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MTN العامة سورٌا المساهمة المغفلة 

   الدخل الشامل المرحلً بٌان
 2014 آذار 13المنتهٌة فً  أشهر ثالثةلفترة ال

 .المالٌة المرحلٌة المختصرة وتقرأ معها البٌاناتتشكل جزءاً من هذه  19إلى  3إن اإلٌضاحات المرفقة من 

2 

 
 

   أذار 13المنتهية في للثالثة أشهر 

2013 
 مدققة( غٌر )

2014 
 )غير مدققة(

 
  إٌضاح

   ليرة سورية لٌرة سورٌة

    

 إجمالً اإلٌرادات 3 12,577,811,633 9,239,980,546
    

 حصة المإسسة العامة لإلتصاالت من اإلٌرادات  (5,877,189,366) (4,313,413,514)
____________ ____________   
 سوريا من اإليرادات MTNحصة   6,700,622,267 4,926,567,032

    
 المصارٌف التشغٌلٌة 4 (3,574,052,900) (3,152,803,369)
____________ ____________   
 التشغيلي مجمل الربح  3,126,569,367 1,773,763,663

    
 والمصارٌف اإلدارٌةمصارٌف البٌع والتسوٌق   (1,686,498,163) (1,333,119,504)

 استهالكات 5 (133,646,164) (91,198,384)
 إطفاءات 6 (91,602,407) (89,557,928)
 عموالت مصرفٌة  (44,541,823) (31,700,690)

 مخصص الدٌون المشكوك بتحصٌلها  (2,319,622) (2,228,165)
 أخرى بالصافً مصارٌف  (54,824,701) (24,140,799)

____________ ____________   
 ربح التشغيل  1,113,136,487 201,818,193

    
 إٌرادات الفوائد  675,979,625 682,797,818

 تكالٌف التموٌل  (604,176,135) (587,227,334)
____________ ____________   

 الربح قبل الضريبةصافي   1,184,939,977 297,388,677
    

 ضرٌبة الدخلإٌراد )مصروف(   10 (69,629,967) 53,645,337
____________ ____________   

 صافي ربح الفترة  1,115,310,010 351,034,014
    
 بنود الدخل الشامل األخرى  - -

    

 الدخل الشامل  1,115,310,010 351,034,014
____________ ____________   

    
 صافي الربح منللسهم  والمخفض األساسي عائدال 11 74.35 23.40

______________ ______________   
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  المساهمٌن المرحلً قالتغٌرات فً حقو بٌان
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 مجموع حقوق

 المدورة األرباح المساهمٌن
 االحتٌاطً

 القانونً
 رأس المال

 المدفوع

 إٌضاح

 

   لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
      

    

 )غير مدققة( 2014آذار  13 
 

 2014كانون الثانً  3الرصٌد فً   1,500,000,000 750,000,000 3,393,077,722 5,643,077,722
 إجمالً الدخل الشامل للفترة  - - 1,115,310,010 1,115,310,010

 أرباح موزعة 19 - - (3,393,077,722) (3,393,077,722)
______________ _____________ _____________ _____________   

 2014آذار  13الرصٌد فً   1,500,000,000 750,000,000 1,115,310,010 3,365,310,010
______________ ______________ ______________ _____________   

    
 مدققة(غٌر ) 2013آذار  13 

 
 2013كانون الثانً  3الرصٌد فً   1,500,000,000 750,000,000 3,201,218,000 5,451,218,000

 إجمالً الدخل الشامل للفترة  - - 351,034,014 351,034,014
 أرباح موزعة 19 - - (3,201,218,000) (3,201,218,000)

______________ ______________ ______________ _____________   
  2013آذار  13الرصٌد فً   1,500,000,000 750,000,000 351,034,014 2,601,034,014
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 التدفقات النقدٌة المرحلً بٌان
  2014آذار 13المنتهٌة فً  أشهر ثالثةلفترة ال

 

 .المالٌة المرحلٌة المختصرة وتقرأ معها البٌاناتتشكل جزءاً من هذه  19إلى  3إن اإلٌضاحات المرفقة من 
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   لفترة الثالثة أشهرالمنتهية في

 2013آذار  13

 )غٌر مدققة(

 2014آذار  13

 )غير مدققة(
  إٌضاح

   ليرة سورية لٌرة سورٌة

 األنشطة التشغيلية 12  

 صافً الربح قبل الضرٌبة  1,184,939,977 297,388,677

 تعدٌالت للبنود التالٌة:   

 واطفاءات استهالكات 6و  5 1,296,299,725 585,806,552

 قٌمة الموجودات غٌر الملموسة  مخصص تدنً 6 - 649,748,953

 مخصص مخزون بطًء الحركة   39,642,889 20,301,331

 مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها  2,319,622 2,228,165

 بٌع ممتلكات ومعدات وموجودات غٌر ملموسة  خسائر )أرباح( ناجمة عن  180,170 (5,400,614)

 مخصص عموالت كفالة حسن تنفٌذ  33,872,131 13,046,179

 مصارٌف الفوائد   604,176,135 587,227,334

 إٌرادات الفوائد  (675,979,625) (682,797,818)

  
 

 
 العاملالربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال   2,485,451,024 1,467,548,759

    

 المستحق من المإسسة العامة لإلتصاالت  (28,283,398) 15,159,353

 المخزون  (16,089,692) (14,289,683)

 أرصدة مدٌنة أخرى  (728,670,850) (763,635,638)

 ذمم مدٌنة  62,274,446 195,854,160

 لإلتصاالتالمستحق الى المإسسة العامة   (1,426,730,901) (1,563,673,207)

 ذمم دائنة   (2,281,846,665) 1,932,731,607

 أرصدة دائنة أخرى  2,656,018,892 1,600,968,342

  
  

 التدفقات النقدٌة من التشغٌل   722,122,856 2,870,663,693

 ضرٌبة الدخل المدفوعة 10 (1,007,085) (3,243,086)

_____________    

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   721,115,771 2,867,420,607

    

 األنشطة االستثمارية 12  

 شراء ممتلكات ومعدات 5 (2,090,399) (70,495,232)

 النقد المحصل من بٌع ممتلكات ومعدات  38,475 7,315,599

 إضافات على الموجودات غٌر الملموسة 6 (13,071,094) (2,723,641,548)

 ودائع لدى البنوك  1,415,181,422 (364,372,929)

 فوائد مقبوضة  568,022,083 390,743,754

    

 )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية  من صافي التدفقات النقدية  1,968,080,487 (2,760,450,356)

    

 األنشطة التمويلية 12  

 ذات عالقة أرصدة دائنة ألطراف  127,628,383 125,356,659

 تٌلً إنفستلشركة   توزٌعات أرباح مدفوعة  (500,000,000) -

 فوائد مدفوعة  - (46,991,185)

    

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التمويلية   (372,371,617) 78,365,474

    

 الزيادة في النقد وما في حكمه صافي  2,316,824,641 185,335,725

 تؤثٌر تغٌرات أسعار الصرف  471,561,485 333,734,990

 النقد وما فً حكمه فً بداٌة الفترة  13,518,461,253 7,923,574,613

    

 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 7 16,306,847,379 8,442,645,328
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 ن الشركةمعلومات ع .1
 

هً شركة مساهمة مغفلة مإسسة ومسجلة فً الجمهورٌة العربٌة  "الشركة" العامة سورٌا المساهمة المغفلة NTMركة ش
من قبل شركة انفستكوم موباٌل % 71.48إن الشركة مملوكة بنسبة  السورٌة تقوم بتقدٌم خدمات االتصاالت الخلٌوٌة.

محافظة  -لٌمتد.  تمارس الشركة نشاطها فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة. مركز الشركة المسجل هو دارٌا  كومٌونٌكاشن
 رٌف دمشق.

