيق أقرب إليك من خالل تقديم نسخة جديدة ومحدّثة تتضمن خدمة سرييتل كاش للدفع اإللكرتوين ،وبرنامج شكرا ً ،كام حافظنا عىل
امليزات التي يقدمها التطبيق كالتحكم بأرقام سرييتل والخدمات والباقات املف ّعلة عليها ،واالطالع عىل آخر العروض واألخبار والفعاليات ،وأماكن
تواجد مراكز خدمة سرييتل وسرييتل بوتيك ومراكز الخدمة املعتمدة ،إضاف ًة إىل مراقبة الرصيد واالستهالك واستعراض الفواتري السابقة ،يف أي وقت
ومكان من خالل جهازهم الخلوي .واستكامالً لهدفنا يف ترسيخ الخُطى نحو التحول الرقمي ،تم إطالق خدمة اليانصيب الوطني اإللكرتوين تحت
إرشاف املؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية.

يوضح الشكل أدناه مكونات شبكة سرييتل للخدمة والتوزيع مع نهاية عام :2021

وألننا نويل زبائننا االهتامم األكرب ،ص ّممنا وط ّورنا برنامج املكافآت «شكرا ً» الذي ميكّن الزبائن من تجميع النقاط واستبدالها بهدايا من باقاتنا
وخدماتنا ،باإلضافة لسحوبات عىل  130لرية ذهبية.
وكوننا نسعى دامئاً لتقديم تجربة فريدة ومميزة لزبائننا تتخطى توقعاتهم ،قدّمنا عرض «يا هال بالصيف» و«باقات جنون» التي تتضمن دقائق
ال محدودة وحجم إنرتنت كبري ،إىل جانب باقات سرييتل الذهبية املتنوعة التي تتضمن دقائق ،إنرتنت ،رسائل وباقات  ،iShowكام أضفنا
لـ «ياهال شباب» باقات ميكس متنوعة تتضمن دقائق ،رسائل ،سريف ،وباقات سريف ليلية ،بتوفري كبري وعدد أيام أكرث ،ولنقدم لشبابنا التسلية
والتشويق والتحدي أطلقنا باقات  Free Fireاليومية واألسبوعية الجديدة ،لتضاف إىل باقات ألعاب سرييتل التي تتضمن لعبتي Call of Duty
و ،PUBGكام أطلقنا يف شهر األعياد باقات دقائق  MAXلبطاقات الجيل الثاين مسبقة الدفع ،بنسبة توفري عالية عىل الشبكتني.
أما يف مجال الخدمات املضافة ،واستمرارا ً يف تقديم خدمات التسلية والرتفيه لزبائننا ..حدّثنا مكتبة تطبيق  ،iShowوز ّودناها بأحدث وأشهر
األفالم واملسلسالت املحلية والعربية والعاملية ،إضاف ًة إىل تحديث قامئة قنوات البث املبارش املتنوعة ،وباقات التطبيق العديدة ،مع الرتكيز عىل
بقاء أسعارها مناسبة لجميع زبائننا ،كام أطلقنا نسخة جديدة من  iShowمبيزات جديدة توفّر تجربة استخدام فريدة وسهلة .بينام ط ّورنا تطبيق
األلعاب  GoGameمن خالل إطالق نسخة جديدة منه ،متكّن املشرتكني من تحميل ألعابهم املفضلة ،وتجميع النقاط للحصول عىل فرصة لربح
جوائز نقدية.
أبطال الوطن نالوا كعادتهم اهتامماً كبريا ً من قبلنا من خالل العمل عىل تطوير باقاتهم «حامة الديار» لتناسب استهالكهم بتوفري حتى .%82
يف حني قدّمنا جوائز قيمتها حوايل  1.5مليار لرية سورية من خالل مسابقاتنا ،والربامج التلفزيونية الرتفيهية ،وعرب صفحاتنا الرسمية عىل وسائل
التواصل االجتامعي .كام عملت سرييتل عىل توسيع قاعدة خدماتها املميزة مبا يتناسب مع احتياجات الزبائن واهتامماتهم ،حيث تجاوز عددها
الـ  100خدمة يف مختلف املجاالت العلمية والرتفيهية ،باإلضافة إىل إطالق العديد من األرقام الرباعية الخاصة بالتربع للمنظامت الخريية
واالجتامعية.
التوسع يف خدمة التجوال الدويل مبا يتيح لجميع زبائننا إمكانية االستفادة من الخدمة ،وليبقوا عىل تواصل دائم مع أحبائهم
إىل
سعينا
أما يف إطار
ّ
وأصدقائهم يف معظم بالد العامل ،بلغ إجاميل عدد املشغالت التي أبرمت معهم سرييتل اتفاقيات تجوال دويل  170مش ّغالً يف  106دولة حول العامل.
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عائلة سيريتل
استطاعت سرييتل منذ نشأتها أن تحافظ عىل مكانتها كأفضل بيئة عمل يف سورية ،وذلك من خالل الثقة التي بَنتها مع موظفيها ومع الباحثني عن فرص
عمل عىل ٍ
حد سواء ،حيث بلغ عدد موظفي الرشكة مع نهاية العام  4,243موظفاً ( 4,140بدوام كامل و 103بدوام جزيئ) ميثّلون ركيزة النجاح املستمر
لسرييتل ،ويشاركون يف رسم الخطط وتطوير النظم والسياسات ووضع األهداف واملبادرات ضمن منظومة متكاملة تهدف إىل تعزيز دور موظفي الرشكة
يف صنع القرار وإىل رفع درجة الرضا والوالء لديهم.
سرييتل تدرك أن نجاحها وتحقيق تطلّعاتها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطوير مهارات وخربات موظفيها من خالل تقديم وإعداد برامج وإجراءات تؤ ّمن التطور
املنشود ،من هذا املنطلق واصلت الرشكة عىل مدار عام  2021تطوير جملة من الربامج ،مثل برنامج تحليل املهام وتخطيط القوة العاملة وبرنامج التقييم
الوظيفي ،إضافة إىل برنامج التخطيط التعاقبي الذي يُعنى بوضع خطط طويلة األمد إلعداد املديرِين املستقبليني للوحدات واألقسام عرب تطوير املهارات
القيادية والوظيفية لديهم.

ويف السياق ذاته تابعت الرشكة تقديم الدورات والربامج التدريبية ملختلف الفئات الوظيفية شملت مديري اإلدارة والوحدات واألقسام واملوظفني
منسقني وممثلني عىل اختالف تخصصاتهم ومجاالت عملهم ،وبلغ مجمل ساعات التدريب امل ُقدمة خالل عام  2021ما يقارب  73,330ساعة
من ّ
تدريب ،استفاد منها حوايل  16,337موظفاً ،وتضمنت طيفاً واسعاً من مجاالت التدريب والتطوير بحسب ُمقتضيات العمل مبا يف ذلك املجاالت
التقنية واإلدارية واملهنية فضالً عن دورات التعريف والتوعية.
وتقدم الرشكة  -إىل جانب تطوير املؤهالت العملية لدى كوادر سرييتل  -الدعم املبارش ملوظفيها المتالك املؤهالت األكادميية والعلمية التي تعد
منطلقاً للتميز يف أداء الفرد والرشكة ،وتدعم يف الوقت عينه مكانة سرييتل كمنظمة قادرة عىل التطور املستمر والتكيف مع مستجدات العمل
ومتغرياته.

يوضح املخططان أدناه توزّع موظفي سرييتل حسب املؤهالت العلمية واملناطق الجغرافية مع نهاية عام :2021
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مجتمعنا مسؤوليتنا

دعم البيئة:
استم ّرت سرييتل خالل عام  2021باسرتاتيجية االعتامد عىل الطاقات البديلة ،حيث بلغ إجاميل محطات الطاقة الشمسية  2984محطة مع نهاية

اسرتاتيجيتنا الثابتة والواضحة مبنية عىل إمياننا الخالص مبسؤوليتنا االجتامعية تجاه وطننا وأبنائه مبختلف رشائحهم ،ويف عام  2021حققنا أهدافنا

العام؛ وذلك لتخفيف الحمل عىل الشبكة الكهربائية ،وضامن استمرارية عملها يف خدمة املواطن.

يف تجسيد هذه االسرتاتيجية من خالل مبادراتنا ونشاطاتنا املتنوعة عىل مختلف األصعدة.

كام واصلت جهودها يف مرشوع الحد من استهالك الورق بتوفري حوايل  %54من الورق امل ُستخدم يف عملية الفوترة ،وذلك عرب زيادة عدد أجهزة

دعم الفعاليات االقتصادية:

الخدمة الذاتية لتبلغ  81جهازا ً.

استمرارا ً يف دعم االقتصاد الوطني قمنا بإطالق ورعاية العديد من الفعاليات االقتصادية الهامة التي أقيمت عىل أرض وطننا ،وهي:

عطاء متواصل:

 -إطالق خدمة «سرييتل كاش» للدفع اإللكرتوين

حريصون عىل االستمرار باسرتاتيجيتنا الثابتة ملسؤوليتنا االجتامعية تجاه وطننا الحبيب سورية عىل مختلف األصعدة االقتصادية والبيئية

 -رعاية ورشاكة اسرتاتيجية ملعرض حلب الدويل

تجسدت هذه املسؤولية يف عام  2021من خالل مبادراتنا ونشاطاتنا املتنوعة التي بلغت قيمة مشاركاتنا بها نحو  189.95مليون
واالجتامعية .وقد ّ

 -رعاية ورشاكة اسرتاتيجية ملعرض تكنوتكس

لرية سورية ..ومنها:

 -رعاية معرض  Expo Techحلب 2021

 -ترسيخاً لثقافة العطاء ،قام موظفو سرييتل بالتربع ملختلف الجمعيات الخريية ،منها جمعية بسمة لدعم األطفال املصابني بالرسطان ،حيث

 -رعاية معرض سريياتِك 2021

ساهمنا يف «حملة مليون بسمة  »2التي أطلقتها الجمعية ،من خالل زيارتني قام بها فريق بسمة إىل املبنى الرئييس لسرييتل ،كام احتفلنا باليوم

دعم الشباب والتعليم:

العاملي للناجني من الرسطان بتوزيع هدايا ألطفال الجمعية.

نؤمن حقاً بأن شبابنا السوري هم سبيل تطور وطننا ،وتقديرا ً لجهودهم يف إحراز النجاحات املتكررة التي تقدّم الصورة األجمل واألعرق لبلدنا،

 -احتفلنا مع أطفال قرى  SOSباليوم العاملي للعمل اإلنساين ضمن مسابقات ترفيهية ووزعنا ألعاباً لألطفال ،إضافة إىل الحفل الذي أقيم للتربع

قمنا برعاية عدد من املعارض والفعاليات التي ُعنيَت بتقديم الدعم لشبابنا:

ألطفال القُرى مبا يسهم يف تأمني مستقبل أفضل لهم.

 -معرض Jobex

 -يف شهر رمضان ،شاركنا يف حملة أطلقتها وزارة الشؤون االجتامعية من خالل تقديم عدد من السلل الغذائية لعدد من أرس جمعية التميّز يف

 -معرض مشاريع تخرج طالب كلية الهندسة امليكانيكية والكهربائية لعام 2021

كفالة اليتيم مبحافظة دمشق.

 -األوملبياد العلمي السوري

 -انطالقاً من دورنا يف توعية املجتمع؛ شاركنا خالل شهر ترشين األول بحملة توعية صحية عرب مختلف وسائل التواصل االجتامعي للتأكيد عىل

 -معرض املشاريع التطبيقية

أهمية الكشف املبكر عن «رسطان الثدي» ودور الكشف باملساهمة يف زيادة فرص الشفاء من املرض.

 -معرض الباسل لإلبداع واالخرتاع

دعم الرياضة:

 -مسابقة املاراتون الربمجي

خالل عام  2021ع ّززنا دعمنا للرياضة والرياضيني من خالل:

 -مسابقة املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

 -رعاية رسمية لنادي ترشين الريايض.

 -مرشوع «ر ّواد التح ّول الرقمي»

 -رعاية برنامج الكابنت الريايض.

 -املسابقة الربمجية العاملية ICPC

وألن سرييتل تفخر بأبنائها وبنجاحاتهم؛ فهي مستم ّرة بدعم ابن عائلة سرييتل العب فريق الوحدة لكرة السلة مجد عربشة الذي أحرز ألقاباً

 -مذكرة تفاهم مع منصة زنقة التعليمية

عديدة مبختلف البطوالت املحلية والعاملية.

 -رشاكة اسرتاتيجية بني سرييتل وجمعية إدارة املوارد البرشية ()IHRM

دعم ذوي شهداء الجيش والقوات املسلحة:

كام أقمنا عىل مدار العام ورشتني تدريبيتني لـ  35طالباً ،عن مواضيع متنوعة يف مجال دراستهم ،باإلضافة إىل  76طالباً استفادوا من تدريبات

ملن بذلوا أرواحهم الغالية لتبقى سورية بأبهى صورها ،وعربوناً لفخرنا واعتزازنا بأمجادهم ،واصلنا التزامنا بدعم أرس شهدائنا من الجيش والقوات

عملية تن ّمي مهاراتهم ،كام استم ّرينا بدعم الدراسات البحثية لـ  61طالباً من مختلف الجامعات السورية بالتزامن مع دعم املشاريع الجامعية

املسلحة من خالل استمرارنا يف تنمية ثقافة االستثامر لـ  1000طفل ضمن مبادرة األسهم.

لـ  13طالباً.

دعم الفن:

كام استكملنا خالل عام  2021دعمنا لذوي الشهداء بتغطية النفقات الشخصية لـ  222طالباً عرب مبادرة املرصوف الشهري وذلك لتشجيعهم عىل
الكل للطالبات والطالب املنضمني منذ انطالق املبادرة .1746
إكامل تحصيلهم العلمي يف الجامعة ،حيث بلغ العدد ّ

إن دعم مختلف األنشطة الفكرية والثقافية مسؤولية نفخر بها ونواصل العمل عليها يف كل عام ،ففي عام  2021قمنا بـ:
 رعاية حفل كشاف فرسان املحبة مبناسبة عيد امليالد املجيد. -رعاية حرصية ملعرض «الكتّاب الدويل األول للكاريكاتور».
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الجودة في سيريتل

شركاؤنا في النجاح

نظام إدارة الجودة يف سرييتل هو العمود الفقري الذي ترتكز عليه الرشكة يف جميع عملياتها ،فقد ُصمم ليطابق املعايري الدولية املتوافقة مع

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

املتطلبات التنظيمية وأهداف الرشكة االسرتاتيجية ،وليحقق أفضل طرق العمل يف مجال االتصاالت النقّالة وخدماتها ،إضاف ًة إىل تطبيق مبدأ منهج

بأفضل التجهيزات التي ترقى إىل متطلبات الجودة لدى سرييتل ،وكذلك عرب التعاون مع عدد من مراكز الخدمة املعتمدين القادرين عىل دعم

العمليات الذي يجعل رشكتنا قادرة عىل تحقيق التفاعل واالندماج بني نشاطاتها املتعددة وقياس األداء للوصول إىل النتائج املرجوة.

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

نظام إدارة الجودة مطبّق من قبل جميع العاملني مبا يتوافق مع املواصفات القياسية واملعايري التخصصية املعتمدة ،حيث يتم تطوير هذا النظام

ودورها الوطني ،ومنها القرار رقم  2011/CFPS/628بتاريخ  23أيلول  2011الصادر عن مجلس االتحاد األورويب ،واملتضمن إضافة شخصيات

ومراجعته بشكل مستمر لضامن االلتزام بتقديم خدمات ذات مستوى جودة عا ٍل وثابت لزيادة رضا األطراف ذات املصلحة املشرتكة مع املنظمة

طبيعية واعتبارية سوريّة من ضمنها رشكة سرييتل إىل األشخاص املشمولني بالقرار السابق ،والقرار رقم  2011/CFPS/273بتاريخ  9أيار 2011

وتعزيز والئهم وثقتهم بنا.

الصادر عن نفس املجلس ،ونتيجة للقرارين املذكورين قامت عدة رشكات أوروبية بإنهاء عقودها مع سرييتل ،كام امتنعت املصارف األوروبية عن
تنفيذ أي عمليات تحويل مرصفية صادرة أو واردة إىل الرشكة إضاف ًة إىل الزيادة وعدم االستقرار يف سعر الرصف األجنبي مقابل اللرية السورية وإىل
املخاطر الكبرية يف عمليات توريد البضائع الخارجية.
وهنا تجدر اإلشارة إىل أن إجاميل مشرتيات سرييتل  -من موردين عامليني ومحليني  -خالل عام  2021قد تجاوز  84.311مليار لرية سورية تتضمن
املشرتيات الخاصة بالتشغيل.

مبيعات خطوط سيريتل
خالل العام  ..2021بلغت مبيعات تعبئة اللرية السورية للبطاقات مسبقة الدفع  396مليار لرية سورية ،بنسبة مبيع  %3ملراكز الخدمة وأجهزة
الخدمة الذاتية ،و %97ملبيعات موزّعي الرشكة املبارشين.
أما بالنسبة ملبيعات الخطوط الحقة الدفع ،فقد بلغت  95مليار لرية سورية ،بنسبة مبيع  %71ملراكز الخدمة وأجهزة الخدمة الذاتية ،و%21
ملبيعات موزّعي الرشكة املبارشين ،يف حني بلغت مبيعات الرشكة لفئة  VIPوقطاع األعامل .%8
• منهجيات وأطر العمل العاملية
ITIL
• CMMI V1.3
• e-TOM R18.5
• ITU-T
• TIA=942
• NFPA
• ASHRAE
• SMACNA
• Euro Code & American
Code: Design of steel
structure
• دفرت عقد املقاولة املوحد
FIDICRED
•الكود املرصي مليكانيك الرتبة

ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
ISO 26000:2010
ISO 19011:2011
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 10002
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مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات:

عالقات المساهمين
استمر قسم عالقات املساهمني خالل عام  2021العمل عىل تحديث بيانات املساهمني من خالل التواصل املستمر معهم واإلجابة عن استفساراتهم
املتعلقة مبا لديهم من أرباح سابقة ،كام بقي صلة الوصل بني املساهمني وسوق دمشق لألوراق املالية من خالل إيداع أسهمهم بالسوق وإعالمهم
بآليات التداول املعمول بها وكيفية الحصول عىل وثائق إثبات امللكية الخاصة بهم.
وبتاريخ  2021/6/30عقدت رشكة سرييتل اجتامع الهيئة العامة العادية األول ،الذي كان من أهم قراراته توزيع مبلغ  700ل.س للسهم الواحد
كمبلغ من األرباح املد ّورة عن السنوات السابقة حتى عام  2018ضمناً ،وانتخاب مجلس إدارة جديد للرشكة ،والعمل عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لرفع الحراسة القضائية املفروضة عىل الرشكة.
وبتاريخ  2021/7/15تم صدور القرار رقم  2/476عن محكمة القضاء اإلداري املتضمن إنهاء الحراسة عن رشكة سرييتل موبايل تيليكوم.
تم إعادة أسهم سرييتل إىل التداول يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ  ،2021/11/15وخالل فرتة قصرية استطاعت أسهم سرييتل تصدر األسهم

 مل يتقاض أعضاء مجلس اإلدارة أي أتعاب خالل عام .2021•
•
•

مقسامً عىل الشكل التايل:
بلغت أتعاب املدقق الخارجي لعام  2021مبلغاً وقدره  56,500,000ل.س ّ
مبلغ  54,000,000ل.س رشكة سرييتل موبايل تيليكوم.
مبلغ  1,500,000ل.س رشكة سرييتل مانجمنت.
مبلغ  1,000,000ل.س رشكة سرييتل للخدمات واالستشارات.

