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   31   2009  

  
2008 2009  

      
     
    

46,042,139,468 48,226,011,837 4   
)19,558,047,604( )22,695,901,753(        

26,484,091,864 25,530,110,084      
    
)2,916,757,887( )2,863,548,694(        
)9,370,688,080(  )8,644,205,244(  5    
)12,287,445,967( )11,507,753,938(    
    

14,196,645,897 14,022,356,146    
    
)1,361,962,983( )1,205,047,033( 6     
)4,136,835,099( )3,660,888,018( 7   
)440,845,971( )367,871,471( 11   

45,492,063 )215,060,546( 8  ) (  
8,302,493,907 8,573,489,078    

    
141,790,364 345,356,499    

)86,721,025( -    
)13,334,205( 3,612,274  14     ) /(      
)833,829,285( )840,782,280(  15         

7,510,399,756 8,081,675,571     
    
)1,048,937,531(  )1,179,475,335(  9       
)94,234,461( )399,299,415( 9        
)1,143,171,992(  )1,578,774,750(    
    

6,367,227,764 6,502,900,821     
    
    
    : 

6,367,227,764 6,502,928,103    
- )27,282(     
    

95.03 97.06 10 
     

    
 
  
 



     
 

    1   31           
3 

      
   31   2009  

 
  
    20092008 
      
   
         

     6,502,900,821   6,367,227,764 
      

         
       

        
   )88,855,296(  -  

      
     6,414,045,525  6,367,227,764 

     
 :     

   6,414,072,807  6,367,227,764 
    )27,282(  - 

     
      





 سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
  

 وتقرأ معها  الموحدة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية 31إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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    قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
  2009 األول كانون 31المنتهية في  ةنالس

  
 

  إلى مساھمي الشركةالعائد 

 
رأس المال المكتتب 

 عالوة اإلصدار به و المدفوع
االحتياطي 
 االحتياطي االختياري اإلجباري

التغير المتراكم في 
القيمة العادلة 

لالستثمار المتوفر 
 *األرباح المدورة  للبيع

مجموع حقوق الملكية 
 لمساهمي الشركة

الحصة غير 
مجموع حقوق الملكية المسيطرة

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   
          2008كانون األول  31

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 1الرصيد في 
 6,367,227,764 - 6,367,227,764 6,367,227,764 - - - - - للسنةإجمالي الدخل الشامل 

)5,025,000,000( - )5,025,000,000( )5,025,000,000( - - -  - - )27 اإليضاح(األرباح الموزعة 
كانون األول  31الرصيد في 

2008 1,675,000,000 2,490,693,793 837,500,000 1,675,000,000 - 10,402,470,610 17,080,664,403 - 17,080,664,403
          

          
          9200كانون األول  31

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 1الرصيد في 
المسيطرة الناتجة الحصة غير 

 745,741 745,741 - - - - - - - من توحيد القوائم المالية
للسنةإجمالي الدخل الشامل    - - - - )88,855,296( 6,502,928,103 6,414,072,807 )27,282( 6,414,045,525 

)4,690,000,000( - )4,690,000,000( )4,690,000,000( - - - - - )27 اإليضاح(األرباح الموزعة 
كانون األول  31الرصيد في 

2009 1,675,000,000 2,490,693,793 837,500,000 1,675,000,000 )88,855,296( 12,215,398,713 18,804,737,210 718,459 18,805,455,669
 
 
 

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

  



  سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
 

 

 وتقرأ معها  الموحدة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية  31إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
  2009 األول كانون 31المنتهية في  للسنة

  
            
 2008  2009    إيضاح  
 لیرة سوریة  لیرة سوریة      
            
            

           التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  7,510,399,756    8,081,675,571     الربح قبل الضريبة

          :تعديالت
 5,772,863,810    5,443,231,441    12 ,11  واإلضمحالل واطفاءات اهتالكات

 116,583,333    128,833,334     مخصص تسليم المشروع
 34,414,974    7,458,600     استبعاد موجودات ثابتة وموجودات معنوية خسائر ناجمة عن

 19,175,817    52,110,406    7 مخصص الديون المشكوك بتحصيلها
 13,334,205    )3,612,274(    14 شركة حليفة االستثمار فيخسائر )/ أرباح( حصة الشركة من

 833,829,285    840,782,280    15 خسائر انخفاض قـیمـة االستثمار المتوفر للبیع 
 )141,790,364(    )345,356,499(     إيرادات الفوائد 

 14,158,810,816    14,205,122,859     رأس المال العاملالربح التشغيلي قبل تغيرات 
          

 156,052,658    )311,313,633(     ذمم مدينة
 54,901,735    50,005,297     المخزون

 593,867,567    )499,917,957(     أرصدة مدينة أخرى
 )683,771,106(    )488,347,221(     ذمم دائنة

 925,740,318    232,756,279     المستحق للمؤسسة العامة لالتصاالت
 )2,532,783,953(    574,610,609     أرصدة دائنة أخرى
 704,856,418    92,311,001     اإليرادات المؤجلة 

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل
 المدفوعة ضريبة الدخل

    
13,855,227,234    13,377,674,453 

          
 )1,176,352,593(    )1,408,154,831(    9 ضريبة الدخل المدفوعة

 12,201,321,860    12,447,072,403     صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
          

          التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 )2,763,163,592(    )3,222,524,627(      ثابتة و موجودات معنوية موجوداتشراء على و الدفعات ضافات اإل

 -    54,137,973     متحصالت من استبعاد موجودات ثابتة وموجودات معنوية
 -    )3,265,836,301(     األصلي أكثر من ثالثة اشهراستحقاقها ودائع لدى البنوك 

 119,554,917    256,651,738     فوائد مقبوضة
 773,358,165    51,528,079     التأمينات النقدية 
 )254,941,608(    1,199,124     االستثماراتصافي التغير في 

 )2,125,192,118(    )6,124,844,014(     صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
          

          التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 )5,025,000,000(    )4,690,000,000(    27 مدفوعةتوزيعات األرباح ال

 )1,147,620,849(    -     المساهمينالتغير في سلف 
 )595,212,302(    -     تسديدات قروض 

 )6,767,833,151(    )4,690,000,000(     صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
          

 3,308,296,591    1,632,228,389     الزيادة في النقد وما في حكمهصافي 
 3,839,005,121    7,147,301,712     النقد وما في حكمه في بداية السنة

 7,147,301,712    8,779,530,101    19 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 
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 معلومات عامة .1
 

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

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

 "). الشركة"ويشار إليها فيما بعد ( .م. م. سيريتل موبايل تيليكوم ش تأسيس شركة
  

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

كما تم . ولقد تم االتفاق على أن تكون جميع اإليرادات من نصيب المؤسسة العامة لالتصاالت حتى نهاية مرحلة المشروع التجريبي
في حين تم استالم . بداية مرحلة المشروع الدائم 2001شباط  14هو تاريخ نهاية مرحلة المشروع التجريبي و 2001شباط  13اعتبار

  .2002حزيران  29ر المباشرة بتاريخ ام
  

) 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 

  
رات ا، واعداد الداالتصاالت والرقائق وتسويق واستيراد وتصدير أجهزةومن أهم غايات الشركة إنشاء مشاريع الخدمات الخلوية، 

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

  .بقرار هيئة عامة غير عادية
  

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

  .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(وفقاً ألحكام عقد الـ
 

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

  
  

  خـة بتاريـركـلس إدارة الشـل مجـمن قب 2009األول  كانون 31ا في ـتمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة كم
  .2010 آذار 11

  
  أسس اإلعداد  1 –2

 
هر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم ظبأستثناء األستثمار المتوفر للبيع الذي ي. وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية الموحدة تم إعداد القوائم المالية

  .المالية
 

  .إن الليرة السورية هي عملة إظهار القوائم المالية الموحدة  والتي تمثل العملة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها
  .معايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما صدرت من مجلس معايير المحاسبة الدوليةموحدة ال تم إعداد القوائم المالية
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  )تتمة( أسس اإلعداد  1 –2

  
  أساس التوحيد

م  والشركات التابعة لها والمسيطر عليها  .م.تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لشركة سيريتيل موبايل تيليكوم ش
 .إبتداءاً من تاريخ السيطرة

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

  . يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لفترة التقرير نفسها العائدة للشركة، بإعتماد السياسات المحاسبية نفسها
 .الناتجة عن عمليات من ضمن الشركة تلغى بالكامل جميع األرصدة، العمليات، اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر

يتم تحقيق السيطرة عندما يكون للشركة سلطة التحكم في السياسات . يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ سيطرة الشركة عليها
  . التشغيلية والمالية للشركة للحصول على منافع من عملياتها

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

  
  :كات التابعة التاليةوالشر م.م.لشركة سيريتيل موبايل تيليكوم شتشمل القوائم المالية الموحدة  القوائم المالية 

حصة المساهمة المباشرة وغير    
 المباشرة

 2009  األنشطة اإلسم
    ٪ 

سيريتل للخدمات واالستشارات المساهمة 
 المغفلة

أعمال التجارية والصناعية واالستشارية 
 والخدمية

 
95.9 

 أعمال التجارية والصناعية واالستشارية سيريتل مانجمنت المحدودة المسؤولية
 والخدمية

 
100 

  
  السياسات المحاسبية الهامة    2 –2

  
د إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة  للفترة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في  إعدا

للمعايير الجديدة الصادرة عن مجلس معايير فيما عدا تطبيق الشركة  2008كانون األول  31القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  :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 
غير الناتجة عن (وكل التغيرات األخرى في حقوق الملكية . أصحاب ملكية في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

وان مكونات قائمة الدخل الشامل ال يجوز . ل الشامل يتم إظهارها بشكل منفصل في قائمة الدخ) أصحاب الملكية
  . اظهارها في قائمة حقوق المساهمين

  
  "القطاعات التشغيلية" – 8معيار التقارير المالية الدولي رقم  •

مـوازاة تقـارير    الشـركة ويتطلب مـن  " بيانات القطاعات" 14يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 
. قارير المالية الداخلية لإلدارة، ونتج عن ذلك زيادة في عدد بيانات القطاعات الواجـب إظهارهـا  القطاعات مع الت

