الياه سات تسجل نم ً
وا بنسبة  %9.4في ايرادات الربع األول
وزيادة صافي األرباح بنسبة %26.4









زيادة إيرادات شركة الياه سات في الربع األول من العام  2022بنسبة  %9.4على أساس سنوي لتصل إلى 362.5
مليون درهم [ 98.7مليون دوالر]
زيادة األرباح المع ّدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك للربع األول من العام  2022بنسبة  %6.8على
أساس سنوي لتصل إلى  213.4مليون درهم [ 58.1مليون دوالر] ،وتحقيق هامش ربح بنسبة %58.9
نمو صافي األرباح (األرباح المنسوبة إلى المساهمين) إلى  73.8مليون درهم [ 20.1مليون دوالر] بزيادة %26.4
على أساس سنوي
اإليرادات المستقبلية المتعاقد عليها بقيمة  8.1مليار درهم [ 2.2مليار دوالر] بزيادة  642.1مليون درهم [174.9
مليون دوالر] أو  %8.6منذ بداية العام
حكومة دولة اإلمارات تمنح الياه سات أمر تكليف بقيمة  908.9مليون درهم [ 247.5مليون دوالر] لتوفير خدمات ُمدارة
لحلول االتصاالت الفضائية عبر األقمار الصناعية
تدفقات نقدية حرة قوية بقيمة  333.1مليون درهم ( 90.7مليون دوالر) تدعم سياسة توزيع أرباح تنافسية ،مع توقع
أن يصل إجمالي األرباح الموزعة للسنة المالية  2022إلى  16.12فلس إماراتي [ 4.39سنت أمريكي] على األقل
لكل سهم ،مع زيادة توزيعات األرباح بنسبة  %2يتم دفعها على دفعتين متساويتين ومن المتوقع ان تدفع في أكتوبر
 2022وأبريل 2023
اإللتزام بالنطاق اإلرشادي لإليرادات للعام 2022

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 11 ،مايو : 2022أعلنت اليوم شركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.ع ("الياه سات" أو
"المجموعة") المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز ( YAHSATرمز التعريف الدولي ،)AEA007501017 :إحدى
أكبر مزودي حلول االتصاالت الفضائية عبر األقمار الصناعية في العالم ،نتائجها المالية لفترة األشهر الثالثة المنتهية في  31مارس
"( 2021الربع األول .)"2022
وتعليقاً على النتائج المالية ،قال علي الهاشمي ،الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات:
"بدأت الياه سات سنة مالية متميزة هذا العام ،مع نمو قوي في اإليرادات ،واألرباح المع ّ
دلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
وصافي األرباح على أساس سنوي .ومع حصول المجموعة على أمر تكليف لخمس سنوات لتقديم خدمات ُمدارة لحكومة دولة
اإلمارات ،رسخنا مكانتنا كشريك مفضل لحلول االتصاالت الفضائية عبر األقمار الصناعية وعززنا أسس النمو التي تتمتع بها المجموعة،
ال سيما مع وصول اإليرادات المستقبلية المتعاقد عليها إلى  8.1مليار درهم [ 2.2مليار دوالر] بما يعادل  5.4ضعف إيراداتنا السنوية.
وأضاف الهاشمي" :ومع تأمين ما يقارب  %90من اإليرادات المتوقعة للعام الحالي ،تستمر ثقتنا بالوضع المالي القوي للياه سات
وقدرة الشركة على اإللتزام بالنطاق اإلرشادي للسنة المالية ".2022
أبرز النتائج المالية
مليون درهم إماراتي

الربع األول 2022

الربع األول 2021

نسبة التغيير

اإليرادات

362.5

331.3

%9.4

الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

213.4

199.8

%6.8

صافي األرباح (األرباح المنسوبة إلى المساهمين)

73.8

58.4

%26.4

التدفقات النقدية الحرة التقديرية

333.1

315.8

%5.5

 %هامش الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

%58.9

%60.3

%هامش صافي األرباح

%20.4

%17.6

التدفقات النقدية والودائع قصيرة األجل

1,756.2

*1,470.0

* (حتى  31ديسمبر )2021
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%19.5

