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4234   3102   

  اٌضاح لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة

     
 إجمالً اإلٌرادات 3 43,113,072,927  44,901,290,575

     
 حصة المإسسة العامة لإلتصاالت من اإلٌرادات  (19,878,284,288)  (21,351,974,404)
______________  ______________   

 سورٌا من اإلٌرادات MTN شركة حصة  23,234,788,639  23,549,316,171
     

 المصارٌف التشغٌلٌة 4 (14,466,335,406)  (12,502,844,875)
______________  ______________   

 مجمل الربح  8,768,453,233  11,046,471,296
     

 مصارٌف البٌع والتسوٌق والمصارٌف اإلدارٌة 5 (5,742,831,172)  (5,276,780,998)

 استهالكات 12 (429,417,638)  (344,634,166)

 إطفاءات 13 (402,324,481)  (406,951,009)

 عموالت مصرفٌة  (141,364,005)  (115,034,353)

 حصٌلهافً تالدٌون المشكوك  (مخصصاسترداد ) 17 8,911,128  (22,057,349)

 بالصافًاٌرادات )مصارٌف( أخرى   6 643,887,765  (1,445,572,387)
______________  ______________   

 ربح التشغٌل  2,705,314,830  3,435,441,034
     

 إٌرادات الفوائد 7 2,811,875,389  2,657,639,267
 تكالٌف التموٌل 8 (2,466,058,545)  (2,712,943,164)

______________  ______________   
 الربح قبل الضرٌبةصافً   3,051,131,674  3,380,137,137

     
 ضرٌبة الدخلإٌراد )مصروف(  9 341,946,048  (178,919,137)

______________  ______________   
 ربح السنةصافً   3,393,077,722  3,201,218,000

     
 بنود الدخل الشامل األخرى  -  -

     
 الدخل الشامل  3,393,077,722  3,201,218,000

______________  ______________   
     

 صافً الربح منللسهم  والمخفض األساسً عائدال 10 226.21  213.41
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  إٌضاح رأس المال المدفوع االحتٌاطً القانونً المدورة األرباح مجموع حقوق المساهمٌن

   لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

      

      

5,451,218,000 3,201,218,000 750,000,000 1,500,000,000 
كانون الثانً  0الرصٌد فً  

2013 
 إجمالً الدخل الشامل للسنة  - - 3,393,077,722 3,393,077,722

 أرباح موزعة 33 - - (3,201,218,000) (3,201,218,000)
_______________ ______________  ______________  _____________   

5,643,077,722 3,393,077,722 750,000,000 1,500,000,000 
كانون األول  10الرصٌد فً  

2013 
_______________ ______________ ______________ _____________   

      

9,167,217,372 6,917,217,372 750,000,000 1,500,000,000 
كانون الثانً  0الرصٌد فً  

2012  
 إجمالً الدخل الشامل للسنة  - - 3,201,218,000 3,201,218,000

 أرباح موزعة  33 - - (6,917,217,372) (6,917,217,372)
______________  ______________ ______________ _____________   

5,451,218,000 3,201,218,000 750,000,000 1,500,000,000 
كانون األول  10الرصٌد فً  

2012  
_______________ _______________ _______________ _______________   
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 اٌضاح 2013 2012

 

 

   لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 األنشطة التشغٌلٌة 25  

 الربح قبل الضرٌبةصافً   3,051,131,674 3,380,137,137

 تعدٌالت للبنود التالٌة:   

 واطفاءات استهالكات 01&02 4,646,932,243 4,930,393,417

 مخصص تدنً قٌمة الموجودات غٌر الملموسة 13 887,132,827 513,349,368
 مخزون بطًء الحركة خصصم 01 35,872,140 40,253,813

 تحصٌلهافً مخصص الدٌون المشكوك )استرداد(  01 (8,911,128) 22,057,349

 موجودات ملموسة وغٌر ملموسة بٌع  ناجمة عن خسائر )أرباح( 1 (16,765,694) 1,611,108

 عموالت كفالة حسن تنفٌذ خصصم 21 416,115,764 212,282,494

 مصارٌف الفوائد  8 2,466,058,545 2,712,943,164

 إٌرادات الفوائد 7 (2,811,875,389) (2,657,639,267)

_______________ _______________   

 التشغٌلً قبل التغٌرات فً رأس المال العاملالربح   8,665,682,081 9,155,388,583

    

 المستحق من المإسسة العامة لإلتصاالت  65,120,846 297,848,671

 المخزون  (144,330,077) (43,768,110)

 أرصدة مدٌنة أخرى  338,371,669 (1,540,590,026)

 ذمم مدٌنة  (306,150,762) 240,025,747

 المستحق الى المإسسة العامة لإلتصاالت  671,135,077 (798,608,090)

 ذمم دائنة  3,718,357,412 1,530,480,012

 أرصدة دائنة أخرى  3,137,448,173 2,467,305,173

_______________ _______________   

 التدفقات النقدٌة من التشغٌل   16,145,634,419 11,308,081,960

(111,111,111)  (093,237,098)  ضرٌبة الدخل المدفوعة 1 

_______________ _______________   

 صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة   15,953,307,221 10,459,177,292

_______________ _______________   

 األنشطة االستثمارٌة 25  

 شراء ممتلكات ومعدات 02 (760,883,583) (251,760,659)

  ملموسة وغٌر ملموسة النقد المحصل من بٌع موجودات  25,772,127 17,342,685

 موجودات غٌر ملموسة شراء 13 (11,593,445,759) (4,739,779,685)

 ودائع لدى البنوك  (1,608,633,129) (3,917,502,517)

 فوائد مقبوضة  2,884,637,740 2,031,750,044

_______________ _______________   

 األنشطة االستثمارٌة  المستخدمة فً صافً التدفقات النقدٌة  (11,052,552,604) (6,859,950,132)

_______________ _______________   

 األنشطة التموٌلٌة 25  

 أرباح مدفوعة  - (1,100,000,000)

 أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة  1,742,720,994 (882,179,558)

 فوائد مدفوعة  (46,991,185) (318,713,847)

_______________ _______________   

 األنشطة التموٌلٌة  (المستخدمة فً) من صافً التدفقات النقدٌة  1,695,729,809 (2,300,893,405)

_______________ _______________   

 فً النقد وما فً حكمه الزٌادة صافً  6,596,484,426 1,298,333,755

 تؤثٌر تغٌرات أسعار الصرف  (1,001,597,786) (118,169,443)
 كانون الثانً  3النقد وما فً حكمه فً  7,923,574,613 6,743,410,301

_______________ _______________   

 كانون األول  53النقد وما فً حكمه فً  01 13,518,461,253 7,923,574,613

_______________ _______________   
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 عن الشركةمعلومات  3

 
"الشركة" هً شركة مساهمة مغفلة مإسسة ومسجلة فً الجمهورٌة  العامة المساهمة المغفلة سورٌا NTMشركة 

% من قبل شركة انفستكوم 71.48إن الشركة مملوكة بنسبة  العربٌة السورٌة تقوم بتقدٌم خدمات االتصاالت الخلٌوٌة.
سورٌة. مركز الشركة المسجل هو موباٌل كومٌونٌكاشن لٌمتد.  تمارس الشركة نشاطها فً الجمهورٌة العربٌة ال

 محافظة رٌف دمشق. -دارٌا 
 

، مسجلة Group Limited   MTN لشركة انفستكوم موباٌل كومٌونٌكاشن لٌمتد  هً الرئٌسٌة الشركة االمإن 
 وتمارس نشاطاتها فً جوهانسبرج، جنوب أفرٌقٌا.

 
/ آ ( بٌن المإسسة العامة 32رقم    BOTتم توقٌع عقد بناء وتشغٌل وتحوٌل ) مشروع  4223شباط  34فً 

تركٌب و لالتصاالت السورٌة )"اإلدارة"( وشركة انفستكوم غلوبال المحدودة )"المتعهد"( ٌلتزم المتعهد بموجبه بتورٌد
 .4223شباط  36" على أن تبدأ الشركة عملٌاتها قبل GSMالتجهٌزات الالزمة لبناء شبكة اتصاالت خلٌوٌة "

 
هً المشغل الذي ٌحل محل شركة  العامة سورٌا المساهمة المغفلة NTMإلٌه أعاله، شركة طبقاً للعقد المشار 

انفستكوم غلوبال المحدودة  )"المتعهد"( اعتباراً من تارٌخ البدء بالتشغٌل فً تنفٌذ االلتزامات المترتبة علٌه باعتبار 
وتشغٌل وتحوٌل ملكٌة المشروع إلى  بناءتهما مشتركة لأن كالً من المتعهد والمشغل جهة واحدة وتعتبر التزاما

 .4224حزٌران  ;4اإلدارة. صدر أمر المباشرة بموجب العقد من المإسسة العامة لالتصاالت السورٌة بتارٌخ 
 

سٌتم تحوٌل المشروع من المشغل إلى المإسسة العامة لالتصاالت السورٌة بعد انتهاء فترة  BOTبموجب عقد الـ 
العقد بخمسة عشر عاماً من تارٌخ أمر المباشرة وٌحق لإلدارة تمدٌد مدة العقد لمدة ثالث االستثمار المحددة فً 

 سنوات أخرى بعد تقدٌم طلب من المشغل قبل سنة من انتهاء مدة العقد.
 

 تحصل اإلدارة من المشغل على النسب التالٌة من إٌراداته اإلجمالٌة: BOTوفقاً ألحكام عقد الـ 
 

 األولى السنوات الثالث 30%
 السنوات الثالث الثانٌة 40%
 السنوات الباقٌة 50%
 سنوات التمدٌد 60%

 

 السٌاسات المحاسبٌةأسس اإلعداد و 2

 

  ادأساس اإلعد 4-3

العملة  وفقاً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة. إن اللٌرة السورٌة هً عملة إظهار القوائم المالٌة والتً تمثل تم إعداد القوائم المالٌة
 الرئٌسٌة للشركة.

 
 .ةن قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌمالصادرة  المالٌة الدولٌة لمعاٌٌرالتقارٌرتم إعداد القوائم المالٌة للشركة وفقاً 

 
 واإلفصاحات التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة 4-4

. قامت التً تم استخدامها فً السنة السابقةالمالٌة هً مطابقة لتلك  إن السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد البٌانات
الجدٌدة  (IFRICلجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة )تفسٌرات ( وIFRSمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة ) الشركة بتطبٌق

. إن تطبٌق هذه المعاٌٌر الجدٌدة والتعدٌالت لٌس 4235كانون الثانً  3والمعدلة التالٌة التً أصبحت نافذة ابتداء من
 :له أي تؤثٌر على المركز المالً للشركة أو أدائها المالً
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 أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة )تتمة( 4
 

 التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( 4-4

تعدٌالت  القروض الحكومٌة. –تبنً معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة للمرة األولى - 0معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -
 .0  على معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم

تعدٌالت على  –" تقاص األصول المالٌة والمطلوبات المالٌة  " –اإلفصاحات  1معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -
 . 1معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم 

"البٌانات  21معٌار المحاسبة الدولً رقم ودة " " البٌانات المالٌة الموح – 01معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -
 المالٌة المنفصلة".

االستثمارات "  – 21معٌار المحاسبة الدولً رقم اإلرتباطات المشتركة و"  – 00معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -
 فً الشركات الحلٌفة والمشتركة.

 ".منشآت أخرى ستثمار فًاال" اإلفصاح عن  – 02معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -
 ." قٌاس القٌمة العادلة – 01معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -
 (.2100فً عام)معدل  "مزاٌا الموظفٌن المعدل" – 19معٌار المحاسبة الدولً رقم  -
 ٌة.تكالٌف االستخراج فً مرحلة االنتاج المتعلقة بالمناجم السطح - 21رقم  الدولٌة تفسٌر التقارٌر المالٌة -

 
  تطبٌقالنافذة وغٌر  ةمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌ الصادرة عن تفسٌراتالمعاٌٌر وال 3-2
 

 :4235كانون األول  53 تطبٌق للسنة المنتهٌة فًالنافذة  أو المعدلة وغٌر الجدٌدة تفسٌراتالمعاٌٌر والفٌما ٌلً 
 

ٌعكس المرحلة  1معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  إن "األدوات المالٌة" – 9معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -

وٌشمل  11رقم  معٌار المحاسبة الدولً( على استبدال IASBاالولى من مشروع مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة )

. كان المعٌار نافذ للتطبٌق 11تصنٌف وقٌاس األصول وااللتزامات المالٌة كما هً معرفة فً معٌار المحاسبة الدولً 

كانون الثانً  0تم تعدٌل تارٌخ التطبٌق الى ، ولكن 2101كانون الثانً  0بعد التً تبدأ من أو  على الفترات السنوٌة

ٌقوم مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة س فً المراحل الالحقة. 2100انون األول وفق التعدٌل الصادر فً ك 2101

(IASB )ا ذه سٌنتج عن تبنً المرحلة األولى من .قٌمة االصول المالٌة معالجة المحاسبٌة للتحوط وتدنًال باستعراض

االلتزامات المالٌة  وقٌاس على تصنٌفشركة ولن ٌكون له أثر للالمعٌار تؤثٌر على تصنٌف وقٌاس الموجودات المالٌة 

 كافة المراحل.بستقوم الشركة بتقٌٌم أثر هذا المعٌار على القوائم المالٌة عندما ٌتم إصدار المعٌار بشكل كامل  .للشركة

 

، ومعٌار 03رقم  الدولً ومعٌار التقارٌر المالٌة 01رقم الدولً منشآت االستثمار )تعدٌالت لمعٌار التقارٌر المالٌة -

 2101كانون الثانً  0هذه التعدٌالت نافذة التطبٌق للفترات السنوٌة التً تبدأ بعد  ( 37رقم الدولًالمحاسبة 

معٌار التقارٌر المالٌة  حسب تعرٌفمتطلبات توحٌد البٌانات المالٌة للمنشآت التً تعد منشؤة استثمار  وتتضمن استثناء

من خالل األرباح أو من منشؤة االستثمار معالجة الشركات التابعة بالقٌمة العادلة  . حٌث ٌتطلب ذلك01الدولً رقم 

 ر على الشركة.ٌؤثتهذا التعدٌل ل. ال ٌتوقع أن ٌكون الخسائر

 

 معٌار المحاسبة الدولًتقاص الموجودات المالٌة وااللتزامات المالٌة )تعدٌل على   23معٌار المحاسبة الدولٌة رقم  -
غٌر التسوٌة  بالنسبة آللٌات المقاصة أسس إجراءو "وجود حق قانونً إلجراء المقاصة" لتعدٌالت توضحهذه ا( 23رقم 

كانون الثانً  0بغرف المقاصة. هذه التعدٌالت نافذة التطبٌق للفترات السنوٌة التً تبدأ بعد المتزامنة التً تحدث 
 .ال ٌتوقع أن ٌكون لهذا التعدٌل أثر على الشركة. 2101
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 أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة )تتمة( 4

 

  )تتمة( نافذة للتطبٌقالوغٌر  الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تفسٌراتالمعاٌٌر وال 3-2
 

ٌوضح أنه ٌتم االعتراف بالغرامة  هذا التفسٌر -"الغرامات" 30 تفسٌر لجنة تفسٌرات التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم -

للقانون النافذ. ووفقاً لهذا التفسٌر فإن الغرامات التً تنشؤ  كالتزام عند وقوع الحدث الذي ٌإدي لترتب هذه الغرامة وفقاً 

إن  الوصول إلى حد معٌن ال ٌتم االعتراف بها كالتزام حتى ٌتم الوصول إلى هذا الحد الذي تترتب علٌه الغرامة. عند

 كانون الثانً 0التً تبدأ بعد لفترات السنوٌة ا نافذ للتطبٌق على 20 رقم تفسٌرات التقارٌر المالٌة الدولًتفسٌر لجنة 

 ال ٌتوقع أن ٌكون لهذا التفسٌر أثر مالً جوهري فً البٌانات المالٌة المستقبلٌة. .2101

 

تعدٌل معٌار المحاسبة  -رار بمحاسبة التحوط استبدال األدوات المالٌة واالستم 29معٌار المحاسبة الدولً رقم  -

المشتقات المالٌة استبدال  استخدام محاسبة التحوط عندما ٌتمهذه التعدٌالت تعفً من التوقف عن  29الدولً رقم 

كانون  0التً تبدأ بعد لفترات السنوٌة ا على تطبٌقنافذة للكؤداة للتحوط ضمن شروط معٌنة. هذه التعدٌالت  المستخدمة

سٌتم تطبٌق هذه التعدٌالت فً حاالت االستبدال  .المالٌة خالل الفترة لم تقم الشركة باستبدال مشتقاتها .2101 الثانً

 فً المستقبل.

