




  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  شركة مساهمة مغفلة

  
 

  قائمة الدخل
 
 

    األول  كانون٣١المنتهيـــة فـي  للسنة
٢٠٠٨ ٢٠٠٧   

  إيضاح ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
   

٤٦،٠٤٢،١٣٩،٤٦٨ ٣٩،٣٩٥،١٦٨،٥٤٨   اإليراداتصافي  ٢٨
)١٤،٨٥١،٩٠٥،٢٢٣(  )١٩،٥٥٨،٠٤٧،٦٠٤(  حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من اإليرادات  ٢٩
 

٢٦،٤٨٤،٠٩١،٨٦٤ ٢٤،٥٤٣،٢٦٣،٣٢٥        حصة سيريتل من اإليرادات 
)٢،٨٤١،٠٣١،٥٠٣(  )٢،٩١٦،٧٥٧،٨٨٧(  مصاريف الربط مع المؤسسة العامة لالتصاالت  
)٧،٧٦٥،٩٤٣،٩٤٧(  )٩،٣٧٠،٦٨٨،٠٨٠(  مصاريف مباشرة أخرى  ٣٠
 

١٤،١٩٦،٦٤٥،٨٩٧ ١٣،٩٣٦،٢٨٧،٨٧٥   الدخل من العمليات التشغيلية إجمالي      
)٤،٥٠٥،٧٥٢،٧٤٧(  )٤،٥٧٧،٦٨١،٠٧٠(   وعمومية إداريةمصاريف  ٣١
)١،٥٧٤،٤٦٢،١٤٣(  )١،٣٦١،٩٦٢،٩٨٣(  مصاريف بيع وتوزيع ٣٢

-      )٨٣٣،٨٢٩،٢٨٥(  استثمار متوفر للبيعالتدني في قيمة  ١٠
)١٤٥،٥٤٠،١٢٣(  )٨٦،٧٢١،٠٢٥(  فوائد مدينة ٣٣

١٧٣،٩٤٨،٢٢٢ ٢٦٧،١٧٨،٦٥٩  إيرادات أخرى ٣٤
 

٧،٥١٠،٣٩٩،٧٥٦ ٧،٩٧٧،٧١١،٥٢١  ضريبة الدخلقبل  السنة     صافي دخل  
)١،١١١،٥٨٦،٨٣١(  )١،٠٤٨،٩٣٧،٥٣١(  ضريبة الدخل   ٣٥
)١٨٨،٤٧٤،٨٥١(  )٩٤،٢٣٤،٤٦١(  ضريبة الدخل عن سنوات سابقة ٣٦
 

٦،٣٦٧،٢٢٧،٧٦٤ ٦،٦٧٧،٦٤٩،٨٣٩  السنة     صافي دخل  
   

٦٧،٠٠٠،٠٠٠ ٦٧،٠٠٠،٠٠٠  لمتوسط المرجح لعدد األسهما 
٩٥,٠٣ ٩٩,٦٧  للسهماألساسي  الدخل 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

   وتقرأ معها  المرفقة تشكل جزءاً من هذه البياناتاإليضاحات إن



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  لةشركة مساهمة مغف

  قائمة التغييرات في حقوق المساهمين 
 
 

  

 اختياري  احتياطي  إجبارياحتياطي    عالوة إصدار رأس المال المدفوع 
األرباح المحجوزة 

 المجموع *والقابلة للتوزيع 

      ٢٠٠٧ األول  كانون٣١المنتهيـــة فـي للسنة 
 ١٢،٤٧٧،٧٨٦،٨٠٠ ٦،٢٠٦،٦٩٣،٤٣٨ ١،٢٦٧،٨٩٩،٥٦٩ ٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠ ٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ السنةرصيد بداية 
 ٦،٦٧٧،٦٤٩،٨٣٩ ٦،٦٧٧،٦٤٩،٨٣٩ - - - -  السنةصافي الدخل

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

 ١٥،٧٣٨،٤٣٦،٦٣٩ ٩،٠٦٠،٢٤٢،٨٤٦ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠ ٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ السنة     رصيد نهاية 
       

      ٢٠٠٨ األول  كانون٣١المنتهيـــة فـي للسنة 
 ١٥،٧٣٨،٤٣٦،٦٣٩ ٩،٠٦٠،٢٤٢،٨٤٦ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠ ٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ السنةرصيد بداية 
 ٦،٣٦٧،٢٢٧،٧٦٤ ٦،٣٦٧،٢٢٧،٧٦٤ - - - -  السنةصافي الدخل

)٥،٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠( - - - - ٢٠٠٧ توزيعات أرباح  )٥،٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠(
 ١٧،٠٨٠،٦٦٤،٤٠٣ ١٠،٤٠٢،٤٧٠،٦١٠ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠ ٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ السنة     رصيد نهاية 

  
 ليرة سورية تم حجزها بناء على قرار الهيئة العامة وذلك لمواجهة الخالف مع المؤسسة العامة ٩٨٦،٨١٨،٢٣٨غ يتضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح المحجوزة والقابلة للتوزيع مبل* 

  .لالتصاالت حول تاريخ أمر المباشرة
  
  
  

 
  
  

  
   المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معهااإليضاحات إن



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  شركة مساهمة مغفلة

  قائمة التدفقات النقدية
   األول  كانون٣١المنتهيـــة فـي للسنة 

٢٠٠٨ ٢٠٠٧  
  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

 :التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 
٧،٥١٠،٣٩٩،٧٥٦ ٧،٩٧٧،٧١١،٥٢١  صافي دخل السنة قبل ضريبة الدخل

 :التعديالت 
٥،٧٧٢،٨٦٣،٨١٠ ٥،٢٨٥،٣٩٥،٣٤٨   واطفاءاتاستهالكات

  استثمار متوفر للبيعالتدني في قيمة  ٨٣٣،٨٢٩،٢٨٥ -
  مخصص قطع غيار بطيئة الحركة ٩٩،٤٢٨،٦٧٧ -

)١١،٤٢٦،٤٦٣(  ٣٤،٤١٤،٩٧٤   بيع موجودات ثابتة ومعنوية) أرباح (خسائر
  خسائر استثمار في شركة حليفة ١٣،٣٣٤،٢٠٥ ٧،٩١٣،٨٦١
وعمخصص تسليم المشر ١١٦،٥٨٣،٣٣٣ ٩٤،١٥٦،٢٥٠
١٩،١٧٥،٨١٧ ٧٩،٠٦٩،١٨٧  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

      صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير 
١٤،٤٠٠،٠٢٩،٨٥٧ ١٣،٤٣٢،٨١٩،٧٠٤  في بنود رأس المال العامل

)٤٢٩،٩٠٣،٦١٨(  في المدينين ) الزيادة(النقص  ١٦٠،٧٤٤،٢٣٤ 
)٢٦،٢٢٤،٦٣١(  )٤،٦٩١،٥٧٥(  في اإليرادات المستحقة) دةالزيا(
)٥٣،٧٦٣،٠٢٥(  )٤٤،٥٢٦،٩٤٣(  في المخزون) الزيادة(
)٦٩،٠١٥،٣٩٠(  )٣٤٩،٢٨٠،٢٠٠(  في المصاريف المدفوعة مقدماً ) الزيادة(
)٦٧٤،٧١٧،٧٦١(  ٧٧٣،٣٥٨،١٦٥  في التأمينات النقدية ) الزيادة(النقص 
)٢،٧٥٠،٨٣٨،٩٩٦(  )٦٨٣،٧٧١،١٠٦(  في الدائنين) النقص(

٩٢٥،٧٤٠،٣١٨ ٤٣٠،٧٥٩،٣٩٧  الزيادة في المستحق للمؤسسة العامة لالتصاالت
٢،٥٦٤،٦٢٥،٧٠٥( ٢،٦٣١،٧٦٩،٥٩٥(  الزيادة في المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى) النقص(
٧٠٤،٨٥٦،٤١٧ ٢٤٠،٧٥١،١٢٤  الزيادة في اإليرادات المؤجلة 
٣١،٨٤١،٧٥٣ ٥٨،٥٩١،٧٠٠  الزيادة في تأمينات العمالء

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

١٣،٣٤٩،٦٧٥،٢١٥ ١٢،٤١٨،٣٤٨،٠٩٩
     صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل الضريبة 

 المدفوعة
)٨٩٦،٢٧١،٤٣٦(  )١،٠٨٢،١١٨،١٣٢(  إجمالي ضريبة الدخل المدفوعة
)١٨٨،٤٧٤،٨٥١(  )٩٤،٢٣٤،٤٦١(   بة الدخل المدفوعة عن سنوات سابقةضري

١٢،١٧٣،٣٢٢،٦٢٢ ١١،٣٣٣،٦٠١،٨١٢       صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
  
 :التدفقات النقدية من عمليات االستثمار 

)٧،١٦٩،٠١١،٦٤٧(  )١،٨٩٤،٧٨٢،٢٠٥(   شراء موجودات ثابتة ومعنوية 
  ودات ثابتة و معنويةالمتحصل من بيع موج ٥٢،٥٣٠،٩٣١ ١٥١،٦٠١،٨٠٨

)١١،٦٩٥،١٠١(  )٢٥٤،٩٤١،٦٠٨(  استثمارات 
)٧،٠٢٩،١٠٤،٩٤٠(  )٢،٠٩٧،١٩٢،٨٨٢(  عمليات االستثمار) المستخدمة في( التدفقات النقدية 
  
 :التدفقات النقدية من عمليات التمويل 

)٢٣٠،٨٢٧،٣٠١(  )١،١٤٧،٦٢٠،٨٤٩(  في سلف المساهمين) النقص(
٥٩٥،٢١٢،٣٠١( ٥٩٥،٢١٢،٣٠١(  في قروض بنكية الزيادة) النقص(

