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 طرح أسهم

 لالكتتاب �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة فقط

 

 �شرة اإلصدار للطرح العام ألسهم شركة

   الياه لالتصاالت الفضائية، شركة مساهمة عامة

 تأسستعامة (شركة مساهمة 

 دولة اإلمارات العر�ية املتحدة)�� إمارة أبوظ�ي، 

 2021يونيو  20تار�خ: ال

 

 )سبعمائة وواحد وثالث�ن مليون و�سعمائة وواحد وثالث�ن ألف وثمان�ن( 731,931,080 عن لما ال يق لبيع") النشرة(" النشرةهذه تم إعداد 

�� طرح عام بدولة  ةعادي أسهم )ةومائة وست آالفن مليوًنا و�سعمائة وثمانية �(�سعمائة وخمسة وسبع 975,908,106وال يز�د عن  سهم

الياه لالتصاالت الفضائية، شركة مساهمة ") �شركة أسهم الطرح(" ل�ل سهم درهم 1.00اإلمارات العر�ية املتحدة و�قيمة اسمية قدرها 

صَدر للشركة، كحد أق�ىى  %40% كحد أد�ى و30 وتمثل ")الشركة(" عامة
ُ
جميًعا من قبل املساهم الوحيد ��  يتم بيعهاسو من رأس املال امل

 .")املؤسسالشركة، شركة املعمورة دايف��سيفايد جلو�ال هولد�غ ش.م.ع ("

 .2021يونيو  27ف��ة الطرح �� اليوم األول من سيتم اإلعالن عن نطاق سعر الطرح �� اإلعالن املنشور �� 

بحجم الطرح  إغالق باب االكتتاب. ير�� االطالع ع�� ا�جزء ا�خاصسعر الطرح ال��ائي �عد و  حجم الطرح ال��ائي وسيتم اإلعالن عن

 سعر الطرح ال��ائي �� القسم األول من هذه النشرة والذي يو�ح كيفية احتساب سعر الطرح ال��ائي.و  ال��ائي

  للسماحلم ولن يتم اتخاذ أي إجراء �� أي دولة أخرى دولة اإلمارات العر�ية املتحدة داخل باستثناء 
ً
لهذه  باالكتتاب العام �� أسهم الطرح وفقا

. و�ناء ع�� ذلك، ال يجوز بيع أسهم الطرح أو عرضها، بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة، وال يجوز توزيع هذه و حياز��ا أو تداولها أو توزيعهاالنشرة أ

  أخرى تتعلق بأسهم الطرح أو �شرهاالنشرة أو أي مواد أخرى متعلقة بالطرح أو اإلعالن عن الطرح أو أي مستندات أو معلومات 
ً
 �� أي دولة إال وفقا

الدولة. تلكل ��ا �� للقوان�ن واللوائح املعمو   

 املتوقع ومن 2021يونيو  27(ع�� النحو املو�ح �� هذه النشرة) ��  الثالثةوالشر�حة تبدأ ف��ة الطرح للشر�حة األو�� والشر�حة الثانية 

 .2021يوليو  8 �� الثانية وللشر�حة ،2021يوليو  6��  الثالثةوالشر�حة للشر�حة األو��  الطرح ف��ة تنت�ي أن
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(ستة وثالثون  36,596,554 ال يقل عن ")، بما �� ذلك الطرح ا�خصص �جهاز اإلمارات لالستثمار، لعددالطرحالطرح العام األو�� ("هذا هو 

ة (ثمانية وأر�عون مليوًنا وسبعمئة وخمس 48,795,406 ال يز�د عن و مليوًنا وخمسمائة وستة و�سعون ألًفا وخمسمائة وأر�عة وخمسون)

رأس مال الشركة، و�� شركة مساهمة عامة تأسست �� دولة اإلمارات، وطرحها للبيع من  �� من أسهم الطرحًفا وأر�عمائة وستة) و�سعون أل

 قبل املؤسس.

 وسيتم تحديد سعر الطرح ال��ائي من خالل اتباع آلية البناء السعري لألسهم حيث يتم إ�شاء �جل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب

 كتتب�ن �� الشر�حة الثانية.دمة فقط من املاملق

من إجما�� األسهم كحد أق�ىى  %40% كحد أد�ى و30، فإن أسهم الطرح ستمثل �سبة هاتخصيصو  �ل أسهم الطرحاالكتتاب �� �� حال تم 

  .يتم بيع األسهم �� أي سوق ما��"). قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج األسهم �� أي سوق ما�� ولم األسهمالعادية املصدرة �� رأس مال الشركة ("

، سوف تتقدم الشركة بطلب إلدراج أسهمها �� سوق أبوظ�ي والشر�حة الثالثة �عد غلق باب االكتتاب أمام الشر�حة األو�� والشر�حة الثانية

  ").املاليةسوق أبوظ�ي لألوراق لألوراق املالية ("

 تحتوي هذه النشرة ع�� بيانات تم تقديمها 
ً
") بدولة اإلمارات الهيئةلقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق املالية والسلع (" وفقا

ة اعتماد �جدوى االستثمار م ، وال �عد اعتماد الهيئة للنشرة بمثاب2021 يونيو 17العر�ية املتحدة، وقد تم اعتماد هذه النشرة من الهيئة بتار�خ 

 فقط أن النشرة تتضمن ا�حد األد�ى من املعلومات املطلو�ة �ع�ي وال توصية باالكتتاب بأسهم الطرح، و�نما 
ً
للقواعد الصادرة عن الهيئة  وفقا

 مسؤولية ةاكتمالها أو كفاي��ا، وال تتحمل أي. وال �عت�� الهيئة مسؤولة عن دقة املعلومات الواردة �� هذه النشرة أو بنشرات االكتتابيتعلق  فيما

عن أية أضرار أو خسائر ت�حق بأي �خص نتيجة االعتماد ع�� هذه النشرة أو أي جزء م��ا، و�تحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة �امل 

و�عد بذل العناية الالزمة و�جراء  يتعلق ب�حة املعلومات والبيانات الواردة �� �شرة الطرح، و�ؤكدون حسب علمهم واعتقادهم فيما املسؤولية

قد املمكنة، �عدم وجود أية حقائق أخرى أو معلومات جوهر�ة يؤدي عدم تضمي��ا بالنشرة إ�� جعل أي إفادة واردة ف��ا مضللة أو  التحققات

 القرار االستثماري للمكتتب�ن.تؤثر ع�� 

 

 طر�قة بيع أسهم الطرح �� اكتتاب عام:

وال يز�د عن  )سبعمائة وواحد وثالث�ن مليون و�سعمائة وواحد وثالث�ن ألف وثمان�ن( 731,931,080 عن لال يقتمثل أسهم الطرح عدًدا 

سيتم بيعها من قبل املؤسس �� اكتتاب عام  أسهم )ةومائة وست ن مليوًنا و�سعمائة وثمانية آالف�(�سعمائة وخمسة وسبع 975,908,106

اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إ�شاء �جل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب  وسيتم تحديد سعر الطرح ال��ائي من خالل

 املقدمة فقط من املكتتب�ن �� الشر�حة الثانية.

 عند إ�شاء �جل أوامر االكتتاب، سوف تمثل أسهم الطرح املكتتب ف��ا من قبل املكتتب�ن �� الشر�حة الثانية أسهم الطرح املستخدمة عند

ال ن وأ %60احتساب سعر الطرح ال��ائي ل�ل سهم من أسهم الطرح. و�تع�ن لنجاح االكتتاب أال تقل �سبة املكتتب�ن �� الشر�حة الثانية عن 

من أسهم الطرح. و�ذا لم يتم االكتتاب بال�امل �� أسهم الشر�حة األو��، يتم تخصيص أسهم  %40�سبة املكتتب�ن �� الشر�حة األو�� عن  تز�د

، يتم تخصيص أسهم الطرح املتبقية إ�� الشر�حة الثالثةو�ذا لم يتم االكتتاب بال�امل �� أسهم الشر�حة الطرح املتبقية إ�� الشر�حة الثانية. 

وتل��م بنوك تلقي االكتتاب برد مبالغ االكتتاب الفائضة املستلمة من املكتتب�ن �� الشر�حة  .سحسب تقدير املؤس الشر�حة الثانيةاألو�� أو 

باإلضافة إ�� الفوائد ا�حتسبة ع�� تلك املبالغ من تار�خ استالمها وح�ى تار�خ ردها للمكتتب�ن ��  أسهم الطرحلغرض والشر�حة الثالثة األو�� 

�� أال يتجاوز تار�خ رد املبالغ مدة خمسة أيام عمل من التار�خ ا�حدد لتخصيص أسهم الطرح إ�� املكتتب�ن ، عوالشر�حة الثالثة الشر�حة األو��

 .والثالثة األو�� والثانية الشر�حةبنجاح �� 

  شر�اتھ التا�عة.أٍي من وال يجوز للمؤسس االكتتاب �� أسهم الطرح، سواء �ش�ل مباشر أم غ�� مباشر أو من خالل 

 البناء السعري آلية 

 

ستخدم خالل الطرح لتحديد سعر الطرح ال��ائي.
ُ
 آلية البناء السعري �� آلية �

 

 وتتضمن آلية البناء السعري ا�خطوات التالية:
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 �ع�ن الشركة ال�ي سيتم إدراج أسهمها بنك استثمار أو أك�� لتحديد النطاق السعري لبيع األسهم. .1

 

عروض ومدراء الصناديق إ�� تقديم  ذوي املعرفةتقوم بنوك االستثمار بدعوة املستثمر�ن املؤهل�ن ا�حددين من املؤسسات واألفراد  .2

�شأن عدد األسهم ال�ي يرغبون �� شرا��ا واألسعار ال�ي يرغبون دفعها مقابل تلك األسهم، و�تم ��جيل عطاءات املستثمر�ن املؤهل�ن �� 

 أوامر االكتتاب �� األسهم املطروحة.ال�جل ا�خاص ب

 

 يتم تحديد السعر  .3
ً
املقدمة. وتقوم بنوك  العروضآللية البناء السعري من خالل تقييم حجم الطلب الك�� ع�� طرح األسهم من  وفقا

االستثمار بتحليل �جل أوامر االكتتاب املقدمة من املستثمر�ن املؤهل�ن وتحدد بناًء ع�� ذلك مع الشركة واملؤسس (املؤسس�ن) السعر 

 ال��ائي لألسهم والذي ُيطلق عليھ سعر الطرح ال��ائي.

 

 املقبول�ن بناء ع�� تقدير الشركة واملؤسس (املؤسس�ن). من املستثمر�ن املؤهل�ن العروضيتم تخصيص األسهم �عد ذلك ملقدمي  .4

 " قائمة بالتعر�فات واالختصارات اإلضافية الواردة �� هذه النشرة.التعر�فات واالختصاراتيتضمن القسم املعنون بـ "
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 هي�لة الشرائح

 الشر�حة األو�� .أ

 
ً
 لهذه النشرة. سوف يتم طرح أسهم للشر�حة األو�� وفقا

خمسة وستون مليون ( 65,873,797 ما ال يقل عن تمثلمن أسهم الطرح للشر�حة األو��  %9 )باملائة �سعة( تخصص �سبة

سبعة وثمانون مليون وثمانمائة ( 87,831,729 ز�د عنتال و  )وثمانمائة وثالثة وسبعون ألفا وسبعمائة وسبعة و�سعون 

 وصفهم: االكتتاب �� هذه األسهم ع�� األ�خاص التا��، و�قتصر أسهم) وواحد وثالثون ألف وسبعمائة و�سعة وعشرون

 األفراد املكتتب�ن •

 من األ�خاص الطبيعي�ن (بما �� ذلك األفراد املؤهل�ن ذوي املالءة املالية (كما هو مو�ح أدناه  املكتتب�ن

مستثمر �� سوق  �� البند املتعلق بالشر�حة الثانية) الذين ال �شار�ون �� الشر�حة الثانية) الذين يمتل�ون رقم

أبوظ�ي لألوراق املالية وحساب بن�ي �� دولة اإلمارات (فيما عدا أي �خص مقيم �� الواليات املتحدة األمر�كية 

قانون األوراق املالية ، و�عديالتھ ("1933كما هو معرف �� قانون األوراق املالية للواليات املتحدة األمر�كية لسنة 

 من  ع�� املكتتب�ن األفراد بات أو قيود ع�� ا�جنسية أو م�ان اإلقامة")). وال توجد أي متطلاألمر��ي

 .أجل التأهل

 
ً
لإلجراءات املعمول ��ا لدى بنوك تلقي االكتتاب  يجوز للُقّصر التقدم بطلبات لالكتتاب �� أسهم الطرح وفقا

 والقوان�ن السار�ة واملطبقة �� هذا الشأن.

 املستثمرون اآلخرون •

ن (الشر�ات واملؤسسات) الذين لم يتمكنوا من املشاركة �� الشر�حة الثانية والذين يمتل�ون املستثمرون اآلخرو 

 رقم مستثمر �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية وحساب بن�ي �� دولة اإلمارات (فيما عدا أي �خص مقيم

 ديالتھ).�� الواليات املتحدة األمر�كية كما هو معرف �� قانون األوراق املالية األمر��ي، و�ع

 يجب أن يمتلك �افة املكتتب�ن �� الشر�حة األو�� رقم مستثمر �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية.

كتتب ف��ا متاحة لالكتتاب من قبل املكتتب�ن املإذا لم يتم االكتتاب �� �ل أسهم الطرح للشر�حة األو��، سوف ت�ون األسهم غ�� 

) أن يقوم بتمديد تار�خ غلق باب االكتتاب �� 1بديل (و�التشاور مع الهيئة) (�� الشر�حة الثانية، أو يمكن للمؤسس كحل 

 ) غلق الطرح عند ا�حد املستلم من الطلبات.2الشر�حت�ن األو�� والثانية و /أو (

ت درهم ع�� أن ت�ون أي طلبات إضافية بز�ادا 10,000ب�ن من الشر�حة األو�� هو تا�حد األد�ى �حجم طلبات االكتتاب للمكت

 درهم. 1,000قدرها 

 ب�ن �� الشر�حة األو��. تال يوجد حد أق�ىى �حجم طلبات االكتتاب للمكت

  الشر�حة الثانية .ب

ستمائة وثمانية وخمسون مليون ( 658,737,972 ما ال يقل عن تمثلمن أسهم الطرح  %90 )�سع�ن باملائة(تخصص �سبة 

ثمانمائة وثمانية وسبعون مليوًنا ( 878,317,295ز�د عن تال و  )وسبعون وسبعمائة وسبعة وثالثون ألًفا و�سعمائة واثنان 

، إ�� الشر�حة الثانية وال�ي يقتصر االكتتاب ف��ا ع�� سهًما) وثالثمائة وسبعة عشر ألًفا ومائتان وخمسة و�سعون 

 التا�� وصفهم: األ�خاص

 من الشر�ات واملؤسسات املؤهلة املكتتب�ن •

 :�ستو�� أي من الشروط التاليةاأل�خاص االعتبار�ة القادرة ع�� القيام باستثمارا��ا بنفسها، وال�ي 
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 وا�جهاتا�ح�ومة االتحادية لدولة اإلمارات وح�ومة �ل إمارة �� دولة اإلمارات منفردة،  )1(

 ا�ح�ومية اململوكة �لًيا ألٍي من تلك ا�ح�ومات؛ أو والهيئات والشر�ات واملؤسسات

 من تلك ا�ح )2(
ً
�ومات األجنبية وا�جهات ا�خاصة ��ا واملؤسسات والهيئات أو الكيانات اململوكة �ليا

 أو ا�ح�ومات؛

 املنظمات والكيانات الدولية؛ أو  )3(

 ا�جهات املرخصة من قبل الهيئة أو ا�جهات التنظيمية املماثلة؛ أو )4(

 من تار�خ  )5(
ً
ا، �ستو�� اثن�ن من املتطلبات آخر بيانات مالية لهاأل�خاص االعتبار�ة ال�ي، اعتبارا

 التالية ع�� األقل:

(خمسة وسبعون مليون  إمارا�ي درهم 75,000,000تقدر قيمة األصول اإلجمالية بمبلغ  )أ(

 )؛إمارا�ي درهم

(مائة وخمسون مليون  إمارا�ي درهم 150,000,000تحقيق إيرادات سنو�ة صافية قدرها  )ب(

 )؛إمارا�ي درهم

(سبعة مالي�ن  إمارا�ي درهم 7,000,000أو رأس مال مدفوع بحد أد�ى  مالءة ماليةتمتلك  )ج(

 )،إمارا�ي درهم

، املش��ك�نمدراء االكتتاب وهم الذين يتم املوافقة عل��م، �� �ل حالة، من قبل الشركة واملؤسس بالتشاور مع 

وتنطبق عل��م أي من املواصفات التالية: (أ) أن ي�ون ال�خص املش��ي من املؤسسات املؤهلة �� الواليات املتحدة 

القاعدة أ من قانون األوراق املالية األمر��ي ("-144استناًدا إ�� القاعدة  (مش�ٍ� من املؤسسات املؤهلة)األمر�كية 

أ، أو (ب) أن ي�ون خارج الواليات املتحدة -144إ�� القاعدة ") وممن يجوز تقديم عرض لهم استناًدا أ-144

 بقانون األوراق املالية  "S"األمر�كية ومن األ�خاص الذين يجوز تقديم عرض لهم استناًدا لالئحة س 
ً
عمال

 األمر��ي، أو (ج) أن ي�ون �خص �� مركز د�ي املا�� العاملي ممن يجوز تقديم عرض لھ 
ً
 لإلعفاء من الت�جيل وفقا

بموجب نموذج قواعد السوق املوجودة �� الدليل اإلرشادي لسلطة د�ي ل�خدمات املالية أو (د) أي �خص �� 

 سوق أبوظ�ي العاملي ممن يجوز تقديم عرض لھ 
ً
لإلعفاء من الت�جيل بموجب قواعد األسواق املنصوص  وفقا

 ��م معاي�� العميل ا�ح��ف عل��ا �� لوائح ا�خدمات واألسواق املالية ومن األ�خاص الذين تنطبق عل
ً
لقواعد  وفقا

سلطة تنظيم ا�خدمات ( س�� العمل الصادرة من قبل سلطة تنظيم ا�خدمات املالية لسوق أبوظ�ي العاملي

 .)املالية

 من األفراد ذوي املالءة املالية املؤهل�ن املكتتب�ن •

 االكتتاب مدراءوالذين تمت املوافقة عل��م من قبل الشركة واملؤسس بالتشاور مع الطبيعي�ن األ�خاص 

 و: (باستثناء بنك إ�ش إس �ي �ىي الشرق األوسط ا�حدود) ،املش��ك�ن

من الهيئة أو سلطة تنظيمية مماثلة للقيام بأي مهام مرتبطة باأل�شطة أو  اعتمادا�حاصل�ن ع��   )1(

 أو ؛ا�خدمات املالية

 الشروط التالية: ن لذين �ستوفو ا )2(

 إمارا�ي درهم 4,000,000، باستثناء محل إقامتھ الرئي�ىي، ال يقل عن مالءة ماليةلديھ  )أ(

 ؛)إمارا�ي (أر�عة مالي�ن درهم

 و )؛إمارا�ي (مليون درهم إمارا�ي درهم 1,000,000دخل سنوي ال يقل عن لديھ  )ب(
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االستثمار ذي الصلة ومخاطره، أو أنھ ممثل من يتعهد بأن لديھ املعرفة وا�خ��ة ال�افية �� مجال  )ج(

 قبل جهة مرخصة من الهيئة بما ال يتعارض مع شروط ترخيصها.

 يجب أن يمتلك جميع املكتتب�ن �� الشر�حة الثانية رقم مستثمر �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية.

 عملية الطرح.إذا لم يتم االكتتاب �� �ل أسهم الطرح للشر�حة الثانية فسوف يتم �حب 

 درهم. 500,000ا�حد األد�ى لطلبات االكتتاب املقدمة من املكتتب�ن �� الشر�حة الثانية بقيمة 

 ال يوجد حد أق�ىى �حجم طلبات االكتتاب من املكتتب�ن �� الشر�حة الثانية.

 الشر�حة الثالثة .ج

  للثالثةسوف يتم طرح أسهم للشر�حة 
ً
 لهذه النشرة. وفقا

سعة مالي�ن �( 9,759,081ال تز�د عن  ع�� أنالثالثة من أسهم الطرح للشر�حة  ٪1 )باملائة (واحد تصل إ�� تخصص �سبة

ع�� �عض موظفي ومديري و�قتصر االكتتاب �� هذه األسهم ، ) أسهموسبعمائة و�سعة وخمسون ألًفا وواحد وثمانون 

 . وشر�ات ا�جموعة ا�خاصة ��ما والشركةش.م.ع الستثمار مبادلة لشركة 

 .رقم مستثمر �� سوق أبوظ�ي لألوراق املاليةالشر�حة الثالثة املكتتب�ن من يجب أن يحمل جميع 

الشر�حة املكتتب�ن من ، يتم تخصيص أسهم الطرح املتبقية إ�� الثالثةو�ذا لم يتم االكتتاب بال�امل �� أسهم الشر�حة 

 .حسب تقدير املؤسس الشر�حة الثانيةاألو�� أو 

 درهم. 1,000 درهم مع أي طلبات ز�ادة بقيمة 5,000هو  الثالثةم طلبات االكتتاب للمكتب�ن من الشر�حة ا�حد األد�ى �حج

 جهاز اإلمارات لالستثمار .د

(ستة وثالثون مليوًنا وخمسمائة وستة و�سعون ألًفا وخمسمائة وأر�عة  36,596,554 ال يقل عن يتم حجز عدد

 أسهم ة و�سعون ألًفا وأر�عمائة وستة)(ثمانية وأر�عون مليوًنا وسبعمئة وخمس 48,795,406ال يز�د عن و  وخمسون)

 ، ")جهاز اإلمارات لالستثمار(" من أسهم الطرح) ليتم االكتتاب ��ا من قبل جهاز اإلمارات لالستثمار %5(وال�ي تمثل 
ً
 وفقا

"). قانون الشر�ات�� شأن الشر�ات التجار�ة و�عديالتھ (" 2015لسنة  2من القانون االتحادي رقم  127للمادة رقم 

من إجما�� األسهم  وسوف يتم خصم أسهم الطرح ا�خصصة �جهاز اإلمارات لالستثمار بموجب هذه ا�حقوق التفضيلية

ات لالستثمار هذه ا�حقوق التفضيلية للتقدم لالكتتاب �� أسهم ا�خصصة للشر�حة الثانية. و�ذا لم يمارس جهاز اإلمار 

 الطرح فسوف ت�ون هذه األسهم متاحة لالكتتاب ف��ا من قبل املكتتب�ن من الشر�حة الثانية.

