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مؤشرات عامة

2008م2007ماملحطـات العامله

498 حمطه467 حمطهاجمايل املحطات العامله

2008م2007مامل�شرتكني

2,071,997 م�شرتك1,245,720 م�شرتكاجمايل عدد امل�شرتكني

66.33  %64.90 %ن�شبة الزيــــاده

2008م2007معدد موظفي ال�شركه

262 موظف204 موظف

2008م2007ماجمايل املوجودات

65,636,67374,660,529املبلغ باالف الرياالت

13.75 %-ن�شبة الزيــــاده

2008م2007مااليـرادات

23,331,12333,768,832املبلغ باالف الرياالت

44.74 %-ن�شبة الزيــــاده

2008م2007مامل�شروفــات

13,691,41217,882,162املبلغ باالف الرياالت

2008م2007مربح ال�شنه قبل الزكاه والتوزيع

9,639,71115,886,670املبلغ باالف الرياالت

%-ن�شبة الزيــــاده  64.80

2008م2007ماالربــاح املقرتح توزيعها

8,219,78012,113,360املبلغ باالف الرياالت

47.37 %-ن�شبة الزيــــاده

2008م2007مربح ال�شهم

108.40176.33الربح اال�شا�شي لل�شهم الواحد قبل التوزيع

 35.27 %21.68 %ن�شبة ربح ال�شهم قبل التوزيع
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رئيس 
مجلس اإلدارة

كلمة 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

االأخوة / اأع�شاء اجلمعية العامة العادية  مل�شاهمي �شركة مين موبايل          املحرتمون

                                             �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ،،،

               �نــه ملن دو�عي �سروري �أن �أرحب بكم و�أ�سكركم باالأ�سالة عن نف�سي ونيابًة عن زمالئي 
�أع�ساء جمل�س �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية لتلبيتكم دعوة جمل�س �الإد�رة حل�سور �الجتماع �لثاين 
للجمعية �لعامة �لعادية  مل�ساهمي �سركة مين موبايل وي�سرفني �أن ��ستعر�س لكم نتائج �الد�ء 

�ملتميز العمال �ل�سركة و�لقو�ئم �ملاليه لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م. 

�ذ  2008م  �لعام  �ل�سركة متميز�ًخالل  �د�ء      �الإخوة م�ساهمي �سركة مين موبايل لقد كان 
�ملا�سي  �لعام  بزياده عن  يزيد عن مليوين م�سرتك  و�سل عدد م�سرتكي مين موبايل �ىل ما 
بلغت ن�سبتها )66.33 %( ونتوقع �ن ي�سل عدد م�سرتكي مين موبايل يف نهاية �لعام �جلاري 

�ىل �ثنني مليون و�سبعمائة �لف  م�سرتك.

كافة  يف  �ملتميزه  و�الجناز�ت  �اليجابية  بالنتائج  حافاًل  2008م  عام  كان  لقد   : �الخــوه  �يها 
ن�ساطات �ل�سركة حيث بلغ �جمايل �ملوجود�ت يف 2008/12/31م ما يزيد عن )74( مليار  
ريال بزياده بلغت ن�سبتها )13.75 % ( عن �لعام �ملا�سي ، كما حققت �ل�سركه يف �لعام 2008م  
�ير�د�ً بلغ  �كرث من )33( مليار ريال بزيادة بلغت ن�سبتها)44.74 %( عن �لعام �ملا�سي ، كما 
)�لزكاه و�الحتياطيات( �ىل  بعد خ�سم  2008م  للعام  توزيعها  �ملقرتح  �ل�سركة  �رباح  �رتفعت 
ما يزيد عن )12( مليار ريال بزيادة عن �الرباح �لتي مت توزيعها يف �لعام �ملا�سي بلغت ن�سبتها 
)47.37 %(  �ذ �سيكون �سايف ربح �ل�سهم �لو�حد )140( ريال بن�سبه ربح )28 %( من 

�جمايل قيمة �ال�سهم �مل�سدره.

   وقد �سهدت �ل�سركة ن�ساطاً ملحوظاً خالل �لعام 2008م من خالل �نز�ل �لعرو�س �لرتويجية 
، كما مت �حلر�س على  �ملميزه   �لعديد من �خلدمات �جلديده  و�حلمالت �العالنية وتد�سني 
�لتو�جد يف �لو�سائل �العالنية �الو�سع �نت�سار�ً و�الكرث تاأثري�ً حيث حققت فيها  �ل�سركه �ل�سبق 
�العالين و��ستهدفت فئات خمتلفه من �سر�ئح �ملجتمع البر�ز قوة �ملركز �لتناف�سي لل�سركه مع 

�سركات �لهاتف �لنقال �ملماثله.

وريف  ح�سر  يف  �لنقال  �لهاتف  خدمات  تقدمي  جمال  يف  �ل�سركة  مكانة  بتعزيز  مايتعلق  �أما   
لي�سل عدد  وت�سغيل )31( حمطه  تركيب  2008م  �لعام  �ل�سركه يف  د�سنت  �جلمهورية فقد 
�لعامله يف �جلمهورية �ىل )498( حمطه منت�سره يف كافة حمافظات �جلمهورية.  �ملحطات 
وتعزيز  �جلدد  �مل�سرتكني  من  �لكثري  ر�سا  ك�سب  �ىل  �ل�سبكه  يف  �جلديده  �لتو�سعه  و�ست�ساهم 

�لثقه للم�سرتكني �حلاليني وتو�سع من قاعدة �مل�سرتكني يف خدمات �ل�سركة.
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2008م �نطالقه جديده لل�سركه يف كافة �الن�سطه �ملاليه و�الد�رية  ولقد كان عام 
و�لفنية و�لت�سويقيه �دى �ىل زيادة م�ستوى �الد�ء �لعام لل�سركه مع �لتوقعات بتح�سن 

�كرب يف عامنا �حلايل.  
وقد فازت �ل�سركة خالل �لعام 2008م بالعديد من �جلو�ئز �همها �ختيارها كاف�سل 

�سركة �ت�ساالت نقاله يف �ليمن مت تكرميها من �لهيئه �لعامه لال�ستثمار.

�ف�سل  تقدمي  نحو  �ل�سحيح  �الجتاه  يف  ت�سري  �ل�سركة  �ن  ثقه  بكل  نقول  وختــاماً   
�الت�ساالت  بتقنية  �الرتقاء  �ملت�سارعه يف  �لتطور�ت  وتو�كب  �لنقال  �لهاتف  خدمات 
عبد��له  علي  �الخ  بفخامة  ممثلة  �ل�سيا�سية  �لقيادة  لتطلعات  حتقيقاً  و�ملعلومات 
هذ�  يكون  �ن  �لبد�ية  منذ  حري�ساً  كان  �لذي  �هلل  حفظه  �جلمهورية  رئي�س  �سالح 
�مل�سروع �لوطني �لكبري �سركة وطنية م�ساهمة تقدم خدمات متميزة ومي�سرة لكافة 

للمو�طنني.

و�توجه بال�سكر �جلزيل ملعايل �الخ وزير �الت�ساالت وتقنية �ملعلومات �ملهند�س/ كمال 
و�الد�ره  �ملجل�س  الع�ساء  �ل�سكر  وخال�س   ، بال�سركه  �هتمامه  على  �جلربي  ح�سني 
مو�سول  و�ل�سكر   ، �ل�سركه  م�سلحة  فيه  ملا  �عمالهم  يف  �خال�سهم  على  �لتنفيذية 
جلميع �الخوه و�الخو�ت �لعاملني بال�سركة جلهودهم �لدووؤبة والخال�سهم ووالئهم 
لالت�ساالت  �لعامة  �ملوؤ�س�سه  وفروع  �ل�سركه  وكالء  وكذلك  وم�سلحتها،  لل�سركة 
�لتي  �ملنت�سره  �الذرع  فهم  خدماتها  ورقي  �ل�سركة  جناح  يف  �لو��سحة  ال�سهاماتهم 
��سكر كافة م�سرتكي  �ن  �ود  �ملناطق، كما  �لبيع و�ل�سيانة يف خمتلف  تقدم خدمات 

مين موبايل على ثقتهم بخدمات �ل�سركه.

                                                   ومتنياتي للجميع بالتوفيق و�لنجاح.
                                                      و�هلل �ملوفق،،،

دكتور / علـي ناجي ن�شـاري
رئي�س جمل�س االإدارة



رئيس 
واعضاء مجلس اإلدارة

د/ علي ناجي نصـاري

م / كمال حسن عمر

أ/ يحيى احمد السياغي

أ/طارق عبدالواسع هائل

أ/ محمد قاسم غمضان

م/ نبيل سالم عبود

أ/ محمد عبدالوهاب عقيل

موبايل مين  �سركة   �إد�رة  جمل�س  • رئي�س 
و�لال�سلكية �ل�سلكية  لالت�ساالت  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  عام  • مدير 

�الت�ساالت هند�سة  يف  • دكتور�ة 
�سنعاء  جامعة   ، �لهند�سة  كلية  م�ساعد  • �أ�ستاذ 

�لربيدي و�لتوفري  للربيد  �لعامة  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  • ع�سو 

�ملعلومات وتقنية  �الت�ساالت  تقنية  جمال  يف  و��ست�ساري  • خبري 

موبايل مين  �سركة  �إد�رة  جمل�س  •  ع�سو 
   )ممثل �ملوؤ�س�سة �لعامة لالت�ساالت(

و�لال�سلكية �ل�سلكية  لالت�ساالت  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  عام  مدير  •  نائب 
�سابقاً )عدن(  فرع  لالت�ساالت  �لعامه  �ملوؤ�س�سه  فرع  عام  •  مدير 

عدن – جامعة  كهربائية  هند�سة  •  بكالوريو�س 
بريطانيا �ت�ساالت  •  دبلوم 

موبايل مين  �سركة  �إد�رة  جمل�س  • ع�سو 
)ممثل عن �ملوؤ�س�سة �لعامة لالت�ساالت(

لالت�ساالت. �لعامة  باملوؤ�س�سة  و�لتفتي�س  �ملر�جعة  عام  • مدير 
�سابقاً )�المانة(  لالت�ساالت  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  مكتب  عام  • مدير 

1981 م عام  جتاره  •  بكالوريو�س 

موبايل مين  �سركة  �إد�رة  جمل�س  • ع�سو 
)ممثل �ل�سركات(

للتاأمني  �ملتحدة  ل�سركة  �لعام  • �ملدير 
للتامني �لعربي  لالحتاد  �لر�سمي  • �ملمثل 

و�ل�سناعية �لتجارية  للغرف  �لعام  �الحتاد  • ع�سو 
�مريكا  كالفورنيا-  �د�رية  علوم  • بكالوريو�س 

موبايل مين  �سركة   �إد�رة  جمل�س  •  ع�سو 
     )ممثل �ملوؤ�س�سة �لعامة لالت�ساالت(

لالت�ساالت �لعامة  باملوؤ�س�سة  �ملالية  �ل�سوؤن  عام  •  مدير 
 �ل�سلكية و�لال�سلكية

حما�سبة تخ�س�س  و�قت�ساد  جتارة  •  بكالوريو�س 
�لتكاليف حما�سبة  يف  عليا  در��سات  •  دبلوم 

موبايل مين  �سركة  �إد�رة  جمل�س  •  ع�سو 
   )ممثل �ملوؤ�س�سة �لعامة لالت�ساالت(

)1990 �إىل 2007م( من  للفرتة  و�مل�ساريع  �لتخطيط  عام  •  مدير 
26 �سنة ملدة  �الت�ساالت  جمال  يف  •  خبري 

�الت�ساالت جمال  �اللكرتونية  �لهند�سه  يف  • ماج�ستري 

موبايل مين  �سركة  �إد�رة  جمل�س  •   ع�سو 
) ممثل �مل�ساهمني �ملو�طنني(

و�قت�ساد �سيا�سية  علوم  •  بكالوريو�س 



م/صــادق محمد مصلح

أ/ أحمد محمد الــورقي

أ/ عبداللطيف احمد أبو غــانم

د/ عبدالحميد مـانع الصيح

د/ محمد علي الشرفي

موبايل مين  ل�سركة  �لتنفيذي  •  �ملدير 
و�ت�ساالت �لكرتونية  هند�سة  •  بكالوريو�س 

)2003 �ىل2005م( لالت�ساالت  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  يف  �مل�ساريع  �إد�رة  •  مدير 
)2005 �إىل 2007م( لالت�ساالت   �لعامة  �ملوؤ�س�سة  يف  و�ل�سيانة  �لت�سغيل  عام  •  مدير 

موبايل مين  �سركة  �إد�رة  جمل�س  • ع�سو 
)ممثل �مل�ساهمني �ملوظفني(

�لفنية       و�لرتكيبات  �الإن�ساء�ت  عام  • مدير 
     باملوؤ�س�سة �لعامة لالت�ساالت  

موبايل مين  �سركة  �إد�رة  جمل�س  •  ع�سو 
)ممثل عن �لهيئة �لعامة للربيد و�لتوفري �لربيدي، و�ملوؤ�س�سة 

