شركة "الياه سات" التابعة لمبادلة تطرح أسهمها للتداول بنجاح في سوق أبوظبي
لألوراق المالية
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 14 ،يوليو  :2021أعلنت شركة الياه لالتصاالت الفضائية (الياه سات)،
المزود الرائد عالميا ً لخدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية ،اليوم عن إدراج أسهمها رسميا ً وبدء تداولها
ّ
في سوق أبوظبي لألوراق المالية ،وذلك بعد اكتمال عملية الطرح األولي العام لجزء من أسهمها بنجاح .ويجري
تداول أسهم الشركة حاليا ً تحت الرمز .YAHSAT
ويش ّكل طرح شركة "الياه سات" إنجازا ً كبيرا ً ذو أهمية استراتيجية لمبادلة ،إذ يعدّ هذا االكتتاب األول لشركة
تم إنشائها من قبل شركة مبادلة منذ البداية مما يخلق منصةً جديدة ً إلضافة القيمة.
والقى الطرح اهتماما ً كبيرا ً ومشاركة واسعة من قبل نخبة من المستثمرين من المؤسسات العالمية ،مما سمح
باستقطاب االستثمار األجنبي المباشر إلى دولة اإلمارات وتمهيد الطريق لمزيد من االهتمام واالستثمار في
اكتتابات مماثلة في المستقبل ،إضافة إلى الطلب واالهتمام الكبيرين الذين شهدهما الطرح من قبل المستثمرين
المحليين.
ومع اكتمال طرح شركة "الياه سات" بنجاح ،تم ّكنت مبادلة من جمع  2.68مليار درهم إماراتي من خالل بيع
 ٪40من أسهم "الياه سات" بسعر  2.75درهم إماراتي للسهم الواحد ،لتصل بذلك القيمة السوقية لمجموعة الياه
سات إلى  6.7مليار درهم إماراتي تقريبا ً .وت ّمت تغطية االكتتاب بعدة أضعاف ،مما يشير إلى االهتمام القوي
من قبل المستثمرين بالمشاركة في قصة نمو "الياه سات" وخططها المستقبلية.
كما يعكس هذا الطرح ثقة المستثمرين بسواق أبوظبي المالي ،ويسهم في تعزيز الدور الحيوي الذي تلعبه مبادلة
في تعافي االقتصاد العالمي بعد الجائحة ،وجذب المزيد من االستثمارات إلى أبوظبي ودولة اإلمارات عموماً.
وتحتفظ مبادلة بحصة تبلغ حوالي  ٪60من أسهم الشركة ،األمر الذي يتوافق تماما ً مع مساعي الشركة لتحقيق
مزيد من النمو.
وفيييي ر يييار تعلي يييو وليييا المو يييو  ،يييال معيييالي محميييد وليييي الشيييرفا الحميييادر ،ر يييي مجلييي ردارة
"سيييوق أبيييوظبي ليييألوراق الماليييية"" :يسللللد إدراج اليللللاه سلللات الضلللوء عللللى اللللدور المحلللوري الللللذي
تضلللطلع بللله سلللوق أبلللوظبي للللألوراق الماليلللة فلللي اسلللتراتيجية التنويلللع االقتصلللادي التلللي تنتهجهلللا أبلللوظبي،
وذللللك ملللن خلللالل اسلللتقطاب الشلللركات الرائلللدة فلللي اإلملللارة للطلللرح واإلدراج فلللي السلللوق .وتسلللاهم البيئلللة
التنظيميلللة الخصلللبة فلللي أبلللوظبي ،وثقافلللة االبتكلللار المدعوملللة ملللن القيلللادة الرشللليدة لرملللارة ،فلللي زيلللادة
استقطاب المستثمرين العالميين وثقتهم في متانة وجاذبية سوق رأس المال فيها".
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التنفيذر ل طا االستثمار في اإلمارات بشركة مبادلة ،ور ي

وفي هذه المناسبة ،ال مصبح الكعبي ،الر ي
مجل ردارة شركة "الياه سات"" :يمثل إدراج الياه سات في سوق أبوظبي لألوراق المالية اليوم إنجاز ًا مهماً

