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      شركة االتصاالت السعودية

                             )ركة مساهمة سعوديةش(

  )مراجعةغير  (م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ين في ت أشهر المنتهيتسعةلفترتي الثالثة وال األولية فهرس القوائم المالية

 الصفحة            

 ٢ فحص القوائم المالية األوليةتقرير 

 ٣  األوليةالمركز المالي قائمة 

 ٤  األوليةالدخل قائمة 

 ٥  األوليةالتدفق النقديقائمة 

 ٢٣ – ٦  األولية القوائم المالية حولاتإيضاح

 



 

 ٢
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  السعودية االتصاالتشركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 )ر مراجعةغي(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠في كما األولية   المركز الماليقائمة
 
 

 اإليضاح
 م٢٠٠٦

 بآالف الرياالت السعودية
 م٢٠٠٥

 بآالف الرياالت السعودية
    األصول

    : المتداولةاألصول
 ٤ر٣٦٥ر٥٨٣ ٤ر٢٣١ر٣٧٤ ٣ النقد وما يماثله

 ٢ر٠٣٧ر٠٠٠ ٤ر٨٠٨ر٠٠٠ ٤ االستثمارات قصيرة األجل
 ٣ر٧٨٨ر١٦١ ٤ر٩٢٣ر٤٤٦ ٥ حسابات المدينين، صافي

 ١٦٢ر٢٤٧ ١٥٨ر٧٢٨ ٦ صافي، زونالمخ
       ٣٧٦ر٠٢٧       ٦٦٤ر٧٠٢ ٧  مقدماً واألصول المتداولة األخرىةالمدفوعالمصروفات 

 ١٠ر٧٢٩ر٠١٨ ١٤ر٧٨٦ر٢٥٠  األصول المتداولةإجمالي 

    : المتداولة غيراألصول
 ٣٠ر٠٩٣ر٢٦٦ ٣٠ر٠٦٩ر٩٩١ ٨ الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي

 ٧٥٣ر٧٥٠ ٧٤١ر١٨٧ ٩ غير الملموسة، صافياألصول 
 ٨٤٣ر٦٢٧ ٩٧٥ر٢٠٣ ١٠ االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية

 ١٠٠ر٠٣٣ ١٥٠ر٠٣٣ ١١ االستثمارات األخرى
       ٢٣٤ر١٥٥       ٧٤٠ر١٢٥ ١٢ األصول غير المتداولة األخرى

 ٣٢ر٠٢٤ر٨٣١ ٣٢ر٦٧٦ر٥٣٩   غير المتداولةاألصولإجمالي 

 ٤٢ر٧٥٣ر٨٤٩ ٤٧ر٤٦٢ر٧٨٩  األصولإجمالي 

      وحقوق المساهمينالخصوم

    :الخصوم المتداولة
 ٢ر٦١٦ر٥٨٤ ٢ر٥٠٣ر٧١٠ ١٣ حسابات الدائنين

 ٢٠١ر٦٧٥ ١٦٦ر٥٢١ ١٤  مستحقةأرباحتوزيعات 
 ٢ر٢٩٩ر٥٦٧ ٢ر٢٩٩ر٤٢٥ ١٥  الدائنة األخرىرصدةاأل

 ٢ر١٩٥ر٣٢٩ ٤ر٣٢٩ر٢٢٢ ١٦ المصروفات المستحقة 
 ١ر٣٠١ر٥٤٠   ١ر٣٠٧ر٢٦٦   الجزء المتداول– اإليرادات المؤجلة

 ٨ر٦١٤ر٦٩٥ ١٠ر٦٠٦ر٥٤٠  الخصوم المتداولة إجمالي

    :الخصوم غير المتداولة
 ٨٨٢ر٦٤٠ ٦٧٦ر٨٥٥  اإليرادات المؤجلة

 ١ر٥٧١ر٨٥٤ ١ر٨١١ر٤٤٢ ١٧ مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 ٢ر٤٥٤ر٤٩٤ ٢ر٤٨٨ر٢٩٧  غير المتداولةالخصوم  إجمالي

 ١١ر٠٦٩ر١٨٩ ١٣ر٠٩٤ر٨٣٧  الخصوم إجمالي

    حقوق المساهمين

 ١٥ر٠٠٠ر٠٠٠ ٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠ ١٨ رأس المال المصرح به، المصدر والقائم   
 ٤ر٢١١ر٤٩٠ ٥ر٥٣٩ر٨٢٠ ١٩ النظامي االحتياطي

 ١٢ر٤٧٦ر٥١٢ ٨ر٨٣١ر٤٧٤  المبقاة رباحاأل
         )٣ر٣٤٢(         )٣ر٣٤٢(  خسارة غير محققة من االستثمارات األخرى

 ٣١ر٦٨٤ر٦٦٠ ٣٤ر٣٦٧ر٩٥٢   حقوق المساهمينإجمالي

 ٤٢ر٧٥٣ر٨٤٩ ٤٧ر٤٦٢ر٧٨٩   وحقوق المساهمينالخصوم إجمالي

 

 

 .ولية األ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية٣٢ - ١ات المرفقة من اإليضاح تعتبر



 

 ٤

 تصاالت السعوديةشركة اال

 )شركة مساهمة سعودية(

 )مراجعةغير (م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ في تين المنتهي أشهرتسعةوال الثالثة تي لفتر األولية الدخلقائمة

 )بآالف الرياالت السعودية(
 الثالثة أشهر المنتهية اإليضاح 

 سبتمبر ٣٠في 
  أشهر المنتهيةتسعةال

 سبتمبر ٣٠في 
 م٥٢٠٠ م٦٢٠٠     م٥٢٠٠     م٦٢٠٠       

      اإليرادات التشغيلية

 ١٧ر٣٩٥ر٢٨٤ ١٨ر١٨٧ر٧٤٤ ٥ر٨٧٤ر٥٨٨ ٥ر٨٦٥ر٣٠٠  الخطوط الالسلكية  
   ٦ر٦٦٦ر٣١١   ٧ر٣٥٨ر١٣١ ٢ر٢٣٠ر٥٠٧ ٢ر٥٤٠ر٦٨٩  الخطوط السلكية  

 ٢٤ر٠٦١ر٥٩٥ ٢٥ر٥٥٤ر٨٧٥ ٨ر١٠٥ر٠٩٥ ٨ر٤٠٥ر٩٨٩  ٢٠ اإليرادات التشغيلية إجمالي

      المصروفات التشغيلية

 )٣ر٨١٨ر٠٦٩( )٣ر٣٤٢ر٩٠٣( )١ر٢٧٢ر٣٥٢( )١ر٠٦٦ر٥١٣( ٢١ الرسوم الحكومية 
 )١ر٨٣٨ر٠٨٢( )٣ر١٠٣ر٣٧٩( )٧٥٧ر٨٠٦( )١ر٢٣٩ر٧٦٨(  الخارجيةستخدام الشبكات ارسوم  
 )٢ر٩٢٣ر٩٣٩( )٣ر١٦٢ر٢١٢( )٨٨٦ر٥٠٩( )٩٤٦ر٨٠٩( ٢٢ تكاليف الموظفين 
 )٢ر٩٣٧ر٢٠٨( )٢ر٧٨٩ر٨١٥( )٩٦٢ر٢٣٥( )٩٤٤ر١٤٧( ٩ ، ٨  واإلطفاءستهالكاال 
 )١ر٤٣١ر٨٥١( )٢ر٠٠٥ر١٢٤( )١٨٨ر٩٢٩( )٧١٥ر٥٢٣( ٢٣  والتسويقيةداريةالمصروفات اإل 
   )١ر١٦١ر٨٨٤(   )١ر٠٦٧ر٧٤٢(     )٣٢١ر٥٧٩(     )٣٥٨ر٥٧١(  اإلصالح والصيانة 

 )١٤ر١١١ر٠٣٣( )١٥ر٤٧١ر١٧٥( )٤ر٣٨٩ر٤١٠( )٥ر٢٧١ر٣٣١(  ت التشغيليةجمالي المصروفاإ

 ٩ر٩٥٠ر٥٦٢ ١٠ر٠٧٤ر٧٠٠ ٣ر٧١٥ر٦٨٥ ٣ر١٣٤ر٦٥٨  الدخل من العمليات التشغيلية

       والمصروفات األخرىاإليرادات

 )٤٦٤ر٢٠٤( )٣٧٥ر٠٠٠( )٥٥ر٧٠٠( )١٢٥ر٠٠٠(  تكلفة برنامج تحسين القوى العاملة 
 ١٣٣ر٦٤٤ ٣١٥ر٧٩٠ ٥١ر١٠٠ ١٠٢ر١٥٥ ١١، ٤، ٣ العوائد 
أرباح االستثمارات المسجلة وفق طريقة      

 حقوق الملكية
  
١٠ 

 
 ٣٥ر٧٨٩

 
٦١٥ 

 
 ٨٧ر٤١٠

 
 ٥٨ر٣٠٣

  )٢٩١ر٩٦٥( ١٧٦ر٢٥٧  )٣٧٧ر٣٤٢( ٥١١ر٨٥٣ ٢٤ ، بالصافيأخرى 
  )٥٦٤ر٢٢٢( ٠٤٢ر٤٥٧  )٣٨١ر٣٢٧( ٦٤١ر٧٩٧  اإليرادات والمصروفات األخرىصافي 

 ٩ر٣٨٦ر٣٤٠ ١٠ر٢٧٩ر١٥٧ ٣ر٣٣٤ر٣٥٨ ٣ر٢٩٩ر٤٥٥   قبل الزكاةصافي الدخل

   )٢١٠ر٢٥٦(     )٢٦٦ر٦٤٢(     )٧٢ر٣٦٤(     )٩٧ر٤٤٤(   مخصص الزكاة  

 ٩ر١٧٦ر٠٨٤ ١٠ر٠١٢ر٥١٥ ٣ر٢٦١ر٩٩٤ ٣ر٢٠٢ر٠١١  صافي الدخل

 ٥٩،٤ ١٥،٠ ٦٣،١ ٠٦،١ ١٨ عوديبالريال الساألساسي ربح السهم 
 

 

 

 . األولية ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزءا٣٢ً - ١ اإليضاحات المرفقة من تعتبر
 



