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       شركة االتصاالت السعودية

                              )شركة مساهمة سعودية(

   م٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في تهية المنلسنةل الموحدة فهرس القوائم المالية

  

   الحساباتراقبيمتقرير 

  الموحدةالمركز المالي قائمة 

  الموحدةالدخل قائمة 

  الموحدة التدفق النقديقائمة 

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

  الموحدة  القوائم المالية حولاتإيضاح

  الصفحة

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٢٨ – ٧  
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  ٣

  )شركة مساهمة سعودية(  السعودية االتصاالتشركة

 م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١في  كما الموحدة  المركز الماليقائمة

  )بآالف الرياالت السعودية(

  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  اإليضاح  
  )غير موحدة(  )موحدة(    األصول
        : المتداولةاألصول

  ٢,٩٠٩,٣٢١  ٧,٦١٨,١٢٨  ٣  النقد وما يماثله
  ٥,٥٩٩,٠٠٠  -       ٤  يرة األجلاالستثمارات قص

  ٣,٩٣٨,٦٣٩  ٤,٩٧٢,٩٨٨  ٥  حسابات المدينين، صافي
  ١٤٩,٧٠٠  ٣٦٧,٦٧٥  ٦  صافي، المخزون

       ٧٦٥,٦٢٢   ٠١٨,٦٤٤,١  ٧   مقدماً واألصول المتداولة األخرىةالمدفوعالمصروفات 
   ١٣,٣٦٢,٢٨٢  ٩٧٧,٤٣٥,١٣    األصول المتداولةإجمالي 

        :تداولة الم غيراألصول
  ٣٠,١٢٨,٣٨٣  ٣٤,٣٦٩,٢٩٧  ٨  الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي

  ٧٣١,٧٦٦  ١٣,٨٥٥,٥٧٤  ٩  ، صافياألصول غير الملموسة
  ١,١٤٠,١٥٩  ٢,٤٠٦,٦٢٥  ١٠  االستثمارات

       ٧٥٩,١٨٣    ٢٠٢,٣١٥,٤  ١١  األصول غير المتداولة األخرى
   ٧٥٩,٤٩١,٢٣  ٥٤,٨٣٣,٨١١     غير المتداولةاألصولإجمالي 

  ٤٦,١٢١,٧٧٣  ٦٨,٨١١,٢٤٦    األصولإجمالي 

         الملكية وحقوق الخصوم

        :الخصوم المتداولة
  ١,٩٥٩,٩٣٧  ٣,٠٨٢,٠٨٠  ١٢  حسابات الدائنين

  ٦٥,٠٠٦  ٥٦,٨٦٠  ١٣  توزيعات أرباح مستحقة
  ٢,٣٥٥,٢١٥  ٦,١٦٠,٤٤٣  ١٤  األرصدة الدائنة األخرى
  ٣,٧٤٩,٢٧٧  ٥,٥٨٦,٧٢٢  ١٥  ة المصروفات المستحق
   ١,٣٩٤,٠٢٨  ١,٧٧٣,١٠٧     الجزء المتداول– اإليرادات المؤجلة

          -            ٥٦٠,٤٤٨  ١٦  القروض
  ٩,٥٢٣,٤٦٣  ١٩,٦٦٠٢,١٧    الخصوم المتداولة إجمالي

        :الخصوم غير المتداولة
  ٦٢٣,٥٦٩  ٤٣٧,٢٤٠    اإليرادات المؤجلة

  -       ١٣,٠١٩,٣٠٣  ١٦  القروض
    ١,٨٢٠,٤٠٢   ١,٩٣٢,٢٩٧  ١٧  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

            -            ٣١٠,٨٦٤    األرصدة الدائنة األخرى
    ٢,٤٤٣,٩٧١  ١٥,٦٩٩,٧٠٤    الخصوم غير المتداولة إجمالي

  ١١,٩٦٧,٤٣٤  ١٩,٣٦٤٩,٣٢    الخصوم إجمالي
        الملكيةحقوق 

       :حقوق المساهمين
  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٨  المصرح به، المصدر والقائمرأس المال 
  ٥,٨١٨,٤٥٨  ٧,٠٢٠,٧١٠ ١٩  النظامي االحتياطي
  ٨,٣٣٩,٢٢٣  ٨,٦٥٨,٧٠٤   المبقاةاألرباح 

  -        ١٩٦,٨٣٩   فروق ترجمة القوائم المالية
         )٣,٣٤٢(           -       ١٠  خسارة غير محققة من االستثمارات األخرى

  ٣٤,١٥٤,٣٣٩  ٣٥,٨٧٦,٢٥٣   ي حقوق المساهمينإجمال
           -              ١٥,٦٢٩   حقوق األقلية

   ٣٤,١٥٤,٣٣٩   ٣٥,٨٩١,٨٨٢   الملكية حقوق إجمالي

  ٤٦,١٢١,٧٧٣  ٦٨,٨١١,٢٤٦    الملكية وحقوق الخصوم إجمالي
  .الموحدة مالية ال يتجزأ من هذه القوائم ال جزءا٣١ً -  ١ات المرفقة من اإليضاح تعتبر



  

  ٤

  )شركة مساهمة سعودية( تصاالت السعوديةشركة اال

  م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في للسنة المنتهية الموحدة  الدخلقائمة

  )بآالف الرياالت السعودية(
   

  اإليضاح
  
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  )غير موحدة(  )موحدة(    اإليرادات التشغيلية

  ٢٢,٦٣٠,٧٩٧  ٢٥,١٦٤,٧٢٥    الخطوط الالسلكية  
   ٩,٧٦٢,٧٧٤   ٢٩٣,٠٨٢,٩    الخطوط السلكية  

  ٣٢,٣٩٣,٥٧١  ٨٠٧,٣٤,٤٥٧  ٢٠  اإليرادات التشغيلية إجمالي

        المصروفات التشغيلية

  )٤,٤٤٦,١٦٩(  )٤,٨٢٥,٠٠٢(  ٢١  الرسوم الحكومية  
  )٣,٨٠٩,٦٦٢(  )٤,٤٢٦,٦٦٦(    الخارجيةستخدام الشبكات ارسوم   
  )٤,٢٨٣,٧٥٨(  )٤,٢٧٤,٥٩٧(  ٢٢  تكاليف الموظفين  
  )٣,٨٣٥,٧٩٢(  )٤,٠٩٨,٢٨٧(  ٩ ، ٨   واإلطفاءستهالكاال  
  )١,٩٣٢,٤١٢(  )٢,٤٤٢,٤٧٢(  ٢٣   والتسويقيةداريةالمصروفات اإل  
    )٤٣٧,٦٣٣,١(   )٨٨٢,١,٧٧٢(    اإلصالح والصيانة  
  )١٩,٧٤٥,٤٢٦(  )٨٣٩,٩٠٦,٢١(    جمالي المصروفات التشغيليةإ

  ١٢,٦٤٨,١٤٥  ٦١٧,٩٠١,١٢   تشغيليةالدخل من العمليات ال

        والمصروفات األخرىاإليرادات

  )٥٠٠,٠٠٠(  )٥٤٧,٥٨٠(    التقاعد المبكرتكلفة برنامج   
  ٤١٦,٦١٣  ٣٣٣,١٤٥  ١٠، ٤، ٣  العوائد  
  ١٠١,٦٣١  ٣٠,٥٦١  ١٠  أرباح االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية  
       ٧٥,٠٨٩٤        ١٢,١٨٦  ٢٤  ، بالصافيأخرى  

       ٤٩٣,٣٣٣    )١٧١,٦٨٨(    اإليرادات والمصروفات األخرىصافي 

 ١٣,١٤١,٤٧٨ ١٢,٤٤٦,٢١٣    قبل حقوق األقلية والزكاة والضرائبصافي الدخل

             -               ٢,١٧١    حقوق األقلية  

 ١٣,١٤١,٤٧٨ ١٢,٤٤٨,٣٨٤    قبل الزكاة والضرائبصافي الدخل

    )٣٤٢,٥٧٦( )٣٨٤,٦٣١(  ٢٥   مخصص الزكاة  
             -            )٤٢,٠٢٠(      مخصص الضرائب

  ١٢,٧٩٨,٩٠٢  ٠٢١,٧٣٣,١٢    صافي الدخل

  ٦,٤٠       ٦,٠١         ربح السهم األساسي بالريال السعودي
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  ٥

  )شركة مساهمة سعودية( شركة االتصاالت السعودية

  م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في  المنتهيةللسنةالموحدة ئمة التدفق النقدي اق

  )بآالف الرياالت السعودية(
  

  التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
  م٢٠٠٧    
  )موحدة(    

  م٢٠٠٦    
  )حدةغير مو(  

  ١٢,٧٩٨,٩٠٢  ١٢,٠٢١,٧٣٣  صافي الدخل
      :من األنشطة التشغيليةالمحصل تسوية صافي الدخل مع صافي النقد 

  ٣,٨٣٥,٧٩٢  ٤,٠٩٨,٢٨٧   واإلطفاءاالستهالك
  ٤٣٥,٦٠٢  ٥٢٣,٠٥٥  مصروف الديون المشكوك في تحصيلها

  )١٠١,٦٣١(  )٣٠,٥٦١(  أرباح االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية
  )١٢,٦٠٠(  ١٥,٨٦٨  استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات/ بيع) مكاسب(خسائر 
  ٢,٤٥٠  ٣,٣٧٥  ات األخرى االستثماربيع/  استبعادخسائر

  )٢٤,٠٥٧(  -       مخصص أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

      :التغير في
  )٧٥٠,٦٠٧(  )١,٥٥٧,٤٠٤(  حسابات المدينين

  ٣,٥٨٨  )٢١٧,٩٧٥(  المخزون
  )٢٩٢,٢٢١(  )٢٥٣,٠٢٢(   مقدماً واألصول المتداولة األخرىةالمدفوعالمصروفات 

