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  تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
   سوريا المساهمة المغفلةMTNلى مساهمي شركة إ
  

  تقرير حول القوائم المالية
والتي تتكون من الميزانيـة     ") ركةالش"( يا المساهمة المغفلة   سور MTN المرفقة لشركة     المرحلية لقد دققنا القوائم المالية   

 المنتهيـة   للسنة وقائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية            2007 كانون األول  31كما في   
  .في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات األخرى

  
  القوائم الماليةمسؤولية مجلس اإلدارة عن 

.   المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير الماليـة الدوليـة  القوائمإن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه     
 المالية بصورة   القوائمتشمل هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلي ذو صلة بإعداد وعرض               

وهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسـبية              عادلة خالية من األخطاء الج    
  .المالئمة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف

  
  مسؤولية مدققي الحسابات

عايير الدولية للتدقيق،   لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للم    .   المالية استنادا إلى تدقيقنا    القوائمإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه        
 وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بـأن  وتتطلب منا هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني      

  .القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية
  

إن إختيار تلك   . ي القوائم المالية  يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة ف           
اإلجراءات يستند الى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القـوائم الماليـة سـواء                    

عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلي للـشركة ذو              .  الناتجة عن اإلحتيال أو الخطأ    
إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف إبـداء                الصلة ب 

يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقـة         .  رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة       
  . ضافة الى تقييم العرض العام للقوائم الماليةومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، ا

  
  .في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي

  
  

  الـــرأي
 كـانون األول   31في رأينا، إن القوائم المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في                 

  .لمعايير التقارير المالية الدولية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للسنة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية 2007
  
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وإن القوائم المالية متفقة معهـا ونوصـي المـصادقة                  

  .عليها
  
  

  ر عزة حصريةعبد القاد
  

  2008 شباط من الحادي و العشرون
   الجمهورية العربية السورية–دمشق 

  



MTNسوريا المساهمة المغفلة   
 

  تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها31  إلى1إن اإليضاحات المرفقة من 
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   قائمة الدخل
  2007 كانون األول 31 للسنة المنتهية في

  )بالليرة السورية( 
  
  
  

    

  حإيضا   2007    2006
      

 إجمالي اإليرادات 3   32,323,415,913  26,185,472,243
      

  حصة المؤسسة العامة لإلتصاالت من اإليرادات   (12,065,756,683)  (9,750,106,058)
      

  من اإليرادات سورياMTNحصة    20,257,659,230  16,435,366,185
      

 المصاريف التشغيلية 4  (5,962,059,645)  (4,786,429,309)
      

 مجمل الربح   14,295,599,585  11,648,936,876
      

 المصاريف اإلداريةلبيع والتسويق ومصاريف ا 5  (3,859,804,600)  (3,260,018,509)
 اهتالكات 11  (3,790,171,280)  (3,878,392,523)

  إطفاءات  12  (101,454,771)  (57,645,447)
  أخرىإيرادات، مصاريف 6  (5,721,053)  (30,126,345)

      
 ربح التشغيل   6,538,447,881  4,422,754,052

      
 إيرادات الفوائد 7  502,087,137  185,589,673

 تكاليف التمويل 8  (356,222,177)  (249,965,433)
      

 الربح قبل الضريبة   6,684,312,841  4,358,378,292
      

 مخصص ضريبة الدخل 9  (882,643,989)  (644,673,279)
      

  السنةربح    5,801,668,852  3,713,705,013

  
     
     

 المخفض للسهم في األرباحالنصيب األساسي و 10  1,933.89 1,237.90
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   الميزانية
  2007 كانون األول 31كما في 

  )بالليرة السورية(
  

  إيضاح  2007   2006
 الموجودات     
 الموجودات غير المتداولة     

 ممتلكات و معدات 11  9,177,453,506  10,026,674,316
 الموجودات غير الملموسة 12  865,715,073  702,017,437

10,728,691,753  10,043,168,579    
      
 الموجودات المتداولة      

 المستحق من المؤسسة العامة لالتصاالت 13  774,081,221  537,240,593
 المخزون 14  107,927,170  123,622,689

 أرصدة مدينة أخرى 15  1,598,030,894  1,085,155,423
 ذمم مدينة 16  1,415,369,578  1,200,451,716
 ودائع لدى البنوكنقد و  17  15,282,917,707  8,423,838,006

11,370,308,427  19,178,326,570    
 مجموع الموجودات   29,221,495,149  22,099,000,180

  
 حقوق الملكيةالمطلوبات و     
 حق ملكية حملة األسهم     

  رأس المال المدفوع 18  1,500,000,000  1,500,000,000
 االحتياطي القانوني 19  750,000,000  750,000,000

 قابلة للتوزيعاألرباح ال   9,791,103,856  10,049,435,004
 مجموع حقوق الملكية   12,041,103,856  12,299,435,004

 المطلوبات غير المتداولة     
 قروض طويلة األجل 20  178,241,538  402,745,161

 أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة 21  1,914,679,980  1,131,036,038
 دة دائنة أخرى طويلة األجلأرص 22  431,753,125  390,488,195

1,924,269,394  2,524,674,643    
 المطلوبات المتداولة     

 المستحق الى المؤسسة العامة لالتصاالت 13  2,414,913,143  2,043,202,135
 ذمم دائنة 23  849,628,185  567,991,150
 غير مدفوعةتوزيعات أرباح    5,295,000,000  917,725,000
 أرصدة قصيرة األجل لقروض طويلة األجل 20  213,056,907  222,365,080
 تسهيالت مصرفية 17  453,151,744  513,016,320
 مخصص ضريبة الدخل 9  882,643,989  644,673,280

 أرصدة دائنة أخرى 24  4,547,322,682  2,966,322,817
 مجموع المطلوبات   14,655,716,650  7,875,295,782

      
 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   29,221,495,149  22,099,000,180

  

 من قبل مجلس إدارة الشركة بموجب قراره الصادر 2007 كانون األول 31تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية كما في 
.2008 شباط 20بتاريخ   

 
 

  
 رئيس مجلس اإلدارة   ر الماليالمدي

 جمال رمضان   كمال سنتينا



MTNسوريا المساهمة المغفلة   
   في حقوق الملكيةاتقائمة التغير

  2007 كانون األول 31للسنة المنتهية في 
  )بالليرة السورية(

 

  تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها 31 إلى 1احات المرفقة من إن اإليض
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  رأس المال المدفوع  اإلحتياطي القانوني  األرباح القابلة للتوزيع  مجموع حقوق الملكية

       2007   

  2007 كانون الثاني 1الرصيد في   1,500,000,000  750,000,000  10,049,435,004  12,299,435,004
 السنةربح  -  -  5,801,668,852  5,801,668,852

  أرباح موزعة -  -  (6,060,000,000)  (6,060,000,000)

 2007  كانون األول31الرصيد في  1,500,000,000  750,000,000  9,791,103,856  12,041,103,856

       2006  
 2006 كانون الثاني 1يد في الرص 1,500,000,000  750,000,000  7,335,729,991  9,585,729,991
 السنةربح  -  -  3,713,705,013  3,713,705,013

 أرباح موزعة -  -  (1,000,000,000)  (1,000,000,000)

 2006  كانون األول31الرصيد في  1,500,000,000  750,000,000  10,049,435,004  12,299,435,004

       
  



MTNسوريا المساهمة المغفلة   
  قائمة التدفقات النقدية

  2007 كانون األول 31للسنة المنتهية في 
 )بالليرة السورية(
  

 

  المالية وتقرأ معهاتشكل جزءاً من هذه القوائم  31 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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   إيضاح  2007  2006
  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية      

 الربح قبل الضريبة     6,684,312,841  4,358,378,292
 :تعديالت      

 واطفاءات اهتالكات    3,891,626,051  3,936,037,970
 مؤونة مخزون بطيء الحركة    16,402,543  -

