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البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال
( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
مؤشرات األداء املالي الرئيسية (201٧م 202١ -م)

ىلع صعيد املؤشرات املالية تمكنت الشركة من تسجيل نمو يف اإليرادات للعام 2021م باملقارنة مع نتائج
العام السابق 2020م  ،حيث بلغ إجمالي االيرادات املحققة للعام 2021م ( )190,253,167ألف ريال (مائة وتسعون
مليار ومئتان وثالثة وخمسون مليون ومائة وسبعة وستون ألف ريال) وبزيادة بمقدار ( )26,414,128ألف ريال (ستة
وعشرون مليار وأربعمائة وأربعة عشر مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف ريال) وبما نسبته ( )% 16.12عن إجمالي
ايرادات العام السابق 2020م؛ وقد بلغ النمو يف اإليرادات الرئيسية املحققة خالل العام 2021م عن اإليرادات
الرئيسية املحققة خالل العام السابق 2020م مبلغ وقدرة ( )31,978,280ألف ريال (واحد وثالثون مليار وتسعمائة
وثمانية وسبعون مليون ومئتان وثمانون ألف ريال) وبنسبة  ،% 20.30مع تسجيل نمو يف االنفاق الكلي للعام
2021م قبل الزكاة والضريبة بمبلغ ( )19,433,574ألف ريال (تسعة عشر مليار وأربعمائة وثالثة وثالثون مليون
وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف ريال) وبنسبة ( )% 19.02باملقارنة مع االنفاق الكلي للسنة السابقة 2020م،
وتعزى تلك الزيادة بشكل أساسي إلى مصاريف التشغيل واملتمثلة يف رسوم التسجيل والتراخيص وإستئجار
القنوات التراسلية وتكاليف الصيانة وكذا تكاليف الخدمات املالية واملصرفية واملتمثلة يف رسوم تحويل السيولة
باإلضافة إلى الزيادة يف تكاليف الخدمات الصادرة وتحديدًا تكاليف إستئجار سعات الداتا بغرض مواجهة الطلب
املتنامي من قبل املشتركين ىلع خدمات األنترنت باإلضافة إلى الزيادة يف إستهالك االالت واملعدات الناتجة عن
الزيادة يف اإلضافات الرأسمالية خالل العام 2021م ،وقد نجحت الشركة يف تحقيق ربحية قبل خصم الزكاة والضريبة
بمبلغ ( )68,621,129ألف ريال (ثمانية وستون مليار وستمائة وواحد وعشرون مليون ومائة وتسعة وعشرون ألف ريال)
ً
محققة نمو عن ربحية العام السابق 2020م بمبلغ ( )6,980,554ألف ريال ريال (ستة مليار وتسعمائة وثمانون مليون
وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف ريال) وبنسبة نمو ()% 11.32؛ كما بلغت صايف الربحية بعد خصم الزكاة والضريبة
( )35,523,337ألف ريال (خمسة وثالثون مليار وخمسمائة وثالثة وعشرون مليون وثالثمائة وسبعة وثالثون ألف
ريال) وبزيادة بمقدار ( )7,929,358ألف ريال (سبعة مليار وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون وثالثمائة وثمانية
وخمسون ألف ريال) وبنمو بمعدل ( )% 28.74عن صايف الربحية املحققة يف العام السابق 2020م.
البيان

2017

2018

2019

2020

2021

اإليرادات (ألف ريال)

99,113,865

111,708,682

138,561,060

163,839,039

190,253,167

املصروفات (ألف ريال)

40,676,853

53,313,483

76,203,516

102,198,464

121,632,038

ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل (ألف ريال)

58,437,012

58,395,199

62,357,544

61,640,575

68,621,129

674.90

720.70

712.41

793.09

نسبة عائد السهم قبل الزكاة وضريبة الدخل

% 135.08

% 134.98

% 144.14

% 142.48

% 158.62

مصروف الزكاة (ألف ريال)

2,603,146

2,942,956

3,256,402

7,756,317

6,027,685

مصروف ضريبة الدخل (ألف ريال)

27,747,961

26,912,355

29,138,026

26,290,279

27,070,107

إجمالي الزكاة وضريبة الدخل (ألف ريال)

30,351,107

29,855,311

32,394,428

34,046,596

33,097,792

ربح السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل (ألف ريال)

28,085,905

28,539,888

29,963,116

27,593,979

35,523,337

عائد السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل (ريال)

324.60

329.85

346.30

318.92

410.56

نسبة عائد السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل

% 64.92

% 65.97

% 69.26

% 63.78

% 82.11

الربح املوزع للمساهمين (ألف ريال)

12,978,600

15,141,700

15,141,700

15,141,700

15,141,700

الربح املوزع للسهم الواحد (ريال)

150

175

175

175

175

نسبة الربح املوزع إلى القيمة اإلسمية للسهم

% 30

% 35

% 35

% 35

% 35

675.39

عائد السهم قبل الزكاة وضريبة الدخل (ريال)

الرسم البياني التالي يوضح نمو اإليرادات خالل الفترة 201٧م – 202١م كما يلي:

190.3
مليار

163.8
مليار

138.6
مليار

111.7

مليار

99.1
مليار

2 0 2 1

2 0 2 0

2 0 1 9

2 0 1 7

2 0 1 8

الرسم البياني التالي يوضح املصروفات خالل الفترة 201٧م – 202١م كما يلي:

121.6
مليار

102.2
مليار

٧٦.٢

مليار

٥٣.٣
مليار

(مقترحة)

40.7

مليار

2 0 2 1

2 0 2 0

2 0 1 9

2 0 1 7

2 0 1 8

األداء المالي للشركة
األداء املــالي للشركة
انعكسـت النتائـج اإليجابيـة ملختلـف برامـج الشـركة االسـتثمارية والتشـغيلية والتجاريـة باإليجـاب ىلع املركـز املالـي للشـركة رغـم
اسـتمرار سـلبية الظـروف االسـتثنائية والتحديـات خلال العـام 2021م وتمكنـت الشـركة مـن الحفـاظ ىلع متانـة مركزها املالـي وموقعها
املتميـز يف السـوق الوطنـي للهاتـف النقـال ويتبيـن لكـم ذلـك من خلال املؤشـرات الـواردة يف البيانـات املاليـة  -املعبرة عـن املوقف
املالـي للشـركة  -ونتيجـة العمليات التشـغيلية للسـنة املاليـة املنتهية يف 31ديسـمبر 2021م باملقارنة مع السـنوات السـابقة (2017م –
2020م) وذلـك ىلع النحـو التالي:

اإليرادات :

حققـت الشـركة إجمالـي إيـرادات خالل العام املالـي 2021م بمبلغ وقـدره ( ) 190,253,167الف ريال ( مائة وتسـعون مليـار ومئتان وثالثة
وخمسـون مليـون ومائـة وسـبعة وسـتون ألـف ريـال ) وبزيـادة بمقـدار (  ) 26.414,128ألـف ريـال ( سـتة وعشـرون مليـار وأربعمائـة وأربعـة
عشـر مليـون ومائـة وثمانيـة وعشـرون ألـف ريـال ) وبمـا نسـبته ( ) 16.12%عـن إجمالي ايـرادات العـام السـابق 2020م ؛ وتلك الزيـادة ناتجة
عـن ارتفـاع إيـرادات النشـاط الرئيسـية والتـي أصبحـت تمثل ما نسـبته  % 99.60مـن إجمالي اإليـرادات املحققـة خالل العـام 2021م حيث
بلغـت (  ) 189,495,985ألـف ريـال ( مائة وتسـعة وثمانون مليار وأربعمائة وخمسـة وتسـعون مليون وتسـعمائة وخمسـة وثمانـون ألف ريال
ً
محققـة نمـو بمقـدار (  ) 31,978,280ألـف ريـال (واحـد وثالثـون مليـار وتسـعمائة وثمانيـة وسـبعون مليـون ومئتـان وثمانـون ألـف ريال )
)
وبنسـبة  % 20.30؛ والجـدول التالـي يوضـح اإليـرادات املحققة ىلع مسـتوى عناصر اإليرادات للسـنة 2021م باملقارنة مع األعوام السـابقة:

مقارنة اإليرادات باملصروفات لألعوام (٢٠٢١ - ٢٠١٧م)
حققـت الشـركة نتائـج إيجابيـة يف الجانـب املالـي للعـام 2021م رغـم العديـد مـن الصعوبـات التـي رافقـت سـير عملهـا وأنشـطتها
ً
نتيجـة إلسـتمرار ظـروف العـدوان والحصـار؛ إذ بلغ ربح السـنة قبل الـزكاة وضريبة الدخل مبلـغ ( )68,621,129ألـف ريال (ثمانية وسـتون مليار
ً
محققـة نمو عـن ربحية العـام السـابق 2020م بمبلـغ ()6,980,554
وسـتمائة وواحـد وعشـرون مليـون ومائة وتسـعة وعشـرون ألـف ريال)
ألـف ريـال ريـال (سـتة مليـار وتسـعمائة وثمانون مليـون وخمسـمائة وأربعة وخمسـون ألف ريال) وبنسـبة نمـو ()% 11.32؛ وكمـا هو موضح
يف الجـدول أدناه :
البيان (ألف الريال)

2017

2018

2019

2020

2021

إجمالي اإليرادات

99,113,865

111,708,682

138,561,060

163,839,039

190,253,167

إجمالي املصروفات

40,676,853

53,313,483

76,203,516

102,198,464

121,632,038

نسبة املصروفات إلى اإليرادات

% 41.04

% 47.73

% 55.00

% 62.38

% 63.93

الرسم البياني التالي يقارن اإليرادات باملصروفات خالل الفترة 201٧م – 202١م

اإليرادات املحققة خالل الفترة من عام 201٧م وحتى عام 202١م:
البيان ( ألف ريال )

2017

2018

2019

2020

2021

إيرادات النشاط

78,883,091

95,012,139

125,218,430

154,679,584

185,679,059

إيرادات املبيعات

947,953

985,219

2,258,341

2,838,121

3,816,926

العائد من األموال املستثمرة

19,016,043

15,610,535

10,600,438

6,098,913

114,604

إيرادات أخرى

266,778

100,789

483,851

222,421

642,578

إجمالي اإليرادات

99,113,865

111,708,682

138,561,060

163,839,039

190,253,167

190.3
مليار

١٦٣.٨
مليار

121.6
مليار

138.6
مليار

102.2
مليار

٧٦.٢

١١١.٧

مليار

مليار

٥٣.٣

املصروفات :

مليار

بلغـت املصروفـات املسـجلة يف نهايـة العـام 2021م مبلغ وقـدره ( )121,632,038الـف ريال (مائة وواحد وعشـرون مليار وسـتمائة وإثنان
وثالثـون مليـون وثمانيـة وثالثـون ألـف ريـال) بزيـادة بمقـدار ( )19,433,574ألف ريال (تسـعة عشـر مليار وأربعمائـة وثالثة وثالثـون مليون
وخمسـمائة وأربعة وسـبعون ألف ريال) وبنسـبة ( )% 19.02باملقارنة مع االنفاق الكلي للسـنة السـابقة 2020م وترجع تلك الزيادة بشـكل
أساسـي إلـى مصاريـف التشـغيل واملتمثلـة يف رسـوم التسـجيل والتراخيص وإسـتئجار القنوات التراسـلية وتكاليـف الصيانة وكـذا تكاليف
الخدمـات املاليـة واملصرفيـة واملتمثلـة يف رسـوم تحويـل السـيولة باإلضافة إلـى الزيـادة يف تكاليف الخدمـات الصادرة وتحديـدًا تكاليف
إسـتئجار سـعات الداتـا ملواجهـة الطلـب املتنامـي مـن قبل املشـتركين ىلع خدمـات األنترنـت باإلضافة إلـى الزيادة يف إسـتهالك االالت
واملعـدات الناتجـة عـن الزيـادة يف اإلضافـات الرأسـمالية خلال العـام 2021م؛ والجـدول التالـي يوضـح مقارنـة تفصيلية لبنـود املصروفات
ىلع مسـتوى اإلنفـاق للعـام 2021م باملقارنـة مع األعـوام السـابقة وكما يلي:
التكاليف والنفقات للفترة من عام (201٧م) وحتى العام (202١م)
البيان ( ألف الريال )

2017

2018

2019

2020

2021

عمولة وأعباء املبيعات

4,321,592

4,997,891

6,621,401

7,472,821

8,565,509

تكلفة املبيعات وبطائق التعبئة

1,110,941

912,841

947,921

768,066

579,284

تكلفة الخدمات الصادرة

7,595,393

10,095,280

17,443,374

23,328,113

25,817,807

مصاريف التشغيل

12,579,758

15,908,931

21,811,010

28,106,121

36,387,249

املصاريف البيعية والتسويقية

855,964

831,501

1,470,412

1,410,105

1,616,745

منافع املوظفين وتكاليف ذات صلة

3,589,683

3,932,900

4,611,952

5,076,909

6,151,703

املصاريف العمومية واإلدارية

1,227,719

1,016,165

1,610,437

1,656,660

2,496,822

إستهالك آالت وممتلكات ومعدات

4,400,408

2,691,981

3,292,898

3,940,744

7,083,606

مصروف مخصص خسائر األئتمان املتوقعة

97,245

-

30,543

21,428

3,047

أعباء التمويل اإليجاري

-

-

237,807

394,721

236,333

إستهالك حق استخدام األصول

-

-

730,121

661,570

1,144,833

خدمات مالية ومصرفية

-

-

-

81,872

14,807,045

فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية

4,863,926

12,854,090

17,384,115

29,279,334

16,742,055

مصاريف أخرى

34,224

71,903

11,525

-

-

إجمالي املصروفات

40,676,853

53,313,483

76,203,516

102,198,464

121,632,038

٩٩.١
مليار

40.7
مليار

٢ ٠ ٢ ١

٢ ٠ ٢ ٠

٢ ٠ ١ ٩

٢ ٠ ١ ٨

٢ ٠ ١ ٧

صايف الربح املحقق ومقترح مجلس اإلدارة بشأن التوزيع :

حققت الشـركة نتائج إيجابية يف الجانب املالي للعام 2021م رغم العديد من الصعوبات التي رافقت سـير عملها وأنشـطتها
ً
نتيجـة إلسـتمرار ظـروف العـدوان والحصـار ؛ إذ بلـغ ربح السـنة قبل الـزكاة وضريبة الدخـل مبلـغ وقـدره ( )68,621,129ألف ريال
(ثمانيـة وسـتون مليـار وسـتمائة وواحـد وعشـرون مليون ومائة وتسـعة وعشـرون ألـف ريال) وبعد إسـتقطاع مصـروف الزكاة
وضريبـة الدخـل بمبلـغ إجمالـي ( )33,097,792ألـف ريـال (ثالثـة وثالثـون مليـار وسـبعة وتسـعون مليـون وسـبعمائة وإثنـان
وتسـعون ألـف ريـال) يصبـح صايف الربح املحقـق ( )35,523,337ألف ريال (خمسـة وثالثون مليار وخمسـمائة وثالثة وعشـرون
مليون وثالثمائة وسـبعة وثالثون ألف ريال) وبزيادة بمقدار ( )7,929,358ألف ريال (سـبعة مليار وتسـعمائة وتسـعة وعشـرون
مليـون وثالثمائـة وثمانيـة وخمسـون ألـف ريـال) وبمعـدل نمـو ( )% 28.74عـن صـايف الربحيـة املحققـة يف العام السـابق
2020م.
وعليه يقترح مجلس اإلدارة التوزيع للعام 2021م ىلع النحو التالي:
1.1إعتمــــاد احتياطــــي عــــام بنسبــــة( )%10بمبلـــغ وقــــــدره ( )3,552,334ألف ريال (ثالثة مليار وخمسمائة وإثنان
وخمسـون مليـون وثالثمائـة وأربعـة وثالثون ألـف ريال).
2.2إعتمــــاد احتياطــــي توسـعات رأسـمالية بمبلـــغ وقــــــدره ( )16,651,303ألف ريال (سـتة عشر مليار وسـتمائة وواحد
وخمسـون مليونـا وثالثمائـة وثالثة ألـف ريال).
3.3إعتمـاد وتوزيـع أرباح للمسـاهمين بنسـبة ( )% 35من قيمة السـهم وبما يعادل ( )175ريال  /سـهم بإجمالـي مبلغ وقدره
( )15,141,700ألـف ريـال ( خمسـة عشـر مليار ومائة وواحـد وأربعون مليون وسـبعمائة ألف ريال).
4.4إعتمـاد مكافـأة مجلـس اإلدارة ألربـاح العـام 2021م بمبلـغ إجمالـي وقـدره ( )178,000ألـف ريـال (مائـة وثمانية وسـبعون
مليـون ريال).
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البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال
( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2021م

1.1التأسيس وطبيعة النشاط

تــم تدشــين خدمــة يمــن موبايــل للهاتــف النقــال كنشــاط إســتثماري تابــع للمؤسســة العامــة لإلتصــاالت
الســلكية والالســلكية يف  22ســبتمبر 2004م مــن قبــل املؤسســة العامــة لإلتصــاالت الســلكية والالســلكية
ويف  20يوليــو 2006م بــدأت إجــراءات تحويــل يمــن موبايــل للهاتــف النقــال إلــى شــركة مســاهمة يمنيــة عامــة
بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة اليمنــي رقــم ( )22لســنة 1997م وتعديالتــه ،وقــراري مجلــس الــوزراء رقــم
( )97و( )287لســنة 2006م.
ويف  10فبرايــر 2007م تــم إشــهار يمــن موبايــل كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب قــرار وزيــر الصناعــة والتجــارة
رقــم ( )50لســنة 2007م والــذي بموجبــه تــم منــح الترخيــص بتأســيس شــركة يمــن موبايــل للهاتــف النقــال
(شــركة مســاهمة يمنيــة عامــة).
قدمــت املؤسســة العامــة لإلتصــاالت الســلكية والالســلكية جميــع املوجــودات املكونــة لــرأس مــال الشــركة
كمــا يف  31يوليــو 2006م ،وأشــترى املؤسســون نســبة ( )%17.09مــن رأس املــال بموجــب عقــود بيــع مــن قبــل
املؤسســة العامــة لإلتصــاالت الســلكية والالســلكية للمؤسســين .واعتبــارًا مــن  1ينايــر 2007م أصبحــت نســب
املســاهمين يف الشــركة ىلع النحــو التالــي:
عدد األسهم عند
التأسيس

نسبة األسهم عند
التأسيس

املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية

51,370,244

% 59.37

الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات

3,896,020

% 4.50

املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

2,810,220

% 3.25

فئات املساهمين

مــن املتوقــع أن يتــم اســتبدال العديــد مــن األســعار املعروضــة بيــن البنــوك ( )IBORsبمعــدالت قياســية
خاليــة مــن املخاطــر ( )RFRsيف فتــرات إعــداد التقاريــر املســتقبلية .وقــد نتــج عــن ذلــك أن مجلــس معاييــر
املحاســبة الدوليــة بحاجــة إلــى معالجــة اآلثــار املحتملــة إلعــداد التقاريــر املاليــة بعــد إصــاح مؤشــر ســعر
الفائــدة .أكمــل مجلــس معاييــر املحاســبة الدوليــة هــذا املشــروع ىلع مرحلتيــن ،األولــى تركــز ىلع توفيــر
اإلعفــاء مــن عالقــات التحــوط التــي تــم االنتهــاء منهــا يف ســبتمبر 2019م مــن خــال نشــر إصــاح مؤشــر
ســعر الفائــدة (تعديــات ىلع املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ( )9ومعيــار املحاســبة الدولــي رقــم ()39
واملعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ( .))7وتركــز املجموعــة الثانيــة مــن التعديــات ىلع القضايــا الناشــئة
بعــد االســتبدال ،أي عندمــا يتــم بالفعــل اســتبدال مؤشــر ســعر الفائــدة الحالــي بمعــدالت مرجعيــة بديلــة.
يمكــن تلخيــص التعديــات الرئيســية ىلع النحــو التالــي:
أ.