باإلضافة الى ذلك، يتم بيان القطاعات بطريقة أكثر توافقية مع البيانات الداخلية المستخدمة من قبل المدير التنفيـذي  
  .الذي يقوم بأخذ القرارات
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  )تتـمة(السياسات المحاسبية الهامة    2 –2

  
والقوائم المالية المستقلة   27معيار المحاسبة الدوليو  ) المعدل(تجميع األعمال  3معيار التقارير المالية الدولي رقم  •

   ) المعدل(والموحدة
األول  كانون 1ويبدأ سريانها فى السنوات المالية اعتبارا من أو بعد  2008 األول كانونتم إصدار تعديل المعايير في 

عدد من التغيرات فى المحاسبة عن تجميع األعمال التي تحدث بعد  3معيار التقارير المالية الدولي رقم يعرض . 2009
اللها االقتناء والنتائج الخاصة هذا التاريخ والتى تؤثر على مبلغ الشهرة المعترف به ونتائج أعمال الفترة التي تم خ

) بدون فقد السيطرة(أن التغير فى نسبة ملكية شركة تابعة  27معيار المحاسبة الدولي رقم ويتطلب . بالفترات المستقبلية
ومن ثم فإن هذه المعاملة ال يترتب عليها إثارة موضوع الشهرة او موضوع . يتم المحاسبة عنه كمعاملة حقوق ملكية

وباإلضافة الى ذلك، يفرض التعديل تغييرات على الحسابات فيما يتعلق بالخسائر التى تتكبدها الشركة . سارةالربح والخ
 7معيار المحاسبة الدولي رقم وقد تم إجراء تعديالت الحقة على . خسائر السيطرة على الشركة التابعة لكالتابعة وكذ

 معيار المحاسبة الدولي رقم الخاص بضرائب الدخل و 12 ولي رقممعيار المحاسبة الد الخاص بقائمة التدفقات النقدية و
معيار الخاص بالشركات التابعة و  28 معيار المحاسبة الدولي رقم بآثار التغيير على أسعار تحويل العملة األجنبية و 21

معيار المحاسبة ة بوسوف تؤثر التغيرات الخاص. الخاص بحصة الملكية في الشركات المشتركة 31 المحاسبة الدولي رقم
على معامالت االقتناء المستقبلية أو خسارة السيطرة )  المعدل(  27معيار المحاسبة الدولي و  ) المعدل(  3الدولي رقم

  . ال تعتزم االستفادة من هذه الميزة الشركةويجوز تطبيق المعايير فى مراحل مبكرة إال أن . والمعامالت مع أسهم األقلية
  

تحسين اإليضاحات حول األدوات " إيضاحات األدوات المالية" 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت  •
  المالية

لتحسين إيضاحات القيمـة العادلـة    2009في آذار  7تم إصدار التعديالت للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لتعديالت إيضاح ثالثة مستويات للقيمة العادلة لكل بند من بنود األدوات فيما يخص القيمة العادلة، تتطلب ا. والسيولة

المالية التي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة باإلضافة إلى إيضاح خاص يبين التحويالت من مستوى إلى آخـر وإيضـاح   
يولة فيما يخص عمليات باإلضافة إلى ذلك، تم تعديل إيضاحات الس. تفصيلي فيما يخص المستوى الثالث للقيمة العادلة

  . المشتقات المالية والموجودات المستخدمة في إدارة السيولة
  

  .لم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أي أثر على الوضع المالي أو أداء الشركة
  
  

   الدولية المالية التقارير معايير على تحسينات
 الثاني كانون 1 بعد إلزامياً تطبيقها يكون بحيث القائمة الدولية المحاسبة معايير على تعديالت الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر
 سواء تأثيرات أية التالية الدولية المحاسبة معايير على التعديالت هذه تطبيق عن ينتج لم.  معيار لكل تبعاً مختلفة بتواريخ و 2009

  :أدائها أو للشركة المالي المركز أو المحاسبية السياسات في
  

 .2010كانون الثاني  1نافذ للتطبيق في ) المعدل" (الدفعات القائمة على األسهم" 2التقارير المالية الدولي رقم معيار  •
  .2009تموز  1نافذ للتطبيق في  "إندماج األعمال" –المعدل  3معيار التقارير المالية الدولي رقم   •
  .2009تموز  1نافذ للتطبيق في ) المعدل( "ر الموحدةالقوائم المالية الموحدة وغي" – 27معيار المحاسبة الدولي رقم  •
فيما يتعلق بالبنود الؤهلة للتحوط نافذ ) المعدل" (اإلعتراف والقياس -األدوات المالية" 39معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 .2009تموز  1للتطبيق في 
 . 2009تموز  1نافذ للتطبيق في  "كين للمال غير نقدية أصول توزيع " 17لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  •
 . 2009 تموز 1نافذ للتطبيق في  "تحويل األصول من الزبائن" 18لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  •
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 و االيـرادات  بمبالغ االعتراف في تؤثر واجتهادات بتقديرات القيام الشركة إدارة من تتطلب  المالية القوائم إعداد عملية إن
 فـي  المتضـمن  التأكـد  عـدم  إن. المالية التقارير تاريخ في المحتملة االلتزامات و المطلوبات و الموجودات و المصاريف
  .المستقبل في المقدرة المطلوبات و للموجودات الحالية القيم في هامة تعديالت الى يؤدي قد اإلدارة تقديرات و اجتهادات

  
  :التقديرات هذه أهم يلي فيما
  

  المالية غير الموجودات قيم انخفاض
  

وإذا . تقوم الشركة في تاريخ التقاريرالمالية  بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية إنخفاض قيمة األصول غير المالية
وجد أي مؤشر من هذا النوع، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد، إن القيمة القابلة لإلسترداد للموجود هي القيمة 

المنتجة للنقد ناقصاً تكلفة البيع وقيمتها المستخدمة وهي محددة للموجود الفردي، إال إذا كان األعلى للموجود أو الوحدة 
  . الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد بعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات

هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر التدني المثبتة مسبقاً لم تعد موجودة يتم عمل تقييم في تاريخ التقاريرالمالية ، حول ما إذا كان 
يتم . إذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد. أو قد تم تخفيضها

ت المستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات القابلة لالسترداد خسارة التدني المثبتة مسبقاً فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرا إسترداد
محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة للموجود قيمتها القابلة  اإلستردادإن قيمة . منذ تاريخ إثبات آخر خسارة تدني في القيمة

إثبات خسارة تدني للموجود في  تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها، بعد حسم اإلستهالك في حال عدم وأن اللالسترداد، 
  .في قائمة الدخل اإلسترداداتيتم إثبات هذه . السنوات السابقة

  
  

  الملكية حقوق أدوات في االستثمارات قـيمـة انخفاض

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

  
  

  المخزون اضمحالل

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

على " ويطبق المخصص وفقاً لنوع المخزون والدرجة العمرية أو اإللغاء، بناءقديمة أو متقادمة، فيتم تقييمها بشكل جماعي 
قائمة سوف يتم إثبات إي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في . أسعار البيع التاريخية

  .الدخل الموحدة
  

  إضمحالل الذمم التجارية المدينة 

يتم عمل هذا . يتم عمل تقدير لمبالغ  الذمم التجارية المدينة القابلة للتحصيل عندما يكون تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل
أما المبالغ غير الهامة بشكل فردي، والتي فاتت مواعيد إستحقاقها، يتم تقييمها بشكل . التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة

  . فقاً لمدة وفوات مواعيد اإلستحقاقجماعي ويتم عمل مخصص و
 .يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية و المحصلة في الفترات المستقبلية و المبالغ المتوقعة في قائمة الدخل الموحدة 
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  ضريبة الدخل 

إدارة الشركة بتقدير ضريبة الدخل وفقاً للقوانين سارية المفعول بما في ذلك احتساب صافي مدى التعرض للضريبة تقوم 
المتوقعة لكل بند ضريبي وتقدير الفروقات المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة لبعض بنود القوائم المالية المعدة وفقاً 

كما يتم تسجيل الموجودات الضريبية المؤجلة للمدى .  راض التقارير الضريبية المحليةلمعايير التقارير المالية الدولية وألغ
الذي يمكن خالله االستفادة منها، وتعتمد االستفادة من الموجودات الضريبية المؤجلة على إمكانية الشركة تحقيق دخل خاضع 

 .للضريبة كاف الستغالل تلك الموجودات الضريبية المؤجلة
  
 

 لسياسات المحاسبية الهامة ا   4 –2
 

  استثمارات في شركات حليفة

هذه الشركات الحليفة هي . يتـم حساب اإلستثمار في الشركات الحليفة على أساس المحاسبة على طريقة حقوق المساهمين
مارات في تظهر االستث. الوحدات التي تمارس الشركة عليها نفوذاً مؤثراً والتي ليست شركات تابعة أو مشاريع مشتركة

الشركات الحليفة ضمن المركز المالي بالتكلفة، مضافاً إليها تغيرات ما بعد االقتناء في حصة الشركة من صافي موجودات 
 . تعكس قائمة الدخل حصة الشركة من نتائج الشركات الحليفة. ، بعد حسم أي اضمحالل في القيمةالحليفةالشركات 

 
جة من المعامالت بين الشركة الحليفة يتم استبعادها بحدود حصة الشركة في الشركة الخسائر والمكاسب غير المحققة النات

  . الحليفة
 
بعد تطبيق طريقة حقوق المساهمين، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات أي خسارة اضمحالل إضافية فيما 

تاريخ المركز المالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل  تقوم المجموعة في. الحليفةيتعلق باستثمار المجموعة في شركتها 
في هذه الحالة تقوم الشركة بإحتساب مبلغ اإلضمحالل كفرق بين . موضوعي على إضمحالل االستثمار في الشركة التابعة