 
، مسجلة وتمارس Group Limited   MTNهيلشركة انفستكوم موباٌل كومٌونٌكاشن لٌمتد   الرئٌسٌة الشركة االمإن 

 نشاطاتها فً جوهانسبرج، جنوب أفرٌقٌا.

 
/ آ ( بٌن المإسسة العامة لالتصاالت 30رقم    BOTتم توقٌع عقد بناء وتشغٌل وتحوٌل ) مشروع  1003 شباط 31فً 

تركٌب التجهٌزات و السورٌة )"اإلدارة"( وشركة انفستكوم غلوبال المحدودة )"المتعهد"( ٌلتزم المتعهد بموجبه بتورٌد
 .1003شباط  31" على أن تبدأ الشركة عملٌاتها قبل GSMالالزمة لبناء شبكة اتصاالت خلٌوٌة "

 
هً المشغل الذي ٌحل محل شركة انفستكوم  العامة سورٌا المساهمة المغفلة NTMطبقاً للعقد المشار إلٌه أعاله، شركة 

بار أن كالً من غلوبال المحدودة  )"المتعهد"( اعتباراً من تارٌخ البدء بالتشغٌل فً تنفٌذ االلتزامات المترتبة علٌه باعت
وتشغٌل وتحوٌل ملكٌة المشروع إلى اإلدارة. صدر أمر  تهما مشتركة لبناءالمتعهد والمشغل جهة واحدة وتعتبر التزاما

 .1001حزٌران  19المباشرة بموجب العقد من المإسسة العامة لالتصاالت السورٌة بتارٌخ 
 

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

 تقدٌم طلب من المشغل قبل سنة من انتهاء مدة العقد.
 

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

 السنوات الثالث األولى 30%

 السنوات الثالث الثانٌة 40%

 السنوات الباقٌة 50%

 سنوات التمدٌد 60%
 
 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2
 

 أسس اإلعداد 2-1
 

وفقاً لمعٌار المحاسبة الدولً  2014آذار  13المرحلٌة المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً  المالٌة البٌاناتتم إعداد 
 المالٌة المرحلٌة. البٌانات( الخاص ب11رقم )

 

 للشركة. تشغٌلٌةختصرة والتً تمثل العملة الالمالٌة المرحلٌة الم البٌانات عدادإن اللٌرة السورٌة هً عملة إ
 

 السياسات المحاسبية الهامة  2-2
 

تم إتباعها فً إعداد  التً المالٌة المرحلٌة المختصرة هً مطابقة لتلك البٌاناتإن السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد هذه 
 2013. كانون األول 13المالٌة السنوٌة للسنة المنتهٌة فً  البٌانات

 

المالٌة السنوٌة  البٌاناتاإلٌضاحات المطلوبة إلعداد والمالٌة المرحلٌة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات  البٌاناتإن 
. 2013كانون األول  13المالٌة السنوٌة للشركة كما فً  البٌاناتٌجب أن تقرأ مع ٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة، ووفقاً لمعا

ال تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة  2014آذار  13ة أشهر المنتهٌة فً كما أن نتائج األعمال لفترة الثالث
 .2014كانون األول  13المنتهٌة فً 
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 ة )تتمة(عداد والسياسات المحاسبية الهامأسس اإل  2
 
 أهم االجتهادات والتقديرات المحاسبية 2-3
 

 االٌنرادات قنٌم فنً تنإثر واجتهنادات بتقندٌرات القٌنام الشنركة إدارة منن تتطلب المختصرة المرحلٌة المالٌة البٌانات إعداد إن
 فننً المتضننمن التؤكنند عنندم إن. المالٌننة البٌانننات تننارٌخ فننً المحتملننة وااللتزامننات والمطلوبننات والموجننودات والمصننارٌف

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

 :التقدٌرات هذه أهم ٌلً فٌما

 مبدأ االستمرارية

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

ها على االستمرار بالعمل فً المدى المستقبلً المنظور. بناءاً علٌه، فقد تم إعداد الشركة لدٌها الموارد الكافٌة لتساعد
 البٌانات المالٌة المرحلٌة على أساس مبدأ االستمرارٌة.

 المالية غير الموجودات قيم التدني في

تقوم الشركة فً تارٌخ البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة بتقٌٌم ما إذا كان هناك مإشر على إمكانٌة إنخفاض قٌمة األصول 
غٌر المالٌة. وإذا وجد أي مإشر من هذا النوع، تقوم الشركة بتقدٌر المبلغ القابل لإلسترداد، و فً حال تبٌن أن قٌمة األصنل 

 قابلة لالسترداد ٌتم االعتراف بانخفاض قٌمة األصل حتى تعادل القٌمة القابلة لالسترداد.المسجلة أكبر من القٌمة ال

فً تارٌخ إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة، ٌتم تقٌٌم ما إذا كانت توجد أٌة داللة علنى أن خسنارة انخفناض معتنرف 
أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالنة، تقنوم الشنركة  بها ألصل ما فً السنوات السابقة، عدا عن الشهرة، لم تعد توجد

 بتقٌٌم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل.

عكس خسارة اإلنخفاض المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغٌر فً التقدٌرات المستخدمة لتحدٌد مبلغ األصنل القابنل  تمٌ
ألصنل إلنى مبلغنه القابنل ا قٌمنةزٌنادة  ٌنتمة، وإذا كانت الحالنة كنذلك لإلسترداد منذ اإلعتراف بآخر خسارة فً انخفاض القٌم

 لإلسترداد.

 اضمحالل المخزون

أو متقادماً، ٌتم عمل تقدٌر  تالفاً ٌدرج المخزون بالتكلفة أو صافً القٌمة المتوقع تحقٌقها، أٌهما أقل. عندما ٌصبح المخزون 
هامة بشكل فردي الر بشكل فردي على المبالغ الهامة. أما المبالغ غٌر لصافً القٌمة المتوقع تحقٌقها. ٌتم عمل هذا التقدٌ

، بناء"  التقادم أو التلف المخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة كونأو متقادمة، فٌتم تقٌٌمها بشكل جماعً وٌ تالفةولكنها 
 على أسعار البٌع المتوقعة.

 279,949,230: 2013كانون األول  13لٌرة سورٌة ) 296,038,922بلغ إجمالً المخزون  2014اّذار  13كما فً 
 94,578,088: 2013كانون األول  13لٌرة سورٌة ) 134,220,977مبلغ  ة سورٌة( ومخصص المخزون المتقادملٌر

. سوف ٌتم إثبات أي فرق بٌن المبالغ الفعلٌة المحققة فً الفترات بٌان المركز المالً المرحلًلٌرة سورٌة( كما فً تارٌخ 
 .بٌان الدخل الشامل المرحلًالمستقبلٌة والمبالغ المتوقعة فً 

 اضمحالل الذمم التجارية المدينة 

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

 مواعٌد االستحقاق.  انقضاءجماعً وٌتم عمل مخصص وفقاً لمدة 

 : 1031كانون األول  13لٌرة سورٌة ) 2,482,963,506المدٌنة  الذمم التجارٌةبلغ إجمالً  1031اّذار  13كما فً 

كانون  13) لٌرة سورٌة 823,984,538المشكوك فً تحصٌلها  الدٌونلٌرة سورٌة( وبلغ مخصص  2,515,862,743
ٌتم إثبات أي فرق بٌن المبالغ  المالً المرحلً. المركز بٌانلٌرة سورٌة(  كما فً تارٌخ  821,664,916: 2013األول 

 فً الفترات المستقبلٌة والمبالغ المتوقعة فً بٌان الدخل الشامل المرحلً. الفعلٌة والمحصلة
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 إجمالي اإليرادات 1
  آذار 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

2013 2014  
  ليرة سورية لٌرة سورٌة

  )غير مدققة( مدققة(غٌر )
   

 إٌرادات الخطوط مسبقة الدفع 9,921,052,423 7,017,510,099
 إٌرادات الخطوط الحقة الدفع 2,077,496,351 1,940,452,565

