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 مقدمـة
    كمـا فـي  م.م.لشركة سيريتل موبايل تيليكـوم ش زانية العامة المرحلية الموجزة المرفقة قمنا بمراجعة المي 

 الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتـدفقات النقديـة المرحليـة            قوائم وكل من    ٢٠٠٧ حزيران   ٣٠
، يرية اخرىالموجزة للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفس          

، المرحلية الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية            االدارة مسؤول  مجلس ان
 .ان مسؤوليتنا هي اصدار تقرير مراجعة حولها اعتمادا على المراجعة التي نقوم بها

 
 نطاق المراجعـة

مراجعـة المعلومـات الماليـة    "، ٢٤١٠لمراجعة رقم لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات ا  
ليـــة القيـام    تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرح    ".  يقوم بها مدقق الحسابات المستقل     المرحلية التي 

 الماليـة والمحاسـبية، وإتبـاع    األمـور  المسؤولين عن األشخاص، بشكل رئيسي من    باجراء االستفسارات 
وفقاً  نطاق المراجعة أقـل جوهريا من نطاق القيام بالتدقيق          إن. أخرىاجعة   مر وإجراءاتات تحليلية   اجراء

 الهامـة التي   األمور ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع          فإنها،  للمعايير الدوليـة للتدقيق، وبالتالي   
 .الذا  فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنه، يمكن ان يبينها التدقيق

 
 االستنتـاج 

لى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا الى االعتقاد بان البيانات الماليـة المرحلية الموجزة المرفقة ال                استناداً إ 
 م.م.لشركة سيريتل موبايل تيليكـوم ش     تظهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي           

تهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة       المالي وتدفقاته النقدية، للفترة المن     وأدائه ٢٠٠٧ حزيران   ٣٠كما في   
 ) .٣٤(الدولي رقم 

 
 كانون االول من كل عام غير انه تم إعداد البيانات الماليـة المرحليـة               ٣١ في   لشركةلتنتهي السنة المالية    

 .السوريةالمالية واألسواق الموجزة المرفقة ألغراض هيئة األوراق 
                                         

  مكتب الكمال     الجمهورية العربية السورية – دمشق
 الضريبيةلالستشارات المالية و                ٢٠٠٧ تموز ٣٠

       المحاسب القانوني
         فؤاد بازرباشي

                                  

 )سورية(عضو جمعية خريجي المعاهد التجارية  •
 )سورية(عضو جمعية المحاســبين القـانـونيين  •
 )رمص( عضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب •
 عضو جمعية مستشاري اإلدارة •
 محاسب قانوني معتمد لدى هيئة األوراق واألسواق المالية •
 عتمد لدى هيئة اإلشراف على التأمينمحاسب قانوني م •



 شركة سيريتل موبايل تيليكوم
 شركة مساهمة ُمغفلة

 - ٢ - 

  الدخل المرحلية الموجزةقائمة
 

   حزيران ٣٠المنتهيـــة فـي أشهر ـة تللس
٢٠٠٧ ٢٠٠٦   

  إيضاح ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
  

١٤،٠٨١،٩٠٧،٤٦١ ١٨،٣٥٤،٦٥٢،٨٨٦  صافي االيرادات  ٧
)٥،٢٥٠،٧٨١،٧٠٦( )٦،٨٥٠،٩٠٣،٩٦٠(  حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من اإليرادات  

٨،٨٣١،١٢٥،٧٥٥ ١١،٥٠٣،٧٤٨،٩٢٦       حصة سيريتل من اإليرادات 
)١،١٠٤،٨٨٤،٢٥٣( )١،٢٣٠،١٧٠،٥٩٠(  مصاريف الربط مع المؤسسة العامة لالتصاالت  
)١،١٥٧،٨١١،١١٥( )١،٣٦٧،٥١٢،٤٦٦(  مصاريف مباشرة أخرى  

٦،٥٦٨،٤٣٠،٣٨٧ ٨،٩٠٦،٠٦٥،٨٧٠  ليات التشغيلية      اجمالي الدخل من العم 
)١،٣١١،٧٨٧،٢٨٧( )١،٧٩٧،٣٠٤،٩٢٦(  مصاريف ادارية وعمومية  
)٦٠٣،٩٩٩،٧٤٣( )١،٠٢٥،٣٢١،٥٨٠(  مصاريف بيع وتوزيع 

٢٤٤،٤٤٥،٦٠٥ ١٧٤،٤٢٢،٥٣٣  ايرادات اخرى  

٤،٨٩٧،٠٨٨،٩٦٢ ٦،٢٥٧،٨٦١،٨٩٧  
 قبل االستهالك واالطفاء و الفترة     صافي دخل 
 الدخلالفوائد وضريبة 

