
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
  المختصرة الموحدة المرحلية ـةالقوائـــم الماليـ
  ٩200 حزيران ٣٠

  

)غيــر مدققــة(





  سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
 

  وتقرأ معهاالمختصرة  الموحدة  المرحليةالقوائم الماليةتشكل جزءاً من هذه  ١٤  إلى١إن اإليضاحات المرفقة من 
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   الموحدة المرحلية قائمة الدخل
  ٢٠٠٩ حزيران ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
   حزيران٣٠للستة أشهر المنتهية في    

٢٠٠٨  
 )غير مدققة(

 ٢٠٠٩  
 )غير مدققة(

 إيضاح
 

   ليرة سورية  ليرة سورية
        

 إجمالي اإليرادات   ٢٢،٨٦٨،٨٨٢،٨٠٨   ٢١،٦٠٣،٨٧٢،٩٩٥
  حصة المؤسسة العامة لإلتصاالت من اإليرادات  )١٠،٧٣٣،٧٨٣،٤٤٧(  )٨،٢٢٣،٣٦٨،٧٥٥(

 حصة سيريتل من اإليرادات  ١٢،١٣٥،٠٩٩،٣٦١  ١٣،٣٨٠،٥٠٤،٢٤٠
     
 مصاريف الربط مع المؤسسة العامة لالتصاالت  )١،٣٢٤،٢٧١،١٦٧(  )١،٣٧٠،٦٤٥،٩٩١(
  مباشرة أخرىمصاريف   )٤،١٨١،٧٨٧،٦٢٥(  )٤،٥٣١،٩٠٥،٨٤٩(

(5,902,551,840)  (5,506,058,792)  مصاريف التشغيل 
       

 مجمل الربح  ٦،٦٢٩،٠٤٠،٥٦٩  ٧،٤٧٧،٩٥٢،٤٠٠
     
 مصاريف البيع والتسويق   )٥٢٦،٢٢٧،٣٨٤(  )٧٠٤،٢٨٥،٢٠٦(
 المصاريف اإلدارية  )١،٧٤٨،١٣٧،٤٨١(  )١،٩٦٧،٥٠١،٥٧٥(
  استهالآات   )١٨٨،٩٦١،٩٨٧(  )٢٢٧،١٣٣،٤٠٥(
 أخرى بالصافي) مصاريف(إيرادات   ٣٩٧،٤١٦،٠١٠  )١٩،٠٨١،٦٨٦(

 ربح التشغيل  ٤،٥٦٣،١٢٩،٧٢٧  ٤،٥٥٩،٩٥٠،٥٢٨
     

 إيرادات الفوائد  ١٤٣،٨٤٢،٦٠٩  ٥٦،٨٧٢،١٧٠
  تكاليف التمويل  -  )٢٥،٠٧١،١٨٠(
-  (٣٧٠،٣٩١،١٤٠)    المتوفر للبيع  خسائر انخفاض قـيمـة االستثمار ٤

  حليفةة في شرآاالستثمارحصة الشرآة من خسائر   (8,565,931)  (75,113)
 الربح قبل الضريبة  ٤،٣٢٨،٠١٥،٢٦٥  ٤،٥٩١،٦٧٦،٤٠٥

     
(٦٤٦،٠٥٣،٤١٧) (٦٠٧،٧١٧،٧٥٨)   مصروف ضريبة الدخل عن الفترة الحالية  
(٩٤،٢٣٤،٤٦١) (١٦٢،٧٩٠،٣١٢) مصروف ضريبة الدخل عن سنوات سابقة  

 ضريبة الدخل ١٠ )٧٧٠،٥٠٨،٠٧٠(  )٧٤٠،٢٨٧،٨٧٨(
     

  صافي ربح الفترة  ٣،٥٥٧،٥٠٧،١٩٥  ٣،٨٥١،٣٨٨،٥٢٧
     
 :العائد الى      

 مساهمي الشرآة   ٣،٥٥٧،٥٠٥،٦٥٣   ٣،٨٥١،٣٨٨،٥٢٧
  الحصة غير المسيطرة    ١،٥٤٢   - 

       

١١ ٥٣٫١٠  ٥٧٫٤٨ 
 النصيب األساسي للسهم في األرباح

  العائد الى مساهمي الشرآة
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
 

  وتقرأ معهاالمختصرة  الموحدة  المرحليةالقوائم الماليةتشكل جزءاً من هذه  ١٤  إلى١إن اإليضاحات المرفقة من 
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   الموحدة قائمة الدخل الشـامل المرحلية
  ٢٠٠٩ حزيران ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 
  
   حزيران٣٠في للستة أشهر المنتهية     
    ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
 غير مدققة  غير مدققة    
 ليرة سورية  ليرة سورية   
         

 ٣،٨٥١،٣٨٨،٥٢٧  ٣،٥٥٧،٥٠٧،١٩٥   صافي ربح الفترة
      

      مكونات الدخل الشامل األخرى
       

التغير المتراآم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة 
  -         )١٢١،٦٩٢،٣٥٠(   للبيع

      
 ٣،٨٥١،٣٨٨،٥٢٧  ٣،٤٣٥،٨١٤،٨٤٥   الدخل الشامل للفترة

       
      :العائد الى

 ٣،٨٥١،٣٨٨،٥٢٧  ٣،٤٣٥،٨١٣،٣٠٣   مساهمي الشرآة
  -        ١،٥٤٢    ةحصة غير المسيطرال
       
       





  سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
  

    الموحدة  المرحليةقائمة التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠٠٩ حزيران 30 أشهرالمنتهية في لفترة الستة

 

  وتقرأ معها المختصرة  الموحدة المرحلية تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية١٤ إلى ١إليضاحات المرفقة من إن ا
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    العائد إلى مساهمي الشرآة

