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اجلزء األول
تمهيد
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مليــــون
سهــــــم

عدد األسهم

جدول يوضح نسبة وعدد األسهم لكل فئة عند التأسيس

فئات
مـــــــــن 
المساهمين

المؤسسات
والهيئـــــات
والصنـاديق

جهات
الشركـات 
والمواطنيـن

8   سهم 6 , 5 2 4 , 0 0 0 نبذة تعريفية عن الشركة  

تم تدشين خدمة يمن موبايل للهاتف النقال كنشاط إستثماري 
للمؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية في 22 سبتمبر 
2004م من قبل المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية 
وفي 20 يوليو 2006م بدأت إجراءات تحويل يمن موبايل للهاتف 
النقال إلى شركة مساهمة يمنية عامة بموجب قانون الشركات 
التجارية اليمني رقم )22( لسنة 1997م وتعديالته ، وقرار مجلس 

الوزراء رقم )97(، )287( لسنة 2006م .

وفــي 10 فــبراير 2007م تم إشهـــار يمــن مــوبايل كشركــة 
لسنة   )50( رقم  والتجارة  الصناعة  وزير  قرار  بموجب  مساهمة 
على  موزع  ريال   )43,262,000,000( قدره  برأسمال  2007م، 
)86,524,000( سهم وبقيمة أسمية )500( ريال للسهم الواحد، 
وبهذا تكون أول شركة مساهمة يمنية عامة في مجال اتصاالت 
الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية. وكانت نسب المساهمين 

في الشركة عند التأسيس  2006/12/14م كما يلي:

النسبة إىل إجمايل عدد األسهمعدد األسهم عند التأسيسفئات املساهمنيم

59.37 %51,370,244املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية1
4.50 %3,896,020الهيئ�ة العامة للتأمين�ات واملعاشات2
3.25 %2,810,220املؤسسة العامة للتأمين�ات االجتماعية3
3.17 %2,740,522صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الدفاع4
2.85 %2,467,898الهيئ�ة العامة للربيد والتوفري الربيدي5
2.16 %1,872,980صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الداخلية6
1.16 %1,000,000املؤسسة االقتصادية اليمني�ة7
9.97 %8,625,828الشركات وما يف حكمها8
8.87 %7,670,364املواطنني9

4.70 %4,069,924موظفي االتصاالت10

100 %86,524,000اإلجمـــــــــــــــــــايل

���������

������ ������
�������� 
�	������

������ �	�����

������� 
�	������


������
����� � ���

������  ���
������� �������

������ ������

������ 
�����������������

 �����������������
���� ���� ������

�����

������

������
�	������ ��������

������ �	����� 
������ �����

������

������  ���
������� �������

�������� ������

59.37 %

04.70 %

03.25 %

04.50 %

02.85 %

01.16 %

02.16 %

03.17 %

09.97 %

08.87 %
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وبلغت إيرادات الشركة خالل العام 2020م أكثر من 163.8 مليار 
ريال، وبمعدل نمو 18 % عن العام الس�ابق، كما بلغت صافي األرباح بعد 
خص�م ال�زكاة وضريب�ة الدخ�ل إل�ى أكث�ر م�ن 27.5 ملي�ار ري�ال، وحرصًا 
م�ن مجل�س إدارة الش�ركة عل�ى ض�رورة تحقي�ق توقع�ات المس�اهمين فق�د 
الس�هم  قيم�ة  م�ن   %  35 بنس�بة  المس�اهمين  عل�ى  أرب�اح  بتوزي�ع  أوص�ى 

األس�مية، وهي أعلى نس�بة أرباح موزعة في اليمن.
 المسؤولية اإلجتماعية:

وف�ي إط�ار المس�ؤولية االجتماعي�ة فق�د كان�ت المش�اركة الج�ادة 
ف�ي تطوي�ر المجتم�ع والتنمي�ة المس�تدامة ه�ي أح�د أه�م األه�داف الت�ي 
نحرص عليها في ش�ركة يمن موبايل إنطالقًا من إيماننا القوي بأهمية 
تضاف�ر الجه�ود لخل�ق مجتم�ع متكاف�ل ومتع�اون ومتج�اوز لكاف�ة الظروف 

والتحدي�ات.
ف�ي  المس�تدامة  والتنمي�ة  المجتمع�ي  العم�ل  مفاهي�م  ولترس�يخ 
والفعالي�ات  البرام�ج  م�ن  العدي�د  ف�ي  الش�ركة  س�اهمت  فق�د  مجتمعن�ا 
واإلنس�انية،  م�ن  والرياضي�ة  والصحي�ة  والثقافي�ة  التعليمي�ة  واألنش�طة 
خ�الل المش�اركة المباش�رة ف�ي تنفي�ذ تل�ك البرام�ج أو م�ن خ�الل دع�م 

واألهلي�ة.  الرس�مية  الجه�ات  م�ع  بالتع�اون  منه�ا  الكثي�ر  ورعاي�ة 
اإلخوة واألخوات...الحاضرون جميعًا:

ف�ي  وس�نمضي  والبن�اء،  العم�ل  مس�يرة  موباي�ل  يم�ن  ف�ي  س�نواصل 
رحل�ة التح�ول الرقم�ي ف�ي جمي�ع أعمال الش�ركة، من خ�الل أتمتة جميع 
الخدم�ات واقتن�اص ف�رص النم�و الجدي�دة الت�ي يوفره�ا المج�ال الرقمي، 
م�ع التركي�ز عل�ى تعزي�ز األداء م�ن خ�الل اإلس�تمرار ف�ي التح�ول الرقم�ي 
الداخل�ي واإلس�تفادة م�ن كل الف�رص المتاح�ة لإلس�تثمار فيه�ا وخل�ق 
القيم�ة المضاف�ة عل�ى مس�توى الش�ركة. كم�ا نح�رص وبش�كل دائم على 
أن تك�ون يم�ن موباي�ل الش�ريك الموث�وق ب�ه للقطاعي�ن الع�ام والخ�اص، 
ف�ي  الرقم�ي  التح�ول  ورائ�دة  لألف�راد،  المفضل�ة  االتص�االت  وش�ركة 

الجمهوري�ة اليمني�ة ب�إذن اهلل تعال�ى.

مساهمينا الكرام:
لطالم�ا كان نظرن�ا ف�ي يم�ن موباي�ل إل�ى م�ا وراء العقب�ات حي�ث أننا 
نعم�ل جاهدي�ن عل�ى حماي�ة مصالح المس�اهمين طويلة األمد ، من خالل 
تبني محفظة أعمال قوية ومرنة، ُتمّكن الشركة من مواصلة البحث عن 

ف�رص النمو الجديدة.
إننا نتطلع اليوم إلى المس�تقبل بثقة وتفاؤل، ُمس�تندين على أرضية 
صلب�ة ورؤي�ة جريئ�ة، نحّف�ز م�ن خالله�ا اإلبت�كار واإلس�تثمار ف�ي التقني�ات 
الحديث�ة وأهمه�ا تقني�ة الجي�ل الراب�ع ال�ذي يعتب�ر أح�د أه�م اهدافنا التي 
تتضمنها خطتنا االستراتيجية إلدراكنا انها نقطة تحول جوهرية تنبثق 
منه�ا إمكان�ات رقمي�ة ال حص�ر له�ا، إلبت�كار حل�ول تكنولوجي�ة جديدة على 
أوس�ع نطاق س�يدفع بعجلة التحول الرقمي في الش�ركة لألمام وس�يعظم 

القيم�ة المضاف�ة للعم�الء والمس�اهمين على حٍد س�واء .
وفي الختام:

أش�كر حضورك�م الكري�م، وثقتك�م الغالي�ة الت�ي نعت�ز ونفتخ�ر به�ا، 
ونح�ن عل�ى ثق�ة بأنن�ا م�ن خ�الل دعمك�م س�نواصل تحقي�ق أعل�ى مع�دالت 

األداء وتحقي�ق قيم�ة مس�تدامة طويل�ة األج�ل خ�الل الفت�رة القادم�ة. 
وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي األخ/ وزير االتصاالت وتقنية 
المعلوم�ات المهن�دس مس�فر عب�داهلل النمي�ر عل�ى جه�وده المبذول�ة معن�ا 

ودعم�ه وتش�جيعه لن�ا  وتذلي�ل كاف�ة الصعاب الت�ي اعترضت طريقنا.
التنفيذي�ة  واالدارة  االدارة  لمجل�س  والتقدي�ر  الش�كر  أوج�ه  كم�ا 
وجميع العاملين بالشركة الذي كان لهم الدور األبرز في تحقيق تلك 
وتحقي�ق  والنج�اح،  التق�دم  م�ن  له�م مزي�دًا  المتمي�زة متمنيي�ن  النتائ�ج 
المزي�د م�ن التمي�ز والري�ادة ف�ي تقدي�م خدم�ات الهات�ف واإلنترن�ت النقال 

ف�ي س�وق االتص�االت اليمني�ة. 
وفقن�ا اهلل جميع�ًا لم�ا في�ه خدم�ة ش�ركتنا الرائ�دة ووطنن�ا الغال�ي 

وش�عبنا العزي�ز.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

أ/ عصام علي الحملي

لكمة رئيس مجلس اإلدارة

الحم�دهلل رب العالمي�ن والص�الة والس�الم عل�ى أش�رف 
الطيبي�ن  آل�ه  وعل�ى  محم�د  س�يدنا  المرس�لين  و  االنبي�اء 

 .. المنتجبي�ن  االخي�ار  وأصحاب�ه  الطاهري�ن 
أعض�اء  الك�رام  المس�اهمون  األع�زاء/  واألخ�وات  اإلخ�وة 

موباي�ل يم�ن  لش�ركة  العام�ة  الجمعي�ة 
الس�الم عليك�م ورحم�ة اهلل وبركات�ه.. وش�هر مب�ارك وكل 

ع�ام وأنتم بخير
أصال�ة ع�ن نفس�ي ونياب�ة ع�ن زمالئ�ي أعض�اء مجل�س 
اإلدارة يس�عدني أن أرح�ب بك�م جميع�ًا ف�ي االجتم�اع الراب�ع 
عش�ر للجمعي�ة العام�ة العادي�ة، كم�ا يطي�ب ل�ي أن أض�ع 
موباي�ل  يم�ن  لش�ركة  الس�نوي  التقري�ر  أيديك�م  بي�ن 
للع�ام 2020، و ال�ذي كان عام�ًا حاف�اًل باإلنج�ازات 

والمعوق�ات.  الصعوب�ات  رغ�م  المتمي�زة 
مساهمينا األعزاء:

مس�يرتها  موباي�ل  يم�ن  ش�ركة  واصل�ت  لق�د 
حققته�ا  الت�ي  والنجاح�ات  للري�ادة  إس�تمرارًا  الناجح�ة 
قب�ل  م�ن  المبذول�ة  الجه�ود  عل�ى  مرتك�زًة  تأسيس�ها،  من�ذ 
أركانه�ا، حي�ث  بكاف�ة  التنفيذي�ة  وادارته�ا  الش�ركة  قي�ادة 
ش�هد الع�ام 2020م العدي�د م�ن االنج�ازات واالبت�كارات ف�ي 
االرتق�اء  س�بيل  ف�ي  الش�ركة  وأنش�طة  مج�االت  مختل�ف 
والت�ي  الخدم�ات،  تقدي�م  ج�ودة  وتحس�ين  االداء،  بمس�توى 
أثم�رت ف�ي زي�ادة عدد المش�تركين، وتحقي�ق معدالت أعلى 
في االيرادات عن الس�نوات الس�ابقة، وزيادة الحصة الس�وقية 

التنافس�ية. وقدرته�ا  مكانته�ا  وتعزي�ز  للش�ركة، 
فالبرغ�م م�ن التحدي�ات الكبي�رة الت�ي واجهه�ا االقتص�اد الوطن�ي خ�الل الس�نوات الماضية، والصعوب�ات والمعوقات الناتجة عن اس�تمرار العدوان 
الغاشم والحصار الجائر على بالدنا والنتائج المترتبة عليه من صعوبة إدخال التجهيزات الفنية وتضخم األسعار وارتفاع تكاليف التشغيل وارتفاع 
أسعار مدخالت اإلنتاج وانعدام المشتقات النفطية، وارتفاع تكاليف تحويل النقد من المحافظات، واستمرار اإلستهداف والقصف لمواقع ومحطات 
الشركة من قبل العدوان، باإلضافة إلى حدة المنافسة والتسارع التكنولوجي، إال أن الشركة استطاعت تجاوز تلك الصعوبات والتحديات محققًة 
نتائ�ج متمي�زة، م�ن خ�الل اإللت�زام بممارس�ات الحوكم�ة الجي�دة، وتبن�ي وترس�يخ أس�اليب التخطيط االس�تراتيجي والمضي قدمًا ف�ي تنفيذ الخطة 
االستراتيجية للشركة 2019-2023م وخطتها التنفيذية للعام الثاني على التوالي و العمل بوتيرة عالية لتحقيق األهداف المرسومة، واإلهتمام 
بالزبائ�ن، وتحس�ين ج�ودة الخدم�ات المقدم�ة له�م، واإلس�تمرار ف�ي إنت�اج خدم�ات وع�روض تس�ويقية جدي�دة ومتنوع�ة تلب�ي حاجاته�م وتطلعاته�م، 
باإلضاف�ة إلفتت�اح المزي�د م�ن مراك�ز الخدم�ة ومع�ارض البي�ع ف�ي مختل�ف الم�دن والمناط�ق اليمني�ة ، واإلهتم�ام بتحس�ين ج�ودة الش�بكة وإضاف�ة 
محطات ومواقع جديدة لتغطية المزيد من المناطق،  وإعادة تأهيل المواقع التي استهدفها العدوان، وتحديث وتطوير البناء التنظيمي والمؤسسي، 

واإلهتم�ام الخ�اص بتنمي�ة ق�درات ومه�ارات الم�وارد البش�رية م�ن خ�الل التدري�ب والتأهيل وتش�جيع وتحفي�ز الموظفين على اإلب�داع واإلبتكار 
وتبن�ي األف�كار والحل�ول البن�اءة وتطبيقه�ا وتطويره�ا لتحقي�ق مع�دالت أداء متمي�زة، حي�ث أثم�رت تل�ك الجه�ود ف�ي زي�ادة ع�دد 

المش�تركين بش�كل يبعث على الفخر واإلعتزاز , فقد وصل عدد المش�تركين إلى ما يقارب 9 مليون مش�ترك .
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اإلدارة
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األخوة مساهمي شركة يمن موبايل األعزاء 
إدارة  ع�ن  ونياب�ة  نفس�ي  ع�ن  أصال�ة  ل�ي  يطي�ب 
وموظف�ي الش�ركة أن أتق�دم بالتهنئ�ة لمس�اهمي 
ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لما حققته 
الش�ركة م�ن نج�اح  وذل�ك م�ن خالل ب�ذل اقصى 
والتكات�ف  الواح�د  الفري�ق  ب�روح  والعم�ل  الجه�ود 
والتناغ�م ف�ي األداء بي�ن قي�ادة وموظف�ي الش�ركة 
األمر الذي نتج عنه أداء متميز في كافة أنش�طة 
مؤش�رات  عكس�ته  م�ا  وه�ذا  الش�ركة.  ومج�االت 
نم�وًا  ش�هدت  والت�ي  للش�ركة  المال�ي  األداء 

ملحوظ�ًا عل�ى مس�توى كاف�ة المؤش�رات .
األخ�وة المس�اهمون إن أهدافن�ا ف�ي يم�ن موباي�ل 
وتطلعاتنا عظيمة ونثق بأنفسنا وبقيادة الشركة 
ممثل�ة بمجل�س اإلدارة وأعضائ�ه الك�رام، ونعتم�د 
وخدماتن�ا  رس�التنا  تقدي�م  ف�ي  موظفين�ا  عل�ى 
للجمه�ور ونس�عى م�ع موظفين�ا عل�ى تهيئ�ة بيئ�ة 
للعم�ل  نوعي�ة  قيم�ة  إضاف�ة  م�ن  الجمي�ع  تمك�ن 
ال�ذي نق�وم ب�ه ونه�دف ف�ي إدارة الش�ركة أن يك�ون 
عملن�ا ش�اماًل وداعم�ًا ويرتك�ز عل�ى النج�اح وعل�ى 
بن�اء مس�تويات عالي�ة م�ن ال�والء للش�ركة الت�ي 

نعم�ل فيه�ا ونمنحه�ا ج�ل إخالصن�ا وجهودن�ا.
مساهمونا الكرام إننا في يمن موبايل ننتهج دائمًا 
أن نتعل�م م�ن بيئتن�ا ونس�تفيد م�ن تج�ارب غيرن�ا 
إذ نأخ�ذ م�ا يناس�بنا ونط�وره ونبن�ي علي�ه م�ن أج�ل 

م/ عامر محمد هزاع 

لكمة المدير التنفيذي

السبق واالرتقاء بشركتنا وبمساهميها الكرام ونسعى دائمًا إلى البحث 
عن كل الطرق والوس�ائل لتحفيز موظفينا وتقدير جهودهم كونهم 
أه�م مواردن�ا ال�ذي نعتم�د عليه�ا ف�ي تحقي�ق المزي�د من اإلنج�ازات في 

المس�تقبل، ع�ن طري�ق االهتمام بإبداعاته�م ومواهبهم.
اإلخ�وة المس�اهمون إن تطوي�ر األداء كان أب�رز م�ا رك�زت علي�ه اإلدارة 
التنفيذي�ة خ�الل الع�ام المنص�رم وف�ي مقدمة ذل�ك التأهيل والتدريب 
لكادر الش�ركة بما يواكب التطور المتس�ارع في قطاع االتصاالت وما 
تفرضه السوق التنافسية حيث تم عمل دورات تدريبية للكادر الوظيفي 
محلي�ًا، ودولي�ًا عب�ر تقني�ة االتص�ال ع�ن بع�د، كم�ا ت�م انج�از ع�دد م�ن 
السياس�ات التنظيمي�ة الت�ي س�اهمت كثي�رًا في تطوير أداء الش�ركة.

لق�د أصبح�ت ش�ركة يم�ن موباي�ل بفض�ل اهلل الش�ركة الرائ�دة عل�ى 
الصعيد الوطني في مجال االتصاالت النقالة وسوق المنافسة المحلية 
والتي حققت التميز والريادة في مشاريعها ونوعية الخدمات والعروض 
الت�ي تقدمه�ا باالعتم�اد عل�ى المصداقي�ة ف�ي تعامله�ا م�ع مش�تركيها 
ف�ي عم�وم يمنن�ا الحبي�ب. حي�ث بل�غ نم�و مش�تركينا خ�الل الع�ام م�ا 
يق�ارب 13 % ع�ن الع�ام الس�ابق وه�ذا يعك�س م�دى ثق�ة مش�تركينا بن�ا 
مم�ا يحت�م علين�ا ان نول�ي مش�تركينا االهتم�ام والمحافظ�ة عل�ى هذه 

الصورة المش�رقة للش�ركة. 
لقد كان للتخطيط الس�ليم والتنفيذ الجيد في األنش�طة المختلفة 
لكاف�ة الجوان�ب الفني�ة واإلداري�ة والمالي�ة والتجاري�ة الفض�ل األكب�ر 
ف�ي نج�اح الش�ركة، وذل�ك م�ن خ�الل العم�ل بروح الفري�ق الواحد بين 

كاف�ة المس�تويات اإلداري�ة في الش�ركة.
م�رور  م�ع  تراكم�ت  إيجابي�ة  ثقاف�ة  موباي�ل  يم�ن  ف�ي  لدين�ا  أصب�ح 
الس�نوات وه�ي تلبي�ة تطلع�ات العم�الء وجعله�ا مح�ل تركيزنا في كل 

وق�ت، ونتمي�ز م�ن خ�الل قدرتن�ا عل�ى تصمي�م الحل�ول اإليجابي�ة الت�ي 
تناس�ب عمالئن�ا والتكي�ف بس�رعة م�ع احتياجاته�م ومتطلباته�م. بم�ا 
يه�دف ال�ى كس�ب ثق�ة ووالء مش�تركينا والعم�ل عل�ى ايج�اد حل�ول 
مناس�بة في عالم االتصال الرقمي وتوفير تكنولوجيا تنافس�ية، وحلول 
الك�رام كش�ريك يحظ�ى بثق�ة  وخدم�ات ذات ج�ودة عالي�ة لعمالئن�ا 

ش�ريحة كبي�رة م�ن أبن�اء الوط�ن.
نؤم�ن أن النج�اح يأت�ي م�ن التركي�ز باس�تمرار عل�ى اإلب�داع واإلبت�كار 
والتنفي�ذ بطريق�ة مس�ؤولة. واتخ�اذ ق�رارات وممارس�ات مس�ؤولة، وه�ذه 
ليس�ت فق�ط األس�اس لتطورن�ا ولكنه�ا أيض�ا تمنحن�ا فرصة لكس�ب ثقة 

المزي�د م�ن العم�الء والمحافظ�ة عل�ى مكان�ة الش�ركة. 
الخدم�ات  وتطوي�ر  تقدي�م  ف�ي  سنس�تمر  بأنن�ا  لمس�اهمينا  نؤك�د 
المقدم�ة م�ن الش�ركة وف�ق التكنولوجي�ا الحديث�ة وبم�ا يتواك�ب م�ع 
التطور في المجال بما يحافظ على إستمرارية نجاح الشركة وبقائها 
ف�ي ص�دارة مقدم�ي خدم�ات االتص�االت ف�ي بالدن�ا بم�ا يحق�ق طم�وح 
مس�اهمينا من خالل نمو اإليرادات المس�تمر يقابله رفع مس�توى جودة 
الخدمات المقدمة لتتمكن الشركة من تأدية دورها الوطني والريادي 

ف�ي س�وق االتصاالت.
ختامًا: اتوجه بالش�كر الجزيل لكم جميعًا  متمنيًا للجميع مزيدًا من 

التقدم والنجاح ولشركتنا دوام الريادة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 	
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اإلدارة 

التنفيذية
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اجلزء الثاني
حوكمة الشركة
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من  احلوكمة  غدت  حتى  الشركات  حبوكمة  االهتمام  تنامى  لقد 
املواضيع البارزة اليت ال غنى ألي شركة مساهمة عنها، ومن هذا املنطلق فقد 
ممارسات  بأفضل  االلتزام  على  النقال  للهاتف  موبايل  مين  شركة  حرصت 
احلوكمة، وعملت على إختاذ خطوات جادة حنو حتقيق هذا اهلدف، حيث 
املتميزة(  والنجاحات  التغيري  )عام  2020م  العام  يف  اإلدارة  جملس  اعتمد 
حوكمة  ومبادئ  قواعد  مع  يتوافق  مبا  الشركة  اخلاص حبوكمة  الدليل 
الشركات وعلى األسس واملعايري املطلوبة يف هذا اجلانب وبالشكل الذي يعمل 
على تعزيز ثقة املساهمني وتطوير مستوى أداء الشركة ملا من شأنه ترسيخ 
هويتها اليت اكتسبتها ومسعتها البارزة يف اليمن. ولذلك فإن جملس اإلدارة 
خالل  من  للشركة  االسرتاتيجي  التوجه  بتحديد  بدًء  مسؤوليته  حتمل 
التنفيذية  واخلطط   )2023-2019( لألعوام  االسرتاتيجية  اخلطة  اعتماد 
املنبثقة عنها وإثبات رؤيتها ورسالتها وتوثيق اسرتاتيجية وخطط االستثمار 
املنظمة،  واللوائح  السياسات  واستكمال  التنظيمي  البناء  وتطوير  وحتديث 
الرقابة  تنفيذ اخلطط وكذلك  اإلدارة مبتابعة مستوى  قام جملس  كما 
من  العديد  واعتماد  أهدافها  إلجناز  واملزمن  احملدد  مبوعدها  تنفيذها  على 
السياسات واللوائح والقوانني املنظمة ألعمال الشركة مبا حيافظ على بقاء 
الشركة ومتيزها وتصدرها كأفضل شركة إتصاالت مينية للهاتف النقال.

مصاحل  محاية  لضمان  املدروسة  القرارات  بإختاذ  اإلدارة  جملس  والتزم 
على  للحفاظ  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  واملوظفني  والعمالء  املساهمني 
بيئة عمل قائمة على التعاون الفعال واإلجيابي استجابة للتحديات واملخاطر 

املتسارعة والظروف االستثنائية املستمرة ومواكبة التطورات.
أبرز اخلطوات واجلهود اليت بذهلا  التقرير سوف نلقي الضوء على  ويف هذا 
ومصاحل  إجنازات  بني  التوازن  لتحقيق  احلوكمة  جمال  يف  اإلدارة  جملس 

الشركة واألطراف املعنية على خمتلف املستويات من خالل األتي :
1- اعتماد دليل حوكمة شركة مين موبايل للهاتف النقال.

2- اعتماد اخلطة التنفيذية وخطة املخاطر املنبثقة من اخلطة االسرتاتيجية 
للشركة.

)جلنة  من  تكونت  واليت  االدارة  جملس  عن  املنبثقة  اللجان  تشكيل   -3
التدقيق  جلنة  واالستثمار،  التخطيط  جلنة  واحلوكمة،  الرتشيحات 
احلوكمة  دليل  وفق  واختصاصاتها  مهامها  اللجان  وباشرت  واملخاطر(. 

املعتمد من اجمللس. 
4- إعداد الئحة عمل اللجان الدائمة التابعة للمجلس املنبثقة من الالئحة 

الداخلية للمجلس.
مستوى  رفع  يعزز  مبا  للعمل  املنظمة  والسياسات  اللوائح  من  عدد  إقرار   -5

األداء بكفاءة وفاعلية.

باعتب�ارها  المالية وغريها  البي�انات  الشركة بسياسة اإلفصاح عن  الزتمت   -6
إحدى الطرق الفعالة ملراقبة أداء الشركة.

7- التزمت الشركة باإلفصاح عن أهداف وبرامج املسؤولية االجتماعية اليت 
تتبناها الشركة يف التقارير الدورية الصادرة عنها. 

باتباع سياسة واضحة يف معاملة متكافئة للمساهمني  التزمت الشركة   -8
من حيث كافة احلقوق كما تتم عملية انتقال وتداول األسهم بصورة شفافة 

وإجراءات واضحة.
9- تراعي الشركة حقوق أصحاب املصلحة كاملساهمني واملوظفني واملوردين 
والعمالء والبنوك واجملتمع واحلكومة مبا يسهم يف احلفاظ  على عالقة جيدة 
مع أصحاب املصاحل واملبنية على الثقة والصدق واألمانة ومبا يسهم يف زيادة 

قاعدة املشرتكني يف خدمات الشركة.
10- اعتمد اجمللس على إرساء مبدأ التقييم الذاتي ألداء اجمللس مبا حيقق 

مبدأ املساءلة وفقا ألفضل ممارسات احلوكمة.
وتأكيدًا على مدى قناعة الشركة يف تطوير ممارسات احلوكمة فقد قامت 
مت  والذي  للمديرين(  اليمين  )املعهد  املتخصصة  اجلهات  أحد  مع  بالتعاقد 
تأسيسه بشراكة اسرتاتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ويعمل وفق 
تقييم  بعملية  للقيام  املرخصة  التشخيص  أدوات  ميتلك  كما  منهجيتها 
الذاتي  التقييم  التزام الشركة مببادئ ومفاهيم احلوكمة وكذلك  مدى 
مؤسسة  ملنهجية  وفقا  التقييم  عملية  بتنفيذ  املعهد  قام  وقد  اجمللس،  ألداء 

التمويل الدولية IFC حيث ارتكز التقييم على احملاور التالية:
• مدى اإللتزام حبوكمة الشركة .

• فعالية جملس اإلدارة.
• بيئة الرقابة اإلدارية .
• اإلفصاح والشفافية.

• حقوق املساهمني وأصحاب املصاحل .
شركات  مقدمة  يف  تأتي  موبايل  مين  شركة  أن  إىل  التقييم  خلص  وقد 
وتشخيص  الذاتي  التقييم  ملبدأ  إرساًء  اليمنية  اجلمهورية  يف  اإلتصاالت 
الرئيس ومؤشر للممارسات اجليدة  ممارسات احلوكمة، والذي يعد املدخل 

للحوكمة.