التغييرات يف التدفقات النقدية التعاقدية

أضــاف مجلــس معاييــر املحاســبة الدوليــة وســيلة عمليــة بمعنــى أن الكيانــات لــن تحتــاج إلــى إلغــاء االعتــراف
بالقيمــة الدفتريــة لألصــول املاليــة أو املطلوبــات املاليــة للتغييــرات التــي يتطلبهــا اإلصــاح .وبــدالً مــن ذلــك،
ُيطلــب مــن الكيانــات املبلغــة احتســاب التعديــل عــن طريــق تحديــث ســعر الفائــدة الفعلــي ليعكــس التغييــر
يف املعــدل املرجعــي البديــل.
ب.

متطلبات محاسبة التحوط

إذا كان التحــوط ال يــزال يلبــي متطلبــات محاســبة التحــوط األخــرى ،فلــن تحتــاج الكيانــات إلــى التوقــف عــن
محاســبة التحــوط ملجــرد حــدوث تغييــرات نتيجــة لإلصــاح .ويجــب تحديــث وثائق وعالقــات التحــوط لتعكس
التعديــات ىلع بنــد التحــوط ،ويمكــن للكيانــات االســتمرار يف محاســبة التحــوط إذا كانــت عالقــة التحــوط
الجديــدة تفــي بجميــع املعاييــر.
ج.

اإلفصاحات

صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الدفاع

2,740,522

% 3.17

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

2,467,898

% 2.85

سـ ُيطلب مــن الكيانــات املبلغــة إجــراء إفصاحــات إضافيــة حــول املخاطــر الجديــدة الناشــئة عــن إصــاح الليبــور
( )IBORوكيفيــة إدارتهــا لتلــك املخاطــر .وهنــاك أيضــا متطلبــات إفصــاح لالنتقــال مــن الليبــور ( )IBORإلــى
معــدالت مرجعيــة بديلــة.

صنــدوق التقاعــد والضمــان اإلجتماعــي بــوزارة
الداخليــة

1,872,980

% 2.16

2.2تخفيضــات اإليجــار اســتجابة لتأثيــرات كوفيــد 19-ملــا بعــد  30يونيــو 2021م (تعديــات ىلع

املؤسسة اإلقتصادية اليمنية

1,000,000

% 1.16

الشركات وما يف حكمها

8,625,828

% 9.97

املواطنين

7,670,364

% 8,87

موظفي االتصاالت

4,069,924

% 4.70

86,524,000

% 100

اإلجمالي

إن النشــاط األساســي للشــركة هــو إمتــاك محطــات وشــبكات إتصــاالت وتقديــم خدمــة الهاتــف النقــال داخــل
الجمهوريــة اليمنيــة وتقــع اإلدارة العامــة للشــركة يف شــارع التلفزيــون ،وعنوانهــا البريــدي ص.ب :رقــم (،)737
صنعــاء – الجمهوريــة اليمنيــة.

2.2أسس إعداد البيانات املالية
1 1.2بيان التوافق

يتــم إعــداد البيانــات املاليــة للشــركة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر
املحاســبة الدوليــة ووفقــا ملتطلبــات تفســيرات املعاييــر الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة لتفســير معاييــر التقارير
املاليــة الدوليــة التابعــة للمجلــس وبمــا يتوافــق مــع متطلبــات القوانيــن املعمــول بهــا يف الجمهوريــة
اليمنيــة.

2 2.2أساس القياس
تــم إعــداد البيانــات املاليــة للشــركة ىلع أســاس التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا بعــض األدوات املاليــة التــي
تــم قياســها بالقيمــة العادلــة .هــذا وتحتفــظ الشــركة بســجالتها املحاســبية بالريــال اليمنــي.

3 3.2العملة الوظيفية وطريقة العرض
تــم إعــداد وعــرض البيانــات املاليــة بالريــال اليمنــي (العملــة الوظيفيــة للشــركة) وتظهــر كل القيــم ألقــرب
ألــف ريــال يمنــي (إال إذا أشــير إلــى خــاف ذلــك).

4 4.2التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة
يتطلــب إعــداد البيانــات املاليــة مــن اإلدارة وضــع األحــكام والتقديــرات واإلفتراضــات التــي تؤثــر ىلع تطبيــق
السياســات واملبالــغ املقــررة للموجــودات واملطلوبــات واإليــرادات واملصروفــات .وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة
عــن تلــك التقديــرات.
تتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات التابعــة لهــا بصــورة مســتمرة .ويتــم اإلعتــراف بالتعديــات يف التقديرات
املحاســبية عــن الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل التقديــر ويف أي فتــرات مســتقبلية تتأثــر بذلــك التعديل.
وبصــورة خاصــة فــإن املعلومــات حــول املجــاالت الهامــة التــي تنطــوي ىلع عــدم اليقيــن يف التقديــرات
واألحــكام الهامــة يف تطبيــق السياســات املحاســبية ذات التأثيــر األكبــر ىلع املبالــغ املعتــرف بهــا يف
البيانــات املاليــة قــد تمــت مناقشــتها يف اإليضــاح رقــم ( )6مــن اإليضاحــات حــول البيانــات املاليــة.

5 5.2املعايير الجديدة والتغيرات والتعديالت
1 1.5.2املعــايـير الجـديـدة واملعـدلة ساريـة املفعـول للفـترات السنـويـة التـي تبـدأ فـي أو بعـد
 1ينايــر 2021م
املعايير والتعديالت التي أصبحت سارية املفعول للمرة األولى يف عام 2021م وهي كاآلتي:
•إصــاح مؤشــر ســعر الفائــدة املرحلــة الثانيــة (تعديــات ىلع املعیــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ()9
ومعیــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )۳۹واملعیــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم (.)۷
•تخفيضــات اإليجــار اســتجابة لتأثيــرات كوفيــد 19-ملــا بعــد  30يونيــو 2021م (تعديــات ىلع املعيــار
الدولــي للتقريــر املالــي رقــم (.)16
إن هــذه التعديــات ليــس لهــا تأثيــر جوهــري ىلع البيانــات املاليــة للشــركة .ووفقــا لذلــك ،لــم تقــم املنشــاة
بــأي تغييــرات لسياســاتها املحاســبية يف العــام 2021م .وأدنــاه معلومــات عــن هــذه املعاييــر الجديــدة:
1.1إصــاح مؤشــر ســعر الفائــدة املرحلــة الثانيــة (تعدیــات ىلع املعیــار الدولــي للتقریــر
املالــي رقــم ( )9ومعیــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )۳۹واملعيــار الدولــي للتقریــر املالــي
رقــم ()۷
يف ســبتمبر 2020م ،نشــر مجلــس معاييــر املحاســبة الدوليــة إصــاح معيــار معــدل الفائــدة املرحلــة الثانيــة
(تعديــات ىلع املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ( )9ومعيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )39واملعيــار الدولي
للتقريــر املالــي رقــم ( ،))7اســتجابة لإلصــاح الجــاري ملؤشــرات أســعار الفائــدة يف جميــع أنحــاء العالــم.
تهــدف التعديــات إلــى مســاعدة الكيانــات املبلغــة ىلع تزويــد املســتثمرين بمعلومــات مفيــدة حــول آثــار
اإلصــاح ىلع بياناتهــم املاليــة.

املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ()16
يف أبريــل 2021م ،أصــدر مجلــس معاييــر املحاســبة الدوليــة «تخفيضــات اإليجــار املتعلقــة بكوفيــد  19-ملــا
بعــد  30يونيــو 2021م (تعديــات ىلع املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم  ،»)16وقــد تــم تمديــد فتــرة
الوســائل العمليــة يف التعديــات ىلع املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم  16التــي تــم إجراؤهــا العــام
املاضــي .وهــذا التمديــد ملــدة عــام واحــد ،لذلــك امتــدت فتــرة التطبيــق حتــى  30يونيــو 2022م.
يف مايــو 2020م ،نشــر مجلــس معاييــر املحاســبة الدوليــة تعدي ً
ال ىلع «كوفيــد  – 19-ذات العالقــة بتخفيضات
اإليجــار (تعديــل ىلع املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم  .»)16وأضــاف التعديــل وســيلة عمليــة للمعيــار الذي
يوفــر إعفــاء للمســتأجرين يف تقييــم مــا إذا كانــت تخفيضــات اإليجــار املحــددة لكوفيــد  19-تعتبــر تعديــات
ىلع عقــد اإليجــار .وبــدالً مــن ذلــك ،إذا تــم تطبيــق هــذه الوســيلة العمليــة ،فســيتم التعامــل مــع تخفيضــات
اإليجــار هــذه كمــا لــو لــم تكــن تعديــات ىلع عقــد اإليجــار.
يف ضــوء تأثيــر جائحــة كوفيــد  19-ىلع النشــاط التجــاري يف جميــع أنحــاء العالــم ،واالســتجابة مــن التعليقات
الــواردة مــن أصحــاب املصلحــة ،قــرر املجلــس الدولــي ملعاييــر املحاســبة تمديــد هــذا اإلعفــاء ملــدة عــام
واحــد لتوفيــر اإلعفــاء للتخفيضــات األخيــرة فيمــا يتعلــق بـــكوفيد  19-والتــي تخفــض املدفوعــات حتــى 30
يونيــو 2022م.

2 2.5.2املعاييــر والتعديــات والتفســيرات للمعاييــر الحاليــة غيــر ســارية املفعــول حتــى اآلن والتــي
لــم يتــم تبنيهــا مــن قبــل الشــركة
تــم إصــدار معاييــر وتعديــات وتفســيرات جديــدة ىلع املعاييــر الحاليــة مــن قبــل مجلــس معاييــر املحاســبة
الدوليــة ولكنهــا غيــر ســارية املفعــول حتــى تاريــخ البيانــات املاليــة ،ولــم يتــم تبنيهــا مــن قبــل الشــركة ىلع
النحــو التالــي:
املعيار

عنوان املعيار أو التفسير

ساري املفعول
للفترات املحاسبية
التي تبدأ يف أو بعد

املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي تعدیــات ىلع املراجــع الخاصــة باإلطــار  1يناير 2022م
املفاهيمــي (تعديــات ىلع املعيــار الدولــي
رقــم ()3
للتقريــر املالــي رقــم ())3
معيــار املحاســبة الدولــي رقــم تحصيــات قبــل االســتخدام املقصــود  1يناير 2022م
(تعديــات ىلع معيــار املحاســبة الدولــي
()16
رقــم ())16
معيــار املحاســبة الدولــي رقــم عقــود متوقــع خســارتها – تكلفــة تنفيــذ  1يناير 2022م
العقــد (تعديــات ىلع معيــار املحاســبة
()37
الدولــي رقــم ())37
املعاييــر الدوليــة للتقاريــر التحســينات الســنوية للمعاييــر الدوليــة  1يناير 2022م
املاليــة رقــم ( )9،16 ،1ومعيــار للتقاريــر املاليــة – دورة 2018م – 2020م
املحاســبة الدولــي رقــم (( )41تعديــات ىلع املعاييــر الدوليــة للتقاريــر
املاليــة رقــم ( )9،16 ،1ومعيــار املحاســبة
الدولــي رقــم ())41
املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي عقود التأمين
رقــم ()17

 1يناير 2023م

املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي تمديــد اإلعفــاء املؤقــت مــن تطبيــق املعيــار  1يناير 2023م
الدولــي للتقريــر املالــي رقــم (( )9تعديــات
رقــم ()4
ىلع املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ())4
املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي التطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي للتقريــر  1يناير 2023م
املالــي رقــم ( )17واملعيــار الدولــي للتقريــر
رقــم ()17
املالــي رقــم ( - )9معلومــات املقارنــة (تعديــل
ىلع املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم
())17
معيــار املحاســبة الدولــي رقــم تصنيــف املطلوبــات كمتداولــة أو غيــر  1يناير 2023م
متداولــة (تعديــات ىلع معيــار املحاســبة
()1
الدولــي رقــم ())1
معيــار املحاســبة الدولــي رقــم الضرائــب املؤجلــة املتعلقــة باألصــول  1يناير 2023م
وااللتزامــات الناشــئة عــن معاملــة واحــدة
()12
(تعديــات ىلع معيــار املحاســبة الدولــي
رقــم ())12
وتتوقــع إدارة الشــركة بــأن جميــع اإلصــدارات ذات العالقــة ســوف يتــم تبنيهــا ضمــن السياســات املحاســبية
للمنشــأة للفتــرة األولــى التــي تبــدأ بعــد تاريــخ نفــاذ هــذه اإلصــدارات ،وهنــاك معاييــر وتعديــات وتفســيرات
جديــدة أصــدرت لكــن ال يتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري ىلع البيانــات املاليــة للشــركة.

04

البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال
( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

3.التغير يف السياسات املحاسبية
بهــدف تطبيــق منهــج أكثــر تكامــ ً
ا ملعيــار املحاســبة الدولــي رقــم (“ )21آثــار التغيــرات يف أســعار صــرف
العمــات األجنبيــة” اعتمــدت الشــركة ابتــدا ًء مــن نوفمبــر 2021م التعديــل يف سياســتها املحاســبية حيــث
إقــرت تطبيــق ســعر الصــرف الفــوري الســائد يف الســوق املــوازي يف تاريــخ املعاملــة لتنفيــذ املعامــات
ا ُ
قومــة بعملــة أجنبيــة أو التــي تتطلــب تســويتها بعملــة أجنبيــة ،وترجمــة البنــود النقديــة بعمــات
مل ّ
أجنبيــة باســتخدام ســعر اإلقفــال والــذي يمثــل ســعر الصــرف الفــوري الســائد يف الســوق املــوازي وذلــك يف
نهايــة فتــرة التقريــر .وســيحل التعديــل يف السياســة محــل املعالجــات الســابقة والتــي كانــت تقضــي بإثبــات
وترجمــة املعامــات بالعمــات األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف املعلنــة مــن قبــل البنــك املركــزي اليمنــي
صنعــاء.
يعتبــر نمــوذج املعالجــة الجديــد اســتجابة مــن الشــركة ملعالجــة التأثيــرات الناتجــة عــن تذبذبــات أســعار
الصــرف والفجــوة بيــن أســعار الصــرف املعلنــة مــن قبــل البنــك املركــزي اليمنــي صنعــاء وبيــن أســعار الصــرف
الســائدة يف الســوق املــوازي ،ويعكــس الجوهــر االقتصــادي للمعامــات واألحــداث املاليــة وتنســجم مــع
املمارســة االقتصاديــة للشــركات.
وتعتقــد إدراة الشــركة أن التغييــر يف السياســة ســينتج عنــه بيانــات ماليــة تحتــوي ىلع معلومــات أكثــر
مالئمــة عــن آثــار املعامــات واألحــداث ويجعــل البيانــات املاليــة للشــركة أكثــر قابليــة للمقارنــة.
تــرى إدارة الشــركة أنــه مــن غيــر املمكــن عمليــا تحديــد آثــار تغييــر سياســة املعامــات بالعمــات األجنبيــة
ىلع املبالــغ الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات للفتــرات الســابقة حيــث قامــت إدارة الشــركة بتعديــل الرصيــد
االفتتاحــي لألربــاح املحتجــزة بأثــر التحــول إلــى الســعر الســائد يف الســوق املــوازي.
يوضــح الجــدول التالــي أثــر التغيــر يف سياســة املعامــات بالعمــات األجنبيــة ىلع رصيــد األربــاح املحتجــزة
كمــا يف  1ينايــر 2021م:

إيضاحات

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير 2021م

24,403,970

األثر التراكمي لترجمة األرصدة النقدية بسعر السوق املوازي

46,188,282

األثر الضريبي لترجمة األرصدة النقدية بسعر السوق املوازي

2.32

()23,094,141

صايف األثر التراكمي لترجمة األرصدة النقدية بسعر السوق املوازي

23,094,141

الرصيد يف  1يناير 2021م (معدل)

47,498,111

اســتخدمت طريقــة الشــراء املحاســبية لجميــع أعمــال الشــركة كمــا هــو معــروف يف املعيــار الدولــي للتقريــر
املالــي رقــم ( )3إندمــاج األعمــال ونتيجــة لتطبيــق طريقــة الشــراء املحاســبية ،فقــد تــم اإلعتــراف املبدئــي
بالشــهرة كأصــل يمثــل يف تاريــخ اإلمتــاك فائــض القيمــة العادلــة ملبلــغ الشــراء مضافًا إليــه التكلفة املباشــرة
لإلمتــاك ىلع صــايف القيــم العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املحــددة واملحتملــة للشــركة التابعــة .ويف
الحــاالت التــي يتــم فيهــا تقديــر القيمــة العادلــة ىلع أســاس مؤقــت فإنــه يتــم إكمــال عمليــة التقييــم خــال
( )12شــهرًا مــن تاريــخ اإلمتــاك مــع إجــراء تعديــات ىلع قيمــة الشــهرة لتعكــس أيــة تغييــرات قــد تحصــل
الحقــا.

5.السياسات املحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية أخرى
تــم اإلفصــاح عــن أهــم السياســات املحاســبية والتــي يتــم إتباعهــا بشــكل ثابــت مــن قبــل الشــركة ونوضــح
بعــض تلــك السياســات املحاســبية والتــي تتطلبهــا معاييــر اإلبــاغ املالــي كمــا يلــي:

1.5

عقود اإليجار

•

الشركة كمستأجر

تقــوم الشــركة عنــد بدايــة العقــد بتقييــم مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو ينطــوي ىلع عقــد إيجــار.
تعتــرف الشــركة بأصــل حــق االســتخدام والتــزام عقــد اإليجــار يف التاريــخ الــذي يكــون فيــه األصــل متاحــا
لإلســتخدام مــن قبــل الشــركة (تاريــخ بــدء العقــد).

