
البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال 
) ش. م . ي. ع ( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

مؤشرات األداء الرئيسية

األداء المالي للشركة

2015م 2014م * 2013م 2012م 2011م البيـــــــــــــــــــان 

73,283,375 70,507,900 59,360,461 59,483,927 51,888,848 االيرادات )الف ريال(

30,154,517 31,663,417 27,050,266 26,916,513 25,836,809 امل�صروفات )الف ريال(

43,128,858 38,844,483 32,310,195 32,567,414 26,052,039 ربح ال�صنة قبل الزكاة و�صريبة الدخل )الف ريال(

498.46 448.94 373.42 376.40 301.10 عائد ال�صهم قبل الزكاة و�صريبة الدخل 

%99.69 % 89.79 % 74.68 % 75.28 % 60.22 ن�صبة عائد ال�صهم قبل الزكاة و�صريبة الدخل  

1,810,558 1,950,572 1,380,994 1,660,542 1,295,030 م�صروف  خم�ص�ص الزكاة) األف ريال (

21,848,376 20,172,228 9,797,302 9,193,290 - م�صروف خم�ص�ص  �صريبة الدخل ) األف ريال (

23,658,934 22,122,800 11,178,296 10,853,832 1,295,030 اإجمايل الزكاة و�صريبة الدخل  ) األف ريال (

19,469,924 16,721,683 21,131,899 21,713,582 24,757,009 ربح ال�صنة بعد الزكاة و�صريبة الدخل)الف ريال(

225.02 193.26 244.23 250.95 286.13 عائد ال�صهم بعد الزكاة و�صريبة الدخل 

% 45.00 % 38.65 % 48.85 % 50.19 % 57.25 ن�صبة عائد ال�صهم بعد الزكاة و�صريبة الدخل 

12,978,600 15,141,700 12,978,600 15,141,700 17,304,800 الربح املوزع للم�صاهمني ) املقرتح ( )الف ريال(
150 175 150 175 200 الربح املوزع لل�صهم الواحد 

% 30 % 35 % 30 % 35 % 40 ن�صبة ربح ال�صهم املوزع اىل قيمة ال�صهم 

2015م 2014م* 2013م 2012م 2011م البيـــــــــــــــــــان )باالف الرياالت (
58,344,926 57,732,083 47,458,607 46,307,628 42,232,089 ايرادات الن�صاط اجلاري 

745,195 696,217 384,828 358,589 462,401 ايرادات املبيعات 
13,950,227 11,878,276 10,846,902 11,474,089 8,821,973 العائد من االموال امل�صتثمرة 

243,027 201,324 670,124 1,343,621 372,385 ايرادات اخرى 
73,283,375 70,507,900 59,360,461 59,483,927 51,888,848 اجمايل االيرادات 

* مت اإعادة بيان بع�ض اأرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م لتتما�سى مع البيان امل�ستخدم للقوائم املالية لل�سنة 
    املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م

االداء املــايل لل�صركة :  
الظروف  من  الرغم  على  لل�سركة  املايل  املركز  على  الأن�سطة  خمتلف  يف  ال�سركة  واإجنازات  لأعمال  الإيجابية  النتائج  انعك�ست 
ال�ستثنائية والتحديات التي واجهتها ال�سركة حيث ا�ستطاعت خالل العام 2015م اأن حتافظ على موقعها املتميز يف �سوق الت�سالت 
العمليات  لل�سركة ونتيجة  املايل  املوقف  املعربة عن  املالية  البيانات  ادناه   التف�سيلية  اليمن  وتبني  اجلداول    النقال يف  للهاتف 
النحو  2014م  ( وذلك على  ال�سابقة )2011م  -  ال�سنوات   2015م واملقارنة مع  31 دي�سمرب  املنتهية يف  املالية  الت�سغيلية لل�سنة 

التايل:-

)1( : االإيـــرادات :

حققت ال�سركة اإجمايل اإيرادات خالل العام املايل 2015م مببلغ وقدرة )73,283,375 ( الف ريال )ثالثة و�سبعون مليار ومائتان 
وثالثة وثمانون مليون وثالثمائة وخم�سة و�سبعون الف ريال ميني ( بن�سبة ارتفاع عن العام املا�سي بلغت )3.94 %( وذلك ناجت عن 
ارتفاع اإيرادات الن�ساط اجلاري وكذلك العائد من الأموال امل�ستثمرة واإيرادات املبيعات ، واجلدول التايل يو�سح الإيرادات املحققة 

على م�ستوى بنود الإيراد للعام 2015م  باملقارنة مع العوام  ال�سابقة كما يلي:-

)2( : امل�صروفـــات  : 

�سهد العام 2015م تر�سيد للنفقات الت�سغيلية يف بع�ض بنود امل�سروفات اإذ مل تتجاوز م�سروفات  العام املايل 2015م مبلغ وقدرة 
)30,154,517( الف ريال )ثالثون مليار ومائة واأربعة وخم�سون مليون وخم�سمائة و�سبعة ع�سر األف ريال ميني ( بانخفا�ض عن 
العام ال�سابق مبقدار  )1,508,900( الف ريال ) مليار وخم�سمائة وثمانية مليون وت�سعمائة األف ريال ( واجلدول التايل يو�سح 

مقارنة تف�سيلية لبنود امل�سروفات على م�ستوى البنود للعام 2015م  باملقارنة مع الأعوام ) 2011م - 2014م (   :-

2015م 2014م* 2013م 2012م 2011م البيـــــــــــــــــــان ) باالف الرياالت ( 

670,282 996,967 868,951 862,570 845,625 تكلفة  املبيعات  وبطائق التعبئة 
6,528,850 6,916,255 6,245,204 5,486,064 5,102,945 تكلفة اخلدمات ال�صادرة 

12,448,921 11,551,477 13,279,237 14,475,323 14,315,320 م�صاريف الت�صغيل 

3,234,604 3,176,900 2,603,043 2,777,325 3,178,495
عمولة واأعباء املبيعات وايرادات 

الن�صاط اجلاري 
333,704 33,679 324,403 137,779 463,497 م�صروف خم�ص�ص خ�صائر ائتمان 

0 0 0 38,101 37,622 م�صروف خم�ص�ص حقوق العاملني 
2,446,516 4,553,484 0 0 0 م�صروف خم�ص�ص اإلتزامات �صريبية
3,810,256 3,555,955 2,958,655 2,315,461 1,741,835 امل�صاريف االدارية والعمومية
478,890 752,217 767,154 723,399 - امل�صاريف البيعية والت�صويقية 

)3,695( 2,208 3,619 100,491 151,470
فروقات اأ�صعار �صرف العمالت 

االأجنبية
206,189 124,275 0 0 0 م�صاريف اأخرى

30,154,517 31,663,417 27,050,266 26,916,513 25,836,809 اجمايل امل�صروفات 

* مت اإعادة بيان بع�ض اأرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م لتتما�سى مع البيان امل�ستخدم للقوائم املالية لل�سنة 
   املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م

)3( : �صايف الربح املحقق ومقرتح جمل�ص االإدارة ب�صاأن التوزيع :  
2015م نظراً لظروف احلرب والق�سف  واجهت ال�سركة الكثري من ال�سعوبات التى رافقت �سري عملها وان�سطتها خالل العام 
وعلى الرغم من ذلك  فقد حققت ال�سركة نتائج ايجابية يف اجلانب املايل لعام 2015م اذ بلغ ربح ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة 
وثمانية  وثمامنائة  مليون  وع�سرون  وثمانية  ومائة  مليار  واأربعون  )ثالثة  ريال  الف   )43,128,858( وقدره  مبلغ  الدخل 
)ثالثة  ريال  األف   )  23,658,934( اإجمايل  مببلغ  الدخل  و�سريبة  الزكاة  خم�س�ض  ا�ستقطاع  وبعد  ريال(.  األف  وخم�سون 
القابل  املحقق  الربح  �سايف  لي�سبح  ريال(  الف  وثالثون  واأربعة  وت�سعمائة  مليون  وخم�سون  وثمانية  و�ستمائة  مليار  وع�سرون 
األف  وع�سرون  واأربعة  وت�سعمائة  مليون  و�ستون  وت�سعة  واأربعمائة  مليار  ع�سر  )ت�سعة  ريال  الف   )19,469,924( للتوزيع 

التايل :- النحو  2015م  على  التوزيع للعام  الإدارة  ريال( وعليه يقرتح جمل�ض 

واأربعون  و�ستة  وت�سعمائة  مليـــار  ريال)  األف   )1,946,992( وقـــدره  مببلــغ   )%10( بن�سبــة  قانونـــي  احتياطــــي  اعتمـــاد   .1
 . األف ريال(       مليون وت�سعمائة واإثنان وت�سعون 

واأربعــون  و�ستـــة  وت�سعمائـــة  مليـــار  ريال)  الف   )1,946,992( وقـــــدره  مببلــغ    )%10( بن�سبـــة  عـــام  احتياطـــــي  اعتمـــاد   .2
 . األف ريال(       مليون وت�سعمائة واإثنان وت�سعون 

مبلـــغ  باإجمــالـــي  ريال   )150( يعـــــادل  مبـــا  ال�سهـــــم  قيمـــــة  مـــــن   )%30  ( بن�سبـــة  للم�ساهمـــني  اأربـــاح  وتـــوزيع  اعتمـــاد   .3
األف ريال(. )اإثنا ع�سر مليار وت�سعمائة وثمانية و�سبعون مليون و�ستمائة  الف ريال      وقدره )12,978,600( 

)خم�سمائة  ريال   )541,889,564( وقدره  اجمالــي  مببلــغ  2015م  العـــــام  لأربــاح  واملــوظفـــني  الإدارة  مكافـــــاأة  اعتمـــــاد   .4
.) ريال  واأربعة و�ستون  األف وخم�سمائة      وواحدواأربعون مليون وثمامنائة وت�سعة وثمانون 

5. اعتمـــاد اأربـــاح حمتجزة مببلغ وقدره )2,453,772( الف ريال)اإثنني مليار واأربعمائة وثالثة وخم�سون مليون و�سبعمائة 
     واإثنان و�سبعون األف ريال( .
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* مت اإعادة بيان بع�ض اأرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م لتتما�سى مع البيان امل�ستخدم للقوائم املالية 
   لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م



البيانات المالية المدققة لشركة يمن 
موبايل للهاتف النقال ) ش.م.ي.ع ( للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و 2014م
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البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال 
) ش. م . ي. ع ( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

إيضاحات حول البيانات المالية للسنتين المنتهيتين في
 31 ديسمبر  2015م و 2014م

التاأ�صي�ص وطبيعة الن�صاط :   - 1 
مت تد�سني خدمة مين موبايل للهاتف النقال )�سركة م�ساهمة مينية عامة( كن�ساط تابع للموؤ�س�سة العامة لالإت�سالت ال�سلكية 
والال�سلكية يف 22 �سبتمرب 2004م من قبل املوؤ�س�سة العامة لالإت�سالت ال�سلكية والال�سلكية ويف 20 يوليو 2006م بداأت اإجراءات 
ل�سنة  اليمني رقم )22(  التجارية  ال�سركات  قانون  �سركة م�ساهمة مينية عامة مبوجب  اإىل  النقال  للهاتف  حتويل مين موبايل 

1997م وتعديالته، وقراري جمل�ض الوزراء رقم )97( و)287( ل�سنة 2006م.

ويف 10 فرباير 2007م مت اإ�سهار مين موبايل ك�سركة م�ساهمة عامة مبوجب قرار وزير ال�سناعة والتجارة رقم )50( ل�سنة 2007م 
والذي مبوجبه مت منح الرتخي�ض بتاأ�سي�ض �سركة مين موبايل للهاتف النقال )�سركة م�ساهمة مينية عامة(.

2006م،  يوليو   31 يف  كما  ال�سركة  مال  لراأ�ض  املكونة  املوجودات  جميع  والال�سلكية  ال�سلكية  لالإت�سالت  العامة  املوؤ�س�سة  قدمت 
واأ�سرتى املوؤ�س�سون ن�سبة )%17.09( من راأ�ض املال مبوجب عقود بيع من قبل املوؤ�س�سة العامة لالإت�سالت ال�سلكية والال�سلكية 

للموؤ�س�سني. واإعتباراً من 1 يناير 2007م اأ�سبحت ن�سب امل�ساهمني يف ال�سركة على النحو الآتي:-

ن�صبة اال�صهم فئات امل�صاهمني
% 59.37  املوؤ�ص�صة العامة لالإت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية
% 4.50  الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�صات

% 3.25  املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االإجتماعية
% 3.17 �صندوق التقاعد وال�صمان االإجتماعي بوزارة الدفاع
% 2.85 الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
% 2.16 �صندوق التقاعد وال�صمان االإجتماعي بوزارة الداخلية
% 1.16 املوؤ�ص�صة االإقت�صادية اليمنية
% 9.26 ال�صركات وما يف حكمها
% 14.28 املواطنني وموظفي االإت�صاالت
% 100 االإجمــــــــــــــــــــــــــــايل

اإن الن�ساط الأ�سا�سي لل�سركة هو اإمتالك حمطات و�سبكات اإت�سالت وتقدمي خدمة الهاتف النقال داخل اجلمهورية اليمنية وتقع 
الإدارة العامة لل�سركة يف �سارع التلفزيون، وعنوانها الربيدي �ض.ب: رقم )737(، �سنعاء – اجلمهورية اليمنية.

-: عام    -  2
مت اإعداد البيانات املالية لل�سركة وفق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ال�سادرة من قبل جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية.

العر�ص وعملة  الوظيفية  العملة   1.2
مت اإعداد وعر�ض البيانات املالية بالريال اليمني )العملة الوظيفية لل�سركة( وتظهر كل القيم لأقرب األف ريال ميني )اإل اإذا اأ�سري 

اإىل خالف ذلك(.
املهمة املحا�صبية  واالأحكام  التقديرات   2.2

اإن اإعداد البيانات املالية يتطلب من الإدارة و�سع اأحكام وتقديرات واإفرتا�سات ذات اأثر يف تطبيق ال�سيا�سات وكذا اأر�سدة املوجودات  
على  والإفرتا�سات  التقديرات  تلك  وت�ستند  وامل�سروفات،  الإيرادات  قيم  على  وكذلك  املالية  البيانات  تاريخ  يف  املالية  واملطلوبات 
اخلربة ال�سابقة لل�سركة وعوامل اأخرى عديدة تعتربها ال�سركة معقولة يف ظل الظروف ال�سائدة والتي ت�سكل نتائجها الأ�سا�ض عند 

اإتخاذ القرار ب�ساأن قيم الأ�سول والإلتزامات، لذلك قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

وتخ�سع التقديرات ومايتعلق بها من اإفرتا�سات للمراجعة ب�سورة م�ستمرة، كما يتم اإثبات التغريات يف التقديرات املحا�سبية يف 
الفرتة التي حدث فيها التغيري واأية فرتات م�ستقبلية.