  )٢٤٣,٨٢٨(  )٣,٤٤٣,١٣٢(  األصول غير المتداولة األخرى
  )٦٤٦,٠٣٨(  ١,١٢٢,١٤٣  حسابات الدائنين

  ٢١٩,٧١٩  ٤,١١٦,٠٩٢      األرصدة الدائنة األخرى
  ٥٧٢,٥٤٣  ١,٨٣٧,٤٤٥  المصروفات المستحقة 

  )١٣٢,٨٤٨(  ١٩٢,٧٥٠  ت المؤجلةاإليرادا
       ٢٠٧,٨٦٢       ٨٩٥,١١١  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  ١٥,٨٧٢,٦٢٨  ٤٠,٥٤٩٥,١٨   من األنشطة التشغيليةي المحصل النقد التدفقصافي

      يةالستثمارالتدفق النقدي من األنشطة ا
  )٣,٣٩٢,٧١٣(  )٨,٣٣٤,٧٧٠(  المصروفات الرأسمالية
  )١,٩٠٤,٠٠٠(  ٥,٥٩٩,٠٠٠  ألجلاستثمارات قصيرة ا

  -       )١٢,٨٤٦,١١٦(  األصول غير الملموسة
  )١٦٤,٧٠٠(  )١,٣٧١,٧٠٣(  اتاالستثمار

  ١٨,٢٠٩  ١٧,٢٢٤  المستلم من أرباح االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية
  ٩٧,٥٥٠  -       المتحصل من بيع االستثمارات األخرى

        ١٩,٧٦٩          ١٧,٣٨٩  منشآت والمعداتالمتحصل من بيع الممتلكات وال
  )٥,٣٢٥,٨٨٥(  )١٨,٩٧٦٩,١٦(  المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد

      التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
  )١١,٦٤٢,٢٤٣(  )١٠,٥٠٨,١٤٦(  توزيعات أرباح مدفوعة

               -       ١٣,٥٧٩,٧٥١  القروض، بالصافي
              -           ١٥,٦٢٩  قليةحقوق األ

  )١١,٦٤٢,٢٤٣(  ٠٨٧,٢٣٤,٣   األنشطة التمويلية)المستخدم في( /النقد المحصل منصافي 

  )١,٠٩٥,٥٠٠(  ٤,٧٠٨,٨٠٧   في النقد وما يماثله)النقص (صافي الزيادة
   ٤,٠٠٤,٨٢١   ٢,٩٠٩,٣٢١  السنةبداية النقد وما يماثله في 
  ٢,٩٠٩,٣٢١  ١٢٨٨٧,٦١,  السنةنهاية النقد و ما يماثله في 

  
       -                   ١٩٦,٨٣٩                                        فروق ترجمة القوائم المالية: بند غير نقدي  

 

  .الموحدة  ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءاً ٣١ - ١ات المرفقة من إليضاح اتعتبر



  

 ٦

  

  )شركة مساهمة سعودية( ةشركة االتصاالت السعودي

  م ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  الملكية التغيرات في حقوق قائمة

  )بآالف الرياالت السعودية(

  
  المبقاةاألرباح   النظامياالحتياطي   رأس المال  اإليضاح

فروق ترجمة 

  القوائم المالية
  حقوق األقلية

 غير محققة من خسارة

  الملكيةقوق جمالي حإ  االستثمارات األخرى

  ٣٢,٨٥٥,٤٣٧  )٣,٣٤٢(  -  -  ١٣,٣٢٠,٢١١  ٤,٥٣٨,٥٦٨  ١٥,٠٠٠,٠٠٠    م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ الرصيد في

  ١٢,٧٩٨,٩٠٢  -  -  -  ١٢,٧٩٨,٩٠٢  -           -    صافي الدخل

  )١١,٥٠٠,٠٠٠(  -  -  -  )١١,٥٠٠,٠٠٠(  -           -  ١٣توزيعات أرباح                        

 -          -  -  -  )٥,٠٠٠,٠٠٠(  -           ٥,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  المحول لرأس المال

  -          -  -  -  )١,٢٧٩,٨٩٠(  ١,٢٧٩,٨٩٠  -  ١٩المحول لالحتياطي النظامي            

  ٣٤,١٥٤,٣٣٩  )٣,٣٤٢(  -  -  ٨,٣٣٩,٢٢٣  ٥,٨١٨,٤٥٨  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠    م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ الرصيد في

  ١٢,٠٢١,٧٣٣  -  -  -  ١٢,٠٢١,٧٣٣  -           -    صافي الدخل

  )١٠,٥٠٠,٠٠٠(  -  -  -  )١٠,٥٠٠,٠٠٠(  -           -  ١٣توزيعات أرباح                        

  -          -  -  -  )١,٢٠٢,٢٥٢( ١,٢٠٢,٢٥٢  -  ١٩المحول لالحتياطي النظامي            

  ٣,٣٤٢  ٣,٣٤٢  -  -  -           -           -  ١٠  استبعاد االستثمار

 ١٩٦,٨٣٩  -  -  ١٩٦,٨٣٩  -           -           -    فروق ترجمة القوائم المالية

  ١٥,٦٢٩  -  ١٥,٦٢٩  -  -           -           -                             حقوق األقلية

  ٣٥,٨٩١,٨٨٢  -  ١٥,٦٢٩  ١٩٦,٨٣٩  ٨,٦٥٨,٧٠٤  ٧,٠٢٠,٧١٠  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠    م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ الرصيد في

  

  . ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزءا٣١ً - ١ات المرفقة من إليضاح اتعتبر



  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
  م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في الموحدة للسنة المنتهية  القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

٧  

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

الذي قضى بتحويل قطاع البـرق والهـاتف       )م١٩٩٨ أبريل     ٢١الموافق   (هـ١٤١٨ ذو الحجة    ٢٤ تاريخب ٣٥/م
فنيـة  مكانياتـه ال 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 واإلدارية إلى الشركة    ٢٠الموافـق    (هـ
بالكامـل    مملوكة في حينه الشركة  وقد كانت   ). النظام األساسي (عتمد نظام الشركة األساسي     ا الذي   )م١٩٩٨أبريل  

هـ ١٤٢٣ رجب   ٢ بتاريخ   ١٧١مجلس الوزراء رقم    وبموجب قرار   . )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   ١٠١٠١٥٠٢٦٩ري رقـم    حصلت الشركة على سجلها التجـا     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          
  :كالتاليتفاصيل هذه االستثمارات ". المجموعة"
  

  المعالجة  نسبة الملكية  إسم الشركة
أول  (الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتـصاالت           
   المملكة- ) نت

  
١٠٠%  

  
  طريقة التوحيد

 طريقة التوحيد %٥٠   المملكة-  شركة تجاري السعودية
  طريقة التوحيد التناسبي  %٢٥   ماليزيا–مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 

  طريقة التوحيد التناسبي  %٥١  اندونيسيا –إن تي إس 
 -  )عربـسات (المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية     

  طريقة حقوق الملكية  %٣٦,٦٦  المملكة
 طريقة حقوق الملكية %٤٥,٧٢   المملكة-  الشركة العربية للكوابل العربية المحدودة

  )تحدد الحقاً(  %٢٦   الكويت-  المتنقلة الثالثةالتصاالت شركة ا
  

الجيل الثاني   ( سلسلة من خدمات االتصال تشمل خدمات الهاتف الجوال        تتمثل األنشطة الرئيسة للمجموعة في توفير     
البيانـات  نقـل   وخـدمات المعطيـات ك    البرق  والتلكس  و دوليةخدمات الهاتف الثابت محلية وداخلية و     و )والثالث

  .  والتجارة االلكترونيةوخدمات اإلنترنتالخطوط المؤجرة و

  )أول نت (شركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالتال
    

م، وتعمل فـي    ٢٠٠٢في أبريل   ) ذات مسئولية محدودة  (تم تأسيس الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت        
 . تقديم خدمات اإلنترنت وتشغيل مشاريع االتصاالت ونقل ومعالجة المعلومات

  شركة تجاري السعودية
    

م بغـرض إنـشاء وتـشغيل وإدارة        ٢٠٠٦في نوفمبر   ) ذات مسئولية محدودة  (اري السعودية   تم تأسيس شركة تج   
  . األسواق والمنصات االلكترونية وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالتعامالت التجارية االلكترونية

  
  
  



  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
  م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في الموحدة للسنة المنتهية  القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

٨  

   ماليزيا-مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 
وتعمل شـركة   . من مجموعة ماكسيس القابضة الماليزية    % ١٠٠متلك  بيناريانج الماليزية شركة استثمارية قابضة ت     

ولديها استثمارات في هذا المجال في كل ، في قطاع االتصاالت المتنقلة في ماليزيا) ذات مسئولية محدودة(ماكسيس 
لى حازت الشركة ع  . اإلندونيسية) إن تي إس  (من شركة   % ٤٤وتمتلك  شركة ماكسيس نسبة      . من الهند وإندونيسيا  

  .م٢٠٠٧من شركة بيناريانج في سبتمبر % ٢٥نسبة 
  

   اندونيسيا-إن تي إس 
حصلت شركة إن تي إس على رخصة تشغيل شبكة الهاتف الجوال بتقنية الجيل الثالث في اندونيسيا، ويتوقـع أن                   

إن تي إس   من شركة   % ٥١حازت الشركة على نسبة     . م٢٠٠٨تبدأ بتقديم خدماتها تجارياً في الربع األول من عام          
   .م٢٠٠٧في سبتمبر 

  
  عربسات

    
توفر عربسات عدداً   و. م١٩٧٦من قبل الدول األعضاء في الجامـعة العربــية في أبريل           المؤسسةهذه   إنشاءتم  

ضافة إلى كافة القطاعات الرسمية والخاصة في نطاق تغطيتها وبصورة أساسية           إمن الخدمات لهذه الدول األعضاء      
    .منطقة الشرق األوسط

، بث تلفزيـوني، بـث      )صوتية، نقل بيانات، فاكس وتلكس    (ية  قليمالخدمة الهاتفية اال  :  حالياً تشمل الخدمات المقدمة  
  .عات على أساس سنوي أو شهرية الخدمة وتأجير ِساستعادقليمي، خدمات إذاعي إ

  الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة  
    

كيبل  م بغرض إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل٢٠٠٢ية المحدودة في سبتمبر تم تأسيس الشركة العربية للكوابل البحر
وقد بدأ النشاط التشغيلي . بحري يربط بين المملكة وجمهورية السودان لتمرير االتصاالت بينهما وأي دول أخرى

  . م٢٠٠٣للشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة اعتباراً من شهر يونيو 

  الكويت - قلة الثالثةشركة االتصاالت المتن
 البالغ      بالكويت المتنقلة الثالثة االتصاالت  من رأسمال شركة    % ٢٦ نسبة    على م٢٠٠٧ ديسمبر الشركة في    حازت
وسيتم تصنيف االستثمار   .  بالمقابل  مليون ريال  ٣,٤٢٢ دفع مبلغ م  ٢٠٠٨في يناير    مليون دينار كويتي، وقد تم       ٥٠

  .إلجراءات النظاميةضمن الفئة المالئمة بعد اكتمال ا
  

 السياسات المحاسبية الهامة -٢
    

وتتضمن القوائم المالية   .  المتعارف عليها في المملكة    وفقاً لمعايير المحاسبة  المرفقة  الموحدة   القوائم المالية    تم إعداد 
  ديـسمبر  ٣١  المنتهية فـي   للسنةللمجموعة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة          

  .م٢٠٠٧
  

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

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

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

  
  :في ما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية
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٩  

  فترة القوائم المالية )  أ
  . كل عام ميالدي في أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من للمجموعةلمالية تبدأ السنة ا

  
  إثبات اإليرادات  )ب
  

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

   .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
تتكون اإليرادات الالسلكية بصورة رئيسية من خدمات الهاتف الجوال والتجـوال الـدولي والمحلـي،                •

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

تم دراسة المعالجة المحاسبية الحالية للنسبة الممنوحة لموزعي البطاقات مسبقة الدفع وعلى ضوئها تم               •
 .لي بدالً عن اإلجما اعتبار تلك النسبة كخصومات وسجلت اإليرادات بالصافي

  
  النقد وما يماثله  )ج
  

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

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

    . المتعلق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
    مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )هـ

 بدراسة حسابات المدينين لتكوين المخصصات الالزمة لمواجهة المشكوك فـي تحـصيله منهـا،               المجموعةتقوم  
وفئـة  ) الـخ ... جوال، خطوط ثابتة، تلكس، تسويات دولية،       (ى عند تكوين المخصص نوع الخدمة المقدمة        ويراع

    . في تحصيل الديون السابقة والحالة االقتصادية العامةالمجموعةوالعمر الزمني للدين، وخبرة العميل 
  المخزون  )و
  

 ومستهلكات، باسـتخدام متوسـط      ر وقطع غيا  ن كوابل الذي يتكون بشكل أساسي م     ،يتم تسجيل المخزون   •
 مـن أصـول     أساسياًيتم تسجيل بنود المخزون التي تعتبر جزءاً        .  من المخصصات  فالتكلفة المرجح صا  

الشبكة، مثل المعدات االحتياطية للطواريء التي ال يمكن نقلها من المقـسم، ضـمن بنـود الممتلكـات                  
 عن رفع كفـاءة وتوسـعة       مسئولال المقاولعهدة  وتسجل بنود المخزون الموجودة في      .  والمعدات والمنشآت

 . "األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ"  الشبكة ضمن
 بتكوين مخصص للمخزون المتقادم والبطيء الحركة وذلك بنـاًء علـى دراسـة حركـة                المجموعةتقوم   •

خصص وعندما يكون هذا اإلجراء غير عملي، يتم تكوين الم        .  الرئيسية صنافالمخزون بشكل منفصل لأل   
 الفردية التي صناف المخزون، على أن يراعى التأكد من أن األأصنافعلى أساس مجموعات أو فئات من 

    .قد تتطلب خفضاً جوهرياً في القيمة تم أخذها في االعتبار عند تكوين المخصص
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١٠  

    واالستهالك والمعدات والمنشآتالممتلكات   )ز
 والمنـشآت نات تاريخية تفصيلية كافية لتسجيل الممتلكات       ببياقطاع 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   ٢االتصاالت إلى الشركة في     

 :يموفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التق و.وليينود
  التقويمقيمة         األراضي  -          
  ستبدال المستهلكةالتكلفة ا     والمعداتوالمنشآتالمباني  -           

  
 المجموعـة  تقتنيهـا  والمعدات التـي  والمنشآتتسجيل الممتلكات أعاله يتم ) ١(في ما عدا ما ورد في الفقرة        ) ٢(

    . التاريخية ةبالتكلف
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
علـى   القسط الثابـت     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           .يتم إثبات مصروفات اإلصالح والصيانة عند حدوثها       )٥(

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

   .  الموحدةالمباعة وتدرج المكاسب والخسائر في قائمة الدخل/ المتحصلة مع القيمة الدفترية لألصول المستبعدة
نشآت والمعدات التي يتم فيها تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية إلى           إيجارات الممتلكات والم  يتم تصنيف    )٧(

 يتم إثبات اإليجار الرأسمالي في تاريخ نشأته بالقيمة العادلة لألصل أو القيمـة              .المجموعة كإيجارات رأسمالية  
 جـزأين همـا   دفعة من دفعات اإليجار إلـى       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

  
  .يتم استهالك األصول المؤجرة بموجب إيجارات رأسمالية على مدى األعمار اإلنتاجية لألصول المستأجرة

  
    تكاليف برامج الحاسب اآللي  )ح

اليف المتعلقة ببرامج التشغيل والتطبيقات التي يتم شراؤها من المورد حينما تفي بمعـايير              يتم رسملة التك   •
ي نتـاج ية ألصل من األصول أو أن تزيد بشكل ملحـوظ العمـر اإل    نتاجالرسملة، ومنها تحسين القدرة اإل    

 . لألصل، ويتم إطفاؤها على فترة االنتفاع بها
 داخلياً إذا استوفت معايير الرسملة، ومنها تخصيص مجموعـة  يتم رسملة تكاليف برامج التشغيل المطورة  •

عمل داخلية معينة لتطوير البرامج وأن يمكن تحديد التكاليف ذات العالقة بسهولة، ويتم إطفاؤها على فترة                
 .اإلنتفاع بها
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١١  

فة برامج يتم تحميل تكاليف برامج التطبيقات المطورة داخلياً كمصروفات عند حدوثها، وإذا تعذر تحديد تكل •
أنظمة التشغيل بشكل منفصل عن تكاليف أجهزة الحاسب اآللي ذات الصلة فيتم تـسجيل بـرامج أنظمـة                  

 .التشغيل كجزء من الجهاز
 أو التعديالت أو عمليات تطوير البرامج الالحقة سواء كانت تـشغيلية أو تطبيقيـة               ضافاتتحمل تكلفة اإل   •

 .كمصروفات عند حدوثها
   .لمرتبطة ببرامج الحاسب اآللي وتكاليف تحويل البيانات كمصروفات عند حدوثهاتحمل تكاليف التدريب ا •

  األصول غير الملموسة  )ط

  الشهرة
  

وتمثل زيادة تكلفـة شـراء      . المشاريع المشتركة الشركات التابعة و  تنشأ الشهرة عند شراء حصة في         •
 وعنـدما   .تاريخ الـشراء   القيمة العادلة لصافي األصول للمشروع المشترك في         عنحصة المجموعة   

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

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

  حقوق الطيف الترددي وتراخيص الجيل الثاني والثالث
  

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

  
  الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة  )ي
  

لـى وجـود     بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت هنالك مؤشرات ع         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                
ن القيمة الممكن استردادها هبوطاً في قيمة األصل تسجل كخسارة فـي قائمـة              الزيادة في القيمة الدفترية لألصل ع     

وإذا ثبت مستقبالً زوال األسباب التي أدت إلى الهبـوط فـي قيمـة              . للفترة المالية التي تحدث فيها    الموحدة  الدخل  
 الماليـة   في الفترة   الموحدة  وتثبت كدخل في قائمة الدخل     )باستثاء الشهرة  (األصل فيتم عكس خسارة هبوط القيمة     

  .التي تحدث فيها

  اتاالستثمار  )ك

  الشركات التابعة

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

  .بفقدانها اعتباراً من تاريخ السيطرة وينتهي  للمجموعة القوائم المالية الموحدةضمنالتابعة 

   في المشاريع المشتركةاالستثمار

المشروع المشترك هو ترتيب تعاقدي تقوم بموجبه المجموعة وأطراف أخرى بنشاط اقتصادي يخضع للـسيطرة               
تراتيجية المالية والتشغيلية المتعلقة بنـشاطات المـشروع المـشترك          المشتركة وذلك عندما تتطلب القرارات االس     

  .الموافقة باالجماع من كل األطراف المشاركة في السيطرة

 يكون لكل مشارك فيها حصة يشار إليها كمـشاريع تحـت            الترتيبات التعاقدية التي تتضمن تكوين منشأة منفصلة      
   .السيطرة المشتركة
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١٢  

 باستخدام طريقـة     في القوائم المالية الموحدة     المشاريع تحت السيطرة المشتركة     في المجموعة حصة   احتسابيتم  
 مع  هذه المشاريع مصروفات  خصوم ودخل و   في كل من أصول و     الشركة حيث يتم تجميع حصة      ،التوحيد التناسبي 

  .البنود المناظرة لها في البيانات المالية للشركة

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

  ات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكيةاالستثمار
  

ثيراً مهمـاً ولكنهـا ال      التي تمارس المجموعة عليها تـأ     الشركات الزميلة هي تلك الشركات أو المنشآت األخرى         
التأثير المهـم هـو القـدرة علـى         . من حقوق التصويت  % ٥٠-٢٠وماً بامتالك نسبة    تسيطر عليها، وترتبط عم   

