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 -1الت�أ�سي�س والن�شاط

مت تد�شني خدمة مين موبايل للهاتف النقال كن�شاط تابع للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية يف � 22سبتمرب 2004م من قبل امل�ؤ�س�سة العامة
لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،ويف  20يوليو 2006م بد�أت �إجراءات حتويل مين موبايل للهاتف النقال �إىل �شركة م�ساهمة مينية عامة مبوجب قانون
ال�شركات التجارية رقم ( )22ل�سنة 1997م وتعديالته ،وقراري جمل�س الوزراء رقم ( )97و( )287ل�سنة 2006م.
يف  10فرباير 2007م مت �إ�شهار مين موبايل ك�شركة م�ساهمة عامة مبوجب قرار وزير ال�صناعة والتجارة رقم ( )50ل�سنة 2007م والذي مبوجبه مت منح
ترخي�ص بت�أ�سي�س �شركة مين موبايل للهاتف النقال (�شركة م�ساهمة مينية عامة).
قدمت امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية جميع املوجودات املكونة لر�أ�س مال ال�شركة كما يف  31يوليو 2006م ،وا�شرتى امل�ؤ�س�سون ن�سبة 17.10%
من ر�أ�س املال مبوجب عقود بيع من قبل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية للم�ؤ�س�سني .وقد اتفق امل�ؤ�س�سون مع امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية يف حم�ضر اجتماع اللجنة الت�أ�سي�سية على توزيع نتائج فائ�ض الن�شاط للفرتة من � 1أغ�سط�س 2006م �إىل  31دي�سمرب 2006م بني امل�ؤ�س�سني
بالن�سب التالية:
•  %85للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية؛
•  %15لبقية امل�ؤ�س�سني ،توزع بح�سب م�ساهمة كل منهم.
واعتباراً من  1يناير 2007م �أ�صبحت ن�سب امل�ساهمني يف ال�شركة على النحو الآتي:
•  %59.37للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية؛
•  %17.09لبقية امل�ؤ�س�سني؛
•  %23.54للمواطنني وال�شركات واملوظفني.
�إن الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة هو امتالك حمطات و�شبكات ات�صاالت وتقدمي خدمات الهاتف النقال داخل اجلمهورية اليمنية .تقع الإدارة العامة لل�شركة يف �شارع
التلفزيون �ص .ب .رقم (� ،)737صنعاء ،اجلمهورية اليمنية.
�صادق جمل�س الإدارة يف جل�ستهم املنعقدة بتاريخ � 11أغ�سط�س 2008م على هذه البيانات املالية وتقرر عر�ضها على اجلمعية العمومية للم�ساهمني املقرر عقدها
بتاريخ � 28أغ�سط�س 2008م للم�صادقة عليها.
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
2
�	 1 .2أ�سا�س �إعداد البيانات املالية
�أعدت هذه البيانات املالية على �أ�سا�س التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية املحتفظ بها بالقيمة العادلة عرب الربح �أو اخل�سارة والتي مت
قيا�سها بالقيمة العادلة .تعر�ض البيانات املالية بالريال اليمني وتظهر كل القيم مقربة لأقرب �ألف ريال ميني �إال �إذا �أ�شري �إىل خالف ذلك.

بيان االلتزام

تعد البيانات املالية على �أ�سا�س اال�ستمرارية طبقاً ملعايري التقارير املالية الدولية ال�صادرة واملقرة من جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ال�سارية املفعول كما يف 31
دي�سمرب 2007م وتف�سريات جلنة تف�سري معايري التقارير املالية الدولية التابعة للمجل�س ال�سارية املفعول كما يف  31دي�سمرب 2007م ،ومتطلبات القوانني
واللوائح املحلية احلالية املطبقة.
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 - 2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

�1 .2أ�سا�س �إعداد البيانات املالية (تتمة)
بيان االلتزام (تتمة)

�أ) املعايري والتف�سريات ال�صادرة وال�سارية املفعول للفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1مار�س 2006م:
�أ�صبحت التف�سريات املدرجة �أدناه ملزمة للفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1مار�س 2006م .مل ينتج عن تطبيق تلك التف�سريات �أي تغيريات
جوهرية على ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة �أو �إف�صاحاتها:

• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم ( :)7تطبيق �أ�سلوب �إعادة العر�ض مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم ( ،)29ال�ساري املفعول
ابتدا ًء من  1مار�س 2006م؛
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم ( :)8نطاق معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )2ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1مايو
2006م؛
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم (� :)9إعادة تف�سري امل�شتقات ال�ضمنية ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يونيو 2006م.
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم (� :)10إعداد التقارير املالية املرحلية وانخفا�ض القيمة ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1نوفمرب
2006م.
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم ( :)11معيار التقارير املالية الدولية رقم ( :)2معامالت املجموعة و�أ�سهم اخلزينة ،ال�ساري
املفعول ابتدا ًء من  1مار�س 2007م.
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم ( :)12ترتيبات امتياز تقدمي اخلدمات ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2008م.
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم ( :)14معيار املحا�سبة الدويل رقم ( -)19حدود املوجودات النا�شئة من منافع املوظفني ،واحلد
الأدنى ملتطلبات التمويل وتفاعلهما ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2008م.

