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       شركة االتصاالت السعودية

                              )شركة مساهمة سعودية(

   )مراجعةغير  (م٢٠٠٨ مارس ٣١ في المنتهية  أشهر الثالثة لفترة الموحدة األوليةفهرس القوائم المالية

  الصفحة                        

  ٢   الموحدة فحص القوائم المالية األولية    تقرير 

  ٣  الموحدة األولية المركز المالي   قائمة  

  ٤  الموحدة  األولية الدخل قائمة  

  ٥   الموحدة  األوليةالتدفق النقدي  قائمة  

  ١٣ – ٦   الموحدة   األولية القوائم المالية   حول  اتإيضاح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ٢

  

  

  



  

  ٣

  )شركة مساهمة سعودية(  السعودية االتصاالتشركة

 م ٢٠٠٨ مارس ٣١في  الموحدة كما  األولية المركز الماليقائمة

  )الف الرياالت السعوديةبآ(

  م٧٢٠٠      م٨٢٠٠      اإليضاح  
  )غير موحدة(    )موحدة(       األصول
        : المتداولةاألصول

  ٨,٤٠٢,٩٢٣  ٦,٦٤٠,٩٨٢    النقد وما يماثله
  ٣,٢٨٢,٥٠٠  -         االستثمارات قصيرة األجل
  ٣,٨٤١,٢٠٨  ٥,٠٩٤,٠٦٢    حسابات المدينين، صافي

  ١٦٦,٩٩١  ٤٩٧,٠٠٤    صافي، المخزون
       ٧٥٠,٣٧٩   ١,٣٢٩,٨٠٠     مقدماً واألصول المتداولة األخرىةالمدفوعالمصروفات 

   ١٦,٤٤٤,٠٠١  ١٣,٥٦١,٨٤٨    األصول المتداولةإجمالي 

        : المتداولة غيراألصول
  ٣٠,٤٤٥,٦٤٢  ٣٥,١٣٩,٧٦٩    الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي

  ٧٢٢,٣٤٤  ١٤,١٢٧,٢٤٨  ٣  ، صافياألصول غير الملموسة
  ١,١٤٢,٤٥٣  ٢,٤٣٤,٩٣١    االستثمارات

       ٧٨٩,٣٨٠     ٤,١٥٣,٨٨٣    األصول غير المتداولة األخرى
   ٣٣,٠٩٩,٨١٩   ٨٥٥,٨٣١,٥٥     غير المتداولةاألصولإجمالي 

  ٤٩,٥٤٣,٨٢٠  ٤١٧,٦٧٩,٦٩    األصولإجمالي 

         الملكية وحقوق الخصوم

        :متداولةالخصوم ال
  ٢,٤٦٠,٠٣٩  ٣,٢٢٨,١٣٧    حسابات الدائنين

  ٣,٠٤٧,٢١٧  ٢,٥٥٧,٦٤٨    توزيعات أرباح مستحقة
  ٢,٦٢٧,٦٢٥  ٢,٩٢٧,٦٩٦    األرصدة الدائنة األخرى
  ٣,٧٢٧,٣٧٨  ٦,٠٢٥,٨٦١    المصروفات المستحقة 

  ١,٣٨١,٢٥٢  ١,٤٥٤,٤٨٣     الجزء المتداول– اإليرادات المؤجلة
           -         ١,٠٩٠,٩٤٣  ٤  تداول الجزء الم– القروض

  ١٣,٢٤٣,٥١١  ١٧,٢٨٤,٧٦٨    الخصوم المتداولة إجمالي
        :الخصوم غير المتداولة
  ٥٧٣,٠١١  ٣٩٥,٧٥٥    اإليرادات المؤجلة

  -       ١٢,٨٩٩,٧٦١  ٤   القروض
    ١,٨٥٠,٤٤٥  ١,٩٦٠,٢٤٢    مخصص مكافأة نهاية الخدمة

            -            ٣٠٥,٧٠٠    األرصدة الدائنة األخرى
    ٤٢٣,٤٥٦,٢  ١٥,٥٦١,٤٥٨    الخصوم غير المتداولة إجمالي

  ١٥,٦٦٦,٩٦٧  ٣٢,٨٤٦,٢٢٦    الخصوم إجمالي
        الملكيةحقوق 

       :حقوق المساهمين
       رأس المال المصرح به، المصدر والقائم

  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠    ريالت للسهم١٠ سهم بقيمة إسمية ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    
  ٦,٠٩٠,٣٧٦  ٧,٣٢٨,٨٥٧   النظامي االحتياطي
  ٧,٧٨٦,٤٧٧  ٨,٨٩١,١٦٥   المبقاةاألرباح 

           -              ٣٣٨,٣٢٠   فروق ترجمة القوائم المالية
  ٣٣,٨٧٦,٨٥٣  ٣٦,٥٥٨,٣٤٢   إجمالي حقوق المساهمين

           -               ١٣,١١١   حقوق األقلية
   ٣٣,٨٧٦,٨٥٣   ٥٧١,٤٥٣,٣٦   الملكية  حقوقإجمالي

  ٤٩,٥٤٣,٨٢٠  ٤١٧,٦٧٩,٦٩    الملكية وحقوق الخصوم إجمالي
  .الموحدة  األولية ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزءا٩ً -  ١ات المرفقة من اإليضاح تعتبر



  

  ٤

  )شركة مساهمة سعودية( تصاالت السعوديةشركة اال

  )مراجعةغير (م ٢٠٠٨ مارس ٣١ في ةالمنتهي أشهر الثالثة ةر لفت الموحدة األولية الدخلقائمة

