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الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2007م
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بيان الدخل للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2007م
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية  كما في 31 ديسمبر 2007م
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اإليضاحات حول البيانات المالية
 31 ديسمبر 2007م

1- التاأ�شي�س والن�شاط
مت تد�سني خدمة مين م�بايل للهاتف النقال كن�ساط تابع للم�ؤ�س�سة العامة لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية يف 22 �سبتمرب 2004م من قبل امل�ؤ�س�سة العامة 
قان�ن  عامة مب�جب  م�ساهمة مينية  �سركة  اإىل  النقال  للهاتف  اإجراءات حت�يل مين م�بايل  بداأت  2006م  ي�لي�   20 ويف  والال�سلكية،  ال�سلكية  لالت�ساالت 

ال�سركات التجارية رقم )22( ل�سنة 1997م وتعديالته، وقراري جمل�س ال�زراء رقم )97( و)287( ل�سنة 2006م.
يف 10 فرباير 2007م مت اإ�سهار مين م�بايل ك�سركة م�ساهمة عامة مب�جب قرار وزير ال�سناعة والتجارة رقم )50( ل�سنة 2007م والذي مب�جبه مت منح 

ترخي�س بتاأ�سي�س �سركة مين م�بايل للهاتف النقال )�سركة م�ساهمة مينية عامة(.  

قدمت امل�ؤ�س�سة العامة لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية جميع امل�ج�دات املك�نة لراأ�س مال ال�سركة كما يف 31 ي�لي� 2006م، وا�سرتى امل�ؤ�س�س�ن ن�سبة 17.10% 
من راأ�س املال مب�جب عق�د بيع من قبل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية للم�ؤ�س�سني. وقد اتفق امل�ؤ�س�س�ن مع امل�ؤ�س�سة العامة لالت�ساالت ال�سلكية 
2006م بني امل�ؤ�س�سني  31 دي�سمرب  2006م اإىل  1 اأغ�سط�س  والال�سلكية يف حم�سر اجتماع اللجنة التاأ�سي�سية على ت�زيع نتائج فائ�س الن�ساط للفرتة من 

بالن�سب التالية: 

والال�سلكية؛  ال�سلكية  لالت�ساالت  العامة  للم�ؤ�س�سة   %85 •
منهم. كل  م�ساهمة  بح�سب  ت�زع  امل�ؤ�س�سني،  لبقية   %15 •

واعتباراً من 1 يناير 2007م اأ�سبحت ن�سب امل�ساهمني يف ال�سركة على النح� االآتي:
والال�سلكية؛ ال�سلكية  لالت�ساالت  العامة  للم�ؤ�س�سة   %59.37 •

امل�ؤ�س�سني؛  لبقية   %17.09 •
وامل�ظفني. وال�سركات  للم�اطنني   %23.54 •

اإن الن�ساط االأ�سا�سي لل�سركة ه� امتالك حمطات و�سبكات ات�ساالت وتقدمي خدمات الهاتف النقال داخل اجلمه�رية اليمنية.  تقع االإدارة العامة لل�سركة يف �سارع 
التلفزي�ن �س. ب. رقم )737(، �سنعاء، اجلمه�رية اليمنية.

�سادق جمل�س االإدارة يف جل�ستهم املنعقدة بتاريخ 11 اأغ�سط�س 2008م على هذه البيانات املالية وتقرر عر�سها على اجلمعية العم�مية للم�ساهمني املقرر عقدها 
بتاريخ 28 اأغ�سط�س 2008م للم�سادقة عليها. 

الهامة املحا�سبية  ال�سيا�سات    2
املالية البيانات  اإعداد  اأ�سا�س    1  .2

اأعدت هذه البيانات املالية على اأ�سا�س التكلفة التاريخية با�ستثناء امل�ج�دات املالية واملطل�بات املالية املحتفظ بها بالقيمة العادلة عرب الربح اأو اخل�سارة والتي مت 
قيا�سها بالقيمة العادلة.  تعر�س البيانات املالية بالريال اليمني وتظهر كل القيم مقربة الأقرب األف ريال ميني اإال اإذا اأ�سري اإىل خالف ذلك. 

بيان االلتزام
تعد البيانات املالية على اأ�سا�س اال�ستمرارية طبقاً ملعايري التقارير املالية الدولية ال�سادرة واملقرة من جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ال�سارية املفع�ل كما يف 31 
دي�سمرب 2007م وتف�سريات جلنة تف�سري معايري التقارير املالية الدولية التابعة للمجل�س ال�سارية املفع�ل كما يف 31 دي�سمرب 2007م، ومتطلبات الق�انني 

والل�ائح املحلية احلالية املطبقة. 
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)تتمة( الهامة  املحا�شبية  ال�شيا�شات   -  2
)تتمة( املالية  البيانات  اإعداد  1اأ�شا�س   .2

بيان االلتزام )تتمة(

اأ( املعايري والتف�سريات ال�سادرة وال�سارية املفع�ل للفرتات ال�سن�ية املبتدئة يف اأو بعد 1 مار�س 2006م:
اأ�سبحت التف�سريات املدرجة اأدناه ملزمة للفرتات ال�سن�ية املبتدئة يف اأو بعد 1 مار�س 2006م.  مل ينتج عن تطبيق تلك التف�سريات اأي تغيريات 

