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31  2010 31  2011   

) (  ) (    
     

     
12,243,548,761 13,184,959,728    

)5,852,244,626( (6,251,921,428)          
6,391,304,135 6,933,038,300      

    
)672,057,752( (643,034,752)        
)2,036,214,201(  (1,999,227,411) 5     
)2,708,271,953( (2,642,262,163)    
    

3,683,032,182 4,290,776,137    
    
)282,213,157( (314,472,224)      
)1,037,430,513( (1,080,423,251) 6   
)88,134,019( (75,117,077) 10    
)88,843,942( 114,531,030 7  )(   

2,186,410,551 2,935,294,615    
    

151,136,015 238,757,220    
)125,000,000(    -  13          
- (357,391)          

2,212,546,566 3,173,694,444     
    

)320,486,740(    (424,141,375) 8         
)218,554,210(   (8,413,735) 8         
)539,040,950(   (432,555,110)    
    

1,673,505,616 2,741,139,334      
    
    : 

1,673,501,699 2,741,238,256    
3,917   (98,922)        

         

24.98   40.91  9 
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    31  2011  31  2010 
    ) (  ) ( 
        
       

     2,741,139,334  1,673,505,616  
      

         
       

      
       -   21,213,365 

      
     2,741,139,334  1,694,718,981 

       
 :      

    2,741,238,256  1,694,715,064 
      (98,922)  3,917 

       
       





  سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة
  بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المرحلي 

  2011آذار  31أشھرالمنتھیة في  الثالثةلفترة 

  تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وتقرأ معھا 22إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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    العائد إلى مساھمي الشركة

 
رأس المال المكتتب بھ 

 االحتیاطي االختیاري االحتیاطي اإلجباري عالوة اإلصدار و المدفوع

التغیر المتراكم في 
القیمة العادلة 

لالستثمار المتوفر 
 *األرباح المدورة  للبیع

مجموع حقوق الملكیة 
 لمساھمي الشركةالعائدة 

غیر الحصة 
  مجموع حقوق الملكیة  ةالمسیطر

)غیر مدققة(   لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   
2010           

  18,805,455,669 718,459  18,804,737,210  12,215,398,713 (88,855,296) 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 1,675,000,000  كانون الثاني 1الرصید في 
 1,694,718,981  3,917 1,694,715,064  1,673,501,699 21,213,365 - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

  (4,020,000,000) -  (4,020,000,000)  (4,020,000,000) - - - - - )21ایضاح (األرباح الموزعة 

  16,480,174,650 722,376  16,479,452,274  9,868,900,412 (67,641,931) 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 1,675,000,000 آذار الرصید في 
                 

)غیر مدققة(                  
2011                  

  23,343,625,128 714,172  23,342,910,956  16,664,717,163 - 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 1,675,000,000  كانون الثاني 1الرصید في 
 2,741,139,334  (98,922) 2,741,238,256  2,741,238,256 - - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  26,084,764,462 615,250  26,084,149,212  19,405,955,419 - 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 1,675,000,000 آذار 31الرصید في 
 
 
 
  .وذلك لمواجھة الخالف مع المؤسسة العامة لالتصاالت حول تاریخ أمر المباشرة 2005 خالل عام قرار الھیئة العامةلیرة سوریة تم حجزھا بناء على  986,818,238یتضمن الرصید االفتتاحي لألرباح المدورة مبلغ * 



  سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة
   بیان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي

  2011آذار  31أشھر المنتھیة في الثالثة لفترة 
  

 

  تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وتقرأ معھا 22إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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  للثالثة أشھر المنتھیة في    
 2010آذار  31   2011آذار  31    
  )غیر مدققة(    )غیر مدققة(    
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  إیضاح  
       

         التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
  2,212,546,566    3,173,694,444   الربح قبل الضریبة

        :تعدیالت
  1,168,593,853    1,047,827,787  11, 10   اھتالكات واطفاءات

  42,055,492    47,247,775  7 ات أخرىمخصصومخصص تسلیم المشروع 
  1,933,550    11,412,372   ثابتة وموجودات معنویةاستبعاد موجودات  خسائر ناجمة عن

  52,930,039    56,510,663  6 مخصص الدیون المشكوك بتحصیلھا
  85,937,067    6,745,551  6  مخصص قطع غیار بطیئة الحركة

  -    357,391   حصة الشركة من خسائر االستثمار في شركة حلیفة
  125,000,000    -  13 خسائر انخفاض قـیمـة االستثمار المتوفر للبیع 

  )151,136,015(    (238,757,220)   إیرادات الفوائد 
  3,537,860,552    4,105,038,763   الربح التشغیلي قبل تغیرات رأس المال العامل

        
  75,014,682    (106,172,604)   ذمم مدینة
  25,912,051    (46,826,138)   المخزون

  )548,869,790(    (361,810,669)   أرصدة مدینة أخرى
  )266,907,164(    238,782,523   ذمم دائنة

  )54,408,622(    (440,645,115)   المستحق للمؤسسة العامة لالتصاالت
  )5,144,980(    621,208,734   أرصدة دائنة أخرى
  191,735,136    (787,465,529)   اإلیرادات المؤجلة 

 صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل
  2,955,191,865    3,222,109,965   المدفوعة ضریبة الدخل

        
  )10,841,785(    (27,936,331)  8 ضریبة الدخل المدفوعة

  2,944,350,080    3,194,173,634   صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
        

        التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
  )32,437,455(    (59,519,165)  10 الثابتةإضافات على الموجودات 

  )248,543,508(    (774,932,418)  11 إضافات على الموجودات المعنویة
  2,446,238    1,390,627    متحصالت من استبعاد موجودات ثابتة وموجودات معنویة

  )281,166,636(    (371,910,135)    موجودات ثابتة قید التثبیت
  765,836,301    1,252,736,942   البنوك استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة اشھرالتغییر في ودائع لدى 

  198,334,294    307,533,551   فوائد مقبوضة
  404,469,234    355,299,402   صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

        
  3,348,819,314   3,549,473,036   صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ

  )7,200,000(    (9,360,000)   تأثیر تغیرات أسعار الصرف
  8,779,530,101    13,282,746,284   النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

  12,121,149,415    16,822,859,320  15 النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة
         
         

 



  سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة
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 معلومات عامة .1
 

مصر على  –م .م.بین شركة دریكس تكنولوجیز اس اي وشركة اوراسكوم تیلیكوم القابضة  شاالتفاق  2000تم خالل العام 
  .)سیریتل( ةتأسیس الشركة المشغلة لمشروع الھاتف الخلوي في سوری

