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   مغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
  الموحد  الدخل بیان
  2011األول  كانون 31المنتھیة في  للسنة

 

  وتقرأ معھا تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة 33إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
2 

2010  2011    
  إیضاح   لیرة سوریة   لیرة سوریة

       
 صافي اإلیرادات 4  55,285,921,230  53,707,719,715

  حصة المؤسسة العامة لإلتصاالت من اإلیرادات   (26,273,702,686)  (25,374,527,872)
 حصة سیریتل من اإلیرادات   29,012,218,544  28,333,191,843

      
  الربط مع المؤسسة العامة لالتصاالتمصاریف    (2,492,059,699)  (2,987,761,262)
  مصاریف مباشرة أخرى 5  (9,509,462,680)  (8,391,554,651)

 مصاریف التشغیل   (12,001,522,379)  (11,379,315,913)
      

 مجمل الربح   17,010,696,165  16,953,875,930
      

 مصاریف البیع والتسویق  6  (1,525,742,535)  (1,481,265,442)
 المصاریف اإلداریة 7  (4,468,442,331)   (4,397,236,856)

  استھالكات  11  (314,609,841)  (343,718,330)
 إیرادات أخرى بالصافيو مصاریف 8  (2,710,635,764)   (565,511,689)

 ربح التشغیل   7,991,265,694  10,166,143,613
      

 إیرادات الفوائد   1,120,041,445  694,299,513
  خسائر انخفاض قـیمـة االستثمار المتوفر للبیع   15  -   (640,782,280)

1,075,642 
 

(2,013,260) 
 

16 
 أرباح االستثمار في شركة) خسائر(حصة الشركة من 

  حلیفة  
 الربح قبل الضریبة   9,109,293,879  10,220,736,488

      
  الحالیة السنةمصروف ضریبة الدخل عن   9  (1,632,663,378)  (1,532,868,115)

  مصروف ضریبة الدخل عن سنوات سابقة  9  (11,988,763)  (218,554,210)
 ضریبة الدخل   (1,644,652,141)  (1,751,422,325)

      
  السنةصافي ربح    7,464,641,738  8,469,314,163

      
 :العائد الى     

 مساھمي الشركة   7,464,620,825  8,469,318,450
  الحصة غیر المسیطرة      20,913    (4,287)

8,469,314,163  7,464,641,738       
           

63.20  
 

55.71 
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 للسھم في األرباح النصیب األساسي

  (*) العائدة الى مساھمي الشركة  
 
  

لفترة المقارنة حیث تمت زیادة رأس المال من خالل تخصیص جزء من األرباح المدورة المحققة تم إعادة احتساب وسطي عدد األسھم قید التداول (*) 
.21في اإلیضاح رقم  بینكما ھو م   



  مغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
  الموحد  بیان الدخل الشـامل

  2011األول  كانون 31المنتھیة في  للسنة
 

  وتقرأ معھا تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة 33إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
3 

 
      2011  2010 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة    
        

 8,469,314,163  7,464,641,738   السنةصافي ربح 
      

       مكونات الدخل الشامل األخرى
        

  إلى بیان الدخل نتیجة اإلنخفاض فيالمحول 
 االستثمار المتوفر للبیعقیمة   

 
-  88,855,296  

      
 8,558,169,459  7,464,641,738   للسنةالدخل الشامل 

      
      :العائد الى

 8,558,173,746  7,464,620,825   مساھمي الشركة
 (4,287)  20,913   الحصة غیر المسیطرة

   7,464,641,738  8,558,169,459 
      





  مغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
  بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 

  2011األول  كانون 31المنتھیة في  للسنة

  تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة وتقرأ معھا 33إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
5 

  
 

    العائد إلى مساھمي الشركة  

 
المال المكتتب  رأس

 عالوة اإلصدار بھ و المدفوع
االحتیاطي 
 االحتیاطي االختیاري اإلجباري

التغیر المتراكم في 
القیمة العادلة 

لالستثمار المتوفر 
 *األرباح المدورة  للبیع

مجموع حقوق الملكیة 
 لمساھمي الشركةالعائدة 

الحصة غیر 
  مجموع حقوق الملكیة  المسیطرة

  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 
 8,469,314,163 (4,287) 8,469,318,450 8,469,318,450 -   -   -   -   -  صافي ربح السنة

 88,855,296 -  88,855,296 -  88,855,296 -  -  -  -    مكونات الدخل الشامل األخرى

للسنةإجمالي الدخل الشامل     -   -   -   -  88,855,296 8,469,318,450 8,558,173,746 (4,287) 8,558,169,459 
                

 (4,020,000,000) - (4,020,000,000) (4,020,000,000) -  -  -  -  -  )29ایضاح (األرباح الموزعة 

  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 األول  كانون 31الرصید في 

                 
                 

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 

 7,464,641,738 20,913 7,464,620,825 7,464,620,825 -  -  -  -  -  صافي ربح السنة
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   الشامل األخرىمكونات الدخل 

 7,464,641,738 20,913 7,464,620,825 7,464,620,825 -  -  -  -  -  للسنةإجمالي الدخل الشامل 
  عنالحصة غیر المسیطرة الناتجة                    
 123,000 123,000 -  -  -  -  -  -  -  زیادة راس مال الشركة التابعة المدفوع  

 -  -  -   (1,675,000,000) -  -  -  -  1,675,000,000  )29و  21 يایضاح( زیادة رأس المال
 (5,025,000,000) - (5,025,000,000) (5,025,000,000) -  -  -  -  -  )29ایضاح (األرباح الموزعة 

  25,783,389,866 858,085  25,782,531,781  17,429,337,988 -  1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 3,350,000,000 األول  كانون 31الرصید في 
 
 
  .وذلك لمواجھة الخالف مع المؤسسة العامة لالتصاالت حول تاریخ أمر المباشرة 2005 خالل عام لیرة سوریة تم حجزه بناء على قرار الھیئة العامة 986,818,238یتضمن الرصید االفتتاحي لألرباح المدورة مبلغ * 



    مغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
  بیان التدفقات النقدیة الموحد 

  2011األول  كانون 31المنتھیة في  للسنة
  

 

  تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة وتقرأ معھا 33إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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    2011   2010 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  إیضاح  
       

         التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
  10,220,736,488    9,109,293,879   الربح قبل الضریبة

        :تعدیالت
  4,628,645,255    5,372,144,343  12و11   تھالكات واطفاءات و إضمحاللسا

  185,327,083    1,411,890,894 23 مخصص تسلیم المشروع 
  500,292,370    1,735,639,934  24  مخصصات متنوعة
  5,455,455    172,994,147   استبعاد موجودات ثابتة وموجودات معنویة خسائر ناجمة عن

  149,078,787    393,935,808  19 مخصص الدیون المشكوك بتحصیلھا
  85,850,795    60,766,766  17  مخصص قطع غیار بطیئة الحركة

  640,782,280    -  15 خسائر انخفاض قـیمـة االستثمار المتوفر للبیع 
  )1,075,642(    2,013,260  16 االستثمار في شركة حلیفة) أرباح(حصة الشركة من خسائر

  (694,299,513)    (1,120,041,445)   إیرادات الفوائد 
  15,720,793,358   17,138,637,586   الربح التشغیلي قبل تغیرات رأس المال العامل

        
  365,947,275    (140,715,044)   ذمم مدینة
  (32,158,401)    (331,296,549)   مخزون

  (996,524,002)    51,163,069   أرصدة مدینة أخرى
  (421,289,063)    769,042,240   ذمم دائنة

  577,984,007    221,701,793   المستحق للمؤسسة العامة لالتصاالت
  (20,527,952)    1,265,937,114   أرصدة دائنة أخرى
  318,591,733    (696,096,449)   اإلیرادات المؤجلة 

 صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل
  15,512,816,955    18,278,373,760   المدفوعة ضریبة الدخل 

        
  (1,209,343,370)    (1,683,374,216)  9 ضریبة الدخل المدفوعة

  14,303,473,585    16,594,999,544   صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
        

        التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
  (307,757,316)    (717,696,780)  11 إضافات على الموجودات الثابتة

  (3,483,675,681)    (4,921,353,911)  12 إضافات على الموجودات المعنویة
  9,153,375    71,875,032    موجودات ثابتة وموجودات معنویة بیعمتحصالت من 

  192,673,055    118,041,365     موجودات ثابتة قید التثبیت صافي حركة
 -   123,000    حصة الشركة من زیادة رأسمال الشركة التابعة المدفوع

  (2,802,084,868)    (118,754,311)   التغییر في ودائع لدى البنوك استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة اشھر
  636,094,033    947,675,145   فوائد مقبوضة

  (5,755,597,402)    (4,620,090,460)   صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة
        

       التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
  (4,020,000,000)    (5,025,000,000)  29 توزیعات األرباح المدفوعة

  (4,020,000,000)   (5,025,000,000)   صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة التمویل
        

 4,527,876,183   6,949,909,084   في النقد وما في حكمھ صافي الزیادة
  (24,660,000)    (156,960,000)   تأثیر تغیرات أسعار الصرف
  8,779,530,101    13,282,746,284   السنةالنقد وما في حكمھ في بدایة 

  13,282,746,284    20,075,695,368  20 النقد وما في حكمھ في نھایة السنة
        

       المعامالت غیر النقدیة
 -   1,675,000,000 21 محول من األرباح المدورة إلى رأس المال

 



    مغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

  2011األول  كانون 31
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 معلومات عامة .1
 

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

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

 "). الشركة"ویشار إلیھا فیما بعد (مغفلة الاھمة مسال سیریتل موبایل تیلیكوم شركةتم تأسیس 
  
ھذا وقد قامت الشركة خالل مرحلة . والثانیة مرحلة المشروع الدائم ،األولى مرحلة المشروع التجریبي: قد مرت الشركة بمرحلتیــنل

ولقد . المشروع التجریبي ببناء وتشغیل شبكة اتصاالت خلویة على نفقتھا الخاصة وبدون تحمل المؤسسة العامة لالتصاالت أي تكلفة
كما تم . نھایة مرحلة المشروع التجریبيتم االتفاق على أن تكون جمیع اإلیرادات من نصیب المؤسسة العامة لالتصاالت حتى 

في . بدایة مرحلة المشروع الدائمھو تاریخ  2001شباط  14ھو تاریخ نھایة مرحلة المشروع التجریبي و 2001شباط   13اعتبار
  .2002حزیران  29حین تم استالم امر المباشرة بتاریخ 

  
) 5141(وسجلت كشركة مساھمة ُمغفلة تحت رقم  2001ن عام ولقد تم استكمال إجراءات تسجیل الشركة خالل الربع األخیر م

  .الجمھوریة العربیة السوریة –داریا  –مركزھا الرئیسي ریف دمشق و
  
رات ا، واعداد الد أھم غایات الشركة إنشاء مشاریع الخدمات الخلویة، وتسویق واستیراد وتصدیر أجھزة االتصاالت والرقائق من

النشاطات والخدمات المتعلقة بھا والمساھمة والمشاركة في مشاریع مماثلة، والحصول على أیة حقوق أو اإللكترونیة والقیام بكافة 
، 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 بعد انتھاء فترة   BOT) تحویل - تشغیل -بناء( بموجب عقد الـ
تمدید مدة العقد لمدة ثالث مؤسسة العامة لالتصاالت للاالستثمار المحددة في العقد بخمسة عشر عامًا من تاریخ أمر المباشرة ویحق 

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

من المشغل على النسب التالیة من إیراداتھ المؤسسة العامة لالتصاالت تحصل  BOT) تحویل -تشغیل -بناء( وفقًا ألحكام عقد الـ
  :اإلجمالیة

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

  
  

 آذار  15من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ    2011األول  كانون 31في  كماالموحدة تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة 
2012.  
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  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

  2011األول  كانون 31
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  أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة .2
  أسس اإلعداد  2.1

ھر بالقیمة العادلة بتاریخ ظالمالیة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة بأستثناء األستثمار المتوفر للبیع الذي ی البیاناتتم إعداد 
  .المالیة البیانات

 
  .والتي تمثل العملة الرئیسیة للشركة والشركات التابعة لھاإن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات المالیة الموحدة 