1.1.5

إثبات حق استخدام األصول

 .أالقياس األولي
تقــوم الشــركة بإثبــات حــق إســتخدام األصــول يف تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار .يتــم قيــاس حــق اســتخدام
األصــول مبدئيــا «بالتكلفــة» وتشــتمل تكلفــة أصــول حــق إســتخدام األصــول ىلع مبلــغ التزامــات اإليجــار
املعتــرف بهــا ،والتكاليــف املباشــرة األوليــة املتكبــدة إضافــة للتكاليــف املقــدرة إلزالــة األصــل أو إعــادة املوقــع
إلــى حالتــه األصليــة ومدفوعــات اإليجــار التــي تمــت يف أو قبــل تاريــخ البــدء ،مطروحــا منهــا أي حوافــز تأجيــر
مســتلمة.
 .بالقياس الالحق
يتــم قيــاس حــق اســتخدام األصــول بالتكلفــة ،مطروحــا منهــا أي خســائر متراكمــة مــن إنخفــاض القيمــة
واالســتهالك ،ويتــم تعديلهــا ألي إعــادة قيــاس اللتزامــات اإليجــار.
عندمــا ال تكــون الشــركة ىلع يقيــن معقــول مــن الحصــول ىلع ملكيــة األصــل املؤجــر يف نهايــة مــدة عقــد
اإليجــار ،يتــم إســتهالك حــق اســتخدام األصــول املعتــرف بهــا ىلع أســاس القســط الثابــت ىلع مــدى العمــر
اإلنتاجــي املقــدر أو مــدة نهايــة اإليجــار أيهمــا أقــرب.

4.أسس عرض البيانات املالية

يخضع حق استخدام األصول إلى إختبار إنخفاض القيمة وفقًا ملعيار املحاسبة الدولي رقم (.)36

يتــم عــرض البيانــات املاليــة وفقــا ملعيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( »)1عــرض البيانــات املالية»(املعــدل يف
عــام 2007م) ويتــم أيضــا عــرض إجمالــي الدخــل الشــامل يف بيــان واحــد (بيــان الدخــل الشــامل).

 2.1.5إثبات التزامات عقود االيجار

1.4

عرض املتداول مقابل غير املتداول يف بيان املركز املالي

تعرض الشركة املوجودات واملطلوبات بناء ىلع تصنيف املتداول /غير املتداول يف بيان املركز املالي.
تكون املوجودات متداولة عندما:
•يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو إستهالكها يف دورة التشغيل العادية.
•محتفظ بها أساسًا لغرض املتاجرة.
•يتوقع أن تتحقق خالل إثنا عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير.
•نقــد أو بنــود مماثلــة للنقــد مــا لــم يحظــر أن يتــم تبادلهــا أو إســتخدامها لتســوية مطلوبــات ملــدة ال تقــل
عــن إثنــا عشــر شــهرًا بعــد تاريــخ التقريــر .جميــع املوجــودات األخــرى تصنــف غيــر متداولــة.
تكون املطلوبات متداولة عندما:
•يتوقع أن تتم تسويتها يف دورة التشغيل العادية.
•محتفظ بها أساسًا لغرض املتاجرة.
•تكون مستحقة التسوية خالل إثنا عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير.
•ال يوجــد حــق غيــر مشــروط يؤخــر تســوية املطلوبــات ملــدة ال تقــل عــن إثنــا عشــر شــهرًا بعــد تاريــخ
التقريــر .وتصنــف الشــركة جميــع املطلوبــات األخــرى غيــر متداولــة.

2.4

عرض املصروفات عند إعداد بيان الدخل

تتبــع الشــركة أســلوب طبيعــة املصــروف عنــد عــرض املصروفــات ،حيــث تصنــف املصروفــات بموجــب هــذا
األســلوب حســب طبيعتهــا يف بيــان الدخــل الشــامل.

3.4

عرض بيان التدفقات النقدية

تتبــع الشــركة الطريقــة غيــر املباشــرة عنــد إعــداد بيــان التدفقــات النقديــة حيــث يتــم تســوية صــايف ربــح
الســنة مــع صــايف التدفقــات النقديــة املتحصلــة مــن أو املســتخدمة يف األنشــطة التشــغيلية واإلســتثمارية
والتمويليــة إلظهــار أثــر كل مــن العمليــات ذات الطبيعــة الغيــر نقديــة وأي مصروفــات مؤجلــة أو مســتحقات
ذات عالقــة بمقبوضــات أو مدفوعــات نقديــة تشــغيلية يف املاضــي أو املســتقبل وكــذا أي عناصــر لإليــرادات
واملصروفــات الناتجــة عــن تدفقــات نقديــة متعلقــة بعمليــات اســتثمارية أو تمويليــة.

4.4

اندماج األعمال

تــم هيكلــة ملكيــة الشــركة يف ســنة 2006م وقــد تضمنــت هيكلــة ملكيــة الشــركة إعــادة تقييــم جميــع
املوجــودات واملطلوبــات بتاريــخ محــدد للوصــول إلــى تكلفــة الشــركة ،والتــي تــم ســدادها (قيمــة التكلفــة)
إلــى املؤسســة العامــة لإلتصــاالت الســلكية والالســلكية عــن طريــق أســهم حقــوق امللكيــة يف الشــركة.
يدخــل هــذا التحويــل لجميــع املوجــودات وإصــدار األســهم ضمــن تعريــف إندمــاج األعمــال وفــق املعيــار
الدولــي للتقريــر املالــي رقــم (.)3

 .أالقياس األولي
يتــم قيــاس التــزام عقــد اإليجــار مبدئيــا بالقيمــة الحاليــة ملدفوعــات عقــد اإليجــار غيــر املســددة يف ذلــك
التاريــخ ،ويتــم خصمــه باســتخدام معــدل الفائــدة املــدرج يف عقــد اإليجــار ،تســتخدم الشــركة التكلفــة
الداخليــة إلقتــراض األمــوال كمعــدل إقتــراض إضــايف يف تاريــخ بــدء اإليجــار إذا كان ســعر الفائــدة الضمنــي
يف عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد بســهولة.
تتضمــن مدفوعــات اإليجــار مدفوعــات ثابتــة ،بمــا يف ذلــك مدفوعــات ثابتــة مضمنــة – مطروحــا منهــا
حوافــز اإليجــار املســتحقة القبــض ومدفوعــات اإليجــار املتغيــرة التــي تعتمــد ىلع مؤشــر أو معــدل ،واملبالــغ
املتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة املتبقيــة .تتضمــن مدفوعــات اإليجــار أيضــا ســعر ممارســة خيــار
الشــراء الــذي مــن املؤكــد أن تمارســه الشــركة ومدفوعــات غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار املبكــر .إذا كانــت مــدة
اإليجــار تعكــس أن املســتأجر يمــارس خيــار فســخ عقــد اإليجــار.
 .بالقياس الالحق
يتــم زيــادة التــزام اإليجــار الحقــا بتكلفــة الفائــدة ىلع التــزام اإليجــار وينخفــض بســداد دفعــات اإليجــار .يتــم
إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة إللتزامــات اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغييــر يف مــدة اإليجــار أو تغيــر يف
مدفوعــات عقــود اإليجــار املســتقبلية الناشــئة عــن تغييــر يف املؤشــر أو الســعر ،إذا كان هنــاك تغيــر يف
تقديــر املبلــغ املتوقــع دفعــه بموجــب ضمــان القيمــة املتبقيــة ،إذا كان هنــاك تغييــر فيمــا إذا كان ســيتم
خيــار شــراء أو ممارســة خيــار تمديــد بصــورة معقولــة مضمونــا أو ضمــان عــدم ممارســة خيــار إنهــاء بشــكل
معقــول ،إذا تــم تعديــل عقــد اإليجــار وعــدم املحاســبة عــن تعديــل عقــد اإليجــار كعقــد إيجــار منفصــل.
اختــارت الشــركة تطبيــق عــدم اإلعتــراف بأصــول حــق االســتخدام والتزامــات عقــود اإليجــار للعقــود اإليجــار
قصيــرة األجــل التــي تبلــغ مدتهــا  12شــهرًا أو أقــل وإيجــارات األصــول منخفضــة القيمــة .يتــم االعتــراف
بمدفوعــات اإليجــار املرتبطــة بهــذه العقــود كمصروفــات إيجــار ىلع أســاس القســط الثابــت ىلع مــدى فتــرة
اإليجــار ضمــن بيــان الدخــل الشــامل.

2.5

تحقق اإليراد

تقــوم الشــركة بصــورة أساســية بالحصــول ىلع اإليــرادات مــن تقديــم خدمــات اإلتصــاالت التــي تتضمــن رســوم
اإلشــتراك واملكاملــات الهاتفيــة والرســائل وإيــرادات الربــط البينــي وخدمــات البيانــات والخدمــات األخــرى ذات
الصلــة.
يتــم قيــاس اإليــراد ىلع أســاس املقابــل املحــدد بالعقــد مــع العميــل وتســتثنى املبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا
نيابــة عــن أطــراف أخــرى ،وتســجل اإليــرادات عندمــا يتــم تحويــل الســيطرة ىلع ملكيــة الســلع أو الخدمــات
املقدمــة للعميــل ،وتحديــد توقيــت نقــل امللكيــة – يف وقــت معيــن أو بمــرور الوقــت – وتأخــذ اإلدارة يف
إعتبارهــا عنــد اإلعتــراف باإليــرادات بمــرور الوقــت إذا تحققــت إحــدى الخصائــص التاليــة:
أ .إستالم العميل وإستفادته يف الوقت نفسه من املنافع املقدمة بموجب تنفيذ الشركة اللتزاماتها ،أو
ب .عنــد أداء الشــركة اللتزاماتهــا بإنشــاء أو زيــادة فعاليــة أصــل يقــع تحــت ســيطرة العميــل مــن خــال إنشــاء
أو زيــادة فعاليــة ذلــك األصــل ،أو
ج .إذا لــم يســفر أداء الشــركة عــن نشــوء موجــودات ينتــج عنهــا اســتعماالت بديلــة للشــركة ويكــون لــدى
الشــركة حــق يف إســتالم مقابــل عــن إلتزامــات األداء املنفــذ حتــى تاريخــه .أمــا بخــاف ذلــك فيتــم اإلعتــراف
باإليــرادات يف نقطــة زمنيــة محــددة.
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البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال
( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

إستثمارات قصيرة األجل

طبيعة وتوقيت تلبية أداء االلتزام
وفيما يلي وصف لطبيعة اإللتزام باألداء وتوقيت تحقق اإليرادات للقطاعات الرئيسية التالية:
نوع املنتج /الخدمة

نقطة تحقق اإليراد

التزامات األداء

يتــم االعتــراف بإيــرادات شــرائح الهاتــف
تفعيــل شــرائح الهاتــف النقــال النقــال واألرقــام الخاصــة بمجــرد الحصــول
ىلع الشــريحة وإدخــال البيانــات الشــخصية
واألرقــام الخاصــة
بالنظــام وتفعيــل الخــط.
عقود الهاتف النقال

خدمــات املكاملــات الهاتفيــة
خــال الفتــرة التــي يتــم تقديــم الخدمــة
وخدمــات البيانــات واملعلومــات
فعليــا للمشــتركين.
والرســائل
األجهزة

عقود األعمال الثابتة

عندمــا يتــم نقــل الســيطرة واملخاطــر الهامــة
املتعلقــة بامللكيــة إلــى املشــتري وهــو
تاريــخ تســليم األجهــزة وقبولهــا مــن قبــل
العميــل.

•خدمات الـ  CDMAالثابت
•خدمات األنترنت
يتــم اإلعتــراف بإيــراد الخدمــات ىلع فتــرة
•خدمات التجوال الدولي
العقــد.
•خدمــات الرســائل الدعائيــة
والبنكيــة
يتــم اإلعتــراف باإليــرادات مــن تداخــل
اإلتصــاالت عبــر الشــبكة مــع مؤسســات
وشــركات إتصــاالت محليــة ودوليــة ىلع
أســاس الدقائــق الفعليــة املســجلة لحركــة
اإلتصــاالت خــال فتــرة حدوثهــا.

العقود البينية

اإليرادات الصادرة والواردة

رسوم اإلشتراك الشهري

رســوم مفروضــة عنــد تفعيــل رســوم اإلشــتراك املفروضــة ىلع تفعيــل
الخدمــة (رســوم اإلشــتراك الخدمــات يتــم اإلعتــراف بهــا خــال فتــرة
العقــد بمعــدل يومــي.
ا لشــهر ي )

عقود البيع املقدمة

3.5

•بطاقات التعبئة
•خدمة الشحن الفوري
•األرصــدة املقدمــة ملشــتركي
الدفــع املســبق
•خدمــة الكــرت اإللكترونــي
عبــر فــورًا
•باقــة موبايــل نــت – أجهــزة
ذكيــة
•الباقــات الخاصــة بالدفــع
ا ملســبق

يؤجــل احتســاب إيــرادات بيــع بطاقــات
التعبئــة (الكــروت الغيــر مفعلــة وأرصــدة
الوحــدات الغيــر مســتخدمة) إلــى حيــن
اســتخدامها أو إلــى حيــن انتهــاء صالحيتهــا.
ويتــم االعتــراف بإيــراد الباقــات عنــد تفعيلهــا
واملتزامنــة مــع الدفــع املســبق مــن قبــل
العميــل.

األدوات املالية

يتــم اإلعتــراف باملوجــودات واملطلوبــات املاليــة يف املركــز املالــي عندمــا تصبــح الشــركة طرفــا يف آليــة
تعاقــدات أدوات ماليــة والتــي قــد تنشــأ مــع الغيــر وتنقســم األدوات املاليــة إلــى موجــودات ومطلوبــات ماليــة
وأدوات ملكيــة .ويوضــح فيمــا يلــي تصنيــف األدوات املاليــة وأســس القيــاس املتعلقــة بهــا.

 1.3.5تصنيف وقياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية
يتــم تصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة .وفقــا للمعيــار رقــم ( )9مــن املعاييــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر املاليــة.
 .أاملوجودات املالية
.1

التصنيف واالعتراف والعرض

وفقــا للمعيــار رقــم ( )9مــن املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ،عنــد االعتــراف املبدئــي ،يتــم تصنيــف
األصــل املالــي ىلع أنــه مقــاس بالتكلفــة املطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،أو
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر .بصــورة عامــة ،يرتكــز تصنيــف املوجــودات املاليــة بموجــب
املعيــار رقــم ( )9مــن املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ىلع نمــوذج األعمــال الــذي يتــم يف إطــاره إدارة
األصــل املالــي وخصائــص تدفقاتــه النقديــة التعاقديــة .إن املشــتقات املتضمنــة يف العقــود والتــي يكــون
فيهــا التصنيــف عبــارة عــن أصــل مالــي يف نطــاق املعيــار ،ال تكــون مشــتقات منقســمة ىلع اإلطــاق .وبــدالً
مــن ذلــك ،يتــم تقييــم األدوات املاليــة املختلطــة بشــكل كلــي لغــرض التصنيــف.
.2

القياس األولي

يتــم قيــاس كافــة املوجــودات املاليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة .ويتــم إضافــة تكاليــف املعاملــة إلــى تكلفــة
كافــة األدوات املاليــة باســتثناء املوجــودات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
وتســجيل تكاليــف املعامــات للموجــودات املاليــة املصنفــة كإســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح
أو الخســارة يف بيــان الدخــل الشــامل ،وتقــوم الشــركة بقيــاس موجوداتهــا املاليــة عنــد التحقــق املبدئــي
للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ( )9وفقــا للفئــات التاليــة:
•التكلفة املطفأة
فيما يتعلق باملوجودات املالية التي تفي بالشروط التالية:
 أن تكــون املوجــودات محتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى اإلحتفــاظ باملوجــودات مــن أجــلتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة؛ و
 أن ينتــج عــن البنــود التعاقديــة الخاصــة بــاألداة يف تواريــخ محــددة ،تدفقــات نقديــة تعــد فقــط دفعــاتللمبلــغ األصلــي وأربــاح ىلع املبلــغ األصلــي القائــم وبصــورة عامــة يتــم تصنيــف النقــد والنقــد املعــادل
واملدينــون واألرصــدة املدينــة األخــرى واإلســتثمارات قصيــرة األجــل ضمــن هــذه الفئــة:
النقد والنقد املعادل
يتكــون النقــد والنقــد املعــادل مــن النقديــة يف الصنــدوق وأرصــدة الحســابات تحــت الطلــب لــدى البنــوك
وأيــة إســتثمارات تســتحق خــال فتــرة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اإليــداع والتــي تعتبــر ذات ســيولة
عاليــة قابلــة للتحويــل إلــى نقــد معلــوم القيمــة وغيــر خاضعــة ملخاطــر التغيــر يف القيمــة (الودائــع تحــت
الطلــب) مخفضــا منهــا الســحوبات ىلع املكشــوف املؤقتــة وبــدون عقــود تســهيل ائتمانيــة والشــيكات
الصــادرة والغيــر مقدمــة للبنــك للصــرف.
املدينون التجاريون واألرصدة املدينة األخرى
يظهــر املدينــون التجاريــون بالتكلفــة (املبلــغ األصلــي للفاتــورة) ناقصــا املخصصــات املجنبــة لقــاء أي مبالــغ
غيــر محصلــة .ويتــم تقديــر مخصــص الخســائر االئتمانيــة املتوقعــة عندمــا يكــون هنــاك إحتمــال تعثــر عــن
الســداد ويتــم شــطب الديــون الرديئــة عنــد التأكــد مــن عــدم تحصيلهــا.