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

طبقـاً لطريقـة    و. طريقة حقوق الملكيـة   وفق   التي تؤثر فيها تأثيراً مهماً     الشركاتاتها في   استثمار الشركة   تظهر
يتم قيد االستثمارات عند الشراء بالتكلفة، ويتم تعديلها بعد ذلك بما يخص الشركة من صافي دخل                حقوق الملكية،   

 الشركة  حصة لتعكس    وأرباحها الموزعة وأي تغيرات في حقوق ملكيتها، وذلك         المستثمر فيها  الشركات )خسارة(
 األصول  ضمنالموحدة   االستثمارات في قائمة المركز المالي       وتظهر هذه  .ر فيها مفي صافي أصول الجهة المستث    

  الـدخل   فـي قائمـة     المستثمر فيها  الشركات )خسارة(غير المتداولة، ويظهر ما يخص الشركة من صافي دخل          
  .الموحدة

  االستثمارات األخرى
    

 تحسب القيمـة العادلـة   ، والقيمة العادلة على أساس    األوراق المالية المتاحة للبيع       االستثمار في  ليتسجيتم   •
األوراق المالية المتاحة أما . التي تتوفر لها قيمة سوقية على أساس هذه القيمةألوراق المالية المتاحة للبيع  ل

 التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة، بسبب عدم وجود سوق نشط لتبادلها أو عدم توفر مؤشرات أخرى      للبيع
ويـتم إثبـات    . العادلة للقيمة ة بموضوعية، فتكون تكلفتها هي البديل     يمكن من خاللها تحديد القيمة السوقي     
ويتم .  الموحدة في قائمة المركز الماليالملكية ضمن حقوق   مستقل بند   المكاسب والخسائر غير المحققة في    

  الموحـدة  في قائمة الـدخل    إظهار الخسائر الناتجة عن االنخفاض الدائم في القيمة العادلة ألقل من التكلفة           
 .للفترة التي يحدث فيها االنخفاض

يتم تسجيل االستثمار في األوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ االستحقاق على أساس التكلفة المعدلة بمقدار  •
ويتم إظهار الخسائر الناتجة عن االنخفاض غير المؤقت فـي          . االستنفاد في العالوة أو الخصم، إن وجدت      

 .  للفترة التي يحدث فيها االنخفاض الموحدة قائمة الدخلالقيمة العادلة عن تكلفتها ضمن
خالل الفترة التي تحدث فيهـا،       الناتجة عن بيع األوراق المالية المتاحة للبيع         والخسائرسب  االمكيتم إثبات    •

  . تم إثباتها سابقاًغير محققة ويتم عكس أي مكاسب أو خسائر

  الزكاة  )ل
  

لزكاة ضمن القوائم المالية وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات          تقوم الشركة باحتساب وتسجيل مخصص ا     
ويتم تسجيل الفروقات الناتجة عن الربط الزكوي النهائي في الفترة التـي يـتم           . مصلحة الزكاة والدخل في المملكة    

  .فيها اعتماد هذا الربط
    

   الضرائب  )م
  

  .لمملكة وفقاً لألنظمة الضريبية المتبعة في بلدانهايتم احتساب الضريبة للشركات المستثمر فيها خارج ا
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١٣  

  الضرائب المؤجلة المدينة
 األجنبية فقط في حالة احتمال وجـود أربـاح مـستقبلية خاضـعة              للشركاتيتم تسجيل الضرائب المؤجلة المدينة      

 باألداء المالي المستقبلي    ويتطلب هذا حكماً يتعلق   . الشركاتللضريبة يمكن مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة لتلك        
  . المدينةالمؤجلةللمنشأة األجنبية التي قامت بإثبات الضريبة 

     نهاية الخدمة مكافأة مخصص  )ن
 ا المعمول بهلألنظمةيمثل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مبالغ مستحقة تدفع للموظفين عند انتهاء عقود عملهم، وفقاً 

   . والدول المستثمر فيهاالمملكةفي 
  
    معامالت العمالت األجنبية )س

  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 الموحدةهذه القوائم المالية". عملة التعامل"تعمل فيها المنشأة 
  

  ت واألرصدةالمعامال
 أسعار الصرف السائدة    باستخدام القيمة  محددة  النقدية وااللتزاماتألصول  لاألرصدة بالعمالت األجنبية    يتم تحويل   

  .الموحدة في تاريخ قائمة المركز المالي
  

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

  
  )ترجمة القوائم المالية ( المجموعةشركات

  :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      •

السائد دخل العام من قائمة الدخل المترجمة مطروحاً منها قيمة التوزيعات المعلنة مترجمة بسعر الصرف               
 .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

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

  
 جزئياً أو التخلص منها فإن الفروقات التي سبق تسجيلها ضمن حقوق المساهمين يتم إثباتها               الشركاتوعند بيع هذه    

  .في قائمة الدخل كجزء من مكاسب أو خسائر البيع
  
  االلتزامات المحتملة  )ع
  

ده سيتأكد فقط بوقوع أو عدم وقوع حـدث أو أحـداث             ينشأ من أحداث سابقة ووجو     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 الموحدةها بتسجيل االلتزامات المحتملة لكن ال تقوم المجموعةفإن ،افيةك

  
    الرسوم الحكومية  )ف

 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
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١٤  

    الخارجية الشبكات استخدامرسوم  )ص
 بخدمات اتـصاالت  ومحلية متعلقة   ت أجنبية   اتصاالتكاليف الربط بشبكات    الخارجية   الشبكات   استخدامتمثل رسوم   

    . تنفيذ المكالمات ذات الصلة ويتم إثباتها في فترات.لمجموعةل
    المصروفات اإلدارية والتسويقية  )ق

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  )ر
ى المتوسط المرجح لعدد األسهم     يتم احتساب عائد السهم من األرباح على أساس قسمة صافي دخل الفترة المالية عل             

  .القائمة خالل الفترة
  
  النقد وما يماثله  -٣

    
فأقل مع عـدة بنـوك        يوماً ٩٠ النقد الفائض في حسابات مرابحة لفترات استحقاق          جزء من  استثمارتقوم الشركة ب  

 إجمـالي   وبلـغ %). ٤,٤: م٢٠٠٦ (%٤,٨ م نـسبة  ٢٠٠٧عام  خالل  العوائد عليها    متوسط معدل    بلغوقد  . محلية
  ). مليون ريال١٥٤,٣: م٢٠٠٦ ( مليون ريال١٩٤,١م مبلغ ٢٠٠٧العوائد المحققة منها خالل عام 

    
 ٢١,٨مبلـغ   فـي الودائـع      الشركات التابعة والمشاريع المشتركة      إستثماراتلغ نصيب المجموعة من عوائد      بكما  

    .مليون ريال
  : مما يأتيالسنةويتكون رصيد النقد وما يماثله في نهاية  

  
    )بآالف الرياالت السعودية(

  م٢٠٠٧
  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ٢,٤٤٤,٤٩٠  ٩٤١,٠٤٢  حسابات التحصيل      

  ٣٠٢,٥٠٥  ٤,٥٣٣,٩٤٦  مرابحة قصيرة األجل
  -       ١,٧٩٤,٧١٥  ودائع قصيرة األجل
      ١٦٢,٣٢٦      ٣٤٨,٤٢٥  حسابات المصروفات

  ٢,٩٠٩,٣٢١  ٨٧,٦١٨,١٢  

  
  رة األجلاالستثمارات قصي -٤
  

 وقـد بلـغ   .  يوماً ٩٠جزء من النقد الفائض في حسابات مرابحة لفترات استحقاق تزيد عن             استثمارتقوم الشركة ب  
 وبلغ إجمالي العوائد المحققـة منهـا        .%)٥,٣: م٢٠٠٦ (%٥ م نسبة ٢٠٠٧العوائد عليها خالل عام     معدل  متوسط  

  ).مليون ريال ٢٥٤,٤: م٢٠٠٦( مليون ريال ١٠٨,٨م مبلغ ٢٠٠٧خالل عام 
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١٥  

     حسابات المدينين، صافي-٥
  :يأتيما م  ديسمبر٣١ كما في حسابات المدينين تتكون)  أ(

  
    )بآالف الرياالت السعودية(

  م٢٠٠٧
  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ٣,١٤٣,٤٤٧  ٤,٢٥٥,٠٥٢  حسابات مدينين صدرت بها فواتير      

 ١,٣٧٠,٦٣٢ ٨٩٠١,٤٥٥,   بعد لم تصدر بها فواتيرحسابات مدينين
  ٤,٥١٤,٠٧٩  ٥,٧١٠,٩٤٢  

 )٥٧٥,٤٤٠( )٧٣٧,٩٥٤(  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  ٣,٩٣٨,٦٣٩ ٤,٩٧٢,٩٨٨   

  :السنةفي ما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل 

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ٥٤٣,٩١٠  ٥٧٥,٤٤٠              يناير١الرصيد في       

  ٤٣٥,٦٠٢     ٥٢٣,٠٥٥                                )٢٣اح إيض( ضافاتاإل   
 ٩٧٩,٥١٢  ١,٠٩٨,٤٩٥  
 )٤٠٤,٠٧٢( )٣٦٠,٥٤١(  الديون المعدومة                             

      ٥٧٥,٤٤٠    ٧٣٧,٩٥٤   ديسمبر٣١الرصيد في 
ئها بإثبات إيرادات الخدمات المقدمة لبعض العمالء عند تحصيلها، عندما يكـون لـدى          تقوم الشركة منذ انشا   ) ب (

وتقوم الـشركة حاليـاً بالـسعي لتحـصيل هـذه           . الشركة درجة عالية من عدم التأكد في إمكانية تحصيلها        
: م٢٠٠٦( مليون ريال    ١٠٦م  ٢٠٠٧وقد بلغت اإليرادات غير المحصلة الخاصة بهذه الفئة لعام          . اإليرادات

