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  ش.م.ع الفضائية لالتصاالت   الياهشركة 
  الموحدةالبيانات المالية المرحلية الموجزة 

    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل
  
  
  

  صفحة     المحتويات 
  

    i    تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
  ii    مدققي الحسابات المستقلينمراجعة  تقرير  

  ١    الموحدالمرحلي الموجز  بيان األرباح أو الخسائر  
  ٢    الموحدالمرحلي الموجز   الدخل الشاملبيان 

  ٣    الموحدالمرحلي الموجز  بيان المركز المالي 
  ٤    الموحدالمرحلي الموجز  بيان التغيرات في حقوق الملكية 

  ٥    الموحدالمرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية 
  ٦    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  
  

  فهرس اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
    ٦                    معلومات عامة   ١
  ٦                  السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  ٦                    أساس اإلعداد    ١-٢
  ٧                المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة    ٢-٢
  ٨                المعايير الصادرة ولكن لم يتم تفعيلها بعد  ٣-٢
  ٩                  معلومات حول القطاعات  ٣
  ١١                      اإليرادات  ٤
  ١٢                  الممتلكات واآلالت والمعدات  ٥
  ١٢              االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية  ٦
  ١٣                  الذمم المدينة التجارية واألخرى  ٧
  ١٣                  النقد والودائع قصيرة األجل  ٨
  ١٣                  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ٩
  ١٤                      االقتراض  ١٠
  ١٦                    اإليرادات المؤجلة  ١١
  ١٦              االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات الطارئة  ١٢
  ١٦                المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٣
  ١٧                  إفصاحات القيمة العادلة  ١٤
  ١٧                    األرباحتوزيعات   ١٥
  ١٧                    ربحية السهم  ١٦
  ١٧                موسمية ودورية العمليات المرحلية  ١٧

  معلومات تكميلية حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
    ١٨            البيانات األساسية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم)  
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  ش.م.ع الفضائية لالتصاالت  الياهشركة 
  تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  

لشركة الياه لالتصاالت   راجعة م اليسر أعضاء مجلس اإلدارة تقديم تقريرهم مع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 يونيو   ٣٠المنتهية في    فترة الستة أشهرعن  "المجموعة")    ـ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة ب  ش.م.عالفضائية  
٢٠٢٢ .  

  
  ةالرئيسي األنشطة

  

والخدمات المدارة وتوفير    المتكاملة  الفضائية عبر األقمار الصناعيةسعة االتصاالت  تأجير    للمجموعة  األنشطة الرئيسية  تتضمن
  خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة عبر األقمار الصناعية للعمالء. 

  
  الفترةنتائج 

  
  يونيو   ٣٠ألف دوالر أمريكي (   ٢٠٥٫٥٦٧  بمبلغالمجموعة إيرادات    سجلت،  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠المنتهية في    فترة الستة أشهر ل

 يونيو  ٣٠ألف دوالر أمريكي (  ٤٥٫٣٦١بمبلغ    لمساهميهالفترة منسوبة  لألف دوالر أمريكي) وأرباح    ١٩٠٫١٨٣:  ٢٠٢١
 ألف دوالر أمريكي).  ٣٠٫١٠٠: ٢٠٢١

 
  المعامالت من األطراف ذات العالقة

  
اإلفصاح عن يتم  و  .ذات الصلةوبما يتوافق مع القوانين واللوائح    االعتياديةأعمالنا    سيريتم تنفيذ جميع المعامالت كجزء من  
  حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.   ١٣ضمن اإليضاح رقم المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

  
  أعضاء مجلس اإلدارة

  
  مصبح الكعبي

  سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني
  سعادة راشد الغافري

  العلماءبدر 
  مسعود م. شريف محمود 

  مريم عيد خميس المهيريسعادة 
  بينغ شياو 

  جاستون اوردا 
  ستيكل أدريان جورج 

  
  الحسابات ومدقق

  
  كي بي إم جي من قبل    ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠المنتهية في    فترة الستة أشهرلمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة    تتم

  . لوار جلف ليمتد
  
  

  بالنيابة عن مجلس اإلدارة
  
  
  
  
 

  رئيس مجلس اإلدارة
  مصبح الكعبي

  
التاريخ: 
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١

    ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت  الياهشركة 
  الموحدالمرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر 

  

    
    لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  يونيو  ٣٠في       
  لفترة الستة أشهر المنتهية  

  يونيو ٣٠في        

 إيضاحات   

٢٠٢٢  
ألف دوالر  

  أمريكي 

٢٠٢١  
دوالر  ألف 

  أمريكي 

٢٠٢٢  
ألف دوالر  

  أمريكي 

٢٠٢١  
ألف دوالر  

  أمريكي 
  ١٩٠٫١٨٣  ٢٠٥٫٥٦٧  ٩٩٫٩٦٨  ١٠٦٫٨٧٢  ٤  اإليرادات  

  )١٣٫٤١٦(  )٢١٫٧٦٣(  )٨٫٥٠٥( )١١٫٧٠٤(    تكلفة اإليرادات 
  )٤٠٫٧٦٨(  )٤١٫٨١٧(  )٢٠٫٧٧٦( )٢٠٫٧٦٧(    تكاليف الموظفين 

  )٢١٫٢٤٥(  )٢١٫٠٦٠(  )٩٫٩١٥( )١١٫٠٥٢(      ) ١(  خرىاألالمصروفات التشغيلية 
  ١٫١٣٧  ١٫٠٦٨  ٧٠٩  ٥٣٣    خرى األيرادات اإل

  ١١٥٫٨٩١  ١٢١٫٩٩٥  ٦١٫٤٨١  ٦٣٫٨٨٢    ) ٢( األرباح المعدلة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 
  )٧٣٫٤٨٤(  )٧١٫٨٨٨(  )٣٦٫٤٧٣( )٣٥٫٩٩٩(    االستهالك واإلطفاء

  ) ٢٠٩(  ٨٠٠  ) ٢٠٩(  ٨٠٠    ة االستثماري اتللعقارتعديالت القيمة العادلة 
  ٤٢٫١٩٨  ٥٠٫٩٠٧  ٢٤٫٧٩٩  ٢٨٫٦٨٣    األرباح التشغيلية 
  ٢٠٠  ١٫٣٧٠  ٣٥  ٧٩٥    إيرادات التمويل 
  )١٢٫٩٠٤(  )٣٫٥٠٧(  )٩٫٧٦٧(  )٢٫١٩٠(    تكاليف التمويل 

 ) ١٢٫٧٠٤(  ) ٢٫١٣٧(  ) ٩٫٧٣٢(  ) ١٫٣٩٥(    صافي تكاليف التمويل 
  )٢٫٨٤٩(  )٦٫٥٦٦(  )٢٫٥٤٣(  )٣٫٦٦٨(  ٦  االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية الحصة في نتائج 

  ٢٦٫٦٤٥  ٤٢٫٢٠٤  ١٢٫٥٢٤  ٢٣٫٦٢٠    األرباح قبل ضريبة الدخل 
  ) ١٢٠(  ) ٧٢(  ) ٧٢(  ) ٣٨(    مصروفات ضريبة الدخل 

  ٢٦٫٥٢٥  ٤٢٫١٣٢  ١٢٫٤٥٢  ٢٣٫٥٨٢    أرباح الفترة 
  )٣٫٥٧٥(  )٣٫٢٢٩(  )١٫٧٥٠(  )١٫٦٨٧(    الحصص غير المسيطرة خسائر الفترة المنسوبة إلى صافي 

  ٣٠٫١٠٠  ٤٥٫٣٦١  ١٤٫٢٠٢  ٢٥٫٢٦٩    ين أرباح الفترة المنسوبة إلى المساهم

    ربحية السهم 
    

    
  ١٫٢٣  ١٫٨٦  ٠٫٥٨  ١٫٠٤  ١٦  لكل سهم)  سنتاألساسية والمخفضة (

 
  

  الستة أشهر تي الثالثة أشهر وفترل  .لذمم المدينة التجارية وموجودات العقودل  االئتمان المتوقعةالتشغيلية األخرى خسائر    المصروفاتتتضمن   )١(
 . على التوالي  ألف دوالر أمريكي  ٧٣٠و دوالر أمريكي  ألف  ٣٣١  االئتمان المتوقعةخسائر  عكس  صافي    بلغ،  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠في    تينالمنتهي

ألف دوالر    ٢٫٢٢٧و   ألف دوالر أمريكي  ٨٤٧  المبلغ المحمل  ، بلغ صافي٢٠٢١  يونيو  ٣٠في  المنتهيتين    الثالثة أشهر والستة أشهرلفترتي  
  على التوالي.  أمريكي

 
مارات اإليرادات قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة وتعديالت القيمة العادلة للعقار االستثماري وحصة نتائج االستث )٢(

لطريقة حقوق الملكية. راجع اإليضاح رقم   رباح أ  مع  الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء  عدلة قبللمطابقة األرباح المُ   ٣المحتسبة وفقاً 
  من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بشكل عام.  عدلة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاءاألرباح المُ الفترة. ال تعتبر 

  
  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ١٧إلى  ٦تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
 .  iii و  ii تينالحسابات المستقلين مدرج على الصفح مدققيمراجعة إن تقرير 
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٢

    ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت  الياهشركة 
  الموحدالدخل الشامل المرحلي الموجز بيان 

  

    
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

  يونيو  ٣٠في      
  لفترة الستة أشهر المنتهية  

  يونيو  ٣٠في       

  إيضاحات   

٢٠٢٢  
ألف دوالر  

  أمريكي 

٢٠٢١  
ألف دوالر  

  أمريكي 

٢٠٢٢  
  ألف دوالر  

  أمريكي 

٢٠٢١  
ألف دوالر  

  أمريكي 
  ٢٦٫٥٢٥  ٤٢٫١٣٢  ١٢٫٤٥٢  ٢٣٫٥٨٢    أرباح الفترة 

            اإليرادات الشاملة األخرى: 
            البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر:

  الجزء الفعال من التغيرات في القيمة –لتدفق النقدي لتحوط ال
  ) ٤٩(  ٣٠٫٤٩٦  ٢٫٣١٢  ٩٫٨٧٩    العادلة

الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح أو   –لتدفق النقدي لتحوط ال
  ٩٫٧٠٦  ١٫٤٠٢  ٧٫٣٢٦  ٤٦١    الخسائر 

  ٤٫٢٣١  ٦٫٧٦٦  ١٣٫٦٨٥  )١٠٫١٠١(    فروقات تحويل العمالت األجنبية  –العمليات الخارجية 
  ٤٠٫٤١٣  ٨٠٫٧٩٦  ٣٥٫٧٧٥  ٢٣٫٨٢١    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

  )٣٫٥٦٥(  )٣٫٢٠٦(  )١٫٧٤٨(  )١٫٦٩٦(    إجمالي الخسائر الشاملة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة 
  ٤٣٫٩٧٨  ٨٤٫٠٠٢  ٣٧٫٥٢٣  ٢٥٫٥١٧    ين إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى المساهم

  
  

  
  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ١٧إلى  ٦تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  

  
 . iii و  ii تينالحسابات المستقلين مدرج على الصفح مراجعة مدققيإن تقرير  
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٣

    ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت  الياهشركة 
  الموحدالمرحلي الموجز  الماليالمركز بيان 

    
     يونيو  ٣٠

٢٠٢٢  
ديسمبر   ٣١

٢٠٢١  
  ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   إيضاحات   

        الموجودات 
  ١٫١٣١٫٢٩٤  ١٫١٥٢٫٤٩٣  ٥  الممتلكات واآلالت والمعدات

  ٢٠٫٢٣١  ٢٠٫٨٣٦    العقارات االستثمارية 
  ١٥٫٢٨٨  ١٢٫٥٩٨    موجودات حق االستخدام

  ٩٫٨٢٨  ٨٫٤٢٢    الموجودات غير الملموسة 
  ١١٦٫٢٠٣  ١١٦٫١٦١  ٦  االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 

  ١٠٫٣٨٢  ١٠٫٣٨٢  ٧  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٣٫٢١٠  ٢٨٫٠٥٤    األدوات المالية المشتقة 

  -  ٣٠٠    أخرى   استثمارات
  ١٢٩  ١٠٧    موجودات ضريبة الدخل المؤجلة 

  ١٫٣٠٦٫٥٦٥  ١٫٣٤٩٫٣٥٣    إجمالي الموجودات غير المتداولة 
  ٥٫٨٦٣  ٥٫٨٤٥    المخزون 

  ١٤٧٫٦٢٥  ٣٤٧٫٣٦٨  ٧  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ١٫٦٤٤  ٩٫٠٠٥    األدوات المالية المشتقة  
  ١٨٧  ١٨٢    موجودات ضريبة الدخل

