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ملیون  196.6 بقیمة متزايدة نقدية مؤقتةأرباح  توزيعاتتعلن عن  "سات الیاه"
 2022لعام االنصف األول من  عن فلس لكل سھم) 8.06( درھم إماراتي

 107.1ملیون درھم [ 393.3 عن اليقل ماإلى األرباح اإلجمالیة  توزيعاتلزيادة  في طريقھا "سات الیاه" تسیر •
 .2022 المالیة لسنةلملیون دوالر] 

، ومن المتوقع أن يتم الدفع 2022سبتمبر  28ھو  المؤقتة األرباح اتآخر يوم لشراء أسھم للمشاركة في توزيع •
 .2022أكتوبر  14للمساھمین بحلول 

 لألرباحممتازة ال توقعاتالو الحرة النقدية التدفقاتب مدعومة تصاعدية أرباحتوزيع  سیاسةب المجموعة تتمتع •
 ةلمجموعا ألعمالالمستقبلیة  ةرؤيبال ھاومجلس اإلدارة ثقة يعكس مما المستقبلیة،

 الیاه.م.ع ("ش الفضائیة لالتصاالت الیاه شركة أعلنت: 2022 سبتمبر 21 المتحدة، العربیة اإلمارات أبوظبي،
الدولي  التعريفرمز و ؛YAHSAT الرمزتحت (") المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة المجموعة" أو" سات

AEA007501017 ،(مؤقتةتوزيع أرباح  عنأكبر مزودي حلول االتصاالت الفضائیة عبر األقمار الصناعیة في العالم،  إحدى 
 2022أكتوبر  14حلول ب ، ُتدفع2022عن النصف األول من العام  ]دوالر ملیون 53.3[ درھم ملیون 196.6 بقیمة نقدية

 .سنت] لكل سھم 2.19فلس [ 8.06 ما يعادلبو، 2022سبتمبر  30تاريخ ب سجلینالمساھمین الملجمیع 

 المالیة لسنةلملیون دوالر]  107.1ملیون درھم [ 393.3 ال تقل عن إجمالیة أرباح لتوزيع بخطى ثابتةالمجموعة  سیرتو
على ھذا األساس، مما يؤكد التزامھا بتقديم عوائد جذابة للمساھمین.  السابق، عامالعن  %2بزيادة قدرھا  ،2022
درھم إماراتي  2.78البالغ  (بناًء على سعر إغالق السھم 2022٪ لعام 5.8نسبة إلى سنوية الرباح األعائد توزيعات يصل 
 2022المعتمدة، من المتوقع دفع توزيعات األرباح الثانیة واألخیرة لعام  المجموعةلسیاسة  ). وفقاً 2022سبتمبر  20في 

 السنوية المقبلة.العمومیة توصیة مجلس اإلدارة وموافقة المساھمین في الجمعیة بناًء على ، 2023في أبريل 

إدراجھا في سوق أبوظبي لألوراق  ذمن": سات الیاهالكعبي، رئیس مجلس إدارة  مصبحقال  ،ذلكعلى  وتعلیقاً 
ھا شھدالتحديات التي ي مواجھةفي  مرونتھا ظھرتوأ نموھا من الحفاظ على المجموعة تمكنت، 2021المالیة عام 

أعلى إيرادات حیث سجلنا  ،من ھذا العام األول نصفللخالل النتائج المالیة  من قوياً  حققنا أداءً لقد  .االقتصاد العالمي
، مع نمو واإلطفاء األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واالستھالك فيواضحاً  ونمواً  الفترة، تلك عنالمجموعة  في تاريخ

توقعات الممتازة ، وذلك بفضل التقديم عوائد جذابة للمساھمینل المجموعة بوضع قوي يؤھلھامتع تت. األرباح صافي
ضعف اإليرادات السنوية  5.2ما يعادل بملیار درھم،  7.7المستقبلیة المتعاقد علیھا يرادات اإل زتجاووالمستقبلیة، لألرباح 