)غير مدققة(  
رأس المال المكتتب 

 عالوة اإلصدار به و المدفوع
االحتياطي 
 االختيارياالحتياطي  اإلجباري

لتغير المتراكم في ا
القيمة العادلة 

لالستثمار المتوفر 
  *المدورةرباح األ للبيع

الملكية مجموع حقوق 
 مساهمي الشركةل

غير الحصة 
  مجموع حقوق الملكية  ةالمسيطر

  سوريةليرة   ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
2008           

 ١٥،٧٣٨،٤٣٦،٦٣٩ - ١٥،٧٣٨،٤٣٦،٦٣٩ ٩،٠٦٠،٢٤٢،٨٤٦- ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠ ٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠   كانون الثاني١الرصيد في 
 ٣،٨٥١،٣٨٨،٥٢٧ - ٣،٨٥١،٣٨٨،٥٢٧ ٣،٨٥١،٣٨٨،٥٢٧ - - - - -  للفترةالدخل الشامل إجمالي

 )٥،٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠( - )٥،٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠( )٥،٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠( - - - - - )١٣ايضاح  (األرباح الموزعة
 ١٤،٥٦٤،٨٢٥،١٦٦ - ١٤،٥٦٤،٨٢٥،١٦٦ ٧،٨٨٦،٦٣١،٣٧٣ - ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠ ٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠  حزيران٣٠الرصيد في 

                 
)غير مدققة(                  

٢٠٠٩                  
  ١٧،٠٨٠،٦٦٤،٤٠٣ -  ١٧،٠٨٠،٦٦٤،٤٠٣  ١٠،٤٠٢،٤٧٠،٦١٠ - ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠ ٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠  اني كانون الث١الرصيد في 

ة الناتجة  غير المسيطرالحصة
  ٧٤٥،٧٤٢  ٧٤٥،٧٤٢ - - - - - - - من توحيد القوائم المالية

 ٣،٤٣٥،٨١٤،٨٤٥  ١،٥٤٢ ٣،٤٣٥،٨١٣،٣٠٣  ٣،٥٥٧،٥٠٥،٦٥٣ )١٢١،٦٩٢،٣٥٠( - - - -  للفترةالدخل الشامل إجمالي 
 -  )٤،٦٩٠،٠٠٠،٠٠٠(  )٤،٦٩٠،٠٠٠،٠٠٠( - - - - - )١٣ايضاح  (األرباح الموزعة

)٤،٦٩٠،٠٠٠،٠٠٠
(  

 ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٨٣٧،٥٠٠،٠٠٠ ٢،٤٩٠،٦٩٣،٧٩٣ ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠  حزيران٣٠الرصيد في 
)١٢١،٦٩٢،٣٥٠
( ١٥،٨٢٧،٢٢٤،٩٩٠ ٧٤٧،٢٨٤  ١٥،٨٢٦،٤٧٧،٧٠٦  ٩،٢٦٩،٩٧٦،٢٦٣  

 
 
 

 وذلك لمواجهة الخالف مع المؤسسة العامة لالتصاالت حول ٢٠٠٥  خالل عام ليرة سورية تم حجزها بناء على قرار الهيئة العامة٩٨٦،٨١٨،٢٣٨ مبلغ المدورةيتضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح * 
  .تاريخ أمر المباشرة



  سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
  

  الموحدة  قائمة التدفقات النقدية المرحلية
  ٢٠٠٩ حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 

  وتقرأ معها المختصرة الموحدة المرحلية  تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية١٤ إلى ١ضاحات المرفقة من إن اإلي

٦ 

    حزيران٣٠ المنتهية فيلفترة الستة أشهر
٢٠٠٨  

  ٢٠٠٩  )قةغير مدق(
  )غير مدققة(

   ليرة سورية  ليرة سورية
  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     

 الربح قبل الضريبة ٤،٣٢٨،٠١٥،٢٦٥  ٤،٥٩١،٦٧٦،٤٠٥
 :تعديالت   

 واطفاءات اهتالكات ٢،٦٩٠،٨٢٠،٢٠٠  ٢،٩٢٦،٣٨٨،٠٨٢
 مخصص تسليم المشروع ٧٧،١٠٤،١١٣  ٥٥،٤٦٦،٥٨٨
  معنويةوموجودات موجودات ثابتة استبعاد   ناجمة عن)أرباح( خسائر  ١،٤٦١،١٢١  (٢,٢٢٦,٠٠٣)
 مخصص الديون المشكوك بتحصيلها ١٩،٠٧٥،٣٧٤  ١٠،٨٢٩،٥٢٧

     -   ٣٧٠،٣٩١،١٤٠   المتوفر للبيع   خسائر انخفاض قـيمـة االستثمار
  فة حلي شركة فياالستثمارحصة الشركة من خسائر   ٨،٦٣٦،٥٥١   -     

  إيرادات الفوائد  )١٤٣،٨٤٢،٦٠٩(  (٥٦,٨٧٢,١٧٠)

 الربح التشغيلي قبل تغيرات رأس المال العامل ٧،٣٥١،٦٦١،١٥٥  7,525,262,429

)١١٣،٨٥٦،٨٦٩(  ذمم مدينة )٩٤،٦٦٢،٦١٥(  
 المخزون ٧٥،٨٥٢،١٣١  ٥٩،٦٧٧،٨٦٥

 أرصدة مدينة أخرى )٢٧٣،٦٤٧،٩٩٣(  (167,959,341)
 ذمم دائنة )٢٦٨،٠٢٠،٤٠٦(  ٢٨١،٢٧٢،٦٦٩
 المستحق للمؤسسة العامة لالتصاالت ١٠٨،١٩٨،٥٤٤  ٢٥٥،٨٠٠،٩٢٩

)٢،٠٥٢،٤٦٠،٢٩٣(  أرصدة دائنة أخرى ٤٤٩،٣٨١،٢٩٦  
 اإليرادات المؤجلة  )٣٥٦،٠٤٧،٢٣٨(  ٥٥١،١٧٧،٢٤٩

6,338,914,638  ٦،٩٩٢،٧١٤،٨٧٤ 
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل

 المدفوعة ضريبة الدخل
  

)١،١٢٩،٦٧٤،١٢٩(  ضريبة الدخل المدفوعة )١،١٥٥،٨٧١،٢٢٦(  
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ٥،٨٣٦،٨٤٣،٦٤٨  5,209,240,509

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   
 ثابتة  على الموجودات الإضافات )٣٧،٢١٩،٦٣٩(  (167,772,963)

  معنويةال على الموجودات إضافات )١،٥٣٠،٧٨٦،١١٢(  (٣,٩٦٦,٨١٦,٠٣٩)
  معنويةموجودات متحصالت من استبعاد موجودات ثابتة و  ١،٩٢٥،٩٠١  ٢٢٩,٣٥٩,٤٠٨