  ٤٠٠٫٢٧٤  ٣٧٢٫٩٢٧  ٨  النقد والودائع قصيرة األجل* 
  ٥٥٥٫٥٩٣  ٧٣٥٫٣٢٧    الموجودات المتداولة إجمالي 

  ١٫٨٦٢٫١٥٨  ٢٫٠٨٤٫٦٨٠    إجمالي الموجودات
        المطلوبات 

  ٨٢٫٢٥٣  ١١٣٫٥٦٩  ٩  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ٦٢٫٦٦٩  ١٢٢٫٢٦٩  ١٠  االقتراض

  ١٩٣  -    األدوات المالية المشتقة 
  ٢٦٫٩٨٨  ٣٠٫٩١٣  ١١  اإليرادات المؤجلة 
  ١٦٣  ١١٨    الدخلمطلوبات ضريبة 

  ١٧٢٫٢٦٦  ٢٦٦٫٨٦٩    إجمالي المطلوبات المتداولة 
  ٢٩١٫٠٠٠  ٤٠٣٫٦١٢  ٩  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

  ٤٦٩٫٥٦٨  ٤٥٥٫٦٨٤  ١٠  االقتراض
  ١١٫٢٣٨  ١٢٫١١٥    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

  ٧٧١٫٨٠٦  ٨٧١٫٤١١    إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
  ٩٤٤٫٠٧٢  ١٫١٣٨٫٢٨٠    المطلوبات إجمالي 

  ٩١٨٫٠٨٦  ٩٤٦٫٤٠٠    صافي الموجودات 
        حقوق الملكية 

  ٦٦٤٫٣٣٤  ٦٦٤٫٣٣٤    رأس المال 
  ٥٫٤٢٦  ٣٧٫٣٢٤    احتياطي التحوط 

  ٩٫٥٦٧  ٩٫٥٦٧    النظامياالحتياطي 
  )٢٩٫٦٨٧(  )٢٢٫٩٤٤(    احتياطي تحويل العمالت األجنبية 

  ١٩١٫٧٤٤  ١٨٤٫٦٢٣    األرباح المحتجزة 
  ٨٤١٫٣٨٤  ٨٧٢٫٩٠٤    ين حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهم

  ٧٦٫٧٠٢  ٧٣٫٤٩٦    الحصص غير المسيطرة 
  ٩١٨٫٠٨٦  ٩٤٦٫٤٠٠    إجمالي حقوق الملكية 

  

  دوالر أمريكي).   ألف  ٢٧٧٫٧٣٨:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١دوالر أمريكي (  ألف  ١٣٥٫٧٣٩نقد وما يعادله بمبلغ    على  النقد والودائع قصيرة األجل   يشتمل  *
  

وبشكل عادل، من كافة النواحي المادية،  المدرجة ضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تعرض المالية  إن المعلوماتعلى حد علمنا، 
  .  المبينة فيها ة وللفتركما في  للمجموعةالمركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية 

  

باإلنابة   اعتمادهاوتم    ٢٠٢٢  أغسطس  ٨  مجلس اإلدارة بتاريخ أعضاء  من قبل  المرحلية الموجزة الموحدة  هذه البيانات المالية    التصريح بإصدارتم  
  من قبل:  معنه

  

  
  

  الماليالرئيس التنفيذي     الرئيس التنفيذي     رئيس مجلس اإلدارة
  أندرو فرانسس كول    علي هاشم الهاشمي    مصبح الكعبي 

  
  .٢٠٢١ ديسمبر ٣١في  كماالمقارن  تدقيق المركز المالي مكما ت ،٢٠٢٢ يونيو ٣٠المركز المالي كما في تمت مراجعة 

  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ١٧إلى  ٦تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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    ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت  الياهشركة 
  الموحدالمرحلي الموجز  التغيرات في حقوق الملكيةبيان 

   يونيو ٣٠المنتهية في   فترة الستة أشهرل
 
      المنسوبة إلى المساهمين  

  رأس المال   

رأس المال  
اإلضافي  
  المدفوع

احتياطي  
  التحوط 

االحتياطيات  
  ) ١(األخرى

األرباح  
  اإلجمالي   المحتجزة 

الحصص  
غير  

  المسيطرة

إجمالي  
حقوق  
  الملكية

  
ألف دوالر  

  أمريكي 
دوالر  ألف 

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
                  

  ٩٨٠٫١١٥  ٨٣٫٥٩١  ٨٩٦٫٥٢٤  ٢٥٩٫٩٤٦  ) ١٨٫٠٩٩(  ) ٩٫٦٥٧(  ٦٦١٫٦١٢  ٢٫٧٢٢  ٢٠٢١يناير  ١في 
  ٢٦٫٥٢٥  ) ٣٫٥٧٥(  ٣٠٫١٠٠  ٣٠٫١٠٠  -  -  -  -  الفترة  (خسائر)/أرباح

                  اإليرادات الشاملة األخرى:
  ٤٫٢٣١  ١٠  ٤٫٢٢١  -  ٤٫٢٢١  -  -  -  فروقات تحويل العمالت األجنبية 

الجزء   –التحوط للتدفق النقدي  
الفعال من التغيرات في القيمة 

  )٤٩(  -  )٤٩(  -  -  )٤٩(  -  -  العادلة 
الخسائر  –لتدفق النقدي  لتحوط ال

المعاد تصنيفها لألرباح أو 
  ٩٫٧٠٦  -  ٩٫٧٠٦  -  -  ٩٫٧٠٦  -  -  الخسائر 

  ١٣٫٨٨٨  ١٠  ١٣٫٨٧٨  -  ٤٫٢٢١  ٩٫٦٥٧  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
  (الخسائر)/إجمالي اإليرادات
  ٤٠٫٤١٣  ) ٣٫٥٦٥(  ٤٣٫٩٧٨  ٣٠٫١٠٠  ٤٫٢٢١  ٩٫٦٥٧  -  -  الشاملة للفترة

اإلضافي تحويل رأس المال 
  -  -  -  -  -  -  ) ٦٦١٫٦١٢(  ٦٦١٫٦١٢  المدفوع إلى رأس المال

                  : المساهمالمعامالت مع 
  ) ٣٦٫٠٠٠(  -  ) ٣٦٫٠٠٠(  ) ٣٦٫٠٠٠(  -  -  -  -  )١٥توزيعات األرباح (إيضاح   
  ٩٨٤٫٥٢٨  ٨٠٫٠٢٦  ٩٠٤٫٥٠٢  ٢٥٤٫٠٤٦  ) ١٣٫٨٧٨(  -  -  ٦٦٤٫٣٣٤  ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 

                  
  ٩١٨٫٠٨٦  ٧٦٫٧٠٢  ٨٤١٫٣٨٤  ١٩١٫٧٤٤  ) ٢٠٫١٢٠(  ٥٫٤٢٦  -  ٦٦٤٫٣٣٤  ٢٠٢١يناير  ١في 

  ٤٢٫١٣٢  ) ٣٫٢٢٩(  ٤٥٫٣٦١  ٤٥٫٣٦١  -  -  -  -  أرباح/(خسائر) الفترة 
                  اإليرادات الشاملة األخرى:

  ٦٫٧٦٦  ٢٣  ٦٫٧٤٣  -  ٦٫٧٤٣  -  -  -  فروقات تحويل العمالت األجنبية 
الجزء   –لتدفق النقدي  لتحوط ال

الفعال من التغيرات في القيمة 
  ٣٠٫٤٩٦  -  ٣٠٫٤٩٦  -  -  ٣٠٫٤٩٦  -  -  العادلة 

الخسائر  –لتدفق النقدي  لتحوط ال
المعاد تصنيفها لألرباح أو 

  ١٫٤٠٢  -  ١٫٤٠٢  -  -  ١٫٤٠٢  -  -  الخسائر 
  ٣٨٫٦٦٤  ٢٣  ٣٨٫٦٤١  -  ٦٫٧٤٣  ٣١٫٨٩٨  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

  ٨٠٫٧٩٦  ) ٣٫٢٠٦(  ٨٤٫٠٠٢  ٤٥٫٣٦١  ٦٫٧٤٣  ٣١٫٨٩٨  -  -  اإليرادات الشاملة للفترةإجمالي  
                  : المساهمينالمعامالت مع 

  ) ٥٢٫٤٨٢(  -  ) ٥٢٫٤٨٢(  ) ٥٢٫٤٨٢(  -  -  -  -  )١٥توزيعات األرباح (إيضاح 
  ٩٤٦٫٤٠٠  ٧٣٫٤٩٦  ٨٧٢٫٩٠٤  ١٨٤٫٦٢٣  ) ١٣٫٣٧٧(  ٣٧٫٣٢٤  -  ٦٦٤٫٣٣٤  ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 

 
  
لالحتياطي النظامي كان  ،  ٢٠٢١يونيو    ٣٠كما في    احتياطي تحويل العمالت األجنبية.االحتياطي النظامي و  على  االحتياطيات األخرى  تشتمل   )١(
  على التوالي. ألف دوالر أمريكي  ١٧٫٩٨١ قدرهألف دوالر أمريكي ورصيد مدين  ٤٫١٠٣ قدرهرصيد دائن احتياطي تحويل العمالت األجنبية و

  
  
  
  

  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ١٧إلى  ٦تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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    ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت  الياهشركة 
  الموحدالمرحلي الموجز  التدفقات النقديةبيان 

    يونيو ٣٠المنتهية في   فترة الستة أشهرل
  
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  إيضاحات  

        األنشطة التشغيلية
  ٢٦٫٦٤٥  ٤٢٫٢٠٤    األرباح قبل ضريبة الدخل 

        تعديالت لـ: 
  ٢٫٨٤٩  ٦٫٥٦٦    نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية  فيالحصة 

  ٧٣٫٤٨٤  ٧١٫٨٨٨    االستهالك واإلطفاء 
  ٢٫٢٢٧  ) ٧٣٠(    (عكس)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  ٢٦٠  ١٨١    مخصص خسائر المخزون 
  ٢٠٩  ) ٨٠٠(    تعديل القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

  ) ٢٠٠(  ) ١٫٣٧٠(    إيرادات التمويل
  ١٢٫٩٠٤  ٣٫٥٠٧    تكاليف التمويل

  ) ٣١(  -    األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  -  ١٨    ممتلكات وآالت ومعداتشطب 

  ٩٧٢  ٩٩٨    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
  ١١٩٫٣١٩  ١٢٢٫٤٦٢    األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

        التغيرات في رأس المال العامل: 
  ) ٣٤٫٣٢٥(  ) ٤٨٫٩٩٢(    الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  ٤٫٣٩٩  ) ١٦٣(    المخزون 
  ) ٩٫٤٥٣(  ) ٢٫٨٨٥(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

  ١٫٩١٥  ٣٫٩٢٥    اإليرادات المؤجلة
  ) ٦٥٤(  ) ١٣٨(    تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  ) ٢١١(  ) ٩٠(    ضريبة الدخل المدفوعة
  ٨٠٫٩٩٠  ٧٤٫١١٩    صافي النقد من األنشطة التشغيلية

        األنشطة االستثمارية
  ) ٦٦٫٩٣٥(  ) ٨٨٫٠١٠(    (بما في ذلك أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

  ) ٥٧(  ) ٤٧٩(    اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة 
  ٢٫٠٨٠  -    االستثمار في شركة زميلة عائد 

  ) ٩٫٨٨٠(  -    االستثمار في شركة زميلة
  -  ) ٣٠٠(    أخرى   االستحواذ على استثمارات

  ألكثر من ثالثة ها األصليةفترات استحقاق تمتداستالم ودائع قصيرة األجل 
  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٤٢٣    أشهر 

ألكثر من   ها األصليةفترات استحقاق تمتدودائع قصيرة األجل  استثمارات في
  -  ) ١٣٥٫٠٧٥(    ثالثة أشهر

  ٤٩  -    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢٠٠  ١٫٣٧٠    المستلمةالفائدة 

  ٢٥٫٤٥٧  )٢٠٢٫٠٧١(    األنشطة االستثمارية )/ منالمستخدم في( صافي النقد
        األنشطة التمويلية 
  ٤٠٠٫٠٠٠  ٤٦٫٤٦٩     االقتراضالمتحصالت من 
  ) ٣٫٠٠٠(  -    للقروض المدفوعة ت تكاليف المعامال

  ) ٢٥٣٫٥٨٩(  -    ألجل  قروضسداد 
  ) ٢٫٥٤٨(  ) ٢٫٦٦٤(    سداد التزامات اإليجار 

  ) ٢٫٣٩٧(  ) ٥٫٦٨٠(    فوائد مدفوعة
  ) ٨٫٥٥٥(  -    تسوية أدوات مالية مشتقة 

  ) ٣٦٫٠٠٠(  ) ٥٢٫٤٨٢(    توزيعات أرباح مدفوعة إلى المساهمين
  ٩٣٫٩١١  )١٤٫٣٥٧(    األنشطة التمويلية  من)/المستخدم في(صافي النقد 

