« ِإنَّ َّٱلذِينَ ءَامَنُو ْا وَعَم ُِلو ْا ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ِإَّنا َل ُنضِيعُ َأجْرَ مَنْ َأحْسَنَ عَمَلً»
صدق اهلل العظيم
اآلية (  ) 30سورة الكهف

مؤشرات تحكي إنجازات ..
التغطية السكانية

99

حصة السهم
في صافي الموجودات

عائد موصى
بتوزيعه للسهم

%

النسبة

1٧٥ 35

نسبة التوسع
يف الشبكة

13

%

%

ريال

2,389.8

ريال

املواقع العاملة
بالطاقة املتجددة

16

%

9.5

مليون مشترك

9.8

نسبة
نمو

نسبة
عائد السهم
بعد الزكاة والضريبة

الحصة السوقية

41+

%

%

مؤشر املعرفة
الدراسات
العليا

8

%

كفاءة
خدمة العمالء

94

%

بكالوريوس

80

%

التعليم
الفني والتقني

7

مؤشر
التعلم

100

مؤشر
التمكين

100

82.1

نسية
هامش الربح قبل الزكاة
والضريبة واإلهالك ()EBITDA

40

%

%

%

%

مؤشر التأهيل

%

إقرار نظام اإلبداع والتميز
إقرار مدونة
السلوك املهني واألخالقي

نسبة
عائد السهم
قبل الزكاة والضريبة

158.6

%

إجمالي اإليراد

190.3

مليار ريال

الجزء األول
تمهيد
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نبذة تعريفية عن الشركة
تم تدشين خدمة يمن موبايل للهاتف النقال كنشاط
إستثماري تابع للمؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية
والالسلكية يف  22سبتمبر 2004م من قبل املؤسسة
العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية ويف  20يوليو
2006م بدأت إجراءات تحويل يمن موبايل للهاتف النقال
إلى شركة مساهمة يمنية عامة بموجب قانون الشركات
التجارية اليمني رقم ( )22لسنة 1997م وتعديالته،
وقراري مجلس الوزراء رقم ( )97و( )287لسنة 2006م.
ويف  10فبراير 2007م تم إشهار يمن موبايل كشركة
مساهمة عامة بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة رقم
( )50لسنة 2007م والذي بموجبه تم منح الترخيص
بتأسيس شركة يمن موبايل للهاتف النقال (شركة
مساهمة يمنية عامة).
قدمت املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية
جميع املوجودات املكونة لرأس مال الشركة كما يف
 31يوليو 2006م ،وأشترى املؤسسون نسبة ( )%17.09من
رأس املال بموجب عقود بيع من قبل املؤسسة العامة
لإلتصاالت السلكية والالسلكية للمؤسسين .واعتبارًا من
 1يناير 2007م أصبحت نسب املساهمين يف الشركة
ىلع النحو التالي:

جدول يوضح عدد ونسبة األسهم لكل فئة
م

فئات املساهمين

عدد األسهم عند التأسيس

النسبة إلى إجمالي عدد األسهم

1

املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

51,370,244

% 59.37

2

الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات

3,896,020

% 4.50

3

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2,810,220

% 3.25

4

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الدفاع

2,740,522

% 3.17

5

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

2,467,898

% 2.85

6

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الداخلية

1,872,980

% 2.16

7

املؤسسة االقتصادية اليمنية

1,000,000

% 1.16

8

الشركات وما يف حكمها

8,625,828

% 9.97

9

املواطنين

7,670,364

% 8.87

10

موظفي االتصاالت

4,069,924

% 4.70

86,524,000

% 100

اإلجمـــــــــــــــــــالي

حـــــــــصص المســــــــــــاهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وتـــــــــــــوزيعهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

59

. 37

04

%

. 50
%

01

03

. 17

%

. 25
02

03

%

03

02

%

. 85
04

05

02

01

. 16

%

%

. 16

06

09

. 97
07

08

المـــؤسســـــــة العـــــامــــــــة

المـــؤسســـــــة العـــــامــــــــة

الهيـــــــــــئة العــــــــــامــــــــــــة

صندوق التقاعد والضمان

لإلتصــاالت السلكيــــة والالسلكــية

للتأميـــــــــــــنات اإلجتماعية

للبريـــــد والتـــــوفيــــــــر البريـــــــــدي

االجتمــاعـــــي بــــــوزارة الداخليـــــة

ومـــــــــــــا فـــــــــــي حكمهــــــــــــــــــــــا

 2,467,898سهـــــــم

 1,872,980سهـــــــم

 51,370,244سهـــــــم

الهيئــــــــــــة العــــامـــــــــــة
للتأميـــــــــــــنات والمعــــــــــــاشــــــات
 3,896,020سهـــــــم

 2,810,220سهـــــــم

صندوق التقاعد والضمان
االجتمــاعـــــي بـــــــوزارة الدفــــــــاع
 2,740,522سهـــــــم

اإلقتصـــاديــــــــــــــــة اليمــنيـــــــــــــــــة
 1,000,000سهـــــــم

. 87

 8,625,828سهـــــــم

04

. 70

%

الشـــــــركـــــــــــــــــــــــات
المـــؤسســـــــة

08

%

09

%

10

موظفــــــــــي اإلتصــــــــــــاالت
المــــواطنــــــــــــــــــين
 7,670,364سهـــــــم

 4,069,924سهـــــــم
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
أ .عصام علي الحملي
الحمـد هلل رب العالميـن والصلاة والسلام على أشـرف
األنبيـاء والمرسـلين سـيدنا محمـد وعلـى آلـه الطيبيـن
الطاهريـن وأصحابـه األخيـار المنتجبيـن...
اإلخـوة واألخـوات األعـزاء /المسـاهمون الكـرام أعضـاء
الجمعيـة العامـة لشـركة يمـن موبايـل
السلام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...وشـهر مبارك وكل
عـام وأنتم بخير.
أصالـة عـن نفسـي ونيابـة عـن زمالئي أعضـاء مجلس
إدارة الشـركة يسـعدني أن أرحـب بكم جميعـاً في االجتماع
الخامـس عشـر للجمعية العامـة العادية ،كمـا يطيب لي أن
أضـع بين أيديكـم التقرير السـنوي عن نتائج أعمال الشـركة
وإنجازاتهـا وبياناتها الماليـة للعام 2021م.
مساهمينا األعزاء:
إسـتمراراً للريـادة التـي حققتهـا شـركة يمـن موبايـل
للهاتـف النقـال منـذ تأسيسـها وإنطالقـاً مـن مسـئوليتنا
تجـاه مسـاهمينا والمجتمـع ،فقد واصلت الشـركة مسـيرة
النجـاح والتميـز مرتكز ًة علـى الجهود المبذولـة من قيادة
الشـركة وادارتهـا التنفيذيـة بكافـة أركانهـا ،فعلـى
الرغـم من التحديـات والصعوبات التي واجهت الشـركة
والناجمـة عن إسـتمرار العدوان الغاشـم والحصار الجائر
علـى بالدنـا وصعوبـة إدخـال التجهيـزات الفنيـة
وتضخم األسـعار وإرتفـاع تكاليف التشـغيل وارتفاع
أسـعار مدخلات اإلنتـاج وانعـدام المشـتقات
النفطيـة وارتفـاع تكاليـف تحويـل النقـد مـن
المحافظـات ،واسـتمرار اإلسـتهداف والقصـف
لمواقـع ومحطـات وابـراج الشـركة مـن قبـل
العـدوان ،باإلضافـة الـى حـدة المنافسـة
والتسـارع التكنولوجي ،إال أن الشركةإسـتطاعت
تجـاوز تلـك الصعوبـات والتحديـات محققـة
نتائـج متميـزة ،فقد شـهد العـام 2021م العديد
مـن االنجـازات والنجاحـات فـي مختلـف مجاالت
وأنشـطة الشـركة ،والتي تحققت نتيجـة االلتزام
بممارسـات الحوكمـة الرشـيدة وتبنـي أسـاليب
التخطيـط االسـتراتيجي والمضـي قدمـاً فـي
تنفيـذ الخطة اإلسـتراتيجية للشـركة 2023 - 2019م
وخطتهـا التنفيذيـة للعـام الثالـث علـى التوالـي،
والعمـل بوتيرة عاليـة لتحقيق األهداف المرسـومة ،ومن
أهـم تلـك اإلنجـازات:
تطويـر منظومة الشـبكة والتجهيزات الفنيـة واإلنتقالإلـى تقنيـة الجيل الرابع كأول مشـغل للجيـل الرابع في

اليمـن :حيـث تم توقيـع إتفاقيـة الترخيص لتقديـم خدمات
االتصـاالت لألجيـال الحديثـة كأول شـركة إتصـاالت تحصـل
علـى الترخيـص ،وتـم تنفيـذ البنيـة التحتية لشـبكة الجيل
الرابـع  4Gفـي عـدة مـدن رئيسـية ،وبحمد اهلل تم تدشـين
الخدمـة بأمانـة العاصمة ومحافظـات صنعـاء وإب والحديدة
كمرحلـة أولـى يليهـا المراحـل التالية فـي بقيـة محافظات
الجمهو رية.
توسـعة وتحديـث تجهيـزات الشـبكة القائمة وإعـادة تأهيلالمواقـع المدمـرة إلعـادة الخدمـة للمناطـق المتضـررة جـراء
قصـف العـدوان ،باإلضافـة إلـى إنشـاء العديـد مـن المواقـع
والمحطـات الجديـدة لنشـر وتوسـيع التغطيـة لمواكبـة
اإلقبـال الكبيـر علـى خدمـات الشـركة وإسـتيعاب المزيد من
المشـتركين.
تحسـين جـودة الخدمـات المقدمـة للزبائـن واإلسـتمرار فـيتقديـم خدمـات وعروض تسـويقية جديـدة ومتنوعة تلبي
حاجاتهـم وتطلعاتهـم وبالتالـي زيـادة الحصـة السـوقية
للشـركة وتعزيـز مكانتهـا وقدرتهـا التنافسـية فـي السـوق.
تطويـر البنـاء التنظيمـي والمؤسسـي للشـركة مـن خلالتنفيـذ مشـروع تحديـث وتطويـر الشـركة عبـر شـركة
إستشـارية عالميـة متخصصـة فـي هـذا المجال ،وإسـتكمال
تحديـثالسياسـاتواللوائـحواألنظمـةوأتمتـةأعمـالالشـركة.
االهتمـام الخـاص بتنميـة قـدرات ومهـارات الموارد البشـريةمن خلال التدريـب والتأهيـل ،وتشـجيع وتحفيـز الموظفين
علـى اإلبـداع واإلبتـكار وتبنـي األفـكار والحلـول البنـاءة
وتطبيقهـا وتطويرها لرفـع مسـتوى األداء واإلنتاجية بكفاءة
وفاعليـة وتحقيـق معـدالت أداء متميـزة.
اإلخوة واألخوات  ..المساهمون جميعاً
لقـد أثمـرت تلك الجهـود في زيادة عدد المشـتركين بشـكل
يبعـث علـى الفخـر واإلعتـزاز ،حيـث وصل عـدد المشـتركين في
نهايـة العـام 2021م إلـى ما يقـارب  9.5مليون مشـترك .
المؤشرات المالية
كمـا بلغـت إيرادات الشـركة خالل العـام 2021م أكثـر من 190
مليـار ريـال وبمعـدل نمـو  % 16.12عـن العـام السـابق .كمـا بلـغ
صافـي األربـاح بعد خصـم الزكاة وضريبـة الدخل إلـى أكثر من 35
مليـار ريـال وبمعدل نمـو  % 28.74عـن العام السـابق ،وحرصاً من
مجلـس االدارة علـى ضـرورة تحقيـق توقعـات المسـاهمين فقد
أوصـى بتوزيـع أربـاح علـى المسـاهمين بنسـبة  % 35مـن قيمة
السـهم األسـمية كأعلـى نسـبة أربـاح موزعة فـي اليمن.
المسؤولية االجتماعية
وفـي مجـال المسـئولية االجتماعيـة فقـد أولـت الشـركة
إهتمامـاً خاصـاً كونهـا جـزء مـن المجتمـع وملتزمـة نحـوه  ،حيث
واصلـت الشـركة خلال العـام 2021م المشـاركة فـي العديـد مـن
المبـادرات والمشـروعات التـي تهـدف إلـى دعـم القطاعـات
األكثـر احتياجـاً فـي المجتمـع  ،والتعـاون المثمـر مـع العديد من
المؤسسـات المجتمعية من أجل إثراء أنشـطة الشـركة في خدمة

المجتمـع  ،حيـث تـم تنفيذ العديـد من المشـروعات الهادفة الى
تنميـة وتطويـر المجتمع اليمنـي من خالل المسـاهمة في دعم
البرامـج التنمويـة فـي مختلـف محافظـات الجمهوريـة ،شـملت
الجوانـب التعليميـة والصحيـة والرياضية والثقافيـة واالجتماعية
وبرامـج اإلغاثة اإلنسـانية.
النظرة المستقبلية لعام 2022م:
مساهمينا الكرام ...الحاضرون جميعاً
سـتواصل شـركة يمـن موبايـل خلال عـام 2022م تركيـز
كافـة جهودهـا نحـو تنفيـذ توجهاتهـا االسـتراتيجية ،والعمـل
نحـو تقديـم المزيـد مـن الخدمـات والمنتجـات الرقميـة المبتكرة
باالضافـة لتنفيـذ المزيد من المشـاريع االسـتراتيجية في شـبكة
الجيـل الرابـع وكذلـك عقـد الشـراكات مـع الجهـات المماثلـة
لتحقيـق التكامـل فـي نمـاذج األعمـال ،وستسـتمر الشـركة فـي
دراسـة عدد مـن المبـادرات والخدمـات النوعية وبمـا يمكنها من
تعزيـز مكانتهـا وقوتها التنافسـية وتحسـين الخدمـات والعروض
الحالية،
كما سـتركز الشـركة جهودها على وضع احتياجات المجتمع
للخدمـات الرقميـة علـى قمـة أولوياتهـا وخططهـا  ،وفـي ظـل
جهـود الشـركة لمواجهـة متطلبـات المشـتركين فسـوف تواصل
الشـركة تركيزهـا علـى تعزيـز كفـاءة خدمـات الشـركة فـي
المسـتقبل القريـب بمـا يعـزز مـن مكانتهـا الرائـدة كأول مشـغل
لخدمـات الجيـل الرابـع فـي اليمن.
وفي الختام:
أشـكر حضوركـم الكريـم ،وثقتكـم الغالية التي نعتـز ونفتخر
بهـا ،ونحـن على ثقـة بأننا من خلال دعمكم سـنواصل تحقيق
أعلـى معـدالت األداء وتحقيـق قيمـة مسـتدامة طويلـة األجـل
خلال الفتـرة القادمة.
وأتقـدم بجزيل الشـكر والتقديـر لمعالي األخ /وزيـر االتصاالت
وتقنيـة المعلومـات المهنـدس مسـفر عبـداهلل النميـر علـى
جهـوده المبذولـة معنـا ودعمـه وتشـجيعه لنـا وتذليـل كافـة
الصعـاب التـي اعترضـت طريقنـا.
كمـا أوجه الشـكر والتقديـر لمجلـس االدارة واالدارة التنفيذية
وجميـع العامليـن بالشـركة الذيـن كان لهـم الـدور األبـرز فـي
تحقيـق تلـك النتائـج المتميـزة متمنييـن لهـم مزيداً مـن التقدم
والنجـاح ،وتحقيـق المزيد مـن التميز والريادة فـي تقديم خدمات
الهاتـف واإلنترنـت النقـال فـي سـوق االتصـاالت اليمنية.
وفقنـا اهلل جميعـًا لمـا فيـه خدمـة شـركتنا الرائـدة ووطننا
الغالـي وشـعبنا العزيز.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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يسـعدني أن أجـدد اللقـاء بكـم ،والترحيـب بكـم بمناسـبة
انعقـاد الجمعيـة العامـة الخامـس عشـر للشـركة شـاكراً لكـم
دعمكـم المتواصـل الـذي يعـد المحفـز األول لشـركتكم يمـن
موبايـل لمتابعـة التطور والتقـدم في أداء عملهـا ،وكما اعتدنا
أن نلتقـي سـوياً مـن خلال هـذا التقريـر السـنوي لنقيـم أداء
العـام المنصـرم ونسـلط الضـوء علـى أهـم االنجـازات التـي
حققتهـا الشـركة فـي العـام 2021م ،التـي ما كانـت لتكون لوال
ثقتكـم الغاليـة ودعمكـم المسـتمر الذي شـكل عصـب عطائنا
واسـتمراريتنا.
بالرغـم مـن التحديـات الكبيـرة والمخاطـر العاليـة التـي عملت
فيهـا الشـركة خلال العـام 2021م إال انـه كان عامـاً اسـتثنائياً
بإمتيـاز حققـت فيـه الشـركة العديـد مـن اإلنجازات مـن خالل
تنفيـذ اسـتراتيجيات وخطـط منسـجمة مـع التحديـات التـي
تواجههـا والظـروف اإلسـتثنائية التـي تمـر بهـا بالدنـا حيـث
كانـت التحديـات التـي واجهناهـا حافـزا كبيـراً لبـذل المزيـد
مـن الجهـود وتوجيـه كافـة المـوارد الماليـة والقـدرات الفنيـة
والطاقـات البشـرية نحـو مزيـد من النجـاح من خالل التنسـيق
بيـن جهـود قيـادة الشـركة ممثلـة بمجلـس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيـة وإخلاص وتفانـي العامليـن فـي الشـركة فـي
مختلـف القطاعـات.
فقـد اسـتطاعت الشـركة بفضـل اهلل التغلـب علـى التحديـات
التـي واجهتهـا واسـتغالل كافـة الفـرص التـي توفـرت أمامها
لتطويـر بنيتهـا التحتيـة فـي الجانـب الفنـي بالتزامـن مـع
تحديـث وتطويـر سياسـاتها وانظمتهـا اإلدارية واسـتراتيجيتها
الفنيـة والتجاريـة وخططهـا المالية ليصبح العـام 2021م بداية
إلحـداث التغيير فـي مختلف المجـاالت وانتقلت الشـركة بذلك
إلـى عهـد جديـد يتواكـب مـع مسـيرة التطـور فـي المجـال
التقنـي والتحديـث فـي المجال التنظيمـي وتوجيـه إمكاناتها

واسـتثمار مواردها في مشـاريع اسـتراتيجية لتقديـم الخدمات
بجـودة أعلـى لسـنوات قادمـة بمـا يتوافـق مـع رؤية الشـركة
ويحقـق اهدافهـا االسـتراتيجية ويعزز مـن مكانتها التنافسـية
فـي السـوق ويضمن اسـتمراريتها فـي تقديم خدمـات متميزة
تلبـي احتياجـات الزبائن وتطلعاتهم وتحافظ على اسـتثمارات
وحقوق المسـاهمين.
فقـد عملـت اإلدارة التنفيذية خلال العـام 2021م على توحيد
وتوجيـه جهـود العامليـن نحـو تحقيـق أهدافهـا المرسـومة
والتـي نتـج عنهـا تحقيـق العديد مـن اإلنجـازات التـي أهمها
االعـداد والتجهيـز للبنيـة التحتيـة لشـبكة الجيـل الرابع LET
فـي عـدة مـدن يمنيـة وعمـل توسـعات مناسـبة للشـبكة
القائمـة وتوفيـر التجهيـزات واألنظمـة المطلوبـة لتنفيـذ
األعمـال  ،وتدشـين المرحلـة األولـى مـن خدمـات الجيـل الرابع
 4Gمطلع شـهر يناير 2022م بحضور رسـمي وسياسـي كبيرين
وجـاري العمـل في التوسـع التدريجـي في بقيـة المحافظات ،
كل ذلـك عـزز مـن مكانة الشـركة وريادتها في سـوق االتصاالت
ا ليمنية .
كمـا ترافـق مـع ذلك تحديـث اسـتراتيجياتها وخططهـا المالية
وتحديـث وتطويـر هيكلهـا التنظيمـي لتحقيـق االنسـجام
والتكامليـة بيـن التقنيـة والتنظيـم بمـا يضمن تطوير الشـركة
فـي كافة المجـاالت ،كما ان الشـركة عملت خلال العام 2021م
علـى التوسـع في شـبكة الجيل الثالـث بما يتناسـب مع حجم
قاعـدة عمالئهـا وحجـم الطلـب علـى خدماتهـا وبمـا يضمـن
تقديـم خدمات ذات جـودة تلبي احتياجـات وتطلعات العمالء.
باإلضافـة الـى مـا سـبق فقـد عملـت الشـركة علـى تحسـين
طـرق ووسـائل تقديـم خدماتهـا مـن خلال سياسـات بيـع
وانتشـار أكثـر فاعليـة وتحسـين كفـاءة التطبيقـات البيعيـة
ممـا جعـل الحصول علـى خدمات الشـركة أكثر سـهولة وأقرب
للعملاء .

ان النتائـج التـي حققتها الشـركة خالل العـام 2021م
فاقـت المخطـط المعـد لها سـلفاً فقد حققـت زيادة
فـي اجمالـي اإليـراد بنسـبة ( )% 16.12عـن العـام
السـابق ،ونسـبة زيـادة في عدد المشـتركين بنسـبة
( )% 9.8حيـث بلـغ عددهـم حتى نهايـة العام 2021م
( )9,472,431مليـون مشـترك بفضـل اهلل مـن خلال
خدماتهـا وعروضهـا المتنوعـة والمتميـزة محققـة
بذلـك أكبـر حصة سـوقية خلال الفتـرة السـابقة.
كمـا حققـت الشـركة كفـاءة فـي اسـتخدام مواردهـا
الماليـة وترشـيد نفقاتهـا بوفـر يقـدر بنسـبة ()% 2
عـن المخطط ونجحت الشـركة بزيادة عـدد مواقعها
العاملـة بنسـبة تتجـاوز ( )% 11وانشـاء مواقع جديدة
بنسـبة تتجـاوز (.)% 13
فـي الختـام ،اصالـة عـن نفسـي ونيابـة عـن جميـع
العامليـن فـي الشـركة أتقـدم بخالـص التهانـي
للمسـاهمين علـى النجـاح الـذي حققتـه الشـركة
خلال العـام وخالص الشـكر والعرفان لرئيـس وأعضاء
مجلـس اإلدارة علـى ثقتهـم ودعمهـم لنـا خلال
العـام ونؤكـد للجميع أن الشـركة تسـير بخطى ثابتة
لتعزيـز ريادتها في سـوق االتصـاالت وتطوير خدماتها
وتعمـل علـى التحسـين المسـتمر فـي عملياتهـا
ونعدكـم بأنـه خلال األعـوام القادمـة سـنقوم
ببـذل جهـود كبيـرة لتحقيـق المزيـد مـن المكاسـب
والنجاحـات ومزيداً مـن اإلنجازات الكبيرة التي سـتنال
ثقـة الملاك وتحقـق األهـداف المرسـومة مـن قبـل
مجلـس اإلدارة وتلبـي تطلعـات واحتياجـات العملاء.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

كلمة

املدير التنفيذي
م .عامر محمد هزاع
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تعتبـر الحوكمـة مـن أهـم املتطلبـات والضروريـات لجميـع
الشـركات يف عاملنـا املعاصـر ،وقـد تنامى اإلهتمـام بحوكمة
الشـركات حتـى غـدت الحوكمـة مـن األساسـيات التـي الغنى
عنهـا للشـركات املسـاهمة ،لذلك حرصت شـركة يمـن موبايل
ىلع أن تكـون مـن الشـركات الرائـدة يف اليمـن يف تبنـي
معاييـر وتدابيـر فعالة يف مجـال الحوكمة ،حيث تقـوم بإدارة
جميـع عملياتهـا املختلفـة بمنظومة متكاملة من السياسـات
واإلجـراءات واللوائـح التـي تهـدف إلـى تحقيـق الشـفافية
وإنجـاز الشـركة ألعمالها بوتيرة أسـرع بما يتماشـى مـع التطور
السـريع والهائـل الـذي يشـهده قطـاع اإلتصاالت.
وحرصـا مـن مجلـس اإلدارة ىلع التأكـد مـن فعاليـة حوكمـة
الشـركة والتأكـد مـن كفـاءة األداء يف عملية صنع القـرار فقد
قـام بتكليـف بيـت خبـرة (كطـرف مسـتقل ) وهـو املعهـد
اليمنـي للمديريـن  YIODالشـريك الرئيـس ملؤسسـة التمويل
الدوليـى  IFCيف مجـال الحوكمـة يف الجمهوريـة اليمنيـة
للمشـاركة يف عمليـة التقييـم الذاتـي للمجلـس (مـن خلال
ً
إضافـة إلـى تشـخيص شـامل
لجنـة الترشـيحات والحوكمـة )
ملمارسـات الحوكمـة يف الشـركة بإسـتخدام أداة التشـخيص
املعتمـدة مـن مؤسسـة التمويـل الدوليـة .IFC
وهـذا هـو العـام الثانـي الـذي يقـوم فيـه املعهـد اليمنـي
للمديريـن  YIODبتقييـم ممارسـة الحوكمـة يف الشـركة
حيـث سـبق وأن قـام املعهـد يف العـام املاضـي بعمـل
التقييـم وعمـل خارطـة طريـق لتطوير ممارسـة الحوكمة يف
كافـة املسـتويات ،وخلال هـذا العـام تـم تنفيـذ التشـخيص
بشـكل أعمـق ملعرفـة ماتـم عملـه وممارسـته مـن مبـادئ
ومفاهيـم الحوكمـة وأثرهـا ىلع مسـتوى الشـركة .
وإنطالقـا من تلـك القناعة بأهميـة الحوكمة فقـد بدأ مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة بقيـادة تطويـر ممارسـات الحوكمـة
وتـم إنجـاز العديـد مـن األ عمـال يف هذا املجـال مـن أبرزها :
1.اإلعـداد والتدشـين ملدونـة قواعـد السـلوك املهنـي
واألخالقـي لشـركة يمـن موبايـل.

إع�داد خط�ة التعاق�ب الوظيف�ي يف الش�رك ة �SUCCES
. SION PLAN
2.إعـداد (الحقيبة اإلداريـة املتكاملة ) لعضـو مجلس اإلدارة
الجديـد لتعريف األعضاء الجدد بالشـركة.
3.مراجعة سياسـة الترشـح لعضويـة مجلـس اإلدارة واللجان
املنبثقـة عنه.
4.الرفـع بخطـة تدريبية شـاملة للمجلس واللجـان املنبثقة
عنه .
5.إعداد خطة املخاطر
6.إعداد دليل سياسات املوارد البشرية يف الشركة.
7.إعـداد الالئحـة التفصيليـة لتصنيـف املخالفـات والجرائم
املعلوماتية
8.مراجعة الئحة العقوبات والجزاءات .
كمـا خصـص املجلـس مـع اإلدارة التنفيذيـة الوقـت الـكايف
إلعـداد إسـتراتيجية الشـركة 2026 - 2022م بمـا يتـواءم مـع
تطلعـات املسـاهمين وأصحـاب املصلحـة  ،وعقـد عـدة ورش
لتطويـر اإلطار اإلسـتراتيجي للشـركة بمـا يتواءم مـع التغيرات
التـي يشـهدها قطـاع اإلتصـاالت .
ً
إضافـة إلـى ذلـك فقـد قـام املجلـس بمراجعـة العديـد مـن
السياسـات املاليـة وسياسـات املـوارد البشـرية والسياسـات
العامـة املعمـول بهـا يف الشـركة للتأكـد مـن سلامة إطـار
الحوكمـة بشـأن إدارة األصـول واإلسـتثمارات التابعـة للشـركة،
ومتابعـة أداء اإلدارة التنفيذيـة وتقييمهـا ،كمـا يعمـل ىلع
تحسـين نظـام الرقابـة الداخليـة وخطـة املخاطـر للتأكـد من
سلامة حوكمـة العمليـات املاليـة واإلداريـة يف الشـركة بمـا
يضمـن تحقيق أهداف الشـركة ومصالح املسـتثمرين واألطراف
ذات العالقـة.
وتأكيـدًا ىلع إلتـزام الشـركة بنشـر وتطبيق مبـادئ ومفاهيم
الحوكمـة فقـد حرصـت ىلع تضميـن تقريـر حوكمة الشـركة
ضمـن تقريرهـا السـنوي للجمعيـة العموميـة ليعطـي نظـرة
شـاملة للمسـاهمين عـن الحوكمـة يف الشـركة.
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ً
أوال:
استراتيجية الشركة
إيمانًا من قيادة الشركة بأهمية اإلعداد املنهجي للمستقبل فقد
رأت ضرورة تبني التخطيط اإلستراتيجي من أجل توجيه كافة موارد
وإمكانات الشركة نحو أهداف استراتيجية واضحة ومحددة لضمان
التوظيف األمثل للموارد  ..وتحقيق الكفاءة والفاعلية يف أدائها ،
ومن هذا املنطلق قامت قيادة الشركة وبمشاركة كافة املستويات
اإلدارية املختلفة بإعداد الخطة االستراتيجية للشركة ..
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الريادة يف تقديم خدمات الهاتف النقال يف سوق اإلتصاالت اليمنية.

