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مؤشرات عامة
امل�شرتكني

2007م

2008م

اجمايل عدد امل�شرتكني

 1,245,720م�شرتك

 2,071,997م�شرتك

ن�سبة الزيــــاده

% 64.90

% 66.33

املحطـات العامله

2007م

2008م

اجمايل املحطات العامله

 467حمطه

 498حمطه

عدد موظفي ال�شركه

2007م

2008م

 204موظف

 262موظف

اجمايل املوجودات

2007م

2008م

املبلغ باالف الرياالت

65,636,673

74,660,529

ن�سبة الزيــــاده

-

% 13.75

االيـرادات

2007م

2008م

املبلغ باالف الرياالت

23,331,123

33,768,832

ن�سبة الزيــــاده

-

% 44.74

امل�صروفــات

2007م

2008م

املبلغ باالف الرياالت

13,691,412

17,882,162

ربح ال�سنه قبل الزكاه والتوزيع

2007م

2008م

املبلغ باالف الرياالت

9,639,711

15,886,670

ن�سبة الزيــــاده

-

% 64.80

االربــاح املقرتح توزيعها

2007م

2008م

املبلغ باالف الرياالت

8,219,780

12,113,360

ن�سبة الزيــــاده

-

% 47.37

ربح ال�سهم

2007م

2008م

الربح اال�سا�سي لل�سهم الواحد قبل التوزيع

108.40

176.33

ن�سبة ربح ال�سهم قبل التوزيع

% 21.68

% 35.27
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الأخوة � /أع�ضاء اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي �شركة مين موبايل

املحرتمون

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
انــه ملن دواعي �سروري �أن �أرحب بكم و�أ�شكركم بالأ�صالة عن نف�سي ونياب ًة عن زمالئي
�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لتلبيتكم دعوة جمل�س الإدارة حل�ضور االجتماع الثاين
للجمعية العامة العادية مل�ساهمي �شركة مين موبايل وي�شرفني �أن ا�ستعر�ض لكم نتائج االداء
املتميز العمال ال�شركة والقوائم املاليه لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م.

كلمة
رئيس
مجلس اإلدارة

الإخوة م�ساهمي �شركة مين موبايل لقد كان اداء ال�شركة متميزاًخالل العام 2008م اذ
و�صل عدد م�شرتكي مين موبايل اىل ما يزيد عن مليوين م�شرتك بزياده عن العام املا�ضي
بلغت ن�سبتها ( )% 66.33ونتوقع ان ي�صل عدد م�شرتكي مين موبايل يف نهاية العام اجلاري
اىل اثنني مليون و�سبعمائة الف م�شرتك.
ايها االخــوه  :لقد كان عام 2008م حاف ً
ال بالنتائج االيجابية واالجنازات املتميزه يف كافة
ن�شاطات ال�شركة حيث بلغ اجمايل املوجودات يف 2008/12/31م ما يزيد عن ( )74مليار
ريال بزياده بلغت ن�سبتها ( ) % 13.75عن العام املا�ضي  ،كما حققت ال�شركه يف العام 2008م
ايراداً بلغ اكرث من ( )33مليار ريال بزيادة بلغت ن�سبتها( )% 44.74عن العام املا�ضي  ،كما
ارتفعت ارباح ال�شركة املقرتح توزيعها للعام 2008م بعد خ�صم (الزكاه واالحتياطيات) اىل
ما يزيد عن ( )12مليار ريال بزيادة عن االرباح التي مت توزيعها يف العام املا�ضي بلغت ن�سبتها
( )% 47.37اذ �سيكون �صايف ربح ال�سهم الواحد ( )140ريال بن�سبه ربح ( )% 28من
اجمايل قيمة اال�سهم امل�صدره.
وقد �شهدت ال�شركة ن�شاطاً ملحوظاً خالل العام 2008م من خالل انزال العرو�ض الرتويجية
واحلمالت االعالنية وتد�شني العديد من اخلدمات اجلديده املميزه  ،كما مت احلر�ص على
التواجد يف الو�سائل االعالنية االو�سع انت�شاراً واالكرث ت�أثرياً حيث حققت فيها ال�شركه ال�سبق
االعالين وا�ستهدفت فئات خمتلفه من �شرائح املجتمع البراز قوة املركز التناف�سي لل�شركه مع
�شركات الهاتف النقال املماثله.
�أما مايتعلق بتعزيز مكانة ال�شركة يف جمال تقدمي خدمات الهاتف النقال يف ح�ضر وريف
اجلمهورية فقد د�شنت ال�شركه يف العام 2008م تركيب وت�شغيل ( )31حمطه لي�صل عدد
املحطات العامله يف اجلمهورية اىل ( )498حمطه منت�شره يف كافة حمافظات اجلمهورية.
و�ست�ساهم التو�سعه اجلديده يف ال�شبكه اىل ك�سب ر�ضا الكثري من امل�شرتكني اجلدد وتعزيز
الثقه للم�شرتكني احلاليني وتو�سع من قاعدة امل�شرتكني يف خدمات ال�شركة.
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ولقد كان عام 2008م انطالقه جديده لل�شركه يف كافة االن�شطه املاليه واالدارية
والفنية والت�سويقيه ادى اىل زيادة م�ستوى االداء العام لل�شركه مع التوقعات بتح�سن
اكرب يف عامنا احلايل.
وقد فازت ال�شركة خالل العام 2008م بالعديد من اجلوائز اهمها اختيارها كاف�ضل
�شركة ات�صاالت نقاله يف اليمن مت تكرميها من الهيئه العامه لال�ستثمار.
وختــاماً نقول بكل ثقه ان ال�شركة ت�سري يف االجتاه ال�صحيح نحو تقدمي اف�ضل
خدمات الهاتف النقال وتواكب التطورات املت�سارعه يف االرتقاء بتقنية االت�صاالت
واملعلومات حتقيقاً لتطلعات القيادة ال�سيا�سية ممثلة بفخامة االخ علي عبدااله
�صالح رئي�س اجلمهورية حفظه اهلل الذي كان حري�صاً منذ البداية ان يكون هذا
امل�شروع الوطني الكبري �شركة وطنية م�ساهمة تقدم خدمات متميزة ومي�سرة لكافة
للمواطنني.
واتوجه بال�شكر اجلزيل ملعايل االخ وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات املهند�س /كمال
ح�سني اجلربي على اهتمامه بال�شركه  ،وخال�ص ال�شكر الع�ضاء املجل�س واالداره
التنفيذية على اخال�صهم يف اعمالهم ملا فيه م�صلحة ال�شركه  ،وال�شكر مو�صول
جلميع االخوه واالخوات العاملني بال�شركة جلهودهم الدو�ؤبة والخال�صهم ووالئهم
لل�شركة وم�صلحتها ،وكذلك وكالء ال�شركه وفروع امل�ؤ�س�سه العامة لالت�صاالت
ال�سهاماتهم الوا�ضحة يف جناح ال�شركة ورقي خدماتها فهم االذرع املنت�شره التي
تقدم خدمات البيع وال�صيانة يف خمتلف املناطق ،كما اود ان ا�شكر كافة م�شرتكي
مين موبايل على ثقتهم بخدمات ال�شركه.

		

ومتنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح.
واهلل املوفق،،،

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

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

أ /يحيى احمد السياغي

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

م /نبيل سالم عبود

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

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت)
• مدير عام التخطيط وامل�شاريع للفرتة من (� 1990إىل 2007م)
• خبري يف جمال االت�صاالت ملدة � 26سنة
• ماج�ستري يف الهند�سه االلكرتونية جمال االت�صاالت

أ/طارق عبدالواسع هائل

أ /محمد عبدالوهاب عقيل

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

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

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

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

م/صــادق محمد مصلح
•
•
•
•

املدير التنفيذي ل�شركة مين موبايل
بكالوريو�س هند�سة الكرتونية وات�صاالت
مدير �إدارة امل�شاريع يف امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ( 2003اىل2005م)
مدير عام الت�شغيل وال�صيانة يف امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت (� 2005إىل 2007م)

د /عبدالحميد مـانع الصيح

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

د /محمد علي الشرفي

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

تقرير مجلس االدارة
لللعام المالي  2008م
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الأخوة � /أع�ضاء اجلمعية العامه العاديه مل�ساهمي �شركة مين موبايل

