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الجزء األول :تمهيد
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أو ً
ال :مقدمة عن شركة يمن موبايل
مت تد�شني خدمة مين موبايل للهاتف النقال ( �شركة م�ساهمة مينية عامة ) 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  ،وقرار جمل�س الوزراء رقم (  ) 287 ( ، ) 97ل�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 ،بر�أ�سمال قدره ( ) 43,262,000,000ريال موزع على (� )86,524,000سهم وبقيمة �أ�سمية ( )500ريال لل�سهم
الواحد ،حيث �أ�صبحت �شركة مين موبايل للهاتف النقال �شركة م�ساهمة �إعتباراً من  1يناير 2007م وبهدا تكون �أول �شركة
م�ساهمة مينية عامة يف جمال ات�صاالت الهاتف النقال يف اجلمهورية اليمنية .وكانت ن�سب امل�ساهمني يف ال�شركة عند الت�أ�سي�س
2006/12/14م كما يلي :
م

عدد األسهم عند التأسيس

النسبة إلى إجمالي عدد األسهم

فئات المساهمين

1

المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

51,370,244

59.37%

2

الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

3,896,020

4.50%

3

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2,810,220

3.25%

4

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الدفاع

2,740,522

3.17%

5

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

2,467,898

2.85%

6

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الداخلية

1,872,980

2.16%

7

المؤسسة االقتصادية اليمنية

1,000,000

1.16%

8

الشركات وما في حكمها

8,625,828

9.97%

9

المواطنين

7,670,364

8.87%

4,069,924

4.70%

86,524,000

100%

 10موظفي االتصاالت
االجمالي
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ثانيًا :الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية
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ثالثًا :تعريف مختصر عن مجلس إدارة الشركة
• رئي�س جمل�س الإدارة

• بكالوريو�س جتارة واقت�صاد_جامعة �صنعاء 2002م.
• نائب مدير عام امل�ؤ�س�سه العامه لالت�صاالت ل�شئون الفروع _ حاليا.
• مدير عام فرع امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت مبحافظة �صعدة
2012م  -فرباير 2018م.
• املدير املايل والإداري بفرع امل�ؤ�س�سة 2012-2010م.
• رئي�س الن�شاط املايل بفرع امل�ؤ�س�سة 2010-2003م
• رئي�س ن�شاط املبيعات بفرع امل�ؤ�س�سة 2002م_2003م.

االستاذ /عصام علي احمد الحملي

• نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية)
• بكالوريو�س هند�سة ات�صاالت والكرتونيات  -جامعة �صنعاء .
• نائب مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت لل�ش�ؤون الفنية .

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية)
• بكالوريو�س جتارة واقت�صاد – جامعة الإ�سكندرية – جمهورية م�صر العربية 1983م.
• دبلوم عايل اح�صاء تطبيقي – جامعة �صنعاء 1986م.
• عميد املعهد العام للإت�صاالت  -حالياً .
• مدير عام الإت�صاالت مبحافظة �صنعاء 2007م .
• مدير عام ال�شئون الإدارية بامل�ؤ�س�سة 2001م .
• مدير �إدارة �شئون املوظفني 1990م .
• نائب مدير ال�شئون الإدارية بامل�ؤ�س�سة 1988م .
• رئي�س الق�سم املايل بامل�ؤ�س�سة عام 1985م .

االستاذ /عبد الكريم قاسم األنسي

المهندس /طه محمد زبارة

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل (ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية)
• ماج�ستري هند�سة كهربائية – جامعة عدن – كلية الهند�سة 1986م
• مدير عام ال�شئون الإدارية بامل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت  -حالياً .
• نائب مدير عام الإدارة العامة لالنرتنت وترا�سل املعطيات
2012م -فرباير 2018م
• مدير �إدارة ال�شئون الإدارية للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت -فرع عدن
2012-1995م

• ع�ضو جمل�س االدارة (ممثل امل�ؤ�س�سه العامه لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية)
• بكالوريو�س هند�سة �إت�صاالت و�إلكرتونيات جامعة �صنعاء
كلية الهند�سة 1998م
• ماج�ستري �إدارة عامة – جامعة �صنعاء – كلية التجارة – 2016م
• مدير عام التخطيط وامل�شاريع  -حالياً
• مدير عام الت�شغيل وال�صيانة  - 2012فرباير  2018م.
• مدير �إدارة احلركة الهاتفية بامل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت
2010 -2002م

األستاذه /وفاء عبدالقادر محمد

المهندس /أمين محمد الحرثي

• ع�ضو جمل�س الإدارة (عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
والهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات)
• بكالوريو�س اقت�صاد – جامعة �صنعاء 2000م
• رئي�س امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية  -حالياً.
• مدير تنفيذي للهيئة اليمنية للموا�صفات  - 2016فرباير 2018م

األستاذ /شرف الدين علي حسين الكحالني
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• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل �صندوق ال�ضمان االجتماعي بوزارتي الدفاع والداخلية )
• بكالوريو�س جتارة واقت�صاد – حما�سبة و�إدارة �أعمال.
• مديراً لدائرة و�صندوق التقاعد الع�سكري  - 2012حالياً.
• مديراً للدائرة املالية للقوات امل�سلحة  -وزارة الدفاع 2012 - 2006م.
• نائب املدير العام للم�ؤ�س�سة الإقت�صادية 2006 -1996م.
• توىل عدد من املنا�صب القياديه بامل�ؤ�س�سة االقت�صادية 1995-1981م.

العميد /عبداهلل غالب عبد اهلل الكبودي

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل ال�شركات وما يف حكمها)
• بكالوريو�س �إدارة �أعمال _لو�س �أجنلي�س -الواليات املتحدة 1990م .
• درا�سات عليا يف الإدارة اال�سرتاتيجية  -لندن 2002م .
• مدير تنفيذي  -جمموعة �شركات هائل �سعيد �أنعم و�شركاءة .
• رئي�س جمل�س �إدارة نادي الأعمال اليمني (. )YBC
• رئي�س جمل�س رجال الأعمال اليمني  -الكوري .

االستاذ  /فتحي عبدالواسع هائل سعيد

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل عن امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اليمنية و�صندوق التوفري الربيدي).
 لي�سان�س �شريعه وقانون -جامعة �صنعاء 1997 -م .• بكالوريو�س يف علوم ال�شرطه.
• ماج�ستري يف العلوم القانونيه والأمنية 2011 -م .
• دكتوراه يف العلوم القانونية والأمنية – 2014م.
• نائب مدير عام امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اليمنية  -حالياً.
• مدير عام مكتب وكيل �أول وزارة الداخلية 2015-2007م.

الدكتور /بكـيـل محمد عـبد الـلـه البراشي

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

األستاذ  /هشام عبدالملك المعلمي

• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل
(ممثل موظفي الوزارة وامل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت والربيد وتيليمن ومين موبايل)
• بكالوريو�س حما�سبة و�إدارة �أعمال  -جامعة �صنعاء 1991م.
• نائب مدير عام ال�شئون املالية بامل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت  -حالياً.
• مدير املخازن املركزية يف الإدارة العامة للم�شرتيات واملخازن -
امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت 2013-2003م

االستاذ  /عصام عبدالكريم السياغي
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رابعًا :اإلدارة التنفيذية

م .عامر محمد هزاع

املدير التنفيذي

م .معمر عبداهلل ثابت

نائب املدير التنفيذي
لل�ش�ؤون الفنية

م .علي علي عزيز

مدير �إدارة ال�سنرتاالت
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أ .عبد اهلل علي الصرابي

مدير �إدارة امل�شرتيات
واملخازن

أ .وليد أحمد القباطي

نائب املدير التنفيذي
لل�ش�ؤون املالية والإدارية

أ .عادل علي المحياء

مدير �إدارة خدمة العمالء

أ .ياسين محسن زيد

مدير �إدارة املوارد الب�شرية

أ .محمد عباس شرف الدين

م .عادل أحمد الصيادي

م .عبد اهلل محمد بن سعد

أ .عبد القادر محمد المتوكل

أ .وليد محمد النبهاني

أ .عدنان أحمد المطري

مدير الإدارة املالية

مدير �إدارة التخطيط
وامل�شاريع

مدير �إدارة الفروع

مدير �إدارة حت�سني ال�شبكة

مدير �إدارة الت�سويق

مدير مكتب رئي�س جمل�س الإدارة

أ .صادق حسن الشرفي

م .عبد الجليل علي الحيمي

مدير �إدارة التدقيق الداخلي

مدير �إدارة الرتا�سل
وحمطات البث

م .عبد الكريم محمد الشرفي

أ .خالد صالح البرطي

مدير �إدارة تقنية املعلومات

أ .عبد الكريم أحمد الشامي

مدير �إدارة اخلدمات

مدير �إدارة املبيعات

أ .حمود حزام غبر

مقرر جمل�س الإدارة
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الإخوة والأخوات الأعزاء  /امل�ساهمون الكـرام �أع�ضاء اجلمعية العامة احلادية ع�شر ل�شركة مين موبايل
املحرتمون
				
للهاتف النقال
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
�أ�صالة عن نف�سي وبالإنابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة  ،ي�سعدين �أن �أرحب بكم جميعاً يف
االجتماع الـ ( )١١للجمعية العامة العادية ،كما يطيب يل �أن �أ�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي عن نتائج
�أعمال ال�شركة و�إجنازاتها وبياناتها املالية للعام املايل  2017م.
م�ساهمينا الأعزاء:
يف الوقت الذي ت�ستعد فيه �شركتنا لدخول عامها الـ  12منذ حتويلها ل�شركة م�ساهمة ،ت�أتي النتائج املالية
للعام املا�ضي  2017لتعك�س تاريخاً حاف ً
ال بالأداء القوي املدعوم بالبذل والعطاء ،حيث �شهدنا منواً يف
الإيرادات والأرباح بالتزامن مع تنام يف عدد امل�شرتكني وزيادة احل�صة ال�سوقية ،الأمر الذي و�ضع ال�شركة يف
مكانة متميزة ت�ستطيع من خاللها اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة يف ال�سوق اليمنية بالرغم من ال�صعوبات
واملعوقات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي متر بها البالد.
حيث �أ�سهمت هذه النتائج التي حتققت يف تعزيز موقع ال�شركة كم�شغل رائد يف ال�سوق اليمنية ،حتى �أ�صبحت �شركة مين موبايل متتلك اليوم امل�ؤهالت القوية
التي متكنها من مواجهة خمتلف التحديات التي يفر�ضها التطور املت�سارع يف تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات ،كما متتلك ال�شركة الثقة الكاملة للتقدم �إىل
الأمام وتلبية طموحات وتطلعات املاليني من م�شرتكينا و تقدمي قيمة �أكرب مل�ساهمينا.
حيث وا�صلت ال�شركة م�سرية جناحها على الرغم من الظروف التي متر بها بالدنا مرتكزة على اجلهود املبذولة من قبل �إدارة ال�شركة وكادرها الوظيفي
واملعتمدة على تنفيذ خطط وتوجهات جمل�س االدارة.
وبف�ضل ما متتلكه مين موبايل من خربة ومكانة ،فقد ا�ستطاعت التفاعل مع خمتلف التطورات والتغريات ال�سريعة التي ي�شهدها قطاع االت�صاالت ،والتكيف
معها بكل جدارة واقتدار ،مع �إدراكنا الأكيد �أن هناك املزيد من العمل الذي ينبغي علينا القيام به خا�صة يف مثل هذه الظروف الع�صيبة التي يعي�شها الوطن
والناجتة عن العدوان واحل�صار املفرو�ض على بالدنا منذ �أكرث من ثالث �سنوات وما �أفرزه من انعكا�سات �سلبية على االقت�صاد الوطني عموماً والظروف
املعي�شية للمواطنني ب�شكل خا�ص .
ويف الوقت الذي ندرك فيه ب�أن هناك م�صاعب وحتديات ،ف�إنه من ال�ضروري �أن نقوم بدعم الإجنازات التي مت حتقيقها ،واال�ستناد عليها يف تعزيز م�سرية
تقدمنا وتطورنا ،فبالرغم من تباط�ؤ معدالت منو االقت�صاد الوطني يف العام  2017ب�سبب العدوان واحل�صار وانعكا�ساته على �شتى مكونات وم�ؤ�شرات النمو،
�إال �أن ال�شركة وا�صلت اجنازاتها وجناحاتها ،للح�صول على نتائج ايجابية يف ح�صتها ال�سوقية وكذلك حتقيق ن�سب منو يف امل�ؤ�شرات املالية املختلفة حمافظة
بذلك على ا�ستقرار وثبات مكانتها و�سمعتها املمتازة التي حتققت منذ �سنوات �سابقة  ،وهذا يدل على جناح خطط ور�ؤى ال�شركة وتر�سيخ مكانتها ك�أحد
ال�شركات الرائدة يف اليمن.
م�ساهمينا الكرام :
�إن النتائج التي حتققت لل�شركة يف العام  2017تعترب بال �أدنى �شك خطوة مهمة يف �سياق تعزيز م�سرية النجاح طويلة الأجل ،وم�ؤ�شر حموري ووا�ضح على
قوة مركزها املايل وقيمتها ال�سوقية ،حيث و�صلت �إيرادات ال�شركة �إىل �أكرث من ( )99مليار ريال ،وبن�سبة منو و�صلت �إىل  % 19.57عن العام ال�سابق.
وعلى الرغم من التحديات التي واجهها قطاع االت�صاالت عموماً يف العام  2017والإ�ستهداف املبا�شر للبنية التحتية ل�شبكة مين موبايل حتديداً يف العديد
من املناطق احليوية يف خمتلف حمافظات اجلمهورية والتي �شكلت �أعباء �إ�ضافية على ال�شركة ومواردها� ،إال �أن �شركة مين موبايل ا�ستطاعت حتقيق �صايف
�أرباح و�صلت �إىل �أكرث من ( )28مليار ريال بعد خ�صم الزكاة و�ضريبة الدخل وبن�سبة منو بلغت  % 19.96عن العام ال�سابق.
ومتا�شياً مع ا�سرتاتيجية ال�شركة الرامية �إىل �إيجاد قيمة م�ضافة مل�ساهميها ،فقد �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح على امل�ساهمني بن�سبة  % 30من قيمة
ال�سهم وبواقع  150ريال لل�سهم الواحد.
كما جنحت ال�شركة �أي�ضاً يف تقوية وزيادة قاعدة م�شرتكيها التي و�صلت �إىل �أكرث من  6مليون م�شرتك حتى نهاية العام  2017بزيادة مليون م�شرتك عن
العام ال�سابق ،وهذا يعك�س حجم الثقة والإقبال التي حتظى به ال�شركة ،وهو م�صدر �إعتزاز وفخر لكل العاملني وامل�ساهمني فيها.
9

�إن هذا النمو يف امل�ؤ�شرات املالية جاء انعكا�ساً خلطط ال�شركة الإ�سرتاتيجية امل�ستدامة من �أجل تو�سيع ح�صتها ال�سوقية يف ال�سوق اليمنية ،حيث عمدت
ال�شركة �إىل �إتخاذ مبادرات �إ�سرتاتيجية لتو�سعة ال�شبكة و�صيانة املواقع التي مت ا�ستهدافها من قبل طائرات العدوان يف خمتلف حمافظات اجلمهورية
بالإ�ضافة �إىل العمل على تنويع جماالت الإ�ستثمار ل�ضمان زيادة الأرباح والعوائد للم�ساهمني� ،إ�ضافة �إىل ا�ستقطاب م�شرتكني جدد من خالل تقدمي
خدمات وعرو�ض ت�سويقية هادفة ومدرو�سة لتلبية الإحتياجات جلميع امل�شرتكني.
الإخوة والأخوات الأعزاء :
�إن امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركة تعد مبثابة جز ًء �أ�صيل من هوية مين موبايل ب�صفتها �أحد ال�شركات الوطنية الرائدة يف ال�سوق اليمنية ،حيث كان لها
�إ�سهامات �إجتماعية عديدة يف �سنوات وظروف متنوعة ،ومن هذا املنطلق فقد حر�صت �شركة مين موبايل على و�ضع برنامج �إجتماعي حافل يتفاعل مع
كافة الق�ضايا التي مت�س املجتمع اليمني وت�سهم يف حت�سني حياة املواطن ،من هذا املنطلق ،حر�صت مين موبايل على دعم العديد من الفعاليات املتميزة
يف جماالت خمتلفة �سواء �أكانت ال�صحية �أو اخلريية �أو التعليمية �أو الريا�ضية ،والبد �أن �أ�شري هنا �إىل اهتمام ال�شركة خالل العام  2017بدعم التميز
الأكادميي بالتن�سيق مع اجلامعات اليمنية احلكومية والأهلية من خالل رعاية الكثري من فعاليات وان�شطة الطالب الثقافية والعلمية ،ورعاية حفالت
التخرج للعديد من الدفع املتخرجة من خمتلف التخ�ص�صات لتكون مين موبايل هي ال�شركة الأوىل يف هذا املجال ب�شهادة الكثري من املتابعني واملخت�صني،
كما �ساهمت ال�شركة يف دعم العديد من اجلمعيات اخلريية الوطنية لتلبية االحتياجات الإن�سانية املتزايدة يف خمتلف املجاالت الغذائية والدوائية والإغاثية
للأحداث الطارئة وامل�ستعجلة يف العديد من املدن واملحافظات اليمنية املت�ضررة وكذلك تقدمي الدعم يف جمال تنمية ومتكني الأ�سرة بالإ�ضافة لتقدمي
الدعم للعديد من امل�ست�شفيات ملواجهة الإحتياجات ال�ضرورية للحاالت الإن�سانية ال�صعبة مثل مراكز الغ�سيل الكلوي و مراكز �أورام ال�سرطان وبنك الدم
وغريها.
احل�ضور الكرمي:
�إن الإ�ستفادة من الفر�ص يف امل�ستقبل تتطلب منا �أن نكون اليوم يف مقدمة وطليعة هذا التقدم ،والميكننا القيام بذلك �إال من خالل اال�ستثمار الذي
ن�ستطيع من خالله حتقيق النمو امل�ستقبلي الذي �سي�ضمن لنا التقدم والإزدهار.
�إن املثال الوا�ضح على هذا املنهج يتمثل يف الهدف الذي ن�شرتك فيه مع حكومة الإنقاذ الوطني ،ب�أن نكون من �ضمن الدول التي متتلك تقنية اجليل الرابع
 ،4Gالتقنية الالزمة لتوفري حلول ال�شبكة الذكية والنطاق العري�ض ،التي �ست�شكل املرحلة القادمة من مراحل التطور الإن�ساين ،ونحن نعمل بكل جدية
يف هذا الإجتاه من �أجل ا�ستكمال التهيئة الالزمة للبنية الأ�سا�سية للإنتقال �إىل تقنية اجليل الرابع .4G- LTE
كما �أن النجاح الذي حققته ال�شركة خالل ال�سنوات املا�ضية ،والذي ا�ستطاعت من خالله تنفيذ العديد من امل�شاريع املهمة يف اجلوانب الفنية والإدارية،
وبناء خربات وا�سعة يف قطاع تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات مكنها من تعزيز مكانتها ك�شريك فعال قادر على دفع عجلة التنمية االقت�صادية يف ال�سوق
اليمنية ،والإندماج ب�سال�سة مع الع�صر الرقمي الذي يتميز بالتطور واالبتكار ،حيث تتمتع �شركة مين موبايل بالعديد من امل�ؤهالت التي تخولها تقدمي
الكثري من احللول املتقدمة وال�ضرورية لتحقيق النمو امل�ستقبلي والربحية ،فمن خالل اال�ستثمار والتكيف مع خمتلف املتغريات العاملية ،ميكننا اليوم
النجاح يف تلبية حاجات ومتطلبات امل�ستهلكني احلالية وامل�ستقبلية ،وموا�صلة حتقيق م�صلحة م�ساهمينا وم�شرتكينا يف ال�سنوات القادمة.
م�ساهمينا الكرام :
�إن والئكم امل�ستمر يعد �أ�سا�س م�سرية جناحنا ،وثقتكم امل�ستمرة بنا جعلتنا نحافظ على �أكرب قاعدة م�ساهمني بني ال�شركات على م�ستوى الوطن والتي بلغ
حجمها نهاية العام املا�ضي (  )36,000م�ساهم وم�ساهمة.
ويف اخلتام :
�أ�شكر ح�ضوركم الكرمي .
و�أتوجه بجزيل ال�شكر والتقدير ملعايل الأخ وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات املهند�س /م�سفر عبداهلل النمري على دعمه و توجيهاته خالل هذه املرحلة
ل�ضمان ا�ستقرار ومنو قطاع االت�صاالت ليكون مكم ً
ال رئي�سياً لالقت�صاد الوطني.
وكذلك �أتقدم بجزيل ال�شكر والعرفان لالخ رئي�س جمل�س االدارة ال�سابق املهند�س�/صادق حممد م�صلح و�أع�ضاء جمل�س االدارة ال�سابقني على جهودهم
احلثيثة خالل الفرتة املا�ضية والتي �أ�سهمت يف جناح ومتيز ال�شركة.
كما ال ي�سعني يف هذا املقام �إال �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل لكادر ال�شركة املبدع واملت�ألق و�إدارتها التنفيذية الذي كان لهم الدور الفاعل يف البلوغ باالداء الكلي
لل�شركة �إىل تلك النتائج املتميزة.
وفقنا اهلل جميعاً ملا فيه خدمة وطننا احلبيب و�شعبنا العزيز.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
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أخوكم /عصام علي الحملي
رئيـــس مجلـــس اإلدارة