تظهر  الأر�سدة  على  هام  تاأثري  لها  والتي  املحا�سبية  بال�سيا�سات  واملطبقة  املهمة  والتقديرات  بالأحكام  املتعلقة  املعلومات  اأن  كما 
بالبيانات املالية بالإي�ساحات رقم )1.12، 1.1.14، 1.22، 2.22(.

3-  التغيريات يف ال�صيا�صات املحا�صبية

2015م يناير   1 بعد  اأو  يف  تبداأ  التي  ال�صنوية  للفرتات  املفعول  �صارية  واملعدلة  اجلديدة  املعايري   1.3
التعديالت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتي اأ�سبحت �سارية املفعول ب�سكل اإلزامي يف عام 2015م لي�ض لها تاأثري 
جوهري على نتائج اأعمال ال�سركة واملركز املايل لل�سركة. ووفقاً لذلك، لي�ض هناك اأي تغيريات على ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة 

يف عام 2015م.

يتم  والتي مل  االآن  املفعول حتى  �صارية  املعــايري احلاليــة وغــري  والتف�صريات علــى  والتعــديالت  املعــايري   2.3
                 تبنيها من قبل ال�صركة

مت اإ�سدار معايري وتعديالت وتف�سريات جديدة على املعايري احلالية من قبل جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية ولكنها غري �سارية 
املفعول حتى تاريخ البيانات املالية، ومل يتم تبنيها من قبل ال�سركة. اأدناه معلومات عنها والتي يتوقع اأن تكون ذات عالقة ببيانات 

ال�سركة املالية.

وتتوقع اإدارة ال�سركة باأن جميع الإ�سدارات ذات العالقة �سوف يتم تبنيها �سمن ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة للفرتة الأوىل التي 
تبداأ بعد تاريخ نفاذ هذه الإ�سدارات. وهناك معايري وتعديالت وتف�سريات جديدة اأ�سدرت لكن ل يتوقع اأن يكون لها تاأثري جوهري 

على البيانات املالية لل�سركة.

)2014م( املالية  االأدوات   )9( رقم  املالية  التقارير  الإعداد  الدويل  املعيار  	•
جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية اأ�سدر موؤخراً املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( الأدوات املالية )2014م( والذي ميثل 

اإ�ستكمال مل�سروع اإ�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 "الأدوات املالية: الإعرتاف والقيا�ض".

املعيار اجلديد يقوم باإدخال تغيريات وا�سعة النطاق ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 39 حول ت�سنيف وقيا�ض املوجودات املالية ويقدم 
منوذجاً جديداً "خ�سائر الإئتمان املتوقعة" لتدين قيمة الأ�سول املالية. املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( يوفر اأي�ساً 

اإر�سادات جديدة ب�ساأن تطبيق حما�سبة التحوط.

ل زالت ال�سركة مل تقيم اأثر املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( حول هذه البيانات املالية. املعيار اجلديد ي�ستلزم تطبيقه 
للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير عام 2018م.

العمالء"  مع  العقود  من  "االإيرادات   )15( رقم  املالية  التقارير  الإعداد  الدويل  املعيار  	•

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )15( يقدم متطلبات جديدة لالإعرتاف بالإيرادات، لتحل حمل معيار املحا�سبة الدويل 
رقم 18 "الإيرادات"، معيار املحا�سبة الدويل رقم 11 "عقود الإن�ساء"، والعديد من التف�سريات املتعلقة بالإيرادات. املعيار اجلديد 
يوؤ�س�ض منوذجاً لالإعرتاف بالإيراد على اأ�سا�ض ال�سيطرة ويوفر اإر�سادات اإ�سافية يف العديد من املناطق التي ل يغطيها بالتف�سيل 
والت�سعريات  الأداء،  الإلتزامات متعددة  الرتتيبات مع  اإحت�ساب  املالية احلايل، مبا يف ذلك كيفية  التقارير  الدويل لإعداد  املعيار 

املتغرية، وحقوق العمالء لإ�سرتداد الأموال، وخيارات املورد لإعادة ال�سراء، وغريها من التعقيدات املعروفة.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )15( �سيكون فعال للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018م ول زالت ال�سركة 
تقيم اأثر املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )15( حول هذه البيانات املالية ولكن لي�ست بعد يف و�سع ميكنها من تقدمي 

املعلومات الكافية عن ذلك.

امل�صاركة اإتفاقيات   )11( رقم  املالية  التقارير  الإعداد  الدويل  املعيار  	•
تقدم هذه التعديالت توجيهات ب�ساأن طريقة املحا�سبة عن اإكت�ساب احل�س�ض يف اإتفاقيات امل�ساركة يف الأعمال. هذه التعديالت تلزم 
باأن يتم املحا�سبة عن جميع تلك املعامالت باإ�ستخدام مبادئ املحا�سبة يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )3( "اإندماج 
الأعمال" وغريها من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، باإ�ستثناء تلك املبادئ التي تتعار�ض مع املعيار الدويل لإعداد التقارير 

املالية رقم )11(. اإكت�ساب احل�س�ض يف امل�ساريع امل�سرتكة مل تتاأثر بتلك التوجيهات اجلديدة.

و�ستكون التعديالت �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016م.

ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة   -4
مت اإعداد البيانات املالية باإ�ستخدام اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية واأ�س�ض القيا�ض امللخ�سة اأدناه:

املالية البيانات  اإعداد  اأ�صا�ص   1.4
مت اإعداد البيانات املالية على اأ�سا�ض الإ�ستمرارية وبا�ستخدام اأ�س�ض القيا�ض املحددة يف املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية لكل 

نوع من املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�ساريف. وهذه الأ�س�ض مذكورة بالكامل يف ال�سيا�سات املحا�سبية اأدناه.

املالية البيانات  عر�ص   2.4
يتم عر�ض البيانات املالية وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )1( "عر�ض البيانات املالية" )املعدل يف عام 2007م( ويتم اأي�ساً عر�ض 

اإجمايل الدخل ال�سامل يف بيان واحد )بيان الدخل ال�سامل(.

االأجنبية بالعمالت  املعامالت   3.4
مت�سك ح�سابات ال�سركة بالريال اليمني )العملة الوظيفية لل�سركة( وتثبت املعامالت بالعمالت الأخرى خالل ال�سنة املالية على 
اأ�سا�ض اأ�سعار ال�سرف ال�سارية يف تاريخ تنفيذ املعاملة، ويتم ترجمة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية 

يف نهاية ال�سنة املالية على اأ�سا�ض اأ�سعار ال�سرف ال�سارية يف ذلك التاريخ، وتثبت الفروق الناجتة يف بيان الدخل ال�سامل.

االأعمال اإندماج   4.4
مت هيكلة ملكية ال�سركة يف �سنة 2006م، وقد ت�سمنت هيكلة ملكية ال�سركة اإعادة تقييم جميع املوجودات واملطلوبات بتاريخ حمدد 
للو�سول اإىل تكلفة ال�سركة، والتي مت �سدادها )قيمة التكلفة( اإىل املوؤ�س�سة العامة لالإت�سالت ال�سلكية والالأ�سلكيةعن طريق اأ�سهم 
حقوق امللكية يف ال�سركة. يدخل هذا التحويل جلميع املوجودات واإ�سدار الأ�سهم �سمن تعريف اإندماج الأعمال وفق املعيار الدويل 
للتقارير  الدويل  املعيار  ال�سركة كما هو معرف يف  اأعمال  املحا�سبية جلميع  ال�سراء  اأ�ستخدمت طريقة  رقم )3(.  املالية  للتقارير 
اإندماج الأعمال. ونتيجة لتطبيق طريقة ال�سراء املحا�سبية، فقد مت الإعرتاف املبدئي بال�سهرة كاأ�سل ميثل يف  املالية رقم )3(: 
تاريخ الإمتالك، فائ�ض القيمة العادلة ملبلغ ال�سراء م�سافاً اإليه التكلفة املبا�سرة لالإمتالك على �سايف القيم العادلة للموجودات 
واملطلوبات املحددة واملحتملة لل�سركة التابعة. ويف احلالت التي يتم فيها تقدير القيمة العادلة على اأ�سا�ض موؤقت، فاإنه يتم اإكمال 
عملية التقييم خالل )12( �سهراً من تاريخ الإمتالك مع اإجراء تعديالت على قيمة ال�سهرة لتعك�ض اأية تغيريات قد حت�سل لحقاً. 
وبعد الإعرتاف الأويل، تكون القيمة الدفرتية لل�سهرة هي �سعر التكلفة ناق�ساً خ�سائر الإنخفا�ض املرتاكمة، يتم فح�ض ال�سهرة 
ملعرفة الإنخفا�ض �سنوياً اأو لفرتات اأقل اإذا كانت الأحداث اأو التغريات يف الظروف ت�سري اإىل اإحتمال وجود اإنخفا�ض، وتقوم ال�سركة 

يف تاريخ كل تقرير بفح�ض ما اإذا كانت هناك موؤ�سرات لإنخفا�ض ال�سهرة.

واملعدات واالآالت  املمتلكات   5.4
تظهر املمتلكات والآلت واملعدات يف ال�سجالت املحا�سبية بتكلفتها التاريخية خم�سوماً منها جممع الإهالك املرتاكم واأي خ�سارة 
ناجمة عن الإنخفا�ض يف قيمتها،وتت�سمن التكلفة �سعر ال�سراء بالإ�سافة اإىل التكاليف املبا�سرة الالزمة لكي يكون الأ�سل جاهزاً 

لال�ستخدام للغر�ض الذي مت �سراءه من اأجله.

تظهر امل�ساريع قيد التنفيذ املعدة لغر�ض تقدمي اخلدمات اأو اأغرا�ض اإدارية بتكلفتها التاريخية خم�سوماً منها اأية خ�سارة حمققة 
موؤهلة  موجودات  اإن�ساء  اأو  ب�سراء  املرتبطة  املر�سملة  التمويل  وتكاليف  املهنية  الأتعاب  التكلفة  وتت�سمن  قيمتها،  يف  لالإنخفا�ض 
وفقاً لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل ال�سركة. وعند اإنتهاء العمل بها وتكون جاهزة لالإ�ستخدام يتم حتويلها اإىل بند املمتلكات 
والآلت واملعدات املنا�سب. اإن اإهالك تلك املوجودات يتم بنف�ض اأ�سا�ض اإهالك املوجودات الأخرى وذلك عندما تكون تلك املوجودات 

جاهزة لالإ�ستخدام يف الأغرا�ض املحددة لها.

يحت�سب الإهالك ل�سطب تكلفة املمتلكات والآلت واملعدات )بخالف الأرا�سي وم�ساريع قيد التنفيذ( خم�سوماً منها القيمة املقدرة 
والآلت  املمتلكات  جلميع  الثابت  الق�سط  طريقة  باإ�ستخدام  املقدر  الإنتاجي  عمرها  مدى  على  مت�ساوية  باأق�ساط  وذلك  كخردة 
واملعدات. يف نهاية كل فرتة مالية، يتم مراجعة العمر الإنتاجي املقدر، والقيم املقدرة كخردة وطرق الإ�ستهالك مع الأخذ باحل�سبان 

اأي تغري يف التقدير املحا�سبي.

ت�ستهلك املوجودات التي تندرج حتت اإطار الإيجار التمويلي على اأ�سا�ض عمرها الإنتاجي بنف�ض اأ�سا�ض اإ�ستهالك املوجودات اململوكة 
اأو مدة العقد الإيجاري اأيهما اأقل.

اإ�ستخدام  اإ�ستمرار  من  اإقت�سادية  منافع  ن�سوء  يتوقع  ل  عندما  اأو  الإ�ستبعاد  عند  واملعدات  والآلت  املمتلكات  بند  اإدراج  اإلغاء  يتم 
املوجودات. يتم اإظهار الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن اإ�سبتعاد الأ�سل اأو الإ�ستغناء عنه والتي تتمثل يف الفرق بني القيمة الدفرتية 

لالأ�سل وعوائد البيع وتدرج يف بيان الدخل ال�سامل.

وبناًء على قرار جمل�ض الإدارة رقم )1-3( لعام 2011م بتاريخ 16 مار�ض 2011م اأقر املجل�ض تعديل ن�سب الإهالك مبا يتنا�سب مع 
العمر الإنتاجي لالأ�سول واأقر تطبيقها اإبتداًء من العام 2010م لت�سبح الأعمار الإنتاجية املقدرة لإحت�ساب اإ�ستهالك املوجودات 

كمايلي:-

          بيـــــــــــــــــان                                                                                          العمر الإنتاجي
20 �سنة الإدارة                                                        •  مباين 

10-20 �سنة للمحطات                                                       •  املباين 
والأجهزة                                                        5-7 �سنوات •  املعدات 

5 �سنوات •  ال�سيارات                                                      
4-10�سنوات املكتبية                                   واملعدات  •  الأثاث 

4 �سنوات الإعالنية               •  اللوحات 

امللمو�صة املوجودات  قيمة  اإنخفا�ص   6.4
اإذا كان هناك موؤ�سر  تقوم ال�سركة يف تاريخ كل تقرير مايل مبراجعة القيم الدفرتية ملوجوداتها امللمو�سة من اأجل حتديد فيما 
لالإنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات. ويف حالة وجود اأي موؤ�سر على ذلك، يتم تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لتلك املوجودات من 
اأجل حتديد مدى الإنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات )اإن وجد(. يف حالة عدم مقدرة ال�سركة على تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد 
اأ�سا�ض الوحدة املنتجة للنقد التابعة لالأ�سل، عندما  اأ�سل ب�سكل فردي تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد على  لأي 
يكون من املمكن حتديد اأ�سا�ض التوزيع الثابت واملعقول فاأنه اأي�ساَ يتم توزيع املوجودات على الوحدات املنتجة للنقد، اأو فيما عدا 

ذلك فاإنه يتم توزيعها لأ�سغر جمموعة من الوحدات املنتجة للنقد والتي من املمكن اأن يتم حتديد اأ�سا�ض ثابت ومعقول لها.

القيمة القابلة لالإ�سرتداد هي القيمة العادلة ناق�ساً تكاليف البيع اأو قيمة الإ�ستخدام اأيهما اأكرب. عند تقدير قيمة الإ�ستخدام، يتم 
خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة لت�سل اإىل القيمة احلالية باإ�ستخدام �سعر فائدة قبل ال�سريبة والذي يعك�ض تقديرات 
ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املتعلقة بالأ�سل والتي تكون التقديرات املتعلقة بالتدفقات النقدية امل�ستقبلية لها 

مل يتم ت�سويتها.

