




ايضاح
2006 2007

 ليــرة سوريـــة ليــرة سوريـــة

31,722,429,597 39,395,168,549 29 صافي االيرادات 

(11,873,881,535) (14,851,905,223) 30 حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من اإليرادات (تقاسم االيرادات) 

19,848,548,062 24,543,263,326      حصة سيريتل من اإليرادات

(2,361,275,945) (2,841,031,503) مصاريف الربط مع المؤسسة العامة لالتصاالت 

(2,413,471,473) (2,916,065,916) 31 مصاريف مباشرة أخرى 

15,073,800,644 18,786,165,907      اجمالي الدخل من العمليات التشغيلية 

(3,509,144,243) (4,070,235,432) 32 مصاريف ادارية وعمومية 

(1,311,291,142) (1,574,462,143) 33 مصاريف بيع وتوزيع

10,253,365,259 13,141,468,332      صافي دخل السنة قبل االستهالك واالطفاء و الفوائد وضريبة الدخل

(4,054,207,695) (4,775,421,085) 7 استهالك موجودات ثابتة تشغيلية 

(344,299,421) (435,517,316) 7 استهالك موجودات ثابتة ادارية

(69,868,062) (74,456,947) 8 اطفاء موجودات معنوية

330,216,327 267,178,659 34 ايرادات اخرى 

(17,516,028) (145,540,122) 35 فوائد مدينة

6,097,690,380 7,977,711,521      صافي دخل السنة قبل ضريبة الدخل

(906,271,907) (1,111,586,831) 36 ضريبة الدخل للسنة

-                       (188,474,851) 37 ضريبة الدخل عن سنة 2001

5,191,418,473 6,677,649,839      صافي دخل السنة

67,000,000 67,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

77.48 99.67 صافي الربح للسهم

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها

للسنـة المنتهيـــة فـي 31 كانون األول 

شركة سيريتل موبايل تيليكوم
شركة مساهمة مغفلة

الجمهورية العربية السورية - دمشق
قائمة الدخل



  احتياطي إختيارياحتياطي اجباري  عالوة إصداررأس المال المدفوعللسنة المنتهيـة فـي 31 كانـون االول 2006
األرباح المحجوزة 
المجموعوالقابلة للتوزيع *

 ليــرة سوريـــة ليــرة سوريـــة ليــرة سوريـــة ليــرة سوريـــة ليــرة سوريـــة ليــرة سوريـــة

5,901,174,53410,904,368,327                    -1,675,000,0002,490,693,793837,500,000رصيد بداية السنة

5,191,418,4735,191,418,473                    -                    -                   -                   -صافي الدخل

                    -(1,267,899,569)1,267,899,569                    -                   -                   -المحول لالحتياطي إختياري 

(3,618,000,000)(3,618,000,000)                    -                    -                   -                   -توزيعات أرباح
1,675,000,0002,490,693,793837,500,0001,267,899,5696,206,693,43812,477,786,800     رصيد نهاية السنة

للسنة المنتهيـة فـي 31 كانـون االول 2007

1,675,000,0002,490,693,793837,500,0001,267,899,5696,206,693,43812,477,786,800رصيد بداية السنة

6,677,649,8396,677,649,839                    -                    -                   -                   -صافي الدخل

                    -(407,100,431)407,100,431                    -                   -                   -المحول لالحتياطي إختياري 

(3,417,000,000)(3,417,000,000)                    -                    -                   -                   -توزيعات أرباح
1,675,000,0002,490,693,793837,500,0001,675,000,0009,060,242,84615,738,436,639     رصيد نهاية السنة

* يتضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح المحجوزة والقابلة للتوزيع مبلغ 986,818,238 ليرة سورية تم حجزها بناء على قرار الهيئة العامة وذلك لمواجهة الخالف مع المؤسسة العامة لالتصاالت حول تاريخ أمر المباشرة.

شركة سيريتل موبايل تيليكوم

قائمة التغييرات في حقوق المساهمين
الجمهورية العربية السورية دمشق -

شركة مساهمة مغفلة

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها



2006 2007
 ليــرة سوريـــة ليــرة سوريـــة

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل:
6,097,690,380 7,977,711,521   صافي الدخل قبل الضريبة

التعديالت :
4,398,507,116 5,210,938,401   استهالك موجودات ثابتة  

69,868,062 74,456,947   اطفاء موجودات معنوية
83,593,750 94,156,250   مخصص تسليم المشروع
2,877,115 (11,426,463)   (ارباح) خسائر بيع أصول ثابتة
1,311,015 7,913,861   استثمار في شركة حليفة

17,516,028 145,540,122   فوائد مدينة
95,376,923 79,069,187   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

     صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير
10,766,740,389 13,578,359,826       في بنود رأس المال العامل

(639,925,684) (429,903,618)   (الزيادة) في المدينين 
4,129,319 (26,224,631)   (الزيادة) النقص في االيرادات المستحقة

(126,187,222) (53,763,025)   (الزيادة) في المخزون
(164,889,415) (69,015,390)   (الزيادة) في المصاريف المدفوعة مقدماً والحسابات المدينة األخرى
(395,278,742) (674,717,761)   (الزيادة) في التأمينات النقدية 
1,581,943,276 (2,750,838,996)   (النقص) الزيادة في الدائنين
(843,785,772) 430,759,397   الزيادة (النقص) المستحق للمؤسسة العامة لالتصاالت
1,567,244,183 2,631,769,595   الزيادة في المخصصات واالرصدة الدائنة االخرى

392,615,720 240,751,122   الزيادة في االيرادات المؤجلة 
24,335,656 58,591,700   الزيادة في تأمينات العمالء

(33,120,000) (371,880,000)   (النقص) في رسوم التراخيص 

12,133,821,708 12,563,888,219      صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل الضريبة المدفوعة
(964,080,695) (885,330,437)    ضريبة الدخل المدفوعة

-                      (188,474,851)    ضريبة الدخل المدفوعة عن سنة 2001
(8,466,868) (10,940,999)    ضريبة الدخل المدفوعة على ايرادات فوائد

11,161,274,145 11,479,141,932      صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار:
(6,130,359,083) (7,047,306,392)   صافي التغير في الموجودات الثابتة

(31,298,771) 29,896,553   صافي التغير في الموجودات المعنوية
(2,060,835,000)   استثمار متوفر للبيع                      -

-                      (11,695,101)   استثمار في شركة حليفة

(8,222,492,854) (7,029,104,940)  التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات االستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل:
(127,567,336) 595,212,302   قروض

354,921,792 (230,827,301)  (النقص) الزيادة في سلف المساهمين
(188,224) (145,540,122)   الفوائد المدفوعة

(4,832,206,054) (5,797,860,000)   توزيعات أرباح مدفوعة

(4,605,039,822) (5,579,015,121)     التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التمويل 

(1,666,258,531) (1,128,978,129)     صافي (النقص) في النقد
6,634,241,781 4,967,983,250   نقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية السنة

4,967,983,250 3,839,005,121      نقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية السنة

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها

للسنـة المنتهيـــة فـي 31 كانون األول 

شركة سيريتل موبايل تيليكوم
شركة مساهمة مغفلة

دمشق - الجمهورية العربية السورية
قائمة التدفقات النقدية



ولقد تم استكمال إجراءات تسجيل الشركة خالل الربع األخير من عام 2001 وسجلت كشركة مساهمة مغفلة تحت رقم (5141) 