الجزء الثاني:
تقرير مجلس اإلدارة
للعام المالي 2017م
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أو ً
ال :مؤشرات األداء المالي الرئيسية ( 2013م 2017 -م)
على �صعيد امل�ؤ�شرات املالية فقد متكنت ال�شركة من ت�سجيل منو يف مركزها الربحي باملقارنة مع نتائج العام 2016م ،حيث بلغت اجمايل االيرادات
املحققة ( )99,113,865,000ريال بزيادة ( )16,219,835,000ريال ومبا ن�سبته ( )%19.57عن اجمايل ايرادات العام 2016م،كما التزمت
ال�شركة على احلفاظ الن�سبي املتوازن للأنفاق الت�شغيلي احلقيقي باملقارنة مع انفاق العام 2016م،مع ت�سجيل زيادة يف االنفاق الكلي للعام 2017م
مببلغ ( )4,297,225,000ريال وبن�سبة ( )%11.81باملقارنة مع االنفاق الكلي للعام 2016م ،وتعزى الزيادة يف الإنفاق �إىل زيادة �أثمان مدخالت
العمليات الت�شغيلية والتي تعود ب�شكل �أ�سا�سي �إىل التغريات ال�سعرية يف �أ�سعار ال�سلع والر�سوم واخلدمات املرتبطة بوحدة النقد الأجنبي ،مع جناح ال�شركة
من حتقيق ربحية قبل خ�صم الزكاة وال�ضريبة مببلغ ( )58,437,012,000ريال مبعدل منو ( )%25.63عن ربحية العام 2016م كما بلغت �صايف
الربحية بعد الزكاة وال�ضريبة ( )28,085,905,000ريال بزيادة قدرها ( )4,673,633,000ريال ومبعدل منو ( )%19.96عن الربحية املحققة
يف العام 2016م ،مما مكن ال�شركة من احلفاظ على م�ستوى ن�سبي من االرباح املقرتح توزيعها على عموم امل�ساهمني عند ن�سبة (.)%30
البيـــــــــــــــــــان
االيرادات (الف ريال)
امل�صروفات (الف ريال)
ربح ال�سنة قبل الزكاة و�ضريبة الدخل (الف ريال)
عائد ال�سهم قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
ن�سبة عائد ال�سهم قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
م�صروف خم�ص�ص الزكاة( �ألف ريال )
م�صروف خم�ص�ص �ضريبة الدخل ( �ألف ريال )
�إجمايل الزكاة و�ضريبة الدخل ( �ألف ريال )

2014م

2013م

2015م

2016م

2017م

70,507,900 59,360,461

73,283,375

99,113,865 82,894,030

31,663,417 27,050,266

30,154,517

40,676,853 36,379,628

38,844,483 32,310,195

43,128,858

58,437,012 46,514,402

373.42

448.94

498.46

537.59

675.39

% 74.68

% 89.79

%99.69

%107.52

%135.08

1,380,994

1,950,572

1,810,558

9,797,302

20,172,228

21,848,376

27,747,961 20,935,336

22,122,800 11,178,296

23,658,934

30,351,107 23,102,130

ربح ال�سنة بعد الزكاة و�ضريبة الدخل(الف ريال) 16,721,683 21,131,899

19,469,924

28,085,905 23,412,272

عائد ال�سهم بعد الزكاة و�ضريبة الدخل
ن�سبة عائد ال�سهم بعد الزكاة و�ضريبة الدخل
الربح املوزع للم�ساهمني (الف ريال)
الربح املوزع لل�سهم الواحد
ن�سبة ربح ال�سهم املوزع اىل قيمة ال�سهم

244.23
% 48.85

193.26
% 38.65

225.02
% 45.00

12,978,600 15,141,700 12,978,600
150
175
150
% 30
% 35
% 30

2,166,794

2,603,146

270.59
%54.12

324.60
%64.92

12,978,600
150
% 30

12,978,600
150
% 30

(مقرتحة)

ثانيًا :أهم النسب المالية ( ) 2017 - 2013
البيـــــــــــــــــــان
معدل العائد على الأ�صول
( �صايف الربح  /متو�سط �إجمايل املوجودات )
معدل العائد على حقوق امل�ساهمني
( �صايف الربح  /متو�سط �إجمايل حقوق امل�ساهمني )
ن�سبة �إجمايل امل�صروفات الت�شغيلية �إىل �إجمايل الإيرادات
( �إجمايل امل�صروفات الت�شغيلية � /إجمايل الإيرادات )
ن�سبة العائد من الأموال امل�ستثمرة �إىل �إجمايل الإيرادات
( العائد من الأموال امل�ستثمرة � /إجمايل الإيرادات )
ن�سبة العائد من الأن�شطة الرئي�سية �إىل �إجمايل الإيرادات
( العائد من الأن�شطة الرئي�سية � /إجمايل الإيرادات )

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

% 16.89

% 12.59

% 13.45

% 15.28

% 16.10

% 23.25

% 17.99

% 20.69

% 23.10

% 24.65

% 45.57

% 44.91

% 41.15

% 43.89

% 41.04

% 18.27

% 16.85

% 19.04

% 17.47

% 19.19

% 80.60

% 82.87

% 80.63

% 82.40

% 80.54
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ثالثًا :أهم المالمح والمؤشرات الرئيسية للسنة المالية 2017م
م

النسب

2017

2016

نسبة التغيير

العائد إلى حقوق امللكية

 1ن�سب الربحية
العائد الى حقوق الملكية

24.65%

23.10%

7%

العائد الى اجمالي الموجودات

16.12%

15.28%

5%
نسبة التداول

 2ن�سب ال�سيولة
نسبة التداول

272.38% 251.19%

-8%

نسبة السيولة السريعة

228.80% 213.19%

-7%

 3ن�سب الرفع املايل
306.09% 276.31%

-10%

نسبة تغطية االصول للديون
نسبة المديونية الى حقوق الملكية

56.72%

48.52%

17%

نسبة المديونية

36.19%

32.67%

11%

 4ن�سب ادارة اال�صول
معدل دوران الموجودات الثابتة

301.84% 434.96%

44%

معدل دوران االصول

43.34%

42.11%

3%

معدل دوران راس المال

72.52%

72.42%

0%

نسبة تغطية األصول للديون

معدل دوران املوجودات الثابتة

 5ن�سب النمو
االرباح المقترح توزيعها ( ريال  /سهم )
نسبة االرباح المقترح توزيعها الى ربح
السنة

150

150

46.21%

55.44%

0%

نسبة القيمة الدفترية للسهم إلى قيمته األسمية

 6ن�سب التقييم
القيمة الدفترية للسهم ( ريال  /سهم )
نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة االسمية
للسهم

14

1,230.68

14%

1,403.30

246.14% 280.66%

14%

رابعًا :االنشطة الرئيسة للشركة
�شهد العام  2017العديد من املحطات الإيجابية التي واكبت عمليات ال�شركة رغم ا�ستمرار الظروف اال�ستثنائية التي تعمل يف ظلها ال�شركة والتي حدت
ال�شركة من �آثارها من خالل �إدارة عملياتها بنجاح وتبني ا�سرتاتيجيات �أداء طموحة �ساهمت يف حتقيق م�ستويات متقدمة من النمو ومتخطية العقبات
وحمققة العديد من �أهدافها املر�سومة �ضمن خططها اال�سرتاتيجية ق�صرية ومتو�سطة املدى وتنفيذ العديد من الأعمال واملهام والأن�شطة �أهمها :
�أو ًال  :جمل�س الإدارة :
قام املجل�س خالل العام 2017م بالعديد من الأعمال والأن�شطة �أهمها ما يلي:
(� )1إجتماعـات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه :
عقد املجل�س خالل العام 2017م عدد(� )17إجتماعاً عادياً و�صدر عن تلك الإجتماعات العديد من القرارات والتوجيهات للإدارة التنفيذية بلغت ()106
قراراً هدفت يف جمملها �إىل تعزيز مكانة وقدرة ال�شركة على املناف�سة ومواجهة املتغريات االقت�صادية والتناف�سية لل�شركة ور�سم مالمح م�ستقبل �أكرث
جناحاً ومتيزاً لل�شركة .
( )2املوا�ضيع الرئي�سية املنجزة من قبل املجل�س :
�إجناز املوا�ضيع الالزمه لت�سيري �أعمال ال�شركة منها :
• �إقرار م�شروع املوازنة التقديرية للعام املايل 2017م .
• �إعتماد و�إقرار البيانات املالية للعام املايل 2016م.
• الوقوف على نتائج تو�صيات وقرارات االجتماع العا�شر للجمعية العامة العادية وو�ضع احللول واملعاجلات املنا�سبة لها .
• الوقوف على التقارير الدورية لن�شاط ال�شركة (الربعية  ،الن�صف �سنوية ،ال�سنوية)واتخاذ العديد من القرارات والتوجيهات ب�ش�أنها.
• الوقوف على عدد من التقارير الدورية املرفوعة من �إدارة التدقيق الداخلي و�إتخاذ القرارات الالزمة ب�ش�أن التو�صيات الواردة فيها .
• االنتهاء من �إعداد الالئحة الداخلية املنظمة لت�سقيف اخلدمات الهاتفية بال�شركة.
• �إعتماد الالئحة الداخلية ملجل�س الإدارة.
ثاني ًا  :االدارة التنفيذية :
قامت الإدارة التنفيذية لل�شركة بالعديد من الأعمال والأن�شطة �أهمها ما يلي:
( )1الإجراءات الفنية املتخذة للحفاظ على اخلدمة عرب الكادر الوظيفي بال�شركة:
�أ -ت�صميم وت�شغيل نظام ال�شاحن الفوري.
ب -ت�صميم وت�شغيل البوابة الدولية الألكرتونية للتح�صيل وربطه �إىل جميع الوكالء والفروع.
ج -ت�صميم و�إن�شاء وت�شغيل برنامج بالغات الأعطال الفنية الآيل.
د� -إعادة ت�أهيل العديد من املواقع املدمرة كلي�أ �أو جزئياً و�إعادتها �إىل اخلدمة.
هـ� -إن�شاء وت�شغيل جمموعة من املواقع اجلديدة لتح�سني التغطية واجلودة خلدمتي (.)1X & 3G EVDO
و� -إعادة ت�أهيل املحطات القدمية (الغري م�ستخدمة) فنياً.
ز� -إعادة ت�أهيل املولدات القدمية ميكانيكياً وكهربائياً وتعديل كبائن حتكم ( )ATS/AMFبالإ�ضافة اىل �إعادة ت�أهيل البطاريات واملوحدات امل�ستعملة
لإعادة تركيبها و�إ�ستخدامها يف ال�شبكة.
ح -تركيب مولدات يف جميع مواقع املحطات الكائنة يف املدن ويف كافة حمافظات اجلمهورية و�إعادتها للخدمة.
ط -تطبيق (برامج �إدارة الطاقة) يف مواقع الأمانة و�صنعاء وبع�ض املحافظات بت�شغيل املولدات برجمياً لفرتات زمنية متفرقة لتقليل �ساعات العمل
و�إ�ستهالك الديزل ومنها تخفي�ض التكاليف الت�شغيلية.
ي� -إعادة ت�أهيل �شبكة الرتا�سل والتجهيزات الفنية للمواقع املدمرة من قبل العدوان واتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�ستقرار وحت�سني ال�شبكة .
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ك -تنفيذ م�شروع �إعادت ت�أهيل منظومة الطاقة الكهربائية والتكييف يف مواقع املحطات يف كافة حمافظات اجلمهورية وفقاً للخطط الزمنية.
ل -تنفيذ م�شروع الطاقة املتجددة ب�إحالل املولدات الكهربائية بنظام الطاقة ال�شم�سية يف عدة مواقع.
م -ت�شغيل مركز الر�سائل اجلديد وتوزيع احلركة ب�شكل ي�أمن اخلدمة .
ن -اتخاذ الإجراءات الفنية الالزمة لت�أمني ت�شغيل ال�شبكة بكفاءة وتقدمي اخلدمة باجلودة املطلوبة .

( )2الأن�شطة والفعاليات الت�سويقية :
تتميز اال�سرتاتيجية الت�سويقية لل�شركة باملرونة وفقاً للمتغريات املختلفة لل�سوق وللظروف االقت�صادية واملعي�شية للجمهور وهذا ما عمدت �إليه ال�شركة
يف خطتها الت�سويقية للعام 2017م والتي تركزت يف جمملها على تقدمي الدعم املجتمعي يف خمتلف املجاالت التنموية والأن�شطة الرتويجية والعرو�ض
البيعية التي حتاكي احتياجات اجلمهور وحتافظ على امل�ستوى املتميز لتقدمي اخلدمات ومن �أهمها ما يلي :
• �إطالق حملتني �إعالنيتني ( دوائي � - 5أرباح 2016م ) .
• تنفيــذ جمموعــة مــن الأن�شطة الرتويجية �أهمها تنفيــذ ( )3مهرجانات ترويجيــة جماهرييــة خا�صــة بال�شركة ومــا يقارب ( )375ن�شاط ورعــاية
مف�صلة كالتايل :
 عدد  15فعالية ريا�ضية . عدد  10فعاليات جماهريية . عدد  12فعالية تعليمية . عدد  10فعاليات �أجتماعية . عدد  21فعالية جمتمعية . عدد  4فعاليات �صحية . ما يقارب  303فعالية طالبية .• التو�سع يف الإنت�شار الإعالين يف جميع حمافظات اجلمهورية من خالل اللوحات الإعالنية .
• تنفيذ العديد من امل�ساهمات املجتمعية التي �ساهمت يف تلبية احتياجات املرتادين للجهات اخلدمية مثل امل�ست�شفيات واجلامعات واحلدائق واملتنزهات
وغريها .
• التو�سع يف التواجد الإعالين الإلكرتوين من خالل الرتويج يف عدد ( )22موقع �إلكرتوين .
• جتديد عقود مزودي اخلدمات امل�ضافة والإخبارية ومزودي قنوات ف�ضائية لعدد ( )34مزود .
• التعاقد مع عدد ( )3مزودي خدمات جديدة .
• تفعيل عدد ( )29خدمة  SMSلعدد من مزودي اخلدمات .
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(� )3إ�سهامات ال�شركة يف خدمة املجتمع:
قدمت ال�شركة خالل العام 2017م العديد من الإ�سهامات يف خدمة ودعم املجتمع من خالل العديد
من الأن�شطة والفعاليات اخلريية واالجتماعية من �أهمها:
�أ -الربامج واالن�شطة ال�صحية
• دعم مراكز الف�شل الكلوي يف امل�ست�شفيات الرئي�سية ( �صنعاء  -احلديدة � -إب � -صعدة ) ب�أكرث من
		
 20,000جل�سةغ�سيل كلوي .
• دعم املركز الوطني لعالج االورام بالأدوية الالزمة .
• التمويل واال�شراف لعدد اثنني مراكز طبية يف كل من احلديدة وح�ضرموت .
• تنفيذ عدد من املخيمات الطبية ملكافحة الكولريا وجراحة العيون.
• تنفيذ حمالت للتربع لدعم املركز الوطني لنقل الدم.
• ت�أهيل �أكرث من  15مركز طبي يف عدد من املحافظات .
ب� -أن�شطة ريا�ضية :
• دعم املنتخبات الوطنية املمثلة لبالدنا يف املحافل الدولية .
• رعاية الدوري الريا�ضي امل�شرتك لكرة القدم ملحافظات ال�ضالع اب البي�ضاء.
• رعاية بطولة اجلمهورية للفرو�سية.
ج -احتفاالت :
• تنفيذ العديد من االحتفاالت منها (عيد العمال-يوم النظافة-املولد النبوي�-أوائل اجلمهورية للمرحلة الثانوية-
وغريها).
د� -أن�شطة تعليمية :
• تنفيذ العديد من الفعاليات التعليمية (جتهيز معمل حا�سوب بجامعة ذمار-دعم الكتاب اجلامعي للطالب  -وغريها).
• تقدمي احلقيبة املدر�سية للنازحني .
• دعم جمموعة من م�شاريع التخرج يف عدد من التخ�ص�صات اجلامعية .
هـ� -أن�شطة عامة :
• مت تنفيذ برنامج ك�سوة عدد من الأيتام ( �أعياد � -شتوية ) وامل�ساهمة يف جتهيز دار الأيتام يف الأمانة واحلديدة.
• امل�ساهمة يف حفر �أبار مياه ال�شرب يف كل من تعز وحجة.
• تنفيذ عدد من الربامج الإغاثية الطارئة يف عدد من املحافظات .
• تنفيذ دورات تدريبية يف جمال اال�سعافات االولية واالعمال الإغاثية والتدبري املنزيل ودعم الأ�سر املنتجة.
• ت�أهيل العديد من املراكز املتخ�ص�صة بتدريب ال�شباب ودعم املبدعني والفنانني وال�شعراء.
• جتهيز وان�شاء عدد من املخابز اخلريية بالتن�سيق مع عدد من امل�ؤ�س�سات ذات العالقة.
• دعم املطبخ الرم�ضاين  -توزيع الغاز املنزيل  -خزانات ال�سبيل يف عدد من حارات العا�صمة�صنعاء.
• تقدمي كرا�سي للمعاقني ب�سيئون.
• تقدمي كرا�سي �إنتظار للمر�ضى يف عدد من امل�ست�شفيات احلكومية .
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خامسًا :االداء المــالي للشركة
�إنعك�ست النتائج الإيجابية ملختلف برامج ال�شركة اال�ستثمارية والت�شغيلية والتجارية بالإيجاب على املركز املايل لل�شركة رغم ا�ستمرار �سلبية الظروف
اال�ستثنائية والتحديات التي �أفرزتها خالل العام 2017م ومتكنت ال�شركة من احلفاظ على متانة مركزها املايل وموقعها املتميز يف ال�سوق الوطني
للهاتف النقال ويتبني لكم ذلك من خالل امل�ؤ�شرات الواردة يف البيانات املالية املعربة عن املوقف املايل لل�شركة ونتيجة العمليات الت�شغيلية لل�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م باملقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة ( 2013م 2016 -م ) وذلك على النحو التايل :
( : )1الإيـــرادات :
حققت ال�شركة �إجمايل �إيرادات خالل العام املايل 2017م مببلغ وقدرة ( )99.113.865الف ريال (ت�سعة وت�سعون مليار ومائة وثالثة ع�شر مليون
وثمامنائة وخم�سة و�ستون �ألف ريال ميني ) بن�سبة منو عن العام  2016بلغت ( )% 19.57وذلك ناجت عن ارتفاع �إيرادات الن�شاط اجلاري وكذلك العائد
من الأموال امل�ستثمرة وبن�سب م�ساهمة يف تكوين ذلك النمو  %27.96 - %70.11على التوايل ،واجلدول التايل يو�ضح الإيرادات املحققة على م�ستوى
عنا�صر الإيراد لل�سنة 2017م باملقارنة مع االعوام ال�سابقة كما يلي:
االيرادات ( 2013م 2017 -م )
البيـــــــــــــــــــان (باالف الرياالت )
ايرادات الن�شاط اجلاري
ايرادات املبيعات
العائد من االموال امل�ستثمرة
ايرادات اخرى
اجمايل االيرادات

2013م
47,458,607

2014م
57,732,083

2015م
58,344,926

2016م *
67,510,977

2017م
78,883,091

384,828

696,217

745,195

792,994

947,953

10,846,902

11,878,276

13,950,227

14,481,669

19,016,043

670,124

201,324

243,027

108,390

266,778

59,360,461

70,507,900

73,283,375

82,894,030

99,113,865

* مت �إعادة بيان بع�ض الأرقام املقارنة للعام املايل 2016م لتتما�شى مع الت�صنيف امل�ستخدم يف القوائم املالية للعام املايل 2017م
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( : )2امل�صروفـــات :
بلغت امل�صروفات امل�سجلة يف نهاية العام 2017م مبلغ وقدرة (� )40,676,853ألف ريال (�أربعون مليار و�ستمائة و�ستة و�سبعون مليون وثمامنائة وثالثة
وخم�سون �ألف ريال ميني ) بزيادة عن العام ال�سابق مبقدار (� )4,297,225ألف ريال (�أربعة مليار ومائتان و�سبعة وت�سعون مليون ومائتان وخم�سة
وع�شرون �ألف ريال) ويرجع ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إىل الزيادة يف �أثمان مدخالت العمليات الت�شغيلية نتيجة التغريات يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات
املرتبطة بوحدة النقد الأجنبي ،وكذا زيادة ر�سوم الرتاخي�ص احلكومية ال�سنوية لوزارة االت�صاالت والتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية واجلدول
التايل يو�ضح مقارنة تف�صيلية لبنود امل�صروفات على م�ستوى االنفاق لل�سنة 2017م باملقارنة مع ال�سنوات 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
م�صروف خم�ص�ص خ�سائر ائتمان
م�صروف خم�ص�ص �إلتزامات �ضريبية
امل�صاريف االدارية والعمومية *
امل�صاريف البيعية والت�سويقية
منافع املوظفني وتكاليف ذات �صلة *
�إ�ستهالك ممتلكات و�آالت ومعدات *
فروقات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية
م�صاريف �أخرى
اجمايل امل�صروفات

2013م
868,951

2014م
996,967

2015م
670,282

2016م
703,142

2017م
1,110,941

6,245,204

6,916,255

6,528,850

6,903,344

7,595,393

6,414,773

7,193,806

7,999,852

9,341,546

12,579,758

2,603,043

3,176,900

3,234,604

3,801,630

4,321,592

324,403

33,679

333,704

224,608

97,245

0

4,553,484

2,446,516

-

-

434,872

423,463

423,260

890,680

1,227,719

767,154

752,217

478,890

579,909

855,964

2,375,342

2,997,706

3,176,698

3,412,820

3,589,683

7,012,905

4,492,457

4,659,367

9,879,629

4,400,408

3,619

2,208

()3,695

404,691

4,863,926

0

124,275

206,189

237,629

34,224

27,050,266

31,663,417

40,676,853 36,379,628 30,154,517

* مت �إعادة بيان بع�ض الأرقام املقارنة لتتما�شى مع الت�صنيف امل�ستخدم يف القوائم املالية للعام املايل 2017م
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مقارنة االيرادات بامل�صروفات للأعوام ( 2013م 2017 -م)
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(� : )3صايف الربح املحقق ومقرتح جمل�س الإدارة ب�ش�أن التوزيع :

