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

  2021سبتمبر  30هر المنتهية في شأالتسعة لفترة 
 
 
 

 صفحة   المحتويات 
 

  1  تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
  2  مدققي الحسابات المستقلينمراجعة تقرير 

 4  الموحدالمرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر 
 5  الموحدالمرحلي الموجز  الدخل الشاملبيان 

 6  الموحدالمرحلي الموجز بيان المركز المالي 
 7  الموحدالمرحلي الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 8  الموحدالمرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية 
 9   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

 
 

 فهرس اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 
  9          معلومات عامة  1
 9         السياسات المحاسبية الهامة  2
 9          أساس اإلعداد  2-1
 10        المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة  2-2
 10        تفعيلها بعدالمعايير الصادرة ولكن لم يتم  2-3
 11         معلومات حول القطاعات 3
 14           اإليرادات 4
 15          اإليرادات األخرى 5
 15         الممتلكات واآلالت والمعدات 6
 15         األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز 7
 16       مارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكيةث االست  8
 16         الذمم المدينة التجارية واألخرى 9
 16         النقد والودائع قصيرة األجل 10
 16         جارية واألخرىالذمم الدائنة الت  11
 17           االقتراض 12
 19         األدوات المالية المشتقة 13
 19          اإليرادات المؤجلة 14
 19          رأس المال 15
 20       االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات الطارئة 16
 20        األطراف ذات العالقةمع معامالت ال 17
 21         العادلة القيمة إفصاحات 18
 21          توزيعات األرباح 19
 21          ربحية السهم 20
 21        موسمية ودورية العمليات المرحلية 21
 21          19-تأثير جائحة كوفيد 22
  22          معلومات تكميلية 23
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 ش.م.ع   الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
 دارة  تقرير أعضاء مجلس اإل

 2021سبتمبر  30
 

لشررركة اليال لالتصرراالت   راجعةماليسررر أعضرراء مجلس اإلدارة تقديم تقريرعم مع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 30أشرهر المنتهية في التسرعة  )"الشرركة"  وشرركاتها التابعة )يشرار إليها مجتمعة برررررر "المجموعة"  لفترة   ش.م.عالفضرائية 
 .  2021سبتمبر 

 
 الرئيسيالنشاط 

 

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

 
  الفترةنتائج 

 

 30دوالر أمريكي )ألف    284.294ادات بمبلغ أعلنت المجموعة عن إير،  2021ر سربتمب 30أشرهر المنتهية في التسرعة  لفترة 
 30) ألف دوالر أمريكي   43.296بلغ مبللفترة منسروبة للمسراعمين وأرباح   ألف دوالر أمريكي   293.241:  2020سربتمبر 
 ألف دوالر أمريكي .   51.750:  2020سبتمبر 

 
 المشروع المستمرمبدأ 

 

في المسرررتقبل المن.ور.    ةالتشرررغيلي عملياتهاكل معقول أن المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصرررلة شررر بدارة اإلمجلس  يتوقع  
فترة المنتهية في للعذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  عند إعداد  المشرروع المسرتمريواصرلون تطبي  مبدأ ، وعليه
 .2021سبتمبر   30
 

 قةالمعامالت من األطراف ذات العال
 

اإلفصراح عن يتم  و  وبما يتواف  مع القوانين واللوائح المعمول بها. االعتياديةأعمالنا  سريريتم تنفيذ جميع المعامالت كجزء من 
 حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  17ضمن اإليضاح رقم المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 
 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 مصبح الكعبي 
 ادة طارق عبد الرحيم الحوسني عس

 سعادة راشد الغافري
 العلماءبدر 

 مسعود م. شريف محمود 
 مريم عيد خميس المهيريسعادة 

 بينغ شياو 
 جاستون اوردا 
 ستيكل أدريان جورج 

 
 الحسابات ومدقق

 

  من قبل السررادة   2021سرربتمبر   30أشررهر المنتهية في التسررعة مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة  ت تم
 . لوار جلف ليمتد كي بي إم جي 

 
 بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

 
 
 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة
 مصبح الكعبي

 
2021نوفمبر  4: التاريخ
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  ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
 دالموحالمرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر 

 سبتمبر  30أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

  
لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 سبتمبر   30في 
أشهر المنتهية  التسعة لفترة 

 سبتمبر   30في 

 إيضاحات  

2021 
ألف دوالر  

 أمريكي 

2020 
ألف دوالر  

 أمريكي 

2021 
ألف دوالر  

 أمريكي 

2020 
ألف دوالر  

 أمريكي 

 293.241 284.294 95.327 94.110 4 اإليرادات  
  20.460)  22.590)  7.607)  9.173)  تكلفة اإليرادات 
  66.640)  65.903)  21.847)  25.134)  تكاليف المو.فين 

  36.383)  26.484)  14.829)  5.238)    1) خرى األالمصروفات التشغيلية 
 15.246 1.769 12.936 632 5 خرى األ يرادات اإل

 185.004 171.086 63.980 55.197    2)الك واإلطفاءفائدة والضريبة واالستهاألرباح المعدلة قبل ال 

   112.041)   111.828)  37.588)  38.344)  االستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة 
 -  209) - -  لعقار االستثماري لتعديالت القيمة العادلة 

 72.963 59.049 26.392 16.853  األرباح التشغيلية 

 2.966 239 451 39  لتمويل إيرادات ا
  16.194)  15.075)  4.750)  2.171)  تكاليف التمويل

 ( 13.228) ( 14.836) ( 4.299) ( 2.132)  صافي تكاليف التمويل 
الحصة في نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق  

  13.213)  6.160)  2.756)  3.311) 8 الملكية
 46.522 38.053 19.337 11.410  األرباح قبل ضريبة الدخل 
  138)   77)   24) 42  مصروفات ضريبة الدخل 

 46.384 37.976 19.313 11.452  أرباح الفترة 

  5.366)  5.320)  1.905)  1.745)  خسائر الفترة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة )صافي   

 51.750 43.296 21.218 13.197  ين أرباح الفترة المنسوبة إلى المساهم 

  ربحية السهم 
  

  

 0.021 0.018 0.009 0.005 20 األساسية والمخفضة )دوالر أمريكي لكل سهم  
 
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر   .تتضرمن اإليرادات التشغيلية األخرى خسائر انخفاض قيمة من الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود   1)

 .، على التواليألف دوالر أمريكي 2.404ودوالر أمريكي   ألف  4.632)سرلباً   في انخفاض القيمة غ صرا، بل2021سربتمبر  30المنتهيتين في  
والر أمريكي ألف د  3.074  قيمةالانخفاض  خسرررائر  بلغ صرررافي  ، 2020سررربتمبر  30لفترتي الثالثة أشرررهر والتسرررعة أشرررهر المنتهيتين في  

 . على التواليألف دوالر أمريكي  4.028و
 
لضررررريبة واالسررررتهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة وتعديالت القيمة العادلة للعقارات االسررررتثمارية وحصررررة نتائج  ل الفائدة وااإليرادات قب    2)

  الفائدة والضرريبة واالسرتهالك واإلطفاء لمطابقة األرباح المعدلة قبل 3االسرتثمارات المحتسربة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. راجع اإليضراح رقم  
 من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بشكل عام.  األرباح المعدلة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء رة. ال تعتبرى أرباح الفت إل
 

 . 2020سبتمبر  30. لم تتم مراجعة أو تدقي  أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 2021سبتمبر  30تمت مراجعة نتائج الفترة المنتهية في 
 

 جزءاً من عذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 26إلى  9على الصفحات من  حات المدرجةتشكل اإليضا
 

 . 3 و 2 تينإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح
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  ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
 الموحدالدخل الشامل المرحلي الموجز بيان  

 

  
لمنتهية  ثة أشهر ا لفترة الثال
 سبتمبر   30في 

لفترة التسعة أشهر  
 سبتمبر    30المنتهية في 

  

2021 
ألف دوالر  

 أمريكي 

2020 
ألف دوالر  

 أمريكي 

2021 
 ألف دوالر  

 أمريكي 

2020 
ألف دوالر  

 أمريكي 

 46.384 37.976 19.313 11.452  أرباح الفترة 
      اإليرادات الشاملة األخرى: 

      ها إلى األرباح أو الخسائر: تتم إعادة تصنيف البنود التي قد 
  7.980)   43)  3.162) 6  الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة  –تحوط التدف  النقدي 
الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح أو   –تحوط التدف  النقدي 

 8.102 10.592 3.113 886  الخسائر 
  36.543)  4.948)  2.929)  9.180)  عمالت األجنبيةتحويل الفروقات  – العمليات الخارجية 

 9.963 43.577 16.335 3.164  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

  5.403)  5.320)  1.906)  1.756)  الحصص غير المسيطرة إجمالي الخسائر الشاملة المنسوبة إلى 

 15.366 48.897 18.241 4.920  ين إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى المساهم
 

 

 . 2020سبتمبر  30. لم تتم مراجعة أو تدقي  أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 2021سبتمبر  30تمت مراجعة نتائج الفترة المنتهية في 
 

 دة.جزءاً من عذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموح 26إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 . 3 و 2 تينلمستقلين مدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحسابات ا
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  ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
 الموحدالمرحلي الموجز  المركز الماليبيان  

  
 سبتمبر  30

2021 
ديسمبر   31

2020 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  إيضاحات  

    الموجودات 
 1.018.003 936.601 6 والمعدات الممتلكات واآلالت 

 98.531 181.178 7 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز 
 22.137 21.928  العقارات االستثمارية 