  
 .وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیةالموحدة  المالیة البیاناتتم إعداد 

  
  س التوحیداأس  2.2

یتم توحید البیانات المالیة للشركات  .المبینة ادناه االتابعة لھ والشركاتلشركة ل على البیانات المالیة الموحدةتشتمل البیانات المالیة 
یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للشركة  .وتستمر عملیة التوحید لحین إنتھاء ھذه السیطرة ،ا من تاریخ بدایة السیطرةعتبارإالتابعة 

یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة . سلطة التحكم في السیاسات التشغیلیة والمالیة للشركة للحصول على منافع من عملیاتھا
تلغى بالكامل جمیع األرصدة، العملیات، اإلیرادات والمصاریف . عتماد السیاسات المحاسبیة نفسھاا، بللشركة لنفس الفترة المالیة

 .عند التوحیدات الشرك بین المعامالتواألرباح والخسائر الناتجة عن 
كة، مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة، من وجزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غیر المملمسیطرة الالحصة غیر تمثل 
بیان المركز في  الملكیةوضمن حقوق الموحد  الدخل بیانحقوق مساھمي الشركة األم في  نوتظھر بشكل منفصل ع الشركةقبل 

  . الموحد المالي
  

  :والشركات التابعة التالیةلشركة لالمالیة  البیاناتالموحدة  المالیة البیاناتتشمل 

  األنشطة  التأسیسبلد   اإلسم
  حصة المساھمة

  المباشرة وغیر المباشرة 
      2011    2010  
            

  سوریة  المساھمة المغفلة سیریتل للخدمات واالستشارات
  عمال التجاریة والصناعیةاأل
  ٪ 95.9  واالستشاریة والخدمیة  

  
95.9 ٪  

            

  سوریة  سیریتل مانجمنت المحدودة المسؤولیة
  والصناعیةعمال التجاریة األ
  ٪ 100  واالستشاریة والخدمیة  

  
100 ٪  

  
  
  

   الھامةالسیاسات المحاسبیة التغیرات   2.3
قامت الشركة بتطبیق . المالیة مطابقة لتلك التي تم إستخدامھا في السنة السابقة بیاناتإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ال

إن اعتماد ھذه المعاییر والتعدیالت لم . 2011كانون الثاني  1معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والتفسیرات كما في 
  .ینتج عنھ أي تغیر جوھري على الوضع المالي أو أداء الشركة

  
 .2011كانون الثاني  1نافذ للتطبیق في ) المعدل" (اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة 24معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 .2010شباط  1نافذ للتطبیق في " تصنیف الحقوق الصادرة - العرض : األدوات المالیة" 32معیار المحاسبة الدولي رقم  -
  .2011كانون الثاني  1نافذ للتطبیق في ) المعدل" (من الحد األدنى للتمویلمتطلبات الدفعات المقدمة " 14التفسیر رقم  -
   .)2010الصادرة في أیار (تحسینات على المعاییر الدولیة العداد التقاریر المالیة   -

لسیاسات المحاسبیة ولم تؤثر التعدیالت األخرى الناتجة عن تحسینات المعاییر الدولیة العداد التقاریر المالیة للمعاییر اآلتیة على ا
  : والوضع المالي للشركة أو أداءھا

 )"تحدد القیمة العادلة للمكافئات(برامج امتیاز العمالء " 13التفسیر رقم  -
  "سداد االلتزامات المالیة من أدوات حقوق الملكیة" 19التفسیر رقم  -
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  المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة للتطبیق   2.4
  :2011كانون األول  31فیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة وغیر نافذة للتطبیق للسنة المنتھیة في 

 .لشاملعرض بنود قائمة الدخل ا- عرض القوائم المالیة 1معیار المحاسبة الدولي رقم  -
  ".استرداد األصول األساسیة-ضریبة الدخل" 12معیار المحاسبة الدولي رقم  -
 ".المعدل-مزایا الموظفین" 19معیار المحاسبة الدولي  -
 ".2011المعدل في -القوائم المالیة المنفصلة" 27معیار المحاسبة الدولي  -
 ".2011في المعدل -االستثمار في الشركات الشقیقة"  28معیار المحاسبة الدولي  -
 .تعزیز اإلیضاحات المتعلقة باستبعاد األدوات المالیة -"إیضاحات األدوات المالیة" – 7التقاریر المالیة الدولي رقم معیار  -
 ."التصنیف و القیاس: األدوات المالیة"  – 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 ".الموحدةالقوائم المالیة " 10معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 ".الترتیبات المشتركة" - 11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 ".اإلفصاح عن المشاركة مع شركات أخرى" – 12معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 ".قیاس القیمة العادلة" – 13معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

المستقبل قد ینشأ عنھ بعض اإلفصاحات اإلضافیة أو التغییر في تصنیفات بعض  إن تطبیق المعاییر والتفسیرات المالئمة للشركة في
  .تأثیر جوھري على المركز المالي أو أداء الشركة ھناكال تتوقع إدارة الشركة أن یكون . المالیة بیاناتبنود ال

  
  

  أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات الـمحـاسـبـیـة  2.5
 

تتطلب من إدارة الشركة القی ام بتق دیرات واجتھ ادات ت ؤثر ف ي االعت راف بمب الغ االی رادات         الموحدة إن عملیة إعداد البیانات المالیة 
إن ع دم التأك د المتض  من ف ي اجتھ  ادات    . والمص اریف والموج ودات والمطلوب  ات وااللتزام ات المحتمل ة ف  ي ت اریخ البیان ات المالی  ة      

  .یؤدي الى تعدیالت ھامة في القیم الحالیة للموجودات والمطلوبات المقدرة في المستقبلوتقدیرات اإلدارة قد 
  

  :فیما یلي أھم ھذه التقدیرات
 

  مبدأ االستمراریة
وعلى الرغم من حالة عدم . لالستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمراریة الشركةبتقدیر مدى إمكانیة  الشركةقامت إدارة 

وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة  الشركة متأكدة من أن الشركة لدیھا  تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریةاالستقرار التي 
المالیة الموحدة على  تالبیانابناء علیھ، فقد تم إعداد  .الموارد الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور

  .أساس مبدأ االستمراریة
 

  انخفاض قیم الموجودات غیر المالیة
وإذا . غیر المالیة الموجوداتتقوم الشركة في تاریخ البیانات المالیة الموحدة بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة إنخفاض قیمة 

المسجلة أكبر من القیمة  وجد أي مؤشر من ھذا النوع، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لإلسترداد، وفي حال تبین أن قیمة األصل
  .القابلة لالسترداد یتم االعتراف بانخفاض قیمة األصل حتى تعادل القیمة القابلة لالسترداد

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

  .لإلسترداد
  

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

  . إن تحدید أن االنخفاض جوھري یتطلب التقدیر واالجتھاد. جوھري أو عند وجود دلیل موضوعي على االنخفاض
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  )تتـمة(الـمحـاسـبـیـة أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات   2.5
  

  الثابتةللموجودات األعمار اإلنتاجیة 
یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة . لحساب االستھالكللموجودات 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

یر لصافي أو متقادمًا، یتم عمل تقد تالفاعندما یصبح المخزون . یـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة المتوقع تحقیقھا، أیھما أقل
أو  تالفةھامة بشكل فردي ولكنھا الأما المبالغ غیر . یتم عمل ھذا التقدیر بشكل فردي على المبالغ الھامة. القیمة المتوقع تحقیقھا

. على أسعار البیع التاریخیة ، بناًءالتقادم أو التلفمتقادمة، فیتم تقییمھا بشكل جماعي ویطبق المخصص وفقًا لنوع المخزون ودرجة 
  .م إثبات أي فرق بین المبالغ الفعلیة المحققة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في بیان الدخل الموحدیت
  
  ضمحالل الذمم التجاریة المدینة ا

لتقدیر یتم عمل ھذا ا. 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

  . عمل مخصص وفقًا لمدة فوات مواعید اإلستحقاق
  .ة في بیان الدخل الموحدیتم إثبات أي فرق بین المبالغ الفعلیة والمحصلة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقع

  
  ضریبة الدخل 

تقوم إدارة الشركة بتقدیر ضریبة الدخل وفقًا للقوانین ساریة المفعول بما في ذلك احتساب صافي مدى التعرض للضریبة المتوقعة 
وفقًا لمعاییر التقاریر  لكل بند ضریبي وتقدیر الفروقات المؤقتة الناتجة عن المعامالت المختلفة لبعض بنود البیانات المالیة المعدة

كما یتم تسجیل الموجودات الضریبیة المؤجلة للمدى الذي یمكن خاللھ .  المالیة الدولیة وألغراض التقاریر الضریبیة المحلیة
ل االستفادة منھا، وتعتمد االستفادة من الموجودات الضریبیة المؤجلة على إمكانیة الشركة تحقیق دخل خاضع للضریبة كاٍف الستغال

 .تلك الموجودات الضریبیة المؤجلة
 

   مخصص تسلیم المشروع
وفقًا لمبدأ مجموع عدد السنوات المعكوسة، والتي  الموحدالدخل  بیانسنوي لتسلیم المشروع في  مخصص تقوم إدارة الشركة بتقدیر

یتم االنتھاء من بناء المخصص في من خاللھا یكون المخصص المأخوذ في السنوات األخیرة أكبر منھ في السنوات األولى، على إن 
مجم وع ع دد   م ن   مخص ص تس لیم المش روع   قام ت الش ركة بتغیی ر طریق ة تق دیر       2011خالل الرب ع الثال ث م ن ع ام      .2017سنة 

من ھ ف ي    أق ل والتي من خاللھا یكون المخصص المأخوذ في السنوات األخی رة   الى طریقة  مجموع عدد السنوات السنوات المعكوسة
  .وذلك تبعا لتقدیرات األدارة 2012الى سنة  2017سنة  مناالنتھاء من بناء المخصص فترة وقد تم تعدیل  ،ولىالسنوات األ

  
  ات متنوعةمخصص

ات تقدیروال قد تدفع الحقاوالتي  المؤسسة العامة لالتصاالت اتمطالبعن عملیات التقاص مع  اتمخصص تقوم إدارة الشركة بتقدیر
  .للموظفین قد تدفع الحقا بالتوظیفعن مصاریف متعلقة 

قامت إدارة الشركة بتقدیر مخصص عن إجمالي المب الغ المترتب ة عل ى اج ور الت رابط الش بكي للمكالم ات الدولی ة          2011خالل عام 
المؤسسة العامة الواردة والمنتھیة الى شبكة الخلیوي وفق مطالبة المؤسسة العامة لألتصاالت والتي قد تدفع الحقا النھاء المعلقات مع 

  .تصاالتالل
  

  استثمارات في شركات حلیفة
تظھر االستثمارات في الشركات الحلیفة ضمن المركز . الملكیةیتـم حساب اإلستثمار في الشركات الحلیفة على أساس طریقة حقوق 

في  تدنيالمالي بالتكلفة، مضافًا إلیھا تغیرات ما بعد االقتناء في حصة الشركة من صافي موجودات الشركات الحلیفة، بعد حسم أي 
 . حصة الشركة من نتائج الشركات الحلیفة الموحد الدخل بیانعكس ی. القیمة

  . ر المحققة الناتجة من المعامالت بین الشركة الحلیفة یتم استبعادھا بحدود حصة الشركة في الشركة الحلیفةالخسائر والمكاسب غی
إضافیة فیما یتعلق باستثمار  تدنيبتحدید ما إذا كان من الضروري إثبات أي خسارة  الشركة، تقوم الملكیةبعد تطبیق طریقة حقوق 

االستثمار في  تدنيفي تاریخ المركز المالي بتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على  الشركةتقوم . في شركتھا الحلیفة الشركة
كفرق بین القیمة العادلة للشركة الحلیفة وتكلفة اإلقتناء وإثبات  التدنيفي ھذه الحالة تقوم الشركة بإحتساب مبلغ . الشركة التابعة
  .بیان الدخل الموحدالمبلغ ضمن 
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  السیاسات المحاسبیة الھامة   2.6
  

  األستثمار المتوفر للبیع
بع د االعت راف األول ي،    . التك الیف المتعلق ة مباش رة بحی ازة ذل ك االس تثمار       مض افًا إلیھ ا  یسجل االستثمار المتوفر للبی ع  بالتكلف ة   

بتاریخ المركز المالي یعاد قیاس االستثمار بالقیمة العادلة، وفي حال كان ال یمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ ی تم قیاس ھا بالتكلف ة أو    
 الموح د  ال دخل  بی ان االعت راف بالتوزیع ات المس تلمة ف ي      وی تم . التكلفة المطفأة بعد طرح أیة خسائر ناتجة عن التدني ف ي القیم ة  

  .للشركة
  
  جنبیـةاألعمـالت ال

كما یعاد تحویل . بأسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء المعامالت یجري قیـد المعامالت المسجلة بالعمالت األجنبیة
 المركز المالي بیانسعار الصرف السائدة في تاریخ الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأ

إن البنود غیر النقدیة المقاسة بالتكلفة  .الدخل الموحد بیانتؤخذ جمیع الفروقات الناتجة عن عملیات التحویل إلى . الموحد
 .التاریخیة بالعمالت األجنبیة یتم تحویلھا بأسعار الصرف السائدة بتاریخ المعامالت المبدئیة

  
  تسلیم المشروعمخصص 

 
وفقًا لمبدأ مجموع عدد الس نوات المعكوس ة، والت ي م ن خاللھ ا      الموحد الدخل  بیانسنوي لتسلیم المشروع في  مخصصیتم أخذ 

یكون المخصص المأخوذ في السنوات األخیرة أكبر منھ في السنوات األولى، على إن یتم االنتھاء م ن بن اء المخص ص ف ي س نة      
2017.  