حققت ال�شركة نتائج ايجابية يف اجلانب املايل لعام 2017م رغم العديد من ال�صعوبات التى رافقت �سري عملها وان�شطتها نتيجة ال�ستمرار
ظروف العدوان � ,إذ بلغ ربح ال�سنة قبل الزكاة و�ضريبة الدخل مبلغ وقدره (� )58,437,012ألف ريال (ثمانية وخم�سون مليار و�أربعمائة
و�سبعة وثالثون مليون و�إثنى ع�شر �ألف ريال) .وبعد ا�ستقطاع م�صروف خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل مببلغ �إجمايل ()30,351,107
�ألف ريال (ثالثون مليار وثالثمائة وواحد وخم�سون مليون ومائة و�سبعة �ألف ريال) ي�صبح �صايف الربح املحقق (� )28,085,905ألف
ريال (ثمانية وع�شرون مليار وخم�سة وثمانون مليون وت�سعمائة وخم�سة �ألف ريال) ،وعليه يقرتح جمل�س الإدارة التوزيع للعام 2017م
على النحو التايل :
� .1إعتم ــاد احتياطــي قانونــي بن�سبة ( )%10مببلغ وقدره (� )2,808,591ألف ريال (�إثنني مليار وثمامنائة وثمانية مليون وخم�سمائة
وواحد وت�سعون �ألف ريال).
� .2إعتم ــاد احتياط ــي ع ــام بن�سب ــة ( )%10مببلــغ وقــدره (� )2,808,591ألف ريال (�إثنني مليار وثمامنائة وثمانية مليون وخم�سمائة
وواحد وت�سعون �ألف ريال).
� .3إعتماد احتياطي تو�سعات ر�أ�سمالية مببلغ وقدره (� )9,319,070ألف ريال (ت�سعة مليار وثالثمائة وت�سعة ع�شر مليون و�سبعون �ألف
ريال).
� .4إعتم ــاد وت ــوزيع �أرب ــاح للم�ساهم ــني بن�سب ــة ( )%30م ــن قيم ــة ال�سه ــم مب ــا يع ــادل ( )150ريال�/سهم ب�إجمـ ــال ــي مبلغ وقدره
(� )12,978,600ألف ريال (�إثنى ع�شر مليار وت�سعمائة وثمانية و�سبعون مليون و�ستمائة �ألف ريال).
� .5إعتم ــاد مكافـ ـ�أة جمل�س الإدارة لأرباح الع ــام  2017مببلغ اجم ــايل وقدره (� )171,053ألف ريال (مائة وواحد و�سبعون مليون وثالثة
وخم�سون �ألف ريال).
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مقارنة تف�صيلية للتوزيعات للعام 2017م باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة :
البيـــــــــــــــــــان (باالف الرياالت )

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

ربح ال�سنة قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

32,310,195

38,844,483

43,128,858

46,514,402

58,437,012

م�صروف الزكاة و�ضريبة الدخل

11,178,296

22,122,800

23,658,934

23,102,130

30,351,107

االحتياطي القانوين
االحتياطي العام
�إحتياطي تو�سعات ر�أ�سمالية
مكاف�أة جمل�س الإدارة
�أرباح حمتجزة لل�سنه
توزيع الأرباح املقرتحة
ن�صيب ال�سهم الواحد

2,113,190

2,028,517

1,946,992

2,341,227

2,808,591

2,113,190
-

2,028,517
-

1,946,992
-

2,341,227
-

2,808,591
9,319,070

132,300

132,300

143,567

143,567

171,053

3,794,619

954,132

2,453,772

5,607,651

-

12,978,600

15,141,700

12,978,600

12,978,600

12,978,600

 150ريال

 175ريال

150

150

150

% 30

% 35

% 30

% 30

% 30

ن�سبة ربح ال�سهم املوزع اىل قيمة ال�سهم
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سادسًا :المركز المالي للشركة
�أظهرت م�ؤ�شرات املركز املايل كما هي يف  31دي�سمرب 2017م منواً بن�سبة  %20.32عن العام ال�سابق 2016م  ,حيث زادت قيمة �إجمايل
املوجودات من (� )158,150,989ألف ريال (مائة وثمانية وخم�سون مليار ومائة وخم�سون مليون وت�سعمائة وت�سعة وثمانون �ألف ريال)
يف نهاية العام 2016م �إىل (� )190,287,272ألف ريال (مائة وت�سعون مليار ومائتان و�سبعة وثمانون مليون ومائتان و�إثنان و�سبعون �ألف
ريال) يف نهاية العام 2017م  ,كما ان �إجمايل حقوق امللكية ارتفعت من (� )106,483,286ألف ريال (مائة و�ستة مليار و�أربعمائة وثالثة
وثمانون مليون ومائتان و�ستة وثمانون �ألف ريال) يف نهاية العام 2016م �إىل (� )121,419,538ألف ريال (مائة وواحد وع�شرون مليار
و�أربعمائة وت�سعة ع�شر مليون وخم�سمائة وثمانية وثالثون �ألف ريال) يف نهاية العام 2017م وتتمثل الزيادة يف ارتفاع قيمة االحتياطيات ،
حيث ت�شكل االحتياطيات دعماً للمركز املايل لل�شركة.
واجلدول التايل يو�ضح حتلي ً
ال للموجودات وحقوق امللكية واملطلوبات لالعوام (2013م 2017 -م ) كما يلي :
البيـــــــــــــــــــان (باالف الرياالت )
املوجودات الغري متداولة
املوجودات املتداولة
اجمايل املوجودات

31,378,190

27,835,552

30,319,566

17,420,024

17,300,047

93,013,520

113,432,426

117,899,485

172,987,225 140,730,965

190,287,272 158,150,989 148,219,051 141,267,978 124,391,710

حقوق امللكية

93,892,459

92,008,524

96,193,181

121,419,538 106,483,286

املطلوبات املتداولة

30,499,251

49,259,454

52,025,870

68,867,734

اجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

190,287,272 158,150,989 148,219,051 141,267,978 124,391,710

ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات بالريال
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2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

1,085.16

1,063.39

1,111.75

51,667,703
1,230.68

1,403.30

سابعًا :تــداول االسهم

بيان بحركة تداول �أ�سهم ال�شركة للعام املايل 2017م والذي يحتوي على �إجمايل الأ�سهم اململوكة لفئات امل�ساهمني املقيدين يف �سجل
امل�ساهمني كما يف 2017/12/31م  ،حيث مت خالل العام 2017م تداول عدد (� )54,869سهماً ما بني امل�ساهمني ( املواطنني & موظفي
االت�صاالت).
وبنا ًء على ذلك فقد �أ�صبحت الأ�سهم اململوكة لكل فئه من فئات امل�ساهمني يف �أ�سهم ر�أ�س املال على النحو التايل :
م

فئات المساهمين

عدد االسهم
2016م

عدد األسهم لعام
2017م

نسبة األسهم
التغيير باألسهم للعام
لكل فئة للعام
2017م
2017م

1

المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

51,370,244

51,370,244

-

59.37%

2

الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

3,896,020

3,896,020

-

4.50%

3

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2,810,220

2,810,220

-

3.25%

4

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الدفاع

2,740,522

2,740,522

-

3.17%

5

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

2,467,898

2,467,898

-

2.85%

6

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الداخلية

1,872,980

1,872,980

-

2.16%

7

المؤسسة االقتصادية اليمنية

1,000,000

1,000,000

-

1.16%

8

الشركات وما في حكمها

7,439,301

7,439,301

-

8.60%

9

المواطنين

10,405,941

10,460,810

▲54,869

12.09%

2,520,874

2,466,005

▼54,869

2.85%

86,524,000

86,524,000

-

100%

 10موظفي االتصاالت
االجمالي
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ثامنًا :التوجهــات والرؤية المستقبلية
-1
حت�سني وحتديث وتطوير منظومة ال�شبكة والتجهيزات الفنية واالنتقال �إىل تقنية اجليل الرابع (.)4G - LTE
حتديث وتطوير البنية التنظيمية لل�شركة وفق املعايري والأ�س�س الإدارية احلديثة ،مبا يعزز كفاءة وفاعلية ال�شركة.
-2
تنمية وتطوير قدرات املوارد الب�شرية مبا يحقق رفع م�ستوى الأداء واالنتاجية.
-3
حتديث الأنظمة الآلية و�أمتتة الأعمال يف ال�شركة.
-4
حت�سني جودة اخلدمات املقدمة وزيادة احل�صة ال�سوقية لل�شركة.
-5
تعزيز وتقوية املركز املايل لل�شركة ،من خالل امتالك ال�شركة �أ�صول ثابتة ،وتنويع م�صادر الدخل.
-6
زيادة �إيرادات الن�شاط اجلاري ورفع معدالت منو الربحية لل�شركة.
-7
حت�سني ال�صورة الذهنية لل�شركة لدى اجلمهور ،وتعزيز الثقة بينها وبني املجتمع.
-8
�	-9إطالق خدمة الريال موبايل .

تاسعًا :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 2017م والت�صديق عليها .
• املوافقة على توزيع الأرباح بح�سب مقرتح جمل�س االدارة.
• �إبراء ذمة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات.
• تفوي�ض جمل�س الإدارة بتعيني مراقب احل�سابات للعام املايل 2018م وحتديد �أتعابه.
• تفوي�ض جمل�س الإدارة مببا�شرة التربعات وفقاً للقانون.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل ،،،
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مساحة إعالنية

الجزء الثالث:
البيانات المالية المدققة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2017م
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م

 - 1ت�أ�سي�س ون�شاط ال�شركة :
مت تد�شني خدمة مين موبايل للهاتف النقال (�شركة م�ساهمة مينية عامة) 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  ،وقرار جمل�س الوزراء رقم ( )287( , )97ل�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 التايل :
فئات امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
�صندوق التقاعد وال�ضمان الإجتماعي بوزارة الدفاع
الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
�صندوق التقاعد وال�ضمان الإجتماعي بوزارة الداخلية
امل�ؤ�س�سة الإقت�صادية اليمنية
ال�شركات وما يف حكمها
املواطنني وموظفي الإت�صاالت
املجموع

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

�إن الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة هو امتالك حمطات و�شبكات ات�صاالت وتقدمي خدمة الهاتف النقال داخل اجلمهورية اليمنية وتقع الإدارة
العامة لل�شركة يف �شارع التلفزيون وعنوانها الربيدي �ص.ب .رقم (� )737صنعاء – اجلمهورية اليمنية .
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.2
1.2

�أ�س�س �إعداد البيانات املالية :
بيان التوافق :

يتم �إعداد البيانات املالية لل�شركة وفقاً ملعايري �إعداد التقارير املالية الدولية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفقا ملتطلبات تف�سريات
املعايري ال�صادرة عن اللجنة الدائمة لتف�سري معايري التقارير املالية الدولية التابعة للمجل�س ومبا يتوافق مع متطلبات القوانني املعمول بها يف
اجلمهورية اليمنية .
�	2.2أ�سا�س القيا�س:
مت �إعداد البيانات املالية على �أ�سا�س التكلفة التاريخية فيما عدا بع�ض الأدوات املالية التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة .هذا وحتتفظ ال�شركة ب�سجالتها
املحا�سبية بالريال اليمني.
 3.2العملة الوظيفية وطريقة العر�ض
مت �إعداد وعر�ض البيانات املالية بالريال اليمني (العملة الوظيفية لل�شركة) وتظهر كل القيم لأقرب �ألف ريال ميني (�إال �إذا �أ�شري �إىل خالف ذلك).
التقديرات والأحكام املحا�سبية الهامة
4.2
يتطلب �إعداد البيانات املالية من الإدارة و�ضع الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات واملبالغ املقررة للموجودات واملطلوبات
والإيرادات وامل�صروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات التابعة لها ب�صورة م�ستمرة .ويتم االعرتاف بالتعديالت يف التقديرات املحا�سبية عن الفرتة التي يتم فيها تعديل
التقدير ويف �أي فرتات م�ستقبلية تت�أثر بذلك التعديل.
وب�صورة خا�صة ف�إن املعلومات حول املجاالت الهامة التي تنطوي على عدم اليقني يف التقديرات والأحكام الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية ذات
الت�أثري الأكرب على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية قد متت مناق�شتها يف الإي�ضاح رقم ( )5من الإي�ضاحات حول البيانات املالية .
 5.2تطبيق املعايري امل�ستحدثة واملعدلة
قامت ال�شركة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ب�إعتماد جميع املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة املتعلقة ب�أن�شطتها وال�صادرة عن
جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية وجلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية والواجب تطبيقها على الفرتات املحا�سبية التي تبد�أ بتاريخ  1يناير
2017م .
املعايري والتف�سريات املطبقة والتي ال ت�ؤثر على البيانات املالية
مت �أي�ضاً تطبيق املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية يف هذه البيانات املالية� .إن تطبيقها مل يكن له �أي ت�أثري جوهري على املبالغ الظاهرة يف
هذه البيانات املالية  ،ولكنها قد ت�ؤثر على �إحت�ساب التعامالت والرتتيبات امل�ستقبلية.
املعايري املعدّ لة
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ()7

املو�ضوع
مبادرة الإف�صاح

التعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية
الإف�صاح عن احل�ص�ص
رقم (( )12التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية
يف املن�ش�آت الأخرى
لإعداد التقارير املالية 2014م – )2016
تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل ()12
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�ضريبة الدخل

املحتوى
هذه التعديالت ت�ستجيب لطلبات امل�ستثمرين لتح�سني الإف�صاح عن
الأن�شطة التمويلية للمن�ش�أة  ،بحيث تهدف �إىل حت�سني نوعية املعلومات
املقدمة مل�ستخدمي البيانات املالية حول التغيريات يف ديون املن�ش�أة
والتدفقات النقدية املتعلقة بها (والتغيريات غري النقدية) .
تو�ضيح نطاق املعيار
املتعلقة بالإعرتاف مبوجودات ال�ضريبة
امل�ؤجلة على اخل�سائر غري املحققة.

املعايري والتف�سريات حتت الإ�صدار ومل يبد�أ �سريانها بعد
مت �إ�صدار معايريوتعديالت وتف�سريات جديدة على املعايري احلالية من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ولكنها غري �سارية املفعول حتى تاريخ
البيانات املالية  ،ومل يتم تبنيها من قبل ال�شركة� .أدناه معلومات عنها والتي يتوقع �أن تكون ذات عالقة ببيانات ال�شركة املالية		.
وتتوقع �إدارة ال�شركة ب�أن جميع الإ�صدارات ذات العالقة �سوف يتم تبنيها �ضمن ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة للفرتة الأوىل التي تبد�أ بعد تاريخ نفاذ هذه
الإ�صدارات .وهناك معايري وتعديالت وتف�سريات جديدة �أ�صدرت لكن ال يتوقع �أن يكون لها ت�أثري جوهري على البيانات املالية لل�شركة.
املعايري املعدّ لة
* املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()15
* املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )٩
تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير
* املالية رقم ()22
* املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )16

املو�ضوع
الإيرادات من العقود مع العمالء
الأدوات املالية :اجلزء  : 1الت�صنيف
والقيا�س  ،اجلزء  : 2حما�سبة التحوط
املعامالت بالعمالت الأجنبية والدفعات
املقدمة وهو الزامي
عقود الإيجار

يطبق للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد
 1يناير 2018م
 1يناير 2018م
 1يناير 2018م
 1يناير 2019م

* املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15الإيرادات من العقود مع العمالء
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15يقدم متطلبات جديدة لالعرتاف بالإيرادات لتحل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم " 18الإيرادات"
معيار املحا�سبة الدويل رقم " 11عقود الإن�شاء" والعديد من التف�سريات املتعلقة بالإيرادات.
املعيار اجلديد ي�ؤ�س�س منوذجاً لالعرتاف بالإيراد على ا�سا�س ال�سيطرة ويوفر �إر�شادات �إ�ضافية يف العديد من املناطق التي ال يغطيها بالتف�صيل املعيار
الدويل لإعداد التقارير املايل احلايل  ،مبا يف ذلك كيفية احت�ساب الرتتيبات مع االلتزامات متعددة الأداء  ،والت�سعريات املتغرية  ،وحقوق العمالء
ال�سرتداد الأموال  ،وخيارات املوارد لإعادة ال�شراء وغريها من التعقيدات املعروفة.
انهت ال�شركة تقييم الأثر املبدئي للمعيار الدوىل للتقارير املالية رقم ( )15على بياناتها املالية  .بناء على ذلك �إ�ستنتجت ال�شركة �أنه ال يوجد اثر
جوهرى على مبد�أ الإعرتاف بالإيرادات  .و�ست�ستمر يف مراقبة �أي تغيريات يف تقييمها الأوىل وحتديد �أي تاثري هام وجوهرى يف امل�ستقبل ل�ضمان
الإلتزام بالتغريات بحلول  1يناير 2018م.
* املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9الأدوات املالية
جمل�س معايري املحا�سبة الدولية �أ�صدر م�ؤخراً املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9الأدوات املالية 2014م والذي ميثل ا�ستكمال مل�شروع
ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم " 39الأدوات املالية  ،االعرتاف والقيا�س" .املعيار اجلديد يقوم ب�إدخال تغيريات وا�سعة النطاق ملعيار املحا�سبة
الدويل رقم ( )39حول ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية ويقدم منوذجاً جديداً "خ�سائر االئتمان املتوقعة" لتدين قيمة الأ�صول املالية .املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية رقم ( )9يوفر �أي�ضاً �إر�شادات جديدة ب�ش�أن تطبيق حما�سبة التحوط.
وال تتوقع ال�شركة �أن يكون لقواعد الت�صنيف والقيا�س والإعرتاف اجلديد �أي تاثري على املوجودات واملطلوبات املالية لل�شركة .
* تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم  22املعامالت بالعمالت الأجنبية والدفعات املقدمة
�أ�صدرت جلنة تف�سري املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية «التف�سريات  22املعامالت بالعمالت الأجنبية والدفعات املقدمة» لتو�ضيح �سعر ال�صرف
امل�ستخدم يف الرتجمة عندما تتم عمليات الدفع �أو اال�ستالم مقدماً للأ�صل وامل�صروف �أو الإيراد.
* املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (  )16عقود الإيجار
�إن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم � 16سوف يحل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم  17وثالثة تف�سريات ذات ال�صلة :
• التف�سري « 4حتديد ما �إذا كانت الرتتيبات حتتوي على عقد الإيجار».
• تف�سري جلنة التف�سريات الدائمة رقم « 15عقود الإيجار – حوافز الت�شغيل».
• تف�سري جلنة التف�سريات الدائمة رقم  27تقييم جوهر العمليات التي تت�ضمن ال�صيغة القانونية لعقود الإيجار».
وهي تكمل م�شروع طويل املدى ملجل�س معايري املحا�سبة الدولية لإ�صالح املحا�سبة عن الإيجار .و�سوف يتم ت�سجيل عقود الإيجار يف بيان املركز املايل يف
�شكل حق اال�ستخدام للأ�صول والتزامات الإيجار.
ويتوقع ان يكون للمعيار الدويل للتقارير املالية (� )16أثر كبري على البيانات املالية لل�شركة من خالل زيادة املوجودات واملطلوبات املدرجة للإيجارات
الت�شغيلية احلالية  ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق مبوجودات ال�شبكات امل�ؤجرة (املحطات الرئي�سة واخلطوط امل�ؤجرة) و�شبكة تقنية املعلومات
(مراكز البيانات) وعقود �إيجار العقارات (املحال التجارية واملكاتب) وتقوم ال�شركة حالياً بعملية الإنتهاء من تقييم الأثر .
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التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 2014م – 2016م
هذا الإ�صدار عبارة عن جمموعة من التعديالت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية الناجتة عن امل�سائل التي متت مناق�شتها من قبل
جمل�س معايري املحا�سبة الدولية خالل دورة امل�شروع لإدخال التح�سينات ال�سنوية التي بد�أت يف عام 2014م والتي �أدرجت يف م�سودة م�شروع العر�ض
ال�صادر يف نوفمرب عام 2015م .وي�ستخدم جمل�س معايري املحا�سبة الدولية عملية التح�سينات ال�سنوية لإجراء التعديالت الالزمة  ،ولكن غري
العاجلة  ،على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية التي لن يتم ت�ضمينها كجزء من �أي م�شروع �آخر .ويهدف جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
لتخفيف عبء التغيري جلميع الأطراف املعنية من خالل تقدمي التعديالت يف وثيقة واحدة بد ًال من �أن تكون �سل�سلة من التغيريات اجلزئية ،
واجلدول التايل يلخ�ص امل�سائل التي جرى مناق�شتها :
املو�ضوع
املعيار املت�أثر
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )1التطبيق للمرة حذف الإعفاءات ق�صرية الأجل
للمتبنني لأول مرة
الأوىل للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
قيا�س القيمة العادلة يف ال�شركات
معيار املحا�سبة الدويل رقم  28اال�ستثمارات يف ال�شركات
الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك
الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة

يطبق للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد
 1يناير 2018م
 1يناير 2018م

