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مجلس إدارة الشركة
المهندس  /صــادق محمد مصلح

• رئي�س جمل�س الإدارة .

•
•

•
•

بكالوريو�س هند�سة الكرتونية وات�صاالت  -جامعة بغداد 1996م
مدير عام الت�شغيل وال�صيانة يف امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت
(2005م �إىل 2007م)
ع�ضو جمل�س �إدارة مين موبايل حتى �سبتمرب  2007م
املدير التنفيذي ل�شركة مين موبايل (2007م اىل 2012/3/16م)

• مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت  -حالياً .

المهندس /طه محمد زبارة

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية)
• تاريخ التعيني يف دي�سمرب 2015م .
• بكالوريو�س هند�سة ات�صاالت والكرتونيات  -جامعة �صنعاء .
• نائب مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت لل�ش�ؤون الفنية .
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االستاذ /شرف عباس الديلمي

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية)
• دبلوم عايل حما�سبة ومراجعة – �صنعاء 1985م.
• مدير عام ال�شئون املالية  -امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت .
• مدير عام منطقة احلديدة  -امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت.
• مدير عام منطقة تعز  -امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت.
• م�ست�شار الوزير لل�شئون املالية  -وزارة االت�صاالت .
• مدير عام التفتي�ش الفني  -وزارة االت�صاالت .
• مدير عام الإيرادات -امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت  -حالياً.

األستاذ  /هشام عبدالملك المعلمي

المهندس /عبدالباسط محمد الفقية

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ساهمني من (الأفراد/املواطنني)
• بكالوريو�س هند�سة �إت�صاالت – بريطانيا 2007م.

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية)
• دبلوم ترا�سل – املعهد العام للإت�صاالت –�صنعاء 1993م.
• مدير عام ات�صاالت ال�ضالع ( 1998م 2011 -م).
• مدير عام فرع امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت عدن -حالياً .

المهندس /أحمد محمد العوجري

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية)
• بكالوريو�س برجمة حا�سوب – جامعة امللك عبدالعزيز – جدة 1996م.
• ماج�ستري �إدارة عامة – جامعة �صنعاء 2012م.
• مدير عام مركز تقنية املعلومات من 2009م.
• مدير مركز تطوير الربجميات (2002م2009 -م).
• ع�ضو اللجنة الفنية مل�شروع احلكومة الإلكرتونية .
• ع�ضو اللجنة الفنية مل�شروع بناء ال�سجل املدين .

االستاذ  /فتحي عبدالواسع سعيد
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل ال�شركات وما يف حكمها)
• بكالوريو�س ادارة اعمال _ كاليفورنيا  -الواليات املتحدة االمريكية
1990م .
• درا�سات عليا يف االدارة  -بريطانيا 2002م .
• املدير التنفيذي ل�شركة ناتكو القاب�ضة .
• رئي�س نادي الأعمال اليمني . YBC
• رئي�س جمل�س رجال االعمال اليمني  -الكوري .
• نائب رئي�س جمعية ال�صناعيني اليمنيني .
• ع�ضو جمل�س ادارة �صندوق الفر�ص االقت�صادية .

الدكتور /علي محمد الشعور
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات وامل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية)
• ماج�ستري يف الإدارة  -كنتاكي-الواليات املتحدة الأمريكية1992 -م.
• دكتوراة يف الإدارة – بغداد 2000م.
• ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة �صنعاء .
• وكيل وزارة التعليم العايل لقطاع البعثات للفرتة ( 2007-2004م ).
• ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة اليمنية الليبية القاب�ضة.
• ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة اليمنية للغاز الطبيعي امل�سال.
• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أ�سا�س العقارية .
• رئي�س الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات حالياً.

العميد /عبدالكريم عبدالنور الصوفي
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل �صندوق التقاعد بوزارتي الدفاع و الداخلية )
• ماج�ستري قانون – �أكادميية ال�شرطة.
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركتي ال�سالمة للفح�ص الفني وتعليم قيادة
ال�سيارات .
• ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية اليمنية للخدمات الطبية
( امل�ست�شفى ال�سعودي الأملاين ) .
• مدير عام �صندوق التقاعد الأمني .

المهندس  /محمد علي مرغم
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل �إبتدا ًء من دي�سمرب 2015م.
(ممثل عن �صندوق التوفري الربيدي وامل�ؤ�س�سة االقت�صادية اليمنية )

• بكالوريو�س هند�سة مدنية  -جامعة �صنعاء 1992م .
• مدير عام الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي .
• ع�ضو جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت .
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة تيليمن .

الدكتور/عبدالحميد مانع الصيح

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل للفرتة من يونيو � 2013إىل دي�سمرب 2015م .
(ممثل عن �صندوق التوفري الربيدي وامل�ؤ�س�سة االقت�صادية اليمنية).
• دكتوراة يف املحا�سبه – ا�ستاذ املحا�سبه امل�شارك كلية التجاره –
جامعة �صنعاء
• نائب رئي�س الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات خالل الفرتة من (2003م
2012م)
3• ع�ضو جمل�س �أمناء اجلامعه اليمنيه
• ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة اليمنية لتكرير وتعليب امللح
• ع�ضو جلنتي التدقيق والتمويل ورئي�س جلنة املحا�سبة لل�شركة
اليمنية للغاز امل�سال
• مدير عام الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي للفرتة من
(2015-2013م)

االستاذ /صالح محمد الصبري
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل املوظفني امل�ساهمني)
• لي�سان�س حقوق  -جامعة �صنعاء 1985م
• مدير عام فرع امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت � /أبني
( 2001م 2007 -م )
• مدير عام فرع امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت  /تعز
(2007م -2012م )
• مدير عام االن�شاءات والرتكيبات الفنية  -حالياً
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اإلدارة التنفيذية

م .عامر محمد هزاع

أ .محمد عباس
شرف الدين

م .عادل أحمد الصيادي

أ .صادق حسن الشرفي

املدير التنفيذي

مدير الإدارة املالية

مدير �إدارة حت�سني ال�شبكة

مدير �إدارة املبيعات

م .عبد الجليل علي
الحيمي

مدير �إدارة الرتا�سل
وحمطات البث
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م .معمر عبداهلل ثابت

أ .وليد أحمد القباطي

م .عبد اهلل محمد بن سعد

أ .عدنان أحمد المطري

م .عبد الكريم
محمد الشرفي

أ .خالد صالح البرطي

نائب املدير التنفيذي
لل�ش�ؤون الفنية

نائب املدير التنفيذي
لل�ش�ؤون املالية والإدارية

مدير �إدارة التخطيط وامل�شاريع

مدير مكتب رئي�س جمل�س الإدارة

مدير �إدارة تقنية املعلومات

مدير �إدارة الت�سويق

م .علي علي عزيز

أ .عبد اهلل علي الصرابي

أ .عادل علي المحيا

أ .ياسين محسن زيد

أ .وليد محمد النبهاني

أ .عبد الكريم أحمد
الشامي

مدير �إدارة ال�سنرتاالت

مدير �إدارة امل�شرتيات واملخازن

مدير �إدارة خدمة العمالء

مدير �إدارة التدقيق الداخلي

مدير �إدارة الفروع

مدير �إدارة املوارد الب�شرية
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الإخوة والأخوات  /امل�ساهمون الكـرام �أع�ضاء اجتماع اجلمعية العامة العادية التا�سع ل�شركة مين موبايل للهاتف النقال

املحرتمون

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
ي�سرين بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م.
لقد �شهد العام 2015م الكثري من الأحداث التي �أثرت على الوطن نتيجة العدوان الذي ا�ستهدف مقدرات اليمن و�شعبة وطال كل �شيء من ب�شر وحجر
وا�ستهدف البنى التحتية لكل القطاعات دون �إ�ستثناء ومل تكن مين موبايل مبن�أى عن ذلك فقد �أُ�ستهدف �أكرث من ( )65موقعاً بالغارات اجلوية ،كما �ساهم
االنفالت الأمني يف بع�ض املحافظات يف تعر�ض �أكرث من ( )15موقعاً للنهب.
لقد ت�سبب احل�صار املفرو�ض على بالدنا وما رافق ذلك من �إنعدام الكهرباء و�شحة امل�شتقات النفطية يف كثري من املحافظات مبا فيها �أمانة العا�صمة يف خروج
�أكرث من ( )280موقعاً عن اخلدمة وكذا عدم متكن ال�شركة _حتى يومنا هذا_من ا�سترياد التجهيزات الفنية الالزمة للتو�سعات وانت�شار اخلدمات
بح�سب خطة ال�شركة املو�ضوعة للعام 2015م التي هدفت �إىل زيادة الطاقة الإ�ستيعابية لل�شبكة والتو�سع يف مناطق جديدة وحت�سني جودة اخلدمات لكل من
اخلدمات ال�صوتية وخدمات الإنرتنت وكذلك عدم توريد قطع الغيار الالزمة لل�صيانة ،وما زلنا نبذل جهوداً كبرية مع ال�شركات املوردة للو�صول �إىل حلول
منا�سبة ت�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل توريد ما مت الإتفاق علية يف العقود املربمة مع تلك ال�شركات وتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية لل�شركة واملتمثلة يف حتديث
ال�شبكة والإنتقال التدريجي �إىل تقنية(.)LTE
و�أود هنا �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل �إىل قيادة ال�شركة ومنت�سبيها ٌ
كل يف موقعه للجهود الإ�ستثنائية التي ًبذلت يف �أ�صعب الظروف للحفاظ على اخلدمة
و�إ�ستمرار ال�شركة يف تقدمي خدماتها باجلودة املطلوبة و�إعادة الكثري من املواقع املت�ضررة �إىل اخلدمة حتى تقل�صت عدد املواقع اخلارجة عن اخلدمة �إىل �أقل
من ( )100موقعاً بل و�إ�ستمرت ال�شركة يف تنفيذ مواقع جديدة بح�سب خطتها ,فقد متكنت الفرق الفنية من ت�شغيل �أكرث من ( )50موقعاً جديداً خالل
العام بالإمكانيات املتاحة مبا فيها �إعادة حتديث وترقية التجهيزات التي مت �إحاللها �سابقاً.
كما مت عمل كثري من احللول املبتكرة ال�ستمرار تقدمي اخلدمات يف بع�ض املحافظات التي توقفت فيها جتهيزات مركزية مثل عدن وتعز حيث متكنت الفرق
الفنية من ت�شغيل جتهيزات بديلة مت نقل حمطات البث �إليها.

وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن ال�شركة قد عملت على معاجلة املوقف ال�ضريبي مع م�صلحة ال�ضرائب و�أنهت اخلالفات القائمة مع امل�صلحة
منذ ت�أ�سي�س ال�شركة يف العام 2007م �إىل نهاية العام 2014م حول �ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية و�ضريبة الأوعية امل�ستقلة وتغطية
ذلك من املخ�ص�صات املجنبة والأرباح املحتجزة خالل الأعوام ال�سابقة.
وقد حر�ص جمل�س �إدارة ال�شركة والإدارة التنفيذية على تعزيز قوة املركز املايل لل�شركة حيث �ستكون الأرباح املقرتح توزيعها للعام املايل
2015م بعد خ�صم االحتياطيات وجتنيب مبلغ وقدره (�إثنني مليار و�أربعمائة وثالثة وخم�سون مليون و�سبعمائة وثالثة و�سبعون
�ألف ريال) �أرباح حمتجزة ملواجهة خطط النمو امل�ستقبلية و�أي خماطر حمتملة لي�صبح �إجمايل الربح املقرتح توزيعه ( �إثنا ع�شر مليار
وت�سعمائة وثمانية و�سبعون مليون و�ستمائة �ألف ريال ) بواقع (  )150ريال لكل �سهم بن�سبة ربح ( )% 30من القيمة الأ�سمية لل�سهم .
وختاماً �أهنئكم جميعاً بهذا النجاح ون�س�أل اهلل عز وجل �أن يجعل بلدنا �أمناً م�ستقراً و�أن يحفظ �شركتنا ملا فيه ال�صالح العام .
م .صادق محمد مصلح
رئيـــس مجلـــس اإلدارة
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وكذا مت تد�شني خدمة ال�شاحن الفوري التي عو�ضت عن النق�ص الذي ح�صل يف كروت اخلد�ش نتيجة �إحتجاز ال�شحنات املطلوبة خارج اليمن مما �ساهم يف
احلفاظ على �إيرادات ال�شركة وتقدمي خدمة بديلة للم�شرتكني يف هذه الظروف ال�صعبة.
�إن كل هذه اجلهود واملعاجلات قد تكللت بحمد اهلل بعودة �إ�ستقرار الو�ضع الفني لل�شركة مما �أدى �إىل عودة �إيرادات ال�شركة ب�شكل تدريجي
�إىل و�ضعها الطبيعي قبل احلرب ولعل النتائج املالية التي حققتها ال�شركة واملو�ضوعة بني �أيديكم خلري دليل على ذلك فقد حققت
ال�شركة خالل العام 2015م �إيرادات بلغت (ثالثة و�سبعون مليار ومائتان وثالثة وثمانون مليون وثالثمائة وخم�سة و�سبعون �ألف ريال)
متجاوز ًة الإيرادات املحققة يف العام 2014م مببلغ (�إثنني مليار و�سبعمائة وخم�سة و�سبعون مليون و�أربعمائة وخم�سة و�سبعون �ألف ريال)
مع �إ�ستقرار ن�سبي يف م�صروفات ال�شركة التي بلغت (ثالثون مليار ومائة و�أربعة وخم�سون مليون وخم�سمائة و�سبعة ع�شر �ألف ريال) يف
العام 2015م نتيجة �إتباع �سيا�سة تر�شيد النفقات التي ال ت�ؤثر على الن�شاط الت�شغيلي كما يت�ضح لكم من القوائم املالية املرفقة.
ونتيجة لذلك فقد حققت ال�شركة ربحاً مبقدار (ثالثة و�أربعون مليار ومائة وثمانية وع�شرون مليون وثمامنائة وثمانية
وخم�سون �ألف ريال) متجاوزاً الربح املحقق يف العام 2014م مببلغ (�أربعة مليار ومائتان و�أربعة وثمانون مليون وثالثمائة
وخم�سة و�سبعون �ألف ريال).
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أو ً
ال  :مؤشرات األداء المالي الرئيسية ( 2011م 2015 -م)
البيـــــــــــــــــــان
االيرادات (الف ريال)
امل�صروفات (الف ريال)
ربح ال�سنة قبل الزكاة و�ضريبة الدخل (الف ريال)
عائد ال�سهم قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
ن�سبة عائد ال�سهم قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
م�صروف خم�ص�ص الزكاة( �ألف ريال )
م�صروف خم�ص�ص �ضريبة الدخل ( �ألف ريال )
�إجمايل الزكاة و�ضريبة الدخل ( �ألف ريال )
ربح ال�سنة بعد الزكاة و�ضريبة الدخل(الف ريال)
عائد ال�سهم بعد الزكاة و�ضريبة الدخل
ن�سبة عائد ال�سهم بعد الزكاة و�ضريبة الدخل

2014م *

2015م

2011م

59,360,461 59,483,927 51,888,848

70,507,900

73,283,375

27,050,266 26,916,513 25,836,809

31,663,417

30,154,517

32,310,195 32,567,414 26,052,039

38,844,483

43,128,858

301.10

376.40

373.42

448.94

498.46

% 60.22

% 75.28

% 74.68

% 89.79

%99.69

1,295,030

1,660,542

1,380,994

1,950,572

1,810,558

-

9,193,290

9,797,302

20,172,228

21,848,376

1,295,030

10,853,832

11,178,296

22,122,800

23,658,934

21,131,899 21,713,582 24,757,009

16,721,683

19,469,924

193.26
% 38.65

225.02
% 45.00

286.13
% 57.25

2012م

250.95
% 50.19

2013م

244.23
% 48.85
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الربح املوزع للم�ساهمني ( املقرتح ) (الف ريال)
الربح املوزع لل�سهم الواحد
ن�سبة ربح ال�سهم املوزع اىل قيمة ال�سهم

12,978,600 15,141,700 17,304,800
150
175
200
% 30
% 35
% 40

15,141,700
175
% 35

12,978,600
150
% 30

* مت �إع ــادة بيـ ــان بع�ض �أرق ــام املقارن ــة لل�سن ــة املنتهي ــة يف  31دي�سم ــرب 2014م لتتما�شى مع البيان امل�ستخدم للقوائم املالية لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015م

ثانيًا  :أهم النسب المالية ( ) 2015 - 2011
البيـــــــــــــــــــان

10

2011م

2012م

2013م

2014م

2015م

معدل العائد على الأ�صول
( �صايف الربح  /متو�سط �إجمايل املوجودات )

% 24.30

% 18.82

% 16.89

% 12.59

% 13.45

معدل العائد على حقوق امل�ساهمني
( �صايف الربح  /متو�سط �إجمايل حقوق امل�ساهمني )

% 31.60

% 25.57

% 23.25

% 17.99

% 20.69

ن�سبة �إجمايل امل�صروفات الت�شغيلية �إىل �إجمايل الإيرادات
( �إجمايل امل�صروفات الت�شغيلية � /إجمايل الإيرادات )

% 49.79

% 45.25

% 45.57

% 44.91

% 41.15

ن�سبة العائدات من الأموال امل�ستثمرة �إىل �إجمايل الإيرادات
( العائدات من الأموال امل�ستثمرة � /إجمايل الإيرادات )

% 17.00

% 19.29

% 18.27

% 16.85

% 19.04

ن�سبة العائد من الأن�شطة الرئي�سية �إىل �إجمايل الإيرادات
( العائدات من الأن�شطة الرئي�سية � /إجمايل الإيرادات )

% 83.00

% 80.71

% 81.73

% 82.87

% 80.63
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ثالثًا  :االنشطة الرئيسة للشركة
�شهد العام 2015م العديد من الأحداث والظروف التي ورغم �شدة وطاءتها على الأداء االقت�صادي لكافة القطاعات والأن�شطة التجارية
يف البالد والتي ميثل قطاع االت�صاالت وخدماته �أهم منظوماته ومبا �إنعك�س على تباط�ؤ النمو االقت�صادي ب�شكل عام �إال �أن ذلك الأمر مل
يكن �إال مبثابة حتدياً كبرياً لقيادة ال�شركة و�إدارتها التنفيذيه �سعت ملواجهة �أثاره بر�صيد من اخلربات املرتاكمة على مدى �أكرث من عقد
من عمرها وجنحت يف جتاوزه وتخطي عقباته بديناميكية حمققة العديد من �أهدافها املر�سومة �ضمن خططها اال�سرتاتيجية ق�صرية
ومتو�سطة املدى وتنفيذ العديد من الأعمال واملهام والأن�شطة �أهمها -:
�أو ًال  :جمل�س الإدارة -:
قام املجل�س خالل العام 2015م بالعديد من الأعمال والأن�شطة �أهمها ما يلي-:
(� )1إجتماعـات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه :
�أ -عقــد املجل�س خــالل العــام 2015م عــدد (� )11إجتمــاع ـاً عــادي ـاً بالإ�ضــافــة �إىل �إجتمـاع ت�شاوري مع �أع�ضاء املجل�س املتواجدين يف �أمانة
العا�صمة �صنعاء و�صدر عن تلك الإجتماعات العديد من القرارات والتوجيهات للإدارة التنفيذية بلغت ( )63قراراً هدفت يف جمملها
�إىل معاجلة الأو�ضاع اال�ستثنائية لل�شركة وتطوير وترية العمل.
ب -م�شاركة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف العديد من اللجان الفرعية املنبثقة عن املجل�س و�أهمها-:
• جلنة متابعة املديونية امل�ستحقة على اجلهات احلكومية وبع�ض اجلهات الأخرى.
• جلنة املطابقة املالية واملحا�سبية.
• جلنة التفاو�ض لعقد �صيانة حمطات مين موبايل.