 

 :(3100الى 3119التحسٌنات السنوٌة لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة )دورة  -

 إن هذه التحسٌنات لٌس لها أثر جوهري على الشركة وتتضمن:

 .0رقم التقارٌر المالٌة الدولٌة  تكرار تطبٌق معٌار – 0معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم   ◄

 تكالٌف االقتراض. – 0معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  ◄

 توضٌح متطلبات البٌانات المقارنة. – 0معٌار المحاسبة الدولً رقم  ◄

 تبوٌب المعدات الخدمٌة. - الممتلكات والمعدات – 01معٌار المحاسبة الدولً رقم  ◄

صحاب حقوق أللتوزٌعات ا على االثر الضرٌبً -عرض األدوات المالٌة  – 12معٌار المحاسبة الدولً رقم  ◄

 الملكٌة. 

البٌانات المالٌة المرحلٌة والمعلومات القطاعٌة  -البٌانات المالٌة المرحلٌة  – 11معٌار المحاسبة الدولً رقم  ◄

 .لوباتالموجودات والمطلمجموع 
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 أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة )تتمة( 4

 

 سٌاسات المحاسبٌة الهامةلاملخص  4-6
 
 جنبٌةاألعمالت ال

ٌجري قٌد المعامالت المسجلة بالعمالت األجنبٌة، بؤسعار الصرف السائدة فً تارٌخ إجراء المعامالت. كما ٌعاد 
تحوٌل الموجودات والمطلوبات ذات الطبٌعة النقدٌة المسجلة بالعمالت األجنبٌة بؤسعار الصرف السائدة فً تارٌخ 

. إن البنود غٌر الدخل الشاملت التحوٌل إلى قائمة عملٌاقائمة المركز المالً. تإخذ جمٌع الفروقات الناتجة عن 
 .النقدٌة المقاسة بالتكلفة التارٌخٌة بالعمالت األجنبٌة ٌتم تحوٌلها بؤسعار الصرف السائدة بتارٌخ المعامالت المبدئٌة

 

 د إثبات اإلٌرا
 بموثوقٌة. ٌمكن قٌاسهالشركة وقتصادٌة على أن ٌعود بمنافع امن المتوقع ٌتم االعتراف باإلٌراد عندما ٌكون 

 
كما ٌجب أن مطروحؤً منها أٌة حسومات وضرائب ورسوم مبٌعات. ٌتم قٌاس اإلٌرادات بالقٌمة العادلة للمقابل المستلم 

 اإلعتراف باإلٌرادات: قبلالتالٌة  المحددة المعاٌٌر تتحقق
 

 تقدٌم الخدمات
بإٌراد رسوم وصل الخطوط الجدٌدة للبطاقات الالحقة الدفع عند نقطة البٌع. أما رسوم وصل الخطوط  ٌتم اإلعتراف

الجدٌدة للبطاقات المسبقة الدفع فٌتم اإلعتراف بإٌرادها عند بدء استخدام الخط المسبق الدفع من قبل الزبون، ٌتم 
وم الشركة فً نهاٌة كل شهر بتقدٌر قٌمة اإلٌرادات االعتراف بإٌرادات خدمات االتصاالت الخلٌوٌة عندما تكتسب. تق

ذلك وفقاً الستخدام الزبائن الفعلً لخدمات الشركة ن الخدمات المقدمة الى الزبائن والتً لم تتم المطالبة بها والناجمة ع
ى قٌمة الوحدات ٌتم إثباتها فً نهاٌة كل شهر.  ٌتم اإلعتراف بإٌراد بطاقات التعبئة للخطوط المسبقة الدفع بناء علو

 الفعلٌة المستهلكة من قبل الزبائن.
 
 

 إٌرادات الفوائد
 ستخدام طرٌقة سعر الفائدة الفعلً.إٌتم إثبات إٌرادات الفوائد عندما تستحق الفائدة ب

 
 عقود االنشاءإٌرادات 

)المصارٌف الرأسمالٌة التحتٌة، عندما ٌقوم المشغل ببناء البنٌة 12 لتفسٌر لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة رقموفقاً 
الحصول على أجور من مستخدمٌها، فإن األرباح الناجمة عن عقد اإلنشاء تتم معالجتها فً مقابل الحق  التؤسٌسٌة(

عقود اإلنشاء، وتتم معالجة حق الحصول على أجور من مستخدمً البنٌة  -33وفقاً لمعٌار المحاسبة الدولً رقم 
 األصول غٌر الملموسة.  -:5 رقم ول وفقاً لمعٌار المحاسبة الدولًالتحتٌة على أنها مقابل أص

 
، ال ٌوجد تمٌٌز بٌن تعوٌضات بناء البنٌة التحتٌة وتشغٌلها العامة سورٌا المساهمة المغفلة MTN شركة فً حالة

ٌتم  .دلة لالٌراداتلغرض تحدٌد إٌرادات اإلنشاء، نتٌجة لعدم وجود طرٌقة مناسبة ٌمكن استخدامها لتحدٌد القٌمة العا
 االعتراف بإٌرادات االنشاء بقٌمة مساوٌة للتكالٌف التً تم تكبدها.
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 )تتمة( سٌاسات المحاسبٌة الهامةالملخص  3-2
 

 ضرٌبة الدخل  
ضرٌبة الدخل بما ٌتوافق مع القوانٌن المالٌة السورٌة.  ٌتم قٌاس الموجودات والمطلوبات الحالٌة المتعلقة  ٌتم احتساب

. إن ضرٌبٌةاده أو دفعه للجهات البضرٌبة الدخل للفترة الحالٌة والفترات السابقة بناًء على المبلغ المتوقع استرد
غ مخصص ضرٌبة الدخل هً تلك التً تم تشرٌعها كما فً معدالت وقوانٌن ضرٌبة الدخل المستخدمة الحتساب مبل

 تارٌخ قائمة المركز المالً.
 

فً تارٌخ قائمة المركز  الزمنٌة المإقتة باستخدام طرٌقة االلتزام على كافة الفروقاتالضرائب المإجلة  ٌتم احتساب
المالً وٌتم تخفٌضها فً حالة توقع  ٌتم مراجعة رصٌد الموجودات الضرٌبٌة المإجلة فً تارٌخ قائمة المركز المالً.

 عدم إمكانٌة االستفادة من تلك الموجودات الضرٌبٌة جزئٌاً أو كلٌاً.
 

للنسب الضرٌبٌة التً ٌتوقع تطبٌقها عند تحقق األصل أو تسوٌة  االلتزام الضرٌبً المإجل وفقاً ٌتم احتساب األصل و
 فً تارٌخ قائمة المركز المالً.االلتزام الضرٌبً المإجل بناء على القوانٌن القائمة 

 
ٌتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالٌة المتعلقة بالضرٌبة، إذا كان هناك حق قانونً قابل للتنفٌذ لمقاصة مخصص 

 المسإولةضرٌبة الدخل بحٌث تكون ضرٌبة الدخل المإجلة هً لنفس المإسسة الخاضعة للضرٌبة والجهات الرسمٌة 
 عن ضرٌبة الدخل.

 
 مزاٌا الموظفٌن 

 مكافآت نهاٌة الخدمة للموظفٌن
كات إلى هٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة عن موظفٌها المواطنٌن واإلجانب والتً تحتسب كنسبة اتقوم الشركة بدفع اشتر

من رواتب الموظفٌن. إن إلتزامات الشركة تكون محصورة فً نطاق المبالغ المساهم بها فً هذا النظام والتً تحتسب 
 عند تكبدها. ارٌفكمص

 
 مزاٌا أخرى قصٌرة األجل

ٌتم إقرار المكافآت التً تصرف للموظفٌن فٌما ٌتعلق بما ٌقدمونه من خدمات كنفقات خالل تلك الفترة. ٌتم تكوٌن 
مخصصات لالجازات المتراكمة وللمزاٌا قصٌرة األجل غٌر التً لم ٌتم تسوٌتها عندما ال ٌكون هناك بدٌل فعلً غٌر 

 اللتزامات مع االٌفاء بؤحد الشروط التالٌة على األقل:تسوٌة ا

  ٌتم تحدٌد المبالغ المفروض سدادها قبل وقت إصدار القوائم المالٌة، أوحٌث هناك خطة رسمٌة 

  ًمن جانب الموظفٌن بالحصول على مكافؤة وٌمكن  نطقًتوقع م خلقتحقٌق معاٌٌر المكافآت المتفق علٌها مسبقا
 .تحدٌد المبلغ قبل وقت إصدار القوائم المالٌة

 
 تسوٌات النقدٌةال -الدفعات القائمة على األسهم  

أسعار األسهم والتً ٌمكن  حقوق فً إرتفاع شكلٌستلم موظفو الشركة )بما فً ذلك اإلدارة التنفٌذٌة( مكافآت على 
 تسوٌتها نقدا فقط )"معامالت ٌتم تسوٌتها نقدا"(.

 
بالرجوع  حسوبةالمعامالت التً ٌتم تسوٌتها نقدا بالقٌمة العادلة بتارٌخ منح هذه الحقوق والم قٌاس تكلفة مبدئٌاّ، ٌتم

ة لهذه الحقوق وااللتزام الناتج عنها على إلى األسعار المعلنة للمكتب الرئٌسً للشركة. ٌتم إعادة قٌاس القٌمة العادل
 كمصارٌفمدى فترة المنح بتارٌخ إعداد التقارٌر المالٌة إلى أن ٌتم تسوٌتها وإثبات جمٌع التغٌرات فً القٌمة العادلة 

 مزاٌا الموظفٌن.
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 أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة )تتمة( 4
 

 )تتمة( سٌاسات المحاسبٌة الهامةالملخص  3-4
 

 المخزون
 أٌهما أقل. - ٌظهر المخزون بالتكلفة أو صافً القٌمة المتوقع تحقٌقها

 
المتكبدة على المخزون حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحالً والمتضمنة تكلفة  المصارٌفتمثل التكالٌف جمٌع 

 المتوسط المرجح.الرسوم الجمركٌة، وتكالٌف النقل على أساس و الشراء
 

ٌحدد صافً القٌمة المتوقع تحقٌقها على أساس سعر البٌع التقدٌري بعد حسم أي تكالٌف إضافٌة متوقع تحملها حتى 
 إتمام البٌع.

 
 النقد وما فً حكمه

قائمة التدفقات النقدٌة، فإن النقد وما فً حكمه ٌشتمل على نقد فً الصندوق وأرصدة لدى البنوك إعداد لغرض 
 أرصدةحسوماً منها م من تارٌخ اإلٌداع ئع قصٌرة األجل والتً لها توارٌخ إستحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقلوودا

 .السحب على المكشوف
 

 ذمم مدٌنة
عمل مخصص  تدرج الذمم المدٌنة بمبلغ الفاتورة األصلً محسوماً منها أي مخصص لإلنخفاض فً قٌمتها. ٌتم

 . ٌتمالمستحقة المبالغتحصٌل جمٌع على الشركة  ٌثبت عدم قدرةلالنخفاض فً القٌمة عند وجود دلٌل موضوعً 
. ٌتم تخفٌض القٌم المدرجة للذمم المدٌنة من خالل إعدام الذمم المدٌنة غٌر القابلة للتحصٌل عند عدم احتمال تحصٌلها

  استخدام حساب المخصص. 
 

 جودات المالٌةتدنً قٌمة المو
 من مجموعة أو المالً األصل قٌمة تدنً على دلٌل هناك كان إذا ما بتقٌٌم المالً المركز قائمة بتارٌخ الشركة تقوم

 على موضوعً دلٌل هناك كان إذا، وفقط إذا، المالٌة األصول من مجموعة أو األصل قٌمة تنخفض. المالٌة األصول
 وٌكون ،(خسارة حدث) باألصل  األولً اإلعتراف بعد وقعت التً األحداث من أكثر وأ لواحد نتٌجة القٌمة إنخفاض

 ٌمكن التً المالٌة األصول من مجموعة أو المالً لألصل المقدرة المستقبلٌة النقدٌة التدفقات على أثر لهذا الحدث
 ٌواجهون المقترضٌن من وعةجمم أو المقترض أن على تدل مإشرات الموضوعٌة األدلة تشمل. بموثوقٌة تقدٌرها

 هناك أن إلى الملحوظة البٌانات تشٌر حٌث مالً تنظٌم إعادة أو لإلفالس كبٌر إحتمال أو كبٌرة مالٌة صعوبات
 المرتبطة االقتصادٌة الظروف أو المإجلة الدفعات لمث المقدرة المستقبلٌة النقدٌة التدفقات فً للقٌاس قابل انخفاض
 .السداد بتعثرات

 المسجلة بالتكلفة المطفؤةالموجودات 
تقوم الشركة أوال بتقٌٌم ما إذا كان ٌوجد دلٌل موضوعً على تدنً القٌمة بشكل منفرد لألصول المالٌة التً تعتبر 

جماعً لألصول المالٌة التً ال تعتبر هامة بشكل منفرد. وإذا حددت الشركة عدم وجود  بشكل أو دهامة بشكل منفر
ٌمة ألصل مالً ٌتم تقٌٌمه بشكل منفرد، سواء كان هاماً أم ال، تقوم بتضمٌن األصل فً دلٌل موضوعً على تدنً الق

بشكل جماعً. ال ٌتم  امجموعة من األصول المالٌة ذات سمات مشابهة لمخاطر اإلئتمان وٌتم تقٌٌم تدنً قٌمته
اإلعتراف بخسائر ناجمة عن تدنً  األصول المالٌة التً ٌتم تقٌٌم تدنً قٌمتها بشكل منفرد والتً ٌتم أو ٌستمر تضمٌن

 قٌمتها فً التقٌٌم الجماعً لتدنً القٌمة.
 

، ٌتم قٌاس مبلغ الخسارة على أنه أصلفً حال وجود دلٌل موضوعً على تكبد خسارة ناجمة عن تدنً فً قٌمة 
 االئتمان خسائر بإستثناء) المقدرة المستقبلٌة النقدٌة للتدفقات الحالٌة والقٌمة لألصل قٌمة المدرجةال بٌنالفرق 

 من لألصل المسجل المبلغ تخفٌض ٌتم .لألصل األصلً الفعلً الفائدة بسعر مخصوماً ( تكبدها ٌتم لم التً المستقبلٌة
 . الدخل الشامل قائمة فً الخسارة بمبلغ االعتراف وٌتم مخصصال حساب خالل

 
بشكل موضوعً بحدث  تغٌر، وكان ٌمكن ربط البالزٌادة او النقص الحقة سنةالقٌمة، فً  تدنًمبلغ خسارة  تغٌرإذا 

 .المخصص حساب بتعدٌل القٌمة المعترف بها سابقا تدنًالقٌمة، ٌتم عكس خسارة  تدنًمعٌن وقع بعد اإلعتراف ب
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 أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة )تتمة( 4
 
 )تتمة( المحاسبٌة الهامةالسٌاسات ملخص  4-6
 

 )تتمة( تدنً قٌمة الموجودات المالٌة
 

 المطلوبات المالٌة
ٌتم تسجٌل القروض التً تحمل فوائد بالقٌمة العادلة للمقابل المستلم مطروحاً منها أٌة تكالٌف مباشرة. ٌتم تقٌٌم هذه 

طرٌقة سعر الفائدة الفعلً. تسجل األرباح والخسائر الناجمة عن عدم  القروض الحقاً بالتكلفة المطفؤة بإستخدام
 .الدخل الشامل االعتراف بالقرض أو عملٌة اإلطفاء فً قائمة

 
 ذمم دائنة ومستحقات

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

 مخصصات
ٌتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام )قانونً أو متوقع( ناتج عن حدث سابق وإن تكلفة تسوٌة 

 اإللتزام محتملة وٌمكن قٌاسها بموثوقٌة.
 

  اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالٌة الغاء
 الموجودات المالٌة

باألصل المالً )أو عندما ٌكون ممكناً، جزء من األصل المالً أو جزء من مجموعة أصول مالٌة  اإلعتراف الغاءٌتم 
 مشابهة(  عندما:

 
 ال ٌعود للشركة حق فً استالم التدفقات النقدٌة من هذا األصل. -
ٌة بدفع التدفقات النقدأوالتزمت عندما تقوم الشركة بتحوٌل الحق فً استالم التدفقات النقدٌة من األصل  -

وإما : أ( قامت بشكل تحوٌل، مباشرة وبدون أي تؤخٌر الى طرف ثالث بموجب اتفاقٌة المستلمة بالكامل 
جوهري بتحوٌل المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل أو ب( لم تقم بتحوٌل أو االحتفاظ بالمخاطر والمنافع 

 األصل.المرتبطة باألصل بشكل جوهري ولكنها نقلت قدرتها على التحكم بإدارة 

 
ولم تقم بتحوٌل  أو التزمت باتفاقٌة تحوٌل عندما تقوم الشركة بتحوٌل الحق فً استالم التدفقات النقدٌة من األصل

المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوهري ولم تنقل قدرتها على التحكم بإدارة األصل، ٌتم اإلعتراف 
هذه الحالة، تقوم الشركة بتسجٌل االلتزام المرتبط بذلك. ٌتم قٌاس  فً .فً األصل باألصل الى حد مشاركتها المستمرة

 األصل المستبعد وااللتزام المرتبط به على أساس ٌعكس الحقوق وااللتزامات التً احتفظت بها الشركة.
 

د ٌطلب مقابل قأكبر أو  بالقٌمة الدفترٌة لألصلشكل ضمان لألصل المنقول  التً تتخذ المشاركة المستمرة ٌتم قٌاس
 أٌهما أقل. - من الشركة تسدٌده الى طرف ثالث

 
 المطلوبات المالٌة

بالمطلوبات المالٌة عندما ٌتم إلغاء أو انهاء صالحٌة االلتزام. عندما ٌستبدل التزام مالً قائم بآخر  اإلعتراف الغاءٌتم 
 الغاءمن نفس الدائن بشروط مختلفة بشكل جوهري، أو عندما تتغٌر شروط االلتزام القائم بشكل جوهري ٌتم 

ل الفرق بٌن القٌمة الحالٌة لاللتزام األصلً اإلعتراف بااللتزام األصلً واإلعتراف بااللتزام الجدٌد، وٌتم تسجٌ
 .الدخل الشامل اإللتزام الجدٌد فً قائمةو
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 أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة )تتمة( 4
 
 )تتمة( السٌاسات المحاسبٌة الهامةملخص  4-6
 

 األرباح الموزعة على األسهم العادٌة
األرباح الموزعة على األسهم العادٌة كالتزام على الشركة وتطرح من حقوق المساهمٌن عندما تتم الموافقة ٌتم إثبات 

 علٌها من قبل مساهمً الشركة.
 

 مقاصة األدوات المالٌة
تتم مقاصة األدوات المالٌة وإظهار صافً المبلغ فً قائمة المركز المالً فقط إذا كان هناك حق قانونً قابل للتنفٌذ 
لمقاصة المبالغ المعترف بها للموجودات والمطلوبات حٌث تنوي الشركة التسوٌة على أساس صافً المبلغ أو بٌع 

 ً الوقت ذاته.ف لتزاموسداد اال األصل
 

 ممتلكات ومعدات
. تتضمن التكلفة ،إن وجدتدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد حسم االستهالك المتراكم وأي اضمحالل فً القٌمة

النفقات المتكبدة إلستبدال عنصر أساسً من الممتلكات والمعدات وتكالٌف االقتراض المتكبدة عن المشارٌع االنشائٌة 
، تقوم على مراحل. عند استبدال عناصر أساسٌة من الممتلكات والمعدات ل، إذا تم استٌفاء شروط االثباتطوٌلة األج

 معاٌنةإجراء . كذلك عند واستهالك محدد ةمحدد اصر كموجودات منفردة بؤعمار إنتاجٌةالشركة بإثبات تكلفة تلك العن
ٌتم إدراج تكلفة المعاٌنة فً القٌمة المدرجة لألصل على أنها تكلفة استبدال إذا تم استٌفاء الموجودات  رئٌسٌة ألي من
 .مصارٌفك الدخل الشامل. ٌتم إثبات جمٌع النفقات األخرى فً قائمة شروط اإلثبات

 
 اإلنتاجٌة المتوقعة التالٌة: أعمارهاعلى أساس القسط الثابت على مدى  الموجودات ٌحسب استهالك

 
سنوات 7  تجهٌزات المكاتب  
سنوات 5  المعدات  
سنوات 6  السٌارات  
سنوات 7  مفروشات المكاتب  

 
 ال ٌتم استهالك المشارٌع قٌد التنفٌذ.

 
استبعاد بند من الممتلكات والمعدات عند البٌع أو عندما ال ٌتوقع الحصول على منافع اقتصادٌة من استخدامه أو  ٌتم

النقد المحصل  صافً )ٌتم احتسابها على أنها الفرق بٌناألصل  أو خسارة ناتجة عن استبعاد ربحبٌعه. ٌتم إثبات أي 
 .ألصلللسنة التً ٌتم فٌها استبعاد ا الشامل الدخل( فً قائمة صلالبٌع والقٌمة المدرجة لأل من
 
على تم مراجعة القٌم المتبقٌة للموجودات واألعمار االنتاجٌة وطرق االستهالك فً نهاٌة كل سنة مالٌة وٌتم تعدٌلها ت

 إذا تطلب األمر. أساس مستقبلً
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 )تتمة( أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة 2
 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تتمة(ملخص  3-4
 

 اإلٌجار التشغٌلٌةعقود 
على أساس القسط الثابت على مدى فترة  الدخل الشاملضمن قائمة  كمصارٌفالتشغٌلٌة  اإلٌجارٌتم إثبات عقود 

 التؤجٌر.
 

 الموجودات غٌر الملموسة
 حقوق استخدام الشبكة.على قٌمة تراخٌص الترددات وتراخٌص برامج الكمبٌوتر و موسةتشتمل الموجودات غٌر المل

 
اطفاء تراخٌص برامج  بٌنما ٌتم BOTالتً تمثل مدة عقد الـ سنة و 37دد على فترة تم إطفاء تراخٌص الترٌ

قامت الشركة باتخاذ االجراءات المالئمة  .سنوات 7على فترة حقوق استخدام الشبكة و سنوات 5على فترة  الكمبٌوتر
 . BOTالـ بما ٌتوافق مع المدة المنصوص علٌها فً عقد  ءات المتعلقة بهذه الموجوداتفً احتساب اإلطفا

 
ٌتم تسجٌل الموجودات غٌر الملموسة عند شرائها بالتكلفة وفٌما بعد ٌتم تقٌٌمها بالتكلفة مطروحا منها أٌة مخصصات 

تقسم الموجودات غٌر الملموسة إلى موجودات ذات أعمار إنتاجٌة خصصات متعلقة بتدنً قٌمتها. لإلطفاء وأٌة م
 محددة وغٌر محددة.

 
األعمار االقتصادٌة وٌتم تقٌٌمها من  مدى ً لدٌها أعمار إنتاجٌة محددة علىتٌتم إطفاء الموجودات غٌر الملموسة ال

 ةمإشر لتدنً قٌم تلك الموجودات غٌر الملموسة.  تتم مراجعة فترة االطفاء وطرٌق فً حال وجودحٌث تدنً القٌمة 
 اإلطفاء للموجودات غٌر الملموسة ذات األعمار المحددة فً نهاٌة كل سنة مالٌة على األقل.  

 
ستقبلٌة نمط استهالك المنافع االقتصادٌة الم أو التغٌر فًألصل غٌر الملموس ل إن التغٌرات فً العمر الزمنً

تعالج هذه التغٌٌرات على و .أٌهما أكثر مالئمة -أو طرٌقة اإلطفاءاإلطفاء  تتم معالجتها إما بتغٌٌر فترة منة فٌهالمتض
مصارٌف إطفاء الموجودات غٌر الملموسة ذات العمر المحدد فً  تسجلكما  .أنها تغٌٌرات فً التقدٌر المحاسبً

 المشابهة لها من حٌث الطبٌعة.مع العناصر  الدخل الشاملقائمة 
 

م مراجعة التدنً فً قٌمتها تتغٌر محدد، ال ٌتم إطفاإها ولكن  أما الموجودات غٌر الملموسة التً عمرها الزمنً
الزمنً لألصل غٌر تم مراجعة العمر ت. سنوٌاً إما لكل أصل ملموس على حدة أو على مستوى الوحدات المنتجة للنقد

المالٌة، وإذا ثبت غٌر بتارٌخ إعداد القوائم  لتحدٌد ما إذا كان العمر غٌر المحدد ال ٌزال له ما ٌإٌده الملموس سنوٌاً 
 زمنً غٌر محدد إلى عمر زمنً محدد ٌكون على أساس مستقبلً. مرعالتغٌٌر من  ذلك، فإن

 
البٌع والقٌمة  النقد المحصل منٌتم احتساب األرباح أو الخسائر عند استبعاد أصل غٌر ملموس على أنها الفرق بٌن 

 . ٌتم إثبات خسائر تدنً قٌمة الموجودات غٌر الملموسة فً قائمةالدخل الشامل المدرجة لألصل وٌتم إثباتها فً قائمة
 .الدخل الشامل

 
 متٌاز تقدٌم الخدماتإالموجودات غٌر الملموسة المرتبطة ب

 ترتٌبات االمتٌازات الممنوحة من القطاع العام الى القطاع الخاص. 12 تفسٌر لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة رقم ٌتناول
 

فقط على االمتٌازات التً  12 تفسٌر لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة رقمفٌما ٌتعلق بتقدٌم الخدمات العامة، ٌتم تطبٌق 
 تتحكم الجهة المانحة فٌها بتحدٌد استخدام البنٌة التحتٌة، وٌكون ذلك عندما:

ة المانحة أو تنظم الخدمات المتعلقة  بالبنٌة التحتٌة من حٌث طبٌعة هذه الخدمات والزبائن الذٌن تتحكم الجه -
 ستقدم لهم هذه الخدمات وأسعارها.

تتحكم الجهة المانحة )من خالل الملكٌة أو حق المنفعة أو غٌر ذلك( بؤٌة منفعة هامة متبقٌة فً البنٌة التحتٌة  -
 عند نهاٌة العقد.
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 أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة )تتمة( 2
 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تتمة(ملخص  3-4
 

 الموجودات غٌر الملموسة )تتمة(
 ، عندما ٌقوم المشغل ببناء البنٌة التحتٌة )المصارٌف الرأسمالٌة12 لتفسٌر لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة رقموفقاً 

الحصول على أجور من مستخدمٌها، فإن األرباح الناجمة عن عقد اإلنشاء تتم معالجتها فً ( مقابل الحق التؤسٌسٌة
عقود اإلنشاء، وتتم معالجة الحق بالحصول على أجور من مستخدمً البنٌة  -33وفقاً لمعٌار المحاسبة الدولً رقم 

 ونتٌجة لذلك: األصول غٌر الملموسة.- :5الدولً   التحتٌة على أنها مقابل أصول وفقاً لمعٌار المحاسبة
 الموجودات التً ٌتم استالمها من الجهة المانحة بدون مقابل، ال ٌتم االعتراف بها فً قائمة المركز المالً. -

كما ٌلً: تمثل القٌمة العادلة للعمل كلفة امتالك أصل غٌر ملموس والذي  التؤسٌسٌةستثمارات االٌتم تسجٌل  -
، ال ٌوجد تمٌٌز بٌن العامة سورٌا المساهمة المغفلة MTN شركة ٌتم تسجٌله عند بناء البنٌة التحتٌة. فً حالة

ٌجة لعدم تعوٌضات مرحلة البناء ومرحلة التشغٌل لغرض تحدٌد كلفة استخدام الشبكة من قبل الزبائن، ونت
لتحدٌد القٌمة العادلة لهذٌن البندٌن، ٌتم االعتراف باإلٌرادات خالل  القٌاس علٌهاوجود طرٌقة خارجٌة ٌمكن 

 تم تكبدها.   ٌمرحلة االنشاء بقٌمة مساوٌة للتكالٌف التً 

. ٌة من العقدعلى مدى المدة المتبق ٌتم إطفاء الموجودات غٌر الملموسة المرتبطة بالعقد بطرٌقة القسط الثابت -
اذا تم تجدٌد العقد قبل نهاٌة مدته األصلٌة، ٌتم االستمرار بإطفاء األصل غٌر الملموس وفقاً للخطة األساسٌة 

 بناء على القٌمة الدفترٌة لألصل فً تارٌخ تجدٌد العقد. 
 

 ."المصارٌف التشغٌلٌة"ٌتم تسجٌل مصروف االطفاء ضمن ربح التشغٌل تحت بند 
 
 
 

 فً قٌمة الموجودات غٌر المالٌة التدنً
 أصلتقوم الشركة بعمل تقٌٌم فً تارٌخ قائمة المركز المالً لتحدٌد ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً ٌثبت تدنً قٌمة 

، تقوم الشركة بعمل تقٌٌم لمبلغ لألصلفحص تدنً سنوي  إجراء ٌجبغٌر مالً. إذا وجد مثل هذا الدلٌل، أو عندما 
أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصاً تكلفة البٌع  قٌمة األصلهً  لألصلسترداد. إن القٌمة القابلة لإلسترداد القابل لإل األصل

غٌر منتج للتدفقات النقدٌة  مالم ٌكن األصل أٌهما أعلى والتً ٌتم تحدٌدها لكل أصل على حدة، وقٌمتها المستخدمةأ
 خرى أو مجموعة من الموجودات. الموجودات األ المنتجة من مستقلة إلى حد بعٌد عن تلكال
 
 فً قٌمة ٌكون هناك تدنًبلة لإلسترداد، أو الوحدة المنتجة للنقد عن قٌمتها القا صلندما تزٌد القٌمة المدرجة لألع
، فان التدفقات النقدٌة صلتقٌٌم القٌمة المستخدمة لأل بالمبلغ القابل لالسترداد. عند صل،  وٌتم إظهار األصلاأل

ستخدام معدل خصم ما قبل الضرٌبة والذي ٌعكس التقٌٌمات الحالٌة للسوق إب إلى قٌمتها الحالٌة خصمهاالمستقبلٌة ٌتم 
. عند تحدٌد القٌمة العادلة بعد خصم تكالٌف البٌع، فإنه ٌتم استخدام صلللنقود والمخاطر الخاصة باأل للقٌمة الزمنٌة

 سب. نموذج تقٌٌم منا
 

ٌتم عمل تقٌٌم فً تارٌخ قائمة المركز المالً، حول ما إذا كان هناك أي مإشر ٌثبت بؤن خسائر التدنً المثبتة مسبقاً 
أو  صل. إذا وجد مثل هذا المإشر، تقوم الشركة بتقدٌر المبلغ القابل لالسترداد لألأنها انخفضتلم تعد موجودة أو 

سارة التدنً المثبتة مسبقاً فقط إذا كان هناك تغٌٌر فً التقدٌرات المستخدمة لتحدٌد خ إستردادالوحدة المنتجة للنقد. ٌتم 
محددة بحٌث ال  اإلستردادمبلغ الموجودات القابلة لالسترداد منذ تارٌخ إثبات آخر خسارة تدنً فً القٌمة. إن قٌمة 

تحدٌدها،  كان من الممكنتتجاوز القٌمة المدرجة التً  وأن القٌمته القابلة لالسترداد،  صلتتجاوز القٌمة المدرجة لأل
فً  اإلسترداداتإثبات خسارة تدنً للموجود فً السنوات السابقة. ٌتم إثبات هذه  فٌما لو لم ٌتم ،بعد حسم اإلستهالك

 .الدخل الشامل قائمة
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 ة(أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة )تتم 4
 
 أهم االجتهادات والتقدٌرات المحاسبٌة 3-5 

 االٌرادات مبالغ فً تإثر واجتهادات بتقدٌرات القٌام الشركة إدارة من تتطلب المالٌة القوائم إعداد عملٌة إن
 التؤكد عدم إن. المالٌة لقوائما تارٌخ فً المصرح عنها المحتملة وااللتزامات والمطلوبات والموجودات والمصارٌف

 المقدرة والمطلوبات للموجودات الحالٌة القٌم فً هامة تعدٌالت الى ٌإدي قد اإلدارة وتقدٌرات اجتهادات فً المتضمن
 .المستقبل فً
 

 المإكدة غٌر التقدٌرات
 لدٌها والتً المالً المركز قائمة بتارٌخ األخرى الرئٌسٌة والمصادر بالمستقبل المتعلقة األساسٌة الفرضٌات إن

ّ  لتكون هامة مخاطر  القادمة المالٌة السنة خالل والمطلوبات للموجودات المدرجة القٌمة فً جوهري لتعدٌل سببا
 :أدناه موضحة