 .القيمة العادلة للشركة الحليفة وتكلفة اإلقتناء وإثبات المبلغ ضمن الربح والخسارة
  

  بيعاألستثمار المتوفر لل

بعد االعتراف األولي، بتـاريخ  . يسجل االستثمار المتوفر للبيع  بالتكلفة زائدا التكاليف المتعلقة مباشرة بحيازة ذلك االستثمار
المركز المالي يعاد قياس االستثمار بالقيمة العادلة، وفي حال كان ال يمكن قياسها بشكل موثوق به يتم قياسـها بالتكلفـة أو   

  .الدخل للشركة قائمةويتم االعتراف بالتوزيعات المستلمة في . عد طرح أية خسائر ناتجة عن التدني في القيمةالتكلفة المطفأة ب

  
  

  عمـالت أجنبيـة

كما يعاد . يجري قيـد المعامالت المسجلة بالعمالت األجنبية، بأسعار الصرف الحرة السائدة في تاريخ إجراء المعامالت
ت الطبيعة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الحرة السائدة في تاريخ قائمة تحويل الموجودات والمطلوبات ذا

 .الموحدة تؤخذ جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل إلى قائمة الدخل. المركز المالي
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  المشروعمخصص تسليم 

الدخل وفقاً لمبدأ مجموع عدد السنوات المعكوسة، والتي من خاللها يكون  قائمةيتم أخذ مخصص سنوي لتسليم المشروع في 
المخصص المأخوذ في السنوات األخيرة أكبر منه في السنوات األولى، على إن يتم االنتهاء من بناء المخصص فـي سـنة   

2017.  
  

  ممتلكـات و معـدات

تتضمن التكلفة النفقات المتكبدة . الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد حسم االهتالكات المتراكمة وأي اضمحالل في القيمةتدرج 
يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع . إلستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات ويتم رسملته

  .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل كمصروفات. تلكات والمعداتاإلقتصادية المستقبلية المتعلقة بالمم
:يحسب االهتالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات التالية  

 

سنوات   4  أجهزة حاسوب وأجهزة مكتبية  
سنوات   5  السيارات  

سنوات 10  أثاث ومفروشات  
  

مراجعة للقيم المدرجة للممتلكات والمعدات من حيث اإلضمحالل عندما يكون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف يتم عمل 
في حالة وجود أي من هذه المؤشرات وحيث تزيد القيم المدرجة على المبلغ . تشير إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة المدرجة

رجة لألصل الى القيمة القابلة لالسترداد و التي تعد األعلى من بين قيمتها المقدر القابل لالسترداد يتم تخفيض القيمة المد
  .العادلة ناقصاً تكلفة البيع و القيمة المسجلة
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  الموجودات غير الملموسة

  .الترددات و تراخيص برامج الكمبيوتر و حقوق استخدام الشبكةتشتمل الموجودات غير الملموسة على قيمة تراخيص 

بينما يتم اطفاء تراخيص برامج الكمبيوتر و  BOTسنة و التي تمثل مدة عقد الـ  15يتم إطفاء تراخيص التردد على فترة 
  .سنوات 5حقوق استخدام الشبكة على فترة 

و فيما بعد يتم تقييمها بالتكلفة مطروحا منها أية مخصصات لإلطفاء  يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة عند شرائها بالتكلفة
ويتم اطفاء .  يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة.  و أية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها

أما الموجودات غير .  دخلالموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد  خالل هذا العمر و يقيد االطفاء في قائمة ال
الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل أي تدني في 

.  كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة على األقل.  قيمتها في قائمة الدخل
غيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة يجب ت

فيه  كلما كان ذلك ضروريا  و تعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما وتعالج مصاريف إطفاء 
  .د في قائمة الدخل  مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعةالموجودات غير الملموسة ذات العمر المحد

  

  :الموجودات غير الملموسة المرتبطة بامتياز تقديم الخدمات -

  .ترتيبات االمتيازات الممنوحة من القطاع العام الى القطاع الخاص IFRIC 12) (يتناول

االمتيازات التي تتحكم الجهة المانحة فيها بتحديد استخدام  فقط على IFRIC 12فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة، يتم تطبيق 
  :البنية التحتية، و يكون ذلك عندما

تتحكم الجهة المانحة أو تنظم الخدمات المتعلقة  بالبنية التحتية من حيث طبيعة هذه الخدمات و الزبائن الذين ستقدم لهم هذه 
  .الخدمات و أسعارها

  .بأية منفعة هامة متبقية في البنية التحتية عند نهاية العقد) الملكية أو حق المنفعة أو غير ذلكمن خالل (تتحكم الجهة المانحة 

مقابل الحق بالحصول على أجور ) بدء المصاريف الرأسمالية(، عندما يقوم المشغل ببناء البنية التحتية  IFRIC 12) (وفقاً لـ
عقود اإلنشاء، و  -11تتم معالجتها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم من مستخدميها، فإن األرباح الناجمة عن عقد اإلنشاء 

 - 38تتم معالجة الحق بالحصول على أجور من مستخدمي البنية التحتية على أنها مقابل أصول وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
  .    األصول غير الملموسة

  :و نتيجة لذلك

 .مانحة بدون مقابل، ال يتم االعتراف بها في قائمة المركز الماليالموجودات التي يتم استالمها من الجهة ال

تمثل القيمة العادلة للعمل كلفة امتالك أصل غير ملموس و الذي يتم تسجيله عند : يتم تسجيل استثمارات بدء التشغيل كما يلي
مرحلة البناء و مرحلة التشغيل لغرض  في حالة سيريتيل موبايل تيليكوم ، ال يوجد تمييز بين تعويضات. بناء البنية التحتية

تحديد كلفة استخدام الشبكة من قبل الزبائن، و نتيجة لعدم وجود طريقة مقارنة خارجية يمكن استخدامها لتحديد القيمة العادلة 
 .   لهذين البندين، يتم االعتراف باإليرادات خالل مرحلة االنشاء بقيمة مساوية للتكاليف التي تم تكبدها

اذا تم تجديد العقد قبل نهاية مدته األصلية، يتم . طفاء الموجودات غير الملموسة المرتبطة بالعقد بطريقة القسط الثابتيتم إ
يتم . االستمرار بإطفاء األصل غير الملموس وفقاً للخطة األساسية بناء على القيمة الدفترية لألصل في تاريخ تجديد العقد

 .شغيل تحت بند المصاريف التشغيليةتسجيل مصروف االطفاء ضمن ربح الت
 
 

 المخزون

  .يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أقل
تمثل التكاليف جميع المصروفات المتكبدة على المخزون حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحالي والمتضمنة تكلفة الشراء، 

  .المتوسط المرجحالرسوم الجمركية، وتكاليف النقل على أساس 
  .يحدد صافي القيمة المتوقع تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري بعد حسم أي تكاليف إضافية متوقع تحملها حتى إتمام البيع
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 مخصصات

ناتج عن حدث سابق وإن تكلفة تسوية اإللتزام ) قانوني أو متوقع(يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام 
  .محتملة ويمكن قياسها بموثوقية

 
 

 النقد وما في حكمه

لغرض قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حكمه يشمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل 
).حسابات السحب على المكشوف(أشهر أو أقل محسوماً منها التسهيالت المصرفية والتي لها تواريخ إستحقاق ثالثة   

 
 إثبات اإليراد

  .يتم االعتراف باإليراد عندما يكون على األرجح أن يعود بمنافع اقتصادية على الشركة و يمكن قياسها بموثوقية
يجب تطبيق . ة حسومات و ضرائب و رسوم مبيعاتيتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مطروحًأ منها أي

  :المعايير التالية عند اإلعتراف باإليرادات
  

  تقديم الخدمات

أما رسوم وصل الخطوط الجديدة . يتم اإلعتراف بإيراد رسوم وصل الخطوط الجديدة للبطاقات الالحقة الدفع عند نقطة البيع
عند بدء استخدام الخط المسبق الدفع من قبل الزبون، يتم االعتراف بإيرادات للبطاقات المسبقة الدفع فيتم اإلعتراف بإيرادها 

تقوم الشركة في تاريخ التقارير المالية بتقدير قيمة اإليرادات الناجمة عن الخدمات . خدمات االتصاالت الخلوية عندما تكتسب
يتم اإلعتراف بإيراد .  لزبائن الفعلي لخدمات الشركةالمقدمة الى الزبائن و التي لم تتم المطالبة بها و ذلك وفقاً الستخدام ا

  .بطاقات التعبئة للخطوط المسبقة الدفع بناء على قيمة الوحدات الفعلية المستهلكة من قبل الزبائن
 

  إيرادات الفوائد

  .يتم إثبات إيرادات الفوائد عندما تستحق الفائدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي
 

  عقود االنشاء

الت خاصة من االيرادات المعترف بها مقابل أصول وفقاً للتفسير الثاني عشر للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد حا
  (IFRIC 12) التقارير المالية

  
مقابل الحق بالحصول على أجور ) بدء المصاريف الرأسمالية(، عندما يقوم المشغل ببناء البنية التحتية  IFRIC 12وفقاً لـ 
عقود اإلنشاء، و  -11خدميها، فإن األرباح الناجمة عن عقد اإلنشاء تتم معالجتها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم من مست

 - 38تتم معالجة الحق بالحصول على أجور من مستخدمي البنية التحتية على أنها مقابل أصول وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
  .    األصول غير الملموسة

في حالة سيريتل موبايل تيلكوم ، ال يوجد تمييز بين تعويضات بناء البنية التحتية و تشغيلها لغرض تحديد إيرادات اإلنشاء، و 
نتيجة لعدم وجود طريقة مناسبة يمكن استخدامها لتحديد القيمة العادلة لاليرادات، يتم االعتراف بإيرادات االنشاء بقيمة مساوية 

  .   بدهاللتكاليف التي تم تك
 

 ذمم مدينة

يتم عمل مخصص لالنخفاض في . تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي محسوماً منه أي مخصص إلنخفاض في قيمتها
حيث ال تستطيع الشركة ) مثل احتمالية عجز المدين أو تعرضه لصعوبات مالية جوهرية( القيمة عند وجود دليل موضوعي 