  )بآالف الرياالت السعودية(
  م٧٢٠٠  م٨٢٠٠      اإليضاح 

  )غير موحدة(  )موحدة(        اإليرادات التشغيلية

  ٥,٦٧٢,١٩٣  ٧,٠٤٤,٩٦٥    الخطوط الالسلكية  
  ٢,٢٦٥,٩٧٩  ٢,٥٢٩,٧٤٢    الخطوط السلكية  

  ٧,٩٣٨,١٧٢  ٩,٥٧٤,٧٠٧     التشغيليةاإليرادات إجمالي

        المصروفات التشغيلية

  )١,١٧٩,٩٨٣(  )١,٢١٨,٠٣٥(  ٥  الرسوم الحكومية  
  )٩٥٥,٧٧٩(  )١,١٤٣,٨٧٩(    الخارجيةستخدام الشبكات ارسوم   
  )١,١٠٣,١٥٠(  )١,١٤٦,٦٠٢(    تكاليف الموظفين  
  )٩٢٢,٨٧٧(  )١,٣٣٥,٣٨٠(     واإلطفاءستهالكاال  
  )٣٧٦,٨٦٦(  )٨٨٩,٩٨٩(     والتسويقيةداريةات اإلالمصروف  
     )٤٧٩,١٦٠(     )٤٤٣,١٧٣(    اإلصالح والصيانة  
  )٥,٠١٧,٨١٥(  )٦,١٧٧,٠٥٨(    جمالي المصروفات التشغيليةإ

  ٢,٩٢٠,٣٥٧  ٣,٣٩٧,٦٤٩   الدخل من العمليات التشغيلية

        والمصروفات األخرىاإليرادات

  )١٢٥,٠٠٠(  )١٥٠,٠٠٠(    د المبكرالتقاعتكلفة برنامج   
  ١٠٩,٦٤٦  ٣٣,٢٥١    العوائد  
  ٢,٣٢٧  ٢٨,٣٠٦    أرباح االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية  
      )٤٥,٥٨٠(  )١٠٦,٥٨٦(    ، بالصافيأخرى  

      )٥٨,٦٠٧(  )١٩٥,٠٢٩(    اإليرادات والمصروفات األخرىصافي 

 ٢,٨٦١,٧٥٠  ٣,٢٠٢,٦٢٠   زكاة والضرائبالو  حقوق األقلية قبلصافي الدخل

           -                  ٩١٢     حقوق األقلية
  ٢,٨٦١,٧٥٠  ٣,٢٠٣,٥٣٢    قبل الزكاة والضرائبصافي الدخل

    )١٤٢,٥٧٨( )٩٦,٠٥٠(     مخصص الزكاة  
           -          )٧٨,٢١٣(      مخصص الضرائب

  ٢,٧١٩,١٧٢  ٢٦٩,٠٢٩,٣    صافي الدخل

  ١,٤٦       ١,٧٠         ربح السهم األساس للدخل من العمليات التشغيلية بالريال السعودي

  ٣٦,١       ١,٥١          بالريال السعوديربح السهم األساس لصافي الدخل
  

  .ة الموحد األولية ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزءا٩ً - ١ اإليضاحات المرفقة من تعتبر

  

  

  



  

  ٥

  

  )شركة مساهمة سعودية( شركة االتصاالت السعودية

  )غير مراجعة(م ٢٠٠٨ مارس ٣١ في  المنتهيةلفترة الثالثة أشهرالموحدة ئمة التدفق النقدي األولية اق

  )بآالف الرياالت السعودية(
  

  التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
  م٢٠٠٨    
  )موحدة(    

  م٢٠٠٧    
  )وحدةغير م(  

  ٢,٧١٩,١٧٢  ٣,٠٢٩,٢٦٩  صافي الدخل
      :من األنشطة التشغيليةالمحصل تسوية صافي الدخل مع صافي النقد 

  ٩٢٢,٨٧٧  ١,٣٣٥,٣٨٠   واإلطفاءاالستهالك
  ٤١,١١٧  ١٣٨,٦٦٣  مصروف الديون المشكوك في تحصيلها

  )٢,٣٢٧(  )٢٨,٣٠٦(  أرباح االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية
  ١,١٩٩  )٣,٨٩٦(  استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات/  بيعخسائر)/مكاسب(

  ٣,٣٧٥  -       ات األخرى االستثماربيع/  استبعادخسائر

      :التغير في
  ٥٦,٣١٤  )٢٥٩,٧٣٧(  حسابات المدينين

  )١٧,٢٩١(  )١٢٩,٣٢٩(  المخزون
  ١٥,٢٤٣  )٣١١,١٥٦(   مقدماً واألصول المتداولة األخرىةالمدفوعالمصروفات 

  )٣٠,١٩٧(  ٤٨,٤٣٢  األصول غير المتداولة األخرى
  ٥٠٠,١٠٢  ١٤٦,٠٥٧  حسابات الدائنين

  ٢٧٢,٤١٠  )٣,٢٣٧,٩١١(      األرصدة الدائنة األخرى
  )٢١,٨٩٩(  ٤٣٩,١٣٩  المصروفات المستحقة 

  )٦٣,٣٣٤(  )٣٦٠,١٠٩(  اإليرادات المؤجلة
       ٠,٠٤٣٣         ٢٧,٩٤٥  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  ٤,٤٢٦,٨٠٤       ٨٣٤,٤٤١   من األنشطة التشغيلية المحصلالنقد صافي

      يةالستثمارالتدفق النقدي من األنشطة ا
  )١,٢٣١,٩١٣(  )٢,٠٩٣,٣٠٦(  المصروفات الرأسمالية