 بالنسبة لحجم االستثامر الرأساميل فقد بلغ  31مليار ل.س موزعة بني أصول ملموسة وأصول غري ملموسة.مالحظة :تم إزالة التحفظات املوجودة يف تقرير مدقق حسابات بيانات عام  2020من تقرير بيانات عام  ،2021باستثناء التحفظ عىل جرد األصول
الثابتة ،حيث تبذل الرشكة كل الجهد ليتم العمل عىل إزالة هذا التحفظ خالل عام .2022

األكرث تداوالً يف السوق ،حيث بلغت قيمة التداوالت حتى نهاية العام حوايل  272مليار لرية سورية ،وذلك من خالل تنفيذ  589صفقة ،وتداول
أكرث من  27مليون سهم ،وقد أغلق سهم سرييتل مع نهاية  2021عىل سعر  18,148.05ل.س بنسبة ارتفاع  %165.67عن سعر االفتتاح الذي كان
 6,831ل.س بتاريخ .2021/11/15
ُ
كام انعقد اجتامع الهيئة العامة الثاين بتاريخ  2021/12/23والذي أ ِقر خالله توزيع  350ل.س للسهم الواحد كمبلغ من األرباح املد ّورة عن
السنوات السابقة حتى عام  2018ضمناً ،ليكون مجموع ما تم توزيعه خالل العام  1,050ل.س للسهم الواحد.
أما بالنسبة لألسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمني واألطراف ذات العالقة كام يف  31كانون األول  2021مقارن ًة مع العام الذي
سبق؛ فهو موضح يف الجدول التايل:

اسم املساهم

كام يف  31كانون األول 2021

كام يف  31كانون األول 2020

عدد األسهم

النسبة املئوية

عدد األسهم

النسبة املئوية

0

0

13,400,000

%40.00

0

0

4,523,147

%13.50

100,000

%0.29

6,218,646

%18.56

رشكة الواثق املحدودة املسؤولية

200,000

%0.59

0

0

رشكة األمجاد املتألقة للتجارة واالستثامر
املحدودة املسؤولية

100,000

%0.29

0

0

رشكة األجنحة املساهمة امل ُ ْغفَلة الخاصة

100,000

%0.29

0

0

رشكة راماك للمشاريع التنموية واإلنسانية
املحدودة املسؤولية
رشكة صندوق املرشق االستثامري املساهمة
امل ُ ْغفَلة القابضة الخاصة
رشكة بيشاور لالستثامر املساهمة امل ُ ْغفَلة
الخاصة
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متطلبات اإلفصاح األخرى
 مل تقم رشكة سرييتل بأي عمليات ذات طبيعة غري متكررة وال تدخل ضمن النشاط الرئييس لها خالل السنة املالية الفائتة. طلبت الهيئة الناظمة لالتصاالت والربيد من رشكة سرييتل تسديد مبلغ قدره  134مليار لرية سورية تقريباً ،والذي ميثل فروقات بدل الرتخيصاالبتدايئ ،وذلك وفق ماجاء يف القرار رقم  27بتاريخ  10حزيران  2020الصادر عن السيد رئيس مجلس مفويض الهيئة الناظمة لالتصاالت
والربيد  -وزير االتصاالت والتقانة ،ومع احتفاظ الرشكة بحقها يف سلوك الطرق القانونية لحسم موضوع هذا املبلغ اإلضايف املطالب به ،فقد سجلت
الرشكة املبلغ املطالب به إضاف ًة إىل مبلغ إضايف يشكل حوايل  %10من املبلغ املطالب به كتعويض ،وذلك وفقاً لكتاب الرشكة االستشارية التي تم
التعاقد معها ،والتي بيّنت رأيها يف احتامل أن تخلص القضية التحكيمية ما بني عدم الحكم بدفع مبالغ إضافية أو احتامل تحميل الرشكة تعويضاً
إضافياً ليصبح املبلغ املسجل يساوي ما يقارب  147مليار لرية سورية.
 ال يوجد أي حامية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غريه ،مع اإلشارة إىل الفرتةالتي يرسي عليها ذلك.
 ال يوجد أي براءات اخرتاع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الرشكة.استيفا ًء لكامل البنود التي نص عليها نظام اإلفصاح للجهات الخاضعة إلرشاف هيئة األوراق واألسواق املالية السورية ،تجدر اإلشارة إىل أن البيانات
املطلوب اإلفصاح عنها والتي مل ترد يف تقرير مجلس اإلدارة ،مدرجة ضمن قسم البيانات املالية ،وهي:
وصف أنشطة الرشكة الرئيسية وحجم االستثامر الرأساميل:
رشكة سرييتل موبايل تيليكوم هي رشكة مساهمة ُمغفَلة عامة ،رأساملها  3,350,000,000ل.س.
نشاطها الرئييس :مشاريع الخدمات الخلوية ،وتسويق واسترياد وتصدير أجهزة االتصاالت.
وصف للرشكات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها ونتائج أعاملها:
تشتمل البيانات املالية املوحدة عىل البيانات املالية للرشكة والرشكات التابعة التالية:
• رشكة سرييتل للخدمات واالستشارات املساهمة امل ُغفَلة الخاصة ،رأساملها  5,000,000ل.س.
نشاطها الرئييس :القيام بكافة األعامل التجارية والصناعية واالستشارية والخدمية املسموح بها قانوناً.
حصة مساهمة رشكة سرييتل موبايل تيليكوم املبارشة وغري املبارشة .%99
• رشكة سرييتل مانجمنت املحدودة املسؤولية ،رأساملها  3,000,000ل.س.
نشاطها الرئييس :القيام بكافة األعامل التجارية والصناعية واالستشارية والخدمية املسموح بها قانوناً.
حصة مساهمة رشكة سرييتل موبايل تيليكوم املبارشة وغري املبارشة .%100
وصف املخاطر التي تواجهها الرشكة:
تتمثّل املخاطر الرئيسية :مبخاطر األعامل ،واملخاطر الناجمة عن األدوات املالية التي تحتفظ بها الرشكة (كمخاطر سعر الفائدة ،مخاطر السيولة،
مخاطر العمالت ،ومخاطر االئتامن).
• بيان بالعقود واملشاريع التي عقدتها الرشكة مع الرشكات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو الرئيس أو أعضاء املجلس أو املدير العام أو موظف
يف الرشكة أو أقاربهم:
إن املعامالت مع األطراف ذات العالقة ال تشرتط وجود ضامنات ،واألرصدة املستحقة يف نهاية الفرتة هي غري حاملة للفائدة ،والحقاً للقرار
رقم /103م 2/الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بتاريخ  4حزيران  ،2020فقد تم فرض حراسة قضائية عىل رشكة سرييتل موبايل تيليكوم،
ومبوجب هذا القرار تم إنهاء صالحيات مجلس اإلدارة السابق.
وقد تم بتاريخ  15متوز  2021إنهاء الحراسة القضائية عن الرشكة ،وذلك مبوجب القرار الصادر عن محكمة القضاء اإلداري  2/476لعام ،2021
ووفقاً لذلك تم احتساب مخصص االلتزامات التي متت مطالبة الرشكة بها ،وما زال يُنظر باألمر ضمن قضية تحكيمية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة

أسس اإلعداد

.2
2.1

 31كانون األول 2021
أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

2.2

أساس التوحيد

لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية .إن الليرة السورية هي عملة إظهار البيانات المالية الموحدة والتي تمثل
العملة الوظيفية للشركة والشركات التابعة لها.

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31كانون االول  .2021يتم تحقيق السيطرة عندما
يكون للشركة حقوق من العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها بالجهة المستثمر فيها ولها قدرة التأثير على هذه العوائد من خالل سلطة التحكم
بالجهة المستثمر فيها.
تسيطر الشركة بالتحديد على الجهة المستثمر فيها إذا ،وفقط إذا ،كان لدى الشركة:
 سلطة تحكم بالجهة المستثمر فيها (الحقوق القائمة التي تعطيها القدرة على توجيه األنشطة المتعلقة بالجهة المستثمر فيها). حقوق من العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها بالجهة المستثمر فيها. القدرة على استخدام سلطتها على الجهة المستثمر فيها لتؤثر على عوائدها.من المفترض أن الحصول على أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة .لكي تقوم الشركة بتأييد هذه الفرضية وعندما ال يكون للشركة
أغلبية األصوات أو الحقوق المماثلة في الجهة المستثمر فيها ،تأخذ الشركة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما
إذا كان لدى الشركة سلطة التحكم في الجهة المستثمر فيها ،بما في ذلك:
 الترتيبات التعاقدية مع أصحاب األصوات األخرى في الجهة المستثمر فيها. الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى. حقوق التصويت للشركة وحقوق التصويت المحتملة.تقوم الشركة بإعادة تقييم سيطرتها على الجهة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغييرات في واحد أو أكثر من
العناصر الثالثة للسيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل الشركة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد الشركة
السيطرة على الشركة التابعة .تدرج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف للشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في
البيانات المالية الموحدة من تاريخ اكتساب الشركة السيطرة حتى تاريخ توقف الشركة عن السيطرة على الشركة التابعة.
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شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة
 31كانون األول 2021

.1

معلومات عامة
تم خالل العام  2000االتفاق بين شركة دريكس تكنولوجيز اس اي وشركة اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م – مصر على تأسيس
الشركة المشغلة لمشروع الهاتف الخلوي في سورية (شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة) ،بعد توقيع عقد االستثمار
(بناء -تشغيل -تحويل)  BOTبتاريخ  12شباط  2001بين شركتي دريكس تكنولوجيز اس اي واوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م –
مصر من جهة والشركة السورية لالتصاالت من جهة أخرى بهدف بناء شبكة اتصاالت خلوية  GSMتم تأسيس شركة سيريتل موبايل
تيليكوم المساهمة المغفلة العامة (ويشار إليها فيما بعد "الشركة") .ولقد تم استكمال إجراءات تسجيل الشركة خالل الربع األخير من عام
 2001وسجلت كشركة مساهمة ُمغفلة تحت رقم ( )5141ومركزها الرئيسي ريف دمشق – داريا – الجمهورية العربية السورية.
غاية الشركة هي مشاريع الخدمات الخلوية ،وتسويق واستيراد وتصدير أجهزة االتصاالت والرقائق والدارات اإللكترونية والقيام بكافة
النشاطات والخدمات المتعلقة بها والمساهمة والمشاركة في مشاريع مماثلة ،والحصول على أية حقوق أو امتيازات أو تراخيص لتحقيق
غايات الشركة وذلك طبقا ألحكام قانون التجارة السوري .إن مدة الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ  18تشرين الثاني .2001
بتاريخ  30تشرين األول  2014تم التوقيع على اتفاق انهاء عقد الـ (بناء-تشغيل-تحويل)  BOTبين الشركة السورية لالتصاالت وشركة
سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة وتمت المصادقة على اتفاق اإلنهاء من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1/20730
بتاريخ  31كانون األول .2014
بتاريخ  01كانون الثاني  2015تم بدء العمل بالرخصة الممنوحة لشركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة الصادرة عن
الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت (ممثلة عن الحكومة السورية) .يسري هذا الترخيص ابتدا ًء من تاريخ  01كانون الثاني  2015ولغاية
 31كانون األول  .2034يتيح ترخيص االتصاالت للشركة إنشاء وتركيب وتملك وتشغيل وإدارة وتقاضي عائدات وتقديم الخدمات
المرخصة على شبكة االتصاالت العمومية النقالة وفقا ً لوثيقة الترخيص ،كما يتيح ترخيص الترددات للشركة حقا ً حصريا ً باستخدام الحزم
الترددية الراديوية المخصصة لتشغيل شبكة االتصاالت النقالة الخاصة بها ،وتقديم الخدمات ذات الصلة عليها.

السنة األولى
السنة الثانية والثالثة
السنوات الباقية

وفقا ً ألحكام ترخيص تشغيل شبكة االتصاالت العمومية النقالة الصادر عن الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت في الجمهورية العربية السورية
قام المرخص له شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة بتسديد بدل الترخيص االبتدائي البالغ  25,000,000,000ليرة
سورية كما ستسدد للحكومة السورية عن طريق الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت ،طيلة مدة الترخيص البالغة  20عاما ً قابلة للتجديد،
المبالغ المستحقة من تقاسم االيرادات على النحو التالي:
50%
30%
20%

إن أسهم الشركة أصبحت مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية إعتبارا ً من تاريخ  10كانون األول .2018
بنا ًء على قرار مجلس المفوضين في هيئة األوراق واألسواق المالية رقم  57تاريخ  01حزيران  2020فقد تم تعليق التداول على أسهم
شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة.
وبنا ًء على قرار مجلس مفوضين هيئة األوراق واألسواق المالية رقم (/)145م تاريخ  01أيلول  2021بالسماح بإعادة التداول على أسهم
شركة سيريتل موبايل تيليكوم حيث صدر تعميم رقم /1311ص.خ بتاريخ  11تشرين الثاني  2021والمتضمن قرار التنفيذ رقم (/37ت)
باإلعالن عن إعادة أسهم شركة سيريتل موبايل تيليكوم للتداول في جلسة يوم االثنين الموافق لـ  15تشرين الثاني  2021بنا ًء على السعر
المرجعي الحالي والبالغ ( )6,831ليرة سورية وضمن الحدود السعرية المتعامل فيها بالسوق أصوالً.
والحقا ً للنزاع القائم بين الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت وشركة سيريتل موبايل تيليكوم بخصوص إعادة التوازن االقتصادي للرخصة
الممنوحة للشركة في عام  ،2015فقد تم فرض حراسة قضائية على شركة سيريتل موبايل تيليكوم بموجب القرار رقم /103م2/
الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بتاريخ  4حزيران  .2020وقد تم بتاريخ  15تموز  2021رفع الحراسة القضائية عن الشركة
وذلك بموجب القرارالصادر عن محكمة القضاء اإلداري  2/476لعام .2021
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شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)
التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات (تتمة)

-

أ -معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية( :تتمة)
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)7المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( )4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )16المرحلة الثانية من إصالح المعدل المعياري
لسعر الفائدة:
في آب  ،2020أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)9والمعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16لمعالجة المشكالت التي نشأت أثنا إصالح المعدل
المعياري لسعر الفائدة.
توفر تعديالت المرحلة الثانية ما يلي:
عند تغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات والمطلوبات المالية (بما في ذلك التزامات اإليجار) ،يعتبر التعديل
التغييرات الضرورية كنتيجة مباشرة إلصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة  (Interbank Offered Rate) IBORوالتي تعتبر
متعادلة من الناحية االقتصادية ،ولن تؤدي إلى ربح أو خسارة فورية في بيان الدخل.
توفر هذه التعديالت بعض االعفا ات فيما يتعلق بإصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة .تتعلق االعفا ات بحسابات التحوط ويتمثل
تأثيرها في أن إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك يجب أال يتسبب عموما ً في إنها محاسبة التحوط .ومع ذلك ،ينبغي االستمرار
في تسجيل أي عدم فعالية للتحوط.
في بيان الدخل .وبالنظر إلى الطبيعة الواسعة للتحوطات التي تنطوي على عقود  ،IBORفإن االعفا ات ستؤثر على الشركات في جميع
الصناعات .تحتاج الجهات المتأثرة إلى اإلفصاح عن معلومات حول طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن إصالح  IBORالذي تتعرض له
الشركة ،وكيفية إدارة الشركة لتلك المخاطر ،والتقدم الذي أحرزته الشركة في إكمال االنتقال إلى معدالت مرجعية بديلة وكيفية إدارته لهذا
االنتقال.

-

-

-

ب-معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
نُشير فيما يلي إلى المعايير والتفسيرات التي صدرت ،لكن لم يسر مفعولها بعد ،حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للشركة ،والتي ال يتوقع
أن يكون لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة عندما تصبح سارية المفعول:
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )16الممتلكات والمنشآت والمعدات :العائدات قبل بد االستخدام الفعلي ،تاريخ
السريان 1 :كانون الثاني  .2022ضمن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16الخاص بالممتلكات والمنشآت
والمعدات ،يحظر على المنشأة أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات أي عائدات مستلمة من بيع البنود
المنتجة أثنا قيام المنشأة بإعداد األصل لالستخدام المقصود .كما يوضح أيضا ً بأن تقييم جاهزية الممتلكات والمعدات لالستخدام تقتصر
على األدا الفني/التقني دون أي صلة لألدا المالي .كما يجب على الشركات أن تفصح بشكل منفصل عن مبالغ العائدات والتكاليف
المتعلقة بالبنود المنتجة والتي ال تعتبر من مخرجات األنشطة العادية للشركة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )3باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي ،تاريخ السريان 1 :كانون الثاني  .2022تم إجرا
تعديالت طفيفة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )3دمج األعمال لتحديث المراجع إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير
المالية وإضافة استثنا لالعتراف بااللتزامات وااللتزامات الطارئة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37المخصصات
وااللتزامات الطارئة واألصول المحتملة والتفسير  .21تؤكد التعديالت أيضا ً أنه ال ينبغي االعتراف بالموجودات الطارئة في تاريخ
االستحواذ.

10

تكاليف تنفيذ تعديالت العقد لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )37العقود المثقلة بااللتزامات ،تاريخ السريان 1 :كانون الثاني .2022
توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37أن التكاليف المباشرة للوفا بالعقد تشمل كالً من التكاليف التراكمية للوفا
بالعقد وتخصيص التكاليف األخرى المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقود .قبل االعتراف بمخصص منفصل للعقد المثقل بااللتزامات ،تعترف
المنشأة أو الشركة بأي خسارة انخفاض حدثت على األصول المستخدمة في تنفيذ العقد.
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2.3

 .2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)
التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات (تتمة)

ب-معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد( :تتمة)
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )12الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة ،تاريخ
السريان 01 :كانون الثاني  .2023تتطلب التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" )12ضرائب الدخل" من الشركات االعتراف
بالضريبة المؤجلة على المعامالت التي ينتج عنها عند االعتراف األولي بمبالغ متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة والخصم.
والتي تطبق عادة ً على المعامالت مثل التزامات المستأجرين وإيقاف التشغيل مما سيتطلب االعتراف بموجودات ومطلوبات ضريبية مؤجلة
إضافية
يجب تطبيق التعديل على المعامالت التي حدثت في أو بعد بداية أول فترة مقارنة مدرجة ضمن البيانات المالية .باإلضافة إلى ذلك ،يجب
على الشركات االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة (إلى الحد الذي يحتمل معه إمكانية استخدامها) والمطلوبات الضريبية المؤجلة في
بداية أقرب فترة مقارنة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة بما يلي:
 أصول حق استخدام األصول والتزامات اإليجار.
 سحب أو استعادة المطلوبات المماثلة والمبالغ المقابلة المعترف بها كجز من تكلفة األصول ذات الصلة.
يتم االعتراف بالتأثيرات المتراكمة لالعتراف بهذه التعديالت في األرباح المحتجزة أو الحساب األنسب ضمن حسابات حقوق الملكية
حسب سياسة التسجيل المتبعة.
إن معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12لم يتناول سابقًا كيفية حساب اآلثار الضريبية لعقود اإليجار المسجلة في بيان المركز المالي ،سوا
موجودات أو التزامات وقد أدرجت بعض الشركات اآلثار الضريبية المؤجلة لهذه العقود ،لذلك من الممكن أال يكون هناك أثر لهذا التعديل
على بياناتها المالية.
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )28بيع أو المساهمة في األصول بين
مستثمر وشركته الشقيقة أو الزميلة أو المشروع المشترك ،تاريخ السريان :غير محدد .اعتمد مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت
محدودة النطاق على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28االستثمارات في الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة.
تتضمن التعديالت المعالجة المحاسبية للمبيعات أو المساهمات بين المستثمر وشركاته الزميلة أو المشاريع المشتركة .يؤكدون أن المعالجة
المحاسبية تعتمد على ما إذا كانت األصول غير النقدية المباعة أو المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك تشكل نشا ً
طا تجاريًا (على
النحو المحدد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )3دمج األعمال).
عندما تشكل األصول غير النقدية نشا ً
طا تجارياً ،فسوف يعترف المستثمر بالمكاسب أو الخسارة الكاملة على أصول البيع أو المساهمة .إذا
كانت األصول ال تتوافق مع تعريف النشاط التجاري ،فإن المستثمر يعترف بالربح أو الخسارة فقط في حدود حصص المستثمر اآلخر في
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .تسري التعديالت بأثر مستقبلي.
في كانون األول  2015قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية إرجا تاريخ تطبيق هذا التعديل حتى الوقت الذي ينتهي فيه مجلس معايير
المحاسبة الدولية ( )IASBمن مشروعه البحثي حول طريقة حقوق الملكية.
لن يتم إجرا أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية .ومع ذلك ،فإن الكيانات التي تعتمد على اإلطار في تحديد سياساتها
المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظروف التي لم يتم التعامل معها بطريقة أخرى بموجب المعايير المحاسبية ستحتاج إلى تطبيق اإلطار
المعدل من  01كانون الثاني  ،2021سوف تحتاج هذه الكيانات إلى النظر فيما إذا كانت سياساتها المحاسبية ال تزال مناسبة بموجب اإلطار
المعدل.

