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 ش.م.ع الفضائية لالتصاالت  الياهشركة 
 الموجزة الموحدة البيانات المالية المرحلية 

  2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل
 
 
 

 صفحة   المحتويات 
 

  i  تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
 ii  مدققي الحسابات المستقلينمراجعة تقرير 

 1  الموحدالمرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر 
 2  الموحدالمرحلي الموجز  الدخل الشاملبيان 

 3  الموحدالمرحلي الموجز بيان المركز المالي 
 4  الموحدالمرحلي الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 5  الموحدالمرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية 
 6  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 
 

 فهرس اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 
  6          معلومات عامة  1
 6         السياسات المحاسبية الهامة  2
 6          أساس اإلعداد  2-1
 7        المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة  2-2
 8        ولكن لم يتم تفعيلها بعد المعايير الصادرة 2-3
 9         معلومات حول القطاعات 3
 11           اإليرادات 4
 12         الممتلكات واآلالت والمعدات 5
 13       االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 6
 13          استثمارات أخرى 7
 14         واألخرىالذمم المدينة التجارية  8
 14         النقد والودائع قصيرة األجل 9
 14         الذمم الدائنة التجارية واألخرى 10
 15           االقتراض 11
 17          اإليرادات المؤجلة 12
 17       االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات الطارئة 13
 17        العالقةالمعامالت مع األطراف ذات  14
 18         إفصاحات القيمة العادلة 15
 18          توزيعات األرباح 16
 19          ربحية السهم 17
 19        موسمية ودورية العمليات المرحلية 18

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

 2022 سبتمبر 30
 

البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة   الياه لالتصاالت   راجعةماليسر أعضاء مجلس اإلدارة تقديم تقريرهم مع  لشركة 
 30المنتهية في    أشهر  التسعة فترة  عن  "المجموعة"(    ـ)"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة ب  ش.م.عالفضائية  
 . 2022 سبتمبر

 
 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 
 

إيرادات    سجلت ،  2022  سبتمبر  30المنتهية في    أشهر   التسعة فترة  ل   30ألف دوالر أمريكي )  314.584  بمبلغالمجموعة 
  30ألف دوالر أمريكي )  35.144بمبلغ    لمساهميهالفترة منسوبة  لألف دوالر أمريكي( وأرباح    284.294:  2021  سبتمبر
 ألف دوالر أمريكي(.  43.296: 2021 سبتمبر

 
 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.   14ضمن 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  من قبل   2022  سبتمبر  30المنتهية في    أشهر   التسعةفترة  لمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة    ت تم
 .  لوار جلف ليمتد جي 
 
 

 بالنيابة عن مجلس اإلدارة
 
 
 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة
 مصبح الكعبي

 
2022نوفمبر  7 التاريخ:
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  ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
 الموحدالمرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر 

 

  

الثالثة أشهر لفترة 
   المنتهية

 سبتمبر  30في       

 أشهر المنتهية   التسعةلفترة 
 سبتمبر  30في        

 إيضاحات  

2022 
ألف دوالر  

 أمريكي 

2021 
ألف دوالر  

 أمريكي 

2022 
ألف دوالر  

 أمريكي 

2021 
ألف دوالر  

 أمريكي 

  284.294  314.584  94.110  109.017 4 اإليرادات  
 (22.590) (30.337) (9.173) (8.574)  اإليرادات تكلفة 

 (65.903) (64.170) (25.134) (22.353)  تكاليف الموظفين 
 (26.484) (32.717) (5.238) (11.657)   (1) خرىاألالمصروفات التشغيلية 

  1.769  1.598  632  530  خرى األ يرادات اإل

   171.086    188.958    55.197   66.963  (2)األرباح المعدلة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

 (111.828) (108.043) (38.344) (36.155)  االستهالك واإلطفاء 
 (209)  800     -     -  ةاالستثماري  اتتعديالت القيمة العادلة للعقار

   59.049   81.715   16.853   30.808  األرباح التشغيلية 

  239  4.490  39  3.120  إيرادات التمويل 
 (15.075) (5.989) (2.171) (2.482)  تكاليف التمويل

 ( 14.836) ( 1.499) ( 2.132)   638  التمويل  (تكاليفإيرادات /)صافي 
 (6.160) (50.051) (3.311) (43.485) 6 (3) الملكية الحصة في نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق

   38.053 30.165   11.410 ( 12.039)  قبل ضريبة الدخل  (الخسائر) /األرباح 
 (77) (121)  42 (49)  ضريبة الدخل  (/عكسمصروفات)

   37.976 30.044   11.452 ( 12.088)  الفترة  / )خسائر( أرباح

 (5.320) (5.100) (1.745) (1.871)  المسيطرة خسائر الفترة المنسوبة إلى الحصص غير  (صافي)

 43.296 35.144   13.197 ( 10.217)  ين الفترة المنسوبة إلى المساهم )خسائر(  /أرباح 

  ربحية السهم 
  

  

 1.77 1.44 0.54 (0.42) 17 لكل سهم(  سنتاألساسية والمخفضة )
 

  التسعةتي الثالثة أشهر وفترل  .لذمم المدينة التجارية وموجودات العقودل  االئتمان المتوقعةالتشغيلية األخرى خسائر    المصروفاتتتضمن   (1)
على    ألف دوالر أمريكي   880و  دوالر أمريكي  ألف   150  االئتمان المتوقعة خسائر  عكس صافي    بلغ،  2022  سبتمبر 30في    تينالمنتهي   أشهر
ألف دوالر   4.632 خسائر االئتمان المتوقعةعكس  ، بلغ صافي 2021  سبتمبر 30في المنتهيتين  أشهر  التسعةالثالثة أشهر ولفترتي   .  التوالي
   على التوالي.   ألف دوالر أمريكي 2.404و أمريكي

 
مارات  اإليرادات قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة وتعديالت القيمة العادلة للعقار االستثماري وحصة نتائج االستث  (2)

لطريقة حقوق الملكية. راجع اإليضاح رقم   الم    3المحتسبة وفقاً  رباح  أ  مع   الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء  عدلة قبللمطابقة األرباح 
 من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بشكل عام.   عدلة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاءاألرباح الم  الفترة. ال تعتبر 
 

الثالثة   بفترتيفيما يتعلق  انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة.    خسائرحقوق الملكية  وفقاً لحصة نتائج االستثمارات المحتسبة  تشتمل   (3)
أشهر  الثالثة فترتي )  أمريكي دوالر ألف 40.575 بمبلغانخفاض قيمة خسائر  توجد، 2022سبتمبر  30في  تيناألشهر المنتهي  والتسعةأشهر 
  : ال شيء(. 2021سبتمبر   30في  تيناألشهر المنتهي  والتسعة

 
  

 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.   19إلى  6تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .  iii و   ii تينالحسابات المستقلين مدرج على الصفح مدققي مراجعة إن تقرير 
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  ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
 الموحدالدخل الشامل المرحلي الموجز بيان  

 

  
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 سبتمبر  30في      
 أشهر المنتهية   التسعةلفترة 
 سبتمبر  30في       

 إيضاحات  

2022 
ألف دوالر  

 أمريكي 

2021 
ألف دوالر  

 أمريكي 

2022 
 ألف دوالر  

 أمريكي 

2021 
ألف دوالر  

 أمريكي 

   37.976 30.044   11.452 ( 12.088)  الفترة  )خسائر( / أرباح
      اإليرادات الشاملة األخرى:

      البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر:
 الجزء الفعال من التغيرات في القيمة –لتدفق النقدي لتحوط ال

 (43)  44.272  6 13.776  العادلة 
الخسائر المعاد تصنيفها إلى )األرباح(/ –لتدفق النقدي لتحوط ال

  10.592 (983)  886 (2.385)  األرباح أو الخسائر 
 (4.948)  3.924 (9.180) (2.842)  فروقات تحويل العمالت األجنبية –العمليات الخارجية 

 43.577 77.257   3.164 ( 3.539)  الشاملة للفترة  / )الخسائر( إجمالي اإليرادات

 (5.320) (5.086) (1.756) (1.880)  إجمالي الخسائر الشاملة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة 

الشاملة المنسوبة إلى )الخسائر(  /إجمالي اإليرادات 
 48.897 82.343   4.920 ( 1.659)  ين المساهم

 
 

 

 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 19إلى  6تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 . iii و   ii تينالحسابات المستقلين مدرج على الصفح مراجعة مدققيإن تقرير 
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  ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
 الموحدالمرحلي الموجز  الماليالمركز بيان  

  
   سبتمبر 30

2022 
ديسمبر   31

2021 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  إيضاحات  

    الموجودات 
 1.131.294  1.130.462 5 الممتلكات واآلالت والمعدات 

 20.231  20.836  العقارات االستثمارية 
 15.288  11.251  موجودات حق االستخدام 
 9.828  7.838  الموجودات غير الملموسة 

 116.203 65.605 6 االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 
 10.382  10.382 8 الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 3.210  39.566  األدوات المالية المشتقة
 -  1.400 7 استثمارات أخرى  

 129  77  موجودات ضريبة الدخل المؤجلة 

 1.306.565 1.287.417  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 5.863  7.163  المخزون 
 147.625  196.290 8 الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 1.644  11.268  األدوات المالية المشتقة 
 187  182  موجودات ضريبة الدخل 

 400.274  631.335 9 النقد والودائع قصيرة األجل* 

 555.593   846.238  إجمالي الموجودات المتداولة 

 1.862.158 2.133.655  إجمالي الموجودات 

    المطلوبات 
 82.253  169.090 10 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 62.669  120.880 11 االقتراض 
 193     -  األدوات المالية المشتقة