ب) املعايري والتف�سريات ال�صادرة لكن غري �سارية املفعول ،بعد:
لتجنب االلتبا�س ،ف�إن املعايري والتف�سريات التالية التي �صدرت عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية قبل  30يونيو 2008م ولي�ست �سارية
املفعول ،بعد ،مل ي�سبق تطبيقها من قبل:

• معيار التقارير املالية الدولية رقم ( :)8القطاعات الت�شغيلية ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2009م.
• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( ،)1عر�ض البيانات املالية (املعدل يف 2007م) ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2009م.
• معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)23تكاليف االقرتا�ض (املعدل يف �سنة 2007م) ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يناير 2009م.
• تف�سري جلنة معايري التقارير املالية الدولية رقم ( :)13برامج والء العمالء ،ال�ساري املفعول ابتدا ًء من  1يوليو 2008م.
ال تتوقع ال�شركة �أن ينتج عن تطبيق هذه املعايري /التف�سريات �أثر جوهري على املبالغ والإف�صاحات خالل الفرتة املالية مو�ضع التقرير التي �ستطبق
فيها.

 2 .2اندماج الأعمال

مت هيكلة ملكية ال�شركة يف �سنة 2006م .ت�ضمنت هيكلة ملكية ال�شركة �إعادة تقييم جميع املوجودات واملطلوبات بتاريخ حمدد للو�صول �إىل تكلفة ال�شركة.
مت �سداد قيمة التكلفة �إىل امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية عن طريق �أ�سهم حقوق امللكية يف ال�شركة .يدخل هذا التحويل جلميع املوجودات
و�إ�صدار الأ�سهم �ضمن تعريف اندماج الأعمال وفق معيار التقارير املالية الدولية رقم ( .)3ا�ستخدمت طريقة ال�شراء املحا�سبية جلميع �أعمال ال�شركة كما
هو معرف يف معيار التقارير املالية الدولية رقم ( :)3اندماج الأعمال.
ونتيجة لتطبيق طريقة ال�شراء املحا�سبية ،فقد مت االعرتاف املبدئي بال�شهرة ك�أ�صل ميثل ،يف تاريخ االمتالك ،فائ�ض القيمة العادلة ملبلغ ال�شراء م�ضافاً
�إليه التكلفة املبا�شرة لالمتالك على �صايف القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة واملحتملة لل�شركة التابعة.
ويف احلاالت التي يتم فيها تقدير القيمة العادلة على �أ�سا�س م�ؤقت ،ف�إنه يتم �إكمال عملية التقييم خالل � 12شهراَ من تاريخ االمتالك مع �إجراء تعديالت
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على قيمة ال�شهرة لتعك�س �أية تغيريات قد حت�صل الحقاً.
وبعد االعرتاف الأويل ،تكون القيمة الدفرتية لل�شهرة هي �سعر التكلفة ناق�صة خ�سائر انخفا�ض القيمة املرتاكمة .يتم فح�ص ال�شهرة ملعرفة انخفا�ض
القيمة �سنوياً �أو لفرتات �أقل �إذا كانت الأحداث �أو التغريات يف الظروف ت�شري �إىل احتمال وجود انخفا�ض يف القيمة .تقوم ال�شركة يف تاريخ �إعداد

كل ميزانية عمومية ،بفح�ص ما �إذا كا نت هناك م�ؤ�شرات النخفا�ض قيمة ال�شهرة.
 3 .2التقديرات املحا�سبية الهامة

يتطلب �إعداد البيانات املالية من الإدارة القيام بعمل تعديالت وتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات ومبالغ املوجودات واملطلوبات املالية املعلنة
يف تاريخ البيانات املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صروفات املعلنة خالل الفرتة املالية مو�ضع التقرير .ت�ستند التقديرات واالفرتا�ضات امل�صاحبة على خربة
ال�شركة ال�سابقة وعوامل �أخرى متعددة تعتقد ال�شركة �أنها معقولة يف ظل الظروف ال�سائدة والتي ت�شكل نتائجها �أ�سا�س الأحكام التي ي�صدرها ب�ش�أن قيم
املوجودات واملطلوبات التي قد ال تكون ظاهرة من م�صادر �أخرى ،لذلك قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ب�شكل دوري ويعرتف بالتعديالت على التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل التقدير �إذا كان التعديل
ي�ؤثر فقط على تلك الفرتة �أو يف فرتة التعديل والفرتات امل�ستقبلية �إذا كان التعديل ي�ؤثر على كل من الفرتات احلالية وامل�ستقبلية.