مقدمة

رؤيتنا

قيمنا 
الجوهرية

األهداف 
االسرتاتيجية
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رسالتنا

الجمهورية  مناطق  جميع  في  النقال  واإلنترنت  الهاتف  خدمات  تقديم 
اليمنية بجودة عالية وسعر مناسب، من خالل كادر مؤهل ومتميز وبأحدث 

التكنولوجيا، بما يحقق رضا زبائننا ويلبي تطلعات مساهمينا والمجتمع.

الريادة في تقديم خدمات الهاتف النقال في سوق االتصاالت اليمنية.

1. تحسين جـودة خــدمات الهــاتف اإلنترنت النقال المقـدمــة للزبـائن، بمــا 
    يلبي احتياجــاتهــم وتطلعاتهم، ويتواكب مع أحدث التكنولوجيا.

2. الوصـول بمعـدل نمـو األرباح بعـد الزكاة وضريبـة الـدخـل إلى معـدل نمو 
     (25 %) بنهاية فترة الخطة.
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أواًل:استراتيجية الشركة
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ثانيًا: مجلس اإلدارة
أ. تكوين مجلس االدارة: 

يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من أحد عشر  عضوًا ويكون التمثيل يف جملس اإلدارة على النحو التالي:
1. املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية ممثلة خبمسة أعضاء، منهم رئيس اجمللس.

2. عضو ميثل املوظفني ويتم إختياره من قبل املوظفني املساهمني.
3. ثالثة أعضاء ميثلون اهليئات واملؤسسات والصناديق االئتمانية يتم إنتخابهم من قبلهم.

4. عضو يمثل املواطنني املكتتبني يتم إختي�اره من قبل أعضاء اجلمعية العامة من املساهمني املواطنني.
5. عضو ميثل املكتتبني من الشركات اخلاصة وما يف حكمها يتم إختياره من قبل أعضاء اجلمعية العامة من الشركات املساهمة.

مجلس اإلدارة في الدورة االنتخابية الخامسة )2019 - 2021 م (
اجلهة )الفئة( اليت يمثلها يف مجلس اإلدارةالصفةاالســــمم

المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية رئيس مجلس اإلدارةأ/ عصام علي الحملي1.

المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكيةنائب رئيس مجلس اإلدارةم/ أمين محمد الحرثي2.

المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكيةعضو مجلس اإلدارةأ/ وفاء عبدالقادر محمد3.

المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكيةعضو مجلس اإلدارةم/ طه أحمد الرداعي4.

المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكيةعضو مجلس اإلدارةأ/ علي هبه مكي5.

صندوق التوفير البريدي و المؤسسة االقتصادية اليمنيةعضو مجلس اإلدارةأ/ إبراهيم محمد الكبسي6.

صندوقي التقاعد والضمان االجتماعي بوزارتي الدفاع والداخليةعضو مجلس اإلدارةد/ نشوان عبدالعزيز البغدادي7.

الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةعضو مجلس اإلدارةأ/ إبراهيم أحمد الحيفي8.

الشركات وما في حكمهاعضو مجلس اإلدارةأ/ ماجد عبدالواسع هائل9.
المساهمين من )المواطنين األفراد(عضو مجلس اإلدارةم/ عمار عبدالوهاب الدرة 10.
المساهمين من )موظفي االتصاالت(عضو مجلس اإلدارةأ/ عبدالكريم محمد البروي11.

ب. اجتماعات مجلس اإلدارة :
عقد جملس اإلدارة خالل العام 2020م عدد )12( اجتماعًا عاديًا، ناقش خالهلا عدد )74( موضوع وصدر عن تلك االجتماعات العديد من القرارات والتوجيهات 
لإلدارة التنفيذية واليت بلغت )328( قرارًا، هدفت يف جمملها إىل تعزيز مكانة وقدرة الشركة على املنافسة ومواجهة املتغريات االقتصادية والسياسية والتقنية 
وحتسني البيئة التنافسية للشركة ورسم مالمح ملستقبل أكثر متيزًا للشركة يف ظل الظروف الصعبة والغري إعتيادية اليت تواجه البالد، تفاصيل إجتماعات 

اجمللس  للعام 2020م على النحو التالي :

عدد القراراتعدد املواضيععدد االجتماعاتالعام
القرارات اجلاري تنفيذهاالقرارات املنفذة

نسبةعددنسبةعدد

22.56 %77.4474 %20201274328254م

ج. سجل حضور أعضاء المجلس:

المنصباالســــــمم

إجماليإجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2020م
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120√√√√√√√√√√√√رئيس  المجلسأ/ عصام علي الحملي1

نائب رئيس م/ أمين محمد الحرثي2
111√√√√√√√√√√×√المجلس

102×√√√√√√×√√√√عضو المجلسأ/ وفاء عبد القادر محمد3

111√√√√√×√√√√√√عضو المجلسم/ طه أحمد الرداعي4

93××√√×√√√√√√√عضو المجلسأ/ علي هبة مكي5

50√√√√√عضو المجلسأ/ فائز سيف البنا6

61√√√×√√√عضو المجلسأ/ إبراهيم محمد الكبسي7

84√√√×√√√√√×××عضو المجلسد/ نشوان عبدالعزيز البغدادي8

93××√√√√√√√×√√عضو المجلسأ/ إبراهيم أحمد الحيفي9

75√√××√×√√√√××عضو المجلسأ/ ماجد عبدالواسع هائل10

111√√√√√×√√√√√√عضو المجلسأ/ عبدالكريم محمد البروي11

120√√√√√√√√√√√√عضو المجلسم/ عمار عبدالوهاب الدرة12

77.44%

22.56%

م2020شكل يبين مستوى تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة للعام 

القرات المنفذة جاري تنفيذها 
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ثالثًا: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

أ. تكوين اللجان المنبثقة عن المجلس:

مت تشكيل اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة وفقًالدليل حوكمة الشركة، ملساعدة اجمللس يف أداء مهامه يف جماالت متخصصة مبا حيقق الكفاءة والفاعلية يف 
األداء، وكانت اللجان املشكلة للدورة االنتخابية احلالية على النحو التالي:

1. لجنة الترشيحات والحوكمة:
تتكون جلنة الرتشيحات واحلوكمة من سبعة أعضاء، مخسة اعضاء من جملس اإلدارة وعضوين من اإلدارة التنفيذية وذلك على النحو التالي:

مالحظه تصنيف 
العضوية الوظيفة الحالية الخبرات العملية المؤهالت العلمية الصفة االســــم م

مجلس إدارة
مدير عام التخطيط 

والمشاريع - المؤسسة 
العامة لالتصاالت

خبرة فنية وإدارية
ماجستير إدارة عامة- 

بكالوريوس هندسة اتصاالت 
والكترونيات

رئيسًا م/ أمين محمد الحرثي 1

مجلس إدارة نائب مدير عام شركة 
المتحدة للتأمين  خبرة إدارية  بكالوريوس إدارة اعمال  عضوًا أ / ماجد عبدالواسع هائل 2

بداًل عن العضو 
السابق للبريد 

إبتداء من  تاريخ 
2020/06/30م 

مجلس إدارة مدير عام الشئون المالية 
– الهيئة العامة للبريد خبرة مالية وإدارية بكالوريوس محاسبة عضوًا أ/ إبراهيم محمد الكبسي 3

مجلس إدارة

مدير عام االنترنت 
وتراسل المعطيات 
–المؤسسة العامة 

لالتصاالت

خبرة فنية ماجستير علوم كمبيوتر عضوًا م/ طه  أحمد الرداعي  4

مجلس إدارة
مدير عام الشئون اإلدارية 

– المؤسسة العامة 
لالتصاالت

خبرة إدارية وفنية ماجستير هندسة كهربائية عضوًا أ / وفاء عبد القادر محمد 5

إدارة تنفيذية
مدير إدارة التدقيق 

الداخلي – شركة يمن 
موبايل.

خبرة مالية وإدارية في 
مجال التدقيق بكالوريوس محاسبة عضوًا أ/ صادق حسن الشرفي  6

إدارة تنفيذية خبير  التدقيق اإلداري خبرة إدارية  بكالوريوس إدارة- محاسبة عضوًا أ/عبدالكريم الشامي 7

2.لجنة التخطيط واإلستثمار:

تتكون جلنة التخطيط واإلستثمار من سبعة أعضاء، أربعة أعضاء من جملس اإلدارة وثالثة أعضاء من اإلدارة التنفيذية وهم على النحو التالي:

تصنيف العضوية الوظيفة الحالية الخبرات العملية المؤهالت العلمية الصفة االســــم م

مجلس إدارة نائب مدير عام المؤسسة العامة 
لالتصاالت لشئون الفروع خبرة مالية وإدارية  - ماجستير إدارة عامة

- بكالوريوس تجارة واقتصاد رئيسًا أ/ عصام علي الحملي 1

مجلس إدارة مدير عام التخطيط والمشاريع - 
المؤسسة العامة لالتصاالت خبرة فنية وإدارية

- ماجستير إدارة عامة
- بكالوريوس هندسة 
اتصاالت والكترونيات

عضوًا م/ أمين محمد الحرثي 2

مجلس إدارة مستشار وزير الداخلية خبرة قانونية دكتوراه في القانون الدولي عضوًا د/ نشوان عبدالعزيز البغدادي  3

مجلس إدارة خبرة فنية ماجستير إدارة مشاريع  عضوًا م/ عمار عبدالوهاب الدرة 4

إدارة تنفيذية المدير التنفيذي - شركة يمن 
موبايل خبرة فنية وإدارية بكالوريوس إتصاالت عضوًا م/ عامر محمد هزاع 5

إدارة تنفيذية مدير إدارة االستثمار والمخاطر – 
شركة يمن موبايل. خبرة مالية وإدارية بكالوريوس محاسبة عضوًا أ/ عبداهلل علي الصرابي 6

إدارة تنفيذية خبير التدقيق التجاري خبرة تجارية بكالوريوس إدارة أعمال عضوًا أ/ عادل علي المحيا 7

3.لجنة التدقيق والمخاطر:
تتكون جلنة التدقيق واملخاطر من سبعة أعضاء، مخسة أعضاء من جملس اإلدارة وعضوين من اإلدارة التنفيذية وهم على النحو التالي:

تصنيف العضوية الوظيفة الحالية الخبرات العملية المؤهالت العلمية الصفة االســــم م

مجلس إدارة رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. خبرة مالية وإدارية في مجال 
المراجعة والتدقيق. بكالوريوس محاسبة رئيسًا أ/ إبراهيم أحمد الحيفي 1

مجلس إدارة مدير عام الشئون المالية – الهيئة العامة 
للبريد خبرة مالية وإدارية بكالوريوس محاسبة عضوًا أ/ إبراهيم محمد الكبسي 2

مجلس إدارة مدير عام مكتب مدير عام المؤسسة العامة 
لالتصاالت.

خبرة مالية وإدارية في مجال 
المراجعة. ماجستير محاسبة عضوًا أ/ عبدالكريم محمد البروي 3

مجلس إدارة مدير عام فرع االتصاالت بمحافظة الحديدة-
المؤسسة العام لالتصاالت. خبرة مالية وإدارية. بكالوريوس محاسبة عضوًا أ/ علي هبة مكي 4

مجلس إدارة مدير عام االنترنت وتراسل المعطيات –
المؤسسة العامة لالتصاالت. خبرة فنية. ماجستير علوم كمبيوتر عضوًا م/ طه  أحمد الرداعي  5

إدارة تنفيذية مدير إدارة االستثمار والمخاطر – شركة يمن 
موبايل. خبرة مالية وإدارية. بكالوريوس محاسبة عضوًا أ/ عبداهلل علي الصرابي 6

إدارة تنفيذية مدير إدارة التدقيق الداخلي – شركة يمن 
موبايل.

خبرة مالية وإدارية في مجال 
التدقيق. بكالوريوس محاسبة عضوًا أ/ صادق حسن الشرفي  7
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ب. اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس :
عقدت اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة العديد من االجتماعات، وفيها مت مناقشة العديد من املواضيع وصدرت عنها العديد من القرارات والتوصيات وكانت تفاصيلها 

على النحو التالي:

عدد القراراتعدد االجتماعاتاسم اللجنة
القرارات الجاري تنفيذهاالقرارات المنفذة

نسبةعددنسبةعدد

7 %935 %207166لجنة الترشيحات والحوكمة 

15 %8531 %14211180لجنة التخطيط واإلستثمار

15 %8510 %106858لجنة التدقيق والمخاطر

13 %8746 %44350304اإلجمالي العام

ج. سجل حضور األعضاء :
1. لجنة الترشيحات والحوكمة :

اجتمعت جلنة الرتشيحات واحلوكمة خالل العام 2020م عدد )20( اجتماعًا وكان سجل احلضور ألعضاء اللجنة كما يلي:

االســــــمم
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سًام/ أمين محمد الحرثي1
200√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√رئي

ضوًاأ /ماجد عبدالواسع هائل2
ع

××××√√√√×√√√××××××××713

ضوًاأ/ فائز سيف عبده3
ع

√√√√√√√√√√----------100

ضوأ/ إبراهيم محمد الكبسي*4
ع

------------√√√√×√√√71

ضوًام/ طه  أحمد الرداعي 5
ع

√√×√√√√√√√√√√√×√√√√√182

ضوًاأ/ وفاء عبد القادر محمد6
ع

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√200

ضوًاأ/ عبدالكريم الشامي7
ع

--√√√×√√√√√√√√√√√√√√171

ضوًاأ/ صادق حسن الشرفي 8
ع

√√√√√√√√√√√√√√√√√√×√191

* بداًل عن العضو السابق للبريد إبتداء من  تاريخ 2020/06/30م

2. لجنة التخطيط واالستثمار:

اجتمعت جلنة التخطيط واالستثمار خالل العام 2020م عدد )14( اجتماعًا وكان سجل احلضور ألعضاء اللجنة كما يلي:

المنصباالســــــمم
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140√√√√√√√√√√√√√√رئيسًاأ/ عصام علي الحملي1

122√√√×√√√√×√√√√√عضوًام /أمين محمد الحرثي2

95√√√×√√×√√×√×√×عضوًاد/ نشوان عبدالعزيز البغدادي3

140√√√√√√√√√√√√√√عضوًام/ عمار عبدالوهاب الدرة4

122×√√√√√√√√√√√√×عضوًام/ عامر محمد هزاع5

122√√√√√×√√×√√√√√عضوًاأ/ عبداهلل علي الصرابي6

70√√√√√√√-------عضوًاأ/ عادل علي المحيا7

 

86.86%

13.14%

لس شكل يبين مستوى تنفيذ قرارات اللجان المنبثقة عن مج
م2020اإلدارة للعام 

القرات المنفذة جاري تنفيذها 
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3. لجنة التدقيق والمخاطر:
اجتمعت جلنة التدقيق واملخاطر خالل العام 2020م عدد )10( اجتماعات وكان سجل احلضور ألعضاء اللجنة كما يلي:

الصفةاالســــــمم

إجمالياجتماعات اللجنة خالل العام 2020م
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91√√√√√√√√×√رئيسًاأ/ إبراهيم أحمد الحيفي1

100√√√√√√√√√√عضوًاأ / عبدالكريم محمد البروي2

82√×√√√√×√√√عضوًاأ/ علي هبة علي مكي3

100√√√√√√√√√√عضوًام/ طه  أحمد الرداعي 4

30√√√-------عضوًاأ/ أبراهيم محمد الكبسي5

91√√√√√√√×√√عضوًاأ / عبداهلل علي الصرابي6

82×√√√√√√×√√عضوًاأ/ صادق حسن الشرفي 7

رابعًا: مقترح توزيع األرباح للعام 2020م
مقارنة مع األعوام السابقة:

2020 2019 2018 2017 2016 البيان

27,593,979 29,963,116 28,539,888 28,085,905 23,412,272 ربح السنة بعد الزكاة والضريبة ) ألف ريال (

- - 2,853,989 2,808,591 2,341,227 اإلحتياطي القانوني ) ألف ريال (

2,759,398 2,996,312 2,853,989 2,808,591 2,341,227 اإلحتياطي العام ) ألف ريال (

9,532,091 11,654,052 7,519,157 9,319,070 - إحتياطي توسعات رأسمالية ) ألف ريال (

160,790 171,053 171,053 171,053 143,567 مكافأة مجلس اإلدارة ) ألف ريال (

- - - - 5,607,651 أرباح محتجزة للسنة ) ألف ريال (

15,141,700 15,141,700 15,141,700 12,978,600 12,978,600 توزيع األرباح المقترحة ) ألف ريال (

175 175 175 150 150 نصيب السهم الواحد )  ريال (

% 35 % 35 % 35 % 30 % 30 نسبة ربح السهم الموزع إلى قيمة السهم

خامسًا: مقترح توزيع ماكفأة أرباح مجلس اإلدارة
للعام 2020م:

اإلجمالي مكافأة السنة بدل الجلسات عدد األشخاص البيان م
144,506,867 99,240,043 45,266,824 11 مجلس اإلدارة 1
11,098,314 8,445,961 2,652,353 1 المدير التنفيذي 2
5,184,921 2,355,745 2,829,176 3 أمانة سر المجلس 3

160,790,102 110,041,749 50,748,353 اإلجمالي )ريال يمني(
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• بيان حركة تداول أسهم الشركة للعام 2020م 

مت خالل العام 2020م تقديم خدمات التداول املختلفة ومت إصدار شهادات ملكية األسهم بإمجالي عدد )509,532( سهم توزعت على مجيع خدمات التداول 
الثالث  الفئات  االتصاالت(، حيث متتلك  املواطنني، موظفي  الشركات وما يف حكمها،   ( الثالث وهي  املساهمني  فئات  2020م ومتت بني  العام  الذي نفذ خالل 
عدد )20,366,116( سهمًا حتى نهاية العام 2020م ، واجلدول التالي يوضح إمجالي األسهم اململوكة لفئات املساهمني املقيدين يف سجالت املساهمني كما يف 

2020/12/31م:

فئات المساهمينم

عدد األسهم في نهاية 
العام 2019م

عدد األسهم المتداولة 
بين الفئات خالل العام 

2020

عدد األسهم في نهاية 
العام 2020م

النسبةالعددالنسبةالعدد

59.37 %51,370,244-59.37 %51,370,244المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية1

4.50 %3,896,020-4.50 %3,896,020الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات2

3.25 %2,810,220-3.25 %2,810,220المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية3

3.17 %2,740,522-3.17 %2,740,522صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الدفاع4

2.85 %2,467,898-2.85 %2,467,898الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي5

2.16 %1,872,980-2.16 %1,872,980صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الداخلية6

1.16 %1.161,000,000 %1,000,000المؤسسة االقتصادية اليمنية7

8.43 %150,0007,290,101-8.60 %7,440,101الشركات وما في حكمها8

12.42 %216,67410,746,056+12.17 %10,529,382المواطنين9

2.69 %66,6742,329,959-2.77 %2,396,633موظفي االتصاالت10

100 %86,524,000-100 %86,524,000إجمــــــالي عدد أسهم الشركة

ومن خالل قراءة بيانات اجلدول أعاله وتفصيالته جند االتي: 
املؤسسون: وهذه الفئة تضم املؤسسات واهليئات احلكومية وعددها )7( جهات اعتبارية، أكتتبت بعدد )66,157,884( سهمًا أي ما نسبته )76.48 %( من رأس . 1

مال الشركة، صدرت شهادة ملكية أسهم لكل من تلك اجلهات املساهمة سجلت فيها األسهم اململوكة هلا، ومل جيرى أية عملية تداول لتلك األسهم منذ 
االكتتاب وحتى نهاية العام 2020م.

الشركات وما يف حكمها: يف 2019/12/31م كان عدد األسهم اليت متتلكها هذه الفئة )7,440,101( سهمًا، وخالل العام 2020 م إخنفضت حصة مالكي . 2
أسهم هذه الفئة بعدد )150,000( سهمًا ليصبح عدد أسهم هذه الفئة يف تاريخ 31 ديسمرب 2020م عدد )7,290,101( سهمًا، مسّجلة يف )118( شهادة، أي ما 

نسبته )8.43 %( من إمجالي األسهم اليت متلكها مجيع الفئات املساهمة يف الشركة.
بعدد من . 3 املواطنون  قام  2020م  )10,529,382( سهمًا، وخالل عام  املواطنني حنو  اليت ميتلكها  2019/12/31 كان عدد األسهم  املواطنون: يف   / األفراد 

عمليات التداول ) بيع و شراء ( فيما بني مساهمي هذه الفئة والفئات األخرى ونتج عن ذلك زيادة اسهم فئة األفراد �� املواطنون بامجالي )216,674( سهم.
*عدد )150,000( سهم من املساهمني فئة الشركات وما يف حكمها. 

* عدد )66,674( سهم من فئة األفراد/موظفي قطاع اإلتصاالت.
 ليصبح إمجالي ما متتلكه هذه الفئة يف 2020/12/31م  عدد )10,746,056( سهمًا أي ما نسبته )12.42 %( من إمجالي األسهم اليت متتلكها مجيع الفئات 

املساهمة يف الشركة، مسجلة يف )37,669( شهادة.   
األفراد / موظفي قطاع اإلتصاالت: يف 2019/12/31 كان عدد األسهم اليت متتلكها هذه الفئة )2,396,633( سهمًا، وخالل عام 2020م قام املوظفون بعدد . 4

من عمليات التداول )بيع و شراء( فيما بني مساهمي هذه الفئة أو مساهمي الفئات األخرى ونتج عن ذلك إخنفاض أسهم فئة األفراد/ موظفي قطاع اإلتصاالت 
بامجالي )66,674( سهم ، ليصبح إمجالي ما متتلكه هذه الفئة يف 2020/12/31م عدد )2,329,959( سهما أي ما نسبته )2.69 %( من إمجالي األسهم 

اليت متلكها مجيع الفئات املساهمة يف الشركة، مسجلة يف )3,561( شهادة.

سابعًا: تقرير نتائج التقييم الذاتي لمجلس اإلدارة سادسًا: تداول االسهم
وتشخيص ممارسة الحوكمة في الشركة
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اجلزء الثالث
تقرير مجلس اإلدارة 
للعام المالي 2020 م
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أواًل: مؤشرات األداء المالي الرئيسية

) 2016م - 2020م( 

متكنت الشركة من تسجيل منو يف اإليرادات للعام 2020م باملقارنة 
مع نتائج العام السابق 2019م، حيث بلغت إمجالي االيرادات احملققة للعام 
2020م مبلغ وقدره )163,839,039( ألف ريال )مائة وثالثة وستون مليار 
وبزيادة مبقدار  ريال(  ألف  وتسعة وثالثون  وتسعة وثالثون مليون  ومثامنائة 
وسبعون  وسبعة  ومئتان  مليار  وعشرون  )مخسة  ريال  ألف   )25,277,979(
عن   )%  18.24( نسبته  ومبا  ريال(  ألف  وسبعون  وتسعة  وتسعمائة  مليون 
الكلي  االنفاق   زيادة يف  تسجيل  مع  2019م،  السابق  العام  ايرادات  إمجالي 
ريال  ألف   )25,994,948( مببلغ  والضريبة   الزكاة  قبل  2020م  للعام 
ومثانية  وتسعمائة  مليون  وتسعون  وأربعة  وتسعمائة  مليار  وعشرون  )مخسة 
للسنة  الكلي  االنفاق  مع   باملقارنة   )%  34.11( وبنسبة  ريال(  ألف  وأربعون 
السابقة 2019م، وتعزى الزيادة يف االنفاق اىل زيادة أسعار مدخالت العمليات 
السلع  أسعار  السعرية يف  التغريات  إىل  أساسي  بشكل  تعود  واليت  التشغيلية 
والرسوم واخلدمات املرتبطة بوحدة النقد األجنيب والتغريات 

يف أسعار صرف العمالت األجنبية باإلضافة إىل زيادة يف مصاريف التشغيل 
واملتمثلة يف إستئجار القنوات الرتاسلية ورسوم التسجيل والرتاخيص وكذا 
تكاليف اخلدمات الصادرة وإستئجار سعات االنرتنت ملواجهة الطلب املتنامي 
الشركة يف حتقيق  ، مع جناح   املشرتكني على خدمات اإلنرتنت  من قبل 
رحبية قبل خصم الزكاة والضريبة مببلغ )61,640,575( ألف ريال  )واحد 
وستون مليار وستمائة وأربعون مليون ومخسمائة ومخسة وسبعون ألف ريال( 
 )27,593,979( والضريبة  الزكاة  خصم  بعد  الرحبية  صايف  بلغت  كما 
ألف ريال )سبعة وعشرون مليار ومخسمائة وثالثة وتسعون مليون وتسعمائة 
ريال  ألف   )2,369,137( مقداره  وباخنفاض  ريال(  ألف  وسبعون  وتسعة 
)إثنان مليار وثالمثائة وتسعة وستون مليون ومائة وسبعة وثالثون ألف ريال( 
ومبعدل إخنفاض مقداره )8 %( عن صايف الرحبية احملققة يف العام السابق 
2019م، وقد حرصت الشركة أن حتافظ على نفس النسبة املوزعة كأرباح 
توزيعات  السهم كمقرتح  % من قيمة   35 البالغة  2019م  السابق  العام  يف 

أرباح للعام  2020م.

مؤشرات األداء الرئيسية للفترة من عام 2016م وحتى عام 2020م

2020 م 2019م 2018م 2017م 2016م البيـــــــــــــــــــان 

163,839,039 138,561,060 111,708,682 99,113,865 82,894,030 اإليرادات ) ألف ريال (

102,198,464 76,203,516 53,313,483 40,676,853 36,379,628 المصروفات ) ألف ريال (

61,640,575 62,357,544 58,395,199 58,437,012 46,514,402 ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل ) ألف ريال (

712.41 720.70 674.90 675.39 537.59 عائد السهم قبل الزكاة وضريبة الدخل )ريال(

% 142.48 % 144.14 % 134.98 % 135.08 % 107.52 نسبة عائد السهم قبل الزكاة وضريبة الدخل

* 7,756,317 3,256,402 2,942,956 2,603,146 2,166,794 مصروف الزكاة ) ألف ريال (

26,290,279 29,138,026 26,912,355 27,747,961 20,935,336 مصروف ضريبة الدخل ) ألف ريال (

34,046,596 32,394,428 29,855,311 30,351,107 23,102,130 إجمالي الزكاة وضريبة الدخل ) ألف ريال (

27,593,979 29,963,116 28,539,888 28,085,905 23,412,272 ربح السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل ) ألف ريال (

318.92 346.30 329.85 324.60 270.59 عائد السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل ) ريال (

% 63.78 % 69.26 % 65.97 % 64.92 % 54.12 نسبة عائد السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل

) مقترحة (

15,141,700 15,141,700 15,141,700 12,978,600 12,978,600 الربح الموزع للمساهمين ) ألف ريال (

175 175 175 150 150 الربح الموزع للسهم الواحد ) ريال (

% 35 % 35 % 35 % 30 % 30 نسبة الربح الموزع إلى القيمة اإلسمية للسهم

*  يتضمن مبلغ ) 2,575 ( مليون ريال ميثل فروقات زكوية ألعوام سابقة ) 2018م ، 2019م ( وفقًا للمخالصات النهائية مع الزكاة للفرتة املذكورة.