اإذا كانت القيمة القابلة لالإ�سرتداد والتي مت تقديرها لالأ�سل )اأو الوحدة املنتجة للنقد( اأقل من قيمتها احلالية فاإنه يتم تخفي�ض 
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البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال 
) ش. م . ي. ع ( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

املالية املوجودات   9.4
يتم الإعرتاف اأو عدم الإعرتاف باملوجودات املالية يف تاريخ املعاملة التجارية، وذلك عند �سراء اأو بيع املوجودات والذي ين�ض �سروط 
عقد البيع اأو ال�سراء على ت�سليمها وفقاً جلدول زمني حمدد من قبل �سوق مايل. يتم قيا�ض املوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة 
اإليها تكاليف املعاملة، فيما عدا املوجودات املالية امل�سنفة كاإ�ستثمارات مالية بالقيم العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر  م�سافاً 

والتي تقيم مبدئيا بالقيمة العادلة، اإن وجدت.

يتم لحقاً قيا�ض جميع املوجودات املالية التي مت الإعرتاف بها م�سبقاً بالتكلفة املخف�سة اأو قيمتها العادلة اإعتماداً على ت�سنيف 
املوجودات املالية.

ت�صنيف املوجودات املالية
يتم ت�سنيف املوجودات املالية كاأدوات ملكية غري م�ستقة وتتوافق مع تعريف امللكية من قبل امل�سدر، باإ�ستثناء بع�ض الأدوات املالية 
غري امل�ستقة واملعرو�سة كملكية من قبل امل�سدر. جميع الأدوات املالية غري امل�ستقة الأخرى ت�سنف اأدوات مديونية. وي�سف معيار 

املحا�سبة الدويل رقم 39 الت�سنيفات املختلفة للموجودات املالية يف واحدة من الفئات الأربعة التالية:-
عندما  الفئة  هذه  �سمن  املوجودات  ت�سنف  اخل�صائر:    اأو  االأرباح  عرب  العادلة  بالقيمة  املالية  املوجودات  	•
ت�سرتى على وجه اأ�سا�سي لغر�ض البيع اأو اإعادة ال�سراء على املدى القريب، اأي اأنها موجودات لغر�ض املتاجرة اأو اأنها م�ستقات مالية، 
وتدرج جميع التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املقيمة بالقيمة العادلة عرب الأرباح اأو اخل�سائر يف بيان الدخل ال�سامل عند 

تكبدها. ويف ال�سنةاملالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م مل يكن لدى ال�سركة اأية موجودات مالية م�سنفة يف هذا الفئة.
للتحديد ول  اأو قابلة  ثابتة  �سداد  القرو�ض واملدينون موجودات مالية غري م�ستقة بفرتات  واملدينون:    القرو�ص  	•
توجد لها اأ�سعار يف �سوق ن�سط، لذلك ل ميكن اأن ت�سنف حتت هذه الفئة املوجودات التي ترغب ال�سركة يف بيعها يف احلال اأو يف 
القريب العاجل، ويتم تقييم هذه املوجودات ب�سعر التكلفة ناق�ساً اأي اإنخفا�ض يف القيمة اأو عدم التح�سيل،وتدرج هذه املوجودات يف 
البيانات املالية ب�سعر التكلفة خم�سوماً منها اأي نق�ض لقاء الإنخفا�ض اأو عدم التح�سيل، ويتم الإعرتاف مببلغ اخل�سارة يف بيان 
الدخل ال�سامل. وب�سورة عامة، ي�سنف املدينون والأر�سدة املدينة الأخرى �سمن هذه الفئة. حيث يظهر املدينون التجاريون باملبلغ 
الأ�سلي للفاتورة ناق�ساً املخ�س�سات املجنبة لقاء اأي مبالغ غري حم�سلة. ويتم تقدير الديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما ل يكون 

حت�سيلها حمتماًل ويتم �سطب الديون الرديئة عند التاأكد من عدم حت�سيلها.
اأو  تعترب موجودات مالية غري م�ستقة بتواريخ ثابتة  االإ�صتحقاق:  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  املالية  املوجودات  	•

قابلة للتحديد ل�سدادها اأو تاريخ اإ�ستحقاق حمدد ولدى ال�سركة نية وقدرة قوية على الإحتفاظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق.
للبيع: تعترب موجودات مالية غري م�ستقة ت�سنف على اأنها متوفرة للبيع عند الإعرتاف  املتوفرة  املالية  املوجودات  	•
الأويل بها اأو اأنها مل ت�سنف �سمن اأي من الفئات الثالث ال�سابقة، وتدرج هذه املوجودات يف البيانات املالية بقيمتها العادلة ويتم 
الإعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع مبا�سرة يف بيان الدخل ال�سامل اإىل اأن يتم بيعها او تنخف�ض 
قيمتها، وحينئذ يتم اإدراج اأية اأرباح اأو خ�سائر جممعة �سبق الإعرتاف بها �سمن حقوق امللكية، يف بيان الدخل ال�سامل. ويف ال�سنة 

املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م مل يكن لدى ال�سركة اأية موجودات مالية م�سنفة يف هذه الفئة.

االإنخفا�ص يف قيمة املوجودات املالية  
يتم بتاريخ كل تقرير مايل تقييم املوجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطفاأة للتعرف على موؤ�سرات اإنخفا�ض القيمة. تنخف�ض قيمة 
تاأثرت  للموجودات  الأويل  الإدراج  بعد  اأكرث من حدث  اأو  نتيجة حلدث  اأنه،  دليل مو�سوعي على  كان هناك  اإذا  املالية  املوجودات 

التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للموجودات.

القيمة  التجاريون، ل يتم خف�ض قيمتها ب�سكل فردي بل يتم فح�سها لإنخفا�ض  املدينون  املالية، مثل  املوجودات  اإن بع�ض فئات 
ب�سكل اإجمايل. يتمثل الدليل املو�سوعي لإنخفا�ض قيمة املدينون التجاريون باخلربة ال�سابقة لل�سركة يف حت�سيلها، الزيادة يف عدد 
الدفعات امل�ستحقة والتي يكون اإ�ستحقاقها بني 30 – 60 يوماً اإ�سافة اإىل التغريات امللحوظة يف ظروف الإقت�ساد الوطني والتي لها 

عالقة طردية مع تع�سر �سداد املديونية.

بالن�سبة للموجودات املتبقية بالتكلفة املطفاأة يقا�ض مبلغ اخل�سارة على اأنه الفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�سل والقيمة احلالية 
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خمف�سة وفقاَ ملعدلت العائد ال�سائدة يف ال�سوق للموجودات املالية املماثلة، ول يتم عك�ض هذه اخل�سائر 

يف الإنخفا�ض يف الفرتات الالحقة.

اإلغاء اإدراج املوجودات املالية 
تقوم ال�سركة باإلغاء اإدارج اأحد املوجودات املالية فقط عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك املوجودات املالية اأو 
عند حتويلها وبالتايل جميع املكا�سب واملخاطر املتعلقة مبلكية املوجودات املالية اإىل طرف اأخر. اإذا مل تقم ال�سركة بتحويل تلك 
املوجودات ب�سكل كامل اأو مل تقم بتحويل جميع املكا�سب واملخاطر املتعلقة مبلكيتها واأ�ستمرت بال�سيطرة عليها فاإن ال�سركة تقوم 

بالإعرتاف مب�ساحلها امل�ستبقاة يف املوجود املايل بالإ�سافة اإىل الإلتزامات ذات ال�سلة املتوجب عليها �سدادها.

يقا�ض اإلغاء اأحد املوجودات املالية املثبت بالتكلفة املطفاأة على اأنه الفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�سل واإجمايل املتح�سالت املدينة 
بالإ�سافة اإىل املدينون التجاريون وتدرج يف بيان الدخل ال�سامل.

املالية املطلوبات   10.4
يتم الإعرتاف اأو عدم الإعرتاف باملطلوبات املالية يف تاريخ املعاملة التجارية، وذلك عند �سراء اأو بيع املطلوبات والذي ين�ض �سروط 
عقد البيع اأو ال�سراء على ت�سليمها وفقاً جلدول زمني حمدد من قبل �سوق مايل. يتم قيا�ض املطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة 

م�سافاً اإليها تكاليف املعاملة.

اأو قيمتها العادلة اإعتماداً على ت�سنيف  يتم لحقاً قيا�ض جميع املطلوبات املالية التي مت الإعرتاف بها م�سبقاً بالتكلفة املخف�سة 
املطلوبات املالية.

ت�صنيف املطلوبات املالية 
يتم ت�سنيف املطلوبات املالية اإما كمطلوبات مالية من خالل الأرباح اأو اخل�سائر اأو كمطلوبات مالية اأخرى. وي�سف معيار املحا�سبة 

الدويل رقم 39 الت�سنيفات املختلفة للمطلوبات املالية يف واحدة من الفئتني التاليتني:-

خالل  من  املالية  املطلوبات  ت�سنيف  يتم  اخل�صائر:  اأو  االأرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  املطلوبات  	•
تقييمها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر عندما يتم الإحتفاظ بها من اأجل املتاجرة بها، اأو يتم ت�سنيفها عند اإقتناءها 
كمطلوبات يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر. اإن املطلوبات املالية التي يحتفظ بها بغر�ض املتاجرة يجب 

اأن حتقق اأحد ال�سروط التالية:
- اأنها حدثت اأ�سا�ساً بغر�ض اإعادة �سرائها يف امل�ستقبل القريب، اأو 

- اإذا كــانت املطلــوبات املاليــة حمتفظ بهــا �سمــن حمفظة املتاجــرة اخلا�ســة بال�سركة والتي تديرها بطريقة ت�سمن الربح ال�سريع 
   واملتكرر على مدى فرتات متقاربة، اأو

- اأن تكون من �سمن امل�ستقات املالية والتي مل ت�سنف كاأداة من اأدوات التحوط املايل.

اأو  يتم ت�سنيف املطلوبات املالية والتي مل يتم الإحتفاظ بها بغر�ض املتاجرة، كمطلوبات ُتقيم بالقيمة العادلة من خالل الأرباح 
اخل�سائر عند الإعرتاف املبدئي ويف حال حتقق اأحد ال�سروط التالية:

- اإذا كان الت�سنيف �سوف يوؤدي اإلــى اإلغــاء اأو تخفي�ض عملــية القيــا�ض للمطلــوبات املالية، اأو �سوف يوؤدي اإىل الإعرتاف غري امللتزم 
   مببداأ الثبات، اأو

- اإذا كانت املطلوبات املاليــة متثل بنــداَ مــن بنــود املــوجــودات اأو املطلــوبات املاليــة لل�سركــة اأو كليهما معــاً، والــذي يتم قيــا�ض اأداءهــا 
   وتقييمها بالقيمة العادلة وبناًء على �سيا�سات اإدارة املخاطر املوثقة اأو با�ستخدام اإ�سرتاتيجيات الإ�ستثمار اخلا�سة بال�سركة.

- اإذا كانت املطلوبات املالية متثل جزءاَ من عقد مايل يحتوي على اأحد اأو عدد من امل�ستقات املالية، �سريطة اأن يتوافق مع متطلبات 
معيار املحا�سبة الدويل رقم )39(، والذي ين�ض على اأن يتم ت�سنيف العقد كاماًل )اأ�سول اأو مطلوبات( كبند يتم تقييمه بالقيمة 

العادلة من خالل ح�ساب الأرباح واخل�سائر.

يتم اإثبات املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر مع اإثبات ناجت القيم يف ح�ساب الأرباح واخل�سائر. ويف ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م مل يكن لدى ال�سركة اأية مطلوبات مالية م�سنفة يف هذه الفئة.

املطلوبات املالية االأخرى: يتم القيا�ض املبدئي للمطلوبات الأخرى بالقيمة العادلة خم�سوماً منها تكاليف املعاملة  	• 
املالية.

الفعلية يف  الفائدة  وتتمثل طريقة  الفعلية.  الفائدة  وبا�ستخدام طريقة  املطفاأة  بالتكلفة  املالية  للمطلوبات  الالحق  القيا�ض  يتم 
اإحت�ساب التكلفة املطفاأة للمطلوبات املالية وتخ�سي�ض م�ساريف الفوائد على الفرتة الزمنية املحددة. يتم ا�ستخدام معدل �سعر 
الفائدة يف خ�سم املدفوعات امل�ستقبلية املتوقع دفعها خالل عمر املطلوبات املالية اأو على مدى فرتات م�ستقبلية اأق�سر يف حال ما 

كانت منا�سبة.

ل يتم اإعادة قيا�ض البنود امل�سنفة �سمن هذه الفئة لأن الإلتزام يكون عادة معروفاً بدرجة عالية من اليقني ويكون �سداد املبالغ يف 
فرتات ق�سرية الأجل. يتم الإعرتاف بالدائنني التجاريني مقابل املبالغ التي يجب اأن تدفع يف امل�ستقبل لقاء الب�ساعة واخلدمات 
امل�ستلمة، اأكانت رفعت فيها فواتري من مورد الب�ساعة اأو مقدم اخلدمة اأم ل، ويتم �سداد املبالغ امل�ستحقة للدائنني خالل 30 – 60 

يوماً من تاريخ امل�سادقة على الدفع اأو بح�سب �سروط الدفع املتفق عليها.

املالية:  املطلوبات  اإدراج  اإلغاء  	•
تقوم ال�سركة باإلغاء اإدراج املطلوبات املالية فقط عندما يتم التخلي عنها اأو اإلغائها اأو اإنتهاء �سالحيتها اأو �سدادها. تدرج الفروقات 
الناجتة بني القيمة الدفرتية للمطلوب املايل امللغي اإدراجه وبني جمموع الإعتبارات املدفوعة والدائنني )مبا يف ذلك ت�سمني اأي 

موجودات غري نقدية حمولة اأو مطلوبات مقدرة( �سمن بيان الدخل ال�سامل.
االأخرى  املدينة  واالأر�صدة  التجاريون  املدينون   11.4

يظهر بند املدينون التجاريون والأر�سدة املدينة الأخرى بالتكلفة ناق�ساً قيمة اأي اإنخفا�ض يف تاريخ اإعداد البيانات املالية، اإن وجد.
العالقة ذوي  االأطراف  مع  املعامالت   12.4

تقوم ال�سركة يف معامالتها الإعتيادية بالتعامل مع اأطراف اأخرى تقع �سمن ت�سنيف الأطراف ذوي العالقة وفقاً لأحكام معيار 
املحا�سبة الدويل رقم )24(، حيث يعترب الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم اأو ممار�سة تاأثري مهم وجوهري على 
عملية اإتخاذ القرارات املالية والت�سغيلية لل�سركة. ويتم اإعتماد �سروط هذه املعامالت من قبل اإدارة ال�سركة التي تعتقد اأن ال�سروط 

لهذه املعامالت ل تختلف جوهرياً عن تلك التي ميكن اأن حت�سل عليها من اأطراف اأخرى.
حكمها يف  وما  النقدية   13.4

تتمثل النقدية وما يف حكمها يف النقدية يف ال�سندوق واأر�سدة احل�سابات حتت الطلب لدى البنوك واأية اإ�ستثمارات ق�سرية الأجل 
ذات �سيولة عالية قابلة للتحويل اإىل نقد معلوم القيمة وغري خا�سعة ملخاطر التغري يف القيمة مثل اأذون اخلزانة.