تقديرات الإدارة

كما يف تاريخ امليزانية العمومية �أجرت الإدارة ،ب�شكل رئي�سي ،القرارات الرئي�سية والتقديرات واالفرتا�ضات التالية التي لها ت�أثري هام على املبالغ املعرتف
بها يف البيانات املالية:
�أ) خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
يرتبط حتديد �إمكانية حت�صيل املديونيات من العمالء من عدمه مبعرفة ما �إذا كان يوجد دليل مو�ضوعي لعدم �إمكانية التح�صيل .يتم �شطب الديون
الرديئة بعد حتديدها كل على حدة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجرى تقييم �إجمايل للمدينني التجاريني لفح�ص انخفا�ض القيمة والذي يتطلب اتخاذ قرار
مهم.
ب) فح�ص انخفا�ض قيمة املوجودات
يتطلب حتليل انخفا�ض قيمة ال�شهرة واملوجودات امللمو�سة الأخرى تقدير القيمة يف ا�ستخدام الأ�صل .يتطلب تقدير القيمة يف ا�ستخدام الأ�صل �أن تقوم
ال�شركة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية من الأ�صل وعليه اتخاذ قرار مهم.
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 4 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

طبقت الإدارة ال�سيا�سات املحا�سبية التالية ،والتي تلتزم مبعايري التقارير املالية الدولية ،على �أ�سا�س ثابت ،يف معاجلة البنود التي تعترب مادية فيما يتعلق
بالبيانات املالية لل�شركة:

العقارات والآالت واملعدات

تعر�ض العقارات والآالت واملعدات يف البيانات املالية ب�سعر التكلفة ناق�ص ًة مبلغ اال�ستهالك املرتاكم و�أية خ�سائر النخفا�ض القيمة .ت�شتمل التكلفة على ثمن
ال�شراء وامل�صروفات ذات العالقة .ويف احلاالت التي تزيد فيها القيمة الدفرتية عن القيمة املمكن ا�سرتدادها يتم خف�ض قيمة تلك املوجودات �إىل القيمة
املمكن ا�سرتدادها .يتم ر�سملة امل�صروفات املتكبدة ال�ستبدال مكون لأحد بنود العقارات والآالت واملعدات والذي يوجد له ح�ساب منفرد ،مبا فيها امل�صاريف
الكبرية لعمليات الفح�ص وال�صيانة .ويتم ر�سملة امل�صاريف الالحقة ،فقط ،عندما تزيد من املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية املوجودة يف بند العقارات والآالت
واملعدات وميكن قيا�سها بدقة معقولة .يتم االعرتاف بجميع امل�صروفات الأخرى يف بيان الدخل كم�صروف عند تكبده.

اال�ستهالك

يتم احت�ساب اال�ستهالك لكافة العقارات والآالت واملعدات مبعدالت حتت�سب ل�شطب �سعر التكلفة ناق�ص ًة القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة بناء على الأ�سعار
ال�سائدة يف تاريخ االمتالك لكل �أ�صل على مدى عمره الإنتاجي با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت .ال يتم خ�صم التدفقات النقدية املتوقعة م�ستقب ً
ال �إىل
قيمها احلالية يف حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لبنود العقارات والآالت واملعدات.
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات الحت�ساب اال�ستهالك هي كما يلي:
� 50-11سنة
		
• املباين للمحطات
� 11-10سنة
		
• املعدات والأجهزة
� 5سنوات
			
• ال�سيارات
• الأثاث واملعدات املكتبية � 10-5سنوات
� 4سنوات
		
• اللوحات الإعالنية

انخفا�ض قيمة ال�شهرة

كما مت بيانه يف البند  2 .2فيما �سبق ،يتم قيا�س ال�شهرة مبدئياً ب�سعر التكلفة .بعد االعرتاف املبدئي ،يتم قيا�س ال�شهرة املكت�سبة يف اندماج الأعمال ب�سعر
التكلفة ناق�ص ًة �أي خ�سائر انخفا�ض يف القيمة مرتاكمة .ال يتم �إطفاء ال�شهرة.
ب�صرف النظر �إن كانت هناك م�ؤ�شرات النخفا�ض القيمة ،ف�إنه يتم فح�ص ال�شهرة النخفا�ض القيمة ،على الأقل �سنوياً .ال يتم عك�س انخفا�ض قيمة ال�شهرة،
يف �أي ظرف.