�	.3أ�س�س عر�ض البيانات املالية
يتم عر�ض البيانات املالية وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل رقم (" )1عر�ض البيانات املالية" (املعدل يف عام  )2007ويتم �أي�ضاً عر�ض �إجمايل الدخل
ال�شامل يف بيان واحد (بيان الدخل ال�شامل).
 1.3عر�ض املتداول مقابل غري املتداول يف بيان املركز املايل
تعر�ض ال�شركة املوجودات واملطلوبات بناء على ت�صنيف متداول  /غري متداول يف بيان املركز املايل.
تكون املوجودات متداولة عندما :
* يتوقع �أن تتحقق �أو يق�صد �أن يتم بيعها �أو ا�ستهالكها يف دورة الت�شغيل العادية .
* حمتفظ بها �أ�سا�ساً لغر�ض املتاجرة.
* يتوقع �أن تتحقق خالل �أثنتي ع�شر �شهر بعد فرتة التقرير.
* نقد �أو بنود مماثلة للنقد مامل يحظر �أن يتم تبادلها �أو ا�ستخدامها لت�سوية مطلوبات ملدة ال تقل عن �أثنتي ع�شر �شهر بعد فرتة التقرير.
جميع املوجودات الأخرى ت�صنف غري متداولة .
تكون املطلوبات متداولة عندما :
* يتوقع �أن تتم ت�سويتها يف دورة الت�شغيل العادية.
* حمتفظ بها �أ�سا�ساً لغر�ض املتاجرة.
* تكون م�ستحقة الت�سوية خالل �أثنتا ع�شر �شهراً بعد تاريخ التقرير.
* ال يوجد حق غري م�شروط ت�ؤخر ت�سوية املطلوبات ملدة ال تقل عن �أثنتا ع�شر �شهراً بعد تاريخ التقرير.
وت�صنف ال�شركة جميع املطلوبات الأخرى غري متداولة.
 2.3عر�ض امل�صروفات عند �إعداد بيان الدخل
تتبع ال�شركة �أ�سلوب طبيعة امل�صروف عند عر�ض امل�صروفات  ،حيث ت�صنف امل�صروفات مبوجب هذا الأ�سلوب ح�سب طبيعتها يف بيان الدخل.
 3.3عر�ض بيان التدفقات النقدية
تتبع ال�شركة الطريقة غري املبا�شرة عند �إعداد بيان التدفقات النقدية حيث يتم ت�سوية �صايف ربح ال�سنة مع �صايف التدفقات النقدية املتح�صلة من
�أو امل�ستخدمة يف الأن�شطة الت�شغيلية واال�ستثمارية والتمويلية لإظهار �أثر كل من العمليات ذات الطبيعة الغري نقدية و�أي م�صروفات م�ؤجلة �أو
م�ستحقات ذات عالقة مبقبو�ضات �أو مدفوعات نقدية ت�شغيلية يف املا�ضي �أو امل�ستقبل وكذا �أي عنا�صر للإيرادات وامل�صروفات الناجتة عن تدفقات
نقدية متعلقة بعمليات ا�ستثمارية �أو متويلية.
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� 4.3إندماج الأعمال
مت هيكلة ملكية ال�شركة يف �سنة 2006م وقد ت�ضمنت هيكلة ملكية ال�شركة �إعادة تقييم جميع املوجودات واملطلوبات بتاريخ حمدد للو�صول �إىل تكلفة
ال�شركة  ،والتي مت �سدادها (قيمة التكلفة) �إىل امل�ؤ�س�سة العامة 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 �إندماج الأعمال وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (.)3
ا�ستخدمت طريقة ال�شراء املحا�سبية جلميع �أعمال ال�شركة كما هو معروف يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )3إندماج 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 لآحق�أً.
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة ومعلومات تو�ضيحية اخرى
.4
مت الإف�صاح عن �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية والتي يتم �إتباعها ب�شكل ثابت من قبل ال�شركة ونو�ضح بع�ض تلك ال�سيا�سات املحا�سبية والتي تتطلبها معايري
الإبالغ املايل كما يلي :
حتقق الإيراد
�أ)
متثل الإيرادات القيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق مقابل خدمات االت�صاالت بعد اخل�صومات و�ضريبة املبيعات .يتم االعرتاف بالإيراد من تقدمي
خدمات الإت�صاالت عندما يكون من املحتمل تدفق املنافع االقت�صادية املرتبطة باملعاملة لل�شركة ،وميكن قيا�س مبلغ الإيرادات والتكاليف املرتبطة ب�شكل
موثوق منه .
تقوم ال�شركة ب�صورة �أ�سا�سية باحل�صول على الإيرادات من تقدمي خدمات االت�صاالت التي تت�ضمن ر�سوم الإ�شرتاك واملكاملات الهاتفية والر�سائل و�إيرادات
الربط البيني وخدمات البيانات ومبيعات �أجهزة واخلدمات الأخرى ذات ال�صلة .
فيما يلي املعايري املحددة لتحقق الإيرادات املطبقة على العنا�صر الهامة للإيرادات:
الإيرادات من تقدمي اخلدمات:
يتم االعرتاف بالإيراد من ر�سوم اال�شرتاك وا�ستخدام املكاملات الهاتفية والر�سائل واخلدمات الأخرى خالل الفرتة التي يتم فيها تقدمي اخلدمات فعلياً
للم�شرتكني.
الإيرادات ال�صادرة والواردة ( تداخل الإت�صاالت )
يتم الإعرتاف بالإيرادات من تداخل الإت�صاالت عرب ال�شبكة مع م�ؤ�س�سات و�شركات االت�صاالت املحلية والدولية على �أ�سا�س الدقائق الفعلية امل�سجلة
حلركة االت�صاالت خالل فرتة حدوثها.
مبيعات اخلطوط
يتم االعرتاف مببيعات اخلطوط عند تفعيل اخلط والأرقام اخلا�صة يف وقت البيع.
مبيعات بطاقات التعبئة
يتم احت�ساب مبيعات بطاقات التعبئة (الكروت غري املفعلة) ك�إيرادات على �أ�سا�س اال�ستخدام الفعلي لبطاقات التعبئة املباعة .حتت�سب املبيعات املتعلقة
ببطاقات التعبئة و�أر�صدة الوحدات الغري م�ستخدمة ك�إيرادات م�ؤجلة .يتم االعرتاف بالإيرادات امل�ؤجلة املتعلقة ببطاقات التعبئة غري املفعلة ك�إيرادات
عند ا�ستخدامها من قبل العميل �أو عند انتهاء مدة �صالحيتها.
مبيعات الأجهزة
يتم االعرتاف بالإيراد من مبيعات الأجهزة وغريها عندما يتم نقل املخاطر واملزايا الهامة املتعلقة بامللكية �إىل امل�شرتي وهو عادة تاريخ ت�سليم الأجهزة
وقبولها من قبل العميل.
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�إيرادات �أخرى
متثل الإيرادات الأخرى الدخل املحقق من قبل ال�شركة الذي ين�ش�أ من الأن�شطة خارج نطاق تقدمي خدمات االت�صاالت .فيما يلي املكونات الرئي�سية
للإيرادات الأخرى:
�إيرادات الفوائد :
يتم االعرتاف ب�إيرادات الفوائد على �أ�سا�س اال�ستحقاق با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
العائد من الأموال امل�ستثمرة :
يتم �إثبات العائد الناجت عن عمليات الإ�ستثمار يف الودائع و�إذون اخلزينة على ا�سا�س التوزيع الزمني بحيث يتم احل�صول على معدل عائد ثابت على
الأر�صدة الناجتة لتلك املعامالت .
ب) عقود الإيجار
ً
يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار متويلية حينما تنتقل فعليا وب�شكل جوهري كافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية �أ�صل م�ؤجر �إىل امل�ست�أجر .ويتم
ت�صنيف جميع عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلي .
�إن جميع العقود التي ابرمتها ال�شركة هي عقود ايجار ت�شغيلية ويتم حتميل تكاليف الإيجار على �أ�سا�س الق�سط الثابت على الفرتات اخلا�صة بالعقود
على بيان الدخل ال�شامل با�ستثناء عند وجود �أ�سا�س نظامي �آخر يعرب ب�شكل �أف�ضل عن منط الفرتة التي �سيتم فيها ا�ستهالك املنافع االقت�صادية .وتظهر
الإيجارات الطارئة �ضمن الإيجارات الت�شغيلية ويعرتف بها كم�صروف يف الفرتة التي حتدث فيها.
عند احل�صول على حافز للدخول يف عقد �إيجار ت�شغيلي يتم االعرتاف بهذا احلافز �ضمن االلتزامات .يتم االعرتاف ب�إجمايل احلوافز كتخفي�ض
مل�صروف الإيجار على �أ�سا�س الق�سط الثابت با�ستثناء عند وجود �أ�سا�س نظامي �آخر يعرب ب�شكل �أف�ضل عن منط الفرتة التي �سيتم فيها ا�ستهالك املنافع
االقت�صادية .
ج ) �ضريبة الدخل
تتمثل �ضريبة الدخل �سوا ًء كانت م�سجلة ك�أ�صل �أو كالتزام بااللتزامات واملطالبات من اجلهات احلكومية واخلا�صة بال�سنة احلالية �أو الفرتة ال�سابقة
والتي مل تدفع حتى تاريخ املركز املايل .
تقوم ال�شركة باحت�ساب خم�ص�ص ل�ضريبة الدخل عن الأرباح املكت�سبة من عملياتها كل �سنة ا�ستناداً لقانون �ضرائب الدخل املعمول به يف اجلمهورية
اليمنية .ت�شتمل �ضريبة الدخل عن ال�سنة على ال�ضرائب احلالية ويتم االعرتاف ب�ضريبة الدخل على �أرباح ال�سنة �ضمن بيان الدخل� .إن ال�ضرائب
احلالية هي ال�ضرائب املتوقع دفعها على الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة خالل ال�سنة با�ستخدام املعدالت ال�ضريبية ال�سارية �أو التي يتم تفعيلها ب�شكل
جوهري يف تاريخ املركز املايل .
د) م�ساهمات الت�أمينات االجتماعية
تقوم ال�شركة وموظفيها بامل�ساهمة يف الت�أمينات االجتماعية وفقاً لقانون الت�أمينات واملعا�شات رقم ( )25ل�سنة 1991م.
هـ )املمتلكات  ،الآالت واملعدات
الإعرتاف والقيا�س
ً
تظهر املمتلكات والآالت واملعدات يف ال�سجالت املحا�سبية بتكلفتها التاريخية خم�صوما منها جممع الإهالك املرتاكم و�أي خ�سارة ناجمة عن الإنخفا�ض
يف قيمتها  .وتت�ضمن التكلفة �سعر ال�شراء بالإ�ضافة �إىل التكاليف املبا�شرة الالزمة لكي يكون الأ�صل جاهزاً لال�ستخدام للغر�ض الذي مت �شراءه من
�أجله .وتتم ر�سملة م�شرتيات الربجميات �ضمن املمتلكات واملعدات التي تكون جزء مكمال من عمل املعدات.
ً
تظهر الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ املعدة لغر�ض تقدمي اخلدمات �أو �أغرا�ض �إدارية بتكلفتها التاريخية خم�صوما منها �أية خ�سارة حمققة
للإنخفا�ض يف قيمتها  ،وتت�ضمن التكلفة الأتعاب املهنية وتكاليف التمويل املر�سملة املرتبطة ب�شراء �أو �إن�شاء موجودات م�ؤهلة وفقاً لل�سيا�سات املحا�سبية
املتبعة من قبل ال�شركة .وعند انتهاء العمل بها وتكون جاهزة لال�ستخدام الت�شغيلي يتم حتويلها �إىل بند املمتلكات والآالت واملعدات املنا�سب� .إن �إهالك
تلك املوجودات يتم بنف�س �أ�سا�س �إهالك املوجودات الأخرى وذلك عندما تكون تلك املوجودات جاهزة لال�ستخدام يف الأغرا�ض املحددة لها.
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النفقات
تتم ر�سملة النفقات املتكبدة لإ�ستبدال �أحد مكوناتاملمتلكات والآالت واملعدات املحت�سبة ب�صورة منف�صلة وت�شطب القيمة الدفرتية للجزء امل�ستبدل .تر�سمل
النفقات الالحقة الأخرى فقط عندما ت�ؤدي �إىل زيادة املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية من املمتلكات والآالت واملعدات .يتم الإعرتاف بجميع النفقات الأخرى
�ضمن بيان الدخل ال�شامل عند تكبدها.
الإهالك
يحت�سب الإهالك ل�شطب تكلفة املمتلكات والآالت واملعدات (بخالف الأرا�ضي و�أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ) وذلك ب�أق�ساط مت�ساوية على مدى عمرها
الإنتاجي املقدر با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت جلميع املمتلكات والآالت واملعدات .يف نهاية كل فرتة مالية  ،يتم مراجعة العمر الإنتاجي املقدر  ،وطرق
اال�ستهالك مع الأخذ باحل�سبان �أي تغري يف التقدير املحا�سبي.
ت�ستهلك املوجودات التي تندرج حتت �إطار الإيجار التمويلي على �أ�سا�س عمرها الإنتاجي بنف�س �أ�سا�س ا�ستهالك املوجودات اململوكة �أو مدة العقد الإيجاري
�أيهما �أقل.
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة الحت�ساب ا�ستهالك املمتلكات والآالت واملعدات :
العمر الإنتاجي
بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
� 20سنة
• مباين الإدارة
• حت�سينات على مباين م�ست�أجرة
� 4سنوات
• املعدات والأجهزة
� 4-2سنوات
� 4سنوات
• و�سائل النقل
� 4-2سنوات
• الأثاث واملعدات املكتبية
� 4سنوات
			
• اللوحات الإعالنية
التغري يف التقدير املحا�سبي
بنا ًء على قرار جمل�س الإدارة رقم ( )3يف اجتماعه الأول املنعقد يف  17يناير 2017م والذي ن�ص على املوافقة على مقرتح تغيري معدالت الإهالك
املحا�سبية ابتدا ًء من  1يناير 2016م  ،لكي تتنا�سب مع خ�صو�صية �أعمال ال�شركة وكذا تتوافق مع معدالت الإهالك ال�ضريبية واملحددة يف قانون �ضرائب
الدخل رقم ( )17ل�سنة 2010م والئحته التنفيذية  ،وتعتقد الإدارة ب�أن هذا التغيري يعرب ب�صورة �أو�ضح عن الأعمار الإنتاجية لأ�صول ال�شركة  ،وفيما
يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة الحت�ساب ا�ستهالك املمتلكات والآالت واملعدات :
العمر الإنتاجي اجلديد
		
العمر الإنتاجي القدمي
بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
� 20سنة
			