 20.645 16.613  موجودات ح  االستخدام 
 13.083 10.361  الموجودات غير الملموسة 

 125.574 122.228 8 ية االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملك
 11.227 10.383 9 الذمم المدينة التجارية واألخرى 
 94 116  موجودات ضريبة الدخل المؤجلة 

 1.309.294 1.299.408  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 13.291 5.207  المخزون 
 127.296 147.359 9 الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 182 187  موجودات ضريبة الدخل 
 224.915 398.330 10 النقد والودائع قصيرة األجل* 

 365.684 551.083  إجمالي الموجودات المتداولة 

 1.674.978 1.850.491  إجمالي الموجودات 

    المطلوبات 
 88.539 65.157 11 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 129.114 3.601 12 االقتراض 
 8.016 590 13 األدوات المالية المشتقة

 22.095 84.586 14 اإليرادات المؤجلة 
 288 178  مطلوبات ضريبة الدخل 

 248.052 154.112  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 291.000 291.000 11 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 143.655 502.818 12 االقتراض 

 1.641 - 13 األدوات المالية المشتقة
 10.515 11.369  مة للمو.فينالخد  نهايةمخصص تعويضات 

 446.811 805.187  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 694.863 959.299  إجمالي المطلوبات 

 980.115 891.192  صافي الموجودات 

    حقوق الملكية 
 2.722 664.334 15 رأس المال 

 661.612 - 15 رأس المال اإلضافي المدفوع
  9.657) 892 13 التحوطاحتياطي 
 4.103 4.103  الن.امي االحتياطي 

  22.202)  27.150)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية
 259.946 170.742  األرباح المحتجزة 

 896.524 812.921  ين حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهم 

 83.591 78.271  الحصص غير المسيطرة 

 980.115 891.192  إجمالي حقوق الملكية 

 دوالر أمريكي .  ألف 104.915: 2020ديسمبر  31دوالر أمريكي ) ألف 371.101يتضمن النقد والودائع قصيرة األجل نقد وما يعادله بمبلغ *
 

ية، وبشكل عادل، من كافة النواحي المادالمدرجة ضمن عذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تعرض  المالية   إن المعلوماتعلى حد علمنا، 
 . وللفترات المبينة فيهاكما في  للمجموعةوالتدفقات النقدية المركز المالي ونتائج األعمال 

 

  اعتمادعاوتم   2021  نوفمبر 4  دارعا من قبل أعضراء مجلس اإلدارة بتاري والتصرريح بصصرالمرحلية الموجزة الموحدة  تم اعتماد عذل البيانات المالية  
 باإلنابة عنهم من قبل:

 
 
 

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

 

 .2020 ديسمبر 31في  كماالمقارن  تدقي  المركز المالي مكما ت . 2021سبتمبر  30المركز المالي كما في تمت مراجعة 
 جزءاً من عذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 26إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 . 3 و 2 تينإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح
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  ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
 الموحدالمرحلي الموجز  التغيرات في حقوق الملكيةبيان  
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

 

   ينالمساهم بة إلىالمنسو 

 رأس المال  

رأس المال  
اإلضافي 
 المدفوع 

احتياطي 
 التحوط 

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 

         

 995.546 91.104 904.442 246.044 9.903 ( 15.839) 661.612 2.722 2020يناير  1في 

 46.384  5.366) 51.750 51.750 - - - - أرباح الفترة 
         اإليرادات الشاملة األخرى: 
فروقات تحويل العمالت  

   36.543)  37)   36.506) -   36.506) - - - األجنبية 
  –تحوط التدف  النقدي 
الجزء الفعال من  

التغيرات في القيمة  
  7.980) -  7.980) - -  7.980) - - العادلة 

  –تحوط التدف  النقدي 
الخسائر المعاد تصنيفها  

 8.102 - 8.102 - - 8.102 - - لألرباح أو الخسائر

اإليرادات الشاملة األخرى  
 ( 36.421) ( 37) ( 36.384) - ( 36.506) 122 - - للفترة

إجمالي اإليرادات الشاملة  
 9.963 ( 5.403) 15.366 51.750 ( 36.506) 122 - - للفترة

         المعامالت مع المساعم:
توزيعات األرباح )إيضاح  

19  - - - - (55.000   (55.000   - (55.000   

 950.509 85.701 864.808 242.794 ( 26.603) ( 15.717) 661.612 2.722 2020سبتمبر   30في 

         

 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 الفترة 
         اإليرادات الشاملة األخرى: 
فروقات تحويل العمالت  

  4.948) -  4.948) -  4.948) - - - األجنبية 
  –تحوط التدف  النقدي 
الجزء الفعال من  

التغيرات في القيمة  
  43) -  43) - -  43) - - العادلة 

  –تحوط التدف  النقدي 
الخسائر المعاد تصنيفها  

 10.592 - 10.592 - - 10.592 - -  2)لألرباح أو الخسائر 

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

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

تحويل رأس المال  
اإلضافي المدفوع إلى  
 - - - - - -  661.612) 661.612   15رأس المال )إيضاح 

         المساعم:المعامالت مع 
توزيعات األرباح  

  132.500) -  132.500)  132.500) - - - -  19)إيضاح 

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

 
 .الن.امياحتياطي تحويل العمالت األجنبية واالحتياطي  تتضمن االحتياطيات األخرى   1)
ألف دوالر أمريكي يتعل   5.436  ومبلغ 13التحوط )إيضرررراح    سرررربةمحايتعل  بصيقاف    ألف دوالر أمريكي 5.156عذا المبلغ مبلغ يتضررررمن     2)

  تصنيف دورية إلى األرباح أو الخسائر.  عادةإبعمليات 
 

 30للفترة المنتهيرة في    مراجعرة أو تردقي  أرقرام المقرارنرة  ملم يت .  2021سررررربتمبر    30التغيرات في حقوق الملكيرة للفترة المنتهيرة في  تمرت مراجعرة 
 .2020سبتمبر 

 

 جزءاً من عذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 26إلى  9كل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من شت 
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  ش.م.ع  الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
 الموحدالمرحلي الموجز   التدفقات النقديةبيان  
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
  2021 2020 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  إيضاحات  

    األنشطة التشغيلية 
 46.522 38.053  األرباح قبل ضريبة الدخل 

    تعديالت لر: 
 13.213 6.160  نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية  فيالحصة  

 112.041 111.828  لقيمة طفاء وانخفاض ااالستهالك واإل 
 3.029  2.404)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 780 641  مخصص خسائر المخزون
 - 209  لعقار االستثماري لالقيمة العادلة  تتعديال

  2.966)  239)  إيرادات التمويل 
 16.194 15.075  تكاليف التمويل

 -   31)  ومعدات  األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت 
 1665 1.577  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للمو.فين

 190.478 170.869  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    العامل: التغيرات في رأس المال 

 13.466  16.815)  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  4.528) 7.443  المخزون 

  16.656)  21.635)  لتجارية واألخرى الذمم الدائنة ا
 51.622 62.491  اإليرادات المؤجلة 

  1.886)  723)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للمو.فين
  126)  214)  ضريبة الدخل المدفوعة 

 232.370 201.416  صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

    األنشطة االستثمارية 
  3.854)  5.207)  دات شراء ممتلكات وآالت ومع

  44.761)   101.581)  قيد اإلنجاز رأسمالية  شراء أعمال 
  822)  193)  اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة 

 - 2.080  شركة زميلة  في العائد على االستثمار 
  14.318)  9.880)  االستثمار في شركة زميلة 

 - 92.771  تمتد ألكثر من ثالثة أشهراستالم ودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق 
 - 49  المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 2.966 239  الفائدة المستلمة 

 ( 60.789) ( 21.722)  النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي  

    األنشطة التمويلية 
 - 506.681  المتحصالت من االقتراض  

 -  16.292)  تراض المدفوع قاالعلى معاملة التكاليف 
  68.997)   258.878)  االقتراض سداد 

  13.898)  4.159)  الفائدة المدفوعة  
 -  8.555)  التزامات العقود المشتقة تسوية 

  55.000)   132.500) 19 توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساعم

 ( 137.895) 86.297  األنشطة التمويلية  (المستخدم في من / )صافي النقد 

 33.686 265.991  صافي الزيادة في النقد وما يعادله 
  267) 195  صافي فروق صرف العمالت األجنبية

 147.432 104.915  النقد وما يعادله في بداية الفترة  

 180.851 371.101  النقد وما يعادله كما في نهاية الفترة  
 

سررربتمبر  30في مراجعة أو تدقي  أرقام المقارنة للفترة المنتهية  ملم تت . 2021سررربتمبر  30ية في  التدفقات النقدية للفترة المنتهتمت مراجعة  
2020. 

 
 جزءاً من عذل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 26إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 معلومات عامة  1
 

، وتم تسجيلها كشركة مساعمة 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  ينطب     أبو.بي، اإلمارات العربية المتحدة. 