  ٢٠٠٫٣٥٨  )١٤٢٫٣٠٩(    الزيادة في النقد وما يعادله)/(النقص صافي
  ٦٢  ٣١٠    األجنبية  فروقات صرف العمالتصافي 

  ١٠٤٫٩١٥  ٢٧٧٫٧٣٨    النقد وما يعادله في بداية الفترة  
  ٣٠٥٫٣٣٥  ١٣٥٫٧٣٩    النقد وما يعادله كما في نهاية الفترة 

  
  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ١٧إلى  ٦تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

٦ 

 

 
  معلومات عامة  ١

  
، وتم تسجيلها كشركة مساهمة خاصة في إمارة  ٢٠٠٧  يناير  ٢٣("الشركة") في    ش.م.ع  الفضائية  لالتصاالت  الياهتأسست شركة  

(قانون الشركات)   ٢٠١٥  لسنة  ٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ينطبق    أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.
    .٢٠١٥يوليو  ١على الشركة ودخل حيز التنفيذ في (وتعديالته) 

  
، تم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي ٢٠٢١يوليو    ١٤، تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وفي  ٢٠٢١  يونيو  ١٦في  

 .لألوراق المالية
  

شركة مبادلة لالستثمار ش.م.ع ("الشركة األم" أو "المساهم")، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل ل  هي شركة تابعةإن الشركة  
  كومة أبوظبي.  ح
  

بـ  مجتمعة  إليها  التابعة (يشار  وشركاتها  للشركة  المالي  والمركز  المالي  األداء  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  تتضمن 
  شركاتها المستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.  "المجموعة") وحصة المجموعة في

  
سعة االتصاالت الفضائية عبر األقمار الصناعية، وتوفير خدمات االتصاالت عبر األقمار  يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في تأجير  

  الصناعية للعمالء.
  

  السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  أساس اإلعداد  ١-٢
    
    االلتزام بيان   

للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة  تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة   ، وتلتزم  "التقارير المالية المرحلية"  ٣٤وفقاً 
  . من قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الصلةوالمتطلبات التي بالنظام األساسي للشركة حيثما يكون مناسباً 

  
أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  بااللتزام    ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠المنتهية في    فترة الستة أشهرليتعين على المجموعة  

أحكام  ض  والذي يُعدل بع  ٢٠٢٠لسنة    ٢٦رقم  قانون اتحادي  المرسوم ب  صدر،  ٢٠٢٠سبتمبر    ٢٧في    .وتعديالته،  ٢٠١٥  لسنة  ٢رقم  
سبتمبر    ٢٠. في  ٢٠٢١يناير    ٢اعتباراً من  وأصبحت التعديالت سارية    بشأن الشركات التجارية  ٢٠١٥لسنة    ٢القانون االتحادي رقم  

  والذي ألغى القانون االتحادي   ٢٠٢٢يناير    ٢في    ساري المفعولوأصبح    ٢٠٢١لسنة    ٣٢، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  ٢٠٢١
لاللتزام   ٢٠٢٢يناير    ٢من تاريخ  شهراً    ١٢  مهلة  (وتعديالته). لدى المجموعة  ٢٠١٥لسنة    ٢رقم    لدولة اإلمارات العربية المتحدة

  .٢٠٢١لسنة  ٣٢بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 
  

ديسمبر   ٣١كما في    للمجموعة  موحدة  ماليةبيانات  آخر  جنباً إلى جنب مع    ة هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةيتعين قراء
كافة الموحدة  المالية المرحلية الموجزة    البياناتال تتضمن هذه  (’آخر بيانات مالية سنوية‘).  وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ    ٢٠٢١

تم إدراج اإليضاحات إال أنه  ير المالية.  التي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقار  المعلومات الالزمة للبيانات المالية الكاملة
منذ إصدار أخر بيانات مالية    للمجموعةالمختارة لتُفسر األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي  

  . سنوية
  

  .  جزة بالمقارنة مع آخر بيانات مالية سنويةتم اتباع نفس السياسات المحاسبية وطرق االحتساب في هذه البيانات المالية المرحلية المو
  

  أساس القياس
التاريخية التكلفة  لمبدأ  وفقاً  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  إعداد  تم  والعقارات لقد  المشتقة  المالية  األدوات  باستثناء   ،

  تعتمد التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل الموجودات. االستثمارية، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
  

  عرض  الوعملة  الرسميةالعملة 
الرسمية للشركة العملة    ي") وهدوالر أمريكي("  بدوالر الواليات المتحدة األمريكيةتم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  

ويتم قياس   الرسمية  تهاعملالشركات التابعة وشركاتها المستثمر بها وفقاً لحقوق الملكية  تحدد  وعملة عرض البيانات المالية للمجموعة.  
ضة بالدوالر المعلومات المالية المعروتقريب جميع    يتم  .الرسميةباستخدام تلك العملة    لهذه الشركاتالبنود المدرجة في البيانات المالية  

  ذلك.  ذكر خالفما لم يُ  دوالر،إلى أقرب ألف  األمريكي
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

٧ 

 

  
  (تابع)  السياسات المحاسبية الهامة  ٢

  
  استخدام التقديرات واألحكام

 

السياسات  تطبيق  وضع أحكام وتقديرات من شأنها أن تؤثر على  باإلدارة    قامت  الموحدةالمالية المرحلية الموجزة    هذه البياناتإعداد    عند
  تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.يرادات والمصروفات. وقد المحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات واإل

  
المحاسبية   السياسات  تطبيق  عند  اإلدارة  قبل  من  الموضوعة  الهامة  األحكام  في    للمجموعةكانت  اليقين  لعدم  الرئيسية  والمصادر 

  . مالية سنويةنفس األحكام المبينة في آخر بيانات التقديرات هي 
  

  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة   ٢-٢
 

. لم  ٢٠٢٢يناير    ١تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  قامت المجموعة بتطبيق معايير وتعديالت معينة للمرة األولى،   
  للمعايير والتفسيرات والتعديالت التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها بعد. تقم المجموعة بالتطبيق المبكر 

 
  ٣٧التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –العقد  تنفيذتكاليف  –العقود المثقلة بالتزامات 

  التقارير . يسري التعديل على فترات  مثقل بالتزاماتإدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد    المنشأةيحدد التعديل التكاليف التي يتعين على  
  تأثير جوهري على المجموعة.  . لم يكن للتعديل بعد ذلك التاريخأو  ٢٠٢٢يناير  ١السنوية التي تبدأ في 

 

  ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –الممتلكات واآلالت والمعدات "المتحصالت قبل االستخدام المزمع" 
يحظر هذا التعديل المنشآت من خصم أي متحصالت ناتجة عن بيع البنود التي يتم إنتاجها من تكلفة أحد بنود الممتلكات واآلالت  

عترف المنشأة بمتحصالت األصل للموقع والحالة المناسبة لالستخدام المزمع من قبل اإلدارة. بدال من ذلك، ت خالل تأهيل  والمعدات  
يسري التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد   .بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود ضمن األرباح أو الخسائر

لفترة األولي ، ويتعين تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية ا٢٠٢٢يناير    ١
  .تأثير جوهري على المجموعةلم يكن للتعديل التي يتم عرضها عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل للمرة األولي. 

  
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٣تعديالت على المعيار رقم  –مراجع اإلطار المفاهيمي 

، بمراجع اإلطار المفاهيمي للتقارير  ١٩٨٩تهدف التعديالت إلى استبدال مراجع إطار إعداد وعرض البيانات المالية، الصادر في سنة  
دون تغيير متطلباته بشكل جوهري. أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية أيضاً استثناء من مبدأ   ٢٠١٨المالية الصادر في مارس  
من المعايير الدوية إلعداد التقارير المالية لتجنب مسألة األرباح أو الخسائر المحتملة في "اليوم   ٣معيار رقم  االعتراف الوارد في ال

رقم   الدولي  المحاسبي  المعيار  نطاق  ضمن  ستكون  التي  الطارئة  وااللتزامات  االرتباطات  نتيجة  رقم    ٣٧الثاني"  والتفسير    ٢١أو 
مجلس  ، قرر  في نفس الوقت، إذا تم تكبدها بشكل منفصل.  الرسومجباية  ير المالية الدولية:  الصادر عن لجنة تفسيرات معايير التقار

 الموجودات بشأن  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    ٣الحالية في المعيار رقم  توضيح اإلرشادات  لية  معايير المحاسبة الدو
 التقاريرتسري التعديالت على فترات  .  البيانات المالية  وعرض  إعدادبشأن  مراجع اإلطار المفاهيمي  باستبدال  الطارئة التي لن تتأثر  
  .تأثير جوهري على المجموعةلم يكن للتعديل ويتم تطبيقها مستقبالً.  يخأو بعد ذلك التار ٢٠٢٢يناير  ١السنوية التي تبدأ في 

 
   تطبيق المعيار ألول مرة من قبل الشركة التابعة –من المعايير الدولية اإلعداد التقارير المالية ألول مرة  ١تطبيق المعيار رقم 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قياس  ١(أ) من المعيار رقم  ١٦ –يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د 
 فروق الصرف المتراكمة باستخدام المبالغ المعلن عنها من قبل الشركة األم بناًء على تاريخ تحول الشركة األم لتطبيق المعايير الدولية

(أ)  ١٦  –عداد التقارير المالية. يتم تطبيق هذا التعديل أيضاً على الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك التي اختارت تطبيق الفقرة د  إل
يناير   ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. يسري التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد    ١من المعيار رقم  

  تأثير جوهري على المجموعة لم يكن للتعديل . مع السماح بالتطبيق المبكر، ٢٠٢٢
  

 ٪ ١٠  نسبة  في اختبار  التي يتعين إدراجها  الرسوم  – األدوات المالية    – من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    ٩المعيار رقم  
  إليقاف االعتراف بالمطلوبات المالية

بصورة  مختلفة  المعدل  أو  الجديد  المالي  االلتزام  شروط  كانت  إذا  تقييم ما  عند  بإدراجها  المنشأة  تقوم  التي  الرسوم  التعديل  يوضح 
مع  ،  ٢٠٢٢يناير    ١عد  يسري التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو ب .جوهرية عن شروط االلتزام المالي األصلي

  .تأثير جوهري على المجموعة تلم يكن للتعديال. السماح بالتطبيق المبكر
  

  حوافز االيجار –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦تعديالت على المعيار رقم 
  النموذجمن  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تلغي    ١٦الوراد في المعيار رقم    ١٣النموذج التوضيحي  التعديالت على  إن  
  حوافز محتمل بشأن معاملة    التباسبشأن استعادة التحسينات على العقارات المستأجرة من قبل المؤجر بغرض توضيح أي  توضيح  ال

  ٢٠٢٢يناير    ١للفترات السنوية التي تبدأ في  التعديل  النموذج. يسري    ذلكاإليجار في  كيفية توضيح حوافز    اإليجار التي قد تنشأ بسبب
 تأثير جوهري على المجموعة  تلم يكن للتعديال. بالتطبيق المبكر مع السماحأو بعد ذلك التاريخ 
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

٨ 

 

  (تابع)  السياسات المحاسبية الهامة  ٢
  
  المعايير الصادرة ولكن لم يتم تفعيلها بعد   ٣-٢

  

ُ المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي  فيما يلي يتم اإلفصاح عن     تاريخ إصدار صدرت ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى  أ
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إن وجدت،    تطبيق هذهالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة  

  عندما تصبح سارية المفعول.
  

  "عقود التأمين"  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٧المعيار رقم 
في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    ١٧يتمثل الهدف العام للمعيار رقم  

لفترات التي تبدأ في أو على ا  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٧المعيار رقم  يسري مفعول  شركات التأمين.  وتوافقاً مع  
  على المجموعة.المعيار  هذاأرقام المقارنة. ال ينطبق ضرورة بيان  ، مع٢٠٢٣يناير  ١د بع

  
  تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة : ١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

للت نهًجا أكثر عمومية لتصنيف المطلوبات  التوفر التعدي استناًدا إلى الترتيبات التعاقدية ، وذلك  ١الدولي رقم    يمعيار المحاسبوفقاً 
يجب تطبيقها التي  و  ٢٠٢٣يناير    ١لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  على االتعديالت  يسري مفعول  المعمول بها في تاريخ التقرير.  

