النتائج المالية لشركة "الياه سات" للنصف األول من عام 2021
طبعة بنسبة  %28ووصول قيمة التزامات العقود التي
"الياه سات" تعلن عن ارتفاع صافي األرباح ال ُم َّ
ربحتها الشركة إلى أكثر من  7.7مليار درهم إماراتي ( 2.1مليار دوالر أمريكي) بنهاية النصف األول من
2021
•

"الياه سات" تعزز أداءها المالي بإيرادات نصف سنوية بلغت  698مليون درهم ( 190مليون دوالر) ونمو ربع سنوي بنسبة
 %10.9لعام 2021

•

تحقيق زيادة في صافي األرباح المُطبّعة 1بنسبة  %28من  106.6مليون درهم ( 29مليون دوالر) في النصف األول من عام
2
 2020إلى  136.3مليون درهم ( 37.1مليون دوالر) في نفس الفترة من هذا العام

•

المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 3من  %60.4في النصف األول من عام 2020
ارتفاع نسبة هامش الربح
ّ
إلى  %60.9في نفس الفترة من هذا العام

•

توقيع اتفاقية لمدة  15عامًا لتوفير خدمات القمر الصناعي من الجيل القادم "الثريا  ،"4مما يضيف أكثر من  2.5مليار درهم
( 700مليون دوالر) إلى التزامات العقود التي ربحتها الشركة ليصل مجموعها إلى أكثر من  7.7مليار درهم ( 2.1مليار دوالر)
في  30يونيو  ،2021بما يقارب  5أضعاف إيرادات السنة المالية 2020

•

الحصول على تمويل بقيمة  2.5مليار درهم ( 700.5مليون دوالر) بمعدالت فائدة تنافسية لتعزيز رأس مال الشركة وتحسين

معدل الرافعة المالية ،والذي يبلغ  0.4ضعف صافي الدين من هامش الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك في 30
يونيو 2021
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 11 ،أغسطس  :2021أعلنت اليوم شركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.ع ("الياه سات" أو "المجموعة") المدرجة
عالميا في تشغيل
في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز( YAHSAT :رمز التعريف الدولي ،)AEA007501017 :إحدى الشركات الرائدة
ً
األقمار الصناعية ومقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،عن نتائجها المالية لفترة األشهر الستة المنتهية في  30يونيو .2021
وفي أول إعالن لها بعد استكمال اكتتابها العام الناجح في  14يوليو ،2021كشفت شركة الياه سات عن تسجيل أداء مالي قوي في النصف األول من
عام  ،2021وعن أدائها المميز في جميع قطاعاتها التشغيلية.
عاما مع جهة حكومية في اإلمارات العربية المتحدة لتوفير خدمات القمر الصناعي من الجيل
وأبرمت شركة الياه سات في يونيو  2021اتفاقية لمدة ً 15
القادم "الثريا  ،"4مما يضيف أكثر من  2.5مليار درهم ( 700مليون دوالر) إلى التزامات العقود التي ربحتها الشركة ليصل مجموعها إلى أكثر من 7.7
مليار درهم ( 2.1مليار دوالر) حالياً .وتعزز االتفاقية الجديدة الوضع المالي للشركة ،وتضمن تحقيق تدفقات نقدية مستقبلية والتي تؤكد سياستها المعتمدة

 1صافي األرباح المطبّعة هو الربح المنسوب إلى المساهمين ،والمعدّل بعد البنود غير المتكررة لمرة واحدة
المطبعة للسنة السابقة ( 106.6مليون درهم [ 29مليون د والر]) هي األرباح بعد تعديل المكاسب المتحققة لمرة واحدة من تحويل الحقوق المدارية ( 5.5-مليون درهم [ 1.5-مليون دوالر]) .وصافي
 2صافي األرباح
ّ
األرباح المطبّعة منذ بداية العام حتى نهاية شهر يونيو  136.3( 2021مليون درهم [ 37.1مليون دوالر]) هي األرباح بعد تعديل التكاليف غير المتكررة المتعلقة بعملية إعادة التمويل التي اكتملت في يونيو ،2021
وأهمها إنهاء تحوطات أسعار الفائدة ( 19.1+مليون درهم [ 5.2+مليون دوالر]) واالعتراف المب ّكر بتكاليف التمويل غير المطفأة ( 6.6+مليون درهم [ 1.8+مليون دوالر])

المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك مقسوماً على اإليرادات
 3مقياس مالي غير متوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة المتعارف عليها بشكل عام ،وهو يمثل الربح العادي
ّ
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لتوزيع األرباح .كما حافظت الشركة على معدل مرتفع للتحويالت النقدية بأكثر من  %95للفترة المنتهية في  30يونيو  2021من خالل فعالية النفقات
وقوة قاعدتها الرأسمالية.
اء في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو على الصعيد العالمي ،مما أدى إلى تحقيق نمو ربع
كما عززت الشركة أداءها في جميع مجاالت أعمالها ،سو ً
سنوي لإليرادات بنسبة  %10.9لتصل إلى  367.1مليون درهم ( 100مليون دوالر) في الربع الثاني من هذا العام ،وتحقيق إيرادات بلغت  698.4مليون
طا قدره  %3.9مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،وذلك بسبب التحديات في
درهم ( 190.2مليون دوالر) في النصف األول ،بما يشكل
انخفاضا بسي ً
ً
األسواق المالية والمرتبطة بجائحة كوفيد 19-خالل الربع األول من هذا العام.
ومع أن صافي الدخل (حصة المساهمين من األرباح) في النصف األول من عام  2021تماشى مع نفس الفترة من العام الماضي ،إال أن الشركة قد
طبعة (بعد تعديل البنود غير المتكررة) 4قدرها  136.3مليون درهم ( 37.1مليون دوالر) مقارنة مع  106.6مليون درهم (29
حققت صافي أرباح ُم ّ
مليون دوالر) خالل نفس الفترة من العام الماضي ،أي بزيادة قدرها  29.7مليون درهم ( 8.1مليون دوالر) أو بنسبة نمو بلغت  .%28وبالمقارنة مع الربع
طبعة للربع الثاني بما قدره  19.5مليون درهم ( 5.3مليون دوالر) أو بنسبة نمو بلغت .%33
الم ّ
األول من هذا العام ،ارتفع صافي األرباح ُ
المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك الذي بلغ  425.6مليون درهم ( 115.9مليون دوالر) كان أقل بمقدار 18.9
وعلى الرغم من أن الربح
ّ

المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
المطبعة
مليون درهم ( 5.1مليون دوالر) أو بنسبة  %4.2من العام الماضي ،فقد ارتفع هامش األرباح
ّ
ّ

من  %60.4في النصف األول من عام  2020إلى  %60.9في النصف األول من عام  .2021كما وصلت التدفقات النقدية التشغيلية المتاحة في
النصف األول من العام  2021إلى  408مليون درهم ( 111مليون دوالر).

وتعليق ًا على النتائج المالية ،قال علي الهاشمي ،الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات" :ساهم األداء المتميز لفريق الياه سات منذ بداية هذا العام في دفع

عجلة النمو وتمكيننا من تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الثاني .ويؤكد هذا األداء على مرونة الشركة في التعامل مع التحديات ومواصلة توفير خدمات

حلول االتصاالت األساسية لما يصل إلى  %80من سكان العالم في خمس قارات .وكذلك حافظت الشركة على توازن دقيق بين جودة وكفاءة الخدمات
وتميز العمليات التشغيلية وإدارة مالية صارمة".
وأضاف الهاشمي" :واستطاعت الياه سات ،القائمة في أبوظبي والرائدة في مجال تشغيل األقمار الصناعية ،تعزيز تنافسية حلولها لالتصاالت الثابتة
والمتنقلة عبر أقمارها الصناعية لتسريع خطط النمو ،وتوسيع نطاق الشراكات والعمليات داخل وخارج الدولة لتصل خدماتها إلى كافة أنحاء العالم .ونسعى
عبر هذه الخطط لالستفادة من الفرص الواعدة لتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا".