 26.988  90.923 12 اإليرادات المؤجلة 
 163  181  مطلوبات ضريبة الدخل 

 172.266   381.074  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 291.000  385.537 10 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 469.568  465.339 11 االقتراض 

 11.238  12.389  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 771.806   863.265  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 944.072   1.244.339  إجمالي المطلوبات 

 918.086 889.316  صافي الموجودات 

    حقوق الملكية 
 664.334  664.334  رأس المال 

 5.426  48.715  احتياطي التحوط
 9.567  9.567  النظامي االحتياطي 

 (29.687) (25.777)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية
 191.744 120.861  المحتجزة األرباح 

 841.384 817.700  ين حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهم 

 76.702  71.616  الحصص غير المسيطرة 

 918.086 889.316  إجمالي حقوق الملكية 
 

 دوالر أمريكي(.   ألف   277.738:  2021ديسمبر    31دوالر أمريكي )  ألف  240.954نقد 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 ةوللفتركما في   للمجموعةالمركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية 

 

باإلنابة   اعتمادها وتم    2022نوفمبر    7  مجلس اإلدارة بتاريخأعضاء  من قبل  المرحلية الموجزة الموحدة  هذه البيانات المالية    التصريح بإصدارتم  
 من قبل:  معنه

 

 
 

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

 

 .2021 ديسمبر 31في  كماالمقارن  تدقيق المركز المالي مكما ت  ،2022 سبتمبر 30المركز المالي كما في تمت مراجعة 
 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 19إلى  6تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 . iii و  ii تينالحسابات المستقلين مدرج على الصفح مراجعة مدققيإن تقرير  
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  ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
 الموحدالمرحلي الموجز  التغيرات في حقوق الملكيةبيان  

   سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل
 
   المنسوبة إلى المساهمين  

 رأس المال  

رأس المال  
اإلضافي  
 المدفوع 

احتياطي 
 التحوط

االحتياطيات 
 ( 1)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

         

   980.115   83.591   896.524 259.946 ( 18.099) ( 9.657)   661.612   2.722 2021يناير  1في 

   37.976 (5.320)   43.296   43.296     -     -     -     - أرباح/)خسائر( الفترة 
         اإليرادات الشاملة األخرى: 

 (4.948)     - (4.948)     - (4.948)     -     -     - فروقات تحويل العمالت األجنبية 
الجزء   – التحوط للتدفق النقدي 

الفعال من التغيرات في القيمة  
 (43)     - (43)     -     - (43)     -     - العادلة 

الخسائر   – التحوط للتدفق النقدي 
   10.592     -   10.592     - -   10.592     -     - المعاد تصنيفها لألرباح أو الخسائر 

اإليرادات / )الخسائر(الشاملة  
   5.601      -   5.601     - ( 4.948)   10.549     -     - األخرى للفترة 

إجمالي اإليرادات/)الخسائر(  
   43.577  ( 5.320)   48.897   43.296 ( 4.948)    10.549     -     - الشاملة للفترة 

تحويل رأس المال اإلضافي  
     -     -     -     -     -      - (661.612)   661.612 المدفوع إلى رأس المال 
         المعامالت مع المساهم: 

 (132.500)     - (132.500) (132.500)     -     -     -     - ( 16توزيعات األرباح )إيضاح   

   891.192   78.271 812.921 170.742 ( 23.047)    892     -      664.334 2021سبتمبر  30في 

         

   918.086   76.702 841.384 191.744 ( 20.120)   5.426     -    664.334 2022يناير  1في 

 30.044 (5.100) 35.144 35.144     -     -     -     - )خسائر( الفترة   / أرباح
         اإليرادات الشاملة األخرى: 

  3.924  14  3.910     -  3.910     -     -      - فروقات تحويل العمالت األجنبية 
الجزء   – التحوط للتدفق النقدي 

الفعال من التغيرات في القيمة  
   44.272     -   44.272     -     -    44.272     -     - العادلة 

األرباح   – التحوط للتدفق النقدي 
 (983)     - (983)     -     - (983)     -     - المعاد تصنيفها لألرباح أو الخسائر 

   47.213    14   47.199      -   3.910    43.289     -      - اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 

إجمالي اإليرادات / )الخسائر(  
 77.257 ( 5.086) 82.343 35.144   3.910    43.289     -     - الشاملة للفترة 

         المعامالت مع المساهمين:
 (106.027)     - (106.027) (106.027)     -     -     -      - (16توزيعات األرباح )إيضاح 

 889.316   71.616 817.700 120.861 ( 16.210)   48.715     -     664.334 2022سبتمبر  30في 

 
لالحتياطي النظامي كان  ،  2022  سبتمبر  30كما في    احتياطي تحويل العمالت األجنبية.االحتياطي النظامي و  على   االحتياطيات األخرى  تشتمل  (1)
  30)  على التواليألف دوالر أمريكي    25.777  بمبلغألف دوالر أمريكي ورصيد مدين    9.567  قدرهرصيد دائن  احتياطي تحويل العمالت األجنبية  و

 ألف دوالر أمريكي على التوالي(. 27.150 بمبلغألف دوالر أمريكي ورصيد مدين  4.103، رصيد دائن قدره 2021سبتمبر 
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  ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
 الموحدالمرحلي الموجز   التدفقات النقديةبيان  

   سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل
 

  2022 2021 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  إيضاحات  

    األنشطة التشغيلية 
   38.053 30.165  األرباح قبل ضريبة الدخل 

    تعديالت لـ: 
   6.160 50.051  الحصة في نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 

 111.828   108.043  االستهالك واإلطفاء  
 (2.404) (880)   عكس خسائر االئتمان المتوقعة 

  641 ( 10)  مخصص خسائر المخزون )عكس( 
  209 (800)  تعديل القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  

 (239) (4.490)  إيرادات التمويل 
   15.075   5.989  تكاليف التمويل
 ( 31)     -  استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات األرباح من 

     -  25  شطب ممتلكات وآالت ومعدات 
   1.577   1.590  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 170.869    189.683  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    التغيرات في رأس المال العامل: 

 (16.815) ( 47.785)  التجارية واألخرى الذمم المدينة 
   7.443 (1.290)  المخزون 

 (21.635) ( 10.401)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
   62.491   63.935  اإليرادات المؤجلة 

 (723) (458)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 (214) ( 46)  ضريبة الدخل المدفوعة 

 201.416    193.638  األنشطة التشغيلية صافي النقد من  

    األنشطة االستثمارية 
 ( 106.788)  (107.817)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات )بما في ذلك أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز( 

 (193) (896)  اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة 
   2.080   4.225  عائد االستثمار في شركة زميلة 

 (9.880)     -  االستثمار في شركة زميلة 
     - (1.400)  االستحواذ على استثمارات أخرى  

استالم ودائع قصيرة األجل تمتد فترات استحقاقها األصلية ألكثر من ثالثة  
   92.771   47.652  أشهر

استثمارات في ودائع قصيرة األجل تمتد فترات استحقاقها األصلية ألكثر من  
 - ( 315.497)  أشهر ثالثة 

  49     -  المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
  239   4.490  الفائدة المستلمة 

 ( 21.722)   (369.243)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

    األنشطة التمويلية 
   506.681   55.182  المتحصالت من االقتراض  

 (16.292)     -  المعامالت للقروض المدفوعة تكاليف 
 ( 254.653)     -  سداد قروض ألجل  

 (4.225) (5.037)  سداد التزامات اإليجار 
 (4.159) (9.479)  فوائد مدفوعة 

 -     150.021 14 دفعة مقدمة مستلمة من طرف ذو عالقة 
 (8.555)     -  تسوية أدوات مالية مشتقة  

 ( 132.500) ( 52.482)  مدفوعة إلى المساهمين توزيعات أرباح 

 86.297    138.205  صافي النقد من األنشطة التمويلية 

 265.991 (  37.400)  صافي )النقص(/الزيادة في النقد وما يعادله 
  195  616  صافي فروقات صرف العمالت األجنبية

 104.915   277.738  النقد وما يعادله في بداية الفترة  

 371.101    240.954  النقد وما يعادله كما في نهاية الفترة  
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 معلومات عامة  1
 

، وتم تسجيلها كشركة مساهمة خاصة في إمارة  2007  يناير  23)"الشركة"( في    ش.م.ع  الفضائية  لالتصاالت  الياهتأسست شركة  
)قانون الشركات(    2015  لسنة   2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ينطبق    أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 

   .2015يوليو  1على الشركة ودخل حيز التنفيذ في )وتعديالته( 
 

، تم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي  2021يوليو    14، تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وفي  2021  يونيو  16في  
 . لألوراق المالية

 

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

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

 
لفضائية عبر األقمار الصناعية، وتوفير خدمات االتصاالت عبر األقمار  سعة االتصاالت ايتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في تأجير  

 الصناعية للعمالء. 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 أساس اإلعداد  1- 2
  
  االلتزام بيان  

، وتلتزم  "التقارير المالية المرحلية"  34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة  تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة  
 . من قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الصلةوالمتطلبات التي بالنظام األساسي للشركة  حيثما يكون مناسباً 

 
اإلمارات  انون االتحادي لدولة  المرسوم بقأحكام  االلتزام ب   2022  سبتمبر  30المنتهية في    يتعين على المجموعة لفترة التسعة أشهر

وأصبح    2021سبتمبر    20في  الصادر    بشأن الشركات التجارية )"قانون الشركات الجديد"(   2021  لسنة   32العربية المتحدة رقم  
ً ذات الصلة  2015 لسنة  2حل قانون الشركات الجديد محل القانون االتحادي رقم . 2022يناير  2ساري المفعول في  في دولة   سابقا

 ، وتعديالته. اإلمارات العربية المتحدة بشأن الشركات التجارية
 

ديسمبر    31كما في    للمجموعة  موحدة   بيانات ماليةآخر  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    2021

