






 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   مغفلةالمساھمة ال سیریتل موبایل تیلیكومشركة 
 

 الموحدة المرحلیة المختصرة البیانات المالیــة
  

 )غیــر مدققــة( 2012 أیلول 30





   مغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
  الموحد المرحلي بیان الدخل الشـامل

  2012أیلول  30أشھر المنتھیة في  تسعةلل
 

  المختصرة وتقرأ معھا المرحلیة تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة 21إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
2 

   أیلول 30للثالثة أشھر المنتھیة في   أیلول 30أشھر المنتھیة في  تسعةلل
2011  2012  2011  2012   

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

          
 صافي اإلیرادات  14,003,004,640  14,612,022,047  42,736,139,527  40,444,782,751

(19,229,507,782)  
 

(20,461,916,702) 
 

(6,922,603,067) 
 

(6,698,252,301)  
 حصة المؤسسة العامة لإلتصاالت

  من اإلیرادات  
 حصة سیریتل من اإلیرادات  7,304,752,339  7,689,418,980  22,274,222,825  21,215,274,969

         

(1,877,227,222) 
 

(1,762,620,987) 
 

(668,485,373) 
 

(576,558,413)  
 مصاریف الربط مع المؤسسة العامة 

  لالتصاالت  
  مصاریف مباشرة أخرى 4 (1,921,548,941)   (2,407,769,366)  (5,888,223,200)  (6,487,651,459)
 مصاریف التشغیل  (2,498,107,354)  (3,076,254,739)  (7,650,844,187)  (8,364,878,681)
 مجمل الربح  4,806,644,985  4,613,164,241  14,623,378,638  12,850,396,288

         
 مصاریف البیع والتسویق   (377,641,896)  (470,757,811)  (1,181,506,835)  (1,115,285,534)
 المصاریف اإلداریة 5 (1,343,579,096)   (1,172,021,441)  (3,868,261,341)  (3,326,327,534)

  استھالكات  9 (113,290,180)   (81,772,110)  (305,253,103)  (224,061,843)
 إیرادات أخرى بالصافيو مصاریف 6 (233,971,284)   (1,167,004,272)  (772,916,225)  (1,095,405,047)

 ربح التشغیل  2,738,162,529  1,721,608,607  8,495,441,134  7,089,316,330
         

 إیرادات الفوائد  491,142,575  258,866,274  1,583,777,028  772,101,138

(4,130,850)  
 

9,710,738 
 

(3,529,718) 
 

(1,684,605)  
 االستثمار) خسائر(أرباح  حصة الشركة من

  في شركة حلیفة  
 الربح قبل الضریبة  3,227,620,499  1,976,945,163  10,088,928,900  7,857,286,618

         
  مصروف ضریبة الدخل عن الفترة الحالیة  7 (496,422,376)   (430,369,134)  (1,496,653,375)  (1,231,967,639)

  مصروف ضریبة الدخل عن سنوات سابقة  7 132,136   -  (5,428,951)  (11,554,138)
 ضریبة الدخل  (496,290,240)  (430,369,134)  (1,502,082,326)  (1,243,521,777)

         
  صافي ربح الفترة  2,731,330,259  1,546,576,029  8,586,846,574  6,613,764,841

         
   مكونات الدخل الشامل األخرى  -   -   -   - 

   الدخل الشامل للفترة  2,731,330,259  1,546,576,029  8,586,846,574  6,613,764,841

              
 :العائد الى        

 مساھمي الشركة   2,731,325,423   1,546,575,556   8,586,829,033  6,613,854,146
  الحصة غیر المسیطرة   4,836   473   17,541    (89,305)

6,613,764,841  8,586,846,574    1,546,576,029    2,731,330,259     
                  

49.36  
 

64.08  
 

11.54  
  

20.38  8 
 النصیب األساسي للسھم في األرباح

  العائدة الى مساھمي الشركة  
 





  مغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
  بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المرحلي 

  2012أیلول  30أشھرالمنتھیة في  التسعةلفترة 
  

  المختصرة وتقرأ معھا المرحلیة تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة 21إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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      العائد إلى مساھمي الشركة  

 *األرباح المدورة  ختیارياإلاالحتیاطي  االحتیاطي اإلجباري عالوة اإلصدار المدفوع رأس المال 
مجموع حقوق الملكیة 

 لمساھمي الشركةالعائدة 
الحصة غیر 

  مجموع حقوق الملكیة  المسیطرة
)مدققةغیر (   لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   

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 

 6,613,764,841 (89,305) 6,613,854,146 6,613,854,146 - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة
 (5,025,000,000) - (5,025,000,000) (5,025,000,000) - - - - )21ایضاح (األرباح الموزعة 
 -  - -  (1,675,000,000) - - - 1,675,000,000  )15,21 يایضاح( زیادة رأس المال

  24,932,389,969 624,867  24,931,765,102  16,578,571,309 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 3,350,000,000 أیلول 30 الرصید في
                

)غیر مدققة(                 
2012                 

  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  كانون الثاني 1الرصید في 
 8,586,846,574 17,541 8,586,829,033 8,586,829,033 - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 الحصة غیر المسیطرة الناتجة عن زیادة حصة
 المساھمة المباشرة والغیر المباشرة في  
  (489,507)  (489,507)  -  -  -  -  -  -  الشركات التابعة  

  (5,360,000,000)  -  (5,360,000,000)  (5,360,000,000) - - - -  )21ایضاح (األرباح الموزعة 

  29,009,746,933 386,119  29,009,360,814  20,656,167,021 1,675,000,000 837,500,000 2,490,693,793 3,350,000,000 أیلول 30الرصید في 
 
 
  .وذلك لمواجھة الخالف مع المؤسسة العامة لالتصاالت حول تاریخ أمر المباشرة 2005 خالل عام لیرة سوریة تم حجزه بناء على قرار الھیئة العامة 986,818,238مبلغ یتضمن الرصید االفتتاحي لألرباح المدورة * 



    مغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة 
   النقدیة الموحد المرحليبیان التدفقات 

  2012أیلول  30أشھر المنتھیة في التسعة لفترة 
  

 

  المختصرة وتقرأ معھا المرحلیة تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة 21إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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 أیلول 30أشھر المنتھیة في  تسعةلل    
    2012   2011 
  )غیر مدققة(   )غیر مدققة(    
 لیرة سوریة   لیرة سوریة  إیضاح  

         التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
  7,857,286,618    10,088,928,900   الربح قبل الضریبة

        :تعدیالت
  3,512,526,625    3,191,458,829  9,10  وإضمحاللتھالكات واطفاءات سا

  1,168,461,429    292,115,356 16 مخصص تسلیم المشروع 
  143,276,267    495,744,363  17  متنوعةمخصصات 

  71,424,029    39,554,537   استبعاد موجودات ثابتة وموجودات معنویة خسائر ناجمة عن
  166,310,222    222,173,037   مخصص الدیون المشكوك بتحصیلھا
  32,578,247    62,593,908    مخصص قطع غیار بطیئة الحركة

  4,130,850    (9,710,738)   خسائراالستثمار في شركة حلیفة) أرباح(حصة الشركة من 
  (772,101,138)    (1,583,777,028)   إیرادات الفوائد 

  12,183,893,149   12,799,081,164   الربح التشغیلي قبل تغیرات رأس المال العامل
        

  (960,522,115)    (344,448,277)   ذمم مدینة
  (226,411,412)    (363,815,498)   مخزون

  (390,012,242)    (1,046,074,895)   أرصدة مدینة أخرى
  679,503,473    352,845,746   ذمم دائنة

  111,479,695    (531,030,047)   المستحق للمؤسسة العامة لالتصاالت
  1,407,166,411    (55,916,007)   أرصدة دائنة أخرى
  (690,709,284)    (237,743,495)   اإلیرادات المؤجلة 

 صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل
  12,114,387,675    10,572,898,691   المدفوعة ضریبة الدخل 

        
  (1,654,334,805)    (1,681,936,732)  7 ضریبة الدخل المدفوعة

  10,460,052,870    8,890,961,959   صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
        

        التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
  (534,428,883)    (731,254,390)  9 إضافات على الموجودات الثابتة

  (3,214,440,175)    (3,302,396,303)  10 إضافات على الموجودات المعنویة
  40,708,700    20,508,767    متحصالت من بیع موجودات ثابتة وموجودات معنویة

  (903,341,278)    237,429,598    صافي حركة موجودات ثابتة قید التثبیت 
  الحصة غیر المسیطرة الناتجة عن زیادة حصة المساھمة

 -   (489,507)    المباشرة وغیر المباشرة في الشركات التابعة  
  (164,965,109)    1,948,359,943   التغییر في ودائع لدى البنوك استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة اشھر

  769,713,896    1,553,740,251   فوائد مقبوضة
  (4,006,752,849)    (274,101,641)   صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

        
       التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

  (5,025,000,000)    (5,360,000,000)   توزیعات األرباح المدفوعة
 (5,025,000,000)   (5,360,000,000)   التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة التمویلصافي 

        
        

 1,428,300,021   3,256,860,318   صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ
  (35,640,000)    (224,280,000)   تأثیر تغیرات أسعار الصرف

  13,282,746,284    20,075,695,368  14 النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
  14,675,406,305    23,108,275,686  14 النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة

        
       المعامالت غیر النقدیة

 1,675,000,000   - 21 محول من األرباح المدورة إلى رأس المال
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 معلومات عامة .1
 

مصر على تأسیس  –م .م.دریكس تكنولوجیز اس اي وشركة اوراسكوم تیلیكوم القابضة شاالتفاق بین شركة  2000تم خالل العام 
وبعد توقیع عقد االستثمار  .)مغفلةالمساھمة السیریتل موبایل تیلیكوم شركة ( ةالشركة المشغلة لمشروع الھاتف الخلوي في سوری

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

 "). الشركة"ویشار إلیھا فیما بعد (مغفلة المساھمة ال موبایل تیلیكوم
  
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 

  .ة من انتھاء مدة العقدسنوات أخرى بعد تقدیم طلب من المشغل قبل سن
 

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%

  
  

من قبل مجلس إدارة الشركة   2012 أیلول 30تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة كما في 
  . 2012 تشرین األول 24بتاریخ 
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  أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة .2
  أسس اإلعداد  2.1

وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي  2012 أیلول 30أشھر المنتھیة في  تسعةالمختصرة لفترة ال المرحلیة تم إعداد البیانات المالیة الموحدة
  .الخاص بالتقاریر المالیة المرحلیة) 34(رقم 

  
اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة والتي تمثل العملة الرئیسیة للشركة والشركات إن 

  .التابعة لھا
  

 إن البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد البیانات المالیة السنویة
كما أن نتائج  .2011ل كانون األو 31وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة، ویجب أن تقرأ مع البیانات السنویة للشركة كما في 

كانون  31ال تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتھیة في  2012 أیلول 30أشھر المنتھیة في  لتسعةاألعمال لفترة ا
  .2012األول 

  
  س التوحیداأس  2.2

یتم توحید البیانات المالیة للشركات  .المبینة ادناه اوالشركات التابعة لھلشركة 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 التوحیدالشركات  بین المعامالتواألرباح والخسائر الناتجة عن 
  

باشرة، من كة، مباشرة أو بطریقة غیر موجزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غیر المملمسیطرة الالحصة غیر تمثل 
بیان في  الملكیةوضمن حقوق الموحد الشامل  الدخل بیانحقوق مساھمي الشركة األم في  نوتظھر بشكل منفصل ع الشركةقبل 

  . الموحد المركز المالي
  

  :والشركات التابعة التالیةلشركة لالمالیة  البیاناتالمرحلیة المختصرة الموحدة  المالیة البیاناتتشمل 