االأجل ق�صرية  ا�صتثمارات   14.4
تتمثل الإ�ستثمارات ق�سرية الأجل يف الودائع لدىالبنوك وال�ستثمارات ق�سرية الأجل الأخرى عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد 

ثالثة اأ�سهر وقبل م�سي �سنة من تاريخ ال�سراء.
االإجتماعية  التاأمينات  م�صاهمات   15.4

تقوم ال�سركة وموظفيها بامل�ساهمة يف التاأمينات الإجتماعية وفقاً لقانون التاأمينات واملعا�سات رقم 25 ل�سنة 1991م.
باالإيرادات    االإعرتاف   16.4

يتم الإعرتاف بالإيرادات على النحو التايل:

الفعلي. الإ�ستهالك  عند  وال�سادرة  الواردة  اخلدمات  عن  الناجمة  الإيرادات  	•
اخلط. تفعيل  عند  اخلطوط  مبيعات  اإيرادات  	•

اإحت�ساب مبيعات بطاقات التعبئة )الكروت الغري مفعلة( واأر�سدة الوحدات غريامل�ستخدمة كاإيرادات موؤجلة ويتم  يتم  	•
اإثباتها يف الإيرادات عند ا�ستهالكها الفعلي.           

االإيجار عقود   17.4
اأ�سل  وب�سكل جوهري كافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية  اإيجار متويلية حينما تنتقل فعلياً  يتم ت�سنيف عقود الإيجار كعقود 
موؤجر اإىل امل�ستاأجر. وحتت�سب مدفوعات الإيجارات الت�سغيلية كم�سروف �سمن الأرباح اأو اخل�سائر على اأ�سا�ض الق�سط الثابت وعلى 

مدى فرتة الإيجار.

اإن جميع العقود التي اأبرمتها ال�سركة هي عقود اإيجار ت�سغيلية ويتم حتميل تكاليف الإيجار على اأ�سا�ض الق�سط الثابت على الفرتات 
اخلا�سة بالعقود على بيان الدخل ال�سامل باإ�ستثناء عند وجود اأ�سا�ض نظامي اآخر يعرب ب�سكل اأف�سل عن منط الفرتة التي �سيتم 
فيها اإ�ستهالك املنافع الإقت�سادية. وتظهر الإيجارات الطارئة �سمن الإيجارات الت�سغيلية ويعرتف بها كم�سروف يف الفرتة التي 

حتدث فيها.

باإجمايل  الإعرتاف  يتم  الإلتزامات.  بهذا احلافز �سمن  الإعرتاف  يتم  ت�سغيلي  اإيجار  للدخول يف عقد  عند احل�سول على حافز 
احلوافز كتخفي�ض مل�سروف الإيجار على اأ�سا�ض الق�سط الثابت باإ�ستثناء عند وجود اأ�سا�ض نظامي اأخر يعرب ب�سكل اأف�سل عن منط 

الفرتة التي �سيتم فيها اإ�ستهالك املنافع الإقت�سادية.
ال�صرعية  الزكاة   18.4

يتم دفع فري�سة الزكاة ال�سرعية وفقاً لقانون الزكاة رقم )2( ل�سنة 1999م.
الدخل �صريبة   19.4

تتمثل �سريبة الدخل �سواء كانت م�سجلة كاأ�سل اأو كاإلتزام بالإلتزامات واملطالبات من اجلهات احلكومية واخلا�سة بال�سنة احلالية 
اأو الفرتة ال�سابقة والتي مل تدفع حتى تاريخ بيان املركز املايل، ويتم اإحت�ساب واإ�ستقطاع ال�سرائب يف البيانات املالية طبقاً للقوانني 
ال�سريبية ال�سارية يف اجلمهورية اليمنية. كما يتم تكوين خم�س�ض لاللتزامات ال�سريبية �سمن البيانات املالية بعد اإجراء الدرا�سة 

الالزمة لذلك.

القيمة احلالية لالأ�سل )اأو الوحدة املنتجة للنقد( اإىل القيمة القابلة لالإ�سرتداد. يتم حتميل خ�سارة اإنخفا�ض القيمة مبا�سرة يف 
بيان الدخل ال�سامل، مامل يكن ذلك الأ�سل م�سجاًل بالقيمة املعاد تقييمها ويف هذه احلالة يتم معاملة الإنخفا�ض يف القيمة على 

اأنه اإنخفا�ض نتيجة اإعادة التقييم.

اأن ت�سل  اإىل  املنتجة للنقد(  القيمة الدفرتية لالأ�سل )اأو الوحدة  القيمة، يتم زيادة  اإنخفا�ض  يف حال ما مت لحقاً عك�ض خ�سارة 
للقيمة املقدرة القابلة لالإ�سرتداد على اأن ل تكون الزيادة اأكرب من القيمة الدفرتية فيما لو مل يكن هناك اإنخفا�ض يف قيمة الأ�سل 
)اأو الوحدة املنتجة للنقد( يف ال�سنوات ال�سابقة. اإن عك�ض خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة يتم ت�سجيله مبا�سرة يف بيان الدخل ال�سامل، 
مامل يكن ذلك الأ�سل م�سجاًل بالقيمة املعاد تقييمها ويف هذه احلالة يتم معاملة الإنخفا�ض يف القيمة على اأنه اإرتفاع نتيجة اإعادة 

التقييم.

ال�صهرة اإنخفا�ص   7.4
كما مت بيانه يف الإي�ساح )4.4( فيما �سبق يتم قيا�ض ال�سهرة مبدئياً ب�سعرالتكلفة، وبعد الإعرتاف املبدئي يتم قيا�ض ال�سهرة املكت�سبة 

يف اإندماج الأعمال ب�سعر التكلفة ناق�ساً اأية خ�سائر مرتاكمة لالإنخفا�ض.

املخزون   8.4
اأ�سا�ض  على  بناًء  املخزون  تكلفة  يتم حتديد  اأقل.  اأيهما  للتحقق،  القابلة  القيمة  �سايف  اأو  التكلفة  �سعر  اأ�سا�ض  على  املخزون  يظهر 
املتو�سط املرجح. تتكون التكلفة من ثمن ال�سراء اإ�سافة اإىل امل�ساريف غري املبا�سرة التي تكبدتها ال�سركة يف �سبيل الو�سول باملخزون 
اإىل �سكله ومكانه احلايل. ميثل �سايف القيمة القابلة للتحقق ال�سعر التقديري للبيع مطروحاً منه التكاليف املتكبدة يف الت�سويق 

والبيع والتوزيع.
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االأخرى الدائنة  واالأر�صدة  الدائنة  الذمم   20.4
يتم قيد املبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل لقاء الب�سائع واخلدمات امل�ستلمة التي ح�سلت عليها ال�سركة �سواًء مت املطالبة بها من 

اجلهة املوردة اأم ل.
املخ�ص�صات  21.4

يتم تكوين املخ�س�سات املنا�سبة عند وجود اإلتزام حايل )ق�سائي اأو �سمني( على ال�سركة ناجتة عن اأحداث �سابقة، ومن املحتمل جداً 
اأن توجد مطالبات من الغري جتاه ال�سركة ل�سداد تلك الإلتزامات، بالإ�سافة اإىل وجود تقدير معقول ملبلغ الإلتزام ميكن التحقق 

منه ب�سكل م�ستقل.

يتم ت�سجيل تلك املخ�س�سات وفقاً لأف�سل تقديرات تقوم بها الإدارة واملتوقعة لدفع و�سداد تلك املطلوبات كما يف تاريخ بيان املركز 
املايل، والقيام بالأخذ يف الإعتبار املخاطر وحالت عدم التاأكد املتعلقة باإحت�ساب تلك املخ�س�سات. عند قيا�ض املخ�س�سات باإ�ستخدام 

طريقة التدفقات النقدية املتوقعة لدفع الإلتزام احلايل فاإن القيمة املرحلة تتمثل بالقيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

يف احلالت التي من املتوقع اأن يتم اإ�سرتداد جميع اأو بع�ض التدفقات النقدية اخلارجة ملنافع اإقت�سادية عن اإلتزام معني من طرف 
ثالث، يتم ت�سجيلها كذمم مدينة �سمن بند املوجودات، ويتم ذلك عندما تتوفر الثقة باإمكانية اإ�ستعا�سة هذه النفقات والقدرة على 

قيا�ض هذه الذمم بثقة.
املقرتحة االأرباح  توزيعات   22.4

يتم الأعرتاف بالأرباح املقرتح توزيعها على م�ساهمي ال�سركة كمطلوبات وتخ�سم من حقوق امللكية عندما يتم امل�سادقة عليها من 
قبل اجلمعية العمومية لل�سركة. ُيعالج توزيع الأرباح لل�سنة الذي متت املوافقة عليه بعد تاريخ البيانات املالية احلالية كاأنه من 

الأحداث التي وقعت بعد تاريخ البيانات املالية.
املالية االأدوات   23.4

امل�ستحقة من  املدينة الأخرى واملبالغ  التجاريون والأر�سدة  النقدية واملدينون  النقدية و�سبة  املالية لل�سركة يف  املوجودات  تتمثل 
لطرف  امل�ستحقة  واملبالغ  الأخرى  الدائنة  والأر�سدة  التجاريون  الدائنون  يف  لل�سركة  املالية  املطلوبات  وتتمثل  عالقة.  ذو  طرف 
اإثبات  املالية مو�سحة يف الإي�ساح رقم )4(، يتم  املالية واملطلوبات  ال�سلة باملوجودات  املعايري املحا�سبية ذات  باأن  ذو عالقة، علماً 

املوجودات واملطلوبات املالية عندما تكون ال�سركة طرفاً يف عالقة تعاقدية مع الأداة املالية.

يلخ�ض اجلدول التايل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة كما يف تاريخ التقرير:-

املوؤكدة غري  والتقديرات  الهامة  املحا�صبية  االإفرتا�صات   .5
عند تطبيق �سيا�سات ال�سركة املحا�سبية، املبينة يف الإي�ساح رقم 4، يجب على الإدارة اإعداد تقارير واإفرتا�سات حول القيمة الدفرتية 
للموجودات واملطلوبات املالية. هذه التقديرات مبنية على اإفرتا�سات تت�سمن العديد من العوامل التي تختلف درجة التاأكد منها، 

ويوؤدي اإختالف النتائج الفعلية عن تقديرات الإدارة اإىل تغريات يف الإلتزامات امل�ستقبلية املقدرة.

مراجعة  فيها  متت  التي  الفرتة  يف  املحا�سبية  التقديرات  مراجعة  تتم  م�ستمرة.  ب�سفة  والإفرتا�سات  التقديرات  مراجعة  تتم 
التقديرات اإذا كانت املراجعة توؤثر على تلك الفرتة فقط اأو فرتة املراجعة وفرتات م�ستقبلية اإذا كانت املراجعة توؤثر على كاًل من 

الفرتة احلالية والفرتات امل�ستقبلية.
املوؤكدة غري  التقديرات  تطبيق  عند  الهامة  التقديرات   1.5

يتم فيما يلى بحث الإفرتا�سات الرئي�سية امل�ستخدمة يف تقدير الأمور غري املوؤكدة امل�ستقبلية بتاريخ بيان املركز املايل. تنتج عن 
هذه الأمور غري املوؤكدة خماطر هامة قد ين�ساأ عنها تعديالت جوهرية للمبالغ الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل الفرتة 

املالية الالحقة:
االأعمار االإنتاجية للممتلكات واالآالت واملعدات

يتم اإحت�ساب الإهالك لتنزيل تكلفة املوجودات على اأ�سا�ض العمر الإنتاجي املقدر. يتم اإحت�ساب العمر الإنتاجي املقدر وفقاً لتقييم 
الإدارة بناء على عدة عوامل منها الدورات الت�سغيلية وبرامج ال�سيانة والتاآكل والتلف الطبيعيني وذلك باإ�ستخدام اأف�سل التقديرات.

االإنخفا�ص يف قيمة املخزون
يتم اإحت�ساب خم�س�ض الإنخفا�ض يف قيمة املخزون منخف�ض القيمة اأو بطئ احلركة بناءاً على تقديرات الإدارة لعدة عوامل منها 

عدم اإمكانية الإ�ستفادة منه وبرامج ال�سيانة والتاآكل والتلف الطبيعيني وذلك باإ�ستخدام اأف�سل التقديرات.
خم�ص�ص خ�صائر االإئتمان

يرتبط حتديد اإمكانية حت�سيل املديونيات من العمالء من عدمه مبعرفة ما اإذا كان يوجد دليل مو�سوعي لعدم اإمكانية التح�سيل، 
اإجمايل للمدينني التجاريني لفح�ض  اإىل ذلك يجرى تقييم  يتم �سطب الديون الرديئة بعد حتديدها كاًل على حده. بالإ�سافة 

الإنخفا�ض والذي يتطلب اإتخاذ قرار مهم.
العادلة القيمة   .6

القيمة العادلة لالأدوات املالية ل تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفرتية كما يف بيان املركز املايل.
املخاطر واإدارة  املالية  االأدوات   .7

االإئتمان خماطر   1.7
تقدم ال�سركة خدماتها اإىل عمالئها بناًء على مقدرة العمالء ل�سداد امل�ستحقات التي عليهم والناجتة عن اخلدمات املقدمة وغريها. 
وتعترب الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة للعمالء والإلتزامات الأخرى املطلوبة من الآخرين اأدوات مالية معر�سة ملخاطر الإئتمان. 
ت�ستمل خماطر الإئتمان على عدم مقدرة تلك الأطراف على الوفاء باإلتزاماتهم عند اإ�ستحقاقها وخا�سة م�سرتكي الفوترة التي 
تتجاوز مديونياتهم مبلغ التاأمني املقدم، ومبا اأن اأغلب تعامالت ال�سركة تعترب مبيعات جتزئة على قاعدة عري�سة من العمالء 
الأفراد فاإن ال�سركة تواجه اخلطر العادي لعدم مقدرة العمالء بالوفاء باإلتزاماتهم. تعترب الإدارة اأن املبالغ امل�ستحقة من جميع 
الأطراف املدينة مبالغ قابلة للتح�سيل.اإن خماطر الإئتمان بالن�سبة ل�سبة النقدية مق�سورة على الأر�سدة املحتفظ بها لدى البنك 

املركزي اليمني والبنوك املحلية الأخرى.
ال�صيولة خماطر   2.7

اإن خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة ال�سركة على الوفاء باإلتزاماتها املالية عند اإ�ستحقاقها يف الظروف الطبيعية. وللحد 
اأخذه بعني الإعتبار ال�سيولة املطلوبة، ومراقبة التدفقات املالية وال�سيولة  باإدارة املوجودات  اإدارة ال�سركة  من هذه املخاطر تقوم 