    .م٢٠٠٧ السابقة لعام الثمان مليون ريال للسنوات ٢٠٧، وبمتوسط سنوي قدره ) مليون ريال١٠٤
  والدائنـة   بموجبها مقاصة األرصدة المدينة    يتم   خارجية مشغلي شبكات اتصاالت      اتفاقيات مع  المجموعةلدى    ) ج(

 مـا    ديـسمبر  ٣١ لدائنين في وا حسابات المدينين وقد بلغت المبالغ الصافية التي تظهر ضمن        . لنفس المشغل 
    :يأتي

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ٦٥٥,٠٤٤  ١,٤٣٨,٢٠٣   المدينةرصدةصافي األ      
  ٩٩١,٣٣٧  ٢,١٨٩,١٠٨   الدائنةرصدةصافي األ      

  
، )١ ( إليه في اإليـضاح رقـم   المشار١٧١من قرار مجلس الوزراء رقم      ) سابعاً(، وفقاً للفقرة    الشركةتقوم   )  د( 

 المتراكمـة المـستحقة علـى       رصدةبتسوية المبالغ المستحقة للحكومة المتعلقة بالرسوم الحكومية مقابل األ        
  .الجهات الحكومية عن خدمات االتصاالت المقدمة إلى هذه الجهات

  
  
  



  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
  م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في الموحدة للسنة المنتهية  القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

١٦  

    المخزون، صافي-٦
  :السنةفي ما يلي حركة المخزون خالل    

  
    )لسعوديةبآالف الرياالت ا(

  م٢٠٠٧
  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ١٦٣,٧٤٤  ١٥٨,٩٦٣   يناير١الرصيد في 

  ٤٦٥,٤١٩  ٧١٥,٩١٦  ضافاتاإل   
  )٤٧٠,٢٠٠(  )٤٩٢,٠٣٩(  المستخدم   
 ١٥٨,٩٦٣  ٣٨٢,٨٤٠  
   )٩,٢٦٣( )١٥,١٦٥(  مخصص المخزون   

 ١٤٩,٧٠٠ ٣٦٧,٦٧٥   ديسمبر٣١الرصيد في 
  
  ة مقدماً واألصول المتداولة األخرى  المصروفات المدفوع-٧

  : مما يأتيالمصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى تتكون   
  

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ٢٧٢,٩٠٦  ٢٩٢,١١٨  مشروع إخالء الترددات      

  ١٢٦,١٥٠ ٢١٠,٧٩٥  مدفوعات مقدمة للموردين
  -      ١٠٢,٦٢٩  ة مقدماًضرائب مدفوع

  ٥٦,٠١٩  ٧٥,٣٥٨  إيجارات مدفوعة مقدماً
راجـع  ( الجزء المتـداول     –قروض الموظفين السكنية    

  )١١اح إيض
  

٥٠,٥٩٦  
  

٥١,٤٩٨  
  ١٦٩,٠٤٨  ٤٩,٥٨٣  عوائد وذمم مستحقة

  -       ٣١,٥٥٤  ودائع مستردة
    ٩٠,٠٠١     ٢٠٦,٠١١  أخرى 

  ٧٦٥,٦٢٢ ١,٠١٨,٦٤٤ 
خالء الترددات المتفق عليه مع الجهات الرسمية بأن يتم إخالء الترددات المستخدمة لـصالح هيئـة                يمثل مشروع إ  

 مليـون ريـال مـن    ٢٥٠وقد تم خصم مبلغ . االتصاالت وتقنية المعلومات وإنشاء شبكة بديلة عن طريق الشركة     
تم تسوية المبلغ المتبقـي     وسي". األرصدة الدائنة األخرى  "تكاليف المشروع من مستحقات الحكومة وظهرت ضمن        

  ).١٤راجع إيضاح (. حال اإلنتهاء من المشروع
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
  م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في الموحدة للسنة المنتهية  القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

١٧  

  ، صافي  والمعداتوالمنشآتالممتلكات   -٨

 الرياالت بآالف(

 )السعودية

  األراضي

 والمباني

  ومعداتشبكة

  االتصاالت
 

  األخرىصولاأل
  األعمال الرأسمالية

 تحت التنفيذ

  اليـــــــــــــــجماإل

  م٢٠٠٦               م٠٠٧٢      

 غير موحدة               موحدة      

   إجمالي القيمة الدفترية
  ٥٩,٣٦٣,٧٢٧  ٦٢,١٦٩,٧٢٤  ٣,٤١٩,٧٥٦  ١,١٣٧,٨٥٣  ٤٧,٦٦٥,٨٧٤  ٩,٩٤٦,٢٤١   يناير١في 

  ٣,٣٩٢,٧١٣  ٥,٧٤٣,٩٧٥  ٥,٤٢٧,٧٦٤  ١٠١,٩٤٧  ٢١٠,٣٣٧  ٣,٩٢٧  ضافاتاإل

 -      -       )٤,٤٣٥,٨٠٣(  ١١,٠٣٤  ٣,٩٥٩,٩٤٥  ٤٦٤,٨٢٤  التحويالت
نصيب المجموعة فـي    

  أصـول  إجمالي تكلفة 

  -       ٤,٢٠٤,٧٨١  ٥٤٦,٣٣٨  ٢٠٧,٠١٥  ٣,٣٩٩,٥٨٠  ٥١,٨٤٨  الشركات المستثمر فيها

     )٥٨٧,٧٦٠(     )١٤٣,٦٦٧(        -           )٥٠,٤٩٥(      )٩٣,١٧٢(            -       االستبعادات

  ٦٢,١٦٨,٥٨٠  ٧١,٩٧٤,٨١٣  ٤,٩٥٨,٠٥٥  ١,٤٠٧,٣٥٤  ٥٥,١٤٢,٥٦٤  ٤٦٦,٨٤٠١٠,   ديسمبر٣١  فيالرصيد

  مجمع االستهالك
  ٢٨,٨٣١,١٣٧  ٣٢,٠٤١,٣٤١  -        ٨٦٢,٥٣٠  ٢٧,٠٠٦,٦٣٢  ٤,١٧٢,١٧٩   يناير١في 

  ٣,٨١٣,٨٠٨  ٣,٨٧٣,٧٧٣  -        ١٢٦,٢٤١  ٣,٤٧٥,٧٦١  ٢٧١,٧٧١   ستهالكاال
نصيب المجموعة في 

إجمالي مجمع 

شركات لاالستهالك ل

  -       ١,٨٠٠,٨١٢  -        ١٤١,٦٦٨  ١,٦٥٠,٨٢١  ٨,٣٢٣  المستثمر فيها

مخصص أعمال  

  )٣٨٩,٢٥١(  -      -        -       -       -        رأسمالية تحت التنفيذ

     )٢١٥,٤٩٧(     )١١٠,٤١٠(         -           )٥٠,٢٩٣(       )٦٠,١١٧(          -                 االستبعادات

  ٣٢,٠٤٠,١٩٧  ٥١٦٣٧,٦٠٥,         -        ١,٠٨٠,١٤٦  ٣٢,٠٧٣,٠٩٧  ٤,٤٥٢,٢٧٣   ديسمبر٣١  فيالرصيد

  ٣٠,١٢٨,٣٨٣  ٣٤,٣٦٩,٢٩٧  ٤,٩٥٨,٠٥٥  ٣٢٧,٢٠٨  ٢٣,٠٦٩,٤٦٧  ٦,٠١٤,٥٦٧  صافي القيمة الدفترية            
  

م ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١يون ريال كما في  مل٢,٣٢٦تشمل األراضي والمباني أعاله أراضٍ بقيمة   ) أ(
       ). مليون ريال٢,٢٩٩: م٢٠٠٦(

 مـايو   ٢ حويل ملكية األصول للشركة في    أعاله، ت ) ١( الملكي، المشار إليه في اإليضاح       تم بمقتضى المرسوم  ) ب(
تـم  لتي األراضي ابلغت قيمة . م، إال أن عملية تحويل الملكية القانونية لبعض األراضي ما تزال جارية        ١٩٩٨

 مليون ريال، ويجري العمل علـى نقـل         ١,٨١٣م مبلغ   ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١القانونية للشركة حتى    نقل ملكيتها   
  . ريال مليون٤٨٦ملكية األراضي المتبقية وقيمتها 

  
  األصول غير الملموسة، صافي -٩
  

  جـي إس إم    تتضمن األصول غير الملموسة الشهرة الناتجة من شراء حصص الشركة في مجموعـة بيناريـانج              
جي القابضة وشركة إن تي إس إضافة لنصيب الشركة من الشهرة المسجلة في القوائم المالية لمجموعة بيناريانج                 

      .القابضة في تاريخ االستحواذإس إم 



  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
  م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في الموحدة للسنة المنتهية  القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

١٨  

لم تتمكن الشركة من استخدام القيمة العادلة لصافي األصول في تاريخ الشراء الحتساب الـشهرة الناتجـة عـن                   
من شركة إن تي إس كما لـم تـتمكن          % ٥١ القابضة و   جي إس إم   من مجموعة بيناريانج  % ٢٥ى  استحواذها عل 

 القابضة من استخدام القيمة العادلة لصافي األصول في تاريخ الـشراء الحتـساب               جي إس إم   مجموعة بيناريانج 
ارير الخاصة بتحديد   من مجموعة ماكسيس نظراً لعدم االنتهاء من التق       % ١٠٠الشهرة الناتجة عن استحواذها على      

وسيتم استخدام القيمة العادلة لصافي األصول لتحديد الشهرة بعد         . القيمة العادلة قبل إصدار القوائم المالية الموحدة      
    . إكتمال الدراسة الخاصة بها، وقد يترتب على ذلك تعديالً في المبالغ المسجلة للشهرة

  :تفاصيل األصول غير الملموسة كالتالي
   

    )الرياالت السعوديةبآالف (
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  -       ٩,٩٦٥,٧٩٨  الشهرة الناتجة من توحيد مجموعة بيناريانج القابضة      

  -       ١,٦٨١,١٨٩  في مجموعة بيناريانج القابضة% ٢٥الشهرة الناتجة من شراء حصة 
  -       ٨٥٦,٧٢٦  في شركة إن تي إس% ٥١الشهرة الناتجة من شراء حصة 

