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  ةقائمة الدخل المرحلية الموجز
  

    حزيران 30المنتهيـــة فـي أشهر ـة تللس
2007 2008   

ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة إيضاح  
  

18,354,652,886 21,603,872,995  صافي االيرادات  7
)6,850,903,960( )8,223,368,755(  حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من اإليرادات  

11,503,748,926 13,380,504,240  حصة سيريتل من اإليرادات      
)1,230,170,590( )1,370,645,991(  ت مصاريف الربط مع المؤسسة العامة لالتصاال 
)1,367,512,466( )1,832,651,173(  مصاريف مباشرة أخرى  

8,906,065,870 10,177,207,076  اجمالي الدخل من العمليات التشغيلية       
)1,797,304,926( )1,967,504,575(  مصاريف ادارية وعمومية  
)1,025,321,580( )704,285,206(  مصاريف بيع وتوزيع 

6,083,439,364 7,505,417,295  
قبل االستهالك واالطفاء و  الفترةصافي دخل      

 الفوائد وضريبة الدخل
)2,594,130,940( )2,926,388,082(   واطفاءات اتاستهالك 

174,422,533 37,718,372  ايرادات اخرى 
)36,341,015( )25,071,180(  فوائد مدينة 

3,627,389,942 4,591,676,405  قبل ضريبة الدخل الفترةدخل صافي       
)513,505,364( )646,053,417(  ضريبة الدخل   

          - )94,234,461(  ضريبة الدخل عن سنوات سابقة 

3,113,884,578 3,851,388,527  الفترةصافي دخل       
  

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

46.48 57.48  الربح للسهم صافي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها اإليضاحات إن
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  قائمة التغييرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة
  

 احتياطي إختياري   احتياطي اجباري عالوة إصدار   رأس المال المدفوع 
األرباح المحجوزة 

 المجموع *والقابلة للتوزيع 

       2007حزيران  30المنتهيـة فـي  أشهر ةتسلل
 12,477,786,800 6,206,693,438 1,267,899,569 837,500,000 2,490,693,793 1,675,000,000الفترةرصيد بداية 
 3,113,884,578 3,113,884,578----الفترة صافي الدخل

)407,100,431(407,100,431 - - - ختياري اإلالمحول لالحتياطي    - 
)3,417,000,000( - - - - 2006 توزيعات أرباح  )3,417,000,000(

 12,174,671,378 5,496,477,585 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 1,675,000,000 الفترةرصيد نهاية      
       
       2008حزيران  30المنتهيـة فـي  أشهر ةتللس

 15,738,436,639 9,060,242,846 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 1,675,000,000الفترةرصيد بداية 
 3,851,388,527 3,851,388,527----الفترة صافي الدخل

)5,025,000,000( - - - - 2007 توزيعات أرباح  )5,025,000,000(

 14,564,825,166 7,886,631,373 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 1,675,000,000 الفترةرصيد نهاية      
  

ليرة سورية تم حجزها بناء على قرار الهيئة العامة وذلك لمواجهة الخالف مع المؤسسة العامة لالتصاالت  986,818,238يتضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح المحجوزة والقابلة للتوزيع مبلغ * 
  .خ أمر المباشرةحول تاري
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  قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة
  

   حزيران  30المنتهيـــة فـي أشهر ـة تللس
2007 2008  

ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة  
:التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

3,627,389,942 4,591,676,405 الدخل قبل ضريبةالفترة صافي دخل 
 :التعديالت

2,594,130,940 2,926,388,082  واطفاءات اتاستهالك
55,478,125 مخصص تسليم المشروع 55,466,588
48,484,480 10,829,527 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

بل التغيرصافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل ق     
6,325,483,487 7,584,360,602 في بنود رأس المال العامل

)222,160,402( )113,856,869(  في المدينين ) الزيادة( 
)56,442,674( 59,677,865  في المخزون) الزيادة(النقص 
)438,723,876( )168,619,455(  في المصاريف المدفوعة مقدماً ) الزيادة(
)633,145,867( 799,934,786  في التأمينات النقدية ) الزيادة(النقص 
)1,924,454,317( 281,272,669  في الدائنين) النقص(الزيادة 

231,792,912 255,800,929 المستحق للمؤسسة العامة لالتصاالتفي الزيادة 
)171,256,364( )2,062,661,338(  في المخصصات واألرصدة الدائنة األخرى )النقص(

734,254,200 551,177,249 الزيادة في االيرادات المؤجلة 
35,596,523 10,201,045 الزيادة في تأمينات العمالء

)371,880,000(  في رسوم التراخيص ) النقص(    -

3,509,063,622 7,197,287,483
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل      

 الضريبة المدفوعة
)19,939,206( )1,129,674,129(  ضريبة الدخل المدفوعةاجمالي 

3,489,124,416 6,067,613,354  صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل     
 

:التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
)2,424,631,050( )1,578,625,474(  والمعنوية ثابتةالموجودات ال صافي التغير في 