 أتعاب إدارية    1,131,036,119  916,655,334
 مخصص الديون المشكوك بتحصيلها    122,374,216  125,033,238

 خسائر ناجمة عن استبعاد ممتلكات و معدات    366,400  -
 فوائد مدينة    249,844,779  148,694,379
 مؤونة عموالت كفالة حسن تنفيذ    20,001,443  22,063,153

 فوائد دائنة    (502,087,137)   (185,589,673)
 الربح التشغيلي قبل تغيرات رأس المال العامل    11,613,877,255  9,321,272,693

 التغير في الموجودات والمطلوبات      
 المستحق من المؤسسة العامة لإلتصاالت    (236,840,628)   (209,167,969) 
 المخزون    (707,024)   (21,890,077) 
 دينة أخرىأرصدة م    (356,175,973)   (199,946,472) 
 ذمم مدينة    (337,292,078)   (293,059,866) 
 المستحق الى المؤسسة العامة لإلتصاالت    371,711,008   590,002,791 

 المستحق الى المديرية العامة للجمارك    -  (889,851,140)
(1,057,564,181)  ذمم دائنة    281,637,035 
 أرصدة دائنة أخرى    1,580,999,865   601,693,648 
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    12,917,209,460  7,841,489,427
 ضريبة الدخل المدفوعة    (675,816,040)  (506,599,839)

  األتعاب اإلدارية المدفوعة    (146,838,792)  -
 أرصدة دائنة أخرى طويلة األجل    21,263,487  26,893,116

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    12,115,818,115  7,361,782,704

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      
(2,420,731,070)  شراء ممتلكات و معدات    (2,941,316,870) 
 ملموسةشراء موجودات غير     (265,152,407)   (108,439,483) 
  ودائع لدى البنوك    (1,855,567,082)  (1,997,026,691)
  األنشطة االستثمارية المستخدمة في التدفقات النقدية    (5,062,036,359)  (4,526,197,244)

 فوائد مقبوضة    376,530,399  62,590,423
 ماريةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستث    (4,685,505,960)  (4,463,606,821)

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل      
 أرباح مدفوعة    (1,667,725,000)  (82,275,000)

 تسديدات قروض     (246,275,789)  (356,524,042)
 أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة    (418,038,146)  32,721,670

  أنشطة التمويلدية من التدفقات النق     (2,332,038,935)  (406,077,372)
 فوائد مدفوعة    (34,896,025)  (50,374,856)

 التمويل صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة (2,366,934,960) (456,452,228)

 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه    5,063,377,195  2,441,723,655
 سنةالنقد وما في حكمه في بداية ال    5,670,817,285  3,229,093,630
 سنةالنقد وما في حكمه في نهاية ال  17  10,734,194,480  5,670,817,285
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  2007 كانون األول 31كما في 
 

  

6 

 معلومات عامة -  1
 

هي شركة مساهمة مغفلة ") الشركة"ويشار إليها فيما بعد ) (م سابقاً.م. شة سوريأريبا ( سوريا المساهمة المغفلةMTNشركة 
 2007قامت الشركة خالل عام .  العربية السورية تقوم بتقديم خدمات االتصاالت الخلويةمؤسسة ومسجلة في الجمهورية

انفستكوم موبايل شركة من قبل % 73إن الشركة مملوكة بنسبة .  المساهمة المغفلة سورياMTN الى هاتغيير اسمب
 محافظة -الشركة المسجل هو داريا مركز . تمارس الشركة نشاطها في الجمهورية العربية السورية .  ليميتدكوميونيكاشن
  .ريف دمشق

  
بين المؤسسة العامة لالتصاالت ) آ / 10  رقم  B.O.Tمشروع (  تم توقيع عقد بناء و تشغيل وصيانة 2001 شباط 12في 

ت الالزمة يلتزم المتعهد بموجبه بتوريد و تركيب التجهيزا") المتعهد("وشركة انفستكوم غلوبال المحدودة ") اإلدارة("السورية 
  .2001 شباط 14على أن تبدأ الشركة عملياتها قبل " GSM"لبناء شبكة اتصاالت خلوية 

  
MTN اعتباراً من تاريخ ") المتعهد("هي المشغل الذي يحل محل شركة انفستكوم غلوبال المتحدة   سوريا المساهمة المغفلة

ن كالً من المتعهد والمشغل جهة واحدة وتعتبر التزامات كل منهما البدء بالتشغيل في تنفيذ االلتزامات المترتبة عليه باعتبار أ
صدر أمر المباشرة بموجب العقد من المؤسسة العامة لالتصاالت . موحدة إلنشاء وتشغيل وتحويل ملكية المشروع إلى اإلدارة

  .2002 حزيران 29السورية بتاريخ 
  

المؤسسة العامة لالتصاالت السورية بعد انتهاء فترة االستثمار   سيتم تحويل المشروع من المشغل إلى BOTبموجب عقد الـ 
المحددة في العقد بخمسة عشر عاماً من تاريخ أمر المباشرة ويحق لإلدارة تمديد مدة العقد لمدة ثالث سنوات أخرى بعد تقديم 

  .طلب من المشغل قبل سنة من انتهاء مدة العقد
 

  :من المشغل على النسب التالية من إيراداته اإلجمالية تحصل اإلدارة BOTوفقاً ألحكام عقد الـ 
 

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

  
 
 أسس اإلعداد 1 - 2
  

  .تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية -
  .ائم المالية والتي تمثل العملة الرئيسية للشركةإن الليرة السورية هي عملة إظهار القو

 
  . الدوليةالتقارير الماليةلمعايير تم إعداد القوائم المالية وفقاً  -

 
  
   و اإليضاحاتالتغييرات في السياسات المحاسبية 2 - 2
  

 فيما عدا تطبيق الشركة ابقة المحاسبية التي تم اتباعها في السنة الس مع السياساتمتماثلة للسنةإن السياسات المحاسبية المتبعة 
  .لم ينتج عن  تطبيق هذه المعايير أثر جوهري وإنما إيضاحات إضافية. لمعايير التقارير الدولية المالية  وتفسيراتها الحديثة 

 
  اإلفصاح :  األدوات المالية– 7لتقارير المالية الدولي رقم معيار ا

اإلفصاح ، نتج عن ذلك إفصاحات إضافية حول :  األدوات المالية– 7لي رقم  بتطبيق معيار التقارير المالية الدوقامت الشركة
األدوات المالية وتأثيرها على المركز المالي واألداء باإلضافة إلى معلومات حول مدى التعرض للمخاطر الناشئة عن األدوات 

 .المالية
  

   إيضاح رأس المال-1تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ، نتج 2005 عرض البيانات المالية الصادر في آب -1 بتطبيق  التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ت الشركةقام

  .عن ذلك إفصاحات إضافية عن معلومات تمكن من تقييم األهداف والسياسات واإلجراءات إلدارة رأس المال
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  أهـم االجتهادات والـتقـديـرات الـمحـاسـبـيـة 3 - 2
 
االيـرادات و   مبـالغ   االعتراف ب  القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في       لشركةاتطلب من إدارة     ت وائم المالية عملية إعداد الق  ن  إ

إن عدم التأكد المتضمن في اجتهادات      .  المالية تاريخ التقارير في    و االلتزامات الطارئة   المصاريف و الموجودات و المطلوبات    
  .ي القيم الحالية للموجودات و المطاليب المقدرة في المستقبلو تقديرات اإلدارة قد يؤدي الى تعديالت هامة ف

  
  :فيما يلي أهم هذه التقديرات

  
  انخفاض قيم الموجودات غير المالية

وإذا . شر على إمكانية إنخفاض قيمة األصول غير المالية في تاريخ التقارير المالية بتقييم ما إذا كان هناك مؤشركةقوم الت
في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر . ر المبلغ القابل لإلسترداد لألصل بتقديشركةقوم اللنوع، توجد أي مؤشر من هذا ا