رسالتنا ..
تقديم خدمات الهاتف واإلنترنت النقال يف جميع مناطق الجمهورية اليمنية
بجودة عالية وسعر مناسب من خالل كادر مؤهل ومتميز بأحدث التكنولوجيا بما
يحقق رضا زبائننا و ُيلبي تطلعات مساهمينا واملجتمع .

قيمنا الجوهرية ..

 اإلهتمام بالزبائن : اإلبتكار واإلبداع :زبائننا أساس وجودنا ،وهم محور إهتمامنا ،نعمل ىلع ترسيخ مبدأ التفكير اإلبداعي بين
نسعى لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم وبما يفوق املوظفين ،من خالل تبني ودعم األفكار واملبادرات
توقعاتهم ،ويحقق أىلع درجات الرضا لديهم .
اإلبداعية  ،وتحفيزهم إلطالق مواهبهم يف ابتكار
أساليب جديدة تسهم يف التحسين والتطوير
 الشفافية واملصداقية :نلتزم بشفافية ووضوح اإلجراءات املتبعة يف املستمر.
أعمالنا ونحرص ىلع الصدق واألمانة يف تعامالتنا  -التمكين واملشاركة :
مع زبائننا وكافة األطراف ذوي العالقة  ،بما يعزز موظفونا هم رأسمالنا وأساس نجاحنا وتفوقنا،
الثقة املتبادلة.
نحرص ىلع مشاركتهم يف صناعة القرارات
ووضع أهداف الشركة ،ونسعى إلى تحقيق
 املوثوقية واألمان :ضمانًا لجودة خدماتنا وتقديمها بشكل متميز ،اإلستقرار واألمان الوظيفي لهم ،ورفع كفائتهم
نلتزم بتطوير عملياتنا من خالل اتباع أساليب لنتكامل معًا يف تحقيق رؤية وأهداف الشركة
عمل فنية وإدارية حديثة وكفؤة تتوافق مع أرقى بكفاءة وفاعلية.
املعايير العاملية ،وتضمن ملشتركينا خصوصية  -العمل بروح الفريق الواحد :
السرية واألمان ،وتوفر لهم الثقة يف استخدام نعمل ىلع بث روح اإلخاء والتعاون ،وترسيخ
خدماتنا.
مبدأ العمل الجماعي ،والتناغم واإلنسجام التام
والتنسيق الفعال بين املوظفين ومختلف
األنشطة لتحقيق النجاح والتفوق.

األهداف االستراتيجية
1.الريادة يف تقديم خدمات الجيل الرابع وتطوير مجال
العمليات والرقمنة بما يلبي احتياجات الزبائن وبما
يتواكب مع أحدث التكنولوجيا.
2.زيادة إيرادات الشركة ورفع معدل نمو األرباح.
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ثانيًا :مجلس اإلدارة

ب .اجتماعات مجلس اإلدارة :

أ .تكوين مجلس اإلدارة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوًا ويكون التمثيل يف مجلس اإلدارة ىلع النحو التالي:
 .1املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية ممثلة بخمسة أعضاء ،منهم رئيس املجلس.
 .2عضو يمثل املوظفين ويتم انتخابه من قبل املوظفين املساهمين.
 .3ثالثة أعضاء يمثلون الهيئات واملؤسسات والصناديق االئتمانية يتم ترشيحهم من قبل تلك الجهات.
 .4عضو يمثل املواطنين املكتتبين يتم إنتخابه من قبل أعضاء الجمعية العامة من املساهمين املواطنين.
 .5عضو يمثل املكتتبين من الشركات الخاصة وما يف حكمها يتم إنتخابه من قبل أعضاء الجمعية العامة من الشركات املساهمة.

عقد مجلس اإلدارة خالل العام 2021م ( )10اجتماعات عادية ،ناقش خاللها ( )62موضوعًا وصدر عن تلك االجتماعات العديد من القرارات
لإلدارة التنفيذية والتي بلغت ( )242قرارًا ،هدفت يف مجملها إلى تعزيز مكانة وقدرة الشركة ىلع املنافسة ومواجهة املتغيرات
االقتصادية والسياسية والتقنية وتحسين البيئة التنافسية للشركة ورسم مالمح ملستقبل أكثر تميزًا للشركة يف ظل الظروف الصعبة
وغير اإلعتيادية التي تواجه البالد ،وتفاصيل إجتماعات املجلس للعام 2021م ىلع النحو التالي :
البيان

عدد االجتماعات

عدد املواضيع

عدد القرارات

العام 2021م

10

62

242

جاري التنفيذ

املنفذ
العدد

النسبة

العدد

النسبة

197

%81.40

45

%18.60

مجلس اإلدارة يف الدورة االنتخابية الخامسة ()2021 – 2019م

3

أ /وفاء عبد القادر محمد

عضو املجلس

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10

0

4

م /طه أحمد محمد الرداعي

عضو املجلس

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10

0

5

أ /علي هبة علي مكي

عضو املجلس

√

√

√

√

√

√

√

√

غ

√

9

6

أ /إبراهيم محمد الكبسي

عضو املجلس

√

√

√

√

√

7

أ /احمد علي الزبدي

عضو املجلس

االجتماع األول
03/02/2021

2

م /أمين محمد الحرثي

نائب رئيس املجلس

√

غ

√

غ

√

√

√

√

√

√

8

2

االجتماع الثاني
16/02/2021

١١

أ /عبدالكريم محمد البروي

عضو مجلس اإلدارة

املساهمين من (موظفي االتصاالت )

1

أ /عصام علي الحملي

رئيس املجلس

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10

0

م

اإلسم

املنصب

االجتماع الثالث
14/03/2021

١٠

م /عمار عبدالوهاب الدرة

عضو مجلس اإلدارة

املساهمين من ( املواطنين األفراد )

االجتماع الرابع
11/04/2021

٩

أ /ماجد عبدالواسع هائل

عضو مجلس اإلدارة

الشركات وما يف حكمها

االجتماع الخامس
23/06/2021

٨

أ /إبراهيم أحمد الحيفي

عضو مجلس اإلدارة

الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

االجتماع السادس
31/08/2021

٧

د /نشوان عبدالعزيز البغدادي

عضو مجلس اإلدارة

صندوقي التقاعد والضمان االجتماعي بوزارتي الدفاع والداخلية

االجتماع السابع
30/10/2021

٦

أ /أحمد علي الزبدي

عضو مجلس اإلدارة

صندوق التوفير البريدي و املؤسسة االقتصادية اليمنية

اجتماعات مجلس اإلدارة للعام 2021م

االجتماع الثامن
31/10/2021

٥

أ /علي هبه مكي

عضو مجلس اإلدارة

املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

االجتماع التاسع
14/11/2021

٤

م /طه أحمد الرداعي

عضو مجلس اإلدارة

املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

ج .سجل حضور مجلس اإلدارة:

االجتماع العاشر
25/12/2021

٣

أ /وفاء عبدالقادر محمد

عضو مجلس اإلدارة

املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

واملشاركة عن بعد

٢

م /أمين محمد الحرثي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

اجمالي الحضور

١

أ /عصام علي الحملي

رئيس مجلس اإلدارة

املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

اجمالي الغياب

م

االسم

الصفة

الجهة (الفئة التي يمثلها يف مجلس االدارة)

1

5

0

√

√

√

√

√

5

0

8

د /نشوان عبدالعزيز البغدادي

عضو املجلس

√

√

√

√

√

√

غ

غ

√

√

8

2

9

أ /إبراهيم أحمد الحيفي

عضو املجلس

√

غ

√

√

√

√

√

√

غ

√

8

2

10

أ /ماجد عبدالواسع هائل

عضو املجلس

√

√

√

غ

غ

√

مشارك

غ

مشارك

مشارك

7

3

11

أ /عبدالكريم محمد البروي

عضو املجلس

غ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

12

م /عمار عبدالوهاب الدرة

عضو املجلس

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10

1
0
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ثالثًا :اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة

 -3لجنة التدقيق واملخاطر:
تتكون لجنة التدقيق واملخاطر من سبعة أعضاء ،خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة وعضوين من اإلدارة التنفيذية وهم ىلع النحو التالي:

أ .تكوين اللجان املنبثقة عن املجلس:
تم تشكيل اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة وفقًا لدليل حوكمة الشركة ،ملساعدة املجلس يف أداء مهامه يف مجاالت متخصصة بما
يحقق الكفاءة والفاعلية يف األداء ،وكانت اللجان املشكلة للدورة االنتخابية الحالية ىلع النحو التالي:
 -1لجنة التخطيط واإلستثمار:
تتكون لجنة التخطيط واإلستثمار من سبعة أعضاء ،أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة وثالثة أعضاء من اإلدارة التنفيذية وهم ىلع النحو
التالي:
املؤهالت العلمية

الخبرات
العملية

الوظيفة الحالية

تصنيف
العضوية

خبرة مالية
وإدارية

نائب مدير عام املؤسسة العامة
لالتصاالت  -رئيس القطاع اإلداري

مجلس إدارة

خبرة فنية
وإدارية

مدير مشروع إعادة هيكلة
املؤسسة العامة لالتصاالت

مجلس إدارة

خبرة قانونية

مستشار وزير الداخلية

مجلس إدارة

أعمال حرة

مجلس إدارة
إدارة تنفيذية

م

االســــم

الصفة

1

أ /عصام علي الحملي

رئيسًا

 ماجستير إدارة عامة -بكالوريوس تجارة واقتصاد

2

م /أمين محمد الحرثي

عضوًا

 ماجستير إدارة عامة بكالوريوس هندسة اتصاالتوإلكترونيات

3

د /نشوان عبدالعزيز البغدادي

عضوًا

دكتوراه يف القانون الدولي

4

م /عمار عبدالوهاب الدرة

عضوًا

ماجستير إدارة مشاريع

خبرة فنية

5

م /عامر محمد هزاع

عضوًا

بكالوريوس إتصاالت

خبرة فنية
وإدارية

املدير التنفيذي  -شركة يمن
موبايل

6

أ /عبداهلل علي الصرابي

عضوًا

بكالوريوس محاسبة

خبرة مالية
وإدارية

مدير إدارة االستثمار واملخاطر –
شركة يمن موبايل.

إدارة تنفيذية

7

أ /عادل علي املحيا

عضوًا

بكالوريوس إدارة أعمال

خبرة تجارية

خبير التدقيق التجاري

إدارة تنفيذية

 -2لجنة الترشيحات والحوكمة:
تتكون لجنة الترشيحات والحوكمة من سبعة أعضاء ،خمسة اعضاء من مجلس اإلدارة وعضوين من اإلدارة التنفيذية وذلك ىلع النحو
التالي:
م

االســــم

الصفة

املؤهالت العلمية

الخبرات العملية

الوظيفة الحالية

تصنيف
العضوية

1

م /أمين محمد الحرثي

رئيسًا

ماجستير إدارة عامة-
بكالوريوس هندسة
اتصاالت والكترونيات

خبرة فنية وإدارية

مدير مشروع إعادة هيكلة املؤسسة
العامة لالتصاالت

مجلس إدارة

2

أ  /ماجد عبدالواسع هائل

عضوًا

بكالوريوس إدارة اعمال

خبرة إدارية

نائب مدير عام شركة املتحدة
للتأمين

مجلس إدارة

3

أ /أحمد علي الزبدي

عضوًا

بكالوريوس محاسبة

خبرة مالية وإدارية

مدير عام الرقابة والتفتيش – الهيئة
العامة للبريد

مجلس إدارة

4

م /طه أحمد الرداعي

عضوًا

ماجستير علوم كمبيوتر

خبرة فنية

مدير عام تشغيل الشبكة واالنترنت –
املؤسسة العامة لالتصاالت

مجلس إدارة

5

أ  /وفاء عبد القادر محمد

عضوًا

ماجستير هندسة
كهربائية

خبرة إدارية وفنية

مدير عام مدينة الشهيد الصماد
الرقمية – املؤسسة العامة لالتصاالت

مجلس إدارة

6

أ /صادق حسن الشريف

عضوًا

بكالوريوس محاسبة

خبرة مالية وإدارية

مدير إدارة التدقيق الداخلي – شركة
يمن موبايل.

إدارة تنفيذية

7

أ/عبدالكريم الشامي

عضوًا

بكالوريوس إدارة-
محاسبة

خبرة إدارية

خبير التدقيق اإلداري  -يمن موبايل

إدارة تنفيذية

م

االســــم

الصفة

املؤهالت العلمية

الخبرات العملية

الوظيفة الحالية

تصنيف
العضوية

1

أ /إبراهيم أحمد الحيفي

رئيسًا

بكالوريوس محاسبة

خبرة مالية وإدارية

رئيس الهيئة العامة للتأمينات
واملعاشات.

مجلس إدارة

2

أ /أحمد علي الزبدي

عضوًا

بكالوريوس محاسبة

خبرة مالية وإدارية

مدير عام الرقابة والتفتيش – الهيئة
العامة للبريد

مجلس إدارة

مدير عام مكتب مدير عام املؤسسة
العامة لالتصاالت.

مجلس إدارة

خبرة مالية وإدارية

مدير عام فرع االتصاالت بمحافظة
الحديدة-املؤسسة العامة
لالتصاالت.

مجلس إدارة

5

م /طه أحمد الرداعي

عضوًا

ماجستير علوم
كمبيوتر

خبرة فنية

مدير عام تشغيل الشبكة واالنترنت
– املؤسسة العامة لالتصاالت

مجلس إدارة

6

أ /عبداهلل علي الصرابي

عضوًا

بكالوريوس محاسبة

خبرة مالية وإدارية

مدير إدارة االستثمار واملخاطر –
شركة يمن موبايل.

إدارة تنفيذية

3
4

7

أ /عبدالكريم محمد البروي
أ /علي هبة مكي

أ /صادق حسن الشريف

عضوًا
عضوًا

عضوًا

ماجستير محاسبة
بكالوريوس محاسبة

بكالوريوس محاسبة

خبرة مالية وإدارية

خبرة مالية وإدارية

مدير إدارة التدقيق الداخلي – شركة
إدارة تنفيذية
يمن موبايل.

ب .اجتماعات اللجان املنبثقة عن املجلس :
عقدت اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة العديد من االجتماعات ،وفيها تم مناقشة العديد من املواضيع وصدرت عنها العديد من
القرارات والتوصيات وكانت تفاصيلها ىلع النحو التالي:
القرارات املنفذة
اسم اللجنة

عدد االجتماعات

عدد القرارات

القرارات الجاري تنفيذها

عدد

النسبة

عدد

النسبة

لجنة التخطيط واإلستثمار

16

114

106

% 92.98

8

% 7.02

لجنة الترشيحات والحوكمة

21

96

89

% 92.71

7

% 7.29

لجنة التدقيق واملخاطر

16

89

80

% 89.89

9

% 10.11

اإلجمالي العام

53

299

275

% 91.97

24

% 8.03
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 -٣لجنة التدقيق واملخاطر:
عقدت لجنة التدقيق واملخاطر خالل العام 2021م ( )16اجتماعًا وكان سجل الحضور ألعضاء اللجنة كما يلي:

ج .سجل حضور األعضاء :
 -1لجنة التخطيط واالستثمار:

اجتماعات اللجنة خالل العام 2021م

الصفة
رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا

1
05/01/2021

2
11/01/2021

3
20/01/2021

4
24/01/2021

5
26/01/2021

6
03/03/2021

7
30/03/2021

8
31/05/2021

9
21/06/2021

10
29/08/2021

11
18/09/2021

12
02/10/2021

13
03/11/2021

14
20/11/2021

15
13/12/2021

16
20/12/2021

الحضور

الغياب

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا

05/01/2021

24/01/2021

07/02/2021

23/02/2021

21/03/2021

10/04/2021

25/04/2021

الصفة

1

2

3

4

5

6

7

8
04/05/2021

االجمالي

الصفة
رئيسًا
عضوًا

14

7

أ /إبراهيم محمد الكبسي

عضوًا

غ

√

√

√

√

√

√

√

√

٨

١

أ /أحمد علي الزبدي*

عضوًا

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

0

م /طه أحمد الرداعي

عضوًا

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

غ

√

√

غ

غ

غ

غ

√

16

5

أ /وفاء عبد القادر محمد

عضوًا

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

غ

غ

√

√

√

√

√

√

√

√

19

2

أ /عبدالكريم الشامي

عضوًا

غ

غ

غ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

غ

17

4

أ /صادق حسن الشريف

عضوًا

1
20/01/2021

2
26/01/2021

3
07/02/2021

4
01/03/2021

5
07/03/2021

6
21/03/2021
مشارك

7
29/03/2021

8
04/04/2021

9
13/06/2021
مشارك

10
06/07/2021
مشارك

11
13/07/2021

12
21/08/2021

13
04/09/2021

14
15/09/2021

15
20/10/2021

16
27/10/2021

17
28/11/2021
مشارك

مشارك

18
29/11/2021

أ /ماجد عبدالواسع هائل

غ

غ

√

غ

√

√

√

غ

√

غ

√

√

غ

غ

مشارك

19
13/12/2021

م /أمين محمد الحرثي

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

21

0

مشارك

20
14/12/2021

22/12/2021

الحضور

الغياب

21

اإلسم

√

غ

√

√

√

√

√

√

√

غ

√

غ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

18

3

* بدالً عن العضو السابق للبريد ابتداء من تاريخ 2021/07/01م.

9

٨

31/05/2021

٧

10

٦

27/06/2021

٥

11

٤

05/10/2021

٣

12

2

√

غ

غ

غ

√

√

√

√

√

√

√

√

غ

√

√

غ

11

5

غ

غ

غ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

13

3

√

غ

غ

√

غ

√

√

√

√

غ

غ

غ

√

√

غ

√

9

7

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10

0

√

√

√

√

√

√

6

0

√

√

√

√

√

√

غ

√

√

√

√

√

غ

√

√

√

14

2

√

√

√

√

√

√

غ

√

√

√

√

√

غ

√

√

√

14

2

* بدالً عن العضو السابق للبريد ابتداء من تاريخ 2021/07/01م.

البيان

اجتماعات اللجنة خالل العام 2021م

1

√

√

√

√

غ

√

غ

غ

غ

غ

√

غ

غ

غ

غ

غ

6

10

رابعًا :مقترح توزيع األرباح للعام 2021م مقارنة مع األعوام السابقة

 -2لجنة الترشيحات والحوكمة :
عقدت لجنة الترشيحات والحوكمة خالل العام 2021م( )21اجتماعًا وكان سجل الحضور ألعضاء اللجنة كما يلي:

م

8

األستاذ /صادق حسن الشريف

19/10/2021

األستاذ /عادل علي املحيا

√

√

√

√

√

√

√

√

غ

√

√

√

√

غ

√

√

14

2

٧

األستاذ /عبداهلل علي الصرابي

13

٧

األستاذ /عبداهلل علي الصرابي

√

√

غ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

15

1

٦

األستاذ/أحمد علي الزبدي*

01/11/2021

٦

املهندس /عامر محمد هزاع

√

√

√

√

غ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

15

1

٥

األستاذ /إبراهيم محمد الكبسي

14

٥

املهندس /عمار عبدالوهاب الدرة

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

16

0

٤

األستاذ /علي هبة علي مكي

03/11/2021

٤

الدكتور /نشوان عبدالعزيز البغدادي

√

غ

√

غ

√

غ

غ

√

√

غ

غ

√

غ

√

√

غ

8

8

٣

األستاذ /عبدالكريم محمد البروي

15

٣

املهندس /أمين محمد الحرثي

√

√

√

√

√

غ

√

غ

√

√

√

√

√

√

غ

√

13

3

2

املهندس /طه أحمد الرداعي

22/11/2021

2

األستاذ /عصام علي الحملي

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

16

0

1

األستاذ /إبراهيم أحمد الحيفي

14/12/2021

1

اإلسم

الحضور

م

م

الغياب

اجتماعات اللجنة خالل العام 2021م

االجمالي

اإلسم

16

عقدت لجنة التخطيط واإلستثمار خالل العام 2021م()16اجتماعًا وكان سجل الحضور ألعضاء اللجنة كما يلي:

االجمالي

2017

2018

2019

2020

2021

28,085,905

28,539,888

29,963,116

27,593,979

35,523,337

اإلحتياطي القانوني ( ألف ريال )

2,808,591

2,853,989

-

-

-

اإلحتياطي العام ( ألف ريال )

2,808,591

2,853,989

2,996,312

2,759,398

3,552,334

إحتياطي توسعات رأسمالية ( ألف ريال )

9,319,070

7,519,157

11,654,052

9,532,091

16,651,303

مكافأة مجلس اإلدارة ( ألف ريال )

171,053

171,053

171,053

160,790

178,000

توزيع األرباح املقترحة ( ألف ريال )

12,978,600

15,141,700

15,141,700

15,141,700

15,141,700

150

175

175

175

175

% 30

% 35

% 35

% 35

% 35

ربح السنة بعد الزكاة والضريبة ( ألف ريال )

نصيب السهم الواحد ( ريال )
نسبة ربح السهم املوزع إلى قيمة السهم

خامسًا  :مقترح توزيع مكافأة ارباح مجلس اإلدارة للعام املالي 2021م

إستنادًا إلى املادة رقم ( )20من سياسة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وعضوية اللجان املنبثقة عنه ومكافأتهم املوضحة يف الفقرة رقم
( )4والتي نصت ىلع “تتحدد مكافأة رئيس وأعضاء املجلس بنسبة من صايف األرباح ال تقل عن ( )% 0.75وال تزيد ىلع ( ،)% 1.5ىلع أن
تراجع هذه النسبة دوريًا وتعديلها عند االقتضاء من قبل الجمعية العامة العادية ،وفقًا ملا تضمنته املادة ( )64من النظام األساسي واملادة
رقم ( )38يف الالئحة الداخلية ملجلس اإلدارة” ،وإلى املادة رقم ( )39من الالئحة الداخلية ملجلس اإلدارة ،فإن مجلس اإلدارة يقترح صرف
مكافأة أرباح للمجلس بنسبة  % 0.50من صايف ربح السنة بعد الزكاة والضريبة وبمبلغ إجمالي وقدره  178مليون ريال موضحة كما يلي:
البيان

عدد األشخاص

بدل الجلسات (ريال)

مكافأة السنة (ريال)

اإلجمالي (ريال)

مجلس اإلدارة

11

45,266,824

132,733,176

178,000,000
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سادسًا :تداول األسهم
تم خالل العام  2021م تقديم خدمات التداول املختلفة وتم اصدار شهادات ملكية األسهم باجمالي (  )482,238سهمًا ،توزعت ىلع جميع
خدمات التداول الذي نفذت خالل العام 2021م وتمت بين فئات املساهمين الثالث وهي (الشركات وما يف حكمها ،املواطنين ،موظفي
االتصاالت) ،حيث تمتلك الفئات الثالث ( )20,366,116سهمًا حتى نهاية العام 2021م.والجدول التالي يوضح اجمالي األسهم اململوكة لفئات
املساهمين املقيدين يف سجالت املساهمين كما يف 2021/12/31م.
عدد األسهم يف نهاية
العام 2020م
م

فئات املساهمين

عدد األسهم

عدد األسهم يف نهاية العام 2021م

املتداولة بين
الفئات خالل العام

العدد

النسبة

١

املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

51,370,244

%59.37

51,370,244

2

الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات

3,896,020

%4.50

3,896,020

%4.50

3

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2,810,220

%3.25

2,810,220

%3.25

4

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الدفاع

2,740,522

%3.17

2,740,522

%3.17

5

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

2,467,898

%2.85

2,467,898

%2.85

6

صندوق التقاعد والضمان االجتماعي بوزارة الداخلية

1,872,980

%2.16

1,872,980

%2.16

7

املؤسسة االقتصادية اليمنية

1,000,000

%1.16

1,000,000

%1.16

8

الشركات وما يف حكمها

7,290,101

%8.43

-36,069

7,254,032

%8.38

9

املواطنين

10,746,056

%12.42

50,301

10,796,357

%12.48

10

موظفي االتصاالت

2,329,959

%2.69

-14,232

2,315,727

%2.68

86,524,000

%100

-

86,524,000

%100

إجمــــــالي عدد أسهم الشركة

2021

العدد

النسبة
%59.37

ومن خالل قراءة بيانات الجدول أعاله وتفصيالته نجد االتي:
1 .املساهمون فئة املؤسسين :وهذه الفئة تضم املؤسسات والهيئات الحكومية وعددها ( )7جهات اعتبارية ،أكتتبت بعدد ()66,157,884
سهمًا وتمثل ما نسبتة ( )%76.46من رأس مال الشركة ،صدرت شهادة ملكية أسهم لكل جهة من تلك الجهات املساهمة سج ً
ال فيها
األسهم اململوكة لها ،ولم تجر أية عملية تداول لتلك األسهم منذ االكتتاب وحتى نهاية العام 2021م.
2 .املساهمون فئة الشركات وما يف حكمها :يف 2020/12/31م كان عدد األسهم التي تمتلكها هذه الفئة ( )7,290,101سهمًا ،وخالل
العام  2021م تنازلت شركتان عن عدد ( )42,000سهمًا من األسهم اململوكة لها وكذلك إمتلكت احدى الشركات ( )5,931سهمًا ليصبح
عدد أسهم هذه الفئة يف  31ديسمبر 2021م عدد ( )7,254,032سهمًا ،مسجلة يف ( )127شهادة ،وتمثل ما نسبته ( )%8.38من إجمالي
األسهم التي تملكها جميع الفئات املساهمة يف الشركة.
3 .املساهمون فئة األفراد ــ املواطنين :يف 2020/12/31م كان عدد األسهم التي يمتلكها املواطنون ( )10,746,056سهمًا ،وخالل عام
2021م قام املواطنون بعدد من عمليات التداول (بيع و شراء) فيما بين مساهمي هذه الفئة او مساهمي الفئات األخرى ونتج عن ذلك
زيادة أسهم فئة األفراد ــ املواطنين باجمالي ( )50,301سهمًا تفاصيلها كما يلي:
 عدد ( )36.069سهمًا من حصة فئة الشركات وما يف حكمها. -عدد ( )14.232سهمًا من حصة فئة األفراد ــ موظفي قطاع اإلتصاالت.

