مساحة إعالنية

المحتويات
املو�ضـــــوع

�صفحة

اجلزء الأول  :متهيد
تعريف خمت�صر عن رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة واملدير التنفيذي
كلمة رئي�س جمل�س االدارة
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

11
12
14
16

اجلزء الثاين  :تقرير جمل�س االدارة
اوال  :االن�شطة الرئي�سية لل�شركة
ثانيا  :الأداء املايل لل�شركة
ثالثا  :املركز املايل لل�شركة
رابعا :تداول الأ�سهم
خام�سا  :التوجهات والر�ؤية امل�ستقبلية
�ساد�سا  :التو�صيات

19
20
24
29
30
31
31

اجلزء الثالث:البيانات املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م
تقرير مراقب احل�سابات
بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب  2012م
بيان الدخل ال�شامل لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012م
بيان التغريات يف حقوق امللكية
بيان التدفقات النقدية
�إي�ضاحات حول البيانات املالية

33
35
36
37
38
39
40

10

11

الجزء األول
تمهيد

الدكتور /علي ناجي نصـاري

المهندس  /صــادق محمد مصلح

• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل حتى
• الرئي�س التنفيذي ل�شركة تيليمن لالت�صاالت الدولية  -حالياً
• مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية حتى
2012/3/16م
• دكتوراة يف هند�سة االت�صاالت
• خبري وا�ست�شاري يف جمال تقنية االت�صاالت وتقنية املعلومات

• رئي�س جمل�س الإدارة  -حالياً
• مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت  -حالياً
• املدير التنفيذي ل�شركة مين موبايل (2007م اىل 2012/3/16م)
• 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
• بكالوريو�س هند�سة الكرتونية وات�صاالت  -جامعة بغداد 1996م

2012/6/25م
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المهندس /نبيل سالم عبود

االستاذ /محمد حسين السريحي

• نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت)
• ماج�ستري يف الهند�سة االلكرتونية جمال االت�صاالت 1982م
• مدير عام التخطيط وامل�شاريع للفرتة من (1990م 2007 -م)
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل 2007م 2011 -م
• خبري خمت�ص يف جمال االت�صاالت الكرث من � 31سنة

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل عن امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت)
• بكالوريو�س جتارة واقت�صاد تخ�ص�ص حما�سبة /فرعي /اقت�صاد
 جامعة �صنعاء  -يونيو1989م• مدير عام مكتب وزير االت�صاالت 2001م
• مدير عام امل�شرتيات واملخازن بامل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت
2003م2012 -م
• مدير عام ال�شئون املالية  -حالياً

االستاذ /عبداهلل علي الحسام

المهندس /حافظ أنور محمود

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت)
• لي�سان�س �شريعة وقانون  -جامعة �صنعاء يوليو 1990م
• حمامي وم�ست�شار قانوين
• حمامي �أمام املحكمة العليا للنق�ض والإقرار
• مدير م�ساعدملكتب مدير عام امل�ؤ�س�سة
• مدير عام ال�شئون القانونية بامل�ؤ�س�سة  -حالياً

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل عن امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت)
• ماج�ستري هند�سة ات�صاالت � -أملانيا 1983م
• مدير �إدارة التخطيط ومن ثم مدير �إدارة امل�شاريع للفرتة من
�سبتمرب1990م �إىل �سبتمرب2007م
• مدير عام التخطيط وامل�شاريع بامل�ؤ�س�سة العامةلالت�صاالت -حالياً

االستاذ /سعد صالح فرج الحنمي

االستاذ /طارق عبدالواسع هائل

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
( ممثل املواطنني امل�ساهمني)
• بكالوريو�س �إدارة �أعمال
• رئي�س جمعية ال�سدين التعاونية الزراعية متعددة الأغرا�ض
• رئي�س جمل�س �إدارة مدار�س اليمن ال�سعيد

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

2012م 2013 -م

االستاذ /احمد صالح سيف

الدكتور  /عبدالحميد محمد السوسوه

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل �صندوق التقاعد وال�ضمان االجتماعي لوزارة الدفاع و�صندوق
التقاعد وال�ضمان االجتماعي لوزارة الداخلية )حتى 2012/10/ 7م
• دكتوراة يف القانون – القاهرة 2007م
• مدير دائرة التقاعد وال�ضمان االجتماعي بوزارة الدفاع � -سابقاً
• مدير الدائرة املالية لوزارة الدفاع

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية و الهيئة العامة
للت�أمينات واملعا�شات)
• بكالوريو�س جتارة تخ�ص�ص حما�سبة و�إدارة �أعمال
• وكيل م�ساعد اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة 1996-1990م
• وكيل اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة لوحدات اجلهاز الإداري
للدولة 2001-1996م
• رئي�س امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية  -حالياً

االستاذ /احمد عبدالقادر لطفي
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(املمثل عن امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اليمنية و الهيئه العامة للربيد
والتوفري الربيدي من �سبتمرب 2011م
• ماج�ستري علوم مالية وم�صرفية  -القاهرة
• مدير عام ال�شئون املالية  -الهيئة العامة لل�شئون البحرية
2004م 2008 -م .
• الوكيل امل�ساعد لل�شئون املالية واالدارية  -الهيئة العامة لل�شئون
البحرية2008م 2009 -م .
• املدير العام امل�ساعد  -مدير ال�شئون املالية(امل�ؤ�س�سة االقت�صادية
اليمنية) حالياً

االستاذ /صالح محمد حسين 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
 2007م• مدير عام فرع امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت  /تعز �سابقاً
• مدير عام االن�شاءات والرتكيبات الفنية  -حالياً
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العميد  /عبداهلل غالب الكبودي
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل �صندوقي التقاعد وال�ضمان االجتماعي لوزارتي الدفاع و
الداخلية )من 2012/10/7م
• بكالوريو�س جتارة واقت�صاد  -جامعة �صنعاء
• نائب املدير العام للم�ؤ�س�سة االقت�صادية للفرتة من 1996/1/1م
اىل 2006/3/4م
• مديراً للدائرة املالية للقوات امل�سلحة للفرتة من 2006/3/5م اىل
2012/9/10م
• مديراً لدائرة التقاعد الع�سكري بالقرار اجلمهوري رقم ()136
ل�سنة 2012م يف 2012/9/11م  -حالياً

ا لمهندس  /عامر محمد هزاع
•
•
•
•
•
•

املدير التنفيذي ل�شركة مين موبايل
معادلة جامعية هند�سة �إت�صاالت 1993م
مدرب يف املعهد العام لالت�صاالت 1989م 1999 -م
مدير املناهج والتخطيط  -ع�ضو جمل�س امناء املعهد
1999م 2001 -م.
مدير ادارة االنرتنت يف االدارة العامة لالنرتنت
وترا�سل املعطيات 2001م  2004 -م .
مدير عام االنرتنت وترا�سل املعطيات 2004م  2012 -م .

املحرتمون

الأخوة و الأخوات�/أع�ض ــاء اجلمعية العــامة العادية ال�ساد�سة مل�ساهمي مين موبايل
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتة
ي�سعدين وي�شرفني بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن �إخواين نائب و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن نرحب
بكم يف هذا االجتماع ال�ساد�س للجمعية العامة العادية مل�ساهمي مين موبايل الذي ميثل العام الثالث
والأخري يف الدوره االنتخابية الثانية ملجل�س الإدارة وي�سرنا �أن ن�ضع بني �أيديكم تقرير جمل�س
الإدارة للعام 2012م وتقرير مراقب احل�سابات لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م.
الإخوة و الأخوات امل�ساهمون :
لقد حققت ال�شركة يف العام 2012م معدالت منو ممتازه ونتائج �إيجابية متوا�صلة على خمتلف
الأ�صعدة يف خمتلف �أن�شطة ال�شركة وجتدر الإ�شارة �إىل �أننا نفخر بالقول ب�أن ال�شركة وبالرغم من
الظروف التي مرت بها اليمن ويف ظل بيئة عمل غري م�ستقرة نتيجة الأو�ضاع التي �شهدتها البالد
وبالرغم �أي�ضاً مما واجهته ال�شركة من خ�سائر و�أعطال يف جتهيزات و�أنظمة ال�شبكة جراء الأزمة
التي امتدت �آثارها �إىل العام 2012م والتي عانت منها خمتلف املدن اليمنية �إال �أننا متكنا وبحمد
اهلل من �إ�صالحها و�إعادتها �إىل و�ضعها الطبيعي بجهود قيادة ال�شركة والعاملني املخل�صني الذين
مل ي�ألو جهدا يف ال�سعي ملا فيه م�صلحة ومناء ال�شركة وتقدمي خدمات ذات جودة عالية مل�شرتكيها.
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كلمة

رئيس مجلس اإلدارة

الإخوة و الأخوات الأعزاء :
�إن جمل�س الإدارة يف دورته االنتخابية الثانية خالل الثالث �سنوات املا�ضية قد �أتخذ العديد من
القرارات الهامة يف خمتلف املجاالت منذ �أول اجتماع له حيث مت و�ضع ر�ؤية و�إ�سرتاتيجية وا�ضحة
وخطوات مدرو�سة لتحقيق واجناز املتطلبات الأ�سا�سية لل�شركة ومت جدولتها وو�ضع الربامج
املنا�سبة ب�ش�أنها وذلك �إبتدا ًء من و�ضع خطة حتديث وتو�سعة ال�شبكة ومروراً ب�إعادة هيكلة ال�شركة
و�إعداد لوائحها التنظيمية والإدارية احلديثة وانتها ًء ب�إجراء تعيينات جديدة للوظائف القيادية
والإ�شرافية من كوادر ال�شركة امل�ؤهلة وفق �شروط ومعايري �شفافة.
لقد �سعينا جاهدين �إىل حت�سني وتطوير �أداء ال�شركة وتعزيز م�سريتها نحو النهو�ض والتنمية
احلالية وامل�ستقبلية من خالل ما مت و�ضعه من �أ�س�س متينة تعمل على �أحدث الأنظمة الفنية
واملالية والإدارية للو�صول �إىل الرياده بكل امل�ستويات نظاماً و�إدارة وانت�شاراً للخدمة يف خمتلف
�أنحاء اجلمهورية ومت العمل على تو�سيع التغطية يف خمتلف املدن الرئي�سية والثانوية و القرى
والأودية والطرقات واجلزر اليمنية.
الإخوة والأخوات امل�ساهمون:
لقد قامت ال�شركة خالل العام املن�صرم بتحديث �أنظمتها الفنيه و�إدخال التقنيات املتطورة التي
متكنها من املناف�سة يف �سوق االت�صاالت النقالة بقوة ومت تهيئتها لالنتقال اىل الأنظمة الأكرث
تطوراً بكلف مالية معقولة حيث مت حتديث �أنظمة ال�سنرتاالت وحمطات البث و�إدخال نظام
الفوترة املتكامل الـ()CBSالذي يعد �أحدث الأنظمة التقنيه يف جمال الفوترة وخدمات امل�شرتكني