تم إدراج اإليضاحات  إال أنه  التي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.    المعلومات الالزمة للبيانات المالية الكاملة
منذ إصدار أخر بيانات مالية    للمجموعة ختارة لت فسر األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي  الم

 .  سنوية
 

 .  تم اتباع نفس السياسات المحاسبية وطرق االحتساب في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة بالمقارنة مع آخر بيانات مالية سنوية 
 

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

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

 
 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 المعرو تقريب جميع    يتم  . الرسميةباستخدام تلك العملة    لهذه الشركاتالبنود المدرجة في البيانات المالية  
 ذلك.    ذكر خالفما لم ي   دوالر،إلى أقرب ألف  األمريكي
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 )تابع(  السياسات المحاسبية الهامة  2

 
 استخدام التقديرات واألحكام

 

تطبيق السياسات  وضع أحكام وتقديرات من شأنها أن تؤثر على  ب اإلدارة    قامت  الموحدة المالية المرحلية الموجزة    هذه البياناتإعداد    عند
علنة للموجودات والمطلوبات واإل  تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. يرادات والمصروفات. وقد  المحاسبية والمبالغ الم 

 

المحاسبية   السياسات  تطبيق  عند  اإلدارة  قبل  من  الموضوعة  الهامة  األحكام  في    للمجموعةكانت  اليقين  لعدم  الرئيسية  والمصادر 
بيانات   المبينة في آخر  نفس األحكام  الجوهرية  مالية سنوي التقديرات هي  التمويل  بتحديد مكونات  المتعلقة  باستثناء األحكام  للقمر  ة 

)راجع اإليضاح    الملكية االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق    وتقدير انخفاض قيمة (  14)راجع اإليضاح    T4-NGSAالصناعي  
6 .) 
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة   2- 2
 

. لم  2022يناير    1تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  قامت المجموعة بتطبيق معايير وتعديالت معينة للمرة األولى،   
 تقم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات والتعديالت التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها بعد.

 

 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –العقد  تنفيذتكاليف  –العقود المثقلة بالتزامات 
  التقارير . يسري التعديل على فترات مثقل بالتزاماتإدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد  المنشأة يحدد التعديل التكاليف التي يتعين على 

 تأثير جوهري على المجموعة.  . لم يكن للتعديل بعد ذلك التاريخأو  2022يناير  1السنوية التي تبدأ في 
 

 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   – والمعدات "المتحصالت قبل االستخدام المزمع" الممتلكات واآلالت  
يتم إنتاجها من تكلفة أحد بنود الممتلكات واآلالت   يحظر هذا التعديل المنشآت من خصم أي متحصالت ناتجة عن بيع البنود التي 

ستخدام المزمع من قبل اإلدارة. بدال من ذلك، تعترف المنشأة بمتحصالت  األصل للموقع والحالة المناسبة لال 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

والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولي  ، ويتعين تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت  2022يناير    1
 .تأثير جوهري على المجموعةلم يكن للتعديل التي يتم عرضها عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل للمرة األولي. 

 

 المالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير   3تعديالت على المعيار رقم  – مراجع اإلطار المفاهيمي 
، بمراجع اإلطار المفاهيمي للتقارير  1989تهدف 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   2018المالية الصادر في مارس  
من المعايير الدوية إلعداد التقارير المالية لتجنب مسألة األرباح أو الخسائر المحتملة في "اليوم    3رد في المعيار رقم  االعتراف الوا

الدولي رقم   المحاسبي  المعيار  التي ستكون ضمن نطاق  الطارئة  نتيجة االرتباطات وااللتزامات    21أو والتفسير رقم    37الثاني" 
مجلس  ، قرر  في نفس الوقت، إذا تم تكبدها بشكل منفصل.  الرسومجباية  ر التقارير المالية الدولية:  الصادر عن لجنة تفسيرات معايي 

  الموجودات بشأن  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    3الحالية في المعيار رقم  توضيح اإلرشادات  لية  معايير المحاسبة الدو
  التقارير تسري التعديالت على فترات  .  البيانات المالية   وعرض  إعداد بشأن  مراجع اإلطار المفاهيمي  باستبدال  الطارئة التي لن تتأثر  
 .تأثير جوهري على المجموعة لم يكن للتعديل ويتم تطبيقها مستقبالً.  يخأو بعد ذلك التار 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في 

 

  تطبيق المعيار ألول مرة من قبل الشركة التابعة   –من المعايير الدولية اإلعداد التقارير المالية ألول مرة  1تطبيق المعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قياس   1)أ( من المعيار رقم 16 –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(  16  –عداد التقارير المالية. يتم تطبيق هذا التعديل أيضاً على الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك التي اختارت تطبيق الفقرة د  إل

يناير   1من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. يسري التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد    1من المعيار رقم  
 تأثير جوهري على المجموعة لم يكن للتعديل . مع السماح بالتطبيق المبكر ، 2022

 

  % 10  نسبة   في اختبار   التي يتعين إدراجها   الرسوم   – األدوات المالية    – من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    9المعيار رقم  
 إليقاف االعتراف بالمطلوبات المالية

المعدل مختلفة بصورة   أو  الجديد  المالي  إذا كانت شروط االلتزام  تقييم ما  بإدراجها عند  المنشأة  تقوم  التي  الرسوم  التعديل  يوضح 
مع ،  2022يناير    1عد  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  16المعيار رقم 
  النموذج من  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تلغي    16الوراد في المعيار رقم    13النموذج التوضيحي  التعديالت على  إن  
  حوافزمحتمل بشأن معاملة    التباس بشأن استعادة التحسينات على العقارات المستأجرة من قبل المؤجر بغرض توضيح أي  توضيح  ال

  2022يناير    1للفترات السنوية التي تبدأ في  التعديل  النموذج. يسري    ذلك اإليجار في  كيفية توضيح حوافز    اإليجار التي قد تنشأ بسبب 
 تأثير جوهري على المجموعة  تلم يكن للتعديال. بالتطبيق المبكر مع السماح أو بعد ذلك التاريخ 
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 )تابع(  السياسات المحاسبية الهامة  2

 
 المعايير الصادرة ولكن لم يتم تفعيلها بعد  3- 2

 

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

 عندما تصبح سارية المفعول. 
 

 قود التأمين" "ع  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 17المعيار رقم 
في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    17يتمثل الهدف العام للمعيار رقم  

التي تبدأ في أو  لفترات  على ا  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   17المعيار رقم  يسري مفعول  شركات التأمين.  وتوافقاً مع  
 على المجموعة. المعيار  هذا أرقام المقارنة. ال ينطبق ضرورة بيان  ، مع2023يناير  1بعد 

 

 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة : 1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
استناًدا إلى الترتيبات التعاقدية  ، وذلك  1الدولي رقم    يالمحاسب معيار  وفقاً للعمومية لتصنيف المطلوبات    ت نهًجا أكثرالتوفر التعدي 

يجب تطبيقها التي  و  2023يناير    1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  على االتعديالت  يسري مفعول  المعمول بها في تاريخ التقرير.  
 المحتمل لهذا التعديل.  األثربأثر رجعي. تقوم المجموعة بتقييم 

 

 12  رقم  الدولي  يمعيار المحاسبالتعديالت على   -عن معاملة واحدة    الناتجة والمطلوبات  بالموجوداتلضرائب المؤجلة المتعلقة ا
التعديل  يسري  .  إيقاف التشغيل والتزامات    عقود اإليجار يوضح التعديل كيفية احتساب الشركات للضرائب المؤجلة على المعامالت مثل  

  مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير   2023يناير    1تي تبدأ في أو بعد  لفترات السنوية العلى ا
 على المجموعة. جوهري 

 
  المالية: لمعايير الدولية إلعداد التقارير  ل  2  عرض البيانات المالية وبيان ممارسة  1على معيار المحاسبة الدولي رقم    التعديالت 

 جوهرية وضع أحكام 
. يسري التعديل للفترات  األهمية النسبيةإلزامية حول تطبيق مفهوم عملية غير  تإرشادا ويصدر   األهمية النسبيةنقح التعديل تعريف ي  

 على المجموعة. جوهري  يكون لهذا التعديل تأثيرليس من المتوقع أن  .أو بعد ذلك التاريخ 2023يناير  1السنوية التي تبدأ في 
 

 تعريف التقدير المحاسبي   -  8التعديالت 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. 2023يناير  1أو بعد 
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 معلومات حول القطاعات  3
 

 قطاعات التشغيل.  8  رقم لتقارير المالية عداد اللمجموعة وفقًا للمعيار الدولي إلالمعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية فيما يلي 
 

 ة يسياسات 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. اال قرارات ال ذاتخباقوم الذي ي 

 
 معلومات عن القطاعات 

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

 األعمال:  مجاالتعلى تستند  التي القطاعاتفيما يلي وتقييم األداء.  
 

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

دارة  المتكاملة  ال  حلول ال   علىالحلول  إدارة  مل قطاع  ت يش • الياه سات  لعمالء الحكوميين )إلى ابشكل أساسي  والتي يتم تقديمها  م 
 األخرى.  لمجاالتل حلوالً ، كما يقدم (للخدمات الحكومية 

 األقمار الصناعية ضيقة النطاق تحت االسم التجاري الثريا.  على توفير خدماتاالتصاالت المتنقلة  خدمات   حلولقطاع   يعمل •

التي توفر حلول األقمار الصناعية ذات النطاق    "ياه كليك"أعمال مجموعة    في (  BCS)بي سي اس    مثل قطاع حلول البياناتت ي  •
 العريض في إفريقيا والشرق األوسط وآسيا. 