  ٢,٣١٦,٥٠٠  -       استثمارات قصيرة األجل
  -        )١٣١,٥٠٥(  ، بالصافياألصول غير الملموسة

       -                ٤,٠٠١  صل من بيع الممتلكات والمنشآت والمعداتالمتح
  ١,٠٨٤,٥٨٧  )٢٢٠,٨١٠,٢(   األنشطة االستثماريةالمحصل من)/ المستخدم في( صافي النقد

      التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
  )١٧,٧٨٩(  ٧٨٨  توزيعات أرباح 

               -       ٤١٠,٩٥٣  القروض، بالصافي
          -            )٢,٥١٨(  حقوق األقلية

     )١٧,٧٨٩(      ٤٠٩,٢٢٣  األنشطة التمويلية) المستخدم في/ (صافي النقد المحصل من

  ٥,٤٩٣,٦٠٢  )٩٧٧,١٤٦(   الزيادة في النقد وما يماثله)النقص (صافي
    ٢,٩٠٩,٣٢١    ٧,٦١٨,١٢٨  بداية الفترةالنقد وما يماثله في 

  ٨,٤٠٢,٩٢٣  ٦,٦٤٠,٩٨٢  نهاية الفترةيماثله في النقد و ما 
 

          -             ٣٣٨,٣٢٠  فروق ترجمة القوائم المالية: بند غير نقدي

 

  . الموحدة األوليةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ٩ - ١ات المرفقة من إليضاح اتعتبر



  تصاالت السعوديةشركة اال

     )شركة مساهمة سعودية(
  )غير مراجعة(م ٢٠٠٨ مارس ٣١ في المنتهية  أشهر الثالثةلفترةالموحدة   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

  ٦

   عام -١
 شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكـي رقـم    بصفتها  )الشركة( السعودية   االتصاالت شركة تأسست

الذي قضى بتحويل قطاع البـرق والهـاتف       )م١٩٩٨ أبريل     ٢١الموافق   (هـ١٤١٨ ذو الحجة    ٢٤ تاريخب ٣٥/م
مكانياتـه الفنيـة   امع مختلف مكوناته و  ) “ االتصاالت قطاع”يشار إليه فيما بعد بـ       (بوزارة البرق والبريد والهاتف   

ـ ١٤١٨  ذو الحجة    ٢٣تاريخ  ب ٢١٣طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم      ، و ية إلى الشركة  واإلدار  ٢٠الموافـق    (هـ
بالكامـل    مملوكة في حينه الشركة  وقد كانت   ). النظام األساسي (عتمد نظام الشركة األساسي     ا الذي   )م١٩٩٨أبريل  

هـ ١٤٢٣ رجب   ٢ بتاريخ   ١٧١ رقم   وبموجب قرار مجلس الوزراء   . )الحكومة(لحكومة المملكة العربية السعودية     
  . من أسهمها% ٣٠، قامت الحكومة ببيع )م٢٠٠٢ سبتمبر ٩الموافق (

  
محـرم   ٦ فـي    )المملكـة ( العربية الـسعودية      خدمات االتصاالت على نطاق المملكة     بتوفيربدأت الشركة عملها    

 كـشركة   ١٠١٠١٥٠٢٦٩حصلت الشركة على سجلها التجـاري رقـم         و). م١٩٩٨ مايو   ٢الموافق  (هـ  ١٤١٩
 ويقع المركز الرئيسي للـشركة  .)م١٩٩٨ يونيو  ٢٩الموافق  (هـ  ١٤١٩  ولاأليع  ـ رب ٤ بتاريخ   سعوديةمساهمة  

  .في مدينة الرياض
  

 بـ  ، لغرض القوائم المالية،   للشركة استثمارات مختلفة في شركات تابعة وزميلة ومشاريع مشتركة تعرف مجتمعة          
  :كالتاليرات تفاصيل هذه االستثما". المجموعة"

  
  المعالجة  نسبة الملكية  إسم الشركة

  طريقة التوحيد  %١٠٠  الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت      
 طريقة التوحيد %٥٠  شركة تجاري السعودية

  طريقة التوحيد التناسبي  %٢٥   ماليزيا–مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 
  التوحيد التناسبيطريقة   %٥١   اندونيسيا–إن تي إس 

  طريقة حقوق الملكية  %٣٦,٦٦  )عربسات(المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية 
 طريقة حقوق الملكية %٤٥,٧٢   المحدودةالبحريةالشركة العربية للكوابل 

  )تحدد الحقاً(  %٢٦   الكويت-   الثالثةالتصاالت المتنقلةاشركة 
  

الجيل الثاني   ( سلسلة من خدمات االتصال تشمل خدمات الهاتف الجوال        تتمثل األنشطة الرئيسة للمجموعة في توفير     
الخطـوط المـؤجرة    والبيانـات   نقل  وخدمات المعطيات ك   دوليةخدمات الهاتف الثابت محلية وداخلية و     و )والثالث

  .  والتجارة االلكترونيةوخدمات اإلنترنت
  

 البـالغ        بالكويـت   الثالثـة  صاالت المتنقلة التامن رأسمال شركة    % ٢٦م نسبة   ٢٠٠٧ ديسمبر الشركة في    حازت
وسيتم تصنيف االستثمار   .  بالمقابل  مليون ريال  ٣,٤٢٢ دفع مبلغ م  ٢٠٠٨في يناير    مليون دينار كويتي، وقد تم       ٥٠