 للتقدم بطلب لال
ً
كتتاب �� يتع�ن ع�� �ل مكتتب أن يمتلك رقم مستثمر �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية ورقم حساب بن�ي ل�ي ي�ون مؤهال

أسهم الطرح. يجوز للمكتتب�ن التقدم بطلبات االكتتاب �� أسهم الطرح �� شر�حة واحدة فقط. و�� حالة تقدم أي �خص لالكتتاب �� أك�� 

 صرف النظر عن أحد الطلب�ن أو �ل��ما. املش��ك�ن االكتتاب راءمن شر�حة، يحق لبنوك تلقي االكتتاب ومد

ع�� إعالن �شرة طرح األسهم لالكتتاب العام �� دولة اإلمارات (خارج سوق أبوظ�ي العاملي ومركز د�ي املا�� تم ا�حصول ع�� موافقة الهيئة 

 العاملي). ولم يتم ��جيل األسهم لدى أي هيئة رقابية أخرى �� أي دولة أخرى. 

 .2021يونيو  17بتار�خ  شر�اتتمت املوافقة ع�� �شر الن�خة العر�ية لهذه النشرة من قبل الهيئة طبًقا ألح�ام قانون ال

الوثيقة املتعلقة بالطرح يشار إل��ا باسم "و  ،وسوف تتوفر ��خة من الوثيقة املتعلقة بالطرح للشر�حة الثانية (باللغة اإلنجل��ية فقط)

راجعها"، وال�ي لم للشر�حة الثانية
ُ
وال �ش�ل أي معلومات واردة  .https://www.yahsat.com/IPO ، ع��أو توافق عل��ا الهيئة أو �عتمدها ت

 �� الوثيقة املتعلقة بالطرح للشر�حة الثانية أو مشار إل��ا بتلك الوثيقة جزًءا من هذه النشرة كما أ��ا ليست مدرجة �� هذه النشرة.

https://www.yahsat.com/IPO
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لذا يتع�ن ع�� املكتتب�ن ا�حتمل�ن قراءة قسم "مخاطر االستثمار" من  ؛جة عالية من ا�خاطرةينطوي االستثمار �� أسهم الطرح ع�� در 

هذه النشرة �عناية وذلك �غرض ا�حصول ع�� املعلومات ال�افية عن العوامل ال�ي ينب�� لهم أخذها �ع�ن االعتبار قبل االكتتاب �� أسهم 

 الطرح. 

 2021يونيو  20تم إصدار هذه النشرة بتار�خ 

 

 https://www.yahsat.com/IPOهذه النشرة متاحة ع�� املوقع اإللك��و�ي ا�خاص بالشركة ع�� 

 

  

https://www.yahsat.com/IPO
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 أسماء و�يانات االتصال ا�خاصة باملشارك�ن �� عملية الطرح

 

  املش��ك�نمدراء االكتتاب 

 بنك أبوظ�ي التجاري ش.م.ع.

 زايد بن سلطانشارع الشيخ 

 939ص. ب. 

 أبوظ�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة

 بنك أبوظ�ي األول ش.م.ع

 مب�ى بنك أبوظ�ي األول 

 منطقة خليفة لألعمال

  القرممنطقة 

 6316: ص.ب.

 أبوظ�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة

وسط األ بنك ا�ش اس �ي ��ي الشرق 

 ا�حدود

 17 الطابق، ا�ش اس �ي �ىيبرج 

 د�يداون تاون 

 66: ص.ب.

 د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة

 

 بنك تلقي االكتتاب الرئي�ىي

 بنك أبوظ�ي األول ش.م.ع

 مب�ى بنك أبوظ�ي األول 

 منطقة خليفة لألعمال 

  القرممنطقة 

 6316صندوق بر�د: 

  أبوظ�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة

 

 تلقي االكتتاب بنك

 بنك أبوظ�ي التجاري ش.م.ع

 شارع الشيخ زايد بن سلطان 

 939ص.ب.: 

 أبوظ�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة

 

 

 املستشارون القانونيون لعملية الطرح

 

 املستشار القانو�ي للشركة فيما يخص قانون اإلمارات العر�ية املتحدة والقانون اإلنجل��ي والقانون األمر��ي

 

 ألن وأوفري شراكة ذات مسؤولية محدودة

 B، مب�ى املعمورة 5الطابق 

 شارع املرور

 7907ص.ب. 
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 أبوظ�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة

 

 االكتتاب فيما يخص قانون اإلمارات العر�ية املتحدة والقانون اإلنجل��ي والقانون األمر��ي املستشار القانو�ي ملدير

  شراكة ذات مسؤولية محدودة�ليفورد �شا�س 

 ضمان، مركز د�ي املا�� العامليالطابق ا�خامس عشر، برج 

 9380ص. ب. 

 العر�ية املتحدةمارات اإل ، يد�

 

 مدققو ا�حسابات املستقلون 

 2021مارس  31للثالثة أشهر املن��ية ��  2020و 2019د�سم��  31للسنت�ن املن��يت�ن �� 

 (فرع أبوظ�ي) وسطار�ست و�و�غ الشرق األ 

 ، ال�ورنيش2نيشن تاور 

 136 ص.ب.: 

 أبوظ�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة

 لف ليمتدو لوار ج كيھ �ي ام جيھ

 ال�ورنيش، الطابق التاسع عشر، 2نيشن تاور 

 7613ص.ب.: 

 ،أبوظ�ي

 املتحدة اإلمارات العر�ية

  

 مدققو حساب طرح األسهم 

 لف ليمتدو لوار ج كيھ �ي ام جيھ

 ال�ورنيش، ، الطابق التاسع عشر2نيشن تاور 

 7613ص.ب.: 

 أبوظ�ي،

 املتحدة اإلمارات العر�ية

 

 عالقات املستثمر�نمسؤول 

 لي�� الهياس

 املقر الرئي�ىي لـــ ياه سات، طر�ق السو�حان،

 93693ص.ب.  

 أبوظ�ي

  اإلمارات العر�ية املتحدة 

 

  



10 

 

 

 إشعار هام

 (يتع�ن ع�� جميع املكتتب�ن قراءة هذا اإلشعار �عناية)

��دف هذه النشرة إ�� تزو�د املكتتب�ن ا�حتمل�ن بمعلومات من شأ��ا أن �ساعدهم ع�� اتخاذ القرار املناسب فيما يتعلق �عملية  •

االكتتاب �� أسهم الطرح، والذين ينب�� لهم، عند اتخاذهم لقرار االستثمار �� الشركة، قراءة هذه النشرة �ش�ل �امل ومراجعة 

وع�� األخص (الواردة ف��ا وفحصها والنظر ف��ا �عناية قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب �� أسهم الطرح  �ل البيانات واملعلومات

  باإلضافة إ�� عقد التأسيس والنظام األسا�ىي للشركة. )")مخاطر االستثمارتحت عنوان (" الثالثالقسم 

تماد ع�� دراستھ وتحليلھ للشركة وشروط الطرح، عند اتخاذ قرار باالستثمار، يجب ع�� �ل مكتتب محتمل �� أسهم الطرح االع •

بما �� ذلك ما ينطوي عليھ هذا الطرح من مزايا ومخاطر، كما ينب�� ملقدمي طلبات االكتتاب ا�حصول ع�� املشورة الالزمة 

كب��ة، لذلك والضرور�ة من مستشار��م القانوني�ن واملالي�ن �شأن االستثمار. سينطوي االستثمار �� أسهم الطرح ع�� مخاطر 

ا�حتمل�ن عدم التقدم بطلب لالكتتاب �� أسهم الطرح إال إذا �انت لد��م القدرة ع�� تحمل خسارة �ل ملكتتب�ن ع�� اينب�� 

 استثمارا��م أو جزء م��ا.

لنشرة �عت�� املستلم�ن لهذه النشرة مفوض�ن الستخدامها لغرض النظر �� االكتتاب �� أسهم الطرح فقط، وال يجوز ��خ هذه ا •

ألي غرض آخر باستثناء اتخاذ القرار املناسب �شأن  ف��اأو أي جزء م��ا أو توزيعها، وال يجوز استخدام أٍي من املعلومات الواردة 

. و�وافق مستلمو هذه النشرة ع�� الشروط السابقة بمجرد أو الشر�حة الثالثة االكتتاب �� أسهم الطرح ضمن الشر�حة األو��

 م هذه النشرة.املوافقة ع�� استال 

 يتم تفس�� محتو�ات هذه النشرة ع�� أ��ا مشورة قانونية أو مالية أو ضر�بية. أالينب��  •

املعلومات الواردة �� هذه النشرة ال تخضع ألي مراجعة أو إضافة من دون ا�حصول ع�� موافقة الهيئة و�بالغ ا�جمهور ��ذه  •

  �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة تصدراناملراجعة أو اإلضافة وذلك بالنشر �� �حيفت�ن يوميت�ن 
ً
للقواعد الصادرة من  وفقا

 قبل الهيئة. يحتفظ املؤسس بحق إلغاء الطرح �� أي وقت من األوقات و 
ً
لتقديره املطلق شر�طة ا�حصول ع�� موافقة خطية  وفقا

 مسبقة من الهيئة.

ش�ل هذه أسهم الطرح املعروضة للبيع بموجب هذه النشرة مقدمة �غرض االكتتاب �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة فقط. وال � •

النشرة وال �عت�� جزًءا من أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو حث ع�� أي عرض لشراء أو االكتتاب �� أي أوراق مالية أخرى 

غ�� أسهم الطرح أو أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار، أو حث ع�� الشراء أو االكتتاب �� أسهم الطرح من قبل أي �خص �� أي 

  العر�ية املتحدة (بما �� ذلك سوق أبوظ�ي العاملي ومركز د�ي املا�� العاملي).دولة خارج دولة اإلمارات 

يتم إرسالها أو نقلها إ�� أي دولة أخرى بخالف دولة اإلمارات العر�ية املتحدة (بما  أاللن يتم �شر هذه النشرة أو توزيعها و�جب  •

��جيل أسهم الطرح �� أي هيئة تنظيمية �� أي دولة أخرى بخالف �� ذلك سوق أبوظ�ي العاملي ومركز د�ي املا�� العاملي). لم يتم 

 الهيئة.

إذا تم طرح أسهم الطرح �� دولة خارج دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، تقوم الشركة بطرح أسهم الطرح بطر�قة تتما�ىى مع  •

 القوان�ن واألنظمة السار�ة واملقبولة للهيئات ا�ختصة �� الدولة املعنية.

�ل ترو�ًجا أو عرًضا أو بيًعا أو �سليًما ألسهم أو أوراق مالية أخرى ليس الغر  •
ّ

 ض من هذه النشرة أن �ش
ً
لقواعد األسواق  وفقا

الصادرة عن سلطة تنظيم ا�خدمات املالية أو قانون األسواق ا�خاص بمركز د�ي املا�� العاملي أو قواعد األسواق الصادرة عن 

 مركز د�ي املا�� العاملي.

ملوافقة ع�� هذا الطرح أو ترخيصھ من جانب سلطة تنظيم ا�خدمات املالية أو سلطة د�ي ل�خدمات املالية، كما أنھ ال لم يتم ا •

 �عد عرًضا ألي أوراق مالية �� سوق أبوظ�ي العاملي 
ً
 لقواعد األسواق الصادرة عن سلطة تنظيم ا�خدمات املالية  وفقا

 أو �� مركز د�ي املا�� العاملي 
ً
 ن األسواق أو قواعد األسواق �� مركز د�ي املا�� العاملي. لقانو  وفقا
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تمت املوافقة ع�� إعالن هذه النشرة من قبل الهيئة، وال يجوز اعتبار موافقة الهيئة ع�� إعالن هذه النشرة بمثابة اعتماد أو  •

األد�ى من متطلبات قواعد  موافقة ع�� جدوى االكتتاب وال توصية باالستثمار، ولكن �ع�ي فقط أنھ قد تم استيفاء ا�حد

اإلصدار واإلفصاح عن املعلومات املطبقة ع�� �شرات االكتتاب والصادرة عن الهيئة. وال تتحمل الهيئة وال سوق أبوظ�ي لألوراق 

أو  املالية أي مسؤولية عن دقة املعلومات الواردة �� هذه النشرة أو اكتمالها أو كفاي��ا، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي أضرار

 خسارة يتعرض لها أي �خص �سبب االعتماد ع�� �شرة االكتتاب هذه أو أي جزء م��ا.

 

افقة ع�� هذه النشرة من قبل الهيئة بتار�خ   2021يونيو  17تمت املو

 

 



12 

 

 البيانات ذات النظرة التطلعية

تحتوي هذه النشرة ع�� �عض البيانات ال�ي تحمل نظرة تطلعية، ��دف البيانات ذات النظرة التطلعية الواردة �� هذه النشرة إ�� استعراض 

نطاق الرؤ�ة املستقبلية كما �� تار�خ هذه النشرة، وتنطوي تلك البيانات ع�� مخاطر وش�وك معلومة وغ�� معلومة وال�ي يقع الكث�� م��ا خارج 

يطرة الشركة وجميعها مب�ي ع�� تقديراتنا وتوقعاتنا ا�حالية وكذلك األحداث املستقبلية. �عرف تلك البيانات �� �عض األحيان باستخدام س

 مصط�حات النظرة التطلعية مثل "�عتقد" أو "يتوقع" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "ينب��" أو "يجب" أو "ينوي" أو "يقدر" 

"يخاطر" أو "�س��دف" أو "يخطط " أو "يتنبأ" أو "�ستمر" أو "يف��ض" أو "يتمركز" أو "من املتوقع" أو ما يفيد السلب من هذه أو "��دف" أو 

� عدد من املصط�حات أو مرادفا��ا ا�ختلفة أو ما يماثلها. تضمن هذه البيانات �افة األمور ال�ي ال �ش�ل حقائق تار�خية. وتوجد هذه البيانات �

ت �� هذه النشرة وال�ي �شمل بيانات حول النوايا والتوقعات ا�حالية بخصوص نتائج عمليات الشركة، ووضعها املا��، والسيولة، الفقرا

 والتوقعات، والنمو، واالس��اتيجيات، وسياسة األر�اح، والقطاع الذي �عمل بھ الشركة وغ�� ذلك من األمور.

 انات األخرى املتضمنة �� هذه النشرة �� ما يتعلق باألمور ال�ي ال �عت�� حقائق تار�خية وكما هذه البيانات ذات النظرة التطلعية والبين إ

 �� تار�خ هذه النشرة قد �شتمل ع�� تنبؤات. وال يمكن التأكيد أنھ سوف يتم تحقيق هذه النتائج املستقبلية.

 توقعات  أو ءآرا ية الواردة �� هذه النشرة لتعكس أي �غي�� ��وال يوجد أي ال��ام أو �عهد بتحديث أٍي من البيانات ذات النظرة التطلع

 ) �� حالة وجود �غي�� مهم 1أو أي �غ�� �� األحداث، أو األوضاع أو الظروف ال�ي �ستند عل��ا هذه البيانات إال إذا �ان ذلك ضرورً�ا (

 �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.) بموجب القوان�ن املعمول ��ا 2جوهر�ة واردة �� هذه النشرة أو ( بيانات�� 

ا جوهرً�ا نتيجة ا�خاطر أو األمور غ�� املؤكدة ال�ي تواجهها الشركة. وقد تتسبب هذه ا
ً
�خاطر �� قد تختلف األحداث الفعلية أو النتائج اختالف

املذ�ورة �ش�ل ضم�ي �� البيانات ذات النظرة  نتائج فعلية �غاير �ش�ل جوهري النتائج املستقبلية املشار إل��ا، أو املنصوص عل��ا صراحة أو

 ").مخاطر االستثمارتحت عنوان (" الثالثالتطلعية. وللمز�د من املعلومات �� هذا الصدد، ير�� االطالع ع�� القسم 
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 معلومات مهمة

ال �ش�ل أو تمثل هذه النشرة أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو الت�جيع ع�� أي عرض للشراء أو االكتتاب �� أي أوراق مالية أخرى غ�� 

 األوراق املالية موضوع هذه النشرة. كما أ��ا ال �ش�ل أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو الت�جيع ع�� أي عرض لشراء أو االكتتاب 

 راق املالية من قبل أي �خص تحت أي ظرف ي�ون بموج��ا هذا العرض أو الت�جيع غ�� قانو�ي.�� تلك األو 

املعنون يجب ع�� املكتتب�ن الراغب�ن �� االستثمار قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار �� أسهم الطرح قراءة هذه النشرة بأكملها (و�التحديد القسم 

ر �� أسهم الشركة باإلضافة إ�� عقد التأسيس والنظام األسا�ىي للشركة. عند اتخاذ قرار االكتتاب، "مخاطر االستثمار") عند التفك�� باالستثما

ايا يجب ع�� املكتتب�ن االعتماد ع�� تحر�ا��م وتحليال��م واستفسارا��م ا�خاصة عن الشركة وشروط الطرح بما �� ذلك ما ينطوي عليھ من املز 

  وا�خاطر.

م أية معلومات أو �عهدات أو ضمانات غ�� تلك الواردة �� هذه النشرة فيما يتعلق بالطرح أو أسهم الطرح. ال يوجد أي �خص مفوض بتقدي

 و�� حال تقديم أٍي م��ا فإنھ ال يجوز االعتماد ع�� هذه املعلومات أو الضمانات ع�� أ��ا مقدمة من قبل الشركة أو املؤسس 

كتتب عند طلبھ أسهم الطرح تحت الشر�حة األو�� أو غ��هم من املشارك�ن �� عملية الطرح. و�قر ا
ُ
) �عتمد ع�� 1بأنھ ( الثالثةالشر�حة أو مل

�� عملية الطرح ن �املشاركأو  ) ال توجد أية معلومات أخرى مقدمة من قبل الشركة أو املؤسس2املعلومات الواردة �� هذه النشرة فقط و�أنھ (

 مستشار�ن آخر�ن تا�ع�ن للشركة أو أي  ن�املش��ك الكتتاب�جل ا مدراء أو ن�مدراء االكتتاب املش��ك أو

 .")املستشارون(" أو املؤسس

�� االكتتاب العام ألسهم  8ة املذ�ور�ن �� الصفحتلقي االكتتاب �نوك و ن �مدراء االكتتاب املش��كال �شارك أي �خص أو مستشار بخالف 

الشرق األوسط ا�حدود وال أي من  ا�ش اس �ي �ىيال يتحمل بنك  الطرح �� دولة اإلمارات أو يتلقون أي أموال اكتتاب منھ أو يتولون إدارتھ.

�� ذلك املكتتب�ن املؤهل�ن (بما  لأل�خاص الطبيعي�ن الطرحالشر�ات التا�عة لھ مسؤولية املشاركة �� أو �سو�ق أو إدارة أي جانب من جوانب 

 من األفراد ذوي املالءة املالية).

وجودة ال �عت�� محتو�ات املوقع اإللك��و�ي للشركة أو أي موقع إلك��و�ي آخر أو محتو�ات أي موقع إلك��و�ي يمكن الوصول إليھ من الروابط امل

 جزء م��ا، كما ال تتحمل أو تقبل الشركة أو املؤسس  ع�� أٍي من هذه املواقع اإللك��ونية، بأ��ا من محتو�ات هذه النشرة أو

 أو غ��هم من املشارك�ن �� عملية الطرح أو أٍي من املستشار�ن، أية مسؤولية عن محتو�ات هذه املواقع اإللك��ونية.

أو املستشار�ن أية  ن و املش��� تاب�جل االكت مدراء أو ن و مدراء االكتتاب املش���أو ال تقبل الشركة أو املؤسس أو املشارك�ن �� عملية الطرح 

أو  مسؤولية عن دقة أي من املعلومات املقدمة من قبل ال�حافة أو وسائل اإلعالم األخرى أو كفاي��ا وال عن نزاهة أية توقعات أو وجهات نظر

صداقي��ا أو مالءم��ا. ال تقدم الشركة آراء أدلت ��ا ال�حافة أو وسائل اإلعالم األخرى فيما يتعلق بالشركة أو الطرح أو أسهم الطرح أو عن م

أو أٍي من املستشار�ن أي  ن�املش��ك �جل االكتتاب مدراء أو ن�مدراء االكتتاب املش��كأو  أو املؤسس أو غ��هم من املشارك�ن �� عملية الطرح

 �عهد أو ضمان �شأن مالءمة أٍي من تلك املعلومات 

 مصداقي��ا.أو النشرات أو دق��ا أو كفاي��ا أو 

أو  كما ال تقدم الشركة أو املؤسس أو املشار�ون �� الطرح أو مدراء االكتتاب املش���ون أو مدراء �جل االكتتاب أو املستشارون أية ضمانات

 �عهدات �شأن األداء املستقب�� للشركة أو عائدات االستثمارات ال�ي تتم بموجب هذه النشرة.

ه النشرة كما �� �� تار�خ إصدارها، ما لم يتم تحديد وقت سابق يتعلق ��ذه البيانات. وال �ع�ي �شر هذه النشرة تم تقديم البيانات الواردة �� هذ

 (أو أي إجراء يتخذ 
ً
 لها) بأنھ تفس�� ع�� أنھ لم يطرأ أي �غي�� ع�� وضع الشركة أو ا�حقائق ا�خاصة ��ا أو شؤو��ا منذ وفقا

 ذلك التار�خ.

اجعة �عد ا�حصول ع�� موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ولن �سري أية �عديالت ع�� هذه النشرة إال �عد اإلعالن لمر لقد تخضع هذه النشرة 

النشرة و�لغاء الطرح �� أي وقت وفق تقديره وذلك  هذه ع��ا �� �حيفت�ن يوميت�ن تصدران �� دولة اإلمارات. و�حتفظ املؤسس بحقھ �� �حب

 بذلك من الهيئة. ال �عت�� �سليم هذه النشرة أو أي بيع يتم بموج��ا، شر�طة ا�حصول ع�� موافقة مسبقة 

تحت أي ظرف من الظروف، بمثابة إشارة ضمنية إ�� عدم وجود أي �غي�� �� شؤون الشركة منذ تار�خ إعداد هذه النشرة كما ال �ع�ي أن 

 املعلومات الواردة ��ا �حيحة �� أي وقت الحق لتار�خ النشر. 

املش��ك�ن االكتتاب  كمدراء �نك أبوظ�ي التجاري ش.م.عو  ا�حدود وسط�نك ا�ش اس �ي �ىي الشرق األ بنك أبوظ�ي األول ش.م.ع و  وقد تم �عي�ن

") وسيتو�� إصدار أسهم الطرح �� دولة اإلمارات و�سو�قها وال��و�ج لطرح األسهم املش��ك�ن مدراء االكتتاب(�شار إليھ فيما ي�� باسم "
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 والتنسيق مع �ل من الشركة والهيئة واألطراف املشاركة �� عملية الطرح فيما يتعلق �عملية االكتتاب العام �� دولة اإلمارات. 

