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مؤشرات األداء الرئيسية
البيــــــــــان

 2007م

 2008م

 2009م

الإجمايل

الإيرادات (بالآالف الرياالت)

23,331,123

33,768,832

38,608,811

95,708,766

امل�صروفات (بالآالف الرياالت)

13,691,412

17,882,162

18,599,683

50,173,257

ربح ال�سنة قبل الزكاة و التوزيعات (بالآالف الرياالت)

9,639,711

15,886,670

20,009,128

45,535,509

عائد ال�سهم قبل التوزيعات (بالريال)

111

184

231

526

ن�سبة عائد ال�سهم قبل التوزيعات

%22.28

%36.72

%46.25

%105.26

ربح ال�سنة بعد الزكاة و قبل التوزيعات (بالآالف الرياالت)

9,379,241

15,257,135

19,229,965

43,866,341

عائد ال�سهم بعد الزكاة وقبل التوزيعات

108

176

222

507

ن�سبة عائد ال�سهم بعد الزكاة وقبل التوزيعات

%21.68

%35.27

%44.40

%101.40

ربح ال�سهم املوزع  /املقرتح

8,219,780

12,113,360

15,141,700

35,474,840

الربح املوزع لل�سهم الواحد

95

140

175

410

ن�سبة الربح لل�سهم املوزع  /املقرتح

%19

%28

%35

%82
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كلمة

رئيس مجلس اإلدارة

الأخوة � /أع�ضاء اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي �شركة مين موبايل

املحرتمون

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
نيابة عن جمل�س االداره ي�سرين �أن اقدم لكم التقرير ال�سنوي ملجل�س االداره للعام املايل 2009م وبداي ًة ي�شرفني ان ارحب بكم و�أ�شكركم على تلبيتكم
الدعوه حل�ضور الإجتماع الثالث للجمعيه العامة العادية مل�ساهمي �شركه مين موبايل  ،كما نهنئ �أنف�سنا ونهنئكم ب�إكمال ال�سنة الثالثة بنجاح من
بداية �إ�شهار ال�شركه ك�شركه مينيه م�ساهمه عامة للهاتف النقال وحلول عامنا الرابع بعطاء متوا�صل و�إجنازات ب�صماتها ومعاملها وا�ضحة وملمو�سة
للجميع �سوا ُء يف تقدمي اخلدمه وانت�شارها �أو من خالل ال�سيا�سات الت�سويقيه املتنوعه التي �إ�ستطاعت �أن جتذب مئات االالف من امل�شرتكني اجلدد من
خالل اخلدمات والت�سهيالت التي انفردت بها �شركتنا يف �سوق الإت�صاالت اليمنية وحازت على ثقة امل�شرتكني من كافة امل�ستويات وال�شرائح االجتماعية.
ايها االخوة االعزاء  ....لقد حدد ت مين موبايل لنف�سها هدفاً ثابتاً ووا�ضحاً منذ البداية وهو  :املحافظة على توفري خدمات االت�صاالت ب�أقل
�سعر ممكن لتمكني اكرب �شريحة من املجتمع من اقتناء اف�ضل تقنيات الع�صر( الهاتف النقال) ويف نف�س الوقت حافظت مين موبايل على
و�ضعها الرائد يف املقدمة تقنيا و�سعرياً على الرغم من املناف�سة ال�شديده التي تواجدت يف ال�سوق اليمنية �سريعة التغري  ،كما حافظت مين
موبايل على بقائها لي�س جمرد م�ؤ�س�سة جتارية كبرية من اكرب �شركات امل�ساهمة اليمنية الرائدة  ،ولكنها بالإ�ضافة �إىل ذلك �شريك رئي�سي يف
املجتمع من خالل م�شاركتها ودعمها للعديد من الفعاليات الوطنية وامل�شاركات االجتماعية والإن�سانية.
االخوة امل�ساهمون ....انه ملن دواعي �سرورنا �أن نقدم لكم التقرير ال�سنوي والقوائم املالية للعام 2009م والتي تو�ضح بياناتها املقدمة اليكم
ا�ستمرار النجاحات ومنوها الكبري  ،فقد حققت مين موبايل جناحاً مميزاً يف زيادة �إيراداتها واالت�ساع الكبري يف قاعدة امل�شرتكني ،والنمو
املت�صاعد ملكانتها يف ال�سوق و�أثبتت موقعها ك�شركة قوية وم�ش ّغل ُيعتمد عليه يف االت�صاالت اخللوية ،كما ا�ستمرت يف املحافظة على موقعها
املتقدم والرائد يف تقدمي خدمات الإنرتنت يف اليمن ولقد كـان ح�صاد العام 2009م مليء باالجنازات والتطورات التي �شهدتها ال�شركه يف
خمتلف املجاالت املاليه والفنيه والت�سويقيه والتقنيه  ،حيث ان عدد م�شرتكي مين موبايل مل يكن يتجاوز يف بداية العام 2007م (�سبعمائة
الف م�شرتك) فيما ا�صبح عدد امل�شرتكني نهاية 2009م يتجاوز اثنني مليون ون�صف م�شرتك كما ارتفعت ايرادات ال�شركه خالل العام 2009م
اىل ( )38,608,801الف ريال بزياده ن�سبتها ()14.33%عن العام املا�ضي
وارتفع اجمايل الدخل ال�شامل للإرباح اىل ( )19,229,965الف ريال مقابل ( )15,257,135الف ريال للعام 2008م بن�سبة زياده بلغت
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وارتفع اجمايل الدخل ال�شامل للإرباح اىل ( )19,229,965الف ريال مقابل ( )15,257,135الف ريال للعام 2008م بن�سبة
زياده بلغت ( )26%حيث حقق ال�سهم الواحد ربحاً ا�سا�سيا وقدره ( )222,25ريال بن�سبة ربح بلغت (  .)44.4%وبذلك ي�سرنا اليوم ان
نعلن بفخر واعتزاز �أن اجمايل الدخل ال�شامل للأرباح للثالث ال�سنوات االوىل (2007م 2008 ،م  )2009 ،قد بلغ ()43,866,333
الف م�ستعيداً ومتجاوزاً الر�أ�سمال امل�ستثمر لل�شركة البالغ ()43,262,000الف ريال كما بلغ جمموع الربح اال�سا�سي لل�سهم للثالث
ال�سنوات املن�صرمة ( 507ريال) م�ستعيداً ومتجاوزاً القيمة اال�سا�سية لل�سهم البالغة ( 500ريال) و�ستبلغ االرباح املوزعة منها لنف�س
الفرتة ( 410ريال).
االخــوة االعزاء  ...لقد تابعنا يف العام املن�صرم وباهتمام تنفيذ تو�صيات اجتماع اجلمعيه العامه العاديه الثاين و�سعينا اىل النهو�ض
بال�شركه اىل افاق جديده وتعزيز قدرات �شركتنا امام طلبات اجلمهور لتقدمي اف�ضل خدمات الهاتف النقال  ..ونحن على ثقه ب�أن مين
موبايل �ستظل يف املقدمه و�ستم�ضي يف م�سرية التو�سع واال�ستمرار يف الريادة بني م�شغلي ال�شبكات ومقدّمي اخلدمات على امل�ستوى املحلي
والإقليمي.
�أيهـا الإخـوه امل�ساهمني  ...ونحن ن�ستعر�ض ما حتقق من اجناز البد �أن ن�شري �إىل �أن �إدارة ال�شركة وموظفيها ي�شكلون حجر الأ�سا�س يف
كل ما حققناه حتى الآن ،وي�سعدين يف هذا املقام �أن اتقدم با�سم جمل�س الإدارة بال�شكر لكل موظفي مين موبايل املخل�صني واملجتهدين
يف العمل ،و�أ�شكر يف الوقت ذاته جميع �شركائنا يف اي�صال اخلدمة لدعمهم وجهدهم الذي نعتمد عليه يف انطالقتنا القادمة نحو تقدمي
خدمات اكرث و�أف�ضل مل�شرتكينا.
وختــاماً اغتنم هذه الفر�صه �أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن اع�ضاء جمل�س االدارة وبا�سم اجتماعنا املوقر هذا ان نرفع عظيم ال�شكر واالمتنان
لباين نهظة اليمن احلديث فخامة الرئي�س علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهوريه حفظه اهلل على دعمه املتوا�صل لتطوير االت�صاالت
ورعايته وتوجيهاته وقيادته احلكيمه التي حققت االمن واال�ستقرار والتقدم واالزدهار لبالدنا.
مع متنياتي للجميع التوفيق والنجاح
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

دكتور  /علـي ناجي ن�صـاري
رئي�س جمل�س الإدارة
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رئيس
واعضاء مجلس اإلدارة
دكتور /علي ناجي نصـاري
• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
• مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
• دكتوراة يف هند�سة االت�صاالت
• �أ�ستاذ م�ساعد كلية الهند�سة  ،جامعة �صنعاء
• ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
• خبري وا�ست�شاري يف جمال تقنية االت�صاالت وتقنية املعلومات

مهندس  /كمال حسن عمر

األستاذ /محمد قاسم غمضان

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت)
• نائب مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
• مدير عام فرع امل�ؤ�س�سه العامه لالت�صاالت فرع (عدن) �سابقاً
• بكالوريو�س هند�سة كهربائية – جامعة عدن
• دبلوم ات�صاالت بريطانيا

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت)
• مدير عام ال�ش�ؤن املالية بامل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية
• بكالوريو�س جتارة واقت�صاد تخ�ص�ص حما�سبة
• دبلوم درا�سات عليا يف حما�سبة التكاليف

األستاذ /يحيى احمد السياغي
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل عن امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت)
• مدير عام املراجعة والتفتي�ش بامل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت.
• مدير عام مكتب امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت (االمانة) �سابقاً
• بكالوريو�س جتاره عام  1981م

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت)
• مدير عام التخطيط وامل�شاريع للفرتة من (1990م �إىل 2007م)
• خبري يف جمال االت�صاالت ( تخطيط وم�شاريع )
• ماج�ستري يف الهند�سه االلكرتونية جمال االت�صاالت عام 1982م

األستاذ /طارق عبدالواسع هائل

األستاذ /محمد عبدالوهاب عقيل

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل ال�شركات)
• املدير العام ل�شركة املتحدة للت�أمني
• املمثل الر�سمي لالحتاد العربي للتامني
• ع�ضو االحتاد العام للغرف التجارية وال�صناعية
• بكالوريو�س علوم ادارية كالفورنيا -امريكا

10

مهندس /نبيل سالم عبود

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
( ممثل امل�ساهمني املواطنني)
• بكالوريو�س علوم �سيا�سية واقت�صاد

10



دكتور /محمد علي الشرفي

دكتور /عبدالحميد مـانع الصيح

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل �صندوق التقاعد وال�ضمان االجتماعي لوزارة الداخلية و�صندوق
التقاعد لل�ضمان االجتماعي لوزارة الدفاع)
• مدير عام التقاعد وال�ضمان االجتماعي بوزارة الداخلية.
• �أ�ستاذ القانون املدين امل�شارك  -كلية ال�شريعة والقانون
جامعة �صنعاء
• دكتوراه يف القانون  -جامعة القاهرة

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
( ممثل عن الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية)
• نائب رئي�س الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات
• دكتوراة يف املحا�سبة – ا�ستاذ املحا�سبه امل�شارك كلية التجاره جامعة �صنعاء
• ع�ضو جمل�س امناء اجلامعه اليمنيه
• ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركة اليمنية لتكرير وتعليب امللح

األستاذ /عبداللطيف احمد أبو غانم

األستاذ /أحمد محمد الــورقي

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل عن الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي ،وامل�ؤ�س�سة
االق�صادية اليمنية)
• مدير عام الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
• بكالوريو�س يف الدرا�سات الربيديه (دم�شق عام 1984م)

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ساهمني املوظفني)
• مدير عام الإن�شاءات والرتكيبات الفنية
بامل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت

مهندس  /صــادق محمد مصلح
•
•
•
•
•

املدير التنفيذي ل�شركة مين موبايل
بكالوريو�س هند�سة الكرتونية وات�صاالت  -جامعة بغداد
مدير �إدارة امل�شاريع يف امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت (2003م اىل2005م)
مدير عام الت�شغيل وال�صيانة يف امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت (2005م �إىل 2007م)
ع�ضو جمل�س الإدارة �سابقاً
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تقرير مجلس االدارة
 م2009 للعام المالي
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او ًال  :االن�شطه الرئي�سه لل�شركة:

قامت ال�شركه خالل العام املن�صرم 2009م بالعديد من الأن�شطه �أهمها ما يلي -:

( : )1-1ابرز ن�شاطــات ال�شركة املنجزه :
�إقرار املوازنه العامه للعـام املايل 2009م.
توزيع ارباح العام 2008م على امل�ساهمني.
�إقرار م�شروع التو�سعه املطلوبه ل�شبكه مين موبايل للعام 2009م والتعاقد عليها ومتابعة تنفيذها.
�إعداد الدليل التنظيمي لتداول اال�سهم وبدء عملية التداول خلدمات امل�ساهمني.
�إ�ستكمال تطبيق و ت�شغيل �أنظمه �أوراكل للأنظمه املالية والإدارية وامل�شرتيات واملخازن .
االنتهاء من املطابقــه املاليه لأ�صول ال�شركه وتوثيقها .
متابعة املديونيه لدى اجلهات احلكوميه وال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صه واملختلطه.
ا�ستحداث مواقع حمطات مين موبايل جديده عدد ( )47موقع وتو�سعة العديد من املواقع .
تو�سعة التجهيزات املركزيه لل�سنرتاالت وال�شبكة الذكيه و الفوتره.
تطوير املهارات التدريبيه للعاملني يف ال�شركه بعدد ( )124دوره حمليه وخارجيه.
رفد ال�شركه بعدد (  ) 30موظف للعمل يف خدمه العمالء بنظام التعاقد نظراً لزيادة وتو�سع ن�شاط ال�شركة.
ادخال ( )33خدمه م�ضافة جديده.
تد�شني �أول جتوال دويل على �شبكة الـCDMAمع الواليات املتحدة الأمريكية وتوقيع �إتفاقيات مماثله مع �شركات هندية و�صينية.