   معنوية  وثابتة دفعات على شراء موجودات  )١٧٤،٩٩٨،٣٢٩(  ٢,٣٢٨,٨٣٠,١٢٣
  األصلي أكثر من ثالثة اشهرحقاقها استودائع لدى البنوك  )٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠(   -     

  فوائد مقبوضة  ١٤٢،٠٣٠،٤١٧  56,212,056
 التأمينات النقدية  ٢٣،٦٢٨،٠٧٩  ٧٩٩،٩٣٤،٧٨٦

)٤٩٠،٩٦٥،٨١٠(   (7,959,982)  صافي التغير في االستثمارات
)١،٢١١،٢١٨،٤٣٩(  يةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمار )٢،٠٨٣،٣٧٩،٦٦٥(  

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل   
)٢،٥٢٥،٠٠٠،٠٠٠(  أرباح مدفوعة )٤،٦٩٠،٠٠٠،٠٠٠(  
)١،١٤٥،٦٨٦،٧١٣(   التغير في سلف المساهمين -       
)٢١٤،٦٢٩،٥١٤(  تسديدات قروض  -       
)٣،٨٨٥،٣١٦،٢٢٧( تمويلصافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة ال )٤،٦٩٠،٠٠٠،٠٠٠(  

 الزيادة في النقد وما في حكمه) النقص(صافي  )٩٣٦،٥٣٦،٠١٧(  ١١٢،٧٠٥،٨٤٣
 النقد وما في حكمه في بداية الفترة ٧،١٤٧،٣٠١،٧١٢  ٣،٨٣٩،٠٠٥،١٢٢

 )٧ايضاح (النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  ٦،٢١٠،٧٦٥،٦٩٥  ٣،٩٥١،٧١٠،٩٦٥



  سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
  

  المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٠٩ حزيران ٣٠

 

  

٧ 

 معلومات عامة .١
 

 مصر على –م .م.تفاق بين شركة دريكس تكنولوجيز اس اي وشركة اوراسكوم تيليكوم القابضة  ش اال٢٠٠٠تم خالل العام 
  .)سيريتل (ةتأسيس الشركة المشغلة لمشروع الهاتف الخلوي في سوري

 بين شركتي دريكس تكنولوجيز اس اي واوراسكوم ٢٠٠١ شباط ١٢بتاريخ )  تحويل- تشغيل-بناء(و بعد توقيع عقد االستثمار 
 مصر من جهة والمؤسسة العامة لالتصاالت من جهة أخرى بهدف بناء شبكة اتصاالت خلوية –م . م. يليكوم القابضة شت

GSM الشركة"ويشار إليها فيما بعد ( .م.  م. ش سيريتل موبايل تيليكومشركة تم تأسيس(" . 
  

هذا وقد قامت الشركة .  مرحلة المشروع الدائموالثانية.  األولى هي مرحلة المشروع التجريبي:بمرحلتيــنوقد مرت الشركة 
خالل مرحلة المشروع التجريبي ببناء وتشغيل شبكة اتصاالت خلوية على نفقتها الخاصة وبدون تحمل المؤسسة العامة 

لة ولقد تم االتفاق على أن تكون جميع اإليرادات من نصيب المؤسسة العامة لالتصاالت حتى نهاية مرح. لالتصاالت أي تكلفة
 بداية مرحلة ٢٠٠١ شباط ١٥ هو تاريخ نهاية مرحلة المشروع التجريبي و٢٠٠١ شباط ١٤كما تم اعتبار. المشروع التجريبي

  .٢٠٠٢ حزيران ٢٩في حين تم استالم امر المباشرة بتاريخ . المشروع الدائم
  

) ٥١٤١(ركة مساهمة مغفلة تحت رقم  وسجلت كش٢٠٠١ولقد تم استكمال إجراءات تسجيل الشركة خالل الربع األخير من عام 
  . الجمهورية العربية السورية– داريا –مركزها الرئيسي ريف دمشق 

  
 SIM(           وتسويق واستيراد وتصدير أجهزة االتصاالت والرقائق،أهم غايات الشركة إنشاء مشاريع الخدمات الخلوية ومن

Cards(،ة النشاطات والخدمات المتعلقة بها والمساهمة والمشاركة في مشاريع مماثلة واعداد الدراسات اإللكترونية والقيام بكاف، 
 ١٨إن مدة الشركة عشرون عاماً تبدأ من تاريخ . والحصول على أية حقوق أو امتيازات أو تراخيص لتحقيق غايات الشركة

  . ويجوز تمديدها بقرار هيئة عامة غير عادية،٢٠٠١تشرين الثاني 
  

  سيتم تحويل المشروع من المشغل إلى المؤسسة العامة لالتصاالت السورية بعد BOT)  تحويل- تشغيل-اءبن(بموجب عقد الـ 
انتهاء فترة االستثمار المحددة في العقد بخمسة عشر عاماً من تاريخ أمر المباشرة ويحق لإلدارة تمديد مدة العقد لمدة ثالث 

  .نتهاء مدة العقدسنوات أخرى بعد تقديم طلب من المشغل قبل سنة من ا
 

  : تحصل اإلدارة من المشغل على النسب التالية من إيراداته اإلجماليةBOT)  تحويل- تشغيل-بناء(وفقاً ألحكام عقد الـ
 

 السنوات الثالث األولى 30%
 السنوات الثالث الثانية 40%
 السنوات الباقية 50%
 سنوات التمديد 60%

  
  
  

  أسس اإلعداد  1 –2

لمعيار المحاسبة  وفقاً ٢٠٠٩ حزيران ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهية في المختصرة الموحدة المرحلية ةائم الماليتم إعداد القو
   .الخاص بالتقارير المالية المرحلية) ٣٤(الدولي رقم 

 
والشركات   للشركةوالتي تمثل العملة الرئيسية المختصرة الموحدة  المرحليةإن الليرة السورية هي عملة إظهار القوائم المالية

  .التابعة لها
 

 الموجزة ال تحتوي على كافة المعلومات و اإليضاحات المطلوبة إلعداد جميع القوائم المالية الموحدة القوائم المالية المرحليةإن 
  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١السنوية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، و يجب أن تقرأ مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 