 

 ٥

 

 شركة االتصاالت السعودية

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ المنتهية في  أشهرتسعةاللفترة   األوليةقائمة التدفق النقدي

 )آالف الرياالت السعوديةب(
 

 التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
 م٢٠٠٦    

 
 م٢٠٠٥    
    

 ٩ر١٧٦ر٠٨٤ ١٠ر٠١٢ر٥١٥ صافي الدخل
   :من األنشطة التشغيليةالمحصل تسوية صافي الدخل مع صافي النقد 

 ٢ر٩٣٧ر٢٠٨ ٢ر٧٨٩ر٨١٥ واإلطفاء االستهالك
 ١٣٧ر٧٧٨ ٢٧٠ر٥٩٦ وك في تحصيلهامصروف الديون المشك

 -      )٢٤ر٠٥٧( مخصص أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
 ١٠٤ر٢٦٥ )٦ر٧٥٦( استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات/  بيعخسائر)/ مكاسب(

 ٣٠٤ر١٨٤ -      استبعاد العموالت المرسملة لألصول الثابتة
 )٥٨ر٣٠٣( )٨٧ر٤١٠(  االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكيةأرباح
 )٥٠ر٣٠٤( ٢ر٤٥٠ بيع االستثمارات األخرى) مكاسب/ (خسائر

   :التغير في
 )٧٩٢ر٣٧٧( )١ر٥٧٠ر٤٠٨( حسابات المدينين

 ٥٥ر٤٠٣ )٥ر٤٤٠( المخزون
 )١٧٩ر٤٧٦( )١٩١ر٣٠١(  مقدماً واألصول المتداولة األخرىةالمدفوعالمصروفات 

 )١٥٢ر١٣٨( )٢٢٤ر٧٧٠( األصول غير المتداولة األخرى
 )١١٢ر٠١٧( )١٠٢ر٢٦٥( حسابات الدائنين

 )٣٤٤ر٦٩٥( ١٦٣ر٩٢٩  الدائنة األخرىرصدة    األ
 ٣٨٠ر٥٤٠ ١ر١٥٢ر٤٨٨ المصروفات المستحقة 

 )١٤٦ر٢٣١( )١٦٥ر٩٢٨( اإليرادات المؤجلة
      ) ٧١ر٥٥٦(       ١٩٨ر٩٠٢ مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  ١١ر١٨٨ر٣٦٥ ١٢ر٢١٢ر٣٦٠ شطة التشغيلية من األني المحصل النقد التدفقصافي

   يةالستثمارالتدفق النقدي من األنشطة ا
 )٢ر٦٧١ر٩٣٣( )٢ر٢٩٠ر٨٥٢( المصروفات الرأسمالية

  )٣٠٢ر٠٠٠( )١ر١١٣ر٠٠٠( استثمارات قصيرة األجل
 -      )١٥٠ر٠٠٠( سابكشركة االستثمار في صكوك 

 ١٠٥ر٩٥٣ ٩٧ر٥٥٠ المتحصل من بيع االستثمارات األخرى
 ١٦ر٦٩٤ ١٨ر٢١١ المسجلة وفق طريقة حقوق الملكيةالمستلم من أرباح االستثمارات 

 -      )١٤ر٠٠٠( االستثمار في شركة تجاري السعودية
         ١٤ر٦٥٢ ٧ر٠١٢ المتحصل من بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات

    )٧٥٣ر٧٥٠(            -      األصول غير الملموسة
 )٣ر٥٩٠ر٣٨٤( )٣ر٤٥٤ر٠٧٩( في النقد المستخدم في األنشطة االستثماريةصا

   التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
 )٨ر٢٤٦ر١٠٣( )٨ر٥٤٠ر٧٢٨(  مدفوعةأرباحتوزيعات 

 )٨ر٢٤٦ر١٠٣( )٨ر٥٤٠ر٧٢٨( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 )٦٤٨ر١٢٢( ٢٢٦ر٥٥٣ هفي النقد وما يماثل) النقص/ (الزيادة صافي

 ٥ر٠١٣ر٧٠٥ ٤ر٠٠٤ر٨٢١ الفترةبداية النقد وما يماثله في 

 ٤ر٣٦٥ر٥٨٣ ٤ر٢٣١ر٣٧٤ الفترةنهاية النقد و ما يماثله في 
 . األولية ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءاً ٣٢ - ١ات المرفقة من إليضاح اتعتبر



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ٦

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

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

 ٢٠الموافـق    (هـ١٤١٨  ذو الحجة    ٢٣تاريخ  ب ٢١٣طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم      ، و  إلى الشركة  داريةواإل
  مملوكـة  فـي حينـه   الشركة  وقد كانت   ). النظام األساسي (عتمد نظام الشركة األساسي     ا الذي   )م١٩٩٨أبريل  

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

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

 كـشركة   ١٠١٠٥٠٢٦٩ رقـم    حصلت الشركة على سجلها التجـاري     و). م١٩٩٨ مايو   ٢الموافق  (هـ  ١٤١٩
 ويقـع المركـز الرئيـسي       .)م١٩٩٨ يونيو   ٢٩الموافق  (هـ  ١٤١٩  ولاأليع  ـ رب ٤ بتاريخ   سعوديةمساهمة  

 .للشركة في مدينة الرياض
 

خدمات الهاتف الثابت محلية وداخليـة      وتوفر الشركة سلسلة من خدمات االتصال تشمل خدمات الهاتف الجوال           
الهواتف العامة وخدمات الـشبكة العامـة والنـداء         والخطوط المؤجرة   و البيانات   نقلوالبرق  والتلكس  و دوليةو

 . الالسلكي
 

وبموجب قرار مجلس  .ومن المملكة واليها ،خدمات االتصاالت في المملكة المسيطرة لتقديمهي الجهة    والشركة
للمنافسة وذلك بالبـدء فـي      فتح قطاع االتصاالت     المشار إليه أعاله فقد تمت الموافقة على         ١٧١الوزراء رقم   

وبدأ المشغل الجديد لخدمات الجوال تقديم خدماته في شهر مايو . التحرير الجزئي للهاتف الجوال والهاتف الثابت   
المحطات الطرفيـة    تراخيص   م بمنح ٢٠٠٣ في عام     قامت  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات    كما أن . م٢٠٠٥

  ).البيانات(م تراخيص لتقديم خدمات المعطيات ٢٠٠٤عام  خالل منحتكما ، ‘V-SAT’متناهية الصغر 
  

 السياسات المحاسبية الهامة -٢
  

تـتلخص الـسياسات    .  المرفقة طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة         األولية أعدت القوائم المالية  
 :المحاسبية الهامة في ما يأتي

  
 فترة القوائم المالية )  أ

مالية للشركة في أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من ذات العـام، وفقـاً للنظـام                    تبدأ السنة ال  
 . األساسي للشركة

  
وتعد القوائم المالية األولية وفقاً لمنهج تكامل الفترات الدورية والذي يعتبر كل فترة من فترات الـسنة الماليـة                   

 .إثبات إيرادات ومكاسب ومصروفات وخسائر الفترة خالل الفترةوبموجب ذلك يتم . جزءاً مكمالً للسنة المالية
  

 النتائج األولية)  ب
 . لنتائج العمليات عن كل السنةدقيقاًقد ال تكون مؤشراً للفترة األولية نتائج العمليات 

 
 إثبات اإليرادات )ج
 

  .  استخدام شبكة المقاسـم ومرافقهـا       أو  استناداً إلى إمكانية الوصول إلى     خدماتاليتم إثبات اإليرادات عند تقديم      
المستخدمة، وفقاً لألسعار المعتمدة من هيئة االتصاالت       دقائق  ال  أجزاء علىبناء  يتم احتساب إيرادات االستخدام     و

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

 . ماتالخد



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ٧

 .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 عدم                 •

 .التأكد في إمكانية تحصيلها
تم إثباتها على مـدى     لمستردة المستلمة من العمالء و    تم تأجيل إيرادات رسوم تأسيس الخدمة غير ا        •

ـ و .م٢٠٠٦ وذلك للرسوم المحصلة حتى نهايـة الربـع األول            الخدمة المتوقعة للعمالء   أعمار تم ي
رسوم تأسيس الخدمة غير المستردة كإيرادات فور استالمها ابتداء مـن الربـع الثـاني               االعتراف ب 

 .م٢٠٠٦
ة رئيسية من خدمات الهاتف الجوال والتجوال الدولي والمحلـي،          تتكون اإليرادات الالسلكية بصور    •

وتمثل المكونات الرئيسية لإليرادات السلكية خدمات الهاتف الثابت والتـسويات الدوليـة والـدوائر              
 .المؤجرة ونقل البيانات واالنترنت

 
 النقد وما يماثله )د
 

 استحقاقبنوك واالستثمارات عالية السيولة ذات فترة        لدى ال  رصدةاألويشمل النقد وما يماثله النقد في الصناديق        
  . النقد وما يماثله بسعر التكلفةتسجيل  ويتم. شرائهامن تاريخ يوماً أو أقل ٩٠قدرها 

 حسابات المدينين )هـ
 

حق يظهر رصيد حسابات المدينين بصافي القيمة القابلة للتحقق التي تمثل قيمة الفواتير مضافاً إليها اإليراد المست               
  . المتعلق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها   )و
 

تقوم الشركة بدراسة حسابات المدينين لتكوين المخصصات الالزمة لمواجهة المشكوك فـي تحـصيله منهـا،                
) الـخ ... ل، خطوط ثابتة، تلكس، تـسويات دوليـة،         جوا(ويراعى عند تكوين المخصص نوع الخدمة المقدمة        

  .والعمر الزمني للدين، وخبرة الشركة في تحصيل الديون السابقة والحالة االقتصادية العامة
 المخزون )ز
 

 ومستهلكات، باستخدام متوسـط      وقطع غيار  ن كوابل الذي يتكون بشكل أساسي م     ،يتم تسجيل المخزون   •
 من أصول   أساسياًيتم تسجيل بنود المخزون التي تعتبر جزءاً        . صات من المخص  فالتكلفة المرجح صا  