") و�ناًء ع�� هذه الصفة، بنك تلقى االكتتاب الرئي��يأيًضا بصفتھ بنك تلقي االكتتاب الرئي�ىي ("بنك أبوظ�ي األول ش.م.ع كما تم �عي�ن 

 سوف ي�ون مسؤ 
ً
 عن تلقي أموال االكتتاب ا�حددة ��ذه النشرة وفقا

ً
  للقواعد والقوان�ن املعمول ��ا بدولة اإلمارات للشر�حة األو��. وال

بصف��م مدراء �جل اكتتاب و بنك أبوظ�ي التجاري ش.م.ع  ا�حدود وسطبنك ا�ش اس �ي �ىي الشرق األ  بنك أبوظ�ي األول ش.م.ع و تم �عي�ن

�� تلقي أموال االكتتاب أو �جالت  ا�حدود وسطبنك ا�ش اس �ي �ىي الشرق األ ). ال �شارك ل االكتتاب املش��كون مدراء �جمش��ك�ن (

ل من االكتتاب أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح العام ألسهم الطرح �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة وال �شار�ون �� عملية الطرح بأي ش�

  األش�ال.

�ش�ل حصري لصا�ح الشركة واملؤسس وليس لصا�ح أي �خص آخر فيما يتعلق بالطرح، وال �عت�� أي �خص  املش��ك�ن االكتتاب�عمل مدراء 

 فيما يتعلق بالطرح.
ً
 آخر (سواء �ان أحد مستل�ي هذه الوثيقة أم ال) عميال

شرة أو من خالل الشر�ات التا�عة لهم) �� معامالت مع قد اش���وا (مباومدراء �جل االكتتاب املش���ون  املش��ك�ن قد ي�ون مدراء االكتتاب

الشركة واملؤسس وقدموا خدمات أعمال مصرفية استثمار�ة متنوعة وخدمات استشار�ة مالية وغ��ها من ا�خدمات لهم، وقاموا بتحصيل 

�� عملية الطرح والشركة  �جل االكتتاب املش��ك�نومدراء  املش��ك�ن االكتتاب مدراءوال �ش�ل املعامالت السابقة ب�ن  .الرسوم املعتادة لقاءها

 أو املؤسس أي �عارض مصا�ح.

املسؤولية عن دقة محتو�ات هذه النشرة واكتمالها و�ح��ا. و�قرون،  )الواردة أسماؤهم �� هذه النشرة(يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة 

 ن املعلومات الواردة �� هذه النشرة كما �� تار�خ إصدارها، �عد إجراء تحقيقات العناية الواجبة وع�� حد عملهم ومعرف��م، بأ

تجعل أية بيانات �� ن أ�� معلومات واقعية ودقيقة، و�املة و�حيحة من جميع ا�جوانب ا�جوهر�ة ولم يتم إغفال أية معلومات من شأ��ا 

  هذه النشرة مضللة �ش�ل جوهري.

مع  أبرموهاذات الصلة ال�ي  الت�ليفلشروط خطابات  سوف يمتثلون ) 1(للشركة أ��م  ب�نوك تلقي االكتتاو  املش��ك�ن مدراء االكتتابأكد 

تلك االل��امات تنطبق   ت�ون  ا�خاصة ب�ل م��م، سوف يمتثلون و�قدر ما الت�ليفخطابات  ) وفًقا لشروط2الشركة فيما يتعلق بالطرح و (

إ�ش إس �ي �ىي الشرق  �نكو  �نك أبوظ�ي األول ش.م.عو حالة بنك أبوظ�ي التجاري ش.م.ع  (�� �ناالكتتاب املش��ك مدراءعل��م (بصف��م 

النظام ا�خاص بطرح بموجب  ،))بنك أبوظ�ي التجاري ش.م.ع (�� حالة بنك أبوظ�ي األول ش.م.ع وتلقي االكتتاب ) و�نك األوسط ا�حدود

فيما يتعلق بالطرح واستالمهم (إن  )2016لسنة  .ر.م/11(رقم جب القرار الصادر عن الهيئة بمو  و�صدار أسهم الشر�ات املساهمة العامة

  .بذلك املتعلقة لالكتتاباتوجد) 

 ال�خص ا�حر�صممارسة رعاية  عملية الطرحمن قانون الشر�ات، يجب ع�� �ل من املشارك�ن ��  121وفًقا للمادة 
ً
، و��ون �ل م��م مسؤوال

 عن أداء واجباتھ.

فرض ع�� أي من  -إن ُوجدت  -بصرف النظر عن املسؤوليات واالل��امات 
ُ
املش��ك�ن ومدراء �جل االكتتاب املش��ك�ن  مدراء االكتتابال�ي قد ت

 بموجب القواعد املنظمة ألي دولة ي�ون ف��ا استثناء أي مسؤولية بموجب القواعد املنظمة ذات الصلة غ�� قانو�ي أو باطل 

 م�ات الفرعية والشر�ات التا�عة لهوالشر  ومدراء �جل االكتتاب املش��ك�ناالكتتاب املش��ك�ن مدراء نفاذ، ال يتحّمل أٍي من أو غ�� قابل لإل 

أي مسؤولية سواء �انت ناجمة عن الفرعية أو الشر�ات التا�عة)  شر�اتء التا�ع�ن لهم (أو التا�ع�ن لتلك الوكالالأو  �نوظفاملأو  �ندير املو 

تتعلق بدقة هذه الوثيقة  -صر�حة �انت أم ضمنية  -ص��ية أو بموجب عقد أو خالف ذلك، وال يقدمون أي �عهدات أو ضمانات مسؤولية تق

 ع��ا فيما يتصل بالشركة أو الطرح أو أسهم ا
ً
لطرح، أو اكتمالها وال أي بيانات أخرى تم إصدارها أو ُيزعم إصدارها من جانب الشركة أو نيابة

ا أو �عهًدا �� هذا الصدد، سواء �� املا�ىي أم املستقبل. و وال ُ�عتمد ع�� 
ً
 ما ورد �� هذه النشرة باعتباره اتفاق

ً
مدراء لذلك ال يتحمل أي من  وفقا

ء التا�ع�ن لهم وكالالأو  �نوظفاملأو  �ندير املو  م�ات الفرعية والشر�ات التا�عة لهوالشر  ومدراء �جل االكتتاب املش��ك�ناالكتتاب املش��ك�ن 

 عن مسؤولية تقص��ية أم بموجب عقد  الفرعية أو الشر�ات التا�عة) شر�ات(أو التا�ع�ن لتلك ال
ً
أي مسؤوليات أو ال��امات، سواء �انت ناجمة

ش�� إليھ أعاله)، وال�ي قد تقع عل��م بأي ش�ل من األش�ال فيما يتعلق ��ذه النشرة أو أي بيان من هذا الق
ُ
أو  بيلأم غ�� ذلك (باستثناء ما أ

 الطرح العام ألسهم الطرح داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �ش�ل عام.

 تحتوي هذه النشرة ع�� معلومات مقدمة 
ً
 لقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة. وفقا

النشرة هذه علومات الواردة �� عند اتخاذ قرار االستثمار، يجب أن �عتمد �ل من املكتتب�ن ا�حتمل�ن ع�� ��خيصهم وتحليلهم �عد مراجعة امل

 (�� مجملها).
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 راء �� أي بلد (بخالف دولة اإلمارات العر�ية املتحدة) من شأنھ أن �سمح باالكتتاب العام �� أسهم الطرح أو بيعها لم ولن يتخذ أي إج

منطقة أو حيازة هذه النشرة أو �شرها أو توزيعها أو حيازة أية مواد أخرى متعلقة بالشركة أو أسهم الطرح أو �شرها أو توزيعها �� أي بلد أو 

نشرة لذلك الغرض. و�ناًء عليھ، ال يجوز طرح األسهم أو بيعها �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، وال يجوز توزيع هذه الإجراء أي حيثما يلزم اتخاذ 

معلومات متعلقة بأسهم الطرح أو �شرها �� أو من أية دولة أو والية قضائية باستثناء  ةأو أي إعالن أو أي مواد اكتتاب أخرى أو مستندات أو أي

لنشرة أن ا�حاالت ال�ي �سمح ��ا القواعد واألنظمة السار�ة �� تلك الدولة أو الوالية القضائية. يجب ع�� األ�خاص الذين حصلوا ع�� هذه ا

  يحيطوا أنفسهم علًما ��ذه القيود وأن يحرصوا ع�� مراعا��ا.

وال  ن��جل االكتتاب املش��ك مدراء والن �مدراء االكتتاب املش��كوال ال تتحمل الشركة وال املؤسس وال غ��هم من املشارك�ن �� عملية الطرح 

مسؤولية قانونية عن أي ان��اك يحدث ألية قيود متعلقة بالطرح أو عرض البيع أو حث أي �خص ع�� شراء  ةأي من املستشار�ن اآلخر�ن أي

 لتلك األسهم �� أية والية قضائية خارج دولة اإلمارات (بما �� ذلك سوق أبوظ�ي العاملي ومركز 
ً
د�ي املا�� أسهم الطرح، سواء �ان مش��ًيا محتمال

  ورض أو ا�حث شفوً�ا أالعاملي)، سواًء تم هذا الع
ً
، بما �� ذلك ع�� ال��يد اإللك��و�ي. كما ال تقدم الشركة وال املؤسس وال أي من املشارك�ن خطيا

ت ألي من املكتتب�ن (أو ممثل��م) أية �عهدا أو من املستشار�ن ن��جل االكتتاب املش��ك مدراء والن �مدراء االكتتاب املش��كوال  �� عملية الطرح

 ما يتعلق بمدى قانونية تقدمھ لالكتتاب �� أسهم الطرح بموجب القوان�ن السار�ة واملطبقة عل��م.في ا�حتمل�ن
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 التعر�فات واالختصارات

 العملة الرسمية لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة درهم أو درهم إمارا�ي

 سوق أبوظ�ي العاملي سوق أبوظ�ي العاملي

 2للشركة، كما هو مو�ح �� امل�حق النظام األسا�ىي  النظام األسا�ىي

 اإلمارات العر�ية املتحدةدولة �� هيئة األوراق املالية والسلع  الهيئة

 مجلس إدارة الشركة ا�جلس

 للشر�حة الثانية 2021يوليو  8و الشر�حة الثالثةو للشر�حة األو��  2021يوليو  6 تار�خ اإلغالق

 شأن الشر�ات التجار�ة و�عديالتھ� 2015لسنة  2القانون االتحادي رقم  أو قانون الشر�ات نظام الشر�ات

 ، شركة مساهمة عامة تأسست �� اإلمارات العر�ية املتحدة الياه لالتصاالت الفضائية الشركة

 سوق أبوظ�ي لألوراق املالية �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة السوق 

 ل�خدمات املاليةسلطة د�ي  سلطة د�ي ل�خدمات املالية

 مركز د�ي املا�� العاملي مركز د�ي املا�� العاملي

 أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة

 جهاز اإلمارات لالستثمار جهاز اإلمارات لالستثمار

 الطلبات املقدمة ع�� تطبيقات ا�خدمات املصرفية ع�� اإلن��نت طلبات االكتتاب اإللك��و�ي

 االتحاد األورو�ي )EU(االتحاد األورو�ي 

سوف ي�ون سعر الطرح الذي �ش��ي بھ جميع املكتتب�ن �� الشر�حة األو�� والشر�حة  سعر الطرح ال��ائي

 �ل سهم من أسهم الطرح هو سعر الطرح ال��ائي الثالثةوالشر�حة الثانية 

و�تم تحديد سعر الطرح ال��ائي ل�ل سهم من أسهم الطرح �عد ان��اء عملية البناء السعري 

واملؤسس والشركة. و�جب  املش��ك�ن االكتتاب مدراءللشر�حة الثانية، �عد التشاور ب�ن 

أن تمثل أسهم الطرح ا�خاصة باملكتتب�ن من الشر�حة الثانية �امل أسهم الطرح 

 ر الطرح ال��ائي ل�ل سهم من أسهم الطرحاملستخدمة �� احتساب سع

عقب إغالق الشر�حة الثانية، سوف تقوم الشركة بنشر إعالن ينص ع�� سعر الطرح 

جر�دة ال��ائي للسهم والذي سُينشر �� جر�دت�ن يوميت�ن محليت�ن تصدران باللغة العر�ية و 

 �يباللغة اإلنجل��ية �� دولة اإلمارات وع�� املوقع اإللك��و واحدة 

https://www.yahsat.com/IPO 

عدد أسهم الطرح ال�ي سيتم عرضها للبيع من قبل املؤسس وال�ي سيتم تحديدها �عد  حجم الطرح ال��ائي

 ال��ائي. الطرحإغالق الشر�حة الثانية من خالل �شر إعالن يحدد حجم 

 د�سم�� من �ل عام 31الية للشركة �� األول من يناير وتنت�ي �� تبدأ السنة امل السنة املالية

https://www.yahsat.com/IPO
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 عرض أسهم الطرح �� دولة اإلمارات ع�� املكتتب�ن �� الشر�حة األو�� الشر�حة األو��

(بما �� ذلك األ�خاص الطبيعي�ن والشر�ات  اآلخر�ن واملستثمر�نمن األفراد  املكتتب�ن من الشر�حة األو�� املكتتب�ن

واملؤسسات) الذين لم �شار�وا �� الشر�حة الثانية والذين يمتل�ون رقم مستثمر وط�ي �� 

 سوق أبوظ�ي لألوراق املالية ولد��م حساب بن�ي �� دولة اإلمارات

(املعروفة سابًقا باسم شركة مبادلة  شركة املعمورة دايف��سيفايد جلو�ال هولد�غ ش.م.ع املؤسس

 م.عتا�عة مملوكة بال�امل لشركة مبادلة لالستثمار ش.للتنمية ش.م.ع)، و�� شركة 

 )مبادلة(

 )"("FTSنظام التحو�الت املالية لدى مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي  نظام التحو�الت املالية

 سلطة تنظيم ا�خدمات املالية �� سوق أبوظ�ي العاملي سلطة تنظيم ا�خدمات املالية

  لوائح ا�خدمات املالية واألسواق )FSMRواألسواق (لوائح ا�خدمات املالية 

 شركة منطقة حرة شركة منطقة حرة

 الناتج ا�ح�� اإلجما�� الناتج ا�ح�� اإلجما��

دول مجلس التعاون ا�خلي��، و�� اإلمارات العر�ية املتحدة واململكة العر�ية السعودية  مجلس التعاون أو مجلس التعاون ا�خلي��

 ودولة قطر ودولة ال�و�ت ومملكة البحر�ن وسلطنة عمان

ما لم ينص ع�� خالف ذلك، فإن ا�ح�ومة االتحادية لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة  ا�ح�ومة

ألي م��ما، بما �� ذلك القيادة العامة للقوات تا�عة وح�ومة أبوظ�ي وأي جهاز أو هيئة 

 املس�حة اإلماراتية

 التا�عة ومشاريعها التا�عةالشركة وشر�ا��ا  ا�جموعة

�شأن اعتماد دليل حوكمة  2020) لسنة .ر.م/3قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (  قواعد ا�حوكمة

 بصيغتھ املعدلة من وقت آلخر الشر�ات املساهمة العامة

 ال�حة والسالمة والبيئة وا�جودة ال�حة والسالمة والبيئة وا�جودة

 املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية التقار�ر املاليةاملعاي�� الدولية إلعداد 

الذين يمتل�ون رقم مستثمر وط�ي �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية،  الطبيعي�ناأل�خاص  األفراد املكتتب�ن

وحساب بن�ي �� دولة اإلمارات (بما �� ذلك األفراد املؤهل�ن ذوي املالءة املالية الذين لم 

 ). وال توجد أي متطلبات أو قيود ع�� ا�جنسية الثانيةشر�حة ال�شار�وا �� 

 أو م�ان اإلقامة

و بنك أبوظ�ي  ا�حدود وسطبنك ا�ش اس �ي �ىي الشرق األ  بنك أبوظ�ي األول ش.م.ع و مدراء �جل االكتتاب املش���ون 

  التجاري ش.م.ع

و بنك أبوظ�ي  بنك ا�ش اس �ي �ىي الشرق األوسط ا�حدود بنك أبوظ�ي األول ش.م.ع و مدراء االكتتاب املش���ون 

 التجاري ش.م.ع

 بنك أبوظ�ي األول ش.م.ع بنك تلقي االكتتاب الرئي�ىي
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 إدراج األسهم �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية اإلدراج

عقب غلق باب االكتتاب والتخصيص للمكتتب�ن الناجح�ن، سوف تتقدم الشركة إلدراج  إدراج األسهم

 �ل أسهم الشركة �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية

 وسيتم تفعيل تداول األسهم �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية من خالل �جل األسهم بالسوق 

شيك مصر�� مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل �� دولة اإلمارات العر�ية  شيك املدير

 املتحدة

 2مو�ح �� امل�حق عقد تأسيس الشركة، كما هو  عقد التأسيس

درهم،  10,000 للشر�حة األو�� بقيمة تحديد ا�حد األد�ى لالستثمار �� أسهم الطرحتم  لالكتتابا�حد األد�ى 

ع�� أن ي�ون أي استثمار إضا�� يتم بز�ادات ، درهم إمارا�ي 5,000وللشر�حة الثالثة بقيمة 

 درهم ع�� األقل.  1,000بقيمة 

 للشر�حة الثانية بقيمة  لالستثمار �� أسهم الطرحوتم تحديد ا�حد األد�ى 

 درهم 500,000

رقم مستثمر وط�ي يحصل عليھ املكتتب من سوق أبوظ�ي لألوراق املالية وذلك ليقوم  رقم املستثمر

 باالكتتاب

 أعضاء ا�جلس غ�� التنفيذي�ن لدى الشركة أعضاء ا�جلس غ�� التنفيذي�ن

 مكتب مراقبة األصول األجنبية األمر��ي التا�ع لوزارة ا�خزانة األمر�كية "أوفاك"مكتب مراقبة األصول األجنبية 

 من هذه النشرة 9و 8املدرجة �� الصفحت�ن  الكيانات  املشار�ون �� الطرح

سبعمائة وواحد وثالثون مليون ( 731,931,080 ال يقل عن االكتتاب العام �� عدد الطرح

�سعمائة وخمسة ( 975,908,106 ال يز�د عن ) ووثمانون و�سعمائة وواحد وثالثون ألًفا 

من إجما�� أسهم الشركة يتم  أسهم )وسبعون مليون و�سعمائة وثمانية آالف ومائة وستة

 طرحها من جانب املؤسس

يتم عرض أسهم الطرح من خالل نطاق سعري سوف يتم �شره �� اليوم األول من ف��ة  نطاق سعر الطرح

 الطرح 

 6وسوف تنت�ي ��  2021يونيو  27��  والشر�حة الثالثةتبدأ ف��ة االكتتاب للشر�حة األو��  ف��ة الطرح

 2021يوليو 

 2021يوليو  8وسوف تنت�ي ��  2021يونيو  27تبدأ ف��ة االكتتاب للشر�حة الثانية �� 

وثالثون سبعمائة وواحد وثالثون مليون و�سعمائة وواحد ( 731,931,080 ال يقل عنعدد  أسهم الطرح

�سعمائة وخمسة وسبعون مليون و�سعمائة ( 975,908,106 ال يز�د عن ) وألًفا وثمانون 

 من األسهم ال�ي سيبيعها املؤسس  أسهم )وثمانية آالف ومائة وستة

 �� اكتتاب عام

٪ من أسهم 49�سبة تز�د ع��  اإلمارات العر�ية املتحدةال يجوز أن يمتلك غ�� مواط�ي  قيود امللكية

 الشركة
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 ) Professional Clientاأل�خاص ممن تنطبق عل��م معاي�� العميل ا�ح��ف ( العميل ا�ح��ف

 للقاعدة 
ً
 من قواعد س�� العمل الصادرة من قبل سلطة د�ي ل�خدمات املالية 2-3-2وفقا

 للتعر�ف الوارد �� القاعدة "املش��ون من املؤسسات املؤهل املش��ون من املؤسسات املؤهلة
ً
 أ-144ة" وفقا

 من األفراد ذوي املالءة املالية املؤهل�ن املكتتب�ن
الذين تمت املوافقة عل��م من قبل الشركة واملؤسس بالتشاور مع  الطبيعي�ناأل�خاص 

 و: املش��ك�ن (باستثناء بنك ا�ش اس �ي �ىي الشرق األوسط ا�حدود) مدراء االكتتاب

من الهيئة أو سلطة تنظيمية مماثلة للقيام بأي مهام  اعتمادا�حاصل�ن ع��   )1(

 أو ؛مرتبطة باأل�شطة أو ا�خدمات املالية

 الذين �ستوفوا الشروط التالية: )2(

 4,000,000، باستثناء محل إقامتھ الرئي�ىي، ال يقل عن مالءة ماليةلديھ  )أ(

 ؛)إمارا�ي (أر�عة مالي�ن درهم إمارا�ي درهم

 (مليون درهم إمارا�ي درهم 1,000,000دخل سنوي ال يقل عن  لديھ )ب(

 و )؛إمارا�ي

يتعهد بأن لديھ املعرفة وا�خ��ة ال�افية �� مجال االستثمار ذي الصلة  )ج(

ومخاطره، أو أنھ ممثل من قبل جهة مرخصة من الهيئة بما ال يتعارض مع 

 شروط ترخيصها.