 إٌرادات خطوط الجٌل الثالث 455,954,750 166,999,904
من زوار خارج الشبكة  إٌرادات التجوال 105,577,483 96,023,082  
 إٌرادات خدمات أخرى 17,730,626 18,994,896

_____________ _____________  
9,239,980,546 12,577,811,633  
_____________ _____________  

 

 

 المصاريف التشغيلية 4

  آذار 31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

2013 2014  

  )غير مدققة( مدققة(غٌر )

  ليرة سورية لٌرة سورٌة
   

 عموالت الموزعٌن والمصارٌف المتعلقة بها 236,328,711 174,190,737

 (6مصروف إطفاء حقوق استخدام الشبكة )إٌضاح  1,071,051,154 1,054,799,193

 تكالٌف الربط مع المإسسة العامة لالتصاالت 873,701,658 653,522,604

 تكالٌف الترددات و حماٌتها و تكالٌف بنى تحتٌة أخرى 285,059,137 276,237,384

 مصارٌف صٌانة الشبكة 473,798,097 314,285,718

 وٌةٌإٌجارات مواقع خل 158,728,278 170,874,450

 مصارٌف أخرى مرتبطة بالمواقع الخلٌوٌة 186,556,924 158,609,154

 تكالٌف التجوال 69,936,194 135,916,702

 تكالٌف بطاقات مسبقة الدفع 21,999,268 10,522,750

 تكالٌف مزودي الخدمات المضافة 29,021,178 14,394,615

 مصارٌف تشغٌلٌة أخرى 142,281,325 183,653,556

 تكالٌف خدمات الجٌل الثالث 25,590,976 5,796,506

   

3,152,803,369 3,574,052,900  

_____________ _____________  
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 ممتلكات ومعدات 5
 

 هً كما ٌلً: 2014آذار  13إن حركة الممتلكات والمعدات خالل الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
 

  تجهٌزات المكاتب المعدات السٌارات مفروشات المكاتب ( *مشارٌع قٌد التنفٌذ ) اإلجمالً

  لٌرة سورٌة سورٌةلٌرة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 التكلفة      

 2014كانون الثانً  3فً  كما 2,889,881,144 873,031,520 208,069,999 186,074,697 98,064,013 4,255,121,373

ضافاتاإل 2,055,399 - - 35,000 - 2,090,399  

 استبعادات (102,666) (6,401) - - - (109,067)
(6إعادة تصنٌف )إٌضاح  - - - - 298,911,084 298,911,084  

 تحوٌالت 378,873,000 18,102,097 - - (396,975,097) -
       

 2014آذار  13الرصٌد فً  1527,57,65877 89353275236 2,85,695999 38653,95697 - 455565,315789

       

 اإلستهالك      
 2014كانون الثانً  3فً  كما 2,058,745,848 708,835,865 206,362,709 166,527,610 - 3,140,472,032

للفترة المحمل اإلستهالك 112,962,306 18,375,114 266,301 2,042,443 - 31136163364  

(613111)  استبعادات (57,033) (6,401) - - - 
       

 2014آذار  13فً  كما 2537356535323 72752,45578 ,2,656295,3 368557,5,51 - 152745,545762

       

 صافً القٌمة الدفترٌة      
  )غٌر مدققة( 2014آذار  13فً  35,995,555756 36159225618 3544,5989 3755195644 - 3528359595,27

       

 

لكنها لم كٌتها إلى الشركة خالل الفترة، وانتقلت ملخارجٌٌن وً تم شراإها من موردٌن تجهٌزات المكاتب التمفروشات والتنفٌذ على تكلفة المعدات والسٌارات وتشتمل مشارٌع قٌد ال *
 تستكمل إجراءات التخلٌص الجمركً فً نهاٌة الفترة.

 

  :2013 رآذا 33( 2014آذار  33ً لٌرة سورٌة والتً مازالت قٌد االستخدام كما ف 2,532,621,272تشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات مستهلكة كلٌا بتكلفة إجمالٌة تبلغ  -
 .)لٌرة سورٌة 1,728,263,310

 
بعد وٌتوقع أن ٌتم تركٌبها واستخدامها خالل سنة  والتً لم تستخدم 2014آذار  33سورٌة كما فً لٌرة  176,014,148تشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات بتكلفة إجمالٌة تبلغ  -

 لٌرة سورٌة(.60,277,681 : 2013 آذار 33) 2014
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 ممتلكات ومعدات )تتمة( 5
 

 هً كما ٌلً: 2133آذار  33إن حركة الممتلكات والمعدات خالل الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
 

  تجهٌزات المكاتب المعدات السٌارات مفروشات المكاتب ( *مشارٌع قٌد التنفٌذ ) اإلجمالً

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة سورٌةلٌرة  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة

 التكلفة      

  1031كانون الثانً  3فً  كما    2,285,366,243 753,196,683 227,925,111 179,158,767 69,556,220 3,515,203,024

 ضافاتاإل    32,814,769 13,846,426 - 4,090,180 19,743,857 70,495,232

 استبعادات    (571,669) - - - - (571,669)
 تحوٌالت    17,506,825 - - - (17,506,825) -

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  

 1031آذار  13الرصٌد فً     2,335,116,168 767,043,109 227,925,111 183,248,947 71,793,252 3,585,126,587

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  

 اإلستهالك       

  1031كانون الثانً  3فً  كما    1,707,397,174 653,274,818 212,752,998 157,880,025 - 2,731,305,015

 للفترة المحمل اإلستهالك    74,179,438 11,497,818 3,536,506 1,984,622 - 91,198,384

 استبعادات    (161,998) - - - - (161,998)

_____________  _____________ _____________ _____________ _____________  

 1031آذار  13فً  كما    1,781,414,614 664,772,636 216,289,504 159,864,647 - 2,822,341,401

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  

 صافً القٌمة الدفترٌة      

 )غٌر مدققة( 1031آذار  13فً     553,701,554 102,270,473 11,635,607 23,384,300 71,793,252 762,785,186

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________  
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 الموجودات غير الملموسة 6
 

 هً كما ٌلً: 2014آذار  31إن حركة الموجودات غٌر الملموسة خالل الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
 

  حقوق استخدام الشبكة  تراخٌص  التردد تراخٌص البرامج مشارٌع قٌد التنفٌذ اإلجمالً

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
 التكلفة     

 1031الثانً  كانون 3فً  كما 42,177,122,102 1,508,201,000 1,700,642,399 6,285,312,306 51,671,277,807

 ضافاتاإل 13,071,094    -    -    - 13,071,094
 استبعادات (17,142,332)    -    -    - (17,142,332)

 (5إعادة تصنٌف )إٌضاح        -    -    - (298,911,084) (298,911,084)
 تحوٌالت 1,288,000,000    - 5,163,850 (1,293,163,850)    -

_______________ _______________ _______________  _______________  
 1031آذار  13فً  كما 43,461,050,864 1,508,201,000 1,705,806,249 4,693,237,372 51,368,295,485

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________  

 اتاإلطفاء     
 1031كانون الثانً  3فً كما الرصٌد  33,068,573,802 1,008,224,615 1,275,939,739  -  35,352,738,156

 للفترة المحمل االطفاء 1,071,051,154 36,206,658 55,395,749  -  1,162,653,561
 استبعادات (16,969,320)  -   -   -  (16,969,320)

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________  
 1031آذار  13فً  كما 34,122,655,636 1,044,431,273 1,331,335,488    - 36,498,422,397

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________  
 صافً القٌمة الدفترٌة     

 )غٌر مدققة( 1031آذار  13فً      9,338,395,228 463,769,727 374,470,761 4,693,237,372 14,869,873,088

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________  

 

 
  1031 آذار 31

 )غٌر مدققة(
  2,34 آذار 31

  )غير مدققة(

  ليرة سورية لٌرة سورٌة
   

 (1مصروف اإلطفاء المحمل على المصارٌف التشغٌلٌة )إٌضاح  1,071,051,154 1,054,799,193