يتم تخفيض القيم المدرجة للذمم المدينة من خالل استخدام . صلية للفاتورةتحصيل جميع المبالغ  المستحقة بموجب البنود األ
  . حساب المخصص
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية

 أو المالي األصل قيمة  انخفاض على موضوعي دليل هناك كان إذا ما بتقييم المالي المركز قائمة تاريخ في الشركة تقوم
  .المالية األصول مجموعة

  
  الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة

في حال وجود دليل موضوعي على تكبد خسارة ناجمة عن انخفاض في قيمة الذمم المدينة المسجلة بالقيمة المطفأة، يتم قياس 
 خسائر باستثناء( المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية والقيمة لألصل المسجل المبلغ بينمبلغ الخسارة على أنه الفرق 

 يتم الذي الفعلي الفائدة سعر أي( المالي لألصل األصلي الفعلي الفائدة بسعر مخصوماً) يتكبدها لم التي المستقبلية االئتمان
 بمبلغ االعتراف ويتم االئتمانية الخسائر مخصص خالل من لألصل المسجل المبلغ تخفيض يتم). األولي االعتراف عند حسابه

 أو االنخفاض تسجيل يتم الحقة، فترة في القيمة انخفاض خسارة مبلغ زاد أو انخفض اذا. الخسائر أو األرباح في الخسارة
 . المخصص بتعديل الزيادة

  
تقوم الشركة أوال بتقييم ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على إنخفاض القيمة بشكل منفرد لألصول المالية التي تعتبر هامة 

و إذا حددت الشركة عدم وجود دليل . بشكل منفرد، و بشكل منفرد أو جماعي لألصول المالية التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد
  لي يتم تقييمه بشكل منفرد، سواء كان هاماً أم ال، تقوم بتضمين األصل في مجموعة موضوعي على انخفاض القيمة ألصل ما

ال يتم شمل األصول . من األصول المالية ذات سمات مشابهة لمخاطر اإلئتمان و يتم تقييم انخفاض قيمتهم بشكل جماعي
راف بخسائر ناجمة عن انخفاض قيمتها في التقييم المالية التي يتم تقييم انخفاض قيمتها بشكل منفرد و التي يتم أو يستمر اإلعت

  .الجماعي النخفاض القيمة
  

إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة، في فترة الحقة، و كان يمكن ربط اإلنخفاض بشكل موضوعي بحدث معين وقع بعد 
عن عملية العكس تجاوز المبلغ  و ال ينتج. اإلعتراف بإنخفاض القيمة، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها سابقا

المسجل لألصل المالي لما كانت ستكون عليه التكلفة المطفأة لو لم يتم اإلعتراف بانخفاض القيمة في التاريخ الذي يتم فيه 
  .و يتم االعتراف بالقيد المعاكس في األرباح أو الخسائر. عكس انخفاض القيمة

جود دليل موضوعي على عدم قدرة الشركة على تحصيل المبالغ المدينة ضمن يتم تقدير انخفاض قيمة الذمم المدينة عند و
و يتم تخفيض قيمة الذمم ). كما في حالة إفالس المدين أو تعرضه لصعوبات مالية هامة(الشروط األصلية الواردة في الفاتورة 

التي انخفضت قيمتها عندما يتم تقييمها  يتم عدم االعتراف بالديون.  المدينة من خالل تكوين مؤونة ديون مشكوك في تحصيلها
  .على أنها غير قابلة للتحصيل

  
  

  ذمـم دائنـة ومستحقـات

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من 
  .قبل المورد



  سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 2009 األول  كانون 31

 

 
16 

  )تتـمة(السياسات المحاسبية الهامة    4 –2
  

  عدم اإلعتـراف بالموجـودات والمطلـوبات الماليـة
 

  الموجودات المالية

)  أو عندما يكون ممكناً، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة(يتم عدم اإلعتراف باألصل المالي 
  :عندما

 
  .التدفقات النقدية من هذا األصلال يعود للشركة حق في استالم  -
تحتفظ الشركة بحق استالم التدفقات النقدية من األصل و لكن عليها األلتزام بدفع هذه التدفقات النقدية مباشرة و  -

 .بدون أي تأخير الى طرف ثالث بموجب اتفاقية معينة
قامت بشكل جوهري  بتحويل ) أ: عندما تقوم الشركة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل وإما  -

لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل ) المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل أو ب
 .جوهري ولكنها نقلت قدرتها على التحكم بإدارة األصل

  
قم بتحويل المخاطر و المنافع المرتبطة باألصل عندما تقوم الشركة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل و لم ت

عندما تتخذ . بشكل جوهري و لم تنقل قدرتها على التحكم بإدارة األصل، يتم اإلعتراف باألصل الى حد مشاركتها المستمرة
ي قد يطلب المشاركة المستمرة شكل ضمان لألصل المنقول يكون مبلغ األصل المنقول إما قيمة األصل أو المقابل المستلم الذ

  .من الشركة تسديده الى طرف ثالث أيهما أقل
على األصل المنقول يكون مدى المشاركة )  أو كالهما(عندما تتخذ المشاركة المستمرة للشركة شكل خيار مكتوب أو مشترى 

يع المكتوب على غير أنه في حالة خيار الب. المستمرة للشركة هو مبلغ األصل المنقول الذي قد تقوم الشركة بإعادة شرائه
األصل الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة، يكون مدى المشاركة المستمرة للمنشأة مقتصراً على القيمة العادلة لألصل المنقول أو 

  .سعر ممارسة الخيار، أيهما أقل
  

  المطلوبات المالية

عندما يستبدل التزام مالي قائم بآخر من نفس . ميتم عدم اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم إلغاء أو انهاء صالحية االلتزا
الدائن بشروط مختلفة بشكل جوهري، أو عندما تتغير شروط االلتزام القائم بشكل جوهري يتم عدم اإلعتراف بااللتزام 

  .في قائمة الدخل األصلي و اإلعتراف بااللتزام الجديد، ويتم تسجيل الفرق بين القيمة الحالية لاللتزام األصلي و اإللتزام الجديد
  
  

  ضريبــة الدخــل

يتم قياس الموجودات والمطلوبات .  تقوم الشركة بتكوين مخصص ضريبة الدخل بما يتوافق مع القوانين المالية السورية
إن .  اليةالحالية المتعلقة بضريبة الدخل للفترة الحالية والفترات السابقة بناء على المبلغ المتوقع استرداده أو دفعه للجهات الم

معدالت وقوانين ضريبة الدخل المستخدمة الحتساب مبلغ مخصص ضريبة الدخل هي تلك التي تم تشريعها كما في تاريخ 
  .قائمة المركز المالي

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو 
يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام .  القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها المطلوبات في

طريقة االلتزام كما في تاريخ قائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند 
ودات الضريبية المؤجلة وبناء على القوانين التي تم تشريعها في تاريخ قائمة المركز تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموج

  .المالي

يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ قائمة المركز المالي ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية 
  .االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً

 
 

  ربـاح الموزعـة على األسهـم العـاديـةاأل

يتم إثبات األرباح الموزعة على األسهم العادية كالتزام على الشركة وتطرح من حقوق الملكية عندما تتم الموافقة عليها من 
  .نمساهميالهيئة العامة للقبل 
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 معلومات القطاعات  .3
  

قطاعات تشغيل على  ثالثة، وتنقسم إلى اآلنشطة التشغيلية للشركةألغراض اإلدارة يتم تنظيم الشركة وفقا لوحدات األعمال بناءا على 
  :النحو التالى

  الدفع الحقةالخطوط  •
  الدفعمسبقة الخطوط  •
  و أخرى تالثالث وخدمات االنترنالجيل  •

ويتم تقييم أداء كل . تراقب اإلدارة نتائج تشغيل وحدات األعمال كل على حدة التخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء
تقاس بأساليب مختلفة عن قياس الربح  -كما يوضح الجدول التالى–قطاع بناءا على أرباح أو خسائر التشغيل والتى فى بعض الحاالت 

  .المالية الموحدة والخسارة في القوائم
  .  األعمال المذكورة أعاله جوهرياً هي مكتسبة في الجمهورية العربية السوريةوحدات جميع مبيعات وأرباح الشركة من ان 
  

ــي   ــة ف ــنة المنتهي  31الس
  2009األول  كانون

الخطـوط الالحقــة  
  الدفع

والخطوط المسـبقة  
  .الدفع

الجيـــل الثالـــث 
وخدمات االنترنت و 

  أخرى

قابلة للتوزيـع  غير 
  على القطاعات

  المجموع

  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
            

  48,814,233,408  -  607,060,654  30,939,583,080  17,267,589,674 إجمالي اإلیرادات
  )588,221,571(  -  )39,140,085(  )411,417,806(  )137,663,680(  خصم مبیعات

المؤسسة العامة حصة 
  )22,695,901,753(  -  )235,647,124(  )14,395,848,931(  )8,064,405,698(  لإلتصاالت من اإلیرادات

  )11,507,753,938(  -  )418,544,116(  )6,168,479,218(  )4,920,730,604( * مصاریف التشغیل
           

  14,022,356,146  -  )86,270,671(  9,963,837,125  4,144,789,692 مجمل الربح
            

  )1,205,047,033(  -  )5,584,770(  )925,802,473(  )273,659,790( مصاریف البیع والتسویق 
  )3,660,888,018(  -  )44,591,424(  )2,264,860,499(  )1,351,436,095( المصاریف اإلداریة

  )367,871,471(  -  )13,625,074(  )226,942,589(  )127,303,808(  استھالكات 
  )215,060,546(  -  )4,493,279(  )125,734,335(  )84,832,932( مصاریف أخرى بالصافي

           
  8,573,489,078  -  )154,565,218(  6,420,497,229  2,307,557,067 ربح التشغیل

            
  345,356,499  345,356,499  -  -  - إیرادات الفوائد

خسائر انخفاض قـیمـة 
  )840,782,280(  )840,782,280(  -  - - االستثمار المتوفر للبیع  
حصة الشركة من أرباح 
  3,612,274  3,612,274  -  -  - االستثمار في شركة حلیفة