)١،٩٠٨،٨٧٨،٢٧٦( )٢،٣٥٤،٧٣٤،٤٨٧(  استهالك موجودات ثابتة تشغيلية  
)١٦٤،٤٩٧،١٥٨( )٢٠٥،٥٢٢،٠٥٦(  استهالك موجودات ثابتة ادارية 
)٣٤،٤١٢،٠٧٢( )٣٣،٨٧٤،٣٩٧(  اطفاء موجودات معنوية 
)١٦،١٧١،٢٨٣( )٣٦،٣٤١،٠١٥(  فوائد مدينة 

٢،٧٧٣،١٣٠،١٧٣ ٣،٦٢٧،٣٨٩،٩٤٢   قبل ضريبة الدخلالفترةصافي دخل       
)٤١٥،٩٦٩،٥٢٦( )٥١٣،٥٠٥،٣٦٤(  ضريبة الدخل   

٢،٣٥٧،١٦٠،٦٤٧ ٣،١١٣،٨٨٤،٥٧٨  الفترة     صافي دخل  
  

٦٧،٠٠٠،٠٠٠ ٦٧،٠٠٠،٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم 
  

٣٥,١٨ ٤٦,٤٨  صافي الربح للسهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

رفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها الماإليضاحات إن



 شركة سيريتل موبايل تيليكوم
 شركة مساهمة ُمغفلة
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 الميزانية العامة المرحلية الموجزة
 

٢٠٠٦ كانون األول ٣١    ٢٠٠٧ حزيران ٣٠
 الموجــــــــــودات إيضاح ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

 :الموجودات غير المتداولة 
 صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة ٤ ١٥،٦٠٦،٨٣٢،٧٨٢ ١٦،١٣٤،٤٣٠،٢٠٩
 دفعات على شراء أصول ثابتة وأصول قيد التثبيت  ٢،٥٤٩،٥٣١،٩٣٥ ٢،٠٤٣،١٩٥،٦٤٨
 صافي الموجودات المعنوية  ٥٩٣،١٨٩،٤٢٩ ٧٤١،٤٢٨،١٧٩
 تأمينات نقدية  ١،٦٠٧،٧١٤،٣٥٠ ٩٧٤،٥٦٨،٤٨٣

 استثمار متوفر للبيع  ١،٨٠٢،٥٨٥،٠٠٠ ٢،٠٦٠،٨٣٥،٠٠٠
 استثمار في شركة حليفة  ٥١،٢٣٣،٦٥٧ ٣٥،٢٣٣،٦٥٧
 موجودات ضريبية مؤجلة  ١١،٨٦٦،٩٣١ ١٤،٢٣٧،٠٤٠

 مجموع الموجودات غير المتداولة  ٢٢،٢٢٢،٩٥٤،٠٨٤ ٢٢،٠٠٣،٩٢٨،٢١٦
    
 :الموجودات المتداولة   

 مصاريف مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة أخرى  ١،٢١٦،٢٢٥،٥٨١ ٧٧٧،٥٠١،٧٠٥
 مخزون  ٤٨١،٨٧٦،٣١٥ ٤٢٥،٤٣٣،٦٤١
 ايرادات مستحقة  ٤٥٤،١٠٠،٨٥٥ ٤٥٤،١٠٠،٨٥٥

 افي المدينونص  ١،٧٩٦،٥٩٠،٠٢٥ ١،٦٢٢،٩١٤،١٠٣
 نقد في الصندوق ولدى البنوك  ٤،٣٥٣،٠٧٨،٠٠٤ ٤،٩٦٧،٩٨٣،٢٥٠
 مجموع الموجودات المتداولة  ٨،٣٠١،٨٧٠،٧٨٠ ٨،٢٤٧،٩٣٣،٥٥٤
 مجموع الموجودات   ٣٠،٥٢٤،٨٢٤،٨٦٤ ٣٠،٢٥١،٨٦١،٧٧٠

    
 المطلوبـــات وحقـــوق المساهمين   
 : المساهمينحقوق   

 رأس المال المدفوع ١ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠
 عالوة إصدار  ٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣ ٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣
 احتياطي اجباري  ٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠ ٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠

 احتياطي إختياري ٥ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ١،٢٦٧،٨٩٩،٥٦٩
 ٢٠٠٤االرباح المحجوزة في عام   ٩٨٦،٨١٨،٢٣٨ ٩٨٦،٨١٨،٢٣٨

 األرباح القابلة للتوزيع  ٤،٥٠٩،٦٥٩،٣٤٧ ٥،٢١٩،٨٧٥،٢٠٠
 مجموع حقوق المساهمين  ١٢،١٧٤،٦٧١،٣٧٨ ١٢،٤٧٧،٧٨٦،٨٠٠

    
 المطلوبات طويلة االجل   

 تأمينات العمالء  ٢٤٩،٤٧٣،٢٣٨ ٢١٣،٨٧٦،٧١٥
 مخصص تسليم المشروع  ٣٢٦،٥٧١،٨٧٥ ٢٧١،٠٩٣،٧٥٠