املحرتمون

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركه ان يقدم لكم تقريره ال�سنوي لل�سنة املالية 2008م الذي ن�ستعر�ض فيه اهم امل�ؤ�شرات الداء
ال�شركة والتطورات التي ح�صلت خالل عام 2008م حيث جتلى دور جمل�س االدراه يف اتخاذ القرارات الناجحه واملالئمه
والتخ�صي�ص واال�ستخدام االمثل للموارد بكافة االمكانات املتاحه وكانت قرارات املجل�س يف العام 2008م �صائبه وموفقه يف
توجيه االدارة التنفيذية وحققت نتائج قيا�سية طيبه ادت اىل زيادة االيرادات واالرباح وكانت نتيجه حتميه لتطبيق االهداف
املعتمده على م�ؤ�شرات االداء  ،اذ كان ح�صاد العام مليئ باالجنازات التي حتققت نوجزها لكم على النحو التايل -:
او ًال البيانات املــالية :
وتتمثل يف (االيرادات  ،امل�صروفات � ،صايف الربح  ،امليزانيه العموميه  ،التدفقات النقديه) نوجزها لكم على النحو التايل -:
�أ -الإيرادات :
حققت ال�شركة �إجمايل �إيرادات خالل العام املايل 2008م مبلغ وقدرة ( )33,769مليون ريـال ميني بن�سبة زيادة ()% 44.74
عن العام املا�ضي واجلدول التايل يو�ضح مقارنة حجم الإيرادات لعامي (2007م 2008 ،م) على م�ستوى البنود-:

البيان (ب�آالف الرياالت)

2007م

2008م

ن�سبة الزياده

�إيرادات الن�شاط اجلاري

21,205,325

27,994,598

% 32.02

ايرادات املبيعــات

1,563,441

1,433,870

% 8.29-

العائد من االموال امل�ستثمره

360,695

3,169,635

% 778.76

الإيرادات الأخرى

201,662

1,170,729

% 480.54

�إجمـــــايل الإيرادات

23,331,123

33,768,832

% 44.74
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ب -امل�صاريف :
بلغ �إجمايل م�صـاريف ال�شركة يف عام 2008م مبلغ ()17,882مليون ريال وقد مثلت م�صروفـ ــات الت�شغيل من �إجمايل
�إاليرادات ما ن�سبتة ( )% 52.95يف العام 2008م.
واجلدول التــايل يو�ضح مقارنه تف�صيليه مل�صروفات الت�شغيل لعامي ( 2007م 2008 ،م ) على م�ستوى البنود:

البيان (ب�آالف الرياالت)

2007م

2008م

تكلفة املبيعات

1,513,077

1,648,765

تكلفة اخلدمات ال�صادرة

3,648,008

4,409,191

م�صاريف الت�شغيل

5,803,323

6,883,445

عمولة و�أعباء املبيعات

1,223,774

2,280,387

خم�ص�ص هبوط �أ�سعار املخزون

413,484

-

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

419,472

1,168,749

امل�صاريف العمومية والإدارية

650,034

1,205,464

م�صــاريف �سنوات �سابقه

-

280,227

م�صاريف اخرى

20,240

5,934

�إجمـــــايل امل�صاريف

13,691,412

17,882,162

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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ت� -صايف الربح :
بلغ ربح ال�سنه للعام 2008م قبل الزكاه والتوزيعات ( )15,887مليون ريال وكانت الزكاة امل�ستحقه على ال�شركه للعام
2008م مبلغ ( )629مليون ريال كما بلغ املحول �إىل االحتياطي القانوين (  )1,526مليون ريال واملحول اىل االحتياطي
العام ( )1,526مليون ريال وتكون بذلك الأرباح املقرتح توزيعها (�صايف الربح) مبلغ ( )12,113مليون ريال  ،حيث حقق
ال�سهم الواحد ربحاً �صافيا وقدره ( )140ريال ميني بن�سبه ربح قدرها  % 28من قيمة ال�سهم.
واجلدول التــايل يو�ضح مقارنه تف�صيليه ل�صايف الربح للعامني 2007م 2008 ،م على م�ستوى البنود :
البيـــان (ب�آالف الرياالت)

2007م

2008م

ن�سبة الزياده

ربح ال�سنه قبل الزكاه والتوزيعات

9,639,711

15,886,670

% 64.80

الزكـــــاه

260,470

629,535

االحتيـــاطي القانوين

1,076,128

1,525,713

االحتياطي العام

-

1,525,713

مكاف�أة الإدارة واملوظفني

84,413

152,571

�صــايف الربح

8,219,780

12,113,360

ربح ال�سهم
ن�سبة الربح

ريال 95
% 19

% 47.37

 140ريال
% 28
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ث -امليزانية العمومية :
اظهرت امل�ؤ�شرات املاليه ان اجمايل املوجودات �أرتفعت يف نهاية العام 2008م اىل ما يزيد عن ( )74مليار  )660( ،مليون ريال
وقد ت�ضمنت موجودات غري متداوله مثل (العقارات والآالت واملعدات وم�شاريع قيد التنفيذ ... ،الخ) وموجودات متداوله
(املخزون بعد املخ�ص�صات  ،املدينون التجاريون  ،املبالغ امل�ستحقه من االطراف ذوي العالقه  ،االر�صده لدى البنوك).
كما ان حقوق امللكية للم�ساهمني ارتفعت يف 31دي�سمرب 2008م اىل ما يزيد عن ( )48مليار مقارنه بالعام 2007م ()45
مليار ريال.
واجلدول التايل يو�ضح حتلي ً
ال للموجودات وحقوق امللكيه واملطلوبات لالعوام (2007م 2008 ،م ) كما يلي -:
البيــان ب�أالف الرياالت

2007م

2008م

املوجودات الغري متداولة

38,088,715

37,734,508

املوجودات املتداولة

27,547,958

36,926,021

جمموع املوجودات

65,636,673

74,660,529

حقوق امللكية

45,015,198

48,018,402

املطلوبات املتداولة

20,621,475

26,642,127

�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

65,636,673

74,660,529

ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات

 520.26ريال

 554.97ريال
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ج -التدفقات النقدية :
تتمثل النقديه يف ( احل�سابات اجلارية لدى البنوك واذون اخلزانه وودائع لالجل والنقدية بال�صندوق ) و اجلدول التايل
يو�ضح التدفقات النقدية لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م مقارن ًة بالعام املا�ضي 2007م على النحو التايل -:

البيــان ب�آالف الرياالت

2007م

2008م

التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل

7,800,684

19,489,274

التدفقات النقدية امل�ستخدمه يف �ألأن�شطةاال�ستثمارية

()2,806,761

()3,021,981

التدفقات النقدية امل�ستخدمةيف  /من الأن�شطة التمويلية

3,140

8,101,414

النقديه و�شبه النقديه يف  1يناير

13,421,728

18,418,791

النقدية و�شبة النقدية يف  31دي�سمرب

18,418,791

26,784,670

ثاني ًا  :اجتماعــات جمل�س االداره :
حر�ص املجل�س على متابعة �ش�ؤون ال�شركه وقد عقد خالل العام 2008م (�ستة ع�شر اجتماعاً) اتخذ خاللها اكرث من ()80
قراراً يف كافة االن�شطه املتعلقه بال�شركه كان اهمها القرارات التاليه -:
 اعتماد املوازنه التقديرية اجلارية والر�أ�سمالية للعام املايل 2008م. �أقر املجل�س نتائج توظيف ( )61موظف يف خمتلف التخ�ص�صات. املوافقه على ا�ستكمال �إجراءات �شراء وتوريد تو�سعة � HLRصنعاء وعدن مببلغ وقدره (( )$ 510,462.20خم�سمائهوع�شره الف واربعمائه واثنان و�ستون دوالر امريكي وع�شرون �سنت.
 املوافقة على �شراء وتوريد تو�سعة نظام الـ  IVRوجتهيزاته (�سريفرات +كروت ال�صوت) بح�سب التحليل املقدم منجلنة التحليل الفني واملايل.
 اقرار التقييم الذي ت�ضمن الغاء �ستة وكالء مل يحققوا ن�سبة  50درجة بح�سب معايري التقييم التي مت اقرارهامع الوكالء.
 املوافقة على �أ�ستكمال �إجراءات التعاقد على التو�سعة املقرتحة من االداره التنفيذيه ومببلغ ( )11,234,679.19دوالر. املـوافقة على العر�ض املقدم من الهيئةالعـامةللربيدوالتوفريالربيدي للقيـام بعمليةتوزيع �أربـاح امل�ساهمني الأفرادللعام 2007م مقابل عمـولة ( .) % 0.5
 املوافقة على نتائج التحليل الفني واملايل للمناق�صه املحدوده لتوريد وتركيب وت�شغيل وحدة ( )BSCوعدد ()60حمطة بث ( )BTSوذلك بالإر�ساء على �شركة هواوي ال�صينية مببلغ ( )3,267,099.80فقط (ثالثه مليون ومائتني
و�سبعه و�ستون الفاً وت�سعه وت�سعون دوالر �أمريكي وثمانون �سنت).
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ثالث ًا  :توزيع ارباح امل�ساهمني :
مت �إقرار توزيع االرباح لعام 2007م يف �إجتماع اجلمعية العامه الأول الذي انعقد بتاريخ 2008/8/28م مببلغ اجمايل قدره
( )8,220مليون ريال وقد مت التوزيع للم�ساهمني من املواطنني واملوظفني عرب مكاتب الهيئه العامه للربيد وبد�أت عملية
ال�صرف للم�ساهمني من 2008/9/1م .وبالن�سبه للم�ؤ�س�سني و امل�ساهمني من ال�شركات مت التوزيع عن طريق حترير �شيكات
من املركز الرئي�سي لل�شركه.
فيما متكنت ال�شركه يف العام 2008م من حتقيق ربحاً �صافياً وقدره ( )12,113مليون ريال بعد خ�صم الزكاه واالحتياطيات
ومكاف�أة االداره واملوظفني كما تو�ضحه القوائم املالية وتقرير مراقب احل�سابات املرفق.
وعليه يقرتح املجل�س توزيع ارباحاً بقيمة ( )12,113مليون ريال للعام 2008م را�س مال ال�شركه بواقع ( )140ريال لل�سهم
الواحد وبن�سبه (  ) % 28من قيمة ال�سهم.
و اجلدول التايل يو�ضح توزيع ارباح امل�ساهمني للعام 2007م واالرباح التي �سيتم توزيعها للعام 2008م :