ثانيًا: أهم النسب المالية لألعوام ) 2016م – 2020م (
2020 2019 2018 2017 2016 البيـــــــــــــــــــان 

% 11.54 % 13.76 % 14.55 % 16.12 % 15.28 معدل العائد على األصول ) صافي الربح / متوسط إجمالي الموجودات (

% 17.54 % 20.83 % 22.13 % 24.65 % 23.10 معدل العائد على حقوق المساهمين ) صافي الربح / متوسط إجمالي حقوق 
المساهمين (

% 62.38 % 55.03 % 47.73 % 41.04 % 43.89 نسبة إجمالي المصروفات  إلى إجمالي اإليرادات ) إجمالي المصروفات  إلى إجمالي 
اإليرادات (

% 3.72 % 7.65 % 13.97 % 19.19 % 17.47 نسبة العائد من األموال المستثمرة إلى إجمالي اإليرادات ) العائد من األموال 
المستثمرة / إجمالي اإليرادات (

% 96.14 % 92 % 85.94 % 80.54 % 82.40 نسبة العائد من األنشطة الرئيسية إلى إجمالي اإليرادات ) العائد من األنشطة 
الرئيسية / إجمالي اإليرادات (
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واحملطات  النجاحات  من  العديد  2020م  العام  شهد 
الظروف  استمرار  رغم  الشركة  وعمليات  نشاط  واكبت  اليت  اإلجيابية 
اإلستثنائية اليت تعمل يف ظلها الشركة، واستطاعت الشركة احلد من آثار 
أداء  اسرتاتيجيات  وتبين  بنجاح  عملياتها  إدارة  والعدوان من خالل  احلرب 
طموحة ساهمت يف حتقيق مستويات متقدمة من النمو ومتخطية العقبات 
حمققة العديد من أهدافها املرسومة ضمن خططها االسرتاتيجية قصرية 
ومتوسطة املدى، وتنفيذ العديد من األعمال واملهام واألنشطة أهمها ما يلي:

1. المواضيع الرئيسية المنجزة من قبل 
المجلس :

االس��رتاتيجية 	  م��ن اخلطط  وم��ا مت حتقيق��ه  الش��ركة  أداء  متابع��ة 
اإلدارة  مع  للمجلس  الدورية  االجتماعات  خالل  من  والتنفيذية 

التنفيذية.
مراجعة وإقرار مشروع املوازنة التقديرية للشركة للعام املالي 2020م.	 
إعتماد وإقرار البيانات املالية للشركة للعام املالي 2019م.	 
لبحث 	  مستمرة  بصورة  التنفيذية  اإلدارة  أداء  على  واإلشراف  الرقابة 

واخلروج  الشركة  تواجه  اليت  واملشاكل  املعوقات  ومناقشة  األوضاع 
بقرارات ملعاجلتها.

املقدم 	  2019م  املالي  للعام  اإلدارة  جملس  تقرير  ومراجعة  إعداد 
للجمعية العامة يف اجتماعها الثالث عشر.

تنفيذ نتائج توصيات وقرارات االجتماع الثالث عشر للجمعية العامة 	 
العادية من خالل اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها.

سنوية، 	  النصف  )الربعية،  الشركة  لنشاط  الدورية  التقارير  مناقشة 
السنوية( واختاذ القرارات الالزمة بشأنها.

مناقشة عدد من التقارير الدورية املرفوعة من إدارة التدقيق الداخلي 	 
وإختاذ القرارات الالزمة بشأنها.

مناقشة عدد من التقارير املرفوعة من اللجان الدائمة واملؤقتة املنبثقة 	 
من اجمللس وإختاذ القرارات املناسبة بشأنها.

ثالثًا: األنشطة الرئيسية
لمجلس اإلدارة

تعيني حماسب قانوني لتدقيق البيانات املالية للشركة للعام 2020م 	 
حبسب تفويض اجلمعية العامة.

الرئيسية 	  األنشطة  ألهم   )KPIS( األداء  مؤشرات  من  العديد  وضع 
املمارسات  أفضل  وفق  واإلداري  واملالي  والتجاري  الفين  بالشركة 
ومتابعة تنفيذها بهدف االطالع على أداء الشركة ومقارنته مبا هو 

معمول به عامليًا يف جمال أتصاالت اهلاتف النقال.
نقدية 	  تدفقات  بسياسة  واملتعلقة  املالية  اإلدارة  أداء  على  اإلشراف 

الشركة وإقرار أفضل املعاجلات املناسبة إلدارة السيولة النقدية.
العالية اليت تواجه الشركة يف ظل 	  العام للمخاطر  حتديد التصور 

وإعتماد احللول  الوطن  يعيشه  الذي  واحلصار  االستثنائية  األوضاع 
أداء  على  آثارها  من  واحلد  املخاطر  تلك  ملواجهة  املناسبة  والطرق 

الشركة.

2. األعمال المنجزة ضمن التوجهات 
االستراتيجية للشركة:

اخلطة 	  من  املنبثقة  2020م  للعام  التنفيذية  اخلطة  إعتماد 
االسرتاتيجية للشركة.

إقرار العديد من املشاريع االستثمارية لتطوير وحتسني البنى التحتية 	 
للشبكة والتجهيزات الفنية.

املتابعة واإلشراف والتسيري لعملية حتديث وتطوير البناء التنظيمي 	 
للشركة من خالل إقرار استئناف مشروع إعادة هيكلة الشركة مع 

الشركة االستشارية األملانية.
إعتماد اخلطة التنفيذية للعام 2021م وخطة املخاطر التابعة هلا.	 
إعتماد مشروع الئح�ة عمل جل�ان جملس اإلدارة.	 
إعتماد سياسة ترشيح أعضـاء مجلس اإلدارة وعضوية اللجان الدائمة 	 

املنبثقة عنه ومكافآتهم من اجلمعية العمومية العادية.
إعتماد خطة عمل جلنة الرتشيحات واحلوكمة للعام 2020م.	 
إعتماد خطة وآلية عمل جلنة التخطيط واإلستثمار للعام 2020م.	 
إعتماد خطة وآلية عمل جلنة التدقيق واملخاطر للعام 2020م.	 
لدليل 	  وفقًا  اإلدارة  جملس  من  املنبثقة  اللجان  أعمال  متابعة 

واملخاطر،  التدقيق  جلنة  واالستثمار،  التخطيط  )جلنة  احلوكمة 
جلنة الرتشيحات واحلوكمة( والوقوف على تقاريرها الدورية.

إعتماد الئحة املشرتيات واملزايدات اخلاصة بشركة مين موبايل بقرار 	 
رئيس جملس الوزراء رقم 120 لسنة 2020م.

3. أهم اإلنجازات التي قامت بها اللجان 
المنبثقة عن المجلس للعام 2020م:

أ. لجنة الترشيحات والحوكمة:
إعداد الئحة عمل اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة.. 1
إعداد سياسة ترشيح أعضاء جملس اإلدارة وعضوية اللجان املنبثقة . 2

عنه ومكافأتهم ومكافأة اإلدارة التنفيذية.
مراجعة دليل سياسات املوارد البشرية.. 3
اللجنة . 4 ومسؤوليات  مهام  تنفيذ  وإجراءات  اللجنة  عمل  آلية  إعداد 

حبسب دليل احلوكمة.
مراجعة نظام احلافز الربعي  ملوظفي الشركة والرفع برأي ومقرتح . 5

اللجنة.
إعداد آلية تقييم مدراء اإلدارات اجلدد.. 6
دراسة طلب اإلدارة التنفيذية توظيف عدد )31( موظف فين والرفع . 7

مبقرتح اللجنة جمللس اإلدارة.
إعداد خطة عمل اللجنة للعام 2020م.. 8
أعضاء . 9 لألخوة  املعتمد(  اإلدارة  جملس  تدريبية)عضو  دورة  عقد 

جملس اإلدارة.

ب. لجنة التخطيط واإلستثمار:
إعداد خطة عمل اللجنة للعام 2020م والرفع بها للمجلس لالعتماد.. 1
مناقشة مشروع املوازنة العامة للشركة للعام املالي 2020م وتقديم . 2

التوصيات الالزمة عليها قبل عرضها على جملس اإلدارة.
مناقشة مشروع املوازنة العامة للشركة للعام املالي 2021م وتقديم . 3

التوصيات الالزمة عليها قبل عرضها على جملس اإلدارة.
2020م، . 4 للعام  املخاطر  التنفيذية للشركة وخطة  مناقشة اخلطة 

عرضها  قبل  عليها  الالزمة  والتوصيات  املالحظات  وتقديم  2021م 
على مجلس اإلدارة.

التنفيذية . 5 اخلطة  إجناز  اخلاصة مبستوى  الدورية  التقارير  مناقشة 
للعام 2020م ومستوى أداء األنظمة املتعلقة مبتابعة اإلجناز.
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حل مشاكل التوريدات النقدية لإليرادات من احملافظات.. 6
والنزول . 7 التنفيذية  اإلدارة  من  املرفوعة  اإلستثمارية  الفرص  دراسة 

ورفع  املتاحة  البدائل  أفضل  واختيار  العقارية  البدائل  ملعاينة  امليداني 
التوصيات الالزمة إىل جملس اإلدارة إلقرارها.

مناقشة املقرتحات املرفوعة من قبل اإلدارة التنفيذية خبصوص حتديث . 8
وتطوير اهلياكل التنظيمية للشركة قبل عرضها على جملس اإلدارة.

اإلشراف على شراء املباني واألراضي الالزمة إلنشاء سنرتاالت وخمازن . 9
للشركة.

اإلستثمارية . 10 باملشاريع  اخلاصة  التمهيدية  والدراسات  الوثائق  مناقشة 
اليت تدعم نشاط الشركة وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها.

ج. لجنة التدقيق والمخاطر:
وضع خطة وآلية عمل جلنة التدقيق واملخاطر للعام 2020م.. 1
لتدقيق . 2 القانوني  احملاسب  وتعيني  باختيار  اخلاص  التقرير  مناقشة 

ومراجعة حسابات الشركة للعام املالي 2019م.
لتدقيق . 3 القانوني  احملاسب  أعمال  مبتابعة  اخلاص  التقرير  مناقشة 

ومراجعة حسابات الشركة للعام املالي 2019م.
إستعراض ومناقشة تقرير جلنة التدقيق واملخاطر للعام 2019م.. 4
مناقشة تقرير اإليضاح حول البيانات املالية للشركة الواردة يف تقرير . 5

البيانات املالية للعام 2019م.
مراجعة ميزان املراجعة حلسابات الشركة للعام 2019م.. 6
مناقشة التقرير اخلاص بأداء الشبكة الفنية ومؤشرات األداء.. 7

جملس . 8 رئيس  من  احملولة  املالية  الصالحيات  الئحة  مشروع  مناقشة 
جملس  رئيس  األخ/  إىل  بشأنها  والتوصيات  بالنتائج  والرفع  اإلدارة، 

اإلدارة.
مناقشة خطة إدارة املخاطر للشركة للعام 2020م.. 9

مناقشة البيانات املالية وتقرير مدقق احلسابات للسنة املالية 2019م، . 10
وأهم املالحظات املرفوعة على أداء الشركة للعام 2019م.

ومراجعة . 11 لتدقيق  القانوني  احملاسب  وتعيني  اختيار  موضوع  مناقشة 
حسابات الشركة للعام املالي 2020م.

للشركة . 12 الداخلي  الضبط  )نظام  القانوني  احملاسب  مذكرة  مناقشة 
اإلدارة  ورد  2019/12/31م(  يف  املنتهية  للسنة  احلسابات  مراجعة  عن 

التنفيذية عليها.
اإلجراءات . 13 تنفيذ  ومتابعة  الداخلي  التدقيق  إدارة  تقارير  مناقشة 

التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
مناقشة السياسات املتعلقة بتقييم املخاطر اليت من املمكن أن تتعرض . 14

هلا الشركة ومراجعة اخلطوات اليت تتخذها اإلدارة التنفيذية لرصد 
ومراقبة التعرض للمخاطر.

التقرير السنوي 2020  40



أ . الشبكة الرئيسية لخدمة الصوت:

1. معـدل الزي�ادة الس�نوية يف حج�م احلرك�ة اهلاتفي�ة خلدم�ة الص�وت خ�الل 
)2020م( بلغ�ت )42 %( وبزي�ادة إمجالي�ة تراكمي�ة )131 %( خ�الل الث�الث 

الس�نوات األخرية مقارنًة بالعام )2017م(.

معدل الزيادة السنوية يف احلركة الصوتي�ة الهاتفية

2. معـدل الزي�ادة الس�نوية يف إمجال�ي ع�دد املش�رتكني النش�طني )2020م( 
بلغ�ت )18 %( وبزي�ادة إمجالي�ة تراكمي�ة وصل�ت إىل )54 %( خ�الل الث�الث 

الس�نوات األخ�رية مقارن�ًة بالع�ام )2017م(.

معدل الزيادة السنوية يف عدد املشرتكني النشطني
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3. توس�عة الس�نرتاالت املركزي�ة للس�عة املادي�ة بنس�بة )33 %( والرتاخي�ص 
 )MSC( الص�وت  خلدم�ة  املركزي�ة  للس�نرتاالت   )%  15( بنس�بة  الربجمي�ة 

)2020م(. الع�ام  خ�الل 
4. تركي�ب وتش�غيل وح�دة ميدي�ا جدي�دة )UMG( م�ع توس�عة بقي�ة وح�دات 
 )UPGRADE( م�ن الس�عة العامل�ة وحتديثه�ا )% امليدي�ا بس�عة إضافي�ة )25

إىل آخ�ر إص�دار.

 أ. األنشطة الفنية:

رابعًا: األنشطة الرئيسية لإلدارة التنفيذية

حتقي�ق النج�اح والتغل�ب عل�ى الصعوب�ات واملعوق�ات وإدارة املخاط�ر 
ال�يت  احمل�اور  أه�م  مثل�ت   احلوكم�ة  وتطبي�ق  عاليت�ني   وكف�اءة  بفاعلي�ه 
عمل�ت اإلدارة التنفيذي�ه عل�ى اس�تيعابها يف خطته�ا التنفيذي�ه للع�ام 2020 
م واملنبثق�ه م�ن اخلط�ه االس�رتاتيجية للش�ركة، باإلضاف�ة إىل توحي�د جه�ود 
العامل�ني يف خمتل�ف قطاع�ات الش�ركه والعم�ل ب�روح الفري�ق الواح�د  إميان�ا 
منها بقدرات كادرها البشري  يف حتقيق األهداف املرسومه وجتاوز الصعوبات  
واس�تهداف  االقتص�ادي  باحلص�ار  متمثل�ة   الراهن�ة  الظ�روف  فرضته�ا  ال�يت 
م�ن  النقدي�ة  التدفق�ات   معاجل�ة خماط�ر  وك�ذا  الفني�ه  الش�ركه  مق�درات 
خ�الل إجي�اد احلل�ول املناس�به والف�رص البديل�ة  ل�كل تل�ك املعوق�ات  الفني�ة  

والتس�ويقية واملالية،  كما عملت اإلدارة  التنفيذيه خالل العام 2020م على 
تفعي�ل  تقيي�م األداء  ومتابع�ة اإلجن�از  للسياس�ات واإلج�راءات املوضوع�ة  يف 
خطتها التنفيذية  لنفس العام  والذي عمل بصورة مباشرة على حتسني األداء  
ملختلف األنشطة يف  الشركة  الفنية واإلدارية  واملالية  والتجارية  واخلدمات 
املس�اندة  حمقق�ة بذل�ك جناح�ات ملموس�ة  متثل�ت برف�ع  مس�توى اخلدم�ات 
اليت تقدمها الش�ركة وزيادة االيرادات وحصتها الس�وقية  حتقيقًا   لتطلعات 
املس�اهمني ومواكب�ة لطموح�ات العامل�ني وقي�ادة الش�ركة. وق�د متثل�ت تلك 
قطاع�ات   جمم�ل  يف  االجن�ازات  م�ن   بع�دد  2020م  الع�ام  خ�الل  النجاح�ات 

الش�ركة  نذك�ر أهمه�ا  كالتال�ي:

ب. الشبكة الرئيسية لخدمة البيانات واإلنترنت: 

1. معدل الزيادة الس�نوية يف حجم حركة البيانات واإلنرتنت لعام )2020م( 
بلغ�ت )103 %( وبزي�ادة إمجالي�ة تراكمي�ة )279 %( خ�الل الث�الث الس�نوات 

األخرية مقارنًة بالعام )2017م(.

معدل الزيادة السنوية يف حركة البي�انات واإلنرتنت
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البيان�ات  خلدم�ة  النش�طني  املش�رتكني  ع�دد  يف  الس�نوية  الزي�ادة  معـدل   .2
واإلنرتن�ت خ�الل الع�ام )2020م( بلغ�ت )30 %( وبزي�ادة إمجالي�ة تراكمي�ة 

بلغ�ت )52 %( خ�الل الث�الث الس�نوات األخ�رية مقارن�ًة بالع�ام )2017م(.

معدل الزيادة السنوية يف عدد مشرتكي البي�انات واإلنرتنت
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3. إح�الل وحتدي�ث وح�دة مش�رتكي االنرتن�ت )AAA( م�ع توس�عة تراخيصه�ا 
الربجمي�ة بس�عة  )70 %( إضافي�ة م�ن الس�عة العاملة خ�الل العام )2020م(.
4. توسعة الرتاخيص الربجمية لسنرتاالت االنرتنت )PDSN( بسعة إضافية 

)40 %( من السعة العاملة خالل عام )2020م(.
العامل�ة  الس�عة  الس�تيعاب  الضع�ف  إىل   )U2000( النظ�ام  إدارة  توس�عة   .5

)2020م(. ع�ام  خ�الل  الش�بكة  لتجهي�زات  اجلدي�دة  والتوس�عات 

ت . الشبكة الراديوية: 

1. حتس�ني ج�ودة تغطي�ة خدم�ة الص�وت يف حمط�ات الب�ث ووح�دات التحك�م 
)2020م(  الع�ام  خ�الل   )%  20( إضافي�ة  بس�عة  الش�بكة  بتوس�عة  الرئيس�ية 
وبزي�ادة كلي�ة تراكمي�ة )47.4 %( خ�الل الث�الث الس�نوات األخ�رية مقارن�ًة 

)2017م(. بالع�ام 
2. حتس�ني ج�ودة تغطي�ة خدم�ة البيان�ات واإلنرتن�ت )3G( بتوس�عة حمط�ات 
البث ووحدات التحكم الرئيسية بتوسعة الشبكة بسعة إضافية )80 %( خالل 
الع�ام )2020م( وبزي�ادة كلي�ة تراكمي�ة تزي�د عل�ى )259 %( خ�الل الث�الث 

الس�نوات األخرية مقارنًة بالعام )2017م(.
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3. تش�غيل وتوس�عة خدمة )1X ADVANCED( بس�عة إمجالية )4913( قناة 
ترددي�ة يف )405( حمط�ة ب�ث منتش�رة يف عم�وم حمافظ�ات اجلمهوري�ة خ�الل 

العام�ني األخريين.
4. تنفي�ذ العش�رات م�ن احلم�الت امليداني�ة ملكافح�ة أجه�زة التش�ويش والكش�ف 
لتحس�ني  الالزم�ة  واملعاجل�ات  احلل�ول  وعم�ل  وإزالته�ا  تواجده�ا  أماك�ن  ع�ن 

واخلدم�ة.  التغطي�ة 
مواق�ع  إمجال�ي  م�ن   )%  15( نس�بته  م�ا  جدي�دة  مواق�ع  وتركي�ب  إنش�اء   .5
حمط�ات الب�ث العامل�ة وتش�غيل م�ا نس�بته )9.3 %( يف الش�بكة خ�الل الع�ام 
)2020م( وبزي�ادة تراكمي�ة بنس�بة )21 %(  خ�الل الث�الث الس�نوات األخ�رية 

)2017م(. بالع�ام  مقارن�ًة 
املدم�رة ج�راء قص�ف ط�ريان  املواق�ع  )20 %( م�ن  م�ا نس�بته  تأهي�ل  إع�ادة   .6

الع�دوان.

 معدل الزيادة السنوية يف عدد مواقع محطات البث
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ث . شبكة التراسل : 

)2020م(  العـام  خـالل  الرتاسـل  قنـوات  عـدد  يف  السـنوية  الزيـادة  معـدل   .1
بلغـت )37 %( وبتوسـعة إجماليـة تراكميـة )122 %( خ�الل الث�الث الس�نوات 

األخ�رية مقارن�ةً بالع�ام )2017م(.

معدل الزيادة السنوية يف السعات الرتاسلية
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2. حتوي�ل الرب�ط الرتاس�لي حملط�ات الب�ث م�ن تقني�ة )E1( إىل تقني�ة اإليثرنت 
لع�دد )270( حمط�ة عامل�ة يف الش�بكة خ�الل العام�ني 2019 ـ 2020م.
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ج .  تحسين أداء أعمال الصيانة والدعم الفني: 

الع�ام )2020م(  الب�ث وجتهيزاته�ا خ�الل  إخنف�اض ع�دد أعط�ال حمط�ات   .1
بنسبة )46,7 %( مقارنة بالعام السابق )2019م( واخنفاضها بنسبة )72 %( 

مقارن�ة بالع�ام 2018م.
2. إخنف�اض ع�دد س�اعات خ�روج حمط�ات الب�ث وجتهيزاته�ا ع�ن اخلدم�ة خالل 
الع�ام )2020م( بنس�بة )57,4 %( مقارن�ة بالع�ام واخنفاضه�ا بنس�بة )81 %( 

مقارن�ة بالع�ام 2018م.

معدل اإلخنفاض السنوي يف عدد األعطال وساعات خروج محطات البث

3. زي�ادة ع�دد حمط�ات الب�ث العامل�ة بنظ�ام )الطاق�ة الشمس�ية( بنس�بة زي�ادة 
بالع�ام )2018م(. )57 %( مقارن�ًة 

 معدل الزيادة السنوية يف عدد املواقع العاملة باخلاليا الشمسية

   

ح . نظم وتقنية المعلومات: 

1. توس�عة نظ�ام الفوت�رة املدم�ج )NGBSS( بس�عة )15 %( إضافي�ة وحتس�ني 
ج�ودة اخلدم�ة ومعاجل�ة االختناق�ات.

2. إحالل نظام املبيعات القديم بنظام مبيعات CRM جديد.
. LSTR 1219 3. ترقية نظام السيرتيكس  إىل  اإلصدار

4. توس�عة ش�بكة خدم�ات م�زودي الرس�ائل احمللي�ة بإضاف�ة )20( م�زود خدم�ة 
جديد.

5. تطوير نظام جديد جلرد األصول الثابتة.
6. ترقية األنظمة املالية واإلدارية.

7. إعداد منظومة حديثة يف جمال أنظمة احلماية.
8. تأمني املباني ومراكز البيانات يف الشركة.

9. إجناز الربط اآللي بني النظام املالي ونظام الفوترة.
.)CBP( 10. توسعة نظام الفوترة بإضافة وحدتي حتكم جديدة

 

 م2018م        2019م        2020

 

 م2018م        2019م        2020
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األنشطة املالية : ¿
املال�ي . 1 املرك�ز  ع�زز  ال�ذي  بالش�كل  بفاعلي�ة  النقدي�ة  الس�يولة  إدارة 

للش�ركة وجنبه�ا الكث�ري م�ن املخاطر ومكنها م�ن الوفاء بالتزاماتها 
جت�اه الغري.

إعداد البيانات املالية عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.. 2
إعداد مشروع املوازنة التقديرية للعام 2021م.. 3
باخلس�ائر . 4 واخلاص�ة  احملدث�ة  التقاري�ر  م�ن  ع�دد  وجتهي�ز  إع�داد 

واألض�رار املادي�ة والبش�رية ال�يت تعرض�ت هلا الش�ركة ج�راء العدوان 
املعلوم�ات  وتقني�ة  االتص�االت  ل�وزارة  ورفعه�ا  الب�الد  عل�ى  واحلص�ار 

املختص�ة. واجله�ات 
خ�الل . 5 املفاج�ئ  اجل�رد  عملي�ات  م�ن  وع�دد  الس�نوي  اجل�رد  تنفي�ذ 

الع�ام  2020م ألص�ول الش�ركة م�ن املخ�زون والنقدية والتجهيزات 
الرئيس�ية.

تنفي�ذ أعم�ال اجل�رد الش�امل ألص�ول الش�ركة وجتهيزاته�ا الفرعي�ة . 6
يف كاف�ة مواق�ع احملط�ات املنتش�رة يف عم�وم احملافظات.

إجن�از عم�ل دراس�ة لألصن�اف الراكدة )اجلدي�دة( وفرزها وتصنيفها . 7
إىل ع�دة جمموعات.

توف�ري مس�تلزمات التش�غيل واإلنت�اج والبي�ع الالزم�ة لتس�يري أنش�طة . 8
الش�ركة واس�تقرار الش�بكة.

بن�اء . 9 االس�هم  عل�ى  املختلف�ة  الت�داول  طلب�ات  م�ن  العدي�د  تنفي�ذ 
عل�ى اإلج�راءات احمل�ددة للت�داول وفق�ا للدلي�ل التنظيم�ي خلدم�ات 

الت�داول.
مراجع�ة وإص�دار س�جالت املس�اهمني للع�ام 2019م وحفظه�ا ورقي�ًا . 10

والكرتونيًا.
توزيع أرباح املساهمني للعام 2019م.. 11

األنشطة اإلدارية : ¿
إعداد وجتهيز اخلطة التنفيذية وخطة إدارة املخاطر للعام 2021م.. 1
تسيري وتنظيم أعمال الشركة خالل فرتة إنتشار جائحة كورونا.. 2
ألعم�ال . 3 املنظم�ة  واآللي�ات  السياس�ات  م�ن  ع�دد  وجتهي�ز  إع�داد 

 . كة لش�ر ا
إقرار واصدار الئحة املشرتيات واملزايدات اخلاصة بالشركة.. 4
أمتت�ه ع�دد م�ن الوظائ�ف والعملي�ات يف الش�ركة وب�دء اعم�ال ترقية . 5

م�ن  عاملي�ًا  األح�دث  اإلص�دار  إىل  واإلداري�ة  املالي�ة  اوراكل  انظم�ة 
أوراكل.

استكمال واعتماد بطائق الوصف الوظيفي ملوظفي الشركة.. 6
تنمي�ة امل�وارد البش�رية م�ن خ�الل تنفي�ذ ع�دد م�ن الربام�ج التدريبي�ة . 7

OUTSOURC-  وورش العم�ل ملوظف�ي الش�ركة والعامل�ني بنظ�ام
ING وموظف�ي ال�وكالء وف�روع املؤسس�ة العام�ة لالتص�االت.

توظي�ف . 8 آلخ�ر  االحتي�اط  قوائ�م  م�ن  مهن�دس   )17( ع�دد  توظي�ف 
2019  حس�ب الش�روط واملعاي�ري املعم�ول به�ا يف الش�ركة وتوزيعه�م 

عل�ى اإلدارات حس�ب التخصص�ات املطلوب�ة.
الرتقي�ة . 9 قانون�ًا  اس�تحقوا  مم�ن  موظ�ف   )187( ع�دد  وض�ع  تس�وية 

اخلدم�ة.  س�نوات  حبس�ب  والرتفي�ع 
رفع التقارير الدورية والنوعية جمللس اإلدارة عن نشاط الشركة.. 10

األنشطة اخلدمية : ¿
توفري املواقع الالزمة الحتياجات التوسع يف الشبكة.. 1
ع�ن . 2 الناجت�ة  2020م   الع�ام   يف  املواق�ع  خ�روج  س�اعات  ختفي�ض 

احل�راس � املؤجري�ن � الدي�زل � األهال�ي � اخلدم�ات( بنس�بة تص�ل إىل 
2019م. %82 عم�ا كان�ت علي�ه يف الع�ام  

معاي�رة االس�تهالك لع�دد )142( موق�ع وك�ذا إجن�از اعم�ال التأم�ني . 3
لع�دد )111( موق�ع يف ع�دد م�ن احملافظ�ات ملا من ش�أنه تفعيل الرقابة 

على اس�تهالك م�ادة الديزل. 
تنفي�ذ التأم�ني الصح�ي لع�دد )690( ح�ارس ، واس�تكمال التأم�ني . 4

التقاع�دي لع�دد )562( ح�ارس يف عم�وم حمافظ�ات اجلمهورية بعد 
اس�تبعاد الوفي�ات واملتجاوزي�ن يف العم�ر.

