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       شركة االتصاالت السعودية

                              )شركة مساهمة سعودية(

   )مراجعةغير  (م٢٠١٠ مارس ٣١ في المنتهيةالثالثة أشهر  لفترة  الموحدة األوليةفهرس القوائم المالية

  الصفحة                        

  ٢   الموحدةفحص القوائم المالية األوليةتقرير 

  ٣  الموحدة األوليةلمركز المالي اقائمة 

  ٤  الموحدة األوليةالدخل قائمة 

  ٥   الموحدة األوليةالتدفق النقديقائمة 

 ١٦ – ٦   الموحدة األولية القوائم المالية حولاتإيضاح
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  ، إذا كانـت    المجموعةداخل المجموعة وأية مكاسب غير محققة ناتجة من المعامالت داخل            األرصدة والمعامالت 
  .يتم استبعادها عند إعداد القوائم المالية الموحدةذات أهمية نسبية، 

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

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

    
   القوائم الماليةفترة )  أ

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

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

    
  النتائج األولية)  ب

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

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

   .هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
ـ لتـي    الفترة ا  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
  
  لهالنقد وما يماث  )د
  

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

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

    . المتعلق برسوم االستخدام غير المفوترة ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
    واالستهالك والمعدات والمنشآتالممتلكات   )و

 والمنـشآت ببيانات تاريخية تفصيلية كافية لتسجيل الممتلكات       قطاع االتصاالت    لم يحتفظ م،  ١٩٩٨ مايو   ٢قبل   )١(
من قطاع    التي تم تحويلها    والمعدات والمنشآت كافة الممتلكات    ولذا تم تسجيل   ،كلفة التاريخية  الت 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.ودوليين
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  ٨

  التقويمقيمة         ي األراض -          
  ستبدال المستهلكةالتكلفة ا     والمعداتوالمنشآتالمباني  -           

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

  . التاريخية بالتكلفة
  

المواد والعمالـة   و المقاولـين   أتعاب بما في ذلك   يل،عمتشمل تكلفة الشبكة جميع النفقات حتى نقطة التوصيل لل         )٣(
    . األصول في الخدمة هذهالمباشرة، حتى تاريخ وضع

 القسط الثابـت علـى      طريقة باستخدام األراضي   استثناءالمنشآت والمعدات ب  و الممتلكات   استهالكيتم احتساب    )٤(
 :يأتي لألصول حسب ما األعمار التشغيلية التقديرية

  
  عدد السنوات  

  ٥٠ – ٢٠  المباني
  ٢٥ – ٣   شبكة ومعدات االتصاالت

  ٨ - ٢            األصول األخرى
    

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

 وذلك بمقارنة القيمة المنشآت والمعداتوالممتلكات بيع / من استبعادسب والخسائر الناتجةيتم تحديد المكا )٦(
  المباعة وتدرج المكاسب والخسائر في قائمة الدخل األولية/قيمة الدفترية لألصول المستبعدةالمتحصلة مع ال

   . الموحدة
خاطر الملكية إلى   إيجارات الممتلكات والمنشآت والمعدات التي يتم فيها تحويل جوهري لمنافع وم          يتم تصنيف    )٧(

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

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

  
 .ألصولتلك ا بموجب إيجارات رأسمالية على مدى األعمار اإلنتاجية لالمستأجرةيتم استهالك األصول 

  
  األصول غير الملموسة  )ز

  الشهرة
وتمثل زيادة تكلفـة شـراء      . المشاريع المشتركة و  الشركات التابعة  تنشأ الشهرة عند شراء حصة في       •

لمشروع المشترك في تـاريخ     أو ا  للشركة التابعة األصول    القيمة العادلة لصافي   عنحصة المجموعة   
  . الموحدة األولية وعندما يكون هذا الفرق سالباً يتم تسجيله فوراً في قائمة الدخل.الشراء

  
  .)ن وجدتإ(في قيمتها أي خسائر هبوط ب وتخفضيتم قياس الشهرة بالتكلفة   •

  
  حقوق الطيف الترددي وتراخيص الجيل الثاني والثالث

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

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

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

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

التي تحدث فيها، بما ال يتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها لو لم يتم إثبات خسارة هبـوط قيمـة                      
  .فترات المالية السابقةاألصل في ال