يوليو    14، تم تحويل الشركة إلى شركة مساعمة عامة وفي  2021  يونيو  16في    .2015يوليو    1  الشركة ودخل حيز التنفيذ فيعلى  
  . 15يضاح اإل، تم إدراج أسهم الشركة في سوق أبو.بي لألوراق المالية )راجع 2021

 

تابعةإن الشركة   بالكامل من قبل    شركة مبادلة لالستثمار ش.م.ع )"الشركة األم" أول   عي شركة  "المساعم" ، وعي شركة مملوكة 
 كومة أبو.بي.  ح
 

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

 
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  1- 2
  
  االلتزام بيان  
 

، وتلتزم  "التقارير المالية المرحلية"  34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة  تم إعداد عذل البيانات المالية المرحلية الموجزة  
ويتعين قراءتها جنباً إلى  حيثما يكون مناسباً بن.ام تأسيس الشركة والمتطلبات التي تنطب  من قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة،

)’آخر بيانات مالية سنوية‘ .  وللسنة المنتهية في ذلك التاري     2020ديسمبر    31كما في    للمجموعة  موحدة  بيانات ماليةآخر  ب مع  جن 
التي تم إعدادعا وفقا للمعايير    كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الكاملة الموحدة  المالية المرحلية الموجزة    البياناتال تتضمن عذل  

ختارة لتُفسر األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز  يضاحات الم تم إدراج اإلإال أنه  ية إلعداد التقارير المالية.  الدول
 .  منذ إصدار أخر بيانات مالية سنوية  للمجموعة المالي واألداء المالي  

 
 .  ية سنوية ية المرحلية الموجزة بالمقارنة مع آخر بيانات مالتم اتباع نفس السياسات المحاسبية وطرق االحتساب في عذل البيانات المال

 
 أساس القياس 

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

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

 عرض  الوعملة   الرسميةالعملة 
 

الرسمية للشركة  "  وعو العملة  دوالر أمريكي)"  بدوالر الواليات المتحدة األمريكيةتم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
ويتم قياس    الرسمية  تهاعملكية  مستثمر بها وفقاً لحقوق الملالشركات التابعة وشركاتها التحدد  وعملة عرض البيانات المالية للمجموعة.  

ضة بالدوالر  المعلومات المالية المعرو تقريب جميع    يتم  . الرسميةباستخدام تلك العملة    لهذل الشركاتالبنود المدرجة في البيانات المالية  
 ذلك.    ما لم يذكر خالف دوالر،إلى أقرب ألف  األمريكي

 
 ألحكاماستخدام التقديرات وا

 
تطبي  السياسات  وضع أحكام وتقديرات من شأنها أن تؤثر على  ب اإلدارة    قامت  الموحدة المالية المرحلية الموجزة    عذل البياناتإعداد    عند

 تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. يرادات والمصروفات. وقد  للموجودات والمطلوبات واإلالمحاسبية والمبالغ الُمعلنة 
 
اكان  المحاسبية  ت  السياسات  تطبي   عند  اإلدارة  قبل  من  الموضوعة  الهامة  في    للمجموعةألحكام  اليقين  لعدم  الرئيسية  والمصادر 

 . لية سنويةماالتقديرات عي نفس األحكام المبينة في آخر بيانات  
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 )تابع(  السياسات المحاسبية الهامة  2
 
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة   2- 2

 

. لم  2021يناير    1تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  قامت المجموعة بتطبي  معايير وتعديالت معينة للمرة األولى،   
 للمعايير والتفسيرات والتعديالت التي تم إصدارعا ولكن لم يتم تفعيلها بعد.تقم المجموعة بالتطبي  المبكر 

 
من المعدايير الددوليدة إلعدداد التقدارير المداليدةي والمعيدار   9)تعدديالت على المعيدار رقم 2لدة  مرحال –تعدديدل السدددددعر المرجعي للفدائددة  

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( 16رقم والمعيار  4والمعيار رقم  7ي والمعيار رقم 39المحاسبي الدولي رقم 
 

الذي  يبور   اأسعار الفائدة السائدة )  تعديل بيعة ومدى المخاطر الناشئة عن  تطلب التعديالت إفصاحات إضافية تتيح للمستخدمين فهم طت 
 لتلك المخاطر.  المنشأةوكيفية إدارة  المنشأة تعرض له ت 
 

سبتمبر    30)المشتقات المستخدمة للتحوط  بعد  الحالية  أسعار الفائدة  وعقود مقايضة  على عقود القرض ألجل    سوف تؤثر التعديالت
. تنص اتفاقيات القرض  نشر معدالت أسعار الفائدة السائدة )ليبور  بالدوالر األمريكي يقاف  الذي يتوقع فيه إ  ، وعو التاري 2023

إلى معيار بديل متف  عليه.  معدالت أسعار الفائدة السائدة )ليبور     نشرعلى آلية لالنتقال من    مقايضة أسعار الفائدةألجل واتفاقيات  
المعيار    عن  خطاراإلة عندما يتم  تقييم التأثير المحتمل للتحول على البيانات المالية الموحد  ستكون المجموعة في وضع يمكنها من

 البديل من قبل المقرضين والطرف المقابل للتحوط. 
 

 19- امتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد -  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 16رقم تعديالت على المعيار 
 

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 16المعيار رقم تعديالت على  2020مايو  28 معايير المحاسبة الدولية فيمجلس أصدر 
المعيار    توجيهاتتطبي   من  على إعفاء اإليجارات  التعديالت    تنص.  19-امتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد  –)عقود اإليجار   

كأحد اآلثار  تيازات اإليجار الناشئة  الم  بالنسبة  بشأن محاسبة تعديل عقد اإليجار  تقارير الماليةدولية إلعداد المن المعايير ال  16رقم  
سنة  مدة  ل  2020مايو    ت، مدد مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال2021في مارس  .  19-المترتبة مباشرة على انتشار جائحة كوفيد

ويُسمح بالتطبي  المبكر قبل عذا التاري .    2021ابريل    1التي تبدأ في أو بعد  التقارير السنوية  التعديالت على فترات    تنطب  .  واحدة 
 لهذل التعديالت تأثيراً مادياً على المجموعة. لم يكن 

 

 المعايير الصادرة ولكن لم يتم تفعيلها بعد  3- 2
 

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

 عندما تصبح سارية المفعول. 
 

 "عقود التأمين"   ةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي 17المعيار رقم 
 

في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    17يتمثل الهدف العام للمعيار رقم  
دأ في أو  التي تب لفترات  على ا  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   17المعيار رقم  يسري مفعول  شركات التأمين.  وتوافقاً مع  

 على المجموعة. المعيار  عذا أرقام المقارنة. ال ينطب  ضرورة بيان  ، مع2023يناير  1د بع
 

 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة : 1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

استناًدا إلى الترتيبات التعاقدية  ، وذلك  1ولي رقم  لدا  يمعيار المحاسب وفقاً 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 
 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  3رقم  تعديالت على المعيار   -  مراجع اإلطار المفاهيمي 
 

اإلطار المفاعيمي للتقارير  بمرجع  ، 1989إطار إعداد وعرض البيانات المالية، الصادر في عام  مرجع تهدف التعديالت إلى استبدال 
اف مجلس معايير المحاسبة الدولية أيًضا استثناًء لمبدأ ضأ. كما  دون تغيير متطلباته بشكل كبير  ،2018المالية الصادر في مارس  

عن    تنشأليوم الثاني"  ا"لر  أو خسائر محتملة    أرباح لتجنب إصدار    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  3  رقماالعتراف بالمعيار  
، إذا تم تكبدعا بشكل  "الرسوم"  21والتفسير    37المعيار المحاسبي الدولي رقم  ضمن  قد تقع  والمطلوبات الطارئة التي    المطلوبات
من المعايير الدولية    3في المعيار رقم    القائمةتوضيح التوجيهات  مجلس معايير المحاسبة الدولية  ، قرر  ذاتهفي الوقت  ومنفصل.  

التعديالت    تنطب بيانات المالية.  إطار إعداد وعرض ال  مرجعالتي لن تتأثر باستبدال  لموجودات الطارئة  لبالنسبة    إلعداد التقارير المالية
 وتنطب  بأثر مستقبلي. تقوم المجموعة بتقييم األثر المحتمل لهذل التعديالت.  2022يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
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 )تابع(  المعايير الصادرة ولكن لم يتم تفعيلها بعد  3- 2
 

 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   -ات "المتحصالت قبل االستخدام المزمع"  آلالت والمعدالممتلكات وا 
 

أثناء إعداد   المنتجة  البنود  بيع  الممتلكات واآلالت والمعدات أي متحصالت من  بنود  المنشأة االستقطاع من تكلفة أحد  تح.ر على 
ً اإلدارة. وبالطريقة التي تعتزمها  يل  لكي يكون قادًرا على التشغالموقع والحالة الالزمين    في ذلك األصل  لالشركة   ن ذلك،  ع  عوضا

فترات السنوية التي  على الالتعديل  عذا    ينطب .  الخسائرأو    األرباح، في  هابيع عذل البنود وتكاليف إنتاج  تبمتحصال تعترف المنشأة  
ممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية  ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود ال  2022يناير    1تبدأ في أو بعد  

تأثيراً مادياً على لتعديالت  هذل االتعديل ألول مرة. ليس من المتوقع أن يكون ل   ي تطب ب المنشأة  م  تقوعندما  مشمولة بالتقارير  فترة  أول 
 . المجموعة 

 

 37اسبي الدولي رقم  المعيار المحتعديالت على   -تكلفة انجاز العقد   -العقود المحملة بالتزامات  
 

. تنطب  التعديالت  أو خسارة   تقييم ما إذا كان العقد محمل بالتزاماتتحدد التعديالت أي تكاليف التي يجب على المنشأة تضمينها عند  
تف    ى العقود التي لمعذل التعديالت علبتطبي   المجموعة    وف تقومس  .2022يناير    1على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  

تأثيراً طب  فيها التعديالت ألول مرة. ليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل  بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تُ 
 على المجموعة. مادياً 

 

  تطبيق المعيار  -المالية ألول مرة    عداد التقارير المعايير الدولية إل   تطبيق   -   من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  1  رقمالمعيار  
 شركة تابعة ل ألول مرة 

 