 

األ�خاص االعتبار�ة القادرة ع�� القيام باستثمارا��ا بنفسها، وال�ي �ستو�� أي من  من الشر�ات واملؤسسات املؤهلة املكتتب�ن

 الشروط التالية:

ا�ح�ومة االتحادية لدولة اإلمارات وح�ومة �ل إمارة �� دولة اإلمارات منفردة،  )1(

وا�جهات واملؤسسات والهيئات والشر�ات ا�ح�ومية اململوكة �لًيا ألٍي من تلك 

 ا�ح�ومات؛ أو

ا�ح�ومات األجنبية وا�جهات ا�خاصة ��ا واملؤسسات والهيئات أو الكيانات  )2(

 من تلك ا�ح�ومات؛ 
ً
 أواململوكة �ليا

 املنظمات والكيانات الدولية؛ أو  )3(

 ا�جهات املرخصة من قبل الهيئة أو ا�جهات التنظيمية املماثلة؛ أو )4(

 من تار�خ آخر بيانات مالية )5(
ً
لها، �ستو�� اثن�ن  األ�خاص االعتبار�ة ال�ي، اعتبارا

 من املتطلبات التالية ع�� األقل:

درهم إمارا�ي (خمسة  75,000,000تقدر قيمة األصول اإلجمالية بمبلغ  )أ(

 )؛إمارا�ي وسبعون مليون درهم

درهم إمارا�ي (مائة  150,000,000تحقيق إيرادات سنو�ة صافية قدرها  )ب(

 )؛إمارا�ي وخمسون مليون درهم

درهم إمارا�ي  7,000,000س مال مدفوع بحد أد�ى تمتلك مالءة مالية أو رأ )ج(

 )،إمارا�ي (سبعة مالي�ن درهم

وهم الذين تمت املوافقة عل��م �� جميع األحوال من قبل الشركة واملؤسس بالتشاور مع 

وتنطبق عل��م أٍي من املواصفات التالية: (أ) أن ي�ون �خص ��  املش��ك�ن مدراء االكتتاب

ممن يجوز تقديم عرض لھ  �كية ومش�ٍ� من املؤسسات املؤهلةالواليات املتحدة األمر 

، أو (ب) أن ي�ون �خص خارج الواليات املتحدة األمر�كية ممن أ-144للقاعدة استناًدا 

"، أو (ج) أن ي�ون �خص �� مركز د�ي املا�� Sيجوز تقديم عرض لھ استناًدا لالئحة س "

 لإلعفاء من ا
ً
لت�جيل بموجب نموذج قواعد السوق العاملي يجوز تقديم عرض لھ وفقا
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 املوجودة �� الدليل اإلرشادي لسلطة د�ي ل�خدمات املالية، 

 لإلعفاء 
ً
أو (د) أن ي�ون �خص �� سوق أبوظ�ي العاملي ممن يجوز تقديم عرض لھ وفقا

من الت�جيل بموجب لوائح ا�خدمات املالية واألسواق ومن األ�خاص الذين تنطبق عل��م 

ا�ح��ف املنصوص عل��ا �� قواعد س�� العمل الصادرة عن سلطة تنظيم معاي�� العميل 

 ا�خدمات املالية

 بنوك تلقي االكتتاب

 

�نك مجموعة البنوك ال�ي يقودها بنك تلقي االكتتاب الرئي�ىي، وتتألف من ذلك البنك و 

  أبوظ�ي التجاري ش.م.ع

 األمر��ي" من قانون األوراق املالية Sالالئحة س " "S" الالئحة س

 أ من قانون األوراق املالية األمر��ي-144القاعدة  أ-144القاعدة 

عرض أسهم الطرح للمكتتب�ن من الشر�حة الثانية بموجب الوثيقة املتعلقة بالطرح  الشر�حة الثانية

 للشر�حة الثانية

�� مذكرة عرض تمت صياغ��ا �ش�ل خاص وحصري للمستثمر�ن املؤهل�ن من املؤسسات  الوثيقة املتعلقة بالطرح للشر�حة الثانية

ضمن الشر�حة الثانية و�طر�قة تتما�ىى مع القوان�ن واألنظمة لالكتتاب �� أسهم الطرح 

 السار�ة واملقبولة للهيئات ا�ختصة �� الوالية القضائية املعنية، 

من قبل الهيئة وال �ش�ل هذه الوثيقة وافقة عل��ا أو املاملصادقة عل��ا مراجع��ا أو ولم يتم 

 جزًءا من هذه النشرة وال تدرج املعلومات الواردة ف��ا �� هذه النشرة

 وست�ون متوفرة ع�� املوقع اإللك��و�ي ا�خاصة بالشر�حة الثانية

https://www.yahsat.com/IPO 

 من األفراد ذوي املالءة املالية املؤهل�ن واملكتتب�نمن املؤسسات املؤهلة  املكتتب�ن من الشر�حة الثانية املكتتب�ن

 للسهم )واحد إمارا�ي درهم( درهم إمارا�ي 1.00تبلغ األسهم العادية للشركة، بقيمة اسمية  األسهم

 مالك أسهم املساهم

 الرسالة النصية القص��ة رسالة نصية قص��ة

 �خص طبي�� أو اعتباري يتقدم لالكتتاب �� أسهم الطرح املكتتب

 هيئة تنظيم االتصاالت وا�ح�ومة الرقمية لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت

 الثالثةعرض أسهم الطرح �� دولة اإلمارات ع�� املكتتب�ن �� الشر�حة  الثالثةالشر�حة 

وشر�ات ا�جموعة ا�خاصة  �عض موظفي وأعضاء مجلس إدارة شركة مبادلة والشركة الثالثةن �� الشر�حة و املكتتب

 ��ما

 اإلمارات العر�ية املتحدة دولة اإلمارات

 مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي  مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي 

 العظ�ى و أيرلندا الشمالية اململكة املتحدة ل��يطانيا اململكة املتحدة

 و�عديالتھ 1933قانون األوراق املالية األمر��ي لعام  قانون األوراق املالية األمر��ي

https://www.yahsat.com/IPO
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الواليات املتحدة األمر�كية وأراض��ا وممتل�ا��ا وأي والية من الواليات املتحدة األمر�كية  الواليات املتحدة

 ومقاطعة �ولومبيا
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 االكتتاب وأح�امھ شروط القسم األول:

 التفاصيل الرئيسية لألسهم املطروحة ل�جمهور  1-1

 ، شركة مساهمة عامة تأسست �� اإلمارات العر�ية املتحدة.الياه لالتصاالت الفضائية اسم الشركة: •

 1005700: رقم الرخصة التجار�ة للشركة •

 ، أبوظ�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة93693ص.ب. املقر الرئي�ىي لـــ ياه سات، طر�ق السو�حان، الفالح، : مكتب الشركة الرئي��ي •

سهم،  2,439,770,265موزع ع�� عدد  إمارا�ي درهم 2,439,770,265ُحدد رأس مال الشركة �� تار�خ اإلدراج لي�ون بقيمة  رأس املال: •

 ) ل�ل سهم، مدفوعة بال�امل.واحد �يإمارا (درهم مارا�يإدرهم  1.00بقيمة اسمية 

سبعمائة وواحد وثالثون مليون و�سعمائة وواحد وثالثون ألًفا ( 731,931,080 ال يقل عنعدد  �سبة أسهم الطرح وعددها ونوعها: •

، وجميعها أسهم أسهم )�سعمائة وخمسة وسبعون مليون و�سعمائة وثمانية آالف ومائة وستة( 975,908,106) و ال يز�د عن وثمانون 

من إجما�� رأس املال املصدر و�تم طرحها للبيع من جانب املؤسس. جميع  % كحد أق�ىى40% كحد أد�ى و30عادية، وستمثل �سبة 

  .بالتساوي ة وتحمل حقوق تصو�ت متساو�ة وتحصل ع�� جميع ا�حقوق واالل��امات األخرى األسهم من نفس الفئ

 .2021 نيويو  27سيتم �شر نطاق سعر الطرح واإلعالن عنھ �� اليوم األول من ف��ة الطرح بتار�خ  نطاق سعر الطرح ل�ل سهم: •

 أهلية الفئات املؤهلة من املكتتب�ن للتقدم بطلب ا�حصول ع�� أسهم الطرح: •

 يتم فتح باب االكتتاب أمام املكتتب�ن من الشر�حة األو�� الشر�حة األو��:  -
ً
" لتعر�فات واالختصاراتارد �� قسم "اللوصف الو  وفقا

من هذه النشرة. و�جب ع�� جميع املكتتب�ن �� الشر�حة األو�� أن ي�ون لد��م رقم مستثمر �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية ورقم 

 حساب بن�ي �� دولة اإلمارات.

 يتم فتح باب االكتتاب أمام املكتتب�ن من الشر�حة الثانية الشر�حة الثانية:  -
ً
التعر�فات د �� قسم "ر اللوصف الو  وفقا

" من هذه النشرة، و�جب ع�� جميع املكتتب�ن �� الشر�حة الثانية أن ي�ون لد��م رقم مستثمر �� سوق أبوظ�ي لألوراق واالختصارات

 املالية.

 للوصف الو  الثالثةيتم فتح باب االكتتاب أمام املكتتب�ن من الشر�حة : الثالثةالشر�حة  -
ً
التعر�فات رد �� قسم "اوفقا

أن ي�ون لد��م رقم مستثمر �� سوق أبوظ�ي لألوراق  الثالثة" من هذه النشرة، و�جب ع�� جميع املكتتب�ن �� الشر�حة واالختصارات

 .ورقم حساب بن�ي �� اإلمارات العر�ية املتحدة املالية

أي مكتتب ت�ون عملية شرائھ لألسهم يحظر االكتتاب العام ع��  �� أسهم الطرح كما هو مب�ن أدناه:يحظر االكتتاب من قبل ا�جمهور  •

 مقيدة بموجب القوان�ن املعمول ��ا �� موطن إقامتھ أو بموجب قوان�ن الدولة ال�ي ينت�ي إل��ا. و�تحمل املكتتب املسؤولية عن تحديد ما

 ل ��ا أم ال.إذا �ان طلب اكتتابھ وعملية الشراء ال�ي قام ��ا ألسهم الطرح تتوافق مع قوان�ن الدولة (الدول) املعمو 

، ع�� أن درهم 5,000والشر�حة الثالثة  درهم 10,000ا�حد األد�ى لالكتتاب �� أسهم الطرح للشر�حة األو�� هو  :لالكتتابا�حد األد�ى  •

 ا�خاصة بالشر�حة الثانية بقيمة درهم. وتم تحديد ا�حد األد�ى لالكتتاب �� أسهم الطرح 1,000ي�ون أي استثمار إضا�� بز�ادات قدرها 

 درهم. 500,000

 ال يوجد حد أق�ىى لالستثمار �� أسهم الطرح. :لالكتتابا�حد األق��ى  •

ال يجوز للمؤسس االكتتاب �� أسهم الطرح سواء بصورة مباشرة أم غ�� مباشرة أم من خالل إحدى الشر�ات  املؤسس: من قبل كتتابالا •

 التا�عة لھ.

ع�� األقل من أسهم الشركة من قبل �خص أو كيان من  ٪51يجب أن �ستمر ملكية  :اإلمارات العر�ية املتحدة ةملكية مواط�ي دول  •

 .ة اإلمارات العر�ية املتحدةاملتمتع�ن بجنسية أحد دول
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سوف يحصل املؤسس ع�� �ل املتحصالت الصافية من الطرح، ولن �ستلم الشركة أي جزء من  استخدام حصيلة عائدات الطرح: •

 متحصالت الطرح.

 : سيتحمل املؤسس املسؤولية عن �ل نفقات الطرح./ مصار�ف الطرح نفقات االكتتاب •
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 والشر�حة الثالثة املز�د من املعلومات حول الشر�حة األو�� 1-2

 طلبات االكتتاب  )1(

) باسمھ ال�خ�ىي، �� حالة 1تقديم طلب اكتتاب واحد فقط ( والشر�حة الثالثةيتع�ن ع�� �ل مكتتب من مكتت�ي الشر�حة األو�� 

 ملكتتب آخر، �� هذه ا�حالة سيتم تقديم طلب االكتتاب باسم 
ً
تقديم طلب االكتتاب بواسطة �خص طبي�� (ما لم يكن وكيال

 املكتتب) 

�� حالة تقديم طلب االكتتاب بواسطة أي كيان مؤس�ىي. و�ذا قدم أحد املكتتب�ن أك�� من طلب اكتتاب  ) باسم �خص اعتباري،2أو (

 با�حق املش��ك�ن االكتتاب  ومدراءواحد باسمھ ال�خ�ىي أو باسم �خص اعتباري، تحتفظ بنوك تلقي االكتتاب 

 خصيص أي أسهم لهذا املكتتب.�� استبعاد �ل طلبات االكتتاب املقدمة من هذا املكتتب أو �عضها وعدم ت

أو من خالل إحدى  ع�� املكتتب�ن استكمال �ل البيانات املطلو�ة �� طلب االكتتاب وتقديمها إ�� أي بنك من بنوك تلقي االكتتاب

 مبلغ االكتتاب وذلك خالل ف��ة الطرح املتعلقة و  �ل املستندات املطلو�ة مع قنوات االكتتاب االلك��و�ي املو�حة أدناه،

 .والشر�حة الثالثة بالشر�حة األو��

يجب أن ي�ون طلب االكتتاب املستو�� للبيانات وا�ًحا و�خط مقروء، و�� حال مخالفة هذا الشرط، س��فض بنك تلقي االكتتاب 

 استالم الطلب من املكتتب �ح�ن قيام املكتتب باستكمال البيانات واملستندات املطلو�ة قبل غلق باب االكتتاب.

�� االكتتاب �� أسهم الطرح املوافقة ع�� عقد التأسيس والنظام األسا�ىي للشركة واالل��ام ب�ل القرارات الصادرة عن و���تب ع

قبل أي ��خ ضوئية من طلبات االكتتاب. و�جب 
ُ
ا�جمعية العمومية للشركة. و�عد أي شروط تضاف إ�� الطلب �أن لم تكن، وال ت

ءة �شرة اإلصدار وعقد التأسيس والنظام األسا�ىي للشركة بإمعان. و�قدم الطلب �عد ذلك عدم استكمال طلب االكتتاب إال �عد قرا

ب�حة املعلومات الواردة بطلب االكتتاب  وكال��م أو املكتتب�نألي فروع تا�عة لبنوك تلقي االكتتاب الوارد ذكرها �� هذه النشرة، و�قر 

 املكتتب أو من ينوب عنھ ع�� طلب االكتتاب أو يصدق عليھ بصورة وا�حة.بحضور ممثل عن البنك الذي قدم االكتتاب إليھ. و�وقع 

ألٍي من األسباب  أو الشر�حة الثالثةيحق لبنوك تلقي االكتتاب عدم قبول طلبات االكتتاب املقدمة من أي مكتتب �� الشر�حة األو�� 

 التالية:

املبلغ املدفوع أو املستندات املقدمة (وال يتحمل إذا �ان نموذج طلب االكتتاب غ�� �امل أو غ�� �حيح فيما يتعلق ب •

أٍي من املشارك�ن �� عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استالم ما تم تخصيصھ من أسهم الطرح إذا لم يتم ملء 

 عنوان املكتتب �ش�ل �حيح)؛ 

 إذا تم دفع مبلغ االكتتاب بطر�قة مغايرة لطرق الدفع املسموح ��ا؛  •

االكتتاب املقدم مع الطلب مع شروط ا�حد األد�ى املطلوب لالستثمار أو الز�ادات ا�حددة لطرح إذا لم يتطابق مبلغ  •

 الشر�حة األو��؛ و

 إذا �ان طلب االكتتاب املقدم غ�� وا�ح أو غ�� مقروء �ش�ل �امل. •

  يحق لبنوك تلقي االكتتاب
ً
ألٍي من  أو الشر�حة الثالثةعدم قبول طلبات االكتتاب املقدمة من أي مكتتب �� الشر�حة األو��  أيضا

 األسباب التالية:

  �� حالة إرجاع شيك املدير ألي سبب من األسباب؛ •

إذا �ان املبلغ املوجود �� ا�حساب البن�ي املذ�ور �� طلب االكتتاب املقدم غ�� �اٍف لسداد مبلغ االكتتاب املذ�ور ��  •

نموذج طلب االكتتاب املقدم أو إذا �ان بنك تلقي االكتتاب غ�� قادر ع�� تحصيل املبلغ مقابل الطلب سواء �ان ذلك 

  ألي أسباب أخرى؛ وألعدم تطابق التوقيع 

 إذا لم يتم تقديم رقم املستثمر إ�� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية أو إذا �ان رقم املستثمر غ�� �حيح؛ •

 إذا �ان طلب االكتتاب مكرًرا (و�عود املوافقة ع�� مثل هذا الطلب املكرر إ�� السلطة التقدير�ة للشركة  •
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 واملؤسس فقط)؛

 إذا ثبت أن طلب االكتتاب يخالف شروط الطرح؛ •

األو�� الشر�حة ن أن املكتتب قد قدم أك�� من طلب اكتتاب واحد (غ�� مسموح بالتقدم بطلبات لالكتتاب �� إذا تب� •

 ع�� حدة)؛هذه الشرائح مًعا باإلضافة إ�� أنھ ال يجوز التقدم بأك�� من طلب �� أٍي من والثالثة والثانية 

 عن إذا �ان املكتتب �خص طبي�� وتب�ن أنھ لم يتقدم بطلب االكتتاب  •
ً
 أو ممثال

ً
باسمھ ال�خ�ىي (إال إذا �ان وكيال

 مكتتب آخر)؛

 ؛أو الشر�حة الثالثة عدم ال��ام املكتتب بالقواعد املعمول ��ا �� الطرح ا�خاص بالشر�حة األو�� •

إذا تب�ن أنھ من الضروري رفض طلب االكتتاب لضمان االمتثال ألح�ام قانون الشر�ات أو النظام األسا�ىي أو هذه  •

 ة أو متطلبات املصرف املركزي أو الهيئة أو سوق أبوظ�ي لألوراق املالية؛ والنشر 

أو بنوك تلقي  بنك أبوظ�ي األول إذا فشل تحو�ل األموال من خالل نظام التحو�الت املالية/ نظام السو�فت/ قنوات  •

 التعامل مع الطلب.أو �� حالة عدم كفاية املعلومات املطلو�ة �� ا�حقول ا�خاصة للم�ىي قدًما ��  االكتتاب

رفض الطلب ألٍي من تلك األسباب املذ�ورة أعاله �� أي وقت ح�ى تخصيص  املش��ك�ن االكتتاب ومدراءيجوز لبنوك تلقي االكتتاب 

 أسهم الطرح، كما أ��م غ�� ملزم�ن بإخطار املكتتب�ن قبل إرسال إشعار تخصيص األسهم لهؤالء املكتتب�ن املرفوض�ن.

 املصاحبة لطلبات االكتتاباملستندات 

 يجب ع�� جميع املكتتب�ن تقديم املستندات التالية مع نماذج طلبات االكتتاب ا�خاصة ��م:

 من مواط�ي دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون ا�خلي�� أو أي دولة أخرى: باألفرادفيما يتعلق 

 ؛سار�ة املفعول سفر ساري املفعول أو بطاقة هو�ة إماراتية أصل وصورة من جواز  •

 مبادلة أو الشركةشركة اإلدارة لدى عضو�ة مجلس ، دليل ع�� التوظيف أو الشر�حة الثالثة فقط املكتتب�ن من�� حالة  •

 و ؛أو شر�ات ا�جموعة ا�خاصة ��ما

 �� حالة �ان املفوض بالتوقيع �خًصا آخر بخالف املكتتب، يجب تقديم ما ي��: •

  لصا�ح ال�خص ا�خول لھ بالتوقيع أو صورة معتمدة من أحد األ�خاص/ سند و�الة مصدق حسب األصول

 الهيئات التنظيمية �� دولة اإلمارات مثل �اتب العدل أو حسب األصول املرعية �� الدولة؛

 بطاقة الهو�ة اإلماراتية لل�خص ا�خول لھ بالتوقيع للتحقق من توقيعھ وصورة من جواز  أو أصل جواز السفر

 ة الهو�ة اإلماراتية؛ وبطاقأو السفر 

  بطاقة الهو�ة اإلماراتية لل�خص املكتتب للتحقق من توقيعھ.أو صورة جواز السفر 

 ي ع�� قاصر، يتم تقديم ما ي��:�� حال �ان املفوض بالتوقيع و�ى •

  بطاقة الهو�ة اإلماراتية لل�خص الو�ىي للتحقق من توقيعھ؛أو أصل وصورة من جواز السفر 

  سفر القاصر؛ وأصل وصورة من جواز 

  حال �ان الو�ىي معيًنا من قبل ا�حكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من ا�حكمة ومن أي جهات ��

 مختصة أخرى (مثل �اتب العدل).

 بما �� ذلك املصارف واملؤسسات املالية وصناديق االستثمار، وغ��ها من الشر�ات واملؤسسات: باأل�خاص االعتبار�ةفيما يتعلق 
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 األ�خاص االعتبار�ة امل�جلة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة:بخصوص  •

  أصل وصورة من الرخصة التجار�ة أو ال�جل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من أحد األ�خاص / الهيئات

 مثل �اتب العدل أو حسب األصول املرعية �� الدولة؛ ؛التنظيمية �� اإلمارات

  ��عنھ وقبول أصل وصورة من املستند الذي يج 
ً
 عن املكتتب وتقديم طلب االكتتاب نيابة

ً
للمفوض بالتوقيع نيابة

 الشروط واألح�ام املنصوص عل��ا �� �شرة اإلصدار ونموذج االكتتاب؛ و

  بطاقة الهو�ة اإلماراتية لل�خص املفوض بالتوقيع.أو أصل وصورة من جواز سفر 

املطلو�ة ستختلف بناًء ع�� طبيعة الشركة وم�ان ��جيلها،  بخصوص األ�خاص االعتبار�ة األجنبية: فإن املستندات •

 ل�حصول ع�� قائمة باملستندات املطلو�ة. املش��ك�ن االكتتاب مدراءولذلك ُير�� الرجوع إ�� 

 والشر�حة الثالثة طر�قة االكتتاب والدفع للشر�حة األو��  )2(

 والشر�حة الثالثة طر�قة الدفع للشر�حة األو��

يتع�ن ع�� املكتتب تقديم طلب االكتتاب إ�� أٍي من بنوك تلقي االكتتاب املذ�ورة �� هذه النشرة وتقديم رقم املستثمر لدى سوق 

 أبوظ�ي لألوراق املالية ورقم حسابھ املصر�� باإلضافة إ�� سداد قيمة أسهم الطرح ال�ي يرغب باالكتتاب ��ا، 

 و�تم الدفع بإحدى الطرق التالية:

الياه شركة مصر�� (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل �� دولة اإلمارات لصا�ح شيك  •

 أو أو��؛ عام طرح - ع.م.ش لالتصاالت الفضائية

 ا�خصم من حساب املكتتب لدى أي بنك من بنوك تلقي االكتتاب؛ أو •

 اإللك��و�ي أدناه).االكتتاب اإللك��و�ي (ير�� االطالع ع�� القسم ا�خاص باالكتتاب  •

يجب أن يتم �عبئة التفاصيل ا�خاصة با�حساب املصر�� للمكتتب �� نموذج طلب االكتتاب ح�ى لو �ان سيتم سداد مبلغ 

 االكتتاب عن طر�ق شيك مدير.