 
 مبدأ االستمرارٌة

االستمرارٌة. وعلى الرغم  العمل على أساس مبدأعلى االستمرار فً الشركة  إدارة الشركة بتقدٌر مدى قدرة قامت
من حالة عدم االستقرار التً تمر بها الجمهورٌة العربٌة السورٌة وحالة عدم التٌقن المستقبلٌة فإن إدارة الشركة 

علٌه،  ً المدى المستقبلً المنظور. بناءً متؤكدة من ان الشركة لدٌها الموارد الكافٌة لتساعدها على االستمرار بالعمل ف
 .على أساس مبدأ االستمرارٌة البٌانات المالٌةإعداد  فقد تم

 
 التدنً فً قٌم الموجودات غٌر المالٌة

أو الوحدة المنتجة للنقد عن قٌمتها القابلة لالسترداد. إن القٌمة القابلة  لألصلتدنً عندما تزٌد القٌم المدرجة الٌوجد 
ّ تكالٌف البٌع والقٌمة المستخدمة لألصللالسترداد هً القٌمة العادلة  . إن طرٌقة احتساب القٌمة أعلىأٌهما  - ناقصا

العادلة ناقصا تكالٌف البٌع مبنٌة على معلومات عن معامالت مشابهة دون شروط تفضٌلٌة لموجودات مماثلة أو 
 .األصلأسعار السوق المعلنة ناقصا التكالٌف االضافٌة الستبعاد 

 
 الضرائب

غٌر مإكدة فٌما ٌتعلق بتفسٌر قوانٌن الضرائب وكذلك مبالغ وزمن الدخل المستقبلً الخاضع هناك فرضٌات 
األجل لإلرتباطات  الطوٌلةللضرٌبة. عند األخذ فً االعتبار النطاق الواسع للعالقات التجارٌة الدولٌة، والطبٌعة 

فتراضات المؤخوذة مسبقا، والتعدٌالت الالحقة لتلك التعاقدٌة الحالٌة وتعقٌداتها، فإن الفروقات بٌن النتائج الفعلٌة واال
 بتكوٌناالفتراضات قد تتطلب تعدٌالت مستقبلٌة لمخصص ضرٌبة الدخل المسجل مسبقا. لقد قامت الشركة 

من قبل  تدقٌق سابقةجراءات إمخصصات بناء على تقدٌرات معقولة، والتً تعتمد على عوامل متعددة، كالخبرات من 
االختالف فً تفسٌر بنود الضرائب ما بٌن الجهات الضرٌبٌة والشركة. إن مثل هذا االختالف قد و الجهات الضرٌبٌة

 ٌظهر ألسباب متعددة بناء على الظروف السائدة فً المقر الرئٌسً للشركة.
 

 والمعدات للممتلكاتاألعمار اإلنتاجٌة 
لحساب االستهالك. ٌتم تحدٌد هذا التقدٌر بعد األخذ فً  لممتلكاتها ومعداتهادارة األعمار اإلنتاجٌة المقدرة اإلتحدد 

 التجاري.الفنً و وطبٌعة التآكل والتقادم صلالمتوقع فٌها استخدام األاالعتبار المدة 
 

ٌتم تعدٌل مخصص االستهالك  والمعدات. للممتلكاتبمراجعة األعمار اإلنتاجٌة  ،على أساس سنوي تقوم اإلدارة،
 بؤن األعمار اإلنتاجٌة تختلف عن التقدٌرات السابقة. اإلدارة تعتقدالمستقبلً عندما 

 
 إضمحالل الذمم التجارٌة المدٌنة 

ٌتم ٌتم عمل تقدٌر لمبالغ  الذمم التجارٌة المدٌنة القابلة للتحصٌل عندما ٌكون تحصٌل المبالغ بالكامل غٌر محتمل. 
هامة بشكل فردي، والتً فاتت مواعٌد إستحقاقها، اللغ غٌر عمل هذا التقدٌر بشكل فردي على المبالغ الهامة. أما المبا

 مواعٌد اإلستحقاق.  انقضاءٌتم تقٌٌمها بشكل جماعً وٌتم عمل مخصص وفقاً لمدة 
كانون  53لٌرة سورٌة ) 2,515,862,743المدٌنة  الذمم التجارٌةبلغ إجمالً كما فً تارٌخ قائمة المركز المالً، 

لٌرة  821,664,916المشكوك فً تحصٌلها  الدٌونلٌرة سورٌة( وبلغ مخصص  2,209,711,981: 2012األول 
المبالغ ٌتم إثبات أي فرق بٌن المبالغ الفعلٌة و .لٌرة سورٌة(830,576,044 : 2012كانون األول  53) سورٌة

 .الدخل الشامل فً الفترات المستقبلٌة فً قائمةالمتوقعة 
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 أسس اإلعداد والسٌاسات المحاسبٌة )تتمة( 4
 
 )تتمة( أهم االجتهادات والتقدٌرات المحاسبٌة 3-5
 

 )تتمة( المإكدة غٌر التقدٌرات
 

 اضمحالل المخزون
أو متقادماً، ٌتم عمل  تالفاً ما أقل. عندما ٌصبح المخزون أٌه - ٌدرج المخزون بالتكلفة أو صافً القٌمة المتوقع تحقٌقها

هامة الغٌر ى المبالغ الهامة. أما المبالغ تقدٌر لصافً القٌمة المتوقع تحقٌقها. ٌتم عمل هذا التقدٌر بشكل فردي عل
التقادم  درجةالمخصص وفقاً لنوع المخزون و كونة، فٌتم تقٌٌمها بشكل جماعً وٌأو متقادم تالفةبشكل فردي ولكنها 

 أسعار البٌع المتوقعة. على ، بناءً  أو التلف
 

 :2012كانون األول  53لٌرة سورٌة )279,949,230 بلغ إجمالً المخزون كما فً تارٌخ قائمة المركز المالً، 
كانون األول  53لٌرة سورٌة ) 94,578,088مبلغ  الحركة بطًءة سورٌة( ومخصص المخزون لٌر 135,619,153

إثبات أي فرق بٌن المبالغ الفعلٌة المحققة فً الفترات المستقبلٌة والمبالغ  لٌرة سورٌة(. ٌتم58,705,948 :2012
 .الدخل الشامل المتوقعة فً قائمة
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 إجمالً اإلٌرادات 5

 
2012  2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

 الدفعإٌرادات الخطوط مسبقة  33,438,276,025 32,850,530,000
 إٌرادات الخطوط الحقة الدفع 8,364,247,497 10,827,584,710

 إٌرادات خطوط الجٌل الثالث 956,456,346 772,770,148
 إٌرادات التجوال من زوار خارج الشبكة  293,933,812 389,192,033
 إٌرادات خدمات أخرى 60,159,247 61,213,684

_______________ _______________  
44,901,290,575 43,113,072,927  

_______________ _______________  
 

 

 المصارٌف التشغٌلٌة 6

 
2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

 عموالت الموزعٌن والمصارٌف المتعلقة بها 857,331,511 700,854,197

4,692,157,610 4,702,314,050 

)إٌضاح  ومخصص تدنً القٌمة مصروف إطفاء حقوق استخدام الشبكة
13) 

 تكالٌف الربط مع المإسسة العامة لالتصاالت 3,393,525,959 2,279,743,550
 تكالٌف الترددات وحماٌتها وتكالٌف بنى تحتٌة أخرى 1,145,484,920 1,164,235,746
 مصارٌف صٌانة الشبكة 1,587,535,415 1,014,761,125

 وٌةٌإٌجارات مواقع خل 683,688,996 841,670,238
 وٌةٌمصارٌف أخرى مرتبطة بالمواقع الخل 653,836,224 273,860,154
 تكالٌف التجوال 587,906,045 445,628,640
 تكالٌف بطاقات مسبقة الدفع 66,497,078 56,661,677
 تكالٌف مزودي الخدمات المضافة 86,154,209 72,961,075

 أخرىتشغٌلٌة مصارٌف  666,210,014 916,890,028
 تكالٌف خدمات الجٌل الثالث 35,850,985 43,420,835

___________ ___________  

12,502,844,875 14,466,335,406  

____________ ____________  
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 مصارٌف البٌع والتسوٌق والمصارٌف اإلدارٌة 7

 
2012 2013  

سورٌة لٌرة لٌرة سورٌة   
   

 (00)إٌضاح  مزاٌا الموظفٌنرواتب و 1,574,608,669 1,262,650,968
 (21استشارات ادارٌة )إٌضاح  1,510,737,763 1,580,745,695

 مصارٌف البٌع والتسوٌق 495,206,891 630,582,261
 عامة مكتبٌة مصارٌف  360,510,493 228,037,901
 الصٌانة مصارٌف 57,568,009 49,032,705
 مصارٌف السفر 39,175,537 29,460,643
 مصارٌف التدرٌب  34,967,479 4,424,817
 مصارٌف االتصاالت 8,779,762 6,402,758

 أتعاب استشارٌة  824,372,777 792,090,700
 تبرعات 11,763,453 4,175,100

 أتعاب مهنٌة 389,958,061 308,635,865
 إٌجارات 244,924,193 207,113,198
 (00للموظفٌن )إٌضاح مصارٌف التؤمٌن الصحً  74,398,927 50,143,740

 (00)إٌضاح  التؤمٌنات االجتماعٌةمصارٌف  115,859,158 123,284,647
____________ ____________  

5,276,780,998 5,742,831,172  

____________ ____________  

 
 

 بالصافً، أخرى (مصارٌفإٌرادات ) 8

 
2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

   
 صرف العمالت األجنبٌة (خسائر) أرباح صافً 666,818,130 (910,522,661)

 بٌع موجودات ملموسة وغٌر ملموسة ))خسارةربح  16,765,694 (1,611,108)
 مصارٌف أخرى (39,696,059) (533,438,618)
 إنشاء الشبكة ودإٌرادات عق 7,467,428,465 3,147,494,051

 إنشاء الشبكة ودتكالٌف عق (7,467,428,465) (3,147,494,051)
_____________ _____________  
(1,445,572,387) 643,887,765  
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 إٌرادات الفوائد 9

 
2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

 المحلٌة بالعملةفوائد على ودائع لدى البنوك  2,730,964,121 2,650,577,903
 فوائد على ودائع لدى البنوك بالعمالت األجنبٌة 80,911,268 7,061,364

_____________ _____________  

2,657,639,267 2,811,875,389  

   

 
 
 تكالٌف التموٌل :

 
2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

2,712,943,164 2,466,058,545 

وتوزٌعات األرباح  على أرصدة المساهمٌن الدائنة فوائد 
 الكفاالت المصرفٌةتكالٌف و

_____________ _____________  

2,712,943,164 2,466,058,545  

   

 

 

 ضرٌبة الدخل ;
 

إن حركة  .2013كانون األول  10للسنة المنتهٌة فً  %01تم احتساب ضرٌبة الدخل على األرباح بمعدل 
 مخصص ضرٌبة الدخل كما ٌلً:

2012 2013  
  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

   

 كانون الثانً 0الرصٌد فً  178,919,137 870,864,833

 مصروف ضرٌبة الدخل عن السنة الحالٌة - 178,919,137

 المدفوعة خالل السنة ضرٌبة الدخل (178,919,137) (870,864,833)

____________ ____________  

 كانون االول  10الرصٌد فً  - 178,919,137
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العامة سورٌا المساهمة المغفلة MTNشركة 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة 
 2013كانون األول  53

 21 

 

 تتمة(( ضرٌبة الدخل ;
 

 والربح المحاسبً مفصلة كما ٌلً: الربح الضرٌبًبٌن  مطابقةإن ال
 

2012 2013  

  سورٌةلٌرة  لٌرة سورٌة

   
 الربح قبل الضرٌبةصافً  3,051,131,674 3,380,137,137

   

  

 مصارٌف غٌر قابل تنزٌلها عند تحدٌد الربح الخاضع 
 للضرٌبة وإٌرادات سبق وخضعت للضرٌبة:  

 خصصاتم (2,681,728,054) 555,495,967

 إٌرادات الفوائد (2,811,875,389) (2,657,639,267)
____________ ____________  

 الربح الضرٌبً )الخسارة(  (2,442,471,769) 1,277,993,837
____________ ____________  

   

 المعدل الفعلً لضرٌبة الدخل 14% 14%
   

   
 سنةضرٌبة الدخل لل)إٌراد( مصروف  (341,946,048) 178,919,137

   
 

 هً كما ٌلً: إن الحركة على حساب الموجودات الضرٌبٌة المإجلة
 

2012 2013  
  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

   
 كانون الثانً 0الرصٌد فً  - -
 الحالٌة المكون خالل السنة 341,946,048 -

____________ ____________  
 كانون االول  10الرصٌد فً  341,946,048 -

____________ ____________  
 

 مبٌن فً قائمة التدفقات النقدٌة مفصلة على الشكل التالً:إن ضرٌبة الدخل المدفوعة كما هو 
 

2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

 2100و  2012ضرٌبة الدخل المستحقة عن عامً  178,919,137 870,864,833

(42,472,025) (20,511,860) 

  2012ناقصاً: ضرٌبة الدخل المدفوعة مقدماً خالل عامً 
 ضمن أرصدة مدٌنة أخرى( )مدرجة 2011و

_____________ _____________  
 2011و 2012صافً ضرٌبة الدخل المدفوعة عن عامً  158,407,277 828,392,808

20,511,860 33,919,921 

  2013ضرٌبة الدخل المدفوعة مقدماً عن عامً 
 )مدرجة ضمن أرصدة مدٌنة أخرى( 2012و

_____________ _____________  

848,904,668 192,327,198  

__________ __________  
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 صافً الربح من للسهم المخفضو األساسً عائدال 01

 
 القائمة األسهم لعدد المرجح لمتوسطا على السنة ربح صافً قسمة خالل من للسهم األساسً عائدال إحتساب ٌمكن
 :ٌلً كما وذلك السنة خالل

 
2012 2013  

   
 (سورٌة لٌرة) السنة ربحصافً  3,393,077,722 3,201,218,000
____________ ____________  

   
 *السنة خالل األسهم عددل المتوسط المرجح 15,000,000 15,000,000

____________ ____________  

   
 (سورٌة لٌرة) صافً الربح من للسهم األساسً العائد 226.21 213.41

____________ ____________  
 

لتصبح  األسهم لسنة المقارنة حٌث تمت تجزئة القٌمة االسمٌة لسهم الشركة المتوسط المرجح لعدد* تم إعادة احتساب 

 (.01كما هو مبٌن فً اإلٌضاح رقم ) لٌرة سورٌة للسهم الواحد 011لٌرة سورٌة للسهم الواحد بدالً من  011

 
 تؤثٌر لها ٌكون قد أدوات الشركة إصدار لعدم للسهم األساسً عائدلل مطابق ربحال صافً من للسهم المخفض عائدال إن

 .تحوٌلها عند الربح من السهم عائد على

 
 مزاٌا الموظفٌن 33
 

2012 2013  
  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

   
 الرواتب واألجور 1,529,765,036 1,238,827,798

 (23)إٌضاح  NSO) برنامجحوافز الموظفٌن) 44,843,633 23,823,170
   

 (1رواتب ومزاٌا الموظفٌن )إٌضاح  1,574,608,669 1,262,650,968
   

 (1)إٌضاح  مصارٌف التؤمٌن الصحً 74,398,927 50,143,740
 (1)إٌضاح  التؤمٌنات االجتماعٌة 115,859,158 123,284,647

____________ ____________  

1,436,079,355 1,764,866,754  
____________ ____________  
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 ممتلكات ومعدات 34
 

 هً كما ٌلً: 2013كانون األول  53إن حركة الممتلكات والمعدات خالل السنة المنتهٌة فً 
 

  تجهٌزات المكاتب المعدات السٌارات مفروشات المكاتب  مشارٌع قٌد التنفٌذ اإلجمالً

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 التكلفة      

  2013كانون الثانً  0فً  كما    2,285,366,243 753,196,683 227,925,111 179,158,767 69,556,220 3,515,203,024

 إضافات    579,070,923 119,834,837 - 6,915,930 55,061,893 760,883,583

 استبعادات    (1,110,122) - (19,855,112)  - - (20,965,234)
 تحوٌالت    26,554,100 - - - (26,554,100)  -
  ______________    ______________    ______________    ______________   ______________  ______________  

 2013كانون األول  10الرصٌد فً     2,889,881,144 873,031,520 208,069,999  186,074,697 98,064,013 4,255,121,373

  ______________    ______________    ______________    ______________   ______________  ______________  

 اإلستهالك       

  2013كانون الثانً  0فً  كما    1,707,397,174 653,274,818 212,752,998 157,880,025 - 2,731,305,015

 للسنة المحمل اإلستهالك    351,744,183 55,561,047 13,464,823  8,647,585 - 429,417,638