واجلاري �إدخاله يف اخلدمه يف الوقت احلايل كما عملت ال�شركة على تو�سعة وحتديث الأنظمه لتقدمي خدمات الإنرتنت ال�سريع يف عدد
من املحافظات لتحقيق الريادة يف هذا املجال.
كما ا�ستمرت ال�شركة يف رفد االقت�صاد الوطني بالعائدات املالية ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر من خالل ال�ضرائب مبختلف �أنواعها  ،الزكاه
 ،ر�سوم املجال�س املحلية  ،و �صايف �أرباح ح�صة امل�ؤ�س�سني من خمتلف اجلهات و�أ�سهمت م�ساهمة فاعلة اي�ضاً من خالل تنفيذ العديد من
احلمالت والفعاليات يف توعية املجتمع وامل�شاركة يف �إجناح الكثري من الفعاليات والربامج املجتمعية الإن�سانية والثقافية التي حتقق املزيد
من الرتابط مع املجتمع من خالل ر�ؤية حمددة ووا�ضحة تهتم ببناء عالقة حميمة مع املجتمع يف كافة حمافظات اجلمهورية و�سعت
ال�شركة �أي�ضاً �إىل توطيد وتعزيز ثقة امل�شرتكني بال�شركة وخدماتها املالئمة ملختلف �شرائح املجتمع .
وعلى الرغم من �أن ال�شركة واجهت انتهاء فرتة الإعفاء ال�ضريبي املمنوح لها وذلك ابتداء من منت�صف �شهر مايو 2012م ومت تطبيق
�ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية املفرو�ضة من الدولة بواقع ( )% 50من �صايف الأرباح والذي مبوجبه قامت ال�شركة بتخ�صي�ص
مايتوجب عليها ملواجهة ال�ضريبة املفرو�ضة � ،إال �أن الأرباح املقرتح توزيعها مل تت�أثر كثرياً حيث جتاوزت (خم�سة ع�شر مليار ريال ميني )
وبن�سبة ربح بلغت ( )% 35من ر�أ�س مال ال�شركة ويرجع الف�ضل يف ذلك �إىل حتقيق ال�شركة زيادة يف الإيرادات مببلغ �سبعة مليار ون�صف
عن العام ال�سابق 2011م وبن�سبة زيادة بلغت (.)% 14.64
وت�سعى ال�شركة ملتابعة اجلهات املعنية لإعادة النظر يف ن�سبة ال�ضرائب اجلائرة مبا يحفظ التوازن بني حقوق الدولة وحقوق ال�شركة
ممثلة مب�ساهميها.
ويف الأخري ال ي�سعنا �إال �أن ن�شكر كل من �ساهم يف جناح ال�شركة و�ساهم �أي�ضا يف احلفاظ على م�ستوى �أدائها املعهود واملتميز يف تطوير
خدمات االت�صاالت النقالة وال�شكر مو�صول للإخوة نائب و�أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين حر�صوا كل احلر�ص على النهو�ض ب�أداء ال�شركة
منذ بداية توليهم ع�ضوية مين موبايل وكانوا عوناً للإدارة التنفيذية و�سنداً قوياً لها ،كما ي�سرين �أن �أتقدم ببالغ ال�شكر والتقدير جلميع
العاملني والعامالت يف ال�شركة جلهودهم املتميزة .وال�شكر مو�صول جلميع �شركائنا ووكالئنا يف اي�صال اخلدمة جلهودهم التي نعتمد
عليها يف انطالقتنا نحو تقدمي خدمات اكرث و�أف�ضل مل�شرتكينا.
كما نتقدم بعظيم االمتنان والتقدير ملعايل الأخ  /وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات الدكتور �أحمد عبيد بن دغر على �إ�شرافه ومتابعته
امل�ستمرة ورعايته املبا�شرة لل�شركة وجمل�س �إدارتها يف خمتلف الظروف ال�صعبة التي مرت بها ال�شركة خالل العام املن�صرم  2012م
وكذلك م�شاركته لنا يف العديد من االجتماعات الهامة مع قيادات ال�شركة وموظفيها والتي كانت عونا لنا يف التغلب على العديد من
ال�صعوبات ونتقدم �أي�ضاً بال�شكر والتقدير لفخامة رئي�س اجلمهورية وحكومة الوفاق الوطني ملا يبذلوه من جهد ا�ستثنائي لتحقيق الأمن
واال�ستقرار والنهو�ض باليمن ومتنياتنا بالتوفيق والنجاح لأع�ضاء م�ؤمتر احلوار الوطني للخروج باليمن �إىل �آفاق الرقي و الإزدهار
والدولة املدنية احلديثه.
واهلل املوفق،،،

م � /صادق حممد م�صلح
رئي�س جمل�س الإدارة
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مؤشرات األداء الرئيسية
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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 بالريال
ن�سبة عائد ال�سهم قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
خم�ص�ص الزكاة( �ألف ريال )
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
الربح املوزع للم�ساهمني ( املقرتح ) (الف ريال)
الربح املوزع لل�سهم الواحد
ن�سبة ربح ال�سهم املوزع اىل قيمة ال�سهم

2012م
2011م
2010م
2009م
2008م
2007م
59,483,927 51,888,848 47,911,626 38,608,811 33,768,832 23,331,123
26,916,513 25,836,809 24,827,959 18,599,683 17,882,162 13,691,412
9,639,711

32,567,414 26,052,039 23,083,667 20,009,128 15,886,670

111.41

183.61

231.26

266.79

301.10

376.40

% 22.28

% 36.72

% 46.25

% 53.36

% 60.22

% 75.28

260,470
-

629,535

779,163

983,101

1,295,030

-

-

-

-

1,660,542
9,193,290

260,470

629,535

779,163

983,101

1,295,030

10,853,832

21,713,582 24,757,009 22,100,566 19,229,965 15,257,135 9,379,241
108.40

176.33

222.25

255.43

286.13

250.95

% 21.68

% 35.27

% 44.45

% 51.09

% 57.25

% 50.19

8,219,780
95
% 19

15,141,700 17,304,800 17,304,800 15,141,700 12,113,360
175
200
200
175
140
% 35
% 40
% 40
% 35
% 28

االيرادات ( باالف الرياالت )
70,000,000

59,483,927

60,000,000
47,911,626

50,000,000
40,000,000
30,000,000

33,768,832

51,888,848

38,608,811

23,331,123
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0
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امل�صروفات ( باالف الرياالت )
30,000,000
24,827,959

25,000,000
18,599,683 17,882,162

20,000,000
15,000,000

25,836,809

26,916,513

13,691,412

10,000,000
5,000,000
0
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مقارنة الربح املحقق مع الربح املوزع للم�ساهمني ( باالف الرياالت )
30,000,000
ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﻣﺣﻘﻕ
25,000,000

24 , 757 , 009

ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﻣﻭﺯﻉ

22 , 100 , 566
19 , 229 , 965

20,000,000
15 , 257 , 135

15,000,000

8,219,780

12,113,360

15,141,700

0
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17,304,800

5,000,000
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15,141,700

10,000,000

9 , 379 , 241

17,304,800
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21 , 713 , 582

2012ﻡ

مقارنة بني ربح ال�سهم بعد الزكاة و�ضريبة الدخل مع عائد الربح املوزع
350

ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺯﻛﺎﺓ ﻭﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﻋﺎﺋﺩ ﺍﻟﺭﺡ ﺍﻟﻣﻭﺯﻉ
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الجزء الثاني
تقرير مجلس االدارة
للعام المالي 2012م

او ًال  :االن�شطة الرئي�سة لل�شركة:

قامت ال�شركة خالل العام املن�صرم 2012م بالعديد من الأن�شطة �أهمها االتي -:
(� : )1-1إجتماعـات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عن املجل�س :
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• عقد املجل�س خالل العام 2012م عدد ( )15اجتماعاً وا�صدر العديد من القرارات والتوجيهات لالدارة التنفيذية بلغت �أكرث من
( )88قراراً والتي كان لها الأثر البارز يف حت�سني �أداء ال�شركة نحو الأف�ضل.
• م�شاركة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف العديد من اللجان الفرعية املنبثقة عن املجل�س و�أهمها -:
 جلنة متابعة تو�صيات قرارات اجلمعية العامة يف االجتماع اخلام�س. جلنة متابعة املديونية امل�ستحقة على اجلهات احلكومية وبع�ض اجلهات االخرى. جلنة اعداد الئحة �سيا�سة تكوين املخ�ص�صات للمخزون والديون امل�شكوك يف حت�صيلها. جلنة اعادة هيكلة ال�شركة والتدوير الوظيفي. -جلنة اعداد الالئحة الطبية ملوظفي ال�شركة.

( : )2-1ابرز ن�شاطــات ال�شركة املنجزة :
• اقرار م�شروع املوازنة التقديرية للعام املايل 2012م.
• تعيني مدير تنفيذي لل�شركة.
• �إنتخاب نائباً لرئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة من قبل املجل�س.
• تعيني رئي�ساً جديداً ملجل�س �إدارة ال�شركة.
• اعداد واقرار البيانات املالية للعام املايل 2011م.
• توزيع �أرباح العام 2011م على امل�ساهمني (م�ؤ�س�سني� ،شركات وما يف حكمها ،مواطنني  ،موظفني).
• الوقوف على نتائج تو�صيات وقرارات الإجتماع اخلام�س للجمعية العامة العادية وو�ضع احللول واملعاجلات املنا�سبة لها.
• تنفيذ م�شروع التو�سعة للعام 2011م والذي ا�شتمل على جتهيزات مركزية  ،و حمطات بث  ،وغريها.
• �إقرار م�شروع التو�سعة املطلوبة ل�شبكة مين موبايل للعام 2012م والتعاقد عليها ومتابعة تنفيذها .
• تطوير خدمة الـ  EVDOونقل البيانات والتو�سع يف انت�شارها وتخفي�ض تعرفة اخلدمة.
• �إقرار الالئحة اخلا�صة ب�سيا�سة تكوين املخ�ص�صات و�إعدام الديون.
• �إعداد و�إقرار املرحلة الأوىل لدليل الهيكل التنظيمي امل�ؤقت لل�شركة .
• القيام بالعديد من احلمالت االعالنية والدعائية و�إنزال عدد من العرو�ض الرتويجية.
• الوقوف على التقارير الدورية لن�شاط ال�شركة واتخاذ العديد من القرارات والتوجيهات ب�ش�أنها.
• اتخاذ العديد من االجراءات للحد من ت�ضخم املديونية بنا ًء على التقارير الواردة اىل املجل�س.
• الوقوف على التقارير الدورية املرفوعة من وحدة املراجعة الداخلية واتخاذ االجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
• اقرار النتائج النهائية لأعمال الدور والت�سليم للأ�صول املنقولة من امل�ؤ�س�سة للن�سبة املتبقية ( )% 4.81اىل ال�شركة.
• تنفيذ �إحالل نظام  LGالقدمي ب�أنظمة حديثة يف حمافظات (حجة  ،احلديدة  ،املحويت  ،رمية ).

