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 لجمعية العموميةل السنوي جتماعاالنتائج  عن الياه سات تعلن
 مليون درهم  385.5بقيمة  2021إجمالي توزيعات أرباح للسنة المالية و

 

  2022لعام لالنصف األول من  اعتبارا   األرباح للمساهمين على أساس نصف سنويدفع ورباح األتعديل سياسة توزيع وافقت الجمعية العمومية على 

 واألعوام المقبلة

  مايو  11 أقصاهفي موعد  دفعتمليون دوالر[  52.5مليون درهم ] 192.7ن بقيمة على جميع المساهمي 2021السنة المالية عن توزيع أرباح نهائية اعتماد

2022  

  حيث تعد األرباح التي للمجموعة  المالي متانة الوضععكس يعائدات المساهمين، و مما يعزز % على األقل2الموزعة سنويا  بنسبة التأكيد على نمو األرباح

 من أعلى نسب األرباح بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق الماليةعلى المساهمين يتم توزيعها 

  النصف  في هاقيتحقتم النتائج التي  بعد لهذا العامل تطبيق استراتيجية واضحة مع استمرار زخم األعمال في ظ على جميع المستوياتتعزيز الثقة في النمو

 الماضيالثاني من العام 

 مليون درهم 256.2األرباح المنسوبة إلى المساهمين( بقيمة )منذ تأسيسها  الياه سات تسجل أعلى صافي دخل 

ويشار إليها مع الشركات التابعة لها باسم  )"الياه سات"أعلنت اليوم شركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.ع  :2022أبريل ××  ؛أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

(، المزود الرائد لحلول االتصاالت AEA007501017)رمز التعريف الدولي:  YAHSAT( المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز: "المجموعة"

 .2022أبريل  11عقد في المن نتائج االجتماع السنوي للجمعية العمومية ألقمار الصناعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة،عبر ا

 

أساس دفع األرباح للمساهمين على و تعديل سياسة توزيع أرباح المجموعة، ومن بينها المدرجة على جدول أعمال الجلسةالقرارات  جميعالعمومية اعتمدت الجمعية و

أرباحا  نهائية  "الياه سات"وسوف توزع من تاريخ اعتمادها. اعتبارا  مع استمرار العمل بهذه السياسة النصف سنوية  2022في أكتوبر  توزيعهاما يتيح م، نصف سنوي

 . 2022 أبريل 21المساهمين المسجلين حتى تاريخ  لجميع 2022مايو  11 أقصاهفي موعد  2021عن العام المالي  مليون دوالر[ 52.5مليون درهم ] 192.7قدرها 

 

اه سات ، أظهرت الي2021ي سوق أبوظبي لألوراق المالية فيبعد إدراجها الناجح ف: "مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الياه ساتوتعليقا  على نتائج االجتماع، قال 

ل مع االضطرابات االقتصادية التي يشهدها العالم، وتمكنت من وضع األسس التي ستمكنها من تحقيق والمرونة في التعام رباحعلى تحقيق األ تفوقها وقدرتهاخالل العام 

، وأنا على ثقة النصف الثاني من العام الماضي فيا يقها العام بعد النتائج التي تم تحقلهذ األعمال زخم عن استمرار أعلنيسعدني أن و .النمو في مجال االتصاالت الحيوية

 ". تجاريصعيدين الحكومي والمن خالل اغتنام الفرص الجديدة الواعدة على الجميع أعمالنا  سنواصل تحقيق النمو فيمن أننا 

 

الجمعية العمومية على توزيع أرباح نهائية للسنة المالية وقد وافقت العام.  طرحال كما جاء في على الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بتوزيع األرباح تناقدرؤكد ن: "وأضاف الكعبي

لكل  [إماراتي فلس 15.80] مليون درهم 385.5، وبذلك يصل إجمالي توزيعات األرباح للسنة إلى لكل سهم [إماراتيفلس  7.90]مليون درهم  192.7بقيمة  2021

 تأكيدناجدد . كما نمن أعلى نسب األرباح بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق الماليةفي الياه سات  التي يتم توزيعها على المساهمين يجعل األرباح، مما سهم

 ". 2022من أكتوبر  اعتبارا  نصف سنوي  ساسأعلى  وتوزيعها ٪ على األقل2بنسبة  السنويةخططنا لزيادة األرباح الموزعة  على