  اتاالستثمار  )ط
  الشركات التابعة

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

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

   في المشاريع المشتركةاالستثمار

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

  .جماع من كل األطراف المشاركة في السيطرةالموافقة باإل

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

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

  . مع البنود المناظرة لها في البيانات المالية للشركةالمشاريع

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

  )الشركات الزميلة (يقة حقوق الملكيةات المسجلة وفق طراالستثمار

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

  .التشغيلية للشركات الزميلة دون التمكن من السيطرة على تلك السياساتالسياسات المالية و

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

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

  .الموحدة
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    الزكاة  )ي
 وفقاً ألحكام وقواعد فريـضة       األولية الموحدة  ضمن القوائم المالية  تقوم الشركة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة       

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

  
   الضرائب  )ك
  

 .يتم احتساب الضريبة للشركات المستثمر فيها خارج المملكة وفقاً لألنظمة الضريبية المتبعة في بلدانها
  

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

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

     نهاية الخدمة مكافأة مخصص  )ل
 ا المعمول بهلألنظمةأة نهاية الخدمة مبالغ مستحقة تدفع للموظفين عند انتهاء عقود عملهم، وفقاً يمثل مخصص مكاف

   .المملكة والدول المستثمر فيهافي 
  
    معامالت العمالت األجنبية  )م

  عملة التعامل والعرض

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

  
 المعامالت واألرصدة

 أسعار الصرف الـسائدة  باستخدام القيمة  محددة النقدية وااللتزاماتألصول  لاألرصدة بالعمالت األجنبية    يتم تحويل   
  . الموحدة األوليةاريخ قائمة المركز الماليفي ت

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

    
  )مة القوائم الماليةترج (منشآت المجموعة

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

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

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

ـ   . استخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف خـالل الفتـرة        بدخل يتم ترجمتها    القائمة  عناصر   • ود أمـا بن
 . 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



  
 

  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
  )غير مراجعة(م ٢٠١٠ مارس ٣١الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

  ١١

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

  
  االلتزامات المحتملة  )ن
  

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

اس مبلغ االلتزام بموثوقية  قيوفي حالة عدم إمكانية.  للموارد سيكون مطلوباً لتسديد االلتزام خارجاًالمحتمل أن تدفقاً
  .ة الموحدة تفصح عنها في القوائم المالية األوليهاال تقوم بتسجيل االلتزامات المحتملة لكنالمجموعة ن إف كافية

  
  تكلفة الخدمات )س
  

إلنتاج الخدمات ولها ارتباط مباشر باإليرادات المتولدة مـن اسـتخدام            المجموعة التي تكبدتها    التكاليفتمثل جميع   
 .الشبكة بما فيها الرسوم الحكومية ورسوم استخدام الشبكات الخارجية

  
  المصروفات البيعية والتسويقية  )  ع
  

وتسجل عند حدوثها  .ولها ارتباط مباشر بتسويق وتوزيع وبيع الخدمات المجموعةبدتها  التي تكالتكاليفتمثل جميع 
إذا لم يتسن تحديد الفترات المستفيدة منها، أما إذا أمكن تحديد الفترات المستفيدة فيتم تحميلها علـى الفتـرات ذات                    

  .الصلة
  
    المصروفات اإلدارية والعمومية  )ف

 أو  الخـدمات  والتي ال يمكن ربطها بشكل مباشر بتكاليف         المجموعةالتي تكبدتها   تمثل جميع المصاريف التشغيلية     
 وتسجل عند حدوثها إذا لم يتسن تحديد الفترات المستفيدة منها، أما إذا أمكن تحديد               .بالمصاريف البيعية والتسويقية  

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

، قبل استبعاد األخرىت اوالعمليالدخل من العمليات التشغيلية ساب عائد السهم من األرباح على أساس قسمة    يتم احت 
  .القائمة خالل الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم ،لفترة الماليةالدخل لصافي و، الملكية غير المسيطرةحقوق 

  
  ، صافياألصول غير الملموسة -٣
  

وشـركة  القابضة   الشهرة الناتجة من شراء حصص الشركة في مجموعة بيناريانج           لموسةتتضمن األصول غير الم   
 القـوائم الماليـة     المسجلة فـي   إضافة لنصيب الشركة من الشهرة       ، المحدودة  وشركة أوجيه لالتصاالت   إن تي إس  

    .وشركة أوجيه لالتصاالت المحدودة  القابضةلمجموعة بيناريانج
    :هيي نتج عنها أصول غير ملموسة التالمستثمر فيها والشركات 