املخزون

يدرج املخزون يف امليزانية العمومية ب�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة املتوقع حتقيقها� ،أيهما �أقل .متثل التكلفة ثمن ال�شراء زائداً امل�صاريف املتكبدة حتى و�صول
الب�ضاعة �إىل موقعها احلايل .يتم قيا�س التكلفة على �أ�سا�س املتو�سط الرتجيحي .ميثل �صايف القيمة املمكن حتققها �سعر البيع املقدر ناق�صاً �أي م�صروفات بيع.
يجنب خم�ص�ص لقاء املواد املتقادمة والبطيئة احلركة ا�ستناداَ �إىل ا�ستخداماتها امل�ستقبلية املتوقعة و�صايف القيمة املمكن حتققها� .إن �صايف القيمة املتوقع
حتقيقها هي �سعر البيع املقدر يف ال�سياق االعتيادي للن�شاط ناق�صاً �أي م�صاريف متوقع تكبدها لإمتام عملية البيع �أو ا�ستبعادها بالتخل�ص منها.
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 4 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
املوجودات املالية
�أ) االعرتاف الأويل والقيا�س:

تعرتف ال�شركة باملوجودات املالية يف ميزانيتها العمومية عندما ،وفقط عندما ،ت�صبح ال�شركة طرف َا يف �أحكام تعاقدية للأداة املالية .يتم يف االعرتاف
الأويل ،االعرتاف بجميع املوجودات املالية ،بالقيمة العادلة والتي متثل يف العادة �سعر املعاملة.

ب) القيا�س الالحق:
يعتمد القيا�س الالحق للموجودات املالية على الطريقة التي اتبعت معها يف االعرتاف الأويل .ي�صف معيار املحا�سبة الدويل رقم
( )39الت�صنيفات املختلفة للموجودات املالية يف واحدة من الفئات الأربعة التالية:
• املوجودات املالية بالقيمة العادلة عرب بيان الدخل (الأرباح واخل�سائر) :ت�صنف املوجودات �ضمن هذه الفئة عندما ت�شرتى على وجه �أ�سا�سي
لغر�ض البيع �أو �إعادة ال�شراء على املدى القريب �أي �أنها موجودات لغر�ض املتاجرة �أو �أنها م�شتقات مالية .تدرج جميع التغريات يف القيمة العادلة
للموجودات املقيمة بالقيمة العادلة عرب ح�ساب الأرباح واخل�سائر يف بيان الدخل عند تكبدها.
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذه الفئة.
• القرو�ض واملدينون :لي�ست القرو�ض واملدينون م�شتقات موجودات مالية بفرتات �سداد ثابتة �أو قابلة للتحديد وال توجد لها �أ�سعار يف �سوق ن�شط.
لذلك ال ميكن �أن ت�صنف حتت هذه الفئة املوجودات التي ترغب ال�شركة يف بيعها يف احلال �أو يف القريب العاجل .تقيم هذه املوجودات ب�سعر التكلفة
ناق�صة �أي انخفا�ض لقاء انخفا�ض القيمة �أو عدم التح�صيل .تدرج هذه املوجودات يف البيانات املالية ب�سعر التكلفة ناق�صة �أية نق�ص �أو ا�ضمحالل يف
القيمة �أو يف عدم حت�صيلها .يتم االعرتاف مببلغ اخل�سارة يف بيان الدخل.
وب�صورة عامة ،ي�صنف املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى �ضمن هذه الفئة .يظهر املدينون التجاريون باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�ص ًا
املخ�ص�صات املجنبة لقاء �أي مبالغ غري حم�صلة .يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما ال يكون حت�صيلها حمتم ًال ويتم �شطب الديون الرديئة
عند الت�أكد من عدم حت�صيلها.
• املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق :هذه املوجودات م�شتقات غري مالية بتواريخ ثابتة �أو قابلة للتحديد ل�سدادها �أو تاريخ
ا�ستحقاق حمدد ولدى املن�ش�أة نية وقدرة قوية على االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م ،مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذه الفئة.
• املوجودات املالية املتوفرة للبيع :تعترب هذه املوجودات م�شتقات غري مالية ت�صنف على �أنها متوفرة للبيع عند االعرتاف الأويل بها �أو �أنها مل
ت�صنف �ضمن �أي من الفئات الثالثة ال�سابقة .تدرج هذه املوجودات يف البيانات املالية بقيمتها العادلة ويتم االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة
للموجودات املالية املتوفرة للبيع مبا�شرة �ضمن حقوق امللكية �إىل �أن يتم بيعها �أو تنخف�ض قيمها ،وحينئذ يتم �إدراج �أية �أرباح �أو خ�سائر جممعة �سبق
االعرتاف بها �ضمن حقوق امللكية ،يف بيان الدخل.
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م ،مل يكن لدى ال�شركة �أية موجودات مالية م�صنفة يف هذه الفئة.