مجم وع ع دد الس نوات    م ن   مخص ص تس لیم المش روع   قام ت الش ركة بتغیی ر طریق ة تق دیر       2011خالل الربع الثال ث م ن ع ام    
من ھ ف ي    أق ل والت ي م ن خاللھ ا یك ون المخص ص الم أخوذ ف ي الس نوات األخی رة           الى طریق ة  مجم وع ع دد الس نوات     المعكوسة

لقد تم معالجة ھذا التغیر على  .2012الى سنة  2017سنة  منالمخصص االنتھاء من بناء فترة تم تعدیل  كما، السنوات األولى
 .أساس مستقبلي

 
  الموجودات الثابتة

تتضمن التكلفة النفقات المتكبدة . الك المتراكم وأي اضمحالل في القیمةھتسبالتكلفة بعد حسم االالموجودات الثابتة تدرج 
یتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زیادة المنافع اإلقتصادیة . ویتم رسملتھ الموجودات الثابتةإلستبدال أي من مكونات 

  .كمصروفاتالموحد الدخل  بیانیتم إثبات جمیع النفقات األخرى في . موجودات الثابتةالمستقبلیة المتعلقة بال
 :للموجودات التالیةیحسب االھتالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة 

  
 أجھزة حاسوب وأجھزة مكتبیة  سنوات   4
 السیارات  سنوات   5

 أثاث ومفروشات  سنوات 10

ھتالك في نھایة كل سنة مالیة وتعدل بناءا على ذلك ستم مراجعة القیم المتبقیة لألصول واألعمار اإلنتاجیة لھا وطرق اإلت
  . مستقبال كلما كان ذلك مناسبا

من حیث اإلضمحالل عندما یكون ھناك أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر  للموجودات الثابتةیتم عمل مراجعة للقیم المدرجة 
 .إلى عدم إمكانیة إسترداد القیمة المدرجة

یمة المدرجة في حالة وجود أي من ھذه المؤشرات وحیث تزید القیم المدرجة على المبلغ المقدر القابل لالسترداد یتم تخفیض الق 
  .لألصل الى القیمة القابلة لالسترداد والتي تعد األعلى من بین قیمتھا العادلة ناقصًا تكلفة البیع و القیمة المسجلة
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  المعنویةالموجودات 
  .على قیمة تراخیص الترددات وتراخیص برامج الكمبیوتر وحقوق استخدام الشبكة المعنویةتشتمل الموجودات 

بینما یتم اطفاء تراخیص برامج الكمبیوتر وحقوق  BOTسنة والتي تمثل مدة عقد الـ  15یتم إطفاء تراخیص التردد على فترة 
  .سنوات 5استخدام الشبكة على فترة 

عند شرائھا بالتكلفة وفیما بعد یتم تقییمھا بالتكلفة مطروحا منھا أیة مخصصات لإلطفاء وأیة  المعنویةیتم تسجیل الموجودات 
 المعنویةویتم اطفاء الموجودات .  الزمني لفترة محددة المعنویةیتم تقدیر عمر الموجودات .  مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا
التي عمرھا الزمني  المعنویةأما الموجودات .  الموحد الدخل بیانل ھذا العمر ویقید االطفاء في التي لھا عمر زمني محدد  خال

كذلك .  الموحد الدخل بیانالمالیة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا في  البیاناتغیر محدد فیتم مراجعة التدني في قیمتھا في تاریخ 
یجب تغییر طریقة إطفاء األصل .  لك الموجودات في نھایة كل سنة على األقلتتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق اإلطفاء لت

 غیر الملموس وعمره الزمني عند تغیر نمط استھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ  كلما كان ذلك ضروریا
ذات العمر  المعنویةإطفاء الموجودات وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كما وتعالج مصاریف 

  .مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة  الموحد الدخل بیانالمحدد في 
  
  :المرتبطة بامتیاز تقدیم الخدمات المعنویةالموجودات  -

  .ترتیبات االمتیازات الممنوحة من القطاع العام الى القطاع الخاص IFRIC 12) ( یتناول

فقط على االمتیازات التي تتحكم الجھة المانحة فیھا بتحدید استخدام  IFRIC 12الخدمات العامة، یتم تطبیق  فیما یتعلق بتقدیم
  :البنیة التحتیة، و یكون ذلك عندما

تتحكم الجھة المانحة أو تنظم الخدمات المتعلقة  بالبنیة التحتیة من حیث طبیعة ھذه الخدمات والزبائن الذین ستقدم لھم ھذه  -
  .مات وأسعارھاالخد

  .بأیة منفعة ھامة متبقیة في البنیة التحتیة عند نھایة العقد) من خالل الملكیة أو حق المنفعة أو غیر ذلك(تتحكم الجھة المانحة  -

مقابل الحق بالحصول على أجور ) بدء المصاریف الرأسمالیة(، عندما یقوم المشغل ببناء البنیة التحتیة  IFRIC 12) ( وفقًا لـ
عقود اإلنشاء، وتتم  -11من مستخدمیھا، فإن األرباح الناجمة عن عقد اإلنشاء تتم معالجتھا وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

 - 38بنیة التحتیة على أنھا مقابل أصول وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي معالجة الحق بالحصول على أجور من مستخدمي ال
  .    المعنویةاألصول 

  :و نتیجة لذلك

 .المركز المالي بیانالموجودات التي یتم استالمھا من الجھة المانحة بدون مقابل، ال یتم االعتراف بھا في  -

ة العادلة للعمل كلفة امتالك أصل غیر ملموس والذي یتم تسجیلھ عند تمثل القیم: یتم تسجیل استثمارات بدء التشغیل كما یلي -
في حالة سیریتیل موبایل تیلیكوم ، ال یوجد تمییز بین تعویضات مرحلة البناء ومرحلة التشغیل لغرض تحدید . بناء البنیة التحتیة

مكن استخدامھا لتحدید القیمة العادلة لھذین كلفة استخدام الشبكة من قبل الزبائن، ونتیجة لعدم وجود طریقة مقارنة خارجیة ی
 .   البندین، یتم االعتراف باإلیرادات خالل مرحلة االنشاء بقیمة مساویة للتكالیف التي تم تكبدھا

رار اذا تم تجدید العقد قبل نھایة مدتھ األصلیة، یتم االستم. المرتبطة بالعقد بطریقة القسط الثابت المعنویةیتم إطفاء الموجودات  -
یتم تسجیل مصروف . بإطفاء األصل غیر الملموس وفقًا للخطة األساسیة بناء على القیمة الدفتریة لألصل في تاریخ تجدید العقد

 .االطفاء ضمن ربح التشغیل تحت بند المصاریف التشغیلیة
 
 
لمخزونا  

التكالیف جمیع المصروفات المتكبدة على المخزون تمثل  .یظھر المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة المتوقع تحقیقھا أیھما أقل
حتى وصولھ إلى موقعھ وشكلھ الحالي والمتضمنة تكلفة الشراء، الرسوم الجمركیة، وتكالیف النقل على أساس المتوسط 

حتى  یحدد صافي القیمة المتوقع تحقیقھا على أساس سعر البیع التقدیري بعد حسم أي تكالیف إضافیة متوقع تحملھا .المرجح
  .إتمام البیع
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  مخصصات
ناتج عن حدث سابق وإن تكلفة تسویة اإللتزام محتملة ) قانوني أو متوقع(یتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام 

  .قیاسھا بموثوقیةویمكن 
 
 

 النقد وما في حكمھ
التدفقات النقدیة، فإن النقد وما في حكمھ یشمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصیرة األجل  بیانلغرض 

على حسابات السحب (مًا منھا التسھیالت المصرفیة خصوم من تاریخ اإلیداع والتي لھا تواریخ إستحقاق ثالثة أشھر أو أقل
 ).المكشوف

 
    إثبات اإلیراد

  .رجح أن یعود بمنافع اقتصادیة على الشركة و یمكن قیاسھا بموثوقیةمن المیتم االعتراف باإلیراد عندما یكون 
یجب تطبیق المعاییر . یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم مطروحًأ منھا أیة حسومات وضرائب ورسوم مبیعات

  :عند اإلعتراف باإلیراداتالتالیة 
  

  تقدیم الخدمات
أما رسوم وصل الخطوط الجدیدة . یتم اإلعتراف بإیراد رسوم وصل الخطوط الجدیدة للبطاقات الالحقة الدفع عند نقطة البیع

االعتراف بإیرادات للبطاقات المسبقة الدفع فیتم اإلعتراف بإیرادھا عند بدء استخدام الخط المسبق الدفع من قبل الزبون، یتم 
 تقوم الشركة في تاریخ التقاریر المالیة بتقدیر قیمة اإلیرادات الناجمة عن. خدمات االتصاالت الخلویة عندما تكتسب

یتم اإلعتراف .  الخدمات المقدمة الى الزبائن والتي لم تتم المطالبة بھا وذلك وفقًا الستخدام الزبائن الفعلي لخدمات الشركة
  .ت التعبئة للخطوط المسبقة الدفع بناء على قیمة الوحدات الفعلیة المستھلكة من قبل الزبائنبإیراد بطاقا

  
  إیرادات الفوائد

  .یتم إثبات إیرادات الفوائد عندما تستحق الفائدة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي
  

  عقود االنشاء
 سیر الثاني عشر للجنة تفسیرات معاییر التقاریر المالیةحاالت خاصة من االیرادات المعترف بھا مقابل أصول وفقًا للتف

  (IFRIC 12). الدولیة
  

مقابل الحق بالحصول على أجور ) بدء المصاریف الرأسمالیة(، عندما یقوم المشغل ببناء البنیة التحتیة  IFRIC 12وفقًا لـ 
  عقود اإلنشاء، - 11من مستخدمیھا، فإن األرباح الناجمة عن عقد اإلنشاء تتم معالجتھا وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

لبنیة التحتیة على أنھا مقابل أصول وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي و تتم معالجة الحق بالحصول على أجور من مستخدمي ا
  .    المعنویةاألصول  -38

، ال یوجد تمییز بین تعویضات بناء البنیة التحتیة وتشغیلھا لغرض تحدید إیرادات اإلنشاء، ونتیجة لعدم الشركةفي حالة 
یرادات، یتم االعتراف بإیرادات االنشاء بقیمة مساویة للتكالیف وجود طریقة مناسبة یمكن استخدامھا لتحدید القیمة العادلة لال

  .   التي تم تكبدھا
  

  ذمم مدینة
یتم عمل مخصص لالنخفاض في . إلنخفاض في قیمتھالتدرج الذمم المدینة بمبلغ الفاتورة األصلي محسومًا منھ أي مخصص 