بین شركتي دریكس تكنولوجیز اس اي واوراسكوم  2001شباط  12بتاریخ ) تحویل -تشغیل -بناء(و بعد توقیع عقد االستثمار 
 GSMمصر من جھة والمؤسسة العامة لالتصاالت من جھة أخرى بھدف بناء شبكة اتصاالت خلویة  –م . م. القابضة ش تیلیكوم

 "). الشركة"ویشار إلیھا فیما بعد ( م. م .ش سیریتل موبایل تیلیكوم تم تأسیس شركة
  

ھذا وقد قامت الشركة خالل . المشروع الدائموالثانیة مرحلة . األولى ھي مرحلة المشروع التجریبي: وقد مرت الشركة بمرحلتیــن
مرحلة المشروع التجریبي ببناء وتشغیل شبكة اتصاالت خلویة على نفقتھا الخاصة وبدون تحمل المؤسسة العامة لالتصاالت أي 

. روع التجریبيولقد تم االتفاق على أن تكون جمیع اإلیرادات من نصیب المؤسسة العامة لالتصاالت حتى نھایة مرحلة المش. تكلفة
في . بدایة مرحلة المشروع الدائم 2001شباط  14ھو تاریخ نھایة مرحلة المشروع التجریبي و 2001شباط   13كما تم اعتبار

  .2002حزیران  29حین تم استالم امر المباشرة بتاریخ 
  

) 5141(اھمة ُمغفلة تحت رقم وسجلت كشركة مس 2001ولقد تم استكمال إجراءات تسجیل الشركة خالل الربع األخیر من عام 
  .الجمھوریة العربیة السوریة –داریا  –مركزھا الرئیسي ریف دمشق 

  
رات ا، واعداد الد أھم غایات الشركة إنشاء مشاریع الخدمات الخلویة، وتسویق واستیراد وتصدیر أجھزة االتصاالت والرقائق ومن

ة بھا والمساھمة والمشاركة في مشاریع مماثلة، والحصول على أیة حقوق أو اإللكترونیة والقیام بكافة النشاطات والخدمات المتعلق
، ویجوز 2001تشرین الثاني  18إن مدة الشركة عشرون عامًا تبدأ من تاریخ . امتیازات أو تراخیص لتحقیق غایات الشركة

  .تمدیدھا بقرار ھیئة عامة غیر عادیة
  

سیتم تحویل المشروع من المشغل إلى المؤسسة العامة لالتصاالت السوریة بعد   BOT) تحویل - تشغیل - بناء(بموجب عقد الـ 
انتھاء فترة االستثمار المحددة في العقد بخمسة عشر عامًا من تاریخ أمر المباشرة ویحق لإلدارة تمدید مدة العقد لمدة ثالث سنوات 

  .أخرى بعد تقدیم طلب من المشغل قبل سنة من انتھاء مدة العقد
 

  :تحصل اإلدارة من المشغل على النسب التالیة من إیراداتھ اإلجمالیة BOT) تحویل -تشغیل -بناء(ًا ألحكام عقد الـوفق
 

 السنوات الثالث األولى 30%
 السنوات الثالث الثانیة 40%
 السنوات الباقیة 50%
 سنوات التمدید 60%

  
من قبل مجلس إدارة الشركة   2011 آذار 31في  كما المرحلیة المختصرةالموحدة تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة 

  .2011 نیسان 28بتاریخ  
  
  

  أسس اإلعداد و السیاسات المحاسبیة  .2
  أسس اإلعداد  1 –2

وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي   2011 آذار 31أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة البیاناتتم إعداد 
  .الخاص بالتقاریر المالیة المرحلیة) 34(رقم 

 
المرحلیة المختصرة والتي تمثل العملة الرئیسیة للشركة والشركات الموحدة المالیة  بیاناتإن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار ال

  .التابعة لھا
 

المالیة  البیاناتال تحتوي على كافة المعلومات و اإلیضاحات المطلوبة إلعداد  المختصرةالمرحلیة الموحدة المالیة  البیاناتإن 
  .2010كانون األول  31السنویة للشركة كما في  البیاناتالسنویة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة، و یجب أن تقرأ مع 

  



  سیریتل موبایل تیلیكوم المساھمة المغفلة
  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة

  2011آذار  31
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  )تتمة(أسس اإلعداد و السیاسات المحاسبیة   .2
  س التوحیداأس  2 –2

 علیھا والمسیطر  اوالشركات التابعة لھ م .م.ل موبایل تیلیكوم شلشركة سیریتعلى البیانات المالیة  الموحدةتشتمل البیانات المالیة 
 .ةمن تاریخ السیطر إبتداءًا

وتستمر عملیة  ،ا من تاریخ بدایة السیطرةعتبارإم .م.یتم توحید البیانات المالیة للشركات التابعة لشركة سیریتل موبایل تیلیكوم ش
  .التوحید لحین إنتھاء ھذه السیطرة

  . عتماد السیاسات المحاسبیة نفسھاا، بللشركةالتقریر نفسھا العائدة  لفترةیتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة 
 .الشركةتلغى بالكامل جمیع األرصدة، العملیات، اإلیرادات والمصاریف واألرباح والخسائر الناتجة عن عملیات من ضمن 

السیاسات  سلطة التحكم في للشركةیتم تحقیق السیطرة عندما یكون . علیھا الشركةالشركات التابعة من تاریخ سیطرة توحید یتم 
  . التشغیلیة والمالیة للشركة للحصول على منافع من عملیاتھا

جزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غیر الممتلكة، مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة، من الحصة الغیر مسیطرة تمثل 
  . بیان المركز الماليفي  الملكیةوضمن حقوق  الدخل بیانعن حقوق مساھمي الشركة األم في  اوھي مدرجة على حد الشركةقبل 

  
  :والشركات التابعة التالیة م.م.لشركة سیریتل موبایل تیلیكوم شالمالیة  البیانات المختصرة المرحلیةالموحدة  المالیة البیاناتتشمل 

  
        

حصة المساھمة المباشرة 
  وغیر المباشرة

  

  اإلسم
  

  األنشطة
  

  2011آذار  31كما في 
  

         ٪    
سیریتل للخدمات واالستشارات 

  المساھمة المغفلة
أعمال التجاریة والصناعیة   

  واالستشاریة والخدمیة
  

95.9  
  

سیریتل مانجمنت المحدودة 
  المسؤولیة

أعمال التجاریة والصناعیة   
  واالستشاریة والخدمیة

  
100  

  