( � : )3 - 1إ�سهامات ال�شركة يف خدمة املجتمع:
قدمت ال�شركة خالل العام 2012م العديد من الإ�سهامات يف خدمة ودعم املجتمع من خالل العديد من االن�شطة والفعاليات اخلريية
واالجتماعية ومن �أهمها -:
• رعاية عدد ( )55من الفعاليات واملهرجانات اخلريية و الإجتماعية يف خمتلف املحافظات.
• رعاية ودعم ما يزيد على(  )100احتفال تخرج لطالب اجلامعات يف خمتلف حمافظات اجلمهورية.
• رعاية عدد( ) 5اندية ريا�ضية يف حمافظات خمتلفة باال�ضافة اىل تكرمي �أندية ابطال الدوري للعام 2012م ورعاية ودعم العديد من
الفعاليات واالن�شطة الريا�ضية للعديد من الإحتادات و الأندية .
• ان�شاء ورعاية مركز املكال الطبي ( مركز املكال للبحوث والدرا�سات والتنمية) .
• ان�شاء مطبخ و�صالة طعام ملر�ضى الف�شل الكلوي بدار ال�شفقة بالأمانة.
• �شراء ودعم �أدوية وم�ستلزمات طبية مل�ست�شفى يرمي.
• تقدمي دعم مايل لإيواء النازحني واملحتاجني يف حمافظة ابني.
• توزيع ال�سلة الرم�ضانية لعدد يزيد عن � 15000أ�سرة من املحتاجني يف عموم حمافظات اجلمهورية.
• دعم مر�ضى ال�سرطان يف عدة حمافظات.
• توزيع خم�ص�صات الزكاة املوزعة بنظر ال�شركة لعدد من اجلمعيات اخلريية واملراكز الطبية وامل�ست�شفيات يف عموم حمافظات اجلمهورية .
• رعاية م�ؤ�س�سة �أجيال للطفولة والتنمية .
• دعم امل�ؤ�س�سة الوطنية ملكافحة ال�سرطان .
• دعم وحدات الغ�سيل الكلوي يف عدد من املحافظات.
• كفالة الأيتام يف عدد من حمافظات اجلمهورية.
• �إطالق �سراح عدد من الغارمني من ال�سجون وحتمل تكاليف خروجهم على نفقة ال�شركة.

21

( : )4-1الأن�شطة و الفعاليات الت�سويقية
تلعب االن�شطة الت�سويقية دوراً فاع ً
ال و�أ�سا�سياً يف النجاح الذي حتققه ادارة ال�شركة من خالل ان�شطتها وبراجمها املختلفة اذ �سعت ال�شركة
خالل العام 2012م اىل تقدمي الكثري من احلمالت االعالنية والعرو�ض الرتويجية و�إطالق عدد من اخلدمات اجلديدة باال�ضافة
اىل تو�سيع نطاق االنت�شار االعالين يف خمتلف حمافظات اجلمهورية عرب و�سائل االعالن املختلفة املتمثلة باللوحات االعالنية والقنوات
التلفزيونية واالذاعية وال�صحف واملجالت ومواقع االنرتنت ومن �أهم االن�شطة الت�سويقية يف العام 2012م ما يلي :
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�أ  -العرو�ض الرتويجية :
• عرو�ض يف املنا�سبات الدينية والوطنية:
 عيد � 26سبتمرب عيد  14اكتوبر عيد 22مايو عيد الفطر املبارك عيد اال�ضحى املبارك• عر�ض موبايل نت الرم�ضاين ( املودم عليك والنت علينا )
ب  -اخلدمــات اجلديدة اال�سا�سية:
مت اطالق عدد من اخلدمات اال�سا�سية يف العام 2012م من �أهمها :
• خدمة ( �سهيل توفري ) .
• خدمة فوراً .
• خدمة موبايل نت .
ج  -اخلدمات اجلديدة امل�ضافة -:
• تفعيل عدد (  ) 5خدمات  IVRلعدد من مزودي اخلدمات .
• تفعيل عدد (  ) 31خدمة  SMSلعدد من مزودي اخلدمات .
• تفعيل عدد من خدمات القنوات الف�ضائية (  ) SMS to TVلعدد من مزودي اخلدمات .

د  -احلمالت الإعالنية :
مت تنفيذ عدد من احلمالت االعالنية خالل العام 2012م كان �أهمها :
• حملة دوائي الرم�ضانية والتي خ�ص�صت عائداتها املالية لدعم مر�ضى ال�سرطان .
• حملة التغطية فل يف مدينة امفل (حمافظة احلديدة )
• حملة �شارك ( نظافة امانة العا�صمة ) .
• احلملة االعالنية لباقة �سهيل توفري .
• احلملة االعالنية خلدمة فوراً .
• حملة اختيارنا (توزيع الأرباح للعام 2011م) .
• احلملة االعالنية لعر�ض موبايل نت الرم�ضاين .
• احلملة الإعالنية خلدمة موبايل نت .

د  -خدمات اعالنية مميزة -:
• ان�شاء عدد  6م�صدات اعالنية يف منعطفات خطرة يف الطرق بني املحافظات للحد من احلوادث املرورية والتى القت قبو ًال
وا�سعاً من املجتمع كونها خدمة جمتمعية كانت ال�شركة هي �صاحبة ال�سبق يف تنفيذها .
• تركيب عدد  200لوحة ار�شادية ب�أ�سماء املناطق واملديريات موزعة يف �أهم الطرق الرئي�سية التي تربط بني املحافظات .
• دعم مطبوعات �شهر رم�ضان املبارك ومطبوعات احلج .
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ثاني ًا  :االداء املــايل لل�شركة :
24

ا�ستطاعت ال�شركة �أن حتقق منواً متميزاً خالل عام 2012م وتو�سعت ح�صتها يف �سوق الهاتف النقال وتبني اجلداول التف�صيلية ادناه البيانات املالية
املعربة عن املوقف املايل لل�شركة ونتيجة العمليات الت�شغيلية لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م واملقارنة مع ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة
(2007م 2012 -م ) على النحو التايل -:
( : )1-2الإيـــرادات :
حققت ال�شركة �إجمايل �إيرادات خالل العام املايل 2012م مبلغ وقدرة ( ) 59,483,927الف لاير (ت�سعة وخم�سون مليار و اربعمائة وثالثة وثمانون
مليون وت�سعمائة و�سبعة وع�شرون الف ريال ميني ) بن�سبة زيادة ( )% 14.64عن العام املا�ضي واجلدول التايل يو�ضح الإيرادات املحققة على م�ستوى
بنود الإيراد للعام 2012م باملقارنة مع االعوام اخلم�سة ال�سابقة كما يلي:

البيـــــــــــــــــــان (باالف الرياالت )
2011م
2010م
2009م
2008م
2007م
ايرادات الن�شاط اجلاري
42,232,089 39,693,908 34,125,535 27,994,598 21,205,325
ايرادات املبيعات
العائد من االموال امل�ستثمرة
ايرادات اخرى
اجمايل االيرادات

2012م
46,307,628

1,563,441

1,433,870

846,835

737,531

462,401

358,589

360,695

3,169,635

3,398,276

6,804,057

8,821,973

11,474,089

201,662

1,170,729

238,165

676,130

372,385

1,343,621

38,608,811 33,768,832 23,331,123

51,888,848 47,911,626

59,483,927

( : )2-2امل�صروفـــات :
بلغ �إجمايل امل�صروفات للعام املايل 2012م مبلغ وقدرة ( ) 26,916,513الف لاير (�ستة وع�شرون مليار وت�سعمائة و�ستة ع�شر مليون وخم�سمائة وثالثة ع�شر
الف ريال ميني ) و التي متثل ما ن�سبتة ( )% 45.25من ايرادات نف�س العام .
واجلدول التايل يو�ضح مقارنة تف�صيلية لبنود امل�صروفات على م�ستوى البنود للعام 2012م باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة -:

البيـــــــــــــــــــان ( باالف الرياالت )
تكلفة املبيعات وبطائق التعبئة
تكلفة اخلدمات ال�صادرة
م�صاريف الت�شغيل
عمولة و�أعباء املبيعات وايرادات الن�شاط اجلاري
خم�ص�ص هبوط �أ�سعار املخزون
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص حقوق العاملني
امل�صاريف العمومية واالدارية
م�صاريف �سنوات �سابقة
م�صاريف اخرى
فروق ا�سعار ال�صرف
اجمايل امل�صروفات

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

1,513,077

1,648,765

817,032

821,733

845,625

862,570

3,648,008

4,409,191

4,681,918

5,122,311

5,102,945

5,486,064

5,803,323

6,883,445

14,315,320 13,177,066 8,072,013

15,032,531

1,223,774

2,280,387

2,592,871

2,896,571

3,178,495

2,777,325

413,484

-

453,445

-

0

0

419,472

1,168,749

689,919

730,335

463,497

137,779

650,034

1,205,464

25,706
1,128,527

26,444
1,580,554

37,622
1,741,835

38,101
2,481,652

-

280,227

138,252

472,945

0

0

20,240

5,934

0

0

0

0

0

0

0

0

151,470

100,491

25,836,809 24,827,959 18,599,683 17,882,162 13,691,412

26,916,513
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ومبقارنة الإيرادات وامل�صروفات جند �أن الإيرادات لعام 2012م قد ارتفعت عن عام 2011م مببلغ (� () 7,595,079سبعة مليار
وخم�سمائة وخم�سة وت�سعون مليون وت�سعة و�سبعون الف ريال ) بينما الزيادة يف امل�صروفات مل تتجاوز ( ) 1,079,704الف ريال
( مليار وت�سعة و�سبعون مليون و�سبعمائة واربعة الف ريال )  ،والر�سم البياين التايل يو�ضح املقارنة بني االيرادات وامل�صروفات
لالعوام ( 2007م اىل 2012م ) -:
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مقارنة بني الإيرادات وامل�صروفات للأعوام ( 2007م 2012 -م )
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47,911,626
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(� : )3-2صايف الربح املحقق ومقرتح جمل�س الإدارة ب�ش�أن التوزيع :
بالرغم من ال�صعوبات والظروف اال�ستثنائية اخلا�صة التي مرت بها بالدنا خالل العام 2011م والتي امتدت �أثرها �إىل العام 2012م فقد حققت
ال�شركة نتائج ممتازة يف اجلانب املايل لعام 2012م اذ بلغ ربح ال�سنة قبل الزكاة و�ضريبة الدخل مبلغ وقدره ( ) 32,567,414الف ريال (اثنان
وثالثون مليار و وخم�سمائة و�سبعة و�ستون مليون و�أربعمائة واربعة ع�شر الف ريال) .وبعد ا�ستقطاع خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل مببلغ �إجمايل
(� ) 10,853,832ألف ريال (ع�شرة مليار وثمامنائة وثالثة وخم�سون مليون وثمامنائة واثنان وثالثون الف ريال) لي�صبح �صايف الربح املحقق
القابل للتوزيع ( ) 21,713,582الف ريال (واحد وع�شرون مليار و�سبعمائة وثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة واثنان وثمانون �ألف ريال ) وعليه
يقرتح جمل�س الإدارة التوزيع للعام 2012م على النحو التايل -:
 .1اعتماد احتياطي قانوين بن�سبة ( )% 10مببلغ وقدره ( )2,171,358الف ريال( اثنني مليار ومائة وواحد
و�سبعون مليون وثالثمائة وثمانية وخم�سون الف ريال) .
 .2اعتماد احتياطي عام بن�سبة ( )% 10مببلغ وقدره ( )2,171,358الف ريال( اثنني مليار ومائة وواحد و�سبعون
مليون وثالثمائة وثمانية وخم�سون الف ريال) .
 .3اعتماد وتوزيع �أرباح للم�ساهمني بن�سبة ( )% 35من قيمة ال�سهم مبا يعادل ( )175ريال ب�إجمايل مبلغ وقدره
( )15,141,700الف ريال فقط (خم�سة ع�شر مليار ومائة وواحد واربعون مليون و�سبعمائة الف ريال).
 .4اعتماد مكاف�أة الإدارة واملوظفني لأرباح العام 2012م مببلغ اجمايل وقدره ( )379,750الف ريال( ثالثمائة
وت�سعة و�سبعون مليون و�سبعمائة وخم�سون الف ريال ).
 .5اعتماد �أرباح حمتجزة مببلغ ( )2,096,866الف ريال (اثنني مليار و�ستة وت�سعون مليون وثمامنائة و�ستة
و�ستون الف ريال).
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جدول يو�ضح مقارنة تف�صيلية للتوزيعات للعام 2012م باملقارنة مع الأعوام اخلم�س ال�سابقة -:
البيـــــــــــــــــــان (باالف الرياالت )