)٥،٧٩٧،٨٦٠،٠٠٠(  )٥،٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠(  توزيعات أرباح مدفوعة
)٥،٤٣٣،٤٧٥،٠٠٠(  )٦،٧٦٧،٨٣٣،١٥٠(  عمليات التمويل ) المستخدمة في(    التدفقات النقدية 
)١،١٢٨،٩٧٨،١٢٨(  ٣،٣٠٨،٢٩٦،٥٩٠  في النقد) النقص(    صافي الزيادة 

٣،٨٣٩،٠٠٥،١٢٢ ٤،٩٦٧،٩٨٣،٢٥٠   بداية السنة-نقد في الصندوق ولدى البنوك 
٧،١٤٧،٣٠١،٧١٢ ٣،٨٣٩،٠٠٥،١٢٢   نهاية السنة-    نقد في الصندوق ولدى البنوك 

  المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات وتقرأ معهااإليضاحات إن



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
 شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠٠٨ األول  كانون٣١
  
   تكملة-)  تحويل- تشغيل-بناء( على مبدأ M.S.G. عقد استثمار نظام هاتف خلوي - ٢
  

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

  .وذلك لقاء تقاسم اإليرادات اإلجمالية للمشروع مع المؤسسة العامة لالتصاالت
  
 وإدارتها  GSMبتوريد و تركيب التجهيزات الالزمة لبناء شبكة اتصاالت خلويةالشركتان تلتزم  -

 ووفقاًب على الخدمة  الطلوحسب ألف مشترك ٨٥٠وتشغيلها و استثمارها وصيانتها بسعة إجمالية قدرها 
التطورات العالمية لهذه الخدمة متضمنة ولمواصفات 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  معالية مطروحا منها رسوم الربطإيراداته اإلجم
  
 .للسنوات الثالث األولى % ٣٠ •
 .ةللسنوات الثالث التالي % ٤٠ •
 .)تسع سنوات(للسنوات الباقية  % ٥٠ •
  .لسنوات التمديد، إذا وجدتل % ٦٠ •
  
 واستثماره من قبل المشغل قبل تلتزم الشركتان بتقديم و تركيب التجهيزات الالزمة للمشروع للبدء بتشغيله -

 حزيران ٢٩( وتحدد مدة العقد بخمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة .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 (كوم تحل شركة سيريتل موبايل تيلي -

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

ويتحمل المتعهد كافة النفقات المترتبة , )٢٠٠٢ حزيران ٢٩الموافق (اً من تاريخ أمر المباشرة عاماً اعتبار
  . 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  •
 .عوام إضافيةلخمس أ

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

 .الذمة المالية الالزمة
  
التأمين (ن على المشروع و األشغال و المواد الكائنة في  موقع العمل بتقديم عقد تأميالشركتان  تلتزم -

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

  . المؤسسة العامة لالتصاالتلمباشرة بالتشغيل و حتى تحويل ملكية المشروع إلى تاريخ ا
  
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



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١
  
  تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والمعدلة -٣
  
   معايير وتفسيرات سارية بالفترة الحالية- أ

قامت الشركة في السنة الحالية بتطبيق المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات 
 للسنة الحاليةت سارية المفعول صادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية والتي أصبحالالمحاسبية 

  :يوه
  
التقارير ومعيار ) تعديالت( االعتراف والقياس –األدوات المالية : )٣٩(معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 . اإلفصاح؛ إعادة تصنيف الموجودات المالية–األدوات المالية : )٧(المالية الدولي رقم 
  ، معامالت أسهم الخزينة)٢(لي رقم  الدو الماليةمعيار التقارير): ١١(التفسير رقم  •

 . للمجموعة
 . الخدماتامتيازترتيبات ): ١٢(التفسير رقم  •
 األدنى  المنفعة المعرفة والحدات ذالموجودات، حد )١٩( معيار المحاسبة الدولي رقم ):١٤(التفسير رقم  •

  .من متطلبات التمويل وتفاعالتها
  

إلى أية ،  كما هو مذكور أدناه)١٢(، باستثناء التفسير رقم راتالتفسيالمعايير أو هذه أية من لم يؤد تطبيق 
  .تغييرات على السياسات المحاسبية للشركة

  
) ١٢(ة التي تتوافق مع شروط التفسير رقم تيإلى شطب موجودات البنية التح) ١٢(أدى تطبيق التفسير رقم 

بمطالبة ) رخصة( الشركة الحق باإلضافة إلى االعتراف بموجودات معنوية إلى المدى الذي تمتلك فيه
  .مستخدمي الخدمات العامة

  
 بأثر رجعي مذكور هوالذي تم تطبيق) ١٢(إن أثر تغيير السياسة المحاسبية الناتجة عن تطبيق التفسير رقم 

  .)٦(في اإليضاح 
 
   المعايير والتفسيرات الصادرة غير السارية بعد -ب

  :اريخ الموافقة على هذه البيانات الماليةكانت المعايير والتفسيرات التالية صادرة بت
  

 أول  للسنوات المالية التي تبدأ فيتطبق
 ٢٠٠٩كانون الثاني 

 عرض البيانات المالية): ١(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
  )تعديالت(

 أول  للسنوات المالية التي تبدأ فيتطبق
 ٢٠٠٩كانون الثاني 

 نات الماليةالبيا عرض: )١(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
األدوات ): ٣٢(ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) تعديالت(

المتعلق باألدوات المالية ) تعديالت( العرض –المالية 
  القابلة لإلسترداد والمطلوبات الناتجة عن التصفية

 أول  للسنوات المالية التي تبدأ فيتطبق
 ٢٠٠٩كانون الثاني 

ف اإلقتراض تكالي): ٢٣(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
  )تعديالت(

 تموز  للسنوات المالية التي تبدأ فيتطبق
٢٠٠٩ 

 –األدوات المالية ): ٣٩(معيار المحاسبة الدولي رقم  •
   البنود المؤهلة للتحوط؛) تعديالت(اإلعتراف والقياس 

 أول  للسنوات المالية التي تبدأ فيتطبق
 ٢٠٠٩كانون الثاني 

تطبيق المعايير ): ١(م  الدولي رقالتقارير الماليةمعيار  •
الدولية للتقارير المالية ألول مرة ومعيار المحاسبة 

 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة ):٢٧(الدولي رقم 
والمتعلق بكلفة اإلستثمار لتطبيق المعايير ) تعديالت(

  الدولية للتقارير المالية ألول مرة
  للسنوات المالية التي تبدأ فيتطبق
 ٢٠٠٩تموز

تطبيق المعايير : )١( الدولي رقم التقارير الماليةار معي •
   نسخة منقحة–الدولية للتقارير المالية ألول مرة 
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 تكملة- تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والمعدلة -٣

  
تطبق للسنوات المالية التي تبدأ في أول 

 ٢٠٠٩كانون الثاني 

 
عات القائمة الدف): ٢( الدولي رقم التقارير الماليةمعيار  •

  المتعلق بشروط المنح وإلغاؤها) تعديالت(على األسهم 
 أول  للسنوات المالية التي تبدأ فيتطبق
 ٢٠٠٩ تموز

 األعمال اندماج): 3( الدولي رقم التقارير الماليةمعيار  •
 نسخة شاملة حول تطبيق أسلوب الشراء –) تعديالت(

لي رقم والتعديالت الناتجة لكل من معيار المحاسبة الدو
 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة ومعيار ):٢٧(

 في الشركات االستثمار): ٢٨(المحاسبة الدولي رقم 
 الحصص ):٣١(الحليفة ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

  في المشاريع المشتركة
تطبق للسنوات المالية التي تبدأ في أول 

 ٢٠٠٩كانون الثاني 
 القطاعات ):٨( رقم معيار التقارير المالية الدولي •

  التشغيلية
 أول  للسنوات المالية التي تبدأ فيتطبق
 ٢٠٠٩ تموز

  برامج والء العمالء ):١٣(التفسير رقم  •

تطبق للسنوات المالية التي تبدأ في أول 
 ٢٠٠٩كانون الثاني 

   إنشاء العقاراتاتفاقيات ):١٥(التفسير رقم  •

 أول  للسنوات المالية التي تبدأ فيتطبق
 ٢٠٠٩ األول ينتشر

 في االستثمارالتحوط لصافي  ):١٦(التفسير رقم  •
  العمليات األجنبية

 أول  للسنوات المالية التي تبدأ فيتطبق
 ٢٠٠٩ تموز

توزيع الموجودات غير النقدية  ):١٧(التفسير رقم  •
  للمالكين

تطبق للسنوات المالية التي تبدأ في أول 
 ٢٠٠٩كانون الثاني 

 )٥( التقارير المالية الدولي رقم معيارالتعديالت على  •
) ١٦(و) ١(وكل من معايير المحاسبة الدولية رقم 

) ٣١(و) ٢٩(و) ٢٨(و) ٢٧(و) ٢٣(و) ٢٠(و) ١٩(و
الناتجة عن ) ٤١( و)٣٩(و) ٣٩(و) ٣٨(و) ٣٦(و

التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية 
  .٢٠٠٨الصادرة في أيار 

  
أن يتم تطبيق كل من المعايير والتفسيرات المبينة أعاله في البيانات المالية عند تاريخ تتوقع إدارة الشركة 

  .سريان كل منها دون أن تحدث هذه المعايير والتفسيرات أية أثر مادي على البيانات المالية للشركة
  