      
  حصة المساھمة

  المباشرة وغیر المباشرة
  أیلول 30كما في       

  2011    2012  األنشطة  بلد التأسیس  اإلسم
      %    %  

  سوریة  المساھمة المغفلة سیریتل للخدمات واالستشارات
  األعمال التجاریة والصناعیة

   99  واالستشاریة والخدمیة  
  

95.9   
            

  سوریة  سیریتل مانجمنت المحدودة المسؤولیة
  األعمال التجاریة والصناعیة

  100  واالستشاریة والخدمیة  
  

100  
  
  
  

  المحاسبیة الھامةالسیاسات   2.3
  

م إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة للفترة متماثلة مع السیاسات المحاسبیة التي ت
  .2011كانون األول  31للسنة المنتھیة في اتباعھا في إعداد البیانات المالیة 
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  )تتمة(أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة    .2
  

  أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات الـمحـاسـبـیـة  2.4
 

واجتھادات تؤثر في االعتراف تتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات الموحدة المرحلیة المختصرة إن عملیة إعداد البیانات المالیة 
إن عدم التأكد المتضمن في . بمبالغ االیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة في تاریخ البیانات المالیة

  .لاجتھادات وتقدیرات اإلدارة قد یؤدي الى تعدیالت ھامة في القیم الحالیة للموجودات والمطلوبات المقدرة في المستقب
  

  :فیما یلي أھم ھذه التقدیرات
 

  مبدأ االستمراریة
وعلى الرغم من حالة عدم . قامت إدارة الشركة بتقدیر مدى إمكانیة الشركة لالستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمراریة

تأكدة من أن الشركة لدیھا االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة الشركة م
بناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على . الموارد الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور

  .أساس مبدأ االستمراریة
 

  انخفاض قیم الموجودات غیر المالیة
بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة إنخفاض قیمة الموحدة المرحلیة المختصرة تقوم الشركة في تاریخ البیانات المالیة 

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

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

  .لإلسترداد

  
  األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة

یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة . تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الثابتة لحساب االستھالك
تقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجیة . الفني والتجاريالمتوقع فیھا استخدام األصل وطبیعة التآكل والتقادم 

  .یتم تعدیل مخصص االستھالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة. للموجودات الثابتة

  
  اضمحالل المخزون

أو متقادمًا، یتم عمل تقدیر لصافي  ًاعندما یصبح المخزون تالف. ع تحقیقھا، أیھما أقلیـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة المتوق
أما المبالغ غیر الھامة بشكل فردي ولكنھا تالفة أو . یتم عمل ھذا التقدیر بشكل فردي على المبالغ الھامة. القیمة المتوقع تحقیقھا

. لنوع المخزون ودرجة التقادم أو التلف، بناًء على أسعار البیع التاریخیةمتقادمة، فیتم تقییمھا بشكل جماعي ویطبق المخصص وفقًا 
  .یتم إثبات أي فرق بین المبالغ الفعلیة المحققة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي
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  )تتمة(أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة    .2
  

  )تتـمة(الـمحـاسـبـیـة أھـم االجتھادات والـتقـدیـرات   2.4
  
  

  اضمحالل 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
  . قًا لمدة فوات مواعید اإلستحقاقعمل مخصص وف

  .المرحلي الموحد الشامل یتم إثبات أي فرق بین المبالغ الفعلیة والمحصلة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في بیان الدخل
  

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

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

 
  مخصص تسلیم المشروع 

وفقًا لمبدأ مجموع ع دد الس نوات   الموحد المرحلي امل الشسنوي لتسلیم المشروع في بیان الدخل  تقوم إدارة الشركة بتقدیر مخصص
المعكوسة، والتي من خاللھا یكون المخصص المأخوذ في السنوات األخیرة أكبر منھ في السنوات األولى، عل ى إن ی تم االنتھ اء م ن     

تسلیم المشروع من قامت الشركة بتغییر طریقة تقدیر مخصص  2011خالل الربع الثالث من عام  .2017بناء المخصص في سنة 
مجموع عدد السنوات المعكوسة الى طریقة مجموع عدد السنوات والتي من خاللھا یكون المخصص المأخوذ ف ي الس نوات األخی رة    

وذل ك تبع ا لتق دیرات     2012ال ى س نة    2017وقد تم تعدیل فترة االنتھاء من بناء المخصص من س نة   ،أقل منھ في السنوات األولى
  .األدارة

  
  متنوعة مخصصات

المؤسسة العامة لالتصاالت والتي قد تدفع الحقا والتقدیرات  اتعن عملیات التقاص مع مطالب اتمخصصتقوم إدارة الشركة بتقدیر 
  .عن مصاریف متعلقة بالتوظیف قد تدفع الحقا للموظفین

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

  .تصاالتالل
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 معلومات القطاعات .3
  

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

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

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

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

  أشھر المنتھیة في تسعةلل
  الخطوط المسبقة الدفع  الخطوط الالحقة الدفع  2012 أیلول 30

الجیل الثالث وخدمات 
  االنترنت

  المجموع  أخرى غیر موزعة  وخدمات أخرى
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  )غیر مدققة(
            

  42,862,229,623  -  1,476,337,040  32,139,520,467  9,246,372,116 إجمالي اإلیرادات
  (126,090,096)  -  (4,095,263)  (5,669,247)  (116,325,586)  خصم مبیعات

 حصة المؤسسة العامة
  (20,461,916,702)  -  (733,760,071)  (15,389,647,501)  (4,338,509,130)  لإلتصاالت من اإلیرادات  

 (7,650,844,187) - (601,086,915) (5,124,175,131)  (1,925,582,141) مصاریف التشغیل 
           

  14,623,378,638  -  137,394,791  11,620,028,588  2,865,955,259 مجمل الربح
            

 (1,181,506,835)  -  (16,708,196) (1,014,442,389)  (150,356,250) مصاریف البیع والتسویق 
 (3,868,261,341)  - (159,748,055) (2,723,299,986)  (985,213,300) المصاریف اإلداریة