 .ضمن الفئة المالئمة بعد اكتمال اإلجراءات النظامية
  

 مع المالك الرئيسين لشركة أوجيه      نهائية اتفاقية   )م٢٠٠٨  فبراير ٩الموافق  ( هـ١٤٢٩ صفر   ٢  الشركة في  وقعت
مـن شـركة أوجيـه      % ٣٥لالتصاالت، التي تعمل في تركيا وجنوب أفريقيا، وذلك لالستحواذ على حصة تبلـغ              

ويتوقـع اإلنتهـاء مـن      .  مليار ريال  ٩,٦ دوالر أمريكي، أي ما يعادل    مليار   ٢,٥٦ لالتصاالت مقابل مبلغ وقدره   
  ).٨راجع إيضاح  (.م٢٠٠٨ الثاني الربع خاللصفقة اإلجراءات النظامية إلنهاء ال

  

 السياسات المحاسبية الهامة -٢
    

وتتضمن القوائم  .  المتعارف عليها في المملكة    وفقاً لمعايير المحاسبة  المرفقة  الموحدة   القوائم المالية األولية     تم إعداد 
 ٣١المشاريع المشتركة للفترة المنتهيـة فـي        المالية للمجموعة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة والزميلة و        

 تتفق السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المدرجة أدناه مع               .م٢٠٠٨ مارس
  .م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١السياسات المحاسبية المبينة في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في 
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  ٧

والمعامالت داخل المجموعة وأية مكاسب غير محققة ناتجة من المعامالت داخل المجموعة يتم استبعادها              األرصدة  
  .عند إعداد القوائم المالية الموحدة

  
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكـة اسـتخدام التقـديرات المحاسـبية                  

في مبالغ األصول والخصوم واإلفصاح عن األصول وااللتزامات المحتملة فـي تـاريخ             واالفتراضات التي تؤثر    
  .القوائم المالية وفي مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل فترة القوائم المالية

  
  :في ما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية

    
  فترة القوائم المالية )  أ

  . كل عام ميالدي من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من  في أول ينايرللمجموعةتبدأ السنة المالية 
    

وفقاً لمنهج تكامل الفترات الدورية والذي يعتبر كل فترة من فترات السنة المالية الموحدة وتعد القوائم المالية األولية 
  .ة خالل الفترةوبموجب ذلك يتم إثبات إيرادات ومكاسب ومصروفات وخسائر الفتر. جزءاً مكمالً للسنة المالية

    
  النتائج األولية)  ب

  . لنتائج العمليات عن كل السنةدقيقاًقد ال تكون مؤشراً للفترة األولية نتائج العمليات 
  
  إثبات اإليرادات  )ج
  

 أو استخدام شبكة     استناداً إلى إمكانية الوصول إلى     خدماتالعند تقديم    صافية من الخصومات،   ،يتم إثبات اإليرادات  
المستخدمة، وفقاً لألسعار المعتمدة من     دقائق  ال  أجزاء علىبناًء  يتم احتساب إيرادات االستخدام     و. ومرافقهاالمقاسم  

   .هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
ـ  الفترة التـي     ويتم إثباتها على مدى   الرسوم الصادر بشأنها فواتير مقدماً       يتم تأجيل  •  تقـديم    فيهـا  تمي

 . الخدمات
 .المتعلقة بها في الفترة التي لم تصدر بها فواتير، الخدمات المقدمة للعمالء  إيراداتإثباتيتم  •
يتم إثبات إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء عند تحصيلها إذا كان لدى الشركة درجة عالية من عـدم                  •

 .التأكد في إمكانية تحصيلها
تجـوال الـدولي والمحلـي،      تتكون اإليرادات الالسلكية بصورة رئيسية من خدمات الهاتف الجوال وال          •

وتمثل المكونات الرئيسية لإليرادات السلكية خدمات الهاتف الثابت والتسويات الدولية والدوائر المؤجرة            
 .اإلنترنتونقل البيانات و

  
  النقد وما يماثله  )د
  

 اسـتحقاق  فتـرة    لدى البنوك واالستثمارات عالية السيولة ذات      رصدةاألويشمل النقد وما يماثله النقد في الصناديق        
     . شرائهامن تاريخ يوماً أو أقل ٩٠قدرها 

    حسابات المدينين )هـ
يظهر رصيد حسابات المدينين بصافي القيمة القابلة للتحقق التي تمثل قيمة الفواتير مضافاً إليها اإليراد المـستحق                 

    . االمتعلق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيله
    واالستهالك والمعدات والمنشآتالممتلكات   )و

 والمنـشآت ببيانات تاريخية تفصيلية كافية لتسجيل الممتلكات       قطاع االتصاالت    لم يحتفظ م،  ١٩٩٨ مايو   ٢قبل   )١(
من قطاع    التي تم تحويلها    والمعدات والمنشآت كافة الممتلكات    ولذا تم تسجيل   ، التكلفة التاريخية  وفقوالمعدات  
 الذي قامت به الشركة وبمساعدة خبراء تقويم محليين         يموطبقاً للتق م  ١٩٩٨ مايو   ٢ت إلى الشركة في     االتصاال
 :يموفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التق و.ودوليين
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  ٨

  التقويمقيمة         األراضي  -          
  ستبدال المستهلكةالتكلفة ا     والمعداتوالمنشآتالمباني  -           

 المجموعـة  تقتنيهـا  والمعدات التـي  والمنشآتتسجيل الممتلكات أعاله يتم ) ١(ا ورد في الفقرة     في ما عدا م   ) ٢(
  . التاريخية بالتكلفة

  
المواد والعمالـة   و المقاولـين   أتعاب بما في ذلك   عميل،تشمل تكلفة الشبكة جميع النفقات حتى نقطة التوصيل لل         )٣(