            
  8,081,675,571  )491,813,507(  )154,565,218(  6,420,497,229  2,307,557,067 الربح قبل الضریبة

  )1,578,774,750(  )1,578,774,750(  -  -  - ضریبة الدخل
        

  6,502,900,821  )2,070,588,257(  )154,565,218(  6,420,497,229  2,307,557,067 صافي ربح السنة
        

السنة المنتھیة  صافي ربح في 
  6,367,227,764  (1,935,266,143)  (173,453,865)  5,866,718,947  2,609,228,825  2008األول   كانون 31في
        
  

و الجيل الثالث  على أساس نسبة مشاركة كل من الخطوط المسبقة الدفع والالحقة الدفعبالنسبة للمصاريف المشتركة تم توزيعها 
رادات يو تم توزيع المصاريف الفعلية الخاصة بكل نوع من أنواع اإل في تحقيق إيرادات الشركة ككل ت و أخرىوخدمات االنترن

  .اليهشر على كل قطاع تعود بشكل مبا

بعض ليرة سورية يمثل قيمة خسائر اإلضمحالل الناتجة عن خفض قيمة  181,828,373تتضمن مصاريف التشغيل مبلغ * 
     .إلى القيمة القابلة لالسترداد الشبكة حقوق استخدامالموجودات المكونة ل
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 اإليـرادات صافي .4
  

2008 

 

2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
 إیرادات الحقة الدفع 17,267,589,674  17,612,460,981
 الدفع مسبقةإیرادات  30,939,583,080  28,861,573,435

 إیرادات الجیل الثالث واالنترنت  557,138,540  66,025,795
 إیرادات بیع مودمات 49,922,114  112,987,600

 خصم مبیعات (588,221,571)  (610,908,343)
46,042,139,468  48,226,011,837 

 
 
 
 

  مصـاريـف مباشرة أخرى .5

2008  2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
 )12اإلیضــاح ( الموجودات المعنویةمصروف إطفاء  4,893,531,597  5,332,017,838

  )12اإلیضــاح ( إضمحالل الموجودات المعنویة 181,828,373  -
 مصاریف بنى تحتیة وأخرى 1,638,593,759  1,797,491,476

 إیجارات وتأمین 712,448,819  729,981,847
 صیانة 554,918,023  733,040,749
 مصاریف الترابط مع شركات األخرى 463,467,328  470,118,729
 تكلفة الدعم وبطاقات ھواتف المشتركین والشحن المباعة 199,417,345  308,037,441

9,370,688,080  8,644,205,244  
 

بعض الموجودات المكونة  ليرة سورية متمثلة في خفض قيمة 181,828,373 ، بلغت خسائر االضمحالل 2009في عام 
مصاريف "وقد تم االعتراف بتلك الخسائر في قائمة الدخل ضمن بند . إلى القيمة القابلة لالسترداد حقوق استخدام الشبكةل

حيث ان . يعتمد المبلغ القابل لالسترداد على القيمة عند االستخدام ويتم تحديده وفقا لمستوى وحدة توليد النقد". مباشرة أخرى
  .الموجودات المضمحلة لم تعد قادرة على توليد النقد

 
 مصـاريف البيـع والتسـويق .6
 

2008  2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
 الموزعینعموالت  767,278,420  898,322,551
 دعایة وإعالن 375,363,060  400,870,167
 أخرى 62,405,553  62,770,265

1,361,962,983  1,205,047,033  
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 المصـاريـف اإلداريـة   .7
  

2008  2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
   أتعاب اإلدارة 1,687,914,763  1,612,824,881
 رواتب وأجور ومكافآت 914,227,453  1,192,388,007

 سفر وإقامة وبرید 83,174,772  226,017,114
 إیجارات ومنافع 215,360,708  213,673,457
 أتعاب مھنیة ودراسات وأبحاث واستشارات 91,985,765  98,626,862
  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 52,110,406  19,175,817

  مخصص تسلیم المشروع 128,833,334  116,583,333
 مخصص قطع غیار بطیئة الحركة 23,864,342  99,428,677
 حمایة و نظافة 33,461,125  62,423,998
 قرطاسیھ ومطبوعات ومواد مختلفة 13,111,864  15,960,430
 رسوم بنكیة ورسوم كفالة بنكیة 30,466,018  36,871,575
 صیانة 20,859,914  46,058,982
 رسوم حكومیة 19,747,453  17,111,806
 تدریب 9,262,671  73,671,647
 تأمین 23,333,419  32,828,205

 تبرعات 4,063,648  1,230,133
 أخرى 309,110,363  271,960,175

4,136,835,099  3,660,888,018  
 
 
 

  أخـرى بالصـافي) مصاريف(إيـرادات   .8
 

2008  2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
(97,873,219)  )26,944,478(  خسائر من فروق قطع 
 تحصیل من مصاریف مختلف علیھا  350,000  107,483,500
أخرىمختلفة  إیرادات) / مصاریف( (188,466,068)   35,881,782  
45,492,063  )215,060,546(   
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  مخصـص ضريبـة الدخـل .9
  

  .2009عن العام   %14تم احتساب ضريبة الدخل على األرباح بمعدل 
 

2008 2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

السنةالرصيد في بداية  993,679,560  1,031,600,380      
الحالية السنة عن الدخل ضريبة مصروف 1,152,504,636 1,039,042,501  

9,895,030 26,970,699 
األموال عن ايرادات الفوائد ضريبة ريع رؤوس 

 الحالية السنة عن المصرفية
ضریبة الدخل عن سنوات سابقة مصروف 399,299,415 94,234,461  

(1,176,352,593) )1,408,154,831(  الضريبة المدفوعة خالل السنة 
(4,740,219) )4,756,602(  ضريبة الدخل المؤجلة المطفأة خالل السنة 

 الرصيد في نهاية السنة 1,159,542,877 993,679,560
 

  : 2009األول   كانون 31يمكن توضيح العالقة بين مصروف الضريبة والربح المحاسـبي كما في 

 
 2009 
 لیرة سوریة 

  
 8,081,675,571 الربح المحاسبي قبل الضريبة في قائمة الدخل الموحدة

 (190,891) التعديالت الناتجة عن توحيد القوائم المالية
تعديل المصاريف وااليرادات غير الخاضعة للضريبة 

  150,691,291 للوصول للربح الضريبي
  

  8,232,175,971  الربح الضريبي
   

  % 14 معدل ضريبة الدخل
   

 1,152,504,636  السنة الحالية عن الدخل ضريبةمصروف 
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  )تتمة( مخصـص ضريبـة الدخـل .9
 

 موجودات ضريبية مؤجلة

إن رصيد موجودات ضريبية مؤجلة ناجم عن الفروقات الزمنية المؤقتة لمصاريف االكتتاب، والتي يجب اسـتهالكها علـى   
خمس سنوات حسب أنظمة ضريبة الدخل المعمول بها، في حين يتم تخفيض كامل قيمة المصاريف من عالوة إصدار األسهم 

وقد تـم احتسابـها علـى أساس نسبة ضريبـة دخـل  . ضريبية حسب المعايير الدولية للتقارير الماليةصافية من منفعتها ال
 :إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي. وذلك بناء على نسبة الضريبة المفروضة في سنة احتسابها% 15قدرها 

 

2008 

 

2009 
 

  لیــرة سوریــة  لیــرة سوریــة
    

 السنةالرصيد في بداية  31,710,675  63,312,136
 المبالغ المحررة ) 31,710,675(  )31,601,461(

 السنةالرصيد في نهاية  -   31,710,675
 معدل ضريبة الدخل 15%  15%

4,756,602   -  
 

  :كما يلي  السنةولقد كانت الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة خالل 
  

 2008  2009  
  لیــرة سوریــة  سوریــةلیــرة 

    
 السنةالرصيد في بداية  4,756,602  9,496,821

 السنةضريبة الدخل المؤجلة المطفأة خالل  )4,756,602(  )4,740,219(
4,756,602   -  
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  النصيب األساسي للسهم في األرباح العائد الى مساهمي الشركة   .10

 
 و السـنة  خالل القائمة األسهم لعدد المرجح الوسطي على السنة  ربح قسمة خالل من للسهم األساسي النصيب حساب يمكن
  :يلي كما ذلك

 
2008  2009  

    

  الشركة مساهمي الى العائد السنة ربح 6,502,928,103  6,367,227,764

 السنة خالل االسهم عددل المرجح وسطيال 67,000,000  67,000,000

  السنة ربح من الشركة مساهمي الى العائد للسهم األساسي النصيب  97.06   95.03
 

 على تأثير لها يكون قد أدوات الشركة إصدار لعدم للسهم األساسي للنصيب مطابق السنة ربح من للسهم المخفض النصيب إن
  .تحويلها عند الربح في السهم نصيب
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  المـوجـودات الـثابتــةصافي  .11

 
  :هي كما يلي 2009 األول  كانون 31المنتهية في  السنةإن حركة الموجودات الثابتـة خالل 

 

 اإلجمالي
 

 أثاث ومفروشات
 

 السیارات
أجھزة حاسوب وأجھزة  

 مكتبیة
 

    
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

        
 التكلفـة       

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

 اإلضافات    214,509,651  -  1,047,840   215,557,491
 استبعادات     )42,312,290(  )6,736,892(  )17,515,995(  )66,565,177(

 2009كانون األول  31الرصید في     2,456,526,993  259,552,041  113,827,932  2,829,906,966
        
 االھتالكـات       

  2009كانون الثاني  1الرصید في     1,617,421,891  221,213,892  54,978,357  1,893,614,140
 اإلضافات الناتجة عن توحید القوائم المالیة     -  10,969,553  -   10,969,553

 اإلضافات    339,641,686  15,712,016  12,517,769  367,871,471
 استبعادات    )39,861,095(  )3,799,633(  )10,565,350(  )54,226,078(