امل�ستقبلية ب�سكل يومي، وتنظيم م�سادر متويل متنوعة.
ال�صرف اأ�صعار  خماطر   3.7

تقييم  وكذلك  الأجنبية  بالعمالت  واملقبو�سات  املدفوعات  على  يوؤثر  والذي  ال�سرف  �سعر  تغري  يف  ال�سرف  اأ�سعار  خطر  يتمثل 
املوجودات والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية، وترى الإدارة اأن التقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية لي�ض 

لها تاأثري جوهري خالل هذا العام نتيجة لتوفر �سيولة كافية لدى ال�سركة بالعملة الأجنبية واأي�ساُ قلة امل�سرتيات بالعملة الأجنبية 
اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية  خالل العام. وخالل الفرتة الالحقة لتاريخ اإ�سدار هذه البيانات املالية حدثت تقلبات كبرية يف 
ناجتة عن الأحداث التي متر بها البالد والت�سخم امل�ستمر والذي بدوره قد يوؤثر على ال�سركة كون اأغلب م�سرتياتهامن اأ�سول 
وخمزون يتم بالعمالت الأجنبية، وتقوم ال�سركة مبراقبة تقلبات اأ�سعار ال�سرف والدخول يف اتفاقيات مع البنوك املحلية للحد من 

اأثار تلك التقلبات لكي تتفادى اأي تاأثريات جوهرية على البيانات املالية يف الفرتة القادمة.
الت�صغيل خماطر   4.7

التكنولوجية  التطبيقات  اأوغري مبا�سرة نتيجة ق�سور معني ناجت عن  تتمثل خماطرالت�سغيل يف خماطر حدوث خ�سائر مبا�سرة 
ال�سيا�سات  من  متكامل  نهج  خالل  من  املخاطر  هذه  حدوث  من  التقليل  على  ال�سركة  وتعمل  املوظفني،  اأخطاء  اأو  العمليات  اأو 
والإجراءات لتقييم ومراقبة واإدارة هذه املخاطر بهدف توفري بيئة �سليمة وُم�سيطر عليها ب�سورة فعاله، وذلك من خالل حتديد،  
قيا�ض، ر�سد، مراقبة، وتقرير احتمالية التعر�ض للمخاطر، بالإ�سافة اإىل زيادة وعي املوظفني بهذه املخاطر عربالتقييم الذاتي 
ملراقبة املخاطر ومبا ي�ساعد ب�سكل ا�ستباقي يف اإدراك الأحداث ال�سلبية املحتملة وو�سع خطة لردود الأفعال املنا�سبة للمخاطر، مما 

يقلل من التكاليف اأو اخل�سائر املرتبطة بالتعطل غري املتوقع لالأعمال و�سهولة و�سرعة التغلب عليها.
مو�سح اأدناه اأهم املخاطر ال�سرتاتيجية والت�سغيلية التي مت حتديدها وتو�سيح اإجراءات درء اخطارها وفقا ملنظومة اإدارة املخاطر  
 اأ. املخاطر العملياتية والت�صغيلية: تت�سم الإعمال يف جمال الإت�سالت بالعمل يف بيئة تناف�سية مليئة بالتحديات والتي لبد من 
جتاوزها لأجل ال�سعي با�ستمرار للمحافظة على الأداء التناف�سي وهذا ما برز موؤخرا يف ظل الظروف ال�سعبة التي متر بها البالد 
واحلد من �سهولة مترير الإمدادات التقنية والتي قد ي�سكل خطر نظرا لزيادة عدد امل�سرتكني والقرتاب من احلدود الق�سوى 

لل�سعة املتاحة ملكونات ال�سبكة الرئي�سية يف اأوقات الذروة مما قد ي�سبب تباطئ واإعاقة يف �سرعة تلبية احتياجات كافة امل�سرتكني.
الت�سغيلية وبحيث يتم  الوحدات  املوازنة ما بني  اإدارة منظومة متكاملة لدرء تلك املخاطر والعمل على  ال�سركة على  وقد عملت 
تنظيم وتوزيع احلركة وفقا ملنهجية فنية ووفقا خلطط اإدارة الطوارئ والتي يتم مراقبتها وحتديثها باإ�ستمرار لتاليف اإي اختناقات 

يف م�سار منظومة الأت�سال.
كما وعمدت ال�سركة ويف ظل القيود املفرو�سة على احلركة املالحية اإىل اجلمهورية اليمينة اإىل تفعيل ما يخ�ض هذا اجلانب �سمن 
خطط الطوارئ ل�سمان اإ�ستمرارية اإن�سياب حركة توريد التجهيزات ال�سرورية لل�سبكة وعرب طرق غري تقليدية بديلة وذلك تالفياً 

للمخاطر التقنية املرتبطة بتو�سعة ال�سبكة.
 ب. خماطر الفجوة التكنولوجية: يف ظل الت�سارع التكنولوجي الالمتناهي يف تطوير الأجيال املتعاقبة من اأنظمة الإت�سالت 
ويف ظل الرغبة احلثيثة من قبل منظم الإت�سالت يف البالد باإدخال اأحدث جيل لل�سوق اليمينة LTEمما قد ي�سكل خطر تخلف 
ال�سركة  فقدان  العامليةوبالتايل خطر  الإت�سال  تقنيات وخدمات  اأحدث  العمالء من  ومواكبة حاجيات  التطور  ركب  ال�سركة عن 

ملزاياها التناف�سية يف �سوق الإت�سالت اليمنية.
وتقوم ال�سركة مبتابعة ومراقبة التغريات املت�سارعة والتحديات امل�ستقبلية حول اأنظمة الإت�سالت وتوحيدها ويتم اإيالء هذا اجلانب 
الأولوية �سمن اخلطط الإ�سرتاتيجية لل�سركة من حيث توفري املوازنات والعتمادات املتطلبة حيث وقد مت ال�ستعداد وعمل درا�سة 
املرتبطة بها  LTE وا�سرتاتيجية وخطط النتقال وجميع اخليارات  اإىل تقنية  الإنتقال  الفنية واملالية مل�سروع  متكاملة للجدوى 
وال�سركة الآن يف املراحل الأخرية للبدء بتنفيذ هذا امل�سروع بعد اإ�ستكمالها لالإجراءات القانونية والفنية والذي �سي�سهم يف حال 
اعتماد وترخي�ض التقنية من قبل منظم الإت�سالت يف البالد والبدء باإجراءات تنفيذها يف مواكبة ال�سركة لأحدث الأنظمة املطبقة 

عاملياً يف جمال تقنية الإت�سالت.
ج. اال�صتثمار يف البنية التحتية: يف ظل ال�سعي الدائم للمحافظة على دور الريادة يف جمال تقدمي خدمات الت�سالت كان 
لبد من اإعطاء الأولوية لتوفري بنية حتتية �سخمة وفقا لالأهمية ال�سرتاتيجية ملكونات هذه البنية، حيث وقد تن�سئ خماطر يف 
حال الإعتماد على اأطراف اأخرى لتوفري جزء من خدمات البنية التحتية والتي قد تنتج عندوجود اإ�سكاليات من اأي نوع قد توؤثر 

على ا�ستكمال توفري تلك اخلدمات.
اإ�ستكمال وحتديث بنائها التحتية �سمن خططها الإ�سرتاتيجية ق�سرية  اإقرار خطط  اإىل  تاأ�سي�سها  ال�سركة ومنذ بدء  وقد �سعت 
ومتو�سطة املدى والعمل على حتديد وتخ�سي�ض املوارد الالزمة لتنفيذ تلك اخلطط وفقا للجداول الزمنية املقرة اأخاذة يف الإعتبار 
البنية  لأغلب جتهيزات  التدريجي  الإنتقال  وبحيث مت  فنية–اأعمال مدنية(،  )ترا�سل–اأعمال  للم�ساريع  ال�سرتاتيجية  الأهمية 

التحتية اململوكة لل�سركة. 
املمتلكات واالآالت واملعدات، بال�صايف  .8 

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

05

2014م
معاد بيانها

2015م

الف ريال يمني الف ريال يمني
املوجودات املالية

83,073,780 82,588,221 النقدية ومايف حكمها
20,066,245 21,666,245 اإ�صتثمارات ق�صرية االأجل
7,790,146 10,272,704 املدينون التجاريون واالأر�صدة املدينة االأخرى
 1,507,994 2,689,977 املبالغ امل�صتحقة من طرف ذو عالقة
112,438,165 117,217,147

املطلوبات املالية
41,323,646 40,657,385 الدائنون التجاريون واالأر�صدة الدائنة االأخرى
4,652,988 7,981,367 املبالغ امل�صتحقة لطرف ذو عالقة

45,976,634 48,638,752

اإلجمالي اللوحات 
اإلعالنية 

األثاث 
والمعدات 

المكتبية
السيارات  المعدات 

واألجهزة
المباني 

للمحطات  االراضي

الف ريال يمني الف ريال 
يمني

الف ريال 
يمني

الف ريال 
يمني

الف ريال يمني الف ريال يمني الف ريال يمني

التكلفة

56,033,857 18,117 786,309 157,099 50,998,174 4,074,158 - الر�صيد يف 1 
يناير 2015م

5,748,716 - 161,853 10,672 3,256,717 314,213 2,005,261 االإ�صافات خالل 
ال�صنة

)2,031,855( - - - )1,846,206( )185,649( - االإ�صتبعادات 
خالل ال�صنة 

59,750,718 18,117 948,162 167,771 52,408,685 4,202,722 2,005,261
الر�صيد يف 

31 دي�صمرب 
2015م

جممع االإهالك

40,783,116 18,116 572,154 90,034 37,843,784 2,259,028 - الر�صيد يف 1 
يناير 2015م

4,659,367 - 109,871 25,380 4,079,263 444,853 - اإهالكات ال�صنة

)1,877,563( - - - )1,744,384( )133,179( - االإ�صتبعادات 
خالل ال�صنة 

43,564,920 18,116 682,025 115,414 40,178,663 2,570,702 -
الر�صيد يف 

31 دي�صمرب 
2015م

القيمه 
الدفرتية

16,185,798 1 266,137 52,357 12,230,022 1,632,020 2,005,261
املبلغ املرحل يف 

31 دي�صمرب 
2015م

- تتمثل الإ�سافات يف بند الأرا�سي يف قيمة الأر�سية امل�سرتاة من بنك الت�سامن الإ�سالمي الدويل يف العا�سمة �سنعاء على �سارع 
   الزبريي مبقدار 211 لبنة ع�ساري )اأر�ض حرة( و�سيتم اإعدادها لتكون املقر الرئي�سي لل�سركة.

- تتمثل )املباين للمحطات( يف غرف م�سنعة واأبراج �سغرية مبنية على اأ�سطح مباين املواطنني وغرف بناء واأعمال مدنية اأخرى يف 
   مواقع م�ستاأجرة من املواطنني واملوؤ�س�سة العامة لالإت�سالت وجهات اأخرى.

- تتمثل الإ�ستبعادات الظاهرة لعام 2015م يف التايل: 
 643,565 الإت�سالت مببلغ وقدره  اأنظمة  التطورات يف  اإ�ستبدالها مبحطات حديثة ملواكبة  التي مت   LG الــ  •	قيمة حمطات     

       الف ريال ميني.
   •	قيمة الأ�سول املدمرة ب�سبب الأحداث التي مرت بها البالد اأو ب�سبب الكوارث الطبيعيةخالل العام ومببلغ وقدره 1,271,128 

      الف ريال ميني
  •	قيمةاأ�سول ثابتة اأخرى مببلغ وقدره 117,162 الف ريال ميني.

- تت�سمن تكاليف الأ�سول الثابتة بع�ض م�ساريف التدريب املدرجة �سمن تكاليف العقود املوقعة ل�سراء وتركيب هذه الأ�سول.
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- تتمثل )املباين للمحطات( يف غرف م�سنعة واأبراج �سغرية مبنية على اأ�سطح مباين املواطنني وغرف بناء واأعمال مدنية اأخرى يف 
   مواقع م�ستاأجرة من املواطنني واملوؤ�س�سة العامة لالإت�سالت وجهات اأخرى.

- تتمثل الإ�ستبعادات الظاهــرة لعــام 2014م يف قيمــة حمطات الــ LG التــي مت اإ�ستبدالهــا مبحطات حــديثة ملواكبة التطورات يف 
   اأنظمة الإت�سالت مببلغ وقدره 4,560,102 الف ريال ميني بالإ�سافة اإىل اإ�ستبعاد قيمة الأ�سول املدمرة خالل الأحداث التي 

   مرت بها البالد ومببلغ وقدره 508,488 الف ريال ميني.
- تت�سمن تكاليف الأ�سول الثابتة بع�ض م�ساريف التدريب املدرجة �سمن تكاليف العقود املوقعة ل�سراء وتركيب هذه الأ�سول.

التنفيذ  قيد  م�صاريع   .9
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

اإلجمالي اللوحات 
اإلعالنية 

األثاث 
والمعدات 

المكتبية
السيارات  المعدات 

واألجهزة
المباني 

للمحطات  االراضي

الف ريال يمني الف ريال 
يمني

الف ريال 
يمني

الف ريال 
يمني

الف ريال يمني الف ريال يمني ريال  الف 
يمني

التكلفة

57,249,474 18,117 670,555 151,147 52,402,839 4,006,816 - الر�صيد يف 1 يناير 
2014م

3,852,973 - 115,754 5,952 3,588,180 143,087 - االإ�صافات خالل 
ال�صنة

)5,068,590( - - - )4,992,845( )75,745( - االإ�صتبعادات خالل 
ال�صنة 

56,033,857 18,117 786,309 157,099 50,998,174 4,074,158 - الر�صيد يف 31 
دي�صمرب 2014م

جممع االإهالك

41,234,974 17,539 457,369 65,190 38,821,963 1,872,913 - الر�صيد يف 1 يناير 
2014م

4,492,457 577 114,785 24,844 3,922,883 429,368 - اإهالكات ال�صنة

)4,944,315( - - - )4,901,062( )43,253( - االإ�صتبعادات خالل 
ال�صنة 

40,783,116 18,116 572,154 90,034 37,843,784 2,259,028 - الر�صيد يف 31 
دي�صمرب 2014م

القيمه الدفرتية

15,250,741 1 214,155 67,065 13,154,390 1,815,130 - املبلغ املرحل يف 31 
دي�صمرب 2014م

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني

1,668,953 956,503 م�صاريع االآالت والتجهيزات واملعدات
240,461 461,897 م�صاريع اإنفاق اإ�صتثماري
106,563 146,534 م�صاريع اأخرى
2,015,977 1,564,934

تتمثل امل�ساريع قيد التنفيذ يف تكلفة الأعمال واملعدات والتجهيزات حتت الإن�ساء، والتي ل تدرج �سمن املمتلكات والآلت واملعدات 
اإل بعد دخولها اخلدمة.

