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

  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 

 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        المعايير الصادرة ولكن لم يتم تفعيلها بعد 2-3
 9         معلومات حول القطاعات 3
 11           اإليرادات 4
 12         الممتلكات واآلالت والمعدات 5
 12       االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 6
 13         الذمم المدينة التجارية واألخرى 7
 13         النقد والودائع قصيرة األجل 8
 13         الذمم الدائنة التجارية واألخرى 9
 14           االقتراض 10
 16          اإليرادات المؤجلة 11
 16       االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات الطارئة 12
 16        المعامالت مع األطراف ذات العالقة 13
 17         إفصاحات القيمة العادلة 14
 17          األرباحتوزيعات  15
 17          ربحية السهم 16
 17        موسمية ودورية العمليات المرحلية 17

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

 2022مارس  31
 

لشررركة اليال لالتصرراالت    راجعةماليسررر أعضرراء مجلس اإلدارة تقديم تقريرهم مع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 31لفترة الثالثة أشررهر المنتهية في )"الشررركة"( وشررركاتها التابعة )يشررار إليها مجتمعة بررررررر "المجموعة"(    ش.م.عالفضررائية  
 . 2022مارس 

 
 الرئيسيالنشاط 

 

، والخدمات المدارة،  المتكاملة الفضرائية عبر األقمار الصرناعيةسرعة االتصراالت تأجير    للمجموعة  األنشرطة الرئيسرية تتضرمن
 وتوفير خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة عبر األقمار الصناعية للعمالء.

 
  الفترةنتائج 

 

  31ألف دوالر أمريكي ) 98.695  بمبلغ، أعلنرت المجموعة عن إيرادات  2022مارس   31أشرررررهر المنتهيرة في الثالثة  لفترة 
  31ألف دوالر أمريكي ) 20.092بمبلغ    لمسرررراهميهالفترة منسرررروبة  لألف دوالر أمريكي( وأرباح    90.215: 2021مارس  
 ألف دوالر أمريكي(. 15.898: 2021مارس 

 
 لعالقةالمعامالت من األطراف ذات ا

 

اإلفصراح عن يتم و .ذات الصرلةوبما يتوافق مع القوانين واللوائح    االعتياديةأعمالنا   سريريتم تنفيذ جميع المعامالت كجزء من  
 حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  13ضمن اإليضاح رقم المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 
 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 مصبح الكعبي
 سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني

 سعادة راشد الغافري
 بدر العلماء

 مسعود م. شريف محمود 
 مريم عيد خميس المهيريسعادة 

 بينغ شياو 
 جاستون اوردا 
 ستيكل أدريان جورج 

 
 الحسابات ومدقق

 

كي    من قبل السادة/ 2022مارس   31لفترة الثالثة أشرهر المنتهية في مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة    تتم
 . لوار جلف ليمتد بي إم جي

 
 بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

 
 
 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة
 مصبح الكعبي
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  ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت  هالياشركة 
 الموحدالمرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر 

 2022مارس   31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة 

 إيضاحات  
2022 

 ألف دوالر أمريكي
2021 

 ألف دوالر أمريكي

 90.215 98.695 4 اإليرادات  
 ( 4.911) ( 10.059)  تكلفة اإليرادات 

 ( 19.992) ( 21.050)  الموظفين تكاليف 
 ( 11.330) ( 10.008)    ( 1) خرىاألالمصروفات التشغيلية 

 428 535  خرىاأليرادات اإل

 54.410 58.113  ( 2)عدلة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاءاألرباح الم  

 ( 37.011) ( 35.889)  االستهالك واإلطفاء

 17.399 22.224  األرباح التشغيلية 

 165 575  إيرادات التمويل 
 ( 3.137) ( 1.317)  تكاليف التمويل

 ( 2.972) (742)  صافي تكاليف التمويل 
الحصة في نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق  

 6 الملكية
(2.898 ) (306 ) 

 14.121 18.584  األرباح قبل ضريبة الدخل 
 ( 48) ( 34)  مصروفات ضريبة الدخل 

 14.073 18.550  أرباح الفترة 

 ( 1.825) ( 1.542)  خسائر الفترة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة)صافي( 

 15.898 20.092  ينأرباح الفترة المنسوبة إلى المساهم

  ربحية السهم 
  

 0.65 0.82 16 األساسية والمخفضة )دوالر أمريكي لكل سهم(
 

المنتهية في الثالثة أشررهر   لفترة .قيمة من الذمم المدينة التجارية وموجودات العقودالتتضررمن اإليرادات التشررغيلية األخرى خسررائر انخفاض  (1)
ً ، بلغ صررافي انخفاض القيمة 2022  مارس  31   مارس   31المنتهية في الثالثة أشررهر   لفترة .  دوالر أمريكي  ألف  398  )صررافي االئتمان(سررلبا

  . ألف دوالر أمريكي  1.380، بلغ صافي انخفاض  2021
 

اإليرادات قبل الفائدة والضررررريبة واالسررررتهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة وتعديالت القيمة العادلة للعقارات االسررررتثمارية وحصررررة نتائج  (2)
 الفائدة والضرريبة واالسرتهالك واإلطفاء عدلة قبللمطابقة األرباح الم   3االسرتثمارات المحتسربة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. راجع اإليضراح رقم  

 من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بشكل عام.   عدلة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاءاألرباح الم  لى أرباح الفترة. ال تعتبر إ
 

 جزءاً من هذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 22إلى  6تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  
 

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

 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
2022 

 ألف دوالر أمريكي
2021 

 ألف دوالر أمريكي

 14.073 18.550  الفترة أرباح 
    اإليرادات الشاملة األخرى:

    البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر:
 ( 2.361) 20.617  الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة  –تحوط التدفق النقدي 
 2.380 941  الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر  –تحوط التدفق النقدي 
 ( 9.454) 16.867  فروقات تحويل العمالت األجنبية  –العمليات الخارجية 

 4.638 56.975  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 ( 1.817) ( 1.510)  إجمالي الخسائر الشاملة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة

 6.455 58.485  ينإجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى المساهم
 

 

 جزءاً من هذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 22إلى  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  المركز الماليبيان 