مركزها الرئيسي ريف دمشق – داريا – الجمهورية العربية السورية برأسمال بلغ 20 مليون ليرة سورية مقمسا على 40,000 

سهما بقيمة اسمية مقدارها 500 ل.س. للسهم الواحد. بتاريخ 31 كانون االول 2001 قامت الشركة بزيادة رأس مالها الى 

1,500,000,000 ل.س. مقمسا على 3,000,000 سهما بقيمة اسمية مقدارها 500 ل.س. للسهم الواحد. وخالل العام 2004 

أقر مجلس ادارة الشركة قسمة كل سهم الى 20 سهما بحيث أصبحت القيمة االسمية للسهم تساوي 25 وعدد االسهم االجمالي 

يساوي 60,000,000 سهما. وفي نقس العام، قامت الشركة بزيادة رأس مالها وذلك من خالل طرح 7 ماليين سهم لإلكتتاب 

العام بسعر 400 ل.س. للسهم الواحد (القيمة االسمية 25 ل.س.)، وقد قامت الشركة بتحصيل كامل قيمة االكتتاب خالل العام 

نفسه، في حين تم اصدار االسهم للمكتتبين في بداية العام 2005، وقد تكبدت الشركة مبلغ 158,007,303 ل.س. مصاريف 

مرتبطة باالكتتاب، وتم خصمها بالصافي (بعد خصم منفعتها الضريبية) من عالوة االصدار.

وتبقى أسهم أعضاء مجلس اإلدارة محجوزة وال يجوز تداولها قبل مضي ستة أشهر على تاريخ نهاية عضويتهم عمالً  بأحكام 
القانون التجاري السوري . كما بلغت قيمة هذه االسهم 000ر000ر60 ليرة سورية . ويعتبر هذا الحجز رهنا لمصلحة الشركة 

وضمانا للمسؤوليات المترتبة على مجلس اإلدارة .

تمت الموافقة على البيانات المالية المرفقة من قبل مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ________ على أن تتم 
الموافقة الحقا من قبل الهيئة العامة للمساهمين.

1-  تأسيس وغايات الشركة

تم خالل العام 2000 االتفاق بين شركة دريكس تكنولوجيز اس اي وشركة اوراسكوم تيليكوم القابضة  ش.م.م – مصر على 
تأسيس الشركة المشغلة لمشروع الهاتف الخلوي في سوريا (سيريتل) . و بعد توقيع عقد االستثمار (بناء- تشغيل- تحويل) 

بتاريخ 12 شباط 2001 بين شركتي دريكس تكنولوجيز اس اي واوراسكوم تيليكوم القابضة ش. م. م – مصر من جهة 
والمؤسسة العامة لالتصاالت من جهة أخرى بهدف بناء شبكة اتصاالت خلوية GSM  ، تم تأسيس شركة سيريتل موبايل 

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

المؤسسة العامة لالتصاالت أي تكلفة . ولقد تم االتفاق على أن تكون جميع اإليرادات من نصيب المؤسسة العامة لالتصاالت 
حتى نهاية مرحلة المشروع التجريبي . كما تم اعتبار14 شباط 2001 هو تاريخ نهاية مرحلة المشروع التجريبي و15 شباط 

2001 بداية مرحلة المشروع الدائم. في حين تم استالم امر المباشرة بتاريخ 29 حزيران 2002.

 SIM) ومن أهم غايات الشركة إنشاء مشاريع الخدمات الخلوية ، وتسويق واستيراد وتصدير أجهزة االتصاالت والرقائق
Cards) ، واعداد الدارات اإللكترونية والقيام بكافة النشاطات والخدمات المتعلقة بها والمساهمة والمشاركة في مشاريع مماثلة ، 

والحصول على أية حقوق أو امتيازات أو تراخيص لتحقيق غايات الشركة . إن مدة الشركة عشرون عاماً تبدأ من تاريخ 18 
تشرين الثاني 2001 ، ويجوز تمديدها بقرار هيئة عامة غير عادية.



هـ- تحل شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة مساهمة مغفلة – قيد التأسيس بذلك التاريخ) محل المستثمرين في مسؤولياتهم 
وواجباتهم من تاريخ البدء بالتشغيل وذلك اعتباراً من 15 شباط 2001.

ج- تحصل المؤسسة العامة لالتصاالت (المؤسسة) من المشغل (شركة سيريتل) على النسب التالية من إيراداته اإلجمالية 
مطروحا منها رسوم الربط مع المؤسسة العامة لالتصاالت  :

• 30 % للسنوات الثالث األولى .
• 40 % للسنوات الثالث التالية .

• 50 % للسنوات الباقية (تسع سنوات) .
• 60 % لسنوات التمديد ، إذا وجدت .

د- تلتزم الشركتان بتقديم و تركيب التجهيزات الالزمة للمشروع للبدء بتشغيله و استثماره من قبل المشغل قبل تاريخ 14 شباط 
2001 . وتحدد مدة العقد بخمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة (29 حزيران 2002) ويحق لإلدارة تمديد مدة هذا 

العقد لثالث سنوات أخرى بعد تقديم طلب من المشغل قبل سنة من انتهاء العقد .

2-  عقد استثمار نظام هاتف خلوي G.S.M. على مبدأ (بناء- تشغيل- تحويل)

تم االتفاق بين المؤسسة العامة لالتصاالت في الجمهورية العربية السورية وبين كل من شركتي دريكس تكنولوجيز اس اي 
واوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م - مصر على االستثمار في نظام هاتف خلوي (GSM) على مبدأ (بناء – تشغيل – تحويل) 

استناداً إلى نظام العقود المطبــق علــى المؤسســات العامــة ذات الطابع االقتصادي بموجب المرسوم التنظيمــي 
رقــم (195) بتاريخ 12 شباط 2001 ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية رقم 139/1/30 بتاريـخ 17 كانون الثاني 2001 .

ومن أهم شروط هذا العقد والمتعلقة بهذه البيانات المالية:

أ- أن تقوم الشركتان باالستثمار في نظام هاتف خلوي (GSM) على مبدأ (بناء- تشغيل- تحويل) ، وذلك لقاء تقاسم اإليرادات 

اإلجمالية للمشروع مع المؤسسة العامة لالتصاالت.

ب- تلتزم الشركتان بتوريد و تركيب التجهيزات الالزمة لبناء شبكة اتصاالت خلوية GSM  وإدارتها وتشغيلها و استثمارها 

وصيانتها بسعة إجمالية قدرها 850 ألف مشترك وحسب الطلب على الخدمة ووفقاً للمواصفات الفنية واإلضافات المستقبلية لهذه 

التجهيزات والتطورات العالمية لهذه الخدمة متضمنة المشتركين بمشروع الهاتف الخلوي التجريبي.



أ- أسس إعداد البيانات المالية:

* تظهر البيانات المالية بالليرة السورية

ب- تحقق اإليرادات:

1- يتم قيد رسوم تشغيل الخطوط بالقيمة العادلة لألصول المستلمة او التي سيتم استالمها ويتم االعتراف بها عند تقديم الخدمة 
(عند تفعيل العميل على البرنامج المستخدم) .

2- يتم قيد خصومات المبيعات كمبلغ مطروح من اإليرادات عند منحها .