لقياس    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  1)أ  من المعيار رقم  16يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبي  الفقرة د  
لية  ل الشركة األم، بناًء على تاري  انتقال الشركة األم إلى المعايير الدوقب   من  المعلنةباستخدام المبالغ  لتحويل العمالت  فروق التراكمية  ال

)أ  من  16ختار تطبي  الفقرة د  الذي ي مشترك  المشروع  الزميلة أو  الشركة  الإلعداد التقارير المالية. يتم تطبي  عذا التعديل أيًضا على  
 2022يناير    1فترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  على الالتعديل  ينطب   .  ةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي   1  رقمالمعيار  
 . ليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثيراً مادياً على المجموعةبالتطبي  المبكر.  ويُسمح

 
  %10أن تدرج في اختبار نسبة الرسوم التي ينبغي    - "األدوات المالية"   من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   9المعيار رقم  

 االعتراف بالمطلوبات المالية  إليقاف
 

يوضح التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفًا جوعريًا  
مع السماح بالتطبي     2022يناير    1التي تبدأ في أو بعد  عن شروط االلتزام المالي األصلي. التعديل ساري المفعول للفترات السنوية  

ب  المجموعة التعديالت على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوي التي تطب   المبكر. ستط
 . على المجموعةتأثيراً مادياً فيها المنشأة التعديل أوالً. ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت 

 
 12  رقم  الدولي  يمعيار المحاسبالتعديالت على   -عن معاملة واحدة    الناتجة طلوباتلموا   بالموجوداتلضرائب المؤجلة المتعلقة ا
 

التعديل  يسري  .  إيقاف التشغيل والتزامات    عقود اإليجار يوضح التعديل كيفية احتساب الشركات للضرائب المؤجلة على المعامالت مثل  
اً  اح بالتطبي  المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثيرمع السم  2023يناير    1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  على ا
ً مادي   على المجموعة.  ا
 

 معلومات حول القطاعات  3
 

 قطاعات التشغيل.  8  رقم مالية ير اللتقارعداد االمعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة وفقًا للمعيار الدولي إلفيما يلي 
 

 ة يالمحاسبسياسات ال
 

المسؤول الرئيسي التخاذ القرارات التشغيلية  مع التقارير الداخلية المقدمة إلى تتواف  عن قطاعات التشغيل بطريقة  التقارير إعداديتم 
 أداء قطاعات التشغيل.  ستراتيجية ويكون مسؤوالً عن تخصيص الموارد وتقييماال قرارات ال ذاتخباقوم الذي ي 
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 )تابع(  القطاعات معلومات حول  3

 
 معلومات عن القطاعات 

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

 ل: األعما  مجاالتعلى تستند  التي القطاعاتفيما يلي وتقييم األداء.  
 

.  فضائيةوخدمات تشغيل    خدمات اتصاالت فضائية لسعة  قطاع البنية التحتية، الذي يوفر بشكل أساسي عقود تأجير طويلة األجل   •
 عذا الجزء التشغيلي األكبر. يمثل و

ين كومي لعمالء الحإلى ابشكل أساسي  والتي يتم تقديمها  ُمدارة  متكاملة    اتصاالت فضائية   حلول   على الحلول  إدارة  مل قطاع  ت يش •
 األخرى.  لمجاالت ل حلوالً ، كما يقدم  اليال سات للخدمات الحكومية)

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

قمار الصناعية ذات النطاق  ر حلول األ التي توف  "يال 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 تتواف  مع تلك الواردة في بيان    اتالقطاعمن  يتم قياس اإليرادات  

 األسس التالية:  استناداً إلىالقطاعات  
 

،  تهالك واإلطفاءالضرائب واالسقبل الفائدة و  للقطاع المعدلة  األرباح  يتم تقييم قطاعات البنية التحتية والحلول المدارة على أساس   •
 . األرباح المعدلة للمجموعة قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاءوعو مقياس يتواف  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 ك واإلطفاء واالستهال

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

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

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

 الملموسة. ح  االستخدام والموجودات غير  وموجودات 
 

. 4م توزيع اإليرادات من العمالء الخارجيين حسب طبيعة النشاط التجاري في اإليضاح رق بيانيتم 
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 )تابع(  معلومات حول القطاعات  3
 

 :2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في التسعة فترة لحول القطاعات المعلومات فيما يلي 
 

  
 الحلول المدارة  البنية التحتية 

ت  حلول االتصاال
 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  

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

 284.294 ( 1.395) - 17.841 45.887 41.927 180.034  إجمالي اإليرادات 
 171.086 - - ( 2.575) 17.282 19.162 137.217  األرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

  111.828) - -   24.564)   18.783)  79)   68.402)  االستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة 
  209) - - -  209) - -  خسائر القيمة العادلة للعقار االستثماري 

 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 –صة من النتائج ح

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

  5.320) - -  5.070)  250) - -  الحصص غير المسيطرة )صافي  خسائر الفترة المنسوبة إلى 
 43.296 - ( 6.160) ( 20.279) ( 2.212) 19.083 52.864  اح الفترة المنسوبة إلى المساهمينأرب

 106.487 - - 3.862 3.975 137 98.513  النفقات الرأسمالية 

 
 :2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في التسعة فترة لالمعلومات حول القطاعات فيما يلي 

 

  
 الحلول المدارة  البنية التحتية 

االتصاالت  حلول 
 المتنقلة

بي سي اس  حلول البيانات
(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  

 293.241 - - 20.794 50.625 43.951 177.871  اإليرادات الخارجية 
 -  1.412) - 438 - - 974  اإليرادات بين القطاعات 

 293.241 ( 1.412) - 21.232 50.625 43.951 178.845  إجمالي اإليرادات 
 185.004 - - ( 3.150) 16.562 20.964 150.628  األرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

  112.041) - -   23.601)   19.851)  95)   68.494)  االستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة 
 2.966 - - 2.541 6 - 419  إيرادات التمويل 
   16.194) - -  306)  955) -   14.933)  تكاليف التمويل 

   11.310) -   11.310) - - - -  اتش بي إي  –حصة من النتائج 
  1.903) -  1.903) - - - -  الميسان –حصة من النتائج 
  138) - -  157)  1) - 20  ريبة الدخل مصروفات ض

 46.384 - ( 13.213) ( 24.673) ( 4.239) 20.869 67.640  أرباح / )خسائر( الفترة 
  5.366) - -  4.934)  432) - -  )صافي  خسائر الفترة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة 

 51.750 - ( 13.213) ( 19.739) ( 3.807) 20.869 67.640  أرباح الفترة المنسوبة إلى المساهمين
 49.884 - - 3.103 3.123 340 43.318  النفقات الرأسمالية 
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 )تابع(  معلومات حول القطاعات  3
 

 المعلومات الجغرافية 
 

للعمالء.   الرئيسي  الموقع  بناًء على  الجغرافية  المنطقة  المجموعة حسب  بصيرادات  الخاصة  المعلومات  تجميع  الرئيسي  تم  المقر  إن 
 عو دولة اإلمارات العربية المتحدة. ليات المجموعة لعم
 
 . 17من عميل واحد في إيضاح  الهامةمعلومات حول اإليرادات عرض اليتم 

 

 سبتمبر    30أشهر المنتهية في  التسعة  لفترة    
  2021 2020 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

 239.900 237.495  اإلمارات العربية المتحدة 

 23.763 17.607  با أورو
 16.575 16.378  آسيا

 6.165 8.347  افريقيا
 5.996 3.749  أمريكا الشمالية 

 842 718  أخرى 
 293.241 284.294  اإليرادات 

 
 اإليرادات  4

  
أشهر المنتهية    الثالثةلفترة    

 سبتمبر   30في 
 أشهر المنتهية التسعة لفترة 

 سبتمبر   30في   
  2021 2020 2021 2020 
ألف دوالر   ايضاح 

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 

 281.071 272.660 90.548 88.656  الخدمات المقدمة 
 12.170 11.634 4.779 5.454  بيع معدات وملحقات 

  94.110 95.327 284.294 293.241 

المعامالت مع األطراف ذات  يتم االفصاح عن  
 17يضاح اإلي ف  العالقة

     

      
      تتضمن اإليرادات: 

  15)المعيار رقم    إيرادات من العقود مع العمالء 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  

 61.615 61.893 185.868 192.973 

)المعيار رقم    إيرادات من اإليجارات التشغيلية
 مالية  من المعايير الدولية إلعداد التقارير ال  16

 32.495 33.434 98.426 100.268 

  94.110 95.327 284.294 293.241 
      تصنيف اإليرادات حسب القطاعات التشغيلية: 

      الخدمات المقدمة: 
 177.871 179.225 59.285 59.296  البنية التحتية

 43.951 41.927 11.452 12.877  الحلول المدارة 
 BCS    4.923 7.234 16.566 20.308بي سي اس ) حلول البيانات

 38.941 34.942 12.407 11.560  حلول االتصاالت المتنقلة 
به   )معترف  وملحقات  معدات  نقطة  بيع  في 

  زمنية
     

 BCS    493 170 689 486بي سي اس ) حلول البيانات
 11.684 10.945 4.779 4.961  حلول االتصاالت المتنقلة 

 3 94.110 95.327 284.294 293.241 
العقود مع  وقت االعتراف باإليرادات من  

 : العمالء
     

 178.592 173.635 55.824 56.166  بمرور الوقت 
 14.381 12.233 6.069 5.449  في نقطة زمنية

  61.615 61.893 185.868 192.973 
 

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

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير   15المعيار رقم  )  أرصدة العقود

 المالية( 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح

 94,448 104.077 9 الخسائر مخصص  بعد خصم تجارية، صافي مدينة ذمم 
 19,827 17.834 9 موجودات العقود 