وبعد األداء اإلستثنائي الذي حققته الياه سات في الربع األخير من العام الماضي ،واصلت المجموعة تنمية أعمالها في العام 2022
حيث بلغت إيرادات الربع األول  362.5مليون درهم [ 98.7مليون دوالر] بنسبة زيادة  %9.4على أساس سنوي .وحققت جميع قطاعات
األعمال أدا ًء قوياً السيما في الحلول المدارة وحلول االتصاالت المتنقلة والتي ارتفعت بنسبة  %26.0و  %45.4على التوالي.
وبتاريخ  31مارس  ،2022وصلت قيمة اإليرادات المستقبلية المتعاقد عليها لشركة الياه سات إلى  8.1مليار درهم [ 2.2مليار دوالر]
بما يقارب  5.4ضعف اإليرادات السنوية .ونمت اإليرادات المستقبلية بنسبة  %8.6منذ بداية السنة المالية الحالية وبنسبة %47.3
منذ بداية العام  ،2021مدعوم ًة بأمر التكليف لتقديم خدمات ُمدارة لحكومة دولة اإلمارات بقيمة  908.9مليون درهم [ 247.5مليون
دوالر] لمدة خمس سنوات.
وبلغت األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  213.4مليون درهم [ 58.1مليون دوالر] بزيادة  %6.8على أساس
سنوي مع هامش ربح قوي  .%58.9وبلغ صافي األرباح (األرباح المنسوبة إلى المساهمين)  73.8مليون درهم [ 20.1مليون دوالر]
بزيادة  %26.4على أساس سنوي ،مما ساهم في ارتفاع هامش صافي األرباح إلى  %20.4مقارنة بنسبة  %17.6في الفترة
السابقة.
وحافظت الياه سات على ميزانية عمومية قوية .حيث بلغ صافي دين المجموعة  382.1مليون درهم [ 104.0مليون دوالر] في 31
مارس  ،2022مع تحقيق معدل رافعة مالية عند  0.4ضعف (صافي الدين من األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك
واالستهالك).
ومع تسجيلها تدفقات نقدية حرة تقديرية تبلغ  333.1مليون درهم [ 90.7مليون دوالر] ومعدل تحويالت نقدية بنسبة  ،%97.6تتمتع
المجموعة بوضع جيد يؤهلها للوفاء بالتزاماتها المستقبلية فيما يخص توزيعات األرباح و النمو و النفقات الرأسمالية.
القطاعات التشغيلية
مليون درهم إماراتي