3- يتم قيد إيرادات المكالمات بالقيمة العادلة لألصول المستلمة أو التي سيتم استالمها عند تقديم الخدمة وعلى أساس االستحقاق 
. أما إيرادات المكالمات التي لم يصدر بها فواتير تقيد كإيرادات مستحقة كما في نهاية السنة المالية . 

4- يتم قيد إيرادات المكالمات من بطاقات الشحن ( بطاقات مدفوعة مقدما) بالقيمة العادلة لألصول المستلمة بناء على عدد 
الدقائق المستخدمة خالل السنة من هذه البطاقات في حين يتم قيد الدقائق غير المستخدمة كإيرادات غير متحققة بتاريخ الميزانية 

العامة. وتسجل الوحدات غير المستخدمة كإيرادات عند انتهاء فترة السماح الممنوحة.

5- يتم قيد إيرادات الخدمات األخرى بالقيمة العادلة لألصول المستلمة عند تقديم الخدمة على أساس االستحقاق .

 بناء على تعليمات هيئة االوراق المالية، تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة 
حولها وذلك للمرة االولى مما نجم عنه إعادة اصدار أرقام المقارنة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. إن أثر تطبيق تلك 

المعايير ملخص في االيضاح رقم (38)

ز-  ال يحق للشركتين أن تتنازال عن أي عمل أو جزء من األعمال إال بموافقة اإلدارة وهذا ال يعني بأي حال من األحوال إلزام 
اإلدارة بأن تدخل في أي عالقة من أي نوع كانت مع المتعهدين الثانويين. 

ح- تلتزم الشركتان بتقديم عقد تأمين على المشروع و األشغال و المواد الكائنة في  موقع العمل (التأمين الهندسي) و 
المسؤوليات المدنية تجاه الغير الصادر عن المؤسسة العامة السورية للتأمين حصرا على أن يكون ذلك و فقاً للعقود و الشروط 
النموذجية الموضوعة من قبل المؤسسة المذكورة وذلك خالل شهر من تاريخ المباشرة بالتشغيل و حتى تحويل ملكية المشروع 

إلى المؤسسة العامة لالتصاالت. 

3- أهم السياسات المحاسبية

و- تحول ملكية المشروع بالكامل إلى المؤسسة العامة لالتصاالت مجانا بعد انتهاء مدة العقد والبالغة 15 عاماً اعتباراً من تاريخ 

أمر المباشرة (الموافق 29 حزيران 2002) , ويتحمل المتعهد كافة النفقات المترتبة 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.

• تلتزم الشركة بدفع مبلغ (50) مليون دوالر أمريكي في السنة الرابعة عشرة على شكل كفالة مصرفية يتم استردادها بعد مرور 

سنة كاملة على شهادة االستالم الفني و المالي التحويلي المؤقت وتقديم براءات الذمة المالية الالزمة.

2-  عقد استثمار نظام هاتف خلوي G.S.M. على مبدأ (بناء- تشغيل- تحويل) - تكملة



ج- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

د- المخزون:

هـ- موجودات معنوية:

و- تأمينات العمالء:

ز- الموجودات الثابتة:

ح- ضريبة الدخل:

ط- االستثمار في شركة حليفة:

يتـــم اخـذ مـخصص للديــون المشكـوك فـي تحصيلهـا عندما يتبين لإلدارة عدم إمكانية تحصيل هذه الذمم ، ويؤخذ                
المخصص الالزم في بيان الدخل.

يظهر مخزون بطاقات المشتركين بالكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما اقل ، وتحدد الكلفة بطريقة المتوسط المرجح.

يتم إطفاء الموجودات المعنوية سنوياً بموجب طريقة القسط الثابت حسب العمر اإلنتاجي المقدر لها على مدى                 15 سنة ، وذلك   
ابتداءاً من تاريخ حصول الشركة على أمر المباشرة        (29 حزيران   2002) . وفي حال حصول تدني في قيمتها يتم تسجيل قيمة        

التدني في بيان الدخل.

تظهر تأمينات العمالء بالقيمة االسمية حيث ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه              . لذلك تظهر هذه التأمينات كمطلوبات    
غير متداولة في تاريخ الميزانية العامة.

تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة وتستهلك بطريقة القسط الثابت بنسب سنوية تتراوح بين              10% و 25% بناءاً على أعمارها  
, وعندما يقل المبلغ الممكن استرداده من اي من الموجودات الثابتة عن صافي قيمتها الدفترية يتم تخفيض قيمة                     اإلنتاجية 

الموجودات الثابتة الى القيمة القابلة لالسترداد و تسجل خسارة التدني في بيان الدخل.

) بطريقة حقوق الملكية، والتي تقضي     يتم االعتراف باالستثمار في الشركة السورية األلمانية لإلتصاالت         (قيمة الحصة  24%
باإلعتراف اوليا باالستثمار بسعر التكلفة، ويتم زيادة أو إنقاص المبلغ المسجل لالعتراف بحصة الشركة من أرباح أو خسائر                   
الجهة المستثمر بها بعد تاريخ الشراء     . ويتم اإلعتراف بحصة الشركة من أرباح أو خسائر الشركة المستثمر بها في حساب الربح             

أو الخسارة للشركة . وتخفض التوزيعات المستلمة من الجهة المستثمر بها من حساب االستثمار.

3- أهم السياسات المحاسبية - تكملة

تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل من أرباح الفترة وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات النافذة في الجمهورية العربية                 
% . باإلضافة إلى ما سبق تقوم الشركة بأخذ مخصص لقاء الضرائب            السورية وعلى اساس نسبة ضريبة الدخل بواقع        14

المؤجلة على أساس التقديرات للمنافع المستقبلية وذلك بناءا على نسبة الضريبة المفروضة في سنة احتسابها.



ي- االستثمار المتوفر للبيع:

ك- العمالت األجنبية:

ل- مخصص تسليم المشروع:

أ   - معايير وتفسيرات سارية المفعول في الفترة الحالية:

لم يؤدي تبني هذه التفسيرات الي تغييرات في السياسات المحاسبية للشركة.

يتم أخذ مخصص سنوي لتسليم المشروع في بيان الدخل وفقاً لمبدأ مجموع عدد السنوات المعكوسة، والتي من خاللها يكون 
المخصص المأخوذ في السنوات االخيرة أكبر منه في السنوات االولى، على ان يتم اإلنتهاء من بناء المخصص في سنة 2017

أ- تفسير التقارير المالية الدولي رقم (7) تطبيق اسلوب اعادة التقييم تحت معيار المحاسبة الدولي رقم (29) التقارير المالية في 
اقتصاديات التضخم الزائد.

ب- تفسير التقارير المالية الدولي رقم (8) نطاق معيار التقارير المالية الدولي رقم (2) الدفعة على اساس الحصة.
ج- تفسير التقارير المالية رقم (9) اعادة تقييم المشتقات المتضمنة.

د- تفسير التقارير المالية رقم (10) التدني والتقارير المالية المرحلية.

أ-التقارير المالية الدولي رقم 7 – االدوات المالية : االفصاح .
ب- تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 1 – ايضاح رأس المال .