� 20سنة
• مباين الإدارة
• حت�سينات على مباين م�ست�أجرة
� 4سنوات
			
� 20-10سنة
� 4-2سنوات
			
� 7-5سنوات
• املعدات والأجهزة
� 4سنوات
			
� 5سنوات
• و�سائل النقل
� 4-2سنوات
		
�10-4سنوات
• الأثاث واملعدات املكتبية
� 4سنوات
			
� 4سنوات
			
• اللوحات الإعالنية
�إن �أثر هذا التغيري يف التقدير املحا�سبي على ال�سنة ال�سابقة (ابتدا ًء من  1يناير 2016م) يتمثل يف زيادة الإهالك املرتاكم وم�صروف الإهالك تقريباً
مببلغ وقدره  5مليار ريال ميني وبالتايل تخفي�ض �صايف ربح ال�سنة ال�سابقة بنف�س املبلغ حيث من ال�صعب التو�صل �إىل ت�أثري هذا التغيري بدقة ب�سبب
العدد الكبري ملفردات وبنود املمتلكات والآالت واملعدات.
�إنخفا�ض قيمة املوجودات املمتلكات والآالت واملعدات
تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات لتحديد الإنخفا�ض عندما تن�ش�أ �أحداث �أو يحدث تغريات يف الظروف يحتمل معها عدم �إ�سرتداد
القيمة الدفرتية .يف حالة وجود م�ؤ�شر كهذا وعندما تكون القيمة الدفرتية �أعلى من القيمة القابلة للإ�سرتداد يتم تخفي�ض املوجودات �إىل القيمة القابلة
للإ�سرتداد ،وهي قيمتها العادلة مطروحا منها تكاليف البيع �أو قيمتها قيد الإ�ستخدام� ،أيهما �أعلى.
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�إلغاء الإعرتاف
يتم �إلغاء �إدراج بند املمتلكات والآالت واملعدات عند اال�ستبعاد �أو عندما ال يتوقع ن�شوء منافع اقت�صادية من ا�ستمرار �إ�ستخدام املوجودات .يتم �إظهار الأرباح
�أو اخل�سائر الناجتة عن ا�ستبعاد الأ�صل �أو اال�ستغناء عنه والتي تتمثل يف الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل وعوائد البيع وتدرج يف بيان الدخل ال�شامل
�ضمن الإيرادات الأخرى.
و) ال�شهرة
الإعرتاف الأويل
متثل ال�شهرة التكلفة الزائدة للإ�ستحواذ عن القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحددة لل�شركة امل�ستثمر بها يف تاريخ �إندماج الأعمال والتي مل يتم
تخ�صي�صها لأي من املوجودات .يتم قيا�س ال�شهرة مبدئياً ب�سعر التكلفة .
�إنخفا�ض ال�شهرة
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 �إنخفا�ض  ،وترى الإدارة عدم وجود م�ؤ�شرات لإنخفا�ض ال�شهرة يف تاريخ
املركز املايل بالنظر �إىل منو دخل ال�شركة.
ز) املخزون
يظهر املخزون على �أ�سا�س �سعر التكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق �أيهما �أقل .يتم احت�ساب التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.
تتكون التكلفة من ثمن ال�شراء �إ�ضافة �إىل امل�صاريف غري املبا�شرة التي تكبدتها ال�شركة يف �سبيل الو�صول باملخزون �إىل �شكله ومكانه احلايل .ميثل �صايف
القيمة القابلة للتحقق ال�سعر التقديري للبيع مطروحاً منه التكاليف املتكبدة يف الت�سويق والبيع والتوزيع.
ح) الأدوات املالية
ً
يتم الإعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية يف املركز املايل عندما ت�صبح ال�شركة طرفا يف �آلية تعاقدات ادوات مالية والتي قد تن�ش�أ مع الغري وتنق�سم
الأدوات املالية اىل موجودات ومطلوبات مالية و�أدوات ملكية  .ويو�ضح فيما يلي ت�صنيف الأدوات املالية و�أ�س�س القيا�س املتعلقة بها .
 .1املوجودات املالية
يتم االعرتاف �أو عدم االعرتاف باملوجودات املالية يف تاريخ املعاملة التجارية  ،وذلك عند �شراء �أو بيع املوجودات والذي ين�ص �شروط عقد البيع �أو ال�شراء
على ت�سليمها وفقاً جلدول زمني حمدد من قبل �سوق مايل .يتم قيا�س املوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة م�ضافاً �إليها تكاليف املعاملة  ،فيما عدا
املوجودات املالية امل�صنفة كا�ستثمارات مالية بالقيم العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر والتي تقيم مبدئياً بالقيمة العادلة (�إن وجدت).
يتم الحقاً قيا�س جميع املوجودات املالية التي مت االعرتاف بها م�سبقاً بالتكلفة املخف�ضة �أو قيمتها العادلة اعتماداً على ت�صنيف املوجودات املالية .
ت�صنيف املوجودات املالية
يتم ت�صنيف املوجودات املالية ك�أدوات ملكية غري م�شتقة وتتوافق مع تعريف امللكية من قبل امل�صدر  ،با�ستثناء بع�ض الأدوات املالية غري امل�شتقة
واملعرو�ضة كملكية من قبل امل�صدر .جميع الأدوات املالية غري امل�شتقة الأخرى ت�صنف �أدوات مديونية .وي�صف معيار املحا�سبة الدويل رقم ()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�شرتي على وجه �أ�سا�سي لغر�ض البيع �أو �إعادة ال�شراء على املدى القريب � ،أي �أنه موجودات لغر�ض املتاجرة
�أو �أنها م�شتقات مالية  ،وتدرج جميع التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املقيمة بالقيمة العادلة عرب الأرباح واخل�سائر يف بيان الدخل ال�شامل عند
تكبدها .ويف ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذا الفئة.
• القرو�ض واملدينون :
القرو�ض واملدينون موجودات مالية غري م�شتقة بفرتات �سداد ثابتة �أو قابلة للتحديد وال توجد لها �أ�سعار يف �سوق ن�شط  ،لذلك ال ميكن �أن ت�صنف 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 يف القيمة �أو
عدم التح�صيل  ،وتدرج هذه املوجودات يف البيانات املالية ب�سعر التكلفة خم�صوماً 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 النقد والنقد املعادل واملدينون والأر�صدة املدينة الأخرى �ضمن هذه الفئة:
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 النقدية والنقد املعادليتكون النقد والنقد املعادل من النقدية يف ال�صندوق و�أر�صدة احل�سابات حتت الطلب لدى البنوك و�أية ا�ستثمارات ت�ستحق خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة
�أ�شهر من تاريخ الإيداع والتي تعترب ذات �سيولة عالية قابلة للتحويل �إىل نقد معلوم القيمة وغري خا�ضعة ملخاطر التغري يف القيمة (�أذون اخلزانة
والودائع حتت الطلب) خمف�ضاً منها ال�سحوبات على املك�شوف امل�ؤقتة وبدون عقود ت�سهيل �إئتمانية وال�شيكات ال�صادرة والغري مقدمة للبنك لل�صرف.
املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرىً
يظهر املدينون التجاريون بالتكلفة (املبلغ الأ�صلي للفاتورة ) ناق�صا املخ�ص�صات املجنبة لقاء �أي مبالغ غري حم�صلة .ويتم تقدير الديون امل�شكوك يف
حت�صيلها عندما ال يكون حت�صيلها حمتم ً
ال ويتم �شطب الديون الرديئة عند الت�أكد من عدم حت�صيلها.
• املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق :
تعترب 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 �ضمن هذه الفئة :
 ا�ستثمارات ق�صرية الأجلتتمثل اال�ستثمارات ق�صرية الأجل يف الودائع لدى البنوك واال�ستثمارات ق�صرية الأجل الأخرى عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد ثالثة �أ�شهر وقبل
م�ضي �سنة من تاريخ ال�شراء .
• املوجودات املالية املتوفرة للبيع :
تعترب موجودات مالية غري م�شتقة ت�صنف على �أنها متوفرة للبيع عند االعرتاف الأويل بها �أو �أنها مل ت�صنف �ضمن �أي من الفئات الثالثة ال�سابقة ،
وتدرج هذه املوجودات يف البيانات املالية بقيمتها العادلة ويتم االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع مبا�شرة يف بيان
الدخل ال�شامل �إىل �أن يتم بيعها �أو تنخف�ض قيمتها  ،وحينئذ يتم �إدراج �أية �أرباح �أو خ�سائر جممعة �سبق االعرتاف بها �ضمن حقوق امللكية  ،يف بيان
الدخل ال�شامل .ويف ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذه الفئة.
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
يتم بتاريخ كل تقرير مايل تقييم املوجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطف�أة للتعرف على م�ؤ�شرات انخفا�ض القيمة .تنخف�ض قيمة املوجودات املالية �إذا كان
هناك دليل مو�ضوعي على �أنه نتيجة حلدث �أو �أكرث من حدث بعد الإدراج الأويل للموجودات ت�أثرت التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للموجودات.
�إن بع�ض فئات املوجودات املالية مثل املدينون التجاريون ال يتم خف�ض قيمتها ب�شكل فردي بل يتم فح�صها النخفا�ض القيمة ب�شكل �إجمايل .يتمثل
الدليل املو�ضوعي النخفا�ض قيمة املدينون التجاريون باخلربة ال�سابقة لل�شركة يف حت�صيلها  ،الزيادة يف عدد الدفعات امل�ستحقة والتي يكون
ا�ستحقاقها بني  60-30يوماً �إ�ضافة �إىل التغريات امللحوظة يف ظروف االقت�صاد الوطني والتي لها عالقة طردية مع تع�سر �سداد املديونية.
بالن�سبة للموجودات املتبقية بالتكلفة املطف�أة يقا�س مبلغ اخل�سارة على �أنه الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية
امل�ستقبلية خمف�ضة وفقاً ملعدالت العائد ال�سائدة يف ال�سوق للموجودات املالية املماثلة  ،وال يتم عك�س هذه اخل�سائر يف االنخفا�ض يف الفرتات الالحقة.
�إلغاء �إدراج املوجودات املالية
تقوم ال�شركة ب�إلغاء �إدراج �أحد املوجودات املالية فقط عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك املوجودات املالية �أو عند حتويلها وبالتايل
جميع املكا�سب واملخاطر املتعلقة بتحويل ملكية املوجودات املالية �إىل طرف �آخر� .إذا مل تقم ال�شركة بتحويل تلك املوجودات ب�شكل كامل �أو مل تقم بتحويل
جميع املكا�سب واملخاطر املتعلقة مبلكيتها وا�ستمرت بال�سيطرة عليها ف�أن ال�شركة تقوم باالعرتاف مب�صاحلها امل�ستبقاة يف املوجود املايل بالإ�ضافة �إىل
االلتزامات ذات ال�صلة املتوجب عليها �سدادها.
يقا�س �إلغاء �أحد املوجودات املالية املثبت بالتكلفة املطف�أة على �أنه الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل و�إجمايل املتح�صالت املدينة بالإ�ضافة �إىل املدينون
التجاريون وتدرج يف بيان الدخل ال�شامل.
 .2املطلوبات املالية
يتم االعرتاف �أو عدم االعرتاف باملطلوبات املالية يف تاريخ املعاملة التجارية  ،وذلك عند �شراء �أو بيع املطلوبات والذي ين�ص �شروط عقد البيع �أو ال�شراء
على ت�سليمها وفقاً جلدول زمني حمدد من قبل �سوق مايل .يتم قيا�س املطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة م�ضافاً �إليها تكاليف املعاملة.
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يتم لآحقاً قيا�س جميع املطلوبات املالية التي مت االعرتاف بها م�سبقاً بالتكلفة املخف�ضة �أو قيمتها العادلة اعتماداً على ت�صنيف املطلوبات املالية.
ت�صنيف املطلوبات املالية
يتم ت�صنيف املطلوبات املالية �إما كمطلوبات مالية من خالل الأرباح �أو اخل�سائر �أو كمطلوبات مالية �أخرى .وي�صف معيار املحا�سبة الدويل رقم ()39
الت�صنيفات املختلفة للمطلوبات املالية يف واحدة من الفئتني التالتني :
• املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر :
يتم ت�صنيف املطلوبات املالية من خالل تقييمها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر عندما يتم االحتفاظ بها من �أجل املتاجرة بها � ،أو يتم
ت�صنيفها عند اقتناءها كمطلوبات يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر� .إن املطلوبات املالية التي يحتفظ بها بغر�ض املتاجرة يجب
�أن حتقق �أحد ال�شروط التالية :
 �أنها حدثت �أ�سا�ساً بغر�ض �إعادة �شرائها يف امل�ستقبل القريب �أو �إذا كانت املطلوبات املالية حمتفظ بها �ضمن حمفظة املتاجرة اخلا�صة بال�شركة والتي تديرها بطريقة ت�ضمن الربح ال�سريع واملتكرر على مدىفرتات متقاربة �أو
 �أن تكون من �ضمن امل�شتقات املالية والتي مل ت�صنف ك�أداة من �أدوات التحوط املايل. يتم ت�صنيف املطلوبات املالية والتي مل يتم االحتفاظ بها بغر�ض املتاجرة كمطلوبات تقيم بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر عنداالعرتاف املبدئي ويف حال حتقق احد ال�شروط التالية :
 �إذا كان الت�صنيف �سوف ي�ؤدي �إىل �إلغاء �أو تخفي�ض عملية القيا�س للمطلوبات املالية � ،أو �سوف ي�ؤدي �إىل االعرتاف غري امللتزم مببد�أ الثبات �أو �إذا كانت املطلوبات املالية متثل بنداً من بنود املوجودات �أو املطلوبات املالية لل�شركة �أو كليهما معاً  ،والذي يتم قيا�س �أدائها وتقييمها بالقيمة العادلةوبنا ًء على �سيا�سات �إدارة املخاطر املوثقة �أو با�ستخدام ا�سرتاتيجيات اال�ستثمار اخلا�صة بال�شركة.
 �إذا كانت املطلوبات املالية متثل جز ًء من عقد مايل يحتوي على احد �أو عدد من امل�شتقات املالية � ،شريطة �أن يتوافق مع متطلبات معيار املحا�سبة الدويلرقم ( )39والذي ين�ص على �أن يتم ت�صنيف العقد كام ً
ال (�أ�صول �أو مطلوبات) كبند يتم تقييمه بالقيمة العادلة من خالل ح�ساب الأرباح واخل�سائر.
 يتم �إثبات املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر مع �إثبات ناجت التقييم يف ح�ساب الأرباح واخل�سائر  ،ويف ال�سنة املالية املنتهيةيف  31دي�سمرب 2017م مل يكن لدى ال�شركة �أية مطلوبات مالية م�صنفة يف هذه الفئة.
• املطلوبات املالية الأخرى :
يتم القيا�س املبدئي للمطلوبات الأخرى بالقيمة العادلة خم�صوماً منها تكاليف املعاملة املالية.
يتم القيا�س الالحق للمطلوبات املالية بالتكلفة املطف�أة وبا�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .وتتمثل طريقة الفائدة الفعلية يف احت�ساب التكلفة املطف�أة
للمطلوبات املالية وتخ�صي�ص م�صاريف الفوائد على الفرتة الزمنية املحددة .يتم ا�ستخدام معدل �سعر الفائدة يف خ�صم املدفوعات امل�ستقبلية املتوقع
دفعها خالل عمر املطلوبات املالية �أو على مدى فرتات م�ستقبلية يف حال ما كانت منا�سبة.
ال يتم �إعادة قيا�س البنود امل�صنفة �ضمن هذه الفئة الن االلتزام يكون عادة معروفاً بدرجة عالية من اليقني ويكون �سداد املبالغ يف فرتات ق�صرية الأجل.
وب�صورة عامة ي�صنف الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى �ضمن هذه الفئة:
 الدائنون التجاريونيتم الإعرتاف بالدائنون التجاريون مقابل املبالغ التي يجب �أن تدفع يف امل�ستقبل لقاء الب�ضاعة واخلدمات امل�ستلمة � ،أكانت رفعت فيها فواتري من مورد
الب�ضاعة �أو مقدم اخلدمة �أم ال  ،ويتم �سداد املبالغ امل�ستحقة للدائنني بح�سب �شروط الدفع املتفق عليها.
 الذمم الدائنة والأر�صدة الدائنة الأخرىيتم قيد املبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل لقاء الب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة التي ح�صلت عليها ال�شركة �سوا ًء مت املطالبة بها من اجلهة املوردة �أم ال.
�إلغاء �إدراج املطلوبات املالية
تقوم ال�شركة ب�إلغاء املطلوبات املالية فقط عندما يتم التخلي عنها �أو �إلغائها �أو انتهاء �صالحيتها �أو �سدادها .تدرج الفروقات الناجتة بني القيمة
الدفرتية للمطلوب املايل امللغي �إدراجه وبني جمموع االعتبارات املدفوعة والدائنني (مبا يف ذلك ت�ضمني �أي موجودات غري نقدية حمولة �أو مطلوبات
مقدرة) �ضمن بيان الدخل ال�شامل.
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� .3أدوات حقوق امللكية
�إن ادوات حقوق امللكية هي عقود تظهر ح�ص�ص متبقية يف موجودات ال�شركة بعد طرح جميع مطلوباتها  ،ويتم ت�سجيل �أدوات حقوق امللكية بقيمة املبالغ
امل�ستلمة مطروحاً منها م�صاريف الإ�صدار املبا�شرة .
 توزيعات الأرباح املقرتحةيتم الإعرتاف بالأرباح املقرتح توزيعها على م�ساهمي ال�شركة كمطلوبات وتخ�صم من حقوق امللكية عندما يتم امل�صادقة عليها من قبل اجلمعية العمومية
لل�شركة .يعالج توزيع الأرباح لل�سنة الذي متت املوافقة عليه بعد تاريخ البيانات املالية احلالية ك�أنه من الأحداث التي وقعت بعد تاريخ البيانات املالية.
ط)املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
ً
تقوم ال�شركة يف معامالتها االعتيادية بالتعامل مع �أطراف �أخرى تقع �ضمن الأطراف ذات العالقة وفقا لأحكام معيار املحا�سبة الدويل رقم ()24
حيث 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.
ي) الزكاة
يتم دفع فري�ضة الزكاة ال�شرعية وفقاً لقانون الزكاة رقم ( )2ل�سنة 1999م.
ك)املخ�ص�صات
يتم تكوين املخ�ص�صات املنا�سبة عند وجود التزام حايل (ق�ضائي �أو �ضمني) على ال�شركة ناجت عن �أحداث �سابقة  ،ومن املحتمل جداً �أن توجد مطالبات
من الغري جتاه ال�شركة ل�سداد تلك االلتزامات بالإ�ضافة �إىل وجود تقدير معقول ملبلغ االلتزام ميكن التحقق منه ب�شكل م�ستقل.
يتم ت�سجيل تلك املخ�ص�صات وفقاً لأف�ضل تقديرات تقوم بها الإدارة واملتوقعة لدفع و�سداد تلك املطلوبات كما يف تاريخ بيان املركز املايل  ،والقيام بالأخذ
يف االعتبار املخاطر وحاالت عدم الت�أكد املتعلقة باحت�ساب تلك املخ�ص�صات .عند قيا�س املخ�ص�صات با�ستخدام طريقة التدفقات النقدية املتوقعة لدفع
االلتزام احلايل ف�إن القيمة املرحلة تتمثل بالقيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.
يف احلاالت التي من املتوقع �أن يتم ا�سرتداد جميع �أو بع�ض التدفقات النقدية اخلارجة ملنافع اقت�صادية عن التزام معني من طرف ثالث  ،يتم ت�سجيلها
كذمم مدينة �ضمن بند املوجودات  ،ويتم ذلك عندما تتوفر الثقة ب�إمكانية ا�ستعا�ضة هذه النفقات والقدرة على قيا�س هذه الذمم بثقة.
ل) االلتزامات املحتملة
املطلوبات املحتملة هي االلتزامات املالية التي تن�ش�أ من �أحداث ما�ضية والتي ال يحتمل �أن ينتج عنها تدفق للمنافع االقت�صادية �أو التي ال ميكن قيا�س
مبلغ االلتزام ب�شكل موثوق.
م) املعامالت بالعملة الأجنبية
مت�سك ح�سابات ال�شركة بالريال اليمني ( العملة الوظيفية لل�شركة ) وتثبت املعامالت بالعمالت الأخرى خالل ال�سنة املالية على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف
املعلنة وفقاً لن�شرة البنك املركزي اليمني يف تاريخ تنفيذ املعاملة  ،ويتم ترجمة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية يف نهاية
ال�سنة املالية على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف املعتمدة من قبل البنك املركزي يف ذلك التاريخ  ،وتثبت الفروق الناجتة يف بيان الدخل ال�شامل .
 .5التقديرات والإجتهادات املحا�سبية الهامة
عند تطبيق �سيا�سات ال�شركة املحا�سبية  ،املبينة يف الإي�ضاح رقم ( )4يجب على الإدارة �إعداد تقديرات وافرتا�ضات حول القيمة الدفرتية للموجودات
واملطلوبات املالية .هذه التقديرات مبنية على افرتا�ضات تت�ضمن العديد من العوامل التي تختلف درجة الت�أكد منها  ،وي�ؤدي اختالف النتائج الفعلية
عن تقديرات الإدارة �إىل تغريات يف االلتزامات امل�ستقبلية املقدرة.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ب�صفة م�ستمرة .تتم مراجعة التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي متت فيها مراجعة التقديرات �إذا كانت املراجعة
ت�ؤثر على تلك الفرتة فقط �أو فرتة املراجعة وفرتات م�ستقبلية �إذا كانت املراجعة ت�ؤثر على ك ً
ال من الفرتة احلالية والفرتات امل�ستقبلية.
التقديرات الهامة عند تطبيق التقديرات غري امل�ؤكدة
يتم فيما يلي بحث االفرتا�ضات الرئي�سية امل�ستخدمة يف تقدير الأمور غري امل�ؤكدة امل�ستقبلية بتاريخ بيان املركز املايل .تنتج عن هذه الأمور غري امل�ؤكدة
خماطر هامة قد ين�ش�أ عنها تعديالت جوهرية للمبالغ الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل الفرتة املالية الالحقة :
الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآالت واملعدات
ً
يتم احت�ساب الإهالك لتنزيل تكلفة املوجودات على �أ�سا�س العمر الإنتاجي املقدر .يتم احت�ساب العمر الإنتاجي املقدر وفقا لتقييم الإدارة بنا ًء على عدة
عوامل منها الدورات الت�شغيلية وبرامج ال�صيانة والت�آكل والتلف الطبيعيني وذلك با�ستخدام �أف�ضل التقديرات.
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الإنخفا�ض يف قيمة املخزون
يتم احت�ساب خم�ص�ص الإنخفا�ض يف قيمة املخزون منخف�ض القيمة �أو بطئ احلركة بنا ًء على تقديرات الإدارة لعدة عوامل منها عدم �إمكانية اال�ستفادة
منه وبرامج ال�صيانة والت�آكل والتلف الطبيعيني وذلك با�ستخدام �أف�ضل التقديرات.
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان
يرتبط حتديد �إمكانية حت�صيل املديونيات من العمالء من عدمه مبعرفة ما �إذا كان يوجد دليل مو�ضوعي لعدم �إمكانية التح�صيل  ،يتم �شطب الديون
الرديئة بعد حتديدها ك ً
ال على حده .بالإ�ضافة �إىل ذلك يجري تقييم �إجمايل للمدينني التجاريني لفح�ص االنخفا�ض والذي يتطلب اتخاذ قرار مهم.
�ضريبة الدخل املقدرة
تقوم ال�شركة بتاريخ املركز املايل مبراجعة �ضريبة الدخل املقدرة عن �أرباح العام .عند حتديد ال�ضرائب يتم الأخذ بعني الإعتبار القوانني والأحكام
املطبقة يف اجلمهورية اليمنية فيما يتعلق ب�ضريبة الدخل  .وتعترب �إدارة ال�شركة �أن خم�ص�ص ال�ضرائب املقدر الذي يتم تكوينه لل�شركة قبل توزيع
الربح مبثابة تقدير معقول للمطلوبات ال�ضريبية املحتملة بعد �أخذ القوانني ال�سارية واخلربة ال�سابقة يف الإعتبار.
مبد�أ اال�ستمرارية
قامت الإدارة بتقييم مقدرة ال�شركة على اال�ستمرارية يف �أعمالها واقتنعت ب�أن ال�شركة متلك م�صادر جتعلها قادرة على اال�ستمرارية يف �أعمالها امل�ستقبلية
 ،بالإ�ضافة �إىل ذلك �إن �إدارة ال�شركة لي�ست على علم ب�أية �أمور تثري ال�شك على مقدرة ال�شركة لال�ستمرارية يف �أن�شطتها .وعليه تقوم الإدارة ب�إعداد
البيانات املالية على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية .
 .6املمتلكات والآالت واملعدات
يت�ألف هذا البند مما يلي :
تحسينات على
أراضي
مباني مستأجرة
الف ريال يمني الف ريال يمني الف ريال يمني
معدات وأجهزة

التكلفة
كما يف  1يناير 2016
52,408,685 4,202,722 2,005,261
�إ�ضافات
1,291,040 229,894
�إ�ستبعادات
()5,110,229( )136,607
كما يف  31دي�سمرب 48,589,496 4,296,009 2,005,261 2016
�إ�ضافات
2,720,489 251,672
21,650
�إ�ستبعادات
()1,307,670( )62,588
كما يف  31دي�سمرب 50,002,315 4,485,093 2,026,911 2017
الإهالك املرتاكم
كما يف  1يناير 2016
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات

كما يف  31دي�سمرب 2016

�إ�ضافات
�إ�ستبعادات

كما يف  31دي�سمرب 2017

40,178,663
9,448,424
()4,907,080
44,720,007

-

2,570,702
232,004
()104,552
2,698,154

-

2,972,133 1,283,977
()1,389,035( )61,078
46,303,105 3,921,053

أثاث ومعدات
وسائل نقل
مكتبية
الف ريال يمني الف ريال يمني الف ريال يمني الف ريال يمني
لوحات إعالنية

167,771
260

948,162
116,007
()11,410
1,052,759

18,117

-

99,817
()9,282
1,143,294

3,093,628
()1,397,657( )18,117
57,825,644

-

168,031

168,031

18,117

اإلجمالي

-

115,414
32,369

682,025
166,832
()9,044
839,813

18,116

14,836

129,462
()8,663
960,612

4,400,408
()1,476,892( )18,116
51,347,389

-

147,783

-

162,619

18,116

59,750,718
1,637,201
()5,258,246
56,129,673

-

43,564,920
9,879,629
()5,020,676
48,423,873

�صايف القيمة الدفرتية

كما يف  31دي�سمرب 3,699,210 564,040 2,026,911 2017
كما يف  31دي�سمرب 3,869,489 1,597,855 2,005,261 2016

ن�سب الإ�ستهالك امل�ستخدمه
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% 25

% 50 - % 25

5,412
20,248
% 25

182,682
212,946

%50-%25

-

1

% 25

6,478,255
7,705,800

 يتمثل بند (حت�سينات على مباين م�ست�أجرة) يف غرف م�صنعة و�أبراج �صغرية مبنية على ا�سطح مباين املواطنني وغرف بناء و�أعمال مدنية �أخرى يفمواقع م�ست�أجرة من املواطنني وامل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وجهات �أخرى.
تت�ضمن تكاليف الأ�صول الثابتة بع�ض م�صاريف التدريب املدرجة �ضمن تكاليف العقود املوقعة ل�شراء وتركيب هذه الأ�صول.
الإ�ضافات خالل عام 2017م
 يتمثل اجلزء الأكرب من قيمة الإ�ضافات يف املعدات والأجهزة خالل العام 2017م يف التايل :* معدات القوى والتكييف وملحقاتها مببلغ وقدره � 857.605ألف ريال ميني.
* نظام الفوترة وملحقاته مببلغ وقدره � 634.180ألف ريال ميني.
* معدات الرتا�سل وملحقاتها مببلغ وقدره � 100.995ألف ريال ميني.
* املحطات احلديثة التي دخلت اخلدمة مببلغ وقدره  474.482الف ريال ميني.
 يتمثل اجلزء الأكرب من قيمة الإ�ضافات يف �أثاث ومعدات مكتبية خالل العام 2017م يف التايل :* �أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها مببلغ وقدره � 58.684ألف ريال ميني.
* الآالت وامل�ستلزمات املكتبية وخزائن حديدية مببلغ وقدره � 29.499ألف ريال ميني.
الإ�ضافات خالل عام 2016م
 يتمثل اجلزء الأكرب من قيمة الإ�ضافات يف املعدات والأجهزة خالل العام  2016م يف التايل :* املحطات احلديثة التي دخلت اخلدمة مببلغ وقدره  397.593الف ريال ميني.
* معدات القوى والتكييف وملحقاتها مببلغ وقدره  767.701الف ريال ميني.
الإ�ستبعادات خالل عام 2017
 تتمثل اال�ستبعادات الظاهرة لعام 2017م يف التايل :* قيمة �أنظمة الرقابة على ال�شبكة مببلغ وقدره � 1.183.996ألف ريال ميني.
* قيمة تركيبات ديكور مببلغ وقدره � 5.808ألف ريال ميني.
* قيمة لوحات �إعالنية مببلغ وقدره � 18.117ألف ريال ميني.
* قيمة �أ�صول ثابتة �أخرى مببلغ وقدره � 189.736ألف ريال ميني.
الإ�ستبعادات خالل عام 2016
 تتمثل اال�ستبعادات الظاهرة لعام 2016م يف التايل :* قيمة �أ�صول مدمرة ب�سبب الأحداث التي متر بها البالد مببلغ وقدره � 755.718ألف ريال ميني.
* قيمة �أ�صول مرجتعة �إىل املخازن ومت ت�صنيفها كتالف مببلغ وقدره � 3.823.119ألف ريال ميني.
* قيمة �أ�صول ثابتة �أخرى ب�إجمايل مبلغ وقدره � 679.409ألف ريال ميني.
� .7أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
يتمثل بند �أعمال را�سمالية قيد التنفيذ يف تكلفة الأعمال واملعدات والتجهيزات حتت الإن�شاء والتي ال تدرج �ضمن املمتلكات والآالت واملعدات �إال بعد
دخولها اخلدمة ويت�ألف هذا البند مما يلي :

م�شاريع الآالت والتجهيزات واملعدات
م�شاريع �إنفاق �إ�ستثماري
حت�سينات على مباين م�ست�أجرة
م�شاريع الأثاث ومعدات مكتبية
املجموع