حیث ال تستطیع الشركة ) تعرضھ لصعوبات مالیة جوھریةمثل احتمالیة عجز المدین أو ( القیمة عند وجود دلیل موضوعي 
یتم تخفیض القیم المدرجة للذمم المدینة من خالل . المبالغ  المستحقة بموجب البنود األصلیة للفاتورة أو بعض تحصیل جمیع

  . استخدام حساب المخصص
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 انخفاض قیمة الموجودات المالیة
المركز المالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض  قیمة األصل المالي أو مجموعة  بیانتقوم الشركة في تاریخ 

  .األصول المالیة
  

  الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة

في حال وجود دلیل موضوعي على تكبد خسارة ناجمة عن انخفاض في قیمة الذمم المدینة المسجلة بالقیمة المطفأة، یتم قیاس 
باستثناء خسائر (مبلغ الخسارة على أنھ الفرق بین المبلغ المسجل لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة 

أي سعر الفائدة الفعلي الذي یتم حسابھ (مخصومًا بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي ) م یتكبدھااالئتمان المستقبلیة التي ل
یتم تخفیض المبلغ المسجل لألصل من خالل مخصص الخسائر االئتمانیة ویتم االعتراف بمبلغ الخسارة ). عند االعتراف األولي

ارة انخفاض القیمة في فترة الحقة، یتم تسجیل االنخفاض أو الزیادة بتعدیل اذا انخفض أو زاد مبلغ خس. في األرباح أو الخسائر
 . المخصص

  
دلیل موضوعي على إنخفاض القیمة بشكل منفرد لألصول المالیة التي تعتبر ھامة  ھناكتقوم الشركة أوال بتقییم ما إذا كان 

وإذا حددت الشركة عدم وجود دلیل . مة بشكل منفردبشكل منفرد، وبشكل منفرد أو جماعي لألصول المالیة التي ال تعتبر ھا
  موضوعي على انخفاض القیمة ألصل مالي یتم تقییمھ بشكل منفرد، سواء كان ھامًا أم ال، تقوم بتضمین األصل في مجموعة 

ألصول المالیة ا تضمینال یتم . بشكل جماعي امن األصول المالیة ذات سمات مشابھة لمخاطر اإلئتمان ویتم تقییم انخفاض قیمتھ
التي یتم تقییم انخفاض قیمتھا بشكل منفرد والتي یتم أو یستمر اإلعتراف بخسائر ناجمة عن انخفاض قیمتھا في التقییم الجماعي 

  .النخفاض القیمة
  

 طبھبوبشكل موضوعي بحدث معین وقع بعد اإلعتراف  الھبوطالقیمة، في فترة الحقة، و كان یمكن ربط  ھبوطإذا انخفض مبلغ 
وال ینتج عن عملیة العكس تجاوز المبلغ المسجل لألصل المالي لما . القیمة المعترف بھا سابقا ھبوطالقیمة، یتم عكس خسارة 

ویتم االعتراف . القیمة ھبوطالقیمة في التاریخ الذي یتم فیھ عكس  بھبوطكانت ستكون علیھ التكلفة المطفأة لو لم یتم اإلعتراف 
  .رباح أو الخسائربالقید المعاكس في األ

  
یتم تقدیر انخفاض قیمة الذمم المدینة عند وجود دلیل موضوعي على عدم قدرة الشركة على تحصیل المبالغ المدینة ضمن 

ویتم تخفیض قیمة الذمم ). كما في حالة إفالس المدین أو تعرضھ لصعوبات مالیة ھامة(الشروط األصلیة الواردة في الفاتورة 
الدیون التي انخفضت قیمتھا عندما یتم تقییمھا على أنھا شطب یتم .  وین مؤونة دیون مشكوك في تحصیلھاالمدینة من خالل تك
  .غیر قابلة للتحصیل

 
  

  ذمـم دائنـة ومستحقـات
قبل  یتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بھا من

  .المورد
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  اإلعتـراف بالموجـودات والمطلـوبات المالیـة الغات
 

  الموجودات المالیة
)  شابھةتاألصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالیة مأو عندما یكون ممكنًا، جزء من (یتم الغاء اإلعتراف باألصل المالي 

  :عندما
  

  .ال یعود للشركة حق في استالم التدفقات النقدیة من ھذا األصل -
عندما تقوم الشركة بتحویل الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل أوالتزمت بدفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل  -

قامت بشكل جوھري بتحویل المخاطر والمنافع ) أ: الى طرف ثالث بموجب اتفاقیة تحویل، وإما مباشرة وبدون أي تأخیر 
لم تقم بتحویل أو االحتفاظ بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوھري ولكنھا نقلت ) المرتبطة باألصل أو ب

 .قدرتھا على التحكم بإدارة األصل
  

ستالم التدفقات النقدیة من األصل أو التزمت باتفاقیة تحویل ولم تقم بتحویل المخاطر والمنافع عندما تقوم الشركة بتحویل الحق في ا
المرتبطة باألصل بشكل جوھري ولم تنقل قدرتھا على التحكم بإدارة األصل، یتم اإلعتراف باألصل الى حد مشاركتھا المستمرة في 

یتم قیاس األصل المستبعد وااللتزام المرتبط بھ على أساس . لمرتبط بذلكفي ھذه الحالة، تقوم الشركة بتسجیل االلتزام ا. األصل
  .یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھا الشركة

  
یتم قیاس المشاركة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقیمة الدفتریة لألصل أو أكبر مقابل قد یطلب من الشركة 

  .أقل تسدیده الى طرف ثالث أیھما
  

  المطلوبات المالیة
عندما یستبدل التزام مالي قائم بآخر من نفس الدائن . یتم الغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم إلغاء أو انھاء صالحیة االلتزام

ألصلي بشروط مختلفة بشكل جوھري، أو عندما تتغیر شروط االلتزام القائم بشكل جوھري یتم الغاء اإلعتراف بااللتزام ا
 .الموحدالدخل  بیانواإلعتراف بااللتزام الجدید، ویتم تسجیل الفرق بین القیمة الحالیة لاللتزام األصلي واإللتزام الجدید في 

  
  

  ضریبــة الدخــل
ة یتم قیاس الموجودات والمطلوبات الحالی.  تقوم الشركة بتكوین مخصص ضریبة الدخل بما یتوافق مع القوانین المالیة السوریة

إن معدالت .  المتعلقة بضریبة الدخل للفترة الحالیة والفترات السابقة بناًء على المبلغ المتوقع استرداده أو دفعھ للجھات المالیة
 المركز المالي بیانكما في تاریخ  الساریةوقوانین ضریبة الدخل المستخدمة الحتساب مبلغ مخصص ضریبة الدخل ھي تلك 

  .الموحد

لة ھي الضرائب المتوقع دفعھا أو استردادھا نتیجة الفروقات الزمنیة المؤقتة بین قیمة الموجودات أو المطلوبات إن الضرائب المؤج
یتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام .  المالیة والقیمة التي یتم احتساب الربح الضریبي على أساسھا البیاناتفي 

ي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا عند تسویة االلتزام الضریبي المركز المال بیانكما في تاریخ 
  .الموحد المركز المالي بیانفي تاریخ  الساریةأو تحقیق الموجودات الضریبیة المؤجلة وبناء على القوانین 

المركز المالي ویتم تخفیضھا في حالة توقع عدم إمكانیة االستفادة  بیانیتم مراجعة رصید الموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریخ 
  .من تلك الموجودات الضریبیة جزئیًا أو كلیًا

 
 

  األربـاح الموزعـة على األسھـم العـادیـة
علیھا من قبل یتم إثبات األرباح الموزعة على األسھم العادیة كالتزام على الشركة وتطرح من حقوق الملكیة عندما تتم الموافقة 

  .الھیئة العامة للمساھمین
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 معلومات القطاعات .3
  

ألغراض اإلدارة یتم تنظیم الشركة وفقا لوحدات األعمال بناءا على األنشطة التشغیلیة للشركة، وتنقسم إلى ثالثة قطاعات تشغیل 
  :على النحو التالي

  
  الخطوط الحقة الدفع •
  الخطوط مسبقة الدفع •
  الجیل الثالث وخدمات االنترنت وأخرى •

ویتم تقییم أداء كل . تراقب اإلدارة نتائج تشغیل وحدات األعمال كل على حدة التخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء
فة عن قیاس تقاس بأسالیب مختل -كما یوضح الجدول التالي –قطاع بناًء على أرباح أو خسائر التشغیل والتي فى بعض الحاالت 

  . الموحدة المالیة البیاناتالربح والخسارة في 

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

  الخطوط المسبقة الدفع  الخطوط الالحقة الدفع  2011

الجیل الثالث 
  وخدمات االنترنت
  المجموع  غیر موزعةأخرى   وخدمات أخرى

  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  
            

  55,458,131,567  -  1,041,276,569  39,857,688,781  14,559,166,217 إجمالي اإلیرادات
  (172,210,337)  -  (17,194,000)  (22,213,956)  (132,802,381)  خصم مبیعات

 حصة المؤسسة العامة
  (26,273,702,686)  -  (430,686,108)  (18,995,611,732)  (6,847,404,846)  لإلتصاالت من اإلیرادات  

  (12,001,522,379)  -  (995,317,240)  (7,309,860,779)  (3,696,344,360) مصاریف التشغیل 
       

  17,010,696,165  -  (401,920,779)  13,530,002,314  3,882,614,630 مجمل الربح
            

  (1,525,742,535)  -  (14,087,174)  (1,256,526,651)  (255,128,710) مصاریف البیع والتسویق 
  (4,468,442,331)  -  (74,254,856)  (3,006,650,968)  (1,387,536,507) المصاریف اإلداریة

  (314,609,841)  -  (5,836,019)  (206,965,626)  (101,808,196)  استھالكات 
أخرى إیرادات و مصاریف
  (2,710,635,764)  -  (21,461,649)  (2,021,236,262)  (667,937,853) بالصافي

           
  7,991,265,694  -  (517,560,477)  7,038,622,807  1,470,203,364 ربح التشغیل

            
  1,120,041,445  1,120,041,445  -  -  - إیرادات الفوائد

  خسائرحصة الشركة من 
  (2,013,260)  (2,013,260)  -  -  - االستثمار في شركة حلیفة  

            
  9,109,293,879  1,118,028,185  (517,560,477)  7,038,622,807  1,470,203,364 الربح قبل الضریبة

  (1,644,652,141)  (1,644,652,141)       ضریبة الدخل
       

  7,464,641,738  (526,623,956)  (517,560,477)  7,038,622,807  1,470,203,364 السنةصافي ربح 
        

 5,521,009,326      مصاریف الرأسمالیة
 طفاءاتاالستھالكات والا
  5,372,144,343      ضمحاللاالو   
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 )تتمة(معلومات القطاعات    .3
 

  الخطوط المسبقة الدفع  الخطوط الالحقة الدفع  2010

الجیل الثالث 
وخدمات االنترنت 

  المجموع  أخرى غیر موزعة  وخدمات أخرى
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  
            

  54,048,589,842  -  1,074,388,415  36,395,511,138 16,578,690,289 إجمالي اإلیرادات
  (340,870,127)  -  (15,236,340)  (193,449,664)  (132,184,123)  خصم مبیعات

 المؤسسة العامةحصة 
  (25,374,527,872)  -  (456,658,583)  (17,216,647,559)  (7,701,221,730)  لإلتصاالت من اإلیرادات  

  (11,379,315,913)  -  (861,735,515)  (6,678,223,727)  (3,839,356,671) مصاریف التشغیل 
       

  16,953,875,930  -  (259,242,023)  12,307,190,188  4,905,927,765 مجمل الربح
            

  (1,481,265,442)  -  (15,000,176)  (1,166,661,462)  (299,603,804) مصاریف البیع والتسویق 
  (4,397,236,856)  -  (84,920,515)  (2,851,293,012)  (1,461,023,329) المصاریف اإلداریة

  (343,718,330)  -  (14,204,924)  (195,113,011)  (134,400,395)  استھالكات 
إیرادات أخرى و مصاریف
  (565,511,689)  -  (11,241,352)  (380,807,104)  (173,463,233) بالصافي