تتمثــل اإلســتثمارات قصيــرة األجــل يف الودائــع لــدى البنــوك واإلســتثمارات قصيــرة األجــل األخــرى عاليــة
الســيولة والتــي تســتحق بعــد ثالثــة أشــهر وقبــل مضــي ســنة مــن تاريــخ الشــراء.
•موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
اإلستثمارات يف أدوات الدين – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتــم قيــاس اإلســتثمارات يف أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر إذا اســتوفت كال
الشــرطين أدنــاه:
 أن تكــون املوجــودات محتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى اإلحتفــاظ باملوجــودات مــن أجــلتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة؛ وبيــع املوجــودات املاليــة.
 أن ينتــج عــن البنــود التعاقديــة الخاصــة بــاألداة يف تواريــخ محــددة ،تدفقــات نقديــة تعــد فقــط دفعــاتللمبلــغ األصلــي وأربــاح ىلع املبلــغ األصلــي القائــم ،ويف الســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر 2021م لــم
يكــن لــدى الشــركة أيــة موجــودات ماليــة مصنفــة يف هــذه الفئــة.
اإلستثمار يف أدوات حقوق امللكية – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عنــد اإلعتــراف املبدئــي بأحــد إســتثمارات األســهم غيــر املحتفــظ بهــا للمتاجــرة ،قــد تختــار الشــركة بشــكل
نهائــي عــرض التغيــرات الالحقــة يف القيمــة العادلــة لإلســتثمار ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر .يتــم هــذا
اإلختيــار وفقــا لــكل إســتثمار ىلع حــدة .ويف الســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر 2021م ،لــم يكــن لــدى
الشــركة أيــة موجــودات ماليــة مصنفــة يف هــذه الفئــة.
•موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
فيمــا يتعلــق بكافــة املوجــودات املاليــة غيــر املصنفــة ىلع أنهــا مقاســة بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر كمــا هــو موضــح أعــاه ،يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال
األربــاح أو الخســائر ،ويتضمــن ذلــك كافــة املوجــودات املاليــة املشــتقة .عنــد االعتــراف املبدئــي ،قــد تقــرر
الشــركة بشــكل نهائــي تحديــد األصــل املالــي الــذي ال يفــي بمتطلبــات القيــاس بالتكلفــة املطفــأة أو
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ىلع أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر إذا
كان هــذا التصنيــف ينهــي أو يقلــل بصــورة جوهريــة عــدم التوافــق املحاســبي الــذي قــد ينشــأ فيمــا لــو لــم
يتــم تصنيفهــا غيــر ذلــك ،ويف الســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر 2021م لــم يكــن لــدى الشــركة أيــة
موجــودات ماليــة مصنفــة يف هــذه الفئــة.
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القياس الالحق للموجودات املالية

يتم تطبيق السياسات املحاسبية التالية ىلع القياس الالحق للموجودات املالية:
صنف القياس

بالتكلفة املطفأة

القياس واإلثبات والعرض لألرباح والخسائر
يتــم الحقــا قيــاس هــذه املوجــودات بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة
معــدل الفائــدة الفعليــة .يتــم تخفيــض التكلفــة املطفــأة بخســائر إنخفــاض
القيمــة ،ويتــم االعتــراف بإيــرادات الفائــدة ،أربــاح /خســائر صــرف العمــات
األجنبيــة وانخفــاض القيمــة يف بيــان األربــاح والخســائر .يتــم اإلعتــراف بأيــة
أربــاح أو خســائر ،ناتجــة عــن االســتبعاد يف بيــان األربــاح والخســائر.

يتــم الحقــا قيــاس هــذه املوجــودات بالقيمــة العادلــة .يتــم إحتســاب إيــرادات
الفائــدة بإســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .ويتــم اإلعتــراف بأربــاح وخســائر
اإلستثمـــارات فـــي أدوات
صــرف العمــات األجنبيــة وإنخفــاض القيمــة يف بيــان األربــاح والخســائر.
الديــن بالقيمــة العادلــة مــن
يتــم اإلعتــراف بصــايف األربــاح والخســائر األخــرى ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر.
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
عنــد اإلســتبعاد ،تتــم إعــادة تصنيــف األربــاح والخســائر املتراكمــة يف الدخــل
الشــامل اآلخــر إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر.
يتــم الحقــا قيــاس هــذه املوجــودات بالقيمة العادلــة .يتــم االعتــراف بتوزيعات
اإلســتثمار يف أدوات حقــوق
األربــاح كإيــرادات ضمــن بيــان األربــاح والخســائر مــا لــم تمثــل إيــرادات توزيعــات
امللكيــة – بالقيمــة العادلــة
األربــاح بشــكل واضــح إســترداد جــزء مــن تكلفــة اإلســتثمار .يتــم االعتــراف
مــن خــال الدخــل الشــامل
بصــايف األربــاح والخســائر األخــرى ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر وال يتــم مطلقــا
اآلخــر
إعــادة تصنيفهــا إلــى بيــان األربــاح والخســائر.
موجــودات ماليــة بالقيمــة يتــم قيــاس تلــك املوجــودات الحقــا بالقيمــة العادلــة .ويتــم االعتــراف بصــايف
العادلــة مــن خــال الربــح أو األربــاح أو الخســائر ،بمــا يف ذلــك أي حصــص أو إيــرادات توزيعــات أربــاح ،ضمــن
بيــان األربــاح أو الخســائر.
الخســارة
.4

انخفاض قيمة املوجودات املالية

طبقــت الشــركة نمــوذج «الخســائر االئتمانيــة املتوقعــة» املســتقبلية بموجــب املعيــار الدولــي للتقريــر املالي
رقــم  9لحســاب انخفــاض القيمــة .يتــم قيــاس الخســارة االئتمانيــة املتوقعــة ىلع األداة املاليــة بطريقــة
تعكــس املبالــغ بشــكل غيــر متحيــز ومرجــح باالحتمــاالت والتــي يتــم تحديدهــا مــن خــال تقييــم مجموعــة
مــن النتائــج املحتملــة والقيمــة الزمنيــة لألمــوال واألحــداث الســابقة والظــروف الحاليــة وتوقعــات الظــروف
االقتصاديــة املســتقبلية .يطبــق نمــوذج الخســارة االئتمانيــة املتوقعــة ىلع كافــة األدوات املاليــة باســتثناء
االســتثمار يف أدوات حقــوق امللكيــة .ويتــم مراجعــة املنهجيــات واالفتراضــات بانتظــام بمــا يف ذلــك توقعــات
الظــروف االقتصاديــة املســتقبلية.
تتألــف املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة مــن الذمــم املدينــة التجاريــة واألخــرى واملســتحق مــن أطــراف
ذات عالقــة والنقــد لــدى البنــوك والودائــع الثابتــة .قامــت الشــركة بتطبيــق نهــج مبســط للمعيــار وقامــت
باحتســاب الخســائر املتوقعــة ىلع أســاس خســائر اإلئتمــان املتوقعــة ىلع مــدى عمــر األداة املاليــة مــن
خــال تكويــن هيــكل للمخصصــات يســتند إلــى تجربــة خســائر اإلئتمــان التاريخيــة للشــركة ،والتــي تــم
تعديلهــا حســب عوامــل مســتقبلية خاصــة باملدينيــن والبيئــة اإلقتصاديــة.
تعتبــر الشــركة بنــد املوجــودات املاليــة يف حالــة تعثــر عــن الســداد عندمــا يتجــاوز موعــد ســداد الدفعــات
التعاقديــة ومــع ذلــك يف بعــض الحــاالت قــد تــرى الشــركة أيضــا أن بنــد املوجــودات املاليــة يف حالــة تعثــر
عــن الســداد ،عندمــا تشــير املعلومــات الداخليــة أو الخارجيــة إلــى أنــه مــن غيــر املرجــح أن تتلقــى الشــركة
املبالــغ التعاقديــة املســتحقة بالكامــل قبــل األخــذ يف االعتبــار أي تعزيــزات إئتمانيــة تحتفــظ بهــا الشــركة.
لــم ينتــج عــن إتبــاع متطلبــات اإلئتمــان املتوقعــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقريــر املالــي رقــم ( )9أي تغييــر
جوهــري يف مخصــص اإلنخفــاض يف القيمــة.
 .باملطلوبات املالية
يتــم االعتــراف أو عــدم االعتــراف باملطلوبــات املاليــة يف تاريــخ املعاملــة التجاريــة ،وذلــك عنــد شــراء أو بيــع
املطلوبــات والــذي ينــص شــروط عقــد البيــع أو الشــراء ىلع تســليمها وفقــا لجــدول زمنــي محــدد مــن قبــل
ســوق مالــي يتــم قيــاس املطلوبــات املاليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة مضافــا إليهــا أو مخصــوم منهــا تكاليــف
املعاملــة.
يتــم الحقــا قيــاس جميــع املطلوبــات املاليــة التــي تــم االعتــراف بهــا مســبقًا بالتكلفــة املطفــأة أو قيمتهــا
العادلــة إعتمــادًا ىلع تصنيــف املطلوبــات املاليــة.
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البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال
( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

تصنيف املطلوبات املالية

يتــم تصنيــف املطلوبــات املاليــة إمــا كمطلوبــات ماليــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر أو كمطلوبــات ماليــة
بالتكلفــة املطفــأة .ويصــف املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي الدولــي رقــم ( )9التصنيفــات املختلفــة للمطلوبــات
املاليــة يف واحــدة مــن الفئتيــن التاليتيــن:
•املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتــم تصنيــف املطلوبــات املاليــة مــن خــال تقييمهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر عندمــا
يتــم اإلحتفــاظ بهــا مــن أجــل املتاجــرة بهــا ،أو يتــم تصنيفهــا عنــد اقتناءهــا كمطلوبــات يتــم تقييمهــا
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر .إن املطلوبــات املاليــة التــي يحتفــظ بهــا بغــرض املتاجــرة
يجــب أن تحقــق أحــد الشــروط التاليــة:
 أنها حدثت أساسًا بغرض إعادة شرائها يف املستقبل القريب أو إذا كانــت املطلوبــات املاليــة محتفــظ بهــا ضمــن محفظــة املتاجــرة الخاصــة بالشــركة والتــي تديرهــابطريقــة تضمــن الربــح الســريع واملتكــرر ىلع مــدى فتــرات متقاربــة أو
 أن تكون من ضمن املشتقات املالية والتي لم تصنف كأداة من أدوات التحوط املالي. يتــم تصنيــف املطلوبــات املاليــة والتــي يتــم اإلحتفــاظ بهــا بغــرض املتاجــرة كمطلوبــات تقيــم بالقيمــةالعادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر عنــد اإلعتــراف املبدئــي ويف حــال تحقــق أحــد الشــروط التاليــة:
¿

¿ إذا كان التصنيــف ســوف يــؤدي إلــى إلغــاء أو تخفيــض عمليــة القيــاس للمطلوبــات املاليــة ،أو ســوف
يــؤدي إلــى اإلعتــراف غيــر امللتــزم بمبــدأ الثبــات أو

¿

¿ إذا كانــت املطلوبــات املاليــة تمثــل بنـدًا مــن بنــود املوجــودات أو املطلوبات املاليــة للشــركة أو كليهما
معــا والــذي يتــم قيــاس أدائهــا وتقييمهــا بالقيمــة العادلــة وبنــا ًء ىلع سياســات إدارة املخاطــر املوثقــة
أو باســتخدام اســتراتيجيات اإلســتثمار الخاصة بالشــركة.

¿

¿ إذا كانــت املطلوبــات املاليــة تمثــل جــز ًء مــن عقــد مالــي يحتــوي ىلع أحــد أو عــدد مــن املشــتقات
املاليــة ،شــريطة أن يتوافــق مــع متطلبــات املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ( )9والــذي ينــص ىلع
أن يتــم تصنيــف العقــد كام ـ ً
ا (أصــول أو مطلوبــات) كبنــد يتــم تقييمــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال
األربــاح أو الخســائر.

يتــم إثبــات املطلوبــات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر مــع إثبــات ناتــج التقييــم يف
األربــاح أوالخســائر ،ويف الســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر 2021م لــم يكــن لــدى الشــركة أيــة مطلوبــات
ماليــة مصنفــة يف هــذه الفئــة.
•املطلوبات املالية األخرى والتي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة املطفأة
 يتم القياس املبدئي للمطلوبات األخرى بالقيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف املعاملة املالية. يتــم القيــاس الالحــق للمطلوبــات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة وبإســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .وتتمثــلطريقــة الفائــدة الفعليــة يف احتســاب التكلفــة املطفــأة للمطلوبــات املاليــة وتخصيــص مصاريــف الفوائــد
ىلع الفتــرة الزمنيــة املحــددة .يتــم إســتخدام معــدل ســعر الفائــدة يف خصــم املدفوعــات املســتقبلية
املتوقــع دفعهــا خــال عمــر املطلوبــات املاليــة أو ىلع مــدى فتــرات مســتقبلية يف حــال مــا كانــت مناســبة.
ال يتــم إعــادة قيــاس البنــود املصنفــة ضمــن هــذه الفئــة ألن االلتــزام يكــون عــادة معروفــا بدرجــة عاليــة مــن
اليقيــن ويكــون ســداد املبالــغ يف فتــرات قصيــرة األجــل ،وبصــورة عامــة يصنــف الدائنــون التجاريــون واألرصــدة
الدائنــة األخــرى ضمــن هــذه الفئــة.
الدائنون التجاريون
يتــم االعتــراف بالدائنــون التجاريــون مقابــل املبالــغ التــي يجــب أن تدفــع يف املســتقبل لقــاء البضاعــة
والخدمــات املســتلمة ،أكانــت رفعــت فيهــا فواتيــر مــن مــورد البضاعــة أو مقــدم الخدمــة أم ال ،ويتــم ســداد
املبالــغ املســتحقة للدائنيــن بحســب شــروط الدفــع املتفــق عليهــا.
الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى
يتــم قيــد املبالــغ املســتحقة الدفــع يف املســتقبل لقــاء البضائــع والخدمــات التــي حصلــت عليهــا الشــركة
ســوا ًء تــم املطالبــة بهــا مــن الجهــة املــوردة أم ال.
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إلغاء إدراج املطلوبات املالية

تقــوم الشــركة بإلغــاء املطلوبــات املاليــة فقــط عندمــا يتــم التخلــي عنهــا أو إلغائهــا أو إنتهــاء صالحيتهــا
أو ســدادها .تــدرج الفروقــات الناتجــة بيــن القيمــة الدفتريــة للمطلــوب املالــي امللغــي إدراجــه وبيــن مجمــوع
اإلعتبــارات املدفوعــة والدائنيــن (بمــا يف ذلــك تضميــن أي موجــودات غيــر نقديــة محولــة أو مطلوبــات مقدرة)
ضمــن بيــان الدخــل الشــامل.
ج.

أدوات حقوق امللكية

إن أدوات حقــوق امللكيــة هــي عقــود تظهــر حصــص متبقيــة يف موجــودات الشــركة بعــد طــرح جميــع
مطلوباتهــا ،ويتــم تســجيل أدوات حقــوق امللكيــة بقيمــة املبالــغ املســتلمة مطروحــا منهــا مصاريــف اإلصــدار
املباشــرة.
-

توزيعات األرباح املقترحة

يتــم اإلعتــراف باألربــاح املقتــرح توزيعهــا ىلع مســاهمي الشــركة كمطلوبــات وتخصــم مــن حقــوق امللكيــة
عندمــا يتــم املصادقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة .يعالــج توزيــع األربــاح للســنة التــي تمــت
املوافقــة عليــه بعــد تاريــخ البيانــات املاليــة الحاليــة كأنــه مــن األحــداث التــي وقعــت بعــد تاريــخ البيانــات
املاليــة.

4.5

ضريبة الدخل

تتمثــل ضريبــة الدخــل ســوا ًء كانــت مســجلة كأصــل أو كالتــزام بااللتزامــات واملطالبــات مــن الجهــات الحكوميــة
والخاصــة بالســنة الحاليــة أو الفتــرة الســابقة والتــي لــم تدفــع حتــى تاريــخ املركــز املالــي .تقــوم الشــركة
باحتســاب مخصــص لضريبــة الدخــل عــن األربــاح املكتســبة مــن عملياتهــا كل ســنة اســتنادًا لقانــون ضرائــب
الدخــل املعمــول بــه يف الجمهوريــة اليمنيــة .تشــتمل ضريبــة الدخــل عــن الســنة ىلع الضرائــب الحاليــة
ويتــم االعتــراف بضريبــة الدخــل ىلع أربــاح الســنة ضمــن بيــان الدخــل الشــامل .إن الضرائــب الحاليــة هــي
الضرائــب املتوقــع دفعهــا ىلع األربــاح الخاضعــة للضريبــة خــال الســنة باســتخدام املعــدالت الضريبيــة
الســارية أو التــي يتــم تفعيلهــا بشــكل جوهــري يف تاريــخ املركــز املالــي.

5.5

مساهمة التأمينات اإلجتماعية

تقــوم الشــركة وموظفيهــا باملســاهمة يف التأمينــات اإلجتماعيــة وفقــا لقانــون التأمينــات واملعاشــات رقــم
( )25لســنة 1991م.

6.5

املمتلكات واآلالت واملعدات

 1.6.5االعتراف والقياس
تظهــر املمتلــكات واآلالت واملعــدات يف الســجالت املحاســبية بتكلفتهــا التاريخيــة مخصومــا منهــا مجمــع
اإلســتهالك املتراكــم وأي خســارة ناجمــة عــن اإلنخفــاض يف قيمتهــا .وتتضمــن التكلفــة ســعر الشــراء باإلضافة
إلــى التكاليــف املباشــرة الالزمــة لكــي يكــون األصــل جاهـزًا لإلســتخدام للغــرض الــذي يتــم شــراءه مــن أجلــه.
وتتــم رســملة مشــتريات البرمجيــات ضمــن املمتلــكات واملعــدات التــي تكــون جــزء مكمـ ً
ا مــن عمــل املعــدات.
تظهــر األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ املعــدة لغــرض تقديــم الخدمــات أو أغــراض إداريــة بتكلفتهــا
التاريخيــة مخصومــا منهــا أيــة خســارة محققــة لإلنخفــاض يف قيمتهــا ،وتتضمــن التكلفــة األتعــاب املهنيــة
وتكاليــف التمويــل املرســملة املرتبطــة بشــراء أو إنشــاء موجــودات مؤهلــة وفقــا للسياســات املحاســبية
املتبعــة مــن قبــل الشــركة .وعنــد انتهــاء العمــل بهــا وتكــون جاهــزة لالســتخدام التشــغيلي يتــم تحويلهــا
إلــى بنــد املمتلــكات واآلالت واملعــدات املناســب .إن إســتهالك تلــك املوجــودات يتــم بنفــس أســاس إســتهالك
املوجــودات األخــرى وذلــك عندمــا تكــون تلــك املوجــودات جاهــزة لالســتخدام يف األغــراض املحــددة لهــا.

 2.6.5النفقات
تتــم رســملة النفقــات املتكبــدة إلســبتدال أحــد مكونــات املمتلــكات واآلالت واملعــدات املحتســبة بصــورة
منفصلــة وتشــطب القيمــة الدفتريــة للجــزء املســتبدل .ترســمل النفقــات الالحقــة األخــرى فقــط عندمــا
تــؤدي إلــى زيــادة املنافــع اإلقتصاديــة املســتقبلية مــن املمتلــكات واآلالت واملعــدات .يتــم اإلعتــراف بجميــع
النفقــات األخــرى ضمــن بيــان الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.