2017م

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

689,344
2,485,756
71,322
6,536
3,252,958

1,193,870
883,672
53,867
13,981
2,145,390
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 .8ال�شهرة
يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

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

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

7,568,834
7,568,834

7,568,834
7,568,834

 ترى الإدارة �أنه ال توجد م�ؤ�شرات لأي �إنخفا�ض يف ال�شهرة خالل العام 2017م نظراً لقوة مركزها املايل. .9املخزون
يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

بطاقات تعبئة
�شرائح اخلطوط
قطع الغيار واملحروقات وامل�ستلزمات الإدارية
املجموع

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

129,733
203,257
332,990
910,860
1,243,850

175,281
112,556
287,837
548,262
836,099

 .10مدينون جتاريون
�أ .يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

الف ريال يمني

2016م

الف ريال يمني

9,189,197
12,008,097
مدينون جتاريون 10( -ب)
()3,158,286
()3,169,853
خم�ص�ص خ�سائرالإئتمان مدينون جتاريون 10( -ج)
املجموع
6,030,911
8,838,244
ب .يت�ضمن ر�صيد مدينون جتاريون ر�صيد مدينون خا�صة بالهيئة العامة للربيد والتوفريالربيدى ( طرف ذو عالقة ) مببلغ وقدرة 195.108
الف ريال ميني (� 199.683 :2016ألف ريال ميني )

ج .خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان  -مدينون جتاريون
يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

الر�صيد يف 1/1
املكون خالل ال�سنة
امل�ستخدم خالل ال�سنة
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الر�صيد يف 31/12

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

3,158,286
97,245
()85,678
3,169,853

2,989,049
224,608
()55,371
3,158,286

 �إن �شروط التعاقد مع جميع املدينني ت�ستدعي ان ت�سدد املبالغ امل�ستحقة منهم خالل فرتة � 10أيام �إىل  60يوماً من تاريخ الفاتورة. �إن القيمة الدفرتية للمبالغ املبينة �أعاله ت�ساوي تقريباً ب�صورة معقولة القيمة العادلة لها يف تاريخ بيان املركز املايل. .11طرف ذو عالقة
�أ .يت�ألف هذا البند مما يلي :
 .1م�ستحق من طرف ذو عالقة
2017م

امل�ؤ�س�سة العامة للإت�صاالت ال�سلكية واللآ�سلكية
يطرح :
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان  -طرف ذو عالقة (11ب)

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

5,026,689

3,872,677

()83,407
4,943,282

()84,329
3,788,348

 .2م�ستحق لطرف ذو عالقة
2017م

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

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

13,657,006
13,657,006

10,611,775
10,611,775

ب -خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان  -طرف ذو عالقة
يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

الر�صيد يف 1/1
امل�ستخدم خالل ال�سنة
الر�صيد يف 12/31

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

84,329
()922
83,407

84,329
84,329

� .12أر�صدة مدينة �أخرى
�أ .يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

دفعات مقدمة 12( -ب)
�سلف وعهد املوظفني
�إيرادات عوائد بنكية م�ستحقة

�سلف �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مدينون �آخرون
املجموع

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

8,860,535
1,190,423
1,012,333
70,803
8,602
11,142,696

9,363,725
1,419,859
980,886
64,017
30,141
11,858,628
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ب -دفعات مقدمة
يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

دائنون حكوميون وجتاريون متنوعون
�ضرائب م�ستقطعة حتت احل�ساب
ا�ستئجار مواقع املحطات

عهد لدى املوظفني لإجناز الأعمال
ا�ستئجار مباين
خدمات احلرا�سة والأمن
�أخرى
الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة
املجموع

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

6,908,567
1,502,317
187,880
56,302
21,322
20,792
163,355
8,860,535

7,732,179
1,360,824
176,484
51,719
25,355
640
16,524
9,363,725

 يت�ضمن ر�صيد الدائنون احلكوميون والتجاريون املتنوعون دفعات مقدمة مل�صلحة ال�ضرائب عن �ضريبة الأرباح للعام 2017م مببلغ وقدره 6مليار ريال ميني ( 2016م  6 :مليار ريال ميني ).

 يتم االعرتاف بالأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة لكافة الفروقات القابلة لال�سرتداد يف الفرتات امل�ستقبلية.� .13إ�ستثمارات ق�صرية الأجل
�أ -يت�ألف هذا البند مما يلي :

2017م

ا�ستثمارات م�ضاربة يف �صكوك �إ�سالمية (13ب)
ودائع ا�ستثمارية  -بنك الت�ضامن الإ�سالمي (13ج)
ودائع ا�ستثمارية  -لدى بنك كاك الإ�سالمي (13د)

املجموع

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

1,500,000
6,421,942
4,244,720
12,166,662

3,500,000
11,666,245
15,166,245

ب -يف تاريخ  22دي�سمرب 2013م قامت ال�شركة بتوقيع عقد ا�ستثمار طويل الأجل (عقد م�ضاربة مقيدة يف ال�صكوك الإ�سالمية (ن�شرة االكتتاب
للإ�صدار العام الرابع لل�صكوك الإ�سالمية (الإ�صدار الثالث ل�صكوك ال�سلم) ملدة � 5سنوات مع بنك الت�سليف التعاوين والزراعي  -القطاع الإ�سالمي
(كاك الإ�سالمي) ومبوجب هذا العقد يتم ا�ستثمار مبلغ وقدره � 3.000.000ألف ريال ميني بنظر البنك بح�سب ال�شريعة الإ�سالمية ل�صالح
�شركة مين موبايل للهاتف النقال يف البنك املركزي اليمني يف ال�صكوك الإ�سالمية على �أن يتم ا�سرتداد جزء من �أ�صل مبلغ اال�ستثمار خالل
مدة اال�ستثمار كما يف اجلدول التايل  ،وتوزع �صايف الأرباح الناجتة عن عملية امل�ضاربة بن�سبة  %5لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي  -القطاع
الإ�سالمي (كاك الإ�سالمي) و %95ل�شركة مين موبايل للهاتف النقال:
مدة اال�ستثمار
ال�سنة الأوىل
ال�سنة الثانية
ال�سنة الثالثة
ال�سنة الرابعة

ال�سنة اخلام�سة
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تاريخ اال�سرتداد
 22دي�سمرب2014
 22دي�سمرب2015
 22دي�سمرب2016
 22دي�سمرب2017

 22دي�سمرب2018

المسترد من أصل المبلغ المستثمر
الف ريال يمني

750,000
750,000
750,000
750,000

المبلغ المستثمر خالل السنة
الف ريال يمني

3,000,000
3,000,000
2,250,000
1,500,000
750,000

 يف  22دي�سمرب 2015م مت �إعادة جدولة �أق�ساط ال�صكوك من قبل البنك املركزي اليمني حيث مت ت�أجيل الأق�ساط امل�ستحقة خالل العام 2015مللعام املايل 2016م وتقدمي الأق�ساط امل�ستحقة (الق�سط  +العائد) لعام 2018م للعام املايل 2017م :
مدة اال�ستثمار
ال�سنة الأوىل
ال�سنة الثانية
ال�سنة الثالثة
ال�سنة الرابعة

تاريخ اال�سرتداد

المسترد من أصل المبلغ المستثمر بعد إعادة الجدولة
الف ريال يمني

1,500,000
1,500,000

 22دي�سمرب2014
 22دي�سمرب2015
 22دي�سمرب2016
 22دي�سمرب2017

المبلغ المستثمر خالل السنة
الف ريال يمني

3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000

مت اال�سرتداد لآخر دفعة خالل يناير 2018م.
 يف تاريخ � 10أغ�سط�س 2015م قامت ال�شركة بتوقيع عقد ا�ستثمار طويل الأجل (عقد م�ضاربة مقيدة يف ال�صكوك الإ�سالمية) ن�شرة االكتتابللإ�صدار العام الثامن لل�صكوك الإ�سالمية (الإ�صدار الثاين ل�صكوك اال�ست�صناع) ملدة �سنتني مع بنك الت�سليف التعاوين والزراعي  -القطاع الإ�سالمي
(كاك الإ�سالمي) حيث مبوجب هذا العقد يتم ا�ستثمار مبلغ وقدره � 2.000.000ألف ريال ميني بنظر البنك بح�سب ال�شريعة الإ�سالمية ل�صالح
�شركة مين موبايل للهاتف النقال يف البنك املركز اليمني يف ال�صكوك الإ�سالمية على �أن يتم ا�سرتداد �أ�صل مبلغ اال�ستثمار يف نهاية مدة اال�ستثمار كما يف
اجلدول التايل  ،وتوزع �صايف الأرباح الناجتة عن عملية امل�ضاربة بن�سبة  %5لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي  -القطاع الإ�سالمي (كاك الإ�سالمي)
و %95ل�شركة مين موبايل للهاتف النقال :
مدة اال�ستثمار
ال�سنة الأوىل
ال�سنة الثانية

تاريخ اال�سرتداد
 19دي�سمرب2016
 19دي�سمرب2017

المسترد من أصل المبلغ المستثمر
الف ريال يمني

2,000,000

المبلغ المستثمر خالل السنة
الف ريال يمني

2,000,000
2,000,000

ج -قامت ال�شركة با�ستثمار مبلغ وقدره � 11.666.245ألف ريال ميني يف ودائع ا�ستثمارية مطلقة م�ستمرة لعدد (� )18شهادة لدى بنك الت�ضامن
الإ�سالمي الدويل وحت�صل �إيراداتها من تلك الودائع بن�سبة الأرباح التي يحددها البنك نهاية كل عام حيث كانت ن�سبة توزيع الأرباح لعام 2017م
للوادئع امل�ستمرة بن�سبة [ %7.01يف عام  ]%7.08 : 2016وخالل عام 2017م مت ك�سر جزء من الودائع مبقدار (� )5.244.303ألف ريال ميني
[خالل عام � )10.000.000( : 2016ألف ريال ميني] لي�صبح الر�صيد القائم كما يف  31دي�سمرب 2017م مبلغ وقدره � 6.421.942ألف ريال
ميني .وكانت ن�سبة الأرباح للودائع املك�سورة بعد تاريخ ا�ستحقاقها خالل عام 2017م [ % 3.935خالل عام ( ]%3.975 : 2016ح�سب الن�شرة
ال�صادرة عن البنك يف نهاية العام).
د -قامت ال�شركة خالل عام 2017م ب�إ�ستثمار مبلغ وقدره � 4.244.720ألف ريال ميني يف ودائع ا�ستثمارية خم�ص�صة ملدة عام لعدد (� )2شهادة لدى
بنك الت�سليف التعاوين والزراعي  -القطاع الإ�سالمي (كاك الإ�سالمي) وحت�صل �إيراداتها من تلك الودائع بن�سبة الأرباح التي يحددها البنك نهاية كل
عام .
 .14النقد والنقد املعادل
�أ -يت�ألف هذا البند مما يلي :
�أذون اخلزانة والودائع واحل�سابات اجلارية

�أذون اخلزانة
ودائع حتت الطلب 14( -ب)
�شيكات مقبولة الدفع
ح�سابات جارية

�شيكات �صادرة

نقد يف ال�صناديق

نقد يف �صناديق الإيرادات
نقد يف �صناديق امل�صروفات
نقد لدى الربيد 14( -ج)
املجموع

2017م
الف ريال يمني

2016م
الف ريال يمني

88,931,896
47,498,718
2,805
3,069,424

86,960,265
9,185,815
2,247
8,114,118

()4,996,285
134,506,558
58,392
10,592
68,984
76,949
134,652,491

()1,397,511
102,864,934
40,408
68,188
108,596
77,204
103,050,734
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ب -تتمثل الودائع حتت الطلب يف ودائع بنكية ق�صرية الأجل لفرتة ترتاوح ما بني �شهر �إىل ثالثة ا�شهر قابلة للتجديد وحت�صل �إيراداتها من تلك الودائع
بن�سبة الفائدة املحددة م�سبقاً يف �شهادات الودائع بن�سبة .%15
ج -تتمثل النقدية لدى الربيد يف الر�صيد املتبقي يف  31دي�سمرب 2017م من الأرباح املوزعة للم�ساهمني (املواطنني وموظفي االت�صاالت) والتي مل يتم
ا�ستالمها من قبلهم ومازالت لدى الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي.
 .15ر�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 ()86.524.000
�سهم بقيمة �إ�سمية قدرها ( )500ريال ميني لكل �سهم كما هو مو�ضح �أدناه :
فئات امل�ساهمني

ن�سبة الأ�سهم

2017م

عدد األسهم

قيمة األسهم
الف ريال يمني

امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
25,685,122
51,370,244
%59.37
الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات
1,948,010
3,896,020
%4.50
االجتماعية
امل�ؤ�س�سة العامة للتامينات
1,405,110
2,810,220
%3.25
�صندوق التقاعد وال�ضمان االجتماعي بوزارة الدفاع
1,370,261
2,740,522
%3.17
الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
1,233,949
2,467,898
%2.85
�صندوق التقاعد وال�ضمان االجتماعي بوزارة الداخلية
%2.16
936,490
1,872,980
امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اليمنية
%1.16
500,000
1,000,000
ال�شركات وما يف حكمها
%8.60
3,719,650
7,439,301
املواطنني
%12.09
5,230,405
10,460,810
موظفي االت�صاالت
%2.85
1,233,003
2,466,005
املجموع
%100
43,262,000
86,524,000
بلغ �إجمايل الأ�سهم القابلة للتداول واململوكة لفئات (ال�شركات وما يف حكمها واملواطنني وموظفي الإت�صاالت) عدد � 20.366.116سهماً خالل عام
 ، 2017مت تداول عدد (� )54.869سهماً خالل عام 2017م (� 108.998 :2016سهماً)  ،من خالل نق�ص عدد ا�سهم موظفي الإت�صاالت وزيادة

�أ�سهم املوطنني.
 .16احتياطي قانوين
يت�ألف هذا البند مما يلي :

2017م

الر�صيد يف 1/1
املحول من �أرباح ال�سنة
الر�صيد يف 12/31

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

19,811,879
2,808,591
22,620,470

17,470,652
2,341,227
19,811,879

وفقاً لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم ( )22ل�سنة 1997م وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم حتويل  %10من �صايف ربح ال�سنة �إىل
االحتياطي القانوين .ويجوز لل�شركة وقف هذا التحويل ال�سنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوين  %50من را�س املال املدفوع  ،كما يجوز توزيع
االحتياطي القانوين وفقاً للأحكام الواردة يف قانون ال�شركات التجارية.
 .17احتياطي عام
يت�ألف هذا البند مما يلي :
الر�صيد يف 1/1
املحول من �أرباح ال�سنة

الر�صيد يف 12/31
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2017م
الف ريال يمني
18,735,751

2016م
الف ريال يمني
16,394,524

2,808,591
21,544,342

2,341,227
18,735,751

يتم القيام بتحويالت �سنوية �إىل الإحتياطي العام بناء على �إقرتاح جمل�س الإدارة وموافقة اجلمعية العامة العادية بواقع  %10من �صايف ربح ال�سنة.

 .18احتياطي تو�سعات ر�أ�سمالية
يت�ألف هذا البند مما يلي :

الر�صيد يف 1/1

املحول من �أرباح ال�سنة
الر�صيد يف 12/31

2017م

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

9,319,070
9,319,070

-

مت القيام بتكوين احتياطي تو�سعات ر�أ�سمالية من �صايف �أرباح ال�سنة بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة وموافقة اجلمعية العامة العادية.
 .19دائنون جتاريون
�أ -يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

الف ريال يمني

2016م

الف ريال يمني

موردون حمليون (19ب)
2,225,382
4,798,180
موردون خارجيون
2,419,347
1,660,548
املجموع
4,644,729
6,458,728
ب -يت�ضمن ر�صيد موردون حمليون ر�صيد دائن خا�ص بالهيئة العامة للربيد والتوفريالربيدى (طرف ذو عالقة) مببلغ وقدرة  19.806الف ريال
ميني (� 6.821 :2016ألف ريال ميني).

� .20أر�صدة دائنة �أخرى
�أ -يت�ألف هذا البند مما يلي :
ت�أمينات قابلة لال�سرتداد
م�صاريف م�ستحقة الدفع
�ضريبة املبيعات
الر�سوم املحلية

مكاف�أة للإدارة واملوظفني
توزيعات الأرباح امل�ستحقة (20ب)
دائنون �آخرون
املجموع

ب -توزيعات الأرباح امل�ستحقة
نو�ضح حركة توزيعات الأرباح امل�ستحقة خالل العام كما يلي :

الر�صيد يف 1/1

توزيعات الأرباح امل�ستحقة لل�سنة ال�سابقة
املوزع خالل ال�سنة
الر�صيد يف 12/31

2017

الف ريال يمني

1,379,471
1,167,997
588,772
315,290
654,063
6,742,896
2,923,127
13,771,616

2017م

2016

الف ريال يمني

1,360,950
822,120
621,561
267,744
570,495
2,484,171
2,480,258
8,607,299

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

2,484,171
12,978,600
()8,719,875
6,742,896

785,045
12,978,600
()11,279,474
2,484,171

ال توجد �أعباء �ضريبية على الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني.
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 .21املخ�ص�صات
�أ -يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م
الف ريال يمني

2016م
الف ريال يمني

فري�ضة الزكاة ( 21ب)

2,603,146

2,213,976

خم�ص�ص �ضريبة الدخل املقدرة (21ج)

27,989,138

21,605,842

الر�صيد يف 12/31

30,592,284

23,819,818

ب -فري�ضة الزكاة
نو�ضح حركة فري�ضة الزكاة خالل العام كما يلي :
2017م

الر�صيد يف 1/1
املكون خالل ال�سنة
املدفوع واملوزع بنظر ال�شركة خالل ال�سنة
الر�صيد يف 12/31

ج -خم�ص�ص �ضريبة الدخل املقدرة
نو�ضح حركة �ضريبة الدخل املقدرة خالل العام كما يلي :

الر�صيد يف 1/1

املكون خالل ال�سنة
امل�ستخدم خالل ال�سنة
الر�صيد يف 12/31

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

2,213,976
2,603,146
()2,213,976
2,603,146

1,841,184
2,166,794
()1,794,002
2,213,976

2017م

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

21,605,842
27,747,961
()21,364,665
27,989,138

21,945,305
20,935,336
()21,274,799
21,605,842

� .22إيرادات م�ؤجلة
ميثل الإيراد امل�ؤجل يف الإيرادات غري املحققة الناجتة عن اخلدمات التي �سيتم تقدميها يف فرتات م�ستقبلية .حيث يت�ضمن ب�شكل رئي�سي الإيرادات
الناجتة عن كروت و�أر�صدة التعبئة املباعة لوكالء البيع والتوزيع �أو للم�شرتكني والتي مل يتم تعبئتها �أو �إ�ستهالكها حتى  31دي�سمرب 2017م.
�إن الإيرادات امل�ؤجلة املتعلقة بكروت و�أر�صدة التعبئة غري امل�ستعملة يعرتف بها ك�إيرادات عندما يتم ا�ستعمالها من قبل العميل �أو عند �إنتهاء مدة
�صالحيتها .
 .23ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات
يت�ألف هذا البند مما يلي :
�صايف املوجودات (�ألف ريال ميني)
عدد الأ�سهم امل�صدرة (�ألف �سهم)
ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات (ريال ميني)

56

2017م

2016م

121,419,538
86,524
1.403/30

106,483,286
86,524
1.230/68

� .24إيرادات الن�شاط اجلاري
يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

اخلدمات ال�صادرة
اخلدمات الواردة
خط الـ  CDMAالثابت
�إيرادات الر�سائل الدعائية والبنكية
املجموع

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

74,288,367
4,485,843
44,791
64,090
78,883,091

62,856,975
4,430,968
116,391
106,643
67,510,977

 .25املبيعات
يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

مبيعات اخلطوط
�إيرادات خدمات ما بعد البيع والأرقام املميزة
مبيعات �أجهزة الهاتف النقال
املجموع

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

631,993
313,108
2,852
947,953

554,852
238,142
792,994

 .26تكلفة املبيعات
يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

اخلطوط
�أجهزة الهاتف النقال
املجموع

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

777,395
247
777,642

431,766
431,766
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 .27م�صاريف ت�شغيلية
يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

�إيجارات القنوات
ت�شغيل و�صيانة املحطات
ر�سوم الرتاخي�ص
وقود وكهرباء
�إيجارات مواقع املحطات
�أجور حرا�سة املواقع
�إ�صالحات و�صيانة
م�صاريف اعتمادات وتخلي�ص ور�سوم جمركية
�سفر وتنقالت
�إيجارات مواقع ال�سنرتاالت
ات�صاالت وانرتنت
�إيجار و�سائل نقل
املجموع

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

3,606,062
4,707,013
1,153,552
1,066,059
489,281
519,707
256,322
328,236
103,300
64,810
35,942
249,474
12,579,758

3,091,614
3,085,663
705,286
617,385
582,288
428,826
329,023
178,715
79,793
32,202
5,332
205,419
9,341,546

 .28منافع املوظفني وتكاليف ذات �صلة
�أ -يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

رواتب و�أجور وبدالت
مكاف�أة الأرباح للموظفني 28( -ب)
مكاف�آت ت�شجيعية و�إكرامية رم�ضان والعيد
تعوي�ض العمل الإ�ضايف
جمموع الرواتب والأجور وما يف حكمها
عالج طبي وتداوي
تدريب وت�أهيل
خدمات اجتماعية وثقافية
املجموع

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

2,259,957
482,619
326,944
309,945
3,379,465
177,000
29,415
3,803
3,589,683

2,021,467
426,158
370,572
312,996
3,131,193
239,490
27,321
14,816
3,412,820

ب -تتمثل مكاف�أة الأرباح للموظفني يف املكاف�أة التي مت �إقرارها بنا ًء على قرار جمل�س الإدارة رقم ( )1يف اجتماعه ال�ساد�س بتاريخ  8مايو 2018م.
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 .29امل�صاريف الإدارية والعمومية
�أ -يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

