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  سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
 

  المختصرة وتقرأ معها الموحدة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

3 

   الموحدة المرحلیة قائمة الدخل
  2009 أیلول 30ة أشھر المنتھیة في عستلل

  أیلول 30أشھر المنتھیة في  للتسعة
 

 أیلول 30للثالثة أشھر المنتھیة في 
    

  
  إیضاح  2009  2008  2009  2008

      )غیر مدققة(   )غیر مدققة(   )غیر مدققة(   )غیر مدققة(
    لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

               
 إجمالي اإلیرادات    12,983,293,172  12,662,393,662   35,852,175,980  34,266,266,657

 )14,053,588,249(  )16,833,772,169(  )5,830,219,494(  )6,099,988,722(  
 

 
حصة المؤسسة العامة لإلتصاالت من 

  اإلیرادات
          

 حصة سیریتل من اإلیرادات   6,883,304,450  6,832,174,168  19,018,403,811  20,212,678,408
          

)2,199,936,971(  )2,150,870,917( 

 

)829,290,980(  

 

)826,599,750(   
مصاریف الربط مع المؤسسة العامة 

  لالتصاالت
 مصاریف مباشرة أخرى   )2,118,045,491(  )2,178,515,761(  )6,299,833,116(  )6,710,421,610(
  مصاریف التشغیل   )2,944,645,241(  )3,007,806,741(   )8,450,704,033(  )8,910,358,581(
             

  مجمل الربح   3,938,659,209  3,824,367,427  10,567,699,778  11,302,319,827
          
)1,110,380,252(  )879,893,650(  )406,095,046(  )353,666,266(   مصاریف البیع والتسویق   
 المصاریف اإلداریة   )878,599,609(  )1,012,594,062(  )2,626,737,090(  )2,980,095,637(
  استھالكات    )90,939,610(  )111,415,080(  )279,901,597(  )338,548,485(
 أخرى بالصافي) مصاریف(إیرادات     )100,772,585(  )48,513,407(  296,643,425  )67,595,093(

 ربح التشغیل   2,514,681,139  2,245,749,832  7,077,810,866  6,805,700,360
          

 إیرادات الفوائد   74,399,267  30,894,802  218,241,876  87,766,972
  تكالیف التمویل   -   )39,261,862(  -  )64,333,042(

- 

 

)370,391,140(  

 

-  

 

- 

 

4 
خسائر انخفاض قـیمـة االستثمار المتوفر 

  للبیع  

)75,113( 

 

)5,755,773( 

 

- 

 

2,810,158 

 

 
حصة الشركة من خسائر االستثمار في 

 شركة حلیفة
          

 الربح قبل الضریبة   2,591,890,564  2,237,382,772  6,919,905,829  6,829,059,177
          
)960,951,616(  )977,032,186(  )314,898,199(   )369,314,428(   مصروف ضریبة الدخل عن الفترة الحالیة  11  
 مصروف ضریبة الدخل عن سنوات سابقة  11  -   -  )162,790,312(  )94,234,461(
)1,055,186,077(  )1,139,822,498(  )314,898,199(  )369,314,428(  ضریبة الدخل   
          

  صافي ربح الفترة   2,222,576,136  1,922,484,573  5,780,083,331  5,773,873,100
               
  :العائد الى             

 مساھمي الشركة   2,222,584,348  1,922,484,573  5,780,090,001  5,773,873,100
  الحصة غیر المسیطرة   )8,212(  -  )6,670(  -
           

86.18  86.27  

 

28.70 

 

33.17  5 
النصیب األساسي للسھم في األرباح العائد 

 الى مساھمي الشركة
          

 



  المساهمة المغفلةسيريتل موبايل تيليكوم 
 

  المختصرة وتقرأ معها الموحدة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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   الموحدة قائمة الدخل الشـامل المرحلیة
  2009 أیلول 30للتسعة أشھر المنتھیة في 

 

  أیلول 30للتسعة أشھر المنتھیة في 
 

 أیلول 30للثالثة أشھر المنتھیة في 
    

  
  إیضاح  2009  2008  2009  2008

      )غیر مدققة(   )غیر مدققة(   )غیر مدققة(   )غیر مدققة(
    لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