 

دراج الناجح اإل ،من أبرزهاانجازات عديدة خالله  نا، حيث حققللشركةعالمة فارقة بالنسبة  2021عام  كان: "الياه سات لمجموعةعلي الهاشمي، الرئيس التنفيذي وقال 

وإطالق قمرين تكليف الياه سات من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة بإجراء دراسة مفصلة للتقييم والتوصية بتصنيع ، وفي سوق أبوظبي لألوراق المالية

مليون دوالر[ لخدمات  700مليار درهم ] 2.57تتجاوز قيمتها مع حكومة اإلمارات العربية المتحدة  عاما   15توقيع اتفاقية مدتها ، و2026صناعيين جديدين بحلول عام 

 ات الدفاعفي قطاعات األعمال الرئيسية بما في ذلك قطاع المجموعةة خطوات مهمة لتعزيز مكاناتخاذ ، و"4 الثريا" من الجيل القادم السعة المدارة على القمر الصناعي

واألداء  ماضيعزز هذا األداء التشغيلي القوي نتائجنا المالية للعام الوقد . لألفراد في خدمات اإلنترنت الفضائي المشتركينعدد  ٪ في20وتحقيق نمو بنسبة  ،النفط والغازو

 . 2021 من عام ألخيرلربع اخالل ا الالفت

 

يؤهلها لزيادة حصتها من هذه  جيدتتمتع الياه سات بوضع  ،في ضوء فرص النمو المتاحة لقطاع األقمار الصناعية على المستويين الوطني والدولي" وأضاف الهاشمي:

حيث األقمار الصناعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  المزود الرائد لحلول االتصاالت الفضائية عبر باعتبارنا نستفيد من مكانتنا الراسخةنتوقع أن و. السوق المتنامية

. 2021عام النهاية  فيمدرجة بالفعل عبر عقود أبرمت  2022لعام ل٪ من اإليرادات المتوقعة 70 خاصة وأن نحو من الفرص التجارية الجديدة، واعدةمجموعة نحظى ب

قيمة كبيرة  تحقيقل متينا   أساسا   القادمة، مما سيشكلعوام ألمعدالت الربح لزيادة عائداتنا و سنساهم بتنويعالعمل على تنويع قاعدة عمالئنا و لألعماازخم  ع استمراروم

لتقديم الشكر لكل فرد  وأنتهز هذه الفرصة. حيث تعد األرباح التي يتم توزيعها من أعلى نسب األرباح بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق الماليةللمساهمين 

 ". المقبلة عوامفي األشهر واأل معهموأتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح  ،2021عام  خاللالتزام ما أبدوه من شركائنا على جميع لو فريق العملفي 

 

 انتهى

 :"نبذة عن "الياه سات

 

وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة  (ADX) في سوق أبوظبي لألوراق الماليةهي شركة عامة مدرجة  -شركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.ع. )الياه سات( 

 .ياسدولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراال 150لالستثمار، توفر خدمات االتصاالت الفضائية متعددة المهام في أكثر من 
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ة تشمل اإلنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، أساسي% من سكان العالم، ليوفر اتصاالت 80أقمار صناعية أكثر من  5ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 

ضية والبحرية والجوية لعمالئها من للمنصات األر Kaو Kuو C وحلول االتصاالت المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية

نك". كما إن شركة "الياه سات" األفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" )بدعم من "هيوز"(، و"ياه لي

 ."لمشروع المشترك مع شركة "إس إي إسشريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه اليف"، ا

 

من حلول االتصاالت الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ  قادم، وهو الجيل الNGS -4 ، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر الثريا2020في عام 

 .2024خدماته بحلول عام 

 

 YahsatOfficialأو تابعونا على تويتر: @  www.yahsat.comي: لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكترون

 

  لالستفسارات:

 
 عالقات المستثمرين:

 ليلى الهياس

 الياه سات –رئيس قسم عالقات المستثمرين 

InvestorRelations@yahsat.ae  

 9001950 55 971+الهاتف: 

 :اإلعالمياالتصال 

 أحمد الشامسي

الياه  –نائب رئيس تنفيذي باإلنابة لالتصاالت المؤسسية والتسويق

 سات

 Aomran@yahsat.ae 

 9001954 55 971+الهاتف: 

 تينيو: 

 Yahsat@teneo.com 
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