الشبكة، مثل المعدات االحتياطية للطواريء التي ال يمكن نقلها من المقسم، ضـمن بنـود الممتلكـات                 
 عن رفع كفاءة وتوسـعة      مسئولال المقاولوتسجل بنود المخزون الموجودة في عهدة       .  والمعدات والمنشآت

 . "عمال الرأسمالية تحت التنفيذاأل"  الشبكة ضمن
تقوم الشركة بتكوين مخصص للمخزون المتقادم والبطيء الحركة وذلك بنـاء علـى دراسـة حركـة              •

وعندما يكون هذا اإلجراء غيـر عملـي، يـتم تكـوين            .  الرئيسية صنافالمخزون بشكل منفصل لأل   
ـ  أصنافالمخصص على أساس مجموعات أو فئات من         ى التأكـد مـن أن    المخزون، علـى أن يراع

 الفردية التي قد تتطلب خفضاً جوهرياً في القيمة تم أخـذها فـي االعتبـار عنـد تكـوين                    صنافاأل
   .المخصص

  واالستهالك والمعدات والمنشآتالممتلكات  )ح
ببيانات تاريخية تفـصيلية كافيـة لتـسجيل الممتلكـات          قطاع االتصاالت    لم يحتفظ م،  ١٩٩٨ مايو   ٢قبل   )١(

 التـي تـم      والمعدات والمنشآت كافة الممتلكات    ولذا تم تسجيل   ، التكلفة التاريخية  وفقدات   والمع والمنشآت
 الذي قامت به الشركة وبمساعدة      يموطبقاً للتق م  ١٩٩٨ مايو   ٢من قطاع االتصاالت إلى الشركة في        تحويلها

 :يموفيما يلي األسس الرئيسية المستخدمة في التق و.خبراء تقويم محليين ودوليين
 



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ٨

 التقويمقيمة     األراضي  -     
 ستبدال المستهلكةالتكلفة ا   والمعداتوالمنشآتالمباني  -      

  
 الـشركة   تقتنيهـا  والمعدات التي    والمنشآتتسجيل الممتلكات   أعاله يتم   ) ١(في ما عدا ما ورد في الفقرة        ) ٢(

 . التاريخية بالتكلفة
 المـواد و المقاولــين    أتعـاب  بما في ذلك   عميل،وصيل لل تشمل تكلفة الشبكة جميع النفقات حتى نقطة الت        )٣(

   . األصول في الخدمة هذه، حتى تاريخ وضعوالعمالة المباشرة
 القسط الثابت على    طريقة باستخدام األراضي   استثناءالمنشآت والمعدات ب  و الممتلكات   استهالكيتم احتساب    )٤(

 :يأتي لألصول حسب ما  التشغيلية التقديريةعماراأل
 السنواتعدد   
 ٣٠ - ٢٢ المباني      
 ٢٥ - ٥  شبكة ومعدات االتصاالت       
 ٥                 األصول األخرى        

  
يـة أو تمـدد العمـر       نتاج إال إذا كانت تزيد من اإل      . والصيانة عند حدوثها   صالحيتم إثبات مصروفات اإل    )٥(

  . الحالتين تتم رسملتهاكلتاالتشغيلي لألصل، وفي 
قيمتها الدائم في   نخفاض  اال بشكل دوري لمعرفة مدى      المنشآت والمعدات والممتلكات  شركة بمراجعة   تقوم ال  )٦(

 ، إن وجد،  ويسجل مبلغ االنخفاض  . الدفترية وذلك عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى ذلك           
  . بالصافيمنشآت والمعداتالوالممتلكات  في الفترة المالية التي يحدث فيها، وتظهر  األوليةفي قائمة الدخل

 وذلك بمقارنة القيمـة     المنشآت والمعدات والممتلكات  بيع  / يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة من استبعاد       )٧(
 المباعة وتدرج المكاسب والخسائر فـي قائمـة الـدخل         / المتحصلة مع القيمة الدفترية لألصول المستبعدة     

 . األولية

 األصول غير الملموسة ) ط
  

باستخدام طريقـة   من تاريخ تقديم الخدمة     ويتم إطفاؤها   . يل األصول غير الملموسة عند اقتنائها بالتكلفة      يتم تسج 
إطفاء رسوم رخصة تقديم خدمات الجيـل        ويتم   . أو النظامي، أيهما أقصر    ينتاجالقسط الثابت خالل عمرها اإل    
صول غير الملموسـة لمعرفـة مـدى        وتقوم اإلدارة بشكل دوري بمراجعة األ     . الثالث على فترة عشرين عاماً    

ويـسجل  . االنخفاض الدائم في قيمتها الدفترية وذلك عند حدوث أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى ذلك               
 .مبلغ االنخفاض، إن وجد، في قائمة الدخل األولية في الفترة التي يحدث فيها

  
  تكاليف برامج الحاسب اآللي )ي

برامج التشغيل والتطبيقات التي يتم شراؤها من المورد حينما تفي بمعايير           يتم رسملة التكاليف المتعلقة ب     •
ي نتـاج ية ألصل من األصول أو أن تزيد بشكل ملحوظ العمر اإل          نتاجالرسملة، ومنها تحسين القدرة اإل    

 . لألصل، ويتم إطفاؤها على فترة االنتفاع بها
توفت معـايير الرسـملة، ومنهـا تخـصيص         يتم رسملة تكاليف برامج التشغيل المطورة داخلياً إذا اس         •

مجموعة عمل داخلية معينة لتطوير البرامج وأن يمكن تحديد التكاليف ذات العالقـة بـسهولة، ويـتم                 
 .إطفاؤها على فترة اإلنتفاع بها

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

 .أنظمة التشغيل كجزء من الجهاز



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ٩

 أو التعديالت أو عمليات تطوير البرامج الالحقة سواء كانت تشغيلية أو تطبيقية             ضافاتتحمل تكلفة اإل   •
 .كمصروفات عند حدوثها

الحاسب اآللي وتكاليف تحويل البيانـات كمـصروفات عنـد          تحمل تكاليف التدريب المرتبطة ببرامج       •
 .حدوثها

  ات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكيةاالستثمار )ك
طبقـاً لطريقـة    و. طريقة حقوق الملكية  وفق   التي تؤثر فيها تأثيراً مهماً     الشركاتاتها في   استثمار الشركة   تظهر

لفة، ويتم تعديلها بعد ذلك بما يخص الشركة من صافي دخل يتم قيد االستثمارات عند الشراء بالتكحقوق الملكية، 
 حـصة  لـتعكس    ها الموزعة وأي تغيرات في حقوق ملكيتها، وذلـك        أرباح و  المستثمر فيها  الشركات )خسارة(

 ضمناألولية  وتظهر هذه االستثمارات في قائمة المركز المالي         .ر فيها مالشركة في صافي أصول الجهة المستث     
  في قائمـة    المستثمر فيها  الشركات )خسارة(داولة، ويظهر ما يخص الشركة من صافي دخل         األصول غير المت  

 .األولية الدخل
  

 االستثمارات األخرى )ل
  

 ، وتحسب القيمة العادلة    القيمة العادلة على أساس    األوراق المالية المتاحة للبيع       االستثمار في  ليتسجيتم   •
األوراق الماليـة   أمـا   . وفر لها قيمة سوقية على أساس هذه القيمة       التي تت ألوراق المالية المتاحة للبيع     ل

 التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة، بسبب عدم وجود سوق نشط لتبادلها أو عـدم تـوفر                  المتاحة للبيع 
 للقيمـة  مؤشرات أخرى يمكن من خاللها تحديد القيمة السوقية بموضوعية، فتكون تكلفتها هي البـديل             

 في قائمـة     ضمن حقوق المساهمين   مستقل بند   ثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في     ويتم إ . العادلة
 في القيمة العادلة ألقـل مـن        الدائم الخسائر الناتجة عن االنخفاض      إظهارويتم  . األولية المركز المالي 

 .للفترة التي يحدث فيها االنخفاض األولية في قائمة الدخل التكلفة
األوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ االستحقاق على أساس التكلفة المعدلـة            يتم تسجيل االستثمار في      •

 الخسائر الناتجة عن االنخفـاض غيـر   إظهارويتم . بمقدار االستنفاد في العالوة أو الخصم، إن وجدت      
 . للفترة التي يحدث فيها االنخفاض  األوليةالمؤقت في القيمة العادلة عن تكلفتها ضمن قائمة الدخل

خالل الفترة التي تحدث فيها،  الناتجة عن بيع األوراق المالية المتاحة للبيع والخسائرسب االمكم إثبات يت •
  . تم إثباتها سابقاًغير محققة ويتم عكس أي مكاسب أو خسائر

  الزكاة )م
ة تقوم الشركة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة ضمن القوائم المالية وفقاً ألحكـام وقواعـد فريـضة الزكـا                 

ويتم تسجيل الفروقات الناتجة عن الربط الزكوي النهـائي فـي           . وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة     
  .الفترة التي يتم فيها اعتماد هذا الربط

  نهاية الخدمة مكافأة مخصص )ن
 

ظـام العمـل    يمثل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مبالغ مستحقة تدفع للموظفين عند انتهاء عقود عملهم، وفقاً لن              
ويتم احتساب المخصص على أساس قيمة المنافع المستحقة للموظفين في حالة           . والعمال المعمول به في المملكة    

، وذلك باستخدام آخر راتب وبـدالت للموظـف وسـنوات           األولية تركهم العمل في تاريخ قائمة المركز المالي      
  .الخدمة بالشركة

  جنبيةمعامالت العمالت األ )س
 بـسعر   جنبيـة  بـالعمالت األ   ل المعامالت يتسجيتم  وشركة بسجالتها المالية بالريال السعودي      تحتفظ ال  •

 .  المعاملةاجراء الصرف المالئم السائد في تاريخ



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ١٠

 أسـعار   باسـتخدام  القيمـة   محددة  النقدية وااللتزاماتألصول  ل جنبية بالعمالت األ  رصدةاأليتم تحويل    •
  .األولية الماليالصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز 

غير   المكاسب والخسائر  و جنبية تسوية معامالت العمالت األ    عنيتم تسجيل المكاسب والخسائر الناتجة       •
  .األولية  الدخلقائمة في  إلى الريال،جنبية النقدية للعمالت األرصدة األ تحويلن الناتجة عالمحققة