               
 صافي ربح الفترة   2,222,576,136  1,922,484,573   5,780,083,331  5,773,873,100

          
 :مكونات الدخل الشامل األخرى         

-  )146,768,979( 
 

- 

 

)25,076,629(   
یر المتراكم في القیمة العادلة یالتغ

 للموجودات المالیة المتوفرة للبیع
          
          

  الدخل الشامل للفترة   2,197,499,507  1,922,484,573  5,633,314,352  5,773,873,100
          
 :العائد الى         

 مساھمي الشركة   2,197,507,719  1,922,484,573  5,633,321,022  5,773,873,100
  الحصة غیر المسیطرة   )8,212(  -  )6,670(  -
           
          

  
 





    سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
 

  تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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    الموحدة المرحلية قائمة التغيرات في حقوق الملكية
  2009 أيلول 30أشهرالمنتهية في لفترة التسعة 

  
 

    العائد إلى مساھمي الشركة

 
رأس المال المكتتب بھ 

 االحتیاطي االختیاري اإلجبارياالحتیاطي  عالوة اإلصدار و المدفوع

التغیر المتراكم في 
القیمة العادلة 

لالستثمار المتوفر 
 *األرباح المدورة  للبیع

مجموع حقوق الملكیة 
 لمساھمي الشركة

غیر الحصة 
  مجموع حقوق الملكیة  ةالمسیطر

  لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   
2008           

 15,738,436,639 - 15,738,436,639 9,060,242,846 - 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 1,675,000,000  كانون الثاني 1الرصید في 
 5,773,873,100 - 5,773,873,100 5,773,873,100 - - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 )5,025,000,000( - )5,025,000,000( )5,025,000,000( - - - - - )13ایضاح (األرباح الموزعة 
  أیلول 30الرصید في 

 16,487,309,739 - 16,487,309,739 9,809,115,946 - 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 1,675,000,000 )غیر مدققة(

                 
                 

2009                  
  17,080,664,403 -  17,080,664,403  10,402,470,610 - 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 1,675,000,000  كانون الثاني 1الرصید في 

الحصة غیر المسیطرة الناتجة من 
  745,741  745,741 - - - - - - - توحید القوائم المالیة

للفترةإجمالي الدخل الشامل    - - - - )146,768,979( 5,780,090,001  5,633,321,022 )6,670(  5,633,314,352 
  )4,690,000,000( -  )4,690,000,000(  )4,690,000,000( - - - - - )13ایضاح (األرباح الموزعة 

  أیلول 30الرصید في 
  18,024,724,496 739,071  18,023,985,425  11,492,560,611 )146,768,979( 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 1,675,000,000 )غیر مدققة(

 
 
 

  .وذلك لمواجهة الخالف مع المؤسسة العامة لالتصاالت حول تاريخ أمر المباشرة 2005 خالل عام ليرة سورية تم حجزها بناء على قرار الهيئة العامة 986,818,238مبلغ  المدورةيتضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح * 
  



  سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
 

  تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  الموحدة  قائمة التدفقات النقدية المرحلية
  2009 أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  
   أیلول 30 المنتھیة فيأشھر التسعةلفترة 

2008  
  2009  )غیر مدققة(

  )غیر مدققة(
   لیرة سوریة  لیرة سوریة    

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     
 الربح قبل الضريبة 6,919,905,829  6,829,059,177

 :تعديالت   
 واطفاءات اهتالكات 4,004,737,744  4,363,070,286

 مخصص تسليم المشروع 107,135,390  83,013,502
  معنويةوموجودات موجودات ثابتة استبعاد  ناجمة عن خسائر  572,114  40,240,348
 بتحصيلهامخصص الديون المشكوك  36,585,966  11,424,852

  المتوفر للبیع   خسائر انخفاض قـیمـة االستثمار 370,391,140   -
  حليفة شركة في االستثمارحصة الشركة من خسائر   5,826,393   75,113

  إيرادات الفوائد  )218,241,876(  (87,766,972)

 الربح التشغيلي قبل تغيرات رأس المال العامل 11,226,912,700  11,239,116,306
      

 ذمم مدينة )296,972,342(  351,132,830
 المخزون 116,351,174  (6,530,876)