�صايف املخزون،   .11
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

بال�صايف التجاريون،  املدينون   .12
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:  

2014م 2015م اإي�صاح
الف ريال يمني الف ريال يمني

7,195,742 8,024,926 املدينون التجاريون
)3,129,465( )2,989,049( 1.12  خم�ص�ص خ�صائر االإئتمان
4,066,277 5,035,877

التجاريون – املدينون  االإئتمان  خ�صائر  خم�ص�ص   1.12
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:  

2014م 2015م اإي�صاح
الف ريال يمني الف ريال يمني
3,124,678 3,129,465 الر�صيد يف 1 يناير 

33,679 333,704 30 املكون خالل ال�صنة
)28,892( )474,120( امل�صتخدم خالل ال�صنة

3,129,465 2,989,049 الر�صيد يف 31 دي�صمرب
- اإن القيمة الدفرتية للمبالغ املبينة اأعاله ت�ساوي تقريباً، ب�سورة معقولة، القيمة العادلة لها كما يف تاريخ بيان املركز املايل.
- اإن �سروط التعاقد مع جميع املدينني ت�ستدعي اأن ت�سدد املبالغ امل�ستحقة منهم خالل فرتة 10 اأيام اإىل 60 يوماً من تاريخ 

   الفاتورة.

االأخرى املدينة  االأر�صدة   .13
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:  

2014م 2015م اإي�صاح
الف ريال يمني الف ريال يمني
2,248,655 3,795,602 1.13 الدفعات املقدمة
1,404,162 1,377,881  �صلف وعهد املوظفني

51,499 54,081 �صلف اأع�صاء جمل�ص االإدارة
19,553 9,263 املدينون االأخرون

3,723,869 5,236,827

املقدمة الدفعات   1.13
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:  

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني

975,260 2,425,151  موردون جتاريون ومتنوعون
999,442 1,140,924 ال�صرائب امل�صتقطعة حتت احل�صاب
169,468 157,859  اإ�صتئجار مواقع املحطات
61,847 60,082  عهد لدى املوظفني الإجناز االأعمال
22,290 600 اإ�صتئجار مباين

- 395  خدمات احلرا�صة واالأمن
11,500 -  اإعالنات ومطبوعات
8,848 10,591 اأخرى

2,248,655 3,795,602

ال�صهرة  .10
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:  

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني

7,568,834 7,568,834 ال�صهرة املكت�صبة يف 1 اأغ�صط�ص 2006م
7,568,834 7,568,834

ل توجد موؤ�سرات لأي اإنخفا�ض يف ال�سهرة نظراً ل�سالمة موقع ال�سركة يف �سوق الإت�سالت و�سحة مركزها املايل.

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني
102,844 105,503 بطاقات تعبئة
73,151 48,234 �صرائح اخلطوط

16 - اأجهزة الهاتف النقال 
176,011 153,737

818,250 528,601 قطع الغيار واملحروقات وامل�صتلزمات االإدارية
994,261 682,338

العالقة ذات  االأطراف  مع  املعامالت   .14
جتري ال�سركة، يف �سياق ن�ساطها العادي بعمل �سفقات مع غريها من موؤ�س�سات الأعمال التي تقع �سمن تعريف" الأطراف ذات 
العالقة" يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 24. وهذه املعامالت التجارية التي متت املوافقة عليها من قبل الإدارة ت�سمل امل�سرتيات 

واخلدمات، واملدفوعات، والتحويالت وما اإىل ذلك.
يتمثل امل�ستحق من اأو لأطراف ذات عالقة باملعامالت مع موؤ�س�سات الأعمال الأخرى التي ت�سيطر على ال�سركة ويظهر ر�سيد هذه 

املعامالت يف الإي�ساح رقم 1.14 والإي�ساح رقم 2.14 والإي�ساح رقم 3.14، ومن �سمن هذه الطراف:
- معامالت مع املوؤ�ص�صة العامة لالإت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية:

   •	تقدمي خدمات ال�سيانة للمحطات وجتهيزات القوى والتكييف.
   •	تقدمي خدمات تاأجري قنوات ترا�سلية.

   •	تقدمي خدمات تاأجري مواقع املحطات واملباين والهناجر.
- معامالت مع الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي:

   •	تقــدمي خــدمــة حت�سيل فــواتري م�سرتكــي الفــوترة بالإ�سافــة اإلــى القيــام بتح�سيــالت تعبئــة وحــدات الدفع امل�سبق عرب نقاط 
      التح�سيــل والنقــاط التابعــة للربيــد واملنت�سرة يف عموم حمافظات اجلمهورية وذلك نظري عمولت من اإجمايل املبالغ املح�سلة 

     للفوترة والدفع امل�سبق.
  •	تقدمي خدمات توزيع الأرباح للم�ساهمني وكذلك �سرف مرتبات املوظفني.

  •	ت�ستفيد الهيئة العامة للربيد من اخلدمات التي تقدمها ال�سركة واملتمثلة بخدمات الر�سائل الق�سرية بالإ�سافة اإىل اخلدمات 
      ال�سوتية.

ن�ساأت العالقة بني الربيد و�سركة مين موبايل للهاتف النقال مع بداية ن�ساأة ال�سركة نظراً لالإنت�سار الوا�سع ملكاتب الربيد يف عموم 
الفوترة  م�سرتكي  مديونية  حت�سيالت  خالل  من  ال�سركة  مل�سرتكي  اخلدمات  تقدمي  �سهل  بدوره  والذي  اجلمهورية  حمافظات 
وتعبئة اأر�سدة م�سرتكي الدفع امل�سبق. وبالتايل قامت ال�سركة مبنح الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي مزايا تفا�سلية نظري 
الإنت�سار الوا�سع لفروع الربيد يف عموم املحافظات وتتمثل تلك املزايا يف عمولت التح�سيالت النقدية مل�سرتكي الفوترة والدفع 

امل�سبق وتخفي�ض ر�سوم الر�سائل الدعائية بالإ�سافة اإىل مزايا تقا�سم اإيراد اخلدمات ال�سوتية بني ال�سركة والربيد.

وقد ن�ساأت الأر�سدة امل�ستحقة يف اأخر ال�سنة من خالل اإطار ن�ساط ال�سركة العادي، وفيما يلي خال�سة باملعامالت مع الأطراف ذات 
العالقة املدرجة يف البيانات املالية كما يلي:

2014م 2015م املوؤ�ص�صة العامة لالإت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية
الف ريال يمني الف ريال يمني

االإيرادات:
1,172,827 730,981 اإيرادات اخلدمات الواردة
281,914 329,109 اإيرادات اخلدمات االأخرى
157,909 61,474 اإيرادات CDMA الثابت 

امل�صاريف:
2,828,501 2,542,200 �صيانة املحطات
1,827,861 2,514,078 االإنرتنت وترا�صل املعطيات
2,230,712 2,513,801  اإيجارات القنوات
286,639 230,550  تكلفة اخلدمات ال�صادرة
123,890 172,690 امل�صاريع واخلدمات املنفدة بوا�صطة االإدارة العامة لالإن�صاءات
160,479 152,942 اإيجارات مواقع واأبراج
107,497 93,163  اإيجارات مبنى املركز الرئي�صي ومواقع ال�صنرتاالت

2014م 2015م الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
الف ريال يمني الف ريال يمني

االإيرادات:
8,347 10,916 الر�صائل الدعائية والبنكية 

امل�صاريف:
131,608 158,322 تكلفة خدمات التح�صيالت
32,896 43,577 خدمات بريدية 

504 4,320 تكلفة اخلدمات ال�صوتية
6,767 3,491 اإيجارات مواقع

املبالغ امل�صتحقة من طرف ذو عالقة، بال�صايف  1.14 
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م اإي�صاح
الف ريال يمني الف ريال يمني
1,600,266 2,774,306 املوؤ�ص�صة العامة لالإت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية
)92,272( )84,329( 1.1.14 خم�ص�ص خ�صائر االإئتمان

1,507,994 2,689,977

06
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عالقة ذو  االإئتمان– طرف  خ�صائر  خم�ص�ص   1.1.14
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م اإي�صاح
الف ريال يمني الف ريال يمني

92,272 92,272 الر�صيد يف 1 يناير 
- - 30 املكون خالل ال�صنة
- )7,943( امل�صتخدم خالل ال�صنة

92,272 84,329 الر�صيد يف 31 دي�صمرب 

عالقة  ذو  لطرف  امل�صتحقة  املبالغ   2.14
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني
4,652,988 7,981,367 املوؤ�ص�صة العامة لالإت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية
4,652,988 7,981,367

07

االإدارة جمل�ص  اأع�صاء   1.3.14
2014م 2015م

الف ريال يمني الف ريال يمني
املنافع ق�صرية االأجل:

10,283 10,672 املرتبات ومايف حكمها
130,024 128,434 مكافاآت وبدالت
10,393 - �صلف على ذمة الراتب

2014م 2015م اإي�صاح
الف ريال يمني الف ريال يمني
3,000,000 5,000,000 1.15 اإ�صتثمارات طويلة االأجل

20,066,245 21,666,245 2.15 اإ�صتثمارات ق�صرية االأجل

23,066,245 26,666,245

االإ�صتثمارات  .15
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

االأجل طويلة  اإ�صتثمارات   1.15
22 دي�سمرب 2013م قامت ال�سركة بتوقيع عقد اإ�ستثمار طويل الأجل )عقد م�ساربة مقيدة يف ال�سكوك الإ�سالمية (  تاريخ  •	يف 
ن�سرة الأكتتاب لالإ�سدار العام الرابع لل�سكوك الإ�سالمية )الإ�سدار الثالث ل�سكوك ال�سلم( ملدة 5 �سنوات مع كاك بنك الإ�سالمي 
حيث مبوجب هذا العقد يتم اإ�ستثمار مبلغ وقدره 3,000,000,000 ريال ميني بنظر البنك بح�سب ال�سريعة الإ�سالمية ل�سالح 
مبلغ  اأ�سل  من  جزء  اإ�سرتداد  يتم  اأن  على  الإ�سالمية  ال�سكوك  يف  اليمني  املركزي  البنك  يف  النقال  للهاتف  موبايل  مين  �سركة 
%5 لكاك بنك  الإ�ستثمار خالل مدة الإ�ستثمار كما يف اجلدول التايل، وتوزع �سايف الأرباح الناجتة عن عملية امل�ساربة بن�سبة 

الإ�سالمي و %95 ل�سركة مين موبايل للهاتف النقال:
املبلغ امل�صتثمر خالل ال�صنة امل�صرتد من اأ�صل املبلغ امل�صتثمر تاريخ االإ�صرتداد مدة االإ�صتثمار

الف ريال يمني الف ريال يمني
3,000,000 - 22 ديسمبر 2014م ال�صنة االأوىل

3,000,000 750,000 22 ديسمبر 2015م ال�صنة الثانية

2,250,000 750,000 22 ديسمبر 2016م السنة الثالثة

1,500,000 750,000 22 ديسمبر 2017م السنة الرابعة

750,000 750,000 22 ديسمبر 2018م السنة اخلامسة

الرئي�صني االإدارة  اأع�صاء  مع  املعامالت   3.14
يقوم جمل�ض الإدارة بر�سم ال�سيا�سات واإعتماد اخلطط والربامج الهادفة اإىل حتقيق اأغرا�ض ال�سركة بينما تقوم الإدارة التنفيذية 
باإجناز وظائف الإدارة يف ال�سركة واملتمثلة يف التخطيط والتنظيم والتوجية والرقابة على ال�سركة والتايل تفا�سيل منافع جمل�ض 

الإدارة والإدارة التنفيذية مقابل تلك الوظائف:

التنفيذية  اأع�صاءاالإدارة   2.3.14
2014م 2015م

الف ريال يمني الف ريال يمني
املنافع ق�صرية االأجل:

15,632 17,212 املرتبات ومايف حكمها
18,914 19,879 مكافاآت وبدالت
14,259 - �صلف على ذمة الراتب

ويف 22 دي�سمرب 2015م مت اإعادة جدولة اأق�ساط ال�سكوك من قبل البنك املركزي اليمني حيث مت تاأجيل الأق�ساط امل�ستحقة خالل 
العام 2015م للعام املايل 2016م وتقدمي الأق�ساط امل�ستحقة )الق�سط + العائد( لعام 2018م للعام املايل 2017م:

املبلغ امل�صتثمر خالل ال�صنة  امل�صرتد من اأ�صل املبلغ امل�صتثمر بعد
اإعادة اجلدولة تاريخ االإ�صرتداد مدة االإ�صتثمار

الف ريال يمني الف ريال يمني
3,000,000 - 22 ديسمبر 2014م ال�صنة االأوىل
3,000,000 - 22 ديسمبر 2015م ال�صنة الثانية
3,000,000 1,500,000 22 ديسمبر 2016م السنة الثالثة

1,500,000 1,500,000 22 ديسمبر 2017م السنة الرابعة

10 اأغ�سط�ض 2015م قامت ال�سركة بتوقيع عقد اإ�ستثمار طويل الأجل )عقد م�ساربة مقيدة يف ال�سكوك الإ�سالمية(  تاريخ  •	يف 
ن�سرة الإكتتاب لالإ�سدار العام الثامن لل�سكوك الإ�سالمية )الإ�سدار الثاين ل�سكوك الإ�ست�سناع( ملدة �سنتني مع كاك بنك الإ�سالمي 
حيث مبوجب هذا العقد يتم اإ�ستثمار مبلغ وقدره 2,000,000,000 ريال ميني بنظر البنك بح�سب ال�سريعة الإ�سالمية ل�سالح 
�سركة مين موبايل للهاتف النقال يف البنك املركزي اليمني يف ال�سكوك الإ�سالمية على اأن يتم اإ�سرتداد اأ�سل مبلغ الإ�ستثمار يف 
نهاية مدة الإ�ستثمار كما يف اجلدول التايل، وتوزع �سايف الأرباح الناجتة عن عملية امل�ساربة بن�سبة %5 لكاك بنك الإ�سالمي و 

%95 ل�سركة مين موبايل للهاتف النقال:

املبلغ امل�صتثمر خالل ال�صنة امل�صرتد من اأ�صل املبلغ امل�صتثمر تاريخ االإ�صرتداد مدة االإ�صتثمار
الف ريال يمني الف ريال يمني
2,000,000 - 19أغسطس 2016م ال�صنة االأوىل
2,000,000 2,000,000 19 أغسطس 2017م ال�صنة الثانية

االأجل ق�صرية  اإ�صتثمارات   2.15
قـــامت ال�ســـركــة باإ�ستثمـــار مبلغ وقدره 21,666,245 األف ريال ميني يف �سورة ودائع اإ�ستثمارية مطلقة م�ستمرة لعدد 33 �سهادة 
لـــدى بنك الت�سامـــن الإ�سالمـي الدويل وحت�سل اإيراداتها من تلك الودائع بن�سبة الأرباح التي يحددها البنك نهاية كل عام حيث 

كانت ن�سبة توزيع الأرباح لعام 2015م للودائع امل�ستمرة بن�سبة 7.055 %)8.016 %: 2014م(.
حكمها يف  وما  النقدية   .16

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني

النقدية يف ال�صناديق:
14,960 23,551 النقدية يف �صناديق االإيرادات

- 19,403 النقدية يف �صناديق امل�صروفات
14,960 42,954

اأر�صدة لدى البنوك :
4,542,490 6,568,507 احل�صابات اجلارية
)842,162( )620,130( ال�صيكات ال�صادرة
3,700,328 5,948,377

78,941,122 76,221,678 اأذون اخلزانة
413,949 104,724 �صيكات مقبولة الدفع

79,355,071 76,326,402

3,421 270,488 النقدية لدى الربيد*
83,073,780 82,588,221

* تتمثــل النقـــديـــة لـــدى الربيـــد يف الر�سيـــد املتبقي يف 31 دي�سمرب 2015م من الأرباح املوزعة للم�ساهمني )املواطنني وموظفي 
الإت�سالت( والتي مل يتم اإ�ستالمها من قبلهم ومازالت لدى الهيئة العامة للربيد.