242,250,000 )490,965,810(  اتستثماراال صافي التغير في
)2,182,381,050( )2,069,591,284(  عمليات االستثمار) المستخدمة في(التدفقات النقدية  

 
:التدفقات النقدية من عمليات التمويل

)287,938,249( )1,145,686,713(  في سلف المساهمين) النقص(
793,159,637 )214,629,514(  ةض بنكيوي قرف الزيادة )النقص(

)2,426,870,000( )2,525,000,000(  توزيعات أرباح مدفوعة
)1,921,648,612( )3,885,316,227(  عمليات التمويل ) المستخدمة في(التدفقات النقدية     
)614,905,246( 112,705,843  في النقد) النقص( الزيادة صافي    

4,967,983,250 3,839,005,122  الفترةبداية  -ولدى البنوك  نقد في الصندوق
4,353,078,004 3,951,710,965  الفترةنهاية  -نقد في الصندوق ولدى البنوك     
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  المرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
  2008حزيران  30
  
  تأسيس وغايات الشركة  - 1 
  
االتفاق بين شركة دريكس تكنولوجيز اس اي وشركة اوراسكوم تيليكوم القابضة   2000تم 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  2001شباط  12بتاريخ ) 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 م GSMبناء 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  2001شباط  14كما تم اعتبار .المؤسسة العامة لالتصاالت حتى نهاية مرحلة المشروع التجريبي

في حين تم استالم امر . بداية مرحلة المشروع الدائم 2001شباط  15نهاية مرحلة المشروع التجريبي و
  .2002حزيران  29المباشرة بتاريخ 

  
وسجلت كشركة مساهمة مغفلة  2001لقد تم استكمال إجراءات تسجيل الشركة خالل الربع األخير من عام و

 20الجمهورية العربية السورية برأسمال بلغ  –داريا  –مركزها الرئيسي ريف دمشق ) 5141(تحت رقم 
 31بتاريخ . الواحدللسهم . س.ل 500سهما بقيمة اسمية مقدارها  40,000مليون ليرة سورية مقمسا على 

مقمسا على . س.ل 1,500,000,000قامت الشركة بزيادة رأس مالها الى  2001كانون االول 
أقر مجلس ادارة  2004وخالل العام . للسهم الواحد. س.ل 500سهما بقيمة اسمية مقدارها  3,000,000

وعدد االسهم االجمالي  25سهما بحيث أصبحت القيمة االسمية للسهم تساوي  20الشركة قسمة كل سهم الى 
 7      س العام، قامت الشركة بزيادة رأس مالها وذلك من خالل طرحفوفي ن. سهما 60,000,000يساوي 

، وقد قامت الشركة .)س.ل 25القيمة االسمية (للسهم الواحد . س.ل 400ماليين سهم لإلكتتاب العام بسعر 
، 2005حين تم اصدار االسهم للمكتتبين في بداية العام بتحصيل كامل قيمة االكتتاب خالل العام نفسه، في 

بعد (مصاريف مرتبطة باالكتتاب، وتم خصمها بالصافي . س.ل 158,007,303وقد تكبدت الشركة مبلغ 
  .من عالوة االصدار) خصم منفعتها الضريبية

  
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  ،2001رين الثاني تش 18إن 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 

 .ليرة سورية 60ر000ر000بلغت قيمة هذه االسهم  وقد .عضويتهم عمالً  بأحكام القانون التجاري السوري
  .رهنا لمصلحة الشركة وضمانا للمسؤوليات المترتبة على مجلس اإلدارة ويعتبر هذا الحجز

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

  .2008تموز  31
  
  )تحويل -تشغيل -بناء(على مبدأ  .G.S.Mعقد استثمار نظام هاتف خلوي  -2
  

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
 2001شباط  12بتاريخ ) 195(العامــة ذات الطابع االقتصادي بموجب المرسوم التنظيمــي رقــم 

  .2001كانون الثاني  17بتاريـخ  139/1/30ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية رقم 
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  تكملة -) تحويل -تشغيل -بناء(على مبدأ  .G.S.Mهاتف خلوي عقد استثمار نظام  -2
  

  :الماليةوالمتعلقة بهذه البيانات  ومن أهم شروط هذا العقد
 .)لـــتحوي -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  -

 ووفقاًالطلب على الخدمة  وحسبألف مشترك  850وتشغيلها 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 مع إيراداته اإلجمالية مطروحا منها رسوم الربط
  
 .ث األولىللسنوات الثال%  30 •
 .ةللسنوات الثالث التالي%  40 •
 .)تسع سنوات(للسنوات الباقية %  50 •
  .لسنوات التمديد، إذا وجدتل%  60 •
  
تلتزم الشركتان بتقديم و تركيب التجهيزات الالزمة للمشروع للبدء بتشغيله واستثماره من قبل المشغل قبل  -

حزيران  29(ا اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة وتحدد مدة العقد بخمسة عشر عام .2001شباط  14تاريخ 
ويحق لإلدارة تمديد مدة هذا العقد لثالث سنوات أخرى بعد تقديم طلب من المشغل قبل سنة من ) 2002