توصي�ل خدم�ات الكهرب�اء التجاري�ة وإع�ادة الكهرب�اء العمومي�ة لعدد . 5
)78( موقع يف األمانة ملا من ش�أنه التوفري والرتش�يد يف اإلنفاق.

إع�داد آلي�ة تنظيمي�ة إلدارة وس�ائل النق�ل والب�دء بتطبيقه�ا يف ش�هر . 6
أغسطس  2020م مع تركيب نظام ال� GPS جلميع وسائل النقل 

املستأجرة.
القي�ام بتنفي�ذ مح�الت واعم�ال النظاف�ة والتعقي�م بص�ورة مس�تمرة . 7

جلمي�ع مبان�ي ومراف�ق الش�ركة ط�وال ف�رتة جائح�ة كورون�ا . 

األنشطة اإلستثمارية : ¿
املس�ح . 1 وأعم�ال  االس�تثمارية  والبح�وث  الدراس�ات  م�ن  ع�دد  إج�راء 

للش�ركة. املتاح�ة  االس�تثمارية  الف�رص  م�ن  لع�دد  والتقيي�م 
توفري  عدد من األصول العقارية الالزمة ألنشطة الشركة.. 2
مب�ا . 3 بالش�ركة  اخلاص�ة  اإلس�تثمار  واس�رتاتيجية  سياس�ة  حتدي�ث 

يل�يب متطلب�ات تنفي�ذ اخلط�ة االس�رتاتيجية ويواك�ب املتغ�ريات يف 
اإلس�تثمارية. البيئ�ة 

املالي�ة . 4 للخدم�ات  املتكامل�ة  اليمني�ة  الش�ركة  ادارة  يف  املش�اركة 
اإللكرتونية )ش.م.ي( مقفلة اليت متتلك مين موبايل حصة يف رأس 

ماهل�ا بنس�بة 33 %. 
املش�اركة م�ع ع�دد م�ن املؤسس�ني م�ن اجله�ات االعتباري�ة يف اعم�ال . 5

تاس�يس ع�دد م�ن املش�اريع اإلس�تثمارية املكمل�ة واملس�اندة للنش�اط 
للش�ركة. الرئيس�ي 

ختطي�ط وإدارة حج�م وعوائ�د وخماط�ر حماف�ظ إس�تثمارات فائ�ض . 6
الس�يولة ل�دى البن�وك الوطنية.

أنشطة املخاطر : ¿
2020م وذل�ك لضم�ان حتقي�ق . 1 للع�ام  املخاط�ر  إدارة  إع�داد خط�ة 

األهداف دون اي عوائق و حتقيق االستباقية يف ادارة املخاطر وكذا 
متابع�ة تقيي�م اخلط�ة بص�ورة مس�تمرة ط�وال الع�ام .

نشر ثقافة ادارة املخاطر على مجيع املستويات االدارية يف الشركة .. 2
حصر و تقييم و حتليل املخاطر العالية و متابعة إجراءات معاجلتها . 3

وحتديثها من قبل اإلدارات التنفيذية بشكل دوري خالل العام.
إنش�اء س�جل الكرتون�ي إلدارة املخاط�ر بغ�رض توثي�ق و متابع�ة تل�ك . 4

املخاط�ر و إج�راءات معاجلته�ا و الوق�وف عل�ى حالته�ا أواًل ب�أول .
دراس�ة املخاط�ر املتعلق�ة باملش�اريع و الف�رص اإلس�تثمارية وال�يت يت�م . 5

مراعاته�ا عن�د إخت�اذ القرارات االس�تثمارية.
مواف�اة اإلدارة العلي�ا و التنفيذي�ة بتقاري�ر دوري�ة ع�ن مس�توى تقيي�م . 6

إدارة املخاط�ر يف الش�ركة مب�ا يف ذل�ك املخاط�ر العالي�ه ال�يت يت�م 
الوق�وف عليه�ا واخت�اذ الق�رارات الالزم�ة بش�أنها .

احلس�ابات . 7 مدق�ق  تقري�ر  تناوهل�ا  ال�يت  املخاط�ر  حتلي�ل  و  دراس�ة 
2019م. للع�ام  للش�ركة  اخلارج�ي 

 ب. األنشطة المالية واإلدارية 
ج. األنشطة التجارية 

رك�زت الش�ركة خ�الل الع�ام 2020 عل�ى  رض�ى املش�رتكني  ووجه�ت 
أنظاره�ا حن�و التطوي�ر التنظيم�ي هليكل�ة اإلدارات  املعني�ة بالعمليات التس�ويقية 
والبيعي�ة وخدم�ات الزبائ�ن  وعمل�ت عل�ى توحي�د  تل�ك اجله�ود يف قط�اع جت�اري 
متكامل ومتجانس شكل نقطة حمورية بالنسبة لبقية قطاعات الشركة  الفنية 
واملالية واالدارية واليت تعمل مجيعًا من أجل حتقيق خمرجات لنشاط الشركة 
تتمثل بتقديم خدمات وعروض نوعية تنافسية عملت على استقطاب مشرتكني 
جدد  حمققة بذلك أهدافها البيعية املنشودة كما عملت على حتسني مستوى 
وإش�باع  املش�رتكني  احتياج�ات  تلبي�ة  أج�ل  م�ن  البي�ع  مابع�د  خدم�ات  تقدي�م 
ال�ذي تتظاف�ر كل اجله�ود يف  رغباته�م  ك�ون املش�رتك  ه�و اهل�دف الرئيس�ي 

قطاع�ات الش�ركة م�ن أج�ل حتقي�ق الرض�ى لديه.

إن النج�اح ال�ذي  حتق�ق خ�الل الع�ام 2020م ب�رز جلي�ًا يف زي�ادة  اإلي�رادات وزيادة 
احلص�ة الس�وقية للش�ركة وفيم�ا قدمت�ه الش�ركة م�ن ع�روض وباق�ات متنوع�ة 
وخدم�ات مضاف�ة جدي�دة وهادف�ة حقق�ت رض�ى العم�الء وأش�بعت رغباته�م س�اعد 
يف ذلك تنوع الوسائل الرتوجيية  والرتكيز على صياغة رسائل إعالنية واضحة  
عن العروض واخلدمات اليت أطلقتها الش�ركة مواكبة بذلك التطور الس�ريع 
يف جم�ال االع�الن إذ مث�ل التس�ويق اإللكرتون�ي أه�م تل�ك الوس�ائل ع�رب موق�ع 
الش�ركه ومنص�ات التواص�ل االجتماع�ي املختلف�ه حي�ث إحتفل�ت الش�ركة يف 
أواخر العام 2020م بوصول عدد املعجبني بصفحتها على الفيسبوك إىل مليون 

معجب.

املدن�ي  ببن�اء عالق�ات ممي�زة م�ع منظم�ات اجملتم�ع  2020م  الع�ام  كم�ا متي�ز 
واملؤسسات العامة والشركات اخلاصة واجلمعيات من خالل شراكة جمتمعية 
حقيقي�ة نابع�ة م�ن املس�ؤولية الوطني�ة  جت�اة اجملتم�ع  حي�ث لعب�ت الش�ركة دورًا 
ب�ارزًا يف إقام�ة العدي�د م�ن املع�ارض التجاري�ة يف جم�االت التكنولوجي�ا واألغذي�ة  

والصناع�ات الوطني�ة وغريه�ا.

ويف جمال املس�ؤولية االجتماعية اتس�م العام 2020م بزيادة إس�هامات الش�ركة  
من  خالل دعم خمتلف األنشطه التنمويه يف كل اجملاالت الصحية والتعليمية 
واالجتماعية والرياضية والثقافية وما ساهمت به الشركة يف رعايتها لألنشطة 
الطالبي�ة واملب�ادرات الش�بابية والنس�وية ودع�م امل�رأة و ورعاي�ة دور األيت�ام وذوي 

االحتياج�ات اخلاصة.

إن احلديث عن النشاط التجاري ممثاًل باألنشطة التسويقية والبيعية وخدمات 
الزبائ�ن والعالق�ات العام�ة حباج�ة إىل مزي�د م�ن الس�طور اليس�عنا اجمل�ال هن�ا 
لذكرها بالتفصيل وإمنا سنذكر أهم ما أطلقته الشركة من عروض تسويقية 
وبيعي�ة ومح�الت تروجيي�ة وخدم�ات مضافة متيزت بها خالل العام 2020م و هي 

كاألتي :

 أ .  إدارة التسويق : 
إط�الق ث�الث مراح�ل تعويضي�ة للمش�رتكني يف باق�ات الن�ت نتيجة إنقطاع 	 

النت بس�بب الكاب�ل البحري.
إطالق باقة موبايل نت )3G( اليومية.	 
إط�الق ع�دد 5 ع�روض )ع�رض رن�ات، ع�رض الري�ال موباي�ل، ع�رض ط�وارئ 	 

كورون�ا، ع�رض املول�د النب�وي، ع�رض عي�د الفط�ر(.
العم�ل عل�ى تطوي�ر ع�دد 3 منتج�ات )باق�ة هداي�ا الش�هرية - باق�ة هداي�ا 	 

الش�هرية(. باق�ة مزاي�ا   � األس�بوعية 
إطالق عدد ) 2 ( باقات جديدة ) مزايا ماكس ، هدايا ماكس(.	 
تدشني املوقع اإللكرتوني للشركة حبلته اجلديدة.	 
توثيق صفحة مين موبايل على منصة الفيس بوك.	 
منص�ات 	  مجي�ع  عل�ى  كورون�ا  بف�ريوس  خاص�ة  توعوي�ة  مح�الت  تنفي�ذ  

اإلجتماع�ي. التواص�ل 
واملوق�ع 	  االجتماع�ي  التواص�ل  منص�ات  عل�ى  مس�ابقات   )6( ع�دد  تنفي�ذ 

للش�ركة. اإللكرتون�ي 
عم�ل ع�دد )3( اس�تبيانات جدي�دة للجمه�ور لباق�ات الن�ت وللموباي�ل وايضًا 	 

خلدم�ة الري�ال موبايل.
)343( نش�اط ورعاي�ة 	  الفعالي�ات الرتوجيي�ة مب�ا يق�ارب  تنفي�ذ ع�دد م�ن 

موضح�ة كم�ا يل�ي:
عدد 5 رعايات ودعم املؤمترات والندوات الطبية. -
عدد 6 فعاليات صحية. -
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م�ن احملافظ�ات املنكوب�ة وك�ذا توزيع كس�وه للفق�راء والنازحني.
برامج التأهيل والتمكني:	 
التأهي�ل 	  جم�ال  يف  الصغ�رية  املش�اريع  م�ن  العدي�د  موباي�ل  مي�ن  دعم�ت 

والتمك�ني مل�ا يق�ارب 250 أس�رة يف ع�دد من احملافظ�ات منها صنعاء-حجة-
تع�ز -احلدي�دة.

برامج ذوي االحتياجات اخلاصة:	 
دع�م الفعالي�ات اخلاص�ة بالص�م والبك�م وذوي االحتياج�ات اخلاص�ة يف صنع�اء 
وع�دن وك�ذا دع�م دور األيت�ام واملكفوف�ني م�ن خ�الل تنفي�ذ ع�دد م�ن الربام�ج 
وتقديم الدعم املالي والتدرييب للمس�اهمة يف رعاية االحتفاالت اخلاصة بتلك 

الفئات.
برامج التنمية املستدامة والتنمية الريفية:	 

مت توزي�ع مكائ�ن خياط�ة لألس�ر الفق�رية ودع�م تل�ك األس�ر بالتدري�ب والتأهي�ل، 
كم�ا مت دع�م ع�دد م�ن مش�اريع املي�اه يف املناط�ق الريفي�ة ورص�ف الط�رق يف ع�دة 

حمافظات.
دعم برامج ومشاريع التعليم:	 

جه�زت مي�ن موباي�ل معام�ل متخصص�ة يف ع�دد م�ن اجلامع�ات احلكومي�ة مث�ل 
معام�ل كمبيوت�ر واملكتب�ات اإللكرتوني�ة والقاع�ات املتخصص�ة وتأثيث   القاعات 

الدراس�ية كم�ا قام�ت بدع�م العدي�د م�ن مراك�ز حم�و األمي�ة.

باإلضاف�ة إىل املس�اهمة يف إع�ادة تش�غيل مصن�ع الغ�زل والنس�يج والعدي�د م�ن 

املش�اريع الرياضي�ة والتوعوي�ة ودع�م املبدع�ني ورعاي�ة األي�ام الوطني�ة واملناس�بات 
واألنش�طة اجملتمعي�ة عل�ى املس�توى الوط�ين.

عدد 53 فعالية وأنشطة ثقافية خمتلفة يف احملافظات. -
عدد 1 مهرجان تروجيي.                   -
عدد 262 دعم ورعاية األنشطة والفعاليات الطالبية يف اجلامعات. -
عدد 10 فعاليات خاصة باملرأة. -

عدد )7( محالت إعالنية. -
اللوح�ات 	  خ�الل  م�ن  احملافظ�ات  أغل�ب  يف  اإلعالن�ي  اإلنتش�ار  يف  التوس�ع 

العمالق�ة. اإلعالني�ة 
اإلذاعي�ة 	  الربام�ج  وك�ذا  املختلف�ة  الفعالي�ات  يف  الرتوجي�ي  التواج�د 

واجمل�الت. والصح�ف  التلفزيوني�ة  والقن�وات 
 	.GOOGLE PALY تطوير تطبيق ريال موبايل ورفعه عرب موقع متجر

ب . إدارة املبيعات : 
تفعيل عدد )1,985,666( رقم جديد.	 
أعم�ال جمموع�ة 	  )100( ش�ركة جدي�دة ضم�ن  ع�ن  يزي�د  م�ا  إس�تقطاب 

العم�ل.
فتح عدد )108( نقطة بيع جديدة يف خمتلف حمافظات اجلمهورية.	 
تفعيل الشاحن الفوري.	 
 	.SIM REGISTRATION  مت جتهيز املتطلبات األولية من إدخال نظام
مت تدري�ب ع�دد )251( ش�خص م�ن موظف�ي ال�وكالء وموظف�ي مبيع�ات 	 

ف�روع املؤسس�ة العام�ة لالتص�االت.

ج . إدارة خدمة العمالء : 
رفع كفاءة خدمة العمالء إىل نسبة 85 %.	 
مت التعاقد عدد )50( مستشار خدمة عمالء عرب مزود خارجي.	 
ح�ل 	  بع�د  للمش�رتكني   FEEDBACK لعم�ل  خ�اص  فري�ق  جتهي�ز  مت 

. كلهم مش�ا
مت توس�عة فري�ق خدم�ة العم�الء اخل�اص مبنص�ات التواص�ل االجتماع�ي 	 

للش�ركة.

د .  نشاط املسؤولية االجتماعية:
الربام�ج  م�ن  ع�دد  التنفيذي�ة  وخطته�ا  اس�رتاتيجيتها  وف�ق  الش�ركة  تبن�ت 
ومش�اريع املس�ؤولية االجتماعي�ة عل�ى املس�توى الوط�ين وال�يت مشل�ت األعم�ال 
اخلريي�ة والتنموي�ة والتأهي�ل والتدري�ب والتمك�ني ومس�اندة اجله�ود احلكومي�ة 
ألع�اده االعم�ار والبن�اء وبرام�ج التنمي�ة املس�تدامة. وميكن اإلش�ارة اىل اهم تلك 

الربام�ج فيم�ا يل�ي:
برامج الرعاية الصحية:	 
حمافظ�ة 	  يف  صح�ي  مرك�ز   17 ع�دد  تأثي�ث  يف  موباي�ل  مي�ن  س�اهمت 

صنع�اء وتوف�ري حمالي�ل ع�الج الفش�ل الكلوي وك�ذا إقامة وحده صحية يف 
حمافظ�ة حج�ة وإقام�ه ع�دد م�ن املخيم�ات الطبي�ة )لع�الج الش�فة األرنبية( 
وأيض�ا خميم�ات طبي�ة اس�تهدفت فئ�ات جمتمعي�ة مث�ل خمي�م مبص�رون 
لأليت�ام واملس�اهمة يف احلمل�ة الوطني�ة ملكافح�ة وباء كورونا، كما مت دعم 
مرك�زي مي�ن موباي�ل يف احلدي�دة وامل�كال، وش�راء جه�از ملستش�فى حج�ه.

مشاريع دعم اإلغاثة اإلنسانية:	 
قدم�ت مي�ن موباي�ل العدي�د م�ن املش�اريع يف جم�ال اإلغاث�ة اإلنس�انية بعدد 	 

15 برنام�ج منه�ا توزي�ع إغاث�ة عيني�ة ومالي�ة وايوائية على النازحني يف عدد 
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خامسًا: األداء المالي للشركة

إنعكس�ت النتائج اإلجيابية ملختلف برامج الش�ركة االس�تثمارية والتش�غيلية والتجارية باإلجياب على املركز املالي للش�ركة رغم اس�تمرار س�لبية 
الظ�روف اإلس�تثنائية والتحدي�ات خ�الل الع�ام 2020م ومتكن�ت الش�ركة م�ن احلف�اظ عل�ى متان�ة مركزه�ا املال�ي وموقعه�ا املتمي�ز يف الس�وق الوط�ين للهاتف 
النقال ويتبني لكم ذلك من خالل املؤشرات الواردة يف البيانات املالية - املعربة عن املوقف املالي للشركة - ونتيجة العمليات التشغيلية للسنة املالية املنتهية 

يف  31ديسـمرب 2020م باملقارنة مع الس�نوات الس�ابقة ) 2016م – 2019م ( وذلك على النحو التالي :

2016 2017 2018 2019 2020

اإليرادات :
حققت الشركة إمجالي إيرادات خالل العام املالي 2020م مببلغ وقدره  )163,839,039( الف ريال )مائة وثالثة وستون مليار ومثامنائة وتسعة 
وثالثون مليون وتسعة وثالثون ألف ريال( بنسبة منو عن العام 2019م بلغت )18.24%( ناجتة عن ارتفاع إيرادات النشاط الرئيسي، واجلدول التالي يوضح 

اإليرادات احملققة على مستوى عناصر اإليرادات للسنة 2020م باملقارنة مع األعوام السابقة :

اإليرادات احملققة خالل الفرتة من عام 2016م وحتى عام 2020م:
2020 2019 2018 2017 2016 البيــــــــان بآالف الرياالت

154,679,584 125,218,430 95,012,139 78,883,091 67,510,977 إيرادات النشاط الجاري
2,838,121 2,258,341 985,219 947,953 792,994 إيرادات المبيعات

6,098,913 10,600,438 15,610,535 19,016,043 14,481,669 العائد من األموال 
المستثمرة

222,421 483,851 100,789 266,778 108,390 إيرادات أخرى
163,839,039 138,561,060 111,708,682 99,113,865 82,894,030 إجمالي اإليرادات

الرسم البياني التالي يوضح منو اإليرادات خالل الفرتة 2016م – 2020م كما يلي: 

0
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المصروفات  :
بلغـت املصروفـات املسـجلة يف نهايـة العـام 2020م مبلـغ وقـدره )102,198,464( الـف لاير )مائـة وإثن�ان مليـار ومائة وثماني�ة وتسـعون مليـون وأربعمائة 
وأربع�ة وس�تون أل�ف ري�ال( بزي�ادة ع�ن الع�ام الس�ابق 2019م مبق�دار )25,994,948( ال�ف ري�ال )مخس�ة وعش�رون ملي�ار وتس�عمائة وأربع�ة وتس�عون ملي�ون وتس�عمائة 
ومثانية وأربعون ألف ريال( ويرجع الس�بب الرئيس�ي يف ذلك إىل زيادة أس�عار مدخالت العمليات التش�غيلية واليت تعود بش�كل أساس�ي إىل التغريات الس�عرية يف أس�عار 
السلع والرسوم واخلدمات املرتبطة بوحدة النقد األجنيب والتغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية باإلضافة إىل زيادة يف مصاريف التشغيل واملتمثلة يف إستئجار 
القنوات الرتاسلية ورسوم التسجيل والرتاخيص وكذا تكاليف اخلدمات الصادرة وإستئجار سعات اإلنرتنت ملواجهة الطلب املتنامي من قبل املشرتكني على خدمات 

اإلنرتنت؛ واجلدول التالي يوضح مقارنة تفصيلية لبنود املصروفات على مستوى اإلنفاق للعام 2020م باملقارنة مع األعوام السابقة وكما يلي:

التكاليف والنفقات للفرتة من عام )2016م( وحتى العام )2020م(
2020 2019 2018 2017 2016 البيــــــــان بآالف الرياالت

7,472,821 6,621,401 4,997,891 4,321,592 3,801,630 عموالت وأعباء المبيعات
768,066 947,921 912,841 1,110,941 703,142 تكلفة المبيعات وبطائق التعبئة

23,328,113 17,443,374 10,095,280 7,595,393 6,903,344 تكلفة الخدمات الصادرة
28,106,121 21,811,010 15,908,931 12,579,758 9,341,546 مصاريف التشغيل
1,410,105 1,470,412 831,501 855,964 579,909 المصاريف البيعية والتسويقية
5,076,909 4,611,952 3,932,900 3,589,683 3,412,820 منافع الموظفين وتكاليف ذات صلة
1,738,532 1,610,437 1,016,165 1,227,719 890,680 المصاريف العمومية واإلدارية
3,940,744 3,292,898 2,691,981 4,400,408 9,879,629 إستهالك آالت وممتلكات ومعدات

21,428 30,543 - 97,245 224,608 مصروف مخصص خسائر األئتمان
394,721 237,807 - - - أعباء التمويل اإليجاري
661,570 730,121 - - - إستهالك حق استخدام األصول

29,279,334 17,384,115 12,854,090 4,863,926 404,691 فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية
- 11,525 71,903 34,224 237,629 مصاريف أخرى

102,198,464 76,203,516 53,313,483 40,676,853 36,379,628 إجمالي المصروفات
مالحظة : مت إعادة تبويب بعض بنود املصروفات للعام 2019م لتتوافق مع تبويب البيانات املالية لعام 2020م.

مقارنة اإليرادات بالمصروفات لألعوام ) 2016 – 2020م ( :

حقق�ت الش�ركة نتائ�ج إجيابي�ة يف اجلان�ب املال�ي للع�ام 2020م رغ�م العدي�د م�ن الصعوب�ات ال�يت رافق�ت س�ري عمله�ا وأنش�طتها نتيج�ًة إلس�تمرار ظ�روف 
الع�دوان واحلص�ار ؛ إذ بل�غ رب�ح الس�نة قب�ل ال�زكاة وضريب�ة الدخ�ل مبل�غ وق�دره )61,640,575( ال�ف ري�ال )واح�د وس�تون مليار وس�تمائة وأربعون مليون ومخس�مائة 

ومخس�ة وس�بعون أل�ف ري�ال( وكم�ا ه�و موضح يف اجل�دول أدناه :

2020 2019 2018 2017 2016 البيان ) ألف ريال (

163,839,039 138,561,060 111,708,682 99,113,865 82,894,030 إجمالي اإليرادات

102,198,464 76,203,516 53,313,483 40,676,853 36,379,628 إجمالي المصروفات

% 62.38 % 55.03 % 47.73 % 41.04 % 43.89 نسبة المصروفات إلى اإليرادات
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صافي الربح المحقق ومقترح مجلس اإلدارة بشأن التوزيع :

حققت الشركة نتائج إجيابية يف اجلانب املالي للعام 2020م رغم العديد من الصعوبات اليت رافقت سري عملها وأنشطتها نتيجًة إلستمرار ظروف العدوان 
واحلصار ؛ إذ بلغ ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل مبلغ وقدره ) 61,640,575 ( الف ريال ) واحد وستون مليار وستمائة وأربعون مليون ومخسمائة ومخسة 
وس�بعون أل�ف ري�ال ( وبع�د إس�تقطاع مص�روف ال�زكاة وضريب�ة الدخ�ل مببل�غ إمجال�ي )34,046,596 ( أل�ف ري�ال ) أربع�ة وثالث�ون ملي�ار وس�تة وأربع�ون ملي�ون 
ومخسمائة وستة وتسعون ألف ريال( يصبح صايف الربح احملقق )   27.593,979 ( ألف ريال ) سبعة وعشرون مليار ومخسمائة وثالثة وتسعون مليون وتسعمائة 

وتسعة وسبعون ألف ريال ميين ( وعليه يقرتح جملس اإلدارة التوزيع للعام 2020م على النحو التالي:
إعتم����اد احتياط����ي ع����ام بنسب����ة )10%( مببل���غ وق������دره )2,759,398( أل�ف ري�ال )إثن�ان ملي���ار وسبعم���ائة وتسع���ة ومخس�ون ملي���ون وثالمث���ائة ومث���انية . 1

وتس�عون أل�ف ريال(.
إعتم���اد إحتياط���ي توسع��ات رأمس��الية مببل��غ وق�����دره )9,532,091( ألف ري��ال )تسع��ة ملي��ار ومخسم��ائة وإثن��ان وثالثون مليون وواحد وتسعون ألف ريال(.. 2
إعتم��اد وتوزيع أرباح للمساهم�ني بنسبة )35 %( من قيمة السهم ومبا يعادل )175( ريال/سهم بإمجالي مبلغ وقدره )15,141,700( ألف ريال )مخسة عشر . 3

مليار ومائة وواحد وأربعون مليون وسبعمائة ألف ريال(.
إعتماد مكافأة جملس اإلدارة ألرباح العام 2020م مببلغ إمجالي وقدره )160,790( ألف ريال ) مائة وستون مليون وسبعمائة وتسعون ألف ريال(.. 4

مقارنة تفصيلية للتوزيعات للعام 2020م باملقارنة مع األعوام السابقة:

2020 2019 2018 2017 2016 البيان

27,593,979 29,963,116 28,539,888 28,085,905 23,412,272 ربح السنة بعد الزكاة والضريبة ) ألف ريال (

- - 2,853,989 2,808,591 2,341,227 اإلحتياطي القانوني ) ألف ريال (

2,759,398 2,996,312 2,853,989 2,808,591 2,341,227 اإلحتياطي العام ) ألف ريال (

9,532,091 11,654,052 7,519,157 9,319,070 - إحتياطي توسعات رأسمالية ) ألف ريال (

160,790 171,053 171,053 171,053 143,567 مكافأة مجلس اإلدارة ) ألف ريال (

- - - - 5,607,651 أرباح محتجزة للسنة ) ألف ريال (

15,141,700 15,141,700 15,141,700 12,978,600 12,978,600 توزيع األرباح المقترحة ) ألف ريال (

175 175 175 150 150 نصيب السهم الواحد )  ريال (

% 35 % 35 % 35 % 30 % 30 نسبة ربح السهم الموزع إلى قيمة السهم

20202019201820172016

مؤشر األرباح الموزعة )2016-2020م(
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حصـــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــهم في صــــــــــــــــــــــافي الموجــــــــــــــــــــــــــودات

1,889

1,747

1,578

1,403
1,231

2016 2017 2018 2019 2020

إيـــراد النشاط الجاري

العائد من األموال المستثمرة
إيــراد المبيعــــات

أخرى

94.41%

3.72%

0.14%

1.73%

بيــــــــــان تفـــــاصــــــــــيل اإليــــــــــــــــــــرادات خــــــــــــــــــــالل العــــــــــــــــــــــــــــــام 2020

سادسًا: المركز المالي للشركة

أظهرت مؤشرات املركز املالي للشركة كما يف 31 ديسمرب 2020م منوًا بنسبة ) 4.78%  ( عن العام السابق 2019م ، حيث زادت قيمة إمجالي املوجودات 
م�ن )233,532,798 ( أل�ف ري�ال )مائت�ان وثالث�ة وثالث�ون ملي�ار ومخس�مائة وإثن�ان وثالث�ون مليون وس�بعمائة ومثانية وتس�عون ألف ري�ال( يف نهاية العام 2019م 
إىل   )244,692,430 ( أل�ف ري�ال )مائت�ان وأربع�ة وأربع�ون ملي�ار وس�تمائة وإثن�ان وتس�عون ملي�ون وأربعمائ�ة وثالث�ون أل�ف ري�ال( يف نهاي�ة الع�ام 2020م، كما ان 
إمجال�ي حق�وق امللكي�ة أرتفع�ت م�ن )151,187,406(  أل�ف ري�ال ) مائ�ة وواح�د ومخس�ون ملي�ار ومائ�ة وس�بعة ومثان�ون ملي�ون واربعمائ�ة وس�تة أل�ف ري�ال( يف نهاي�ة 
العام 2019م إىل )163,478,895(  ألف ريال ) مائة وثالثة وستون مليار وأربعمائة ومثانية وسبعون مليون ومثامنائة ومخسة وتسعون ألف ريال( يف نهاية العام 

2020م وتتمثل الزيادة يف إرتفاع قيمة االحتياطيات، واليت تش�كل دعمًا للمركز املالي للش�ركة.