2010م

2011م

2012م

2007م

2009م

2008م

23,083,667

26,052,039

32,567,414

983,101

1,295,030

10,853,832

2,475,701

2,171,358

2,475,701

2,171,358

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

300,500

335,000

* 132,300

75,152.80

2,165,807

2,096,866

17,304,800

17,304,800

15,141,700

 95لاير

 140لاير

 175لاير

 200لاير

 200لاير

 175لاير

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

% 19

% 28

% 35

% 40

% 40

% 35

ربح ال�سنة قبل الزكاة و�ضريبة الدخل 20,009,128 15,886,670 9,639,711

خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل
االحتياطي القانوين
االحتياطي العام
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779,163

260,470

629,535

937,924

1,525,713

2,210,056.60 1,922,996

-

1,525,713

2,210,056.60 1,922,996

84,413

152,571

230,760

137,124

-

11,513

15,141,700 12,113,360 8,219,780

* املبلغ يخ�ص مكاف�أة جمل�س الإدارة فقط اما بالن�سبة ملكاف�أة املوظفني والبالغة مبلغ وقدره ( � ) 247,450ألف ريال (مائتان و�سبعة و�أربعون مليون
و�أربعمائة وخم�سون �ألف ريال ) فقد مت احت�سابها �ضمن امل�صاريف العمومية .

م�ؤ�شر �صايف الربح املوزع ( 2007م2012 -م )
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ثالث ًا  :املركز املايل لل�شركة
�أظهرت امل�ؤ�شرات املالية �أن �إجمايل املوجودات ارتفعت من (� )104,971,325ألف ريال (مائة و�أربعة مليار وت�سعمائة وواحد و�سبعون مليون وثالثمائة وخم�سة
وع�شرون �ألف ريال ) يف نهاية العام 2011م اىل ( ) 125,765,562الف ريال (مائة وخم�سة وع�شرون مليار و�سبعمائة وخم�سة و�ستون مليون وخم�سمائة
واثنان و�ستون الف ريال)يف نهاية العام 2012م وتت�ضمن (املوجودات) موجودات غري متداولة مثل (العقارات 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 (� )81,928,262ألف ريال (واحد وثمانون مليار وت�سعمائة وثمانية وع�شرون مليون ومائتان واثنان و�ستون �ألف ريال) يف نهاية العام 2011م
اىل(� )78,901,771ألف ريال ( �سبعة وثمانون مليار وت�سعمائة وواحد مليون و�سبعمائة وواحد و�سبعون �ألف ريال ) يف نهاية العام 2012م وتتمثل الزيادة يف
ارتفاع قيمة االحتياطيات والأرباح  ،حيث ت�شكل االحتياطيات دعماً للمركز املايل لل�شركة  ،كما ارتفعت املطلوبات املتداولة عن العام 2011م مبا يقارب ( )14
مليار و( ثمامنائة وواحد وع�شرون مليون ) ريال .
واجلدول التايل يو�ضح حتلي ً
ال للموجودات وحقوق امللكية واملطلوبات لالعوام (2007م 2012 -م ) كما يلي -:
البيـــــــــــــــــــان (باالف الرياالت )

2010م

2011م

2012م

2007م

املوجودات الغري متداولة
املوجودات املتداولة
اجمايل املوجودات

40,599,192 37,734,508 38,088,715

38,853,937

32,204,398

30,992,132

45,442,557 36,926,021 27,547,958

59,951,898

72,766,927

94,773,430

86,041,749 74,660,529 65,636,673

98,805,835

125,765,562 104,971,325

حقوق امللكية

67,743,829 60,131,762 53,234,978

74,773,206

81,928,262

87,901,771

املطلوبات املتداولة

18,297,920 14,528,767 12,401,695

24,032,629

23,043,063

37,863,791

اجمايل حقوق امللكية واملطلوبات
ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات
بالريال

86,041,749 74,660,529 65,636,673

98,805,835

125,765,562 104,971,325

615.26

2008م

694.97

2009م

782.95

860.72

946.88

م�ؤ�شرات منو ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات ( 2007م 2012 -م )
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رابع ًا  :تــداول اال�سهم :
يبلغ �إجمايل اال�سهم القابلة للتداول واململوكة لفئات ( ال�شركات ومايف حكمها  /املواطنني /موظفي الإت�صاالت ) عدد (� ) 20,366,116سهماً
وخالل عام 2012م مت التداول بني الفئات الثالث عدد (� )174,725سهماً وا�صبحت ح�ص�ص كافة امل�ساهمني يف ال�شركة كما هو مبني يف اجلدول
التايل :

م

فئات المساهمين

عدد االسهم
2011م

عدد االسهم 2012م

التغير باألسهم

النسبة الى
اجمالي
االسهم

1

المؤسسة االقتصادية اليمنية

1,000,000

1,000,000

0

% 1.16

2

المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

51,370,244

51,370,244

0

% 59.37

3

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2,810,220

2,810,220

0

% 3.25

4

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

2,467,898

2,467,898

0

% 2.85

5

الهيئة العامة للتامينات والمعاشات

3,896,020

3,896,020

0

% 4.50

6

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الداخلية

1,872,980

1,872,980

0

% 2.16

7

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الدفاع

2,740,522

2,740,522

0

% 3.17

8

الشركات وما في حكمها

8,008,001

8,003,535

▼- 4,466

% 9.25

9

المواطنين

9,343,100

9,517,825

▲174,725

% 11.00

10

موظفي االتصاالت

3,015,015

2,844,756

▼ -170,259

% 3.29

86,524,000

86,524,000

0

% 100.00

االجمالي

خامسًا  :التوجهــات والرؤية المستقبلية

• موا�صلة العمل بالتوجهات والر�ؤية امل�ستقبلية املقرة يف اجتماع اجلمعية العامة العادية للعام 2011م.
• تو�سعة وتطوير خدمات االنرتنت عايل ال�سرعة بتقنية ( )EVDOلتغطية كافة املدن الرئي�سية واملدن الثانوية وعوا�صم املحافظات واملواقع
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الهامة ذات اجلدوى االقت�صادية.
• ا�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.

سادسًا  :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 2012م والت�صديق عليها .
• املوافقة على توزيع الأرباح بح�سب مقرتح جمل�س االدارة.
• �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات.
• انتخاب اع�ضاء جمل�س االدارة لفئات ( ال�شركات ومايف حكمها  /الأفراد  /موظفي الإت�صاالت ) للدورة االنتخابية الثالثة.
• تفوي�ض جمل�س الإدارة بتعيني مراقب احل�سابات للعام املايل 2013م وحتديد �أتعابه.
• تفوي�ض جمل�س الإدارة مببا�شرة التربعات وفقاً للقانون.

مساحة إعالنية
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الجزء الثالث
البيانات المالية المدققة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2012م
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(ظهرت المبالغ ألقرب ألف ريال يمني)
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 - 1الت�أ�سي�س والن�شاط :
مت تد�شني خدمة مين موبايل للهاتف النقال (�ش.م.ي.ع) كن�شاط تابع للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية يف � 22سبتمرب
2004م من قبل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�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 لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية جميع املوجودات املكونة لر�أ�س مال ال�شركة كما يف  31يوليو 2006م  ،وا�شرتى
امل�ؤ�س�سون ن�سبة ( )% 17.09من ر�أ�س املال مبوجب عقود بيع من قبل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية للم�ؤ�س�سني.
واعتباراً من  1يناير 2007م �أ�صبحت ن�سب امل�ساهمني يف ال�شركة على النحو الآتي:
فئات امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات

ن�سبة اال�سهم
% 59.37
% 4.50

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�صندوق التقاعد وال�ضمان االجتماعي بوزارة الدفاع
الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
�صندوق التقاعد وال�ضمان االجتماعي بوزارة الداخلية
امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اليمنية
ال�شركات وما يف حكمها
املواطنني وموظفي االت�صاالت
الإجمـــــــــــــايل

% 3.25
% 3.17
% 2.85
% 2.16
% 1.16
% 9.26
% 14.28
% 100

�إن الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة هو امتالك حمطات و�شبكات ات�صاالت وتقدمي خدمات الهاتف النقال داخل اجلمهورية اليمنية.
تقع الإدارة العامة لل�شركة يف �شارع التلفزيون ،وعنوانها الربيدي �ص .ب :رقم (� ،)737صنعاء  -اجلمهورية اليمنية.