  
 

   الھامة السیاسات المحاسبیة  3 –2
  

للفترة متماثلة مع السیاسات المحاسبیة التي تم  المرحلیة المختصرةالموحدة  المالیة البیاناتإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد 
  .2010كانون األول  31المالیة للسنة المنتھیة في  البیاناتإعداد  اتباعھا في

  
  

  أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات الـمحـاسـبـیـة  4 –2
 

تتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في االعتراف  المختصرة المرحلیةالموحدة  المالیة البیاناتإن عملیة إعداد 
إن عدم التأكد المتضمن . المالیة البیاناتتاریخ في  و االلتزامات المحتملة بمبالغ االیرادات و المصاریف و الموجودات و المطلوبات

  .المقدرة في المستقبل المطلوباتفي اجتھادات و تقدیرات اإلدارة قد یؤدي الى تعدیالت ھامة في القیم الحالیة للموجودات و 
  

  :فیما یلي أھم ھذه التقدیرات
  

  انخفاض قیم الموجودات غیر المالیة
وإذا . شر على إمكانیة إنخفاض قیمة األصول غیر المالیةإذا كان ھناك مؤ بتقییم ما المختصرة المالیةالبیانات تقوم الشركة في تاریخ 

في حال تبین أن قیمة األصل المسجلة أكبر من القیمة  ر المبلغ القابل لإلسترداد، وبتقدی شركةقوم الوجد أي مؤشر من ھذا النوع، ت
  .القابلة لالستردادالقابلة لالسترداد یتم االعتراف بانخفاض قیمة األصل حتى تعادل القیمة 

یتم تقییم ما إذا كانت توجد أیة داللة على أن خسارة انخفاض معترف  المختصرة المرحلیة الموحدة  المالیة البیاناتعداد في تاریخ إ
بتقییم تقوم الشركة بھا ألصل ما في السنوات السابقة، عدا عن الشھرة، لم تعد توجد أو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، 

  .المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل

یجب عكس خسارة اإلنخفاض المعترف بھا ألصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل القابل 
إلى مبلغھ القابل  لإلسترداد منذ اإلعتراف بآخر خسارة في انخفاض القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك یجب زیادة المبلغ المرحل لألصل

  .لإلسترداد
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  )تتمة(أسس اإلعداد و السیاسات المحاسبیة   .2
  

  )تتـمة(أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات الـمحـاسـبـیـة   4 – 2
  

  انخفاض قـیمـة االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة
بتدني قـیمـة االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المتاحة للبیع عند انخفاض قیمتھا العادلة عن التكلفة بشكل  الشركةعترف ت

  . إن تحدید أن االنخفاض جوھري یتطلب التقدیر واالجتھاد. جوھري أو عند وجود دلیل موضوعي على االنخفاض
  
 

  للموجودات الثابتةاألعمار اإلنتاجیة 
یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة . لحساب االستھالكلموجوداتھا الثابتة دارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة اإلتحدد 

بمراجعة األعمار اإلنتاجیة  ،على أساس سنوي تقوم اإلدارة، .التجاريالفني و وطبیعة التآكل والتقادم صلالمتوقع فیھا استخدام األ
  .بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة تعتقد اإلدارةیتم تعدیل مخصص االستھالك المستقبلي عندما  .للموجودات الثابتة

 
 

  اضمحالل المخزون
عندما یصبح المخزون قدیمًا أو متقادمًا، یتم عمل تقدیر لصافي . یـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة المتوقع تحقیقھا، أیھما أقل

أما المبالغ الغیر ھامة بشكل فردي ولكنھا قدیمة أو . یتم عمل ھذا التقدیر بشكل فردي على المبالغ الھامة. المتوقع تحقیقھا القیمة
على أسعار البیع  "لدرجة العمریة أو اإللغاء، بناءمتقادمة، فیتم تقییمھا بشكل جماعي ویطبق المخصص وفقًا لنوع المخزون وا

  .الدخل الموحد بیاني فرق بین المبالغ الفعلیة المحققة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في أسوف یتم إثبات  .التاریخیة
  
  

  إضمحالل الذمم التجاریة المدینة 
یتم عمل ھذا التقدیر . یتم عمل تقدیر لمبالغ  الذمم التجاریة المدینة القابلة للتحصیل عندما یكون تحصیل المبالغ بالكامل غیر محتمل

أما المبالغ غیر الھامة بشكل فردي، والتي فاتت مواعید إستحقاقھا، یتم تقییمھا بشكل جماعي ویتم . بشكل فردي على المبالغ الھامة
  . فقًا لمدة وفوات مواعید اإلستحقاقعمل مخصص و

 .الموحد الدخل بیانیتم إثبات أي فرق بین المبالغ الفعلیة و المحصلة في الفترات المستقبلیة و المبالغ المتوقعة في 
  
 

  ضریبة الدخل 
التعرض للضریبة المتوقعة تقوم إدارة الشركة بتقدیر ضریبة الدخل وفقًا للقوانین ساریة المفعول بما في ذلك احتساب صافي مدى 

لكل بند ضریبي وتقدیر الفروقات المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة لبعض بنود البیانات المالیة المعدة وفقًا لمعاییر التقاریر 
ن خاللھ كما یتم تسجیل الموجودات الضریبیة المؤجلة للمدى الذي یمك.  المالیة الدولیة وألغراض التقاریر الضریبیة المحلیة

االستفادة منھا، وتعتمد االستفادة من الموجودات الضریبیة المؤجلة على إمكانیة الشركة تحقیق دخل خاضع للضریبة كاٍف الستغالل 
 .تلك الموجودات الضریبیة المؤجلة

 
 
 موسمیـة العملیـــات .3

نظرًا للطبیعة الموسمیة لعمل شركات االتصاالت، ترتفع االیرادات و األرباح التشغیلیة عادة في النصف الثاني من السنة عما ھو 
إن ارتفاع اإلیرادات خالل فترة الصیف خصوصًا، مرتبط بزیادة عدد السیاح و بالتالي ازدیاد . متوقع في األشھر الستة األولى

، و كذلك ازدیاد مستوى األنشطة االجتماعیة عمومًا، و نتیجة لذلك یزداد الطلب على خدمات اإلتصاالت الطلب على خدمات التجوال
ال تمثل بالضرورة نتائج  2011آذار  31أشھر المنتھیة في  ثالثةالبالتالي تزداد اإلیرادات وبالتالي فإن نتائج األعمال لفترة و 