ج�هرية على ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة اأو اإف�ساحاتها:
املفع�ل          ال�ساري   ،)29( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  مب�جب  العر�س  اإعادة  اأ�سل�ب  تطبيق   :)7( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معايري  جلنة  • تف�سري 

2006م؛ مار�س  ابتداًء من 1 
ماي�   1 من  ابتداًء  املفع�ل  ال�ساري   )2( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار  نطاق   :)8( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معايري  جلنة  تف�سري   •

2006م؛
2006م. ي�ني�   1 من  ابتداًء  املفع�ل  ال�ساري  ال�سمنية،  امل�ستقات  تف�سري  اإعادة   :)9( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معايري  جلنة  • تف�سري 

ن�فمرب   1 من  ابتداًء  املفع�ل  ال�ساري  القيمة،  وانخفا�س  املرحلية  املالية  التقارير  اإعداد   :)10( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معايري  جلنة  • تف�سري 
2006م.

ال�ساري  اخلزينة،  واأ�سهم  املجم�عة  معامالت   :)2( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار   :)11( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معايري  جلنة  تف�سري   •
املفع�ل ابتداًء من 1 مار�س 2007م. 

2008م. يناير   1 من  ابتداًء  املفع�ل  ال�ساري  اخلدمات،  تقدمي  امتياز  ترتيبات   :)12( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معايري  جلنة  • تف�سري 
واحلد  امل�ظفني،  منافع  النا�سئة من  امل�ج�دات  رقم )19(- حدود  الدويل  املحا�سبة  رقم )14(: معيار  الدولية  املالية  التقارير  • تف�سري جلنة معايري 

االأدنى ملتطلبات التم�يل وتفاعلهما، ال�ساري املفع�ل ابتداًء من 1 يناير 2008م.

ب( املعايري والتف�سريات ال�سادرة لكن غري �سارية املفع�ل، بعد:
2008م ولي�ست �سارية  30 ي�ني�  الدولية قبل  املحا�سبة  التي �سدرت عن جمل�س معايري  التالية  املعايري والتف�سريات  لتجنب االلتبا�س، فاإن 

املفع�ل، بعد، مل ي�سبق تطبيقها من قبل:  
2009م. يناير   1 من  ابتداًء  املفع�ل  ال�ساري  الت�سغيلية،  القطاعات   :)8( رقم  الدولية  املالية  التقارير  • معيار 

2009م. يناير   1 من  ابتداًء  املفع�ل  ال�ساري  2007م(،  يف  )املعدل  املالية  البيانات  عر�س   ،)1( رقم  الدويل  املحا�سبة  • معيار 
2009م. يناير   1 من  ابتداًء  املفع�ل  ال�ساري  2007م(،  �سنة  يف  )املعدل  االقرتا�س  تكاليف   :)23( رقم  الدويل  املحا�سبة  • معيار 

2008م. ي�لي�   1 من  ابتداًء  املفع�ل  ال�ساري  العمالء،  والء  برامج   :)13( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معايري  جلنة  • تف�سري 
التي �ستطبق  التقرير  املالية م��سع  املبالغ واالإف�ساحات خالل الفرتة  اأثر ج�هري على  التف�سريات  املعايري/  اأن ينتج عن تطبيق هذه  ال�سركة  ال تت�قع 

فيها.

االأعمال اندماج   2  .2
مت هيكلة ملكية ال�سركة يف �سنة 2006م.  ت�سمنت هيكلة ملكية ال�سركة اإعادة تقييم جميع امل�ج�دات واملطل�بات بتاريخ حمدد لل��س�ل اإىل تكلفة ال�سركة. 
مت �سداد قيمة التكلفة اإىل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية عن طريق اأ�سهم حق�ق امللكية يف ال�سركة.  يدخل هذا التح�يل جلميع امل�ج�دات 
واإ�سدار االأ�سهم �سمن تعريف اندماج االأعمال وفق معيار التقارير املالية الدولية رقم )3(. ا�ستخدمت طريقة ال�سراء املحا�سبية جلميع اأعمال ال�سركة كما 

ه� معرف يف معيار التقارير املالية الدولية رقم )3(: اندماج االأعمال.
ونتيجة لتطبيق طريقة ال�سراء املحا�سبية، فقد مت االعرتاف املبدئي بال�سهرة كاأ�سل ميثل، يف تاريخ االمتالك، فائ�س القيمة العادلة ملبلغ ال�سراء م�سافاً 

اإليه التكلفة املبا�سرة لالمتالك على �سايف القيم العادلة للم�ج�دات واملطل�بات املحددة واملحتملة لل�سركة التابعة.
ويف احلاالت التي يتم فيها تقدير القيمة العادلة على اأ�سا�س م�ؤقت، فاإنه يتم اإكمال عملية التقييم خالل 12 �سهراَ من تاريخ االمتالك مع اإجراء تعديالت 
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على قيمة ال�سهرة لتعك�س اأية تغيريات قد حت�سل الحقاً. 
وبعد االعرتاف االأويل، تك�ن القيمة الدفرتية لل�سهرة هي �سعر التكلفة ناق�سة خ�سائر انخفا�س القيمة املرتاكمة.  يتم فح�س ال�سهرة ملعرفة انخفا�س 
القيمة �سن�ياً اأو لفرتات اأقل اإذا كانت االأحداث اأو التغريات يف الظروف ت�سري اإىل احتمال وج�د انخفا�س يف القيمة. تقوم ال�شركة يف تاريخ اإعداد 

كل ميزانية عمومية، بفح�ض ما اإذا كا نت هناك موؤ�شرات النخفا�ض قيمة ال�شهرة. 