م

اجلهه امل�ساهمــه

عدد اال�سهم

1

امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية و الال�سلكية

51,370,244

4,880,173,180

2

امل�ساهمني من املواطنني واملوظفني

11,740,288

1,115,327,360

1,643,640,320

3

ال�شركات اخلا�صة والبنوك

8,625,828

819,453,660

1,207,615,920

4

الهيئة العامة للت�أمينات و املعا�شات

3,896,020

370,121,900

545,442,800

5

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

2,810,220

266,970,900

393,430,800

6

�صندوق التقاعد وال�ضمان االجتماعي لوزارة الدفاع

2,740,522

260,349,590

383,673,080

7

�صندوق التقاعد وال�ضمان الإجتماعي لوزارة الداخلية

1,872,980

177,933,100

262,217,200

8

�صندوق التوفري الربيدي

2,467,898

234,450,310

345,505,720

9

امل�ؤ�س�سة الإقت�صادية اليمنية

1,000,000

95,000,000

140,000,000

االجمــــــايل

86,524,000

8,219,780,000

12,113,360 000

2007م

2008م

االرباح املوزعه

االرباح املقرتح توزيعها
7,191,834,160

ومتثل االرباح املوزعة خالل العامني 2007م 2008 ،م ما ن�سبته  % 47من را�س املال.
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رابع ًا  :منو م�شرتكي مين موبايل :
نظراً لل�سيا�سات الناجحة التي تبنتها ال�شركة خالل العام املن�صرم قفزت الزيادة يف عدد امل�شرتكني قفز ًة كبرية حيث انظم
�إىل عائلة مين موبايل ( )826,277م�شرتكاً جديداً خالل العام وبالتايل و�صل عدد م�شرتكي مين موبايل حتى نهاية العام
ً
املن�صرم 2008م ()2,071,997
م�شرتك مبعدل منو عن العام املا�ضي 2007م بلغ (.)% 66.33
واجلدول التايل يو�ضح منو اعداد امل�شرتكني من بداية التد�شني وحتى نهاية العام 2008م :

البيــان

مبيعات االرقـام خالل ال�سنه

اجمايل عدد امل�شرتكني

( �سبتمرب – دي�سمرب) 2004م

38,216

38,216

2005م

272,974

311,190

2006م

444,231

755,421

2007م

490,299

1,245,720

2008م

826,277

2,071,997

الإجـمـــــايل العام

2,071,997

2,071,997
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خام�س ًا  :االن�شطه والفعاليات الت�سويقية :
يعترب الت�سويق من اهم عنا�صر جناح ال�شركه وقد قام املجل�س باقرار اخلطه الت�سويقية للعام 2008م بعد درا�ستها واعتماد
التكلفه التقديرية لها م�سبقاً مما ادى اىل انزال العرو�ض الرتويجية واحلمالت االعالنية يف اوقاتها املنا�سبه وحتققت
االهداف الت�سويقية لعام 2008م ب�شكل متميز عن االعوام ال�سابقه.
وا�ضافه اىل اخلدمات ال�سابقه التي قدمتها ال�شركة فقد مت تد�شني خدمات جديده لتن�شيط املبيعات منها على �سبيل املثال
خدمة ات�صل بي.
•
خدمة حتويل الر�صيد من دفع م�سبق �إىل دفع م�سبق.
•
ت�شغيل خدمة الربيد ال�صوتي.
•
�إدخال مزودي خدمات جدد نتج عنه �إ�ضافة ( )85خدمة جديدة (  SMSو .) IVR
•
�إبرام بع�ض العقود و البدء بالتجارب مع بع�ض م�شغلي الـ  CDMAبغر�ض توفري خدمة التجوال الدويل
•
بني �شبكة مين موبايل و م�شغلي الـ . CDMA
�ساد�س ًا  :التغطيه ال�شامله :
ا�ستطاعت ال�شركه خالل العام 2008م حت�سني وتو�سيع ال�شبكه من خالل �إجناز و تنفيذ عدد من املحطات يف خمتلف
املحافظات باال�ضافه اىل النزول امليداين امل�ستمر ملهند�سي حت�سني ال�شبكه لعمل التعديالت وامل�سوحات الالزمه لتحقيق
التغطية ال�شاملة ملعظم التجمعات ال�سكانية و�أو�صلت التغطية �إىل مناطق نائية جداً و التي ال تتوفر فيها اي نوع من خدمات
االت�صاالت عدا مين موبايل.
و�ستكون التو�سعه امل�ستقبلية يف قلب ال�شبكه حزمة �شاملة لتو�سعة ال�شبكة وحتديث االنظمه ال�ستيعاب م�شرتكني جدد
وتو�سيع نطاق التغطية و�إدخال خدمات جديدة ينفرد بها نظام مين موبايل.
�سابع ًا  :م�شاريع التو�سعه املنفذه خالل العام 2008م :
ومن اهم م�شاريع التو�سعه املنفذه خالل العام 2008م -:
 -1تو�سعة ال�شبكه الرئي�سيه ليمن موبايل من �سنرتاالت ووحدات �سجالت امل�شرتكني ونظام الفوتره وال�شبكه الذكيه
واالنظمه الرئي�سيه االخرى .
 -2تو�سعة حمطات البث الكرث من  200حمطه.
 -3تركيب عددمن املحطات مع ملحقاتها يف خمتلف حمافظات اجلمهورية.
	-4املبا�شره يف ا�ستكمال تركيب وجتهيزاالعداد لت�شغيل النظام املايل واالداري اجلديد (اوراكل).
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ثامن ًا  :اللجان املكلفه من املجل�س :
�شكل املجل�س العديد من اللجان التنفيذيه وكلف جمموعة من اع�ضائه يف جلان �إ�شرافية الجناز الق�ضايا الهامة التي ا�ستدعت تدخل
املجل�س من �أهمها :
 -1اللجان التي كلفت من املجل�س يف العام 2008م وانتهت من مهامها-:
 جلنة اعداد خارطة احل�سابات لتطبيقها يف النظام املايل (اوراكل). جلنة درا�سة وتقييم دليل خدمات امل�ساهمني. جلنة اعداد خطة التو�سعه امل�ستقبلية. -2اللجان التي كلفت من املجل�س يف العام 2008م وما زالت م�ستمره يف مهامها -:
 جلنة الدور والت�سليم ال�صول ال�شركه لتنفيذ املرحله الثالثه. جلنة حتديث الهيكل التنظيمي لل�شركه. جلنة حتليل وحتديث الالئحه االدارية.تا�سع ًا  :ا�سهامات ال�شركه يف خدمة املجتمع :
قدمت ال�شركة العديد من اال�سهامات يف خدمة و دعم املجتمع من خالل العديد من االن�شطه والفعاليات اخلرييه واالجتماعيه ومن اهمها
ما يلي -:
 -1تقدمي تربعات لفعاليات جمعيات وم�ؤ�س�سات خريية وتنمويه اكرث من ( )120رعاية مببلغ يزيد عن ( )15مليون ريال.
 -2رعاية فعاليات دينية وثقافيه عدد ( )3فعاليات.
 -3رعاية اكرث من ( )7مهرجانات يف خمتلف املحافظات.
 -4رعاية ان�شطه وفعاليات ريا�ضية اكرث من ( )16ن�شاط وفعاليه.
 -5رعاية م�ؤمترات وندوات عديده.
 -6دعم املناطق املت�ضرره من ال�سيول ودعم جمعية ال�سرطان وبع�ض دور العجزه يف املحافظات مبا يزيد عن ت�سعون مليون ريال.
عا�شر ًا  :التوجهات والر�ؤية امل�ستقبلية :
�ستقوم ال�شركة بالعديد من التوجهات امل�ستقبلية ومن اهمها ما يلي -:
متلك مبنى مركز رئي�سي لل�شركة و�سط العا�صمه �صنعاء باحدث التجهيزات احلديثه واملتطوره يتنا�سب مع ن�شاط ال�شركه
•
وتو�سعاته امل�ستقبليه.
فتح مكاتب خدمات م�شرتكني على م�ستوى عايل من التجهيزات يف (االمانه  ،عدن ).
•
تطوير هيكل ال�شركة مبا يلبي الطموحات امل�ستقبلية يف لوائحها التنظيمية واالداريه.
•
رفد االداره التنفيذية بكوادر متخ�ص�صه وم�ؤهله تاهي ً
ال عالياً.
•
ا�ستكمال تركيب وت�شغيل ( )98حمطه لتعزيز التغطيه يف املناطق التي مل ت�صلها اخلدمه.
•
حت�سني وتو�سعة انظمة التحكم الرئي�سية والفرعيه.
•
ت�شغيل نظام اوراكل للعمليات املالية واالدارية واملخزنية.
•
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وعليه ن�أمل �أن نكون قد وفقنا يف عر�ض الأداء وامل�ؤ�شرات عن ن�شاط ال�شركة خالل العام املايل2008م.
وعلية تكرمو باملوافقة على الأتي :
�أو ًال  :الت�صديق على القوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 31دي�سمرب 2008م وتقرير مدقق
احل�سابات وتقرير جمل�س االدارة.
ثانياً :املوافقة على توزيع الأرباح بح�سب اقرتاح جمل�س الإدارة.
ثالثاً� :إبراء ذمة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن كل ما يتعلق ب�أدائهم عن ال�سنة املذكورة .
رابعاً :تفوي�ض جمل�س الإدارة بالتربع يف حدود ما ين�ص علية القانون.
خام�ساً� :إبراء ذمة مدققي احل�سابات عن ال�سنة املذكورة.
�ساد�ساً :تفوي�ض جمل�س الإدارة بتعيني حما�سب قانوين للعام املايل 2009م وحتديد اتعابة.
وتقبلوا خال�ص حتياتنا ،،،
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بيان الدخل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م
الإيرادات