2.4

تتوقع إدارة الشركة أن يتم تطبيق المعايير المبينة أعاله في إعداد القوائم المالية عند تاريخ سريان كل منها ،إال أنه من غير العملي أن يتم
تقدير أثر تطبيق ذلك في الوقت الحالي بشكل معقول لحين قيام اإلدارة باستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك المعايير على القوائم المالية
للشركة.
أهـم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة

إن عملية إعداد البيانات المالية الموحدة تتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ اإليرادات والمصاريف
والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة وااللتزامات المحتملة المصرح عنها في تاريخ البيانات المالية الموحدة .إن عدم التأكد
المتضمن في اجتهادات وتقديرات اإلدارة قد يؤدي إلى تعديالت هامة في القيم الحالية للموجودات والمطلوبات المقدرة في المستقبل.
إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية الموحدة والتي قد ينتج عنها مخاطر
هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية الموحدة في السنة المالية
الالحقة هي كما يلي:
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2.2

أساس التوحيد (تتمة)

 .2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)

يتم االعتراف بأي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

تعود األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الموحد الشامل لمساهمي الشركة األم وإلى حقوق األقلية (الحصة غير المسيطرة)،
حتى لو كان هذا يؤدي إلى عجز في أرصدة حقوق األقلية (الحصة غير المسيطرة) .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على البيانات
المالية للشركات التابعة لجعل سياساتها المحاسبية تتماشى مع السياسات المحاسبية للشركة .يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق
المساهمين واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن العمليات ضمن الشركة عند التوحيد ،وتتم معالجة التغير في حصة الملكية
في الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،ضمن حقوق الملكية .إذا فقدت الشركة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تلغي االعتراف
بالموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات ذات الصلة والحصص غير المسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى بينما يتم االعتراف
بأي ربح أو خسارة ناتجة ضمن بيان الدخل الموحد الشامل.

األنشطة
األعمال التجارية والصناعية
واالستشارية والخدمية
األعمال التجارية والصناعية
واالستشارية والخدمية

بلد التأسيس
سورية
سورية

االسم
سيريتل للخدمات واالستشارات المساهمة
المغفلة الخاصة
سيريتل مانجمنت المحدودة المسؤولية

تشمل البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والشركات التابعة التالية:

%99
%100

حصة المساهمة
المباشرة وغير المباشرة
كما في  31كانون األول
2021
2020
%99
%100

2.3

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
تنطبق عدة تعديالت وتفسيرات أخرى ألول مرة في سنة  ،2021إال أنها ال تؤثر على البيانات المالية للشركة ،لم تقم الشركة باالتباع
المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره لكن لم يسر مفعوله بعد.
أ-معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية:
تم اتباع جميع المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الواردة أدناه والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBولجنة تفسير
إعداد التقارير المالية ( )IFRICالتابعة للمجلس والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 2021
في إعداد القوائم المالية للشركة ،والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية للسنة والسنوات السابقة،
علما ً بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجة المحاسبية للمعامالت والترتيبات المستقبلية.
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التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )16امتيازات اإليجار المتعلقة بمرض كوفيد:19-
نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد ،(19-تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين .قد تتخذ هذه االمتيازات أشكاالً متنوعة ،بما في ذلك التوقف
المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار ،نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()16
الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد 19-هو تعديل لعقد االيجار .يمكن
للمستأجرين اختيار حساب امتيازات االيجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار .في كثير من الحاالت،
سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة (الفترات) التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدفعات.
يجب على الشركات التي تطبق هذه االمتيازات العملية اإلفصاح عن معلومات حول طبيعة العقود التي تم تطبيقها عليها وكذلك المبلغ
المعترف به في الربح أو الخسارة الناشئة عن االمتيازات اإليجارية.
كان اإلعفاء في االصل محدودا ً للتخفيض في مدفوعات اإليجار التي كانت مستحقة في  30حزيران  2021أو قبله .ومدد المجلس الدولي
لمعايير المحاسبة الحقا ً هذا التاريخ حتى  30حزيران .2022
إذا طبق المستأجر االمتياز السابق ،فيجب عليه االستمرار في تطبيقها لنهاية التمديد ،وذلك على جميع عقود اإليجار ذات الخصائص
المتشابهة والظروف المماثلة ،أما إذا لم تطبق الشركة (المستأجر) التعديالت األصلية الصادرة سابقا ً على امتيازات اإليجار المؤهلة ،فال
يسمح بتطبيق االمتياز في تعديل .2021
ومع ذلك ،إذا لم يكن المستأجر قد وضع بعد سياسة محاسبية بشأن تطبيق (أو عدم) التطبيق الفعلي المتيازات اإليجار المحددة باالستثناء
السابق ،فال يزال خيار التطبيق متاح.
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التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات (تتمة)





ب-معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد( :تتمة)
التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية  ،2020 -2018تاريخ السريان 01 :كانون الثاني  .2022تم االنتها من التحسينات
التالية في أيار :2020
األدوات المالية  -المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )9يوضح الرسوم التي يجب تضمينها في اختبار ( )%10إللغا
االلتزامات المالية.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )16عقود اإليجار  -تعديل المثال التوضيحي رقم ( )13إلزالة الرسم التوضيحي
للمدفوعات من المؤجر فيما يتعلق بتحسينات عقود اإليجار ،إلزالة أي لبس حول معالجة حوافز اإليجار.
اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )1ألول مرة لمعايير التقارير المالية الدولية – يسمح للشركات التي قامت بقياس
أصولها ومطاليبها بالمبالغ الدفترية المسجلة في دفاتر الشركة األم لقياس أي فروق تراكمية في الترجمة باستخدام المبالغ المبلغ عنها
من قبل الشركة األم .سينطبق التعديل أيضًا على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي حصلت على نفس اإلعفا من المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)1
تصنيف المطلوبات على أنها تعديالت متداولة أو غير متداولة على معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)1تاريخ السريان 01 :كانون الثاني
( 2023مؤجل من كانون الثاني  .)2022التعديالت المحدودة على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية توضح أن
االلتزامات أو المطاليب تصنف على أنها متداولة أو غير متداولة ،اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة إعداد البيانات المالية .ال
يتأثر التصنيف بتوقعات الشركة أو األحداث بعد تاريخ التقرير (على سبيل المثال ،استالم تنازل أو عدم ايفا بالتعهدات) .توضح التعديالت
أيضًا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عندما يشير إلى تسوية االلتزامات أو المطاليب.
من الممكن أن تؤثر التعديالت على تصنيف االلتزامات أو المطاليب ،وخاصةً بالنسبة للمنشآت التي اعتمدت سابقا ً على نية اإلدارة لتحديد
التصنيف وبالنسبة لبعض االلتزامات التي يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية.
ويجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي وفقا ً للمتطلبات العادية في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )8للسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات
المحاسبية واألخطا .
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية وبيان الممارسة التطبيقية للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية رقم ( ،)2تاريخ السريان 01 :كانون الثاني  ،2023قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ليطلب
من الشركات اإلفصاح عن السياسات المحاسبية الجوهرية وليس عن سياساتها المحاسبية الهامة .تحدد التعديالت ما هي معلومات السياسة
المحاسبية الجوهرية وتشرح كيفية تحديد متى تكون معلومات السياسة المحاسبية جوهرية.
يوضحون كذلك أن معلومات السياسة المحاسبية غير الجوهرية ال تحتاج إلى اإلفصاح .إذا تم اإلفصاح عنها فال يجب أن تحجب المعلومات
المحاسبية الجوهرية .كما توضح التعديالت بأن االفصاح عن السياسات المحاسبية غير الجوهرية ال يجب أن يطغى على ما هو جوهري
ومهم من السياسات المفصح عنها.
لدعم هذه التعديالت ،قام مجلس معايير المحاسبة الدولية أيضًا بتعديل بيان الممارسة التطبيقية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم
( )2إلصدار أحكام جوهرية لتوفير إرشادات حول كيفية تطبيق مفهوم األهمية النسبية على اإلفصاح عن السياسة المحاسبية.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )8تعريف التقديرات المحاسبية ،تاريخ السريان 01 :كانون الثاني  .2023يوضح التعديل على
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطا والطريقة التي يتوجب على الشركات
التمييز بها بين التغييرات في السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية .يعتبر التمييز مهما ً ألن التغييرات في التقديرات
المحاسبية يتم تطبيقها مستقبليا ً على المعامالت المستقبلية واألحداث المستقبلية األخرى ،بينما يتم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية
بشكل عام بأثر رجعي على المعامالت السابقة واألحداث الماضية والحالية.
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2.4

 .2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)
أهـم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة (تتمة)
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بالذمم المدينة
تستخدم الشركة مصفوفة الحتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والمتعلقة بالذمم المدينة وشركات التجوال .إن معدالت التعثر
الحتساب المخصص تعتمد على أيام تأخر السداد لمجموعات من الزبائن تحمل صفات خسارة مشتركة (كالموقع الجغرافي ،نوع المنتج،
نوع وتصنيف الزبون ،التغطية بخطابات االعتماد أو أي نوع أخر من أنواع الضمانات).
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 بالعوامل االقتصادية
(كالناتج المحلي اإلجمالي) يشير إلى تدهور خالل السنة القادمة والذي بدوره يمكن أن يزيد من عدد حاالت التعثر بقطاع معين ،فعندها
يتم تعديل معدالت التعثر .عند تاريخ إعداد البيانات المالية ،يتم تحديث معدالت التعثر التاريخية كما تمت مالحظتها ،ويتم تحليل التقديرات
المتعلقة بالمعلومات المستقبلية.

ضريبة الدخل

إن تقدير العالقة بين معدالت التعثر التاريخية ،التنبؤ باألحداث االقتصادية والخسائر االئتمانية المتوقعة هو تقدير جوهري .إن قيمة
الخسائر االئتمانية تتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات في الظروف واألحداث االقتصادية المتوقعة .إن خبرة الشركة التاريخية بالخسائر االئتمانية
والتنبؤ بالظروف االقتصادية قد ال تمثل التعثر الفعلي للزبائن في المستقبل.

مخصص اضمحالل قيمة أجهزة البث الخلوي

تقوم إدارة الشركة بتقدير ضريبة الدخل وفقا ً للقوانين سارية المفعول بما في ذلك احتساب صافي مدى التعرض للضريبة المتوقعة لكل بند
ضريبي وتقدير الفروقات المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة لبعض بنود البيانات المالية الموحدة المعدة وألغراض التقارير الضريبية
المحلية .كما يتم تسجيل الموجودات الضريبية المؤجلة للمدى الذي يمكن خالله االستفادة منها ،وتعتمد االستفادة من الموجودات الضريبية
المؤجلة على إمكانية الشركة تحقيق دخل خاضع للضريبة كافٍ الستغالل تلك الموجودات الضريبية المؤجلة.
تقوم إدارة الشركة بتقدير مخصص عن اضمحالل قيمة أجهزة البث الخلوي والتي قد تحدث نتيجة األضرار التي تعرضت (أو قد تتعرض)
لها بسبب األحداث التي تمر بها الجمهورية العربية السورية .وتم تقدير هذا المخصص بناء على أماكن تواجد موجودات الشركة ،وبناء
على افتراضات وعوامل أخرى متعددة.
عقود اإليجار -تقدير معدل االقتراض المتزايد
ال يمكن للشركة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة الضمني في عقود اإليجار ،وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد ) (IBRلقياس
التزامات اإليجار .إن معدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على
أصل ذو قيمة مماثلة لحق استخدام األصل بمدة مماثلة ،ومع ضمان مماثل ،في بيئة اقتصادية مماثلة ،وبالتالي فإن معدل االقتراض المتزايد
يعكس ما "يمكن أن يتعين على الشركة دفعه" ،وهو ما يتطلب تقديرا ً عند عدم توفر معدالت ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس
شروط وأحكام عقد اإليجار .تقوم الشركة بتقدير معدل االقتراض المتزايد باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها (مثل أسعار الفائدة في
السوق) عندما تكون متاحة وعليها إجراء بعض التقديرات الخاصة بالشركة.
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 .3معلومات القطاعات (تتمة(

 31كانون األول 2021

إجمالي اإليرادات من العقود مع الزبائن
42,582,824,970
294,123,508,300

2021
الخطوط الحقة الدفع

ليرة سورية

صافي التغيرات في االيرادات غير المفوترة
صافي التغيرات في اإليرادات المؤجلة للباقات المفعلة
غير المستهلكة
96,668,594,386

الخطوط مسبقة الدفع

ليرة سورية

5,270,516,949

خطوط الجيل الثالث

ليرة سورية

83,089,545

تجوال الزائرين األجانب

ليرة سورية

)(16,494,463,900
)(99,537,699,434
)(8,353,299,672
)(2,115,296,867
)(72,827,927
)(791,918

مجمل الربح
16,160,872,734
127,486,596,678
66,344,264,218
1,990,060,646
10,261,618
()18,695,698
211,973,360,196

مصاريف البيع والتسويق
)(261,383,700
)(3,412,800,729
)(600,476
)(23,857
)(19,694,868
)(3,694,503,630

المصاريف اإلدارية
)(9,806,311,546
)(61,411,393,623
)(3,330,755,265
)(4,499,623,206
)(118,830,630
)(79,226,902,746

استهالكات
)(949,813,760
)(6,170,587,020
)(667,995
)(119,248,298
)(7,240,317,073

مصاريف وإيرادات أخرى بالصافي
ربح (خسارة) التشغيل
1,558,635,140

123,370,271,887

خصم المبيعات
()413,449,637
)(86,784,186
)(47,417,975

صافي اإليرادات من العقود مع الزبائن
42,169,805,126
291,942,483,985
95,553,112,692
5,270,516,949

حصة الحكومة السورية من اإليرادات
األجور والمساهمات السنوية للهيئة الناظمة لقطاع
االتصاالت
)(8,349,405,185
)(57,865,424,724
)(19,042,566,812
)(1,045,950,957
-

()626,206,911
)(4,339,905,178
)(1,428,192,665
)(78,446,322
-

حصة سيريتل من اإليرادات
33,194,193,030
229,737,154,083
75,082,353,215
4,146,119,670

مصاريف الربط البيني الصادر مع الشركة السورية
لالتصاالت
)(538,856,396
)(2,712,857,971
)(384,789,325
)(40,762,157

مصاريف مباشرة أخرى
83,089,545

-

83,089,545

-

)(59,988,476
2,814,492

-

-

212,068,318
1,347,256,794
)(11,992,350
11,302,378

5,355,432,046
57,839,072,100
63,000,248,132
()2,617,532,337
()49,726,858
()157,221,196

438,731,348,642

مزود خدمة االنترنت
مزود خدمة الدفع االلكتروني
أخرى غير موزعة
المجموع

ليرة سورية
ليرة سورية
ليرة سورية
ليرة سورية

101,100
7,914,600
2,640,900
10,656,600

328,693
)(2,102,154,729
)(1,070,704,619
)(3,172,530,655

)(20,113,159
)(567,764,957

()17,298,667
435,001,709,630

)(562,896
)(86,303,910,574

)(42,217
)(6,472,793,293

)(17,903,780
342,225,005,763

)(3,677,265,849

()126,574,379,718

فروق القطع المحققة
-

فروق تقييم القطع غير المحققة
إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد
6,477,475,856
5,395,426,699
6,477,475,856
5,395,426,699

1,759,980,410
)(716,079,275
1,759,980,410
)(716,079,275

الربح (الخسارة) قبل الضريبة
5,355,432,046
57,839,072,100
63,000,248,132
()2,617,532,337
()49,726,858
()157,221,196
12,916,803,690
136,287,075,577

ضريبة الدخل
()22,956,115,628
()22,956,115,628

صافي ربح (خسارة) السنة
5,355,432,046
57,839,072,100
63,000,248,132
()2,617,532,337
()49,726,858
()157,221,196
()10,039,311,938
113,330,959,949

مصاريف رأسمالية
55,608,238,299

اإلستهالكات واإلطفاءات
58,628,040,673
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)
أهـم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة (تتمة)
تحديد مدة عقود اإليجار المتضمنة خيارات التجديد واإلنهاء -الشركة كمستأجر
تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار ،باإلضافة إلى أية فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار
إذا كان من المؤكد على نحو معقول أنه ستتم ممارسة هذا الخيار ،أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد بشكل
معقول أنه لن تتم ممارسة هذا الخيار.
لدى الشركة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء .تقوم الشركة بتقدير ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم
ممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار .وبذلك فإن الشركة تأخذ في عين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزً ا اقتصاديًا
لممارسة التجديد أو اإلنهاء .بعد تاريخ البدء ،تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث كبير أو تغيير في الظروف التي تقع
تحت سيطرتها من الممكن أن يؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء (على سبيل المثال ،بناء تحسينات
جوهرية أو تخصيصات كبيرة لألصل المستأجر).
مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الشركة بتقدير مدى قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية .وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار
التي تمر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة الشركة متأكدة من أن الشركة لديها الموارد الكافية لتساعدها
على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور .وعالوة على ذلك فإن اإلدارة ليست على دراية بأية أمور جوهرية من الممكن أن
تثير شكوكا ً هامةً حول مقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة .بنا ًء عليه ،فقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ
االستمرارية.
اإليرادات من العقود مع الزبائن

تدني قيم الموجودات غير المالية

طبقت الشركة التقديرات التالية التي تؤثر بشكل كبير على تحديد قيمة اإليرادات من العقود مع الزبائن وتوقيت تحققها والتي تشمل:
 تحديد التزامات األداء في مبيعات حزم الباقات، تحديد سعر البيع اإلفرادي لكل التزام أداء على حدة، توزيع إجمالي سعر المعاملة على جميع التزامات األداء المشار اليها في هذه الحزم، -باإلضافة إلى تحديد توقيت الوفاء بكل التزام أداء.

األعمار اإلنتاجية للموجودات الثابتة والموجودات المعنوية

يكون هناك انخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد والتي هي قيمتها العادلة
ناقصا ً تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستخدام ــ أيهما أعلى .يعتمد احتساب القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع على البيانات المتوفرة من
معامالت البيع الملزمة والتي تتم على أسس تجارية ألصول مماثلة أو أسعار السوق الممكن مالحظتها ناقصا ً التكاليف اإلضافية لبيع
األصل .يتم احتساب القيمة قيد اإلستخدام وفقا ً لنموذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة .يتم استخالص التدفقات النقدية من الميزانية
للسنوات الخمسة القادمة دون أن تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم الشركة بها بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي ستعمل
على تحسين أداء األصل من وحدة إنتاج النقد الخاضعة للفحص .إن القيمة القابلة لالسترداد حساسة بالنسبة لمعدل الخصم المستخدم في
نموذج تقييم التدفقات النقدية مثلما هي حساسة بالنسبة للتدفقات النقدية الواردة المتوقعة مستقبالً ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير
المستقبلي.