واجلدول التالي يوضح حتلياًل للموجودات وحقوق امللكية واملطلوبات لألعوام )2016م -2020م( كما يلي:

2020 2019 2018 2017 2016 البيان

29,938,754 28,087,813 20,302,585 17,300,047 17,420,024 الموجودات الغير متداولة ) ألف ريال (

214,753,676 205,444,985 181,715,533 172,987,225 140,730,965 الموجودات المتداولة ) ألف ريال (

244,692,430 233,532,798 202,018,118 190,287,272 158,150,989 إجمالي الموجودات ) ألف ريال (

163,478,895 151,187,406 136,537,043 121,419,538 106,483,286 حقوق الملكية ) ألف ريال (

1,900,584 3,235,138 - - - المطلوبات غير المتداولة ) ألف ريال (

79,312,951 79,110,254 65,481,075 68,867,734 51,667,703 المطلوبات المتداولة ) ألف ريال (

 244,692,430  233,532,798 202,018,118 190,287,272 158,150,989 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات ) ألف ريال (

 1,889.41 1,747.35 1,578.03 1,403.30 1,230.68 حصة السهم في صافي الموجودات  ) ريال (
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سابعًا: التوجهات والرؤية المستقبلية

ثامنًا: التوصيات

عماًل باملادة )160( من قانون الشركات التجارية رقم )22( لسنة 1997م يوصي جملس اإلدارة اجلمعية العامة 

العادية مبا  يلي:

االستماع إىل تقرير جملس اإلدارة واملصادقة عليه.	 

اإلط�الع عل�ى تقري�ر مراق�ب احلس�ابات والقوائ�م املالي�ة للس�نة املنتهي�ة يف 31 ديس�مرب 2020 م  والتصدي�ق 	 

عليها.

املوافقة على توزيع األرباح حبسب مقرتح جملس اإلدارة.	 

إبراء ذمة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة ومراقب احلسابات.	 

تعيني مراقب احلسابات للعام املالي 2021 م وحتديد أتعابه.	 

تفويض جملس اإلدارة مبباشرة التربعات وفقًا للقانون.	 

والسالم عليكم ورحمة اهلل ،،،

1 ..)4G – LTE( تطوير منظومة الشبكة والتجهيزات الفنية للشركة لإلنتقال إىل تقنية اجليل الرابع 

توسعة وحتديث جتهيزات الشبكة الفنية احلالية.. 2

حتس�ني ج�ودة خدم�ات اهلات�ف واإلنرتن�ت النق�ال ومب�ا يل�يب طموح�ات وأحتياج�ات وتطلع�ات عم�الء الش�ركة ومب�ا . 3

يتواك�ب م�ع التكنولوجي�ا احلديث�ة.

زيادة إيرادات الشركة ورفع معدل منو  االرباح.. 4

 تطوير البناء التنظيمي واملؤسسي للشركة ومبا يعزز رفع مستوى األداء واالنتاجية بكفاءة وفاعلية.. 5

تنمية وتطوير قدرات عنصر رأس املال البشري للشركة ومبا يكفل من رفع مستوى األداء واإلنتاجية.. 6

تعزيز املركز املالي وتنويع استثمارات الشركة.. 7
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اجلزء الرابع
البيانات المالية المدققة
للسنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2020م
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إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

التأسيس وطبيعة النشاط. 1

تم تدشين خدمة يمن موبايل للهاتف النقال كنشاط إستثماري تابع للمؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية في 22 سبتمبر 2004م من قبل 

المؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية وفي 20 يوليو 2006م بدأت إجراءات تحويل يمن موبايل للهاتف النقال إلى شركة مساهمة يمنية 

عامة بموجب قانون الشركات التجارية اليمني رقم )22( لسنة 1997م وتعديالته، وقراري مجلس الوزراء رقم )97( و)287( لسنة 2006م.

وفي 10 فبراير 2007م تم إشهار يمن موبايل كشركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة رقم )50( لسنة 2007م والذي بموجبه 

تم منح الترخيص بتأسيس شركة يمن موبايل للهاتف النقال )شركة مساهمة يمنية عامة(.

قدمت المؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية جميع الموجودات المكونة لرأس مال الشركة كما في 31 يوليو 2006م، وأشترى المؤسسون 

يناير  من 1  للمؤسسين. واعتباراً  السلكية والالسلكية  العامة لإلتصاالت  المؤسسة  المال بموجب عقود بيع من قبل  نسبة )%17.09( من رأس 

2007م أصبحت نسب المساهمين في الشركة على النحو التالي:

نسبة األسهم عند التأسيسعدد األسهم عند التأسيسفئات المساهمين
%51,370,24459.37المؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية 

%3,896,0204.50الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 
%2,810,2203.25المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

%2,740,5223.17صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الدفاع
%2,467,8982.85الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

%1,872,9802.16صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الداخلية
%1,000,0001.16المؤسسة اإلقتصادية اليمنية

%8,625,8289.97الشركات وما في حكمها
%7,670,3648,87المواطنين 

%4,069,9244.70موظفي االتصاالت
%86,524,000100اإلجمالي

إن النشاط األساسي للشركة هو إمتالك محطات وشبكات إتصاالت وتقديم خدمة الهاتف النقال داخل الجمهورية اليمنية وتقع اإلدارة العامة للشركة 

في شارع التلفزيون، وعنوانها البريدي ص.ب: رقم )737(، صنعاء – الجمهورية اليمنية.
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أسس إعداد البيانات المالية. 2

بيان التوافق 1.2

يتم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ووفقاً لمتطلبات تفسيرات 

في  بها  المعمول  القوانين  متطلبات  مع  يتوافق  وبما  للمجلس  التابعة  الدولية  المالية  التقارير  معايير  لتفسير  الدائمة  اللجنة  عن  الصادرة  المعايير 

الجمهورية اليمنية.

أساس القياس 2.2

تم إعداد البيانات المالية للشركة على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة. هذا وتحتفظ الشركة 

بسجالتها المحاسبية باللاير اليمني.

العملة الوظيفية وطريقة العرض  3.2

تم إعداد وعرض البيانات المالية باللاير اليمني )العملة الوظيفية للشركة( وتظهر كل القيم ألقرب ألف لاير يمني )إال إذا أشير إلى خالف ذلك(.

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 4.2

يتطلب إعداد البيانات المالية من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واإلفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات والمبالغ المقررة للموجودات 

والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. ويتم اإلعتراف بالتعديالت في التقديرات المحاسبية عن الفترة التي يتم فيها تعديل 

التقدير وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك التعديل.

وبصورة خاصة فإن المعلومات حول المجاالت الهامة التي تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية 

ذات التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية قد تمت مناقشتها في اإليضاح رقم )5( من اإليضاحات حول البيانات المالية.

تطبيق المعايير المستحدثة والمعدلة 5.2

المعايير الجديدة والمعدلة سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020م 1.5.2

المعايير والتعديالت التي أصبحت سارية المفعول للمرة األولى في عام 2020م )للمنشآت التي تنتهي فترتها المالية في 31 ديسمبر 2020م( وهي 

كالتالي:
تعديالت على المراجع الخاصة باإلطار المفاهيمي )معايير مختلفة(	 
تعريف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3((	 
تعريف األهمية النسبية )تعديالت على معياري المحاسبة الدولية رقم )1 و8((	 
إصالح مؤشر سعر الفائدة )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )39( والمعيار 	 

الدولي للتقرير المالي رقم )7(.
العام  المحاسبية في  لسياساتها  تغييرات  بأي  الشركة  تقم  لم  لذلك،  للشركة. ووفقاً  المالية  البيانات  تأثير جوهري على  لها  ليس  التعديالت  إن هذه 

2020م. وأدناه معلومات عن هذه المعايير الجديدة:

تعديالت على المراجع الخاصة باإلطار المفاهيمي )معايير مختلفة(. 1

في مارس 2018م، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( “اإلطار المفاهيمي المعدل للتقارير المالية” يختم مشروعه طويل األمد في هذا 
المجال. على الرغم من أنه ليس معياراً ولن يغير أو يلغي متطلبات أي معيار موجود، إال أنه قد يؤثر على الكيانات التي تطور أو تختار سياسات 

محاسبية وفقاً لإلصدار السابق من اإلطار المفاهيمي الذي تم إصداره في عام 2010م.

يصف اإلطار المفاهيمي هدف ومفاهيم التقارير المالية لألغراض العامة بأنها بشكل أساسي أداة لمجلس معايير المحاسبة الدولية لتطوير وتحديث 
المعايير التي تستند إلى مفاهيم متسقة، ولكن قد تستخدمها الكيانات أيضاً عندما يتعين عليها تطوير سياسات محاسبية عندما ال يتم تطبيق أي معيار 

أو عندما يسمح المعيار باختيار سياسة محاسبية.

وتعتبر من أهم القضايا الرئيسية التي تناولها اإلطار المفاهيمي المعدل التالي:

حدد اإلطار المفاهيمي المعدل اآلن مجموعة أكثر اكتمااًل من المفاهيم في ثمانية فصول على النحو التالي:

الهدف من التقرير المالي لألغراض العامة. 1
الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة. 2
البيانات المالية والجهة المبلغة. 3
عناصر البيانات المالية. 4
االعتراف وعدم االعتراف. 5
القياس. 6
العرض واإلفصاح. 7
مفاهيم رأس المال والمحافظة على رأس المال. 8

الدولية إلعداد  المعايير  المفاهيمي في  “تعديالت على مراجع اإلطار  الدولية  المحاسبة  المعدل، نشر مجلس معايير  المفاهيمي  إلى جانب اإلطار 
التقارير المالية”. يقوم هذا المنشور بتحديث جميع المراجع تقريباً لإلصدارات السابقة بمراجع اإلطار المفاهيمي لعام 2018م.

وعليه فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية واثق من أن المراجع المحدثة لن يكون لها أي تأثير على معدي البيانات المالية ويذكرهم بأن اإلطار 
المفاهيمي ليس معياراً وال يغير أو يلغي متطلبات أي معايير موجودة. وهي في األساس أداة يستخدمها مجلس معايير المحاسبة الدولية لمساعدتهم 
على تطوير معايير موجودة على مفاهيم متسقة. ومع ذلك، لم يتم تحديث بعض المراجع كما لم يسمح للُمعدين بمواصلة تطبيق اإلطار المفاهيمي 

لعام 2010م.

ولتجنب العواقب غير المقصودة، يُطلب من معدي البيانات المالية تطبيق تعريفات األصول واإللتزامات من اإلطار المفاهيمي لعام 2010م عند 
المحاسبة عن مجموعات األعمال بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3(. ويخطط مجلس معايير المحاسبة الدولية الستكشاف كيف يمكن 
تحديث هذه المراجع في الوقت المناسب دون أن يكون لها أي تأثير على المعّدين للبيانات المالية. كما سيستمر معدي البيانات المالية في استخدام 
تعريفات األصول واإللتزامات لعام 2010م عند المحاسبة عن أرصدة الحسابات التنظيمية. وهذا يعني أن معدي البيانات المالية لن يضطروا إلى 
تغيير حساباتهم لألصول وااللتزامات بمعدل مرتين خالل فترة زمنية قصيرة حيث يخطط مجلس معايير المحاسبة الدولية إستبدال المعيار المؤقت 

للتقرير المالي رقم )14( “الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية” في المستقبل القريب. 

على مدى السنوات القليلة الماضية، بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية بتطبيق بعض المفاهيم الجديدة أو المعدلة عند تطوير أو تحديث المعايير. 
وهذه التعديالت ليس لها أي تأثير على البيانات المالية للشركة.

تعريف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3((. 2

 في أكتوبر 2018م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ”تعريف األعمال” مع إدخال تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3( 
“إندماج األعمال”. إن هذه التعديالت هي استجابة للتعليقات الواردة من مراجعة ما بعد تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3(. وهي توضح 
تعريف األعمال بهدف مساعدة الكيانات على تحديد ما إذا كان يجب احتساب المعاملة على أنها إكتساب أصل أو إندماج األعمال، وكانت التعديالت 

على النحو التالي:

توضيح الحد األدنى من السمات التي يجب أن تعتبر األصول واألنشطة المكتسبة من األعمال 	 
إزالة تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق يمكنهم الحصول على األعمال واستبدال المدخالت أو العمليات المفقودة لتمكينهم من االستمرار 	 

في إنتاج المخرجات
تضييق تعريف األعمال وتحديد المخرجات	 
إضافة اختبار تركيز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط لما إذا كانت مجموعة األنشطة واألصول المكتسبة ليست عماًل.	 
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 واستبدلت التعديالت الصياغة الواردة في تعريف األعمال من:

أو 	  األعضاء  أو  المالكين  من  غيرهم  أو  للمستثمرين  مباشرة  أخرى  اقتصادية  منافع  أو  مخفضة  تكاليف  أو  توزيعات  شكل  في  عائد  “توفير 
المشاركين” إلى 

“توفير سلع أو خدمات للعمالء، أو توليد دخل استثماري )مثل توزيعات األرباح أو الفوائد( أو توليد دخل آخر من األنشطة العادية”. 	 

هذا يضيق التعريف من خالل التركيز على السلع أو الخدمات بداًل من العوائد.

وهذه التعديالت ليس لها أي تأثير على البيانات المالية للشركة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة دخول الشركة في أي عمليات اندماج 
أعمال.

تعريف األهمية النسبية )تعديالت على معياري المحاسبة الدولية رقم )1 و8((. 3

الدولي رقم )1(  النسبية” مع إدخال تعديالت على معيار المحاسبة  الدولية “تعريف األهمية  المحاسبة  في أكتوبر 2018م، أصدر مجلس معايير 
“عرض البيانات المالية” ومعيار المحاسبة الدولي رقم )8( “السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء”.

 تأتي التعديالت استجابة للنتائج التي توصلت إليها بعض الشركات التي واجهت صعوبات في استخدام التعريف السابق عند الحكم على ما إذا كانت 
المعلومات جوهرية إلدراجها في البيانات المالية. في الواقع، حتى اآلن، اختلفت صياغة تعريف األهمية النسبية في اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير 
المالية عن الصياغة المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي رقم )1( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )8(. وكان وجود أكثر من تعريف واحد لألهمية 

النسبية محتماًل، مما أدى إلى أسئلة حول ما إذا كانت التعاريف لها معاني مختلفة أو ينبغي تطبيقها بشكل مختلف.

تشير التعديالت إلى أن العديد من المستثمرين والمقرضين والدائنين اآلخرين الحاليين والمحتملين ال يمكنهم مطالبة الكيانات المبلغة بتقديم معلومات 
مباشرة إليهم ويجب أن تعتمد على البيانات المالية لألغراض العامة للحصول على الكثير من المعلومات المالية التي يحتاجونها.

وبالتالي، فهم المستخدمون األساسيون الذين يتم توجيه البيانات المالية لألغراض العامة إليهم.

وتهدف التعديالت إلى تصحيح هذه المشكلة وتسهيل تحديد األحكام النسبية على الشركات ويتم ذلك من خالل:

إدراج إرشادات التعريف التي ظهرت حتى اآلن في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 	 
تحسين التفسيرات المصاحبة للتعريف	 
التأكد من أن تعريف األهمية النسبية متسق مع جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 	 

وهذه التعديالت ليس لها أي تأثير على البيانات المالية للشركة، وال يتوقع أن يكون هناك أي تأثير في المستقبل للشركة.

إصالح مؤشر سعر الفائدة )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )39( والمعيار الدولي . 4
للتقرير المالي رقم )7(

في أكتوبر 2019م، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية إصالح معيار معدل الفائدة )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( ومعيار 
المحاسبة الدولي رقم )39( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )7(، استجابة لإلصالح الجاري لمؤشرات أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، وتهدف 

التعديالت إلى توفير اإلعفاء من عالقات التحوط.

وسيتم استبدال العديد من األسعار المعروضة بين البنوك )IBORs( بمعدالت قياسية خالية من المخاطر )RFRs( في السنوات القليلة المقبلة.

ومن أكبر القضايا التي قدمها استبدال أسعار الفائدة بين البنوك )IBORs( هو التأثير المحتمل على محاسبة التحوط نظراً لالستخدام الواسع لمؤشرات 
أسعار الفائدة في األسواق المالية العالمية، وهذا الموضوع يتم تناوله من خالل تعديالت مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويمكن تلخيص التعديالت 

الرئيسية على النحو التالي:

أ متطلبات محتملة بدرجة عالية وتقييمات مستقبلية لفعالية التحوط 	.

عندما تحدد الشركة التدفقات النقدية ألسعار الفائدة بين البنوك )IBORs(، فإن استبدال أسعار الفائدة بين البنوك بمعايير جديدة ألسعار الفائدة يثير 
تساؤالت حول ما إذا كان من الممكن التأكيد على أن هذه التدفقات النقدية ستظل تحدث في التحوط من التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة بدرجة 

عالية، وما إذا كانت تفي عالقة التحوط بالمتطلبات ليتم اعتبارها فعالة على أساس مستقبلي.

لذلك قدم مجلس معايير المحاسبة الدولية استثناءات لتحديد ما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة بدرجة عالية أو ما إذا كان من المتوقع حدوثها على 
وجه التحديد، تنص التعديالت على أنه يجب على الشركة تطبيق تلك المتطلبات بافتراض أن معيار سعر الفائدة الذي تستند إليه التدفقات النقدية 

المتحوطة لم يتم تغييره كنتيجة إلصالح مؤشر سعر الفائدة.

تتضمن أيضاً استثناءات من متطلبات محاسبة التحوط في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )39( بحيث تفترض 
الشركة أن معيار معدل الفائدة الذي تستند إليه التدفقات النقدية المحوطة، و / أو معيار معدل الفائدة الذي تستند إليه التدفقات النقدية ألداة التحوط 

مبنية، وال يتم تغييرها كنتيجة إلصالح معيار سعر الفائدة عندما تحدد الشركة ما إذا كانت:

أرقمأ)9( 	  أللتقريرأالمالي أتطبقأالمعيارأالدولي ي
أالبندأالمغىطأو	داةأالتحوطأال�ت ن توجدأعالقةأاقتصاديةأب�ي

أرقمأ)39(	  أتحقيقأالمقاصةأمنأخاللأتطبيقأمعيارأالمحاسبةأالدولي ي 	وأمنأالمتوقعأ	نأيكونأالتحوطأفعااًلأبدرجةأعاليةأ�ن

أ تعيين مكون من بند كبند تحوط 	.

تعمل التغييرات على تعديل متطلبات محاسبة التحوط في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )39( للتحوط للمكون 
المعياري لمخاطر أسعار الفائدة غير المحددة تعاقدياً والتي تتأثر بإصالح معيار معدل الفائدة وعلى وجه التحديد، تشير إلى أن الشركة تطبق المتطلب 
)إن عنصر المخاطرة المعين أو الجزء المخصص يمكن تحديده بشكل منفصل( فقط عند بداية عالقة التحوط. وهناك استثناء واحد لهذا، وهو عندما 
تقوم الشركة بشكل متكرر بإعادة تعيين عالقة تحوط ألن كل من أدوات التحوط والبند المتحوط يتغيران بشكل متكرر، فإن الشركة تطبق المتطلب 

فقط عندما يقوم في البداية بتعيين عنصر تحوط في عالقة التحوط تلك.

.)IBORs( وتؤثر التعديالت على الشركة التي لديها عالقات تحوط متأثرة بشكل مباشر بسعر الفائدة بين البنوك

المعايير والتعديالت والتفسيرات للمعايير الحالية غير سارية المفعول حتى اآلن والتي لم يتم تبنيها من قبل الشركة 2.5.2

 تم إصدار معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة على المعايير الحالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكنها غير سارية المفعول حتى تاريخ 
البيانات المالية، ولم يتم تبنيها من قبل الشركة على النحو التالي:

عنوان المعيار أو التفسيرالمعيار
ساري المفعول للفترات 

المحاسبية التي تبدأ في أو بعد
تعديالت على المراجع الخاصة باإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3(

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3((
1 يناير 2022م

تحصيالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة معيار المحاسبة الدولي رقم )16(
الدولي رقم )16((

1 يناير 2022م

عقود متوقع خسارتها – تكلفة تنفيذ العقد )تعديالت على معيار معيار المحاسبة الدولي رقم )37(
المحاسبة الدولي رقم )37((

1 يناير 2022م

 ،1( رقم  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير 
9و16( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )41(

دورة   – المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  السنوية  التحسينات 
للتقرير  الدولية  المعايير  على  )تعديالت  2020م   – 2018م 

المالي رقم )1، 9و16( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )41((

1 يناير 2022م

1 يناير 2023معقود التأمينالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17(
المالي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )4( للتقرير  الدولي  المعيار  تطبيق  المؤقت من  اإلعفاء  تمديد 

رقم )9( )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )4((
1 يناير 2023م 

على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( )تعديالت  متداولة  غير  أو  كمتداولة  المطلوبات  تصنيف 
معيار المحاسبة الدولي رقم )1((

1 يناير 2023م 

وتتوقع إدارة الشركة بأن جميع اإلصدارات ذات العالقة سوف يتم تبنيها ضمن السياسات المحاسبية للشركة للفترة األولى التي تبدأ بعد تاريخ نفاذ 

هذه اإلصدارات، وهناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة أصدرت لكن ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.
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أسس عرض البيانات المالية. 3

يتم عرض البيانات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )1(« عرض البيانات المالية«)المعدل في عام 2007م( ويتم أيضاً عرض إجمالي الدخل 
الشامل في بيان واحد )بيان الدخل الشامل(.

عرض المتداول مقابل غير المتداول في بيان المركز المالي 1.3

تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف المتداول/ غير المتداول في بيان المركز المالي.

تكون الموجودات متداولة عندما:

يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو إستهالكها في دورة التشغيل العادية	 
محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة	 
يتوقع أن تتحقق خالل إثنا عشر شهراً بعد تاريخ التقرير	 
نقد أو بنود مماثلة للنقد ما لم يحظر أن يتم تبادلها أو إستخدامها لتسوية مطلوبات لمدة ال تقل عن إثنا عشر شهراً بعد تاريخ التقرير. جميع 	 

الموجودات األخرى تصنف غير متداولة

تكون المطلوبات متداولة عندما:

يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية	 
محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة	 
تكون مستحقة التسوية خالل إثنا عشر شهراً بعد تاريخ التقرير	 
بعد تاريخ التقرير. وتصنف الشركة جميع المطلوبات 	  ال يوجد حق غير مشروط يؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن إثنا عشر شهراً 

األخرى غير متداولة

عرض المصروفات عند إعداد بيان الدخل 2.3

تتبع الشركة أسلوب طبيعة المصروف عند عرض المصروفات، حيث تصنف المصروفات بموجب هذا األسلوب حسب طبيعتها في بيان الدخل 
الشامل.

عرض بيان التدفقات النقدية 3.3

تتبع الشركة الطريقة غير المباشرة عند إعداد بيان التدفقات النقدية حيث يتم تسوية صافي ربح السنة مع صافي التدفقات النقدية المتحصلة من أو 
المستخدمة في األنشطة التشغيلية واإلستثمارية والتمويلية إلظهار أثر كل من العمليات ذات الطبيعة الغير نقدية وأي مصروفات مؤجلة أو مستحقات 
ذات عالقة بمقبوضات أو مدفوعات نقدية تشغيلية في الماضي أو المستقبل وكذا أي عناصر لإليرادات والمصروفات الناتجة عن تدفقات نقدية 

متعلقة بعمليات إستثمارية أو تمويلية.

إندماج األعمال  4.3

تم هيكلة ملكية الشركة في سنة 2006م وقد تضمنت هيكلة ملكية الشركة إعادة تقييم جميع الموجودات والمطلوبات بتاريخ محدد للوصول إلى تكلفة 
الشركة، والتي تم سدادها )قيمة التكلفة( إلى المؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية عن طريق أسهم حقوق الملكية في الشركة. يدخل هذا 

التحويل لجميع الموجودات وإصدار األسهم ضمن تعريف إندماج األعمال وفق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3(.

استخدمت طريقة الشراء المحاسبية لجميع أعمال الشركة كما هو معروف في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3( إندماج األعمال ونتيجة لتطبيق 
إليه التكلفة  طريقة الشراء المحاسبية، فقد تم اإلعتراف المبدئي بالشهرة كأصل يمثل في تاريخ اإلمتالك فائض القيمة العادلة لمبلغ الشراء مضافاً 
المباشرة لإلمتالك على صافي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة والمحتملة للشركة التابعة. وفي الحاالت التي يتم فيها تقدير القيمة العادلة 
على أساس مؤقت فإنه يتم إكمال عملية التقييم خالل )12( شهراً من تاريخ اإلمتالك مع إجراء تعديالت على قيمة الشهرة لتعكس أية تغييرات قد 

تحصل الحقاً.

السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية أخرى. 4

تم اإلفصاح عن أهم السياسات المحاسبية والتي يتم إتباعها بشكل ثابت من قبل الشركة ونوضح بعض تلك السياسات المحاسبية والتي تتطلبها معايير 
اإلبالغ المالي كما يلي:

عقود اإليجار 1.4

• الشركة كمستأجر	

تقوم الشركة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. تعترف الشركة بأصل حق االستخدام والتزام عقد 
اإليجار في التاريخ الذي يكون فيه األصل متاحاً لإلستخدام من قبل الشركة )تاريخ بدء العقد(.

إثبات حق استخدام األصول 1.1.4

أ القياس األولي	.

تقوم الشركة بإثبات حق إستخدام األصول وإلتزام عقد اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. يتم قياس حق استخدام األصول مبدئياً “بالتكلفة” وتشتمل 
تكلفة أصول حق إستخدام األصول على مبلغ إلتزامات اإليجار المعترف بها، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة إضافة للتكاليف المقدرة إلزالة 

األصل أو إعادة الموقع إلى حالته األصلية ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء، مطروحاً منها أي حوافز تأجير مستلمة.

أ القياس الالحق	.

القيمة واالستهالك، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات  منها أي خسائر متراكمة من إنخفاض  يتم قياس حق اإلستخدام األصول، مطروحاً 
اإليجار.

عندما ال تكون الشركة على يقين معقول من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم إستهالك حق إستخدام األصول 
المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو مدة نهاية اإليجار أيهما أقرب.

يخضع حق استخدام األصول إلى إختبار إنخفاض القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )36(.

إثبات التزامات عقود اإليجار 2.1.4

أ القياس األولي	.

يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار غير المسددة في ذلك التاريخ، ويتم خصمه باستخدام معدل الفائدة المدرج 
في عقد اإليجار، تستخدم الشركة التكلفة الداخلية إلقتراض األموال كمعدل إقتراض إضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في 

عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة.

تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة، بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة – مطروحاً منها حوافز اإليجار المستحقة القبض ومدفوعات اإليجار 
المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار أيضاً سعر ممارسة 
خيار الشراء الذي من المؤكد أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار المبكر. إذا كانت مدة اإليجار تعكس إن المستأجر يمارس 

خيار فسخ عقد اإليجار.

أ القياس الالحق	.