  ٧٣١,٧٦٦  ٨٧٦,٢٢٩  تراخيص 
          -              ٤٧٥,٦٣٢  أخرى

  ٧٣١,٧٦٦ ١٣,٨٥٥,٥٧٤ 
  
  

  االستثمارات  -١٠
            :مما يأتياالستثمارات  تتكون 

  
    )بآالف الرياالت السعودية(

  م٢٠٠٧
  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
   نسبة الملكية   نسبة الملكية 

         :لة وفق طريقة حقوق الملكيةاالستثمارات المسج
 ٩٢٥,٦٤٧  %٣٦,٦٦ ٩٣٦,٤٨٩  %٣٦,٦٦ )عربسات( العربية لالتصاالت الفضائية المؤسسة  
 ٤٩,٧٧٩  %٤٤,٢٩ ٥٢,٢٧٥  %٤٥,٧٢  الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة 
  ١٤ر٧٠٠  %٥٠,٠٠       -        شركة تجاري السعودية 
   ٩٩٠,١٢٦   ٩٨٨,٧٦٤ 
        

 -        ٢٦٥,٦٢٥,١     في الصكوك االستثمار
        

نصيب المجموعة مـن االسـتثمارات األخـرى فـي          
  مجموعة بيناريانج

    
٢,٢٣٦ 

    
     - 

        
       :االستثمارات األخرى

        :محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 ١٥٠,٠٠٠   ١٥٠,٠٠٠    االستثمار في صكوك شركة سابك  
       



  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
  م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في الموحدة للسنة المنتهية  القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

١٩  

        : بالقيمة السوقية–متاحة للبيع 
             ٣٣           -         االستثمار في شركة آيكو الجديدة  
       

١,١٤٠,١٥٩   ٤٠٦,٦٢٥,٢   إجمالي االستثمارات   
إلى طريقـة التوحيـد     من طريقة حقوق الملكية    شركة تجاري السعودية  لالستثمار في    تعديل المعالجة المحاسبية  تم  

  .م٢٠٠٧لرابع بداية من الربع ا
  

  االستثمار في الصكوك
مدة التمويـل   .م٢٠٠٧ حصة المجموعة في االستثمار في الصكوك الذي قامت به إحدي شركاتها في ديسمبر          يمثل
علماً %. ٠,٤٥زائداً نسبة   " كاليبور " المعدل المتبادل بين بنوك كواال المبور       ويبلغ معدل هامش الربح     سنوات، ١٠

    .داخل المجموعةاألطراف ذات العالقة ضمن عمليات بأن هذا التمويل يدخل 
  صكوك شركة سابك

 مليـون  ١٥٠م بمبلـغ  ٢٠٠٦خالل شهر يوليو " سابك"تم شراء صكوك من الشركة السعودية للصناعات األساسية   
يعادل المعدل المتبادل بـين البنـوك الـسعودية    م، وبمعدل عائد ٢٠١١ سنوات حتى يوليو     ٥ريال وفترة صالحية    

  ريـال   مليون ٨,٣بلغ  م م ٢٠٠٧  عام وبلغت العوائد المحققة من هذه الصكوك خالل      %. ٠,٤٠زائداً نسبة   " ايبورس"
    .) مليون ريال٣,٧: م٢٠٠٦(

  االستثمار في شركة آيكو الجديدة
 ٣,٤م استبعاد رصيد االستثمار في شركة آيكو الجديدة حيث بلغت الخـسارة المحققـة               ٢٠٠٧في الربع األول    تم  

  .يالمليون ر
  

   األصول غير المتداولة األخرى -١١
  :تتكون األصول غير المتداولة األخرى مما يأتي    

  
    )بآالف الرياالت السعودية(

  م٢٠٠٧
  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
 شركة االتصاالت   من% ٢٦المقابل المالي للحصول على           

  -       ٣,٤٢١,٥٦٢  )١إيضاح راجع  ( الكويت– المتنقلة الثالثة
  ٧٠٣,٦٨٧  ٦٣٣,٤٢٩  السكنيةقروض الموظفين 
     ٥٥,٤٩٦  ٥٨,٧٤٥  مصروفات مؤجلة

         -              ٨٨,٥٧٩  أخرى
  ٧٥٩,١٨٣ ٤,٢٠٢,٣١٥   

 بالتكلفـة   وتم قيدها . م وفق الضوابط المعتمدة   ٢٠٠٥بدأت الشركة منح قروض حسنة سكنية للموظفين خالل عام          
  .م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في 

  
  
  
  
  



  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
  م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في الموحدة للسنة المنتهية  القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

٢٠  

     حسابات الدائنين-١٢
    :يأتيما م حسابات الدائنين تتكون    

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ٦٧٢,٨٥٢  ١,٠١٨,٥٦١  ) د– ٥راجع إيضاح  (الرسوم الحكومية

 ٨٦٢,١٩١  ١,١٧٨,٥٧٧  ) ج– ٥راجع إيضاح  (تسويات الشبكات الخارجية
  ٣٨٦,٨١١  ٨١١,٦١٦  تجارية

 ٣٨,٠٨٣ ٦٣,٦٨٧  رأسمالية
            -                ٩,٦٣٩  المستحق ألطراف ذات عالقة

  ١,٩٥٩,٩٣٧  ٣,٠٨٢,٠٨٠  
 

  توزيعات أرباح مستحقة-١٣
  

  : في ما يلي حركة توزيعات األرباح خالل السنة
  

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

 ٢٠٧,٢٤٩  ٦٥,٠٠٦   يناير١الرصيد في 
  -       ٣,٠٠٠,٠٠٠  م٢٠٠٦  من عامالمقر توزيعه عن الربع الرابع

 -       ٢,٥٠٠,٠٠٠  م٢٠٠٧ من عام ألولاالمقر توزيعه عن الربع 
  -        ٢,٥٠٠,٠٠٠  م٢٠٠٧ من عام المقر توزيعه عن الربع الثاني
  -        ٢,٥٠٠,٠٠٠  م٢٠٠٧ من عام المقر توزيعه عن الربع الثالث

  ٣,٠٠٠,٠٠٠  -        م٢٠٠٥ من عام الرابع الربععن يعه   المقر توز
  ٢,٥٠٠,٠٠٠ -        م٢٠٠٦ من عام الربع األولعن   المقر توزيعه 
  ٣,٠٠٠,٠٠٠  -        م٢٠٠٦ من عام الربع الثانيعن   المقر توزيعه 
       ٣,٠٠٠,٠٠٠               -        م٢٠٠٦ من عام الثالث الربععن   المقر توزيعه 

     ١١,٧٠٧,٢٤٩  ١٠,٥٦٥,٠٠٦  
  )١١,٦٤٢,٢٤٣(  )١٠,٥٠٨,١٤٦(    المدفوعات خالل السنة

            ٦٥,٠٠٦            ٥٦,٨٦٠   ديسمبر٣١الرصيد في 
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٢١  

   الدائنة األخرىرصدة األ-١٤
    

  :يأتيما  الدائنة األخرى مرصدةتتكون األ    

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٦٢٠٠

  غير موحدة  موحدة  
مـن شـركة    % ٢٦المقابل المـالي للحـصول علـى              

   الكويت-  المتنقلة الثالثةاالتصاالت 
  

٣,٤٢١,٥٦٢  
    
     -  

  ٨٦٧,٢٧٩  ١,١٨٤,٥٦٠  محتجزات الموردين
  ٢٦٠,٤١٠ ٤٣٩,٨٢٣  مخصص الضريبة المستقطعة

  ٢٩٦,٧٩٩  ٣٢٣,٧٩٤  )٢٥راجع إيضاح (مخصص الزكاة 
  ٢٨٢,٠٥٢  ٢٨٢,٠٥٢   الموظفين المعارينتسوية مستحقات

  ٢٥٠,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠  )٧راجع إيضاح (مشروع إخالء الترددات 
     ٣٩٨,٦٧٥     ٢٥٨,٦٥٢  أخرى

  ٢,٣٥٥,٢١٥  ٦,١٦٠,٤٤٣    
    راجـع (م  ٢٠٠٨ فـي شـهر ينـاير         بالكويت المتنقلة الثالثة االستثمار في شركة االتصاالت     قيمة  تم تسديد   
  ).١ إيضاح

  
    المستحقة روفات المص-١٥

  :يأتيما تتكون المصروفات المستحقة م  

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ١,٥٨٣,٦٤٩  ٢,٢٤٣,٤٤٠  رأسمالية
  ١,٠٢٩,٠٠٧  ١,٨٨٢,٩٠٨  تجارية

  ٩٣٨,٩٥٠  ٩٤٦,٧٢٩  مستحقات الموظفين
 ١٩٧,٦٧١ ١٨٤,٠٧٥  مخصص األراضي

            -          ٢٩,٥٧٠٣  أخرى
  ٣,٧٤٩,٢٧٧  ٨٦,٧٢٢٥,٥  

  
      القروض -١٦

  :وتتمثل في

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  -       ٥٦٠,٤٤٨  الجزء المتداول      

         -       ١٣,٠١٩,٣٠٣  الجزء غير المتداول
  ١٣,٥٧٩,٧٥١      -           
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     )شركة مساهمة سعودية(
  م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في الموحدة للسنة المنتهية  القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

٢٢  

   بيناريانج 
 مليون ريال كما في     ٢,٠٦٠  مبلغ البنكيةالتسهيالت  من   و  مليون ريال،  ٥,٥٢٠  الصكوك  المجموعة من  نصيبيبلغ  
 تمويل عملية االستحواذ على األسهم المتداولة لمجموعة ماكسيس         استخدمت الصكوك في  م، وقد   ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١

    %.١٠٠ى  فيها إلملكية مجموعة بيناريانج القابضةالقابضة الماليزية بما يرفع نسبة 
  الشركة