ليصبح إجمالي ما تمتلكه هذه الفئة يف 2021/12/31م عدد ( )10,796,357سهمًا وتمثل ما نسبته ( )% 12.48من إجمالي األسهم التي
تملكها جميع الفئات املساهمة يف الشركة ،مسجلة يف ( )37,384شهادة .
4 .املساهمون فئة األفراد ــ موظفي قطاع اإلتصاالت :يف 2020/12/31م كان عدد األسهم التي تمتلكها هذه الفئة ( )2,329,959سهمًا،
وخالل عام 2021م قام املوظفون بعدد من عمليات التداول ( بيع و شراء ) فيما بينهم أو مع مساهمي الفئات األخرى الفئات األخرى
ونتج عن ذلك نقص أسهم فئة األفراد ــ موظفي قطاع اإلتصاالت بإجمالي ( )14,232سهمًا ،ليصبح إجمالي ما تمتلكه هذه الفئة يف
2021/12/31م عدد ( )2,315,727سهمًا أي ما نسبته ( )% 2.68من إجمالي األسهم التي تملكها جميع الفئات املساهمة يف الشركة،
مسجلة يف ( )3,507شهادة .
وعليه فإن رأس مال شركة يمن موبايل للهاتف النقال البالغ عدد أسهمه ( )86,524,000سهمًا يف  31ديسمبر 2021م ومسج ً
ال يف ()41,025
شهادة ،يتوزع ىلع فئات املساهمين املبينة يف الجدول التالي:

م

فئات املساهمين

عدد األسهم اململوك لكل فئة

عدد الشهادات املصدرة لكل فئة

نسبة األسهم اململوكة لكل فئة

1

املؤسسين

66,157,884

7

%76.46

2

الشركات وما يف حكمها

7,254,032

127

%8.38

3

األفراد :املواطنين

10,796,357

37,384

%12.48

4

األفراد :موظفي اإلتصاالت

2,315,727

3,507

%2.68

86,524,000

41,025

%100

اإلجمــــــــــــــــــــــــــــالي

توزيع فئات املساهمين كما يف  31ديسمبر 2021

املؤسسين

األفراد  /املواطنين

الشركات ومايف حكمها

األفراد  /موظفي االتصاالت
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سابعًا :تقرير نتائج التقييم الذاتي ملجلس اإلدارة وتشخيص
ممارسة الحوكمة يف الشركة

32
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الجزء الثالث
تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي  2021م
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أوالً :مؤشرات األداء املالي الرئيسية
( 201٧م 202١ -م)
ىلع صعيد املؤشرات املالية تمكنت الشركة من تسجيل نمو يف
اإليرادات للعام 2021م باملقارنة مع نتائج العام السابق 2020م،
حيث بلغ إجمالي االيرادات املحققة للعام 2021م ()190,253,167
ألف ريال (مائة وتسعين مليارًا ومئتين وثالثة وخمسين مليونًا
ومائة وسبعة وستين ألف ريال) وبزيادة مقدارها ( )26,414,128ألف
ريال (ستة وعشرين مليارًا وأربعمائة وأربعة عشر مليونًا ومائة
وثمانية وعشرين ألف ريال) وبما نسبته ( )% 16.12عن إجمالي
ايرادات العام السابق 2020م ،وقد بلغ النمو يف اإليرادات الرئيسية
املحققة خالل العام 2021م عن اإليرادات الرئيسية املحققة خالل
العام السابق 2020م مبلغ وقدره ( )31,978,280ألف ريال (واحد
وثالثين مليارًا وتسعمائة وثمانية وسبعين مليونًا ومئتين وثمانين
ألف ريال) وبنسبة  ،% 20.30مع تسجيل نمو يف االنفاق الكلي
للعام 2021م قبل الزكاة والضريبة بمبلغ ( )19,433,574ألف ريال
(تسعة عشر مليارًا وأربعمائة وثالثة وثالثين مليونًا وخمسمائة
وأربعة وسبعين ألف ريال) وبنسبة ( )% 19.02باملقارنة مع االنفاق
الكلي للسنة السابقة 2020م ،وتعزى تلك الزيادة بشكل أساسي
إلى مصاريف التشغيل واملتمثلة يف رسوم التسجيل والتراخيص
وإستئجار القنوات التراسلية وتكاليف الصيانة وكذا تكاليف الخدمات

مؤشرات األداء

املالية واملصرفية واملتمثلة يف رسوم تحويل السيولة باإلضافة
إلى الزيادة يف تكاليف الخدمات الصادرة وتحديدًا تكاليف إستئجار
سعات الداتا بغرض مواجهة الطلب املتنامي من قبل املشتركين
ىلع خدمات األنترنت باإلضافة إلى الزيادة يف إستهالك اآلالت
واملعدات الناتجة عن الزيادة يف اإلضافات الرأسمالية خالل
العام 2021م ،وقد نجحت الشركة يف تحقيق ربحية قبل خصم
الزكاة والضريبة بمبلغ ( )68,621,129ألف ريال (ثمانية وستين مليارًا
وستمائة وواحد وعشرين مليون ومائة وتسعة وعشرين ألف ريال)
ً
محققة نموًا عن ربحية العام السابق 2020م بمبلغ ()6,980,554
ألف ريال (ستة مليارات وتسعمائة وثمانين مليونًا وخمسمائة
وأربعة وخمسين ألف ريال) وبنسبة نمو ( ،)% 11.32كما بلغ صايف
الربحية بعد خصم الزكاة والضريبة مبلغ وقدره ( )35,523,337ألف
ريال (خمسة وثالثين مليارًا وخمسمائة وثالثة وعشرين مليونًا
وثالثمائة وسبعة وثالثين ألف ريال) وبزيادة مقدارها ()7,929,358
ألف ريال (سبعة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرين مليونًا
وثالثمائة وثمانية وخمسين ألف ريال) وبنمو بمعدل ()% 28.74
عن صايف الربحية املحققة يف العام السابق 2020م.

مؤشرات األداء الرئيسية للفترة من عام 201٧م وحتى عام 20٢١م
البيان

2017

2018

2019

2020

2021

اإليرادات ( ألف ريال )

99,113,865

111,708,682

138,561,060

163,839,039

190,253,167

املصروفات ( ألف ريال )

40,676,853

53,313,483

76,203,516

102,198,464

121,632,038

ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل ( ألف ريال )

58,437,012

58,395,199

62,357,544

61,640,575

68,621,129

674.90

720.70

712.41

793.09

نسبة عائد السهم قبل الزكاة وضريبة الدخل

% 135.08

% 134.98

% 144.14

% 142.48

% 158.62

مصروف الزكاة ( ألف ريال )

2,603,146

2,942,956

3,256,402

7,756,317

6,027,685

مصروف ضريبة الدخل ( ألف ريال )

27,747,961

26,912,355

29,138,026

26,290,279

27,070,107

إجمالي الزكاة وضريبة الدخل ( ألف ريال )

30,351,107

29,855,311

32,394,428

34,046,596

33,097,792

ربح السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل ( ألف ريال )

28,085,905

28,539,888

29,963,116

27,593,979

35,523,337

329.85

346.30

318.92

410.56

نسبة عائد السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل

% 64.92

% 65.97

% 69.26

% 63.78

% 82.11

الربح املوزع للمساهمين ( ألف ريال )

12,987,600

15,141,700

15,141,700

15,141,700

15,141,700

الربح املوزع للسهم الواحد ( ريال )

150

175

175

175

175

نسبة الربح املوزع إلى القيمة اإلسمية للسهم

% 30

% 35

% 35

% 35

% 35

675.39

عائد السهم قبل الزكاة وضريبة الدخل (ريال)

324.60

عائد السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل ( ريال )

(مقترحة)

ثانيًا :أهم النسب املالية لألعوام (2021 – 2017م)
البيان

2017

2018

2019

2020

2021

معدل العائد ىلع األصول ( صايف الربح  /متوسط إجمالي املوجودات )

% 16.12

% 14.55

% 13.76

% 11.54

% 12.71

معدل العائد ىلع حقوق املساهمين ( صايف الربح  /متوسط إجمالي
حقوق املساهمين )

% 24.65

% 22.13

% 20.83

% 17.54

% 19.19

نسبة إجمالي املصروفات إلى إجمالي اإليرادات ( إجمالي املصروفات إلى
إجمالي اإليرادات )

% 41.04

% 47.73

% 55.00

% 62.38

% 63.93

نسبة العائد من األنشطة الرئيسية إلى إجمالي اإليرادات ( العائد من
األنشطة الرئيسية  /إجمالي اإليرادات )

% 80.54

% 85.94

% 92

% 96.14

% 99.60

نسبة العائد من األموال املستثمرة إلى إجمالي اإليرادات ( العائد من األموال
املستثمرة  /إجمالي اإليرادات )

% 19.19

% 13.97

% 7.65

% 3.72

% 0.40

نسية هامش الربح قبل الزكاة والضريبة واإلهالك ( )EBITDAإلى إجمالي
اإليرادات ((صايف الربح قبل الزكاة والضريبة  +اإلهالك)  /إجمالي اإليرادات)

% 63

% 55

% 47

% 40

% 40

36

التقرير السنوي 2021

37

التقرير السنوي 2021

ثالثًا:
األنشطة الرئيسية ملجلــــس اإلدارة
شهد العام 2021م العديد من النجاحات واملحطات اإليجابية
التي واكبت نشاط وعمليات الشركة رغم استمرار الظروف
اإلستثنائية التي تعمل يف ظلها الشركة ،واستطاعت الشركة
الحد من آثار الحرب والعدوان من خالل إدارة عملياتها بنجاح
وتبني استراتيجيات أداء طموحة ساهمت يف تحقيق مستويات
متقدمة من النمو ومتخطية العقبات محققة العديد من أهدافها
املرسومة ضمن خططها االستراتيجية ،وتنفيذ العديد من األعمال
واملهام واألنشطة أهمها ما يلي:
 -١املواضيع الرئيسية املنجزة من قبل املجلس :
متابعة أداء الشركة وما تم تحقيقه من الخطط االستراتيجيةوالتنفيذية من خالل االجتماعات الدورية للمجلس مع اإلدارة
التنفيذية.
مراجعة وإقرار مشروع املوازنة التقديرية للشركة للعاماملالي 2021م.
إعتماد وإقرار البيانات املالية للشركة للعام املالي 2020م.الرقابة واإلشراف ىلع أداء اإلدارة التنفيذية بصورة مستمرةلبحث األوضاع ومناقشة املعوقات واملشاكل التي تواجه

الشركة والخروج بقرارات ملعالجتها.
إعداد ومراجعة تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي 2020ماملقدم للجمعية العامة يف اجتماعها الرابع عشر.
تنفيذ نتائج توصيات وقرارات االجتماع الرابع عشر للجمعيةالعامة العادية من خالل إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها.
مناقشة التقارير الدورية لنشاط الشركة (الربعية ،النصفسنوية ،السنوية) واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها.
مناقشة عدد من التقارير الدورية املرفوعة من إدارة التدقيقالداخلي وإتخاذ القرارات الالزمة بشأنها.
مناقشة عدد من التقارير املرفوعة من اللجان الدائمةواملؤقتة املنبثقة من املجلس وإتخاذ القرارات املناسبة
بشأنها.
ترشيح محاسب قانوني لتدقيق البيانات املالية للشركةللعام 2021م.
وضع العديد من مؤشرات األداء ( )KPISألهم األنشطةالرئيسية بالشركة الفنية والتجارية واملالية واإلدارية وفق
أفضل املمارسات ومتابعة تنفيذها بهدف االطالع ىلع أداء
الشركة ومقارنته بما هو معمول به عامليًا يف مجال اتصاالت
الهاتف النقال.

اإلشــراف علــى أداء اإلدارة التنفيــذيــة واملتعلقة بسياسةتدفقات نقدية الشركة وإقرار أفضل املعالجات املناسبة
إلدارة السيولة النقدية.
تحديد التصور العام للمخاطر العالية التي تواجه الشركة يفظل األوضاع االستثنائية والحصار الذي يعيشه الوطن وإعتماد
الحلول والطرق املناسبة ملواجهة تلك املخاطر والحد من
آثارها ىلع أداء الشركة.
 -٢األعمال املنجزة ضمن التوجهات االستراتيجية للشركة:
اعتماد الخطة التنفيذية للعام 2021م املنبثقة من الخطةاالستراتيجية للشركة.
إقرار العديد من املشاريع االستثمارية لتطوير وتحسين البنىالتحتية للشبكة والتجهيزات الفنية.
املتابعة واإلشراف لعملية تحديث وتطوير البناء التنظيميللشركة من خالل إقرار استئناف مشروع إعادة هيكلة الشركة
مع الشركة االستشارية األملانية.
اعتماد خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة للعام 2021م.اعتماد خطة وآلية عمل لجنة التخطيط واإلستثمار للعام2021م.
اعتماد خطة وآلية عمل لجنة التدقيق واملخاطر للعام2021م.

تحديث وتطوير وإقرار الخطة االستراتيجية للشركة (2022-.)2026
اعتماد الخطة التنفيذية للعام 2022م وخطة املخاطرالتابعة لها.
متابعة أعمال اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة وفقًالدليل الحوكمة (لجنة التخطيط واالستثمار ،لجنة التدقيق
واملخاطر ،لجنة الترشيحات والحوكمة) والوقوف ىلع
تقاريرها الدورية.
اعتماد نتائج وتوصيات لجنة املشتريات واملزايدات الخاصةبمتابعة تنفيذ مشاريع الـ . LTE
اإلشراف ىلع عملية اإلعداد والتجهيز لإلنتقال إلى تقنيةالجيل الرابع.
اعتماد مدونة قواعد السلوك املهني واألخالقي لشركة يمنموبايل املقدمة من لجنة الترشيحات والحوكمة.
إقرار سياسة سعر الصرف بنا ًء ىلع سعر صرف السوق يفإثبات وتقييم املعامالت واألرصدة النقدية بالعمالت األجنبية.
اعتماد سياسة االستثمار ودليل إجراءات املحفظة واملشاريعاالستثمارية.
اعتماد الباقات الخاصة بتقنية الجيل الرابع ملشتركي الدفعاملسبق والفوترة.
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انجازات اللجان املنبثقة عن
مجلس اإلدارة للعـام 2021م
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إعداد خطة وآلية عمل لجنة التخطيط واإلستثمار للعام 2021موالرفع بها ملجلس اإلدارة العتمادها.
مناقشة الخطة التنفيذية للشركة وخطة إدارة املخاطر للعام2021م وتقديم املالحظات والتوصيات الالزمة عليها قبل عرضها
ىلع مجلس اإلدارة.
مناقشة مشروع املوازنة العامة والنقدية للشركة للعام املالي2021م والرفع بالتوصيات الالزمة.
مناقشة التقارير الدورية الخاصة بتقييم إنجاز الخطة التنفيذيةللعام 2021م.
اإلطالع ىلع التقارير املرفوعة بخصوص تقييم خطة إدارةاملخاطر للعام 2021م.
دراسة الفرص اإلستثمارية املتاحة املرفوعة من اإلدارة التنفيذيةوالرفع بالتوصيات الالزمة إلى مجلس اإلدارة إلقرارها.
مناقشة املقترحات املرفوعة من اإلدارة التنفيذية بخصوصتحديث وتطوير الهياكل التنظيمية للشركة قبل عرضها ىلع
مجلس اإلدارة.
تحديث سياسة اإلستثمار وتطوير البنية التنظيمية للوظيفةاإلستثمارية ودليل إجراءات العملية اإلستثمارية والرفع بها ملجلس
اإلدارة إلقرارها.
مناقشة الدراسات التمهيدية الخاصة باملشاريع اإلستثمارية التيتدعم نشاط الشركة والرفع بالتوصيات الالزمة.
اإلشراف ىلع عملية شراء األصول (األراضي) التي تدعم نشاطالشركة وتنفيذ األعمال اإلنشائية واملباني الخاصة بالشركة.
ثانيًا :لجنة الترشيحات والحوكمة:
إعداد وتدشين خطة عمل اللجنة للعام 2021م والرفع بها للمجلسلالعتماد.
إعداد مدونة قواعد السلوك املهني واألخالقي للشركة.العمل ىلع تحسين مستوى أداء املجلس وفعاليته بحسبتوصيات املعهد اليمني للمديرين.
إعداد آلية متكاملة (حقيبة إدارية) ألعضاء مجلس اإلدارة الجددوذلك لتعريف األعضاء بوضع الشركة الحالي واملهام واألعمال
املستقبلية.
إعداد خطة التعاقب الوظيفي (الوظائف الحرجة بعد مراجعتها).تحديد االحتياجات التدريبية الخاصة باللجان املنبثقة عن مجلساإلدارة.
مراجعة سياسة الترشح لعضوية املجلس واللجان املنبثقة عنهوتحديثها والرفع بها للمجلس العتمادها.
العمل ىلع إرساء مبدأ التقييم الذاتي ألداء مجلس اإلدارة بمايحقق مبدأ املساءلة وفقًا ألفضل ممارسات الحوكمة من خالل
التعاقد مع إحدى الجهات املتخصصة (املعهد اليمني للمديرين)
الذي تم تأسيسه بشراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية

(.)IFC
إعداد دليل سياسات املوارد البشرية املكون من ( )16سياسة.مراجعة الئحة الواجبات واملحظورات والئحة الجرائم املعلوماتيةليتم الرفع بها ملجلس اإلدارة العتمادها.
ثالثًا :لجنة التدقيق واملخاطر:
إعداد خطة وآلية عمل لجنة التدقيق واملخاطر للعام 2021م.اإلشراف ىلع عمل املحاسب القانوني ملراجعة وتدقيق حساباتالشركة للعام 2020م ومتابعته حتى انعقاد الجمعية العامة.
مراجعة البيانات املالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة املالية2020م حتى تم إخراجه بشكله النهائي.
مراجعة مذكرة املحاسب القانوني (نظام الضبط الداخلي للشركةعن مراجعة الحسابات للسنة املنتهية يف 2020/12/31م) ورد
اإلدارة التنفيذية عليها ،والرفع بالتوصيات الالزمة.
مراجعة املصفوفة املزمنة املرفوعة من اإلدارة التنفيذيةبخصوص معالجة مالحظات املحاسب القانوني للعام 2020م،
والرفع بالتوصيات الالزمة.
الوقوف ىلع التقارير املرفوعة من إدارة اإلستثمار واملخاطربخصوص املخاطر التي تهدد استمرارية نشاط الشركة والرفع
بالتوصيات الالزمة.
الوقوف ىلع املخاطر املتعلقة بالنشاط الفني للشركة ،والرفعبالتوصيات واملقترحات الالزمة.
الوقوف ىلع املتطلبات الالزمة لإلنتقال إلى تقنية الجيل الرابعوالرفع بالتوصيات الالزمة.
مناقشة التقرير الخاص بخدمة الريال موبايل واآللية املنظمة لها،والرفع بالتوصيات الالزمة.
الوقوف ىلع التقارير املرفوعة من إدارة التدقيق الداخلي ،والرفعبالتوصيات الالزمة.
إعداد آلية ومعايير اختيار املحاسب القانوني ملراجعة حساباتالشركة للعام 2021م ،ومتابعة اختيار املحاسب بالتنسيق مع الجهاز
املركزي للرقابة واملحاسبة.
مراجعة خطة عمل املحاسب القانوني للعام 2021م والعرض الفنياملقدم وبيانات فريق املحاسب القانوني.
مراجعة الدراسة الخاصة بسياسة تقييم العمالت األجنبية ،والرفعبالتوصيات الالزمة.
مراجعة الئحة الصالحيات ودليل السياسة املالية والرفع بالتوصياتالالزمة.
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رابعًا:
األنشطة الرئيسية
لإلدارة التنفيذية

تسـعى يمـن موبايـل يف مجمـل أنشـطتها الفنيـة والتجاريـة

والتنسـيق بيـن مختلـف أنشـطة وقطاعـات الشـركة ،يعكـس

واملاليـة واإلداريـة الـى تحقيـق الريـادة يف مجـال االتصـاالت

ذلـك التطويـر وتحسـين مسـتوى األداء والتميز لـكل األعمال التي

واإلنترنـت للهواتـف املحمولـة وتقديم أفضل الخدمـات وانطالقًا

تقـوم بهـا يمن موبايـل والخدمات التـي تقدمهـا لعمالئها وهذا
ً
تفصيلا يف الحديـث عـن تلـك األنشـطة.
مـا سـنتطرق اليـه

مـن تلـك الرؤيـة ويف إطـار الخطـط االسـتراتيجية واملنهجيـة
العلميـة سـعيًا إلـى إرضـاء العملاء وذلـك مـن خلال التكامـل
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شبكة الجيل الرابع 4G/LTE
1.تـم اعـداد خطـط فنية إلطلاق خدمـات الجيـل الرابع ىلع
مراحل.
2.تجهيـز السـنتراالت املركزيـة وتركيـب وتشـغيل التجهيـزات
الفنيـة الرئيسـية لشـبكة (.)4G/LTE
3.تجهيز البنية التحتية ملواقع محطات شبكة (.)4G/LTE
4.التحضيـر لعمليـة تدشـين املرحلـة األولـى مـن خدمـات
الجيـل الرابـع يف ينايـر  2022والتوسـع التدريجي يف بقية
املحافظـات.

الشبكة الرئيسية لخدمة الصوت:
1.معـدل الزيـادة يف حجـم الحركـة الهاتفيـة لخدمـة الصوت
يـزداد بصــورة تدريجيــة ،حيث وصلت نسـبة الزيادة الــــى
ً
مقارنة بالعام (2017م).
( )% 149يف العام (2021م)

معدل الزيادة يف حجم حركة البيانات واإلنترنت

2.معـدل الزيـادة يف عدد املشـتركين النشـطين لخدمة الداتا
واإلنترنـت خالل سـاعة الذروة يـزداد بصـورة تدريجية ،حيث
ً
مقارنة
وصلـت نسـبة الزيادة الـى ( )% 61يف العـام (2021م)
بالعام (2017م).
معدل الزيادة يف عدد مشتركي البيانات واإلنترنت النشطين

معدل الزيادة يف الحركة الهاتفية لخدمة الصوت

الشبكة الراديوية:
2.معـدل الزيـادة يف إجمالـي عـدد املشـتركين النشـطين
يـزداد بصـورة تدريجيـة ،حيـث وصلـت نسـبة الزيـادة الـى
ً
مقارنة بالعام (2017م).
( )% 74يف العام (2021م)
معدل الزيادة يف العدد الكلي للمشتركين النشطين

1.تحسـين جـودة التغطيـة لخدمة الصـوت الـ ( )1Xبتوسـعة
الشـبكة الراديوية بسـعة إضافية تقدر بـ ( )% 15من السـعة
الكليةالعاملـة خلال العـام (2021م) وبزيـادة كليـة تراكميـة
ً
مقارنـة بالعام
بلغـت ( )% 68خلال السـنوات األربـع األخيـرة
(2017م).
2.تحسـين جـودة التغطيـة لخدمـة اإلنترنـت ( )3Gبتوسـعة
الشـبكة الراديويـة بسـعة إضافية تقدر بـ ( )% 2من السـعة
الكليـة العاملـة خلال العـام (2021م) وبزيادة كليـة تراكمية
ً
مقارنـة بالعام
بلغـت ( )% 336خلال السـنوات األربع األخيرة
(2017م).
معدل الزيادة يف سعات الشبكة الرادوية لخدمتي الصوت واإلنترنت

3.توسـعة السـعات املاديـة والبرمجيـة لوحـدة سـجالت
املشـتركين بنسـبة ( )% 22وللسـنتراالت املركزيـة لخدمـة
الصـوت بنسـبة ( )% 15خلال العـام (2021م).
4.إحلال وتشـغيل ثالثـة وحـدات تحكـم مـع توسـعتها
وترقيتهـا إلـى أحـدث إصـدار.

الشبكة الرئيسية لخدمة الداتا واإلنترنت:
1.معـدل الزيـادة يف حجـم حركـة الداتـا واإلنترنـت يـزداد
بصـورة تدريجيـة ،حيـث وصلت نسـبة الزيـادة الـى ()% 397
ً
مقارنـة بالعـام (2017م).
يف العـام (2021م)

3.التنسـيق مـع الجهـات املختصـة وتنفيـذ العشـرات مـن
الحملات امليدانيـة ملكافحـة أجهـزة التشـويش والكشـف
عـن أماكـن تواجدهـا وإزالتهـا وعمـل الحلـول واملعالجـات
الالزمـة لتحسـين التغطيـة.

50

التقرير السنوي 2021

51

التقرير السنوي 2021

4.إنشـاء وتركيـب مواقـع محطـات بـث جديـدة بنسـبة زيـادة
( )% 13وتشـغيل مـا نسـبته ( )% 11مـن إجمالـي املواقـع
العاملـة يف الشـبكة خلال العـام (2021م).
5.إعـادة تأهيل وتشـغيل ( )% 20من إجمالـي املواقع املدمرة
جـراء قصف الطيران خالل العـام (2021م).
6.إحلال محطـات محافظـة املحويـت لتحسـين التغطيـة
والخدمـة.
معدل الزيادة يف عدد مواقع محطات البث

تحسين أداء أعمال الصيانة والدعم الفني
 .1تجهيز وتركيب وتشغيل وحدة تحكم احتياطية.
 .2توضيـب وعمـل إصالحـات ميكانيكيـة ملـا يقـارب ( )500مولد
مـع تجميـع مـا ال يقـل عـن ( )250جهـاز ومعـدة وإعـادة تأهيـل
أكثـر مـن ( )400جهـاز ومعـدة راجعـة مـن املواقع يف (الورشـة
الفنية) الخاصة بالشـركة وذلك إلعادة اسـتخدامها يف الشـبكة.
 .3زيـادة عـدد محطـات البث العاملـة بنظام (الطاقة الشمسـية)
بنسـبة زيـادة ( )% 15خلال العـام (2021م) وبزيـادة تراكميـة
ً
مقارنـة بالعام
وصلـت الـى ( )% 96خالل السـنوات األربـع األخيرة
(2017م).
معدل الزيادة السنوية يف السعات التراسلية

شبكة التراسل
 .1معـدل الزيـادة السـنوية يف عـدد القنـوات التراسـلية خلال
العـام (2021م) بلـغ ( )% 22وبزيـادة إجماليـة تراكميـة ()% 171
ً
مقارنـة بالعـام (2017م).
خلال السـنوات األربـع األخيـرة
 .2تحويـل الربـط التراسـلي لعـدد ( )275محطة مـن تقنية ()E1
الـى تقنيـة اإليثرنـت خلال العـام (2021م) ليصـل إجمالـي عدد
املحطـات العاملـة بتقنيـة اإليثرنـت يف الشـبكة الـى ()466
محطة .
معدل الزيادة يف عدد القنوات التراسلية

نظم وتقنية املعلومات
1.توسـعة التراخيـص البرمجيـة لنظام الفوترة املدمج بسـعة
إضافيـة ( )% 15السـتيعاب الزيادة يف عدد املشـتركين.

2.تركيـب نظام رنـات الجديـد وربطه مع شـبكتي ()CDMA
و( )LTEتمهيـدًا لتشـغيل النظام وإدخالـه يف الخدمة.

3.ترقية أنظمة ( )ERBإلى اإلصدارات األحدث عامليًا.
4.تطوير وتجهيز مجموعة من األنظمة املساعدة.

5.تحديث وتطوير مجموعة من سياسات أمن املعلومات.
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أهم اإلنجازات يف املجال املالي واإلداري
إداريًا
1.إنجـاز  80%مـن مراحـل مشـروع تحديـث وتطويـر الشـركة عبـر احـدى كبـرى الشـركات اإلستشـارية العامليـة املتخصصـة يف هـذا
املجـال وإسـتالم مخرجـات املشـروع والبـدء بالتهيئـة ملرحلـة التنفيـذ املخطـط إنجـازه خلال العـام الحالـي 2022م.

2.إعـداد الخطـة االسـتراتيجية للشـركة للفتـرة (2022م – 2026م) والخطـط واالسـتراتيجيات املنبثقـة عنهـا ( فنيـة  -ماليـة – مـوارد
بشـرية – بيعيـة وتسـويقية ) بنـا ًء ىلع مخرجـات مشـروع تحديـث وتطوير الشـركة.

3.إعـداد الخطـة التنفيذيـة للشـركة للعـام 2022م والخطـط التنفيذيـة الفرعيـة املنبثقـة عنهـا ( فنيـة  -ماليـة – إداريـة – بيعيـة
وتسـويقية ) بنـا ًء ىلع مخرجـات مشـروع تحديـث وتطويـر الشـركة.

4.إعـداد وتجهيـز خطـة إدارة املخاطـر للعـام 2022م باإلضافـة إلـى إعـداد وتجهيـز عـدد مـن السياسـات واآلليـات واألدلـة املنظمـة
ألعمـال وأنشـطة الشـركة املختلفـة.

