اإلفصاح عن نتائج القرار الخطي بالتمرير
التاريخ:

 ۹أكتوبـر ۲۰۲۱

اسم الشركة
المدرجة:

شركة الياه لالتصاالت الفضائية ش .م .ع.

تاريخ التمرير:

 ٧أكتوبـر ۲۰۲۱

عدد األعضاء
الحاضرين:

۹

القرارات:

 .1في ضوء ثقة مجلس اإلدارة بقوة
التزامات العقود التي ربحتها
مجموعة الياه سات ،والتدفقات النقدية
المتعلقة بها وتوقعات األعمال
اإلجمالية ،فإن مجلس اإلدارة:
(أ) وافققق علققق اإلقترحقققات المقدمقققة
مقققن اإلدارة العليقققا للشقققركة فيمقققا
يتعلقققق بتعققققديل سياسققققة الشققققركة
فققققي توزيققققر األربققققاي (بمققققا فققققي
ذلقققققا يمكانيقققققة توزيقققققر أربققققققاي
مرحليققة) كمققا هققي مققذكورة فققي
الملحقققق  ،1بهققققدد تقققققديم هققققذه
اإلقترحققققققات يلقققققق المسققققققاهمين
فقققي اجتمقققاع الجمعيقققة العموميقققة
السنوية المقبل.
(ب) وافققققق علققققق يفصقققققاي الشقققققركة
عقققققن سياسقققققة توزيقققققر األربقققققاي
المقترحققققة للسققققوا بعققققد موافقققققة
مجلققققققققس اإلدارة علقققققققق البنققققققققد
أعققاله ،علم قا ن بققين تنفيققذ السياسققة
سيخضقققققر لموافققققققة المسقققققاهمين
فقققي اجتمقققاع الجمعيقققة العموميقققة
السققققنوية المقبققققل وأا موافقققققات
تنظيمية أخرى مطلوبة.
 .2وافقققق مجلققققس اإلدارة علقققق يبققققرام
اتفاقيقققات ايقققرادات معينقققة مقققن قبقققل
يحدى الشركات التابعة له .

Disclosure of results of written resolution by
circulation
9 October 2021

Date:

Al Yah Satellite Communications
Company PJSC

Name of the
Listed
Company:

7 October 2021

Date of the
circulation:

9

Number of
Directors
approving:

1. In light of the Board’s confidence
in the strength of the Yahsat
group’s contracted backlog,
related cash flows and overall
business outlook, the Board:
(a) approved the proposals
submitted by the Company’s
senior management with
respect to amending the
dividend policy of the
Company (including the
possibility of distributing
interim
)dividends
as
specified in Annex 1, with a
view to presenting such
proposals
to
the
shareholders at the next
annual general meeting.
(b) approved for the Company
to disclose the proposed
dividend policy to the market
following Board approval
above,
noting
that
implementation of the policy
would
be
subject
to
shareholder approval at the
next annual general meeting
and any other regulatory
approvals required.
2. The Board approved the entry
into certain revenue agreements
by one of its subsidiaries.
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Decisions:

ANNEX 1
Proposed Amended Dividend Policy
(subject to shareholder approval for adoption at the
next AGM (with changes to the existing dividend
policy shown in bold text)):

The Company’s ability to pay dividends is dependent
on a number of factors, including the availability of
distributable reserves and the Company’s capital
expenditure plans and other cash requirements in
future periods, and there is no assurance that the
Company will pay dividends or, if a dividend is paid,
what the amount of such dividend will be.
Subject to the foregoing, the Company intends to pay
a total dividend of U.S.$105 million relating to its
financial performance in the year ended 31
December 2021. 50% of this dividend was paid to the
Founder in 2021 before the date of Listing, reflecting
the period in which it was a 100% Shareholder. The
remaining 50% will be paid in 2022 on a pro rata
basis to all Shareholders at the relevant record date.

1 الملح
سياسة توزيع األرباح المعدلة المقترحة
تخضر لموافقات المساهمين العتمادها في اجتماع الجمعية العمومية
القادم (مر التغييرات عل سياسة توزير األرباي الحالية الموضحة
:)) بنص غام

 بما ذلك،تعتمد قدرة الشركة على دفع األرباح على عدة عوامل
توافر االحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط المصروفات
الرأسمالية للشركة والمتطلبات النقدية األخرى في الفترات
، وليس هناك أي ضمان بأن الشركة ستدفع أرباحا ً أو،المستقبلية
. ستدفع ما يقابله من مقدار تلك األرباح،إذا تم دفع األرباح
 تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح،مع مراعاة ما ورد أعاله
 مليون دوالر أمريكي فيما يتعلّق بأدائها المالي105 إجمالية بقيمة
 من%50  وسيتم دفع.2021  ديسمبر31 في السنة المنتهية في
 قبل تاريخ2021 توزيعات األرباح هذه إلى المؤسس في عام
 وذلك عن الفترة التي كان فيها المساهم الوحيد (بنسبة،اإلدراج
 المتبقية في عام%50  وسيتم دفع نسبة.) في الشركة%100
 على أساس تناسبي لجميع المساهمين في تاريخ التسجيل2022
.ذي الصلة

The total dividend is expected to increase in each
subsequent fiscal year, subject to consideration by
the Board of the cash management requirements of
its business for operating expenses, interest
expense, and anticipated capital expenditures. In
addition, the Board would also consider market
conditions, the then current operating environment
and its outlook for the business. In accordance with
the Company’s articles of association, the
Company may, through a resolution of its Board
of Directors, distribute interim dividends to the
shareholders from operating profits and/or
accumulated profits. Accordingly, it is expected
that, from and including the fiscal year 2022,
dividend payments will be made on at least a
semi-annual basis, with first payment to be made
in April (representing the final dividend in relation
to the prior financial year) and an interim
dividend in or around October (representing an
interim dividend in respect of the then current
financial year).

،ومن المتوقع أن تزداد توزيعات األرباح في كل سنة مالية الحقة
مع مراعاة مجلس اإلدارة لمتطلبات إدارة النقد فيما يتعلق
بمصاريف التشغيل ومصاريف الفائدة والنفقات الرأسمالية
 سينظر مجلس اإلدارة في ظروف، باإلضافة إلى ذلك.المتوقعة
.السوق وبيئة التشغيل في ذلك الوقت وتوقعات أعمال الشركة
 من خالل قرار، يجوز للشركة،وبحسب النظام األساسي للشركة
 أن تدفع توزيعات أرباح مؤقتة على،يصدر عن مجلس إدارتها
.أو أرباحها التراكمية/المساهمين من أرباحها التشغيلية و
2022  اعتبارا ً من السنة المالية، من المتوقع،وبنا ًء على ذلك
 أن يتم دفع توزيعات األرباح على أساس نصف سنوي،وخاللها
 على أن يتم توزيع الدفعة األولى في شهر أبريل (بما،على األقل
يمثل توزيعات األرباح النهائية فيما يتعلق بالسنة المالية
السابقة) وتوزيعات أرباح مؤقتة في أو بحوالي شهر أكتوبر
(بما يمثل أرباحا ً مؤقتة فيما يتعلق بالسنة المالية الحالية في
.)ذلك الوقت

Any level or payment of dividends depends on future
profits and the business plan of the Company,
amongst other factors, at the discretion of the Board.

ويعتمد مستوى ودفع أي توزيعات أرباح على األرباح المستقبلية
 وفقا ً لتقدير مجلس، من بين عوامل أخرى،وخطة عمل الشركة
.اإلدارة
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