    وبات العقود: مطل
 128,040 128.040  من طرف ذي عالقة  سلفيات
 5,999 3.484 11 من عمالء آخرين  سلفيات

 22,095 51.896 14 إيراد مؤجل 
 
 اإليرادات األخرى  5
 

علقة بحقوق  المت مع أحد مشغلي األقمار الصناعية لتحويل حقوق االنتفاع  موقع مداري  اتفاقية  خالل الفترة السابقة، أبرمت المجموعة  
مليون دوالر أمريكي نقداً    4، يتضمن  مليون دوالر أمريكي  14إلى المشغل. بلغت القيمة العادلة لثمن التحويل مبلغ  مدارية معينة  

للثمن  مليون دوالر أمريكي. تم قيد القيمة العادلة    10مدارية مستقبلية بقيمة  على شكل حقوق لخدمات  إلى جانب ثمن غير نقدي  
 .  2020سبتمبر   30وإدراجها ضمن اإليرادات األخرى للفترة المنتهية في باح عند تحويل الحقوق المدارية أركالمستلم 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  6

 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 1,146,331 1.018.003  في بداية الفترة   السنة 
 8,644 5.207  اضافات 
   139,286)   104.792)  استهالك

   7)   18)  استبعاد   شطب 
 132  144)  فروق تحويل العمالت 

 2,665 18.434 7 قيد اإلنجازمحّول من أعمال رأسمالية 
  213) -  انخفاض القيمة 
  263)   89)  حركات أخرى 

 1,018,003 936.601  في نهاية الفترة / السنة 
 

مليون دوالر    3.8مبلغ    2020سبتمبر    30أشهر المنتهية في  التسعة  الممتلكات واآلالت والمعدات خالل فترة    إلىات  بلغت اإلضاف
 أمريكي.

 
 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز  7

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 19,180 98.531  في بداية الفترة   السنة 
 82,016 101.081  اضافات 
  2,665)  18.434) 6 الممتلكات واآلالت والمعدات إلى  محّول 

 98,531 181.178  في نهاية الفترة / السنة 
 

بلغت التكلفة ،  2021سبتمبر    30  كما في .  4تي  )  4الثريا  الصناعي قيد اإلنجاز  قمر  التتعل  اإلضافات خالل الفترة بشكل رئيسي ب 
مليون دوالر أمريكي . بلغت اإلضافات على    76.8:  2020ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي )  174.1مبلغ    4للثريا    التراكمية

 مليون دوالر أمريكي. 44.8مبلغ  2020سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  اإلنجاز األعمال الرأسمالية قيد 
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 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 ية االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملك 8

 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 151,285 125.574  في بداية الفترة   السنة 
 18,558 9.880  مساعمات خالل الفترة   السنة 

 -  2.080)  من الميسان  العائد على االستثمار
  16,360)  6.160)  حصة من النتائج للفترة   السنة 

  27,909)  4.986)  تحويل العمالت فروق 

 125,574 122.228  في نهاية الفترة / السنة 

 105,205 102.693  منها استثمار في اتش بي إي 
 20,369 19.535  الميسان منها استثمار في 

  

ن دوالر أمريكي )راجع أيضاُ  مليو 13.2خسائر بقيمة  2020سبتمبر  30بلغت الحصة في النتائج لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
  .  3اإليضاح 

 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى  9
 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 119,312 126.392  تجارية ذمم مدينة 
  24,864)  22.315)  مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة 

 94,448 104.077  مخصص الفي بعد خصم ذمم مدينة تجاريةي صا

 19,827 17.834  إيرادات مستحقة  – موجودات العقود 
 10,000 10.000  خدمات مدارية  – دفعات مقدمة 
 2,647 5.108  أخرى  – دفعات مقدمة 

 5,348 15.013  سلفيات
 6,253 5.711  ذمم مدينة أخرى 

 138,523 157.743  واألخرى  تجاريةالمدينة الذمم  إجمالي ال 

 11,227 10.383  منها غير المتداول 
 127,296 147.359  منها المتداول

 

 النقد والودائع قصيرة األجل  10
 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 94,912 371.097  نقد بالصندوق وفي البنوك
 3 27.233  ودائع قصيرة األجل لدى بنوك

 130,000 -  ودائع قصيرة األجل لدى أطراف ذات عالقة 

 224,915 398.330  النقد والودائع قصيرة األجل 

   120,000)  27.229)  ثالثة أشهر  تتجاوزودائع قصيرة األجل بآجال استحقاق أصلية  ناقص:  

   104,915 371.101  النقد وما يعادله 
لدى أطراف ذات  الُمودعة مليون دوالر أمريكي  130 البالغالودائع قصيرة األجل  مبلغمل كابسحب المجموعة  قامتخالل الفترة، 

 كوديعة لدى أحد البنوك.   ألف دوالر أمريكي 27.229مبلغ ب  بصيداعوقامت  عالقة في العام الساب 
 

    الذمم الدائنة التجارية واألخرى  11
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30   

 ألف دوالر أمريكي  ر أمريكي ألف دوال  ايضاح 

 40,287 28.528  تجارية  دائنةذمم 
 32,197 28.926  مستحقات 

 291,000 291.000  عالقة سلفة من طرف ذي 
 5,999 3.484  سلفيات من عمالء آخرين 

 10,056 4.219  أخرى  ذمم دائنة

 379,539 356.157  الذمم الدائنة التجارية واألخرىإجمالي 

 291,000 291.000  لمتداول منها غير ا
 88,539 65.157  منها المتداول
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 االقتراض  12
 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

    فيما يلي القيمة الدفترية للقروض: 
    أ  قروض ألجل: 
 255,716 507.745  المبالغ األصلية 

  2,744)  17.649)  عامالت  التكاليف غير المطفأة للم
 252,972 490.096  للمعامالت التكاليف غير المطفأة  صافي بعد خصم    -   قروض ألجل 

 19,797 16.323  ب  التزامات اإليجار 

 272,769 506.419  إجمالي القروض 

 129,114 3.601  منها المتداول
 143,655 502.818  منها غير المتداول 

 
 قروض ألجل  ( أ

 
 تفاصيل القيمة الدفترية للقروض ألجل: فيما يلي 

  

 مدة السداد   
المبلغ  
 األصلي 

 التكاليف  
 غير المطفأة  

 القيمة الدفترية  للمعامالت 

  
ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 

      2021سبتمبر  30في 
 - - - 2022 - 2012  1قرض ألجل    
 1.060   4) 1.064 2021 - 2015  4قرض ألجل    
 395.634  4.366) 400.000 2026 - 2022  5قرض ألجل    
 93.402  13.279) 106.681 2032 - 2024  6قرض ألجل    

   507.745 (17.649 ) 490.096 

      2020ديسمبر    31في 
 248,735  2,726) 251,461 2022 – 2012  1قرض ألجل    
 4,237   18) 4,255 2021 - 2015  4قرض ألجل    

   255,716 (2,744 ) 252,972 
 

 2020ديسمبر   31 2021سبتمبر  30  
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

    : ألجل فيما يلي الحركات في القروض 
 367,736 252.972  في بداية الفترة   السنة 

 - 506.681  اضافات 
 -  18.045)  تكاليف المعاملة 

 1,837 3.141  ليف المطفأة للمعامالت التكا
   116,601)   254.653)  مدفوعات 

 252,972 490.096  في نهاية الفترة / السنة 
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 )تابع(   االقتراض 12
 
 قروض ألجل )تابع(   ( أ

 
 يستح  سداد المبالغ األصلية للقروض ألجل على النحو التالي:  

 
 اإلجمالي  6ألجل   قرض  5قرض ألجل   4قرض ألجل   1قرض ألجل   
دوالر  ألف  

 أمريكي 
دوالر  ألف 

 أمريكي 
دوالر  ألف  دوالر أمريكي ألف 

 أمريكي 
دوالر  ألف 

 أمريكي 

      2021سبتمبر  31في 
 1.064 - - 1.064 - خالل سنة واحدة 
 120.000 - 120.000 - - من سنة إلى سنتين
 305.101 25.101 280.000 - - سنوات  5من سنتين إلى 

 81.580 81.580 - - - سنوات  5من  أكثر

 - 1.064 400.000 106.681 507.745 

      2020ديسمبر    31في 
 125.484 - - 4.255 121.229 خالل سنة واحدة 
 130.232 - - - 130.232 من سنة إلى سنتين
 - - - - - سنوات  5من سنتين إلى 

 - - - - - سنوات  5أكثر من 

 251.461 4.255 - - 255.716 

 
)قرض  أمريكي  مليون دوالر    400، أبرمت المجموعة اتفاقية جديدة لتسهيل ألجل للحصول على تسهيل بمبلغ  2021سبتمبر    14في  

عي خمس سنوات ويسدد   5 . إن مدة القرض ألجل  مليون دوالر أمريكي  400بقيمة    2021لسنة    تسهيل القرض ألجل  أو  5ألجل  
  ليبور فائدة وفقاً لمعدالت أسعار الفائدة السائدة   5. يحمل القرض ألجل  2022ديسمبر    14ن  على ثمانية أقساط نصف سنوية تبدأ م

 ٪ سنوياً. 1.30زائداً عامش 
 

 251.461بمبلغ  ئم  القا  1بالكامل وتم استخدام جزء منه للحصول على قروض ألجل    5، تم سحب القرض ألجل  2021  يونيو  22في  
تم تحميل التكاليف غير المطفأة المتبقية للمعاملة بقيمة  ،  1د االستحواذ على القرض ألجل  في نفس التاري . عن   دوالر أمريكيألف  

للمعاملة"  تحت بند تكاليف التمويل وتم إدراجها ضمن بند "التكاليف غير المطفأة  أو الخسائر  ألف دوالر أمريكي على األرباح    1.858
 المذكور أعالل. 