على % 2 الموزعة سنوياً بنسبةاألرباح  على التزامنا بزيادة مؤقتةال. فضالً عن ذلك، تؤكد توزيعات األرباح 2021عام لل
 ".للعام بأكملهملیون درھم  393.3 تقل عنال لدفع توزيعات أرباح إجمالیة واصل عملنا للسیر بخطى ثابتة ، وناألقل

 ديدةج فرص وراء بالسعي ملتزمون: "نحن سات الیاه لمجموعة التنفیذي الرئیس الھاشمي، عليقال  بدوره
القیمة على المدى الطويل، وذلك بفضل المیزانیة العمومیة القوية،  تحقیقمواصلة  أننا سنتمكن من من ثقة وكلنا لنمو،ل

 قوة على األرباح توزيع سیاسة تعتمد. ةمجموعلل الحافل نجازاتاإلونموذج التشغیل المرن والقادر على التكیف، وسجل 
قوة أعمالنا  إن. العام بأكمله أرباحإلى ضعفي توزيعات  لعاما اھذ تصل أن نتوقع والتي التقديرية، الحرة النقدية التدفقات

خالل  من للمساھمینكبیرة قیمة  لتحقیق متیناً  اً أساس تشكالنفي اإليرادات المستقبلیة ومستوى الربحیة  تناثقو
 المستمر واألرباح الجذابة".  النمو

تضییق  عن، أعلنت الیاه سات 2022% تقريباً من اإليرادات المتوقعة للسنة المالیة 90 ضمان ومع، 2022في أغسطس 
ملیون  1,542إلى  2022إيراداتھا المتوقعة لعام  مجموعةال، حیث رفعت 2022النطاق اإلرشادي لإليرادات للسنة المالیة 

 440ملیون درھم [ 1,616ملیون دوالر] مع بقاء الحد األعلى للنطاق على حاله دون تغییر عند  420درھم كحد أدنى [
 ملیون دوالر]، في حین لم يطرأ أي تغییر على النطاق اإلرشادي للمعطیات األخرى. 

 -انتھى-

 
 
 
 
 
 



 

  
  

2 
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  corporatecomms@yahsat.aeالبريد اإللكتروني:  عبراإلعالمیة، يرجى التواصل  لالستفسارات
 
 

 عن الیاه سات  نبذة

 المالیة لألوراق أبوظبي سوق في مدرجة عامة شركة ھي -) سات الیاه. (ع.م.ش الفضائیة لالتصاالت الیاه شركة
(ADX) الشركات التابعة لشركة مبادلة لالستثمار، توفر خدمات االتصاالت الفضائیة متعددة المھام في أكثر من  إحدىو

 .الجنوبیة وآسیا وأستراالسیا وأمريكا وأفريقیا األوسط والشرق أوروبا أنحاء جمیع في دولة 150

 تشمل أساسیة اتصاالت لیوفر العالم، سكان من% 80صناعیة أكثر من  أقمار 5أسطول الیاه سات المكون من  ويغطي
 الحلول من واسعة مجموعة سات الیاه توفر كما. المتنقلة االتصاالت وحلول الشبكات، وربط الفضائي، والبث اإلنترنت،

 وتتألفللمنصات األرضیة والبحرية والجوية لعمالئھا من األفراد والحكومات والشركات.  Kaو Kuو C الترددية النطاقات على
إن شركة الیاه  كما". لینك ياه"و ،")ھیوزمن " بدعم" (كلیك ياه"و ،"الثريا"و ،"الحكومیة للخدمات سات الیاهأعمالھا من "

 إسالمشروع المشترك مع شركة " ،"اليف ياه"و ،"ھیوز" شركة مع المشترك ،"برازيل دو ھیوزسات شريك في خدمة "
 . "إس إي

وھو الجیل القادم من حلول االتصاالت الفضائیة التي  ،"NGS -4 الثريابدأت الیاه سات في إنشاء قمر " ،2020عام  في
 .2024والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول عام  ،"الثرياستوفرھا "