( � : )1 - 2إ�سهامات ال�شركة يف خدمة املجتمع :قدمت ال�شركه العديد من اال�سهامات يف خدمة ودعم املجتمع من خالل العديد من
االن�شطه والفعاليات اخلرييه واالجتماعيه ومن اهمها -:
رعاية فعاليات �إجتماعيه ودينية مل�ؤ�س�سات وجمعيات خرييه وتنمويه لأكرث من ( )154فعاليه.
رعاية ان�شطه وفعاليات ريا�ضيه لأكرث من ( )24ن�شاط وفعاليه.
رعاية مهرجانات وندوات خمتلفه لأكرث من ت�سعه مهرجانات.
رعاية معار�ض دوليه عدد (معر�ض واحد).
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(� : )1 - 3إجتماعـات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عن املجل�س :
عقد املجل�س خالل العام 2009م عدد (  )16اجتماعاً وا�صدر العديد من القرارات والتوجيهات لالداره التنفيذيه بلغت اكرث من ( )113قراراً
وكان لها الأثر البارز يف قيادة ال�شركه نحو االف�ضل .
كما �شارك �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف العديد من اجتماعات اللجان الفرعية املكلفه من املجل�س.
و�شكل املجل�س العديد من اللجان من �أهمها -:
جلنة حتديث الهيكل التنظيمي لل�شركه.
اعادة ت�شكيل جلنة اال�صول.
جلنة حتليل وحتديث الالئحة الإدارية.
جلنة تداول الأ�سهم.

( : )1-4الأن�شطة و الفعاليات الت�سويقية :
نظراً ملا ميثله الت�سويق من �أهميه كبريه وركيزه �أ�سا�سيه لنجاح �إدارة ال�شركه فقد �سعت ال�شركه خالل العام 2009م �إىل تقدمي الكثري من العرو�ض
الرتويجيه واحلمالت الإعالنيه والدعائيه �إ�ضافة �إىل تفعيل خدمات جديده وبالتواجد يف كافه حمافظات اجلمهوريه من خالل اللوحات الإعالنيه
والقنوات التلفزيونيه والإذاعية وال�صحف واملجالت ومواقع الإنرتنت وكان ح�صاد العام 2009م يف اجلانب الت�سويقي على النحو التايل -:
�أ -العرو�ض الرتويجيه :
 )1عر�ض الدقيقه ت�ساوي  90ثانيه.
 )2عر�ض ( ) %20هديه جمانيه خالل �شهر رم�ضان املبارك.
 )3عر�ض عيد الأ�ضحى املبارك (الدقيقه =  90ثانيه).
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ب -اخلدمــات اجلديده اال�سا�سية :
مت انزال خدمه الأت�صال الدويل مل�شرتكي الفوتره عرب كروت اخلد�ش.
ج -احلمالت الإعالنية :
!) حملة حياتنا.
 )2حملة خرينا لأهلنا.
هـ -اخلدمــات امل�ضافة :
تفعيل خدمات جديدة اهمها ما يلي -:
 عدد ( )7خدمات IVR عدد اثنان وع�شرون خدمة SMS عدد �أربع خدمات IVR to TV عدد من خدمات SMS to TVد -الدعــاية والإعالن :
 )1الت�صاميم الإعالنية للخدمات اجلديدة والدعائية.
 )2الإعالنات ال�صحفية.
 )3ن�شر الإعالن يف املجالت.
 )4ن�شر الإعالنات يف مواقع الإنرتنت.
� )5إنتاج �إعالنات يف التلفزيون والإذاعة.
 )6تركيب العديد من اللوحات الإعالنية يف خمتلف املحافظات.
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ثاني ًا :االداء املــايل لل�شركة:

 ا�ستطاعت ال�شركه �أن حتقق منواً جيداً يف االداء املايل خالل عام 2009م وتو�سع ح�صتها يف �سوق الهواتف النقاله وفيما يلي اجلداول التف�صيليهللبيانات املاليه املعربه عن املوقف املايل لل�شركه ونتيجة العمليات الت�شغيليه لل�سنه املاليه املنتهيه يف 2009/12/31م واملقارنه مع ال�سنتني
ال�سابقتني 2008 ، 2007م على النحو التايل :

( : )2 – 1الإي ــرادات:
حققت ال�شركة �إجمايل �إيرادات خالل العام املايل 2009م مبلغ وقدره ( )38,608,811الف ريال ميني بن�سبة زيادة ( )14,33%عن العام
املا�ضي واجلدول التايل يو�ضح الإيرادات املحققه على م�ستوى بنود الإيراد للعام 2009م مع املقارنه للعامني ال�سابقني .

البيــــــــــان

 2007م

 2008م

 2009م

املبلغ ألف ريال

املبلغ ألف ريال

نسبة الزيادة

املبلغ ألف ريال

نسبة الزيادة

�إيرادات الن�شاط اجلاري

21,205,325

27,994,598

%32.02

34,125,535

%21.90

�إيرادات املبيعات

1,563,441

1,433,870

%8.29-

846,835

%40.94-

العائد من الأموال امل�ستثمرة

360,695

3,169,635

% 778.76

3,398,276

%7.21

�إيرادات �أخرى

201,662

1,170,729

%480.54

238,165

%79.66-

�إجمايل الإيرادات

23,331,123

33,768,832

%44.74

38,608,811

%14.33

45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000

33,768,832

20,000,000

23,331,123

38,608,811

25,000,000

15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

 2009ﻡ
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( :)2-2امل�صروف ــات:
بلغاجمايلامل�صروفات للعام2009ممبلغوقدرة() 18,599,683الفريـالميني التيمتثلمان�سبته()48.17%من ايرادات العام2009م.واجلدول
التايل يو�ضح مقارنة تفا�صيل امل�صروفات وتكلفه املبيعات للأعوام (2007م 2008 ،م 2009 ،م) على م�ستوى البنود مع املقارنه للعامني ال�سابقني -:

البيــــــــــان
(ب�آالالف الرياالت)

 2007م

 2008م

 2009م

املبلغ

نسبة الزيادة

املبلغ

نسبة الزيادة  /النقص

تكلفة املبيعات

1,513,077

1,648,765

%8.97

817,032

%50.45-

تكلفة اخلدمات ال�صادرة

3,648,008

4,409,191

%20.87

4,681,918

%6.19

امل�صاريف الت�شغيلية

5,803,323

6,883,445

%18.61

8,072,013

%17.27

عمولة و�أعباء املبيعات

1,223,774

2,280,387

%86.34

2,592,871

%13.70

خم�ص�ص هبوط �أ�سعار املخزون

413,484

__

__

453,445

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

419,472

1,168,749

%178.62

689,919

%40.97-

امل�صاريف العمومية والإدارية

650,034

1,205,464

%85.45

1,154,233

%4.25-

م�صاريف �سنوات �سابقة

املبلغ

__

280,227

__

138,252

__

%50.66-

م�صاريف �أخرى

20,240

5,934

%70.68-

0

%100.00-

�إجمايل امل�صروفات

13,691,412

17,882,162

__

18,599,683

__

الزيادة

__

4,190,750.00

__

717,521.00

__

ن�سبة الزيادة

__

%30.61

__

%4.01

__
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ومبقارنة الإيرادات وامل�صروفات جند ان الزياده يف االيرادات لعام 2009م قد ارتفعت عن عام 2008م مببلغ (اربعه مليار وثمامنائه و�أربعون
مليون ) ريال بينما النمو يف امل�صروفات مل تتجاوز (�سبعمائه وثمانية ع�شر مليون).

�إجمايل امل�صروفات للأعوام ( 2007م  2008 ،م  2009 ،م )
20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000

18,599,683

13,691,412

17,882,162

12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

 2009ﻡ
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 2007ﻡ



(� : )2-3صايف الربح :

بلغ ربح ال�سنه قبل الزكاه والتوزيعات ( )20,009,128الف ريال وكان خم�ص�ص الزكاه امل�ستحقه على ال�شركه للع ــام 2009م مبلغ (  )779مليون ريال
كما بلغ املحول اىل االحتياطي القانوين ( )1,922,996الف ريال واملحول اىل االحتياطي العام (  )1,922,996الف ريال وتكون بذلك االرباح املقرتح
توزيعها مبلغ ( )15,141,700الف ريال حيث حقق ال�سهم الواحد مبلغ وقدره (  )175ريال ميني بن�سبة بلغت ( )35%من القيمة اال�سميه لل�سهم.
واجلدول الت ــايل يو�ضح مقارنه تف�صيليه ل�صايف الربح لـ ـلأع ــوام (2007م 2008،م 2009،م) على م�ستوى البنود -:

 2007م

 2008م

ربح ال�سنة قبل الزكاة و التوزيع

9,639,711

15,886,670

20,009,128

الزكاة

260,470

629,535

779,163

االحتياطي القانوين

1,076,128

1,525,713

1,922,996

االحتياطي العام

__

1,525,713

1,922,996

مكاف�أة الإدارة وااملوظفني

84,413

152,571

230,760

توزيعات الأرباح املقرتحة

8,219,780

12,113,360

15,141,700

ن�صيب ال�سهم الواحد

 95لاير

 140لاير

 175لاير

الن�سبة لل�سهم الواحد

%19

%28

%35

البيـــان(ب�آالالف الرياالت)

 2009م

45,000,000
40,000,000
35,000,000
 2007ﻡ

30,000,000

 2008ﻡ
 2009ﻡ

23,331,123

13,691,412

17,882,162

8,219,780

0
ﺍﻻﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

% 19

12,113,360

5,000,000

%28
15,141,700

10,000,000

% 35
18,599,683

15,000,000

33,768,832

20,000,000

38,608,811

25,000,000

ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﻪ
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( :)2-4توزيع الأربـاح للم�ساهمني :

�أقرت اجلمعية العامه العاديه يف �إجتماعها الثاين الذي انعقد بتاريخ  2009/5/20توزيع �أرباح 2008م مببلغ اجمــايل قدره(� )12,113,360ألف ريال
وبواقع ()140ريال لل�سهم الواحد وبن�سبه ( ) 28%وقد مت التوزيع للم�ساهمني من املواطنني واملوظفني عرب مكاتب الهيئه العامه للربيد وبد�أت عملية ال�صرف
للم�ساهمني �إبتدا ًء من يوم ال�سبت 2009/5/30م وبالن�سبه للم�ؤ�س�سني وامل�ساهمني من ال�شركات وما يف حكمها مت ال�صرف عن طريق حترير �شيكات من املركز
الرئي�سي لل�شركه والتوزيع عرب ادارة امل�ساهمني.
وبالن�سبه للعام 2009م فقد بلغت الأربـاح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني مبلغ وقدره ( )15,141,700الف ريال بعد الزكاه والتوزيعات كما تو�ضحه البيانات
املالية املدققه املرفقة.وعليه يطلب جمل�س الإداره م�صادقة اجلمعيه العامه العادية على �إعتماد توزيع ارباحـاً للعام 2009م مبلغ �إجمايل (())15,141,700
الف ريال بواقع ( )175ريال لل�سهم الواحد وبن�سبه ( .) % 35
و اجلدول التايل يو�ضح توزيع االرباح املقرتحه للعام 2009م على م�ستوى فئات امل�ساهمني مع املقارنه باالرباح املوزعه للعامني ال�سابقني-:

اجلهة امل�ساهمة

عدد �أ�سهم
االكتتاب

 2007م
الأرباح املوزعة

 2008م
الأرباح املوزعة

امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صالت
ال�سلكية و الال�سلكية

 2009م
الأرباح املقرتح
توزيعها

�إجمايل الأرباح

51,370,244

4,880,173,180

7,191,834,160

8,989,792,700

21,061,800,040

امل�ساهمني من املواطنني
و املوظفني

11,740,288

1,115,327,360

1,643,640,320

*2,162,924,050

4,921,891,730

8,625,828

819,453,660

1,207,615,920

*1,401,146,250

3,428,215,830

3,896,020

370,121,900

545,442,800

681,803,500

1,597,368,200

2,810,220

266,970,900

393,430,800

491,788,500

1,152,190,200

2,740,522

260,349,590

383,673,080

479,591,350

1,123,614,020

1,872,980

177,933,100

262,217,200

327,771,500

767,921,800

2,467,898

234,450,310

345,505,720

431,882,150

1,011,838,180

امل�ؤ�س�سة االقت�صاديه اليمنيه

1,000,000

95,000,000

140,000,000

175,000,000

410,000,000

الإجمايل

86,524,000

8,219,780,000

12,113,360,000

15,141,700,000

35,474,840,000

ال�شركات اخلا�صة وما يف
حكمها
الهيئة العامة للت�أمينات
وا املعا�شات
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
الإجتماعية
�صندوق التقاعد وال�ضمان
االجتماعي لوزارة الدفاع
�صندوق التقاعد وال�ضمان
االجتماعي لوزارة الداخلية
�صندوق التوفري الربيدي

ومتثل الأرباح املوزعه واملقرتح توزيعها للأعـوام الثالثه (2007م 2008 ،م 2009 ،م) ما ن�سبته ( )82%من ر�أ�س املال.
عدد اال�سهم اململوكه لل�شركات نهاية عام 2009م = (� )8,006,550سهماً.
عدد اال�سهم اململوكه للمواطنني واملوظفني نهاية عام 2009م = (� )12,359,566سهماً.
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( :)2-5املركز املـ ـ ـ ــايل لل�شركة:
�أظهرت امل�ؤ�شرات املالية �إن �إجمايل املوجودات ارتفعت يف نهاية العام 2009م �إىل ما يزيد عن ( ) 86مليار ريال وقد ت�ضمنت موجودات غري متداولة
مثل (العقارات والآالت واملعدات وم�شاريع قيد التنفيذ ... ،الخ) وموجودات متداولة (املدينون التجاريون  ،املخزون بعد املخ�ص�صات  ،املبالغ امل�ستحقة
من الإطراف ذوي العالقة  ،االر�صده لدى البنوك).
كما �أن �إجمايل حقوق امللكية للم�ساهمني ارتفعت يف 31دي�سمرب 2009م �إىل ما يزيد عن (  ) 67.7مليار ريال مقارنه بالعام 2008م (  )60مليار ريال .
واجلدول التايل يو�ضح حتلي ً
ال للموجودات وحقوق امللكية واملطلوبات للأعوام (2007م 2008 ،م 2009،م) كما يلي -:

 2007م

 2008م

املوجودات الغري متداولة

38,088,715

37,734,508

40,599,192

املوجودات املتداولة

27,547,958

36,926,021

45,442,557

�إجمايل املوجودات

65,636,673

74,660,529

86,041,749

حقوق امللكية

53,234,978

60,131,762

67,743,829

املطلوبات املتداولة

12,401,695

14,528,767

18,297,920

�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

65,636,673

74,660,529

86,041,749

ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات

615.26

694.97

782.95

البيـــان(ب�آالالف الرياالت)

ﺣﺻﺔ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ

 2009م

900

782.95

800

694.97
615.26

700
600
500
400
300
200
100
0

 2009ﻡ

 2008ﻡ

 2007ﻡ
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ثالث ًا  :تــداول الأ�سهم:

بلغ �إجمايل اال�سهم التي ا�أكتتبوا فيها امل�ساهمني من (ال�شركات وما يف حكمها  ،االفراد  /املواطنني  ،موظفي االت�صاالت) عدد() 20,366,116
�سهما وتتوزع بعد التداول كما هو مبني يف اجلدول التايل :