ثاني ًا  :االدارة التنفيذية -:
قامت الإدارة التنفيذية لل�شركة بالعديد من الأعمال والأن�شطة �أهمها ما يلي-:
( )1الإجراءات الفنية املتخذه للحفاظ على اخلدمة يف ظل ظروف احلرب واحل�صار -:
�أ� -إعادة ت�أهيل (  ) 15موقعاً من املواقع املدمرة .
ب� -إعادة ربط حمطات البث يف املحافظات (عدن-تعز�-أبني-حلج-ال�ضالع�-إب) بتجهيزات ربط بديلة  -نتيجة خروج جتهيزات الربط يف كل من عدن
وتعز عن اخلدمة  -لت�أمني توفري اخلدمة يف هذه املحافظات .
ج -معاجلة االختالالت الطارئة لل�شبكة والعمل على �إعادة توزيع احلركة ملعظم وحدات التحكم .
د� -إعادة هيكلة ال�شبكة الرتا�سلية العاملة بنظام امليكروويف لت�أمني ربط حمطات البث نتيجة خروج بع�ض امل�سارات عن اخلدمة نتيجة ق�صف املواقع.
هـ -توفري التغذية الكهربائية املنا�سبة للمحطات التي كانت معتمدة على الكهرباء العمومية .
و -توفري امل�شتقات النفطية من ال�سوق املحلية وتوفري خمزون ا�سرتاتيجي لل�شركة .
ز -تد�شني خدمة ال�شاحن الفوري والكرت االلكرتوين التي تعترب �إ�ضافة نوعية �إىل خدمات ال�شركة وخا�صة يف ظل النق�ص يف كميات كروت اخلد�ش
ب�سبب احل�صار.
ح -ح�صر كافة الأ�ضرار الناجتة عن احلرب والق�صف وتكلفتها واخل�سائر املرتتبة عن توقف اخلدمات.
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( )2املوا�ضيع الرئي�سية املنجزة من قبل املجل�س -:
�أ�-إجناز املوا�ضيع الالزمه لت�سيري �أعمال ال�شركة منها -:
• �إقرار م�شروع املوازنة التقديرية للعام املايل 2015م.
• �إعتماد و�إقرار البيانات املالية للعام املايل 2014م.
• الوقوف على نتائج تو�صيات وقرارات الإجتماع الثامن للجمعية العامة العادية وو�ضع حلول ومعاجلات منا�سبه لها.
• الوقوف على التقارير الدورية لن�شاط ال�شركة (الربعية  ،الن�صف �سنوية ،ال�سنوية) واتخاذ العديد من القرارات والتوجيهات ب�ش�أنها.
• الوقوف على عدد ( )8من التقارير الدورية املرفوعة من �إدارة التدقيق الداخلي و�إتخاذ القرارات ب�ش�أن التو�صيات الواردة فيها.
• متابعــة حت�صيــل املــديونيــة لــدى عــدد مــن اجلهــات والو�صــول �إلــى حما�ضر مطابقة للمديونية معها متهيداً ملتابعة ت�سديدها.
ب -الأعمال املنجزة �ضمن التوجهات اال�سرتاتيجية لل�شركة -:
• �إ�ستكمال �إجراءات توثيق ال�شراء للأر�ض الكائنة يف �شارع الزبريي املخ�ص�صة لبناء املركز الرئي�سي ل�شركة مين موبايل .
• احل�صول على قرار املوافقة من اللجنة العليا للمناق�صات واملزايدات ب�ش�أن �إعالن مناق�صة جتهيزات م�شروع . LTE
• معاجلة املوقف ال�ضريبي لل�شركة مع م�صلحة ال�ضرائب للأعوام ال�سابقة .
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( )2تنفيذ الأعمال الفنية �ضمن خطة ال�شركة للعام 2015م �أبرزها ما يلي -:
• تركيب( )57موقعاً جديداً مت ت�شغيل ( )49موقعاً منها يف العام 2015م يف عدد من املحافظات .
• �إحالل عدد ( )40حمطة بث قدمية ب�أخرى جديدة يف املحافظات التــاليــة(�إب  ،الأمــانة  ،البي�ضــاء  ،املهرة  ،ذمار � ،صعده  ،ال�ضالع  ،تعز  ،ح�ضرموت
� ،صنعاء).
• تو�سعة اكرث من ( )270حمطة بث يف خمتلف حمافظات اجلمهورية.
• ت�شغيل عدد اربع وحدات حتكم ( )BSCجديدة يف عدد من املواقع بالإ�ضافه ايل تركيب وت�شغيل وحدة UMGجديدة .
( )3الأن�شطة والفعاليات الت�سويقية -:
قامت ال�شركة بتنفيذ جمموعة من الأن�شطة الرتويجية والت�سويقية خالل العام 2015م �أهمها ما يلي -:
• افتتاح مركز خدمات جديد يف �شارع الزبريي لي�صبح عدد املراكز التابعة لل�شركة يف �أمانة العا�صمة ثالثة مراكز تغطي �أهم املناطق ذات الكثافة
ال�سكانية.
• التن�سيق مع وكالء ال�شركة وافتتاح ( )17معر�ضاً رئي�سياً جديداً خالل العام 2015م يف عدد من املحافظات .
• تنفيذ جمموعة من الأن�شطة الرتويجية �أهمها تنفيذ عدد ( )171لوحة �إعالنية يف خمتلف حمافظات اجلمهورية والرتويج الإلكرتوين من خالل
عدد ( )22موقع �إلكرتوين .
• جتديد عقود مزودي اخلدمات امل�ضافة والإخبارية لعدد ( )24مزود .
• التعاقد مع عدد ( )2مزودي خدمات جديدة .
• تفعيل عدد ( )5خدمات  IVRوعدد ( )15خدمة  SMSلعدد من مزودي اخلدمات .
• �إطالق خدمات جديدة ( �صباحي  ,فوراً ) .
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(� )4إ�سهامات ال�شركة يف خدمة املجتمع:
قدمت ال�شركة خالل العام 2015م العديد من اال�سهامات يف خدمة ودعم املجتمع من خالل العديد من االن�شطة والفعاليات اخلريية واالجتماعية من
اهمها -:

�أ -دعم عدد ( )16من امل�شاريع والفعاليات والأن�شطة اخلريية�أهمها -:
• دعم م�شروع توزيع الأدوية ملر�ضى الثال�سيميا والدم الوراثي		.
• دعم م�شروع توزيع كرا�سي للمعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة عرب اجلمعيات اخلريية ذات ال�صله.
• دعم العديد من جمعيات وم�ؤ�س�سات رعاية الأيتام.
		
• تنفيذ م�شروع توزيع املالب�س ال�شتوية للفقراء وامل�ساكني.
• دعم امل�ست�شفى اجلمهوري يف حمافظة حجه بجهاز . C-ARM
ب -امل�شاريع وامل�ساعدات الزكوية �أهمها -:
			
• دعم جهود مكافحة مر�ض ال�سرطان عرب امل�ؤ�س�سات املعتمدة.
• دعم وحدات الغ�سيل الكلوي يف عدة حمافظات.
• تنفيذ م�شروع �إغاثة النازحني بالتعاون مع الوحدة التنفيذية لإدارة خميمات النازحني يف العديد من حمافظات اجلمهورية .
• تنفيذ م�شروع ال�سلة الغذائية الرم�ضانية يف العديد من حمافظات اجلمهورية .
		
• توزيع املعونات النقدية للمر�ضى يف امل�ست�شفيات يف عدد من املحافظات.
ج -امل�ساهمة يف رعاية عدد ( )24من الفعاليات والأن�شطة االجتماعية وال�شبابية �أهمها-:
• املعر�ض الأول للو�ضع الإن�ساين يف اليمن والذي �أقيم يف �أمانة العا�صمة		.
• الفعالية اخلا�صة ب�إبراز دور الأخ�صائيني االجتماعيني والنف�سيني.
• تكرمي �أع�ضاء املنتخب الوطني امل�شارك يف البطولة الثامنة لآ�سيا واملحيط الهادي لألعاب ال�صم.
د -دعم عدد ( )61من حفالت التخرج اخلا�صة بخريجي اجلامعات احلكومية واخلا�صة.

رابعًا  :االداء المــالي للشركة
انعك�ست النتائج الإيجابية لأعمال و�إجنازات ال�شركة يف خمتلف الأن�شطة على املركز املايل لل�شركة على الرغم من الظروف اال�ستثنائية
والتحديات التي واجهتها ال�شركة حيث ا�ستطاعت خالل العام 2015م �أن حتافظ على موقعها املتميز يف �سوق االت�صاالت للهاتف النقال يف
اليمن وتبني اجلداول التف�صيلية ادناه البيانات املالية املعربة عن املوقف املايل لل�شركة ونتيجة العمليات الت�شغيلية لل�سنة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب 2015م واملقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة (2011م 2014 -م ) وذلك على النحو التايل -:
( : )1الإيـــرادات -:
حققت ال�شركة �إجمايل �إيرادات خالل العام املايل 2015م مببلغ وقدرة ( ) 73,283,375الف ريال (ثالثة و�سبعون مليار ومائتان وثالثة
وثمانون مليون وثالثمائة وخم�سة و�سبعون الف ريال ميني ) بن�سبة ارتفاع عن العام املا�ضي بلغت ( )% 3.94وذلك ناجت عن ارتفاع �إيرادات
الن�شاط اجلاري وكذلك العائد من الأموال امل�ستثمرة و�إيرادات املبيعات  ،واجلدول التايل يو�ضح الإيرادات املحققة على م�ستوى بنود الإيراد
للعام 2015م باملقارنة مع االعوام ال�سابقة كما يلي-:
االيرادات ( 2011م 2015 -م )
البيـــــــــــــــــــان (باالف الرياالت )
ايرادات الن�شاط اجلاري
ايرادات املبيعات
العائد من االموال امل�ستثمرة
ايرادات اخرى
اجمايل االيرادات

42,232,089

2012م
46,307,628

2013م
47,458,607

2014م *
57,732,083

2015م
58,344,926

2011م

462,401

358,589

384,828

696,217

745,195

8,821,973

11,474,089

372,385

1,343,621

10,846,902
15
670,124

11,878,276

13,950,227

201,324

243,027

51,888,848

59,483,927

59,360,461

70,507,900

73,283,375

* مت �إعادة بيان بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م لتتما�شى مع الت�صنيف امل�ستخدم يف القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015م .

هـ -م�شاريع وفعاليات خمتلفة -:
		
• ح�ضور فعاليات ور�ش العمل اخلا�صة بدعم ذوي االحتياجات اخلا�صة .
• دعم موازنة مركز مين موبايل الطبي اخلريي باملكال .
• م�شاركة ال�شركة يف عدد من امل�ؤمترات والفعاليات االجتماعية واخلريية والطالبية وافتتاح معار�ض.
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( : )2امل�صروفـــات :
�شهد العام 2015م تر�شيد للنفقات الت�شغيلية يف بع�ض بنود امل�صروفات �إذ مل تتجاوز م�صروفات العام املايل 2015م مبلغ وقدرة
( )30,154,517الف ريال (ثالثون مليار ومائة و�أربعة وخم�سون مليون وخم�سمائة و�سبعة ع�شر �ألف ريال ميني ) بانخفا�ض عن العام
ال�سابق مبقدار ( )1,508,900الف ريال ( مليار وخم�سمائة وثمانية مليون وت�سعمائة �ألف ريال ) واجلدول التايل يو�ضح مقارنة تف�صيلية
لبنود امل�صروفات على م�ستوى البنود للعام 2015م باملقارنة مع الأعوام ( 2011م 2014 -م ) -:
البيـــــــــــــــــــان ( باالف الرياالت )
تكلفة املبيعات وبطائق التعبئة
تكلفة اخلدمات ال�صادرة
م�صاريف الت�شغيل
عمولة و�أعباء املبيعات وايرادات الن�شاط اجلاري
م�صروف خم�ص�ص خ�سائر ائتمان
م�صروف خم�ص�ص حقوق العاملني
م�صروف خم�ص�ص �إلتزامات �ضريبية
امل�صاريف االدارية والعمومية
امل�صاريف البيعية والت�سويقية
فروقات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية
م�صاريف �أخرى
اجمايل امل�صروفات

845,625

2012م
862,570

2013م
868,951

2014م *
996,967

2015م
670,282

2011م
5,102,945

5,486,064

6,245,204

6,916,255

6,528,850

14,315,320

14,475,323

13,279,237

11,551,477

12,448,921

3,178,495

2,777,325

2,603,043

3,176,900

3,234,604

463,497

137,779

324,403

33,679

333,704

37,622
0

38,101
0

0
0

0
4,553,484

0
2,446,516

1,741,835

2,315,461

2,958,655

3,555,955

3,810,256

-

723,399

767,154

752,217

478,890

151,470

100,491

3,619

2,208

()3,695

0

0

0

124,275

206,189

25,836,809

26,916,513

27,050,266

مقارنة االيرادات بامل�صروفات للأعوام ( 2011م 2015 -م)

17

30,154,517 31,663,417

* مت �إعادة بيان بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م لتتما�شى مع الت�صنيف امل�ستخدم يف القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015م .
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(� : )3صايف الربح املحقق ومقرتح جمل�س الإدارة ب�ش�أن التوزيع :

واجهت ال�شركة الكثري من ال�صعوبات التى رافقت �سري عملها وان�شطتها خالل العام 2015م نظراً لظروف احلرب والق�صف
وعلى الرغم من ذلك فقد حققت ال�شركة نتائج ايجابية يف اجلانب املايل لعام 2015م اذ بلغ ربح ال�سنة قبل الزكاة و�ضريبة
الدخل مبلغ وقدره ( )43,128,858الف ريال (ثالثة و�أربعون مليار ومائة وثمانية وع�شرون مليون وثمامنائة وثمانية
وخم�سون �ألف ريال) .وبعد ا�ستقطاع خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل مببلغ �إجمايل (� ) 23,658,934ألف ريال (ثالثة
وع�شرون مليار و�ستمائة وثمانية وخم�سون مليون وت�سعمائة و�أربعة وثالثون الف ريال) لي�صبح �صايف الربح املحقق القابل
للتوزيع ( )19,469,924الف ريال (ت�سعة ع�شر مليار و�أربعمائة وت�سعة و�ستون مليون وت�سعمائة و�أربعة وع�شرون �ألف ريال)
وعليه يقرتح جمل�س الإدارة التوزيع للعام 2015م على النحو التايل -:
 .1اعتم ــاد احتياطــي قانونــي بن�سبة ( )%10مببلغ وقدره (� )1,946,992ألف ريال( مليار وت�سعمائة و�ستة و�أربعون مليون
وت�سعمائة و�إثنان وت�سعون �ألف ريال) .
 .2اعتم ــاد احتياط ــي ع ــام بن�سب ــة ( )%10مببلــغ وقــدره ( )1,946,992الف ريال( مليار وت�سعمائة و�ستة و�أربعون مليون
وت�سعمائة و�إثنان وت�سعون �ألف ريال) .
 .3اعتم ــاد وت ــوزيع �أرب ــاح للم�ساهم ــني بن�سب ــة (  )%30م ــن قيم ــة ال�سه ــم مب ــا يع ــادل ( )150ريال ب�إجمال ــي مبلغ وقدره
( )12,978,600الف ريال (�إثنا ع�شر مليار وت�سعمائة وثمانية و�سبعون مليون و�ستمائة �ألف ريال).
 .4اعتم ــاد مكافـ ـ�أة الإدارة واملوظف ــني لأرباح الع ــام 2015م مببلغ اجمايل وقدره ( )541,889,564ريال (خم�سمائة وواحد
و�أربعون مليون وثمامنائة وت�سعة وثمانون �ألف وخم�سمائة و�أربعة و�ستون ريال ).
 .5اعتم ــاد �أرب ــاح حمتجزة مببلغ وقدره ( )2,453,772الف ريال(�إثنني مليار و�أربعمائة وثالثة وخم�سون مليون و�سبعمائة
و�إثنان و�سبعون �ألف ريال) .
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مقارنة تف�صيلية للتوزيعات للعام 2015م باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة -:
البيـــــــــــــــــــان (باالف الرياالت )