 2009كانون األول  31الرصید في     1,917,202,482  244,095,828  56,930,776  2,218,229,086
        
 صافي القیمة الدفتریة       

  2009 األول كانون 31في      539,324,511  15,456,213  56,897,156  611,677,880
        

  2008كانون األول  31في      666,907,741  20,820,203  75,317,730  763,045,674
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  صافي المـوجـودات المعنوية .12
 

  :هي كما يلي 2009 األول كانون 31المنتهية في  السنةخالل إن حركة الموجودات المعنوية خالل 
 

 اإلجمالي

 

 تراخیص البرامج

تراخیص  التردد  
 ومزود اإلنترنیت

 

 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      2,409,806,670  250,500,000  50,492,294  2,710,798,964
)67,341,784(   -   -   )67,341,784(  استبعادات      

 2009كانون األول  31الرصید في      36,996,189,936  1,252,000,000  447,248,711  38,695,438,647
          
 و االضمحالل االطفاءات         

  2009كانون الثاني  1الرصید في      21,491,586,384  369,215,729  94,872,056  21,955,674,169
 اإلضافات     4,699,060,383  87,934,068  106,537,146  4,893,531,597

  )5اإلیضــاح (االضمحالل      181,828,373   -   -  181,828,373
)29,053,863(   )20,387(   -  )29,033,476(   استبعادات     

 2009كانون األول  31الرصید في      26,343,441,664  457,149,797  201,388,815  27,001,980,276
          
 صافي القیمة الدفتریة        

  2009األول  كانون 31في      10,652,748,272  794,850,203  245,859,896  11,693,458,371
         

  2008كانون األول  31في     13,162,138,666  632,284,271  301,884,361  14,096,307,298
  

  



 سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
2009 األول  كانون 31  

 

25 

  تأمينات نقدية  .13
  

البنوك مقابل كتاب الكفالة الصادر لصالح المؤسسة العامة لالتصاالت بقيمة      يمثل هذا البند أرصدة تأمينات نقدية مقدمة من أحد 
  .الموقعة مع المؤسسة  BOT )تحويل –تشغيل  –بناء (مليون دوالر أمريكي بموجب اتفاقية  18

 
  استثمار في شركة حليفة .14
  

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

  .مليون ليرة سورية 200بزيادة رأسمالها إلى  2007وقد قامت الشركة خالل العام . بأنواعها WLLوأجهزة شبكات النفاذ الالسلكية 
  

  :وقد كان ملخص البيانات المالية للشركة الحليفة كانت كالتالي
  
  2009   2008 
 لیرة سوریة   لیرة سوریة  
        :المركز المالي الخاص فى شركة حلیفة        

 187,288,510    258,876,571  الموجودات
 )80,285,625(    )137,116,795(  المطلوبات

  )107,002,885(    )121,759,776(  حقوق المساھمین
        

  25,680,692    29,222,346  من صافي حقوق المساھمین%) 24(حصة الشركة 
        

       :الخاص فى شركة حلیفة) الخسارة(اإلیراد والربح 
 5,109,922    774,033,860 صافي اإلیرادات

 )55,559,187(    15,051,143 السنة) خسارة(/الربح صافي
        

  )13,334,205(    3,612,274  )خسارة(/من صافي الربح%) 24(الشركة حصة 
  
 
  
  

  استثمار متوفر للبيع .15
  

 مقفلة يمنية مساهمة شركة, لإلتصاالت واي شركة في )اسهم عادية غير مدرجة بالبورصة( للبيع المتوفر االستثمار قيمة البند هذا يمثل
 مشـغل  ثالث تعتبر والتي الشركة هذه وهدف اليمن جمهورية في  اميركي دوالر مليون 250 والبالغ راسمالها من%  11.85 بواقع
  .2008 عام في الفعلي نشاطها بدأت وقد) إم.إس.جي( النقال الهاتف خدمات تقديم هو اليمن في خليوي

  
ويقتضى التقييم . التدفقات النقدية تقدير القيمة العادلة لألسهم العادية غير المدرجة باستخدام نموذج خصم بالسنة  خالل الشركة قامت

يمكن تقييم اإلحتماالت الخاصة . أن تقوم اإلدارة بعمل افتراضات معينة حول مدخالت النموذج بما فى ذلك مخاطر االئتمان والتقلبات
وقد قررت اإلدارة . ر مدرجةبالتقديرات المختلفة بصورة معقولة ويتم استخدامها فى تقدير اإلدارة للقيمة العادلة لتلك االستثمارات الغي

 الـى  أدى مما تحديد األثر المحتمل الستخدام البدائل الممكنة بصورة معقولة كمدخالت فى نموذج التقييم والتى تقلل من القيمة العادلة
 من وذلك).  سورية ليرة 833,829,285 2008:( سورية ليرة 840,782,280 بمبلغ االستثمار قـيمـة في انخفاض خسارة تسجيل
  .لإلسترداد القابلة القيمة إلى اإلستثمار قيمة تخفيض أجل
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 المخــزون .16
  

2008 

 

2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
 قطع غیار 311,381,306  191,075,931

 اشتراكات مدفوعة مقدمًا/ بطاقات ھواتف  19,823,777  28,976,793
 اشتراكات الحقة الدفع / بطاقات ھواتف  19,450,596  26,464,491
 )مودم(أجھزة الجیل الثالث  2,543,986  56,427,714
 بطاقات شحن 60,704,833  91,138,478
 بطاقات في الطریق 28,395,224  69,086,267
 قرطاسیة ومواد أخرى 55,282,931  60,553,934

523,723,608  497,582,653  
)99,428,677(   )123,293,019(  مؤونة مخزون بطيء الحركة: ناقصًا 

424,294,931  374,289,634  
  
  :يلي كما هي  الحركة بطيء مخزون مؤونة حركة إن
  

2008 

 

2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
  السنةالرصید في بدایة  99,428,677  -
 السنةمخصص  23,864,342  99,428,677
 السنةالمستخدم خالل  -  -
 السنةالرصید في نھایة  123,293,019  99,428,677
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  أرصـدة مدينـة أخـرى .17
  

2008 

 

2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

      
 إیجارات مدفوعة مقدمًا 448,693,276  553,113,215

 مقدمةدفعات  1,521,551,289  1,141,526,009.19
 مصاریف مؤجلة 144,535,044  - 
 إعالنات مدفوعة مقدمًا 54,050,729   58,080,812
 مصاریف صیانة مدفوعة مقدمًا 466,494  21,796,912
 إیرادات فوائد مستحقة 117,652,412  28,947,651
  )28اإلیضــاح (أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة  6,583,193    2,617,625

  أقساط تأمین مدفوعة مقدمًا 5,322,962   17,849,211
 أجور حمایة الترددات المدفوعة مقدما 22,538,489   21,744,204

 أخرى 422,648,663  309,744,194
2,155,419,833   2,744,042,551  

 
  ذمــم مدينــة  .18

 

2008 

 

2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
 المستحق من الزبائن 1,942,537,482  1,789,740,932

)506,064,459(   )558,174,865(  (*)الدیون المشكوك في تحصیلھا : ناقصًا 
1,283,676,473  1,384,362,617  

 المستحق من شركات التجوال 360,323,406  197,835,276    
  )28اإلیضــاح (أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة  262,316,900  194,961,795
 المستحق من الموزعین 89,712,429  145,216,736
 أخرى 441,333,420  457,155,265

2,278,845,545  2,538,048,772  
  

 120 عن أعمارها تزيد التي الزبائن أرصدة من% 100 بنسبة بتحصيلها مشكوك ديون مؤونة تكوين على الشركة سياسة تنص(*) 
  .يوماً

 
  : 2009كانون األول  31في في  كما هي بتحصيلها المشكوك الديون مخصص حركة إن

 
 
  

2009  

  لیرة سوریة
  

  السنةالرصید في بدایة  506,064,459
 مخصص السنة 52,110,406

  السنةالرصید في نھایة  558,174,865
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  )تتمة(ذمــم مدينــة . 18

  
:الزبائنيوضح الجدول التالي أعمار أرصدة   

 
 
 
 

  نقـد و ودائــع لدى البنـوك .19
 

2008  2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
 نقد في الصندوق 397,461,110  206,823,769

 نقد  لدى البنوك 11,647,905,292  6,940,477,943
7,147,301,712  12,045,366,402  

 
  :من المبالغ التاليةكانون األول  31لغرض قائمة التدفقات النقدية المرحلية، يتكون النقد و ما في حكمه كما في 

  

 2008  2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
 و لدى البنوك نقد في الصندوق 4,118,716,354  3,163,496,506
 ودائع لدى البنوك استحقاقها االصلي اقل من ثالثة أشهر  4,660,813,747  3,983,805,206
7,147,301,712  8,779,530,101  

 
 
 
 
  

 رأس المال المدفوع .20
  
 الى مقسم سورية ليرة 1,675,000,000 هو 2009 كانون األول 31 في كما والمدفوع به المصرح الشركة رأسمال إن

  .سهم لكل سورية ليرة 25 تعادل اسمية بقيمة سهم 67,000,000
 للسهم سورية ليرة 400 بسعر العام لإلكتتاب سهم ماليين 7 طرح خالل من وذلك رأسمالها بزيادة الشركة قامت 2004 عام خالل
 ليرة 158,007,303 مبلغ بخصم الشركة قامت وقد اصدار عالوة العملية هذه عن نتج, )سورية ليرة 25 االسمية القيمة( الواحد
  ).الضريبية منفعتها خصم بعد( باالكتتاب مرتبطة مصاريف تمثل  العالوة هذه من سورية

 مسـتحقـة و غــیر متدنیــة القیمــــة
 

  اإلجمالي
الى  90من 

  یوم 120
 90الى  60من 

  یوم
الى  30من 

  یوم 60
 30الى  0من 

 یوم
  

  ألف
  ألف  لیرة سوریة

 لیرة سوریة
  ألف 

 لیرة سوریة
  ألف 

 لیرة سوریة
  ألف 

 لیرة سوریة
  

 2009كانون األول  31 1,271,153  55,449  31,835  25,926  1,384,363                  
 2008كانون األول  31 1,201,962  42,768  22,616  16,330  1,283,676
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  االحتيـاطـيات .21
  