4-  تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والمعدلة

تبنت الشركة ، في السنة الحالية، المعايير المحاسبية والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، والتي أصبحت 
سارية المفعول اعتباراً من أول كانون الثاني 2007:

3- أهم السياسات المحاسبية - تكملة

يسجل االستثمار في شركة هيتس يونيتل مبدئيا بالتكلفة زائدا التكاليف المتعلقة مباشرة بحيازة ذلك االستثمار. بعد اإلعتراف 
األولي، يعاد قياس اإلستثمار بالقيمة العادلة، وفي حال كان ال يمكن قياسها بشكل موثوق به يتم قياسها بالتكلفة. تؤخذ األرباح أو 
الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة قياس االستثمارات المتاحة للبيع مباشرة إلى حقوق الملكية ضمن "احتياطي القيمة العادلة" 

وذلك حتى يتم بيع االستثمار أو تحصيل قيمته أو استبعاده أو عند تحديد انخفاض في قيمة االستثمار وفي هذه الحالة يتم إدراج 
الخسائر أو األرباح المتراكمة التي تم إدراجها سابقا في "احتياطي القيمة العادلة" في حقوق الملكية ضمن بيان الدخل. ويتم 

اإلعتراف بالتوزيعات المستلمة في بيان الدخل للشركة

يتم تحويل العمليات بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية حسب األسعار السائدة بتاريخ تلك العملية ، ويجري تحويل الموجودات 
والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية حسب أسعار الصرف في نهاية السنة . كما يتم قيد الفروقات الناتجة 

عن هذا التحويل في بيان الدخل.

إن تبني معيار التقارير المالية الدولي رقم (7) والتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (1) جاء لتوسيع االفصاحات المقدمة 
في هذه البيانات المالية فيما يتعلق باالدوات المالية للشركة وادارة راس المال .

كما أن هناك أربع تفسيرات صادرة عن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية سارية المفعول منذ الفترة الحالية . وهي كما يلي :



ب - المعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد:

*  تطبق إبتداء من أول كانون الثاني 2009.
** تطبق إبتداء من أول آذار 2007 .

*** تطبق إبتداء من أول كانون الثاني 2008.

ج- مخاطر االئتمان: وتتضمن إحتمالية التعرض للخسارة الناجمة عن عدم وفاء المشتركين بالتزاماتهم تجاه الشركة.

6-  األحكام المحاسبية الهامة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

لدى تطبيق سياسات الشركة المحاسبية ، يطلب من إدارة الشركة إجراء اإلجتهادات والتقديرات واإلفتراضات حول القيم الدفترية 
للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف وأيضاً تقدير وتقييم المبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية والتي تعتبر غير 

واضحة من المصادر األخرى .  كما تعتمد التقديرات واإلفتراضات المرتبطة بها على المدة التاريخية والعوامل األخرى التي 
تعتبر مناسبة. هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات بسبب التغيرات الناتجة عن ظروف وأوضاع هذه التقديرات 

بالمستقبل.

أ- معيار التقارير المالية الدولي رقم (2) : الدفعات على اساس الحصة (تعديالت)*
ب- معيار التقارير المالية الدولي رقم (3) : إندماج األعمال (تعديالت) *

ج- معيار التقارير المالية الدولي رقم (8) : القطاعات التشغيلية *
د- معيار المحاسبة الدولي رقم (1) : عرض البيانات المالية (تعديالت) *

ي- التفسير رقم (13) : برامج والء الزبائن ****
و- • التفسير رقم (14) : معيار المحاسبة الدولي رقم (19) ، حد األصل ذو المنفعة المحددة والحد األدنى من متطلبات التمويل 

وتفاعالتها ***

**** تطبق إبتداء من أول تموز 2008 .

4-  تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والمعدلة - تكملة

كانت المعايير والتفسيرات التالية صادرة بتاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية ولكن لم يتم تطبيقها بعد:

هـ- معيار المحاسبة الدولي رقم (23) : تكاليف اإلقتراض (تعديالت) *
و- معيار المحاسبة الدولي رقم (27) : البيانات المالية الموحدة والمنفصلة (تعديالت) *

ز- التفسير رقم (11) : معيار التقارير الدولي رقم (2) ، معامالت أسهم الخزينة للمجموعة **
ح- التفسير رقم (12) : ترتيبات إمتياز الخدمات ***

ب- مخاطر اسعار الفائدة: وتتضمن إحتمالية التعرض للخسارة الناجمة عن التغير في القيمة العادلة لالصول او لاللتزامات 
المالية نتيجة لتغير اسعار الفوائد

5-  السياسات المالية الدارة المخاطر وأهدافها

تتوقع إدارة الشركة أن يتم تطبيق كل من المعايير والتفسيرات المبينة أعاله في البيانات المالية عند تاريخ سريان كل منها دون 
أن تحدث هذه المعايير والتفسيرات أية أثر مادي على البيانات المالية للشركة.

وتراجع التقديرات واإللتزامات الخاصة بها بشكل مستمر.  وتستدرك مراجعات التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها 
مراجعة التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة أو فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر على 

كل من الفترات الحالية والفترات المستقبلية .

تتبع الشركة سياسات الدارة المخاطر المالية المختلفة ضمن استراتيجية محددة حيث تتولى إدارة الشركة رقابة وضبط المخاطر 
وإجراء التوزيع االستراتيجي األمثل لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. ويندرج ضمن تلك المخاطر االتي:

َأ- مخاطر القطع: وتتضمن إحتمالية التعرض للخسارة الناجمة عن التغير في قيمة االصول او االلتزامات المالية نتيجة لتغير 
اسعار الصرف



وبرأي إدارة الشركة فإن التقديرات واإلفتراضات الهامة في البيانات المالية معقولة وهي تشمل بشكل رئيسي ما يلي:

6-  األحكام المحاسبية الهامة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات - تكملة

أ-  يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري الشركة والتي 
بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمـل حدوثها في المستقبل ، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكـل دوري.

ب-  يتم تكوين مخصص لقاء الديون المشكوك في تحصيلها و قطع الغيار على اسس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة الشركة 
لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية  .

ج-  تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية اعتمادا 
على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني في بيان الدخل.

َد-  تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اي تدني في قيمتها ويتم اخذ هذا التدني (ان 
وجد) في بيان الدخل.

هـ- تقوم الشركة بتصنيف بعض االصول كموجودات متوفرة للبيع واالعتراف بالتغير في قيمتها العادلة ضمن حقوق 
المساهمين. عند انخفاض القيمة العادلة فان االدارة تقوم بوضع فرضيات لتحديد اذا كان هذا االنخفاض تدني في قيمة االستثمار 

ويجب االعتراف بة في بيان الدخل .

و- تقوم إدارة الشركة بتقدير ضريبة الدخل وفقاً للقوانين سارية المفعول بما في ذلك إحتساب صافي مدى التعرض للضريبة 
المتوقعة لكل بند ضريبي وتقدير الفروقات المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة لبعض بنود البيانات المالية المعدة وفقاً لمعايير 
التقاريير المالية الدولية وألغراض التقارير الضريبية المحلية.  كما يتم تسجيل الموجودات الضريبية المؤجلة للمدى الذي يمكن 
 خالله اإلستفادة منها، وتعتمد اإلستفادة من الموجودات الضريبية المؤجلة على إمكانية الشركة تحقيق دخل خاضع للضريبة كاف

إلستغالل تلك الموجودات الضريبية المؤجلة .