 طويلة األجلض وقر ٦ ٣٧٠،٤٠٤،٧٠٥ -
 رسوم ترخيص  - ٣٧١،٨٨٠،٠٠٠

 سلف المساهمين  ١،٠٩٠،٥٠٩،٩٠١ ١،٣٧٨،٤٤٨،١٥٠
 مجموع المطلوبات طويلة االجل  ٢،٠٣٦،٩٥٩،٧١٩ ٢،٢٣٥،٢٩٨،٦١٥

    
 :متداولةالمطلوبات ال   

 صدة دائنة اخرىمخصصات وار  ٣،٣٩٩،١٤٣،٧٩٩ ٣،٥٧٠،٤٠٠،١٦٣
 ايرادات مؤجلة  ١،٧٩٨،٤٧٢،٦٢٤ ١،٠٦٤،٢١٨،٤٢٤
 أمانات مساهمين  ٣،٣٧٠،٩٩٠،٠٠٠ ٢،٣٨٠،٨٦٠،٠٠٠
 مخصص ضريبة الدخل  ١،٣١٢،٢٢١،٢٥٣ ٨٢١،٠٢٥،٢٠٤

 المستحق للمؤسسة العامة لالتصاالت  ٢،٢٨٤،٢٤٠،٣٧٨ ٢،٠٥٢،٤٤٧،٤٦٦
 ض تستحق خالل عاموأقساط قر ٦ ٤٢٢،٧٥٤،٩٣٢ -

 دائنون  ٣،٧٢٥،٣٧٠،٧٨١ ٥،٦٤٩،٨٢٥،٠٩٨
 المتداولة المطلوباتمجموع   ١٦،٣١٣،١٩٣،٧٦٧ ١٥،٥٣٨،٧٧٦،٣٥٥
 حقوق المساهمينو  المطلوباتمجموع  ٣٠،٥٢٤،٨٢٤،٨٦٤ ٣٠،٢٥١،٨٦١،٧٧٠

  المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معهااإليضاحات إن



 موبايل تيليكومشركة سيريتل 
 شركة مساهمة ُمغفلة

 - ٤ - 

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة
 

  حزيران  ٣٠ـة فـي المنتهيــأشهر ـة تللس
٢٠٠٧ ٢٠٠٦  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
 :التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

٢،٧٧٣،١٣٠،١٧٣ ٣،٦٢٧،٣٨٩،٩٤٢   الدخلقبل ضريبةالفترة صافي دخل 
 :التعديالت

٢،٠٧٣،٣٧٥،٤٣٤ ٢،٥٦٠،٢٥٦،٥٤٣  استهالك موجودات ثابتة  
٣٤،٤١٢،٠٧٢ ٣٣،٨٧٤،٣٩٧  اء موجودات معنويةاطف
٣٦،١٩٧،٢٩٧ ٥٥،٤٧٨،١٢٥  مخصص تسليم المشروع
٢٠،٠١٨،٤٠٣ ٤٨،٤٨٤،٤٨٠  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

     صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير
٤،٩٣٧،١٣٣،٣٧٩ ٦،٣٢٥،٤٨٣،٤٨٧  في بنود رأس المال العامل

)٥٥١،٩٧٦،٦٤٠( )٢٢٢،١٦٠،٤٠٢(  في المدينين ) يادةالز(
)٦،٥٦٤،٥٣٣( )٥٦،٤٤٢،٦٧٤(  في المخزون) الزيادة(
)٢٢٧،٤٢٦،٠٤٨( )٤٣٨،٧٢٣،٨٧٦(  في المصاريف المدفوعة مقدماً ) الزيادة(
)٧٨٠،٠٠٦،١٠٣( )٦٣٣،١٤٥،٨٦٧(  في التأمينات النقدية ) الزيادة(

٣٥٣،٩٧٠،٩٥٣ )١،٩٢٤،٤٥٤،٣١٧(  الزيادة في الدائنين) النقص(
)١،٠٤٨،٩٣٤،٦٥٩( ٢٣١،٧٩٢،٩١٢  المستحق للمؤسسة العامة لالتصاالت في )النقص(الزيادة 

٣٥٤،٢٠٧،٦٢٨ )١٧١،٢٥٦،٣٦٤(  األخرى الدائنة واألرصدةالزيادة في المخصصات  )النقص(
١٨٧،٤٩٦،٩٩٠ ٧٣٤،٢٥٤،٢٠٠  الزيادة في االيرادات المؤجلة 
٥،٠٩٩،٥٣٤ ٣٥،٥٩٦،٥٢٣  الءالزيادة في تأمينات العم

)٣٦،٠٠٠،٠٠٠( )٣٧١،٨٨٠،٠٠٠(  في رسوم التراخيص ) النقص(

٣،١٨٧،٠٠٠،٥٠١ ٣،٥٠٩،٠٦٣،٦٢٢
     صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل 