  .2011ن األول كانو 31األعمال المتوقعة للسنة المنتھیة في 
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 معلومات القطاعات .4
  

  :حو التاليألغراض اإلدارة یتم تنظیم الشركة وفقا لوحدات األعمال بناءا على األنشطة التشغیلیة للشركة، وتنقسم إلى ثالثة قطاعات تشغیل على الن
  

  الخطوط الحقة الدفع •
  الخطوط مسبقة الدفع •
  أخرى الجیل الثالث وخدمات االنترنت و •

ویتم تقییم أداء كل قطاع بناًء على أرباح . تراقب اإلدارة نتائج تشغیل وحدات األعمال كل على حدة التخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء
الموحدة  المالیة البیاناتتقاس بأسالیب مختلفة عن قیاس الربح والخسارة في  - كما یوضح الجدول التالي –أو خسائر التشغیل والتي فى بعض الحاالت 

  . المختصرة المرحلیة

  .أسعار التحویل بین القطاعات التشغیلیة ھي دون شروط تفضیلیة وبطریقة مشابھة للمعامالت مع أطراف أخرى

 .ن جمیع مبیعات وأرباح الشركة من وحدات األعمال المذكورة أعاله جوھریًا ھي مكتسبة في الجمھوریة العربیة السوریةإ
  

  أشھر المنتھیة في للثالثة
  2011آذار  31

الخطوط الالحقة 
  الدفع

والخطوط المسبقة 
  الدفع

الجیل الثالث 
وخدمات االنترنت و 

  خدمات أخرى
غیر أخرى 
  المجموع  موزعة

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

  13,237,410,887  -  390,351,622  9,053,394,260  3,793,665,005 إجمالي اإلیرادات
  (52,451,159)  -  (4,045,224)  (13,698,224)  (34,707,711)  خصم مبیعات

 حصة المؤسسة العامة
  (6,251,921,428)  -  (170,540,039)  (4,299,023,210)  (1,782,358,179)  لإلتصاالت من اإلیرادات 

 (2,642,262,163) - (246,019,404) (1,564,804,351)  (831,438,408) مصاریف التشغیل 
           

  4,290,776,137  -  (30,253,045)  3,175,868,475  1,145,160,707 مجمل الربح
            

 (314,472,224)  -  (4,385,529) (246,480,906)  (63,605,789) مصاریف البیع والتسویق 
 (1,080,423,251)  - (30,730,384) (699,537,256)  (350,155,611) المصاریف اإلداریة

 (75,117,077)  - (2,148,342) (46,807,872) (26,160,863)  استھالكات 
 114,531,030  - 3,530,513 79,500,660 31,499,857 أخرى بالصافيإیرادات 

           
  2,935,294,615  -  (63,986,787)  2,262,543,101  736,738,301 ربح التشغیل

            
  238,757,220  238,757,220  -  -  - الفوائدإیرادات 

حصة الشركة من أرباح 
  (357,391)  (357,391)  -  -  - االستثمار في شركة حلیفة

            
  3,173,694,444  238,399,829  (63,986,787)  2,262,543,101  736,738,301 الربح قبل الضریبة

  (432,555,110)  (432,555,110)  -  -  - ضریبة الدخل
       

  2,741,139,334  )194,155,281(  (63,986,787)  2,262,543,101  736,738,301 صافي ربح الفترة
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 )تتمة(معلومات القطاعات   .4
 

  أشھر المنتھیة في للثالثة
  والخطوط المسبقة الدفع  الخطوط الالحقة الدفع  2010آذار  31

الجیل الثالث 
وخدمات االنترنت 

  المجموع  أخرى غیر موزعة  و خدمات أخرى
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  )غیر مدققة(
            

  12,352,801,367  -  214,638,952  8,120,845,073  4,017,317,342 إجمالي اإلیرادات
  )109,252,606(  -  )34,513,153(  )42,191,053(  )32,548,400(  خصم مبیعات

 حصة المؤسسة العامة
  )5,852,244,626(  -  )90,334,936(  )3,899,001,041(  )1,862,908,649(  لإلتصاالت من اإلیرادات 

  )2,708,271,953(  -  )151,942,988(  )1,604,337,331(  )951,991,634( مصاریف التشغیل 
       

  3,683,032,182  -  )62,152,125(  2,575,315,648  1,169,868,659 مجمل الربح
            

  )282,213,157(  -  )2,016,893(  )225,123,120(  )55,073,144( مصاریف البیع والتسویق 
 )1,037,430,513(  -  (16,171,395)  (647,044,121)  (374,214,997) المصاریف اإلداریة

  )88,134,019(  -  )3,548,701(  )48,379,575(  )36,205,743(  استھالكات 
 )88,843,942(  -  (1,546,038)  (58,385,549)  (28,912,355) مصاریف أخرى بالصافي

           
  2,186,410,551  -  (85,435,152)  1,596,383,283  675,462,420 ربح التشغیل

            
  151,136,015  151,136,015  -  -  - إیرادات الفوائد

خسائر انخفاض قـیمـة 
  )125,000,000(  )125,000,000(  -  - - االستثمار المتوفر للبیع  

            
  2,212,546,566  26,136,015  (85,435,152)  1,596,383,283  675,462,420 الربح قبل الضریبة

  )539,040,950(  )539,040,950(  -  -  - ضریبة الدخل
       

  1,673,505,616  )512,904,935(  (85,435,152)  1,596,383,283  675,462,420 صافي ربح الفترة
        
  

نترنت بالنسبة للمصاریف المشتركة تم توزیعھا على أساس نسبة مشاركة كل من الخطوط المسبقة الدفع والالحقة الدفع و الجیل الثالث وخدمات اال
في تحقیق إیرادات الشركة ككل و تم توزیع المصاریف الفعلیة الخاصة بكل نوع من أنواع اإلیرادات بشكل مباشر على كل قطاع تعود  وخدمات أخرى

 .الیھ
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 مصـاریـف مباشرة أخرى  .5
  

2010آذار  31 2011آذار  31     
)غیر مدققة( )غیر مدققة(     

سوریةلیرة   لیرة سوریة   
     

 )11اإلیضــاح (مصروف إطفاء الموجودات المعنویة  972,710,710  1,080,459,834
 مصاریف بنى تحتیة وأخرى 423,798,241  476,413,015
 إیجارات وتأمین 198,746,349  179,267,162
 صیانة 250,945,644  154,335,583