تدني قيمة المخزون

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة لحساب االستهالك والموجودات المعنوية لحساب اإلطفاء .يتم تحديد هذا التقدير
بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام األصل وطبيعة التآكل والتقادم الفني والتجاري .تقوم اإلدارة ،على أساس سنوي ،بمراجعة
األعمار اإلنتاجية للموجودات الثابتة والمعنوية .يتم تعديل مخصصي االستهالك واإلطفاء المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار
اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها ،أيهما أقل .عندما يصبح المخزون تالفا ً أو متقادماً ،يتم عمل تقدير لصافي القيمة
المتوقع تحقيقها .يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة .أما المبالغ غير الهامة بشكل فردي ولكنها تالفة أو متقادمة ،فيتم
تقييمها بشكل جماعي ويطبق المخصص وفقا ً لنوع المخزون ودرجة التقادم أو التلف ،بنا ًء على أسعار البيع التاريخية .يتم إثبات أي فرق
بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل الموحد.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة

 .3معلومات القطاعات
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ألغراض اإلدارة يتم احتساب الربحية وفقا ً لقطاعات األعمال الرئيسية وبنا ًء على األنشطة التشغيلية للشركة التي تنقسم إلى خمسة قطاعات
تشغيل على النحو التالي:







الخطوط الحقة الدفع
الخطوط مسبقة الدفع
خطوط الجيل الثالث
تجوال الزائرين األجانب
مزود خدمة االنترنت
مزود خدمة الدفع االلكتروني
تراقب اإلدارة نتائج تشغيل وحدات األعمال كل على حدة التخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء .ويتم تقييم أداء كل قطاع
بنا ًء على أرباح أو خسائر التشغيل والتي فى بعض الحاالت – كما يوضح الجدول التالي– تقاس بأساليب مختلفة عن قياس الربح والخسارة
في البيانات المالية الموحدة.

إن إيرادات مزود خدمة اإلنترنت ال تخضع إلى تقاسم اإليرادات مع الحكومة السورية.

إن جميع مبيعات وأرباح الشركة من وحدات األعمال المذكورة أعاله جوهريا ً هي مكتسبة في الجمهورية العربية السورية فيما عدا إيرادات
التجوال الدولي الخارجي.
يتم توزيع المصاريف المشتركة على أساس نسبة مشاركة كل قطاع في تحقيق إيرادات الشركة ككل ،ويتم تحميل المصاريف الفعلية
الخاصة بكل نوع من أنواع اإليرادات بشكل مباشر على القطاع الذي تعود إليه.

15
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صافي االيرادات من العقود مع الزبائن
2021
ليرة سورية

إيرادات تجوال الزائرين األجانب )*(

2020

10,656,600

ليرة سورية

5,270,516,949

إيرادات الحقة الدفع )*(

42,582,824,970
294,123,508,300
96,668,594,386

إيرادات مزود خدمة اإلنترنت

إيرادات الجيل الثالث

إيرادات مسبقة الدفع )*(

27,473,401,118
194,973,023,944
2,105,571,775

صافي التغيرات في اإليرادات المؤجلة للباقات المفعلة غير المستهلكة

1,726,800

61,366,298,153

صافي التغيرات في االيرادات غير المفوترة

83,089,545

خصم المبيعات

)(3,172,530,655

ايرادت خدمة الدفع االلكتروني

71,616,616
2,814,492
)(567,764,957
435,001,709,630

)(1,065,428,587
)(556,437,930
284,369,771,889

2021

(*) إن اإليرادات الحقة ومسبقة الدفع وايرادات تجوال الزائرين األجانب تتضمن بنود ايرادات الربط البيني الوارد من الشركة
السورية لالتصاالت وهي على الشكل التالي:
2020
ايرادات الربط البيني الوارد -الحقة الدفع
ايرادات الربط البيني الوارد -مسبقة الدفع
ايرادات الربط البيني الوارد -تجوال الزائرين األجانب

ليرة سورية
128,032,987

1,815,976

ليرة سورية
130,186,666
1,472,941,320

1,602,790,283

1,545,739,953

1,413,413,990

18

2,139,297
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 .6األجور والمساهمات السنوية للهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

األجور والمساهمات من إيرادات تجوال الزائرين األجانب
صافي التغير في حصة االيرادات غير المفوترة
صافي التغير في األجور والمساهمات من اإليرادات المؤجلة للباقات المفعلة
غير مستهلكة
أجور الترخيص السنوية -إيرادات خدمة الدفع االلكتروني
األجور والمساهمات من بنود أخرى اضافية غير مرتبطة باإليراد

األجور والمساهمات من اإليرادات الحقة الدفع
األجور والمساهمات من اإليرادات مسبقة الدفع
األجور والمساهمات من إيرادات الجيل الثالث

2020

2021

916,758,364

4,370,197,283
1,444,213,467
159,849

625,751,577

ليرة سورية
2,891,739,002

78,446,322

)(47,587,960
42,217
1,570,538

31,323,838
)(15,981,435
15,996,095

6,472,793,293

25,902

405,089,365

ليرة سورية

تمثل هذه األجور والمساهمات  % 0.5من اإليرادات الخاضعة لتقاسم االيراد لقاء أجر الترخيص السنوي و % 0.5من اإليرادات
الخاضعة لتقاسم االيراد كأجور لقاء موارد االتصاالت المستخدمة باستثناء الترددات و % 0.5من اإليرادات الخاضعة لتقاسم االيراد
كأجور لقاء المساهمة في صندوق الخدمة الشاملة.

.7

مصاريف الربط البيني الصادر مع الشركة السورية لالتصاالت

4,244,951,131

2021
مصاريف الربط البيني الصادر-الحقة الدفع
مصاريف الربط البيني الصادر-مسبقة الدفع
مصاريف الربط البيني الصادر-الجيل الثالث
مصاريف الربط البيني الصادر-تجوال الزائرين األجانب

2020

40,762,157

ليرة سورية
538,856,396
2,712,857,971
384,789,325

ليرة سورية
308,996,793
2,148,248,114
17,315,890

مصروف إطفاء الموجودات المعنوية (إيضاح )18
استهالك تجهيزات ومعدات البث الخلوي (إيضاح )17

3,677,265,849

248,718,171

2,831,960,739

2,723,278,968

2021
ليرة سورية
12,139,612,528
36,416,150,333

.8

2,106,272,693

مصـاريـف مباشرة أخرى
2020
ليرة سورية
1,694,177,904
32,405,884,243

.5

2021

ليرة سورية
435,001,709,630

)(394,268,858

)(3,677,265,849
)(10,656,600
)(83,089,545
567,764,957
3,172,530,655
434,576,724,390
%20
86,915,344,878
2,131,320

فروقات تدوير احتساب تقاسم العائدات

20,940,510

صافي التغير في حصة الحكومة من االيرادات المؤجلة للباقات المفعلة غير مستهلكة
إجمالي حصة الحكومة السورية من اإليرادات

-

تتوزع حصة الحكومة السورية من اإليرادات على الشكل التالي:

إيرادات الحقة الدفع
إيرادات مسبقة الدفع
إيرادات الجيل الثالث
إيرادات تجوال الزائرين األجانب

2021
ليرة سورية
8,343,354,355
19,256,179,556

58,269,297,112
1,045,950,957

562,898

صافي التغير في حصة الحكومة من اإليرادات المؤجلة للباقات المفعلة غير مستهلكة

2,131,320
)(634,506,134

86,303,910,574

20,940,510

حصة الحكومة السورية من ايرادات خدمة الدفع االلكتروني
بنود أخرى اضافية غير مرتبطة باإليراد

صافي التغير في حصة االيرادات غير المفوترة

86,303,910,574

)(634,506,134

حصة الحكومة السورية من بنود أخرى اضافية غير مرتبطة باإليراد

صافي التغير في حصة االيرادات غير المفوترة

يضاف:

نسبة تقاسم اإليرادات
حصة الحكومة السورية من االيرادات الخاضعة لتقاسم االيراد

الخاضع لتقاسم اإليرادات

صافي التغيرات في اإليرادات المؤجلة

خصم المبيعات

يضاف:

إيرادات مزود خدمة اإلنترنت

صافي التغيرات في االيرادات غير المفوترة

مصاريف الربط البيني الصادر مع شركاء التجوال

مصاريف الربط البيني الصادر مع الشركة السورية لالتصاالت

يطرح:

صافي اإليرادات

حصة الحكومة السورية من اإليرادات
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اإلستهالكات واإلطفاءات
41,079,587,382

مصاريف بنى تحتية وأخرى

مصاريف رأسمالية
59,267,417,830

استهالك حق استخدام االصول (إيضاح )20

35,321,154
()18,699,073,100
80,732,550,474

(استرداد) مصروف مخصص اضمحالل قيمة أجهزة البث الخلوي (إيضاح )34

ضريبة الدخل
()17,554,432,314
()17,554,432,314

)(384,652,823

5,654,593,419
69,692,545,349
24,289,135,466
()239,971,814

()1,144,640,786
98,286,982,788

39,978,331,403

صافي ربح السنة

)(2,828,792,064
257,382,400
)(488,891,204
)(2,828,792,064
257,382,400
)(488,891,204

428,942,809

5,654,593,419
69,692,545,349
24,289,135,466
()239,971,814
35,321,154
-

19,766,142,939

فروق تقييم القطع غير المحققة
إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد
الربح قبل الضريبة
-

5,654,593,419
69,692,545,349
24,289,135,466
()239,971,814
35,321,154

1,915,660,082

صيانة

فروق القطع المحققة
1,915,660,082

99,431,623,574

إيجارات وتأمين

مصاريف وإيرادات أخرى بالصافي
)(73,708,414
)(515,974,583
)(143,063,527
)(20,395,171
)(204,354
)(753,346,049

)(299,721,241

خسائر ناتجة عن الحريق
24,678,550
187,260,568
50,618,738
1,864,128
)(1,609,984
262,812,000

27,138,016,570

استهالكات
)(471,622,836
)(3,319,308,600
)(1,046,129,212
)(34,698,880
)(1,493,014
)(4,873,252,542

)(3,758,961,486

39,990,374

)(4,941,523,589
)(17,624,928,893
)(6,287,904,216
)(1,015,885,604
)(8,034,913
)(29,878,277,215

138,432,648,866

22,142,481,464

مصاريف البيع والتسويق
)(78,876,953
)(2,870,578,028
)(809,138,104
23,466
)(391,867
-

)(82,369,544,426

تكاليف مزودي الخدمات المضافة

مجمل الربح
11,195,646,661
93,836,074,885
32,524,751,787
829,120,247
47,055,286
-

)(2,723,278,968

مصاريف الترابط مع الشركات األخرى

)(9,729,667,678
)(56,704,448,831
)(15,100,705,963
)(810,160,624
)(24,561,330

223,525,472,260

1,982,505,958

)(308,996,793
)(2,148,248,114
)(248,718,171
)(17,315,890
-

)(4,244,951,131

1,013,576,276

21,234,311,132
152,688,771,830
47,874,175,921
1,656,596,761
71,616,616

)(56,599,348,498

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

2021
تكلفة الدعم وبطاقات هواتف المشتركين والشحن المباعة

)(405,835,473
)(2,897,033,034
)(910,758,786
)(31,323,838
-

-

873,527,455

حصة الحكومة السورية من اإليرادات
األجور والمساهمات السنوية للهيئة الناظمة لقطاع
االتصاالت
حصة سيريتل من اإليرادات
)(5,411,216,833
)(38,627,031,363
)(12,143,449,126
)(417,651,176
-

9,774,725
)(674,761,470
-

)(1,065,428,587

5,898,648,796

ربح التشغيل

صافي اإليرادات من العقود مع الزبائن
27,051,363,438
194,212,836,227

)(400,441,842
71,616,616

)(556,437,930
284,369,771,889

126,574,379,718

المصاريف اإلدارية

)(431,921,605
)(86,580,647
)(37,935,678

60,928,383,833
2,105,571,775

إجمالي اإليرادات من العقود مع الزبائن
109,200
1,154,400
463,200
1,726,800

555,076,059

صاريف الربط البيني الصادر مع الشركة السورية
لالتصاالت
مصاريف مباشرة أخرى

صافي التغيرات في االيرادات غير المفوترة
صافي التغيرات في اإليرادات المؤجلة للباقات المفعلة
غير المستهلكة
خصم المبيعات

27,473,401,118
194,973,023,944
61,366,298,153
2,105,571,775
71,616,616
285,989,911,606

2,216,999,665

2020
الخطوط الحقة الدفع
ليرة سورية
الخطوط مسبقة الدفع
ليرة سورية
خطوط الجيل الثالث
ليرة سورية
تجوال الزائرين األجانب
ليرة سورية
مزود خدمة االنترنت
ليرة سورية
أخرى غير موزعة
ليرة سورية

2020

56,599,348,498

213,281,264

-

)(213,085,715

345,360

417,651,176

12,223,444,852

38,556,520,024

5,401,191,537

2020
ليرة سورية

56,599,348,498

)(213,085,715

213,281,264

345,360

56,598,807,589

%20

282,994,037,945

1,065,428,587

556,437,930

)(71,616,616

)(1,726,800

)(200,978,077

)(2,723,278,968

284,369,771,889

ليرة سورية

المجموع
ليرة سورية

82,369,544,426
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 .12خسائر ناتجة عن الحريق
في عام  2019وقع حريق في أحد مستودعات الشركة ،وعليه قامت الشركة باالعتراف بالخسارة في المخزون واألصول الثابتة التي
تضررت بفعل الحريق في مستودع الشركة ،وإضافة إلى ذلك قامت الشركة بتشكيل مخصص إلعادة بناء وتأهيل المستودع إلى حالته
السابقة بقيمة ( 262,812,000ليرة سورية) وذلك ألن بناء المستودع هو مستأجر وينص عقد اإليجار على إعادة العقار إلى حالته
السابقة .وفي عام  2020صدر قرار من الحارس القضائي على شركة سيريتل بعدم تحمل شركة سيريتل لتكاليف إعادة المستودع
إلى وضعه الطبيعي وذلك ألن سبب الحريق كان أجنبي وال يد للشركة فيه وعليه ال يتوجب على الشركة قانونيا ً دفع أي تعويض.
اعتمادا ً على ذلك قامت الشركة بإلغاء المخصص الذي تم تشكيله سابقا ً في عام .2019
 .13فروق تقييم القطع غير المحققة
بموجب التعميم رقم ( )12الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بتاريخ  15شباط  2015فقد تم االعتراف بالمكاسب
الناتجة عن اعادة تقييم البنود النقدية بالعمالت األجنبية (فروق تقييم القطع غير المحققة) في بند منفصل في بيان الدخل الموحد ،كما
تم فصل هذه المكاسب عن األرباح المدورة في كل من بيان المركز المالي الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

.14

ضريبـة الدخـل

وفقا ً لهذا التعميم ،ال يتم اقتطاع احتياطي إجباري أو اختياري من هذه األرباح ،كما ال يجوز توزيعها على المساهمين أو كمكافآت
لمجلس اإلدارة أو ضمها لألرباح المدورة أو رسملتها.
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مصاريف البيع والتسويق

أخرى

2021

عموالت الموزعين
دعاية وإعالن

2020

1,835,410,145
()425,819

ليرة سورية

1,859,519,304

3,447,217,222
1,473,278

ليرة سورية

310,270,986

 .10المصـاريـف اإلداريـة

3,694,503,630

2021

3,758,961,486

2020
رواتب وأجور ومكافآت

ليرة سورية
36,480,754,096
)(1,326,120,155

نقل موظفين وسفر وإقامة

ليرة سورية
453,537,934

مخصص عن بدالت منافع الموظفين

أتعاب مهنية ودراسات وأبحاث واستشارات ودعاوى قضائية
الرصيد في بداية السنة
مصروف ضريبة الدخل عن السنة

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

16,550,714,824
6,014,238,246
2,210,004,177
70,000,000
29,540,569,836
22,956,115,628

منافع وايجارات

2,717,797,138
1,166,306,452
3,074,501,551
24,010,496,244
17,554,432,314

2021
ليرة سورية

70,000,000

مصروف الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة النقدية

2020
ليرة سورية

573,499,517

أتعاب حراسة قضائية
مصروف (استرداد) الخسائر االئتمانية المتوقعة ألرصدة الزبائن

الرصيد في نهاية السنة

-

الضريبة المدفوعة خالل السنة

مصروف مخصص قطع غيار بطيئة الحركة

4,922,902,460

27,324,509,141

مصروف الخسائر االئتمانية المتوقعة لدى بيت التقاص الدولي

64,099,540
()25,172,176,323

630,115,943

قرطاسية ومطبوعات ومواد مختلفة
رسوم بنكية ورسوم كفالة بنكية
صيانة
رسوم حكومية
تدريب
تأمين
حملة دعم أسر الشهداء
تبرعات
أخرى

حماية ونظافة

14,710,540,470

227,122,888
20,766,204
2,182,296,373
1,779,218,706
128,613,938
805,008,411
2,161,100
7,266,090,565

28,687,773

-

124,766,408
4,720,652
1,010,493,231
762,723,010
42,443,721
556,389,968
25,078,418
1,051,986,632
79,226,902,746

 .11مصاريف وإيرادات أخرى بالصافي
2021
تسويات جمركية (*)
أخرى

2020
()44,445,940
1,603,081,080
1,558,635,140

ليرة سورية

()571,115,845
()753,346,049

21

33,500,000

صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة (ليرة سورية)
المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

2021
113,330,935,844

3,383.01

33,500,000

النصيب األساسي للسهم العائد إلى مساهمي الشركة من صافي ربح
السنة (ليرة سورية)

النصيب األساسي للسهم العائد إلى مساهمي الشركة من صافي ربح
السنة بعد استبعاد فروق تقييم القطع غير المحققة (ليرة سورية)

المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

فروق تقييم القطع غير المحققة (ليرة سورية)

صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة (ليرة سورية)

2,828,792,064

113,330,935,844
)(5,395,426,699
107,935,509,145
33,500,000

2021

80,732,507,288

33,500,000

3,221.96
2,494.37

83,561,299,352

2020

إن النصيب المخفض للسهم من ربح السنة مطابق للنصيب األساسي للسهم لعدم إصدار الشركة أدوات قد يكون لها تأثير على نصيب
السهم من الربح عند تحويلها.
إن نصيب السهم من ربح السنة بعد استبعاد فروق تقييم القطع غير المحققة هو على الشكل التالي:

2,409.93

80,732,507,288

2020

يتم احتساب النصيب األساسي للسهم العائد إلى مساهمي الشركة من خالل قسمة صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة على
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة وذلك كما يلي:

كما تم تقديم البيانات الضريبية عن أعوام  2013إلى ( 2020ضمنا َ) حسب التواريخ المحددة لذلك ،وتم تسديد مخصصات الضريبة
كما وردت في هذه البيانات التي مازالت قيد المراجعة لدى الدوائر الضريبية.
وفقا ً للتكليف المؤقت الصادرعن العام  2015قامت الدوائر المالية برفض مجموعة من النفقات تتعلق بشركات كانت مجالس اإلدارة
القديمة قد تعاقدت معها وقامت بتسديد مبالغ تم رفضها ضريبيا ً ومع تحفظ الشركة على رفض هذه النفقات إال أنها قامت بتطبيق هذه
اإلجراءات على السنوات من  2013إلى  2019مما نجم عنه تشكيل مخصص ضريبي إضافي عن السنوات السابقة بمبلغ
 11,425,996,843ليرة سورية.
وقد صدرت التكاليف الضريبية المؤقتة حتى تاريخ  2018بمبالغ تختلف عن المبالغ المشكل مؤونة لها ،حيث زادت هذه التكاليف
عن القيمة المشكلة بمبلغ  5,163,953,137ليرة سورية ونظرا ً القتناع الشركة بموقفها القانوني والضريبي ،قامت الشركة بتاريخ
 11كانون الثاني  2022بتقديم اعتراضات على هذه التكاليف المؤقتة ولم يتم البت بها بعد.
إضافةً إلى هذه المبالغ تم إصدار تكاليف إضافية بما يخص ضريبة الرواتب واألجور بقيمة  3,510,808,730ليرة سورية وقامت
الشركة بتسديدها تجنبا ً لتحملها أي غرامات أو مخالفات و قد قامت باالعتراض عليها وكامل هذه المبالغ الناجمة عن الفروقات تُحمّل
الشركة مسؤوليتها في حال ثبوتها لمجالس اإلدارة السابقة وقد ضمّنت المطالبة بها دعوى المسؤولية المسجلة في محكمة البداية المدنية
التجارية بريف دمشق (االيضاح )51
 .15النصيب األساسي والمخفض للسهم من صافي ربح السنة العائد الى مساهمي الشركة

 .14ضريبـة الدخـل (تتمة)
* تم إعادة تصنيف فروقات تقييم أدوات التحوط النقدي الفعالة والبالغة  29,543,645,331ليرة سورية للسنة المنتهية في  31كانون
األول  2020من حساب فروقات تقييم القطع غير المحققة في قائمة الدخل إلى بنود الدخل الشامل اآلخر بما ينسجم مع المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" وبذلك أصبحت قيمة الربح المحاسبي قبل الضريبة بعد إعادة التصنيف
 98,286,982,788ليرة سورية ،وقد بلغت فروقات تقييم أدوات التحوط النقدي  36,968,825,448ليرة سورية كما في 31
كانون األول .2021
** يتكون بند تعديالت المصاريف وااليرادات غير الخاضعة للضريبة للوصول للربح الضريبي من فروق تقييم القطع غير المحققة
ومصروف مخصص اضمحالل أجهزة البث الخلوي ومصروف مخصصات أخرى باإلضافة إلى ايرادات الفوائد وبنود أخرى
غير خاضعة لضريبة الدخل.
تم إجراء مراجعة ضريبية من قبل الدوائر المالية ونتج عنها فروقات ضريبية تعود للسنوات من  2005إلى  2012وقد قامت الشركة
بتقديم االعتراضات الضريبية الالزمة على هذه الفروقات إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية (اإليضاح
 – 45االرتباطات وااللتزامات الطارئة فقرة المطالبات القانونية) .تمت تسوية كافة الفروقات الضريبية واعتراضاتها عن األعوام
من  2001إلى  2004بموجب القرارات القطعية ذات الصلة.

 31كانون األول 2021

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(*) يمثل هذا المبلغ قيمة المطالبات الواردة من أمانة جمارك المنطقة الحرة في عدرا بقيمة  44,445,940ليرة سورية تم تسديدها
خالل عام  2021والخاصة بالتسوية عن السيارات ذات لوحات اإلدخال المؤقت المسروقة خالل األزمة ،كما قامت الشركة بتسديد
رسوم التسوية الجمركية المتعلقة بهذه السيارات في عام  2020بمبلغ  571,115,845ليرة سورية.

()182,230,204

ليرة سورية

29,878,277,215

420,577,066

257,583,249

4,025,559,455

29,540,569,836

2021
ليرة سورية

()12,024,358,722

إن العالقة بين الربح الضريبي والربح المحاسبي مفصلة كما يلي:
2020
ليرة سورية
136,287,075,577

معدل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل عن السنة لشركة سيريتل موبايل تيليكوم
يضاف :ضريبة الدخل عن الشركات التابعة
مجموع ضريبة الدخل الموحدة
يضاف :رسم إعادة االعمار %10
يضاف :رسم اإلدارة المحلية %10
يضاف :ضريبة ريع رؤوس األموال عن إيرادات الفوائد المصرفية

الربح المحاسبي قبل الضريبة في بيان الدخل الموحد*
تعديالت المصاريف وااليرادات غير الخاضعة للضريبة للوصول
للربح الضريبي**

98,286,982,788
()682,287,326
135,604,788,251
%14
18,984,670,360
14,383,170
18,999,053,530
1,899,905,370

157,251,358

الربح الضريبي لشركة سيريتل موبايل تيليكوم

5,994,702,920
104,281,685,708
14%
14,599,436,000
10,816,070
14,610,252,070
1,461,025,210
1,899,905,370

22,956,115,628

17,554,432,314

22,129,824

22

1,461,025,210

مصروف ضريبة الدخل الموضح في بيان الدخل الموحد

 31كانون األول 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة

 .16تحوط التدفق النقدي
كما في  31كانون األول  ،2021تحتفظ الشركة بأرصدة وودائع مصرفية بالعمالت االجنبية مخصصة لعمليات التحوط من مخاطر
العمالت التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة عمليات تمويل األصول الثابتة المراد استيرادها في المستقبل القريب ووضعها في الخدمة
بدالً من األصول التالفة نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها الجمهورية العربية السورية ،والنفقات الرأسمالية والتشغيلية األخرى
الالزمة للمحافظة على مستوى الخدمة وتغطية شبكة البث الخلوي.
هنالك عالقة اقتصادية بين البنود المتحوط لها وأدوات التحوط بما أن شروط تحقق العمليات المتوقعة في المستقبل هي ذات احتمالية
عالية.
أنشأت الشركة نسبة تحوط  1:1باعتبار المخاطر األساسية للعمالت األجنبية وعقود الشراء المتوقعة في المستقبل متطابقة مع مكونات
مخاطر التحوط.
تستخدم الشركة الختبار فعالية التحوط التغيّر بالقيمة العادلة ألدوات التحوط وما يقابلها من تغيّر في القيمة العادلة لبنود التحوط.

2021
ليرة سورية
36,968,825,448
36,968,825,448
29,543,645,331
29,543,645,331

2020
ليرة سورية

قامت الشركة بموجب قرار مجلس اإلدارة بإعادة دراسة احتياجات الشركة من النفقات الرأسمالية والتشغيلية األخرى وخلصت إلى
تخفيض قيمة األصول المتحوط بها لتصبح  32,112,160دوالر أمريكي بدالً من  36,131,944دوالر أمريكي كما في  31كانون
األول .2021
فيما يلي تفصيل صافي التغيرات في تحوط التدفق النقدي

فروقات تقييم أدوات تحوط التدفق النقدي خالل السنة*
صافي التغيرات خالل السنة

24
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2021

 .18صافي المـوجـودات المعنوية

 .17صافي المـوجـودات الـثابتــة

إن حركة الموجودات المعنوية خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2021هي كما يلي:

إن حركة الموجودات الثابتـة خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2021هي كما يلي:

تحسينات على
عقارات مستأجرة
وأخرى
ليرة سورية

ليرة سورية

التكلفة:
الرصيد في  1كانون الثاني 2021

25,000,000,000

5,106,000,000

1,653,211,490

31,759,211,490

الرصيد في  1كانون الثاني 2021

245,532,151,960

3,071,048,658

2,821,643,492

526,640,177

1,193,965,376

3,532,233,169

256,677,682,832

اإلضافات *

147,057,037,459

-

361,418,418

147,418,455,877

اإلضافات

29,258,292,028

1,025,837,497

86,827,677

47,252,180

-

569,373,451

30,987,582,833

تجهيزات ومعدات
الشبكة

أجهزة حاسوب
وأجهزة مكتبية

السيارات

أثاث
ومفروشات

أراضي

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

اإلجمالي

التكلفـة:

اإلستبعادات

()2,596,145,625

()99,118,744

-

()646,712

-

()449,600

()2,696,360,681

الرصيد في  31كانون األول 2021

272,194,298,363

3,997,767,411

2,908,471,169

573,245,645

1,193,965,376

4,101,157,020

284,968,904,984

االستهالكات:
الرصيد في  1كانون الثاني 2021
اإلضافات(*)

148,510,121,064

2,074,619,252

1,978,140,802

251,564,068

-

1,332,289,998

154,146,735,184

36,416,150,333

636,248,903

385,772,141

44,487,791

-

334,616,783

37,817,275,951

ترخيص الشبكة النقالة
ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

االستبعادات

-

-

-

-

الرصيد في  31كانون األول 2021

172,057,037,459

5,106,000,000

2,014,629,908

179,177,667,367

االطفاءات:

اإلستبعادات

()2,168,698,783

()92,656,818

-

()311,167

-

()228,547

()2,261,895,315

الرصيد في  31كانون األول 2021

182,757,572,614

2,618,211,337

2,363,912,943

295,740,692

-

1,666,678,234

189,702,115,820

في  31كانون األول 2021

89,436,725,749

1,379,556,074

544,558,226

277,504,953

1,193,965,376

2,434,478,786

95,266,789,164

صافي القيمة الدفترية:

الرصيد في  1كانون الثاني 2021

7,500,000,000

1,210,673,684

954,903,017

9,665,576,701

اإلضافات

11,754,075,801

278,237,594

107,299,133

12,139,612,528

االستبعادات

-

-

-

-

الرصيد في  31كانون األول 2021

19,254,075,801

1,488,911,278

1,062,202,150

21,805,189,229

صافي القيمة الدفترية:

(*) تم توزيع مصروف استهالك الموجودات الثابتة في بيان الدخل الموحد كما يلي:
2021
المصروف المحمل على مصاريف التشغيل )مصاريف مباشرة) (إيضاح )8
المصروف المحمل على االستهالكات

ليرة سورية

36,416,150,333
1,401,125,618

32,405,884,243
1,453,743,896

37,817,275,951

33,859,628,139

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 31كانون األول 2021

 31كانون األول 2021

 .18صافي المـوجـودات المعنوية (تتمة)

 .17صافي المـوجـودات الـثابتــة (تتمة)

إن حركة الموجودات المعنوية خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2020هي كما يلي:

إن حركة الموجودات الثابتـة خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2020هي كما يلي:

ليرة سورية

952,427,758

27
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تجهيزات ومعدات الشبكة

في  31كانون األول 2021

152,802,961,658

3,617,088,722

157,372,478,138

* تم تسجيل المبلغ المطالب به من قبل الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد والتقانة كمبلغ متمم لترخيص الشبكة النقالة وذلك وفق ما جاء في القرار  27بتاريخ  10حزيران  2020الصادر من السيد رئيس
مفوضي الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد  /وزير االتصاالت والتقانة ،مع احتفاظ الشركة بحقها في سلوك الطرق القانونية لحسم موضوع هذه المبلغ االضافي المطالب به ،كما تم تسجيل مبلغا ً إضافيا ً وقدره
 13,368,800,000ليرة سورية ،ما يشكل حوالي  %10من المبلغ المطالب به كتعويض وذلك وفقا ً لكتاب الشركة االستشارية التي تم التعاقد معها (االيضاح  )51و التي بيّنت في رأيها احتمال أن تخلص
القضية التحكيمية ما بين عدم الحكم بدفع مبالغ إضافية أو احتمال تحميل الشركة تعويضا ً إضافيا ً وقدره  13,368,800,000ليرة سورية ،ما يشكل حوالي  %10من مبلغ التعويض المطالب به .

2020

ليرة سورية

أجهزة حاسوب
وأجهزة مكتبية
ليرة سورية

السيارات

أثاث ومفروشات

أراضي

ليرة سورية

ليرة سورية

ليرة سورية

تحسينات على عقارات
مستأجرة وأخرى
ليرة سورية

اإلجمالي
ليرة سورية

التكلفة:

التكلفـة:
الرصيد في  1كانون الثاني 2020
اإلضافات
اإلستبعادات

206,223,075,705
41,898,383,507
)(2,589,307,252

2,873,269,885
246,896,115
)(49,117,342

2,820,391,169
9,713,826
)(8,461,503

523,504,959
5,920,674
)(2,785,456

1,193,965,376
-

3,161,062,593
371,170,576
-

اإلضافات

الرصيد في  31كانون األول 2020

245,532,151,960

3,071,048,658

2,821,643,492

526,640,177

1,193,965,376

3,532,233,169

256,677,682,832

الرصيد في  31كانون األول 2020

25,000,000,000

االستهالكات:
الرصيد في  1كانون الثاني 2020
اإلضافات
اإلستبعادات
الرصيد في  31كانون األول 2020

118,329,702,979
32,405,884,243
)(2,225,466,158

1,524,400,407
591,558,084
)(41,339,239

1,501,683,942
484,782,738
)(8,325,878

208,761,481
43,877,614
)(1,075,027

-

998,764,538
333,525,460
-

122,563,313,347
33,859,628,139
)(2,276,206,302

الرصيد في  1كانون الثاني 2020

6,250,000,000

اإلضافات

148,510,121,064

2,074,619,252

1,978,140,802

251,564,068

-

1,332,289,998

154,146,735,184

الرصيد في  31كانون األول 2020

97,022,030,896

996,429,406

843,502,690

275,076,109

1,193,965,376

2,199,943,171

102,530,947,648

صافي القيمة الدفترية:

صافي القيمة الدفترية:

تراخيص التردد ومزود
اإلنترنت
ليرة سورية

ترخيص الشبكة النقالة
ليرة سورية

216,795,269,687
42,532,084,698
)(2,649,671,553

في  31كانون األول 2020

تراخيص التردد ومزود
اإلنترنت

تراخيص البرامج

اإلجمالي

اإلجمالي
ليرة سورية

تراخيص البرامج
ليرة سورية

الرصيد في  1كانون الثاني 2020

25,000,000,000

5,106,000,000

1,085,493,221

31,191,493,221

-

-

567,718,269

567,718,269

5,106,000,000

1,653,211,490

31,759,211,490

932,436,090

788,962,707

7,971,398,797

1,250,000,000

278,237,594

165,940,310

1,694,177,904

7,500,000,000

1,210,673,684

954,903,017

9,665,576,701

االطفاءات:

في  31كانون األول 2020

17,500,000,000

3,895,326,316

698,308,473

22,093,634,789

26
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. 20حق استخدام األصول (تتمة)

2020

3,081,324,773
23,878,652,469

ليرة سورية
2,203,593,923
21,933,284,411
26,959,977,242

ليرة سورية

2021

تم تصنيف التزامات عقود اإليجار في بيان المركز المالي الموحد كمتداولة وغير متداولة على الشكل التالي:

التزامات عقود اإليجار المتداولة
التزامات عقود اإليجار غير المتداولة

فيما يلي المبالغ المعترف بها في بيان الدخل الموحد:

24,136,878,334

فوائد على التزامات عقود اإليجار

2021

مصروف استهالك حق استخدام األصل

ليرة سورية

716,079,275

2020

8,671,152,194

ليرة سورية
5,525,781,339
9,387,231,469

6,014,672,543

488,891,204

 .21ودائع وتأمينات

خالل عام  ،2021لم يكن لدى الشركة أي عقد إيجار مؤهل كعقود إيجار متعلقة بأصول منخفضة القيمة أو عقود إيجار بمدفوعات
متغيرة .بلغ إجمالي مدفوعات اإليجارات  10,667,912,872ليرة سورية خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  .2021بينما
بلغت إجمالي مدفوعات اإليجارات  5,980,616,703ليرة سورية خالل السنة المنتهية في  31كانون األول .2020
يمثل هذا البند أرصدة تأمينات نقدية لدى أحد البنوك الخارجية مقابل كتاب الكفالة الصادر لصالح الشركة السورية لالتصاالت بقيمة
 18مليون دوالر أمريكي ( 45,216,000,000ليرة سورية) بموجب اتفاقية ( BOTبناء – تشغيل – تحويل) الموقعة مع الشركة
السورية لالتصاالت .وحيث أنه تم توقيع اتفاقية إنهاء عقد  BOTفقد تم تحويل هذا المبلغ إلى حساب الودائع والتأمينات لحين االنتهاء
من إجراءات تحرير الكفالة .ونتيجة للظروف الحالية ،ولمواجهة احتمال عدم تحصيل المبلغ فقد تم تشكيل مخصص بكامل المبلغ
(راجع اإليضاح )34

 .22موجودات غير متداولة أخرى

بموجب محضر االجتماع المنعقد في  28نيسان  2021إلعداد ضوابط تقديم خدمات الدفع اإللكتروني من خالل الهاتف المحمول
والذي عرّ ف الحساب الضامن على أنه الحساب المفتوح لدى أحد المصارف العاملة باسم شركة االتصاالت ،بحيث ال تقل قيمة األموال
المودعة فيه عن  10,000,000,000ل.س (عشرة مليارات ليرة سورية فقط ال غير) وذلك لكل شركة اتصاالت .قامت شركة
سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة) بحجز هذا المبلغ في حساب خاص ضمن أحد المصارف الخاصة العاملة في
الجمهورية العربية السورية .بتاريخ  21أيار  .2021تم إظهار الحسابات المتعلقة بأنشطة الدفع اإللكتروني ضمن حساب واحد في
البيانات المالية ال ُمعدّة عن السنة المنتهية في  31كانون األول  2021علمأ أنه تم تخفيض رصيد الحساب الضامن ليصبح
 5,000,000,000ليرة سورية خالل عام  2022بناء على كتاب مصرف سورية المركزي رقم /15/49ص (اإليضاح )51

يمثل رصيد الموجودات غير المتداولة األخرى كما في  31كانون األول  2021قيمة المبالغ النقدية المودعة في الحسابات العائدة
لشركة سيريتل لدى أحد المصارف المحلية والمجمدة لصالح الشركة السورية لالتصاالت بخصوص تسوية دعاوى فوات العائدات
المقامة على شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة أمام محكمة القضاء اإلداري وذلك بموجب محضر االتفاق بين
الطرفين بتاريخ  10حزيران .2014

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة
 31كانون األول 2021

 .19موجودات ثابتة قيد التثبيت
تشتمل على موجودات ثابتة تم شراء معظمها من موردين خارجيين وانتقلت ملكيتها إلى الشركة خالل السنة ،إال أن إجراءات التخليص
الجمركي والتركيب والتشغيل لم تستكمل حتى نهاية السنة .كما تشتمل على قيمة األعمال المدنية قيد اإلنشاء باإلضافة إلى قطع غيار
رئيسية ذات عمر تشغيلي طويل األجل لم توضع قيد التشغيل بعد كما تشتمل على موجودات ثابتة مستلمة من شركة أي تي اس ليميتد
أوف شور.
 .20حق استخدام األصول

26,959,977,242

المجموع
ليرة سورية
27,743,706,449
12,777,447,586
()2,515,081
()8,671,152,194
31,847,486,760

أخرى
ليرة سورية
1,192,889,026
1,200,000
)(2,515,081
()90,174,054
1,101,399,891

مواقع أبراج الشبكة
الخلوية
ليرة سورية
11,423,170,348
4,312,994,330
()2,831,960,739
12,904,203,939

مبان ومكاتب
ومستودعات
ليرة سورية
15,127,647,075
8,463,253,256
()5,749,017,401
17,841,882,930

التزامات عقود
االيجار
ليرة سورية
24,136,878,334
12,774,932,505
716,079,275
()10,667,912,872

حق استخدام األصول

إن حركة حق استخدام األصول خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2021هي كما يلي:

الرصيد في  1كانون
الثاني 2021
بالصافي
اإلضافات
اإلستبعادات
مصروف االستهالك
(*)
مصروف الفوائد
الدفعات
الرصيد في 31
كانون األول 2021
بالصافي

المجموع
ليرة سورية
10,057,186,702
23,266,392,070
)(54,090,984
()5,525,781,339
-

أخرى
ليرة سورية
1,277,640,299
84,650,165
)(54,090,984
()115,310,454
-

مواقع أبراج الشبكة
الخلوية
ليرة سورية
3,621,322,359
9,908,120,682
()2,106,272,693
-

مبان ومكاتب
ومستودعات
ليرة سورية
5,158,224,044
13,273,621,223
()3,304,198,192
-

التزامات عقود
االيجار

ليرة سورية
6,416,302,747
23,212,301,086
488,891,204
)(5,980,616,703

حق استخدام األصول

إن حركة حق استخدام األصول خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2020هي كما يلي:

الرصيد في  1كانون
الثاني 2020
اإلضافات
االستبعادات
مصروف االستهالك
مصروف الفوائد
الدفعات
الرصيد في  31كانون
األول 2020
بالصافي

15,127,647,075

11,423,170,348

1,192,889,026

27,743,706,449

24,136,878,334

2,831,960,739
5,839,191,455
8,671,152,194

2020
ليرة سورية
2,106,272,693
3,419,508,646
5,525,781,339

2021
ليرة سورية

(*) تم توزيع مصروف استهالك حق استخدام األصول في بيان الدخل الموحد كما يلي:

30

المصروف المحمل على االستهالكات

المصروف المحمل على مصاريف التشغيل (إيضاح )8
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قطع غيار
بطاقات هواتف

2021

655,672,073

مخزون في الطريق

ليرة سورية
4,896,807,814

أجهزة الجيل الثالث (مودم)

2020

977,148,560
53,912,894

ليرة سورية
2,843,712,362
60,023,516

قرطاسية ومواد أخرى

1,542,433,232
9,021,660,293
)(1,304,642,429

1,872,834,280

)(674,526,486

944,621,003

ناقصا ً :مؤونة مخزون بطيء الحركة

6,221,065,889

1,395,560,448

 .23مخزون

 31كانون األول 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة

 .25مبالغ برسم األمانة لحين الطلب (القضية التحكيمية)
تزامنا ً مع توقيع محضر االتفاق المذكور ضمن اإليضاح رقم  ،24وبنا ًء على تفويض الهيئة العامة للشركة خالل اجتماعها المنعقد في
 30حزيران  2021والذي يتضمن:
"وبعد ال مناقشة ،قررت الهيئة العامة الموافقة على التفاوض وإجراء التسوية مع كل من وزارة االتصاالت والتقانة ،والهيئة الناظمة
لالتصاالت والبريد حول بدل الترخيص االبتدائي ،وتأمين المبلغ الالزم للتسوية ،وتفويض رئيس المديرين التنفيذيين بتوقيع أي
محضر أو اتفاق للتسوية ،وب اقتراض أو استدانة المبلغ الالزم للتسوية بأفضل شروط تنافسية ،ووفق السيولة النقدية للشركة أو
بالحصول على تسهيالت مصرفية أو تقديم أي كفاالت الزمة ،وذلك بموافقة نسبة  %99.5من األسهم الممثلة في االجتماع".