2008م

2007م

�إي�ضاح

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�إيرادات الن�شاط اجلاري

19

27,994,598

21,205,325

املبيعات

20

1,433,870

1,563,441

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

()2,280,387

()1,223,774

�إجمايل الإيرادات

27,148,081

21,544,992

امل�صاريف
تكلفة املبيعات

21

1,648,765

1,513,077

تكلفة اخلدمات ال�صادرة

22

4,409,191

3,648,008

م�صاريف الت�شغيل

23

6,883,445

5,803,323

-

413,484

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

24

1,168,749

419,472

امل�صاريف العمومية والإدارية

25

1,205,464

650,034

م�صاريف ال�سنوات ال�سابقة

26

280,227

-

امل�صاريف الأخرى

5,934

20,240

�إجمايل امل�صاريف

15,601,775

12,467,638

�أرباح الت�شغيل

11,546,306

9,077,354

العائد من الأموال امل�ستثمرة

27

3,169,635

360,695

الإيرادات الأخرى

28

1,170729

201,662

15,886,670

9,639,711

الزكاة

29

()629,535

()260,470

خم�ص�ص �ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية لل�سنة

30

-

-

15,257,135

9,379,241

 176.33ريال يمني

 108.40ريال يمني

خم�ص�ص هبوط �أ�سعار املخزون

ربح ال�سنة قبل الزكاة و�ضريبة الأرباح التجارية
وال�صناعية

ربح ال�سنة
الربح الأ�سا�سي لل�سهم
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بيان التغريات يف حقوق امللكية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م

ر�أ�س املال

االحتياطي الر�أ�سمايل

االحتياطي القانوين

االحتياطي العام

الأرباح املحتجزة

الإجمايل

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2006م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2006م

43,262,000

536,806

138,204

-

-

43,937,010

ربح ال�سنة

_

_

_

-

9,379,241

9,379,241

املحول �إىل االحتياطي القانوين

_

_

937,924

-

()937,924

-

توزيعات الأرباح املقرتحة

_

_

_

-

()8,219,780

()8,219,780

-

()84,413

()84,413

ر�سوم الإ�صدار امل�ستلمة

_

3,140

_

-

_

3,140

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2007م

43,262,000

539,946

1,076,128

-

137,124

45,015,198

ربح ال�سنة

_

_

_

-

15,257,135

15,257,135

املحول �إىل االحتياطي القانوين

_

_

1,525,713

-

()1,525,713

-

املحول �إىل االحتياطي العام

-

-

-

1,525,713

()1,525,713

-

توزيعات الأرباح املقرتحة

_

_

_

-

()12,113,360

()12,113,360

مكاف�أة الإدارة واملوظفني

-

-

-

-

()152,571

()152,571

ر�سوم الإ�صدار امل�ستلمة

_

12,000

_

-

_

12,000

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008م

43,262,000

551,946

2,601,841

1,525,713

76,902

48,018,402

مكاف�أة الإدارة واملوظفني

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إىل  34جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية.

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل

30

الإي�ضاحات حول البيانات املالية
 31دي�سمرب 2008م

 -1الت�أ�سي�س والن�شاط
مت تد�شني خدمة مين موبايل للهاتف النقال 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
 % 17.10من 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:
 % 59.37للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية؛
•
 % 17.09لبقية امل�ؤ�س�سني؛
•
 % 23.54للمواطنني وال�شركات واملوظفني.
•
�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� ،ص .ب :رقم (� ،)737صنعاء ,اجلمهورية اليمنية.
�صادق جمل�س الإدارة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ � 28أبريل 2009م على هذه البيانات املالية وتقرر عر�ضها على اجلمعية العمومية للم�ساهمني املقرر
عقدها بتاريخ  20مايو 2009م للم�صادقة عليها.
 -1ال�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
ً
تعد البيانات املالية على �أ�سا�س اال�ستمرارية طبقا ملعايري التقارير املالية الدولية املقرة من جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ال�سارية املفعول كما يف
 31دي�سمرب 2008م وتف�سريات اللجنة الدائمة لتف�سري معايري التقارير املالية الدولية التابعة للمجل�س ال�سارية املفعول كما يف  31دي�سمرب 2008م،
ومتطلبات القوانني واللوائح املحلية احلالية ال�سائدة.
�أ) املعايري والتف�سريات واجبة التطبيق ومل تطبق م�سبقاً يف العام املا�ضي:
لإعداد هذه البيانات املالية� ،أ�صبحت املعايري والتف�سريات اجلديدة التالية واجبة التطبيق ومل تكن مطبقة م�سبقاً يف العام املا�ضي:
• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)39الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س ومعيار التقارير املالية الدويل رقم ( :)7الأدوات املالية -الإف�صاحات "�إعادة ت�صنيف
املوجودات املالية" (املعدل يف �سنة 2008م ) ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يوليو 2008م؛
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم ( :)12ترتيبات امتياز تقدمي اخلدمات ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2008م؛
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم ( :)13برامج والء العمالء ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يوليو 2008م؛
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم ( :)14معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)19حدود املوجودات النا�شئة من منافع املوظفني ،واحلد الأدنى
ملتطلبات التمويل وتفاعلهما ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2008م؛
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم ( :)16حماية �صايف اال�ستثمار يف عمليات �أجنبية ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من � 1أكتوبر 2008م.
معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية  31دي�سمرب 2008م