 ، بالش�ل املناسب.املؤسس، سيتم دفع املبلغ ذي الصلة من عائدات شراء أسهم الطرح ا�� قبل اإلدراج

 قيمة االكتتاب أو قبولها لدى أٍي من بنوك تلقي االكتتاب باستخدام أي طر�قة مما ي��:ال يجوز سداد 

 نقًدا؛  •

 (غ�� مصدق)؛ أو �خ�ىي شيك •

 أي طر�قة دفع أخرى تخالف ما هو مذ�ور أعاله. •

 .3�� امل�حق  ك تلقي االكتتابو الفروع املشاركة لبنتفاصيل  تم إرفاق

 االكتتاب اإللك��و�ي

ي�ون لها قنوات الك��ونية خاصة ��ا (أجهزة الصراف اآل�� وتطبيقات ن أعمليات االكتتاب اإللك��ونية: يجوز لبنوك تلقي االكتتاب 

، وغ��ها) وال�ي يتم ر�طها بنظام سوق أبوظ�ي النقالةا�خدمات املصرفية ع�� اإلن��نت، وتطبيقات ا�خدمات املصرفية ع�� الهواتف 

اكتتاب" لالكتتابات العامة األولية. ويعت�� تقديم العميل لطلب االكتتاب اإللك��و�ي بمثابة موافقة منھ ع�� شروط لألوراق املالية "

 عن املكتتب، كما �عت�� ذلك تفو�ًضا لبنك تلقي االكتتاب بدفع إجما�� قيمة األسهم ال�ي يرغب باالكتتاب 
ً
الطرح وأح�امھ نيابة

 الياه لالتصاالت الفضائية شركةن ا�حساب املصر�� ا�خاص بالعميل وتحو�ل املبلغ �حساب "ف��ا، وذلك عن طر�ق خصم املبلغ م

" املفتوح لدى بنوك تلقي االكتتاب، وذلك ع�� النحو املو�ح �� طلب االكتتاب. ويعد تقديم الطلبات عام أو�� طرح –ش.م.ع 



 

27 

وعليھ، فإن أي مستندات داعمة مطلو�ة �� أي موضع آخر �� هذه إلك��ونًيا �افًيا فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات �عر�ف الهو�ة 

النشرة لن تطبق ع�� طلبات االكتتاب اإللك��و�ي املعنية �� هذا القسم. يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص ال��ائي ألسهم الطرح 

الطرح، و�تم تنفيذ هذا األمر ورد عائدات أسهم الطرح ال�ي لم تخصص (إن وجدت) مع الفوائد الناجمة ع��ا عقب إغالق ف��ة 

 .والتعامل معھ بواسطة بنوك تلقي االكتتاب ال�ي تم تقديم طلب االكتتاب اإللك��و�ي إل��ا وحدها

 بنك أبوظ�ي األول  االكتتاب اإللك��و�ي من خالل

ا�خاص  االكتتابمبلغ �ل تحو  / سو�فت / بنك أبوظ�ي األول  نظام التحو�الت املالية الذين يختارون قنوات املكتتب�نسُيطلب من 

 :��م

اإلمارا�ي / ا�خدمات البنكية ع�� االن��نت والهاتف النقال  نظام التحو�الت املاليةالتحو�ل االلك��و�ي ع�� الدفع بواسطة  .1

 ا�خطوات (داخل اإلمارات العر�ية املتحدة) –ا�خاصة ببنك أبوظ�ي األول 

 "."رمز الغرض من الدفع "عملية الطرح" كــ الرجاء استخدام

  بتحو�ل األموال املكتتبيقوم 
ً
 .خاصة بأي من املصارف األجنبية، بال�امل دون خصم أي رسوم أوال

  "املالحظات" أو "�عليمات التحو�ل" ضمن حقل النقالالوسيط ورقم الهاتف املستثمر، اسم  ير�� ذكر "رقم

 ية املتحدة)(خارج اإلمارات العر� خطوات الدفع من خالل السو�فت .2

 MT103 بــــ حدد رسالة الدفع

 النقال وعدد األسهم املطبقة"الوسيط ورقم الهاتف املستثمر، اسم  "رقم 70�� ا�حقل  أذكر

يوليو  5هو / سو�فت / بنك أبوظ�ي األول  نظام التحو�الت املالية قنواتالتحو�الت ع�� مالحظة مهمة: اليوم األخ�� لتلقي 

 ، اإلغالقوقت  �عد تار�خ و املبالغظهًرا. ير�� مالحظة أنھ إذا تم استالم  12:00الساعة ��  2021

 اكتتابكإ�� حساب املستفيد. ير�� جدولة  املبالغساعة ح�ى يتم تحو�ل  24إ��  12فسيتم رفضها و�عاد��ا. ُير�� االنتظار ملدة 

 .�� وقت مبكر وفقا لذلك

 مبالغ االكتتاب:تفاصيل لتحو�ل  .3

 اسم البنك: بنك أبوظ�ي األول ش.م.ع

  AE710354031000000001097رقم االيبان: 

 IPO -شركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.خ اسم حساب املستفيد:

 العملة: درهم إمارا�ي

 4031000000001097 رقم ا�حساب:

 NBADAEAASSDرمز السو�فت: 

إ�� حساب بنك أبوظ�ي األول ع�� النحو املنصوص عليھ أعاله، قم بالوصول إ��  املبالغ�عد تحو�ل 

ae/cib/iposubscription-https://www.bankfab.com/en  وتثبيتوقم بملء جميع التفاصيل  االكتتابوقم بتن�يل طلب 

 لب التوقيع وم�ح ط
ً
 ها.و حفظ االكتتاب ضوئيا

التفاصيل �� صفحة الو�ب لبنك ، قم بملء ae/cib/iposubscription-https://www.bankfab.com/enقم بالوصول إ�� 

 ، حسب االقتضاءا هو مو�ح أدناهدات ذات الصلة كمواملستن االكتتابأبوظ�ي األول وقم بتحميل طلب 

 معبأ وموقع. اكتتابنموذج طلب  -

سوق أبوظ�ي لألوراق الصفحة األو�� من إفادة أو سوق أبوظ�ي لألوراق املالية لدى  رقم املستثمربطاقة ��خة من  -

https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription
https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription
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 .املالية

 ��خة من الهو�ة اإلماراتية أو جواز السفر. -

 ��خة من إقرار الدفع. -

 النقال.رقم الهاتف  -

 (موقع جهة اإلصدار) .IPO/comhttps://www.yahsat االكتتاب والنشرة منيمكن أيًضا تن�يل طلب 

 IPO.online@bankfab.comال��يد اإللك��و�ي:  ع�� التواصل، ير�� ا�حاجة إ�� أي مساعدة�� حالة وجود أي مشا�ل أو 

لم يتم استالم الدفعة أو تم استالم جزء م��ا، فسيتم / أو  التفاصيل املقدمة غ�� �افية أو غ�� �حيحة و �انت�� حال 

 رد املبلغ الذي تم تحو�لھ، إن وجد، إ�� املكتتب.سيتم رفض االكتتاب و�خطار املكتتب بذلك و 

 مواعيد هامة لطرق سداد قيمة االكتتاب

 4يك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الثانية عشر من ظهر يوم �� حالة سداد مبلغ االكتتاب عن طر�ق ش •

 .2021يوليو 

�� حالة االكتتاب عن طر�ق نظام التحو�الت املالية يجب أن يتم تقديم طلبات االكتتاب قبل الساعة الثانية عشر من ظهر  •

 .2021يوليو  5يوم 

 مبالغ االكتتاب

ع��  درهم 5,000ودرهم  10,000تقديم طلبات شراء أسهم الطرح بمبلغ  والشر�حة الثالثةيتع�ن ع�� املكتتب�ن �� الشر�حة األو�� 

�� الشر�حة  املكتتب�ندرهم. و�ناًء عليھ، يتقدم  1,000بز�ادات ال تقل تلك املبالغ أو أك��، ع�� أن ي�ون أي استثمار يز�د عن  ال��تيب

 بمبلغ اكتتاب بالدرهم اإلمارا�ي والذي سيتم استعمالھ لشراء أسه �حة الثالثةوالشر األو�� 
ً
من  م الطرح �سعر الطرح ال��ائي بدال

 التقدم لالكتتاب �� عدد مع�ن من أسهم الطرح.

 سعر الطرح ال��ائي

 سعر الطرح الذي سيش��ي بھ جميع املكتتب�ن أسهم الطرح سي�ون هو سعر الطرح ال��ائي.

أسهم الطرح �� طرح عام أو��، وسوف يتم تحديد سعر الطرح ال��ائي من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث  سيتم بيع

يتم بناء �جل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب املقدمة من املكتتب�ن �� الشر�حة الثانية (ملز�د من التفاصيل ير�� االطالع 

كتتاب �� أسهم الشر�حة الثانية). وسوف يتم دعوة املكتتب�ن �� الشر�حة الثانية لتقديم عطاءات ع�� من يحق لھ التقدم بطلب لال

ألسهم الطرح ضمن نطاق سعر الطرح باستخدام طلبات سريعة التأثر باألسعار، (�أن ي�ون من خالل اإلشارة إ�� مبالغ الطلبات 

املعلومات ا�خاصة بمقدار الطلب عند  املش��ك�ن مدراء االكتتابوال�ي ستتفاوت �� ا�حجم اعتماًدا ع�� السعر). وسيستخدم 

أسعار متنوعة عرضها مقدمو طلبات االكتتاب بالشر�حة الثانية لتحديد سعر الطرح ال��ائي وتوصية الشركة واملؤسس بھ (والذي 

  يجب أن ي�ون �� نطاق سعر الطرح) املتعلق ب�ل املشارك�ن �� عملية الطرح.

األسهم ا�خاصة باملكتتب�ن من املؤسسات املؤهلة أغلبية أسهم الطرح املستخدمة �� احتساب سعر الطرح ال��ائي و�جب أن تمثل 

 ل�ل أسهم الطرح.

 حجم الطرح ال��ائي

وسيتم �شره �� ال�حف ا�حلية واملوقع اإللك��و�ي  عملية البناء السعري لألسهمال��ائي �� ضوء نتائج  الطرحسيتم تحديد حجم 

 .2021يوليو  9أبوظ�ي لألوراق املالية �� لسوق 

 عملية االكتتاب

http://IPO.online@bankfab.com
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يجب ع�� املكتتب�ن �عبئة نموذج الطلب ا�خاص �شر�ح��م، وتوف�� �ل التفاصيل املطلو�ة. إذا لم يتم تقديم رقم مستثمر ساري 

ن مؤهل�ن لشراء األسهم ولن يتم �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية وتفاصيل حساب مصر��، ففي هذه ا�حالة لن ي�ون هؤالء املكتتب�

 تخصيص أي أسهم لهم.

يجب ع�� املكتتب�ن التقدم بطلبات االكتتاب �� شر�حة واحدة فقط. �� حالة تقدم �خص لالكتتاب �� أك�� من شر�حة، يحق 

 .كالهماصرف النظر عن أحد الطلب�ن أو  املش��ك�ن لبنوك تلقي االكتتاب ومدراء االكتتاب

ي االكتتاب والذي تتم من خاللھ عملية الشراء بإصدار إقرار باالستالم إ�� املكتتب والذي يتع�ن ع�� املكتتب سوف يقوم بنك تلق

االحتفاظ بھ �ح�ن تلقيھ إشعار التخصيص. و�عت�� ��خة طلب الشراء عند تقديمها موقعة ومختومة من قبل بنك تلقي االكتتاب 

إيصال الشراء بيانات املكتتب وعنوانھ واملبلغ املدفوع وتفاصيل طر�قة الدفع  إقراًرا باستالم طلب االكتتاب. يجب أن يتضمن

وتار�خ االستثمار. وسوف يتضمن اإلقرار، �� حالة الطلبات املقدمة إلك��ونًيا عن طر�ق ا�خدمات املصرفية ع�� اإلن��نت وأجهزة 

  التار�خ وتفاصيل حساب العميل.الصراف اآل��، املعلومات األساسية للطلب مثل رقم املستثمر واملبلغ و 

و�نك تلقي االكتتاب ال يتحملون  املش��ك�ن و�� حالة عدم ��جيل عنوان املكتتب �ش�ل �حيح، فإن املؤسس ومدراء االكتتاب

 أي مسؤولية عن عدم تلقي املكتتب إشعار التخصيص ا�خاص بھ.

 معلومات إضافية حول عدد من األمور املرتبطة بالطرح  )3(

 ف��ة الطرح

  للشر�حة الثانية. 2021يوليو  ٨و�تار�خ  والثالثةللشر�حت�ن األو��  2021يوليو  6وتنت�ي بتار�خ  2021يونيو  27تبدأ �� 

 بنوك تلقي االكتتاب

 .الرئي�ىي) و�نك أبوظ�ي التجاري ش.م.ع تلقي االكتتاببنك أبوظ�ي األول ش.م.ع (بنك 

  ا�ختلفةطر�قة تخصيص أسهم الطرح لفئات املكتتب�ن 

 

 �� حالة تجاوز ا�حجم الك�� لالكتتابات املستلمة عدد أسهم الطرح، سيقوم املؤسس بتخصيص أسهم الطرح 
ً
لسياسة  وفقا

 التخصيص املبينة أدناه وسيقوم أيضا برد مبالغ االكتتاب الفائضة والعوائد الناجمة ع��ا للمكتتب�ن.

 اإلشعار بالتخصيص

الذين تم تخصيص األسهم لهم عن طر�ق رسالة نصية قص��ة والثالثة األو��  ت�نالشر�حتتب�ن �� سوف يتم إرسال إشعار إ�� املك

تؤكد لهم بصورة مبدئية أن طلبات االكتتاب املقدمة قد تمت املوافقة عل��ا وأنھ قد تم تخصيص أسهم لهم �� الطرح، كما سيتم 

أسهم  م، وسوف �عقب هذا األمر إشعارات مفصلة تحددإشعارهم أيًضا عن طر�ق رسالة نصية �عدد األسهم ا�خصصة له

 ا�خصصة ل�ل مكتتب، وسيتم إرسال هذا اإلشعار عن طر�ق ال��يد امل�جل إ�� �ل مكتتب.الطرح 

 طر�قة إعادة املبالغ الفائضة للمكتتب�ن

) أيام عمل من تار�خ غلق باب 5(أي خالل خمسة ( 2021يوليو  15يتع�ن تخصيص أسهم الطرح للمكتتب�ن �� موعد أقصاه 

) أيام من تار�خ التخصيص، رد املبالغ الفائضة والفوائد امل��تبة عل��ا إ�� 5االكتتاب للشر�حة الثانية)، و�جب، خالل خمسة (

ائد الناجمة عل��ا وكذلك رد قيمة االكتتاب والفو والثالثة األو��  ت�نالشر�حاملكتتب�ن الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم �� 

يتم إعادة املبلغ الفائض والفوائد سالذين رفضت طلبا��م لألسباب املذ�ورة أعاله. و  والثالثةاألو��  ت�نالشر�حللمكتتب�ن �� 

الناجمة عنھ إ�� نفس حساب املكتتب الذي تم من خاللھ دفع املبلغ األص�� للطلب، و�� حال قيام املكتتب بدفع مبلغ االكتتاب 

ل شيك مصر�� معتمد، سيتم إعادة تلك املبالغ من خالل شيك مرسل عن طر�ق بر�د م�جل إ�� عنوان املكتتب املو�ح من خال

 طلب االكتتاب. ��

 
ً
لبنود هذه النشرة، سوف �س��د املكتتب الفرق، (إن وجد) ب�ن سعر االكتتاب الذي تمت املوافقة عليھ من قبل الشركة  وفقا

 االكتتاب املسدد من قبل ذلك املكتتب.ومبلغ طلب  واملؤسس
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 االستعالم والش�اوى 

ع�� املكتتب�ن الذين يرغبون �� االستفسار أو تقديم ش�اوى حول األمور املتعلقة بالطلبات املرفوضة أو التخصيص أو رد األموال 

لتوصل إ�� حل فإنھ يتع�ن ع�� الفائضة االتصال ببنك تلقي االكتتاب الذي تم االكتتاب من خاللھ، و�ذا لم �ستطع ا�جهة ا

البنك إحالة املوضوع إ�� مدير عالقات املستثمر�ن، و�جب أن يظل املكتتب ع�� اطالع دائم بالوضع. وتبقى عالقة املكتتب 

 مستمرة مع جهة تلقي االكتتاب فقط.

 إدراج األسهم وتداولها

 ألوراق املالية ، سوف يتم إدراج �ل أسهمها �� سوق أبوظ�ي ل عقب تخصيص أسهم الطرح
ً
للقوان�ن واإلجراءات السار�ة ��  وفقا

 تار�خ اإلدراج. وسيتم تفعيل التداول ع�� األسهم 
ً
ألنظمة التداول اإللك��ونية من خالل �جل األسهم �سوق أبوظ�ي لألوراق  وفقا

 املالية، مع توقع بدء ذلك التداول عقب االن��اء من الت�جيل.

 حقوق التصو�ت

�� �ل ا�حقوق واالل��امات األخرى.  بالتساوي لنفس الفئة وتتمتع بحقوق تصو�ت متساو�ة و�تع�ن تصنيفها  تنت�ي �ل األسهم

 و�منح �ل سهم �حاملھ ا�حق �� اإلدالء بصوت واحد فيما يتعلق ب�ل قرارات املساهم�ن.

 ا�خاطر

"، مخاطر االستثمارا�خاطر الواردة �� قسم "هناك �عض ا�خاطر ا�خاصة باالستثمار �� هذا الطرح. ولقد تمت مناقشة هذه 

 و�جب أن تؤخذ �ع�ن االعتبار قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب �� أسهم الطرح.

 جهاز اإلمارات لالستثمار

) من أسهم الطرح، و�جب أن يتم تخصيص النسبة ٪5يحق �جهاز اإلمارات لالستثمار االكتتاب فيما يصل إ�� خمسة باملائة (

 كتتاب ف��ا من قبل جهاز اإلمارات لالستثمار قبل بداية التخصيص. سوف يتم خصم األسهم ا�خصصة، ا�خصصة لال

مارات اإل �� ظل نظام ا�حقوق التفضيلية هذا، �جهاز اإلمارات لالستثمار من الشر�حة الثانية. و�� حالة عدم ممارسة جهاز 

 زة لھ ت�ون متاحة لالكتتاب من قبل املكتتب�ن �� الشر�حة الثانية.لالستثمار ل�حقوق التفضيلية ا�خاصة بھ فإن النسبة ا�حجو 

 ا�جدول الزم�ي لالكتتاب واإلدراج  )4(

تو�ح التوار�خ املذ�ورة أدناه ا�جدول الزم�ي املتوقع للطرح. ومع ذلك، تحتفظ الشركة با�حق �� �غي�� أٍي من توار�خ/مواعيد 

 أو تمديدها عقب ا�حصول ع�� موافقة السلطات املعنية و�شر ذلك التعديلاالكتتاب، أو تقص�� الف��ات الزمنية ا�حددة 

 خالل ف��ة الطرح �� ال�حف اليومية.  (التعديالت)

 التار�خ ا�حدث

 2021يونيو  27 تار�خ بداية االكتتاب

 2021يوليو  6 والثالثةاألو��  ت�نلشر�حلتار�خ غلق باب االكتتاب 

 2021يوليو  8  للشر�حة الثانيةتار�خ غلق باب االكتتاب 

 2021يوليو  9 وحجم الطرح ال��ائي إعالن سعر الطرح ال��ائي

 2021يوليو  10 والثالثةاألو��  ت�نالشر�حتخصيص 

 التار�خ املتوقع إلدراج األسهم �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية

 

 2021يوليو  14
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إ�� األموال املستحقة (إن تار�خ رد الفائض من مبالغ االكتتاب باإلضافة 

 وجدت)

 2021يوليو  15

 

 الشرائح  )5(

 سوف يتم تقسيم أسهم الطرح كما ي��:

 :الشر�حة األو��

خمسة وستون مليون وثمانمائة وثالثة وسبعون ( 65,873,797 ما ال يقل عنتمثل  ا�حجم: 

سبعة وثمانون مليون ( 87,831,729وال يز�د عن  )ألفا وسبعمائة وسبعة و�سعون 

من  %9 (يمثل سهم )وثمانمائة وواحد وثالثون ألف وسبعمائة و�سعة وعشرون

 إجما�� أسهم الطرح).

" من التعر�فات واالختصاراتاألو�� (كما هو مو�ح �� قسم " الشر�حة��  املكتتب�ن األهلية: 

 .هذه النشرة)

 .درهم 1,000بقيمة درهم، ع�� أن ي�ون أي استثمار إضا��  10,000 ا�حد األد�ى �حجم الطلب: 

 ال يوجد حد أق�ىى �حجم طلبات االكتتاب. ا�حد األق�ىى �حجم الطلب: 

�� حالة ز�ادة حجم االكتتاب �� أسهم الشر�حة األو�� عن عدد األسهم ا�خصص  سياسة التخصيص: 

مكتتب�ن �� الشر�حة األو�� بالتناسب مع لللها، سوف يتم تخصيص أسهم الطرح 

د �� الطلب املقدم من �ل مكتتب و�ناًء ع�� سعر الطرح ال��ائي. مبلغ االكتتاب ا�حد

وسيتم تقليص الطلبات بناًء ع�� هذا األساس �� حالة ز�ادة حجم االكتتاب �� 

الشر�حة األو��. وسيتم تقر�ب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناس�ي 

 ألسهم الطرح إ�� أقرب رقم �حيح. ستخصص األسهم 
ً
سية التخصيص لسيا وفقا

 سالفة الذكر و�ناًء ع�� سعر الطرح ال��ائي.

إذا لم يتم االكتتاب �� جزء من أسهم الطرح للشر�حة األو��، سوف ت�ون األسهم  :األسهم غ�� املكتتب ف��ا

غ�� املكتتب ف��ا متاحة لالكتتاب من قبل مقدمي طلبات االكتتاب �� الشر�حة 

(و�التشاور مع الهيئة) أن يقوم بتمديد تار�خ الثانية، أو يجوز للمؤسس كحل بديل 

 غلق باب االكتتاب �� الشر�حت�ن األو�� والثانية.

 الشر�حة الثانية:

ستمائة وثمانية وخمسون مليون وسبعمائة ( 658,737,972ما ال يقل عن  تمثل ا�حجم:

 878,317,295ال يز�د عن و  )وسبعة وثالثون ألًفا و�سعمائة واثنان وسبعون 

ثمانمائة وثمانية وسبعون مليوًنا وثالثمائة وسبعة عشر ألًفا ومائتان وخمسة (

 من إجما�� أسهم الطرح). %90(يمثل سهم  )و�سعون 

" التعر�فات واالختصارات�� الشر�حة الثانية، (كما هو مو�ح �� قسم " املكتتب�ن األهلية: 

 من هذه النشرة)

 درهم. 500,000م طلبات االكتتاب ا�حد األد�ى �حج ا�حد األد�ى �حجم الطلب: 

 ال يوجد حد أق�ىى �حجم طلبات االكتتاب. ا�حد األق�ىى �حجم الطلب: 

سوف يتم تخصيص األسهم ا�خاصة بالشر�حة الثانية بواسطة الشركة واملؤسس  سياسة التخصيص: 

باستثناء بنك ا�ش اس �ي �ىي الشرق ( املش��ك�ن وذلك بالتشاور مع مدراء االكتتاب
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، ولذلك فإنھ من األوسط ا�حدود فيما يتعلق بأي طرح لأل�خاص الطبيعي�ن)

املمكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتب�ن الذين يقدمون طلبات اكتتاب �� 

الشر�حة الثانية أو أن يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد املذ�ور �� 

 طلب االكتتاب ا�خاص ��م.