م

فئة املساهمني

املساهمني عند الكتتاب
عدد األسهم

النسبة

احلصص بعد التداول

نتيجة عملية التداول
عدد األسهم املنقولة

احلصة

منهم

إليهم

الفارق

النسبة

1

ال�شركات وما يف حكمها

8,625,828

%9.97

686,000

66,722

-619,278

8,006,550

%9.25

2

الأفراد  /املواطنني

7,670,364

%8.87

37,403

1,299,797

1,262,394

8,932,758

%10.32

3

موظفي االت�صاالت

4,069,924

%4.70

654,080

10,964

-643,116

3,426,808

%3.96

20,366,116

%23.54

1,377,483

1,377,483

__

20,366,116

%23.54

الإجمــــــــــايل

الن�سبة من اجمايل �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة البالغ جمموعها (�)86,524,000سهماً .
بد�أت عملية التداول للأ�سهم من يوم 2009/8/28م .
و�صلت قيمة ال�سهم �إىل ( )1,500ريال لل�سهم الواحد بن�سبة زيادة .200%
نق�صت ح�صة ال�شركات وما يف حكمها مبقدار (� )619,278سهما بينما نق�صت ح�صة موظفي االت�صاالت مبقدار (� )643,116سهما وزادت
ح�صة االفراد  /املواطنني مبقدار(� )1,262,394سهما .
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رابع ًا  :منــو عدد امل�شرتكـني وم�شاريع التو�سعه :

( : )4-1منــو عدد امل�شرتكـني :
نظراً لل�سيا�سات الناجحة التي تبنتها ال�شركة خالل العام املن�صرم قفزت الزيادة يف عدد امل�شرتكني قفز ًة كبرية حيث انظم �إىل عائلة مين موبايل
(  ) 744,148م�شرتكاً جديداً خالل العام وبالتايل بلغ عدد م�شرتكي مين موبايل حتى نهاية العام املن�صرم 2009م ( )2,816,145م�شرتك
وكان معدل النمو ال�سنوي للعام 2009م ( )35.91%واجلدول التايل يو�ضح منو عدد امل�شرتكني حتى نهاية العام 2009م :
األعوام

معدل النمو السنوي

عدد املشرتكني

 2007م
 2008م

1,245,720

__

2,071,997

66.33%

 2009م

2,816,145

35.91%

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,000,000
1,245,720

2,071,997

2,816,145

1,500,000

500,000

0
 2009ﻡ

 2008ﻡ

 2007ﻡ
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( :)4-2التو�سعات املنفذة:
مت خالل العام 2009م ت�شغيل ( )47حمطة جديدة يف خمتلف حمافظات اجلمهورية ملواجهه الزيادة الكبرية يف عدد امل�شرتكني وبغر�ض حت�سني
التغطية وجوده اخلدمة كما مت تو�سعه حمطات البث والتحكم احلالية و�إحالل بع�ض حمطات البث مبحطات بث جديدة بغر�ض ت�شغيل نظام الـ
 EVDO Rev Aوتتلخ�ص املحطات اجلديدة على النحو التايل -:

م

نوع احملطة

عدد احملطات

1

BTS3612

9

2

BTS3606

1

3

BTS3606E

3

4

BTS3900

19

5

BTS3900A

1

6

BTSBB LG

11

7

ODU3601C

2

8

ODU3601CE

1

47

�إجمــايل عدد املحطات التي مت �إدخالها يف اخلدمه

24

م

السنة

1

 2007م

31

2

 2008م

32

3

 2009م

47

عدد احملطات اليت مت إدخاهلا يف اخلدمة



بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد مت خالل العام 2009م تو�سعة ال�سنرتاالت ( )MSC ،MGWووحدات امل�شرتكني ( ) HLRوال�شبكة الذكية ()IN
ونظام الفوتره (  ) Billing Systemومركز الر�سائل ( ) SMSCووحده ترا�سل املعطيات (  )PDSNونظام املراقبة ( )M 2000ونظام
النغمات املف�ضلة ( )CRBTو�إ�ضافة خدمه حتويل �أرقام امل�شرتكني من دفع م�سبق �إىل فوتره والعك�س وتتلخ�ص التو�سعة على النحو التايل -:
تو�سعات قلب ال�شبكة ( )Core Networkاملنجزة خالل عام 2009م
السعة املضافة

نوع التجهيزات الفنية

265KL

�سنرتال عدن ()MSC

700KL

تركيب �سنرتال عدن اجلديد ()MSCe,MGW

1000KL

تو�سعة وحدة م�شرتكني �صنعاء ()Sana'a HLR

2000KL

تو�سعة وحدة م�شرتكني عدن ()Aden HLR

2000KL

تو�سعة وحدة م�شرتكني ظهر حمري ()Dahr Hemiar HLR

150KL

تركيب وحدة ( )MGWاملكال

300KL

تركيب وحدة ( )MGWذمار

1200KL

تو�سعة ال�شبكة الذكية ()IN

1000KL

تو�سعة نظام الفوترة ()Billing System

200KL

تو�سعة نظام النغمات املف�ضلة ()CRBT

M/Sec 300

تو�سعة مركز الر�سائل الق�صرية ()SMSC

150KL

تو�سعة نظام الربيد ال�صوتي ()VMS

()2000KL(PPS)+2000KL(POS

تو�سعة وحدة ترا�سل املعطيات ()PDSN,AAA

2000KL

تركيب وحدة حتكم ظهر حمري ()Parck BSC
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خام�س ًا -:التوجهــات والر�ؤية امل�ستقبلية:

حتقيق الرياده يف �سوق الإت�صاالت اليمنية من خالل التد�شني التجاري خلدمة الإنرتنت عايل ال�سرعة  E-VDOاجليل الثالث.
تعزيز مكانة ال�شركه بني املناف�سني يف �شتى املجاالت الت�سويقية والتقنية واخلدمية .
�إر�ضاء امل�شرتكني احلاليني وجذب العديد من امل�شرتكني اجلدد وترويج خدمات ال�شركه .
حت�سني �أداء العاملني من خالل التدريب والت�أهيل ل�صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم .
بذل املزيد من الإ�سهامات الإجتماعية واخلريية للمجتمع اليمني .
الو�صول �إىل م�صاف ما تو�صلت �إليه �شركات الإت�صاالت العامليه من رقي وتطور وازدهار .
فتح مراكز خدمات م�شرتكني يف املدن الرئي�سية.
توفري الأر�ض املنا�سبة و �إعداد املوا�صفات الفنية ملبنى حديث يف �أمانه العا�صمه.
متابعة اجلهات املخت�صة حل�صول ال�شركة على قانون خا�ص ميكنها من مناف�سة ال�شركات املماثلة ب�صوره �أكرث فعاليه.

�ساد�س ًا -:اخلامتة والتو�صيات :
( :) 6-1اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامتـة:
وفى ختام هذا التقرير ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركة �أن يقدم خال�ص ال�شكر والتقدير واالمتنان �إىل باين نه�ضة اليمن فخامة الرئي�س علي عبداهلل
�صالح – رئي�س اجلمهوريه والأخ الدكتور  /علي حممد جمور – رئي�س جمل�س الوزراء ومعايل الأ�ستاذ  /كمال ح�سني اجلربي –وزير الإت�صاالت
وتقنية املعلومات تقديراً لدعمهم ا املتوا�صل وم�ساندتهم لكافة ان�شطة ال�شركه و�أهدافها  ،كما يثمن املجل�س جميع اجلهود املخل�صة من اجلهات
احلكومية ونهنئ كافه �أبناء �شعبنا اليمني العظيم بالعيد الع�شرين للوحده اليمنيه اخلالده بهذه املنا�سبه الوطنيه الغاليه .
كما يوجه جمل�س الإدارة ال�شكر جلميع منت�سبي ال�شركه على عطائهم املتوا�صل واملخل�ص لتحقيق �أهدافها واحلر�ص على مكت�سباتها
وم�صاحلها ورفع مكانتها وقدرتها التناف�سية ،متطلعني �إىل موا�صلة العطاء وح�سن الأداء� ،سائلني اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يبارك اجلهود و�أن تكون
ال�سنوات القادمة حافلة بالتقدم والرقي مبا ينعك�س �إيجا ًبا على ال�شركة وم�ساهميها وموظفيها.

( :) 6-2التو�صيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات:
يو�صي جمل�س ادارة �شركة مين موبايل اجلمعيه العامه العاديه ما يلي -:
الإطالع على القوائم املاليه لل�شركه والت�صديق عليها .
املوافقه على توزيع الأرباح بح�سب مقرتح جمل�س الإداره.
�إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات عن نتائج �أعمال ال�سنة املالية املنتهية يف  2009 /12 / 31م.
تفوي�ض جمل�س الإداره بتعيني مراقب احل�سابات للعام املايل 2010م وحتديد �أتعابه.
تفوي�ض جمل�س الإداره مببا�شرة التربعات وفقاً للقانون.
انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإداره بد ًال عن الأع�ضاء الذين انتهت ع�ضويتهم واملمثلني لفئات :املوظفني و ال�شركات و الأفراد.
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شركة يمن موبايل للهاتف النقال (ش م ي)

الجمهورية اليمنية

البيانات المالية المدققة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2009م
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بيان الدخل ال�شامل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م
 2009م



 2008م

اإليرادات

�إي�ضاح

�إيرادات الن�شاط اجلاري

18

34,125,535

املبيعات

19

846,835

1,433,870

عمولة و�أعباء املبيعات و�إيرادات الن�شاط اجلاري

()2,592,871

()2,280,387

�إجمايل الإيرادات

32,379,499

27,148,081

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني
27,994,598

املصاريف
تكلفة املبيعات

20

817,032

1,648,765

تكلفة اخلدمات ال�صادرة

21

4,681,918

4,409,191

م�صاريف الت�شغيل

22

8,072,013

7,125,083

453,445

__

خم�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

23

689,919

1,168,749

امل�صاريف العمومية والإدارية

24

1,154,233

963,826

م�صاريف �سنوات �سابقة

25

138,252

280,227

امل�صاريف الأخرى

__

5,934

�إجمايل امل�صاريف

16,006,812

15,601,775

�أرباح الت�شغيل

16,372,687

11,546,306

العائد من الأموال امل�ستثمرة

26

3,398,276

3,169,635

الإيرادات الأخرى

27

238,165

1,170,729

20,009,128

15,886,670

خم�ص�ص هبوط �أ�سعار املخزون

ربح ال�سنة قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
خم�ص�ص الزكاة

28

خم�ص�ص �ضريبة الدخل لل�سنة

29

ربح ال�سنة

()779,163

()629,535

__

__

19,229,965

15,257,135

__

__

19,229,965

15,257,135

11,416,830

9,058,161

7,813,135

6,198,974

 222.25لاير يمني

 176.33لاير يمني

الدخل الشامل اآلخر
الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل املن�سوب �إيل
احل�صة امل�سيطرة ()% 59.37
�إجمايل الدخل ال�شامل املن�سوب �إيل احل�صة
الأقلية ()% 40.63
الربح الأ�سا�سي لل�سهم

30

ت�شكل الإي�ضاحات من (� )1إىل ( )34جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية.
32

32



بيان التغريات يف حقوق امللكية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2007م
ربح ال�سنة
املحول �إىل االحتياطي القانوين
املحول �إىل االحتياطي عام
توزيعات الأرباح املقرتحة ل�سنة 2007م
املكاف�أة للإدارة واملوظفني
ر�سوم �إ�صدار الأ�سهم امل�ستلمة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008م
الر�صيد يف  1يناير 2009م
ربح ال�سنة
املحول �إىل االحتياطي القانوين
املحول �إىل االحتياطي العام
توزيعات الأرباح املقرتحة ل�سنة 2008م
املوجودات امل�ستلمة بدون تكلفة
املكاف�أة للإدارة واملوظفني
ر�سوم �إ�صدار الأ�سهم امل�ستلمة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009م

رأس
المال
ألف لاير يمني
43,262,000
-

االحتياطي
الرأسمالي
ألف لاير يمني
539,946
-

االحتياطي
القانوني
ألف لاير يمني
1,076,128
1,525,713

االحتياطي
العام
ألف لاير يمني
-

األرباح
احتياطي
المحتجزة
التجديدات
ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني
53,234,978 8,356,904
15,257,135 15,257,135
()1,525,713
-

43,262,000
43,262,000
43,262,000

12,000
551,946
551,946
551,946

2,601,841
2,601,841
1,922,996
4,524,837

1,525,713
1,525,713
1,525,713
1,922,996
3,448,709

()8,219,780
()152,571
12,000
60,131,762
60,131,762
19,229,965
()12,113,360
726,222
()230,760
67,743,829

ت�شكل الإي�ضاحات من (� )1إىل ( )34جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية.
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اإلجمالي

726,222
726,222

()1,525,713
()8,219,780
()152,571
12,190,262
12,190,262
19,229,965
()1,922,996
()1,922,996
()12,113,360
()230,760
15,230,115



بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م
الأن�شطة الت�شغيلية
ربح ال�سنة قبل خم�ص�ص �ضريبة الدخل والزكاة
تعديالت البنود غري النقدية:
ا�ستهالك العقارات والآالت واملعدات
انخفا�ض العقارات والآالت واملعدات
امل�سرتد من املخ�ص�صات
امل�ستخدم من املخ�ص�صات
املخ�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
الديون املعدومة
الزكاة املدفوعة
�أرباح الت�شغيل قبل التغريات يف ر�أ�س املال العامل
التغريات يف ر�أ�س املال العامل:
النق�صان يف املخزون
(الزيادة) يف املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى
(الزيادة) يف املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذوي العالقة
الزيادة ( /النق�صان) يف الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى
الزيادة يف املبالغ امل�ستحقة للأطراف ذوي العالقة
الزيادة يف الإيرادات امل�ؤجلة
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية ()1
الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء العقارات والآالت واملعدات
امل�شاريع قيد التنفيذ
)التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة اال�ستثمارية (2
الأن�شطة التمويلية
توزيعات الأرباح املدفوعة
املكاف�أة للإدارة واملوظفني
االحتياطي الر�أ�سمايل
)التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة التمويلية (3
)الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية (1+2+3
النقدية و�شبه النقدية يف  1يناير
النقدية و�شبه النقدية يف  31دي�سمرب
:تتمثل يف
الأر�صدة البنكية
ر�صيد النقدية
النقدية و�شبه النقدية يف  31دي�سمرب

2009م
ألف لاير يمني

2008م
ألف لاير يمني

20,009,128

15,886,670

3,515,189

3,376,188

272,470
()1,795
689,919
()100,520
24,384,391

()800,054
1,168,749
()234,341
()240,470
19,156,742

428,250
()1,939,539
()1,860,902
203,413
1,930,979
857,452
24,004,044

1,189,413
()1,124,924
()1,211,028
()742,052
2,953,276
511,677
20,733,104

()796,724
()5,129,397
()5,926,121

()2,014,526
()1,007,455
()3,021,981

()12,093,274
()152,180
()12,245,454
5,832,469
26,784,670
32,617,139

()9,272,832
()84,413
12,000
()9,345,245
8,365,879
18,418,791
26,784,670

32,245,370
371,769
32,617,139

26,617,158
167,512
26,784,670

ت�شكل الإي�ضاحات من (� )1إىل ( )34جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية.
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لإي�ضاحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م
 1الت�أ�سي�س والن�شاط

