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

مؤشرات األداء املالي الرئيسية )201٧م - 202١م( 

األداء المالي للشركة

األداء املــالي للشركة 
انعكسـت النتائـج اإليجابيـة ملختلـف برامـج الشـركة االسـتثمارية والتشـغيلية والتجاريـة باإليجـاب ىلع املركـز املالـي للشـركة رغـم 

اسـتمرار سـلبية الظـروف االسـتثنائية والتحديـات خـال العـام 2021م وتمكنـت الشـركة مـن الحفـاظ ىلع متانـة مركزها املالـي وموقعها 

املتميـز يف السـوق الوطنـي للهاتـف النقـال ويتبيـن لكـم ذلـك من خـال املؤشـرات الـواردة يف البيانـات املاليـة - املعبرة عـن املوقف 
املالـي للشـركة - ونتيجـة العمليات التشـغيلية للسـنة املاليـة املنتهية يف  31ديسـمبر 2021م باملقارنة مع السـنوات السـابقة )2017م – 

2020م( وذلـك ىلع النحـو التالي:

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

اإليرادات املحققة خالل الفترة من عام 201٧م وحتى عام 202١م:

2021 2020 2019 2018 2017 البيان ) ألف ريال (

185,679,059 154,679,584 125,218,430 95,012,139 78,883,091 إيرادات النشاط

3,816,926 2,838,121 2,258,341 985,219 947,953 إيرادات املبيعات

114,604 6,098,913 10,600,438 15,610,535 19,016,043 العائد من األموال املستثمرة

642,578 222,421 483,851 100,789 266,778 إيرادات أخرى

190,253,167 163,839,039 138,561,060 111,708,682 99,113,865 إجمالي اإليرادات

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

ىلع مسـتوى اإلنفـاق للعـام 2021م باملقارنـة مع األعـوام السـابقة وكما يلي:

التكاليف والنفقات للفترة من عام )201٧م( وحتى العام )202١م(

2021 2020 2019 2018 2017 البيان ) ألف الريال (

8,565,509 7,472,821 6,621,401 4,997,891 4,321,592 عمولة وأعباء املبيعات

579,284 768,066 947,921 912,841 1,110,941 تكلفة املبيعات وبطائق التعبئة

25,817,807 23,328,113 17,443,374 10,095,280 7,595,393 تكلفة الخدمات الصادرة

36,387,249 28,106,121 21,811,010 15,908,931 12,579,758 مصاريف التشغيل

1,616,745 1,410,105 1,470,412 831,501 855,964 املصاريف البيعية والتسويقية

6,151,703 5,076,909 4,611,952 3,932,900 3,589,683 منافع املوظفين وتكاليف ذات صلة

2,496,822 1,656,660 1,610,437 1,016,165 1,227,719 املصاريف العمومية واإلدارية

7,083,606 3,940,744 3,292,898 2,691,981 4,400,408 إستهاك آالت وممتلكات ومعدات

3,047 21,428 30,543 - 97,245 مصروف مخصص خسائر األئتمان املتوقعة

236,333 394,721 237,807 - - أعباء التمويل اإليجاري

1,144,833 661,570 730,121 - - إستهاك حق استخدام األصول

14,807,045 81,872 - - - خدمات مالية ومصرفية

16,742,055 29,279,334 17,384,115 12,854,090 4,863,926 فروقات أسعار صرف العمات األجنبية

- - 11,525 71,903 34,224 مصاريف أخرى

121,632,038 102,198,464 76,203,516 53,313,483 40,676,853 إجمالي املصروفات

صايف الربح املحقق ومقترح مجلس اإلدارة بشأن التوزيع :
حققت الشـركة نتائج إيجابية يف الجانب املالي للعام 2021م رغم العديد من الصعوبات التي رافقت سـير عملها وأنشـطتها 
نتيجـًة إلسـتمرار ظـروف العـدوان والحصـار ؛ إذ بلـغ ربح السـنة قبل الـزكاة وضريبة الدخـل مبلـغ وقـدره )68,621,129( ألف ريال 
)ثمانيـة وسـتون مليـار وسـتمائة وواحـد وعشـرون مليون ومائة وتسـعة وعشـرون ألـف ريال( وبعد إسـتقطاع مصـروف الزكاة 
وضريبـة الدخـل بمبلـغ إجمالـي )33,097,792( ألـف ريـال )ثاثـة وثاثـون مليـار وسـبعة وتسـعون مليـون وسـبعمائة وإثنـان 
وتسـعون ألـف ريـال( يصبـح صايف الربح املحقـق )35,523,337( ألف ريال )خمسـة وثاثون مليار وخمسـمائة وثاثة وعشـرون 
مليون وثاثمائة وسـبعة وثاثون ألف ريال( وبزيادة بمقدار )7,929,358( ألف ريال )سـبعة مليار وتسـعمائة وتسـعة وعشـرون 
مليـون وثاثمائـة وثمانيـة وخمسـون ألـف ريـال( وبمعـدل نمـو )28.74 %( عـن صـايف الربحيـة املحققـة يف العام السـابق 

2020م.
وعليه يقترح مجلس اإلدارة التوزيع للعام 2021م ىلع النحو التالي:  

إعتمــــاد احتياطــــي عــــام بنسبــــة)10%( بمبلـــغ وقــــــدره )3,552,334( ألف ريال )ثاثة مليار وخمسمائة وإثنان . ١

وخمسـون مليـون وثاثمائـة وأربعـة وثاثون ألـف ريال(.
إعتمــــاد احتياطــــي توسـعات رأسـمالية بمبلـــغ وقــــــدره )16,651,303( ألف ريال )سـتة عشر مليار وسـتمائة وواحد . 2

وخمسـون مليونـا وثاثمائـة وثاثة ألـف ريال(.
إعتمـاد وتوزيـع أرباح للمسـاهمين بنسـبة )35 %( من قيمة السـهم وبما يعادل )175( ريال / سـهم بإجمالـي مبلغ وقدره . 3

)15,141,700( ألـف ريـال ) خمسـة عشـر مليار ومائة وواحـد وأربعون مليون وسـبعمائة ألف ريال(.
إعتمـاد مكافـأة مجلـس اإلدارة ألربـاح العـام 2021م بمبلـغ إجمالـي وقـدره )178,000( ألـف ريـال )مائـة وثمانية وسـبعون . 4

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

2021 2020 2019 2018 2017 البيان

190,253,167 163,839,039 138,561,060 111,708,682 99,113,865 اإليرادات )ألف ريال(

121,632,038 102,198,464 76,203,516 53,313,483 40,676,853 املصروفات )ألف ريال(

68,621,129 61,640,575 62,357,544 58,395,199 58,437,012 ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل )ألف ريال(

793.09  712.41  720.70  674.90 عائد السهم قبل الزكاة وضريبة الدخل )ريال(      675.39 

% 158.62 % 142.48 % 144.14 % 134.98 % 135.08 نسبة عائد السهم قبل الزكاة وضريبة الدخل

6,027,685 7,756,317 3,256,402 2,942,956 2,603,146 مصروف الزكاة )ألف ريال(

27,070,107 26,290,279 29,138,026 26,912,355 27,747,961 مصروف ضريبة الدخل )ألف ريال(

33,097,792 34,046,596 32,394,428 29,855,311 30,351,107 إجمالي الزكاة وضريبة الدخل )ألف ريال(
    

35,523,337 27,593,979 29,963,116 28,539,888 28,085,905 ربح السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل )ألف ريال(

410.56  318.92  346.30  329.85  324.60 عائد السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل )ريال(

% 82.11 % 63.78 % 69.26 % 65.97 % 64.92 نسبة عائد السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل

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

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

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

مقارنة اإليرادات باملصروفات لألعوام )٢٠١٧ - ٢٠٢١م(
حققـت الشـركة نتائـج إيجابيـة يف الجانـب املالـي للعـام 2021م رغـم العديـد مـن الصعوبـات التـي رافقـت سـير عملهـا وأنشـطتها 

نتيجـًة إلسـتمرار ظـروف العـدوان والحصـار؛ إذ بلغ ربح السـنة قبل الـزكاة وضريبة الدخل مبلـغ )68,621,129( ألـف ريال )ثمانية وسـتون مليار 
وسـتمائة وواحـد وعشـرون مليـون ومائة وتسـعة وعشـرون ألـف ريال( محققـًة نمو عـن ربحية العـام السـابق 2020م بمبلـغ )6,980,554( 
ألـف ريـال ريـال )سـتة مليـار وتسـعمائة وثمانون مليـون وخمسـمائة وأربعة وخمسـون ألف ريال( وبنسـبة نمـو )11.32 %(؛ وكمـا هو موضح 

يف الجـدول أدناه :

2021 2020 2019 2018 2017 البيان )ألف الريال(

190,253,167 163,839,039 138,561,060 111,708,682 99,113,865 إجمالي اإليرادات

121,632,038 102,198,464 76,203,516 53,313,483 40,676,853 إجمالي املصروفات

% 63.93 % 62.38 % 55.00 % 47.73 % 41.04 نسبة املصروفات إلى اإليرادات
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2021م

التأسيس وطبيعة النشاط. 1
ــاالت  ــة لإلتص ــة العام ــع للمؤسس ــتثماري تاب ــاط إس ــال كنش ــف النق ــل للهات ــن موباي ــة يم ــين خدم ــم تدش ت
ــلكية  ــلكية والاس ــاالت الس ــة لإلتص ــة العام ــل املؤسس ــن قب ــبتمبر 2٠٠4م م ــلكية يف 22 س ــلكية والاس الس
ويف 2٠ يوليــو 2٠٠٦م بــدأت إجــراءات تحويــل يمــن موبايــل للهاتــف النقــال إلــى شــركة مســاهمة يمنيــة عامــة 
ــوزراء رقــم  بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة اليمنــي رقــم )22( لســنة ١٩٩٧م وتعدياتــه، وقــراري مجلــس ال

ــنة 2٠٠٦م. )٩٧( و)2٨٧( لس

ويف ١٠ فبرايــر 2٠٠٧م تــم إشــهار يمــن موبايــل كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب قــرار وزيــر الصناعــة والتجــارة 
رقــم )٥٠( لســنة 2٠٠٧م والــذي بموجبــه تــم منــح الترخيــص بتأســيس شــركة يمــن موبايــل للهاتــف النقــال 

)شــركة مســاهمة يمنيــة عامــة(.

ــرأس مــال الشــركة  قدمــت املؤسســة العامــة لإلتصــاالت الســلكية والاســلكية جميــع املوجــودات املكونــة ل
كمــا يف 3١ يوليــو 2٠٠٦م، وأشــترى املؤسســون نســبة )١٧.٠٩%( مــن رأس املــال بموجــب عقــود بيــع مــن قبــل 
ــر 2٠٠٧م أصبحــت نســب  ــارًا مــن ١ يناي املؤسســة العامــة لإلتصــاالت الســلكية والاســلكية للمؤسســين. واعتب

املســاهمين يف الشــركة ىلع النحــو التالــي:

فئات املساهمين
عدد األسهم عند 

التأسيس
نسبة األسهم عند 

التأسيس

٥٩.3٧ %٥١,3٧٠,244املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والاسلكية 

4.٥٠ %3,٨٩٦,٠2٠الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات 

3.2٥ %2,٨١٠,22٠املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

3.١٧ %2,٧4٠,٥22صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الدفاع

2.٨٥ %2,4٦٧,٨٩٨الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

بــوزارة  اإلجتماعــي  والضمــان  التقاعــد  صنــدوق 
2.١٦ %١,٨٧2,٩٨٠الداخليــة

١.١٦ %١,٠٠٠,٠٠٠املؤسسة اإلقتصادية اليمنية

٩.٩٧ %٨,٦2٥,٨2٨الشركات وما يف حكمها

٨,٨٧ %٧,٦٧٠,3٦4املواطنين 

4.٧٠ %4,٠٦٩,٩24موظفي االتصاالت

١٠٠ %8٦,٥٢4,٠٠٠اإلجمالي

إن النشــاط األساســي للشــركة هــو إمتــاك محطــات وشــبكات إتصــاالت وتقديــم خدمــة الهاتــف النقــال داخــل 
الجمهوريــة اليمنيــة وتقــع اإلدارة العامــة للشــركة يف شــارع التلفزيــون، وعنوانهــا البريــدي ص.ب: رقــم )٧3٧(، 

صنعــاء – الجمهوريــة اليمنيــة.

أسس إعداد البيانات املالية. 2

بيان التوافق 1.2
يتــم إعــداد البيانــات املاليــة للشــركة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر 
املحاســبة الدوليــة ووفقــا ملتطلبــات تفســيرات املعاييــر الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة لتفســير معاييــر التقارير 
ــة  ــا يف الجمهوري ــول به ــن املعم ــات القواني ــع متطلب ــق م ــا يتواف ــس وبم ــة للمجل ــة التابع ــة الدولي املالي

اليمنيــة.

أساس القياس 2.2

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

العملة الوظيفية وطريقة العرض 3.2

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

التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة 4.2

يتطلــب إعــداد البيانــات املاليــة مــن اإلدارة وضــع األحــكام والتقديــرات واإلفتراضــات التــي تؤثــر ىلع تطبيــق 
السياســات واملبالــغ املقــررة للموجــودات واملطلوبــات واإليــرادات واملصروفــات. وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة 

عــن تلــك التقديــرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات التابعــة لهــا بصــورة مســتمرة. ويتــم اإلعتــراف بالتعديــات يف التقديرات 
املحاســبية عــن الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل التقديــر ويف أي فتــرات مســتقبلية تتأثــر بذلــك التعديل.

ــرات  وبصــورة خاصــة فــإن املعلومــات حــول املجــاالت الهامــة التــي تنطــوي ىلع عــدم اليقيــن يف التقدي
ــا يف  ــرف به ــغ املعت ــر ىلع املبال ــر األكب ــبية ذات التأثي ــات املحاس ــق السياس ــة يف تطبي ــكام الهام واألح

ــة. ــات املالي ــول البيان ــات ح ــن اإليضاح ــم )٦( م ــاح رق ــتها يف اإليض ــت مناقش ــد تم ــة ق ــات املالي البيان

املعايير الجديدة والتغيرات والتعديالت 5.2

املعــايـير الجـديـدة واملعـدلة ساريـة املفعـول للفـترات السنـويـة التـي تبـدأ فـي أو بعـد  1.5.2
١ ينايــر 202١م

املعايير والتعديات التي أصبحت سارية املفعول للمرة األولى يف عام 2٠2١م وهي كاآلتي:

ــي رقــم )٩( 	  ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــة الثانيــة )تعديــات ىلع املعي إصــاح مؤشــر ســعر الفائــدة املرحل
ــي رقــم )٧(. ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــي رقــم )3٩( واملعي ــار املحاســبة الدول ومعي

ــار 	  ــات ىلع املعي ــو 2٠2١م )تعدي ــد 3٠ يوني ــا بع ــد-١٩ مل ــرات كوفي ــتجابة لتأثي ــار اس ــات اإليج تخفيض
ــم )١٦(. ــي رق ــر املال ــي للتقري الدول

إن هــذه التعديــات ليــس لهــا تأثيــر جوهــري ىلع البيانــات املاليــة للشــركة. ووفقــا لذلــك، لــم تقــم املنشــاة 
بــأي تغييــرات لسياســاتها املحاســبية يف العــام 2٠2١م. وأدنــاه معلومــات عــن هــذه املعاييــر الجديــدة:

ــر . 1 ــي للتقري ــار الدول ــات ىلع املعي ــة )تعدي ــة الثاني ــدة املرحل ــعر الفائ ــر س ــاح مؤش إص

ــي  ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــم )٣۹( واملعي ــي رق ــبة الدول ــار املحاس ــم )۹( ومعي ــي رق املال

ــم )٧( رق

يف ســبتمبر 2٠2٠م، نشــر مجلــس معاييــر املحاســبة الدوليــة إصــاح معيــار معــدل الفائــدة املرحلــة الثانيــة 
)تعديــات ىلع املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )٩( ومعيــار املحاســبة الدولــي رقــم )3٩( واملعيــار الدولي 

للتقريــر املالــي رقــم )٧((، اســتجابة لإلصــاح الجــاري ملؤشــرات أســعار الفائــدة يف جميــع أنحــاء العالــم.

تهــدف التعديــات إلــى مســاعدة الكيانــات املبلغــة ىلع تزويــد املســتثمرين بمعلومــات مفيــدة حــول آثــار 
اإلصــاح ىلع بياناتهــم املاليــة.

ــوك )IBORs( بمعــدالت قياســية  ــن البن ــد مــن األســعار املعروضــة بي ــم اســتبدال العدي ــع أن يت مــن املتوق
خاليــة مــن املخاطــر )RFRs( يف فتــرات إعــداد التقاريــر املســتقبلية. وقــد نتــج عــن ذلــك أن مجلــس معاييــر 
املحاســبة الدوليــة بحاجــة إلــى معالجــة اآلثــار املحتملــة إلعــداد التقاريــر املاليــة بعــد إصــاح مؤشــر ســعر 
ــر  ــى تركــز ىلع توفي ــر املحاســبة الدوليــة هــذا املشــروع ىلع مرحلتيــن، األول ــدة. أكمــل مجلــس معايي الفائ
ــم االنتهــاء منهــا يف ســبتمبر 2٠١٩م مــن خــال نشــر إصــاح مؤشــر  اإلعفــاء مــن عاقــات التحــوط التــي ت
ســعر الفائــدة )تعديــات ىلع املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )٩( ومعيــار املحاســبة الدولــي رقــم )3٩( 
واملعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )٧((. وتركــز املجموعــة الثانيــة مــن التعديــات ىلع القضايــا الناشــئة 
بعــد االســتبدال، أي عندمــا يتــم بالفعــل اســتبدال مؤشــر ســعر الفائــدة الحالــي بمعــدالت مرجعيــة بديلــة. 

يمكــن تلخيــص التعديــات الرئيســية ىلع النحــو التالــي:

التغييرات يف التدفقات النقدية التعاقدية  أ. 

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

يف املعــدل املرجعــي البديــل.

متطلبات محاسبة التحوط  ب. 

إذا كان التحــوط ال يــزال يلبــي متطلبــات محاســبة التحــوط األخــرى، فلــن تحتــاج الكيانــات إلــى التوقــف عــن 
محاســبة التحــوط ملجــرد حــدوث تغييــرات نتيجــة لإلصــاح. ويجــب تحديــث وثائق وعاقــات التحــوط لتعكس 
التعديــات ىلع بنــد التحــوط، ويمكــن للكيانــات االســتمرار يف محاســبة التحــوط إذا كانــت عاقــة التحــوط 

الجديــدة تفــي بجميــع املعاييــر.

اإلفصاحات  ج. 

ســُيطلب مــن الكيانــات املبلغــة إجــراء إفصاحــات إضافيــة حــول املخاطــر الجديــدة الناشــئة عــن إصــاح الليبــور 
)IBOR( وكيفيــة إدارتهــا لتلــك املخاطــر. وهنــاك أيضــا متطلبــات إفصــاح لانتقــال مــن الليبــور )IBOR( إلــى 

معــدالت مرجعيــة بديلــة.