 الضريبة المدفوعة
)٥٥،٠٨٥،٨٩٠( )١٣،٣٤٥،٢٨٤(  ضريبة الدخل المدفوعة
)٦،٢٦١،٧٤٦( )٦،٥٩٣،٩٢٢(  ات فوائدضريبة الدخل المدفوعة على إيراد

٣،١٢٥،٦٥٢،٨٦٥ ٣،٤٨٩،١٢٤،٤١٦       صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
 

 :التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
)٣،٢٧٠،٩٠١،١٧٧( )٢،٤٢٤،٦٣١،٠٥٠(   والمعنويةثابتةالموجودات ال صافي التغير في

- ٢٤٢،٢٥٠،٠٠٠  اتستثماراال صافي التغير في
)٣،٢٧٠،٩٠١،١٧٧( )٢،١٨٢،٣٨١،٠٥٠(  عمليات االستثمار) المستخدمة في( التدفقات النقدية 

 
 :التدفقات النقدية من عمليات التمويل

)٤٩،١٦٧،٢٩٩( )٢٨٧،٩٣٨،٢٤٩(  في سلف المساهمين) النقص(
)١٢٧،٥٦٧،٣٣٦( ٧٩٣،١٥٩،٦٣٧  ةض بنكيوقرفي  )النقص( الزيادة
)٢،٧٨٩،٦٤٤،٨٣٣( )٢،٤٢٦،٨٧٠،٠٠٠(  توزيعات أرباح مدفوعة
)٢،٩٦٦،٣٧٩،٤٦٨( )١،٩٢١،٦٤٨،٦١٢(  عمليات التمويل ) المستخدمة في(    التدفقات النقدية 
)٣،١١١،٦٢٧،٧٨٠( )٦١٤،٩٠٥،٢٤٦(  في النقد) النقص(    صافي 

٦،٦٣٤،٢٤١،٧٨١ ٤،٩٦٧،٩٨٣،٢٥٠  الفترة بداية -نقد في الصندوق ولدى البنوك 
٣،٥٢٢،٦١٤،٠٠١ ٤،٣٥٣،٠٧٨،٠٠٤  الفترة نهاية -    نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 
 
 
 
 

 
  المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معهااإليضاحات إن



 شركة سيريتل موبايل تيليكوم
 شركة مساهمة ُمغفلة

 - ٣ - 

 قائمة التغييرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة
 

   احتياطي إختياري احتياطي اجباري   عالوة إصدار رأس المال المدفوع 
األرباح المحجوزة 

 المجموع *والقابلة للتوزيع 

 رة سوريـةـلي رة سوريـةـلي رة سوريـةـلي رة سوريـةـلي رة سوريـةـلي ـةرة سوريـلي ٢٠٠٦ حزيران ٣٠ المنتهيـة فـي  أشهرةتللس
١٠،٩٠٤،٣٦٨،٣٢٧ ٥،٩٠١،١٧٤،٥٣٤ -١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠ الفترةرصيد بداية 
 ٢،٣٥٧،١٦٠،٦٤٧ ٢،٣٥٧،١٦٠،٦٤٧ - - - -  الفترةصافي الدخل

 -)١،٢٦٧،٨٩٩،٥٦٩( ١،٢٦٧،٨٩٩،٥٦٩ - - - ختياري اإلالمحول لالحتياطي 
 )٣،٦١٨،٠٠٠،٠٠٠()٣،٦١٨،٠٠٠،٠٠٠( - - - - ٢٠٠٥توزيعات أرباح 

 ٩،٦٤٣،٥٢٨،٩٧٤ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠٩١،٢٦٧،٨٩٩،٥٦٣،٣٧٢،٤٣٥،٦١٢ الفترة     رصيد نهاية 
       
       ٢٠٠٧ حزيران ٣٠ المنتهيـة فـي  أشهرةتللس

١٢،٤٧٧،٧٨٦،٨٠٠ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠١،٢٦٧،٨٩٩،٥٦٩٦،٢٠٦،٦٩٣،٤٣٨ الفترةرصيد بداية 
 ٣،١١٣،٨٨٤،٥٧٨ ٣،١١٣،٨٨٤،٥٧٨ - - - -  الفترةصافي الدخل

 - )٤٠٧،١٠٠،٤٣١( ٤٠٧،١٠٠،٤٣١ - - - ختياري اإلالمحول لالحتياطي 
 )٣،٤١٧،٠٠٠،٠٠٠()٣،٤١٧،٠٠٠،٠٠٠( - - - - ٢٠٠٦ توزيعات أرباح

١٢،١٧٤،٦٧١،٣٧٨ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٤٩٦،٤٧٧،٥٨٥ الفترة     رصيد نهاية 
 

 ليرة سورية تم حجزها بناء على قرار الهيئة العامة وذلك لمواجهة الخالف مع المؤسسة العامة لالتصاالت ٩٨٦،٨١٨،٢٣٨يتضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح المحجوزة والقابلة للتوزيع مبلغ * 
 .حول تاريخ أمر المباشرة