النقدية و�شبه النقدية

تت�ضمن النقدية و�شبه النقدية الأر�صدة البنكية والنقدية.
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 - 2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

 4 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
املطلوبات املالية

�أ) االعرتاف الأويل والقيا�س
تعرتف ال�شركة باملطلوبات املالية يف امليزانية العمومية عندما ،وفقط عندما ،ت�صبح ال�شركة طرفاً يف �أحكام تعاقدية للأداة املالية .يتم يف االعرتاف الأويل،
االعرتاف بجميع املطلوبات املالية ،بالقيمة العادلة والتي يف العادة متثل �سعر املعاملة.
ب) القيا�س الالحق
يعتمد القيا�س الالحق للمطلوبات املالية على الطريقة التي اتبعت يف االعرتاف الأويل .ي�صف معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39الت�صنيفات املختلفة
للمطلوبات املالية يف واحدة من الفئتني التاليتني:
• املطلوبات املالية بالقيمة العادلة عرب بيان الدخل (الأرباح واخل�سائر) :ت�صنف املطلوبات �ضمن هذه الفئة عندما ت�شرتى على وجه �أ�سا�سي لغر�ض
البيع �أو �إعادة ال�شراء على املدى القريب �أي �أنها مطلوبات لغر�ض املتاجرة �أو �أنها م�شتقات مالية .ترحل جميع التغريات يف القيمة العادلة للمطلوبات
املقيمة بالقيمة العادلة عرب ح�ساب الأرباح واخل�سائر ،يف بيان الدخل عند �إجراء املعاملة.
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م ،مل يكن لدى ال�شركة �أية مطلوبات مالية مت االحتفاظ بها لغر�ض املتاجرة �أو مت ت�صنيفها بقيمتها العادلة عرب
بيان الدخل.
• املطلوبات املالية الأخرى :ت�صنف جميع املطلوبات التي مل ت�صنف �ضن الفئة ال�سابقة �ضمن هذه الفئة .تدرج هذه املطلوبات على �أ�سا�س التكلفة
املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
وب�صورة عامة ،يتم ت�صنيف الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى �ضمن هذه الفئة .ال يتم �إعادة قيا�س البنود امل�صنفة �ضمن هذه الفئة لأن
االلتزام يكون عادة معروفاَ بدرجة عالية من اليقني ويكون �سداد املبالغ يف فرتات ق�صرية الأجل .يتم االعرتاف بالدائنني التجاريني مقابل املبالغ التي
يجب �أن تدفع يف امل�ستقبل لقاء الب�ضاعة واخلدمات امل�ستلمة� ،أكانت رفعت فيها فواتري من مورد الب�ضاعة �أو مقدم اخلدمة .يتم �سداد املبالغ امل�ستحقة
للدائنني خالل � 30إىل  60يوماًَ من تاريخ امل�صادقة على الدفع.

االعرتاف بالإيرادات
يتم االعرتاف بالإيرادات على النحو التايل:

• الإيرادات الناجمة عن اخلدمات الواردة وال�صادرة مبجرد تنفيذ اخلدمة.
• �إيرادات مبيعات �أجهزة الهاتف النقال عند حترير فاتورة البيع للعميل.
• �إيرادات مبيعات اخلطوط عند تفعيل اخلط.
• �إيرادات مبيعات بطاقات االت�صال عند حترير فاتورة البيع �إىل العميل.

يتم احت�ساب مبيعات بطاقات التعبئة غري امل�ستخدمة ك�إيرادات م�ؤجلة.
املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة
تقوم ال�شركة يف معامالتها االعتيادية بالتعامل مع �أطراف �أخرى تقع �ضمن ت�صنيف الأطراف ذوي العالقة وفقاً لأحكام معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)24
يعترب الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم �أو ممار�سة ت�أثري مهم وجوهري على عملية اتخاذ القرارات املالية والت�شغيلية لل�شركة.
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 4 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
عقود العقارات امل�ست�أجرة

ت�صنف عقود العقارات امل�ست�أجرة على �أنها عقود ت�شغيل .يتم اعتبار الإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود ت�شغيل غري ملزمة على �أنها م�صاريف وحتمل
على امل�صروفات يف بيان الدخل وفقاَ لطريقة الق�سط الثابت على مدى الفرتة الزمنية للعقد.