  الرسوم الحكومية )ع
مترتبة على الشركة مقابل حقوق تشغيل خدمات االتصاالت بالمملكة بما فـي             الرسوم الحكومية التكاليف ال    تمثل
  . ويتم إثباتها كاستحقاق في الفترات ذات الصلة. الطيف الترددياستخدامذلك 

  الخارجيةالشبكات  استخدامرسوم  )ف
 عمالءمكالمات   ب متعلقةومحلية   أجنبيةت  اتصاالتكاليف الربط بشبكات     الخارجية الشبكات   استخدامتمثل رسوم   

  . تنفيذ المكالمات ذات الصلة ويتم إثباتها في فترات.الشركة
   والتسويقيةداريةالمصروفات اإل )ص

 والتسويقية كمصروفات عند حدوثها إذا لم يتسن تحديد الفترات المستفيدة منها، أما             داريةتسجل المصروفات اإل  
  .ذات الصلة لى الفتراتإذا أمكن تحديد الفترات المستفيدة فيتم تحميلها ع

 ربح السهم )ق
 على أساس قسمة صافي دخل الفترة المالية على المتوسط المـرجح لعـدد              رباحيتم احتساب عائد السهم من األ     

 .األسهم القائمة خالل الفترة
 
 النقد وما يماثله -٣

  
وقد . أقل مع عدة بنوك محليةف  يوما٩٠ًلفترات استحقاق  مرابحة النقد الفائض في حسابات  جزء منيتم استثمار

بلـغ  و .%)٤ر١: م٢٠٠٥ الثالثالربع   (%٥  نسبة م٢٠٠٦ الثالثالربع  خالل   عليهاالعوائد   متوسط معدل    بلغ
 ٣٨ر٢: م٢٠٠٥ الثالثالربع   ( مليون ريال  ١٢ر٤مبلغ  م  ٢٠٠٦ الثالثالربع  خالل   هامنإجمالي العوائد المحققة    

 .)مليون ريال
  

وحـسب  .  المحليـة   حسابات التحصيل لدى مختلف البنوك     أرصدة الفترةيماثله في نهاية    يتضمن مبلغ النقد وما     
االتفاقيات المبرمة مع هذه البنوك يتم تحويل هذه المبالغ إلى حساب الشركة الرئيسي في اليوم الرابع من الشهر                  

  .التالي
 : مما يأتيالفترةويتكون رصيد النقد وما يماثله في نهاية  

 
  )االت السعوديةبآالف الري(

 م٢٠٠٦
 
 م٢٠٠٥

 ٢ر٢١٥ر٤٦٨ ٢ر٣٨٧ر٨٧٥ حسابات التحصيل   
 ١ر٨٢١ر٠٠٠ ١ر٦٥٥ر٦٦٥ مرابحة قصيرة األجل
      ٣٢٩ر١١٥      ١٨٧ر٨٣٤ حسابات المصروفات

 ٤ر٣٦٥ر٥٨٣ ٤ر٢٣١ر٣٧٤ 

 
 
 
 



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ١١

 االستثمارات قصيرة األجل -٤
  

 متوسـط   وقد بلـغ  .  يوماً ٩٠ لفترات استحقاق تزيد عن      حةمرابيتم استثمار جزء من النقد الفائض في حسابات         
وبلـغ إجمـالي     .%)٥ر٢: م٢٠٠٥ الثالثالربع   (%٥ر٣  نسبة م٢٠٠٦ الثالثالربع   خالل   العوائد عليها معدل  

  مليـون  ٨ر٢: م٢٠٠٥ الثالثالربع   ( مليون ريال  ٨٨ر٣مبلغ  م  ٢٠٠٦ الثالثالربع   خالل   هاالعوائد المحققة من  
 .)ريال

 
 ت المدينين، صافي حسابا-٥

 :يأتيما م حسابات المدينين تتكون)  أ(
 

  )بآالف الرياالت السعودية(
 م٢٠٠٦     

 
 م٢٠٠٥     

 ٢ر٩٢٥ر٣٣٤ ٣ر٥١٣ر٨٣٣ حسابات مدينين صدرت بها فواتير   
 ١ر٣٧٥ر٠٣٨ ١ر٩٣٥ر٩٢٦  بعد لم تصدر بها فواتيرحسابات مدينين

 ٤ر٣٠٠ر٣٧٢ ٥ر٤٤٩ر٧٥٩ 
   )٥١٢ر٢١١(   )٥٢٦ر٣١٣( شكوك في تحصيلهامخصص الديون الم

   ٣ر٧٨٨ر١٦١ ٤ر٩٢٣ر٤٤٦ 
 :الفترةفي ما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل 

 
  )بآالف الرياالت السعودية(

 م٢٠٠٦     
 

 م٢٠٠٥     
 ٨٧٧ر٩٦٧ ٥٤٣ر٩١٠             يناير١الرصيد في    

     ١٣٧ر٧٧٨ ٢٧٠ر٦٥٩                               )٢٣إيضاح ( ضافاتاإل   
 ١ر٠١٥ر٧٤٥ ٨١٤ر٥٠٦ 
 )٥٠٣ر٥٣٤( )٢٨٨ر٣١٩( الديون المعدومة                             

     ٥١٢ر٢١١    ٥٢٦ر٣١٣ سبتمبر ٣٠الرصيد في 
 لدى  يلها، عندما يكون  تقوم الشركة منذ انشائها بإثبات إيرادات الخدمات المقدمة لبعض العمالء عند تحص            )ب (

وتقوم الشركة حالياً بالـسعي لتحـصيل هـذه         . تحصيلهاالشركة درجة عالية من عدم التأكد في إمكانية         
 ٣٢م  ٢٠٠٦عـام    مـن    الثالـث للربع  وقد بلغت اإليرادات غير المحصلة الخاصة بهذه الفئة         . اإليرادات

 مليون ريال للسنوات    ٢٢٠سنوي قدره   ، وبمتوسط   ) مليون ريال  ٩٩: م٢٠٠٥ الثالثالربع  (مليون ريال   
  .م٢٠٠٦ السابقة لعام بعالس

 والدائنـة    المدينة رصدةبموجبها مقاصة األ   يتم   أجنبيةلدى الشركة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت        )  ج (
 سـبتمبر  ٣٠ والدائنين فـي   حسابات المدينين وقد بلغت المبالغ الصافية التي تظهر ضمن        . لنفس المشغل 

  :يأتي ما م٢٠٠٥و م ٢٠٠٦
  )بآالف الرياالت السعودية(

 م٢٠٠٦
 
 م٢٠٠٥

 ٥٧٥ر٧٦١ ٣٦٥ر٤١٩  الدولية المدينةرصدةصافي األ   
 ٩١٣ر٧٥٩ ٩٢٧ر٧١٩  الدولية الدائنةرصدةصافي األ   

 



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
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 ١٢

، )١ (م المشار إليه في اإليضاح رق     ١٧١من قرار مجلس الوزراء رقم      ) سابعاً( الشركة، وفقاً للفقرة     تقوم )  د (
 المتراكمة المـستحقة علـى      رصدةبتسوية المبالغ المستحقة للحكومة المتعلقة بالرسوم الحكومية مقابل األ        

 .الجهات الحكومية عن خدمات االتصاالت المقدمة إلى هذه الجهات
 
   المخزون، صافي-٦

 :الفترةفي ما يلي حركة المخزون خالل   
 

  )بآالف الرياالت السعودية(
 م٢٠٠٦    

 
 م٢٠٠٥    

 ٢٣٠ر٤٧٣ ١٥٣ر٢٨٨  يناير١الرصيد في 
 ٢٠٦ر٢٧١ ٣٥٦ر٩٦٨ ضافاتاإل   
 )٢٦٣ر٣٦١( )٣٤١ر٧٨٦( المستخدم   
 ١٧٣ر٣٨٣ ١٦٨ر٤٧٠ 
 )١١ر١٣٦(   )٩ر٧٤٢( مخصص المخزون   

 ١٦٢ر٢٤٧ ١٥٨ر٧٢٨  سبتمبر٣٠الرصيد في 
 
 خرى  المصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األ-٧

  
 : مما يأتيالمصروفات المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى تتكون  

 
  )بآالف الرياالت السعودية(

 م٢٠٠٦    
 

 م٢٠٠٥  
 ١٥٣ر١٧٧ ٢٥١ر٦٨٣ مشروع إخالء الترددات   

 ٢٢ر٢٢٨ ١٧١ر٧٤٤  مستحقة وذممعوائد
 ٨٠ر٥٨٧ ٩٢ر٧٦٦ مدفوعات مقدمة للموردين
 ٥٤ر٥١٥ ٦١ر٤٧٩ إيجارات مدفوعة مقدماً

 ٤١ر٠٨٥ ٥٧ر٢٨٨ مصروفات مؤجلة
    ٢٤ر٤٣٥    ٢٩ر٧٤٢ أخرى 

  ٣٧٦ر٠٢٧ ٦٦٤ر٧٠٢ 
يمثل مشروع إخالء الترددات المتفق عليه مع الجهات الرسمية بأن يتم إخالء الترددات المستخدمة لصالح هيئة                

 عن طريق الشركة، وقد تم خصم تكاليف المشروع المـستحقة           االتصاالت وتقنية المعلومات وإنشاء شبكة بديلة     
  ).١٥راجع إيضاح . (" الدائنة األخرىرصدةاأل"على الحكومة وظهرت ضمن 
 سـبتمبر  ٣٠ ( مليون ريـال   ٢٤ر٣م مبلغ   ٢٠٠٦ الثالثفي نهاية الربع    " أخرى"يتضمن المبلغ المدرج في بند      

 .)١٢راجع إيضاح . (ل من قروض الموظفين السكنية ويمثل الجزء المتداو،) مليون ريال١١ر٧: م٢٠٠٥
 
 
 
 
 
 
 



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
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 ١٣