 
 
 
 
 
 
 
 

  المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معهااإليضاحات إن



 موبايل تيليكومشركة سيريتل 
 شركة مساهمة ُمغفلة
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  المرحلية الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٧ حزيران ٣٠
 
 تأسيس وغايات الشركة  -١ 
 
كنولوجيز اس اي وشركة اوراسكوم تيليكوم القابضة   االتفاق بين شركة دريكس ت٢٠٠٠تم خالل العام  -
 و بعد توقيع .)سيريتل( مصر على تأسيس الشركة المشغلة لمشروع الهاتف الخلوي في سوريا –م .م.ش

 بين شركتي دريكس تكنولوجيز اس اي ٢٠٠١ شباط ١٢بتاريخ )  تحويل- تشغيل-بناء(عقد االستثمار 
 مصر من جهة والمؤسسة العامة لالتصاالت من جهة أخرى بهدف –م . م. واوراسكوم تيليكوم القابضة ش
وقد مرت الشركة .  م. تم تأسيس شركة سيريتل موبايل تيليكوم مGSMبناء شبكة اتصاالت خلوية 

 هذا ولقد قامت . والثانية مرحلة المشروع الدائم. األولى هي مرحلة المشروع التجريبي:بمرحلتيــن
الشركة خالل مرحلة المشروع التجريبي ببناء وتشغيل شبكة اتصاالت خلوية على نفقتها الخاصة وبدون 

 على أن تكون جميع اإليرادات من نصيب  ولقد تم االتفاق.تحمل المؤسسة العامة لالتصاالت أي تكلفة
 هو تاريخ ٢٠٠١ شباط ١٤ كما تم اعتبار.المؤسسة العامة لالتصاالت حتى نهاية مرحلة المشروع التجريبي

في حين تم استالم امر .  بداية مرحلة المشروع الدائم٢٠٠١ شباط ١٥نهاية مرحلة المشروع التجريبي و
 .٢٠٠٢ حزيران ٢٩المباشرة بتاريخ 

 
 وسجلت كشركة مساهمة ٢٠٠١لقد تم استكمال إجراءات تسجيل الشركة خالل الربع األخير من عام و

 الجمهورية العربية السورية برأسمال بلغ – داريا –مركزها الرئيسي ريف دمشق ) ٥١٤١(ُمغفلة تحت رقم 
بتاريخ . الواحدللسهم . س. ل٥٠٠ سهما بقيمة اسمية مقدارها ٤٠،٠٠٠ مليون ليرة سورية مقمسا على ٢٠
مقمسا على . س. ل١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ قامت الشركة بزيادة رأس مالها الى ٢٠٠١ كانون االول ٣١

 أقر مجلس ادارة ٢٠٠٤وخالل العام . للسهم الواحد. س. ل٥٠٠ سهما بقيمة اسمية مقدارها ٣،٠٠٠،٠٠٠
 وعدد االسهم االجمالي ٢٥ سهما بحيث أصبحت القيمة االسمية للسهم تساوي ٢٠الشركة قسمة كل سهم الى 

      س العام، قامت الشركة بزيادة رأس مالها وذلك من خالل طرحفوفي ن.  سهما٦٠،٠٠٠،٠٠٠يساوي 
، وقد قامت .)س. ل٢٥القيمة االسمية (للسهم الواحد . س. ل٤٠٠ ماليين سهم لإلكتتاب العام بسعر ٧

حين تم اصدار االسهم للمكتتبين في بداية العام الشركة بتحصيل كامل قيمة االكتتاب خالل العام نفسه، في 
مصاريف مرتبطة باالكتتاب، وتم خصمها . س. ل١٥٨،٠٠٧،٣٠٣، وقد تكبدت الشركة مبلغ ٢٠٠٥

 .من عالوة االصدار) بعد خصم منفعتها الضريبية(بالصافي 
 
هزة االتصاالت  وتسويق واستيراد وتصدير أج،ومن أهم غايات الشركة إنشاء مشاريع الخدمات الخلوية 

 واعداد الدراسات اإللكترونية والقيام بكافة النشاطات والخدمات المتعلقة بها ،)SIM Cards(والرقائق 
 والحصول على أية حقوق أو امتيازات أو تراخيص لتحقيق ،والمساهمة والمشاركة في مشاريع مماثلة

 ويجوز تمديدها ،٢٠٠١رين الثاني  تش١٨ إن مدة الشركة عشرون عاماً تبدأ من تاريخ .غايات الشركة
 .بقرار هيئة عامة غير عادية

 
وتبقى أسهم أعضاء مجلس اإلدارة محجوزة وال يجوز تداولها قبل مضي ستة أشهر على تاريخ نهاية 