  

من قبل مجلس إدارة الشركة  ٢٠٠٩ حزيران 30 كما في  المختصرة المرحلية الموحدةتمت الموافقة على إصدار القوائم المالية
  .٢٠٠٩  الثالث من آببتاريخ 
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  التوحيدس اأس

 عليها  والمسيطر ا والشركات التابعة لهم .م.لشركة سيريتيل موبايل تيليكوم شعلى البيانات المالية  الموحدةتشتمل البيانات المالية 
 .ة من تاريخ السيطراًإبتداء

وتستمر , م أعتبارا من تاريخ بداية السيطرة .م.يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة لشركة سيريتيل موبايل تيليكوم ش
  .عملية التوحيد لحين إنتهاء هذه السيطرة

  . ، بإعتماد السياسات المحاسبية نفسهاللشركة التقرير نفسها العائدة لفترةشركات التابعة يتم إعداد البيانات المالية لل
 .الشركةتلغى بالكامل جميع األرصدة، العمليات، اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات من ضمن 

 سلطة التحكم في السياسات للشركةق السيطرة عندما يكون يتم تحقي.  عليهاالشركةالشركات التابعة من تاريخ سيطرة توحيد يتم 
  . التشغيلية والمالية للشركة للحصول على منافع من عملياتها

تمثل حقوق األقلية جزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غير الممتلكة، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، من قبل 
  . بيان المركز المالي في الملكية وضمن حقوق قائمة الدخلمي الشركة األم في  عن حقوق مساها وهي مدرجة على حدالشركة

  
  : والشركات التابعة التاليةم.م.لشركة سيريتيل موبايل تيليكوم ش المالية القوائم  المختصرةالموحدة  المرحلية الماليةالقوائمتشمل 

  
 المباشرة وغير حصة المساهمة      

  المباشرة
  ٢٠٠٩    األنشطة  اإلسم

       ٪  
سيريتل للخدمات واالستشارات المساهمة 

  المغفلة
أعمال التجارية والصناعية واالستشارية 

  والخدمية
  

٩٥,٩  
أعمال التجارية والصناعية واالستشارية   سيريتل مانجمنت المحدودة المسؤولية

  والخدمية
  

١٠٠  
  

    الهامةالسياسات المحاسبية   2 –2
  

 المحاسبية التي تم  مع السياساتمتماثلة  للفترة المرحلية الموحدة المختصرةفي إعداد القوائم الماليةعة إن السياسات المحاسبية المتب
 فيما عدا تطبيق الشركة للمعايير الجديدة الصادرة عن ٢٠٠٨ كانون األول ٣١إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  اتباعها في 

  :يمجلس معايير المحاسبة الدولية كما يل
  

 )المعدل" (عرض البيانات المالية "– ١معيار المحاسبة الدولي رقم  •
يتطلب المعيار أن يتم اإلفصاح عن التغيرات في حقوق المساهمين الناتجة عن العمليات مع أصحاب الملكية بصفتهم 

غير الناتجة عن (وكل التغيرات األخرى في حقوق الملكية . أصحاب ملكية في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
وان مكونات قائمة الدخل الشامل ال يجوز . يتم إظهارها بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل ) أصحاب الملكية

  . ظهارها في قائمة حقوق المساهمينا
  

  .لم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أي أثر على الوضع المالي أو أداء الشركة
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  )ـمةتت(  الهامةالسياسات المحاسبية   2 –2
  

  تحسينات على معايير التقارير المالية الدولية 
 كانون ١ بحيث يكون تطبيقها إلزامياً بعد تعديالت على معايير المحاسبة الدولية القائمةدولية أصدر مجلس معايير المحاسبة ال

 المحاسبة الدولية التالية أية لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت على معايير.   و بتواريخ مختلفة تبعاً لكل معيار٢٠٠٩الثاني 
  :تأثيرات سواء في السياسات المحاسبية أو المركز المالي للشركة أو أدائها

 
  اإلفصاحات:  األدوات المالية٧معيار التقارير المالية الدولي رقم  •
   السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء٨معيار المحاسبة الدولي رقم  •
   بعد فترة تقديم التقاريرث أحدا١٠يار المحاسبة الدولي رقم مع •
   اإليرادات١٨معيار المحاسبة الدولي رقم  •
  مكافآت الموظفين ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم  •

  
  
  

  أهـم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة 3 – 2  
 
االعتـراف   القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر فـي        لشركةاتطلب من إدارة     ت المختصرة  المرحلية عملية إعداد القوائم المالية   ن  إ
إن عـدم التأكـد   .  الماليةتاريخ التقاريرفي   و االلتزامات المحتملةااليرادات و المصاريف و الموجودات و المطلوبات مبالغ  ب

 المقدرة فـي    المطلوباتية للموجودات و    المتضمن في اجتهادات و تقديرات اإلدارة قد يؤدي الى تعديالت هامة في القيم الحال             
  .المستقبل

  
  :فيما يلي أهم هذه التقديرات

  
  انخفاض قيم الموجودات غير المالية

شر على إمكانية إنخفاض قيمة األصول غير بتقييم ما إذا كان هناك مؤ المختصرة  في تاريخ التقاريرالماليةشركةقوم الت
 في حال تبين أن قيمة األصل ر المبلغ القابل لإلسترداد، و بتقديشركةقوم ال، توإذا وجد أي مؤشر من هذا النوع. المالية

  .المسجلة أكبر من القيمة القابلة لالسترداد يتم االعتراف بانخفاض قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد

 داللة على أن خسارة انخفاض معترف بها ألصليتم تقييم ما إذا كانت توجد أية  المختصرة  عداد التقارير الماليةفي تاريخ إ
بتقييم المبلغ  شركةقوم الت لم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، ، عدا عن الشهرة، في السنوات السابقةما

  .القابل لالسترداد لذلك األصل

ديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل يجب عكس خسارة اإلنخفاض المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التق
لإلسترداد منذ اإلعتراف بآخر خسارة في انخفاض القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك يجب زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه 

  .القابل لإلسترداد
  
  