تم تد�شين خدمة يمن موبايل للهاتف النقال كن�شاط تابع للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية في � 22سبتمبر 2004م من قبل الم�ؤ�س�سة
العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وفي  20يوليو 2006م بد�أت �إجراءات تحويل يمن موبايل للهاتف النقال �إلى �شركة م�ساهمة يمنية عامة بموجب
قانون ال�شركات التجارية اليمني رقم ( )22ل�سنة 1997م وتعديالته ،وقراري مجل�س الوزراء رقم ( )97و ( )287ل�سنة 2006م.
وفي  10فبراير 2007م تم �إ�شهار يمن موبايل ك�شركة م�ساهمة عامة بموجب قرار وزير ال�صناعة والتجارة رقم ( )50ل�سنة 2007م والذي بموجبه تم
منح الترخي�ص بت�أ�سي�س �شركة يمن موبايل للهاتف النقال (�شركة م�ساهمة يمنية عامة).
قدمت الم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية جميع الموجودات المكونة لر�أ�س مال ال�شركة كما في  31يوليو 2006م .وا�شترى الم�ؤ�س�سون
ن�سبة  17.09%من ر�أ�س المال بموجب عقود بيع من قبل الم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية للم�ؤ�س�سين.
واعتباراً من  1يناير 2007م �أ�صبحت ن�سب الم�ساهمين في ال�شركة على النحو الآتي:
 59.37%للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية؛
•
 17.09%لبقية الم�ؤ�س�سين؛
•
 23.54%للمواطنين وال�شركات وموظفي االت�صاالت.
•
�إن الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة هو امتالك محطات و�شبكات ات�صاالت وتقديم خدمات الهاتف النقال داخل الجمهورية اليمنية .تقع الإدارة العامة لل�شركة
في �شارع التلفزيون ،وعنوانها البريدي �ص .ب :رقم (� ،)737صنعاء .الجمهورية اليمنية.

 2ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة

�	2-1أ�سا�س �إعداد البيانات المالية
�أعدت هذه البيانات المالية على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ،با�ستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة عبر الربح �أو
الخ�سارة والتي تم قيا�سها بالقيمة العادلة .تعر�ض البيانات المالية بالريال اليمني وتظهر كل القيم مقربة لأقرب �ألف ريال يمني �إال �إذا �أ�شير �إلى خالف
ذلك.
بيان االلتزام
تعد البيانات المالية على �أ�سا�س اال�ستمرارية طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المقرة من مجل�س معايير المحا�سبة الدولي ال�سارية المفعول كما
في  31دي�سمبر 2009م وتف�سيرات لجنة تف�سير معايير التقارير المالية الدولية التابعة للمجل�س ال�سارية المفعول كما في  31دي�سمبر 2009م،
ومتطلبات القوانين واللوائح المحلية الحالية المطبقة.
�أ)المعايير والتعديالت والتف�سيرات ال�سارية المفعول في �أو بعد  1يناير 2009م
• المعايير والتعديالت التالية والتي �أ�صبحت �سارية المفعول في عام 2009م ،مالئمة لل�شركة:
املعيار
معيار التقارير املالية الدويل رقم ()7
معيار التقارير املالية الدويل رقم ()8

املحتوى
حت�سني الإف�صاحات عن الأدوات املالية
القطاعات الت�شغيلية

تاريخ ال�سريان
 1يناير 2009م
 1يناير 2009م

معيار املحا�سبة الدويل رقم ()1

عر�ض البيانات املالية (املعدل يف �سنة 2007م)

 1يناير 2009م

التعديل على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" :)7الأدوات المالية – الإف�صاحات"�أ�صدر مجل�س معايير المحا�سبة الدولي في مار�س 2009م تعديال ًلمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)7تطلب التعديالت �إف�صاحات مح�سنة عن
قيا�سات القيمة العادلة ومخاطر ال�سيولة .وعلى وجه الخ�صو�ص ،تطلب التعديالت الإف�صاح عن قيا�سات القيمة العادلة ح�سب الم�ستوى في هيكلية قيا�س
القيمة العادلة .ينتج عن العمل بهذه التعديالت �إف�صاحات �إ�ضافية �إال �أنه لي�س لها �أي ت�أثير مادي على بيان المركز المالي �أو بيان الدخل ال�شامل لل�شركة.
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 2ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)

�	2-1أ�سا�س �إعداد البيانات المالية (تتمة)
بيان االلتزام (تتمة)
• المعايير والتعديالت التالية والتي �أ�صبحت �سارية المفعول في عام 2009م ،مالئمة لل�شركة (تتمة):
�أ)	المعايير والتعديالت والتف�سيرات ال�سارية المفعول في �أو بعد  1يناير 2009م (تتمة)
 معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )8القطاعات الت�شغيلية�صدر معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )8في نوفمبر 2006م .و�أ�صبح �إجباري التطبيق للفترات المحا�سبية ابتدا ًء من  1يناير 2009م .يحل هذا
المعيار محل معيار المحا�سبة الدولي رقم (" )14التقرير القطاعي" مع متطلباته لتحديد القطاعات الرئي�سة والثانوية".
 معيار المحا�سبة الدولي رقم (" )1عر�ض البيانات المالية"�صدرت �صيغة معدلة لمعيار المحا�سبة الدولي رقم ( )1في �سبتمبر 2007م .وهي تحظر عر�ض بنود الدخل والم�صروفات (التي هي تغيرات غير المالك
في حقوق الملكية) في بيان التغيرات في حقوق الملكية لكن تطلب عر�ض "تغيرات غير المالك في حقوق الملكية" منف�صلة عن تغيرات المالك في حقوق
الملكية في بيان الدخل ال�شامل .ونتيجة لذلك ،تعر�ض ال�شركة في بيان التغيرات في حقوق الملكية جميع تغيرات المالك في حين تعر�ض جميع تغيرات
غير المالك في حقوق الملكية في بيان الدخل ال�شامل .لقد تم �إعادة عر�ض المعلومات المقارنة حتى تتما�شى مع المعيار المعدل.
بموجب التعديل على معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )1ال�صادر في  1يناير 2008م ،يجب لكل بند من بنود حقوق الملكية ،بما فيها كل بند من بنود
الدخل ال�شامل الآخر �أن تتم المطابقة بين القيمة الدفترية في بداية ونهاية الفترة .وبما �أن التغيير في ال�سيا�سة المحا�سبية ي�ؤثر فقط على جانب
العر�ض ،فلي�س هناك ت�أثير على الأرباح المحتجزة.
• المعايير والتعديالت والتف�سيرات التالية والتي �أ�صبحت �سارية المفعول في عام 2009م ،لكنها غير مالئمة لعمليات ال�شركة:
املعيار /التف�سري
معيار التقارير املالية الدويل رقم ()2

املحتوى
املدفوعات على �أ�سا�س الأ�سهم  -ال�شروط املكت�سبة
والإلغاء (املعدل يف �سنة 2008م)
تكاليف االقرتا�ض (املعدل يف �سنة 2007م)

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )32ومعيار
املحا�سبة الدويل رقم ()1
تف�سري جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية
الدولية رقم ()13
تف�سري جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية
الدولية رقم ()16

الأدوات املالية املركبة وااللتزامات املالية الناجتة من
الت�صفية
برنامج والء العمالء

 1يوليو 2008م

حماية �صايف اال�ستثمارات يف عمليات �أجنبية

� 1أكتوبر 2008م

معيار املحا�سبة الدويل رقم ()23

تاريخ ال�سريان
 1يناير 2009م
 1يناير 2009م
 1يناير 2009م

 معيار التقارير المالية الدولي رقم (" :)2المدفوعات على �أ�سا�س الأ�سهم  -ال�شروط المكت�سبة والإلغاءات"�أ�صدر مجل�س معايير المحا�سبة الدولي في يناير 2008م تعدي ً
ال لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)2تنح�صر التغييرات ب�شكل رئي�سي في تعريف
ال�شروط المكت�سبة والإجراءات الواجب اتخاذها لإلغاء خطة (برنامج) من قبل طرف �آخر غير المن�ش�أة .تو�ضح هذه التعديالت �أن ال�شروط المكت�سبة
هي ،فقط� ،شروط خدمات و�أداء .ونتيجة لتعديل تعريف ال�شروط المكت�سبة ف�إنه يجب الآن الأخذ في االعتبار بال�شروط غير المكت�سبة عند تقدير القيمة
العادلة لأداة الملكية الممنوحة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ي�صف المعيار نوع القيد �إذا لم يتم االلتزام بال�شروط المكت�سبة وال�شروط غير المكت�سبة .معيار
التقارير المالية الدولي رقم ( )2غير مالئم لعمليات ال�شركة لأن ال�شركة ال تجري �أي مدفوعات قائمة على �أ�سا�س الأ�سهم.
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 2ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)

�	2-1أ�سا�س �إعداد البيانات المالية (تتمة)

بيان االلتزام (تتمة)
�أ)المعايير والتعديالت والتف�سيرات ال�سارية المفعول في �أو بعد  1يناير 2009م (تتمة)
• المعايير والتعديالت التالية والتي �أ�صبحت �سارية المفعول في عام 2009م ،مالئمة لل�شركة (تتمة):
معيار المحا�سبة الدولي رقم (" )23تكاليف االقترا�ض"�صدرت �صيغة معدلة لمعيار المحا�سبة الدولي رقم ( )23في مار�س 2007م .وهي تلغي خيار االعتراف الفوري لتكاليف االقترا�ض كم�صروف للموجودات
التي تحتاج �إلى فترة زمنية طويلة لتكون جاهزة لال�ستخدام الم�ستهدف .هذا التعديل غير مالئم لل�شركة لأن ال�شركة لم تتكبد �أي تكاليف اقترا�ض لبناء
�أ�صل.
 معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )32ومعيار المحا�سبة الدولي رقم (" )1الأدوات المالية المركبة وااللتزامات الناتجة من الت�صفية"عدل مجل�س معايير المحا�سبة الدولي المعيار ( )32في فبراير 2008م .وهو يطلب حالياً ت�صنيف بع�ض الأدوات المالية التي تلبي تعريف المطلوبات
المالية كحقوق ملكيةُ .ت�ص َنف ،حالياً ،الأدوات المالية المركبة التي تمثل الفائدة المتبقية في �صافي موجودات المن�ش�أة كحقوق الملكية �شريطة �أن
ُتلبي �شروطاً معينة .و�شبيهاً بتلك المتطلبات اال�ستثناء لتعريف المطلوبات المالية لأدوات تعطي مالكها ح�صة في �صافي موجودات المن�ش�أة فقط عند
ت�صفيتها .هذا التعديل على معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )32غير مالئم لل�شركة لأن ال�شركة ال تملك �أي �أدوات مالية مركبة.
 تف�سير لجنة تف�سيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم (" )13برنامج والء العمالء"يو�ضح تف�سير لجنة تف�سيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم (� )13أنه حيثما تباع ب�ضاعة �أو خدمات معاً مع حافز والء للعميل (على �سبيل المثال:
نقاط والء �أو منتجات مجانية) ف�إن الترتيبات تمثل ترتيبات متعددة العنا�صر .يتم توزيع الدخل الم�ستلم من العميل بين مكونات الترتيبات با�ستخدام
القيم العادلة .تف�سير لجنة تف�سيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ( )13غير مالئم لعمليات ال�شركة لأن ال�شركة ال ت�شغل �أي برامج والء.
 تف�سير لجنة تف�سيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم (" )16حماية �صافي اال�ستثمار في عمليات �أجنبية"يُو�ضح هذا التف�سير المعالجة المحا�سبية ب�ش�أن �صافي اال�ستثمار المحمي .هذا التف�سير غير مالئم لعمليات ال�شركة لأن ال�شركة ال تملك �أي عمليات
�أجنبية.
ب) المعايير والتف�سيرات الم�صدرة ولكنها غير �سارية المفعول ،بعد
تجنباً لاللتبا�س ،ف�إن المعايير والتف�سيرات التالية التي �صدرت من قبل مجل�س معايير المحا�سبة الدولي قبل  31دي�سمبر 2009م ولي�ست �سارية
المفعول ،بعد ،لم ي�سبق تطبيقها من قبل:
املعيار
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )1ومعيار
املحا�سبة الدويل رقم ()27
معيار التقارير املالية الدويل رقم ()3

املحتوى
تكلفة اال�ستثمار يف من�ش�أة تابعة� ،أو من�ش�أة م�سيطر
عليها بامل�شاركة �أو من�ش�أة زميلة
اندماج الأعمال

معيار املحا�سبة الدويل رقم ()27
معيار املحا�سبة الدويل رقم ()39

البيانات املالية املوحدة واملنف�صلة
الأدوات املالية – االعرتاف والقيا�س – بنود احلماية
امل�ستحقة

تاريخ ال�سريان
 1يوليو 2009م
 1يوليو 2009م
 1يوليو 2009م
 1يوليو 2009م
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 2ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)

�	2-1أ�سا�س �إعداد البيانات المالية (تتمة)
بيان االلتزام (تتمة)
ب) المعايير والتف�سيرات الم�صدرة ولكنها غير �سارية المفعول ،بعد (تتمة)
املعيار /التف�سري
تف�سري جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية
الدولية رقم ()17
تف�سري جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية
الدولية رقم ()18
معيار التقارير املالية الدويل رقم ()9