   أهم السياسات المحاسبية- ٤
  
 أسس إعداد البيانات المالية - أ

لمالية  المالية، تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير األوراقابناء على تعليمات هيئة 
  .ظهر البيانات المالية بالليرة السورية ت.والتفسيرات الصادرة حولها

 
  : تحقق اإليرادات-ب

 التي سيتم استالمها ويتم أويتم قيد رسوم تشغيل الخطوط بالقيمة العادلة لألصول المستلمة  -١
 ).لعميل على البرنامج المستخدم الخدمة لعند تفعيل(تراف بها عند تقديم الخدمة االع

 
 .لغ مطروح من اإليرادات عند منحهايتم قيد خصومات المبيعات كمب -٢

 
يتم قيد إيرادات المكالمات بالقيمة العادلة لألصول المستلمة أو التي سيتم استالمها عند تقديم الخدمة  -٣

تحقة ما إيرادات المكالمات التي لم يصدر بها فواتير تقيد كإيرادات مسأ. وعلى أساس االستحقاق
 . كما في نهاية السنة المالية

 
   تكملة- أهم السياسات المحاسبية - ٤
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بالقيمة العادلة لألصول ) بطاقات مدفوعة مقدما(يتم قيد إيرادات المكالمات من بطاقات الشحن  -٤

مة خالل السنة من هذه البطاقات في حين يتم قيد الدقائق المستلمة بناء على عدد الدقائق المستخد
وتسجل الوحدات غير المستخدمة . غير المستخدمة كإيرادات غير متحققة بتاريخ الميزانية العامة

 .كإيرادات عند انتهاء فترة السماح الممنوحة
 

الخدمة على أساس تقديم يتم قيد إيرادات الخدمات األخرى بالقيمة العادلة لألصول المستلمة عند  -٥
 .االستحقاق

 
  : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها- ج

ة يتـــم اخـذ مـخصص للديــون المشكـوك فـي تحصيلهـا عندما يتبين لإلدارة عدم إمكاني
  .، ويؤخذ المخصص الالزم في بيان الدخلتحصيل هذه الذمم

  
  : المخزون-د

، وتحدد الكلفة بطريقة يمة التحصيلية أيهما اقلصافي القيظهر مخزون بطاقات المشتركين بالكلفة أو 
  .المتوسط المرجح

  
  : موجودات معنوية- هـ

ت حسب العمر اإلنتاجي سنوياً بموجب طريقة القسط الثاب هايتم إطفاءوبالكلفة المعنوية تظهر الموجودات 
  .وفي حال حصول تدني في قيمتها يتم تسجيل قيمة التدني في بيان الدخل. المقدر لها

  
  : تأمينات العمالء- و

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

  
  : الموجودات الثابتة-ز

% ٢٥و  % ١٠ثابت بنسب سنوية تتـراوح بـين        تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة وتستهلك بطريقة القسط ال       
 وعندما يقل المبلغ الممكن استرداده من اي من الموجودات الثابتة عن صـافي              ,بناءاً على أعمارها اإلنتاجية   

قيمتها الدفترية يتم تخفيض قيمة الموجودات الثابتة الى القيمة القابلة لالسترداد و تسجل خسارة التدني فـي                 
  .بيان الدخل

  
  :بة الدخل ضري-ح

تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل من أرباح الفترة وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات النافذة في               
 باإلضافة إلى مـا سـبق تقـوم         .%١٤ نسبة ضريبة الدخل بواقع      أساسالجمهورية العربية السورية وعلى     

للمنافع المستقبلية وذلك بناءا على نسبة      الشركة بأخذ مخصص لقاء الضرائب المؤجلة على أساس التقديرات          
  .الضريبة المفروضة في سنة احتسابها

  
  : االستثمار في شركة حليفة-ط

بطريقـة حقـوق   ) ٢٤%قيمة الحـصة   (لالتصاالتيتم االعتراف باالستثمار في الشركة السورية األلمانية       
تم زيـادة أو إنقـاص المبلـغ المـسجل           باالستثمار بسعر التكلفة، وي    أوليا باالعترافالملكية، والتي تقضي    

 بحصة  االعترافويتم  . لالعتراف بحصة الشركة من أرباح أو خسائر الجهة المستثمر بها بعد تاريخ الشراء            
 وتخفض التوزيعات   .الشركة من أرباح أو خسائر الشركة المستثمر بها في حساب الربح أو الخسارة للشركة             

  .ساب االستثمارالمستلمة من الجهة المستثمر بها من ح
  
  
  
  
   تكملة- أهم السياسات المحاسبية - ٤
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  : االستثمار المتوفر للبيع-ي

. يسجل االستثمار في شركة هتس يونيتل مبدئيا بالتكلفة زائدا التكاليف المتعلقة مباشرة بحيازة ذلك االستثمار              
 يمكن قياسها بشكل موثوق بـه        بالقيمة العادلة، وفي حال كان ال      االستثمار األولي، يعاد قياس     االعترافبعد  

 االعتـراف  ويـتم    . أو التكلفة المطفأة بعد طرح أية خسائر ناتجة عن التدني في القيمـة             يتم قياسها بالتكلفة  
  .بالتوزيعات المستلمة في بيان الدخل للشركة

  
  : العمالت األجنبية-ك

، ويجري ر السائدة بتاريخ تلك العمليةسعايتم تحويل العمليات بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية حسب األ         
تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية حسب أسعار الصرف في نهاية              

  .كما يتم قيد الفروقات الناتجة عن هذا التحويل في بيان الدخل. السنة
  
  : مخصص تسليم المشروع-ل

في بيان الدخل وفقاً لمبدأ مجموع عدد السنوات المعكوسة، والتـي         يتم أخذ مخصص سنوي لتسليم المشروع       
 يـتم  إن، علـى  األولـى  أكبر منه في الـسنوات     األخيرةمن خاللها يكون المخصص المأخوذ في السنوات        

  .٢٠١٧ من بناء المخصص في سنة االنتهاء
  
   األحكام المحاسبية الهامة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات-٥
  

 واالفتراضات والتقديرات   االجتهاداتلدى تطبيق سياسات الشركة المحاسبية، يطلب من إدارة الشركة إجراء           
حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف وأيضاً تقدير وتقييم المبـالغ وأوقـات              

كمـا تعتمـد التقـديرات      .  ألخـرى تبر غير واضحة من المـصادر ا      التدفقات النقدية المستقبلية والتي تع    
هـذا وقـد تختلـف      .  المرتبطة بها على المدة التاريخية والعوامل األخرى التي تعتبر مناسبة          واالفتراضات

  .النتائج الفعلية عن هذه التقديرات بسبب التغيرات الناتجة عن ظروف وأوضاع هذه التقديرات بالمستقبل
  

وتستدرك مراجعات التقديرات المحاسـبية فـي       . ا بشكل مستمر   الخاصة به  وااللتزاماتوتراجع التقديرات   
الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة أو فترة المراجعة والفترات                  

  .رات الحالية والفترات المستقبليةالمستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر على كل من الفت
  

 الهامة في البيانات المالية معقولة وهـي تـشمل بـشكل            واالفتراضاتة فإن التقديرات    وبرأي إدارة الشرك  
  :رئيسي ما يلي

  
  يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة اعتمادا على دراسة قانونيـة معـدة مـن قبـل                     -أ

ويعاد النظر في تلك    مستشاري الشركة والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمـل حدوثها في المستقبل ،             
  .الدراسات بشكـل دوري

  
 وفرضيات معتمـدة    أسس  يتم تكوين مخصص لقاء الديون المشكوك في تحصيلها و قطع الغيار على               -ب

  .عايير الدولية للتقارير المالية الشركة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب المإدارةمن قبل 
  
إلنتاجية لألصـول الملموسـة بـشكل دوري لغايـات احتـساب              تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار ا       -ج

 السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعـة فـي               تاالستهالكيا
  .المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني في بيان الدخل
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   تكملة- من التقديرات األحكام المحاسبية الهامة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد -٥
  
 تدني في قيمتها ويتم اخـذ  أي بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اإلدارةقوم   ت -د

  .في بيان الدخل)  وجدإن(هذا التدني 
  

يتم تكوين مخصص لقاء مواد خام وقطع غيار ولوازم والتي يظهر تدني فـي قيمتهـا عـن القيمـة                     -هـ
السجالت اعتماداً على أسس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة الشركة بموجب المعايير الدوليـة              الظاهرة في   

  .للتقارير المالية ويتم اخذ خسارة التدني في بيان الدخل
  
 صافي مـدى    احتساب تقوم إدارة الشركة بتقدير ضريبة الدخل وفقاً للقوانين سارية المفعول بما في ذلك               -و

ة لكل بند ضريبي وتقدير الفروقات المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة لبعض            التعرض للضريبة المتوقع  
كمـا  .   المالية الدولية وألغراض التقارير الضريبية المحلية      التقاريربنود البيانات المالية المعدة وفقاً لمعايير       

 مـن   االسـتفادة ، وتعتمـد     منها االستفادةيتم تسجيل الموجودات الضريبية المؤجلة للمدى الذي يمكن خالله          
              تلـك   السـتغالل الموجودات الضريبية المؤجلة على إمكانية الشركة تحقيق دخل خاضع للـضريبة كـاف 

  .الموجودات الضريبية المؤجلة
  
  التغير في السياسات المحاسبية -٦
  

تيبات تر : )١٢( بتطبيق التفسير رقم ٢٠٠٨، قامت الشركة خالل العام )٣(كما هو مذكور في اإليضاح 
   .إمتياز الخدمات

  
) ١٢(إلى شطب موجودات البنية التحتية التي تتوافق مع شروط التفسير رقم ) ١٢(أدى تطبيق التفسير رقم 