  المحتمل لهذا التعديل.  األثربأثر رجعي. تقوم المجموعة بتقييم 
  

  ١٢ رقم الدولي يمعيار المحاسبالتعديالت على  -عن معاملة واحدة  الناتجة والمطلوبات بالموجوداتلضرائب المؤجلة المتعلقة ا
التعديل  يسري  .  إيقاف التشغيلوالتزامات    عقود اإليجاريوضح التعديل كيفية احتساب الشركات للضرائب المؤجلة على المعامالت مثل  

  مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير   ٢٠٢٣يناير    ١تي تبدأ في أو بعد  لفترات السنوية العلى ا
  على المجموعة. جوهري  

  
  المالية: لمعايير الدولية إلعداد التقارير  ل  ٢  عرض البيانات المالية وبيان ممارسة  ١على معيار المحاسبة الدولي رقم    التعديالت

  جوهريةوضع أحكام 
. يسري التعديل للفترات األهمية النسبيةإلزامية حول تطبيق مفهوم عملية غير  تإرشاداويصدر  األهمية النسبيةنقح التعديل تعريف يُ 

  على المجموعة. جوهري   يكون لهذا التعديل تأثيرليس من المتوقع أن  .أو بعد ذلك التاريخ ٢٠٢٣يناير  ١السنوية التي تبدأ في 
  

  تعريف التقدير المحاسبي  - ٨التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
يوضح التعديل كيفية قيام الشركات بالتمييز بين التغييرات في السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية،  

تعريف التقديرات المحاسبية وتوضيحاتها. يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  مع التركيز بشكل أساسي على  
  على المجموعة. جوهري   ليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير. ٢٠٢٣يناير   ١أو بعد 
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

٩ 

 

  
  معلومات حول القطاعات  ٣
  

  قطاعات التشغيل. ٨ رقم لتقارير الماليةعداد اللمجموعة وفقًا للمعيار الدولي إلالمعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية فيما يلي 
  

  ةيسياسات المحاسبال
  

المسؤول الرئيسي التخاذ القرارات التشغيلية  مع التقارير الداخلية المقدمة إلى تتوافق عن قطاعات التشغيل بطريقة  التقارير إعداديتم 
  ستراتيجية ويكون مسؤوالً عن تخصيص الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيل.االقرارات ال ذاتخباقوم الذي ي

  
  معلومات عن القطاعات

  
التشغيلية    يقوم القرارات  التخاذ  الرئيسي  الموارد  بمراقبة  المسؤول  وتخصيص  القرارات  اتخاذ  بغرض  للقطاعات  التشغيلية  النتائج 

  األعمال: مجاالتعلى تستند  التي القطاعاتفيما يلي وتقييم األداء. 
  

   األجل طويلة  تأجير  عقود  أساسي  بشكل  يوفر  الذي  التحتية،  البنية  الصناعيةلسعة  قطاع  تشغيل    األقمار  األقمار  وخدمات 
  هذا الجزء التشغيلي األكبر.يمثل  و. الصناعية

 الياه سات لعمالء الحكوميين (إلى ابشكل أساسي  والتي يتم تقديمها  ُمدارة  ال متكاملة  ال  حلولال   علىالحلول  إدارة  مل قطاع  تيش
  األخرى.  لمجاالتل حلوالً ، كما يقدم )للخدمات الحكومية

 األقمار الصناعية ضيقة النطاق تحت االسم التجاري الثريا. على توفير خدماتاالتصاالت المتنقلة  خدمات حلول قطاع  يعمل  
 بي سي اس    مثل قطاع حلول البياناتتي)BCS  (التي توفر حلول األقمار الصناعية ذات النطاق    "ياه كليك"أعمال مجموعة    في

  العريض في إفريقيا والشرق األوسط وآسيا. 
 اتش تمثل الشركة البرازيلية المنتسبة للمجموعة  والتي  البرازيل    -قسمين: أ) حلول البيانات  على  خرى"  القطاعات األ  مل "تتش

 مجموعة.لل في شركة الميسان الزميلةمثل تو ب) قطاع البث الذي ي بي إي
  

الموحد. يتم تقييم أداء    الموجزالمرحلي    األرباح أو الخسائربطريقة تتوافق مع تلك الواردة في بيان   اتالقطاعمن  يتم قياس اإليرادات  
  األسس التالية: استناداً إلىالقطاعات 

  
   قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاء  للقطاعالمعدلة  األرباح  يتم تقييم قطاعات البنية التحتية والحلول المدارة على أساس ،

  .األرباح المعدلة للمجموعة قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاءوهو مقياس يتوافق على نطاق واسع مع 
   سي اس (  بييتم تقييم قطاعات حلول البياناتBCS  (  قبل الفائدة والضرائب بناًء على األرباح المعدلة    االتصاالت المتنقلةوحلول

  الذي يتم قياسه باستمرار مع ربح السنة في البيانات المالية الموحدة. القطاعوربح أو خسارة واالستهالك واإلطفاء 
   حلول البيانات (البرازيل) وقطاعات البث على أساس حصة المجموعة من النتائج في االستثمارات ذات الصلة قطاعات  يتم تقييم

  حقوق الملكية (الشركات الزميلة).طريقة المحتسبة ب
  

  "التسويات". بندين القطاعات وتعديالت التوحيد األخرى، إن وجدت، ضمن يتم عرض استبعاد اإليرادات ب
  

حق االستخدام والموجودات   وموجوداتخالل الفترة إلى الممتلكات واآلالت والمعدات  التي تمت  الرأسمالية اإلضافات    النفقاتتتضمن  
  غير الملموسة.

  
. ٤م توزيع اإليرادات من العمالء الخارجيين حسب طبيعة النشاط التجاري في اإليضاح رق بيانيتم 
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١٠ 

 

  
  (تابع) معلومات حول القطاعات  ٣
  

  :٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرلحول القطاعات المعلومات فيما يلي 
  

  البنية التحتية    
الحلول  
  المدارة 

حلول  
االتصاالت 
 المتنقلة

حلول البيانات  
بي سي اس  

)BCS (   اإلجمالي   التسويات   أخرى  

    
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
  ٢٠٥٫٥٦٧  -  -  ١١٫٣٢٢  ٣٦٫٤٣٧  ٣٩٫٢٣٤  ١١٨٫٥٧٤    اإليرادات الخارجية

  -  ) ٢٫٤٧١(  -  ٣٧٤  ١٢٧  ٢٠٠  ١٫٧٧٠    القطاعات اإليرادات بين 
  ٢٠٥٫٥٦٧  )٢٫٤٧١(  -  ١١٫٦٩٦  ٣٦٫٥٦٤  ٣٩٫٤٣٤  ١٢٠٫٣٤٤    إجمالي اإليرادات 

األرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب  
  ١٢١٫٩٩٥  -  -  ) ٧٣٥(  ١٠٫٥٥٢  ٢٠٫١٥٢  ٩٢٫٠٢٦    واالستهالك واإلطفاء
  )٧١٫٨٨٨(  -  -  )١٦٫٦٩٨(  ) ٩٫٤٨٩(  )١٧٣(  )٤٥٫٥٢٨(    االستهالك واإلطفاء  

  ٨٠٠      -  ٨٠٠  -  -  أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 
  ١٫٣٧٠  ) ٥٫٥٩٧(  -  ٦٠٧  ٣٤  -  ٦٫٣٢٦    إيرادات التمويل
  ) ٣٫٥٠٧(  ٥٫٥٩٧  -  )٢٥(  )٣٧٠(  -  ) ٨٫٧٠٩(    تكاليف التمويل 

  ) ٧٫٦٨٥(  -  ) ٧٫٦٨٥(  -  -  -  -    اتش بي إي  –حصة من النتائج 
  ١٫١١٩  -  ١٫١١٩  -  -  -  -    الميسان –حصة من النتائج 

  )٧٢(  -  -  )٦٨(  )٤(  -  -    مصروفات ضريبة الدخل
  ٤٢٫١٣٢  -  )٦٫٥٦٦(  ) ١٦٫٩١٩(  ١٫٥٢٣  ١٩٫٩٧٩  ٤٤٫١١٥    أرباح / (خسائر) الفترة 

الفترة المنسوبة إلى   )خسائرأرباح/(
  ) ٣٫٢٢٩(  -  -  ) ٣٫٣٨٤(  ١٥٥  -  -    الحصص غير المسيطرة

الفترة المنسوبة إلى  (خسائر)/أرباح
  ٤٥٫٣٦١  -  )٦٫٥٦٦(  ) ١٣٫٥٣٥(  ١٫٣٦٨  ١٩٫٩٧٩  ٤٤٫١١٥    المساهمين

  ٨٨٫٨٥٥  -  -  ١٫٣٠٣  ٦٫٤٤٢  ١٣  ٨١٫٠٩٧    النفقات الرأسمالية
  

  :٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرلالمعلومات حول القطاعات فيما يلي 
  

  المدارة الحلول    البنية التحتية    

حلول  
االتصاالت 
  المتنقلة

  حلول البيانات
بي سي اس  

)BCS (   اإلجمالي   التسويات   أخرى  

    
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
ألف دوالر  

  أمريكي 
  ١٩٠٫١٨٣  -  -  ١١٫٨٣٩  ٢٩٫٣٦٦  ٢٩٫٠٥٠  ١١٩٫٩٢٨    اإليرادات الخارجية

  -  )٩٩٤(  -  ٤٥٥  -  -  ٥٣٩    اإليرادات بين القطاعات 
  ١٩٠٫١٨٣  ) ٩٩٤(  -  ١٢٫٢٩٤  ٢٩٫٣٦٦  ٢٩٫٠٥٠  ١٢٠٫٤٦٧    إجمالي اإليرادات 

األرباح المعدلة قبل الفائدة  
    والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

  
٩٤٫٣٥٩  

  
١٣٫٧٣١  

  
٨٫٦٤٣  

  
)٨٤٢ (  

  
-  

  
-  

  
١١٥٫٨٩١  

  )٧٣٫٤٨٤(  -  -  )١٦٫٣٨٠(  )١١٫٤١٣(  )٥١(  )٤٥٫٦٤٠(    االستهالك واإلطفاء  
  )٢٠٩(  -  -  -  )٢٠٩(  -  -  خسائر القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

  ٢٠٠  ) ١٫٣٣٣(  -  ١٫٣٠٥  ٣  -  ٢٢٥    إيرادات التمويل
  )١٢٫٩٠٤(  ١٫٣٣٣  -  )١٠٢(  )٥١٩(  -  )١٣٫٦١٦(    تكاليف التمويل 

  ) ٣٫٥٢٦(  -  ) ٣٫٥٢٦(  -  -  -  -    اتش بي إي  –حصة من النتائج 
  ٦٧٧  -  ٦٧٧  -  -  -  -    الميسان –حصة من النتائج 

  )١٢٠(  -  -  )٧٦(  )١٣(  -  )٣١(    مصروفات ضريبة الدخل
  ٢٦٫٥٢٥  -  )٢٫٨٤٩(  ) ١٦٫٠٩٥(  )٣٫٥٠٨(  ١٣٫٦٨٠  ٣٥٫٢٩٧    أرباح/(خسائر) الفترة 

                  
المنسوبة إلى الحصص  خسائر الفترة 
    غير المسيطرة

  
-  

  
-  

  
)٣٥٦(  

  
)٣٫٢١٩ (  

  
-  

  
-  

  
)٣٫٥٧٥ (  

الفترة المنسوبة إلى  (خسائر)/أرباح
    المساهمين

  
٣٥٫٢٩٧  

  
١٣٫٦٨٠  

  
)٣٫١٥٢(  

  
)١٢٫٨٧٦ (  

  
)٢٫٨٤٩(  

  
-  

  
٣٠٫١٠٠  

 ٧٨٫٨٧٤  -  -  ٣٫٦٩٨  ٢٫٨٩٨  ١٣٠  ٧٢٫١٤٨    النفقات الرأسمالية
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
١١

 
  (تابع) معلومات حول القطاعات  ٣
  

  المعلومات الجغرافية
  

للعمالء.   الرئيسي  الموقع  على  بناًء  الجغرافية  المنطقة  حسب  المجموعة  بإيرادات  الخاصة  المعلومات  تجميع  الرئيسي تم  المقر  إن 
  هو دولة اإلمارات العربية المتحدة.لعمليات المجموعة 

  
  . ١٣يضاح اإلمن عميل واحد في  الهامةمعلومات حول اإليرادات عرض اليتم 

  

     يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل    
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي    

 ١٥٩٫١٣٩  ١٧٤٫٤٢١    اإلمارات العربية المتحدة
  ١٢٫١٢٦  ١١٫٠٧٠    أوروبا 
  ٩٫٩٤٠  ٩٫١١٤    آسيا

  ٥٫٨٠١  ٨٫١٧٨    افريقيا
  ٢٫٧٢٨  ٢٫١٩٤    أمريكا الشمالية 

  ٤٤٩  ٥٩٠    أخرى 
  ١٩٠٫١٨٣  ٢٠٥٫٥٦٧    اإليرادات 

  
  ت اإليرادا  ٤

  أشهر  الثالثةلفترة        
  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  أشهر  الستةلفترة     
  يونيو  ٣٠في  المنتهية   