املحتوى
توزيع موجودات غري نقدية على املالك

تاريخ ال�سريان
 1يوليو 2009م

حتويل املمتلكات من العمالء

 1يوليو 2009م

الأدوات املالية -اجلزء  :1الت�صنيف والقيا�س

 1يناير 2013م

 معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )1ومعيار المحا�سبة الدولي رقم (" )27تكلفة اال�ستثمار في من�ش�أة تابعة �أو من�ش�أة م�سيطر عليهابالم�شاركة �أو من�ش�أة زميلة"
ي�سمح المعيار المعدل للمن�ش�آت التي تطبق لأول مرة ا�ستخدام التكلفة المفتر�ضة لأي من القيمة العادلة �أو القيمة الدفترية تحت ممار�سة محا�سبية
�سابقة لقيا�س التكلفة المبدئية لال�ستثمارات في من�ش�آت تابعة �أو من�ش�آت م�سيطر عليها بالم�شاركة والمن�ش�آت الزميلة في البيانات المالية المنف�صلة
لكل منها .يُلغي التعديل �أي�ضاً تعريف "طريقة التكلفة" من معيار المحا�سبة الدولي ( )27ويطلب �أن تعر�ض المن�ش�أة مق�سوم الأرباح الم�ستلمة من
اال�ستثمارات في المن�ش�آت التابعة والمن�ش�آت الم�سيطر عليها بالم�شاركة والمن�ش�آت الزميلة كدخل في البيانات المالية المنف�صلة للم�ستثمر .ال يبدو هذا
التعديل مالئماً لل�شركة لأن ال�شركة ال تملك ا�ستثمارات في من�ش�آت تابعة �أو من�ش�آت زميلة �أو من�ش�آت م�سيطر عليها بالم�شاركة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج الأعمال"يطلب المعيار المعدل اال�ستمرار في تطبيق "طريقة الحيازة" الندماج الإعمال مع بع�ض التغييرات المهمة .فعلى �سبيل المثال ،جميع المبالغ المدفوعة
ل�شراء من�ش�أة يجب �أن ت�سجل بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة ،مع مدفوعات محتملة ت�صنف كدين يعاد تقييمه الحقاً عبر بيان الدخل ال�شامل .يُوجد
خيار على "�أ�سا�س الحيازة على الحيازة" لقيا�س ح�صة المن�ش�أة غير الم�سيطر عليها في المن�ش�أة الم�شتراة �إما بالقيمة العادلة �أو ن�سبة ح�صة الم�شتري في
�صافي الموجودات في المن�ش�أة الم�شتراة غير الم�سيطر عليها .يجب تحميل جميع تكاليف الحيازة على الم�صاريف� .سوف تقوم ال�شركة بتطبيق المعيار
رقم (( )3المعدل) م�ستقب ً
ال لجميع معامالت اندماج الأعمال ابتدا ًء من  1يناير 2010م.
 معيار المحا�سبة الدولي رقم (" )27البيانات المالية الموحدة والمنف�صلة"يطلب المعيار المعدل ت�سجيل ت�أثير جميع المعامالت لح�صة المن�ش�أة غير الم�سيطر عليها في حقوق الملكية �إذا لم يكن هناك تغيير في ال�سيطرة و�أن
هذه المعامالت لن ينتج عنها "�شهرة" �أو �أرباح �أو خ�سائر .يحدد المعيار �أي�ضاً المعالجة المحا�سبية عند فقدان ال�سيطرة ،حيث يعاد قيا�س �أية ح�صة
متبقية في تلك المن�ش�أة بالقيمة العادلة و�أن يُعترف ب�أي ربح �أو خ�سارة في الربح �أو الخ�سارة� .سوف تطبق ال�شركة معيار المحا�سبة الدولي رقم ()27
(المعدل) م�ستقب ً
ال للمعامالت مع الأطراف غير الم�سيطر عليها ابتدا ًء من  1يناير 2010م.
معيار المحا�سبة الدولي رقم (" )39الأدوات المالية :االعتراف والقيا�س  -بنود الحماية الم�ستحقة"
�صدر التعديل ل"بنود الحماية الم�ستحقة" في يوليو 2008م ،وهو يوفر الإر�شادات لظرفين �إثنين .لتعريف المخاطر من جانب واحد في بند محمي
يلخ�ص معيار المحا�سبة الدولي رقم (� )39أن الخيار ال ُم�شترى المحدد بكامله على �أنه �أداة حماية المخاطر من جانب واحد ،لن يكون فعا ًال ب�صورة
كاملة .ال ي�سمح بت�صنيف الت�ضخم ،على �أنه مخاطر حماية �أو جزء من الأداة �إال في ظروف معينة .هذا التعديل ال يتوقع �أن يكون مالئماً لعمليات ال�شركة
لأن ال�شركة لم تدخل في �أي معامالت حماية.
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 2ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)

�	2-1أ�سا�س �إعداد البيانات المالية (تتمة)
بيان االلتزام (تتمة)
ب) المعايير والتف�سيرات الم�صدرة ولكنها غير �سارية المفعول ،بعد (تتمة)
 تف�سير لجنة تف�سيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم (" )17توزيع موجودات غير نقدية على المالك"�صدر تف�سير لجنة تف�سيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ( )17في نوفمبر 2008م ،وهو يتناول كيف يجب �أن يقا�س توزيع مق�سوم الأرباح غير
النقدية على الم�ساهمين .يُعترف بالتزام مق�سوم الأرباح بعد الم�صادقة على مق�سوم الأرباح من قبل المن�ش�أة المعنية ولم يعد من �صالحية تلك المن�ش�أة.
يجب االعتراف بالتزام مق�سوم الأرباح هذا بالقيمة العادلة ل�صافي الموجودات التي �سوف توزع .يجب االعتراف بالفارق بين مبلغ مق�سوم الأرباح المدفوع
والمبلغ المرحل �إلى ما بعده ل�صافي الموجودات الموزعة في الربح �أو الخ�سارة .يجب �إعطاء �إف�صاحات �إ�ضافية �إذا كانت بنود �صافي الموجودات المحتفظ
بها لتوزيعها على المالك تلبي تعريف العمليات متوقفة.
 تف�سير لجنة تف�سيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم (" )18تحويل الموجودات من العمالء"�صدر تف�سير لجنة تف�سيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ( )18في يناير 2009م .وهو يو�ضح المعالجة المحا�سبية لتحويالت بنود الآالت
والمعدات من قبل من�ش�آت ت�ستلم هذه التحويالت من عمالئها .وينطبق التف�سير �أي�ضاً على االتفاقيات التي تح�صل المن�ش�أة بموجبها على نقدية من
عميل عندما يجب �أن ي�ستخدم مبلغ النقدية فقط في ت�شييد �أو حيازة بند من بنود العقارات والآالت والمعدات ،و�أن يكون على المن�ش�أة عندئذ �أن ت�ستخدم
هذا البند لتوفر للعميل الآلية التي تمكنه من ا�ستمرار ح�صوله على توريدات ب�ضاعة و� /أو خدمات .لن تت�أثر ال�شركة بتطبيق تف�سير لجنة تف�سيرات
معايير التقارير المالية الدولية رقم (.)18
 التح�سينات على معايير التقارير المالية الدولية�صدرت التح�سينات على معايير التقارير المالية الدولية في مايو 2008م .وهي تت�ضمن تعديالت عدة لمعايير التقارير المالية الدولية والتي يعتبرها
مجل�س معايير المحا�سبة الدولي غير م�ستعجلة ولكن �ضرورية .ت�شمل "التح�سينات على معايير التقارير المالية الدولية" على تعديالت ينتج عنها
تغييرات محا�سبية لأغرا�ض العر�ض �أو االعتراف �أو القيا�س ،وكذلك على التعاريف الم�ستخدمة �أو التعديالت الت�صحيحية ذات العالقة بالعديد من
معايير التقارير المالية الدولية .ت�سري �أغلب التعديالت ابتدا ًء من الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير 2009م و  1يناير 2010م على
التوالي ،مع ال�سماح بالتطبيق المبكر .ال ُيتوقع �أن تح�صل تغييرات مادية في ال�سيا�سات المحا�سبية لل�شركة نتيجة لهذه التعديالت.
 معيار التقارير المالية الدولية رقم (" )9الأدوات المالية -الجزء  :1الت�صنيف والقيا�س"�صدر معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9في نوفمبر 2009م ويحل محل تلك الأجزاء من معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )39ذات العالقة بت�صنيف
وقيا�س الموجودات المالية� .إن الخ�صائ�ص الرئي�سة لهذا المعيار هي كما يلي:
يجب �أن ت�صنف الموجودات المالية في فئتي قيا�س� ،أولهما تلك التي تقا�س الحقاً بالقيمة العادلة وثانيهما تلك التي ينبغي �أن تقا�س الحقاً بالتكلفة
المطف�أة .يجب �أن ُيتخذ هذا القرار عند االعتراف الأولي .يعتمد الت�صنيف على نموذج ن�شاط المن�ش�أة لإدارة �أدواتها المالية وعلى خ�صائ�ص التدفقات
النقدية التعاقدية للأداة .يتم الحقاً قيا�س الأداة بالتكلفة المطف�أة فقط �إذا كانت �أداة دين وكان كل من هدف "نموذج ن�شاط المن�ش�أة" هو االحتفاظ ببند
الموجودات لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية ،وكانت التدفقات النقدية التعاقدية للأداة تمثل فقط دفعات �أ�صل المبلغ الم�ستثمر والفائدة عليه (�أي
�أن لها خ�صائ�ص القر�ض الأ�سا�سية فقط) .يجب �أن تقا�س جميع �أدوات الدين الأخرى بالقيمة العادلة عبر الربح والخ�سارة .يجب �أن تقا�س الحقاً جميع
�أدوات الملكية بالقيمة العادلة .فبالن�سبة لأدوات الملكية التي يُحتفظ بها للمتاجرة ف�سوف تقا�س بالقيمة العادلة عبر الربح �أو الخ�سارة.
�أما بالن�سبة لجميع ا�ستثمارات حقوق الملكية الأخرى فيمكن �أن ُيتخذ قرار غير قابل للتغيير عند االعتراف الأولي بها ،لالعتراف بالأرباح والخ�سائر
بالقيمة العادلة غير المحققة والمحققة عبر بيان الدخل ال�شامل الآخر ولي�س عبر الربح والخ�سارة.
يجب �أن ال يكون هناك تدوير لأرباح وخ�سائر القيمة العادلة �إلى الربح �أو الخ�سارة .هذا القرار قد يتخذ على �أ�سا�س �أداة على �أداة .يجب �إظهار مق�سوم
الأرباح في الربح �أو الخ�سارة طالما كان المبلغ يمثل عائداً على اال�ستثمار .رغم �أن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ملزم ابتداء من  1يناير
2013م� ،إال �أنه ُ ي�سمح بتطبيقه مبكراً.
تدر�س ال�شركة ،في الوقت الحا�ضر ،تطبيقات هذا المعيار وت�أثيره على ال�شركة وتوقيت تطبيقه من قبل ال�شركة.
�إن اال�ستثناءات من معايير التقارير المالية الدولية هي عدم �إظهار حقوق �أقلية البالغ ن�سبتها  40.63%من ر�أ�س المال كحقوق �أقلية في كل من بيان
المركز المالي وبيان التغيرات في حقوق الملكية.
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اندماج الأعمال

تم هيكلة ملكية ال�شركة في �سنة 2006م .ت�ضمنت هيكلة ملكية ال�شركة �إعادة تقييم جميع الموجودات والمطلوبات بتاريخ محدد للو�صول �إلى تكلفة
ال�شركة .تم �سداد قيمة التكلفة �إلى الم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية عن طريق �أ�سهم حقوق الملكية في ال�شركة .يدخل هذا التحويل
لجميع الموجودات و�إ�صدار الأ�سهم �ضمن تعريف اندماج الأعمال وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم ( .)3ا�ستخدمت طريقة ال�شراء المحا�سبية
لجميع �أعمال ال�شركة كما هو معرف في معيار التقارير المالية الدولية رقم ( :)3اندماج الأعمال.
ونتيجة لتطبيق طريقة ال�شراء المحا�سبية ،فقد تم االعتراف المبدئي بال�شهرة ك�أ�صل يمثل ،في تاريخ االمتالك ،فائ�ض القيمة العادلة لمبلغ ال�شراء
م�ضافاً �إليه التكلفة المبا�شرة لالمتالك على �صافي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة والمحتملة لل�شركة التابعة.
وفي الحاالت التي يتم فيها تقدير القيمة العادلة على �أ�سا�س م�ؤقت ،ف�إنه يتم �إكمال عملية التقييم خالل � 12شهراً من تاريخ االمتالك مع �إجراء تعديالت
على قيمة ال�شهرة لتعك�س �أية تغييرات قد تح�صل الحقاً.
وبعد االعتراف الأولي ،تكون القيمة الدفترية لل�شهرة هي �سعر التكلفة ناق�صة خ�سائر االنخفا�ض المتراكمة .يتم فح�ص ال�شهرة لمعرفة االنخفا�ض �سنوياً
�أو لفترات �أقل �إذا كانت الأحداث �أو التغيرات في الظروف ت�شير �إلى احتمال وجود انخفا�ض .تقوم ال�شركة في تاريخ كل تقرير بفح�ص ما �إذا كانت هناك
م�ؤ�شرات النخفا�ض ال�شهرة.
2-3