بمطالبة ) رخصة( بموجودات معنوية إلى المدى الذي تمتلك فيه الشركة الحق االعترافباإلضافة إلى 
  .دةببدل مقابل الخدمات المزومستخدمي الخدمات العامة 

  
 تحويل على – تشغيل –بناء والمتعلق بعقد  )١٢( للتفسير رقم الجدول التالي يوضح أثر التطبيق بأثر رجعي

  :البيانات المالية
  

  ٢٠٠٧الثاني  كانون ١

 الرصيد المعدل
التعديل الناتج عن عقد 

 الميزانية العامة  سابقاالرصيد المعلن  تحويل– تشغيل –بناء 
  ليــرة سوريــة ـرة سوريــةليـ ليــرة سوريــة
 موجودات معنويةصافي  ٧٤١،٤٢٨،١٧٩ ١٧،٣٢٩،٢٢٥،٦٨٧ ١٨،٠٧٠،٦٥٣،٨٦٦

 ممتلكات ومعداتصافي  ١٨،١٧٧،٦٢٥،٨٥٧ )١٧،٣٢٩،٢٢٥،٦٨٧( ٨٤٨،٤٠٠،١٧٠
  
  

  .إلى أية تعديالت على أرقام بيان الدخل) ١٢(لم يؤد تطبيق التفسير رقم 
  



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١
  

   معنوية موجودات - ٧
  
   :تكون هذا البند مما يليي

 

موجودات معنوية 
ناتجة عن عقد 

BOT 
  رسوم ترخيص

 GSM  
 رسوم ترخيص  

ISP المجمـوع برمجيات 
ليــرة  

 سوريــة
ليــرة 
 سوريــة

ليــرة 
 سوريــة

ليــرة 
 سوريــة

ليــرة 
 سوريــة

     :الكلفة
 ١،٠٤٥،٨٢٩،٢٩١ ٤٤،٣٢٩،٢٩١ ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ -          المعلن٢٠٠٧ كانون الثاني ١  رصيد 

 ٢٨،٩٥٥،٥٧١،٣٨٥ -         -         -         ٢٨،٩٥٥،٥٧١،٣٨٥ BOTالتعديل الناتج عن عقد   
 ٣٠،٠٠١،٤٠٠،٦٧٦ ٤٤،٣٢٩،٢٩١ ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٨،٩٥٥،٥٧١،٣٨٥  المعدل٢٠٠٧ كانون الثاني ١  رصيد 
 ٦،٥٥٢،٧٢٢،٧٧٩ ٩٦،٠١٨،٠١٥ -         -         ٦،٤٥٦،٧٠٤،٧٦٤   إضافات

 )١٩٠،٥٠٣،١٨٦( -         -         )١٨٠،٠٠٠،٠٠٠( )١٠،٥٠٣،١٨٦(   استبعادات
 ٣٦،٣٦٣،٦٢٠،٢٦٩ ١٤٠،٣٤٧،٣٠٦ ١،٥٠٠،٠٠٠ ٨٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٥،٤٠١،٧٧٢،٩٦٣  ٢٠٠٨ كانون الثاني ١  رصيد 
 ١،٦٥٠،٠٤٥،٦٦٢ ٢٥٦،٤٠٩،١١١ -         ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٢١٣،٦٣٦،٥٥١   إضافات

 )١٤٥،٥٣٢،٧٢٧( -         -         -         )١٤٥،٥٣٢،٧٢٧(   استبعادات
 ٣٧،٨٦٨،١٣٣،٢٠٤ ٣٩٦،٧٥٦،٤١٧ ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٦،٤٦٩،٨٧٦،٧٨٧      رصيد نهاية السنة

      
      : المتراكماإلطفاء

 ٣٠٤،٤٠١،١١٢ ٣،٧٢٠،٦٨٥ ٢٣،٢٥٣ ٣٠٠،٦٥٧،١٧٤ -          المعلن٢٠٠٧ كانون الثاني ١  رصيد 
 ١١،٦٢٦،٣٤٥،٦٩٧ -         -         -         ١١،٦٢٦،٣٤٥،٦٩٧ BOTالتعديل الناتج عن عقد   

 ١١،٩٣٠،٧٤٦،٨٠٩ ٣،٧٢٠،٦٨٥ ٢٣،٢٥٣ ٣٠٠،٦٥٧،١٧٤ ١١،٦٢٦،٣٤٥،٦٩٧  المعدل٢٠٠٧ كانون الثاني ١  رصيد 
 ٤،٨٤٩،٨٧٨،٠٣٢ ١٩،٣٢١،١٣٣ ٤٩٩،٠٨٦ ٥٤،٦٣٦،٧٢٩ ٤،٧٧٥،٤٢١،٠٨٤   إضافات

 )٦١،٦٠٢،٨٩٥( -         -         )٥٤،٠٨٥،٤٣٣( )٧،٥١٧،٤٦٢(   استبعادات
 ١٦،٧١٩،٠٢١،٩٤٦ ٢٣،٠٤١،٨١٨ ٥٢٢،٣٣٩ ٣٠١،٢٠٨،٤٧٠ ١٦،٣٩٤،٢٤٩،٣١٩  ٢٠٠٨ كانون الثاني ١  رصيد 
 ٥،٣٣٢،٠١٧،٨٣٨ ٧١،٨٣٠،٢٣٧ ٥٠٠،٤٥٣ ٦٦،٩٨٤،٤٦٧ ٥،١٩٢،٧٠٢،٦٨١   إضافات

 )٩٥،٣٦٥،٦١٦( -         -         -         )٩٥،٣٦٥،٦١٦(   استبعادات
 ٢١،٩٥٥،٦٧٤،١٦٨ ٩٤،٨٧٢،٠٥٥ ١،٠٢٢،٧٩٢ ٣٦٨،١٩٢،٩٣٧ ٢١،٤٩١،٥٨٦،٣٨٤      رصيد نهاية السنة

    
    صافي القيمة الدفترية كما في 

 ١٥،٩١٢،٤٥٩،٠٣٦ ٣٠١،٨٨٤،٣٦٢ ٤٧٧،٢٠٨ ٦٣١،٨٠٧،٠٦٣ ١٤،٩٧٨،٢٩٠،٤٠٣ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١

    
    صافي القيمة الدفترية كما في 

 ١٩،٦٤٤،٥٩٨،٣٢٣ ١١٧،٣٠٥،٤٨٨ ٩٧٧،٦٦١ ٥١٨،٧٩١،٥٣٠ ١٩،٠٠٧،٥٢٣،٦٤٤ ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
            

    ١٥  ٣٣,٣  ٦,٦٦  ٢٠ - ١٠  % السنوية اإلطفاءنسبة 
  

  . ليرة سورية١،٨١٦،١٥١،٧٣٧د التثبيت ودفعات مقدمة لشراء موجودات بقيمة تتضمن الموجودات المعنوية موجدات قي* 



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١

  
   ممتلكات ومعدات - ٨
  

   :يتكون هذا البند مما يلي
 نقليات  بنى تحتية 

 حاسوب أجهزة 
 المجمـوع  ومفروشاتأثاث  مكتبيةوأجهزة

ليــرة  
 سوريــة

ليــرة 
 سوريــة

ليــرة 
 سوريــة

ليــرة 
 ةسوريــ

ليــرة 
 سوريــة

     :الكلفة
 ٣٠،٨٥٩،٦٦٥،٠١٠ ١١٤،٦٣٤،٤٥٨ ١،٥٣٤،٣٠٧،٢٤١ ٢٥٥،١٥١،٩٢٦ ٢٨،٩٥٥،٥٧١،٣٨٥  المعلن٢٠٠٧ كانون الثاني ١  رصيد 

 )٢٨،٩٥٥،٥٧١،٣٨٥( -         -         -         )٢٨،٩٥٥،٥٧١،٣٨٥( BOTالتعديل الناتج عن عقد   
 ١،٩٠٤،٠٩٣،٦٢٥ ١١٤،٦٣٤،٤٥٨ ١،٥٣٤،٣٠٧،٢٤١ ٢٥٥،١٥١،٩٢٦ -         لمعدل ا٢٠٠٧ كانون الثاني ١  رصيد 
 ٦١٥،٩١٥،٠٤٧ ١٣،٥٩٩،٤٨٣ ٥٨٦،٣٩١،٧٢٤ ١٥،٩٢٣،٨٤٠ -           إضافات

 )٣٣،٩١٤،١٧٧( )٢،٣٩٦،٤٩٠( )٢٤،٩٠٩،١٥٤( )٦،٦٠٨،٥٣٣( -           استبعادات
 ٢،٤٨٦،٠٩٤،٤٩٥ ١٢٥،٨٣٧،٤٥١ ٢،٠٩٥،٧٨٩،٨١١ ٢٦٤،٤٦٧،٢٣٣ -          ٢٠٠٨ كانون الثاني ١  رصيد 
 ٢٥٠،٢٨٦،٢١٤ ٤،٩٥٤،٤٠٩ ٢٤٥،٣٣١،٨٠٥ -         -           إضافات

 )٧٨،٣٤٥،٣٧٨( )٤٩٥،٧٧٢( )٥٥،٤١٦،٤٦٨( )٢٢،٤٣٣،١٣٨( -           استبعادات
 ٢،٦٥٨،٠٣٥،٣٣١ ١٣٠،٢٩٦،٠٨٨ ٢،٢٨٥،٧٠٥،١٤٨ ٢٤٢،٠٣٤،٠٩٥ -              رصيد نهاية السنة