الهامة املحا�شبية  التقديرات   3  .2
يتطلب اإعداد البيانات املالية من االإدارة القيام بعمل تعديالت وتقديرات وافرتا�سات ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات ومبالغ امل�ج�دات واملطل�بات املالية املعلنة 
يف تاريخ البيانات املالية ومبالغ االإيرادات وامل�سروفات املعلنة خالل الفرتة املالية م��سع التقرير.  ت�ستند التقديرات واالفرتا�سات امل�ساحبة على خربة 
ال�سركة ال�سابقة وع�امل اأخرى متعددة تعتقد ال�سركة اأنها معق�لة يف ظل الظروف ال�سائدة والتي ت�سكل نتائجها اأ�سا�س االأحكام التي ي�سدرها ب�ساأن قيم 

امل�ج�دات واملطل�بات التي قد ال تك�ن ظاهرة من م�سادر اأخرى، لذلك قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�سات ب�سكل دوري ويعرتف بالتعديالت على التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل التقدير اإذا كان التعديل 

ي�ؤثر فقط على تلك الفرتة اأو يف فرتة التعديل والفرتات امل�ستقبلية اإذا كان التعديل ي�ؤثر على كل من الفرتات احلالية وامل�ستقبلية. 

تقديرات االإدارة
كما يف تاريخ امليزانية العم�مية اأجرت االإدارة، ب�سكل رئي�سي، القرارات الرئي�سية والتقديرات واالفرتا�سات التالية التي لها تاأثري هام على املبالغ املعرتف 

بها يف البيانات املالية:
اأ( خم�س�س الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها 

يرتبط حتديد اإمكانية حت�سيل املدي�نيات من العمالء من عدمه مبعرفة ما اإذا كان ي�جد دليل م��س�عي لعدم اإمكانية التح�سيل.  يتم �سطب الدي�ن 
الرديئة بعد حتديدها كل على حدة. باالإ�سافة اإىل ذلك، يجرى تقييم اإجمايل للمدينني التجاريني لفح�س انخفا�س القيمة والذي يتطلب اتخاذ قرار 

مهم. 
ب( فح�س انخفا�س قيمة امل�ج�دات

يتطلب حتليل انخفا�س قيمة ال�سهرة وامل�ج�دات امللم��سة االأخرى تقدير القيمة يف ا�ستخدام االأ�سل.  يتطلب تقدير القيمة يف ا�ستخدام االأ�سل اأن تق�م 
ال�سركة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية من االأ�سل وعليه اتخاذ قرار مهم.
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)تتمة( الهامة  املحا�شبية  ال�شيا�شات   -  2
الهامة املحا�شبية  ال�شيا�شات  ملخ�س   4  .2

طبقت االإدارة ال�سيا�سات املحا�سبية التالية، والتي تلتزم مبعايري التقارير املالية الدولية، على اأ�سا�س ثابت، يف معاجلة البن�د التي تعترب مادية فيما يتعلق 
بالبيانات املالية لل�سركة:

العقارات واالآالت واملعدات
تعر�س العقارات واالآالت واملعدات يف البيانات املالية ب�سعر التكلفة ناق�سًة مبلغ اال�ستهالك املرتاكم واأية خ�سائر النخفا�س القيمة. ت�ستمل التكلفة على ثمن 
ال�سراء وامل�سروفات ذات العالقة.  ويف احلاالت التي تزيد فيها القيمة الدفرتية عن القيمة املمكن ا�سرتدادها يتم خف�س قيمة تلك امل�ج�دات اإىل القيمة 
املمكن ا�سرتدادها.  يتم ر�سملة امل�سروفات املتكبدة ال�ستبدال مك�ن الأحد بن�د العقارات واالآالت واملعدات والذي ي�جد له ح�ساب منفرد، مبا فيها امل�ساريف 
الكبرية لعمليات الفح�س وال�سيانة.   ويتم ر�سملة امل�ساريف الالحقة، فقط، عندما تزيد من املنافع االقت�سادية امل�ستقبلية امل�ج�دة يف بند العقارات واالآالت 

واملعدات وميكن قيا�سها بدقة معق�لة.  يتم االعرتاف بجميع امل�سروفات االأخرى يف بيان الدخل كم�سروف عند تكبده.

اال�شتهالك 
يتم احت�ساب اال�ستهالك لكافة العقارات واالآالت واملعدات مبعدالت حتت�سب ل�سطب �سعر التكلفة ناق�سًة القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة بناء على االأ�سعار 
ال�سائدة يف تاريخ االمتالك لكل اأ�سل على مدى عمره االإنتاجي با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.  ال يتم خ�سم التدفقات النقدية املت�قعة م�ستقباًل اإىل 

قيمها احلالية يف حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لبن�د العقارات واالآالت واملعدات.
اإن االأعمار االإنتاجية املقدرة للم�ج�دات الحت�ساب اال�ستهالك هي كما يلي:

�سنة  50-11 للمحطات   • املباين 
�سنة  11-10 واالأجهزة   • املعدات 

�سن�ات  5 • ال�سيارات   
�سن�ات  10-5 املكتبية  واملعدات  • االأثاث 

�سن�ات  4 االإعالنية   • الل�حات 

انخفا�س قيمة ال�شهرة
كما مت بيانه يف البند 2. 2 فيما �سبق، يتم قيا�س ال�سهرة مبدئياً ب�سعر التكلفة.  بعد االعرتاف املبدئي، يتم قيا�س ال�سهرة املكت�سبة يف اندماج االأعمال ب�سعر 

التكلفة ناق�سًة اأي خ�سائر انخفا�س يف القيمة مرتاكمة.  ال يتم اإطفاء ال�سهرة.
ب�سرف النظر اإن كانت هناك م�ؤ�سرات النخفا�س القيمة، فاإنه يتم فح�س ال�سهرة النخفا�س القيمة، على االأقل �سن�ياً. ال يتم عك�س انخفا�س قيمة ال�سهرة، 

يف اأي ظرف.

املخزون
يدرج املخزون يف امليزانية العم�مية ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة املت�قع حتقيقها، اأيهما اأقل. متثل التكلفة ثمن ال�سراء زائداً امل�ساريف املتكبدة حتى و�س�ل 
الب�ساعة اإىل م�قعها احلايل. يتم قيا�س التكلفة على اأ�سا�س املت��سط الرتجيحي. ميثل �سايف القيمة املمكن حتققها �سعر البيع املقدر ناق�ساً اأي م�سروفات بيع.    
يجنب خم�س�س لقاء امل�اد املتقادمة والبطيئة احلركة ا�ستناداَ اإىل ا�ستخداماتها امل�ستقبلية املت�قعة و�سايف القيمة املمكن حتققها. اإن �سايف القيمة املت�قع 

حتقيقها هي �سعر البيع املقدر يف ال�سياق االعتيادي للن�ساط ناق�ساً اأي م�ساريف مت�قع تكبدها الإمتام عملية البيع اأو ا�ستبعادها بالتخل�س منها.
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 املوجودات املالية
اأ( االعرتاف االأويل والقيا�ض:

تعرتف ال�شركة باملوجودات املالية يف ميزانيتها العمومية عندما، وفقط عندما، ت�شبح ال�شركة طرفَا يف اأحكام تعاقدية للأداة املالية. يتم يف االعرتاف 
االأويل، االعرتاف بجميع املوجودات املالية، بالقيمة العادلة والتي متثل يف العادة �شعر املعاملة.

ب( القيا�ض اللحق:
يعتمد القيا�س الالحق للم�ج�دات املالية على الطريقة التي اتبعت معها يف االعرتاف االأويل.  ي�سف معيار املحا�سبة الدويل رقم 

)39( الت�سنيفات املختلفة للم�ج�دات املالية يف واحدة من الفئات االأربعة التالية:

اأ�شا�شي  وجه  على  ت�شرتى  عندما  الفئة  هذه  �شمن  املوجودات  ت�شنف  واخل�شائر(:  )االأرباح  الدخل  بيان  عرب  العادلة  بالقيمة  املالية  • املوجودات 
العادلة  القيمة  التغريات يف  تدرج جميع  مالية.   م�شتقات  اأنها  اأو  املتاجرة  لغر�ض  اأنها موجودات  اأي  القريب  املدى  ال�شراء على  اإعادة  اأو  البيع  لغر�ض 

للموجودات املقيمة بالقيمة العادلة عرب ح�شاب االأرباح واخل�شائر يف بيان الدخل عند تكبدها.
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007م مل يكن لدى ال�شركة اأية موجودات مالية م�شنفة يف هذه الفئة.

ن�شط.   �شوق  يف  اأ�شعار  لها  توجد  وال  للتحديد  قابلة  اأو  ثابتة  �شداد  بفرتات  مالية  موجودات  م�شتقات  واملدينون  القرو�ض  لي�شت  واملدينون:  • القرو�ض 
لذلك ال ميكن اأن ت�شنف حتت هذه الفئة املوجودات التي ترغب ال�شركة يف بيعها يف احلال اأو يف القريب العاجل.  تقيم هذه املوجودات ب�شعر التكلفة 
ناق�شة اأي انخفا�ض لقاء انخفا�ض القيمة اأو عدم التح�شيل. تدرج هذه املوجودات يف البيانات املالية ب�شعر التكلفة ناق�شة اأية نق�ض اأو ا�شمحلل يف 

القيمة اأو يف عدم حت�شيلها. يتم االعرتاف مببلغ اخل�شارة يف بيان الدخل.
ناق�شًا  للفاتورة  االأ�شلي  باملبلغ  التجاريون  املدينون  يظهر  الفئة.   هذه  �شمن  االأخرى  املدينة  واالأر�شدة  التجاريون  املدينون  ي�شنف  عامة،  وب�شورة 
املخ�ش�شات املجنبة لقاء اأي مبالغ غري حم�شلة. يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�شيلها عندما ال يكون حت�شيلها حمتمًل ويتم �شطب الديون الرديئة 

عند التاأكد من عدم حت�شيلها. 

تاريخ  اأو  ل�شدادها  للتحديد  قابلة  اأو  ثابتة  بتواريخ  مالية  غري  م�شتقات  املوجودات  هذه  اال�شتحقاق:  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  املالية  املوجودات   •
ا�شتحقاق حمدد ولدى املن�شاأة نية وقدرة قوية على االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق.