التقديرات المحا�سبية الهامة

يتطلب �إعداد البيانات المالية من الإدارة القيام بعمل تعديالت وتقديرات وافترا�ضات ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات ومبالغ الموجودات والمطلوبات المالية
المعلنة في تاريخ البيانات المالية ومبالغ الإيرادات والم�صروفات المعلنة خالل الفترة المالية مو�ضع التقرير .ت�ستند التقديرات واالفترا�ضات الم�صاحبة
على خبرة ال�شركة ال�سابقة وعوامل �أخرى متعددة تعتقد ال�شركة �أنها معقولة في ظل الظروف ال�سائدة والتي ت�شكل نتائجها �أ�سا�س الأحكام التي ي�صدرها
ب�ش�أن قيم الموجودات والمطلوبات التي قد ال تكون ظاهرة من م�صادر �أخرى ،لذلك قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفترا�ضات ب�شكل دوري ويعترف بالتعديالت على التقديرات المحا�سبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير �إذا كان التعديل
ي�ؤثر فقط على تلك الفترة �أو في فترة التعديل والفترات الم�ستقبلية �إذا كان التعديل ي�ؤثر على كل من الفترات الحالية والم�ستقبلية.
تقديرات الإدارة
كما في تاريخ التقرير �أجرت الإدارة ،ب�شكل رئي�سي ،القرارات الرئي�سية والتقديرات واالفترا�ضات التالية التي لها ت�أثير مهم على المبالغ المعترف بها في
البيانات المالية:
�أ) المخ�ص�ص لقاء الديون الم�شكوك في تح�صيلها
يرتبط تحديد �إمكانية تح�صيل المديونيات من العمالء من عدمه بمعرفة ما �إذا كان يوجد دليل مو�ضوعي لعدم �إمكانية التح�صيل .يتم �شطب الديون
الرديئة بعد تحديدها ك ً
ال على حدة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجرى تقييم �إجمالي للمدينين التجاريين لفح�ص االنخفا�ض والذي يتطلب اتخاذ قرار مهم.
ب) مخ�ص�ص هبوط �أ�سعار المخزون
يجنب مخ�ص�ص لقاء المواد المتقادمة والبطيئة الحركة ا�ستنادا �إلى ا�ستخداماتها الم�ستقبلية المتوقعة و�صافي القيمة الممكن تحقيقها هي �سعر البيع
المقدر في ال�سياق االعتيادي للن�شاط ناق�صاً �أي م�صاريف متوقع تكبدها لإتمام عملية البيع �أو ا�ستبعادها بالتخل�ص منها.
ج) فح�ص انخفا�ض الموجودات
يتطلب تحليل انخفا�ض ال�شهرة والموجودات الملمو�سة الأخرى تقدير القيمة في ا�ستخدام الأ�صل .يتطلب تقدير القيمة في ا�ستخدام الأ�صل �أن تقوم
ال�شركة بتقدير التدفقات النقدية الم�ستقبلية من الأ�صل وعليه اتخاذ قرار مهم.
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طبقت الإدارة ال�سيا�سات المحا�سبية التالية والتي تلتزم بمعايير التقارير المالية الدولية ،على �أ�سا�س ثابت ،في معالجة البنود التي تعتبر مادية فيما
يتعلق بالبيانات المالية لل�شركة.:
العقارات والآالت والمعدات
تعر�ض العقارات والآالت والمعدات في البيانات المالية ب�سعر التكلفة ناق�ص ًة مبلغ اال�ستهالك المتراكم ،و�أية خ�سائر لالنخفا�ض .ت�شتمل التكلفة على
ثمن ال�شراء والم�صروفات ذات العالقة .وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية عن القيمة الممكن ا�ستردادها ،يتم خف�ض تلك الموجودات �إلى
القيمة الممكن ا�ستردادها .يتم ر�سملة الم�صروفات المتكبدة ال�ستبدال مكون لأحد بنود العقارات والآالت والمعدات والذي يوجد له ح�ساب منفرد ،بما
فيها الم�صاريف الكبيرة لعمليات الفح�ص وال�صيانة .يتم ر�سملة الم�صاريف الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقت�صادية الم�ستقبلية الموجودة في
بند العقارات والآالت والمعدات ويمكن قيا�سها بدقة معقولة .يتم االعتراف بجميع الم�صروفات الأخرى في بيان الدخل ال�شامل كم�صروف عند تكبده.
يتم احت�ساب اال�ستهالك لكافة العقارات والآالت والمعدات بمعدالت تحت�سب ل�شطب �سعر التكلفة ناق�صة القيمة القابلة لال�سترداد المقدرة بناء على
الأ�سعار ال�سائدة في تاريخ االمتالك لكل �أ�صل على مدى عمره الإنتاجي با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت .ال يتم خ�صم التدفقات النقدية المتوقعة
م�ستقب ً
ال �إلى قيمها الحالية في تحديد القيمة القابلة لال�سترداد لبنود العقارات والآالت والمعدات.
�إن الأعمار الإنتاجية المقدرة الحت�ساب ا�ستهالك الموجودات هي كما يلي:
� 11-50سنة
المباني للمحطات
•
� 10-11سنة
المعدات والأجهزة
•
� 5سنوات
ال�سيارات
•
� 5-10سنوات
الأثاث والمعدات المكتبية
•
� 4سنوات
اللوحات الإعالنية
•
انخفا�ض ال�شهرة
كما تم بيانه في الإي�ضاح ( )2-2فيما �سبق يتم قيا�س ال�شهرة مبدئياً ب�سعر التكلفة .بعد االعتراف االمبدئى يتم قيا�س ال�شهرة المكت�سبة في اندماج
الأعمال ب�سعر التكلفة ناق�ص ًة �أية خ�سائر متراكمة لالنخفا�ض .ال يتم �إطفاء ال�شهرة.
ً
ب�صرف النظر �إن كانت هناك م�ؤ�شرات لالنخفا�ض ،ف�إنه يتم فح�ص االنخفا�ض لل�شهرة علي الأقل �سنويا .ال يتم عك�س انخفا�ض ال�شهرة في �أي ظرف.
المخزون
يدرج المخزون في بيان المركز المالي ب�سعر التكلفة �أو �صافي القيمة المتوقع تحقيقها� ،أيهما �أقل .تمثل التكلفة ثمن ال�شراء زائداً الم�صاريف المتكبدة
حتى و�صول الب�ضاعة �إلى موقعها الحالي .يتم قيا�س التكلفة على �أ�سا�س المتو�سط الترجيحي .يمثل �صافي القيمة الممكن تحقيقها �سعر البيع المقدر
ناق�صاً �أي م�صروفات بيع.
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الموجودات المالية
�أ) االعتراف الأولي والقيا�س:
تعترف ال�شركة بالموجودات المالية في بيان المركز المالي عندما ،وفقط عندما ،ت�صبح ال�شركة طرفاً في �أحكام تعاقدية للأداة المالية .يتم في
االعتراف الأولي ،االعتراف بجميع الموجودات المالية ،بالقيمة العادلة والتي تمثل في العادة �سعر المعاملة.
ب) القيا�س الالحق:
يعتمد القيا�س الالحق للموجودات المالية على الطريقة التي اتبعت معها في االعتراف الأولي .ي�صف معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )39الت�صنيفات
المختلفة للموجودات المالية في واحدة من الفئات الأربعة التالية:
الموجودات المالية بالقيمة العادلة عبر الأرباح �أو الخ�سائر :ت�صنف الموجودات �ضمن هذه الفئة عندما ت�شترى على وجه �أ�سا�سي لغر�ض
•
البيع �أو �إعادة ال�شراء على المدى القريب �أي �أنها موجودات لغر�ض المتاجرة �أو �أنها م�شتقات مالية .تدرج جميع التغيرات في القيمة العادلة للموجودات
المقيمة بالقيمة العادلة عبر الأرباح �أو الخ�سائر في بيان الدخل ال�شامل عند تكبدها.
لل�سنة المالية المنتهية في 31دي�سمبر 2009م لم يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة في هذه الفئة.
القرو�ض والمدينون :القرو�ض والمدينون موجودات مالية غير م�شتقة بفترات �سداد ثابتة �أو قابلة للتحديد وال توجد لها �أ�سعار في �سوق
•
ن�شط .لذلك ال يمكن �أن ت�صنف تحت هذه الفئة الموجودات التي ترغب ال�شركة في بيعها في الحال �أو في القريب العاجل .تقيم هذه الموجودات ب�سعر
التكلفة ناق�صة �أي انخفا�ض لقاء انخفا�ض القيمة �أو عدم التح�صيل .تدرج هذه الموجودات في البيانات المالية ب�سعر التكلفة مح�سوماً منها �أي نق�ص لقاء
االنخفا�ض �أو عدم التح�صيل .يتم االعتراف بمبلغ الخ�سارة في بيان الدخل ال�شامل.
ً
وب�صورة عامة ،ي�صنف المدينون والأر�صدة المدينة الأخرى �ضمن هذه الفئة .يظهر المدينون التجاريون بالمبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا المخ�ص�صات
المجنبة لقاء �أي مبالغ غير مح�صلة .يتم تقدير الديون الم�شكوك في تح�صيلها عندما ال يكون تح�صيلها محتم ً
ال ويتم �شطب الديون الرديئة عند الت�أكد
من عدم تح�صيلها.
الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق :هذه موجودات مالية غير م�شتقة بتواريخ ثابتة �أو قابلة للتحديد ل�سدادها �أو
•
تاريخ ا�ستحقاق محدد ولدى المن�ش�أة نية وقدرة قوية على االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.
الموجودات المالية المتوفرة للبيع :تعتبر هذه موجودات مالية غير م�شتقة ت�صنف على �أنها متوفرة للبيع عند االعتراف الأولي بها �أو
•
�أنها لم ت�صنف �ضمن �أي من الفئات الثالثة ال�سابقة .تدرج هذه الموجودات في البيانات المالية بقيمتها العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة
العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع مبا�شرة �ضمن حقوق الملكية خالل بيان الدخل ال�شامل �إلى �أن يتم بيعها �أو تنخف�ض قيمها ،وحينئذ يتم �إدراج
�أية �أرباح �أو خ�سائر مجمعة �سبق االعتراف بها �ضمن حقوق الملكية ،في بيان الدخل ال�شامل.
لل�سنة المالية المنتهية في 31دي�سمبر 2009م لم يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة في هذه الفئة.
النقدية و�شبه النقدية
لغر�ض �إعداد بيان التدفقات النقدية تت�ضمن النقدية و�شبه النقدية الأر�صدة البنكية والنقدية.
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المطلوبات المالية
�أ) االعتراف الأولي والقيا�س:
ً
تعترف ال�شركة بالمطلوبات المالية في بيان المركز المالي عندما ،وفقط عندما ،ت�صبح ال�شركة طرفا في �أحكام تعاقدية للأداة المالية .يتم في االعتراف
الأولي ،االعتراف بجميع المطلوبات المالية ،بالقيمة العادلة والتي في العادة تمثل �سعر المعاملة.
ب) القيا�س الالحق:
يعتمد القيا�س الالحق للمطلوبات المالية على الطريقة التي اتبعت في االعتراف الأولي .ي�صف معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )39الت�صنيفات المختلفة
للمطلوبات المالية في واحدة من الفئتين التاليتين:
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة عبر الأرباح �أو الخ�سائر :ت�صنف المطلوبات �ضمن هذه الفئة عندما ت�شترى على وجه �أ�سا�سي لغر�ض
•
البيع �أو �إعادة ال�شراء على المدى القريب �أي �أنها مطلوبات لغر�ض المتاجرة �أو �أنها م�شتقات مالية .ترحل جميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات
المقيمة بالقيمة العادلة عبر الأرباح �أو الخ�سائر ،في بيان الدخل ال�شامل عند �إجراء المعاملة.
لل�سنة المالية المنتهية في 31دي�سمبر 2009م لم يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة في هذه الفئة.
ُ
المطلوبات المالية الأخرى :ت�صنف جميع المطلوبات ،التي لم ت�صنف �ضن الفئة ال�سابقة� ،ضمن هذه الفئة .تدرج هذه المطلوبات على
•
�أ�سا�س التكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
وب�صورة عامة يتم ت�صنيف الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى �ضمن هذه الفئة .ال يتم �إعادة قيا�س البنود الم�صنفة �ضمن هذه
الفئة لأن االلتزام يكون عادة معروفاً بدرجة عالية من اليقين ويكون �سداد المبالغ في فترات ق�صيرة الأجل .يتم االعتراف بالدائنين التجاريين مقابل
المبالغ التي يجب �أن تدفع في الم�ستقبل لقاء الب�ضاعة والخدمات الم�ستلمة� ،أكانت رفعت فيها فواتير من مورد الب�ضاعة �أو مقدم الخدمة .يتم �سداد
المبالغ الم�ستحقة للدائنين خالل � 30إلى  60يوماً من تاريخ الم�صادقة على الدفع �أو بح�سب �شروط الدفع المتفق عليها.
االعتراف بالإيرادات
يتم االعتراف بالإيرادات على النحو التالي:
الإيرادات الناجمة عن الخدمات الواردة وال�صادرة بمجرد تنفيذ الخدمة.
•
�إيرادات مبيعات �أجهزة الهاتف النقال عند تحرير فاتورة البيع للعميل.
•
�إيرادات مبيعات الخطوط عند تفعيل الخط.
•
يتم احت�ساب مبيعات بطاقات التعبئة غير الم�ستخدمة ك�إيرادات م�ؤجلة.
المعامالت مع الأطراف ذوى العالقة
ً
تقوم ال�شركة في معامالتها االعتيادية بالتعامل مع �أطراف �أخرى تقع �ضمن ت�صنيف الأطراف ذوى العالقة وفقا لأحكام معيار المحا�سبة الدولي رقم
( .)24يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم �أو ممار�سة ت�أثير مهم وجوهري على عملية اتخاذ القرارات المالية والت�شغيلية
لل�شركة .يتم اعتماد �شروط هذه المعامالت من قبل �إدارة ال�شركة ،التي تعتقد �أن ال�شروط لهذه المعامالت ال تختلف جوهرياً عن تلك التي يمكن �أن
تح�صل عليها من �أطراف �أخرى.
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عقود العقارات الم�ست�أجرة
ت�صنف عقود العقارات الم�ست�أجرة على �أنها عقود ت�شغيل .يتم اعتبار الإيجارات الم�ستحقة الدفع بموجب عقود ت�شغيل غير ملزمة على �أنها م�صاريف
وتحمل على الم�صروفات في بيان الدخل ال�شامل وفقاً لطريقة الق�سط الثابت على مدى الفترة الزمنية للعقد.
ال�ضمان االجتماعي
تقوم ال�شركة با�ستقطاع مبالغ الت�أمينات االجتماعية من موظفي ال�شركة وفقاً لأحكام قانون الت�أمينات االجتماعية رقم ( )25ل�سنة 1991م .تدرج
م�ساهمة ال�شركة ال�سنوية الم�ستحقة الدفع لقاء الت�أمينات االجتماعية في بيان الدخل ال�شامل.
الزكاة
تقوم ال�شركة بدفع الزكاة المحت�سبة وفقاً لقانون الزكاة رقم ( )2ل�سنة 1999م �إلى الإدارة العامة للواجبات الزكوية.
�ضريبة الدخل
ال�شركة معفية من �ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية بموجب �شهادة الإعفاء ال�ضريبي ال�سنوية رقم ( )833ال�صادرة من الهيئة العامة لال�ستثمار
بتاريخ � 5سبتمبر 2007م ،وي�سري هذا الإعفاء للفترة من  15مايو 2008م �إلى  14مايو 2009م .تم تجديد الإعفاء �إلى  14مايو 2010م.
توزيعات الأرباح المقترحة
يتم االعتراف بالأرباح المقترح توزيعها على م�ساهمي ال�شركة كمطلوبات وتح�سم من حقوق الملكية عندما يتم الم�صادقة عليها من قبل الجمعية
العمومية لل�شركة .يُعالج مق�سوم الأرباح لل�سنة الذي تمت الموافقة عليه بعد تاريخ بيان المركز المالي ك�أنه من الأحداث التي ح�صلت بعد تاريخ بيان
المركز المالي.
العمالت الأجنبية
يعتبر الريال اليمني العملة الم�ستخدمة في ال�شركة وفي رفع التقارير نظراً لأن كافة الإيرادات تنتج عن معامالت بالريال اليمني .يجري قيد المعامالت
التي تتم بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�صرف ال�سائدة في تاريخ المعاملة .تحول الموجودات والمطلوبات النقدية الم�سجلة بالعمالت الأجنبية �إلى الريال
اليمني ب�سعر ال�صرف ال�سائدة في تاريخ التقرير .تندرج جميع الفروقات الناتجة في بيان الدخل ال�شامل.
انخفا�ض الموجودات
تقوم ال�شركة في تاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم ما �إذا كانت هناك م�ؤ�شرات على احتمال انخفا�ض �أ�صل ما ،با�ستثناء ال�شهرة .في حالة وجود �أي
م�ؤ�شر في هذا الخ�صو�ص �أو في حالة وجوب الفح�ص ال�سنوي النخفا�ض لأ�صل ،تقوم ال�شركة بتقدير المبلغ القابل لال�سترداد للأ�صل� .إن المبلغ القابل
لال�سترداد للأ�صل هو الأعلى لأي من القيمة العادلة للأ�صل ناق�صة تكلفة البيع �أو القيمة العادلة لوحدة توليد النقدية ناق�صة تكلفة البيع وقيمته
الم�ستخدمة والمحددة للأ�صل فردياً� ،إال �إذا كان الأ�صل ال يولد تدفقات نقدية داخلية م�ستقلة �إلى حد كبير عن تلك الموجودات الأخرى �أو موجودات
ال�شركة .عندما يتجاوز المبلغ المرحل للأ�صل مبلغه القابل لال�سترداد ،يعتبر الأ�صل منخف�ضاً ويتم خف�ضه �إلى مبلغه القابل لال�سترداد .يعترف
بخ�سائر االنخفا�ض للأن�شطة الم�ستمرة في بيان الدخل ال�شامل مت�سقة مع وظيفة الأ�صل المنخف�ض.
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انخفا�ض الموجودات (تتمة)
يتم �إجراء تقييم في تاريخ كل بيانات مالية فيما �إذا كانت هناك �أي م�ؤ�شر على عدم وجود �أو نق�صان خ�سائر انخفا�ض �سبق االعتراف بها .و�إذا وجدت هذه
الداللة يتم تقدير المبلغ القابل لال�سترداد للأ�صل .يتم عك�س خ�سارة االنخفا�ض المعترف بها �سابقاً فقط �إذا كان هناك تغيير في التقديرات الم�ستخدمة
لتحديد مبلغ الأ�صل القابل لال�سترداد منذ االعتراف ب�آخر خ�سارة في االنخفا�ض .في هذه الحالة ،يتم زيادة المبلغ المرحل للأ�صل �إلى مبلغه القابل
لال�سترداد ،وال يمكن �أن تتجاوز هذه الزيادة المبلغ المرحل الذي تم تحديده ،بعد اال�ستهالك ،لو �أنه لم يتم االعتراف بخ�سارة االنخفا�ض للأ�صل في
ال�سنوات ال�سابقة.
يتم االعتراف بهذا العك�س في بيان الدخل ال�شامل �إال �إذا رحل الأ�صل بمبلغ �إعادة تقييم ،وفي هذه الحالة يجب معاملة العك�س على �أنه زيادة في �إعادة
التقييم .بعد هذا العك�س يتم تعديل تكلفة اال�ستهالك في الفترات الم�ستقبلية لتخ�صي�ص القيمة المرحلة المعدلة للأ�صل ناق�صة قيمته المتبقية على
�أ�سا�س منتظم على مدى عمره الإنتاجي المتبقي.
المخ�ص�صات
يتم االعتراف بالمخ�ص�صات عندما يكون لدي ال�شركة التزام قانوني �أو �إن�شائي ناتج عن حدث �سابق ،وتكون تكلفة ت�سوية االلتزام محتملة ويمكن قيا�سها
بواقعية.