   ماليزيا-مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة 
من مجموعة ماكسيس القابضة الماليزية التي % ١٠٠بيناريانج الماليزية شركة استثمارية قابضة كانت تمتلك 

م في شهر نوفمبر    ت. تعمل في قطاع االتصاالت المتنقلة في ماليزيا والتي لم تكن مدرجة بالبورصة الماليزية            
من أسهم ماكسيس لالكتتاب العام وأدرجت تبعاً لـذلك ضـمن شـركات البورصـة               % ٣٠م طرح   ٢٠٠٩
  %. ٧٠وبذلك انخفضت نسبة ملكية بيناريانج القابضة في شركة ماكسيس إلى . الماليزية

  



  
 

  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
  )غير مراجعة(م ٢٠١٠ مارس ٣١الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

  ١٢

وتمتلـك نـسبة   لدى بيناريانج القابضة استثمارات أخرى في شركات اتصاالت في كل من الهند وإندونيسيا،      
% ٢٥حازت الشركة على نسبة     . من شركة إن تي إس اإلندونيسية     % ٤٤من شركة إيرسيل الهندية و    % ٧٤

  .م٢٠٠٧من شركة بيناريانج في سبتمبر 
  

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

  .م٢٠٠٧ في سبتمبر تي إس
  

   اإلمارات العربية المتحدة–  المحدودةشركة أوجيه لالتصاالت
ة ولـديها   شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة هي شركة مسجلة في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحد             

حازت الـشركة علـى نـسبة       . استثمارات في شركات تعمل في قطاع االتصاالت في تركيا وجنوب أفريقيا          
  .م٢٠٠٨من شركة أوجيه لالتصاالت في أبريل % ٣٥

  
قامت شركة أوجيه لالتصاالت المحدودة بتغيير العملة الوظيفية إلحدى الشركات التابعة لها في تركيا إلـى                

م لوجود تغير في األحداث والظروف ذات الصلة بعد استحواذ مجموعة           ٢٠٠٩الل عام   الدوالر األمريكي خ  
  .من رأسمالها وذلك بأثر مستقبلي طبقاً للمعايير المحاسبية% ٣٥االتصاالت السعودية على 

  
   الكويت–) ك. م. ش(شركة االتصاالت الكويتية 
 مليـون   ٥٠تية البـالغ    صاالت الكوي من رأسمال شركة االت   % ٢٦م نسبة   ٢٠٠٧حازت الشركة في ديسمبر     

 فـي ديـسمبر    وقد بدأ التشغيل التجاري      ،تعمل هذه الشركة في مجال خدمات الهاتف الجوال       . دينار كويتي 
  .م٢٠٠٨

  
   البحرين–) م. ب. م. ش(إس تي سي البحرين 

بة ، وتمتلك الـشركة نـس      بمملكة البحرين    م٢٠٠٩في فبراير   ) م. ب. م. ش(تأسست إس تي سي البحرين      
تعمل هذه الشركة في مجـال خـدمات االتـصاالت          . مليون دينار بحريني   ٧٥ البالغ   من رأسمالها % ١٠٠

  .م٢٠١٠ في مارسوقد بدأ التشغيل التجاري الصلة، ذات المتنقلة واالتصاالت الدولية والخدمات األخرى 
  

    : كالتالياألصول غير الملموسةتفاصيل 
    )بآالف الرياالت السعودية(

  م٠٢٠١    
  

  م٢٠٠٩  
  ١٤,٦٤٤,٨٩٩  ١٥,٥٣٨,٣٨٧  تراخيص

  ٥,١٢١,٣٥٠  ٥,١٩٧,٧٣٦  الشهرة الناتجة من توحيد القوائم المالية
  ٤,٢١٢,٣٥١  ٤,٢٢٧,٨١٩   تعاقديةعالمات تجارية وعالقات عمالء
  ١,٧٥٣,١١٤  ١,٧٥٣,١١٤  في مجموعة بيناريانج القابضة% ٢٥الشهرة الناتجة من شراء حصة 

 في شركة أوجيه لالتـصاالت    % ٣٥تجة من شراء حصة     الشهرة النا 
  المحدودة

  
٨٢٦,٣٩٥  

  
٨٢٦,٣٩٥  

  ٨٥٦,٧٢٦  ٧١٣,١٩١   في شركة إن تي إس% ٥١حصة الشهرة الناتجة من شراء 
     ٥٨٦٨,٦٣    ٣١,٢٥٨,٤٨  أخرى