2011م

2012م

2013م

2014م *

2015م

ربح ال�سنة قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

26,052,039

32,567,414

32,310,195

38,844,483

43,128,858

م�صروف الزكاة و�ضريبة الدخل

1,295,030

10,853,832

11,178,296

22,122,800

23,658,934

االحتياطي القانوين
االحتياطي العام
مكاف�أة جمل�س االدارة
�أرباح حمتجزة لل�سنه
توزيع الأرباح املقرتحة
ن�صيب ال�سهم الواحد

2,475,701

2,171,358

2,113,190

2,028,517

1,946,992

2,475,701

2,171,358

2,113,190

2,028,517

1,946,992

335,000

132,300

132,300

132,300

143,567

2,165,807

2,096,866

3,794,619

954,132

2,453,772

17,304,800

15,141,700

12,978,600

15,141,700

12,978,600

 150ريال

 175ريال

150

% 30

% 35

% 30

ن�سبة ربح ال�سهم املوزع اىل قيمة ال�سهم

 200ريال
% 40

 175ريال
19 % 35

* مت �إعادة بيان بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م لتتما�شى مع الت�صنيف امل�ستخدم يف القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015م .
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خامسًا  :المركز المالي للشركة
�أظهرت امل�ؤ�شرات املالية �أن �إجمايل القيمة الدفرتية للموجودات زادت من (� )141,267,978ألف ريال (مائة وواحد و�أربعون مليار ومائتان
و�سبعة و�ستون مليون وت�سعمائة وثمانية و�سبعون �ألف ريال ) يف نهاية العام 2014م اىل ( ) 148,219,051الف ريال (مائة وثمانية
و�أربعون مليار ومائتان وت�سعة ع�شر مليون وواحد وخم�سون الف ريال)يف نهاية العام 2015م وتت�ضمن (املوجودات) موجودات غري متداولة
مثل (املمتلكات والآالت واملعدات وم�شاريع قيد التنفيذ ... ،الخ) وموجودات متداولة (املخزون  ،املدينون التجاريون  ،املبالغ امل�ستحقة من
االطراف ذوي العالقة  ،االر�صدة البنكيه والنقدية ) كما ان اجمايل حقوق امللكية ارتفعت من (� )92,008,524ألف ريال (�إثنان وت�سعون
مليار وثمانية مليون وخم�سمائة و�أربعة وع�شرون �ألف ريال) يف نهاية العام 2014م اىل( � ) 96,193,181ألف ريال ( �ستة وت�سعون مليار
ومائة وثالثة وت�سعون مليون ومائة وواحد وثمانون �ألف ريال ) يف نهاية العام 2015م وتتمثل الزيادة يف ارتفاع قيمة االحتياطيات  ،حيث
ت�شكل االحتياطيات دعماً للمركز املايل لل�شركة .
واجلدول التايل يو�ضح حتلي ً
ال للموجودات وحقوق امللكية واملطلوبات لالعوام (2011م 2015 -م ) كما يلي -:
البيـــــــــــــــــــان (باالف الرياالت )
املوجودات الغري متداولة
املوجودات املتداولة
اجمايل املوجودات
حقوق امللكية

2011م

2012م

2013م

2014م *

2015م

32,204,398

30,992,132

31,378,190

27,835,552

30,319,566

72,766,927

94,773,430

93,013,520

113,432,426

117,899,485

148,219,051 141,267,978 124,391,710 125,765,562 104,971,325
21
96,193,181
92,008,524 93,892,459 87,901,771 81,928,262

املطلوبات املتداولة

23,043,063

اجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

148,219,051 141,267,978 124,391,710 125,765,562 104,971,325

ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات بالريال

946.88

37,863,791
1015.92

30,499,251
1085.16

49,259,454
1063.39

52,025,870
1111.75

* مت �إعادة بيان بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م لتتما�شى مع الت�صنيف امل�ستخدم يف القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015م .
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سادسًا  :تــداول االسهم

بلغ �إجمايل اال�سهم القابلة للتداول واململوكة لفئات ( ال�شركات ومايف حكمها واملواطنني وموظفي الإت�صاالت ) عدد () 20,366,116
�سهماً وخالل عام 2015م مت تداول عدد (� )426,124سهماً وا�صبحت ح�ص�ص كافة امل�ساهمني يف ال�شركة كما هو مبني يف اجلدول التايل -:
عدد االسهم
2014م

التغير باألسهم

عدد االسهم 2015م

النسبة الى
اجمالي
االسهم

1

المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

51,370,244

-

51,370,244

59.37%

2

الهيئة العامة للتامينات والمعاشات

3,896,020

-

3,896,020

4.50%

3

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2,810,220

-

2,810,220

3.25%

4

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الدفاع

2,740,522

-

2,740,522

3.17%

5

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

2,467,898

-

2,467,898

2.85%

6

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الداخلية

1,872,980

-

1,872,980

2.16%

7

المؤسسة االقتصادية اليمنية

1,000,000

-

1,000,000

1.16%

8

الشركات وما في حكمها

7,644,301

▼150,000

7,494,301

8.66%

9

المواطنين

10,083,881

▲213,062

10,296,943

11.90%

2,637,934

▼63,062

2,574,872

2.98%

86,524,000

100%

م

فئات المساهمين

 10موظفي االتصاالت
االجمالي

86,524,000

سابعًا  :التوجهــات والرؤية المستقبلية
 - 1الإ�سراع يف االنتقــال الــى نظام  LTEملواكبة املتغريات املت�سارعة يف جمال االت�صاالت النقالة مبا يحافظ على ا�ستمرار ال�شركة يف موقعها
الريادي يف �سوق الهاتف النقال يف اليمن .
 - 2ا�ستمرار تو�سعــة وتطــوير خــدمات االنرتنت عــالــي ال�سرعــة لتغطية كافة املدن الرئي�سية واملدن الثانوية وعوا�صم املحافظات واملواقع
الهامة ذات اجلدوى االقت�صادية.
 - 3البحث عن جماالت ا�ستثمارية جديدة لتعزيز وتنويع موارد ال�شركة .
 - 4متابعة �إ�صدار قانون خا�ص لل�شركة ميكنها من املناف�سة الفعالة وتخفيف القيود على ن�شاط ال�شركة .
 - 5العمل على تطوير اللوائح الداخلية لل�شركة لتدعيم القدرة التناف�سية امل�ستدامة .
 -6بناء مقر للمركز الرئي�سي لل�شركة يف الأر�ض امل�شرتاة لل�شركة والواقعة يف �شارع الزبريي .
 - 7ا�ستمرار ال�شركة يف مطالبة اجلهات املخت�صة يف احلكومة لأعادة النظر يف �ضريبة الدخل املرتفعة والبالغة(  )% 50والتي مت تطبيقها
على ال�شركة من منت�صف �شهر مايو من العام 2012م من الربح املحقق .
23

ثامنًا  :التوصيـــــــات
عم ً
ال باملادة ( )160من قانون ال�شركات التجارية رقم ( )22ل�سنة 1997م يو�صي جمل�س االدارة اجلمعية العامة العادية مبا يلي -:
• اال�ستماع �إىل تقرير جمل�س االداره وامل�صادقة عليه.
• االطالع على تقرير مراقب احل�سابات والقوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م والت�صديق عليها .
• املوافقة على توزيع الأرباح بح�سب مقرتح جمل�س االدارة.
• �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات.
• تفوي�ض جمل�س الإدارة بتعيني مراقب احل�سابات للعام املايل 2016م وحتديد �أتعابه.
• تفوي�ض جمل�س الإدارة مببا�شرة التربعات وفقاً للقانون.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل ،،،
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مساحة إعالنية
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م و2014م

 - 1الت�أ�سي�س وطبيعة الن�شاط :
مت تد�شني خدمة مين موبايل للهاتف النقال (�شركة م�ساهمة مينية عامة) كن�شاط تابع للم�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية يف � 22سبتمرب 2004م من قبل امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ويف  20يوليو 2006م بد�أت �إجراءات
حتويل مين موبايل للهاتف النقال �إىل �شركة م�ساهمة مينية عامة مبوجب قانون ال�شركات التجارية اليمني رقم ( )22ل�سنة 1997م
وتعديالته ،وقراري جمل�س الوزراء رقم ( )97و( )287ل�سنة 2006م.
ويف  10فرباير 2007م مت �إ�شهار مين موبايل ك�شركة م�ساهمة عامة مبوجب قرار وزير ال�صناعة والتجارة رقم ( )50ل�سنة 2007م
والذي مبوجبه مت منح الرتخي�ص بت�أ�سي�س �شركة مين موبايل للهاتف النقال (�شركة م�ساهمة مينية عامة).
قدمت امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية جميع املوجودات املكونة لر�أ�س مال ال�شركة كما يف  31يوليو 2006م ،و�أ�شرتى
امل�ؤ�س�سون ن�سبة ( )17.09%من ر�أ�س املال مبوجب عقود بيع من قبل امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية للم�ؤ�س�سني.
35لآتي-:
و�إعتباراً من  1يناير 2007م �أ�صبحت ن�سب امل�ساهمني يف ال�شركة على النحو ا
فئات امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
�صندوق التقاعد وال�ضمان الإجتماعي بوزارة الدفاع
الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
�صندوق التقاعد وال�ضمان الإجتماعي بوزارة الداخلية
امل�ؤ�س�سة الإقت�صادية اليمنية
ال�شركات وما يف حكمها
املواطنني وموظفي الإت�صاالت
الإجمــــــــــــــــــــــــــــايل

ن�سبة اال�سهم
% 59.37
% 4.50
% 3.25
% 3.17
% 2.85
% 2.16
% 1.16
% 9.26
% 14.28
% 100

�إن الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة هو �إمتالك حمطات و�شبكات �إت�صاالت وتقدمي خدمة الهاتف النقال داخل اجلمهورية اليمنية وتقع الإدارة
العامة لل�شركة يف �شارع التلفزيون ،وعنوانها الربيدي �ص.ب :رقم (� ،)737صنعاء – اجلمهورية اليمنية.
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.2

عام :

مت �إعداد البيانات املالية لل�شركة وفق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ال�صادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية.
 1.2العملة الوظيفية وعملة العر�ض -:
مت �إعداد وعر�ض البيانات املالية بالريال اليمني (العملة الوظيفية لل�شركة) وتظهر كل القيم لأقرب �ألف ريال ميني (�إال �إذا �أ�شري �إىل
خالف ذلك).
 2.2التقديرات والأحكام املحا�سبية املهمة-:
�إن �إعداد البيانات املالية يتطلب من الإدارة و�ضع �أحكام وتقديرات و�إفرتا�ضات ذات �أثر يف تطبيق ال�سيا�سات وكذا �أر�صدة املوجودات
واملطلوبات املالية يف تاريخ البيانات املالية وكذلك على قيم الإيرادات وامل�صروفات ،وت�ستند تلك التقديرات والإفرتا�ضات على اخلربة
ال�سابقة لل�شركة وعوامل �أخرى عديدة تعتربها ال�شركة معقولة يف ظل الظروف ال�سائدة والتي ت�شكل نتائجها الأ�سا�س عند �إتخاذ القرار
ب�ش�أن قيم الأ�صول والإلتزامات ،لذلك قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
وتخ�ضع التقديرات ومايتعلق بها من �إفرتا�ضات للمراجعة ب�صورة م�ستمرة ،كما يتم �إثبات التغريات يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة
التي حدث فيها التغيري و�أية فرتات م�ستقبلية.
كما �أن املعلومات املتعلقة بالأحكام والتقديرات املهمة واملطبقة بال�سيا�سات املحا�سبية والتي لها ت�أثري هام على الأر�صدة تظهر بالبيانات
املالية بالإي�ضاحات رقم (.)2.22 ،1.22 ،1.1.14 ،1.12
.3

التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

 1.3املعايري اجلديدة واملعدلة �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2015م
التعديالت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتي �أ�صبحت �سارية املفعول ب�شكل �إلزامي يف عام 2015م لي�س لها ت�أثري
جوهري على نتائج �أعمال ال�شركة واملركز املايل لل�شركة .ووفقاً لذلك ،لي�س هناك �أي تغيريات على ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة يف عام
2015م.

ال زالت ال�شركة مل تقيم �أثر املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9حول هذه البيانات املالية .املعيار اجلديد ي�ستلزم تطبيقه
للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير عام 2018م.
• املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (" )15الإيرادات من العقود مع العمالء"
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )15يقدم متطلبات جديدة للإعرتاف بالإيرادات ،لتحل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم
" 18الإيرادات" ،معيار املحا�سبة الدويل رقم " 11عقود الإن�شاء" ،والعديد من التف�سريات املتعلقة بالإيرادات .املعيار اجلديد ي�ؤ�س�س
منوذجاً للإعرتاف بالإيراد على �أ�سا�س ال�سيطرة ويوفر �إر�شادات �إ�ضافية يف العديد من املناطق التي ال يغطيها بالتف�صيل املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية احلايل ،مبا يف ذلك كيفية �إحت�ساب الرتتيبات مع الإلتزامات متعددة الأداء ،والت�سعريات املتغرية ،وحقوق العمالء
لإ�سرتداد الأموال ،وخيارات املورد لإعادة ال�شراء ،وغريها من التعقيدات املعروفة.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (� )15سيكون فعال للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2018م وال زالت ال�شركة
تقيم �أثر املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )15حول هذه البيانات املالية ولكن لي�ست بعد يف و�ضع ميكنها من تقدمي املعلومات
الكافية عن ذلك.
• املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (� )11إتفاقيات 37
امل�شاركة
تقدم هذه التعديالت توجيهات ب�ش�أن طريقة املحا�سبة عن �إكت�ساب احل�ص�ص يف �إتفاقيات امل�شاركة يف الأعمال .هذه التعديالت تلزم ب�أن
يتم املحا�سبة عن جميع تلك املعامالت ب�إ�ستخدام مبادئ املحا�سبة يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (�" )3إندماج الأعمال"
وغريها من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ،ب�إ�ستثناء تلك املبادئ التي تتعار�ض مع املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم
(� .)11إكت�ساب احل�ص�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة مل تت�أثر بتلك التوجيهات اجلديدة.

و�ستكون التعديالت �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2016م.
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
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مت �إعداد البيانات املالية ب�إ�ستخدام �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية و�أ�س�س القيا�س امللخ�صة �أدناه:

 2.3املعــايري والتعــديالت والتف�سريات علــى املعــايري احلاليــة وغــري �سارية املفعول حتى الآن والتي مل يتم
تبنيها من قبل ال�شركة
مت �إ�صدار معايري وتعديالت وتف�سريات جديدة على املعايري احلالية من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ولكنها غري �سارية املفعول
حتى تاريخ البيانات املالية ،ومل يتم تبنيها من قبل ال�شركة� .أدناه معلومات عنها والتي يتوقع �أن تكون ذات عالقة ببيانات ال�شركة املالية.

�	1.4أ�سا�س �إعداد البيانات املالية
مت �إعداد البيانات املالية على �أ�سا�س الإ�ستمرارية وبا�ستخدام �أ�س�س القيا�س املحددة يف املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية لكل نوع من
املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صاريف .وهذه الأ�س�س مذكورة بالكامل يف ال�سيا�سات املحا�سبية �أدناه.

وتتوقع �إدارة ال�شركة ب�أن جميع الإ�صدارات ذات العالقة �سوف يتم تبنيها �ضمن ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة للفرتة الأوىل التي تبد أ�
بعد تاريخ نفاذ هذه الإ�صدارات .وهناك معايري وتعديالت وتف�سريات جديدة �أ�صدرت لكن ال يتوقع �أن يكون لها ت�أثري جوهري على
البيانات املالية لل�شركة.

 2.4عر�ض البيانات املالية
يتم عر�ض البيانات املالية وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل رقم (" )1عر�ض البيانات املالية" (املعدل يف عام 2007م) ويتم �أي�ضاً عر�ض
�إجمايل الدخل ال�شامل يف بيان واحد (بيان الدخل ال�شامل).

• املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9الأدوات املالية (2014م)
جمل�س معايري املحا�سبة الدولية �أ�صدر م�ؤخراً املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9الأدوات املالية (2014م) والذي ميثل
�إ�ستكمال مل�شروع �إ�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم " 39الأدوات املالية :الإعرتاف والقيا�س".
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املعيار اجلديد يقوم ب�إدخال تغيريات وا�سعة النطاق ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  39حول ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية ويقدم منوذجاً
جديداً "خ�سائر الإئتمان املتوقعة" لتدين قيمة الأ�صول املالية .املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9يوفر �أي�ضاً �إر�شادات
جديدة ب�ش�أن تطبيق حما�سبة التحوط.
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 3.4املعامالت بالعمالت الأجنبية
مت�سك ح�سابات ال�شركة بالريال اليمني (العملة الوظيفية لل�شركة) وتثبت املعامالت بالعمالت الأخرى خالل ال�سنة املالية على �أ�سا�س
�أ�سعار ال�صرف ال�سارية يف تاريخ تنفيذ املعاملة ،ويتم ترجمة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية يف نهاية
ال�سنة املالية على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سارية يف ذلك التاريخ ،وتثبت الفروق الناجتة يف بيان الدخل ال�شامل.
�	4.4إندماج الأعمال
مت هيكلة ملكية ال�شركة يف �سنة 2006م ،وقد ت�ضمنت هيكلة ملكية ال�شركة �إعادة تقييم جميع املوجودات واملطلوبات بتاريخ حمدد
للو�صول �إىل تكلفة ال�شركة ،والتي مت �سدادها (قيمة التكلفة) �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية واللأ�سلكيةعن طريق �أ�سهم
حقوق امللكية يف ال�شركة .يدخل هذا التحويل جلميع املوجودات و�إ�صدار الأ�سهم �ضمن تعريف �إندماج الأعمال وفق املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم (� .)3أ�ستخدمت طريقة ال�شراء املحا�سبية جلميع �أعمال ال�شركة كما هو معرف يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم
(� :)3إندماج الأعمال .ونتيجة لتطبيق طريقة ال�شراء املحا�سبية ،فقد مت الإعرتاف املبدئي بال�شهرة ك�أ�صل ميثل يف تاريخ الإمتالك،
فائ�ض القيمة العادلة ملبلغ ال�شراء م�ضافاً �إليه التكلفة املبا�شرة للإمتالك على �صايف القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة
واملحتملة لل�شركة التابعة .ويف احلاالت التي يتم فيها تقدير القيمة العادلة على �أ�سا�س م�ؤقت ،ف�إنه يتم �إكمال عملية التقييم خالل
(� )12شهراً من تاريخ الإمتالك مع �إجراء تعديالت على قيمة ال�شهرة لتعك�س �أية تغيريات قد حت�صل الحقاً .وبعد الإعرتاف الأويل،
تكون القيمة الدفرتية لل�شهرة هي �سعر التكلفة ناق�صاً خ�سائر الإنخفا�ض املرتاكمة ،يتم فح�ص ال�شهرة ملعرفة الإنخفا�ض �سنوياً �أو
لفرتات �أقل �إذا كانت الأحداث �أو التغريات يف الظروف ت�شري �إىل �إحتمال وجود �إنخفا�ض ،وتقوم ال�شركة يف تاريخ كل تقرير بفح�ص ما
�إذا كانت هناك م�ؤ�شرات لإنخفا�ض ال�شهرة.
 5.4املمتلكات والآالت واملعدات
تظهر املمتلكات والآالت واملعدات يف ال�سجالت املحا�سبية بتكلفتها التاريخية خم�صوماً منها جممع الإهالك املرتاكم و�أي خ�سارة ناجمة
عن الإنخفا�ض يف قيمتها،وتت�ضمن التكلفة �سعر ال�شراء بالإ�ضافة �إىل التكاليف املبا�شرة الالزمة لكي يكون الأ�صل جاهزاً لال�ستخدام
للغر�ض الذي مت �شراءه من �أجله.
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يتم �إلغاء �إدراج بند املمتلكات والآالت واملعدات عند الإ�ستبعاد �أو عندما ال يتوقع ن�شوء منافع �إقت�صادية من �إ�ستمرار �إ�ستخدام املوجودات.
يتم �إظهار الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن �إ�سبتعاد الأ�صل �أو الإ�ستغناء عنه والتي تتمثل يف الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل وعوائد
البيع وتدرج يف بيان الدخل ال�شامل.
وبنا ًء على قرار جمل�س الإدارة رقم ( )3-1لعام 2011م بتاريخ  16مار�س 2011م �أقر املجل�س تعديل ن�سب الإهالك مبا يتنا�سب مع العمر
الإنتاجي للأ�صول و�أقر تطبيقها �إبتدا ًء من العام 2010م لت�صبح الأعمار الإنتاجية املقدرة لإحت�ساب �إ�ستهالك املوجودات كمايلي-:
•
•
•
•
•
•

بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مباين الإدارة
املباين للمحطات
املعدات والأجهزة
ال�سيارات
الأثاث واملعدات املكتبية
			
اللوحات الإعالنية

العمر الإنتاجي
� 20سنة
� 20-10سنة
� 7-5سنوات
� 5سنوات
�10-4سنوات
�سنوات
4
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�	6.4إنخفا�ض قيمة املوجودات امللمو�سة
تقوم ال�شركة يف تاريخ كل تقرير مايل مبراجعة القيم الدفرتية ملوجوداتها امللمو�سة من �أجل حتديد فيما �إذا كان هناك م�ؤ�شر
للإنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات .ويف حالة وجود �أي م�ؤ�شر على ذلك ،يتم تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد لتلك املوجودات من �أجل
حتديد مدى الإنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات (�إن وجد) .يف حالة عدم مقدرة ال�شركة على تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد لأي �أ�صل
ب�شكل فردي تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد على �أ�سا�س الوحدة املنتجة للنقد التابعة للأ�صل ،عندما يكون من املمكن
حتديد �أ�سا�س التوزيع الثابت واملعقول ف�أنه �أي�ضاَ يتم توزيع املوجودات على الوحدات املنتجة للنقد� ،أو فيما عدا ذلك ف�إنه يتم توزيعها
لأ�صغر جمموعة من الوحدات املنتجة للنقد والتي من املمكن �أن يتم حتديد �أ�سا�س ثابت ومعقول لها.

تظهر امل�شاريع قيد التنفيذ املعدة لغر�ض تقدمي اخلدمات �أو �أغرا�ض �إدارية بتكلفتها التاريخية خم�صوماً منها �أية خ�سارة حمققة
للإنخفا�ض يف قيمتها ،وتت�ضمن التكلفة الأتعاب املهنية وتكاليف التمويل املر�سملة املرتبطة ب�شراء �أو �إن�شاء موجودات م�ؤهلة وفقاً
لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل ال�شركة .وعند �إنتهاء العمل بها وتكون جاهزة للإ�ستخدام يتم حتويلها �إىل بند املمتلكات والآالت
واملعدات املنا�سب� .إن �إهالك تلك املوجودات يتم بنف�س �أ�سا�س �إهالك املوجودات الأخرى وذلك عندما تكون تلك املوجودات جاهزة
للإ�ستخدام يف الأغرا�ض املحددة لها.

القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة ناق�صاً تكاليف البيع �أو قيمة الإ�ستخدام �أيهما �أكرب .عند تقدير قيمة الإ�ستخدام ،يتم
خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة لت�صل �إىل القيمة احلالية ب�إ�ستخدام �سعر فائدة قبل ال�ضريبة والذي يعك�س تقديرات
ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املتعلقة بالأ�صل والتي تكون التقديرات املتعلقة بالتدفقات النقدية امل�ستقبلية لها مل
يتم ت�سويتها.

يحت�سب الإهالك ل�شطب تكلفة املمتلكات والآالت واملعدات (بخالف الأرا�ضي وم�شاريع قيد التنفيذ) خم�صوماً منها القيمة املقدرة
كخردة وذلك ب�أق�ساط مت�ساوية على مدى عمرها الإنتاجي املقدر ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت جلميع املمتلكات والآالت واملعدات.
يف نهاية كل فرتة مالية ،يتم مراجعة العمر الإنتاجي املقدر ،والقيم املقدرة كخردة وطرق الإ�ستهالك مع الأخذ باحل�سبان �أي تغري يف
التقدير املحا�سبي.

�إذا كانت القيمة القابلة للإ�سرتداد والتي مت تقديرها للأ�صل (�أو الوحدة املنتجة للنقد) �أقل من قيمتها احلالية ف�إنه يتم تخفي�ض
القيمة احلالية للأ�صل (�أو الوحدة املنتجة للنقد) �إىل القيمة القابلة للإ�سرتداد .يتم حتميل خ�سارة �إنخفا�ض القيمة مبا�شرة يف
بيان الدخل ال�شامل ،مامل يكن ذلك الأ�صل م�سج ً
ال بالقيمة املعاد تقييمها ويف هذه احلالة يتم معاملة الإنخفا�ض يف القيمة على �أنه
�إنخفا�ض نتيجة �إعادة التقييم.

ت�ستهلك املوجودات التي تندرج حتت �إطار الإيجار التمويلي على �أ�سا�س عمرها الإنتاجي بنف�س �أ�سا�س �إ�ستهالك املوجودات اململوكة �أو
مدة العقد الإيجاري �أيهما �أقل.

يف حال ما مت الحقاً عك�س خ�سارة �إنخفا�ض القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل (�أو الوحدة املنتجة للنقد) �إىل �أن ت�صل للقيمة
املقدرة القابلة للإ�سرتداد على �أن ال تكون الزيادة �أكرب من القيمة الدفرتية فيما لو مل يكن هناك �إنخفا�ض يف قيمة الأ�صل (�أو الوحدة
املنتجة للنقد) يف ال�سنوات ال�سابقة� .إن عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة يتم ت�سجيله مبا�شرة يف بيان الدخل ال�شامل ،مامل يكن ذلك
الأ�صل م�سج ً
ال بالقيمة املعاد تقييمها ويف هذه احلالة يتم معاملة الإنخفا�ض يف القيمة على �أنه �إرتفاع نتيجة �إعادة التقييم.
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�	7.4إنخفا�ض ال�شهرة
ً
كما مت بيانه يف الإي�ضاح ( )4.4فيما �سبق يتم قيا�س ال�شهرة مبدئيا ب�سعرالتكلفة ،وبعد الإعرتاف املبدئي يتم قيا�س ال�شهرة املكت�سبة يف
�إندماج الأعمال ب�سعر التكلفة ناق�صاً �أية خ�سائر مرتاكمة للإنخفا�ض.
 8.4املخزون
يظهر املخزون على �أ�سا�س �سعر التكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل .يتم حتديد تكلفة املخزون بنا ًء على �أ�سا�س املتو�سط
املرجح .تتكون التكلفة من ثمن ال�شراء �إ�ضافة �إىل امل�صاريف غري املبا�شرة التي تكبدتها ال�شركة يف �سبيل الو�صول باملخزون �إىل �شكله
ومكانه احلايل .ميثل �صايف القيمة القابلة للتحقق ال�سعر التقديري للبيع مطروحاً منه التكاليف املتكبدة يف الت�سويق والبيع والتوزيع.
 9.4املوجودات املالية
يتم الإعرتاف �أو عدم الإعرتاف باملوجودات املالية يف تاريخ املعاملة التجارية ،وذلك عند �شراء �أو بيع املوجودات والذي ين�ص �شروط
عقد البيع �أو ال�شراء على ت�سليمها وفقاً جلدول زمني حمدد من قبل �سوق مايل .يتم قيا�س املوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة
م�ضافاً �إليها تكاليف املعاملة ،فيما عدا املوجودات املالية امل�صنفة ك�إ�ستثمارات مالية بالقيم العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر والتي
تقيم مبدئيا بالقيمة العادلة� ،إن وجدت.
يتم الحقاً قيا�س جميع املوجودات املالية التي مت الإعرتاف بها م�سبقاً بالتكلفة املخف�ضة �أو قيمتها العادلة �إعتماداً على ت�صنيف املوجودات
املالية.
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ت�صنيف املوجودات املالية
يتم ت�صنيف املوجودات املالية ك�أدوات ملكية غري م�شتقة وتتوافق مع تعريف امللكية من قبل امل�صدر ،ب�إ�ستثناء بع�ض الأدوات املالية غري
امل�شتقة واملعرو�ضة كملكية من قبل امل�صدر .جميع الأدوات املالية غري امل�شتقة الأخرى ت�صنف �أدوات مديونية .وي�صف معيار املحا�سبة
الدويل رقم  39الت�صنيفات املختلفة للموجودات املالية يف واحدة من الفئات الأربعة التالية-:
املوجودات املالية بالقيمة العادلة عرب الأرباح �أو اخل�سائر :ت�صنف املوجودات �ضمن هذه الفئة عندما ت�شرتى
•
على وجه �أ�سا�سي لغر�ض البيع �أو �إعادة ال�شراء على املدى القريب� ،أي �أنها موجودات لغر�ض املتاجرة �أو �أنها م�شتقات مالية ،وتدرج
جميع التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املقيمة بالقيمة العادلة عرب الأرباح �أو اخل�سائر يف بيان الدخل ال�شامل عند تكبدها .ويف
ال�سنةاملالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذا الفئة.
القرو�ض واملدينون :القرو�ض واملدينون موجودات مالية غري م�شتقة بفرتات �سداد ثابتة �أو قابلة للتحديد وال توجد لها
•
�أ�سعار يف �سوق ن�شط ،لذلك ال ميكن �أن ت�صنف حتت هذه الفئة املوجودات التي ترغب ال�شركة يف بيعها يف احلال �أو يف القريب العاجل،
ويتم تقييم هذه املوجودات ب�سعر التكلفة ناق�صاً �أي �إنخفا�ض يف القيمة �أو عدم التح�صيل،وتدرج هذه املوجودات يف البيانات املالية ب�سعر
التكلفة خم�صوماً منها �أي نق�ص لقاء الإنخفا�ض �أو عدم التح�صيل ،ويتم الإعرتاف مببلغ اخل�سارة يف بيان الدخل ال�شامل .وب�صورة
عامة ،ي�صنف املدينون والأر�صدة املدينة الأخرى �ضمن هذه الفئة .حيث يظهر املدينون التجاريون باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صاً
املخ�ص�صات املجنبة لقاء �أي مبالغ غري حم�صلة .ويتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما ال يكون حت�صيلها حمتم ً
ال ويتم �شطب
الديون الرديئة عند الت�أكد من عدم حت�صيلها.
املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق :تعترب موجودات مالية غري م�شتقة بتواريخ ثابتة �أو قابلة
•
للتحديد ل�سدادها �أو تاريخ �إ�ستحقاق حمدد ولدى ال�شركة نية وقدرة قوية على الإحتفاظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق.