 (305,253,103)  - (9,892,527) (215,520,072) (79,840,504)  استھالكات 
مصاریف وإیرادات أخرى 

 (772,916,225)  - 25,201,467 (648,284,661) (149,833,031) بالصافي
           

  8,495,441,134  -  (23,752,520)  7,018,481,480  1,500,712,174 ربح التشغیل
            

  1,583,777,028  1,583,777,028  -  -  - إیرادات الفوائد
  حصة الشركة من أرباح

  9,710,738  9,710,738  -  -  - االستثمار في شركة حلیفة  
            

  10,088,928,900  1,593,487,766  (23,752,520)  7,018,481,480  1,500,712,174 الضریبةالربح قبل 
  (1,502,082,326)  (1,502,082,326)  -  -  - ضریبة الدخل

       
  8,586,846,574  91,405,440  (23,752,520)  7,018,481,480  1,500,712,174 صافي ربح الفترة

        
       
       
       
       

 3,796,221,095      مصاریف رأسمالیة
       

  3,191,458,829      استھالكات واطفاءات 
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 )تتمة(معلومات القطاعات    .3
 
  أشھر المنتھیة في تسعةلل

  الخطوط المسبقة الدفع  الخطوط الالحقة الدفع  2011 أیلول 30
الجیل الثالث وخدمات 

  المجموع  أخرى غیر موزعة  االنترنت وخدمات أخرى
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  )غیر مدققة(
            

  40,586,751,803  -  736,515,982  28,851,540,678  10,998,695,143 إجمالي اإلیرادات
  (141,969,052)  -  (10,362,031)  (32,335,093)  (99,271,928)  خصم مبیعات

 حصة المؤسسة العامة
  (19,229,507,782)  -  (328,965,557)  (13,728,847,408)  (5,171,694,817)  لإلتصاالت من اإلیرادات  

  (8,364,878,681)  -  (746,036,476)  (5,004,308,851)  (2,614,533,354) مصاریف التشغیل 
       

  12,850,396,288  -  (348,848,082)  10,086,049,326  3,113,195,044 مجمل الربح
            

  (1,115,285,534)  -  (10,224,966)  (907,420,167)  (197,640,401) مصاریف البیع والتسویق 
  (3,326,327,534)  -  (56,103,515)  (2,294,407,764)  (975,816,255) المصاریف اإلداریة

  (224,061,843)  -  (3,935,459)  (144,011,845)  (76,114,539)  استھالكات 
  (1,095,405,047)  -  (19,877,997)  (778,680,773)  (296,846,277) مصاریف أخرى بالصافي

           
  7,089,316,330  -  (438,990,019)  5,961,528,777  1,566,777,572 ربح التشغیل

            
  772,101,138  772,101,138  -  -  - إیرادات الفوائد

  حصة الشركة من خسائر
  (4,130,850)  (4,130,850)  -  -  - االستثمار في شركة حلیفة  
           

  7,857,286,618  767,970,288  (438,990,019)  5,961,528,777  1,566,777,572 الربح قبل الضریبة
  (1,243,521,777)  (1,243,521,777)  -  -  - ضریبة الدخل

      

  6,613,764,841  (475,551,489)  (438,990,019)  5,961,528,777  1,566,777,572  صافي ربح الفترة
        
        
        
        
        

 4,652,210,336      مصاریف رأسمالیة
       

استھالكات واطفاءات 
  3,512,526,625      وإضمحالل

        
  

  .المؤسسة العامة لإلتصاالت من اإلیراداتالتخضع الى حصة  ISPت ان إیرادات خدمات االنترن
  

تم توزیع المصاریف الفعلیة الخاصة بكل نوع من یو ،في تحقیق إیرادات الشركة ككل قطاعلمصاریف المشتركة على أساس نسبة مشاركة كل یتم توزیع ا
 .تعود الیھ الذي قطاعالأنواع اإلیرادات بشكل مباشر على 
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 مصـاریـف مباشرة أخرى .4
  

    أیلول 30 أشھر المنتھیة في تسعةلل
2011  2012  

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

     
 )10اإلیضــاح (مصروف إطفاء الموجودات المعنویة  2,886,205,726  2,960,953,473

  )10اإلیضــاح ( إضمحالل الموجودات المعنویة -  327,511,309
 مصاریف بنى تحتیة وأخرى 1,304,755,725  1,207,587,783

 إیجارات وتأمین 656,311,618  622,212,433
 صیانة 603,998,942  921,445,473
 مصاریف الترابط مع شركات األخرى 389,500,947  346,620,885
 تكلفة الدعم وبطاقات ھواتف المشتركین والشحن المباعة 47,450,242  101,320,103

6,487,651,459  5,888,223,200  
  

والمتمثلة في خفض قیمة بعض  2011أیلول  30لیرة سوریة  للفترة المنتھیة في  327,511,309بلغت خسائر االضمحالل 
 الشامل وقد تم االعتراف بتلك الخسائر في بیان الدخل. إلى القیمة القابلة لالسترداد حقوق استخدام الشبكةالموجودات المكونة ل

لالسترداد على القیمة عند االستخدام ویتم تحدیده وفقا یعتمد المبلغ القابل ". مصاریف مباشرة أخرى"ضمن بند الموحد المرحلي 
    .حیث ان الموجودات المضمحلة لم تعد قادرة على تولید النقد. لمستوى وحدة تولید النقد

  
  المصـاریـف اإلداریـة .5
 

    أیلول 30 أشھر المنتھیة في تسعةلل
2011  2012  

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

    
)19إیضاح ( أتعاب اإلدارة 1,495,764,883  1,415,567,397  

 رواتب وأجور ومكافآت 1,187,363,869  964,590,446
 سفر وإقامة وبرید 109,020,170  98,623,576

 إیجارات ومنافع 235,625,122  227,291,558
 أتعاب مھنیة ودراسات وأبحاث واستشارات 18,428,001  47,592,861