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

 في  مالة على أن خسارة انخفاض معترف بها ألصل يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية دالفي تاريخ اعداد التقارير المالية
بتقييم المبلغ القابل  شركةقوم الت لم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، ، عدا عن الشهرة،السنوات السابقة

  .لالسترداد لذلك األصل

رات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل يجب عكس خسارة اإلنخفاض المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقدي
لإلسترداد منذ اإلعتراف بآخر خسارة في انخفاض القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك يجب زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه 

  .القابل لإلسترداد
  
  
  ةـامــات المحاسبية الهـالسياس 4 - 2
 
 

  ةـالت أجنبيـعم
  

كما يعاد . ت األجنبية، بأسعار الصرف الحرة السائدة في تاريخ إجراء المعامالتيجري قيـد المعامالت المسجلة بالعمال
تحويل الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الحرة السائدة في تاريخ 

 .تؤخذ جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل إلى قائمة الدخل. يةانالميز
 

  
  داتـات و معـممتلك

 
 النفقات المتكبدة  تتضمن التكلفة. وأي اضمحالل في القيمةة المتراكمهتالكات والمعدات بالتكلفة بعد حسم االالممتلكاتتدرج 

يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع .  والمعدات ويتم رسملتهالممتلكاتإلستبدال أي من مكونات 
  .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل كمصروفات.  والمعداتممتلكاتة المستقبلية المتعلقة بالاإلقتصادي

 
 

: على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات التاليةهتالكيحسب اال  
 

التجهيزات االلكترونية سنوات5

السيارات سنوات5

ات المكاتبمفروش سنوات5

تجهيزات المكاتب سنوات5

المعدات سنوات5
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  )تتمة (السياسـات المحاسبية الهــامـة 4 - 2
 

)تتمة (داتـات و معـممتلك  
 

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

  .  يتم تخفيض القيمة المدرجة لألصل الى القيمة القابلة لالستردادالمقدر القابل لالسترداد
 
 

 الموجودات غير الملموسة
 

  .يص برامج الكومبيوترتشتمل الموجودات غير الملموسة على قيمة تراخيص الترددات و تراخ
  

 على كمبيوتر بينما يتم اطفاء تراخيص برامج الBOTعقد الـ   سنة و التي تمثل مدة15فترة يتم إطفاء تراخيص التردد على 
  . سنوات5فترة 

  
لإلطفاء التكلفة مطروحا منها أية مخصصات ب  و فيما بعد يتم تقييمهابالتكلفةا شرائه عند يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة
.  يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة .  و أية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها

أما .  ويتم اطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد  خالل هذا العمر و يقيد االطفاء في قائمة الدخل
ي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل الموجودات غير الملموسة الت

كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل .  أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل 
وعمره الزمني عند تغير نمط استهالك المنافع االقتصادية يجب تغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس .  على األقلسنة 

المستقبلية المتضمنة فيه  كلما كان ذلك ضروريا  و تعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما وتعالج 
  .ة لها من حيث الطبيعةمصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في قائمة الدخل مع العناصر المشابه

  
  

 المخزون
 

  .يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أقل
  

تمثل التكاليف جميع المصروفات المتكبدة على المخزون حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحالي والمتضمنة تكلفة الشراء على 
  .ف النقلأساس سعر التكلفة الوسطي، الرسوم الجمركية، وتكالي

  
  .يحدد صافي القيمة المتوقع تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري بعد حسم أي تكاليف إضافية متوقع تحملها حتى إتمام البيع

 
 

 مخصصات
  

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

 
 

 النقد وما في حكمه
 

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

 
 

 إثبات اإليراد
  

.أن يعود بمنافع اقتصادية على الشركة و يمكن قياسها بموثوقيةعلى األرجح عتراف باإليراد عندما يكون يتم اال  
يجب تطبيق . ائب و رسوم مبيعاتمقابل المستلم مطروحًأ منها أية حسومات و ضريتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة لل

: اإلعتراف باإليرادات التالية عندلمعاييرا  
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  )تتمة (ات المحاسبية الهــامـةالسياسـ 4 - 2
  

)تتمة (إثبات اإليراد  
  

  تقديم الخدمات
  

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

في تاريخ التقارير المالية بتقدير قيمة اإليرادات الناجمة عن الخدمات تقوم الشركة  .دمات االتصاالت الخلوية عندما تكتسبخ
تم اإلعتراف بإيراد  ي . و ذلك وفقاً الستخدام الزبائن الفعلي لخدمات الشركةتي لم تتم المطالبة بهاالمقدمة الى الزبائن و ال

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

  إيرادات الفوائد
  

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

 القروض والذمم المدينة
 

.  لمدينة موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد و ليست متداولة في سوق فعالةتمثل القروض و الذمم ا
  .نخفاض القيمةفعالة مطروحاً منها أية مخصصات إليتم إدراجها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة ال

 األجور التي تعتبر جزًء ال حة بعين االعتبار باإلضافة الىت الممنويتم احتساب التكلفة المطفأة بعد أخذ العالوات أو الحسوما
يتم االعتراف بالربح أو الخسارة في قائمة الدخل عند عدم االعتراف .   و تكاليف العمليةيتجزأ من معدل الفائدة الفعالة

  .و كذلك من خالل عملية االطفاءبالقروض و الذمم المدينة أو عند انخفاض قيمتها 
  
 

  الموجودات الماليةقيمة انخفاض
  

انخفاض  قيمة األصل المالي أو مجموعة  على دليل موضوعي  بتقييم ما إذا كان هناك الميزانية تاريخ فيتقوم الشركة
  .األصول المالية

  
  الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة

المدينة المسجلة بالقيمة  ناجمة عن انخفاض في قيمة القروض و الذمم  دليل موضوعي على تكبد خسارةفي حال وجود
بين المبلغ المسجل لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ، يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق المطفأة

فائدة أي سعر ال( لألصل المالي سعر الفائدة الفعلي األصليمخصوماً ب )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتكبدها(
يتم تخفيض المبلغ المسجل لألصل من خالل مخصص الخسائر االئتمانية ويتم . )الفعلي الذي يتم حسابه عند االعتراف األولي

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

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

و إذا حددت الشركة عدم وجود دليل . بشكل منفرد، و بشكل منفرد أو جماعي لألصول المالية التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد
 بتضمين األصل في مجموعة واء كان هاماً أم ال، تقوميمة ألصل مالي يتم تقييمه بشكل منفرد، سموضوعي على انخفاض الق

ال يتم شمل األصول  . لمخاطر اإلئتمان و يتم تقييم انخفاض قيمتهم بشكل جماعيمن األصول المالية ذات سمات مشابهة
ستمر اإلعتراف بخسائر ناجمة عن انخفاض قيمتها في التقييم المالية التي يتم تقييم انخفاض قيمتها بشكل منفرد و التي يتم أو ي

  .الجماعي النخفاض القيمة
  

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

لو لم يتم اإلعتراف بانخفاض القيمة في التاريخ الذي يتم فيه المسجل لألصل المالي لما كانت ستكون عليه التكلفة المطفأة 
  .و يتم االعتراف بالقيد المعاكس في األرباح أو الخسائر. عكس انخفاض القيمة
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  )تتمة (السياسـات المحاسبية الهــامـة  4 - 2
  

  )تتمـة (ةـودات الماليـ الموجةـقيم اضـانخف
  

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

 عندما يتم تقييمها على أنها تراف بالديون التي انخفضت قيمتهايتم عدم االع. المدينة من خالل تكوين مؤونة ديون مشكوك فيها
  .غير قابلة للتحصيل

  
  

  المطلوبات المالية
  

يتم تقييم هذه القروض . كاليف مباشرة مطروحاً منها أية تيتم تسجيل القروض التي تحمل فوائد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم
تسجل األرباح و الخسائر الناجمة عن عدم االعتراف بالقرض أو . الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي

  .عملية اإلطفاء في قائمة الدخل
  
  
  اتـة ومستحقـم دائنـذم

 
ستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في الم

  .قبل المورد
  
 

  ةـوبات الماليـودات والمطلـراف بالموجـعدم اإلعت
 

  الموجودات المالية
 

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

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

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

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

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

 تتخذ اعندم. حد مشاركتها المستمرةيتم اإلعتراف باألصل الى  بشكل جوهري و لم تنقل قدرتها على التحكم بإدارة األصل،
 المستلم الذي قد يطلبالمقابل  إما قيمة األصل أو لالمشاركة المستمرة شكل ضمان لألصل المنقول يكون مبلغ األصل المنقو

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

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

  .سعر ممارسة الخيار، أيهما أقل
 

  المطلوبات المالية
  

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

  .لحالية لاللتزام األصلي و اإللتزام الجديد في قائمة الدخلاألصلي و اإلعتراف بااللتزام الجديد، ويتم تسجيل الفرق بين القيمة ا
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  )تتمة (السياسـات المحاسبية الهــامـة 4 - 2
  

  لــة الدخــضريب
 

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

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

  
دها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردا

يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام .  المطلوبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها
لتي يتوقع تطبيقها عند تسوية طريقة االلتزام كما في تاريخ الميزانية وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية ا

  .االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة وبناء على القوانين التي تم تشريعها في تاريخ الميزانية
 

يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ الميزانية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من 
  .موجودات الضريبية جزئياً أو كلياًتلك ال

 
 

  ةـاديـم العـة على األسهـاح الموزعـاألرب
 

يتم إثبات األرباح الموزعة على األسهم العادية كالتزام على الشركة وتطرح من حقوق الملكية عندما تتم الموافقة عليها من 
  . تطرح من حقوق الملكية عندما يتم دفعهاأما األرباح الموزعة بشكل مرحلي خالل العام فإنها.لشركةمساهمي اقبل 

 
 

 ادرةــة الصـة الدوليـر الماليـاريـمـعـايـيـر التق 5 - 2
  

  :اًأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معايير تقارير مالية جديدة وتعديالت على معايير المحاسبة الدولية القائمة والمبينة تالي
  

  "البيانات الماليةعرض "-1تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 

  تعديالت في عرض البيانات المالية، تطبق هذه التعديالت اعتبارا من-1تتطلب التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .2009 كانون األول 31 البيانات المالية المنتهية في
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  راداتـي اإليـالـإجم -  3
 

2006  2007  
 

8,120,012,190  9,731,279,474   (*)ت المكالمات للخطوط الالحقة الدفعإيرادا
12,155,521,178  18,072,409,006  إيرادات الخطوط المسبقة الدفع

-  (869,567,839)   حسم ممنوح على الخطوط مسبقة الدفع: يطرح

3,391,945,964  2,682,239,885  رسوم االشتراك الشهرية
283,598,387  390,383,310   إيرادات الخدمات

74,914,750  56,915,160  إيرادات وصل الخطوط الالحقة الدفع
738,352,779  814,794,880  إيرادات التجوال 
313,844,577  325,106,446  إيرادات خدمة معرفة رقم المتصل
556,936,080  585,400,525  إيرادات بيع الخطوط مسبقة الدفع
548,156,913  533,549,616  إيرادات رسائل قصيرة

2,189,425  905,450  إيرادات خدمات أخرى
26,185,472,243  32,323,415,913  

 
 

 ليرة 41,358,549إن مبلغ إيرادات المكالمات للخطوط الالحقة الدفع هو صافي من قيمة الدقائق المجانية و البالغة (*) 
  . على التوالي2006 كانون األول 31 و 2007 كانون األول 31 ليرة سورية كما في 699,586,936سورية و 

  
 
  ةـليـف التشغيـاريـالمص -  4
 

2006  2007  
 

950,844,995  1,228,965,984 عموالت الموزعين والمصاريف المتعلقة بها

572,708,259  738,309,523 تكاليف الترددات و حمايتها

2,020,792,617  2,386,061,460 تكاليف وصل المكالمات

182,130,251  261,434,191  تكاليف بطاقات مسبقة الدفع
699,186,639  879,715,515 تكاليف المواقع الخلوية

276,238,879  353,206,001 مصاريف صيانة الشبكة

84,527,669  114,366,971 مصاريف أخرى
4,786,429,309  5,962,059,645  
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  ةـف اإلداريـاريـويق والمصـع والتسـاريف البيـمص -  5
 

2006  2007  
 

595,429,420  733,145,366 الرواتب واألجوروالمكافآت

916,655,334  1,131,036,119 )25إيضاح  (األتعاب االدارية

376,198,236  858,598,296 مصاريف البيع و التسويق

277,803,643  261,912,020 مصاريف عامة 

44,092,400  38,215,591 صيانةالريف مصا

36,148,610  32,556,788 مصاريف السفر

27,195,021  46,528,135 مصاريف التدريب 

82,754,012  83,015,513  مصاريف االتصاالت
71,455,539  197,617,905 أتعاب استشارية 

15,970,990  14,666,239 مصاريف الطباعة و الفوترة

15,452,614  831,470 عقودمصاريف طوابع ال

426,690,755  69,052,414 تبرعات

88,872,290  100,945,479 أتعاب مهنية

158,879,106  147,992,796 إيجارات

17,041,675  30,826,940 مصاريف التأمين الصحي 

67,294,871  79,218,486 التأمينات االجتماعية 

42,083,993  33,645,043 أخرى

3,260,018,509  3,859,804,600  
 
 

  رىـرادات أخـإي،اريف ـمص -  6
 

2006  2007  
 

125,033,238  122,374,216 مخصص الديون المشكوك في تحيصلها

(88,125,596)  (114,320,322) أرباح فروقات القطع

(6,781,297)  (2,332,841) مختلفةإيرادات 

30,126,345  5,721,053  
 
 

  دـوائـرادات الفـإي -  7
 

2006  2007  
 

178,081,235  491,038,307  البنوك بالليرة السوريةودائع لدى فوائد على 
7,508,438  11,048,830   البنوك بالعمالت األجنبيةودائعفوائد على 

185,589,673  502,087,137  
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  لـويـف التمـاليـتك -  8
 

2006  2007  
 

101,271,054  106,367,501  عموالت مصرفية
68,831,785  43,870,984  فوائد مصرفية مدينة
78,816,092  205,973,795  األرصدة الدائنة ألطراف ذات عالقة  علىفوائد

1,046,502  9,897   الموردينفوائد على أرصدة

249,965,433  356,222,177  
 

 
  لـة الدخـص ضريبـمخص -  9
 

  . على التوالي2006 و 2007 لعامي %15 و %14ح بمعدل تم احتساب ضريبة الدخل على األربا
  
  
  ربح السنةنصيب السهم في  -  10

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

 
  2007    2006  

        
 3,713,705,013   5,801,668,852  السنةربح 
  3,000,000    3,000,000  سنةالطي عدد االسهم قيد التداول خالل وس

 1,237.90    1,933.89  السنة  ربح منالنصيب األساسي للسهم
 

 أدوات قد يكون لها تأثير على لشركة للنصيب األساسي للسهم لعدم إصدار ا مطابقالسنة  ربح منالنصيب المخفض للسهمإن 
  . عند تحويلهاالربحنصيب السهم في 
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  داتـات ومعـممتلك - 11

 

 اإلجمالي      
 

 تجهيزات المكاتب
 

 التجهيزات االلكترونية السيارات مفروشات المكاتب
 

 المعدات
  

 ةـالتكلف            
21,930,680,308  975,642,299  130,062,595 208,678,307 20,193,942,222  422,354,885  2007 كانون الثاني 1لرصيد في ا    