 
  6قرض ألجل  )  BPIFAEتسهيل وكالة ائتمان الصادرات من خالل اتفاقية تسهيالت  ، دخلت المجموعة في  2021  يونيو   14في  
الصادرات أو   ائتمان  وكالة  أمريكي  300.5بقيمة    تسهيل  دوالر  استخدام  مليون  يتم  سوف  ألجل     تم  6القرض  جزئي  وفي  يل 

ونصف،  سنوات    ثماني  لمدة  ر أمريكي دوال مليون    300.5تسهيل إلى  المبلغ  إجمالي  . يصل  T4-NGSر  متعلقة ب لمصروفات رأسمالية  
وكالة    حمل تسهيلي أشهر من بداية االئتمان.    خمسةبعد  حتى التاري  الذي يقع    2021  يونيو  14من    في الفترة   ل المبالغتوفر عذحيث ت 

 106.7تم سحب مبلغ  ،  خالل الفترة   ٪ سنوياً. 0.60زائداً عامش    ليبور فائدة وفقاً لمعدالت أسعار الفائدة السائدة    ائتمان الصادرات 
 من عذا التسهيل. مليون دوالر أمريكي 

 
بما في ذلك القيود المفروضة على    اعتياديةعلى إقرارات وضمانات وتعهدات    6والقرض ألجل    5كل من القرض ألجل    ينطوي

ويستثنى من  المجموعة  ت  موجودا والرعن السلبي فيما يتعل  ببعض    تبعادتحمل المديونية المالية وعمليات الدمج واالستحواذ واالس
معدل تغطية    يتعين على المجموعة الحفا. على   التسهيلين،  . في كالما تجيزل الشروط الواردة في وثائ  التسهيل،  ذلك، بحسب الحالة

ي   ، في كل حالة في تار  1:    3 .00ال تزيد عن    صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية بماونسبة    1:    4 .00ال يقل عن  بما  فائدة  ال
 كل سنة مالية .  منديسمبر  31و  يونيو 30)الذي يحدث في  االحتساب 

 
 57.8ما قيمته ال شيء و    2020سبتمبر    30أشهر المنتهية في  التسعة  ضافات وسداد القروض ألجل خالل فترة  مبالغ اإلبلغت  
 على التوالي.  دوالر أمريكيمليون 
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 )تابع(   االقتراض 12
 

 التزامات اإليجار  ( ب
 

 2020ديسمبر   31 2021سبتمبر  30  
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

    التزامات اإليجار: فيما يلي الحركات في 
 31,502 19.797  في بداية الفترة   السنة 

 1,216 751  تراكم الفائدة
  10,945)  4.225)  مدفوعات 
 446 -  إضافات 
  2,384) -  تعديل
   38) -  انتهاء 

 19,797 16.323  نهاية الفترة / السنة في 

    
 المشتقة األدوات المالية  13

 
بالقرض ألجل  2021  يونيو  15في   المتعلقة  الفائدة  تقلب أسعار  للتحوط من  الفائدة  اتفاقية مقايضة أسعار  المجموعة  أبرمت   ،5  

 . 2021يوليو  14 من وتسهيل وكالة ائتمان الصادرات. تسري اتفاقيتي مقايضة أسعار الفائدة اعتباراً 
 

، مما  1اقيات، ما عدا اتفاقية واحدة، مقايضة أسعار الفائدة المتعلقة بالقرض ألجل  ، أنهت المجموعة جميع اتف2021  يونيو  22في  
. ومن ثم أوقفت المجموعة محاسبة التحوط مما أدى إلى إعادة تصنيف  دوالر أمريكيمليون    8.6ترتب عليه تسوية إجمالية تبلغ  

. وال تزال االتفاقية  دوالر أمريكيمليون    5.2صدة ذات الصلة في احتياطي التحوط المتراكم إلى األرباح أو الخسائر بمبلغ  األر
 . 5بالقرض ألجل المتبقية لمقايضة أسعار الفائدة تشكل جزءاً من اتفاقية التحوط الجديدة المتعلقة 

 

 تحوطات المذكورة أعالل تفي بمتطلبات محاسبة التحوط. ة بالعالقات التحوط الخاص ، ال تزال 2021سبتمبر   30كما في 

 
 اإليرادات المؤجلة  14
 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 - 58.474  * سعة مع طرف ذي عالقةقد خدمات  بع إيرادات مؤجلة متعلقة
غير   البث  بطاقات    المستخدمة أرصدة  مسبقًا  شط الك من    المدفوعة 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   15)المعيار رقم 
 15.616 12,469 

 9,626 10.496  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   15)المعيار رقم  أخرى 

 22,095 84.586  اإليرادات المؤجلة إجمالي 

 
في التزامات  2021سبتمبر    30  كما  بلغت  المالية  15  رقم )المعيار    العقود،  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  في  من  المدرجة    

ال شيء .  :  2020ديسمبر    31ألف دوالر أمريكي )  25.784  عالقة مع طرف ذي    سعة خدمات ال عقد  ب   ةالمتعلق  ة المؤجل   اإليرادات
 التقارير المالية . لية إلعداد من المعايير الدو 16عقود اإليجار )المعيار رقم يتعل  المبلغ المتبقي ب 

 
 رأس المال  15
 

 2020ديسمبر   31 2021سبتمبر  30  
 ألف دوالر أمريكي  األسهم )ألف(  ألف دوالر أمريكي  األسهم )ألف(  

 2.722 10.000 2.722 10.000 ة الفترة   السنة في بداي 
 - - 661.612 2.429.770 تحويل رأس المال اإلضافي المدفوع

 2.722 10.000 664.334 2.439.770 السنة لفترة / في نهاية ا
 

  من خالل   درعم إماراتي 2.439.770.265إلى    درعم إماراتي  10.000.000رأس مال الشركة من    ازداد ،  2021  يونيو  17في  
 ر أمريكي دوال 3.6725مال. يتم تحويل رأس المال إلى الدوالر األمريكي بمعدل  التحويل رأس المال اإلضافي المدفوع إلى رأس 

 دوالر أمريكي واحد.  مقابلإماراتي 
 

الثانوي  2021يوليو    14في   الطرح  الشركة األم  العام، أكملت  تمثل    975.908.106لعدد    لالكتتاب  ٪ من رأس مال  40سهم 
ة األم في  اإلدراج، استمرت الشرك  وعقبإدراج جميع أسهم الشركة في سوق أبو.بي لألوراق المالية.    ذي تم من خالله الشركة، وال

 ٪ من رأس مال الشركة. 60امتالك 
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20 

 
 االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات الطارئة  16
 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 267,440 295.618  الملتزم بها والمتعاقد عليها -االلتزامات الرأسمالية  
التي تقدمها  التنفيذت ضمان حسن سندا  -المطلوبات الطارئة  

 31,479 33.489  البنوك في سياق األعمال العادية 
 

  4الثريا    سم اب يُعرف    المقبل من األقمار الصناعية والذي، أبرمت المجموعة عقًدا لشراء قمر صناعي من الجيل  2020خالل عام  
(T4-NGS   5الثريا    باسم، مع خيار شراء قمر صناعي إضافي يُعرف  (T5-NGS .   لتزامات الرأسمالية التكاليف  تتضمن اال

 .T4-NGSمتعلقة بالقمر الصناعي الالملتزم بها 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  17
 

 سبتمبر    30أشهر المنتهية في  التسعة  لفترة    
  2021 2020 

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

    اإليرادات 
 209.292 211.717  *خاضعة للسيطرة المشتركة  شركات 

 990 1.029  شركة زميلة 
 210.282 212.746  جمالي اإل

   
 2.474 191  إيرادات الفوائد على الودائع قصيرة األجل 

    خاضعة للسيطرة المشتركة  شركات 
 3.672 2.834  مصروفات الفوائد على القروض ألجل 

    عة للسيطرة المشتركة خاض شركات 
    دعم األنظمة وإيجار المكتبي  ومصاريف االستعانة بمصادر خارجيةي 
 734 792  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 

 16 -  الشركة األم 
 750 792  اإلجمالي 

    تكلفة المبيعات 
 1.383 391  شركات خاضعة للسيطرة المشتركة 

 220 1.490  شركة زميلة 
 1.603 1.881  جمالي اإل

    تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 2.892 5.615  المنافع قصيرة األجل للمو.فين  

 227 247  استحقاقات ما بعد الخدمة 
 

منتهية في  الأشهر  التسعة  لفترة  )  أمريكي  مليون دوالر   204.7  مبلغ  الخاضعة للسيطرة المشتركة   الشركات اإليرادات من    تتضمن
  من عميل واحد. يتم تسجيل اإليرادات من عذا العميل ضمن قطاعات البنية  أمريكي  مليون دوالر  206.6:  2020سبتمبر    30

مع عذا    T4-NGS، وقعت الشركة اتفاقية خدمات السعة  2021  ونيو ي   17. في  االتصاالت المتنقلةالتحتية والحلول المدارة وحلول  
( بقيمة  T4-NGSAالعميل  تبلغ  قد  ع   -T4  اتفاقية  مدة   إن .  إماراتي   مليار درعم  2.6)أمريكي  ليون دوالر  م  708.4إجمالية 

NGSA  عاًما من تاري  بدء الخدمات التجارية لر  15عيT4-NGS  2024والمتوقع في النصف الثاني من عام. 
 