م على تسهيالت تمويل على أساس المرابحة من عـدة بنـوك محليـة              ٢٠٠٧حصلت الشركة خالل الربع الثالث      
%. ٠,٢٥زائداً نسبة " سايبور" ويبلغ معدل هامش الربح ، شهرا٦٠ًمدة التمويل .  مليون ريال٦,٠٠٠بإجمالي قدره 

    . مليون ريال٦,٠٠٠م مبلغ ٢٠٠٧  ديسمبر٣١في وتبلغ قيمة التسهيالت المستخدمة كما 
لدى الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية في صورة مرابحة وتورق، قصيرة ومتوسطة األجل، قابلة للتجديد، مع عدة                

م، ومعدالت عمولة   ٢٠٠٩ بفترات صالحية متفاوتة أقصاها ديسمبر        مليون ريال  ١,٩٨٣ بإجمالي قدره    بنوك محلية 
  .السنةم استخدام أي جزء من هذه التسهيالت خالل  علماً بأنه لم يت.متغيرة
    

    نهاية الخدمة مكافأة  مخصص-١٧ 
  :السنةنهاية الخدمة خالل  مكافأة  مخصصما يلي حركة في
    

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ١,٦١٢,٥٤٠  ١,٨٢٠,٤٠٢   يناير١الرصيد في 

  ٣٢٥,٧٦٠  ٢٩٣,٦١٩  )٢٢ضاح إي(اإلضافات    
 )١١٧,٨٩٨(  )١٨١,٧٢٤(  المدفوعات   

      ١,٨٢٠,٤٠٢  ١,٩٣٢,٢٩٧   ديسمبر٣١الرصيد في 
يتم احتساب المخصص على أساس قيمة المنافع المستحقة للموظفين في حالة تركهم العمل في تاريخ قائمة المركز                 

تستخدم شركات المجموعة برامج مكافـآت      و .المالي، وذلك باستخدام آخر راتب وبدالت للموظف وسنوات الخدمة        
  .وفقاً للقوانين السارية في بلدانها

  

  رأس المال  -١٨
    

  ريـاالت للـسهم    ١٠  مليون سهم بقيمة اسمية    ٢ر٠٠٠  مليون ريال مقسمة إلى    ٢٠ر٠٠٠ يبلغ رأس مال الشركة   
مـن أسـهم    % ٧٠م  ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١وتبلغ نسبة األسهم المملوكة للحكومة كما في        . عة بالكامل مدفو

  .الشركة
  

 ١١الموافق  (هـ  ١٤٢٧ ربيع األول    ١٣في اجتماعها المنعقد بتاريخ     وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة       
 مليون ريال، وذلك عـن      ٢٠ر٠٠٠ مليون ريال إلى     ١٥ر٠٠٠على زيادة رأس مال الشركة من       ) م٢٠٠٦ابريل  

 مليون ريال يتم تحويلها من األربـاح        ٥ر٠٠٠مة، بقيمة إجمالية قدرها     طريق منح سهم مجاني لكل ثالثة أسهم قائ       
   . مليون سهم٢ر٠٠٠وتم بموجبه زيادة عدد األسهم إلى . المبقاة
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٢٣  

  النظامياالحتياطي   -١٩
  

من قيمة   %٥٠ حتياطيهذا اال يعادل   إلى أن    نظامي كاحتياطي    الشركة دخلمن صافي   % ١٠  تجنيب يتم
خالل عام  قامت الشركة   .  للتوزيع على حملة أسهم الشركة     قابلغير   ا االحتياطي هذ .المصدررأس المال   

 وقد بلـغ رصـيد االحتيـاطي        .)مليون ريال  ١,٢٨٠: م٢٠٠٦( يون ريال ـ مل ١,٢٠٢  بتجنيب مبلغ  م٢٠٠٧
: م٢٠٠٦ ديـسمبر    ٣١(من رأس المال    % ٣٥ مليون ريال، ويمثل نسبة      ٧,٠٢١م  ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١النظامي في   

 ).من رأس المال% ٢٩ ريال، ويمثل نسبة ليون م٥,٨١٨
  
    اإليرادات التشغيلية -٢٠    

  :يأتيتتكون اإليرادات التشغيلية مما   
  

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ٢٦,٤٤٢,٢٧٠  ٢٨,٠٦٦,٣٢٥  اجور االستخدام
  ٥,١٥٠,٢٤١  ٥,٧٢١,١٠١  رسوم االشتراك

  ٥٨٦,٤٣٧  ٤٩٦,٩٩١  سرسوم التأسي
        ٢١٤,٦٢٣        ١٧٣,٣٩٠  أخرى

  ٣٢,٣٩٣,٥٧١  ٣٤,٤٥٧,٨٠٧  
  

  الرسوم الحكومية  -٢١   
    :للسنة الرسوم الحكومية فيما يلي تفاصيل

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ٣,٩٩٣,٥١٧  ٤,٢٧٢,٨٣٢  تقديم الخدمة تجارياً

  ٢٨٤,٩٠٣  ٣٠٧,٢٥٨  ة رسوم الرخص
    ١٦٧,٧٤٩     ٢٤٤,٩١٢  الطيف الترددي

  ٤,٤٤٦,١٦٩  ٤,٨٢٥,٠٠٢  
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٢٤  

  تكاليف الموظفين  -٢٢    
  

  :يأتيتتكون تكاليف الموظفين مما    
  

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ٢,٩٦٤,٢٨٩  ٢,٩٩٠,٨٠٧  رواتب وبدالت

  ٣٩٧,٣١٦  ٣١٣,٣١٥  كافآتحوافز وم
  ٣٢٥,٧٦٠  ٢٩٣,٦١٩  مكافأة نهاية الخدمة
  ٢٥٦,٤٦٩  ٢٦١,٨١٧  التأمينات االجتماعية

  ١٥٣,٤١٥  ١٨٠,٦٤٢  التأمين الطبي
     ١٨٦,٥٠٩     ٢٣٤,٣٩٧  أخرى

  ٤,٢٨٣,٧٥٨  ٤,٢٧٤,٥٩٧  
  
      دارية والتسويقية المصروفات اإل-٢٣ 

  :يأتيا تتكون المصروفات اإلدارية والتسويقية مم  
  

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ٤١١,٣٢٠  ٥٦٥,٧٧٦  عموالت بيع ومصاريف إعالن

  ٤٣٥,٦٠٢  ٥٢٣,٠٥٥  )٥إيضاح (مصروف الديون المشكوك في تحصيلها 
  ١٣٧,٨٩٠  ١٩٧,٣٢٩  وسيارات استئجار معدات وممتلكات 

  -       ١٨٩,٠٤٧  عموالت التمويل بالمرابحة والصكوك
  ١٩٩,٨٩٨  ١٨٤,٤٦٤  االستشارات

  ١٥١,٦٠٧  ١٨٠,٩٢٤  مصاريف المرافق
  ٢٤٥,٦٣٧  ١٧٦,٦٢٥  طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية

     ٣٥٠,٤٥٨     ٤٢٥,٢٥٢  أخرى
  ١,٩٣٢,٤١٢  ٢,٤٤٢,٤٧٢  

      
  اإليرادات والمصروفات األخرى، صافي  -٢٤ 

  :يأتييتكون هذا البند مما    
  

    ) الرياالت السعوديةبآالف(
  م٢٠٠٧

  
  م٢٠٠٦

  غير موحدة  موحدة  
  ٥٥١,٠١٩  ٢٧٤,٩٦٩  إيرادات متنوعة

  )٢,٤٥٠(  )٣,٣٧٥(  )١٠إيضاح ( بيع االستثمارات األخرى خسائر
  ١٢,٦٠٠  )١٥,٨٦٨(  استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات/ مكاسب بيع)/ خسائر(

  )٨٦,٠٨٠(  )٢٤٣,٥٤٠(  مصروفات متنوعة
  ٤٧٥,٠٨٩       ٢,١٨٦١     
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٢٥  

 مليون ريال، وتمثل المبلغ المصروف خالل الفترة مـن          ٥٠م مبلغ   ٢٠٠٧تتضمن المصروفات المتنوعة في عام       
 ١٠٠الذي تبلغ قيمتـه اإلجماليـة       " الوفاء الصحي " التبرع الذي تقدمت به الشركة لوزارة الصحة ضمن برنامج          

  ). مليون ريال٢٥: م٢٠٠٦(ريال مليون 
  
      الزكاة -٢٥ 

      : للشركةوعاء الزكاة) أ(  
   )بآالف الرياالت السعودية(

 م٢٠٠٧
  
 م٢٠٠٦

  ١٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠   بداية السنة–رأس المال       
  

  :االضافات
    

  ١٣,٣٢٠,٢١١  ٨,٣٣٩,٢٢٣   بداية السنة- األرباح المبقاة 
  ٤,٥٣٨,٥٦٨  ٥,٨١٨,٤٥٨   بداية السنة- االحتياطي النظامي 

  ٣,٠١٦,٦٣٩  ٢,٨٩٩,٥٧٦   بداية السنة- المخصصات 
  ١٣,٧٠٣,٠٦٦  ١٢,٨٨٤,٠٠٧  صافي الدخل المعدل

  ٣٤,٥٧٨,٤٨٤  ٢٩,٩٤١,٢٦٤  إجمالي االضافات
  

  :االستبعادات
صافي الممتلكات والمنشآت والمعـدات واألعمـال       

واألصول غيـر الملموسـة     الرأسمالية تحت التنفيذ    
  )في حدود حقوق المساهمين قبل الزكاة(

  
  
  
  
)٣٢,٦٥٩,٤٠٦(  

  
  
  
  
)٣٠,٨٦٠,١٤٩(  

  )١١,٦٤٢,٢٤٣(  )١٠,٥٠٨,١٤٦(  توزيعات أرباح مدفوعة
  )١,١٤٠,١٥٩(  )١١,٠١٤,٢٠٧(  االستثمارات

         )٥٥,٤٩٦(         )٣٥,١٦٤(  المصروفات المؤجلة غير المتداولة
  )٤٣,٦٩٨,٠٤٧(  )٥٤,٢١٦,٩٢٣(  إجمالي االستبعادات