  اإلجبارياالحتياطي 
  

 أن لهـا  و اإلجباري االحتياطي لتكوين الصافية أرباحها من% 10 تقتطع أن الشركة على ،2008لعام  3 رقم الشركات لقانون وفقاً
 النسبة هذه اقتطاع في االستمرار للشركة العامة الهيئة بموافقة يجوز أنه إال المال رأس ربع االحتياطي هذا بلغ إذا االقتطاع هذا توقف
  .الشركة رأسمال نصف يساوي لالحتياطي الحالي الرصيد إن. الشركة رأسمال كامل االحتياطي لهذا االقتطاعات مجموع يبلغ حتى

  
  االحتياطي األختياري

  
 يصـبح  بحيـث  سـورية  ليرة 407,100,431 مبلغ تخصيص 2007يارأ 24 في المنعقد العادي اجتماعها في العامة الهيئة أقرت

  .سورية ليرة 1,675,000,000 والبالغ الشركة لرأسمال مساوٍ االختياري االحتياطي
  

  مخصص تسليم المشروع .22
  

 المشـروع  ملكية فان, )اإلدارة( لالتصاالت العامة والمؤسسة سيريتل بين ما الموقعة) تمويل, تشغيل, بناء( اتفاقية من) 8( للبند وفقاً
 هذا سيتم كما. 2017 العام في المباشرة تاريخ من اعتباراً عاماً 15 مدته والذي العقد اتفاقية نهاية في تكاليف أي دون لإلدارة ستؤول
 كـل  ذلـك  في بما أخرى سنوات لخمسة باالستثمار يسمح وبوضع الجاهزية كامل المشروع ان على ينص محدد لشرط وفقاًً التحويل

 سيتم التي التسليم كفالة فان عليه وبناءا. لإلدارة التحويل لدى الخلوية االتصاالت شبكة لمعدات المضافة والقدرات الفنية المواصفات
 الفنية الموافقة شهادة وإصدار مالية تقارير أخر إصدار حتى بها االحتفاظ سيتم أمريكي دوالر مليون 50 بمبلغ 14 السنة في تسليمها
  .  لإلدارة المشروع تحويل على

  
 علـى  قـادرة  الشركة تكون أن المحتمل غير من بأنه, سورية في الحالية األعمال ممارسة ظل في, القانوني الشركة مستشار أفاد كما

 عدد مجموع لمبدأ المشروع تسليم مخصص بناء تم فقد ولذلك. الشركة لصالح محكمة قرار هنالك يكون ان دون التسليم كفالة استرداد
 السـنوات  في أكبر بمبالغ المخصص قيمة رفع الطريقة هذه على وسيترتب هذا. أمريكي دوالر مليون 50 وبمبلغ المعكوسة السنوات
   األولى السنوات في عنه الالحقة

 
  :يلي كما هي المشروع تسليم مخصص حركة إن
  

2008  2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

  السنةالرصيد في بداية  481,833,333  365,250,000    
 مخصص السنة 128,833,334  116,583,333

  السنةالرصيد في نهاية  610,666,667  481,833,333
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  أرصدة دائنة أخرى .23

2008  
 

2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
 رسوم إدارة مستحقة  387,879,511  199,123,582

245,943,234 
 مخصص مكافآت موظفين   143,138,616 

 مخصص أجور حماية الترددات 195,316,941  151,669,337
 مخصص بنى تحتية 885,380,248  502,835,663
 مخصص رسوم استخدام الدارات  649,705,247  504,701,742
 مصاريف استشارات مستحقة  8,378,547  12,071,500

161,940,390 
 

 مخصص أجور كهرباء وإيجار وإشغال األبراج 171,847,992

93,862,453 
 

 مخصص حوافز مبيعات 122,990,422

304,310,168 
 

 تأمينات العمالء 350,706,486
 مطلوبات متداولة أخرى 662,312,402  636,666,429

 مخصصات  أخرى 938,808,417  1,128,729,722
3,941,854,220  4,516,464,829  

 
 

  إيرادات مؤجلة  .24

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

   المستحـق إلى المؤسـسـة  .25

  :بين ما التقاص لالتصاالت العامة المؤسسة حصة لإلتصاالت العامة المؤسسة الى المستحق الرصيد يمثل

 المؤسسة من المقدمة الخدمات مقابل الشركة زبائن من المحصلة المبالغ الى باإلضافة الشركة إيرادات من المؤسسة حصة •
 .BOTالـ عقد بموجب لإلتصاالت العامة المؤسسة الى المستحقة والمصاريف األجور من وغيرها لإلتصاالت العامة

  
 قبل من المدفوعة السلف الى باإلضافة الشركة شبكة استخدام مقابل لإلتصاالت العامة المؤسسة زبائن من المستحقة المبالغ •

  .أخرى مدينة وأرصدة لالتصاالت، العامة المؤسسة الى الشركة
 
 

  ذمم دائنة .26

2008 

 

2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
 موردونذمم  1,297,707,701  1,891,158,431

)28إیضاح (أرصدة مستحقة الى أطراف ذات عالقة  24,247,670  10,279,176  
 التجوال الدولي وشغلم 40,039,094  81,268,061

 أخرى 364,873,310  232,509,328
2,215,214,996  1,726,867,775  
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  المدفوعة األرباح توزيعات .27

  

2008 

 

2009  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
*تم اإلعالن عنھا ودفعھا خالل السنة      

)لیرة سوریة لكل سھم 75: 2007(لیرة سوریة لكل سھم  70:  2008لعام  4,690,000,000  5,025,000,000  
5,025,000,000  4,690,000,000  

    
     

  
  .للسهم سورية ليرة 70 بقيمة  2008 عام عن أسهم أرباح توزيع إعالن 2009 اذار 26 بتاريخ العمومية الجمعية اجتماع خالل تم  *
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة .28
  

  :إن الجدول التالي يمثل اجمالي التعامالت مع األطراف ذات العالقة 
  

  ومعنویةمشتریات أصول ثابتة   مصاریــــف  مدینـــــون  دائنـــون

2008 2009  2008  2009   2008  2009   
2008 2009  

  لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 إي تي اس ليمتدشركة  - -  - -  87,050,923 -  - -
*اوف شور  –اس تي اس شركة  - -   1,687,914,763 1,611,474,881  - -   387,879,511  201,502,431  

- -  32,325,263  32,218,563   - -  - - 

السورية األلمانية   الشركة
 SGTC لالتصاالت

2,121,228  2,157,716   96,947,106  54,142,232   198,949,782  183,193,716   - - 

الشركة السورية لخدمات 
المحدودة  STS االتصاالت

 المسؤولية
 شركة العقيلة للتأمين التكافلي - -   11,434,591 -  - -   7,356,050 -
 شركة المدينة المساهمة المغفلة - -   12,222,637  4,014,189  - -  - -

 شركة آي تيك المحدودة المسؤولية  16,906,500  4,709,754   124,002,359  132,293,299   2,675,785  2,696,228   3,900,000 677,413
 شركة بروميديا المساهمة المغفلة - -   206,007,552  175,926,096   79,113,341  60,109,071   8,992,729  4,227,386

- -  1,763,285  7,502,551   1,857,073  1,777,034   - - 
شركة راماك لألسواق الحرة 

 المحدودة المسؤولية
القابضةشركة شام المساهمة  - -  - -   775,000  1,587,311  - -  
 شركة صروح المساهمة المغفلة  - -   53,370,000 -  - -  - -
 شركة صندوق المشرق االستثماري - -  - -  1,483,693 2,147,656  - -

 شركة الما  449,900  4,043,985   83,000  76,000   3,938,005 -   46,800  174,300
 شركة نينار المحدودة المسؤولية - -   8,826,164  17,951,350  -  3,500   1,794,375  700,000

209,402,758  412,127,181   197,579,420  268,900,093   2,142,542,670  2,288,831,816   8,753,739  17,356,400   
  

  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  

 31(  2009 األول كانون 31ليرة سورية كما في  1,687,914,763بلغت قيمتها  إي تي اس ليمتدشركة و  اوف شور -تي اس اس  إن التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتضمن اتعاب إدارية لشركة* 
.إن هذه األتعاب تتضمن تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين. من إجمالي اإليرادات%  3.5وتحسب على اساس ) ليرة سورية  1,611,474,881 :2008 األول  كانون
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  االرتباطات و االلتزامات الطارئة .29
  

  ارتباطات التأجير التشغيلي 

لم يتم فـرض  .  أن هذه إيجارات لها أعمار متوسطة تتراوح بين ثالث سنوات إلى خمس سنوات مع تضمين خيار للتجديد فى العقود
  .قيود على المجموعة عند دخولها إلى تلك اإليجارات

 : 2009 األول كانون 31المستحقة الدفع مستقبليا بموجب العمليات االيجارية الغير قابلة لإللغاء فى وفيما يلي الحد األدنى لإليجارات 
  
     2009 
 ليرة سورية     
     

  54,859,903    في غضون السنة
  527,672,045    بعد سنة ولكن ال تزيد خمس سنوات

  5,220,243,718    أكثر من خمس سنوات
    5,802,775,666  
  

  الضمانات

 18,000,000التزامات طارئة تتمثل بكفالة مصرفية تبلغ قيمتها  2009 األول  كانون 31يترتب على سيريتل موبايل تيلكوم كما في 
  . BOTدوالر أمريكي تحتفظ بها المؤسسة العامة لإلتصاالت كضمان لحسن تنفيذ سيريتيل موبايل تيلكوم اللتزاماتها بموجب عقد الـ 

دوالر أمريكي عند السنة الرابعة عشر  50,000,000تلتزم الشركة بتقديم كفالة مصرفية تبلغ قيمتها  BOTبموجب شروط عقد الـ 
من بدء اإلستثمار، تبقى هذه الكفالة لحين صدور شهادة االستالم الفني والمالي التحويلي النهائي للمشروع المنتقل للمؤسسة العامة 