�الق�سادية �ليمنية(
�لربيدي  و�لتوفري  للربيد  �لعامة  �لهيئة  عام  •  مدير 

1984م( عام  )دم�سق  �لربيديه  �لدر��سات  يف  •  بكالوريو�س 

•  ع�سو جمل�س �إد�رة �سركة مين موبايل
  ) ممثل عن �لهيئة �لعامة للتاأمينات و�ملعا�سات و�ملوؤ�س�سة �لعامة للتاأمينات 

�الجتماعية(
•  نائب رئي�س �لهيئة �لعامة للتاأمينات و�ملعا�سات

•  دكتور�ة يف �ملحا�سبة – ��ستاذ �ملحا�سبه �مل�سارك كلية �لتجاره جامعة �سنعاء
•  ع�سو جمل�س �مناء �جلامعه �ليمنيه

• ع�سو جمل�س �د�رة �ل�سركة �ليمنية لتكرير وتعليب �مللح 

موبايل مين  �سركة  �إد�رة  جمل�س  •  ع�سو 
)ممثل �سندوق �لتقاعد و�ل�سمان �الجتماعي لوز�رة �لد�خلية و�سندوق 

�لتقاعد لل�سمان �الجتماعي لوز�رة �لدفاع(
�لد�خلية. بوز�رة  �الجتماعي  و�ل�سمان  �لتقاعد  عام  •  مدير 

و�لقانون  �ل�سريعة  كلية   - �مل�سارك  �ملدين  �لقانون  •  �أ�ستاذ 
جامعة �سنعاء

�لقاهرة جامعة   - �لقانون  يف  •  دكتور�ه 



تقرير مجلس االدارة

لللعام المالي 2008 م
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االأخوة /   اأع�شاء اجلمعية العامه العاديه مل�شاهمي �شركة مين موبايل                                                    املحرتمون

                                                                      �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ،،،

        ي�سر جمل�س �إد�رة �ل�سركه �ن يقدم لكم تقريره �ل�سنوي لل�سنة �ملالية 2008م �لذي ن�ستعر�س فيه �هم �ملوؤ�سر�ت الد�ء 
و�ملالئمه  �لناجحه  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  �الدر�ه  جمل�س  دور  جتلى  حيث  2008م  عام  خالل  ح�سلت  �لتي  و�لتطور�ت  �ل�سركة 
و�لتخ�سي�س و�ال�ستخد�م �المثل للمو�رد بكافة �المكانات �ملتاحه وكانت قر�ر�ت �ملجل�س يف �لعام 2008م �سائبه وموفقه يف 
توجيه �الد�رة �لتنفيذية وحققت نتائج قيا�سية طيبه �دت �ىل زيادة �الير�د�ت و�الرباح وكانت نتيجه حتميه لتطبيق �الهد�ف 

�ملعتمده على موؤ�سر�ت �الد�ء ، �ذ كان ح�ساد �لعام مليئ باالجناز�ت �لتي حتققت نوجزها لكم على �لنحو �لتايل :-

اواًل البيانات املــالية : 
وتتمثل يف )�الير�د�ت ، �مل�سروفات ، �سايف �لربح ، �مليز�نيه �لعموميه ، �لتدفقات �لنقديه( نوجزها لكم على �لنحو �لتايل :-

 
اأ -  االإيرادات :

 حققت �ل�سركة �إجمايل �إير�د�ت خالل �لعام �ملايل 2008م مبلغ وقدرة )33,769( مليون ريـال ميني بن�سبة زيادة )44.74 %( 
عن �لعام �ملا�سي و�جلدول �لتايل يو�سح مقارنة حجم �الإير�د�ت لعامي )2007م ، 2008م( على م�ستوى �لبنود:-

ن�شبة الزياده2008م2007مالبيان )باآالف الرياالت(

32.02 %21,205,32527,994,598اإيرادات الن�شاط اجلاري

-8.29 %1,563,4411,433,870ايرادات املبيعــات

778.76 %360,6953,169,635العائد من االموال امل�شتثمره

480.54 %201,6621,170,729االإيرادات االأخرى

44.74 %23,331,12333,768,832اإجمـــــايل االإيرادات
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ب -  امل�شاريف : 
�إجمايل  من  �لت�سغيل  م�سروفــــات  مثلت  وقد  ريال  )17,882(مليون  مبلغ  2008م  عام  يف  �ل�سركة  م�سـاريف  �إجمايل  بلغ   

�إالير�د�ت ما ن�سبتة )52.95 %( يف �لعام 2008م.
و�جلدول �لتــايل يو�سح مقارنه تف�سيليه مل�سروفات �لت�سغيل لعامي ) 2007م ، 2008م ( على م�ستوى �لبنود:

2008م2007مالبيان )باآالف الرياالت(

1,513,0771,648,765تكلفة املبيعات

3,648,0084,409,191تكلفة اخلدمات ال�شادرة 

5,803,3236,883,445م�شاريف الت�شغيل

1,223,7742,280,387عمولة واأعباء املبيعات 

-413,484خم�ش�س هبوط اأ�شعار املخزون

419,4721,168,749خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها

650,0341,205,464امل�شاريف العمومية واالإدارية

280,227-م�شــاريف �شنوات �شابقه

20,2405,934م�شاريف اخرى

13,691,41217,882,162اإجمـــــايل امل�شاريف



15

معنا .. �إت�سالك �أ�سهل

ت -  �شايف الربح :
للعام  �ل�سركه  على  �مل�ستحقه  �لزكاة  وكانت  ريال  مليون   )15,887( و�لتوزيعات  �لزكاه  قبل  2008م  للعام  �ل�سنه  ربح  بلغ    
2008م مبلغ )629( مليون ريال كما بلغ �ملحول �إىل �الحتياطي �لقانوين ) 1,526( مليون ريال و�ملحول �ىل �الحتياطي 
�لعام )1,526( مليون ريال وتكون بذلك �الأرباح �ملقرتح توزيعها )�سايف �لربح( مبلغ )12,113( مليون ريال ، حيث حقق 

�ل�سهم �لو�حد ربحاً �سافيا وقدره )140( ريال ميني بن�سبه ربح قدرها 28 % من قيمة �ل�سهم.  
و�جلدول �لتــايل يو�سح مقارنه تف�سيليه ل�سايف �لربح للعامني 2007م ، 2008م على م�ستوى �لبنود :

ن�شبة الزياده2008م2007مالبيـــان )باآالف الرياالت(

64.80 %9,639,71115,886,670ربح ال�شنه قبل الزكاه والتوزيعات

260,470629,535الزكـــــاه

1,076,1281,525,713االحتيـــاطي القانوين

1,525,713-االحتياطي العام

84,413152,571مكافاأة االإدارة واملوظفني

47.37 %8,219,78012,113,360�شــايف الربح 

140 ريال  ريال 95ربح ال�شهم

28 %19 %ن�شبة الربح
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ث -   امليزانية العمومية :
 �ظهرت �ملوؤ�سر�ت �ملاليه �ن �جمايل �ملوجود�ت �أرتفعت يف نهاية �لعام 2008م �ىل ما يزيد عن )74( مليار ، )660( مليون ريال 
وقد ت�سمنت موجود�ت غري متد�وله مثل )�لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت وم�ساريع قيد �لتنفيذ ،  ...�لخ( وموجود�ت متد�وله 

)�ملخزون بعد �ملخ�س�سات ، �ملدينون �لتجاريون ، �ملبالغ �مل�ستحقه من �الطر�ف ذوي �لعالقه ، �الر�سده لدى �لبنوك(.
كما �ن حقوق �مللكية للم�ساهمني �رتفعت يف 31دي�سمرب 2008م �ىل ما يزيد عن )48( مليار مقارنه بالعام 2007م )45( 

مليار ريال. 
و�جلدول �لتايل يو�سح حتلياًل للموجود�ت وحقوق �مللكيه و�ملطلوبات لالعو�م )2007م ، 2008م ( كما يلي :-

2008م2007مالبيــان باأالف الرياالت

38,088,71537,734,508املوجودات الغري متداولة

27,547,95836,926,021املوجودات املتداولة

65,636,67374,660,529جمموع املوجودات

45,015,19848,018,402حقوق امللكية

20,621,47526,642,127املطلوبات املتداولة

65,636,67374,660,529اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

ريال520.26 ريالح�شة ال�شهم يف �شايف املوجودات  554.97
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ج -  التدفقات النقدية :
 تتمثل �لنقديه يف ) �حل�سابات �جلارية لدى �لبنوك و�ذون �خلز�نه وود�ئع لالجل و�لنقدية بال�سندوق ( و �جلدول �لتايل 

يو�سح �لتدفقات �لنقدية لل�سركة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م مقارنًة بالعام �ملا�سي 2007م على �لنحو �لتايل :-

ثانيًا : اجتماعــات جمل�س االداره :
 حر�س �ملجل�س على متابعة �سوؤون �ل�سركه وقد عقد خالل �لعام 2008م )�ستة ع�سر �جتماعاً( �تخذ خاللها �كرث من )80( 

قر�ر�ً يف كافة �الن�سطه �ملتعلقه بال�سركه كان �همها �لقر�ر�ت �لتاليه :-
              -  �عتماد �ملو�زنه �لتقديرية �جلارية و�لر�أ�سمالية للعام �ملايل 2008م.

              -  �أقر �ملجل�س نتائج توظيف )61( موظف يف خمتلف �لتخ�س�سات.
          -  �ملو�فقه على ��ستكمال �إجر�ء�ت �سر�ء وتوريد تو�سعة HLR �سنعاء وعدن مببلغ وقدره )510,462.20 $( )خم�سمائه 

وع�سره �لف و�ربعمائه و�ثنان و�ستون دوالر �مريكي وع�سرون �سنت.
              -  �ملو�فقة على �سر�ء وتوريد تو�سعة نظام �لـ IVR وجتهيز�ته )�سريفر�ت +كروت �ل�سوت( بح�سب �لتحليل �ملقدم من 

جلنة �لتحليل �لفني و�ملايل.
            -  �قر�ر  �لتقييم �لذي ت�سمن �لغاء �ستة وكالء مل يحققو� ن�سبة 50 درجة بح�سب معايري �لتقييم �لتي مت �قر�رها 

مع �لوكالء.
                     -   �ملو�فقة على �أ�ستكمال �إجر�ء�ت �لتعاقد على �لتو�سعة �ملقرتحة من �الد�ره �لتنفيذيه ومببلغ )11,234,679.19( دوالر.

               -  �ملـو�فقة على �لعر�س �ملقدم من �لهيئة�لعـامةللربيدو�لتوفري�لربيدي للقيـام بعمليةتوزيع �أربـاح �مل�ساهمني �الأفر�د 
للعام 2007م مقابل عمـولة ) 0.5 % (. 

                -  �ملو�فقة على نتائج �لتحليل �لفني و�ملايل للمناق�سه �ملحدوده لتوريد وتركيب وت�سغيل وحدة )BSC( وعدد )60( 
ومائتني  مليون  )ثالثه  فقط   )3,267,099.80( مببلغ  �ل�سينية  هو�وي  �سركة  على  باالإر�ساء  وذلك   )BTS( بث  حمطة 

و�سبعه و�ستون �لفاً وت�سعه وت�سعون دوالر �أمريكي وثمانون �سنت(. 

2008م2007مالبيــان باآالف الرياالت

7,800,68419,489,274التدفقات النقدية من اأن�شطة الت�شغيل

)3,021,981()2,806,761(التدفقات النقدية امل�شتخدمه يف اأالأن�شطةاال�شتثمارية

3,1408,101,414التدفقات النقدية امل�شتخدمةيف / من االأن�شطة التمويلية

13,421,72818,418,791النقديه و�شبه النقديه يف 1 يناير

18,418,79126,784,670النقدية و�شبة النقدية يف 31 دي�شمرب
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ثالثًا : توزيع ارباح امل�شاهمني :
 مت �إقر�ر توزيع �الرباح لعام 2007م  يف �إجتماع �جلمعية �لعامه �الأول �لذي �نعقد بتاريخ 2008/8/28م مببلغ �جمايل قدره 
)8,220( مليون ريال  وقد مت �لتوزيع للم�ساهمني من �ملو�طنني و�ملوظفني عرب مكاتب �لهيئه �لعامه للربيد وبد�أت عملية 
�ل�سرف للم�ساهمني من 2008/9/1م. وبالن�سبه للموؤ�س�سني و �مل�ساهمني من �ل�سركات مت �لتوزيع عن طريق حترير �سيكات 

من �ملركز �لرئي�سي لل�سركه.  
فيما متكنت �ل�سركه يف �لعام 2008م من حتقيق ربحاً �سافياً وقدره )12,113( مليون ريال بعد خ�سم �لزكاه و�الحتياطيات 

ومكافاأة �الد�ره و�ملوظفني كما تو�سحه �لقو�ئم �ملالية وتقرير مر�قب �حل�سابات �ملرفق.
  وعليه يقرتح �ملجل�س توزيع �رباحاً بقيمة )12,113( مليون ريال للعام 2008م ر��س مال �ل�سركه بو�قع )140( ريال لل�سهم 

�لو�حد وبن�سبه ) 28 % ( من قيمة �ل�سهم.
و �جلدول �لتايل يو�سح توزيع �رباح �مل�ساهمني للعام 2007م و�الرباح �لتي �سيتم توزيعها للعام 2008م  :

ومتثل �الرباح �ملوزعة خالل �لعامني 2007م ، 2008م ما ن�سبته 47 % من ر��س �ملال.