من الشركة واملؤسس با�حق �� تخصيص أسهم الطرح ا�خاصة  يحتفظ �ل التخصيص االختياري:

 بالشر�حة الثانية بأي طرق يرو��ا ضرور�ة. 

إذا لم يتم االكتتاب �� �ل أسهم الطرح ا�خصصة للشر�حة الثانية سوف يتم �حب  أسهم الطرح غ�� املكتتب ف��ا: 

 عملية الطرح

 :الشر�حة الثالثة

ال تز�د عن  ع�� أنمن أسهم الطرح  ٪1 )باملائة د(واح تصل إ���سبة تمثل   ا�حجم: 

 . ) أسهمسعة مالي�ن وسبعمائة و�سعة وخمسون ألًفا وواحد وثمانون �( 9,759,081

" من التعر�فات واالختصارات(كما هو مو�ح �� قسم " الثالثة الشر�حة��  املكتتب�ن األهلية: 

 .هذه النشرة)

 .درهم 1,000ع�� أن ي�ون أي استثمار إضا�� بقيمة درهم،  5,000 ا�حد األد�ى �حجم الطلب: 

 ال يوجد حد أق�ىى �حجم طلبات االكتتاب. ا�حد األق�ىى �حجم الطلب: 

 للمكتتب�ن �� الشر�حة الثالثة ستخصص األسهم  سياسة التخصيص: 
ً
 .لتقدير املؤسسوفقا

، سوف ت�ون الثالثةللشر�حة  ا�خصصة أسهم الطرح�ل االكتتاب �� إذا لم يتم  :ا�خصصةاألسهم غ�� 

متاحة لالكتتاب من قبل مقدمي طلبات االكتتاب �� املكتتب ف��ا األسهم غ�� 

 .وفًقا لتقدير املؤسس الثانية األو�� أو الشر�حة

 طلبات االكتتاب املتعددة  )6(

م أي مكتتب لالكتتاب �� يجب ع�� املكتتب�ن التقدم بطلبات االكتتاب �� أسهم الطرح �� شر�حة واحدة فقط. و�� حالة تقد

 غ�� �حيح. كالهمااعتبار أحد الطلب�ن أو  املش��ك�ن االكتتاب راءأك�� من شر�حة، يحق لبنوك تلقي االكتتاب ومد

 جهاز اإلمارات لالستثمار  )7(

 

ال و  وخمسون)(ستة وثالثون مليوًنا وخمسمائة وستة و�سعون ألًفا وخمسمائة وأر�عة  36,596,554ال يقل عن  يتم حجز عدد

 وال�ي( الطرح أسهم من سهم ة و�سعون ألًفا وأر�عمائة وستة)ئة وخمسا(ثمانية وأر�عون مليوًنا وسبعم 48,795,406يز�د عن 

. الشر�ات قانون  من 127 للمادة وفُقا لالستثمار، اإلمارات جهاز قبل من ��ا االكتتاب ليتم) الطرح أسهم إجما�� من% 5 تمثل

�خصصة �جهاز اإلمارات لالستثمار بموجب هذه ا�حقوق التفضيلية من إجما�� األسهم ا الطرح أسهم تخصيص يتم وسوف

ا�خصصة للشر�حة الثانية. و�ذا لم يمارس جهاز اإلمارات لالستثمار هذه ا�حقوق للتقدم لالكتتاب �� أسهم الطرح، سوف ت�ون 

 ر�حة الثانية.هذه األسهم متاحة لالكتتاب ف��ا من قبل املكتتب�ن من الش

 مالحظات هامة  )8(

 ) بقبول طلب االكتتاب املقدم م��مSMSعن طر�ق رسالة نصية قص��ة (والثالثة األو��  ت�نالشر�حسوف يتم إشعار املكتتب�ن �� 

 �� أسهم الطرح أو رفضھ.
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 بمجرد إدراج األسهم �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية سوف يتم ��جيل األسهم �� نظام إلك��و�ي 
ً
 ملا هو معمول بھ  وفقا

�� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية. وست�ون املعلومات الواردة �� هذا النظام اإللك��و�ي ملزمة وغ�� قابلة لإللغاء، ما لم ينص ع�� 

 خالف ذلك �� القواعد واإلجراءات واجبة التطبيق �سوق أبوظ�ي لألوراق املالية.

�عد ا�حصول ع�� موافقة الهيئة، تحتفظ الشركة با�حق �� �غي�� النسبة املئو�ة ألسهم الطرح ال�ي سيتم إتاح��ا للشر�حة األو�� 

 شر�طة عدم ز�ادة إجما�� عدد أسهم الطرح. أو الشر�حة الثالثةأو الشر�حة الثانية 
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 التفاصيل الرئيسية للشركةالقسم الثا�ي: 

 

 الشركةنظرة عامة عن   2-1

 شركة مساهمة عامة الياه لالتصاالت الفضائية، :اسم الشركة

 من النظام األسا�ىي للشركة 6ُير�� الرجوع إ�� املادة  أغراض الشركة:

أبوظ�ي، ، 63693صندوق بر�د  املقر الرئي�ىي لـــ ياه سات، طر�ق السو�حان، الفالح، املقر الرئي��ي:

 اإلمارات العر�ية املتحدة

 لم تؤسس الشركة أي فروع الفروع:

من  ٪90بنسبة تبلغ حوا�� ، و�� شركة تا�عة مملوكة ش.م.خ شركة ال��يا لالتصاالت قامت

�� اإلمارات العر�ية املتحدة  والشارقة، بتأسيس فروع لها �� إمار�ي أبوظ�ي )ال��يا( قبل الشركة

 وكذلك �� سنغافورة

بيانات ال�جل التجاري وتار�خ بدء 

  النشاط:

 1005700ترخيص رقم 

 كشركة مساهمة خاصة 2007يناير  23تأسست الشركة �� أبوظ�ي بتار�خ 

 , وتجدد �عد ذلك تلقائًيا ما لم يتم إ��اؤهاتار�خ تأسيسها عام تبدأ من 100 مدة الشركة:

 د�سم�� 31يناير إ��  1من  السنة املالية:

 : مدققو ا�حسابات املستقلون 

 

 

 

 

 

نيشن تاور  وعنوا��ا) ار�ست و�و�غ( (فرع أبوظ�ي) و�و�غ الشرق االوسطار�ست  شركةدققت 

املالية  القوائمتقار�ر عن  ، اإلمارات العر�ية املتحدةأبوظ�ي، 136 ص.ب.، ال�ورنيش، 2

 تقار�رهاوكما هو مذ�ور ��  2020و 2019 د�سم�� 31��  للسنت�ن املن��يت�نللشركة  املوحدة

درج
ُ
 . 1امل�حق  �� ةامل

 الشرق األوسط ا�حدودة) كيھ �ي ام جيھ( لوار جولف ليمتد  كيھ �ي ام جيھ أعدت شركة

، اإلمارات أبوظ�ي ،7613 ال�ورنيش، ص.ب.الطابق التاسع عشر،  ، 2نيشن تاور  وعنوا��ا

أشهر  ثالثةتقار�ر عن املعلومات املالية التار�خية للشركة للف��ة البالغة  العر�ية املتحدة

 .1وكما هو مذ�ور �� تقر�رها املدرج �� امل�حق  2021مارس  31املن��ية �� 

 طبيعة العالقة البنك  :البنوك الرئيسية ال�ي تتعامل مع الشركة

قِرض  انتيسا 
ُ
 امل

قِرض  ناتيكسيس، فرع د�ي
ُ
 امل

بنك سوسيتيھ جن�ال باريس (سوق 

 رأس املال)

قِرض 
ُ
 امل

ميتسوي مؤسسة سوميتومو 

 املصرفية

قرض والعمليات املصرفية 
ُ
 امل
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قِرض  كر�دي أجر��ول للشر�ات، باريس
ُ
 امل

قرض والعمليات املصرفية بنك أبوظ�ي التجاري ش.م.ع.
ُ
 امل

قِرض  بنك رأس ا�خيمة الوط�ي
ُ
 امل

قرض والعمليات املصرفية بنك أبوظ�ي األول ش.م.ع.
ُ
 امل

قِرض  سنغافورة -بنك دي �ي إس 
ُ
 امل

قرض والعمليات املصرفية  بنك أي إن ��، شركة عامة محدودة
ُ
 امل

بنك م��وهو �ور�ور�ت ليمتد، فرع 

 لندن

قِرض 
ُ
 امل

املقرض لشركة ال��يا والعمليات   بنك د�ي اإلسالمي

 املصرفية

قِرض IBTCبنك ستانبيك 
ُ
 امل

قِرض ستاندرد بنك جنوب افر�قيا
ُ
 امل

قِرض اإلسالميمصرف أبوظ�ي 
ُ
 امل

قِرض �ي إن �ي بار�با
ُ
 امل

 

      تفاصيل مجلس اإلدارة:

 تفاصيل اإلدارة:

 تفاصيل حوكمة الشركة:

 2-5ُير�� الرجوع إ�� القسم 

 3-5ُير�� الرجوع إ�� القسم 

 5 ُير�� الرجوع إ�� القسم
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 وصف األعمال:  2-2

باالق��ان مع املعلومات الواردة بمز�د من التفصيل �� هذه النشرة بما �� ذلك  من النشرة يجب ع�� املستثمر�ن قراءة هذا القسم

حيثما تم ذكر ذلك، تم استخراج املعلومات املالية الواردة ��  .ا الواردة �� قسم "عرض املعلومات املالية"وغ��هاملعلومات املالية 

 التار�خية.نشرة من املعلومات املالية الهذا القسم من 

 نظرة عامة

عد ا�جموعة واحدة من أك�� مقدمي خدمات االتصاالت ع�� األقمار الصناعية متعددة املهام (ا�ح�ومية والتجار�ة) �� العالم 
ُ
�

وفًقا لتقديرات اإلدارة. و�قع مقر ا�جموعة �� الشرق األوسط وتوفر  2020د�سم��  31كما ��  )(من حيث اإليرادات السنو�ة

وا�حلول ا�ح�ومية والتجار�ة لألقمار الصناعية من خالل بني��ا التحتية املهمة لألقمار الصناعية، بما �� ذلك الشب�ات السعة 

ا�ح�ومية والشب�ات املؤسسية والنطاق العر�ض والتنقل (بيانات الصوت والنطاق الضيق) والبث التلفز�و�ي، وذلك من خالل 

أورو�ا والشرق األوسط ( ثابتة بالنسبة لألرض �غطي أورو�ا والشرق األوسط وأفر�قياأسطول يضم حالًيا خمسة أقمار صناعية 

أفر�قيا  وال��از�ل. وتمتلك ا�جموعة أسطو  )آسيا وا�حيط الهادئ( وآسيا وا�حيط الهادئ )و
ً
عا�� ا�جودة من األقمار ال

). L-والنطاق C-والنطاق Ku-والنطاق Ka-قالصناعية يقدم خدمات باستخدام مجموعة كب��ة من النطاقات الطيفية (النطا

ع�� التوا��. وتم إطالق القمر  2012وأبر�ل  2011، �� أبر�ل 2والياه  1وقد تم إطالق أول قمر�ن صناعي�ن للمجموعة، وهما الياه 

، إ�� 3وال��يا  2. كما أضافت ا�جموعة قمر�ن صناعي�ن، وهما ال��يا 2018، �� يناير 3الصنا�� الثالث للمجموعة، وهو الياه 

ع�� التوا��. وتتوقع  2008و�ناير  2003، وتم إطالقهما �� يونيو 2018أسطولها من خالل االستحواذ ع�� شركة ال��يا �� عام 

، ومن 2023) �� النصف الثا�ي من عام "NGS-4ال��يا "نظام ا�جيل ا�جديد ( 4ا�جموعة إطالق قمرها الصنا�� ا�جديد ال��يا 

 .2024تبدأ العمليات التجار�ة �� النصف الثا�ي من عام املقرر أن 

 تمتلك ا�جموعة خمسة خطوط أعمال منظمة ع�� النحو التا��:

بصفة أساسية  2والياه  1: يتمثل البند األك�� إليرادات ا�جموعة �� تأج�� سعة قمر صنا�� آمنة ع�� الياه البنية التحتية •

بموجب عقد مدتھ  2والياه  1ع�� الياه  ل�ح�ومة Ka. وتوفر ا�جموعة سعة أقمار صناعية مهمة وآمنة للنطاق ل�ح�ومة

تجري  2026عاًما �شأن أسطول بديل تبدأ �عد عام  15، إضافة إ�� اتفاقية جديدة مد��ا 2026عاًما ينت�ي �� عام  15

فيما يخص السعة  ا�ح�ومةمع  2021عاًما ��  15ا مدتھ . كما أبرمت ا�جموعة عقًد ا�ح�ومةمناقش��ا بالفعل مع 

 مارس 31. وكما �� 2039املشار إليھ �� عام  NGS-4. وسينت�ي عقد سعة ال��يا NGS-4وا�خدمات ذات الصلة ع�� ال��يا 

مليار دوالر أمر��ي،  2.1، بلغ إجما�� األعمال امل��اكمة املتعاقد عل��ا فيما يخص عقود البنية التحتية للمجموعة 2021

�غطي منطقة أورو�ا  1ع�� القمر الصنا�� الياه  C-. وتمتلك ا�جموعة حمولة للنطاقبا�ح�ومةتتعلق الغالبية العظ�ى م��ا 

�ا ملقدمي خدمات األقمار الصناعية ومشغ�� االتصاالت الستخدامها �� سع� والشرق األوسط وأفر�قيا، وقد تم تأج��

. وتوفر ا�جموعة أيًضا البنية )YahLink( التجار�ة YahLinkتصاالت، و�تم �سو�قها تحت عالمة شب�ات املؤسسات أو اال

القياس عن  خدمات مراقبة والتحكم باألقمار الصناعية وا�حمولة بما �� ذلك التحتية وخدمات الدعم ذات الصلة، مثل

اقبة والتحكم(" ُ�عد واملراقبة والتحكم ��م ا�جموعة �� ر�ات ، لش")القياس عن ُ�عد واملر
ُ
ا�جموعة. و�اإلضافة إ�� ذلك، ت

 من وقت آلخر اتفاقيات تتعلق بالطيف مع مشغ�� األقمار الصناعية اآلخر�ن، ��دف تحقيق إيرادات.

دارة •
ُ
دارة بصفة أساسية من الياه سات ل�حلول ا�ح�وميةا�حلول امل

ُ
، ")الياه سات ل�حلول ا�حكومية(" : تت�ون ا�حلول امل

 ي تقدم حلو وال�
ً
وغ��ها من الهيئات  ا�ح�ومةمهمة وآمنة تركز ع�� الدفاع وذات قيمة مضافة �ش�ل أسا�ىي إ�� ال

 ")خدمات التشغيل والصيانة(" ا�ح�ومية الدولية. وتقدم الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية أيًضا خدمات التشغيل والصيانة

تية املتعاقد عل��ا مع العميل، وال�ي �ستند إ�� ت�ليفات متعددة ، وتتعلق هذه ا�خدمات بدعم سعة البنية التحا�ح�ومةإ�� 

قد بما أن خدمات التشغيل والصيانة مهمة للغاية لعمليات ا�ح�ومة، فإن اتفاقية التشغيل والصيانة ا�حالية السنوات. 

ا�ح�ومة، وال�ي ستضمن تتفاوض ا�جموعة ع�� اتفاقية �شغيل وصيانة جديدة مع  .2021د�سم��  31ح�ى  هاتمديدتم 

. ومن 2021��اية عام ب هااملتوقع توقيع ،خدمات إضافيةيل والصيانة ا�حالية مع خيارات �استمرار�ة خدمات التشغ

مليون دوالر  175 ينتج ع��امن املتوقع أن و ، 2026�� ��اية عام  ا�جديدةالتشغيل والصيانة اتفاقية املتوقع أن تنت�ي 

ا  اإلضافية أمر��ي من قيمة األعمال
ً
دارة. وتقدم الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية أيًضا، بصف��ا شر��

ُ
املتعاقد عل��ا ل�حلول امل

ا بھ 
ً
 ا�ح�ومةفيما يخص مهارات توصيل أنظمة األقمار الصناعية، االستشارات أو دعم إدارة ال��امج إ��  ل�ح�ومةموثوق
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، تقدم ا�جموعة أيًضا حلول اتصال ُمدارة ع�� األقمار من وقت آلخر. و�اإلضافة إ�� الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية

 )أدنوك( شركة ب��ول أبوظ�ي الوطنية الصناعية للعمالء التجار��ن �� اإلمارات العر�ية املتحدة بصفة أساسية، مثل

ود�ي للب��ول وشركة أبوظ�ي لبناء السفن، إما  )مؤسسة اإلمارات للطاقة النوو�ة( ومؤسسة اإلمارات للطاقة النوو�ة

 باستخدام سع��ا ا�خاصة أو املؤجرة من أطراف خارجية، بما �� ذلك النفط والغاز وكذلك القطاعات األخرى.

: تقدم ا�جموعة خدمات األقمار الصناعية املتنقلة من خالل ا�حلول املتنقلة (خدمات األقمار الصناعية املتنقلة) •

، و�� شركة مقرها اإلمارات العر�ية املتحدة تقدم خدمات ٪90تبلغ حوا�� ا التا�عة لها واململوكة لها بنسبة شركة ال��ي

 3-وال��يا 2-ع�� قمر��ا الصناعي�ن، ال��يا L-األقمار الصناعية املتنقلة باستخدام سعة النطاق
ً
. و�عد شركة ال��يا مشغال

، و�غطي أك�� من ثل�ي س�ان العالم ع�� مناطق L-بيانات املستندة إ�� النطاقرائًدا ل�حلول املتنقلة �� خدمات الصوت وال

 2019س�اي ريس��ش، �انت شركة ال��يا �� عام رن ذلنور وفًقا أورو�ا والشرق األوسط وأفر�قيا وآسيا وا�حيط الهادئ. 

املتنقلة ع�� مستوى العالم ثا�ي أك�� مشغل من حيث حصة سوق األجهزة ا�حمولة ملشغ�� خدمات األقمار الصناعية 

 وتقدم شركة ال��يا حلول اتصاالت مبتكرة �جموعة متنوعة من القطاعات بما �� ذلك قطاع الطاقة حسب عدد املش��ك�ن

والقطاع ا�ح�ومي وقطاع البث اإلذا�� والتلفز�و�ي والقطاع البحري والقطاع العسكري وقطاع الط��ان  (النفط والغاز)

شركة  وتوفر. )املنظمات غ�� ا�حكومية( وقطاع املنظمات غ�� ا�ح�وميةوقطاع النقل  األفراداع وقطاع الشر�ات وقط

، وذلك شر�ك تجوال �شط ع�� مستوى العالم 390أك�� من ال��يا إم�انات تجوال النظام العاملي لالتصاالت النقالة مع 

تار�خ هذه الوثيقة. وتحظى محفظة شركة ال��يا ال�ي دولة كما ��  150من خالل توف�� حلول اتصاالت متقدمة �� أك�� من 

وخدمات  ")إن��نت األشياء(" تضم ا�حلول املت�املة وهواتف األقمار الصناعية ومحطات النطاق العر�ض و�ن��نت األشياء

تمتلك و باع��اف من حيث املوثوقية واملرونة والصمود أرًضا و�ًرا وجًوا.  ")االتصال ب�ن آلة وأخرى (" االتصال ب�ن آلة وأخرى 

 ).2020(ح�ى ��اية عام  مش��ك 240،000 عنز�د ما يال��يا شركة 

-املستندة إ�� األقمار الصناعية باستخدام نطاق ذات النطاق العر�ض : تقدم ا�جموعة حلول البياناتحلول البيانات •

Ka  للمستخدم�ن ال��ائي�ن بما �� ذلك املس��لك�ن واملؤسسات والعمالء ا�ح�ومي�ن، باإلضافة إ�� روابط البيانات عالية

عدة لالستخدام من قبل شر�ات االتصاالت ومقدمي خدمات اإلن��نت ومقدمي خدمات األقمار الصناعية 
ُ
السرعة امل

(باستثناء السعة ا�حجوزة لالستخدام من قبل  2ع�� الياه واألعمال ذات الصلة  Ka-اآلخر�ن. و�ش�ل سعة النطاق

 للمجموعة مع شركة هيوز ع�� النحو التا��:شراك�ي أسهم جزًءا من  3) والياه ا�ح�ومة

o :حلول اتصال (" ، وهو حلول اتصال النطاق العر�ضشراكة األسهم األو��قدم ت حلول اتصال النطاق العر�ض

أو  (مشغل من قبل هيوز) YahClick( التجار�ة YahClick، الذي �عمل تحت عالمة ")النطاق العر�ض

YahClick(سعة النطاق ،-Ka  و�سيطر 3والياه  2�� أفر�قيا والشرق األوسط و�� جنوب غرب آسيا ع�� �ل من الياه .