 هذا. أمريكي دوالر مليون 50 وبمبلغ المعكوسة السنوات عدد مجموع لمبدأ المشروع تسليم مخصص بناء تم فقد ولذلك , لالتصاالت
   األولى السنوات في عنه الالحقة السنوات في أكبر بمبالغ المخصص قيمة رفع الطريقة هذه على وسيترتب

  
  المطالبات القانونية

 40المباشرة بتنفيذ العقد و الذي يترتب عليه تطبيق نسبة أقامت المؤسسة العامة لالتصاالت دعوى ضد الشركة بخصوص تاريخ أمر 
. عند احتساب حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من إجمالي إيرادات الشركة و كذلك بالنسبة للنسب التي تتبعها في السنوات التالية% 

 2004شباط  14اعتبارا من تاريخ من عائدات المشروع % 40بموجب هذه الدعوى تطالب المؤسسة العامة لالتصاالت بتحويل نسبة 
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

إن إدارة الشركة بعد مراجعة مع . ة نشاطاتها هي مدعى عليها في دعاوى قضائيةباإلضافة إلى ما ورد أعاله، إن الشركة بسبب طبيع
مستشارها جميع هذه الدعاوى تعتقد بأن إجمالي اإللتزامات أو الخسائر التي قد تترتب على الشركة من جراء هذه الدعاوى، في حال 

  .الخسارة لن يكون لها تأثير مادي على الوضع المالي للشركة
  

  الضريبية المطالبات

 2001ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة  2007ليرة سورية خالل الربع الثالث من عام  188,474,851قامت الشركة بتسديد مبلغ 
وقد قامت الشركة بتقديم االعتراضات ). ليرة سورية 32,849,511والبالغة  2001إضافة إلى الضريبة المسددة سابقا عن عام (

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

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

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

ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة  399,081,256كما قامت الشركة خالل الربع الثاني من هذا العام بتسديد مبلغ 
وقد قامت الشركة بتقديم ). ليرة سورية 688,381,795والبالغة  2003فة إلى الضريبة المسددة سابقا عن عام إضا( 2003

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

ليرة سورية ناتجة عن فروق ضريبية تعود لسنة  377,749,800من هذا العام بتسديد مبلغ  الرابعكما قامت الشركة خالل الربع 
وقد قامت الشركة بتقديم ). ليرة سورية 907,424,530والبالغة  2004إضافة إلى الضريبة المسددة سابقا عن عام ( 2004

  .الزالت منظورة لدى وزارة الماليةاالعتراضات الضريبية الالزمة على هذه الفروق إلى اللجان الضريبية والتي 
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إن الهدف الرئيسي . والدائنون اآلخرون ذمم دائنة للموردين، وأرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة لف المطلوبات المالية للشركة من تتأ
تحتفظ الشركة بموجودات مالية متعددة كالذمم المدينة والنقد . من هذه المطلوبات المالية هو إيجاد مصادر لتمويل أنشطة الشركة

كما تمتلك الشركة أيضا استثمارات متاحة للبيع وأستثمارات في شركة . ركةوالودائع لدى البنوك والتي تنتج مباشرة من عمليات الش
  .حليفة

  

تراقب اإلدارة العليا للشركة إدارة المخاطر حيث يتم مراجعة واعتماد السياسات من قبل مجلس اإلدارة إلدارة كل من هذه المخـاطر  

  .التى تم تلخيصها أدناه

  
  مخاطر سعر الفائدة

المالية في قائمة المركز المالي غير خاضعة لمخاطر سعر الفائدة ما عدا الودائع لدى البنوك و التي تخضع لسعر إن معظم األدوات 
  .إن معظم هذه األرصدة هي بالليرة السورية %.  7 فائدة وسطي بمعدل

 
في حال حدوث تغير معقول في يبين الجدول التالي تحليل لحساسية أرباح الشركة قبل الضريبة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة 

 .ال يوجد تأثير على حقوق الملكية. أسعار الفائدة، مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة
 

 في معدل الفائدة) االنخفاض(الزيادة  حساسية صافي إيراد الفوائد

2008 2009  
  ألف لیرة سوریة   ألف لیرة سوریة

4,694       7,511 +10 
)4,694( )7,511( -10 

 
يمثل المبلغ السالب في الجدول السابق صافي االنخفاض المحتمل في الدخل و على العكس يمثل المبلغ الموجب صافي الزيادة المحتملة 

  .في الدخل
  
  

  مخاطر العملة

  .األجنبية العمالت صرف أسعار في التغيرات بسبب مالية أداة قيمة بتذبذب تتمثل األجنبية العمالت مخاطر
 على التغيرات أثرو يوضح  2009 األول  كانون 31يشير الجدول التالي الى العمالت الرئيسية التي تحمل مخاطر للشركة كما في 

. في حال حدوث تغير معقول في أسعار العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة والخسائر األرباح صافي
في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في قائمة الدخل أو حقوق الملكية بينما يمثل المبلغ الموجب صافي يمثل المبلغ السالب 

  .االرتفاع المتوقع
 

 األثر على الربح قبل الضريبة  األثر على حقوق الملكية
اثر التغير في سعر 

 العملة %الصرف 

2008 2009 2008 2009   
   ليرة سورية ألف  ليرة سورية ألف ليرة سورية ألف  ليرة سورية ألف

 دوالر 5% 132,308 192,590  4,443  
 يورو 5% 32,335 27,401  -  -
-  4,443  219,991 164,643   
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  مخاطر االئتمان

يتم فرض سيطرة و رقابة صارمة و مستمرة على كل من فترة االئتمان . بين مختلف قطاعات العمالء إن الذمم المدينة منتشرة على نطاق واسع 
تحتفظ الشركة بحساباتها و . باإلضافة الى ذلك، تتم المحافظة على مستوى مناسب لمخصص الذمم المدينة المشكوك بتحصيلها. و حدود االئتمان

  .تقوم بتنفيذ كامل إيراداتها نقداً أو عن طريق االئتمان ودائعها المصرفية لدى مؤسسات مالية رائدة و
  .موزعين تم اختيارهم بعد إجراء تقييم شامل لسمعة أعمالهم 6تتعامل الشركة مع . تمنح الشركة االئتمان للموزعين وشركات التجوال فقط

  
  مخاطر السيولة

 : التعاقدية كما يلييبين الجدول التالي مطلوبات الشركة حسب تواريخ االستحقاق 
  

  غير محدد األجل  المجموع
  شهور إلى 3من 
 شهور 3أقل من   شهر 12 

 
2009 

   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية
 مخصص تسليم المشروع  -  -  610,666,667  610,666,667         

  دائنة أخرىأرصدة   -  3,503,445,941  1,013,018,888  4,516,464,829
 مخصص ضريبة الدخل  -  1,159,542,877  -  1,159,542,877
 المستحق  الى المؤسسة العامة لالتصاالت  3,641,703,460  -   -  3,641,703,460
 ذمم دائنة  1,726,867,775  -  -  1,726,867,775

 المجموع  5,368,571,235  4,662,988,818  1,623,685,555  11,655,245,608
 
  
  

  غیر محدد األجل  المجموع
  شھور إلى  3من 

 2008  شھور 3أقل من   شھر 12
   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 مخصص تسليم المشروع  -  -  481,833,333  481,833,333         
 أرصدة دائنة أخرى  -  3,000,877,623  940,976,597  3,941,854,220

 مخصص ضريبة الدخل  -  993,679,560  -  993,679,560
 المستحق  الى المؤسسة العامة لالتصاالت  3,408,947,181  -  -  3,408,947,181
 ذمم دائنة  2,215,214,996  -  -  2,215,214,996

 المجموع  5,624,162,177  3,994,557,183  1,422,809,930  11,041,529,290
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  قياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
  

  :القيمة العادلة لألدوات الماليةتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في قياس واإلفصاح عن 
  .في سوق مالي فعال لموجودات مماثلة) غير المعدلة(األسعار المدرجة : المستوى األول
  . طرق تقييم، حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة يمكن مالحظتها إما مباشرة أو بشكل غير مباشر: المستوى الثاني
  . رق تقييم حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة غير مبنية على معلومات سوق ملحوظةط: المستوى الثالث

  
  :يوضح الجدول التالي تحليل الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

  
  تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية

 
2009 

  
 المستوى األول  

 
 المستوى الثاني  

 
 المستوى الثالث  

 
 المجموع  

 لیرة سوریة   
 

 لیرة سوریة  
 

 لیرة سوریة  
 

 لیرة سوریة  
 

 -  موجودات مالیة متوفرة للبیع       
 

 - 
 

551,926,984 
 

551,926,984 

        - 
 

 - 
 

551,926,984 
 

551,926,984 
  

 2008 
 

 
 المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول  

 لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   
 

  1,481,947,323  1,481,947,323 -  -  موجودات مالیة متوفرة للبیع
 
  -  - 1,481,947,323  1,481,947,323  
  

ويقتضى التقيـيم أن  . باستخدام نموذج خصم التدفقات النقدية  مالية متوفرة للبيع موجوداتالسنة بتقدير القيمة العادلة لل خالل الشركة قامت
يمكن تقييم اإلحتماالت الخاصة بالتقديرات . مخاطر االئتمان والتقلبات تقوم اإلدارة بعمل افتراضات معينة حول مدخالت النموذج بما فى ذلك

وقد قررت اإلدارة تحديـد األثـر   . المختلفة بصورة معقولة ويتم استخدامها فى تقدير اإلدارة للقيمة العادلة لتلك االستثمارات الغير مدرجة
 خسـارة  تسـجيل  الى أدى مما ج التقييم والتى تقلل من القيمة العادلةالمحتمل الستخدام البدائل الممكنة بصورة معقولة كمدخالت فى نموذ

 قيمة تخفيض أجل من وذلك).  سورية ليرة 833,829,285 2008:( سورية ليرة 840,782,280 بمبلغ االستثمار قـيمـة في انخفاض
  .لإلسترداد القابلة القيمة إلى اإلستثمار

 