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007م، مل يكن لدى ال�شركة اأية موجودات مالية م�شنفة يف هذه الفئة.

مل  اأنها  اأو  بها  االأويل  االعرتاف  عند  للبيع  متوفرة  اأنها  على  ت�شنف  مالية  غري  م�شتقات  املوجودات  هذه  تعترب  للبيع:  املتوفرة  املالية  • املوجودات 
العادلة  القيمة  بالتغريات يف  االعرتاف  ويتم  العادلة  بقيمتها  املالية  البيانات  املوجودات يف  تدرج هذه  ال�شابقة.   الثلثة  الفئات  اأي من  ت�شنف �شمن 
اأو خ�شائر جممعة �شبق  اأرباح  اأية  اإدراج  اأو تنخف�ض قيمها، وحينئذ يتم  للموجودات املالية املتوفرة للبيع مبا�شرة �شمن حقوق امللكية اإىل اأن يتم بيعها 

االعرتاف بها �شمن حقوق امللكية، يف بيان الدخل.
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007م، مل يكن لدى ال�شركة اأية موجودات مالية م�شنفة يف هذه الفئة.

النقدية و�شبه النقدية
تت�شمن النقدية و�شبه النقدية االأر�شدة  البنكية والنقدية.
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املطلوبات املالية 
اأ( االعرتاف االأويل والقيا�س

تعرتف ال�سركة باملطل�بات املالية يف امليزانية العم�مية عندما، وفقط عندما، ت�سبح ال�سركة طرفاً يف اأحكام تعاقدية لالأداة املالية.  يتم يف االعرتاف االأويل، 
االعرتاف بجميع املطل�بات املالية، بالقيمة العادلة والتي يف العادة متثل �سعر املعاملة.

ب( القيا�س الالحق
يعتمد القيا�س الالحق للمطل�بات املالية على الطريقة التي اتبعت يف االعرتاف االأويل.  ي�سف معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( الت�سنيفات املختلفة 

للمطل�بات املالية يف واحدة من الفئتني التاليتني:

اأ�سا�سي لغر�س  ت�سرتى على وجه  الفئة عندما  املطل�بات �سمن هذه  )االأرباح واخل�سائر(:  ت�سنف  الدخل  بيان  العادلة عرب  بالقيمة  املالية  • املطل�بات 
اأنها م�ستقات مالية.  ترحل جميع التغريات يف القيمة العادلة للمطل�بات  اأو  اأنها مطل�بات لغر�س املتاجرة  اأو اإعادة ال�سراء على املدى القريب اأي  البيع 

املقيمة بالقيمة العادلة عرب ح�ساب االأرباح واخل�سائر، يف بيان الدخل عند اإجراء املعاملة.
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م، مل يكن لدى ال�سركة اأية مطل�بات مالية مت االحتفاظ بها لغر�س املتاجرة اأو مت ت�سنيفها بقيمتها العادلة عرب 

بيان الدخل.

التكلفة  اأ�سا�س  على  املطل�بات  هذه  تدرج  الفئة.  هذه  �سمن  ال�سابقة  الفئة  �سن  ت�سنف  مل  التي  املطل�بات  جميع  ت�سنف  االأخرى:  املالية  • املطل�بات 
املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

الفئة الأن  امل�سنفة �سمن هذه  البن�د  اإعادة قيا�س  الفئة.  ال يتم  الدائنة االأخرى �سمن هذه  التجاري�ن واالأر�سدة  الدائن�ن  وب�س�رة عامة، يتم ت�سنيف 
االلتزام يك�ن عادة معروفاَ بدرجة عالية من اليقني ويك�ن �سداد املبالغ يف فرتات ق�سرية االأجل.  يتم االعرتاف بالدائنني التجاريني مقابل املبالغ التي 
يجب اأن تدفع يف امل�ستقبل لقاء الب�ساعة واخلدمات امل�ستلمة، اأكانت رفعت فيها ف�اتري من م�رد الب�ساعة اأو مقدم اخلدمة.  يتم �سداد املبالغ امل�ستحقة 

للدائنني خالل 30 اإىل 60 ي�ماًَ من تاريخ امل�سادقة على الدفع.

االعرتاف باالإيرادات
يتم االعرتاف باالإيرادات على النح� التايل:

اخلدمة.  تنفيذ  مبجرد  وال�سادرة  ال�اردة  اخلدمات  عن  الناجمة  • االإيرادات 
للعميل.  البيع  فات�رة  حترير  عند  النقال  الهاتف  اأجهزة  مبيعات  • اإيرادات 

اخلط.  تفعيل  عند  اخلط�ط  مبيعات  • اإيرادات 
العميل.   اإىل  البيع  فات�رة  حترير  عند  االت�سال  بطاقات  مبيعات  • اإيرادات 

يتم احت�ساب مبيعات بطاقات التعبئة غري امل�ستخدمة كاإيرادات م�ؤجلة. 
املعامالت مع االأطراف ذوي العالقة