 ، صافي  والمعداتوالمنشآتالممتلكات   -٨

 الرياالت بآالف(

 )السعودية

 األراضي

 والمباني

  ومعداتشبكة

 االتصاالت
 

  األخرىصولاأل
 األعمال الرأسمالية

 تحت التنفيذ

 اليـــــــــــــــجماإل

 م٢٠٠٥               م٢٠٠٦      

  إجمالي القيمة الدفترية
 ٥٧ر١٦٨ر١٢٩ ٥٩ر٣٦٣ر٧٢٧ ٣ر٥٤٣ر٠٣٢ ١ر٠٨٩ر٥٣١ ٤٥ر٢٤٩ر٢٩١ ٩ر٤٨١ر٨٧٣  يناير١في 

 ٢ر٦٧١ر٩٣٣ ٢ر٢٩٠ر٨٥٢ ٨٣٦ر٩٠٤ ٦٨ر٩٢٢ ١ر١٣٢ر٧٨٣ ٢٥٢ر٢٤٣ ضافاتاإل

 -        -      )٦٦٧ر١٣٧( -      ٥٦١ر٠٣٩ ١٠٦ر٠٩٨ التحويالت
 )٢ر٣٥٥ر٢٤٢(     )٤٢٧ر٣٩١(   )٣٦٥ر١٩٤(     )٤٦ر٥٥٦(        )١٥ر٣٨٩(           -      االستبعادات

 ٥٧ر٤٨٤ر٨٢٠ ٦١ر٢٢٧ر٤٤٠ ٣ر٣٤٧ر٦٠٥ ١ر١١١ر٨٩٧ ٤٦ر٩٢٧ر٧٢٤ ٩ر٨٤٠ر٤٢١ سبتمبر ٣٠  فيالرصيد

 مجمع االستهالك
 ٢٦ر٣٨٦ر٤٨٧ ٢٨ر٨٣١ر١٣٧ ٣٨٩ر٢٥١ ٨٢٤ر٨٣٩ ٢٣ر٧٢٦ر٧٧٥ ٣ر٨٩٠ر٢٧٢  يناير١في 

 ٢ر٩٣٧ر٢٠٨ ٢ر٧٧٧ر٢٥٢ -      ٨٤ر٤٧٣ ٢ر٥٠١ر٦٣٥ ١٩١ر١٤٤  كستهالاال

مخصص أعمال  

 -      )٣٨٩ر٢٥١( )٣٨٩ر٢٥١( -      -      -      رأسمالية تحت التنفيذ

 )١ر٩٣٢ر١٤١(       )٦١ر٩٦٨(        -        )٤٦ر٣٠٠(       )١٥ر٩٣٨(           -                  االستبعادات

 ٢٧ر٣٩١ر٥٥٤ ٣١ر١٥٧ر٤٤٩        -        ٨٦٣ر٢٠١ ٢٦ر٢١٣ر١٠٢ ٤ر٠٨١ر٤١٦ سبتمبر ٣٠  فيالرصيد

 ٣٠ر٠٩٣ر٢٦٦ ٣٠ر٠٦٩ر٩٩١ ٣ر٣٤٧ر٦٠٥ ٢٤٨ر٥٨٨ ٢٠ر٧١٤ر٣٧٠ ٥ر٧٥٨ر٨٧٩ صافي القيمة الدفترية      
 

 وم ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ي  مليون ريال كما ف٢ر٢٩٩تشمل األراضي والمباني أعاله أراضٍ بقيمة  ) أ(
 .      م٢٠٠٥

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

 مليون ريال، ويجري العمل علـى       ١ر٦١٢م مبلغ   ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ركة حتى   تم نقل ملكيتها القانونية للش    
 . مليون ريال٦٨٧نقل ملكية األراضي المتبقية وقيمتها 

 
م بمراجعة الممتلكات والمنشآت والمعدات وحساب األعمال الرأسمالية تحت       ٢٠٠٥قامت الشركة خالل عام     ) ج( 

، وتكوين مخصص بقيمـة      مرسملة عموالت مليون ريال    ٣٠٤التنفيذ، وبناء على ذلك تم استبعاد ما قيمته         
 .م٢٠٠٦وتمت تسوية المخصص في الربع الثالث  . مليون ريال مقابل أعمال رأسمالية تحت التنفيذ٣٨٩

 
 ، صافي األصول غير الملموسة-٩

ت  مـن هيئـة االتـصاال   (3G)لترخيص بتقديم خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث     حصلت الشركة على ا   
وتم تقديم الخدمة تجارياً ابتداء     ). م٢٠٠٥ يوليو   ٤الموافق  (هـ  ١٤٢٦ جمادى األولى    ٢٧وتقنية المعلومات في    

 .م٢٠٠٦من شهر يونيو 
 

 : مما يأتيسبتمبر ٣٠ كما في تتكون األصول غير الملموسة
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 ١٤

  )بآالف الرياالت السعودية(
 م٢٠٠٦    

 
 م٥٢٠٠    

   : (3G) ال من الجيل الثالث الجو الهاتفترخيص خدمات
 ٧٥٣ر٧٥٠ ٧٥٣ر٧٥٠   التكلفة 

       -      )١٢ر٥٦٣( اإلطفاء خالل الفترة  
 ٧٥٣ر٧٥٠ ٧٤١ر١٨٧ سبتمبر ٣٠  صافي القيمة الدفترية في 

 
 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية -١٠

      : مما يأتياالستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية تتكون 
 

  )بآالف الرياالت السعودية(
 م٦٢٠٠

 
 م٥٢٠٠

  نسبة الملكية  نسبة الملكية 

 ٨٠١ر٤٤١ %٣٦ر٦٦ ٩١٢ر٧٩٦ %٣٦ر٦٦ )عربسات(المنظمة العربية لالتصاالت الفضائية  
   ٤٢ر١٨٦ %٤٢ر٨٦ ٤٨ر٤٠٧ %٤٤ر٢٩  الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة

        -        ١٤ر٠٠٠ %٥٠ر٠٠ سعودية شركة تجاري ال
 ٨٤٣ر٦٢٧  ٩٧٥ر٢٠٣  

 عربسات
  
توفر عربـسات   و. م١٩٧٦ هذه المنظمة من قبل الدول األعضاء في الجامـعة العربــية في أبريل             إنشاءتم  

ضافة إلى كافة القطاعات الرسمية والخاصـة فـي نطـاق تغطيتهـا             إعدداً من الخدمات لهذه الدول األعضاء       
  .رة أساسية منطقة الشرق األوسطوبصو

، بث تلفزيوني، بث    )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 
  

 م بغرض إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل٢٠٠٢س الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة في سبتمبر تم تأسي
وقد بدأ النشاط . كيبل بحري يربط بين المملكة وجمهورية السودان لتمرير االتصاالت بينهما وأي دول أخرى

 . م٢٠٠٣و التشغيلي للشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة اعتباراً من شهر يوني

 شركة تجاري السعودية
  
م بغرض إنـشاء وتـشغيل وإدارة       ٢٠٠٦ في سبتمبر    )ذات مسئولية محدودة   ( شركة تجاري السعودية   إنشاءتم  

 والـشركة مـا     .األسواق والمنصات االلكترونية وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالتعامالت التجارية االلكترونية         
 .م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠زالت تحت التأسيس كما في 
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 ١٥

 الستثمارات األخرىا -١١
  

 :يأتيما  م االستثمارات األخرىتتكون)  أ( 
  

  )بآالف الرياالت السعودية( 
 م٢٠٠٦   

 
 م٢٠٠٥

   :محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   
 -      ١٥٠ر٠٠٠     االستثمار في صكوك شركة سابك

 ١٠٠ر٠٠٠         -          االستثمار في السندات
 ١٠٠ر٠٠٠ ١٥٠ر٠٠٠     

   : بالقيمة السوقية–متاحة للبيع    
             ٣٣             ٣٣  آيكو الجديدة شركةاالستثمار في 

 إجمالي االستثمارات األخرى 
 

 ١٠٠ر٠٣٣ ١٥٠ر٠٣٣
 

 ١٥٠ بمبلـغ    م٢٠٠٦ يوليو   خالل شهر  "سابك"  من الشركة السعودية للصناعات األساسية     تم شراء صكوك  ) ب(
يعادل المعدل المتبادل بين البنوك      عائدم، وبمعدل   ٢٠١١ سنوات حتى يوليو     ٥فترة صالحية    ريال و  مليون

 المحققة من هذه الصكوك خالل الربع الثالـث         العوائد وبلغت   %.٠ر٤٠زائداً نسبة   " SIBOR"السعودية  
  . مليون ريال١ر٥م مبلغ ٢٠٠٦

 مليـون ريـال بفتـرة       ١٠٠ البنوك المحلية بقيمة     م شراء سندات صادرة عن أحد     ٢٠٠٤ تم في نهاية عام      )ج(
.  سنوات وبمعدالت عمولة متغيـرة     ٥م، قابلة لالستدعاء بعد     ٢٠١١ سنوات حتى ديسمبر     ٧صالحية تبلغ   

 ٢ر٤٥م وتحققت من عملية البيـع خـسارة بلغـت           ٢٠٠٦ هذه االستثمارات خالل الربع الثاني       توقد بيع 
 مليون  ١م مبلغ   ٢٠٠٥ هذه السندات خالل الربع الثالث من عام          وبلغت العموالت المحققة من    .مليون ريال 

  . ريال
 مليون ريـال،    ١٠٥ر٩م ببيع استثمارها في انتلسات المحدودة بمبلغ        ٢٠٠٥قامت الشركة في الربع األول       ) د(

  . مليون ريال٥٠ر٣وبلغت المكاسب المحققة من عملية البيع 
ة المتعلقة باالستثمارات في شركة آيكو الجديدة المقيمـة بـسعر           بلغ رصيد خسائر االحتفاظ غير المحقق     ) هـ(

 .م٢٠٠٥م و ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ مليون ريال كما في ٣ر٣السوق 
 

  األصول غير المتداولة األخرى -١٢
 :تتكون األصول غير المتداولة األخرى مما يأتي   

 
  )بآالف الرياالت السعودية(

 م٦٢٠٠    
 

 م٥٢٠٠  
 ١٥٢ر٩٤٤ ٦٧٨ر٦٢١ السكنيةن قروض الموظفي   

    ٨١ر٢١١    ٦١ر٥٠٤ مصروفات مؤجلة
  ٢٣٤ر١٥٥ ٧٤٠ر١٢٥ 

 وتـم قيـدها   . م وفق الضوابط المعتمـدة    ٢٠٠٥ منح قروض حسنة سكنية للموظفين خالل عام         بدأت الشركة 
 .م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠بالتكلفة كما في 