  ٢٨,٢٨٣,٤٧٠ ٢٩,٥١٥,١٢٥
  
  
  



  
 

  شركة االتصاالت السعودية
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  )غير مراجعة(م ٢٠١٠ مارس ٣١الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

  ١٣

  القروض  -٤
  :وتتمثل في

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م٢٠١٠    

  
  م٠٠٩٢  

  ٤,٠١٥,٤٤٢  ٥,٨٨٩,٣٩٦  قصيرة األجل       
  ٢٦,٧٦٣,٠٨٢  ٢٣,٩٣٩,١٣٩  طويلة األجل

  ٣٠,٧٧٨,٥٢٤ ٢٩,٨٢٨,٥٣٥   
   .مليون ريال ١٧,٢٨٦م مبلغ ٢٠١٠ مارس ٣١ كما في قروض الشركات المستثمر فيهانصيب المجموعة من يبلغ 

  
   الخدماتتكلفة  -٥    

  : مما يأتيتتكون تكلفة الخدمات

    )ف الرياالت السعوديةبآال(
  م١٠٢٠      

  
  م٩٢٠٠     

  ١,٣٠٢,٦٤٧  ١,٩٠٣,٥٥٦  رسوم استخدام الشبكات الخارجية
  ١,٣٨٩,٤١٤  ١,٤٢٧,٧٥٣  (*)الرسوم الحكومية 
 ٤١٧,٢٩٨ ٨٤٥,٤٨٧  إصالح وصيانة
 ٧٦٣,٥٧١ ٧٥٦,٤٠٩  تكاليف الموظفين

     ٣٥٧,٣٠٩     ٤٢٦,٥٦٠  أخرى
  ٩٤,٢٣٠,٢٣  ٥,٣٥٩,٧٦٥    

    .إيجارات معدات وممتلكات وسيارات ومصروفات المرافق واستشارات: تشمل بنوداً متنوعة أهمها" أخرى"  
      : تفاصيل الرسوم الحكومية يليفيما(*)     

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م١٠٢٠      

  
  م٩٢٠٠     

  ١,٢٠٩,٣٩١  ١,٠٨١,٩٧٧  الشركة
    ٨٠,٠٢٣١     ٣٤٥,٧٧٦  باقي شركات المجموعة

  ١,٣٨٩,٤١٤  ١,٤٢٧,٧٥٣  
  
      المصروفات البيعية والتسويقية-٦   

  : مما يأتيتتكون المصروفات البيعية والتسويقية    

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م١٠٢٠      

  
  م٩٢٠٠     

  ٥٨٢,٧٠١  ٦٠٦,٦٤٩  دعاية وإعالن
  ٤٦٤,٥٧٩  ٤٨٢,٧٥٦  تكاليف الموظفين

  ٢٤٩,٢٤٢  ٤٦٧,٢٦٥  ك في تحصيلهامصروف الديون المشكو
  ٣٢,٤١٣  ١٠٥,٤٣٢  طباعة بطاقات هاتفية ومستلزمات مكتبية

  ٢٦,٥٢٩  ٢٧,٨٤٠  إصالح وصيانة
     ١١٣,٣٨٠     ١٧٨,٨٨٨  أخرى

  ١,٤٦٨,٨٤٤  ١,٨٦٨,٨٣٠  



  
 

  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
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  ١٤

  
إيجارات معدات وممتلكات وسـيارات ومـصروفات االتـصاالت والبريـد           : تشمل بنوداً متنوعة أهمها   " أخرى"    

  . واألمن والسالمةالتوصيلو
  
      المصروفات اإلدارية والعمومية-٧   

  : يأتي مماوالعموميةاإلدارية تتكون المصروفات     

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م١٠٢٠      

  
  م٩٢٠٠     

  ٤٣٧,٩١٧  ٤٣٥,٩١٧  تكاليف الموظفين
  ٩٧,٥٢٠  ٨٥,٠٠٩  إصالح وصيانة

  ٤٢,٧٩٠  ٦٤,٨٦٦  توسياراإيجارات معدات وممتلكات 
  ٨٢,٩٠٠  ٩٩,١٣٨   أتعاب قانونية ومهنيةواستشارات 