ب) املعايري والتف�سريات ال�صادرة لكن غري �سارية املفعول ،بعد:
لتجنب االلتبا�س ،ف�إن املعايري والتف�سريات التالية التي �صدرت عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية قبل  31دي�سمرب 2008م ولي�ست �سارية
املفعول ،بعد ،مل ي�سبق تطبيقها من قبل:
• معيار التقارير املالية الدولية رقم ( :)8القطاعات الت�شغيلية ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2009م؛
• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض البيانات املالية (املعدل يف 2007م) ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2009م؛
• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)23تكاليف االقرتا�ض (املعدل يف �سنة 2007م) ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2009م؛
• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)27البيانات املالية املجمعة واملنف�صلة (املعدل يف �سنة 2008م) ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يوليو
2009م؛
• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)32الأدوات املالية:العر�ض ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( ،)1عر�ض البيانات املالية (املعدل يف �سنة 2008م)،
ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2009م؛
• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)39الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س (املعدل �سنة 2008م) ,ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يوليو 2009م؛
• معيار التقارير املالية الدويل رقم ( :)1التبني لأول مرة ملعايري التقارير املالية الدولية ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( ،)27البيانات املالية
املجمعة واملنف�صلة( ,املعدل �سنة 2008م) ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2009م؛
• املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( :)2الدفع القائم على الأ�سهم( ,املعدل يف �سنة 2008م) ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير
2009م؛
• معيار التقارير املالية الدويل رقم ( :)3اندماج العمل( ,املعدل يف �سنة 2008م) ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2009م؛
• م�شروع جلنة معاير املحا�سبة الدولية للتح�سينات ال�سنوية (التعديالت لعدد من املعايري امل�صدرة يف عام 2008م)؛
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم ( :)15اتفاقيات �إن�شاء العقارات ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2009م؛
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم ( :)17توزيع املوجودات غري النقدية للمالك ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يوليو
2009م.
ال تتوقع �إدارة ال�شركة �أن ينتج عن تطبيق هذه املعايري /التف�سريات �أثر جوهري على املبالغ والإف�صاحات خالل الفرتة املالية مو�ضع التقرير
التي �ستطبق فيها.
 -2اندماج الأعمال
مت هيكلة ملكية ال�شركة يف �سنة 2006م .ت�ضمنت هيكلة ملكية ال�شركة �إعادة تقييم جميع املوجودات واملطلوبات بتاريخ حمدد للو�صول �إىل
تكلفة ال�شركة .مت �سداد 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 الدولية رقم ( .)3ا�ستخدمت طريقة
ال�شراء املحا�سبية جلميع �أعمال ال�شركة كما هو معرف يف معيار التقارير املالية الدولية 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.
معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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وبعد االعرتاف الأويل ،تكون القيمة الدفرتية لل�شهرة هي �سعر التكلفة ناق�صة خ�سائر انخفا�ض القيمة املرتاكمة .يتم فح�ص ال�شهرة ملعرفة
انخفا�ض القيمة �سنوياً �أو لفرتات �أقل �إذا كانت الأحداث �أو التغريات يف الظروف ت�شري �إىل احتمال وجود انخفا�ض يف القيمة .تقوم ال�شركة يف
تاريخ �إعداد كل ميزانية عمومية ،بفح�ص ما �إذا كانت هناك م�ؤ�شرات النخفا�ض قيمة ال�شهرة.
 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 ي�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 كل من الفرتات احلالية
وامل�ستقبلية.
تقديرات الإدارة
كما يف تاريخ امليزانية العمومية �أجرت الإدارة ،ب�شكل رئي�سي ،القرارات الرئي�سية والتقديرات واالفرتا�ضات التالية التي لها ت�أثري هام على
املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية:
�أ) خم�ص�ص 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 انخفا�ض القيمة والذي
يتطلب اتخاذ قرار مهم.
ب) فح�ص انخفا�ض قيمة املوجودات
يتطلب حتليل انخفا�ض ال�شهرة واملوجودات امللمو�سة الأخرى تقدير القيمة يف ا�ستخدام الأ�صل .يتطلب تقدير القيمة يف ا�ستخدام الأ�صل �أن
تقوم ال�شركة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية من الأ�صل وعلية اتخاذ قرار مهم.
 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�ص ًة مبلغ اال�ستهالك املرتاكم ،و�أية خ�سائر النخفا�ض القيمة .ت�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 .يتم 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 كم�صروف عند تكبده.
معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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اال�ستهالك
يتم احت�ساب اال�ستهالك لكافة العقارات والآالت واملعدات مبعدالت حتت�سب ل�شطب �سعر التكلفة ناق�صة 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 .ال يتم خ�صم التدفقات النقدية
املتوقعة م�ستقب ً
ال �إىل قيمها احلالية يف حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لبنود العقارات والآالت واملعدات.
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة الحت�ساب ا�ستهالك املوجودات هي كما يلي:
� 50-11سنة
املباين للمحطات
•
� 11-10سنة
املعدات والأجهزة
•
� 5سنوات
ال�سيارات
•
الأثاث واملعدات املكتبية � 10-5سنوات
•
� 4سنوات
اللوحات الإعالنية
•
انخفا�ض قيمة ال�شهرة
كما مت بيانه يف البند ( )2-2فيما �سبق يتم قيا�س ال�شهرة مبدئياً ب�سعر التكلفة .بعد االعرتاف ااملبدئى يتم قيا�س ال�شهرة املكت�سبة يف اندماج
الأعمال ب�سعر التكلفة ناق�ص ًة �أية خ�سائر مرتاكمة النخفا�ض القيمة .ال يتم �إطفاء ال�شهرة.
ب�صرف النظر �إن كانت هناك م�ؤ�شرات النخفا�ض القيمة ,ف�إنه يتم فح�ص ال�شهرة النخفا�ض القيمة ,علي الأقل �سنوياً .ال يتم عك�س انخفا�ض
قيمة ال�شهرة ,يف �أي ظرف.
املخزون
يدرج املخزون يف امليزانية العمومية 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 .يتم قيا�س التكلفة على �أ�سا�س املتو�سط الرتجيحي .ميثل �صايف القيمة املمكن حتقيقها
�سعر البيع املقدر ناق�صاً �أي م�صروفات بيع.
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.
املوجودات املالية
�أ) االعرتاف الأويل والقيا�س:
تعرتف ال�شركة باملوجودات املالية يف ميزانيتها العمومية عندما ،وفقط 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.
ب) القيا�س الالحق:
يعتمد القيا�س الالحق للموجودات املالية على الطريقة التي اتبعت يف االعرتاف الأويل .ي�صف معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39الت�صنيفات
املختلفة للموجودات املالية يف واحد من الفئات الأربعة التالية:
• املوجودات املالية بالقيمة العادلة عرب بيان الدخل (الأرباح واخل�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 .تدرج جميع التغريات يف
القيمة العادلة للموجودات املقيمة بالقيمة العادلة عرب ح�ساب الأرباح واخل�سائر يف بيان الدخل عند تكبدها.
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذه الفئة.
معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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• القرو�ض واملدينون :لي�ست القرو�ض واملدينون م�شتقات موجودات مالية 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 .تقيم هذه
املوجودات ب�سعر التكلفة ناق�ص ًة �أي انخفا�ض لقاء انخفا�ض القيمة �أو عدم التح�صل .تدرج هذه املوجودات يف البيانات املالية ب�سعر التكلفة
ناق�صة �أية نق�ص �أو ا�ضمحالل يف القيمة �أو يف عدم حت�صيلها .يتم االعرتاف مببلغ اخل�سارة يف بيان الدخل.
ب�صورة عامة ،ي�صنف املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى �ضمن هذه الفئة .يظهر املدينون التجاريون باملبلغ الأ�صلي للفاتورة
ناق�صاً املخ�ص�صات املجنبة لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما ال يكون حت�صيلها حمتم ً
ال ويتم
�شطب الديون الرديئة عند عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�صيلها .
• املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق :هذه املوجودات م�شتقات غري مالية بتواريخ ثابتة �أو قابلة للتحديد ل�سدادها
�أو تاريخ ا�ستحقاق حمدد ولدى املن�ش�أة نية وقدرة قوية على االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.
لل�سنة املالية املنتهية يف 31دي�سمرب 2008م مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذه الفئة.
• املوجودات املالية املتوفرة للبيع :تعترب هذه املوجودات م�شتقات غري مالية ت�صنف على �أنها متوفرة للبيع عند االعرتاف الأويل بها
�أو �أنها مل ت�صنف �ضمن �أي من الفئات الثالثة ال�سابقة .تدرج هذه املوجودات يف البيانات املالية بقيمتها العادلة ،ويتم االعرتاف بالتغريات
يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع مبا�شرة �ضمن حقوق امللكية �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.
لل�سنة املالية املنتهية يف 31دي�سمرب 2008م مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذه الفئة.
النقدية و�شبه النقدية
تت�ضمن النقدية و�شبه النقدية الأر�صدة البنكية والنقدية.
املطلوبات املالية
�أ) االعرتاف الأويل والقيا�س:
تعرتف ال�شركة باملطلوبات املالية يف امليزانية العمومية عندما ،وفقط عندما ،ت�صبح ال�شركة طرفاً يف �أحكام تعاقدية للأداة مالية .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 ( )39الت�صنيفات
املختلفة للمطلوبات املالية يف واحد من الفئتني التاليتني:
• املطلوبات املالية بالقيمة العادلة عرب بيان الدخل (الأرباح واخل�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 ماليةُ .ترحل جميع التغريات يف
القيمة العادلة للمطلوبات املقيمة بالقيمة العادلة عرب ح�ساب الأرباح واخل�سائر يف بيان الدخل عند �إجراء املعاملة.
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م مل يكن لدى ال�شركة �أية مطلوبات مالية مت االحتفاظ بها لغر�ض املتاجرة �أو مت ت�صنيفها
بقيمتها العادلة عرب بيان الدخل.
معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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• املطلوبات املالية الأخرى :ت�صنف جميع املطلوبات ،التي مل ت�صنف �ضن 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 عادة 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.
يتم �سداد املبالغ امل�ستحقة للدائنني خالل � 30إىل  60يوماً من تاريخ امل�صادقة على الدفع.
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.
•
�إيرادات مبيعات بطاقات االت�صال عند حترير فاتورة البيع �إىل العميل.
•
يتم احت�ساب مبيعات بطاقات التعبئة غري امل�ستخدمة ك�إيرادات م�ؤجلة
املعامالت مع الأطراف ذوى العالقة
تقوم ال�شركة يف معامالتها االعتيادية بالتعامل مع �أطراف �أخرى تقع �ضمن ت�صنيف الأطراف ذوى العالقة وفقاً لأحكام معيار املحا�سبة
الدويل رقم ( .)24يعترب 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.
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 غري ملزمة على �أنها
م�صاريف وحتمل على امل�صروفات يف ببان الدخل وفقاً لطريقة الق�سط الثابت على مدى الفرتة الزمنية للعقد.
الت�أمينات االجتماعية
تقوم ال�شركة با�ستقطاع مبالغ الت�أمينات االجتماعية من موظفي ال�شركة وفقاً لأحكام قانون الت�أمينات االجتماعية رقم ( )25ل�سنة 1991م.
تدرج م�ساهمة ال�شركة ال�سنوية امل�ستحقة الدفع لقاء الت�أمينات االجتماعية يف بيان الدخل.
الزكاة
تقوم ال�شركة بدفع الزكاة املحت�سبة وفقاً لقانون الزكاة رقم ( )2ل�سنة 1999م �إىل الإدارة العامة للواجبات الزكوية.
�ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية
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 ،وي�سري هذا الإعفاء للفرتة من  15مايو 2007م �إىل  14مايو 2008م .مت جتديد الإعفاء �إىل
 14مايو 2009م.
معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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توزيعات الأرباح املقرتحة
يتم االعرتاف بالأرباح املقرتح توزيعها على م�ساهمي ال�شركة كمطلوبات وحت�سم 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 امليزانية العمومية ك�أنه من الأحداث التي ح�صلت بعد
تاريخ امليزانية العمومية.
العمالت الأجنبية
يعترب الريال اليمني العملة امل�ستخدمة يف ال�شركة ويف رفع التقارير نظراً لأن كافة الإيرادات تنتج عن معامالت بالريال اليمني .يجري
قيد املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املعاملة .حتول املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت
الأجنبية �إىل الريال اليمني ب�سعر ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ امليزانية العمومية.تدرج جميع الفرو قات الناجتة يف بيان الدخل.
انخفا�ض قيمة املوجودات
تقوم ال�شركة يف تاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم ما �إذا كانت هناك م�ؤ�شرات على احتمال انخفا�ض قيمة �أ�صل ما ,با�ستثناء ال�شهرة .يف حالة
وجود �أي م�ؤ�شر يف هذا اخل�صو�ص �أو يف حالة وجوب الفح�ص ال�سنوي النخفا�ض قيمة 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�صة تكلفة البيع �أو القيمة العادلة لوحدة توليد
النقدية ناق�صة 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�ض القيمة ويتم خف�ضه �إىل مبلغه القابل لال�سرتداد.
يعرتف بخ�سائر انخفا�ض القيمة للأن�شطة امل�ستمرة يف بيان الدخل مت�سقة مع وظيفة الأ�صل املنخف�ض القيمة .يتم �إجراء تقييم يف تاريخ كل
بيانات مالية فيما �إذا كانت هناك �أي م�ؤ�شر على عدم وجود �أو نق�صان خ�سائر انخفا�ض قيمة �سبق االعرتاف بها .و�إذا وجدت هذه الداللة يتم
تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل.
يتم عك�س خ�سارة انخفا�ض القيمة 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 انخفا�ض القيمة .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 انخفا�ض قيمة الأ�صل يف ال�سنوات
ال�سابقة.
يتم االعرتاف بهذا العك�س يف بيان الدخل �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�صة قيمته املتبقية
على �أ�سا�س منتظم على مدى عمره الإنتاجي املتبقي.
املخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون لدي ال�شركة التزام قانوين �أو �إن�شائي ناجت عن حدث �سابق ،وتكون تكلفة ت�سوية االلتزام حمتملة
وميكن قيا�سها بواقعية.
 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� .إن
املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة باملوجودات املالية واملطلوبات املالية مو�ضحة يف الإي�ضاح رقم (.)4-2
معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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	 3الأدوات املالية (تتمة)