 األخرى مصاریف الترابط مع شركات 111,268,426  99,582,738
 تكلفة الدعم وبطاقات ھواتف المشتركین والشحن المباعة 41,758,041  46,155,869

2,036,214,201  1,999,227,411  
  
  
  
  
  المصـاریـف اإلداریـة  .6
 

2010آذار  31 2011آذار  31     
)غیر مدققة( )غیر مدققة(     

  لیرة سوریة  لیرة سوریة
    

  أتعاب اإلدارة  461,473,590  428,524,207
 رواتب وأجور ومكافآت 303,076,605  241,640,356

 سفر وإقامة وبرید 33,621,343  26,447,162
 إیجارات ومنافع 75,565,630  75,369,058
 أتعاب مھنیة ودراسات وأبحاث واستشارات 18,106,059  18,259,344
  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 56,510,663  52,930,039
 مخصص قطع غیار بطیئة الحركة 6,745,551  85,937,067
 حمایة و نظافة 8,129,778  8,086,246
ومطبوعات ومواد مختلفة ةقرطاسی 4,609,230  3,506,599  
 رسوم بنكیة ورسوم كفالة بنكیة 7,010,514  6,683,538
 صیانة 16,540,134  9,387,991
 رسوم حكومیة 6,670,050  5,282,690
 تدریب 5,761,150  4,088,251
 تأمین 6,461,362  4,758,989

 تبرعات 698,848  501,987
 أخرى 69,442,744  66,026,989

1,037,430,513  1,080,423,251  
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  أخـرى بالصـافي )مصاریف(إیـرادات   .7
  

2010آذار  31 2011آذار  31     
)غیر مدققة( )غیر مدققة(     

  لیرة سوریة  لیرة سوریة
    

من فروق قطع )خسائر(أرباح  170,447,414  (26,561,206)  
 مصاریف مختلفة أخرى (8,668,609)  (20,227,244)
 مخصص تسلیم المشروع (47,247,775)  (42,055,492)
 إيرادات عقد إنشاء الشبكة 719,879,746  201,109,775

 تكاليف عقد إنشاء الشبكة (719,879,746)   )201,109,775(

(88,843,942)   114,531,030  
  
  
  
  
  
  
  ضریبـة الدخـل  .8
  

  .2011آذار  31للفترة المنتھیة في   %14تم احتساب ضریبة الدخل على األرباح بمعدل 
  

  :ان الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي
 

2011آذار  31  األول  كانون 31 
2010 

2010آذار  31  

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

 1,159,542,877  1,159,542,877  1,701,621,832 السنة/الرصید في بدایة الفترة
السنة /مصروف ضریبة الدخل عن الفترة

 309,928,638 1,477,558,490  404,618,779 الحالیة
ضریبة ریع رؤوس األموال عن ایرادات 

 10,558,102 55,309,625  19,522,596 السنة الحالیة/الفوائد المصرفیة عن الفترة
 218,554,210 218,554,210  8,413,735 مصروف ضریبة الدخل عن سنوات سابقة

)10,841,785( (1,209,343,370)  (27,936,331) السنة/الضریبة المدفوعة خالل الفترة  
 1,687,742,042 1,701,621,832  2,106,240,611  السنة/الرصید في نھایة الفترة
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  )تتمة(ضریبـة الدخـل   .8
 

  :والربح المحاسبي مفصلة كما یليإن العالقة بین الربح الضریبي 
 

   آذار 31شھر المنتھیة في للثالثة أ 
 2011  2010 

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

 2,212,546,566  3,173,694,444  المرحليالدخل الموحد  بیانالربح المحاسبي قبل الضریبة في 
     

المصاریف واالیرادات غیر الخاضعة للضریبة  تتعدیال
)283,560,308(  للوصول للربح الضریبي   1,229,420 

     
 2,213,775,986  2,890,134,136  الربح الضریبي

     
%14 معدل ضریبة الدخل   14 %  

    
 الدخل الموحد بیانمصروف ضریبة الدخل الموضح في 

 309,928,638  404,618,779  عن الفترة الحالیةالمرحلي 
     

  
 

  
  النصیب األساسي للسھم في األرباح العائد الى مساھمي الشركة   .9
  

   آذار 31شھر المنتھیة في للثالثة أ 
 2011  2010 

)غیر مدققة(  )غیر مدققة(    
    
       

 1,673,501,699    2,741,238,256  )لیرة سوریة(ربح الفترة العائد الى مساھمي الشركة 
 67,000,000    67,000,000 الوسطي المرجح لعدد االسھم خالل الفترة 

النصیب األساسي للسھم العائد الى مساھمي الشركة من ربح 
  24.98  40.91  )لیرة سوریة لكل سھم(الفترة 

  
  

أدوات قد یكون لھا تأثیر على  إن النصیب المخفض للسھم من ربح الفترة مطابق للنصیب األساسي للسھم لعدم إصدار الشركة
  .نصیب السھم في الربح عند تحویلھا
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  المـوجـودات الـثابتــةصافي   .10

 
  :ھي كما یلي 2011آذار  31 المنتھیة في أشھر ثالثةالخالل الموجودات الثابتـة إن حركة 

 

 أخرى  اإلجمالي
  

  السیارات  أثاث ومفروشات
أجھزة حاسوب 

 مكتبیة وأجھزة
 
 

  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة
          
  :التكلفـة         

  2011كانون الثاني  1الرصید في     2,663,152,295  271,630,518  117,204,268    41,800,000  3,093,787,081
 اإلضافات    46,873,295  4,469,020  8,176,850  -   59,519,165
 اإلستبعادات     -  (1,233,100)  -  -  (1,233,100)

   2011آذار  31الرصید في      2,710,025,590   274,866,438  125,381,118  41,800,000  3,152,073,146
          
  :االھتالكـات         

  2011كانون الثاني  1الرصید في     2,219,716,506  246,564,117  60,541,559    -  2,526,822,182
 اإلضافات    69,695,106  2,438,458  2,983,513  -  75,117,077
 اإلستبعادات    -  (1,233,100)  -  -  (1,233,100)

   2011آذار  31الرصید في     2,289,411,612  247,769,475  63,525,072  -  2,600,706,159
          
 :صافي القیمة الدفتریة         

 )غیر مدققة( 2011آذار  31في      420,613,978   27,096,963   61,856,046    41,800,000   551,366,987
          

 )مدققة( 2010األول   كانون 31في     443,435,789   25,066,401   56,662,709    41,800,000   566,964,899
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  المعنویةودات ـوجـالمصافي   .11