 أرصدة مدينة أخرى )444,664,559(  (2,562,767,304)
 ذمم دائنة )792,089,417(  (278,237,513)
 المستحق للمؤسسة العامة لالتصاالت 392,836,057   1,198,759,478

)1,695,047,597(  أرصدة دائنة أخرى 1,090,334,995  
 اإليرادات المؤجلة  )252,578,080(  883,594,228

9,130,019,552  11,040,130,528 
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل

 المدفوعة ضريبة الدخل
      

)1,158,228,744(  ضريبة الدخل المدفوعة )1,161,606,423(  
      

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 9,878,524,105  7,971,790,808
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية       
)1,790,597,148(   موجودات ثابتة و موجودات معنويةوالدفعات على شراء  االضافات  (2,684,139,136)  
  موجودات ثابتة وموجودات معنوية بيعمتحصالت من  15,911,177   -
  األصلي أكثر من ثالثة اشهراستحقاقها ودائع لدى البنوك  )2,265,836,301(   -

  فوائد مقبوضة  191,653,738  84,936,976
 التأمينات النقدية  45,228,079  785,459,982

)489,691,608(  صافي التغير في االستثمارات 1,128,504  
      

)1,409,891,798(  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  )4,696,053,939(  
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل       
)4,025,000,000(  أرباح مدفوعة )4,690,000,000(  
)1,145,752,512(   التغير في سلف المساهمين -  
)322,842,100(  تسديدات قروض  -  
      

)5,493,594,612(  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل )4,690,000,000(  
 الزيادة في النقد وما في حكمهصافي  492,470,166  1,068,304,398    

 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 7,147,301,712  3,839,005,121

 )8ايضاح (النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  7,639,771,878  4,907,309,519
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 معلومات عامة .1
 

مصر على  –م .م.االتفاق بين شركة دريكس تكنولوجيز اس اي وشركة اوراسكوم تيليكوم القابضة  ش 2000تم خالل العام 
  .)سيريتل( ةتأسيس الشركة المشغلة لمشروع الهاتف الخلوي في سوري

بين شركتي دريكس تكنولوجيز اس اي واوراسكوم  2001شباط  12بتاريخ ) تحويل -تشغيل -بناء(و بعد توقيع عقد االستثمار 
مصر من جهة والمؤسسة العامة لالتصاالت من جهة أخرى بهدف بناء شبكة اتصاالت خلوية  –م . م. تيليكوم القابضة ش

GSM  الشركة"ويشار إليها فيما بعد ( .م. م. سيريتل موبايل تيليكوم ش شركةتم تأسيس(" . 
  

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

ولقد تم االتفاق على أن تكون جميع اإليرادات من نصيب المؤسسة العامة لالتصاالت حتى نهاية مرحلة . لالتصاالت أي تكلفة
بداية مرحلة  2001شباط  15هو تاريخ نهاية مرحلة المشروع التجريبي و 2001شباط  14كما تم اعتبار. المشروع التجريبي

  .2002حزيران  29ر المباشرة بتاريخ في حين تم استالم ام. المشروع الدائم
  

) 5141(وسجلت كشركة مساهمة مغفلة تحت رقم  2001ولقد تم استكمال إجراءات تسجيل الشركة خالل الربع األخير من عام 
  .الجمهورية العربية السورية –داريا  –مركزها الرئيسي ريف دمشق 

  
            و الدارات وتسويق واستيراد وتصدير أجهزة االتصاالت والرقائقأهم غايات الشركة إنشاء مشاريع الخدمات الخلوية،  ومن

اإللكترونية والقيام بكافة النشاطات والخدمات المتعلقة بها والمساهمة والمشاركة في مشاريع مماثلة، والحصول على أية حقوق أو 
، ويجوز 2001تشرين الثاني  18دأ من تاريخ إن مدة الشركة عشرون عاماً تب. امتيازات أو تراخيص لتحقيق غايات الشركة

  .تمديدها بقرار هيئة عامة غير عادية
  

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

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

  :تحصل اإلدارة من المشغل على النسب التالية من إيراداته اإلجمالية BOT) تحويل -تشغيل -بناء(اً ألحكام عقد الـوفق
 

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

  

 التاسعمن قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ   2009 أيلول 30تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة كما في 
  .2009 تشرين األولمن  و العشرون

  
  