تخفيضــات اإليجــار اســتجابة لتأثيــرات كوفيــد-١۹ ملــا بعــد ٣٠ يونيــو ٢٠٢١م )تعديــات ىلع . 2

املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )١٦(

 يف أبريــل 2٠2١م، أصــدر مجلــس معاييــر املحاســبة الدوليــة »تخفيضــات اإليجــار املتعلقــة بكوفيــد -١٩ ملــا 
ــرة  ــد فت ــم تمدي ــد ت ــم ١٦(«، وق ــي رق ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــات ىلع املعي ــو 2٠2١م )تعدي ــد 3٠ يوني بع
ــام  ــا الع ــم إجراؤه ــي ت ــم ١٦ الت ــي رق ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــات ىلع املعي ــة يف التعدي ــائل العملي الوس

ــو 2٠22م. ــى 3٠ يوني ــق حت ــرة التطبي ــدت فت ــك امت ــد ملــدة عــام واحــد، لذل املاضــي. وهــذا التمدي

يف مايــو 2٠2٠م، نشــر مجلــس معاييــر املحاســبة الدوليــة تعديًا ىلع »كوفيــد -١٩ – ذات العاقــة بتخفيضات 
اإليجــار )تعديــل ىلع املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ١٦(«. وأضــاف التعديــل وســيلة عمليــة للمعيــار الذي 
يوفــر إعفــاء للمســتأجرين يف تقييــم مــا إذا كانــت تخفيضــات اإليجــار املحــددة لكوفيــد -١٩ تعتبــر تعديــات 
ىلع عقــد اإليجــار. وبــداًل مــن ذلــك، إذا تــم تطبيــق هــذه الوســيلة العمليــة، فســيتم التعامــل مــع تخفيضــات 

اإليجــار هــذه كمــا لــو لــم تكــن تعديــات ىلع عقــد اإليجــار.

يف ضــوء تأثيــر جائحــة كوفيــد -١٩ ىلع النشــاط التجــاري يف جميــع أنحــاء العالــم، واالســتجابة مــن التعليقات 
ــد هــذا اإلعفــاء ملــدة عــام  ــر املحاســبة تمدي ــي ملعايي ــواردة مــن أصحــاب املصلحــة، قــرر املجلــس الدول ال
واحــد لتوفيــر اإلعفــاء للتخفيضــات األخيــرة فيمــا يتعلــق بـــكوفيد -١٩ والتــي تخفــض املدفوعــات حتــى 3٠ 

يونيــو 2٠22م.

املعاييــر والتعديــالت والتفســيرات للمعاييــر الحاليــة غيــر ســارية املفعــول حتــى اآلن والتــي  2.5.2
لــم يتــم تبنيهــا مــن قبــل الشــركة

تــم إصــدار معاييــر وتعديــات وتفســيرات جديــدة ىلع املعاييــر الحاليــة مــن قبــل مجلــس معاييــر املحاســبة 
الدوليــة ولكنهــا غيــر ســارية املفعــول حتــى تاريــخ البيانــات املاليــة، ولــم يتــم تبنيهــا مــن قبــل الشــركة ىلع 

النحــو التالــي:

عنوان املعيار أو التفسيراملعيار
ساري املفعول 

للفترات املحاسبية 
التي تبدأ يف أو بعد

املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي 
رقــم )3(

باإلطــار  الخاصــة  املراجــع  ىلع  تعديــات 
ــي  ــار الدول املفاهيمــي )تعديــات ىلع املعي

ــم )3(( ــي رق ــر املال للتقري

1 يناير 2022م

معيــار املحاســبة الدولــي رقــم 
)16(

املقصــود  االســتخدام  قبــل  تحصيــات 
)تعديــات ىلع معيــار املحاســبة الدولــي 

))16( رقــم 

1 يناير 2022م

معيــار املحاســبة الدولــي رقــم 
)37(

عقــود متوقــع خســارتها – تكلفــة تنفيــذ 
املحاســبة  معيــار  ىلع  )تعديــات  العقــد 

الدولــي رقــم )37((

1 يناير 2022م

للتقاريــر  الدوليــة  املعاييــر 
املاليــة رقــم )1، 9،16( ومعيــار 
املحاســبة الدولــي رقــم )41(

الدوليــة  للمعاييــر  الســنوية  التحســينات 
2020م   – 2018م  دورة   – املاليــة  للتقاريــر 
)تعديــات ىلع املعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
املحاســبة  ومعيــار   )9،16  ،1( رقــم  املاليــة 

))41( رقــم  الدولــي 

1 يناير 2022م

املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي 
رقــم )17(

1 يناير 2023معقود التأمين

املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي 
رقــم )4(

تمديــد اإلعفــاء املؤقــت مــن تطبيــق املعيــار 
ــات  ــم )9( )تعدي ــي رق ــر املال ــي للتقري الدول
ىلع املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )4((

1 يناير 2023م

املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي 
رقــم )17(

التطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي للتقريــر 
املالــي رقــم )17( واملعيــار الدولــي للتقريــر 
املالــي رقــم )9( - معلومــات املقارنــة )تعديــل 
ــم  ــي رق ــر املال ــي للتقري ــار الدول ىلع املعي

))17(

1 يناير 2023م

معيــار املحاســبة الدولــي رقــم 
)1(

غيــر  أو  كمتداولــة  املطلوبــات  تصنيــف 
متداولــة )تعديــات ىلع معيــار املحاســبة 

))1( رقــم  الدولــي 

1 يناير 2023م

معيــار املحاســبة الدولــي رقــم 
)12(

باألصــول  املتعلقــة  املؤجلــة  الضرائــب 
الناشــئة عــن معاملــة واحــدة  وااللتزامــات 
)تعديــات ىلع معيــار املحاســبة الدولــي 

))12( رقــم 

1 يناير 2023م

وتتوقــع إدارة الشــركة بــأن جميــع اإلصــدارات ذات العاقــة ســوف يتــم تبنيهــا ضمــن السياســات املحاســبية 
للمنشــأة للفتــرة األولــى التــي تبــدأ بعــد تاريــخ نفــاذ هــذه اإلصــدارات، وهنــاك معاييــر وتعديــات وتفســيرات 

جديــدة أصــدرت لكــن ال يتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري ىلع البيانــات املاليــة للشــركة.
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التغير يف السياسات املحاسبية	. 

ــرات يف أســعار صــرف  ــار التغي ــي رقــم )2١( “آث ــار املحاســبة الدول ــًا ملعي ــر تكام ــق منهــج أكث بهــدف تطبي
العمــات األجنبيــة” اعتمــدت الشــركة ابتــداًء مــن نوفمبــر 2٠2١م التعديــل يف سياســتها املحاســبية حيــث 
ــات  ــذ املعام ــة لتنفي ــخ املعامل ــوازي يف تاري ــوق امل ــائد يف الس ــوري الس ــرف الف ــعر الص ــق س ــرت تطبي إق
ــات  ــة بعم ــود النقدي ــة البن ــة، وترجم ــة أجنبي ــويتها بعمل ــب تس ــي تتطل ــة أو الت ــة أجنبي ــة بعمل امُلقّوم
أجنبيــة باســتخدام ســعر اإلقفــال والــذي يمثــل ســعر الصــرف الفــوري الســائد يف الســوق املــوازي وذلــك يف 
نهايــة فتــرة التقريــر. وســيحل التعديــل يف السياســة محــل املعالجــات الســابقة والتــي كانــت تقضــي بإثبــات 
وترجمــة املعامــات بالعمــات األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف املعلنــة مــن قبــل البنــك املركــزي اليمنــي 

صنعــاء.

ــات أســعار  ــرات الناتجــة عــن تذبذب ــد اســتجابة مــن الشــركة ملعالجــة التأثي ــر نمــوذج املعالجــة الجدي يعتب
الصــرف والفجــوة بيــن أســعار الصــرف املعلنــة مــن قبــل البنــك املركــزي اليمنــي صنعــاء وبيــن أســعار الصــرف 
ــع  ــجم م ــة وتنس ــداث املالي ــات واألح ــادي للمعام ــر االقتص ــس الجوه ــوازي، ويعك ــوق امل ــائدة يف الس الس

ــركات.  ــة للش ــة االقتصادي املمارس

ــر  ــات أكث ــوي ىلع معلوم ــة تحت ــات مالي ــه بيان ــينتج عن ــة س ــر يف السياس ــركة أن التغيي ــد إدراة الش وتعتق
ــة. ــة للمقارن ــر قابلي ــة للشــركة أكث ــات املالي ــار املعامــات واألحــداث ويجعــل البيان مائمــة عــن آث

تــرى إدارة الشــركة أنــه مــن غيــر املمكــن عمليــا تحديــد آثــار تغييــر سياســة املعامــات بالعمــات األجنبيــة 
ــد  ــل الرصي ــركة بتعدي ــت إدارة الش ــث قام ــابقة حي ــرات الس ــات للفت ــول وااللتزام ــة لألص ــغ الدفتري ىلع املبال

ــى الســعر الســائد يف الســوق املــوازي. ــر التحــول إل ــاح املحتجــزة بأث االفتتاحــي لألرب

يوضــح الجــدول التالــي أثــر التغيــر يف سياســة املعامــات بالعمــات األجنبيــة ىلع رصيــد األربــاح املحتجــزة 
كمــا يف ١ ينايــر 2٠2١م:

ألف ريال يمنيإيضاحات

24,4٠3,٩٧٠الرصيد يف ١ يناير 2٠2١م

4٦,١٨٨,2٨2األثر التراكمي لترجمة األرصدة النقدية بسعر السوق املوازي

)23,٠٩4,١4١(2.32األثر الضريبي لترجمة األرصدة النقدية بسعر السوق املوازي

٢٣,٠۹4,١4١صايف األثر التراكمي لترجمة األرصدة النقدية بسعر السوق املوازي

4٧,4۹8,١١١الرصيد يف ١ يناير ٢٠٢١م )معدل(

أسس عرض البيانات املالية	. 

يتــم عــرض البيانــات املاليــة وفقــا ملعيــار املحاســبة الدولــي رقــم )١(« عــرض البيانــات املالية«)املعــدل يف 
عــام 2٠٠٧م( ويتــم أيضــا عــرض إجمالــي الدخــل الشــامل يف بيــان واحــد )بيــان الدخــل الشــامل(.

عرض املتداول مقابل غير املتداول يف بيان املركز املالي  ١.4

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 إستهاكها يف دورة التشغيل العادية.	 

محتفظ بها أساسا لغرض املتاجرة.	 

يتوقع أن تتحقق خال إثنا عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير.	 

نقــد أو بنــود مماثلــة للنقــد مــا لــم يحظــر أن يتــم تبادلهــا أو إســتخدامها لتســوية مطلوبــات ملــدة ال تقــل 	 
عــن إثنــا عشــر شــهرًا بعــد تاريــخ التقريــر. جميــع املوجــودات األخــرى تصنــف غيــر متداولــة.

تكون املطلوبات متداولة عندما:

يتوقع أن تتم تسويتها يف دورة التشغيل العادية.	 

محتفظ بها أساسا لغرض املتاجرة.	 

تكون مستحقة التسوية خال إثنا عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير.	 

ال يوجــد حــق غيــر مشــروط يؤخــر تســوية املطلوبــات ملــدة ال تقــل عــن إثنــا عشــر شــهرًا بعــد تاريــخ 	 
ــة. ــر. وتصنــف الشــركة جميــع املطلوبــات األخــرى غيــر متداول التقري

عرض املصروفات عند إعداد بيان الدخل  2.4

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

عرض بيان التدفقات النقدية  3.4

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

واملصروفــات الناتجــة عــن تدفقــات نقديــة متعلقــة بعمليــات اســتثمارية أو تمويليــة.

اندماج األعمال  4.4

ــع  ــة الشــركة إعــادة تقييــم جمي ــة ملكي ــة الشــركة يف ســنة 2٠٠٦م وقــد تضمنــت هيكل ــة ملكي ــم هيكل ت
املوجــودات واملطلوبــات بتاريــخ محــدد للوصــول إلــى تكلفــة الشــركة، والتــي تــم ســدادها )قيمــة التكلفــة( 
ــة يف الشــركة.  ــق أســهم حقــوق امللكي ــى املؤسســة العامــة لإلتصــاالت الســلكية والاســلكية عــن طري إل
ــار  ــق املعي ــال وف ــاج األعم ــف إندم ــن تعري ــهم ضم ــدار األس ــودات وإص ــع املوج ــل لجمي ــذا التحوي ــل ه يدخ

ــي رقــم )3(. ــر املال ــي للتقري الدول

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

الحقــا.

السياسات املحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية أخرى5. 

تــم اإلفصــاح عــن أهــم السياســات املحاســبية والتــي يتــم إتباعهــا بشــكل ثابــت مــن قبــل الشــركة ونوضــح 
بعــض تلــك السياســات املحاســبية والتــي تتطلبهــا معاييــر اإلبــاغ املالــي كمــا يلــي:

عقود اإليجار  ١.5

الشركة كمستأجر  •

تقــوم الشــركة عنــد بدايــة العقــد بتقييــم مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو ينطــوي ىلع عقــد إيجــار. 
ــه األصــل متاحــا  ــذي يكــون في ــخ ال ــزام عقــد اإليجــار يف التاري ــرف الشــركة بأصــل حــق االســتخدام والت تعت

لإلســتخدام مــن قبــل الشــركة )تاريــخ بــدء العقــد(.

إثبات حق استخدام األصول  ١.١.5

أ  القياس األولي	.

تقــوم الشــركة بإثبــات حــق إســتخدام األصــول يف تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار. يتــم قيــاس حــق اســتخدام 
ــار  ــات اإليج ــغ التزام ــول ىلع مبل ــتخدام األص ــق إس ــول ح ــة أص ــتمل تكلف ــة« وتش ــا »بالتكلف ــول مبدئي األص
املعتــرف بهــا، والتكاليــف املباشــرة األوليــة املتكبــدة إضافــة للتكاليــف املقــدرة إلزالــة األصــل أو إعــادة املوقــع 
إلــى حالتــه األصليــة ومدفوعــات اإليجــار التــي تمــت يف أو قبــل تاريــخ البــدء، مطروحــا منهــا أي حوافــز تأجيــر 

مســتلمة.

أ  القياس الاحق	.

ــة  ــاض القيم ــن إنخف ــة م ــائر متراكم ــا أي خس ــا منه ــة، مطروح ــول بالتكلف ــتخدام األص ــق اس ــاس ح ــم قي يت
ــار. ــات اإليج ــاس اللتزام ــادة قي ــا ألي إع ــم تعديله ــتهاك، ويت واالس

عندمــا ال تكــون الشــركة ىلع يقيــن معقــول مــن الحصــول ىلع ملكيــة األصــل املؤجــر يف نهايــة مــدة عقــد 
اإليجــار، يتــم إســتهاك حــق اســتخدام األصــول املعتــرف بهــا ىلع أســاس القســط الثابــت ىلع مــدى العمــر 

اإلنتاجــي املقــدر أو مــدة نهايــة اإليجــار أيهمــا أقــرب.

يخضع حق استخدام األصول إلى إختبار إنخفاض القيمة وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم )3٦(.

إثبات التزامات عقود االيجار  2.١.5

أ  القياس األولي	.

يتــم قيــاس التــزام عقــد اإليجــار مبدئيــا بالقيمــة الحاليــة ملدفوعــات عقــد اإليجــار غيــر املســددة يف ذلــك 
ــة  ــركة التكلف ــتخدم الش ــار، تس ــد اإليج ــدرج يف عق ــدة امل ــدل الفائ ــتخدام مع ــه باس ــم خصم ــخ، ويت التاري
الداخليــة إلقتــراض األمــوال كمعــدل إقتــراض إضــايف يف تاريــخ بــدء اإليجــار إذا كان ســعر الفائــدة الضمنــي 

يف عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد بســهولة.

ــا  ــا منه ــة – مطروح ــة مضمن ــات ثابت ــك مدفوع ــا يف ذل ــة، بم ــات ثابت ــار مدفوع ــات اإليج ــن مدفوع تتضم
حوافــز اإليجــار املســتحقة القبــض ومدفوعــات اإليجــار املتغيــرة التــي تعتمــد ىلع مؤشــر أو معــدل، واملبالــغ 
املتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة املتبقيــة. تتضمــن مدفوعــات اإليجــار أيضــا ســعر ممارســة خيــار 
الشــراء الــذي مــن املؤكــد أن تمارســه الشــركة ومدفوعــات غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار املبكــر. إذا كانــت مــدة 

اإليجــار تعكــس أن املســتأجر يمــارس خيــار فســخ عقــد اإليجــار.

أ  القياس الاحق	.

يتــم زيــادة التــزام اإليجــار الحقــا بتكلفــة الفائــدة ىلع التــزام اإليجــار وينخفــض بســداد دفعــات اإليجــار. يتــم 
إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة إللتزامــات اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغييــر يف مــدة اإليجــار أو تغيــر يف 
ــر يف  ــاك تغي ــر يف املؤشــر أو الســعر، إذا كان هن مدفوعــات عقــود اإليجــار املســتقبلية الناشــئة عــن تغيي
تقديــر املبلــغ املتوقــع دفعــه بموجــب ضمــان القيمــة املتبقيــة، إذا كان هنــاك تغييــر فيمــا إذا كان ســيتم 
خيــار شــراء أو ممارســة خيــار تمديــد بصــورة معقولــة مضمونــا أو ضمــان عــدم ممارســة خيــار إنهــاء بشــكل 

معقــول، إذا تــم تعديــل عقــد اإليجــار وعــدم املحاســبة عــن تعديــل عقــد اإليجــار كعقــد إيجــار منفصــل.

اختــارت الشــركة تطبيــق عــدم اإلعتــراف بأصــول حــق االســتخدام والتزامــات عقــود اإليجــار للعقــود اإليجــار 
ــراف  ــم االعت ــة. يت ــة القيم ــول منخفض ــارات األص ــل وإيج ــهرًا أو أق ــا ١2 ش ــغ مدته ــي تبل ــل الت ــرة األج قصي
بمدفوعــات اإليجــار املرتبطــة بهــذه العقــود كمصروفــات إيجــار ىلع أســاس القســط الثابــت ىلع مــدى فتــرة 

اإليجــار ضمــن بيــان الدخــل الشــامل.

تحقق اإليراد  2.5

تقــوم الشــركة بصــورة أساســية بالحصــول ىلع اإليــرادات مــن تقديــم خدمــات اإلتصــاالت التــي تتضمــن رســوم 
اإلشــتراك واملكاملــات الهاتفيــة والرســائل وإيــرادات الربــط البينــي وخدمــات البيانــات والخدمــات األخــرى ذات 

الصلــة.