2,941,316,870  359,589,181  9,514,077 23,497,833 2,437,969,963  110,745,816  اإلضافات    
(1,460,000)  -  - (1,460,000)  اإلستبعادات     -  -

24,870,537,178  1,335,231,480  139,576,672 230,716,140 22,631,912,185  533,100,701  2007 كانون األول 31الرصيد في     
         
 اتـاالهتالك        

11,904,005,992  672,753,643  63,970,138 105,029,353 10,899,732,767  162,520,091  2007 كانون الثاني 1الرصيد في     
3,790,171,280  211,190,010  22,298,605 40,781,418 3,428,419,917  87,481,330  مخصص االهتالكات    

(1,093,600)  -  - (1,093,600)  اإلستبعادات     -  -
15,693,083,672  883,943,653  86,268,743 144,717,171 14,328,152,684  250,001,421  2007 كانون األول 31الرصيد في     

 صافي القيمة الدفترية        
9,177,453,506  451,287,827  53,307,929 85,998,969 8,303,759,501  283,099,280  2007 كانون األول 31في     

         
10,026,674,316  302,888,656  66,092,457 103,648,954 9,294,209,455  259,834,794  2006 كانون األول 31في     
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  ةـويــودات المعنـوجـالم - 12

 

مالي  اإلج     
 

تراخيص البرامج
 

تراخيص  التردد
   

        

التكلفة       
933,633,551  293,633,551 640,000,000  2007كانون الثاني  1 الرصيد في    
265,152,407  85,152,407 180,000,000  اإلضافات     

1,198,785,958  378,785,958 820,000,000   2007 كانون األول 31الرصيد في     
    
االطفاءات    

231,616,114  39,265,242 192,350,872  2007 كانون الثاني 1الرصيد في     
101,454,771  28,607,282 72,847,489  مخصص االطفاء    
333,070,885  67,872,524 265,198,361  2007 كانون األول 31الرصيد في     

     
 صافي القيمة الدفترية    

865,715,073  310,913,434 554,801,639  2007 كانون األول 31في     
702,017,437  254,368,309 447,649,128  2006 كانون األول 31في     

 
 

  االتـة لإلتصـامـة العـسـى المؤسـال/ ن ـ محـقالمست - 13
 

2006  2007  

   

537,240,593  774,081,221  لمبالغ المستحقة من المؤسسة العامة لإلتصاالتا
)2,043,202,135(   (2,414,913,143)  المبالغ المستحقة الى المؤسسة العامة لإلتصاالت

(1,505,961,542)  (1,640,831,922)  
 

باإلضافة الى المبالغ  الت من إيرادات الشركةيشمل الرصيد المستحق الى المؤسسة العامة لإلتصاالت حصة المؤسسة العامة لإلتصا
جور والمصاريف المستحقة الى المحصلة من زبائن الشركة مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسة العامة لإلتصاالت وغيرها من األ

  .BOTالمؤسسة العامة لإلتصاالت بموجب عقد الـ
سسة العامة لإلتصاالت مقابل استخدام شبكة يشمل الرصيد المستحق من المؤسسة العامة لإلتصاالت المبالغ المحصلة من زبائن المؤ

  . باإلضافة الى السلف المدفوعة من قبل الشركة الى المؤسسة العامة لالتصاالتالشركة
على الرغم من أن الشركة ترسل تقارير دورية بالمبالغ المستحقة من و الى المؤسسة العامة لإلتصاالت إال أنه لم يتم اإلتفاق على هذه 

 .نهائي بين الطرفيناألرصدة بشكل 
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  زونــالمخ - 14

 

2006  2007  
 

31,653,209  36,013,176  بطاقات خطوط مسبقة الدفع
25,310,025  18,106,275  بطاقات خطوط الحقة الدفع
42,494,053  31,396,343  بطاقات إعادة شحن
28,933,625  43,582,142  مواد تغليف و إعالن

128,390,912  129,097,936  
(4,768,223)  (21,170,766)  مؤونة مخزون بطيء الحركة: ناقصاً

123,622,689  107,927,170  
 
 

  رىـة أخـدة مدينـأرص - 15
  

2006  2007  
 

317,051,536  351,973,159  مصاريف مدفوعة مقدماً
344,817,371  734,586,493  سلف للموردين
229,345,359  219,180,857  لبلديات و المؤسسات الحكومية األخرىسلف ل

95,507,775  39,859,113  بضاعة في الطريق
62,590,423  125,556,738  فوائد دائنة مستحقة على ودائع مصرفية ألجل

-  59,292,863   مصاريف مؤجلة

-  59,779,752   )25إيضاح (أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة 

23,527,873  4,794,274   سلف موظفين

12,315,086  3,007,645  أخرى

1,085,155,423  1,598,030,894  
 
 

  ةــم مدينــذم - 16
 

2006  2007  
 

1,554,020,538  1,777,599,241  المستحق من الزبائن
(516,104,213)  (638,478,429)   (*)الديون المشكوك في تحصيلها: ناقصاً

1,037,916,325  1,139,120,812  
75,805,308  124,586,818  *)*(المستحق من شركات التجوال
85,860,162  150,939,584  المستحق من الموزعين

869,921  722,364  أخرى

1,200,451,716  1,415,369,578  
 

 90دة الزبائن التي تزيد أعمارها عن من أرص% 100مؤونة ديون مشكوك بتحصيلها بنسبة ن تنص سياسة الشركة على تكوي(*) 
  .يوماً

  
 سوريا جزءاً من الذمم المدينة المستحقة من شركات التجوال لدى بنك انفك لصالح المؤسسة اإلسالمية لتنمية MTN خصصت )**(

  ).20(القطاع الخاص كما هو مبين في اإليضاح رقم 
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 )تتمة (ةــم مدينــذم - 16
  

  : هي كما يلي2007كوك بتحصيلها خالل عام إن حركة مخصص مؤونة الديون المش
 

  ة إفراديتدني قيمة ديون
 ليرة سورية

 

 2007 كانون الثاني 1الرصيد كما في  516,104,213
 مخصص السنة 122,374,216
 2007 كانون األول 31الرصيد كما في  638,478,429

 
 

: كانون األول31ي يوضح الجدول التالي أعمار ارصدة الزبائن كما ف  
 

  جاري  يوم15 يوم30 الى 15من  يوم60 الى 30من  يوم90 الى 60من   يوم90 اإلجمالي
    س. ل000  س. ل000  س. ل000  س. ل000  س. ل000  س. ل000  س. ل000

        
1,777,599  608,485 33,518 37,363 25,973 75,196 997,064 2007 
1,554,021  491,588 23,719 26,899 23,243 60,569 928,003 2006 

 
 

 
 

  نقـد و ودائــع لدى البنـوك - 17
 

2006  2007  
 

2,988,985,054  6,239,860,157   و لدى البنوك نقد في الصندوق

5,434,852,952  9,043,057,550  ودائع لدى البنوك

8,423,838,006  15,282,917,707  

(513,016,320)  (453,151,744)   تسهيالت ائتمانية

7,910,821,686  14,829,765,963  
 

 ليرة سورية كما 137,400,683( ليرة سورية 135,905,316 على مبلغ 2007 كانون األول 31تشتمل الودائع لدى البنوك كما في 
 باعتباره تأمينات نقدية مقابل كتاب الكفالة الصادر لصالح المؤسسة ، النمسا-مقيد لدى البنك العربي) 2006 كانون األول 31في 

  .العامة لالتصاالت
  

  : من المبالغ التالية كانون األول31 كما في يتكون النقد و ما في حكمه ،قائمة التدفقات النقديةلغرض 
 

2006  2007  
 

2,988,985,054  6,239,860,157   و لدى البنوك نقد في الصندوق

3,194,848,551  4,947,486,067  لدى البنوك قصيرة األجلودائع 

6,183,833,605  11,187,346,224  

(513,016,320)  (453,151,744)   تسهيالت ائتمانية

5,670,817,285  10,734,194,480  
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  رأس المال المدفوع - 18