املوجودات املالية املتوفرة للبيع :تعترب موجودات مالية غري م�شتقة ت�صنف على �أنها متوفرة للبيع عند الإعرتاف
•
الأويل بها �أو �أنها مل ت�صنف �ضمن �أي من الفئات الثالث ال�سابقة ،وتدرج هذه املوجودات يف البيانات املالية بقيمتها العادلة ويتم
الإعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع مبا�شرة يف بيان الدخل ال�شامل �إىل �أن يتم بيعها او تنخف�ض
قيمتها ،وحينئذ يتم �إدراج �أية �أرباح �أو خ�سائر جممعة �سبق الإعرتاف بها �ضمن حقوق امللكية ،يف بيان الدخل ال�شامل .ويف ال�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذه الفئة.
الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية
يتم بتاريخ كل تقرير مايل تقييم املوجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطف�أة للتعرف على م�ؤ�شرات �إنخفا�ض القيمة .تنخف�ض قيمة
املوجودات املالية �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �أنه ،نتيجة حلدث �أو �أكرث من حدث بعد الإدراج الأويل للموجودات ت�أثرت التدفقات
النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للموجودات.
�إن بع�ض فئات املوجودات املالية ،مثل املدينون التجاريون ،ال يتم خف�ض قيمتها ب�شكل فردي بل يتم فح�صها لإنخفا�ض القيمة ب�شكل
�إجمايل .يتمثل الدليل املو�ضوعي لإنخفا�ض قيمة املدينون التجاريون باخلربة ال�سابقة لل�شركة يف حت�صيلها ،الزيادة يف عدد الدفعات
امل�ستحقة والتي يكون �إ�ستحقاقها بني  60 – 30يوماً �إ�ضافة �إىل التغريات امللحوظة يف ظروف الإقت�صاد الوطني والتي لها عالقة طردية
مع تع�سر �سداد املديونية.
بالن�سبة للموجودات املتبقية بالتكلفة املطف�أة يقا�س مبلغ اخل�سارة على �أنه الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خمف�ضة وفقاَ ملعدالت العائد ال�سائدة يف ال�سوق للموجودات املالية املماثلة ،وال يتم عك�س هذه اخل�سائر يف
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الإنخفا�ض يف الفرتات الالحقة.
�إلغاء �إدراج املوجودات املالية
تقوم ال�شركة ب�إلغاء �إدارج �أحد املوجودات املالية فقط عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك املوجودات املالية �أو عند
حتويلها وبالتايل جميع املكا�سب واملخاطر املتعلقة مبلكية املوجودات املالية �إىل طرف �أخر� .إذا مل تقم ال�شركة بتحويل تلك املوجودات
ب�شكل كامل �أو مل تقم بتحويل جميع املكا�سب واملخاطر املتعلقة مبلكيتها و�أ�ستمرت بال�سيطرة عليها ف�إن ال�شركة تقوم بالإعرتاف
مب�صاحلها امل�ستبقاة يف املوجود املايل بالإ�ضافة �إىل الإلتزامات ذات ال�صلة املتوجب عليها �سدادها.
يقا�س �إلغاء �أحد املوجودات املالية املثبت بالتكلفة املطف�أة على �أنه الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل و�إجمايل املتح�صالت املدينة
بالإ�ضافة �إىل املدينون التجاريون وتدرج يف بيان الدخل ال�شامل.
 10.4املطلوبات املالية
يتم الإعرتاف �أو عدم الإعرتاف باملطلوبات املالية يف تاريخ املعاملة التجارية ،وذلك عند �شراء �أو بيع املطلوبات والذي ين�ص �شروط عقد
البيع �أو ال�شراء على ت�سليمها وفقاً جلدول زمني حمدد من قبل �سوق مايل .يتم قيا�س املطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة م�ضافاً
�إليها تكاليف املعاملة.
يتم الحقاً قيا�س جميع املطلوبات املالية التي مت الإعرتاف بها م�سبقاً بالتكلفة املخف�ضة �أو قيمتها العادلة �إعتماداً على ت�صنيف املطلوبات
املالية.
ت�صنيف املطلوبات املالية
يتم ت�صنيف املطلوبات املالية �إما كمطلوبات مالية من خالل الأرباح �أو اخل�سائر �أو كمطلوبات مالية �أخرى .وي�صف معيار املحا�سبة
الدويل رقم  39الت�صنيفات املختلفة للمطلوبات املالية يف واحدة من الفئتني التاليتني-:
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املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر :يتم ت�صنيف املطلوبات املالية من خالل تقييمها بالقيمة العادلة
•
من خالل الأرباح �أو اخل�سائر عندما يتم الإحتفاظ بها من �أجل املتاجرة بها� ،أو يتم ت�صنيفها عند �إقتناءها كمطلوبات يتم تقييمها بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو اخل�سائر� .إن املطلوبات املالية التي يحتفظ بها بغر�ض املتاجرة يجب �أن حتقق �أحد ال�شروط التالية:
 �أنها حدثت �أ�سا�ساً بغر�ض �إعادة �شرائها يف امل�ستقبل القريب� ،أو �إذا كــانت املطلــوبات املاليــة حمتفظ بهــا �ضمــن حمفظة املتاجــرة اخلا�صــة بال�شركة والتي تديرها بطريقة ت�ضمن الربح ال�سريع واملتكرر على مدىفرتات متقاربة� ،أو
 �أن تكون من �ضمن امل�شتقات املالية والتي مل ت�صنف ك�أداة من �أدوات التحوط املايل.يتم ت�صنيف املطلوبات املالية والتي مل يتم الإحتفاظ بها بغر�ض املتاجرة ،كمطلوبات ُتقيم بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر عند الإعرتاف
املبدئي ويف حال حتقق �أحد ال�شروط التالية:
 �إذا كان الت�صنيف �سوف ي�ؤدي �إلــى �إلغــاء �أو تخفي�ض عملــية القيــا�س للمطلــوبات املالية� ،أو �سوف ي�ؤدي �إىل الإعرتاف غري امللتزم مببد�أ الثبات� ،أو �إذا كانت املطلوبات املاليــة متثل بنــداَ مــن بنــود املــوجــودات �أو املطلــوبات املاليــة لل�شركــة �أو كليهما مع ـاً ،والــذي يتم قيــا�س �أداءهــا وتقييمها بالقيمةالعادلة وبنا ًء على �سيا�سات �إدارة املخاطر املوثقة �أو با�ستخدام �إ�سرتاتيجيات الإ�ستثمار اخلا�صة بال�شركة.
 �إذا كانت املطلوبات املالية متثل جزءاَ من عقد مايل يحتوي على �أحد �أو عدد من امل�شتقات املالية� ،شريطة �أن يتوافق مع متطلبات معيار املحا�سبةالدويل رقم ( ،)39والذي ين�ص على �أن يتم ت�صنيف العقد كام ً
ال (�أ�صول �أو مطلوبات) كبند يتم تقييمه بالقيمة العادلة من خالل ح�ساب الأرباح
واخل�سائر.
يتم �إثبات املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر مع �إثبات ناجت القيم يف ح�ساب الأرباح واخل�سائر .ويف ال�سنة املالية املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015م مل يكن لدى ال�شركة �أية مطلوبات مالية م�صنفة يف هذه الفئة.
املطلوبات املالية الأخرى :يتم القيا�س املبدئي للمطلوبات الأخرى بالقيمة العادلة خم�صوماً منها تكاليف املعاملة املالية.
•
يتم القيا�س الالحق للمطلوبات املالية بالتكلفة املطف�أة وبا�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .وتتمثل طريقة الفائدة الفعلية يف �إحت�ساب التكلفة املطف�أة
للمطلوبات املالية وتخ�صي�ص م�صاريف الفوائد على الفرتة الزمنية املحددة .يتم ا�ستخدام معدل �سعر الفائدة يف خ�صم املدفوعات امل�ستقبلية املتوقع
دفعها خالل عمر املطلوبات املالية �أو على مدى فرتات م�ستقبلية �أق�صر يف حال ما كانت منا�سبة.
ال يتم �إعادة قيا�س البنود امل�صنفة �ضمن هذه الفئة لأن الإلتزام يكون عادة معروفاً بدرجة عالية من اليقني ويكون �سداد املبالغ يف فرتات ق�صرية
الأجل .يتم الإعرتاف بالدائنني التجاريني مقابل املبالغ التي يجب �أن تدفع يف امل�ستقبل لقاء الب�ضاعة واخلدمات امل�ستلمة� ،أكانت رفعت فيها فواتري
من مورد الب�ضاعة �أو مقدم اخلدمة �أم ال ،ويتم �سداد املبالغ امل�ستحقة للدائنني خالل  60 – 30يوماً من تاريخ امل�صادقة على الدفع �أو بح�سب �شروط
الدفع املتفق عليها.
�إلغاء �إدراج املطلوبات املالية:
•
تقوم ال�شركة ب�إلغاء �إدراج املطلوبات املالية فقط عندما يتم التخلي عنها �أو �إلغائها �أو �إنتهاء �صالحيتها �أو �سدادها .تدرج الفروقات الناجتة بني
القيمة الدفرتية للمطلوب املايل امللغي �إدراجه وبني جمموع الإعتبارات املدفوعة والدائنني (مبا يف ذلك ت�ضمني �أي موجودات غري نقدية حمولة �أو
مطلوبات مقدرة) �ضمن بيان الدخل ال�شامل.
 11.4املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى
يظهر بند املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى بالتكلفة ناق�صاً قيمة �أي �إنخفا�ض يف تاريخ �إعداد البيانات املالية� ،إن وجد.
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 12.4املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة
ً
تقوم ال�شركة يف معامالتها الإعتيادية بالتعامل مع �أطراف �أخرى تقع �ضمن ت�صنيف الأطراف ذوي العالقة وفقا لأحكام معيار املحا�سبة الدويل
رقم ( ،)24حيث يعترب الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم �أو ممار�سة ت�أثري مهم وجوهري على عملية �إتخاذ القرارات املالية
والت�شغيلية لل�شركة .ويتم �إعتماد �شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة ال�شركة التي تعتقد �أن ال�شروط لهذه املعامالت ال تختلف جوهرياً عن تلك
التي ميكن �أن حت�صل عليها من �أطراف �أخرى.
 13.4النقدية وما يف حكمها
تتمثل النقدية وما يف حكمها يف النقدية يف ال�صندوق و�أر�صدة احل�سابات حتت الطلب لدى البنوك و�أية �إ�ستثمارات ق�صرية الأجل ذات �سيولة عالية
قابلة للتحويل �إىل نقد معلوم القيمة وغري خا�ضعة ملخاطر التغري يف القيمة مثل �أذون اخلزانة.
 14.4ا�ستثمارات ق�صریة الأجل
تتمثل الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل يف الودائع لدىالبنوك واال�ستثمارات ق�صرية الأجل الأخرى عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد ثالثة �أ�شهر وقبل
م�ضي �سنة من تاريخ ال�شراء.
 15.4م�ساهمات الت�أمينات الإجتماعية
تقوم ال�شركة وموظفيها بامل�ساهمة يف الت�أمينات الإجتماعية وفقاً لقانون الت�أمينات واملعا�شات رقم  25ل�سنة 1991م.
 16.4الإعرتاف بالإيرادات
يتم الإعرتاف بالإيرادات على النحو التايل:
الإيرادات الناجمة عن اخلدمات الواردة وال�صادرة عند الإ�ستهالك43
الفعلي.
•
�إيرادات مبيعات اخلطوط عند تفعيل اخلط.
•
يتم �إحت�ساب مبيعات بطاقات التعبئة (الكروت الغري مفعلة) و�أر�صدة الوحدات غريامل�ستخدمة ك�إيرادات م�ؤجلة ويتم �إثباتها يف
•
الإيرادات عند ا�ستهالكها الفعلي.

		

 17.4عقود الإيجار
ً
يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار متويلية حينما تنتقل فعليا وب�شكل جوهري كافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية �أ�صل م�ؤجر �إىل امل�ست�أجر.
وحتت�سب مدفوعات الإيجارات الت�شغيلية كم�صروف �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر على �أ�سا�س الق�سط الثابت وعلى مدى فرتة الإيجار.
�إن جميع العقود التي �أبرمتها ال�شركة هي عقود �إيجار ت�شغيلية ويتم حتميل تكاليف الإيجار على �أ�سا�س الق�سط الثابت على الفرتات اخلا�صة بالعقود
على بيان الدخل ال�شامل ب�إ�ستثناء عند وجود �أ�سا�س نظامي �آخر يعرب ب�شكل �أف�ضل عن منط الفرتة التي �سيتم فيها �إ�ستهالك املنافع الإقت�صادية.
وتظهر الإيجارات الطارئة �ضمن الإيجارات الت�شغيلية ويعرتف بها كم�صروف يف الفرتة التي حتدث فيها.
عند احل�صول على حافز للدخول يف عقد �إيجار ت�شغيلي يتم الإعرتاف بهذا احلافز �ضمن الإلتزامات .يتم الإعرتاف ب�إجمايل احلوافز كتخفي�ض
مل�صروف الإيجار على �أ�سا�س الق�سط الثابت ب�إ�ستثناء عند وجود �أ�سا�س نظامي �أخر يعرب ب�شكل �أف�ضل عن منط الفرتة التي �سيتم فيها �إ�ستهالك
املنافع الإقت�صادية.
 18.4الزكاة ال�شرعية
ً
يتم دفع فري�ضة الزكاة ال�شرعية وفقا لقانون الزكاة رقم ( )2ل�سنة 1999م.
� 19.4ضريبة الدخل
تتمثل �ضريبة الدخل �سواء كانت م�سجلة ك�أ�صل �أو ك�إلتزام بالإلتزامات واملطالبات من اجلهات احلكومية واخلا�صة بال�سنة احلالية �أو الفرتة ال�سابقة
والتي مل تدفع حتى تاريخ بيان املركز املايل ،ويتم �إحت�ساب و�إ�ستقطاع ال�ضرائب يف البيانات املالية طبقاً للقوانني ال�ضريبية ال�سارية يف اجلمهورية
اليمنية .كما يتم تكوين خم�ص�ص لاللتزامات ال�ضريبية �ضمن البيانات املالية بعد �إجراء الدرا�سة الالزمة لذلك.
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 20.4الذمم الدائنة والأر�صدة الدائنة الأخرى
يتم قيد املبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل لقاء الب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة التي ح�صلت عليها ال�شركة �سوا ًء مت املطالبة بها من اجلهة املوردة �أم ال.
 21.4املخ�ص�صات
يتم تكوين املخ�ص�صات املنا�سبة عند وجود �إلتزام حايل (ق�ضائي �أو �ضمني) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة ،ومن املحتمل جداً �أن توجد مطالبات
من الغري جتاه ال�شركة ل�سداد تلك الإلتزامات ،بالإ�ضافة �إىل وجود تقدير معقول ملبلغ الإلتزام ميكن التحقق منه ب�شكل م�ستقل.
يتم ت�سجيل تلك املخ�ص�صات وفقاً لأف�ضل تقديرات تقوم بها الإدارة واملتوقعة لدفع و�سداد تلك املطلوبات كما يف تاريخ بيان املركز املايل ،والقيام بالأخذ
يف الإعتبار املخاطر وحاالت عدم الت�أكد املتعلقة ب�إحت�ساب تلك املخ�ص�صات .عند قيا�س املخ�ص�صات ب�إ�ستخدام طريقة التدفقات النقدية املتوقعة لدفع
الإلتزام احلايل ف�إن القيمة املرحلة تتمثل بالقيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.
يف احلاالت التي من املتوقع �أن يتم �إ�سرتداد جميع �أو بع�ض التدفقات النقدية اخلارجة ملنافع �إقت�صادية عن �إلتزام معني من طرف ثالث ،يتم ت�سجيلها
كذمم مدينة �ضمن بند املوجودات ،ويتم ذلك عندما تتوفر الثقة ب�إمكانية �إ�ستعا�ضة هذه النفقات والقدرة على قيا�س هذه الذمم بثقة.
 22.4توزيعات الأرباح املقرتحة
يتم الأعرتاف بالأرباح املقرتح توزيعها على م�ساهمي ال�شركة كمطلوبات وتخ�صم من حقوق امللكية عندما يتم امل�صادقة عليها من قبل اجلمعية
العمومية لل�شركةُ .يعالج توزيع الأرباح لل�سنة الذي متت املوافقة عليه بعد تاريخ البيانات املالية احلالية ك�أنه من الأحداث التي وقعت بعد تاريخ
البيانات املالية.
 23.4الأدوات املالية
تتمثل املوجودات املالية لل�شركة يف النقدية و�شبة النقدية واملدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى واملبالغ امل�ستحقة من طرف ذو عالقة.
وتتمثل املطلوبات املالية لل�شركة يف الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى واملبالغ امل�ستحقة لطرف ذو عالقة ،علماً ب�أن املعايري املحا�سبية ذات
ال�صلة باملوجودات املالية واملطلوبات املالية مو�ضحة يف الإي�ضاح رقم ( ،)4يتم �إثبات املوجودات واملطلوبات املالية عندما تكون ال�شركة طرفاً يف عالقة
تعاقدية مع الأداة املالية.
يلخ�ص اجلدول التايل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة كما يف تاريخ التقرير-:

املوجودات املالية
النقدية ومايف حكمها
�إ�ستثمارات ق�صرية الأجل
املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى
املبالغ امل�ستحقة من طرف ذو عالقة
املطلوبات املالية
الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى
املبالغ امل�ستحقة لطرف ذو عالقة
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2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

82,588,221
21,666,245
10,272,704
2,689,977
117,217,147

83,073,780
20,066,245
7,790,146
1,507,994
112,438,165

40,657,385
7,981,367
48,638,752

معاد بيانها

41,323,646
4,652,988
45,976,634

الإفرتا�ضات املحا�سبية الهامة والتقديرات غري امل�ؤكدة
.5
عند تطبيق �سيا�سات ال�شركة املحا�سبية ،املبينة يف الإي�ضاح رقم  ،4يجب على الإدارة �إعداد تقارير و�إفرتا�ضات حول القيمة الدفرتية للموجودات
واملطلوبات املالية .هذه التقديرات مبنية على �إفرتا�ضات تت�ضمن العديد من العوامل التي تختلف درجة الت�أكد منها ،وي�ؤدي �إختالف النتائج الفعلية
عن تقديرات الإدارة �إىل تغريات يف الإلتزامات امل�ستقبلية املقدرة.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات ب�صفة م�ستمرة .تتم مراجعة التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي متت فيها مراجعة التقديرات �إذا كانت
املراجعة ت�ؤثر على تلك الفرتة فقط �أو فرتة املراجعة وفرتات م�ستقبلية �إذا كانت املراجعة ت�ؤثر على ك ً
ال من الفرتة احلالية والفرتات امل�ستقبلية.
 1.5التقديرات الهامة عند تطبيق التقديرات غري امل�ؤكدة
يتم فيما يلى بحث الإفرتا�ضات الرئي�سية امل�ستخدمة يف تقدير الأمور غري امل�ؤكدة امل�ستقبلية بتاريخ بيان املركز املايل .تنتج عن هذه الأمور غري
امل�ؤكدة خماطر هامة قد ين�ش�أ عنها تعديالت جوهرية للمبالغ الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل الفرتة املالية الالحقة:
الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآالت واملعدات
يتم �إحت�ساب الإهالك لتنزيل تكلفة املوجودات على �أ�سا�س العمر الإنتاجي املقدر .يتم �إحت�ساب العمر الإنتاجي املقدر وفقاً لتقييم الإدارة بناء على عدة
عوامل منها الدورات الت�شغيلية وبرامج ال�صيانة والت�آكل والتلف الطبيعيني وذلك ب�إ�ستخدام �أف�ضل التقديرات.
الإنخفا�ض يف قيمة املخزون
احلركة بناءاً على تقديرات الإدارة لعدة عوامل منها عدم �إمكانية
يتم �إحت�ساب خم�ص�ص الإنخفا�ض يف قيمة املخزون منخف�ض القيمة �أو بطئ 45
الإ�ستفادة منه وبرامج ال�صيانة والت�آكل والتلف الطبيعيني وذلك ب�إ�ستخدام �أف�ضل التقديرات.
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان
يرتبط حتديد �إمكانية حت�صيل املديونيات من العمالء من عدمه مبعرفة ما �إذا كان يوجد دليل مو�ضوعي لعدم �إمكانية التح�صيل ،يتم �شطب الديون
الرديئة بعد حتديدها ك ً
ال على حده .بالإ�ضافة �إىل ذلك يجرى تقييم �إجمايل للمدينني التجاريني لفح�ص الإنخفا�ض والذي يتطلب �إتخاذ قرار
مهم.
القيمة العادلة
.6
ً
القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفرتية كما يف بيان املركز املايل.
.7