يتــم قيــاس اإليــراد ىلع أســاس املقابــل املحــدد بالعقــد مــع العميــل وتســتثنى املبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا 
نيابــة عــن أطــراف أخــرى، وتســجل اإليــرادات عندمــا يتــم تحويــل الســيطرة ىلع ملكيــة الســلع أو الخدمــات 
ــن أو بمــرور الوقــت – وتأخــذ اإلدارة يف  ــة – يف وقــت معي ــد توقيــت نقــل امللكي ــل، وتحدي املقدمــة للعمي

إعتبارهــا عنــد اإلعتــراف باإليــرادات بمــرور الوقــت إذا تحققــت إحــدى الخصائــص التاليــة:

 أ. إستام العميل وإستفادته يف الوقت نفسه من املنافع املقدمة بموجب تنفيذ الشركة اللتزاماتها، أو

 ب. عنــد أداء الشــركة اللتزاماتهــا بإنشــاء أو زيــادة فعاليــة أصــل يقــع تحــت ســيطرة العميــل مــن خــال إنشــاء 
أو زيــادة فعاليــة ذلــك األصــل، أو

ــدى  ــة للشــركة ويكــون ل ــج عنهــا اســتعماالت بديل ــم يســفر أداء الشــركة عــن نشــوء موجــودات ينت  ج. إذا ل
الشــركة حــق يف إســتام مقابــل عــن إلتزامــات األداء املنفــذ حتــى تاريخــه. أمــا بخــاف ذلــك فيتــم اإلعتــراف 

باإليــرادات يف نقطــة زمنيــة محــددة.
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طبيعة وتوقيت تلبية أداء االلتزام
وفيما يلي وصف لطبيعة اإللتزام باألداء وتوقيت تحقق اإليرادات للقطاعات الرئيسية التالية:

نقطة تحقق اإليرادالتزامات األداءنوع املنتج/ الخدمة

عقود الهاتف النقال

تفعيــل شــرائح الهاتــف النقــال 
واألرقــام الخاصــة

الهاتــف  شــرائح  بإيــرادات  االعتــراف  يتــم 
النقــال واألرقــام الخاصــة بمجــرد الحصــول 
ــخصية  ــات الش ــال البيان ــريحة وإدخ ىلع الش

بالنظــام وتفعيــل الخــط.

الهاتفيــة  املكاملــات  خدمــات 
وخدمــات البيانــات واملعلومــات 

والرســائل

خــال الفتــرة التــي يتــم تقديــم الخدمــة 
للمشــتركين. فعليــا 

األجهزة

عندمــا يتــم نقــل الســيطرة واملخاطــر الهامــة 
وهــو  املشــتري  إلــى  بامللكيــة  املتعلقــة 
ــل  ــن قب ــا م ــزة وقبوله ــليم األجه ــخ تس تاري

ــل. العمي

عقود األعمال الثابتة

خدمات الـ CDMA الثابت	 
خدمات األنترنت	 
خدمات التجوال الدولي	 
خدمــات الرســائل الدعائيــة 	 

والبنكيــة

يتــم اإلعتــراف بإيــراد الخدمــات ىلع فتــرة 
ــد. العق

اإليرادات الصادرة والواردةالعقود البينية

تداخــل  مــن  باإليــرادات  اإلعتــراف  يتــم 
مؤسســات  مــع  الشــبكة  عبــر  اإلتصــاالت 
ىلع  ودوليــة  محليــة  إتصــاالت  وشــركات 
ــة  ــجلة لحرك ــة املس ــق الفعلي ــاس الدقائ أس

حدوثهــا. فتــرة  خــال  اإلتصــاالت 

رسوم اإلشتراك الشهري
رســوم مفروضــة عنــد تفعيــل 
اإلشــتراك  )رســوم  الخدمــة 

) ي لشــهر ا

تفعيــل  ىلع  املفروضــة  اإلشــتراك  رســوم 
الخدمــات يتــم اإلعتــراف بهــا خــال فتــرة 

العقــد بمعــدل يومــي.

عقود البيع املقدمة

بطاقات التعبئة 	 
خدمة الشحن الفوري	 
األرصــدة املقدمــة ملشــتركي 	 

الدفــع املســبق
اإللكترونــي 	  الكــرت  خدمــة 

ــورًا ــر ف عب
ــزة 	  ــت – أجه ــل ن ــة موباي باق

ــة ذكي
بالدفــع 	  الخاصــة  الباقــات 

ملســبق ا

بطاقــات  بيــع  إيــرادات  احتســاب  يؤجــل 
وأرصــدة  مفعلــة  الغيــر  )الكــروت  التعبئــة 
حيــن  إلــى  مســتخدمة(  الغيــر  الوحــدات 
ــى حيــن انتهــاء صاحيتهــا.  اســتخدامها أو إل
ويتــم االعتــراف بإيــراد الباقــات عنــد تفعيلهــا 
ــل  ــن قب ــبق م ــع املس ــع الدف ــة م واملتزامن

العميــل.

األدوات املالية  3.5

ــات املاليــة يف املركــز املالــي عندمــا تصبــح الشــركة طرفــا يف آليــة  يتــم اإلعتــراف باملوجــودات واملطلوب
تعاقــدات أدوات ماليــة والتــي قــد تنشــأ مــع الغيــر وتنقســم األدوات املاليــة إلــى موجــودات ومطلوبــات ماليــة 

وأدوات ملكيــة. ويوضــح فيمــا يلــي تصنيــف األدوات املاليــة وأســس القيــاس املتعلقــة بهــا.

تصنيف وقياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية  ١.3.5

يتــم تصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة. وفقــا للمعيــار رقــم )٩( مــن املعاييــر الدوليــة 
إلعــداد التقاريــر املاليــة.

أ  املوجودات املالية	.

التصنيف واالعتراف والعرض  .١

وفقــا للمعيــار رقــم )٩( مــن املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة، عنــد االعتــراف املبدئــي، يتــم تصنيــف 
ــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر، أو  ــه مقــاس بالتكلفــة املطفــأة أو القيمــة العادل ــي ىلع أن األصــل املال
ــاح أو الخســائر. بصــورة عامــة، يرتكــز تصنيــف املوجــودات املاليــة بموجــب  ــة مــن خــال األرب بالقيمــة العادل
املعيــار رقــم )٩( مــن املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ىلع نمــوذج األعمــال الــذي يتــم يف إطــاره إدارة 
األصــل املالــي وخصائــص تدفقاتــه النقديــة التعاقديــة. إن املشــتقات املتضمنــة يف العقــود والتــي يكــون 
فيهــا التصنيــف عبــارة عــن أصــل مالــي يف نطــاق املعيــار، ال تكــون مشــتقات منقســمة ىلع اإلطــاق. وبــداًل 

مــن ذلــك، يتــم تقييــم األدوات املاليــة املختلطــة بشــكل كلــي لغــرض التصنيــف.

القياس األولي  .٢

يتــم قيــاس كافــة املوجــودات املاليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة. ويتــم إضافــة تكاليــف املعاملــة إلــى تكلفــة 
كافــة األدوات املاليــة باســتثناء املوجــودات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة. 
وتســجيل تكاليــف املعامــات للموجــودات املاليــة املصنفــة كإســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح 
أو الخســارة يف بيــان الدخــل الشــامل، وتقــوم الشــركة بقيــاس موجوداتهــا املاليــة عنــد التحقــق املبدئــي 

للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )٩( وفقــا للفئــات التاليــة:

التكلفة املطفأة	 

فيما يتعلق باملوجودات املالية التي تفي بالشروط التالية:

ــى اإلحتفــاظ باملوجــودات مــن أجــل  - أن تكــون املوجــودات محتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إل
ــة؛ و ــة التعاقدي ــات النقدي ــل التدفق تحصي

- أن ينتــج عــن البنــود التعاقديــة الخاصــة بــاألداة يف تواريــخ محــددة، تدفقــات نقديــة تعــد فقــط دفعــات 
ــادل  ــد املع ــد والنق ــف النق ــم تصني ــة يت ــورة عام ــم وبص ــي القائ ــغ األصل ــاح ىلع املبل ــي وأرب ــغ األصل للمبل

ــة: ــرة األجــل ضمــن هــذه الفئ ــة األخــرى واإلســتثمارات قصي واملدينــون واألرصــدة املدين

 النقد والنقد املعادل	

ــدى البنــوك  ــب ل يتكــون النقــد والنقــد املعــادل مــن النقديــة يف الصنــدوق وأرصــدة الحســابات تحــت الطل
وأيــة إســتثمارات تســتحق خــال فتــرة ال تتجــاوز ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ اإليــداع والتــي تعتبــر ذات ســيولة 
عاليــة قابلــة للتحويــل إلــى نقــد معلــوم القيمــة وغيــر خاضعــة ملخاطــر التغيــر يف القيمــة )الودائــع تحــت 
ــيكات  ــة والش ــهيل ائتماني ــود تس ــدون عق ــة وب ــوف املؤقت ــحوبات ىلع املكش ــا الس ــا منه ــب( مخفض الطل

الصــادرة والغيــر مقدمــة للبنــك للصــرف.

 املدينون التجاريون واألرصدة املدينة األخرى	

يظهــر املدينــون التجاريــون بالتكلفــة )املبلــغ األصلــي للفاتــورة( ناقصــا املخصصــات املجنبــة لقــاء أي مبالــغ 
غيــر محصلــة. ويتــم تقديــر مخصــص الخســائر االئتمانيــة املتوقعــة عندمــا يكــون هنــاك إحتمــال تعثــر عــن 

الســداد ويتــم شــطب الديــون الرديئــة عنــد التأكــد مــن عــدم تحصيلهــا.

 إستثمارات قصيرة األجل	

ــة  ــرى عالي ــل األخ ــرة األج ــتثمارات قصي ــوك واإلس ــدى البن ــع ل ــل يف الودائ ــرة األج ــتثمارات قصي ــل اإلس تتمث
ــراء.  ــخ الش ــن تاري ــنة م ــي س ــل مض ــهر وقب ــة أش ــد ثاث ــتحق بع ــي تس ــيولة والت الس

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر	 

 اإلستثمارات يف أدوات الدين – بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر	

يتــم قيــاس اإلســتثمارات يف أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر إذا اســتوفت كا 
الشــرطين أدنــاه:

- أن تكــون املوجــودات محتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى اإلحتفــاظ باملوجــودات مــن أجــل 
ــة. ــة؛ وبيــع املوجــودات املالي ــة التعاقدي تحصيــل التدفقــات النقدي

- أن ينتــج عــن البنــود التعاقديــة الخاصــة بــاألداة يف تواريــخ محــددة، تدفقــات نقديــة تعــد فقــط دفعــات 
للمبلــغ األصلــي وأربــاح ىلع املبلــغ األصلــي القائــم، ويف الســنة املاليــة املنتهيــة يف 3١ ديســمبر 2٠2١م لــم 

يكــن لــدى الشــركة أيــة موجــودات ماليــة مصنفــة يف هــذه الفئــة.

 اإلستثمار يف أدوات حقوق امللكية – بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر	

عنــد اإلعتــراف املبدئــي بأحــد إســتثمارات األســهم غيــر املحتفــظ بهــا للمتاجــرة، قــد تختــار الشــركة بشــكل 
ــذا  ــم ه ــر. يت ــامل اآلخ ــل الش ــن الدخ ــتثمار ضم ــة لإلس ــة العادل ــة يف القيم ــرات الاحق ــرض التغي ــي ع نهائ
اإلختيــار وفقــا لــكل إســتثمار ىلع حــدة. ويف الســنة املاليــة املنتهيــة يف 3١ ديســمبر 2٠2١م، لــم يكــن لــدى 

الشــركة أيــة موجــودات ماليــة مصنفــة يف هــذه الفئــة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر	 

ــر املصنفــة ىلع أنهــا مقاســة بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة  ــة غي ــق بكافــة املوجــودات املالي ــا يتعل فيم
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر كمــا هــو موضــح أعــاه، يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال 
األربــاح أو الخســائر، ويتضمــن ذلــك كافــة املوجــودات املاليــة املشــتقة. عنــد االعتــراف املبدئــي، قــد تقــرر 
ــأة أو  ــة املطف ــاس بالتكلف ــات القي ــي بمتطلب ــذي ال يف ــي ال ــل املال ــد األص ــي تحدي ــكل نهائ ــركة بش الش
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ىلع أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر إذا 
كان هــذا التصنيــف ينهــي أو يقلــل بصــورة جوهريــة عــدم التوافــق املحاســبي الــذي قــد ينشــأ فيمــا لــو لــم 
يتــم تصنيفهــا غيــر ذلــك، ويف الســنة املاليــة املنتهيــة يف 3١ ديســمبر 2٠2١م لــم يكــن لــدى الشــركة أيــة 

موجــودات ماليــة مصنفــة يف هــذه الفئــة.

القياس الاحق للموجودات املالية  .٣

يتم تطبيق السياسات املحاسبية التالية ىلع القياس الاحق للموجودات املالية:

القياس واإلثبات والعرض لألرباح والخسائرصنف القياس

بالتكلفة املطفأة

يتــم الحقــا قيــاس هــذه املوجــودات بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة 
معــدل الفائــدة الفعليــة. يتــم تخفيــض التكلفــة املطفــأة بخســائر إنخفــاض 
ــات  ــرف العم ــائر ص ــاح/ خس ــدة، أرب ــرادات الفائ ــراف بإي ــم االعت ــة، ويت القيم
األجنبيــة وانخفــاض القيمــة يف بيــان األربــاح والخســائر. يتــم اإلعتــراف بأيــة 

ــاح أو خســائر، ناتجــة عــن االســتبعاد يف بيــان األربــاح والخســائر. أرب

أدوات  فـــي  اإلستثمـــارات 
الديــن بالقيمــة العادلــة مــن 
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر

يتــم الحقــا قيــاس هــذه املوجــودات بالقيمــة العادلــة. يتــم إحتســاب إيــرادات 
الفائــدة بإســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة. ويتــم اإلعتــراف بأربــاح وخســائر 
ــائر.  ــاح والخس ــان األرب ــة يف بي ــاض القيم ــة وإنخف ــات األجنبي ــرف العم ص
يتــم اإلعتــراف بصــايف األربــاح والخســائر األخــرى ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر. 
عنــد اإلســتبعاد، تتــم إعــادة تصنيــف األربــاح والخســائر املتراكمــة يف الدخــل 

الشــامل اآلخــر إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر.

اإلســتثمار يف أدوات حقــوق 
امللكيــة – بالقيمــة العادلــة 
مــن خــال الدخــل الشــامل 

اآلخــر

يتــم الحقــا قيــاس هــذه املوجــودات بالقيمة العادلــة. يتــم االعتــراف بتوزيعات 
األربــاح كإيــرادات ضمــن بيــان األربــاح والخســائر مــا لــم تمثــل إيــرادات توزيعــات 
ــراف  ــم االعت ــتثمار. يت ــة اإلس ــن تكلف ــزء م ــترداد ج ــح إس ــكل واض ــاح بش األرب
بصــايف األربــاح والخســائر األخــرى ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر وال يتــم مطلقــا 

إعــادة تصنيفهــا إلــى بيــان األربــاح والخســائر.

ــة  ــة بالقيم ــودات مالي موج
العادلــة مــن خــال الربــح أو 

الخســارة

يتــم قيــاس تلــك املوجــودات الحقــا بالقيمــة العادلــة. ويتــم االعتــراف بصــايف 
األربــاح أو الخســائر، بمــا يف ذلــك أي حصــص أو إيــرادات توزيعــات أربــاح، ضمــن 

بيــان األربــاح أو الخســائر.

انخفاض قيمة املوجودات املالية  .4

طبقــت الشــركة نمــوذج »الخســائر االئتمانيــة املتوقعــة« املســتقبلية بموجــب املعيــار الدولــي للتقريــر املالي 
ــة  ــة بطريق ــة ىلع األداة املالي ــة املتوقع ــارة االئتماني ــاس الخس ــم قي ــة. يت ــاض القيم ــاب انخف ــم ٩ لحس رق
تعكــس املبالــغ بشــكل غيــر متحيــز ومرجــح باالحتمــاالت والتــي يتــم تحديدهــا مــن خــال تقييــم مجموعــة 
ــة والقيمــة الزمنيــة لألمــوال واألحــداث الســابقة والظــروف الحاليــة وتوقعــات الظــروف  مــن النتائــج املحتمل
االقتصاديــة املســتقبلية. يطبــق نمــوذج الخســارة االئتمانيــة املتوقعــة ىلع كافــة األدوات املاليــة باســتثناء 
االســتثمار يف أدوات حقــوق امللكيــة. ويتــم مراجعــة املنهجيــات واالفتراضــات بانتظــام بمــا يف ذلــك توقعــات 

الظــروف االقتصاديــة املســتقبلية.

تتألــف املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة مــن الذمــم املدينــة التجاريــة واألخــرى واملســتحق مــن أطــراف 
ــار وقامــت  ــدى البنــوك والودائــع الثابتــة. قامــت الشــركة بتطبيــق نهــج مبســط للمعي ذات عاقــة والنقــد ل
ــن  ــة م ــر األداة املالي ــدى عم ــة ىلع م ــان املتوقع ــائر اإلئتم ــاس خس ــة ىلع أس ــائر املتوقع ــاب الخس باحتس
ــم  ــي ت ــركة، والت ــة للش ــان التاريخي ــائر اإلئتم ــة خس ــى تجرب ــتند إل ــات يس ــكل للمخصص ــن هي ــال تكوي خ

ــة. ــة اإلقتصادي ــن والبيئ تعديلهــا حســب عوامــل مســتقبلية خاصــة باملديني

تعتبــر الشــركة بنــد املوجــودات املاليــة يف حالــة تعثــر عــن الســداد عندمــا يتجــاوز موعــد ســداد الدفعــات 
التعاقديــة ومــع ذلــك يف بعــض الحــاالت قــد تــرى الشــركة أيضــا أن بنــد املوجــودات املاليــة يف حالــة تعثــر 
عــن الســداد، عندمــا تشــير املعلومــات الداخليــة أو الخارجيــة إلــى أنــه مــن غيــر املرجــح أن تتلقــى الشــركة 
املبالــغ التعاقديــة املســتحقة بالكامــل قبــل األخــذ يف االعتبــار أي تعزيــزات إئتمانيــة تحتفــظ بهــا الشــركة.

لــم ينتــج عــن إتبــاع متطلبــات اإلئتمــان املتوقعــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقريــر املالــي رقــم )٩( أي تغييــر 
جوهــري يف مخصــص اإلنخفــاض يف القيمــة.

أ  املطلوبات املالية	.

يتــم االعتــراف أو عــدم االعتــراف باملطلوبــات املاليــة يف تاريــخ املعاملــة التجاريــة، وذلــك عنــد شــراء أو بيــع 
املطلوبــات والــذي ينــص شــروط عقــد البيــع أو الشــراء ىلع تســليمها وفقــا لجــدول زمنــي محــدد مــن قبــل 
ســوق مالــي يتــم قيــاس املطلوبــات املاليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة مضافــا إليهــا أو مخصــوم منهــا تكاليــف 

املعاملــة.