 - 2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:
� 1-2أ�سا�س �إعداد البيانات املالية
�أعدت هذه البيانات املالية على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ،با�ستثناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية املحتفظ بها بالقيمة العادلة عرب
الربح �أو اخل�سارة والتي مت قيا�سها بالقيمة العادلة .تعر�ض البيانات املالية بالريال اليمني وتظهر كل القيم مقربة لأقرب �ألف ريال
ميني (�إال �إذا �أ�شري �إىل خالف ذلك).
بيان االلتزام
�أعدت هذه البيانات املالية على �أ�سا�س اال�ستمرارية وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية املقرة من جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
وتف�سريات جلنة تف�سري معايري التقارير املالية الدولية التابعة للمجل�س ومتطلبات القوانني واللوائح املحلية احلالية املطبقة.
�أ) املعايري والتعديالت ال�سارية املفعول:
 -1معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )24الإف�صاحات عن الأطراف ذات العالقة (املعدل).
 -2معيار �إعداد التقارير املالية الدويل رقم ( :)3دمج الأعمال (معدل)
 -3معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )32الأدوات املالية  -العر�ض (املعدل).
ب) معايري �صادرة ولكنها غري الزامية:
فيما يلي املعايري الدولية العداد التقارير املالية ذات ال�صلة التى مت ا�صدارها ولكنها غري ملزمة بعد:
 - 1املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9املتعلق بالأدوات املالية  -الزامي فى  1يناير 2015م.
 - 2املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )7الإدارات املالية :الإف�صاح � -إلزامي يف  1يناير 2013م.
 - 3معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )32الإدارات املالية :العر�ض � -إلزامي يف  1يناير 2014م.
 - 4معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )13املتعلق بقيا�س القيمة العادلة – �إلزامي يف  1يناير 2013م.
 2-2اندماج 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 ،والتى مت �سدادها (قيمة التكلفة) �إىل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية عن طريق �أ�سهم
حقوق امللكية يف ال�شركة .يدخل هذا التحويل جلميع املوجودات و�إ�صدار الأ�سهم �ضمن تعريف اندماج الأعمال وفق معيار التقارير
املالية الدويل رقم ( .)3ا�ستخدمت طريقة ال�شراء املحا�سبية جلميع �أعمال ال�شركة كما هو معرف يف معيار التقارير املالية الدويل رقم
( :)3اندماج الأعمال.
ونتيجة لتطبيق طريقة ال�شراء املحا�سبية ،فقد مت االعرتاف املبدئي بال�شهرة ك�أ�صل ميثل يف تاريخ االمتالك ،فائ�ض القيمة العادلة
ملبلغ ال�شراء م�ضافاً �إليه التكلفة املبا�شرة لالمتالك 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 االمتالك
مع �إجراء تعديالت على قيمة ال�شهرة لتعك�س �أية تغيريات قد حت�صل الحقاً.
وبعد االعرتاف الأويل ،تكون القيمة الدفرتية لل�شهرة هي �سعر التكلفة ناق�صاً خ�سائر االنخفا�ض املرتاكمة ،يتم فح�ص ال�شهرة ملعرفة
االنخفا�ض �سنوياً �أو لفرتات �أقل �إذا كانت الأحداث �أو التغريات يف الظروف ت�شري �إىل احتمال وجود انخفا�ض ،وتقوم ال�شركة يف تاريخ
كل تقرير بفح�ص ما �إذا كانت هناك م�ؤ�شرات النخفا�ض ال�شهرة.
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 3-2التقديرات املحا�سبية الهامة:
يتطلب �إعداد البيانات املالية من الإدارة القيام بعمل تعديالت وتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات ومبالغ املوجودات
واملطلوبات املالية املعلنة يف تاريخ البيانات املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صروفات املعلنة خالل الفرتة املالية مو�ضع التقرير .ت�ستند
التقديرات واالفرتا�ضات امل�صاحبة على خربة ال�شركة ال�سابقة وعوامل �أخرى متعددة تعتقد ال�شركة �أنها معقولة يف ظل الظروف
ال�سائدة والتي ت�شكل نتائجها �أ�سا�س الأحكام التي ت�صدرها ب�ش�أن قيم املوجودات واملطلوبات التي قد ال تكون ظاهرة من م�صادر �أخرى،
لذلك قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ب�شكل دوري ويعرتف بالتعديالت على التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل
التقدير �إذا كان التعديل ي�ؤثر فقط على تلك الفرتة �أو يف فرتة التعديل والفرتات امل�ستقبلية �إذا كان التعديل ي�ؤثر على كلٍ من الفرتات
احلالية وامل�ستقبلية.
تقديرات الإدارة:
كما يف تاريخ التقرير �أجرت الإدارة ،ب�شكل رئي�سي ،القرارات الرئي�سية والتقديرات واالفرتا�ضات التالية التي لها ت�أثري مهم على املبالغ
املعرتف بها يف البيانات املالية:
�أ) املخ�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها:
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 حدة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجرى تقييم �إجمايل للمدينني التجاريني لفح�ص االنخفا�ض
والذي يتطلب اتخاذ قرار مهم.
ب) خم�ص�ص هبوط �أ�سعار املخزون:
يجنب خم�ص�ص لقاء املواد املتقادمة والبطيئة احلركة ا�ستنادا �إىل ا�ستخداماتها امل�ستقبلية املتوقعة و�صايف القيمة املمكن حتقيقها هي
�سعر البيع املقدر يف ال�سياق االعتيادي للن�شاط ناق�صاً �أي م�صاريف متوقع تكبدها لإمتام عملية البيع �أو ا�ستبعادها بالتخل�ص منها.
ج) فح�ص انخفا�ض املوجودات:
يتطلب حتليل انخفا�ض ال�شهرة واملوجودات امللمو�سة الأخرى تقدير القيمة يف ا�ستخدام الأ�صل ،ويتطلب تقدير القيمة يف ا�ستخدام
الأ�صل �أن تقوم ال�شركة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية من الأ�صل.
 4-2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:
طبقت الإدارة ال�سيا�سات املحا�سبية التالية والتي تلتزم مبعايري التقارير املالية الدولية ،على �أ�سا�س ثابت ،يف معاجلة البنود التي تعترب
مادية فيما يتعلق بالبيانات املالية لل�شركة:

العقارات والآالت واملعدات:
تعر�ض العقارات والآالت واملعدات يف البيانات املالية ب�سعر التكلفة ناق�صاً مبلغ اال�ستهالك املرتاكم و�أية خ�سائر لالنخفا�ض ،وت�شتمل
التكلفة على ثمن ال�شراء وامل�صروفات ذات العالقة .ويف احلاالت التي تزيد فيها القيمة الدفرتية عن القيمة املمكن ا�سرتدادها ،يتم
خف�ض تلك املوجودات �إىل القيمة املمكن ا�سرتدادها.
يتم ر�سملة امل�صروفات املتكبدة ال�ستبدال مكون لأحد بنود العقارات والآالت واملعدات والذي يوجد له ح�ساب منفرد ،مبا فيها امل�صاريف
الكبرية لعمليات الفح�ص وال�صيانة ،ويتم ر�سملة امل�صاريف الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية املوجودة يف بند
العقارات والآالت واملعدات وميكن قيا�سها بدقة معقولة .يتم االعرتاف بجميع امل�صروفات الأخرى يف بيان الدخل ال�شامل كم�صروف
عند تكبده.
يتم احت�ساب اال�ستهالك لكافة العقارات والآالت واملعدات مبعدالت حتت�سب ل�شطب �سعر التكلفة ناق�صاً القيمة القابلة لال�سرتداد
املقدرة بناء على الأ�سعار ال�سائدة يف تاريخ االمتالك لكل �أ�صل على مدى عمره الإنتاجي با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت  ،وال يتم
خ�صم التدفقات النقدية املتوقعة م�ستقب ً
ال من القيمة احلالية يف حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لبنود الأ�صول الثابتة .
وبنا ًء على قرار جمل�س الإدارة رقم ( )1-3لعام 2011م بتاريخ 2011/3/16م اقر املجل�س تعديل ن�سب الإهالك مبا يتنا�سب مع العمر
الإنتاجي للأ�صول واقر تطبيقها �إبتدا ًء من العام 2010م لت�صبح الأعمار الإنتاجية املقدرة الحت�ساب ا�ستهالك املوجودات كمايلي:
• مباين الإدارة
• املباين للمحطات
• املعدات والأجهزة
• ال�سيارات
• الأثاث واملعدات املكتبية
• اللوحات الإعالنية واحلمالت الدعائية

العمر الإنتاجي
� 20سنة
�20-10سنة
�7-5سنوات
� 5سنوات
�10-4سنوات
� 4سنوات

انخفا�ض ال�شهرة:
كما مت بيانه يف الإي�ضاح ( )2-2فيما �سبق يتم قيا�س ال�شهرة مبدئياً ب�سعر التكلفة ،وبعد االعرتاف املبدئي يتم قيا�س ال�شهرة املكت�سبة
يف اندماج الأعمال ب�سعر التكلفة ناق�صاً �أية خ�سائر مرتاكمة لالنخفا�ض.
املخزون:
يدرج املخزون يف بيان املركز املايل ب�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .متثل التكلفة ثمن ال�شراء زائداً امل�صاريف
املتكبدة حتى و�صول الب�ضاعة �إىل موقعها احلايل ،ويتم قيا�س التكلفة على �أ�سا�س املتو�سط الرتجيحي� .أما �صايف القيمة املمكن حتقيقها
فتمثل �سعر البيع املقدر ناق�صاً �أي م�صروفات بيع.
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املوجودات املالية:
�أ) االعرتاف الأويل والقيا�س:
تعرتف ال�شركة باملوجودات املالية يف بيان املركز املايل عندما ت�صبح ال�شركة طرفاً يف �أحكام تعاقدية للأداة املالية.
يتم يف االعرتاف الأويل ،االعرتاف بجميع املوجودات املالية بالقيمة العادلة والتي متثل يف العادة �سعر املعاملة.
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ب) القيا�س الالحق:
يعتمد القيا�س الالحق للموجودات املالية على الطريقة التي اتبعت معها يف االعرتاف الأويل .ي�صف معيار املحا�سبة الدويل رقم ()39
الت�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.
لل�سنة املالية املنتهية يف 31دي�سمرب 2012م مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذه 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 انخفا�ض لقاء انخفا�ض القيمة �أو عدم التح�صيل .تدرج هذه املوجودات يف البيانات
املالية ب�سعر التكلفة حم�سوماً منها �أي نق�ص لقاء االنخفا�ض �أو عدم التح�صيل ،ويتم االعرتاف مببلغ اخل�سارة يف بيان الدخل ال�شامل.
وب�صورة عامة ،ي�صنف املدينون والأر�صدة املدينة الأخرى �ضمن هذه الفئة .يظهر املدينون التجاريون باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صاً
املخ�ص�صات املجنبة لقاء �أي مبالغ غري حم�صلة .يتم 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 اال�ستحقاق :هذه موجودات مالية غري م�شتقة بتواريخ ثابتة �أو قابلة للتحديد ل�سدادها
�أو تاريخ ا�ستحقاق حمدد ولدى ال�شركة نية وقدرة قوية على االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.
• املوجودات املالية املتوفرة للبيع :تعترب هذه موجودات مالية غري م�شتقة ت�صنف على �أنها متوفرة للبيع عند االعرتاف الأويل
بها �أو �أنها مل ت�صنف �ضمن � ٍأي من الفئات الثالث ال�سابقة ،وتدرج هذه املوجودات يف البيانات املالية بقيمتها العادلة ويتم االعرتاف
بالتغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع مبا�شرة �ضمن حقوق امللكية خالل بيان الدخل ال�شامل �إىل �أن يتم بيعها �أو
تنخف�ض قيمها ،وحينئذ يتم �إدراج �أية �أرباح �أو خ�سائر جممعة �سبق االعرتاف بها �ضمن حقوق امللكية ،يف بيان الدخل ال�شامل.
لل�سنة املالية املنتهية يف 31دي�سمرب 2012م مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذه الفئة.
النقدية و�شبه النقدية:
لغر�ض �إعداد بيان التدفقات النقدية تت�ضمن النقدية و�شبه النقدية الأر�صدة البنكية والنقدية.