2008م2007معدد اال�شهماجلهه امل�شاهمــهم

االرباح املقرتح توزيعهااالرباح املوزعه

51,370,2444,880,173,1807,191,834,160املوؤ�ش�شة العامة لالت�شاالت ال�شلكية و الال�شلكية1

11,740,2881,115,327,3601,643,640,320امل�شاهمني من املواطنني واملوظفني 2

8,625,828819,453,6601,207,615,920ال�شركات اخلا�شة والبنوك3

3,896,020370,121,900545,442,800الهيئة العامة للتاأمينات و املعا�شات4

2,810,220266,970,900393,430,800املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االإجتماعية5

2,740,522260,349,590383,673,080�شندوق التقاعد وال�شمان االجتماعي لوزارة الدفاع6

1,872,980177,933,100262,217,200�شندوق التقاعد وال�شمان االإجتماعي لوزارة الداخلية7

2,467,898234,450,310345,505,720�شندوق التوفري الربيدي8

1,000,00095,000,000140,000,000املوؤ�ش�شة االإقت�شادية اليمنية9

000 12,113,360 86,524,0008,219,780,000االجمــــــايل



19

معنا .. �إت�سالك �أ�سهل

رابعًا : منو م�شرتكي مين موبايل : 
لل�سيا�سات �لناجحة �لتي تبنتها �ل�سركة خالل �لعام �ملن�سرم قفزت �لزيادة يف عدد �مل�سرتكني قفزًة كبرية حيث �نظم  نظر�ً 
�إىل عائلة مين موبايل )826,277( م�سرتكاً جديد�ً خالل �لعام وبالتايل  و�سل عدد م�سرتكي مين موبايل حتى نهاية �لعام 

�ملن�سرم 2008م )2,071,997( م�سرتًك مبعدل منو عن �لعام �ملا�سي 2007م بلغ )66.33 %(.
و�جلدول �لتايل يو�سح منو �عد�د �مل�سرتكني من بد�ية �لتد�سني وحتى نهاية �لعام 2008م :

اجمايل عدد امل�شرتكنيمبيعات  االرقـام خالل ال�شنهالبيــان

38,21638,216) �شبتمرب – دي�شمرب( 2004م

2005272,974311,190م

2006444,231755,421م

2007490,2991,245,720م

2008826,2772,071,997م

2,071,9972,071,997االإجـمـــــايل العام



20

معنا .. �إت�سالك �أ�سهل

خام�شًا : االن�شطه والفعاليات الت�شويقية :
   يعترب �لت�سويق من �هم عنا�سر جناح �ل�سركه وقد قام �ملجل�س باقر�ر �خلطه �لت�سويقية للعام 2008م بعد در��ستها و�عتماد 
وحتققت  �ملنا�سبه  �وقاتها  يف  �العالنية  و�حلمالت  �لرتويجية  �لعرو�س  �نز�ل  �ىل  �دى  مما  م�سبقاً  لها  �لتقديرية  �لتكلفه 

�الهد�ف �لت�سويقية لعام 2008م ب�سكل متميز عن �العو�م �ل�سابقه.
و��سافه �ىل �خلدمات �ل�سابقه �لتي قدمتها �ل�سركة فقد مت تد�سني خدمات جديده لتن�سيط �ملبيعات منها على �سبيل �ملثال 

بي. �ت�سل  خدمة   •
م�سبق. دفع  �إىل  م�سبق  دفع  من  �لر�سيد  حتويل  خدمة   •

�ل�سوتي. �لربيد  خدمة  ت�سغيل   •
.) IVR و  SMS ( خدمة جديدة )85( �إ�سافة  عنه  نتج  جدد  خدمات  مزودي  �إدخال   •

CDMA بغر�س توفري خدمة �لتجو�ل �لدويل  �لـ  م�سغلي  بع�س  مع  بالتجارب  �لبدء  و  �لعقود  بع�س  �إبر�م   •
 . CDMA بني �سبكة مين موبايل و م�سغلي �لـ              

�شاد�شًا : التغطيه ال�شامله :
�ملحطات يف خمتلف  تنفيذ عدد من  و  �إجناز  �ل�سبكه من خالل  وتو�سيع  2008م حت�سني  �لعام  �ل�سركه خالل  ��ستطاعت     
لتحقيق  �لالزمه  و�مل�سوحات  �لتعديالت   لعمل  �ل�سبكه  حت�سني  ملهند�سي  �مل�ستمر  �مليد�ين  �لنزول  �ىل  باال�سافه  �ملحافظات 
�لتغطية �ل�ساملة ملعظم �لتجمعات �ل�سكانية و�أو�سلت �لتغطية �إىل مناطق نائية جد�ً و �لتي ال تتوفر فيها �ي نوع من خدمات 

�الت�ساالت عد�  مين موبايل. 
جدد  م�سرتكني  ال�ستيعاب  �النظمه  وحتديث  �ل�سبكة  لتو�سعة  �ساملة  حزمة  �ل�سبكه  قلب  يف  �مل�ستقبلية  �لتو�سعه  و�ستكون     

وتو�سيع نطاق �لتغطية و�إدخال خدمات جديدة ينفرد بها نظام مين موبايل. 

�شابعًا : م�شاريع التو�شعه املنفذه خالل العام 2008م : 
ومن �هم م�ساريع �لتو�سعه �ملنفذه خالل �لعام 2008م :-

تو�سعة �ل�سبكه �لرئي�سيه ليمن موبايل من �سنرت�الت ووحد�ت �سجالت �مل�سرتكني ونظام �لفوتره و�ل�سبكه �لذكيه  -1
               و�النظمه �لرئي�سيه �الخرى .

تو�سعة حمطات �لبث الكرث من 200 حمطه.  -2
تركيب عددمن �ملحطات مع ملحقاتها يف خمتلف حمافظات �جلمهورية.  -3

�ملبا�سره يف ��ستكمال تركيب وجتهيز�العد�د لت�سغيل �لنظام �ملايل و�الد�ري �جلديد )�ور�كل(.  -4
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ثامنًا : اللجان املكلفه من املجل�س :
 �سكل �ملجل�س �لعديد من �للجان �لتنفيذيه وكلف جمموعة من �ع�سائه يف جلان �إ�سر�فية الجناز �لق�سايا �لهامة �لتي ��ستدعت تدخل

�ملجل�س من �أهمها :
1-  �للجان �لتي كلفت من �ملجل�س يف �لعام 2008م و�نتهت من مهامها:- 

               -  جلنة �عد�د خارطة �حل�سابات لتطبيقها يف �لنظام �ملايل )�ور�كل(.
               -  جلنة در��سة وتقييم دليل خدمات �مل�ساهمني.

               -  جلنة �عد�د خطة �لتو�سعه �مل�ستقبلية.
2-  �للجان �لتي كلفت من �ملجل�س يف �لعام 2008م وما ز�لت م�ستمره يف مهامها :- 

               -  جلنة �لدور و�لت�سليم ال�سول �ل�سركه لتنفيذ �ملرحله �لثالثه.
               -  جلنة حتديث �لهيكل �لتنظيمي لل�سركه.
               -  جلنة حتليل وحتديث �لالئحه �الد�رية.

تا�شعًا : ا�شهامات ال�شركه يف خدمة املجتمع :
 قدمت �ل�سركة �لعديد من �ال�سهامات يف خدمة و دعم �ملجتمع من خالل �لعديد من �الن�سطه و�لفعاليات �خلرييه و�الجتماعيه ومن �همها 

ما يلي :-
1-       تقدمي تربعات لفعاليات جمعيات وموؤ�س�سات خريية وتنمويه �كرث من )120( رعاية مببلغ يزيد عن )15( مليون ريال.

2-       رعاية فعاليات دينية وثقافيه عدد )3( فعاليات.
3-       رعاية �كرث من )7( مهرجانات يف خمتلف �ملحافظات.

4-       رعاية �ن�سطه وفعاليات ريا�سية �كرث من  )16( ن�ساط وفعاليه.
5-       رعاية موؤمتر�ت وندو�ت عديده.

6-       دعم �ملناطق �ملت�سرره من �ل�سيول ودعم جمعية �ل�سرطان وبع�س دور �لعجزه يف �ملحافظات مبا يزيد عن ت�سعون مليون ريال.

عا�شرًا : التوجهات والروؤية امل�شتقبلية : 
�ستقوم �ل�سركة بالعديد من �لتوجهات �مل�ستقبلية ومن �همها ما يلي :-

�ل�سركه ن�ساط  مع  يتنا�سب  و�ملتطوره  �حلديثه  �لتجهيز�ت  باحدث  �سنعاء  �لعا�سمه  و�سط  لل�سركة  رئي�سي  مركز  مبنى  متلك   •
               وتو�سعاته �مل�ستقبليه.

.) عدن   ، )�المانه  يف  �لتجهيز�ت  من  عايل  م�ستوى  على  م�سرتكني  خدمات  مكاتب  فتح   •
و�الد�ريه. �لتنظيمية  لو�ئحها  يف  �مل�ستقبلية  �لطموحات  يلبي  مبا  �ل�سركة  هيكل  تطوير   •

عالياً. تاهياًل  وموؤهله  متخ�س�سه  بكو�در  �لتنفيذية  �الد�ره  رفد   •
)98( حمطه لتعزيز �لتغطيه يف �ملناطق �لتي مل ت�سلها �خلدمه. وت�سغيل  تركيب  ��ستكمال   •

و�لفرعيه. �لرئي�سية  �لتحكم  �نظمة  وتو�سعة  حت�سني   •
و�ملخزنية.  و�الد�رية  �ملالية  للعمليات  �ور�كل  نظام  ت�سغيل   •
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وعليه ناأمل اأن نكون قد وفقنا يف عر�س االأداء واملوؤ�شرات عن ن�شاط ال�شركة خالل العام املايل2008م.
وعلية تكرمو باملوافقة على االأتي :

�أواًل :     �لت�سديق على �لقو�ئم �ملالية لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31دي�سمرب 2008م وتقرير مدقق 
              �حل�سابات وتقرير جمل�س �الد�رة.

ثانياً:    �ملو�فقة على توزيع �الأرباح بح�سب �قرت�ح جمل�س �الإد�رة.
ثالثاً:    �إبر�ء ذمة رئي�س و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة عن كل ما يتعلق باأد�ئهم عن �ل�سنة �ملذكورة .

ر�بعاً:    تفوي�س جمل�س �الإد�رة بالتربع يف حدود ما ين�س علية �لقانون.
خام�ساً: �إبر�ء ذمة مدققي �حل�سابات عن �ل�سنة �ملذكورة.

�ساد�ساً: تفوي�س جمل�س �الإد�رة بتعيني حما�سب قانوين للعام �ملايل 2009م وحتديد �تعابة.

                                                                             وتقبلو� خال�س حتياتنا ،،،



شركة يمن موبايل للهاتف النقال )ش م ي(
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2007م2008ماالإيرادات

األف ريال مينياألف ريال مينياإي�شاح

1927,994,59821,205,325اإيرادات الن�شاط اجلاري

201,433,8701,563,441املبيعات

)1,223,774()2,280,387(عمولة واأعباء املبيعات واإيرادات الن�شاط اجلاري

27,148,08121,544,992اإجمايل االإيرادات

11,546,3069,077,354اأرباح الت�شغيل

273,169,635360,695العائد من االأموال امل�شتثمرة

281,170729201,662االإيرادات االأخرى

ربح ال�شنة قبل الزكاة و�شريبة االأرباح التجارية 
وال�شناعية

15,886,6709,639,711

)260,470()629,535(29الزكاة

--30خم�ش�س �شريبة االأرباح التجارية وال�شناعية لل�شنة

15,257,1359,379,241ربح ال�شنة 

108.40 ريال يمني176.33 ريال يمني31الربح االأ�شا�شي لل�شهم

امل�شاريف

211,648,7651,513,077تكلفة املبيعات

224,409,1913,648,008تكلفة اخلدمات ال�شادرة

236,883,4455,803,323م�شاريف الت�شغيل

413,484-خم�ش�س هبوط اأ�شعار املخزون

241,168,749419,472خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها

251,205,464650,034امل�شاريف العمومية واالإدارية

-26280,227م�شاريف ال�شنوات ال�شابقة

5,93420,240امل�شاريف االأخرى

15,601,77512,467,638اإجمايل امل�شاريف

ت�ضكل االإي�ضاحات من 1 اإىل 34 جزءًا ال يتجزاأ من هذه البيانات املالية.