           
  10,166,143,613  -  (384,608,990)  7,713,315,599  2,837,437,004 ربح التشغیل

            
 694,299,513  694,299,513  -  -  - إیرادات الفوائد

 خسائر انخفاض قـیمـة
  (640,782,280) (640,782,280)  -  - - االستثمار المتوفر للبیع    

 حصة الشركة من أرباح
  1,075,642  1,075,642  -  -  - االستثمار في شركة حلیفة

            
  10,220,736,488  54,592,875  (384,608,990)  7,713,315,599  2,837,437,004 الربح قبل الضریبة

  (1,751,422,325)  (1,751,422,325) - - - ضریبة الدخل
       

  8,469,314,163  (1,696,829,450)  (384,608,990)  7,713,315,599  2,837,437,004 سنةصافي ربح ال
        
        

 3,598,759,942      مصاریف الرأسمالیة
 طفاءاتاالستھالكات والا
  4,628,645,255      ضمحاللاالو   

        
  

  .لإلتصاالت من اإلیرادات  المؤسسة العامةالتخضع الى حصة  ISPت خدمات االنترنان إیرادات 
  

تم توزیع المصاریف الفعلیة یو ،في تحقیق إیرادات الشركة ككل قطاعلمصاریف المشتركة على أساس نسبة مشاركة كل یتم توزیع ا
 .تعود الیھ الذي قطاعالالخاصة بكل نوع من أنواع اإلیرادات بشكل مباشر على 
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 اإلیـرادات صافي .4

 
2010  2011  

  لیرة سوریة  لیرة سوریة
     

 إیرادات الحقة الدفع 14,559,166,217  16,578,690,289
 إیرادات مسبقة الدفع 39,857,688,781  36,395,511,138

 إیرادات الجیل الثالث واالنترنت  948,382,389  982,759,496
 إیرادات بیع مودمات 92,894,180  91,628,919

 خصم مبیعات (172,210,337)  (340,870,127)
53,707,719,715  55,285,921,230  

  
  
 مصـاریـف مباشرة أخرى .5
  

2010  2011  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
 )12اإلیضــاح (مصروف إطفاء الموجودات المعنویة  3,994,627,089  4,171,959,275

  )12اإلیضــاح ( إضمحالل الموجودات المعنویة 1,062,907,413  112,967,650
 مصاریف بنى تحتیة وأخرى 1,707,292,153  1,825,162,187

 إیجارات وتأمین 849,588,919  763,155,874
 صیانة 1,292,622,435  850,752,789
 األخرىمصاریف الترابط مع شركات  462,147,496  480,555,134
 تكلفة الدعم وبطاقات ھواتف المشتركین والشحن المباعة 140,277,175  187,001,742

8,391,554,651  9,509,462,680  
  

لیرة  112,967,650( 2011 األول كانون 31المنتھیة في  للسنةلیرة سوریة   1,062,907,413بلغت خسائر االضمحالل 
إلى  حقوق استخدام الشبكةوالمتمثلة في خفض قیمة بعض الموجودات المكونة ل) 2010األول  كانون 31سوریة  للسنة المنتھیة في 

یعتمد المبلغ ". مصاریف مباشرة أخرى"ضمن بند الموحد  وقد تم االعتراف بتلك الخسائر في بیان الدخل. القیمة القابلة لالسترداد
حیث ان الموجودات المضمحلة لم تعد قادرة . ویتم تحدیده وفقا لمستوى وحدة تولید النقد االستعمال قیدعلى القیمة  القابل لالسترداد
      .على تولید النقد

  
  
  
 مصـاریف البیـع والتسـویق .6
  

2010  2011  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
 عموالت الموزعین 1,007,226,269  979,902,048
 دعایة وإعالن 465,945,993  447,088,730

 أخرى 52,570,273  54,274,664

1,481,265,442  1,525,742,535  
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  المصـاریـف اإلداریـة .7
 

2010  2011  
سوریةلیرة    لیرة سوریة  

    
)30إیضاح ( أتعاب اإلدارة  1,935,007,243  1,879,770,190  

 رواتب وأجور ومكافآت 1,044,762,134  971,905,946
)24إیضاح ( مخصص عن بدالت منافع الموظفین -  152,601,967  
 سفر وإقامة وبرید 135,131,751  114,018,564
 إیجارات ومنافع 324,036,005  302,471,073

 أتعاب مھنیة ودراسات وأبحاث واستشارات 51,763,286  81,874,157
)19إیضاح ( مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 393,935,808  149,078,787  

)17إیضاح ( مخصص قطع غیار بطیئة الحركة 60,766,766  85,850,795  
 حمایة و نظافة 32,333,799  31,476,892
ومطبوعات ومواد مختلفة ةقرطاسی 17,919,691  14,406,705  
 رسوم بنكیة ورسوم كفالة بنكیة 28,479,766  26,774,726
 صیانة 43,649,433  32,322,614
 رسوم حكومیة 47,317,796  26,313,084
 تدریب 12,349,580  21,874,143
 تأمین 38,299,941  23,792,551
 تبرعات 3,280,569  3,196,679

 أخرى 299,408,763  479,507,983
4,397,236,856  4,468,442,331  

 
 
  
  أخـرى بالصـافي إیـراداتو مصاریف .8
  

2010  2011  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
فروق قطعأرباح  646,868,876  87,441,635  

 تحصیل من مصاریف مختلفة علیھا 3,000,000  10,000
 مصاریف مختلفة أخرى (212,973,812)  (119,945,838)
)23إیضاح ( مخصص تسلیم المشروع (1,411,890,894)  (185,327,083)  

)24إیضاح (إجور الترابط الدولیة الواردة مخصص  (1,592,363,667)  -  
)24إیضاح ( عملیات التقاصمخصص  (143,276,267)  (347,690,403)  
الشبكةإيرادات عقد إنشاء  4,592,065,382  3,134,570,505  

)3,134,570,505(  تكاليف عقد إنشاء الشبكة (4,592,065,382)  

(565,511,689)  (2,710,635,764)  
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  ضریبـة الدخـل .9
  

  .2011األول  كانون 31المنتھیة في  سنةلل  %14تم احتساب ضریبة الدخل على األرباح بمعدل 
  

  :كما یليان الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي 
 

 2011 2010 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

  1,159,542,877    1,701,621,832 الرصید في بدایة السنة
  1,532,868,115   1,632,663,378  مصروف ضریبة الدخل عن السنة

  218,554,210    11,988,763 مصروف ضریبة الدخل عن سنوات سابقة
 (1,209,343,370)  (1,683,374,216) الضریبة المدفوعة خالل السنة

  1,701,621,832    1,662,899,757  الرصید في نھایة السنة
 
 

  :إن العالقة بین الربح الضریبي والربح المحاسبي مفصلة كما یلي
 

 2011  2010 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 10,220,736,488  9,109,293,879 الدخل الموحد  بیانالربح المحاسبي قبل الضریبة في 
     

  للوصول المصاریف واالیرادات غیر الخاضعة للضریبة  تتعدیال
 333,252,726  1,895,904,007  للربح الضریبي 
     

 10,553,989,214  11,005,197,886  الربح الضریبي
     

 %14  %14 معدل ضریبة الدخل
    

 1,477,558,490  1,540,727,704  سنةمصروف ضریبة الدخل عن ال
     

 55,309,625   91,935,674 الفوائد المصرفیة   ضریبة ریع رؤوس األموال عن ایرادات: یضاف 
     

 1,532,868,115  1,632,663,378 الدخل الموحد  بیانمصروف ضریبة الدخل الموضح في 
     

  
وقد قامت  2005الى  2001تعود للسنوات من ضریبیة  اتفروق ھانتج عنوتم إجراء مراجعة ضریبیة من قبل الدوائر المالیة 

 .زالت منظورة لدى وزارة المالیة إلى اللجان الضریبیة والتي ال قاتالشركة بتقدیم االعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفرو
  .)المطالبات الضریبیة – 31اإلیضاح (
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  للسھم في األرباح العائد الى مساھمي الشركة  النصیب األساسي .10

  
 2011  2010 

    
       

 8,469,318,450    7,464,620,825  )لیرة سوریة(العائد الى مساھمي الشركة  سنةربح ال
       

 134,000,000   134,000,000 (*) سنةالوسطي المرجح لعدد االسھم خالل ال
      

  مساھمي الشركة من ربحللسھم العائد الى  النصیب األساسي
  63.20  55.71  )لیرة سوریة لكل سھم( سنةال 
  

المقارنة حیث تمت زیادة رأس المال من خالل تخصیص جزء من  لسنةتم إعادة احتساب وسطي عدد األسھم قید التداول (*) 
   .21في اإلیضاح رقم  بینكما ھو م المحققةاألرباح المدورة 

  
مطابق للنصیب األساسي للسھم لعدم إصدار الشركة أدوات قد یكون لھا تأثیر على نصیب  سنةربح الإن النصیب المخفض للسھم من 

  .السھم في الربح عند تحویلھا
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  المـوجـودات الـثابتــةصافي    .11

 
  :ھي كما یلي 2011 كانون األول 31 المنتھیة في السنةخالل الموجودات الثابتـة إن حركة 

 

 أخرى  اإلجمالي
  

  السیارات  أثاث ومفروشات
أجھزة حاسوب 
 وأجھزة مكتبیة

 
 

  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    661,535,241  17,013,138  29,223,865  9,924,536   717,696,780

 اإلستبعادات     (101,037,870)  (27,075,106)  (7,869,525)  (5,000,000)  (140,982,501)
   2011 كانون األول 31الرصید في      3,223,649,666   261,568,550  138,558,608  46,724,536  3,670,501,360

          
  :االھتالكـات         

  2011كانون الثاني  1الرصید في     2,219,716,506  246,564,117  60,541,559    -  2,526,822,182
 اإلضافات    291,227,788  10,915,245  12,466,808  -  314,609,841

 اإلستبعادات    (97,716,948)  (27,075,106)  (5,978,887)  -  (130,770,941)
   2011كانون األول  31الرصید في     2,413,227,346  230,404,256  67,029,480  -  2,710,661,082

          
 :صافي القیمة الدفتریة         

  2011 األولكانون  31في      810,422,320   31,164,294   71,529,128    46,724,536   959,840,278
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  )تتمة( صافي المـوجـودات الـثابتــة   .11
  

 :ھي كما یلي 2010األول   كانون 31المنتھیة في  السنةإن حركة الموجودات الثابتـة خالل 
 

 اإلجمالي
 

 أخرى
  

 أثاث ومفروشات
 

 السیارات
أجھزة حاسوب وأجھزة  

 مكتبیة
 

     
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة

          
  :التكلفـة         

  2010كانون الثاني  1الرصید في     2,456,526,993  259,552,041  113,827,932    -  2,829,906,966
 اإلضافات    231,001,120  17,530,825  17,425,371  41,800,000   307,757,316
 اإلستبعادات     (24,375,818)  (5,452,348)  (14,049,035)  -  (43,877,201)

   2010األول  كانون 31الرصید في      2,663,152,295   271,630,518  117,204,268  41,800,000  3,093,787,081
          
  :االھتالكـات         

  2010كانون الثاني  1الرصید في     1,917,202,482  244,095,828  56,930,776    -  2,218,229,086
 اإلضافات    324,660,756  7,920,637  11,136,937  -  343,718,330
 اإلستبعادات    (22,146,732)  (5,452,348)  (7,526,154)  -  (35,125,234)

   2010األول  كانون 31الرصید في     2,219,716,506  246,564,117  60,541,559  -  2,526,822,182
          
 :صافي القیمة الدفتریة         

 2010األول   كانون 31في      443,435,789   25,066,401   56,662,709    41,800,000   566,964,899
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  المعنویةودات ـوجـالمصافي    .12

 
:ھي كما یلي 2011 األول كانون 31المنتھیة في السنة  خالل المعنویةوجودات إن حركة الم  

 

  تراخیص البرامج  اإلجمالي
ومزود تراخیص  التردد 

 حقوق استخدام الشبكة   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      4,592,065,382  1,000,000  328,288,529  4,921,353,911
 استبعادات      (743,706,331)  -  -  (743,706,331)