 .26أرصـدة مدينـة أخرى

7,717,017,864

2021

5,546,539,403

2020

248,991,141

إن حركة مؤونة مخزون بطيء الحركة هي كما يلي:
ليرة سورية
34,415,615,882
27,042,763
263,602,346

2021

ليرة سورية
22,400,787,318
640,487
128,493,972
168,359,590

2020

الرصيد في بداية السنة
الحركة خالل السنة (إيضاح )10

ليرة سورية
674,526,486
630,115,943

الحقا ً الجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ  30حزيران  2021وبموجب محضر االتفاق تاريخ  12تموز 2021
الموقع ما بين وزارة االتصاالت والتقانة والهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد (كفريق أول) وبين شركة سيريتل موبايل تيليكوم (كفريق
ي يحقق مصلحة الفريقين.
ٍ
ثان) والذي تضمن اتفاق الفريقين على حل ود ّ
وورد في المادة  -3-منه
يقوم الفريق الثاني بفتح حساب مصرفي يودع فيه مبلغا ً وقدره خمسة وخمسون مليون دوالر أمريكي لدى أحد المصارف العاملة في
الجمهورية العربية السورية والطلب من المصرف المودع لديه المبلغ تزويد الفريقين بوثيقة تثبت تجميد الحساب وعدم إمكانية تحريكه
إال بموجب كتاب رسمي من الفريق األول ،حيث تم تجميد المبلغ المذكور لدى المصرف التجاري السوري.
كما ورد في المادة  -4-منه
يقوم الفريق األول بالتقدم إلى محكمة القضاء اإلداري النافذة في الدعوى رقم أساس  1746لعام  2021بطلب إنهاء الحراسة القضائية.
وورد في المادة -5-منه
بعد صدور قرار قضائي بإنهاء الحراسة القضائية ،يتم تسليم اإلدارة إلى مجلس اإلدارة المنتخب بموجب قرار الهيئة العامة المنعقد
بتاريخ  30حزيران 2021
وورد في المحضر أيضا ً اتفاق الفريقين على إحالة النزاع الناشب بينهما موضوع الدعوى رقم أساس  1746لعام  2021إلى التحكيم
وفق األصول المتبعة أمام مجلس الدولة.

 .24ودائع وتأمينات لصالح وزارة االتصاالت والهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد

ليرة سورية
416,943,237
257,583,249

الرصيد في نهاية السنة

-

1,304,642,429

156,402,845
996,762,858

-

3,125,000

701,227,870
405,059,537

36,111,542,835

-

18,483,000
17,715,360

674,526,486

وتنفيذا ً لحيثيّات المادة  -3-من محضر االتفاق
قامت الشركة وبموافقة مجلس اإلدارة ووفق التفويض الممنوح لرئيس المديرين التنفيذيين في الشركة باستدانة مبلغ /55,000,000/
دوالر أمريكي وذلك بموجب سند أمانة يستحق عند الطلب ولم يتضمن السند أي فوائد أو شروط أخرى خاصة.
وهذا المبلغ تم تحويله لحساب الشركة في المصرف التجاري السوري وتم تجميده لصالح الفريق األول وزارة االتصاالت والتقانة
والهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد إلى حين انتهاء القضية التحكيمية.

دفعات مقدمة للموردين

إيرادات فوائد مستحقة

إعالنات مدفوعة مقدما ً
مصاريف صيانة مدفوعة مقدما ً
أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة
أجور الوصالت المكروية المدفوعة مقدما ً

أخرى

دفعات مقدمة ألجور حماية الترددات السنوية
أقساط تأمين مدفوعة مقدما ً

 .27دفعات مقدمة للحكومة السورية عن تقاسم اإليرادات

23,840,767,134

يلتزم المرخص له وفق الفقرة ( )1-3-3من المادة الثالثة المتعلقة بتقاسم اإليرادات والواردة في وثيقة الترخيص اإلفرادي لتشغيل
الشبكات النقالة العمومية بتسديد دفعات شهرية مقدمة عن تقاسم اإليرادات بنسبة ( )%85من اإليراد الشهري التقديري الخاضع للتقاسم
ابتداء من عام .2018
 .28دفعات مقدمة للهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت
يلتزم المرخص له وفق الفقرة ( )6-4-3من المادة الثالثة المتعلقة بتقاسم اإليرادات والواردة في وثيقة الترخيص اإلفرادي لتشغيل
الشبكات النقالة العمومية بتسديد األجور والمساهمات السنوية للهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت في بداية السنة المالية موضع االستحقاق
وتحتسب المبالغ الواجب تسديدها بشكل مؤقت استنادا ً إلى إيرادات السنة المالية السابقة ،ويتم تسوية الفروقات عند صدور التحقق
الفعلي إليرادات السنة (راجع اإليضاح .)39
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2020

ليرة سورية

 .29ذمم مدينة (تتمة)
يوضح الجدول التالي أعمار الذمم المدينة المستحقة من شركات التجوال وشركات أخرى:

2021

ليرة سورية

958,116,610

من  0إلى  30يوم

1,566,288,465

ليرة سورية

872,477,481

من  31إلى  60يوم

1,490,946,022

ليرة سورية

930,366,440

من  61إلى  90يوم

1,346,140,839

ليرة سورية

14,376,515,071

تتجاوز الـ  90يوم

27,936,611,272

المجموع

17,137,475,602

ليرة سورية
32,339,986,598

2021
ليرة سورية

()213,817,776

نقد في الصندوق وشيكات برسم التحصيل
حسابات جارية

 .30نقـد وودائــع لدى البنـوك
2020
ليرة سورية
1,845,507,683
2,680,470,542
290,815,887,748
325,335,317
32,770,523,740
326,592,217,347

ناقصا ً :مخصص الخسائر اإلتمانية المتوقعة ألرصدة النقدية (*)

ودائع ألجل لدى البنوك ذات استحقاق أصلي أكثر من  3شهوروأقل من سنة

حسابات جارية متعلقة بسيريتل كاش

153,417,455,843
20,000,000,000
175,262,963,526

326,378,399,571

()109,302,141
175,153,661,385

حسابات جارية

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

نقد في الصندوق وشيكات برسم التحصيل

2021

293,496,358,290

ليرة سورية
2,680,470,542
290,815,887,748

2020

155,262,963,526

ليرة سورية
1,845,507,683
153,417,455,843

في  30حزيران  2021أقرت الهيئة العامة في إجتماعها توزيع مبلغ  700ليرة سورية للسهم أي إجمالي توزيعات
 23,450,000,000ليرة سورية وتم تسجيلها على حساب توزيعات أرباح مستحقة الدفع وتم حجز مبلغ في الحسابات الجارية
للشركة بما يعادل هذه التوزيعات ،كما أقرت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في  23كانون األول  2021توزيع مبلغ  350ليرة
سورية للسهم بإجمالي  11,725,000,000ليرة سورية.

2021
ليرة سورية

بلغ رصيد توزيعات أرباح مستحقة الدفع في  31كانون األول  2021مبلغ  14,121,670,330ليرة سورية.
(*) إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ألرصدة النقدية هي كما يلي:

المكون خالل السنة

2020

الرصيد في  1كانون الثاني

ليرة سورية

-

الرصيد في  31كانون األول

109,302,141

فروقات تقييم قطع غير محققة

-

104,515,635
213,817,776

109,302,141
-
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 .29ذمم مدينة

 31كانون األول 2021

2021
ليرة سورية
المستحق من الزبائن
ناقصا ً :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (*)

المستحق من شركات التجوال وشركات أخرى
ناقصا ً :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (*)

2020

4,808,834,158
)(2,421,104,493
2,387,729,665
32,339,986,598
)(31,352,961,893

ليرة سورية
4,055,734,768
)(1,612,711,938
2,443,022,830
17,137,475,602
)(16,291,372,999

أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة
المستحق من الموزعين
أخرى(**)

987,024,705
258,082,215
649,503,483
1,169,023,035
5,451,363,103

846,102,603
251,556,728
487,561,443
8,138,616,563
12,166,860,167

2021

4,922,902,460

الحركة خالل السنة (إيضاح )10
فروق تقييم القطع غير المحققة

الرصيد في نهاية السنة

(*) قامت الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من معيار التقارير المالية الدولي رقم " 9األدوات المالية" لتسجيل الخسائر االئتمانية
المتوقعة على المستحق من الزبائن وشركات التجوال وشركات أخرى ،وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل أعمار هذه
الذمم .قامت الشركة بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة
بالمدينين والبيئة االقتصادية.
(**) يتضمن هذا البند األرصدة المستحقة من كل من الشركتين (بناة المستقبل وسواعد شباب سوريا لإلعمار) وهي على التوالي
 300,462,282ليرة سورية و 1,708,160,000ليرة سورية ،مقابل سلف ممنوحة للحصول على توريدات وخدمات ،وقد تم
تشكيل مؤونة بكامل هذه األرصدة في العام  2021وتضمين دعوى المسؤولية المسجلة في محكمة البداية المدنية التجارية بريف
دمشق.
إن حركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الزبائن ومن شركات التجوال وشركات أخرى هي كما يلي:
2020
ليرة سورية
17,904,084,937
10,947,078,989
33,774,066,386

الرصيد في بداية السنة

ليرة سورية
6,044,466,009
4,025,559,455
7,834,059,473
17,904,084,937

من  31إلى  60يوم
ليرة سورية

من  0إلى  30يوم
ليرة سورية

يوضح الجدول التالي أعمار الذمم المدينة المستحقة من الزبائن:
ليرة سورية

ليرة سورية
2021

من  61إلى  90يوم

3,242,338,577
2020

ليرة سورية
343,206,505
2,473,865,205

تتجاوز الـ  90يوم

27,183,541
211,872,818

المجموع

1,196,105,535
13,119,988

ليرة سورية
4,808,834,158
1,356,876,757
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4,055,734,768

 .35أرصدة دائنة اخرى
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شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة
 31كانون األول 2021

2021

39,629,013

ليرة سورية
1,274,302,924
2,353,493,558
1,630,571,700
978,308,000
462,697,187
4,140,205,201
178,292,504
362,441,088
1,173,090,075
33,303,385
9,513,804,262
16,166,175,521
9,283,055,360
4,669,565,565

2020

39,725,524

ليرة سورية
133,012,431
1,752,186,179
3,256,632,233
699,861,870
3,551,219,532
186,042,151
347,017,986
828,568,028
87,406,793
965,317,381
7,948,179,136
7,710,150,250

23,724,210
1,234,722,829
53,517,382,382

2,549,840,133
15,152,361
123,964,518
30,194,276,506

2021

الرصيد في  1كانون الثاني
(المسترد) المكون خالل السنة
الرصيد في  31كانون األول

فروق تقييم القطع غير المحققة

المجموع
ليرة سورية
30,014,760,570

مخصص عدم
استرداد ودائع
وتأمينات
ليرة سورية
22,608,000,000

مخصص عن بدالت
منافع الموظفين
ليرة سورية
1,936,648,742

مخصص اضمحالل قيمة
أجهزة البث الخلوي
ليرة سورية
5,470,111,828

5,085,459,005

()384,652,823

610,528,587

()1,326,120,155

22,608,000,000
45,216,000,000

-

22,608,000,000

يمثل المبلغ المخصصصص المكون مقابل احتمال عدم تحصصصيل الودائع والتأمينات المودعة لدى أحد البنوك الخارجية والبالغة  18مليون
دوالر أمريكي ( 45,216,000,000ليرة سصصصصصورية) والتي لم يكن باإلمكان اسصصصصصتردادها حتى تاريخ البيانات المالية الموحدة نتيجة
للظروف الراهنة (إيضاح )21

مخصص عدم استرداد ودائع وتأمينات

مخصص عن بدالت منافع الموظفين
يمثل هذا المخصصصصصصصص قيمة تعويضصصصصصصات نهاية الخدمة للموظفين ،تم خالل عام  2021إلغاء قيمة مخصصصصصصصص بدالت منافع الموظفين
المشكل في السنوات السابقة و تشكيل مخصص جديد بناء على موافقة إدارة الشركة بقيمة  610,528,587ليرة سورية.

يمثل مخصص اضمحالل قيمة أجهزة البث الخلوي أفضل تقدير للخسائر المحتملة التي تعرضت (أوقد تتعرض) لها المعدات وأبراج
البث الخلوي نتيجةً لألزمة التي تمر بها الجمهورية العربية السورية ولعدم مقدرة الشركة على الوصول إلى المناطق المتضررة لتحديد
قيمة هذه الخسائر بدقة .تم االعتراف بالمخصص المشكل في بيان الدخل الموحد ضمن بند "مصاريف مباشرة أخرى".

مخصص اضمحالل قيمة أجهزة البث الخلوي

50,911,987,592

()1,710,772,978

إن حركة هذه المخصصات خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2021هي كما يلي:

 .34مخصصات متنوعة

يمثل المبلغ أفضل تقدير إلدارة الشركة حيث تم احتساب مخصص عن عمليات التقاص لمطالبات الشركة السورية لالتصاالت والتي
قد تدفع الحقا ً .بلغ رصيد المخصص كما في  31كانون األول  2020مبلغ  347,458,970ليرة سورية .ال يوجد حركة على هذا
المخصص خالل السنة المنتهية في  31كانون األول 2021

 .33مخصص مطالبات محتملة

االحتياطي االختياري
إن الرصيد الحالي لالحتياطي يساوي نصف رأسمال الشركة .يستعمل االحتياطي االختياري وفقا ً لما يقرره مجلس اإلدارة أو الهيئة
العامة .وللهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء غير المستعمل منه أو أي جزء منه كأرباح للمساهمين.

االحتياطي اإلجباري
وفقا ً لقانون الشركات ،على الشركة أن تقتطع  %10من أرباحها الصافية لتكوين االحتياطي اإلجباري ولها أن توقف هذا االقتطاع إذا
بلغ هذا االحتياطي ربع رأس المال إال أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع
االقتطاعات لهذا االحتياطي كامل رأسمال الشركة .إن الرصيد الحالي لالحتياطي يساوي ربع رأسمال الشركة .يستعمل االحتياطي
االجباري من قبل مجلس االدارة لمواجهة الظروف االستثنائية وغير المنتظرة وفقا ً لما تقرره الهيئة العامة.

 .32االحتياطيات

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع  3,350,000,000ليرة سورية مقسم إلى  33,500,000سهم بقيمة اسمية تعادل
 100ليرة سورية لكل سهم كما في  31كانون األول  2021و 31كانون األول .2020

 .31رأس المال المدفوع

مخصص مكافآت موظفين
بنى تحتية وأجور دارات مستحقة
أجور مستحقة عن استخدام الوصالت األرضية
مصاريف استشارات مستحقة
أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة
أرصدة مستحقة عن أجور كهرباء وإيجار وإشغال األبراج
أرصدة مستحقة عن حوافز مبيعات
تأمينات العمالء
تأمينات الموزعين
مصاريف دعاية وإعالن مستحقة
مصاريف صيانة مستحقة
مصاريف تشغيلية مستحقة
ذمم مستحقة لموردين بضاعة في الطريق
مصاريف تجوال مستحقة
تحصيالت طوابع غير مسددة
ضرائب مستحقة على ودائع بنكية
مطلوبات متداولة أخرى

 .37المستحق إلى الشركة السورية لالتصاالت

 .36إيرادات مؤجلة
يتكون هذا البند من األجزاء غير المستخدمة من الباقات باإلضافة الى القيمة المقابلة لعدد األيام المتبقية النتهاء صالحية الخدمات
المفعلة والممتدة على أكثر من فترة محاسبية واحدة والتي تم تأجيل االعتراف بها للفترات المحاسبية الالحقة.