 مصروف اإلطفاء المحمل على المصارٌف اإلدارٌة 91,602,407 89,557,928
_______________ _______________  

1,144,357,121 1,162,653,561  

_______________ _______________  
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 الموجودات غير الملموسة )تتمة( 6
 

 هً كما ٌلً: 2133آذار  31إن حركة الموجودات غٌر الملموسة خالل الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
 

  حقوق استخدام الشبكة  تراخٌص  التردد البرامجتراخٌص  مشارٌع قٌد التنفٌذ اإلجمالً

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة
 التكلفة     

 1031الثانً  كانون 3فً  كما 34,989,157,175 1,508,201,000 1,386,829,182 2,473,108,229 40,357,295,586

 ضافاتاإل 624,036,227 - 48,789,349 2,050,815,972 2,723,641,548
 استبعادات (76,772,355) - - - (76,772,355)

 تحوٌالت 612,653,691 - 2,485,000 (615,138,691)  -

_______________ _______________ _______________  _______________  
 1031آذار  13فً  كما 36,149,074,738 1,508,201,000 1,438,103,531 3,908,785,510 43,004,164,779

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________  

 اتاإلطفاء     
 1031كانون الثانً  3فً كما الرصٌد  28,637,431,470 861,386,503 1,020,453,370 - 30,519,271,343

 للفترة المحمل االطفاء 405,050,240 36,206,658 53,351,270 - 494,608,168
 مخصص تدنً القٌمة المحمل للفترة 649,748,953 - - - 649,748,953
 استبعادات (75,267,041) - - - (75,267,041)

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________  
 1031آذار  13فً  كما 29,616,963,622 897,593,161 1,073,804,640 - 31,588,361,423

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________  
 صافً القٌمة الدفترٌة     

 )غٌر مدققة( 1031آذار  13فً      6,532,111,116 610,607,839 364,298,891 3,908,785,510 11,415,803,356

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________  
 

 : 2013 آذار 13) 2014آذار  13لٌرة سورٌة والتً مازالت قٌد االستخدام كما فً  24,374,351,487تشتمل الموجودات غٌر الملموسة على موجودات مطفؤة كلٌا بتكلفة إجمالٌة تبلغ 

 لٌرة سورٌة(. 20,701,868,901

والتً  لٌرة سورٌة(، 2,087,015,308: 2013 آذار 13) 2014آذار  13لٌرة سورٌة كما فً  3,209,024,208تشتمل الموجودات غٌر الملموسة على موجودات بتكلفة إجمالٌة تبلغ 
احتساب مخصص تدنً القٌمة على القٌمة على الموجودات غٌر الملموسة ، ولقد تم ال ٌوجد مخصص لتدنً   . خالل الفترة1031سنة  خالللم تستخدم بعد وٌتوقع أن ٌتم تركٌبها واستخدامها 

بحٌث ٌصبح كامل قٌمة المخصص مساٍو لقٌمة الموجودات فً مستودع  2013كانون األول  13كما فً لٌرة سورٌة   887,132,827بمبلغ الموجودات غٌر الملموسة فً مستودع عدرا
لٌرة سورٌة(. 649,748,953: 2133آذار  33لٌرة سورٌة ) 1,400,482,195عدرا والبالغة 
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 نقد وودائع لدى البنوك 7
 1031كانون األول  13

 )مدققة(
 2,34آذار  13

  )غير مدققة(

  ليرة سورية لٌرة سورٌة
   

 ودائع لدى البنوك 33,784,056,127 36,783,035,623
 لدى البنوكوحسابات جارٌة  نقد فً الصندوق 15,626,368,331 10,945,999,268

______________ ______________  

47,729,034,891 49,410,424,458  

______________ ______________  
 

 :1031كانون األول  13لٌرة سورٌة ) 468,227,760مبلغ على  1031آذار  31تشتمل الودائع لدى البنوك كما فً 
النمسا، باعتباره تؤمٌنات نقدٌة مقابل كتاب الكفالة الصادر لصالح  -لٌرة سورٌة( مقٌد لدى البنك العربً 430,396,201

البنوك الى المبالغ المقٌدة لدى  ، باالضافة(31)إٌضاح  دوالر أمٌركً 3830003000المإسسة العامة لالتصاالت بمبلغ 
آذار  13لٌرة سورٌة كما فً  509,326,906التً بلغت و وبوالص شحن والتزامات أخرى كفاالت مصرفٌةمقابل 
 (.31)إٌضاح  لٌرة سورٌة(456,568,811 :1031كانون األول  33) 1031

 

 من المبالغ التالٌة:ما فً حكمه النقدٌة المرحلً، ٌتكون النقد و التدفقات بٌانلغرض إعداد 
 

1031آذار  13  
 مدققة(غٌر )

 2,34آذار  13
  )غير مدققة(

  ليرة سورية لٌرة سورٌة

   
 وحسابات جارٌة لدى البنوك نقد فً الصندوق 15,626,368,331 8,328,959,386

 األصلٌة ال تتعدى ثالثة أشهر إستحقاقاتها –ودائع لدى البنوك قصٌرة األجل  680,479,048 113,685,942
   

8,442,645,328 16,306,847,379  
   

 
 

 رأس المال المدفوع 8
 

 3300030003000هو  2013كانون األول  13و  2014آذار  31مال الشركة المصرح به والمدفوع كما فً  إن رأس
 لٌرة سورٌة لكل سهم.  100سهم بقٌمة اسمٌة تعادل  15,000,000لٌرة سورٌة مقسم إلى 

 
من  %3بموجب أحكام النظام األساسً للشركة وقانون التجارة السوري ٌجب أن ٌمتلك رئٌس مجلس اإلدارة على األقل 

من رأسمال الشركة وتبقى أسهم أعضاء مجلس اإلدارة محجوزة وال ٌجوز  %0.0رأسمال الشركة وعضو مجلس اإلدارة 
 تداولها قبل مضً ستة أشهر على تارٌخ نهاٌة مدة عضوٌتهم.
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 9
 

 أرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة

 

  1031كانون األول   13
 )مدققة(

  2,34آذار  13
  )غير مدققة(

  ليرة سورية لٌرة سورٌة
   

 الرصٌد المستحق لشركة انفستكوم موباٌل كومٌونٌكاشن )أي إم سً(  7,739,796,310 6,901,739,060

138,479,096 184,687,729   
 إنفست  الرصٌد المستحق لشركة تٌلً  610,439,100 450,953,923

   
7,491,172,079 8,534,923,139  

   

المبالغ  باستثناءلٌس لها مواعٌد سداد معٌنة هً غٌر مضمونة، ال تحمل فائدة و إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة
 13لٌرة سورٌة كما فً  7,739,796,310والبالغة  شركة انفستكوم موباٌل كومٌونٌكاشن لٌمتد )أي إم سً(المستحقة إلى 

والمبالغ المستحقة لشركة تٌلً انفست والبالغة ، لٌرة سورٌة( 6,901,739,060 :1031كانون االول  13) 2014 آذار
. إن لٌرة سورٌة(450,953,923  :1031كانون االول  13) 1031 آذار 13لٌرة سورٌة كما فً  610,439,100

 .(%6.39: 1031 كانون االول 13) 2014 آذار 13كما فً  %5.86تحمل فائدة بمعدل وسطً  هذه المبالغ

كانون األول  13) 1031ذار آ 13لٌرة سورٌة كما فً  82,804,963التً تبلغ و خرٌنللمشغلٌن اآلإن األرصدة المدٌنة 
 .المرحلً بٌان المركز المالً فًمتضمنة فً األرصدة المدٌنة األخرى  )لٌرة سورٌة 74,551,740: 2013

 هً كما ٌلً : بٌان الدخل الشامل المرحلًمع األطراف ذات العالقة المتضمنة فً  المعامالتإن 
 