الربع األول 2022

الربع األول 2021

نسبة التغيير

البنية التحتية

217.7

220.2

%1.1-

الحلول المدارة

55.8

44.3

%26.0

حلول االتصاالت المتنقلة

67.8

46.6

%45.4

حلول البيانات

21.1

20.2

%4.4

إجمالي اإليرادات

362.5

331.3

%9.4

البنية التحتية
تشكل إيرادات قطاع البنية التحتية ما يقارب  %60من إجمالي إيرادات المجموعة ،وتتضمن إيرادات هذا القطاع اإليرادات المحققة من
اإلتفاقية طويلة األجل مع حكومة دولة اإلمارات إلضافة سعات فضائية جديدة على مدى  15عاماً .وحافظت اإليرادات اإلجمالية على
ثباتها عند  217.7مليون درهم [ 59.3مليون دوالر].
الحلول المدارة
حافظ قطاع الحلول المدارة ،الذي يشكل ما يقارب  %15من إجمالي إيرادات المجموعة ،على زخم النمو القوي المسجل في الربع
األخير من العام الماضي ،حيث سجل زيادة في إيرادات الربع األول من عام  2022بنسبة  %26على أساس سنوي ،مما يؤكد عودة
نشاط المشاريع التي تم تأجيلها في العام  ،2021إضافة إلى زيادة الطلب على خدمات قطاعي النفط والغاز.
وفي  3فبراير  ،2022حصلت "الياه سات للخدمات الحكومية" على عقد بقيمة  24مليون درهم [ 7ماليين دوالر] من شركة أبوظبي
لبناء السفن لتوفير خدمات اتصاالت متطورة وآمنة عبر األقمار الصناعية ،بحيث تعمل المجموعة على تصميم وتقديم ودمج أنظمة
االتصال عبر األقمار الصناعية في السفن التي تنتجها شركة أبوظبي لبناء السفن.
وفي  8فبراير  ،2022حصلت "الياه سات للخدمات الحكومية" على أمر تكليف بقيمة  908.9مليون درهم [ 247.5مليون دوالر] لتقديم
خدمات مدارة محسنة لالتصاالت الفضائية عبر األقمار الصناعية لحكومة دولة اإلمارات .وتمثل هذه االتفاقية امتداداً لعمليات سابقة
وخدمات صيانة قدمتها الشركة لتشمل دعم إدارة التكنولوجيا ،وذلك اعتباراً من يناير  2022حتى نهاية  .2026ويساهم هذا التكليف
في تعزيز العالقة الوطيدة التي تربط شركة الياه سات بحكومة دولة اإلمارات والممتدة ألكثر من عقد من الزمان ،مما يبرز مكانة
المجموعة كشريك مفضل لتقديم خدمات االتصاالت الفضائية وتوسيع القدرات التقنية منذ عام .2011
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حلول االتصاالت المتنقلة
ً
سجل قطاع حلول االتصاالت المتنقلة ،الذي يشكل ما يقارب  %19من إجمالي إيرادات المجموعة نمواً
سنويا قوياً بنسبة %45.4
مدعوماً بأدائه االستثنائي في الربع األخير من العام الماضي .كما شهد نمواً في إيرادات كل من المعدات والخدمات ،حيث ارتفعت
إيرادات الخدمات بنسبة  %4تقريباً مع تحقيق نمو ُعشري في كل من االتصاالت الصوتية والبيانات ،بينما ارتفعت إيرادات المعدات
بمعدل خمسة أضعاف ،ويعود ذلك إلى اتفاقية التوزيع التي أبرمتها الشركة في الربع األخير من العام  2021بقيمة  316مليون درهم
[ 86مليون دوالر] ومدتها ثالث سنوات.
قطاع حلول البيانات
سجلت "ياه كليك" ،التي تشكل ما يقارب  %6من إجمالي إيرادات المجموعة نمواً في اإليرادات على أساس سنوي بنسبة ،%4.4
مدعومة بزيادة عدد مشتركي خدمات اإلنترنت الفضائي لألفراد والمؤسسات .كما واصل نمو عدد مشتركي خدمات اإلنترنت الفضائي
لألفراد بزيادة بنسبة  %25خالل األشهر الـ  12الماضية .وتجاوز نمو اإليرادات من قطاع الخدمات المؤسسية  %15مع بدء تنفيذ
الفرص التجارية التي حصلت عليها المجموعة في العام  2021في مجال حلول االتصال باإلنترنت عبر شبكات الهواتف المحمولة.
توزيع األرباح
وافق المساهمون على تعديل سياسة توزيع األرباح في اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد في  11أبريل  ،2022للسماح
بدفع األرباح للمساهمين على أساس نصف سنوي ،كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نهائية للسنة المالية  .2021تقترح الياه
سات توزيع أرباح مؤقتة للمساهمين في أكتوبر  2022مع الحفاظ على استمرار دفع توزيعات األرباح على أساس نصف سنوي لألعوام
المقبلة.
وتم توزيع أرباح نهائية عن السنة المالية  2021بقيمة  192.7مليون درهم [ 52.5مليون دوالر] أي بما يعادل  7.90فلس إماراتي [2.15
سنت أمريكي] لكل سهم ،و ُدفعت بتاريخ  9مايو  2022إلى جميع المساهمين المسجلين بتاريخ  21أبريل .2022
أما عن السنة المالية  ،2022فمن المتوقع أن تبلغ توزيعات األرباح اإلجمالية  16.12فلس إماراتي لكل سهم [ 4.39سنت أمريكي]
يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر  2022وأبريل  2023على التوالي ،ليصل إجمالي توزيعات األرباح إلى  393.3مليون
درهم [ 107.1مليون دوالر] .وتلتزم شركة الياه سات بزيادة توزيعات األرباح بنسبة ال تقل عن  %2سنوياً ،مما يعكس ثقة مجلس
اإلدارة بالوضع المالي القوي للشركة.
النطاق اإلرشادي
ومع ضمان  %90تقريباً من اإليرادات المتوقعة للسنة المالية  ،2022تلتزم شركة الياه سات بنطاقها اإلرشادي للسنة المالية 2022
الصادر بتاريخ  1مارس  ،2022وتتوقع الشركة استمرار النمو والمحافظة على ميزانية عمومية راسخة وتدفق نقدي قوي ،مما يدعم
توزيعات األرباح واإلستثمارات المستقبلية .وبنا ًء عليه ،تعلن اإلدارة عن نطاقها اإلرشادي لمجمل العام  ،2022كما هو موضح في
الجدول التالي :
مؤشرات األداء المالي الرئيسية