2021

ليرة سورية
278,128,402
1,238,698
279,367,100

2020

389,424,330
1,285,628
390,709,958

ليرة سورية

المستحق للشركة السورية لالتصاالت عن مقاصة أجور الربط البيني الصادر والوارد:

المستحق للشركة السورية عن أجور الترابط
ديون الفترة التجريبية وبنود أخرى

36
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 .40ذمم دائنة

4,075,671,814

940,042,008
11,453,037,665
459,889,338

2021

المستحق عن إيرادات الحقة الدفع
223,224,253
744,726,957
837,122,723

4,193,181,982

6,866,821,386

463,535,707
18,628,000,673

2,244,224,888

المستحق عن إيرادات مسبقة الدفع

المستحق عن حصة االيرادات غير المفوترة
475,326,682
14,348,804,730

.44

ليرة سورية
شركات شقيقة:
شركة إي تي اس ليمتد – اوف شور (*)
شركة اس تي اس – اوف شور (*)
الجامعة السورية الخاصة
شركة التمليك المحدودة المسؤولية
شركة المدينة المساهمة المغفلة
شركة شام المساهمة القابضة
شركة صروح المساهمة المغفلة
شركة صندوق المشرق االستثماري
شركة نينار المحدودة المسؤولية
مؤسسة إيهاب مخلوف للنقل والتسويق السياحي
17,216,687
-

ليرة سورية

2020

2021
ليرة سورية
1,686,035,499

ليرة سورية
1,034,766,111
3,784,076,221
49,230,156

10,219,902,223

2,476,680
358,420
10,583,474
()7,915,273,884
7,837,388,789

95,905,288

7,178,203,526
2,482,104,875
345,360
10,583,474
)(6,305,997,330
4,495,911,304

625,751,577

المستحق لقاء أجور ومساهمات عن إيرادات الحقة الدفع
المستحق لقاء أجور ومساهمات عن إيرادات مسبقة الدفع
المستحق لقاء أجور ومساهمات عن إيرادات الجيل الثالث

2021
ليرة سورية

405,089,365
4,280,056,761

المستحق لقاء أجور ومساهمات عن حصة اإليرادات غير المفوترة

1,444,213,467

المستحق لقاء أجور ومساهمات عن إيرادات تجوال الزائرين األجانب

916,758,364
78,446,322

دفعات مقدمة (*)

31,323,838

المستحق لقاء أجور ومساهمات عن إيرادات خدمة الدفع االلكتروني
المستحق لقاء أجور ومساهمات عن بنود أخرى اضافية غير مرتبطة باإليراد

42,217

2,169,360,585

185,751

1,570,538
()4,260,906,048

15,996,095
910,048,272

37
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أقرت الهيئة العامة العادية للمساهمين في اجتماعها المنعقد في  23كانون األول  2021توزيع مبلغ  350ليرة سورية للسهم بإجمالي
 11,725,000,000ليرة سورية وذلك كجزء من األرباح المدورة لغاية عام  2018ضمنا ً.
كما أقرت الهيئة العامة العادية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ  30حزيران  2021توزيع مبلغ  700ليرة سورية لكل سهم بنا ًء
على عدد األسهم القائمة والبالغة  33,500,000سهم بإجمالي قدره  23,450,000,000ليرة سورية وذلك كجزء من األرباح المدورة
لغاية عام  2018ضمنا ً.
كذلك كانت الهيئة العامة العادية للمساهمين قد أٌقرت في اجتماعها المنعقد بتاريخ  08كانون الثاني  2020توزيع مبلغ  420ليرة سورية
لكل سهم بنا ًء على عدد األسهم القائمة والبالغة  33,500,000سهم بإجمالي قدره  14,070,000,000ليرة سورية وذلك كجزء من
أرباح السنوات السابقة المدورة.

 .43توزيعات األرباح

بلغ مبلغ االلتزامات المتعلقة بعمليات سريتل كاش للزبائن  325,335,317ليرة سورية كما في  31كانون األول لعام .2021

بنا ًء على قرار وزارة االتصاالت والتقانة رقم  182والذي تم فيه الموافقة على مقترحات محضر االجتماع مع الهيئة الناظمة لقطاع
االتصاالت رقم  2813د ن ق تاريخ  20أيار  ،2021فقد تم الموافقة على إطالق خدمة الدفع االلكتروني (سيريتل كاش) والمذكورة
ضوابطها في محضر االجتماع مع المصرف المركزي المنعقد بتاريخ  28نيسان .2021
وتم اطالقها للمشتركين بتاريخ  24أيار  2021وبشكل مجاني باستثناء العموالت المحصلة من الشركة السورية للمدفوعات االلكترونية
لصالح شركة سيريتل.

 .42صافي ذمم دائنة لعمليات سيريتل كاش

 31كانون األول 2021

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(*) يلتزم المرخص له وفق الفقرة ( )6-4-3من المادة الثالثة المتعلقة بتقاسم اإليرادات والواردة في وثيقة الترخيص اإلفرادي لتشغيل
الشبكات النقالة العمومية بتسديد األجور والمساهمات السنوية للهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت في بداية السنة المالية موضع االستحقاق
وتحتسب المبالغ الواجب تسديدها بشكل مؤقت استنادا ً إلى إيرادات السنة المالية السابقة ،ويتم تسوية الفروقات عند صدور التحقق
الفعلي إليرادات السنة.

)(3,308,331,141

25,902

2,849,185,849

2020
ليرة سورية

إن المبلغ المستحق للهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت هو لقاء أجور الترخيص السنوي ولقاء أجور موارد االتصاالت المستخدمة ولقاء
المساهمة في صندوق الخدمة الشاملة خالل السنة باستثناء الترددات ومقسمة على الشكل التالي:

 .39المستحق للهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

المستحق عن بنود أخرى إضافية غير مرتبطة باإليراد
دفعات مقدمة

المستحق عن إيرادات خدمة الدفع االلكتروني

المستحق عن إيرادات تجوال الزائرين األجانب

المستحق عن إيرادات الجيل الثالث

2020
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بتاريخ  12تموز  2021تم توقيع محضر اتفاق بين وزارة االتصاالت والتقانة والهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد (كفريق أول( وبين
ي يحقق مصلحة الفريقين.
شركة سيريتل موبايل تيليكوم (كفريق ثان) تضمن اتفاق الفريقين على حل ود ّ
وبنا ًء على محضر االتفاق تم إنهاء الحراسة القضائية على شركة سيريتل موبايل تيليكوم بموجب قرار محكمة القضاء اإلداري رقم
( )2/476تاريخ  15تموز .2021
تم إحالة النزاع الناشب بين وزارة االتصاالت والتقانة والهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد وبين شركة سيريتل موبايل تيليكوم إلى
التحكيم وفق األصول المتبعة أمام مجلس الدولة بتاريخ  27تموز .2021
تطالب الجهة المدّعية طالبة التحكيم باإلضافة إلى مبلغ االلتزام وقدره  /133,688,237,459/ليرة سورية باألضرار التي لحقت
بالمال العام وهي أكبر من المبلغ المذكور بسبب التضخم النقدي الحاصل مؤخراً ،وأن شركة سيريتل موبايل تيليكوم ورغم المطالبات
المتكررة واستنفاذ كافة السبل الوديّة والمفاوضات امتنعت عن سداد المبالغ المترتبة عليها لذلك تم رفع دعوى ضد الشركة لفرض
الحراسة القضائية عليها ،وهنا أوردت الشركة في مذكرتها تفاصيل كافة الكتب والمراسالت بينها وبين الهيئة الناظمة لالتصاالت
والبريد والتي أعربت فيها الشركة عن جهوزيتها للتسديد.
وقد بينت الشركة أنها ليست مسؤولة عن األضرار التي لحقت بالمال العام بسبب التضخم النقدي ألنها عرضت التسديد ولم يرد جواب
على العرض من وزارة االتصاالت والتقانة والهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد.
وقد بينت الشركة في مذكرتها أنّ مبلغ فروقات بدل الترخيص االبتدائي (على فرض ثبوت حق الجهة طالبة التحكيم بها مع تحفّظ
الشركة على ذلك بحسب الشرح الوارد في المذكرة) هي نتيجة للمخالفات التي ارتكبها مجلس اإلدارة القديم خالل فترة واليته ،والتي
نتج عنها انخفاض في األرباح وفي حقوق المساهمين ،ورتبت على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبي كبير على حقوق
المساهمين ،وقد قررت الهيئة العامة لشركة سيريتل موبايل تيليكوم في اجتماعها المنعقد بتاريخ  30حزيران  2021تكليف مجلس
اإلدارة الجديد بإقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس اإلدارة المتتالية عن األعمال التي تمت خالل فترة والية كل
منها.
وأن الشركة تعتبر موقفها القانوني قويا ً حتى تاريخه وذلك بحسب الدفوع الواردة في مذكرتها ،علما ً بأنه لم يصدر لتاريخه أي قرار
إعدادي من قبل اللجنة يمكن أن يعطي مؤشرا ً لما ستؤول إليه األمور مستقبالً .
و بناء على رأي الشركة االستشارية التي تم تعيينها من أجل متابعة القضية التحكيمية تم األخذ بعين االعتبار إمكانية الحكم بمبالغ
تعويض إضافية وبالتالي تم زيادة االلتزامات الخاصة بالترخيص االضافي قيد التحكيم بمبلغا ً إضافيا ً وقدره 13,368,800,000
ليرة سورية ،ما يشكل حوالي  %10من مبلغ التعويض المطالب به ،مع التأكيد على أن زيادة هذه االلتزامات جاء من باب التحوط
فقط وليس الختالف الموقف القانوني للشركة أو اقتناع الشركة بأحقية المطالبات .

 .41التزامات ترخيص إضافي قيد التحكيم

(*) يتكون هذا البند بشكل رئيسي من رسوم اإلنفاق االستهالكي وأجور التصريح عن األجهزة الخلوية المتعلقة بالزبائن والتزامات
رسم طابع عن العقود باإلضافة إلى ضرائب الرواتب واألجور المتعلقة بموظفي الشركة.

أخرى

ليرة سورية

 31كانون األول 2021

ذمم موردون
ضرائب ورسوم غير مباشرة (*)
أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
مشغلو التجوال الدولي
مدفوعات مقدمة من الزبائن

ليرة سورية

 .38المستحق الى الحكومة السورية عن تقاسم اإليرادات
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إن الجدول التالي يمثل إجمالي التعامالت مع األطراف ذات العالقة:
المعامالت مع األطراف ذات العالقة
مشتريات أصول ثابتة وإضافات حق
استخدام األصول
2021
2020

ليرة سورية
2021
2020
2021
2020

مصاريــــف

ليرة سورية
ليرة سورية
ليرة سورية
ليرة سورية

6,566,126
11,526,222
141,270,536

2021
2020

مدينـــــون
دائنـــون

ليرة سورية
ليرة سورية

11,414,210
141,270,536
875,442,860
2,663,832
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2021
875,577,324
2,663,832

12,737,600
18,539,000
17,233,000
8,616,500

68,653,528
4,200,000,000
74,282,736
2,100,000,000
43,333,333
70,847
4,607,162
8,090,400
67,460,835
635,156,475
1,875,000
43,479,917
63,055,540
884,307
42,768,913
56,468,762
**2,673,477
66,500
44,413,333
25,172,059
66,500
35,081,967
-

4,268,653,528
2,191,499,423
56,070,933
740,490,845
261,207,215
270,039,728
925,260,002
947,178,182

(*) تم إنهاء التعاقد مع شركتي إي تي اس ليمتد – اوف شور وشركة اس تي اس – اوف شور بتاريخ  23كانون األول  2019وعليه توقفت الشركة عن تسجيل األتعاب اإلدارية للشركتين اعتبارا ً من هذا التاريخ .ولم يتم
تقييد أي اتعاب إدارية للشركتين في عام .2021

وقد تم بتاريخ  15تموز  2021رفع الحراسة القضائية عن الشركة وذلك بموجب القرارالصادر عن محكمة القضاء اإلداري  2/476لعام  .2021وفقا ً لذلك تم احتساب مخصص االلتزامات التي طولبت بها الشركة ،وما
زال األمر منظورا ً فيه ضمن قضية تحكيمية.
الحقا ً للقرار رقم /103م 2/الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بتاريخ  04حزيران  2020فقد تم فرض حراسة قضائية على شركة سيريتل موبايل تيليكوم ،وبموجب هذا القرار تم إنهاء صالحيات مجلس اإلدارة السابق.

(**) إن الفرق البالغ  2,673,477ليرة سورية بين كل من مبلغ االلتزامات الظاهر في هذا االيضاح وبين رصيد األطراف ذات العالقة الظاهر في إيضاح الذمم الدائنة و إيضاح الذمم الدائنة األخرى رقم  40و  35على التوالي،
يتمثل بقيمة عقود إيجار مع شركة المدينة المساهمة المغفلة معترف بالتزاماتها ضمن التزامات عقود اإليجار.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

المطالبات الضريبية (تتمة)

 .45االرتباطات وااللتزامات الطارئة (تتمة)
كما قامت الشركة خالل عام  2013بتسديد مبلغ  90,506,092ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة ( 2007إضافة
إلى الضريبة المسددة سابقا ً عن عام  2007والبالغة  1,031,610,484ليرة سورية) .وقد قامت الشركة بتقديم االعتراضات
الضريبية الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية .كما قامت الشركة باسترداد مبلغ
 65,733,447ليرة سورية عن عام  2001ومبلغ  94,020,750ليرة سورية عن عام  ،2002كما قامت الشركة بتعديل المعالجة
الضريبية لبعض بنود المصاريف واإليرادات العائدة لعام  2012مما أدى الى تخفيض مخصص ضريبة الدخل بمبلغ
 137,378,572ليرة سورية وقد تم رد هذا المبلغ الى بيان الدخل الموحد لتصبح صافي الفروقات الضريبية الناتجة عن السنوات
السابقة خالل العام  2013مبلغ  206,178,671ليرة سورية .كما وقامت الشركة بتسديد مبلغ  448,006ليرة سورية عن فروق
ضريبية عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة.
كما قامت الشركة خالل عام  2014بتسديد مبلغ  151,437,420ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة ( 2008إضافة
إلى الضريبة المسددة سابقا ً عن عام  2008والبالغة  993,981,926ليرة سورية) .وقد قامت الشركة بتقديم االعتراضات الضريبية
الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية ،كما وقامت الشركة بتسديد مبلغ
 3,157,912ليرة سورية عن فروق ضريبية عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة.
كما قامت الشركة خالل عام  2015بتسديد مبلغ  120,518,677ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة ( 2009إضافة
إلى الضريبة المسددة سابقا ً عن عام  2009والبالغة  1,147,488,579ليرة سورية) ،وقد قامت الشركة بتقديم االعتراضات
الضريبية الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية ،كما وقامت الشركة بتسديد مبلغ
 1,613,601ليرة سورية عن فروق ضريبية عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة .وعليه يكون إجمالي المسدد كفروقات
ضريبية ناتجة عن سنوات سابقة مبلغ  122,132,278ليرة سورية.
كما قامت الشركة خالل عام  2016بتسديد مبلغ  103,103,097ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة ( 2010إضافة
إلى الضريبة المسددة سابقا ً عن عام  2010والبالغة  1,477,435,022ليرة سورية) ،وقد قامت الشركة بتقديم االعتراضات
الضريبية الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية ،كما وقامت الشركة باسترداد
مبلغ  579,838,941ليرة سورية عن األعوام  2003و .2004كما وقامت الشركة بتسديد مبلغ  2,655,059ليرة سورية عن
فروق ضريبية عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة .كما قامت الشركة بتعديل المعالجة الضريبية لبعض بنود المصاريف
واإليرادات العائدة لعام  ،2005مما أدى إلى تخفيض مخصص ضريبة الدخل بمبلغ  116,662,921ليرة سورية وقد تم رد هذا
المبلغ إلى بيان الدخل الموحد ليصبح صافي الفروقات الضريبية الناتجة عن السنوات السابقة خالل العام  2016مبلغ
 590,743,706ليرة سورية.
كما قامت الشركة خالل عام  2017بتسديد مبلغ  2,636,024ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية للشركات التابعة تعود لسنوات
سابقة.
كما قامت الشركة خالل العام  2018بتسديد مبلغ  44,929,222ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لعام ( 2011إضافة ً
إلى الضريبة المسددة سابقا ً عن عام  2011والبالغة  1,540,051,864ليرة سورية) وقد قامت الشركة بتقديم االعتراضات
الضريبية الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية .كما قامت الشركة خالل عام
 2018بتسديد مبلغ  4,287,218ليرة سورية ناتجة عن تكليف إضافي لألرباح الرأسمالية يعود لعام  2012وقد قامت الشركة
بتقديم االعتراضات الضريبية الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية .وعليه يكون
إجمالي المسدد خالل عام  2018كفروقات ضريبية ناتجة عن سنوات سابقة مبلغ  49,216,440ليرة سورية.
كما قامت الشركة خالل العام  2019بتسديد مبلغ  307,676,090ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لعام ( 2012إضافة
إلى الضريبة المسددة سابقا ً عن عام  2012والبالغة  1,593,187,009ليرة سورية) وقد قامت الشركة بتقديم االعتراضات
الضريبية الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية.

2020
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2021
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ

في عام  2021قامت الشركة بتشكيل مخصص ضريبي إضافي بقيمة  14,936,805,573ليرة سورية يشمل فروقات ضريبية
تطالب بها الدوائر المالية نتيجة نفقات تعتبرها الدوائر المالية غير مقبولة ضريبيا ً ،وإن هذه النفقات في معظمها تم إقرارها والتعاقد
عليها من قبل اإلدارات السابقة للشركة وإن الشركة تحتفظ بحقها في مطالبة هذه اإلدارات بأية مبالغ يتم تسديدها وتكون ناجمة عن
فترة إداراتهم وهذا ما تم تضمينه في استدعاء دعوى المسؤولية (االيضاح .)51
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

%

اﺛر اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف

 46.3ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 .46ﺳﯾﺎﺳﺎت وأھداف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻌﻣﻠﺔ

دوﻻر
ﯾورو
5
5
117,827,476
174,701,123
302,095,000
7,408,000

 46.4ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
إن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼء .ﯾﺗم ﻓرض ﺳﯾطرة ورﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﻓﺗرة
اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺣدود اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " 9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﻟﺣﺳﺎب
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل أﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ .ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﯾن واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ووداﺋﻌﮭﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ راﺋدة وﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎﻣل إﯾراداﺗﮭﺎ ﻧﻘدا ً أو ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﺗﻣﻧﺢ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻣوزﻋﯾن وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟوال ﻓﻘط .ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣوزع رﺋﯾﺳﻲ ﺗم اﺧﺗﯾﺎره ﺑﻌد إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﺷﺎﻣل ﻟﺳﻣﻌﺔ أﻋﻣﺎﻟﮫ.
 46.5ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ

ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣن  3ﺷﮭور إﻟﻰ
 12ﺷﮭر
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

أﻗل ﻣن  3ﺷﮭور
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

ﻣﺧﺻص ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وأﺧرى وﻣﺧﺻﺻﺎت
ﻣﺗﻧوﻋﺔ
أرﺻدة داﺋﻧﺔ أﺧرى
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻋن ﺗﻘﺎﺳم اﻹﯾرادات
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت

2021

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺣﺳب ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ

2,454,627,638
278,128,402
7,837,388,789
2,169,360,585

-

1,238,698
-

اﻟﻣﺟﻣوع

51,259,446,562 51,259,446,562

- 51,062,754,744
3,081,324,773
- 27,324,509,141
-

- 18,628,000,673

27,324,509,141

26,959,977,242 23,878,652,469

53,517,382,382

279,367,100
7,837,388,789
2,169,360,585

-

ذﻣم داﺋﻧﺔ
18,628,000,673

187,975,432,474 75,138,099,031 81,469,827,356 31,367,506,087
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

االرتباطات الرأسمالية

 .45االرتباطات وااللتزامات الطارئة

المطالبات القانونية

كما في  31كانون األول  ،2021تلتزم الشركة بارتباطات رأسمالية بمبلغ  77,968,859,049ليرة سورية متعلقة بشراء معدات
شبكة اتصاالت من موردي الشركة الرئيسيين.
أقامت الشركة السورية لالتصاالت عدة دعاوى ضد الشركة أمام محكمة القضاء اإلداري بخصوص تمرير المكالمات الدولية غير
المشروعة ووفورات العائدات الناجمة عنها ،ترى إدارة الشركة ومستشارها القانوني أن الوضع القانوني للشركة في هذه الدعاوى
هو لصالح الشركة.
أقامت الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت دعوى قضائية ذات الرقم  2448لعام  2020أمام محكمة القضاء اإلداري  /2/بتاريخ
 19أيار  ،2020بعد سلسلة من المفاوضات بين الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت والشركة طلب فيه جانب الهيئة إعادة التوازن
االقتصادي للجانب الحكومي من خالل تعديل البدل االبتدائي لترخيص تشغيل شبكة االتصاالت العمومية النقالة الصادر عن الهيئة
الناظمة لقطاع االتصاالت في الجمهورية العربية الممنوحة شركة سيريتل موبايل تيليكوم كما في تاريخ  31كانون األول .2014
تم فرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل موبايل تيليكوم وتسمية الشركة السورية لالتصاالت الممثلة برئيس مجلس أدارتها
حارسا ً قضائيا ً لهذه المهمة بموجب القرار رقم /103م 2/الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بتاريخ  4حزيران  2020وذلك لحين
البت بالنزاع القائم مع الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت .وقد تم بتاريخ  15تموز  2021رفع الحراسة القضائية عن الشركة وذلك
بموجب القرارالصادر عن محكمة القضاء اإلداري  2/476لعام .2021

المطالبات الضريبية

وفقا ً لذلك تم احتساب مخصص االلتزامات التي طولبت بها الشركة ،وما زال األمر منظورا ً فيه ضمن قضية تحكيمية متكونة بين
وزارة االتصاالت و الت قانة والهيئة الناظمة لالتصاالت و البريد كطرف أول و شركة سيرتل موبايل تيليكوم كطرف ثان ومازالت
القضية مستمرة ولم يتم إصدار القرار التحكيمي الخاص بها والشركة ومن باب التحوط قامت باالعتراف بالمبالغ المطالب بها كمبالغ
مرممة لقيمة الترخيص االبتدائي آخذة بعين االعتبار االحتمال األقصى لمبالغ التعويض التي من الممكن أن يتم المطالبة بها ،والشركة
تؤكد على صحة موقفها القانوني.