      
      :االستهالك المتراكم

 ١٢،٧٠٢،٢٥٢،٥٨٤ ٣١،٧٤٤،٩٤٥ ٨٨١،٠٣٨،٢٨٨ ١٦٣،١٢٣،٦٥٤ ١١،٦٢٦،٣٤٥،٦٩٧  المعلن٢٠٠٧ كانون الثاني ١  رصيد 
 )١١،٦٢٦،٣٤٥،٦٩٧( -         -         -         )١١،٦٢٦،٣٤٥،٦٩٧( BOTالتعديل الناتج عن عقد   

 ١،٠٧٥،٩٠٦،٨٨٧ ٣١،٧٤٤،٩٤٥ ٨٨١،٠٣٨،٢٨٨ ١٦٣،١٢٣،٦٥٤ -          المعدل٢٠٠٧ كانون الثاني ١  رصيد 
 ٤٣٥،٥١٧،٣١٦ ١١،٨٠٤،٨٤٣ ٣٧١،٨٥٠،٨٩٣ ٥١،٨٦١،٥٨٠ -           إضافات

 )٢٢،٦٣٩،١٢٣( )٩٦٢،٤٦١( )١٨،٥٨٥،٧٦٧( )٣،٠٩٠،٨٩٥( -           استبعادات
 ١،٤٨٨،٧٨٥،٠٨٠ ٤٢،٥٨٧،٣٢٧ ١،٢٣٤،٣٠٣،٤١٤ ٢١١،٨٩٤،٣٣٩ -          ٢٠٠٨ كانون الثاني ١  رصيد 
 ٤٤٠،٨٤٥،٩٧١ ١٢،٦٧٧،٢٦٠ ٣٩٧،٦٥٧،٦٦٠ ٣٠،٥١١،٠٥١ -           إضافات

٤٩٨( -           استبعادات  ٣٩،١٨٣()،٢١،١٩١  ٢٨٦،٢٢٩()١٤،٥(  )٣٦،٠١٦،٩١٠( 
 ١،٨٩٣،٦١٤،١٤١ ٥٤،٩٧٨،٣٥٨ ١،٦١٧،٤٢١،٨٩١ ٢٢١،٢١٣،٨٩٢ -              رصيد نهاية السنة

    
    صافي القيمة الدفترية كما في 

 ٧٦٤،٤٢١،١٩٠ ٧٥،٣١٧،٧٣٠ ٦٦٨،٢٨٣،٢٥٧ ٢٠،٨٢٠،٢٠٣ -         ٢٠٠٨ كانون األول ٣١

    
    صافي القيمة الدفترية كما في 

 ٩٩٧،٣٠٩،٤١٥ ٨٣،٢٥٠،١٢٤ ٨٦١،٤٨٦،٣٩٧ ٥٢،٥٧٢،٨٩٤ -         ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
            

    ١٠  ٢٥  ١٠  ٢٠ - ١٠  % االستهالك السنوية نسبة
  
  

  . ليرة سورية١،٣٧٥،٥١٦تتضمن الممتلكات والمعدات موجدات قيد التثبيت بقيمة * 



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١
  
   تأمينات نقدية-٩
  

 ىإحـد  مليون دوالر أمريكي مقدمة من       ١٨يمثل هذا البند أرصدة تأمينات نقدية مقابل كفالة مصرفية بقيمة           
  .الموقعة مع المؤسسة)  تحويل– تشغيل –بناء (امة لالتصاالت بموجب اتفاقية البنوك لصالح المؤسسة الع

  
   استثمار متوفر للبيع-١٠
  

مـن  % 11.85، بواقـع    )المشغل الخلوي الثالث في اليمن    ( Y-Telecomيمثل هذا البند االستثمار في شركة       
  .٢٠٠٨أ من العام وقد بدأت التشغيل التجاري بد. أمريكي مليون دوالر ٢٥٠ والبالغ راسماها

  
مما أدى إلى في شركة هتس يونيتل  بمراجعة قيمة اإلستثمار ٢٠٠٨هذا وقد قامت إدارة الشركة خالل العام 

 ، وذلك من أجل تخفيض قيمة اإلستثمار إلى القيمة ليرة سورية ٨٣٣،٨٢٩،٢٨٥بمبلغ تسجيل خسارة تدني 
  .القابلة لإلسترداد

  
   استثمار في شركة حليفة-١١
  
وهـي شـركة    . راسماهامن  % ٢٤، بواقع   لالتصاالت األلمانيةل هذا البند االستثمار في الشركة السورية        يمث

، وتهدف الشركة إلقامة منـشأة لـصناعة        ٢٠٠٣ نيسان   ٣ بتاريخ   ٥٧٠٧محدودة المسؤولية مسجلة تحت رقم      
وقد قامـت   . بأنواعها WLL شبكات النفاذ الالسلكية     وأجهزة ISDNأجهزة شبكات االتصال الرقمية المتكاملة      

  . مليون ليرة سورية٢٠٠ إلى بزيادة رأسمالها ٢٠٠٧الشركة خالل العام 
  

  :وقد كان ملخص البيانات المالية للشركة الحليفة كانت كالتالي
  

٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  
  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

     
 الموجودات مجموع  ١٨٧،٢٨٨،٥١٠ ٢٩٠،٠١٢،٤١٥

  
 مجموع المطلوبات )٨٠،٢٨٥،٦٢٥( )١٢٧،٤٥٠،٣٤٤(
 مجموع حقوق المساهمين )١٠٧،٠٠٢،٨٨٥( )١٦٢،٥٦٢،٠٧١(
 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين )١٨٧،٢٨٨،٥١٠( )٢٩٠،٠١٢،٤١٥(

  
 المساهمينمن صافي حقوق %) ٢٤(حصة الشركة  ٢٥،٦٨٠،٦٩٢ ٣٩،٠١٤،٨٩٧

  
  للسنة المنتهية في
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 اإليراداتصافي  ٥،١٠٩،٩٢٢ ٢١٩،٢٧٦،٤٨٢
 السنة) خسارة(صافي  )٥٥،٢٤٦،٢١٥( )٣٤،٠٠٠،٨٨٢(

  
  
 
 
 
 



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١
   موجودات ضريبية مؤجلة-٢١
  

صاريف االكتتـاب، والتـي يجـب       ناجم عن الفروقات الزمنية المؤقتة لم      موجودات ضريبية مؤجلة  إن رصيد   
 ضريبة الدخل المعمول بها، في حين يتم تخفـيض كامـل قيمـة              أنظمةاستهالكها على خمس سنوات حسب      

وقـد  .  الماليةللتقارير صافية من منفعتها الضريبية حسب المعايير الدولية األسهمر اصدإالمصاريف من عالوة   
وذلك بناءا على نسبة الضريبة المفروضة في       % ١٥ا  تـم احتسابـها علـى أساس نسبة ضريبـة دخل قدره       

  :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي. سنة احتسابها
  

  للسنة المنتهية في
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 الرصيد في بداية السنة  ٦٣،٣١٢،١٣٦  ٩٤،٩١٣،٥٩٧
 المبالغ المحررة )٣١،٦٠١،٤٦١( )٣١،٦٠١،٤٦١(

   السنةنهايةالرصيد في  ٣١،٧١٠،٦٧٥  ٦٣،٣١٢،١٣٦
  معدل ضريبة الدخل  %١٥  %١٥
  موجودات ضريبية مؤجلة ٤،٧٥٦،٦٠٢  ٩،٤٩٦،٨٢١

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

  
  للسنة المنتهية في
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨انون األول  ك٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 الرصيد في بداية السنة ٩،٤٩٦،٨٢١ ١٤،٢٣٧،٠٤٠
 )٢٥إيضاح (المطفأ خالل السنة  )٤،٧٤٠،٢١٩( )٤،٧٤٠،٢١٩(

   السنةنهايةالرصيد في  ٤،٧٥٦،٦٠٢  ٩،٤٩٦،٨٢١
  
   مصاريف مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة أخرى-٣١
  

  : مما يلييتكون هذا البند
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 إيجارات مدفوعة مقدماً ٥٥٣،١١٣،٢١٥ ٥١٤،٣٨٠،٣٩٤
  دفعات مقدمة ٢٠٥،١٠٨،٣٤٨  ١٦٣،٢٠٩،٤١٢
  إعالنات مدفوعة مقدماً ٥٨،٠٨٠،٨١٢  ٨٦،٩٣٧،٦٢٤
  عة مقدماًمصاريف صيانة مدفو ٢١،٧٩٦،٩١٢  ١١،٥٢٠،٥٤١
   فوائد مستحقةإيرادات ٢٨،٩٤٧،٦٥١  ٦،٧١٢،٢٠٥
  أقساط تأمين مدفوعة مقدماً ١٧،٨٤٩،٢١١  ٧،٧١١،٦٣٠
  أجور الوصالت الميكروية المدفوعة مقدما ٢١،٧٤٤،٢٠٤  ١٧،٨٦٣،٧٢٥
 أخرى ٣٠٩،٧٤٤،١٩٤ ٥٨،٧٦٨،٨١٥

 المجموع ١،٢١٦،٣٨٤،٥٤٧ ٨٦٧،١٠٤،٣٤٦
  
  
 
  مخزون -٤١
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  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١

  : مما يلييتكون هذا البند
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 قطع غيار ١٩١،٠٧٥،٩٣١ ٢٢٤،٦٢٧،٢٦٦
  مخصص قطع غيار بطيئة الحركة )٩٩،٤٢٨،٦٧٧(  -       

