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Minutes of the Annual General  
Meeting of Al Yah Satellite Communications 

Company PJSC 
Held on Monday  

11 April 2022 
____________________ 

 محضر اجتماع الجمعیة العمومیة
 ش.م.ع الیاه لالتصاالت الفضائیة لشركة 

   اإلثنینالمنعقد یوم  
 الموافق 

 2022 أبریل 11
____________________ 

 
Al Yah Satellite Communications Company PJSC 
(the Company), a public joint stock company 
incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation 
to its shareholders to attend the Company’s Annual 
General Assembly on Monday 11 April 2022 to be 
held virtually at 9:00pm. Shareholders 
representing 71.1972% of the Company's share 
capital (the General Assembly) registered 
electronically for the Meeting in order to consider 
the items of the agenda of the Meeting and adopt 
the appropriate resolutions in relation thereto. Mr. 
Ahmad Al Naqbi attended the Meeting as a 
representative of the Securities and Commodities 
Authority. 

الفضائیة شركةقامت   لالتصاالت    ش.م.ع الیاه 
")، وھي شركة مساھمة عامة في إمارة أبوظبي الشركة("

الجمعیة  اجتماع  لحضور  المساھمین  الى  دعوة  بتوجیھ 
الساعة   تمام  في  السنوي  مساءً العمومیة  یوم    التاسعة  من 

عن بعد دون الحضور    2022  أبریل  11الموافق    اإلثنین
الشخصي.  وانعقد االجتماع بحضور الكتروني لمساھمین 

المصدّر  %  71.1972  یمثلون الشركة  مال  رأس  من 
") للنظر في المواضیع المدرجة في  الجمعیة العمومیة("

جدول أعمال االجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا.   
ً   أحمد النقبيحضر السید   عن ھیئة األوراق المالیة    مندوبا

 والسلع.

The Chairman of the Board of Directors of the 
Company, H.E.  Musabbeh Helal Musabbeh Ali Al 
Kaabi declared the Meeting to be quorate. The 
Chairman then declared the appointment of Mr. 
Ahmad Ma’abreh as Secretary to the Meeting and 
First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors. 

الشركة،   إدارة  مجلس  رئیس  ھالل    /سعادةأعلن  مصبح 
الكعبي علي  القانونيإ  مصبح  النصاب  بإلقاء    كتمال  وقام 

ثم أعلن    ،لحاضرین نیابة عن مجلس اإلدارةكلمة ترحیب با
تعیین المحامي/ أحمد معابرة مقرراً لالجتماع والسادة بنك  

 . أبوظبي االول وشركة لومي جامعین لألصوات 

The Secretary to the Meeting then presented the 
agenda including matters  which require Special 
Resolutions (approval of at least 75% of the shares 
represented at the Meeting) as follows: 

اعمال   جدول  بإستعراض  ذلك  بعد  االجتماع  مقرر  قام 
% او  75االجتماع بما في ذلك القرارات الخاصة (موافقة  

 أكثر من األسھم الممثلة في االجتماع) وھي:

Firstly:  To approve the amendment to  Articles 9 
and 34 of the Articles of Association of the 
Company as published at the Company’s page at 
ADX and uploaded to the Company’s website. 

 

المواد  على  الموافقة  :  أوالً  النظام    34و  9تعدیل  من 
للشركة   صفحة  األساسي  على  عنھ  المعلن  النحو  على 

الموقع الشركة لدى سوق ابوظبي لألوراق المالیة وعلى  
 . االلكتروني للشركة

 

Secondly: To authorise the Board of Directors of 
the Company, and/or any person so authorised by 
the Board of Directors, to adopt any resolution or 

یفوضھ    وأي شخص  –شركة  التفویض مجلس إدارة  ثانیاً:  
اإل بذلك  مجلس  ومنفردین    –دارة  أي    التخاذ  -مجتمعین 
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take any action as may be necessary to implement 
the ordinary and special resolutions to be adopted 
by the general assembly in this meeting including 
agreeing any changes to any of the above 
amendments to the Articles of Association of the 
Company which the SCA or other regulatory 
authorities may request and to effect any changes 
to the Articles of Association or which may be 
required to prepare and certify a full set of the 
Articles of Association incorporating all the 
amendments including the introductory part of the 
Articles of Association and reference to the 
resolutions of the general assemblies of the 
Company amending the Articles of Association 
and to replace any reference to the repealed 
commercial companies law with the provisions of 
the Federal Law by Decree No. (32) of 2021 
concerning Commercial Companies. 