 3.6.5اإلستهالك
يحتســب اإلســتهالك لشــطب تكلفــة املمتلــكات واآلالت واملعــدات (بخــاف األراضــي وأعمــال رأســمالية قيــد
التنفيــذ) وذلــك بأقســاط متســاوية ىلع مــدى عمرهــا اإلنتاجــي املقــدر بإســتخدام طريقــة القســط الثابــت
لجميــع املمتلــكات واآلالت واملعــدات يف نهايــة كل فتــرة ماليــة ،يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي املقــدر ،وطرق
اإلســتهالك مــع األخــذ بالحســبان أي تغيــر يف التقديــر املحاســبي.
إن األعمار اإلنتاجية املقدرة إلحتساب إستهالك املمتلكات واآلالت واملعدات كما يلي:
بيان

العمر اإلنتاجي

مباني اإلدارة

 20سنة

تحسينات ىلع مباني مستأجرة

 4سنوات

معدات وأجهزة
وسائل النقل
أثاث ومعدات مكتبية

 4 - 2سنوات
 4سنوات
 4 - 2سنوات

 4.6.5إنخفاض قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات
تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للممتلــكات واآلالت واملعــدات لتحديــد اإلنخفــاض عندمــا تنشــأ أحــداث أو يحدث
تغيــرات يف الظــروف يحتمــل معهــا عــدم إســترداد القيمــة الدفتريــة .يف حالــة وجــود مؤشــر كهــذا وعندمــا
تكــون القيمــة الدفتريــة أىلع مــن القيمــة القابلــة لإلســترداد يتــم تخفيــض املوجــودات إلــى القيمــة القابلــة
لإلســترداد ،وهــي قيمتهــا العادلــة مطروحــا منهــا تكاليــف البيــع أو قيمتهــا قيــد اإلســتخدام ،أيهمــا أىلع.

 5.6.5إلغاء اإلعتراف
يتــم إلغــاء إدراج بنــد املمتلــكات واآلالت واملعــدات عنــد االســتبعاد أو عندمــا ال يتوقــع نشــوء منافــع اقتصاديــة
مــن اســتمرار إســتخدام املوجــودات .يتــم إظهــار األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد األصــل أو االســتغناء
عنــه والتــي تتمثــل يف الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل وعوائــد البيــع وتــدرج يف بيــان الدخــل الشــامل
ضمــن اإليــرادات األخــرى.

7.5

استثمار يف شركة زميلة

يتــم املحاســبة عــن اإلســتثمار يف الشــركة الزميلــة بالتكلفــة ناقصــا خســائر االنخفــاض يف القيمــة إن وجــدت
ويتــم تحميــل قيمــة هــذا االنخفــاض يف بيــان الدخــل الشــامل ،ويتــم االعتــراف بإيــراد اإلســتثمار يف الشــركة
الزميلــة عنــد إقــرار حــق الشــركة باســتالم حصتهــا مــن التوزيعــات.

8.5

الشهرة

 1.8.5االعتراف األولي
تمثــل الشــهرة التكلفــة الزائــدة لالســتحواذ عــن القيمــة العادلــة لصــايف املوجــودات املحــددة للشــركة
املســتثمر بهــا يف تاريــخ إندمــاج األعمــال والتــي لــم يتــم تخصيصهــا ألي مــن املوجــودات .يتــم قيــاس
الشــهرة مبدئيــا بســعر التكلفــة.

 2.8.5إنخفاض الشهرة
بعــد االعتــراف األولــي تكــون القيمــة الدفتريــة للشــهرة هــي ســعر التكلفــة ناقصــا خســائر اإلنخفــاض
املتراكمــة ،يتــم فحــص الشــهرة ملعرفــة االنخفــاض ســنويًا أو لفتــرات أقــل إذا كانــت األحــداث أو التغيــرات يف
الظــروف تشــير إلــى إحتمــال وجــود إنخفــاض ،وتــرى اإلدارة عــدم وجــود مؤشــرات إلنخفــاض الشــهرة يف تاريــخ
املركــز املالــي بالنظــر إلــى نمــو دخــل الشــركة.

9.5

املخزون

يظهــر املخــزون ىلع أســاس ســعر التكلفــة أو صــايف القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل .يتــم احتســاب
التكلفــة باســتخدام طريقــة املتوســط املرجــح .تتكــون التكلفــة مــن ثمــن الشــراء إضافــة إلــى املصاريــف غيــر
املباشــرة التــي تكبدتهــا الشــركة يف ســبيل الوصــول باملخــزون إلــى شــكله ومكانــه الحالــي .يمثــل صــايف
القيمــة القابلــة للتحقــق الســعر التقديــري للبيــع مطروحــا منــه التكاليــف املتكبــدة يف التســويق والبيــع
والتوزيــع.

10.5

املعامالت مع األطراف ذات العالقة

تقــوم الشــركة يف معامالتهــا االعتياديــة بالتعامــل مــع أطــراف اخــرى تقــع ضمــن األطــراف ذات العالقــة وفقــا
ألحــكام معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )24حيــث يعتبــر الطــرف ذو عالقــة عندمــا يكــون لــه القــدرة ىلع
التحكــم أو ممارســة تأثيــر مهــم وجوهــري ىلع عمليــة اتخــاذ القــرارات املاليــة والتشــغيلية للشــركة ،ويتــم
اعتمــاد شــروط هــذه املعامــات مــن قبــل إدارة الشــركة التــي تعتقــد أن الشــروط لهــذه املعامــات ال تختلــف
جوهريــا عــن تلــك التــي يمكــن أن تحصــل عليهــا مــن أطــراف أخــرى.

11.5

الزكاة

يتم دفع فريضة الزكاة الشرعية وفقًا لقانون الزكاة رقم ( )2لسنة 1999م.
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12.5

البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال
( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

املخصصات

يتــم تكويــن املخصصــات املناســبة عنــد وجــود التــزام حالــي (قضائــي أو ضمنــي) ىلع الشــركة ناتــج عــن
أحــداث ســابقة ،ومــن املحتمــل جــدًا أن توجــد مطالبــات مــن الغيــر تجــاه الشــركة لســداد تلــك االلتزامــات
باإلضافــة إلــى وجــود تقديــر معقــول ملبلــغ االلتــزام يمكــن التحقيــق منــه بشــكل مســتقل.
يتــم تســجيل تلــك املخصصــات وفقــا ألفضــل تقديــرات تقــوم بهــا اإلدارة واملتوقعــة لدفــع وســداد تلــك
املطلوبــات كمــا يف تاريــخ بيــان املركــز املالــي ،مــع األخــذ يف اإلعتبــار املخاطــر وحــاالت عــدم التأكــد
املتعلقــة باحتســاب تلــك املخصصــات عنــد قيــاس املخصصــات باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة
املتوقعــة لدفــع االلتــزام الحالــي فــإن القيمــة املرحلــة تتمثــل بالقيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.
يف الحــاالت التــي مــن املتوقــع أن يتــم اســترداد جميــع أو بعــض التدفقــات النقديــة الخارجــة ملنافــع
اقتصاديــة عــن التــزام معيــن مــن طــرف ثالــث يتــم تســجيلها كذمــم مدينــة ضمــن بنــد املوجــودات ويتــم
ذلــك عندمــا تتوفــر الثقــة بإمكانيــة اســتعاضة هــذه النفقــات والقــدرة ىلع قيــاس هــذه الذمــم بثقــة.

13.5

املطلوبات املحتملة

املطلوبــات املحتملــة هــي اإللتزامــات املاليــة التــي تنشــأ مــن أحــداث ماضيــة والتــي ال يحتمــل أن ينتــج
عنهــا تدفــق للمنافــع اإلقتصاديــة أو التــي ال يمكــن قيــاس مبلــغ اإللتــزام بشــكل موثــوق.

14.5

قامــت اإلدارة بتقييــم مقــدرة الشــركة ىلع اإلســتمرارية يف أعمالهــا واقتنعــت بــأن الشــركة تملــك مصــادر
تجعلهــا قــادرة ىلع اإلســتمرارية يف أعمالهــا املســتقبلية باإلضافــة إلــى ذلــك إن إدارة الشــركة ليســت ىلع
علــم بأيــة أمــور تثيــر الشــك ىلع مقــدرة الشــركة لإلســتمرارية يف أنشــطتها .وعليــه تقــوم اإلدارة بإعــداد
البيانــات املاليــة ىلع أســاس مبــدأ اإلســتمرارية.
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إيرادات النشاط

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

وابتــدا ًء مــن نوفمبــر 2021م قامــت إدارة الشــركة بالتحــول إلــى إثبــات املعامــات بالعمــات األجنبيــة ىلع
أســاس أســعار الصــرف الســائدة يف الســوق املــوازي كمــا تــم تقييــم أرصــدة بيــان املركــز املالــي كمــا يف
 31ديســمبر 2021م (أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــات األخــرى) ىلع أســاس
أســعار الصــرف الســائدة يف ذلــك التاريــخ (ايضــاح رقــم .)3

التقديرات واإلجتهادات املحاسبية الهامة

عنــد تطبيــق سياســات الشــركة املحاســبية ،املبينــة يف اإليضــاح رقــم ( )5يجــب ىلع اإلدارة إعــداد تقديــرات
وإفتراضــات حــول القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة .هــذه التقديــرات مبنيــة ىلع افتراضــات
تتضمــن العديــد مــن العوامــل التــي تختلــف درجــة التأكــد منهــا ،ويــؤدي اختــاف النتائــج الفعليــة عــن
تقديــرات اإلدارة إلــى تغيــرات يف االلتزامــات املســتقبلية املقــدرة.

1.6

يتــم فيمــا يلــي بحــث اإلفتراضــات الرئيســية املســتخدمة يف تقديــر األمــور غيــر املؤكــدة املســتقبلية بتاريــخ
بيــان املركــز املالــي .تنتــج عــن هــذه األمــور غيــر املؤكــدة مخاطــر هامــة قــد ينشــأ عنهــا تعديــات جوهريــة
للمبالــغ الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات خــال الفتــرة املاليــة الالحقــة:

1.1.6

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات

يتــم احتســاب اإلســتهالك لتنزيــل تكلفــة املوجــودات ىلع أســاس العمــر اإلنتاجــي املقــدر .يتــم إحتســاب
العمــر اإلنتاجــي املقــدر وفقــا لتقييــم اإلدارة بنــا ًء ىلع عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج
الصيانــة والتــآكل والتلــف الطبيعييــن وذلــك باســتخدام أفضــل التقديــرات.

الخدمات الصادرة
الخدمات الواردة

6,586,398

5,595,669

إيرادات الرسائل الدعائية والبنكية

1,518,503

877,271

خط الـ  CDMAالثابت

33,860

38,364

185,679,059

154,679,584
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املبيعات

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

3.1.6

مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة

عنــد قيــاس خســارة اإلئتمــان املتوقعــة تســتخدم الشــركة معلومــات مســتقبلية معقولــة وداعمــة ،تســتند
إلــى إفتراضــات للحركــة املســتقبلية ملختلــف الدوافــع اإلقتصاديــة وكيــف ســتؤثر هــذه الدوافــع ىلع بعضهــا
البعــض .تســتخدم الشــركة تقديــرات لحســاب معــدالت الخســارة.
إن معــدل الخســارة عــن التعثــر هــو عبــارة عــن تقديــر للخســارة الناجمــة عــن التعثــر وتســتند ىلع الفــرق
بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة املســتحقة والتدفقــات التــي يتوقــع املقــرض إســتالمها ،مــع األخــذ يف
االعتبــار التدفقــات النقديــة مــن التعزيــزات اإلئتمانيــة املضمونــة.

 4.1.6تحديد مدة عقد اإليجار للعقود مع خيار التجديد
تحــدد الشــركة مــدة عقــد اإليجــار ىلع أنهــا املــدة غيــر القابلــة لإللغــاء لعقــد اإليجــار ،إلــى جانــب أي فتــرات
مشــمولة بخيــار تمديــد عقــد اإليجــار إذا كان مــن املؤكــد بصــورة معقولــة ممارســة هــذا الخيــار ،أو مشــمولة
بخيــار إنهــاء عقــد اإليجــار ،إذا كان مــن املؤكــد عــدم ممارســته.
بموجــب بعــض عقــود اإليجــار ،يتــاح للشــركة خيــار اســتئجار املوجــودات لفتــرات إضافيــة .تطبــق الشــركة
األحــكام عنــد تقويــم مــا إذا كان مــن املؤكــد بصــورة معقولــة ممارســة خيــار التجديــد أو عــدم ممارســة خيــار
اإلنهــاء .أي أنهــا تأخــذ بعيــن االعتبــار كافــة العوامــل ذات العالقــة التــي مــن شــأنها إيجــاد حافــز إقتصــادي
ملمارســة الخيــار أو عــدم ممارســته ،تقــوم الشــركة بإعــادة تقويــم مــدة عقــد اإليجــار يف حالــة وقــوع حــدث
هــام أو تغيــر يف الظــروف التــي تقــع تحــت ســيطرتها وتؤثــر ىلع قدرتهــا يف ممارســة (أو عــدم ممارســة)
الخيــار.

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

مبيعات الخطوط

3,016,079

2,019,675

إيرادات خدمات ما بعد البيع واألرقام املميزة

800,863

816,810

مبيعات أجهزة

800

1,636

مردودات املبيعات

()816

–

3,816,926

2,838,121
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تكلفة املبيعات

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

تكلفة مبيعات الخطوط

576,656

645,572

تكلفة مبيعات بطائق التعبئة

1,828

121,176

تكلفة مبيعات أجهزة

800

1,318

579,284

768,066
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مصاريف تشغيلية

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

 2.1.6اإلنخفاض يف قيمة املخزون
يتــم احتســاب مخصــص االنخفــاض يف قيمــة املخزون منخفــض القيمــة أو بطيء الحركــة بنــا ًء ىلع تقديرات
اإلدارة لعــدة عوامــل منهــا عــدم إمكانيــة االســتفادة منــه وبرامــج الصيانــة والتــآكل والتلــف الطبيعييــن وذلــك
باســتخدام أفضــل التقديرات.

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

177,540,298

يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات بصفــة مســتمرة .يتــم مراجعــة التقديــرات املحاســبية يف الفتــرة التــي
تمــت فيهــا مراجعــة التقديــرات إذا كانــت املراجعــة تؤثــر ىلع تلــك الفتــرة فقــط أو فتــرة املراجعــة وفتــرات
مســتقبلية إذا كانــت املراجعــة تؤثــر ىلع ك ً
ال مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات املســتقبلية.

التقديرات الهامة عند تطبيق التقديرات غير املؤكدة

2021م

2020م

148,168,280

املعامالت بالعمالت األجنبية

تمســك الشــركة حســاباتها بالريــال اليمنــي (العملــة الوظيفيــة للشــركة) وتثبــت املعامــات بالعمــات األخــرى
خــال الســنة املاليــة ىلع أســاس أســعار الصــرف املعلنــة وفقــا لنشــرة البنــك املركــزي اليمنــي صنعــاء يف
تاريــخ تنفيــذ املعامــات ،ويتــم ترجمــة املوجــودات واملطلوبــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــات األجنبيــة
يف نهايــة الســنة املاليــة ىلع أســاس أســعار الصــرف املعلنــة مــن قبــل البنــك املركــزي اليمنــي صنعــاء يف
ذلــك التاريــخ ،وتثبــت الفــروق الناتجــة يف بيــان الدخــل الشــامل.
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7.1.6

مبدأ اإلستمرارية

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

إيجارات القنوات

12,115,822

11,606,913

رسوم التراخيص

9,954,145

5,098,220

تشغيل وصيانة املحطات

7,507,061

6,034,300

وقود وكهرباء

2,274,223

2,241,640

مصاريف اعتمادات وتخليص ورسوم جمركية

1,198,330

225,684

أجور حراسة املواقع

1,053,884

993,993

إصالحات وصيانة

989,630

686,009

إيجار وسائل نقل

642,821

461,257

سفر وتنقالت

447,624

278,976

إيجارات

152,246

453,106

اتصاالت وأنترنت

51,463

26,023

36,387,249

28,106,121
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منافع املوظفين وتكاليف ذات صلة

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

 5.1.6خصم مدفوعات اإليجار

رواتب وأجور وبدالت

2,803,647

2,667,667

يتــم خصــم مدفوعــات عقــد اإليجــار بإســتخدام معــدل اإلقتــراض اإلضــايف والــذي يمثــل معــدل الفائــدة الــذي
ســيدفعه املســتأجر ليقتــرض األمــوال الالزمــة للحصــول ىلع أصــل بنفــس قيمــة أصــل «حــق االســتخدام»
يف بيئــة اقتصاديــة مماثلــة بشــروط وأحــكام مماثلــة .طبقــت اإلدارة إجتهــادات وتقديــرات لتحديــد معــدل
اإلقتــراض اإلضــايف عنــد بــدء مــدة عقــد اإليجــار.

حوافز تشجيعية

1,394,343

826,203

تعويض العمل اإلضايف

510,000

453,374

عالج طبي وتداوي

404,823

375,786

تدريب وتأهيل

246,494

132,463

خدمات اجتماعية وثقافية

34,911

8,317

مكافأة األرباح للموظفين*

757,485

613,099

6,151,703

5,076,909

6.1.6

ضريبة الدخل املقدرة

تقــوم الشــركة بتاريــخ املركــز املالــي بمراجعــة ضريبــة الدخــل املقــدرة عــن أربــاح العــام .عنــد تحديــد
الضرائــب يتــم األخــذ بعيــن اإلعتبــار القوانيــن واألحــكام املطبقــة يف الجمهوريــة اليمنيــة فيمــا يتعلــق
بضريبــة الدخــل .وتعتبــر إدارة الشــركة أن مخصــص الضرائــب املقــدر الــذي يتــم تكوينــه للشــركة قبــل توزيــع
الربــح بمثابــة تقديــر معقــول لاللتزامــات الضريبيــة املحتملــة بعــد أخــذ القوانيــن الســارية والخبــرة الســابقة
يف اإلعتبــار.

* تتمثــل مكافــأة األربــاح للموظفيــن يف املكافــأة التــي تــم إقرارهــا بنــا ًء ىلع قــرار مجلــس اإلدارة رقــم ( )1يف
اجتماعــه الخامــس بتاريــخ  4أبريــل 2022م.