 
:ھي كما یلي 2011آذار  31المنتھیة في  ھرأش ثالثةال خالل المعنویةوجودات إن حركة الم  

 

البرامجتراخیص   اإلجمالي   
تراخیص  التردد 
 حقوق استخدام الشبكة   ومزود اإلنترنیت

   
   

    لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة
 :التكلفة         

 2011كانون الثاني  1الرصید في      39,663,323,688  1,502,000,000  546,353,887  41,711,677,575
 اإلضافات      719,879,746  1,000,000  54,052,672  774,932,418
 استبعادات      (43,587,864)  -  -  (43,587,864)

 2011آذار  31الرصید في      40,339,615,570  1,503,000,000  600,406,559  42,443,022,129
          
 :االطفاءات          

 2011كانون الثاني  1الرصید في      29,929,415,718  569,652,105  326,259,488  30,825,327,311
 اإلضافات     902,691,365  35,647,284  34,372,061  972,710,710
  استبعادات     (30,784,865)  -  -  (30,784,865)

 2011آذار  31الرصید في      30,801,322,218  605,299,389  360,631,549  31,767,253,156
          
 :صافي القیمة الدفتریة        

  )غیر مدققة( 2011آذار  31في      9,538,293,352  897,700,611  239,775,010  10,675,768,973
         

 )مدققة( 2010األول   كانون 31في     9,733,907,970  932,347,895  220,094,399  10,886,350,264
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 موجودات ثابتة قید التثبیت  .12
 

و انتقلت ملكیتھا إلى الشركة خالل الفترة، و لكنھا لم  غلبعلى األتم شراؤھا من موردین خارجیین  موجودات ثابتةعلى تشتمل 
  .في نھایة الفترةو التركیب و التشغیل تستكمل إجراءات التخلیص الجمركي 

  
  

  متوفر للبیعاستثمار   .13
  

بواق ع   ش ركة مس اھمة یمنی ة مقفل ة    , واي لإلتص االت  ف ي ش ركة   بأس واق مالی ة  اس ھم عادی ة غی ر مدرج ة      ف ي  تثمارتمتلك الشركة اس  
ف ي جمھوری ة ال یمن وھ دف ھ ذه الش ركة والت ي تعتب ر ثال ث مش غل             ملی ون دوالر امیرك ي   250سمالھا والب الغ  أمن ر%  11.85

  .2008وقد بدأت نشاطھا الفعلي في عام ) إم.إس.جي(خلیوي في الیمن ھو تقدیم خدمات الھاتف النقال 
  

ل ى القیم ة   إبتخف یض كام ل قیم ة اإلس تثمار      2010وت م خ الل ع ام     قامت الشركة بتقدیر القیمة العادلة لألسھم العادیة غیر المدرج ة  
  .القابلة لإلسترداد

  
التقی یم أن تق وم اإلدارة بعم ل     يویقتض  . تقدیر القیمة العادلة لألسھم العادیة غیر المدرجة باستخدام نموذج خص م الت دفقات النقدی ة   تم 

لتقدیرات المختلف ة  یمكن تقییم اإلحتماالت الخاصة با. افتراضات معینة حول مدخالت النموذج بما فى ذلك مخاطر االئتمان والتقلبات
وق د ق ررت اإلدارة تحدی د األث ر     . بصورة معقولة وی تم اس تخدامھا ف ى تق دیر اإلدارة للقیم ة العادل ة لتل ك االس تثمارات الغی ر مدرج ة          

المحتمل الستخدام البدائل الممكنة بصورة معقولة كم دخالت ف ى نم وذج التقی یم والت ى تقل ل م ن القیم ة العادل ة مم ا أدى ال ى تس جیل             
  .لیرة سوریة  125,000,000 بمبلغ 2010آذار  31كما في سارة انخفاض في قـیمـة االستثمار خ

 
  
  

  أرصـدة مدینـة أخـرى  .14
  

  2011آذار  31   2010كانون األول  31
  )غیر مدققة(  )مدققة(

  لیرة سوریة  لیرة سوریة
      

 إیجارات مدفوعة مقدمًا 473,269,869  410,607,950
 دفعات مقدمة 2,177,153,026  2,500,739,422

 إعالنات مدفوعة مقدمًا 81,297,296  40,715,711
 مصاریف صیانة مدفوعة مقدمًا 2,314,064  10,022,374

 إیرادات فوائد مستحقة 107,081,561  175,857,892
  أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة  348,299,849  44,806,407
  أقساط تأمین مدفوعة مقدمًا 1,506,811  2,743,186

 أجور الوصالت المكرویة المدفوعة مقدما 265,217,354  25,845,896
 أخرى 635,666,541  587,433,195

3,798,772,033  4,091,806,371  
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  نقـد و ودائــع لدى البنـوك  .15

 
  2011آذار  31   2010كانون األول  31

  )غیر مدققة(  )مدققة(
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
 و شیكات برسم التحصیل نقد في الصندوق 285,429,563  554,083,044

 لدى البنوك دائعوونقد  21,352,613,984  18,796,584,409
19,350,667,453  21,638,043,547  

 
  :لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة المرحلي، یتكون النقد و ما في حكمھ من المبالغ التالیة

  
  2011آذار  31   2010كانون األول  31  2010آذار  31

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

    
 

   
  

 نقد في الصندوق ولدى البنوك  4,998,764,454   4,581,597,182    4,063,124,617

8,058,024,798    8,701,149,102   11,824,094,866  
ودائع لدى البنوك استحقاقھا األصلي 

 أقل من ثالثة أشھر 
12,121,149,415   13,282,746,284  16,822,859,320  

 
  

 رأس المال المدفوع  .16
  

 67,000,000لیرة سوریة مقسم الى  1,675,000,000ھو  2011آذار  31رأسمال الشركة المصرح بھ والمدفوع كما في إن 
  .لیرة سوریة لكل سھم 25سھم بقیمة اسمیة تعادل 

للسھم لیرة سوریة  400مالیین سھم لإلكتتاب العام بسعر  7قامت الشركة بزیادة رأسمالھا وذلك من خالل طرح  2004خالل عام 
المصاریف المرتبطة نتج عن ھذه العملیة عالوة اصدار وقد قامت الشركة بخصم , )وریةسیرة ل 25القیمة االسمیة (الواحد 

  .من ھذه العالوة باالكتتاب بعد خصم منفعتھا الضریبیة 
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  ومخصصات أخرى مخصص تسلیم المشروع  .17
  