املال راأ�ص   .17
يبلغ راأ�ض املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع كما ورد يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة مبلغ )43,262,000( الف ريال ميني موزعة على 

)86,524,000( �سهم بقيمة اإ�سمية قدرها )500( ريال ميني لكل �سهم كما هو مو�سح اأدناه:

2015م
قيمة األسهمفئات امل�صاهمني

ألف ريال يمني نسبة األسهم عدد األسهم

25,685,122 % 59.37 51,370,244 املوؤ�ص�صة العامة لالإت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية
1,948,010 % 4.50 3,896,020 الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�صات
1,405,110 % 3.25 2,810,220 املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االإجتماعية 
1,370,261 % 3.17 2,740,522 �صندوق التقاعد وال�صمان االإجتماعي بوزارة الدفاع
1,233,949 % 2.85 2,467,898 الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
936,490 % 2.16 1,872,980 �صندوق التقاعد وال�صمان االإجتماعي بوزارة الداخلية
500,000 % 1.16 1,000,000 املوؤ�ص�صة االإقت�صادية اليمنية

3,747,151 % 8.66 7,494,301 ال�صركات وما يف حكمها
5,148,471 % 11.90 10,296,943 املواطنني
1,287,436 % 2.98 2,574,872 موظفي االإت�صاالت

43,262,000 % 100 86,524,000 االإجمايل

االإحتياطي القانوين  .18 
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني
13,495,143 15,523,660 الر�صيد يف 1 يناير 
2,028,517 1,946,992 املحول من اأرباح ال�صنة

15,523,660 17,470,652 الر�صيد يف 31 دي�صمرب 

)10%( من  يتم حتويل  لل�سركة  الأ�سا�سي  والنظام  وتعديالته  1997م  ل�سنة   )22( رقم  التجارية  ال�سركات  قانون  لأحكام  وفقاً 
الإحتياطي  يبلغ  عندما  ال�سنوي  التحويل  هذا  وقف  لل�سركة  ويجوز  القانوين.  الإحتياطي  اإىل  لل�سنة  ال�سامل  الدخل  اإجمايل 
القانوين )50%( من راأ�ض املال املدفوع، كما يجوز توزيع الإحتياطي القانوين وفقاً لالأحكام الواردة يف قانون ال�سركات التجارية.

العام االإحتياطي   .19
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني
12,419,015 14,447,532 الر�صيد يف 1 يناير 
2,028,517 1,946,992 املحول من اأرباح ال�صنة

14,447,532 16,394,524 الر�صيد يف 31 دي�صمرب 

وفقاً لأحكام قانون ال�سركات التجارية رقم )22( ل�سنة 1997م وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�سركة مت حتويل )10%( من اإجمايل 
الدخل ال�سامل لل�سنة اإىل الإحتياطي العام.

2014م
قيمة األسهمفئات امل�صاهمني

ألف ريال يمني نسبة األسهم عدد األسهم

25,685,122 % 59.37 51,370,244 املوؤ�ص�صة العامة لالإت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية
1,948,010 % 4.50 3,896,020 الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�صات
1,405,110 % 3.25 2,810,220 املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االإجتماعية 
1,370,261 % 3.17 2,740,522 �صندوق التقاعد وال�صمان االإجتماعي بوزارة الدفاع
1,233,949 % 2.85 2,467,898 الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
936,490 % 2.16 1,872,980 �صندوق التقاعد وال�صمان االإجتماعي بوزارة الداخلية
500,000 % 1.16 1,000,000 املوؤ�ص�صة االإقت�صادية اليمنية

3,822,151 % 8.83 7,644,301 ال�صركات وما يف حكمها
5,041,940 % 11.65 10,083,881 املواطنني
1,318,967 % 3.05 2,637,934 موظفي االإت�صاالت

43,262,000 % 100 86,524,000 االإجمايل



البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال 
) ش. م . ي. ع ( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
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التجاريون الدائنون   .21
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني
1,708,516 2,498,297 املوردون املحليون
1,838,953 1,380,204 املوردون اخلارجيون
3,547,469 3,878,501

االأر�صدة الدائنة االأخرى  .22 
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م
معاد بيانه 2015م اإي�صاح

الف ريال يمني الف ريال يمني
20,365,970 21,945,305 1.22 خم�ص�ص �صريبة الدخل
10,048,675 7,000,000 خم�ص�ص اإلتزامات �صريبية*
1,963,213 1,841,184 2.22 خم�ص�ص الزكاة
1,510,431 1,315,750 التاأمينات القابلة لالإ�صرتداد
837,816 964,946 �صريبة املبيعات والر�صوم املحلية
455,565 785,045 3.22  توزيعات االأرباح املقرتحة
508,434 634,081 امل�صاريف امل�صتحقة الدفع
487,206 542,281 املكافاأة لالإدارة واملوظفني

1,598,867 1,750,292 الدائنون االآخرون
37,776,177 36,778,884

الإدارة  مع  املوقعة  للمحا�سر  وفقاً  ال�سريبية  الإلتزامات  لت�سوية  املجنبة  املخ�س�سات  عن  �سريبية  اإلتزامات  خم�س�ض  يتمثل   *
الفرتة من  امل�ستقلة عن  والأوعية  البنوك(  لدى  الودائع  واإيرادات  اخلزانة  اأذون  )عوائد  الإ�ستثمار  عوائد  �سريبة  ال�سريبة عن 

2007م حتى 2014م.
الدخل �صريبة  خم�ص�ص   1.22

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:
2014م
معاد بيانه

2015م

الف ريال يمني الف ريال يمني
12,019,697 20,365,970 الر�صيد يف 1 يناير 
20,172,228 21,848,376  املكون خالل ال�صنة

)11,825,955( )20,269,041( املدفوع خالل ال�صنة
20,365,970 21,945,305  الر�صيد يف 31 دي�صمرب

الزكاة خم�ص�ص   2.22
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني
1,613,320 1,963,213 الر�صيد يف 1 يناير 
1,950,572 1,810,558  املكون خالل ال�صنة

)1,600,679( )1,932,587( املدفوع واملوزع بنظر ال�صركة خالل ال�صنة
1,963,213 1,841,184  الر�صيد يف 31 دي�صمرب

توزيعات االأرباح املقرتحه  3.22 
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني

450,242 455,565 الر�صيد يف 1 يناير 
12,978,600 15,141,700  االأرباح املقرتح توزيعها لل�صنة ال�صابقة

)12,973,277( )14,812,220( املوزع خالل ال�صنة
455,565 785,045  الر�صيد يف 31 دي�صمرب

ل توجد اأعباء �سريبية على الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني.
املوؤجلة االإيرادات   .23

يتمثل هذا احل�ساب يف قيمة كروت واأر�سدة التعبئة املباعة لوكالء البيع والتوزيع اأو للم�سرتكني والتي مل يتم اإ�ستخدامها حتى 
31 دي�سمرب 2015م.

املوجودات �صايف  يف  ال�صهم  ح�صة   .24
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب :

2014م
معاد بيانه

2015م

92,008,524 96,193,181 �صايف املوجودات )األف ريال ميني(
86,524 86,524 عدد االأ�صهم امل�صدرة )األف �صهم (

1,063.39 1,111.75 ح�صة ال�صهم يف �صايف املوجودات )ريال ميني (

اجلاري الن�صاط  اإيرادات   .25
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني
52,818,798 53,964,869 اخلدمات ال�صادرة 
4,755,376 4,318,583 اخلدمات الواردة
157,909 61,474 خط الـ CDMA الثابت

57,732,083 58,344,926

املبيعات  .26
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني

477,649 526,101 اخلطوط
218,563 210,286 ايرادات خدمات مابعد البيع

5 8,952  اأجهزة الهاتف النقال
- )144( مردودات املبيعات

696,217 745,195

التجديدات اإحتياطي   .20
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني
1,607,636 1,608,109 الر�صيد يف 1 يناير 

473 - املوجودات امل�صتلمة بدون تكلفة
1,608,109 1,608,109 الر�صيد يف 31 دي�صمرب 

يتمثل ر�سيد اإحتياطي التجديدات يف قيمة مواد وجتهيزات جمانية لالآلت واملعدات.

اجلاري الن�صاط  واإيرادات  املبيعات  واأعباء  عمولة   .27
يتمثل هذا احل�ساب يف عمولت البيع والتوزيع وعمولت التح�سيل للفواتري.

املبيعات تكلفة   .28
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني

528,758 434,310 اخلطوط
6 62  اأجهزة الهاتف النقال

528,764 434,372

الت�صغيل  م�صاريف    .29
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م اإي�صاح
الف ريال يمني الف ريال يمني
4,357,671 4,449,069 اإ�صتهالك املمتلكات واالآالت واملعدات

2,890,223 2,887,824  ت�صغيل و�صيانة املحطات
2,260,085 2,519,736 اإيجارات القنوات
281,855 637,550  الوقود والكهرباء
377,799 424,029 36 اإيجارات مواقع املحطات
358,910 411,084 اأجور حرا�صة املواقع
334,813 409,847 االإ�صالحات وال�صيانة
247,146 247,147 ر�صوم الرتاخي�ص واالإ�صتثمار
177,682 220,407 اإيجار و�صائل النقل
104,159 122,977 م�صاريف اإعتمادات
114,890 64,253 ال�صفر والتنقالت
26,627 27,279 36 اإيجارات مواقع ال�صنرتاالت
18,720 23,126 36  اإيجارات فروع املبيعات واإيجارات اأخرى

897 4,593 االإت�صاالت واالإنرتنت
11,551,477 12,448,921

االإئتمان خ�صائر  خم�ص�ص  م�صروف   .30
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م اإي�صاح
الف ريال يمني الف ريال يمني

33,679 333,704 1.12 املدينون التجاريون  
- - 1.1.14 املبالغ امل�صتحقة من طرف ذو عالقة

33,679 333,704

والعمومية االإدارية  امل�صاريف   .31
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م اإي�صاح
الف ريال يمني الف ريال يمني
1,752,189 1,981,217 الرواتب واالأجور والبدالت

353,879 398,323 مكافاأة االأرباح للموظفني*
276,107 307,316 املكافاآت الت�صجيعية واإكرامية رم�صان والعيد
238,365 264,508  تعوي�ص العمل االإ�صايف
134,786 210,298 اإ�صتهالك املمتلكات واالآالت واملعدات
145,959 160,848  العالج الطبي والتداوي
78,346 109,535  الوقود والكهرباء واملاء
50,375 65,599 36  اإيجار مبنى املركز الرئي�صي
26,952 43,626  التربعات

199,956 43,050  التدريب والتاأهيل
34,130 42,796  اأجور نقل وحمالة ونظافة
27,581 27,175 عمولة البنوك والربيد
31,251 21,436  خدمات اإجتماعية وثقافية
21,943 19,051  مكافاآت لغري العاملني
6,539 17,564  عموالت توزيع اأرباح امل�صاهمني

23,618 12,555 خدمات االإ�صت�صارات واخلرباء
18,948 12,392  القرطا�صية
35,635 11,510  م�صاريف اجلمعية العمومية
24,730 8,325  االأتعاب القانونية واملهنية
3,564 784 االإ�صرتاك يف الهيئات املحلية والدولية

40,510 - الزكاة
30,592 52,348 اأخرى

3,555,955 3,810,256

* تتمثل مكافاأة الأرباح للموظفني يف املكافاأة التي مت اإقرارها بناًء على قرار جمل�ض الإدارة رقم )1( يف اإجتماعه الثامن بتاريخ 
24 مايو 2016م مببلغ وقدره )398,322,564( ريال ميني.

امل�صتثمرة االأموال  من  العائد   .32
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني
9,999,117 12,159,922 الفوائد من اأذون اخلزانة
1,879,159 1,790,305 العائد من ودائع لدى البنوك
11,878,276 13,950,227
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لل�صهم االأ�صا�صي  الربح   .34
يتم اإحت�ساب ربح ال�سهم الأ�سا�سي بق�سمة اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة املن�سوبة مل�ساهمي ال�سركة على املعدل املرجح لعدد الأ�سهم 

كما يف تاريخ بيان املركز املايل:

2014م
معاد بيانه 2015م

16,721,683 19,469,924 اإجمايل الدخل ال�صامل لل�صنة )األف ريال ميني(
86,524 86,524 عدد االأ�صهم امل�صدرة )األف �صهم(
193.26 225.02 الربح االأ�صا�صي لل�صهم )ريال ميني  (  

مل حتدث اأية معامالت اأخرى ت�سمل الأ�سهم اأو الأ�سهم املحتملة بني تاريخ بيان املركز املايل وتاريخ اإكمال هذه البيانات املالية.

الراأ�صمالية االإلتزامات   .35
بلغت الإلتزامات الراأ�سمالية يف 31 دي�سمرب كما يلي:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني
2,710,662 2,331,418 �صراء معدات واأجهزة

74,599 74,599 جتهيز غرف واأعمال مدنية ملواقع املحطات

الت�صغيلية االإيجارات   .36
يتمثل احلد الأدنى من مدفوعات ال�سركة امل�ستقبلية لالإيجارات الت�سغيلية يف الأتي:

الحد األدني لمدفوعات اإليجارات التشغيلية المستحقة 
اإلجمالي  من 1 إلى  5  سنوات خالل العام 

الف ريال يمني الف ريال يمني الف ريال يمني
31 دي�صمرب 2015م

393,594 327,995 65,599  اإيجار مبنى املركز الرئي�صي
2,544,174 2,120,145 424,029 اإيجارات مواقع املحطات
163,674 136,395 27,279 اإيجارات مواقع ال�صنرتاالت
138,756 115,630 23,126  اإيجارات فروع املبيعات واإيجارات اأخرى

3,240,198 2,700,165 540,033

31 دي�صمرب 2014م
302,250 251,875 50,375  اإيجار مبنى املركز الرئي�صي

2,266,794 1,888,995 377,799 اإيجارات مواقع املحطات
159,762 133,135 26,627 اإيجارات مواقع ال�صنرتاالت
112,320 93,600 18,720  اإيجارات فروع املبيعات واإيجارات اأخرى

2,841,126 2,367,605 473,521

مت الإعرتاف باملدفوعات اخلا�سة بالإيجارات كم�ساريف خالل ال�سنة مببلغ وقدره 540,033 الف ريال ميني )2014م: 473,521 
الف ريال ميني(. وتتمثل هذه املبالغ يف احلد الأدنى من الإيجارات املدفوعة. ولي�ست هناك اأي اإيرادات متوقعة عن التاأجري من 

الباطن، ول تت�سمن اإتفاقيات التاأجري على اأي بنود تاأجري حمتملة.
ول تت�سمن اأي�ساً الإتفاقيات على خيارات ال�سراء اأو فقرات ت�سعيدية اأو اأي قيود تتعلق بالأرباح اأو تاأجري اإ�سايف اأو اأية ديون اإ�سافية.