يتــم الحقــا قيــاس جميــع املطلوبــات املاليــة التــي تــم االعتــراف بهــا مســبقا بالتكلفــة املطفــأة أو قيمتهــا 
العادلــة إعتمــادًا ىلع تصنيــف املطلوبــات املاليــة.
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تصنيف املطلوبات املالية  .١

يتــم تصنيــف املطلوبــات املاليــة إمــا كمطلوبــات ماليــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر أو كمطلوبــات ماليــة 
بالتكلفــة املطفــأة. ويصــف املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي الدولــي رقــم )٩( التصنيفــات املختلفــة للمطلوبــات 

املاليــة يف واحــدة مــن الفئتيــن التاليتيــن:

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر	 

يتــم تصنيــف املطلوبــات املاليــة مــن خــال تقييمهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر عندمــا 
ــا  ــم تقييمه ــات يت ــا كمطلوب ــد اقتناءه ــا عن ــم تصنيفه ــا، أو يت ــرة به ــل املتاج ــن أج ــا م ــاظ به ــم اإلحتف يت
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر. إن املطلوبــات املاليــة التــي يحتفــظ بهــا بغــرض املتاجــرة 

يجــب أن تحقــق أحــد الشــروط التاليــة:

- أنها حدثت أساسا بغرض إعادة شرائها يف املستقبل القريب أو

ــا  ــي تديره ــركة والت ــة بالش ــرة الخاص ــة املتاج ــن محفظ ــا ضم ــظ به ــة محتف ــات املالي ــت املطلوب - إذا كان
ــة أو ــرات متقارب ــدى فت ــرر ىلع م ــريع واملتك ــح الس ــن الرب ــة تضم بطريق

- أن تكون من ضمن املشتقات املالية والتي لم تصنف كأداة من أدوات التحوط املالي.

- يتــم تصنيــف املطلوبــات املاليــة والتــي يتــم اإلحتفــاظ بهــا بغــرض املتاجــرة كمطلوبــات تقيــم بالقيمــة 
العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر عنــد اإلعتــراف املبدئــي ويف حــال تحقــق أحــد الشــروط التاليــة:

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

 إذا كانــت املطلوبــات املاليــة تمثــل بنــدًا مــن بنــود املوجــودات أو املطلوبات املاليــة للشــركة أو كليهما  ¿
معــا والــذي يتــم قيــاس أدائهــا وتقييمهــا بالقيمــة العادلــة وبنــاًء ىلع سياســات إدارة املخاطــر املوثقــة 

أو باســتخدام اســتراتيجيات اإلســتثمار الخاصة بالشــركة.

 إذا كانــت املطلوبــات املاليــة تمثــل جــزًء مــن عقــد مالــي يحتــوي ىلع أحــد أو عــدد مــن املشــتقات  ¿
املاليــة، شــريطة أن يتوافــق مــع متطلبــات املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )٩( والــذي ينــص ىلع 
أن يتــم تصنيــف العقــد كامــًا )أصــول أو مطلوبــات( كبنــد يتــم تقييمــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال 

األربــاح أو الخســائر.

يتــم إثبــات املطلوبــات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر مــع إثبــات ناتــج التقييــم يف 
األربــاح أوالخســائر، ويف الســنة املاليــة املنتهيــة يف 3١ ديســمبر 2٠2١م لــم يكــن لــدى الشــركة أيــة مطلوبــات 

ماليــة مصنفــة يف هــذه الفئــة.

املطلوبات املالية األخرى والتي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة املطفأة	 

- يتم القياس املبدئي للمطلوبات األخرى بالقيمة العادلة مخصوما منها تكاليف املعاملة املالية.

- يتــم القيــاس الاحــق للمطلوبــات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة وبإســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة. وتتمثــل 
طريقــة الفائــدة الفعليــة يف احتســاب التكلفــة املطفــأة للمطلوبــات املاليــة وتخصيــص مصاريــف الفوائــد 
ــتقبلية  ــات املس ــم املدفوع ــدة يف خص ــعر الفائ ــدل س ــتخدام مع ــم إس ــددة. يت ــة املح ــرة الزمني ىلع الفت
املتوقــع دفعهــا خــال عمــر املطلوبــات املاليــة أو ىلع مــدى فتــرات مســتقبلية يف حــال مــا كانــت مناســبة. 
ال يتــم إعــادة قيــاس البنــود املصنفــة ضمــن هــذه الفئــة ألن االلتــزام يكــون عــادة معروفــا بدرجــة عاليــة مــن 
اليقيــن ويكــون ســداد املبالــغ يف فتــرات قصيــرة األجــل، وبصــورة عامــة يصنــف الدائنــون التجاريــون واألرصــدة 

الدائنــة األخــرى ضمــن هــذه الفئــة.

 الدائنون التجاريون	

ــة  ــاء البضاع ــتقبل لق ــع يف املس ــب أن تدف ــي يج ــغ الت ــل املبال ــون مقاب ــون التجاري ــراف بالدائن ــم االعت يت
والخدمــات املســتلمة، أكانــت رفعــت فيهــا فواتيــر مــن مــورد البضاعــة أو مقــدم الخدمــة أم ال، ويتــم ســداد 

ــا. ــع املتفــق عليه ــن بحســب شــروط الدف ــغ املســتحقة للدائني املبال

 الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى	

يتــم قيــد املبالــغ املســتحقة الدفــع يف املســتقبل لقــاء البضائــع والخدمــات التــي حصلــت عليهــا الشــركة 
ســواًء تــم املطالبــة بهــا مــن الجهــة املــوردة أم ال.

إلغاء إدراج املطلوبات املالية  .٢

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

ضمــن بيــان الدخــل الشــامل.

أدوات حقوق امللكية  ج. 

ــع  ــة يف موجــودات الشــركة بعــد طــرح جمي ــود تظهــر حصــص متبقي ــة هــي عق إن أدوات حقــوق امللكي
مطلوباتهــا، ويتــم تســجيل أدوات حقــوق امللكيــة بقيمــة املبالــغ املســتلمة مطروحــا منهــا مصاريــف اإلصــدار 

املباشــرة.

توزيعات األرباح املقترحة  -

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

املاليــة.

ضريبة الدخل  4.5

تتمثــل ضريبــة الدخــل ســواًء كانــت مســجلة كأصــل أو كالتــزام بااللتزامــات واملطالبــات مــن الجهــات الحكوميــة 
ــي. تقــوم الشــركة  ــم تدفــع حتــى تاريــخ املركــز املال والخاصــة بالســنة الحاليــة أو الفتــرة الســابقة والتــي ل
باحتســاب مخصــص لضريبــة الدخــل عــن األربــاح املكتســبة مــن عملياتهــا كل ســنة اســتنادًا لقانــون ضرائــب 
ــة  ــب الحالي ــة الدخــل عــن الســنة ىلع الضرائ ــة. تشــتمل ضريب ــة اليمني ــه يف الجمهوري الدخــل املعمــول ب
ــة هــي  ــب الحالي ــان الدخــل الشــامل. إن الضرائ ــاح الســنة ضمــن بي ــة الدخــل ىلع أرب ــراف بضريب ــم االعت ويت
ــة  ــدالت الضريبي ــتخدام املع ــنة باس ــال الس ــة خ ــة للضريب ــاح الخاضع ــا ىلع األرب ــع دفعه ــب املتوق الضرائ

الســارية أو التــي يتــم تفعيلهــا بشــكل جوهــري يف تاريــخ املركــز املالــي.

مساهمة التأمينات اإلجتماعية  5.5

تقــوم الشــركة وموظفيهــا باملســاهمة يف التأمينــات اإلجتماعيــة وفقــا لقانــون التأمينــات واملعاشــات رقــم 
)2٥( لســنة ١٩٩١م.

املمتلكات واآلالت واملعدات   6.5

االعتراف والقياس   ١.6.5

تظهــر املمتلــكات واآلالت واملعــدات يف الســجات املحاســبية بتكلفتهــا التاريخيــة مخصومــا منهــا مجمــع 
اإلســتهاك املتراكــم وأي خســارة ناجمــة عــن اإلنخفــاض يف قيمتهــا. وتتضمــن التكلفــة ســعر الشــراء باإلضافة 
إلــى التكاليــف املباشــرة الازمــة لكــي يكــون األصــل جاهــزًا لإلســتخدام للغــرض الــذي يتــم شــراءه مــن أجلــه. 
وتتــم رســملة مشــتريات البرمجيــات ضمــن املمتلــكات واملعــدات التــي تكــون جــزء مكمــًا مــن عمــل املعــدات.

ــا  ــة بتكلفته ــراض إداري ــات أو أغ ــم الخدم ــرض تقدي ــدة لغ ــذ املع ــد التنفي ــمالية قي ــال الرأس ــر األعم تظه
التاريخيــة مخصومــا منهــا أيــة خســارة محققــة لإلنخفــاض يف قيمتهــا، وتتضمــن التكلفــة األتعــاب املهنيــة 
ــبية  ــات املحاس ــا للسياس ــة وفق ــودات مؤهل ــاء موج ــراء أو إنش ــة بش ــملة املرتبط ــل املرس ــف التموي وتكالي
املتبعــة مــن قبــل الشــركة. وعنــد انتهــاء العمــل بهــا وتكــون جاهــزة لاســتخدام التشــغيلي يتــم تحويلهــا 
إلــى بنــد املمتلــكات واآلالت واملعــدات املناســب. إن إســتهاك تلــك املوجــودات يتــم بنفــس أســاس إســتهاك 
ــك عندمــا تكــون تلــك املوجــودات جاهــزة لاســتخدام يف األغــراض املحــددة لهــا. املوجــودات األخــرى وذل

النفقات   2.6.5

ــكات واآلالت واملعــدات املحتســبة بصــورة  ــات املمتل ــدة إلســبتدال أحــد مكون ــم رســملة النفقــات املتكب تت
ــا  ــط عندم ــرى فق ــة األخ ــات الاحق ــمل النفق ــتبدل. ترس ــزء املس ــة للج ــة الدفتري ــطب القيم ــة وتش منفصل
تــؤدي إلــى زيــادة املنافــع اإلقتصاديــة املســتقبلية مــن املمتلــكات واآلالت واملعــدات. يتــم اإلعتــراف بجميــع 

النفقــات األخــرى ضمــن بيــان الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.

اإلستهالك  3.6.5

يحتســب اإلســتهاك لشــطب تكلفــة املمتلــكات واآلالت واملعــدات )بخــاف األراضــي وأعمــال رأســمالية قيــد 
التنفيــذ( وذلــك بأقســاط متســاوية ىلع مــدى عمرهــا اإلنتاجــي املقــدر بإســتخدام طريقــة القســط الثابــت 
لجميــع املمتلــكات واآلالت واملعــدات يف نهايــة كل فتــرة ماليــة، يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي املقــدر، وطرق 

اإلســتهاك مــع األخــذ بالحســبان أي تغيــر يف التقديــر املحاســبي.

إن األعمار اإلنتاجية املقدرة إلحتساب إستهاك املمتلكات واآلالت واملعدات كما يلي:

العمر اإلنتاجيبيان

20 سنةمباني اإلدارة 

4 سنواتتحسينات ىلع مباني مستأجرة

 2 - 4 سنواتمعدات وأجهزة 

4 سنواتوسائل النقل 

2 - 4 سنواتأثاث ومعدات مكتبية 

إنخفاض قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات  4.6.5

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للممتلــكات واآلالت واملعــدات لتحديــد اإلنخفــاض عندمــا تنشــأ أحــداث أو يحدث 
تغيــرات يف الظــروف يحتمــل معهــا عــدم إســترداد القيمــة الدفتريــة. يف حالــة وجــود مؤشــر كهــذا وعندمــا 
تكــون القيمــة الدفتريــة أىلع مــن القيمــة القابلــة لإلســترداد يتــم تخفيــض املوجــودات إلــى القيمــة القابلــة 

لإلســترداد، وهــي قيمتهــا العادلــة مطروحــا منهــا تكاليــف البيــع أو قيمتهــا قيــد اإلســتخدام، أيهمــا أىلع.

إلغاء اإلعتراف  5.6.5

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

ضمــن اإليــرادات األخــرى.

استثمار يف شركة زميلة  ٧.5

يتــم املحاســبة عــن اإلســتثمار يف الشــركة الزميلــة بالتكلفــة ناقصــا خســائر االنخفــاض يف القيمــة إن وجــدت 
ويتــم تحميــل قيمــة هــذا االنخفــاض يف بيــان الدخــل الشــامل، ويتــم االعتــراف بإيــراد اإلســتثمار يف الشــركة 

الزميلــة عنــد إقــرار حــق الشــركة باســتام حصتهــا مــن التوزيعــات.

الشهرة  8.5

االعتراف األولي  ١.8.5

ــركة  ــددة للش ــودات املح ــايف املوج ــة لص ــة العادل ــن القيم ــتحواذ ع ــدة لاس ــة الزائ ــهرة التكلف ــل الش تمث
ــاس  ــم قي ــودات. يت ــن املوج ــا ألي م ــم تخصيصه ــم يت ــي ل ــال والت ــاج األعم ــخ إندم ــا يف تاري ــتثمر به املس

ــة. ــعر التكلف ــا بس ــهرة مبدئي الش

إنخفاض الشهرة  2.8.5

ــاض  ــائر اإلنخف ــا خس ــة ناقص ــعر التكلف ــي س ــهرة ه ــة للش ــة الدفتري ــون القيم ــي تك ــراف األول ــد االعت بع
املتراكمــة، يتــم فحــص الشــهرة ملعرفــة االنخفــاض ســنويا أو لفتــرات أقــل إذا كانــت األحــداث أو التغيــرات يف 
الظــروف تشــير إلــى إحتمــال وجــود إنخفــاض، وتــرى اإلدارة عــدم وجــود مؤشــرات إلنخفــاض الشــهرة يف تاريــخ 

املركــز املالــي بالنظــر إلــى نمــو دخــل الشــركة.

املخزون  9.5

يظهــر املخــزون ىلع أســاس ســعر التكلفــة أو صــايف القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. يتــم احتســاب 
التكلفــة باســتخدام طريقــة املتوســط املرجــح. تتكــون التكلفــة مــن ثمــن الشــراء إضافــة إلــى املصاريــف غيــر 
املباشــرة التــي تكبدتهــا الشــركة يف ســبيل الوصــول باملخــزون إلــى شــكله ومكانــه الحالــي. يمثــل صــايف 
ــع  ــدة يف التســويق والبي ــف املتكب ــه التكالي ــع مطروحــا من ــري للبي ــة للتحقــق الســعر التقدي ــة القابل القيم

والتوزيــع.

املعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١0.5

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

جوهريــا عــن تلــك التــي يمكــن أن تحصــل عليهــا مــن أطــراف أخــرى.

الزكاة  ١١.5

يتم دفع فريضة الزكاة الشرعية وفقا لقانون الزكاة رقم )2( لسنة ١٩٩٩م.
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املخصصات  ١2.5

يتــم تكويــن املخصصــات املناســبة عنــد وجــود التــزام حالــي )قضائــي أو ضمنــي( ىلع الشــركة ناتــج عــن 
ــات  ــك االلتزام ــر تجــاه الشــركة لســداد تل ــن الغي ــات م أحــداث ســابقة، ومــن املحتمــل جــدًا أن توجــد مطالب

ــزام يمكــن التحقيــق منــه بشــكل مســتقل. ــغ االلت ــر معقــول ملبل ــى وجــود تقدي باإلضافــة إل

ــك  ــداد تل ــع وس ــة لدف ــا اإلدارة واملتوقع ــوم به ــرات تق ــل تقدي ــا ألفض ــات وفق ــك املخصص ــجيل تل ــم تس يت
ــد  ــدم التأك ــاالت ع ــر وح ــار املخاط ــذ يف اإلعتب ــع األخ ــي، م ــز املال ــان املرك ــخ بي ــا يف تاري ــات كم املطلوب
ــة  ــات النقدي ــة التدفق ــتخدام طريق ــات باس ــاس املخصص ــد قي ــات عن ــك املخصص ــاب تل ــة باحتس املتعلق
ــة. ــات النقدي ــك التدفق ــة لتل ــة الحالي ــل بالقيم ــة تتمث ــة املرحل ــإن القيم ــي ف ــزام الحال ــع االلت املتوقعــة لدف

ــع  ــة ملناف ــة الخارج ــات النقدي ــض التدفق ــع أو بع ــترداد جمي ــم اس ــع أن يت ــن املتوق ــي م ــاالت الت يف الح
اقتصاديــة عــن التــزام معيــن مــن طــرف ثالــث يتــم تســجيلها كذمــم مدينــة ضمــن بنــد املوجــودات ويتــم 

ــة. ــم بثق ــذه الذم ــاس ه ــدرة ىلع قي ــات والق ــذه النفق ــتعاضة ه ــة اس ــة بإمكاني ــر الثق ــا تتوف ــك عندم ذل

املطلوبات املحتملة  ١3.5

ــج  ــي ال يحتمــل أن ينت ــة والت ــن أحــداث ماضي ــي تنشــأ م ــة الت ــات املالي ــة هــي اإللتزام ــات املحتمل املطلوب
ــوق. ــزام بشــكل موث ــغ اإللت ــاس مبل ــي ال يمكــن قي ــة أو الت ــع اإلقتصادي ــق للمناف عنهــا تدف

املعامالت بالعمالت األجنبية  ١4.5

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

ذلــك التاريــخ، وتثبــت الفــروق الناتجــة يف بيــان الدخــل الشــامل.

ــة ىلع  ــات املعامــات بالعمــات األجنبي ــى إثب ــت إدارة الشــركة بالتحــول إل ــر 2٠2١م قام ــن نوفمب ــداًء م وابت
ــي كمــا يف  ــان املركــز املال ــم أرصــدة بي ــم تقيي أســاس أســعار الصــرف الســائدة يف الســوق املــوازي كمــا ت
ــة بالعمــات األخــرى( ىلع أســاس  ــات ذات الطبيعــة النقدي 3١ ديســمبر 2٠2١م )أرصــدة املوجــودات واملطلوب

ــخ )ايضــاح رقــم 3(. ــك التاري أســعار الصــرف الســائدة يف ذل

التقديرات واإلجتهادات املحاسبية الهامة   .6

عنــد تطبيــق سياســات الشــركة املحاســبية، املبينــة يف اإليضــاح رقــم )٥( يجــب ىلع اإلدارة إعــداد تقديــرات 
وإفتراضــات حــول القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة. هــذه التقديــرات مبنيــة ىلع افتراضــات 
ــن  ــة ع ــج الفعلي ــاف النتائ ــؤدي اخت ــا، وي ــد منه ــة التأك ــف درج ــي تختل ــل الت ــن العوام ــد م ــن العدي تتضم

تقديــرات اإلدارة إلــى تغيــرات يف االلتزامــات املســتقبلية املقــدرة.

يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات بصفــة مســتمرة. يتــم مراجعــة التقديــرات املحاســبية يف الفتــرة التــي 
تمــت فيهــا مراجعــة التقديــرات إذا كانــت املراجعــة تؤثــر ىلع تلــك الفتــرة فقــط أو فتــرة املراجعــة وفتــرات 

مســتقبلية إذا كانــت املراجعــة تؤثــر ىلع كًا مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات املســتقبلية.