  
 مارس    31

2022 
ديسمبر   31

2021 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  إيضاحات  

    الموجودات 
 1.131.294 1.134.402 5 الممتلكات واآلالت والمعدات

 20.231 20.231  العقارات االستثمارية 
 15.288 13.945  موجودات حق االستخدام
 9.828 9.269  الموجودات غير الملموسة 

 116.203 129.967 6 االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 
 10.382 10.382 7 التجارية واألخرى الذمم المدينة 

 3.210 18.772  األدوات المالية المشتقة 
 129 158  موجودات ضريبة الدخل المؤجلة 

 1.306.565 1.337.126  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 5.863 6.412  المخزون 
 147.625 162.497 7 الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 1.644 6.698  األدوات المالية المشتقة  
 187 186  موجودات ضريبة الدخل

 400.274 478.195 8 النقد والودائع قصيرة األجل* 

 555.593 653.988  إجمالي الموجودات المتداولة 

 1.862.158 1.991.114  إجمالي الموجودات

    المطلوبات 
 82.253 76.802 9 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 62.669 62.214 10 االقتراض
 193 192  األدوات المالية المشتقة 

 26.988 89.099 11 اإليرادات المؤجلة 
 163 94  مطلوبات ضريبة الدخل 

 172.266 228.401  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 291.000 272.399 9 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 469.568 503.424 10 االقتراض

 11.238 11.829  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 771.806 787.652  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 944.072 1.016.053  إجمالي المطلوبات 

 918.086 975.061  صافي الموجودات 

    حقوق الملكية 
 664.334 664.334  رأس المال 

 5.426 26.984  احتياطي التحوط 
 9.567 9.567  النظامياالحتياطي 

 ( 29.687) ( 12.852)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
 191.744 211.836  األرباح المحتجزة 

 841.384 899.869  ين حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهم

 76.702 75.192  الحصص غير المسيطرة 

 918.086 975.061  إجمالي حقوق الملكية 
 

 دوالر أمريكي(.  ألف 277.738: 2021ديسمبر  31دوالر أمريكي ) ألف 335.659*يتضمن النقد والودائع قصيرة األجل نقد وما يعادله بمبلغ 
 

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

 

 اعتمادهاوتم   2022مايو   10  بإصردارها من قبل أعضراء مجلس اإلدارة بتاري والتصرريح  المرحلية الموجزة الموحدة تم اعتماد هذل البيانات المالية 
 باإلنابة عنهم من قبل:

 
 
 

 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. 2022مارس  31المركز المالي كما في تمت مراجعة 
 جزءاً من هذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 22إلى  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 

 مارس   31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة 
 

   المنسوبة إلى المساهمين   

 رأس المال 

رأس المال 
اإلضافي  
 المدفوع

احتياطي 
 التحوط

االحتياطي 
   النظامي

احتياطي 
تحويل 
 العمالت 

االحتياطيات  
 ( 1)األخرى

األرباح 
 اإلجمالي المحتجزة 

الحصص 
غير 

 المسيطرة

إجمالي 
حقوق  
 الملكية 

 
ألف دوالر 

 أمريكي
ألف دوالر 

 أمريكي
ألف دوالر 

 أمريكي
ألف دوالر 

 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) ( 22.202) 4.103 ( 9.657) 661.612 2.722 2021يناير  1في 

   14.073 ( 1.825) 15.898 15.898 - - - - - - أرباح/)خسائر( الفترة
           اإليرادات الشاملة األخرى:

فروقات تحويل  
 ( 9.454) 8 ( 9.462) - ( 9.462) ( 9.462) - - - - العمالت األجنبية 

  – تحوط التدفق النقدي 
الجزء الفعال من  

التغيرات في القيمة  
 ( 2.361) - ( 2.361) - - - - ( 2.361) - - العادلة 

  – تحوط التدفق النقدي 
عاد تصنيفها  الخسائر الم 

 2.380 - 2.380 - - - - 2.380 - - لألرباح أو الخسائر

اإليرادات/)الخسائر(  
 ( 9.435) 8 ( 9.443) - ( 9.462) ( 9.462) - 19 - - الشاملة األخرى للفترة 

إجمالي اإليرادات/ 
 4.638 ( 1.817) 6.455 15.898 ( 9.462) ( 9.462) - 19 - - )الخسائر( الشاملة للفترة

 984.753 81.774 902.979 275.844 ( 27.561) ( 31.664) 4.103 ( 9.638) 661.612 2.722 2021مارس  31في 

           

 918.086 76.702 841.384 191.744 ( 20.120) ( 29.687) 9.567 5.426 - 664.334 2022يناير  1في 

 18.550 ( 1.542) 20.092 20.092 - - - - - - أرباح/)خسائر( الفترة
           اإليرادات الشاملة األخرى:

فروقات تحويل  
 16.867 32 16.835 - 16.835 16.835 - - - - األجنبية العمالت 

  – تحوط التدفق النقدي 
الجزء الفعال من  

التغيرات في القيمة  
 20.617 - 20.617 - - - - 20.617 - - العادلة 

  – تحوط التدفق النقدي 
عاد تصنيفها  الخسائر الم 

 941 - 941 - - - - 941 - - لألرباح أو الخسائر 

اإليرادات الشاملة األخرى 
 38.425 32 38.393 - 16.835 16.835 - 21.558 - - للفترة

إجمالي اإليرادات/ 
 56.975 ( 1.510) 58.485 20.092 16.835 16.835 - 21.558 - - )الخسائر( الشاملة للفترة

 975.061 75.192 899.869 211.836 ( 3.285) ( 12.852) 9.567 26.984 - 664.334 2022مارس  31في 

 
 .النظامياحتياطي تحويل العمالت األجنبية واالحتياطي  تتضمن االحتياطيات األخرى (1)
 
 
 
 

 جزءاً من هذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 22إلى  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  التدفقات النقديةبيان 

 مارس   31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة 

 
  2022 2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي إيضاحات  

    األنشطة التشغيلية
 14.121 18.584  األرباح قبل ضريبة الدخل 

    تعديالت لر: 
 306 2.898  نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية فيالحصة 

 37.011 35.889  االستهالك واإلطفاء 
 1.380 ( 398)  )عكس(  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 202 7  مخصص خسائر المخزون 
 ( 165) ( 575)  إيرادات التمويل 
 3.137 1.317  تكاليف التمويل
 ( 31) -  استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتاألرباح من 