5.تدريـب وتنميـة وتطويـر مهـارات وقـدرات املـوارد البشـرية مـن خالل تنفيـذ عدد مـن البرامـج التدريبية خلال العـام 2021م والتي
شـملت جميع قيادات وموظفي الشـركة ومنتسـبي الشـركات املـزودة  ،والتي كان لهـا األثر امللموس يف تحسـين وتطوير الخدمات
واملنتجـات املقدمة للمشـتركين وبجودة منافسـة.
ماليًا
1.الحصول ىلع تراخيص األجيال الحديثة لالتصاالت للفترة (2022م – 2036م).

2.ترقيـة موديـوالت أنظمـة أوراكل املاليـة واإلداريـة العاملة إلى اإلصـدارات األحدث عامليـا وتحديثها بموديوالت إضافيـة جديدة وذات
إصـدارات حديثة.

3.إدارة السـيولة النقديـة بشـكل فعـال وهـو ما أدى الـى تعزيز املركز املالـي وتجنيب الشـركة الكثير من املخاطر ومكن الشـركة
مـن الوفـاء بالتزاماتهـا تجـاه الغيـر وتوفيـر متطلبـات التشـغيل واالنتـاج والبيـع الالزمـة لضمـان إسـتمرارية أعمـال وأنشـطة
الشـركة وإسـتقرار الشبكة.

4.إعداد البيانات املالية عن السنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020م  ،وكذا املوازنة التقديرية للشركة للعام 2022م.

5.تنفيـذ الجـرد السـنوي وتنفيـذ العديد من برامج الجـرد املفاجئ ألصول الشـركة من املخـزون والنقدية والتجهيزات الرئيسـية
وفقـا ملا هـو مخطط له.

6.حصر الخسائر واالضرار املادية والبشرية التي تعرضت لها الشركة جراء الحرب والحصار والرفع بها للجهات املختصة.

7.تأميـن عـدد مـن مواقـع املحطـات العاملـة يف عـدد مـن املحافظـات ومعايـرة إسـتهالكها الفعلي من مـادة الديـزل بغرض
تفعيـل وتعزيـز الرقابـة ىلع اإلسـتهالك ملـادة الديـزل  ،وكـذا توصيـل خدمـات الكهربـاء التجاريـة وإعـادة الكهربـاء العمومية
لعـدد مـن املواقع حسـب املخطـط لتوفيـر وترشـيد االنفاق.
اإلستثمار واملخاطر
1.القيام بإجراء عدد من دراسات الجدوى والبحوث االستثمارية وأعمال املسح والتقييم للفرص االستثمارية املتاحة للشركة.

2.رصـد ودراسـة وتحليـل املخاطـر الخاصـة باملشـاريع واألهـداف التنفيذيـة للعـام 2021م واقتـراح إجـراءات املعالجـة الالزمـة
لتحقيـق اإلدارة االسـتباقية لهـا قبـل وقوعهـا ومتابعـة إجـراءات معالجتهـا أوالً بـأول يف حـال وقوعهـا وبمـا يسـاعد ىلع
تحقيـق األهـداف التنفيذيـة للشـركة للعـام 2021م
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ان املحـور الرئيسـي الـذي عملـت عليـه اسـتراتيجية الشـركة التجاريـة خلال العـام 2021م تمثـل يف اإلهتمـام برضـى العملاء
والعمـل ىلع إشـباع الرغبـات املتنوعـة لكافـة فئاتهـم مـن خالل تقديـم خدمـات ذات جـودة أىلع وتنويع العـروض والخدمات
بمـا يلبـي إحتياجـات كافـة العملاء وفـق سياسـة سـعرية تراعـي الظـروف االقتصاديـة يف البلـد والقـدرة الشـرائية للعملاء
والرقابـة عليهـا وضمـان عـدم تأثيـر الظـروف االقتصادية التي تمر بهـا البلد ىلع أسـعار الخدمات املختلفة يف عمـوم محافظات
الجمهوريـة مـع تكثيـف الحملات الترويجيـة التي تعزز مـن مكانة الشـركة السـوقية ،وتعزيز اإلنتشـار ملراكز الخدمة ونقـاط البيع
وتطويـر التطبيقـات البيعيـة بمـا يحقق للعميل سـهولة الحصول ىلع الخدمة ويضمن اسـتمرارية الحصول ىلع خدمات الشـركة.
ولضمـان كفـاءة وفعاليـة املزيـج الترويجي فقد تم اإلسـتناد يف تنفيذ ذلك ىلع دراسـات سـوقية وبحوث تسـويقية ركزت ىلع
اهتمامـات كافـة فئـات العمالء وتطلعاتهـم وتقييمهم للخدمات املقدمة من الشـركة.
لقـد شـهد العـام 2021م تطـورًا وتوسـعاُ يف مختلـف األنشـطة التسـويقية سـوا ًء ىلع مسـتوى الخدمـات والعـروض والخدمـات

املضافـة النوعيـة امللبيـة لرغبـات املشـتركين املختلفة ،مع تحسـين اإلنتاج واإلنتشـار اإلعالني حيث تم التركيز ىلع اسـتخدام
قنـوات اإلعلان الحديثـة املتمثلـة بالترويـج االلكترونـي ،كمـا ركـزت الشـركة ىلع التواجـد املجتمعي مـن خالل رعاية األنشـطة
الترويجيـة وشـمولها ملختلـف املجـاالت التكنولوجيـة ،اإلجتماعيـة ،الثقافيـة ،اإلقتصاديـة  ،السـياحية واملهرجانـات الجماهيريـة
واملعـارض اإلسـتهالكية والترويجيـة للسـلع والخدمـات األساسـية التـي تحتاجهـا مختلف شـرائح املجتمـع ،باإلضافة الـى رعاية
ودعـم األنشـطة الطالبيـة ،والنسـوية يف جميـع املحافظات.
تحـرص اسـتراتيجية الشـركة التجاريـة ىلع تعزيـز عالقتهـا باملجتمـع والقيـام بدورهـا املجتمعي وزيادة عـدد مشـاريع التنمية
املجتمعيـة وبرامـج املسـؤولية اإلجتماعيـة وذلك مـن خالل تنفيذها للعديـد من املشـاريع املجتمعية خالل العـام بمعدل ()179
مشـروعًا نتيجـة إهتمـام قيـادة الشـركة بتخفيـف املعاناه عـن املجتمع يف ظل ظـروف إقتصادية صعبـة يمر بهـا البلد أثر ىلع
جميـع فئـات املجتمـع وكان واجبـا ىلع الشـركة العمـل ىلع تخيفيف تلك اآلثـار من خالل البرامـج التي قامت بها الشـركة خالل
العـام وتوسـيع نطاقهـا يف عمـوم محافظـات الجمهورية يف مختلـف القطاعات التنمويـة والخدمية الصحية منهـا والتعليمية،
الرياضيـة ،اإلجتماعيـة ،التأهيـل والتدريـب ،وتنميـة املبدعين ودعم ورعاية كافة الشـرائح مـن ذوي اإلحتياجات الخاصـة واإلهتمام
بـدور األيتـام وغيرهـا من األنشـطة والبرامـج اإلجتماعية لخدمـة املجتمع التي اسـتهدفت الشـرائح املجتمعية األكثـر احتياجًا.
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إطلاق عـرض ريـال موبايـل بمناسـبة أعيـاد سـبتمبر 21سـبتمبر و  26سـبتمبر 2021م ،زيـادة يف رصيـد الباقات % 10
عبـر ريـال موبايل.
عروض وخدمات أخرى:

اطلاق العديـد مـن العـروض التسـويقية املتنوعـة بمـايحقـق رغبـات وتطلعـات الزبائـن.

إطلاق  60خدمـة جديـدة متنوعـة مرخصة رسـميًا من قبلوزارة االتصاالت.
الترويج اإللكتروني:

-توثيق صفحة يمن موبايل ىلع منصة التوتير.

تنفيذ عدد من املسابقات ىلع منصات التواصل اإلجتماعيخالل العام لزيادة إهتمام الجمهور املتابع للصفحات وتوثيق
العالقة معهم.

زيـادة عـدد متابعـي منصـات التواصـل اإلجتماعـي بنسـبةتزيـد ىلع .%10
الدراسات والبحوث التسويقية:

تنفيـذ عـدد  8دراسـات واسـتبيانات تسـويقية وتحليل تلكالدارسـات والوصـول إلـى نتائـج وتوصيـات تدعـم القـرارات
التسـويقية ومنهـا لخدمـة ريـال موبايـل.

استكمال تنفيذ وتركيب صناديق املقترحات والشكاوى يفمراكز خدمات املشتركين ملا يزيد ىلع  30مركز.
النشاط اإلعالني:

صيانـة اللوحـات اململوكـة للشـركة يف عددمـن املحافظـات (األمانـة – صنعـاء  -إب –
ذمـار – تعـز – املـكال – الحديـدة).

-تركيب وصيانة لوحات ملراكز املبيعات

الخدمات واملنتجات األساسية:

الخدمات املضافة:

-إطلاق خدمـة اصدقائـي للدفـع املسـبق والفوتـرة،

-تطويـر خدمـة رنـات ومحتواهـا وإطلاق مسـابقة رمضانيـة

والتـي تمكـن املشـترك مـن تخصيـص خمسـة أرقـام داخل

(حمـل الرنـة وادخـل السـحب ىلع جهـاز موبايـل) ،كمـا تـم

الشـبكة واالتصال بهـم بتعرفة ريال ونصـف للدقيقة مقابل

إطلاق عـرض للخدمـة ملدة شـهر بمناسـبة أعياد سـبتمبر

 30ريـال إلضافـة رقـم للمجموعـة ملـرة واحـدة.

2021م والسـحب ىلع رصيـد ريـال موبايـل.

تطويـر منتـج الدفـع املسـبق بزيادة محتـوى باقـة التفعيلإلـى  150دقيقة 150 ،ميجا 100 ،رسـالة ،وزيادة فترة الصالحية
إلـى  10أيام لباقـة التفعيل.

تطويـر منتـج الفوتـرة بإضافـة باقـة عنـد التفعيـل 150دقيقـة 150 ،ميجـا 100 ،رسـالة ،بفتـرة صالحيـة  10أيـام.

تطوير خدمة .SMS BULKخدمة ريال موبايل:

إطلاق مسـابقة تنشـيطية لخدمـة الريال موبايل يف شـهررمضان املبـارك 1443هـ.

ونقاط البيع يف املحافظات (األمانة  -صنعاء  -عمران -
ذمار  -إب) بما يعزز الصورة الذهنية للشركة.

التوسـع يف اإلنتشـار اإلعالنـي مـن خلال شـبكة اللوحـاتاإلعالنيـة يف أغلـب املحافظـات.

تنفيـذ البوابـة الشـمالية ألمانـة العاصمـة نقطـة األزرقيـن(مدخـل الصمـود).

تركيـب مظلات مـع كراسـي ملـا يقـارب  24جهـة خدميـة(تعليميـة ،صحيـة ،ترفيهيـة ،وغيرهـا) يف عـدد مـن
املحافظـات.

إطلاق حملات إعالنيـة لـــ (خدمـة ريـال موبايـل – أربـاحالعـام 2020م).
أعمال ترويجية متنوعة:

زيادة الفعاليات الترويجية يف معظم املحافظات ويفمجاالت مختلفة منها (الطبية  -الطالبية
 الجامعية  -اإلجتماعية  -النسائية -الرياضية  -وغيرها).

املبيعات:

تحقيق زيادةيف املبيعات
بنسبة %4.8
عن العام
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األشـد فقـرا ضمـن اسـتراتيجية الشـركة املتمثلـة يف أن تكون

محافظـات الحديـدة وشـبوة وحضرمـوت ولحـج وأبيـن والضالـع

برامـج املسـئولية اإلجتماعيـة مركـزة ىلع التنميـة املسـتدامة

وكـذا برامـج توزيع كسـوة العيـد والكسـوة الشـتوية بالتعاون مع

مـن دعـم برامـج التأهيـل والتدريـب والتمكيـن كمـا تـم التركيـز

العديـد مـن الجهـات مثل مراكـز دار رعايـة األيتام وتنفيـذ برامج

ىلع برامـج دعـم البرامـج التعليميـة والصحيـة والبنـى التحتية

إغاثـة للنازحيـن يف عدد مـن املحافظات ودعم األفـران الخيرية

واملشـاريع الخدميـة وكـذا برامـج اإلغاثـة الغذائيـة واملخيمـات

وتنفيـذ برامـج دعـم املطابـخ الرمضانية.

الطبيـة ويمكـن اإلشـارة الـى أهـم تلـك البرامج فيمـا يلي:
برامج الرعاية الصحية:

دعـم مشـاريع ميـاه الريـف مـن خلال توفيـر املحروقـات وتوزيع

سـاهمت يمـن موبايـل يف تنفيـذ  20برنامجـا صحيـا يف عـدد

خزانـات ميـاه يف املناطـق النائية واألشـد فقرًا ودعم األنشـطة

مـن املحافظـات مـن خلال شـراء أجهـزة طبيـة متطـورة لعـدد

الزراعيـة واسـتصالح األراضي.

مـن املستشـفيات واملراكز الطبيـة الخيرية وكـذا املركز الوطني
لنقـل الـدم وأبحاثـه و تمويـل مراكـز طبيـة خيريـة يف الحديدة
وحضرمـوت ودعـم العيـادات الرمضانيـة وتنفيـذ مخيمات طبية
للعيـون والطـب النفسـي يف امانـة العاصمـة -حجة-عبـس-
حضرمـوت ودعـم جمعيات مرضـى الكلى والثال سـيميا وتجهيز
مراكـز طبيـة متخصصـة يف دور رعايـة االيتام.
برامج التعليم واألنشطة الرياضية:
تنفيـذ عـدد مـن برامـج التدريـب ورعايـة املخترعيـن ،كمـا تـم
تجهيـز معامـل كمبيوتـر ومكاتـب إلكترونيـة لعـدة جامعـات
يف عـدة محافظـات ،وتـم تكريـم أوائـل الثانويـة العامـة يف
الجمهوريـة ،وتـم تنفيـذ برامـج التدريـب يف مجـال الرخصـة
الدوليـة ودعـم برامـج محـو األميـة وبرنامـج الحقيبة املدرسـية
يف محافظتـي إب واملحويـت ،كمـا تـم دعـم عـدد مـن
األنشـطة الرياضيـة أبرزهـا تكريـم املنتخـب الوطنـي
للناشـئين لفـوزه يف وتصـدره يف كأس غـرب غرب
آسـيا للناشـئين لكـرة القدم،وعـدد من األنشـطة
اإلبداعيـة ودعـم املبدعيـن.
برامج االغاثة اإلنسانية:
توزعـت أنشـطة الشـركة ىلع عـدد مـن
البرامـج أهمهـا توفيـر املـواد الغذائيـة لنزالء
السـكن الخيـري مـن املرضـى الوافديـن مـن
املاضي 2020م.

تفعيل خدمة الشحن الفوري وحصرها ىلع املناطقمرتفعة السيولة لضمان ثبات أسعار الخدمات فيها.

فتـح  54نقطـة بيـع جديـدة يف مختلـف محافظـاتا لجمهو ر يـة .

-التحول إلى نظام األرشفة اإللكترونية لوثائق املشتركين.

تجهيـز وفتـح مركـز خدمـات املشـتركين  -التحريـر من أجلتقديـم خدمـة سـريعة ومميـزة تلبى رضا املشـترك.

-إحلال كـروت الخـدش واسـتبدالها بخدمـات التحصيلات

االلكترونيـة (ريـال موبايـل  -الشـحن الفـوري).
خدمة العمالء:
رفع كفاءة خدمة العمالء إلى نسبة .% 95
املسؤولية اإلجتماعية:
تـم تنفيـذ العديـد مـن املشـاريع توزعـت يف أغلـب محافظـات
الجمهوريـة اليمنيـة (األمانـة -صنعـاء  -عدن  -الحديـدة  -مأرب
 حضرمـوت  -تعـز  -ذمـار  -صعـدة  -شـبوة  -حجـة  -الجوف -عمـران) و قـد تميـزت هذا العـام بأنها نوعية وتسـتهدف األسـر

برامج التنمية الريفية:

برامج التأهيل والتمكين:
دعم برامج التمكين والتأهيل بالتنسيق مع عدد من مؤسسات
املجتمع املدني الفاعلة يف مجال التنمية املستدامة وتنفيذ
برامج دعم ذوي اإلحتياجات الخاصة مثل الصم والبكم وفئة
املكفوفين وتدريب عدد من األسر الفقيرة
ضمن برامج األسر املنتجة.
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اإليرادات
خامسًا :األداء املالي للشركة
إنعكسـت النتائـج اإليجابيـة ملختلـف برامـج الشـركة اإلسـتثمارية والتشـغيلية والتجاريـة باإليجـاب ىلع املركـز املالـي للشـركة رغم
اسـتمرار سـلبية الظـروف اإلسـتثنائية والتحديـات خلال العـام 2021م وتمكنت الشـركة مـن الحفاظ ىلع متانـة مركزها املالـي وموقعها
املتميـز يف السـوق الوطنـي للهاتـف النقـال ويتبيـن لكـم ذلك من خلال املؤشـرات الـواردة يف البيانات املاليـة  -املعبرة عـن املوقف
املالـي للشـركة  -ونتيجـة العمليـات التشـغيلية للسـنة املاليـة املنتهيـة يف 31ديسـمبر 2021م باملقارنة مع السـنوات السـابقة (2017
– 2020م) وذلـك ىلع النحـو التالي:

حققـت الشـركة إجمالـي إيـرادات خلال العـام املالـي 2021م بمبلـغ وقـدره ( ) 190,253,167الـف ريـال ( مائـة وتسـعون مليـار ومئتـان
وثالثـة وخمسـون مليونـا ومائـة وسـبعة وسـتون ألـف ريـال ) وبزيـادة قدرهـا (  ) 26,414,128ألـف ريـال ( سـتة وعشـرون مليـار وأربعمائة
وأربعـة عشـر مليونـا ومائـة وثمانيـة وعشـرون ألف ريال ) وبمـا نسـبته ( )% 16.12عن إجمالي ايـرادات العام السـابق 2020م ،وتلـك الزيادة
ناتجـة عـن ارتفـاع إيرادات النشـاط الرئيسـية والتي أصبحـت تمثل ما نسـبته  % 99.60من إجمالي اإليـرادات املحققة خلال العام 2021م
حيـث بلغـت (  ) 189,495,985ألـف ريـال ( مائـة وتسـعة وثمانين مليارًا وأربعمائة وخمسـة وتسـعين مليونًا وتسـعمائة وخمسـة وثمانين
ً
محققـة نمـوًا بمقـدار (  ) 31,978,280ألـف ريـال (واحـد وثالثيـن مليارًا وتسـعمائة وثمانيـة وسـبعين مليونًا ومئتيـن وثمانين
ألـف ريـال )
ألـف ريـال ) وبنسـبة  ، % 20.30والجـدول التالـي يوضـح اإليـرادات املحققـة ىلع مسـتوى عناصـر اإليـرادات للسـنة 2021م باملقارنـة مع
األعوام السـابقة:
اإليرادات املحققة خالل الفترة من عام 201٧م وحتى عام 202١م:

البيان ( ألف ريال )

2017

2018

2019

2020

2021

إيرادات النشاط

78,883,091

95,012,139

125,218,430

154,679,584

185,679,059

إيرادات املبيعات

947,953

985,219

2,258,341

2,838,121

3,816,926

العائد من األموال املستثمرة

19,016,043

15,610,535

10,600,438

6,098,913

114,604

إيرادات أخرى

266,778

100,789

483,851

222,421

642,578

إجمالي اإليرادات

99,113,865

111,708,682

138,561,060

163,839,039

190,253,167

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

190.3
مليار

163.8

مليار

138.6
مليار

111.7

مليار

99.1

مليار

2 0 2 1

2 0 2 0

2 0 1 9

2 0 1 8

2 0 1 7
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املصروفات
بلغت املصروفات املسجلة يف نهاية العام 2021م مبلغ وقدره ( )121,632,038الف ريال (مائة وواحد وعشرون مليار وستمائة وإثنان
وثالثون مليونًا وثمانية وثالثون ألف ريال) بزيادة قدرها ( )19,433,574ألف ريال (تسعة عشر مليار وأربعمائة وثالثة وثالثون مليونًا
وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف ريال) وبنسبة ( )% 19.02باملقارنة مع االنفاق الكلي للسنة السابقة 2020م وترجع تلك الزيادة بشكل
أساسي إلى مصاريف التشغيل واملتمثلة يف رسوم التسجيل والتراخيص وإستئجار القنوات التراسلية وتكاليف الصيانة وكذا تكاليف
الخدمات املالية واملصرفية واملتمثلة يف رسوم تحويل السيولة باإلضافة إلى الزيادة يف تكاليف الخدمات الصادرة وتحديدًا تكاليف
إستئجار سعات الداتا ملواجهة الطلب املتنامي من قبل املشتركين ىلع خدمات األنترنت باإلضافة إلى الزيادة يف إستهالك االالت
واملعدات الناتجة عن الزيادة يف اإلضافات الرأسمالية خالل العام 2021م ،والجدول التالي يوضح مقارنة تفصيلية لبنود املصروفات ىلع
مستوى اإلنفاق للعام 2021م باملقارنة مع األعوام السابقة وكما يلي:
التكاليف والنفقات للفترة من عام (201٧م) وحتى العام (202١م)
البيان ( ألف الريال )

2017

2018

2019

2020

2021

عمولة وأعباء املبيعات

4,321,592

4,997,891

6,621,401

7,472,821

8,565,509

تكلفة املبيعات وبطائق التعبئة

1,110,941

912,841

947,921

768,066

579,284

تكلفة الخدمات الصادرة

7,595,393

10,095,280

17,443,374

23,328,113

25,817,807

مصاريف التشغيل

12,579,758

15,908,931

21,811,010

28,106,121

36,387,249

املصاريف البيعية والتسويقية

855,964

831,501

1,470,412

1,410,105

1,616,745

منافع املوظفين وتكاليف ذات صلة

3,589,683

3,932,900

4,611,952

5,076,909

6,151,703

املصاريف العمومية واإلدارية

1,227,719

1,016,165

1,610,437

1,656,660

2,496,822

إستهالك آالت وممتلكات ومعدات

4,400,408

2,691,981

3,292,898

3,940,744

7,083,606

مصروف مخصص خسائر األئتمان املتوقعة

97,245

-

30,543

21,428

3,047

أعباء التمويل اإليجاري

-

-

237,807

394,721

236,333

إستهالك حق استخدام األصول

-

-

730,121

661,570

1,144,833

خدمات مالية ومصرفية

-

-

-

81,872

14,807,045

فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية

4,863,926

12,854,090

17,384,115

29,279,334

16,742,055

مصاريف أخرى

34,224

71,903

11,525

-

-

إجمالي املصروفات

40,676,853

53,313,483

76,203,516

102,198,464

121,632,038

121.6
مليار

مقارنة اإليرادات باملصروفات لألعوام (٢٠٢١ - ٢٠١٧م)
حافظت الشركة ىلع كفاءتها يف إدارة نفقاتها التشغيلية للعام 2021م ،مع ارتفاع نسبي إلجمالي النفقات إلى إجمالي اإليرادات للعام
2021م وبما ال يتجاوز ( % 1.55من  % 62.38خالل العام 2020م إلى  % 63.93خالل العام 2021م) يف ظل ظروف أقل ما يقال عنها إستثنائية
ً
نتيجة الستمرار العدوان والحصار فارضة املزيد من التحديات التي تواجهها الشركة ومنها إرتفاع تكاليف الخدمات املالية واملتمثلة يف
نشوء تكاليف إضافية لتحويل السيولة النقدية مساهمة يف رفع نسبة النفقات من  % 56.15إلى  % 63.93إضافة إلى املتغيرات االقتصادية
والتغيرات يف مؤشرات األسعار نتيجة ارتفاع أسعار الصرف مساهمة يف رفع نسبة النفقات من  % 47.35إلى  % 56.15يف ظل عدم
مرونة نسبة هامش الربح املستهدفة ،وبالرغم من تلك العوامل وبجهود اإلدارة املبذولة لتحسين هيكل تكاليف الشركة أبقت تلك النسبة
يف إطار النسبة املقبولة وانعكست آثارها ىلع استمرار نمو ربحية الشركة ،والجدول أدناه يوضح مقارنة اإليرادات باملصروفات لألعوام
(2017م – 2021م):
مقارنة اإليرادات باملصروفات لألعوام (2021 – 2017م) ( املبالغ باأللف الريال )
البيان ( ألف الريال )

2017

2018

2019

2020

2021

إجمالي اإليرادات

99,113,865

111,708,682

138,561,060

163,839,039

190,253,167

إجمالي املصروفات

40,676,853

53,313,483

76,203,516

102,198,464

121,632,038

نسبة املصروفات إلى
اإليرادات

% 41.04

% 47.73

% 55.00

% 62.38

% 63.93

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

190.3
مليار

١٦٣.٨
مليار

121.6
مليار

102.2
مليار

138.6

102.2
مليار

مليار

٧٦.٢
مليار

٧٦.٢

مليار

مليار

٥٣.٣

٥٣.٣

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

١١١.٧

مليار

مليار

40.7

2 0 2 1

2 0 2 0

2 0 1 9

2 0 1 8

مليار

40.7
مليار

مليار

2 0 1 7

٩٩.١

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

68

التقرير السنوي 2021

69

التقرير السنوي 2021

صايف الربح املحقق ومقترح مجلس اإلدارة بشأن التوزيع :
1.حققـت الشـركة نتائـج إيجابيـة يف الجانـب املالـي للعـام 2021م رغـم العديـد مـن الصعوبات التـي رافقت سـير عملها وأنشـطتها
ً
نتيجـة إلسـتمرار ظـروف العـدوان والحصـار ،إذ بلغ ربح السـنة قبل الـزكاة وضريبة الدخـل مبلغ وقـدره ( )68,621,129ألف ريـال (ثمانية
وسـتون مليـار وسـتمائة وواحـد وعشـرون مليونًا ومائة وتسـعة وعشـرون ألف ريال) وبعد إسـتقطاع مصـروف الـزكاة وضريبة الدخل
بمبلـغ إجمالـي ( )33,097,792ألـف ريـال (ثالثـة وثالثون مليار وسـبعة وتسـعون مليونًا وسـبعمائة وإثنان وتسـعون ألـف ريال) يصبح
صـايف الربـح املحقـق ( )35,523,337ألف ريال (خمسـة وثالثون مليار وخمسـمائة وثالثة وعشـرون مليونًا وثالثمائة وسـبعة وثالثون
ألـف ريـال) وبزيـادة بمقـدار ( )7,929,358ألـف ريـال (سـبعة مليار وتسـعمائة وتسـعة وعشـرون مليـون وثالثمائة وثمانية وخمسـون
ألـف ريـال) وبمعـدل نمـو ( )% 28.74عن صـايف الربحية املحققـة يف العام السـابق 2020م .
2.وعليه يقترح مجلس اإلدارة التوزيع للعام 2021م ىلع النحو التالي:
3.إعتمــــاد احتياطــــي عــــام بنسبـــة( )%10بمبلـــغ وقــــــدره ( )3,552,334ألف ريال (ثالثة مليارات وخمسمائة وإثنان وخمسون
مليـون وثالثمائـة وأربعة وثالثون ألـف ريال).
4.إعتمــــاد احتياطــــي توسـعات رأسـمالية بمبلـــغ وقــــــدره ( )16,651,303ألف ريال (سـتة عشـر مليار وسـتمائة وواحد وخمسـون
مليونـا وثالثمائـة وثالثة ألـف ريال).
5.إعتمـاد وتوزيـع أرباح للمسـاهمين بنسـبة ( )% 35من قيمة السـهم وبما يعادل ( )175ريال  /سـهم بإجمالي مبلغ وقـدره ()15,141,700
ألف ريال ( خمسـة عشـر مليـار ومائة وواحد وأربعـون مليون وسـبعمائة ألف ريال).
6.إعتماد مكافأة مجلس اإلدارة ألرباح العام 2021م بمبلغ إجمالي وقدره ( )178,000ألف ريال (مائة وثمانية وسبعون مليون ريال).
مقارنة تفصيلية للتوزيعات للعام 202١م باملقارنة مع األعوام السابقة:
2017