اتش  تمثل الشركة البرازيلية المنتسبة للمجموعة  والتي  البرازيل   -قسمين: أ( حلول البيانات على خرى"  القطاعات األ  مل " ت تش •
 مجموعة. لل في شركة الميسان الزميلةمثل ت و 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  للقطاع المعدلة  األرباح  يتم تقييم قطاعات البنية التحتية والحلول المدارة على أساس   •
 . األرباح المعدلة للمجموعة قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاءوهو مقياس يتوافق على نطاق واسع مع 

قبل الفائدة والضرائب  بناًء على األرباح المعدلة    االتصاالت المتنقلةوحلول  (  BCSسي اس )  بييتم تقييم قطاعات حلول البيانات   •
 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    وموجودات خالل الفترة إلى الممتلكات واآلالت والمعدات  التي تمت  الرأسمالية اإلضافات    النفقاتتتضمن  

 غير الملموسة. 
 

. 4م توزيع اإليرادات من العمالء الخارجيين حسب طبيعة النشاط التجاري في اإليضاح رق بيانيتم 
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 :2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر  التسعة فترة لحول 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 

 314.584 - - 17.333 52.669 66.532 178.050  اإليرادات الخارجية 
 - (3.720) - 548 191 254 2.727  القطاعات اإليرادات بين 

 314.584 ( 3.720) - 17.881 52.860 66.786 180.777  إجمالي اإليرادات 
األرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب  

 188.958 - - ( 1.455) 15.155 39.911 135.347  واالستهالك واإلطفاء 
 (108.043) - - ( 25.024) ( 14.492) (208) ( 68.319)  االستهالك واإلطفاء 

 800 - - - 800 - - أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 
 4.490 (8.953) - 959 142 - 12.342  إيرادات التمويل 
 (5.989) 8.953 - (398) (542) - ( 14.002)  تكاليف التمويل 

 ( 51.803) - ( 51.803) - - - -  اتش بي إي  –حصة من النتائج 
 1.752 - 1.752 - - - -  الميسان –حصة من النتائج 

 (121) - - (117) (4) - -  مصروفات ضريبة الدخل 
 30.044 - ( 50.051) ( 26.035) 1.059 39.703 65.368  أرباح / )خسائر( الفترة 

الفترة المنسوبة إلى   (خسائرأرباح/)
 (5.100) - - (5.207) 107 - -  الحصص غير المسيطرة 

الفترة المنسوبة إلى  )خسائر(/أرباح
 35.144 - ( 50.051) ( 20.828) 952 39.703 65.368  المساهمين

 101.367 - - 1.664 12.818 13 86.872  النفقات الرأسمالية 

 
 :2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر  التسعة فترة لالمعلومات حول القطاعات فيما يلي 

 

 الحلول المدارة  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 
دوالر ألف 

 أمريكي 
ألف دوالر 

 أمريكي 
ألف دوالر 

 أمريكي 

 284.294 - - 17.255 45.887 41.927   179.225  اإليرادات الخارجية 
 - (1.395) - 586 - -   809  اإليرادات بين القطاعات 

 284.294 ( 1.395) - 17.841 45.887 41.927   180.034  إجمالي اإليرادات 
الفائدة األرباح المعدلة قبل 

 171.086 - - ( 2.575) 17.282 19.162   137.217  والضرائب واالستهالك واإلطفاء
 (111.828) - - ( 24.564) ( 18.783) (79) ( 68.402)  االستهالك واإلطفاء 

 (209) - - - (209)    - - خسائر القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
 239 (2.692) - 1.962 6 -   963  إيرادات التمويل 
 ( 15.075) 2.692 - (138) (745) - ( 16.884)  تكاليف التمويل 

 (7.407) - (7.407) - - -    -  اتش بي إي  –حصة من النتائج 
 1.247 - 1.247 - - -    -  الميسان –حصة من النتائج 

 (77) - - (34) (13) - (30)  مصروفات ضريبة الدخل 
 37.976 - ( 6.160) ( 25.349) ( 2.462) 19.083   52.864  أرباح/)خسائر( الفترة 

         
خسائر الفترة المنسوبة إلى الحصص  

 (5.320) - - (5.070) (250) - -  غير المسيطرة 
الفترة المنسوبة إلى  )خسائر(/أرباح

   43.296     -  ( 6.160) ( 20.279) ( 2.212) 19.083 52.864  المساهمين
 106.487 -  - 3.862 3.975 137   98.513  الرأسمالية النفقات  
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 المعلومات الجغرافية 
 

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

 
 . 14يضاح اإلمن عميل واحد في  الهامةمعلومات حول اإليرادات عرض اليتم 

 

    سبتمبر   30المنتهية في    أشهر  التسعةفترة  ل  
  2022 2021 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

 237.495   269.593  اإلمارات العربية المتحدة 

   17.607   15.186  أوروبا 
   16.378   13.568  آسيا

   8.347   12.374  افريقيا
   3.749   2.958  أمريكا الشمالية 

  718  905  أخرى 
 284.294   314.584  اإليرادات 

 
 ت اإليرادا 4

  
 أشهر   الثالثةلفترة    

 سبتمبر   30المنتهية في 
 أشهر   التسعة لفترة       
 سبتمبر  30في   المنتهية    

  2021 2020 2021 2020 

 إيضاح  
ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 

   272.660   297.001   88.656 103.634  المقدمة الخدمات 
   11.634   17.583   5.454 5.383  بيع معدات وملحقات 

  109.017 94.110   314.584   284.294   

المعامالت مع األطراف ذات  يتم االفصاح عن 
      . 14في اإليضاح   العالقة

      
      تتضمن اإليرادات: 

 15العمالء )المعيار إيرادات من العقود مع 
   185.868   215.580   61.615 76.020  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( 

إيرادات من عقود اإليجار التشغيلي )المعيار  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير   16

   98.426   99.004   32.495 32.997  المالية( 
  109.017 94.110   314.584   284.294   

      تصنيف اإليرادات حسب القطاعات التشغيلية: 
      الخدمات المقدمة: 
   179.225   178.050   59.296 59.475  البنية التحتية

   41.927   66.532   12.877 27.298  الحلول المدارة 
   34.942   36.687   11.560 11.901  حلول االتصاالت المتنقلة 

   4.960 4.923   15.732   16.566  ( BCSالبيانات بي سي اس ) حلول البيانات
      بيع معدات وملحقات  

   10.945   15.982   4.961 4.332  حلول االتصاالت المتنقلة 
  1.051 493  1.601   689  ( BCSالبيانات بي سي اس ) حلول البيانات

 3 109.017 94.110   314.584   284.294   
العقود مع  االعتراف باإليرادات من  توقيت 

      : العمالء
   173.635   187.754   56.166 70.624  على مدى فترة زمنية

   12.233   27.826   5.449 5.396  في نقطة زمنية
  76.020 61.615   215.580   185.868   
 

 . 3في اإليضاح حسب المنطقة الجغرافية  تم اإلفصاح عن اإليرادات  
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 )تابع(  اإليرادات  4

 سبتمبر  30  
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 من المعايير الدولية إلعداد   15المعيار رقم  )  أرصدة العقود
 التقارير المالية( 

 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح

   110.651   120.477 8 الخسائرمخصص  بعد خصمذمم مدينة تجارية، 
    

   17.836   44.930 8 موجودات العقود 
    

    مطلوبات العقود: 
   128.040   279.001  أطراف ذات عالقة *  -سلفيات من عمالء     

   1.592   1.328 10 آخرين  - سلفيات من عمالء 
   26.988   57.879 12 إيرادات مؤجلة 

 

-T4)  4ا  ـالثري   اتفاقية خدمات سعة للقمر الصناعيب المتعلقة    على الدفعة المقدمة المبدئية  2022  سبتمبر  30يشتمل الرصيد كما في  *

NGSA)  (. 14)راجع اإليضاح 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  5
 سبتمبر  30   

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

  1.116.534  1.131.294  في بداية الفترة / السنة 
   154.466   100.471  اضافات 

 ( 139.307) ( 101.124)  االستهالك
     -  195  التحويل من العقارات االستثمارية  

 ( 18)     -  االستبعاد 
 (133)     -  محّول إلى موجودات غير ملموسة  

 ( 5) ( 25)  مشطوبات 
 (243) (349)  فروقات صرف العمالت 

   1.131.294   1.130.462  السنة في نهاية الفترة / 
 

ضمن  مليون دوالر أمريكي(    227:  2021ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي )  319بمبلغ    أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز  تم إدراج 
ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي )  310.1يتعلق مبلغ    ومن أصل هذا المبلغ  الممتلكات واآلالت والمعدات كما في نهاية فترة التقرير

   قيد اإلنشاء.   (T4-NGS) 4مليون دوالر أمريكي( بالقمر الصناعي ثريا  218.4: 2021
 

 مليون أمريكي.  91.7والبالغة   (T4-NGS) 4الثريا  اإلنشاء الصناعي قيد قمر التتعلق اإلضافات خالل الفترة بشكل رئيسي ب 
 

مليون   106.3مبلغ    2021  سبتمبر  30المنتهية في    فترة التسعة أشهر الممتلكات واآلالت والمعدات خالل    إلى بلغت اإلضافات  
 مليون دوالر أمريكي إلى األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.  101.1، والذي يتضمن إضافات بمبلغ دوالر أمريكي

  

كمنحة فيما يتعلق    أمريكي  مليون دوالر   30تم بموجبه منح المجموعة    الحكومة،خطاب التزام مع    هذه الفترة   أبرمت المجموعة خالل 
. قام T4-NGS  4  القمر الصناعي ثريافي شكل تخفيض في سعر شراء    T4-NGS  4يتعلق بالقمر الصناعي ثريا    بشراء برنامج
لتوقيع المجموعة   المنحة. تأتي هذه المنحة تقديراً بالقمر الصناعي حسب قيمة فيما يتعلق  المستقبليةالرئيسية الدفعات المورد بتعديل 
بسعر مخفض متفق عليه مدرج في قيمة العقد  حكومية  منشأة مع T4-NGS 4السعة الخاصة بالقمر الصناعي ثريا اتفاقية خدمات 