الأدوات املالية و�إدارة املخاطر

 1.7خماطر الإئتمان
تقدم ال�شركة خدماتها �إىل عمالئها بنا ًء على مقدرة العمالء ل�سداد امل�ستحقات التي عليهم والناجتة عن اخلدمات املقدمة وغريها .وتعترب الت�سهيالت
الإئتمانية املمنوحة للعمالء والإلتزامات الأخرى املطلوبة من الآخرين �أدوات مالية معر�ضة ملخاطر الإئتمان .ت�شتمل خماطر الإئتمان على عدم
مقدرة تلك الأطراف على الوفاء ب�إلتزاماتهم عند �إ�ستحقاقها وخا�صة م�شرتكي الفوترة التي تتجاوز مديونياتهم مبلغ الت�أمني املقدم ،ومبا �أن �أغلب
تعامالت ال�شركة تعترب مبيعات جتزئة على قاعدة عري�ضة من العمالء الأفراد ف�إن ال�شركة تواجه اخلطر العادي لعدم مقدرة العمالء بالوفاء
ب�إلتزاماتهم .تعترب الإدارة �أن املبالغ امل�ستحقة من جميع الأطراف املدينة مبالغ قابلة للتح�صيل�.إن خماطر الإئتمان بالن�سبة ل�شبة النقدية مق�صورة
على الأر�صدة املحتفظ بها لدى البنك املركزي اليمني والبنوك املحلية الأخرى.
 2.7خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة ال�شركة على الوفاء ب�إلتزاماتها املالية عند �إ�ستحقاقها يف الظروف الطبيعية .وللحد من هذه املخاطر
تقوم �إدارة ال�شركة ب�إدارة املوجودات �أخذه بعني الإعتبار ال�سيولة املطلوبة ،ومراقبة التدفقات املالية وال�سيولة امل�ستقبلية ب�شكل يومي ،وتنظيم م�صادر
متويل متنوعة.
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 3.7خماطر �أ�سعار ال�صرف
يتمثل خطر �أ�سعار ال�صرف يف تغري �سعر ال�صرف والذي ي�ؤثر على املدفوعات واملقبو�ضات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم املوجودات والإلتزامات
ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية ،وترى الإدارة �أن التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية لي�س لها ت�أثري جوهري خالل هذا العام نتيجة
لتوفر �سيولة كافية لدى ال�شركة بالعملة الأجنبية و�أي�ضاُ قلة امل�شرتيات بالعملة الأجنبية خالل العام .وخالل الفرتة الالحقة لتاريخ �إ�صدار هذه
البيانات املالية حدثت تقلبات كبرية يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ناجتة عن الأحداث التي متر بها البالد والت�ضخم امل�ستمر والذي بدوره قد
ي�ؤثر على ال�شركة كون �أغلب م�شرتياتهامن �أ�صول وخمزون يتم بالعمالت الأجنبية ،وتقوم ال�شركة مبراقبة تقلبات �أ�سعار ال�صرف والدخول يف
اتفاقيات مع البنوك املحلية للحد من �أثار تلك التقلبات لكي تتفادى �أي ت�أثريات جوهرية على البيانات املالية يف الفرتة القادمة.
 4.7خماطر الت�شغيل
تتمثل خماطرالت�شغيل يف خماطر حدوث خ�سائر مبا�شرة �أوغري مبا�شرة نتيجة ق�صور معني ناجت عن التطبيقات التكنولوجية �أو العمليات �أو �أخطاء
املوظفني ،وتعمل ال�شركة على التقليل من حدوث هذه املخاطر من خالل نهج متكامل من ال�سيا�سات والإجراءات لتقييم ومراقبة و�إدارة هذه املخاطر
بهدف توفري بيئة �سليمة و ُم�سيطر عليها ب�صورة فعاله ،وذلك من خالل حتديد ،قيا�س ،ر�صد ،مراقبة ،وتقرير احتمالية التعر�ض للمخاطر،
بالإ�ضافة �إىل زيادة وعي املوظفني بهذه املخاطر عربالتقييم الذاتي ملراقبة املخاطر ومبا ي�ساعد ب�شكل ا�ستباقي يف �إدراك الأحداث ال�سلبية املحتملة
وو�ضع خطة لردود الأفعال املنا�سبة للمخاطر ،مما يقلل من التكاليف �أو اخل�سائر املرتبطة بالتعطل غري املتوقع للأعمال و�سهولة و�سرعة التغلب
عليها.
مو�ضح �أدناه �أهم املخاطر اال�سرتاتيجية والت�شغيلية التي مت حتديدها وتو�ضيح �إجراءات درء اخطارها وفقا ملنظومة �إدارة املخاطر
�أ .املخاطر العملياتية والت�شغيلية :تت�سم الإعمال يف جمال الإت�صاالت بالعمل يف بيئة تناف�سية مليئة بالتحديات والتي البد من جتاوزها لأجل
ال�سعي با�ستمرار للمحافظة على الأداء التناف�سي وهذا ما برز م�ؤخرا يف ظل الظروف ال�صعبة التي متر بها البالد واحلد من �سهولة مترير الإمدادات
التقنية والتي قد ي�شكل خطر نظرا لزيادة عدد امل�شرتكني واالقرتاب من احلدود الق�صوى لل�سعة املتاحة ملكونات ال�شبكة الرئي�سية يف �أوقات الذروة
مما قد ي�سبب تباطئ و�إعاقة يف �سرعة تلبية احتياجات كافة امل�شرتكني.
وقد عملت ال�شركة على �إدارة منظومة متكاملة لدرء تلك املخاطر والعمل على املوازنة ما بني الوحدات الت�شغيلية وبحيث يتم تنظيم وتوزيع احلركة
وفقا ملنهجية فنية ووفقا خلطط �إدارة الطوارئ والتي يتم مراقبتها وحتديثها ب�إ�ستمرار لتاليف �إي اختناقات يف م�سار منظومة الأت�صال.
كما وعمدت ال�شركة ويف ظل القيود املفرو�ضة على احلركة املالحية �إىل اجلمهورية اليمينة �إىل تفعيل ما يخ�ص هذا اجلانب �ضمن خطط الطوارئ
ل�ضمان �إ�ستمرارية �إن�سياب حركة توريد التجهيزات ال�ضرورية لل�شبكة وعرب طرق غري تقليدية بديلة وذلك تالفياً للمخاطر التقنية املرتبطة
بتو�سعة ال�شبكة.
ب .خماطر الفجوة التكنولوجية :يف ظل الت�سارع التكنولوجي الالمتناهي يف تطوير الأجيال املتعاقبة من �أنظمة الإت�صاالت ويف ظل الرغبة
احلثيثة من قبل منظم الإت�صاالت يف البالد ب�إدخال �أحدث جيل لل�سوق اليمينة LTEمما قد ي�شكل خطر تخلف ال�شركة عن ركب التطور ومواكبة
حاجيات العمالء من �أحدث تقنيات وخدمات الإت�صال العامليةوبالتايل خطر فقدان ال�شركة ملزاياها التناف�سية يف �سوق الإت�صاالت اليمنية.
وتقوم ال�شركة مبتابعة ومراقبة التغريات املت�سارعة والتحديات امل�ستقبلية حول �أنظمة الإت�صاالت وتوحيدها ويتم �إيالء هذا اجلانب الأولوية �ضمن
اخلطط الإ�سرتاتيجية لل�شركة من حيث توفري املوازنات واالعتمادات املتطلبة حيث وقد مت اال�ستعداد وعمل درا�سة متكاملة للجدوى الفنية واملالية
مل�شروع الإنتقال �إىل تقنية  LTEوا�سرتاتيجية وخطط االنتقال وجميع اخليارات املرتبطة بها وال�شركة الآن يف املراحل الأخرية للبدء بتنفيذ هذا
امل�شروع بعد �إ�ستكمالها للإجراءات القانونية والفنية والذي �سي�سهم يف حال اعتماد وترخي�ص التقنية من قبل منظم الإت�صاالت يف البالد والبدء
ب�إجراءات تنفيذها يف مواكبة ال�شركة لأحدث الأنظمة املطبقة عاملياً يف جمال تقنية الإت�صاالت.
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ج .اال�ستثمار يف البنية التحتية :يف ظل ال�سعي الدائم للمحافظة على دور الريادة يف جمال تقدمي خدمات االت�صاالت كان البد من �إعطاء
الأولوية لتوفري بنية حتتية �ضخمة وفقا للأهمية اال�سرتاتيجية ملكونات هذه البنية ،حيث وقد تن�شئ خماطر يف حال الإعتماد على �أطراف �أخرى
لتوفري جزء من خدمات البنية التحتية والتي قد تنتج عندوجود �إ�شكاليات من �أي نوع قد ت�ؤثر على ا�ستكمال توفري تلك اخلدمات.
وقد �سعت ال�شركة ومنذ بدء ت�أ�سي�سها �إىل �إقرار خطط �إ�ستكمال وحتديث بنائها التحتية �ضمن خططها الإ�سرتاتيجية ق�صرية ومتو�سطة املدى
والعمل على حتديد وتخ�صي�ص املوارد الالزمة لتنفيذ تلك اخلطط وفقا للجداول الزمنية املقرة �أخاذة يف الإعتبار الأهمية اال�سرتاتيجية للم�شاريع
(ترا�سل–�أعمال فنية–�أعمال مدنية) ،وبحيث مت الإنتقال التدريجي لأغلب جتهيزات البنية التحتية اململوكة لل�شركة.

.8

املمتلكات والآالت واملعدات ،بال�صايف

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
االراضي

المباني
للمحطات

المعدات واألجهزة

السيارات

الف ريال يمني

الف ريال يمني

الف ريال يمني

الف ريال
يمني

التكلفة
الر�صيد يف  1يناير
2015م
الإ�ضافات خالل
ال�سنة
الإ�ستبعادات خالل
ال�سنة
الر�صيد يف 31
دي�سمرب 2015م
جممع الإهالك
الر�صيد يف  1يناير
2015م
�إهالكات ال�سنة
الإ�ستبعادات خالل
ال�سنة
الر�صيد يف 31
دي�سمرب 2015م
القيمه الدفرتية
املبلغ املرحل يف 31
دي�سمرب 2015م

األثاث
اإلجمالي
والمعدات
المكتبية
الف ريال يمني الف ريال يمني الف ريال يمني
اللوحات
اإلعالنية

-

4,074,158

50,998,174

157,099

786,309

18,117

56,033,857

2,005,261

314,213

3,256,717

10,672

161,853

-

5,748,716

-

()185,649

()1,846,206

-

-

-

()2,031,855

2,005,261

4,202,722

52,408,685

167,771

948,162

18,117

59,750,718
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-

2,259,028

37,843,784

90,034

572,154

18,116

40,783,116

-

444,853

4,079,263

25,380

109,871

-

4,659,367

-

()133,179

()1,744,384

-

-

-

()1,877,563

-

2,570,702

40,178,663

115,414

682,025

18,116

43,564,920

2,005,261

1,632,020

12,230,022

52,357

266,137

1

16,185,798

 تتمثل اإلضــافات في بند األراضي في قيمة األرضية املشتراة من بنك التضامن اإلسالمي الدولي في العاصمة صنعاء على شارع الزبيري مبقدار 211لبنة عشاري (أرض حرة) وسيتم إعدادها لتكون املقر الرئيسي للشركة.
 تتمثل (املباني للمحطات) في غرف مصنعة وأبراج صغيرة مبنية على أسطح مباني املواطنني وغرف بناء وأعمال مدنية أخرى في مواقعمستأجرة من املواطنني واملؤسسة العامة لإلتصاالت وجهات أخرى.
 تتمثل اإلستبعادات الظاهرة لعام 2015م في التالي:• قيمة محطات الــ  LGالتي مت إستبدالها مبحطات حديثة ملواكبة التطورات في أنظمة اإلتصاالت مببلغ وقدره  643,565الف ريال ميني.
• قيمة األصول املدمرة بسبب األحداث التي مرت بها البالد أو بسبب الكوارث الطبيعيةخالل العام ومببلغ وقدره  1,271,128الف ريال ميني.
• قيمةأصول ثابتة أخرى مببلغ وقدره  117,162الف ريال ميني.
 تتضمن تكاليف األصول الثابتة بعض مصاريف التدريب املدرجة ضمن تكاليف العقود املوقعة لشراء وتركيب هذه األصول.47

االراضي
الف
التكلفة
الر�صيد يف  1يناير
2014م
الإ�ضافات خالل ال�سنة
الإ�ستبعادات خالل
ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب
2014م
جممع الإهالك
الر�صيد يف  1يناير
2014م
�إهالكات ال�سنة
الإ�ستبعادات خالل
ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب
2014م
القيمه الدفرتية
املبلغ املرحل يف 31
دي�سمرب 2014م

يمني

المباني
للمحطات

ريال الف ريال يمني

المعدات واألجهزة

السيارات

الف ريال يمني

الف ريال
يمني

األثاث
والمعدات
المكتبية
الف ريال
يمني

اللوحات
اإلعالنية

اإلجمالي

الف ريال يمني

الف ريال يمني

-

4,006,816

52,402,839

151,147

670,555

18,117

57,249,474

-

143,087

3,588,180

5,952

115,754

-

3,852,973

-

()75,745

()4,992,845

-

-

-

()5,068,590

-

4,074,158

50,998,174

157,099

786,309

18,117

56,033,857

-

1,872,913

38,821,963

65,190

457,369

17,539

41,234,974

-

429,368

3,922,883

24,844

114,785

577

4,492,457

-

()43,253

()4,901,062

-

-

-

()4,944,315

-

2,259,028

37,843,784

90,034

572,154

18,116

40,783,116

-

1,815,130

13,154,390

67,065

214,155

1

15,250,741

ال�شهرة املكت�سبة يف � 1أغ�سط�س 2006م

م�شاريع قيد التنفيذ

م�شاريع الآالت والتجهيزات واملعدات
م�شاريع �إنفاق �إ�ستثماري
م�شاريع �أخرى

2015م
الف ريال يمني

2014م
الف ريال يمني

7,568,834

7,568,834

7,568,834

7,568,834

ال توجد مؤشرات ألي إنخفاض في الشهرة نظرا ً لسالمة موقع الشركة في سوق اإلتصاالت وصحة مركزها املالي.

.11

املخزون� ،صايف

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
بطاقات تعبئة
�شرائح اخلطوط
�أجهزة الهاتف النقال

2015م
الف ريال يمني
105,503

2014م
الف ريال يمني
102,844

48,234
153,737

73,151
16
176,011
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قطع الغيار واملحروقات وامل�ستلزمات الإدارية

528,601
682,338

818,250
994,261

املدينون التجاريون ،بال�صايف

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
�إي�ضاح

املدينون التجاريون
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان

1.12

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

8,024,926
()2,989,049
5,035,877

7,195,742
()3,129,465
4,066,277

 1.12خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان – املدينون التجاريون

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
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يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:

.12

 تتمثل (املباني للمحطات) في غرف مصنعة وأبراج صغيرة مبنية على أسطح مباني املواطنني وغرف بناء وأعمال مدنية أخرى في مواقعمستأجرة من املواطنني واملؤسسة العامة لإلتصاالت وجهات أخرى.
 تتمثل اإلستبعــادات الظــاهــرة لعــام 2014م في قيمــة محطــات الــ  LGالتــي مت إستبــدالهــا مبحطــات حــديثــة ملواكبــة التطوراتفي أنظمة اإلتصاالت مببلــغ وقــدره  4,560,102الف ريال مينــي باإلضــافــة إلــى إستبعاد قيمــة األصــول املـدمــرة خالل األحــداث التــي
مــرت بهــا البــالد ومببلــغ وقــدره  508,488الف ريال ميني.
 -تتضمن تكاليف األصول الثابتة بعض مصاريف التدريب املدرجة ضمن تكاليف العقود املوقعة لشراء وتركيب هذه األصول.

.9

.10

ال�شهرة

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2015م
الف ريال يمني

2014م
الف ريال يمني

956,503

1,668,953

461,897

240,461

146,534

106,563

1,564,934

2,015,977

تتمثل املشاريع قيد التنفيذ في تكلفة األعمال واملعدات والتجهيزات حتت اإلنشاء ،والتي ال تدرج ضمن املمتلكات واآلالت واملعدات إال بعد
دخولها اخلدمة.

�إي�ضاح
الر�صيد يف  1يناير
املكون خالل ال�سنة
امل�ستخدم خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

30

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

3,129,465
333,704
()474,120
2,989,049

3,124,678
33,679
()28,892
3,129,465

 إن القيمة الدفترية للمبالغ املبينة أعاله تساوي تقريباً ،بصورة معقولة ،القيمة العادلة لها كما في تاريخ بيان املركز املالي. -إن شروط التعاقد مع جميع املدينني تستدعي أن تسدد املبالغ املستحقة منهم خالل فترة  10أيام إلى  60يوما ً من تاريخ الفاتورة.
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.13

الأر�صدة املدينة الأخرى

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
�إي�ضاح
الدفعات املقدمة
�سلف وعهد املوظفني
�سلف �أع�ضاء جمل�س الإدارة
املدينون الأخرون

1.13

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

3,795,602

2,248,655

1,377,881
54,081

1,404,162
51,499

9,263
5,236,827

19,553
3,723,869

 1.13الدفعات املقدمة

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:

.14

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

موردون جتاريون ومتنوعون

2,425,151

975,260

ال�ضرائب امل�ستقطعة حتت احل�ساب
�إ�ستئجار مواقع املحطات
عهد لدى املوظفني لإجناز الأعمال
�إ�ستئجار مباين
خدمات احلرا�سة والأمن
�إعالنات ومطبوعات
�أخرى

1,140,924
157,859

999,442
169,468

60,082

61,847

600
395
10,591
3,795,602

22,290
11,500
8,848
2,248,655

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

جتري الشركة ،في سياق نشاطهــا العادي بعمل صفقات مع غيرها من مؤسسات األعمال التي تقع ضمن تعريف" األطراف ذات العالقة"
في معيــار احملاسبــة الــدولــي رقــم  .24وهـذه املعامالت التجارية التي متت املوافقة عليها من قبل اإلدارة تشمل املشتريات واخلدمات،
واملدفوعات ،والتحويالت وما إلى ذلك.
يتمثل املستحق من أو ألطراف ذات عالقة باملعامالت مع مؤسسات األعمال األخرى التي تسيطر على الشركة ويظهر رصيد هذه املعامالت
في اإليضاح رقم  1.14واإليضاح رقم  2.14واإليضاح رقم  ،3.14ومن ضمن هذه االطراف:
 معامالت مع امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية:   • تقدمي خدمات الصيانة للمحطات وجتهيزات القوى والتكييف.
   • تقدمي خدمات تأجير قنوات تراسلية.
   • تقدمي خدمات تأجير مواقع احملطات واملباني والهناجر.
 معامالت مع الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي:   • تقــدمي خــدمــة حتصيل فــواتير مشتركــي الفــوترة باإلضافــة إلــى القيــام بتحصيــالت تعبئــة وحــدات الدفع املسبق عبر
     نقاط التحصيــل والنقــاط التابعــة للبريــد واملنتشرة في عموم محافظات اجلمهورية وذلك نظير عموالت من إجمالي املبالغ
     احملصلة للفوترة والدفع املسبق.
  • تقدمي خدمات توزيع األرباح للمساهمني وكذلك صرف مرتبات املوظفني.
  • تستفيد الهيئة العامة للبريد من اخلدمات التي تقدمها الشركة واملتمثلة بخدمات الرسائل القصيرة باإلضافة إلى اخلدمات الصوتية.
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نشأت العالقة بني البريد وشركة مين موبايل للهاتف النقال مع بداية نشأة الشركة نظرا ً لإلنتشار الواسع ملكاتب البريد في عموم محافظات
اجلمهورية والذي بدوره سهل تقدمي اخلدمات ملشتركي الشركة من خالل حتصيالت مديونية مشتركي الفوترة وتعبئة أرصدة مشتركي الدفع
املسبق .وبالتالي قامت الشركة مبنح الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي مزايا تفاضلية نظير اإلنتشار الواسع لفروع البريد في عموم
احملافظات وتتمثل تلك املزايا في عموالت التحصيالت النقدية ملشتركي الفوترة والدفع املسبق وتخفيض رسوم الرسائل الدعائية باإلضافة
إلى مزايا تقاسم إيراد اخلدمات الصوتية بني الشركة والبريد.
وقد نشأت األرصدة املستحقة في أخر السنة من خالل إطار نشاط الشركة العادي ،وفيما يلي خالصة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة
املدرجة في البيانات املالية كما يلي:
امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
الإيرادات:
�إيرادات اخلدمات الواردة
�إيرادات اخلدمات الأخرى
�إيرادات  CDMAالثابت
امل�صاريف:
�صيانة املحطات
الإنرتنت وترا�سل املعطيات
�إيجارات القنوات
تكلفة اخلدمات ال�صادرة
امل�شاريع واخلدمات املنفدة بوا�سطة الإدارة العامة للإن�شاءات
�إيجارات مواقع و�أبراج
�إيجارات مبنى املركز الرئي�سي ومواقع ال�سنرتاالت