النطاق االرشادي لعام  2022بالدرهم اإلماراتي

إجمالي اإليرادات

 1.616 – 1.524مليار [ 440 – 415مليون دوالر]

الربح المع ّ
دل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

مستقر

التدفقات النقدية الحرة التقديرية
النفقات الرأسمالية واالستثمارات

 881 – 771مليون [ 240 -210مليون دوالر]
1

 845 – 771مليون [ 230 -210مليون دوالر]

ومن المتوقع أن يستحوذ برنامج القمر الصناعي من الجيل القادم "الثريا "4على نحو  %85من النفقات الرأسمالية واالستثمارات
المتوقعة للعام  ،2022والتي تق ّ
در بنحو  698مليون درهم [ 190مليون دوالر] .وسيتم تمويل هذه االستثمارات بالكامل من خالل
تسهيالت التمويل والدفعة المقدمة من اتفاقية خدمات السعة المدارة للقمر الصناعي من الجيل الرابع لمدة  15عا ًما.

 1تشير "االستثمارات" إلى االستثمارات في مجموعة من الشركات الشريكة ،وصافي توزيع األرباح ،ورأس المال ال ُمعاد.
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مقاييس األداء البديلة
تستخدم الياه سات بانتظام مقاييس األداء البديلة ذات الصلة لتحسين فهم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة .وقد ال تكون
هذه المقاييس قابلة للمقارنة مع مقاييس مماثلة تستخدمها شركات أخرى ،فهي ليست مقاييس تندرج تحت المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية وال تستخدمها أية هيئة أخرى للمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام ،وبالتالي ال يجوز اعتبارها بديالً عن المعلومات
الواردة في البيانات المالية للشركة.
مقاييس األداء البديلة

التعريف

الربح المع ّ
دل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك
واالستهالك

األرباح من العمليات المستمرة قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء واالنخفاض في
القيمة وتعديالت القيمة العادلة على األصول االستثمارية والحصة في نتائج االستثمارات
المحتسبة كحقوق الملكية.

هامش الربح المع ّ
دل قبل الفائدة والضريبة
واإلهالك واالستهالك

الربح المع ّ
دل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك مقسوماً على اإليرادات.

التدفّقات النقدية الحرة التشغيلية

الربح المع ّ
دل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك مخصوماً منه اإلضافات إلى الموجودات
غير الملموسة والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتطوير والصيانة ،باستثناء األعمال الرأسمالية
قيد التنفيذ.

معدل التحويالت النقدية

التدفقات النقدية الحرة التشغيلية مقسومة على الربح ال ُ
مطبَّع المع ّ
دل قبل الفوائد والضرائب
واإلهالك واالستهالك.

التدفقات النقدية الحرة التقديرية

صافي التدفقات النقدية المتأتية من العمليات مخصوماً منها نفقات الصيانة والتطوير،
واالستثمارات ،وصافي تكاليف التمويل .وتستثني منها الدفعات المقدمة لعقود السعة طويلة
األجل للقمر الصناعي من الجيل القادم "الثريا ".4

صافي األرباح
هامش صافي األرباح

األرباح المنسوبة إلى المساهمين.
صافي األرباح (األرباح المنسوبة إلى المساهمين) مقسوماً على اإليرادات.

اش ُتقت األرقام بالدرهم اإلماراتي بتحويل الدوالر األمريكي باستخدام سعر الصرف القياسي  1دوالر أمريكي =  3.6725درهم إماراتي.
قد ال تتوافق األرقام المعروضة مع المجموع المعروض بسبب التقريب ،كما أن النسب المئوية ال تعكس األرقام المطلقة بدقة.
دعوة لحضور اجتماع عبر الهاتف:
يمكن االطالع على إعالن أرباح الربع األول من العام  2022عن األشهر الثالثة المنتهية  31مارس  2022على الموقع اإللكتروني
للشركة على الرابط .https://www.yahsat.com/
وتم التحضير الجتماع عبر الهاتف ستتبعه جلسة أسئلة وأجوبة لمناقشة إصدار أرباح الربع األول من عام  ،2022ومن المقرر عقده
يوم األربعاء  11مايو  ،2022وذلك في تمام الساعة  4:00مساء بتوقيت أبوظبي (الساعة  1:00ظهراً بالتوقيت البريطاني الصيفي و
الساعة  8:00صباحاً بالتوقيت الصيفي الشرقي) وسيستضيفه كل من علي الهاشمي (الرئيس التنفيذي) ،وأندرو كول (المدير
المالي) ،وأميت سوماني (الرئيس التنفيذي للشؤون االستراتيجية) ،وليلى الهياس (رئيس قسم عالقات المستثمرين) .وتدعو الياه
سات جميع األطراف المهتمة للمشاركة عبر الرابط التالي.
-انتهى-
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ملحق
أبرز النتائج المالية بالدوالر األمريكي
توضح الجداول أدناه اإليرادات حسب القطاعات التشغيلية إلى جانب المقارنة ونسبة التغييرات على أساس سنوي:
مليون دوالر