08
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البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال
( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

.17

مصاريف إدارية وعمومية

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

تعهيدات خارجية*

675,414

472,228

خدمات االستشارات والخبراء

537,073

85,406

تبرعات

529,427

632,194

وقود وكهرباء ومياه

429,861

250,011

مكافآت لغير العاملين

46,700

40,021

أتعاب قانونية ومهنية

37,326

32,853

قرطاسية

33,865

33,846

مصاريف الجمعية العامة

28,365

27,784

أخرى ومتنوعة

178,791

82,317

2,496,822

1,656,660

* يتمثــل باملبلــغ املدفــوع مقابــل الخدمــات التــي يتــم إنجازهــا عــن طريــق أطــراف خارجيــة كأجــور نقــل
وحمالــة ونظافــة وحراســة وكذلــك خدمــات مركــز خدمــة العمــاء واملراســلين.
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خدمات مالية ومصرفية

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

عمولة تحويل النقدية من املناطق مرتفعة السيولة

14,718,477

–

عمولة توزيع أرباح املساهمين

50,000

47,222

عمولة البنوك والبريد

38,568

34,650

14,807,045

81,872

.14

فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية

يتمثــل رصيــد حســاب فروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة يف فــوارق أســعار شــراء العمــات األجنبية بين
ســعر الســوق املــوازي وقــت الشــراء وســعر الصــرف املثبــت واملســتخدم مــن قبــل الشــركة حســب نشــرة البنــك
املركــزي اليمنــي – صنعــاء ملواجهــة إحتياجــات الشــركة حســب خطتهــا الرأســمالية واإلســتثمارية والتشــغيلية.
وكذلــك فــوارق صــرف تســوية املعامــات بالعمــات األجنبيــة مــا بيــن ســعر اإلثبــات األولــي ووفقــا لنشــرة
البنــك املركــزي اليمنــي وســعر تســوية الدفــع وفقــا لألســعار الجاريــة بتاريــخ املعاملــة.
وابتــدا ًء مــن نوفمبــر 2021م قامــت إدارة الشــركة بالتحــول إلــى إثبــات املعامــات بالعمــات األجنبيــة ىلع
أســاس أســعار الصــرف الســائدة يف الســوق املــوازي كمــا تــم تقييــم أرصــدة بيــان املركــز املالــي كمــا يف 31
ديســمبر 2021م (أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــات األخــرى) ىلع أســاس أســعار
الصــرف الســائدة يف ذلــك التاريــخ (ايضــاح رقــم .)3
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أراضي

مباني اإلدارة

ألف ريال يمني

ألف ريال
يمني

تحسينات ىلع
مباني مستأجرة
ألف ريال يمني

معدات وأجهزة

وسائل نقل

أثاث
ومعدات
مكتبية

إجمالي

ألف ريال يمني

ألف ريال
يمني

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

التكلفة
الرصيد يف 1
يناير 2021م

5,675,349

567,661

5,953,933

56,648,171

242,215

1,638,956

70,726,285

اإلضافات خالل
السنة

1,468,519

43,416

1,462,458

6,575,546

92,259

531,944

10,174,142

–

–

–

–

–

–

–

7,143,868

611,077

7,416,391

63,223,717

334,474

2,170,900

80,900,427

اإلستبعادات
خالل السنة
الرصيد يف 31
ديسمبر 2021م
اإلستهالك
املتراكم
الرصيد يف 1
يناير 2021م

–

24,959

4,834,572

49,862,165

205,084

1,404,318

56,331,098

إهالكات السنة

–

30,616

589,971

6,188,451

21,667

252,901

7,083,606

اإلستبعادات
خالل السنة

–

–

–

–

–

–

–

الرصيد يف 31
ديسمبر 2021م

–

55,575

5,424,543

56,050,616

226,751

1,657,219

63,414,704

املبلغ املرحل
يف  31ديسمبر
2021م

7,143,868

555,502

1,991,848

107,723

7,173,101

17,485,723

513,681

التكلفة
الرصيد يف 1
يناير 2020م

3,406,560

190,701

5,386,124

52,621,710

227,445

1,484,150

63,316,690

اإلضافات خالل
السنة

2,268,789

376,960

567,809

4,026,639

14,770

154,806

7,409,773

اإلستبعادات
خالل السنة

–

–

–

()178

–

–

()178

الرصيد يف
 31ديسمبر
2020م

5,675,349

567,661

5,953,933

56,648,171

242,215

70,726,285

1,638,956

اإلستهالك
املتراكم

العائد من األموال املستثمرة

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

فوائد ودائع لدى البنوك التجارية

103,256

5,869,593

عائد ودائع لدى البنوك اإلسالمية

11,348

229,320

114,604

6,098,913

.16

ممتلكات وآالت ومعدات

الربح األساسي للسهم

يتــم احتســاب ربــح الســهم األساســي بقســمة إجمالــي الدخــل الشــامل للســنة املنســوبة ملســاهمي الشــركة
ىلع املعــدل املرجــح لعــدد األســهم كمــا يف تاريــخ املركــز املالــي:

2021م

2020م

إجمالي الدخل الشامل للسنة (ألف ريال يمني)

35,523,337

27,593,979

عدد األسهم املصدرة (ألف سهم)

86,524

86,524

الربح األساسي للسهم الواحد (ريال يمني)

410.56

318.92

الرصيد يف 1
يناير 2020م

–

10,329

4,428,849

46,536,457

189,885

1,225,012

52,390,532

إهالكات السنة

–

14,630

405,723

3,325,886

15,199

179,306

3,940,744

ا إل ســتبعا د ا ت
خــال الســنة

–

الرصيد يف
 31ديسمبر
2020م

–

املبلغ املرحل
يف  31ديسمبر
2020م

.18

5,675,349

–

24,959

542,702

–

4,834,572

1,119,361

–

()178

49,862,165

6,786,006

205,084

37,131

()178

–

56,331,098

1,404,318

14,395,187

234,638

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

يتمثــل بنــد أعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ يف تكلفــة األعمــال واملعــدات والتجهيــزات تحــت اإلنشــاء والتــي
ال تــدرج ضمــن املمتلــكات واآلالت واملعــدات إال بعــد دخولهــا الخدمــة ويتكــون هــذا البنــد ممــا يلــي كمــا يف
 31ديســمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

مشاريع إنفاق استثماري

25,017,845

2,485,273

مشاريع اآلالت والتجهيزات واملعدات

5,814,964

1,998,229

تحسينات ىلع مباني مستأجرة

433,110

138,831

مشاريع األثاث ومعدات مكتبية

33,563

33,024

31,299,482

4,655,357

09
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حق إستخدام األصول وإلتزامات عقود اإليجار

شهرة
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

تســتأجر الشــركة أراضــي ومبانــي لســنتراالتها ومحطاتهــا الخلويــة (أبــراج املحطــات) ومســتودعات ،كمــا تقــوم
بإســتئجار املبنــى الرئيســي للشــركة والعديــد مــن مبانــي مراكــز املبيعــات ،عــادة تكــون العقــود لفتــرة تتــراوح
مــن  10 – 5ســنوات ولكــن قــد يكــون لهــا فتــرات تمديــد.
فيما يلي حركة حق إستخدام األصول وإلتزامات عقود اإليجار للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

الشهرة املكتسبة يف  1أغسطس 2006م*

2021م
حق
إستخدام األصول

إلتزام
عقود اإليجار

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير 2021م

2,659,376

2,366,433

إضافات

1,281,100

1,281,100

إستبعادات

–

–

مصروفات الفائدة للسنة

–

236,333

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

7,568,834

7,568,834

7,568,834

7,568,834

* ترى اإلدارة عدم وجود مؤشرات ألي إنخفاض يف الشهرة نظرًا لقوة مركزها املالي.

.22

مخزون

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

اإلستهالك

()1,144,833

–

شرائح الخطوط

357,268

434,619

تسويات ىلع اإلستهالك

–

–

بطائق تعبئة

169,912

172,633

مدفوعات اإليجار املدفوعة /املستحقة خالل السنة

–

()1,508,820

527,180

607,252

2,795,643

2,375,046
قطع الغيار واملحروقات واملستلزمات اإلدارية

2020م
حق
إستخدام األصول

إلتزام
عقود اإليجار

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير 2020م

4,441,121

4,087,814

إضافات

1,015,655

1,015,655

إستبعادات

()2,171,067

()2,139,745
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يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:
إيضاحات

مدينون تجاريون

()2,962,894

()3,007,230

11,247,287

10,698,007

71,245,232

26,834,374

سلف موظفين

661,869

967,699

سلف أعضاء مجلس اإلدارة

64,436

64,436

إيرادات عوائد بنكية مستحقة

–

187,416

مدينون آخرون

120,638

48,843

83,339,462

38,800,775

مصروفات الفائدة للسنة

–

اإلستهالك

()661,570

–

تسويات ىلع اإلستهالك

35,237

–

مدفوعات اإليجار املدفوعة /املستحقة خالل السنة

–

()992,012

دفعات مقدمة

2.23

2,659,376

2,366,433

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

التزامات عقود االيجار املتداولة

889,678

465,849

التزامات عقود االيجار غير املتداولة

1,485,368

1,900,584

2,375,046

2,366,433

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

14,210,181

394,721

2021م

2021م

2020م

13,705,237

مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة

2020م

2,737,899

2,691,336

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

1.23

تم عرض التزامات عقود االيجار يف بيان املركز املالي كما يف  31ديسمبر كما يلي:

2,210,719

2,084,084

يتضمــن رصيــد مدينــون تجاريــون مديونيــة خاصــة بالهيئــة العامــة للبريــد والتوفيــر البريــدي (طــرف ذو
عالقــة) بمبلــغ وقــدره  373,664ألــف ريــال يمنــي (2020م 309,302 :ألــف ريــال يمنــي).

1.23

مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة

فيما يلي حركة مخصص خسائر االئتمان املتوقعة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

يتعلق حق إستخدام األصول املعترف بها بأنواع املوجودات التالية كما يف  31ديسمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير

3,007,230

3,036,091

املكون خالل السنة

3,047

21,428

املستخدم خالل السنة

()47,383

()50,289

الرصيد يف  31ديسمبر

2,962,894

3,007,230

مواقع املحطات

2,565,375

2,071,894

مباني وإنشاءات أخرى

139,046

407,563

مواقع السنتراالت

62,835

126,541

مبنى املركز الرئيسي

26,766

53,378

مباني فروع املبيعات

1,621

–

•إن شــروط التعاقــد مــع جميــع املدينيــن تســتدعي أن تســدد املبالــغ املســتحقة منهــم خــال فتــرة
تتــراوح بيــن  10أيــام إلــى  60يومــا مــن تاريــخ الفاتــورة.

2,795,643

2,659,376

•إن القيمــة الدفتريــة للمبالــغ املبينــة أعــاه تســاوي تقريبــا بصــورة معقولــة القيمــة العادلــة لهــا يف
تاريــخ بيــان املركــز املالــي.

ســجلت الشــركة مصروفــات إيجــار لعقــود إيجــار قصيــرة األجــل والتــي ال تنــدرج ضمــن إطــار تطبيــق املعيــار
الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ( 16عقــود اإليجــار) بمبلــغ وقــدره  152,246ألــف ريــال يمنــي للســنة املنتهيــة يف
 31ديســمبر 2021م (2020م 453,106 :ألــف ريــال يمنــي).
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 2.23دفعات مقدمة
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

إستثمار يف شركة زميلة
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:
نسبة
املساهمة

إستثمار يف الشركة اليمنية املتكاملة للخدمات املالية
اإللكترونية

% 33

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

660,000

660,000

660,000

660,000

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

دائنون حكوميون وتجاريون متنوعون

70,602,589

25,389,657

ضرائب مستقطعة تحت الحساب

453,943

–

عهد لدى املوظفين إلنجاز األعمال

102,994

1,314,895

األصول الضريبية املؤجلة

47,232

108,802

آخرون

38,474

21,020

71,245,232

26,834,374

•يتضمــن رصيــد الدائنــون الحكوميــون والتجاريــون املتنوعــون دفعــات مقدمــة ملصلحــة الضرائــب عــن
ضريبــة األربــاح للعــام 2021م بمبلــغ وقــدره  19مليــار ريــال يمنــي (2020م 17 :مليــار ريــال يمنــي).
•يتم اإلعتراف باألصول الضريبية املؤجلة لكافة الفروقات القابلة لإلسترداد يف الفترات املستقبلية.
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( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

.24

أطراف ذات عالقة

.27

1.24

مستحق من طرف ذو عالقة

يبلــغ رأس املــال املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع كمــا ورد يف النظــام األساســي للشــركة مبلــغ ()43,262,000
ألــف ريــال يمنــي موزعــة ىلع ( )86,524,000ســهم بقيمــة إســمية قدرهــا ( )500ريــال يمنــي لــكل ســهم كمــا
هــو موضــح أدنــاه:

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:
2021م

2020م

إيضاحات

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

1,100,058

1,089,148

يخصم :مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة – طرف ذو عالقة 3.24

2021م
فئات املساهمين

()83,300

()83,300

املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية

51,370,244

1,016,758

1,005,848

الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات

3,896,020

% 4.50

1,948,010

املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

2,810,220

% 3.25

1,405,110

صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الدفاع

2,740,522

% 3.17

1,370,261

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

2,467,898

% 2.85

1,233,949

صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الداخلية 1,872,980

% 2.16

936,490

املؤسسة اإلقتصادية اليمنية

1,000,000

% 1.16

500,000

الشركات وما يف حكمها

7,254,032

% 8.38

3,627,016

11,095,859

1,598,914

املواطنين

10,796,357

% 12.48

5,398,179

11,095,859

1,598,914

موظفي االتصاالت

2,315,727

% 2.68

1,157,863

اإلجمالي

86,524,000

% 100

43,262,000

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

 3.24مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة – طرف ذو عالقة
فيما يلي حركة مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة – طرف ذو عالقة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

بلــغ إجمالــي األســهم القابلــة للتــداول واململوكــة لفئــات (الشــركات ومــا يف حكمهــا واملواطنيــن وموظفــي
اإلتصــاالت) عــدد  20,366,116ســهما خــال عــام 2021م ،بلــغ حجــم التغيــر يف ملكيــة أســهم تلــك الفئــات عــدد
 50,301ســهمًا (2020م 216,674 :ســهمًا) ،مــن خــال نقــص عــدد أســهم الشــركات وأســهم موظفــي اإلتصــاالت
وزيــادة أســهم املواطنيــن.

.28
الرصيد يف  1يناير

83,300

83,300

املكون خالل السنة

–

–

املستخدم خالل السنة

–

–

الرصيد يف  31ديسمبر

83,300

83,300

إستثمارات قصيرة األجل

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

ودائع إستثمارية – بنك سبأ اإلسالمي*

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

682,148

280,059

682,148

280,059

* مبلــغ الوديعــة بالــدوالر األمريكــي بمــا يعــادل  1,137ألــف دوالر أمريكــي (2020م 1,118 :ألــف دوالر أمريكــي) حيــث
ظهــر املبلــغ بالزيــادة يف عــام 2021م نتيجــة إعــادة تقييــم األرصــدة النقديــة بســعر الســوق املــوازي.

.26

النقد والنقد املعادل

إحتياطي قانوني

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير

25,474,459

25,474,459

املحول من أرباح السنة

–

–

الرصيد يف  31ديسمبر

25,474,459

25,474,459

وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة رقــم ( )22لســنة 1997م وتعديالتــه والنظــام األساســي للشــركة يتــم
تحويــل  %10مــن صــايف ربــح الســنة إلــى اإلحتياطــي القانونــي .ويجــوز للشــركة وقــف التحويــل الســنوي
عندمــا يبلــغ اإلحتياطــي القانونــي  %50مــن رأس املــال املدفــوع ،إســتنادًا إلــى ذلــك فقــد قــررت الشــركة
إعتبــارًا مــن العــام 2019م وقــف هــذا التحويــل ،ويتــم التصــرف يف اإلحتياطــي القانونــي وفقــا لألحــكام الــواردة
يف قانــون الشــركات التجاريــة والنظــام األساســي للشــركة.

.29

إحتياطي عام

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية
حسابات جارية

169,863,841

165,738,804

ودائع تحت الطلب

1,867,325

10,582,179

شيكات صادرة

()7,908,421

()5,708,536

163,822,745

170,612,447

النقد يف الصناديق

الرصيد يف  1يناير
املحول من أرباح السنة

3,552,334

2,759,398

الرصيد يف  31ديسمبر

33,706,375

30,154,041

يتــم تحويــل %10مــن صــايف ربــح الســنة إلــى اإلحتياطــي العــام بنــا ًء ىلع إقتــراح مجلــس اإلدارة وموافقــة
الجمعيــة العامــة العاديــة.

نقد يف صناديق اإليرادات

2,341,385

نقد يف صناديق املصروفات

29,541

56,630

2,370,926

910,015

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

71,386

32,792

166,265,057

171,555,254

•تقــوم الشــركة ويف ظــل معامالتهــا مــع البنــوك املحليــة بالحصــول ىلع ســقوف تســهيالت إئتمانيــة
لتغطيــة اإلعتمــادات املســتندية بضمــان األرصــدة املوجــودة لــدى تلــك البنــوك والتــي تشــمل الحســابات
الجاريــة والودائــع تحــت الطلــب والودائــع قصيــرة األجــل.
•يتــم تقييــم األرصــدة لــدى البنــوك ىلع أنهــا مخاطــر إئتمانيــة منخفضــة والتــي قــد تنتــج عنــد
التخلــف عــن الســداد ألن هــذه البنــوك تخضــع لرقابــة عاليــة مــن قبــل البنــك املركــزي اليمنــي وبنــا ًء
ىلع ذلــك ،تقــوم إدارة الشــركة بتقديــر مخصــص الخســارة ىلع األرصــدة لــدى البنــوك يف نهايــة فتــرة
التقريــر كخســائر إئتمانيــة متوقعــة ملــدة  12شــهر ومــع األخــذ يف االعتبــار التجربــة االفتراضيــة التاريخيــة
والتصنيفــات االئتمانيــة الحاليــة للبنــوك ،فقــد قامــت الشــركة بتقييــم عــدم وجــود انخفــاض يف القيمــة،
وبالتالــي لــم تســجل أي مخصصــات خســارة ىلع هــذه األرصــدة.

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

30,154,041

853,385

•تتمثــل النقديــة لــدى البريــد يف الرصيــد املتبقــي يف  31ديســمبر مــن األربــاح املوزعــة للمســاهمين
(املواطنيــن وموظفــي اإلتصــاالت) والتــي لــم يتــم إســتالمها مــن قبلهــم ومــا زالــت لــدى الهيئــة العامــة
للبريــد والتوفيــر البريــدي.

2021م

2020م

27,394,643

.30

نقد لدى البريد

نسبة األسهم

% 59.37

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

.25

عدد األسهم

قيمة األسهم
ألف ريال يمني
25,685,122

 2.24مستحق لطرف ذو عالقة

املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية

أس املال
ر

إحتياطي توسعات رأسمالية

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير

38,024,370

28,492,279

املحول من أرباح السنة

16,651,303

9,532,091

الرصيد يف  31ديسمبر

54,675,673

38,024,370

يتــم القيــام بتكويــن إحتياطــي توســعات رأســمالية بنــا ًء ىلع إقتــراح مجلــس اإلدارة وموافقــة الجمعيــة
العامــة العاديــة.
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.31

البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال
( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
.34

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

2021م

2020م

إيضاحات

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

موردون محليون*

10,248,876

7,986,042

موردون خارجيون

468,703

492,363

10,717,579

8,478,405

5,040,371

3,062,955

4,909,675

4,676,310

تأمينات قابلة لإلسترداد

2,098,549

3,108,432

مصاريف مستحقة الدفع

2,271,313

13,049,116

مكافأة لإلدارة واملوظفين

1,001,741

788,485

دائنون آخرون

1,163,801

929,793

ضرائب ورسوم حكومية مستحقة
توزيعات األرباح املستحقة

1.31

34,093,496
27,203,029
* يتضمــن رصيــد مــوردون محليــون رصيــد دائــن خــاص بالهيئــة العامــة للبريــد والتوفيــر البريــدي (طــرف ذو
عالقــة) بمبلــغ وقــدره  75,656ألــف ريــال يمنــي (2020م 614,046 :ألــف ريــال يمنــي).