 - 18  شطب ممتلكات وآالت ومعدات 
 473 609  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 56.434 58.349  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
    التغيرات في رأس المال العامل:
 ( 6.921) ( 14.474)  الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 155 ( 556)  المخزون 
 ( 14.844) ( 9.976)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 61.112 62.111  اإليرادات المؤجلة
 ( 598) ( 54)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 ( 90) ( 131)  ضريبة الدخل المدفوعة

 95.248 95.269  صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

    األنشطة االستثمارية
 ( 28.140) ( 48.254)  )بما في ذلك أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز(  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 ( 15) ( 379)  اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة 
 ( 5.400) -  االستثمار في شركة زميلة

تمتد ألكثر من ثالثة  أصلية استالم ودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق
 100.000 -  أشهر 

تمتد ألكثر   أصلية ودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق استثمارات في
 - ( 20.000)  من ثالثة أشهر 

 49 -  المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 165 575  الفائدة المستلمة 

 66.659 ( 68.058)  األنشطة االستثمارية (/ منالمستخدم في) صافي النقد

    األنشطة التمويلية 
 - 34.851   االقتراضالمتحصالت من 

 ( 1.064) -  قروض سداد 
 ( 2.080) ( 2.636)  سداد التزامات االيجار 

 ( 2.415) ( 1.445)  فوائد مدفوعة

 ( 5.559) 30.770  األنشطة التمويلية  (المستخدم فيمن / )صافي النقد 

 156.348 57.981  صافي الزيادة في النقد وما يعادله 
 118 ( 60)  صافي فروق صرف العمالت األجنبية 

 104.915 277.738  النقد وما يعادله في بداية الفترة 

 261.381 335.659  النقد وما يعادله كما في نهاية الفترة 
 

 جزءاً من هذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 22إلى  6تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  
 

 . iiiو   iiمدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين مراجعة إن تقرير 
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 معلومات عامة 1
 

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

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

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

 

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

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

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

 الصناعية للعمالء.
 

 السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 أساس اإلعداد 2-1
  
  االلتزام بيان  

 
، وتلتزم  "التقارير المالية المرحلية"  34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة  تم إعداد هذل البيانات المالية المرحلية الموجزة  

 . من قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الصلةوالمتطلبات التي بالنظام األساسي للشركة حيثما يكون مناسباً 
 

الثالثة  يتعين على المجموعة   القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية بااللتزام    2022  مارس  31أشهر المنتهية في  لفترة  أحكام 
والذي ي عدل    2020لسنة    26رقم  قانون اتحادي  المرسوم ب  صدر،  2020سبتمبر    27في    .وتعديالته،  2015  لسنة  2المتحدة رقم  

.  2021يناير    2اعتباراً من  وأصبحت التعديالت سارية    بشأن الشركات التجارية  2015لسنة    2أحكام القانون االتحادي رقم  ض  بع
والذي ألغى القانون   2022يناير    2وأصبح فعال في    2021لسنة    32، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  2021سبتمبر    20في  

لاللتزام   2022يناير    2من تاري   شهراً    12)وتعديالته(. لدى المجموعة    2015لسنة    2رقم    لدولة اإلمارات العربية المتحدة  االتحادي
 .2021لسنة  32بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 

 
ديسمبر    31كما في    للمجموعة  موحدة  بيانات ماليةآخر  جنباً إلى جنب مع    ة هذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةيتعين قراء

كافة الموحدة  المالية المرحلية الموجزة    البياناتال تتضمن هذل  )’آخر بيانات مالية سنوية‘(.  وللسنة المنتهية في ذلك التاري     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    للمجموعةالمختارة لت فسر األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي  
 . سنوية

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

 
 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 "( وهو العملة  ريكيدوالر أم)"  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.  

المعلومات المالية المعروضة بالدوالر تقريب جميع    يتم  .الرسميةباستخدام تلك العملة    لهذل الشركاتالبنود المدرجة في البيانات المالية  
 ذلك.  ما لم يذكر خالف دوالر،إلى أقرب ألف  األمريكي
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 )تابع(  السياسات المحاسبية الهامة 2

 
 استخدام التقديرات واألحكام 

 

تطبيق السياسات  وتقديرات من شأنها أن تؤثر على  وضع أحكام  باإلدارة    قامت  الموحدةالمالية المرحلية الموجزة    هذل 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  والمصادر    للمجموعةكانت  اليقين  لعدم  الرئيسية 
 . مالية سنويةالتقديرات هي نفس األحكام المبينة في آخر بيانات  

 

 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  –تكاليف انجاز العقد  –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 التاري أو  2022يناير  1السنوية التي تبدأ في 
 

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

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

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

 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 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   3معيار رقم  االعتراف الوارد في ال

الدولي رقم   المحاسبي  المعيار  التي ستكون ضمن نطاق  الطارئة  االرتباطات وااللتزامات  نتيجة  والتفسير رقم    37الثاني"    21أو 
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    3الحالية 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.  التاري أو بعد ذلك  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 تاري  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  لم يكن للتعديل  التعديل على المعيار بشكل مسبق.    الشركة بتطبيق. لم تقم  مع السماح بالتطبيق المبكر،  2022

 المجموعة 
 

 % 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  16تعديالت على المعيار رقم 
  النموذج من  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تلغي    16الوراد في المعيار رقم    13النموذج التوضيحي  التعديالت على  إن  
  حوافز محتمل بشأن معاملة    التباسبشأن استعادة التحسينات على العقارات المستأجرة من قبل المؤجر بغرض توضيح أي  توضيح  ال

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

 
 تفعيلها بعد المعايير الصادرة ولكن لم يتم  2-3

 

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

 ما تصبح سارية المفعول.عند
 

 "عقود التأمين"  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  

لفترات التي تبدأ في أو على ا  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  17المعيار رقم  يسري مفعول  شركات التأمين.  وتوافقاً مع  
 المجموعة.على المعيار  هذاأرقام 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    يمعيار المحاسبوفقاً للت نهًجا أكثر عمومية لتصنيف المطلوبات  التوفر التعدي

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

 