ً  بأحكام القانون التجاري السوري  ليرة ٦٠ر٠٠٠ر٠٠٠ بلغت قيمة هذه االسهم وقد .عضويتهم عمال
 . رهنا لمصلحة الشركة وضمانا للمسؤوليات المترتبة على مجلس اإلدارة ويعتبر هذا الحجز.سورية

 
 من قبل مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ  المرحلية الموجزةتمت الموافقة على البيانات المالية 

 .٢٠٠٧تموز  ٢٩
 
 ) تحويل- تشغيل-بناء( على مبدأ M.S.G.عقد استثمار نظام هاتف خلوي  -٢
 

تفاق بين المؤسسة العامة لالتصاالت في الجمهورية العربية السورية وبين كل من شركتي دريكس تم اال
 مصر على االستثمار في نظام هاتف خلوي -م .م.تكنولوجيز اس اي واوراسكوم تيليكوم القابضة ش

)GSM ( على مبدأ) ســات استناداً إلى نظام العقود المطبــق علــى المؤس)  تحويل– تشغيل –بناء
 ٢٠٠١ شباط ١٢بتاريخ ) ١٩٥(العامــة ذات الطابع االقتصادي بموجب المرسوم التنظيمــي رقــم 

 .٢٠٠١ كانون الثاني ١٧ بتاريـخ ١٣٩/١/٣٠ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية رقم 
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  تكملة– المرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٧ حزيران ٣٠
 
  تكملة-)  تحويل- تشغيل-بناء( على مبدأ M.S.G.هاتف خلوي  عقد استثمار نظام -٢
 

 :المالية والمتعلقة بهذه البيانات ومن أهم شروط هذا العقد
 .)لـــ تحوي- تشغيل-بناء(على مبدأ ) GSM(أن تقوم الشركتان باالستثمار في نظام هاتف خلوي  -

 .لعامة لالتصاالتوذلك لقاء تقاسم اإليرادات اإلجمالية للمشروع مع المؤسسة ا
 
 وإدارتها  GSMبتوريد و تركيب التجهيزات الالزمة لبناء شبكة اتصاالت خلويةالشركتان تلتزم  -

 ووفقاً الطلب على الخدمة وحسب ألف مشترك ٨٥٠وتشغيلها و استثمارها وصيانتها بسعة إجمالية قدرها 
ورات العالمية لهذه الخدمة متضمنة التطولمواصفات الفنية واإلضافات المستقبلية لهذه التجهيزات ل

 .المشتركين بمشروع الهاتف الخلوي التجريبي
 
ة من ــعلى النسب التالي) شركة سيريتل( من المشغل )المؤسسة(المؤسسة العامة لالتصاالت  تحصل -

  :االتــالمؤسسة العامة لالتص  معإيراداته اإلجمالية مطروحا منها رسوم الربط
 
 .ث األولىللسنوات الثال % ٣٠ •
 .ةللسنوات الثالث التالي % ٤٠ •
 .)تسع سنوات(للسنوات الباقية  % ٥٠ •
 .لسنوات التمديد، إذا وجدتل % ٦٠ •
 
تلتزم الشركتان بتقديم و تركيب التجهيزات الالزمة للمشروع للبدء بتشغيله واستثماره من قبل المشغل قبل  -

 حزيران ٢٩(ا اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة  وتحدد مدة العقد بخمسة عشر عام.٢٠٠١ شباط ١٤تاريخ 
ويحق لإلدارة تمديد مدة هذا العقد لثالث سنوات أخرى بعد تقديم طلب من المشغل قبل سنة من ) ٢٠٠٢

 .انتهاء العقد
 
محل المستثمرين )  قيد التأسيس بذلك التاريخ–شركة مساهمة ُمغفلة (تحل شركة سيريتل موبايل تيليكوم  -

 .٢٠٠١ شباط ١٥هم وواجباتهم من تاريخ البدء بالتشغيل وذلك اعتباراً من في مسؤوليات
 
 ١٥تحول ملكية المشروع بالكامل إلى المؤسسة العامة لالتصاالت مجانا بعد انتهاء مدة العقد والبالغة  -

 المترتبة ويتحمل المتعهد كافة النفقات، )٢٠٠٢ حزيران ٢٩الموافق (عاماً اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة 
 . على ذلك

 
 :ومن شروط تحويل ملكية المشروع إلى المؤسسة العامة لالتصاالت 

أن يكون المشروع جاهزاً بما في ذلك كافه المواصفات واإلمكانيات التقنية وبما يمكن من استثماره  •
 .لخمس أعوام إضافية

شرة على شكل كفالة مليون دوالر أمريكي في السنة الرابعة ع) ٥٠(زم الشركة بدفع مبلغ تلت •
مصرفية يتم استردادها بعد مرور سنة كاملة على شهادة االستالم الفني و المالي التحويلي المؤقت وتقديم 

 .براءات الذمة المالية الالزمة
 
التأمين (بتقديم عقد تأمين على المشروع و األشغال و المواد الكائنة في  موقع العمل الشركتان  تلتزم -