  ٤١,٠٣٨  ٢٧,٥٢٥  مصروفات المرافق
   ١٣٠,٥٦٨  ١١٨,٧٣٦  أخرى

  ٨٣٢,٧٣٣  ٨٣١,١٩١    
  . وبريد وتوصيلأقساط تأمين ومستلزمات مكتبية ومصروفات شحن ومناولة: تشمل بنوداً متنوعة أهمها" أخرى"

  
  إلطفاء  االستهالك وا-٨    

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م١٠٢٠      

  
  م٩٢٠٠     

  ١,٥٩٨,٩٤٣  ١,٨٤٤,٧٢٢  االستهالك
      ١٧٥,٥٣٤      ٨٤٤٦١٢,  اإلطفاء

  ١,٧٧٤,٤٧٧  ٢,١٠٦,٥٦٦  
  
  اإليرادات والمصروفات األخرى، صافي  -٩ 

  :يأتييتكون هذا البند مما    

    )بآالف الرياالت السعودية(
  م١٠٢٠      

  
  م٩٢٠٠     

  ١٢١,٣٢٩  ٣١٠,٠٥٤  إيرادات متنوعة
 )٦٩٤,٥٩٨( ١٠٨,٦٨٧   تغير أسعار العمالت األجنبية)خسائر/(مكاسب

  )١٨١,٨٨٣( )٢٤٩,٥٤٢(  مصروفات متنوعة
  ٧٥٥,١٥٢(    ١٦٩,١٩٩(   

  
       وااللتزامات المحتملةاالرتباطات   -١٠

    االرتباطات   
 جوهريـة  متعلقة بمصروفات رأسـمالية      ارتباطات في   نشاطها االعتيادي ممارسة    خالل المجموعةتدخل    )أ(

المـصروفات الرأسـمالية     ارتباطاتبلغت  .  بمشروعات توسعة الشبكة   يتعلقفيما  أساسية  وبصورة  
 مليـون   ٢,٦٧٩:م٢٠٠٩ مـارس  ٣١ (ليون ريـال  م ٣,٠٦٦  حوالي م٢٠١٠ مارس ٣١  كما في  القائمة
  .)ريال



  
 

  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
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  ١٥

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

    .) مليون ريال١٢٠: م٢٠٠٩ األولالربع  ( مليون ريال١٧٧ مبلغ م٢٠١٠ األول
  االلتزامات المحتملة 

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

      .الموحدة
  المعلومات القطاعية   -١١  

  . بتحديد قطاعاتها التشغيلية الرئيسة على أساس نوع الخدمةقامت المجموعة  
  

  :تتمثل القطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة في 
 الهاتف الجوال وخدمات الجيل الثالث والبطاقات مسبقة الدفع والتجوال          :وتشمل خدماته الرئيسة  قطاع الجوال،    •

 .الدولي والرسائل
  .الدوليةتصاالت االالهاتف الثابت وهواتف البطاقة واالتصال البيني و: قطاع الهاتف، وتشمل خدماته الرئيسة •
 (DSL) الرقمـي  العميـل الدوائر المؤجرة لنقل البيانـات وخـط        : قطاع المعطيات، وتشمل خدماته الرئيسة     •

 .واإلنترنت
 .وتشمل بعض العناصر التي ال يمكن ربطها بالقطاعات التشغيلية الرئيسة للمجموعة: غير الموزعة •