بيان �لدخل
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م
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االإجمايلاالأرباح املحتجزةاالحتياطي العام االحتياطي القانويناالحتياطي الراأ�شمايلراأ�س املال 

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالر�شيد يف 31 دي�شمرب 2006م

43,937,010--43,262,000536,806138,204الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2006م

9,379,2419,379,241-___ربح ال�شنة

-)937,924(-937,924__املحول اإىل االحتياطي القانوين

)8,219,780()8,219,780(-___توزيعات االأرباح املقرتحة

)84,413()84,413(-مكافاأة االإدارة واملوظفني

3,140_-_3,140_ر�شوم االإ�شدار امل�شتلمة 

137,12445,015,198-43,262,000539,9461,076,128الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2007م

15,257,13515,257,135-___ربح ال�شنة

-)1,525,713(-1,525,713__املحول اإىل االحتياطي القانوين

-)1,525,713(1,525,713---املحول اإىل االحتياطي العام 

)12,113,360()12,113,360(-___توزيعات االأرباح املقرتحة

)152,571()152,571(----مكافاأة االإدارة واملوظفني

12,000_-_12,000_ر�شوم االإ�شدار امل�شتلمة 

43,262,000551,9462,601,8411,525,71376,90248,018,402الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2008م

بيان �لتغري�ت يف حقوق �مللكية
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م

ت�ضكل االإي�ضاحات من 1 اإىل 34 جزءًا ال يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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1-  التاأ�شي�س والن�شاط 
مت تد�سني خدمة مين موبايل للهاتف �لنقال كن�ساط تابع للموؤ�س�سة �لعامة لالت�ساالت �ل�سلكية و�لال�سلكية يف 22 �سبتمرب 2004م من قبل �ملوؤ�س�سة 
عامة  م�ساهمة مينية  �سركة  �إىل  �لنقال  للهاتف  �إجر�ء�ت حتويل مين موبايل  بد�أت  2006م  يوليو   20 ويف  و�لال�سلكية  �ل�سلكية  �لعامة لالت�ساالت 

مبوجب قانون �ل�سركات �لتجارية �ليمني رقم )22( ل�سنة 1997م وتعديالته، وقر�ري جمل�س �لوزر�ء رقم )97( و )287( ل�سنة 2006م. 
ويف 10 فرب�ير 2007م مت �إ�سهار مين موبايل ك�سركة م�ساهمة عامة مبوجب قر�ر وزير �ل�سناعة و�لتجارة رقم )50( ل�سنة 2007م و�لذي مبوجبه مت 

منح �لرتخي�س بتاأ�سي�س �سركة مين موبايل للهاتف �لنقال )�سركة م�ساهمة مينية عامة(.
قدمت �ملوؤ�س�سة �لعامة لالت�ساالت �ل�سلكية و�لال�سلكية جميع �ملوجود�ت �ملكونة لر�أ�س مال �ل�سركة كما يف 31 يوليو 2006م، و��سرتى �ملوؤ�س�سون ن�سبة 

17.10 % من ر�أ�س �ملال مبوجب عقود بيع من قبل �ملوؤ�س�سة �لعامة لالت�ساالت �ل�سلكية و�لال�سلكية للموؤ�س�سني. 
و�عتبار�ً من 1 يناير 2007م �أ�سبحت ن�سب �مل�ساهمني يف �ل�سركة على �لنحو �الآتي:

59.37 % للموؤ�س�سة �لعامة لالت�ساالت �ل�سلكية و�لال�سلكية؛  •
17.09 % لبقية �ملوؤ�س�سني؛  •

23.54 % للمو�طنني و�ل�سركات و�ملوظفني.  •
�لعامة  �الإد�رة  تقع  �ليمنية.   د�خل �جلمهورية  �لنقال  �لهاتف  �ت�ساالت وتقدمي خدمات  و�سبكات  لل�سركة هو �متالك حمطات  �الأ�سا�سي  �لن�ساط  �إن 

لل�سركة يف �سارع �لتلفزيون،  �س. ب: رقم )737(، �سنعاء، �جلمهورية �ليمنية.
�سادق جمل�س �الإد�رة يف جل�سته �ملنعقدة بتاريخ 28 �أبريل 2009م على هذه �لبيانات �ملالية وتقرر عر�سها على �جلمعية �لعمومية للم�ساهمني �ملقرر 

عقدها بتاريخ 20 مايو 2009م للم�سادقة عليها. 

1-  ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة
�ملالية  �لبيانات  �إعد�د  �أ�سا�س   1-2

�أعدت هذه �لبيانات �ملالية على �أ�سا�س �لتكلفة �لتاريخية، با�ستثناء �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية �ملحتفظ بها بالقيمة �لعادلة عرب �لربح �أو �خل�سارة 
و�لتي مت قيا�سها بالقيمة �لعادلة.  تعر�س �لبيانات �ملالية بالريال �ليمني وتظهر كل �لقيم مقربة الأقرب �ألف ريال ميني �إال �إذ� �أ�سري �إىل خالف ذلك.

بيان �اللتز�م
تعد �لبيانات �ملالية على �أ�سا�س �ال�ستمر�رية طبقاً ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية �ملقرة من جمل�س معايري �ملحا�سبة �لدولية �ل�سارية �ملفعول كما يف 
31 دي�سمرب 2008م وتف�سري�ت �للجنة �لد�ئمة لتف�سري معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �لتابعة للمجل�س �ل�سارية �ملفعول كما يف 31 دي�سمرب 2008م، 

ومتطلبات �لقو�نني و�للو�ئح �ملحلية �حلالية �ل�سائدة.

�أ(  �ملعايري و�لتف�سري�ت و�جبة �لتطبيق ومل تطبق م�سبقاً يف �لعام �ملا�سي: 
الإعد�د هذه �لبيانات �ملالية، �أ�سبحت �ملعايري و�لتف�سري�ت �جلديدة �لتالية و�جبة �لتطبيق ومل تكن مطبقة م�سبقاً يف �لعام �ملا�سي:

)39(: �الأدو�ت �ملالية: �العرت�ف و�لقيا�س ومعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )7(: �الأدو�ت �ملالية- �الإف�ساحات "�إعادة ت�سنيف  رقم  �لدويل  �ملحا�سبة  • معيار 
�ملوجود�ت �ملالية" )�ملعدل يف �سنة 2008م (، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يوليو 2008م؛

)12(: ترتيبات �متياز تقدمي �خلدمات، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يناير 2008م؛ رقم  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  معايري  جلنة  • تف�سري 
)13(: بر�مج والء �لعمالء، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يوليو 2008م؛ رقم  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  معايري  جلنة  • تف�سري 

)14(: معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم )19(: حدود �ملوجود�ت �لنا�سئة من منافع �ملوظفني، و�حلد �الأدنى  رقم  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  معايري  جلنة  • تف�سري 
ملتطلبات �لتمويل وتفاعلهما، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يناير 2008م؛

)16(: حماية �سايف �ال�ستثمار يف عمليات �أجنبية، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 �أكتوبر 2008م. رقم  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  معايري  جلنة  • تف�سري 

�الإي�ساحات حول �لبيانات �ملالية
2008م دي�سمرب   31
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ب(  �ملعايري و�لتف�سري�ت �ل�سادرة لكن غري �سارية �ملفعول، بعد:
لتجنب �اللتبا�س، فاإن �ملعايري و�لتف�سري�ت �لتالية �لتي �سدرت عن جمل�س معايري �ملحا�سبة �لدولية قبل 31 دي�سمرب 2008م ولي�ست �سارية 

�ملفعول، بعد، مل ي�سبق تطبيقها من قبل:  
)8(: �لقطاعات �لت�سغيلية، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يناير 2009م؛ رقم  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  • معيار 

)1(: عر�س �لبيانات �ملالية )�ملعدل يف 2007م(، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يناير 2009م؛ رقم  �لدويل  �ملحا�سبة  • معيار 
)23(: تكاليف �القرت��س )�ملعدل يف �سنة 2007م(، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يناير 2009م؛ رقم  �لدويل  �ملحا�سبة  • معيار 

يوليو   1 من  �بتد�ًء  �ملفعول  �ل�ساري  2008م(،  �سنة  يف  )�ملعدل  و�ملنف�سلة  �ملجمعة  �ملالية  �لبيانات   :)27( رقم  �لدويل  �ملحا�سبة  معيار   •
2009م؛

)32(: �الأدو�ت �ملالية:�لعر�س ومعيار �ملحا�سبة �لدويل رقم )1(، عر�س �لبيانات �ملالية )�ملعدل يف �سنة 2008م(،  رقم  �لدويل  �ملحا�سبة  • معيار 
�ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يناير 2009م؛

)39(: �الأدو�ت �ملالية: �العرت�ف و�لقيا�س )�ملعدل �سنة 2008م(، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يوليو 2009م؛ رقم  �لدويل  �ملحا�سبة  • معيار 
)1(: �لتبني الأول مرة ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية ومعيار �ملحا�سبة �لدويل رقم )27(، �لبيانات �ملالية  رقم  �لدويل  �ملالية  �لتقارير  • معيار 

�ملجمعة و�ملنف�سلة، )�ملعدل �سنة 2008م(، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يناير 2009م؛
)2(: �لدفع �لقائم على �الأ�سهم، )�ملعدل يف �سنة 2008م(، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يناير  رقم  �ملالية  �لتقارير  الإعد�د  �لدويل  • �ملعيار 

2009م؛
)3(: �ندماج �لعمل، )�ملعدل يف �سنة 2008م(، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يناير 2009م؛ رقم  �لدويل  �ملالية  �لتقارير  • معيار 

2008م(؛ عام  يف  �مل�سدرة  �ملعايري  من  لعدد  )�لتعديالت  �ل�سنوية  للتح�سينات  �لدولية  �ملحا�سبة  معاير  جلنة  • م�سروع 
)15(: �تفاقيات �إن�ساء �لعقار�ت، �ل�ساري �ملفعول �بتد�ًء من 1 يناير 2009م؛ رقم  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  معايري  جلنة  • تف�سري 

يوليو   1 �بتد�ًء من  �ملفعول  �ل�ساري  �لنقدية للمالك،  �ملوجود�ت غري  توزيع   :)17( رقم  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  معايري  جلنة  تف�سري   •
2009م.

ال تتوقع �إد�رة �ل�سركة �أن ينتج عن تطبيق هذه �ملعايري/ �لتف�سري�ت �أثر جوهري على �ملبالغ و�الإف�ساحات خالل �لفرتة �ملالية مو�سع �لتقرير 
�لتي �ستطبق فيها.

2-  اندماج االأعمال 
مت هيكلة ملكية �ل�سركة يف �سنة 2006م.  ت�سمنت هيكلة ملكية �ل�سركة �إعادة تقييم جميع �ملوجود�ت و�ملطلوبات بتاريخ حمدد للو�سول �إىل 
تكلفة �ل�سركة.  مت �سد�د قيمة �لتكلفة �إىل �ملوؤ�س�سة �لعامة لالت�ساالت �ل�سلكية و�لال�سلكية عن طريق �أ�سهم حقوق �مللكية يف �ل�سركة.  يدخل 
هذ� �لتحويل جلميع �ملوجود�ت و�إ�سد�ر �الأ�سهم �سمن تعريف �ندماج �الأعمال وفق معيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم )3(.  ��ستخدمت طريقة 

�ل�سر�ء �ملحا�سبية جلميع �أعمال �ل�سركة كما هو معرف يف معيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم )3(: �ندماج �الأعمال.
ونتيجة لتطبيق طريقة �ل�سر�ء �ملحا�سبية، فقد مت �العرت�ف �ملبدئي بال�سهرة كاأ�سل ميثل، يف تاريخ �المتالك، فائ�س �لقيمة �لعادلة ملبلغ 

�ل�سر�ء م�سافاً �إليه �لتكلفة �ملبا�سرة لالمتالك على �سايف �لقيم �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملحددة و�ملحتملة لل�سركة �لتابعة.
ويف �حلاالت �لتي يتم فيها تقدير �لقيمة �لعادلة على �أ�سا�س موؤقت، فاإنه يتم �إكمال عملية �لتقييم خالل 12 �سهر�ً من تاريخ �المتالك مع 

�إجر�ء تعديالت على قيمة �ل�سهرة لتعك�س �أية تغيري�ت قد حت�سل الحقاً.

)تتمة( �لهامة  �ملحا�سبية  �ل�سيا�سات    2
)تتمة( �ملالية  �لبيانات  �إعد�د  �أ�سا�س   1-2
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وبعد �العرت�ف �الأويل، تكون �لقيمة �لدفرتية لل�سهرة هي �سعر �لتكلفة ناق�سة خ�سائر �نخفا�س �لقيمة �ملرت�كمة.  يتم فح�س �ل�سهرة ملعرفة 
�نخفا�س �لقيمة �سنوياً �أو لفرت�ت �أقل �إذ� كانت �الأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف ت�سري �إىل �حتمال وجود �نخفا�س يف �لقيمة. تقوم �ل�سركة يف 

تاريخ �إعد�د كل ميز�نية عمومية، بفح�س ما �إذ� كانت هناك موؤ�سر�ت النخفا�س قيمة �ل�سهرة.