 استبعادات    (395,509)  - (19,855,112) - - (20,250,621)

  ______________    ______________    ______________    ______________   ______________  ______________  

 2013كانون األول  10فً  كما    2,058,745,848 708,835,865 206,362,709 166,527,610 - 3,140,472,032

 ______________  ______________  ______________   ______________   ______________  ______________  

 صافً القٌمة الدفترٌة      

  2013كانون األول  10فً     831,135,296 164,195,655 1,707,290 19,547,087 98,064,013 1,114,649,341

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________  

 
إجراءات  إال أنالشركة خالل السنة،  مشارٌع قٌد التنفٌذ على تكلفة المعدات والسٌارات ومفروشات وتجهٌزات المكاتب التً تم شراإها من موردٌن خارجٌٌن وانتقلت ملكٌتها إلىالتشتمل     -

 نهاٌة السنة. لم تستكمل حتىالتخلٌص الجمركً 
 
كانون األول  53( 2013كانون األول  53لٌرة سورٌة والتً مازالت قٌد االستخدام كما فً  2,287,958,355تشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات مستهلكة كلٌا بتكلفة إجمالٌة تبلغ  -

 لٌرة سورٌة(. 1,707,336,216 2012:
 

 سنةوالتً لم تستخدم بعد وٌتوقع أن ٌتم تركٌبها واستخدامها خالل  2013كانون األول  53كما فً  لٌرة سورٌة 178,029,729تشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات بتكلفة إجمالٌة تبلغ  -

 لٌرة سورٌة(. 73,020,084 2012:كانون األول  53(  2014
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  ممتلكات ومعدات )تتمة( 34

 هً كما ٌلً: 2012كانون األول  53إن حركة الممتلكات والمعدات خالل السنة المنتهٌة فً 
 

 
  تجهٌزات المكاتب المعدات السٌارات مفروشات المكاتب  مشارٌع قٌد التنفٌذ اإلجمالً

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة سورٌةلٌرة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 التكلفة      

  2012كانون الثانً  0فً  كما    2,111,477,571 692,494,038 269,930,673 165,162,583 66,459,062 3,305,523,927

 إضافات    173,949,172 60,702,645  13,996,184 3,112,658 251,760,659

 استبعادات    (76,000)  - (42,005,562)  - - (42,081,562) 
 تحوٌالت     15,500 -  - (15,500)  -

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________  

 2012كانون األول  10الرصٌد فً     2,285,366,243 753,196,683 227,925,111 179,158,767 69,556,220 3,515,203,024

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________  

 اإلستهالك       

  2012كانون الثانً  0فً  كما    1,445,457,528 599,358,641 233,852,943 150,025,046 - 2,428,694,158

 للسنة المحمل اإلستهالك    261,957,393 53,916,177 20,905,617 7,854,979 - 344,634,166

 استبعادات    (17,747)   (42,005,562)  - - (42,023,309) 

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________  

 2012كانون األول  10فً  كما    1,707,397,174 653,274,818 212,752,998 157,880,025 - 2,731,305,015

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________  

 صافً القٌمة الدفترٌة      

  2012كانون األول  10فً     577,969,069 99,921,865 15,172,113 21,278,742 69,556,220 783,898,009

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________  
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 الموجودات غٌر الملموسة 35

 هً كما ٌلً: 2013كانون األول  53إن حركة الموجودات غٌر الملموسة خالل السنة المنتهٌة فً 
 

  حقوق استخدام الشبكة  تراخٌص التردد تراخٌص البرامج مشارٌع قٌد التنفٌذ اإلجمالً

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 التكلفة     

  2013الثانً  كانون 3فً  كما    34,989,157,175 1,508,201,000 1,386,829,182 2,473,108,229 40,357,295,586

 إضافات     5,260,119,222    - 293,257,917 6,040,068,620 11,593,445,759

 تحوٌالت     2,207,309,243    - 20,555,300 (2,227,864,543)    -

 استبعادات     (279,463,538)     -    -    - (279,463,538)

  ______________    ______________    ______________    ______________    ______________   

 2013كانون األول  53فً  كما    42,177,122,102 1,508,201,000 1,700,642,399 6,285,312,306 51,671,277,807

  ______________    ______________    ______________    ______________    ______________   

 االطفاءات     

  2013كانون الثانً 3فً  كما    28,637,431,470 861,386,503 1,020,453,370  -  30,519,271,343

 المحمل للسنة االطفاء    3,815,181,223 146,838,112 255,486,369  -  4,217,505,704

 مخصص تدنً القٌمة المحمل للسنة    887,132,827  -   -   -  887,132,827
 استبعادات    (271,171,718)   -   -   -  (271,171,718)

  ______________    ______________    ______________    ______________    ______________   

 2013كانون األول  53فً  كما    33,068,573,802 1,008,224,615 1,275,939,739    - 35,352,738,156

  ______________    ______________    ______________    ______________    ______________   

 صافً القٌمة الدفترٌة     

  2013كانون األول  53فً      9,108,548,300 499,976,385 424,702,660 6,285,312,306 16,318,539,651

      

 
 ٌلً:كما  الدخل الشاملتم توزٌع مصروف إطفاء الموجودات غٌر الملموسة فً قائمة 

2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

 (1)إٌضاح  المحمل على المصارٌف التشغٌلٌة ومخصص تدنً القٌمة مصروف اإلطفاء 4,702,314,050 4,692,157,610
 مصروف اإلطفاء المحمل على المصارٌف اإلدارٌة 402,324,481 406,951,009

______________ ______________  

5,099,108,619 5,104,638,531  

______________ ______________  
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 )تتمة( الموجودات غٌر الملموسة 35

 هً كما ٌلً: 2012 كانون االول 53السنة المنتهٌة فً إن حركة الموجودات غٌر الملموسة خالل 

 
  حقوق استخدام الشبكة  تراخٌص التردد تراخٌص البرامج مشارٌع قٌد التنفٌذ اإلجمالً

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

      

 التكلفة     

  2012الثانً  كانون 3فً  كما    33,953,964,222 1,508,201,000 1,356,682,242 958,786,500 37,777,633,964

 إضافات     1,880,213,434 - 69,101,085 2,790,465,166 4,739,779,685

 تحوٌالت     1,267,280,617 - 8,862,820 (1,276,143,437)  -

 استبعادات     (2,112,301,098) - (47,816,965)  - (2,160,118,063) 

______________ ______________ ______________ ______________ ______________  

 2012كانون األول  53فً  كما    34,989,157,175 1,508,201,000 1,386,829,182 2,473,108,229 40,357,295,586

______________ ______________ ______________ ______________ ______________  

 االطفاءات     

  2012كانون الثانً  3فً  كما    26,038,976,477 714,384,007 808,024,763 - 27,561,385,247

 المحمل للسنة االطفاء    4,178,808,242 147,002,496 259,948,513 - 4,585,759,251

 مخصص تدنً القٌمة المحمل للسنة    513,349,368 - - - 513,349,368
 استبعادات    (2,093,702,617) - (47,519,906) - (2,141,222,523)

______________ ______________ ______________ ______________ ______________  

 2012كانون األول  53فً  كما    28,637,431,470 861,386,503 1,020,453,370 - 30,519,271,343

______________ ______________ ______________ ______________ ______________  

 صافً القٌمة الدفترٌة     

  2012كانون األول  53فً      6,351,725,705 646,814,497 366,375,812 2,473,108,229 9,838,024,243

      

 
 53) 4235كانون األول  53لٌرة سورٌة والتً مازالت قٌد االستخدام كما فً  23,878,391,225بتكلفة إجمالٌة تبلغ  بالكاملتشتمل الموجودات غٌر الملموسة على موجودات مطفؤة 

 لٌرة سورٌة(.  20,559,208,805 :4234كانون األول 
 

لٌرة   1,683,412,339 :2012كانون األول  53) 2013كانون األول  53كما فً  لٌرة سورٌة  3,418,902,297تشتمل الموجودات غٌر الملموسة على موجودات بتكلفة إجمالٌة تبلغ 
 احتساب مخصص تدنً القٌمة على الموجودات غٌر الملموسة فً مستودع عدرا . خالل السنة، تم4236سنة  والتً لم تستخدم بعد وٌتوقع أن ٌتم تركٌبها واستخدامها خالل سورٌة(

بحٌث ٌصبح كامل قٌمة المخصص مساٍو لقٌمة الموجودات فً مستودع عدرا والبالغة  .)لٌرة سورٌة : 4234513,349,368كانون األول  53لٌرة سورٌة )  887,132,827بمبلغ
 لٌرة سورٌة. 1,400,482,195
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 المستحق من / الى المإسسة العامة لإلتصاالت 36
 

   

2012 2013  
  لٌرة سورٌة سورٌةلٌرة 

   
 المبالغ المستحقة الى المإسسة العامة لإلتصاالت (3,822,193,278)  (3,151,058,201) 

 المبالغ المستحقة من المإسسة العامة لإلتصاالت 159,045,880 224,166,726
_____________ _____________  

(2,926,891,475) (3,663,147,398)  

   
 

ٌشمل الرصٌد المستحق الى المإسسة العامة لإلتصاالت حصة المإسسة العامة لإلتصاالت من إٌرادات الشركة باإلضافة 
الى المبالغ المحصلة من زبائن الشركة مقابل الخدمات المقدمة من المإسسة العامة لإلتصاالت وغٌرها من األجور 

 .BOTبموجب عقد الـوالمصارٌف المستحقة الى المإسسة العامة لإلتصاالت 
 

ٌشمل الرصٌد المستحق من المإسسة العامة لإلتصاالت المبالغ المستحقة من زبائن المإسسة العامة لإلتصاالت مقابل 
 استخدام شبكة الشركة باإلضافة الى السلف المدفوعة من قبل الشركة الى المإسسة العامة لالتصاالت.

 
 

 المخزون 37
 

   

2012 2013  
  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

   
 إعالنمواد تغلٌف و 86,709,105  11,121,112
 بطاقات إعادة شحن 5,308,323 5,327,904

 بطاقات خطوط مسبقة الدفع 71,648,185 28,292,519
 بطاقات خطوط الحقة الدفع 54,686,894 23,658,928
 أجهزة الجٌل الثالث 61,596,723 31,718,870

_______________ _______________  

135,619,153 279,949,230  

 مخزون بطًء الحركة خصصناقصاً: م (94,578,088) (58,705,948)
_______________ _______________  

76,913,205 185,371,142  

   
 

 هً كما ٌلً:مخزون بطًء الحركة  خصصن حركة مإ
 

   

2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

  كانون الثانً 0الرصٌد فً  58,705,948 18,452,135
 السنة المكون خالل مخصصال 58,962,489 136,285,767
 المخصص المسترد خالل السنة (23,090,349) (96,031,954)

______________ ______________  
  كانون االول 10الرصٌد فً  94,578,088 58,705,948
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 أرصدة مدٌنة أخرى 38
 

   

2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردٌن 1,388,528,471 1,461,594,649
 مصارٌف مدفوعة مقدماً  458,389,007 832,291,839

 فوائد دائنة مستحقة على ودائع مصرفٌة ألجل 1,142,984,723 1,215,747,074
 مبالغ مدفوعة مقدماً للبلدٌات والمإسسات الحكومٌة األخرى 843,364,339 780,473,102

 سلف موظفٌن 13,704,378 8,303,655
 (21آخرٌن )إٌضاح  مشغلٌنمبالغ مستحقة من  74,551,740 35,518,345
 أخرى 37,126,427 22,446,380

   

4,356,375,044 3,958,649,085  

___________ ___________  
 
 

 ذمم مدٌنة 39
 

   

2012 2013  
  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

   
 المستحق من الزبائن 1,703,567,790 1,795,598,629
 الدٌون المشكوك فً تحصٌلها )*( مخصص ناقصاً: (821,664,916) (830,576,044) 
____________ ____________  

965,022,585 881,902,874  

 المستحق من شركات التجوال 572,885,215 283,558,830
 أخرى 239,409,738 130,554,522

   

1,379,135,937 1,694,197,827  

____________ ____________  

   

% على أرصدة الزبائن التً تزٌد 322تحصٌلها بنسبة فً دٌون مشكوك  خصصتكوٌن م ركة علىتنص سٌاسة الش )*(
 ٌوماً. 2;أعمارها عن 

 

 تحصٌلها هً كما ٌلً:فً إن حركة مخصص الدٌون المشكوك 
 

  

2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

  كانون الثانً 0الرصٌد فً  830,576,044 808,518,695
 خالل السنة المكون المخصص)المسترد من(  (8,911,128) 22,057,349

____________ ____________  

 كانون االول   10الرصٌد فً  821,664,916 830,576,044

____________ ____________  
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 ذمم مدٌنة )تتمة( 39
 

 ٌوضح الجدول التالً أعمار أرصدة الزبائن:
 

 وغٌر متدنٌة القٌمة مستحقة
 غٌر مستحقة 

 وغٌر متدنٌة القٌمة

 

 ٌوم 91 اإلجمالً

 الى 61من 
 ٌوم 91

 الى 21من 
 ٌوم 61

 الى  05من 
 ٌوم 21

 
 جاري ٌوم 05

  

ألف لٌرة 
 سورٌة

ألف لٌرة 
 سورٌة

ألف لٌرة 
 سورٌة

ألف لٌرة 
 سورٌة

ألف لٌرة 
 سورٌة

 ألف لٌرة 
 سورٌة

 ألف لٌرة 
 سورٌة

  

         
881,902 - 10,377 32,887 25,786  74,658 738,195 2013 

965,023 - 16,115 48,870 41,990  87,719 770,329 2012 

 
 

 نقد وودائع لدى البنوك .:3
 

   
2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

 ودائع لدى البنوك 36,783,035,623 32,200,252,412
 وحسابات جارٌة لدى البنوك  نقد فً الصندوق 10,945,999,268 7,323,664,924

______________ ______________  
39,523,917,336 47,729,034,891  

   
 

  

: 2012كانون األول  53) لٌرة سورٌة  430,396,201 مبلغعلى  2013كانون األول  53تشتمل الودائع لدى البنوك كما فً 
النمسا، باعتباره تؤمٌنات نقدٌة مقابل كتاب الكفالة الصادر لصالح المإسسة  -البنك العربًلٌرة سورٌة( مقٌد لدى  257,263,065

ك مقابل اعتمادات ، باالضافة الى المبالغ المقٌدة لدى البنو(48دوالر أمٌركً )إٌضاح  3:02220222بمبلغ  العامة لالتصاالت
: 2012 كانون األول 53) 2013كانون األول  53لٌرة سورٌة كما فً  456,568,811 التً بلغتمستندٌة وكفاالت مصرفٌة و

 .(26)إٌضاح  لٌرة سورٌة ( 370,014,160
 

 كانون األول من المبالغ التالٌة: 53ما فً حكمه كما فً التدفقات النقدٌة، ٌتكون النقد ولغرض إعداد قائمة 
 

   
2012 2013  

  لٌرة سورٌة ليزة سىريت
   

 نقد فً الصندوق وحسابات جارٌة لدى البنوك 10,945,999,268 7,323,664,924

599,909,689 2,572,461,985 

 إستحقاقاتها  –ودائع لدى البنوك قصٌرة األجل 
 األصلٌة ال  تتعدى ثالثة أشهر   

______________ ______________  
1,121,111,101 13,518,461,253  

______________ ______________  
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 رأس المال المدفوع ;3
 

تجزئة القٌمة االسمٌة للسهم لٌتوافق مع المرسوم ب 4235شباط  6المنعقدة بتارٌخ  قررت الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة
 722لٌرة سورٌة للسهم الواحد بدالً من  322الناظم ألحكام الشركات فً سورٌة، لٌصبح  4233لعام  ;4التشرٌعً رقم 

ال لٌرة سورٌة مقابل كل سهم قدٌم، كما تم استبد 322لٌرة سورٌة. وبالتالً تم إصدار خمسة أسهم جدٌدة قٌمة كل منها 
وأصبح عدد لٌرة سورٌة،  322شهادات األسهم المملوكة للمساهمٌن بشهادات جدٌدة تمثل القٌمة الجدٌدة للسهم والبالغة 

حٌث بقً رأسمال الشركة ونسبة المساهمة للمساهمٌن فً الشركة  سهماً، 3,000,000سهماً بدالً من  15,000,000األسهم 

 دون تغٌٌر.
 