 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  222,173,037  166,310,222
 مخصص قطع غیار بطیئة الحركة  62,593,908  32,578,247
 حمایة ونظافة 20,677,658  24,431,746
 قرطاسیة ومطبوعات ومواد مختلفة 15,945,023  13,725,548
 رسوم بنكیة ورسوم كفالة بنكیة 25,544,293  22,068,346
 صیانة 34,840,249  35,210,042
 رسوم حكومیة 34,576,743  37,501,740
 تدریب 29,942,346  9,917,272

 تأمین 40,172,120  25,914,086
 تبرعات 2,569,879  2,374,424

 أخرى 333,024,040  202,630,023
3,326,327,534  3,868,261,341  
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  أخـرى بالصـافي وإیـرادات مصاریف .6
  

أیلول 30 أشھر المنتھیة في تسعةلل    
2011  2012  

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

    
 أرباح فروق قطع 23,269,646  279,622,158

  تحصیل من مصاریف مختلفة علیھا -  3,000,000
 صافي إیرادات ومصاریف مختلفة أخرى (8,326,152)  (66,289,509)

)16إیضاح (مخصص تسلیم المشروع  (292,115,356)  (1,168,461,429)  
عملیات التقاصمخصص  -  (143,276,267)  

)17إیضاح (مخصص إجور الترابط الدولیة الواردة  (495,744,363)  -  
 إیرادات عقد إنشاء الشبكة 3,166,524,175  2,961,992,939

 تكالیف عقد إنشاء الشبكة (3,166,524,175)  (2,961,992,939)
(1,095,405,047)  (772,916,225)  
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  ضریبـة الدخـل .7
  

  .2012 أیلول 30المنتھیة في  للفترة  %14األرباح بمعدل تم احتساب ضریبة الدخل على 
  

  :ان الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي
 

2012 أیلول 30  2011األول  كانون 31   2011 أیلول 30   
)غیر مدققة(  )مدققة(   )غیر مدققة(    

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
       

  1,701,621,832    1,701,621,832   1,662,899,757 السنة/الفترةالرصید في بدایة 
  1,168,636,751   1,540,727,704  1,366,958,890  السنة/مصروف ضریبة الدخل عن الفترة

 ضریبة ریع رؤوس األموال عن ایرادات
 129,694,485  الفوائد المصرفیة  

 
91,935,674   63,330,888  

  5,428,951 سابقةمصروف ضریبة الدخل عن سنوات 
 

11,988,763    11,554,138  
 )1,654,334,805(  (1,683,374,216)  (1,681,936,732) السنة/الضریبة المدفوعة خالل الفترة

 1,290,808,804    1,662,899,757   1,483,045,351  السنة/الرصید في نھایة الفترة

        
 
 

  :مفصلة كما یليإن العالقة بین الربح الضریبي والربح المحاسبي 
 

أیلول 30 أشھر المنتھیة في تسعةلل    
 2012  2011 
)غیر مدققة(  )غیر مدققة(    

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 7,857,286,618  10,088,928,900 المرحليالموحد الشامل الربح المحاسبي قبل الضریبة في بیان الدخل 
     

  الخاضعة للضریبة للوصولتعدیالت المصاریف واالیرادات غیر 
 490,118,746  (324,936,829)  للربح الضریبي  

     
 8,347,405,364  9,763,992,071  الربح الضریبي

     
 %14  %14 معدل ضریبة الدخل

    
 1,168,636,751  1,366,958,890 مصروف ضریبة الدخل عن الفترة 

     
 63,330,888   129,694,485 ضریبة ریع رؤوس األموال عن ایرادات الفوائد المصرفیة : یضاف 

     
 1,231,967,639  1,496,653,375 الموحد الشامل مصروف ضریبة الدخل الموضح في بیان الدخل 

     
  

وقد قامت  2005الى  2001تعود للسنوات من ضریبیة  اتفروق ھاتم إجراء مراجعة ضریبیة من قبل الدوائر المالیة ونتج عن
. زالت منظورة لدى وزارة المالیة إلى اللجان الضریبیة والتي ال قاتالشركة بتقدیم االعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفرو

  .)المطالبات الضریبیة – 20اإلیضاح (
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  للسھم في األرباح العائد الى مساھمي الشركة  النصیب األساسي .8
  

  أیلول 30 أشھر المنتھیة في تسعةلل 
 2012  2011 
)غیر مدققة(  )غیر مدققة(    

    
       

  6,613,854,146    8,586,829,033  )لیرة سوریة(العائد الى مساھمي الشركة  الفترةربح 
       

 134,000,000   134,000,000 الفترة الوسطي المرجح لعدد االسھم خالل 
      

  للسھم العائد الى مساھمي الشركة من ربح النصیب األساسي
 49.36   64.08  )لیرة سوریة لكل سھم(الفترة  
  
  

مطابق للنصیب األساسي للسھم لعدم إصدار الشركة أدوات قد یكون لھا تأثیر على  الفترةإن النصیب المخفض للسھم من ربح 
  .نصیب السھم في الربح عند تحویلھا
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  المـوجـودات الـثابتــةصافي    .9

 
  :ھي كما یلي 2012 أیلول 30أشھر المنتھیة في  تسعةالخالل الموجودات الثابتـة إن حركة 

 

 أخرى  اإلجمالي
  

  السیارات  أثاث ومفروشات
أجھزة حاسوب 
 وأجھزة مكتبیة

 
 

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

  2012الثاني كانون  1الرصید في      3,223,649,666   261,568,550  138,558,608  46,724,536  3,670,501,360
 اإلضافات    674,678,261  51,177,659  5,028,430  370,040   731,254,390
 اإلستبعادات     (31,091,277)   (23,627,523)   (1,640,441)  -  (56,359,241)

   2012أیلول  30الرصید في      3,867,236,650   289,118,686  141,946,597  47,094,576  4,345,396,509
          