الربع األول 2022

الربع األول 2021

نسبة التغيير

البنية التحتية

59.3

60.0

%1.1-

الحلول المدارة

15.2

12.1

%26.0

حلول االتصاالت المتنقلة

18.5

12.7

%45.4

حلول البيانات

5.7

5.5

%4.4

إجمالي اإليرادات

98.7

90.2

%9.4

مليون دوالر

الربع األول 2022

الربع األول 2021

نسبة التغيير

اإليرادات

98.7

90.2

%9.4

تكاليف اإليرادات

()10.1

()4.9

%104.8-

تكاليف الموظفين

()21.1

()20.0

%5.3-

النفقات التشغيلية األخرى

()10.0

()11.3

%11.7

مصادر دخل أخرى

0.5

0.4

%25.0

الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك
واالستهالك

58.1

54.4

%6.8

صافي األرباح (األرباح المنسوبة إلى المساهمين)

20.1

15.9

%26.4

التدفقات النقدية الحرة التقديرية
هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك
واالستهالك %

90.7

86.0

%5.5

%58.9

%60.3

478.2

*400.3

التدفقات النقدية والودائع قصيرة األجل
*(حتى  31ديسمبر )2021
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%19.5

نبذة عن الياه سات
شركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.ع( .الياه سات)  -هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية ) (ADXوإحدى
الشركات التابعة لشركة مبادلة لالستثمار ،توفر خدمات االتصاالت الفضائية متعددة المهام في أكثر من  150دولة في جميع أنحاء
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراالسيا.
ويغطي أسطول الياه سات المكون من  5أقمار صناعية أكثر من  % 80من سكان العالم ،ليوفر اتصاالت أساسية تشمل اإلنترنت،
والبث الفضائي ،وربط الشبكات ،وحلول االتصاالت المتنقلة .كما توفر الياه سات مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية
Cو Kuو Kaللمنصات األرضية والبحرية والجوية لعمالئها من األفراد والحكومات والشركات .وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات
الحكومية" ،و"الثريا" ،و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز") ،و"ياه لينك" .كما إن شركة الياه سات شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"،
المشترك مع شركة "هيوز" ،و"ياه اليف" ،المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس".
في عام  ،2020بدأت الياه سات في إنشاء قمر الثريا  ،NGS -4وهو الجيل القادم من حلول االتصاالت الفضائية التي ستوفرها "الثريا"،
والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول عام .2024
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.yahsat.com :أو تابعونا على تويتر@YahsatOfficial :

لالستفسارات:
االتصال اإلعالمي:
أحمد الشامسي
نائب رئيس تنفيذي باإلنابة لالتصاالت المؤسسية
والتسويق– الياه سات
Aomran@yahsat.ae
الهاتف+971 55 9001954 :

عالقات المستثمرين:
ليلى الهياس
رئيس قسم عالقات المستثمرين – الياه سات
الهاتف+971 55 9001950 :
يوجيش سونيجا
مساعد نائب الرئيس قسم عالقات المستثمرين – الياه سات
الهاتف+971 55 8897521 :
أدهم كامل
محلل قسم عالقات المستثمرين – الياه سات
الهاتف+971 50 9400519 :
InvestorRelations@yahsat.ae