شباط  39م( بتارٌخ  /9ق المالٌة على تجزئة السهم وتعدٌل القٌمة االسمٌة بموجب القرار رقم )وافقت هٌئة األوراق واألسوا
مال الشركة المصرح به  رأس لٌرة سورٌة، وبذلك ٌكون 322، القاضً بتجزئة القٌمة االسمٌة ألسهم الشركة لتصبح 4235

سهم بقٌمة اسمٌة  3700000000لٌرة سورٌة مقسم إلى  3072202220222 هو 4235 كانون األول 31والمدفوع كما فً 
 لٌرة سورٌة لكل سهم. 322تعادل 

 
لٌرة سورٌة مقسم إلى  3072202220222 مبلغ 4234كانون األول  53مال الشركة المصرح به والمدفوع كما فً  رأس كان

 لٌرة سورٌة لكل سهم. 722ة تعادل سهم بقٌمة اسمٌ 502220222
 

% من 3جب أحكام النظام األساسً للشركة وقانون التجارة السوري ٌجب أن ٌمتلك رئٌس مجلس اإلدارة على األقل بمو
% من رأسمال الشركة وتبقى أسهم أعضاء مجلس اإلدارة محجوزة وال ٌجوز 2.7رأسمال الشركة وعضو مجلس اإلدارة 

 تداولها قبل مضً ستة أشهر على تارٌخ نهاٌة مدة عضوٌتهم.
 

 الحتٌاطً القانونًا 42
 

ٌجوز  .حتٌاطً قانونًإٌتم اقتطاع عشرة فً المائة من صافً الدخل ك 4233لعام  29بناء على قانون الشركات رقم 
تم إٌقاف االقتطاع فً نهاٌة  للشركة وقف هذا اإلقتطاع عندما ٌبلغ اإلحتٌاطً القانونً ما ٌعادل نصف رأس مال الشركة.

 إن هذا االحتٌاطً غٌر قابل للتوزٌع. تٌاطً نصف رأس المال.حٌث بلغ اإلح 4227عام 
 
 
 أرصدة دائنة أخرى طوٌلة األجل 43
 

   
2012 2013   

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

 (21)إٌضاح  التزامات طارئة خصصم 431,237,409 431,237,409
 عموالت كفالة حسن التنفٌذ )*( خصصم 925,769,524 509,653,760

_______________ _______________  

940,891,169 1,357,006,933  

_______________ _______________  

 
بتقدٌم كفالة مصرفٌة تبلغ  BOT، تلتزم انفستكوم كلوبال لٌمتد بموجب شروط عقد الـ 26كما هو مبٌن فً اإلٌضاح  )*(

دوالر أمٌركً صادرة عن المصرف التجاري السوري عند السنة الرابعة عشر من بدء  7202220222قٌمتها 
النهائً للمشروع المنتقل للمإسسة  تحوٌلللالمالً حٌن صدور شهادة االستالم الفنً واإلستثمار، تبقى هذه الكفالة ل

 العامة لالتصاالت.
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 ذمم دائنة 44
 

لٌرة سورٌة  6,683,813,110 مبلغ 4234كانون األول  53 و 4235كانون األول  53رصٌد الذمم الدائنة كما فً بلغ 
 سٌمنسو وهاواوي أرٌكسون اتلشرك تتضمن هذه األرصدة مبالغ مستحقة .لٌرة سورٌة على التوالً  2,965,455,698و

 موردٌن للمعدات االلكترونٌة.الأكبر  هم سٌمنسو وهاواوي إرٌكسون اتإن شرك موردٌن آخرٌن.باإلضافة الى 

 
 كالتالً: سٌمنسو وهاواوي أرٌكسون اتألرصدة الصافٌة لشرككانون األول، بلغت ا 53كما فً 

 
2012  2013  

  أريكسون هاواوي سيمنس   أريكسون هاواوي سيمنس

  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

        

 ذمم دائنة (865,511,136) (341,672,564) (6,096,974)  (35,289,541) - (50,662,385)

64,382,650 148,563,451 70,699,694  - 100,322,581 921,573,302 

مبالغ مدفوعة 
مقدماً للموردٌن 

 مدرجة ضمن)
ذمم مدٌنة 

 أخرى(

___________ __________ ____________  __________ ___________ ___________  

13,720,265 148,563,451 35,410,153  (6,096,974) (241,349,983) 56,062,166  

______________ ___________ ______________  _____________ ____________ ____________  

 
 

 أرصدة دائنة أخرى 45
 

   

2012 2013  
  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

   
 )*( مصارٌف مستحقة 7,734,364,811 5,602,098,012
 دخل غٌر محقق عن خدمات مسبقة الدفع  1,994,159,223 1,248,143,458

 تؤمٌنات المشتركٌن 430,844,067 368,256,866
 الحكومٌة األخرى والمإسسات المستحق إلى البلدٌات 601,832,352 330,521,330
 خدمةبطاقات التسدٌد للخطوط الالحقة الدفع غٌر المست 177,846,593 136,412,820
 شٌكات برسم التسلٌم 186,182,031 696,233,719
 مقدماً من الزبائن ستلمةمبالغ م 217,270,595 165,325,972

 مبالغ مستحقة للموزعٌن 721,454 477,780
 مبالغ مستحقة الى شركات التجوال 428,119,502 86,422,498 

______________ ______________  

8,633,892,455 11,771,340,628  

   

 
 مبلغلٌرة سورٌة و 602,284,813 بلغممستحقة المصارٌف التتضمن  ،2013كانون األول  53كما فً  )*(

وترددات المٌكروٌف  E1للمإسسة العامة لالتصاالت عن خدمات خطوط  لٌرة سورٌة مستحقة 170,400,000
 لٌرة سورٌة 176,830,000لٌرة سورٌة ومبلغ  2012:466,348,798كانون األول  53) التوالً علىالمستلمة 

 على التوالً(.
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 46
 

 عالقةأرصدة دائنة ألطراف ذات 
 

2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

 الرصٌد المستحق لشركة انفستكوم موباٌل كومٌونٌكاشن )أي إم سً( 6,901,739,060 3,135,744,555
 ذمم دائنة لمشغلٌن آخرٌن 138,479,096 150,041,729
 الرصٌد المستحق لشركة تٌلً إنفست 450,953,923 43,597,441

3,329,383,725 7,491,172,079  

______________ ______________  
 

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة هً غٌر مضمونة، ال تحمل فائدة ولٌس لها مواعٌد سداد معٌنة بإستثناء المبالغ 
 53لٌرة سورٌة كما فً  6,901,739,060المستحقة إلى شركة انفستكوم موباٌل كومٌونٌكاشن لٌمتد )أي إم سً( والبالغة 

، والمبالغ المستحقة لشركة تٌلً انفست لٌرة سورٌة( 3,135,744,555 :4234كانون االول  53) 4235 كانون األول
. لٌرة سورٌة( 43,597,441 :4234كانون االول  53)4235 كانون األول 53لٌرة سورٌة كما فً  450,953,923والبالغة 

 (.%: 42347.14كانون االول  53) 2013 كانون األول 53فً  % كما6.39تحمل فائدة بمعدل وسطً  إن هذه المبالغ
 

كانون  53) 2013كانون األول  53لٌرة سورٌة كما فً  74,551,740إن األرصدة المدٌنة للمشغلٌن االّخرٌن والتً تبلغ 
 (.38)إٌضاح  متضمنة فً األرصدة المدٌنة األخرى فً بٌان المركز المالً )لٌرة سورٌة 35,518,345: 2012األول 

 

 هً كما ٌلً: الدخل الشاملإن المصارٌف التً تخص التعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة فً قائمة 
 

2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

1,354,924,575 1,294,917,390 

 استشارات إدارٌة مقدمة من شركة انفستكوم موباٌل 
 (1متد )أي إم سً( )إٌضاح ٌكومٌونٌكاشن ل

 (1)إٌضاح  استشارات إدارٌة ومالٌة مقدمة من شركة تٌلً إنفست 215,820,373 225,821,120

142,777,623 223,124,823 

 مصارٌف مدفوعة عن الشركة من قبل شركة
 دبًإم تً إن 

2,366,883,969 2,156,253,783 

 فوائد على الكفاالت واألرصدة الدائنة لشركة انفستكوم 
 وتوزٌعات األرباح موباٌل كومٌونٌكاشن لٌمتد )أي إم سً(

 وتوزٌعات األرباح فوائد على الكفاالت لشركة تٌلً إنفست 309,658,786 346,059,195

_____________ _____________  

4,436,466,482 4,199,775,155  
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة( 46
 

 تعوٌضات موظفً اإلدارة الرئٌسٌٌن
كانون األول   53أعضاء آخرٌن فً اإلدارة العلٌا خالل السنتٌن المنتهٌتٌن فً نت تعوٌضات أعضاء مجلس اإلدارة وكا

 كالتالً:
2012 2013  

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
   

 الرواتب األساسٌة ألعضاء اإلدارة الرئٌسٌٌن 51,002,300 48,154,767
 تعوٌضات أعضاء اإلدارة الرئٌسٌٌن 20,009,036 16,818,493

_____________ _____________  

64,973,260 71,011,336  

   

 
 األهداف طوٌلةبٌن توازن  تحقٌق تتكون من ثالث عناصر رئٌسٌة بهدف ٌن واالداره العلٌاالتنفٌذٌلمدراء اإن تعوٌضات ا

:وهً وقصٌرة المدىالمدى 
ت طوٌلة األجل آمإشرات أداء ومكافالمرتبطة بخطة المكافآت السنوٌة والرواتب األساسٌة  

 وضمان األداء المتمٌز من أجل تشجٌع ومكؤفؤة األخٌرٌندفعات قائمة على األسهم. تم تصمٌم العنصرٌن  شكلعلى 
قدر اإلمكان مع مصالح المساهمٌن. باإلضافة إلى  المدراء التنفٌذٌٌن واالدارة العلٌااستمرارٌة الموظفٌن، وموازاة مصالح 

 ى.تؤمٌنات صحٌة ومزاٌا أخر ٌن واالداره العلٌاالتنفٌذٌلمدراء اا تمنح الشركة، هذه العناصر الرئٌسٌة
 

 إٌضاحات حول قائمة التدفقات النقدٌة  47
 

لٌرة  72,762,351األرصدة المدٌنة األخرى بمبلغ فً  نقصٌة عملٌات غٌر نقدٌة تتمثل بتتضمن األنشطة التشغٌل -
 2013كانون األول  53فً الفوائد المقبوضة فً األنشطة االستثمارٌة بنفس المبلغ للسنة المنتهٌة فً  زٌادةسورٌة مقابل 

لٌرة سورٌة للسنة المنتهٌة 625,889,223 فً الفوائد المقبوضة بمبلغ  نقصفً األرصدة المدٌنة األخرى مقابل  زٌادة)
 (.2012كانون األول  53فً 

 

لٌرة سورٌة  2,419,067,360تتضمن األنشطة التموٌلٌة عملٌات غٌر نقدٌة تتمثل بنقص فً الفوائد المدفوعة بمبلغ  -
نقص فً )  2013كانون األول  53ائنة ألطراف ذات عالقة بنفس المبلغ للسنة المنتهٌة فً مقابل زٌادة فً األرصدة الد

 بنفس المبلغ لٌرة سورٌة مقابل زٌادة فً األرصدة الدائنة ألطراف ذات عالقة 2,394,229,317الفوائد المدفوعة بمبلغ 
 (.2012كانون األول  53للسنة المنتهٌة فً 

 
 

المحتجازة لعاام  ربااحاألقررت الهٌئة العامة العادٌة للمسااهمٌن توزٌاع  ،2013كانون األول  53خالل الفترة المنتهٌة فً    -
فً األربااح  مما أدى الى زٌادة فً األرباح غٌر المدفوعة ونقص لٌرة سورٌة، 3,201,218,000والبالغة قٌمتها  4234

 (.55المدورة بنفس المبلغ )إٌضاح 
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 االلتزامات الطارئة 48
 

التزامات طارئة تتمثل بكفالة مصرفٌة تبلغ  4235 كانون األول 53ة انفستكوم غلوبال لٌمتد كما فً ٌترتب على شرك -
تحتفظ بها المإسسة العامة لإلتصاالت كضمان لحسن تنفٌذ انفستكوم  (:3)إٌضاح  دوالر أمٌركً 3:02220222قٌمتها 

 .BOTلوبال لٌمتد إللتزاماتها بموجب عقد الـ غ
 

دوالر  7202220222تلتزم شركة انفستكوم غلوبال لٌمتد بتقدٌم كفالة مصرفٌة تبلغ قٌمتها  BOTبموجب شروط عقد الـ 
من بدء اإلستثمار، تبقى هذه الكفالة لحٌن  ةأمٌركً صادرة عن المصرف التجاري السوري عند السنة الرابعة عشر

النهائً للمشروع المنتقل للمإسسة العامة لالتصاالت. لقد تم تسجٌل  للتحوٌلهادة االستالم الفنً والمالً صدور ش
 .عاماً  37والمحددة بـ  BOTالعموالت المتعلقة بهذه الكفالة على أساس االستحقاق خالل فترة عقد الـ 

 
 53بضائع وخدمات لم تستلم بعد ) شراءمقابل  4235 كانون األول 31كما فً  الشركة اعتمادات مستندٌة  ٌوجد لدىال -

نقدٌة محتجزة مقابل اإلعتمادات المستندٌة  ٌوجد تؤمٌنات الوبالتالً  لٌرة سورٌة(، 172,599,995: 4234كانون األول 
المحتجزة  نقدٌةال تؤمٌناتإن ال .لٌرة سورٌة( 96,565,884: 4234 كانون األول 53) 4235 كانون األول 53كما فً 

النقدٌة مقابل  لتؤمٌنات، تتكون من ا(:3)إٌضاح  4235 كانون األول 53كما فً لٌرة سورٌة  456,568,811 لبالغةوا
(، لٌرة سورٌة 272,989,138 : 4234كانون األول  53لٌرة سورٌة ) 455,885,717الكفاالت المصرفٌة والبالغة 

كانون األول  31لٌرة سورٌة ) 683,094الشحن وااللتزامات األخرى البالغة  النقدٌة مقابل بوالص ومن التؤمٌنات
 لٌرة سورٌة(. 459,138 :4234

 

أقامت المإسسة العامة لالتصاالت عدة دعاوى قضائٌة ضد الشركة وذلك فٌما ٌتعلق بالعوائد الفائته  ،4232خالل عام  -
لتمرٌر مكالمات دولٌة غٌر مشروعة، وبالتالً طالبت من المشتركٌن الذٌن قاموا باستعمال شبكة الهاتف الخلوي 

الخطوات  الشركة زعماً منها عدم اتخاذ لٌرة سورٌة 277,212,963المإسسة العامة لالتصاالت الشركة بمبلغ قٌمته 
نً الكفٌله بتحصٌل حقوق المإسسة العامة لالتصاالت. اال أن إدارة الشركة ومستشارها القانونً ٌرون أن الوضع القانو

 فً هذه القضٌة هو لصالح الشركة. 
 

تارٌخ أمر المباشرة ب فٌما ٌتعلق أقامت المإسسة العامة لالتصاالت دعوى ضد الشركة 4228شباط  ;3بتارٌخ كذلك 
من اجمالً اٌرادات  حصة المإسسة العامة لالتصاالت % عند احتساب62والذي ٌترتب علٌه تطبٌق نسبة بتنفٌذ العقد 

. بموجب هذه الدعوى تطالب المإسسة العامة لالتصاالت الشركة وكذلك بالنسبة للنسب التً تتبعها فً السنوات التالٌة
آب  46. بتارٌخ  4227حزٌران  ;4و  4226شباط  36% من عائدات المشروع خالل الفترة الفاصلة بٌن 32بنسبة 
برد دعوى المإسسة لعدم اختصاص  الشركة)الدرجة األولى( حكمها لصالح ، أصدرت محكمة القضاء اإلداري 4228

. ال تزال محكمة القضاء المحكمة نتٌجة وجود اتفاق تحكٌم وأقرت أن الدعوى ٌمكن تسوٌتها فقط عن طرٌق التحكٌم
هذه القضٌة هو  أن الوضع القانونً فًٌرون إدارة الشركة ومستشارها القانونً  االداري تدرس جدوى الدعوى. اال أن

   لصالح الشركة.
 