أكثر من إجمالي    أو  ٪10ما نسبته    أعالل، والتي تمثلباستثناء ما تم اإلفصاح عنه  أي عميل فردي،  ال يوجد عناك إيرادات من  
 إيرادات المجموعة. 
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 عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
21 

 
 إفصاحات القيمة العادلة  18

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

 تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و أو اإلفصاح. فيما يلي 
 

عن طري  خصم   تهامعقولي ر وسيط، والتي يتم اختباتي يقدمها السعار الاألالقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة إلى عروض تستند 
أسعار الفائدة السوقية ألداة مماثلة في تاري  القياس.    ستخدامباوالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بناًء على شروط واستحقاق كل عقد  

 لقيمة العادلة. ل التسلسل الهرمي من  2المستوى  ضمنقات المشت  تُصّنف
 

  استناداً إلى ثمن خارجي . وقد تم تحديد القيمة العادلة من قبل مُ 2المستوى  ضمني العقار الستثمارلقيمة العادلة يتم تصنيف قياس ال
 المعامالت التي يمكن مالح.تها في السوق.  

 
 . 2والمستوى   1ناك تحويالت بين المستوى لم تكن ع ،خالل الفترات الحالية والسابقة

 
  المحملة القيم العادلة لقروض المجموعة،  إن  قيمها الدفترية.  مع  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الحالية للمجموعة  تتساوى  
 المخصومة. باستخدام التدفقات النقدية  تلك القيم  فائدة متغيرة، تقارب قيمها الدفترية. يتم تحديدبمعدالت 

 
 توزيعات األرباح  19
 

على النحو  مليون دوالر أمريكي    132.5أرباح بقيمة  توزيعات  قامت الشركة بدفع  ،  2021سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في  
 التالي:

 2021في ابريل    األرباح عذلتم دفع توزيعات  لكل سهم مدفوع بالكامل.    دوالر أمريكي  3.6تمثل    دوالر أمريكي  مليون  36  1
 ؛ و  15يضاح اإلقبل الزيادة في رأس مال الشركة )راجع 

مليون دوالر أمريكي تتعل     44تتضمن    لكل سهم مدفوع بالكامل  دوالر أمريكي  0.04تمثل  مليون دوالر أمريكي    96.5  2
وتم دفع كال  ،  2021مليون دوالر أمريكي تتعل  بالسنة المالية    52.5وتوزيعات أرباح مرحلية بمبلغ    2020بالسنة المالية  

 .  2021المبلغين في يوليو 

 
دوالر    5.5مليون دوالر أمريكي تمثل    55أرباح بقيمة  توزيعات  قامت الشركة بدفع  ،  2020سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في  

 أمريكي لكل سهم مدفوع بالكامل.  
 

 ربحية السهم  20
 

أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة  
 سبتمبر   30

أشهر المنتهية  التسعة لفترة 
 سبتمبر   30في 

 2021 2020 2021 2020 

 51.750 43.296 21.218 13.197 ربح الفترة المنسوب إلى المساعم )باأللف دوالر أمريكي  

 2.439.770 2.439.770 2.439.770 2.439.770 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باأللف  

 0.021 0.018 0.009 0.005 )بالدوالر األمريكي    األساسية والمخففةربحية السهم 

 0.078 0.065 0.032 0.020 )بالدرعم اإلماراتي    ربحية السهم األساسية والمخففة
 

  من خالل إماراتي  درعم   2.439.770.265إلى    إماراتي  درعم  10.000.000اد رأس مال الشركة من  دزا،  2021  يونيو  17في  
تغيير    يصاحبها . ن.ًرا ألن الزيادة في عدد األسهم القائمة لم  15يضاح  اإلمال )الع إلى رأس  تحويل رأس المال اإلضافي المدفو 

 المرجح لعدد األسهم العادية. لغرض حساب المتوسط   2020مقابل في الموارد، فقد تم تعديل عدد األسهم لعام 
  

 المرحلية موسمية ودورية العمليات  21
 

 . 2020و  2021سبتمبر  30أو دورية في العمليات المرحلية خالل الفترة المنتهية في ال توجد بنود ذات طبيعة موسمية  
 

 19-تأثير جائحة كوفيد  22
 

من قبل الحكومات   عامةتدابير   اتخاذ في التطور، وقد أدى حتى اآلن إلى    19-كوفيدفيروس كورونا المستجد )يستمر تفشي جائحة  
والحجر الصحي وح.ر    وح.ر التجوال ، بما في ذلك عمليات اإلغالق  ار الفيروسبهدف السيطرة على انتش  على مستوى العالم 

 السفر. 
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 عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
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 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
22 

 
 )تابع(   19-تأثير جائحة كوفيد  22

 

أ.هر نشاط المجموعة بعض المرونة. يتم تأمين المصدر الرئيسي إليرادات المجموعة من خالل  ، فقد  مقارنة بالصناعات األخرى
والحلول    ةتنقلاالتصاالت الم، فصن عمليات المجموعة المتعلقة بحلول  وعلى كل حالمات.  مع الحكو  المبرمة  عقود طويلة األجل ال

على  غير مباشر    يمثل خطر  19-أن فيروس كورونا )كوفيد سلسلة التوريد. في حين   ن.راً النقطاع المدارة قد تأثرت بشكل طفيف  
من  وير واسع النطاق على قدرة عمالء المجموعة على الدفع.  دليل على وجود تأث   فصنه ليس عناكقطاعات العمالء في عذل العمليات،  

 التشغيل األخرى.  ومصروفات تسوي  وال ألغراض العملأدى الوباء إلى انخفاض تكاليف السفر فقد ناحية أخرى،  
 

إجراء تغييرات  ال يلزم    ،2021سبتمبر    30كما في  ، ت.ل أعمال المجموعة غير متأثرة إلى حد كبير والشاملاستناًدا إلى التقييم  
وحدة كما في  ن تلك المطبقة في آخر بيانات مالية سنوية مالخاصة بالمجموعة ع  تقديراتالحكام المحاسبية الرئيسية واألجوعرية في  

 .2020ر ديسمب  31
 

تأثير عذل ال.روف  إن   ة في عذل  ويعتمدان على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدق  ينغير مؤكدي.الن  مدى ومدة 
 أن تؤثر عذل التطورات على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والمركز المالي.  فمن الممكنعلى الرغم من ذلك،  والمرحلة.  

 

 معلومات تكميلية  23
 

وعو العملة الرسمية  بدوالر الواليات المتحدة األمريكية )"دوالر أمريكي"   يتم عرض البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
الالبيانات المالية للمجموعةللشركة وعملة عرض   درعم  تكميلية التالية بدرعم اإلمارات العربية المتحدة ) . يتم عرض المعلومات 

لكل دوالر أمريكي، باستثناء   إماراتي درعم 3.6725بمعدل إلى الدرعم اإلماراتي  تم تحويل المبالغ التيسير.  غرضب إماراتي  فقط 
لغرض عذل الترجمة، تم تقريب األرقام  ت التاريخية.  الالمعد  الذي تم تحويله باستخدامورأس المال اإلضافي المدفوع و  س المال رأ

 حيثما اقتضت الضرورة.  
 

 الموحدالمرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر  (1
 

 

  
لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 سبتمبر   30في 
  لفترة التسعة أشهر المنتهية 

 سبتمبر   30في 

  

2021 
درهم  ألف 

 إماراتي 

2020 
درهم  ألف 

 إماراتي 

2021 
درهم  ألف 

 إماراتي 

2020 
درهم  ألف 

 إماراتي 

 1.076.928 1.044.070 350.088 345.619  اإليرادات  
  75.139)  82.962)  27.937)  33.688)  تكلفة اإليرادات 

   244.735)   242.029)  80.233)  92.305)  المو.فين تكاليف 
   133.618)  97.263)  54.458)  19.236)    1) خرى األالمصروفات التشغيلية 

 55.991 6.497 47.507 2.321  خرى األ يرادات اإل

األرباح المعدلة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك  
 679.427 628.313 234.967 202.711   2)واإلطفاء 

   411.470)   410.688)   138.042)   140.818)  االستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة 
 -  768) - -  تعديالت القيمة العادلة للعقار االستثماري 

 267.957 216.857 96.925 61.893  األرباح التشغيلية 

 10.892 878 1.656 143  إيرادات التمويل 
  59.472)  55.363)  17.444)  7.973)  تكاليف التمويل

 ( 48.580) ( 54.485) ( 15.788) ( 7.830)  صافي تكاليف التمويل 
الحصة في نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة  

  48.525)  22.622)  10.122)  12.160)  حقوق الملكية 
 170.852 139.750 71.015 41.903  األرباح قبل ضريبة الدخل 
  507)  283)   88) 154  مصروفات ضريبة الدخل 

 170.345 139.467 70.927 42.057  أرباح الفترة 

  19.707)  19.538)  6.996)  6.409)  خسائر الفترة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة 

 190.052 159.005 77.923 48.466  ين أرباح الفترة المنسوبة إلى المساهم 

  ربحية السهم 
  

  

 0.078 0.065 0.032 0.020  لكل سهم   درعم إماراتي األساسية والمخفضة )
 

ألف    17.011خسرائر انخفاض قيمة من الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود بقيمة عكس  تتضرمن اإليرادات التشرغيلية األخرى     1)
، على التوالي 2021سرربتمبر  30لفترتي الثالثة أشررهر والتسررعة أشررهر المنتهيتين في  إماراتي   درعمألف   8.829وإماراتي   درعم

لفترتي الثالثة أشرررهر والتسرررعة أشرررهر إماراتي  درعمألف    14.793وإماراتي   درعمألف    11.289خسرررائر انخفاض قيمة بمبلغ  )
 ، على التوالي . 2020سبتمبر  30المنتهيتين في 
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23 
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 الموحدالمرحلي الموجز  الدخل الشاملبيان  (2