 12 رقم لدوليا 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  

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

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

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

 على المجموعة. جوهري   ليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير .أو بعد ذلك التاري  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،  
مع التركيز بشكل أساسي على تعريف التقديرات المحاسبية وتوضيحاتها. يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  

 على المجموعة. جوهري   ليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير. 2023ناير  ي 1أو بعد 
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 معلومات حول القطاعات 3
 

 قطاعات التشغيل. 8 رقم لتقارير الماليةعداد االمعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة وفقًا للمعيار الدولي إلفيما 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.االقرارات 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  الصناعيةلسعة  قطاع  تشغيل    األقمار  األقمار  وخدمات 
 هذا الجزء التشغيلي األكبر.يمثل  و. الصناعية

دارة  ال متكاملة  ال  حلولال   علىالحلول  إدارة  مل قطاع  تيش • اليال سات الحكوميين )لعمالء  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    "يال كليك"أعمال مجموعة    في(  BCS)بي سي اس    مثل قطاع حلول البياناتتي •
 العريض في إفريقيا والشرق األوسط وآسيا. 

اتش تمثل الشركة البرازيلية المنتسبة للمجموعة  والتي  البرازيل    -قسمين: أ( حلول البيانات  على  خرى"  القطاعات األ  مل "تتش •
 للمجموعة. الزميلةفي شركة الميسان مثل 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 

قبل الفائدة والضرائب بناًء على األرباح المعدلة    االتصاالت المتنقلة وحلول  (  BCSسي اس )  بييتم تقييم قطاعات حلول البيانات   •
 الذي يتم قياسه باستمرار مع ربح السنة في البيانات المالية الموحدة. القطاعوربح أو خسارة واالستهالك واإلطفاء 

حصة المجموعة من النتائج في االستثمارات ذات الصلة حلول البيانات )البرازيل( وقطاعات البث على أساس  قطاعات  يتم تقييم   •
 حقوق الملكية )الشركات الزميلة(.طريقة  المحتسبة ب

 
 "التسويات". بنديتم عرض استبعاد اإليرادات بين القطاعات وتعديالت التوحيد األخرى، إن وجدت، ضمن 

 
الرأسمالية  التي تمت  الرأسمالية اإلضافات    النفقاتتتضمن   الممتلكات واآلالت والمعدات، واألعمال  إلى  الفترة  ،  قيد اإلنجازخالل 

 حق االستخدام والموجودات غير الملموسة. وموجودات
 

. 4م توزيع اإليرادات من العمالء الخارجيين حسب طبيعة النشاط التجاري في اإليضاح رق بيانيتم 
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 :2022مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة حول 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 

 98.695 - - 5.747 18.469 15.191 59.288  اإليرادات الخارجية
 - ( 1.373) - 200 64 199 910  اإليرادات بين القطاعات

 98.695 (1.373) - 5.947 18.533 15.390 60.198  إجمالي اإليرادات 
األرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب  

 58.113 - - ( 266) 5.866 6.281 46.232  واإلطفاءواالستهالك 
 (35.889) - - ( 8.378) ( 4.733) (40) (22.738)  االستهالك واإلطفاء  

 575 ( 1.118) - 501 7 - 1.185  إيرادات التمويل 
 ( 1.317) 1.118 - (18) (185) - ( 2.232)  تكاليف التمويل 

 ( 3.588) - ( 3.588) - - - -  اتش بي إي  –حصة من النتائج 
 690 - 690 - - - -  الميسان –حصة من النتائج 

 (34) - - (34) - - -  مصروفات ضريبة الدخل
 18.550 - (2.898) (8.195) 955 6.241 22.447  أرباح / )خسائر( الفترة 

)صافي( خسائر الفترة المنسوبة إلى 
 ( 1.542) - - ( 1.639) 97 - -  الحصص غير المسيطرة

 20.092 - (2.898) (6.556) 858 6.241 22.447  أرباح الفترة المنسوبة إلى المساهمين
 36.822 - - 874 2.740 13 33.195  النفقات الرأسمالية

 
 :2021مارس   31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة المعلومات حول القطاعات فيما يلي 

 

 الحلول المدارة  البنية التحتية   

حلول  
االتصاالت 
 المتنقلة

بي   حلول البيانات
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 

 90.215 - - 5.504 12.702 12.053 59.956  اإليرادات الخارجية
 - (587) - 317 - - 270  اإليرادات بين القطاعات

 90.215 ( 587) - 5.821 12.702 12.053 60.226  إجمالي اإليرادات 
األرباح المعدلة قبل الفائدة  

 54.410 - - ( 582) 4.531 4.271 46.190  والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
 (37.011) - - ( 8.290) ( 5.853) (26) (22.842)  االستهالك واإلطفاء  

 165 (625) - 655 2 - 133  إيرادات التمويل 
 ( 3.137) 625 - (56) (267) - ( 3.439)  تكاليف التمويل 

 (566) - (566) - - - -  اتش بي إي  –حصة من النتائج 
 260 - 260 - - - -  الميسان –حصة من النتائج 

 (48) - - (39) (9) - -  مصروفات ضريبة الدخل
 14.073 - ( 306) (8.312) (1.596) 4.245 20.042  أرباح / )خسائر( الفترة 

)صافي( خسائر الفترة المنسوبة إلى 
 ( 1.825) - - ( 1.662) (163) - -  الحصص غير المسيطرة

أرباح الفترة المنسوبة إلى 
 15.898 - (306) ( 6.650) ( 1.433) 4.245 20.042  المساهمين
 35.403 - - 1.003 138 - 34.262  الرأسماليةالنفقات 
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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 

 
 . 13من عميل واحد في إيضاح  الهامةمعلومات حول اإليرادات عرض اليتم 

 

 مارس   31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة   
  2022 2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

 75.814 83.672  اإلمارات العربية المتحدة 

 5.659 4.806  أوروبا 
 4.034 4.150  آسيا

 2.697 4.653  افريقيا
 1.813 1.132  أمريكا الشمالية 

 198 282  أخرى 
 90.215 98.695  اإليرادات 

 
 اإليرادات  4

  
  
 مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2022 2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ايضاح 