يتكون هذا البند مما يلي:

اجهزة حاسوب
واجهزة مكتبيةنقليات 

ليــرة سوريــةليــرة سوريــةليــرة سوريــةليــرة سوريــةليــرة سوريــةليــرة سوريــة

الكلفة:

255,151,92622,202,784,8201,531,093,3114,733,022,779114,629,95828,836,682,794  رصيد بداية السنة
15,621,7612,287,601,967572,918,239369,104,24413,603,9843,258,850,195  اضافات

(44,417,363)(2,396,490)(1,596,031)(24,909,154)(8,907,155)(6,608,533)  استبعادات
264,165,15424,481,479,6322,079,102,3965,100,530,992125,837,45232,051,115,626     رصيد نهاية السنة

االستهالك المتراكم:

163,123,65410,606,568,198881,038,2881,019,777,50031,744,94512,702,252,585  رصيد بداية السنة
51,861,5814,241,119,999371,850,892534,301,08511,804,8445,210,938,401  اضافات

(30,156,587)(962,462)(519,793)(18,585,766)(6,997,670)(3,090,896)  استبعادات
211,894,33914,840,690,5271,234,303,4141,553,558,79242,587,32717,883,034,399     رصيد نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية كما في

٣١52,270,8159,640,789,105844,798,9823,546,972,20083,250,12514,168,081,227 كانون األول ٢٠٠٧

صافي القيمة الدفترية كما في

٣١92,028,27211,596,216,622650,055,0233,713,245,27982,885,01316,134,430,209 كانون األول ٢٠٠٦

2020251010نسبة االستهالك السنوية %

المجمــــــوع

7-  موجودات ثابتة

 تجهيــــــــزات 
اثاث ومفروشاتاعمـــــال مدنيــــةخلويــــــــــــة



٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

290,012,415308,791,505مجموع الموجودات

(161,984,603)(127,450,344)مجموع المطلوبات
(146,806,902)(162,562,071)مجموع حقوق المساهمين

(308,791,505)(290,012,415)مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

219,276,482516,255,946صافي االيرادات 
7,801,699(34,000,882)صافي (خسارة) دخل السنة

يمثل هذا البند االستثمار في شركة هتس يونيتل (المشغل الخلوي الثالث في اليمن)، بواقع 10% من رأسماها والبالغ 190 مليون 
دوالر امريكي. وقد بدأت التشغيل التجاري بدأ من العام 2008.

يمثل هذا البند االستثمار في الشركة السورية االلمانية لإلتصاالت، بواقع 24% من رأسماها. وهي شركة محدودة المسؤولية 
مسجلة تحت رقم 5707 بتاريخ 3 نيسان 2003، وتهدف الشركة إلقامة منشأة لصناعة أجهزة شبكات االتصال الرقمية المتكاملة 

ISDN واجهزة شبكات النفاذ الالسلكية WLL بانواعها. وقد قامت الشركة خالل العام 2007 بزيادة رأسمالها الى 200 مليون 
ليرة سورية.

وقد كان ملخص البيانات المالية للشركة الحليفة كانت كالتالي:

8-  صافي الموجودات المعنوية

11-  استثمار في شركة حليفة

للسنـــة المنتهيـة فــي 

يمثل هذا البند رسوم الترخيص في مجال 900 – 1800 ميغاهيرتز ، التي تم الحصول عليهـا مـن المؤسسـة العامـة 
لالتصـاالت بموجـب القـرار رقـم (9) بتاريـخ 10 كانون الثاني 2001 ومطالبتها رقم 1180/5/35 بتاريخ 18 تشرين 
األول 2002. هذا ويتم إطفاء رسوم الترخيص المذكورة على مدى (15) سنة على طريقة القسط الثابت ابتداءاً من تاريخ أمر 
المباشـرة والذي حصلت عليه الشركة كما في 29 حزيران 2002. كما يتضمن تكلفة برمجيات يتم إطفاءها على مدى (4) 

سنوات على طريقة القسط الثابت.

9-  تأمينات نقدية 

يمثل هذا البند أرصدة تأمينات نقدية مقابل كفالة مصرفية بقيمة 18 مليون دوالر أمريكي مقدمة من إحد البنوك لصالح المؤسسة 
العامة لالتصاالت بموجب اتفاقية (بناء – تشغيل – تحويل) الموقعة مع المؤسسة .

10-  استثمار متوفر للبيع



٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

94,913,597126,515,058الرصيد في بداية السنة
(31,601,461)(31,601,461)المبالغ المحررة

63,312,13794,913,597الرصيد في بداية السنة
%15%15معدل ضريبة الدخل
9,496,82114,237,040  رصيد نهاية السنة

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

14,237,04018,977,259الرصيد في بداية السنة
(4,740,219)(4,740,219)المطفأ خالل السنة (إيضاح 26 و36 )

9,496,82114,237,040  رصيد نهاية السنة

يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

514,380,394489,918,840إيجارات مدفوعة مقدماً
142,622,16280,022,855دفعات مقدمة

86,937,62488,203,733إعالنات مدفوعة مقدماً
11,520,54117,451,929مصاريف صيانة مدفوعة مقدماً

6,712,20510,100,793أيرادات فوائد مستحقة
7,711,63053,722,760أقساط تأمين مدفوعة مقدماً

17,863,72513,475,743أجور الوصالت الميكروية المدفوعة مقدما
58,768,81424,605,052أخرى

846,517,095777,501,705  المجموع

إن رصيد ضرائب الدخل المؤجلة ناجم عن الفروقات الزمنية المؤقتة لمصاريف االكتتاب، والتي يجب استهالكها على خمس 
سنوات حسب انظمة ضريبة الدخل المعمول بها، في حين يتم تخفيض كامل قيمة المصاريف من عالوة اصادر االسهم صافية 

من منفعتها الضريبية حسب المعايير الدولية للتقاريير المالية. وقد تـم احتسابـها علـى أساس نسبة ضريبـة دخل قدرها 
%15 وذلك بناءا على نسبة الضريبة المفروضة في سنة احتسابها. إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنـــة المنتهيـة فــي 

ولقد كانت الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة خالل السنة كما يلي :

12-  موجودات ضريبية مؤجلة

13-  مصاريف مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة أخرى

للسنـــة المنتهيـة فــي 



يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

224,627,266205,547,872قطع غيار
36,691,92256,019,348بطاقات هواتف المشتركين / اشتراكات مدفوعة مقدماً
31,756,21534,178,685بطاقات هواتف المشتركين / اشتراكات الحقة الدفع

65,053,94257,429,724بطاقات شحن / اشتراكات مدفوعة مقدماً
2,029,4083,804,378بطاقات شحن / اشتراكات الحقة الدفع

51,938,71722,967,593بطاقات في الطريق
67,099,19645,486,041قرطاسية ومواد أخرى

479,196,666425,433,641  المجموع

يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

إيرادات مستحقة عن:
317,923,017282,670,166   المكالمات الشهرية
95,814,34799,501,050   االشتراكات الشهرية

(SMS) 30,439,13635,048,887   الرسائل القصيرة
27,566,92232,493,387   الخدمات اإلضافية وإيرادات أخرى

8,582,0644,387,365   التجوال
480,325,486454,100,855  المجموع

يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

1,224,552,0691,134,823,796ذمم مشتركين
(428,687,509)(488,454,507)ينزل : مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها *

736,097,562706,136,287     صافي ذمم مشتركين
216,766,695184,584,524ذمم مشغلو الهاتف الجوال

764,888,663645,732,937ذمم أطراف ذات عالقة - إيضاح (40)
177,623,72512,567,521ذمم موزعين
41,848,83347,631,926ذمم موظفين
36,523,05626,260,908ذمم أخرى
1,973,748,5341,622,914,103  المجموع

16-  صافي المدينون

15-  إيرادات مستحقة

14  مخزون

* تعتبر الشركة ان الذمم المشكوك في تحصيلها هي تلك التي يزيد عمرها عن 120 يوما والتي قد بلغت 488,454,507 ليرة 
سورية. مع العلم انه لم يتم اطفاء أي من الذمم المدينة حتى تاريخه.



يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

101,299,690125,763,941نقد في الصندوق
3,737,705,4314,842,219,309نقد لدى البنوك  *

3,839,005,1214,967,983,250  المجموع

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

213,876,715189,541,059الرصيد في بداية السنة
122,730,42478,224,315تأمينات جديدة

(53,888,659)(64,138,724)تأمينات مستردة – الغاء الخدمة
272,468,415213,876,715  رصيد نهاية السنة

19-  احتياطي إختياري

17-  نقد في الصندوق ولدى البنوك

18-  احتياطي إجباري

20-  تأمينات العمالء 

يتكون هذا البند من تأمينات مدفوعة من قبل العمالء عند االشتراك ، وهي مستردة عند إلغاء االشتراك ودفع جميع المستحقات 
والفواتير . ولقد كانت حركة أرصدة التأمينات لسنة 2006 و2007 كما يلي:

للسنـــة المنتهيـة فــي 

أقرت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد في 24 ايار 2007 تخصيص مبلغ 407,100,431 ليرة سورية بحيث يصبح 
االحتياطي االختياري مساوٍ لرأسمال الشركة والبالغ 1,675,000,000 ليرة سورية.

* يتضمن رقم المقارنة مبلغ 1,995,900,559 ليرة سورية تمثل تأمينات لدى حسابات الشركة في اليمن وتم تسويتها خالل 
بداية العام 2007، وقد ظهرت من ضمن الدائنون. إيضاح رقم (28)

وفقاً لبنود تأسيس الشركة وقانون التجارة السوري ، يتوجب علـى الشركـة أن تقتطـع 10% من أرباحها الصافية لالحتياطي 
اإلجباري حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي نصف رأسمالها المصدر.



 السنة المقيد على السنة
 ليــرة سوريــة

للسنة 11,718,7502002

للسنة 32,989,5832003

للسنة 55,885,4172004

للسنة 86,906,2502005

للسنة 83,593,7502006

للسنة 94,156,2502007

للسنوات 2008 وما بعد2,069,750,000

2,435,000,000

يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

1,249,255,2301,110,285,036رسوم إدارة مستحقة - إيضاح (40)
3,046,574,324928,013,043مخصص ألصول في الطريق
230,819,787163,868,399مخصص مكافآت موظفين

123,698,00298,864,000مخصص أجور حماية الترددات
196,285,43829,528,617مخصص بنى تحتية

168,701,742640,456,127مخصص رسوم استخدام الدارات
7,587,9008,106,800مصاريف استشارات مستحقة
82,666,95787,390,812مخصص التزامات محتملة

97,177,106117,818,584مخصص أجور كهرباء وإيجار واشغال األبراج
273,410,720199,656,102مخصص حوافز مبيعات

725,992,552186,412,643أخرى
6,202,169,7583,570,400,163  المجموع

23-  مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

21-  مخصص تسليم المشروع

وفقاً للبند (8) من اتفاقية (بناء, تشغيل , تمويل) الموقعة ما بين سيرتيل والمؤسسة العامة لالتصاالت (االدارة) , فان ملكية 
المشروع ستؤول لالدارة دون اي تكاليف في نهاية اتفاقية العقد والذي مدته 15 عاماً اعتباراً من تاريخ المباشرة في العام 2017 

. كما سيتم هذا التحويل وفقاًً لشرط محدد ينص على ان المشروع كامل الجاهزية وبوضع يسمح باالستثمار لخمسة سنوات 
اخرى بما في ذلك كل المواصفات الفنية والقدرات المضافة لمعدات شبكة االتصاالت الخلوية لدى التحويل لالدارة . و بناءا عليه 

فان كفالة التسليم التي سيتم تسليمها في السنة 14  بمبلغ 50 مليون دوالر أمريكي سيتم االحتفاظ بها حتى اصدار أخر تقارير 
مالية واصدار شهادة الموافقة  الفنية على تحويل المشروع لالدارة.

 كما افاد مستشار الشركة القانوني , في ظل ممارسة االعمال الحالية في سوريا , بأنه من غير المحتمل ان تكون الشركة قادرة 
على استرداد كفالة التسليم دون ان يكون هنالك قرار محكمة لصالح الشركة. ولذلك فقد تم بناء مخصص تسليم المشروع لمبدأ 

مجموع عدد السنوات المعكوسة و بمبلغ 50 مليون دوالر أمريكي. هذا وسيترتب على هذه الطريقة رفع قيمة المخصص بمبالغ 
أكبر في السنوات الالحقة عنه في السنوات األولى و ذلك حسب الجدول األتي:

يمثل هذا البند حساب جاري المهندس رامي مخلوف رئيس مجلس اإلدارة والذي يتكون من مبالغ بالدوالر األمريكي واليورو 
والليرة السورية، وقد تم تسديد كامل الرصيد خالل بداية العام 2008.

22-  سلف المساهمين



يتكون هذا البند من إيرادات غير متحققة ناتجة عن مكالمات ورسوم اشتراكات البطاقات المدفوعة مقدماًً. 

كانت الحركة على حساب مخصص ضريبة الدخل كما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

821,025,204892,041,078الرصيد في بداية السنة
1,100,645,832897,805,040مخصص ضريبة الدخل للسنة (إيضاح 36)

(892,041,078)(821,025,204)ضريبة دخل مدفوعة
(72,039,617)(64,305,233)سلف ضريبة دخل مدفوعة

(4,740,219)(4,740,219)منافع ضريبية مؤجلة مطفاة خالل السنة (إيضاح 12)
1,031,600,380821,025,204  رصيد نهاية السنة

يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

1,826,249,4422,010,413,627ذمم موردين
609,928,1203,473,681,282ذمم أطراف ذات عالقة - إيضاح (40)

28,831,16121,107,355مشغلو الهاتف الجوال
433,977,379144,622,834أخرى

2,898,986,1025,649,825,098  المجموع

28-  دائنون

25-  أمانات مساهمين

أقرت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد في 24 ايار 2007 توزيع 51 ليرة سورية للسهم الواحد. وقد تم تسديد كل 
االرباح التي اقرت الهيئة توزيعها خالل العام 2007.

للسنـــة المنتهيـة فــي 

26-  مخصص ضريبة الدخل  

27-  قرض طويل األجل

24-  إيرادات مؤجلة 

قامت الشركة خالل بداية العام الحالي بالحصول على قرضين بنكيين بقيمة إجمالية 903,900,000 ليرة سورية. حيث تبلغ 
قيمة القرض األول 750 مليون ليرة سورية بفائدة سنوية قدرها (10%) يتم سداده على فترة 24 شهرا, أما القرض الثاني فتبلغ 

قيمته 3 مليون دوالر (ما يعادل 153,900,000 ليرة سورية) بفائدة سنوية قدرها (8.5%) يتم سداده على فترة 36 شهرا، 
علما أن بدء التسديد للقرض األول قد بدأ منذ 15 نيسان 2007 والثاني منذ 26 اذار 2007.



يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧

ليــرة سوريــةليــرة سوريــة
17,372,863,24817,395,775,398ايرادات الحقة الدفع
23,703,236,71015,751,159,695ايرادات مسبقة الدفع

                     -46,438,757ايرادات الجيل الثالث واالنترنيت (عالمي)
(1,424,505,496)(1,727,370,166)خصم مبيعات 

39,395,168,54931,722,429,597  صافي االيرادات

يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

987,656,5261,030,208,070مصاريف بنى تحتية
604,506,022470,822,694إيجارات
523,437,971307,033,820صيانة

387,441,302295,196,036مصاريف الترابط مع شركات األخرى
372,826,882265,034,271تكلفة الدعم وبطاقات هواتف المشتركين والشحن المباعة

40,197,21345,176,582أخرى
2,916,065,9162,413,471,473  المجموع

31-  مصاريف مباشرة أخرى

30-  حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من اإليرادات (تقاسم االيرادات)

للسنـــة المنتهيـة فــي 

29-  اإليرادات - بالصافي

للسنـــة المنتهيـة فــي 

 تحصل المؤسسة العامة لالتصاالت (المؤسسة) من المشغل (شركة سيريتل) على النسب التالية من إيراداته اإلجمالية مطروحا 
منها رسوم الربط مع المؤسسة العامة لالتصاالت  :

• 30 % للسنوات الثالث األولى .
• 40 % للسنوات الثالث التالية .

• 50 % للسنوات الباقية (تسع سنوات) .
• 60 % لسنوات التمديد ، إذا وجدت .



يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
ليــرة سوريــةليــرة سوريــة

1,380,176,5141,111,635,036أتعاب االدارة ورسوم الخدمات
960,635,661778,405,737رواتب وأجور ومكافات

374,978,949236,154,658مخصص مصاريف مختلف عليها *
249,059,285222,587,374سفر واقامة وبريد
170,477,185176,960,688ايجارات ومنافع

124,004,672224,936,059أتعاب مهنية ودراسات وأبحاث
79,069,18795,376,923مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

94,156,25083,593,750مخصص تسليم المشروع
96,728,36979,084,706حماية ونظافة

39,755,87153,963,425قرطاسية ومطبوعات ومواد مختلفة
45,927,27948,650,946رسوم بنكية ورسوم كفالة بنكية

47,194,82442,981,023صيانة
70,606,05740,892,250رسوم حكومية

35,237,46040,093,183تدريب
29,061,44525,751,484تأمين

433,11621,717,534تبرعات
272,733,308226,359,467أخرى

4,070,235,4323,509,144,243  المجموع

32-  مصاريف ادارية وعمومية

للسنـــة المنتهيـة فــي 

* يمثل هذا المبلغ مخصص لقاء مبالغ مطلوبة من بعض موظفي الشركة مقابل مصاريف مختلف عليها. وقد بلغ اجمالي 
المخصصات المأخوذة كما في 31 كانون االول 2007 مبلغا وقدره 730,492,477 ليرة سورية.



يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

1,025,347,275780,040,965عموالت الموزعين
482,109,064481,675,625دعاية واعالن

67,005,80449,574,552أخرى
1,574,462,1431,311,291,142  المجموع

يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

158,561,732137,183,982فوائد بنكية
104,824,045134,296,095مخصصات انتفت الحاجة إليها

3,792,88258,736,250أخرى
267,178,659330,216,327  المجموع

يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

7,263,90717,327,804فائدة على سلف المساهمين (ايضاح 22)*
                     -80,429,383فائدة على توزيعات ارباح

57,846,832188,224فائدة على قرض طويل االجل (ايضاح 27)
145,540,12217,516,028  المجموع

للسنـــة المنتهيـة فــي 

* يمثل هذا البند الفائدة على سلف المساهمين بمعدل 7% للمبالغ الممنوحة بالليرة السورية وبمعدل 6% للمبالغ الممنوحة 
باليورو والدوالر األمريكي.

34-  ايردات أخرى

للسنـــة المنتهيـة فــي 

للسنـــة المنتهيـة فــي 

35-  فوائد مدينة

33-  مصاريف بيع وتوزيع



 إن تفاصيل مصروف ضريبة الدخل هي كما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

1,100,645,832897,805,040مخصص ضريبة الدخل للسنة (إيضاح 26)
10,940,9998,466,867ضريبة دخل على ايرادات فوائد

1,111,586,831906,271,907  المجموع

أ- ادارة مخاطر راس المال

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

14,343,835,37215,538,776,355مجموع المطلوبات قصيرة االجل
1,957,648,8432,235,298,615مجموع المطلوبات طويلة االجل

16,301,484,21517,774,074,970مجموع المطلوبات

15,738,436,63912,477,786,800مجموع حقوق المساهمين

1.041.42 نسبة مطلوبات الى حقوق المساهمين

للسنـــة المنتهيـة فــي 

38-  التزامات ممكن أن تطرأ

كان على الشركة بتاريخ البيانات المالية التزامات ممكن أن تطرأ تتمثل بكفالة بنكية بمبلغ 18 مليون دوالر أمريكي مقابل 
تأمينات نقدية بمبلغ 974,568,483 ليرة سورية (ايضاح 9) . 

 كما يتوجب على الشركة دفع 50 مليون دوالر امريكي في السنة الرابعة عشر على شكل كفالة بنكية مستردة بعد انقضاء عام 
كامل من تاريخ اصدار شهادة القبول الفنية المالية المؤقتة وبعد تقديم براءة الذمة المالية المطلوبة .

قدمت الشركة بيان ضريبة دخل لدائرة ضريبة الدخل في مديرية مالية (داريا) للفترة منذ بدء التشغيل بتاريخ 15 شباط 2001 و 
لغاية 31 كانون األول 2001 وللسنة المنتهية في 31 كانون االول 2002 و 2003 و 2004 و 2005 و2006. باالضافة 

لذلك قامت الشركة خالل العام 2007 بدفع ضريبة الدخل عن العام 2006 .

36-  ضريبة الدخل 

39 - االدوات المالية

تقوم الشركة بادارة راس المال للتأكد من ان الشركة ستكون قادرة على االستمرار وتعظيم العائد الصحاب المصالح من خالل 
تحقيق التوزان االمثل بين الدين وحقوق الملكية . هذا وتبقى سياسة الشركة الكلية بدون تغير منذ العام 2006 .

37-  ضريبة الدخل عن سنة 2001

خالل الربع الثالث من هذا العام قامت الشركة بتسديد مبلغ 188,474,851 ليرة سورية ناتجة عن فروقات ضريبية تعود لسنة 
2001 (إضافة إلى الضريبة المسددة سابقا عن عام 2001 والبالغة 32,849,511 ليرة سورية). وقد قامت الشركة بتقديم 

االعتراضات الضريبية الالزمة على هذه الفروقات إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية.