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
ألف دوالر  إيضاح  

  أمريكي
ألف دوالر 

  أمريكي
دوالر ألف 

  أمريكي
ألف دوالر 

  أمريكي
  ١٨٤٫٠٠٤  ١٩٣٫٣٦٧  ٩٤٫٧٤٦  ١٠١٫٠٢٧    الخدمات المقدمة

  ٦٫١٧٩  ١٢٫٢٠٠  ٥٫٢٢٢  ٥٫٨٤٥    بيع معدات وملحقات
    ١٩٠٫١٨٣  ٢٠٥٫٥٦٧  ٩٩٫٩٦٨  ١٠٦٫٨٧٢  

عن   االفصاح  ذات  يتم  األطراف  مع  المعامالت 
  . ١٣في اإليضاح  العالقة

          

            
            اإليرادات:تتضمن 

من    ١٥إيرادات من العقود مع العمالء (المعيار  
  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية)

  ١٢٤٫٢٥٣  ١٣٩٫٥٦٠  ٦٧٫٤٧٣  ٧٣٫٦٧١  

من   (المعيار  عقود  إيرادات  التشغيلي  اإليجار 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية)   ١٦

  ٦٥٫٩٣٠  ٦٦٫٠٠٧  ٣٢٫٤٩٥  ٣٣٫٢٠١  

    ١٩٠٫١٨٣  ٢٠٥٫٥٦٧  ٩٩٫٩٦٨  ١٠٦٫٨٧٢  
            تصنيف اإليرادات حسب القطاعات التشغيلية:

            الخدمات المقدمة:
  ١١٩٫٩٢٨  ١١٨٫٥٧٤  ٥٩٫٩٧٢  ٥٩٫٢٨٧    البنية التحتية 

  ٢٩٫٠٥٠  ٣٩٫٢٣٤  ١٦٫٩٩٧  ٢٤٫٠٤٣    الحلول المدارة
  ٢٣٫٣٨٢  ٢٤٫٧٨٨  ١١٫٥٩٦  ١٢٫٤٩٩    حلول االتصاالت المتنقلة

  ١١٫٦٤٤  ١٠٫٧٧١  ٦٫١٨١  ٥٫١٩٨    ) BCSالبيانات بي سي اس ( حلول البيانات
           )في نقطة زمنيةبيع معدات وملحقات (معترف به  

  ٥٫٩٨٤  ١١٫٦٤٩  ٥٫٠٦٨  ٥٫٤٦٨    حلول االتصاالت المتنقلة
  ١٩٥  ٥٥١  ١٥٤  ٣٧٧    ) BCSالبيانات بي سي اس ( حلول البيانات

  ١٩٠٫١٨٣  ٢٠٥٫٥٦٧  ٩٩٫٩٦٨  ١٠٦٫٨٧٢  ٣  
العقود مع االعتراف باإليرادات من  توقيت
  :العمالء

          

  ١١٧٫٤٦٩  ١١٧٫١٣٠  ٦١٫٦٤٦  ٥٧٫٥٩٨    على مدى فترة زمنية
  ٦٫٧٨٤  ٢٢٫٤٣٠  ٥٫٨٢٧  ١٦٫٠٧٣    في نقطة زمنية

    ١٢٤٫٢٥٣  ١٣٩٫٥٦٠  ٦٧٫٤٧٣  ٧٣٫٦٧١  
  

  .٣يضاح اإلفي  حسب الموقع الجغرافياإليرادات  اإلفصاح عنيتم 
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
١٢

  
  (تابع)  اإليرادات  ٤

  يونيو  ٣٠    
٢٠٢٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  من المعايير الدولية إلعداد  ١٥المعيار رقم ( أرصدة العقود
  التقارير المالية)

  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح

  ١١٠٫٦٥١  ٢٩٠٫٣١٩  ٧  الخسائر مخصص  بعد خصمذمم مدينة تجارية، 
        

  ١٧٫٨٣٦  ٢٤٫٩٤٣  ٧  العقود موجودات 
        

        مطلوبات العقود: 
  ١٢٨٫٠٤٠  ٢٧٨٫٠٦١    * عالقة اتف ذاطرأ -عمالء  سلفيات من   

  ١٫٥٩٢  ١٫٥١٩  ٩  آخرين - سلفيات من عمالء
  ٢٦٫٩٨٨  ٣٠٫٩١٣  ١١  ةمؤجل اتإيراد

  
 اتفاقية خدمات سعة للقمر الصناعي تتعلق بالمتعلقة    على فاتورة الدفعة المقدمة المبدئية   ٢٠٢٢يونيو    ٣٠يشتمل الرصيد كما في  

. كانت الفاتورة قيد السداد في نهاية فترة التقرير، ولكن تم سدادها بالكامل  مليون دوالر أمريكي١٥٠والبالغة    )T4-NGSA(  ٤ا  ـالثري
  ). ١٣(راجع اإليضاح  ٢٠٢٢يوليو  ٢٢الحقاً في 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات   ٥

  يونيو  ٣٠      
٢٠٢٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي    
  ١٫١١٦٫٥٣٤  ١٫١٣١٫٢٩٤    في بداية الفترة / السنة

  ١٥٤٫٤٦٦  ٨٨٫٣٩٤    اضافات
  ) ١٣٩٫٣٠٧(  ) ٦٧٫٣١٤(    ستهالكاال

  -  ١٩٥    من العقارات االستثمارية التحويل 
  ) ٢٤٣(  ) ٥٨(    فروقات صرف العمالت

  ) ١٨(  -    ستبعاد اال
  ) ١٣٣(  -    محّول إلى موجودات غير ملموسة  

  ) ٥(  ) ١٨(    مشطوبات 
  ١٫١٣١٫٢٩٤  ١٫١٥٢٫٤٩٣    في نهاية الفترة / السنة

  

ضمن مليون دوالر أمريكي)    ٢٢٧:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون دوالر أمريكي ( ٣١٢٫٧بمبلغ    أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز  تم إدراج
ديسمبر   ٣١مليون دوالر أمريكي (  ٣٠٠٫٦يتعلق مبلغ    ومن أصل هذا المبلغ  والمعدات كما في نهاية فترة التقريرالممتلكات واآلالت  

   قيد اإلنشاء.  ٤مليون دوالر أمريكي) بالقمر الصناعي ثريا   ٢١٨٫٤: ٢٠٢١
  

  مليون أمريكي. ٨٢٫٢والبالغة  )T4-NGS( ٤الثريا  اإلنشاءالصناعي قيد قمر التتعلق اإلضافات خالل الفترة بشكل رئيسي ب
  

مليون دوالر    ٧٨٫٨مبلغ    ٢٠٢١  يونيو  ٣٠المنتهية في    فترة الستة أشهرالممتلكات واآلالت والمعدات خالل    إلىبلغت اإلضافات  
  إلى األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.  مليون دوالر أمريكي ٧٤٫٢إضافات بمبلغ ، والذي يتضمن أمريكي

  
  االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية  ٦

  يونيو  ٣٠      
٢٠٢٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي    
  ١٢٥٫٥٧٤  ١١٦٫٢٠٣    في بداية الفترة / السنة

  ٩٫٨٨٠  -    مساهمات خالل الفترة / السنة
  ) ٢٫٠٨٠(  -    االستثمار من الميسان العائد على 

  ) ٩٫٥٨٩(  ) ٦٫٥٦٦(    حصة من النتائج للفترة / السنة
  ) ٧٫٥٨٢(  ٦٫٥٢٤    فروقات صرف العمالت
  ١١٦٫٢٠٣  ١١٦٫١٦١    في نهاية الفترة / السنة

  ٩٦٫٠١٨  ٩٤٫٨٥٧    منها استثمار في اتش بي إي
  ٢٠٫١٨٥ ٢١٫٣٠٤    الميسان منها استثمار في 

    
دوالر أمريكي (راجع  ألف  ٢٫٨٤٩خسائر بقيمة في  ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرالحصة في النتائج ل تمثلت

  ). ٣أيضاُ اإليضاح 
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١٣

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى  ٧

  يونيو  ٣٠      
٢٠٢٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي    
  ١٣١٫٨٤٣  ٣١٠٫٢٩٦    *تجاريةالمدينة الذمم ال

  ) ٢١٫١٩٢(  ) ١٩٫٩٧٧(    مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
  ١١٠٫٦٥١  ٢٩٠٫٣١٩    مخصص التجارية، بعد خصم ال مدينة الذمم ال

  ١٧٫٨٣٦  ٢٤٫٩٤٣    إيرادات مستحقة –موجودات العقود  
 ً   ١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠    خدمات مدارية – مصروفات مدفوعة مقدما

  ٢٫٦٨٦  ٦٫٧٢٥    أخرى –مصروفات مدفوعة مقدماً 
  ١١٫٣٧٨  ١٨٫٣٠٣    سلفيات

  ٥٫٤٥٦  ٧٫٤٦٠    ذمم مدينة أخرى، بعد خصم المخصص
  ١٥٨٫٠٠٧  ٣٥٧٫٧٥٠    واألخرى تجاريةالمدينة الذمم إجمالي ال

  ١٠٫٣٨٢  ١٠٫٣٨٢    منها غير المتداول
  ١٤٧٫٦٢٥  ٣٤٧٫٣٦٨    منها المتداول

  
 اتفاقية خدمات سعة للقمر الصناعي بعلى فاتورة دفعة مقدمة مبدئية تتعلق   ٢٠٢٢يونيو    ٣٠تشتمل الذمم المدينة التجارية كما في  *  

كانت الفاتورة    .المطبقة في اإلمارات  ضرائب القيمة المضافةمضافاً إليها    مليون دوالر أمريكي  ١٥٠قيمتها    )T4-NGSA(  ٤ا  ـالثري
  ). ١٣(راجع اإليضاح  ٢٠٢٢يوليو  ٢٢تم سدادها بالكامل الحقاً في قيد السداد في نهاية فترة التقرير، ولكن 

  
  النقد والودائع قصيرة األجل  ٨

  يونيو  ٣٠      
٢٠٢٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي    
  ٢٧٧٫٧٣٨  ١١٥٫٧٣٨    البنوك لدىنقد بالصندوق و

  -  ١٣٥٫٠٧٨    أطراف ذات عالقة *  – ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
  ١٢٢٫٥٣٦  ١٢٢٫١١١    آخرين *   – ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 

  ٤٠٠٫٢٧٤  ٣٧٢٫٩٢٧    النقد والودائع قصيرة األجل
  ) ١٢٢٫٥٣٦(  ) ٢٣٧٫١٨٨(   ثالثة أشهر   تتجاوزودائع قصيرة األجل بآجال استحقاق أصلية  ناقص:  

      ٢٧٧٫٧٣٨  ١٣٥٫٧٣٩    النقد وما يعادله 

  

ألف وآخرين بمبلغ    ٢٤٥٫٠٧٥  بمبلغ  أطراف ذات عالقةلدى البنوك (  ودائع قصيرة األجل  بإيداع  أ)  المجموعة   قامتخالل الفترة،  *  
  ١١٠٫٠٠٠بمبلغ    أطراف ذات عالقةعائدات عند استحقاق ودائع قصيرة األجل (حصلت على    ) و ب)دوالر أمريكيألف    ١١٠٫٠٠٠

   )دوالر أمريكيألف  ١١٠٫٤٢٢ألف وآخرين بمبلغ 
 
        الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ٩

  يونيو  ٣٠      
٢٠٢٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  إيضاح  
  ٣٨٫٠٨١  ٣٠٫٤٢٨    تجارية  دائنةذمم 

  ٣١٫٨٨٦  ٣٣٫٥٦٦    مستحقات
  ٢٩١٫٠٠٠  ٤٤١٫٠٢١  ١٣  أطراف ذات عالقة  –سلفيات من عمالء 
  ١٫٥٩٢  ١٫٥١٩    آخرين  –سلفيات من عمالء 

  ١٠٫٦٩٤  ١٠٫٦٤٧    أخرى ذمم دائنة
  ٣٧٣٫٢٥٣  ٥١٧٫١٨١    الذمم الدائنة التجارية واألخرىإجمالي 

  ٢٩١٫٠٠٠  ٤٠٣٫٦١٢    منها غير المتداول
  ٨٢٫٢٥٣  ١١٣٫٥٦٩    منها المتداول
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
١٤

  
  االقتراض  ١٠

  يونيو  ٣٠      
٢٠٢٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي    
        فيما يلي القيمة الدفترية للقروض: 

        أ) قروض ألجل: 
  ٥٣٢٫٨١٩  ٥٧٩٫٧٤٦    المبالغ األصلية

  ) ١٧٫١١٨(  ) ١٦٫٠٦٦(    التكاليف غير المطفأة للمعامالت  
  ٥١٥٫٧٠١  ٥٦٣٫٦٨٠    التكاليف غير المطفأة للمعامالتبعد خصم  - قروض ألجل