 
 



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ١٦

  حسابات الدائنين-١٣
 

 :يأتيا مم حسابات الدائنين تتكون) أ(   
 

  )بآالف الرياالت السعودية(
 م٢٠٠٦     

 
 م٢٠٠٥    

 ١ر٣٣٥ر٧٠١ ١ر٢١١ر١٤٧ الرسوم الحكومية
      ٩١٣ر٧٥٩ ٩٢٧ر١٩٧ التسويات الدولية

 ٣١٣ر٦٥٤ ٣٥٨ر٤٦٧ تجارية
        ٥٣ر٤٧٠            ٦ر٨٩٩ رأسمالية

 ٢ر٦١٦ر٥٨٤ ٢ر٥٠٣ر٧١٠ 
 

 المتراكمـة   رصـدة لغ المستحقة للحكومة المتعلقة بالرسوم الحكومية مقابل األ       تسوية المبا قامت الشركة ب  ) ب( 
 حـسابات   أرصدةمقابل    حسابات الدائنين  أرصدةتتم مقاصة بعض    المستحقة على الجهات الحكومية، كما      

 .)٥راجع إيضاح (. مدينين ذات صلة بالتسويات الدولية
 

  مستحقةأرباح توزيعات -١٤
 

 : خالل الفترةرباحعات األفي ما يلي حركة توزي 
 

  )بآالف الرياالت السعودية(
 م٢٠٠٦     

 
 م٢٠٠٥    

 ٤٧ر٧٧٨ ٢٠٧ر٢٤٩  يناير١الرصيد في 
  ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ م٢٠٠٦ من عام الربع الثانيعن   المقر توزيعه 

 -      ٢ر٥٠٠ر٠٠٠ م٢٠٠٦ من عام الربع األولعن المقر توزيعه   
 -      ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ م٢٠٠٥ من عام لرابعا الربععن   المقر توزيعه 
 ٤ر٢٠٠ر٠٠٠ -       م٢٠٠٥ من عام األولعن النصف   المقر توزيعه 
    ٤ر٢٠٠ر٠٠٠               -       م٢٠٠٤عن النصف الثاني من عام   المقر توزيعه 

 ٨ر٤٤٧ر٧٧٨ ٨ر٧٠٧ر٢٤٩    
 )٨ر٢٤٦ر١٠٣( )٨ر٥٤٠ر٧٢٨(   المدفوعات خالل الفترة

        ٢٠١ر٦٧٥         ١٦٦ر٥٢١  سبتمبر٣٠صيد في الر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ١٧

  الدائنة األخرىرصدة األ-١٥
  

 :يأتيما  الدائنة األخرى مرصدةتتكون األ   

  )بآالف الرياالت السعودية(
 م٢٠٠٦     

 
 م٢٠٠٥    

 ٨٩٨ر٠٩٥ ٧٨٥ر٢٨٣ محتجزات الموردين   
 ٥٧٣ر٦٥٠ ٣٦٦ر٦٠٢ تسوية مستحقات الموظفين المعارين

 ٤٨ر٨٤٣ ٢٨٧ر٣٣٦ برنامج تحسين القوى العاملة 
 ٢٥٠ر٠٠٠ ٢٥٠ر٠٠٠ )٧راجع إيضاح (مشروع إخالء الترددات 

 ٢٠٢ر٣٣٢ ٢٢٠ر٨٦٤ مخصص الزكاة 
 ٩٧ر٨٤٨ ٢١٩ر١٢٨ مخصص الضريبة المستقطعة

 ٧٧ر٧٥٩ ٨٩ر٥٣٠ إيداعات ضمان العمالء المستردة
      ١٥١ر٠٤٠         ٨٠ر٦٨٢ أخرى

  ٢ر٢٩٩ر٥٦٧ ٢ر٢٩٩ر٤٢٥ 
من إجمالي مبلغ تسوية المـستحقات      % ٥٠م مبلغاً تقديرياً يعادل     ٢٠٠١سجلت الشركة في قائمة الدخل لعام       

التقاعدية للموظفين المعارين للشركة من وزارة البرق والبريد والهاتف المتوجبة بموجب قرار مجلس الوزراء     
  .)م٢٠٠١ مايو ٢٨موافق ال(هـ ١٤٢٢  ربيع األول٥ بتاريخ ٧٥رقم 

) م٢٠٠٣ سـبتمبر    ١٥الموافـق   (هــ   ١٤٢٤ رجب   ١٨ وتاريخ   ١٩٨وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم       
تـم  و. جتماعيـة ي ونظام التأمينـات اال    بالموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكر         

 ي للموظفين الذين يرغبون في إنهاء الخدمة أو تسوية        تسوية المبلغ التقديري المشار إليه على ضوء العدد الفعل        
 . الجهات المختصة القرار النهائي حيال ذلكبعد أن اتخذتمستحقاتهم التقاعدية، وذلك 

 
   المصروفات المستحقة -١٦ 

 :يأتيما تتكون المصروفات المستحقة م 

  )بآالف الرياالت السعودية( 
 م٢٠٠٦     

 
 م٢٠٠٥     

 ٩٨٣ر٣٥٩ ٢ر٠٦٤ر٤٤٥ رأسمالية
 ٢٦٩ر٩٨١ ١ر٢٢٧ر٩٤٣ تجارية

 ٧٦٨ر٢١٨ ٨٤٠ر٠١٢ مستحقات الموظفين
      ١٧٣ر٧٧١      ١٩٦ر٨٢٢ مخصص األراضي

 ٢ر١٩٥ر٣٢٩ ٤ر٣٢٩ر٢٢٢ 
 
   نهاية الخدمة مكافأة  مخصص-١٧ 

 :الفترةنهاية الخدمة خالل  مكافأة  مخصصما يلي حركة في
  

  )بآالف الرياالت السعودية(
 م٢٠٠٦      

 
 م٢٠٠٥     

 ١ر٦٤٣ر٤١٠ ١ر٦١٢ر٥٤٠  يناير١الرصيد في 
 ٢٣٨ر٣٧٧ ٢٥٨ر٨١٩ )٢٢إيضاح (اإلضافات    
   )٣٠٩ر٩٣٣(      )٥٩ر٩١٧( المدفوعات   

   ١ر٥٧١ر٨٥٤ ١ر٨١١ر٤٤٢  سبتمبر٣٠الرصيد في 



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ١٨

 تركهم العمل فـي تـاريخ قائمـة         يتم احتساب المخصص على أساس قيمة المنافع المستحقة للموظفين في حالة          
 .المركز المالي، وذلك باستخدام آخر راتب وبدالت للموظف وسنوات الخدمة بالشركة

  

 رأس المال -١٨
  

  رياالت للـسهم   ١٠  مليون سهم بقيمة اسمية    ٢ر٠٠٠  مليون ريال مقسمة إلى    ٢٠ر٠٠٠ يبلغ رأس مال الشركة   
من أسـهم   % ٧٠ م٢٠٠٥ و م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠للحكومة كما في    وتبلغ نسبة األسهم المملوكة     . مدفوعة بالكامل 

 .الشركة
 

 مليون سهم قيمة الـسهم      ٣٠٠ يون ريال مقسمة إلى    مل ١٥ر٠٠٠ م٢٠٠٥بداية عام   كان رأس مال الشركة في      
 . رياال٥٠ً السميةا

 
مارس  ٢٧الموافق  (هـ  ١٤٢٧ صفر   ٢٧ المؤرخ في    ٢٠٠٦-١٥٤-٤وتم وفقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم        

المبني على قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة أسهم الشركات المساهمة بذلك التاريخ، تجزئة القيمة              ) م٢٠٠٦
 مليـون   ١ر٥٠٠وبذلك أصبح عدد أسهم الشركة      .  ريال سعودي  ٥٠ رياالت بدالً من     ١٠االسمية للسهم لتصبح    

 .سهم
وافقت الجمعية العمومية   ) م٢٠٠٦ ابريل   ١١فق  الموا(هـ  ١٤٢٧ ربيع األول    ١٣وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ     

 وذلك  ، مليون ريال  ٢٠ر٠٠٠ مليون ريال إلى     ١٥ر٠٠٠غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من          
 مليون ريال يتم تحويلها مـن       ٥ر٠٠٠ بقيمة إجمالية قدرها     ،عن طريق منح سهم مجاني لكل ثالثة أسهم قائمة        

 . مليون سهم٢ر٠٠٠به زيادة عدد األسهم إلى  وتم بموج. المبقاةرباحاأل
 

 والزيـادة فـي  سهم  أثر تجزئة الظهارم إل٢٠٠٥ من عام الفترات المقارنة عنتم احتساب ربح السهم األساسي    
   .م بأثر رجعي٢٠٠٦في عام رأس المال التي تمت 

 االحتياطي النظامي -١٩
 

رأس من قيمة  %٥٠ حتياطيهذا االيعادل  إلى أن نظامي كاحتياطي الدخلمن صافي % ١٠  تجنيبيتم
 الربـع   قامت الشركة خالل  .  للتوزيع على حملة أسهم الشركة     قابلغير   هذا االحتياطي  .المال المصدر 

مليـون   ٣٢٦ر٢: م٢٠٠٥ الثالـث الربـع   ( يون ريال ـ مل ٣٢٠ر٢  بتجنيب مبلغ  م٢٠٠٦عام    من الثالث
: م٢٠٠٥ سبتمبر ٣٠( مليون ريال    ٥ر٥٤٠م  ٢٠٠٦ مبرسبت ٣٠ وقد بلغ رصيد االحتياطي النظامي في        .)ريال
 %).٢٨: م٢٠٠٥ سبتمبر ٣٠(من رأس المال % ٢٨ويمثل نسبة )  مليون ريال٤ر٢١١

 
  اإليرادات التشغيلية -٢٠   

  :يأتيتتكون اإليرادات التشغيلية مما 
 الثالثة أشهر المنتهية في )بآالف الرياالت السعودية(