    . األصول في الخدمة هذهالمباشرة، حتى تاريخ وضع
 القسط الثابـت علـى      طريقة باستخدام األراضي   استثناءالمنشآت والمعدات ب  و الممتلكات   استهالكيتم احتساب    )٤(

 :يأتي لألصول حسب ما األعمار التشغيلية التقديرية
  

  عدد السنوات  
  ٥٠ – ٢٠  المباني

  ٢٥ – ٤   شبكة ومعدات االتصاالت
  ٧ - ٣  األصول األخرى

    
 إال إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو تمدد العمر التشغيلي           . والصيانة عند حدوثها   يتم إثبات مصروفات اإلصالح    )٥(

   . الحالتين تتم رسملتهاكلتالألصل، وفي 
 وذلك بمقارنـة القيمـة      المنشآت والمعدات والممتلكات  بيع  / يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة من استبعاد       )٦(

   . المباعة وتدرج المكاسب والخسائر في قائمة الدخل األولية/ دةالمتحصلة مع القيمة الدفترية لألصول المستبع
إيجارات الممتلكات والمنشآت والمعدات التي يتم فيها تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية إلى             يتم تصنيف    )٧(

لقيمـة   يتم إثبات اإليجار الرأسمالي في تاريخ نشأته بالقيمة العادلة لألصل أو ا            .المجموعة كإيجارات رأسمالية  
 دفعة من دفعات اإليجار إلـى جـزأين همـا         ويتم تجزئة كل    . الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل      

المصروف التمويلي الذي يجب تحميله على دخل الفترة الحالية والنقص في قيمة االلتزام عن عقـد اإليجـار                  
 .الرأسمالي

  
 .لية على مدى األعمار اإلنتاجية لألصول المستأجرةيتم استهالك األصول المؤجرة بموجب إيجارات رأسما

  
  األصول غير الملموسة  )ز

  الشهرة
  

وتمثل زيادة تكلفـة شـراء      . المشاريع المشتركة و  الشركات التابعة  تنشأ الشهرة عند شراء حصة في       •
لمشروع المشترك في تـاريخ     أو ا  للشركة التابعة األصول    القيمة العادلة لصافي   عنحصة المجموعة   

  . وعندما يكون هذا الفرق سالباً يتم تسجيله فوراً في قائمة الدخل الموحدة.الشراء
  

  .)إن وجدت(في قيمتها أي خسائر هبوط ب وتخفضيتم قياس الشهرة بالتكلفة   •
  

  حقوق الطيف الترددي وتراخيص الجيل الثاني والثالث
  

اطفاؤها ابتداًء مـن تـاريخ تقـديم الخدمـة          يتم تسجيل هذه األصول غير الملموسة عند الشراء بالتكلفة ويتم           
  .باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى اعمارها االنتاجية أو المدة النظامية أيهما أقصر
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  ٩

  الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة  )ح
  

وجـود   بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت هنالك مؤشرات علـى            المتداولة بمراجعة األصول غير     المجموعةتقوم  
وتستخدم لهذا . ويتم في حالة وجود هذه المؤشرات تقدير القيمة الممكن استردادها لألصل. هبوط في قيمتها الدفترية

وتعتبر . الغرض وحدة توليد النقد التي يتبع لها األصل في حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل بمفرده                
لقيمة الممكن استردادها هبوطاً في قيمة األصل تسجل كخسارة فـي قائمـة             الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن ا      

وإذا ثبت مستقبالً زوال األسباب التي أدت إلى الهبوط في قيمة األصل      . الدخل األولية للفترة المالية التي تحدث فيها      
  .لمالية التي تحدث فيها افي الفترة وتثبت كدخل في قائمة الدخل )باستثاء الشهرة (فيتم عكس خسارة هبوط القيمة

  اتاالستثمار  )ط
  الشركات التابعة

وتعرف السيطرة بأنهـا القـدرة علـى        . عليها السيطرة كشركات تابعة   الشركة  يتم تصنيف الشركات التي تمارس      
 القوائم الماليـة للـشركات      توحيد يبدأ   .استخدام، أو توجيه استخدام، أصول منشأة أخرى الكتساب منافع اقتصادية         

  .بفقدانها اعتباراً من تاريخ السيطرة وينتهي  للمجموعة القوائم المالية الموحدةضمنعة التاب

   في المشاريع المشتركةاالستثمار

المشروع المشترك هو ترتيب تعاقدي تقوم بموجبه المجموعة وأطراف أخرى بنشاط اقتصادي يخـضع للـسيطرة                
ات المـشروع المـشترك     مالية والتشغيلية المتعلقة بنـشاط    المشتركة وذلك عندما تتطلب القرارات االستراتيجية ال      

  .جماع من كل األطراف المشاركة في السيطرةالموافقة باإل

 يكون لكل مشارك فيها حصة يشار إليهـا كمـشاريع تحـت        الترتيبات التعاقدية التي تتضمن تكوين منشأة منفصلة      
   .السيطرة المشتركة

 باسـتخدام   الموحـدة األولية   في القوائم المالية     حت السيطرة المشتركة   في المشاريع ت   المجموعة حصة   احتسابيتم  
هـذه  مـصروفات   خصوم ودخـل و    في كل من أصول و     الشركة حيث يتم تجميع حصة      ،طريقة التوحيد التناسبي  

  . مع البنود المناظرة لها في البيانات المالية للشركةالمشاريع

صة في المشاريع تحت الـسيطرة المـشتركة وفقـاً للـسياسة            تتم معالجة الشهرة الناتجة من شراء المجموعة لح       
  . المحاسبية للمجموعة المتعلقة بالشهرة