يتم زيادة التزام اإليجار الحقاً بتكلفة الفائدة على التزام اإليجار وينخفض بسداد دفعات اإليجار. يتم إعادة قياس القيمة الدفترية إللتزامات اإليجار إذا 
كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغير في مدفوعات عقود اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو السعر، إذا كان هناك تغير 
في تقدير المبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، إذا كان هناك تغيير فيما إذا كان سيتم خيار شراء أو ممارسة خيار تمديد بصورة معقولة 

مضموناً أو ضمان عدم ممارسة خيار إنهاء بشكل معقول، إذا تم تعديل عقد اإليجار وعدم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل.

إختارت الشركة تطبيق عدم اإلعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار للعقود اإليجار قصيرة األجل التي تبلغ مدتها 12 شهراً أو أقل 
وإيجارات األصول منخفضة القيمة. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات إيجار على أساس القسط الثابت على مدى 

فترة اإليجار ضمن بيان الدخل الشامل.
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تحقق اإليراد 2.4

تقوم الشركة بصورة أساسية بالحصول على اإليرادات من تقديم خدمات اإلتصاالت التي تتضمن رسوم اإلشتراك والمكالمات الهاتفية والرسائل 
وإيرادات الربط البيني وخدمات البيانات والخدمات األخرى ذات الصلة.

يتم قياس اإليراد على أساس المقابل المحدد بالعقد مع العميل وتستثنى المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى، وتسجل اإليرادات عندما 
يتم تحويل السيطرة على ملكية السلع أو الخدمات المقدمة للعميل، وتحديد توقيت نقل الملكية – في وقت معين أو بمرور الوقت – وتأخذ اإلدارة في 

إعتبارها عند اإلعتراف باإليرادات بمرور الوقت إذا تحققت إحدى الخصائص التالية:

أ إستالم العميل وإستفادته في الوقت نفسه من المنافع المقدمة بموجب تنفيذ الشركة اللتزاماتها، أو	.
أ عند أداء الشركة اللتزاماتها بإنشاء أو زيادة فعالية أصل يقع تحت سيطرة العميل من خالل إنشاء أو زيادة فعالية ذلك األصل، أو	.
أ إذا لم يسفر أداء الشركة عن نشوء موجودات ينتج عنها استعماالت بديلة للشركة ويكون لدى الشركة حق في إستالم مقابل عن إلتزامات األداء 	.

المنفذ حتى تاريخه. 
أما بخالف ذلك فيتم اإلعتراف باإليرادات في نقطة زمنية محددة.

طبيعة وتوقيت تلبية أداء االلتزام

وفيما يلي وصف لطبيعة اإللتزام باألداء وتوقيت تحقق اإليرادات للقطاعات الرئيسية التالية:

نقطة تحقق اإليرادالتزامات األداءنوع المنتج/ الخدمة

عقود الهاتف النقال

تفعيل شرائح الهاتف النقال واألرقام الخاصة
الخاصة  واألرقام  النقال  الهاتف  شرائح  بإيرادات  االعتراف  يتم 
بمجرد الحصول على الشريحة وإدخال البيانات الشخصية بالنظام 

وتفعيل الخط.
البيانات  وخدمات  الهاتفية  المكالمات  خدمات 

والمعلومات والرسائل
خالل الفترة التي يتم تقديم الخدمة فعلياً للمشتركين

إلى األجهزة بالملكية  المتعلقة  الهامة  والمخاطر  السيطرة  نقل  يتم  عندما 
المشتري وهو تاريخ تسليم األجهزة وقبولها من قبل العميل.

عقود األعمال الثابتة

خدمات الـ CDMA الثابت	 
خدمات اإلنترنت	 
خدمات التجوال الدولي	 
خدمات الرسائل الدعائية والبنكية	 

يتم اإلعتراف بإيراد الخدمات على فترة العقد.

اإليرادات الصادرة والواردةالعقود البينية
مع  الشبكة  اإلتصاالت عبر  تداخل  من  باإليرادات  اإلعتراف  يتم 
الدقائق  أساس  على  ودولية  محلية  إتصاالت  وشركات  مؤسسات 

الفعلية المسجلة لحركة اإلتصاالت خالل فترة حدوثها.
اإلشتراك  رسوم 

الشهري
رسوم مفروضة عند تفعيل الخدمة )رسوم اإلشتراك 

الشهري(
رسوم اإلشتراك المفروضة على تفعيل الخدمات يتم اإلعتراف بها 

خالل فترة العقد بمعدل يومي.

عقود البيع المقدمة 

بطاقات التعبئة 	 
خدمة الشحن الفوري	 
األرصدة المقدمة لمشتركي الدفع المسبق	 
خدمة الكرت اإللكتروني عبر فوراً	 
باقة موبايل نت – أجهزة ذكية	 
الباقات الخاصة بالدفع المسبق	 

يؤجل احتساب إيرادات بيع بطاقات التعبئة )الكروت الغير مفعلة 
إلى  أو  استخدامها  حين  إلى  مستخدمة(  الغير  الوحدات  وأرصدة 
حين انتهاء صالحيتها. ويتم االعتراف بإيراد الباقات عند تفعيلها 

والمتزامنة مع الدفع المسبق من قبل العميل.

األدوات المالية 3.4

يتم اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في المركز المالي عندما تصبح الشركة طرفاً في آلية تعاقدات أدوات مالية والتي قد تنشأ مع الغير 
وتنقسم األدوات المالية إلى موجودات ومطلوبات مالية وأدوات ملكية. ويوضح فيما يلي تصنيف األدوات المالية وأسس القياس المتعلقة بها.

تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية 1.3.4

يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية. وفقاً للمعيار رقم )9( من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

أ الموجودات المالية	.

التصنيف واإلعتراف والعرض. 1

وفقاً للمعيار رقم )9( من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، عند اإلعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة 
أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. بصورة عامة، يرتكز تصنيف الموجودات المالية 
بموجب المعيار رقم )9( من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على نموذج األعمال الذي يتم في إطاره إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاته 
النقدية التعاقدية. إن المشتقات المتضمنة في العقود والتي يكون فيها التصنيف عبارة عن أصل مالي في نطاق المعيار، ال تكون مشتقات منقسمة على 

اإلطالق. وبداًل من ذلك، يتم تقييم األدوات المالية المختلطة بشكل كلي لغرض التصنيف.

القياس األولي. 2

يتم قياس كافة الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. ويتم إضافة تكاليف المعاملة إلى تكلفة كافة األدوات المالية باستثناء الموجودات المالية المصنفة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتسجيل تكاليف المعامالت للموجودات المالية المصنفة كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة في بيان الدخل الشامل، وتقوم الشركة بقياس موجوداتها المالية عند التحقق المبدئي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( وفقاً للفئات التالية:

• التكلفة المطفأة	

فيما يتعلق بالموجودات المالية التي تفي بالشروط التالية:

أن تكون الموجودات محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و	 
أن ينتج عن البنود التعاقدية الخاصة باألداة في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات للمبلغ األصلي وأرباح على المبلغ األصلي القائم 	 

وبصورة عامة يتم تصنيف النقد والنقد المعادل والمدينون واألرصدة المدينة األخرى واإلستثمارات قصيرة األجل ضمن هذه الفئة:

 النقد والنقد المعادل	

يتكون النقد والنقد المعادل من النقدية في الصندوق وأرصدة الحسابات تحت الطلب لدى البنوك وأية إستثمارات تستحق خالل فترة ال 
تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع والتي تعتبر ذات سيولة عالية قابلة للتحويل إلى نقد معلوم القيمة وغير خاضعة لمخاطر التغير في 
القيمة )الودائع تحت الطلب( مخفضاً منها السحوبات على المكشوف المؤقتة وبدون عقود تسهيل ائتمانية والشيكات الصادرة والغير مقدمة 

للبنك للصرف.

 المدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى	

يظهر المدينون التجاريون بالتكلفة )المبلغ األصلي للفاتورة( ناقصاً المخصصات المجنبة لقاء أي مبالغ غير محصلة. ويتم تقدير مخصص 
الخسائر االئتمانية المتوقعة عندما يكون هناك إحتمال تعثر عن السداد ويتم شطب الديون الرديئة عند التأكد من عدم تحصيلها.

 إستثمارات قصيرة األجل	

تتمثل اإلستثمارات قصيرة األجل في الودائع لدى البنوك واإلستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة والتي تستحق بعد ثالثة أشهر 
وقبل مضي سنة من تاريخ الشراء. 
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• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر	

 اإلستثمارات في أدوات الدين – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر	

يتم قياس اإلستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه:

أن تكون الموجودات محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ 	 
وبيع الموجودات المالية.

أن ينتج عن البنود التعاقدية الخاصة باألداة في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات للمبلغ األصلي وأرباح على المبلغ األصلي 	 
القائم، وفي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م لم يكن لدى الشركة أية موجودات مالية مصنفة في هذه الفئة.

 اإلستثمار في أدوات حقوق الملكية – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر	

عند اإلعتراف المبدئي بأحد إستثمارات األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة، قد تختار الشركة بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في 
القيمة العادلة لإلستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا اإلختيار وفقاً لكل إستثمار على حدة. وفي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2020م، لم يكن لدى الشركة أية موجودات مالية مصنفة في هذه الفئة.

• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر	

فيما يتعلق بكافة الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو موضح 
أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ويتضمن ذلك كافة الموجودات المالية المشتقة. عند االعتراف المبدئي، قد تقرر 
الشركة بشكل نهائي تحديد األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أنه 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو لم يتم 

تصنيفها غير ذلك، وفي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م لم يكن لدى الشركة أية موجودات مالية مصنفة في هذه الفئة.

القياس الالحق للموجودات المالية. 3

يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:

القياس واإلثبات والعرض لألرباح والخسائرصنف القياس
يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم بالتكلفة المطفأة

الفائدة، أرباح/  القيمة، ويتم االعتراف بإيرادات  التكلفة المطفأة بخسائر إنخفاض  تخفيض 
خسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في بيان األرباح والخسائر. يتم اإلعتراف 

بأية أرباح أو خسائر، ناتجة عن االستبعاد في بيان األرباح والخسائر.
اإلستثمارات في أدوات الدين 

الدخل الشامل  العادلة من خالل  بالقيمة 
اآلخر

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إحتساب إيرادات الفائدة بإستخدام طريقة 
الفائدة الفعلية. ويتم اإلعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وإنخفاض القيمة 
في بيان األرباح والخسائر. يتم اإلعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل 
الدخل  في  المتراكمة  والخسائر  األرباح  إعادة تصنيف  تتم  اإلستبعاد،  اآلخر. عند  الشامل 

الشامل اآلخر إلى بيان األرباح أو الخسائر.
 – الملكية  حقوق  أدوات  في  اإلستثمار 
الدخل الشامل  العادلة من خالل  بالقيمة 

اآلخر

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات 
ضمن بيان األرباح والخسائر ما لم تمثل إيرادات توزيعات األرباح بشكل واضح إسترداد 
جزء من تكلفة اإلستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل 

الشامل اآلخر وال يتم مطلقاً إعادة تصنيفها إلى بيان األرباح والخسائر.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة
يتم قياس تلك الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر، 

بما في ذلك أي حصص أو إيرادات توزيعات أرباح، ضمن بيان األرباح أو الخسائر.

انخفاض قيمة الموجودات المالية. 4

قياس  يتم  القيمة.  انخفاض  9 لحساب  المالي رقم  للتقرير  الدولي  المعيار  المستقبلية بموجب  المتوقعة”  االئتمانية  “الخسائر  نموذج  الشركة  طبقت 
تقييم  تحديدها من خالل  يتم  باالحتماالت والتي  المبالغ بشكل غير متحيز ومرجح  المالية بطريقة تعكس  األداة  المتوقعة على  االئتمانية  الخسارة 
مجموعة من النتائج المحتملة والقيمة الزمنية لألموال واألحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادية المستقبلية. يطبق نموذج 
الخسارة االئتمانية المتوقعة على كافة األدوات المالية باستثناء االستثمار في أدوات حقوق الملكية. ويتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات بانتظام 

بما في ذلك توقعات الظروف االقتصادية المستقبلية.

تتألف الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من أطراف ذات عالقة والنقد لدى البنوك والودائع الثابتة. 
قامت الشركة بتطبيق نهج مبسط للمعيار وقامت باحتساب الخسائر المتوقعة على أساس خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية من 
خالل تكوين هيكل للمخصصات يستند إلى تجربة خسائر اإلئتمان التاريخية للشركة، والتي تم تعديلها حسب عوامل مستقبلية خاصة بالمدينين والبيئة 

اإلقتصادية.

تعتبر الشركة بند الموجودات المالية في حالة تعثر عن السداد عندما يتجاوز موعد سداد الدفعات التعاقدية ومع ذلك في بعض الحاالت قد ترى الشركة 
أيضاً أن بند الموجودات المالية في حالة تعثر عن السداد، عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المرجح أن تتلقى الشركة 

المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تعزيزات إئتمانية تحتفظ بها الشركة.

لم ينتج عن إتباع متطلبات اإلئتمان المتوقعة للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم )9( أي تغيير جوهري في مخصص اإلنخفاض في القيمة.

أ المطلوبات المالية	.

يتم االعتراف أو عدم االعتراف بالمطلوبات المالية في تاريخ المعاملة التجارية، وذلك عند شراء أو بيع المطلوبات والذي ينص شروط عقد البيع 
أو الشراء على تسليمها وفقاً لجدول زمني محدد من قبل سوق مالي يتم قياس المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها أو مخصوم منها 

تكاليف المعاملة.

يتم الحقاً قياس جميع المطلوبات المالية التي تم االعتراف بها مسبقاً بالتكلفة المخفضة أو قيمتها العادلة إعتماداً على تصنيف المطلوبات المالية.

تصنيف المطلوبات المالية. 1

يتم تصنيف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية من خالل األرباح أو الخسائر أو كمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة. ويصف المعيار الدولي للتقرير 
المالي الدولي رقم )9( التصنيفات المختلفة للمطلوبات المالية في واحدة من الفئتين التاليتين:

• المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر	

يتم تصنيف المطلوبات المالية من خالل تقييمها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يتم اإلحتفاظ بها من أجل المتاجرة بها، أو يتم 
تصنيفها عند اقتناءها كمطلوبات يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. إن المطلوبات المالية التي يحتفظ بها بغرض المتاجرة 

يجب أن تحقق أحد الشروط التالية:

أنها حدثت أساساً بغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب أو	 
إذا كانت المطلوبات المالية محتفظ بها ضمن محفظة المتاجرة الخاصة بالشركة والتي تديرها بطريقة تضمن الربح السريع والمتكرر على 	 

مدى فترات متقاربة أو
أن تكون من ضمن المشتقات المالية والتي لم تصنف كأداة من أدوات التحوط المالي.	 
الخسائر عند 	  أو  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  تقيم  المتاجرة كمطلوبات  بها بغرض  يتم اإلحتفاظ  والتي  المالية  المطلوبات  يتم تصنيف 

اإلعتراف المبدئي وفي حال تحقق أحد الشروط التالية:

¿ إذا كان التصنيف سوف يؤدي إلى إلغاء أو تخفيض عملية القياس للمطلوبات المالية، أو سوف يؤدي إلى اإلعتراف غير الملتزم بمبدأ
الثبات أو

¿ إذا كانت المطلوبات المالية تمثل بنداً من بنود الموجودات أو المطلوبات المالية للشركة أو كليهما معاً والذي يتم قياس أدائها وتقييمها
بالقيمة العادلة وبناًء على سياسات إدارة المخاطر الموثقة أو باستخدام استراتيجيات اإلستثمار الخاصة بالشركة.
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¿ إذا كانت المطلوبات المالية تمثل جزًء من عقد مالي يحتوي على أحد أو عدد من المشتقات المالية، شريطة أن يتوافق مع متطلبات المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم )9( والذي ينص على أن يتم تصنيف العقد كاماًل )أصول أو مطلوبات( كبند يتم تقييمه بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر.

يتم إثبات المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مع إثبات ناتج التقييم في األرباح أوالخسائر، وفي السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020م لم يكن لدى الشركة أية مطلوبات مالية مصنفة في هذه الفئة.

• المطلوبات المالية األخرى والتي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة	

يتم القياس المبدئي للمطلوبات األخرى بالقيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف المعاملة المالية.	 
يتم القياس الالحق للمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة وبإستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وتتمثل طريقة الفائدة الفعلية في احتساب التكلفة المطفأة 	 

للمطلوبات المالية وتخصيص مصاريف الفوائد على الفترة الزمنية المحددة. يتم إستخدام معدل سعر الفائدة في خصم المدفوعات المستقبلية 
المتوقع دفعها خالل عمر المطلوبات المالية أو على مدى فترات مستقبلية في حال ما كانت مناسبة. ال يتم إعادة قياس البنود المصنفة ضمن 
هذه الفئة ألن االلتزام يكون عادة معروفاً بدرجة عالية من اليقين ويكون سداد المبالغ في فترات قصيرة األجل، وبصورة عامة يصنف الدائنون 

التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى ضمن هذه الفئة.

 الدائنون التجاريون 	

يتم االعتراف بالدائنون التجاريون مقابل المبالغ التي يجب أن تدفع في المستقبل لقاء البضاعة والخدمات المستلمة، أكانت رفعت فيها فواتير 
من مورد البضاعة أو مقدم الخدمة أم ال، ويتم سداد المبالغ المستحقة للدائنين بحسب شروط الدفع المتفق عليها.

 الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى	

يتم قيد المبالغ المستحقة الدفع في المستقبل لقاء البضائع والخدمات التي حصلت عليها الشركة سواًء تم المطالبة بها من الجهة الموردة أم ال.

إلغاء إدراج المطلوبات المالية. 2

تقوم الشركة بإلغاء المطلوبات المالية فقط عندما يتم التخلي عنها أو إلغائها أو إنتهاء صالحيتها أو سدادها. تدرج الفروقات الناتجة بين 
القيمة الدفترية للمطلوب المالي الملغي إدراجه وبين مجموع اإلعتبارات المدفوعة والدائنين )بما في ذلك تضمين أي موجودات غير نقدية 

محولة أو مطلوبات مقدرة( ضمن بيان الدخل الشامل.

أدوات حقوق الملكية ج. 

إن أدوات حقوق الملكية هي عقود تظهر حصص متبقية في موجودات الشركة بعد طرح جميع مطلوباتها، ويتم تسجيل أدوات حقوق الملكية بقيمة 
المبالغ المستلمة مطروحاً منها مصاريف اإلصدار المباشرة.

توزيعات األرباح المقترحة	 

يتم اإلعتراف باألرباح المقترح توزيعها على مساهمي الشركة كمطلوبات وتخصم من حقوق الملكية عندما يتم المصادقة عليها من قبل الجمعية 
العامة للشركة. يعالج توزيع األرباح للسنة التي تمت الموافقة عليه بعد تاريخ البيانات المالية الحالية كأنه من األحداث التي وقعت بعد تاريخ البيانات 

المالية.

ضريبة الدخل 4.4

تتمثل ضريبة الدخل سواًء كانت مسجلة كأصل أو كالتزام بااللتزامات والمطالبات من الجهات الحكومية والخاصة بالسنة الحالية أو الفترة السابقة 
والتي لم تدفع حتى تاريخ المركز المالي. تقوم الشركة باحتساب مخصص لضريبة الدخل عن األرباح المكتسبة من عملياتها كل سنة استناداً لقانون 
ضرائب الدخل المعمول به في الجمهورية اليمنية. تشتمل ضريبة الدخل عن السنة على الضرائب الحالية ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أرباح 
السنة ضمن بيان الدخل الشامل. إن الضرائب الحالية هي الضرائب المتوقع دفعها على األرباح الخاضعة للضريبة خالل السنة باستخدام المعدالت 

الضريبية السارية أو التي يتم تفعيلها بشكل جوهري في تاريخ المركز المالي.

مساهمة التأمينات اإلجتماعية 5.4

تقوم الشركة وموظفيها بالمساهمة في التأمينات اإلجتماعية وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات رقم )25( لسنة 1991م.

الممتلكات واآلالت والمعدات  6.4

االعتراف والقياس  1.6.4

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات في السجالت المحاسبية بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها مجمع اإلستهالك المتراكم وأي خسارة ناجمة عن 
اإلنخفاض في قيمتها. وتتضمن التكلفة سعر الشراء باإلضافة إلى التكاليف المباشرة الالزمة لكي يكون األصل جاهزاً لإلستخدام للغرض الذي يتم 

شراءه من أجله. وتتم رسملة مشتريات البرمجيات ضمن الممتلكات والمعدات التي تكون جزء مكماًل من عمل المعدات.

تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ المعدة لغرض تقديم الخدمات أو أغراض إدارية بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها أية خسارة محققة لإلنخفاض 
في قيمتها، وتتضمن التكلفة األتعاب المهنية وتكاليف التمويل المرسملة المرتبطة بشراء أو إنشاء موجودات مؤهلة وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة 
من قبل الشركة. وعند انتهاء العمل بها وتكون جاهزة لالستخدام التشغيلي يتم تحويلها إلى بند الممتلكات واآلالت والمعدات المناسب. إن إستهالك 

تلك الموجودات يتم بنفس أساس إستهالك الموجودات األخرى وذلك عندما تكون تلك الموجودات جاهزة لالستخدام في األغراض المحددة لها.

النفقات  2.6.4

تتم رسملة النفقات المتكبدة إلسبتدال أحد مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات المحتسبة بصورة منفصلة وتشطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل. 
ترسمل النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع اإلقتصادية المستقبلية من الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم اإلعتراف بجميع 

النفقات األخرى ضمن بيان الدخل الشامل عند تكبدها.

اإلستهالك 3.6.4

يحتسب اإلستهالك لشطب تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات )بخالف األراضي وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ( وذلك بأقساط متساوية على مدى 
عمرها اإلنتاجي المقدر بإستخدام طريقة القسط الثابت لجميع الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية، يتم مراجعة العمر اإلنتاجي 

المقدر، وطرق اإلستهالك مع األخذ بالحسبان أي تغير في التقدير المحاسبي.

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة إلحتساب إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات كما يلي:

العمر اإلنتاجيبيان
20 سنةمباني اإلدارة 

4 سنوات تحسينات على مباني مستأجرة
2-4 سنوات معدات وأجهزة 

4 سنوات وسائل النقل 
2-4 سنوات أثاث ومعدات مكتبية 

إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات 4.6.4

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات لتحديد اإلنخفاض عندما تنشأ أحداث أو يحدث تغيرات في الظروف يحتمل معها عدم 
إسترداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة القابلة لإلسترداد يتم تخفيض الموجودات إلى 

القيمة القابلة لإلسترداد، وهي قيمتها العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع أو قيمتها قيد اإلستخدام، أيهما أعلى.

إلغاء اإلعتراف 5.6.4

يتم إلغاء إدراج بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع نشوء منافع اقتصادية من استمرار إستخدام الموجودات. يتم 
إظهار األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل أو االستغناء عنه والتي تتمثل في الفرق بين القيمة الدفترية لألصل وعوائد البيع وتدرج في 

بيان الدخل الشامل ضمن اإليرادات األخرى.

استثمار في شركة زميلة 7.4

يتم المحاسبة عن اإلستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمة إن وجدت ويتم تحميل قيمة هذا االنخفاض في بيان الدخل 
الشامل، ويتم االعتراف بإيراد اإلستثمار في الشركة الزميلة عند إقرار حق الشركة باستالم حصتها من التوزيعات.
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الشهرة 8.4

االعتراف األولي 1.8.4

تمثل الشهرة التكلفة الزائدة لالستحواذ عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة للشركة المستثمر بها في تاريخ إندماج األعمال والتي لم يتم 
تخصيصها ألي من الموجودات. يتم قياس الشهرة مبدئياً بسعر التكلفة.

إنخفاض الشهرة 2.8.4

بعد االعتراف األولي تكون القيمة الدفترية للشهرة هي سعر التكلفة ناقصاً خسائر اإلنخفاض المتراكمة، يتم فحص الشهرة لمعرفة االنخفاض 
سنوياً أو لفترات أقل إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى إحتمال وجود إنخفاض، وترى اإلدارة عدم وجود مؤشرات إلنخفاض 

الشهرة في تاريخ المركز المالي بالنظر إلى نمو دخل الشركة.

المخزون 9.4

يظهر المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. تتكون 
التكلفة من ثمن الشراء إضافة إلى المصاريف غير المباشرة التي تكبدتها الشركة في سبيل الوصول بالمخزون إلى شكله ومكانه الحالي. يمثل 

صافي القيمة القابلة للتحقق السعر التقديري للبيع مطروحاً منه التكاليف المتكبدة في التسويق والبيع والتوزيع.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 10.4

تقوم الشركة في معامالتها االعتيادية بالتعامل مع أطراف اخرى تقع ضمن األطراف ذات العالقة وفقاً ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم )24( 
حيث يعبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثير مهم وجوهري على عملية اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية 
للشركة، ويتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة التي تعتقد أن الشروط لهذه المعامالت ال تختلف جوهرياً عن تلك التي يمكن 

أن تحصل عليها من أطراف أخرى.

الزكاة 11.4

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

المخصصات 12.4

يتم تكوين المخصصات المناسبة عند وجود التزام حالي )قضائي أو ضمني( على الشركة ناتج عن أحداث سابقة، ومن المحتمل جداً أن توجد 
مطالبات من الغير تجاه الشركة لسداد تلك االلتزامات باإلضافة إلى وجود تقدير معقول لمبلغ االلتزام يمكن التحقيق منه بشكل مستقل.

يتم تسجيل تلك المخصصات وفقاً ألفضل تقديرات تقوم بها اإلدارة والمتوقعة لدفع وسداد تلك المطلوبات كما في تاريخ بيان المركز المالي، مع 
األخذ في اإلعتبار المخاطر وحاالت عدم التأكد المتعلقة باحتساب تلك المخصصات عند قياس المخصصات باستخدام طريقة التدفقات النقدية 

المتوقعة لدفع االلتزام الحالي فإن القيمة المرحلة تتمثل بالقيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

في الحاالت التي من المتوقع أن يتم استرداد جميع أو بعض التدفقات النقدية الخارجة لمنافع اقتصادية عن التزام معين من طرف ثالث يتم تسجيلها 
كذمم مدينة ضمن بند الموجودات ويتم ذلك عندما تتوفر الثقة بإمكانية استعاضة هذه النفقات والقدرة على قياس هذه الذمم بثقة.

المطلوبات المحتملة 13.4

المطلوبات المحتملة هي اإللتزامات المالية التي تنشأ من أحداث ماضية والتي ال يحتمل أن ينتج عنها تدفق للمنافع اإلقتصادية أو التي ال يمكن 
قياس مبلغ اإللتزام بشكل موثوق.

المعامالت بالعمالت األجنبية 14.4

أسعار  أساس  المالية على  السنة  األخرى خالل  بالعمالت  المعامالت  وتثبت  للشركة(  الوظيفية  )العملة  اليمني  باللاير  الشركة حساباتها  تمسك 
الصرف المعلنة وفقاً لنشرة البنك المركزي اليمني صنعاء في تاريخ تنفيذ المعامالت، ويتم ترجمة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية 
بالعمالت األجنبية في نهاية السنة المالية على أساس أسعار الصرف المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني صنعاء في ذلك التاريخ، وتثبت 

الفروق الناتجة في بيان الدخل الشامل.

التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة . 5

عند تطبيق سياسات الشركة المحاسبية، المبينة في اإليضاح رقم )4( يجب على اإلدارة إعداد تقديرات وإفتراضات حول القيمة الدفترية للموجودات 
والمطلوبات المالية. هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتضمن العديد من العوامل التي تختلف درجة التأكد منها، ويؤدي اختالف النتائج الفعلية 

عن تقديرات اإلدارة إلى تغيرات في االلتزامات المستقبلية المقدرة.