 
 3,000,000 ليرة سورية مقسم إلى 1,500,000,000 هو 2007  كانون األول31رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع  كما في 

  . ليرة سورية لكل سهم500سهم بقيمة اسمية تعادل 
  

 من رأسمال %1بموجب أحكام النظام األساسي للشركة وقانون التجارة السوري يجب أن يمتلك رئيس مجلس اإلدارة على األقل 
من رأسمال الشركة وتبقى أسهم أعضاء مجلس اإلدارة محبوسة وال يجوز تداولها قبل مضي % 0.5الشركة وعضو مجلس اإلدارة 

  .ستة أشهر على تاريخ نهاية مدة عضويتهم
 

  
  يـانونـي القـاطـاالحتي - 19
  

 من قانون التجارة السوري الصادر 246 المادة يتم اقتطاع عشرة في المائة من صافي الدخل كاحتياطي قانوني وذلك بموجب أحكام
وقف هذا اإلقتطاع عندما يبلغ للشركة  يجوز حيث 2005تم إيقاف اإلقتطاع في نهاية عام . 1949 لعام 149بالمرسوم التشريعي رقم 

  .اإلحتياطي القانوني ما يعادل نصف رأس مال الشركة
  
  

  قروض طويلة األجل - 20
  

 ألمانيا باإلضافة – قروض من المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  و بنك سوسيتيه جنرال تشتمل القروض طويلة األجل على
  .2007  كانون األول31الى الفوائد المستحقة لغاية 

  
 سوريا بمثابة MTNوفقا للتمويل اإلسالمي، فإن قرض المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص يتكون من اتفاقية وكالة بحيث تكون 

كيل عن المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص لشراء تجهيزات ومعدات الكترونية من شركة إريكسون راديو سيستم إي بي بقيمة و
يتعهد )  سورياMTN( دوالر أمريكي، باإلضافة الى إتفاقية بيع بالتقسيط تنص على أن الوكيل 10,000,000إجمالية ال تتجاوز 

 12,792,059 مبلغب)  سورياMTN(ة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص بإعادة بيع المعدات للوكيل بشراء المعدات وتتعهد المؤسس
. 2004 تموز 21تنص اإلتفاقية على فترة سماح لمدة سنة واحدة من تاريخ أول دفعة للمورد والتي تم دفعها في . دوالر أمريكي

 دفعات نصف سنوية،  ثماني على فترة أربع سنوات مقسمة على دوالر أمريكي12,792,059قيمة القرض والبالغ سداد سوف يتم 
باإلضافة الى ذلك فإن قرض المؤسسة .  فترة السماح انتهاء ستة أشهر منمضيبحيث يكون تاريخ إستحقاق الدفعة األولى بعد 

بنسبة ) تلي إنفست(البركة دلة شركة إيه و. انفستكوم هولدنج لوكسبميرج إسةاإلسالمية لتنمية القطاع الخاص مكفول من قبل شرك
  .على التوالي% 25و % 75
  

 لدى بنك إنفك لصالح المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص األرصدة المستحقة من شركات التجوال من اًجزءالشركة خصصت 
إلتفاق يقوم بنك إنفك وبموجب هذا ا).  مزودي خدمة التجوال الدوليبينشركة مقاصة البيانات ( ماك  التخصيص بمصادقة منوقد تم

 وذلك للحساب 2009 وحتى شهر حزيران 2005من شهر تموز  " ابتداء"  دوالر أمريكي شهريا320,000بدفع مبلغ ال يتجاوز 
 تحويل هذه الدفعاتبنك إنفك عن يتوقف ل لبنان، .م.الخاص بقرض المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص لدى بنك عودة ش

 دوالر أمريكي أو في حال إيعاز المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص لبنك إنفك 12,792,059 غ مجموعهابلالشهرية في حال 
  ".بالتوقف عن الدفعات أيهما يحدث أوال

  
عات تتضمن اتفاقية القرض قيود على بيع، رهن وتأمين المعدات الخاضعة إلتفاقية الوكالة والبيع بالتقسيط باإلضافة الى قيود على توزي

  .األرباح واإلقتراض
  

 دفعات 10سداده على  فيتم 2007  كانون األول31 دوالر أمريكي في 2,135,580فيما يخص قرض بنك سوسيتيه جنرال والذي يبلغ 
مضافاً اليه ) LIBOR(القرض يخضع لفائدة بمعدل .  ألمانيا–نصف سنوية وفقا لجدول الدفعات المتفق عليه مع بنك سوسيتيه جنرال 

باإلضافة الى . كما هو في اليوم األول من تاريخ إستحقاق الدفعات النصف سنوية) LIBOR(، بحيث يتم تحديد معدل ال  0.95%
و % 75بنسبة ) تلي إنفست( ودلة البركة كلوبال ليمتد ألمانيا مكفول من قبل شركتي انفستكوم –ذلك فإن قرض بنك سوسيتيه جنرال 

  .على التوالي% 25
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    ألطراف ذات عالقةأرصدة دائنة - 21
  

2006  2007   
  

 )أي إم سي (الرصيد المستحق لشركة انفستكوم موبايل كوميونيكاشن  1,899,666,524   1,131,036,038
 )دلة البركة(الرصيد المستحق لشركة تيلي إنفست  15,013,456  -

1,131,036,038   1,914,679,980   
  
 

  أرصدة دائنة أخرى طويلة األجل - 22
  

2006  2007   
  

 تأمينات المشتركين  283,008,918   261,745,431
 (*)مؤونة عموالت كفالة حسن التنفيذ   148,744,207   128,742,764
390,488,195   431,753,125   

  
ة مصرفية تبلغ قيمتها  بتقديم كفالBOTبموجب شروط عقد الـ  كلوبال ليمتدتلتزم انفستكوم  ،)26(كما هو مبين في اإليضاح (*)

 دوالر أمريكي صادرة عن المصرف التجاري السوري عند السنة الرابعة عشر من بدء اإلستثمار، تبقى هذه الكفالة 50,000,000
 .لمنتقل للمؤسسة العامة لالتصاالتلحين صدور شهادة االستالم الفني و المالي التحويلي النهائي للمشروع ا

 
  

  ذمم دائنة - 23
  

2006  2007   
  

 إريكسون 95,890,944   164,789,613
 سيمنس 101,430,151   112,922,175
 أخرى 652,307,090   290,279,362

567,991,150   849,628,185   
  
  

  أرصدة دائنة أخرى - 24
  

2006  2007   
  

 مصاريف مستحقة ومؤونات  2,396,293,645   1,785,850,284

 دخل غير محقق عن خدمات مسبقة الدفع بالصافي  1,701,066,723   934,580,876
 بطاقات التسديد للخطوط الالحقة الدفع غير المستهلكة  230,656,500   120,410,000

  )25إيضاح  (أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة  58,288,205  -

 ات الحكومية األخرىالمستحق إلى البلديات والتأمينات االجتماعية والمؤسس  161,017,609   125,481,657
2,966,322,817  4,547,322,682   
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 25
  

  :هي كما يلي إن أرصدة األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية
  

2006   2007   
  

  )أي إم سي (  ليميتدونيكاشنانفستكوم موبايل كوميذمم دائنة لشركة  1,899,666,524  1,131,036,038

 )دلة البركة(شركة تيلي إنفست ل ذمم دائنة 15,013,456             -
  ذمم دائنة لمشغلين آخرين 58,288,205  -

 ذمم مدينة من مشغلين آخرين (59,779,752)             -

1,131,036,038   1,913,188,433   
  
  

  :لتي تخص التعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يلي االيرادات والمصروفات ا
  

2006  2007   
  

 )أي إم سي ( ليميتدشركة انفستكوم موبايل كوميونيكاشنمقدمة من  ة إدارياستشارات 969,458,566  785,703,290
 )دلة البركة(شركة تيلي إنفست  من مقدمةاستشارات إدارية ومالية  161,577,553  130,952,044