 BOTباإلضافة إلى ذلك، ترتب على الشركة مطالبات جدٌدة من قبل المإسسة العامة حول تفسٌر بند من بنود عقد الـ 
والمتعلق بإحتساب أتعاب حماٌة التردادت. ترى إدارة الشركة ومستشارها القانونً ان الوضع القانونً للشركة فً هذه 

 لح الشركة.القضٌة هو لصا
 

باإلضافة إلى ما ورد أعاله، إن الشركة بسبب طبٌعة نشاطاتها هً مدعى علٌها فً دعاوى قضائٌة. إن إدارة الشركة 
مع مستشارها تعتقد بؤن إجمالً اإللتزامات أو الخسائر التً قد تترتب على الشركة من  جمٌع هذه الدعاوى بعد مراجعةو

 لن ٌكون لها تؤثٌر مادي على الوضع المالً للشركة. جراء هذه الدعاوى، فً حال الخسارة
 
 4223قامت مدٌرٌة مالٌة رٌف دمشق بتقدٌر مبلغ ضرٌبة الدخل المستحقة على الشركة عن عام  4229أٌار  9فً  -

قبل الشركة والمسجل فً بٌاناتها المالٌة فً عام  لٌرة سورٌة عن المبلغ المقدرمن 224,167,547وذلك بزٌادة قدرها 
 تقدٌر ضرٌبة الدخلقامت الشركة بتقدٌم اعتراض الى مدٌرٌة رٌف دمشق على  4229حزٌران  7. بتارٌخ 4223

والذي تم بموجبه  4229كانون األول  33نتٌجة لذلك استلمت الشركة التكلٌف الثانً من قبل لجنة الفرض بتارٌخ و
لٌرة سورٌة وبناء علٌه قامت الشركة بدفع مبلغ  113,062,957 ٌادة فً ضرٌبة الدخل المقدرة الىخفض مبلغ الز
 التسدٌد المبكر. % فً حالة6 لٌرة سورٌة كمبلغ قابل لالسترداد الى مدٌرٌة المالٌة لالستفادة من حسم 108,540,439
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 )تتمة( االلتزامات الطارئة26  

 
تعتقد إدارة الشركة، استناداً الى رأي مستشارٌها للشإون الضرٌبٌة والقانونٌة، أن الشركة سوف لن تتحمل الزٌادة فً 
مبلغ الضرٌبة المقدر من قبل مدٌرٌة المالٌة وإن المبلغ الذي قامت الشركة بتقدٌره وتسجٌله فً بٌاناتها المالٌة فً عام 

بة الدخل المعمول بها فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة. وبناء علٌه، قامت ٌتماشى مع تعلٌمات وقوانٌن ضرٌ 4223
، لم ٌتم النظر فً 4235 كانون األول 53الشركة باالعتراض على التكلٌف الصادر عن لجنة الفرض. وحتى تارٌخ 

 االعتراض من قبل لجنة إعادة النظر.
 
 وذلك 4226 و 4225و  4224خل المستحقة عن األعوام كما قامت مدٌرٌة مالٌة رٌف دمشق بتقدٌر مبلغ ضرٌبة الد -

 لٌرة سورٌة على التوالً. 426,905,035لٌرة سورٌة و  236,046,382لٌرة سورٌة و  135,119,898بزٌادة قدرها 
قامت الشركة بتقدٌم اعتراض على التكلٌف المإقت لألعوام المذكورة ونتٌجة لذلك استلمت الشركة التكلٌف الثانً من 

والذي تم بموجبه خفض مبلغ الزٌادة فً ضرٌبة الدخل المقدرة عن  ;422أٌار  6لجنة فرض الضرٌبة بتارٌخ قبل 
لٌرة   38,580,130لٌرة سورٌة و  64,657,118لٌرة سورٌة و  35,514,097الى  4226و  4225و  4224األعوام 

لٌرة سورٌة فً حال قامت  38,525,159بالغة سورٌة على التوالً على أن ٌتم تنزٌل الفائدة من المبالغ السابقة وال
قامت الشركة بتسدٌد مبلغ ، ;422تشرٌن االول  6بتارٌخ  .;422تشرٌن األول  53الشركة بالتسدٌد قبل 

 ،على التكلٌف الثانً الصادر عن لجنة الفرضتقدمت بإعتراض ولٌرة سورٌة كمبلغ قابل لإلسترداد  322044803:8
ال ٌمكن تقدٌر الزٌادة فً  ،وبناء علٌه .المالٌة بالنظر فً االعتراض المقدم من قبل الشركةحتى اآلن لم تقم مدٌرٌة و

 مبلغ الضرٌبة الذي ٌمكن أن تتحمله الشركة.
 
وذلك بزٌادة قدرها  4227استلمت الشركة التكلٌف الثانً لمبلغ ضرٌبة الدخل المستحقة عن عام  4234تموز  :فً  -

آب  4ثانً بتارٌخ بتقدٌم اعتراض على التكلٌف الو بتسدٌد هذا المبلغ امت الشركةقلٌرة سورٌة.  182,769,762
ال ٌمكن  ،وبناء علٌه لم ٌتم النظر فً اإلعتراض المقدم من قبل الشركة. 4235 كانون األول 53، وحتى تارٌخ 4234

 تقدٌر الزٌادة فً مبلغ الضرٌبة الذي ٌمكن أن تتحمله الشركة.
   

 4229و  4228استلمت الشركة التكلٌف الثانً لمبلغ ضرٌبة الدخل المستحقة عن عامً  4234تشرٌن األول  5فً  -
بتسدٌد هذه . قامت الشركة لٌرة سورٌة على التوالً 154,448,301لٌرة سورٌة و  196,220,554وذلك بزٌادة قدرها 

لم  4235 كانون األول 53. وحتى تارٌخ 4234تشرٌن االول  24ثانً بتارٌخ على التكلٌف ال ٌنتقدٌم اعتراضالمبالغ و
ال ٌمكن تقدٌر الزٌادة فً مبلغ الضرٌبة الذي ٌمكن أن  ،وبناء علٌه ٌتم النظر فً االعتراض المقدم من قبل الشركة.

 تتحمله الشركة.
 
 قدرها بزٌادة وذلك 2008 عام عن المستحقة الدخل ضرٌبة لمبلغ  المإقت االخبار الشركة استلمت 2013 آب 18 فً -

 تارٌخ وحتى .2013 اٌلول 17 بتارٌخ المإقت االخبار على اعتراض بتقدٌم الشركة قامت .سورٌة لٌرة  168,288,495

 مبلغ فً الزٌادة تقدٌر ٌمكن ال علٌه، وبناء . الشركة قبل من المقدم االعتراض على الرد ٌتم لم 2013  االول كانون  31

 ة.الشرك تتحمله أن ٌمكن الذي الضرٌبة
 
 وما بعد خاضعة للدراسة من قبل الدوائر الضرٌبٌة. ال ٌمكن حالٌاً تحدٌد النتٌجة ;422حسابات الشركة ألعوام  مازالت -

 مراجعة من قبل الدوائر الضرٌبٌة.ال لما قد ٌنتج عن هذه
 
المختصة فً وزارة المالٌة بالتؤكد من تقٌد ، قامت الجهات 4229آذار  3بتارٌخ  /و:84بموجب قرار وزٌر المالٌة رقم  -

 رقم االنذار استالم وتعدٌالته المتعلق برسم الطابع. تم 4227لعام  66الشركة بتطبٌق أحكام المرسوم التشرٌعً رقم 

لٌرة   242,108,220 مبلغ بتسدٌد والذي ٌطالب دمشق رٌف مالٌة مدٌرٌة من الموجه 4229حزٌران  6 تارٌخ  6870
 لٌرة سورٌة 19,754,367 مبلغ بتسدٌد 4229تموز  2 بتارٌخ الشركة قامت .تسدٌد غراماتو  طابع رسم قٌمة سورٌة

 مدٌرٌة قبل من رد أي الشركة الى ٌرد لم 4235 كانون األول 53  تارٌخ ، وحتىوتقدمت باعتراض على المبلغ الباقً

تشار المستقل للشإون الضرٌبٌة، أن ممارسات الشركة تعتقد إدارة الشركة، استناداً الى رأي المس .دمشق رٌف مالٌة
 وأنها لن تتحمل أٌة التزامات مالٌة إضافٌة. 66تتماشى مع المرسوم التشرٌعً رقم 
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 إرتباطات رأسمالٌة وعقود تؤجٌر تشغٌلٌة 49

 
 إرتباطات عقود التؤجٌر التشغٌلٌة

سنة  36سنوات إلى  5تعاقدت الشركة مع أطراف ثالثة فً عقود تؤجٌر تشغٌلٌة. ٌتراوح العمر المتوسط لهذه العقود ما بٌن 
 مع وجود خٌار لتجدٌد العقد. ال ٌوجد قٌود على الشركة للدخول فً مثل هذه التعاقدات.

 

 53بلة للنقض كما فً قاالغٌر التؤجٌر التشغٌلٌة المستقبلٌة  فٌما ٌلً إرتباطات اإلٌجارات المستحقة الدفع بموجب عقود
 : كانون األول

 

2012 2013   
   لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

    

 خالل سنة واحدة  287,715,082 212,101,112

 بعد سنة ولكن لٌست أكثر من خمس سنوات  798,291,892 0,210,111,112

 أكثر من خمس سنوات  - 10,001,111

______________ ______________   

1,544,580,004 0,086,196,176   

    

 

 
 ارتباطات رأسمالٌة 

كانون األول   53) لٌرة سورٌة 1,139,830,733، على الشركة إرتباطات رأسمالٌة بمبلغ 4235 كانون األول 53كما فً 
كانون األول  53)لٌرة سورٌة  1,031,366,144والتً تتضمن مبلغ  لٌرة سورٌة( :42345,159,809,687
 كانون 53)  لٌرة سورٌة  108,464,589متعلق بتطوٌر نظام المعلوماتٌة، ومبلغ  لٌرة سورٌة( :42341,055,824,885

ال ٌوجد ارتباطات رأسمالٌة لشراء  .( متعلق بشراء معدات شبكة إتصاالتلٌرة سورٌة3,992,246,822   :4234 األول
 .(لٌرة سورٌة111,737,980  :2012 كانون األول 53) 4235 كانون األول 53أصول رأسمالٌة أخرى كما فً 
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 داف إدارة المخاطر المالٌة سٌاسات وأه :4
 

تتمثل المخاطر الرئٌسٌة الناجمة عن األدوات المالٌة التً تحتفظ بها الشركة بمخاطر سعر الفائدة، مخاطر السٌولة، مخاطر 
العمالت، ومخاطر االئتمان. تقوم الشركة بمراجعة السٌاسات المتبعة إلدارة كل نوع من أنواع المخاطر والملخصة فٌما 

 ٌلً:
 

 مخاطر سعر الفائدة
معظم األدوات المالٌة فً قائمة المركز المالً غٌر خاضعة لمخاطر سعر الفائدة ما عدا األرصدة الدائنة ألطراف ذات  إن

الودائع لدى البنوك تخضع  ٪(.7.14: 4234كانون األول  53) .٪6.39 عالقة حٌث تخضع لسعر فائدة وسطً بمعدل
 .للٌرة السورٌة. إن معظم هذه األرصدة هً با٪(9.05: 4234كانون األول  53٪ )9.62لسعر فائدة وسطً بمعدل 

 

 جدول تحلٌل مخاطر سعر الفائدة
 

ٌبٌن الجدول التالً تحلٌل لحساسٌة أرباح الشركة قبل الضرٌبة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة فً حال حدوث تغٌر 
 ٌوجد تؤثٌر على حقوق المساهمٌن. معقول فً أسعار الفائدة، مع بقاء بقٌة المتغٌرات ثابتة. ال

 

 الزٌادة فً معدل الفائدة  حساسٌة صافً إٌراد الفوائد

2012 2013   

   ألف لٌرة سورٌة  ألف لٌرة سورٌة

    

28,158 25,437  +10 
___________ ___________   

 

 االنخفاض فً معدل الفائدة  حساسٌة صافً إٌراد الفوائد

2012 2013   
   ألف لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة ألف
    

(28,158) (25,437)  -10 
___________ ___________   

 

ٌمثل المبلغ السالب فً الجدول السابق صافً االنخفاض المحتمل فً الدخل وعلى العكس ٌمثل المبلغ الموجب صافً 
 الزٌادة المحتملة فً الدخل.

 

 مخاطر العملة
 .األجنبٌة العمالت صرف أسعار فً التغٌرات بسبب مالٌة أداة قٌمة بتذبذب تتمثل األجنبٌة العمالت مخاطر

 

 التغٌرات أثروٌوضح  4235كانون األول  53ٌشٌر الجدول التالً الى العمالت الرئٌسٌة التً تحمل مخاطر للشركة كما فً 

ٌة مقابل اللٌرة السورٌة مع بقاء بقٌة فً حال حدوث تغٌر معقول فً أسعار العمالت األجنب والخسائر األرباح صافً على
بٌنما ٌمثل المبلغ  الدخل الشاملالمتغٌرات ثابتة. ٌمثل المبلغ السالب فً الجدول أدناه صافً االنخفاض المتوقع فً قائمة 

 الموجب صافً االرتفاع المتوقع.
 

 العملة اثر التغٌر فً سعر الصرف % األثر على الربح قبل الضرٌبة

2102 3102   

   ألف لٌرة سورٌة   ألف لٌرة سورٌة 

 أمرٌكً دوالر 5% (358,504) (15,449)
 ٌورو 5% 182,149 55,363

___________ ___________   

39,914 (176,355)   

___________ ___________   
   

 العملة اثر التغٌر فً سعر الصرف % األثر على الربح قبل الضرٌبة

2102 3102   

   ألف لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة ألف 
 أمرٌكً دوالر (5%) 358,504 15,449

 ٌورو (5%) (182,149) (55,363)
___________ ___________   

(39,914) 176,355   

___________ ___________   
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 سٌاسات وأهداف إدارة المخاطر المالٌة )تتمة( :4
 

 االئتمان مخاطر
إن الذمم المدٌنة منتشرة على نطاق واسع بٌن مختلف قطاعات العمالء . ٌتم فرض سٌطرة ورقابة صارمة ومستمرة على 
كل من فترة االئتمان وحدود االئتمان. باإلضافة الى ذلك، تتم المحافظة على مستوى مناسب لمخصص الذمم المدٌنة 

 المشكوك بتحصٌلها.
 

ها وودائعها المصرفٌة لدى مإسسات مالٌة رائدة وتقوم بتنفٌذ كامل إٌراداتها نقداً أو عن طرٌق تحتفظ الشركة بحسابات
موزعٌن تم اختٌارهم بعد إجراء  8تمنح الشركة االئتمان للموزعٌن وشركات التجوال فقط. تتعامل الشركة مع  االئتمان.

 تقٌٌم شامل لسمعة أعمالهم.
 

 مخاطر السٌولة
 : المخصومة حسب توارٌخ االستحقاق التعاقدٌة كما ٌلً غٌر مطلوبات الشركة ٌبٌن الجدول التالً

 

 غٌر محدد األجل المجموع
 أشهر إلى  2من 
 ا  شهر 03

  2أقل من 
 2013كانون األول  20 أشهر

 )آالف لٌرة سورٌة(    
     

 توزٌعات أرباح غٌر مدفوعة - - 34,732,830 34,732,830
 أرصدة أخرى دائنة طوٌلة األجل - - 1,357,007 1,357,007
 المستحق إلى المإسسة العامة لالتصاالت 3,822,193 - - 3,822,193
 ذات عالقةأرصدة دائنة ألطراف  - 589,422 6,910,729 7,491,172

 أرصدة دائنة أخرى 11,238,929 523,403 - 11,771,341
 ذمم دائنة 5,009,646 0,564,067 - 6,683,813

     
 المجموع 20,180,768 2,686,012 42,991,576 65,858,356

     

 

 غٌر محدد األجل المجموع

 أشهر إلى  5من 
 اً شهر 34

  5أقل من 
 2012كانون األول  53 أشهر

 )آالف لٌرة سورٌة(    
     

 توزٌعات أرباح غٌر مدفوعة - - 31,531,612 31,531,612

 دائنة طوٌلة األجلأرصدة أخرى  - - 940,891 940,891

 المستحق إلى المإسسة العامة لالتصاالت 3,151,058 - - 3,151,058

 ذات عالقةأرصدة دائنة ألطراف  43,597 150,042 3,135,745 3,329,384

 أرصدة دائنة أخرى 8,238,261 395,631 - 8,633,892

 ذمم دائنة 2,283,401 682,055 - 2,965,456
     

 المجموع 13,716,317 1,227,728 35,608,248 50,552,293
     

 
 

 السوق مخاطر 
 

االخطار قد  ، إن بعض هذهعامة بصفة االتصاالت قطاع على على الشركة أو تإثرقد  عوامل عدة من سوقال مخاطر تنشؤ
تقوم ادارة  .أعمالهاٌنتج عن الظروف السٌاسٌة واالقتصادٌة المحٌطة والتً قد تإثر سلباً على عملٌات الشركة ونتائج 

الشركة بتقٌٌم تلك المخاطر بشكل مستمر وتتخذ االجراءات المناسبة للتقلٌل بقدر االمكان من اثرها على نتائج االعمال 
 والمركز المالً للشركة.