 2011 األول كانون 31الرصید في      43,511,682,739  1,503,000,000  874,642,416  45,889,325,155
          
 و االضمحالل االطفاءات         

 2011كانون الثاني  1الرصید في      29,929,415,718  569,652,105  326,259,488  30,825,327,311 :
 )5اإلیضاح ( اإلضافات     3,682,020,700  144,569,370  168,037,019  3,994,627,089
  )5اإلیضاح (االضمحالل      1,062,907,413  -  -  1,062,907,413
  استبعادات     (509,048,712)  -  -  (509,048,712)

 2011األول كانون 31الرصید في      34,165,295,119  714,221,475  494,296,507  35,373,813,101
          
 :صافي القیمة الدفتریة        

   2011األول  كانون 31في      9,346,387,620  788,778,525  380,345,909  10,515,512,054
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  )تتمة( صافي المـوجـودات المعنویة   .12

 
:ھي كما یلي  2010األول  كانون 31المنتھیة في السنة إن حركة الموجودات المعنویة خالل   

 

 اإلجمالي
 

 تراخیص البرامج
تراخیص  التردد ومزود  

 اإلنترنیت
 

 حقوق استخدام الشبكة 
   

      
سوریةلیرة   لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة     

 :التكلفة         
  2010كانون الثاني  1الرصید في      36,563,270,473  1,252,000,000  447,248,711  38,262,519,184

 اإلضافات      3,134,570,505   250,000,000  99,105,176  3,483,675,681
 استبعادات      (34,517,290)   -   -  (34,517,290)

 2010األول  كانون 31الرصید في      39,663,323,688  1,502,000,000  546,353,887  41,711,677,575
          
 : و االضمحالل االطفاءات         

  2010كانون الثاني  1الرصید في      25,910,522,201  457,149,797  201,388,815  26,569,060,813
 )5اإلیضاح (  اإلضافات     3,934,586,294  112,502,308  124,870,673  4,171,959,275

  )5اإلیضاح (االضمحالل      112,967,650  -  -  112,967,650
  استبعادات     (28,660,427)  -   -  (28,660,427)

 2010األول  كانون 31الرصید في      29,929,415,718  569,652,105  326,259,488  30,825,327,311
          
 :صافي القیمة الدفتریة        

  2010 األول  كانون 31في      9,733,907,970  932,347,895  220,094,399  10,886,350,264
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 موجودات ثابتة قید التثبیت   .13
 

لكنھا لم ، وسنةكیتھا إلى الشركة خالل الانتقلت ملو غلبعلى األمن موردین خارجیین  اء معظمھاتم شر موجودات ثابتةعلى تشتمل 
  .سنةفي نھایة الالتشغیل والتركیب وتستكمل إجراءات التخلیص الجمركي 

  
  

  تأمینات نقدیة    .14
  

ملیون  18 أحد البنوك مقابل كتاب الكفالة الصادر لصالح المؤسسة العامة لالتصاالت بقیمة لدىیمثل ھذا البند أرصدة تأمینات نقدیة 
  .الموقعة مع المؤسسة  BOT )تحویل –تشغیل  –بناء (دوالر أمریكي بموجب اتفاقیة 

  
  

  استثمار متوفر للبیع   .15
  

بواق ع   ش ركة مس اھمة یمنی ة مقفل ة     ،واي لإلتص االت  اس ھم عادی ة غی ر مدرج ة بأس واق مالی ة ف ي ش ركة        تمتلك الشركة اس تثمار ف ي   
وھدف ھ ذه الش ركة والت ي تعتب ر ثال ث       یةالیمنالعربیة جمھوریة الفي   دوالر امیركيملیون  250من رأسمالھا والبالغ %  11.85

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

ویقتض ي التقی یم أن تق وم اإلدارة بعم ل     . دی ة تقدیر القیمة العادلة لألسھم العادیة غیر المدرجة باستخدام نموذج خص م الت دفقات النق  تم 
تقی یم اإلحتم االت الخاص ة بالتق دیرات المختلف ة       ی تم . افتراضات معینة حول مدخالت النموذج بما فى ذلك مخاطر االئتمان والتقلبات

لش ركة بتق دیر القیم ة العادل ة     قام ت ا  .بصورة معقولة ویتم استخدامھا فى تقدیر اإلدارة للقیمة العادلة لتلك االستثمارات غیر المدرجة
خ الل ع ام    تخف یض كام ل الرص ید المتبق ي م ن قیم ة اإلس تثمار       وت م   2010األول  كانون 31كما في  لألسھم العادیة غیر المدرجة 

  .لیرة سوریة 640,782,280 مبلغ 2010األول  كانون 31للسنة المنتھیة في خسارة انخفاض قـیمـة االستثمار بلغت  لقد .2010
  .صفًرا 2011و 2010كانون الثاني  31وبذلك اصبحت صافي القیمة الدفتریة لالستثمار كما في 

  
  

  استثمار في شركة حلیفة   .16
  

وھي شركة محدودة المسؤولیة . من رأسمالھا% 24یمثل ھذا البند االستثمار في الشركة السوریة األلمانیة لالتصاالت، بواقع 
، وتھدف الشركة إلقامة منشأة لصناعة أجھزة شبكات االتصال الرقمیة المتكاملة 2003نیسان  3بتاریخ  5707مسجلة تحت رقم 

ISDN یة وأجھزة شبكات النفاذ الالسلكWLL بأنواعھا.  
  

  :وقد كان ملخص البیانات المالیة للشركة الحلیفة كانت كالتالي
  2011  2010 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  
       

       :حلیفةالشركة بالالمركز المالي الخاص 
 228,553,813   224,817,796  الموجودات
  (102,312,199)    (106,964,765)  المطلوبات

  126,241,614    117,853,031  حقوق المساھمین
        

  30,297,988    28,284,728  من صافي حقوق المساھمین%) 24(حصة الشركة 
        

        :حلیفةالشركة بالالخاص  )الخسارة( اإلیراد والربح
  831,290,061    445,845,179 صافي اإلیرادات

  5,445,061    (23,867,063) السنةربح ) خسارة( صافي
        

  1,306,815    (5,728,095)  الربح) الخسارة(من صافي %) 24(حصة الشركة 
        

  )231,173(    3,714,835  تعدیالت سنوات سابقة
        

  1,075,642    (2,013,260)  الربح) الخسارة(من صافي %) 24(حصة الشركة صافي 
  



    مغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

  2011األول  كانون 31
 

  

27 

 مخــزون   .17
  

2010  2011   
   لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
 قطع غیار   665,305,955  324,080,698

 اشتراكات مدفوعة مقدمًا/ بطاقات ھواتف   18,522,443  28,187,201

 اشتراكات الحقة الدفع / بطاقات ھواتف   5,484,869  11,526,879

 )مودم(أجھزة الجیل الثالث   66,572,946  40,322,605

 بطاقات شحن  1,695,805  24,851,880

 بطاقات في الطریق  16,378,020  50,257,303

 قرطاسیة ومواد أخرى  87,077,565  50,514,488

529,741,054  861,037,603   
 مؤونة مخزون بطيء الحركة: ناقصًا  (269,910,580)  (209,143,814)

320,597,240  591,127,023   
  

  :یلي كما ھي  الحركة بطيء مخزون مؤونة حركة إن
  

2010  2011   
   لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
  السنةالرصید في بدایة    209,143,814  123,293,019

)7إیضاح (  مخصص السنة  60,766,766  85,850,795  
السنةالرصید في نھایة   269,910,580  209,143,814  

 
  

  اخرىأرصـدة مدینـة    .18
  

2010   2011   
   لیرة سوریة  لیرة سوریة

        
 إیجارات مدفوعة مقدمًا   672,624,006  410,607,950

 دفعات مقدمة   1,789,010,544  2,507,101,010
 إعالنات مدفوعة مقدمًا   107,322,935  40,715,711
 مصاریف صیانة مدفوعة مقدمًا   12,716,624  10,022,374

 إیرادات فوائد مستحقة   348,224,192  175,857,892
  أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة    148,214,386  28,534,637
  أقساط تأمین مدفوعة مقدمًا   5,113,959  2,916,146

 أجور الوصالت المكرویة المدفوعة مقدما   29,668,756  25,845,896
 أخرى   807,079,862  597,170,417

3,798,772,033  3,919,975,264   
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  ذمــم مدینــة   .19
  

2010  2011   
   لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
 المستحق من الزبائن   2,354,906,027  2,138,049,631
 (*)الدیون المشكوك في تحصیلھا : ناقصًا  (910,379,848)  (685,190,098)
1,452,859,533  1,444,526,179   

     
 المستحق من شركات التجوال  208,038,879  224,558,068
 (**)الدیون المشكوك في تحصیلھا : ناقصًا  (205,700,156)  (36,954,098)
187,603,970  2,338,723    

      
      

  أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة   157,691,404  165,907,742
 المستحق من الموزعین  77,588,873  78,852,707

 أخرى  87,656,767  137,798,758
2,023,022,710  1,769,801,946    

  
 90 ع ن  أعمارھا تزید التي الزبائن أرصدة من% 100 بنسبة بتحصیلھا مشكوك دیون مؤونة تكوین على الشركة سیاسة تنص(*) 
  .یومًا

 
 تزی  د الت  ي ش  ركات التج  وال أرص  دة م  ن% 100 بنس  بة بتحص  یلھا مش  كوك دی  ون مؤون  ة تك  وین عل  ى الش  ركة سیاس  ة ت  نص(**) 

  .یومًا 90 عن أعمارھا
 
  :یلي كما ھي من شركات التجوال و من الزبائن بتحصیلھا المشكوك الدیون مخصص حركة إن

2010  2011   
   لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
  السنةالرصید في بدایة    722,144,196  573,065,409
 )7إیضاح (  مخصص السنة  393,935,808  149,078,787
 السنةالرصید في نھایة   1,116,080,004  722,144,196

  
:یوضح الجدول التالي أعمار أرصدة الزبائن  

  

 القیمــــةمسـتحقـة و غــیر متدنیــة 
  غير مستحقة  

 وغير متدنية القيمة
 

  اإلجمالي
الى  90من 

  یوم 120
الى  60من 

  یوم 90
الى  30من 

  یوم 60
الى  0من 
 یوم 30

    

  ألف
  ألف  لیرة سوریة

 لیرة سوریة
  ألف 

 لیرة سوریة
  ألف 

 لیرة سوریة
  ألف 

 لیرة سوریة
  ألف 

 لیرة سوریة
  

1,444,526  -  59,121  99,169  753,098   533,138  2011 
1,452,860  -  39,287  63,046  812,978   537,549  2010 
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  ودائــع لدى البنـوكنقـد و   .20
 

2010   2011  
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
 وشیكات برسم التحصیل نقد في الصندوق 643,990,589  554,083,044

 لدى البنوك دائعوونقد  25,618,380,259  18,796,584,409
19,350,667,453  26,262,370,848  

 
  :، یتكون النقد وما في حكمھ من المبالغ التالیةغرض إعداد بیان التدفقات النقدیةل

  
2010   2011  

  لیرة سوریة  لیرة سوریة

 
   

  
 نقد في الصندوق ولدى البنوك  4,948,301,949   4,581,597,182
أقل او ثالثة أشھر  التي تستحق خاللودائع لدى البنوك   15,127,393,419   8,701,149,102  

13,282,746,284  20,075,695,368  
  
  

 رأس المال المدفوع   .21
  

من  الشركة، زیادة رأسمال 2011حزیران  9في اجتماعھا المنعقد بتاریخ  للشركةقررت الجمعیة العامة غیر العادیة 
لیرة سوریة، عن طریق ضم جزء من األرباح المدورة المتراكمة من  3,350,000,000لیرة سوریة إلى  1,675,000,000

 .السنوات السابقة إلى رأس المال

تموز  24م بتاریخ /90وبعد التقدم بطلب الموافقة على الزیادة إلى ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة، صدر القرار رقم 
  .لیرة سوریة للسھم الواحد 25ملیون سھم بقیمة اسمیة تبلغ  67والبالغ عددھا  الشركة، القاضي باعتماد أسھم زیادة رأسمال 2011