التقديرات الهامة عند تطبيق التقديرات غير املؤكدة  ١.6

يتــم فيمــا يلــي بحــث اإلفتراضــات الرئيســية املســتخدمة يف تقديــر األمــور غيــر املؤكــدة املســتقبلية بتاريــخ 
بيــان املركــز املالــي. تنتــج عــن هــذه األمــور غيــر املؤكــدة مخاطــر هامــة قــد ينشــأ عنهــا تعديــات جوهريــة 

للمبالــغ الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات خــال الفتــرة املاليــة الاحقــة:

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات   ١.١.6

ــل تكلفــة املوجــودات ىلع أســاس العمــر اإلنتاجــي املقــدر. يتــم إحتســاب  يتــم احتســاب اإلســتهاك لتنزي
ــج  ــغيلية وبرام ــدورات التش ــا ال ــل منه ــدة عوام ــاًء ىلع ع ــم اإلدارة بن ــا لتقيي ــدر وفق ــي املق ــر اإلنتاج العم

ــرات. ــل التقدي ــتخدام أفض ــك باس ــن وذل ــف الطبيعيي ــآكل والتل ــة والت الصيان

اإلنخفاض يف قيمة املخزون  2.١.6

يتــم احتســاب مخصــص االنخفــاض يف قيمــة املخزون منخفــض القيمــة أو بطيء الحركــة بنــاًء ىلع تقديرات 
اإلدارة لعــدة عوامــل منهــا عــدم إمكانيــة االســتفادة منــه وبرامــج الصيانــة والتــآكل والتلــف الطبيعييــن وذلــك 

باســتخدام أفضــل التقديرات.

3.١.6  مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة

عنــد قيــاس خســارة اإلئتمــان املتوقعــة تســتخدم الشــركة معلومــات مســتقبلية معقولــة وداعمــة، تســتند 
إلــى إفتراضــات للحركــة املســتقبلية ملختلــف الدوافــع اإلقتصاديــة وكيــف ســتؤثر هــذه الدوافــع ىلع بعضهــا 

البعــض. تســتخدم الشــركة تقديــرات لحســاب معــدالت الخســارة.

إن معــدل الخســارة عــن التعثــر هــو عبــارة عــن تقديــر للخســارة الناجمــة عــن التعثــر وتســتند ىلع الفــرق 
بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة املســتحقة والتدفقــات التــي يتوقــع املقــرض إســتامها، مــع األخــذ يف 

االعتبــار التدفقــات النقديــة مــن التعزيــزات اإلئتمانيــة املضمونــة.

تحديد مدة عقد اإليجار للعقود مع خيار التجديد  4.١.6

تحــدد الشــركة مــدة عقــد اإليجــار ىلع أنهــا املــدة غيــر القابلــة لإللغــاء لعقــد اإليجــار، إلــى جانــب أي فتــرات 
مشــمولة بخيــار تمديــد عقــد اإليجــار إذا كان مــن املؤكــد بصــورة معقولــة ممارســة هــذا الخيــار، أو مشــمولة 

بخيــار إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كان مــن املؤكــد عــدم ممارســته.

ــة. تطبــق الشــركة  ــرات إضافي ــار اســتئجار املوجــودات لفت ــاح للشــركة خي بموجــب بعــض عقــود اإليجــار، يت
األحــكام عنــد تقويــم مــا إذا كان مــن املؤكــد بصــورة معقولــة ممارســة خيــار التجديــد أو عــدم ممارســة خيــار 
اإلنهــاء. أي أنهــا تأخــذ بعيــن االعتبــار كافــة العوامــل ذات العاقــة التــي مــن شــأنها إيجــاد حافــز إقتصــادي 
ملمارســة الخيــار أو عــدم ممارســته، تقــوم الشــركة بإعــادة تقويــم مــدة عقــد اإليجــار يف حالــة وقــوع حــدث 
هــام أو تغيــر يف الظــروف التــي تقــع تحــت ســيطرتها وتؤثــر ىلع قدرتهــا يف ممارســة )أو عــدم ممارســة( 

الخيــار.

خصم مدفوعات اإليجار   5.١.6

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

اإلقتــراض اإلضــايف عنــد بــدء مــدة عقــد اإليجــار.

ضريبة الدخل املقدرة  6.١.6
ــد  ــد تحدي ــام. عن ــاح الع ــن أرب ــدرة ع ــل املق ــة الدخ ــة ضريب ــي بمراجع ــز املال ــخ املرك ــركة بتاري ــوم الش تق
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــة اليمني ــة يف الجمهوري ــكام املطبق ــن واألح ــار القواني ــن اإلعتب ــذ بعي ــم األخ ــب يت الضرائ
بضريبــة الدخــل. وتعتبــر إدارة الشــركة أن مخصــص الضرائــب املقــدر الــذي يتــم تكوينــه للشــركة قبــل توزيــع 
الربــح بمثابــة تقديــر معقــول لالتزامــات الضريبيــة املحتملــة بعــد أخــذ القوانيــن الســارية والخبــرة الســابقة 

ــار. يف اإلعتب

مبدأ اإلستمرارية  ٧.١.6
ــك مصــادر  ــأن الشــركة تمل ــم مقــدرة الشــركة ىلع اإلســتمرارية يف أعمالهــا واقتنعــت ب قامــت اإلدارة بتقيي
تجعلهــا قــادرة ىلع اإلســتمرارية يف أعمالهــا املســتقبلية باإلضافــة إلــى ذلــك إن إدارة الشــركة ليســت ىلع 
ــر الشــك ىلع مقــدرة الشــركة لإلســتمرارية يف أنشــطتها. وعليــه تقــوم اإلدارة بإعــداد  ــم بأيــة أمــور تثي عل

ــدأ اإلســتمرارية. ــات املاليــة ىلع أســاس مب البيان

إيرادات النشاط  .٧
يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

١٧٧,٥4٠,2٩٨١4٨,١٦٨,2٨٠الخدمات الصادرة 

٦,٥٨٦,3٩٨٥,٥٩٥,٦٦٩الخدمات الواردة 

١,٥١٨,٥٠3٨٧٧,2٧١إيرادات الرسائل الدعائية والبنكية 

33,٨٦٠3٨,3٦4خط الـ CDMA الثابت

١8٥,٦٧۹,٠٥۹١٥4,٦٧۹,٥84

املبيعات  .8
يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

3,٠١٦,٠٧٩2,٠١٩,٦٧٥ مبيعات الخطوط 

٨٠٠,٨٦3٨١٦,٨١٠ إيرادات خدمات ما بعد البيع واألرقام املميزة

٨٠٠١,٦3٦ مبيعات أجهزة 

–)٨١٦(مردودات املبيعات

٣,8١٦,۹٢٦٢,8٣8,١٢١

تكلفة املبيعات  .9
يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

٥٧٦,٦٥٦٦4٥,٥٧2تكلفة مبيعات الخطوط

١,٨2٨١2١,١٧٦تكلفة مبيعات بطائق التعبئة

٨٠٠١,3١٨تكلفة مبيعات أجهزة

٥٧۹,٢84٧٦8,٠٦٦

مصاريف تشغيلية  .١0
يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

١2,١١٥,٨22١١,٦٠٦,٩١3إيجارات القنوات 

٩,٩٥4,١4٥٥,٠٩٨,22٠رسوم التراخيص 

٧,٥٠٧,٠٦١٦,٠34,3٠٠تشغيل وصيانة املحطات 

2,2٧4,2232,24١,٦4٠وقود وكهرباء 

١,١٩٨,33٠22٥,٦٨4مصاريف اعتمادات وتخليص ورسوم جمركية 

١,٠٥3,٨٨4٩٩3,٩٩3أجور حراسة املواقع

٩٨٩,٦3٠٦٨٦,٠٠٩إصاحات وصيانة 

٦42,٨2١4٦١,2٥٧إيجار وسائل نقل 

44٧,٦242٧٨,٩٧٦سفر وتنقات 

١٥2,24٦4٥3,١٠٦إيجارات 

٥١,4٦32٦,٠23اتصاالت وأنترنت

٣٦,٣8٧,٢4۹٢8,١٠٦,١٢١

منافع املوظفين وتكاليف ذات صلة  .١١
يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

2,٨٠3,٦4٧2,٦٦٧,٦٦٧رواتب وأجور وبدالت 

١,3٩4,343٨2٦,2٠3حوافز تشجيعية 

٥١٠,٠٠٠4٥3,3٧4تعويض العمل اإلضايف

4٠4,٨233٧٥,٧٨٦عاج طبي وتداوي 

24٦,4٩4١32,4٦3تدريب وتأهيل 

34,٩١١٨,3١٧خدمات اجتماعية وثقافية 

٧٥٧,4٨٥٦١3,٠٩٩مكافأة األرباح للموظفين*

٦,١٥١,٧٠٣٥,٠٧٦,۹٠۹

* تتمثــل مكافــأة األربــاح للموظفيــن يف املكافــأة التــي تــم إقرارهــا بنــاًء ىلع قــرار مجلــس اإلدارة رقــم )١( يف 
اجتماعــه الخامــس بتاريــخ 4 أبريــل 2٠22م.
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مصاريف إدارية وعمومية  .١2

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

٦٧٥,4١44٧2,22٨تعهيدات خارجية*

٥3٧,٠٧3٨٥,4٠٦خدمات االستشارات والخبراء 

٥2٩,42٧٦32,١٩4تبرعات 

42٩,٨٦١2٥٠,٠١١وقود وكهرباء ومياه 

4٦,٧٠٠4٠,٠2١مكافآت لغير العاملين 

3٧,32٦32,٨٥3أتعاب قانونية ومهنية 

33,٨٦٥33,٨4٦قرطاسية 

2٨,3٦٥2٧,٧٨4مصاريف الجمعية العامة 

١٧٨,٧٩١٨2,3١٧أخرى ومتنوعة

٢,4۹٦,8٢٢١,٦٥٦,٦٦٠

ــة كأجــور نقــل  ــق أطــراف خارجي ــم إنجازهــا عــن طري ــل الخدمــات التــي يت ــغ املدفــوع مقاب * يتمثــل باملبل
ــة العمــاء واملراســلين. ــز خدم ــات مرك ــك خدم ــة ونظافــة وحراســة وكذل وحمال

خدمات مالية ومصرفية  .١3

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

–١4,٧١٨,4٧٧عمولة تحويل النقدية من املناطق مرتفعة السيولة

٥٠,٠٠٠4٧,222عمولة توزيع أرباح املساهمين 

3٨,٥٦٨34,٦٥٠عمولة البنوك والبريد 

١4,8٠٧,٠4٥8١,8٧٢

فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية  .١4

يتمثــل رصيــد حســاب فروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة يف فــوارق أســعار شــراء العمــات األجنبية بين 
ســعر الســوق املــوازي وقــت الشــراء وســعر الصــرف املثبــت واملســتخدم مــن قبــل الشــركة حســب نشــرة البنــك 
املركــزي اليمنــي – صنعــاء ملواجهــة إحتياجــات الشــركة حســب خطتهــا الرأســمالية واإلســتثمارية والتشــغيلية. 
ــي ووفقــا لنشــرة  ــات األول ــك فــوارق صــرف تســوية املعامــات بالعمــات األجنبيــة مــا بيــن ســعر اإلثب وكذل

البنــك املركــزي اليمنــي وســعر تســوية الدفــع وفقــا لألســعار الجاريــة بتاريــخ املعاملــة.

ــة ىلع  ــات األجنبي ــات بالعم ــات املعام ــى إثب ــول إل ــركة بالتح ــت إدارة الش ــر 2٠2١م قام ــن نوفمب ــداًء م وابت
أســاس أســعار الصــرف الســائدة يف الســوق املــوازي كمــا تــم تقييــم أرصــدة بيــان املركــز املالــي كمــا يف 3١ 
ديســمبر 2٠2١م )أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــات األخــرى( ىلع أســاس أســعار 

الصــرف الســائدة يف ذلــك التاريــخ )ايضــاح رقــم 3(.

العائد من األموال املستثمرة  .١5

يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

١٠3,2٥٦٥,٨٦٩,٥٩3فوائد ودائع لدى البنوك التجارية 

١١,34٨22٩,32٠عائد ودائع لدى البنوك اإلسامية 

١١4,٦٠4٦,٠۹8,۹١٣

الربح األساسي للسهم  .١6

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

2020م2021م

3٥,٥23,33٧2٧,٥٩3,٩٧٩إجمالي الدخل الشامل للسنة )ألف ريال يمني(

٨٦,٥24٨٦,٥24عدد األسهم املصدرة )ألف سهم(

4١٠.٥٦٣١8.۹٢الربح األساسي للسهم الواحد )ريال يمني(

ممتلكات وآالت ومعدات  .١٧

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر:

مباني اإلدارةأراضي
تحسينات ىلع

 مباني مستأجرة
وسائل نقل معدات وأجهزة

أثاث
 ومعدات 
مكتبية

إجمالي

ألف ريال ألف ريال يمني
ألف ريال ألف ريال يمنيألف ريال يمنييمني

ألف ريال يمنيألف ريال يمنييمني

التكلفة

الرصيد يف ١ 
يناير ٢٠٢١م

٥,٦٧٥,٣4۹٥٦٧,٦٦١٥,۹٥٣,۹٣٣٥٦,٦48,١٧١٢4٢,٢١٥١,٦٣8,۹٥٦٧٠,٧٢٦,٢8٥

اإلضافات خال 
السنة

١,4٦٨,٥١٩43,4١٦١,4٦2,4٥٨٦,٥٧٥,٥4٦٩2,2٥٩٥3١,٩44١٠,١٧4,١42

اإلستبعادات 
خال السنة 

–––––––

الرصيد يف ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢١م

٧,١4٣,8٦8٦١١,٠٧٧٧,4١٦,٣۹١٦٣,٢٢٣,٧١٧٣٣4,4٧4٢,١٧٠,۹٠٠8٠,۹٠٠,4٢٧

اإلستهاك 
املتراكم

الرصيد يف ١ 
يناير ٢٠٢١م

–٢4,۹٥۹4,8٣4,٥٧٢4۹,8٦٢,١٦٥٢٠٥,٠84١,4٠4,٣١8٥٦,٣٣١,٠۹8

3٠,٦١٦٥٨٩,٩٧١٦,١٨٨,4٥١2١,٦٦٧2٥2,٩٠١٧,٠٨3,٦٠٦–إهاكات السنة

اإلستبعادات 
خال السنة 

–––––––

الرصيد يف ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢١م

–٥٥,٥٧٥٥,4٢4,٥4٣٥٦,٠٥٠,٦١٦٢٢٦,٧٥١١,٦٥٧,٢١۹٦٣,4١4,٧٠4

املبلغ املرحل 
يف ٣١ ديسمبر 

٢٠٢١م
٧,١43,٨٦٨٥٥٥,٥٠2١,٩٩١,٨4٨٧,١٧3,١٠١١٠٧,٧23٥١3,٦٨١١٧,4٨٥,٧23

التكلفة

الرصيد يف ١ 
يناير ٢٠٢٠م

٣,4٠٦,٥٦٠١۹٠,٧٠١٥,٣8٦,١٢4٥٢,٦٢١,٧١٠٢٢٧,44٥١,484,١٥٠٦٣,٣١٦,٦۹٠

اإلضافات خال 
السنة

2,2٦٨,٧٨٩3٧٦,٩٦٠٥٦٧,٨٠٩4,٠2٦,٦3٩١4,٧٧٠١٥4,٨٠٦٧,4٠٩,٧٧3

اإلستبعادات 
خال السنة 

–––)١٧٨(––)١٧٨(

الرصيد يف 
٣١ ديسمبر 

٢٠٢٠م
٥,٦٧٥,٣4۹٥٦٧,٦٦١٥,۹٥٣,۹٣٣٥٦,٦48,١٧١٢4٢,٢١٥١,٦٣8,۹٥٦٧٠,٧٢٦,٢8٥

اإلستهاك 
املتراكم

الرصيد يف ١ 
يناير ٢٠٢٠م

–١٠,٣٢۹4,4٢8,84۹4٦,٥٣٦,4٥٧١8۹,88٥١,٢٢٥,٠١٢٥٢,٣۹٠,٥٣٢

١4,٦3٠4٠٥,٧233,32٥,٨٨٦١٥,١٩٩١٧٩,3٠٦3,٩4٠,٧44–إهاكات السنة

ت  ا د ســتبعا إل ا
الســنة  خــال 

–––)١٧٨(––)١٧٨(

الرصيد يف 
٣١ ديسمبر 

٢٠٢٠م
–٢4,۹٥۹4,8٣4,٥٧٢4۹,8٦٢,١٦٥٢٠٥,٠84١,4٠4,٣١8٥٦,٣٣١,٠۹8

املبلغ املرحل 
يف ٣١ ديسمبر 

٢٠٢٠م
 ٥,٦٧٥,٣4۹ ٥4١,١١ ٢,٧٠٢۹,٦,٧  ٣٦١8٢٣ ٣٧,١٣١ ٦,٠٠٦4,٦٣8 ١4,٣۹٥,١8٧

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  .١8

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

3١ ديســمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

2٥,٠١٧,٨4٥2,4٨٥,2٧3مشاريع إنفاق استثماري

٥,٨١4,٩٦4١,٩٩٨,22٩مشاريع اآلالت والتجهيزات واملعدات

433,١١٠١3٨,٨3١تحسينات ىلع مباني مستأجرة

33,٥٦333,٠24مشاريع األثاث ومعدات مكتبية

٣١,٢۹۹,48٢4,٦٥٥,٣٥٧
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حق إستخدام األصول وإلتزامات عقود اإليجار  .١9

تســتأجر الشــركة أراضــي ومبانــي لســنتراالتها ومحطاتهــا الخلويــة )أبــراج املحطــات( ومســتودعات، كمــا تقــوم 
بإســتئجار املبنــى الرئيســي للشــركة والعديــد مــن مبانــي مراكــز املبيعــات، عــادة تكــون العقــود لفتــرة تتــراوح 

مــن ٥ – ١٠ ســنوات ولكــن قــد يكــون لهــا فتــرات تمديــد. 