الهامة املحا�شبية  التقديرات    3-2
يتطلب �إعد�د �لبيانات �ملالية من �الإد�رة �لقيام بعمل تعديالت وتقدير�ت و�فرت��سات توؤثر على تطبيق �ل�سيا�سات ومبالغ �ملوجود�ت و�ملطلوبات 
�ملالية �ملعلنة يف تاريخ �لبيانات �ملالية ومبالغ �الإير�د�ت و�مل�سروفات �ملعلنة خالل �لفرتة �ملالية مو�سع �لتقرير.  ت�ستند �لتقدير�ت و�الفرت��سات 
�مل�ساحبة على خربة �ل�سركة �ل�سابقة وعو�مل �أخرى متعددة تعتقد �ل�سركة �أنها معقولة يف ظل �لظروف �ل�سائدة و�لتي ت�سكل نتائجها �أ�سا�س 
�الأحكام �لتي ي�سدرها ب�ساأن قيم �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لتي قد ال تكون ظاهرة من م�سادر �أخرى، لذلك قد تختلف �لنتائج �لفعلية عن تلك 

�لتقدير�ت.
تتم مر�جعة �لتقدير�ت و�الفرت��سات ب�سكل دوري ويعرتف بالتعديالت على �لتقدير�ت �ملحا�سبية يف �لفرتة �لتي يتم فيها تعديل �لتقدير 
�لتعديل يوؤثر على كل من �لفرت�ت �حلالية  �إذ� كان  �مل�ستقبلية  �لتعديل و�لفرت�ت  �أو يف فرتة  �لتعديل يوؤثر فقط على تلك �لفرتة  �إذ� كان 

و�مل�ستقبلية.
تقدير�ت �الإد�رة

كما يف تاريخ �مليز�نية �لعمومية �أجرت �الإد�رة، ب�سكل رئي�سي، �لقر�ر�ت �لرئي�سية و�لتقدير�ت و�الفرت��سات �لتالية �لتي لها تاأثري هام على 
�ملبالغ �ملعرتف بها يف �لبيانات �ملالية:

�أ(   خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها
يرتبط حتديد �إمكانية حت�سيل �ملديونيات من �لعمالء من عدمه مبعرفة ما �إذ� كان يوجد دليل مو�سوعي لعدم �إمكانية �لتح�سيل. يتم �سطب 
�لديون �لرديئة بعد حتديدها كاًل على حدة.  باالإ�سافة �إىل ذلك، يجرى تقييم �إجمايل للمدينني �لتجاريني لفح�س �نخفا�س �لقيمة و�لذي 

يتطلب �تخاذ قر�ر مهم.
ب(   فح�س �نخفا�س قيمة �ملوجود�ت

يتطلب حتليل �نخفا�س �ل�سهرة و�ملوجود�ت �مللمو�سة �الأخرى تقدير �لقيمة يف ��ستخد�م �الأ�سل.  يتطلب تقدير �لقيمة يف ��ستخد�م �الأ�سل �أن 
تقوم �ل�سركة بتقدير �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية من �الأ�سل وعلية �تخاذ قر�ر مهم.

الهامة املحا�شبية  ال�شيا�شات  ملخ�س   4-2
طبقت �الإد�رة �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لتالية و�لتي تلتزم مبعايري �لتقارير �ملالية �لدولية، على �أ�سا�س ثابت، يف معاجلة �لبنود �لتي تعترب مادية 

فيما يتعلق بالبيانات �ملالية لل�سركة:
�لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت

تعر�س �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت يف �لبيانات �ملالية ب�سعر �لتكلفة ناق�سًة مبلغ �ال�ستهالك �ملرت�كم، و�أية خ�سائر النخفا�س �لقيمة.  ت�ستمل 
�لتكلفة على ثمن �ل�سر�ء و�مل�سروفات ذ�ت �لعالقة.  ويف �حلاالت �لتي تزيد فيها �لقيمة �لدفرتية عن �لقيمة �ملمكن ��سرتد�دها، يتم خف�س 
تلك �ملوجود�ت �إىل �لقيمة �ملمكن ��سرتد�دها.  يتم ر�سملة �مل�سروفات �ملتكبدة ال�ستبد�ل مكون الأحد بنود �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت و�لذي 
يوجد له ح�ساب منفرد، مبا فيها �مل�ساريف �لكبرية لعمليات �لفح�س و�ل�سيانة.  يتم ر�سملة �مل�ساريف �لالحقة  فقط عندما تزيد من �ملنافع 
�القت�سادية �مل�ستقبلية �ملوجودة يف بند �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت وميكن قيا�سها بدقة معقولة.  يتم �العرت�ف بجميع �مل�سروفات �الأخرى يف 

بيان �لدخل كم�سروف عند تكبده.

 

)تتمة( �لهامة  �ملحا�سبية  �ل�سيا�سات    2
)تتمة( �الأعمال   �ندماج   2-2
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�ال�ستهالك
يتم �حت�ساب �ال�ستهالك لكافة �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت مبعدالت حتت�سب ل�سطب �سعر �لتكلفة ناق�سة �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د �ملقدرة بناء 
على �الأ�سعار �ل�سائدة يف تاريخ �المتالك لكل �أ�سل على مدى عمره �الإنتاجي با�ستخد�م طريقة �لق�سط �لثابت. ال يتم خ�سم �لتدفقات �لنقدية 

�ملتوقعة م�ستقباًل �إىل قيمها �حلالية يف حتديد �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د لبنود �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت.
�إن �الأعمار �الإنتاجية �ملقدرة الحت�ساب ��ستهالك �ملوجود�ت هي كما يلي:

�سنة  50-11 للمحطات       �ملباين   •
�سنة  11-10 و�الأجهزة   �ملعد�ت   •

�سنو�ت  5 �ل�سيار�ت                   •
�سنو�ت  10-5 �ملكتبية  و�ملعد�ت  �الأثاث   •

�سنو�ت  4 �الإعالنية  �للوحات   •
�نخفا�س قيمة �ل�سهرة

كما مت بيانه يف �لبند )2-2( فيما �سبق يتم قيا�س �ل�سهرة مبدئياً ب�سعر �لتكلفة. بعد �العرت�ف ��ملبدئى يتم قيا�س �ل�سهرة �ملكت�سبة يف �ندماج 
�الأعمال ب�سعر �لتكلفة ناق�سًة �أية خ�سائر مرت�كمة النخفا�س �لقيمة.  ال يتم �إطفاء �ل�سهرة.

 ب�سرف �لنظر �إن كانت هناك موؤ�سر�ت النخفا�س �لقيمة، فاإنه يتم فح�س �ل�سهرة النخفا�س �لقيمة، علي �الأقل �سنوياً. ال يتم عك�س �نخفا�س 
قيمة �ل�سهرة، يف �أي ظرف.

�ملخزون
�مل�ساريف  �أقل.  متثل �لتكلفة ثمن �ل�سر�ء ز�ئد�ً  �أيهما  �أو �سايف �لقيمة �ملتوقع حتقيقها،  يدرج �ملخزون يف �مليز�نية �لعمومية ب�سعر �لتكلفة 
�ملتكبدة حتى و�سول �لب�ساعة �إىل موقعها �حلايل.  يتم قيا�س �لتكلفة  على �أ�سا�س �ملتو�سط �لرتجيحي.  ميثل �سايف �لقيمة �ملمكن حتقيقها 

�سعر �لبيع �ملقدر ناق�ساً �أي م�سروفات بيع.
يجنب خم�س�س لقاء �ملو�د �ملتقادمة و�لبطيئة �حلركة ��ستناد� �إىل ��ستخد�ماتها �مل�ستقبلية �ملتوقعة و�سايف �لقيمة �ملمكن حتقيقها هي �سعر 

�لبيع �ملقدر يف �ل�سياق �العتيادي للن�ساط ناق�ساً �أي م�ساريف متوقع تكبدها الإمتام عملية �لبيع �أو ��ستبعادها بالتخل�س منها.

املوجودات املالية
�أ(   �العرت�ف �الأويل و�لقيا�س:

تعرتف �ل�سركة باملوجود�ت �ملالية يف ميز�نيتها �لعمومية عندما، وفقط عندما، ت�سبح �ل�سركة طرفاً يف �أحكام تعاقدية لالأد�ة �ملالية.  يتم يف 
�العرت�ف �الأويل، �العرت�ف بجميع �ملوجود�ت �ملالية، بالقيمة �لعادلة و�لتي متثل يف �لعادة �سعر �ملعاملة.

ب(   �لقيا�س �لالحق:
يعتمد �لقيا�س �لالحق للموجود�ت �ملالية على �لطريقة �لتي �تبعت يف �العرت�ف �الأويل.  ي�سف معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم )39( �لت�سنيفات 

�ملختلفة للموجود�ت �ملالية يف و�حد من �لفئات �الأربعة �لتالية:
وجه  على  ُت�سرتى،  عندما  �لفئة  هذه  �سمن  �ملوجود�ت  ت�سنف  و�خل�سائر(:  )�الأرباح  �لدخل  بيان  عرب  �لعادلة  بالقيمة  �ملالية  •  �ملوجود�ت 
�أ�سا�سي، لغر�س �لبيع �أو �إعادة �ل�سر�ء على �ملدى �لقريب �أي �أنها موجود�ت لغر�س �ملتاجرة �أو �أنها م�ستقات مالية.  تدرج جميع �لتغري�ت يف 

�لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملقيمة بالقيمة �لعادلة عرب ح�ساب �الأرباح و�خل�سائر يف بيان �لدخل عند تكبدها.
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م مل يكن لدى �ل�سركة �أية موجود�ت مالية م�سنفة يف هذه �لفئة.  

)تتمة( �لهامة  �ملحا�سبية  �ل�سيا�سات    2
)تتمة( �لهامة  �ملحا�سبية  �ل�سيا�سات  ملخ�س   4-2
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�أ�سعار  لها  توجد  وال  للتحديد  قابلة  �أو  ثابتة  �سد�د  بفرت�ت  مالية  موجود�ت  م�ستقات  و�ملدينون  �لقرو�س  لي�ست  و�ملدينون:  •  �لقرو�س 
يف �سوق ن�سط، لذلك ال ميكن �أن ت�سنف حتت هذه �لفئة �ملوجود�ت �لتي ترغب �ل�سركة يف بيعها يف �حلال �أو يف �لقريب �لعاجل.  تقيم هذه 
�ملوجود�ت ب�سعر �لتكلفة ناق�سًة �أي �نخفا�س لقاء �نخفا�س �لقيمة �أو عدم �لتح�سل.  تدرج هذه �ملوجود�ت يف �لبيانات �ملالية ب�سعر �لتكلفة 

ناق�سة �أية نق�س �أو ��سمحالل يف �لقيمة �أو يف عدم حت�سيلها.  يتم �العرت�ف مببلغ �خل�سارة يف بيان �لدخل.
للفاتورة  �الأ�سلي  باملبلغ  �لتجاريون  �ملدينون  �لفئة.  يظهر  �الأخرى �سمن هذه  �ملدينة  �لتجاريون و�الأر�سدة  �ملدينون  ب�سورة عامة، ي�سنف 
ناق�ساً �ملخ�س�سات �ملجنبة لقاء �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها.  يتم تقدير �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها عندما ال يكون حت�سيلها حمتماًل ويتم 

�سطب  �لديون �لرديئة عند عدم جدوى �الإجر�ء�ت �ملتخذة لتح�سيلها .
ل�سد�دها  للتحديد  قابلة  �أو  ثابتة  بتو�ريخ  مالية  غري  م�ستقات  �ملوجود�ت  هذه  �ال�ستحقاق:  تاريخ  حتى  بها  �ملحتفظ  �ملالية  •  �ملوجود�ت 

�أو تاريخ ��ستحقاق حمدد ولدى �ملن�ساأة نية وقدرة قوية على �الحتفاظ بها حتى تاريخ �ال�ستحقاق.
لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف31 دي�سمرب 2008م مل يكن لدى �ل�سركة �أية موجود�ت مالية م�سنفة يف هذه �لفئة.

بها  �الأويل  �العرت�ف  عند  للبيع  متوفرة  �أنها  على  ت�سنف  مالية  غري  م�ستقات  �ملوجود�ت  هذه  تعترب  للبيع:  �ملتوفرة  �ملالية  •  �ملوجود�ت 
�أو �أنها مل ت�سنف �سمن �أي من �لفئات �لثالثة �ل�سابقة.  تدرج هذه �ملوجود�ت يف �لبيانات �ملالية بقيمتها �لعادلة، ويتم �العرت�ف بالتغري�ت 
يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع مبا�سرة �سمن حقوق �مللكية �إىل �أن يتم بيعها �أو تنخف�س قيمها، وحينئذ يتم �إدر�ج �أية �أرباح 

�أو خ�سائر جممعة �سبق �العرت�ف بها �سمن حقوق �مللكية، يف بيان �لدخل.
لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف31 دي�سمرب 2008م مل يكن لدى �ل�سركة �أية موجود�ت مالية م�سنفة يف هذه �لفئة.