اإليرادات
طا قدره  %3.9مقارنة بنفس
بلغت اإليرادات في في النصف األول من هذا العام  698.4مليون درهم ( 190.2مليون دوالر) ،بما يشكل
انخفاضا بسي ً
ً
الفترة من العام الماضي .ونمت اإليرادات بقوة في القطاعات التشغيلية خالل الربع الثاني من عام  ،2021مما يدل على مرونة الشركة وقدرتها على
مواصلة النمو رغم التحديات التجارية المرتبطة بجائحة كوفيد 19-والتي واجهتها كافة الشركات حول العالم .وقد ارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام
 2021بمبلغ  35.8مليون درهم ( 9.8مليون دوالر) مقارنة بالربع األول رغم تأثر إيرادات الشركة في النصف األول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة
من العام الماضي.
وواصلت إيرادات قطاع البنية التحتية ،أكبر قطاعات الشركة ،أداءها القوي على أساس ربع سنوي ،وسجلت مجموع إيرادات قدره  440.4مليون درهم
( 119.9مليون دوالر) ،بزيادة قدرها  4.8مليون درهم ( 1.3مليون دوالر) بالمقارنة مع النصف األول من العام الماضي.

 4صافي األرباح المطبّعة للسنة السابقة ( 106.6مليون درهم [ 29مليون دوالر]) هي األرباح بعد تعديل المكاسب المتحققة لمرة واحدة من تحويل الحقوق المدارية ( 5.5-مليون درهم [ 1.5-مليون دوالر]) .وصافي
األرباح المطبّعة منذ بداية العام حتى نهاية شهر يونيو  136.3( 2021مليون درهم [ 37.1مليون دوالر]) هي األرباح بعد تعديل التكاليف غير المتكررة المتعلقة بع ملية إعادة التمويل التي اكتملت في يونيو ،2021
وأهمها إنهاء تحوطات أسعار الفائدة ( 19.1+مليون درهم [ 5.2+مليون دوالر]) واالعتراف المبكّر بتكاليف التمويل غير المطفأة ( 6.6+مليون درهم [ 1.8+مليون دوالر])
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وتعافى قطاع الحلول المدارة في الربع الثاني من عام  ،2021مسجالً زيادة في اإليرادات قدرها  18مليون درهم ( 4.9مليون دوالر) بالمقارنة مع الربع
األول .وكانت إيرادات هذا القطاع في النصف األول من عام  2021البالغة  106.9مليون درهم ( 29.1مليون دوالر) أقل بالمقارنة مع نفس الفترة من

العام الماضي بمقدار  12.5مليون درهم ( 3.4مليون دوالر) ،مما يعكس إلى حد كبير التأخير النسبي في إنجاز بعض المشاريع خالل فترة تفشي جائحة
كوفيد.19-
وعلى الرغم من التحديات التجارية التي تواجهها الشركة في أسواقها الرئيسية ،أكد قطاع حلول البيانات بأنه مبني على أسس قوية .وخالل النصف األول
من عام  ،2021ارتفعت أعداد مشتركي خدمة "ياه كليك" بنسبة  ،%8ومن المتوقع أن يستمر نمو أعداد المشتركين في المستقبل القريب بعد نجاحها في
استقطاب ثالثة عمالء كبار من شركات التقنية واالتصاالت في إفريقيا خالل النصف األول من العام مع التركيز على مواصلة األداء القوي وخطط التوسع
في إفريقيا خالل النصف الثاني من هذا العام.
وتميز قطاع حلول االتصاالت المتنقلة بأداء قوي في الربع الثاني من عام  ،2021محقق ًا نموًا في اإليرادات بلغ  14.7مليون درهم ( 4ماليين دوالر)،

بزيادة بنسبة  %31.5عن الربع األول من هذا العام ،وذلك نتيجة رفع القيود المرتبطة بالسفر والتنقل خالل جائحة كوفيد ،19-مما أدى إلى تحسن كبير
في القطاعات الرئيسية ،مثل القطاع "البحري" في األسواق الناشئة ،بما في ذلك األسواق اآلسيوية.

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 للمجموعة.
مقاييس األداء البديلة
المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
الربح
ّ
المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك
المطبَّع
ّ
الربح ُ
واالستهالك
المعدل قبل الفائدة والضريبة
هامش الربح ال ُمطبَّع
ّ

واإلهالك واالستهالك

التعريف
األرباح من العمليات المستمرة قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء واالنخفاض في القيمة وتعديالت القيمة العادلة
على االستثمار العقاري والحصة في نتائج االستثمارات المحتسبة كحقوق الملكية.
المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك باستبعاد البنود غير المتكررة.
الربح
ّ
المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك
في عام  ،2020جاء البند غير المتكرر لمرة واحدة الذي أثر على الربح
ّ

واالستهالك من نقل الحقوق المدارية ( 5.5-مليون درهم ] 1.5-مليون دوالر[).

المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك مقسوماً على اإليرادات
الربح ال ُمطبَّع
ّ

التدفّقات النقدية الحرة التشغيلية

المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك مطروحة منه النفقات الرأسمالية المتعلقة بالممتلكات
المطبَّع
ّ
الربح ُ

معدل التحويالت النقدية

المعدل قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
المطبَّع
ّ
التدفقات النقدية الحرة التشغيلية مقسومة على الربح ُ

واآلالت والمعدات ،باستبعاد األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

الربح المنسوب إلى المساهمين باستبعاد البنود غير المتكررة.

المعدل حسب الربح غير المتكرر لمرة واحدة
جاء صافي الدخل للعام السابق ( 112.1مليون درهم ] 30.5مليون دوالر[)
ّ

من نقل الحقوق المدارية ( 5.5-مليون درهم ] 1.5-مليون دوالر[).
المطبَّع
صافي الدخل ُ

المعدل حسب
وجاء صافي الدخل منذ بداية العام وحتى يونيو  110.5( 2021مليون درهم ] 30.1مليون دوالر[)
ّ
التكاليف غير المتكررة لمرة واحدة من عملية إعادة التمويل التي انتهت في يونيو  ، 2021وال سيما إنهاء تحوطات أسعار

المعجل بتكاليف التمويل غير المطفأة ( 6.6+مليون درهم ]+
الفائدة ( 19.1+مليون درهم ] 5.2+مليون دوالر[) واإلقرار
ّ
 1.8مليون دوالر[).

اشتُقت األرقام بالدرهم اإلماراتي ( ) AEDبتحويل الدوالر األمريكي ( ) USDباستخدام سعر الصرف القياسي  1دوالر أمريكي =  3.6725درهم إماراتي.

-انتهى-
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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 وأستراليا.
ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من  5أقمار صناعية أكثر من  % 80من سكان العالم ،ليوفر اتصاالت هامة 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  ، -NGS4وهو الجيل الجديد 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 تويترYahsatOfficial@ :
لالستفسارات اإلعالمية:
االتصال اإلعالمي:

عالقات المستثمرين:

أحمد الشامسي

ليلى الهياس

نائب الرئيس لالتصال – الياه سات

Corporatecomms@yahsat.ae

الهاتف+971 2 5076178 :
روان الصالح

رئيس قسم عالقات المستثمرين – الياه سات

InvestorRelations@yahsat.ae
الهاتف+971 2 5076178 :
أحمد جبر

مدير مساعد – فنزبري جلوفر هيرينج

مدير– فنزبري جلوفر هيرينج

الهاتف+971 50 7184018 :

الهاتف+971 50 7377507 :

Rawan.El-Saleh@fgh.com

Ahmed.jebur@fgh.com

بيانات تحذيرية مرتبطة بالمعلومات االستشرافية
يتضمن هذا اإلعالن بيانات استشرافية مرتبطة بعمليات "شركة الياه لالتصاالت الفضائية" ،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 "يتوقع" ،و"ينوي" ،و"يخطط" ،و"يستهدف" ،و"يقدّر"،
و"يؤمن" ،و"يدعم" ،و"مستقبل" ،و"مؤقت"و "مستمر" ،و"يخطط" ،و"خطط" ،و"فرص" وغيرها 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 العديد من العوامل التي يعتبر العديد منها خارج نطاق
سيطرة الشركة ومن الصعب التنبؤ بها .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 .وما لم يكن هناك داعٍ قانوني ،ال تعد شركة "الياه لالتصاالت
الفضائية" ملزمةً بتحديث أي بيانات استشرافية عالنية ًسواء نتيجة معلومات جديدة ،أو أحداث مستقبلية ،أو غير ذلك.
ال يشكل هذا اإلعالن أو أي من المعلومات الواردة فيه ترويجًا ماليًا لبيع أوراق مالية في أي والية قضائية.
يخضع دفع توزيعات األرباح من قبل المجموعة للنظر من قبل مجلس اإلدارة في متطلبات 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 ،سيعتمد أي مستوى أو دفع
ألرباح األسهم ،من بين أمور أخرى ،على األرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة ،وفقًا لتقدير مجلس اإلدارة.
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