الت�أمينات االجتماعية

تقوم ال�شركة با�ستقطاع مبالغ الت�أمينات االجتماعية من موظفيها وفقاً لأحكام قانون الت�أمينات االجتماعية رقم ( )25ل�سنة 1991م .تدرج م�ساهمة ال�شركة
ال�سنوية امل�ستحقة الدفع لقاء الت�أمينات االجتماعية يف بيان الدخل.

الزكاة

تقوم ال�شركة بدفع الزكاة املحت�سبة وفقاً لقانون الزكاة رقم ( )2ل�سنة 1999م �إىل الإدارة العامة للواجبات الزكوية.

�ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية

ال�شركة معفاة من دفع �ضرائب الأرباح مبوجب �شهادة الإعفاء ال�ضريبي ال�سنوية رقم ( )833ال�صادرة من الهيئة العامة لال�ستثمار بتاريخ � 5سبتمرب 2007م،
وي�سري هذا الإعفاء للفرتة من  15مايو 2006م �إىل  14مايو 2007م .مت جتديد الإعفاء �إىل  14مايو 2008م.

توزيعات الأرباح املقرتحة

يتم االعرتاف بالأرباح املقرتح توزيعها على م�ساهمي ال�شركة كمطلوبات وحت�سم من حقوق امللكية عندما يتم امل�صادقة عليها من قبل امل�ساهمني .يُعالج مق�سوم
الأرباح لل�سنة الذي متت املوافقة عليه بعد تاريخ امليزانية العمومية ك�أنه من الأحداث التي ح�صلت بعد تاريخ امليزانية العمومية.

العمالت الأجنبية

يعترب الريال اليمني العملة امل�ستخدمة يف ال�شركة ويف رفع التقارير نظراً لأن كافة الإيرادات تنتج عن معامالت بالريال اليمني .يجري قيد املعامالت التي تتم
بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة .حتول املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية �إىل الريال اليمني ب�سعر ال�صرف
ال�سائد يف تاريخ امليزانية العمومية .تدرج جميع الفروقات الناجتة يف بيان الدخل.

انخفا�ض قيمة املوجودات

تقوم ال�شركة يف تاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم ما �إذا كان هناك م�ؤ�شر على احتمال انخفا�ض قيمة �أ�صل ما ،با�ستثناء ال�شهرة .يف حالة وجود �أي م�ؤ�شر يف هذا
اخل�صو�ص �أو يف حالة وجوب الفح�ص ال�سنوي النخفا�ض قيمة الأ�صل تقوم ال�شركة بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل.
�إن املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل هو الأعلى لأي من القيمة العادلة للأ�صل ناق�صة تكلفة البيع �أو القيمة العادلة لوحدة توليد النقد ناق�صة تكلفة البيع وقيمته
امل�ستخدمة واملحددة للأ�صل فردياً �إال �إذا كان الأ�صل ال يولد تدفقات نقدية داخلة م�ستقلة �إىل حد كبري عن تلك للموجودات الأخرى �أو موجودات ال�شركة.
عندما يتجاوز املبلغ املرحل للأ�صل مبلغه القابل لال�سرتداد يعترب الأ�صل منخف�ض القيمة ويتم خف�ضه �إىل مبلغه القابل لال�سرتداد .يعرتف بخ�سائر انخفا�ض
القيمة للأن�شطة امل�ستمرة ،يف بيان الدخل مت�سقة مع وظيفة الأ�صل املنخف�ض القيمة.
يتم �إجراء تقييم يف تاريخ كل بيانات مالية فيما �إذا كانت هناك �أي م�ؤ�شر على عدم وجود �أو نق�صان خ�سائر انخفا�ض قيمة �سبق االعرتاف بها .و�إذا وجدت هذه
الداللة يتم تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل.
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 4 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
انخفا�ض قيمة املوجودات (تتمة)