1.31

توزيعات األرباح املستحقة

فيما يلي حركة توزيعات األرباح املستحقة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

إيرادات مؤجلة

تتمثــل اإليــرادات املؤجلــة يف اإليــرادات غيــر املحققــة الناتجــة عــن الخدمــات التــي ســيتم تقديمهــا يف
فتــرات مســتقبلية .حيــث يتضمــن بشــكل رئيســي اإليــرادات الناتجــة عــن كــروت وأرصــدة التعبئــة املباعــة
لــوكالء البيــع والتوزيــع أو للمشــتركين والتــي لــم يتــم تعبئتهــا أو إســتهالكها حتــى نهايــة العــام .إن اإليــرادات
املؤجلــة املتعلقــة بكــروت وأرصــدة التعبئــة غيــر املســتعملة يعتــرف بهــا كإيــرادات عندمــا يتــم اســتعمالها
مــن قبــل العميــل أو عنــد إنتهــاء مــدة صالحيتهــا.

.35

حصة السهم يف صايف املوجودات

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:
2021م

2020م

صايف املوجودات (ألف ريال يمني)

206,776,673

163,478,895

عدد األسهم املصدرة (ألف سهم)

86,524

86,524

حصة السهم يف صايف املوجودات (ريال يمني)

2,389.82

1,889.41

.36

املعامالت مع األطراف ذات العالقة

تقــوم الشــركة يف ســياق نشــاطها العــادي بعمــل صفقــات مــع غيرهــا مــن مؤسســات األعمــال التــي تقــع
ضمــن تعريــف (األطــراف ذات العالقــة) يف معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )24وهــذه املعامــات التجاريــة
التــي تمــت املوافقــة عليهــا مــن قبــل اإلدارة تشــمل املشــتريات والخدمــات واملدفوعــات ومــا إلــى ذلــك.
يتمثــل املســتحق مــن أو ألطــراف ذات العالقــة باملعامــات مــع مؤسســات األعمــال األخــرى التــي تســيطر ىلع
الشــركة ،إن األرصــدة واملعامــات الهامــة مــع األطــراف ذات العالقــة التــي تتضمنهــا البيانــات املاليــة كالتالــي:

1.36

أرصدة مدرجة يف بيان املركز املالي

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:
الرصيد يف  1يناير

4,676,310

13,902,741

توزيعات األرباح املستحقة للسنة السابقة

15,141,700

15,141,700

املوزع خالل السنة

()14,908,335

()24,368,131

الرصيد يف  31ديسمبر

4,909,675

4,676,310

.32

مخصصات

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:
إيضاحات

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

مخصص الزكاة

1.32

6,061,691

5,181,082

مخصص ضريبة الدخل

2.32

50,078,226

26,457,389

56,139,917

31,638,471

1.32

مخصص الزكاة

إيضاحات

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير

5,181,082

3,203,978

املكون خالل السنة

6,027,685

5,181,082

املستخدم خالل السنة

()5,147,076

()3,203,978

الرصيد يف  31ديسمبر

6,061,691

5,181,082

فيما يلي حركة مخصص ضريبة الدخل للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

ضمن أرصدة مدينون تجاريون

23

373,664

309,302

مستحق من طرف ذو عالقة

1.24

1,016,758

1,005,848

مستحق لطرف ذو عالقة

2.24

11,095,859

1,598,914

سلف أعضاء مجلس اإلدارة

23

64,436

64,436

ضمن أرصدة دائنون تجاريون

31

75,656

614,046

توزيعات األرباح املستحقة

31

3,445,339

2,445,339

2.36

معامالت مدرجة يف بيان الدخل الشامل

 1.2.36معامالت مع املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية تمثلت يف:
•تقديم خدمات الصيانة للمحطات وتجهيزات القوى والتكييف.

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

•تقديم خدمات تأجير مواقع املحطات واملباني والهناجر.
•تقديم خدمات األنترنت وتراسل املعطيات.
وقــد نشــأت األرصــدة املســتحقة يف آخــر الســنة مــن خــال إطــار نشــاط الشــركة العــادي ،وفيمــا يلــي خالصة
باملعامــات املدرجــة يف البيانــات املاليــة كمــا يلي:

إيرادات الخدمات الواردة

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

657,120

675,548

إيرادات الخدمات األخرى

321,009

320,736

إيرادات الـ  CDMAالثابت

33,860

38,364

املصاريف
األنترنت وتراسل املعطيات

21,171,879

18,925,457

إيجارات القنوات

12,202,292

11,581,393

صيانة املحطات

6,849,260

5,528,808

إيجار مواقع وأبراج

263,698

264,535

املشاريع والخدمات املنفذة بواسطة اإلدارة العامة لإلنشاءات

753,215

257,368

289,519

224,775

155,048

155,617

الرصيد يف  1يناير

26,457,389

املكون خالل السنة

26,984,085

26,290,279

الضريبة ىلع األثر التراكمي لترجمة األرصدة النقدية بسعر السوق
املوازي

23,094,141

–

املستخدم خالل السنة

()26,457,389

()29,086,155

إيجارات مبنى املركز الرئيسي ومواقع السنتراالت وأخرى

الرصيد يف  31ديسمبر

50,078,226

26,457,389

تكلفة الخدمات الصادرة

أرصدة العقود املتداولة

2021م

2020م

اإليرادات

29,253,265

.33

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

•تقديم خدمات تأجير قنوات تراسلية.

فيما يلي حركة مخصص الزكاة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

 2.32مخصص ضريبة الدخل

2021م

2020م

 2.2.36معامالت مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تمثلت يف:

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

األصول التعاقدية املتداولة*

264,667

420,404

اإللتزامات التعاقدية املتداولة**

()6,735,190

()5,221,199

()4,800,795
()6,470,523
* وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ( )15نتجــت األصــول التعاقديــة املتداولــة نتيجــة تأجيــل بعــض
التكاليــف اإلضافيــة املتكبــدة يف الحصــول ىلع عقــد مــع العميــل ،وســيؤدي ذلــك بشــكل عــام إلــى تســجيل
مبالــغ العمــوالت املســتحقة للموزعيــن والــوكالء يف وقــت الحــق وبمــا يتماشــى مــع سياســة اإليــرادات
املرتبطــة بهــا.
** وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ( )15نتجــت اإللتزامــات التعاقديــة املتداولــة نتيجــة تأجيــل
اإلعتــراف بأرصــدة الباقــات الغيــر مســتخدمة والتــي حصلــت قيمتهــا مســبقًا مــن قبــل العميــل ويتطلــب
املعيــار أن يتــم اإلعتــراف بهــا خــال فتــرة العقــد (توقيــت الوفــاء بإلتزامــات األداء مــن قبــل الشــركة) وليــس
بمجــرد بيعهــا.

•تقديــم خدمــة تحصيــل فواتيــر مشــتركي الفوتــرة باإلضافــة إلــى القيــام بتحصيــات تعبئــة وحــدات الدفع
املســبق عبــر نقــاط التحصيــل والنقــاط التابعــة للبريــد واملنتشــرة يف عمــوم محافظــات الجمهوريــة
اليمنيــة وذلــك نظيــر عمــوالت مــن إجمالــي املبالــغ املحصلــة للفوتــرة وصــايف املبالــغ املحصلــة للدفــع
املســبق.
•تبــادل خدمــات التحصيــات مــع الشــركة عبــر تطبيــق الريــال موبايــل حيــث تقــوم الهيئــة بتحصيــل مبالغ
تغذيــة أرصــدة خدمــة ريــال موبايــل كمــا تقــوم الشــركة بتحصيــل فواتيــر بعــض الجهــات املتعاقــدة مــع
الهيئــة نظيــر عمــوالت محــددة لــكل خدمــة.
•تقديم خدمات توزيع األرباح للمساهمين وكذلك صرف مرتبات املوظفين.

12

البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال
( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

•تســتفيد الهيئــة العامــة للبريــد مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة واملتمثلــة بالخدمــات الصوتيــة
وخدمــات الرســائل البنكيــة ،وقــد نشــأت األرصــدة املســتحقة يف آخــر الســنة مــن خــال إطــار نشــاط
الشــركة العــادي ،وفيمــا يلــي خالصــة باملعامــات املدرجــة يف البيانــات املاليــة كمــا يلــي:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

اإليرادات
الرسائل البنكية

11,486

8,891

خدمة الريال موبايل

33,573

134,458

املصاريف
خدمات بريدية

129,756

57,808

تكلفة خدمات التحصيالت متضمنة تحصيالت خدمة الريال موبايل

74,192

85,139

إيجارات مواقع

18,970

3,011

تكلفة الخدمات الصوتية

4,861

6,224

 3.2.36املعامالت مع أعضاء اإلدارة الرئيسيين

يقــوم مجلــس اإلدارة برســم السياســات وإعتمــاد الخطــط والبرامــج الهادفــة إلــى تحقيــق أغــراض الشــركة
بينمــا تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بإنجــاز وظائــف اإلدارة يف الشــركة والتالــي تفاصيــل منافــع مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة مقابــل تلــك الوظائــف للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

أعضاء مجلس اإلدارة

محملــة ىلع املدينيــن التجارييــن والفواتيــر املســتحقة التــي انقضــى إســتحقاقها.
يبيــن الجــدول التالــي التعــرض ملخاطــر اإلئتمــان مــن حيــث الجــدارة اإلئتمانيــة للموجــودات املاليــة مــن حيــث
الدرجــة كمــا يلــي:
الخسائر اإلئتمانية املتوقعة ملدة

2021م

 12شهرًا أو خالل عمر األداة

مجمل القيمة
الدفترية

مخصص
إنخفاض القيمة

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

مدينون تجاريون وأرصدة
مدينة أخرى

الخسائر اإلئتمانية املتوقعة خالل
عمر األداة – املنهج املبسط

15,160,119

مستحق من طرف ذو عالقة

الخسائر اإلئتمانية املتوقعة خالل
عمر األداة – املنهج املبسط

1,100,058

83,300

إستثمارات قصيرة األجل

الخسائر اإلئتمانية املتوقعة خالل
عمر األداة – املنهج املبسط

682,148

–

النقد والنقد املعادل

الخسائر اإلئتمانية املتوقعة ملدة
 12شهرًا

166,265,057

–

تم تصنيف املوجودات املالية أعاله كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة.

ب.
.1

مخاطر السوق
مخاطر معدالت أسعار الفائدة

إن مخاطــر معــدالت أســعار الفائــدة هــي مخاطــر القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية لــأدوات
املاليــة نتيجــة التغيــرات يف معــدالت أســعار الفائــدة يف الســوق .تتكــون األدوات املاليــة التــي تعــرض
الشــركة إلــى مخاطــر أســعار الفائــدة بصفــة أساســية مــن النقــد والنقــد املعــادل وإســتثمارات قصيــرة األجــل
يف بنــوك إســامية .تخضــع اإلســتثمارات قصيــرة األجــل يف البنــوك اإلســامية ملعــدالت متغيــرة وفقًا لنســبة
الربحيــة يف تلــك البنــوك ،يوضــح الجــدول أدنــاه معــدالت الفائــدة والربحيــة كمــا يلــي للســنة املنتهيــة يف
 31ديســمبر:

املنافع قصيرة اآلجل
مكافآت وبدالت

173,216

2,962,894

2021م

2020م

%

%

175,853

أعضاء اإلدارة التنفيذية
املنافع قصيرة اآلجل

عائد من ودائع لدى البنوك اإلسالمية

%2

%3

مرتبات وما يف حكمها

35,699

31,259

فوائد من ودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية ريال يمني

–

%7

مكافآت وبدالت

113,460

79,684

فوائد من ودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية دوالر أمريكي

%3-%2

%4-%2

.37
1.37

األدوات املالية ومخاطرها والقيمة العادلة لألدوات املالية
األدوات املالية

2.37
أ.

املخاطر املتعلقة باألدوات املالية
مخاطر اإلئتمان

.2

تتمثــل املوجــودات املاليــة للشــركة يف النقــد والنقــد املعــادل واملدينــون التجاريــون واألرصــدة املدينــة
األخــرى واملبالــغ املســتحقة مــن طــرف ذو عالقــة .وتتمثــل املطلوبات املاليــة للشــركة يف الدائنــون التجاريون
واألرصــدة الدائنــة األخــرى واملبالــغ املســتحقة لطــرف ذو عالقــة ،علمــا بــأن املعاييــر املحاســبية ذات الصلــة
باملوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة موضحــة يف اإليضــاح رقــم ( )5مــن اإليضاحــات حــول البيانــات
املاليــة .يتــم إثبــات املوجــودات واملطلوبــات املاليــة عندمــا تكــون الشــركة طرفــا يف عالقــة تعاقديــة مــع
األداة املاليــة.

مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية

يتمثــل خطــر أســعار الصــرف يف تغيــر ســعر الصــرف والــذي يؤثــر ىلع املدفوعــات بالعمــات األجنبيــة وكذلــك
تقييــم املوجــودات وااللتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــات األجنبيــة ،وتــرى اإلدارة أن التقلبــات يف
أســعار صــرف العمــات األجنبيــة ليــس لهــا تأثيــر جوهــري خــال هــذا العــام نتيجــة لتوفــر ســيولة كافيــة
لــدى الشــركة بالعملــة األجنبيــة والتــي يتــم شــرائها ملواجهــة خطــط مشــتريات الشــركة مــن تجهيــزات
وأنظمــة وأصــول وقطــع غيــار .وتقــوم الشــركة بمراقبــة تقلبــات أســعار الصــرف والدخــول يف اتفاقيــات مــع
البنــوك املحليــة للحــد مــن أثــر تقلبــات أســعار الصــرف تفاديــا ألي تأثيــرات جوهريــة ىلع األداء املالــي للشــركة
للفتــرات املســتقبلية.
كان لدى الشركة صايف التعرض الهام التالي ملخاطر العمالت األجنبية كما يف  31ديسمبر:

يتمثــل خطــر اإلئتمــان يف مخاطــر الخســائر املاليــة والتــي مــن املمكــن أن تحــدث يف حــال عــدم تمكــن
العمــاء أو غيرهــم ممــن لهــم عالقــة بــاألدوات املاليــة ،مــن ســداد إلتزاماتهــم التعاقديــة وتتركــز هــذه املخاطر
أساســا يف أرصــدة لــدى البنــوك ،مدينــون تجاريــون وآخــرون ومطلوبــات مــن جهــات ذات عالقــة.

تقــدم الشــركة خدماتهــا إلــى عمالئهــا بنــا ًء ىلع مقــدرة العمــاء ىلع ســداد املســتحقات التــي عليهــم
والناتجــة عــن الخدمــات املقدمــة وغيرهــا .وتعتبــر التســهيالت اإلئتمانيــة املمنوحــة للعمــاء واإللتزامــات
األخــرى املطلوبــة مــن اآلخريــن أدوات ماليــة معرضــة ملخاطــر اإلئتمــان .تشــمل مخاطــر اإلئتمــان ىلع عــدم
مقــدرة تلــك األطــراف ىلع الوفــاء بالتزاماتهــم عنــد إســتحقاقها وخاصــة مشــتركي الفوتــرة التــي تتجــاوز
مديونياتهــم مبلــغ التأميــن املقــدم .وبمــا أن أغلــب تعامــات الشــركة تعتبــر مبيعــات تجزئــة ىلع قاعــدة
عريضــة مــن العمــاء األفــراد فــإن الشــركة تواجــه الخطر العــادي لعــدم مقــدرة العمــاء ىلع الوفــاء بالتزاماتهم.
كمــا تعتــرف الشــركة بمخصــص خســائر اإلئتمــان املتوقعــة.
تقــوم الشــركة دائمــا بقيــاس مخصــص الخســارة للمدينــون التجاريــون بمبلغ يســاوي خســائر اإلئتمــان املتوقعة
مــدى العمــر باســتخدام النهــج املبســط .يتــم تقديــر الخســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة ىلع املدينــون التجاريــون
باســتخدام مصفوفــة مخصصــات بالرجــوع إلــى تجربــة التعثــر الســابقة للمديــن وتحليــل للمركــز املالــي الحالــي
للمديــن ،مــع تعديلــه حســب العوامــل الخاصــة باملدينيــن ،والظــروف اإلقتصاديــة العامــة للصناعــة التــي يعمل
بهــا املدينــون وتقييــم اإلتجــاه الحالــي وكذلــك اإلتجــاه املتوقــع للظــروف يف تاريــخ التقريــر.
تعطــي عمليــات اإلئتمــان والتحصيــل مؤشــرات دوريــة عــن أعمــار األصــول املاليــة .وتعتبــر اإلدارة أن املبالــغ
املســتحقة الظاهــرة يف املركــز املالــي مــن جميــع األطــراف املدينــة مبالــغ قابلــة للتحصيــل ،إن مخاطــر
اإلئتمــان بالنســبة للنقــد املعــادل مقتصــرة ىلع الودائــع تحــت الطلــب يف البنــوك املحليــة وتمثــل القيمــة
الدفتريــة لألصــول املاليــة الحــد األقصــى ملخاطــر اإلئتمــان.
إن الحركــة يف مخصــص خســائر اإلئتمــان املتوقعــة للمدينــون التجاريــون واألطــراف ذات العالقــة مبينــة يف
اإليضــاح رقــم ( )3,24( ،)1,23ىلع التوالــي.
التعرض إلى املخاطر اإلئتمانية
تمثــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات املاليــة الحــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر اإلئتمــان .بلــغ الحــد األقصــى
للتعــرض ملخاطــر اإلئتمــان (املجمــل) يف تاريــخ التقريــر مــا يلــي كمــا يف  31ديســمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

12,197,225

13,281,296

مستحق من طرف ذو عالقة

1,016,758

1,005,848

إستثمارات قصيرة األجل

682,148

280,059

النقد والنقد املعادل

166,265,057

171,555,254

180,161,188

186,122,457

الجدارة اإلئتمانية للموجودات املالية
يمكــن تقييــم الجــدارة اإلئتمانيــة للموجــودات املاليــة التــي لــم ينقــض تاريــخ إســتحقاقها ولــم تنخفــض
قيمتهــا بالرجــوع إلــى معلومــات تاريخيــة عــن معــدالت إخــال الطــرف املقابــل بالســداد .ال توجــد أي فوائــد

2021م
ريال يمني

دوالر أمريكي

يورو

اإلجمالي

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

املوجودات املالية

191,721,906

46,983,292

32,303,905

271,009,103

املطلوبات املالية

()98,282,034

()8,591,471

()465,495

()107,339,000

صايف التعرض

93,439,872

38,391,821

31,838,410

163,670,103

2020م
ريال يمني

دوالر أمريكي

يورو

اإلجمالي

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

املوجودات املالية

123,065,417

73,301,467

18,180,729

214,547,613

املطلوبات املالية

()70,189,659

()10,685,720

()338,156

()81,213,535

صايف التعرض

52,875,758

62,615,747

17,842,573

133,334,078

ج.