  قـيمـة االستثمارات في أدوات حقوق الملكيةانخفاض 

ارات في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عند انخفاض قيمتها العادلة عن التكلفة  بتدني قـيمـة االستثمالشركةعترف ت
  . إن تحديد أن االنخفاض جوهري يتطلب التقدير واالجتهاد. بشكل جوهري أو عند وجود دليل موضوعي على االنخفاض

  
  

  اضمحالل المخزون

عندما يصبح المخزون قديماً أو متقادماً، يتم عمل تقدير . ما أقليـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيه
أما المبالغ الغير هامة بشكل فردي ولكنها . يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة. لصافي القيمة المتوقع تحقيقها

 على "لدرجة العمرية أو اإللغاء، بناءاقديمة أو متقادمة، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويطبق المخصص وفقاً لنوع المخزون و
  . أسعار البيع التاريخية
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  )مةـتت (أهـم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة 3 – 2  
  

  ضريبة الدخل 

 صافي مدى التعرض للضريبة احتسابتقوم إدارة الشركة بتقدير ضريبة الدخل وفقاً للقوانين سارية المفعول بما في ذلك 
 المالية المعدة وفقاً القوائملكل بند ضريبي وتقدير الفروقات المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة لبعض بنود المتوقعة 
كما يتم تسجيل الموجودات الضريبية المؤجلة للمدى .   المالية الدولية وألغراض التقارير الضريبية المحليةالتقاريرلمعايير 

 من الموجودات الضريبية المؤجلة على إمكانية الشركة تحقيق دخل خاضع االستفادةتعتمد  منها، واالستفادةالذي يمكن خالله 
 تلك الموجودات الضريبية المؤجلةالستغاللللضريبة كاف . 

  
  

    المدينةالذمم التجاريةإضمحالل 

يتم عمل هذا . لكامل غير محتمل المدينة القابلة للتحصيل عندما يكون تحصيل المبالغ با الذمم التجاريةيتم عمل تقدير لمبالغ 
 مواعيد إستحقاقها، يتم تقييمها بشكل تتاهامة بشكل فردي، والتي فالأما المبالغ غير . التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة

  . جماعي ويتم عمل مخصص وفقاً لمدة وفوات مواعيد اإلستحقاق
  
  

الموحدة لفترات المستقبلية و المبالغ المتوقعة في قائمة الدخل يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية و المحصلة في ا
 .المختصرة

  
 
 
 موسميـة العمليـــات .٣

نظراً للطبيعة الموسمية لعمل شركات االتصاالت، ترتفع االيرادات و األرباح التشغيلية عادة في النصف الثاني من السنة عما 
ادات خالل فترة الصيف خصوصاً، مرتبط بزيادة عدد السياح و بالتالي إن ارتفاع اإلير. هو متوقع في األشهر الستة األولى

ازدياد الطلب على خدمات التجوال، و كذلك ازدياد مستوى األنشطة االجتماعية عموماً، و نتيجة لذلك يزداد الطلب على 
 ال ٢٠٠٩ حزيران ٣٠ المنتهية في نتائج األعمال لفترة الستة أشهربالتالي تزداد اإليرادات وبالتالي فإن خدمات اإلتصاالت و 

  .٢٠٠٩ كانون األول ٣١تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتهية في 
  
  
 انخفاض قـيمـة االستثمار المتوفر للبيع .٤
  

لها من راسما % ١١,٨٥ بواقع واي لإلتصاالت مساهمة يمنية مقفلة   في شركة المتوفر للبيع قيمة االستثماريمثل هذا البند
تقديم هو  في اليمن والتي تعتبر ثالث مشغل خليوي  الشركة هذه في جمهورية اليمن وهدف  مليون دوالر اميركي٢٥٠والبالغ 

  .٢٠٠٨في عام نشاطها الفعلي  وقد بدأت )مإ.إس.جي(خدمات الهاتف النقال 
  مما أدى الى تسجيل خسارةواي لإلتصاالت في شركة االستثماربمراجعة قيمة قامت الشركة خالل الربع الثاني من هذا العام 

 وذلك من أجل تخفيض قيمة اإلستثمار إلى القيمة ,  ليرة سورية ٣٧٠،٣٩١،١٤٠بمبلغ   قـيمـة االستثمار في انخفاض
  .القابلة لإلسترداد
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  ةــثابتـودات الـوجـالمصافي  .٥

 
  : هي كما يلي٢٠٠٩ن  حزيرا٣٠  المنتهية فيالستة أشهرخالل  الموجودات الثابتـةإن حركة 

 
    

  السيارات   ومفروشاتأثاث  اإلجمالي
  وأجهزة حاسوبأجهزة

   مكتبية
   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

        
 التكلفـة       

  ٢٠٠٩ آانون الثاني ١الرصيد في     ٢،٢٨٤،٣٢٩،٦٣٢  ٢٤٢،٠٣٤،٠٩٥  ١٣٠،٢٩٦،٠٨٧  ٢،٦٥٦،٦٥٩،٨١٤
 الماليةالقوائم  الناتجة عن توحيد اإلضافات     -     ٢١،٠٢٣،٨١٢   -     ٢١،٠٢٣،٨١٢
 اإلضافات    ٣٦،٩٠٣،٤٣٩   -     ٣١٦،٢٠٠  ٣٧،٢١٩،٦٣٩

    استبعادات )١٧،٦٠٧،٦١٤(  )٨،٢٩١،١١٣(  )٩٩٢،٣٩٠(  )٢٦،٨٩١،١١٧(
 ٢٠٠٩  حزيران٣٠الرصيد في     ٢،٣٠٣،٦٢٥،٤٥٧  ٢٥٤،٧٦٦،٧٩٤  ١٢٩،٦١٩،٨٩٧  ٢،٦٨٨،٠١٢،١٤٨

        
 االهتالآـات       

  ٢٠٠٩ آانون الثاني ١الرصيد في     ١،٦١٧،٤٢١،٨٩١  ٢٢١،٢١٣،٨٩٢  ٥٤،٩٧٨،٣٥٧  ١،٨٩٣،٦١٤،١٤٠
  الماليةالقوائم الناتجة عن توحيد اإلضافات     -     ١١،٩٣٥،٣٢٥   -     ١١،٩٣٥،٣٢٥
 اإلضافات    ١٧٣،٦٩٠،٥٧٥  ٨،٨٨٥،٣٢٣  ٦،٣٨٦،٠٨٩  ١٨٨،٩٦١،٩٨٧