2018

2019

2020

2021

البيان
ربح السنة قبل الزكاة والضريبة ( ألف ريال )

58,437,012

58,395,199

62,357,544

61,640,575

68,621,129

مصروف الزكاة وضريبة الدخل ( ألف ريال )

30,351,107

29,855,311

32,394,428

34,046,596

33,097,792

ربح السنة بعد الزكاة والضريبة ( ألف ريال )

28,085,905

28,539,888

29,963,116

27,593,979

35,523,337

324.60

329.85

346.30

318.92

410.56

اإلحتياطي القانوني ( ألف ريال )

2,808,591

2,853,989

-

-

-

اإلحتياطي العام ( ألف ريال )

2,808,591

2,853,989

2,996,312

2,759,398

3,552,334

إحتياطي توسعات رأسمالية ( ألف ريال )

9,319,070

7,519,157

11,654,052

9,532,091

16,651,303

مكافأة مجلس اإلدارة ( ألف ريال )

171,053

171,053

171,053

160,790

178,000

توزيع األرباح املقترحة ( ألف ريال )

12,978,600

15,141,700

15,141,700

15,141,700

15,141,700

150

175

175

175

175

% 30

% 35

% 35

% 35

% 35

عائد السهم بعد الزكاة والضريبة ( ريال )

نصيب السهم الواحد ( ريال )
نسبة ربح السهم املوزع إلى قيمة السهم
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سادسًا  :املركز املالي للشركة
أظهـرت مؤشـرات املركـز املالـي للشـركة كمـا يف  31ديسـمبر 2021م نمـوًا بنسـبة ( )%28.37عن العام السـابق 2020م ،حيـث زادت قيمة
إجمالـي املوجـودات مـن ( )244,692,430ألـف ريـال (مئتيـن وأربعـة وأربعين مليارًا وسـتمائة وإثنيـن وتسـعين مليونًا وأربعمائـة وثالثين
ألـف ريـال) يف نهايـة العـام 2020م إلى ( )314,115,673ألف ريال (ثالثمائة وأربعة عشـر مليار ومائة وخمسـة عشـر مليونًا وسـتمائة وثالثة
وسـبعين ألـف ريـال) يف نهايـة العـام 2021م  ،كمـا ان إجمالي حقـوق امللكية أرتفعـت مـن ( )163,478,895ألف ريال (مائة وثالثة وسـتين
مليـارًا وأربعمائـة وثمانيـة وسـبعين مليونًا وثمانمائة وخمسـة وتسـعين ألف ريـال) يف نهاية العـام 2020م إلـى ( )206,776,673ألف ريال
(مئتيـن وسـتة مليـارات وسـبعمائة وسـتة وسـبعين مليونًا وسـتمائة وثالثة وسـبعين ألف ريـال) يف نهاية العـام 2021م وتتمثـل الزيادة
يف ارتفـاع قيمـة االحتياطيـات  ،حيث تشـكل االحتياطيـات دعمًا للمركز املالي للشـركة.
والجدول التالي يوضح تحلي ً
ال للموجودات وحقوق امللكية واملطلوبات لألعوام (2017م – 2021م) كما يلي:
البيان

2017

2018

2019

2020

2021

املوجودات الغير متداولة ( ألف ريال )

17,300,047

20,302,585

28,087,813

29,938,754

59,809,682

املوجودات املتداولة ( ألف ريال )

172,987,225

181,715,533

205,444,985

214,753,676

254,305,991

إجمالي املوجودات ( ألف ريال )

190,287,272

202,018,118

233,532,798

244,692,430

314,115,673

حقوق امللكية ( ألف ريال )

121,419,538

136,537,043

151,187,406

163,478,895

206,776,673

املطلوبات غير املتداولة ( ألف ريال )

-

-

3,235,138

1,900,584

1,485,368

املطلوبات املتداولة ( ألف ريال )

68,867,734

65,481,075

79,110,254

79,312,951

105,853,632

إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات ( ألف ريال )

190,287,272

202,018,118

233,532,798

244,692,430

314,115,673

حصة السهم يف صايف املوجودات ( ريال )

1,403.30

1,578.03

1,747.35

1,889.41

2,389.82
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سابعًا :التوجهات والرؤية املستقبلية
 التوسع واإلنتشار يف تشغيل تقنية الجيل الرابع يف جميع محافظات الجمهورية.تحسين جودة الخدمات املقدمة للزبائن وزيادة الحصة السوقية للشركة.تعزيز املركز املالي وتنويع استثمارات الشركة. -تطوير البناء التنظيمي واملؤسسي وتنمية املوارد البشرية ورفع مستوى األداء واإلنتاجية بكفاءة وفاعلية.

ثامنًا :التوصيات
ً
عملا باملـادة ( )160مـن قانـون الشـركات التجارية رقم ( )22لسـنة 1997م يوصي مجلـس اإلدارة الجمعيـة العامة العادية
بمـا يلي:
االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة واملصادقة عليه.اإلطالع ىلع تقرير مراقب الحسابات والقوائم املالية للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2021م والتصديق عليها.املوافقة ىلع توزيع األرباح بحسب مقترح مجلس اإلدارة.إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات.تعيين مراقب الحسابات للعام املالي 2022م وتحديد أتعابه.-تفويض مجلس اإلدارة بمباشرة التبرعات وفقًا للقانون.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
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الجزء الرابع
البيانات املالية املدققة
وتقرير مدقق الحسابات املستقل
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر 2021م
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2021م
1.التأسيس وطبيعة النشاط
تم تدشين خدمة يمن موبايل للهاتف النقال كنشاط إستثماري تابع للمؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية يف  22سبتمبر
2004م من قبل املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية ويف  20يوليو 2006م بدأت إجراءات تحويل يمن موبايل للهاتف النقال
إلى شركة مساهمة يمنية عامة بموجب قانون الشركات التجارية اليمني رقم ( )22لسنة 1997م وتعديالته ،وقراري مجلس الوزراء رقم ()97
و( )287لسنة 2006م.
ويف  10فبراير 2007م تم إشهار يمن موبايل كشركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة رقم ( )50لسنة 2007م والذي
بموجبه تم منح الترخيص بتأسيس شركة يمن موبايل للهاتف النقال (شركة مساهمة يمنية عامة).
قدمت املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية جميع املوجودات املكونة لرأس مال الشركة كما يف  31يوليو 2006م ،وأشترى
املؤسسون نسبة ( )%17.09من رأس املال بموجب عقود بيع من قبل املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية للمؤسسين .واعتبارًا
من  1يناير 2007م أصبحت نسب املساهمين يف الشركة ىلع النحو التالي:
عدد األسهم عند التأسيس

نسبة األسهم عند التأسيس

فئات املساهمين
املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية

51,370,244

% 59.37

الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات

3,896,020

% 4.50

املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

2,810,220

% 3.25

صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الدفاع

2,740,522

% 3.17

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

2,467,898

% 2.85

صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الداخلية

1,872,980

% 2.16

املؤسسة اإلقتصادية اليمنية

1,000,000

% 1.16

الشركات وما يف حكمها

8,625,828

% 9.97

املواطنين

7,670,364

% 8,87

موظفي االتصاالت

4,069,924

% 4.70

86,524,000

% 100

اإلجمالي

إن النشاط األساسي للشركة هو إمتالك محطات وشبكات إتصاالت وتقديم خدمة الهاتف النقال داخل الجمهورية اليمنية وتقع اإلدارة
العامة للشركة يف شارع التلفزيون ،وعنوانها البريدي ص.ب :رقم ( ،)737صنعاء – الجمهورية اليمنية.
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1 .2بيان التوافق

يتم إعداد البيانات املالية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية ووفقًا ملتطلبات
تفسيرات املعايير الصادرة عن اللجنة الدائمة لتفسير معايير التقارير املالية الدولية التابعة للمجلس وبما يتوافق مع متطلبات القوانين
املعمول بها يف الجمهورية اليمنية.

2 .2أساس القياس
تم إعداد البيانات املالية للشركة ىلع أساس التكلفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات املالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة .هذا
وتحتفظ الشركة بسجالتها املحاسبية بالريال اليمني.

3 .2العملة الوظيفية وطريقة العرض
تم إعداد وعرض البيانات املالية بالريال اليمني (العملة الوظيفية للشركة) وتظهر كل القيم ألقرب ألف ريال يمني (إال إذا أشير إلى خالف
ذلك).

4 .2التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة
يتطلب إعداد البيانات املالية من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واإلفتراضات التي تؤثر ىلع تطبيق السياسات واملبالغ املقررة للموجودات
واملطلوبات واإليرادات واملصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة .ويتم اإلعتراف بالتعديالت يف التقديرات املحاسبية عن الفترة التي يتم
فيها تعديل التقدير ويف أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك التعديل.
وبصورة خاصة فإن املعلومات حول املجاالت الهامة التي تنطوي ىلع عدم اليقين يف التقديرات واألحكام الهامة يف تطبيق السياسات
املحاسبية ذات التأثير األكبر ىلع املبالغ املعترف بها يف البيانات املالية قد تمت مناقشتها يف اإليضاح رقم ( )6من اإليضاحات حول
البيانات املالية.

5 .2املعايير الجديدة والتغيرات والتعديالت
1 .5.2املعايير الجديدة واملعدلة سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير 2021م
املعايير والتعديالت التي أصبحت سارية املفعول للمرة األولى يف عام 2021م وهي كاآلتي:
•إصالح مؤشر سعر الفائدة املرحلة الثانية (تعديالت ىلع املعیار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9ومعیار املحاسبة الدولي رقم ()۳۹
واملعیار الدولي للتقرير املالي رقم (.)۷
•تخفيضات اإليجار استجابة لتأثيرات كوفيد 19-ملا بعد  30يونيو 2021م (تعديالت ىلع املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (.)16
إن هذه التعديالت ليس لها تأثير جوهري ىلع البيانات املالية للشركة .ووفقًا لذلك ،لم تقم املنشاة بأي تغييرات لسياساتها املحاسبية
يف العام 2021م .وأدناه معلومات عن هذه املعايير الجديدة:
1.إصالح مؤشر سعر الفائدة املرحلة الثانية (تعدیالت ىلع املعیار الدولي للتقریر املالي رقم ( )9ومعیار املحاسبة
الدولي رقم ( )۳۹واملعيار الدولي للتقریر املالي رقم ()۷
يف سبتمبر 2020م ،نشر مجلس معايير املحاسبة الدولية إصالح معيار معدل الفائدة املرحلة الثانية (تعديالت ىلع املعيار الدولي
للتقرير املالي رقم ( )9ومعيار املحاسبة الدولي رقم ( )39واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( ،))7استجابة لإلصالح الجاري ملؤشرات أسعار

الفائدة يف جميع أنحاء العالم.
تهدف التعديالت إلى مساعدة الكيانات املبلغة ىلع تزويد املستثمرين بمعلومات مفيدة حول آثار اإلصالح ىلع بياناتهم املالية.
من املتوقع أن يتم استبدال العديد من األسعار املعروضة بين البنوك ( )IBORsبمعدالت قياسية خالية من املخاطر ( )RFRsيف
فترات إعداد التقارير املستقبلية .وقد نتج عن ذلك أن مجلس معايير املحاسبة الدولية بحاجة إلى معالجة اآلثار املحتملة إلعداد التقارير
املالية بعد إصالح مؤشر سعر الفائدة .أكمل مجلس معايير املحاسبة الدولية هذا املشروع ىلع مرحلتين ،األولى تركز ىلع توفير اإلعفاء
من عالقات التحوط التي تم االنتهاء منها يف سبتمبر 2019م من خالل نشر إصالح مؤشر سعر الفائدة (تعديالت ىلع املعيار الدولي
للتقرير املالي رقم ( )9ومعيار املحاسبة الدولي رقم ( )39واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( .))7وتركز املجموعة الثانية من التعديالت
ىلع القضايا الناشئة بعد االستبدال ،أي عندما يتم بالفعل استبدال مؤشر سعر الفائدة الحالي بمعدالت مرجعية بديلة .يمكن تلخيص
التعديالت الرئيسية ىلع النحو التالي:
أ.

التغييرات يف التدفقات النقدية التعاقدية

أضاف مجلس معايير املحاسبة الدولية وسيلة عملية بمعنى أن الكيانات لن تحتاج إلى إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية لألصول املالية أو
املطلوبات املالية للتغييرات التي يتطلبها اإلصالح .وبدالً من ذلكُ ،يطلب من الكيانات املبلغة احتساب التعديل عن طريق تحديث سعر
الفائدة الفعلي ليعكس التغيير يف املعدل املرجعي البديل.
ب.

متطلبات محاسبة التحوط

إذا كان التحوط ال يزال يلبي متطلبات محاسبة التحوط األخرى ،فلن تحتاج الكيانات إلى التوقف عن محاسبة التحوط ملجرد حدوث
تغييرات نتيجة لإلصالح .ويجب تحديث وثائق وعالقات التحوط لتعكس التعديالت ىلع بند التحوط ،ويمكن للكيانات االستمرار يف
محاسبة التحوط إذا كانت عالقة التحوط الجديدة تفي بجميع املعايير.
ج.

اإلفصاحات

س ُيطلب من الكيانات املبلغة إجراء إفصاحات إضافية حول املخاطر الجديدة الناشئة عن إصالح الليبور ( )IBORوكيفية إدارتها لتلك
املخاطر .وهناك أيضًا متطلبات إفصاح لالنتقال من الليبور ( )IBORإلى معدالت مرجعية بديلة.
2.تخفيضات اإليجار استجابة لتأثيرات كوفيد 19-ملا بعد  30يونيو 2021م (تعديالت ىلع املعيار الدولي للتقرير
املالي رقم ()16
يف أبريل 2021م ،أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية «تخفيضات اإليجار املتعلقة بكوفيد  19-ملا بعد  30يونيو 2021م (تعديالت
ىلع املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  ،»)16وقد تم تمديد فترة الوسائل العملية يف التعديالت ىلع املعيار الدولي للتقرير املالي رقم
 16التي تم إجراؤها العام املاضي .وهذا التمديد ملدة عام واحد ،لذلك امتدت فترة التطبيق حتى  30يونيو 2022م.
يف مايو 2020م ،نشر مجلس معايير املحاسبة الدولية تعدي ً
ال ىلع «كوفيد  – 19-ذات العالقة بتخفيضات اإليجار (تعديل ىلع املعيار
الدولي للتقرير املالي رقم  .»)16وأضاف التعديل وسيلة عملية للمعيار الذي يوفر إعفاء للمستأجرين يف تقييم ما إذا كانت تخفيضات
اإليجار املحددة لكوفيد  19-تعتبر تعديالت ىلع عقد اإليجار .وبدالً من ذلك ،إذا تم تطبيق هذه الوسيلة العملية ،فسيتم التعامل مع
تخفيضات اإليجار هذه كما لو لم تكن تعديالت ىلع عقد اإليجار.
يف ضوء تأثير جائحة كوفيد  19-ىلع النشاط التجاري يف جميع أنحاء العالم ،واالستجابة من التعليقات الواردة من أصحاب املصلحة ،قرر
املجلس الدولي ملعايير املحاسبة تمديد هذا اإلعفاء ملدة عام واحد لتوفير اإلعفاء للتخفيضات األخيرة فيما يتعلق بـكوفيد  19-والتي
تخفض املدفوعات حتى  30يونيو 2022م.
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2 .5.2املعايير والتعديالت والتفسيرات للمعايير الحالية غير سارية املفعول حتى اآلن والتي لم يتم تبنيها من قبل
الشركة

وتعتقد إدراة الشركة أن التغيير يف السياسة سينتج عنه بيانات مالية تحتوي ىلع معلومات أكثر مالئمة عن آثار املعامالت واألحداث
ويجعل البيانات املالية للشركة أكثر قابلية للمقارنة.

تم إصدار معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة ىلع املعايير الحالية من قبل مجلس معايير املحاسبة الدولية ولكنها غير سارية املفعول
حتى تاريخ البيانات املالية ،ولم يتم تبنيها من قبل الشركة ىلع النحو التالي:

ترى إدارة الشركة أنه من غير املمكن عمليًا تحديد آثار تغيير سياسة املعامالت بالعمالت األجنبية ىلع املبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات
للفترات السابقة حيث قامت إدارة الشركة بتعديل الرصيد االفتتاحي لألرباح املحتجزة بأثر التحول إلى السعر السائد يف السوق املوازي.

عنوان املعيار أو التفسير

املعيار

ساري املفعول للفترات
املحاسبية التي تبدأ يف
أو بعد

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ()3

تعدیالت ىلع املراجع الخاصة باإلطار املفاهيمي (تعديالت  1يناير 2022م
ىلع املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ())3

معيار املحاسبة الدولي رقم ()16

تحصيالت قبل االستخدام املقصود (تعديالت ىلع معيار  1يناير 2022م
املحاسبة الدولي رقم ())16

معيار املحاسبة الدولي رقم ()37

عقود متوقع خسارتها – تكلفة تنفيذ العقد (تعديالت  1يناير 2022م
ىلع معيار املحاسبة الدولي رقم ())37

املعايير الدولية للتقارير املالية رقم التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير املالية – دورة  1يناير 2022م
( )9،16 ،1ومعيار املحاسبة الدولي رقم 2018م – 2020م (تعديالت ىلع املعايير الدولية للتقارير
املالية رقم ( )9،16 ،1ومعيار املحاسبة الدولي رقم ())41
()41
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )17عقود التأمين
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ()4

 1يناير 2023م

تمديد اإلعفاء املؤقت من تطبيق املعيار الدولي للتقرير  1يناير 2023م
املالي رقم (( )9تعديالت ىلع املعيار الدولي للتقرير املالي
رقم ())4

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )17التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( 1 )17يناير 2023م
واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( - )9معلومات املقارنة
(تعديل ىلع املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ())17
معيار املحاسبة الدولي رقم ()1

تصنيف املطلوبات كمتداولة أو غير متداولة (تعديالت ىلع  1يناير 2023م
معيار املحاسبة الدولي رقم ())1

معيار املحاسبة الدولي رقم ()12

الضرائب املؤجلة املتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة عن  1يناير 2023م
معاملة واحدة (تعديالت ىلع معيار املحاسبة الدولي رقم
())12

وتتوقع إدارة الشركة بأن جميع اإلصدارات ذات العالقة سوف يتم تبنيها ضمن السياسات املحاسبية للمنشأة للفترة األولى التي تبدأ
بعد تاريخ نفاذ هذه اإلصدارات ،وهناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة أصدرت لكن ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري ىلع البيانات
املالية للشركة.

3.التغير يف السياسات املحاسبية
بهدف تطبيق منهج أكثر تكام ً
ال ملعيار املحاسبة الدولي رقم (“ )21آثار التغيرات يف أسعار صرف العمالت األجنبية” اعتمدت الشركة
ابتدا ًء من نوفمبر 2021م التعديل يف سياستها املحاسبية حيث إقرت تطبيق سعر الصرف الفوري السائد يف السوق املوازي يف تاريخ
املعاملة لتنفيذ املعامالت ا ُ
قومة بعملة أجنبية أو التي تتطلب تسويتها بعملة أجنبية ،وترجمة البنود النقدية بعمالت أجنبية
مل ّ
باستخدام سعر اإلقفال والذي يمثل سعر الصرف الفوري السائد يف السوق املوازي وذلك يف نهاية فترة التقرير .وسيحل التعديل يف
السياسة محل املعالجات السابقة والتي كانت تقضي بإثبات وترجمة املعامالت بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف املعلنة من
قبل البنك املركزي اليمني صنعاء.
يعتبر نموذج املعالجة الجديد استجابة من الشركة ملعالجة التأثيرات الناتجة عن تذبذبات أسعار الصرف والفجوة بين أسعار الصرف
املعلنة من قبل البنك املركزي اليمني صنعاء وبين أسعار الصرف السائدة يف السوق املوازي ،ويعكس الجوهر االقتصادي للمعامالت
واألحداث املالية وتنسجم مع املمارسة االقتصادية للشركات.

يوضح الجدول التالي أثر التغير يف سياسة املعامالت بالعمالت األجنبية ىلع رصيد األرباح املحتجزة كما يف  1يناير 2021م:
إيضاحات

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير 2021م

24,403,970

األثر التراكمي لترجمة األرصدة النقدية بسعر السوق املوازي

46,188,282

األثر الضريبي لترجمة األرصدة النقدية بسعر السوق املوازي

2.32

()23,094,141

صايف األثر التراكمي لترجمة األرصدة النقدية بسعر السوق املوازي

23,094,141

الرصيد يف  1يناير 2021م (معدل)

47,498,111

4.أسس عرض البيانات املالية
يتم عرض البيانات املالية وفقًا ملعيار املحاسبة الدولي رقم ( »)1عرض البيانات املالية»(املعدل يف عام 2007م) ويتم أيضًا عرض
إجمالي الدخل الشامل يف بيان واحد (بيان الدخل الشامل).

1.4

عرض املتداول مقابل غير املتداول يف بيان املركز املالي

تعرض الشركة املوجودات واملطلوبات بناء ىلع تصنيف املتداول /غير املتداول يف بيان املركز املالي.
تكون املوجودات متداولة عندما:
•يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو إستهالكها يف دورة التشغيل العادية.
•محتفظ بها أساسًا لغرض املتاجرة.
•يتوقع أن تتحقق خالل إثنا عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير.
•نقد أو بنود مماثلة للنقد ما لم يحظر أن يتم تبادلها أو إستخدامها لتسوية مطلوبات ملدة ال تقل عن إثنا عشر شهرًا بعد تاريخ
التقرير .جميع املوجودات األخرى تصنف غير متداولة.
تكون املطلوبات متداولة عندما:
•يتوقع أن تتم تسويتها يف دورة التشغيل العادية.
•محتفظ بها أساسًا لغرض املتاجرة.
•تكون مستحقة التسوية خالل إثنا عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير.
•ال يوجد حق غير مشروط يؤخر تسوية املطلوبات ملدة ال تقل عن إثنا عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير .وتصنف الشركة جميع املطلوبات
األخرى غير متداولة.
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 .بالقياس الالحق

2.4

عرض املصروفات عند إعداد بيان الدخل

تتبع الشركة أسلوب طبيعة املصروف عند عرض املصروفات ،حيث تصنف املصروفات بموجب هذا األسلوب حسب طبيعتها يف بيان
الدخل الشامل.

3.4

عرض بيان التدفقات النقدية

تتبع الشركة الطريقة غير املباشرة عند إعداد بيان التدفقات النقدية حيث يتم تسوية صايف ربح السنة مع صايف التدفقات النقدية
املتحصلة من أو املستخدمة يف 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 يف املاضي أو املستقبل وكذا أي عناصر لإليرادات
واملصروفات الناتجة عن تدفقات نقدية متعلقة بعمليات استثمارية أو تمويلية.

4.4

اندماج األعمال

تم هيكلة ملكية الشركة يف سنة 2006م وقد تضمنت هيكلة ملكية الشركة إعادة تقييم جميع املوجودات واملطلوبات بتاريخ محدد
للوصول إلى تكلفة الشركة ،والتي تم سدادها (قيمة التكلفة) إلى املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية عن طريق أسهم
حقوق امللكية يف الشركة .يدخل هذا التحويل لجميع املوجودات وإصدار األسهم ضمن تعريف إندماج األعمال وفق املعيار الدولي
للتقرير املالي رقم (.)3
استخدمت طريقة الشراء املحاسبية لجميع أعمال الشركة كما هو معروف يف املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )3إندماج األعمال
ونتيجة لتطبيق طريقة الشراء املحاسبية ،فقد تم اإلعتراف املبدئي بالشهرة كأصل يمثل يف تاريخ اإلمتالك فائض القيمة العادلة ملبلغ
الشراء مضافًا إليه التكلفة املباشرة لإلمتالك ىلع صايف القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة واملحتملة للشركة التابعة .ويف
الحاالت التي يتم فيها تقدير القيمة العادلة ىلع أساس مؤقت فإنه يتم إكمال عملية التقييم خالل ( )12شهرًا من تاريخ اإلمتالك مع
إجراء تعديالت ىلع قيمة الشهرة لتعكس أية تغييرات قد تحصل الحقًا.

	5.السياسات املحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية أخرى
تم اإلفصاح عن أهم السياسات املحاسبية والتي يتم إتباعها بشكل ثابت من قبل الشركة ونوضح بعض تلك السياسات املحاسبية والتي
تتطلبها معايير اإلبالغ املالي كما يلي:

1.5

عقود اإليجار

•

الشركة كمستأجر

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

1.1.5

إثبات حق استخدام األصول

 .أالقياس األولي
تقوم الشركة بإثبات حق إستخدام األصول يف تاريخ بداية عقد اإليجار .يتم قياس حق استخدام األصول مبدئيًا «بالتكلفة» وتشتمل
تكلفة أصول حق إستخدام األصول ىلع مبلغ التزامات اإليجار املعترف بها ،والتكاليف املباشرة األولية املتكبدة إضافة للتكاليف املقدرة
إلزالة األصل أو إعادة املوقع إلى حالته األصلية ومدفوعات اإليجار التي تمت يف أو قبل تاريخ البدء ،مطروحًا منها أي حوافز تأجير مستلمة.

يتم قياس حق استخدام األصول بالتكلفة ،مطروحًا منها أي خسائر متراكمة من إنخفاض القيمة واالستهالك ،ويتم تعديلها ألي إعادة
قياس اللتزامات اإليجار.
عندما ال تكون الشركة ىلع يقين معقول من الحصول ىلع ملكية األصل املؤجر يف نهاية مدة عقد اإليجار ،يتم إستهالك حق استخدام
األصول املعترف بها ىلع أساس القسط الثابت ىلع مدى العمر اإلنتاجي املقدر أو مدة نهاية اإليجار أيهما أقرب.
يخضع حق استخدام األصول إلى إختبار إنخفاض القيمة وفقًا ملعيار املحاسبة الدولي رقم (.)36

 2.1.5إثبات التزامات عقود االيجار
 .أالقياس األولي
يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية ملدفوعات عقد اإليجار غير املسددة يف ذلك التاريخ ،ويتم خصمه باستخدام معدل
الفائدة املدرج يف عقد اإليجار ،تستخدم الشركة التكلفة الداخلية إلقتراض األموال كمعدل إقتراض إضايف يف تاريخ بدء اإليجار إذا كان
سعر الفائدة الضمني يف عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة.
تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة ،بما يف ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة – مطروحًا منها حوافز اإليجار املستحقة القبض ومدفوعات
اإليجار املتغيرة التي تعتمد ىلع مؤشر أو معدل ،واملبالغ املتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة املتبقية .تتضمن مدفوعات اإليجار
أيضًا سعر ممارسة خيار الشراء الذي من املؤكد أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار املبكر .إذا كانت مدة اإليجار تعكس
أن املستأجر يمارس خيار فسخ عقد اإليجار.
 .بالقياس الالحق
يتم زيادة التزام اإليجار الحقًا بتكلفة الفائدة ىلع التزام اإليجار وينخفض بسداد دفعات اإليجار .يتم إعادة قياس القيمة الدفترية إللتزامات
اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير يف مدة اإليجار أو تغير يف مدفوعات عقود اإليجار املستقبلية الناشئة عن تغيير يف املؤشر أو
السعر ،إذا كان هناك تغير يف تقدير املبلغ املتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة املتبقية ،إذا كان هناك تغيير فيما إذا كان سيتم خيار
شراء أو ممارسة خيار تمديد بصورة معقولة مضمونًا أو ضمان عدم ممارسة خيار إنهاء بشكل معقول ،إذا تم تعديل عقد اإليجار وعدم
املحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل.
اختارت الشركة تطبيق عدم اإلعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار للعقود اإليجار قصيرة األجل التي تبلغ مدتها  12شهرًا
أو أقل وإيجارات األصول منخفضة القيمة .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار املرتبطة بهذه العقود كمصروفات إيجار ىلع أساس القسط
الثابت ىلع مدى فترة اإليجار ضمن بيان الدخل الشامل.