مخاطر السيولة

إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة الشــركة يف الحصــول ىلع متطلباتهــا مــن الســيولة ملواجهــة
التزاماتهــا املاليــة عنــد اســتحقاقها يف الظــروف الطبيعيــة وقــد تنتــج مخاطــر الســيولة كذلــك مــن عــدم
القــدرة ىلع بيــع أحــد املوجــودات املاليــة بســرعة وبســعر قريــب مــن القيمــة العادلــة لــه.
تقــوم الشــركة بــإدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق االحتفــاظ بمبالــغ مالئمــة مــن النقــد والنقــد املعــادل
والتــي مــن املمكــن تحويلهــا إلــى نقــد بســهولة للوفــاء بــأي متطلبــات نقديــة مــع املراقبــة املســتمرة
لتوقعــات النقــد قصيــر األجــل باملقارنــة مــع التدفقــات النقديــة الفعليــة واملتوقعــة بشــكل يومــي وتنظيــم
مصــادر تمويــل متنوعــة.
ونظـرًا لكــون الفــرص اإلســتثمارية غيــر متوفــرة لــدى الحســابات الجاريــة يف البنــك املركــزي اليمنــي والبالغــة
 142,597,849ألــف ريــال يمنــي (2020م 150,640,177 :ألــف ريــال يمنــي) ،تســتخدم الشــركة الحســاب الجــاري يف
تغطيــة جــزء مــن ســداد املدفوعــات للجهــات الحكوميــة (الضرائــب والرســوم) وكــذا تغطيــة ســداد جــزء مــن
توزيعــات األربــاح املســتحقة للمؤسســين.

د.

إدارة مخاطر رأس املال

تهــدف سياســة الشــركة عنــد إدارة رأس املــال إلــى حمايــة قــدرة الشــركة ىلع االســتمرار وفقــا ملبــدأ
اإلســتمرارية والحفــاظ ىلع حقــوق املســاهمين ،تقــوم سياســة اإلدارة ىلع االحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية
صلبــة مــن أجــل الحفــاظ ىلع ثقــة الدائنيــن وثقــة الســوق ولدعــم التطــور املســتقبلي للعمــل التجــاري .إن
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البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال
( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

اإلدارة ىلع ثقــة مــن قدراتهــا ىلع الحفــاظ ىلع مســتوى الربحيــة الحالــي عبــر رفــع معــدالت النمــو وإدارة
التكاليــف بحــذر.

متشــابهة لتحديــد مبلــغ املخصــص ،وذلــك وفقــا ملعيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )37املخصصــات واملطلوبات
واملوجــودات املحتملــة ووفقــا ملعيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )12ضرائــب الدخــل.

يتكــون هيــكل رأس مــال الشــركة مــن املطلوبــات التــي تشــمل املــوردون واملطلوبــات األخــرى باإلضافــة
إلــى حقــوق امللكيــة العائــدة للمســاهمين واملتمثلــة يف رأس املــال واالحتياطيــات واألربــاح املحتجــزة ،كمــا
ظهــرت يف البيانــات املاليــة.

 2.1.39ضريبة املبيعات

تقــوم إدارة الشــركة بمراجعــة هيكلــة رأس املــال بصــورة دوريــة وكجــزء مــن هــذه املراجعــة تقــوم اإلدارة
بتحديــد تكاليــف فئــات رأس املــال واملخاطــر املتعلقــة بــكل فئــة منهــا ،وبنــا ًء ىلع توصيــات اإلدارة فإنــه مــن
غيــر املتوقــع أن يشــهد هيــكل رأس املــال تغيي ـرًا رئيســيًا حيــث أن سياســة اإلدارة يف هــذا الشــأن مســتقرة.

هـ.

املخاطر االستراتيجية والتشغيلية

مخاطر التضخم املرتفع

تواجــه القــوة الشــرائية للعملــة الوظيفيــة (الريــال اليمنــي) إنخفــاض كبيـرًا مــن خــال مقارنتهــا مــع معــدالت
أســعار الصــرف بيــن الريــال اليمنــي والعمــات األجنبيــة املســتقرة يف الســوق املحلــي .وذلــك نتيجــة الظــروف
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تمــر بهــا الجمهوريــة اليمنيــة منــذ عــام 2015م .تمــارس الشــركة
بعــض األحــكام والتقديــرات الهامــة لتحديــد بدايــة ظهــور التضخــم املرتفــع حيــث تأخــذ يف االعتبــار العديــد
مــن الخصائــص البيئيــة واالقتصاديــة ،ونظـرًا لعــدم وجــود مؤشــر عــام للتضخــم صــادر مــن جهــات رســمية يف
الدولــة ونتيجــة اختــاف ســعر صــرف العمــات األجنبيــة بيــن ســعر الســوق والبنــك املركــزي اليمنــي والــذي
يتــم ىلع أساســه تقييــم املعامــات بالعمــات األجنبيــة ،فــإن الشــركة تــرى أنــه ال يترتــب عليهــا الدخــول
ضمــن نطــاق التضخــم املرتفــع وفقــا ملتطلبــات معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )29خــال عــام 2021م والــذي
يتطلــب تعديــل النتائــج والتوقعــات النقديــة بوحــدة القيــاس الجاريــة نهايــة فتــرة التقريــر .هــذا وتقــوم
الشــركة بإســتمرار بدراســة تقديــم معلومــات تعكــس آثــار تغييــر أســعار الصــرف يف الســوق ىلع املقاييــس
املســتخدمة يف تحديــد نتائــج أعمالهــا ومركزهــا املالــي عنــد إعــداد املوازنــات املاليــة املســتقبلية وتعتبــر
هــذه املعلومــات مكملــة للبيانــات األساســية وليســت جــزء منهــا.

3.37

القيمة العادلة

تمثــل القيمــة العادلــة املبلــغ الــذي يمكــن بــه اســتبدال موجــودات أو ســداد مطلوبــات ،وذلــك بيــن أطــراف
مطلعيــن ولديهــم الرغبــة يف إجــراء هــذه املعامــات ضمــن نطــاق األعمــال العاديــة .قــد تنشــأ اختالفــات
بيــن القيمــة الدفتريــة املدرجــة ىلع اســاس التكلفــة التاريخيــة والتــي تــم ىلع أساســها إعــداد البيانــات
املاليــة وتقديــرات القيمــة العادلــة.

.38

التزامات رأسمالية

لــدى الشــركة التزامــات رأســمالية تتعلــق بتراخيــص  4Gباإلضافــة إلــى عقــود توريــد التجهيــزات الرأســمالية
للفتــرة القادمــة.

.39

املوقف الضريبي

الجــدول التالــي يبيــن خالصــة املوقــف الضريبــي الخــاص بالشــركة لألعــوام الســابقة وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن
اإليضاحــات املذكــورة أدنــاه:
السنة /السنوات

نوع الضريبة

املوقف الضريبي

أغسطس 2006م –
 14مايو 2012م

فيما يخص سنوات اإلعفاء صدر حكم شعبة استئناف األموال
العامة بتأييد حكم محكمة الضرائب لصالح الشركة برفض الطعن
املقدم من مصلحة الضرائب ضد قرار لجنة الطعن بعدم جواز قيام
اإلدارة الضريبية بإجراء الربط الضريبي عن ضريبة األرباح التجارية
والصناعية ىلع الدخول املتحققة للشركة من النشاط الرئيسي
عن تلك السنوات بمبلغ  37,062,557ألف ريال يمني.

2007م –  2011م

تسلمت الشركة إخطار بالربط النهائي لضرائب الدخل نموذج رقم
( )5من اإلدارة العامة للضرائب ىلع كبار املكلفين.

2012م

فيما يخص 2012م بعد اإلعفاء تم الوصول إلى تسوية نهائية مع
لجنة التسوية باإلدارة الضريبية وتسلمت الشركة إخطار بالربط
النهائي لضرائب الدخل نموذج رقم ( )5من االدارة العامة للضرائب
ىلع كبار املكلفين ،واملتبقي ربط إضايف بمبلغ  316,766ألف ريال
يمني صدر قرار لجنة الطعن وحكم محكمة الضرائب ضد الشركة،
وقامت الشركة بتقديم اعتراض أمام شعبة استئناف األموال العامة
وتم تأييد الحكم ضد االشركة .وتنوي الشركة الطعن بالنقض أمام
املحكمة العليا.

ضريبة الدخل

2013م – 2015م

تسلمت الشركة إخطار بالربط النهائي لضرائب الدخل نموذج رقم
( )5من االدارة العامة للضرائب ىلع كبار املكلفين.

2016م – 2020م

تم تقديم اإلقرار يف املواعيد القانونية ولم تتلقى الشركة أي
اخطارات ربط إضافية.

2010م – 2013م

تلقت الشركة إخطارات تعديل الضريبة العامة ىلع املبيعات
لألعوام 2010م – 2013م بمبلغ  2,263,754ألف ريال يمني وتم
االعتراض عليه أمام لجنة التسوية بمصلحة الضرائب.

2014م – 2015م

تلقت الشركة إخطارات تعديل الضريبة العامة ىلع املبيعات
لألعوام 2014م – 2015م بمبلغ  902,501ألف ريال يمني وتم
االعتراض عليها أمام لجنة التسوية بمصلحة الضرائب.

2016م – 2017م

2018م – 2021م

1.39

ضريبة املبيعات

•تقــوم الشــركة بســداد ضريبــة املبيعــات بإقــرارات شــهرية وحتــى تاريــخ إصــدار البيانــات املاليــة لــم
تتلقــى الشــركة أي إخطــارات ربــط إضافيــة للفتــرات الالحقــة فيمــا عــدا مــا ذكــر أعــاه.
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تتمثــل مخاطــر التشــغيل يف مخاطــر حــدوث خســائر مباشــرة أو غيــر مباشــرة نتيجــة قصــور معيــن ناتــج عــن
التطبيقــات التكنولوجيــة أو العمليــات أو أخطــاء املوظفيــن ،وكذلــك املخاطــر الناتجــة عــن الظــروف الصعبــة
التــي تمــر بهــا البــاد والتــي أدت إلــى صعوبــة تمريــر اإلمــدادات التقنيــة .وتعمــل الشــركة ىلع التقليــل مــن
حــدوث هــذه املخاطــر مــن خــال نهــج متكامــل مــن السياســات واإلجــراءات لتقييــم ومراقبــة وإدارة هــذه
املخاطــر بهــدف توفيــر بيئــة ســليمة ومســيطر عليهــا بصــورة فعالــة ،وذلــك مــن خــال تحديــد قيــاس ورصــد
ومراقبــة وتقريــر احتماليــة التعــرض للمخاطــر ،باإلضافــة إلــى زيــادة وعــي املوظفيــن بهــذه املخاطــر عبــر
التقييــم الذاتــي ملراقبــة املخاطــر وبمــا يســاعد بشــكل اســتباقي يف إدراك األحــداث الســلبية املحتملــة
ووضــع خطــة لــردود األفعــال املناســبة للمخاطــر ممــا يقلــل مــن التكاليــف أو الخســائر املرتبطــة بالتعطــل غيــر
املتوقــع لألعمــال وســهولة وســرعة التغلــب عليهــا.

و.

•تعتقــد إدارة الشــركة بــأن نتائــج االعتراضــات ىلع الضريبــة العامــة للمبيعــات ســتكون لصالحهــا وأن لديهــا
مبــررات كافيــة ملــا جــاء يف اعتراضهــا ىلع األمــور الــواردة يف الربــط ومــن غيــر املتوقــع أن تــؤدي
النتيجــة النهائيــة لالعتــراض إلــى أي التــزام جوهــري.

تلقت الشركة إخطارات تعديل الضريبة العامة ىلع املبيعات
لعامي 2016م و 2017م بمبلغ  96,190ألف ريال يمني وتم االعتراض
عليها أمام لجنة التسوية بمصلحة الضرائب.
تم تقديم اإلقرارات الضريبية يف املوعد القانوني ولم تتلقى
الشركة أي إخطارات ربط إضافية.

الشكوك يف اإلعتراضات الضريبية

 1.1.39ضريبة الدخل
يف ظــروف معينــة ،قــد ال تســتطيع الشــركة تحديــد املطلوبــات الضريبيــة الحاليــة أو املســتقبلية أو القيــم
املتوقــع تحصيلهــا ىلع ضريبــة الدخــل وذلــك كونهــا تحــت التحقيــق أو معتــرض عليها أمــام اللجــان الضريبية
بمصلحــة الضرائــب أو تحــت مفاوضــات مــع الســلطات الضريبيــة املتعــددة ،ولتحديــد املطلوبــات الضريبيــة أو
القيــم املتوقــع تحصيلهــا يف حــال كانــت تخضــع لظــروف غيــر مؤكــدة فــإن الشــركة تقــوم بوضــع اعتبــارات

املوقف الزكوي

•قامــت الشــركة بســداد الــزكاة الواجبــة حتــى العــام 2017م وفقــا ملحاضــر تحاســب موقعــة مــع الجهــة
ذات العالقــة.
•تــم تقديــم اإلقــرارات الزكويــة يف مواعيدهــا القانونيــة لعامــي 2018م و2019م وتم ســداد الزكاة املســتحقة
مــن واقــع اإلقــرارات املقدمة.
•تلقــت الشــركة ربــوط زكويــة تتضمــن فروقــات تخــص اإلقــرارات املقدمــة منهــا لعامــي  2018و2019م،
وقــد توصلــت الشــركة إلــى مخالصــات نهائيــة مــع الهيئــة العامــة للــزكاة عــن تلــك الســنوات نتــج عنهــا
االعتــراف بفروقــات زكويــة بمبلــغ وقــدره  2,575,235ألــف ريــال يمنــي حيــث قامــت الشــركة بســداد مبلــغ
الفروقــات بالكامــل.
•تــم تقديــم اإلقــرار الزكــوي يف موعــده القانونــي لعــام 2020م وتــم ســداد الــزكاة املســتحقة والحصــول
ىلع مخالصــة نهائيــة وفقــا لإلقــرار املقــدم.
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املوقف القضائي

تكــون الشــركة مــن وقــت آلخــر طرفــا يف إجــراءات قانونيــة مختلفــة ومطالبــات تنشــأ يف إطــار النشــاط
االعتيــادي ألعمالهــا .ال تعتقــد إدارة الشــركة أن ينتــج عــن هــذه اإلجــراءات القانونيــة واملطالبــات ســواء كانــت
بصــورة فرديــة أو مجتمعــة ،أي أثــر ســلبي جوهــري ىلع وضعهــا املالــي أو نتائــج عملياتهــا التشــغيلية وتــرى
إدارة الشــركة بــأن األحــكام ســوف تكــون لصالــح الشــركة وعليــه لــم يتــم تســجيل أي مخصــص حيالهــا.
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األحداث الجارية يف الجمهورية اليمنية

نتيجــة لألزمــة السياســية والوضــع اإلقتصــادي واألحــداث األمنيــة الجاريــة يف الجمهوريــة اليمنيــة فإنــه مــن
الصعــب ىلع اإلدارة التنبــؤ بآثــار هــذه األوضــاع ىلع نشــاط الشــركة ومركزهــا املالــي للفتــرة القادمــة ،كمــا أن
اإلدارة تــدرس باســتمرار تأثيــرات هــذه األزمــة ىلع املــدى القريــب ىلع الشــركة وعمــل االحتياطــات الالزمــة
لضمــان االســتمرارية.
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أحداث هامة

يف مطلــع العــام 2020م تفشــي فيــروس كورونــا (كوفيــد )-19حــول العالــم بمــا فيهــا الجمهوريــة اليمنيــة
ممــا أدى إلــى حــدوث اضطرابــات لألنشــطة االقتصاديــة واألعمــال وتــرى إدارة الشــركة بأنــه ال يوجــد حتــى
اآلن أي أثــر جوهــري أو تقديــر كمــي لألثــار املحتملــة ىلع البيانــات املاليــة الحاليــة أو املســتقبلية يف هــذه
املرحلــة .وعليــه فــإن اإلدارة واملســؤولين عــن الحوكمــة سيســتمرون يف مراقبــة الوضــع وتزويــد أصحــاب
املصالــح بالتطــورات وفقــا ملــا تتطلبــه األنظمــة واللوائــح يف حــال حــدوث أي تغيــرات جوهريــة يف الظــروف
الحاليــة أو إقــرار أي تعديــات يف البيانــات املاليــة للشــركة للفتــرات الالحقــة.
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األحداث الالحقة

•يف  5ينايــر 2022م تــم تدشــين خدمــة الـــ  4Gيف أمانــة العاصمــة كمرحلــة أولــى تلتهــا تشــغيل الخدمــة
يف محافظتــي إب والحديــدة ىلع أن يتــم توســيع الخدمــة ىلع مراحــل مزمنــة لتغطيــة كافــة محافظات
الجمهوريــة اليمنيــة ومــن ثــم إحــال شــبكة  CDMAبشــكل كامــل.
•خــال الفتــرة مــن ينايــر حتــى أبريــل 2022م تعرضــت بعــض أصــول الشــركة املوزعــة يف مواقــع نطــاق
خدمــة الشــركة للتدميــر وذلــك بســبب األحــداث والظــروف األمنيــة القائمــة يف البلــد وتتمثــل هــذه
األصــول يف محطــات وأبــراج ومســتلزماتها لعــدد ( )12موقــع وتبلــغ تكلفــة تلــك األصــول الظاهــرة ضمــن
البيانــات املاليــة بمبلــغ وقــدره  574,288ألــف ريــال يمنــي وبصــايف قيمــة دفتريــة بإجمالــي مبلــغ وقــدره
 170,117ألــف ريــال يمنــي.
•أقــر مجلــس اإلدارة يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ  4أبريــل 2022م مقترحــا لعرضــه ىلع الجمعيــة العامــة
ملســاهمي الشــركة يف اجتماعهــا الــذي ســوف يعقــد يف  20أبريــل 2022م لتوزيــع أربــاح ( %35مــن
القيمــة األســمية للســهم الواحــد) بإجمالــي مبلــغ وقــدره ( )15,141,700ألــف ريــال يمنــي للســنة املنتهيــة
يف  31ديســمبر 2021م.
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إعتماد البيانات املالية

إعتمــد مجلــس اإلدارة يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ  4أبريــل 2022م هــذه البيانــات املاليــة وقــرر عرضهــا ىلع
الجمعيــة العامــة العاديــة ملســاهمي الشــركة يف اجتماعهــا املقــرر عقــده بتاريــخ  20أبريــل 2022م للمصادقــة
عليها .
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أرقام املقارنة

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام ســنة املقارنــة لتتوافــق مــع تصنيــف البيانــات املاليــة للســنة الحاليــة وذلــك
لعــرض أفضــل .هــذه التصنيفــات لــم تؤثــر ىلع صــايف األربــاح أو حقــوق امللكيــة الصــادرة مســبقًا.