2015م
الف ريال يمني

2014م
الف ريال يمني

730,981
329,109
61,474

1,172,827
281,914
157,909

2,542,200
2,514,078
51
2,513,801
230,550
172,690
152,942
93,163

2,828,501
1,827,861
2,230,712
286,639
123,890
160,479
107,497

الإيرادات:
الر�سائل الدعائية والبنكية

2015م
الف ريال يمني

2014م
الف ريال يمني

10,916

8,347

امل�صاريف:
تكلفة خدمات التح�صيالت
خدمات بريدية
تكلفة اخلدمات ال�صوتية
�إيجارات مواقع

158,322
43,577
4,320
3,491

الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي

131,608
32,896
504
6,767

 1.14املبالغ امل�ستحقة من طرف ذو عالقة ،بال�صايف

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:

�إي�ضاح
امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان

1.1.14

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

2,774,306

1,600,266

()84,329
2,689,977

()92,272
1,507,994
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.15

 1.1.14خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان– طرف ذو عالقة

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:

�إي�ضاح
�إي�ضاح

الر�صيد يف  1يناير
املكون خالل ال�سنة
امل�ستخدم خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب
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2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

�إ�ستثمارات طويلة الأجل

92,272

92,272

�إ�ستثمارات ق�صرية الأجل

()7,943

-

84,329

92,272

 2.14املبالغ امل�ستحقة لطرف ذو عالقة

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:

امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

7,981,367

4,652,988

7,981,367

4,652,988

 3.14املعامالت مع �أع�ضاء الإدارة الرئي�سني

�	1.3.14أع�ضاء جمل�س الإدارة
2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

املنافع ق�صرية الأجل:
10,672
128,434
-

10,283
130,024
10,393

�	2.3.14أع�ضاءالإدارة التنفيذية
2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

املنافع ق�صرية الأجل:
املرتبات ومايف حكمها
مكاف�آت وبدالت
�سلف على ذمة الراتب
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17,212
19,879
-

15,632
18,914
14,259

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

1.15

5,000,000

3,000,000

2.15

21,666,245

20,066,245

26,666,245

23,066,245

�	1.15إ�ستثمارات طويلة الأجل
• يف تاريخ  22دي�سمرب 2013م قامت ال�شركة بتوقيع عقد �إ�ستثمار طويل الأجل (عقد م�ضاربة مقيدة يف ال�صكوك الإ�سالمية )
ن�شرة الأكتتاب للإ�صدار العام الرابع لل�صكوك الإ�سالمية (الإ�صدار الثالث ل�صكوك ال�سلم) ملدة � 5سنوات مع كاك بنك الإ�سالمي
حيث مبوجب هذا العقد يتم �إ�ستثمار مبلغ وقدره  3,000,000,000ريال ميني بنظر البنك بح�سب ال�شريعة الإ�سالمية ل�صالح
�شركة مين موبايل للهاتف النقال يف البنك املركزي اليمني يف ال�صكوك الإ�سالمية على �أن يتم �إ�سرتداد جزء من �أ�صل مبلغ
الإ�ستثمار خالل مدة الإ�ستثمار كما يف اجلدول التايل ،وتوزع �صايف الأرباح الناجتة عن عملية امل�ضاربة بن�سبة  5%لكاك بنك
الإ�سالمي و  95%ل�شركة مين موبايل للهاتف النقال:
مدة الإ�ستثمار

يقوم مجلس اإلدارة برسم السياسات وإعتماد اخلطط والبرامج الهادفة إلى حتقيق أغراض الشركة بينما تقوم اإلدارة
التنفيذية بإجناز وظائف اإلدارة في الشركة واملتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجية والرقابة على الشركة والتالي
تفاصيل منافع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مقابل تلك الوظائف:

املرتبات ومايف حكمها
مكاف�آت وبدالت
�سلف على ذمة الراتب

الإ�ستثمارات

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
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تاريخ الإ�سرتداد

امل�سرتد من �أ�صل املبلغ امل�ستثمر
الف ريال يمني

املبلغ امل�ستثمر خالل ال�سنة
الف ريال يمني

ال�سنة الأوىل

 22ديسمبر 2014م

-

3,000,000

ال�سنة الثانية

 22ديسمبر 2015م

750,000

3,000,000

السنة الثالثة

 22ديسمبر 2016م

750,000

2,250,000

 22ديسمبر 2017م

750,000

1,500,000

 22ديسمبر 2018م

750,000

750,000

السنة الرابعة
السنة اخلامسة

ويف  22دي�سمرب 2015م مت �إعادة جدولة �أق�ساط ال�صكوك من قبل البنك املركزي اليمني حيث مت ت�أجيل الأق�ساط امل�ستحقة خالل
العام 2015م للعام املايل 2016م وتقدمي الأق�ساط امل�ستحقة (الق�سط  +العائد) لعام 2018م للعام املايل 2017م:
امل�سرتد من �أ�صل املبلغ امل�ستثمر بعد
�إعادة اجلدولة
الف ريال يمني

الف ريال يمني

ال�سنة الأوىل

 22ديسمبر 2014م

-

3,000,000

ال�سنة الثانية

 22ديسمبر 2015م

-

3,000,000

السنة الثالثة

 22ديسمبر 2016م

1,500,000

3,000,000

 22ديسمبر 2017م

1,500,000

1,500,000

مدة الإ�ستثمار

السنة الرابعة

تاريخ الإ�سرتداد

املبلغ امل�ستثمر خالل ال�سنة
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• يف تاريخ � 10أغ�سط�س 2015م قامت ال�شركة بتوقيع عقد �إ�ستثمار طويل الأجل (عقد م�ضاربة مقيدة يف ال�صكوك الإ�سالمية)
ن�شرة الإكتتاب للإ�صدار العام الثامن لل�صكوك الإ�سالمية (الإ�صدار الثاين ل�صكوك الإ�ست�صناع) ملدة �سنتني مع كاك بنك الإ�سالمي
حيث مبوجب هذا العقد يتم �إ�ستثمار مبلغ وقدره  2,000,000,000ريال ميني بنظر البنك بح�سب ال�شريعة الإ�سالمية ل�صالح
�شركة مين موبايل للهاتف النقال يف البنك املركزي اليمني يف ال�صكوك الإ�سالمية على �أن يتم �إ�سرتداد �أ�صل مبلغ الإ�ستثمار يف
نهاية مدة الإ�ستثمار كما يف اجلدول التايل ،وتوزع �صايف الأرباح الناجتة عن عملية امل�ضاربة بن�سبة  5%لكاك بنك الإ�سالمي و
 95%ل�شركة مين موبايل للهاتف النقال:
تاريخ الإ�سرتداد

امل�سرتد من �أ�صل املبلغ امل�ستثمر
الف ريال يمني

املبلغ امل�ستثمر خالل ال�سنة
الف ريال يمني

مدة الإ�ستثمار
ال�سنة الأوىل

19أغسطس 2016م

-

2,000,000

ال�سنة الثانية

 19أغسطس 2017م

2,000,000

2,000,000

�	2.15إ�ستثمارات ق�صرية الأجل

قامت الشركة بإستثمار مبلغ وقدره  21,666,245ألف ريال ميني في صورة ودائع إستثمارية مطلقة مستمرة لعدد
شهادة لدى بنك التضامن اإلسالمي الدولي وحتصل إيراداتها من تلك الودائع بنسبة األرباح التي يحددها البنك نهاية كل عام
حيث كانت نسبة توزيع األرباح لعام 2015م للودائع املستمرة بنسبة 2014 :% 8.016(% 7.055م).

.16

33

النقدية وما يف حكمها

يتكون هذا البند مما يلي كما في  31ديسمبر:
2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

النقدية يف ال�صناديق:
النقدية يف �صناديق الإيرادات
النقدية يف �صناديق امل�صروفات
�أر�صدة لدى البنوك :
احل�سابات اجلارية
ال�شيكات ال�صادرة
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.17

ر�أ�س املال

يبلغ رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع كما ورد في النظام األساسي للشركة مبلغ ( )43,262,000الف ريال ميني موزعة
على ( )86,524,000سهم بقيمة إسمية قدرها ( )500ريال ميني لكل سهم كما هو موضح أدناه:
فئات امل�ساهمني

2015م
قيمة األسهم
ألف ريال يمني
25,685,122

عدد األسهم

نسبة األسهم

امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية

51,370,244

% 59.37

الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات

3,896,020

% 4.50

1,948,010

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية

2,810,220

% 3.25

1,405,110

�صندوق التقاعد وال�ضمان الإجتماعي بوزارة الدفاع

2,740,522

% 3.17

1,370,261

الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي

2,467,898

% 2.85

1,233,949

�صندوق التقاعد وال�ضمان الإجتماعي بوزارة الداخلية

1,872,980

% 2.16

936,490

امل�ؤ�س�سة الإقت�صادية اليمنية

1,000,000

% 1.16

500,000

ال�شركات وما يف حكمها

7,494,301

% 8.66

3,747,151

املواطنني

10,296,943
55

% 11.90

5,148,471

موظفي الإت�صاالت

2,574,872

% 2.98

1,287,436

الإجمايل

86,524,000

% 100

43,262,000

فئات امل�ساهمني

2014م
عدد األسهم

نسبة األسهم

قيمة األسهم
ألف ريال يمني
25,685,122

امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية

51,370,244

% 59.37

3,896,020

% 4.50

1,948,010

% 3.25

1,405,110
1,370,261

23,551
19,403

14,960
-

الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات

42,954

14,960

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية

2,810,220

�صندوق التقاعد وال�ضمان الإجتماعي بوزارة الدفاع

2,740,522

% 3.17

الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي

2,467,898

% 2.85

1,233,949

�صندوق التقاعد وال�ضمان الإجتماعي بوزارة الداخلية

1,872,980

% 2.16

936,490

امل�ؤ�س�سة الإقت�صادية اليمنية

1,000,000

% 1.16

500,000

ال�شركات وما يف حكمها

7,644,301

% 8.83

3,822,151

املواطنني

10,083,881

% 11.65

5,041,940

موظفي الإت�صاالت

2,637,934

% 3.05

1,318,967

الإجمايل

86,524,000

% 100

43,262,000

6,568,507
()620,130
5,948,377

4,542,490
()842,162
3,700,328

�أذون اخلزانة
�شيكات مقبولة الدفع

76,221,678
104,724
76,326,402

78,941,122
413,949
79,355,071

النقدية لدى الربيد*

270,488

3,421

82,588,221

83,073,780

* تتمثل النقدية لدى البريد في الرصيد املتبقي في  31ديسمبر 2015م من األرباح املوزعة للمساهمني (املواطنني
وموظفي اإلتصاالت) والتي لم يتم إستالمها من قبلهم ومازالت لدى الهيئة العامة للبريد.
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 .18الإحتياطي القانوين
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:

 .22الأر�صدة الدائنة الأخرى
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:
2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

الر�صيد يف  1يناير

15,523,660

13,495,143

املحول من �أرباح ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

1,946,992
17,470,652

2,028,517
15,523,660

وفقاً لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم ( )22ل�سنة 1997م وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم حتويل ( )%10من
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة �إىل الإحتياطي القانوين .ويجوز لل�شركة وقف هذا التحويل ال�سنوي عندما يبلغ الإحتياطي
القانوين ( )%50من ر�أ�س املال املدفوع ،كما يجوز توزيع الإحتياطي القانوين وفقاً للأحكام الواردة يف قانون ال�شركات التجارية.
 .19الإحتياطي العام
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:
2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

الر�صيد يف  1يناير

14,447,532

12,419,015

املحول من �أرباح ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

1,946,992
16,394,524

2,028,517
14,447,532

وفقاً لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم ( )22ل�سنة 1997م وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة مت حتويل ( )%10من �إجمايل
الدخل ال�شامل لل�سنة �إىل الإحتياطي العام.
�	.20إحتياطي التجديدات
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:
2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

الر�صيد يف  1يناير

1,608,109

1,607,636

املوجودات امل�ستلمة بدون تكلفة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

1,608,109

473
1,608,109

يتمثل ر�صيد �إحتياطي التجديدات يف قيمة مواد وجتهيزات جمانية للآالت واملعدات.
 .21الدائنون التجاريون
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:
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2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

املوردون املحليون

2,498,297

1,708,516

املوردون اخلارجيون

1,380,204
3,878,501

1,838,953
3,547,469

�إي�ضاح

2015م

الف ريال يمني
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
خم�ص�ص �إلتزامات �ضريبية*
خم�ص�ص الزكاة
الت�أمينات القابلة للإ�سرتداد
�ضريبة املبيعات والر�سوم املحلية
توزيعات الأرباح املقرتحة
امل�صاريف امل�ستحقة الدفع
املكاف�أة للإدارة واملوظفني
الدائنون الآخرون

1.22
2.22

3.22

2014م
معاد بيانه

الف ريال يمني

21,945,305

20,365,970

7,000,000

10,048,675

1,841,184
1,315,750

1,963,213
1,510,431

964,946
785,045
634,081
542,281
1,750,292
36,778,884

837,816
455,565
508,434
487,206
1,598,867
37,776,177

* يتمثل خم�ص�ص �إلتزامات �ضريبية عن املخ�ص�صات املجنبة لت�سوية الإلتزامات ال�ضريبية وفقاً للمحا�ضر املوقعة مع الإدارة
57الودائع لدى البنوك) والأوعية امل�ستقلة عن الفرتة من
ال�ضريبة عن �ضريبة عوائد الإ�ستثمار (عوائد �أذون اخلزانة و�إيرادات
2007م حتى 2014م.
 1.22خم�ص�ص �ضريبة الدخل
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:
2015م

الر�صيد يف  1يناير
املكون خالل ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2014م
معاد بيانه

الف ريال يمني

الف ريال يمني

20,365,970
21,848,376
()20,269,041
21,945,305

12,019,697
20,172,228
()11,825,955
20,365,970

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

الر�صيد يف  1يناير
املكون خالل ال�سنة
املدفوع واملوزع بنظر ال�شركة خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

1,963,213
1,810,558
()1,932,587
1,841,184

1,613,320
1,950,572
()1,600,679
1,963,213
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 3.22توزيعات الأرباح املقرتحه
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب:
الر�صيد يف  1يناير
الأرباح املقرتح توزيعها لل�سنة ال�سابقة
املوزع خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

455,565

450,242

15,141,700
()14,812,220
785,045

12,978,600
()12,973,277
455,565

ال توجد �أعباء �ضريبية على الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني.
 .23الإيرادات امل�ؤجلة
يتمثل هذا احل�ساب يف قيمة كروت و�أر�صدة التعبئة املباعة لوكالء البيع والتوزيع �أو للم�شرتكني والتي مل يتم �إ�ستخدامها حتى
 31دي�سمرب 2015م.
 .24ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31دي�سمرب :
2015م

�صايف املوجودات (�ألف ريال ميني)
عدد الأ�سهم امل�صدرة (�ألف �سهم (
ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات (ريال ميني (

96,193,181

2014م
معاد بيانه
92,008,524

86,524
1,111.75

86,524
1,063.39

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

اخلدمات ال�صادرة
اخلدمات الواردة
خط الـ  CDMAالثابت

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

53,964,869
4,318,583
61,474
58,344,926

52,818,798
4,755,376
157,909
57,732,083

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

اخلطوط
ايرادات خدمات مابعد البيع
�أجهزة الهاتف النقال
مردودات املبيعات
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2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

526,101
210,286
8,952
()144
745,195

477,649
218,563
5

 .27عمولة و�أعباء املبيعات و�إيرادات الن�شاط اجلاري
يتمثل هذا احل�ساب يف عموالت البيع والتوزيع وعموالت التح�صيل للفواتري.
 .28تكلفة املبيعات
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:

اخلطوط
�أجهزة الهاتف النقال

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

434,310
62
434,372

528,758
6
528,764

 .29م�صاريف الت�شغيل
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

�إ�ستهالك املمتلكات والآالت واملعدات

4,449,069

4,357,671

ت�شغيل و�صيانة املحطات

2,887,824

2,890,223

2,519,736
59
637,550
424,029
411,084
409,847
247,147
220,407
122,977
64,253
27,279
23,126
4,593
12,448,921

2,260,085
281,855
377,799
358,910
334,813
247,146
177,682
104,159
114,890
26,627
18,720
897
11,551,477

�إي�ضاح

�إيجارات القنوات
الوقود والكهرباء
�إيجارات مواقع املحطات
�أجور حرا�سة املواقع
الإ�صالحات وال�صيانة
ر�سوم الرتاخي�ص والإ�ستثمار
�إيجار و�سائل النقل
م�صاريف �إعتمادات
ال�سفر والتنقالت
�إيجارات مواقع ال�سنرتاالت
�إيجارات فروع املبيعات و�إيجارات �أخرى
الإت�صاالت والإنرتنت

36

36
36

 .30م�صروف خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
�إي�ضاح
املدينون التجاريون
املبالغ امل�ستحقة من طرف ذو عالقة

1.12
1.1.14

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

333,704
333,704

33,679
33,679

-

696,217
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 .33الإيرادات الآخرى
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:

 .31امل�صاريف الإدارية والعمومية
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
�إي�ضاح
الرواتب والأجور والبدالت
مكاف�أة الأرباح للموظفني*
املكاف�آت الت�شجيعية و�إكرامية رم�ضان والعيد
تعوي�ض العمل الإ�ضايف
�إ�ستهالك املمتلكات والآالت واملعدات
العالج الطبي والتداوي
الوقود والكهرباء واملاء
�إيجار مبنى املركز الرئي�سي
التربعات
التدريب والت�أهيل
�أجور نقل وحمالة ونظافة
عمولة البنوك والربيد
خدمات �إجتماعية وثقافية
مكاف�آت لغري العاملني
عموالت توزيع �أرباح امل�ساهمني
خدمات الإ�ست�شارات واخلرباء
القرطا�سية
م�صاريف اجلمعية العمومية
الأتعاب القانونية واملهنية
الإ�شرتاك يف الهيئات املحلية والدولية
الزكاة
�أخرى
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2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

1,981,217

1,752,189

398,323

353,879

307,316
264,508
210,298
160,848
109,535
65,599
43,626
43,050
42,796
27,175
21,436
19,051
17,564
12,555
12,392
11,510
8,325
784
52,348
3,810,256

276,107
238,365
134,786
145,959
78,346
50,375
26,952
199,956
34,130
27,581
31,251
21,943
6,539
23,618
18,948
35,635
24,730
3,564
40,510
30,592
3,555,955

امل�سرتد من املخ�ص�صات
متنوعة

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

101,100
141,927
243,027

899
200,425
201,324

 .34الربح الأ�سا�سي لل�سهم
يتم �إحت�ساب ربح ال�سهم الأ�سا�سي بق�سمة �إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة املن�سوبة مل�ساهمي ال�شركة على املعدل املرجح لعدد الأ�سهم
كما يف تاريخ بيان املركز املايل:
19,469,924
86,524

2014م
معاد بيانه
16,721,683
86,524

225.02

193.26

2015م

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة (�ألف ريال ميني)
عدد الأ�سهم امل�صدرة (�ألف �سهم)
الربح الأ�سا�سي لل�سهم (ريال ميني (

مل حتدث �أية معامالت �أخرى ت�شمل الأ�سهم �أو الأ�سهم املحتملة بني تاريخ بيان املركز املايل وتاريخ �إكمال هذه البيانات املالية.
 .35الإلتزامات الر�أ�سمالية
بلغت الإلتزامات الر�أ�سمالية يف  31دي�سمرب كما يلي:
�شراء معدات و�أجهزة
جتهيز غرف و�أعمال مدنية ملواقع املحطات
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2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

2,331,418
74,599

2,710,662
74,599

* تتمثل مكاف�أة الأرباح للموظفني يف املكاف�أة التي مت �إقرارها بنا ًء على قرار جمل�س الإدارة رقم ( )1يف �إجتماعه الثامن بتاريخ
 24مايو 2016م مببلغ وقدره ( )398,322,564ريال ميني.
 .32العائد من الأموال امل�ستثمرة
يتكون هذا البند مما يلي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:

الفوائد من �أذون اخلزانة
العائد من ودائع لدى البنوك

60

2015م

2014م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

12,159,922
1,790,305
13,950,227

9,999,117
1,879,159
11,878,276
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 .36الإيجارات الت�شغيلية
يتمثل احلد الأدنى من مدفوعات ال�شركة امل�ستقبلية للإيجارات الت�شغيلية يف الأتي:
الحد األدني لمدفوعات اإليجارات التشغيلية المستحقة
اإلجمالي
من  1إلى  5سنوات
خالل العام
الف ريال يمني
الف ريال يمني
الف ريال يمني
 31دي�سمرب 2015م
�إيجار مبنى املركز الرئي�سي
�إيجارات مواقع املحطات
�إيجارات مواقع ال�سنرتاالت
�إيجارات فروع املبيعات و�إيجارات �أخرى
 31دي�سمرب 2014م
�إيجار مبنى املركز الرئي�سي
�إيجارات مواقع املحطات
�إيجارات مواقع ال�سنرتاالت
�إيجارات فروع املبيعات و�إيجارات �أخرى

65,599
424,029
27,279
23,126
540,033

327,995
2,120,145
136,395
115,630
2,700,165

393,594
2,544,174
163,674
138,756
3,240,198

50,375
377,799
26,627
18,720
473,521

251,875
1,888,995
133,135
93,600
2,367,605

302,250
2,266,794
159,762
112,320
2,841,126

مت الإعرتاف باملدفوعات اخلا�صة بالإيجارات كم�صاريف خالل ال�سنة مببلغ وقدره  540,033الف ريال ميني (2014م473,521 :

الف ريال ميني) .وتتمثل هذه املبالغ يف احلد الأدنى من الإيجارات املدفوعة .ولي�ست هناك �أي �إيرادات متوقعة عن الت�أجري من
الباطن ،وال تت�ضمن �إتفاقيات الت�أجري على �أي بنود ت�أجري حمتملة.
وال تت�ضمن �أي�ضاً الإتفاقيات على خيارات ال�شراء �أو فقرات ت�صعيدية �أو �أي قيود تتعلق بالأرباح �أو ت�أجري �إ�ضايف �أو �أية ديون �إ�ضافية.
 .37املوقف ال�ضريبي
� 1.37ضريبة الدخل

• قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات ال�ضريبية للأعوام من 2007م وحتى 2009م بعد �إنتهاء املوعد القانوين ،وللأعوام من 2010م وحتى 2014م
يف املوعد القانوين ،ويف الإقرارات املقدمة بعد تاريخ �إنتهاء فرتة الإعفاء ال�ضريبي ( 14مايو 2012م) مت �إحت�ساب �ضريبة بواقع 20%ن�سبة
ال�ضريبة على عوائد الإ�ستثمار (عوائد �أذون اخلزانة و�إيرادات الودائع لدى البنوك) ومت �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع تلك الإقرارات.
• ت�سلمت ال�شركة �إخطارات بربط �ضريبة الأرباح عن العامني 2010م و2011م على عوائد الإ�ستثمار (عوائد �أذون اخلزانة و�إيرادات الودائع
لدى البنوك) بن�سبة  50%من تلك العوائد مع غرامات الت�أخري ب�إجمايل مبلغ وقدره  8,416,408,105ريال ميني ،وقدمت ال�شركة طعن على هذه
الإخطارات �أمام جلنة الطعن ال�ضريبي على �إعتبار �أن ن�شاط ال�شركة معفي من ال�ضرائب عن تلك الفرتة.
• قامت ال�شركة بتقدمي طعن امام حمكمة ال�ضرائب على قرار جلنة الطعن ال�ضريبي امل�ؤيد لإخطارات م�صلحة ال�ضرائب فيما يتعلق بدفع �ضريبة
عن العامني 2010م و2011م على عوائد الإ�ستثمار (عوائد �أذون اخلزانة و�إيرادات الودائع لدى البنوك).
• ت�سملت ال�شركة �إخطارات بربط �ضريبة الأرباح عن الأعوام من 2007م وحتى 2009م على عوائد الإ�ستثمار (عوائد �أذون اخلزانة و�إيرادات
الودائع لدى البنوك) بن�سبة ( 35%ن�سبة ال�ضريبة طبق ًا للقانون  31ل�سنة 1991م) من تلك العوائد مع غرامات الت�أخري ب�إجمايل مبلغ وقدره
 13,013,217,994ريال ميني ،وقدمت ال�شركة طعن على هذه الإخطارات �أمام جلنة الطعن ال�ضريبي على �إعتبار �أن ن�شاط ال�شركة معفي من
ال�ضرائب عن تلك الفرتة.
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• ت�سملت ال�شركة �إخطارات بربط �ضريبة الأرباح عن العام 2012م بن�سبة  50%للفرتة بعد تاريخ �إنتهاء الإعفاء ال�ضريبي ( 231يوم) �شام ًال
ل�ضريبة الأرباح عن عوائد الإ�ستثمار (عوائد �أذون اخلزانة و�إيرادات الودائع لدى البنوك) بن�سبة  50%من تلك العوائد لل�سنة كاملة.
• يف تاريخ  9مار�س 2015م �أ�صدرت حمكمة ال�ضرائب الإبتدائية حكمها رقم ( )15ل�سنة 1436هـ يف الق�ضية ال�ضريبية رقم ( )32ل�سنة 1434هـ
بخ�صو�ص الطعن املقدم من ال�شركة على قرار جلنة الطعن ال�ضريبي حول ن�سبة ال�ضريبة املفرو�ضة على عوائد الإ�ستثمار (عوائد �أذون اخلزانة
و�إيرادات الودائع لدى البنوك) للعامني 2010م و2011م والغرامات املرتتبة عليها حيث ق�ضى منطوق احلكم بتحديد ن�سبة ال�ضريبة بواقع20%
على عوائد الإ�ستثمار بحيث �أ�صبح املبلغ امل�ستحق على ال�شركة وفق ًا للحكم مبلغ وقدره  3,687,875,027ريال ميني مت�ضمن ًا غرامات الت�أخري.
• يف تاريخ  28دي�سمــرب 2015م وبعــد تلقــي ال�شركــة مطالبــات مــن م�صلحة ال�ضرائب بدفع فارق ن�سبة ال�ضريبة مع غرامات الت�أخري عن الأعوام
من 2012م وحتى 2014م مت توقيع حم�ضر �إجتماع بني �شركة مين موبايل للهاتف النقال وم�صلحة ال�ضرائب وبرئا�سة القائم ب�أعمال وزير املالية
وبح�ضور �أع�ضاء جلنة الت�صالح وف�ض املنازعات ال�ضريبية وامل�ست�شار ال�ضريبي لل�شركة ،حيث مت الإتفاق على �أن يتم �إحت�ساب �ضريبة الأرباح عن
عوائد الأ�ستثمار (عوائد �أذون اخلزانة و�إيرادات الودائع لدى البنوك) بن�سبة  50%للفرتة ما بعد تاريخ �إنتهاء فرتة الإعفاء ال�ضريبي (من
 15مايو 2012م وحتى دي�سمرب 2014م) وفق ًا لقانون �ضريبة الدخل اليمني رقم  17للعام 2010م ،ودفع فارق معدل ال�ضريبة مببلغ وقدره
 9,058,674,000ريال ميني وذلك بعد موافقة جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل للهاتف النقال.
• يف تاريخ  26يناير 2016م مت توقيع حم�ضر �إجتماع بني �شركة مين موبايل للهاتف النقال وم�صلحة ال�ضرائب وبرئا�سة القائم ب�أعمال رئي�س
جمل�س الوزراء وبح�ضور القائمني ب�أعمال وزير املالية ووزير الإت�صاالت وتقنية املعلومات ووزير ال�شئون القانونية وكذلك ح�ضور امل�ست�شار ال�ضريبي
لل�شركة ،حيث مت الإتفاق على حل ق�ضايا اخلــالف بني �شــركة ميــن مــوبايل للهــاتف النقــال وم�صلحــة ال�ضرائب واملتعلقة ب�ضريبة الأرباح عن
عوائد الإ�ستثمار (عوائد �أذون اخلزانة و�إيرادات الودائع لدى البنــوك) و�ضريبــة املرتبـات والأجور من عام 2007م حتى تاريخ �إنتهاء فرتة
الإعفاء ال�ضريبي  14مايو 2012م وذلك بعد موافقة جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل للهاتف النقال وذلك على النحو التايل:
 .1تفــر�ض �ضــريبــة �أربــاح للأعــوام مــن 2007م وحتــى 2009م عن عوائد الإ�ستثمار بن�سبة  35%مببلغ وقدره  2,425,012,100ريال ميني
وفر�ضت عن الأوعية امل�ستقلة مببلغ وقدره  500,198,955ريال ميني بحيث ي�صبح الإجمايل مبلغ وقدره  2,925,211,055ريال ميني.
ال�ضرائب الإبتدائية يف حكمها رقم ( )15ل�سنة 1436هـ يف الق�ضية
 .2قبول الطرفني (ال�شركة وم�صلحة ال�ضرائب) تنفيذ حكم حمكمة
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ال�ضريبية رقم ( )32ل�سنة 1434هـ واخلا�ص بال�سنوات 2010م و2011م.
 .3تفر�ض �ضريبة �أرباح عن عوائد الإ�ستثمار للفرتة من  1يناير 2012م وحتى  14مايو 2012م بن�سبة  20%مببلغ وقدره  846,449,189ريال
ميني.
• لــم تت�سلــم ال�شركــة حتــى الآن �أي �إخطــارات بالــربط النهائي ل�ضرائب الدخل منوذج رقم ( )5من الإدارة العامة لل�ضرائب على كبار املكلفني
للأعوام 2007م2008 ،م2009 ،م بالرغم من توجية امل�صلحة خطاب �إىل جلنة الطعون ال�ضريبية ب�إنتهاء موقف هذه ال�سنوات ،كما مل تت�سلم
ال�شركة �أي منوذج قانوين ب�إنهاء موقف ال�سنوات 2010م و2011م بالرغم من ت�سلمها ن�سخة من خطاب م�صلحة ال�ضرائب �إىل حمكمة الإ�ستئناف
ب�إنتهاء مو�ضوع النزاع مع ال�شركة عن هاتني ال�سنتني ،وكذا مل تت�سلم ال�شركة (منوذج رقم ( )2مراجعة بالغ بعدم ظهور فوارق �ضريبية ناجتة عن
مراجعة وتدقيق �إقرار �ضرائب الدخل) لل�سنوات من 2013م �إىل 2014م ،بالإ�ضافة �إىل ذلك الزال ربط ال�ضرائب عن عام 2012م معرو�ض
على جلنة الت�سوية يف الإدارة العامة لل�ضرائب على كبار املكلفني وذلك بعد �إعرتا�ض ال�شركة على التعديالت التي �أجرتها الإدارة ال�ضريبية على
�إقرارها ال�ضريبي لهذا العام.
• خالل �شهر دي�سمرب من العام 2015م ،والأ�شهر من يناير �إىل �أبريل 2016م ،مت دفع مبلغ وقدره  21,744,561,420ريال ميني كدفعة مقدمة
عن التقدير ال�ضريبي ل�ضريبة الأرباح عن العام 2015م والذي �سوف يتم ت�سويته بال�ضريبةامل�ستحقةاملفرو�ضةعن عام 2015م وفق ًا للإقرار
ال�ضريبي اخلا�ص بالعام.
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� 2.37ضريبة املبيعات

قامت الشركة بسداد ضريبة املبيعات بإقرارات شهرية وحتى تاريخ إصدار البيانات املالية لم تتلقى الشركة أي إخطارات
ربط إضافية.

.38

التغري يف االرباح املحتجزة (ت�سويات �سنوات �سابقة)

يف تاريخ  28دي�سمرب 2015م قامت �إدارة ال�شركة بدفع مبلغ وقدره  9,058,674,000ريال ميني وذلك مقابل �ضريبة الأرباح عن
الودائع و�أذون اخلزانة عن ال�سنوات ال�سابقة من بعد تاريخ �إنتهاء فرتة االعفاء ( 15مايو 2012م وحتى دي�سمرب 2014م)كما يلي:
ال�سنة

المبلغ

الف ريال يمني

الفرتة من  15مايو 2012م حتى  31دي�سمرب 2012م
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م

2,241,120
3,254,071

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م

3,563,483
9,058,674

وذلك وفق ًا ملح�ضر �إجتماع مت يف نف�س التاريخ بني م�صلحة ال�ضرائب و�شركة مين موبايل وبرئا�سة القائم ب�أعمال وزير املالية،وكنتيجة
لذلك قامت �إدارة ال�شركةب�إعادة عر�ض البيانات املالية لعام 2014م لت�أثرها مبا يخ�ص ال�سنوات ال�سابقة ،وملخ�ص �أثر تلك التغريات
على البيانات املالية مو�ضح �أدناه:
65
2014م

النق�ص يف ر�صيد الأرباح املحتجزة كما يف  1يناير 2014م
الزيادة يف م�صروف �ضريبة الأرباح لعام 2014م

الف ريال يمني
5,495,191
3,563,483

الزيادة يف خم�ص�ص الإلتزامات ال�ضريبية

()5,495,191

الزيادة يف خم�ص�ص �ضريبة الدخل لعام 2014م

()3,563,483
-
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الأحداث الالحقة لتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

• نتيجة للأحداث والأو�ضاع الأمنية التي مرت بها اجلمهورية اليمنية خالل العام 2015م و�إ�ستمرارها يف العام 2016م والتي �أثرت
على الأن�شطة التجارية والو�ضع الإقت�صادي للبالد ف�إنه من ال�صعب على الإدارة التنب�ؤ ب�آثار هذه الأحداث حتى تاريخ �إ�صدار البيانات
املالية لعام 2015م وت�ؤكدالإدارة ب�أنها �ستقوم بدار�سة ت�أثريات هذه الأزمة على املدى القريب على ال�شركة وعمل الإحتياطات
الالزمة ل�ضمان الإ�ستمرارية.
• خالل العام 2016م تعر�ضت بع�ض �أ�صول ال�شركة املوزعة يف مواقع نطاق خدمة ال�شركة للتدمري وذلك ب�سبب الأحداث والظروف
الأمنية القائمة يف البلد وتتمثل هذه الأ�صول يف حمطات و�أبراج وم�ستلزماتهما لعدد ( )7مواقع وتبلغ تكلفة تلك الأ�صول الظاهرة
�ضمن البيانات املالية مببلغ وقدره  249,654,347ريال ميني وب�صايف قيمة دفرتية ب�إجمايل مبلغ وقدره  65,695,307ريال ميني.
• �أقر جمل�س الإدارة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  24مايو 2016م مقرتح ًا لعر�ضه على اجلمعية العمومية العادية مل�ساهمي ال�شركة
يف �إجتماعها الذي �سوف يعقد يف  20يونيو 2016م لتوزيع �أرباح مببلغ وقدره  12,978,600,000ريال ميني لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2015م.

�	.40إعتماد البيانات املالية
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�إعتمد جمل�س الإدارة يف جل�سته املنعقدة يف  24مايو 2016م هذه البيانات املالية وقرر عر�ضها على اجلمعية العمومية العادية مل�ساهمي
ال�شركة يف �إجتماعها املقرر عقده بتاريخ  20يونيو 2016م للم�صادقة عليها.
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تم بحمد اهلل . . .

مساحة إعالنية