النقدية و�شبه النقدية
 تت�سمن �لنقدية و�سبه �لنقدية �الأر�سدة �لبنكية و�لنقدية.

املطلوبات املالية
�أ(   �العرت�ف �الأويل و�لقيا�س:

تعرتف �ل�سركة باملطلوبات �ملالية يف �مليز�نية �لعمومية عندما، وفقط عندما، ت�سبح �ل�سركة طرفاً يف �أحكام تعاقدية لالأد�ة مالية.  يتم يف 
�العرت�ف �الأويل، �العرت�ف بجميع �ملطلوبات �ملالية، بالقيمة �لعادلة و�لتي يف �لعادة متثل �سعر �ملعاملة.

ب (   �لقيا�س �لالحق:
يعتمد �لقيا�س �لالحق للمطلوبات �ملالية على �لطريقة �لتي �تبعت يف �العرت�ف �الأويل.  ي�سف معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم )39( �لت�سنيفات 

�ملختلفة للمطلوبات �ملالية يف و�حد من �لفئتني �لتاليتني:
وجه  على  ت�سرتى،  عندما  �لفئة  هذه  �سمن  �ملطلوبات  ت�سنف  و�خل�سائر(:  )�الأرباح  �لدخل  بيان  عرب  �لعادلة  بالقيمة  �ملالية  • �ملطلوبات 
�أ�سا�سي، لغر�س �لبيع �أو �إعادة �ل�سر�ء على �ملدى �لقريب، �أي �أنها مطلوبات لغر�س �ملتاجرة �أو �أنها م�ستقات مالية.  ُترحل جميع �لتغري�ت يف 

�لقيمة �لعادلة للمطلوبات �ملقيمة بالقيمة �لعادلة عرب ح�ساب �الأرباح و�خل�سائر يف بيان �لدخل عند �إجر�ء �ملعاملة.
     لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م مل يكن لدى �ل�سركة �أية مطلوبات مالية مت �الحتفاظ بها لغر�س �ملتاجرة �أو مت ت�سنيفها 

بقيمتها �لعادلة عرب بيان �لدخل.
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�ملطلوبات �ملالية )تتمة(
ب �لقيا�س �الحق )تتمة(

على  �ملطلوبات  هذه  ُتدرج  �لفئة.   هذه  �سمن  �ل�سابقة،  �لفئة  �سن  ت�سنف  مل  �لتي  �ملطلوبات،  جميع  ت�سنف  �الأخرى:  �ملالية  •  �ملطلوبات 
�أ�سا�س �لتكلفة �ملطفاأة با�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية. 

     وب�سورة عامة يتم ت�سنيف �لد�ئنون �لتجاريون و�الأر�سدة �لد�ئنة �الأخرى �سمن هذه �لفئة.  ال يتم �إعادة قيا�س �لبنود �مل�سنفة �سمن هذه 
�لفئة الأن �اللتز�م يكون عادة معروفاً بدرجة عالية من �ليقني ويكون �سد�د �ملبالغ يف فرت�ت ق�سرية �الأجل. يتم �العرت�ف بالد�ئنني �لتجاريني 
مقابل �ملبالغ �لتي يجب �أن تدفع يف �مل�ستقبل لقاء �لب�ساعة و�خلدمات �مل�ستلمة، �أكانت رفعت فيها فو�تري من مورد �لب�ساعة �أو مقدم �خلدمة.  

يتم �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة للد�ئنني خالل 30 �إىل 60 يوماً من تاريخ �مل�سادقة على �لدفع.
االعرتاف باالإيرادات

يتم �العرت�ف باالإير�د�ت على �لنحو �لتايل:
�خلدمة. تنفيذ  مبجرد  و�ل�سادرة  �لو�ردة  �خلدمات  عن  �لناجمة  �الإير�د�ت   •

للعميل. �لبيع  فاتورة  حترير  عند  �لنقال  �لهاتف  �أجهزة  مبيعات  �إير�د�ت   •
�خلط. تفعيل  عند  �خلطوط  مبيعات  �إير�د�ت   •

�لعميل.  �إىل  �لبيع  فاتورة  حترير  عند  �الت�سال  بطاقات  مبيعات  �إير�د�ت   •
يتم �حت�ساب مبيعات بطاقات �لتعبئة غري �مل�ستخدمة كاإير�د�ت موؤجلة

�ملعامالت مع �الأطر�ف ذوى �لعالقة
�أخرى تقع �سمن ت�سنيف �الأطر�ف ذوى �لعالقة وفقاً الأحكام معيار �ملحا�سبة  �أطر�ف  �ل�سركة يف معامالتها �العتيادية بالتعامل مع  تقوم 
�لدويل رقم )24(.  يعترب �لطرف ذو عالقة عندما يكون له �لقدرة على �لتحكم �أو ممار�سة تاأثري مهم وجوهري على عملية �تخاذ �لقر�ر�ت 

�ملالية و�لت�سغيلية لل�سركة.
عقود �لعقار�ت �مل�ستاأجرة

ت�سنف عقود �لعقار�ت �مل�ستاأجرة على �أنها عقود ت�سغيل.  يتم �عتبار �الإيجار�ت �مل�ستحقة �لدفع مبوجب عقود ت�سغيل غري ملزمة  على �أنها 
م�ساريف وحتمل على �مل�سروفات يف ببان �لدخل وفقاً لطريقة �لق�سط �لثابت على مدى �لفرتة �لزمنية للعقد.

�لتاأمينات �الجتماعية
تقوم �ل�سركة با�ستقطاع مبالغ �لتاأمينات �الجتماعية من موظفي �ل�سركة وفقاً الأحكام قانون �لتاأمينات �الجتماعية رقم )25( ل�سنة 1991م. 

تدرج م�ساهمة �ل�سركة �ل�سنوية �مل�ستحقة �لدفع لقاء �لتاأمينات �الجتماعية  يف بيان �لدخل.
�لزكاة

تقوم �ل�سركة بدفع �لزكاة �ملحت�سبة وفقاً لقانون �لزكاة رقم )2( ل�سنة 1999م �إىل �الإد�رة �لعامة للو�جبات �لزكوية.
�شريبة االأرباح التجارية وال�شناعية

�ل�سركة معفية من �سريبة �الأرباح �لتجارية و�ل�سناعية مبوجب �سهادة �الإعفاء �ل�سريبي �ل�سنوية رقم )833( �ل�سادرة من �لهيئة �لعامة 
لال�ستثمار بتاريخ 5 �سبتمرب 2007م، وي�سري هذ� �الإعفاء للفرتة من 15 مايو 2007م �إىل 14 مايو 2008م.  مت جتديد �الإعفاء �إىل 

2009م. مايو   14
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توزيعات �الأرباح �ملقرتحة
يتم �العرت�ف باالأرباح �ملقرتح توزيعها على م�ساهمي �ل�سركة كمطلوبات وحت�سم من حقوق �مللكية عندما يتم �مل�سادقة عليها من قبل �جلمعية 
�لعمومية لل�سركة.  ُيعالج مق�سوم �الأرباح لل�سنة �لذي متت �ملو�فقة عليه بعد تاريخ �مليز�نية �لعمومية كاأنه من �الأحد�ث �لتي ح�سلت بعد 

تاريخ �مليز�نية �لعمومية.
�لعمالت �الأجنبية

يعترب �لريال �ليمني �لعملة �مل�ستخدمة يف �ل�سركة ويف رفع �لتقارير نظر�ً الأن كافة �الإير�د�ت تنتج عن معامالت بالريال �ليمني.  يجري 
قيد �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �الأجنبية ب�سعر �ل�سرف �ل�سائدة يف تاريخ �ملعاملة.  حتول �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية �مل�سجلة بالعمالت 

�الأجنبية �إىل �لريال �ليمني ب�سعر �ل�سرف �ل�سائدة يف تاريخ �مليز�نية �لعمومية.تدرج جميع �لفرو قات �لناجتة يف بيان �لدخل.
�نخفا�س قيمة �ملوجود�ت

تقوم �ل�سركة يف تاريخ كل ميز�نية عمومية بتقييم ما �إذ� كانت هناك موؤ�سر�ت على �حتمال �نخفا�س قيمة �أ�سل ما، با�ستثناء �ل�سهرة.  يف حالة 
وجود �أي موؤ�سر يف هذ� �خل�سو�س �أو يف حالة وجوب �لفح�س �ل�سنوي النخفا�س قيمة �الأ�سل، تقوم �ل�سركة بتقدير �ملبلغ �لقابل لال�سرتد�د 
لالأ�سل. �إن �ملبلغ �لقابل لال�سرتد�د لالأ�سل هو �الأعلى الأي من �لقيمة �لعادلة لالأ�سل ناق�سة تكلفة �لبيع �أو �لقيمة �لعادلة لوحدة توليد 
�لنقدية ناق�سة تكلفة �لبيع وقيمته �مل�ستخدمة و�ملحددة لالأ�سل فردياً، �إال �إذ� كان �الأ�سل ال يولد تدفقات نقدية د�خلية م�ستقلة �إىل حد كبري 

عن تلك �ملوجود�ت �الأخرى �أو موجود�ت �ل�سركة.
لال�سرتد�د.   �لقابل  مبلغه  �إىل  خف�سه  ويتم  �لقيمة  منخف�س  �الأ�سل  يعترب  لال�سرتد�د،  �لقابل  مبلغه  لالأ�سل  �ملرحل  �ملبلغ  يتجاوز  عندما 
يعرتف بخ�سائر �نخفا�س �لقيمة لالأن�سطة �مل�ستمرة يف بيان �لدخل مت�سقة مع وظيفة �الأ�سل �ملنخف�س �لقيمة. يتم �إجر�ء تقييم يف تاريخ كل 
بيانات مالية فيما �إذ� كانت هناك �أي موؤ�سر على عدم وجود �أو نق�سان خ�سائر �نخفا�س قيمة �سبق �العرت�ف بها.  و�إذ� وجدت هذه �لداللة يتم 

تقدير �ملبلغ �لقابل لال�سرتد�د لالأ�سل.
يتم عك�س خ�سارة �نخفا�س �لقيمة �ملعرتف بها �سابقاً فقط �إذ� كان هناك تغيري يف �لتقدير�ت �مل�ستخدمة لتحديد مبلغ �الأ�سل �لقابل لال�سرتد�د 
منذ �العرت�ف باآخر خ�سارة يف �نخفا�س �لقيمة. يف هذه �حلالة، يتم زيادة �ملبلغ �ملرحل لالأ�سل �إىل مبلغه �لقابل لال�سرتد�د، وال ميكن �أن 
�ل�سنو�ت  �الأ�سل يف  قيمة  �نخفا�س  بخ�سارة  �العرت�ف  يتم  �أنه مل  لو  �ال�ستهالك،  بعد  �لذي مت حتديده،  �ملرحل  �ملبلغ  �لزيادة  تتجاوز هذه 

�ل�سابقة.  
يتم �العرت�ف بهذ� �لعك�س يف بيان �لدخل �إال �إذ� رحل �الأ�سل مببلغ �إعادة تقييم، ويف هذه �حلالة يجب معاملة �لعك�س على �أنه زيادة يف �إعادة 
�لتقييم.  بعد هذ� �لعك�س يتم تعديل تكلفة �ال�ستهالك يف �لفرت�ت �مل�ستقبلية لتخ�سي�س �لقيمة �ملرحلة �ملعدلة لالأ�سل ناق�سة قيمته �ملتبقية 

على �أ�سا�س منتظم على مدى عمره �الإنتاجي �ملتبقي.
�ملخ�س�سات 

�إن�سائي ناجت عن حدث �سابق، وتكون تكلفة ت�سوية �اللتز�م حمتملة  �أو  يتم �العرت�ف باملخ�س�سات عندما يكون لدي �ل�سركة �لتز�م قانوين 
وميكن قيا�سها بو�قعية.

 3  االأدوات املالية  
تتمثل �ملوجود�ت �ملالية لل�سركة يف �لنقدية و�سبه �لنقدية و�ملدينون �لتجاريون و�الأر�سدة �ملدينة �الأخرى و�ملبالغ �مل�ستحقة من �الأطر�ف ذوي 
�لعالقة. وتتمثل �ملطلوبات �ملالية لل�سركة يف �لد�ئنون �لتجاريون و�الأر�سدة �لد�ئنة �الأخرى و�ملبالغ �مل�ستحقة لالأطر�ف ذوي �لعالقة.  �إن 

�ملعايري �ملحا�سبية ذ�ت �ل�سلة باملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية مو�سحة يف �الإي�ساح رقم )4-2(.
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يلخ�س �جلدول �لتايل �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �مل�سجلة كما يف تاريخ �مليز�نية �لعمومية ح�سب ت�سنيف معيار �ملحا�سبة 
�لدويل رقم )39(:

القيمة العادلة
�إن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية للمحفظة ال تختلف جوهرياً عن قيمتها �لدفرتية كما يف تاريخ �مليز�نية �لعمومية.