-T4 4القمر الصناعي ثريا  بما في ذلك استكمال برنامجلبعض الشروط . كما تخضع المنحة أمريكي مليون دوالر 708.4البالغة 

NGS    4القمر الصناعي ثريا    على عملية تصميم وتصنيع  اإلمارات العربية المتحدةمن مواطني دولة  وتدريب المتدربين  T4-

NGS  .  فإن المجموعة مؤهلة للحصول على المنحة.  بشروط المنحة وعليه،  ه سوف يتم الوفاء  اإلدارة أن كما في تاريخ التقرير، ترى
  ة بمنح، فال يلزم االعتراف  القمر الصناعيشراء، مما يقلل بالفعل من السعر اإلجمالي لشراء  دائن لل وبما أن المنحة تتخذ شكل رصيد

ة قيد اإلنجاز  رأسمالي   كأعمال  وفقاً لتكبدها،،  المستقبلية الخاصة بالقمر الصناعيالرئيسية    الدفعات  سوف يتم قيد .  مستحقة  منفصلة
  T4-NGS  4شراء القمر الصناعي ثريا  االلتزامات الرأسمالية بموجب عقد    تم تخفيض بسعر الشراء المخفض. وبناء على ذلك،  

 (. 13 اإليضاح)  أمريكي مليون دوالر  30بمقدار 
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 االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية  6
 سبتمبر  30   

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

   125.574   116.203  في بداية الفترة / السنة 
   9.880     -  مساهمات خالل الفترة / السنة 

 (2.080) (4.225)  العائد على االستثمار من الميسان 
 (9.589) (50.051)  حصة من النتائج للفترة / السنة 

 (7.582)   3.678  فروقات صرف العمالت 

   116.203 65.605  في نهاية الفترة / السنة 

   96.018 47.893  منها استثمار في اتش بي إي 
   20.185   17.712  الميسان منها استثمار في 

  

وحدة "اتش  )"   اتش بي إيمؤشرات على أن استثمارها في    2022سبتمبر    30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  خالل  حددت المجموعة  
بسبب  القيمة  في  النخفاض  يكون تعرض    قد (  3  اإليضاح )راجع    "أخرى مدرج ضمن "تشغيلي  وهو قطاع  ،  (بي إي" المنتجة للنقد

لقيمة اوالذي أثر بشكل أساسي على معدل الخصم المستخدم في تقييم    )خالل الفترة(  بيئة االقتصاد الكلي العالميالسريع في  التراجع  
لوحدة اتش بي إي المنتجة للنقد ناقصاً  لالسترداد إلى القيمة العادلة المقدرة    ة لقابلت القيمة الالسترداد لهذا االستثمار. استندالقابلة  

.  3المستوى    ضمنتقييم التسلسل الهرمي للقيمة العادلة    -النقدية المتوقعة    تدفقاتهاخصم  تسبة من خالل  والمحتكاليف االستبعاد،  
مع افتراضات المشاركين في السوق.    تتوافقوالتي  لوحدة اتش بي إي المنتجة للنقد  تعكس هذه التدفقات النقدية خطة العمل المتوقعة  

معدل    استنبطتوالتي    النوعية،مع األخذ في االعتبار العديد من العوامل    2037إلى    2023تغطي توقعات التدفقات النقدية الفترة من  
الكبير للدوالر   فاعواالرت   الفائدة، ٪ ويتم خصمه باستخدام معدل الخصم المقدر. أدت الزيادات الكبيرة في أسعار 3.0 بنسبة نمو دائم 

ي معدل الخصم خالل هذه  ف ٪14ة بلغت المخاطر إلى زيادة كبير لعالواتاألمريكي مقابل عدد من العمالت، وإعادة التسعير العام 
سعة  فترة الت ألف دوالر أمريكي )   40.575)غير نقدية( بقيمة    قيمة   انخفاض   خسائرتقييم انخفاض القيمة هذا  ترتب على  الفترة.  

حقوق    وفقاً لطريقة والتي تم تسجيلها ضمن حصة نتائج االستثمارات المحتسبة  : ال شيء(.  2021سبتمبر    30أشهر المنتهية في  
المنتجة للنقد    وحدة اتش بي إي انخفاض القيمة هذه، فإن القيمة الدفترية الستثمارات المجموعة في    بخسائرالملكية. بعد االعتراف  

القابلة لالسترداد.  هذه القيمة المتعادل   القيمة    ض خسائر انخفاكانت  الخصم  في معدل    ٪1بنسبة  يادة/االنخفاض  الزفي حال  قدرة 
 ألف دوالر أمريكي.  7.311بمبلغ  لتنخفض لترتفع/

 
 لم تحدد اإلدارة أي مؤشر يشير إلى انخفاض قيمة استثمار المجموعة في الميسان.   الفترة،في نهاية 

 
دوالر أمريكي )راجع  ألف  6.160خسائر بقيمة ب  2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر  التسعةفترة الحصة في النتائج ل تمثلت

 (.  3أيضا  اإليضاح 
 

 أخرى استثمارات  7
 

، والتي توفر مباشرة إلى األقمار الصناعية، الطاقة  .eSAT Global Incشركة باالستثمار في أسهم   الفترة  خاللقامت المجموعة  
ألجهزة إنترنت األشياء في أي    المهلة وحلول اتصال النطاق الضيق منخفضة    تجاهينذات اال  االتصالوحلول  المنخفضة للغاية،  

التراكمية )"األسهم الممتازة"(    القابلة للتحويل غير   ألسهم الممتازةا  أ  - استثمار المجموعة من السلسلة  . يتألف  األرض  سطحمكان على  
. خلصت المجموعة إلى أن األسهم الممتازة ال  التصفيةحق تفضيلي عند  التي تحمل خيار التحويل إلى أسهم عادية باإلضافة إلى  

لقيمة  األرباح أو الخسائر. إن ااالستثمار بالقيمة العادلة من خالل    باحتساب قامت  ه،  وعلي   تحمل فوائد متبقية وليست أداة حقوق ملكية 
 ي لها. تقارب سعر الشراء األول التقريرالعادلة في تاريخ 
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 الذمم المدينة التجارية واألخرى  8
 سبتمبر  30   

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

 131.843 139.937  تجارية المدينة الذمم ال
 (21.192) (19.460)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 110.651 120.477  مخصص ال تجارية، بعد خصم  المدينة الذمم ال

 17.836 44.930  إيرادات مستحقة  – موجودات العقود 
 10.000 10.000  خدمات مدارية  – مصروفات مدفوعة مقدماً 
 2.686 4.273  أخرى  – مصروفات مدفوعة مقدماً 

 11.378 17.407  سلفيات
 5.456 9.585  ذمم مدينة أخرى، بعد خصم المخصص

 158.007 206.672  واألخرى  تجاريةالمدينة الذمم  إجمالي ال 

 10.382 10.382  منها غير المتداول 
 147.625 196.290  منها المتداول

 
 والودائع قصيرة األجل النقد   9

 سبتمبر  30   
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

 277.738 119.725  نقد بالصندوق ولدى البنوك 
 - 304.500  أطراف ذات عالقة *   –ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
 122.536 207.110  آخرين *   –ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 

 400.274 631.335  النقد والودائع قصيرة األجل 

 ( 122.536) ( 390.381)  ثالثة أشهر  تتجاوزودائع قصيرة األجل بآجال استحقاق أصلية  ناقص:  

   277.738 240.954  النقد وما يعادله 
 

ألف وآخرين بمبلغ   495.490  بمبلغ  أطراف ذات عالقة لدى البنوك )  ودائع قصيرة األجل   بإيداع  أ(  المجموعة   قامت خالل الفترة،  *  
 154.990بمبلغ    أطراف ذات عالقةعائدات عند استحقاق ودائع قصيرة األجل )حصلت على    ( و ب( دوالر أمريكيألف    487.225

   (دوالر أمريكيألف  402.651ألف وآخرين بمبلغ 
 

    الذمم الدائنة التجارية واألخرى  10
 سبتمبر  30   

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  إيضاح 

 38.081 17.085  تجارية  دائنةذمم 
 31.886 36.372  مستحقات 

 291.000 441.960 14 أطراف ذات عالقة   –سلفيات من عمالء 
 1.592 1.328  آخرين   –سلفيات من عمالء 

 10.694 57.882  أخرى  ذمم دائنة

 373.253 554.627  الدائنة التجارية واألخرىالذمم  إجمالي 

 291.000 385.537  منها غير المتداول 
 82.253 169.090  منها المتداول
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 االقتراض  11
 سبتمبر  30   

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

    فيما يلي القيمة الدفترية للقروض: 
    أ( قروض ألجل: 
 532.819 589.672  المبالغ األصلية 

 (17.118) (15.541)  التكاليف غير المطفأة للمعامالت  

 515.701 574.131  التكاليف غير المطفأة للمعامالت بعد خصم  -  قروض ألجل 
 16.536 12.088  ب( التزامات اإليجار 

 532.237 586.219  االقتراض إجمالي 

 62.669 120.880  منها المتداول
 469.568 465.339  منها غير المتداول 

 

 قروض ألجل   ( أ
 

 فيما يلي تفاصيل القيمة الدفترية للقروض ألجل: 

 المبلغ األصلي  مدة السداد    

 التكاليف  
 غير المطفأة  

 القيمة الدفترية  للمعامالت 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  سنوات   