2.5

تحقق اإليراد

تقوم الشركة بصورة أساسية بالحصول ىلع اإليرادات من تقديم خدمات اإلتصاالت التي تتضمن رسوم اإلشتراك واملكاملات الهاتفية
والرسائل وإيرادات الربط البيني وخدمات البيانات والخدمات األخرى ذات الصلة.
يتم قياس اإليراد ىلع أساس املقابل املحدد بالعقد مع العميل وتستثنى املبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى ،وتسجل
اإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة ىلع ملكية السلع أو الخدمات املقدمة للعميل ،وتحديد توقيت نقل امللكية – يف وقت معين أو
بمرور الوقت – وتأخذ اإلدارة يف إعتبارها عند اإلعتراف باإليرادات بمرور الوقت إذا تحققت إحدى الخصائص التالية:
أ .إستالم العميل وإستفادته يف الوقت نفسه من املنافع املقدمة بموجب تنفيذ الشركة اللتزاماتها ،أو
ب .عند أداء الشركة اللتزاماتها بإنشاء أو زيادة فعالية أصل يقع تحت سيطرة العميل من خالل إنشاء أو زيادة فعالية ذلك األصل ،أو
ج .إذا لم يسفر أداء الشركة عن نشوء موجودات ينتج عنها استعماالت بديلة للشركة ويكون لدى الشركة حق يف إستالم مقابل عن
إلتزامات األداء املنفذ حتى تاريخه .أما بخالف ذلك فيتم اإلعتراف باإليرادات يف نقطة زمنية محددة.
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طبيعة وتوقيت تلبية أداء االلتزام

إدارة األصل املالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية .إن املشتقات املتضمنة يف العقود والتي يكون فيها التصنيف عبارة عن أصل
مالي يف نطاق املعيار ،ال تكون مشتقات منقسمة ىلع اإلطالق .وبدالً من ذلك ،يتم تقييم األدوات املالية املختلطة بشكل كلي لغرض
التصنيف.

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

عقود الهاتف النقال

عقود األعمال الثابتة

التزامات األداء

نقطة تحقق اإليراد

تفعيل شرائح الهاتف النقال واألرقام الخاصة

يتم االعتراف بإيرادات شرائح الهاتف النقال واألرقام الخاصة
بمجرد الحصول ىلع الشريحة وإدخال البيانات الشخصية
بالنظام وتفعيل الخط.

خدمات املكاملات الهاتفية وخدمات البيانات
واملعلومات والرسائل

خالل الفترة التي يتم تقديم الخدمة فعليًا للمشتركين.

األجهزة

عندما يتم نقل السيطرة واملخاطر الهامة املتعلقة
بامللكية إلى املشتري وهو تاريخ تسليم األجهزة وقبولها
من قبل العميل.

•خدمات الـ  CDMAالثابت
•خدمات األنترنت
•خدمات التجوال الدولي
•خدمات الرسائل الدعائية والبنكية

يتم اإلعتراف بإيراد الخدمات ىلع فترة العقد.
يتم اإلعتراف باإليرادات من تداخل اإلتصاالت عبر الشبكة
مع مؤسسات وشركات إتصاالت محلية ودولية ىلع أساس
الدقائق الفعلية املسجلة لحركة اإلتصاالت خالل فترة
حدوثها.

العقود البينية

اإليرادات الصادرة والواردة

رسوم اإلشتراك الشهري

رسوم مفروضة عند تفعيل الخدمة (رسوم رسوم اإلشتراك املفروضة ىلع تفعيل الخدمات يتم
اإلعتراف بها خالل فترة العقد بمعدل يومي.
اإلشتراك الشهري)
•بطاقات التعبئة
•خدمة الشحن الفوري

عقود البيع املقدمة

3.5

يؤجل احتساب إيرادات بيع بطاقات التعبئة (الكروت
الغير مفعلة وأرصدة الوحدات الغير مستخدمة) إلى حين
•األرصدة املقدمة ملشتركي الدفع املسبق استخدامها أو إلى حين انتهاء صالحيتها .ويتم االعتراف
•خدمة الكرت اإللكتروني عبر فورًا
بإيراد الباقات عند تفعيلها واملتزامنة مع الدفع املسبق
من قبل العميل.
•باقة موبايل نت – أجهزة ذكية
•الباقات الخاصة بالدفع املسبق

األدوات املالية

يتم اإلعتراف باملوجودات واملطلوبات املالية يف املركز املالي عندما تصبح الشركة طرفًا يف آلية تعاقدات أدوات مالية والتي قد تنشأ
مع الغير وتنقسم األدوات املالية إلى موجودات ومطلوبات مالية وأدوات ملكية .ويوضح فيما يلي تصنيف األدوات املالية وأسس القياس
املتعلقة بها.

 1.3.5تصنيف وقياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية
يتم تصنيف وقياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية .وفقًا للمعيار رقم ( )9من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
 .أاملوجودات املالية
.1

التصنيف واالعتراف والعرض

وفقًا للمعيار رقم ( )9من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،عند االعتراف املبدئي ،يتم تصنيف األصل املالي ىلع أنه مقاس
بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .بصورة عامة ،يرتكز
تصنيف املوجودات املالية بموجب املعيار رقم ( )9من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ىلع نموذج األعمال الذي يتم يف إطاره

.2

القياس األولي

يتم قياس كافة املوجودات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة .ويتم إضافة تكاليف املعاملة إلى تكلفة كافة األدوات املالية باستثناء
املوجودات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وتسجيل تكاليف املعامالت للموجودات املالية املصنفة
كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يف بيان الدخل الشامل ،وتقوم الشركة بقياس موجوداتها املالية عند التحقق
املبدئي للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9وفقًا للفئات التالية:
•التكلفة املطفأة
فيما يتعلق باملوجودات املالية التي تفي بالشروط التالية:
 أن تكون املوجودات محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ باملوجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و أن ينتج عن البنود التعاقدية الخاصة باألداة يف تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات للمبلغ األصلي وأرباح ىلع املبلغاألصلي القائم وبصورة عامة يتم تصنيف النقد والنقد املعادل واملدينون واألرصدة املدينة األخرى واإلستثمارات قصيرة األجل ضمن هذه
الفئة:
النقد والنقد املعادل
يتكون النقد والنقد املعادل من النقدية يف 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 ملخاطر التغير يف
القيمة (الودائع تحت الطلب) مخفضًا منها السحوبات ىلع املكشوف املؤقتة وبدون عقود تسهيل ائتمانية والشيكات الصادرة والغير
مقدمة للبنك للصرف.
املدينون التجاريون واألرصدة املدينة األخرى
يظهر املدينون التجاريون بالتكلفة (املبلغ األصلي للفاتورة) ناقصًا املخصصات املجنبة لقاء أي مبالغ غير محصلة .ويتم تقدير مخصص
الخسائر االئتمانية املتوقعة عندما يكون هناك إحتمال تعثر عن السداد ويتم شطب الديون الرديئة عند التأكد من عدم تحصيلها.
إستثمارات قصيرة األجل
تتمثل اإلستثمارات قصيرة األجل يف الودائع لدى البنوك واإلستثمارات قصيرة األجل األخرى عالية السيولة والتي تستحق بعد ثالثة أشهر
وقبل مضي سنة من تاريخ الشراء.
•موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
اإلستثمارات يف أدوات الدين – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس اإلستثمارات يف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه:
 أن تكون املوجودات محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ باملوجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛وبيع املوجودات املالية.
 أن ينتج عن البنود التعاقدية الخاصة باألداة يف تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات للمبلغ األصلي وأرباح ىلع املبلغاألصلي القائم ،ويف السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر 2021م لم يكن لدى الشركة أية موجودات مالية مصنفة يف هذه الفئة.
اإلستثمار يف أدوات حقوق امللكية – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند اإلعتراف املبدئي بأحد إستثمارات األسهم غير املحتفظ بها للمتاجرة ،قد تختار الشركة بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة يف
القيمة العادلة لإلستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا اإلختيار وفقًا لكل إستثمار ىلع حدة .ويف السنة املالية املنتهية يف 31
ديسمبر 2021م ،لم يكن لدى الشركة أية موجودات مالية مصنفة يف هذه الفئة.
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•موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
فيما يتعلق بكافة املوجودات املالية غير املصنفة ىلع أنها مقاسة بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
كما هو موضح أعاله ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،ويتضمن ذلك كافة املوجودات املالية املشتقة .عند
االعتراف املبدئي ،قد تقرر الشركة بشكل نهائي تحديد األصل املالي الذي ال يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ىلع أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية
عدم التوافق املحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو لم يتم تصنيفها غير ذلك ،ويف السنة املالية املنتهية يف  31ديسمبر 2021م لم يكن لدى
الشركة أية موجودات مالية مصنفة يف هذه الفئة.
.3

يتم تطبيق السياسات املحاسبية التالية ىلع القياس الالحق للموجودات املالية:

بالتكلفة املطفأة

القياس واإلثبات والعرض لألرباح والخسائر
يتم الحقًا قياس هذه املوجودات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلية .يتم تخفيض التكلفة املطفأة بخسائر إنخفاض القيمة ،ويتم االعتراف
بإيرادات الفائدة ،أرباح /خسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة يف بيان
األرباح والخسائر .يتم اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر ،ناتجة عن االستبعاد يف بيان
األرباح والخسائر.

يتم الحقًا قياس هذه املوجودات بالقيمة العادلة .يتم إحتساب إيرادات الفائدة
بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية .ويتم اإلعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت
اإلستثمارات يف أدوات الدين بالقيمة العادلة
األجنبية وإنخفاض القيمة يف بيان األرباح والخسائر .يتم اإلعتراف بصايف األرباح
من خالل الدخل الشامل اآلخر
والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر .عند اإلستبعاد ،تتم إعادة تصنيف األرباح
والخسائر املتراكمة يف الدخل الشامل اآلخر إلى بيان األرباح أو الخسائر.
يتم الحقًا قياس هذه املوجودات بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح
اإلستثمار يف أدوات حقوق امللكية – بالقيمة كإيرادات ضمن بيان األرباح والخسائر ما لم تمثل إيرادات توزيعات األرباح بشكل واضح
إسترداد جزء من تكلفة اإلستثمار .يتم االعتراف بصايف األرباح والخسائر األخرى ضمن
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر وال يتم مطلقًا إعادة تصنيفها إلى بيان األرباح والخسائر.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل يتم قياس تلك املوجودات الحقًا بالقيمة العادلة .ويتم االعتراف بصايف األرباح أو
الخسائر ،بما يف ذلك أي حصص أو إيرادات توزيعات أرباح ،ضمن بيان األرباح أو الخسائر.
الربح أو الخسارة
.4

يتم االعتراف أو عدم االعتراف باملطلوبات املالية يف تاريخ املعاملة التجارية ،وذلك عند شراء أو بيع املطلوبات والذي ينص شروط عقد
البيع أو الشراء ىلع تسليمها وفقًا لجدول زمني محدد من قبل سوق مالي يتم قياس املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا
إليها أو مخصوم منها تكاليف املعاملة.
يتم الحقًا قياس جميع املطلوبات املالية التي تم االعتراف بها مسبقًا بالتكلفة املطفأة أو قيمتها العادلة إعتمادًا ىلع تصنيف
املطلوبات املالية.
.1

القياس الالحق للموجودات املالية

صنف القياس

 .باملطلوبات املالية

انخفاض قيمة املوجودات املالية

طبقت الشركة نموذج «الخسائر االئتمانية املتوقعة» املستقبلية بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  9لحساب انخفاض القيمة.
يتم قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة ىلع األداة املالية بطريقة تعكس املبالغ بشكل غير متحيز ومرجح باالحتماالت والتي يتم
تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج املحتملة والقيمة الزمنية لألموال واألحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف
االقتصادية املستقبلية .يطبق نموذج الخسارة االئتمانية املتوقعة ىلع كافة األدوات املالية باستثناء االستثمار يف أدوات حقوق
امللكية .ويتم مراجعة املنهجيات واالفتراضات بانتظام بما يف ذلك توقعات الظروف االقتصادية املستقبلية.
تتألف املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة من الذمم املدينة التجارية واألخرى واملستحق من أطراف ذات عالقة والنقد لدى البنوك
والودائع الثابتة .قامت الشركة بتطبيق نهج مبسط للمعيار وقامت باحتساب الخسائر املتوقعة ىلع أساس خسائر اإلئتمان املتوقعة
ىلع مدى عمر األداة املالية من خالل تكوين هيكل للمخصصات يستند إلى تجربة خسائر اإلئتمان التاريخية للشركة ،والتي تم تعديلها
حسب عوامل مستقبلية خاصة باملدينين والبيئة اإلقتصادية.
تعتبر الشركة بند املوجودات املالية يف حالة تعثر عن السداد عندما يتجاوز موعد سداد الدفعات التعاقدية ومع ذلك يف بعض الحاالت
قد ترى الشركة أيضًا أن بند املوجودات املالية يف حالة تعثر عن السداد ،عندما تشير املعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير
املرجح أن تتلقى الشركة املبالغ التعاقدية املستحقة بالكامل قبل األخذ يف االعتبار أي تعزيزات إئتمانية تحتفظ بها الشركة.
لم ينتج عن إتباع متطلبات اإلئتمان املتوقعة للمعيار الدولي إلعداد التقرير املالي رقم ( )9أي تغيير جوهري يف مخصص اإلنخفاض يف
القيمة.

تصنيف املطلوبات املالية

يتم تصنيف املطلوبات املالية إما كمطلوبات مالية من خالل األرباح أو الخسائر أو كمطلوبات مالية بالتكلفة املطفأة .ويصف املعيار
الدولي للتقرير املالي الدولي رقم ( )9التصنيفات املختلفة للمطلوبات املالية يف واحدة من الفئتين التاليتين:
•املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف املطلوبات املالية من خالل تقييمها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يتم اإلحتفاظ بها من أجل املتاجرة
بها ،أو يتم تصنيفها عند اقتناءها كمطلوبات يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .إن املطلوبات املالية التي يحتفظ
بها بغرض املتاجرة يجب أن تحقق أحد الشروط التالية:
 أنها حدثت أساسًا بغرض إعادة شرائها يف املستقبل القريب أو إذا كانت املطلوبات املالية محتفظ بها ضمن محفظة املتاجرة الخاصة بالشركة والتي تديرها بطريقة تضمن الربح السريع واملتكررىلع مدى فترات متقاربة أو
 أن تكون من ضمن املشتقات املالية والتي لم تصنف كأداة من أدوات التحوط املالي. يتم تصنيف املطلوبات املالية والتي يتم اإلحتفاظ بها بغرض املتاجرة كمطلوبات تقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرعند اإلعتراف املبدئي ويف حال تحقق أحد الشروط التالية:
¿ إذا كان التصنيف سوف يؤدي إلى إلغاء أو تخفيض عملية القياس للمطلوبات املالية ،أو سوف يؤدي إلى اإلعتراف غير امللتزم
بمبدأ الثبات أو
¿ إذا كانت املطلوبات املالية تمثل بندًا من بنود املوجودات أو املطلوبات املالية للشركة أو كليهما معًا والذي يتم قياس أدائها
وتقييمها بالقيمة العادلة وبنا ًء ىلع سياسات إدارة املخاطر املوثقة أو باستخدام استراتيجيات اإلستثمار الخاصة بالشركة.
¿ إذا كانت املطلوبات املالية تمثل جز ًء من عقد مالي يحتوي ىلع أحد أو عدد من املشتقات املالية ،شريطة أن يتوافق مع
متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9والذي ينص ىلع أن يتم تصنيف العقد كام ً
ال (أصول أو مطلوبات) كبند يتم تقييمه
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يتم إثبات املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مع إثبات ناتج التقييم يف األرباح أوالخسائر ،ويف السنة املالية
املنتهية يف  31ديسمبر 2021م لم يكن لدى الشركة أية مطلوبات مالية مصنفة يف هذه الفئة.
•املطلوبات املالية األخرى والتي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة املطفأة
 يتم القياس املبدئي للمطلوبات األخرى بالقيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف املعاملة املالية. يتم القياس الالحق للمطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة وبإستخدام طريقة الفائدة الفعلية .وتتمثل طريقة الفائدة الفعلية يفاحتساب التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية وتخصيص مصاريف الفوائد ىلع الفترة الزمنية املحددة .يتم إستخدام معدل سعر الفائدة
يف خصم املدفوعات املستقبلية املتوقع دفعها خالل عمر املطلوبات املالية أو ىلع مدى فترات مستقبلية يف حال ما كانت مناسبة.
ال يتم إعادة قياس البنود املصنفة ضمن هذه الفئة ألن االلتزام يكون عادة معروفًا بدرجة عالية من اليقين ويكون سداد املبالغ يف فترات
قصيرة األجل ،وبصورة عامة يصنف الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى ضمن هذه الفئة.
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يتم االعتراف بالدائنون التجاريون مقابل املبالغ التي يجب أن تدفع يف املستقبل لقاء البضاعة والخدمات املستلمة ،أكانت رفعت فيها
فواتير من مورد البضاعة أو مقدم الخدمة أم ال ،ويتم سداد املبالغ املستحقة للدائنين بحسب شروط الدفع املتفق عليها.
الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى
يتم قيد املبالغ املستحقة الدفع يف املستقبل لقاء البضائع والخدمات التي حصلت عليها الشركة سوا ًء تم املطالبة بها من الجهة
املوردة أم ال.
.2

إلغاء إدراج املطلوبات املالية

تقوم الشركة بإلغاء املطلوبات املالية فقط عندما يتم التخلي عنها أو إلغائها أو إنتهاء صالحيتها أو سدادها .تدرج الفروقات الناتجة
بين القيمة الدفترية للمطلوب املالي امللغي إدراجه وبين مجموع اإلعتبارات املدفوعة والدائنين (بما يف ذلك تضمين أي موجودات غير
نقدية محولة أو مطلوبات مقدرة) ضمن بيان الدخل الشامل.
ج.

أدوات حقوق امللكية

إن أدوات حقوق امللكية هي عقود تظهر حصص متبقية يف موجودات الشركة بعد طرح جميع مطلوباتها ،ويتم تسجيل أدوات حقوق
امللكية بقيمة املبالغ املستلمة مطروحًا منها مصاريف اإلصدار املباشرة.
-

توزيعات األرباح املقترحة

يتم اإلعتراف باألرباح املقترح توزيعها ىلع مساهمي الشركة كمطلوبات وتخصم من حقوق امللكية عندما يتم املصادقة عليها من
قبل الجمعية العامة للشركة .يعالج توزيع األرباح للسنة التي تمت املوافقة عليه بعد تاريخ البيانات املالية الحالية كأنه من األحداث
التي وقعت بعد تاريخ البيانات املالية.

4.5

ضريبة الدخل

تتمثل ضريبة الدخل سوا ًء كانت مسجلة كأصل أو كالتزام بااللتزامات واملطالبات من الجهات الحكومية والخاصة بالسنة الحالية أو الفترة
السابقة والتي لم تدفع حتى تاريخ املركز املالي .تقوم الشركة باحتساب مخصص لضريبة الدخل عن األرباح املكتسبة من عملياتها
كل سنة استنادًا لقانون ضرائب الدخل املعمول به يف الجمهورية اليمنية .تشتمل ضريبة الدخل عن السنة ىلع الضرائب الحالية ويتم
االعتراف بضريبة الدخل ىلع أرباح السنة ضمن بيان الدخل الشامل .إن الضرائب الحالية هي الضرائب املتوقع دفعها ىلع األرباح الخاضعة
للضريبة خالل السنة باستخدام املعدالت الضريبية السارية أو التي يتم تفعيلها بشكل جوهري يف تاريخ املركز املالي.

5.5

مساهمة التأمينات اإلجتماعية

تقوم الشركة وموظفيها باملساهمة يف التأمينات اإلجتماعية وفقًا لقانون التأمينات واملعاشات رقم ( )25لسنة 1991م.

6.5

املمتلكات واآلالت واملعدات

 2.6.5النفقات
تتم رسملة النفقات املتكبدة إلسبتدال أحد مكونات املمتلكات واآلالت واملعدات املحتسبة بصورة منفصلة وتشطب القيمة الدفترية
للجزء املستبدل .ترسمل النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تؤدي إلى زيادة املنافع اإلقتصادية املستقبلية من املمتلكات واآلالت
واملعدات .يتم اإلعتراف بجميع النفقات األخرى ضمن بيان الدخل الشامل عند تكبدها.

 3.6.5اإلستهالك
يحتسب اإلستهالك لشطب تكلفة املمتلكات واآلالت واملعدات (بخالف األراضي وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ) وذلك بأقساط متساوية
ىلع مدى عمرها اإلنتاجي املقدر بإستخدام طريقة القسط الثابت لجميع املمتلكات واآلالت واملعدات يف نهاية كل فترة مالية ،يتم
مراجعة العمر اإلنتاجي املقدر ،وطرق اإلستهالك مع األخذ بالحسبان أي تغير يف التقدير املحاسبي.
إن األعمار اإلنتاجية املقدرة إلحتساب إستهالك املمتلكات واآلالت واملعدات كما يلي:
بيان
مباني اإلدارة

 20سنة

تحسينات ىلع مباني مستأجرة

 4سنوات

معدات وأجهزة
وسائل النقل
أثاث ومعدات مكتبية

 4 - 2سنوات
 4سنوات
 4 - 2سنوات

 4.6.5إنخفاض قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات
تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات واآلالت واملعدات لتحديد اإلنخفاض عندما تنشأ أحداث أو يحدث تغيرات يف الظروف يحتمل
معها عدم إسترداد القيمة الدفترية .يف حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أىلع من القيمة القابلة لإلسترداد يتم
تخفيض املوجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد ،وهي قيمتها العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع أو قيمتها قيد اإلستخدام ،أيهما أىلع.

 5.6.5إلغاء اإلعتراف
يتم إلغاء إدراج بند املمتلكات واآلالت واملعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع نشوء منافع اقتصادية من استمرار إستخدام املوجودات.
يتم إظهار األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل أو االستغناء عنه والتي تتمثل يف الفرق بين القيمة الدفترية لألصل وعوائد البيع
وتدرج يف بيان الدخل الشامل ضمن اإليرادات األخرى.

7.5

استثمار يف شركة زميلة

يتم املحاسبة عن اإلستثمار يف الشركة الزميلة بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض يف القيمة إن وجدت ويتم تحميل قيمة هذا االنخفاض
يف بيان الدخل الشامل ،ويتم االعتراف بإيراد اإلستثمار يف الشركة الزميلة عند إقرار حق الشركة باستالم حصتها من التوزيعات.

 1.6.5االعتراف والقياس

8.5

تظهر املمتلكات واآلالت واملعدات يف السجالت املحاسبية بتكلفتها التاريخية مخصومًا منها مجمع اإلستهالك املتراكم وأي خسارة
ناجمة عن اإلنخفاض يف قيمتها .وتتضمن التكلفة سعر الشراء باإلضافة إلى التكاليف املباشرة الالزمة لكي يكون األصل جاهزًا لإلستخدام
للغرض الذي يتم شراءه من أجله .وتتم رسملة مشتريات البرمجيات ضمن املمتلكات واملعدات التي تكون جزء مكم ً
ال من عمل املعدات.

 1.8.5االعتراف األولي

تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ املعدة لغرض تقديم الخدمات أو أغراض إدارية بتكلفتها التاريخية مخصومًا منها أية خسارة
محققة لإلنخفاض يف قيمتها ،وتتضمن التكلفة األتعاب املهنية وتكاليف التمويل املرسملة املرتبطة بشراء أو إنشاء موجودات مؤهلة
وفقًا للسياسات املحاسبية املتبعة من قبل الشركة .وعند انتهاء العمل بها وتكون جاهزة لالستخدام التشغيلي يتم تحويلها إلى بند
املمتلكات واآلالت واملعدات املناسب .إن إستهالك تلك املوجودات يتم بنفس أساس إستهالك املوجودات األخرى وذلك عندما تكون تلك
املوجودات جاهزة لالستخدام يف األغراض املحددة لها.

العمر اإلنتاجي

الشهرة

تمثل الشهرة التكلفة الزائدة لالستحواذ عن القيمة العادلة لصايف املوجودات املحددة للشركة املستثمر بها يف تاريخ إندماج األعمال
والتي لم يتم تخصيصها ألي من املوجودات .يتم قياس الشهرة مبدئيًا بسعر التكلفة.

 2.8.5إنخفاض الشهرة
بعد االعتراف األولي تكون القيمة الدفترية للشهرة هي سعر التكلفة ناقصًا خسائر اإلنخفاض املتراكمة ،يتم فحص الشهرة ملعرفة
االنخفاض سنويًا أو لفترات أقل إذا كانت األحداث أو التغيرات يف الظروف تشير إلى إحتمال وجود إنخفاض ،وترى اإلدارة عدم وجود
مؤشرات إلنخفاض الشهرة يف تاريخ املركز املالي بالنظر إلى نمو دخل الشركة.
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9.5

يظهر املخزون ىلع أساس سعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة املتوسط
املرجح .تتكون التكلفة من ثمن الشراء إضافة إلى املصاريف غير املباشرة التي تكبدتها الشركة يف سبيل الوصول باملخزون إلى شكله
ومكانه الحالي .يمثل صايف القيمة القابلة للتحقق السعر التقديري للبيع مطروحًا منه التكاليف املتكبدة يف التسويق والبيع والتوزيع.

10.5

املعامالت مع األطراف ذات العالقة

تقوم الشركة يف معامالتها االعتيادية بالتعامل مع أطراف اخرى تقع ضمن األطراف ذات العالقة وفقًا ألحكام معيار املحاسبة الدولي
رقم ( )24حيث يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة ىلع التحكم أو ممارسة تأثير مهم وجوهري ىلع عملية اتخاذ القرارات
املالية والتشغيلية للشركة ،ويتم اعتماد شروط هذه املعامالت من قبل إدارة الشركة التي تعتقد أن الشروط لهذه املعامالت ال تختلف
جوهريًا عن تلك التي يمكن أن تحصل عليها من أطراف أخرى.

11.5

الزكاة

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

12.5

املخصصات

يتم تكوين املخصصات املناسبة عند وجود التزام حالي (قضائي أو ضمني) ىلع الشركة ناتج عن أحداث سابقة ،ومن املحتمل جدًا أن
توجد مطالبات من الغير تجاه الشركة لسداد تلك االلتزامات باإلضافة إلى وجود تقدير معقول ملبلغ االلتزام يمكن التحقيق منه بشكل
مستقل.
يتم تسجيل تلك املخصصات وفقًا ألفضل تقديرات تقوم بها اإلدارة واملتوقعة لدفع وسداد تلك املطلوبات كما يف تاريخ بيان املركز
املالي ،مع األخذ يف اإلعتبار املخاطر وحاالت عدم التأكد املتعلقة باحتساب تلك املخصصات عند قياس املخصصات باستخدام طريقة
التدفقات النقدية املتوقعة لدفع االلتزام الحالي فإن القيمة املرحلة تتمثل بالقيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
يف الحاالت التي من املتوقع أن يتم استرداد جميع أو بعض التدفقات النقدية الخارجة ملنافع اقتصادية عن التزام معين من طرف ثالث
يتم تسجيلها كذمم مدينة ضمن بند املوجودات ويتم ذلك عندما تتوفر الثقة بإمكانية استعاضة هذه النفقات والقدرة ىلع قياس هذه
الذمم بثقة.