  )الشركات الزميلة (ات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكيةاالستثمار

ثيراً مهماً ولكنها ال تسيطر     التي تمارس المجموعة عليها تأ    الشركات الزميلة هي تلك الشركات أو المنشآت األخرى         
التأثير المهم هو القدرة على المشاركة فـي        . من حقوق التصويت  % ٥٠-٢٠يها، وترتبط عموماً بامتالك نسبة      عل

  .السياسات المالية والتشغيلية للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة على تلك السياسات

طبقاً لطريقة حقوق   و. وق الملكية طريقة حق وفق   التي تؤثر فيها تأثيراً مهماً     الشركاتاتها في   استثمار الشركة   تظهر
 )خسارة(يتم قيد االستثمارات عند الشراء بالتكلفة، ويتم تعديلها بعد ذلك بما يخص الشركة من صافي دخل                 الملكية،  
 الشركة في صافي    حصة لتعكس    وأرباحها الموزعة وأي تغيرات في حقوق ملكيتها، وذلك         المستثمر فيها  الشركات

 األصول غير   ضمنالموحدة  وتظهر هذه االستثمارات في قائمة المركز المالي األولية          .هار في مأصول الجهة المستث  
  األوليـة   الـدخل   في قائمـة    المستثمر فيها  الشركات )خسارة(المتداولة، ويظهر ما يخص الشركة من صافي دخل         

  .الموحدة
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  ١٠

    الزكاة  )ي
لية وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات       تقوم الشركة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة ضمن القوائم الما        

ويتم تسجيل الفروقات الناتجة عن الربط الزكوي النهائي في الفترة التـي يـتم           . مصلحة الزكاة والدخل في المملكة    
  .فيها اعتماد هذا الربط

  
   الضرائب  )ك
  

 .ضريبية المتبعة في بلدانهايتم احتساب الضريبة للشركات المستثمر فيها خارج المملكة وفقاً لألنظمة ال
  

  الضرائب المؤجلة المدينة
  

 األجنبية فقط في حالة احتمال وجـود أربـاح مـستقبلية خاضـعة              للشركاتيتم تسجيل الضرائب المؤجلة المدينة      
 ويتطلب هذا حكماً يتعلق باألداء المالي المستقبلي      . الشركاتللضريبة يمكن مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة لتلك        

    . المدينةالمؤجلة األجنبية التي قامت بإثبات الضريبة للشركة
   نهاية الخدمة مكافأة مخصص  )ل
  

 ا المعمول بهلألنظمةيمثل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مبالغ مستحقة تدفع للموظفين عند انتهاء عقود عملهم، وفقاً 
   .المملكة والدول المستثمر فيهافي 

  
  يةمعامالت العمالت األجنب  )م
  

  عملة التعامل والعرض

ة التي  م عملة البيئة االقتصادية الرئيس    يتم قياس البنود المضمنة في القوائم المالية لكل منشأة في المجموعة باستخدا           
 . يتم عرضها بالريال السعودي األولية الموحدةهذه القوائم المالية". عملة التعامل"تعمل فيها المنشأة 

  
 المعامالت واألرصدة

 أسعار الصرف الـسائدة  باستخدام القيمة  محددة النقدية وااللتزاماتألصول  لاألرصدة بالعمالت األجنبية    حويل  يتم ت 
  . الموحدة األوليةفي تاريخ قائمة المركز المالي

 غيـر المحققـة     المكاسب والخسائر  و تسوية معامالت العمالت األجنبية      عنيتم تسجيل المكاسب والخسائر الناتجة      
  . الموحدة األولية الدخلقائمة في  إلى الريال األرصدة النقدية للعمالت األجنبية تحويلنالناتجة ع

  
  )ترجمة القوائم المالية (منشآت المجموعة

  :عملة تعامل مختلفة عن عملة العرض كما يلي التي لها  المجموعةشركاتاكز المالية لكل يتم تحويل النتائج والمر
  

 .االستحواذ  في تاريخعلى أساس سعر الصرف السائد) عدا األرباح المبقاةما (تترجم بنود حقوق الملكية  •
األرباح المبقاة المترجمة في نهاية العام الماضي مضافاً إليها صـافي           : يترجم بند األرباح المبقاة كما يلي      •

لسائد دخل العام من قائمة الدخل المترجمة مطروحاً منها قيمة التوزيعات المعلنة مترجمة بسعر الصرف ا              
 .وقت إعالنها

أمـا بنـود    . استخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف خـالل الفتـرة        بدخل يتم ترجمتها    القائمة  عناصر   •
 . المكاسب والخسائر المهمة فتترجم على أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثها

انت ذات أهمية    إذا ك  المساهمين ضمن حقوق    في بند مستقل  كل فروقات تحويل العملة الناتجة يتم تسجيلها         •
 .نسبية

وعند بيع هذه المنشآت جزئياً أو التخلص منها فإن الفروقات التي سبق تسجيلها ضمن حقوق المساهمين يتم إثباتها                  
  .في قائمة الدخل كجزء من مكاسب أو خسائر البيع

  



  تصاالت السعوديةشركة اال

     )شركة مساهمة سعودية(
  )غير مراجعة(م ٢٠٠٨ مارس ٣١ في المنتهية  أشهر الثالثةلفترةالموحدة   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

  ١١

  االلتزامات المحتملة  )ن
  

كد فقط بوقوع أو عدم وقوع حـدث أو أحـداث            ينشأ من أحداث سابقة ووجوده سيتأ      قدهو التزام   االلتزام المحتمل   
بسبب أنه ليس مـن     مستقبلية غير مؤكدة ليست ضمن السيطرة الكاملة للمجموعة، أو هو التزام حالي غير مسجل               