  :االھتالكـات         

  2012كانون الثاني  1الرصید في     2,413,227,346  230,404,256  67,029,480  -  2,710,661,082
 اإلضافات    282,465,259  12,890,588  9,897,256  -  305,253,103
 اإلستبعادات     (29,955,854)   (23,627,533)   (1,288,662)  -  (54,872,049)

   2012أیلول  30الرصید في     2,665,736,751  219,667,311  75,638,074  -  2,961,042,136
          
 :صافي القیمة الدفتریة         

 )غیر مدققة( 2012 أیلول 30في     1,201,499,899  69,451,375  66,308,523  47,094,576  1,384,354,373
            

 )مدققة( 2011كانون األول  31في      810,422,320   31,164,294   71,529,128    46,724,536   959,840,278
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  )تتمة( صافي المـوجـودات الـثابتــة   .9
  

 :ھي كما یلي 2011 أیلول 30أشھر المنتھیة في  تسعةخالل الإن حركة الموجودات الثابتـة 
 

 اإلجمالي
 

 أخرى
  

 أثاث ومفروشات
 

 السیارات
أجھزة حاسوب وأجھزة  

 مكتبیة
 

     
  سوریةلیرة   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    502,285,015  14,713,138  13,229,255  4,201,475   534,428,883

 اإلستبعادات     (85,190,281)  (27,075,106)  (2,249,023)  (5,000,000)  (119,514,410)
   2011أیلول  30الرصید في      3,080,247,029   259,268,550  128,184,500  41,001,475  3,508,701,554

          
  :االھتالكـات         

  2011كانون الثاني  1الرصید في     2,219,716,506  246,564,117  60,541,559    -  2,526,822,182
 اإلضافات    206,948,133  8,049,080  9,064,630  -  224,061,843

 اإلستبعادات    (82,451,768)  (27,075,106)  (1,500,544)  -  (111,027,418)
   2011أیلول  30الرصید في     2,344,212,871  227,538,091  68,105,645  -  2,639,856,607

          
 :صافي القیمة الدفتریة         

 )غیر مدققة( 2011أیلول  30في      736,034,158   31,730,459   60,078,855    41,001,475   868,844,947
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  المعنویةودات ـوجـالمصافي    .10

 
  :ھي كما یلي 2012 أیلول 30أشھر المنتھیة في  تسعةخالل ال المعنویةوجودات إن حركة الم

 

  تراخیص البرامج  اإلجمالي
تراخیص التردد ومزود 

 حقوق استخدام الشبكة   اإلنترنیت
   
   

    لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة
 :التكلفة         

 2012كانون الثاني  1الرصید في      43,511,682,739  1,503,000,000  874,642,416  45,889,325,155
 اإلضافات      3,166,524,175  1,000,000  134,872,128  3,302,396,303
 استبعادات      (215,889,669)  -  -  (215,889,669)

   2012أیلول  30الرصید في      46,462,317,245  1,504,000,000  1,009,514,544  48,975,831,789
          
 :االطفاءات          

 2012كانون الثاني  1الرصید في      34,165,295,119  714,221,475  494,296,507  35,373,813,101
 )4اإلیضاح (اإلضافات      2,645,177,044  108,524,123  132,504,559  2,886,205,726
  استبعادات     (157,313,557)  -  -  (157,313,557)

   2012أیلول  30الرصید في      36,653,158,606  822,745,598  626,801,066  38,102,705,270
          
 :صافي القیمة الدفتریة        

 )غیر مدققة( 2012 أیلول 30في      9,809,158,639  681,254,402  382,713,478  10,873,126,519
         

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

 
:ھي كما یلي 2011 أیلول 30أشھر المنتھیة في  تسعةالإن حركة الموجودات المعنویة خالل   

 

 اإلجمالي
 

 تراخیص البرامج
تراخیص التردد ومزود  

 اإلنترنیت
 

 حقوق استخدام الشبكة 
   

      
    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      2,961,992,939  1,000,000  251,447,236  3,214,440,175
 استبعادات      (315,018,426)  -  -  (315,018,426)

 2011أیلول  30الرصید في      42,310,298,201  1,503,000,000  797,801,123  44,611,099,324
          
 : واالضمحالل االطفاءات         

 2011كانون الثاني  1الرصید في      29,929,415,718  569,652,105  326,259,488  30,825,327,311
 )4اإلیضاح (اإلضافات      2,730,807,376  108,130,092  122,016,005  2,960,953,473

  )4اإلیضاح (االضمحالل      327,511,309  -  -  327,511,309
  استبعادات     (211,372,689)  -  -  (211,372,689)

 2011أیلول  30الرصید في      32,776,361,714  677,782,197  448,275,493  33,902,419,404
          
 :صافي القیمة الدفتریة        

  )غیر مدققة( 2011أیلول  30في      9,533,936,487  825,217,803  349,525,630  10,708,679,920
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 موجودات ثابتة قید التثبیت   .11

 
لكنھا لم ، والفترةكیتھا إلى الشركة خالل انتقلت ملو غلبعلى األمن موردین خارجیین  تم شراء معظمھا موجودات ثابتةعلى تشتمل 

  .الفترةفي نھایة التشغیل والتركیب وتستكمل إجراءات التخلیص الجمركي 
  
  

  تأمینات نقدیة    .12
  

ملیون  18أحد 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 

  
  

  اخرىأرصـدة مدینـة    .13
  

   2012 أیلول 30   2011كانون األول  31
   )غیر مدققة(  )مدققة(

   لیرة سوریة  لیرة سوریة
        

 إیجارات مدفوعة مقدمًا   442,575,034  672,624,006
 دفعات مقدمة   2,817,860,289  1,789,010,544

 إعالنات مدفوعة مقدمًا   86,486,328  107,322,935
 مقدمًامصاریف صیانة مدفوعة    423,179  12,716,624

 إیرادات فوائد مستحقة   378,260,969  348,224,192
  أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة    145,882,200  148,214,386

  أقساط تأمین مدفوعة مقدمًا   1,429,743  5,113,959
 أجور الوصالت المكرویة المدفوعة مقدما   151,863,028  29,668,756