يتم عك�س خ�سارة انخفا�ض القيمة املعرتف بها �سابقاً فقط �إذا كان هناك تغري يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد املبلغ القابل لال�سرتداد لأ�صل منذ االعرتاف
ب�آخر خ�سارة يف انخفا�ض القيمة .يف هذه احلالة يتم زيادة املبلغ املرحل للأ�صل �إىل مبلغه القابل لال�سرتداد ،وال ميكن �أن تتجاوز هذه الزيادة املبلغ املرحل
الذي مت حتديده ،بعد اال�ستهالك ،لو �أنه مل يتم االعرتاف بخ�سارة انخفا�ض القيمة للأ�صل يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم االعرتاف بهذا العك�س يف بيان الدخل
�إال �إذا رحل الأ�صل مببلغ �إعادة تقييم ،ويف هذه احلالة يجب معاملة العك�س على �أنه زيادة يف �إعادة التقييم .بعد هذا العك�س يتم تعديل تكلفة اال�ستهالك يف
الفرتات امل�ستقبلية لتخ�صي�ص القيمة املرحلة املعدلة للأ�صل ناق�صة قيمته املتبقية على �أ�سا�س منتظم على مدى عمره الإنتاجي املتبقي.

املخ�ص�صات

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون لدى ال�شركة التزام قانوين �أو �إن�شائي ناجت عن حدث �سابق ،وتكون تكلفة ت�سوية االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها
بواقعية.

 - 3الأدوات املالية

تتمثل املوجودات املالية لل�شركة يف الأر�صدة لدى البنوك واملبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذوي العالقة واملدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى.
وتتمثل املطلوبات املالية لل�شركة يف الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى واملبالغ امل�ستحقة للأطراف ذوي العالقة� .إن املعايري املحا�سبية ذات
ال�صلة باملوجودات املالية واملطلوبات املالية مو�ضحة يف الإي�ضاح رقم (.)4 .2
يلخ�ص اجلدول التايل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة كما يف تاريخ امليزانية العمومية ح�سب ت�صنيف معيار املحا�سبة الدويل
رقم (:)39

القيمة العادلة

�إن القيم العادلة للأدوات املالية لل�شركة ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفرتية كما يف تاريخ امليزانية العمومية.
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خماطر االئتمان

تقدم ال�شركة خدماتها �إىل عمالء على مقدرة ل�سداد امل�ستحقات عليهم الناجتة عن اخلدمات املقدمة �أو مبيعات الأجهزة وغريها .تعترب الت�سهيالت
االئتمانية املمنوحة للعمالء وااللتزامات الأخرى املطلوبة من الآخرين �أدوات مالية معر�ضة ملخاطر االئتمان .ت�شتمل خماطر االئتمان على عدم مقدرة
تلك الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم عند ا�ستحقاقها .ومبا �أن �أغلب تعامالت ال�شركة تعترب مبيعات جتزئة على قاعدة عري�ضة من العمالء الأفراد
ف�إن ال�شركة تواجه اخلطر العادي لعدم مقدرة العمالء بالوفاء بالتزاماتهم .تعترب الإدارة �أن املبالغ امل�ستحقة من جميع الأطراف املدينة مبالغ قابلة
للتح�صيل.
�إن خماطر االئتمان بالن�سبة ل�شبه النقدية مق�صورة على الأر�صدة املحتفظ بها لدى البنك املركزي اليمني والبنوك املحلية الأخرى.

خماطر ال�سيولة

�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها يف الظروف الطبيعية .وللحد من هذه املخاطر تقوم �إدارة
ال�شركة ب�إدارة املوجودات �آخذة بعني االعتبار ال�سيولة املطلوبة ،ومراقبة التدفقات املالية وال�سيولة امل�ستقبلية ب�شكل يومي وتنظم م�صادر متويل متنوعة.

خماطر �أ�سعار ال�صرف

يتمثل خطر �أ�سعار ال�صرف يف تغري �سعر ال�صرف والذي ي�ؤثر على املدفوعات واملقبو�ضات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم املوجودات وااللتزامات ذات
الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية .ال توجد خماطر �صرف العملة لأن موجودات ومطلوبات ال�شركة وغالبية تعامالتها بالريال اليمني.

 - 4العقارات والآالت واملعدات ،بعد اال�ستهالك املرتاكم

متثل املباين للمحطات غرف م�صنعة و�أبراج �صغرية مبنية على �أ�سطح مباين املواطنني وغرف بناء و�أعمال مدنية �أخرى جزء منها مبني على �أرا�ضي مملوكة
للم�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية واجلزء الآخر على �أرا�ضي مملوكة لل�شركة خالل فرتة ا�ستئجارها وذلك وفقاً لقرار جمل�س الإدارة يف
اجتماعه ال�سابع املنعقد بتاريخ  7يونيو 2008م .مل ت�سجل ال�سيارات با�سم ال�شركة ،كما يف تاريخ امليزانية العمومية و�إمنا مت ت�سجيلها يف 2008م.
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 - 4العقارات والآالت واملعدات ،بعد اال�ستهالك املرتاكم (تتمة)