ومصدر فخر واعتزاز لمبادلة والياه سات .وباعتباره أول طرح لمبادلة وأحد أنجح االكتتابات العامة في المنطقة
خالل العقد الماضي ،يعكس هذا اإلنجاز الرئيسي ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في أبوظبي ،ويؤكد دورنا
الهام في تمكين تعافي االقتصاد العالمي بعد الجائحة .كما يعدّ طرح الياه سات دلي ً
ال على اإلقبال المتزايد من
قبل المستثمرين من األفراد والمؤسسات محلياً ودولياً على الفرص الواعدة في أبوظبي ،وكذلك على الطلب
المتزايد على حلول التقنيات االتصاالت المتطورة".
بدوره ،ال ولي الهاشمي الر ي التنفيذر لشركة الياه سات" :يمثل هذا اإلدراج الناجح منعطفا ً مهما ً ونقلة
نوعية في رحلة الياه سات ،إذ تدخل اآلن حقبة جديدة كشركة مدرجة .وبينما نحتفل بهذا اإلنجاز المهم ،نؤكد
بأن أولوياتنا ستبقى ثابتة وسنواصل العمل على تعزيز أدائنا التشغيلي والمالي القوي ،لالرتقاء بمكانة المجموعة
كواحد من أهم مزودي خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية في العالم".
وأ اف الهاشمي" :ولدينا استراتيجية مدروسة ومحكمة ستتيح لنا الحفاظ على حضورنا العالمي وتوسيعه،
واقتناص فرص النمو المحتملة في المستقبل .وسنواصل االستثمار في أحدث التقنيات ومشاريع البنية التحتية
الجديدة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على االتصاالت الموثوقة".
من جانبو ،ال سعيد حمد الظاهرر ،الر ي

التنفيذر لسوق أبوظبي لألوراق المالية:

"نحن سعداء جدا ً بإدراج الياه سات في سوق أبوظبي لألوراق المالية ،ويشكل ذلك دليالً آخر على نجاح
استراتيجيتنا  ADX Oneفي إتاحة وصول الشركات إلى رؤوس األموال الالزمة للنمو وتوفير التنوع القطاعي
لرستثمار في السوق  .وساهم اإلدراج كذلك في تعزيز القيمة السوقية لسوق أبوظبي لألوراق المالية بعد نجاحه
مؤخرا ً في تخطي عتبة التريليون درهم إماراتي .وسنواصل في الفترة القادمة طرح منتجات وخدمات جديدة
لزيادة سيولة السوق واإلستفادة من فرص التمويل والتي تعززت بشكل كبير منذ إطالق شركة ’كيو لصناعة
السوق‘ في أكتوبر الماضي".
تأسست شركة "الياه سات" في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام  2007بهدف توفير اتصاالت فضائية
موثوقة وآمنة حول العالم ،ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات االتصاالت الفضائية عبر األقمار الصناعية.
وتعد الشركة اليوم الشريك المفضل لحلول وخدمات االتصاالت المتكاملة عبر األقمار الصناعية ومركزا ً متميزا ً
للعمالء في القطاعات الحكومية والتجارية ،حيث تغطي عملياتها وخدماتها أكثر من  150دولة عبر خمس
قارات.
تأسست شركة "الياه سات" في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام  2007بهدف توفير اتصاالت فضائية
موثوقة وآمنة حول العالم ،ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات االتصاالت الفضائية عبر األقمار الصناعية.
وتعد الشركة اليوم الشريك المفضل لحلول وخدمات االتصاالت المتكاملة عبر األقمار الصناعية ومركزا ً متميزا ً
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للعمالء في القطاعات الحكومية والتجارية ،حيث تغطي عملياتها وخدماتها أكثر من  150دولة عبر خمس
قارات.
انتها-نبذة حول شركة مبادلة لالستثمار "مبادلة":
شركة مبادلة لالستثمار هي شركة استثمار سيادي ،تدير محفظة أعمال عالمية ،وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة
للجهة المالكة وهي حكومة أبوظبي.
تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها حاليا ً  243.4مليار دوالر أمريكي ( 894مليار درهم إماراتي) على  6قارات.
وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات األصول ،وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها
العالمية طويلة األمد ،لتحقيق األرباح .وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تقود الشركة الجهود الرامية لتحقيق نمو مستدام من
خالل كفاءة األداء ودعم جهود التحول والتنوع االقتصادي والعمل على تكامل االقتصاد الوطني مع االقتصاد العالمي ،وتحقيق
عوائد مالية للجهة المالكة.
يقع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي ،ولديها مكاتب في كل من لندن ،وريودي جانيرو ،وموسكو ،ونيويورك ،وسان فرانسيسكو،
وبكين.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للشركة ،www.mubadala.com :ومتابعة قنواتنا على وسائل التواصل
االجتماعي :لينكدإن | انستقرام | تويتر | فيسبوك