 أخرى   971,306,166  807,079,862
3,919,975,264  4,996,086,936   
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  ودائــع لدى البنـوكنقـد و   .14

 
  2012 أیلول 30   2011كانون األول  31

  )غیر مدققة(  )مدققة(
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

     
 نقد في الصندوق وشیكات برسم التحصیل 292,221,428  643,990,589

 لدى البنوك وودائعنقد  27,054,369,795  25,618,380,259
26,262,370,848  27,346,591,223  

 
  :المرحلي، یتكون النقد وما في حكمھ من المبالغ التالیةالموحد لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة 

  
  2012 أیلول 30   2011كانون األول  31  2011 أیلول 30

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

        
  

 نقد في الصندوق ولدى البنوك  9,744,533,579   4,948,301,949   5,412,414,413

9,262,991,892   15,127,393,419  
 

13,363,742,107  
 ودائع لدى البنوك

التي تستحق خالل ثالثة أشھر او أقل    
14,675,406,305  20,075,695,368  23,108,275,686  

  
  

 رأس المال المدفوع   .15
  

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 

وبذلك یصبح العدد اإلجمالي ألسھم  .كٌل بحسب نسبة مساھمتھ في رأس المال أي بواقع سھم واحد عن كل سھم) المالیة المذكورة 
لیرة  3,350,000,000ریة للسھم الواحد، وبقیمة إجمالیة تبلغ لیرة سو 25بقیمة اسمیة تبلغ سھم 134,000,000  الشركة

  .2012 أیلول 30و  2011األول كانون 31سوریة كما في 
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   مخصص تسلیم المشروع   .16
  

فإن ملكیة  ،)اإلدارة(الموقعة ما بین الشركة والمؤسسة العامة لالتصاالت ) ویلحبناء، تشغیل، ت(من اتفاقیة الـ ) 8(وفقًا للبند 
. 2017عامًا اعتبارًا من تاریخ المباشرة أي لعام  15المشروع ستؤول لإلدارة دون أي تكالیف في نھایة اتفاقیة العقد والذي مدتھ 

كما سیتم ھذا التحویل وفقاًً لشرط محدد ینص على أن المشروع كامل الجاھزیة وبوضع یسمح باالستثمار لخمسة سنوات أخرى بما 
وبناًء علیھ فإن كفالة التسلیم . المواصفات الفنیة والقدرات المضافة لمعدات شبكة االتصاالت الخلویة لدى التحویل لإلدارةفي ذلك كل 

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

ولذلك فقد تم . من غیر المحتمل أن تكون الشركة قادرة على استرداد كفالة التسلیم دون ان یكون ھنالك قرار محكمة لصالح الشركة
ھذا وسیترتب على ھذه . وفقًا لمبدأ مجموع عدد السنوات المعكوسةوالر أمریكي ملیون د 50والبالغ بناء مخصص تسلیم المشروع 

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

وذلك  2012الى سنة  2017المخصص من سنة  تكوینالمعكوسة الى طریقة مجموع عدد السنوات وقد تم تعدیل فترة االنتھاء من 
  .تبعا لتقدیرات األدارة

  :إن حركة مخصص تسلیم المشروع ھي كما یلي
  

  2012 أیلول 30   2011كانون األول  31  2011 أیلول 30
  )مدققةغیر (  )مدققة(  )غیر مدققة(

  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة
      

 السنة / الرصید في بدایة الفترة   2,207,884,644    795,993,750   795,993,750
 السنة/ الفترة  مخصص  292,115,356    1,411,890,894   1,168,461,429
 السنة/ الرصید في نھایة الفترة   2,500,000,000    2,207,884,644   1,964,455,179
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  مخصصات متنوعة   .17

 

   المجموع

مخصص عن 
بدالت منافع 

  الموظفین
مخصص عملیات 

  التقاص

مخصص إجور  
الترابط الدولیة 

   الواردة
  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة

        
 الفترةالرصید في بدایة   1,592,363,667    490,966,670  152,601,967   2,235,932,304

 الفترةمخصص  495,744,363    -  -   495,744,363
 الفترةالرصید في نھایة   2,088,108,030    490,966,670  152,601,967   2,731,676,667

 
  

   مخصص إجور الترابط الدولیة الواردة
المبالغ المترتبة على إجور الترابط الشبكي للمكالمات احتساب مخصص عن إجمالي  یمثل المبلغ أفضل تقدیر إلدارة الشركة حیث تم

الدولیة الواردة والمنتھیة الى شبكة الخلوي وفق مطالبة المؤسسة العامة لالتصاالت والتي قد تدفع الحقا النھاء المعلقات مع المؤسسة 
  .العامة لالتصاالت

جمالي المبالغ التي قد تترتب عن فروقات إجور الترابط عن إ 2012 أیلول 30اشھر المنتھیة في  تسعةخالل ال احتساب مخصص تم
  .الشبكي للمكالمات الدولیة الواردة والمنتھیة الى شبكة الخلوي خالل الفترة

  
  

  مخصص عملیات التقاص
ع ن عملی ات التق اص م ع مطالب ات المؤسس ة العام ة لالتص االت          احتساب مخص ص  یمثل المبلغ أفضل تقدیر إلدارة الشركة حیث تم

  .تي قد تدفع الحقاوال
  
  

  مخصص عن بدالت منافع الموظفین
  .یمثل المبلغ أفضل تقدیر إلدارة الشركة عن مصاریف متعلقة بالتوظیف قد تدفع الحقا للموظفین

  
  
 

  أرصدة دائنة أخرى   .18
  2012 أیلول 30   2011كانون األول  31

  )غیر مدققة(  )مدققة(
  لیرة سوریة  لیرة سوریة

       
 رسوم إدارة مستحقة ألطراف ذات عالقة  552,250,343   623,539,082
 مخصص مكافآت موظفین   533,468,085   191,438,155
 مخصص أجور حمایة الترددات 663,656,077  493,517,635
 مخصص بنى تحتیة 295,191,211  309,235,322
 مخصص رسوم استخدام الدارات  483,815,409  759,063,071