الإي�ضاحات حول البيانات املالية  31دي�سمرب 2008م

يلخ�ص اجلدول التايل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة كما يف تاريخ امليزانية العمومية ح�سب ت�صنيف معيار املحا�سبة
الدويل رقم (:)39
املوجودات املالية

2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

النقدية و�شبه النقدية

26,784,670

18,418,791

املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى

3,847,801

3,657,285

املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذوي العالقة

5,363,426

4,127,350

�إجمايل املوجودات املالية

35,995,897

26,203,426

املطلوبات املالية
الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى

6,201,617

15,759,278

املبالغ امل�ستحقة للأطراف ذوي العالقة

5,945,396

2,992,120

�إجمايل املطلوبات املالية

12,147,013

18,751,398

القيمة العادلة
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية للمحفظة ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفرتية كما يف تاريخ امليزانية العمومية.
� -1إدارة خماطر الأدوات املالية
خماطر االئتمان
تقدم ال�شركة خدماتها �إىل عمالء على مقدرة ل�سداد امل�ستحقات عليهم الناجتة عن اخلدمات املقدمة �أو مبيعات الأجهزة وغريها .تعترب
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 .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
وتنظم 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 .ال توجد خماطر �صرف العملة لأن موجودات ومطلوبات ال�شركة وغالبية تعامالتها
بالريال اليمني.
معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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 4العقارات والألآت واملعدات بعد الإ�ستهالك املرتاكم
املباين
للمحطات

املعدات
والأجهزة

ال�سيارات

الأثاث واملعدات
املكتبية

اللوحات الإعالنية

الإجمايل

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

التكلفة �أو التقييم:
يف ا يناير 2008م

2,488,685

30,717,034

27,694

202,149

116,311

33,551,873

الإ�ضافات خالل ال�سنة

-

1,902,454

-

112,072

-

2,014,526

يف  31دي�سمرب 2008م

2,488,685

32,619,488

27,694

314,221

116,311

35,566,399

اال�ستهالك:
يف ا يناير2008م

178,080

4,178,688

7,829

32,628

40,597

4,437,822

لل�سنة

125,704

3,177,371

5,539

38,496

29,078

3,376,188

يف  31دي�سمرب 2008م

303,784

7,356,059

13,368

71,124

69,675

7,814,010

�صايف القيمة الدفرتية:
يف  31دي�سمرب 2008م

2,184,901

25,263,429

14,326

243,097

46,636

27,752,389

يف  31دي�سمرب 2007م

2,310,605

26,538,346

19,865

169,521

75,714

29,114,051

متثل املباين للمحطات غرف م�صنعة و�أبراج �صغرية مبنية على �أ�سطح مباين املواطنني وغرف بناء و�أعمال مدنية �أخرى مبنية على �أرا�ضي
مملوكة للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،واجلزء الآخر علي �أرا�ضي مملوكة لل�شركة خالل فرتة ا�ستئجارها وذلك وفقاً
لقرار جمل�س الإدارة يف اجتماعه ال�سابع املنعقد بتاريخ  7يونيو 2008م.
�إن �إجمايل املوجودات امل�ستلمة من امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية هي مبوجب التقييم النهائي بتاريخ  31يوليو 2006م
املعد من قبل ديلويت تو�ش (ال�شرق الأو�سط) و�شريكه .ال تزال �أعمال الدور والت�سليم لتلك املوجودات بني امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية وال�شركة م�ستمرة حتى تاريخ امليزانية العمومية.
�إن مبلغ ا�ستهالك ال�سنة احلالية موزع كالتايل:
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

م�صاريف الت�شغيل (�إي�ضاح )23

3,332,152

3,115,456

م�صاريف عمومية و�إدارية (�إي�ضاح )25

44,036

29,306

الإجمايل

3,376,188

3,144,762

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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 5ال�شهرة
املوجودات املالية