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة. يتم مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تمت فيها مراجعة التقديرات إذا كانت المراجعة 
تؤثر على تلك الفترة فقط أو فترة المراجعة وفترات مستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر على كاًل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

التقديرات الهامة عند تطبيق التقديرات غير المؤكدة 1.5

يتم فيما يلي بحث اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير األمور غير المؤكدة المستقبلية بتاريخ بيان المركز المالي. تنتج عن هذه األمور غير 
المؤكدة مخاطر هامة قد ينشأ عنها تعديالت جوهرية للمبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية الالحقة:

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات  1.1.5

يتم احتساب اإلستهالك لتنزيل تكلفة الموجودات على أساس العمر اإلنتاجي المقدر. يتم إحتساب العمر اإلنتاجي المقدر وفقاً لتقييم اإلدارة بناًء على 
عدة عوامل منها الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك باستخدام أفضل التقديرات.

اإلنخفاض في قيمة المخزون 2.1.5

يتم احتساب مخصص االنخفاض في قيمة المخزون منخفض القيمة أو بطئ الحركة بناًء على تقديرات اإلدارة لعدة عوامل منها عدم إمكانية االستفادة 
منه وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك باستخدام أفضل التقديرات.

 مخصص خسائر اإلئتمان 3.1.5

عند قياس خسارة اإلئتمان المتوقعة تستخدم الشركة معلومات مستقبلية معقولة وداعمة، تستند إلى إفتراضات للحركة المستقبلية لمختلف الدوافع 
اإلقتصادية وكيف ستؤثر هذه الدوافع على بعضها البعض. تستخدم الشركة تقديرات لحساب معدالت الخسارة.

إن معدل الخسارة عن التعثر هو عبارة عن تقدير للخسارة الناجمة عن التعثر وتستند على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات 
التي يتوقع المقرض إستالمها، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من التعزيزات اإلئتمانية المضمونة.

تحديد مدة عقد اإليجار للعقود مع خيار التجديد 4.1.5

تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من 
المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار، أو مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد عدم ممارسته.

بموجب بعض عقود اإليجار، يتاح للشركة خيار استئجار الموجودات لفترات إضافية. تطبق الشركة األحكام عند تقويم ما إذا كان من المؤكد 
بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات العالقة التي من شأنها إيجاد 
حافز إقتصادي لممارسة الخيار أو عدم ممارسته، تقوم الشركة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في حالة وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي 

تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها في ممارسة )أو عدم ممارسة( الخيار.

خصم مدفوعات اإليجار  5.1.5

يتم خصم مدفوعات عقد اإليجار بإستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي والذي يمثل معدل الفائدة الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال الالزمة 
للحصول على أصل بنفس قيمة أصل “حق االستخدام” في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. طبقت اإلدارة إجتهادات وتقديرات لتحديد 

معدل اإلقتراض اإلضافي عند بدء مدة عقد اإليجار.

ضريبة الدخل المقدرة 6.1.5

تقوم الشركة بتاريخ المركز المالي بمراجعة ضريبة الدخل المقدرة عن أرباح العام. عند تحديد الضرائب يتم األخذ بعين اإلعتبار القوانين واألحكام 
المطبقة في الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بضريبة الدخل. وتعتبر إدارة الشركة أن مخصص الضرائب المقدر الذي يتم تكوينه للشركة قبل توزيع 

الربح بمثابة تقدير معقول لاللتزامات الضريبية المحتملة بعد أخذ القوانين السارية والخبرة السابقة في اإلعتبار.
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مبدأ اإلستمرارية 7.1.5

قامت اإلدارة بتقييم مقدرة الشركة على اإلستمرارية في أعمالها واقتنعت بأن الشركة تملك مصادر تجعلها قادرة على اإلستمرارية في أعمالها 
المستقبلية باإلضافة إلى ذلك إن إدارة الشركة ليست على علم بأية أمور تثير الشك على مقدرة الشركة لإلستمرارية في أنشطتها. وعليه تقوم 

اإلدارة بإعداد البيانات المالية على أساس مبدأ اإلستمرارية.

إيرادات النشاط الجاري. 6

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

148,168,280119,527,656الخدمات الصادرة 
5,595,6695,107,875الخدمات الواردة 

877,271474,849إيرادات الرسائل الدعائية والبنكية 
38,364108,050خط الـ CDMA الثابت

154,679,584125,218,430

المبيعات. 7

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

2,019,6751,633,435مبيعات الخطوط 
816,810628,094إيرادات خدمات ما بعد البيع واألرقام المميزة

1,636636مبيعات أجهزة الهاتف النقال 
)3,824(–مردودات المبيعات

2,838,1212,258,341

تكلفة المبيعات. 8

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

645,572703,068الخطوط
1,3181,291أجهزة الهاتف النقال 

646,890704,359

مصاريف تشغيلية. 9

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

11,606,9138,839,358إيجارات القنوات 
6,034,3006,968,834تشغيل وصيانة المحطات 

5,098,2201,181,678رسوم التراخيص 
2,241,6402,363,257وقود وكهرباء 

993,993688,605أجور حراسة المواقع
686,009692,490إصالحات وصيانة 

461,257427,362إيجار وسائل نقل 
453,106364,430مصاريف إيجارات 

278,976194,223سفر وتنقالت 
225,68455,058مصاريف إعتمادات وتخليص ورسوم جمركية 

26,02335,715إتصاالت وأنترنت
28,106,12121,811,010
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منافع الموظفين وتكاليف ذات صلة. 10

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

2,667,6672,463,449رواتب وأجور وبدالت 
826,203636,643حوافز تشجيعية 

613,099645,829مكافأة األرباح للموظفين*
453,374429,624تعويض العمل اإلضافي

375,786327,124عالج طبي وتداوي 
132,463108,823تدريب وتأهيل 

8,317460خدمات إجتماعية وثقافية 
5,076,9094,611,952

* تتمثل مكافأة األرباح للموظفين في المكافأة التي تم إقرارها بناًء على قرار مجلس اإلدارة رقم )1( في إجتماعه الرابع بتاريخ 11 أبريل 2021م.
مصاريف ادارية وعمومية. 11

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

632,194598,979تبرعات  
472,228343,283تعهيدات خارجية*

250,011227,592وقود وكهرباء ومياه 
85,406118,594خدمات االستشارات والخبراء 

47,22247,778عموالت توزيع أرباح المساهمين 
40,02139,668مكافآت لغير العاملين 
34,65025,061عمولة البنوك والبريد 

33,84629,741قرطاسية 
32,85349,449أتعاب قانونية ومهنية 

27,78438,985مصاريف الجمعية العامة 
82,31791,307أخرى ومتنوعة

1,738,5321,610,437

* يتمثل بالمبلغ المدفوع مقابل الخدمات التي يتم إنجازها عن طريق أطراف خارجية كأجور نقل وحمالة ونظافة وحراسة وكذلك خدمات الكول 
سنتر والمراسلين.

فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية. 12

يتمثل رصيد حساب فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية في فوارق أسعار شراء العمالت األجنبية بين سعر السوق الموازي وقت الشراء 
الشركة حسب خطتها  إحتياجات  لمواجهة  اليمني – صنعاء  المركزي  البنك  نشرة  الشركة حسب  قبل  والمستخدم من  المثبت  الصرف  وسعر 
الرأسمالية واإلستثمارية والتشغيلية. وكذلك فوارق صرف تسوية المعامالت بالعمالت األجنبية ما بين سعر اإلثبات األولي ووفقاً لنشرة البنك 

المركزي اليمني وسعر تسوية الدفع وفقاً لألسعار الجارية بتاريخ المعاملة.

العائد من األموال المستثمرة. 13

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

5,869,5938,714,873فوائد ودائع لدى البنوك التجارية 
229,3201,885,565عائد ودائع لدى البنوك اإلسالمية 

6,098,91310,600,438

الربح األساسي للسهم. 14
يتم احتساب ربح السهم األساسي بقسمة إجمالي الدخل الشامل للسنة المنسوبة لمساهمي الشركة على المعدل المرجح لعدد األسهم كما في تاريخ 

المركز المالي:

2019م2020م

27,593,97929,963,116إجمالي الدخل الشامل للسنة )ألف لاير يمني(
86,52486,524عدد األسهم المصدرة )ألف سهم(

318.92346.30الربح األساسي للسهم الواحد )لاير يمني(
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ممتلكات وآالت ومعدات. 15
يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

مباني اإلدارةأراضي
تحسينات على

 مباني مستأجرة
وسائل نقل معدات وأجهزة

أثاث
 ومعدات مكتبية

إجمالي

ألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمنيألف لاير يمني

التكلفة

3,406,560190,7015,386,12452,621,710227,4451,484,15063,316,690الرصيد في 1 يناير 2020م
2,268,789376,960567,8094,026,63914,770154,8067,409,773اإلضافات خالل السنة

)178(––)178(–––اإلستبعادات خالل السنة 
5,675,349567,6615,953,93356,648,171242,2151,638,95670,726,285الرصيد في 31 ديسمبر 2020م

اإلستهالك المتراكم

10,3294,428,84946,536,457189,8851,225,01252,390,532–الرصيد في 1 يناير 2020م
14,630405,7233,325,88615,199179,3063,940,744–إهالكات السنة

)178(––)178(–––اإلستبعادات خالل السنة 
24,9594,834,57249,862,165205,0841,404,31856,331,098–الرصيد في 31 ديسمبر 2020م

14,395,187 234,638 37,131 6,786,006  1,119,361 542,702 5,675,349 المبلغ المرحل في 31 ديسمبر 2020م

التكلفة

2,276,134179,8774,602,31948,135,756217,6891,253,04056,664,815الرصيد في 1 يناير 2019م
1,130,42610,824784,6405,275,9349,756233,7197,445,299اإلضافات خالل السنة

)793,424()2,609(–)789,980()835(––اإلستبعادات خالل السنة 
3,406,560190,7015,386,12452,621,710227,4451,484,15063,316,690الرصيد في 31 ديسمبر 2019م

اإلستهالك المتراكم

7494,099,86244,527,728174,4561,080,63949,883,434–الرصيد في 1 يناير 2019م
9,580329,8222,791,08515,429146,9823,292,898–إهالكات السنة

)785,800()2,609(–)782,356()835(––اإلستبعادات خالل السنة 
10,3294,428,84946,536,457189,8851,225,01252,390,532–الرصيد في 31 ديسمبر 2019م

3,406,560180,372957,2756,085,25337,560259,13810,926,158المبلغ المرحل في 31 ديسمبر 2019م

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ. 16

يتمثل بند أعمال رأسمالية قيد التنفيذ في تكلفة األعمال والمعدات والتجهيزات تحت اإلنشاء والتي ال تدرج ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات إال 
بعد دخولها الخدمة ويتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

2,485,2732,811,164مشاريع إنفاق استثماري
1,998,2292,253,801مشاريع اآلالت والتجهيزات والمعدات

138,83174,751تحسينات على مباني مستأجرة
33,02411,984مشاريع األثاث ومعدات مكتبية

4,655,3575,151,700

حق إستخدام األصول وإلتزامات عقود اإليجار. 17

تستأجر الشركة أراضي ومباني لسنتراالتها ومحطاتها الخلوية )أبراج المحطات( ومستودعات، كما تقوم بإستئجار المبنى الرئيسي للشركة والعديد 
من مباني مراكز المبيعات، عادة تكون العقود لفترة تتراوح من 5 – 10 سنوات ولكن قد يكون لها فترات تمديد. 

فيما يلي حركة حق إستخدام األصول وإلتزامات عقود اإليجار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر: 

2020م
حق 

إستخدام األصول

إلتزام

عقود اإليجار
ألف لاير يمنيألف لاير يمني

4,441,1214,087,814الرصيد في 1 يناير 2020م
1,015,6551,015,655إضافات

)2,139,745()2,171,067(إستبعادات
394,721–مصروفات الفائدة للسنة 

–)661,570(اإلستهالك 
–35,237تسويات على اإلستهالك لعام 2019م

)992,012(–مدفوعات اإليجار المدفوعة/ المستحقة خالل السنة
2,659,3762,366,433
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2019م
حق 

إستخدام األصول

إلتزام

عقود اإليجار
ألف لاير يمنيألف لاير يمني

5,171,2424,937,662الرصيد في 1 يناير 2019م
237,807–مصروفات الفائدة للسنة 

–)730,121(اإلستهالك 
)1,087,655(–مدفوعات اإليجار المدفوعة/ المستحقة خالل السنة

4,441,1214,087,814

تم عرض التزامات عقود االيجار في بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر كما يلي:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

465,849852,676التزامات عقود االيجار المتداولة 
1,900,5843,235,138التزامات عقود االيجار غير المتداولة 

2,366,4334,087,814

يتعلق حق إستخدام األصول المعترف بها بأنواع الموجودات التالية كما في 31 ديسمبر:

2019م2020م
ألف لاير يمنيألف لاير يمني

2,071,8943,548,743مواقع المحطات 
407,563606,695مباني وإنشاءات أخرى 

126,541189,812مواقع السنتراالت 
53,37880,067مبنى المركز الرئيسي
15,804–مباني فروع المبيعات

2,659,3764,441,121

سجلت الشركة مصروفات إيجار لعقود إيجار قصيرة األجل والتي ال تندرج ضمن إطار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 

)عقود اإليجار( بمبلغ وقدره 453,106 ألف لاير يمني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م )2019م: 364,430 ألف لاير يمني(.

إستثمار في شركة زميلة. 18

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

نسبة 

المساهمة

2019م2020م
ألف لاير يمنيألف لاير يمني

–33660,000 %إستثمار في الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية اإللكترونية
660,000–

شهرة. 19

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

2019م2020م
ألف لاير يمنيألف لاير يمني

7,568,8347,568,834الشهرة المكتسبة في 1 أغسطس 2006م*
7,568,8347,568,834

* ترى اإلدارة عدم وجود مؤشرات ألي إنخفاض في الشهرة نظراً لقوة مركزها المالي.

مخزون. 20

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

434,619329,004شرائح الخطوط

172,633125,338بطائق تعبئة 

607,252454,342

2,084,0842,030,848قطع الغيار والمحروقات والمستلزمات اإلدارية

2,691,3362,485,190
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مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى. 21

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

إيضاحات
2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

13,705,23711,400,565مدينون تجاريون
)3,036,091()3,007,230(1.21مخصص خسائر اإلئتمان

10,698,0078,364,474

2.2126,834,37420,416,221دفعات مقدمة 
187,4161,885,565إيرادات عوائد بنكية مستحقة 

967,699981,661سلف موظفين

64,43663,605سلف أعضاء مجلس اإلدارة

48,84313,807مدينون آخرون

38,800,77531,725,333

يتضمن رصيد مدينون تجاريون مديونية خاصة بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي )طرف ذو عالقة( بمبلغ وقدره 498,534 ألف لاير 
يمني )2019م: 124,626 ألف لاير يمني(.

مخصص خسائر اإلئتمان 1.21

فيما يلي حركة مخصص خسائر االئتمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

3,036,0913,068,359الرصيد في 1 يناير 

21,42830,543المكون خالل السنة 

)62,811()50,289(المستخدم خالل السنة 

3,007,2303,036,091الرصيد في 31 ديسمبر

• إن شروط التعاقد مع جميع المدينين تستدعي أن تسدد المبالغ المستحقة منهم خالل فترة تتراوح بين 10 أيام إلى 60 يوماً من تاريخ 	
الفاتورة. 

• إن القيمة الدفترية للمبالغ المبينة أعاله تساوي تقريباً بصورة معقولة القيمة العادلة لها في تاريخ بيان المركز المالي.	

دفعات مقدمة  2.21

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

25,389,65720,028,525دائنون حكوميون وتجاريون متنوعون 

1,314,89533,435عهد لدى الموظفين إلنجاز األعمال 

108,80256,903األصول الضريبية المؤجلة 

273,103–ضرائب مستقطعة تحت الحساب 

21,02024,255آخرون

26,834,37420,416,221

• يتضمن رصيد الدائنون الحكوميون والتجاريون المتنوعون دفعات مقدمة لمصلحة الضرائب عن ضريبة األرباح للعام 2020م بمبلغ وقدره 	
17 مليار لاير يمني )2019م: 15 مليار لاير يمني(.

• يتم اإلعتراف باألصول الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات القابلة لإلسترداد في الفترات المستقبلية.	

أطراف ذات عالقة. 22

مستحق من طرف ذو عالقة 1.22  
يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

إيضاحات
2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

1,089,1482,993,198المؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية

يخصم:
)83,300()83,300(3.22مخصص خسائر اإلئتمان – طرف ذو عالقة

1,005,8482,909,898
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مستحق لطرف ذو عالقة 2.22  

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

1,598,9142,295,731المؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية

1,598,9142,295,731

مخصص خسائر اإلئتمان – طرف ذو عالقة  3.22  

فيما يلي حركة مخصص خسائر اإلئتمان – طرف ذو عالقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

83,30083,300الرصيد في 1 يناير 

––المكون خالل السنة

––المستخدم خالل السنة

83,30083,300الرصيد في 31 ديسمبر 

إستثمارات قصيرة األجل . 23

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

12,120,171–ودائع إستثمارية – كاك بنك اإلسالمي 

7,619,585–ودائع إستثمارية – بنك التضامن اإلسالمي 

280,059104,709ودائع إستثمارية – بنك سبأ اإلسالمي

280,05919,844,465

النقد والنقد المعادل. 24

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية

10,582,17978,486,844ودائع تحت الطلب 

165,738,80472,078,865حسابات جارية 

)2,819,991()5,708,536(شيكات صادرة

170,612,447147,745,718

النقد في الصناديق

853,385342,967نقد في صناديق اإليرادات 

56,63013,897نقد في صناديق المصروفات 

910,015356,864

32,79231,230نقد لدى البريد 

171,555,254148,133,812

• تتمثل النقدية لدى البريد في الرصيد المتبقي في 31 ديسمبر من األرباح الموزعة للمساهمين )المواطنين وموظفي اإلتصاالت( والتي لم 	
يتم إستالمها من قبلهم ومازالت لدى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.

• تقوم الشركة وفي ظل معامالتها مع البنوك المحلية بالحصول على سقوف تسهيالت إئتمانية لتغطية اإلعتمادات المستندية بضمان األرصدة 	
الموجودة لدى تلك البنوك والتي تشمل الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب والودائع قصيرة األجل.

• يتم تقييم األرصدة لدى البنوك على أنها مخاطر إئتمانية منخفضة والتي قد تنتج عند التخلف عن السداد ألن هذه البنوك تخضع لرقابة عالية 	
من قبل البنك المركزي اليمني وبناًء على ذلك، تقوم إدارة الشركة بتقدير مخصص الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة 
التقرير كخسائر إئتمانية متوقعة لمدة 12 شهر ومع األخذ في االعتبار التجربة االفتراضية التاريخية والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنوك، 

فقد قامت الشركة بتقييم عدم وجود انخفاض في القيمة، وبالتالي لم تسجل أي مخصصات خسارة على هذه األرصدة.
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رأس المال. 25

يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع كما ورد في النظام األساسي للشركة مبلغ )43,262,000( ألف لاير يمني موزعة على 
)86,524,000( سهم بقيمة إسمية قدرها )500( لاير يمني لكل سهم كما هو موضح أدناه:

2020م

قيمة األسهم

ألف لاير يمني
نسبة األسهم عدد األسهم  فئات المساهمين

25,685,122 % 59.37 51,370,244 المؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية
1,948,010 % 4.50 3,896,020 الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
1,405,110 % 3.25 2,810,220 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 
1,370,261 % 3.17 2,740,522 صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الدفاع
1,233,949 % 2.85 2,467,898 الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

936,490 % 2.16 1,872,980 صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الداخلية
500,000 % 1.16 1,000,000 المؤسسة اإلقتصادية اليمنية

3,645,050 % 8.43 7,290,101 الشركات وما في حكمها
5,373,028 % 12.42 10,746,056 المواطنين
1,164,980 % 2.69 2,329,959 موظفي االتصاالت

43,262,000 100% 86,524,000 اإلجمالي

بلغ إجمالي األسهم القابلة للتداول والمملوكة لفئات )الشركات وما في حكمها والمواطنين وموظفي اإلتصاالت( عدد 20,366,116 سهما 
خالل عام 2020م، بلغ حجم التغير في ملكية أسهم تلك الفئات عدد 216,674 سهماً )2019م: 14,933 سهماً(، من خالل نقص عدد أسهم 

الشركات وأسهم موظفي اإلتصاالت وزيادة أسهم المواطنين.
إحتياطي قانوني. 26

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر: 

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

25,474,45925,474,459الرصيد في 1 يناير 

––المحول من أرباح السنة

25,474,45925,474,459الرصيد في 31 ديسمبر 

وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية رقم )22( لسنة 1997م وتعديالته والنظام األساسي للشركة يتم تحويل 10 % من صافي ربح السنة إلى 
اإلحتياطي القانوني. ويجوز للشركة وقف التحويل السنوي عندما يبلغ اإلحتياطي القانوني 50 % من رأس المال المدفوع، إستناداً إلى ذلك فقد 
قررت الشركة إعتباراً من العام 2019م وقف هذا التحويل، ويتم التصرف في اإلحتياطي القانوني وفقاً لألحكام الواردة في قانون الشركات 

التجارية والنظام األساسي للشركة.

إحتياطي عام. 27

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

27,394,64324,398,331الرصيد في 1 يناير 

2,759,3982,996,312المحول من أرباح السنة

30,154,04127,394,643الرصيد في 31 ديسمبر 

يتم القيام بتحويالت سنوية إلى اإلحتياطي العام بناًء على إقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة العادية بواقع 10 % من صافي ربح 
السنة.

إحتياطي توسعات رأسمالية. 28

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

28,492,27916,838,227الرصيد في 1 يناير 

9,532,09111,654,052المحول من أرباح السنة

38,024,37028,492,279الرصيد في 31 ديسمبر 

تم القيام بتكوين إحتياطي توسعات رأسمالية بناًء على إقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة العادية.
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دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى. 29

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

2019م2020مإيضاحات

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

7,986,0425,448,475موردون محليون*

492,363498,743موردون خارجيون

8,478,4055,947,218

13,049,1168,507,106مصاريف مستحقة الدفع 
1.294,676,31013,902,741توزيعات األرباح المستحقة 

3,108,4322,003,459تأمينات قابلة لإلسترداد

3,062,9552,886,132ضرائب ورسوم حكومية مستحقة

788,485817,312مكافأة لإلدارة والموظفين 

929,793905,174دائنون آخرون

34,093,49634,969,142

* يتضمن رصيد موردون محليون رصيد دائن خاص بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي )طرف ذو عالقة( بمبلغ وقدره 614,046 ألف لاير 
يمني )2019م: 108,492 ألف لاير يمني(. 

توزيعات األرباح المستحقة 1.29

فيما يلي حركة توزيعات األرباح المستحقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:  

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

13,902,74112,722,160الرصيد في 1 يناير 

15,141,70015,141,700توزيعات األرباح المستحقة للسنة السابقة 

)13,961,119()24,368,131(الموزع خالل السنة

4,676,31013,902,741الرصيد في 31 ديسمبر 

مخصصات . 30

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر: 

إيضاحات
2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

1.305,181,0823,203,978مخصص الزكاة
2.3026,457,38929,253,265مخصص ضريبة الدخل

31,638,47132,457,243

مخصص الزكاة 1.30  

فيما يلي حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

3,203,9782,942,956الرصيد في 1 يناير 

5,181,0823,203,978المكون خالل السنة

)2,942,956()3,203,978(المستخدم خالل السنة

5,181,0823,203,978الرصيد في 31 ديسمبر 

مخصص ضريبة الدخل 2.30  

فيما يلي حركة مخصص ضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

29,253,26527,379,266الرصيد في 1 يناير 

26,290,27929,138,026المكون خالل السنة

)27,264,027()29,086,155(المستخدم خالل السنة

26,457,38929,253,265الرصيد في 31 ديسمبر 
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أرصدة العقود المتداولة. 31

يتكون هذا البند مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م
ألف لاير يمنيألف لاير يمني

420,404346,287األصول التعاقدية المتداولة*
)3,358,565()5,221,199(اإللتزامات التعاقدية المتداولة**

)4,800,795()3,012,278(

* وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15( نتجت األصول التعاقدية المتداولة نتيجة تأجيل بعض التكاليف اإلضافية المتكبدة في الحصول 
على عقد مع العميل، وسيؤدي ذلك بشكل عام إلى تسجيل مبالغ العموالت المستحقة للموزعين والوكالء في وقت الحق وبما يتماشى مع سياسة 

اإليرادات المرتبطة بها.

** وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15( نتجت اإللتزامات التعاقدية المتداولة نتيجة تأجيل اإلعتراف بأرصدة الباقات الغير مستخدمة 
والتي حصلت قيمتها مسبقاً من قبل العميل ويتطلب المعيار أن يتم اإلعتراف بها خالل فترة العقد )توقيت الوفاء بإلتزامات األداء من قبل 

الشركة( وليس بمجرد بيعها.
إيرادات مؤجلة. 32

تتمثل اإليرادات المؤجلة في اإليرادات غير المحققة الناتجة عن الخدمات التي سيتم تقديمها في فترات مستقبلية. حيث يتضمن بشكل رئيسي 
اإليرادات الناتجة عن كروت وأرصدة التعبئة المباعة لوكالء البيع والتوزيع أو للمشتركين والتي لم يتم تعبئتها أو إستهالكها حتى نهاية العام. 
إن اإليرادات المؤجلة المتعلقة بكروت وأرصدة التعبئة غير المستعملة يعترف بها كإيرادات عندما يتم استعمالها من قبل العميل أو عند إنتهاء 

مدة صالحيتها.

حصة السهم في صافي الموجودات. 33

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر: 

2019م2020م

163,478,895151,187,406صافي الموجودات )ألف لاير يمني(

86,52486,524عدد األسهم المصدرة )ألف سهم(

1,889.411,747.35حصة السهم في صافي الموجودات )لاير يمني(

المعامالت مع األطراف ذات العالقة. 34

تجري الشركة في سياق نشاطها العادي بعمل صفقات مع غيرها من مؤسسات األعمال التي تقع ضمن تعريف )األطراف ذات العالقة( في 
معيار المحاسبة الدولي رقم )24( وهذه المعامالت التجارية التي تمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة تشمل المشتريات والخدمات والمدفوعات 

وما إلى ذلك.