 89.258 92.338  الخدمات المقدمة
 957 6.357  بيع معدات وملحقات

  98.695 90.215 

    13في اإليضاح  األطراف ذات العالقة اإليرادات من يتم االفصاح عن 
    

    تتضمن اإليرادات:
من المعايير الدولية  15إيرادات من العقود مع العمالء )المعيار رقم  

 56.780 65.889  إلعداد التقارير المالية(
من المعايير   16إيرادات من عقود االيجار التشغيلي )المعيار رقم  

 33.435 32.806  الدولية إلعداد التقارير المالية( 
    

 90.215 98.695  تصنيف اإليرادات حسب القطاعات التشغيلية: 
    

    الخدمات المقدمة:
 59.956 59.288  البنية التحتية 

 12.053 15.191  الحلول المدارة
 5.572 5.461  ( BCSبي سي اس )  حلول البيانات

 11.788 12.287  االتصاالت المتنقلة حلول 
    (في نقطة زمنيةبيع معدات وملحقات )معترف به 

 175 43  ( BCSبي سي اس )  حلول البيانات
 914 6.182  حلول االتصاالت المتنقلة 

 3 98.695 90.215 
    : العقود مع العمالءوقت االعتراف باإليرادات من 

 55.823 59.532  بمرور الوقت
 957 6.357  نقطة زمنيةفي 

  65.889 56.780 
 

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

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  15المعيار رقم ) أرصدة العقود

 المالية( 
 ألف دوالر أمريكي أمريكيألف دوالر  ايضاح

 110.651 113.766 7 الخسائر مخصص من ذمم مدينة تجارية، صافي 
  

  
 17.836 18.068 7 موجودات العقود

    
    مطلوبات العقود: 

 128.040 128.040  سلفيات من طرف ذي عالقة    
 1.592 1.354 9 سلفيات من عمالء آخرين 

 26.988 56.159 11 إيراد مؤجل
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  5
 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31   
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

 1.116.534 1.131.294  في بداية الفترة / السنة
 154.466 36.443  اضافات
 ( 139.307) ( 33.602)  استهالك 
 ( 18) -  استبعاد 

 ( 243) 285  فروق تحويل العمالت
 ( 133) -  محّول إلى موجودات غير ملموسة  

 ( 5) ( 18)  شطب 

 1.131.294 1.134.402  في نهاية الفترة / السنة
 

أنظمة األقمار تضمنت األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز المدرجة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات كما في نهاية فترة التقرير من  
 الصناعية.

 
كما   مليون أمريكي.  32.8والبالغة    (T4-NGS)  4الثريا  الصناعي قيد اإلنجاز  قمر  التتعلق اإلضافات خالل الفترة بشكل رئيسي ب

مليون    218.4:  2021ديسمبر    31دوالر أمريكي )مليون    251.2مبلغ    T4-NGS  لر  بلغت التكلفة التراكمية،  2022مارس    31  في
 دوالر أمريكي(.  

 
مليون دوالر   35.4مبلغ  2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةالممتلكات واآلالت والمعدات خالل فترة  إلىبلغت اإلضافات 

 إلى األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.  مليون دوالر أمريكي 33.8إضافات بمبلغ ، والذي يتضمن أمريكي
 

 االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 6
 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31   
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

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

 ( 2.080) -  العائد على االستثمار من الميسان 
 ( 9.589) ( 2.898)  حصة من النتائج للفترة / السنة

 ( 7.582) 16.662  فروق تحويل العمالت

 116.203 129.967  في نهاية الفترة / السنة

 96.018 109.092  منها استثمار في اتش بي إي
 20.185 20.875  الميسان منها استثمار في 

  
دوالر أمريكي )راجع أيضا  ألف  306خسائر بقيمة  2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةبلغت الحصة في النتائج لفترة 

 (. 3اإليضاح 
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 الذمم المدينة التجارية واألخرى 7
 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31   
 ألف دوالر أمريكي أمريكيألف دوالر   

 131.843 134.075  ذمم مدينة تجارية 
 ( 21.192) ( 20.309)  مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة

 110.651 113.766  مخصص الذمم مدينة تجارية، صافي بعد خصم 

 17.836 18.068  إيرادات مستحقة –موجودات العقود 
 10.000 10.000  خدمات مدارية –دفعات مقدمة 
 2.686 8.893  أخرى  –دفعات مقدمة 

 11.378 16.194  سلفيات
 5.456 5.958  ذمم مدينة أخرى، صافي بعد خصم المخصص 

 158.007 172.879  واألخرى   تجاريةالمدينة الذمم إجمالي ال

 10.382 10.382  منها غير المتداول
 147.625 162.497  منها المتداول

 

 والودائع قصيرة األجلالنقد  8
 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31   
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

 277.738 135.659  نقد بالصندوق وفي البنوك 
 122.536 212.536  ودائع قصيرة األجل لدى بنوك 

 - 130.000  ودائع قصيرة األجل لدى أطراف ذات عالقة

 400.274 478.195  األجلالنقد والودائع قصيرة 

 ( 122.536) ( 142.536)  ثالثة أشهر   تتجاوزودائع قصيرة األجل بآجال استحقاق أصلية  ناقص:  

   277.738 335.659  النقد وما يعادله 
 

الفترة،   أمريكي    130.000مبلغ  بإيداع  المجموعة    قامتخالل  ودعة  دوالر  ذات عالقة  الم  أطراف  بإيداع  لدى  قامت  مبلغ بكما 
 لدى بنوك.  كودائع دوالر أمريكي 90.000

 

    الذمم الدائنة التجارية واألخرى 9
 2021ديسمبر  31 2022مارس  31   

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

 38.081 20.345  تجارية  دائنةذمم 
 31.886 31.816  مستحقات

 291.000 291.000  سلفة من طرف ذي عالقة
 1.592 1.354  سلفيات من عمالء آخرين 

 10.694 4.686  أخرى ذمم دائنة

 373.253 349.201  الذمم الدائنة التجارية واألخرى إجمالي 

 291.000 272.399  منها غير المتداول
 82.253 76.802  منها المتداول
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 االقتراض  10

 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31   
 ألف دوالر أمريكي دوالر أمريكيألف   

    فيما يلي القيمة الدفترية للقروض: 
    أ( قروض ألجل: 
 532.819 568.129  المبالغ األصلية 