      2022 سبتمبر  30في 
 396.558 (3.442) 400.000 2026 - 2022  5قرض ألجل    
 177.573 (12.099) 189.672 2032 - 2024  6قرض ألجل    

   589.672 (15.541 ) 574.131 

      2021ديسمبر    31في 
 395.865 (4.135) 400.000 2026 – 2022  5قرض ألجل    
 119.836 (12.983) 132.819 2032 - 2024  6قرض ألجل    

   532.819 (17.118 ) 515.701 
 

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

 سبتمبر  30   
2022 

 ديسمبر  31
2021 

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

 252.972 515.701  في بداية الفترة / السنة 
 532.819 55.182  ( ية إضافات )نقد

 - 1.671  إضافات )فائدة مرسملة( 
 (18.043) -  تكاليف المعاملة 

 3.670 1.577  إطفاء تكاليف معامالت  
 ( 255.717) -  مدفوعات 

 515.701 574.131  في نهاية الفترة / السنة 
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 االقتراض )تابع(  11

 

 قروض ألجل )تابع(   ( أ
 

 يستحق سداد المبالغ األصلية للقروض ألجل على النحو التالي: 
 

 اإلجمالي  6قرض ألجل   5قرض ألجل   
 دوالر أمريكي ألف  دوالر أمريكي ألف  دوالر أمريكي ألف  

    2022 سبتمبر  30في 
 120.000 - 120.000 خالل سنة واحدة 

 85.000 - 85.000 سنة إلى سنتينمن 
 261.942 66.942 195.000 سنوات  5من سنتين إلى 

 122.730 122.730 - سنوات  5أكثر من 

 400.000 189.672 589.672 

    2021ديسمبر    31في 
 60.000 - 60.000 خالل سنة واحدة 
 120.000 - 120.000 من سنة إلى سنتين
 259.065 39.065 220.000 سنوات  5من سنتين إلى 

 93.754 93.754 - سنوات  5أكثر من 

 400.000 132.819 532.819 
 

مليون دوالر   400، أبرمت المجموعة اتفاقية جديدة لتسهيل ألجل للحصول على تسهيل بمبلغ 2021 يونيو 14في :  5قرض ألجل 
هي خمس    5(. إن مدة القرض ألجل  مليون دوالر أمريكي  400بقيمة    2021لسنة    تسهيل القرض ألجل  أو  5)قرض ألجل  أمريكي  

فائدة وفقاً لمعدالت أسعار الفائدة    5. يحمل القرض ألجل 2022ديسمبر  14سنوات ويسدد على ثمانية أقساط نصف سنوية تبدأ من 
 ٪ سنوياً.1.30زائداً هامش  ليبورالسائدة 

 

  BPIFAEالمجموعة تسهيل وكالة ائتمان الصادرات من خالل اتفاقية تسهيالت    أبرمت،  2021  يونيو  14في  :  6قرض ألجل  
في    6مليون دوالر أمريكي( سوف يتم استخدام القرض ألجل    300.5أو تسهيل وكالة ائتمان الصادرات بقيمة    6قرض ألجل  )

  وفترة سداد دوالر أمريكي مليون  300.5تسهيل إلى المبلغ إجمالي . يصل T4-NGSتمويل جزئي لمصروفات رأسمالية متعلقة بـ 
أشهر من بداية    خمسةبعد  حتى التاريخ الذي يقع    2021  يونيو  14من  ونصف، حيث تتوفر هذه المبالغ في الفترة  سنوات    ثماني

  ليبور فائدة وفقاً لمعدالت أسعار الفائدة السائدة    مليون دوالر أمريكي  300.5البالغ    الصادرات   وكالة ائتمان   حمل تسهيل ي االئتمان.  
ديسمبر    31السنة المنتهية  )  من هذا التسهيل مليون دوالر أمريكي    55.2تم سحب مبلغ  ،  خالل الفترة  ٪ سنوياً.0 .60زائداً هامش  

مليون دوالر    110.8من التسهيل    المستخدم غير    الرصيد ، بلغ  2022  سبتمبر  30مليون دوالر أمريكي(. كما في    132.8:  2021
 أمريكي(. 

 

بما في ذلك القيود المفروضة على    اعتياديةعلى إقرارات وضمانات وتعهدات    6والقرض ألجل    5كل من القرض ألجل    ينطوي
ويستثنى من  المجموعة  موجودات  والرهن السلبي فيما يتعلق ببعض    تبعادتحمل المديونية المالية وعمليات الدمج واالستحواذ واالس

معدل تغطية    يتعين على المجموعة الحفاظ على   التسهيلين،  . في كالما تجيزه الشروط الواردة في وثائق التسهيل،  ذلك، بحسب الحالة
  االحتساب ، في كل حالة في تاريخ  1:3.00ال تزيد عن    صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية بما ونسبة    1:4.00ال يقل عن  بما  فائدة  ال

 كل سنة مالية(.  منديسمبر   31و  سبتمبر 30)الذي يحدث في 
 

  (6و  5قرض ألجل  )   مليون دوالر أمريكي  506.7  ضافات اإل   بلغت قيمة ،  2021  سبتمبر 30المنتهية في    أشهر   التسعة فترة    خالل 
 . (4و  1)قرض ألجل   يمليون دوالر أمريك 254.6 قيمتهادفعات  سداد  وتم
 

 التزامات اإليجار  ( ب
 سبتمبر  30  

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

    التزامات اإليجار: فيما يلي الحركات في 
 19.797 16.536  الفترة / السنة في بداية 

 973 567  تراكم الفائدة
 (4.254) (5.037)  مدفوعات 
 20 -  إضافات 

 - 22  فروقات صرف العمالت  

 16.536 12.088  في نهاية الفترة / السنة 
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 اإليرادات المؤجلة  12

   
 سبتمبر  30

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 أمريكي ألف دوالر  ألف دوالر أمريكي   

 - 59.107  عالقة*  ذي إيرادات مؤجلة تتعلق بعقد خدمات السعة مع طرف 
  المدفوعة مسبقًا الكشط من بطاقات  المستخدمة أرصدة البث غير 

 18.001 15.141  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(  15)المعيار رقم 
 8.987 16.675  إلعداد التقارير المالية( من المعايير الدولية  15أخرى )المعيار رقم 

 26.988 90.923  اإليرادات المؤجلة إجمالي 
 

المدرجة ضمن اإليرادات    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(  15رقم  ، بلغت التزامات العقد )المعيار  2022سبتمبر    30كما في  *  

: ال شيء(. ويتعلق المبلغ المتبقي  2021ديسمبر    31)أمريكي  ألف دوالر    26.063  عالقةمع طرف ذي    السعةالمؤجلة المتعلقة بعقد خدمات  

 . من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( 16المعيار رقم بعقود اإليجار )
 

 الطارئة   االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات  13

   
 سبتمبر  30

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

 259.305 185.483  الملتزم بها والمتعاقد عليها -االلتزامات الرأسمالية  
   التي تقدمها البنوك  التنفيذسندات ضمان حسن   -المطلوبات الطارئة  

 30.956 34.728  في سياق األعمال العادية 
 

خالل هذه الفترة، تلقت المجموعة منحة    . (T4-NGS)  4الثريا  القمر الصناعي    ة رئيسية بمشروع ر تتعلق االلتزامات الرأسمالية بصو
كما  . وبناء على ذلك، تم تخفيض االلتزامات الرأسمالية  T4-NGSفي شكل تخفيض في سعر شراء    أمريكي  مليون دوالر  30  بمبلغ
 (. 5راجع اإليضاح مليون دوالر ) 30 بمبلغ 2022سبتمبر   30في 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  14
    سبتمبر   30المنتهية في    أشهر  التسعةفترة  ل  
  2022 2021 

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

    اإليرادات 
   211.717 234.536  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة*

   1.029   1.098  شركة زميلة 
   212.746   235.634  اإلجمالي 

    إيرادات الفوائد على الودائع قصيرة األجل 
  191   2.454  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 

      القروض ألجلالفوائد على 
   2.834 709  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 

    لتزام العقد االفوائد على 
 - 940  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 
    دعم األنظمة وإيجار المكتب،  ومصاريف االستعانة بمصادر خارجية، 
 792 910  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 

    تكلفة المبيعات 
 391 98  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 

   1.490  924  شركة زميلة 
   1.881   1.022  اإلجمالي 
      من طرف ذي عالقة   دفعة مقدمة - التزام العقد 

     -   150.021  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة** 
    تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
   5.615   3.585  امتيازات قصيرة األجل للموظفين  

  247  308  استحقاقات ما بعد الخدمة 
 

منتهية في  ال  أشهر   التسعةفترة  )  أمريكي   مليون دوالر   226.9  مبلغ  الخاضعة للسيطرة المشتركة  الشركات اإليرادات من    تتضمن*
( من عميل واحد. يتم تسجيل اإليرادات من هذا العميل ضمن قطاعات البنية  أمريكي  مليون دوالر  204.7:  2021  سبتمبر  30

  .  االتصاالت المتنقلةالتحتية والحلول المدارة وحلول 
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 )تابع(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  14
 

أو أكثر من إجمالي    ٪10ما نسبته    باستثناء ما تم اإلفصاح عنه أعاله، والتي تمثلأي عميل فردي،  ال يوجد هناك إيرادات من  
 إيرادات المجموعة. 