ااملطلوبات املالية:
�أ) االعرتاف الأويل والقيا�س:
تعرتف ال�شركة باملطلوبات املالية يف بيان املركز املايل عندما ،ت�صبح ال�شركة طرفاً يف �أحكام تعاقدية للأداة املالية.
يتم يف االعرتاف الأويل ،االعرتاف بجميع املطلوبات املالية بالقيمة العادلة والتي يف العادة متثل �سعر املعاملة.
ب) القيا�س الالحق:
يعتمد القيا�س الالحق للمطلوبات املالية على الطريقة التي اتبعت يف االعرتاف الأويل .ي�صف معيار املحا�سبة الدويل رقم ()39
الت�صنيفات املختلفة للمطلوبات املالية يف واحدة من الفئتني التاليتني:
• املطلوبات املالية بالقيمة العادلة عرب الأرباح �أو اخل�سائر :ت�صنف املطلوبات �ضمن هذه الفئة عندما ت�شرتى على وجه �أ�سا�سي
لغر�ض البيع �أو �إعادة ال�شراء على املدى القريب �أي �أنها مطلوبات لغر�ض املتاجرة �أو �أنها م�شتقات مالية .ترحل جميع التغريات يف
القيمة العادلة للمطلوبات املقيمة بالقيمة العادلة عرب الأرباح �أو اخل�سائر ،يف بيان الدخل ال�شامل عند �إجراء املعاملة.
لل�سنة املالية املنتهية يف 31دي�سمرب 2012م مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذه الفئة.
• املطلوبات املالية الأخرى :ت�صنف جميع املطلوبات ،التي مل ت�صنف �ضمن الفئة ال�سابقة� ،ضمن هذه الفئةُ .تدرج هذه املطلوبات
على �أ�سا�س التكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
وب�صورة عامة يتم ت�صنيف الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى �ضمن هذه الفئة .ال يتم �إعادة قيا�س البنود امل�صنفة �ضمن
هذه الفئة لأن االلتزام يكون عاد ًة معروفاً بدرجة عالية من اليقني ويكون �سداد املبالغ يف فرتات ق�صرية الأجل .يتم االعرتاف 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 ،ويتم �سداد املبالغ امل�ستحقة للدائنني خالل � 30إىل  60يوماً من تاريخ امل�صادقة على الدفع �أو بح�سب �شروط الدفع
املتفق عليها.
االعرتاف بالإيرادات
يتم االعرتاف بالإيرادات على النحو التايل:
• الإيرادات الناجمة عن اخلدمات الواردة وال�صادرة مبجرد تنفيذ اخلدمة.
• �إيرادات مبيعات �أجهزة الهاتف النقال عند حترير فاتورة البيع للعميل.
• �إيرادات مبيعات اخلطوط عند تفعيل اخلط.
• يتم احت�ساب مبيعات بطاقات التعبئة و�أر�صدة الوحدات غري امل�ستخدمة ك�إيرادات م�ؤجلة ويتم �إثباتها يف الإيرادات عند تفعيل
البطاقات .
املعامالت مع الأطراف ذوى العالقة:
ً
تقوم ال�شركة يف معامالتها االعتيادية بالتعامل مع �أطراف �أخرى تقع �ضمن ت�صنيف الأطراف ذوى 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 اتخاذ
القرارات املالية والت�شغيلية لل�شركة .ويتم اعتماد �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.
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عقود العقارات امل�ست�أجرة:
ت�صنف عقود العقارات امل�ست�أجرة على �أنها عقود ت�شغيل .يتم اعتبار الإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود ت�شغيل على �أنها م�صاريف
وحتمل على امل�صروفات يف بيان الدخل ال�شامل وفقاً لطريقة الق�سط الثابت على مدى الفرتة الزمنية للعقد.
ال�ضمان االجتماعي:
تقوم ال�شركة با�ستقطاع مبالغ الت�أمينات االجتماعية من موظفي ال�شركة وفقاً لأحكام قانون الت�أمينات واملعا�شات رقم ( )25ل�سنة
1991م .تدرج م�ساهمة ال�شركة ال�سنوية امل�ستحقة الدفع لقاء الت�أمينات يف بيان الدخل ال�شامل.
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الزكاة:
تخ�ضع ال�شركة للزكاة املحت�سبة وفقاً لقانون الزكاة رقم ( )2ل�سنة 1999م.
�ضريبة الدخل:
ال�شركة معفية من �ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية مبوجب �شهادة الإعفاء ال�ضريبي ال�سنوية رقم ( )833ال�صادرة من الهيئة
العامة لال�ستثمار بتاريخ � 5سبتمرب 2007م ،حتى  14مايو 2012م ومت احت�ساب خم�ص�ص ل�ضريبة الأرباح التجارية ال�صناعية عن
الفرتة من  15مايو 2012م حتى  31دي�سمرب 2012م ومت �إدراجها �ضمن بيان الدخل ال�شامل.
توزيعات الأرباح املقرتحة:
يتم االعرتاف 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 مق�سوم الأرباح لل�سنة الذي متت املوافقة عليه بعد تاريخ بيان املركز املايل ك�أنه من الأحداث التي
ح�صلت بعد تاريخ بيان املركز املايل.
العمالت الأجنبية:
ً
يعترب الريال اليمني العملة امل�ستخدمة يف ال�شركة ويف رفع التقارير نظرا لأن كافة الإيرادات تنتج عن معامالت بالريال اليمني،
ويجرى قيد املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة .حتول املوجودات واملطلوبات النقدية
امل�سجلة بالعمالت الأجنبية �إىل الريال اليمني ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ التقرير ،ويتم ادراج جميع الفروقات الناجتة يف بيان
الدخل ال�شامل.
ت�سويات �سنوات �سابقة:
مت تعديل الر�صيد االفتتاحي للأرباح املحتجزة لإظهار �أثر الت�سويات املدينة والدائنة الغري معرتف بها يف بيان الدخل ال�شامل كونها
تخ�ص �سنوات �سابقة.

انخفا�ض املوجودات
تقوم ال�شركة يف تاريخ كل بيان مركز مايل بتقييم ما �إذا كانت هناك م�ؤ�شرات على احتمال انخفا�ض �أ�صل ما ،با�ستثناء ال�شهرة،ويف حالة وجود �أي
م�ؤ�شر يف هذا اخل�صو�ص �أو يف حالة وجوب الفح�ص ال�سنوي النخفا�ض الأ�صل ،تقوم ال�شركة بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل� .إن املبلغ القابل
لال�سرتداد للأ�صل هو الأعلى لأي من القيمة العادلة للأ�صل ناق�صاً تكلفة البيع �أو القيمة العادلة لوحدة توليد النقدية ناق�صاً تكلفة البيع وقيمته
امل�ستخدمة واملحددة للأ�صل فردياً� ،إال �إذا كان الأ�صل ال يولد تدفقات نقدية داخلية م�ستقلة �إىل حد كبري عن تلك املوجودات الأخرى �أو موجودات
ال�شركة .عندما يتجاوز املبلغ املرحل للأ�صل مبلغه القابل لال�سرتداد ،يعترب الأ�صل منخف�ضاً ويتم خف�ضه �إىل مبلغه القابل لال�سرتداد .يعرتف
بخ�سائر االنخفا�ض للأن�شطة امل�ستمرة يف بيان الدخل ال�شامل مت�سقة مع وظيفة الأ�صل املنخف�ض.
يتم �إجراء تقييم يف تاريخ كل بيانات مالية فيما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على عدم وجود �أو نق�صان خ�سائر انخفا�ض �سبق االعرتاف بها .و�إذا وجدت هذه
الداللة يتم تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل .يتم عك�س خ�سارة االنخفا�ض املعرتف بها �سابقاً فقط �إذا كان هناك تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة
لتحديد مبلغ الأ�صل القابل لال�سرتداد منذ االعرتاف ب�آخر خ�سارة يف االنخفا�ض .يف هذه احلالة ،يتم زيادة املبلغ املرحل للأ�صل �إىل مبلغه القابل
لال�سرتداد ،وال ميكن �أن تتجاوز هذه الزيادة املبلغ املرحل الذي مت حتديده ،بعد اال�ستهالك ،لو �أنه مل يتم االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض للأ�صل يف
ال�سنوات ال�سابقة.
يتم االعرتاف بهذا العك�س يف بيان الدخل ال�شامل �إال �إذا رحل الأ�صل مببلغ �إعادة تقييم ،ويف هذه احلالة يجب معاملة العك�س على �أنه زيادة يف �إعادة
التقييم .بعد هذا العك�س يتم تعديل تكلفة اال�ستهالك يف الفرتات امل�ستقبلية لتخ�صي�ص القيمة املرحلة املعدلة للأ�صل ناق�صاً قيمته املتبقية على
�أ�سا�س منتظم على مدى عمره الإنتاجي املتبقي.

املخ�ص�صات:
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون لدى ال�شركة التزام قانوين �أو �إن�شائي ناجت عن حدث �سابق ،وتكون تكلفة ت�سوية االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها
بواقعية.
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 -3الأدوات املالية:
تتمثل املوجودات املالية لل�شركة يف النقدية و�شبه النقدية واملدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى واملبالغ امل�ستحقة من الأطراف
ذوي العالقة .وتتمثل املطلوبات املالية لل�شركة يف الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى واملبالغ امل�ستحقة للأطراف ذوي
العالقة ،علماً ب�أن املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة باملوجودات املالية واملطلوبات املالية مو�ضحة يف الإي�ضاح رقم (.) 4-2
يلخ�ص اجلدول التايل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة كما يف تاريخ التقرير ح�سب ت�صنيف معيار املحا�سبة
الدويل رقم (:)39
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املوجودات املالية
النقدية و�شبه النقدية
املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى
املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذوي العالقة
�إجمايل املوجودات املالية
			
املطلوبات املالية
الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى
املبالغ امل�ستحقة للأطراف ذوي العالقة
�إجمايل املطلوبات املالية

		
2012م
76,968,324
		
4,961,601
10,807,031
92,736,956

57,988,258
6,628,032
7,578,731
72,195,021

19,786,936
14,920,401
34,707,337

8,117,920
10,993,134
19,111,054

2011م

القيمة العادلة:
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفرتية كما يف بيان املركز املايل.
خماطر االئتمان:
تقدم ال�شركة خدماتها �إىل عمالء على مقدرة ل�سداد امل�ستحقات التى عليهم والناجتة عن اخلدمات املقدمة �أو مبيعات الأجهزة
وغريها،وتعترب الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء وااللتزامات الأخرى املطلوبة من الآخرين �أدوات مالية معر�ضة ملخاطر
االئتمان  .ت�شتمل خماطر االئتمان على عدم مقدرة تلك الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم عند ا�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 بالتزاماتهم .
تعترب الإدارة �أن املبالغ امل�ستحقة من جميع الأطراف املدينة مبالغ قابلة للتح�صيل.
�إن خماطر االئتمان بالن�سبة ل�شبه النقدية مق�صورة على الأر�صدة املحتفظ بها لدى البنك املركزي اليمني والبنوك املحلية الأخرى.
خماطر ال�سيولة:
�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها يف الظروف الطبيعية .وللحد من
هذه املخاطر تقوم �إدارة ال�شركة ب�إدارة املوجودات �آخذة بعني االعتبار ال�سيولة املطلوبة ،ومراقبة التدفقات املالية وال�سيولة امل�ستقبلية
ب�شكل يومي  ،وتنظيم م�صادر متويل متنوعة.