 هذه شراكة األسهممن  ٪80ا�جموعة ع�� 
ً
تجار�ة للنطاق  . و�قدم مشروع حلول اتصال النطاق العر�ض حلوال

 ")مشغ�� شب�ات الهواتف النقالة(" العر�ض والبيانات للمس��لك�ن واملؤسسات ومشغ�� شب�ات الهواتف النقالة

(ال�ي �شغلها شركة هيوز)". و�عد سعة  YahClick" التجار�ة عالمةالوا�ح�ومات من خالل تواجده باستخدام 

 3الياه حمولة أفر�قيا ع�� ) و ا�ح�ومة(باستثناء السعة ا�حجوزة لالستخدام من قبل  2ع�� الياه  Ka-النطاق

، تم إطالق 2021مارس  31دولة. وكما ��  45مخصصة ومملوكة ملشروع حلول اتصاالت النطاق العر�ض و�غطي 

ة. و�اإلضافة إ�� خدمات دولة خاضعة للتغطي 45دولة من أصل  34مشروع حلول اتصاالت النطاق العر�ض �� 

ر مشروع حلول اتصال النطاق العر�ض أيًضا سعة أولية �سعر ا�جملة 
ّ
األقمار الصناعية ذات النطاق العر�ض، وف

 12,571حلول اتصال النطاق العر�ض �ش�ل كب�� من شركة نمت  .2021إ�� عام  2017لشركة يوتلسات من عام 

ا �� 
ً
 37من  8.5، و�ان �ستخدم 2021مارس  31 مش��ك كما �� 15,000، إ�� أك�� من 2019د�سم��  31مش���

 جيجابايت �� الثانية 
ً
 حلول اتصال النطاق العر�ض تقدمع�� حموالتھ. كما  Ka-من إجما�� سعة النطاقتقر�با

)، و�� جهة خارجية، وذلك "أفان�ي"ا�خدمات �� أفر�قيا باستخدام سعة من مجموعة أفان�ي لالتصاالت �ي إل �ىي (

. كما �ستخدم مشروع حلول اتصال 3أو الياه  2لم تكن متوفرة ع�� الياه  لتلبية حاجات سعة �� أسواق معينة

 للمؤسسات ومشغ��  YahLinkالنطاق العر�ض عالمة 
ً
قدم عادة

ُ
التجار�ة حسب ا�حاجة ل�حلول املتطورة ال�ي ت

  شب�ات الهواتف النقالة.

o م  :إ�ش �ي إي هيوز (" هيوز دو براز�ل التجار�ة عالمةالي، وهو إ�ش �ي إي، الذي �عمل تحت الثا� شراكة األسهمُيقّدِ

أخرى.  مستأجرة ، إ�� جانب السعة من أقمار صناعية3ع�� الياه �حمولة ال��از�ل  Ka-، سعة النطاق")دو براز�ل

من مشروع إ�ش �ي إي و�عت�� استثمارا��ا فيھ بمثابة استثمارات �� شركة زميلة. و�قدم  ٪20وتمتلك ا�جموعة 
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 مشروع إ�ش �ي إي حلو 
ً
تجار�ة للنطاق العر�ض والبيانات للمس��لك�ن واملؤسسات ومشغ�� شب�ات الهواتف ال

مخصصة  3��از�ل ع�� الياه ال�ي �غطي �ل أجزاء ال Ka-النقالة وا�جهات ا�ح�ومية داخل ال��از�ل. و�عد سعة النطاق

من  L-والنطاق Ku-والنطاق Ka-ملشروع إ�ش �ي إي املش��ك ومملوكة لھ. ويستأجر مشروع إ�ش �ي إي سعة النطاق

 أك�� من ، �ان لدى مشروع إ�ش �ي إي2021 مارس 31مشغ�� األقمار الصناعية اآلخر�ن لتشغيل أعمالھ. وكما �� 

�ض ع�� األقمار الصناعية للمس��لك�ن و�ان يقدم حلول املؤسسات مش��ك �� عرض النطاق العر  275,000

 عمالء.لعدة والشر�ات الناقلة 

مع شراكة أسهم  �و�، )امليسان( يسان لالتصاالت الفضائية ذ.م.مشركة املمن األسهم ��  ٪65: تمتلك ا�جموعة البث •

��  إس إي إس فاينا�س). تتحكم YahLive( التجار�ة "YahLive"ال�ي �عمل تحت عالمة  SESأحد أعضاء مجموعة 

 Ku-باستخدام سعة النطاق ")املباشر إ�� املن�ل (" وال�ي توفر السعة لهيئات البث التلفز�و�ي املباشر إ�� املن�ل  الشر�ات،

الشرق األوسط وشمال ( وذلك بصفة أساسية �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا 1ع�� القمر الصنا�� الياه 

 وجنوب غرب آسيا. )أفر�قيا

لسنة املن��ية �� وا 2021مارس  31�عرض ا�جدول أدناه توزيًعا إليرادات ا�جموعة �خطوط األعمال لألشهر الثالثة املن��ية �� 

 إ�ش �ي إيمن استثمارات ا�جموعة ��  ا�حققة ، باستثناء اإليرادات، معروضة وفًقا لقطاعات ا�جموعة2020د�سم��  31

 ل�ي لم يتم توحيدها من قبل ا�جموعة:، واوامليسان

 

 اإليرادات 

د�سم��  31للعام املنت�ي ��  

2020 

 31للثالثة أشهر املن��ية ��  من اإلجما��) ٪(

 2021مارس 

 من اإلجما��) ٪(

 )، باستثناء النسب(املبالغ بآالف الدوالرات األمر�كية 

 ٪58.5 238,496 ٪66.5 59,956 البنية التحتية

 ٪15.5 63,220 ٪13.4 12,053 ا�حلول املدارة

 ٪19.4 79,035 ٪14.0 12,702 ا�حلول املتنقلة

     حلول البيانات

حلول اتصال النطاق 

 ٪6.6 26,756 ٪6.1 5,504 )1(العر�ض

 ٪100.0 407,507 ٪100.0 90,215 اإلجما��

 

 مالحظة:

 العر�ض)) إيرادات ا�جهة املوحدة (مشروع حلول اتصال النطاق 1(

 مواطن القوة

مجموعة رائدة �� مجال �شغيل األقمار الصناعية توفر حلول اتصال مهمة من خالل بنية تحتية مم��ة ل�خدمات الثابتة 

 (خدمات األقمار الصناعية الثابتة) واملتنقلة (خدمات األقمار الصناعية املتنقلة)

ال�ي �سّد فجوة مهمة �� احتياجات البنية التحتية لالتصاالت املهمة �عد ا�جموعة جهة فاعلة رائدة �� تقديم حلول االتصال 

لعمال��ا �� األسواق ال�ي �عمل ف��ا، وتقدم ا�جموعة عروًضا فر�دة تجمع ب�ن �ل من خدمات األقمار الصناعية الثابتة واملتنقلة. 

ة وا�حلول املدارة وحلول البيانات وعروض و�ت�ون عرض خدمات األقمار الصناعية الثابتة لدى ا�جموعة من بني��ا التحتي

خطوط أعمال البث، �� ح�ن يت�ون عرض خدمات األقمار الصناعية املتنقلة لد��ا من عرض خط أعمال ا�حلول املتنقلة 

للمجموعة. وتقدم ا�جموعة مجموعة كب��ة من هذه ا�حلول املهمة القائمة ع�� األقمار الصناعية ل�ل من العمالء ا�ح�ومي�ن 

والتجار��ن �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة و�قية دول الشرق األوسط وكذلك �� إفر�قيا وآسيا وأس��االسيا وأمر��ا الالتينية، 

زالت تتوسع �سرعة �� أسواقها األساسية،  من خالل عمليا��ا ا�خاضعة للسيطرة وشر�ا��ا الزميلة. وقد �انت ا�جموعة وال

، واحتلت املرتبة الثامنة 2020و 2012عية األسرع نمًوا �خدمات األقمار الصناعية الثابتة ب�ن عامي و�انت مشغل األقمار الصنا

ب�ن جميع مشغ�� األقمار الصناعية �خدمات األقمار الصناعية الثابتة واملتنقلة �� العالم من حيث اإليرادات باالستناد إ�� 

 .اإلدارةتقديرات 
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�� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، رّ�خت ا�جموعة خ��ا��ا وقدرا��ا التقنية �� إطار العمل �� العديد و�اإلضافة إ�� م�ان��ا املتم��ة 

ا منذ عام  YahClick  ��34من األسواق الناشئة، وذلك �عد أن أطلقت ا�جموعة خدمات النطاق العر�ض �خدمة 
ً
. 2013سوق

 ما يتخلل أسواق 
ً
ة النطاق العر�ض األر�ىي (مثل األلياف وا�جيل الرا�ع)، كما �عد وصول فجوات كب��ة �� �غطي YahClickوعادة

مستخدم��ا من ا�ح�ومات والشر�ات واملس��لك�ن إ�� اإلن��نت عا�� السرعة عنصًرا مهًما �� التقدم االجتما�� واالقتصادي 

للغاية أو يمثل تحدًيا �شغيلًيا، ومن هنا تأ�ي الوط�ي. وغالًبا ما ي�ون رأب هذه الفجوة الرقمية باستخدام الوسائل األرضية م�لًفا 

 ا�حاجة إ�� وجود حلول اتصال إن��نت ع�� األقمار الصناعية ت�ون ميسورة الت�لفة باستخدام 

 .Ka-النطاق

 C-، استخداًما تجارً�ا قوً�ا لسعة النطاقKa-حققت ا�جموعة، باإلضافة إ�� نمو خدمة النطاق العر�ض التجار�ة ذات النطاق

-با�جملة، إضافة إ�� استخدام عاٍل (�شار إليھ أيًضا باسم معدل التعبئة) ع�� حمولة النطاق YahLinkمن خالل خدمة اتصال 

C  و�تم حالًيا استخدام حمولة النطاق2021مارس  31كما ��  ٪51لـ .-Cمن خالل وسطاء يؤجرون سعة النطاق ،-C  من

أفر�قيا( دولة �� منطقة الشرق األوسط وأفر�قيا 47ا�جموعة، �خدمة العمالء �� أك�� من   .)الشرق األوسط و

 240,000تمتلك أعمال خدمات األقمار الصناعية املتنقلة لدى ا�جموعة، وال�ي يتم تقديمها من خالل شركة ال��يا، أك�� من 

وتية ا�حمولة، ومحطات البيانات )، وذلك باستخدام منتجات متنوعة بما �� ذلك ا�حطات الص2020مش��ك (كما �� ��اية عام 

ذات النطاق العر�ض والنطاق الضيق، ومحطات إن��نت األشياء/االتصال ب�ن آلة وأخرى املهيأة الستخدامها بًرا (املتنقلة والقابلة 

ك شركة ال��يا وتمتل .ع�� املستوى العاملي �شط تجوالشر�ك  390تمتلك شركة ال��يا ع�� أك�� من  للنقل والثابتة) و�حًرا وجًوا.

ب�ن ا�جهات الفاعلة �� قطاع  الرا�عة�� قطاع خدمات األقمار الصناعية املتنقلة واحتلت بذلك املرتبة  ٪5حصة سوقية تقدر بـ 

 .س�اي ريس���شرن ذر وفًقا لنو 2019كما ��  عاملًياخدمات األقمار الصناعية املتنقلة 

 رائًدا �خدمات األقمار 
ً
الصناعية املتنقلة فيما يتعلق بقطاع الصوت األر�ىي (ا�حمول)، وتمتلك حصة �عد شركة ال��يا مشغال

�� منطقة الشرق األوسط وأفر�قيا (سوقها األسا�ىي). ومن الناحية التار�خية،  ٪50وأك�� من  ٪30سوقية عاملية تقدر بأك�� من 

� الشب�ات األرضية، ومن ثم قابلية التشغيل تأسست شركة ال��يا �خدمة سوق الصوت األر�ىي ومعا�جة فجوات البنية التحتية �

البي�ي مع النظام العاملي لالتصاالت النقالة. و�عد ذلك، توسعت شركة ال��يا لتشمل قطاعات البيانات ال��ية والبحر�ة و�ن��نت 

نة بقطاع الصوت األشياء/االتصال ب�ن آلة وأخرى والط��ان وتمتلك حصة سوقية أقل، ولك��ا متنامية، �� هذه القطاعات مقار 

األر�ىي. و�ش�ل عام، �ساعد حلول النطاق الضيق القائمة ع�� األقمار الصناعية إضافة إ�� القدرة ع�� االتصال بمحطات 

مستخدم�ن متنقلة صغ��ة ع�� رأب الفجوة القائمة �� احتياجات البنية التحتية املهمة للمستخدم�ن ا�ح�ومي�ن والتجار��ن �� 

ين �عتمدون �ش�ل م��ايد ع�� التغطية والتكرار واسع االنتشار أو تجاوز الفشل للعمليات املستمرة �� حالة �ل أنحاء العالم الذ

�عطل البنية التحتية األرضية. وعالوة ع�� ذلك، تنمو شركة ال��يا �سرعة �� منطقة آسيا وا�حيط الهادئ وتب�ي حص��ا �� السوق 

املواتية �� منطقة آسيا وا�حيط الهادئ باإلضافة إ�� الفجوة القائمة �� التوقيت  اإلقليمية، وذلك نتيجة لديناميكيات السوق 

ع�� آسيا. و�ينما تنمو ا�حصة  3-ع�� منطقة أورو�ا والشرق األوسط وأفر�قيا وال��يا 2-ال��يا إطالق وال�ي تبلغ خمس سنوات ب�ن

ا وا�حيط الهادئ قوً�ا �ش�ل خاص �� السنوات األخ��ة من السوقية �� عدة قطاعات، �ان النمو �� السوق البحر�ة ملنطقة آسي

، ع�� الرغم من �عض املعوقات ال�ي شهد��ا إيرادات 2020و 2018�� إجما�� اإليرادات فيما ب�ن عامي  ٪46خالل نمو بنسبة 

 �سبب اضطرابات سلسلة التور�د الناتجة عن الو�اء. 2020عام 

 �� عدد من األسواق اإلقليمية املقيدة حالًيا �سبب عوامل قانونية أو تنظيمية  إضافة إ�� ذلك، تمتلك ا�جموعة �غطية

أو سياسية، بما �� ذلك الهند واململكة العر�ية السعودية ومصر و�يران. وعالوة ع�� ذلك، تجمع ا�جموعة الكب��ة من العروض 

عية الثابتة واملتنقلة، مما يم��ها عن املنافس�ن ال�ي تقدمها ا�جموعة ب�ن البنية التحتية ل�ل من خدمات األقمار الصنا

املنفصل�ن اآلخر�ن �خدمات األقمار الصناعية الثابتة واملتنقلة. و�عتقد ا�جموعة أن هذه العوامل توفر فرًصا إضافية للنمو 

 املستقب��.

 �عاقدية كب��ة�� مجال الفضاء �حلول األقمار الصناعية األساسية مع إيرادات حكومة �الشر�ك املفضل ل

، حيث توفر خدمات أقمار صناعية أساسية آمنة وموثوقة ا�ح�ومةطو�لة األجل مع و تتمتع ا�جموعة منذ إ�شا��ا �عالقة قو�ة 

ا بھ 
ً
ا موثوق

ً
للغاية، بما �� ذلك خدمات االتصاالت العسكر�ة واملدنية بًرا و�حًرا وجًوا. وع�� وجھ ا�خصوص، �عد ا�جموعة شر��

مليار دوالر أمر��ي كما  2.1، حيث بلغ إجما�� قيمة األعمال امل��اكمة املتعاقد عل��ا فيما يخص العقود ا�ح�ومية ةا�ح�وملدى 

من إيرادات ا�جموعة لعام  أضعاف 5 أك�� منمن إجما�� األعمال امل��اكمة للمجموعة)،  ٪98(وهو ما يمثل  2021 مارس 31�� 

 %81و 2019 عام �� %72من إيرادات ا�جموعة (حوا��  %70.3، �ان 2020�� عام  أمر��ي.دوالر ألف  407,507البالغة  2020
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عزى إ�� ا�ح�ومة. %97.3) و 2018 عام ��
ُ
وتوفر العقود ا�حالية للمجموعة امل��مة مع  من األعمال امل��اكمة للمجموعة �

من قبل إس أند �ي  AAمؤسسة موديز ومن قبل  Aa2، و�� طرف مقابل ذو تصنيف عاٍل (ا�حاصل ع�� تصنيف ا�ح�ومة

، بلغت 2021مارس  31. وكما �� 2039وفيتش)، رؤ�ة وا�حة ألر�اح ا�جموعة من خالل تدفقات إيرادات مل��م ��ا ح�ى عام 

املن��ية  12ـ ، إ�� إيرادا��ا �� األشهر الا�ح�ومة�سبة إجما�� األعمال امل��اكمة للمجموعة، وال�ي تتعلق الغالبية العظ�ى م��ا �عقود 

أضعاف. و�عتقد ا�جموعة أن العالقة الوطيدة وطو�لة األجل ال�ي تر�طها با�ح�ومة اإلماراتية  أك�� من 5 2020د�سم��  31�� 

 عن �جلها ا�حافل باإلنجازات �� تقديم حلول حيو�ة 
ً
يمنح ا�جموعة رؤ�ة ثاقبة إزاء احتياجات خدمة األقمار  ل�ح�ومةفضال

��ا من االستفادة من هذه الفرص 
ّ

 الصناعية املقدمة ل�ح�ومة �� املستقبل و�ضعها �� م�انة قو�ة تمك

قمار ، من املتوقع أن تتجاوز متطلبات سعة االتصاالت ع�� األا�ح�ومة�� املستقبل. و�ناًء ع�� مناقشات اإلدارة األولية مع 

، وتمتد إ�� ما �عد اتفاقية خدمات السعة ا�حالية ال�ي من 2والياه  1السعة ال�ي يوفرها حالًيا الياه ل�ح�ومة الصناعية اآلمنة 

، و�� ا�ح�ومة، تجري ا�جموعة حالًيا مناقشات أولية وتناقش مراحل التخطيط مع ووفًقا لذلك. 2026املقرر أن تنق�ىي �� عام 

�خدمات األقمار الصناعية الثابتة  أقمار صناعية إضافيةقد تقوم بإطالق  ،ب�ن األطراف ملناقشات اتفاقحال نتجت عن تلك ا

ع�� األقل ع�� املدى املتوسط. ورغم أن التمو�ل وا�خدمات املقرر تقديمها وتوقيت اإلطالق ال يزال قيد املناقشة، تتوقع 

السعة ع�� أساس ال��ام طو�ل األجل، مما يز�د من  ا�ح�ومة، حيث ستأخذ 2 والياه 1ا�جموعة اتباع نفس الن�ج املتبع �� الياه 

-4األعمال امل��اكمة املتعاقد عل��ا لدى ا�جموعة. باإلضافة إ�� ذلك، ُيجرى بناء القمر الصنا�� السادس للمجموعة، ال��يا 

NGS ي خالل مرحلة البناء، إضافة إ�� عقد خدمات مليون دوالر أمر� 300مقدًما كب�ً�ا بقيمة  ا�ح�ومة، ومن املقرر أن تدفع�

ر إيرادات تز�د عن  ا�ح�ومةإ��  NGS-4سعة ُمدارة لتقديم ا�خدمات ع�� ال��يا  مليون دوالر أمر��ي  700والذي من املتوقع أن ُيّدِ

، الذي ُيتوقع حالًيا أن ي�ون بدء العمليات التجار�ةعاًما �عد  15مليون دوالر أمر��ي كدفعة مقدمة) ع�� مدى  300(بما �� ذلك 

ع�� وجھ ا�خصوص �ستفيد من تواجد ا�جموعة ��  ا�ح�ومة. و�عتقد ا�جموعة أن عالق��ا مع 2024عام النصف الثا�ي من �� 

أبوظ�ي وتضع ا�جموعة �� م�انة تجعلها �ستمر �� �و��ا مقدم ا�خدمات الرئي�ىي للبنية التحتية لألقمار الصناعية الهامة 

 ول والسعة �� املستقبل.وا�حل

ا رئيسًيا ل ا�ح�ومةتطورت عالقة ا�جموعة مع 
ً
ع�� سلسلة القيمة �ح�ومة من مجرد تقديم خدمات االتصاالت إ�� �و��ا شر��

إلدارة تقديم  مليون دوالر أمر��ي 50يبلغ أك�� من  ال�املة �حلول األقمار الصناعية. فع�� سبيل املثال، ُمنحت ا�جموعة تفو�ًضا

، وهو نظام أقمار صناعية بصري ملراقبة األرض عا�� األداء �ح�ومةل FalconEyeال��نامج متعدد السنوات والشامل ل��نامج 

. ومن املتوقع أن تؤدي هذه العالقة إ�� ز�ادة ا�حجم 2020، والذي أطلق �� د�سم�� ا�ح�ومةتصنعھ شركة إير�اص لصا�ح 

 ، وأن يتما�جهات ا�ح�ومية ما يت�ح بالفعل �� سياق املناقشات ا�جار�ة مع مختلفوالنطاق ع�� مدى السنوات القادمة، وهو 

إبراز القدرة ع�� تلبية احتياجا��م وتمي��ها �ش�ل أك�� من خالل مشاركة ا�جموعة �� منصة التكنولوجيا "ُصنع ��  توقع

)، وهو ا�جهة ا�ختصة �عمليات االستحواذ توازن (شراكة األسهم ا�حتملة مع مجلس التوازن االقتصادي قدمها تاإلمارات" ال�ي 

�� مجال الدفاع واألمن التا�عة ل�ح�ومة وشرطة أبوظ�ي، أو إحدى كيانات ا�جموعة. أبرمت ا�جموعة مذكرة تفاهم �� ف��اير 

قمار الصناعية لتأسيس شراكة األسهم �غية تطو�ر القدرات املهمة داخل الدولة فيما يتعلق بتطو�ر حلول اتصاالت األ 2021

 املتقدمة وتصنيعها داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة. ومن املتوقع أن تمتلك الشركة حصة أقلية �� شراكة األسهم 

 .�� ح�ن يمتلك مجلس التوازن االقتصادي حصة األغلبية ف��ا

ا ل�ح�ومة اإلماراتية، 
ً
ا موثوق

ً
لتقديم خدما��ا  ا�ح�ومةأّن م�ان��ا ت��ّ�خ �� باإلضافة ا�� ذلك، ترى ا�جموعة �� ظل �و��ا شر��

ل�جهات ا�ح�ومية األخرى وقادة القطاع الصنا��. ع�� سبيل املثال، أبرمت ا�جموعة عقوًدا مع شركة أدنوك وشركة أبوظ�ي 

ضافة إ�� ذلك، لبناء السفن ومؤسسة اإلمارات للطاقة النوو�ة ال�ي تقدم لها خدمات االتصاالت ع�� األقمار الصناعية. و�اإل 

ا 
ً
�عتقد ا�جموعة أيًضا أ��ا �� وضع جيد �سمح لها باالستفادة من خ����ا ا�ح�ومية �� منطقة الشرق األوسط األوسع نطاق

�خدمة ا�ح�ومات اإلقليمية األخرى والهيئات ذات الصلة با�ح�ومة والقطاع ا�خاص سريع النمو. و�شمل األمثلة ا�حالية لهذه 

ت وأجهزة مخصصة لقوة دفاع البحر�ن وا�خدمات املقدمة إ�� األمانة العامة �جلس التعاون لدول ا�خليج العقود تقديم خدما

 العر�ية.