    ٥,٨٨٠,٤٣٧  )٩٤,٢٧٥,٦٥(  الوعاء الزكوي      
يتم تطبيقها على صـافي     % ٢ر٥بما أن الوعاء الزكوي أقل من صافي الدخل المعدل، فإن نسبة الزكاة البالغة                

  .الدخل المعدل الحتساب مبلغ الزكاة
  

    :مخصص الزكاة) ب(  
   )بآالف الرياالت السعودية(

 م٢٠٠٧
  
 م٢٠٠٦

  ٢٨٤,٣٢٥  ٢٩٦,٧٩٩   يناير١الرصيد في 
 ٣٤٢,٥٧٦ ٣٨٤,٦٣١   عن السنة  المستحق

  )٣٣٠,١٠٢(  )٣٥٧,٦٣٦(    المبالغ المسددة خالل السنة
         ٢٩٦,٧٩٩    ٣٢٣,٧٩٤   ديسمبر٣١الرصيد في 

لم يتم الربط النهـائي     . م٢٠٠٣لقد تم اعتماد الربط الزكوي النهائي للسنوات منذ بدء الشركة وحتى نهاية عام              
      وقد صدرت للشركة شهادة زكاة سـارية المفعـول حتـى تـاريخ            م،  ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥م و   ٢٠٠٤عن األعوام   

  .)م٢٠٠٨ أبريل ٣٠(هـ ١٤٢٩ ربيع الثاني ٢٤
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٢٦  

    المشاريع المشتركة) ج(
 ولم يترتب علـى     ،لمشاريع المشتركة باعتبارها ذمماً مستقلة     المستحقة على ا    الزكاة بتقديرقامت المجموعة   

  .ذلك تكوين مخصص في هذه السنة
  

  عامالت األطراف ذات العالقةم  -٢٦    
  

 الجهات الحكومية  
    

     .وغيرها متنوعة للقطاع الحكومي، صوتية، نقل بيانات اتصالتوفر الشركة خدمات   
فـي  بينة  شاملة الرسوم الحكومية المُ   (م  ٢٠٠٧ خالل عام ة   الحكومي  والمصروفات المتعلقة بالجهات   بلغت اإليرادات 

مليون ريال  و  ٦٧٣: م٢٠٠٦ (على التوالي ، مليون ريال٤ر٦٨٥ مليون ريال و ٨٢٧ مبلغ ) أعاله٢١اإليضاح رقم 
     .)على التوالي، مليون ريال ٥ر٣٦١

: م٢٠٠٦ (مليـون ريـال    ٧٩٢مبلـغ    م٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١  الدائنة مع الجهات الحكومية في     األرصدةوبلغ إجمالي   
م ذات أهمية   ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١في   وال تعتبر أرصدة الجهات الحكومية المدينة        .) مليون ريال  ١ر٢٥٥

  ). د– ٥(نسبية بسبب التسوية المشار إليها في إيضاح 

  االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية  
  

 القمر  استخدام لصالح عربسات مقابل      تقريباً مليون ريال  ١٢مبلغ  مصروفات ب  م٢٠٠٧عام   الشركة خالل    تكبدت  
 ٤، كما بلغت المصروفات لصالح الشركة العربية للكوابل البحريـة مبلـغ             )ال مليون ري  ١٤: م٢٠٠٦ (الصناعي

   .) مليون ريال٦: م٢٠٠٦(مليون ريال تقريبا 

  االستثمارات في المشاريع المشتركة
  

 لفترة من تاريخ االستحواذ حتى نهاية العـام       لتكن المعامالت التي تمت مع المشاريع المشتركة ذات أهمية نسبية           لم    
  .)١٠راجع إيضاح ( مليون ريال ١,٢٦٥دا االستثمار في الصكوك البالغ حوالي فيما ع

  
       وااللتزامات المحتملةالتعهدات  -٢٧

    التعهدات  
 جوهريـة  متعلقة بمـصروفات رأسـمالية       تعهدات في   ممارسة نشاطها االعتيادي   خالل   المجموعةتدخل    )أ(

المـصروفات الرأسـمالية     تعهـدات بلغت  .  بمشروعات توسعة الشبكة   يتعلقفيما  وبصورة أساسية   
    . ريالليونم ١,٧٠٣ والي حم٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  كما فيالقائمة

يتم استئجار أراضٍ ومبانٍ الستخدامها في عمليات الشركة بموجب تعهدات إيجار تـشغيلية تنتهـي فـي                  ) ب( 
ر التشغيلية خـالل عـام      وقد بلغ إجمالي مصروفات اإليجار بموجب عقود اإليجا       . تواريخ مستقبلية مختلفة  

   . ريال مليون١٧٧مبلغ م ٢٠٠٧
  االلتزامات المحتملة

ال يتوقع  و. إجراءات قانونية ودعاوى قضائية ومطالبات أخرى      ممارسة نشاطها االعتيادي   الشركة خالل    تواجه
  .ة المبينة في القوائم المالي الشركة المالي أو نتائج عملياتهامركزتأثير جوهري على لها أن يكون 

  

  



  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
  م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في الموحدة للسنة المنتهية  القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

٢٧  

  األدوات المالية  -٢٨ 

  القيمة العادلة
هي المبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبشروط تعامل                    

ال تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة تختلـف كثيـراً عـن         . عادلة
    .الدفتريةقيمتها 

  مخاطر معدالت العوائد
 وتـدفقاتها   للمجموعةهي مخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في معدالت العوائد في السوق على المركز المالي               

 تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحـصل والتـدفق النقـدي                المجموعةوتدير  . النقدية
ر الفائض النقدي لزيادة دخل الشركة من العوائد من خالل أرصدة يحـتفظ بهـا كمرابحـة                 ويتم استثما . المستخدم
    . إال أن مخاطر معدالت العوائد في هذا الخصوص ال تعتبر جوهرية. قصيرة وطويلة األجلوودائع 

  مخاطر تغير أسعار الصرف 
تراقـب اإلدارة   . العمالت األجنبيـة  هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف             

    .وتحمل آثارها على القوائم المالية الموحدةتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية 
  ئتمانمخاطر اال

 المجموعـة مما يؤدي إلى تكبـد       المجموعةهي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه           
 رصدةلمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي من األ المجموعة التي قد تعرض تتكون األدوات المالية. لخسارة مالية

بايداع أرصدتها النقدية في عدد من المؤسسات الماليـة ذات القـدرات             المجموعةتقوم  . النقدية وحسابات المدينين  
بوجود  المجموعةد  وال تعتق . ية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتها المودعة في كل مؤسسة مالية            ئتماناال

أنها عرضة لمخاطر تركز المديونية في       المجموعةوال تعتقد   . مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية       
سكنية، مهنية، مؤسسات تجارية كبـرى ومؤسـسات        (ما يتعلق بحسابات المدينين نظراً لقاعدة مشتركيها المتنوعة         

    .زعة على مناطق عديدةالتي تعمل في مجاالت عمل متنوعة مو) عامة
  مخاطر السيولة

لصعوبات في الحصول على األموال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة باألدوات           المجموعةهي مخاطر تعرض    
وال . تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامـات مـستقبلية               . المالية
    . نها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولةأ المجموعةتعتبر 

  .أنها عرضة ألي مخاطر هامة نسبياً ذات عالقة بما سبق المجموعةال تعتبر 
  

   المعلومات القطاعية -٢٩
  

يهدف معيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى اإلفصاح عن معلومات 
قطاع من القطاعات التشغيلية الرئيسة، األمر الذي ال ينتج عن عدم الوفاء به تأثير على تفصيلية عن نتائج كل 
 . نتائج أعمال الشركة ككل

  
، والذي نتج عنه تحوالت هامة في تحديد وتقسيم ؤخراًوفي إطار تنظيم قطاع االتصاالت الذي بدأ يتسارع م

منافسة وتوجه الشركة االستراتيجي إلى رفع الكفاءة قطاعات تقديم خدمات االتصاالت، وبسبب تزايد متطلبات ال
 مما يتطلب السابقم بإعتماد هيكل جديد لقطاعاتها يختلف عن الهيكل ٢٠٠٦التشغيلية، قامت الشركة في عام 

  .معلومات قطاعية تختلف أسسها جوهرياً عن المتطلبات السابقة
  

  



  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
  م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في الموحدة للسنة المنتهية  القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

٢٨  

   األحداث الالحقة-٣٠
بتوزيـع  ) م٢٠٠٨ يناير   ٢٠الموافق  (هـ  ١٤٢٩ محرم   ١١نعقد يوم األحد    أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه الم     

وبذلك .  ريال عن كل سهم    ١,٢٥م بواقع   ٢٠٠٧ مليون ريال عن الربع الرابع من عام         ٢,٥٠٠أرباح أولية مقدارها    
    . رياالت للسهم الواحد٥م ٢٠٠٧يصبح إجمالي األرباح الموزعة عن كامل عام 

 مع المالك الرئيسين لـشركة      نهائية اتفاقية   )م٢٠٠٨ فبراير ٩الموافق  (هـ  ١٤٢٩ صفر   ٢ يوم    الشركة في  وقعت
من شركة أوجيه   % ٣٥فريقيا، وذلك لالستحواذ على حصة تبلغ        تركيا وجنوب أ    التي تعمل في   أوجيه لالتصاالت، 

هـاء مـن    نتاإلويتوقـع   .  مليار ريال  ٩,٦  أي ما يعادل    أمريكي،  مليار دوالر  ٢,٥٦ لالتصاالت مقابل مبلغ وقدره   
  .م٢٠٠٨ الصفقة بنهاية الربع األول اإلجراءات النظامية إلنهاء

  
   إعادة التصنيف-٣١

  
م لتتماشى مع التصنيف المـستخدم      ٢٠٠٦  ديسمبر ٣١ المنتهية في    أرقام المقارنة للسنة  لقد تم إعادة تصنيف بعض      

  .م٢٠٠٧  ديسمبر٣١ المنتهية في للسنة
  

  
    