 العامة سورٌا المساهمة المغفلة MTNشركة 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة 
 2013كانون األول  53

 

 39 

 سٌاسات وأهداف إدارة المخاطر المالٌة )تتمة( :4
 

 إدارة رأس المال
الهدف الرئٌسً فٌما ٌتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتؤكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل ٌدعم نشاط  ٌتمثل

 .المساهمٌنالشركة وٌعظم حقوق 
 

تقوم الشركة بإدارة هٌكلة رأس المال وإجراء التعدٌالت الالزمة علٌها فً ضوء تغٌرات  ظروف العمل. قد تقوم الشركة 
 ألرباح الموزعة وذلك للمحافظة على أو تعدٌل هٌكلة رأس المال.بتعدٌل دفعات ا

 
هذا ولم تقم الشركة بؤٌة تعدٌالت على األهداف والسٌاسات واإلجراءات المتعلقة بهٌكلة رأس المال خالل السنتٌن المنتهٌتٌن 

القانونً واألرباح المدورة  من رأس المال المدفوع واإلحتٌاطً حقوق الملكٌة. تتكون 4234و  4235كانون األول  53فً 
 5,451,218,000: 4234كانون األول  53) 4235كانون األول  53لٌرة سورٌة كما فً  5,643,077,722 والتً بلغت

 لٌرة سورٌة(.

 
 

 القٌم العادلة لألدوات المالٌة ;4
 

 .مالٌة ومطلوبات مالٌة موجودات من المالٌة األدوات تتكون
 
. تحتفظ الشركة بموجودات أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقةالمطلوبات المالٌة للشركة من ذمم دائنة للموردٌن، و كونتت

 التً تنتج مباشرة من عملٌات الشركة. والنقد والودائع لدى البنوك و مالٌة متعددة كالذمم المدٌنة
 

 عن قٌمها المدرجة. إن القٌم العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة ال تختلف جوهرٌاً 
 
 

 أرقام المقارنة 52
 

لتتناسب مع تبوٌب أرصدة السنة الحالٌة. لم تإثر عملٌة إعادة التبوٌب هذه على  2012 عامتم إعادة تبوٌب بعض أرصدة 
 حقوق المساهمٌن أو ربح السنة السابقة.

 
 ٌلخص الجدول التالً المبالغ التً تم إعادة تصنٌفها:

 
 الدخل الشاملقائمة 

 

  الوصف
 المبلغ
 سورٌةلٌرة 

  2012كانون االول 53التبوٌب كما فً   2013كانون االول 53التبوٌب كما فً 

    

خدمة الجٌل الثالث –إٌرادات مسبقة الدفع  حصة المإسسة العامة من اإلٌرادات (41,206,586) إٌراد خدمة الجٌل الثالث  
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 قطاعات األعمالمعلومات  53
 

 سٌة  بناء على الخدمات المقدمة على النحو التالً:  ٌقطاعات أعمال رئ خمسةتم تقسٌم أعمال الشركة إلى  ألغراض اإلدارة،
 

 - الخطوط مسبقة الدفعخدمات   ئل القصٌرة، التجوال وأخرىخدمات المكالمات، الرسا

 - الخطوط الحقة الدفعخدمات   ئل القصٌرة، التجوال وأخرىخدمات المكالمات، الرسا

 - خدمات الجٌل الثالث   خدمات االنترنت الالسلكٌة بواسطة تقنٌة الجٌل الثالث 

  خدمات التجوال  خدمات التجوال من زوار خارج الشبكة
 - خدمات أخرى  بنود أخرى 

 

القرارت المتعلقة بتخصٌص الموارد وتقٌٌم تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عملٌات وحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض إتخاذ 
حٌث تختلف من نواحً معٌنة، كما هو موضح فً الجدول األداء. ٌتم تقٌٌم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغٌلٌة 

كة )متضمنة تكالٌف فً القوائم المالٌة. ٌتم إدارة تموٌل الشر أدناه، اذ تم قٌاسه بطرٌقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغٌلٌة
 التموٌل وإٌرادات التموٌل( على مستوى الشركة وال ٌتم تضمٌنها فً القطاعات التشغٌلٌة.  

 

 أسعار التحوٌل بٌن القطاعات التشغٌلٌة هً دون شروط تفضٌلٌة وبطرٌقة مشابهة للمعامالت مع أطراف أخرى.
 

لمستخدمة من قبل قطاع األعمال وتتكون أساساً من ممتلكات تتضمن موجودات قطاعات األعمال جمٌع الموجودات التشغٌلٌة ا
المبالغ المستحقة من المإسسة العامة ومصارٌف  حسابات الذمم المدٌنة، مخزون، غٌر ملموسة، ، موجوداتومعدات

ألعمال قطاعات ابمباشرة  ربطهامكن لإلتصاالت، أرصدة مدٌنة أخرى وأرصدة لدى البنوك ونقد. بٌنما أغلبٌة الموجودات ٌ
الفردٌة، فإن المبالغ المدرجة لبعض الموجودات المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعٌن أو أكثر ٌتم توزٌعها على 

 القطاعات على أسس معقولة.
 

 مستحقة. ارٌفتتضمن مطلوبات القطاعات جمٌع المطلوبات التشغٌلٌة وتتكون أساساً من ذمم دائنة ومص
 

 من قطاعات األعمال المذكورة أعاله جوهرٌاً هً مكتسبة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة.  جمٌع مبٌعات وأرباح الشركة 
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  معلومات قطاعات األعمال )تتمة( 53
 

انمجمىع                اندفعخدماث انخطىط الحقت   خدماث انجيم انثانث  خدماث انتجىال مه زوار خارج انشبكت  خدماث أخري     خدماث انخطىط انمسبقت اندفع  
                  

كاوىن األول 53انسىت انمىتهيت في  2013 2012  2013 2012  2013 2012  2013 2012  2013 2012  2013 2012  

  نيرة سىريت ليزة سىريت  نيرة سىريت ليزة سىريت  نيرة سىريت ليزة سىريت  نيرة سىريت ليزة سىريت  نيرة سىريت ليزة سىريت  نيرة سىريت ليزة سىريت

                  

 أجمالي االيزاداث التشغيليت  33,438,276,025  32,850,530,000  8,364,247,497  10,827,584,710  956,456,346  772,770,148   293,933,812  389,192,033   60,159,247  61,213,684   43,113,072,927  44,901,290,575

 حصت المؤسست العامت لالتصاالث مه االيزاداث (15,371,116,205) (15,669,539,747)  (3,871,835,305) (5,096,323,497)  (488,686,838) (397,890,088)  (139,432,869) (182,764,976)  (7,213,071) (5,456,096)  (19,878,284,288) (21,351,974,404)

 المصاريف التشغيليت  (11,035,266,228) (8,873,215,291)  (3,052,861,979) (3,300,335,801)  (250,711,462) (159,360,961)  (80,088,466) (101,159,299)  (47,407,271) (68,773,523)  (14,466,335,406) (12,502,844,875)

-------------------- --------------------  ---------------- ----------------  --------------- ---------------  ----------------- -----------------  ------------------- -------------------  -------------------- --------------------  
                  

 اجملي الزبح التشغيلي 7,031,893,592 8,307,774,962  1,439,550,213 2,430,925,412  217,058,046 215,519,099  74,412,477 105,267,758  5,538,905 (13,015,935)  8,768,453,233 11,046,471,296

                  

 مصاريف البيع والتسىيق والمصاريف االداريت (4,454,110,109) (3,860,580,627)  (1,114,158,784) (1,272,421,901)  (127,403,754) (90,815,626)  (39,153,142) (45,737,686)  (8,005,383) (7,225,158)  (5,742,831,172) (5,276,780,998)

 االستهالك واالطفاء  (619,201,102) (525,378,822)  (154,888,031) (173,161,393)  (51,097,105) (45,837,350)  (5,442,988) (6,224,352)  (1,112,893) (983,258)  (831,742,119) (751,585,175)

 عمىالث مصزفيت (109,641,190) (84,161,043)  (27,425,836) (27,738,925)  (3,136,137)  (1,979,790)  (963,783) (997,086)  (197,059) (157,509)  (141,364,005) (115,034,353)

مخصص الذيىن المشكىك في تحصيلها)استزداد(     -    -   8,911,128 (22,057,349)     -    -     -    -     -    -   8,911,128 (22,057,349)  

 إيزاداث )مصاريف( أخزي بالصافي  499,396,015 (1,057,604,769)   124,919,780 (348,579,553)   14,284,543 (24,878,910)    4,389,861 (12,529,824)    897,566 (1,979,331)  643,887,765 (1,445,572,387)

 إيزاداث الفىائذ    -    -     -    -     -    -     -    -   2,811,875,389 2,657,639,267   2,811,875,389  2,657,639,267

 تكاليف التمىيل    -    -     -    -     -    -     -    -  (2,466,058,545) (2,712,943,164)  (2,466,058,545) (2,712,943,164)

ضزيبت الذخل صزوفم)إيزاد(  (38,543,994) (443,845,115)   35,068,833 (103,234,336)  1,342,657 (8,566,338)  (2,102,779) (6,216,351)   346,181,331  382,943,003   341,946,048 (178,919,137)  

-------------------- --------------------  ---------------- ----------------  --------------- -----------------  ----------------- -----------------  ------------------- -------------------  -------------------- --------------------  

 صافي انربح نهسىت 2,309,793,212 2,336,204,586  311,977,303 483,731,955  51,048,250 43,441,085  31,139,646 33,562,459  689,119,311 304,277,915  3,393,077,722 3,201,218,000

============ ============  ========== ==========  ========= =========  ========== ==========  ========== ==========  ============ ============  
                  

 مجمىع المىجىداث 53,540,419,628 39,007,663,484  15,125,373,861 14,225,133,181  1,919,984,513 1,187,044,396  468,213,022 461,675,064  447,442,841 1,300,914,375  71,501,433,865 56,182,430,500
============ ============  ========== ==========  ========= =========  ========== ==========  ========== ==========  ============ ============  

 مجمىع المطلىباث 50,894,363,227 37,310,278,763  13,057,875,531 12,501,052,802  1,388,996,656 796,138,927  429,844,464 428,198,488  87,276,265 (304,456,480)  65,858,356,143 50,731,212,500

============ ============  ========== ==========  ========== =========  ========== ==========  ========== ==========  ============ ============  

 النفقاث الزأسماليت 9,581,953,839 3,655,219,177  2,396,846,458 1,203,627,043  274,078,740 81,400,406  84,228,631 43,305,040  17,221,674 7,988,678  12,354,329,342 4,991,540,344

============ ============  ========== ==========  ========== =========  ========== ==========  =========== ==========  ============ ============  
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 خطة الدفعات القائمة على األسهم 54
 

 - Share Appreciation Rights (SARs) -حقوق االنتفاع من االرتفاع فً قٌمة األسهم 
والتً ٌمكن تسوٌتها نقداً فقط، بموجب خطة  (،SARsٌتم منح االدارة التنفٌذٌة حقوق لالنتفاع من االرتفاع فً قٌمة األسهم )

. تم تصمٌم الخطة لتقدٌر وضمان استمرارٌة جهود االدارة التنفٌذٌة ”MTN Group Limited“مدارة من قبل الشركة األم 
 والموظفٌن المإهلٌن عن طرٌق تقدٌم حوافز إضافٌة  من أجل المساهمة فً استمرار نمو الشركة.

 
تقاس القٌمة العادلة لهذه الحقوق بتارٌخ  .Notional Share Options شكل خٌارات أسهم افتراضٌة تم منح هذه الحقوق على

بٌنما ٌتم قٌاس  (GANدولٌا ) بالرجوع إلى األسعار المعلنة ألسهم الشركة األم فٌما ٌتعلق بالحقوق المقاسة قوائم المالٌةإعداد ال
الربح قبل الفائدة والضرٌبة واالستهالك  عائدمضاعفات كة المحتسبة بإستخدام بناًء على قٌمة الشر( LANقٌمة الحقوق المحلٌة )

 ( حٌث أن أسهم الشركة غٌر مسعرة.EBITDAواالطفاء )
 

تستحق هذه الحقوق عند استٌفاء شروط معٌنة والتً تتعلق أساسا بالعمر، الحد األدنى لسنوات الخدمة ودرجة الموظفٌن 
 السنة األولى، % عند اكتمال322% و 92، %62%، 42%، 2االستحقاق كما هو مبٌن فً الخطة هً:  المإهلٌن. فترات

هم بسعر االغالق ألس GAN للـعلى التوالً بعد تارٌخ المنح. ٌتم تحدٌد سعر الممارسة  الخامسةو، الثانٌة، الثالثة، الرابعة
عائد مضاعفات بإستخدام فٌتم تحدٌد سعرها  (LANلألسهم المحلٌة ) تارٌخ المنح. أما بالنسبة سبقالشركة األم فً الٌوم الذي ٌ

 نٌسان للسنة المالٌة السابقة. 3( بتارٌخ EBITDAوالضرٌبة واالستهالك واالطفاء ) الربح قبل الفائدة

 
 

إلى ذلك، تلغى الحقوق الممنوحة  سنوات بعد تارٌخ المنح، تصبح منتهٌة. باالضافة 32فً حال لم ٌتم ممارسة هذه الحقوق لفترة 
كانون  53المالً المتعلق بتلك الحقوق كما فً  الدفترٌة لإللتزامقٌمة البلغت  للموظف فً حالة استقالته قبل استحقاق تلك الحقوق.

 لٌرة سورٌة( والمفصلة كما ٌلً:  46,228,712: 2012كانون األول  53لٌرة سورٌة )  174,358,787 مبلغ 4235 األول
 

2012 2013   

   لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

    

 الرصٌد فً بداٌة السنة  46,228,712 48,613,407

 (33)اٌضاح سنة لل المحمل  44,843,633 23,823,170

 فروقات أسعار الصرف  83,286,442 (26,207,865)
    

 الرصٌد فً نهاٌة السنة  174,358,787 46,228,712
____________ ____________   

 

 .2012 و 2013 ًإلغاءات للخطة خالل عام أو لم ٌكن هناك أي تعدٌالت
 

 الموقوفة بنهاٌة السنة مفصلة على الشكل التالً: الدولٌة والمحلٌة إن عدد الحقوق
 

2012 2013  

  عدد الحقوق عدد الحقوق
   

 عدد الحقوق فً بداٌة السنة 234,760 319,240
   

  السنة ممنوحة خالل 13,500 60,700

  السنة ملغاة خالل (17,600) (29,090)

 السنة منفذة خالل (25,610) (116,090)
____________ ____________  

 عدد الحقوق فً نهاٌة السنة 205,050 234,760
____________ ____________  
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 )تتمة( خطة الدفعات القائمة على األسهم 32
 

 53لٌرة سورٌة كما فً  1,491لٌرة سورٌة ) 3,272 (GAN، بلغ سعر الحقوق الدولٌة ) 2013كانون األول 53كما فً 
( LANلٌة بٌنما بلغت القٌمة العادلة للحقوق المحلٌة )الألوراق الم( كما هو معلن فً سوق جوهانسبرج 2012كانون األول 

لٌرة سورٌة  5,065مبلغ ( EBITDAعائد الربح قبل الفائدة والضرٌبة واالستهالك واالطفاء )بناء على نموذج مضاعفات 
ٌتراوح بٌن خمس إلى  إن العمر التعاقدي المتبقً لهذه الحقوق (.2012كانون األول  53ٌرة سورٌة كما فً ل 5,265)

 .سنواتعشر

 

 

 أرباح موزعة 55
 

بقٌمة  2012 عن عام قررت الهٌئة العامة العادٌة للمساهمٌن توزٌع األرباح المحتجزة  2013آذار 20بتارٌخ 
 .لٌرة سورٌة  213.41نصٌب كل سهم  وبلغ اً ملٌون سهم 37عدد األسهم  حٌث كانلٌرة سورٌة،  3,201,218,000

 
بقٌمة  4233عن عام  قررت الهٌئة العامة العادٌة للمساهمٌن توزٌع األرباح المحتجزة  2012آذار 27بتارٌخ 

.)ٌبلغ لٌرة سورٌة  2,305.74نصٌب كل سهم  وبلغ اً ملٌون سهم 5عدد األسهم  حٌث كانلٌرة سورٌة،  6,917,217,372
 (.اً ملٌون سهم 37لٌرة سورٌة على أساس عدد أسهم  461.15نصٌب السهم 

 
 

 

 