    استبعادات )١٧،٤٢٧،٣٢٤(  )٧،٦٢٦،٢٥٥(  )٦٥٣،٤٦١(  )٢٥،٧٠٧،٠٤٠(
 ٢٠٠٩  حزيران٣٠الرصيد في     ١،٧٧٣،٦٨٥،١٤٢  ٢٣٤،٤٠٨،٢٨٥  ٦٠،٧١٠،٩٨٥  ٢،٠٦٨،٨٠٤،٤١٢

        
 صافي القيمة الدفترية       

٢٠،٣٥٨،٥٠٩  ٦٨،٩٠٨،٩١٢  ٦١٩،٢٠٧،٧٣٦  )غير مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠في      ٥٢٩،٩٤٠،٣١٥ 
        

 )مدققة (٢٠٠٨ آانون األول ٣١في     ٦٦٦،٩٠٧،٧٤١  ٢٠،٨٢٠،٢٠٣  ٧٥،٣١٧،٧٣٠  ٧٦٣،٠٤٥،٦٧٤
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  المعنويةودات ـوجـالمصافي  .٦
 

:هي كما يلي ٢٠٠٩  حزيران٣٠ المنتهية في هر أشالستة  خاللالمعنويةوجودات إن حركة الم  
 

        

  تراخيص البرامج  اإلجمالي
تراخيص  التردد 

    حقوق استخدام الشبكة   مزود اإلنترنيتو
    ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 التكلفة    
١،٠٠١،٥٠٠،٠٠٠ ٣٩٦،٧٥٦،٤١٧  ٣٦،٠٥١،٩٨١،٤٦٧ ٣٤،٦٥٣،٧٢٥،٠٥٠   ٢٠٠٩الثاني   آانون١الرصيد في     
١،٣٧٣،٤١٣،٠٣١  ١٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٣٢،٣٧٣،٠٨١  ١،٥٣٠،٧٨٦،١١٢  اإلضافات     

)٥،٠٥٦،٩١١(        -       -  )٥،٠٥٦،٩١١(  استبعادات     
١،١٢٦،٥٠٠،٠٠٠ ٤٢٩،١٢٩،٤٩٨  ٣٧،٥٧٧،٧١٠،٦٦٨ ٣٦،٠٢٢،٠٨١،١٧٠  ٢٠٠٩ حزيران ٣٠الرصيد في     

    
 ءاتاالطفا    

٣٦٩،٢١٥،٧٢٩ ٩٤،٨٧٢،٠٥٦  ٢١،٩٥٥،٦٧٤،١٦٩ ٢١،٤٩١،٥٨٦،٣٨٤   ٢٠٠٩ آانون الثاني ١الرصيد في     
٣٩،٠٣٤،٠٠٦ ٥١،٨٦٥،٢٢١  ٢،٥٠١،٨٥٨،٢١٢ ٢،٤١٠،٩٥٨،٩٨٥  اإلضافات    

)٢،٨٥٣،٩٦٥(        -       -  )٢،٨٥٣،٩٦٥(     استبعادات 
٤٠٨،٢٤٩،٧٣٥ ١٤٦،٧٣٧،٢٧٧  ٢٤،٤٥٤،٦٧٨،٤١٦ ٢٣،٨٩٩،٦٩١،٤٠٤  ٢٠٠٩ حزيران ٣٠الرصيد في     

      
 صافي القيمة الدفترية    

٧١٨،٢٥٠،٢٦٥ ٢٨٢،٣٩٢،٢٢١  ١٣،١٢٣،٠٣٢،٢٥٢ ١٢،١٢٢،٣٨٩،٧٦٦  )غير مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠في      

     
٦٣٢،٢٨٤،٢٧١ ٣٠١،٨٨٤،٣٦١  ١٤،٠٩٦،٣٠٧،٢٩٨ ١٣،١٦٢،١٣٨،٦٦٦  )مدققة (٢٠٠٨ آانون األول ٣١في     
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١٣ 

 
  نقـد و ودائــع لدى البنـوك .٧

 
  ٢٠٠٨ آانون األول ٣١

 )مدققة(
  ٢٠٠٩  حزيران 30 

 )غير مدققة(
 ليرة سورية  ليرة سورية

    
٢٢٢،٨٦٠،٨٠٢  ٢٠٦،٨٢٣،٧٦٩  ودائع لدى البنوك

٦،٤٨٧،٩٠٤،٨٩٣  ٦،٩٤٠،٤٧٧،٩٤٣  و لدى البنوك نقد في الصندوق
٦،٧١٠،٧٦٥،٦٩٥  ٧،١٤٧،٣٠١،٧١٢

 
 

  : من المبالغ التالية حزيران٣٠ كما في  يتكون النقد و ما في حكمه المرحلية،قائمة التدفقات النقديةلغرض 
  

  ٢٠٠٨ آانون األول ٣١
 )مدققة(

  ٢٠٠٩  حزيران 30 
 )غير مدققة(

 ليرة سورية  ليرة سورية
     

٤،٣٨٦،٢٩٢،٨٥٨  ٣،١٦٣،٤٩٦،٥٠٦  و لدى البنوك في الصندوقنقد 
١،٨٢٤،٤٧٢،٨٣٧  ٣،٩٨٣،٨٠٥،٢٠٦   شهرأاستحقاقها االصلي اقل من ثالثة ودائع لدى البنوك 
٦،٢١٠،٧٦٥،٦٩٥  ٧،١٤٧،٣٠١،٧١٢

  
  
  
 رأس المال المدفوع .٨
  

  ليـرة سـورية مقـسم الـى        ١،٦٧٥،٠٠٠،٠٠٠ هـو    ٢٠٠٩ حزيـران    ٣٠رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع كما فـي          إن  
  . ليرة سورية لكل سهم٢٥ سهم بقيمة اسمية تعادل ٦٧،٠٠٠،٠٠٠