  ١٦٫٥٣٦  ١٤٫٢٧٣    ب) التزامات اإليجار 
  ٥٣٢٫٢٣٧  ٥٧٧٫٩٥٣    االقتراضإجمالي 

  ٦٢٫٦٦٩  ١٢٢٫٢٦٩    منها المتداول
  ٤٦٩٫٥٦٨  ٤٥٥٫٦٨٤    منها غير المتداول

  
 قروض ألجل   )أ

  

  فيما يلي تفاصيل القيمة الدفترية للقروض ألجل:

  المبلغ األصلي  السداد مدة       

  التكاليف  
  غير المطفأة 
  القيمة الدفترية   للمعامالت

  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  سنوات    
            ٢٠٢٢ يونيو ٣٠في 

  ٣٩٦٫٣٢٨  ) ٣٫٦٧٢(  ٤٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٦ - ٢٠٢٢    ٥قرض ألجل   
  ١٦٧٫٣٥٢  ) ١٢٫٣٩٤(  ١٧٩٫٧٤٦  ٢٠٣٢ - ٢٠٢٤    ٦قرض ألجل   
      ٥٦٣٫٦٨٠  )١٦٫٠٦٦(  ٥٧٩٫٧٤٦  

            ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
  ٣٩٥٫٨٦٥  ) ٤٫١٣٥(  ٤٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٦ – ٢٠٢٢    ٥قرض ألجل   
  ١١٩٫٨٣٦  ) ١٢٫٩٨٣(  ١٣٢٫٨١٩  ٢٠٣٢ - ٢٠٢٤    ٦قرض ألجل   
      ٥١٥٫٧٠١  )١٧٫١١٨(  ٥٣٢٫٨١٩  

  
  األنشطة التمويلية، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير النقدية:يوضح الجدول أدناه التغيرات في القروض ألجل الناتجة عن 

  
  يونيو  ٣٠      

٢٠٢٢  
  ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي    

        فيما يلي القيمة الدفترية للقروض: 
  ٢٥٢٫٩٧٢  ٥١٥٫٧٠١    في بداية الفترة / السنة

  ٥٣٢٫٨١٩  ٤٦٫٤٦٩    ) يةإضافات (نقد
  -  ٤٥٨    (فائدة مرسملة) إضافات 

  ) ١٨٫٠٤٣(  -    تكاليف المعاملة 
  ٣٫٦٧٠  ١٫٠٥٢    إطفاء تكاليف معامالت 

  ) ٢٥٥٫٧١٧(  -    مدفوعات 
  ٥١٥٫٧٠١  ٥٦٣٫٦٨٠    في نهاية الفترة / السنة
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
١٥

  
  االقتراض (تابع)  ١٠

  
 قروض ألجل (تابع)   )أ

  

  التالي:يستحق سداد المبالغ األصلية للقروض ألجل على النحو 
  

  اإلجمالي  ٦قرض ألجل   ٥قرض ألجل   
  دوالر أمريكيألف   دوالر أمريكيألف   دوالر أمريكيألف   

        ٢٠٢٢ يونيو ٣٠في 
  ١٢٠٫٠٠٠  - ١٢٠٫٠٠٠  خالل سنة واحدة
  ٨٥٫٠٠٠  -  ٨٥٫٠٠٠  من سنة إلى سنتين

  ٢٥٨٫٤٤٠  ٦٣٫٤٤٠  ١٩٥٫٠٠٠  سنوات  ٥من سنتين إلى 
  ١١٦٫٣٠٦  ١١٦٫٣٠٦  -  سنوات  ٥أكثر من 

  ٥٧٩٫٧٤٦  ١٧٩٫٧٤٦  ٤٠٠٫٠٠٠  
        ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

  ٦٠٫٠٠٠  -  ٦٠٫٠٠٠  خالل سنة واحدة
  ١٢٠٫٠٠٠  -  ١٢٠٫٠٠٠  من سنة إلى سنتين

  ٢٥٩٫٠٦٥  ٣٩٫٠٦٥  ٢٢٠٫٠٠٠  سنوات  ٥من سنتين إلى 
  ٩٣٫٧٥٤  ٩٣٫٧٥٤  -  سنوات  ٥أكثر من 

  ٥٣٢٫٨١٩  ١٣٢٫٨١٩  ٤٠٠٫٠٠٠  
  

مليون دوالر   ٤٠٠، أبرمت المجموعة اتفاقية جديدة لتسهيل ألجل للحصول على تسهيل بمبلغ ٢٠٢١ يونيو ١٤في : ٥قرض ألجل 
هي خمس    ٥). إن مدة القرض ألجل  مليون دوالر أمريكي  ٤٠٠بقيمة    ٢٠٢١لسنة    تسهيل القرض ألجل أو  ٥(قرض ألجل  أمريكي  

فائدة وفقاً لمعدالت أسعار الفائدة    ٥. يحمل القرض ألجل  ٢٠٢٢ديسمبر    ١٤سنوات ويسدد على ثمانية أقساط نصف سنوية تبدأ من  
  ٪ سنوياً.١٫٣٠زائداً هامش   ليبورالسائدة 

  
تسهيالت    أبرمت،  ٢٠٢١  يونيو  ١٤في  :  ٦قرض ألجل    BPIFAEالمجموعة تسهيل وكالة ائتمان الصادرات من خالل اتفاقية 

في   ٦مليون دوالر أمريكي) سوف يتم استخدام القرض ألجل    ٣٠٠٫٥أو تسهيل وكالة ائتمان الصادرات بقيمة    ٦قرض ألجل  (
  ثماني  دوالر أمريكي لمدةمليون    ٣٠٠٫٥تسهيل إلى  المبلغ  إجمالي  . يصل  T4-NGSتمويل جزئي لمصروفات رأسمالية متعلقة بـ  

أشهر من بداية االئتمان.   خمسةبعد  حتى التاريخ الذي يقع    ٢٠٢١  يونيو  ١٤من  ونصف، حيث تتوفر هذه المبالغ في الفترة  سنوات  
زائداً هامش    ليبورفائدة وفقاً لمعدالت أسعار الفائدة السائدة    مليون دوالر أمريكي  ٣٠٠٫٥البالغ    الصادرات  وكالة ائتمان  حمل تسهيلي

مليون دوالر   ١٣٢٫٨:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  من هذا التسهيلمليون دوالر أمريكي    ٤٦٫٥تم سحب مبلغ  ،  خالل الفترة  ٪ سنوياً.٠ .٦٠
  مليون دوالر أمريكي). ١٢٠٫٨من التسهيل  المستخدمغير  الرصيد، بلغ ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أمريكي). كما في 

 
بما في ذلك القيود المفروضة على   اعتياديةعلى إقرارات وضمانات وتعهدات    ٦والقرض ألجل    ٥كل من القرض ألجل    ينطوي

ويستثنى من المجموعة  موجودات  والرهن السلبي فيما يتعلق ببعض    تبعادتحمل المديونية المالية وعمليات الدمج واالستحواذ واالس
يتعين على المجموعة الحفاظ على معدل تغطية   التسهيلين،  . في كالما تجيزه الشروط الواردة في وثائق التسهيل،  الحالة  ذلك، بحسب

، في كل حالة في تاريخ ١:    ٣  .٠٠ال تزيد عن    صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية بما ونسبة    ١:    ٤  .٠٠ال يقل عن  بما  فائدة  ال
 كل سنة مالية). منديسمبر   ٣١و  يونيو ٣٠(الذي يحدث في  االحتساب

  

سداد    وتم  )٥قرض ألجل  (  مليون دوالر أمريكي  ٤٠٠  ضافاتاإل   بلغت قيمة،  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠المنتهية في    فترة الستة أشهر  خالل
  .)١(قرض ألجل  يمليون دوالر أمريك ٢٥٣٫٦ قيمتهادفعات 

  
  التزامات اإليجار   )ب

  يونيو  ٣٠   
٢٠٢٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   
        التزامات اإليجار:فيما يلي الحركات في 

  ١٩٫٧٩٧  ١٦٫٥٣٦    في بداية الفترة / السنة
  ٩٧٣  ٣٩٢    تراكم الفائدة

  ) ٤٫٢٥٤(  ) ٢٫٦٦٤(    مدفوعات 
  ٢٠  -    إضافات

  -  ٩     فروقات صرف العمالت
  ١٦٫٥٣٦  ١٤٫٢٧٣    في نهاية الفترة / السنة
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
١٦

 

  اإليرادات المؤجلة  ١١

      
  يونيو  ٣٠

٢٠٢٢  
  ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي    

  المدفوعة مسبقًا الكشطمن بطاقات  المستخدمةأرصدة البث غير 
  ١٨٫٠٠١  ١٥٫٩٩٠    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية)  ١٥(المعيار رقم  

  ٨٫٩٨٧  ١٤٫٩٢٣    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية)  ١٥أخرى (المعيار رقم 
  ٢٦٫٩٨٨  ٣٠٫٩١٣    اإليرادات المؤجلة إجمالي 

  
  االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات الطارئة  ١٢

      
  يونيو  ٣٠

٢٠٢٢  
  ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي    

  ٢٥٩٫٣٠٥  ٢٢١٫٣٢٩    الملتزم بها والمتعاقد عليها  -االلتزامات الرأسمالية 
التي تقدمها  التنفيذسندات ضمان حسن  -المطلوبات الطارئة 

  ٣٠٫٩٥٦  ٣٤٫٦١٩    البنوك في سياق األعمال العادية
  

  .)T4-NGS( ٤يعرف بالثريا الذي الجيل التالي من األقمار الصناعية  ة رئيسية بمشروعر تتعلق االلتزامات الرأسمالية بصو
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٣
     يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل    
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  إيضاح  المعامالت مع األطراف ذات العالقة
        اإليرادات 

  ١٤٢٫٦٢٧  ١٥٠٫٢٦٠    شركات خاضعة للسيطرة المشتركة*
  ٦٨٦  ٧٣٢    شركة زميلة
  ١٤٣٫٣١٣  ١٥٠٫٩٩٢    اإلجمالي

        إيرادات الفوائد على الودائع قصيرة األجل 
  ١٨٤  ٥٢٢    للسيطرة المشتركة شركات خاضعة 

        مصروفات الفوائد على القروض ألجل
  ١٫٦٠٧  ٢٫٢٤٦    شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 
        دعم األنظمةوإيجار المكتب، ومصاريف االستعانة بمصادر خارجية، 
  ٥٢٤  ٧٠٥    شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 

        تكلفة المبيعات
  ٢٧٥  ٦٦    المشتركة شركات خاضعة للسيطرة 

  ١٫٢٥٩  ٥٧٨    شركة زميلة
  ١٫٥٣٤  ٦٤٤    اإلجمالي
         من طرف ذي عالقة  دفعة مقدمة

  -  ١٥٠٫٠٢١    شركات خاضعة للسيطرة المشتركة** 
        تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

  ٢٫٠٣١  ٢٫٣٦١    قصيرة األجل للموظفين   امتيازات
  ١٥١  ١٩٧    استحقاقات ما بعد الخدمة

  

 ٣٠منتهية في  ال  فترة الستة أشهر(  أمريكي  مليون دوالر  ١٤٤٫٢  مبلغ  الخاضعة للسيطرة المشتركة  الشركاتاإليرادات من    تتضمن*
) من عميل واحد. يتم تسجيل اإليرادات من هذا العميل ضمن قطاعات البنية التحتية  أمريكي  مليون دوالر  ١٣٧٫٨:  ٢٠٢١  يونيو

  .  االتصاالت المتنقلةوالحلول المدارة وحلول 
  

أو أكثر من إجمالي    ٪ ١٠ما نسبته    باستثناء ما تم اإلفصاح عنه أعاله، والتي تمثلأي عميل فردي،  ال يوجد هناك إيرادات من  
  إيرادات المجموعة.

  

تاريخ  **   الصناعي  ٢٠٢١يونيو    ١٧في  للقمر  سعة  خدمات  اتفاقية  المجموعة  وقعت   ،T4-NGSA    لدولة المسلحة  القوات  مع 
مات عاًما من تاريخ بدء الخد  T4-NGSA 15مليون دوالر. تبلغ مدة القمر الصناعي    ٧٠٨٫٤اإلمارات العربية بقيمة إجمالية قدرها  

اتفاقية خدمات سعة للقمر    شروطبموجب    .٢٠٢٤والمتوقع أن يكون في النصف الثاني من عام    T4-NGSالتجارية للقمر الصناعي  
مضافاً مليون دوالر أمريكي    ١٥٠للدفعة المقدمة المبدئية خالل الفترة البالغة  فاتورة  ، أصدرت المجموعة  T4-NGSAالصناعي  

كانت الفاتورة قيد السداد في نهاية فترة التقرير، ولكن تم سدادها بالكامل إليها ضرائب القيمة المضافة المطبقة في دولة اإلمارات.  
    .٢٠٢٢يوليو  ٢٢الحقاً في 
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
١٧

  
  العادلةإفصاحات القيمة   ١٤

  
يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة تحديد القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية. 

  تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح.فيما يلي 
  

عن طريق خصم   تهامعقولير  وسيط، والتي يتم اختبايقدمها التي سعار الاألتستند القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة إلى عروض  
أسعار الفائدة السوقية ألداة مماثلة في تاريخ القياس.   ستخدامباوالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بناًء على شروط واستحقاق كل عقد  

  لقيمة العادلة. لالتسلسل الهرمي  من ٢المستوى  ضمنالمشتقات  تُصنّف
  

  استناداً إلى ثمن خارجي  . وقد تم تحديد القيمة العادلة من قبل مُ ٢المستوى    ضمنللعقار االستثماري  يتم تصنيف قياس القيمة العادلة  
  . المعامالت التي يمكن مالحظتها في السوق

  
  . ٢والمستوى  ١لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  ،خالل الفترات الحالية والسابقة

  
 المحملة القيم العادلة لقروض المجموعة،  إن  قيمها الدفترية.  مع  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الحالية للمجموعة  تتساوى  

  باستخدام التدفقات النقدية المخصومة. تلك القيم فائدة متغيرة، تقارب قيمها الدفترية. يتم تحديدبمعدالت 
  

  توزيعات األرباح   ١٥
  

  ٧٫٩(سنت    ٢٫٢وهو يمثل    مليون دوالر أمريكي  ٥٢٫٥اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نهائية بقيمة  ،  ٢٠٢٢فبراير    ٢٨في  
للسهم عن  فلس)    ١٥٫٨(سنت    ٤٫٣األرباح للسهم إلى  توزيعات  ليصل إجمالي    ٢٠٢١السنة المالية    للنصف الثاني منفلس) للسهم  

الجمعية العمومية   خالل اجتماعمن قبل المساهمين  توزيعات األرباح    تمت الموافقة على  .٢٠٢١ديسمبر    ٣١السنة المنتهية في  
  .  ٢٠٢٢مايو  ٩في وتم دفعها  ٢٠٢٢أبريل  ١١السنوية المنعقدة في 

  
 وهو ما يمثل   مليون دوالر أمريكي  ٣٦  بلغتدفعت الشركة توزيعات أرباح    ،٢٠٢١  يونيو  ٣٠المنتهية في    الستة أشهر  خالل فترة

     .  ٢٠٢١يونيو  ١٧قبل الزيادة في رأس مال الشركة بتاريخ دوالر أمريكي لكل سهم مدفوع بالكامل. تم دفع هذه التوزيعات  ٣٫٦
  

  ربحية السهم  ١٦
  أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة   

  يونيو ٣٠         
أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  يونيو ٣٠         
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

  ٣٠٫١٠٠  ٤٥٫٣٦١  ١٤٫٢٠٢  ٢٥٫٢٦٩  (باأللف دوالر أمريكي) ينلمساهملربح الفترة المنسوب 
 ٢٫٤٣٩٫٧٧٠ ٢٫٤٣٩٫٧٧٠ ٢٫٤٣٩٫٧٧٠  ٢٫٤٣٩٫٧٧٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة (باأللف)

  ١٫٢٣  ١٫٨٦  ٠٫٥٨  ١٫٠٤  )بالسنت( السهم األساسية والمخففةربحية 
  ٤٫٥٣  ٦٫٨٣  ٢٫١٤  ٣٫٨٠  ) بالفلس( ربحية السهم األساسية والمخففة

    
  موسمية ودورية العمليات المرحلية  ١٧

  
  . ٢٠٢١و ٢٠٢٢ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة ال توجد بنود ذات طبيعة موسمية أو دورية في العمليات المرحلية خالل فترة  
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمعلومات تكميلية حول 

 ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
١٨

 
الموحدة   الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  عرض  وهيتم  أمريكي")  األمريكية ("دوالر  المتحدة  الواليات  الرسمية للشركة   يبدوالر  العملة 

 غرضبدرهم إماراتي) فقط تكميلية التالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (. يتم عرض المعلومات الوعملة عرض البيانات المالية للمجموعة
ورأس المال اإلضافي   رأس الماللكل دوالر أمريكي، باستثناء    إماراتي  درهم   ٣ .٦٧٢٥بمعدل  إلى الدرهم اإلماراتي  تم تحويل المبالغ  التيسير.  

  ، تم تقريب األرقام حيثما اقتضت الضرورة.  التحويللغرض ت التاريخية. الالمعد  المدفوع والذي تم تحويله باستخدام
  

 الموحدالمرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر  ) ١
  

    
    لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  يونيو  ٣٠في       
  لفترة الستة أشهر المنتهية  

  يونيو ٣٠في        

    
٢٠٢٢  

  درهم ألف 
٢٠٢١  

  درهم ألف 
٢٠٢٢  

  درهم ألف 
٢٠٢١  

  درهم ألف 
  ٦٩٨٫٤٤٧  ٧٥٤٫٩٤٥  ٣٦٧٫١٣٢  ٣٩٢٫٤٨٧    اإليرادات  

  )٤٩٫٢٧٠(  )٧٩٫٩٢٥(  )٣١٫٢٣٥(  )٤٢٫٩٨٣(    تكلفة اإليرادات 
 )١٤٩٫٧٢٠(  )١٥٣٫٥٧٣(  )٧٦٫٣٠٠(  )٧٦٫٢٦٧(    تكاليف الموظفين 

  )٧٨٫٠٢٢(  )٧٧٫٣٤٣(  )٣٦٫٤١٣(  )٤٠٫٥٨٨(      ) ١(  خرىاألالمصروفات التشغيلية 
  ٤٫١٧٦  ٣٫٩٢٢  ٢٫٦٠٤  ١٫٩٥٧    خرى األيرادات اإل

 ٤٢٥٫٦١١  ٤٤٨٫٠٢٦  ٢٢٥٫٧٨٨  ٢٣٤٫٦٠٦    األرباح المعدلة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 
 )٢٦٩٫٨٧٠(  )٢٦٤٫٠٠٩(  )١٣٣٫٩٤٧(  )١٣٢٫٢٠٦(    االستهالك واإلطفاء

  ) ٧٦٨(  ٢٫٩٣٨  ) ٧٦٨(  ٢٫٩٣٨    ة االستثماري اتتعديالت القيمة العادلة للعقار
  ١٥٤٫٩٧٣  ١٨٦٫٩٥٥  ٩١٫٠٧٣  ١٠٥٫٣٣٨    التشغيلية األرباح 

  ٧٣٥  ٥٫٠٣١  ١٢٩  ٢٫٩٢٠    إيرادات التمويل 
  )٤٧٫٣٩٠(  )١٢٫٨٧٩(  )٣٥٫٨٦٩(  )٨٫٠٤٣(    تكاليف التمويل 

  ) ٤٦٫٦٥٥(  ) ٧٫٨٤٨(  ) ٣٥٫٧٤٠(  ) ٥٫١٢٣(    صافي تكاليف التمويل 
  )١٠٫٤٦٣(  )٢٤٫١١٤(  )٩٫٣٣٩(  )١٣٫٤٧١(    الملكية  الحصة في نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق

  ٩٧٫٨٥٥  ١٥٤٫٩٩٣  ٤٥٫٩٩٤  ٨٦٫٧٤٤    األرباح قبل ضريبة الدخل 
  ) ٤٤١(  ) ٢٦٤(  ) ٢٦٤(  ) ١٤٠(    مصروفات ضريبة الدخل 

  ٩٧٫٤١٤  ١٥٤٫٧٢٩  ٤٥٫٧٣٠  ٨٦٫٦٠٤    أرباح الفترة 
  )١٣٫١٢٩(  )١١٫٨٥٩(  )٦٫٤٢٧(  )٦٫١٩٦(    خسائر الفترة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة صافي 

  ١١٠٫٥٤٣  ١٦٦٫٥٨٨  ٥٢٫١٥٧  ٩٢٫٨٠٠    ين أرباح الفترة المنسوبة إلى المساهم

    ربحية السهم 
    

    
  ٤٫٥٣  ٦٫٨٣  ٢٫١٤  ٣٫٨٠    لكل سهم) فلساألساسية والمخفضة (

  
  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر  .التجارية وموجودات العقودلذمم المدينة  ل  االئتمان المتوقعةخسائر  التشغيلية األخرى    المصروفاتتتضمن    )١(

على   درهم إماراتيألف    ٢٫٦٨١و  درهم إماراتيألف    ١٫٢١٦  االئتمان المتوقعةخسائر  بلغ صافي عكس  ،  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠المنتهيتين في  
  ٨٫١٧٩و   درهم إماراتيألف    ٣٫١١١صافي المبلغ المحمل  ، بلغ  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠المنتهيتين في    لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر  التوالي.

   على التوالي.  درهم إماراتيألف 
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمعلومات تكميلية حول 

 ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
١٩

 
  الموحدالدخل الشامل المرحلي الموجز بيان  ) ٢
 

    
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

  يونيو  ٣٠في       
  لفترة الستة أشهر المنتهية  

  يونيو ٣٠في         

    
٢٠٢٢  

  درهم ألف 
٢٠٢١  

  درهم ألف 
٢٠٢٢  

  درهم ألف 
٢٠٢١  

  درهم ألف 
  ٩٧٫٤١٤  ١٥٤٫٧٢٩  ٤٥٫٧٣٠  ٨٦٫٦٠٤    أرباح الفترة 

            اإليرادات الشاملة األخرى: 
            البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر:

  ) ١٨٠(  ١١١٫٩٩٧  ٨٫٤٩١  ٣٦٫٢٨١  العادلة  الجزء الفعال من التغيرات في القيمة –لتدفق النقدي لتحوط ال  
  ٣٥٫٦٤٥  ٥٫١٤٩  ٢٦٫٩٠٥  ١٫٦٩٣  الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر –لتدفق النقدي لتحوط ال  
  ١٥٫٥٣٨  ٢٤٫٨٤٨  ٥٠٫٢٥٨  )٣٧٫٠٩٦(    فروقات تحويل العمالت األجنبية –العمليات الخارجية   

 ١٤٨٫٤١٧  ٢٩٦٫٧٢٣  ١٣١٫٣٨٤  ٨٧٫٤٨٢    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
  )١٣٫٠٩٣(  )١١٫٧٧٥(  )٦٫٤٢٠(  )٦٫٢٣٠(    إجمالي الخسائر الشاملة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة 

 ١٦١٫٥١٠  ٣٠٨٫٤٩٨  ١٣٧٫٨٠٤  ٩٣٫٧١٢    ين إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى المساهم
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمعلومات تكميلية حول 

 ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
٢٠

  
  الموحدالمرحلي الموجز  المركز الماليبيان  ) ٣

    
     يونيو  ٣٠

٢٠٢٢  
ديسمبر   ٣١

٢٠٢١  
  درهم ألف   درهم ألف     

        الموجودات 
  ٤٫١٥٤٫٦٧٧  ٤٫٢٣٢٫٥٣١    الممتلكات واآلالت والمعدات

  ٧٤٫٢٩٨  ٧٦٫٥٢٠    العقارات االستثمارية 
  ٥٦٫١٤٥  ٤٦٫٢٦٦    موجودات حق االستخدام

  ٣٦٫٠٩٣  ٣٠٫٩٣٠    الموجودات غير الملموسة 
  ٤٢٦٫٧٥٦  ٤٢٦٫٦٠١    االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 

  ٣٨٫١٢٨  ٣٨٫١٢٨    الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ١١٫٧٨٩  ١٠٣٫٠٢٨    األدوات المالية المشتقة 

  -  ١٫١٠٢    استثمارات أخرى  
  ٤٧٤  ٣٩٣    موجودات ضريبة الدخل المؤجلة 

  ٤٫٧٩٨٫٣٦٠  ٤٫٩٥٥٫٤٩٩    إجمالي الموجودات غير المتداولة 
  ٢١٫٥٣٢  ٢١٫٤٦٦    المخزون 

  ٥٤٢٫١٥٣  ١٫٢٧٥٫٧٠٩    الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٦٫٠٣٨  ٣٣٫٠٧١    األدوات المالية المشتقة  
  ٦٨٦  ٦٦٨    موجودات ضريبة الدخل

  ١٫٤٧٠٫٠٠٦  ١٫٣٦٩٫٥٧٤    النقد والودائع قصيرة األجل* 
  ٢٫٠٤٠٫٤١٦  ٢٫٧٠٠٫٤٨٨    إجمالي الموجودات المتداولة 