ويتألف هيكل راس المال من النقد وما في حكمه وحقوق ملكية عائدة لمساهمي الشركة مكونة من راس المال وعالوة رأس المال 
واالحتياطات واالرباح المدورة كما هو مبين بااليضاحات. وتحافظ الشركة على نسبة مطلوبات الى حقوق المساهمين بحيث 

تكون اقل من 1.5. والتي كانت على النحو التالي:



ب- ادارة مخاطر العمالت االجنبية

ويظهر الجدول التالي االصول وااللتزامات المالية بالعمالت االجنبية كما بتاريخ البيانات المالية:

٣١ كانون األول ٣١٢٠٠٦ كانون األول ٢٠٠٧
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

  االصول
            2,659,537,871            2,340,070,075دوالر امريكي

              440,987,084            1,555,368,910يورو
3,895,438,985          3,100,524,955          

االلتزامات
            1,887,577,797              892,185,023دوالر امريكي

            1,601,797,097            1,431,511,012يورو
2,323,696,035          3,489,374,894          

ج- ادارة خطر السيولة 

تتوقع الشركة الوفاء بالتزاماتها من خالل التدفقات النقدية التشغيلية.

د- مخاطر سعر الفائدة 

هـ- مخاطر االئتمان 

ز- القيمة العادلة لالدوات المالية

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

مخاطر سعر الفائدة هي المخاطر المتعلقة بالتغير بقيمة االداة المالية نتيجة للتغيرات بمعدالت الفائدة السوقية . وتدار مخاطر 
اسعار الفائدة  عن طريق اإلحتفاظ بخليط مناسب من القروض ذات األسعار الثابتة والعائمة.

ان مخاطر العمالت االجنبية ناجمة عن تغير اسعار االدوات المالية نتيجة التغير في اسعار الصرف. وتتمركز العمالت االجنبية 
التي تقوم الشركة باستعمالها في الدوالر االمريكي واليورو.

ويتم ادارة خطر التعرض للتذبذب في اسعار صرف العمالت االجنبية من خالل مراقبة اسعار الصرف المستمرة ومن خالل 
احتفاظ بقطع بالعمالت االجنبية كاف لتغطية عمليات الشركة من دون التأثر الكبير بالتغير باسعار الصرف.

مخاطر السيولة , والتي تعرف ايضاً بمخاطر التمويل ، هي المخاطر التي تتمثل بالصعوبة التي ستواجهها المنشأة فيما يتعلق 
بتوفير االموال للوفاء بااللتزامات وتقوم الشركة بادارة مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على إحتياطيات وتسهيالت والرقابة 

المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة وموائمة استحقاقات الموجودات المالية مع المطلوبات المالية. كما ان جزء من اموال 
الشركة مستثمر بارصدة في الصندوق ولدى البنوك وهي جاهزة للوفاء بمتطلبات التمويل قصير ومتوسط االجل وادارة السيولة.

تعتقد ادارة الشركة انها ال تتعرض لمخاطر اسعار فائدة كبيرة كون ان الشركة يتوفر لديها سيولة نقدية و بالتالي التغير في اسعار 
الفائدة سيكون لة تأثير غير مادي على نتائج الشركة. باالضافة الى ان أي تغير في سعر الفائدة يتوقع ان يكون غير مادي.

مخاطر االئتمان تتعلق بمخاطر اخفاق الطرف االخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسائر للشركة . هذا وتتبع الشركة سياسة 
التعامل مع اطراف مؤهلة ائتمانياً باالضافة للحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسباً، وذلك من اجل تخفيف خطر الخسائر 

المالية الناتجمة عن عدم الوفاء بااللتزامات .

ان معظم اصول الشركة المالية تتكون من النقد، ارصدة لدى البنوك، ذمم دمينة وذمم اخرى. هذا وتقوم الشركة بوضع النقد والودائع 
لدى المؤسسات المالية بعد دراسة وتقييم بعناية لهذة المؤسسات المالية.

وتتكون الذمم المدينة من المشتركين المحليين وشركات التجوال الدولية. ويتم تحصيل تامينات نقدية من الزبائن ذوي التاريخ االئتماني 
الخطر، وبالتالي، فأن الشركة تتعرض لمخاطر ائتمانية متدنية.



مشتريات موجوداتمصاريــــفحساب جاري مساهممخصصـــاتدائنـــون دفعات مقدمة مدينـون
 ليــرة سوريــة ليــرة سوريــةليــرة سوريــةليــرة سوريــة ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

                    -                    -1,147,620,849                  -                   -              -            -حساب جاري مساهم
29,259,064160,623,557                  -                  -1,886,70158,466,89046,640شركة قلعي للصناعات (شركة شقيقة)

                    -578,189,277                  -                  -105,740,858300,64727,083,753شركة سيريتل للخدمات واالستشارات (شركة شقيقة) *
                    -                    -                  -                  -                   -              -33,571,713الشركة السورية االلمانية لالتصاالت (شركة حليفة)

                    -                    -                  -                  -                   -              -183,366,294شركة هنس يونيتل (استثمار متوفر للبيع)
9,808,655                    -                  -                  -567,400              -            -شركة الما (شركة شقيقة)

                    -945,829,793                  -                  -408,304,50170,000,000115,464,639شركة ادارة سيريتل (شركة شقيقة) *
5,362,7503,752,919                  -                  -1,387,24713,975,0001,148,916شركة راماك (شركة شقيقة)

                    -                    -                  -                  -360,376,810              -            -شركة راماك - المنطقة الحرة (شركة شقيقة)
33,206,470700,000                  -                  -                   -              -11,338,054شركة نينار (شركة شقيقة)

                    -                    -                  -                  -                   -              -11,808,089شركة شام القابضة (شركة شقيقة)
                    -70,000,000                  -                  -                   -              -3,249,888شركة أي-تيك (شركة شقيقة)

                    -26,406,290                  -                  -2,132,412              -            -شركة اس تي اس (شركة شقيقة)
8,212,645525,206                  -                  -1,337,262              -            -شركة انترنت كافية (شركة شقيقة)

                    -1,378,826,514                  -1,249,255,230                   -              -            -شركة اس تي اس - اوف شور (شركة شقيقة)
                    -4,415,150                  -                  -                   -              -            -شركة المدينة (شركة شقيقة)

                    -33,835,020                  -                  -2,795,182              -            -شركة S-Tel - موزع (شركة شقيقة)
                    -571,505                  -                  -571,505              -            -شركة Protel - موزع (شركة شقيقة)

63,00031,806,502                  -                  -115,947,6889,018,137            -شركة سوريانا (شركة شقيقة)
449,593,472                    -                  -                  -245,026,5571,979,200            -شركة انتركونستراكت (شركة شقيقة)

43,071,930203,518,257                  -                  -217,082,97329,428,255            -شركة اس تي تي (شركة شقيقة)
1,067,425200,021,452                  -                  -23,379,61446,456,021            -شركة مارت (شركة شقيقة)

                    -41,313,838                  -                  -11,510,929              -            -شركة بروميديا (شركة شقيقة)
                    -                    -                  -                  -11,059              -4,235,319شركات أخرى

764,888,663744,179,369609,928,1201,249,255,2301,147,620,8493,199,630,6711,060,350,020

* قامت الشركة بتوقيع اتفاقتين مع شركة سيريتل لالستشارات والخدمات وشركة سيريتل لالدارة بمبلغ 000ر750 ليرة سورية و000ر600 ليرة سورية على التوالي. وبناءاً على هاتين االتفاقتين، ستقوم الشركتان شركة سيريتل لالستشارات والخدمات وشركة سيريتل لالدارة 
بتزويد الشركة بالقوى البشرية وتأجير مواقع الخليوي والسيارات والدعاية باالضافة لخدمات اخرى.

40- أطراف ذات عالقة

ان تفاصيل األرصدة والمعامالت مع االطراف ذات العالقة 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2007 كمــا فــي 31 كانــــــون األول 2007