  
 :فترةلليبين الجدول التالي المعلومات القطاعية و

  
  اإلجمالي  غير موزعة المعطيات الهاتف الجوال )بآالف الرياالت السعودية(

 ١٢,٥١٩,٦٣١ ٧٣,٤٢١ ١,٧٥٤,٣٣٧ ٢,٣٢١,٤٤٩ ٨,٣٧٠,٤٢٤ إيرادات الخدمات

 ٢,٣٣٧,٣٩٥ - ٢٠١,٤٤١ ١,٥٩٤,٨٧٣ ٥٤١,٠٨١  إيرادات الربط البيني

 )٢,٣٣٧,٣٩٥(     -     )٣٥١,٨٤٤( )٤٠١,٩٤٤( )١,٥٨٣,٦٠٧(  لبينيمصروفات الربط ا

 ١٢,٥١٩,٦٣١ ٧٣,٤٢١ ١,٦٠٣,٩٣٤ ٣,٥١٤,٣٧٨ ٧,٣٢٧,٨٩٨  إيرادات الخدماتصافي 

 ٢,١٠٦,٥٦٦ ٤٤,٩٤٥ ١٤٣,٠٧٩ ٩٣٠,٦١٤ ٩٨٧,٩٢٨  واإلطفاء االستهالك

 ١,٧٧٢,٠٢٥ ٤,٨٤٦ ٣٣٤,٨٠٩ ٢٤٢,٥٥٢ ١,١٨٩,٨١٨  الدخلصافي 

  
 ١١١,١١٦,٣٤٤ ٢٤,٤٤٢,٧٥٢ ٦,٠٥٨,٢٧٩ ٣٨,٤٥٠,٦٥٨ ٤٢,١٦٤,٦٥٥  الي األصول إجم

 ٥٩,٧١٤,٣١٩ ٢٥,٣١١,٦٠١ ١,٣٧١,٠٦٠ ١٥,٧١١,٤٨٦ ١٧,٣٢٠,١٧٢  إجمالي الخصوم

  
  
  
  
  



  
 

  شركة االتصاالت السعودية

     )شركة مساهمة سعودية(
  )غير مراجعة(م ٢٠١٠ مارس ٣١الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   األولية القوائم المالية حوليضاحاتإ

  

  ١٦

  : على النحو التاليم٢٠٠٩ مارس ٣١ المنتهية في للفترة المعلومات القطاعية وقد كانت
  

  اإلجمالي  غير موزعة المعطيات لهاتفا الجوال )بآالف الرياالت السعودية(
 ١٢,١٤٢,٧٨٤ ٢٢,٢٦٠ ١,٦٤١,٠٩٤ ٢,٢٧٦,٠٢٠ ٨,٢٠٣,٤١٠ إيرادات الخدمات

 ٢,٠٢٥,٣٠٧ - ١١٠,٧٠٦ ١,٥١٥,٣١٦ ٣٩٩,٢٨٥  إيرادات الربط البيني

 )٢,٠٢٥,٣٠٧(         -     )٣٣١,٤٨٤( )٣٦٥,٢٣٠( )١,٣٢٨,٥٩٣(  مصروفات الربط البيني

 ١٢,١٤٢,٧٨٤ ٢٢,٢٦٠ ١,٤٢٠,٣١٦ ٣,٤٢٦,١٠٦ ٧,٢٧٤,١٠٢  خدماتصافي إيرادات ال

 ١,٧٧٤,٤٧٧ )٣١,٥٨٥( ١١٣,٧٩٩ ٩٠٢,٦٧٩ ٧٨٩,٥٨٤  واإلطفاء االستهالك

 ٢,٤٨٧,٧٤٩ )٥٧٦,٠٩٣( ٤١٦,٣٩١ )٧٧,٩٧٨( ٢,٧٢٥,٤٢٩  الدخلصافي 

  
 ١٠١,٧٦٨,٨٣٠ ٢٢,٣١١,٣٩٧ ٥,٥٨٦,٩٨٨ ٣٧,٧٢١,٥٨٣ ٣٦,١٤٨,٨٦٢  إجمالي األصول 

 ٥٧,٦٧٧,٥٨٤ ٢٢,١٧٩,٦٤٦ ١,٣٤٨,٣٤٠ ١٢,٥١٤,٣٨١ ٢١,٦٣٥,٢١٧  جمالي الخصومإ

  
   األحداث الالحقة-١٢

  
 أبريـل   ١١الموافق  ( هـ١٤٣١ ربيع الثاني    ٢٦ يوم األحد اجتماعها المنعقد    في   ،لشركةل الجمعية العمومية  توافق

  ريـال ٠,٧٥واقـع  م ب٢٠٠٩عام المالي  على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من ال   ،)م٢٠١٠
    .للسهم
 توزيع) م٢٠١٠ أبريل ١٩الموافق (هـ ١٤٣١ جمادى األولى ٥يوم االثنين مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد  أقر

  .للسهم  ريال٠,٧٥ بواقع ،م٢٠١٠ مليون ريال عن الربع األول من عام ١,٥٠٠أولية مقدارها أرباح 
  

   األولية الموحدةالدخلة عرض البيانات بقائم -١٣  
  

 بإعادة تبويب المصاريف التشغيلية حيث تم عرض تكلفة الخدمات والمصروفات البيعية والتسويقية             المجموعةقامت  
 مـارس  ٣١يف بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهيـة فـي          تم إعادة تصن   وعليه   .والمصروفات اإلدارية والعمومية  

  .م٢٠١٠ مارس ٣١م للفترة المنتهية في م لتتوافق مع التصنيف المستخد٢٠٠٩
  

  
    