تق�م ال�سركة يف معامالتها االعتيادية بالتعامل مع اأطراف اأخرى تقع �سمن ت�سنيف االأطراف ذوي العالقة وفقاً الأحكام معيار املحا�سبة الدويل رقم )24(.  
يعترب الطرف ذو عالقة عندما يك�ن له القدرة على التحكم اأو ممار�سة تاأثري مهم وج�هري على عملية اتخاذ القرارات املالية والت�سغيلية لل�سركة.  
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عقود العقارات امل�شتاأجرة
ت�سنف عق�د العقارات امل�ستاأجرة على اأنها عق�د ت�سغيل.  يتم اعتبار االإيجارات امل�ستحقة الدفع مب�جب عق�د ت�سغيل غري ملزمة على اأنها م�ساريف وحتمل 

على امل�سروفات يف بيان الدخل وفقاَ لطريقة الق�سط الثابت على مدى الفرتة الزمنية للعقد.
التاأمينات االجتماعية

تق�م ال�سركة با�ستقطاع مبالغ التاأمينات االجتماعية من م�ظفيها وفقاً الأحكام قان�ن التاأمينات االجتماعية رقم )25( ل�سنة 1991م. تدرج م�ساهمة ال�سركة 
ال�سن�ية امل�ستحقة الدفع لقاء التاأمينات االجتماعية يف بيان الدخل.

الزكاة 
تق�م ال�سركة بدفع الزكاة املحت�سبة وفقاً لقان�ن الزكاة رقم )2( ل�سنة 1999م اإىل االإدارة العامة لل�اجبات الزك�ية.

�شريبة االأرباح التجارية وال�شناعية
ال�سركة معفاة من دفع �سرائب االأرباح مب�جب �سهادة االإعفاء ال�سريبي ال�سن�ية رقم )833( ال�سادرة من الهيئة العامة لال�ستثمار بتاريخ 5 �سبتمرب 2007م، 

وي�سري هذا االإعفاء للفرتة من 15 ماي� 2006م اإىل 14 ماي� 2007م. مت جتديد االإعفاء اإىل 14 ماي� 2008م.
توزيعات االأرباح املقرتحة

يتم االعرتاف باالأرباح املقرتح ت�زيعها على م�ساهمي ال�سركة كمطل�بات وحت�سم من حق�ق امللكية عندما يتم امل�سادقة عليها من قبل امل�ساهمني.  ُيعالج مق�س�م 
االأرباح لل�سنة الذي متت امل�افقة عليه بعد تاريخ امليزانية العم�مية كاأنه من االأحداث التي ح�سلت بعد تاريخ امليزانية العم�مية.

العمالت االأجنبية
يعترب الريال اليمني العملة امل�ستخدمة يف ال�سركة ويف رفع التقارير نظراً الأن كافة االإيرادات تنتج عن معامالت بالريال اليمني.  يجري قيد املعامالت التي تتم 
بالعمالت االأجنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة.  حت�ل امل�ج�دات واملطل�بات النقدية امل�سجلة بالعمالت االأجنبية اإىل الريال اليمني ب�سعر ال�سرف 

ال�سائد يف تاريخ امليزانية العم�مية.  تدرج جميع الفروقات الناجتة يف بيان الدخل.
انخفا�س قيمة املوجودات

تق�م ال�سركة يف تاريخ كل ميزانية عم�مية بتقييم ما اإذا كان هناك م�ؤ�سر على احتمال انخفا�س قيمة اأ�سل ما، با�ستثناء ال�سهرة. يف حالة وج�د اأي م�ؤ�سر يف هذا 
اخل�س��س اأو يف حالة وج�ب الفح�س ال�سن�ي النخفا�س قيمة االأ�سل تق�م ال�سركة بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل.

اإن املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل ه� االأعلى الأي من القيمة العادلة لالأ�سل ناق�سة تكلفة البيع اأو القيمة العادلة ل�حدة ت�ليد النقد ناق�سة تكلفة البيع وقيمته 
امل�ستخدمة واملحددة لالأ�سل فردياً اإال اإذا كان االأ�سل ال ي�لد تدفقات نقدية داخلة م�ستقلة اإىل حد كبري عن تلك للم�ج�دات االأخرى اأو م�ج�دات ال�سركة.

عندما يتجاوز املبلغ املرحل لالأ�سل مبلغه القابل لال�سرتداد يعترب االأ�سل منخف�س القيمة ويتم خف�سه اإىل مبلغه القابل لال�سرتداد. يعرتف بخ�سائر انخفا�س 
القيمة لالأن�سطة امل�ستمرة، يف بيان الدخل مت�سقة مع وظيفة االأ�سل املنخف�س القيمة.

يتم اإجراء تقييم يف تاريخ كل بيانات مالية فيما اإذا كانت هناك اأي م�ؤ�سر على عدم وج�د اأو نق�سان خ�سائر انخفا�س قيمة �سبق االعرتاف بها. واإذا وجدت هذه 
الداللة يتم تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل.
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انخفا�س قيمة املوجودات )تتمة(
يتم عك�س خ�سارة انخفا�س القيمة املعرتف بها �سابقاً فقط اإذا كان هناك تغري يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد املبلغ القابل لال�سرتداد الأ�سل منذ االعرتاف 
باآخر خ�سارة يف انخفا�س القيمة. يف هذه احلالة يتم زيادة املبلغ املرحل لالأ�سل اإىل مبلغه القابل لال�سرتداد،  وال ميكن اأن تتجاوز هذه الزيادة املبلغ املرحل 
الذي مت حتديده، بعد اال�ستهالك، ل� اأنه مل يتم االعرتاف بخ�سارة انخفا�س القيمة لالأ�سل يف ال�سن�ات ال�سابقة. يتم االعرتاف بهذا العك�س يف بيان الدخل 
اإال اإذا رحل االأ�سل مببلغ اإعادة تقييم، ويف هذه احلالة يجب معاملة العك�س على اأنه زيادة يف اإعادة التقييم. بعد هذا العك�س يتم تعديل تكلفة اال�ستهالك يف 