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

  .2001شباط  15هم وواجباتهم من تاريخ البدء بالتشغيل وذلك اعتباراً من في مسؤوليات
  
 15تحول ملكية المشروع بالكامل إلى المؤسسة العامة لالتصاالت مجانا بعد انتهاء مدة العقد والبالغة  -

المترتبة  ويتحمل المتعهد كافة النفقات، )2002حزيران  29الموافق (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) 50(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 ل قال 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
  2008حزيران  30
  
 أسس إعداد البيانات المالية -3
 
والمتعلق بالتقارير المالية  34يار المحاسبة الدولي رقم وفقاً لمع الموجزة تم اعداد البيانات المالية المرحلية -

  . المرحلية 
  
للجمهوريـة العربيـة   البيانات المالية والذي يمثل العملـة الرئيسـية    إظهارعملة  يه الليرة السوريةان  -

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

حزيـران   30اشهر المنتهية فـي   ، كما ان نتائج االعمال للستةةلتقارير الماليل الدوليةرييمعاوالمعدة وفقاً لل
، كما لـم  2008كانون االول  31المنتهية في ال تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة  2008

و التي يتم اجراءها في نهايـة السـنة    2008حزيران  30يتم 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 السياسـات      -

  . 2007كانون االول  31المحاسبية التي تم اتباعها للسنة المنتهية في 
  



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
 شركة مساهمة ُمغفلة
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    موجودات ثابتة  - 4
اجهزة حاسوب   :يتكون هذا البند مما يلي

 نقليات   المجمـوع اثاث ومفروشات واجهزة مكتبية
ليــرة سوريــةليــرة سوريــةليــرة سوريــةليــرة سوريــة 

    :الكلفة
 2.469.105.002 125.837.452 2.079.102.396 264.165.154الفترةرصيد بداية   
 167.772.963 4.197.370 163.273.778 301.815اضافات  
 (15.108.196) -        ) 2.154.535(  ) 12.953.661(استبعادات  

 2.621.769.769 130.034.822 2.240.221.639 251.513.308رصيد نهاية الفترة     
 

   :االستهالك المتراكم
 1.488.785.080 42.587.327 1.234.303.414 211.894.339الفترةرصيد بداية   
 227.133.405 6.299.762 199.327.173 21.506.470اضافات  
 (14.118.574)  -      )1.330.272( )12.788.302(استبعادات  

(1.701.799.911) 48.887.089 1.432.300.315 220.612.507رصيد نهاية الفترة     
 

 صافي القيمة الدفترية كما في 
 919,969,858 81.147.733 807.921.324 30.900.801 2008حزيران  30
 

 صافي القيمة الدفترية كما في 
 980.319.922 83.250.125 844.798.982 52.270.815 2007 كانون األول 31



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
 شركة مساهمة ُمغفلة
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  االحتياطي االختياري -5
  

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

  
  ة األجلقروض طويل -6
  

ليـرة   903,900,000قامت الشركة خالل بداية العام الحالي بالحصول على قرضين بنكيين بقيمة إجمالية 
يتم سداده على %) 10(مليون ليرة سورية بفائدة سنوية قدرها  750تبلغ قيمة القرض األول حيث  .سورية
) ليرة سـورية  153,900,000عادل ما ي(مليون دوالر  3 تهقيم فتبلغ أما القرض الثاني، شهرا 24فترة 

علما أن بدء التسديد للقرض األول قد بدأ منـذ   ،شهرا 36يتم سداده على فترة %) 8.5(بفائدة سنوية قدرها 
  .2007اذار  26والثاني منذ  2007نيسان  15
  

ليـرة   346,362,896 مبلغا وقـدره  2008حزيران  30قصيرة األجل كما في مجموع األقساط وقد بلغت 
  .يةسور

  
  صافي االيرادات -7
  

   :يتكون هذا البند مما يلي 
  حزيران  30المنتهيـــة فـي أشهر ـة تللس 
 2008 2007 
 ليــرة سوريــةليــرة سوريــة 

 8,298,547,275 8,532,749,394الحقة الدفع إيرادات
 10,415,752,188 13,482,452,989  مسبقة الدفع إيرادات
  8,013,807  23,842,450  االنترنت إيرادات

  -        36,780,000  بيع موديم
 )367,660,384( )471,951,838(  خصم مبيعات

  21,603,872,995 18,354,652,886 
  

  التزامات ممكن أن تطرأ -8
 

ون دوالر ملي 18كان على الشركة بتاريخ البيانات المالية التزامات ممكن أن تطرأ تتمثل بكفالة بنكية بمبلغ 
   .ليرة سورية 848,598,548 مقابل تأمينات نقدية بمبلغأمريكي 

 
مليون دوالر امريكي في السنة الرابعة عشر على شكل كفالة بنكية  50كما يتوجب على الشركة دفع 

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

  
  

  