13.5

املطلوبات املحتملة

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

14.5

املعامالت بالعمالت األجنبية

تمسك الشركة حساباتها بالريال اليمني (العملة الوظيفية للشركة) وتثبت املعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة املالية ىلع أساس
أسعار الصرف املعلنة وفقًا لنشرة البنك املركزي اليمني صنعاء يف تاريخ تنفيذ املعامالت ،ويتم ترجمة املوجودات واملطلوبات ذات
الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية يف نهاية السنة املالية ىلع أساس أسعار الصرف املعلنة من قبل البنك املركزي اليمني صنعاء يف
ذلك التاريخ ،وتثبت الفروق الناتجة يف بيان الدخل الشامل.
وابتدا ًء من نوفمبر 2021م قامت إدارة الشركة بالتحول إلى إثبات املعامالت بالعمالت األجنبية ىلع أساس أسعار الصرف السائدة يف
السوق املوازي كما تم تقييم أرصدة بيان املركز املالي كما يف  31ديسمبر 2021م (أرصدة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية
بالعمالت األخرى) ىلع أساس أسعار الصرف السائدة يف ذلك التاريخ (ايضاح رقم .)3

.6

التقديرات واإلجتهادات املحاسبية الهامة

عند تطبيق سياسات الشركة املحاسبية ،املبينة يف اإليضاح رقم ( )5يجب ىلع اإلدارة إعداد تقديرات وإفتراضات حول القيمة الدفترية
للموجودات واملطلوبات املالية .هذه التقديرات مبنية ىلع افتراضات تتضمن العديد من العوامل التي تختلف درجة التأكد منها ،ويؤدي
اختالف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة إلى تغيرات يف االلتزامات املستقبلية املقدرة.

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة .يتم مراجعة التقديرات املحاسبية يف الفترة التي تمت فيها مراجعة التقديرات إذا
كانت املراجعة تؤثر ىلع تلك الفترة فقط أو فترة املراجعة وفترات مستقبلية إذا كانت املراجعة تؤثر ىلع ك ً
ال من الفترة الحالية والفترات
املستقبلية.

1.6

التقديرات الهامة عند تطبيق التقديرات غير املؤكدة

يتم فيما يلي بحث اإلفتراضات الرئيسية املستخدمة يف تقدير األمور غير املؤكدة املستقبلية بتاريخ بيان املركز املالي .تنتج عن هذه
األمور غير املؤكدة مخاطر هامة قد ينشأ عنها تعديالت جوهرية للمبالغ الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل الفترة املالية الالحقة:

1.1.6

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات

يتم احتساب اإلستهالك لتنزيل تكلفة املوجودات ىلع أساس العمر اإلنتاجي املقدر .يتم إحتساب العمر اإلنتاجي املقدر وفقًا لتقييم
اإلدارة بنا ًء ىلع عدة عوامل منها الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك باستخدام أفضل التقديرات.

 2.1.6اإلنخفاض يف قيمة املخزون
يتم احتساب مخصص االنخفاض يف قيمة املخزون منخفض القيمة أو بطيء الحركة بنا ًء ىلع تقديرات اإلدارة لعدة عوامل منها عدم
إمكانية االستفادة منه وبرامج الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك باستخدام أفضل التقديرات.

3.1.6

مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة

عند قياس خسارة اإلئتمان املتوقعة تستخدم الشركة معلومات مستقبلية معقولة وداعمة ،تستند إلى إفتراضات للحركة املستقبلية
ملختلف الدوافع اإلقتصادية وكيف ستؤثر هذه الدوافع ىلع بعضها البعض .تستخدم الشركة تقديرات لحساب معدالت الخسارة.
إن معدل الخسارة عن التعثر هو عبارة عن تقدير للخسارة الناجمة عن التعثر وتستند ىلع الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية
املستحقة والتدفقات التي يتوقع املقرض إستالمها ،مع األخذ يف االعتبار التدفقات النقدية من التعزيزات اإلئتمانية املضمونة.

 4.1.6تحديد مدة عقد اإليجار للعقود مع خيار التجديد
تحدد الشركة مدة عقد اإليجار ىلع أنها املدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار ،إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا
كان من املؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار ،أو مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من املؤكد عدم ممارسته.
بموجب بعض عقود اإليجار ،يتاح للشركة خيار استئجار املوجودات لفترات إضافية .تطبق الشركة األحكام عند تقويم ما إذا كان من
املؤكد 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 ملمارسة الخيار أو عدم ممارسته ،تقوم الشركة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار يف حالة وقوع حدث هام أو
تغير يف الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر ىلع قدرتها يف ممارسة (أو عدم ممارسة) الخيار.

 5.1.6خصم مدفوعات اإليجار
يتم خصم مدفوعات عقد اإليجار بإستخدام معدل اإلقتراض اإلضايف والذي يمثل معدل الفائدة الذي سيدفعه املستأجر ليقترض
األموال الالزمة للحصول ىلع أصل بنفس قيمة أصل «حق االستخدام» يف بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة .طبقت اإلدارة
إجتهادات وتقديرات لتحديد معدل اإلقتراض اإلضايف عند بدء مدة عقد اإليجار.

6.1.6

ضريبة الدخل املقدرة

تقوم الشركة بتاريخ املركز املالي بمراجعة ضريبة الدخل املقدرة عن أرباح العام .عند تحديد الضرائب يتم األخذ بعين اإلعتبار القوانين
واألحكام املطبقة يف الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بضريبة الدخل .وتعتبر إدارة الشركة أن مخصص الضرائب املقدر الذي يتم تكوينه
للشركة قبل توزيع الربح بمثابة تقدير معقول لاللتزامات الضريبية املحتملة بعد أخذ القوانين السارية والخبرة السابقة يف اإلعتبار.
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.10

مبدأ اإلستمرارية

قامت اإلدارة بتقييم مقدرة الشركة ىلع اإلستمرارية يف أعمالها واقتنعت بأن الشركة تملك مصادر تجعلها قادرة ىلع اإلستمرارية
يف أعمالها املستقبلية باإلضافة إلى ذلك إن إدارة الشركة ليست ىلع علم بأية أمور تثير الشك ىلع مقدرة الشركة لإلستمرارية يف
أنشطتها .وعليه تقوم اإلدارة بإعداد البيانات املالية ىلع أساس مبدأ اإلستمرارية.

.7

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الخدمات الصادرة

177,540,298

148,168,280

الخدمات الواردة

6,586,398

5,595,669

إيرادات الرسائل الدعائية والبنكية

1,518,503

877,271

خط الـ  CDMAالثابت

33,860

38,364

185,679,059

154,679,584

املبيعات

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

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

مبيعات الخطوط

3,016,079

2,019,675

إيرادات خدمات ما بعد البيع واألرقام املميزة

800,863

816,810

مبيعات أجهزة

800

1,636

مردودات املبيعات

.9

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

إيرادات النشاط

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

.8

مصاريف تشغيلية

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

إيجارات القنوات

12,115,822

11,606,913

رسوم التراخيص

9,954,145

5,098,220

تشغيل وصيانة املحطات

7,507,061

6,034,300

وقود وكهرباء

2,274,223

2,241,640

مصاريف اعتمادات وتخليص ورسوم جمركية

1,198,330

225,684

أجور حراسة املواقع

1,053,884

993,993

إصالحات وصيانة

989,630

686,009

إيجار وسائل نقل

642,821

461,257

سفر وتنقالت

447,624

278,976

إيجارات

152,246

453,106

اتصاالت وأنترنت

51,463

26,023

36,387,249

28,106,121

.11

منافع املوظفين وتكاليف ذات صلة

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

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

()816

–

رواتب وأجور وبدالت

2,803,647

2,667,667

3,816,926

2,838,121

حوافز تشجيعية

1,394,343

826,203

تعويض العمل اإلضايف

510,000

453,374

عالج طبي وتداوي

404,823

375,786

تدريب وتأهيل

246,494

132,463

2021م

2020م

خدمات اجتماعية وثقافية

34,911

8,317

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

مكافأة األرباح للموظفين*

757,485

613,099

6,151,703

5,076,909

تكلفة املبيعات

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

تكلفة مبيعات الخطوط

576,656

645,572

تكلفة مبيعات بطائق التعبئة

1,828

121,176

تكلفة مبيعات أجهزة

800

1,318

579,284

768,066

* تتمثل مكافأة األرباح للموظفين يف املكافأة التي تم إقرارها بنا ًء ىلع قرار مجلس اإلدارة رقم ( )1يف اجتماعه الخامس بتاريخ  4أبريل
2022م.
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.14

مصاريف إدارية وعمومية

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

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

تعهيدات خارجية*

675,414

472,228

خدمات االستشارات والخبراء

537,073

85,406

تبرعات

529,427

632,194

وقود وكهرباء ومياه

429,861

250,011

مكافآت لغير العاملين

46,700

40,021

فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية

يتمثل رصيد حساب فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية يف فوارق أسعار شراء العمالت األجنبية بين سعر السوق املوازي وقت الشراء
وسعر الصرف املثبت واملستخدم من قبل الشركة حسب نشرة البنك املركزي اليمني – صنعاء ملواجهة إحتياجات الشركة حسب خطتها
الرأسمالية واإلستثمارية والتشغيلية .وكذلك فوارق صرف تسوية املعامالت بالعمالت األجنبية ما بين سعر اإلثبات األولي ووفقًا لنشرة
البنك املركزي اليمني وسعر تسوية الدفع وفقًا لألسعار الجارية بتاريخ املعاملة.
وابتدا ًء من نوفمبر 2021م قامت إدارة الشركة بالتحول إلى إثبات املعامالت بالعمالت األجنبية ىلع أساس أسعار الصرف السائدة يف
السوق املوازي كما تم تقييم أرصدة بيان املركز املالي كما يف  31ديسمبر 2021م (أرصدة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية
بالعمالت األخرى) ىلع أساس أسعار الصرف السائدة يف ذلك التاريخ (ايضاح رقم .)3

.15

العائد من األموال املستثمرة

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

أتعاب قانونية ومهنية

37,326

32,853

2021م

2020م

قرطاسية

33,865

33,846

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

مصاريف الجمعية العامة

28,365

27,784

أخرى ومتنوعة

178,791

82,317

2,496,822

1,656,660

* يتمثل باملبلغ املدفوع مقابل الخدمات التي يتم إنجازها عن طريق أطراف خارجية كأجور نقل وحمالة ونظافة وحراسة وكذلك خدمات
مركز خدمة العمالء واملراسلين.

.13

خدمات مالية ومصرفية

فوائد ودائع لدى البنوك التجارية

103,256

5,869,593

عائد ودائع لدى البنوك اإلسالمية

11,348

229,320

114,604

6,098,913

.16

الربح األساسي للسهم

يتم احتساب ربح السهم األساسي بقسمة إجمالي الدخل الشامل للسنة املنسوبة ملساهمي الشركة ىلع املعدل املرجح لعدد األسهم
كما يف تاريخ املركز املالي:

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

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

عمولة تحويل النقدية من املناطق مرتفعة السيولة

14,718,477

–

عمولة توزيع أرباح املساهمين

50,000

47,222

عمولة البنوك والبريد

38,568

34,650

14,807,045

81,872

2021م

2020م

إجمالي الدخل الشامل للسنة (ألف ريال يمني)

35,523,337

27,593,979

عدد األسهم املصدرة (ألف سهم)

86,524

86,524

الربح األساسي للسهم الواحد (ريال يمني)

410.56

318.92
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ممتلكات وآالت ومعدات

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:
أراضي

مباني اإلدارة

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

تحسينات ىلع
مباني مستأجرة
ألف ريال يمني

معدات وأجهزة

وسائل نقل

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

أثاث
ومعدات مكتبية
ألف ريال يمني

يتمثل بند أعمال رأسمالية قيد التنفيذ يف تكلفة األعمال واملعدات والتجهيزات تحت اإلنشاء والتي ال تدرج ضمن املمتلكات واآلالت
واملعدات إال بعد دخولها الخدمة ويتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:
إجمالي
ألف ريال يمني

التكلفة
الرصيد يف  1يناير 2021م
اإلضافات خالل السنة
اإلستبعادات خالل السنة
الرصيد يف  31ديسمبر 2021م

433,110

138,831

33,563

33,024

31,299,482

4,655,357

5,675,349

567,661

5,953,933

1,468,519

43,416

1,462,458

6,575,546

92,259

531,944

10,174,142

تحسينات ىلع مباني مستأجرة

–

–

–

–

–

–

–

مشاريع األثاث ومعدات مكتبية

7,143,868

611,077

7,416,391

63,223,717

334,474

2,170,900

80,900,427

.19

الرصيد يف  1يناير 2021م

–

إهالكات السنة

–

30,616

589,971

اإلستبعادات خالل السنة

–

–

–

الرصيد يف  31ديسمبر 2021م

–

55,575

املبلغ املرحل يف  31ديسمبر
2021م

7,143,868

555,502

205,084

49,862,165 4,834,572
6,188,451

21,667

252,901

7,083,606

–

–

–

–

226,751

1,657,219

63,414,704

107,723

513,681

17,485,723

56,050,616 5,424,543

1,991,848

7,173,101

التكلفة

اإلستبعادات خالل السنة

مشاريع اآلالت والتجهيزات واملعدات

5,814,964

1,998,229

56,648,171

24,959

اإلضافات خالل السنة

مشاريع إنفاق استثماري
242,215

1,404,318

3,406,560

190,701

5,386,124

52,621,710

227,445

1,484,150

63,316,690

2,268,789

376,960

567,809

4,026,639

14,770

154,806

7,409,773

–

–

–

()178

–

–

()178

567,661

5,953,933

56,648,171

242,215

1,638,956

70,726,285

الرصيد يف  31ديسمبر 2020م 5,675,349
اإلستهالك املتراكم

46,536,457 4,428,849

الرصيد يف  1يناير 2020م

–

10,329

إهالكات السنة

–

14,630

405,723

اإلستبعادات خالل السنة

–

–

–

الرصيد يف  31ديسمبر 2020م

–

24,959

49,862,165 4,834,572

املبلغ املرحل يف  31ديسمبر
2020م

5,675,349

542,702

6,786,006

1,119,361

189,885

1,225,012

52,390,532

3,325,886

15,199

179,306

3,940,744

()178

–

–

()178

205,084

1,404,318

56,331,098

37,131

234,638

14,395,187

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

25,017,845

1,638,956

56,331,098

2021م

2020م

2,485,273

70,726,285

اإلستهالك املتراكم

الرصيد يف  1يناير 2020م

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

حق إستخدام األصول وإلتزامات عقود اإليجار

تستأجر الشركة أراضي ومباني لسنتراالتها ومحطاتها الخلوية (أبراج املحطات) ومستودعات ،كما تقوم بإستئجار املبنى الرئيسي للشركة
والعديد من مباني مراكز املبيعات ،عادة تكون العقود لفترة تتراوح من  10 – 5سنوات ولكن قد يكون لها فترات تمديد.
فيما يلي حركة حق إستخدام األصول وإلتزامات عقود اإليجار للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:
2021م
حق
إستخدام األصول

إلتزام
عقود اإليجار

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير 2021م

2,659,376

2,366,433

إضافات

1,281,100

1,281,100

إستبعادات

–

–

مصروفات الفائدة للسنة

–

236,333

اإلستهالك

()1,144,833

–

تسويات ىلع اإلستهالك

–

–

مدفوعات اإليجار املدفوعة /املستحقة خالل السنة

–

()1,508,820

2,795,643

2,375,046
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2020م
حق
إستخدام األصول

إلتزام
عقود اإليجار

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير 2020م

4,441,121

4,087,814

إضافات

1,015,655

1,015,655

إستبعادات

()2,171,067

()2,139,745

مصروفات الفائدة للسنة

–

394,721

اإلستهالك

()661,570

–

تسويات ىلع اإلستهالك

35,237

–

مدفوعات اإليجار املدفوعة /املستحقة خالل السنة

–

()992,012

2,659,376

2,366,433

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

إستثمار يف الشركة اليمنية املتكاملة للخدمات
املالية اإللكترونية

.21

% 33

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

660,000

660,000

660,000

660,000

شهرة
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

تم عرض التزامات عقود االيجار يف بيان املركز املالي كما يف  31ديسمبر كما يلي:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الشهرة املكتسبة يف  1أغسطس 2006م*

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

7,568,834

7,568,834

7,568,834

7,568,834

* ترى اإلدارة عدم وجود مؤشرات ألي إنخفاض يف الشهرة نظرًا لقوة مركزها املالي.
التزامات عقود االيجار املتداولة

889,678

465,849

التزامات عقود االيجار غير املتداولة

1,485,368

1,900,584

2,375,046

2,366,433

.22

مخزون

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

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

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

مواقع املحطات

2,565,375

2,071,894

مباني وإنشاءات أخرى

139,046

407,563

مواقع السنتراالت

62,835

126,541

مبنى املركز الرئيسي

26,766

53,378

مباني فروع املبيعات

1,621

–

2,795,643

2,659,376

سجلت الشركة مصروفات إيجار لعقود إيجار قصيرة األجل والتي ال تندرج ضمن إطار تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( 16عقود
اإليجار) بمبلغ وقدره  152,246ألف ريال يمني للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2021م (2020م 453,106 :ألف ريال يمني).

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

شرائح الخطوط

357,268

434,619

بطائق تعبئة

169,912

172,633

527,180

607,252

2,210,719

2,084,084

2,737,899

2,691,336

قطع الغيار واملحروقات واملستلزمات اإلدارية
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 2.23دفعات مقدمة

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:
إيضاحات

مدينون تجاريون

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

14,210,181

13,705,237

()2,962,894

()3,007,230

11,247,287

10,698,007

71,245,232

26,834,374

سلف موظفين

661,869

967,699

سلف أعضاء مجلس اإلدارة

64,436

64,436

إيرادات عوائد بنكية مستحقة

–

187,416

مدينون آخرون

120,638

48,843

83,339,462

38,800,775

مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة

1.23

دفعات مقدمة

2.23

يتضمن رصيد مدينون تجاريون مديونية خاصة بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي (طرف ذو عالقة) بمبلغ وقدره  373,664ألف ريال
يمني (2020م 309,302 :ألف ريال يمني).

1.23

مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

دائنون حكوميون وتجاريون متنوعون

70,602,589

25,389,657

ضرائب مستقطعة تحت الحساب

453,943

–

عهد لدى املوظفين إلنجاز األعمال

102,994

1,314,895

األصول الضريبية املؤجلة

47,232

108,802

آخرون

38,474

21,020

71,245,232

26,834,374

•يتضمن رصيد الدائنون الحكوميون والتجاريون املتنوعون دفعات مقدمة ملصلحة الضرائب عن ضريبة األرباح للعام 2021م بمبلغ
وقدره  19مليار ريال يمني (2020م 17 :مليار ريال يمني).
•يتم اإلعتراف باألصول الضريبية املؤجلة لكافة الفروقات القابلة لإلسترداد يف الفترات املستقبلية.

.24

أطراف ذات عالقة

1.24

مستحق من طرف ذو عالقة

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

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

إيضاحات

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني
املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

الرصيد يف  1يناير

3,007,230

3,036,091

املكون خالل السنة

3,047

21,428

املستخدم خالل السنة

()47,383

()50,289

الرصيد يف  31ديسمبر

2,962,894

3,007,230

•إن شروط التعاقد مع جميع املدينين تستدعي أن تسدد املبالغ املستحقة منهم خالل فترة تتراوح بين  10أيام إلى  60يومًا من
تاريخ الفاتورة.

يخصم :مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة – طرف ذو عالقة

3.24

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

1,100,058

1,089,148

()83,300

()83,300

1,016,758

1,005,848

 2.24مستحق لطرف ذو عالقة
يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

•إن القيمة الدفترية للمبالغ املبينة أعاله تساوي تقريبًا بصورة معقولة القيمة العادلة لها يف تاريخ بيان املركز املالي.
املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

11,095,859

1,598,914

11,095,859

1,598,914
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 3.24مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة – طرف ذو عالقة

•تتمثل النقدية لدى البريد يف الرصيد املتبقي يف  31ديسمبر من األرباح املوزعة للمساهمين (املواطنين وموظفي اإلتصاالت)
والتي لم يتم إستالمها من قبلهم وما زالت لدى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.

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

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير

83,300

83,300

املكون خالل السنة

–

–

املستخدم خالل السنة

–

–

الرصيد يف  31ديسمبر

83,300

83,300

.25

إستثمارات قصيرة األجل

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

682,148

280,059

682,148

280,059

* مبلغ الوديعة بالدوالر األمريكي بما يعادل  1,137ألف دوالر أمريكي (2020م 1,118 :ألف دوالر أمريكي) حيث ظهر املبلغ بالزيادة يف عام
2021م نتيجة إعادة تقييم األرصدة النقدية بسعر السوق املوازي.

.26

النقد والنقد املعادل

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

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية
حسابات جارية

169,863,841

165,738,804

ودائع تحت الطلب

1,867,325

10,582,179

شيكات صادرة

()7,908,421

()5,708,536

163,822,745

170,612,447

النقد يف الصناديق
نقد يف صناديق اإليرادات

2,341,385

853,385

نقد يف صناديق املصروفات

29,541

56,630

2,370,926

910,015

71,386

32,792

166,265,057

171,555,254

نقد لدى البريد

•يتم تقييم األرصدة لدى البنوك ىلع أنها مخاطر إئتمانية منخفضة والتي قد تنتج عند التخلف عن السداد ألن هذه البنوك تخضع
لرقابة عالية من قبل البنك املركزي اليمني وبنا ًء ىلع ذلك ،تقوم إدارة الشركة بتقدير مخصص الخسارة ىلع األرصدة لدى البنوك
يف نهاية فترة التقرير كخسائر إئتمانية متوقعة ملدة  12شهر ومع األخذ يف االعتبار التجربة االفتراضية التاريخية والتصنيفات
االئتمانية الحالية للبنوك ،فقد قامت الشركة بتقييم عدم وجود انخفاض يف القيمة ،وبالتالي لم تسجل أي مخصصات خسارة ىلع
هذه األرصدة.

.27

أس املال
ر

يبلغ رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع كما ورد يف النظام األساسي للشركة مبلغ ( )43,262,000ألف ريال يمني موزعة ىلع
( )86,524,000سهم بقيمة إسمية قدرها ( )500ريال يمني لكل سهم كما هو موضح أدناه:

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

ودائع إستثمارية – بنك سبأ اإلسالمي*

•تقوم الشركة ويف ظل معامالتها مع البنوك املحلية بالحصول ىلع سقوف تسهيالت إئتمانية لتغطية اإلعتمادات املستندية
بضمان األرصدة املوجودة لدى تلك البنوك والتي تشمل الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب والودائع قصيرة األجل.

2021م
فئات املساهمين

عدد األسهم

نسبة األسهم

قيمة األسهم
ألف ريال يمني

املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية

51,370,244

% 59.37

25,685,122

الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات

3,896,020

% 4.50

1,948,010

املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

2,810,220

% 3.25

1,405,110

صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الدفاع

2,740,522

% 3.17

1,370,261

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

2,467,898

% 2.85

1,233,949

صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الداخلية 1,872,980

% 2.16

936,490

املؤسسة اإلقتصادية اليمنية

1,000,000

% 1.16

500,000

الشركات وما يف حكمها

7,254,032

% 8.38

3,627,016

املواطنين

10,796,357

% 12.48

5,398,179

موظفي االتصاالت

2,315,727

% 2.68

1,157,863

اإلجمالي

86,524,000

% 100

43,262,000

بلغ إجمالي األسهم القابلة للتداول واململوكة لفئات (الشركات وما يف حكمها واملواطنين وموظفي اإلتصاالت) عدد  20,366,116سهما
خالل عام 2021م ،بلغ حجم التغير يف ملكية أسهم تلك الفئات عدد  50,301سهمًا (2020م 216,674 :سهمًا) ،من خالل نقص عدد أسهم
الشركات وأسهم موظفي اإلتصاالت وزيادة أسهم املواطنين.

112

التقرير السنوي 2021

113

.31

إحتياطي قانوني

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

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

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

إيضاحات

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير

25,474,459

25,474,459

موردون محليون*

10,248,876

7,986,042

املحول من أرباح السنة

–

–

موردون خارجيون

468,703

492,363

الرصيد يف  31ديسمبر

25,474,459

25,474,459

10,717,579

8,478,405

5,040,371

3,062,955

4,909,675

4,676,310

تأمينات قابلة لإلسترداد

2,098,549

3,108,432

مصاريف مستحقة الدفع

2,271,313

13,049,116

مكافأة لإلدارة واملوظفين

1,001,741

788,485

دائنون آخرون

1,163,801

929,793

27,203,029

34,093,496

وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية رقم ( )22لسنة 1997م وتعديالته والنظام األساسي للشركة يتم تحويل  %10من صايف ربح السنة
إلى اإلحتياطي القانوني .ويجوز للشركة وقف التحويل السنوي عندما يبلغ اإلحتياطي القانوني  %50من رأس املال املدفوع ،إستنادًا إلى
ذلك فقد قررت الشركة إعتبارًا من العام 2019م وقف هذا التحويل ،ويتم التصرف يف اإلحتياطي القانوني وفقًا لألحكام الواردة يف قانون
الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة.

.29

إحتياطي عام

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

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير

30,154,041

27,394,643

املحول من أرباح السنة

3,552,334

2,759,398

الرصيد يف  31ديسمبر

33,706,375

30,154,041

ضرائب ورسوم حكومية مستحقة
توزيعات األرباح املستحقة

* يتضمن رصيد موردون محليون رصيد دائن خاص بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي (طرف ذو عالقة) بمبلغ وقدره  75,656ألف ريال
يمني (2020م 614,046 :ألف ريال يمني).

1.31

توزيعات األرباح املستحقة

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

يتم تحويل %10من صايف ربح السنة إلى اإلحتياطي العام بنا ًء ىلع إقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة العادية.

.30

إحتياطي توسعات رأسمالية

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

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير

38,024,370

28,492,279

املحول من أرباح السنة

16,651,303

9,532,091

الرصيد يف  31ديسمبر

54,675,673

38,024,370

يتم القيام بتكوين إحتياطي توسعات رأسمالية بنا ًء ىلع إقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة العادية.

1.31

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير

4,676,310

13,902,741

توزيعات األرباح املستحقة للسنة السابقة

15,141,700

15,141,700

املوزع خالل السنة

()14,908,335

()24,368,131

الرصيد يف  31ديسمبر

4,909,675

4,676,310
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مخصصات

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

أرصدة العقود املتداولة

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:
إيضاحات

2021م

2020م

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

مخصص الزكاة

1.32

6,061,691

5,181,082

األصول التعاقدية املتداولة*

264,667

420,404

مخصص ضريبة الدخل

2.32

50,078,226

26,457,389

اإللتزامات التعاقدية املتداولة**

()6,735,190

()5,221,199

56,139,917

31,638,471

()6,470,523

()4,800,795

1.32

* وفقًا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )15نتجت األصول التعاقدية املتداولة نتيجة تأجيل بعض التكاليف اإلضافية املتكبدة يف
الحصول ىلع عقد مع العميل ،وسيؤدي ذلك بشكل عام إلى تسجيل مبالغ العموالت املستحقة للموزعين والوكالء يف وقت الحق وبما
يتماشى مع سياسة اإليرادات املرتبطة بها.

مخصص الزكاة

فيما يلي حركة مخصص الزكاة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

** وفقًا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )15نتجت اإللتزامات التعاقدية املتداولة نتيجة تأجيل اإلعتراف بأرصدة الباقات الغير مستخدمة
والتي حصلت قيمتها مسبقًا من قبل العميل ويتطلب املعيار أن يتم اإلعتراف بها خالل فترة العقد (توقيت الوفاء بإلتزامات األداء من قبل
الشركة) وليس بمجرد بيعها.