٩١،٦٤٧،٢٥٤ ٢٢٤،٦٢٧،٢٦٦    
 اشتراكات مدفوعة مقدماً/ بطاقات هواتف  ٨٥،٤٠٤،٥٠٧ 36,691,922
  اشتراكات الحقة الدفع  /بطاقات هواتف ٢٦،٤٦٤،٤٩١ 31,756,215
 بطاقات شحن ٩١،١٣٨،٤٧٨ ٦٧،٠٨٣،٣٥٠
  بطاقات في الطريق ٦٩،٠٨٦،٢٦٧ ٥١،٩٣٨،٧١٧
 قرطاسية ومواد أخرى ٦٠،٥٥٣،٩٣٤ ٦٧،٠٩٩،١٩٦

 المجموع ٤٢٤،٢٩٤،٩٣١ ٤٧٩،١٩٦،٦٦٦
  
  إيرادات مستحقة -٥١
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     
 :إيرادات مستحقة عن  

    المكالمات الشهرية ٣١٩،٣٨٧،٧٥٠ ٣١٧،٩٢٣،٠١٧
    االشتراكات الشهرية  ٩٧،٤٦٢،٩٤٩ ٩٥،٨١٤،٣٤٧
 )SMS(   الرسائل القصيرة  ٢٢،٣٨٧،٢٦٨ ٣٠،٤٣٩،١٣٦
    الخدمات اإلضافية وإيرادات أخرى ٣٥،٨٩٨،٢٨٢ ٢٧،٥٦٦،٩٢١
    التجوال  ٩،٨٨٠،٨١١ ٨،٥٨٢،٠٦٤

 المجموع ٤٨٥،٠١٧،٠٦٠ ٤٨٠،٣٢٥،٤٨٥
  
   صافي المدينون-٦١
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 ذمم مشتركين  ١،٣٠٤،٧٢٣،٨٧٢ ١،٢٢٤،٥٥٢،٠٦٩
 *مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها : ينزل  )٥٠٦،٠٦٤،٤٥٩( )٤٨٨،٤٥٤،٥٠٧(

      صافي ذمم مشتركين ٧٩٨،٦٥٩،٤١٣ ٧٣٦،٠٩٧،٥٦٢
 ذمم مشغلو الهاتف الجوال صافي ١٩٧،٨٣٥،٢٧٦ ٢١٦،٧٦٦،٦٩٥
 )٣٩( إيضاح -ذمم أطراف ذات عالقة  ٣٣٥،٢٧٧،٢٣٠ ٧٦٤،٨٨٨،٦٦٣
 ذمم موزعين ٢٧،٢٧٣،٥٣٥ ١٧٧،٦٢٣،٧٢٥
 ذمم موظفين ١٥٧،٠٥٤،٨٢٩ ٤١،٨٤٨،٨٣٣
 ذمم أخرى ٢٧٧،٧٢٨،٢٠٢ ٣٦،٥٢٣،٠٥٧

 المجموع ١،٧٩٣،٨٢٨،٤٨٥ ١،٩٧٣،٧٤٨،٥٣٥
  يوما والتي قد بلغت١٢٠ الذمم المشكوك في تحصيلها هي تلك التي يزيد عمرها عن أنتعتبر الشركة * 

  . أي من الذمم المدينة حتى تاريخهإطفاءم يتم مع العلم انه ل. يرة سورية ل٥٠٦،٠٦٤،٤٥٩
  
   نقد في الصندوق ولدى البنوك-٧١
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  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١

  :يتكون هذا البند مما يلي
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 نقد في الصندوق ٢٠٦،٨٢٣،٧٦٩ ١٠١،٢٩٩،٦٩٠
 البنوك نقد لدى  ٦،٩٤٠،٤٧٧،٩٤٣ ٣،٧٣٧،٧٠٥،٤٣٢
 المجموع ٧،١٤٧،٣٠١،٧١٢ ٣،٨٣٩،٠٠٥،١٢٢

  
 

   احتياطي إجباري-٨١
 

من أرباحها الصافية لتكوين االحتياطي % ١٠على الشركة أن تقتطع ، )٣(رقم انون التجارة السوري لقوفقاً 
ة الهيئة اإلجباري و لها أن توقف هذا االقتطاع إذا بلغ هذا االحتياطي ربع رأس المال إال أنه يجوز بموافق

العامة للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع االقتطاعات لهذا االحتياطي كامل رأسمال 
  .إن الرصيد الحالي لالحتياطي يساوي نصف رأسمال الشركة. الشركة

  
  االحتياطي االختياري -٩١
  

ليرة  ٤٠٧،١٠٠،٤٣١مبلغ صيص  تخ٢٠٠٧ايار ٢٤ العادي المنعقد في اجتماعهاأقرت الهيئة العامة في 
  .ليرة سورية ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠االحتياطي االختياري مساوٍ لرأسمال الشركة والبالغ  بحيث يصبح سورية

  
   سلف المساهمين-٢٠
  
مثل هذا البند حساب جاري المهندس رامي مخلوف رئيس مجلس اإلدارة والذي يتكون من مبالغ بالدوالر ي

  .٢٠٠٨سورية، وقد تم تسديد كامل الرصيد خالل بداية العام األمريكي واليورو والليرة ال
  
  

   مخصص تسليم المشروع-٢١
  
ل والمؤسسة العامة لالتصاالت يتالموقعة ما بين سير)  تمويل,تشغيل, بناء(من اتفاقية ) ٨( فقاً للبندو
 عاماً ١٥ والذي مدته  تكاليف في نهاية اتفاقية العقدأي دون لإلدارةفان ملكية المشروع ستؤول , )اإلدارة(

 إنكما سيتم هذا التحويل وفقاًً لشرط محدد ينص على . ٢٠١٧اعتباراً من تاريخ المباشرة في العام 
 بما في ذلك كل المواصفات الفنية أخرىالمشروع كامل الجاهزية وبوضع يسمح باالستثمار لخمسة سنوات 

وبناءا عليه فان كفالة التسليم التي . لإلدارةلتحويل والقدرات المضافة لمعدات شبكة االتصاالت الخلوية لدى ا
 أخر تقارير مالية إصدار مليون دوالر أمريكي سيتم االحتفاظ بها حتى ٥٠  بمبلغ١٤السنة سيتم تسليمها في 

  .  لإلدارةالفنية على تحويل المشروع  شهادة الموافقة وإصدار
  

 أنبأنه من غير المحتمل ,  الحالية في سورياعمالاألفي ظل ممارسة ,  مستشار الشركة القانونيأفادكما 
ولذلك فقد .  يكون هنالك قرار محكمة لصالح الشركةإنتكون الشركة قادرة على استرداد كفالة التسليم دون 

.  مليون دوالر أمريكي٥٠تم بناء مخصص تسليم المشروع لمبدأ مجموع عدد السنوات المعكوسة وبمبلغ 
طريقة رفع قيمة المخصص بمبالغ أكبر في السنوات الالحقة عنه في السنوات هذا وسيترتب على هذه ال

  :األولى و ذلك حسب الجدول األتي
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  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١
  
   تكملة-   مخصص تسليم المشروع-١٢
  

  المقيد على السنة السنة
  ليــرة سوريــة 

     
  ١١،٧١٨،٧٥٠  ٢٠٠٢ للسنة 
  ٣٢،٩٨٩،٥٨٣  ٢٠٠٣ للسنة 
  ٥٥،٨٨٥،٤١٧  ٢٠٠٤ للسنة 
  ٨٦،٩٠٦،٢٥٠  ٢٠٠٥ للسنة 
  ٨٣،٥٩٣،٧٥٠  ٢٠٠٦ للسنة 
  ٩٤،١٥٦،٢٥٠  ٢٠٠٧ للسنة 
  ١١٦،٥٨٣،٣٣٣ ٢٠٠٨ للسنة 

  ١،٨٧٨،١٦٦،٦٦٧ وما بعد ٢٠٠٩ للسنوات 
 المجموع ٢،٣٦٠،٠٠٠،٠٠٠ 

  
   تأمينات العمالء-٢٢

  
ي مستردة عند إلغاء االشتراك ودفع  وهاالشتراك،يتكون هذا البند من تأمينات مدفوعة من قبل العمالء عند 

  : كما يلي٢٠٠٨ و٢٠٠٧ولقد كانت حركة أرصدة التأمينات لسنة . جميع المستحقات والفواتير
  

  للسنة المنتهية في
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 سنةالرصيد في بداية ال ٢٧٢،٤٦٨،٤١٥ ٢١٣،٨٧٦،٧١٥
 تأمينات جديدة  ١١٥،٣٩٠،٧٥٣ ١٢٢،٧٣٠،٤٢٤

  إلغاء الخدمة –تأمينات مستردة  )٨٣،٥٤٩،٠٠٠( )٦٤،١٣٨،٧٢٤(
   السنةنهايةالرصيد في  ٣٠٤،٣١٠،١٦٨ ٢٧٢،٤٦٨،٤١٥

  
  مصاريف مستحقة -٣٢
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  رة سوريــةليــ ليــرة سوريــة
     

 )٣٩( إيضاح -رسوم إدارة مستحقة  ١٩٩،١٢٣،٥٨٢ ١،٢٤٩،٢٥٥،٢٣٠
 مخصص مكافآت موظفين  ٢٤٥،٩٤٣،٢٣٤ ٢٣٠،٨١٩،٧٨٧
 مخصص أجور حماية الترددات ١٥١،٦٦٩،٣٣٧ ١٢٣،٦٩٨،٠٠٢
 مخصص بنى تحتية ٥٠٢،٨٣٥،٦٦٣ ١٩٦،٢٨٥،٤٣٨
 رات مخصص رسوم استخدام الدا ٥٠٤،٧٠١،٧٤٢ ١٦٨،٧٠١،٧٤٢
 مصاريف استشارات مستحقة  ١٢،٠٧١،٥٠٠ ٧،٥٨٧،٩٠٠
 مخصص أجور كهرباء وإيجار وإشغال األبراج ١٦١،٩٤٠،٣٩٠ ٩٧،١٧٧،١٠٦
 مخصص حوافز مبيعات ٩٣،٨٦٢،٤٥٣ ٢٧٣،٤١٠،٧٢٠
 أخرى   ١،١٢٨،٧٢٩،٧٢٢ ٤٢٦،٥٩٠،٢٤٨