 

  بلغت بقيمة إجمالية  حكومية    منشأة مع    T4-NGSA، وقعت المجموعة اتفاقية خدمات سعة للقمر الصناعي  2021  يونيو  17في  **  
ً   15تبلغ     T4-NGSAمدة القمر الصناعي    إن.  أمريكي  مليون دوالر  708.4 للقمر الصناعي   التشغيليةمن تاريخ بدء الخدمات    عاما

T4-NGS    الصناعي    شروط القمر بموجب    .2025من    األولوالمتوقع أن يكون في النصفT4-NGSA  يحق للمجموعة الحصول ،
تلقت المجموعة  وعليه،  .  2022من يونيو    "دفعة مقدمة" على دفعتين متساويتين بدءاً   كـ  أمريكي  مليون دوالر  300مبلغ  إجمالي  على  
في دولة اإلمارات  المطبقة  باإلضافة إلى ضرائب القيمة المضافة  أمريكي  مليون دوالر    150  ةوالبالغاألول خالل الفترة    الدفعة

من    على أقساط متساوية ابتداءً بع سنوية لخدمات القمر الصناعي  مقابل الدفعات الرالدفعة المقدمة    سوف يتم مقاصةالعربية المتحدة.  
  قيمة لوجود فجوة زمنية كبيرة بين استالم الدفعة المقدمة وتقديم الخدمات، والفرق الكبير بين    نظراً تاريخ بدء الخدمات التشغيلية.  

وضع  . عند  جوهري العقد عنصر تمويل  يتضمن  ، قررت اإلدارة أن  الموعود بهاالمقابل الموعود به وسعر البيع النقدي للخدمات  
وبالتالي،   والمعايير المحاسبية ذات الصلة. T4-NGSA ر الصناعيالقم شروط وأحكامباالعتبار  المجموعة أخذت إدارة، أحكامها

ليشمل عنصر   المعاملة، قامت المجموعة بتعديل سعر من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 15رقم  ووفقا لما يقتضيه المعيار
البالغ   سبتمبر    30كما في  ليون دوالر أمريكي  م  754.7إلى    المعاملةمليون دوالر أمريكي ليصل إجمالي سعر    46.3التمويل 

 باإليرادات على مدى الوقت بأقساط متساوية اعتباراً من تاريخ بدء العمليات التشغيلية.سوف يتم االعتراف  .2022
 

 إفصاحات القيمة العادلة  15
 

المحاسبية للمجموعة تحديد القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.    يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات
 تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح. فيما يلي 

 
عن طريق خصم   تهامعقولي ر وسيط، والتي يتم اختباتي يقدمها السعار 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 2المستوى  ضمنالمشتقات  ت صّنف

 
  استناداً إلى ثمن خارجي . وقد تم تحديد القيمة العادلة من قبل م  2المستوى  منضللعقار االستثماري يتم تصنيف قياس القيمة العادلة 

 . المعامالت التي يمكن مالحظتها في السوق 
 

 . 2والمستوى   1لم 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  16
 

  7.9)سنت    2.2وهو يمثل    مليون دوالر أمريكي  52.5اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نهائية بقيمة  ،  2022فبراير    28في  
للسهم عن  فلس(    15.8)سنت   4.3األرباح للسهم إلى  توزيعات  ليصل إجمالي    2021السنة المالية    للنصف الثاني منفلس( للسهم  

الجمعية العمومية    خالل اجتماعمن قبل المساهمين  توزيعات األرباح    تمت الموافقة على   .2021ديسمبر    31السنة المنتهية في  
 .  2022مايو  9في وتم دفعها  2022أبريل  11السنوية المنعقدة في 

 
فلس(    8.1سنت )  2.2مليون دوالر أمريكي تمثل    53.5، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة  2022سبتمبر    21في  

 .2022أكتوبر  14األرباح في  توزيعات  . تم دفع2022 المالية السنة للسهم الواحد عن 
 

مليون دوالر على    132.5  بلغتتوزيعات أرباح  إجمالي  دفعت الشركة    ،2021  سبتمبر  30المنتهية في    أشهر   التسعة   خالل فترة
 النحو التالي: 

  2021تم دفعه في أبريل    ، والذي درهم( لكل سهم مدفوع بالكامل  13.2دوالر أمريكي )  3.6مليون دوالر أمريكي تمثل    36(  1
والذي  فلس لكل سهم مدفوع بالكامل    5.4ت )سن   1.5تمثل  أمريكي  مليون دوالر    96.5  ( 2و  قبل الزيادة في رأس مال الشركة.  

مليون دوالر أمريكي تتعلق    52.5وتوزيعات أرباح مؤقتة بقيمة    2020مليون دوالر أمريكي تتعلق بالسنة المالية    44  يتألف من
 . 2021، وكالهما تم سداده في يوليو 2021بالسنة المالية 
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 ربحية السهم  17

 
 أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 سبتمبر   30         
   أشهر المنتهية في   التسعة لفترة 

 سبتمبر   30         
 2021 2020 2021 2020 

الفترة المنسوب للمساهمين )باأللف  )خسارة( /ربح
   43.296 35.144   13.197 (10.217) دوالر أمريكي( 

  2.439.770  2.439.770  2.439.770  2.439.770 )باأللف( المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
  1.77 1.44  0.54 (0.42) )بالسنت(   ربحية السهم األساسية والمخففة
  6.52 5.29  1.99 (1.54) )بالفلس(   ربحية السهم األساسية والمخففة

  
 موسمية ودورية العمليات المرحلية  18
 

 .2021و 2022 سبتمبر  30المنتهية في  التسعة  دورية في العمليات المرحلية خالل فترةال توجد بنود ذات طبيعة موسمية أو  
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العملة الرسمية للشركة    ي بدوالر الواليات المتحدة األمريكية )"دوالر أمريكي"( وهيتم عرض البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
  غرض ب درهم إماراتي( فقط  ة )تكميلية التالية بدرهم اإلمارات العربية المتحد. يتم عرض المعلومات الوعملة عرض البيانات المالية للمجموعة

ورأس المال اإلضافي    رأس الماللكل دوالر أمريكي، باستثناء    إماراتي  درهم  3 .6725بمعدل  إلى الدرهم اإلماراتي  تم تحويل المبالغ  التيسير.  
 ، تم تقريب األرقام حيثما اقتضت الضرورة.  التحويل لغرض ت التاريخية. الالمعد المدفوع والذي تم تحويله باستخدام

 

 الموحدالمرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر  (1
 

  
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 سبتمبر  30في       
 أشهر المنتهية   التسعةلفترة 
 سبتمبر  30في        

  
2022 

 درهم ألف 
2021 

 درهم ألف 
2022 

 درهم ألف 
2021 

 درهم ألف 

 1.044.070 1.155.310 345.619 400.365  اإليرادات  
 (82.962) (111.413) (33.688) (31.488)  تكلفة اإليرادات 
 (242.029) (235.664) (92.305) (82.091)  تكاليف الموظفين 

 (97.263) (120.153) (19.236) (42.810)   (1)خرىاألالمصروفات التشغيلية 
 6.497 5.869 2.321 1.946  خرى األ يرادات اإل

 628.313 693.949 202.711 245.922  األرباح المعدلة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

 (410.688) (396.788) (140.818) (132.779)  االستهالك واإلطفاء 
 (768) 2.938 - -  ةاالستثماري  اتتعديالت القيمة العادلة للعقار

 216.857 300.099 61.893 113.143  التشغيلية األرباح 

 878 16.490 143 11.458  إيرادات التمويل 
 (55.363) (21.995) (7.973) (9.115)  تكاليف التمويل

 ( 54.485) ( 5.505) ( 7.830) 2.343  التمويل إيرادات / )تكاليف( صافي 

 (22.622) (183.812) (12.160) (159.699)  (2)الملكية الحصة في نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق
 139.750 110.782 41.903 ( 44.213)  قبل ضريبة الدخل )الخسائر(  /األرباح 

 (283) (444) 154 (180)  ضريبة الدخل ( / عكس مصروفات)

 139.467 110.338 42.057 ( 44.393)  الفترة )خسائر(  /أرباح 

 (19.538) (18.730) (6.409) (6.871)  المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة خسائر الفترة )صافي( 

 159.005 129.068 48.466 ( 37.522)  ين الفترة المنسوبة إلى المساهم )خسائر(  /أرباح 

      ربحية السهم 

 6.52 5.29 1.99 (1.54)  لكل سهم(  فلساألساسية والمخفضة )

 
   التسعة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود. لفترتي الثالثة أشهر وخسائر االئتمان المتوقعة  تتضمن المصروفات التشغيلية األخرى  (1)

  درهم إماراتي ألف    3.232و  درهم إماراتي ألف    555  بلغ صافي عكس خسائر االئتمان المتوقعة،  2022  سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في  
  17.011بلغ صافي عكس خسائر االئتمان المتوقعة  ،  2021  سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في    التسعةلفترتي الثالثة أشهر و على التوالي.  