تربعات
وقود وكهرباء ومياه
تعهيدات خارجية 29( -ب)
�إيجار مبنى املركز الرئي�سي و�أخرى
م�صاريف اجلمعية العامة
عموالت توزيع �أرباح امل�ساهمني
عمولة البنوك والربيد
�أتعاب قانونية ومهنية
مكاف�آت لغري العاملني
قرطا�سية
خدمات اال�ست�شارات واخلرباء
ا�شرتاك يف الهيئات املحلية والدولية
�أخرى
فوارق �ضريبية وزكوية عن �سنوات �سابقة
املجموع

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

484,775
116,368
130,731
166,929
16,553
31,111
25,999
19,464
26,440
22,948
23,101
25
41,386
121,889
1,227,719

392,301
126,375
82,771
75,621
35,623
30,857
27,080
26,546
26,070
19,486
14,441
25
33,484
890,680

ب -يتمثل املبلغ املدفوع مقابل اخلدمات التي يتم �إجنازها عن طريق �أطراف خارجية ك�أجور نقل وحمالة ونظافة وحرا�سة وكذلك خدمات الكول �سنرت
وغريها.
 .30فروقات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية
يت�ضمن ر�صيد ح�ساب فروقات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية يف فوارق �أ�سعار �شراء العمالت الأجنبية بني �سعر ال�سوق املوازي وقت ال�شراء و�سعر ال�صرف
املثبت وامل�ستخدم من قبل ال�شركة ح�سب ن�شرة البنك املركزي � -صنعاء ملواجهة احتياجات �شراء �أ�صول ر�أ�سمالية وم�ستلزمات ت�شغيلية وبيعية .وكذلك فوارق
�صرف ت�سوية املعامالت بالعمالت الأجنبية ما بني �سعر الإثبات الأويل ووفقاً لن�شرة البنك املركزي و�سعر ت�سوية الدفع وفقاً للأ�سعار اجلارية بتاريخ املعاملة.
 .31العائد من الأموال امل�ستثمرة
يت�ألف هذا البند مما يلي :
2017م

فوائد �أذون اخلزانة
عائد ودائع لدى البنوك الإ�سالمية
فوائد ودائع لدى البنوك التجارية
املجموع

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

13,371,318
1,257,053
4,387,672
19,016,043

12,774,795
1,499,016
207,858
14,481,669
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�إيرادات الن�شاط اجلاري
العائد من الأموال امل�ستثمرة
املبيعات
عموالت و�أعباء املبيعات وايرادات
الن�شاط اجلاري
�صايف الإيرادات
تكلفة املبيعات
تكلفة اخلدمات ال�صادرة
م�صاريف ت�شغيلية
تكلفة بطائق التعبئة
م�صاريف بيعية وت�سويقية
منافع املوظفني وتكاليف ذات �صلة
امل�صاريف الإدارية والعمومية
ا�ستهالك ممتلكات و�آالت ومعدات
�أعباء خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان
م�صروفات �إيرادات غري خم�ص�صة
جمموع امل�صروفات
�صايف ربح ال�سنة
معلومات �أخرى :
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

نتائج القطاع

19,016,043
19,016,043

-

14,481,669
14,481,669

-

111,312,324 148,597,276 46,838,665
41,689,996
158,150,989 190,287,272

64,502,341
75,509,452
()431,766
()777,642
()6,903,344( )7,595,393
()9,341,546( )12,579,758
()271,376
()333,299
()579,909
()855,964
()3,412,820( )3,589,683
()890,680
()1,227,719
()9,879,629( )4,400,408
()224,608
()97,245
()31,935,678( )31,457,111
32,566,663
44,052,341

()4,321,592

()3,801,630

قطاع اإلتصاالت
2016
2017
ألف ريال يمني
ألف ريال يمني
67,510,977
78,883,091
792,994
947,953

قطاع اإلستثمار
2016
2017
ألف ريال يمني ألف ريال يمني
14,481,669 19,016,043
-

-

-

)(23,636,060) (34,982,479
)(23,636,060) (34,982,479
)(23,636,060) (34,982,479

-

-

بنود غير مخصصة
2016
2017
ألف ريال يمني
ألف ريال يمني
-

190,287,272
190,287,272

94,525,495
)(777,642
)(7,595,393
)(12,579,758
)(333,299
)(855,964
)(3,589,683
)(1,227,719
)(4,400,408
)(97,245
)(34,982,479
)(66,439,590
28,085,905

)(4,321,592

158,150,989
158,150,989

78,984,010
)(431,766
)(6,903,344
)(9,341,546
)(271,376
)(579,909
)(3,412,820
)(890,680
)(9,879,629
)(224,608
)(23,636,060
)(55,571,738
23,412,272

)(3,801,630

المجموع
2016
2017
ألف ريال يمني
ألف ريال يمني
67,510,977
78,883,091
14,481,669
19,016,043
792,994
947,953

 .32معلومات قطاعية
تتكون عمليات ال�شركة من خدمات الإت�صاالت والتي متثل ايراداتها ما ن�سبته  %80وقطاع الإ�ستثمار ما ن�سبته  %20من �إيرادات ال�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017
( 31دي�سمرب  %82 : 2016و %18على التواىل) تراقب ال�شركة موجوداتها ومطلوباتها على �أ�سا�س متكامل دون تق�سيمها لكل قطاع عمليات � .إ�ضافة اىل ذلك  ،تنفذ جميع عمليات
ال�شركة ب�صورة رئي�سية داخل اجلمهورية اليمنية كما يلي :
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 .33الربح الأ�سا�سي لل�سهم
يتم احت�ساب ربح ال�سهم الأ�سا�سي بق�سمة �إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة املن�سوبة مل�ساهمي ال�شركة على املعدل املرجح لعدد الأ�سهم كما يف تاريخ املركز املايل:
			
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة (�ألف ريال ميني)
عدد الأ�سهم امل�صدرة (�ألف �سهم)
الربح الأ�سا�سي لل�سهم (ريال ميني)

2017م

2016م

28,085,905
86,524
324.60

23,412,272
86,524
270.59

مل حتدث �أية معامالت �أخرى ت�شمل الأ�سهم �أو الأ�سهم املحتملة بني تاريخ بيان املركز املايل وتاريخ �إكمال هذه البيانات املالية.
 .34املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
جتري ال�شركة يف �سياق ن�شاطها العادي بعمل �صفقات مع غريها من م�ؤ�س�سات الأعمال التي تقع �ضمن تعريف (الأطراف ذات العالقة) يف معيار املحا�سبة
الدويل رقم ( )24وهذه املعامالت التجارية التي متت املوافقة عليها من قبل الإدارة ت�شمل امل�شرتيات واخلدمات .واملدفوعات والتحويالت وما �إىل ذلك.
يتمثل امل�ستحق من �أو لأطراف ذات عالقة باملعامالت مع م�ؤ�س�سات الأعمال الأخرى التي ت�سيطر على ال�شركة � ،إن الأر�صدة واملعامالت الهامة مع اجلهات
ذات العالقة التي تت�ضمنها البيانات املالية كاالتي :
�أ� -أر�صدة مدرجة يف بيان املركز املايل
2017م

�ضمن �أر�صدة مدينون جتاريون � -إي�ضاح ()10
م�ستحق من طرف ذو عالقة � -إي�ضاح ()11
م�ستحق لطرف ذو عالقة � -إي�ضاح ()11
�سلف �أع�ضاء جمل�س الإدارة ـ �إي�ضاح رقم ()12
�ضمن دائنون جتاريون � -إي�ضاح ()19
توزيعات الأرباح امل�ستحقة � -إي�ضاح رقم ( )20

الف ريال يمني

195,108
4,943,282
13,657,006
70,803
19,806
6,742,896

2016م

الف ريال يمني

199,683
3,788,348
10,611,775
64,017
6,821
2,484,171

ب -معامالت مدرجة يف بيان الدخل
 .1معامالت مع امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية متثلت يف
 تقدمي خدمات ال�صيانة للمحطات وجتهيزات القوى والتكييف. تقدمي خدمات ت�أجري قنوات ترا�سلية. تقدمي خدمات ت�أجري مواقع املحطات واملباين والهناجر. تقدمي خدمات االنرتنت وترا�سل املعطيات  -خدمة اخلط امل�ؤجر لأغرا�ض االنرتنت ( )Interner Leased Lineمن امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالتال�سلكية والال�سلكية عرب الإدارة العامة لالنرتنت امل�س�ؤول احل�صري عن �إدارة خدمات االنرتنت وترا�سل املعطيات يف اجلمهورية اليمنية  ،وهي خدمة متكن
		
امل�شرتكني من النفاذ �إىل �شبكة االنرتنت ب�سرعات عالية وفقاً لأحدث تقنيات برتوكوالت االت�صاالت يف العامل.
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وقد ن�ش�أت الأر�صدة امل�ستحقة يف �آخر ال�سنة من خالل �إطار ن�شاط ال�شركة العادي  ،وفيما يلي خال�صة باملعامالت املدرجة يف البيانات املالية كما
يلي:
امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
2017م

الإيرادات
�إيرادات اخلدمات الواردة
�إيرادات اخلدمات الأخرى
�إيرادات  CDMAالثابت
امل�صاريف
�صيانة املحطات
االنرتنت وترا�سل املعطيات
�إيجارات القنوات
تكلفة اخلدمات ال�صادرة
امل�شاريع واخلدمات املنفذة بوا�سطة الإدارة العامة للإن�شاءات
�إيجارات مواقع و�أبراج
�إيجارات مبنى املركز الرئي�سي ومواقع ال�سنرتاالت و�أخرى

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

705,413
325,928
44,791

658,412
324,618
116,391

3,526,453
3,944,591
3,533,056
201,132
183,859
157,395
233,291

2,643,921
2,986,630
3,016,705
197,783
145,982
157,977
58,213

 .2معامالت مع الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي متثلت يف
 تقدمي خدمة حت�صيل فواتري م�شرتكي الفوترة بالإ�ضافة �إىل القيام بتح�صيالت تعبئة وحدات الدفع امل�سبق عرب نقاط التح�صيل والنقاط التابعةللربيد واملنت�شرة يف عموم حمافظات اجلمهورية وذلك نظري عموالت من �إجمايل املبالغ املح�صلة للفوترة و�صايف املبالغ املح�صلة للدفع امل�سبق.
					
 تقدمي خدمات توزيع الأرباح للم�ساهمني وكذلك �صرف مرتبات املوظفني. ت�ستفيد الهيئة العامة للربيد من اخلدمات التي تقدمها ال�شركة واملتمثلة بخدمات الر�سائل الق�صرية بالإ�ضافة �إىل اخلدمات ال�صوتية.وقد ن�ش�أت الأر�صدة امل�ستحقة يف �آخر ال�سنة من خالل �إطار ن�شاط ال�شركة العادي  ،وفيما يلي خال�صة باملعامالت املدرجة يف البيانات املالية كما يلي :
الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
2017م

الإيرادات
الر�سائل الدعائية والبنكية
امل�صاريف
تكلفة خدمات التح�صيالت
خدمات بريدية
تكلفة اخلدمات ال�صوتية
�إيجارات مواقع
غرامات معفية

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

3,774

4,306

75,103
32,448
8,717
600
-

170,569
47,512
4,203
3,791
77,986

مت �إعفاء الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي من غرامات توريد مبالغ التح�صيالت النقدية خلطوط الفوترة والدفع امل�سبق للفرتة من 2007م
حتى 2014م .مبوجب حم�ضر التحا�سب املوقع بني الطرفني يف تاريخ  16مايو 2016م.
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 .3املعامالت مع �أع�ضاء الإدارة الرئي�سني
يقوم جمل�س الإدارة بر�سم ال�سيا�سات واعتماد اخلطط والربامج الهادفة �إىل حتقيق �أغرا�ض ال�شركة بينما تقوم الإدارة التنفيذية ب�إجناز وظائف الإدارة
يف ال�شركة واملتمثلة يف التخطيط والتنظيم والتوجية والرقابة على ال�شركة والتايل تفا�صيل منافع جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية مقابل تلك
الوظائف				:
2017م

�أ� -أع�ضاء جمل�س الإدارة

الف ريال يمني

املنافع ق�صرية الأجل
مرتبات وما يف حكمها
مكاف�آت وبدالت

11,059
106,750

ب� -أع�ضاء الإدارة التنفيذية
املنافع ق�صرية الأجل
مرتبات وما يف حكمها
مكاف�آت وبدالت

25,834
34,576

2016م

الف ريال يمني

10,873
80,437

25,399
24,577

 .35الأدوات املالية وخماطرها والقيمة العادلة للأدوات املالية
 .1-35الأدوات املالية
تتمثل املوجودات املالية لل�شركة يف النقدية و�شبه النقدية واملدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى واملبالغ امل�ستحقة من طرف ذو عالقة .وتتمثل
املطلوبات املالية لل�شركة يف الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى واملبالغ امل�ستحقة لطرف ذو عالقة  ،علماً ب�أن املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة
باملوجودات املالية واملطلوبات املالية مو�ضحة يف الإي�ضاح رقم ( .)4يتم �إثبات املوجودات واملطلوبات املالية عندما تكون ال�شركة طرفاً يف عالقة تعاقدية
مع الأداة املالية.
 .2-35املخاطر املتعلقة بالأدوات املالية
�أ -خماطر االئتمان
تقدم ال�شركة خدماتها �إىل عمالئها بنا ًء على مقدرة العمالء ل�سداد امل�ستحقات التي عليهم والناجتة عن اخلدمات املقدمة وغريها .وتعترب الت�سهيالت
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 .كما
تعرتف ال�شركة مبخ�ص�ص خ�سائر الإئتمان عن طريق قيا�س �إحتمالية حت�صيل الأموال من العمالء �إذا كانت �إحتمالية التح�صيل منخف�ضة وت�أخذ
يف الإعتبار �شطب الديون امل�ستحقة .تعطي عمليات الإئتمان والتح�صيل م�ؤ�شرات دورية عن �أعمار الأ�صول املالية .وتعترب الإدارة �أن املبالغ امل�ستحقة
الظاهرة يف املركز املايل 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 ومتثل القيمة الدفرتية للأ�صول املالية احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان.
�إن احلركة يف خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان للمدينون التجاريون والأطراف ذات العالقة مبينة يف الإي�ضاح رقم (10ج) 11( ،ب) على التوايل .
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ب -خماطر ال�سوق
 .1خماطر معدالت �أ�سعار الفائده
�إن خماطر معدالت �أ�سعار الفائدة هي خماطر القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة التغريات يف معدالت �أ�سعار الفائدة يف
							
ال�سوق.
تتكون الأدوات املالية التي ُتعر�ض ال�شركة �إىل خماطر �أ�سعار الفائدة ب�صفة �أ�سا�سية من النقد والنقد املعادل وودائع لأجل وا�ستثمارات ق�صرية الأجل يف
بنوك �إ�سالمية� .إن الودائع لأجل و�أذون اخلزانة هي لفرتات ق�صرية الأجل وحمددة مبعدالت �أ�سعار فائدة ثابتة ولذلك تعتقد الإدارة �أن خماطر اخل�سائر
اجلوهرية الناجتة عن تقلبات يف معدالت الفائدة تظل حمدودة  ،كما تخ�ضع اال�ستثمارات ق�صرية الأجل يف البنوك الإ�سالمية ملعدالت متغرية وفقاًَ
		
لن�سبة الربحية يف تلك البنوك ,ونو�ضح معدالت الفائدة خالل عام 2017م كما يلي :
2017م

2016م

%16.61
%7.01
%15
%4 - %2

%16.60 - %16.10
%7.08
%15

النسبة

فوائد من �أذون اخلزانة
عائد من ودائع لدى البنوك الإ�سالمية
فوائد من ودائع لدى البنوك التجارية ريال ميني
		
فوائد من ودائع لدى البنوك التجارية دوالر �أمريكي

النسبة

-

 .2خماطر تقلبات �أ�سعار العمالت الأجنبية
يتمثل خطر �أ�سعار ال�صرف يف تغري �سعر ال�صرف والذي ي�ؤثر على املدفوعات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم املوجودات وااللتزامات ذات الطبيعة
النقدية بالعمالت الأجنبية  ،وترى الإدارة �أن التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية لي�س لها تاثري جوهري خالل هذا العام نتيجة لتوفر �سيولة
كافية لدى ال�شركة بالعملة الأجنبية و�أي�ضاً قلة امل�شرتيات بالعملة الأجنبية خالل العام .وتقوم ال�شركة مبراقبة تقلبات �أ�سعار ال�صرف والدخول يف
اتفاقيات مع البنوك املحلية للحد من �آثار تقلبات �أ�سعار ال�صرف تفادياً لأي ت�أثريات جوهرية على الأداء املايل لل�شركة للفرتات امل�ستقبلية.
ج -خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة ال�شركة احل�صول على متطلباتها من ال�سيولة ملواجهة التزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها يف الظروف الطبيعية
			
وقد تنتج خماطر ال�سيولة كذلك من عدم القدرة على بيع �أحد املوجودات املالية ب�سرعة وب�سعر قريب من القيمة العادلة له.
تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة عن طريق االحتفاظ مببالغ مالئمة من النقد وما يف حكمه والتي من املمكن حتويلها �إىل نقد ب�سهولة للوفاء ب�أي
متطلبات نقدية مع املراقبة امل�ستمرة لتوقعات النقد ق�صري الأجل باملقارنة مع التدفقات النقدية الفعلية واملتوقعة ب�شكل يومي وتنظيم م�صادر متويل
متنوعة.
د� -إدارة خماطر ر�أ�س املال
تهدف �سيا�سة ال�شركة عند �إدارة ر�أ�س املال �إىل حماية قدرة ال�شركة على الإ�ستمرار وفقاً ملبد�أ الإ�ستمرارية واحلفاظ على حقوق امل�ساهمني  ،تقوم �سيا�سة
الإدارة على الإحتفاظ بقاعدة ر�أ�سمالية �صلبة من �أجل احلفاظ على ثقة الدائنني وثقة ال�سوق ولدعم التطور امل�ستقبلي للعمل التجاري� .إن الإدارة على
ثقة من قدرتها على احلفاظ على م�ستوى الربحية احلايل عرب رفع معدالت النمو و�إدارة التكاليف بحذر.
يتكون هيكل ر�أ�س مال ال�شركة من املطلوبات التي ت�شمل املوردون واملطلوبات الأخرى بالإ�ضافة �إىل حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني واملتمثلة يف ر�أ�س
					
املال  ،االحتياطيات والأرباح املرحلة  ،كما ظهرت يف البيانات املالية.
تقوم �إدارة ال�شركة مبراجعة هيكلة را�س املال ب�صورة دورية وكجزء من هذه املراجعة تقوم الإدارة بتحديد تكاليف فئات را�س املال واملخاطر املتعلقة بكل
فئة منها  ،وبنا ًء على تو�صيات الإدارة ف�إنه من غري املتوقع �أن ي�شهد هيكل ر�أ�س املال تغيرياً رئي�سياً حيث �أن �سيا�سة الإدارة يف هذا ال�ش�أن م�ستقرة.
هـ -خماطر الت�شغيل
تتمثل خماطر الت�شغيل يف خماطر حدوث خ�سائر مبا�شرة �أو غري مبا�شرة نتيجة ق�صور معني ناجت عن التطبيقات التكنولوجية �أو العمليات �أو �أخطاء
املوظفني  ،وتعمل ال�شركة على التقليل من حدوث هذه املخاطر من خالل نهج متكامل من ال�سيا�سات والإجراءات لتقييم ومراقبة و�إدارة هذه املخاطر
بهدف توفري بيئة �سليمة وم�سيطر عليها ب�صورة فعالة  ،وذلك من خالل حتديد قيا�س  ،ر�صد  ،مراقبة  ،وتقرير احتمالية التعر�ض للمخاطر  ،بالإ�ضافة
�إىل زيادة وعي املوظفني بهذه املخاطر عرب التقييم الذاتي ملراقبة املخاطر ومبا ي�ساعد ب�شكل ا�ستباقي يف �إدراك الأحداث ال�سلبية املحتملة وو�ضع خطة
لردود الأفعال املنا�سبة للمخاطر  ،مما يقلل من التكاليف �أو اخل�سائر املرتبطة بالتعطل غري املتوقع للأعمال و�سهولة و�سرعة التغلب عليها.
مو�ضح �أدناه �أهم املخاطر اال�سرتاتيجية والت�شغيلية التي يتم حتديدها وتو�ضيح �إجراءات درء �أخطارها وفقاً ملنظومة �إدارة املخاطر.
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.1املخاطر العملياتية والت�شغيلية
تت�سم الأعمال يف جمال االت�صاالت بالعمل يف بيئة تناف�سية مليئة بالتحديات والتي البد من جتاوزها لأجل ال�سعي با�ستمرار للمحافظة على الأداء التناف�سي
وهذا ما برز م�ؤخراً يف ظل الظروف ال�صعبة التي متر بها البالد واحلد من �سهولة مترير الإمدادات التقنية والتي قد ي�شكل خطر نظراً لزيادة عدد
امل�شرتكني واالقرتاب من احلدود الق�صوى لل�سعة املتاحة ملكونات ال�شبكة الرئي�سية يف �أوقات الذروة مما قد ي�سبب تباط�ؤ و�إعاقة يف �سرعة تلبية احتياجات
					
كافة امل�شرتكني.
وقد عملت ال�شركة على �إدارة منظومة متكاملة لدرء تلك املخاطر والعمل على املوازنة ما بني الوحدات الت�شغيلية وبحيث يتم تنظيم وتوزيع احلركة وفقاً
		
ملنهجية فنية ووفقاً خلطط �إدارة الطوارئ والتي يتم مراقبتها وحتديثها با�ستمرار لتاليف �أي اختناقات يف م�سار منظومة االت�صال.
		