للـسهم   وريةسيرة ل ٤٠٠ ماليين سهم لإلكتتاب العام بسعر ٧  قامت الشركة بزيادة رأس مالها وذلك من خالل طرح       ٢٠٠٤خالل عام   
 ليـرة   ١٥٨،٠٠٧،٣٠٣ بخصم مبلـغ     نتج عن هذه العملية عالوة اصدار وقد قامت الشركة        , )وريةسيرة   ل ٢٥القيمة االسمية   (الواحد  

  .)بعد خصم منفعتها الضريبية( مصاريف مرتبطة باالكتتاب تمثل سورية من هذه العالوة 
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١٤ 

 
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة .٩
  

  :األطراف ذات العالقة   التالي يمثل اجمالي التعامالت معالجدولإن 
  

   مشتريات  مصاريــــف  مدينـــــون  دائنـــون
 آانون األول ٣١

٢٠٠٨ 
  حزيران٣٠
 ٢٠٠٩   

 آانون األول ٣١
٢٠٠٨ 

  حزيران٣٠
 ٢٠٠٩   

 حزيران ٣٠
٢٠٠٨ 

  حزيران٣٠
 ٢٠٠٩  

 حزيران ٣٠ 
٢٠٠٨ 

  حزيران٣٠
 ٢٠٠٩   

)مدققة غير( )غير مدققة(  )مدققة غير(   )غير مدققة(  )مدققة غير(   )غير مدققة(  )مدققة غير(   )غير مدققة(    
  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية 

                     
 الشركة السورية األلمانية لالتصاالت  - -  - -  ٣٢،٣٧٣،٧٦٣ ٣٢،٣٢٥،٢٦٣  - -

تيك -شركة أي - -  ٦٣،٣٢١،٠٣٣ 60,275,044  ٢٥٦،٢٣٧ ٢،٦١٧،٦٢٥  60,000,000 ٦٧٧،٤١٣
شركة الما  ٢٩٧،٨٠٠ 3,502,710  ٢٥،٠٠٠ 76,000  - -  46,800                 174,300

شركة اس تي اس  - -  ٨٠،٧٣٥،٥٠١ 91,415,489  19,525,325 ٩٦،٩٤٧،١٠٦  2,082,033 ٢،١٢١،٢٢٨
* اوف شور  -شركة اس تي اس  - -  ٨٠٠،٤١٠،٨٩٨ 756,135,555  - -  - ٢،٣٧٨،٨٤٩

شركة المدينة  - -  ٧،٢٥٠،٠٠٠ 3,986,350  - -  2,459,833 -
شركة بروميديا - -  ١٠٢،٢٦٠،٧١٨ 110,395,644  76,147,901 59,716,917  15,819,824 4,227,386

نينار - -  ١،٣٠٦،٤٥٨ 4,883,094  - 3,500  5,383,125 700,000
10,279,176 ٨٥،٧٩١،٦١٥  191,610,411 128,303,226  1,027,167,176 ١،٠٥٥،٣٠٩،٦٠٨  3,502,710 ٢٩٧،٨٠٠  

  
  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

  
 ٧٥٦،١٣٥،٥٥٥  :٢٠٠٨ حزيران ٣٠(  ٢٠٠٩ حزيران ٣٠كما في  وريةسيرة ل ٨٠٠،٤١٠،٨٩٨بلغت قيمتها  اوف شور -تي اس اس   لشركةتتضمن اتعاب إداريةاألطراف ذات العالقة  إن التعامالت مع* 
.إن هذه األتعاب تتضمن تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين. يراداتإل اإجماليمن  % ٣,٥ب على اساس وتحس) وريةسيرة ل
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١٥ 

  
  لـة الدخـص ضريبـمخص  .١٠
  

  .٢٠٠٩ حزيران ٣٠منتهية في  للفترة ال %١٤ تم احتساب ضريبة الدخل على األرباح بمعدل
 

٢٠٠٩ حزيران ٣٠   
)غير مدققة(  

٢٠٠٨كانون األول  ٣١  
)مدققة(  

بداية الفترةرصيد في ال  ٩٩٣،٦٧٩،٥٦٠ 1,031,600,380 
الحالية الفترة عن ضريبة الدخل مصروف  ٦٠٧،٧١٧،٧٥٨ 1,048,937,531 
 94,234,461 ١٦٢،٧٩٠،٣١٢  عن سنوات سابقةضريبة الدخل مصروف
مدفوعة خالل الفترةالضريبة ال  )١،١٥٥،٨٧١،٢٢٦( (1,176,352,593) 

مطفأة خالل الفترةال ضريبة الدخل المؤجلة  (2,370,109)(4,740,219) 
 ٩٩٣،٦٧٩،٥٦٠ ٦٠٥،٩٤٦،٢٩٥ الرصيد في نهاية الفترة

 
 
 
  
  
  
   الشركةالى مساهمي  العائد في األرباح للسهم األساسينصيب ال .١١

 
 و ذلك كمـا     فترة ال  لعدد األسهم القائمة خالل     على الوسطي المرجح   الفترة   ربح  من خالل قسمة   النصيب األساسي للسهم  يمكن حساب   

  :يلي
 

   حزيران٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٠٩  

  )غير مدققة(
  ٢٠٠٨  

  )غير مدققة(
      

 ٣،٨٥١،٣٨٨،٥٢٧  ٣،٥٥٧،٥٠٥،٦٥٣  الشركة مساهمي الى العائد الفترة ربح
 ٦٧،٠٠٠،٠٠٠  ٦٧،٠٠٠،٠٠٠  الفترةوسطي عدد االسهم خالل 
 ٥٧٫٤٨  ٥٣٫١٠  الفترة  ربح منالشركة يمساهم الى  العائدالنصيب األساسي للسهم

 
 أدوات قد يكون لها تأثير على نصيب لشركة للنصيب األساسي للسهم لعدم إصدار ا مطابقالفترة  ربح منالنصيب المخفض للسهمإن 

  . عند تحويلهاالربحالسهم في 
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١٦ 

  الطارئةلتزامات االرتباطات و اال .١٢
  

 ١٨،٠٠٠،٠٠٠ التزامات طارئة تتمثل بكفالة مصرفية تبلغ قيمتها ٢٠٠٩ حزيران ٣٠كما في  سيريتل موبايل تيلكوميترتب على 
   .BOTاللتزاماتها بموجب عقد الـ  سيريتيل موبايل تيلكوم أمريكي تحتفظ بها المؤسسة العامة لإلتصاالت كضمان لحسن تنفيذ دوالر