 2013آذار  13
 مدققة(  غٌر )

 2014آذار  13
  )غير مدققة(

  ليرة سورية لٌرة سورٌة

281,171,325 381,157,734 

 استشارات إدارٌة مقدمة من شركة انفستكوم موباٌل كومٌونٌكاشن
 لٌمتد )أي إم سً(   

516,860,258 526,916,999 

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

 استشارات إدارٌة ومالٌة مقدمة من شركة تٌلً إنفست  63,526,580 46,861,989

 مدفوعة عن الشركة من قبل شركة إم تً إن دبًمصارٌف  109,478,920 56,297,133

70,367,077 77,009,684 

وتوزٌعات  لشركة تٌلً إنفست واألرصدة الدائنة فوائد على الكفاالت
  األرباح

_____________ _____________  

971,557,782 1,158,089,917  

   
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
آذار  33أعضاء آخرٌن فً اإلدارة العلٌا خالل فترتً الثالثة أشهر المنتهٌتٌن فً اإلدارة ونت تعوٌضات أعضاء مجلس كا

 كالتالً:
 2013آذار  13

 مدققة(  غٌر )
 2014آذار  13

  )غير مدققة(

  ليرة سورية لٌرة سورٌة
   

 الرواتب األساسٌة ألعضاء اإلدارة الرئٌسٌٌن 12,715,500 11,385,900

 تعوٌضات أعضاء اإلدارة الرئٌسٌٌن 4,387,952 4,418,364
   

15,804,264 17,103,452  
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 ضريبة الدخل 11
 

إن الحركة على حساب  .1031آذار  13% للفترة المنتهٌة فً 31تم احتساب ضرٌبة الدخل على األرباح بمعدل 
 الموجودات الضرٌبٌة المإجلة هً كما ٌلً:

 
 1031كانون األول  13

 )مدققة(
 2,34آذار  13

  )غير مدققة( 
  ليرة سورية لٌرة سورٌة

   

 الرصٌد فً بداٌة الفترة / السنة 341,946,048 -

 )مصروف( إٌراد ضرٌبة الدخل عن الفترة / السنة  (69,629,967) 341,946,048
____________ ____________  

 نهاٌة الفترة/ السنة الرصٌد فً  272,316,081 341,946,048

___________ __________  
 
 

 والربح المحاسبً مفصلة كما ٌلً: الربح الضرٌبًبٌن  مطابقةإن ال
 

 1031آذار  13
 مدققة(غٌر ) 

 2,34آذار  13
 )غير مدققة( 

 

  ليرة سورية لٌرة سورٌة
   

 الربح قبل الضرٌبة 1,184,939,977 297,388,677
   

  

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

 خصصاتم (35,287,111) 2,228,165

 إٌرادات الفوائد (675,979,625) (682,797,818)

____________ ____________  

 الضرٌبً )الخسارة( الربح 473,673,241 (383,180,976)

____________ ____________  
   

 المعدل الفعلً لضرٌبة الدخل 14% 14%
   

 للفترة الدخل ضرٌبة (إٌراد)مصروف   66,314,254 (53,645,337)

   
 *من ضرٌبة الدخل( 5ادة اإلعمار )%ضرٌبة إع 3,315,713 -

   
 مجموع مصروف )إٌراد( ضرٌبة الدخل للفترة 69,629,967 (53,645,337)

   

 

قامت الشركة   1031تموز 1الصادر من قبل رئاسة الجمهورٌة العربٌة السورٌة بتارٌخ  /13/القانون رقم  تنفٌذاً ألحكام* 
من ضرٌبة الدخل للفترة  %0لٌرة سورٌة، والتً تمثل  3,315,713بإضافة ضرٌبة إعادة اإلعمار والبالغة 

 .1031 آذار 13لٌرة سورٌة كما فً   66,314,254البالغة
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 )تتمة( ضريبة الدخل 11

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

 

 1031آذار  13
 مدققة( غٌر )

 2,34آذار  13
  )غير مدققة(

  ليرة سورية لٌرة سورٌة

23,754,946 34,927,006 
 1031و 1031ضرٌبة الدخل المدفوعة مقدما خالل عامً 

 )مدرجة ضمن أرصدة مدٌنة أخرى(  

   

(20,511,860) (33,919,921) 
 1031و 1031عامً  ناقصا: ضرٌبة الدخل المدفوعة مقدما خالل

 )مدرجة ضمن أرصدة مدٌنة أخرى(

___________ __________  

   
3,243,086 1,007,085  

 
 

 من صافي الربحللسهم  والمخفض األساسي لعائدا 11
 

 خالل القائمة األسهم لعدد المرجح لمتوسطا على ةفترال ربح صافً قسمة خالل من للسهم األساسً عائدال احتساب ٌمكن
 :ٌلً كما وذلك فترةال

 آذار 13للثالثة أشهر المنتهية في  

 2,34 
 )غير مدققة(

1031 
 مدققة(غٌر )

   

 351,034,014 1,115,310,010 (سورٌة لٌرة) الفترة ربحصافً 

 ____________ ___________ 
   

 15,000,000 15,000,000 الفترة خالل االسهم عددالمتوسط المرجح ل

 ____________ ___________ 
   

 23.40 74.35 (سورٌة لٌرة) صافً ربح الفترة من للسهم األساسً العائد
 _____________ ____________ 

 
 على 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
 

 إيضاحات حول بيان التدفقات النقدية المرحلي  12

 

لٌرة  604,176,135األرصدة المدٌنة األخرى بمبلغ  فً زٌادةتتضمن األنشطة التشغٌلٌة عملٌات غٌر نقدٌة تتمثل  -
آذار  33األنشطة االستثمارٌة بنفس المبلغ لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً  منفً الفوائد المقبوضة  نقصسورٌة مقابل 

لٌرة سورٌة لفترة  292,054,064فً الفوائد المقبوضة بمبلغ  نقصفً األرصدة المدٌنة األخرى مقابل  زٌادة) 2014
 (.2013آذار  13الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

لٌرة سورٌة  107,957,542نقص فً الفوائد المدفوعة بمبلغ فً تتضمن األنشطة التموٌلٌة عملٌات غٌر نقدٌة تتمثل  -
نقص ) 2014آذار  33مقابل زٌادة فً األرصدة الدائنة ألطراف ذات عالقة بنفس المبلغ لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

نفس لٌرة سورٌة مقابل زٌادة فً األرصدة الدائنة ألطراف ذات عالقة ب 540,236,149فً الفوائد المدفوعة بمبلغ 
 (.2013آذار  13مبلغ لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً ال

 2013قررت الهٌئة العامة العادٌة للمساهمٌن توزٌع األرباح المحتجزة لعام  2014آذار  13خالل الفترة المنتهٌة فً  -
لٌرة سورٌة، مما أدى الى زٌادة فً األرباح غٌر المدفوعة ونقص فً األرباح  3,393,077,722والبالغة قٌمتها 

 المدورة بنفس المبلغ.