مسؤوليات المدنية تجاه الغير الصادر عن المؤسسة العامة السورية للتأمين حصرا على أن و ال) الهندسي
يكون ذلك و فقاً للعقود و الشروط النموذجية الموضوعة من قبل المؤسسة المذكورة وذلك خالل شهر من 

 . المؤسسة العامة لالتصاالتتاريخ المباشرة بالتشغيل و حتى تحويل ملكية المشروع إلى 
 
أن تتنازال عن أي عمل أو جزء من األعمال إال بموافقة اإلدارة وهذا ال يعني بأي حال لشركتين  لق ال يح-

 .من األحوال إلزام اإلدارة بأن تدخل في أي عالقة من أي نوع كانت مع المتعهدين الثانويين
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  تكملة– المرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٧ حزيران ٣٠
 
 أسس إعداد البيانات المالية -٣
 
والمتعلق بالتقارير المالية    ٣٤يار المحاسبة الدولي رقم     وفقاً لمع  الموجزة تم اعداد البيانات المالية المرحلية     -

 . المرحلية 
 
للجمهوريـة العربيـة     البيانات المالية والذي يمثل العملـة الرئيـسية          إظهار عملة   ي ه الليرة السورية ان   -

 .السورية
 
 الماليـة الـسنوية      ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات للبيانات      الموجزةان البيانات المالية المرحلية      -

 حزيـران   ٣٠ اشهر المنتهية فـي      ، كما ان نتائج االعمال للستة     ةلتقارير المالي ل الدوليةرييمعاوالمعدة وفقاً لل  
، كما لـم  ٢٠٠٧ كانون االول ٣١المنتهية في  ال تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة        ٢٠٠٧

 و التي يتم اجراءها في نهايـة الـسنة          ٢٠٠٧ حزيران   ٣٠يتم اجراء التخصيص على ارباح الفترة كما في         
  .المالية

 
 تم اعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المتوفرة               -
 .تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات الماليـــةالتي ع وللبي
 
 ان السياسات المالية المحاسبية المتبعة في البيانات المالية المرحلية المـوجزة متماثلـة مـع الـسياسات                  -

 . ٢٠٠٦ كانون االول ٣١المحاسبية التي تم اتباعها للسنة المنتهية في 
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  تكملة–حلية الموجزة  المرإيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٧ حزيران ٣٠
 
       موجودات ثابتة-٧

  :يتكون هذا البند مما يلي
  تجهيـزات خلويـة نقليات  

اجهزة حاسوب  
 المجمـوع اثاث ومفروشات اعمــال مدنيـة واجهزة مكتبية

 ليــرة سوريــةريــةليــرة سو ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة 
      :الكلفة

 ٢٨،٨٣٦،٦٨٢،٧٩٤ ١١٤،٦٢٩،٩٥٨ ٤،٧٣٣،٠٢٢،٧٧٩ ١،٥٣١،٠٩٣،٣١١ ٢٢،٢٠٢،٧٨٤،٨٢٠ ٢٥٥،١٥١،٩٢٦ الفترة  رصيد بداية 
 ٢،٠٤٤،٨٣٣،٦٦٦ ٧،٠٦٤،٧٣٣ ٣٢٣،٧٥٠،٠٦٢ ٣٨٥،٣٤٥،١٥٠ ١،٣١٩،٢٢٣،٨٣٩ ٩،٤٤٩،٨٨٢   اضافات

 )٢٦،٢٦٧،٠٥٨( )٢،٣٣٩،٥٤٠( )٢،٠٤٢،٩٠٦( )١٧،١٩١،٢٠٠( )٢،٤٧٢،٤٦٢( )٢،٢٢٠،٩٥٠(   استبعادات
٣٠،٨٥٥،٢٤٩،٤٠٢ ٥،٠٥٤،٧٢٩،٩٣٥١١٩،٣٥٥،١٥١ ٢٣،٥١٩،٥٣٦،١٩٧١،٨٩٩،٢٤٧،٢٦١ ٢٦٢،٣٨٠،٨٥٨      رصيد نهاية الفترة

  
      :االستهالك المتراكم

 ١٢،٧٠٢،٢٥٢،٥٨٥ ٣١،٧٤٤،٩٤٥ ١،٠١٩،٧٧٧،٥٠٠ ٨٨١،٠٣٨،٢٨٨ ١٠،٦٠٦،٥٦٨،١٩٨ ١٦٣،١٢٣،٦٥٤ الفترة  رصيد بداية 
 ٢،٥٦٠،٢٥٦،٥٤٣ ٥،٧٨٥،٢٠٢ ٢٥١،٥٠٩،٨٨٧ ١٧٣،٨٦٨،٨٢٥ ٢،١٠٣،٢٢٤،٥٩٥ ٢٥،٨٦٨،٠٣٤   اضافات