- 
 

66,776,847 
 إم تي إن انترناشيونال موريتوس  شركةمن قبل الشركة عن مدفوعة مصاريف
  المحدودة

114,231,644 
 

- 
 إنفستكوم موبايل كوميونيكاشن  شركةمن قبل الشركة عن مدفوعة فوائد و رواتب

  )أي إم سي (ليميتد

 )أي إم سي ( ليميتدشركة انفستكوم موبايل كوميونيكاشنل األرصدة الدائنةئد على فوا 202,207,809  70,395,931
  )دلة البركة(شركة تيلي إنفست ل األرصدة الدائنةفوائد على  3,765,986  8,420,161

  
639,598 

 )أوف شور(استشارات و مساعدات تقنية مقدمة من شركة إنتلتك إس إي إل  - 

1,110,342,668  1,403,786,761  
 
  

  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  

  :كانت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء آخرين في اإلدارة العليا خالل السنة كالتالي
  

2006  2007   
  

 الرواتب األساسية ألعضاء اإلدارة الرئيسيين 2,281,350  2,160,000
 اإلدارة الرئيسيينتعويضات أعضاء  4,356,943  4,018,640

6,178,640   6,638,293   



MTNة المغفلة سوريا المساهم  
  إيضاحات حول القوائم المالية

 2007 كانون األول 31كما في 

  
22 

  
  الطارئةلتزامات االرتباطات و اال - 26
  

 18,000,000 التزامات طارئة تتمثل بكفالة مصرفية تبلغ قيمتها 2007 كانون األول 31كما في كلوبال ليميتد يترتب على انفستكوم 
   .BOTاللتزاماتها بموجب عقد الـ كلوبال ليميتد ة العامة لإلتصاالت كضمان لحسن تنفيذ انفستكوم دوالر أمريكي تحتفظ بها المؤسس

  
 دوالر أمريكي صادرة 50,000,000بتقديم كفالة مصرفية تبلغ قيمتها كلوبال ليميتد  تلتزم انفستكوم BOTبموجب شروط عقد الـ 

بدء اإلستثمار، تبقى هذه الكفالة لحين صدور شهادة االستالم الفني والمالي عن المصرف التجاري السوري عند السنة الرابعة عشر من 
  .لقد تم تسجيل العموالت المستحقة المتعلقة بهذه الكفالة بتاريخ الميزانية. التحويلي النهائي للمشروع المنتقل للمؤسسة العامة لالتصاالت

  
ى ضد الشركة بخصوص تاريخ أمر المباشرة بتنفيذ العقد و الذي  أقامت المؤسسة العامة لالتصاالت دعو2006 شباط 19بتاريخ 

عند احتساب حصة المؤسسة العامة لالتصاالت من إجمالي إيرادات الشركة و كذلك بالنسبة للنسب  % 40يترتب عليه تطبيق نسبة 
من عائدات المشروع خالل % 10بموجب هذه الدعوى تطالب المؤسسة العامة لالتصاالت بنسبة . التي تتبعها في السنوات التالية

 أن الوضع القانوني للشركة في إدارة الشركة و مستشارها القانوني ترى .2005 حزيران 29 و 2004 شباط 14الفترة الفاصلة بين 
  .هذه القضية هو لصالح الشركة

  
 و ذلك بزيادة 2001 عن عام  قامت مديرية مالية ريف دمشق بتقدير مبلغ ضريبة الدخل المستحقة على الشركة2007 أيار 7في 

 حزيران 5 بتاريخ .2001 ليرة سورية عن المبلغ المقدرمن قبل الشركة و المسجل في بياناتها المالية في عام 224,167,547قدرها 
 و نتيجة لذلك استلمت الشركة بتقديم اعتراض الى مديرية ريف دمشق على التقدير الجزافي لضريبة الدخل قامت الشركة 2007

 و الذي تم بموجبه خفض مبلغ الزيادة في ضريبة الدخل المقدرة 2007 كانون األول 11تكليف الثاني من قبل لجنة الفرض بتاريخ ال
 ليرة سورية كمبلغ قابل لالسترداد الى مديرية 108,540,439ليرة سورية و بناء عليه قامت الشركة بدفع مبلغ  113,062,957 الى

   .   التسديد المبكرالمالية لالستفادة من حسم 
 
 

تعتقد إدارة الشركة، استناداً الى رأي مستشاريها للشؤون الضريبية و القانونية، أن الشركة سوف لن تتحمل الزيادة في مبلغ الضريبة 
شى مع تعليمات  يتما2001المقدر من قبل مديرية المالية و إن المبلغ الذي قامت الشركة بتقديره و تسجيله في بياناتها المالية في عام 

العربية السورية و بناء عليه قامت الشركة باالعتراض على التكليف الصادر عن و قوانين ضريبة الدخل المعمول بها في الجمهورية 
  .تراض من قبل لجنة إعادة النظر لم يتم النظر في االع2007ن األول  كانو31 و حتى تاريخ لجنة الفرض

 قامت الجهات المختصة في وزارة المالية بالتأكد من تقيد الشركة ،و/ 628 وزير المالية رقم بموجب قرار و 2007 آذار 1بتاريخ 
 حزيران 4 تاريخ 6870 رقم االنذار استالم تم.  و تعديالته المتعلق برسم الطابع2005 لعام 44بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 تسديد غرامات و طابع رسم قيمة  ليرة سورية 242,108,220 مبلغ تسديدب لبايطو الذي  دمشق ريف مالية مديرية من موجهال 2007
  .العاملين عقود و الدفع مسبقة خطوط اشتراك استمارات  والجمركية البيانات من كل في الطابع رسم قانون بمخالفة متعلقة

  
 و جمركية بيانات عن طابع كرسم ليرة سورية 19,754,367 مبلغ بتسديد 2007تموز  2 بتاريخ الشركة قامت ،أعاله اإلنذار دراسة بعد

 لعدم الغرامات على و الجمركية البيانات من جزء و  العاملين عقود  والدفع مسبقة الخطوط استمارات طابع رسم من كل على االعتراض
الشركة، استناداً الى  إدارة تعتقد .دمشق ريف مالية مديرية قبل من رد أي  الشركةيرد لم 2007 كانون األول 31  تاريخ حتى ، وترتبه

أية التزامات لن تتحمل و أنها  44 تتماشى مع المرسوم التشريعي رقم الشركةممارسات ، أن رأي المستشار المستقل للشؤون الضريبية
  .مالية إضافية

 
  

  التزامات نفقات مستقبلية - 27
  

 وافقت الشركة على استبدال الـ 2003 تشرين الثاني 19 بموجب قرار لجنة التنسيق بين الشركة و المؤسسة العامة لالتصاالت بتاريخ
 ميغا هيرتز من تراخيص الترددات في مجال 12 ميغا هيرتز بـ 900 ميغا هيرتز المتبقية من تراخيص الترددات في مجال الـ 3.6
 ميغا هيرتز المتفق 10 ميغا هيرتز من الـ 900 ميغا هيرتز فقط في مجال الـ 6.4حصلت الشركة على ( ميغا هيرتز 1800الـ 

  . دوالر أمريكي7,200,000و ذلك مقابل ) BOTعليها حسب عقد الـ 
  

وقد تمت  دوالر أمريكي لكل مرحلة، 3,600,000ستمنح المؤسسة العامة لالتصاالت الترددات المتفق عليها على مرحلتين بتكلفة 
  فقد تمت الموافقة عليها من قبل المؤسسة العامة لالتصاالت خاللأما المرحلة الثانية، 2007المرحلة األولى في الربع األول من عام 

  .2008 و تم انجازها الحقاً في شهر شباط من العام 2007 من عام الربع الرابع
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   الماليةإدارة المخاطرسياسات و أهداف  - 28
  