لٌرة سورٌة من موجودات غٌر  298,911,084تم إعادة تصنٌف مبلغ  2134آذار  33خالل الفترة المنتهٌة فً  -
 ملموسة إلى ممتلكات ومعدات.
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 االلتزامات الطارئة   13
 
 

التزامات طارئة تتمثل بكفالة مصرفٌة تبلغ قٌمتها  2014 آذار 13انفستكوم غلوبال لٌمتد كما فً ٌترتب على شركة  -
لوبال غتحتفظ بها المإسسة العامة لإلتصاالت كضمان لحسن تنفٌذ انفستكوم  (7)إٌضاح  دوالر أمٌركً 3830003000

 .BOTلٌمتد إللتزاماتها بموجب عقد الـ 
 

 0030003000تلتزم شركة انفستكوم غلوبال لٌمتد بتقدٌم كفالة مصرفٌة تبلغ قٌمتها  BOTبموجب شروط عقد الـ 
من بدء اإلستثمار، تبقى هذه الكفالة  ةدوالر أمٌركً صادرة عن المصرف التجاري السوري عند السنة الرابعة عشر

النهائً للمشروع المنتقل للمإسسة العامة لالتصاالت. لقد تم تسجٌل  للتحوٌللحٌن صدور شهادة االستالم الفنً والمالً 
 .عاماً  30والمحددة بـ  BOTالعموالت المتعلقة بهذه الكفالة على أساس االستحقاق خالل فترة عقد الـ 

 
كانون األول  13) 1031 آذار 13كما فً لٌرة سورٌة  509,326,906 المحتجزة والبالغة نقدٌةال إن التؤمٌنات -

، تتكون من التؤمٌنات النقدٌة مقابل الكفاالت المصرفٌة والبالغة (7)إٌضاح (لٌرة سورٌة 456,568,811 : 1031
(، ومن التؤمٌنات النقدٌة مقابل لٌرة سورٌة 455,885,717 : 1031كانون األول  33لٌرة سورٌة ) 507,947,210

لٌرة  683,094 :1031كانون األول  31لٌرة سورٌة ) 1,379,696بوالص الشحن وااللتزامات األخرى البالغة 
 سورٌة(.

 

 أقامت المإسسة العامة لالتصاالت عدة دعاوى قضائٌة ضد الشركة وذلك فٌما ٌتعلق بالعوائد الفائته ،1030خالل عام  -
من المشتركٌن الذٌن قاموا باستعمال شبكة الهاتف الخلوي لتمرٌر مكالمات دولٌة غٌر مشروعة، وبالتالً طالبت 

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

 لقضٌة هو لصالح الشركة.فً هذه ا
 

تارٌخ أمر المباشرة ب فٌما ٌتعلق أقامت المإسسة العامة لالتصاالت دعوى ضد الشركة 1006شباط  39بتارٌخ كذلك 
من اجمالً اٌرادات  حصة المإسسة العامة لالتصاالت % عند احتساب10والذي ٌترتب علٌه تطبٌق نسبة بتنفٌذ العقد 

. بموجب هذه الدعوى تطالب المإسسة العامة لالتصاالت الشركة وكذلك بالنسبة للنسب التً تتبعها فً السنوات التالٌة
آب  11. بتارٌخ  1000حزٌران  19و  1001شباط  31% من عائدات المشروع خالل الفترة الفاصلة بٌن 30بنسبة 

برد دعوى المإسسة لعدم اختصاص  الشركة، أصدرت محكمة القضاء اإلداري )الدرجة األولى( حكمها لصالح 1006
. ال تزال محكمة القضاء المحكمة نتٌجة وجود اتفاق تحكٌم وأقرت أن الدعوى ٌمكن تسوٌتها فقط عن طرٌق التحكٌم

أن الوضع القانونً فً هذه القضٌة هو ٌرون ونً إدارة الشركة ومستشارها القان 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 

للشركة فً هذه والمتعلق بإحتساب أتعاب حماٌة التردادت. ترى إدارة الشركة ومستشارها القانونً ان الوضع القانونً 
 القضٌة هو لصالح الشركة.

 
باإلضافة إلى ما ورد أعاله، إن الشركة بسبب طبٌعة نشاطاتها هً مدعى علٌها فً دعاوى قضائٌة. إن إدارة الشركة 

أو الخسائر التً قد تترتب على الشركة من  مع مستشارها تعتقد بؤن إجمالً اإللتزامات جمٌع هذه الدعاوى بعد مراجعةو
 جراء هذه الدعاوى، فً حال الخسارة لن ٌكون لها تؤثٌر مادي على الوضع المالً للشركة.

 
 1003قامت مدٌرٌة مالٌة رٌف دمشق بتقدٌر مبلغ ضرٌبة الدخل المستحقة على الشركة عن عام  1007أٌار  7فً  -

من قبل الشركة والمسجل فً بٌاناتها المالٌة فً عام  لٌرة سورٌة عن المبلغ المقدر 224,167,547وذلك بزٌادة قدرها 
 تقدٌر ضرٌبة الدخلقامت الشركة بتقدٌم اعتراض الى مدٌرٌة رٌف دمشق على  1007حزٌران  0. بتارٌخ 1003

والذي تم بموجبه  1007كانون األول  33نتٌجة لذلك استلمت الشركة التكلٌف الثانً من قبل لجنة الفرض بتارٌخ و
لٌرة سورٌة وبناء علٌه قامت الشركة بدفع مبلغ  113,062,957 خفض مبلغ الزٌادة فً ضرٌبة الدخل المقدرة الى

 التسدٌد المبكر. % فً حالة1 لٌرة سورٌة كمبلغ قابل لالسترداد الى مدٌرٌة المالٌة لالستفادة من حسم 108,540,439
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 )تتمة( االلتزامات الطارئة 13

 
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 

ماشى مع تعلٌمات وقوانٌن ضرٌبة الدخل المعمول بها فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة. وبناء علٌه، قامت ٌت 1003
، لم ٌتم النظر فً االعتراض 1031آذار  13الشركة باالعتراض على التكلٌف الصادر عن لجنة الفرض. وحتى تارٌخ 

 من قبل لجنة إعادة النظر.
 
 وذلك 1001 و 1001و  1001كما قامت مدٌرٌة مالٌة رٌف دمشق بتقدٌر مبلغ ضرٌبة الدخل المستحقة عن األعوام  -

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

والذي تم بموجبه خفض مبلغ الزٌادة فً ضرٌبة الدخل  1009أٌار  4الثانً من قبل لجنة فرض الضرٌبة بتارٌخ 
لٌرة سورٌة و  64,657,118لٌرة سورٌة و  35,514,097الى  1001و  1001و  1001المقدرة عن األعوام 

لٌرة  38,525,159والً على أن ٌتم تنزٌل الفائدة من المبالغ السابقة والبالغة لٌرة سورٌة على الت  38,580,130
قامت الشركة ، 1009تشرٌن االول  1بتارٌخ  .1009تشرٌن األول  13سورٌة فً حال قامت الشركة بالتسدٌد قبل 

الثانً الصادر عن على التكلٌف تقدمت بإعتراض ولٌرة سورٌة كمبلغ قابل لإلسترداد  30031163386بتسدٌد مبلغ 
ال ٌمكن تقدٌر  ،وبناء علٌه .حتى اآلن لم تقم مدٌرٌة المالٌة بالنظر فً االعتراض المقدم من قبل الشركةو ،لجنة الفرض

 الزٌادة فً مبلغ الضرٌبة الذي ٌمكن أن تتحمله الشركة.
 
وذلك بزٌادة قدرها  1000عام  استلمت الشركة التكلٌف الثانً لمبلغ ضرٌبة الدخل المستحقة عن 1031تموز  8فً  -

آب  2ثانً بتارٌخ بتقدٌم اعتراض على التكلٌف الو بتسدٌد هذا المبلغ قامت الشركةلٌرة سورٌة.  182,769,762
ال ٌمكن تقدٌر  ،وبناء علٌه لم ٌتم النظر فً اإلعتراض المقدم من قبل الشركة. 1031 آذار 13، وحتى تارٌخ 1031

 الزٌادة فً مبلغ الضرٌبة الذي ٌمكن أن تتحمله الشركة.
   

 1007و  1006استلمت الشركة التكلٌف الثانً لمبلغ ضرٌبة الدخل المستحقة عن عامً  1031تشرٌن األول  3فً  -
بتسدٌد شركة . قامت اللٌرة سورٌة على التوالً 154,448,301لٌرة سورٌة و  196,220,554وذلك بزٌادة قدرها 

لم ٌتم  1031آذار  33. وحتى تارٌخ 1031تشرٌن االول  24ثانً بتارٌخ على التكلٌف ال ٌنتقدٌم اعتراضهذه المبالغ و
ال ٌمكن تقدٌر الزٌادة فً مبلغ الضرٌبة الذي ٌمكن أن تتحمله  ،وبناء علٌه النظر فً االعتراض المقدم من قبل الشركة.