االآخرى االإيرادات   .33
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب:

2014م 2015م
الف ريال يمني الف ريال يمني

899 101,100  امل�صرتد من املخ�ص�صات
200,425 141,927 متنوعة
201,324 243,027

املبيعات �صريبة   2.37
قامت الشركة بسداد ضريبة املبيعات بإقرارات شهرية وحتى تاريخ إصدار البيانات املالية لم تتلقى الشركة أي إخطارات 

ربط إضافية.

�صابقة( �صنوات  )ت�صويات  املحتجزة  االرباح  يف  التغري   .38
9,058,674,000 ريال ميني وذلك مقابل �صريبة االأرباح عن  2015م قامت اإدارة ال�صركة بدفع مبلغ وقدره  28 دي�صمرب  يف تاريخ 
الودائع واأذون اخلزانة عن ال�صنوات ال�صابقة من بعد تاريخ اإنتهاء فرتة االعفاء )15 مايو 2012م وحتى دي�صمرب 2014م(كما يلي:

المبلغ ال�صنة
الف ريال يمني
2,241,120 الفرتة من 15 مايو 2012م حتى 31 دي�صمرب 2012م
3,254,071 ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م
3,563,483 ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014م
9,058,674

وذلك وفقًا ملح�صر اإجتماع مت يف نف�ص التاريخ بني م�صلحة ال�صرائب و�صركة مين موبايل وبرئا�صة القائم باأعمال وزير املالية،وكنتيجة 
لذلك قامت اإدارة ال�صركةباإعادة عر�ص البيانات املالية لعام 2014م لتاأثرها مبا يخ�ص ال�صنوات ال�صابقة، وملخ�ص اأثر تلك التغريات 

على البيانات املالية مو�صح اأدناه:

2014م
الف ريال يمني
5,495,191 النق�ص يف ر�صيد االأرباح املحتجزة كما يف 1 يناير 2014م
3,563,483 الزيادة يف م�صروف �صريبة االأرباح لعام 2014م

)5,495,191( الزيادة يف خم�ص�ص االإلتزامات ال�صريبية
)3,563,483( الزيادة يف خم�ص�ص �صريبة الدخل لعام 2014م

-

امل�صتقل احل�صابات  مدقق  لتقرير  الالحقة  االأحداث   .39
2015م واإ�صتمرارها يف العام 2016م والتي اأثرت  • نتيجة لالأحداث واالأو�صاع االأمنية التي مرت بها اجلمهورية اليمنية خالل العام 
     على االأن�صطة التجارية والو�صع االإقت�صادي للبالد فاإنه من ال�صعب على االإدارة التنبوؤ باآثار هذه االأحداث حتى تاريخ اإ�صدار البيانات 
ال�صركة وعمل االإحتياطات  القريب على  املدى  تاأثريات هذه االأزمة على  �صتقوم بدار�صة  باأنها  2015م وتوؤكداالإدارة  لعام  املالية      

    الالزمة ل�صمان االإ�صتمرارية.
2016م تعر�صت بع�ص اأ�صول ال�صركة املوزعة يف مواقع نطاق خدمة ال�صركة للتدمري وذلك ب�صبب االأحداث والظروف  العام  • خالل 
     االأمنية القائمة يف البلد وتتمثل هذه االأ�صول يف حمطات واأبراج وم�صتلزماتهما لعدد )7( مواقع وتبلغ تكلفة تلك االأ�صول الظاهرة 
     �صمن البيانات املالية مببلغ وقدره 249,654,347 ريال ميني وب�صايف قيمة دفرتية باإجمايل مبلغ وقدره 65,695,307 ريال ميني.
24 مايو 2016م مقرتحًا لعر�صه على اجلمعية العمومية العادية مل�صاهمي ال�صركة  بتاريخ  املنعقدة  جل�صته  يف  االإدارة  جمل�ص  • اأقر 
     يف اإجتماعها الذي �صوف يعقد يف 20 يونيو 2016م لتوزيع اأرباح مببلغ وقدره 12,978,600,000 ريال ميني لل�صنة املنتهية يف 31 

     دي�صمرب 2015م.
املالية البيانات  اإعتماد   .40

اإعتمد جمل�ص االإدارة يف جل�صته املنعقدة يف 24 مايو 2016م هذه البيانات املالية وقرر عر�صها على اجلمعية العمومية العادية مل�صاهمي 
ال�صركة يف اإجتماعها املقرر عقده بتاريخ 20 يونيو 2016م للم�صادقة عليها.

ال�صريبي املوقف   .37
الدخل �صريبة   1.37

2007م وحتى 2009م بعد اإنتهاء املوعد القانوين، ولالأعوام من 2010م  من  لالأعوام  ال�صريبية  االإقرارات  بتقدمي  ال�صركة  • قامت 
    وحتى 2014م يف املوعد القانوين، ويف االإقرارات املقدمة بعد تاريخ اإنتهاء فرتة االإعفاء ال�صريبي )14 مايو 2012م( مت اإحت�صاب 
    �صريبة بواقع%20 ن�صبة ال�صريبة على عوائد االإ�صتثمار )عوائد اأذون اخلزانة واإيرادات الودائع لدى البنوك( ومت �صداد ال�صريبة 

    امل�صتحقة من واقع تلك االإقرارات.
اخلزانة  اأذون  )عوائد  االإ�صتثمار  عوائد  على  و2011م  2010م  العامني  عن  االأرباح  �صريبة  بربط  اإخطارات  ال�صركة  ت�صلمت   •
    واإيرادات الودائع لدى البنوك( بن�صبة %50 من تلك العوائد مع غرامات التاأخري باإجمايل مبلغ وقدره 8,416,408,105 ريال 
    ميني، وقدمت ال�صركة طعن على هذه االإخطارات اأمام جلنة الطعن ال�صريبي على اإعتبار اأن ن�صاط ال�صركة معفي من ال�صرائب عن 

    تلك الفرتة.
•	قامت ال�صركة بتقدمي طعن امام حمكمة ال�صرائب على قرار جلنة الطعن ال�صريبي املوؤيد الإخطارات م�صلحة ال�صرائب فيما يتعلق 

    بدفع �صريبة عن العامني 2010م و2011م على عوائد االإ�صتثمار )عوائد اأذون اخلزانة واإيرادات الودائع لدى البنوك(.
اأذون  )عوائد  االإ�صتثمار  عوائد  على  2009م  وحتى  2007م  من  االأعوام  عن  االأرباح  �صريبة  بربط  اإخطارات  ال�صركة  ت�صملت  	•
    اخلزانة واإيرادات الودائع لدى البنوك( بن�صبة %35 )ن�صبة ال�صريبة طبقًا للقانون 31 ل�صنة 1991م( من تلك العوائد مع غرامات 
    التاأخري باإجمايل مبلغ وقدره 13,013,217,994 ريال ميني، وقدمت ال�صركة طعن على هذه االإخطارات اأمام جلنة الطعن ال�صريبي 

    على اإعتبار اأن ن�صاط ال�صركة معفي من ال�صرائب عن تلك الفرتة.
ال�صريبي  االإعفاء  اإنتهاء  تاريخ  بعد  للفرتة   50% بن�صبة  2012م  العام  عن  االأرباح  �صريبة  بربط  اإخطارات  ال�صركة  ت�صملت   •
    )231 يوم( �صاماًل ل�صريبة االأرباح عن عوائد االإ�صتثمار )عوائد اأذون اخلزانة واإيرادات الودائع لدى البنوك( بن�صبة %50 من تلك 

    العوائد لل�صنة كاملة.
•	يف تاريخ 9 مار�ص 2015م اأ�صدرت حمكمة ال�صرائب االإبتدائية حكمها رقم )15( ل�صنة 1436هـ يف الق�صية ال�صريبية رقم )32( 
املفرو�صة على عوائد  ال�صريبة  ن�صبة  ال�صريبي حول  الطعن  ال�صركة على قرار جلنة  املقدم من  الطعن  1434هـ بخ�صو�ص  ل�صنة      
2010م و2011م والغرامات املرتتبة عليها حيث ق�صى  للعامني  البنوك(  الودائع لدى  واإيرادات  اأذون اخلزانة  االإ�صتثمار )عوائد     
   منطوق احلكم بتحديد ن�صبة ال�صريبة بواقع %20 على عوائد االإ�صتثمار بحيث اأ�صبح املبلغ امل�صتحق على ال�صركة وفقًا للحكم مبلغ 

   وقدره 3,687,875,027 ريال ميني مت�صمنًا غرامات التاأخري.
•	يف تاريخ 28 دي�صمرب 2015م وبعد تلقي ال�صركة مطالبات من م�صلحة ال�صرائب بدفع فارق ن�صبة ال�صريبة مع غرامات التاأخري عن 

ال�صرائب وبرئا�صة  النقال وم�صلحة  للهاتف  اإجتماع بني �صركة مين موبايل  2014م مت توقيع حم�صر  2012م وحتى  االأعوام من     
   القائم باأعمال وزير املالية وبح�صور اأع�صاء جلنة الت�صالح وف�ص املنازعات ال�صريبية وامل�صت�صار ال�صريبي لل�صركة، حيث مت االإتفاق 
    على اأن يتم اإحت�صاب �صريبة االأرباح عن عوائد االأ�صتثمار )عوائد اأذون اخلزانة واإيرادات الودائع لدى البنوك( بن�صبة %50 للفرتة 
   ما بعد تاريخ اإنتهاء فرتة االإعفاء ال�صريبي )من 15 مايو 2012م وحتى دي�صمرب 2014م( وفقًا لقانون �صريبة الدخل اليمني رقم 
   17 للعام 2010م، ودفع فارق معدل ال�صريبة مببلغ وقدره 9,058,674,000 ريال ميني وذلك بعد موافقة جمل�ص اإدارة �صركة مين 

   موبايل للهاتف النقال.
القائم  وبرئا�صة  ال�صرائب  وم�صلحة  النقال  للهاتف  موبايل  مين  �صركة  بني  اإجتماع  حم�صر  توقيع  مت  2016م  يناير   26 تاريخ  يف  	•
القانونية  ال�صئون  املالية ووزير االإت�صاالت وتقنية املعلومات ووزير     باأعمال رئي�ص جمل�ص الوزراء وبح�صور القائمني باأعمال وزير 
   وكذلك ح�صور امل�صت�صار ال�صريبي لل�صركة، حيث مت االإتفاق على حل ق�صايا اخلالف بني �صركة مين موبايل للهاتف النقال وم�صلحة 
   ال�صرائب واملتعلقة ب�صريبة االأرباح عن عوائد االإ�صتثمار )عوائد اأذون اخلزانة واإيرادات الودائع لدى البنوك( و�صريبة املرتبات 
اإدارة �صركة مين  2012م وذلك بعد موافقة جمل�ص  14 مايو  ال�صريبي  اإنتهاء فرتة االإعفاء  2007م حتى تاريخ     واالأجور من عام 

   موبايل للهاتف النقال وذلك على النحو التايل:
   1. تفر�ص �صريبة اأرباح لالأعوام من 2007م وحتى 2009م عن عوائد االإ�صتثمار بن�صبة %35 مببلغ وقدره 2,425,012,100 ريال 
             ميني وفر�صت عن االأوعية امل�صتقلة مببلغ وقدره 500,198,955 ريال ميني بحيث ي�صبح االإجمايل مبلغ وقدره 2,925,211,055 

      ريال ميني.
قبول الطرفني )ال�صركة وم�صلحة ال�صرائب( تنفيذ حكم حمكمة ال�صرائب االإبتدائية يف حكمها رقم )15( ل�صنة 1436هـ يف   .2   

        الق�صية ال�صريبية رقم )32( ل�صنة 1434هـ واخلا�ص بال�صنوات 2010م و2011م.
وقدره  مببلغ   20% بن�صبة  2012م  مايو   14 وحتى  2012م  يناير   1 من  للفرتة  االإ�صتثمار  عوائد  عن  اأرباح  �صريبة  تفر�ص   .3    

      846,449,189 ريال ميني.
العامة لل�صرائب على  )5( من االإدارة  رقم  منوذج  الدخل  ل�صرائب  النهائي  بالربط  اإخطارات  اأي  االآن  حتى  ال�صركة  تت�صلم  مل   •
باإنتهاء موقف  2009م بالرغم من توجية امل�صلحة خطاب اإىل جلنة الطعون ال�صريبية  2008م،  2007م،      كبار املكلفني لالأعوام 
    هذه ال�صنوات، كما مل تت�صلم ال�صركة اأي منوذج قانوين باإنهاء موقف ال�صنوات 2010م و2011م بالرغم من ت�صلمها ن�صخة من خطاب 
    م�صلحة ال�صرائب اإىل حمكمة االإ�صتئناف باإنتهاء مو�صوع النزاع مع ال�صركة عن هاتني ال�صنتني، وكذا مل تت�صلم ال�صركة )منوذج رقم 
    )2( مراجعة بالغ بعدم ظهور فوارق �صريبية ناجتة عن مراجعة وتدقيق اإقرار �صرائب الدخل( لل�صنوات من 2013م اإىل 2014م، 
    باالإ�صافة اإىل ذلك الزال ربط ال�صرائب عن عام 2012م معرو�ص على جلنة الت�صوية يف االإدارة العامة لل�صرائب على كبار املكلفني 

    وذلك بعد اإعرتا�ص ال�صركة على التعديالت التي اأجرتها االإدارة ال�صريبية على اإقرارها ال�صريبي لهذا العام.
2015م، واالأ�صهر من يناير اإىل اأبريل 2016م، مت دفع مبلغ وقدره 21,744,561,420 ريال ميني  العام  من  دي�صمرب  �صهر  • خالل 
    كدفعة مقدمة عن التقدير ال�صريبي ل�صريبة االأرباح عن العام 2015م والذي �صوف يتم ت�صويته بال�صريبةامل�صتحقةاملفرو�صةعن عام 

    2015م وفقًا لالإقرار ال�صريبي اخلا�ص بالعام.