 ( 17.118) ( 16.593)  التكاليف غير المطفأة للمعامالت  
 515.701 551.536  التكاليف غير المطفأة للمعامالتصافي بعد خصم    -  قروض ألجل

 16.536 14.102  التزامات اإليجار ب( 

 532.237 565.638  االقتراضإجمالي 

 62.669 62.214  منها المتداول
 469.568 503.424  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  

      2022مارس  31في 
 396.096 ( 3.904) 400.000 2026 - 2022  5قرض ألجل   
 155.440 ( 12.689) 168.129 2032 - 2024  6قرض ألجل   

   568.129 (16.593 ) 551.536 

      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 
 

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

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31   
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

    فيما يلي القيمة الدفترية للقروض: 
 252.972 515.701  في بداية الفترة / السنة

 532.819 34.851  إضافات )نقد(
 - 458  إضافات )فائدة مرسملة( 

 ( 18.043) -  تكاليف المعاملة
 3.670 526  إطفاء تكاليف معامالت 

 ( 255.717) -  مدفوعات

 515.701 551.536  في نهاية الفترة / السنة

 
 

  

DocuSign Envelope ID: 3B5614C5-0511-4808-8BAA-0E94BDF50F35



 عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول  

  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
15 

 
 االقتراض )تابع( 10
 

 قروض ألجل )تابع(  (أ
 

 يستحق سداد المبالغ األصلية للقروض ألجل على النحو التالي:
 

 اإلجمالي  6قرض ألجل  5قرض ألجل  
 دوالر أمريكيألف  دوالر أمريكيألف  أمريكيدوالر ألف  

    2022 مارس 31في 
 60.000 - 60.000 خالل سنة واحدة

 120.000 - 120.000 من سنة إلى سنتين
 269.450 49.450 220.000 سنوات  5من سنتين إلى 

 118.679 118.679 - سنوات 5أكثر من  

 400.000 168.129 568.129 

    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 

 

اتفاقية تسهيالت    أبرمت،  2021  يونيو  14في  :  6قرض ألجل    BPIFAEالمجموعة تسهيل وكالة ائتمان الصادرات من خالل 
في   6القرض ألجل  ( سوف يتم استخدام  مليون دوالر أمريكي  300.5بقيمة    تسهيل وكالة ائتمان الصادراتأو    6قرض ألجل  )
  ثماني  لمدة  دوالر أمريكيمليون    300.5تسهيل إلى  المبلغ  إجمالي  . يصل  T4-NGSر  يل جزئي لمصروفات رأسمالية متعلقة بوتم

أشهر من بداية االئتمان.   خمسةبعد  حتى التاري  الذي يقع    2021  يونيو  14من    في الفترة  ل المبالغتوفر هذونصف، حيث تسنوات  
زائداً هامش    ليبورأسعار الفائدة السائدة    لمعدالتفائدة وفقاً    دوالر أمريكيمليون    300.5البالغ    الصادرات  وكالة ائتمان  حمل تسهيلي

مليون دوالر   132.8:  2021ديسمبر    31)  من هذا التسهيلمليون دوالر أمريكي    34.9تم سحب مبلغ  ،  خالل الفترة  ٪ سنوياً.0 .60
 مليون دوالر أمريكي(. 132.4من التسهيل  المستخدمغير  الرصيد، بلغ 2022مارس   31أمريكي(. كما في 

 

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 تجيزل الشروط الواردة في وثائق التسهيل،  ذلك، بحسب الحالة
، في كل حالة في تاري  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  يونيو 30)الذي يحدث في  االحتساب
 

مليون    3.1  دفعات بقيمةسداد    وتم،  إضافات إلى القروض ألجل، لم تكن هناك  2021مارس    31الثالثة أشهر المنتهية في    فترة  خالل
 . يدوالر أمريك

 

 التزامات اإليجار  (ب
 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31  
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

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

 973 202  الفائدةتراكم 
 ( 4.254) ( 2.636)  مدفوعات
 20 -  إضافات

 16.536 14.102  في نهاية الفترة / السنة
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 اإليرادات المؤجلة 11
 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31   
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

 - 58.921  * إيرادات مؤجلة متعلقة بعقد خدمات سعة مع طرف ذي عالقة
  المدفوعة مسبقًا الكشطمن بطاقات  المستخدمةأرصدة البث غير 

 18.001 18.171  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(  15)المعيار رقم  
 8.987 12.007  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( 15أخرى )المعيار رقم 

 26.988 89.099  اإليرادات المؤجلة إجمالي 

 
في* التزامات  2022مارس    31  كما  بلغت  المالية  15  رقم)المعيار    العقود،  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  في من  المدرجة   )

ال شيء(. :  2021ديسمبر    31ألف دوالر أمريكي )  25.981  عالقةمع طرف ذي    سعةخدمات العقد  ب  ةالمتعلق  ةالمؤجل  اإليرادات
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(.  16عقود اإليجار )المعيار رقم  المتبقي بيتعلق المبلغ 

 
 االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات الطارئة 12
 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31   
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

 259.305 253.787  الملتزم بها والمتعاقد عليها -االلتزامات الرأسمالية 
التي تقدمها  التنفيذسندات ضمان حسن  -المطلوبات الطارئة 

 30.956 33.360  البنوك في سياق األعمال العادية 
 

 .T4-NGS  تتعلق االلتزامات الرأسمالية بصوة رئيسية بمشروع
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 13
 

 مارس   31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة   
  2022 2021 

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

    اإليرادات 
 68.919 71.538  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة*

 343 366  شركة زميلة
 69.262 71.904  اإلجمالي

   
    الودائع قصيرة األجل إيرادات الفوائد على 

 161 57  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 
    مصروفات الفوائد على القروض ألجل
 911 1.289  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 
    دعم األنظمةوإيجار المكتب، ومصاريف االستعانة بمصادر خارجية، 
 175 301  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 

    المبيعات تكلفة 
 138 33  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 

 797 231  شركة زميلة
 935 264  اإلجمالي

    تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 969 1.173  المنافع قصيرة األجل للموظفين  

 71 96  استحقاقات ما بعد الخدمة
 
  31منتهية في  الأشهر  لفترة الثالثة  )  أمريكي  مليون دوالر   67.3  مبلغ  الخاضعة للسيطرة المشتركة  الشركاتاإليرادات من    تتضمن*