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

 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 1031آذار   31 تارٌخ

 ة.الشرك تتحمله أن ٌمكن الذي الضرٌبة
 
 وما بعد خاضعة للدراسة من قبل الدوائر الضرٌبٌة. ال ٌمكن حالٌاً تحدٌد النتٌجة 1009حسابات الشركة ألعوام  مازالت -

 مراجعة من قبل الدوائر الضرٌبٌة.ال لما قد ٌنتج عن هذه
 
، قامت الجهات المختصة فً وزارة المالٌة بالتؤكد من 1007آذار  3بتارٌخ  /و618بموجب قرار وزٌر المالٌة رقم  -

 االنذار استالم وتعدٌالته المتعلق برسم الطابع. تم 1000لعام  11تقٌد الشركة بتطبٌق أحكام المرسوم التشرٌعً رقم 

 مبلغ بتسدٌد والذي ٌطالب دمشق رٌف مالٌة مدٌرٌة من الموجه 1007حزٌران  1 تارٌخ  6870 رقم

 مبلغ بتسدٌد 1007تموز  2 بتارٌخ الشركة قامت .تسدٌد غراماتو  طابع رسم قٌمة لٌرة سورٌة  242,108,220

 الشركة الى ٌرد لم 1031آذار  13  تارٌخ ، وحتىوتقدمت باعتراض على المبلغ الباقً لٌرة سورٌة 19,754,367

تعتقد إدارة الشركة، استناداً الى رأي المستشار المستقل للشإون الضرٌبٌة، أن  .دمشق رٌف مالٌة مدٌرٌة قبل من رد أي
 وأنها لن تتحمل أٌة التزامات مالٌة إضافٌة. 11ممارسات الشركة تتماشى مع المرسوم التشرٌعً رقم 
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 ارتباطات الرأسمالية  14
 

كانون األول   13) لٌرة سورٌة 103,019,210رأسمالٌة بمبلغ  ، على الشركة إرتباطات1031آذار  13كما فً 
كانون األول  13)لٌرة سورٌة  2,933,020والتً تتضمن مبلغ  لٌرة سورٌة( :10311,139,830,733
 13) لٌرة سورٌة  99,101,890متعلق بتطوٌر نظام المعلوماتٌة، ومبلغ  لٌرة سورٌة( :10311,031,366,144
لٌرة سورٌة  984,300، ومبلغ ( متعلق بشراء معدات شبكة إتصاالتلٌرة سورٌة108,464,589   :1031 األول كانون

كانون األول  13)ال ٌوجد ارتباطات رأسمالٌة لشراء أصول رأسمالٌة أخرى كما فً  متعلق بشراء أصول رأسمالٌة أخرى
1031.) 

 
 

 معلومات قطاعات األعمال 15
 

 قطاعات أعمال رئٌسٌة  بناء على الخدمات المقدمة على النحو التالً: خمسة إلىألغراض اإلدارة، تم تقسٌم أعمال الشركة 

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

 - الخطوط الحقة الدفع  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 

 

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

منة تكالٌف فً القوائم المالٌة. ٌتم إدارة تموٌل الشركة )متض 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.
 

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

 قطاعات األعمالبمباشرة  ربطهالإلتصاالت، أرصدة مدٌنة أخرى وأرصدة لدى البنوك ونقد. بٌنما أغلبٌة الموجودات ٌمكن 
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
 

  قطاعات األعمال المذكورة أعاله جوهرٌاً هً مكتسبة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة.جمٌع مبٌعات وأرباح الشركة من 
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 معلومات قطاعات األعمال )تتمة( 35
 

المسبقة الدفعخدمات الخطوط   خدمات الخطوط الحقة الدفع  خدمات الجيل الثالث  خدمات التجوال من زوار خارج الشبكة  خدمات أخرى  المجموع   

2013 2014  2013 2014  2013 2014  2013 2014  2013 2014  2013 2014  

  )غير مدققة( )غٌر مدققة(  )غير مدققة( )غٌر مدققة(  )غير مدققة( )غٌر مدققة(  )غير مدققة( )غٌر مدققة(  )غير مدققة( )غٌر مدققة(  )غير مدققة( )غٌر مدققة(

  ليرة سورية لٌرة سورٌة  ليرة سورية لٌرة سورٌة  ليرة سورية لٌرة سورٌة  ليرة سورية لٌرة سورٌة  ليرة سورية لٌرة سورٌة  ليرة سورية لٌرة سورٌة

آذار 31الثالثة أشهر المنتهية في                    

                  
 إجمالً االٌرادات التشغٌلٌة 9,921,052,423 7,017,510,099  2,077,496,351 1,940,452,565  455,954,750 166,999,904  105,577,483 96,023,082  17,730,626 18,994,896  12,577,811,633 9,239,980,546

(4,313,413,514) (5,877,189,366) 
 

(2,528,709) (1,226,433) 
 

(45,981,089) (51,013,751) 
 

(86,098,843) (230,777,931) 
 

(907,158,772) (1,005,073,080) 
 

(3,271,646,101) (4,589,098,171) 
حصة المإسسة العامة لالتصاالت من 

 االٌرادات

  المصارٌف التشغٌلٌة  (2,833,460,851) (2,325,011,899)  (593,481,230) (743,105,196)  (114,471,923) (45,113,008)  (23,235,668) (26,671,311)  (9,403,228) (12,901,955)  (3,574,052,900) (3,152,803,369)

                  

الربح التشغٌلً مجمل 2,498,493,401 1,420,852,099  478,942,041 290,188,597  110,704,896 35,788,053  31,328,064 23,370,682  7,100,965 3,564,232  3,126,569,367 1,773,763,663  

                  

(1,333,119,504) (1,686,498,163) 
 

(2,735,786) (2,374,658) 
 

(13,829,959) (14,139,969) 
 

(24,052,570) (61,065,920) 
 

(279,478,355) (278,237,982) 
 

(1,013,022,834) (1,330,679,634) 
مصارٌف البٌع والتسوٌق والمصارٌف  

 االدارٌة

 االستهالك واالطفاء  (151,383,511) (111,914,841)  (31,653,481) (30,875,687)  (40,332,808) (36,135,665)  (1,608,620) (1,527,880)  (270,151) (302,239)  (225,248,571) (180,756,312)

 عموالت مصرفٌة (35,144,359) (24,089,005)  (7,348,497) (6,645,808)  (1,612,802) (571,954)  (373,448) (328,867)  (62,717) (65,056)  (44,541,823) (31,700,690)

الدٌون المشكوك فً تحصٌلها مخصص - -  (2,319,622) (2,228,165)  - -  - -  - -  (2,319,622) (2,228,165)  

إٌرادات  أخرى بالصافً )مصارٌف( (43,257,749) (18,344,327)  (9,044,964) (5,060,935)  (1,985,132) (435,556)  (459,662) (250,440)  (77,194) (49,541)  (54,824,701) (24,140,799)  
 إٌرادات الفوائد - -  - -  - -  - -  675,979,625 682,797,818  675,979,625 682,797,818

 تكالٌف التموٌل - -  - -  - -  - -  (604,176,135) (587,227,334)  (604,176,135) (587,227,334)

ضرٌبة الدخل إٌراد  )مصروف( (133,981,631) (36,026,267)  (21,173,904) 4,932,645  (561,261) 3,597,567  (2,103,379) (1,017,414)  88,190,208 82,158,806  (69,629,967) 53,645,337  

                  

 صافي الربح للفترة 804,046,517 217,454,825  129,163,591 (29,167,708)  5,146,973 (21,810,125)  12,642,986 6,416,122  164,309,943 178,140,900  1,115,310,010 351,034,014

                  

                  

2114آذار  31 2133كانون األول  33 2114آذار  31 2133كانون األول  33   كانون األول  33  
2133 