ال�شهرة املكت�سبة يف � 1أغ�سط�س 2006م

الإي�ضاحات حول البيانات املالية  31دي�سمرب 2008م

2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

7,568,834

7,568,834

مت فح�ص انخفا�ض القيمة كما يف  31دي�سمرب 2008م وال توجد م�ؤ�شرات لأي انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة نظراً ل�سالمة موقع ال�شركة يف
�سوق االت�صاالت و�صحة مركزها املايل.
 6امل�شاريع قيد التنفيذ
املوجودات املالية

2008م
�ألف ريال ميني

الر�صيد يف  1يناير

1,405,830

الإ�ضافة خالل ال�سنة

2,981,570

املحول �إىل العقارات والآالت واملعدات خالل ال�سنة

()1,974,115

الر�صيد يف  31دي�سمرب

2,413,285

متثل امل�شاريع قيد التنفيذ تكلفة الأعمال حتت الإن�شاء للإ�ضافات علي الآالت واملعدات ,وال تدرج �ضمن العقارات والآالت واملعدات �إال بعد
�صدور �شهادة �صالحيتها للعمل.
 7املخزون ،بعد املخ�ص�صات
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�أجهزة الهاتف النقال

1,367,791

2,627,551

خم�ص�ص هبوط �أ�سعار املخزون (�إي�ضاح �7-أ)

()634,926

()1,409,931

�صايف قيمة �أجهزة الهاتف النقال

732,865

1,217,620

اخلطوط

46,867

47,001

بطاقات تعبئة

81,329

10,848

قطع الغيار

69,063

69,063

�إجمايل املخزون ،بعد املخ�ص�صات

930,124

1,344,532

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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 7املخزون بعد املخ�ص�صات (تتمة)
� - 7أ خم�ص�ص هبوط �أ�سعار املخزون
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الر�صيد يف  1يناير

1,409,931

996,447

املخ�ص�ص املجنب خالل ال�سنة

-

413,484

امل�سرتد خالل ال�سنة (�إي�ضاح )28

()775,005

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب

634,926

1,409,931

 8املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

املدينون التجاريون

4,544,719

3,836,325

املخ�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها (�إي�ضاح � - 8أ)

()1,685,548

()758,614

�صايف املدينون التجاريون

2,859,171

3,077,711

املدينون الآخرون

31,592

38,303

املخ�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها (�إي�ضاح  - 8ب)

() 8,483

()1,009

�صايف املدينون الآخرون

23,109

37,294

الفوائد امل�ستحقة

688,292

285,490

الدفعات املقدمة:
للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت لتوريد مولدات كهربائية ومكيفات

197,890

197,890

للموردين

45,780

25,006

ملوظفي ال�شركة وغريهم لإجناز �أعمال

11,612

8,876

الأخرى

21,947

25,018

�إجمايل املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى

3,847,801

3,657,285

�إن القيمة الدفرتية للمبالغ املبينة �أعاله ت�ساوي تقريباً ،ب�صورة معقولة ،القيمة العادلة لها كما يف تاريخ امليزانية العمومية.
�إن �شروط التعاقد مع جميع املدينني ت�ستدعي �أن ت�سدد املبالغ امل�ستحقة منهم خالل فرتة  30يوماً �إىل  60يوماً من تاريخ
الفاتورة ،با�ستثناء مبيعات التق�سيط التي متت خالل ال�سنوات ال�سابقة حتى  31دي�سمرب 2007م.
معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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� - 8أ خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها  -املدينون التجاريون
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الر�صيد يف  1يناير

758,614

477,719

املخ�ص�ص املجنب خالل ال�سنة (�إي�ضاح )24

1,161,275

280,895

الديون امل�شطوبة خالل ال�سنة

()234,341

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب

1,685,548

758,614

 - 8ب خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها  -املدينون الآخرون
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الر�صيد يف  1يناير

1,009

-

املخ�ص�ص املجنب خالل ال�سنة (�إي�ضاح )24

7,474

1,009

الر�صيد يف  31دي�سمرب

8,483

1,009
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 9املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة

تقوم ال�شركة يف معامالتها االعتيادية بالتعامل مع �أطراف �أخرى تقع �ضمن ت�صنيف الأطراف ذوي العالقة وفقاً لأحكام معايري املحا�سبة الدولية رقم (.)24
يعترب الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة علي التحكم اوممار�سة ت�أثري مهم وجوهري علي عملية اتخاذ القرارات املالية والت�شغيلية لل�شركة.
يتم اعتماد �شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة ال�شركة ,وتعتقد الإدارة �أن ال�شروط لهذه املعامالت ال تختلف جوهرياً عن تلك التي ميكن �أن حت�صل عليها من
�أطراف �أخرى.
�إن املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة املدرجة يف البيانات املالية هي كما يلي:
2008م

2007م

الإيرادات

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�إيرادات اخلدمات الواردة

1,647,588

1,450,651

�إيرادات الـ  CDMAالثابت

458,091

575,767

�إيرادات اخلدمات الأخرى

186,465

-

امل�صاريف
تكلفة اخلدمات ال�صادرة

375,242

443,098

�إيجارات مواقع املحطات

150,931

145,864

�صيانة املحطات

1,251,095

1,144,758

�إيجارات القنوات

1,262,060

873,464

�إيجارات مبني املركز الرئي�سي ومواقع ال�سنرتاالت

20,620

7,200

� - 9أ املبالغ امل�ستحقة من الأطرف ذوي العالقة
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

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

5,475,946

4,264,918

املخ�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها (�إي�ضاح � - 9أ )1 -

()112,520

()137,568

�صايف املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذوي العالقة

5,363,426

4,127,350

� - 9أ  1 -املخ�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الر�صيد يف  1يناير

137,568

-

املخ�ص�ص املجنب خالل ال�سنة

-

137,568

امل�سرتد خالل ال�سنة (�إي�ضاح )28

()25,048

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب

112,520

137,568

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل

43

9

املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة (تتمة)

الإي�ضاحات حول البيانات املالية  31دي�سمرب 2008م

 - 9ب املبالغ امل�ستحقة للأطراف ذوي العالقة
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

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

5,945,396

2,992,120

�إجمايل املبالغ امل�ستحقة للأطراف ذوي العالقة

5,945,396

2,992,120

 10الأر�صدة البنكية والنقدية
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

احل�سابات اجلارية

1,937,712

8,634,923

ح�سابات االكتتاب يف الأ�سهم

-

650,026

�أذون اخلزانة

19,393,959

4,999,985

ودائع لأجل

5,285,487

4,075,206

�إجمايل الأر�صدة البنكية

26,617,158

18,360,140

النقدية يف ال�صندوق

167,512

58,651

�إجمايل الأر�صدة البنكية والنقدية

26,784,670

18,418,791

 11ر�أ�س املال
2008م

2007م

ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

� 86,524ألف �سهم ،قيمة ال�سهم اال�سمية  500ريال ميني

43,262,000

43,262,000

 12االحتياطي الر�أ�سمايل
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الر�صيد يف  1يناير

539,946

536,806

�إ�ستالم م�صاريف الإ�صدار غري املدفوعة

12,000

3,140

الر�صيد يف  31دي�سمرب

551,946

539,946

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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 13االحتياطي القانوين
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الر�صيد يف  1يناير

1,076,128

138,204

املحول من الأرباح لل�سنة

1,525,713

937,924

الر�صيد يف  31دي�سمرب

2,601,841

1,076,128

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
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الر�صيد يف  1يناير

-

-

املحول من الأرباح لل�سنة

1,525,713

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب

1,525,713

-

وفقاً لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم ( )22ل�سنة 1997م وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ومبوجب قرار جمل�س الإدارة املنعقد
بتاريخ � 28أبريل للعام 2009م فقد مت حتويل  % 10من �أرباح ال�سنة �إىل االحتياطي العام.