الفرتات امل�ستقبلية لتخ�سي�س القيمة املرحلة املعدلة لالأ�سل ناق�سة قيمته املتبقية على اأ�سا�س منتظم على مدى عمره االإنتاجي املتبقي.
املخ�ش�شات  

يتم االعرتاف باملخ�س�سات عندما يك�ن لدى ال�سركة التزام قان�ين اأو اإن�سائي ناجت عن حدث �سابق، وتك�ن تكلفة ت�س�ية االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها 
ب�اقعية. 

املالية االأدوات   -  3
االأخرى.   املدينة  واالأر�سدة  التجاري�ن  واملدين�ن  العالقة  االأطراف ذوي  امل�ستحقة من  واملبالغ  البن�ك  االأر�سدة لدى  لل�سركة يف  املالية  امل�ج�دات  تتمثل 
اإن املعايري املحا�سبية ذات  وتتمثل املطل�بات املالية لل�سركة يف الدائن�ن التجاري�ن واالأر�سدة الدائنة االأخرى واملبالغ امل�ستحقة لالأطراف ذوي العالقة. 

ال�سلة بامل�ج�دات املالية واملطل�بات املالية م��سحة يف االإي�ساح رقم )2. 4(.
يلخ�س اجلدول التايل القيمة الدفرتية للم�ج�دات واملطل�بات املالية امل�سجلة كما يف تاريخ امليزانية العم�مية ح�سب ت�سنيف معيار املحا�سبة الدويل 

رقم )39(:

القيمة العادلة 
اإن القيم العادلة لالأدوات املالية لل�سركة ال تختلف ج�هرياً عن قيمتها الدفرتية كما يف تاريخ امليزانية العم�مية.
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)تتمة( املالية  االأدوات    -  3
خماطر االئتمان

الت�سهيالت  تعترب  االأجهزة وغريها.   مبيعات  اأو  املقدمة  الناجتة عن اخلدمات  عليهم  امل�ستحقات  ل�سداد  على مقدرة  اإىل عمالء  ال�سركة خدماتها  تقدم 
االئتمانية املمن�حة للعمالء وااللتزامات االأخرى املطل�بة من االآخرين اأدوات مالية معر�سة ملخاطر االئتمان. ت�ستمل خماطر االئتمان على عدم مقدرة 
االأفراد  العمالء  تعترب مبيعات جتزئة على قاعدة عري�سة من  ال�سركة  تعامالت  اأغلب  اأن  ا�ستحقاقها. ومبا  بالتزاماتهم عند  ال�فاء  االأطراف على  تلك 
قابلة  املدينة مبالغ  االأطراف  امل�ستحقة من جميع  املبالغ  اأن  االإدارة  تعترب  بالتزاماتهم.  بال�فاء  العمالء  لعدم مقدرة  العادي  ت�اجه اخلطر  ال�سركة  فاإن 

للتح�سيل.
اإن خماطر االئتمان بالن�سبة ل�سبه النقدية مق�س�رة على االأر�سدة املحتفظ بها لدى البنك املركزي اليمني والبن�ك املحلية االأخرى.

خماطر ال�شيولة
اإن خماطر ال�سي�لة هي خماطر عدم قدرة ال�سركة على ال�فاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها يف الظروف الطبيعية.  وللحد من هذه املخاطر تق�م اإدارة 

ال�سركة باإدارة امل�ج�دات اآخذة بعني االعتبار ال�سي�لة املطل�بة، ومراقبة التدفقات املالية وال�سي�لة امل�ستقبلية ب�سكل ي�مي وتنظم م�سادر مت�يل متن�عة.
خماطر اأ�شعار ال�شرف

اأ�سعار ال�سرف يف تغري �سعر ال�سرف والذي ي�ؤثر على املدف�عات واملقب��سات بالعمالت االأجنبية وكذلك تقييم امل�ج�دات وااللتزامات ذات  يتمثل خطر 
الطبيعة النقدية بالعمالت االأجنبية.  ال ت�جد خماطر �سرف العملة الأن م�ج�دات ومطل�بات ال�سركة وغالبية تعامالتها بالريال اليمني.

املرتاكم اال�شتهالك  بعد  واملعدات،  واالآالت  العقارات   -  4

متثل املباين للمحطات غرف م�سنعة واأبراج �سغرية مبنية على اأ�سطح مباين امل�اطنني وغرف بناء واأعمال مدنية اأخرى جزء منها مبني على اأرا�سي ممل�كة 
للم�ؤ�س�سة العامة لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية واجلزء االآخر على اأرا�سي ممل�كة لل�سركة خالل فرتة ا�ستئجارها وذلك وفقاً لقرار جمل�س االإدارة يف 