 المجموع ٣،٠٠٠،٨٧٧،٦٢٣ ٢،٧٧٣،٥٢٦،١٧٣
  
   إيرادات مؤجلة -٤٢
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 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١

  
  .ا البند من إيرادات غير متحققة ناتجة عن مكالمات ورسوم اشتراكات البطاقات المدفوعة مقدماًًيتكون هذ

  
   مخصص ضريبة الدخل-٥٢
  

  :كانت الحركة على حساب مخصص ضريبة الدخل كما يلي
  للسنة المنتهية في
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 الرصيد في بداية السنة ١،٠٣١،٦٠٠،٣٨٠ ٨٢١،٠٢٥،٢٠٤
 ) ٣٥إيضاح (مخصص ضريبة الدخل للسنة  ١،٠٣٩،٠٤٢،٥٠١ ١،١٠٠،٦٤٥،٨٣٢

 ضريبة دخل مدفوعة )١،٠٣١،٦٠٠،٣٨٠( )٨٢١،٠٢٥،٢٠٤(
 سلف ضريبة دخل مدفوعة )٤٠،٦٢٢،٧٢٢( )٦٤،٣٠٥،٢٣٣(

)٤،٧٤٠،٢١٩( )٤،٧٤٠،٢١٩( 
إيضاح (أة خالل السنة منافع ضريبية مؤجلة مطف

١٢( 
   السنةنهايةالرصيد في  ٩٩٣،٦٧٩،٥٦٠ ١،٠٣١،٦٠٠،٣٨٠

  
   قروض-٢٦

  
 ليـرة   ٩٠٣،٩٠٠،٠٠٠ بالحصول على قرضين بنكيين بقيمة إجمالية        ٢٠٠٧قامت الشركة خالل بداية العام      

تم سداده على   ي%) ١٠( مليون ليرة سورية بفائدة سنوية قدرها        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 آذار ٢٦والثاني منذ  ٢٠٠٧ نيسان ١٥
  

  .ة بتسديد كامل هذه القروض خالل العام الحاليقامت الشركوقد 
  
   دائنون-٧٢
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 ذمم موردين ١،٨٣٩،٤٨٧،٦٢٨ ١،٨٢٦،٢٤٩،٤٤٢
 )٣٩( إيضاح -ذمم أطراف ذات عالقة  ٦٧،٤٣٧،٨٤٧ ٦٠٩،٩٢٨،١٢٠
 مشغلو الهاتف الجوال  ٨١،٢٦٨،٠٦١ ٢٨،٨٣١،١٦١
 أخرى  ٢٢٧،٠٢١،٤٦٠ ٤٣٣،٩٧٧،٣٧٩

 المجموع ٢،٢١٥،٢١٤،٩٩٦ ٢،٨٩٨،٩٨٦،١٠٢
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   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١

  
  اإليرادات صافي -٨٢
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  للسنة المنتهية في
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 إيرادات الحقة الدفع  ١٧،٦١٢،٤٦٠،٩٨١ ١٧،٣٧٢،٨٦٣،٢٤٨
 إيرادات مسبقة الدفع  ٢٨،٨٦١،٥٧٣،٤٣٥ ٢٣،٧٠٣،٢٣٦،٧١٠

 )عالمي( واالنترنيت مبيع مودإيرادات  ١٥٩،٦١٩،٥٥١ ٤٦،٤٣٨،٧٥٧
 خصم مبيعات  )٥٩١،٥١٤،٤٩٩( )١،٧٢٧،٣٧٠،١٦٦(

   صافي اإليرادات ٤٦،٠٤٢،١٣٩،٤٦٨ ٣٩،٣٩٥،١٦٨،٥٤٩
  

  )اإليراداتتقاسم (  حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من اإليرادات -٢٩
  

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

  .للسنوات الثالث األولى% ٣٠ •
  .للسنوات الثالث التالية% ٤٠ •
  ).تسع سنوات(للسنوات الباقية % ٥٠ •
 .تلسنوات التمديد، إذا وجد% ٦٠ •

  
    مصاريف مباشرة أخرى-٠٣
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  للسنة المنتهية في
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

  )٧إيضاح (اطفاءات   ٥،٣٣٢،٠١٧،٨٣٨  ٤،٨٤٩،٨٧٨،٠٣٢
 مصاريف بنى تحتية وأخرى ١،٧٩٧،٤٩١،٤٧٦ ١،٠٢٧،٨٥٣،٧٣٨
  وتأمينإيجارات ٧٢٩،٩٨١،٨٤٧ ٦٠٤،٥٠٦،٠٢٢
 صيانة ٧٣٣،٠٤٠،٧٤٩ ٥٢٣،٤٣٧،٩٧١
 مصاريف الترابط مع شركات األخرى ٤٧٠،١١٨،٧٢٩ ٣٨٧،٤٤١،٣٠٢
 ف المشتركين والشحن المباعةتكلفة الدعم وبطاقات هوات ٣٠٨،٠٣٧،٤٤١ ٣٧٢،٨٢٦،٨٨٢

   المجموع ٩،٣٧٠،٦٨٨،٠٨٠ ٧،٧٦٥،٩٤٣،٩٤٧
  



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١
  
   وعموميةإدارية  مصاريف -١٣
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  للسنة المنتهية في
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 إلدارة ورسوم الخدماتأتعاب ا ١،٦١٢،٨٢٤،٨٨١ ١،٣٨٠،١٧٦،٥١٤
 رواتب وأجور ومكافآت ١،١٩٢،٣٨٨،٠٠٧ ٩٦٠،٦٣٥،٦٦١
  )٨إيضاح  (استهالك ممتلكات ومعدات ٤٤٠،٨٤٥،٩٧١  ٤٣٥،٥١٧،٣١٦
 *مخصص مصاريف مختلف عليها   -        ٣٧٤،٩٧٨،٩٤٩
 سفر وإقامة وبريد ٢٢٦،٠١٧،١١٤ ٢٤٩،٠٥٩،٢٨٥
 إيجارات ومنافع ٢١٣،٦٧٣،٤٥٧ ١٧٠،٤٧٧،١٨٥
  واستشاراتأتعاب مهنية ودراسات وأبحاث ٩٨،٦٢٦،٨٦٢ ١٢٤،٠٠٤،٦٧٢
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ١٩،١٧٥،٨١٧ ٧٩،٠٦٩،١٨٧
 مخصص تسليم المشروع ١١٦،٥٨٣،٣٣٣ ٩٤،١٥٦،٢٥٠

   قطع غيار بطيئة الحركةمخصص ٩٩،٤٢٨،٦٧٧  -       
 حماية ونظافة ٦٢،٤٢٣،٩٩٨ ٩٦،٧٢٨،٣٦٩
  ومطبوعات ومواد مختلفةقرطاسيه ١٥،٩٦٠،٤٣٠ ٣٩،٧٥٥،٨٧١
 رسوم بنكية ورسوم كفالة بنكية ٣٦،٨٧١،٥٧٥ ٤٥،٩٢٧،٢٧٩
 صيانة ٤٦،٠٥٨،٩٨٢ ٤٧،١٩٤،٨٢٤
 رسوم حكومية ١٧،١١١،٨٠٦ ٧٠،٦٠٦،٠٥٧
 تدريب ٧٣،٦٧١،٦٤٧ ٣٥،٢٣٧،٤٦٠
 تأمين ٣٢،٨٢٨،٢٠٥ ٢٩،٠٦١،٤٤٥

 تبرعات ١،٢٣٠،١٣٣ ٤٣٣،١١٦
 أخرى ٢٧١،٩٦٠،١٧٥ ٢٧٢،٧٣٣،٣٠٧

   المجموع ٤،٥٧٧،٦٨١،٠٧٠ ٤،٥٠٥،٧٥٢،٧٤٧
  

  .يمثل هذا المبلغ مخصص لقاء مبالغ مطلوبة من بعض موظفي الشركة مقابل مصاريف مختلف عليها* 
  
   مصاريف بيع وتوزيع-٢٣
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  للسنة المنتهية في
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة وريــةليــرة س
     

 عموالت الموزعين ٨٦٧،٢٥٩،٣٠٧ ١،٠٢٥،٣٤٧،٢٧٥
 دعاية وإعالن ٤٠٠،٨٧٠،١٦٧ ٤٨٢،١٠٩،٠٦٤
 أخرى ٩٣،٨٣٣،٥٠٩ ٦٧،٠٠٥،٨٠٤

   المجموع ١،٣٦١،٩٦٢،٩٨٣ ١،٥٧٤،٤٦٢،١٤٣
  



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١
  
   فوائد مدينة-٣٣
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  للسنة المنتهية في
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 فائدة على توزيعات أرباح ٤٨،٥٠٣،٦٩٩ ٨٠،٤٢٩،٣٨٣
 فائدة على قرض طويل األجل  ٣٨،٢١٧،٣٢٦ ٥٧،٨٤٦،٨٣٣
 فائدة على سلف المساهمين  -       ٧،٢٦٣،٩٠٧