  أسس اإلعداد  1 –2

لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  2009 أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  المختصرة الموحدة المرحلية ةتم إعداد القوائم المالي
   .الخاص بالتقارير المالية المرحلية) 34(رقم 

 
والشركات  والتي تمثل العملة الرئيسية للشركة المختصرة الموحدة المرحلية إن الليرة السورية هي عملة إظهار القوائم المالية

  .التابعة لها
 

ال تحتوي على كافة المعلومات و اإليضاحات المطلوبة إلعداد جميع القوائم المالية  المختصرة الموحدة القوائم المالية المرحليةإن 
  2008كانون األول  31السنوية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، و يجب أن تقرأ مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 
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  )تتـمة( أسس اإلعداد  1 –2
  
  التوحيدس اأس

 عليها والمسيطر  اوالشركات التابعة له م .م.لشركة سيريتيل موبايل تيليكوم شعلى البيانات المالية  الموحدةتشتمل البيانات المالية 
 .ةمن تاريخ السيطر اًإبتداء

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 نفسهاللشركةر نفسها العائدة التقري لفترةيتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة 
 .الشركةتلغى بالكامل جميع األرصدة، العمليات، اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات من ضمن 

سلطة التحكم في السياسات  للشركةيتم تحقيق السيطرة عندما يكون . عليها الشركةالشركات 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 الماليفي  الملكيةوضمن حقوق  مة الدخلقائعن حقوق مساهمي الشركة األم في  اوهي مدرجة على حد الشركة

  
  :والشركات التابعة التالية م.م.لشركة سيريتيل موبايل تيليكوم شالمالية  القوائم المختصرة الموحدة المرحلية المالية القوائمتشمل 

  
المباشرة وغير  حصة المساهمة      

  المباشرة
  2009    األنشطة  اإلسم

       ٪  
للخدمات واالستشارات المساهمة سيريتل 
  المغفلة

أعمال التجارية والصناعية واالستشارية 
  والخدمية

  
95.9  

أعمال التجارية والصناعية واالستشارية   سيريتل مانجمنت المحدودة المسؤولية
  والخدمية

  
100  

  
  

   الهامة السياسات المحاسبية   2 –2
  

المحاسبية التي تم  مع السياسات متماثلة للفترة المرحلية الموحدة المختصرة القوائم الماليةفي إعداد إن السياسات المحاسبية المتبعة 
فيما عدا تطبيق الشركة للمعايير الجديدة الصادرة عن  2008كانون األول  31إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  اتباعها في

  :مجلس معايير المحاسبة الدولية كما يلي
  

 )المعدل" (عرض البيانات المالية" – 1معيار المحاسبة الدولي رقم  •
يتطلب المعيار أن يتم اإلفصاح عن التغيرات في حقوق المساهمين الناتجة عن العمليات مع أصحاب الملكية بصفتهم 

الناتجة عن غير (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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  )تتـمة( الهامة السياسات المحاسبية   2 –2
  

  تحسينات على معايير التقارير المالية الدولية 
كانون  1الدولية القائمة بحيث يكون تطبيقها إلزامياً بعد تعديالت على معايير المحاسبة دولية أصدر مجلس معايير المحاسبة ال

لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت على معايير المحاسبة الدولية التالية أية .  و بتواريخ مختلفة تبعاً لكل معيار 2009الثاني 
  :تأثيرات سواء في السياسات المحاسبية أو المركز المالي للشركة أو أدائها

 
  اإلفصاحات: األدوات المالية 7رير المالية الدولي رقم معيار التقا •
  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء 8معيار المحاسبة الدولي رقم  •
  بعد فترة تقديم التقارير ثأحدا 10معيار المحاسبة الدولي رقم  •
  اإليرادات 18معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 مكافآت الموظفين  19دولي رقم معيار المحاسبة ال •

  
  
  

  أهـم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة 3 – 2  
 
االعتـراف  القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في  لشركةاتطلب من إدارة ت المختصرة المرحلية عملية إعداد القوائم الماليةن إ
إن عدم التأكـد  . المالية تاريخ التقاريرفي  و االلتزامات المحتملة االيرادات و المصاريف و الموجودات و المطلوباتمبالغ ب