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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15

الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى
2008م

2007م

الدائنون التجاريون:

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

املحليون

1,629,595

1,390,791

اخلارجيون

852,264

2,061,864

الت�أمينات القابلة لال�سرتداد

1,142,125

995,470

�ضريبة املبيعات:
املح�صلة

229,035

169,210

حتت التح�صيل

487,921

357,395

الزكاة

629,535

240,470

الدائنون الآخرون

291,424

486,560

امل�صاريف امل�ستحقة الدفع

596,368

509,494

مكاف�أة الإدارة واملوظفني

152,571

84,413

الأرباح القابلة للتوزيع للم�ؤ�س�سني ل�سنة 2006م

-

1,243,831

الأرباح املوزعة وغري امل�ستلمة من امل�ساهمني ل�سنة 2007م (�إي�ضاح �15-أ)

190,779

8,219,780

�إجمايل الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى

6,201,617

15,759,278

� - 15أ الأرباح املوزعة وغري امل�ستلمة من امل�ساهمني ل�سنة 2007م
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الر�صيد يف  1يناير

8,219,780

-

الأرباح املقرتح توزيعها لل�سنة

-

8,219,780

املوزع خالل ال�سنة

()8,029,001

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب

190,779

8,219,780

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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16

الإيرادات امل�ؤجلة
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الوحدات غري امل�ستخدمة لكروت التعبئة املباعة

2,381,754

1,870,077

�إجمايل الإيرادات امل�ؤجلة

2,381,754

1,870,077

17

توزيعات الأرباح املقرتحة
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الر�صيد يف  1يناير

-

-

توزيعات الأرباح املقرتحة لل�سنة

12,113,360

8,219,780

املحول �إىل الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى(�إي�ضاح )15

-

()8,219,780

الر�صيد يف  31دي�سمرب

12,113,360

-

ال توجد �أعباء �ضريبية على الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني.
 18ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات
2008م

2007م

�صايف املوجودات

�ألف ريال ميني

48,018,402

45,015,198

عدد الأ�سهم امل�صدرة

�أ�سهم

86,524,000

86,524,000

ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات

ريال ميني

554.97

520.26

�	19إيرادات الن�شاط اجلاري
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

اخلدمات ال�صادرة

23,890,203

17,746,619

اخلدمات الواردة

3,646,304

2,882,939

الـ CDMAالثابت

458,091

575,767

�إجمايل �إيرادات الن�شاط اجلاري

27,994,598

21,205,325

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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20

املبيعات
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�أجهزة الهاتف النقال

713,956

1,192,739

اخلطوط

719,912

361,402

بطاقات االت�صال

2

9,300

�إجمايل املبيعات

1,433,870

1,563,441

21

تكلفة املبيعات
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�أجهزة الهاتف النقال

1,132,642

1,174,185

اخلطوط

174,631

111,420

بطاقات تعبئة

341,492

219,520

بطاقات االت�صال

-

7,952

�إجمايل تكلفة املبيعات

1,648,765

1,513,077

22

تكلفة اخلدمات ال�صادرة
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

تكلفة اخلدمات ال�صادرة املحلية

2,350,154

2,194,390

تكلفة اخلدمات ال�صادرة الدولية

1,564,129

1,146,742

تكلفة اخلدمات الأخرى

494,908

306,876

�إجمايل تكلفة اخلدمات ال�صادرة

4,409,191

3,648,008

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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 23م�صاريف الت�شغيل
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�إيجارات مواقع املحطات

184,433

172,723

�إيجار مواقع ال�سنرتاالت

3,600

3,600

�إيجارات القنوات

1,262,060

873,464

ت�شغيل و�صيانة املحطات

1,264,581

1,145,687

الإ�صالحات وال�صيانة

57,024

8,387

الدعاية والإعالن

369,618

209,677

ال�سفر والتنقالت

90,466

46,841

االت�صاالت والإنرتنت

90,622

98,066

�أجور حرا�سة مواقع املحطات

204,152

111,920

�إيجار و�سائل النقل

24,737

17,502

ا�ستهالك العقارات والآالت واملعدات (�إي�ضاح )4

3,332,152

3,115,456

�إجمايل م�صاريف الت�شغيل

6,883,445

5,803,323

24

املخ�ص�ص لقاء الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

املخ�ص�ص املكون لقاء املدينني التجاريني (�إي�ضاح �- 8أ)

1,161,275

280,895

املخ�ص�ص املكون لقاء املدينني الآخرين (�إي�ضاح �- 8أ)

7,474

1,009

املخ�ص�ص املكون لقاء لأطراف ذوي العالقة املدينني

-

137,568

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

1,168,749

419,472

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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 25امل�صاريف العمومية والإدارية
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الرواتب والأجور وما يف حكمها

649,785

492,071

ا�ستهالك العقارات والآالت واملعدات (�إي�ضاح )4

44,036

29,306

الوقود والكهرباء واملاء

92,372

73,730

�إيجار مبنى املركز الرئي�سي

17,020

3,600

القرطا�سية

8,470

6,460

التدريب والت�أهيل

44,124

6,981

الأتعاب القانونية واملهنية

6,000

6,488

التربعات

26,451

3,785

ر�سوم الرتاخي�ص وا�ستثمار

241,638

7,247

خدمات اال�ست�شارات واخلرباء

17,278

6,308

عمولة البنوك والربيد

9,982

1,739

اال�شرتاك يف الهيئات املحلية والدولية

2,029

2,227

�أجور نقل وحمالة ونظافة

7,462

641

م�صاريف اجلمعية العمومية

15,206

-

�أخرى

23,611

9,451

�إجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية

1,205,464

650,034

بلغ عدد موظفي ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2008م 262 ،موظفاً ( 31دي�سمرب 2007م 204 :موظفاً).
26

م�صاريف ال�سنوات ال�سابقة
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

ر�سوم الرتاخي�ص والرتددات ال�سنوية

170,068

-

تكلفة اخلدمات ال�صادرة الـ CDMAالثابت

109,164

-

�أخرى

995

-

�إجمايل م�صاريف ال�سنوات ال�سابقة

280,227

-

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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27

العائد من الأموال امل�ستثمرة
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

الفوائد من �أذون اخلزانة

2,310,439

-

فوائد من الودائع الثابتة

859,196

360,695

�إجمايل العائد من الأموال امل�ستثمرة

3,169,635

360,695

28

الإيرادات الأخرى
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

خدمات ما بعد البيع

316,126

127,745

عمولة بيع �أجهزة الهاتف النقال

9,240

20,588

اخل�صم املكت�سب

-

32,969

فروق �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية

1,336

987

امل�سرتد من املخ�ص�صات
املخزون

775,005

-

الأطراف ذوو العالقة

25,048

-

�أخرى

21,714

-

متنوعة

22,260

19,373

�إجمايل الإيرادات الأخرى

1,170,729

201,662

 29الزكاة

الزكاة لل�سنة

معنا � ..إت�صالك �أ�سهل
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2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

629,535

260,470
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 30املخ�ص�ص لقاء �ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية
مبوجب �شهادة الإعفاء ال�ضريبي ال�سنوية رقم ( )833ال�صادرة من الهيئة العامة لال�ستثمار بتاريخ � 5سبتمرب 2007م ف�إن ال�شركة معفية
من �ضرائب الأرباح التجارية وال�صناعية للفرتة من  15مايو 2006م �إىل  14مايو 2007م .وقد مت التجديد للفرتة من  15مايو
2007م �إىل  14مايو 2008م ،كما مت التجديد للفرتة من  15مايو 2008م �إىل  14مايو 2009م وبناء عليه مل يتم جتنيب خم�ص�ص
لقاء �ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م.
 31الربح الأ�سا�سي لل�سهم
يتم احت�ساب �سعر ال�سهم الأ�سا�سي بق�سمة الأرباح لل�سنة اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة على املعدل املوزون لعدد الأ�سهم كما يف تاريخ امليزانية
العمومية.
2008م

2007م

ربح ال�سنة

�ألف ريال ميني

15,257,135

9,379,241

عدد الأ�سهم امل�صدرة

�أ�سهم

86,524,000

86,524,000

الربح الأ�سا�سي لل�سهم

ريال ميني

176.33

108.40

مل حتدث �أية معامالت �أخرى ت�شمل الأ�سهم �أو الأ�سهم املحتملة بني تاريخ امليزانية العمومية وتاريخ �إكمال هذه البيانات املالية.
 32االلتزامات الر�أ�سمالية
بلغت االلتزامات الر�أ�سمالية يف  31دي�سمرب كما يلي:
2008م

2007م

�ألف ريال ميني

�ألف ريال ميني

�شراء املعدات والأجهزة

3,266,857

990,460

جتهيز غرف و�أعمال مدنية ملواقع املحطات

454,376

-

�شراء �أثاث ومعدات مكتبية

-

76,259

 33الأحداث الالحقة لتاريخ امليزانية العمومية
�أقر جمل�س الإدارة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ � 28أبريل 2009م ،مقرتحاً لعر�ضه على اجلمعية العمومية العادية مل�ساهمي ال�شركة التي �سوف
تعقد يف 20مايو 2009م ،لدفع �أرباح مببلغ  140ريال ميني لل�سهم الواحد لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م.
�	34أرقام املقارنة
�أعيد تبويب بع�ض �أرقام ال�سنة ال�سابقة لتتما�شى مع العر�ض لل�سنة احلالية.
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