قامت الشركة خالل الربع الثاني من عام  2011بتسديد مبلغ  101,891,309ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة
( 2005إضافة إلى الضريبة المسددة سابقا ً عن عام  2005والبالغة  836,955,208ليرة سورية) .وقد قامت الشركة بتقديم
االعتراضات الضريبية الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية ،كما وقامت الشركة
بتسديد مبلغ  11,988,763ليرة سورية عن فروق ضريبية عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة.
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كما قامت الشركة خالل عام  2012بتسديد مبلغ  346,193,028ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة ( 2006إضافة
إلى الضريبة المسددة سابقا ً عن عام  2006والبالغة  821,025,224ليرة سورية) ،وقد قامت الشركة بتقديم االعتراضات الضريبية
الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية .كما وقامت الشركة بتسديد مبلغ
 5,428,951ليرة سورية عن فروق ضريبية عن الشركات التابعة تعود لسنوات سابقة.
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المطالبات الضريبية (تتمة)

 .45االرتباطات وااللتزامات الطارئة (تتمة)
وفي نهاية عام  2021صدرت التكاليف الضريبية المؤقتة حتى تاريخ  2018بمبالغ تختلف عن المبالغ المشكل مؤونة لها ،حيث
زادت هذه التكاليف عن القيمة المشكلة بمبلغ  5,163,953,137ليرة سورية ونظرا ً القتناع الشركة بموقفها القانوني والضريبي،
قامت الشركة بتاريخ  11كانون الثاني  2022بتقديم اعتراضات على هذه التكاليف المؤقتة ولم يتم البت بها بعد .وقد قامت الشركة
بتسديد سلف عن هذه التكاليف بمبلغ  7,489,190,360ليرة سورية.
إضافةً إلى هذه المبالغ تم إصدار تكاليف إضافية بما يخص ضريبة الرواتب واألجور بقيمة  3,510,808,730ليرة سورية وقامت
الشركة بتسديدها تجنبا ً لتحملها أي غرامات أو مخالفات وقد قامت باالعتراض عليها وكامل هذه المبالغ الناجمة عن الفروقات تُحمّل
الشركة مسؤوليتها في حال ثبوتها لمجالس اإلدارة السابقة وقد ضمّنت المطالبة بها دعوى المسؤولية المسجلة في محكمة البداية المدنية
التجارية بريف دمشق (االيضاح .)51
 .46سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية
تتمثل المخاطر الرئيسية بمخاطر األعمال والمخاطر الناجمة عن األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة كمخاطر سعر الفائدة ،مخاطر
السيولة ،مخاطر العمالت ،ومخاطر االئتمان.
تتألف المطلوبات المالية للشركة من ذمم دائنة للموردين ،وأرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة والدائنون اآلخرون .إن الهدف الرئيسي
من هذه المطلوبات المالية هو إيجاد مصادر لتمويل أنشطة الشركة .تحتفظ الشركة بموجودات مالية متعددة كالذمم المدينة والنقد
والودائع لدى البنوك والتي تنتج مباشرة من عمليات الشركة.

 46.1مخاطر األعمال

تراقب اإلدارة العليا للشصصركة إدارة المخاطر حيث يتم مراجعة واعتماد السصصياسصصات من قبل إدارة الشصصركة إلدارة كل من هذه المخاطر
كما هو ملخص أدناه:
تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على قطاع األعمال بصفة عامة وعلى قطاع االتصاالت بصفة خاصة ،إن بعض هذه
األخطار قد ينتج عن الظروف السياسية واالقتصادية المحيطة والتي قد تؤثر سلبا ً على عمليات الشركة ونتائج أعمالها .تقوم إدارة
الشركة بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر وتتخذ اإلجراءات المناسبة للتقليل قدر اإلمكان من أثرها على نتائج األعمال والمركز المالي
للشركة.
 46.2مخاطر سعر الفائدة
إن جميع األدوات المالية في بيان المركز المالي الموحد غير خاضعة لمخاطر سعر الفائدة.
 46.3مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية تتمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

%

اثر الزيادة في سعر الصرف

2020
ليرة سورية
)(302,095,000
)(7,408,000

2021
ليرة سورية
)(117,827,476
)(174,701,123

األثر على الربح قبل الضريبة

يشير الجدول التالي إلى العمالت الرئيسية التي تحمل مخاطر للشركة كما في  31كانون األول  2021ويوضح أثر التغيرات على
الربح قبل الضريبة في حال حدوث تغير معقول في أسعار العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة .يمثل
المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في بيان الدخل بينما يمثل المبلغ الموجب صافي االرتفاع المتوقع.
العملة

دوالر
يورو
5
5
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 .46سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمة)

ليرة سورية

 1كانون الثاني 2021

متحصالت
نقدية
ليرة
سورية

فوائد
ليرة سورية

إيجارات جديدة
ليرة سورية

فروقات أسعار
صرف
ليرة سورية

توزيعات أرباح
ليرة سورية

35,175,000,000

مدفوعات

-

ليرة سورية

-

 31كانون األول
2021

-

ليرة سورية

 46.7التغيرات في اإللتزامات الناتجة عن األنشطة التمويلية

قصيرة -

-

-

(14,121,670,330 )22,306,805,328

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

المجموع
ليرة سورية

أكثر من سنة
ليرة سورية

من  3شهور إلى
 12شهر
ليرة سورية

أقل من  3شهور
ليرة سورية
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 .46سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 46.5مخاطر السيولة (تتمة)

2020

مخصص مطالبات محتملة وأخرى ومخصصات
متنوعة
-

-

26,959,977,242 (10,667,912,872) 716,079,275 12,774,932,505
41,081,647,572 )32,974,718,200( 716,079,275 12,774,932,505

30,362,219,540 30,362,219,540

أرصدة دائنة أخرى
التزامات عقود اإليجار
مخصص ضريبة الدخل

-

24,136,878,334
25,390,353,992

334,206,943
-

-

- 29,860,069,563
2,203,593,923

-

-

-

-

-

30,194,276,506
24,136,878,334 21,933,284,411
29,540,569,836 11,425,996,843 18,114,572,993

-

35,175,000,000

 1كانون الثاني
2020
ليرة سورية

أرباح 1,016,028,368

توزيعات أرباح
ليرة سورية

المستحق إلى الشركة السورية لالتصاالت
المستحق إلى الحكومة السورية عن تقاسم اإليرادات
ذمم دائنة
-

فروقات أسعار
صرف
ليرة سورية

389,424,330
4,495,911,304

المستحق للهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت
14,070,000,000
عقود 6,416,302,747
7,432,331,115

إيجارات جديدة
ليرة سورية

910,048,272

-

فوائد
ليرة سورية

1,285,628

- 14,348,804,730
14,070,000,000

مدفوعات
ليرة سورية

-

 31كانون األول
2020
ليرة سورية

390,709,958
4,495,911,304
910,048,272
14,348,804,730
)(13,832,552,710
23,212,301,086
23,212,301,086

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ذمم دائنة

التصنيف السابق
ذمم مدينة

التصنيف الحالي
ذمم دائنة

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

ذمم مدينة
ذمم دائنة

 .51األحداث الالحقة

الرصيد
12,020,898,569
+

إيضاح ()49
42,926,216
+

إيضاح ()49
27,646,873
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-

إيضاح ()49
1,253,475,658

=

 -1اتخذ مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم في جلسته المنعقدة بتاريخ  23آذار  2022القرار بتنفيذ مقررات الهيئة العامة
للشركة المنعقدة في  30حزيران  2021والمتعلقة بإقامة دعوى المسؤولية على مجالس اإلدارة المتتالية عن األعمال التي تمت
خالل فترة والية كل منها ،وتم تكليف شركة استشارات قانونية بإقامة دعوى المسؤولية هذه.

10,837,996,000

المبلغ بعد إعادة العرض
المبلغ قبل إعادة العرض
بند القوائم المالية
ليرة سورية
ليرة سورية
29,540,569,836
18,114,572,993
مخصص ضريبة الدخل
14,348,804,730
10,837,996,000
ذمم دائنة (*)
215,681,405,735
230,618,211,308
األرباح المدورة
(*) تم تعديل رصيد الذمم الدائنة في العام  2020بعد األخذ بعين االعتبار إعادة التصنيف المذكورة في االيضاح رقم ()49

ولذلك تم إعادة عرض البيانات المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول  ،2020ويلخص أثر ذلك كما يلي:

 .50إعادة عرض البيانات المالية لعام 2020
كما تم اإلفصاح عنه ضمن اإليضاح " 14ضريبة الدخل" فإنه وفقا ً للتكليف المؤقت الصادرعن العام  2015قامت الدوائر المالية
برفض مجموعة من النفقات تتعلق بشركات كانت مجالس اإلدارة القديمة قد تعاقدت معها وقامت بتسديد مبالغ تم رفضها ضريبيا ً ومع
تحفظ الشركة على رفض هذه النفقات إال أنها قامت بتطبيق هذه اإلجراءات على السنوات من  2013إلى  2019مما نجم عنه تشكيل
مخصص ضريبي إضافي عن السنوات السابقة بمبلغ  11,425,996,843ليرة سورية.
إضافةً إلى هذه المبالغ تم إصدار تكاليف إضافية بما يخص ضريبة الرواتب واألجور بقيمة  3,510,808,730ليرة سورية وقامت
الشركة بتسديدها تجنبا ً لتحملها أي غرامات أو مخالفات وقد قامت باالعتراض عليها وكامل هذه المبالغ الناجمة عن الفروقات تُحمّل
الشركة مسؤوليتها في حال ثبوتها لمجالس اإلدارة السابقة وقد ضمّنت المطالبة بها دعوى المسؤولية المسجلة في محكمة البداية المدنية
التجارية بريف دمشق
وقد صدرت التكاليف الضريبية المؤقتة حتى تاريخ  2018بمبالغ تختلف عن المبالغ المشكل مؤونة لها ،حيث زادت هذه التكاليف
عن القيمة المشكلة بمبلغ  5,163,953,137ليرة سورية ونظرا ً القتناع الشركة بموقفها القانوني والضريبي ،قامت الشركة بتاريخ
 11كانون الثاني  2022بتقديم اعتراضات على هذه التكاليف المؤقتة ولم يتم البت بها بعد.

سبب إعادة التصنيف
القيمة
ليرة سورية
تصحيح تصنيف حسابات دائنة مصنفة ضمن
42,926,216
بند ذمم مدينة كما في  31كانون األول 2020
تصحيح تصنيف حسابات مدينة مصنفة ضمن
27,646,873
بند ذمم دائنة كما في  31كانون األول 2020
فصل توزيعات األرباح مستحقة الدفع ضمن بند
1,253,475,658
منقصل في قائمة المركز المالي

 .49إعادة تصنيف أرقام سنوات سابقة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة المقارنة السابقة ،ويلخص ذلك كما يلي:

 31كانون األول 2021

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة

في حزيران  2020تم فرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل موبايل تيليكوم وتسمية الشركة السورية لالتصاالت الممثلة برئيس
مجلس أدارتها حارسا ً قضائيا ً لهذه المهمة بموجب القرار رقم /103م 2/الصادر عن محكمة القضاء اإلداري بتاريخ  04حزيران
 2020وذلك لحين البت بالنزاع القائم مع الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد حول إعادة التوازن لبدل الترخيص الممنوح لشركة
سيريتل موبايل تيليكوم .وبذلك أصبح الحارس القضائي هو المسؤول عن إدارة وتسيير أمور الشركة وقد تم بتاريخ  15تموز 2021
رفع الحراسة القضائية عن الشركة وذلك بموجب القرارالصادر عن محكمة القضاء اإلداري  2/476لعام  .2021وفقا لذلك تم
احتساب مخصص االلتزامات التي طولبت بها الشركة ،وما زال األمر منظورا ً فيه ضمن قضية تحكيمية.
تتكون حقوق الملكية من رأس المال المدفوع وعالوة اإلصدار واإلحتياطي اإلجباري واإلحتياطي اإلختياري وفروق تقييم القطع غير
المحققة واألرباح المدورة واحتياطي إعادة تقييم أداة التحوط ،وبلغ مجموعها  369,232,500,462ليرة سورية كما في  31كانون
األول ( 2021مقابل  254,107,715,065ليرة سورية كما في  31كانون األول .)2020

تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة في حال تغيرات ظروف العمل.

134,379,418,480 63,721,500,794 50,179,522,107 20,478,395,579
1,253,475,658
(5,980,616,702) 488,891,204
(19,813,169,412) 488,891,204

-

متحصالت
نقدية
ليرة
سورية

توزيعات ارباح 1,253,475,658
غير مدفوعة
التزامات عقود
اإليجار

التزامات
اإليجار

المجموع
24,136,878,335
25,390,353,993

قروض قصيرة -
األجل
توزيعات
غير مدفوعة

المجموع

 46.6إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة في التأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة
ويعظم حقوق المساهمين.

 .47القيم العادلة لألدوات المالية
تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.
تتألف المطلوبات المالية للشركة من ذمم دائنة ،أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة ،المستحق إلى الشركة السورية لالتصاالت ،المستحق
إلى الحكومة السورية والتزامات عقود اإليجار.
إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريا ً عن قيمها المسجلة.

تحتفظ الشركة بموجودات مالية متعددة كالذمم المدينة والنقد والودائع لدى البنوك والتي تنتج مباشرة من عمليات الشركة.

 .48آثار انتشار فيروس كورونا المستجد ()COVID-19
إن استمرار تفشي فيروس كورونا ( ،)COVID-19بتاريخ إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول
 ،2021كان له أثر على االقتصاد العالمي وتسبب في حدوث اضطراب كبير في األسواق العالمية.
إن تفشي هذا الوباء كان له أثر محدود على األنشطة التشغيلية للشركة وذلك بعد جملة من اإلجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة للحد
من اآلثار السلبية لتفشي الوباء اعتمادا ً على شبكة المعلوماتية التي تمتلكها وتديرها الشركة والتي أتاحت إتمام عمل العاملين في
الشركة من المنزل واستمرار األنشطة التشغيلية والبيعية في السوق بكفاءة عالية وبأثر محدود على االيراد .إن اإلجراءات االحترازية
التي قامت بها الشركة كان لها أثر محدود من خالل بعض المصاريف التشغيلية غير االعتيادية إلجراءات التعقيم والسالمة المهنية.
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لغاية إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ،ترى إدارة الشركة أن مدى تأثير تفشي الوباء هو غير مؤكد ويعتمد على جملة من التطورات
المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الراهن ،حيث أن إدارة الشركة تقوم بمتابعة المتغيرات المرحلية بشكل يومي وذلك
التخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة بشكل فوري.

 31كانون األول 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

شركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة العامة

 .51األحداث الالحقة (تتمة)



 -2تم تسصصصصصجيل دعوى المسصصصصصؤولية بتاريخ  28آذار  2022برقم أسصصصصصاس  459لعام  2022بمحكمة البداية المدنية التجارية بريف
دمشق وذلك :







إلزام الجهة المدعى عليها بأن تسصصصصصصدد للجهة المدعية كافة المبالغ التي تكبدتها الجهة المدعية نتيجة إدارة الجهة المدعى عليها
المخالفة لألصول والقانون وفق ماهو وارد في استدعاء الدعوى مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و لغاية الوفاء التام.
(حيث ورد في اال ستدعاء طلب محا سبة الجهة المدعى عليها تداعيات المبالغ الواردة في تحفظات مدقق الح سابات ال سابق
للشركة عن عام  2020إضافة إلى أية مبالغ وفروقات قد تنجم الحقا ً تكون متعلقة بفترة إدارة هذه المجالس).
إلزام الجهة المدعى عليها بتعويض الج هة المدعية عن األضصصصصصصصرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجهة المدعية والتي نترك
أمر تقدير قيمتها للمحكمة.
حفظ حق الجهة بمطالبة الجهة المدعى عليها بأية مبالغ تسصددها مسصتقبالً وتكون مرتبطة بسصوء إدارة الجهة المدعى عليها من
قبل الهيئة العامة للشصصصصركة في حال حصصصصصوله والالحق لتاريخ إقامة هذه الدعوى متمتعا ً بأية مفاعيل قانونية يمكن أن تحول
دون مطالبة الجهة المدعى عليها بأية مبالغ ستظهر الحقا ً أو تؤثر على صحته.
تضمين الجهة المدعى عليها المرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 .52اعتماد البيانات المالية السنوية

 -3اتخذ مجلس إدارة شصصصركة سصصصيريتل موبايل تيليكوم في جلسصصصته المنعقدة بتاريخ  23آذار  2022القرار بتكليف شصصصركة فيرسصصصت
ادفايزر بتمثيل شصصصصركة سصصصصيريتل موبايل تيليكوم في القضصصصصية التحكيمية المتكونة بين وزارة االتصصصصصاالت والتقانة والهيئة الناظمة
لالتصاالت والبريد كطرف أول وشركة سيريتل موبايل تيليكوم كطرف ثان ،وقد تم تأجيل النظر بالدعوى التحكيمية لجلسة يوم
الثالثاء الموافق لتاريخ  12نيسان .2022
 -4بنا ًء على الكتاب رقم /15/49ص الوارد من مصصصصصصرف سصصصصصورية المركزي في  13كانون الثاني  ،2022باإلشصصصصصارة إلى كتاب
ر ئاسصصصصصصصصة مجلس الوزراء رقم  1/15376تاريخ  23كانون األول  2021حول م تاب عة تنف يذ مشصصصصصصصروع تطوير ودعم ا لدفع
االلكتروني ،المستند إلى المذكرة رقم  8/3765تاريخ  24تشرين الثاني  ،2021وإلى كتاب الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد
رقم /376ص تاريخ  6كانون الثاني  ،2022بخصوص تخفيض الحساب الضامن لكل شركة خلوية من 10,000,000,000
ليرة سصصورية إلى  5,000,000,000ليرة سصصورية ،فقد تم تخفيض رصصصيد الحسصصاب الضصصامن المتعلق بأنشصصطة الدفع االلكتروني
ليصبح  5,000,000,000ليرة سورية خالل عام ( 2022مقابل  10,000,000,000ليرة سورية خالل عام .)2021

تم اعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في  31كانون األول  2021من قبل مجلس اإلدارة في جلسته التي انعقدت يوم  9نيسان
من عام .2022
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