یكون ضروریاً   قد  إجراء  بأي  والقیام  الشركة  باسم  قرار 
من   أي  تتخذھا  لتنفیذ  والتي  والخاصة  العادیة  القرارات 

الموافقة   ذلك  في  بما  االجتماع  ھذا  في  العمومیة  الجمعیة 
على ایة تغییرات للتعدیالت المقترحة على النظام األساسي  

او التي  قد تطلبھا الھیئة او الجھات التنظیمیة األخرى  والتي  
تستدعیھا إجراءات إعداد والتصدیق على نسخة من النظام  
األساسي للشركة شامالً لكافة التعدیالت بما في ذلك مقدمة 
النظام األساسي واالشارة الى قرارات الجمعیات العمومیة 

على    تللشركة بتعدیل النظام االساسي وإجراء أي تعدیال
أي إشارة لقانون الشركات    لحذف   للشركة  النظام األساسي
الملغى المرسوم    التجاریة  مواد  بأرقام  عنھا  واالستعاضة 

رقم   اتحادي  الشركات    2021لسنة    32بقانون  بشأن 
 . التجاریة

Following the presentation of the above-proposed 
resolutions, the Vote Collectors stated that the 
above resolutions have been approved by a 
majority of more than 75% of the shares 
represented at the Meeting. 

وبعد استعراض القرارات المقترحة أعاله ومناقشتھا، أعلن  
وافقة  جامعو األصوات بأن جمیع القرارات أعاله تمت الم

تتجاوز   بأغلبیة  في 75علیھا  الممثلة  األسھم  من   %
 االجتماع. 

The annual report relating to the activities of the 
Company was then presented to the Meeting by the 
Chairman of the Board of Directors for the 
financial year ended 31 December 2021. 

ذل بعد  التقریر    سعادةك  قام  بتقدیم  اإلدارة  مجلس  رئیس 
السنوي لمجلس اإلدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزھا 

 . 2021دیسمبر  31المالي للسنة المالیة المنتھیة في 

This was followed by the auditor’s report 
concerning the financial year ended 31 December 
2021 which was presented by KPMG. 

بتقدیم    كي بي إم جيثم قام ممثل مدققو الحسابات السادة/  
في   المنتھیة  المالیة  السنة  الحسابات عن  مدقق    31تقریر 

 .2021دیسمبر 
Following the presentation of the items listed in the 
agenda, the General Assembly proceeded to the 
voting stage and resolved, by majority of the shares 
represented at the Meeting as follows: 

وبعد استعراض كافة المواضیع المدرجة في جدول أعمال 
ال تم  القرارات  االجتماع،  على  بالتصویت  مباشرة 

األسھم   بأغلبیة  العمومیة  الجمعیة  واتخذت  المعروضة 
 الممثلة في االجتماع القرارات التالیة: 

 

1. To approve the report of the Board of 
Directors on the Company’s activities and its 

ــادقة علــــى تقریــــر مجلــــس اإلدارة عــــن  .1 المصــ
دیســــــمبر  31الســـــنة المالیــــــة المنتھیــــــة فــــــي 

2021. 
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financial position for the year ended 31 
December 2021. 
 

2. To approve the report of the Company’s 
auditor for the year ended 31 December 2021. 
 

ــابات  .2 ــدققي الحســـ ــر مـــ ــى تقریـــ ــادقة علـــ المصـــ
دیســــمبر  31عــــن الســــنة المالیــــة المنتھیــــة فــــي 

2021. 

3. To approve the Company’s balance sheet and 
profit and loss account for the year ended 31 
December 2021. 

 

المصــــادقة علــــى المیزانیــــة العمومیــــة وحســــاب  .3
األربــــــاح والخســــــائر للشــــــركة عــــــن الســــــنة 

 .2021دیسمبر    31المالیة المنتھیة في 

4. To approve the Board of Directors’ 
recommendation to distribute a cash dividend 
for the second half of the year 2021 amounting 
to AED 192,741,851 (7.9 fils per share). 

ــى  .4 ــة علـــــ ــیةالموافقـــــ ــس اإلدارة  توصـــــ مجلـــــ
وذلـــك أربـــاح نقدیـــة علـــى المســـاھمین بتوزیـــع 

 قیمــــةب 2021عــــن النصــــف الثــــاني مــــن العــــام 
ــم  192,741,851 ــس  7.9( درھــــــ ــل فلــــــ لكــــــ

   .سھم)

5. To approve the payment of AED 3,285,479  to 
the Board of Directors as remuneration for the 
year ended 31 December 2021, such amount 
shall be exclusive of UAE VAT. 