خماطر �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 وااللتزامات ذات الطبيعة
النقدية بالعمالت الأجنبية ،هذا والتواجه ال�شركة خماطر �صرف العملة لأن موجودات ومطلوبات ال�شركة وغالبية تعامالتها بالريال اليمني.
 - 4العقارات والآالت واملعدات  -بال�صايف:
املب ـ ــاين
للمحطات
التكلفة:
كما يف  1يناير
الإ�ضافات خالل ال�سنة
اال�ستبعادات خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب
اال�ستهالك املرتاكم:
كما يف  1يناير
الإ�ضافات خالل ال�سنة
اال�ستبعادات خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب
�صايف القيمة الدفرتية:
كما يف  31دي�سمرب

املعدات
والأجهزة

ال�سيارات

67,791

الأثاث واملعدات
املكتبية

اللوحات
الإعالنية

الإجمايل
2012م

2011م

43,065,040 3,426,941
7,311,560
346,535
()1,423,632( )50,757

40,762

464,403
127,001
-

-

3,722,719

48,952,968

108,553

591,404

131,132

47,155,307 53,506,776

1,117,552
387,871
()35,376
1,470,047

25,413,995
7,858,701
()969,770
32,302,926

35,872
11,458
-

351,150
63,107
-

129,163
695
-

47,330

414,257

129,858

18,651,652 27,047,732
8,401,374 8,321,832
()5,294
()1,005,146
27,047,732 34,364,418

2,252,672

16,650,042

61,223

177,147

1,274

20,107,575 19,142,358

-

131,132

44,596,356 47,155,307
2,569,882 7,825,858
()10,931( )1,474,389

-

 تتمثل (املباين للمحطات) فى غرف م�صنعة و�أبراج �صغرية مبنية على �أ�سطح مباين املواطنني وغرف بناء و�أعمال مدنية �أخرى يف مواقع م�ست�أجرة مناملواطنني وامل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت وجهات �أخرى.
 اقر جمل�س الإدارة يف حم�ضر اجتماعه ال�سابع من دورته الأوىل املنعقد بتاريخ  5يونيو 2010م تقرير جلنة الدور والت�سليم لأ�صول �شركة مين موبايل املنقولةمن امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية للمرحلة الثالثة والتي تت�ضمن نتائج املطابقة املالية لإجمايل تكلفة الأ�صول التي متت مطابقتها
بن�سبة( )% 95.19من الإجمايل العام للأ�صول الواردة يف تقرير املحا�سب القانوين ديلويت تو�ش (ال�شرق الأو�سط) و�شريكة  ،وتعادل قيمة الأ�صول املتبقية
مبلغ ( )2,138,876,359ريال ميني هذا وبناء على قرار جمل�س الإدارة رقم ( )3بتاريخ 2013/1/9م متت املوافقة على التقرير املرفوع من اللجنة
امل�شكلة ال�ستكمال علمية املطابقة املالية لبقية الأ�صول وت�سوية الفارق املعلق (.)% 4.81
 تتمثل اال�ستبعادات ملباين املحطات واملعدات والأجهزة يف الأ�صول التي مت �شطب قيمها بناء على املطابقة مع امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت وعلى تقرير اللجنةامل�شكلة ال�ستكمال عملية املطابقة لبقية الأ�صول مع امل�ؤ�س�سة وبناء على قرار جمل�س الإدارة رقم ( )3بتاريخ 2013/1/19م  ،وقد مت حتميل امل�ؤ�س�سة العامة
لالت�صاالت قيمة تلك اال�صول التي مت �شطبها.
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 -5امل�شاريع قيد التنفيذ:
م�شاريع الآالت والتجهيزات واملعدات
م�شاريع �إنفاق ا�ستثماري
م�شاريع �أخرى

2012م
3,357,988
910,260

2011م

3,782,570
723,454

12,692

21,965

4,280,940

4,527,989

تتمثل امل�شاريع قيد التنفيذ فى تكلفة الأعمال واملعدات والتجهيزات حتت الإن�شاء ،والتى ال تدرج �ضمن اال�صول الثابتة �إال بعد دخولها
اخلدمة.
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 -6ال�شهـــرة:
ال�شهرة املكت�سبة يف � 1أغ�سط�س 2006م

2012م
7,568,834
7,568,834

2011م

7,568,834
7,568,834

 التوجد م�ؤ�شرات لأي انخفا�ض يف ال�شهرة نظراً ل�سالمة موقع ال�شركة يف �سوق االت�صاالت و�صحة مركزها املايل. -7املخزون  -بال�صايف:
�أجهزة الهاتف النقال
�شرائح اخلطوط
بطاقات تعبئة
خم�ص�ص هبوط �أ�سعار املخزون (�إي�ضاح �-7أ)
�صايف قيمة �أجهزة الهاتف النقال واخلطوط وبطاقات التعبئة
قطع الغيار وامل�ستلزمات الإدارية

2012م
846,900
40,801

2011م
849,926
15,914

75,995
()846,900
116,796
619,678
736,474

54,448
()884,182
36,106
379,491
415,597

�-7أ) خم�ص�ص هبوط �أ�سعار املخزون:
الر�صيد يف  1يناير
امل�سرتد وامل�ستخدم خالل ال�سنة

2012م
884,182
()37,282
846,900

2011م
933,818
()49,636
884,182

 - 8املدينون التجاريون -بال�صايف:
املدينون التجاريون
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها (�إي�ضاح �- 8أ)

2012م
8,376,925
()3,560,177

2011م
9,239,518
()3,422,398

4,816,748

5,817,120

� -8أ ) خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها  -املدينون التجاريون:
الر�صيد يف  1يناير
املحمل لل�سنة (�إي�ضاح )25
امل�ستخدم خالل ال�سنة

2012م
3,422,398
137,779

2011م
3,114,285
463,497

3,560,177

()155,384
3,422,398

 �إن القيمة الدفرتية للمبالغ املبينة �أعاله ت�ساوي تقريباً ،ب�صورة معقولة ،القيمة العادلة لها كما يف تاريخ بيان املركز املايل. �إن �شروط التعاقد مع جميع املدينني ت�ستدعي �أن ت�سدد املبالغ امل�ستحقة منهم خالل فرتة � 10أيام �إىل  60يوماً من تاريخالفاتورة ،با�ستثناء مبيعات التق�سيط التي متت خالل ال�سنوات ال�سابقة حتى  31دي�سمرب 2008م.
 -9الأر�صدة املدينة الأخرى:
�سلف وعهد املوظفني
�سلف �أع�ضاء جمل�س الإدارة على ذمة الأرباح
املدينون الآخرون
الدفعات املقدمة:
امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت لتوريد مولدات كهربائية ومكيفات
موردون
موظفو ال�شركة وغريهم لإجناز �أعمال
ال�ضرائب امل�ستقطعة حتت احل�ساب
خدمات احلرا�سة والأمن
ا�ستئجار مواقع املحطات
ا�ستئجار مباين
اعالنات ومطبوعات
�أخرى

2012م
250,656
40,910

2011م
120,119
-

5,908

2,527

879,675
74,512
85,478
219
41,036
43,283
21,201
1,975
1,444,853

256
561,427
74,797
99,507
51,786
26,376
3,575
18,051
8,800
967,221
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 - 10املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة:
�إن �أهم املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة املدرجة يف البيانات املالية هي كما يلي:
الإيرادات

�إيرادات اخلدمات الواردة
�إيرادات خط الـ  CDMAالثابت
�إيرادات اخلدمات الأخرى

امل�صاريف
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تكلفة اخلدمات ال�صادرة
�صيانة املحطات
�إيجارات القنوات
�إيجارات مبنى املركز الرئي�سي ومواقع ال�سنرتاالت
�إيجارات مواقع و�أبراج
امل�شاريع واخلدمات املنفذة بوا�سطة الإدارة العامة للإن�شاءات

2012م
1,562,646
323,103

2011م
1,650,763
210,295

263,348

189,080

321,786
2,278,539

334,878
2,184,521

2,090,548

1,864,428

73,719
161,582
335,603

29,555
162,387
393,719

� - 10أ) املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذوي العالقة:
امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها (�إي�ضاح �- 10أ )1 -
�صايف املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذوي العالقة

2012م
10,899,763
()92,732

2011م
7,671,463
()92,732

10,807,031

7,578,731

� - 10أ)1 -املخ�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
الر�صيد يف  1يناير
امل�ستخدم خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2012م
92,732
92,732

2011م
104,989
()12,257
92,732

 - 10ب) املبالغ امل�ستحقة للأطراف ذوي العالقة
امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
�إجمايل املبالغ امل�ستحقة للأطراف ذوي العالقة

2012م
14,920,401
14,920,401

2011م
10,993,134
10,993,134

 - 11الأر�صدة البنكية والنقدية:
احل�سابات اجلارية
الودائع لأجل
�أذون اخلزانة
�شيكات مقبولة الدفع
النقدية يف ال�صناديق
النقدية يف �صناديق امل�صروفات
النقدية يف �صناديق الإيرادات
النقدية لدى الربيد

2012م
10,343,445
18,085,848

2011م
2,986,385
16,429,791

28,429,293
48,289,742
124,363

19,416,176
38,450,735
-

16,002
4,011
20,013
104,913
76,968,324

3,387
1,302
4,689
116,658
57,988,258

 تتمثل النقدية لدى الربيد يف الر�صيد املتبقي يف 2012/12/31م من الأرباح املوزعة للم�ساهمني (املواطنني وموظفي االت�صاالت)والتي مل يتم ا�ستالمها من قبل امل�ساهمني (املواطنني وموظفي الإت�صاالت) ومازالت لدى الهيئة العامة للربيد.
 - 12ر�أ�س املال:
 يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع كما ورد يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة مبلغ (�)43,262,000ألف ريال ميني موزعة على(� )86,524,000سهم بقيمة �أ�سمية قدرها ( )500ريال ميني لكل �سهم ،وتفا�صيله على النحو التايل:
فئات امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�صندوق التقاعد وال�ضمان االجتماعي بوزارة الدفاع
الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
�صندوق التقاعد وال�ضمان االجتماعي بوزارة الداخلية
امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اليمنية
ال�شركات وما يف حكمها
املواطنني
موظفي االت�صاالت
الإجمـــــــــــــايل