 سبتمبر ٣٠ 
 لمنتهية في أشهر اتسعةال

 سبتمبر ٣٠ 
 م٥٢٠٠ م٦٢٠٠ م٥٢٠٠ م٦٢٠٠      

 ١٩ر٠٧٢ر٣٠٧ ٢٠ر٣٣١ر٨٨٣ ٦ر٤٩٥ر١٩٤ ٦ر٥٩٣ر٧١٠ جور االستخدامأ
 ٣ر٤٨١ر٩٠٥ ٣ر٨٥٥ر٠١٨ ١ر١٦٧ر٦٩٦ ١ر٣٦٢ر٤٢٣ رسوم االشتراك
 ٤٢٦ر٣١٥ ٤٦٧ر٢١٢ ١٢٩ر٦١٦ ١٥٩ر٩١٧ رسوم التأسيس

   ١ر٠٨١ر٠٦٨        ٩١٨ر٧٦٢      ٣١٢ر٥٨٩      ٢٨٩ر٩٣٩ أخرى
  ٢٤ر٠٦١ر٥٩٥ ٢٥ر٥٤٥ر٨٧٥ ٨ر١٠٥ر٠٩٥ ٨ر٤٠٥ر٩٨٩ 



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ١٩

مع إحدى الشركات المحلية لتقديم خدمات االتـصال        ) ”BOT“ تحويل   – تشغيل   –بناء  (أبرمت الشركة اتفاقية    
 تقـديم   وقـد بـدأ   ". برافو"، ويستخدم لهذه الخدمة مسمى      (iDEN)الالسلكي وفق تقنية الشبكة الرقمية المتكاملة       

وي، فـي شـهر يوليـو       رقمي إلى جانب خدمة االتصال الخل     الخدمة، التي تشمل خدمات اإلرسال واالستقبال ال      
  ".أخرى"وقد تم تضمين إيرادات هذه الخدمة ضمن بند . م٢٠٠٥

 ، ولم م٢٠٠٦تم االعتراف برسوم تأسيس الخدمة غير المستردة كإيرادات فور استالمها ابتداء من الربع الثاني               
 هذه الرسوم أصبحت مقاربة للتكلفـة الفعليـة لتأسـيس           علماً بأن  .يكن لذلك تأثير جوهري على النتائج المالية      

 .الخدمات
 

 الرسوم الحكومية -٢١   
تفرض الحكومة رسوماً على الشركة مقابل منح الشركة حق تشغيل وتوفير خدمات االتـصاالت علـى نطـاق     

التشغيلية ناقـصاً    إجمالي اإليرادات    بأنه اإليرادات   ويعرف صافي . اتالمملكة وذلك على أساس صافي اإليراد     
علـى  للفتـرة   تم احتساب الرسوم الحكومية      وقد   . في قائمة الدخل    كما تظهر  الخارجيةرسوم استخدام الشبكات    

  :النحو اآلتي
 الثالثة أشهر المنتهية في )بآالف الرياالت السعودية(

 سبتمبر ٣٠ 
 ة في أشهر المنتهيتسعةال

 سبتمبر ٣٠ 
 م٥٢٠٠ م٦٢٠٠ م٥٢٠٠ م٦٢٠٠      

 ٣ر٣٤٩ر٠٤٤ ٣ر٠٢٢ر٥٨٧ ١ر١١٦ر٠٤١ ٩٦٤ر٦٦٧ تقديم الخدمة تجارياً
 ٢٢٣ر٢٧٠ ٢١٧ر٩٨٧ ٧٤ر٤٠٣ ٦٧ر٧٣٧ الرخصةرسوم 

      ٢٤٥ر٧٥٥      ١٠٢ر٣٢٩        ٨١ر٩٠٨        ٣٤ر١٠٩ الطيف الترددي
 ٣ر٨١٨ر٠٦٩ ٣ر٣٤٢ر٩٠٣ ١ر٢٧٢ر٣٥٢ ١ر٠٦٦ر٥١٣ 

 :ويبين ما يلي إيضاحاً عن األساس الذي تم بموجبه احتساب الرسوم الحكومية
 تقديم الخدمة تجارياً ) أ(

مـن صـافي    % ١٥لكافة الخدمات، باستثاء خدمـة المعطيـات،         تبلغ رسوم تقديم الخدمة تجارياً    
ـ % ٨وتبلغ النسبة عن تقديم خدمـة المعطيـات         . )لتعريف أعاله حسب ا (اإليرادات   ن صـافي   م
م وكانت نتيجته انخفاض الرسوم التي أعـادت        ٢٠٠٥، وتم تطبيقها اعتباراً من بداية عام        اإليرادات

  .م٢٠٠٦الشركة احتسابها خالل عام 
  رسوم الرخصة ) ب(

 ). حسب التعريف أعاله(من صافي اإليرادات % ١تم تحديد رسوم الرخصة بـ 
 الطيف الترددي ) ج(

جب الئحة المقابل المالي الستخدام الترددات الصادرة مـن         بموتم احتساب رسوم الطيف الترددي      ي
الموافق (هـ  ١٤٢٥ ذو القعدة    ٢٥قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، التي يوافق تاريخ تطبيقها          

ويتوقف احتساب الرسوم على عدة عوامل أهمها مواقـع وعـرض التـرددات             ). م٢٠٠٥ يناير   ٦
وعليه قامت الشركة بمراجعة قـوائم التـرددات         .المستخدمةالمطلوبة ومسافات االتصال والتقنيات     

لتحديد احتياجاتها منها ومن ثم احتساب التكلفة النهائية للمقابل المالي، وكانـت نتيجتـه انخفـاض                
 ويجري العمل مع هيئة االتصاالت      .م٢٠٠٦المقابل المالي الذي أعادت الشركة احتسابه خالل عام         

 . ى القائمة النهائية للتردداتوتقنية المعلومات لالتفاق عل
 مليون ريال، وتمثل ذمم مستحقة متعلقة برسـوم         ٥٧ر٧تم تخفيض مصروف الرسوم الحكومية بمبلغ        ) د(

راجع إيضاح   (.م٢٠٠٦ في النصف األول من عام       سددتها الشركة عن المشغل الجديد للجوال     حكومية  
٢٤.( 



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ٢٠

  تكاليف الموظفين -٢٢   
 :يأتيتتكون تكاليف الموظفين مما  

 
 الثالثة أشهر المنتهية في )رياالت السعوديةبآالف ال(

 سبتمبر ٣٠ 
  أشهر المنتهية فيتسعةال

 سبتمبر ٣٠ 
 م٢٠٠٥    م٢٠٠٦    م٢٠٠٥   م٦٢٠٠          
 ٢ر٠٥٥ر٧٠٤ ٢ر٢٢٦ر٨٢٢ ٦٣٨ر٥١٤ ٧٤٧ر١٠٢ رواتب وبدالت     

 ٢١٤ر٠٤٢ ٣١٤ر٥٢٧ ٦٥ر٧٧٠ ٨٢ر٧٤٥ حوافز ومكافآت
 ١٧٤ر٩٤٠ ١٩٢ر٤١٩ ٥٩ر٦٤٥ ٦٤ر٢٩٥ ةالتأمينات االجتماعي
 ٢٣٨ر٣٧٧ ٢٥٨ر٨١٩ ٥٧ر٥١١ ٥٧ر٩٢٠ مكافأة نهاية الخدمة

 ٣٩ر٤٢٢ ١٩ر١٤٤ )٢٧ر٢٨٤( )٥٦ر٠٦٦( اإلجازات
 ١١٣ر١٤٧ ١٠٨ر٦٧٨ ٣٩ر٥٨٣ ٤١ر٠٣٨ التأمين الطبي

        ٨٨ر٣٠٧         ٤١ر٨٠٣    ٥٢ر٧٧٠      ٩ر٧٧٥ أخرى
 ٢ر٩٢٣ر٩٩٣ ٣ر١٦٢ر٢١٢ ٨٨٦ر٥٠٩ ٩٤٦ر٨٠٩ 

 
   والتسويقيةداريةالمصروفات اإل -٢٣

 :يأتي والتسويقية مما داريةتتكون المصروفات اإل 
 

 الثالثة أشهر المنتهية في )بآالف الرياالت السعودية(
 سبتمبر ٣٠ 

  أشهر المنتهية فيتسعةال
 سبتمبر ٣٠ 

 م٥٢٠٠    م٦٢٠٠    م٥٢٠٠   م٦٢٠٠          
 ٥٧٣ر٠٣٣ ٨٨٣ر٨٤٤ ١٩١ر٧٣٧ ٣٤٠ر٧٨٧ مصاريف إعالنعموالت بيع و     

ــة    ــات هاتفي ــة بطاق طباع
 ومستلزمات مكتبية

 
 ٧٩ر٧٠٦

 
 ٤٦ر١٤٣

 
 ١٧٧ر٣٣٩

 
 ١١٩ر٨٩٦

مصروف الديون المشكوك في    
 )٥إيضاح (تحصيلها 

 
 ٦١ر٣٣٧

 
 )٢٧٣ر٩٣٠(

 
 ٢٧٠ر٥٩٦

 
 ١٣٧ر٧٧٨

 ٧٩ر٤٧٤ ١٣٧ر٠٩٨ ٢١ر٢٤٦ ٤١ر٨٩٦ االستشارات
 تلكـات  استئجار معـدات ومم   

 وسيارات
 

 ٣٩ر٨٣٦
 

 ٢٨ر٠٣٧
 

 ١٠٠ر٢٢٤
 

 ٨٧ر٢٤٩
 ١٢٤ر٧٢٤ ١٢٢ر٨١٥ ٣٦ر٩٠٢ ٣٢ر٤٨٣ مصاريف المرافق

 ٨٣ر٠٦٠ ٨٢ر٢٣٠ ٥٧ر٥٨٦ ٢١ر٧١٥ االتصاالت والبريد والتوصيل
 ٦٥ر٤٦٤ ٥٥ر٠٤٤ ١٧ر٨٢١ ٢١ر٢٧١ التدريب

 ٥٨ر٥٧٦ ٥٩ر٤٧٨ ١٩ر٩٢٥ ٢٠ر٣١٤ مصروفات السالمة
      ١٠٢ر٥٩٧      ١١٦ر٤٥٦   ٤٣ر٤٦٢   ٥٦ر١٧٨ أخرى