  
 دوالر أمريكي عند السنة الرابعة عشر ٥٠،٠٠٠،٠٠٠متها بتقديم كفالة مصرفية تبلغ قي الشركة تلتزم BOTبموجب شروط عقد الـ 

من بدء اإلستثمار، تبقى هذه الكفالة لحين صدور شهادة االستالم الفني والمالي التحويلي النهائي للمشروع المنتقل للمؤسسة العامة 
  . لالتصاالت

  
 ٤٠ بتنفيذ العقد و الذي يترتب عليه تطبيق نسبة أقامت المؤسسة العامة لالتصاالت دعوى ضد الشركة بخصوص تاريخ أمر المباشرة

. عند احتساب حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من إجمالي إيرادات الشركة و كذلك بالنسبة للنسب التي تتبعها في السنوات التالية% 
 ٢٠٠٤ شباط ١٤من تاريخ اعتبارا من عائدات المشروع % ٤٠نسبة  بتحويل بموجب هذه الدعوى تطالب المؤسسة العامة لالتصاالت

ترى إدارة الشركة و مستشارها القانوني أن  .وبأن تسدد الفوائد القانونية عن المبالغ المترتبة عليها من التاريخ المذكور ولحين السداد
  .الوضع القانوني للشركة في هذه القضية هو لصالح الشركة

  
 ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة ٢٠٠٧لربع الثالث من عام  ليرة سورية خالل ا١٨٨،٤٧٤،٨٥١قامت الشركة بتسديد مبلغ 

وقد قامت الشركة بتقديم ).  ليرة سورية٣٢،٨٤٩،٥١١ والبالغة ٢٠٠١إضافة إلى الضريبة المسددة سابقا عن عام  (٢٠٠١
  .ماليةاالعتراضات الضريبية الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة ال

  
 ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة ٩٤،٢٣٤،٤٦١ بتسديد مبلغ ٢٠٠٨كما قامت الشركة خالل الربع الثاني من عام 

وقد قامت الشركة بتقديم ).  ليرة سورية٢٩٢،٤٧٦،٨٣٦ والبالغة ٢٠٠٢إضافة إلى الضريبة المسددة سابقا عن عام  (٢٠٠٢
  .ى هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة الماليةاالعتراضات الضريبية الالزمة عل

 
 ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة ٣٩٩،٠٨١،٢٥٦كما قامت الشركة خالل الربع الثاني من هذا العام بتسديد مبلغ 

وقد قامت الشركة بتقديم ).  ليرة سورية٣٨٨،٣٨١،٧٩٥ والبالغة ٢٠٠٣إضافة إلى الضريبة المسددة سابقا عن عام  (٢٠٠٣
  .االعتراضات الضريبية الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية

  
  

   الرأسماليةاالرتباطات
  

 حصلت الشركة ٢٠٠٩ نيسان ٢٩ بتاريخ 14/4/508 و ٢٠٠٩ نيسان ٢٢ بتاريخ ٧٨بموجب قراري المؤسسة العامة لالتصاالت رقم 
 ليرة سورية يتم تسديدها على مرحلتين 250,000,000 الجيل الثالث و ذلك مقابل  مشروع خدماتات على ترخيص الستخدام تردد

  .بالتساوي، و قد تم  إنهاء المرحلة األولى جزئياً في الربع الثاني من العام الحالي في حين يتوقع إنهاء المرحلة الثانية في نهايته
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١٧ 

  باح الموزعةرألا .١٣
  

للسهم بإجمالي  ليرة سورية ٧٠ أرباح أسهم بقيمة توزيع إعالن ٢٠٠٩ اذار ٢٦اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ تم خالل 
  ). ليرة سورية ٥،٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠ للسهم بإجمالي ٧٥: ٢٠٠٧ (٢٠٠٨ المتعلقة بعام  ليرة سورية٤،٦٩٠،٠٠٠،٠٠٠

  
  

 
  أرقام المقارنة .١٤
  

لم تؤثر  . الحالية وتعديالت معايير المحاسبة الدولية المطبقةلفترةتبويب أرصدة ا لتتناسب مع ٢٠٠٨عض أرصدة عام بتم إعادة تبويب 
  . السابقةفترةالعملية إعادة التبويب هذه على حقوق الملكية أو ربح 

  
 :يلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تصنيفها

  
  دة  الموح المرحليةقائمة المرآز المالي

 

  الوصف
  المبلغ

  ليرة سورية
  حزيران٣٠التبويب كما في 
٢٠٠٩  

 كانون االول ٣١التبويب كما في 
٢٠٠٨ 

دفعات على شراء 
معنوية موجودات   ١،٨١٦،١٥١،٧٣٨

موجودات دفعات على شراء 
معنوية وثابتة معنويةموجودات صافي 

دفعات على شراء 
ثابتةموجودات   ١،٣٧٥،٥١٦

موجودات راء دفعات على ش
معنوية وثابتة ثابتةموجودات صافي   

٤٨٥،٠١٧،٠٦٠ ايرادات مستحقة ذمم مدينة  ايرادات مستحقة
٣٠٤،٣١٠،١٦٨ تأمينات العمالء أرصدة دائنة اخرى تأمينات العمالء

٣،٠٠٠،٨٧٧،٦٢٣ أرصدة دائنة اخرى أرصدة دائنة اخرى مصاريف مستحقة
 

 
 
 

 الدخل المرحلية الموحدة قائمة
           

  المبلغ  الوصف
  ليرة سورية

 حزيران ٣٠التبويب كما في  
٢٠٠٩ 

 حزيران ٣٠التبويب كما في  
٢٠٠٨ 

حصة الشركة من خسائر     
استثمارات في شركات 

٧٥،١١٣ حليفة
حصة الشركة من خسائر  

 استثمارات في شركات حليفة
أخرى  ) مصاريف(ايرادات 
 بالصافي

اطفاءات الموجودات 
  المعنوية

٢،٦٩٩،٢٥٤،٦٧٦
 استهالكات واطفاءات مصاريف مباشرة اخرى 

   