   المجموع
مخصص عن بدالت 

  الموظفینمنافع 
عملیات مخصص 
   التقاص

مخصص تسلیم 
   المشروع

  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة
        

  السنةالرصید في بدایة   795,993,750   347,690,403  152,601,967   1,296,286,120
 الفترةمخصص   47,247,775   -  -  47,247,775

 الفترةالرصید في نھایة   843,241,525   347,690,403  152,601,967   1,343,533,895
  

  مخصص تسليم المشروع
ن ملكیة المشروع إف, )اإلدارة(الموقعة ما بین سیریتل والمؤسسة العامة لالتصاالت ) تمویل, تشغیل, بناء(من اتفاقیة ) 8(وفقًا للبند 

كما سیتم . 2017لعام أي  عامًا اعتبارًا من تاریخ المباشرة 15ستؤول لإلدارة دون أي تكالیف في نھایة اتفاقیة العقد والذي مدتھ 
ن المشروع كامل الجاھزیة وبوضع یسمح باالستثمار لخمسة سنوات أخرى بما في ذلك أھذا التحویل وفقاًً لشرط محدد ینص على 

ن كفالة التسلیم التي إعلیھ ف اوبناًء. ةكل المواصفات الفنیة والقدرات المضافة لمعدات شبكة االتصاالت الخلویة لدى التحویل لإلدار
خر تقاریر مالیة وإصدار شھادة الموافقة املیون دوالر أمریكي سیتم االحتفاظ بھا حتى إصدار  50بمبلغ  14سیتم تسلیمھا في السنة 

بأنھ من غیر , في سوریةفي ظل ممارسة األعمال الحالیة  ، كما أفاد مستشار الشركة القانوني .الفنیة على تحویل المشروع لإلدارة
ولذلك فقد تم بناء . المحتمل أن تكون الشركة قادرة على استرداد كفالة التسلیم دون ان یكون ھنالك قرار محكمة لصالح الشركة

ھذا وسیترتب على ھذه الطریقة . ملیون دوالر أمریكي 50مخصص تسلیم المشروع لمبدأ مجموع عدد السنوات المعكوسة وبمبلغ 
   .المخصص بمبالغ أكبر في السنوات الالحقة عنھ في السنوات األولى رفع قیمة

  
  عمليات التقاصمخصص 

 مطالب ة المؤسس ة العام ة لالتص االت    ع ن عملی ات التق اص م ع      احتس اب مخص ص   حی ث ت م   یمثل المبلغ أفضل تقدیر إلدارة الشركة 
  .قد تدفع الحقاوالتي 

  
  مخصص عن بدالت منافع الموظفين

  .للموظفین قد تدفع الحقا عن مصاریف متعلقة بالتوظیفیمثل المبلغ أفضل تقدیر إلدارة الشركة 
  
  
 

  أرصدة دائنة أخرى  .18
  2011آذار  31   2010كانون األول  31

  )غیر مدققة(  )مدققة(
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

       
 عالقةألطراف ذات رسوم إدارة مستحقة   586,530,286   168,438,881
 مخصص مكافآت موظفین   239,836,441   290,488,192
 مخصص أجور حمایة الترددات 371,620,456  347,680,062
 مخصص بنى تحتیة 256,010,004  247,699,680
 مخصص رسوم استخدام الدارات  716,156,429  605,109,179

 مصاریف استشارات مستحقة  9,705,329  6,814,905
  أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة  70,353,974  67,646,990

 مخصص أجور كھرباء وإیجار وإشغال األبراج 410,431,655  442,898,884
 مخصص حوافز مبیعات 231,283,552  226,640,677
 تأمینات العمالء 376,969,934  369,979,722
 مطلوبات متداولة أخرى 755,778,024  646,249,753

 مخصصات  أخرى 1,092,469,527  1,076,289,952
4,495,936,877  5,117,145,611  
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة .19
  

  تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
  

لیرة   428,524,207: 2010( 2011آذار  31لیرة سوریة كما  461,473,590قیمتھا بلغت  شركة إي تي اس لیمتداوف شور و  -تي اس اس  إن التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتضمن اتعاب إداریة لشركة
  .إن ھذه األتعاب تتضمن تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین. من إجمالي اإلیرادات%  3.5وتحسب على اساس ) سوریة

 
  :األطراف ذات العالقة  التالي یمثل اجمالي التعامالت مع الجدولإن 
  

  مشتریات أصول ثابتة ومعنویة  مصاریــــف  مدینـــــون  دائنـــون

   أذار 31للثالثة أشھر المنتھیة في    أذار 31للثالثة أشھر المنتھیة في    آذار 31  كانون األول 31   آذار 31  كانون األول 31
2010  2011   2010  2011   2010  2011   2010  2011   

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

               

  لیمتدشركة إي تي اس  -  -  215,809,680 91,826,616  140,772,782 16,699,683  471,439,443  234,268,853
 اوف شور  –شركة اس تي اس  -  -    329,623,993  336,697,591  - -   340,573,029  20,480,345

  SGTC  السوریة األلمانیة لالتصاالت   الشركة -  -   -  -    16,000,000  16,000,000  -  - 
  STS المحدودة المسؤولیة السوریة لخدمات االتصاالتالشركة   -  -    43,670,712  56,165,644   60,929,495  69,393,494   1,833,520  1,777,988

 شركة العقیلة للتأمین التكافلي -  -    3,848,542  3,742,230  12,341 172,960   6,194,471  116,897
  شركة المجموعة المتحدة لإلسمنت المحدودة المسؤولیة -  -    -  -   25,149 25,149  -  - 
 شركة المدینة المساھمة المغفلة -  -    3,243,452  3,559,824  9,121,330  2,441,644  -  - 

 شركة آي تیك المحدودة المسؤولیة  1,315,879 2,593,500   30,809,446  30,186,289   41,477,366  14,531,944   3,397,053  8,431,238
 المساھمة المغفلةشركة برومیدیا   -  -    44,230,717  56,740,443   94,329,482  86,568,469   14,122,803  9,749,183

 شركة راماك لألسواق الحرة المحدودة المسؤولیة -  -    10,750  241,740   808,639  1,048,639  -  970,370
 شركة شام المساھمة القابضة -  -    -  -    930,000  367,154  -  - 
 شركة صروح المساھمة المغفلة  -   -   52,638,904  52,321,249  160,841,096 -  -  - 
 شركة صندوق المشرق االستثماري -  -   4,310 -   3,604,202 1,632,885  754,310 -