فيما يلي حركة حق إستخدام األصول وإلتزامات عقود اإليجار للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر: 

2021م

حق 
إستخدام األصول

إلتزام
عقود اإليجار

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

2,٦٥٩,3٧٦2,3٦٦,433الرصيد يف ١ يناير 2٠2١م

١,2٨١,١٠٠١,2٨١,١٠٠إضافات

––إستبعادات

23٦,333–مصروفات الفائدة للسنة 

–)١,١44,٨33(اإلستهاك 

––تسويات ىلع اإلستهاك

)١,٥٠٨,٨2٠(–مدفوعات اإليجار املدفوعة/ املستحقة خال السنة

٢,٧۹٥,٦4٣٢,٣٧٥,٠4٦

2020م

حق 
إستخدام األصول

إلتزام
عقود اإليجار

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

4,44١,١2١4,٠٨٧,٨١4الرصيد يف ١ يناير 2٠2٠م

١,٠١٥,٦٥٥١,٠١٥,٦٥٥إضافات

)2,١3٩,٧4٥()2,١٧١,٠٦٧(إستبعادات

3٩4,٧2١–مصروفات الفائدة للسنة 

–)٦٦١,٥٧٠(اإلستهاك 

–3٥,23٧تسويات ىلع اإلستهاك

)٩٩2,٠١2(–مدفوعات اإليجار املدفوعة/ املستحقة خال السنة

٢,٦٥۹,٣٧٦٢,٣٦٦,4٣٣

تم عرض التزامات عقود االيجار يف بيان املركز املالي كما يف 3١ ديسمبر كما يلي:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

٨٨٩,٦٧٨4٦٥,٨4٩التزامات عقود االيجار املتداولة 

١,4٨٥,3٦٨١,٩٠٠,٥٨4التزامات عقود االيجار غير املتداولة 

٢,٣٧٥,٠4٦٢,٣٦٦,4٣٣

يتعلق حق إستخدام األصول املعترف بها بأنواع املوجودات التالية كما يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

2,٥٦٥,3٧٥2,٠٧١,٨٩4مواقع املحطات 

١3٩,٠4٦4٠٧,٥٦3مباني وإنشاءات أخرى 

٦2,٨3٥١2٦,٥4١مواقع السنتراالت 

2٦,٧٦٦٥3,3٧٨مبنى املركز الرئيسي

–١,٦2١مباني فروع املبيعات

٢,٧۹٥,٦4٣٢,٦٥۹,٣٧٦

ســجلت الشــركة مصروفــات إيجــار لعقــود إيجــار قصيــرة األجــل والتــي ال تنــدرج ضمــن إطــار تطبيــق املعيــار 
الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ١٦ )عقــود اإليجــار( بمبلــغ وقــدره ١٥2,24٦ ألــف ريــال يمنــي للســنة املنتهيــة يف 

3١ ديســمبر 2٠2١م )2٠2٠م: 4٥3,١٠٦ ألــف ريــال يمنــي(.

إستثمار يف شركة زميلة  .20

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر:    

نسبة 
املساهمة

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

إستثمار يف الشركة اليمنية املتكاملة للخدمات املالية 
33٦٦٠,٠٠٠٦٦٠,٠٠٠ %اإللكترونية

٦٦٠,٠٠٠٦٦٠,٠٠٠

شهرة  .2١

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر:   

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

٧,٥٦٨,٨34٧,٥٦٨,٨34الشهرة املكتسبة يف ١ أغسطس 2٠٠٦م*

٧,٥٦8,8٣4٧,٥٦8,8٣4

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

مخزون  .22

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر:  

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

3٥٧,2٦٨434,٦١٩شرائح الخطوط

١٦٩,٩١2١٧2,٦33بطائق تعبئة 

٥٢٧,١8٠٦٠٧,٢٥٢

2,2١٠,٧١٩2,٠٨4,٠٨4قطع الغيار واملحروقات واملستلزمات اإلدارية

٢,٧٣٧,8۹۹٢,٦۹١,٣٣٦

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  .23

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر: 

2020م2021مإيضاحات

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

١4,2١٠,١٨١١3,٧٠٥,23٧مدينون تجاريون

)3,٠٠٧,23٠()2,٩٦2,٨٩4(١.23مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة

١١,٢4٧,٢8٧١٠,٦۹8,٠٠٧

2.23٧١,24٥,2322٦,٨34,3٧4دفعات مقدمة 

٦٦١,٨٦٩٩٦٧,٦٩٩سلف موظفين

٦4,43٦٦4,43٦سلف أعضاء مجلس اإلدارة

١٨٧,4١٦–إيرادات عوائد بنكية مستحقة 

١2٠,٦3٨4٨,٨43مدينون آخرون

8٣,٣٣۹,4٦٢٣8,8٠٠,٧٧٥

ــرف ذو  ــدي )ط ــر البري ــد والتوفي ــة للبري ــة العام ــة بالهيئ ــة خاص ــون مديوني ــون تجاري ــد مدين ــن رصي يتضم
ــي(. ــال يمن ــف ري ــي )2٠2٠م: 3٠٩,3٠2 أل ــال يمن ــف ري ــدره 3٧3,٦٦4 أل ــغ وق ــة( بمبل عاق

مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة  ١.23

فيما يلي حركة مخصص خسائر االئتمان املتوقعة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

3,٠٠٧,23٠3,٠3٦,٠٩١الرصيد يف ١ يناير 

3,٠4٧2١,42٨املكون خال السنة 

)٥٠,2٨٩()4٧,3٨3(املستخدم خال السنة 

٢,۹٦٢,8۹4٣,٠٠٧,٢٣٠الرصيد يف ٣١ ديسمبر

ــرة 	  ــغ املســتحقة منهــم خــال فت ــن تســتدعي أن تســدد املبال ــع املديني إن شــروط التعاقــد مــع جمي
تتــراوح بيــن ١٠ أيــام إلــى ٦٠ يومــا مــن تاريــخ الفاتــورة. 

ــة لهــا يف 	  ــة القيمــة العادل ــا بصــورة معقول ــة أعــاه تســاوي تقريب ــغ املبين ــة للمبال إن القيمــة الدفتري
ــي. تاريــخ بيــان املركــز املال

دفعات مقدمة   2.23

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر:  

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

٧٠,٦٠2,٥٨٩2٥,3٨٩,٦٥٧دائنون حكوميون وتجاريون متنوعون 

–4٥3,٩43ضرائب مستقطعة تحت الحساب 

١٠2,٩٩4١,3١4,٨٩٥عهد لدى املوظفين إلنجاز األعمال 

4٧,232١٠٨,٨٠2األصول الضريبية املؤجلة 

3٨,4٧42١,٠2٠آخرون

٧١,٢4٥,٢٣٢٢٦,8٣4,٣٧4

ــب عــن 	  ــون املتنوعــون دفعــات مقدمــة ملصلحــة الضرائ ــون والتجاري ــون الحكومي ــد الدائن يتضمــن رصي
ــال يمنــي(. ــار ري ــال يمنــي )2٠2٠م: ١٧ ملي ــار ري ــغ وقــدره ١٩ ملي ــاح للعــام 2٠2١م بمبل ضريبــة األرب

يتم اإلعتراف باألصول الضريبية املؤجلة لكافة الفروقات القابلة لإلسترداد يف الفترات املستقبلية.	 
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أطراف ذات عالقة  .24

مستحق من طرف ذو عالقة  ١.24

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر: 

2020م2021مإيضاحات

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

١,١٠٠,٠٥٨١,٠٨٩,١4٨املؤسسة العامة لاتصاالت السلكية والاسلكية

)٨3,3٠٠()٨3,3٠٠(3.24يخصم: مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة – طرف ذو عاقة

١,٠١٦,٧٥8١,٠٠٥,848

مستحق لطرف ذو عالقة  2.24

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر:  

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

١١,٠٩٥,٨٥٩١,٥٩٨,٩١4املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والاسلكية

١١,٠۹٥,8٥۹١,٥۹8,۹١4

مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة – طرف ذو عالقة   3.24

فيما يلي حركة مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة – طرف ذو عاقة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

٨3,3٠٠٨3,3٠٠الرصيد يف ١ يناير 

––املكون خال السنة

––املستخدم خال السنة

8٣,٣٠٠8٣,٣٠٠الرصيد يف ٣١ ديسمبر

إستثمارات قصيرة األجل   .25

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر:  

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

٦٨2,١4٨2٨٠,٠٥٩ودائع إستثمارية – بنك سبأ اإلسامي*

٦8٢,١48٢8٠,٠٥۹

* مبلــغ الوديعــة بالــدوالر األمريكــي بمــا يعــادل ١,١3٧ ألــف دوالر أمريكــي )2٠2٠م: ١,١١٨ ألــف دوالر أمريكــي( حيــث 
ظهــر املبلــغ بالزيــادة يف عــام 2٠2١م نتيجــة إعــادة تقييــم األرصــدة النقديــة بســعر الســوق املــوازي.

النقد والنقد املعادل  .26
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر: 

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية

١٦٩,٨٦3,٨4١١٦٥,٧3٨,٨٠4حسابات جارية 

١,٨٦٧,32٥١٠,٥٨2,١٧٩ودائع تحت الطلب 

)٥,٧٠٨,٥3٦()٧,٩٠٨,42١(شيكات صادرة

١٦٣,8٢٢,٧4٥١٧٠,٦١٢,44٧

النقد يف الصناديق

2,34١,3٨٥٨٥3,3٨٥نقد يف صناديق اإليرادات 

2٩,٥4١٥٦,٦3٠نقد يف صناديق املصروفات 

٢,٣٧٠,۹٢٦۹١٠,٠١٥

٧١,3٨٦32,٧٩2نقد لدى البريد

١٦٦,٢٦٥,٠٥٧١٧١,٥٥٥,٢٥4

ــاهمين 	  ــة للمس ــاح املوزع ــن األرب ــمبر م ــي يف 3١ ديس ــد املتبق ــد يف الرصي ــدى البري ــة ل ــل النقدي تتمث
)املواطنيــن وموظفــي اإلتصــاالت( والتــي لــم يتــم إســتامها مــن قبلهــم ومــا زالــت لــدى الهيئــة العامــة 

للبريــد والتوفيــر البريــدي.

تقــوم الشــركة ويف ظــل معاماتهــا مــع البنــوك املحليــة بالحصــول ىلع ســقوف تســهيات إئتمانيــة 	 
لتغطيــة اإلعتمــادات املســتندية بضمــان األرصــدة املوجــودة لــدى تلــك البنــوك والتــي تشــمل الحســابات 

الجاريــة والودائــع تحــت الطلــب والودائــع قصيــرة األجــل.

ــد 	  ــج عن ــد تنت ــي ق ــة والت ــة منخفض ــر إئتماني ــا مخاط ــوك ىلع أنه ــدى البن ــدة ل ــم األرص ــم تقيي يت
ــاًء  ــل البنــك املركــزي اليمنــي وبن ــة مــن قب ــة عالي ــف عــن الســداد ألن هــذه البنــوك تخضــع لرقاب التخل
ىلع ذلــك، تقــوم إدارة الشــركة بتقديــر مخصــص الخســارة ىلع األرصــدة لــدى البنــوك يف نهايــة فتــرة 
التقريــر كخســائر إئتمانيــة متوقعــة ملــدة ١2 شــهر ومــع األخــذ يف االعتبــار التجربــة االفتراضيــة التاريخيــة 
والتصنيفــات االئتمانيــة الحاليــة للبنــوك، فقــد قامــت الشــركة بتقييــم عــدم وجــود انخفــاض يف القيمــة، 

ــم تســجل أي مخصصــات خســارة ىلع هــذه األرصــدة. وبالتالــي ل

رأس املال  .2٧

يبلــغ رأس املــال املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع كمــا ورد يف النظــام األساســي للشــركة مبلــغ )٠٠٠,43,2٦2( 
ألــف ريــال يمنــي موزعــة ىلع )٨٦,٥24,٠٠٠( ســهم بقيمــة إســمية قدرهــا )٥٠٠( ريــال يمنــي لــكل ســهم كمــا 

هــو موضــح أدنــاه:

2021م

قيمة األسهمنسبة األسهمعدد األسهم فئات املساهمين
ألف ريال يمني

٥٩.3٧2٥,٦٨٥,١22 %٥١,3٧٠,244املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والاسلكية

4.٥٠١,٩4٨,٠١٠ %3,٨٩٦,٠2٠الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات

3.2٥١,4٠٥,١١٠ %2,٨١٠,22٠املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

3.١٧١,3٧٠,2٦١ %2,٧4٠,٥22صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الدفاع

2.٨٥١,233,٩4٩ %2,4٦٧,٨٩٨الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي

2.١٦٩3٦,4٩٠ %١,٨٧2,٩٨٠صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي بوزارة الداخلية

١.١٦٥٠٠,٠٠٠ %١,٠٠٠,٠٠٠املؤسسة اإلقتصادية اليمنية

٨.3٨3,٦2٧,٠١٦ %٧,2٥4,٠32الشركات وما يف حكمها

١2.4٨٥,3٩٨,١٧٩ %١٠,٧٩٦,3٥٧املواطنين

2.٦٨١,١٥٧,٨٦3 %2,3١٥,٧2٧موظفي االتصاالت

١٠٠4٣,٢٦٢,٠٠٠ %8٦,٥٢4,٠٠٠اإلجمالي

بلــغ إجمالــي األســهم القابلــة للتــداول واململوكــة لفئــات )الشــركات ومــا يف حكمهــا واملواطنيــن وموظفــي 
اإلتصــاالت( عــدد 2٠,3٦٦,١١٦ ســهما خــال عــام 2٠2١م، بلــغ حجــم التغيــر يف ملكيــة أســهم تلــك الفئــات عــدد 
٥٠,3٠١ ســهما )2٠2٠م: 2١٦,٦٧4 ســهما(، مــن خــال نقــص عــدد أســهم الشــركات وأســهم موظفــي اإلتصــاالت 

وزيــادة أســهم املواطنيــن.

إحتياطي قانوني  .28

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر: 

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

2٥,4٧4,4٥٩2٥,4٧4,4٥٩الرصيد يف ١ يناير 

––املحول من أرباح السنة

٢٥,4٧4,4٥۹٢٥,4٧4,4٥۹الرصيد يف ٣١ ديسمبر

وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )22( لســنة ١٩٩٧م وتعدياتــه والنظــام األساســي للشــركة يتــم 
ــل الســنوي  ــي. ويجــوز للشــركة وقــف التحوي ــى اإلحتياطــي القانون ــح الســنة إل ــن صــايف رب ــل ١٠% م تحوي
ــك فقــد قــررت الشــركة  ــى ذل ــغ اإلحتياطــي القانونــي ٥٠% مــن رأس املــال املدفــوع، إســتنادًا إل ــا يبل عندم
إعتبــارًا مــن العــام 2٠١٩م وقــف هــذا التحويــل، ويتــم التصــرف يف اإلحتياطــي القانونــي وفقــا لألحــكام الــواردة 

يف قانــون الشــركات التجاريــة والنظــام األساســي للشــركة.

إحتياطي عام  .29

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر:  

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

3٠,١٥4,٠4١2٧,3٩4,٦43الرصيد يف ١ يناير 

3,٥٥2,3342,٧٥٩,3٩٨  املحول من أرباح السنة

٣٣,٧٠٦,٣٧٥٣٠,١٥4,٠4١الرصيد يف ٣١ ديسمبر

يتــم تحويــل١٠% مــن صــايف ربــح الســنة إلــى اإلحتياطــي العــام بنــاًء ىلع إقتــراح مجلــس اإلدارة وموافقــة 
الجمعيــة العامــة العاديــة.

إحتياطي توسعات رأسمالية  .30

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر: 

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

3٨,٠24,3٧٠2٨,4٩2,2٧٩الرصيد يف ١ يناير 

١٦,٦٥١,3٠3٩,٥32,٠٩١املحول من أرباح السنة

٥4,٦٧٥,٦٧٣٣8,٠٢4,٣٧٠الرصيد يف ٣١ ديسمبر

ــة  ــة الجمعي ــس اإلدارة وموافق ــراح مجل ــاًء ىلع إقت ــمالية بن ــعات رأس ــي توس ــن إحتياط ــام بتكوي ــم القي يت
ــة. ــة العادي العام
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دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  .3١
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر: 

2020م2021مإيضاحات

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

١٠,24٨,٨٧٦٧,٩٨٦,٠42موردون محليون*

4٦٨,٧٠34٩2,3٦3موردون خارجيون

١٠,٧١٧,٥٧۹8,4٧8,4٠٥

٥,٠4٠,3٧١3,٠٦2,٩٥٥ضرائب ورسوم حكومية مستحقة

١.3١4,٩٠٩,٦٧٥4,٦٧٦,3١٠توزيعات األرباح املستحقة 

2,٠٩٨,٥4٩3,١٠٨,432تأمينات قابلة لإلسترداد

2,2٧١,3١3١3,٠4٩,١١٦مصاريف مستحقة الدفع 

١,٠٠١,٧4١٧٨٨,4٨٥مكافأة لإلدارة واملوظفين 

١,١٦3,٨٠١٩2٩,٧٩3دائنون آخرون

٢٧,٢٠٣,٠٢۹٣4,٠۹٣,4۹٦
* يتضمــن رصيــد مــوردون محليــون رصيــد دائــن خــاص بالهيئــة العامــة للبريــد والتوفيــر البريــدي )طــرف ذو 

عاقــة( بمبلــغ وقــدره ٧٥,٦٥٦ ألــف ريــال يمنــي )2٠2٠م: ٦١4,٠4٦ ألــف ريــال يمنــي(.
توزيعات األرباح املستحقة  ١.3١

فيما يلي حركة توزيعات األرباح املستحقة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر: 

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

4,٦٧٦,3١٠١3,٩٠2,٧4١الرصيد يف ١ يناير 

١٥,١4١,٧٠٠١٥,١4١,٧٠٠توزيعات األرباح املستحقة للسنة السابقة 

)24,3٦٨,١3١()١4,٩٠٨,33٥(املوزع خال السنة

4,۹٠۹,٦٧٥4,٦٧٦,٣١٠الرصيد يف ٣١ ديسمبر

مخصصات   .32
يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر: 

2020م2021مإيضاحات

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

١.32٦,٠٦١,٦٩١٥,١٨١,٠٨2مخصص الزكاة

2.32٥٠,٠٧٨,22٦2٦,4٥٧,3٨٩مخصص ضريبة الدخل

٥٦,١٣۹,۹١٧٣١,٦٣8,4٧١

مخصص الزكاة  ١.32
فيما يلي حركة مخصص الزكاة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

٥,١٨١,٠٨23,2٠3,٩٧٨الرصيد يف ١ يناير 

٦,٠2٧,٦٨٥٥,١٨١,٠٨2املكون خال السنة

)3,2٠3,٩٧٨()٥,١4٧,٠٧٦(املستخدم خال السنة

٦,٠٦١,٦۹١٥,١8١,٠8٢الرصيد يف ٣١ ديسمبر
مخصص ضريبة الدخل  2.32

فيما يلي حركة مخصص ضريبة الدخل للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

2٦,4٥٧,3٨٩2٩,2٥3,2٦٥الرصيد يف ١ يناير 

2٦,٩٨4,٠٨٥2٦,2٩٠,2٧٩املكون خال السنة

الضريبة ىلع األثر التراكمي لترجمة األرصدة النقدية بسعر السوق 
–23,٠٩4,١4١املوازي

)2٩,٠٨٦,١٥٥()2٦,4٥٧,3٨٩(املستخدم خال السنة

٥٠,٠٧8,٢٢٦٢٦,4٥٧,٣8۹الرصيد يف ٣١ ديسمبر

أرصدة العقود املتداولة  .33
يتكون هذا البند مما يلي للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

2٦4,٦٦٧42٠,4٠4األصول التعاقدية املتداولة*

)٥,22١,١٩٩()٦,٧3٥,١٩٠(اإللتزامات التعاقدية املتداولة**

)٦,4٧٠,٥٢٣()4,8٠٠,٧۹٥(
* وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )١٥( نتجــت األصــول التعاقديــة املتداولــة نتيجــة تأجيــل بعــض 
التكاليــف اإلضافيــة املتكبــدة يف الحصــول ىلع عقــد مــع العميــل، وســيؤدي ذلــك بشــكل عــام إلــى تســجيل 
ــرادات  ــة اإلي ــع سياس ــى م ــا يتماش ــق وبم ــت الح ــوكاء يف وق ــن وال ــتحقة للموزعي ــوالت املس ــغ العم مبال

املرتبطــة بهــا.
ــل  ــة تأجي ــة نتيج ــة املتداول ــات التعاقدي ــت اإللتزام ــم )١٥( نتج ــي رق ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــا للمعي ** وفق
ــب  ــل ويتطل ــل العمي ــن قب ــبقا م ــا مس ــت قيمته ــي حصل ــتخدمة والت ــر مس ــات الغي ــدة الباق ــراف بأرص اإلعت
املعيــار أن يتــم اإلعتــراف بهــا خــال فتــرة العقــد )توقيــت الوفــاء بإلتزامــات األداء مــن قبــل الشــركة( وليــس 

بمجــرد بيعهــا.