المقدرة في  المطلوباتالمتضمن في اجتهادات و تقديرات اإلدارة قد يؤدي الى تعديالت هامة في القيم الحالية للموجودات و 
  .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 التقاريرالمالية شركةالقوم ت
في حال تبين أن قيمة األصل  ر المبلغ القابل لإلسترداد، وبتقدي شركةقوم الوإذا وجد أي مؤشر من هذا النوع، ت. المالية

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

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

  .القابل لالسترداد لذلك األصل

يجب عكس خسارة اإلنخفاض المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل 
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 

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

  
  

  اضمحالل المخزون

متقادماً، يتم عمل تقدير عندما يصبح المخزون قديماً أو . يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل
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، بناءقديمة أو متقادمة، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويطبق المخصص وفقاً لنوع المخزون وا
  . 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  القوائمالمتوقعة لكل بند ضريبي وتقدير الفروقات المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة لبعض بنود 

كما يتم تسجيل الموجودات الضريبية المؤجلة للمدى .  وألغراض التقارير الضريبية المحلية المالية الدولية التقاريرلمعايير 
من الموجودات الضريبية المؤجلة على إمكانية الشركة تحقيق دخل خاضع  االستفادةمنها، وتعتمد  االستفادةالذي يمكن خالله 

 تلك الموجودات الضريبية المؤجلة الستغاللللضريبة كاف. 
  

   المدينة الذمم التجاريةإضمحالل 

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

  . جماعي ويتم عمل مخصص وفقاً لمدة وفوات مواعيد اإلستحقاق
  

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

  
 
 موسميـة العمليـــات .3

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

لذلك يزداد الطلب على  ، و كذلك ازدياد مستوى األنشطة االجتماعية عموماً، و نتيجةازدياد الطلب على خدمات التجوال
ال  2009 أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعةنتائج األعمال لفترة بالتالي تزداد اإليرادات وبالتالي فإن خدمات اإلتصاالت و 

  .2009كانون األول  31تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتهية في 
  
  
 انخفاض قـيمـة االستثمار المتوفر للبيع .4

من %  11.85 بواقع )مساهمة يمنية مقفلةشركة ( واي لإلتصاالت في شركة المتوفر للبيع قيمة االستثمار يمثل هذا البند
 في اليمنوالتي تعتبر ثالث مشغل خليوي  الشركة هذه في جمهورية اليمن وهدف  مليون دوالر اميركي 250راسمالها والبالغ 

  .2008في عام نشاطها الفعلي وقد بدأت  )مإ.إس.جي(خدمات الهاتف النقال تقديم هو 
 مما أدى الى تسجيل خسارة واي لإلتصاالتفي شركة  االستثماربمراجعة قيمة قامت الشركة خالل الربع الثاني من هذا العام 

وذلك من أجل تخفيض قيمة اإلستثمار إلى القيمة القابلة  ,سورية  ليرة  370,391,140بمبلغ   االستثمارقـيمـة في  انخفاض
  .لإلسترداد

  
  
   الشركةالى مساهمي  العائد في األرباح للسھم نصيب األساسيال .5

 
و  فتـرة لعدد األسهم القائمة خالل ال على الوسطي المرجح الفترة  ربح من خالل قسمة النصيب األساسي للسهميمكن حساب 
  :ذلك كما يلي

  أیلول 30أشھر المنتھیة في  للتسعة  
  2009  

  )غیر مدققة(
  2008  

  )غیر مدققة(
        

 5,773,873,100  5,780,090,001  الشركة مساهمي الى العائد الفترة ربح
 67,000,000   67,000,000  الفترةوسطي عدد االسهم خالل 

 86.18  86.27  الفترة ربح من الشركة مساهمي الى العائد األساسي للسهمالنصيب 
  

أدوات قد يكون لها تأثير على  لشركةللنصيب األساسي للسهم لعدم إصدار ا مطابق الفترة ربح من النصيب المخفض للسهمإن 
  .عند تحويلها الربحنصيب السهم في 
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  ةــثابتـودات الـوجـالمصافي  .6

 
  :هي كما يلي 2009 أيلول 30 المنتهية في أشهر التسعةخالل  الموجودات الثابتـةإن حركة 

 