 شركة الما  1,880,400  422,900   209,360  -    -  1,581,588   73,900  46,800
 شركة نینار المحدودة المسؤولیة -  -    3,328,767  1,769,795  167,123 290,411   1,327,397  7,058,521

                
282,900,195  839,715,926   210,754,020 529,019,005  633,251,421  727,428,633  3,016,400 3,196,279   
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  الطارئةاالرتباطات و االلتزامات   .20
  

  ارتباطات الرأسمالیة
لیرة  2,667,776,675(لیرة سوریة  2,589,152,745، على الشركة إرتباطات رأسمالیة بمبلغ 2011آذار  31كما في 

 .متعلقة بشراء معدات شبكة إتصاالت من موردي الشركة الرئیسسین) 2010كانون األول  31سوریة كما في 
 

  الضمانات
 18,000,000التزامات طارئة تتمثل بكفالة مصرفیة تبلغ قیمتھا  2011 آذار 31یترتب على سیریتل موبایل تیلكوم كما في 

  . BOTدوالر أمریكي تحتفظ بھا المؤسسة العامة لإلتصاالت كضمان لحسن تنفیذ سیریتل موبایل تیلكوم اللتزاماتھا بموجب عقد الـ 

دوالر أمریكي عند السنة الرابعة عشر  50,000,000تلتزم الشركة بتقدیم كفالة مصرفیة تبلغ قیمتھا  BOTبموجب شروط عقد الـ 
من بدء اإلستثمار، تبقى ھذه الكفالة لحین صدور شھادة االستالم الفني والمالي التحویلي النھائي للمشروع المنتقل للمؤسسة العامة 

ھذا . ملیون دوالر أمریكي 50مشروع لمبدأ مجموع عدد السنوات المعكوسة وبمبلغ ولذلك فقد تم بناء مخصص تسلیم ال, لالتصاالت
  .وسیترتب على ھذه الطریقة رفع قیمة المخصص بمبالغ أكبر في السنوات الالحقة عنھ في السنوات األولى

  
  المطالبات القانونیة

 رة بتنفیذ العقد و الذي یترتب علیھ تطبیق نسبةأقامت المؤسسة العامة لالتصاالت دعوى ضد الشركة بخصوص تاریخ أمر المباش
عند احتساب حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من إجمالي إیرادات الشركة و كذلك بالنسبة للنسب التي تتبعھا في السنوات %  40

 14ا من تاریخ من عائدات المشروع اعتبار% 40بموجب ھذه الدعوى تطالب المؤسسة العامة لالتصاالت بتحویل نسبة . التالیة
ترى إدارة الشركة و . وبأن تسدد الفوائد القانونیة عن المبالغ المترتبة علیھا من التاریخ المذكور ولحین السداد 2004شباط 

  .مستشارھا القانوني أن الوضع القانوني للشركة في ھذه القضیة ھو لصالح الشركة

والمتعلق بإحتساب  BOTؤسسة العامة حول تفسیر بند من بنود عقد الـ باإلضافة الى ذلك، ترتب على الشركة مطالبات من قبل الم
  .ترى إدارة الشركة ومستشارھا القانوني أن الوضع القانوني للشركة في ھذه القضیة ھو لصالح الشركة. أتعاب حمایة التردادت

إن إدارة الشركة بعد مراجعة . قضائیة باإلضافة إلى ما ورد أعاله، إن الشركة بسبب طبیعة نشاطاتھا ھي مدعى علیھا في دعاوى
مع مستشارھا جمیع ھذه الدعاوى تعتقد بأن إجمالي اإللتزامات أو الخسائر التي قد تترتب على الشركة من جراء ھذه الدعاوى، في 

  .حال الخسارة لن یكون لھا تأثیر مادي على الوضع المالي للشركة
  

  المطالبات الضریبیة
ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة  2007لیرة سوریة خالل الربع الثالث من عام  188,474,851 قامت الشركة بتسدید مبلغ

وقد قامت الشركة بتقدیم ). لیرة سوریة 32,849,511والبالغة  2001إضافة إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام ( 2001
  .لتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیةاالعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة وا

لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة  94,234,461بتسدید مبلغ  2008كما قامت الشركة خالل الربع الثاني من عام 
وقد قامت الشركة بتقدیم ). لیرة سوریة 292,476,836والبالغة  2002إضافة إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام ( 2002

  .العتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیةا

لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة  399,081,256بتسدید مبلغ  2009كما قامت الشركة خالل الربع الثاني من عام 
وقد قامت الشركة بتقدیم ). لیرة سوریة 688,381,795والبالغة  2003م إضافة إلى الضریبة المسددة سابقا عن عا( 2003

  .االعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة

فروق ضریبیة تعود لسنة لیرة سوریة ناتجة عن  377,749,800بتسدید مبلغ  2009كما قامت الشركة خالل الربع الرابع من عام 
وقد قامت الشركة بتقدیم ). لیرة سوریة 907,424,530والبالغة  2004إضافة إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام ( 2004

  .االعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة

لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود   218,554,210بتسجیل مبلغ  2010الربع األول من عام كما قامت الشركة خالل 
وقد قامت الشركة بتقدیم ). لیرة سوریة 836,955,208والبالغة  2005إضافة إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام ( 2005لسنة 

  .یبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیةاالعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضر
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  توزیعات األرباح  .21
  

 النقاش قید 2010 للعام األرباح توزیعات اقتراح موضوع مازال ،المختصرة  المرحلیة الموحدة المالیة البیانات إعداد تاریخ حتى
 العامة الھیئة اجتماع قبل عقده المقرر اإلدارة مجلس اجتماع في النھائي االقتراح یتم أن على اإلدارة مجلس أعضاء قبل من والتداول

  .للمساھمین
  

لیرة سوریة للسھم بإجمالي  60توزیع أرباح أسھم بقیمة إعالن  2010آذار  31تم خالل اجتماع الجمعیة العمومیة بتاریخ 
  .2009لیرة سوریة المتعلقة بعام  4,020,000,000

 
  

 
 

 أرقام المقارنة 22.
 

لم تؤثر عملیة إعادة التبویب ھذه على . الحالیة الفترةلتتناسب مع تبویب أرصدة  2010تم إعادة تبویب بعض أرصدة عام 
  .حقوق الملكیة أو ربح السنة السابقة

  :یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تصنیفھا
  

 2010آذار  31التبویب كما في   2011آذار  31التبویب كما في   المبلغ
       لیرة سوریة

       
 المصـاریـف اإلداریـة  بالصـافيأخـرى ) مصاریف(إیـرادات   42,055,492

 
 