 

ــأة مجلـــــس اإلدارة عـــــن الموافقـــــة علـــــى  .5 مكافـــ
دیســــــمبر  31الســـــنة المالیــــــة المنتھیــــــة فــــــي 

  3,285,479بمبلــــــغ اجمـــــــالي وقـــــــدره  2021
لضــــریبة القیمــــة المضــــافة  شــــاملغیــــر درھــــم 

 .  نسبةب
 

6. To release the Board of Directors from 
liability for their activities for the year ended 
31 December 2021. 

 

إبـــــراء ذمــــــة أعضـــــاء مجلــــــس اإلدارة مــــــن  .6
ــة  ــنة المالیــ ــن الســ ــالھم عــ ــن أعمــ المســــؤولیة عــ

 .2021دیسمبر    31 في  المنتھیة
 

7. To release the auditors from liability for their 
activities for the year ended 31 December 
2021. 

 

إبــــراء ذمــــة مــــدققي حســــابات الشــــركة مــــن  .7
ــن  ــة المســــؤولیة عــ ــنة المالیــ ــن الســ ــالھم عــ أعمــ

 .2021دیسمبر    31 في  المنتھیة

8. To appoint KPMG Lower Gulf Limited as 
external auditors for the year 2022 and 
determine their remuneration for the audit at 
AED 1,459,786 plus any applicable UAE 
VAT. 

 

ــادة   .8 كمـــــدققي  كـــــي بـــــي إم جـــــيتعیـــــین الســـ
حســــابات للشــــركة عــــن الســــنة المالیــــة الحالیــــة 

ــغ  2022 ــابھم بمبلــــ ــد أتعــــ  1,459,786وتحدیــــ
ضــــــریبة قیمــــــة إلــــــى أي  باإلضــــــافة درھــــــم 
ســــاریة فــــي دولــــة اإلمــــارت العربیــــة  مضــــافة

 .  المتحدة 
 

9. To  approve the Board of Directors’ 
Remuneration Policy issued by the Company 
pursuant to the Chairman of Authority’s 

ــى .9 ــة علــ ــة الموافقــ ــس اإلدارة  سیاســ ــأة مجلــ مكافــ
الصــــادرة وفقــــاً ألحكــــام قــــرار رئــــیس مجلــــس 

ــم ( ــة رقــــــ ــنة 3إدارة الھیئــــــ  2020/ر.م) لســــــ
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Board of Directors’ Decision no. (3/R.M) of 
2020 concerning the Approval of Joint Stock 
Companies Governance Guide. 

 

بشــــــأن اعتمــــــاد دلیــــــل حوكمــــــة الشــــــركات 
 .المساھمة العامة

10. To approve the Board of Directors’ 
recommendation to amend the dividend policy 
of the Company as published on the 
Company’s website. 

 

الموافقــــة علــــى مقتــــرح مجلــــس اإلدارة بتعــــدیل  .10
ــا تـــم نشـــرھا علـــى  سیاســـة توزیـــع األربـــاح كمـ
 .الموقع اإللكتروني للشركة

The Meeting was closed following the adoption of 
the above resolutions. 

جدول   في  الواردة  المسائل  بشأن  القرارات  اتخاذ  وبعد 
اختتام   السنویة  العمومیة  الجمعیة  قررت  األعمال، 

 اجتماعھا.

 

 
 

______________________ 
Chairman of the Meeting 
Musabbeh Helal Musabbeh Ali Al Kaabi 
Chairman of the Board of Directors 
 

______________________ 
 االجتمــــاع س  ــرئی

 مصبح ھالل مصبح علي الكعبي
 رئیس مجلس اإلدارة

 
 
 
 

______________________ 
Meeting Secretary 
Ahmad Ma’abreh 

______________________ 
 االجتمــــاع رر ـــمق

 رةـــ د معابـــ د أسع ــأحمالمحامي/ 
 
 

______________________ 
Vote Collectors 
First Abu Dhabi Bank PJSC 
Lumi  
 

 

______________________ 
ــ جامع  وات ـــي األص ــ

 بنك أبوظبي األول
 شركة لومي

 
 

______________________ 
Auditors 
KPMG Lower Gulf Limited 
Avtar Jalif 

______________________ 
 ع الحسابات ـــمراج

 كي بي إم جي – افتار جالیف
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