تينيو:
Yahsat@teneo.com
الهاتف+971 58 5814954 :
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إشعار قانوني وبيان تحذيري مرتبط بالمعلومات االستشرفية
يتضمن هذا اإلعالن بيانات استشرافية مرتبطة بعمليات "شركة الياه لالتصاالت الفضائية"ش.م.ع ("الياه سات" ويشار إليها مع
الشركات التابعة لها باسم "المجموعة)  ،وهي ترتكز على التوقعات والتقديرات الحالية إلدارة الشركة فيما يخص حلول االتصاالت
المتكاملة عبر األقمار الصناعية وغيرها من القطاعات ذات الصلة .وإن كلمات أو عبارات مثل "يحتمل" "يتوقع" ،و"يقترح" غيرها من
التعابير المشابهة تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات االستشرافية .وال تشكل هذه البيانات أي ضمانات بخصوص األداء المستقبلي
للشركة ،وهي خاضعة لمخاطر وشكوك وغيرها من العوامل التي يعتبر العديد منها خارج نطاق سيطرة الشركة ومن الصعب التنبؤ
بها مثل نمو القطاع بمعدالت أقل من المتوقع ،وزيادة المنافسة ،وقدرة المجموعة على نشر تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة ،أو
تحقيق المنتجات أو الخدمات أو التقنيات الجديدة أو الحالية تأثيراً أقل من المتوقع على القطاع ككل وعلى القدرة التنافسية للمجموعة،
وإيراداتها المستقبلية ،وهيكل التكلفة ،والنفقات الرأسمالية ،وتسجيل وتيرة أبطأ من المتوقع لنمو العمالء ،والتنفيذ الناجح للصفقات
المرتقبة عبر األعمال ،والتسليم الناجح للمشاريع الرأسمالية ،وتسليم مشاريع مقدمي الخدمات من األطراف الثالثة وفقاً لشروط
عقودهم ،وتحقيق اإليرادات المستقبلية المتعاقد عليها ،وتأخر أو عجز األطراف األخرى في العقود عن سداد المستحقات المترتبة
عليهم ،وقدرة الشركة على ضمان األداء أو التسليم من جانب الموردين في الوقت المناسب ،وفقدان الموردين واضطراب سالسل
التوريد وتغير أسعار مكونات األجهزة ،وأجهزة الشبكات ،ومعدات االتصال عبر األقمار الصناعية ،واإلخفاق في تلبية مستويات الخدمة
المتفق عليها أو مواعيد التسليم أو النشر المستهدفة ب سبب حدوث ظروف غير متوقعة وغير مبررة ،وأي تأخير ناجم عن عطل كبير
في األقمار الصناعية ،أو الشبكات األرضية ،أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمجموعة ،وقدرة المجموعة على تأمين أو تحقيق
الفوائد المتوقعة من العمليات أو الشراكات أو المشاريع المشتركة الجديدة أو أي ترتيبات أخرى مع أطراف ثالثة ،ومدي أي انخفاض
مستقبلي في قيمة األصول أو خسائر انخفاض القيمة ،واستمرار القوة المالية لألعمال ،وتحقيق الربحية والتدفقات النقدية بما
يتماشى مع التوقعات ودعم القدرة على تمويل االستثمارات المستقبلية وسياسة توزيع األرباح وموافقة المساهمين على سياسة
توزيع األرباح المقترحة .ولذلك قد تختلف المخرجات والنتائج الفعلية بشكل ملموس عما هو وارد أو متوقع في مثل هذه البيانات
االستشرافية .وال ينبغي على القارئ أن يعتمد بشكل قاطع على هذه البيانات التي تعد صحيحة فقط حتى تاريخ نشر هذا اإلعالن.
ما لم يكن هناك داعٍ قانوني ،ال تعد شركة "الياه لالتصاالت الفضائية" ملزمة بتحديث أي بيانات استشرافية عالنية سواء نتيجة
معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية ،أو غير ذلك .لمزيد من المعلومات حول البيانات اإلستشرافية يرجى الرجوع الى التقرير السنوي
للعام المالي  2021على موقع الشركة https://www.yahsat.com/Reports/2021/index.html
تخضع توزيعات ارباح المجموعة لتقييم مجلس اإلدارة لتطلبات إدارة النقد للمجموعة بما يشمل مصروفات التشغيل ،ومصروفات الفوائد،
والنفقات الرأسمالية المتوقعة ،وظروف السوق ،وبيئة التشغيل الحالية في أسواقها ،ونظرة مجلس اإلدارة ألعمال الشركة ،باإلضافة
إلى ذلك ،ستعتمد قيمة وسداد أية توزيعات أرباح ،من بين أمور أخرى ،على األرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة ،وفقاً لتقدير
مجلس اإلدارة.
ال يشكل هذا اإلعالن وال أي معلومات واردة فيه عرضاً مالياً أو دعوة أو تحفيزاً للحصول على أو بيع األوراق المالية في أي والية قضائية.
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