الرصيد يف  1يناير

5,181,082

3,203,978

.34

املكون خالل السنة

6,027,685

5,181,082

املستخدم خالل السنة

()5,147,076

()3,203,978

الرصيد يف  31ديسمبر

6,061,691

5,181,082

تتمثل اإليرادات املؤجلة يف اإليرادات غير املحققة الناتجة عن الخدمات التي سيتم تقديمها يف فترات مستقبلية .حيث يتضمن بشكل
رئيسي اإليرادات الناتجة عن كروت وأرصدة التعبئة املباعة لوكالء البيع والتوزيع أو للمشتركين والتي لم يتم تعبئتها أو إستهالكها حتى
نهاية العام .إن اإليرادات املؤجلة املتعلقة بكروت وأرصدة التعبئة غير املستعملة يعترف بها كإيرادات عندما يتم استعمالها من قبل
العميل أو عند إنتهاء مدة صالحيتها.

 2.32مخصص ضريبة الدخل

.35

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

إيرادات مؤجلة

حصة السهم يف صايف املوجودات

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

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

الرصيد يف  1يناير

26,457,389

29,253,265

املكون خالل السنة

26,984,085

26,290,279

الضريبة ىلع األثر التراكمي لترجمة األرصدة النقدية بسعر السوق
املوازي

23,094,141

–

املستخدم خالل السنة

()26,457,389

()29,086,155

الرصيد يف  31ديسمبر

50,078,226

26,457,389

2021م

2020م

صايف املوجودات (ألف ريال يمني)

206,776,673

163,478,895

عدد األسهم املصدرة (ألف سهم)

86,524

86,524

حصة السهم يف صايف املوجودات (ريال يمني)

2,389.82

1,889.41

.36

املعامالت مع األطراف ذات العالقة

تقوم الشركة يف سياق نشاطها العادي بعمل صفقات مع غيرها من مؤسسات األعمال التي تقع ضمن تعريف (األطراف ذات العالقة)
يف معيار املحاسبة الدولي رقم ( )24وهذه املعامالت التجارية التي تمت املوافقة عليها من قبل اإلدارة تشمل املشتريات والخدمات
واملدفوعات وما إلى ذلك.
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يتمثل املستحق من أو ألطراف ذات العالقة باملعامالت مع مؤسسات األعمال األخرى التي تسيطر ىلع الشركة ،إن األرصدة واملعامالت
الهامة مع األطراف ذات العالقة التي تتضمنها البيانات املالية كالتالي:

1.36

أرصدة مدرجة يف بيان املركز املالي

يتكون هذا البند مما يلي كما يف  31ديسمبر:

إيضاحات

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

ضمن أرصدة مدينون تجاريون

23

373,664

309,302

مستحق من طرف ذو عالقة

1.24

1,016,758

1,005,848

مستحق لطرف ذو عالقة

2.24

11,095,859

1,598,914

سلف أعضاء مجلس اإلدارة

23

64,436

64,436

ضمن أرصدة دائنون تجاريون

31

75,656

614,046

توزيعات األرباح املستحقة

31

3,445,339

2,445,339

2.36

 2.2.36معامالت مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تمثلت يف:
•تقديم خدمة تحصيل فواتير مشتركي الفوترة باإلضافة إلى القيام بتحصيالت تعبئة وحدات الدفع املسبق عبر نقاط التحصيل
والنقاط التابعة للبريد واملنتشرة يف عموم محافظات الجمهورية اليمنية وذلك نظير عموالت من إجمالي املبالغ املحصلة للفوترة
وصايف املبالغ املحصلة للدفع املسبق.
•تبادل خدمات التحصيالت مع الشركة عبر تطبيق الريال موبايل حيث تقوم الهيئة بتحصيل مبالغ تغذية أرصدة خدمة ريال موبايل
كما تقوم الشركة بتحصيل فواتير بعض الجهات املتعاقدة مع الهيئة نظير عموالت محددة لكل خدمة.
•تقديم خدمات توزيع األرباح للمساهمين وكذلك صرف مرتبات املوظفين.
•تستفيد الهيئة العامة للبريد من الخدمات التي تقدمها الشركة واملتمثلة بالخدمات الصوتية وخدمات الرسائل البنكية ،وقد نشأت
األرصدة املستحقة يف آخر السنة من خالل إطار نشاط الشركة العادي ،وفيما يلي خالصة باملعامالت املدرجة يف البيانات املالية
كما يلي:

معامالت مدرجة يف بيان الدخل الشامل

 1.2.36معامالت مع املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية تمثلت يف:

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

اإليرادات

•تقديم خدمات الصيانة للمحطات وتجهيزات القوى والتكييف.
•تقديم خدمات تأجير قنوات تراسلية.
•تقديم خدمات تأجير مواقع املحطات واملباني والهناجر.

الرسائل البنكية

11,486

8,891

خدمة الريال موبايل

33,573

134,458

املصاريف

•تقديم خدمات األنترنت وتراسل املعطيات.
وقد نشأت األرصدة املستحقة يف آخر السنة من خالل إطار نشاط الشركة العادي ،وفيما يلي خالصة باملعامالت املدرجة يف البيانات
املالية كما يلي:
2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

اإليرادات
إيرادات الخدمات الواردة

657,120

675,548

إيرادات الخدمات األخرى

321,009

320,736

إيرادات الـ  CDMAالثابت

33,860

38,364

خدمات بريدية

129,756

57,808

تكلفة خدمات التحصيالت متضمنة تحصيالت خدمة الريال موبايل

74,192

85,139

إيجارات مواقع

18,970

3,011

تكلفة الخدمات الصوتية

4,861

6,224

 3.2.36املعامالت مع أعضاء اإلدارة الرئيسيين
يقوم مجلس اإلدارة برسم السياسات وإعتماد الخطط والبرامج الهادفة إلى تحقيق أغراض الشركة بينما تقوم اإلدارة التنفيذية بإنجاز
وظائف اإلدارة يف الشركة والتالي تفاصيل منافع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مقابل تلك الوظائف للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

املصاريف
األنترنت وتراسل املعطيات

21,171,879

18,925,457

أعضاء مجلس اإلدارة

إيجارات القنوات

12,202,292

11,581,393

املنافع قصيرة اآلجل

صيانة املحطات

6,849,260

5,528,808

مكافآت وبدالت

إيجار مواقع وأبراج

263,698

264,535

أعضاء اإلدارة التنفيذية

املشاريع والخدمات املنفذة بواسطة اإلدارة العامة لإلنشاءات

753,215

257,368

املنافع قصيرة اآلجل

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

173,216

175,853

إيجارات مبنى املركز الرئيسي ومواقع السنتراالت وأخرى

289,519

224,775

مرتبات وما يف حكمها

35,699

31,259

تكلفة الخدمات الصادرة

155,048

155,617

مكافآت وبدالت

113,460

79,684
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األدوات املالية ومخاطرها والقيمة العادلة لألدوات املالية

الجدارة اإلئتمانية للموجودات املالية

1.37

األدوات املالية

يمكن تقييم الجدارة اإلئتمانية للموجودات املالية التي لم ينقض تاريخ إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها بالرجوع إلى معلومات تاريخية عن
معدالت إخالل الطرف املقابل بالسداد .ال توجد أي فوائد محملة ىلع املدينين التجاريين والفواتير املستحقة التي انقضى إستحقاقها.

تتمثل املوجودات املالية للشركة يف النقد والنقد املعادل واملدينون التجاريون واألرصدة املدينة األخرى واملبالغ املستحقة من طرف
ذو عالقة .وتتمثل املطلوبات املالية للشركة يف الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى واملبالغ املستحقة لطرف ذو عالقة ،علمًا
بأن املعايير املحاسبية ذات الصلة باملوجودات املالية واملطلوبات املالية موضحة يف اإليضاح رقم ( )5من اإليضاحات حول البيانات
املالية .يتم إثبات املوجودات واملطلوبات املالية عندما تكون الشركة طرفًا يف عالقة تعاقدية مع األداة املالية.

2.37

املخاطر املتعلقة باألدوات املالية

أ.

مخاطر اإلئتمان

يتمثل خطر اإلئتمان يف مخاطر الخسائر املالية والتي من املمكن أن تحدث يف حال عدم تمكن العمالء أو غيرهم ممن لهم عالقة
باألدوات املالية ،من سداد إلتزاماتهم التعاقدية وتتركز هذه املخاطر أساسًا يف أرصدة لدى البنوك ،مدينون تجاريون وآخرون ومطلوبات
من جهات ذات عالقة.
تقدم الشركة خدماتها إلى عمالئها بنا ًء ىلع مقدرة العمالء ىلع سداد املستحقات التي عليهم والناتجة عن الخدمات املقدمة وغيرها.
وتعتبر التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للعمالء واإللتزامات األخرى املطلوبة من اآلخرين أدوات مالية معرضة ملخاطر اإلئتمان .تشمل
مخاطر اإلئتمان ىلع عدم مقدرة تلك األطراف ىلع الوفاء بالتزاماتهم عند إستحقاقها وخاصة مشتركي الفوترة التي تتجاوز مديونياتهم
مبلغ التأمين املقدم .وبما أن أغلب تعامالت الشركة تعتبر مبيعات تجزئة ىلع قاعدة عريضة من العمالء األفراد فإن الشركة تواجه الخطر
العادي لعدم مقدرة العمالء ىلع الوفاء بالتزاماتهم .كما تعترف الشركة بمخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة.
تقوم الشركة دائمًا بقياس مخصص الخسارة للمدينون التجاريون بمبلغ يساوي خسائر اإلئتمان املتوقعة مدى العمر باستخدام النهج
املبسط .يتم تقدير الخسائر اإلئتمانية املتوقعة ىلع املدينون التجاريون باستخدام مصفوفة مخصصات بالرجوع إلى تجربة التعثر
السابقة للمدين وتحليل للمركز املالي الحالي للمدين ،مع تعديله حسب العوامل الخاصة باملدينين ،والظروف اإلقتصادية العامة للصناعة
التي يعمل بها املدينون وتقييم اإلتجاه الحالي وكذلك اإلتجاه املتوقع للظروف يف تاريخ التقرير.
تعطي عمليات اإلئتمان والتحصيل مؤشرات دورية عن أعمار األصول املالية .وتعتبر اإلدارة أن املبالغ املستحقة الظاهرة يف املركز املالي
من جميع األطراف املدينة مبالغ قابلة للتحصيل ،إن مخاطر اإلئتمان بالنسبة للنقد املعادل مقتصرة ىلع الودائع تحت الطلب يف البنوك
املحلية وتمثل القيمة الدفترية لألصول املالية الحد األقصى ملخاطر اإلئتمان.

يبين الجدول التالي التعرض ملخاطر اإلئتمان من حيث الجدارة اإلئتمانية للموجودات املالية من حيث الدرجة كما يلي:

2021م

الخسائر اإلئتمانية املتوقعة ملدة
 12شهرًا أو خالل عمر األداة

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى الخسائر اإلئتمانية املتوقعة خالل
عمر األداة – املنهج املبسط

15,160,119

مستحق من طرف ذو عالقة

الخسائر اإلئتمانية املتوقعة خالل
عمر األداة – املنهج املبسط

1,100,058

83,300

إستثمارات قصيرة األجل

الخسائر اإلئتمانية املتوقعة خالل
عمر األداة – املنهج املبسط

682,148

–

النقد والنقد املعادل

الخسائر اإلئتمانية املتوقعة ملدة
 12شهرًا

166,265,057

–

تم تصنيف املوجودات املالية أعاله كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة.

ب.
.1

مخاطر السوق
مخاطر معدالت أسعار الفائدة

إن مخاطر معدالت أسعار الفائدة هي مخاطر القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة التغيرات يف معدالت
أسعار الفائدة يف السوق .تتكون األدوات املالية التي تعرض الشركة إلى مخاطر أسعار الفائدة بصفة أساسية من النقد والنقد املعادل
وإستثمارات قصيرة األجل يف بنوك إسالمية .تخضع اإلستثمارات قصيرة األجل يف البنوك اإلسالمية ملعدالت متغيرة وفقًا لنسبة الربحية
يف تلك البنوك ،يوضح الجدول أدناه معدالت الفائدة والربحية كما يلي للسنة املنتهية يف  31ديسمبر:

التعرض إلى املخاطر اإلئتمانية

2021م

2020م

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

12,197,225

13,281,296

مستحق من طرف ذو عالقة

1,016,758

1,005,848

إستثمارات قصيرة األجل

682,148

280,059

النقد والنقد املعادل

166,265,057

171,555,254

180,161,188

186,122,457

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

2,962,894

إن الحركة يف مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة للمدينون التجاريون واألطراف ذات العالقة مبينة يف اإليضاح رقم ( )3,24( ،)1,23ىلع
التوالي.

تمثل القيمة الدفترية للموجودات املالية الحد األقصى للتعرض ملخاطر اإلئتمان .بلغ الحد األقصى للتعرض ملخاطر اإلئتمان (املجمل)
يف تاريخ التقرير ما يلي كما يف  31ديسمبر:

مجمل القيمة
الدفترية

مخصص
إنخفاض القيمة

2021م

2020م

%

%

عائد من ودائع لدى البنوك اإلسالمية

%2

%3

فوائد من ودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية ريال يمني

–

%7

فوائد من ودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية دوالر أمريكي

%3-%2

%4-%2

.2

مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية

يتمثل خطر أسعار الصرف يف تغير سعر الصرف والذي يؤثر ىلع املدفوعات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم املوجودات وااللتزامات
ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية ،وترى اإلدارة أن التقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية ليس لها تأثير جوهري خالل هذا
العام نتيجة لتوفر سيولة كافية لدى الشركة بالعملة األجنبية والتي يتم شرائها ملواجهة خطط مشتريات الشركة من تجهيزات وأنظمة
وأصول وقطع غيار .وتقوم الشركة بمراقبة تقلبات أسعار الصرف والدخول يف اتفاقيات مع البنوك املحلية للحد من أثر تقلبات أسعار
الصرف تفاديًا ألي تأثيرات جوهرية ىلع األداء املالي للشركة للفترات املستقبلية.
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كان لدى الشركة صايف التعرض الهام التالي ملخاطر العمالت األجنبية كما يف  31ديسمبر:

يتكون هيكل رأس مال الشركة من املطلوبات التي تشمل املوردون واملطلوبات األخرى باإلضافة إلى حقوق امللكية العائدة للمساهمين
واملتمثلة يف رأس املال واالحتياطيات واألرباح املحتجزة ،كما ظهرت يف البيانات املالية.

2021م
ريال يمني

دوالر أمريكي

يورو

اإلجمالي

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

تقوم إدارة الشركة بمراجعة هيكلة رأس املال بصورة دورية وكجزء من هذه املراجعة تقوم اإلدارة بتحديد تكاليف فئات رأس املال
واملخاطر املتعلقة بكل فئة منها ،وبنا ًء ىلع توصيات اإلدارة فإنه من غير املتوقع أن يشهد هيكل رأس املال تغييرًا رئيسيًا حيث أن
سياسة اإلدارة يف هذا الشأن مستقرة.

هـ.
املوجودات املالية

191,721,906

46,983,292

32,303,905

271,009,103

املطلوبات املالية

()98,282,034

()8,591,471

()465,495

()107,339,000

صايف التعرض

93,439,872

38,391,821

31,838,410

163,670,103

2020م
ريال يمني

دوالر أمريكي

يورو

اإلجمالي

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

ألف ريال يمني

املوجودات املالية

123,065,417

73,301,467

18,180,729

214,547,613

املطلوبات املالية

()70,189,659

()10,685,720

()338,156

()81,213,535

صايف التعرض

52,875,758

62,615,747

17,842,573

133,334,078

ج.

مخاطر السيولة

املخاطر االستراتيجية والتشغيلية

تتمثل مخاطر التشغيل يف مخاطر حدوث خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة قصور معين ناتج عن التطبيقات التكنولوجية أو العمليات
أو أخطاء املوظفين ،وكذلك املخاطر الناتجة عن الظروف الصعبة التي تمر بها البالد والتي أدت إلى صعوبة تمرير اإلمدادات التقنية.
وتعمل الشركة ىلع التقليل من حدوث هذه املخاطر من خالل نهج متكامل من السياسات واإلجراءات لتقييم ومراقبة وإدارة هذه املخاطر
بهدف توفير بيئة سليمة ومسيطر عليها بصورة فعالة ،وذلك من خالل تحديد قياس ورصد ومراقبة وتقرير احتمالية التعرض للمخاطر،
باإلضافة إلى زيادة وعي املوظفين بهذه املخاطر عبر التقييم الذاتي ملراقبة املخاطر وبما يساعد بشكل استباقي يف إدراك األحداث
السلبية املحتملة ووضع خطة لردود األفعال املناسبة للمخاطر مما يقلل من التكاليف أو الخسائر املرتبطة بالتعطل غير املتوقع لألعمال
وسهولة وسرعة التغلب عليها.

و.

مخاطر التضخم املرتفع

تواجه القوة الشرائية للعملة الوظيفية (الريال اليمني) إنخفاض كبيرًا من خالل مقارنتها مع معدالت أسعار الصرف بين الريال اليمني
والعمالت األجنبية املستقرة يف السوق املحلي .وذلك نتيجة الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تمر بها الجمهورية
اليمنية منذ عام 2015م .تمارس الشركة بعض األحكام والتقديرات الهامة لتحديد بداية ظهور التضخم املرتفع حيث تأخذ يف االعتبار
العديد من الخصائص البيئية واالقتصادية ،ونظرًا لعدم وجود مؤشر عام للتضخم صادر من جهات رسمية يف الدولة ،فإن الشركة ترى أنه
ال يترتب عليها الدخول ضمن نطاق التضخم املرتفع وفقًا ملتطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم ( )29خالل عام 2021م والذي يتطلب
تعديل النتائج والتوقعات النقدية بوحدة القياس الجارية نهاية فترة التقرير .هذا وتقوم الشركة بإستمرار بدراسة تقديم معلومات تعكس
آثار تغيير أسعار الصرف يف السوق ىلع املقاييس املستخدمة يف تحديد نتائج أعمالها ومركزها املالي عند إعداد املوازنات املالية
املستقبلية وتعتبر هذه املعلومات مكملة للبيانات األساسية وليست جزء منها.

إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة يف الحصول ىلع متطلباتها من السيولة ملواجهة التزاماتها املالية عند استحقاقها
يف الظروف الطبيعية وقد تنتج مخاطر السيولة كذلك من عدم القدرة ىلع بيع أحد املوجودات املالية بسرعة وبسعر قريب من القيمة
العادلة له.

3.37

تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ بمبالغ مالئمة من النقد والنقد املعادل والتي من املمكن تحويلها إلى نقد
بسهولة للوفاء بأي متطلبات نقدية مع املراقبة املستمرة لتوقعات النقد قصير األجل باملقارنة مع التدفقات النقدية الفعلية واملتوقعة
بشكل يومي وتنظيم مصادر تمويل متنوعة.

تمثل القيمة العادلة املبلغ الذي يمكن به استبدال موجودات أو سداد مطلوبات ،وذلك بين أطراف مطلعين ولديهم الرغبة يف إجراء هذه
املعامالت ضمن نطاق األعمال العادية .قد تنشأ اختالفات بين القيمة الدفترية املدرجة ىلع اساس التكلفة التاريخية والتي تم ىلع
أساسها إعداد البيانات املالية وتقديرات القيمة العادلة.

ونظرًا لكون الفرص اإلستثمارية غير متوفرة لدى الحسابات الجارية يف البنك املركزي اليمني والبالغة  142,597,849ألف ريال يمني
(2020م 150,640,177 :ألف ريال يمني) ،تستخدم الشركة الحساب الجاري يف تغطية جزء من سداد املدفوعات للجهات الحكومية (الضرائب
والرسوم) وكذا تغطية سداد جزء من توزيعات األرباح املستحقة للمؤسسين.

د.

إدارة مخاطر رأس املال

تهدف سياسة الشركة عند إدارة رأس املال إلى حماية قدرة الشركة ىلع االستمرار وفقًا ملبدأ اإلستمرارية والحفاظ ىلع حقوق
املساهمين ،تقوم سياسة اإلدارة ىلع االحتفاظ بقاعدة رأسمالية صلبة من أجل الحفاظ ىلع ثقة الدائنين وثقة السوق ولدعم التطور
املستقبلي للعمل التجاري .إن اإلدارة ىلع ثقة من قدراتها ىلع الحفاظ ىلع مستوى الربحية الحالي عبر رفع معدالت النمو وإدارة
التكاليف بحذر.

.38

القيمة العادلة

التزامات رأسمالية

لدى الشركة التزامات رأسمالية تتعلق بتراخيص  4Gباإلضافة إلى عقود توريد التجهيزات الرأسمالية للفترة القادمة.
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املوقف الضريبي

الجدول التالي يبين خالصة املوقف الضريبي الخاص بالشركة لألعوام السابقة وهو جزء ال يتجزأ من اإليضاحات املذكورة أدناه:
السنة /السنوات

املوقف الضريبي

نوع الضريبة

أغسطس 2006م –
 14مايو 2012م

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

2007م –  2011م

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

2012م

ضريبة الدخل

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

2013م – 2015م

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

2016م – 2020م

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

2010م – 2013م

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

2014م – 2015م

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

ضريبة املبيعات
2016م – 2017م

تلقت الشركة إخطارات تعديل الضريبة العامة ىلع املبيعات لعامي 2016م و 2017م
بمبلغ  96,190ألف ريال يمني وتم االعتراض عليها أمام لجنة التسوية بمصلحة الضرائب.

2018م – 2021م

تم تقديم اإلقرارات الضريبية يف املوعد القانوني ولم تتلقى الشركة أي إخطارات ربط
إضافية.
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الشكوك يف اإلعتراضات الضريبية

 1.1.39ضريبة الدخل
يف ظروف معينة ،قد ال تستطيع الشركة تحديد املطلوبات الضريبية الحالية أو املستقبلية أو القيم املتوقع تحصيلها ىلع ضريبة
الدخل وذلك كونها تحت التحقيق أو معترض عليها أمام اللجان الضريبية بمصلحة الضرائب أو تحت مفاوضات مع السلطات الضريبية
املتعددة ،ولتحديد املطلوبات الضريبية أو القيم املتوقع تحصيلها يف حال كانت تخضع لظروف غير مؤكدة فإن الشركة تقوم بوضع
اعتبارات متشابهة لتحديد مبلغ املخصص ،وذلك وفقًا ملعيار املحاسبة الدولي رقم ( )37املخصصات واملطلوبات واملوجودات املحتملة
ووفقًا ملعيار املحاسبة الدولي رقم ( )12ضرائب الدخل.

 2.1.39ضريبة املبيعات
•تعتقد إدارة الشركة بأن نتائج االعتراضات ىلع الضريبة العامة للمبيعات ستكون لصالحها وأن لديها مبررات كافية ملا جاء يف
اعتراضها ىلع األمور الواردة يف الربط ومن غير املتوقع أن تؤدي النتيجة النهائية لالعتراض إلى أي التزام جوهري.
•تقوم الشركة بسداد ضريبة املبيعات بإقرارات شهرية وحتى تاريخ إصدار البيانات املالية لم تتلقى الشركة أي إخطارات ربط إضافية
للفترات الالحقة فيما عدا ما ذكر أعاله.

املوقف الزكوي

•قامت الشركة بسداد الزكاة الواجبة حتى العام 2017م وفقًا ملحاضر تحاسب موقعة مع الجهة ذات العالقة.
•تم تقديم اإلقرارات الزكوية يف مواعيدها القانونية لعامي 2018م و2019م وتم سداد الزكاة املستحقة من واقع اإلقرارات املقدمة.
•تلقت الشركة ربوط زكوية تتضمن فروقات تخص اإلقرارات املقدمة منها لعامي  2018و2019م ،وقد توصلت الشركة إلى مخالصات
نهائية مع الهيئة العامة للزكاة عن تلك السنوات نتج عنها االعتراف بفروقات زكوية بمبلغ وقدره  2,575,235ألف ريال يمني حيث
قامت الشركة بسداد مبلغ الفروقات بالكامل.
•تم تقديم اإلقرار الزكوي يف موعده القانوني لعام 2020م وتم سداد الزكاة املستحقة والحصول ىلع مخالصة نهائية وفقًا لإلقرار
املقدم.

.41

املوقف القضائي

تكون الشركة من وقت آلخر طرفًا يف إجراءات قانونية مختلفة ومطالبات تنشأ يف إطار النشاط االعتيادي ألعمالها .ال تعتقد إدارة الشركة
أن ينتج عن هذه اإلجراءات القانونية واملطالبات سواء كانت بصورة فردية أو مجتمعة ،أي أثر سلبي جوهري ىلع وضعها املالي أو نتائج
عملياتها التشغيلية وترى إدارة الشركة بأن األحكام سوف تكون لصالح الشركة وعليه لم يتم تسجيل أي مخصص حيالها.
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األحداث الجارية يف الجمهورية اليمنية

نتيجة لألزمة السياسية والوضع اإلقتصادي واألحداث األمنية الجارية يف الجمهورية اليمنية فإنه من الصعب ىلع اإلدارة التنبؤ بآثار هذه
األوضاع ىلع نشاط الشركة ومركزها املالي للفترة القادمة ،كما أن اإلدارة تدرس باستمرار تأثيرات هذه األزمة ىلع املدى القريب ىلع
الشركة وعمل االحتياطات الالزمة لضمان االستمرارية.
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أحداث هامة

يف مطلع العام 2020م تفشي فيروس كورونا (كوفيد )-19حول العالم بما فيها الجمهورية اليمنية مما أدى إلى حدوث اضطرابات
لألنشطة االقتصادية واألعمال وترى إدارة الشركة بأنه ال يوجد حتى اآلن أي أثر جوهري أو تقدير كمي لألثار املحتملة ىلع البيانات املالية
الحالية أو املستقبلية يف هذه املرحلة .وعليه فإن اإلدارة واملسؤولين عن الحوكمة سيستمرون يف مراقبة الوضع وتزويد أصحاب
املصالح بالتطورات وفقًا ملا تتطلبه األنظمة واللوائح يف حال حدوث أي تغيرات جوهرية يف الظروف الحالية أو إقرار أي تعديالت يف
البيانات املالية للشركة للفترات الالحقة.
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األحداث الالحقة

•يف  5يناير 2022م تم تدشين خدمة الـ  4Gيف أمانة العاصمة كمرحلة أولى تلتها تشغيل الخدمة يف محافظتي إب والحديدة ىلع
أن يتم توسيع الخدمة ىلع مراحل مزمنة لتغطية كافة محافظات الجمهورية اليمنية ومن ثم إحالل شبكة  CDMAبشكل كامل.
•خالل الفترة من يناير حتى أبريل 2022م تعرضت بعض أصول الشركة املوزعة يف مواقع نطاق خدمة الشركة للتدمير وذلك بسبب
األحداث والظروف األمنية القائمة يف البلد وتتمثل هذه األصول يف محطات وأبراج ومستلزماتها لعدد ( )12موقع وتبلغ تكلفة تلك
األصول الظاهرة ضمن البيانات املالية بمبلغ وقدره  574,288ألف ريال يمني وبصايف قيمة دفترية بإجمالي مبلغ وقدره  170,117ألف
ريال يمني.
•أقر مجلس اإلدارة يف جلسته املنعقدة بتاريخ  4أبريل 2022م مقترحًا لعرضه ىلع الجمعية العامة ملساهمي الشركة يف اجتماعها
الذي سوف يعقد يف  20أبريل 2022م لتوزيع أرباح ( %35من القيمة األسمية للسهم الواحد) بإجمالي مبلغ وقدره ( )15,141,700ألف
ريال يمني للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2021م.
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إعتماد البيانات املالية

إعتمد مجلس اإلدارة يف جلسته املنعقدة بتاريخ  4أبريل 2022م هذه البيانات املالية وقرر عرضها ىلع الجمعية العامة العادية
ملساهمي الشركة يف اجتماعها املقرر عقده بتاريخ  20أبريل 2022م للمصادقة عليها.
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أرقام املقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام سنة املقارنة لتتوافق مع تصنيف البيانات املالية للسنة الحالية وذلك لعرض أفضل .هذه التصنيفات لم تؤثر
ىلع صايف األرباح أو حقوق امللكية الصادرة مسبقًا.
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