املب ـ ــاين
عدد الأ�سهم

2012م
املعدات
ن�سبة الأ�سهم

51,370,244
3,896,020
2,810,220

% 59.37
% 4.50
% 3.25

25,685,122 25,685,122
1,948,010 1,948,010
1,405,110
1,405,110

2,740,522
2,467,898
1,872,980
1,000,000
8,003,535
9,515,825
2,846,756
86,524,000

% 3.17
% 2.85
% 2.16
% 1.16
% 9.25
% 11
% 3.29
% 100

1,370,261 1,370,261
1,233,949 1,233,949
936,490
936,490
500,000
500,000
4,004,000 4,001,768
4,671,550 4,757,912
1,507,508 1,423,378
43,262,000 43,262,000

ال�سيارات
قيمة الأ�سهم

2011م

53

 - 13االحتياطي القانوين:
الر�صيد يف  1يناير
املحول من الأرباح لل�سنة

54

2012م
9,210,595
2,171,358

2011م
6,734,894
2,475,701

11,381,953

9,210,595

وفقاً لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم ( )22ل�سنة 1997م وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم حتويل ( )% 10من �أرباح
ال�سنة �إىل االحتياطي القانوين .ويجوز لل�شركة وقف هذا التحويل ال�سنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوين ( )% 50من ر�أ�س املال
املدفوع ،كما يجوز توزيع االحتياطي القانوين وفقاً للأحكام الواردة يف قانون ال�شركات التجارية.
 - 14االحتياطي العام:
الر�صيد يف  1يناير
املحول من الأرباح لل�سنة

2012م
8,134,467
2,171,358

2011م
5,658,766
2,475,701

10,305,825

8,134,467

وفقاً لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم ( )22ل�سنة 1997م وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة مت حتويل ( )% 10من �أرباح
ال�سنة �إىل االحتياطي العام.
 - 15احتياطي التجديدات:
الر�صيد يف  1يناير
املوجودات امل�ستلمة بدون تكلفة

2012م
1,079,512
395,335

2011م
796,735
282,777

1,474,847

1,079,512

يتمثل ر�صيد احتياطي التجديدات يف قيمة مواد و جتهيزات جمانية للآالت واملعدات.
 - 16الدائنون التجاريون:
املوردون املحليون
املوردون اخلارجيون

2012م
2,298,939
3,211,708

2011م
1,329,472
1,786,694

5,510,647

3,116,166

 - 17الأر�صدة الدائنة الأخرى:
الت�أمينات القابلة لال�سرتداد
�ضريبة املبيعات والر�سوم املحلية
خم�ص�ص �ضرائب الأرباح
خم�ص�ص الزكاة (�إي�ضاح �- 17أ)
خم�ص�ص حقوق العاملني يف الإجازات (�إي�ضاح  - 17ب)
الدائنون الآخرون
امل�صاريف امل�ستحقة الدفع
املكاف�أة للإدارة واملوظفني
توزيعات الأرباح املقرتحة (�إي�ضاح - 17جـ)

2012م
1,663,230
712,867

2011م
1,529,421
732,985

9,193,290
1,747,301
59,631
599,133
421,170
380,141
360,077
15,136,840

1,392,499
21,530
668,870
373,868
335,688
342,291
5,397,152

�- 17أ) خم�ص�ص الزكاة:
الر�صيد يف  1يناير
املخ�ص�ص املجنب خالل ال�سنة
املدفوع واملوزع بنظر ال�شركة خالل ال�سنة

2012م
1,392,499
1,660,542

2011م
2,162,189
1,295,030

()1,305,740
1,747,301

()2,064,720
1,392,499

- 17ب) خم�ص�ص حقوق العاملني يف الإجازات:
الر�صيد يف  1يناير
املخ�ص�ص املجنب
املدفوع خالل ال�سنة

2012م
21,530
38,101

2011م
18,067
37,622

59,631

()34,159
21,530
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- 17جـ) توزيعات الأرباح املقرتحة:
الر�صيد يف  1يناير
الأرباح املقرتح توزيعها لل�سنة ال�سابقة
املوزع خالل ال�سنة

2012م
342,291
17,304,800

2011م
299,590
17,304,800

()17,287,014
360,077

()17,262,099
342,291

ال توجد �أعباء �ضريبية على الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني.
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 - 18الإيرادات امل�ؤجلة:
يتمثل هذا احل�ساب يف قيمة كروت و�أر�صدة التعبئة املباعة لوكالء البيع والتوزيع او للم�شرتكني والتي مل يتم ا�ستخدامها حتى
2012/12/31م.
 - 19ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات:
�صايف املوجودات
عدد الأ�سهم امل�صدرة
ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات

�ألف ريال ميني
�أ�سهم
ريال ميني

2012م
87,901,771

2011م
81,928,262

86,524,000

86,524,000

1,015/ 92

946 /88

� - 20إيرادات الن�شاط اجلاري:

اخلدمات ال�صادرة
اخلدمات الواردة
خط الـ  CDMAالثابت

2012م
40,448,990
5,535,535

2011م
36,604,630
5,417,164

323,103
46,307,628

210,295
42,232,089

 - 21املبيعات:

�أجهزة الهاتف النقال
اخلطوط

2012م
10,016
348,573

2011م
23,429
438,972

358,589

462,401

 - 22عمولة و�أعباء املبيعات و�إيرادات الن�شاط اجلاري:
يتمثل هذا احل�ساب يف عموالت البيع والتوزيع وعموالت التح�صيل للفواتري وكذا الوحدات املجانية املمنوحة للم�شرتكني.
 - 23تكلفة املبيعات:
�أجهزة الهاتف النقال
اخلطوط

2012م
12,375
290,525

2011م
56,180
285,079

302,900

341,259

 -24م�صاريف الت�شغيل:

�إيجارات مواقع املحطات
�إيجارات مواقع ال�سنرتاالت
�إيجارات القنوات
ت�شغيل و�صيانة املحطات
الإ�صالحات وال�صيانة
الدعاية والإعالن
ال�سفر والتنقالت
االت�صاالت والإنرتنت
�أجور حرا�سة املواقع
�إيجارات فروع املبيعات و�إيجارات �أخرى
�إيجار و�سائل النقل
ا�ستهالك العقارات والآالت واملعدات
ر�سوم الرتاخي�ص واال�ستثمار
م�صاريف اعتمادات

2012م
302,502
26,070

2011م
279,085
3,600

2,408,782
2,338,190
157,978
599,824
212,320
3,737
296,235
22,079
107,087
8,182,727
252,684
122,316
15,032,531

1,864,428
2,498,601
114,088
521,833
197,730
805
286,036
19,217
61,742
8,189,598
265,025
13,532
14,315,320

 - 25خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها:
خم�ص�ص املدينون التجاريون (�إي�ضاح �- 8أ)

2012م
137,779
137,779

2011م
463,497
463,497
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 - 26امل�صاريف العمومية والإدارية:

58

الرواتب والأجور و البدالت
املكاف�آت الت�شجيعية و�إكرامية رم�ضان
*مكافئة الأرباح للموظفني
تعوي�ض العمل الإ�ضايف
العالج الطبي والتداوي
ا�ستهالك العقارات والآالت واملعدات
الوقود والكهرباء واملاء
�إيجار مبنى املركز الرئي�سي
القرطا�سية
التدريب والت�أهيل
خدمات اجتماعية وثقافية
الرعاية الإجتماعية
الأتعاب القانونية واملهنية
التربعات
خدمات اال�ست�شارات واخلرباء
عمولة البنوك والربيد
اال�شرتاك يف الهيئات املحلية والدولية
�أجور نقل وحمالة ونظافة
م�صاريف اجلمعية العمومية
مكاف�آت لغري العاملني
عموالت توزيع ارباح امل�ساهمني
�أخرى

2012م
928,264
243,398

2011م
760,847
149,984

247,450

-

117,941
111,191
139,105
191,737
50,143
13,647
134,467
18,490
123,575
12,005
32,277
13,596
15,566
3,915
19,769
19,172
15,379
17,138
13,427
2,481,652

99,408
59,736
211,776
189,633
25,956
8,490
33,045
12,607
21,034
7,503
37,774
23,880
12,789
4,815
11,581
27,961
15,905
22,593
4,518
1,741,835

* تتمثل مكاف�أة الأرباح للموظفني يف املكاف�أة التي مت �إقرارها بناء على قرار جمل�س الإدارة رقم ( )2يف �إجتماعه التا�سع للعام 2013م

بتاريخ 2013/5/18م مببلغ ( )247,450,000ريال ميني.
 - 27العائد من الأموال امل�ستثمرة:
الفوائد من �أذون اخلزانة
الفوائد من ودائع املرابحة

2012م
9,493,691
1,980,398

2011م
7,185,041
1,636,932

11,474,089

8,821,973

 - 28الإيرادات الأخرى:
2012م
153,208
1,080,338
110,075
1,343,621

خدمات ما بعد البيع
امل�سرتد من املخ�ص�صات
متنوعة

2011م
139,173
204,801
28,411
372,385

 - 29املخ�ص�ص لقاء �ضريبة الدخل:
 مبوجب �شهادة الإعفاء ال�ضريبي ال�سنوية رقم ( )833ال�صادرة من الهيئة العامة لال�ستثمار بتاريخ � 5سبتمرب 2007م ف�إنال�شركة معفية من �ضرائب الأرباح التجارية وال�صناعية  ،حتى تاريخ 14مايو 2012م وبناء عليه مت جتنيب خم�ص�ص ل�ضريبة
الأرباح التجارية وال�صناعية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م للفرتة من  15مايو 2012م حتى  31دي�سمرب 2012م.
 - 30الربح الأ�سا�سي لل�سهم:
يتم احت�ساب ربح ال�سهم الأ�سا�سي بق�سمة الأرباح لل�سنة املن�سوبة مل�ساهمي ال�شركة على املعدل املرجح لعدد الأ�سهم كما يف تاريخ بيان
املركز املايل.
بيــــــــــــــان
�ألف ريال ميني
�أ�سهم
ريال ميني

ربح ال�سنة
عدد الأ�سهم امل�صدرة
الربح الأ�سا�سي لل�سهم

2012م
21,713,582
86,524,000

2011م
24,757,009
86,524,000

250/ 95

286 /13

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

2012م
2,944,987
81,600

2011م
6,206,898
191,702
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 - 32الأحداث الالحقة:
اقر جمل�س الإدارة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  18مايو 2013م مقرتحاً لعر�ضه على اجلمعية العمومية العادية مل�ساهمي ال�شركة يف
اجتماعها الذي �سوف يعقد يف  15يونيو 2013م لتوزيع �أرباح مببلغ ( )175ريال ميني لل�سهم الواحد ل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012م.
 - 33اعتماد البيانات املالية:
اعتمد جمل�س الإدارة يف جل�سته املنعقدة يف  27مايو 2013م هذه البيانات املالية وقرر عر�ضها على اجلمعية العمومية العادية
مل�ساهمي ال�شركة يف اجتماعها املقرر عقدة بتاريخ  15يونيو 2013م للم�صادقة عليها.
� - 34أرقام املقارنة:
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لتتنا�سب مع عر�ض وتبويب �أرقام عام 2012م.

تم بحمد اهلل . . .

مساحة إعالنية