( من عميل واحد. يتم تسجيل اإليرادات من هذا العميل ضمن قطاعات البنية التحتية  أمريكي  مليون دوالر  67.8:  2021مارس  
 .  االتصاالت المتنقلةوالحلول المدارة وحلول 

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

 إيرادات المجموعة.
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 إفصاحات القيمة العادلة 14

 
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   تهامعقولير  وسيط، والتي يتم اختباتي يقدمها السعار الاألتستند القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة إلى عروض  
أسعار الفائدة السوقية ألداة مماثلة في تاري  القياس.   ستخدامباوالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بناًء على شروط واستحقاق كل عقد  

 لقيمة العادلة. لالتسلسل الهرمي  من 2المستوى  ضمنالمشتقات  ت صنّف
 

  استناداً إلى ثمن خارجي  . وقد تم تحديد القيمة العادلة من قبل م  2المستوى    ضمنللعقار االستثماري  يتم تصنيف قياس القيمة العادلة  
في القيمة العادلة للعقار االستثماري منذ إجراء آخر تقييم في    جوهريال يوجد تغيير  المعامالت التي يمكن مالحظتها في السوق.  

 .2021ديسمبر   31
 

 . 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 الدفترية. يتم تحديدفائدة متغيرة، تقارب قيمها بمعدالت 

 
 توزيعات األرباح  15
 

  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  
 . 2022أبريل  11السنوية المنعقدة في 

 
 . 2021مارس  31أرباح خالل الفترة المنتهية في توزيعات لم تقم الشركة بتوزيع أي 

 
 ربحية السهم  16
 

 مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  
 2022 2021 

 15.898 20.092 ربح الفترة المنسوب إلى المساهم )باأللف دوالر أمريكي(

 2.439.770 2.439.770 العادية القائمة )باأللف(المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.65 0.82 )بالدوالر األمريكي(  ربحية السهم األساسية والمخففة

 2.39 3.02 )بالدرهم اإلماراتي(  ربحية السهم األساسية والمخففة
 

تحويل رأس    من خاللدرهم    2.439.770.265إلى    درهم  10.000.000اد رأس مال الشركة من  دزا،  2021  يونيو  17في  
تغيير مقابل في الموارد، فقد تم تعديل    يصاحبهامال. نظًرا ألن الزيادة في عدد األسهم القائمة لم  الالمال اإلضافي المدفوع إلى رأس  

 المرجح لعدد األسهم العادية. لغرض حساب المتوسط  2021 لر مارسعدد األسهم 
  

 ودورية العمليات المرحليةموسمية  17
 

 . 2021و  2022مارس  31ال توجد بنود ذات طبيعة موسمية أو دورية في العمليات المرحلية خالل الفترة المنتهية في  
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بدوالر الواليات المتحدة األمريكية )"دوالر أمريكي"( وهو العملة الرسمية للشركة وعملة يتم عرض البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
التيسير.   غرضبدرهم إماراتي( فقط  تكميلية التالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ) المعلومات ال. يتم عرض  عرض البيانات المالية للمجموعة

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

 

 الموحدالمرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر  (1
 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  
2022 
 رهمألف د

2021 
 رهمألف د

 331.315 362.457  اإليرادات  
 ( 18.036) ( 36.942)  تكلفة اإليرادات 

 ( 73.421) ( 77.306)  تكاليف الموظفين 
 ( 41.609) ( 36.754)    ( 1) خرىاألالمصروفات التشغيلية 

 1.572 1.965  خرىاأليرادات اإل

 199.821 213.420  عدلة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاءاألرباح الم  

 ( 135.923) ( 131.802)  االستهالك واإلطفاء

 63.898 81.618  التشغيلية األرباح 

 606 2.112  إيرادات التمويل 
 ( 11.521) ( 4.837)  تكاليف التمويل

 ( 10.915) ( 2.725)  صافي تكاليف التمويل 
الحصة في نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق  

  الملكية
(10.643 ) (1.124 ) 

 51.859 68.250  األرباح قبل ضريبة الدخل 
 ( 176) ( 125)  مصروفات ضريبة الدخل 

 51.683 68.125  أرباح الفترة 

 ( 6.702) ( 5.663)  خسائر الفترة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة

 58.385 73.788  ينأرباح الفترة المنسوبة إلى المساهم

  ربحية السهم 
  

 2 .39 3 .02  لكل سهم(فلس األساسية والمخفضة )
 

المنتهية في الثالثة أشهر  لفترة .اإليرادات التشغيلية األخرى خسائر انخفاض قيمة من الذمم المدينة التجارية وموجودات العقودتتضمن    (1)
ً  ، بلغ صررافي انخفاض القيمة2022  مارس  31   31المنتهية في  الثالثة أشررهر   . لفترةألف دوالر أمريكي  1.462  )صررافي االئتمان( سررلبا

  . ألف دوالر أمريكي  5.068انخفاض ، بلغ صافي 2021  مارس
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 الموحدالدخل الشامل المرحلي الموجز بيان  (2
 
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  
2022 
 درهم ألف 

2021 
 درهمألف 

 51.683 68.125  أرباح الفترة 
    اإليرادات الشاملة األخرى:
    تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر:البنود التي قد تتم إعادة 
 ( 8.671) 75.716  الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة  –تحوط التدفق النقدي 
 8.741 3.456  الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر  –تحوط التدفق النقدي 
 ( 34.720) 61.944  فروقات تحويل العمالت األجنبية  –العمليات الخارجية 

 17.033 209.241  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 ( 6.673) ( 5.546)  إجمالي الخسائر الشاملة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة

 23.706 214.787  ينإجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى المساهم
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 الموحدالمرحلي الموجز  المركز الماليبيان  (3

  
 مارس    31

2022 
ديسمبر   31

2021 

 درهم ألف  درهم ألف   
    الموجودات 

 4.154.677 4.166.091  الممتلكات واآلالت والمعدات
 74.298 74.298  العقارات االستثمارية 

 56.145 51.213  موجودات حق االستخدام
 36.093 34.040  الموجودات غير الملموسة 

 426.756 477.304  االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 
 38.128 38.129  الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 11.789 68.940  األدوات المالية المشتقة 
 474 580  موجودات ضريبة الدخل المؤجلة 