 .2خماطر الفجوة التكنولوجية
يف ظل الت�سارع التكنولوجي الالمتناهي يف تطوير الأجيال املتعاقبة من �أنظمة االت�صاالت ويف ظل الرغبة احلثيثة من قبل منظم االت�صاالت يف البالد
ب�إدخال �أحدث جيل لل�سوق اليمنية  LTEمما قد ي�شكل خطر تخلف ال�شركة عن ركب التطور ومواكبة حاجيات العمالء من �أحدث تقنيات وخدمات االت�صال
العاملية وبالتايل خطر فقدان ال�شركة ملزاياها التناف�سية يف �سوق االت�صاالت اليمنية.
وتقوم ال�شركة مبتابعة ومراقبة التغريات املت�سارعة والتحديات امل�ستقبلية حول �أنظمة االت�صاالت وتوحيدها ويتم �إيالء هذا اجلانب الأولوية �ضمن
اخلطط اال�سرتاتيجية لل�شركة من حيث توفري املوازنات واالعتمادات املتطلبة حيث وقد مت اال�ستعداد وعمل درا�سة متكاملة للجدوى الفنية واملالية مل�شروع
االنتقال �إىل تقنية  LTEوا�سرتاتيجية وخطط االنتقال وجميع اخليارات املرتبطة بها وال�شركة الآن يف املراحل الأخرية للبدء بتنفيذ هذا امل�شروع بعد
ا�ستكمالها للإجراءات القانونية والفنية والذي �سي�سهم يف حال اعتماد وترخي�ص التقنية من قبل منظم االت�صاالت يف البالد والبدء ب�إجراءات تنفيذها يف
مواكبة ال�شركة لأحداث الأنظمة املطبقة عاملياً يف جمال تقنية االت�صاالت		.
.3اال�ستثمار يف البنية التحتية
يف ظل ال�سعي الدائم للمحافظة على دور الريادة يف جمال تقدمي خدمات االت�صاالت كان البد من �إعطاء الأولوية لتوفري بنية حتتية �ضخمة وفقاً للأهمية
اال�سرتاتيجية ملكونات هذه البنية  ،حيث وقد تن�شئ خماطر يف حال االعتماد على �أطراف �أخرى لتوفري جزء من خدمات البنية التحتية والتي قد تنتج عند
					
وجود �إ�شكاليات من �أي نوع قد ت�ؤثر على ا�ستكمال توفري تلك اخلدمات.
وقد �سعت ال�شركة ومنذ بدء ت�أ�سي�سها �إىل �إقرار خطط ا�ستكمال وحتديث البنية التحتية �ضمن خططها اال�سرتاتيجية ق�صرية ومتو�سطة املدى والعمل على
حتديد وتخ�صي�ص املوارد الالزمة لتنفيذ تلك اخلطط وفقاً للجداول الزمنية املقرة �آخذة يف االعتبار الأهمية اال�سرتاتيجية للم�شاريع (ترا�سل � ،أعمال
فنية � ،أعمال مدنية)  ،وبحيث مت االنتقال التدريجي لأغلب جتهيزات البنية التحتية اململوكة لل�شركة.
			
و -خماطر الت�ضخم املرتفع
ً
تواجه القوة ال�شرائية للعملة الوظيفية ( الريال اليمني ) �إنخفا�ض كبريا من خالل مقارنتها مع معدالت �أ�سعار ال�صرف بني الريال اليمني والعمالت
الأجنبية امل�ستقرة يف ال�سوق املحلى  .وذلك نتيجة الظروف ال�سيا�سية والإقت�صادية والإجتماعية التي متر بها اجلمهورية اليمنية منذ عام 2015م .
متار�س ال�شركة بع�ض الأحكام والتقديرات الهامة لتحديد بداية ظهور الت�ضخم املرتفع حيث ت�أخذ يف الإعتبار العديد من اخل�صائ�ص البيئية والأقت�صادية،
ونظراً لعدم وجود م�ؤ�شر عام للت�ضخم �صادر من جهات ر�سمية يف الدولة ونتيجة �إختالف �سعر �صرف العمالت الإجنبية بني �سعر ال�سوق والبنك املركزى
والذي يتم على �أ�سا�سه تقييم املعامالت بالعملة الإجنبية  ،ف�إن ال�شركة ترى �أنه ال يرتتب عليها الدخول �ضمن نطاق الت�ضخم املرتفع وفقاً ملتطلبات
املعيار املحا�سبة الدوىل رقم ( )29خالل عام 2017م والذي يتطلب تعديل النتائج والتوقعات النقدية بوحدة القيا�س اجلارية نهاية فرتة التقرير .
هذا وتقوم ال�شركة بدرا�سة تقدمي معلومات تعك�س �آثار تغيري �أ�سعار ال�صرف يف ال�سوق على املقايي�س امل�ستخدمة يف حتديد نتائج �أعمالها ومركزها املايل
عند �إعداد املوازنات املالية امل�ستقبلية وتعترب هذه املعلومات مكملة للبيانات املالية الأ�سا�سية ولي�ست جزء منها .
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جمموع املطلوبات

�إيرادات م�ؤجلة

فري�ضة الزكاة

خم�ص�ص �ضريبة الدخل
املقدرة

�أر�صدة دائنة �أخرى

م�ستحق لطرف ذو عالقة

دائنون جتاريون

�أرباح حمتجزة

احتياطي تو�سعات ر�أ�سمالية

احتياطي جتديدات

احتياطي عام

احتياطي قانوين

احتياطي ر�أ�سمايل

ر�أ�س املال

املطلوبات

جمموع املوجودات

النقد والنقد املعادل

�إ�ستثمارات ق�صرية الإجل

م�صاريف مدفوعة مقدما

�أر�صدة مدينة �أخري

م�ستحق من طرف ذو عالقة

مدينون جتاريون

املخزون

ال�شهرة

�أعمال را�سمالية قيد التنفيذ

املمتلكات  ،االالت واملعدات

املوجودات

33,887,350

-

-

-

13,771,616

13,657,006

6,458,728

-

-

-

-

-

-

-

ألف ريال يمني

التزامات
مالية

162,959,934

134,652,491

12,166,662

-

2,359,255

4,943,282

8,838,244

-

-

-

-

ألف ريال يمني

موجودات
مالية

98,799,068

-

-

-

-

-

-

22,513,601

9,319,070

1,608,109

21,544,342

-

551,946

43,262,000

ألف ريال يمني

57,600,854

4,388,100

2,603,146

27,989,138

-

-

-

-

-

-

-

22,620,470

-

-

ألف ريال يمني

�أدوات غري
�أدوات امللكية
مالية

27,327,338

-

-

8,783,441

-

-

-

1,243,850

7,568,834

3,252,958

6,478,255

ألف ريال يمني

�أدوات غري
مالية
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190,287,272

4,388,100

2,603,146

27,989,138

13,771,616

13,657,006

6,458,728

22,513,601

9,319,070

1,608,109

21,544,342

22,620,470

551,946

43,262,000

ألف ريال يمني

املجموع

190,287,272

134,652,491

12,166,662

8,783,441

2,359,255

4,943,282

8,838,244

1,243,850

7,568,834

3,252,958

6,478,255

ألف ريال يمني

املجموع

23,863,803

-

-

-

8,607,299

10,611,775

4,644,729

-

-

1,608,109

86,671,407

-

-

-

-

-

-

22,513,601

-

-

-

-

551,946

43,262,000

18,735,751

-

-

-

ألف ريال يمني

47,615,779

3,984,082
158,150,989

2,213,976

21,605,842

8,607,299

10,611,775

4,644,729

22,513,601

-

1,608,109

18,735,751

19,811,879

3,984,082

2,213,976

21,605,842

-

-

-

-

-

-

-

19,811,879

-

-

551,946

43,262,000

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

التزامات
مالية

�أدوات
امللكية

�أدوات غري
مالية

املجموع

التزامات غير مالية قصيرة األجل

بالقيمة المقدرة في تاريخ البيانات المالية

بالقيمة العادلة

32 ، 39

24

32 ، 39

32 ، 39

32 ، 39

32 ، 39

32 ، 39

التزامات غيرمالية قصيرة األجل

التزامات مالية قصيرة األجل

التزامات مالية قصيرة األجل

التزامات مالية قصيرة األجل

أدوات ملكية

أدوات ملكية

أدوات ملكية

بالقيمة العادلة

التزامات غير مالية قصيرة األجل

القيمة المتوقع دفعها على األرباح الخاضعة للضريبة خالل
السنة باستخدام المعدالت الضريبية السارية

بالقيمة العادلة

بالقيمة العادلة

بالقيمة العادلة

نسبة من األرباح

نسبة من األرباح

نسبة من األرباح

نسبة من األرباح وفقاً لقانون الشركات التجارية

32 ، 39

32 ، 39

37

12

التزامات مالية قصيرة األجل

التزامات قانونية

أدوات ملكية

32 ، 39

32 ، 39

أدوات ملكية

بالقيمة العادلة

المبالغ المستلمة مطروحاً منها مصاريف اإلصدار المباشرة

الت�صنيف

القيا�س يف املركز املايل

املعيار الدويل
املرتبط بالأدوات
املالية

7 ، 32 ، 39
130,599,384

بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة
27,551,605

النقد والنقد المعادل

إستثمارات محتفظ بها حتي تاريخ
اإلستحقاق

بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة

32 ، 39

158,150,989

15,166,245

9,295,482

2,563,146

أصل مالي قصير األجل
أصل غير مالي قصير األجل

بالقيمة العادلة

بالقيمة العادلة

32 ،39

قروض وذمم مدينة

قروض وذمم مدينة

بقيمتها العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة

24

2

36 ، 39

16 ، 38،36

16 ، 36

32 ، 39

أصل غير مالي قصير األجل

بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة
المتراكمة
بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها أية خسارة محققة
لإلنخفاض في قيمتها
بالتكلفة مخصوماً منها خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة

بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل
بقيمتها العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة

أصل غير مالي طويل األجل

أصل غير مالي طويل األجل

أصل غير مالي طويل األجل

الت�صنيف

القيا�س يف املركز املايل

املعيار الدويل
املرتبط بالأدوات
املالية

32 ، 39

3,788,348

6,030,911

836,099

7,568,834

2,145,390

-

-

9,295,482

-

-

-

836,099

7,568,834

2,145,390

7,705,800

7,705,800

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

103,050,734

103,050,734

15,166,245

-

2,563,146

3,788,348

6,030,911

-

-

-

-

ألف ريال يمني

موجودات
مالية

�أدوات غري
مالية

املجموع

 31ديسمبر 2016

يلخ�ص اجلدول التايل قيا�س وت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية و�أدوات امللكية والأدوات الغري مالية امل�سجلة كما يف تاريخ التقرير

 3-35ت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية :
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 .4-35القيمة العادلة

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي ميكن به ا�ستبدال موجودات �أو �سداد مطلوبات ،وذلك بني �أطراف مطلعني ولديهم الرغبة يف �إجراء هذه املعامالت �ضمن نطاق الأعمال العادية.
قد تن�ش�أ اختالفات بني القيمة الدفرتية املدرجة على �أ�سا�س الكلفة التاريخية والتي مت على �أ�سا�سها �إعداد البيانات املالية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد االدارة بعدم اختالف
القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�شركة اختالفاً جوهرياً عن القيمة املدرجة بها يف املركز املايل كما يف تاريخ البيانات املالية			 .

 .36التزامات ر�أ�سمالية
2017م

عقود ال�شراء والإرتباطات الر�أ�سمالية
جتهيز غرف و�أعمال مدنية ملواقع املحطات
الإعتمادات امل�ستندية القائمة
املجموع

2016م

الف ريال يمني

الف ريال يمني

984,269
268,706
3,462,609
4,715,584

922,439
71,398
993,837

� .37إيجارات ت�شغيلية

يتمثل احلد الأدنى من مدفوعات ال�شركة امل�ستقبلية للإيجارات الت�شغيلية يف الآتي :
 31دي�سمرب 2017
�إيجار مبنى املركز الرئي�سي
�إيجارات مواقع املحطات
�إيجارات مواقع ال�سنرتاالت
ا�ستئجار مباين وان�شاءات اخرى
ا�ستئجار مباين فروع املبيعات

 31دي�سمرب 2016

الحد األدنى لمدفوعات اإليجارات التشغيلية المستحقة
اإلجمالي
خالل العام
من  1إلى  5سنوات
الف ريال يمني
الف ريال يمني
الف ريال يمني

75,975
489,281
64,810
90,954
16,323
737,343

379,875
2,446,405
324,050
454,770
81,615
3,686,715

455,850
2,935,686
388,860
545,724
97,938
4,424,058

خالل العام
ألف ريال يمني

من  1إلى  5سنوات
ألف ريال يمني

اإلجمالي
ألف ريال يمني

�إيجار مبنى املركز الرئي�سي
397,920
331,600
66,320
�إيجارات مواقع املحطات
3,493,728
2,911,440
582,288
�إيجارات مواقع ال�سنرتاالت
193,212
161,010
32,202
اخرى
ا�ستئجار مباين وان�شاءات
55,812
46,510
9,302
ا�ستئجار مباين فروع املبيعات
84,192
70,160
14,032
4,224,864
3,520,720
704,144
 مت االعرتاف باملدفوعات اخلا�صة بالإيجارات كم�صاريف خالل ال�سنة مببلغ وقدره � 737.343ألف ريال ميني ( � 704.144 :2016ألف ريال ميني ) .وتتمثل هذه املبالغ يف احلدالأدنى من الإيجارات املدفوعة .ولي�ست هناك �أي �إيرادات متوقعة عن الت�أجري من الباطن  ،وال تت�ضمن اتفاقيات الت�أجري على �أي بنود ت�أجري حمتملة.
				
وال تت�ضمن �أي�ضاً االتفاقيات على خيارات ال�شراء �أو فقرات ت�صعيدية �أو �أي قيود تتعلق بالأرباح �أو ت�أجري �إ�ضايف �أو �أية ديون �إ�ضافية.

 .38املوقف ال�ضريبي

اجلدول التايل يبني خال�صة املوقف ال�ضريبي اخلا�ص بال�شركة للأعوام ال�سابقة وهو جزء ال يتجزء عن الإي�ضاحات املذكورة �أدناه :
ال�سنة/ال�سنوات
�أغ�سط�س 2006م
  14مايو 2012م2009-2007

نوع الضريبة

الموقف الضريبي

فيما يخ�ص �سنوات الإعفاء ما زال املو�ضوع منظور �أمام حمكمة ال�ضرائب على الرغم من �صدور قرار جلنة الطعن بعدم جواز قيام

الإدارة ال�ضريبية ب�إجراء الربط ال�ضريبي على الدخول املتحققة لل�شركة من الن�شاط الرئي�سي عن تلك ال�سنوات مببلغ 37.062.557

ضريبة الدخل �ألف ريال ميني.
مل تت�سلم ال�شركة حتى الآن �أي �إخطار بالربط النهائي ل�ضرائب الدخل منوذج رقم ( )5من االدارة العامة لل�ضرائب على كبار املكلفني
بالرغم من توجيه امل�صلحة خطاب اىل جلنة الطعون ال�ضريبية بانتهاء موقف هذه ال�سنوات.
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2011-2010
2012
2013
2014
2015
2016
2013-2010
2015-2014
2016

مل تت�سلم ال�شركة �أي منوذج قانوين بانتهاء موقف ال�سنوات  2011-2010بالرغم من ت�سلمها ن�سخة من خطاب م�صلحة ال�ضرائب اىل
حمكمة اال�ستئناف بانتهاء مو�ضوع النزاع مع ال�شركة عن هاتني ال�سنتني.
فيما يخ�ص 2012م بعد الإعفاء مت الو�صول �إىل ت�سوية نهائية مع جلنة الت�سوية بالإدارة ال�ضريبية  ،واملتبقي ربط �إ�ضايف مببلغ
� 316.766ألف ريال مت االعرتا�ض عليه وما زال املو�ضوع منظور �أمام حمكمة ال�ضرائب االبتدائية.
ضريبة الدخل مت الو�صول �إىل ت�سويات نهائية مع جلنة الت�سوية بالإدارة ال�ضريبية.
مت الو�صول �إىل ت�سويات نهائية مع جلنة الت�سوية بالإدارة ال�ضريبية.
مت تقدمي االقرار يف املواعيد القانونية ومل تتلقى ال�شركة اى اخطارات ربط �إ�ضافية
مت تقدمي الإقرار ال�ضريبي يف املوعد القانوين ومل تتلقى ال�شركة �أي �إخطارات ربط �إ�ضافية .
تلقت ال�شركة �إخطارات تعديل ال�ضريبة العامة على املبيعات للأعوام 2013-2010م مببلغ  2.263.754الف ريال ميني ومت
االعرتا�ض عليه �أمام جلنة الت�سوية مب�صلحة ال�ضرائب.
ضريبة
تلقت ال�شركة �إخطارات تعديل ال�ضريبة العامة على املبيعات للأعوام 2015-2014م مببلغ  902.501الف ريال ميني ومت االعرتا�ض
المبيعات
عليه �أمام جلنة الت�سوية مب�صلحة اال�ضرائب .
مت تقدمي الإقرارات ال�ضريبية يف املوعد القانوين ومل تتلقى ال�شركة �أي �إخطارات ربط �إ�ضافية .

ال�شكوك يف الإعرتا�ضات ال�ضربية
�ضريبة الدخل
 -يف ظروف معينة  ،قد ال ت�ستطيع ال�شركة حتديد املطلوبات ال�ضريبية احلالية �أو امل�ستقبلية �أو القيم املتوقع حت�صيلها على �ضريبة الدخل وذلك كونها حتت التحقق �أو معرت�ض

عليها �أمام اللجان ال�ضريبية مب�صلحة ال�ضرائب �أو حتت مفاو�ضات مع ال�سلطات ال�ضريبية املتعددة ،ولتحديد املطلوبات ال�ضريبية �أو القيم املتوقع حت�صيلها يف حال كانت تخ�ضع
لظروف غري م�ؤكدة ف�إن ال�شركة تقوم بو�ضع �إعتبارات مت�شابهة لتحديد مبلغ املخ�ص�ص ،وذلك وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )37املخ�ص�صات ،املطلوبات املحتملة واملوجودات
					
املحتملة ووفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم (� )12ضرائب الدخل .

�ضريبة املبيعات
 تعتقد �إدارة ال�شركة ب�أن نتائج االعرتا�ضات على ال�ضريبة العامة للمبيعات �ستكون ل�صاحلها و�أن لديها مربرات كافية ملا جاء يف اعرتا�ضها على الأمور الواردة يف الربط ومن غري					
املتوقع �أن ت�ؤدي النتيجة النهائية لالعرتا�ض �إىل �أي التزام جوهري.
 -تقوم ال�شركة ب�سداد �ضريبة املبيعات ب�إقرارات �شهرية وحتى تاريخ �إ�صدار البيانات املالية مل تتلقى ال�شركة �أي �إخطارات ربط �إ�ضافية للفرتات الالحقة فيما عدا ما ذكر �أعاله.

 .39املوقف الق�ضائي

تكون ال�شركة من وقت لآخر طرفاً يف �إجراءات قانونية خمتلفة ومطالبات تن�ش�أ يف �إطار الن�شاط االعتيادي لأعمالها .ال تعتقد ال�شركة �أن ينتج عن هذه الإجراءات القانونية
واملطالبات �سواء كانت ب�صورة فردية �أو جمتمعة� ،أي �أثر �سلبي جوهري على و�ضعها املايل �أو نتائج عملياتها الت�شغيلية وترى �إدارة ال�شركة ب�أن الأحكام �سوف تكون ل�صالح ال�شركة
وعليه مل يتم ت�سجيل اي خم�ص�ص حيالها 				 .

 .40الأحداث اجلارية يف اجلمهورية اليمنية

نتيجة للأزمة ال�سيا�سية والو�ضع االقت�صادي والأحداث الأمنية اجلارية يف اجلمهورية اليمنية ف�إنه من ال�صعب على الإدارة التنب�ؤ ب�آثار هذه الأو�ضاع على ن�شاط ال�شركة ومركزها
املايل للفرتة القادمة  ،كما �أن الإدارة مازالت م�ستمرة بدرا�سة ت�أثريات هذه الأزمة على املدى القريب على ال�شركة وعمل االحتياطات الالزمة ل�ضمان اال�ستمرارية.

 .41الأحداث الالحقة لتقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
 -خالل العام 2017م تعر�ضت بع�ض �أ�صول ال�شركة املوزعة يف مواقع نطاق خدمة ال�شركة للتدمري وذلك ب�سبب الأحداث والظروف الأمنية القائمة يف البلد وتتمثل هذه الأ�صول

يف حمطات و�أبراج وم�ستلزماتها لعدد ( )2مواقع وتبلغ تكلفة تلك الأ�صول الظاهرة �ضمن البيانات املالية مببلغ وقدره  31.252الف ريال ميني وب�صايف قيمة دفرتية ب�إجمايل
مبلغ وقدره � 2.721ألف ريال ميني.
 اقر جمل�س الإدارة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  8مايو 2018م مقرتحاً لعر�ضه على اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة يف اجتماعها الذي �سوف يعقد يف  30مايو 2018م لتوزيع �أرباح			
( %30من القيمة الأ�سمية لل�سهم الواحد) باجمايل مبلغ وقدره (� )12.978.600ألف ريال ميني لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م.
		
		
 مت �إعادة ت�شكيل ممثلي امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت يف جمل�س �إدارة �شركة مين موبايل للهاتف النقال بتاريخ  24يناير 2018م. .42اعتماد البيانات املالية
اعتم ــد جمل�س الإدارة يف جل�سته املنعقــدة يف  8مايو 2018م هــذه البي ــانات املالي ــة وق ــرر ع ــر�ضهـا عل ــى اجلمعية العام ــة العادي ــة مل�ساهم ــي ال�شـركة يف اجتمـاعها املقرر عقده بتاريخ
 30مايو 2018م للم�صادقة عليها				 .
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� .43إعادة الت�صنيف
مت �إعادة ت�صنيف البيانات املالية لتتفق مع عر�ض ال�سنة احلالية و�إعادة الت�صنيف ال ي�ؤثر على نتيجة �أعمالها ومركزها املايل  ،وتعتقد الإدارة �أن �إعادة الت�صنيف �أعاله يعك�س بدقة
الو�ضع املايل .

تم بحمد اهلل . . .