إن . ة دائنة ألطراف ذات عالقةتتألف المطلوبات المالية للشركة من تسهيالت و قروض مصرفية، ذمم دائنة للموردين، و أرصد
تحتفظ الشركة بموجودات مالية متعددة كالذمم . الهدف الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو إيجاد مصادر لتمويل أنشطة الشركة

  . المدينة و النقد و الودائع لدى البنوك و التي تنتج مباشرة من عمليات الشركة
  
  

مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السيولة، مخاطر العمالت،  األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة بتتمثل المخاطر الرئيسية الناجمة عن
  :تقوم الشركة بمراجعة السياسات المتبعة إلدارة كل نوع من أنواع المخاطر و الملخصة فيما يلي. و مخاطر االئتمان

  
  

  مخاطر سعر الفائدة
  

والقروض طويلة الدائنة ألطراف ذات عالقة رصدة األ خاضعة لمخاطر سعر الفائدة ما عدا إن معظم األدوات المالية في الميزانية غير
دة هي بالدوالر األمريكي  حيث أن معظم هذه األرص على التوالي،%6.7 و %4.54األجل والتي تخضع لسعر فائدة وسطي بمعدل 

يخضع قرض بنك سوسيتيه جنرال لفائدة بمعدل . %6.9بمعدل ، و الودائع لدى البنوك و التي تخضع لسعر فائدة وسطي واليورو
)LIBOR ( بحيث يتم تحديد معدل الـ  %0.95مضافاً اليه ،)LIBOR ( كما هو في اليوم األول من تاريخ إستحقاق الدفعات النصف

  .سنوية وذلك حسب جدول إعادة الدفع
  
  

  جدول تحليل مخاطر سعر الفائدة
  

في حال حدوث تغير معقول في رباح الشركة قبل الضريبة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة الجدول التالي تحليل لحساسية أيبين 
 . ال يوجد تأثير على حقوق الملكية.أسعار الفائدة، مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة

  

  حساسية صافي إيراد الفوائد    الزيادة في معدل الفائدة  العملة

      2007  2006 

س. ل       س. ل     

 4,362,389  2,793,603   10+ ريةليرة سو
 (794,762)  (1,507,313)   10+ دوالر أمريكي

      1,286,290  3,567,627 

            
  حساسية صافي إيراد الفوائد    االنخفاض في معدل الفائدة  العملة

      2007  2006 

س.ل       س.ل    

 (4,362,389)  (2,793,603) 10- ليرة سورية
 794,762  507,313 ,1 10- دوالر أمريكي

  (1,286,290)  (3,567,627) 
  
 

الدخل و على العكس يمثل المبلغ الموجب صافي الزيادة المحتملة يمثل المبلغ السالب في الجدول السابق صافي االنخفاض المحتمل في 
  .في الدخل
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  )تتمـة( المالية إدارة المخاطرسياسات و أهداف  - 28
  

  مخاطر العملة
  

  .سعار صرف العمالت األجنبيةأبسبب التغيرات في أداة مالية قيمة  تذبذبتتمثل بألجنبية مخاطر العمالت ا
ر التغيـرات علـى     أث و يوضح    2007 كانون األول    31يشير الجدول التالي الى العمالت الرئيسية التي تحمل مخاطر للشركة كما في             

.  مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة     ت األجنبية مقابل الليرة السورية    ل حدوث تغير معقول في أسعار العمال      في حا صافي األرباح والخسائر    
يمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في قائمة الدخل أو حقوق الملكية بينما يمثل المبلـغ الموجـب صـافي                       

 .االرتفاع المتوقع
   

ر التغير في سعر الصرف اث  العملة
%  

  ضريبةاألثر على الربح قبل ال  

      2007  2006 

س.ل       س.ل    
 (92,887,183)  (85,431,952)   %5 دوالر
 4,981,276  4,006,074   %5  يورو

 636  11,413   %5  جنيه استرليني
 7,861  -   %5  كورون سويدي
 3,742  -   %5  كورون نرويجي

      (81,414,465)  (87,893,668) 

            
 
  

  مخاطر االئتمان
  

  . بحساباتها و ودائعها المصرفية لدى مؤسسات مالية رائدة و تقوم بتنفيذ كامل إيراداتها نقداً أو عن طريق االئتمانتحتفظ الشركة
 موزعاً تم اختيارهم بعد إجراء تقييم شامل لسمعة 11تتعامل الشركة مع  .تمنح الشركة االئتمان للموزعين وشركات التجوال فقط

  .أعمالهم
  

  مخاطر السيولة
  

  :  كانون األول31 كما في  التعاقدية حسب تواريخ االستحقاقالشركةمطلوبات لجدول التالي يبين يبين ا
  

  2007 آانون األول 31
 3أقل من 
    شهور

 شهور إلى 3من 
     شهر12

5من سنة حتى 
    سنوات

غير محدد 
  المجموع    األجل

 س. ل 000    س. ل 000    س. ل 000    س. ل 000   س. ل 000   
                    
 431,749   431,749   -   -   -  صدة أخرى دائنة طویلة األجلأر

 391,298   -   132,932   128,141   130,225  قروض
1,899,667   1,899,667   -   -   -  أرصدة دائنة لـ أي إم سي

2,722,714   2,331,416   132,932   128,141   130,225  المجموع
  

  2006 آانون األول 31
 3أقل من 
    شهور

 شهور إلى 3من 
     شهر12

5من سنة حتى 
    سنوات

غير محدد 
  المجموع    األجل

 س. ل 000    س. ل 000    س. ل 000    س. ل 000   س. ل 000   
                    

 390,488   390,488   -   -   -  أرصدة أخرى دائنة طویلة األجل

134  قروض  609
  130,900   359,601   -   625,110 

1,131,036   1,131,036   -   -   -  م سيأرصدة دائنة لـ أي إ
2,146,634   1,521,524   359,601   130,900   134,609  المجموع



MTNة المغفلة سوريا المساهم  
  إيضاحات حول القوائم المالية

 2007 كانون األول 31كما في 

  
25 

 
  )تتمـة( المالية إدارة المخاطرسياسات و أهداف  - 28
  
  

  إدارة رأس المال
  

سمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأ
  .ويعظم حقوق  الملكية

  
 قد تقوم الشركة بتعديل .تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف العمل

  .دفعات األرباح الموزعة و ذلك للمحافظة على أو تعديل هيكلة رأس المال
  

 31وات المنتهية في كة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السن هذا ولم تقم الشر
  .2006 كانون األول 31 و 2007كانون األول 

  
  

  القيم العادلة لألدوات المالية - 29
  

  .إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمها المدرجة
 
 

  أحداث الحقة - 30
  

 ليرة سورية 1,800,000,000 الموافقة على توزيع 2008 شباط 21أقرت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 
  .على المساهمين

 
 
  

  أرقام المقارنة - 31
  

لم تؤثر  .محاسبة الدولية المطبقة الحالية وتعديالت معايير السنةتبويب أرصدة ال لتتناسب مع 2006بعض أرصدة عام تم إعادة تبويب 
  . السابقةالسنةعملية إعادة التبويب هذه على حقوق الملكية أو ربح 

  
  :يلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تصنيفها

 
 
  المبلغ
 يةليرة سور

 
 2007 كانون األول 31التبويب كما في 

 
 2006 كانون االول 31التبويب كما في 

     
299,401,945  إيرادات المكالمات للخطوط الالحقة الدفع  إيرادات الخدمات 
46,397,743  إيرادات المكالمات للخطوط الالحقة الدفع  إيرادات رسائل قصيرة 

6,971,854  ممتلكات و معدات  المخزون 
150,000,000  مصاريف مدفوعة مقدماً  المستحق من المؤسسة العامة لالتصاالت 

7,123,575 ة في الطريقبضاع   مصاريف مستحقة ومؤونات  
13,969,794  نقد في الصندوق  سلف موظفين 

 