 اإلجمالي
 

 ومفروشات أثاث
 

 السیارات
 وأجھزة حاسوب أجھزة 

  مكتبیة
 

    
   لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

        
 التكلفـة       

  2009 كانون الثاني 1الرصید في     2,284,329,632  242,034,095  130,296,087  2,656,659,814
 المالیةالقوائم الناتجة عن توحید  اإلضافات     -  24,254,838   -  24,254,838

 اإلضافات    173,971,600   -  316,200  174,287,800
 استبعادات    )17,607,614(  )9,598,286(  )992,390(  )28,198,290(

 2009 أیلول 30الرصید في     2,440,693,618  256,690,647  129,619,897  2,827,004,162
        
 االھتالكـات       

  2009كانون الثاني  1الرصید في     1,617,421,891  221,213,892  54,978,357  1,893,614,140
 المالیة القوائمالناتجة عن توحید  اإلضافات     -  11,825,882   -  11,825,882

 اإلضافات    257,991,082  12,346,427  9,564,088  279,901,597
 استبعادات    )17,427,322(  )7,663,037(   )653,468(  )25,743,827(

 2009 أیلول 30الرصید في     1,857,985,651  237,723,164  63,888,977  2,159,597,792
        
 صافي القیمة الدفتریة       

 )غیر مدققة( 2009 أیلول 30في      582,707,967  18,967,483  65,730,920  667,406,370
        

 )مدققة( 2008كانون األول  31في      666,907,741  20,820,203  75,317,730  763,045,674
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  المعنويةودات ـوجـالمصافي  .7
 

:هي كما يلي 2009 أيلول 30المنتهية في  هرأش التسعة خالل المعنويةوجودات إن حركة الم  
 

 اإلجمالي
 

 تراخیص البرامج
تراخیص  التردد   

 مزود اإلنترنیتو
  

  حقوق استخدام الشبكة 
   

      
     لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

 التكلفة         
  2009الثاني  كانون 1الرصید في      34,653,725,050  1,001,500,000  396,756,417  36,051,981,467

 اإلضافات      1,975,511,665   156,250,000  37,520,709  2,169,282,374
)5,056,911(  استبعادات       )5,056,911(   -   -  

 2009 أیلول 30الرصید في      36,624,179,804  1,157,750,000  434,277,126  38,216,206,930
          
 االطفاءات         

  2009كانون الثاني  1الرصید في      21,491,586,384   369,215,729  94,872,056  21,955,674,169
 اإلضافات     3,584,208,837   62,116,815   78,510,495  3,724,836,147

)2,853,964(  -   -   )2,853,964(  استبعادات     
 2009 أیلول 30الرصید في      25,072,941,257  431,332,544  173,382,551  25,677,656,352

          
 صافي القیمة الدفتریة        

 )مدققةغیر ( 2009 أیلول 30في       11,551,238,547  726,417,456  260,894,575  12,538,550,578
         

 )مدققة( 2008كانون األول  31في       13,162,138,666  632,284,271  301,884,361  14,096,307,298
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  نقـد و ودائــع لدى البنـوك .8
 

  2008كانون األول  31
 )مدققة(

  2009 أیلول  30 
  )غیر مدققة(

  لیرة سوریة  لیرة سوریة
     

 نقد في الصندوق 587,600,880  206,823,769
 لدى البنوك نقد وأیداعات  9,318,007,299  6,940,477,943
7,147,301,712  9,905,608,179  

 
 

  :من المبالغ التالية أيلول 30كما في  يتكون النقد و ما في حكمه المرحلية، قائمة التدفقات النقديةلغرض 
  

  2008أیلول   30
 )غیر مدققة(

  2008كانون األول  31 
 )مدققة(

  2009 أیلول  30 
  )غیر مدققة(

  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة
       

 و لدى البنوك نقد في الصندوق 587,600,880  206,823,769  4,907,309,519

- 
 

6,940,477,943 
 

7,052,170,998 
من ثالثة  أقلاستحقاقھا األصلي ودائع لدى البنوك 

  أشھر
4,907,309,519  7,147,301,712  7,639,771,878  

  
  
  
 رأس المال المدفوع .9
  

سهم  67,000,000ليرة سورية مقسم الى  1,675,000,000هو  2009 أيلول 30رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع كما في إن 
  .ليرة سورية لكل سهم 25بقيمة اسمية تعادل 