 مصاریف استشارات مستحقة  6,139,200  15,461,511
  أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة  198,200,880  678,790,157
 أرصدة مستحقة عن أجور كھرباء وإیجار وإشغال األبراج 530,756,907  435,232,706
 أرصدة مستحقة عن حوافز مبیعات 260,866,610  244,679,594
 تأمینات العمالء 338,621,274  361,036,136
 مطلوبات متداولة أخرى 681,093,813  610,336,926

 مخصصات  أخرى 1,161,898,175  1,039,543,696
5,761,873,991  5,705,957,984  
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .19
  

  تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
  

 ( 2012 أیلول 30 للفترة المنتھیة فيلیرة سوریة  1,495,764,883 بلغت قیمتھا شور وشركة إي تي اس لیمتداوف  - تي اس اس  لشركة األطراف ذات العالقة تتضمن اتعاب إداریةإن التعامالت مع 
  .إن ھذه األتعاب تتضمن تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین .من إجمالي اإلیرادات%  3.5وتحسب على اساس ) 2011 أیلول 30 في للفترة المنتھیة لیرة سوریة1,415,567,397

  :األطراف ذات العالقة  التالي یمثل اجمالي التعامالت مع الجدولإن 
  

  مشتریات أصول ثابتة ومعنویة  مصاریــــف  مدینـــــون  دائنـــون

2011  2012   2011  2012   2011  2012   2011  2012   
  )غیر مدققة( )غیر مدققة(  )غیر مدققة( )غیر مدققة(  )غیر مدققة( )مدققة(  )غیر مدققة( )مدققة(

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

  شركة إي تي اس لیمتد  110,481,863 -  725,864,018 620,604,023  93,963,252 132,374,434  346,034,190 867,270,042
 اوف شور  –شركة اس تي اس  - -   1,068,403,488  1,011,119,569  - -   410,573,187  427,998,089

  SGTC  الشركة السوریة األلمانیة لالتصاالت - -  - -   16,000,000  16,000,000  - -
 المحدودة الشركة السوریة لخدمات االتصاالت 1,429,033 -   171,615,381  149,791,273   34,355,425  62,160,571   1,673,953  1,619,088

  شركة التملیك المحدودة المسؤولیة - -   816,736 -  - -  385,833 -
 شركة المدینة المساھمة المغفلة - -   9,959,589  9,875,797  3,344,698  654,919  - -

 شركة برومیدیا المساھمة المغفلة - -   150,359,809  142,157,682   86,254,624  87,926,864   15,920,451  10,297,785
 شركة راماك لألسواق الحرة المحدودة المسؤولیة - -  -  95,295   808,639  968,639  - -
 شركة شام المساھمة القابضة - -  - -   400,000  820,000  - -

 شركة صروح المساھمة المغفلة - -   159,818,361  159,671,342  53,661,639 -  - 15,794,250
 شركة صندوق المشرق االستثماري - -  - 4,310  1,327,956 2,373,441  - 746,210
 شركة نینار المحدودة المسؤولیة - -   9,655,307  5,668,493  - 2,626,922   3,300,446  189,080

1,323,914,544  777,888,060   305,905,790 290,116,233  2,098,987,784  2,296,492,689   - 111,910,896    
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  االرتباطات وااللتزامات الطارئة   .20

  
  الرأسمالیةرتباطات اال

لیرة 2,463,389,881 (لیرة سوریة  4,235,767,674، على الشركة إرتباطات رأسمالیة بمبلغ 2012 أیلول 30كما في 
 .متعلقة بشراء معدات شبكة إتصاالت من موردي الشركة الرئیسسین) 2011كانون األول  31سوریة كما في 

 
  الضمانات

دوالر أمریكي  18,000,000التزامات طارئة تتمثل بكفالة مصرفیة تبلغ قیمتھا  2012 أیلول 30كما في  الشركةیترتب على 
  . BOTاللتزاماتھا بموجب عقد الـ شركة التحتفظ بھا المؤسسة العامة لإلتصاالت كضمان لحسن تنفیذ 

د السنة الرابعة عشر دوالر أمریكي عن 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
  .)16إیضاح ( 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
سبة للنسب التي تتبعھا في السنوات عند احتساب حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من إجمالي إیرادات الشركة وكذلك بالن%  40

 14من عائدات المشروع اعتبارا من تاریخ % 40بموجب ھذه الدعوى تطالب المؤسسة العامة لالتصاالت بتحویل نسبة . التالیة
ة ترى إدارة الشرك. 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

  
  المطالبات الضریبیة

ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة  2007عام  لیرة سوریة خالل الربع الثالث من 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

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

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

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  2003إضافة إلى الضریبة المسددة سابقا عن عام ( 2003

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

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  2004ریبة المسددة سابقا عن عام إضافة إلى الض( 2004

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

لیرة سوریة ناتجة عن فروق ضریبیة تعود لسنة  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 ( 2005

  .االعتراضات الضریبیة الالزمة على ھذه الفروق إلى اللجان الضریبیة والتي الزالت منظورة لدى وزارة المالیة
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   عةوزالماألرباح  .21
  

األرباح المحققة القابلھ للتوزیع عن  جزء من توزیع 2012تموز  11قررت الھیئة العامة العادیة للمساھمین في اجتماعھا بتاریخ 
علمًا ان عدد األسھم بعد زیادة . لیرة سوریة 40لیرة سوریة ، حیث كان نصیب كل سھم  5,360,000,000بقیمة  2011عام 

 .سھم 134,000,000رأس المال ھو 
  

 5,025,000,000للسھم بإجمالي لیرة سوریة  75إعالن توزیع أرباح بقیمة  2011حزیران  9تم خالل الھیئة العامة بتاریخ 
 .سھم 67,000,000وحیث كان عدد األسھم ھو  2010باح الصافیة المحققة عن عام لیرة سوریة من األر

  
  