سیریتل موبایل شركة وَتقرر توزیع األسھم المذكورة كأسھم مجانیة على المساھمین المسجلین في سجل المساھمین الصادر عن 
نھایة الیوم الخامس عشر من تاریخ اعتماد الھیئة لألوراق ( 2011آب  7نھایة یوم األحد الواقع في في مغفلة المساھمة التیلیكوم 

 .كٌل بحسب نسبة مساھمتھ في رأس المال أي بواقع سھم واحد عن كل سھم) المالیة المذكورة 
 

للسھم الواحد، وبقیمة إجمالیة تبلغ  لیرة سوریة 25بقیمة اسمیة تبلغ 134,000,000  الشركةوبذلك یصبح العدد اإلجمالي ألسھم 
لیرة سوریة  1,675,000,000 : 2010 األول كانون 31( 2011األول كانون 31لیرة سوریة كما في  3,350,000,000

  .)لیرة سوریة لكل سھم 25سھم بقیمة اسمیة تعادل  67,000,000مقسم الى 
  
  

  االحتیاطیات   .22
  

  االحتیاطي اإلجباري
من أرباحھا الصافیة لتكوین االحتیاطي اإلجباري و لھا أن توقف ھذا االقتطاع % 10وفقًا لقانون الشركات، على الشركة أن تقتطع 

إذا بلغ ھذا االحتیاطي ربع رأس المال إال أنھ یجوز بموافقة الھیئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع ھذه النسبة حتى یبلغ مجموع 
كانون األول  31( رأسمال الشركة ربعإن الرصید الحالي لالحتیاطي یساوي . ا االحتیاطي كامل رأسمال الشركةاالقتطاعات لھذ

 النظام في المحدد للربح االدنى الحد لتأمین االدارة مجلس قبل من االجباري االحتیاطي یستعمل ).نصف رأس المال:  2010
  .المنتظرة وغیر االستثنائیة الظروف لمواجھة أو الحد ھذا بتأمین الشركة ارباح فیھا تسمح ال التي السنوات في وذلك االساسي

  
  ختیاريإلاالحتیاطي ا

لیرة سوریة بحیث یصبح  407,100,431تخصیص مبلغ  2007أیار 24أقرت الھیئة العامة في اجتماعھا العادي المنعقد في 
كانون  31( رأسمال الشركة نصفإن الرصید الحالي لالحتیاطي یساوي . لیرة سوریة 1,675,000,000االحتیاطي االختیاري 

 أن العامة وللھیئة العامة الھیئة أو االدارة مجلس یقرره لما وفقا االختیاري طياالحتیا یستعمل ).كامل رأس المال:  2010األول 
  .لمساھمینل كارباح منھ جزء أي أو منھ المستعمل غیر الجزء توزیع تقرر
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   مخصص تسلیم المشروع   .23
  

ن ملكیة إف ،)اإلدارة(والمؤسسة العامة لالتصاالت  الشركةالموقعة ما بین ) ویلحت ،تشغیل ،بناء(الـ من اتفاقیة ) 8(وفقًا للبند 
. 2017لعام أي  عامًا اعتبارًا من تاریخ المباشرة 15المشروع ستؤول لإلدارة دون أي تكالیف في نھایة اتفاقیة العقد والذي مدتھ 

باالستثمار لخمسة سنوات أخرى بما ن المشروع كامل الجاھزیة وبوضع یسمح أكما سیتم ھذا التحویل وفقاًً لشرط محدد ینص على 
ن كفالة إعلیھ ف اوبناًء. في ذلك كل المواصفات الفنیة والقدرات المضافة لمعدات شبكة االتصاالت الخلویة لدى التحویل لإلدارة

الیة وإصدار خر تقاریر ماملیون دوالر أمریكي سیتم االحتفاظ بھا حتى إصدار  50بمبلغ  14التسلیم التي سیتم تسلیمھا في السنة 
 ،في ظل ممارسة األعمال الحالیة في سوریة ، كما أفاد مستشار الشركة القانوني .شھادة الموافقة الفنیة على تحویل المشروع لإلدارة

ولذلك فقد . أنھ من غیر المحتمل أن تكون الشركة قادرة على استرداد كفالة التسلیم دون ان یكون ھنالك قرار محكمة لصالح الشركةف
ھذا وسیترتب على . لمبدأ مجموع عدد السنوات المعكوسة وفقًا ملیون دوالر أمریكي 50غ البالو بناء مخصص تسلیم المشروع تم

   .قیمة المخصص بمبالغ أكبر في السنوات الالحقة عنھ في السنوات األولى احتسابھذه الطریقة 
مجموع عدد السنوات من  مخصص تسلیم المشروع ینتكوقامت الشركة بتغییر طریقة ، 2011خالل الربع الثالث من عام 

وذلك  2012الى سنة  2017سنة  منالمخصص  تكویناالنتھاء من الى طریقة  مجموع عدد السنوات وقد تم تعدیل فترة  المعكوسة
  .تبعا لتقدیرات األدارة

  
  :إن حركة مخصص تسلیم المشروع ھي كما یلي

  
2010   2011   

    
 الرصید في بدایة السنة   795,993,750  610,666,667
  السنة مخصص  1,411,890,894   185,327,083
 الرصید في نھایة السنة   2,207,884,644   795,993,750

  
  
 

  مخصصات متنوعة   .24
 

   المجموع

مخصص عن 
بدالت منافع 

  الموظفین
عملیات مخصص 
  التقاص

إجور مخصص  
الترابط الدولیة 

   الواردة
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة

        
  السنةالرصید في بدایة   -    347,690,403  152,601,967   500,292,370

 السنةمخصص  1,592,363,667    143,276,267  -   1,735,639,934
 السنةالرصید في نھایة   1,592,363,667    490,966,670  152,601,967   2,235,932,304

 
  

   إجور الترابط الدولیة الواردةمخصص 
إجور الترابط الشبكي للمكالمات  علىعن إجمالي المبالغ المترتبة  مخصصاحتساب  حیث تم یمثل المبلغ أفضل تقدیر إلدارة الشركة 

النھاء المعلقات مع المؤسسة  قد تدفع الحقاوالتي  مطالبة المؤسسة العامة لالتصاالت وفقالدولیة الواردة والمنتھیة الى شبكة الخلوي 
  .لالتصاالتالعامة 

  
  عمليات التقاصمخصص 

 المؤسس ة العام ة لالتص االت    اتمطالب  عن عملی ات التق اص م ع     احتساب مخصص حیث تم 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 
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  أرصدة دائنة أخرى   .25
2010   2011  

  لیرة سوریة  لیرة سوریة
       

 ألطراف ذات عالقةرسوم إدارة مستحقة   623,539,082   168,438,881
 مخصص مكافآت موظفین   191,438,155   290,488,192
 مخصص أجور حمایة الترددات 493,517,635  347,680,062
 مخصص بنى تحتیة 309,235,322  247,699,680
 مخصص رسوم استخدام الدارات  759,063,071  605,109,179

 مصاریف استشارات مستحقة  15,461,511  6,814,905
  أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة  678,790,157  59,323,252

 أجور كھرباء وإیجار وإشغال األبراجعن أرصدة مستحقة  435,232,706  442,898,884
 حوافز مبیعاتعن أرصدة مستحقة  244,679,594  226,640,677
 تأمینات العمالء 361,036,136  369,979,722
 مطلوبات متداولة أخرى 610,336,926  646,249,753

 مخصصات  أخرى 1,039,543,696  1,084,613,690
4,495,936,877  5,761,873,991  

  
  

  إیرادات مؤجلة    .26
  .یتكون ھذا البند من إیرادات غیر متحققة ناتجة عن مكالمات ورسوم اشتراكات البطاقات المدفوعة مقدماًً

  
 
 

  العامة لإلتصاالت المستحـق إلى المؤسـسـة   .27
  :المؤسسة العامة لإلتصاالت حصة المؤسسة العامة لالتصاالت التقاص ما بین یمثل الرصید المستحق الى

حصة المؤسسة من إیرادات الشركة باإلضافة الى المبالغ المحصلة من زبائن الشركة مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسة  •
 .BOT الت بموجب عقد الـالعامة لإلتصاالت وغیرھا من األجور والمصاریف المستحقة الى المؤسسة العامة لإلتصا

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

 .الشركة الى المؤسسة العامة لالتصاالت، وأرصدة مدینة أخرى
  

  
  

 ذمم دائنة   .28
  

2010  2011   
   لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
 ذمم موردون   1,518,268,464  760,054,366

 أرصدة مستحقة الى أطراف ذات عالقة   21,585,305  46,543,127
 التجوال الدولي وشغلم  124,679,087  32,621,897

 أخرى  410,088,096  466,359,322
1,305,578,712  2,074,620,952   
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  والمقترحةتوزیعات األرباح المدفوعة    .29

  

2010  2011   
   لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
 تم اإلعالن عنھا ودفعھا خالل السنة   5,025,000,000  4,020,000,000
4,020,000,000  5,025,000,000   

  
لیرة سوریة  75بقیمة  نقدیة توزیع أرباح 2011حزیران  9في اجتماعھا المنعقد بتاریخ شركة للقررت الجمعیة العامة غیر العادیة 

قررت الجمعیة العامة غیر كما  .2010لیرة سوریة من األرباح الصافیة المحققة عن عام  5,025,000,000للسھم بإجمالي 
 3,350,000,000لیرة سوریة إلى  1,675,000,000من  الشركةزیادة رأسمال  في نفس التاریخ العادیة في اجتماعھا المنعقد

   .ضم جزء من األرباح المدورة المتراكمة من السنوات السابقة إلى رأس المال لیرة سوریة، عن طریق
تموز  24م بتاریخ /90وبعد التقدم بطلب الموافقة على الزیادة إلى ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة، صدر القرار رقم 

  .لیرة سوریة للسھم الواحد 25سھم بقیمة اسمیة تبلغ  ملیون 67والبالغ عددھا  الشركة، القاضي باعتماد أسھم زیادة رأسمال 2011
شركة في نھایة یوم األحد ال وَتقرر توزیع األسھم المذكورة كأسھم مجانیة على المساھمین المسجلین في سجل المساھمین الصادر عن

كٌل بحسب نسبة مساھمتھ في ) المذكورة نھایة الیوم الخامس عشر من تاریخ اعتماد الھیئة لألوراق المالیة ( 2011آب  7الواقع في 
 .رأس المال أي بواقع سھم واحد عن كل سھم

  
لیرة سوریة للسھم بإجمالي  60بقیمة نقدیة إعالن توزیع أرباح  2010آذار  31بتاریخ الھیئة العامة تم خالل اجتماع 

 . 2009لیرة سوریة من األرباح الصافیة المحققة عن عام  4,020,000,000
  

 قب ل  م ن  والت داول  النق اش  قی د  2011 للع ام  األرب اح  توزیع ات  اقت راح  موض وع  م ازال  الموح دة،  المالیة البیانات إعداد ریختا حتى
  .للمساھمین العامة الھیئة اجتماع قبل عقده المقرر اإلدارة مجلس اجتماع في النھائي االقتراح یتم أن على اإلدارة، مجلس أعضاء
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .30
  

  تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
  

لیرة  1,879,770,190(  2011 األول كانون 31فيلیرة سوریة كما  1,935,007,243بلغت قیمتھا  شور وشركة إي تي اس لیمتداوف  - تي اس اس  لشركة إن التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتضمن اتعاب إداریة
  .إن ھذه األتعاب تتضمن تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین. من إجمالي اإلیرادات%  3.5وتحسب على اساس ) 2010األول   كانون 31فيكما  سوریة

  :األطراف ذات العالقة  التالي یمثل اجمالي التعامالت مع الجدولإن 
  

  مشتریات أصول ثابتة ومعنویة  مصاریــــف  مدینـــــون  دائنـــون
2010  2011   2010  2011   2010  2011   2010  2011   

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

               

  لیمتدشركة إي تي اس  428,807,821 -  900,884,527 759,439,600  132,374,434 16,699,683  867,270,042  234,268,853
 اوف شور  –شركة اس تي اس  - -   1,382,148,031  1,342,692,993  - -   427,998,089  20,480,345

  SGTC  السوریة األلمانیة لالتصاالت   الشركة - -  - -   16,000,000  16,000,000  - -