إيرادات مؤجلة  .34

ــر املحققــة الناتجــة عــن الخدمــات التــي ســيتم تقديمهــا يف  ــرادات غي ــة يف اإلي ــرادات املؤجل ــل اإلي تتمث
فتــرات مســتقبلية. حيــث يتضمــن بشــكل رئيســي اإليــرادات الناتجــة عــن كــروت وأرصــدة التعبئــة املباعــة 
لــوكاء البيــع والتوزيــع أو للمشــتركين والتــي لــم يتــم تعبئتهــا أو إســتهاكها حتــى نهايــة العــام. إن اإليــرادات 
املؤجلــة املتعلقــة بكــروت وأرصــدة التعبئــة غيــر املســتعملة يعتــرف بهــا كإيــرادات عندمــا يتــم اســتعمالها 

مــن قبــل العميــل أو عنــد إنتهــاء مــدة صاحيتهــا.

حصة السهم يف صايف املوجودات  .35

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر: 

2020م2021م

2٠٦,٧٧٦,٦٧3١٦3,4٧٨,٨٩٥صايف املوجودات )ألف ريال يمني(

٨٦,٥24٨٦,٥24عدد األسهم املصدرة )ألف سهم(

٢,٣8۹.8٢١,88۹.4١حصة السهم يف صايف املوجودات )ريال يمني(
املعامالت مع األطراف ذات العالقة  .36

تقــوم الشــركة يف ســياق نشــاطها العــادي بعمــل صفقــات مــع غيرهــا مــن مؤسســات األعمــال التــي تقــع 
ــة  ــي رقــم )24( وهــذه املعامــات التجاري ــار املحاســبة الدول ضمــن تعريــف )األطــراف ذات العاقــة( يف معي

التــي تمــت املوافقــة عليهــا مــن قبــل اإلدارة تشــمل املشــتريات والخدمــات واملدفوعــات ومــا إلــى ذلــك.

يتمثــل املســتحق مــن أو ألطــراف ذات العاقــة باملعامــات مــع مؤسســات األعمــال األخــرى التــي تســيطر ىلع 
الشــركة، إن األرصــدة واملعامــات الهامــة مــع األطــراف ذات العاقــة التــي تتضمنهــا البيانــات املاليــة كالتالــي:

أرصدة مدرجة يف بيان املركز املالي  ١.36

يتكون هذا البند مما يلي كما يف 3١ ديسمبر: 

2020م2021مإيضاحات

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

233٧3,٦٦43٠٩,3٠2ضمن أرصدة مدينون تجاريون

١.24١,٠١٦,٧٥٨١,٠٠٥,٨4٨مستحق من طرف ذو عاقة 

2.24١١,٠٩٥,٨٥٩١,٥٩٨,٩١4مستحق لطرف ذو عاقة 

23٦4,43٦٦4,43٦سلف أعضاء مجلس اإلدارة 

3١٧٥,٦٥٦٦١4,٠4٦ضمن أرصدة دائنون تجاريون 

3١3,44٥,33٩2,44٥,33٩توزيعات األرباح املستحقة
معامالت مدرجة يف بيان الدخل الشامل  2.36

١.2.36 معامالت مع املؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية تمثلت يف:

تقديم خدمات الصيانة للمحطات وتجهيزات القوى والتكييف.	 

تقديم خدمات تأجير قنوات تراسلية.	 

تقديم خدمات تأجير مواقع املحطات واملباني والهناجر.	 

تقديم خدمات األنترنت وتراسل املعطيات.	 

وقــد نشــأت األرصــدة املســتحقة يف آخــر الســنة مــن خــال إطــار نشــاط الشــركة العــادي، وفيمــا يلــي خاصة 
باملعامــات املدرجــة يف البيانــات املاليــة كمــا يلي:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

اإليرادات
٦٥٧,١2٠٦٧٥,٥4٨إيرادات الخدمات الواردة 

32١,٠٠٩32٠,٧3٦إيرادات الخدمات األخرى 

33,٨٦٠3٨,3٦4إيرادات الـ CDMA الثابت

املصاريف
2١,١٧١,٨٧٩١٨,٩2٥,4٥٧األنترنت وتراسل املعطيات 

١2,2٠2,2٩2١١,٥٨١,3٩3إيجارات القنوات 

٦,٨4٩,2٦٠٥,٥2٨,٨٠٨صيانة املحطات 

2٦3,٦٩٨2٦4,٥3٥إيجار مواقع وأبراج 

٧٥3,2١٥2٥٧,3٦٨املشاريع والخدمات املنفذة بواسطة اإلدارة العامة لإلنشاءات

2٨٩,٥١٩224,٧٧٥إيجارات مبنى املركز الرئيسي ومواقع السنتراالت وأخرى

١٥٥,٠4٨١٥٥,٦١٧تكلفة الخدمات الصادرة 

2.2.36 معامالت مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تمثلت يف:

تقديــم خدمــة تحصيــل فواتيــر مشــتركي الفوتــرة باإلضافــة إلــى القيــام بتحصيــات تعبئــة وحــدات الدفع 	 
ــة  ــد واملنتشــرة يف عمــوم محافظــات الجمهوري ــر نقــاط التحصيــل والنقــاط التابعــة للبري املســبق عب
اليمنيــة وذلــك نظيــر عمــوالت مــن إجمالــي املبالــغ املحصلــة للفوتــرة وصــايف املبالــغ املحصلــة للدفــع 

املســبق.

تبــادل خدمــات التحصيــات مــع الشــركة عبــر تطبيــق الريــال موبايــل حيــث تقــوم الهيئــة بتحصيــل مبالغ 	 
تغذيــة أرصــدة خدمــة ريــال موبايــل كمــا تقــوم الشــركة بتحصيــل فواتيــر بعــض الجهــات املتعاقــدة مــع 

الهيئــة نظيــر عمــوالت محــددة لــكل خدمــة.

تقديم خدمات توزيع األرباح للمساهمين وكذلك صرف مرتبات املوظفين.	 
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ــة 	  ــات الصوتي ــة بالخدم ــي تقدمهــا الشــركة واملتمثل ــات الت ــد مــن الخدم ــة العامــة للبري تســتفيد الهيئ
وخدمــات الرســائل البنكيــة، وقــد نشــأت األرصــدة املســتحقة يف آخــر الســنة مــن خــال إطــار نشــاط 

ــي: ــة كمــا يل ــات املالي ــي خاصــة باملعامــات املدرجــة يف البيان الشــركة العــادي، وفيمــا يل

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

اإليرادات
١١,4٨٦٨,٨٩١الرسائل البنكية

33,٥٧3١34,4٥٨خدمة الريال موبايل

املصاريف
١2٩,٧٥٦٥٧,٨٠٨خدمات بريدية 

٧4,١٩2٨٥,١3٩تكلفة خدمات التحصيات متضمنة تحصيات خدمة الريال موبايل

١٨,٩٧٠3,٠١١إيجارات مواقع

4,٨٦١٦,224تكلفة الخدمات الصوتية 

3.2.36 املعامالت مع أعضاء اإلدارة الرئيسيين
ــق أغــراض الشــركة  ــى تحقي ــة إل ــاد الخطــط والبرامــج الهادف ــس اإلدارة برســم السياســات وإعتم يقــوم مجل
ــس اإلدارة  ــع مجل ــل مناف ــي تفاصي ــركة والتال ــف اإلدارة يف الش ــاز وظائ ــة بإنج ــوم اإلدارة التنفيذي ــا تق بينم

ــمبر: ــة يف 3١ ديس ــنة املنتهي ــف للس ــك الوظائ ــل تل ــة مقاب واإلدارة التنفيذي

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

أعضاء مجلس اإلدارة

املنافع قصيرة اآلجل

١٧٥,٨٥3    ١٧3,2١٦       مكافآت وبدالت

أعضاء اإلدارة التنفيذية

املنافع قصيرة اآلجل 

3١,2٥٩    3٥,٦٩٩       مرتبات وما يف حكمها

٧٩,٦٨4    ١١3,4٦٠       مكافآت وبدالت

األدوات املالية ومخاطرها والقيمة العادلة لألدوات املالية  .3٧
األدوات املالية  ١.3٧

ــة  ــدة املدين ــون واألرص ــون التجاري ــادل واملدين ــد املع ــد والنق ــركة يف النق ــة للش ــودات املالي ــل املوج تتمث
األخــرى واملبالــغ املســتحقة مــن طــرف ذو عاقــة. وتتمثــل املطلوبات املاليــة للشــركة يف الدائنــون التجاريون 
واألرصــدة الدائنــة األخــرى واملبالــغ املســتحقة لطــرف ذو عاقــة، علمــا بــأن املعاييــر املحاســبية ذات الصلــة 
ــات  ــول البيان ــات ح ــن اإليضاح ــم )٥( م ــاح رق ــة يف اإليض ــة موضح ــات املالي ــة واملطلوب ــودات املالي باملوج
املاليــة. يتــم إثبــات املوجــودات واملطلوبــات املاليــة عندمــا تكــون الشــركة طرفــا يف عاقــة تعاقديــة مــع 

ــة. األداة املالي
املخاطر املتعلقة باألدوات املالية  2.3٧

مخاطر اإلئتمان   أ. 
يتمثــل خطــر اإلئتمــان يف مخاطــر الخســائر املاليــة والتــي مــن املمكــن أن تحــدث يف حــال عــدم تمكــن 
العمــاء أو غيرهــم ممــن لهــم عاقــة بــاألدوات املاليــة، مــن ســداد إلتزاماتهــم التعاقديــة وتتركــز هــذه املخاطر 

أساســا يف أرصــدة لــدى البنــوك، مدينــون تجاريــون وآخــرون ومطلوبــات مــن جهــات ذات عاقــة.
ــي عليهــم  ــاًء ىلع مقــدرة العمــاء ىلع ســداد املســتحقات الت ــى عمائهــا بن تقــدم الشــركة خدماتهــا إل
ــات  ــاء واإللتزام ــة للعم ــة املمنوح ــهيات اإلئتماني ــر التس ــا. وتعتب ــة وغيره ــات املقدم ــن الخدم ــة ع والناتج
األخــرى املطلوبــة مــن اآلخريــن أدوات ماليــة معرضــة ملخاطــر اإلئتمــان. تشــمل مخاطــر اإلئتمــان ىلع عــدم 
ــي تتجــاوز  ــرة الت ــد إســتحقاقها وخاصــة مشــتركي الفوت ــاء بالتزاماتهــم عن ــك األطــراف ىلع الوف ــدرة تل مق
ــر مبيعــات تجزئــة ىلع قاعــدة  ــغ التأميــن املقــدم. وبمــا أن أغلــب تعامــات الشــركة تعتب مديونياتهــم مبل
عريضــة مــن العمــاء األفــراد فــإن الشــركة تواجــه الخطر العــادي لعــدم مقــدرة العمــاء ىلع الوفــاء بالتزاماتهم. 

كمــا تعتــرف الشــركة بمخصــص خســائر اإلئتمــان املتوقعــة.
تقــوم الشــركة دائمــا بقيــاس مخصــص الخســارة للمدينــون التجاريــون بمبلغ يســاوي خســائر اإلئتمــان املتوقعة 
مــدى العمــر باســتخدام النهــج املبســط. يتــم تقديــر الخســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة ىلع املدينــون التجاريــون 
باســتخدام مصفوفــة مخصصــات بالرجــوع إلــى تجربــة التعثــر الســابقة للمديــن وتحليــل للمركــز املالــي الحالــي 
للمديــن، مــع تعديلــه حســب العوامــل الخاصــة باملدينيــن، والظــروف اإلقتصاديــة العامــة للصناعــة التــي يعمل 

بهــا املدينــون وتقييــم اإلتجــاه الحالــي وكذلــك اإلتجــاه املتوقــع للظــروف يف تاريــخ التقريــر.
تعطــي عمليــات اإلئتمــان والتحصيــل مؤشــرات دوريــة عــن أعمــار األصــول املاليــة. وتعتبــر اإلدارة أن املبالــغ 
ــر  ــل، إن مخاط ــة للتحصي ــغ قابل ــة مبال ــراف املدين ــع األط ــن جمي ــي م ــز املال ــرة يف املرك ــتحقة الظاه املس
اإلئتمــان بالنســبة للنقــد املعــادل مقتصــرة ىلع الودائــع تحــت الطلــب يف البنــوك املحليــة وتمثــل القيمــة 

الدفتريــة لألصــول املاليــة الحــد األقصــى ملخاطــر اإلئتمــان.
إن الحركــة يف مخصــص خســائر اإلئتمــان املتوقعــة للمدينــون التجاريــون واألطــراف ذات العاقــة مبينــة يف 

اإليضــاح رقــم )١,23(، )3,24( ىلع التوالــي.
التعرض إلى املخاطر اإلئتمانية

تمثــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات املاليــة الحــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر اإلئتمــان. بلــغ الحــد األقصــى 
للتعــرض ملخاطــر اإلئتمــان )املجمــل( يف تاريــخ التقريــر مــا يلــي كمــا يف 3١ ديســمبر:

2020م2021م

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

١2,١٩٧,22٥١3,2٨١,2٩٦مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

١,٠١٦,٧٥٨١,٠٠٥,٨4٨مستحق من طرف ذو عاقة 

٦٨2,١4٨2٨٠,٠٥٩إستثمارات قصيرة األجل 

١٦٦,2٦٥,٠٥٧١٧١,٥٥٥,2٥4النقد والنقد املعادل

١٨٠,١٦١,١٨٨١٨٦,١22,4٥٧

الجدارة اإلئتمانية للموجودات املالية

ــم تنخفــض  ــخ إســتحقاقها ول ــم ينقــض تاري ــي ل ــة الت ــة للموجــودات املالي ــم الجــدارة اإلئتماني يمكــن تقيي
قيمتهــا بالرجــوع إلــى معلومــات تاريخيــة عــن معــدالت إخــال الطــرف املقابــل بالســداد. ال توجــد أي فوائــد 

ــر املســتحقة التــي انقضــى إســتحقاقها. محملــة ىلع املدينيــن التجارييــن والفواتي

يبيــن الجــدول التالــي التعــرض ملخاطــر اإلئتمــان مــن حيــث الجــدارة اإلئتمانيــة للموجــودات املاليــة مــن حيــث 
الدرجــة كمــا يلــي:

2021م
الخسائر اإلئتمانية املتوقعة ملدة 

12 شهرًا أو خال عمر األداة

مجمل القيمة 
الدفترية

مخصص
 إنخفاض القيمة

ألف ريال يمنيألف ريال يمني

مدينون تجاريون وأرصدة 
مدينة أخرى 

الخسائر اإلئتمانية املتوقعة خال 
عمر األداة – املنهج املبسط

١٥,١٦٠,١١٩2,٩٦2,٨٩4

مستحق من طرف ذو عاقة 
الخسائر اإلئتمانية املتوقعة خال 

عمر األداة – املنهج املبسط
١,١٠٠,٠٥٨٨3,3٠٠

إستثمارات قصيرة األجل 
الخسائر اإلئتمانية املتوقعة خال 

عمر األداة – املنهج املبسط
٦٨2,١4٨–

النقد والنقد املعادل
الخسائر اإلئتمانية املتوقعة ملدة 

١2 شهرًا
١٦٦,2٦٥,٠٥٧–

تم تصنيف املوجودات املالية أعاه كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة.

مخاطر السوق  ب. 
مخاطر معدالت أسعار الفائدة   .١

إن مخاطــر معــدالت أســعار الفائــدة هــي مخاطــر القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية لــألدوات 
ــرض  ــي تع ــة الت ــون األدوات املالي ــوق. تتك ــدة يف الس ــعار الفائ ــدالت أس ــرات يف مع ــة التغي ــة نتيج املالي
الشــركة إلــى مخاطــر أســعار الفائــدة بصفــة أساســية مــن النقــد والنقــد املعــادل وإســتثمارات قصيــرة األجــل 
يف بنــوك إســامية. تخضــع اإلســتثمارات قصيــرة األجــل يف البنــوك اإلســامية ملعــدالت متغيــرة وفقا لنســبة 
الربحيــة يف تلــك البنــوك، يوضــح الجــدول أدنــاه معــدالت الفائــدة والربحيــة كمــا يلــي للســنة املنتهيــة يف 

3١ ديســمبر:

2020م2021م

%%

3%2 %عائد من ودائع لدى البنوك اإلسامية

٧%–فوائد من ودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية ريال يمني

2 % - 4 %2 % - 3 %فوائد من ودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية دوالر أمريكي

مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية  .2
يتمثــل خطــر أســعار الصــرف يف تغيــر ســعر الصــرف والــذي يؤثــر ىلع املدفوعــات بالعمــات األجنبيــة وكذلــك 
ــات يف  ــرى اإلدارة أن التقلب ــة، وت ــات األجنبي ــة بالعم ــة النقدي ــات ذات الطبيع ــودات وااللتزام ــم املوج تقيي
أســعار صــرف العمــات األجنبيــة ليــس لهــا تأثيــر جوهــري خــال هــذا العــام نتيجــة لتوفــر ســيولة كافيــة 
ــزات  ــن تجهي ــركة م ــتريات الش ــط مش ــة خط ــرائها ملواجه ــم ش ــي يت ــة والت ــة األجنبي ــركة بالعمل ــدى الش ل
وأنظمــة وأصــول وقطــع غيــار. وتقــوم الشــركة بمراقبــة تقلبــات أســعار الصــرف والدخــول يف اتفاقيــات مــع 
البنــوك املحليــة للحــد مــن أثــر تقلبــات أســعار الصــرف تفاديــا ألي تأثيــرات جوهريــة ىلع األداء املالــي للشــركة 

للفتــرات املســتقبلية.