2114آذار  31 2114آذار  31 2133كانون األول  33   2114آذار  31 2133كانون األول  33   2114آذار  31 2133كانون األول  33     

  )غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة( )مدققة(

  ليرة سورية لٌرة سورٌة  ليرة سورية لٌرة سورٌة  ليرة سورية لٌرة سورٌة  ليرة سورية لٌرة سورٌة  ليرة سورية لٌرة سورٌة  ليرة سورية لٌرة سورٌة

                  

                  

 مجموع الموجودات 55,031,058,570 52,462,830,906  13,138,177,210 14,899,997,941  2,891,468,500 1,916,216,645  586,859,526 456,037,996  1,006,901,204 1,766,350,377  72,654,465,010 71,501,433,865

                  

                  

 مجموع المطلوبات 54,363,131,881 50,894,363,227  11,862,443,521 13,057,875,531  2,409,501,349 1,388,996,656  560,383,199 429,844,464  93,695,050 87,276,265  69,289,155,000 65,858,356,143

                  

                  

 النفقات الرأسمالية 247,809,331 9,387,918,850  51,815,603 2,589,991,092  11,372,162 222,900,772  2,633,253 128,165,458  442,228 25,353,170  314,072,577 12,354,329,342
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 خطة الدفعات القائمة على األسهم 36
 

 - 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  .Notional Share Options شكل خٌارات أسهم افتراضٌةتم منح هذه الحقوق على 

بٌنما  (GANدولٌا ) بالرجوع إلى األسعار المعلنة ألسهم الشركة األم فٌما ٌتعلق بالحقوق المقاسة قوائم المالٌةبتارٌخ إعداد ال
الربح قبل الفائدة والضرٌبة  عائدمضاعفات بناًء على قٌمة الشركة المحتسبة بإستخدام ( LANٌتم قٌاس قٌمة الحقوق المحلٌة )

 ( حٌث أن أسهم الشركة غٌر مسعرة.EBITDAواالستهالك واالطفاء )
 

تستحق هذه الحقوق عند استٌفاء شروط معٌنة والتً تتعلق أساسا بالعمر، الحد األدنى لسنوات الخدمة ودرجة الموظفٌن 
 السنة األولى، % عند اكتمال300% و 70، %10%، 10%، 0المإهلٌن. فترات االستحقاق كما هو مبٌن فً الخطة هً: 

بسعر االغالق ألسهم  GAN للـبعد تارٌخ المنح. ٌتم تحدٌد سعر الممارسة على التوالً  الخامسةو، الثانٌة، الثالثة، الرابعة
عائد مضاعفات بإستخدام فٌتم تحدٌد سعرها  (LANالشركة األم فً الٌوم الذي ٌلً تارٌخ المنح. أما بالنسبة لألسهم المحلٌة )

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

سنوات بعد تارٌخ المنح، تصبح منتهٌة. باالضافة إلى ذلك، تلغى الحقوق  30فً حال لم ٌتم ممارسة هذه الحقوق لفترة 
المالً المتعلق بتلك الحقوق كما  الدفترٌة لإللتزامقٌمة البلغت  الممنوحة للموظف فً حالة استقالته قبل استحقاق تلك الحقوق.

لٌرة سورٌة(  174,358,787: 1031كانون األول  13لٌرة سورٌة )  186,926,708 مبلغ 1031ذار اّ  13فً 
 والمفصلة كما ٌلً:

 

   2114آذار  31 2133كانون األول  33

   )غير مدققة( )مدققة(

   ليرة سورية لٌرة سورٌة
    

 السنة /الرصٌد فً بداٌة الفترة   174,358,787 46,228,712

 سنة لل /فترة حمل للمال  481,874 44,843,633

 فروقات أسعار الصرف  12,086,047 83,286,442
    

 السنة /الرصٌد فً نهاٌة الفترة   186,926,708 174,358,787

    
 

 .1031آذار 13الفترة المنتهٌة فً و 1031إلغاءات للخطة خالل عام  أو لم ٌكن هناك أي تعدٌالت
 

 ( الموقوفة بنهاٌة السنة مفصلة على الشكل التالً:GAN and LAN) إن عدد الحقوق
 

  2114آذار  31 2133كانون األول  33

  )غير مدققة( )مدققة(

  عدد الحقوق عدد الحقوق
   

 السنة /عدد الحقوق فً بداٌة الفترة  205,050 234,760

  السنة /ممنوحة خالل الفترة  - 13,500

  السنة /ملغاة خالل الفترة  (4,480) (17,600)

  السنة /خالل الفترة  نفذةم (2,130) (25,610)

____________ ____________  

 السنة /عدد الحقوق فً نهاٌة الفترة  198,440 205,050

____________ ____________  
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 )تتمة( خطة الدفعات القائمة على األسهم 16
 

كانون  13لٌرة سورٌة كما فً  3,272لٌرة سورٌة ) 3,233 (GANالدولٌة ) ، بلغ سعر الحقوق 2014آذار 13كما فً 
بناء ( LANلٌة بٌنما بلغت القٌمة العادلة للحقوق المحلٌة )ا( كما هو معلن فً سوق جوهانسبرج لألوراق الم2013األول 

لٌرة سورٌة  5,065مبلغ ( EBITDAعائد الربح قبل الفائدة والضرٌبة واالستهالك واالطفاء )على نموذج مضاعفات 
 عشر إلى خمسٌتراوح بٌن  عاقدي المتبقً لهذه الحقوقإن العمر الت (.1031كانون األول  13لٌرة سورٌة كما فً  5,065)

 سنوات.
 

 
 القيم العادلة لألدوات المالية 17

 
 .مالٌة ومطلوبات مالٌة موجودات من المالٌة األدوات تتكون

 
وأرصدة دائنة ألطراف ذات عالقة. تحتفظ الشركة بموجودات  من ذمم دائنة للموردٌن ٌة للشركةتتؤلف المطلوبات المال

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

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

 المقارنة أرقام 18
 

لتتناسب مع تبوٌب أرصدة الفترة الحالٌة وتعدٌالت معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  2013تم إعادة تبوٌب بعض أرصدة عام 
 المطبقة. لم تإثر عملٌة إعادة التبوٌب هذه على حقوق المساهمٌن أو ربح الفترة السابقة.

 
 ٌلخص الجدول التالً المبالغ التً تم إعادة تصنٌفها: 
 

 بيان الدخل الشامل المرحلي        
       

 2013 آذار 31التبويب كما في   2114آذار  31التبويب كما في   المبلغ ليرة سورية  الوصف

       

خدمة الجٌل الثالث -إٌرادات  مسبقة الدفع  حصة المإسسة العامة من اإلٌرادات  (19,900,383)  إٌراد خدمة الجٌل الثالث  

مسبقة الدفعخطوط مجانٌة   إٌرادات  مسبقة الدفع  حصة المإسسة العامة من اإلٌرادات  16,041,773  
 إٌرادات  مسبقة الدفع  المصارٌف التشغٌلٌة  (11,649)  خدمات مضافة
الدفعالحقة إٌرادات   المصارٌف التشغٌلٌة  (500)  خدمات مضافة  

 
 

 أرباح موزعة 19
 

بقٌمة  2013 عن عام قررت الهٌئة العامة العادٌة للمساهمٌن توزٌع األرباح المحتجزة  2014آذار 18بتارٌخ 
 .لٌرة سورٌة  226.21نصٌب كل سهم  ملٌون سهم وبلغ 35عدد األسهم  حٌث كانلٌرة سورٌة،  3,393,077,722

 
بقٌمة  2012 عن عام قررت الهٌئة العامة العادٌة للمساهمٌن توزٌع األرباح المحتجزة  2013آذار 20بتارٌخ 

 .لٌرة سورٌة  213.41نصٌب كل سهم  ملٌون سهم وبلغ 30عدد األسهم  حٌث كانلٌرة سورٌة،  3,201,218,000

 