�إن �إجمايل املوجودات امل�ستلمة من امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية هي مبوجب تقرير التقييم النهائي بتاريخ  31يوليو 2006م املعد من
قبل ديلويت تو�ش (ال�شرق الأو�سط) و�شريكه .ال تزال �أعمال الدور والت�سليم لتلك الأ�صول بني امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وال�شركة
م�ستمرة حتى تاريخ امليزانية العمومية.
�إن مبلغ اال�ستهالك لل�سنة /للفرتة موزع كالتايل:

 - 5ال�شهرة

مت فح�ص انخفا�ض القيمة يف  31دي�سمرب 2007م وال توجد م�ؤ�شرات لأي انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة نظراً ل�سالمة موقع ال�شركة يف �سوق االت�صاالت
و�صحة مركزها املايل.

 - 6امل�شاريع قيد التنفيذ

متثل امل�شاريع قيد التنفيذ تكلفة الأعمال حتت الإن�شاء للإ�ضافات على الآالت واملعدات ،وال تدرج �ضمن العقارات والآالت واملعدات �إال بعد �صدور �شهادة
�صالحيتها للعمل.

 - 7املخزون ،بعد املخ�ص�صات
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 - 7املخزون ،بعد املخ�ص�صات (تتمة)
� - 7أ خم�ص�ص هبوط �أ�سعار املخزون

 - 8املدينون التجاريون والأر�صدة املدينة الأخرى

�إن القيمة الدفرتية للمبالغ املبينة �أعاله ت�ساوي تقريب َا ،ب�صورة معقولة ،القيمة العادلة لها كما يف تاريخ امليزانية العمومية.

� - 8أ خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

�إن �شروط التعاقد مع جميع املدينني ت�ستدعي �أن ت�سدد املبالغ امل�ستحقة منهم خالل فرتة  30يوم َا �إىل  60يوم َا من تاريخ الفاتورة.
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 - 9املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة

تقوم ال�شركة يف معامالتها االعتيادية بالتعامل مع �أطراف �أخرى تقع �ضمن ت�صنيف الأطراف ذوي العالقة وفقاً لأحكام معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)24
يعترب الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم �أو ممار�سة ت�أثري مهم وجوهري على عملية اتخاذ القرارات املالية والت�شغيلية لل�شركة.
يتم اعتماد �شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة ال�شركة ،وتعتقد الإدارة �أن ال�شروط لهذه املعامالت ال تختلف جوهرياً عن تلك التي ميكن �أن حت�صل عليها من
�أطراف �أخرى.

�إن املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة املدرجة يف البيانات املالية هي كما يلي:
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 - 10الأر�صدة البنكية والنقدية

 -11ر�أ�س املال

 - 12الإحتياط الر�أ�سمايل
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 - 13الإحتياطي القانوين

وفقاً لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم ( )22ل�سنة 1997م وتعديالته والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم حتويل  10%من �أرباح ال�سنة �إىل االحتياطي
القانوين .ويجوز لل�شركة وقف هذا التحويل ال�سنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوين  50%من ر�أ�س املال املدفوع ،كما يجوز توزيع االحتياطي القانوين
وفقاً للأحكام الواردة يف قانون ال�شركات التجارية.

 - 14الدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة الأخرى

ميثل ر�صيد الدائنون التجاريون اخلارجيون تكلفة م�شرتيات املعدات والأجهزة.
�إن املبلغ املف�صح عنه �أعاله يقارب ،ب�صورة معقولة ،القيمة العادلة كما يف تاريخ امليزانية العمومية.

 - 15الإيرادات امل�ؤجلة
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 - 16توزيعات الأرباح املقرتحة

 - 17ح�صة ال�سهم يف �صايف املوجودات

� - 18إيرادات الن�شاط التجاري
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 - 19املبيعات

 - 20تكلفة املبيعات

 - 21م�صاريف الت�شغيل
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 - 22امل�صاريف العمومية والإدارية

 - 23الإيرادات الأخرى
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 - 24الزكــــــاة

 - 25خم�ص�ص �ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية

 - 26الربح الأ�سا�سي لل�سهم

 - 27الإلتزامات الر�أ�سمالية

 - 28الأحداث الالحقة لتاريخ امليزانية العمومية
� - 29أرقام مقارنة
�أعيد تبويب بع�ض �أرقام الفرتة ال�سابقة لتتما�شى مع العر�ض لل�سنة احلالية.
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