اجتماعه ال�سابع املنعقد بتاريخ 7 ي�ني� 2008م.  مل ت�سجل ال�سيارات با�سم ال�سركة، كما يف تاريخ امليزانية العم�مية واإمنا مت ت�سجيلها يف 2008م.
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)تتمة( املرتاكم  اال�شتهالك  بعد  واملعدات،  واالآالت  العقارات   -  4
اإن اإجمايل امل�ج�دات امل�ستلمة من امل�ؤ�س�سة العامة لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية هي مب�جب تقرير التقييم النهائي بتاريخ 31 ي�لي� 2006م املعد من 
قبل ديل�يت ت��س )ال�سرق االأو�سط( و�سريكه. ال تزال اأعمال الدور والت�سليم لتلك االأ�س�ل بني امل�ؤ�س�سة العامة لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية وال�سركة 

م�ستمرة حتى تاريخ امليزانية العم�مية.
اإن مبلغ اال�ستهالك لل�سنة/ للفرتة م�زع كالتايل:

ال�شهرة  -  5

مت فح�س انخفا�س القيمة يف 31 دي�سمرب 2007م وال ت�جد م�ؤ�سرات الأي انخفا�س يف قيمة ال�سهرة نظراً ل�سالمة م�قع ال�سركة يف �س�ق االت�ساالت 
و�سحة مركزها املايل.

التنفيذ قيد  امل�شاريع   -  6
متثل امل�ساريع قيد التنفيذ تكلفة االأعمال حتت االإن�ساء لالإ�سافات على االآالت واملعدات، وال تدرج �سمن العقارات واالآالت واملعدات اإال بعد �سدور �سهادة 

�سالحيتها للعمل.

املخ�ش�شات بعد  املخزون،   -  7
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)تتمة( املخ�ش�شات  بعد  املخزون،   -  7
املخزون اأ�شعار  هبوط  خم�ش�س  اأ   -  7

االأخرى املدينة  واالأر�شدة  التجاريون  املدينون   -  8

اإن القيمة الدفرتية للمبالغ املبينة اأعاله ت�شاوي تقريبَا، ب�شورة معقولة، القيمة العادلة لها كما يف تاريخ امليزانية العمومية.
 8 - اأ خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها

اإن �شروط التعاقد مع جميع املدينني ت�شتدعي اأن ت�شدد املبالغ امل�شتحقة منهم خالل فرتة 30 يومَا اإىل 60 يومَا من تاريخ الفاتورة. 
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العالقة ذوي  االأطراف  مع  املعامالت   -  9
تق�م ال�سركة يف معامالتها االعتيادية بالتعامل مع اأطراف اأخرى تقع �سمن ت�سنيف االأطراف ذوي العالقة وفقاً الأحكام معيار املحا�سبة الدويل رقم )24(.  

يعترب الطرف ذو عالقة عندما يك�ن له القدرة على التحكم اأو ممار�سة تاأثري مهم وج�هري على عملية اتخاذ القرارات املالية والت�سغيلية لل�سركة.  
يتم اعتماد �سروط هذه املعامالت من قبل اإدارة ال�سركة، وتعتقد االإدارة اأن ال�سروط لهذه املعامالت ال تختلف ج�هرياً عن تلك التي ميكن اأن حت�سل عليها من 

اأطراف اأخرى.
 اإن املعامالت مع االأطراف ذوي العالقة املدرجة يف البيانات املالية هي كما يلي:
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والنقدية البنكية  االأر�شدة   -  10

11- راأ�س املال

الراأ�شمايل االإحتياط   -  12
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القانوين االإحتياطي   -  13

االحتياطي  اإىل  ال�سنة  اأرباح  من   10% حت�يل  يتم  لل�سركة  االأ�سا�سي  والنظام  وتعديالته  1997م  ل�سنة   )22( رقم  التجارية  ال�سركات  قان�ن  الأحكام  وفقاً 
القان�ين  االحتياطي  ت�زيع  املدف�ع، كما يج�ز  املال  راأ�س  %50 من  القان�ين  االحتياطي  يبلغ  ال�سن�ي عندما  التح�يل  لل�سركة وقف هذا  القان�ين.  ويج�ز 

وفقاً لالأحكام ال�اردة يف قان�ن ال�سركات التجارية.

االأخرى الدائنة  واالأر�شدة  التجاريون  الدائنون   -  14

ميثل ر�سيد الدائن�ن التجاري�ن اخلارجي�ن تكلفة م�سرتيات املعدات واالأجهزة.
اإن املبلغ املف�سح عنه اأعاله يقارب، ب�س�رة معق�لة، القيمة العادلة كما يف تاريخ امليزانية العم�مية.

املوؤجلة االإيرادات   -  15
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املقرتحة االأرباح  توزيعات   -  16

املوجودات �شايف  يف  ال�شهم  ح�شة   -  17

التجاري الن�شاط  اإيرادات   -  18
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املبيعات  -  19

املبيعات تكلفة   -  20

الت�شغيل م�شاريف   -  21
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واالإدارية العمومية  امل�شاريف   -  22

االأخرى االإيرادات   -  23
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الزكــــــاة  -  24

وال�شناعية التجارية  االأرباح  �شريبة  خم�ش�س   -  25

لل�شهم االأ�شا�شي  الربح   -  26

الراأ�شمالية االإلتزامات   -  27

العمومية امليزانية  لتاريخ  الالحقة  االأحداث   -  28

مقارنة  اأرقام   -  29
اأعيد تبويب بع�س اأرقام الفرتة ال�شابقة لتتما�شى مع العر�س لل�شنة احلالية.
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