1-  �إد�رة خماطر �الأدو�ت �ملالية
خماطر �الئتمان

�أو مبيعات �الأجهزة وغريها.  تعترب  تقدم �ل�سركة خدماتها �إىل عمالء على مقدرة ل�سد�د �مل�ستحقات عليهم �لناجتة عن �خلدمات �ملقدمة 
�لت�سهيالت �الئتمانية �ملمنوحة للعمالء و�اللتز�مات �الأخرى �ملطلوبة من �الآخرين �أدو�ت مالية معر�سة ملخاطر �الئتمان.  ت�ستمل خماطر 
�الئتمان على عدم مقدرة تلك �الأطر�ف على �لوفاء بالتز�ماتهم عند ��ستحقاقها.  ومبا �أن �أغلب تعامالت �ل�سركة تعترب مبيعات جتزئة على 

قاعدة عري�سة من �لعمالء �الأفر�د فاإن �ل�سركة تو�جه �خلطر �لعادي لعدم مقدرة �لعمالء بالوفاء بالتز�ماتهم. 
تعترب �الإد�رة �أن �ملبالغ �مل�ستحقة من جميع �الأطر�ف �ملدينة مبالغ قابلة للتح�سيل.

�إن خماطر �الئتمان بالن�سبة ل�سبه �لنقدية مق�سورة على �الأر�سدة �ملحتفظ بها لدى �لبنك �ملركزي �ليمني و�لبنوك �ملحلية �الأخرى.

2007م2008ماملوجودات املالية

األف ريال مينياألف ريال ميني

26,784,67018,418,791النقدية و�شبه النقدية

3,847,8013,657,285املدينون التجاريون واالأر�شدة املدينة االأخرى

5,363,4264,127,350املبالغ امل�شتحقة من االأطراف ذوي العالقة

35,995,89726,203,426اإجمايل املوجودات املالية

املطلوبات املالية

6,201,61715,759,278الدائنون التجاريون واالأر�شدة الدائنة االأخرى

5,945,3962,992,120املبالغ امل�شتحقة لالأطراف ذوي العالقة

12,147,01318,751,398اإجمايل املطلوبات املالية

خماطر �ل�سيولة
�إن خماطر �ل�سيولة هي خماطر عدم قدرة �ل�سركة على �لوفاء بالتز�ماتها �ملالية عند ��ستحقاقها يف �لظروف �لطبيعية.  وللحد من هذه 
�ملخاطر تقوم �إد�رة �ل�سركة باإد�رة �ملوجود�ت �آخذة بعني �العتبار �ل�سيولة �ملطلوبة، ومر�قبة �لتدفقات �ملالية و�ل�سيولة �مل�ستقبلية ب�سكل يومي 

وتنظم م�سادر متويل متنوعة. 
خماطر �أ�سعار �ل�سرف

�ملوجود�ت  تقييم  وكذلك  �الأجنبية  بالعمالت  و�ملقبو�سات  �ملدفوعات  على  يوؤثر  و�لذي  �ل�سرف  �سعر  تغري  يف  �ل�سرف  �أ�سعار  خطر  يتمثل 
و�اللتز�مات ذ�ت �لطبيعة �لنقدية بالعمالت �الأجنبية.  ال توجد خماطر �سرف �لعملة الأن موجود�ت ومطلوبات �ل�سركة وغالبية تعامالتها 

بالريال �ليمني.

)تتمة( �ملالية  �الأدو�ت    3
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املباين
للمحطات

املعدات 
واالأجهزة 

االأثاث واملعدات ال�شيارات
املكتبية

االإجمايلاللوحات االإعالنية

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

التكلفة اأو التقييم:

2,488,68530,717,03427,694202,149116,31133,551,873يف ا يناير 2008م

2,014,526-112,072-1,902,454-االإ�شافات خالل ال�شنة

2,488,68532,619,48827,694314,221116,31135,566,399يف 31 دي�شمرب 2008م

اال�شتهالك:

178,0804,178,6887,82932,62840,5974,437,822يف ا يناير2008م

125,7043,177,3715,53938,49629,0783,376,188لل�شنة

303,7847,356,05913,36871,12469,6757,814,010يف 31 دي�شمرب 2008م

�شايف القيمة الدفرتية:

2,184,90125,263,42914,326243,09746,63627,752,389يف 31 دي�شمرب 2008م

2,310,60526,538,34619,865169,52175,71429,114,051يف 31 دي�شمرب2007 م

املرتاكم االإ�شتهالك  بعد  واملعدات  واالأالآت  العقارات     4

متثل �ملباين للمحطات غرف م�سنعة و�أبر�ج �سغرية مبنية على �أ�سطح مباين �ملو�طنني وغرف بناء و�أعمال مدنية �أخرى مبنية على �أر��سي 
��ستئجارها وذلك وفقاً  �أر��سي مملوكة لل�سركة خالل فرتة  �ل�سلكية و�لال�سلكية، و�جلزء �الآخر علي  �لعامة لالت�ساالت  مملوكة للموؤ�س�سة 

لقر�ر جمل�س �الإد�رة يف �جتماعه �ل�سابع �ملنعقد بتاريخ 7 يونيو 2008م. 
�إن �إجمايل �ملوجود�ت �مل�ستلمة من �ملوؤ�س�سة �لعامة لالت�ساالت �ل�سلكية و�لال�سلكية هي مبوجب �لتقييم �لنهائي بتاريخ 31 يوليو 2006م 
�ملعد من قبل ديلويت تو�س )�ل�سرق �الأو�سط( و�سريكه. ال تز�ل �أعمال �لدور و�لت�سليم لتلك �ملوجود�ت بني �ملوؤ�س�سة �لعامة لالت�ساالت �ل�سلكية 

و�لال�سلكية و�ل�سركة م�ستمرة حتى تاريخ �مليز�نية �لعمومية.
�إن مبلغ ��ستهالك �ل�سنة �حلالية موزع كالتايل:

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

3,332,1523,115,456م�شاريف الت�شغيل )اإي�شاح 23(

44,03629,306م�شاريف عمومية واإدارية )اإي�شاح 25(

3,376,1883,144,762االإجمايل
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مت فح�س �نخفا�س �لقيمة كما يف 31 دي�سمرب 2008م وال توجد موؤ�سر�ت الأي �نخفا�س يف قيمة �ل�سهرة نظر�ً ل�سالمة موقع �ل�سركة يف 
�سوق �الت�ساالت و�سحة مركزها �ملايل. 

ال�شهرة   5

2007م2008ماملوجودات املالية

األف ريال مينياألف ريال ميني

7,568,8347,568,834ال�شهرة املكت�شبة يف 1 اأغ�شط�س 2006م 

�إال بعد  متثل �مل�ساريع قيد �لتنفيذ تكلفة �الأعمال حتت �الإن�ساء لالإ�سافات علي �الآالت و�ملعد�ت، وال تدرج �سمن �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت 
�سدور �سهادة �سالحيتها للعمل.

املخ�ش�شات بعد  املخزون,    7

التنفيذ قيد  امل�شاريع    6

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

1,367,7912,627,551اأجهزة الهاتف النقال

)1,409,931()634,926( خم�ش�س هبوط اأ�شعار املخزون )اإي�شاح -7اأ(

732,8651,217,620�شايف قيمة اأجهزة الهاتف النقال

46,86747,001اخلطوط

81,32910,848بطاقات تعبئة

69,06369,063قطع الغيار

930,1241,344,532اإجمايل املخزون, بعد املخ�ش�شات

2008ماملوجودات املالية

األف ريال ميني

1,405,830الر�شيد يف 1 يناير 

2,981,570االإ�شافة خالل ال�شنة

)1,974,115(املحول اإىل العقارات واالآالت واملعدات خالل ال�شنة

2,413,285الر�شيد يف 31 دي�شمرب 
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)تتمة( �ملخ�س�سات  بعد  �ملخزون     7

املخزون اأ�شعار  هبوط  خم�ش�س  اأ   -  7

 
االأخرى املدينة  واالأر�شدة  التجاريون  املدينون    8

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

1,409,931996,447الر�شيد يف 1 يناير 

413,484-املخ�ش�س املجنب خالل ال�شنة 

-)775,005(امل�شرتد خالل ال�شنة )اإي�شاح 28(

634,9261,409,931الر�شيد يف 31 دي�شمرب 

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

4,544,7193,836,325املدينون التجاريون

)758,614()1,685,548(املخ�ش�س لقاء الديون امل�شكوك يف حت�شيلها )اإي�شاح 8 -  اأ(

2,859,1713,077,711�شايف املدينون التجاريون

31,59238,303املدينون االآخرون

)1,009()8,483 (املخ�ش�س لقاء الديون امل�شكوك يف حت�شيلها )اإي�شاح  8 - ب(

23,10937,294�شايف املدينون االآخرون

688,292285,490الفوائد امل�شتحقة

الدفعات املقدمة:

197,890197,890للموؤ�ش�شة العامة لالت�شاالت لتوريد مولدات كهربائية ومكيفات

45,78025,006للموردين

11,6128,876ملوظفي ال�شركة وغريهم الإجناز اأعمال

21,94725,018االأخرى

3,847,8013,657,285اإجمايل املدينون التجاريون واالأر�شدة املدينة االأخرى

�إن �لقيمة �لدفرتية للمبالغ �ملبينة �أعاله ت�ساوي تقريباً، ب�سورة معقولة، �لقيمة �لعادلة لها كما يف تاريخ �مليز�نية �لعمومية.
�إن �سروط �لتعاقد مع جميع �ملدينني ت�ستدعي �أن ت�سدد �ملبالغ �مل�ستحقة منهم خالل فرتة 30 يوماً �إىل 60 يوماً من تاريخ 

�لفاتورة، با�ستثناء مبيعات �لتق�سيط �لتي متت خالل �ل�سنو�ت �ل�سابقة حتى 31 دي�سمرب 2007م. 
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خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها - املدينون التجاريون   8 - اأ 

 
االآخرون املدينون   - حت�شيلها  يف  امل�شكوك  الديون  خم�ش�س  ب   -  8

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

758,614477,719الر�شيد يف 1 يناير 

1,161,275280,895املخ�ش�س املجنب خالل ال�شنة )اإي�شاح 24(

-)234,341(الديون امل�شطوبة خالل ال�شنة

1,685,548758,614الر�شيد يف 31 دي�شمرب

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

-1,009الر�شيد يف 1 يناير 

7,4741,009املخ�ش�س املجنب خالل ال�شنة )اإي�شاح 24(

8,4831,009الر�شيد يف 31 دي�شمرب
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العالقة ذوي  االأطراف  مع  املعامالت    9

املبالغ امل�شتحقة من االأطرف ذوي العالقة    9 -  اأ 

تقوم �ل�سركة يف معامالتها �العتيادية بالتعامل مع �أطر�ف �أخرى تقع �سمن ت�سنيف �الأطر�ف ذوي �لعالقة وفقاً الأحكام معايري �ملحا�سبة �لدولية رقم )24(.  
يعترب �لطرف ذو عالقة عندما يكون له �لقدرة علي �لتحكم �وممار�سة تاأثري مهم وجوهري علي عملية �تخاذ �لقر�ر�ت �ملالية و�لت�سغيلية لل�سركة.

 يتم �عتماد �سروط هذه �ملعامالت من قبل �إد�رة �ل�سركة، وتعتقد �الإد�رة �أن �ل�سروط لهذه �ملعامالت ال تختلف جوهرياً عن تلك �لتي ميكن �أن حت�سل عليها من 
�أطر�ف �أخرى.