 3الأدوات المالية
تتمثل الموجودات المالية لل�شركة في النقدية و�شبه النقدية والمدينون التجاريون والأر�صدة المدينة الأخرى والمبالغ الم�ستحقة من الأطراف ذوي
العالقة .وتتمثل المطلوبات المالية لل�شركة في الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى والمبالغ الم�ستحقة للأطراف ذوي العالقة� .إن المعايير
المحا�سبية ذات ال�صلة بالموجودات المالية والمطلوبات المالية مو�ضحة في الإي�ضاح رقم (.)2-4
يلخ�ص الجدول التالي القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الم�سجلة كما في تاريخ التقرير ح�سب ت�صنيف معيار المحا�سبة الدولي رقم
(:)39
املوجودات املالية
النقدية و�شبه النقدية
املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى
املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذوي العالقة
�إجمايل املوجودات املالية
املطلوبات املالية
الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى
املبالغ امل�ستحقة للأطراف ذوي العالقة
�إجمايل املطلوبات املالية

2009م
ألف لاير يمني
32,617,139
5,064,661
7,226,123

2008م
ألف لاير يمني
26,784,670

3,825,854
5,363,426

44,907,923

35,973,950

6,751,859
7,876,375
14,628,234

5,605,249
5,945,396
11,550,645

القيمة العادلة
�إن القيمة العادلة للأدوات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية كما في بيان المركز المالي
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 3الأدوات المالية (تتمة)

�	3-1إدارة مخاطر الأدوات المالية

مخاطر االئتمان
تقدم ال�شركة خدماتها �إلى عمالء على مقدرة ل�سداد الم�ستحقات عليهم الناتجة عن الخدمات المقدمة �أو مبيعات الأجهزة وغيرها .تعتبر الت�سهيالت
االئتمانية الممنوحة للعمالء وااللتزامات الأخرى المطلوبة من الآخرين �أدوات مالية معر�ضة لمخاطر االئتمان .ت�شتمل مخاطر االئتمان على عدم
مقدرة تلك الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم عند ا�ستحقاقها .وبما �أن �أغلب تعامالت ال�شركة تعتبر مبيعات تجزئة على قاعدة عري�ضة من العمالء
الأفراد ف�إن ال�شركة تواجه الخطر العادي لعدم مقدرة العمالء بالوفاء بالتزاماتهم.
تعتبر الإدارة �أن المبالغ الم�ستحقة من جميع الأطراف المدينة مبالغ قابلة للتح�صيل.
�إن مخاطر االئتمان بالن�سبة ل�شبه النقدية مق�صورة على الأر�صدة المحتفظ بها لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية الأخرى.
مخاطر ال�سيولة
�إن مخاطر ال�سيولة هي مخاطر عدم قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند ا�ستحقاقها في الظروف الطبيعية .وللحد من هذه المخاطر
تقوم �إدارة ال�شركة ب�إدارة الموجودات �آخذة بعين االعتبار ال�سيولة المطلوبة ،ومراقبة التدفقات المالية وال�سيولة الم�ستقبلية ب�شكل يومي وتنظم م�صادر
تمويل متنوعة.
مخاطر �أ�سعار ال�صرف
يتمثل خطر �أ�سعار ال�صرف في تغير �سعر ال�صرف والذي ي�ؤثر على المدفوعات والمقبو�ضات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم الموجودات وااللتزامات
ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية .ال توجد مخاطر �صرف العملة لأن موجودات ومطلوبات ال�شركة وغالبية تعامالتها بالريال اليمني.

 4العقارات والآالت والمعدات
العقارات والآالت واملعدات
العقارات والآالت واملعدات ،بعد اال�ستهالك املرتاكم (�إي�ضاح �- 4أ)
امل�شاريع قيد التنفيذ (�إي�ضاح - 4ب)
الإجمايل
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2009م
ألف لاير يمني
25,487,676
7,542,682
33,030,358

2008م
ألف لاير يمني
27,752,389
2,413,285
30,165,674



4

� - 4أ)

العقارات والآالت والمعدات (تتمة)

العقارات والآالت والمعدات ،بعد اال�ستهالك المتراكم

التكلفة �أو التقييم

المعدات
المباني
واألجهزة
للمحطات
ألف لاير يمني ألف لاير يمني
30,717,034 2,488,685
1,902,454
32,619,488 2,488,685

يف ا يناير 2008م
الإ�ضافات خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب 2008م
الإ�ضافات خالل ال�سنة
1,043,582
439,895
يف  31دي�سمرب 2009م 33,663,070 2,928,580
اال�ستهالك املرتاكم
يف ا يناير 2008م
4,178,688
178,080
لل�سنة
3,177,371
125,704
يف  31دي�سمرب 2008م
7,356,059
303,784
الإ�ضافات خالل ال�سنة
3,298,223
130,759
ال�سنة
االنخفا�ض خالل
272,470
يف  31دي�سمرب 2009م
10,926,752 434,543
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2009م 22,736,318 2,494,037
يف  31دي�سمرب  2008م 25,263,429 2,184,901

اإلجمالي

اللوحات
السيارات األثاث والمعدات
اإلعالنية
المكتبية
ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني ألف لاير يمني
33,551,873 116,311
202,149
27,694
2,014,526
112,072
35,566,399 116,311
314,221
27,694
7,217
34,911

32,252
346,473

116,311

1,522,946
37,089,345

7,829
5,539
13,368
5,900
19,268

32,628
38,496
71,124
51,229
122,353

40,597
29,078
69,675
29,078
98,753

4,437,822
3,376,188
7,814,010
3,515,189
272,470
11,601,669

15,643
14,326

224,120
243,097

17,558
46,636

25,487,676
27,752,389

تمثل المباني للمحطات غرف م�صنعة و�أبراج �صغيرة مبنية على �أ�سطح مباني المواطنين وغرف بناء و�أعمال مدنية �أخرى مبنية على �أرا�ضي مملوكة
للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،والجزء الآخر علي �أرا�ضي مملوكة لل�شركة خالل فترة ا�ستئجارها وذلك وفقاً لقرار مجل�س الإدارة في
اجتماعه ال�سابع المنعقد بتاريخ  7يونيو 2008م.
اقر مجل�س الإدارة في مح�ضر اجتماعه ال�سابع الم�ؤرخ بتاريخ  05يونيو 2010م تقرير لجنة الدور والت�سليم لأ�صول �شركة يمن موبايل المنقولة من
الم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية للمرحلة الثالثة والتي تت�ضمن نتائج المطابقة المالية لإجمالي تكلفة الأ�صول التي تمت مطابقتها
بن�سبة  95.19%من الإجمالي العام للأ�صول الواردة في تقرير المحا�سب القانوني ديلويت تو�ش (ال�شرق الأو�سط) و�شريكة.
�إن مبلغ ا�ستهالك ال�سنة الحالية موزع كالتالي:

م�صاريف الت�شغيل (�إي�ضاح )22
امل�صاريف العمومية والإدارية (�إي�ضاح )24
الإجمايل

2009م
ألف لاير يمني
3,458,060
57,129

2008م
ألف لاير يمني
3,332,152
44,036

3,515,189

3,376,188
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العقارات والآالت والمعدات (تتمة)

 - 4ب) الم�شاريع قيد التنفيذ

الر�صيد يف  1يناير
الإ�ضافة خالل ال�سنة
املحول �إىل العقارات والآالت واملعدات
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2009م
ألف لاير يمني
2,413,285
5,853,296

2008م
ألف لاير يمني
1,405,830
2,981,570

()723,899

()1,974,115

7,542,682

2,413,285

تمثل الم�شاريع قيد التنفيذ تكلفة الأعمال تحت الإن�شاء للإ�ضافات علي الآالت والمعدات .وهذه ال تدرج �ضمن العقارات والآالت والمعدات �إال بعد �صدور
�شهادة �صالحيتها للعمل.

5

ال�شهرة
ال�شهرة املكت�سبة يف � 1أغ�سط�س 2006م

2009م
ألف لاير يمني
7,568,834

2008م
ألف لاير يمني
7,568,834

تم فح�ص االنخفا�ض كما في  31دي�سمبر 2009م وال توجد م�ؤ�شرات لأي انخفا�ض في ال�شهرة نظراً ل�سالمة موقع ال�شركة في �سوق االت�صاالت و�صحة
مركزها المالي.

 6المخزون بعد المخ�ص�صات
�أجهزة الهاتف النقال
�شرائح اخلطوط
املخ�ص�ص لقاء هبوط �أ�سعار املخزون (�إي�ضاح �6-أ)
�صايف قيمة �أجهزة الهاتف النقال واخلطوط
بطاقات تعبئة
قطع الغيار وامل�ستلزمات الإدارية
�إجمايل املخزون ،بعد املخ�ص�صات

2009م
ألف لاير يمني
1,040,915
190,923

2008م
ألف لاير يمني
1,367,791
46,867

()1,088,371

()634,926

143,467
90,960
267,447
501,874

779,732
81,329
69,063
930,124

� - 6أ) مخ�ص�ص هبوط �أ�سعار المخزون
الر�صيد يف  1يناير
املحمل لل�سنة
امل�سرتد خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب
48

2009م
ألف لاير يمني
634,926
453,445

2008م
ألف لاير يمني
1,409,931
-

-

()775,005

1,088,371

634,926



 7المدينون التجاريون والأر�صدة المدينة الأخرى
2009م
ألف لاير يمني
5,487,799
()2,374,910

2008م
ألف لاير يمني
4,544,719

املدينون التجاريون
املخ�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها (�إي�ضاح �- 7أ)
()1,685,548
�صايف املدينون التجاريون
2,859,171
3,112,889
املدينون الآخرون
31,592
85,533
املخ�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها (�إي�ضاح - 7ب)
() 8,483
() 9,040
�صايف املدينون الآخرون
23,109
76,493
الفوائد امل�ستحقة
688,292
1,456,016
الدفعات املقدمة:
ومكيفات
كهربائية
مولدات
للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت لتوريد
197,890
176,955
للموردين
45,780
204,651
أعمال
�
إجناز
ل
وغريهم
ملوظفي ال�شركة
37,657
11,612
الأخرى
21,947
32,760
أخرى
ل
ا
املدينة
أر�صدة
ل
�إجمايل املدينون التجاريون وا
3,847,801
5,097,421
�إن القيمة الدفرتية للمبالغ املبينة �أعاله ت�ساوي تقريباً ،ب�صورة معقولة ،القيمة العادلة لها كما يف تاريخ بيان املركز املايل.
�إن �شروط التعاقد مع جميع املدينني ت�ستدعي �أن ت�سدد املبالغ امل�ستحقة منهم خالل فرتة � 10أيام �إىل  60يوماً من تاريخ الفاتورة ،با�ستثناء مبيعات
التق�سيط التي متت خالل ال�سنوات ال�سابقة حتى  31دي�سمرب 2008م.