للسهم  وريةسيرة ل 400ماليين سهم لإلكتتاب العام بسعر  7 قامت الشركة بزيادة رأس مالها وذلك من خالل طرح 2004خالل عام 
ليـرة   158,007,303عن هذه العملية عالوة اصدار وقد قامت الشركة بخصـم مبلـغ   نتج , )وريةسيرة ل 25القيمة االسمية (الواحد 

  .)بعد خصم منفعتها الضريبية( مصاريف مرتبطة باالكتتابتمثل  سورية من هذه العالوة 
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة .10
  

  :األطراف ذات العالقة  التالي يمثل اجمالي التعامالت مع الجدولإن 
  

  مشتریات   مصاریــــف  مدینـــــون  دائنـــون
كانون األول  31

2008 
أیلول 30  

2009  
كانون األول  31

2008 
أیلول 30  

2009  
أیلول 30  

 2008  
أیلول 30  

2009 
أیلول 30   

 2008  
أیلول 30  

2009  
   )غیر مدققة(  )مدققة غیر(   )غیر مدققة(  )مدققة غیر(   )غیر مدققة(  )مدققة(   )غیر مدققة(  )مدققة(

   لیرة سوریة لیرة سوریة   لیرة سوریة لیرة سوریة   لیرة سوریة لیرة سوریة   لیرة سوریة لیرة سوریة
                       
  الشركة السورية األلمانية لالتصاالت - -  - -   32,608,988 32,325,263    -  -

 شركة اس تي اس - -   125,993,193 155,795,110    23,694,639  96,947,106   -  2,121,228
*اوف شور  –اس تي اس شركة  - -  1,254,826,159 1,199,319,333   - -   824,784,643 201,502,431  

 شركة المدينة - -  8,454,800 3,009,411  - -  - -
 شركة آي تيك 7,052 4,709,754  93,833,653 101,710,279   8,652,423 2,696,228  79,260 677,413

 شركة بروميديا - -  155,153,569 136,949,895  80,366,464 60,109,071  8,060,634 4,227,386
 شركة الما 297,800 3,636,410  83,000 76,000  - -  46,800 174,300
 نينار - -  5,517,041 15,818,875  - 3,500  3,588,750 700,000

 شركة بنا - -  - -  - 1,144,963  - -
 شركة شام القابضة - -  - -  4,202,525  442,348  - -
 مجموعة راماك االستثمارية - -  - -  1,536,344  2,147,656  - -
)األسواق الحرة(شركة راماك - -  1,711,391 1,594,978  18,226,697  1,763,285  - -  
 شركة العقيلة للتأمين التكافلي - -  7,609,201 -  -  -  7,356,050 -

209,402,758 843,916,137  197,579,420 169,288,080  1,614,273,881 1,653,182,007  8,346,164 304,852  
  

  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  

 1,199,319,333  :2008 أيلول 30(  2009 أيلول 30كما في  وريةسيرة ل 1,254,826,159بلغت قيمتها اوف شور  -تي اس اس  لشركة تتضمن اتعاب إداريةاألطراف ذات العالقة  إن التعامالت مع* 
.إن هذه األتعاب تتضمن تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين. يراداتإلا إجماليمن %  3.5وتحسب على اساس ) وريةسيرة ل
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  لـة الدخـص ضريبـمخص  .11
  

  .2009 أيلول 30منتهية في للفترة ال  %14 بمعدلتم احتساب ضريبة الدخل على األرباح 
 

2009 أیلول 30  2008كانون األول  31   2008أیلول  30   
)غیر مدققة(  )مدققة(   )غیر مدققة(   

  لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة 
      

الفترة/ السنة  بدايةالرصيد في   993,679,560  1,031,600,380  1,031,600,380 
الحالية الفترةعن  ضريبة الدخل مصروف  977,032,186  1,048,937,531 960,951,616 
عن سنوات سابقة ضریبة الدخل مصروف  162,790,312  94,234,461 94,234,461 
مدفوعة خالل الفترةالضريبة ال  )1,161,606,423(  (1,176,352,593) )1,158,228,744(  