   المجموع ٨٦،٧٢١،٠٢٥ ١٤٥،٥٤٠،١٢٣
  
  دات أخرىايرإ -٤٣
  

  :يتكون هذا البند مما يلي
  للسنة المنتهية في
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 فوائد بنكية   ١٤١،٧٩٠،٣٦٢ ١٥٨،٥٦١،٧٣٢
 مخصصات انتفت الحاجة إليها ١٠،٨٥٤،٥٧٠ ١٠٤،٨٢٤،٠٤٥
 أخرى ٢١،٣٠٣،٢٩٠ ٣،٧٩٢،٨٨٢

   المجموع ١٧٣،٩٤٨،٢٢٢ ٢٦٧،١٧٨،٦٥٩
  
   ضريبة الدخل-٥٣
  

للفترة منذ بدء التشغيل ) داريا(قدمت الشركة بيان ضريبة دخل لدائرة ضريبة الدخل في مديرية مالية 
 ٢٠٠٢ األول كانون ٣١ وللسنة المنتهية في ٢٠٠١ كانون األول ٣١ و لغاية ٢٠٠١ شباط ١٥بتاريخ 

 باإلضافة .توصل إلى التسوية النهائية حتى تاريخه ولم يتم ال.٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣و
  .  ٢٠٠٧ بدفع ضريبة الدخل عن العام ٢٠٠٨لذلك قامت الشركة خالل العام 

  
  :إن تفاصيل مصروف ضريبة الدخل هي كما يلي

  للسنة المنتهية في
٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  

  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة
     

 )٢٥إيضاح (مخصص ضريبة الدخل للسنة  ١،٠٣٩،٠٤٢،٥٠١ ١،١٠٠،٦٤٥،٨٣٢
 ضريبة دخل على إيرادات فوائد ٩،٨٩٥،٠٣٠ ١٠،٩٤٠،٩٩٩

   المجموع ١،٠٤٨،٩٣٧،٥٣١ ١،١١١،٥٨٦،٨٣١
  



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١
  
  ضريبة الدخل عن سنوات سابقة -٦٣
  

ناتجة عن  ٢٠٠٧خالل الربع الثالث من عام  ليرة سورية ١٨٨،٤٧٤،٨٥١بتسديد مبلغ قامت الشركة 
 والبالغة ٢٠٠١إضافة إلى الضريبة المسددة سابقا عن عام  (٢٠٠١ ضريبية تعود لسنة فروق

 الفروقوقد قامت الشركة بتقديم االعتراضات الضريبية الالزمة على هذه ).  ليرة سورية٣٢،٨٤٩،٥١١
  .إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية

  
 فروق ليرة سورية ناتجة عن ٩٤،٢٣٤،٤٦١ من هذا العام بتسديد مبلغ الثانيخالل الربع شركة كما قامت ال

 ٢٩٢،٤٧٦،٨٣٦ والبالغة ٢٠٠٢إضافة إلى الضريبة المسددة سابقا عن عام  (٢٠٠٢ضريبية تعود لسنة 
للجان  إلى االفروقوقد قامت الشركة بتقديم االعتراضات الضريبية الالزمة على هذه ). ليرة سورية

  .الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية
  
    التزامات ممكن أن تطرأ-٧٣
  

 مليون دوالر ١٨كان على الشركة بتاريخ البيانات المالية التزامات ممكن أن تطرأ تتمثل بكفالة بنكية بمبلغ 
 ). ٩ إيضاح (دوالر أمريكي ١٨،٥٥٧،٧٩٨أمريكي مقابل تأمينات نقدية بمبلغ 

 
 في السنة الرابعة عشر على شكل كفالة بنكية أمريكي مليون دوالر ٥٠ما يتوجب على الشركة دفع  ك

 شهادة القبول الفنية المالية المؤقتة وبعد تقديم براءة الذمة إصدارمستردة بعد انقضاء عام كامل من تاريخ 
  .المالية المطلوبة

  
   وإدارة المخاطر الماليةاألدوات -٨٣
  
  مالرأسر  مخاطإدارة - أ

 ألصحاب الشركة ستكون قادرة على االستمرار وتعظيم العائد إنمال للتأكد من رأس بإدارةتقوم الشركة 
الكلية بدون هذا وتبقى سياسة الشركة .  بين الدين وحقوق الملكيةاألمثل التوازنالمصالح من خالل تحقيق 

  .٢٠٠٦تغير منذ العام 
  

 رأسمالحكمه وحقوق ملكية عائدة لمساهمي الشركة مكونة من  من النقد وما في رأسمالويتألف هيكل 
وتحافظ الشركة على نسبة . باإليضاحات المدورة كما هو مبين واألرباحوعالوة رأس المال واالحتياطات 

  :والتي كانت على النحو التالي. ١,٥ حقوق المساهمين بحيث تكون اقل من إلىمطلوبات 
  

٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ألول  كانون ا٣١  
  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

  
 األجلمجموع المطلوبات قصيرة  ١٢،٥٦٩،٥٢١،٩٢١ ١٤،٦١٦،٣٠٣،٧٨٨
 األجلمجموع المطلوبات طويلة  ٤٨١،٨٣٣،٣٣٣ ١،٦٨٥،١٨٠،٤٢٧

 مجموع المطلوبات  ١٣،٠٥١،٣٥٥،٢٥٤ ١٦،٣٠١،٤٨٤،٢١٥
  

 ينحقوق المساهممجموع  ١٧،٠٨٠،٦٦٤،٤٠٣  ١٥،٧٣٨،٤٣٦،٦٣٩
   حقوق المساهمينإلىمطلوبات النسبة  ٠,٧٦  ١,٠٤

  



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠٠٨ األول  كانون٣١
  
   تكملة- وإدارة المخاطر الماليةاألدوات -٨٣
  
  األجنبية مخاطر العمالت إدارة -ب
 . الصرفأسعار المالية نتيجة التغير في األدوات أسعار ناجمة عن تغير األجنبية مخاطر العمالت إن

  . واليورواألمريكيركة باستعمالها في الدوالر  التي تقوم الشاألجنبيةوتتمركز العمالت 
  

  : كما بتاريخ البيانات الماليةاألجنبية وااللتزامات المالية بالعمالت األصولويظهر الجدول التالي 
  

٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ٢٠٠٨ كانون األول ٣١  
  ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة

  األصول
 دوالر أمريكي ٢،٤٣٠،٤٤٩،٣١٨ 2,340,070,075         
 يورو ٦٧٠،٧٠٨،٥٨٩ 1,555,368,910         
 مجموع ٣،١٠١،١٥٧،٩٠٧  3,895,438,985        

  
  االلتزامات

 دوالر أمريكي ٩٨٧،٠٠١،١٤١ 892,185,023            
 يورو ٣١٤،٦١٨،٧٤٠ 1,431,511,012         
 مجموع ١،٣٠١،٦١٩،٨٨١  2,323,696,035        

  
 الصرف أسعار من خالل مراقبة األجنبية صرف العمالت أسعار خطر التعرض للتذبذب في إدارةم ويت

 كاف لتغطية عمليات الشركة من دون التأثر الكبير األجنبيةالمستمرة ومن خالل احتفاظ بقطع بالعمالت 
  . الصرفبأسعاربالتغير 

  
   خطر السيولةإدارة -ج

 الشركة يتوفر لديها سيولة نقدية و أن فائدة كبيرة كون أسعارمخاطر  ال تتعرض لإنها الشركة إدارةتعتقد 
عدم وجود أي  إلى باإلضافة.  تأثير غير مادي على نتائج الشركةله الفائدة سيكون أسعاربالتالي التغير في 

  .٢٠٠٨األول   كانون٣١التزامات يترتب عليها فوائد كما في 
  
   مخاطر االئتمان-هـ

 .للشركة بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسائر األخر الطرف إخفاقلق بمخاطر مخاطر االئتمان تتع
 للحصول على ضمانات كافية حيثما كان باإلضافة مؤهلة ائتمانياً أطرافهذا وتتبع الشركة سياسة التعامل مع 

  .لتزاماتباال عن عدم الوفاء الناتجةذلك مناسباً، وذلك من اجل تخفيف خطر الخسائر المالية 
  
هذا وتقوم . أخرى وذمم مدينة لدى البنوك، ذمم أرصدة الشركة المالية تتكون من النقد، أصول معظم إن

  . المؤسسات الماليةلهذهالشركة بوضع النقد والودائع لدى المؤسسات المالية بعد دراسة وتقييم بعناية 
  

 نقدية من تأميناتويتم تحصيل .  الدوليةوتتكون الذمم المدينة من المشتركين المحليين وشركات التجوال
  .   الزبائن ذوي التاريخ االئتماني الخطر، وبالتالي، فأن الشركة تتعرض لمخاطر ائتمانية متدنية

  
   الماليةلألدوات القيمة العادلة -ز

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



  شركة سيريتل موبايل تيليكوم
  شركة مساهمة مغفلة

   تكملة– إيضاحات حول البيانات المالية
٢٠٠٨ األول  كانون٣١ 

  

   ذات عالقة أطراف-٣٩
  

  : ذات العالقة هي كما يلياألطرافان تفاصيل األرصدة والمعامالت مع 
ك لل  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١سنة المنتهية في   ٢٠٠٨ كانــــــون األول ٣١مــا فــي   

م  شتريات موجوداتم  صاريــــف  مخصصـــات  دائنـــون  دفعات مقدمة  مدينـون  
ـرة سوريــةليـ ليــرة سوريــة ليــرة سوريــة   ليــرة سوريــة 
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  أرقام المقارنة -٤٠

لتتناسب مع تصنيف أرقام  ٢٠٠٧للعام تصنيف بعض أرقام المقارنة  كما تم إعادة .محاسبية، تم تعديل بعض أرقام المقارنة نتيجة للتغير في السياسات ال)٦(اإليضاح  كما يرد في 
.٢٠٠٨العام   