نظرة وامة ولا شركة الياه سات:
 تأسست شركة الياه لالتصاالت الفضائية "الياه سات" في عام  ،2007وتعدّ اليوم واحدة من أكبر مقدمي خدمات
االتصاالت عبر األقمار الصناعية متعددة المهام (الحكومية والتجارية) في العالم (من حيث اإليرادات السنوية) كما في
 31ديسمبر  2020وفقا ً لتقديرات اإلدارة.
 oتقدّم الشركة حلول اتصاالت فضائية متكاملة للعمالء في القطاعين الحكومي والتجاري في أكثر من 150
دولة ،من خالل عروض مميزة تجمع بين خدمات األقمار الصناعية الثابتة والمتنقلة.
 يقع مقر "الياه سات" والشركات التابعة لها ("المجموعة") في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتوفر الشركة خدمات
وحلول األقمار الصناعية للجهات الحكومية والمؤسسات التجارية ،من خالل خدماتها وبنيتها التحتية ومجموعة أقمارها
الصناعية  ،بما في ذلك الشبكات الحكومية والشبكات المؤسسية والنطاق العريض والتنقل (بيانات الصوت والنطاق
الضيق) والبث التلفزيوني ،باالستفادة أسطول يضم حاليا ً خمسة أقمار صناعية تغطي أوروبا والشرق األوسد وأفريقيا،
وآسيا والمحيد الهادي ،والبرازيل.
 تعتبر المجموعة ومنذ إنشائها ،الشريك المفضل لحكومة اإلمارات العربية المتحدة (مصنّفة بـ  )AAلحلول االتصاالت
الفضائية األساسية.
 oترتبد المجموعة مع الحكومة بعقد مدته  15عاما ً منذ عام  ،2011ويوفر للشركة تدفقات نقدية مستمرة ورؤية
مستقبلية واضحة.
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 oباإلضافة إلى ذلك ،تتمتع شركة "الياه سات" من خالل وحدة "الياه للحلول الحكومية" التابعة لها ،بالقدرة على
تقديم خدمات الحلول المدارة ذات القيمة المضافة ،لتزويد عمالئها الحكوميين بحلول التشغيل والصيانة
والحلول الجاهزة لتلبية احتياجاتهم لالتصاالت عبر األقمار الصناعية.
تمتلك المجموعة أسطوالً عالي الجودة من األقمار الصناعية يقدم خدمات عبر مجموعة كبيرة من النطاقات الطيفية
(النطاق Ka-والنطاق Ku-والنطاق C-والنطاق .)L-وقد تم إطالق أول قمرين صناعيين للمجموعة ،وهما الياه  1والياه
 ،2في أبريل  2011وأبريل  2012على التوالي .وتم إطالق القمر الصناعي الثالث للمجموعة ،وهو الياه  ،3في يناير
 .2018كما أضافت المجموعة قمرين صناعيين ،وهما الثريا  2والثريا  ،3إلى أسطولها من خالل االستحواذ على حصة
 %90من شركة الثريا لالتصاالت ش.م.ع ("الثريا") في عام  ،2018وتم إطالقهما في يونيو  2003ويناير 2008
على التوالي .وتتوقع المجموعة إطالق قمرها الصناعي الجديد الثريا  4نظام الجيل الجديد ("الثريا  )"NGS-4في
النصف الثاني من عام  ،2023على أن تبدأ العمليات التجارية في النصف الثاني من عام .2024
تعدّ شركة الثريا مشغالً رائدا ً لخدمات األقمار الصناعية المتنقلة في قطاع االتصاالت األرضية (النظام العالمي
لالتصاالت النقالة) ،وتملك حصة سوقية عالمية تقدر بأكثر من  ،٪30وأكثر من  ٪50في منطقة الشرق األوسد
وأفريقيا ،ولديها محفظة متنوعة من خدمات األقمار الصناعية المتنقلة ،تشمل الخدمات حلول االتصاالت البحرية
والجوية ،وخدمات إنترنت األشياء واالتصال بين آلة وأخرى.
 oاستفادت الشركة من ريادتها في تقديم المنتجات الجديدة ومنصة التوزيع القوية الخاصة بها لخدمات النطاق
العريض واالتصاالت عبر بروتوكول اإلنترنت في العديد من األسواق الناشئة والقطاعات الفرعية المحددة،
بما في ذلك خدمات البيانات األرضية والبحرية.
من خالل أعمالها في مجال حلول البيانات ،تستطيع شركة "الياه سات" توفير خدمات اتصاالت النطاق العريض