اس مبلغ االلتزام بموثوقية  قيوفي حالة عدم إمكانية.  للموارد سيكون مطلوباً لتسديد االلتزام خارجاًالمحتمل أن تدفقاً
  . تفصح عنها في القوائم المالية األولية الموحدةهاال تقوم المجموعة بتسجيل االلتزامات المحتملة لكنن إف كافية

  
    الرسوم الحكومية )س

 استخدام خدمات االتصاالت بما في ذلك      تقديم مقابل حقوق    المجموعةالمترتبة على    الرسوم الحكومية التكاليف     تمثل
  .قاق في الفترات ذات الصلة ويتم إثباتها كاستح.الطيف الترددي

  
    الخارجية الشبكات استخدامرسوم   )ع

 عمـالء مكالمـات   ومحلية متعلقة ب  ت أجنبية   اتصاالتكاليف الربط بشبكات    الخارجية   الشبكات   استخدامتمثل رسوم   
    . تنفيذ المكالمات ذات الصلة ويتم إثباتها في فترات.المجموعة

    المصروفات اإلدارية والتسويقية  )ف
جل المصروفات اإلدارية والتسويقية كمصروفات عند حدوثها إذا لم يتسن تحديد الفترات المستفيدة منها، أما إذا                تس

    .ذات الصلة أمكن تحديد الفترات المستفيدة فيتم تحميلها على الفترات
    ربح السهم )ص

لفترة الماليـة   الدخل ل صافي  ة و الدخل من العمليات التشغيلي   يتم احتساب عائد السهم من األرباح على أساس قسمة          
  .القائمة خالل الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  
  األصول غير الملموسة -٣
  

وشركة القابضة   الشهرة الناتجة من شراء حصص الشركة في مجموعة بيناريانج           تتضمن األصول غير الملموسة   
 في تـاريخ     القابضة  المالية لمجموعة بيناريانج    القوائم المسجلة في إن تي إس إضافة لنصيب الشركة من الشهرة         

      .االستحواذ
 الحتساب الـشهرة الناتجـة عـن         استخدام القيمة العادلة لصافي األصول في تاريخ الشراء        تتمكن الشركة من  لم  

 مجموعـة   تـتمكن كما لـم    من شركة إن تي إس      % ٥١والقابضة  من مجموعة بيناريانج    % ٢٥ على   هااستحواذ
استخدام القيمة العادلة لصافي األصول في تاريخ الشراء الحتساب الـشهرة الناتجـة عـن               ابضة من   القبيناريانج  

 القيمة العادلة قبـل     االنتهاء من التقارير الخاصة بتحديد    لعدم    نظراً من مجموعة ماكسيس  % ١٠٠استحواذها على   
 ١١ التي تمت فـي      مال عملية االستحواذ  إصدار القوائم المالية األولية الموحدة بسبب قصر الفترة المتاحة بعد اكت          

 ة بعد إكتمال الدراسة الخاصة بهـا،      م استخدام القيمة العادلة لصافي األصول لتحديد الشهر       توسي. م٢٠٠٧سبتمبر  
     .ة للشهرةيالً في المبالغ المسجلوقد يترتب على ذلك تعد

  :والشركات المستثمر فيها هي
  ليزيا ما- جي إس إم القابضة بيناريانجمجموعة 

 تعمـل و.  الماليزية  القابضة مجموعة ماكسيس من  % ١٠٠بيناريانج الماليزية شركة استثمارية قابضة تمتلك       
 في هذا   ولديها استثمارات ، في قطاع االتصاالت المتنقلة في ماليزيا     ) ذات مسئولية محدودة  (شركة ماكسيس   

) إن تـي إس   (مـن شـركة     % ٤٤ وتمتلك  شركة ماكـسيس نـسبة         .ندونيسياالمجال في كل من الهند وإ     
  .م٢٠٠٧في سبتمبر شركة بيناريانج من % ٢٥ حازت الشركة على نسبة .اإلندونيسية

  



  تصاالت السعوديةشركة اال

     )شركة مساهمة سعودية(
  )غير مراجعة(م ٢٠٠٨ مارس ٣١ في المنتهية  أشهر الثالثةلفترةالموحدة   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

  ١٢

   اندونيسيا- إن تي إس
وقـد  بتقنية الجيل الثالث في اندونيسيا،       على رخصة تشغيل شبكة الهاتف الجوال        شركة إن تي إس   حصلت  
شركة إن  من  % ٥١حازت الشركة على نسبة     . م٢٠٠٨ م من عا  األولالربع  في  تجارياً   بتقديم خدماتها    بدأت

      .م٢٠٠٧ في سبتمبر تي إس
    

    : كالتالياألصول غير الملموسةتفاصيل 
    )بآالف الرياالت السعودية(

  م٢٠٠٨    
  

  م٢٠٠٧  
  غير موحدة  موحدة     
  -       ٩,٩٦٥,٧٩٨  ناتجة من توحيد مجموعة بيناريانج القابضةالشهرة ال      

  -       ١,٦٨١,١٨٩   مجموعة بيناريانج القابضةفي% ٢٥ناتجة من شراء حصة لالشهرة ا
  -       ٨٥٦,٧٢٦   شركة إن تي إسفي% ٥١ناتجة من شراء حصة الشهرة ال