�إن �ملعامالت مع �الأطر�ف ذوي �لعالقة �ملدرجة يف �لبيانات �ملالية هي كما يلي:

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال مينياالإيرادات

1,647,5881,450,651اإيرادات اخلدمات الواردة

458,091575,767اإيرادات الـ CDMA الثابت

-186,465اإيرادات اخلدمات االأخرى

امل�شاريف

375,242443,098تكلفة اخلدمات ال�شادرة

150,931145,864اإيجارات مواقع املحطات

1,251,0951,144,758�شيانة املحطات

1,262,060873,464اإيجارات القنوات

20,6207,200اإيجارات مبني املركز الرئي�شي ومواقع ال�شنرتاالت

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

5,475,9464,264,918املوؤ�ش�شة العامة لالت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية 

)137,568()112,520(املخ�ش�س لقاء الديون امل�شكوك يف حت�شيلها )اإي�شاح 9 - اأ - 1(

5,363,4264,127,350�شايف املبالغ امل�شتحقة من االأطراف ذوي العالقة

2008م دي�سمرب  �الإي�ساحات حول �لبيانات �ملالية 31 

 
حت�شيلها  يف  امل�شكوك  الديون  لقاء  املخ�ش�س    1  - اأ   -  9

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

-137,568الر�شيد يف 1 يناير 

137,568-املخ�ش�س املجنب خالل ال�شنة 

-)25,048(امل�شرتد خالل ال�شنة )اإي�شاح 28(

112,520137,568الر�شيد يف 31 دي�شمرب
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العالقة ذوي  لالأطراف  امل�شتحقة  املبالغ  ب     -  9

 
والنقدية  البنكية  االأر�شدة    10

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

5,945,3962,992,120املوؤ�ش�شة العامة لالت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية

5,945,3962,992,120اإجمايل املبالغ امل�شتحقة لالأطراف ذوي العالقة

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

1,937,7128,634,923احل�شابات اجلارية

650,026-ح�شابات االكتتاب يف االأ�شهم

19,393,9594,999,985اأذون اخلزانة

5,285,4874,075,206ودائع الأجل

26,617,15818,360,140اإجمايل االأر�شدة البنكية

167,51258,651النقدية يف ال�شندوق

26,784,67018,418,791اإجمايل االأر�شدة البنكية والنقدية 

)تتمة( �لعالقة  ذوي  �الأطر�ف  مع  �ملعامالت      9

 
املال راأ�س    11

 
الراأ�شمايل االحتياطي    12

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال مينيراأ�س املال امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع

ميني   ريال   500 اال�شمية  ال�شهم  قيمة  �شهم,  األف   86,52443,262,00043,262,000

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

539,946536,806الر�شيد يف 1 يناير

12,0003,140اإ�شتالم م�شاريف االإ�شدار غري املدفوعة

551,946539,946الر�شيد يف 31 دي�شمرب
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القانوين االحتياطي    13

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

1,076,128138,204الر�شيد يف 1 يناير 

1,525,713937,924املحول من االأرباح لل�شنة 

2,601,8411,076,128الر�شيد يف 31 دي�شمرب

وفقاً الأحكام قانون �ل�سركات �لتجارية رقم )22( ل�سنة 1997م وتعديالته و�لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة يتم حتويل 10 % من �أرباح �ل�سنة �إىل 
�الحتياطي �لقانوين. ويجوز لل�سركة وقف هذ� �لتحويل �ل�سنوي عندما يبلغ �الحتياطي �لقانوين 50 % من ر�أ�س �ملال �ملدفوع، كما يجوز 

 توزيع �الحتياطي �لقانوين وفقاً لالأحكام �لو�ردة يف قانون �ل�سركات �لتجارية.
العام االحتياطي    14

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

--الر�شيد يف 1 يناير 

-1,525,713املحول من االأرباح لل�شنة 

-1,525,713الر�شيد يف 31 دي�شمرب

 وفقاً الأحكام قانون �ل�سركات �لتجارية رقم )22( ل�سنة 1997م وتعديالته و�لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة ومبوجب قر�ر جمل�س �الإد�رة �ملنعقد 
بتاريخ 28 �أبريل للعام 2009م فقد مت حتويل 10 % من �أرباح �ل�سنة �إىل �الحتياطي �لعام.
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االأخرى الدائنة  واالأر�شدة  التجاريون  الدائنون   15

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال مينيالدائنون التجاريون:

1,629,5951,390,791املحليون

852,2642,061,864اخلارجيون

1,142,125995,470التاأمينات القابلة لال�شرتداد

�شريبة املبيعات:

229,035169,210املح�شلة

487,921357,395حتت التح�شيل

629,535240,470الزكاة

291,424486,560الدائنون االآخرون

596,368509,494امل�شاريف امل�شتحقة الدفع

152,57184,413مكافاأة االإدارة واملوظفني 

1,243,831-االأرباح القابلة للتوزيع للموؤ�ش�شني ل�شنة 2006م

190,7798,219,780االأرباح املوزعة وغري امل�شتلمة من امل�شاهمني ل�شنة 2007م )اإي�شاح -15اأ(

6,201,61715,759,278اإجمايل الدائنون التجاريون واالأر�شدة الدائنة االأخرى

 
2007م ل�شنة  امل�شاهمني  من  امل�شتلمة  وغري  املوزعة  االأرباح  اأ   -  15

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

-8,219,780الر�شيد يف 1 يناير

8,219,780-االأرباح املقرتح توزيعها لل�شنة

-)8,029,001(املوزع خالل ال�شنة

190,7798,219,780الر�شيد يف 31 دي�شمرب
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املوؤجلة االإيرادات   16

 
املقرتحة  االأرباح  توزيعات   17

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

2,381,7541,870,077الوحدات غري امل�شتخدمة لكروت التعبئة املباعة

2,381,7541,870,077اإجمايل االإيرادات املوؤجلة

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

--الر�شيد يف 1 يناير

12,113,3608,219,780توزيعات االأرباح املقرتحة لل�شنة

)8,219,780(-املحول اإىل الدائنون التجاريون واالأر�شدة الدائنة االأخرى)اإي�شاح 15(

-12,113,360الر�شيد يف 31 دي�شمرب

ال توجد �أعباء �سريبية على �الأرباح �ملقرتح توزيعها على �مل�ساهمني.

 
اجلاري الن�شاط  اإيرادات   19

 
املوجودات �شايف  يف  ال�شهم  ح�شة   18

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

23,890,20317,746,619اخلدمات ال�شادرة

3,646,3042,882,939اخلدمات الواردة

458,091575,767الـCDMA  الثابت

27,994,59821,205,325اإجمايل اإيرادات الن�شاط اجلاري 

2007م2008م

48,018,40245,015,198األف ريال ميني�شايف املوجودات

86,524,00086,524,000اأ�شهمعدد االأ�شهم امل�شدرة 

554.97520.26ريال مينيح�شة ال�شهم يف �شايف املوجودات
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املبيعات تكلفة   21

 
ال�شادرة اخلدمات  تكلفة   22

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

1,132,6421,174,185اأجهزة الهاتف النقال

174,631111,420اخلطوط

341,492219,520بطاقات تعبئة

7,952-بطاقات االت�شال

1,648,7651,513,077اإجمايل تكلفة املبيعات

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

2,350,1542,194,390تكلفة اخلدمات ال�شادرة املحلية

1,564,1291,146,742تكلفة اخلدمات ال�شادرة الدولية

494,908306,876تكلفة اخلدمات االأخرى

4,409,1913,648,008اإجمايل تكلفة اخلدمات ال�شادرة

 
املبيعات  20

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

713,9561,192,739اأجهزة الهاتف النقال

719,912361,402اخلطوط

29,300بطاقات االت�شال

1,433,8701,563,441اإجمايل املبيعات
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حت�شيلها يف  امل�شكوك  الديون  لقاء  املخ�ش�س      24

 
الت�شغيل م�شاريف     23

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

1,161,275280,895املخ�ش�س املكون لقاء املدينني التجاريني )اإي�شاح 8 -اأ(

7,4741,009املخ�ش�س املكون لقاء املدينني االآخرين )اإي�شاح 8 -اأ(

137,568-املخ�ش�س املكون لقاء الأطراف ذوي العالقة املدينني

1,168,749419,472اإجمايل املخ�ش�س لقاء الديون امل�شكوك يف حت�شيلها

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

184,433172,723اإيجارات مواقع املحطات

3,6003,600اإيجار مواقع ال�شنرتاالت

1,262,060873,464اإيجارات القنوات

1,264,5811,145,687ت�شغيل و�شيانة املحطات

57,0248,387االإ�شالحات وال�شيانة 

369,618209,677الدعاية واالإعالن

90,46646,841ال�شفر والتنقالت

90,62298,066االت�شاالت واالإنرتنت

204,152111,920اأجور حرا�شة مواقع املحطات

24,73717,502اإيجار و�شائل النقل

3,332,1523,115,456ا�شتهالك العقارات واالآالت واملعدات )اإي�شاح 4(

6,883,4455,803,323اإجمايل م�شاريف الت�شغيل
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واالإدارية العمومية  امل�شاريف     25

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

649,785492,071الرواتب واالأجور وما يف حكمها

44,03629,306ا�شتهالك العقارات واالآالت واملعدات )اإي�شاح 4(

92,37273,730الوقود والكهرباء واملاء

17,0203,600اإيجار مبنى املركز الرئي�شي 

8,4706,460القرطا�شية

44,1246,981التدريب والتاأهيل

6,0006,488االأتعاب القانونية واملهنية

26,4513,785التربعات

241,6387,247ر�شوم الرتاخي�س وا�شتثمار

17,2786,308خدمات اال�شت�شارات واخلرباء

9,9821,739عمولة البنوك والربيد

2,0292,227اال�شرتاك يف الهيئات املحلية والدولية

7,462641اأجور نقل وحمالة ونظافة

-15,206م�شاريف اجلمعية العمومية

23,6119,451اأخرى

1,205,464650,034اإجمايل امل�شاريف العمومية واالإدارية

بلغ عدد موظفي �ل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2008م، 262 موظفاً )31 دي�سمرب 2007م: 204 موظفاً(.

ال�شابقة ال�شنوات  م�شاريف   26

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

-170,068ر�شوم الرتاخي�س والرتددات ال�شنوية

-109,164تكلفة اخلدمات ال�شادرة  الـCDMA  الثابت

-995اأخرى

-280,227اإجمايل م�شاريف ال�شنوات ال�شابقة
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االأخرى االإيرادات      28

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

316,126127,745خدمات ما بعد البيع

9,24020,588عمولة بيع اأجهزة الهاتف النقال

32,969-اخل�شم املكت�شب

1,336987فروق اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية

امل�شرتد من املخ�ش�شات

-775,005املخزون

-25,048االأطراف ذوو العالقة

-21,714اأخرى

22,26019,373متنوعة

1,170,729201,662اإجمايل االإيرادات االأخرى

امل�شتثمرة االأموال  من  العائد   27

الزكاة    29

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

-2,310,439الفوائد من اأذون اخلزانة

859,196360,695فوائد من الودائع الثابتة

3,169,635360,695اإجمايل العائد من االأموال امل�شتثمرة

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

629,535260,470الزكاة لل�شنة 

2008م دي�سمرب  �الإي�ساحات حول �لبيانات �ملالية 31 
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وال�شناعية التجارية  االأرباح  �شريبة  لقاء  املخ�ش�س   30
مبوجب �سهادة �الإعفاء �ل�سريبي �ل�سنوية رقم )833( �ل�سادرة من �لهيئة �لعامة لال�ستثمار بتاريخ 5 �سبتمرب 2007م فاإن �ل�سركة معفية 
15 مايو  �لتجديد للفرتة من  2007م.  وقد مت  14 مايو  �إىل  2006م  15 مايو  �لتجارية و�ل�سناعية للفرتة من  �الأرباح  من �سر�ئب 
2007م �إىل 14 مايو 2008م، كما مت �لتجديد للفرتة من 15 مايو 2008م �إىل 14 مايو 2009م وبناء عليه مل يتم جتنيب خم�س�س 

لقاء �سريبة �الأرباح �لتجارية و�ل�سناعية لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م.

العمومية امليزانية  لتاريخ  الالحقة  االأحداث   33
�أقر جمل�س �الإد�رة يف جل�سته �ملنعقدة بتاريخ 28 �أبريل 2009م، مقرتحاً لعر�سه على �جلمعية �لعمومية �لعادية مل�ساهمي �ل�سركة �لتي �سوف 

تعقد يف20 مايو 2009م، لدفع �أرباح مببلغ 140 ريال ميني لل�سهم �لو�حد لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م.

املقارنة اأرقام   34
�أعيد تبويب بع�س �أرقام �ل�سنة �ل�سابقة لتتما�سى مع �لعر�س لل�سنة �حلالية.

لل�شهم االأ�شا�شي  الربح     31
يتم �حت�ساب �سعر �ل�سهم �الأ�سا�سي بق�سمة �الأرباح لل�سنة �خلا�سة مب�ساهمي �ل�سركة على �ملعدل �ملوزون لعدد �الأ�سهم كما يف تاريخ �مليز�نية 

�لعمومية.

مل حتدث �أية معامالت �أخرى ت�سمل �الأ�سهم �أو �الأ�سهم �ملحتملة بني تاريخ �مليز�نية �لعمومية وتاريخ �إكمال هذه �لبيانات �ملالية.

2007م2008م

15,257,1359,379,241األف ريال مينيربح ال�شنة 

86,524,00086,524,000اأ�شهمعدد االأ�شهم امل�شدرة 

176.33108.40ريال مينيالربح االأ�شا�شي لل�شهم

 
الراأ�شمالية االلتزامات   32

2007م2008م

األف ريال مينياألف ريال ميني

3,266,857990,460�شراء املعدات واالأجهزة

-454,376جتهيز غرف واأعمال مدنية ملواقع املحطات

76,259-�شراء اأثاث ومعدات مكتبية

 
بلغت �اللتز�مات �لر�أ�سمالية يف 31 دي�سمرب  كما يلي: 

2008م دي�سمرب  �الإي�ساحات حول �لبيانات �ملالية 31 
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