لألسواق التي تقل فيها هذه الخدمات أو تكاد تنعدم.
 oتتبنى الشركة نموذجا ً متميزا ً للدخول إلى األسواق مع فرصة االستفادة من تميز التقنيات الجديدة في السوق
باستخدام مجموعة متنوعة من نماذج الدخول إلى األسواق ،مثل الدخول المباشر إلى السوق في جنوب إفريقيا،
وعبر أكثر من  90شريك خدمات بطريقة غير مباشرة في إفريقيا والشرق األوسد وجنوب غرب آسيا ،وعبر
االتفاقيات مع مشغلي الشبكات االفتراضية في البرازيل وأفريقيا ،وبيع القدرات األساسية في حاالت مختارة
ضمن مناطق التغطية.
الياه سات" شركة إماراتية رائدة في تشغيل وتوفير خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية ،وتلعب الشركة دوراً
مهما ً في استراتيجية دولة اإلمارات الستكشاف الفضاء ،وتساهم في جهود التنمية والتنويع االقتصادي وتطوير المعرفة
المحلية وجذب االستثمارات األجنبية من أجل توفير فرص عمل مستقبلية.
تتمتع المجموعة بوضع مالي جذاب للغاية ،يدعمه وجود رصيد جيد من األعمال والمشاريع قيد اإلنجاز ،وميزانية
عمومية قوية ،وقدرة على تحقيق أرباح جيدة ومتنامية ،وإمكانية االستفادة من فرص النمو.
 oحققت الشركة أدا ًء ماليا ً قويا ً خالل السنوات الماضية ،وبلغت إيراداتها  408مليون دوالر في عام ،2020
ساهمت فيها بشكل كبير العقود المضمونة طويلة األمد مع حكومة اإلمارات العربية المتحدة.
 oاستمرار نمو األرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك لتصل إلى  233مليون
دوالر في عام ( 2020حوالي  ٪5+نسبة النمو السنوي المركب بين  ،)2020-2018وهو ما يعادل هامش
نسبة أرباح معدَّلة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة  ٪57في عام  ،2020مما يعكس
تميز محفظة منتجات الشركة وقدراتها التشغيلية الفائقة.
 oتحويل نقدي مرتفع يزيد عن ( ٪90من حيث األرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك
واالستهالك ودون احتساب النفقات الرأسمالية المتعلقة بمعدات الحماية الشخصية ،باستثناء األعمال الرأسمالية
الجارية) ،مدفوعة بكفاءة النفقات الرأسمالية والميزانية العمومية ذات السيولة الجيدة والمرونة المالية العالية
واستدامة توزيعات األرباح.
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 oحصلت الشركة مؤخرا ً على تمويل بقيمة  700.5مليون دوالر أمريكي بأسعار تنافسية للغاية ،بموجب اتفاقية
قرض ألجل جديد وتسهيل من وكالة ائتمان الصادرات لدعم نموها المستقبلي.
 oفرص نمو مدروسة بشكل جيد تشمل الحلول المدارة من قبل الحكومة وحلول البيانات (النطاق العريض في
إفريقيا والبرازيل) وحلول االتصاالت المتنقلة (الجوية والبحرية) وإنترنت األشياء.
 oسياسة توزيع أرباح مستدامة على أساس توزيعات أرباح بقيمة  105مليون دوالر لعام  2021مع عامل نمو
بنسبة  ٪2سنويا ً بعد ذلك.
متمرس من الخبراء في القطاع ،والذين يمتلكون سجالً حافالً من المناصب القيادية
يدير أعمال المجموعة فريق إدارة
ّ
المهمة في قطاع االتصاالت.

لالستفسارات اإلوالمية:
مبادلة
راشد الهرمودر
مدير االتصال التنفيذي
ralharmoodi@mubadala.ae
هاتف+971 55 7007431 :
الياه سات

االتصال اإلوالمي:
أحمد الشامسي
نائب الرئيس لالتصال

مي شعيب
رئيس قسم االتصال
قطاع االستثمار في اإلمارات
mshoeib@mubadala.ae
هاتف+971 55 700 3779 :
وال ات المستثمرين:
االسم ليلى الحياس
المنصب ضابد عالقات المستثمرين

aomran@yahsat.ae

lalhayyas@yahsat.ae

هاتف+971 55 9001954 :

هاتف+971 55 9001950 :
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