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 بعد االطالع على: 

في شأن هيئة وسوق االمارات لألوراق املالية والسلع. 2000( لسنة 4القانون االتحادي رقم )

في شأن سوق ابوظبي لألوراق املالية. 2000( لسنة 3القانون االتحادي رقم ) -

ق املالية والسلع.ااألور بادراج في شأن النظام الخاص  2004( لسنة 16قرار مجلس الوزراء رقم ) -

 ( من تعليمات إدراج األوراق املالية في سوق أبو ظبي لألوراق املالية.15وألحكام املادة رقم ) -

 وعلى االنظمة الخاصة بسوق ابوظبي لألوراق املالية. -

 تقرر اآلتي:

 (1املادة )

للتداول في  الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.عتدرج أسهم شركة 

 :ISINرقم التعريف الدولي هو  (YAHSATالسوق تحت رمز)

AEA007501017  ضمن  14/07/2021بتاريخ  األربعاءاعتبارا من يوم

 .الرئيس يالسوق 

The following has been decided: 

Article (1) 
The shares of Al Yah Satellite Communications 

Company PJSC will list on ADX under the trading 

symbol (YAHSAT) and the ISIN: AEA007501017 with 

effect from Wednesday 14th of July 2021 on the main 

market.   

 (2مادة )

 الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.عشركة شركة  بأسهميوقف التداول 

قاعات التداول اعتبارا من تاريخ ادراجها في السوق وأية عملية  خارج

ذلك  تداول تتم على أسهم هذه الشركة خارج السوق اعتبارا من

التاريخ تعتبر باطلة ولن يتم اجراء ونقل وتحويل ملكية األسهم الناتجة 

 .عن هذه العمليات

Article (2) 
Suspension of trading on the shares of Al Yah Satellite 

Communications Company PJSC outside ADX trading 

hall will effectively take place from the date of listing. In 

addition, any transactions on these shares outside ADX 

after the respective date will be considered as void and 

will not entail any such transaction. 

 (3مادة )

ت سوق أبو ظبي لألوراق املالية تنفيذ هذا القرار كل اعلى جميع ادار 

  ضمن مجال اختصاصه.

Article (3) 
All ADX departments are required to implement this 

resolution in accordance with their functions.

 (4مادة )

املعنية والوسطاء ويعمل به من تاريخ يعمم هذا القرار على الشركة 

.صدوره  

Article (4) 

Circulate this resolution to the respective company, 

brokers and shall be effective from issuance date. 

11\07\2021 

ــــــد حــــــــــــعيـــــــــس  ـــــــمــ ري ـــــــــظاهـــــــد الـــ

  ذيـــــــــــفيـــــنـــــــتـــــس الـــــــــرئيـــــــال 

Saeed Hamad ALDhaheri

        Chief Executive Officer  

11/07/2021: التاريخ

 سوق أبو ظبي لألوراق املالية

 م 2021( لسنة 16قرار رقم )

الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.عإدراج شركة  بشأن 

Date: 11/07/2021

Abu Dhabi Securities Exchange 

Resolution No. (16 ) of 2021 

Concerning Listing of Al Yah Satellite Communications Company JSC
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