  ٧٢٢,٣٤٤    ٦٢٣,٥٣٥,١  أخرىتراخيص و
  ٧٢٢,٣٤٤ ١٤,١٢٧,٢٤٨ 
  

    القروض  -٤
  :وتتمثل في

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٨    

  
  م٢٠٠٧  

  غير موحدة  موحدة     
  -       ١,٠٩٠,٩٤٣  قصيرة األجل      

         -       ١٢,٨٩٩,٧٦١  طويلة األجل
  ١٣,٩٩٠,٧٠٤      -           
  بيناريانج 

 كما في    مليون ريال  ٢,٣٣٢، ومن التسهيالت البنكية مبلغ       مليون ريال  ٥,٦٥٩ الصكوك نصيب المجموعة من  يبلغ  
 لمجموعة ماكسيس   تمويل عملية االستحواذ على األسهم المتداولة     ت الصكوك في    استخدمم، وقد   ٢٠٠٨ مارس ٣١
    %.١٠٠ فيها إلى  مجموعة بيناريانج القابضةملكيةقابضة الماليزية بما يرفع نسبة ال

  الشركة
 مـدة   أساس المرابحة من عدة بنوك محلية،     م على تسهيالت تمويل على      ٢٠٠٧حصلت الشركة خالل الربع الثالث      

  . مليون ريال٦,٠٠٠م مبلغ ٢٠٠٨ مارس ٣١ وتبلغ قيمة التسهيالت المستخدمة كما في ، شهرا٦٠ًيل التمو
    

  الرسوم الحكومية  -٥   
  : الرسوم الحكومية للفترةفيما يلي تفاصيل

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٨٢٠٠      

  
  م٧٢٠٠     

  غير موحدة   موحدة      
  ١,١٧٩,٩٨٣  ١,١٥٣,٧٠٦  الشركة

          -            ٦٤,٣٢٩  باقي شركات المجموعة
  ١,١٧٩,٩٨٣  ١,٢١٨,٠٣٥  

  



  تصاالت السعوديةشركة اال

     )شركة مساهمة سعودية(
  )غير مراجعة(م ٢٠٠٨ مارس ٣١ في المنتهية  أشهر الثالثةلفترةالموحدة   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

  ١٣

       وااللتزامات المحتملةالتعهدات  -٦ 
    التعهدات  

 جوهريـة  متعلقة بمـصروفات رأسـمالية       تعهدات في   ممارسة نشاطها االعتيادي    خالل المجموعةتدخل    )أ(
المـصروفات الرأسـمالية     تعهـدات بلغت  . بكة بمشروعات توسعة الش   يتعلقفيما  وبصورة أساسية   

  .ليون ريالم ٢,١٦٥  حواليم٢٠٠٨ مارس ٣١  كما فيالقائمة
 يجار تشغيلية تنتهـي فـي      بموجب تعهدات إ   المجموعة في عمليات    يتم استئجار أراضٍ ومبانٍ الستخدامها    ) ب( 

الربـع  يجار التشغيلية خالل    وقد بلغ إجمالي مصروفات اإليجار بموجب عقود اإل       . تلفةتواريخ مستقبلية مخ  
 . مليون ريال٣٧ مبلغ م٢٠٠٨ األول

  
  االلتزامات المحتملة

ال و.  إلجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومطالبـات أخـرى        ممارسة نشاطها االعتيادي  خالل   المجموعة تتعرض
  األوليـة  ي القوائم المالية   المبينة ف  المالي أو نتائج عملياتها    المجموعة مركزتأثير جوهري على    لها  يتوقع أن يكون    

  .الموحدة
  المعلومات القطاعية  -٧

  
يهدف معيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى اإلفصاح عن معلومات تفصيلية 

على نتائج أعمال عن نتائج كل قطاع من القطاعات التشغيلية الرئيسة، األمر الذي ال ينتج عن عدم الوفاء به تأثير 
 . الشركة ككل

  
وفي إطار تنظيم قطاع االتصاالت الذي بدأ يتسارع مؤخراً، والذي نتج عنه تحوالت هامة في تحديد وتقسيم قطاعات 
تقديم خدمات االتصاالت، وبسبب تزايد متطلبات المنافسة وتوجه الشركة االستراتيجي إلى رفع الكفاءة التشغيلية، 

م بإعتماد هيكل جديد لقطاعاتها يختلف عن الهيكل السابق مما يتطلب معلومات قطاعية ٢٠٠٦قامت الشركة في عام 
  .تختلف أسسها جوهرياً عن المتطلبات السابقة

  
  األحداث الالحقة -٨

  
توزيـع  ) م٢٠٠٨ أبريـل    ٢٠الموافق  (هـ  ١٤٢٩ ربيع الثاني    ١٤األحد   مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد يوم        أقر

    .  ريال عن كل سهم١,٠٠م بواقع ٢٠٠٨ مليون ريال عن الربع األول من عام ٢,٠٠٠مقدارها أرباح أولية 
مدة التمويل وتبلغ  بنوك محلية، م على تسهيالت تمويل على أساس المرابحة من عدة٢٠٠٨حصلت الشركة في أبريل 

ل عملية االستحواذ علي حصة   لتموي م٢٠٠٨خالل شهر أبريل     مليون ريال    ٩,٥٠٠وقد تم استخدام مبلغ     .  شهراً ١٢٠
  .من شركة أوجيه لالتصاالت% ٣٥تبلغ 
  

   إعادة التصنيف-٩
  

م لتتماشى مع التـصنيف المـستخدم       ٢٠٠٧ مارس ٣١ للفترة المنتهية في     أرقام المقارنة لقد تم إعادة تصنيف بعض      
  .م٢٠٠٨ مارس ٣١للفترة المنتهية في 

  
  

    