كان لدى الشركة صايف التعرض الهام التالي ملخاطر العمات األجنبية كما يف 3١ ديسمبر:

2021م

اإلجمالييورودوالر أمريكيريال يمني

ألف ريال يمنيألف ريال يمنيألف ريال يمنيألف ريال يمني

١٩١,٧2١,٩٠٦4٦,٩٨3,2٩232,3٠3,٩٠٥2٧١,٠٠٩,١٠3املوجودات املالية 

)١٠٧,33٩,٠٠٠()4٦٥,4٩٥()٨,٥٩١,4٧١()٩٨,2٨2,٠34(املطلوبات املالية

٩3,43٩,٨٧23٨,3٩١,٨2١3١,٨3٨,4١٠١٦3,٦٧٠,١٠3صايف التعرض

2020م

اإلجمالييورودوالر أمريكيريال يمني

ألف ريال يمنيألف ريال يمنيألف ريال يمنيألف ريال يمني

١23,٠٦٥,4١٧٧3,3٠١,4٦٧١٨,١٨٠,٧2٩2١4,٥4٧,٦١3املوجودات املالية 

)٨١,2١3,٥3٥()33٨,١٥٦()١٠,٦٨٥,٧2٠()٧٠,١٨٩,٦٥٩(املطلوبات املالية

٥2,٨٧٥,٧٥٨٦2,٦١٥,٧4٧١٧,٨42,٥٧3١33,334,٠٧٨صايف التعرض

مخاطر السيولة   ج. 

إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة الشــركة يف الحصــول ىلع متطلباتهــا مــن الســيولة ملواجهــة 
التزاماتهــا املاليــة عنــد اســتحقاقها يف الظــروف الطبيعيــة وقــد تنتــج مخاطــر الســيولة كذلــك مــن عــدم 

القــدرة ىلع بيــع أحــد املوجــودات املاليــة بســرعة وبســعر قريــب مــن القيمــة العادلــة لــه.

ــغ مائمــة مــن النقــد والنقــد املعــادل  ــإدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق االحتفــاظ بمبال تقــوم الشــركة ب
ــتمرة  ــة املس ــع املراقب ــة م ــات نقدي ــأي متطلب ــاء ب ــهولة للوف ــد بس ــى نق ــا إل ــن تحويله ــن املمك ــي م والت
لتوقعــات النقــد قصيــر األجــل باملقارنــة مــع التدفقــات النقديــة الفعليــة واملتوقعــة بشــكل يومــي وتنظيــم 

مصــادر تمويــل متنوعــة.

ونظــرًا لكــون الفــرص اإلســتثمارية غيــر متوفــرة لــدى الحســابات الجاريــة يف البنــك املركــزي اليمنــي والبالغــة 
١42,٥٩٧,٨4٩ ألــف ريــال يمنــي )2٠2٠م: ١٥٠,٦4٠,١٧٧ ألــف ريــال يمنــي(، تســتخدم الشــركة الحســاب الجــاري يف 
تغطيــة جــزء مــن ســداد املدفوعــات للجهــات الحكوميــة )الضرائــب والرســوم( وكــذا تغطيــة ســداد جــزء مــن 

توزيعــات األربــاح املســتحقة للمؤسســين.

إدارة مخاطر رأس املال   د. 

ــدأ  ــا ملب ــتمرار وفق ــركة ىلع االس ــدرة الش ــة ق ــى حماي ــال إل ــد إدارة رأس امل ــركة عن ــة الش ــدف سياس ته
ــمالية  ــدة رأس ــاظ بقاع ــة اإلدارة ىلع االحتف ــوم سياس ــاهمين، تق ــوق املس ــاظ ىلع حق ــتمرارية والحف اإلس
صلبــة مــن أجــل الحفــاظ ىلع ثقــة الدائنيــن وثقــة الســوق ولدعــم التطــور املســتقبلي للعمــل التجــاري. إن 
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) ش. م . ي. ع ( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

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

ــة  ــرى باإلضاف ــات األخ ــوردون واملطلوب ــمل امل ــي تش ــات الت ــن املطلوب ــركة م ــال الش ــكل رأس م ــون هي يتك
إلــى حقــوق امللكيــة العائــدة للمســاهمين واملتمثلــة يف رأس املــال واالحتياطيــات واألربــاح املحتجــزة، كمــا 

ــة. ــات املالي ظهــرت يف البيان

ــوم اإلدارة  ــة تق ــذه املراجع ــن ه ــزء م ــة وكج ــورة دوري ــال بص ــة رأس امل ــة هيكل ــركة بمراجع ــوم إدارة الش تق
بتحديــد تكاليــف فئــات رأس املــال واملخاطــر املتعلقــة بــكل فئــة منهــا، وبنــاًء ىلع توصيــات اإلدارة فإنــه مــن 
غيــر املتوقــع أن يشــهد هيــكل رأس املــال تغييــرًا رئيســيا حيــث أن سياســة اإلدارة يف هــذا الشــأن مســتقرة.

املخاطر االستراتيجية والتشغيلية   هـ. 

تتمثــل مخاطــر التشــغيل يف مخاطــر حــدوث خســائر مباشــرة أو غيــر مباشــرة نتيجــة قصــور معيــن ناتــج عــن 
التطبيقــات التكنولوجيــة أو العمليــات أو أخطــاء املوظفيــن، وكذلــك املخاطــر الناتجــة عــن الظــروف الصعبــة 
التــي تمــر بهــا البــاد والتــي أدت إلــى صعوبــة تمريــر اإلمــدادات التقنيــة. وتعمــل الشــركة ىلع التقليــل مــن 
ــة وإدارة هــذه  ــم ومراقب ــن السياســات واإلجــراءات لتقيي ــل م ــن خــال نهــج متكام حــدوث هــذه املخاطــر م
املخاطــر بهــدف توفيــر بيئــة ســليمة ومســيطر عليهــا بصــورة فعالــة، وذلــك مــن خــال تحديــد قيــاس ورصــد 
ــادة وعــي املوظفيــن بهــذه املخاطــر عبــر  ــى زي ــر احتماليــة التعــرض للمخاطــر، باإلضافــة إل ومراقبــة وتقري
ــة  ــلبية املحتمل ــداث الس ــتباقي يف إدراك األح ــكل اس ــاعد بش ــا يس ــر وبم ــة املخاط ــي ملراقب ــم الذات التقيي
ووضــع خطــة لــردود األفعــال املناســبة للمخاطــر ممــا يقلــل مــن التكاليــف أو الخســائر املرتبطــة بالتعطــل غيــر 

املتوقــع لألعمــال وســهولة وســرعة التغلــب عليهــا. 

مخاطر التضخم املرتفع   و. 

تواجــه القــوة الشــرائية للعملــة الوظيفيــة )الريــال اليمنــي( إنخفــاض كبيــرًا مــن خــال مقارنتهــا مــع معــدالت 
أســعار الصــرف بيــن الريــال اليمنــي والعمــات األجنبيــة املســتقرة يف الســوق املحلــي. وذلــك نتيجــة الظــروف 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تمــر بهــا الجمهوريــة اليمنيــة منــذ عــام 2٠١٥م. تمــارس الشــركة 
بعــض األحــكام والتقديــرات الهامــة لتحديــد بدايــة ظهــور التضخــم املرتفــع حيــث تأخــذ يف االعتبــار العديــد 
مــن الخصائــص البيئيــة واالقتصاديــة، ونظــرًا لعــدم وجــود مؤشــر عــام للتضخــم صــادر مــن جهــات رســمية يف 
الدولــة ونتيجــة اختــاف ســعر صــرف العمــات األجنبيــة بيــن ســعر الســوق والبنــك املركــزي اليمنــي والــذي 
يتــم ىلع أساســه تقييــم املعامــات بالعمــات األجنبيــة، فــإن الشــركة تــرى أنــه ال يترتــب عليهــا الدخــول 
ضمــن نطــاق التضخــم املرتفــع وفقــا ملتطلبــات معيــار املحاســبة الدولــي رقــم )2٩( خــال عــام 2٠2١م والــذي 
ــوم  ــذا وتق ــر. ه ــرة التقري ــة فت ــة نهاي ــاس الجاري ــدة القي ــة بوح ــات النقدي ــج والتوقع ــل النتائ ــب تعدي يتطل
الشــركة بإســتمرار بدراســة تقديــم معلومــات تعكــس آثــار تغييــر أســعار الصــرف يف الســوق ىلع املقاييــس 
املســتخدمة يف تحديــد نتائــج أعمالهــا ومركزهــا املالــي عنــد إعــداد املوازنــات املاليــة املســتقبلية وتعتبــر 

هــذه املعلومــات مكملــة للبيانــات األساســية وليســت جــزء منهــا.

القيمة العادلة  3.3٧

تمثــل القيمــة العادلــة املبلــغ الــذي يمكــن بــه اســتبدال موجــودات أو ســداد مطلوبــات، وذلــك بيــن أطــراف 
مطلعيــن ولديهــم الرغبــة يف إجــراء هــذه املعامــات ضمــن نطــاق األعمــال العاديــة. قــد تنشــأ اختافــات 
ــات  ــم ىلع أساســها إعــداد البيان ــة والتــي ت ــة املدرجــة ىلع اســاس التكلفــة التاريخي ــن القيمــة الدفتري بي

ــة. ــرات القيمــة العادل املاليــة وتقدي

التزامات رأسمالية  .38

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

املوقف الضريبي  .39

الجــدول التالــي يبيــن خاصــة املوقــف الضريبــي الخــاص بالشــركة لألعــوام الســابقة وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن 
اإليضاحــات املذكــورة أدنــاه:

املوقف الضريبينوع الضريبةالسنة/ السنوات

أغسطس 2٠٠٦م – 
١4 مايو 2٠١2م

ضريبة الدخل

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 3٧,٠٦2,٥٥٧ ألف ريال يمني.

تسلمت الشركة إخطار بالربط النهائي لضرائب الدخل نموذج رقم 2٠٠٧م – 2٠١١ م
)٥( من اإلدارة العامة للضرائب ىلع كبار املكلفين.

فيما يخص 2٠١2م بعد اإلعفاء تم الوصول إلى تسوية نهائية مع 2٠١2م
لجنة التسوية باإلدارة الضريبية وتسلمت الشركة إخطار بالربط 

النهائي لضرائب الدخل نموذج رقم )٥( من االدارة العامة للضرائب 
ىلع كبار املكلفين، واملتبقي ربط إضايف بمبلغ 3١٦,٧٦٦ ألف 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.

تسلمت الشركة إخطار بالربط النهائي لضرائب الدخل نموذج رقم 2٠١3م – 2٠١٥م
)٥( من االدارة العامة للضرائب ىلع كبار املكلفين.

تم تقديم اإلقرار يف املواعيد القانونية ولم تتلقى الشركة أي 2٠١٦م – 2٠2٠م
اخطارات ربط إضافية.

2٠١٠م – 2٠١3م

ضريبة املبيعات

تلقت الشركة إخطارات تعديل الضريبة العامة ىلع املبيعات 
لألعوام 2٠١٠م – 2٠١3م بمبلغ 2,2٦3,٧٥4 ألف ريال يمني وتم 

االعتراض عليه أمام لجنة التسوية بمصلحة الضرائب.

تلقت الشركة إخطارات تعديل الضريبة العامة ىلع املبيعات 2٠١4م – 2٠١٥م
لألعوام 2٠١4م – 2٠١٥م بمبلغ ٩٠2,٥٠١ ألف ريال يمني وتم 

االعتراض عليها أمام لجنة التسوية بمصلحة الضرائب.

تلقت الشركة إخطارات تعديل الضريبة العامة ىلع املبيعات 2٠١٦م – 2٠١٧م
لعامي 2٠١٦م  و 2٠١٧م بمبلغ ٩٦,١٩٠ ألف ريال يمني وتم االعتراض 

عليها أمام لجنة التسوية بمصلحة الضرائب.

تم تقديم اإلقرارات الضريبية يف املوعد القانوني ولم تتلقى 2٠١٨م – 2٠2١م
الشركة أي إخطارات ربط إضافية.

الشكوك يف اإلعتراضات الضريبية  ١.39

ضريبة الدخل   ١.١.39

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

متشــابهة لتحديــد مبلــغ املخصــص، وذلــك وفقــا ملعيــار املحاســبة الدولــي رقــم )3٧( املخصصــات واملطلوبات 
واملوجــودات املحتملــة ووفقــا ملعيــار املحاســبة الدولــي رقــم )١2( ضرائــب الدخــل.

ضريبة املبيعات  2.١.39

تعتقــد إدارة الشــركة بــأن نتائــج االعتراضــات ىلع الضريبــة العامــة للمبيعــات ســتكون لصالحهــا وأن لديهــا 	 
ــؤدي  ــع أن ت ــر املتوق ــن غي ــط وم ــواردة يف الرب ــور ال ــا ىلع األم ــاء يف اعتراضه ــا ج ــة مل ــررات كافي مب

النتيجــة النهائيــة لاعتــراض إلــى أي التــزام جوهــري.

ــم 	  ــة ل ــات املالي ــدار البيان ــخ إص ــى تاري ــهرية وحت ــرارات ش ــات بإق ــة املبيع ــداد ضريب ــركة بس ــوم الش تق
ــاه. ــر أع ــا ذك ــدا م ــا ع ــة فيم ــرات الاحق ــة للفت ــط إضافي ــارات رب ــركة أي إخط ــى الش تتلق

املوقف الزكوي  .40

ــزكاة الواجبــة حتــى العــام 2٠١٧م وفقــا ملحاضــر تحاســب موقعــة مــع الجهــة 	  قامــت الشــركة بســداد ال
ــة. ذات العاق

تــم تقديــم اإلقــرارات الزكويــة يف مواعيدهــا القانونيــة لعامــي 2٠١٨م و2٠١٩م وتم ســداد الزكاة املســتحقة 	 
مــن واقــع اإلقــرارات املقدمة.

ــي 2٠١٨ و2٠١٩م، 	  ــا لعام ــة منه ــرارات املقدم ــص اإلق ــات تخ ــن فروق ــة تتضم ــوط زكوي ــركة رب ــت الش تلق
وقــد توصلــت الشــركة إلــى مخالصــات نهائيــة مــع الهيئــة العامــة للــزكاة عــن تلــك الســنوات نتــج عنهــا 
االعتــراف بفروقــات زكويــة بمبلــغ وقــدره 2,٥٧٥,23٥ ألــف ريــال يمنــي حيــث قامــت الشــركة بســداد مبلــغ 

الفروقــات بالكامــل.

تــم تقديــم اإلقــرار الزكــوي يف موعــده القانونــي لعــام 2٠2٠م وتــم ســداد الــزكاة املســتحقة والحصــول 	 
ىلع مخالصــة نهائيــة وفقــا لإلقــرار املقــدم. 

املوقف القضائي   .4١

ــاط  ــار النش ــأ يف إط ــات تنش ــة ومطالب ــة مختلف ــراءات قانوني ــا يف إج ــر طرف ــت آلخ ــن وق ــركة م ــون الش تك
االعتيــادي ألعمالهــا. ال تعتقــد إدارة الشــركة أن ينتــج عــن هــذه اإلجــراءات القانونيــة واملطالبــات ســواء كانــت 
بصــورة فرديــة أو مجتمعــة، أي أثــر ســلبي جوهــري ىلع وضعهــا املالــي أو نتائــج عملياتهــا التشــغيلية وتــرى 

إدارة الشــركة بــأن األحــكام ســوف تكــون لصالــح الشــركة وعليــه لــم يتــم تســجيل أي مخصــص حيالهــا.

األحداث الجارية يف الجمهورية اليمنية  .42

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

لضمــان االســتمرارية.

أحداث هامة  .43

ــم بمــا فيهــا الجمهوريــة اليمنيــة  ــا )كوفيــد١٩-( حــول العال ــع العــام 2٠2٠م تفشــي فيــروس كورون يف مطل
ــه ال يوجــد حتــى  ــرى إدارة الشــركة بأن ــال وت ــة واألعم ــات لألنشــطة االقتصادي ــى حــدوث اضطراب ــا أدى إل مم
اآلن أي أثــر جوهــري أو تقديــر كمــي لألثــار املحتملــة ىلع البيانــات املاليــة الحاليــة أو املســتقبلية يف هــذه 
ــاب  ــد أصح ــع وتزوي ــة الوض ــتمرون يف مراقب ــة سيس ــن الحوكم ــؤولين ع ــإن اإلدارة واملس ــه ف ــة. وعلي املرحل
املصالــح بالتطــورات وفقــا ملــا تتطلبــه األنظمــة واللوائــح يف حــال حــدوث أي تغيــرات جوهريــة يف الظــروف 

الحاليــة أو إقــرار أي تعديــات يف البيانــات املاليــة للشــركة للفتــرات الاحقــة.

األحداث الالحقة  .44

يف ٥ ينايــر 2٠22م تــم تدشــين خدمــة الـــ 4G يف أمانــة العاصمــة كمرحلــة أولــى تلتهــا تشــغيل الخدمــة 	 
يف محافظتــي إب والحديــدة ىلع أن يتــم توســيع الخدمــة ىلع مراحــل مزمنــة لتغطيــة كافــة محافظات 

الجمهوريــة اليمنيــة ومــن ثــم إحــال شــبكة CDMA بشــكل كامــل.

خــال الفتــرة مــن ينايــر حتــى أبريــل 2٠22م تعرضــت بعــض أصــول الشــركة املوزعــة يف مواقــع نطــاق 	 
ــذه  ــل ه ــد وتتمث ــة يف البل ــة القائم ــروف األمني ــداث والظ ــبب األح ــك بس ــر وذل ــركة للتدمي ــة الش خدم
األصــول يف محطــات وأبــراج ومســتلزماتها لعــدد )١2( موقــع وتبلــغ تكلفــة تلــك األصــول الظاهــرة ضمــن 
البيانــات املاليــة بمبلــغ وقــدره ٥٧4,2٨٨ ألــف ريــال يمنــي وبصــايف قيمــة دفتريــة بإجمالــي مبلــغ وقــدره 

١٧٠,١١٧ ألــف ريــال يمنــي.

أقــر مجلــس اإلدارة يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 4 أبريــل 2٠22م مقترحــا لعرضــه ىلع الجمعيــة العامــة 	 
ــن  ــاح )3٥% م ــع أرب ــل 2٠22م لتوزي ــد يف 2٠ أبري ــوف يعق ــذي س ــا ال ــركة يف اجتماعه ــاهمي الش ملس
القيمــة األســمية للســهم الواحــد( بإجمالــي مبلــغ وقــدره )١٥,١4١,٧٠٠( ألــف ريــال يمنــي للســنة املنتهيــة 

ــمبر 2٠2١م. يف 3١ ديس

إعتماد البيانات املالية   .45

إعتمــد مجلــس اإلدارة يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 4 أبريــل 2٠22م هــذه البيانــات املاليــة وقــرر عرضهــا ىلع 
الجمعيــة العامــة العاديــة ملســاهمي الشــركة يف اجتماعهــا املقــرر عقــده بتاريــخ 2٠ أبريــل 2٠22م للمصادقــة 

. عليها

أرقام املقارنة   .46

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