1,777,988  1,619,088   69,393,494  62,160,571   213,053,312  206,995,639   - - 
  المحدودة السوریة لخدمات االتصاالتالشركة 

  المسؤولیة  
 شركة المدینة المساھمة المغفلة - -   13,209,864  13,090,578  654,919  2,441,644  - -

 شركة برومیدیا المساھمة المغفلة - -   200,049,920  224,480,860   87,926,864  86,568,469   10,297,785  9,749,183
 شركة راماك لألسواق الحرة المحدودة المسؤولیة - -   95,295  1,767,559   968,639  1,048,639  - 970,370

 شركة شام المساھمة القابضة - -   - -   820,000  367,154  - -
 شركة صروح المساھمة المغفلة - -   229,274,250  212,191,733  - -  15,794,250 -
 شركة صندوق المشرق االستثماري - -  746,210 -  2,373,441 1,632,885  746,210 -

 شركة نینار المحدودة المسؤولیة - -   14,855,652  14,447,117  2,626,922 290,411   189,080  7,058,521
               

274,305,260  1,323,914,544   194,442,379 305,905,790  2,781,163,752  2,948,259,388   -  428,807,821    
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  االرتباطات و االلتزامات الطارئة   .31
  

  ارتباطات التأجير التشغيلي 

لم ی تم ف رض   .  أن ھذه إیجارات لھا أعمار متوسطة تتراوح بین ثالث سنوات إلى خمس سنوات مع تضمین خیار للتجدید فى العقود
  .تلك اإلیجارات توقیعھا عقودقیود على الشركة عند 

  : لغاءغیر القابلة لإلوفیما یلي الحد األدنى لإلیجارات المستحقة الدفع مستقبلیا بموجب العملیات االیجاریة 
  
  2011   2010 
 لیرة سوریة    لیرة سوریة   
      

  273,616,202    311,808,535  في غضون السنة
  1,694,931,533    2,216,440,814  بعد سنة ولكن ال تزيد خمس سنوات

  5,287,492,818    5,596,567,591  أكثر من خمس سنوات
  8,124,816,940    7,256,040,553  
  
  رتباطات الرأسمالیةاال

 2,667,776,675(لیرة سوریة   2,463,389,881 ، على الشركة إرتباطات رأسمالیة بمبلغ 2011 األول كانون 31كما في 
 .متعلقة بشراء معدات شبكة إتصاالت من موردي الشركة الرئیسسین) 2010كانون األول  31لیرة سوریة كما في 

  
 

  الضمانات
دوالر  18,000,000التزامات طارئة تتمثل بكفالة مصرفیة تبلغ قیمتھا  2011 األول كانون 31كما في  الشركةیترتب على 

  . BOTاللتزاماتھا بموجب عقد الـ شركة الأمریكي تحتفظ بھا المؤسسة العامة لإلتصاالت كضمان لحسن تنفیذ 

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

ملیون دوالر  50مبلغ لیصل الى لمبدأ مجموع عدد السنوات وفقا مخصص تسلیم المشروع  تكوینولذلك فقد تم  ،لالتصاالت
  .)23إیضاح ( 2012خالل الربع الثالث من عام  أمریكي

  
  المطالبات القانونیة

 أقامت المؤسسة العامة لالتصاالت دعوى ضد الشركة بخصوص تاریخ أمر المباشرة بتنفیذ العقد والذي یترتب علیھ تطبیق نسبة
ك بالنسبة للنسب التي تتبعھا في السنوات عند احتساب حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من إجمالي إیرادات الشركة وكذل%  40

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

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

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

  .لصالح الشركة

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

  .حال الخسارة لن یكون لھا تأثیر مادي على الوضع المالي للشركة
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  )تتمة( االرتباطات و االلتزامات الطارئة   .31
  

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

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

بیة تعود لسنة لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضری 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

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

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

  .زالت منظورة لدى وزارة المالیةاالعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي ال

لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة  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
  .راضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیةاالعت

لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود   101,891,309مبلغ بتسدید  2011من عام  الثانيكما قامت الشركة خالل الربع 
وقد قامت الشركة بتقدیم ). لیرة سوریة 836,955,208والبالغة  2005إضافة إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام ( 2005لسنة 

  .االعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة
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الناجمة عن األدوات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة بمخاطر سعر الفائدة،  بمخاطر األعمال والمخاطر تتمثل المخاطر الرئیسیة

تقوم الشركة بمراجعة السیاسات المتبعة إلدارة كل نوع من أنواع المخاطر . مخاطر السیولة، مخاطر العمالت، ومخاطر االئتمان
  :والملخصة فیما یلي

  

إن الھدف . ین، وأرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة والدائنون اآلخرونتتألف المطلوبات المالیة للشركة من  ذمم دائنة للمورد
تحتفظ الشركة بموجودات مالیة متعددة كالذمم المدینة . الرئیسي من ھذه المطلوبات المالیة ھو إیجاد مصادر لتمویل أنشطة الشركة

شركة أیضا استثمارات متاحة للبیع وأستثمارات في كما تمتلك ال. والنقد والودائع لدى البنوك والتي تنتج مباشرة من عملیات الشركة
  .شركة حلیفة

  
تراقب اإلدارة العلیا للشركة إدارة المخاطر حیث یتم مراجعة واعتماد السیاسات من قبل مجلس اإلدارة إلدارة كل من ھذه المخ اطر  

  .التى تم تلخیصھا أدناه
  

  األعمال مخاطر
االخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة  ومنھا ،عامة بصفة اإلتصاالت قطاع على تؤثر عوامل عدة من األعمال مخاطر تنشأ

تقوم ادارة الشركة بتقییم تلك المخاطر  .واالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج االعمال
  .بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي للشركة

  
  مخاطر سعر الفائدة

دى البنوك والتي تخضع لسعر المركز المالي غیر خاضعة لمخاطر سعر الفائدة ما عدا الودائع ل بیانإن معظم األدوات المالیة في 
  .إن معظم ھذه األرصدة ھي باللیرة السوریة %.  8 فائدة وسطي بمعدل

 
یبین الجدول التالي تحلیل لحساسیة أرباح الشركة قبل الضریبة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة في حال حدوث تغیر معقول في 

 .د تأثیر على حقوق الملكیةال یوج. أسعار الفائدة، مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة
 

 في معدل الفائدة) االنخفاض(الزیادة    حساسیة صافي إیراد الفوائد

2010   2011   

   ألف لیرة سوریة     ألف لیرة سوریة
13,933  18,445  +10 

(13,933)  (18,445)  -10 
 

وعلى العكس یمثل المبلغ الموجب صافي الزیادة یمثل المبلغ السالب في الجدول السابق صافي االنخفاض المحتمل في الدخل 
  .المحتملة في الدخل
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  مخاطر العملة
  .مخاطر العمالت األجنبیة تتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة

ویوضح أثر التغیرات على  2011األول   كانون 31یشیر الجدول التالي الى العمالت الرئیسیة التي تحمل مخاطر للشركة كما في 
في حال حدوث تغیر معقول في أسعار العمالت األجنبیة مقابل اللیرة السوریة مع بقاء بقیة المتغیرات صافي األرباح والخسائر 

الدخل أو حقوق الملكیة بینما یمثل المبلغ الموجب  بیانیمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في . ثابتة
  .صافي االرتفاع المتوقع

 

 العملة في سعر الصرف  الزیادةاثر  األثر على الربح قبل الضریبة  الملكیةاألثر على حقوق 

2010 2011 2010 2011 %  
   ألف لیرة سوریة  ألف لیرة سوریة ألف لیرة سوریة  ألف لیرة سوریة

 دوالر 5% 69,880  157,282  -  -
 یورو 5% 48,907 50,119  -  -
-  -  207,401 118,787   
          

 العملة في سعر الصرف  النقصاناثر  األثر على الربح قبل الضریبة  حقوق الملكیةاألثر على 

2010 2011 2010 2011 %  
   ألف لیرة سوریة  ألف لیرة سوریة ألف لیرة سوریة  ألف لیرة سوریة

 دوالر  )5%( (69,880) (157,282) - -
 یورو  )5%( (48,907) (50,119) - -
- - (207,401) (118,787)   
          

  
  

  مخاطر االئتمان
رقابة صارمة ومستمرة على كل من یتم فرض سیطرة و. طاعات العمالء إن الذمم المدینة منتشرة على نطاق واسع بین مختلف ق

. باإلضافة الى ذلك، تتم المحافظة على مستوى مناسب لمخصص الذمم المدینة المشكوك بتحصیلھا. فترة االئتمان وحدود االئتمان
تمنح  .تحتفظ الشركة بحساباتھا وودائعھا المصرفیة لدى مؤسسات مالیة رائدة وتقوم بتنفیذ كامل إیراداتھا نقدًا أو عن طریق االئتمان

  .موزعین تم اختیارھم بعد إجراء تقییم شامل لسمعة أعمالھم 6تتعامل الشركة مع . الشركة االئتمان للموزعین وشركات التجوال فقط
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  مخاطر السیولة
 : یبین الجدول التالي مطلوبات الشركة حسب تواریخ االستحقاق التعاقدیة كما یلي

  

  غیر محدد األجل  المجموع
  شھور إلى 3من 
 شھور 3أقل من   شھر 12 

 
2011 

   لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة
          

 متنوعة مخصص تسلیم المشروع ومخصصات   -   -   4,443,816,948  4,443,816,948
  دائنة أخرىأرصدة   -   4,790,500,929  971,373,062  5,761,873,991
 مخصص ضریبة الدخل  -  1,662,899,757  -  1,662,899,757

 المستحق  الى المؤسسة العامة لالتصاالت  4,441,389,260  -   -  4,441,389,260
 ذمم دائنة  2,074,620,952  -   -  2,074,620,952

 المجموع  6,516,010,212  6,453,400,686  5,415,190,010  18,384,600,908
 

  غیر محدد األجل  المجموع
  شھور إلى  3من 

 2010  شھور 3أقل من   شھر 12
   لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

          
 ومخصصات متنوعةمخصص تسلیم المشروع   -   -   1,296,286,120  1,296,286,120
 دائنة أخرى أرصدة  -   3,479,707,402  1,016,229,475  4,495,936,877
 مخصص ضریبة الدخل  -   1,701,621,832  -   1,701,621,832
 المستحق  الى المؤسسة العامة لالتصاالت  4,219,687,467  -   -   4,219,687,467
 ذمم دائنة  1,305,578,712  -   -   1,305,578,712

 المجموع  5,525,266,179  5,181,329,234  2,312,515,595  13,019,111,008

 
 

  إدارة رأس المال
التأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل یدعم نشاط الشركة في  یتمثل الھدف الرئیسي فیما یتعلق بإدارة رأسمال الشركة

  .ویعظم حقوق المساھمین

  . تغیرات ظروف العملفي حال تقوم الشركة بإدارة ھیكلة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة 

لیرة سوریة، عن طریق ضم جزء من  3,350,000,000لیرة سوریة إلى  1,675,000,000من  الشركةزیادة رأسمال تم 
على األھداف والسیاسات  أخرى ھذا ولم تقم الشركة بأیة تعدیالت .األرباح المدورة المتراكمة من السنوات السابقة إلى رأس المال

 االحتیاطي اإلختیاريو االحتیاطي اإلجباريومن رأس المال المدفوع  حقوق الملكیة تتكون  .راءات المتعلقة بھیكلة رأس المالواإلج
     2011كانون األول  31لیرة سوریة كما في  25,783,389,866 الحصة غیر المسیطرة والتي بلغتو واألرباح المدورة

  ).لیرة سوریة 23,343,625,128: 2010كانون األول  31(
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  .مالیة ومطلوبات مالیة موجودات من المالیة األدوات تتكون
  

  .الى المؤسسة العامة لالتصاالت  المستحقو أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة ،تتألف المطلوبات المالیة للشركة من ذمم دائنة
ذمم المدینة والنقد والودائع لدى البنوك والتي تنتج مباشرة من كاالستثمار في شركة حلیفة والتحتفظ الشركة بموجودات مالیة متعددة 

  . عملیات الشركة

  .إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ال تختلف جوھریًا عن قیمھا المدرجة
  

 