  ٦٫٨٣٨٫٧٧٦  ٧٫٦٥٥٫٩٨٧    إجمالي الموجودات
        المطلوبات 

  ٣٠٢٫٠٧٤  ٤١٧٫٠٨٢    الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ٢٣٠٫١٥٢  ٤٤٩٫٠٣٣    االقتراض

  ٧٠٩  -    األدوات المالية المشتقة 
  ٩٩٫١١٣  ١١٣٫٥٢٨    اإليرادات المؤجلة 

  ٥٩٩  ٤٣٣    مطلوبات ضريبة الدخل
  ٦٣٢٫٦٤٧  ٩٨٠٫٠٧٦    إجمالي المطلوبات المتداولة 

  ١٫٠٦٨٫٦٩٨  ١٫٤٨٢٫٢٦٦    الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ١٫٧٢٤٫٤٨٨  ١٫٦٧٣٫٤٩٩    االقتراض

  ٤١٫٢٧٢  ٤٤٫٤٩٢    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
  ٢٫٨٣٤٫٤٥٨  ٣٫٢٠٠٫٢٥٧    إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

  ٣٫٤٦٧٫١٠٥  ٤٫١٨٠٫٣٣٣    إجمالي المطلوبات 
  ٣٫٣٧١٫٦٧١  ٣٫٤٧٥٫٦٥٤    صافي الموجودات 

        حقوق الملكية 
  ٢٫٤٣٩٫٧٧٠  ٢٫٤٣٩٫٧٧٠    رأس المال 

  ١٩٫٩٢٧  ١٣٧٫٠٧٣    احتياطي التحوط 
  ٣٥٫١٣٥  ٣٥٫١٣٥    النظامياالحتياطي 

  )١٠٩٫٠٢٩(  )٨٤٫٢٦٥(    احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
  ٧٠٤٫١٨٠  ٦٧٨٫٠٢٨    األرباح المحتجزة 

  ٣٫٠٨٩٫٩٨٣  ٣٫٢٠٥٫٧٤١    ين حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهم
  ٢٨١٫٦٨٨  ٢٦٩٫٩١٣    الحصص غير المسيطرة 

  ٣٫٣٧١٫٦٧١  ٣٫٤٧٥٫٦٥٤    إجمالي حقوق الملكية 
  
األجل  يشتمل* قصيرة  والودائع  بمبلغ    على  النقد  يعادله  وما  إماراتي  ألف  ٤٩٨٫٥٠١نقد  درهم   ألف  ١٫٠١٩٫٩٩٣:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  درهم 

  ).  إماراتي
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمعلومات تكميلية حول 

 ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
٢١

  
 الموحدالمرحلي الموجز  التغيرات في حقوق الملكيةبيان  ) ٤

  
      المنسوبة إلى المساهمين  

  رأس المال  

رأس المال 
اإلضافي  
  المدفوع

احتياطي 
  التحوط

االحتياطيات  
  ) ١(األخرى

األرباح 
  اإلجمالي  المحتجزة

الحصص  
غير 

  المسيطرة
إجمالي حقوق  

  الملكية 
  درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   
                  

  ٣٫٥٩٩٫٤٧٢  ٣٠٦٫٩٨٨  ٣٫٢٩٢٫٤٨٤  ٩٥٤٫٦٥٢  ) ٦٦٫٤٧٣(  ) ٣٥٫٤٦٥(  ٢٫٤٢٩٫٧٧٠  ١٠٫٠٠٠  ٢٠٢١يناير  ١في 
  ٩٧٫٤١٤  ) ١٣٫١٢٩(  ١١٠٫٥٤٣  ١١٠٫٥٤٣  -  -  -  -  أرباح/(خسائر) الفترة

                  اإليرادات الشاملة األخرى:
  ١٥٫٥٣٨  ٣٦  ١٥٫٥٠٢  -  ١٥٫٥٠٢  -  -  -  فروقات تحويل العمالت األجنبية 

الجزء   –التحوط للتدفق النقدي 
الفعال من التغيرات في القيمة  

  ) ١٨٠(  -  ) ١٨٠(  -  -  ) ١٨٠(  -  -  العادلة 
الخسائر   –التحوط للتدفق النقدي 

الُمعاد تصنيفها لألرباح أو  
  ٣٥٫٦٤٥  -  ٣٥٫٦٤٥  -  -  ٣٥٫٦٤٥  -  -  الخسائر

  ٥١٫٠٠٣  ٣٦  ٥٠٫٩٦٧  -  ١٥٫٥٠٢  ٣٥٫٦٤٥  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
اإليرادات/ (الخسائر)  إجمالي 

  ١٤٨٫٤١٧  ) ١٣٫٠٩٣(  ١٦١٫٥١٠  ١١٠٫٥٤٣  ١٥٫٥٠٢  ٣٥٫٦٤٥  -  -  الشاملة للفترة 
تحويل رأس المال اإلضافي المدفوع 

  -  -  -  -  -  -  ) ٢٫٤٢٩٫٧٧٠(  ٢٫٤٢٩٫٧٧٠  إلى رأس المال
                  المعامالت مع المساهم:

  ) ١٣٢٫٢١٠(  -  ) ١٣٢٫٢١٠(  ) ١٣٢٫٢١٠(  -  -  -  -  توزيعات األرباح   
  ٣٫٦١٥٫٦٧٩  ٢٩٣٫٨٩٥  ٣٫٣٢١٫٧٨٤  ٩٣٢٫٩٨٥  ) ٥٠٫٩٧١(  -  -  ٢٫٤٣٩٫٧٧٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 

                  
  ٣٫٣٧١٫٦٧١  ٢٨١٫٦٨٨  ٣٫٠٨٩٫٩٨٣  ٧٠٤٫١٨٠  ) ٧٣٫٨٩٤(  ١٩٫٩٢٧  -  ٢٫٤٣٩٫٧٧٠  ٢٠٢٢يناير  ١في 

  ١٥٤٫٧٢٩  ) ١١٫٨٥٩(  ١٦٦٫٥٨٨  ١٦٦٫٥٨٨  -  -  -  -  أرباح/(خسائر) الفترة
                  اإليرادات الشاملة األخرى:

  ٢٤٫٨٤٨  ٨٤  ٢٤٫٧٦٤  -  ٢٤٫٧٦٤  -  -  -  فروقات تحويل العمالت األجنبية 
الجزء   –لتدفق النقدي لتحوط ال

الفعال من التغيرات في القيمة  
  ١١١٫٩٩٧  -  ١١١٫٩٩٧  -  -  ١١١٫٩٩٧  -  -  العادلة 

الخسائر   –لتدفق النقدي لتحوط ال
الُمعاد تصنيفها لألرباح أو  

  ٥٫١٤٩  -  ٥٫١٤٩  -  -  ٥٫١٤٩  -  -  الخسائر 
  ١٤١٫٩٩٤  ٨٤  ١٤١٫٩١٠  -  ٢٤٫٧٦٤  ١١٧٫١٤٦  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

إجمالي اإليرادات/(الخسائر)  
  ٢٩٦٫٧٢٣  ) ١١٫٧٧٥(  ٣٠٨٫٤٩٨  ١٦٦٫٥٨٨  ٢٤٫٧٦٤  ١١٧٫١٤٦  -  -  الشاملة للفترة 

                  المعامالت مع المساهم:
  ) ١٩٢٫٧٤٠(  -  ) ١٩٢٫٧٤٠(  ) ١٩٢٫٧٤٠(  -  -  -  -  توزيعات األرباح   

  ٣٫٤٧٥٫٦٥٤  ٢٦٩٫٩١٣  ٣٫٢٠٥٫٧٤١  ٦٧٨٫٠٢٨  ) ٤٩٫١٣٠(  ١٣٧٫٠٧٣  -  ٢٫٤٣٩٫٧٧٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠في 

  
احتياطي تحويل والحتياطي النظامي  ل، كان  ٢٠٢١يونيو    ٣٠احتياطي تحويل العمالت األجنبية. كما في  واالحتياطي النظامي  تشتمل االحتياطيات األخرى على    )١(

  على التوالي. درهم إماراتيألف  ٦٩٫٧٠٨ورصيد مدين بمبلغ  درهم إماراتيألف  ١٥٫٠٦٨العمالت األجنبية رصيد دائن بلغ 
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  عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمعلومات تكميلية حول 

 ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
٢٢

 
  الموحدالمرحلي الموجز  التدفقات النقديةبيان  ) ٥

  

    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم ألف   درهم ألف     

        األنشطة التشغيلية
  ٩٧٫٨٥٥  ١٥٤٫٩٩٣    األرباح قبل ضريبة الدخل 

        تعديالت لـ: 
  ١٠٫٤٦٣  ٢٤٫١١٤    نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية  فيالحصة 

  ٢٦٩٫٨٧٠  ٢٦٤٫٠٠٩    االستهالك واإلطفاء 
  ٨٫١٧٩  ) ٢٫٦٨١(    (عكس)  المتوقعةمخصص خسائر االئتمان 
  ٩٥٥  ٦٦٥    مخصص خسائر المخزون 

  ٧٦٨  ) ٢٫٩٣٨(    تعديل القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 
  ) ٧٣٥(  ) ٥٫٠٣١(    إيرادات التمويل
  ٤٧٫٣٩٠  ١٢٫٨٧٩    تكاليف التمويل

  ) ١١٤(  -    األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  -  ٦٦    ومعداتممتلكات وآالت شطب 

  ٣٫٥٧٠  ٣٫٦٦٥    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
  ٤٣٨٫٢٠١  ٤٤٩٫٧٤١    األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

        التغيرات في رأس المال العامل: 
  ) ١٢٦٫٠٥٩(  ) ١٧٩٫٩٢٣(    الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  ١٦٫١٥٥  ) ٥٩٩(    المخزون 
  ) ٣٤٫٧١٦(  ) ١٠٫٥٩٥(    الدائنة التجارية واألخرى الذمم 

  ٧٫٠٣٣  ١٤٫٤١٥    اإليرادات المؤجلة
  ) ٢٫٤٠٢(  ) ٥٠٧(    تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  ) ٧٧٥(  ) ٣٣١(    ضريبة الدخل المدفوعة
  ٢٩٧٫٤٣٧  ٢٧٢٫٢٠١    صافي النقد من األنشطة التشغيلية

        األنشطة االستثمارية
  ) ٢٤٥٫٨١٩(  ) ٣٢٣٫٢١٧(    (بما في ذلك أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز)  ممتلكات وآالت ومعداتشراء 

  ) ٢٠٩(  ) ١٫٧٥٩(    اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة 
  ٧٫٦٣٩  -    عائد االستثمار في شركة زميلة  

  ) ٣٦٫٢٨٤(  -    االستثمار في شركة زميلة
  -  ) ١٫١٠٢(    أخرى   االستحواذ على استثمارات

  ٣٦٧٫٢٥٠  ٧٥٫٠٠٣    تمتد ألكثر من ثالثة أشهر  أصلية استالم ودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق
  -  ) ٤٩٦٫٠٦٣(    تمتد ألكثر من ثالثة أشهر  أصلية ودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق استثمارات في

  ١٨٠  -    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  ٧٣٥  ٥٫٠٣١    الفائدة المستلمة
  ٩٣٫٤٩٢  )٧٤٢٫١٠٧(    األنشطة االستثمارية )/ منالمستخدم في( صافي النقد

        األنشطة التمويلية 
  ١٫٤٦٩٫٠٠٠  ١٧٠٫٦٥٧      القروضالمتحصالت من 

  ) ١١٫٠١٨(  -    تكاليف المعامالت للقروض المدفوعة 
  ) ٩٣١٫٣٠٦(  -    ألجل  قروضسداد 
  ) ٩٫٣٥٨(  ) ٩٫٧٨٤(    التزامات االيجار سداد 

  ) ٨٫٨٠٣(  ) ٢٠٫٨٦٠(    فوائد مدفوعة
  ) ٣١٫٤١٨(  -    تسوية أدوات مالية مشتقة 

  ) ١٣٢٫٢١٠(  ) ١٩٢٫٧٤٠(    توزيعات أرباح مدفوعة إلى المساهمين
  ٣٤٤٫٨٨٧  )٥٢٫٧٢٧(    األنشطة التمويلية  )/منالمستخدم في(صافي النقد 

  ٧٣٥٫٨١٦  ) ٥٢٢٫٦٣٣(    النقد وما يعادلهالزيادة في (النقص)/ صافي
  ٢٢٧  ١٫١٤١    األجنبية  فروقات صرف العمالتصافي 

  ٣٨٥٫٣٠٠  ١٫٠١٩٫٩٩٣    النقد وما يعادله في بداية الفترة  
  ١٫١٢١٫٣٤٣  ٤٩٨٫٥٠١    النقد وما يعادله كما في نهاية الفترة 
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