 على التوالي.   درهم إماراتي ألف  8.829ودرهم إماراتي ألف 
 
الثالثة  فيما يتعلق بفترتي  انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة.    خسائر حقوق الملكية  وفقاً ل حصة نتائج االستثمارات المحتسبة  تشتمل    (2)

الثالثة  فترتي  )درهم إماراتي  مليون    149  بمبلغانخفاض قيمة  خسائر    توجد،  2022سبتمبر    30في    تيناألشهر المنتهي   والتسعة أشهر  
  : ال شيء(. 2021سبتمبر  30في  تيناألشهر المنتهي  والتسعةأشهر 
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 الموحدالدخل الشامل المرحلي الموجز بيان  (2
 

  
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 سبتمبر  30في       
 أشهر المنتهية   التسعةلفترة 
 سبتمبر  30في        

  
2022 

 درهم ألف 
2021 

 درهم ألف 
2022 

 درهم ألف 
2021 

 درهم ألف 

   139.467 110.338   42.057 ( 44.393)  الفترة  / )خسائر( أرباح
      اإليرادات الشاملة األخرى:

      البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر:
 (158)  162.589  22  50.592 العادلة  الجزء الفعال من التغيرات في القيمة –لتدفق النقدي لتحوط ال  
  الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح )األرباح(  –لتدفق النقدي لتحوط ال  
 38.899 (3.610)  3.255 (8.759) أو الخسائر  
 (18.170)  14.411 (33.714) (10.437)  فروقات تحويل العمالت األجنبية –العمليات الخارجية   

   160.038 283.728   11.620 ( 12.997)  الشاملة للفترة  / )الخسائر( إجمالي اإليرادات

 (19.537) (18.679) (6.449) (6.905)  إجمالي الخسائر الشاملة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة 

   179.575 302.407   18.069 ( 6.092)  ين لمساهما الشاملة المنسوبة إلى)الخسائر(  /إجمالي اإليرادات 
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 الموحدالمرحلي الموجز  المركز الماليبيان  (3

  
   سبتمبر 30

2022 
ديسمبر   31

2021 

 درهم  ألف  درهم  ألف   
    الموجودات 

 4.154.677 4.151.622  الممتلكات واآلالت والمعدات 
 74.298 76.520  العقارات االستثمارية 

 56.145 41.319  موجودات حق االستخدام 
 36.093 28.785  الموجودات غير الملموسة 

 426.756 240.934  االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 
 38.128 38.128  الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 11.789 145.306  األدوات المالية المشتقة
 - 5.142  استثمارات أخرى  

 474 283  موجودات ضريبة الدخل المؤجلة 

 4.798.360 4.728.039  المتداولة إجمالي الموجودات غير 

 21.532 26.306  المخزون 
 542.153 720.878  الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 6.038 41.382  األدوات المالية المشتقة 
 687 668  موجودات ضريبة الدخل 

 1.470.006 2.318.578  النقد والودائع قصيرة األجل* 

 2.040.416 3.107.812  المتداولة إجمالي الموجودات 

 6.838.776 7.835.851  إجمالي الموجودات 

    المطلوبات 
 302.074 620.983  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 230.152 443.932  االقتراض 
 709 -  األدوات المالية المشتقة

 99.113 333.915  اإليرادات المؤجلة 
 599 665  مطلوبات ضريبة الدخل 

 632.647 1.399.495  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 1.068.698 1.415.885  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 1.724.488 1.708.957  االقتراض 

 41.272 45.499  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 2.834.458 3.170.341  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 3.467.105 4.569.836  المطلوبات إجمالي 

 3.371.671 3.266.015  صافي الموجودات 

    حقوق الملكية 
 2.439.770 2.439.770  رأس المال 

 19.927 178.906  احتياطي التحوط
 35.135 35.135  النظامي االحتياطي 

 (109.029) (94.670)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية
 704.180 443.864  المحتجزة األرباح 

 3.089.983 3.003.005  ين حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهم 

 281.688 263.010  الحصص غير المسيطرة 

 3.371.671 3.266.015  إجمالي حقوق الملكية 

 
بمبلغ    على  النقد والودائع قصيرة األجل   يشتمل* يعادله  درهم   ألف  1.019.993:  2021ديسمبر    31)  درهم إماراتي  ألف  884.904نقد وما 

 (. إماراتي
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 الموحدالمرحلي الموجز  التغيرات في حقوق الملكيةبيان  (4

 
   المنسوبة إلى المساهمين  

 رأس المال  

رأس المال  
اإلضافي  
 المدفوع 

احتياطي  
 التحوط 

االحتياطيات  
 ( 1)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  

         

 3.599.472   306.988    3.292.484   954.652 ( 66.473) ( 35.465) 2.429.770   10.000 2021يناير   1في 

  139.467  (19.538)   159.005   159.005     -     - -     - أرباح/)خسائر( الفترة 
         اإليرادات الشاملة األخرى: 

 (18.170)    1  (18.171)      - ( 18.171)     - -     - فروقات تحويل العمالت األجنبية
الجزء   – التحوط للتدفق النقدي 

الفعال من التغيرات في القيمة 
 (158)      -  (158)      -     - ( 158) -     - العادلة 

الخسائر   – التحوط للتدفق النقدي 
عاد تصنيفها لألرباح أو   الم 

  38.899      -   38.899      -     -  38.899 -     - الخسائر 

الشاملة  )الخسائر(  / اإليرادات 
   20.571    1    20.570      - ( 18.171)   38.741 -     - األخرى للفترة 

إجمالي اإليرادات/ )الخسائر(  
   160.038  ( 19.537)    179.575    159.005 ( 18.171)   38.741 -     - الشاملة للفترة 

تحويل رأس المال اإلضافي المدفوع  
     -      -      -      -     -     - 2.429.770  2.429.770 إلى رأس المال 

         المعامالت مع المساهم: 
 ( 486.607)      -  ( 486.607)  ( 486.607)     -     - -     - توزيعات األرباح   

   3.272.903   287.451    2.985.452   627.050 ( 84.644)   3.276 -   2.439.770 2021  سبتمبر  30في 

         

   3.371.671   281.688    3.089.983   704.180 ( 73.894)   19.927 -   2.439.770 2022يناير   1في 

 110.338 (18.730)  129.068 129.068     -     - -     - أرباح/)خسائر( الفترة 
     -       -       اإليرادات الشاملة األخرى: 

  14.411    52   14.359      -  14.359     - -     - فروقات تحويل العمالت األجنبية
الجزء   – لتدفق النقدي لتحوط ال

الفعال من التغيرات في القيمة 
  162.589      -   162.589      -     -  162.589 -     - العادلة 

  األرباح – لتدفق النقدي لتحوط ال
عاد تصنيفها لألرباح أو   الم 

 (3.610)      -  (3.610)      -     - ( 3.610) -     - الخسائر  

   173.390    52    173.338      -   14.359   158.979 -     - األخرى للفترة اإليرادات الشاملة 

إجمالي اإليرادات/)الخسائر(  
 283.728 ( 18.678)  302.406 129.068   14.359   158.979 -     - الشاملة للفترة 

         المعامالت مع المساهم: 
 ( 389.384)      -  ( 389.384)  ( 389.384)     -     - - - توزيعات األرباح   

 3.266.015   263.010  3.003.005 443.864 ( 59.535)   178.906 -   2.439.770 2022  سبتمبر  30في 

 
، كان لالحتياطي النظامي 2022سبتمبر    30االحتياطي النظامي واحتياطي تحويل العمالت األجنبية. كما في    تشتمل االحتياطيات األخرى على  (1)

على التوالي ألف درهم إماراتي    94.670  بقيمةورصيد مدين  درهم إمارتي  ألف    35.135  بقيمةواحتياطي تحويل العمالت األجنبية رصيد دائن  
 على التوالي(.درهم إمارتي ألف  99.712 بقيمةورصيد مدين درهم إمارتي ألف  15.068 بقيمة، رصيد دائن  2021سبتمبر  30)
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 الموحدالمرحلي الموجز  التدفقات النقديةبيان  (5
 
 2022 2021 
 درهم  ألف  درهم  ألف  

   األنشطة التشغيلية 
   139.750 110.782 األرباح قبل ضريبة الدخل 

   تعديالت لـ: 
   22.623 183.812 االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية الحصة في نتائج 

   410.688   396.788 االستهالك واإلطفاء  
 (8.829) (3.232)  عكس خسائر االئتمان المتوقعة 

   2.354 ( 37) مخصص خسائر المخزون )عكس( 
  768 (2.938) تعديل القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  

 (878) (16.490) إيرادات التمويل 
   55.363   21.995 تكاليف التمويل

 (114)     - األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
     -  92 شطب ممتلكات وآالت ومعدات 

   5.791   5.839 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
   627.516   696.611 األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 

   التغيرات في رأس المال العامل: 
 (61.753) ( 175.490) الذمم المدينة التجارية واألخرى 

   27.334 (4.738) المخزون 
 (79.454) (38.198) الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

   229.498   234.801 المؤجلة اإليرادات 
 (2.655) (1.682) تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 (786) (169) ضريبة الدخل المدفوعة 

   739.700   711.135 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

   األنشطة االستثمارية 
 ( 392.179) ( 395.958) اإلنجاز( شراء ممتلكات وآالت ومعدات )بما في ذلك أعمال رأسمالية قيد 

 (709) (3.291) اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة 
   7.639   15.516 عائد االستثمار في شركة زميلة 

 (36.284)     - االستثمار في شركة زميلة 
     - (5.142) االستحواذ على استثمارات أخرى  

   340.701   175.002 استحقاقها األصلية ألكثر من ثالثة أشهر استالم ودائع قصيرة األجل تمتد فترات 
     - ( 1.158.663) استثمارات في ودائع قصيرة األجل تمتد فترات استحقاقها األصلية ألكثر من ثالثة أشهر 

  180     - المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
  878   16.490 الفائدة المستلمة 

 ( 79.774) ( 1.356.046) المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد 

   األنشطة التمويلية 
  1.860.786   202.656 المتحصالت من االقتراض  

 (59.832)     - تكاليف المعامالت للقروض المدفوعة 
 ( 935.213)     - سداد قروض ألجل  

 (15.516) (18.498) سداد التزامات اإليجار 
 (15.274)  (34.812) مدفوعة فوائد 

     -   550.952 دفعة مقدمة مستلمة من طرف ذو عالقة 
 (31.418)     - تسوية أدوات مالية مشتقة  

 ( 486.607) ( 192.740) توزيعات أرباح مدفوعة إلى المساهمين 

   316.926   507.558 صافي النقد من األنشطة التمويلية 

   976.852 ( 137.353) )النقص(/الزيادة في النقد وما يعادله صافي  
  716   2.264 صافي فروقات صرف العمالت األجنبية

   385.300  1.019.993 النقد وما يعادله في بداية الفترة  

   1.362.868   884.904 النقد وما يعادله كما في نهاية الفترة  
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