  ١ر٤٣١ر٨٥١ ٢ر٠٠٥ر١٢٤ ١٨٨ر٩٢٩ ٧١٥ر٥٢٣ 
م بدراسة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فـي ضـوء           ٢٠٠٥ عام  الربع الثالث من   قامت الشركة خالل   

ونتج عن هذه الدراسة تعديل بعض عناصر احتساب المخصص         . المعلومات اإلضافية التي يوفرها نظام الفوترة     
 . تحديد المستوى المالئم لهوأسلوب

 
 
 



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ٢١

  اإليرادات والمصروفات األخرى، صافي -٢٤
 :يأتييتكون هذا البند مما   

 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 سبتمبر ٣٠ 

 
  أشهر المنتهية فيتسعةال

 سبتمبر ٣٠ 
 م٥٢٠٠    م٦٢٠٠    م٥٢٠٠   م٦٢٠٠          
 ٧٦ر٤٦٤ ٢٤٨ر٢٧٢ ٣٨ر٢١٤ ٢١٢ر٦٠٨ ات متنوعةإيراد     
مكاسب بيع االستثمارات )/ خسائر(

 )١١إيضاح  (األخرى
 

     - 
   
      - 

 
 )٢ر٤٥٠(

 
 ٥٠ر٣٠٤

 )٣٠٤ر١٨٤( -      )٣٠٤ر١٨٤( -        استبعاد العموالت المرسملة
 اسـتبعاد   /بيـع ) خسائر( /مكاسب

 الممتلكات والمنشآت والمعدات
 

 ٢ر٣١٠
 
 )١١١ر٥٢٤(

 
 ٦ر٧٥٦

 
 )١٠٤ر٢٦٥(

   )١٠ر٢٨٤( )٧٦ر٣٢١(              ١٥٢   )٦٣ر٠٦٥( أخرى
  )٢٩١ر٩٦٥( ١٧٦ر٢٥٧ )٣٧٧ر٣٤٢(   ٥١١ر٨٥٣ 
مثل ذمم مستحقة متعلقة برسـوم      ت مليون ريال، و   ٦٢ر٣مبلغ   م٢٠٠٦اإليرادات المتنوعة في الربع الثالث      تضمن  ت

 .م٢٠٠٥عام  في سددتها الشركة عن المشغل الجديد للجوالحكومية 
 

  القروض -٢٥
ية قصيرة األجل، قابلة للتجديد، مع بنوك محلية بفترات صالحية متفاوتـة            ائتمانلدى الشركة اتفاقيات تسهيالت     

% ٠ر٥٥و  % ٠ر٤٥ زائداً نسبة تتـراوح بـين        "SIBOR"، ومعدالت عمولة تعادل     م٢٠٠٦ديسمبر  أقصاها  
 . ويجري التفاوض على تحويل االتفاقيـة األخـرى        وقد تم تحويل إحدى هذه االتفاقيات إلى نظام التورق         .للسنة

 .علماً بأنه لم يتم استخدام أي جزء من هذه التسهيالت خالل الفترة
    
   ت المحتملة وااللتزاماالتعهدات -٢٦

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

المصروفات الرأسـمالية    تعهداتبلغت  .  بمشروعات توسعة الشبكة   يتعلقفيما  وبصورة أساسية   
 مليـون   ٣٤٧: م٢٠٠٥ سـبتمبر  ٣٠ (ليون ريـال  م ٥٢٦  حوالي م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠  كما في  القائمة
  .)ريال

 يجار تشغيلية تنتهـي فـي       في عمليات الشركة بموجب تعهدات إ      يتم استئجار أراضٍ ومبانٍ الستخدامها    ) ب( 
الربع يجار التشغيلية خالل وقد بلغ إجمالي مصروفات اإليجار بموجب عقود اإل. تلفةتواريخ مستقبلية مخ

  ). مليون ريال٢٦: م٢٠٠٥ ثالثالالربع ( مليون ريال ٣١ مبلغ م٢٠٠٦ الثالث
 االلتزامات المحتملة

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

 



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ٢٢

  المعلومات القطاعية -٢٧
 

يهدف معيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى اإلفصاح عن معلومات 
تفصيلية عن نتائج كل قطاع من القطاعات التشغيلية الرئيسة، ومن ثم ال ينتج عن عدم الوفاء به تأثير على نتائج 

كة بالبدء في هيكلة قطاعاتها التشغيلية وتحديدها بشكل يحقق أفضل وقد قامت الشر. أعمال الشركة ككل
مستويات الكفاءة وذلك في إطار تطورات تنظيم قطاع االتصاالت من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
التي بدأت تتسارع مؤخراً وينتج عنها تحوالت هامة في تحديد وتقسيم قطاعات تقديم خدمات االتصاالت، كان 

 كخدمات لها تنظيمها ‘V-SAT’خرها فصل خدمات نقل المعطيات والمحطات الطرفية متناهية الصغر آ
 .الخاص

 
وقد قطعت الشركة شوطاً في هذا الخصوص على الرغم من أن إتمام مثل هذه العمليات وما ينبثق عنها من 

عقيد الكبير في خدمات االتصاالت، وذلك نظراً للت. تعديالت جوهرية في النظم يستغرق وقتاً طويالً في العادة
خصوصاً التداخل بين هذه الخدمات الذي يشكل جزءاً هاماً من متطلبات تحديد إيرادات ومصروفات وأصول 

 .كل قطاع لتقييم أدائه بشكل صحيح
 

  األدوات المالية -٢٨
 

 القيمة العادلة
م والمبينة في   ٢٠٠٥م و   ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ا في   إن القيمة المسجلة لكل األدوات المالية تقارب قيمتها العادلة كم         

 :يأتيما 
 المدينة والدائنـة    رصدةتعتبر القيمة العادلة لكل من النقد وما يماثله، حسابات المدينين والدائنين واأل            •

 .األخرى مقاربة للقيمة المسجلة نتيجة لطبيعة فترتها قصيرة األجل
 .ى أسعار السوقتستند القيمة العادلة لألسهم القابلة للتسويق عل •
  .تستند القيمة العادلة للسندات الحكومية والقروض على التدفقات النقدية المخصومة •

  جنبية وتقلبات أسعار صرف العمالت األعوائدال تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة إلدارة مخاطر معدالت ال
  :وذلك بسبب العوامل المبينة أدناه

 العوائدمخاطر معدالت 
 في السوق على المركز المالي للشركة وتـدفقاتها         العوائدمتعددة تتعلق بتأثير التغيرات في معدالت       هي مخاطر   

. م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ عائمة كما في     عوائدليس لدى الشركة أصول أو خصوم جوهرية تحمل معدالت          . النقدية
. ل والتدفق النقدي المـستخدم    وتدير الشركة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحص           

 قـصيرة   كمرابحـة  يحتفظ بهـا     أرصدة من خالل    العوائدويتم استثمار الفائض النقدي لزيادة دخل الشركة من         
وعليه لم تستخدم الـشركة     .  في هذا الخصوص ال تعتبر جوهرية      العوائدإال أن مخاطر معدالت     . وطويلة األجل 

  .العوائدعرض لمخاطر تغيرات معدالت أي أدوات مالية مشتقة للتخفيف من أثر الت
 مخاطر تغير أسعار الصرف 

تراقب اإلدارة  . جنبيةهي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األ             
 وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجـة            جنبيةتقلبات أسعار صرف العمالت األ    

ظراً ألن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة األساسية التي تتعامـل بهـا الـشركة                  كبيرة ن 
  .وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي

 
 
 



 شركة االتصاالت السعودية

    )شركة مساهمة سعودية(
 )غير مراجعة(م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

 

 ٢٣

 ئتمانمخاطر اال
ة لخسارة هي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشرك        

 النقدية  رصدةتتكون األدوات المالية التي قد تعرض الشركة لمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي من األ             . مالية
يـة  ئتمانتقوم الشركة بايداع أرصدتها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرات اال            . وحسابات المدينين 

وال تعتقد الشركة بوجود مخـاطر      . مودعة في كل مؤسسة مالية    العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتها ال       
وال تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر تركز المديونية في ما يتعلق           . عدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية      

) سكنية، مهنية، مؤسسات تجارية كبرى ومؤسسات عامـة       (بحسابات المدينين نظراً لقاعدة مشتركيها المتنوعة       
  . تعمل في مجاالت عمل متنوعة موزعة على مناطق عديدةالتي

 مخاطر السيولة
هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على األموال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة باألدوات              

وال . قبليةتدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مست              . المالية
  . تعتبر الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة

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

  تخفيض أجور خدمات-٢٩
 

 وأجـور المكالمـات     )سوا ( عالية على بطاقات إعادة الشحن      عن تخفيضات  م٢٠٠٦ سبتمبر أعلنت الشركة في  
خدمات أجور المكالمات الدولية و    تخفيضات شاملة ومتنوعة على      ، إضافة لما سبق إعالنه من      والمحلية الداخلية

 . ترنت والدوائر المؤجرةالجوال والهاتف الثابت واالتصال باالن
 

  الترخيص -٣٠
 

اً م، في إطار تنظيم قطاع االتصاالت، ترخيـص       ٢٠٠٣أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في ديسمبر        
على ما ترى أن فيهـا      وقد اعترضت الشركة لدى الجهات ذات االختصاص        . للشركة لتقديم خدمات االتصاالت   

 .حقوقها مساساً ببعض
 

  األحداث الالحقة-٣١
 

توزيعات ) م٢٠٠٦ أكتوبر   ٣٠الموافق  (هـ  ١٤٢٧ شوال   ٨ثنين  دارة في اجتماعه المنعقد يوم اال     مجلس اإل قر  أ
 . عن كل سهم ريال١،٥٠ عم بواق٢٠٠٦ مليون ريال عن الربع الثالث من عام ٣ر٠٠٠أرباح أولية مقدارها 

 

  إعادة التصنيف-٣٢
 

 لتتماشـى مـع التـصنيف    م٢٠٠٥ سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في لقد تم إعادة تصنيف بعض البيانات الحسابية        
 .م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في ستخدم الم
 

  