يتمثل المستحق من أو ألطراف ذات العالقة بالمعامالت مع مؤسسات األعمال األخرى التي تسيطر على الشركة، إن األرصدة والمعامالت الهامة 
مع األطراف ذات العالقة التي تتضمنها البيانات المالية كالتالي:

أرصدة مدرجة في بيان المركز المالي 1.34
يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:  

إيضاحات
2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

21498,534124,626ضمن أرصدة مدينون تجاريون
221,005,8482,909,898مستحق من طرف ذو عالقة 

221,598,9142,295,731مستحق لطرف ذو عالقة 
2164,43663,605سلف أعضاء مجلس اإلدارة 

29614,046108,492ضمن دائنون تجاريون 
292,445,33912,445,339توزيعات األرباح المستحقة

معامالت مدرجة في بيان الدخل الشامل 2.34
معامالت مع المؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية تمثلت في: 1.2.34
• تقديم خدمات الصيانة للمحطات وتجهيزات القوى والتكييف	
• تقديم خدمات تأجير قنوات تراسلية	
• تقديم خدمات تأجير مواقع المحطات والمباني والهناجر	
• تقديم خدمات اإلنترنت وتراسل المعطيات	

وقد نشأت األرصدة المستحقة في آخر السنة من خالل إطار نشاط الشركة العادي، وفيما يلي خالصة بالمعامالت المدرجة في البيانات المالية 
كما يلي:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

اإليرادات

675,548701,235إيرادات الخدمات الواردة 

320,736294,840إيرادات الخدمات األخرى 

38,364108,050إيرادات الـ CDMA الثابت

المصاريف

18,925,45713,073,845اإلنترنت وتراسل المعطيات 

11,581,3938,813,990إيجارات القنوات 

5,528,8086,499,689صيانة المحطات 

264,535278,830إيجار مواقع وأبراج 

257,368399,465المشاريع والخدمات المنفذة بواسطة اإلدارة العامة لإلنشاءات

224,775247,185إيجارات مبنى المركز الرئيسي ومواقع السنتراالت وأخرى

155,617196,152تكلفة الخدمات الصادرة 
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معامالت مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تمثلت في: 2.2.34

• تقديم خدمة تحصيل فواتير مشتركي الفوترة باإلضافة إلى القيام بتحصيالت تعبئة وحدات الدفع المسبق عبر نقاط التحصيل والنقاط 	
التابعة للبريد والمنتشرة في عموم محافظات الجمهورية وذلك نظير عموالت من إجمالي المبالغ المحصلة للفوترة وصافي المبالغ 

المحصلة للدفع المسبق.
• تبادل خدمات التحصيالت مع الشركة عبر تطبيق اللاير موبايل حيث تقوم الهيئة بتحصيل مبالغ تغذية أرصدة خدمة لاير موبايل كما 	

تقوم الشركة بتحصيل فواتير بعض الجهات المتعاقدة مع الهيئة نظير عموالت محددة لكل خدمة.
• تقديم خدمات توزيع األرباح للمساهمين وكذلك صرف مرتبات الموظفين.	
• تستفيد الهيئة العامة للبريد من الخدمات التي تقدمها الشركة والمتمثلة بالخدمات الصوتية وخدمات الرسائل البنكية، وقد نشأت األرصدة 	

المستحقة في آخر السنة من خالل إطار نشاط الشركة العادي، وفيما يلي خالصة بالمعامالت المدرجة في البيانات المالية كما يلي:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

اإليرادات

8,8915,612الرسائل البنكية

134,4582,472خدمة اللاير موبايل

المصاريف
85,13979,093تكلفة خدمات التحصيالت متضمنة تحصيالت خدمة اللاير موبايل

57,80855,700خدمات بريدية 

6,22412,352تكلفة الخدمات الصوتية 

3,0113,262إيجارات مواقع

المعامالت مع أعضاء اإلدارة الرئيسيين 3.2.34

يقوم مجلس اإلدارة برسم السياسات وإعتماد الخطط والبرامج الهادفة إلى تحقيق أغراض الشركة بينما تقوم اإلدارة التنفيذية بإنجاز وظائف 
اإلدارة في الشركة والتالي تفاصيل منافع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مقابل تلك الوظائف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م
ألف لاير يمنيألف لاير يمني

أعضاء مجلس اإلدارة

المنافع قصيرة اآلجل

175,853182,603    مكافآت وبدالت 
أعضاء اإلدارة التنفيذية

المنافع قصيرة اآلجل 

31,25926,781    مرتبات وما في حكمها
79,68451,291    مكافآت وبدالت

األدوات المالية ومخاطرها والقيمة العادلة لألدوات المالية. 35

األدوات المالية 1.35  

تتمثل الموجودات المالية للشركة في النقد والنقد المعادل والمدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة. 
بأن المعايير  الدائنة األخرى والمبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة، علماً  التجاريون واألرصدة  الدائنون  المالية للشركة في  وتتمثل المطلوبات 
المحاسبية ذات الصلة بالموجودات المالية والمطلوبات المالية موضحة في اإليضاح رقم )4( من اإليضاحات حول البيانات المالية. يتم إثبات 

الموجودات والمطلوبات المالية عندما تكون الشركة طرفاً في عالقة تعاقدية مع األداة المالية.

المخاطر المتعلقة باألدوات المالية 2.35  

أ مخاطر اإلئتمان 	.

يتمثل خطر اإلئتمان في مخاطر الخسائر المالية والتي من الممكن أن تحدث في حال عدم تمكن العمالء أو غيرهم ممن لهم عالقة باألدوات 
المالية، من سداد إلتزاماتهم التعاقدية وتتركز هذه المخاطر أساساً في أرصدة لدى البنوك، مدينون تجاريون وآخرون ومطلوبات من جهات ذات 

عالقة.

تقدم الشركة خدماتها إلى عمالئها بناًء على مقدرة العمالء على سداد المستحقات التي عليهم والناتجة عن الخدمات المقدمة وغيرها. وتعتبر 
التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للعمالء واإللتزامات األخرى المطلوبة من اآلخرين أدوات مالية معرضة لمخاطر اإلئتمان. تشمل مخاطر اإلئتمان 
على عدم مقدرة تلك األطراف على الوفاء بالتزاماتهم عند إستحقاقها وخاصة مشتركي الفوترة التي تتجاوز مديونياتهم مبلغ التأمين المقدم. وبما 
أن أغلب تعامالت الشركة تعتبر مبيعات تجزئة على قاعدة عريضة من العمالء األفراد فإن الشركة تواجه الخطر العادي لعدم مقدرة العمالء 

على الوفاء بالتزاماتهم. كما تعترف الشركة بمخصص خسائر اإلئتمان.

تقوم الشركة دائما بقياس مخصص الخسارة للمدينون التجاريون بمبلغ يساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة مدى العمر باستخدام النهج المبسط. يتم 
تقدير الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على المدينون التجاريون باستخدام مصفوفة مخصصات بالرجوع إلى تجربة التعثر السابقة للمدين وتحليل 
للمركز المالي الحالي للمدين، مع تعديله حسب العوامل الخاصة بالمدينين، والظروف اإلقتصادية العامة للصناعة التي يعمل بها المدينون وتقييم 

اإلتجاه الحالي وكذلك اإلتجاه المتوقع للظروف في تاريخ التقرير.

تعطي عمليات اإلئتمان والتحصيل مؤشرات دورية عن أعمار األصول المالية. وتعتبر اإلدارة أن المبالغ المستحقة الظاهرة في المركز المالي 
من جميع األطراف المدينة مبالغ قابلة للتحصيل، إن مخاطر اإلئتمان بالنسبة للنقد المعادل مقتصرة على الودائع تحت الطلب في البنوك المحلية 

وتمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان.

إن الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان للمدينون التجاريون واألطراف ذات العالقة مبينة في اإليضاح رقم )1,21(، )3,22( على التوالي.

التعرض إلى المخاطر اإلئتمانية

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان. بلغ الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان )المجمل( في 
تاريخ التقرير ما يلي كما في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

13,281,29611,342,547مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

1,005,8482,909,898مستحق من طرف ذو عالقة 

280,05919,844,465إستثمارات قصيرة األجل 

171,555,254148,133,812النقد والنقد المعادل

186,122,457182,230,722
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الجدارة اإلئتمانية للموجودات المالية
يمكن تقييم الجدارة اإلئتمانية للموجودات المالية التي لم ينقض تاريخ إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها بالرجوع إلى معلومات تاريخية عن معدالت 

إخالل الطرف المقابل بالسداد. ال توجد أي فوائد محملة على المدينين التجاريين والفواتير المستحقة التي انقضى إستحقاقها.

يبين الجدول التالي التعرض لمخاطر اإلئتمان من حيث الجدارة اإلئتمانية للموجودات المالية من حيث الدرجة كما يلي:

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهراً أو 

خالل عمر األداة
مجمل القيمة 

الدفترية
مخصص

2020م إنخفاض القيمة 
ألف لاير يمني ألف لاير يمني 

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل عمر مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 
16,288,5263,007,230األداة – المنهج المبسط

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل عمر مستحق من طرف ذو عالقة 
1,089,14883,300األداة – المنهج المبسط

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل عمر إستثمارات قصيرة األجل 
–280,059األداة – المنهج المبسط

–171,555,254الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهراًالنقد والنقد المعادل

تم تصنيف الموجودات المالية أعاله كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة.

أ مخاطر السوق	.

مخاطر معدالت أسعار الفائدة . 1

إن مخاطر معدالت أسعار الفائدة هي مخاطر القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة التغيرات في معدالت أسعار الفائدة 
في السوق. تتكون األدوات المالية التي تعرض الشركة إلى مخاطر أسعار الفائدة بصفة أساسية من النقد والنقد المعادل وإستثمارات قصيرة األجل 
في بنوك إسالمية. تخضع اإلستثمارات قصيرة األجل في البنوك اإلسالمية لمعدالت متغيرة وفقاً لنسبة الربحية في تلك البنوك، يوضح الجدول 

أدناه معدالت الفائدة والربحية كما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

%%

9 % - 12 %3 %*عائد من ودائع لدى البنوك اإلسالمية

15 %7 %*فوائد من ودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية لاير يمني

2 % - 4 %2 % - 4 %فوائد من ودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية دوالر أمريكي

* انخفض معدل عوائد وفوائد الودائع لدى البنوك اإلسالمية والتجارية نتيجة كسر الودائع قبل ميعاد إستحقاقها.

مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية. 2

يتمثل خطر أسعار الصرف في تغير سعر الصرف والذي يؤثر على المدفوعات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم الموجودات واإللتزامات ذات 
الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية، وترى اإلدارة أن التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية ليس لها تأثير جوهري خالل هذا العام نتيجة 
لتوفر سيولة كافية لدى الشركة بالعملة األجنبية والتي يتم شرائها لمواجهة خطط مشتريات الشركة من تجهيزات وأنظمة وأصول وقطع غيار. 
وتقوم الشركة بمراقبة تقلبات أسعار الصرف والدخول في اتفاقيات مع البنوك المحلية للحد من أثر تقلبات أسعار الصرف تفادياً ألي تأثيرات 

جوهرية على األداء المالي للشركة للفترات المستقبلية.

كان لدى الشركة صافي التعرض الهام التالي لمخاطر العمالت األجنبية كما في 31 ديسمبر:

2020م

يورودوالر أمريكي

124,662,35925,147,976الموجودات المالية

)467,745()18,172,994(المطلوبات المالية

106,489,36524,680,231الفائض

2019م

يورودوالر أمريكي

102,277,6361,553,570الموجودات المالية

)611,922()14,660,863(المطلوبات المالية

87,616,773941,648الفائض

تحليل الحساسية للعمالت األجنبية
يتضمن الجدول أدناه تحلياًل بتأثير فارق سعر صرف العمالت األجنبية مقابل اللاير اليمني بين سعر البنك المركزي اليمني – صنعاء 
المعلن والمستخدم من قبل الشركة وسعر الصرف الموازي في السوق في تاريخ المركز المالي مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة في 

بيان الدخل الشامل وبيان حقوق الملكية كما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

نسبة الفارق في 
سعر صرف العملة 

2020م

التأثير على الربح

2019م2020م

ألف لاير يمنيألف لاير يمني

35,940,16128,869,727%57.40الدوالر األمريكي
10,248,120346,812%57.44اليورو

 46,188,28129,216,539

مخاطر السيولة  ج. 

إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة في الحصول على متطلباتها من السيولة لمواجهة التزاماتها المالية عند استحقاقها في الظروف 
الطبيعية وقد تنتج مخاطر السيولة كذلك من عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبسعر قريب من القيمة العادلة له.

تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق اإلحتفاظ بمبالغ مالئمة من النقد والنقد المعادل والتي من الممكن تحويلها إلى نقد بسهولة للوفاء 
بأي متطلبات نقدية مع المراقبة المستمرة لتوقعات النقد قصير األجل بالمقارنة مع التدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة بشكل يومي وتنظيم مصادر 

تمويل متنوعة.

ونظراً لكون الفرص اإلستثمارية غير متوفرة لدى الحسابات الجارية في البنك المركزي اليمني والبالغة 150,640,177 ألف لاير يمني 
)2019: 51,218,569 ألف لاير يمني(، تستخدم الشركة الحساب الجاري في تغطية جزء من سداد المدفوعات للجهات الحكومية )الضرائب 

والرسوم( وكذا تغطية سداد جزء من توزيعات األرباح المستحقة للمؤسسين.
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إدارة مخاطر رأس المال  د. 

تهدف سياسة الشركة عند إدارة رأس المال إلى حماية قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ اإلستمرارية والحفاظ على حقوق المساهمين، 
تقوم سياسة اإلدارة على اإلحتفاظ بقاعدة رأسمالية صلبة من أجل الحفاظ على ثقة الدائنين وثقة السوق ولدعم التطور المستقبلي للعمل التجاري. 

إن اإلدارة على ثقة من قدراتها على الحفاظ على مستوى الربحية الحالي عبر رفع معدالت النمو وإدارة التكاليف بحذر.

للمساهمين  العائدة  الملكية  إلى حقوق  الموردون والمطلوبات األخرى باإلضافة  التي تشمل  المطلوبات  الشركة من  يتكون هيكل رأس مال 
والمتمثلة في رأس المال واالحتياطيات واألرباح المرحلة، كما ظهرت في البيانات المالية.

تقوم إدارة الشركة بمراجعة هيكلة رأس المال بصورة دورية وكجزء من هذه المراجعة تقوم اإلدارة بتحديد تكاليف فئات رأس المال والمخاطر 
المتعلقة بكل فئة منها، وبناًء على توصيات اإلدارة فإنه من غير المتوقع أن يشهد هيكل رأس المال تغييراً رئيسياً حيث أن سياسة اإلدارة في 

هذا الشأن مستقرة.

المخاطر االستراتيجية والتشغيلية  هـ. 

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر حدوث خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة قصور معين ناتج عن التطبيقات التكنولوجية أو العمليات أو 
أخطاء الموظفين، وتعمل الشركة على التقليل من حدوث هذه المخاطر من خالل نهج متكامل من السياسات واإلجراءات لتقييم ومراقبة وإدارة 
هذه المخاطر بهدف توفير بيئة سليمة ومسيطر عليها بصورة فعالة، وذلك من خالل تحديد قياس ورصد ومراقبة وتقرير إحتمالية التعرض 
للمخاطر، باإلضافة إلى زيادة وعي الموظفين بهذه المخاطر عبر التقييم الذاتي لمراقبة المخاطر وبما يساعد بشكل استباقي في إدراك األحداث 
السلبية المحتملة ووضع خطة لردود األفعال المناسبة للمخاطر مما يقلل من التكاليف أو الخسائر المرتبطة بالتعطل غير المتوقع لألعمال 

وسهولة وسرعة التغلب عليها. 

نوضح أدناه أهم المخاطر اإلستراتيجية والتشغيلية التي يتم تحديدها وتوضيح إجراءات درء أخطارها وفقاً لمنظومة إدارة المخاطر:

المخاطر العملياتية والتشغيلية. 1

تتسم األعمال في مجال اإلتصاالت بالعمل في بيئة تنافسية مليئة بالتحديات والتي البد من تجاوزها ألجل السعي بإستمرار للمحافظة على األداء 
التنافسي وهذا ما برز مؤخراً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد والحد من سهولة تمرير اإلمدادات التقنية والتي قد تشكل خطر نظراً 
لزيادة عدد المشتركين واإلستغالل للحدود القصوى للسعات المتاحة لمكونات الشبكة الرئيسية في أوقات الذروة مما قد يسبب تباطؤ وإعاقة 
في سرعة تلبية إحتياجات كافة المشتركين. وقد عملت الشركة على إدارة منظومة متكاملة لدرء تلك المخاطر وفقاً لمنهجية فنية ووفقاً لخطط 

إدارة الطوارئ والتي يتم مراقبتها وتحديثها بإستمرار لتالفي أي إختناقات في مسار اإلتصال.

مخاطر الفجوة التكنولوجية. 2

في ظل التسارع التكنولوجي الالمتناهي في تطوير األجيال المتعاقبة من أنظمة اإلتصاالت وفي ظل الرغبة الحثيثة من قبل منظم اإلتصاالت 
في البالد بإدخال أجيال حديثة من أنظمة اإلتصاالت للسوق اليمنية LTE مما قد يشكل خطر تخلف الشركة عن ركب التطور ومواكبة حاجيات 

العمالء من أحدث تقنيات وخدمات اإلتصال العالمية وبالتالي خطر فقدان الشركة لمزاياها التنافسية في سوق اإلتصاالت اليمنية.

وتقوم الشركة بمتابعة ومراقبة التغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية حول أنظمة اإلتصاالت وتوحيدها ويتم إيالء هذا الجانب األولوية 
 LTE ضمن الخطط اإلستراتيجية للشركة من حيث توفير الموازنات واالعتمادات المتطلبة حيث وقد تم اإلعداد لمشروع اإلنتقال إلى تقنية
وتحديد استراتيجية وخطط اإلنتقال وجميع الخيارات المرتبطة بها وقد بدأت الشركة بتنفيذ هذا المشروع وجاري استكمالها اإلجراءات القانونية 
للحصول على التراخيص من قبل منظم االتصاالت في البالد والبدء بإجراءات تدشين العمل بتقنية LTE وذلك لمواكبة الشركة ألحدث األنظمة 

المطبقة عالمياً في مجال تقنية اإلتصال. 

االستثمار في البنية التحتية. 3

في ظل السعي الدائم للمحافظة على دور الريادة في مجال تقديم خدمات اإلتصاالت كان البد من إعطاء االولوية لتوفير بنية تحتية ضخمة وفقاً 
لألهمية االستراتيجية لمكونات هذه البنية، حيث وقد تنشئ مخاطر في حال االعتماد على أطراف أخرى لتوفير جزء من خدمات البنية التحتية 

والتي قد تنتج عند وجود إشكاليات من أي نوع قد تؤثر على استكمال توفير تلك الخدمات.

وتسعى الشركة بإستمرار إلى تطوير وتحديث البنية التحتية ضمن خططها اإلستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى والعمل على تحديد وتخصيص 
الموارد الالزمة لتنفيذ تلك الخطط وفقاً للجداول الزمنية المقرة آخذة في اإلعتبار األهمية اإلستراتيجية للمشاريع )تراسل، أعمال فنية، أعمال 

مدنية(.

مخاطر التضخم المرتفع  و. 

تواجه القوة الشرائية للعملة الوظيفية )اللاير اليمني( إنخفاض كبيراً من خالل مقارنتها مع معدالت أسعار الصرف بين اللاير اليمني والعمالت 
األجنبية المستقرة في السوق المحلي. وذلك نتيجة الظروف السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية التي تمر بها الجمهورية اليمنية منذ عام 2015م. 
البيئية  الخصائص  العديد من  تأخذ في اإلعتبار  المرتفع حيث  التضخم  بداية ظهور  لتحديد  الهامة  والتقديرات  الشركة بعض األحكام  تمارس 
واإلقتصادية، ونظراً لعدم وجود مؤشر عام للتضخم صادر من جهات رسمية في الدولة ونتيجة إختالف سعر صرف العمالت األجنبية بين 
سعر السوق والبنك المركزي اليمني والذي يتم على أساسه تقييم المعامالت بالعمالت األجنبية، فإن الشركة ترى أنه ال يترتب عليها الدخول 
ضمن نطاق التضخم المرتفع وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )29( خالل عام 2020م والذي يتطلب تعديل النتائج والتوقعات النقدية 
القياس الجارية نهاية فترة التقرير. هذا وتقوم الشركة بإستمرار بدراسة تقديم معلومات تعكس آثار تغيير أسعار الصرف في السوق  بوحدة 
على المقاييس المستخدمة في تحديد نتائج أعمالها ومركزها المالي عند إعداد الموازنات المالية المستقبلية وتعتبر هذه المعلومات مكملة للبيانات 

األساسية وليست جزء منها.
القيمة العادلة 3.35  

تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن به استبدال موجودات أو سداد مطلوبات، وذلك بين أطراف مطلعين ولديهم الرغبة في إجراء هذه المعامالت 
ضمن نطاق األعمال العادية. قد تنشأ إختالفات بين القيمة الدفترية المدرجة على اساس التكلفة التاريخية والتي تم على أساسها إعداد البيانات 

المالية وتقديرات القيمة العادلة.

الموقف الضريبي. 36

الجدول التالي يبين خالصة الموقف الضريبي الخاص بالشركة لألعوام السابقة وهو جزء ال يتجزأ من اإليضاحات المذكورة أدناه:

الموقف الضريبينوع الضريبةالسنة/ السنوات

ضريبة الدخل

الشركة أغسطس 2006م – 14 مايو 2012م الضرائب لصالح  اإلعفاء صدر حكم محكمة  فيما يخص سنوات 
بعدم  الطعن  لجنة  الضرائب ضد قرار  المقدم من مصلحة  الطعن  برفض 
جواز قيام اإلدارة الضريبية بإجراء الربط الضريبي عن ضريبة األرباح 
التجارية والصناعية على الدخول المتحققة للشركة من النشاط الرئيسي عن 

تلك السنوات بمبلغ 37,062,557 ألف لاير يمني.
تسلمت الشركة إخطار بالربط النهائي لضرائب الدخل نموذج رقم )5( من 2007م – 2011 م

اإلدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين.
لجنة 2012م نهائية مع  تسوية  إلى  الوصول  تم  اإلعفاء  بعد  فيما يخص 2012م 

التسوية باإلدارة الضريبية وتسلمت الشركة إخطار بالربط النهائي لضرائب 
المكلفين،  العامة للضرائب على كبار  الدخل نموذج رقم )5( من االدارة 
والمتبقي ربط إضافي بمبلغ 316,766 ألف لاير يمني صدر قرار لجنة 
الطعن وحكم محكمة الضرائب ضد الشركة، وقامت الشركة بتقديم إعتراض 

أمام شعبة اإلستئناف.
تسلمت الشركة إخطار بالربط النهائي لضرائب الدخل نموذج رقم )5( من 2013م – 2015م

االدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين.
تم تقديم اإلقرار في المواعيد القانونية ولم تتلقى الشركة أي اخطارات ربط 2016م – 2019م

إضافية.
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الموقف الضريبينوع الضريبةالسنة/ السنوات
2010م – 2013م

ضريبة المبيعات

لألعوام  المبيعات  على  العامة  الضريبة  تعديل  إخطارات  الشركة  تلقت 
2010م – 2013م بمبلغ 2,263,754 ألف لاير يمني وتم اإلعتراض 

عليه أمام لجنة التسوية بمصلحة الضرائب.
لألعوام 2014م – 2015م المبيعات  على  العامة  الضريبة  تعديل  إخطارات  الشركة  تلقت 

اإلعتراض  وتم  يمني  لاير  ألف   902,501 بمبلغ  2015م   – 2014م 
عليها أمام لجنة التسوية بمصلحة الضرائب.

أي 2016م – 2020م الشركة  تتلقى  ولم  القانوني  الموعد  في  الضريبية  اإلقرارات  تقديم  تم 
إخطارات ربط إضافية.

الشكوك في اإلعتراضات الضريبية 1.36  

ضريبة الدخل  1.1.36

في ظروف معينة، قد ال تستطيع الشركة تحديد المطلوبات الضريبية الحالية أو المستقبلية أو القيم المتوقع تحصيلها على ضريبة الدخل وذلك 
كونها تحت التحقيق أو معترض عليها أمام اللجان الضريبية بمصلحة الضرائب أو تحت مفاوضات مع السلطات الضريبية المتعددة، ولتحديد 
المطلوبات الضريبية أو القيم المتوقع تحصيلها في حال كانت تخضع لظروف غير مؤكدة فإن الشركة تقوم بوضع إعتبارات متشابهة لتحديد 
المحاسبة  لمعيار  المحتملة ووفقاً  المخصصات والمطلوبات والموجودات  الدولي رقم )37(  المحاسبة  لمعيار  المخصص، وذلك وفقاً  مبلغ 

الدولي رقم )12( ضرائب الدخل.

ضريبة المبيعات 2.1.36

• في 	 جاء  لما  كافية  مبررات  لديها  وأن  لصالحها  ستكون  للمبيعات  العامة  الضريبة  على  اإلعتراضات  نتائج  بأن  الشركة  إدارة  تعتقد 
إعتراضها على األمور الواردة في الربط ومن غير المتوقع أن تؤدي النتيجة النهائية لإلعتراض إلى أي إلتزام جوهري.

• تقوم الشركة بسداد ضريبة المبيعات بإقرارات شهرية وحتى تاريخ إصدار البيانات المالية لم تتلقى الشركة أي إخطارات ربط إضافية 	
للفترات الالحقة فيما عدا ما ذكر أعاله.

الموقف الزكوي. 37

• قامت الشركة بسداد الزكاة الواجبة حتى العام 2017م وفقاً لمحاضر تحاسب موقعة مع الجهة ذات العالقة.	

• تم تقديم اإلقرارات الزكوية في مواعيدها القانونية لعامي 2018 و2019م وتم سداد الزكاة المستحقة من واقع اإلقرارات المقدمة.	

• إلى 	 الشركة  توصلت  وقد  2018 و2019م،  لعامي  منها  المقدمة  اإلقرارات  فروقات تخص  تتضمن  الشركة ربوط زكوية  تلقت 
مخالصات نهائية مع الهيئة العامة للزكاة عن تلك السنوات نتج عنها اإلعتراف بفروقات زكوية بمبلغ 2,575,235 ألف لاير يمني 

حيث قامت الشركة بسداد مبلغ الفروقات بالكامل.

الموقف القضائي . 38

تكون الشركة من وقت آلخر طرفاً في إجراءات قانونية مختلفة ومطالبات تنشأ في إطار النشاط اإلعتيادي ألعمالها. ال تعتقد إدارة الشركة 
أن ينتج عن هذه اإلجراءات القانونية والمطالبات سواء كانت بصورة فردية أو مجتمعة، أي أثر سلبي جوهري على وضعها المالي أو نتائج 

عملياتها التشغيلية وترى إدارة الشركة بأن األحكام سوف تكون لصالح الشركة وعليه لم يتم تسجيل أي مخصص حيالها.

األحداث الجارية في الجمهورية اليمنية. 39

نتيجة لألزمة السياسية والوضع اإلقتصادي واألحداث األمنية الجارية في الجمهورية اليمنية فإنه من الصعب على اإلدارة التنبؤ بآثار هذه 
األوضاع على نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة القادمة، كما أن اإلدارة تدرس باستمرار تأثيرات هذه األزمة على المدى القريب على 

الشركة وعمل اإلحتياطات الالزمة لضمان اإلستمرارية.

تأثيرات الوباء فيروس كورونا )كوفيد-19(. 40

إن حدث إنتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في مطلع العام 2020م وتفشيه في عدة مناطق جغرافية حول العالم مسبباً اضطرابات 
لألنشطة اإلقتصادية واألعمال. 

قامت الشركة بتقييم تأثيره على عملياتها التشغيلية الحالية والمستقبلية كما اتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، من ضمنها تفعيل 
العمل عن بعد حرصا على سالمة الموظفين وعائالتهم، والقيام بتفعيل تام للحلول التقنية وتزويدها بإمكانات وتسهيالت أكبر لضمان استمرار 
الخدمات المقدمة للعمالء والوصول لهم في مكان تواجدهم حرصا على سالمتهم، وحتى تاريخ إعداد البيانات المالية  للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2020م، لم تتأثر أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية بشكل جوهري من تبعات استمرار تفشي الفيروس.

إن اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة سيستمرون في مراقبة الوضع وتزويد أصحاب المصالح بالتطورات وفقاً لما تتطلبه األنظمة واللوائح في 
حال حدوث أي تغيرات جوهرية في الظروف الحالية أو إقرار أي تعديالت في البيانات المالية للشركة للفترات الالحقة.

األحداث الالحقة لتقرير مدقق الحسابات المستقل. 41

• أقر مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 أبريل 2021م مقترحاً لعرضه على الجمعية العامة لمساهمي الشركة في 	
إجتماعها الذي سوف يعقد في 28 أبريل 2021م لتوزيع أرباح )35 % من القيمة األسمية للسهم الواحد( بإجمالي مبلغ وقدره 

)15,141,700( ألف لاير يمني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 

إعتماد البيانات المالية . 42

إعتمد مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة في 11 أبريل 2021م هذه البيانات المالية وقرر عرضها على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة 
في إجتماعها المقرر عقده بتاريخ 28 أبريل 2021م للمصادقة عليها.

أرقام المقارنة . 43

تم إعادة تصنيف بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع تصنيف البيانات المالية للسنة الحالية وذلك لعرض أفضل. هذه التصنيفات لم تؤثر على 
صافي األرباح أو حقوق الملكية الصادرة مسبقاً.
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