خالل الفترةالمطفأة  ضريبة الدخل المؤجلة  )3,555,164(   (4,740,219) )3,555,164(  
الفترة /السنة  الرصيد في نهاية  968,340,471  993,679,560 925,002,549 

  
  

  الطارئةلتزامات االرتباطات و اال .12
  

دوالر  18,000,000التزامات طارئة تتمثل بكفالة مصرفية تبلغ قيمتها  2009 أيلول 30كما في سيريتل موبايل تيلكوم يترتب على 
  . BOTاللتزاماتها بموجب عقد الـ سيريتيل موبايل تيلكوم أمريكي تحتفظ بها المؤسسة العامة لإلتصاالت كضمان لحسن تنفيذ 

  
دوالر أمريكي عند السنة الرابعة عشر  50,000,000بتقديم كفالة مصرفية تبلغ قيمتها 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

  
 40و الذي يترتب عليه تطبيق نسبة أقامت المؤسسة العامة لالتصاالت دعوى ضد الشركة بخصوص تاريخ أمر المباشرة بتنفيذ العقد 

. عند احتساب حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من إجمالي إيرادات الشركة و كذلك بالنسبة للنسب التي تتبعها في السنوات التالية% 
 2004اط شب 14اعتبارا من تاريخ من عائدات المشروع % 40نسبة 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

  
 2001ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة  2007عام  ليرة سورية خالل الربع الثالث من 188,474,851قامت الشركة بتسديد مبلغ 

وقد قامت الشركة بتقديم االعتراضات ). ليرة سورية 32,849,511والبالغة  2001إضافة إلى الضريبة المسددة سابقا عن عام (
  .الضريبية الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالية

  
ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة  94,234,461بتسديد مبلغ  2008مت الشركة خالل الربع الثاني من عام كما قا
وقد قامت الشركة بتقديم ). ليرة سورية 292,476,836والبالغة  2002إضافة إلى الضريبة المسددة سابقا عن عام ( 2002

  .لى اللجان الضريبية والتي الزالت منظورة لدى وزارة الماليةاالعتراضات الضريبية الالزمة على هذه الفروق إ
 

ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة  399,081,256من هذا العام بتسديد مبلغ  الثالثكما قامت الشركة خالل الربع 
وقد قامت الشركة بتقديم ). ليرة سورية 388,381,795والبالغة  2003إضافة إلى الضريبة المسددة سابقا عن عام ( 2003

  .الزالت منظورة لدى وزارة الماليةاالعتراضات الضريبية الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي 
  

  االرتباطات الرأسمالية

حصلت الشركة  2009نيسان  29بتاريخ  14/4/508و  2009نيسان  22بتاريخ  78بموجب 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

  .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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  باح الموزعةراأل .13
  

للسهم بإجمالي ليرة سورية  70أرباح أسهم بقيمة  توزيعإعالن  2009اذار  26اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ تم خالل 
  ). سوريةليرة  5,025,000,000للسهم بإجمالي  75: 2007( 2008المتعلقة بعام  ليرة سورية 4,690,000,000

  
  

 
  أرقام المقارنة .14
  

لم تؤثر  .الحالية وتعديالت معايير المحاسبة الدولية المطبقة لفترةتبويب أرصدة التتناسب مع  2008بعض أرصدة عام تم إعادة تبويب 
  .السابقة فترةالعملية إعادة التبويب هذه على حقوق الملكية أو ربح 

  
 :تصنيفهايلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة 

  
  الموحدة  المرحلیة قائمة المركز المالي

 

  الوصف
  المبلغ

  ليرة سورية
  التبويب كما في

  2009أيلول  30
  التبويب كما في

 2008كانون األول  31
موجودات دفعات على شراء 

  1,816,151,738  معنوية 
موجودات دفعات على شراء 

معنويةموجودات صافي   معنوية وثابتة  
موجودات دفعات على شراء 

  1,375,516  ثابتة
موجودات دفعات على شراء 

ثابتةموجودات صافي   معنوية وثابتة  
 ايرادات مستحقة  ذمم مدينة  485,017,060  ايرادات مستحقة
 تأمينات العمالء  أرصدة دائنة اخرى  304,310,168  تأمينات العمالء

 مصاريف مستحقة  أرصدة دائنة اخرى  3,000,877,623  أرصدة دائنة اخرى
       
       
        