� - 7أ) مخ�ص�ص الديون الم�شكوك في تح�صيلها  -المدينون التجاريون
الر�صيد يف  1يناير
املحمل لل�سنة (�إي�ضاح )23
الديون امل�شطوبة خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2008م
ألف لاير يمني
758,614

2009م
ألف لاير يمني
1,685,548
689,362
-

1,161,275

()234,341

2,374,910

1,685,548

 - 7ب) مخ�ص�ص الديون الم�شكوك في تح�صيلها  -المدينون الأخرون

الر�صيد يف  1يناير
املحمل لل�سنة (�إي�ضاح )23
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2009م
ألف لاير يمني
8,483

557

9,040

2008م
ألف لاير يمني
1,009

7,474

8,483
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 8المعامالت مع الأطراف ذوي العالقة

�إن �أهم المعامالت مع الأطراف ذوي العالقة المدرجة في البيانات المالية هي كما يلي:
الإيرادات
�إيرادات اخلدمات الواردة
�إيرادات خط الـ  CDMAالثابت

2009م
ألف لاير يمني
1,789,206
344,183

2008م
ألف لاير يمني
1,647,588
458,091

�إيرادات اخلدمات الأخرى

185,831

186,465

امل�صاريف
تكلفة اخلدمات ال�صادرة
�إيجارات مواقع املحطات

2009م
ألف لاير يمني
321,434

-

2008م
ألف لاير يمني
375,242
150,931

�صيانة املحطات
�إيجارات القنوات
�إيجارات مبني املركز الرئي�سي ومواقع ال�سنرتاالت
امل�شاريع واخلدمات املنفذة بوا�سطة �إدارة الإن�شاءات

1,284,602
1,536,860
27,307
411,287

1,251,095
1,262,060
20,620
71,192

�- 8أ) المبالغ الم�ستحقة من الأطراف ذوي العالقة
2008م
ألف لاير يمني
5,475,946

امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
املخ�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها (�إي�ضاح �- 8أ)1 -

2009م
ألف لاير يمني
7,336,848
()110,725

()112,520

�صايف املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذوي العالقة

7,226,123

5,363,426

�- 8أ )1 -المخ�ص�ص لقاء الديون الم�شكوك في تح�صيلها
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الر�صيد يف  1يناير
املحمل لل�سنة

2009م
ألف لاير يمني
112,520

-

2008م
ألف لاير يمني
137,568
-

امل�سرتد خالل ال�سنة (�إي�ضاح )27
امل�ستخدم خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

()1,795
110,725

()25,048
112,520



- 8ب) المبالغ الم�ستحقة للأطراف ذوي العالقة

امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
�إجمايل املبالغ امل�ستحقة للأطراف ذوي العالقة

2009م
ألف لاير يمني
7,876,375
7,876,375

2008م
ألف لاير يمني
5,945,396
5,945,396

 9الأر�صدة البنكية والنقدية

احل�سابات اجلارية
�أذون اخلزانة

2009م
ألف لاير يمني
1,715,681
17,555,914

2008م
ألف لاير يمني
1,937,712
19,393,959

الودائع لأجل
�إجمايل الأر�صدة البنكية
النقدية يف �صناديق الإيرادات � -شيكات مقبولة الدفع
النقدية يف �صناديق امل�صروفات
النقدية لدى الربيد
الإجمايل

12,973,775
32,245,370
150,026
10,979
210,764
32,617,139

5,285,487
26,617,158
2,295
165,217
26,784,670

 10ر�أ�س المال

يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع كما ورد يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة مبلغ � 43,262,000ألف ريال ميني موزعة على � 86,524,000سهم
بقيمة �أ�سمية قدرها  500ريال ميني لكل �سهم ،وتفا�صيله على النحو التايل:

امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت
بقية امل�ؤ�س�سني
املواطنون وال�شركات وموظفو االت�صاالت
الإجمايل

نسبة األسهم
%
59,37
17,09
23,54

51,370,244
14,787,640

2009م
ألف لاير يمني
25,685,122
7,393,820

2008م
ألف لاير يمني
25,685,122
7,393,820

عدد األسهم

20,366,116
86,524,000

10,183,058
43,262,000

10,183,058
43,262,000

 11الإحتياطي الر�أ�سمالي

الر�صيد يف  1يناير
�إ�ستالم م�صاريف �إ�صدار الأ�سهم غري املدفوعة

2009م
ألف لاير يمني
551,946

-

2008م
ألف لاير يمني
539,946
12,000

الر�صيد يف  31دي�سمرب

551,946

551,946
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االحتياطي القانوني

الر�صيد يف  1يناير
املحول من الأرباح لل�سنة

2009م
ألف لاير يمني
2,601,841
1,922,996

2008م
ألف لاير يمني
1,076,128
1,525,713

الر�صيد يف  31دي�سمرب

4,524,837

2,601,841

وفقاً لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم ( )22ل�سنة 1997م وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم حتويل  %10من �أرباح ال�سنة �إىل االحتياطي
القانوين .ويجوز لل�شركة وقف هذا التحويل ال�سنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوين  %50من ر�أ�س املال املدفوع ،كما يجوز توزيع االحتياطي القانوين
وفقاً للأحكام الواردة يف قانون ال�شركات التجارية.

 13االحتياطي العام
2008م
ألف لاير يمني
-

الر�صيد يف  1يناير
املحول من الأرباح لل�سنة

2009م
ألف لاير يمني
1,525,713
1,922,996

1,525,713

الر�صيد يف  31دي�سمرب

3,448,709

1,525,713

وفقاً لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم ( )22ل�سنة 1997م وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة فقد مت حتويل  %10من �أرباح ال�سنة �إىل االحتياطي
العام.

� 14إحتياطي التجديدات

الر�صيد يف  1يناير
املوجودات امل�ستلمة بدون تكلفة

2009م
ألف لاير يمني
-

726,222

2008م
ألف لاير يمني
-

الر�صيد يف  31دي�سمرب

726,222

-

ميثل ر�صيد احتياطي التجديدات يف  31دي�سمرب قيمة مواد و جتهيزات جمانية للآالت واملعدات.
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الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى

املحليون
اخلارجيون
الت�أمينات القابلة لال�سرتداد
�ضريبة املبيعات:
املح�صلة
حتت التح�صيل
خم�ص�ص الزكاة (�إي�ضاح �- 15أ)
الدائنون الآخرون
امل�صاريف امل�ستحقة الدفع
املكاف�أة للإدارة واملوظفني
توزيعات الأرباح املقرتحة (�إي�ضاح - 15ب)
�إجمايل الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى

2009م
ألف لاير يمني
1,161,486

2008م
ألف لاير يمني

1,123,660

629,535
852,264

1,265,820

1,142,125

374,758
615,303
1,308,178

229,035
487,921
629,535
629,535
596,368
152,571
190,779
6,201,617

460,638
430,480
231,151
210,865
7,182,339

�- 15أ) مخ�ص�ص الزكاة
الر�صيد يف  1يناير
املخ�ص�ص املجنب خالل ال�سنة

2009م
ألف لاير يمني
629,535

779,163

2008م
ألف لاير يمني
240,470
629,535

املدفوع خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

()100,520
1,308,178

()240,470
629,535

- 15ب) توزيعات الأرباح المقترحة

الر�صيد يف  1يناير
الأرباح املقرتح توزيعها لل�سنة ال�سابقة

12,113,360

2008م
ألف لاير يمني
8,219,780
-

2009م
ألف لاير يمني
190,779

املوزع خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

()12,093,274
210,865

()8,029,001
190,779

ال توجد �أعباء �ضريبية على الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني.
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الإيرادات الم�ؤجلة

الوحدات غري امل�ستخدمة لكروت التعبئة املباعة والإيرادات املقدمة
�إجمايل الإيرادات امل�ؤجلة

2009م
ألف لاير يمني
3,239,206

3,239,206

2008م
ألف لاير يمني

2,381,754
2,381,754

 17ح�صة ال�سهم في �صافي الموجودات
2009م
ألف لاير يمني
67,743,829

�صايف املوجودات
عدد الأ�سهم امل�صدرة

�ألف ريال ميني
�أ�سهم

86,524,000

ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات

ريال ميني

782,95

2008م
ألف لاير يمني
60,131,762
86,524,000
694,97

� 18إيرادات الن�شاط الجاري

اخلدمات ال�صادرة
اخلدمات الواردة

2009م
ألف لاير يمني
29,533,161

4,248,191

2008م
ألف لاير يمني
23,890,203
3,646,304

خط الـ  CDMAالثابت
�إجمايل �إيرادات الن�شاط اجلاري

344,183
34,125,535

458,091
27,994,598

 19المبيعات

54

�أجهزة الهاتف النقال
اخلطوط

2009م
ألف لاير يمني
36,049

810,786

2008م
ألف لاير يمني
713,956
719,912

بطاقات االت�صال
�إجمايل املبيعات

846,835

2
1,433,870



 20تكلفة المبيعات

�أجهزة الهاتف النقال
اخلطوط

2009م
ألف لاير يمني
307,832

124,124

2008م
ألف لاير يمني
1,132,642
174,631

بطاقات التعبئة
�إجمايل تكلفة املبيعات

385,076
817,032

341,492
1,648,765

 21تكلفة الخدمات ال�صادرة
تكلفة اخلدمات ال�صادرة
�إجمايل تكلفة اخلدمات ال�صادرة

2009م
ألف لاير يمني
4,681,918

4,681,918

2008م
ألف لاير يمني
4,409,191
4,409,191

 22م�صاريف الت�شغيل

�إيجارات مواقع املحطات
�إيجار مواقع ال�سنرتاالت
�إيجارات القنوات
ت�شغيل و�صيانة املحطات
الإ�صالحات وال�صيانة
الدعاية والإعالن
ال�سفر والتنقالت
االت�صاالت والإنرتنت
�أجور حرا�سة مواقع املحطات
�إيجار و�سائل النقل
ا�ستهالك العقارات والآالت واملعدات (�إي�ضاح )4
ر�سوم الرتاخي�ص واال�ستثمار
انخفا�ض العقارات والآالت واملعدات
�إجمايل م�صاريف الت�شغيل

2009م
ألف لاير يمني
219,128

2008م
ألف لاير يمني
184,433

1,536,860
1,338,560
64,968
499,583
118,537

1,262,060
1,264,581
57,024
369,618
90,466

3,600

90,303
190,832
34,407
3,458,060
244,705
272,470
8,072,013

3,600

90,622
204,152
24,737

3,332,152
241,638
7,125,083
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 23المخ�ص�ص لقاء الديون الم�شكوك في تح�صيلها
2009م
ألف لاير يمني
689,362

املخ�ص�ص لقاء املدينني التجاريني (�إي�ضاح �- 7أ)
املخ�ص�ص لقاء املدينني الآخرين (�إي�ضاح - 7ب)

557

�إجمايل املخ�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

689,919

2008م
ألف لاير يمني

1,161,275
7,474
1,168,749

 24الم�صاريف العمومية الإدارية

الرواتب والأجور وامل�صاريف ذات العالقة
ا�ستهالك العقارات والآالت واملعدات (�إي�ضاح )4

2009م
ألف لاير يمني
774,736

57,129

الوقود والكهرباء واملاء
�إيجار مبنى املركز الرئي�سي
القرطا�سية
التدريب والت�أهيل
الأتعاب القانونية واملهنية
التربعات
29,523
خدمات اال�ست�شارات واخلرباء
2,324
عمولة البنوك والربيد
8,828
اال�شرتاك يف الهيئات املحلية والدولية
2,952
�أجور نقل وحمالة ونظافة
11,538
م�صاريف اجلمعية العمومية
13,331
�أخرى
24,784
�إجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية
1,154,233
بلغ عدد موظفي ال�شركة كما في  31دي�سمبر 2009م 295 ،موظف ًا ( 31دي�سمبر 2008م  262 ،موظف ًا).
150,516
23,707
4,936
42,161
7,768

2008م
ألف لاير يمني
649,785
44,036
92,372
17,020
8,470
44,124
6,000

26,451
17,278
9,982
2,029
7,462
15,206
23,611
963,826

 25م�صاريف �سنوات �سابقة
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2009م
ألف لاير يمني
-

ر�سوم الرتاخي�ص والرتددات ال�سنوية
تكلفة اخلدمات ال�صادرة خلط الـ  CDMAالثابت

-

�ضريبة مبيعات
�أخرى
�إجمايل م�صاريف �سنوات �سابقة

126,200
12,052
138,252

2008م
ألف لاير يمني

170,068
109,164
-

995

280,227



 26العائد من الأموال الم�ستثمرة
2009م
ألف لاير يمني
1,942,260

2008م
ألف لاير يمني

الفوائد من �أذون اخلزانة
فوائد من الودائع املرابحة

1,456,016

2,310,439
859,196

�إجمايل العائد من الأموال امل�ستثمرة

3,398,276

3,169,635

 27الإيرادات الأخرى
خدمات ما بعد البيع
عمولة بيع �أجهزة الهاتف النقال
اخل�صم املكت�سب
فروق �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية
امل�سرتد من املخ�ص�صات:
املخزون
الأطراف ذوو العالقة
�أخرى
�إيرادات �سنوات �سابقة
متنوعة
�إجمايل الإيرادات الأخرى

2009م
ألف لاير يمني
175,139

2008م
ألف لاير يمني
316,126
9,240

54
16,506

1,336

-

775,005
25,048

5,165

928
23,889
16,484
238.165

21,714
280
21,980

1.170.729

 28مخ�ص�ص الزكاة

خم�ص�ص الزكاة لل�سنة

2009م
ألف لاير يمني
779,163

2008م
ألف لاير يمني

629,535

 29المخ�ص�ص لقاء �ضريبة الدخل
بموجب �شهادة الإعفاء ال�ضريبي ال�سنوية رقم ( )833ال�صادرة من الهيئة العامة لال�ستثمار بتاريخ � 5سبتمبر 2007م ف�إن ال�شركة معفية من
�ضرائب الأرباح التجارية وال�صناعية للفترة من  15مايو 2008م �إلى  14مايو 2009م ثم تم تجديد الإعفاء �إلى  14مايو 2010م وبناء عليه لم
يتم تجنيب مخ�ص�ص لقاء �ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009م.
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 30الربح الأ�سا�سي لل�سهم

يتم احت�ساب ربح ال�سهم الأ�سا�سي بق�سمة الأرباح لل�سنة المن�سوبة لم�ساهمي ال�شركة على المعدل المرجح لعدد الأ�سهم كما في تاريخ بيان المركز
المالي.
2009م
ألف لاير يمني
19,229,965

ربح ال�سنة
عدد الأ�سهم امل�صدرة

�ألف ريال ميني
�أ�سهم

86,524,000

الربح الأ�سا�سي لل�سهم

ريال ميني

222,25

2008م
ألف لاير يمني
15,257,135
86,524,000
176,33

لم تحدث �أية معامالت �أخرى ت�شمل الأ�سهم �أو الأ�سهم المحتملة بين تاريخ بيان المركز المالي وتاريخ �إكمال هذه البيانات المالية

 31االلتزامات الر�أ�سمالية
بلغت االلتزامات الر�أ�سمالية في  31دي�سمبر كما يلي:

�شراء معدات و�أجهزة
جتهيز غرف و�أعمال مدنية للمواقع املحطات

2009م
ألف لاير يمني
3,531,681

505,960

2008م
ألف لاير يمني

3,266,857
454,376

 32الأحداث الالحقة لتاريخ بيان المركز المالي

�أقر مجل�س الإدارة في جل�سته المنعقدة بتاريخ  12يونيو 2010مقترح ًا لعر�ضه على الجمعية العمومية العادية لم�ساهمي ال�شركة التي �سوف تعقد
في  27يونيو 2010م ،لتوزيع �أرباح بمبلغ  175ريال يمني لل�سهم الواحد لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2009م.

� 33أرقام المقارنة

�أعيد تبويب بع�ض �أرقام ال�سنة ال�سابقة للتما�شى مع العر�ض لل�سنة الحالية.

�	34إعتماد البيانات المالية

اعتمد مجل�س الإدارة في جل�سته المنعقدة بتاريخ  12يونيو 2010م هذه البيانات المالية وقرر عر�ضها على الجمعية العمومية للم�ساهمين المقرر
عقدها بتاريخ  27يونيو 2010م للم�صادقة عليها.
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