 )١٤،٠٩٢،٥٠٨( )٩٣٣،٩٩٠( )٥٤٢،١٣٧( )١١،٠٨٠،٧٦٩( )١،٤٦١،٥٨٠( )٧٤،٠٣٢(   استبعادات
١٥،٢٤٨،٤١٦،٦٢٠ ١،٢٧٠،٧٤٥،٢٥٠٣٦،٥٩٦،١٥٧ ١٢،٧٠٨،٣٣١،٢١٣١،٠٤٣،٨٢٦،٣٤٤ ١٨٨،٩١٧،٦٥٦      رصيد نهاية الفترة

  
  صافي القيمة الدفترية كما في 

١٥،٦٠٦،٨٣٢،٧٨٢ ٣،٧٨٣،٩٨٤،٦٨٥٨٢،٧٥٨،٩٩٤ ١٠،٨١١،٢٠٤،٩٨٤٨٥٥،٤٢٠،٩١٧ ٧٣،٤٦٣،٢٠٢ ٢٠٠٧ حزيران ٣٠

  
  صافي القيمة الدفترية كما في 

٢٠٠٦ كانون األول ٣١  ١٦،١٣٤،٤٣٠،٢٠٩ ٣،٧١٣،٢٤٥،٢٧٩٨٢،٨٨٥،٠١٣ ١١،٥٩٦،٢١٦،٦٢٢٦٥٠،٠٥٥،٠٢٣ ٩٢،٠٢٨،٢٧٢



 موبايل تيليكومشركة سيريتل 
 شركة مساهمة ُمغفلة

 - ٩ - 

  تكملة– المرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٧ حزيران ٣٠
 
 االحتياطي االختياري -٥
 

يرة ل ٤٠٧،١٠٠،٤٣١مبلغ  تخصيص ٢٠٠٧ايار  ٢٤أقرت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد في 
 .ليرة سورية ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠االحتياطي االختياري مساٍو لرأسمال الشركة والبالغ  بحيث يصبح سورية

 
  قروض طويلة األجل-٦
 

 ليـرة   ٩٠٣،٩٠٠،٠٠٠قامت الشركة خالل بداية العام الحالي بالحصول على قرضين بنكيين بقيمة إجمالية             
يتم سداده على   %) ١٠( سورية بفائدة سنوية قدرها       مليون ليرة  ٧٥٠تبلغ قيمة القرض األول      حيث   .سورية
) ليـرة سـورية    ١٥٣،٩٠٠،٠٠٠ما يعادل   ( مليون دوالر    ٣ ته قيم  فتبلغ أما القرض الثاني  ،  شهرا ٢٤فترة  

 علما أن بدء التسديد للقرض األول قد بدأ منـذ           ، شهرا ٣٦يتم سداده على فترة     %) ٨,٥(بفائدة سنوية قدرها    
 .٢٠٠٧ اذار ٢٦منذ والثاني  ٢٠٠٧ نيسان ١٥
 

ليـرة   ٤٢٢،٧٥٤،٩٣٢مبلغا وقدره    ٢٠٠٧حزيران   ٣٠قصيرة األجل كما في     مجموع األقساط   وقد بلغت   
 .سورية

 
 صافي االيرادات -٧
 

 :يتكون هذا البند مما يلي 
 حزيران  ٣٠المنتهيـــة فـي أشهر ـة تللس 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة 

 ٨،٦١٢،٦٥١،٠٧٥ ٨،٢٩٨،٥٤٧،٢٧٥  الدفع الحقةإيرادات
 ٦،٣٩٤،١٩٣،٤٢٥ ١٠،٤١٥،٧٥٢،١٨٨  مسبقة الدفعإيرادات
 - ٨،٠١٣،٨٠٧ رنتاالنت إيرادات

 )٩٢٤،٩٣٧،٠٣٩( )٣٦٧،٦٦٠،٣٨٤( خصم مبيعات
 ١٤،٠٨١،٩٠٧،٤٦١ ١٨،٣٥٤،٦٥٢،٨٨٦ 

 
 التزامات ممكن أن تطرأ -٨
 

 مليون دوالر ١٨لشركة بتاريخ البيانات المالية التزامات ممكن أن تطرأ تتمثل بكفالة بنكية بمبلغ كان على ا
  . ليرة سورية٨٤٨،٥٩٨،٥٤٨ مقابل تأمينات نقدية بمبلغأمريكي 

 
 مليون دوالر امريكي في السنة الرابعة عشر على شكل كفالة بنكية ٥٠كما يتوجب على الشركة دفع 

 عام كامل من تاريخ اصدار شهادة القبول الفنية المالية المؤقتة وبعد تقديم براءة الذمة عد انقضاءبمستردة 
 .المالية المطلوبة

 
 

 


	SYdisclosure1-half2007
	SYdisclosure2-half2007
	SYdisclosure3-half2007
	SYdisclosure4-half2007
	SYdisclosure5-half2007
	SYdisclosure6-half2007