 
 @YahsatOfficialأو تابعونا على تويتر:  www.yahsat.comمن المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:  لمزيد

 
 االستشرافیة بالمعلومات مرتبطة تحذيرية بیانات

 
ـــمن ـــرافیة، بیانات اإلعالن يتض ـــتش ـــتند التي البیانات تلك وھي اس ـــأن حالیة وتقديرات توقعات إلى تس  األحداث بش

أي عبارات مســبوقة أو متبوعة أو تتضــمن  علىتحتوي ھذه البیانات، على ســبیل المثال ال الحصــر،  وقد .المســتقبلیة
ــــابه. وتكون ھذه البیانات  ــــطلحات أخرى ذات معنى مش ــــل" وأي كلمات ومص ــــوف" و"ينوي" و"يواص كلمات مثل "س

 دى، ومتطلبات إدارة النقد لشــركةاالفتراضــات فیما يتعلق باألداء المالي للاالســتشــرافیة عرضــة للمخاطر والشــكوك و
شركة شغیلل ال صروفات الت شغیل لیةم سوق، وبیئة الت سمالیة المتوقعة، وظروف ال صروفات الفوائد، والنفقات الرأ ، وم

 اإلعالن ھذا في الواردة االســتشــرافیة البیانات تتناول. الشــركة الحالیة في أســواقھا، وتوقعات مجلس اإلدارة ألعمال
 ما ذلك في(بما  الشــــركة إدارة اعتقادات البیانات ھذه وتعكس .فقط اإلعالن ھذا إعداد تاريخ في الســــائدة األوضــــاع

 والمعلومات األعضاء ھؤالء يضعھا التي االفتراضات وكذلك) الشركة استراتیجیة اتباع عن الناشئة توقعاتھم إلى يستند
 .للشركة حالیاً  المتاحة

 
 وال المستقبلیة، األحداث بشأن دقیقة تكون ال قد افتراضات إلى االستشرافیة البیانات بعض تستند ذلك، على عالوةً 

 وننفي األساسیة، االفتراضات أو اإلعالن ھذا في الواردة اآلراء اكتمال أو كفاية أو دقة عن مسؤولیة أي الشركة تتحمل
 نتیجة ذلك كان ســــواء تنقیحه أو مراجعته أو اإلعالن ھذا في وارد تطلعي بیان أي بتحديث تعھد أو التزام أي صــــراحة
ــــتقبلیة تطورات أو جديدة لمعلومات  تلك مع الفعلیة الظروف أو األحداث تتوافق أن المحتمل غیر ومن .ذلك غیر أو مس

ضـــوء ھذه المخاطر والشـــكوك واالفتراضـــات، قد ال تتحقق األحداث  وفي .جوھرياً  اختالفاً  عنھا تختلف وقد المفترضـــة
ال و. تحققسی ةتطلعیال البیانات ھذه من اً الواردة في البیانات االستشرافیة. ولیس ھناك أي تعھد أو ضمان على أن أي

ــــتكمال أو تعديل أو مراجعة أي بیانات تطلعیة.   غیر نحوٍ  على ماداالعت من تحذيرك يتم ولذلكيتعھد أحد بتحديث أو اس
 .االستشرافیة البیانات على مبرر

 
للحصول على أو بیع أوراق مالیة  شجیعاً أو دعوة أو ت اً مالی اً فیه ترويج ةواردال المعلومات من أي أوال يشكل ھذا اإلعالن 
 في أي والية قضائیة.

 
 مصروفاتبما ذلك توافر االحتیاطیات القابلة للتوزيع وخطط ال عوامل،كة على دفع األرباح على عدة رتعتمد قدرة الشو

كة ستدفع ركة والمتطلبات النقدية األخرى في الفترات المستقبلیة، ولیس ھناك أي ضمان بأن الشرالرأسمالیة للش
 أو، إذا قامت بتوزيع أي أرباح، بمقدار تلك األرباح. اً أرباح
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