 

 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 سبتمبر   30في 
المنتهية   لفترة التسعة أشهر 

 سبتمبر   30في 

 

2021 
درهم  ألف 

 إماراتي 

2020 
درهم  ألف 

 إماراتي 

2021 
درهم  ألف 

 ي إمارات

2020 
درهم  ألف 

 إماراتي 

 170,345 139,467 70,927 42,057 أرباح الفترة 
     اإليرادات الشاملة األخرى: 

     األرباح أو الخسائر: البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها إلى 
  29,307)  158)  11,612) 22 الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة  –التدف  النقدي  تحوط 

الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح أو   –تحوط التدف  النقدي 
 الخسائر 

3,255 11,432 38,899 29,755 

   134,204)  18,170)  10,757)  33,714) فروقات تحويل العمالت األجنبية – العمليات الخارجية 

 36,589 160,038 59,990 11,620 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

  19,843)  19,537)  7,000)  6,449) إجمالي الخسائر الشاملة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة 

 56,432 179,575 66,990 18,069 ين المنسوبة إلى المساهمإجمالي اإليرادات الشاملة 
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 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
24 

 
 معلومات تكميلية )تابع(  23

 
 الموحدالمرحلي الموجز  المركز الماليبيان  (3

  
 سبتمبر  30

2021 
ديسمبر   31

2020 
 رهم إماراتي ألف د درهم إماراتي ألف   

    الموجودات 
 3,738,616 3,439,667  الممتلكات واآلالت والمعدات 
 361,855 665,376  از األعمال الرأسمالية قيد اإلنج

 81,298 80,531  العقارات االستثمارية 
 75,819 61,011  موجودات ح  االستخدام 
 48,047 38,051  الموجودات غير الملموسة 

 461,171 448,882  الملكية االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق 
 41,231 38,132  الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 345 426  يبة الدخل المؤجلة موجودات ضر

 4,808,382 4,772,076  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 48,811 19,123  المخزون 
 467,496 541,175  الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 668 687  الدخل موجودات ضريبة 
 826,000 1,462,867  النقد والودائع قصيرة األجل* 

 1,342,975 2,023,852  لة إجمالي الموجودات المتداو 

 6,151,357 6,795,928  إجمالي الموجودات 

    المطلوبات 
 325,159 239,288  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 474,171 13,225  االقتراض 
 29,439 2,167  المالية المشتقةاألدوات 

 81,144 310,642  اإليرادات المؤجلة 
 1,058 654  مطلوبات ضريبة الدخل 

 910,971 565,976  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 1,068,697 1,068,697  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 527,573 1,846,599  االقتراض 

 6,027 -  األدوات المالية المشتقة
 38,617 41,753  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للمو.فين

 1,640,914 2,957,049  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 2,551,885 3,523,025  إجمالي المطلوبات 

 3,599,472 3,272,903  صافي الموجودات 

    حقوق الملكية 
 10,000 2,439,770  رأس المال 
 2,429,770 -  اإلضافي المدفوعرأس المال 

  35,465) 3,276  احتياطي التحوط
 15,068 15,068  الن.امي االحتياطي 

  81,541)  99,712)  عمالت األجنبيةاحتياطي تحويل ال
 954,652 627,050  األرباح المحتجزة 

 3,292,484 2,985,452  ين حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهم 

 306,988 287,451  المسيطرة الحصص غير 

 3,599,472 3,272,903  إجمالي حقوق الملكية 

 
  . درعم إماراتيألف  385.300: 2020ديسمبر  31) درعم إماراتيألف  1.362.868بمبلغ  *يتضمن النقد والودائع قصيرة األجل نقد وما يعادله

 

 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 7905239F-696C-45EC-A326-C27B54444D35



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

 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
25 

 
 معلومات تكميلية )تابع(  23

 
 الموحدالمرحلي الموجز  حقوق الملكيةالتغيرات في بيان  (4

 

 
 .الن.امياحتياطي تحويل العمالت األجنبية واالحتياطي  تتضمن االحتياطيات األخرى   1)
رعم إماراتي يتعل  بعمليات إعادة  ألف د  19.964ألف درعم إماراتي يتعل  بصيقاف محاسبة التحوط ومبلغ    .93518يتضمن عذا المبلغ مبلغ     2)

 تصنيف دورية إلى األرباح أو الخسائر.   
 
 

 

   ين المنسوبة إلى المساهم 

 رأس المال 

رأس المال 
اإلضافي 
 المدفوع 

احتياطي  
 التحوط 

ات االحتياطي
 (1)األخرى

األرباح 
 اإلجمالي  المحتجزة 

الحصص 
غير 

 المسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية

 
درهم ألف 

 إماراتي 
درهم ألف 

 إماراتي 
درهم ألف 

 إماراتي 
درهم ألف 

 إماراتي 
درهم ألف 

 إماراتي 
درهم ألف 

 إماراتي 
درهم ألف 

 إماراتي 
درهم ألف 

 إماراتي 

         

 3,656,143 334,580 3,321,563 903,597 36,365 (58,169) 2,429,770 10,000 2020يناير  1في 

 170,345   19,707) 190,052 190,052 - - - - أرباح الفترة 
اإليرادات الشاملة  

         األخرى: 
فروقات تحويل 
   134.204)   136)   134.068) -   134.068) - - - العمالت األجنبية

تحوط التدف  النقدي  
من  الجزء الفعال  –

التغيرات في القيمة  
   29.307) -   29.307) - -   29.307) - - العادلة 

تحوط التدف  النقدي  
الخسائر المعاد  –

تصنيفها لألرباح أو 
 29.755 - 29.755 - - 29.755 - - الخسائر 

اإليرادات الشاملة  
 ( 133.756) (136) ( 133.620) - ( 134.068) 448 - - األخرى للفترة 

ات إجمالي اإليراد
 36.589 (19.843) 56.432 190.052 ( 134.068) 448 - - الشاملة للفترة

         المساعم: المعامالت مع 
   201.988) -   201.988)   201.988) - - - - توزيعات األرباح  

 3,490,744 314,737 3,176,007 891,661 (97,703) (57.721) 2.429.770 10.000 2020سبتمبر  30في 

         

 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 الفترة 
اإليرادات الشاملة  

         األخرى: 
فروقات تحويل 
   18,170) 1   18,171) -   18,171) - - - العمالت األجنبية

ف  النقدي  تحوط التد
الجزء الفعال من   –

التغيرات في القيمة  
   158) -   158) - -   158) - - العادلة 

تحوط التدف  النقدي  
الخسائر المعاد  –

تصنيفها لألرباح أو 
 38,899 - 38,899 - - 38,899 - -   2)الخسائر  

اإليرادات الشاملة  
 20,571 - 20,570 - (18,171) 38,741 - - األخرى للفترة 

اإليرادات مالي إج
 160,038 (19,537) 179,575 159,005 (18,171) 38,741 - - الشاملة للفترة

تحويل رأس المال  
اإلضافي المدفوع إلى  

 - - - - - -   2.429.770) 2.429.770 رأس المال  
         : المساعمالمعامالت مع 

   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 2021سبتمبر  30 في
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 عشركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.
 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
26 

 
 معلومات تكميلية )تابع(  23

 
 الموحدالمرحلي الموجز  التدفقات النقديةبيان  (5

  2021 2020 
 إماراتي درهم ألف  درهم إماراتي ألف   

    األنشطة التشغيلية 
 170,852 139,750  األرباح قبل ضريبة الدخل 

    تعديالت لر: 
نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق   فيالحصة  
 48,525 22,623  الملكية

 411,471 410,688  االستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة 
 11,124  8,829)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 2,865 2,354  مخصص خسائر المخزون
 - 768  االستثماري  تعديالت القيمة العادلة للعقار 

  10,893)  878)  إيرادات التمويل 
 59,472 55,363  تكاليف التمويل

 -  114)  األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 6,114 5,791  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للمو.فين

 699,530 627,516  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    يرات في رأس المال العامل: التغ

 49,454  61,753)  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  16,629) 27,334  المخزون 

  61,169)  79,454)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 189,582 229,498  اإليرادات المؤجلة 

  6,926)  2,655)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للمو.فين
  463)  786)  لدخل المدفوعة ضريبة ا

 853,379 739,700  صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

    األنشطة االستثمارية 
  14,154)  19,123)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

   164,385)   373,056)  قيد اإلنجاز رأسمالية  شراء أعمال 
  3,019)  709)  اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة 

 - 7,639  عائد على االستثمار في شركة زميلة ال
  52,583)  36,284)  االستثمار في شركة زميلة 

استالم ودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق تمتد ألكثر من  
 - 340,701  ثالثة أشهر 

 - 180  المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 10,893 878  الفائدة المستلمة 

 ( 223,248) ( 79,774)  د المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النق

    األنشطة التمويلية 
 - 1,860,786  المتحصالت من االقتراض  

 -  59,832)  االقتراض المدفوع تكاليف المعاملة على 
   253,391)   950,729)  االقتراض سداد 

  51,040)  15,274)  الفائدة المدفوعة  
 -  31,418)  قود المشتقة تسوية التزامات الع

   201,988)   486,607)  توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساعم

 ( 506,419) 316,926  األنشطة التمويلية  (المستخدم في من / )صافي النقد 

 123,712 976,852  صافي الزيادة في النقد وما يعادله 
  981) 716  صافي فروق صرف العمالت األجنبية

 541,444 385,300  يعادله في بداية الفترة  النقد وما 

 664,175 1,362,868  النقد وما يعادله كما في نهاية الفترة  
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