 4.798.360 4.910.595  المتداولة إجمالي الموجودات غير 

 21.532 23.548  المخزون 
 542.153 596.770  الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 6.038 24.598  األدوات المالية المشتقة  
 686 684  موجودات ضريبة الدخل

 1.470.006 1.756.171  النقد والودائع قصيرة األجل* 

 2.040.415 2.401.771  المتداولة إجمالي الموجودات 

 6.838.775 7.312.366  إجمالي الموجودات

    المطلوبات 
 302.074 282.055  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 230.152 228.481  االقتراض
 709 705  األدوات المالية المشتقة 

 99.113 327.216  اإليرادات المؤجلة 
 599 346  مطلوبات ضريبة الدخل 

 632.647 838.803  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 1.068.698 1.000.384  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 1.724.488 1.848.825  االقتراض

 41.272 43.442  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 2.834.458 2.892.651  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 3.467.105 3.731.454  المطلوبات إجمالي 

 3.371.670 3.580.912  صافي الموجودات 

    حقوق الملكية 
 2.439.770 2.439.770  رأس المال 

 19.927 99.099  احتياطي التحوط 
 35.135 35.135  النظامياالحتياطي 

 ( 109.029) ( 47.202)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
 704.180 777.968  المحتجزة األرباح 

 3.089.983 3.304.770  ين حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهم

 281.688 276.142  الحصص غير المسيطرة 

 3.371.671 3.580.912  إجمالي حقوق الملكية 

 
دوالر  ألف  1.019.993: 2021ديسررررمبر   31دوالر أمريكي ) ألف 1.232.708*يتضررررمن النقد والودائع قصرررريرة األجل نقد وما يعادله بمبلغ  

 أمريكي(. 
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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 

 51.683 ( 6.702) 58.385 58.385 - - - - أرباح/)خسائر( الفترة
         اإليرادات الشاملة األخرى:

 ( 34.720) 29 ( 34.749) - ( 34.749) - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية 
الجزء   – تحوط التدفق النقدي 

الفعال من التغيرات في القيمة  
 ( 8.671) - ( 8.671) - - ( 8.671) - - العادلة 

الخسائر   – تحوط التدفق النقدي 
عاد تصنيفها لألرباح أو الخسائر   8.741 - 8.741 - - 8.741 - - الم 

اإليرادات/)الخسائر( الشاملة األخرى 
 ( 34.650) 29 ( 34.679) - ( 34.749) 70 - - للفترة

إجمالي اإليرادات/ )الخسائر( الشاملة  
 17.033 ( 6.673) 23.706 58.385 ( 34.749) 70 - - للفترة

 3.616.505 300.315 3.316.190 1.013.037 ( 101.222) ( 35.395) 2.429.770 10.000 2021مارس  31في 

         

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

 68.125 ( 5.663) 73.788 73.788 - - - - أرباح/)خسائر( الفترة
         اإليرادات الشاملة األخرى:

 61.944 117 61.827 - 61.827 - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية 
الجزء   – تحوط التدفق النقدي 

الفعال من التغيرات في القيمة  
 75.716 - 75.716 - - 75.716 - - العادلة 

الخسائر   – تحوط التدفق النقدي 
عاد تصنيفها لألرباح أو الخسائر    3.456 - 3.456 - - 3.456 - - الم 

 141.116 117 140.999 - 61.827 79.172 - - اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

اإليرادات/ )الخسائر( الشاملة  إجمالي 
 209.241 ( 5.546) 214.787 73.788 61.827 79.172 - - للفترة

 3.580.912 276.142 3.304.770 777.968 ( 12.067) 99.099 - 2.439.770 2022مارس  31في 

 
 تتضمن االحتياطيات األخرى احتياطي تحويل العمالت األجنبية واالحتياطي النظامي. (1)
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 الموحدالمرحلي الموجز  التدفقات النقديةبيان  (5

 
  2022 2021 
 درهم ألف  درهم ألف   

    األنشطة التشغيلية
 51.859 68.250  األرباح قبل ضريبة الدخل 

    تعديالت لر: 
 1.124 10.643  نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية فيالحصة 

 135.923 131.802  االستهالك واإلطفاء 
 5.068 ( 1.462)  )عكس(  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 742 26  مخصص خسائر المخزون 
 ( 606) ( 2.112)  إيرادات التمويل 
 11.521 4.837  تكاليف التمويل

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

 1.737 2.237  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
 207.254 214.287  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

    التغيرات في رأس المال العامل:
 ( 25.417) ( 53.156)  التجارية واألخرى الذمم المدينة 

 569 ( 2.042)  المخزون 
 ( 54.515) ( 36.637)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 224.434 228.103  اإليرادات المؤجلة
 ( 2.196) ( 198)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 ( 331) ( 481)  ضريبة الدخل المدفوعة

 349.798 349.876  األنشطة التشغيلية صافي النقد من 

    األنشطة االستثمارية
 ( 103.344) ( 177.213)  )بما في ذلك أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز(  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 ( 55) ( 1.392)  اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة 
 ( 19.832) -  االستثمار في شركة زميلة

تمتد ألكثر من ثالثة  أصلية قصيرة األجل ذات فترات استحقاقاستالم ودائع 
 367.250 -  أشهر 

تمتد ألكثر   أصلية ودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق استثمارات في
 - ( 73.450)  من ثالثة أشهر 

 180 -  المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 606 2.112  الفائدة المستلمة 

 244.805 ( 249.943)  األنشطة االستثمارية (/ منالمستخدم في) النقدصافي 

    األنشطة التمويلية 
 - 127.990    القروضالمتحصالت من 

 ( 3.908) -  قروض سداد 
 ( 7.639) ( 9.681)  سداد التزامات االيجار 

 ( 8.869) ( 5.307)  فوائد مدفوعة

 ( 20.416) 113.002  األنشطة التمويلية  (المستخدم فيمن / )صافي النقد 

 574.187 212.935  صافي الزيادة في النقد وما يعادله 
 435 ( 220)  صافي فروق صرف العمالت األجنبية 

 385.300 1.019.993  النقد وما يعادله في بداية الفترة 

 959.922 1.232.708  النقد وما يعادله كما في نهاية الفترة 
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