 مجموعة رائدة �� الصناعة �� األسواق الناشئة سريعة النمو �ستفيد من م��ة الر�ادة وشب�ات التوزيع القو�ة

�ل من أعمال خدمات األقمار الصناعية الثابتة واملتنقلة. و�صف��ا جهة فاعلة حديثة  مجالزالت رائدة ��  �انت ا�جموعة وال

�سبًيا، �ان ع�� ا�جموعة أن تتا�ع الفجوات القائمة �� السوق باستخدام تقنيات رائدة ونماذج أعمال اعت��ها منافسوها أقل 

 مم�ً�ا
ً
 رئيسًيا و�ع��م ا�جموعة مواصلة االستفادة من هذا الن�ج. أهمية. و�ش�ل عام، أصبح ن�ج ا�جموعة �� هذا الصدد عامال
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  �ان للمجموعة سبق الر�ادة فيما يخص النطاق العر�ض ع�� األقمار الصناعية واتصال بروتو�ول اإلن��نت

يعة النمو �� العديد من األسواق الناشئة ال�ي �عمل ف��ا. وعادة ما ي�ون لهذه األسواق طبقات وسطى سر  )بروتوكول اإلن��نت(

ومتطلبات كب��ة لإلن��نت عا�� السرعة، ولك��ا تفتقر إ�� البنية التحتية لالتصاالت األرضية الضرور�ة، مما يوفر فرًصا لرأب 

الفجوة القائمة �� البنية التحتية �غية تلبية هذا الطلب امل��ايد ع�� النطاق العر�ض. و�املثل، �عد أعمال مشروع إ�ش �ي إي 

 للمجموعة نظًرا للديناميكيات املماثلة �� السوق. ةنمو رئيسي فرصةل��از�ل املش��ك �� ا

ل�ل من العمالء ا�ح�ومي�ن والتجار��ن.  Ka-زالت رائدة �� تقديم خدمات النطاق ومن وجهة نظر تكنولوجية، �انت ا�جموعة وال

�� الوقت الراهن مقبولة ع�� نطاق واسع كخيار أك�� فعالية �حلول اإلنتاجية العالية لالتصاالت ال��ية  Ka-و�عت�� أنظمة النطاق

والبحر�ة وا�جو�ة. وُيستخدم النطاق حالًيا ع�� نطاق واسع �جموعة متنوعة من التطبيقات الهامة ال�ي �انت �ستخدم عادة �� 

 ر�ض للمس��لك�ن وشب�ات املؤسسات واالتصال ا�ح�ومي املد�ي والدفا��.، بما �� ذلك النطاق العKu-أو النطاق C-النطاق

 وفيما يخص خدمات األقمار الصناعية املتنقلة، �انت شركة ال��يا والزالت مشغ
ً
رائًدا �� الصناعة ومقدم خدمات عاملي ال

 لالتصاالت يقدم حلو 
ً
تصميم نظام أقمار صناعية معقد مبتكرة �جموعة متنوعة من القطاعات. إن اختيار شركة ال��يا ال

ومبتكر، بما �� ذلك إم�انات مثل معا�جة اإلشارات الرقمية و�شكيل ا�حزم للسماح بالت�و�ن �� املدار من أجل القدرة ع�� 

� متا�عة الطلب، إ�� جانب نموذج أعمال البيع با�جملة الوا�ح، قد أتاح لها ال��ك�� اإلقلي�ي �غية االستفادة من قطاع جديد �

السوق لم يكن موجوًدا من قبل. وأدت االتصاالت ال�خصية �� ش�ل محطات محمولة تجمع ب�ن االتصاالت األرضية (النظام 

العاملي لالتصاالت النقالة) واتصاالت األقمار الصناعية (الوضع املزدوج) إ�� أن تصبح ال��يا رائدة �� الشرق األوسط وأفر�قيا �� 

 األقمار الصناعية.خدمات الهاتف ا�حمول ع�� 

لقد أثبت اختيار شركة ال��يا التكنولو�� املتقدم والدينامي�ي لقطا�� الفضاء واألرض نفسھ ع�� مر السن�ن حيث سمح لها 

��ا من املنافسة �� أسواق إضافية مثل البيانات ال��ية والبحر�ة. وقد أدى ذلك إ�� عدد من 
ّ

بإطالق خدمات ومنتجات مبتكرة ومك

ال�ي �انت شركة ال��يا أول من يحققها، بما �� ذلك �و��ا أول من أدخل األقمار الصناعية ذات الوضع املزدوج وهاتف اإلنجازات 

وأول من استحدث  2006، وأول من أطلق أخف هواتف لألقمار الصناعية �� عام 2001النظام العاملي لالتصاالت النقالة �� عام 

�� خدمات األقمار الصناعية املتنقلة من خالل منتج سات سليف  ")ك ا�خاصإحضار جهاز (" مفهوم إحضار جهازك ا�خاص

ن الهواتف الذكية من االتصال بأقمار ال��يا الصناعية.2013�� عام 
ّ

 ، مما مك

ن و�اإلضافة إ�� م��ة الر�ادة ال�ي تتمتع ��ا ا�جموعة �� مجال التكنولوجيا ا�جديدة، �عتقد ا�جموعة أن اختيارها لألسواق �ا

 أيًضا عام
ً
إ�� العديد من أسواقها ��  Ka-�� نجاحها. فقد �انت ا�جموعة، �� معظم ا�حاالت، أول مشغل يقدم حلول النطاقال

أفر�قيا ومن ب�ن املشغل�ن األوائل �� ال��از�ل. وقد سعت ا�جموعة إ�� �عظيم م��ة الر�ادة ال�ي تتمتع ��ا من خالل نموذج مم�� 

 من االعتماد ع�� نموذج التوزيع با�جملة التقليدي "حجم واحد للدخول إ�� السوق مصم
ً
م خصيًصا ألسواقها ا�حددة، بدال

 يناسب ا�جميع" الذي �ستخدمھ مشغلو األقمار الصناعية اآلخرون.

وآسيا  وال��يا �� الشرق األوسط وأفر�قيا YahClickوع�� وجھ ا�خصوص، أعدت ا�جموعة نموذًجا مم�ً�ا للدخول إ�� السوق لـ 

وأس��االسيا. وع�� الرغم من أن هذه األسواق توفر خصائص جذابة ملشغ�� األقمار الصناعية، إال أ��ا تتطلب أيًضا إم�انات 

 �سبب ال��ك�� املعتاد ع�� بيع السعة األولية، حيث يتم 
ً
وتواجًدا �� السوق لم يحققھ العديد من مشغ�� األقمار الصناعية عادة

ال�ي تواجھ السوق من قبل مقدمي خدمات األقمار الصناعية املتخصص�ن الذين يركزون ع�� احتياجات  تنفيذ هذه امل�ونات

السوق ال��ائية العليا. وع�� النقيض من ذلك، �انت ا�جموعة استباقية �� دفع عروضها �ش�ل أك�� ع�� سلسلة القيمة، وتقديم 

خول إ�� السوق أك�� عمًقا. وقد أدى ذلك إ�� خلق تم�� وعرض قيمة حلول ذات قيمة مضافة إ�� جانب نماذج شراكة أو نماذج د

 إجمالية يصعب غالًبا ع�� ا�جهات الفاعلة األخرى مطابقتھ مما أدى إ�� وجود منافسة محدودة �سبًيا.

�� السوق"، اعتمدت ا�جموعة �� هذه األسواق ن�ج القنوات ال�جينة حيث يتب�ى �ل سوق نموذًجا أو أك�� من نماذج "الدخول إ

 بما �� ذلك:

�شغيلية محلية  بيئية نموذج الدخول املباشر إ�� السوق (أو البيع بالتجزئة)، حيث تقوم ا�جموعة بتطو�ر أنظمة •

 الستكمال سلسلة قيمة التوزيع، مثل مراكز االتصال وشب�ات ال��كيب املرخصة وأنظمة الفوترة املدار�ة، 

وا�خارجية. وقد اسُتخدم هذا الن�ج بنجاح �� ال��از�ل، قبل اندماج األعمال مع باستخدام مز�ج من املوارد الداخلية 

مشروع إ�ش �ي إي املش��ك، والذي يواصل استخدام نفس النموذج ألعمال النطاق العر�ض ع�� األقمار الصناعية 
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 ا، بما �� ذلك جنوب للمس��لك�ن، و�تم طرحھ أيًضا �� أسواق محددة عالية اإلم�انات وقابلة للتطو�ر �� أفر�قي

 أفر�قيا ونيج��يا؛

دارة أو حلول األقمار  •
ُ
نموذج شر�ك ا�خدمة، الذي يتم فيھ بيع منتجات النطاق العر�ض ع�� األقمار الصناعية امل

الصناعية املتنقلة ا�خاصة با�جموعة ع�� شر�اء ا�خدمة الدولي�ن و/أو املشغل�ن املرخص لهم �� الدولة. وقد اسُتخدم 

  )اتصاالت( شركة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع ، مثلYahClickالنموذج بنجاح �� العديد من األسواق من قبل 

 YahClick�� أفغا�ستان ور�دتون �� باكستان وتيل�وم �� جنوب أفر�قيا، وال�ي لد��ا اتفاق واسع النطاق لتوف�� محطات 

 � استخداملضمان خدمات النطاق العر�ض للعمالء الذين �عانون من نقص �� ا�خدمات والذين �انوا سابًقا قادر�ن ع�

فقط. و�املثل، �ستفيد شركة ال��يا من شر�اء ا�خدمة الدولي�ن مثل سيغنس  )ADSL( خط املش��ك الرق�ي غ�� املتناظر

 قطاعات رأسية محددة، وشر�اء ا�خدمة الوطنية مثل سوفت بنك �� اليابان 
ً
وآي إي �ىي و�ومسات الذين �س��دفون عادة

 ).إيرتيل( ا�حدودة ��ار�ي إيرتيلتواجدون �� بلدان متعددة مثل وسمارت �� الفلب�ن، والشر�اء الذين ي

دارة للمجموعة ")مشغل الشبكة االف��اضية(" نموذج مشغل الشبكة االف��اضية •
ُ
 ، الذي يتم فيھ بيع السعة امل

متخصص �� (بما �� ذلك الشبكة األرضية و�م�انات النظام األسا�ىي) بكميات كب��ة و�تم توزيع السعة من قبل شر�ك 

سوق واحدة أو أك�� لالستخدامات ا�ختلفة (مثل شب�ات املؤسسات وخدمات ترك�� البيانات ا�خلو�ة). وقد اسُتخدم 

، و�� الشركة الرائدة �� مجال 2016��  النموذج بنجاح من قبل ا�جموعة لتوقيع اتفاق متعدد السنوات مع تيليسباز�و

مع شركة هيوز). و�املثل، وقعت ا�جموعة مؤخًرا قبل الدخول �� شراكة األسهم �ل (ت�امل حلول األقمار الصناعية �� ال��از 

ا متعدد السنوات مع هوت سبوت ومع شركة جلو�ال �ومينيكيشن� إكستنشن سرفس�� (
ً
كومينيكيشن�  جلو�الاتفاق

موقع خلوي قروي  2,000)، و�� شر�ات ت�امل �حلول خدمات ترك�� البيانات ال�ي س��بط أك�� من إكستنشن سرفس��

 الثن�ن من مشغ�� شب�ات الهواتف النقالة �� نيج��يا؛ و

السعة األولية، ال�ي تقتصر املوارد ف��ا ع�� سعة القمر الصنا�� و���ائھ ع�� األرض فقط وال�ي سيب�ي ف��ا العميل شبكتھ  •

من  C-ع��ا املوجودة ع�� النطاقا�خاصة، دون تدخل من ا�جموعة. وقد اسُتخدمت ع�� نطاق واسع كنموذج نظًرا لس

خالل عقود طو�لة األجل مع شركة إم��جينج ماركتس �ومينيكيشن� إنك بصورة مبدئية (و�� شركة تا�عة لشركة جلو�ال 

مع إمداد واسع النطاق ومتعدد السنوات  Ka-إيجل إن��تينمنت) وحالُيا مع شركة مارلينك، وتم اعتمادها أيًضا للنطاق

 �� أفر�قيا لشركة يوتلسات �� السنوات األخ��ة. Ka-لسعة النطاق

ن ن�ج القنوات ال�جينة هذا ا�جموعة من إدارة توزيعها �ش�ل فعال وتوسيع نطاقھ دون استثمار رأسما�� كب�� ودون 
ّ

يمك

نطاق واسع  ا�حاجة، �� معظم ا�حاالت، إ�� ا�حصول ع�� ترخيص مباشر �� البلد الذي تتاح فيھ خدما��ا. �ش��ك ا�جموعة ع��

مع مقدمي ا�خدمات من أجل إعدادهم إلطالق خدما��م، وتقدم تدر�بات لضمان جودة ا�خدمة املقدمة لعمال��ا ال��ائي�ن. 

و�عتقد ا�جموعة، بحكم امتالكها سعة قو�ة ومجموعة من عروض ا�خدمات، أ��ا قادرة ع�� جذب مقدمي ا�خدمات الوطني�ن 

ممن لد��م القدرة ع�� الوصول إ�� مجموعة واسعة من العمالء ال��ائي�ن �� مختلف القطاعات.  والدولي�ن �� �ل من تلك األسواق

دولة. و�� الوقت ذاتھ،  YahClick �� ،34مقدم خدمات يقومون بتسو�ق و�يع  91، �ان لدى ا�جموعة 2021مارس  31وكما �� 

 شر�ك قناة ع�� أماكن تواجدها. 100�ان لدى شركة ال��يا أك�� من 

تتمثل إحدى النتائج املهمة مل��ة الر�ادة هذه ونموذج التوزيع والتواجد �� السوق املم�� �� أنھ مع تنمية ا�جموعة لهذه القطاعات 

ال تتاح لها فقط الفرصة ملتا�عة املز�د من برامج البنية التحتية لدعم احتياجات السعة امل��ايدة، ولكن، �� ا�حاالت ال�ي ت�ون 

توفرة، ي�ون لد��ا أيًضا فرصة إلبرام اتفاقيات لتأج�� السعة من مشغل�ن آخر�ن. و�وفر ذلك �� ال��اية للمجموعة ف��ا السعة م

 للتطو�ر يمزج ب�ن الدفع عند تحقيق النمو واالستثمارات الرأسمالية الكب��ة طو�لة األجل، ولك��ا 
ً
نموذًجا مرًنا للسعة وقابال

والتم�� �� السوق لدمج أحدث التقنيات فور ظهورها، ر�ما باستخدام سعة مجموعة مدار تحتفظ بفرصة االستفادة من التعمق 

 غ�� ثابت بالنسبة لألرض �� املستقبل.

 مجاالت نمو كب��ة ومحددة جيًدا

، وقاعدة إيرادا��ا الكب��ة املتعاقد عل��ا، ومنص��ا التكنولوجية الكب��ة ا�ح�ومةنتيجة للروابط القو�ة ال�ي تتمتع ��ا ا�جموعة مع 

وتواجدها �� األسواق سريعة النمو، ال �عتقد ا�جموعة أن لد��ا فرص نمو كب��ة �� أسواقها ا�حالية وخطوط أعمالها فحسب، 
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الها باستخدام استثمارات وشرا�ات مستقبلية. بل �عتقد أيًضا أن هناك قاعدة قو�ة لتنمية تواجدها ا�جغرا�� ور�ما خطوط أعم

 وع�� وجھ ا�خصوص، تتوقع ا�جموعة فرص نمو قو�ة �� أر�عة مجاالت:

: نتيجة للعالقة القو�ة ال�ي تر�طها با�ح�ومة اإلماراتية، تتوقع ا�جموعة أن ُيتاح لها املز�د من الفرص البنية التحتية •

�جهات األخرى ذات الصلة با�ح�ومة حيث تتطور احتياجا��ا املرتبطة لتطو�ر خدمات و�م�انات جديدة ل�ح�ومة وا

باألقمار الصناعية بناًء ع�� املتطلبات الناشئة وا�جديدة. و�س�� ا�جموعة حالًيا إ�� متا�عة عدد من الفرص املتعلقة 

وقد تج�� ذلك مؤخًرا من وتتوقع أن تظهر املز�د من الفرص.  ل�ح�ومةبا�حاجة إ�� سعة إضافية من األقمار الصناعية 

. و�ناًء ع�� مناقشات اإلدارة ل�ح�ومة NGS-4ع�� ال��يا  L-عاًما لتوف�� خدمات النطاق 15خالل توقيع عقد سعة مدتھ 

وستمتد  2والياه  1السعة ال�ي يوفرها حالًيا الياه  ل�ح�ومة، من املتوقع أن تتجاوز متطلبات السعة ا�ح�ومةاألخ��ة مع 

سوف  ا�ح�ومة. ومن املعلوم أيًضا أن 2026إ�� ما �عد اتفاقية خدمات السعة ا�حالية ال�ي من املقرر أن تنق�ىي �� عام 

 عن اإلم�انات الفنية الرئيسية األخرى، مع اعتبار هذه السعة واإلم�انات م
ً
جتمعة دافًعا ��دف إ�� ز�ادة السعة، فضال

رئيسًيا إلبرام اتفاقية بنية تحتية جديدة طو�لة األجل مع ا�جموعة. ووفًقا لذلك، تجري ا�جموعة حالًيا مناقشات أولية 

لتحديد احتياجات ا�جيل ا�جديد من احتياجات و�غطية وسعة خدمات األقمار  ا�ح�ومةوتناقش مراحل التخطيط مع 

 �ل.الصناعية الثابتة ع�� املدى الطو 

دارة •
ُ
: تتمثل اس��اتيجية الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية �� �عميق مشارك��ا أع�� وأسفل سلسلة القيمة، وتقديم ا�حلول امل

حلول أك�� ثراًء من خالل االستفادة من القدرات الداخلية ا�حسنة، وتحقيق هوامش ر�ح أع��. وتتوقع توسيع عروضها 

تشمل جهات ح�ومية مدنية ودفاعية أخرى، مثل وزارة ا�خارجية ووزارة الداخلية داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة ل

والشرطة االتحادية ووزارة األمن الداخ��، واملستخدم�ن ا�ح�ومي�ن اإلقليمي�ن والدولي�ن، سواء �ش�ل مباشر أو من 

تتاح املز�د من الفرص لتقديم  خالل عقد شراكة مع مقدمي ا�خدمات الدولي�ن. و�اإلضافة إ�� ذلك، تتوقع ا�جموعة أن

 .NGS-4خدمات التشغيل والصيانة الستكمال البنية التحتية املؤجرة، بما �� ذلك ع�� ال��يا 

: �عتقد ا�جموعة أ��ا �� وضع جيد �سمح لها باالستحواذ ع�� املز�د من سوق خدمات األقمار الصناعية ا�حلول املتنقلة •

شرق األوسط وأفر�قيا وآسيا وا�حيط الهادئ. وقد ركزت ا�جموعة، منذ استحواذها ع�� املتنقلة املتنامية ع�� أورو�ا وال

، ع�� تحديث البنية التحتية الفضائية واألرضية وتجديدها مع ضمان منح الشركة الدعم 2018شركة ال��يا �� عام 

ة قادرة ع�� طرح منتجات جديدة التشغي�� الذي تحتاجھ لت�ون قادرة ع�� املنافسة. وع�� هذا النحو، ت�ون ا�جموع

لالستحواذ ع�� مجاالت نمو خدمات األقمار الصناعية املتنقلة، بما �� ذلك ا�خدمات البحر�ة وا�ح�ومية و�ن��نت 

األشياء/االتصال ب�ن آلة وأخرى. و�عتقد ا�جموعة أ��ا �� وضع جيد �سمح لها أيًضا باالنتشار �� السوق اآلسيو�ة ال�ي من 

ي�ون نمو خدمات األقمار الصناعية املتنقلة ف��ا هو األع�� ع�� مستوى العالم �� العقد املقبل. ومن املتوقع  املتوقع أن

إ�� �عز�ز عروض القيمة ا�خاصة �شركة ال��يا ومحفظة  2024و�شغيلھ �� عام  NGS-4ل��يا ل البدء املتوقعأن يؤدي 

وق �� القطاعات ا�حالية والدخول �� قطاعات رأسية جديدة أعمالها، مما �سمح لها با�حصول ع�� حصة أك�� من الس

 عالية النمو مثل النقل وا�خدمات اللوجستية والزراعة الذكية واملركبات ذاتية القيادة.

إ�ش �ي إي وحلول اتصال النطاق العر�ض �� ال��از�ل ب شر�ات األسهم ا�خاصةوتأسيس  3: منذ إطالق الياه حلول البيانات •

، Ka-ط وأفر�قيا، ع�� التوا��، مع شركة هيوز، و�� الشركة الرائدة عاملًيا �حلول النطاق العر�ض للنطاقوالشرق األوس

�عتقد ا�جموعة أن قدر��ا ع�� توسيع أعمالها �� مجال حلول البيانات قد زادت �ش�ل م�حوظ. و�عتقد ا�جموعة أن 

العر�ض ع�� األقمار الصناعية نظًرا �خصائص مثل  العديد من األسواق تواصل تقديم فرصة رئيسية �خدمات النطاق

انتشار الس�ان ع�� نطاق واسع ونقص البنية التحتية للنطاق العر�ض األر�ىي وارتفاع الطلب ع�� خدمات اإلن��نت 

املوثوقة من املس��لك�ن والشر�ات واملستخدم�ن ا�ح�ومي�ن، مما أدى إ�� وجود سوق كب��ة �عا�ي من نقص أو ا�عدام �� 

الصادر عن  2021ا�خدمات يمكن الوصول إل��ا. فع�� سبيل املثال، وفًقا لتقر�ر النظرة العامة العاملية الرقمية لعام 

، ويعا�ي عدد كب�� من ٪50داتار�بورتال، �ش�� التقديرات �� نيج��يا إ�� أن انتشار النطاق العر�ض ال يزال يمثل حوا�� 

 واألسر من نقص أو ا�عدام  )الصغ��ة واملتوسطة املؤسسات( املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة

مباشرة باأللياف الضوئية. و�املثل، بينما يتوسع الوصول إ�� املتصلة من املبا�ي  %1�� ا�خدمات، وال يتصل سوى أقل من 

الصادر عن  2021شبكة ا�جيل الثالث وا�جيل الرا�ع �� جنوب أفر�قيا وفًقا لتقر�ر النظرة العامة العاملية الرقمية لعام 

 تقر�ًبا.  ٪65داتار�بورتال، فإن انتشار الوصول إ�� النطاق العر�ض عا�� ا�جودة ال يزال يمثل 

، مع سرعات أقل بكث�� من األسواق ال�ي ينتشر ف��ا اتصال ٪40و�� �ل أنحاء أفر�قيا، يمثل انتشار النطاق العر�ض حوا�� 

فرصة كب��ة محتملة �حلول األقمار الصناعية بأسعار معقولة �� �ل أنحاء  األلياف الضوئية باملبا�ي �ش�ل أك��، مما يوفر
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 القديمة إ��  Ku-والنطاق C-القارة. وعالوة ع�� ذلك، يوجد تحول م��ايد من حلول بيانات النطاق

واسع ، مما يؤدي إ�� توف�� حلول النطاق العر�ض ع�� األقمار الصناعية بأسعار معقولة. كما يوجد قبول Ka-النطاق

للمستخدم�ن ال��ائي�ن والتطبيقات، بما �� ذلك من خالل توف�� حلول ترك�� البيانات ا�خلو�ة  Ka-النطاق ملوثوقية النطاق

ملشغ�� شب�ات الهواتف النقالة، مما �سمح لهم بتوسيع نطاق وصولهم إ�� شب�ات ا�جيل الثالث وا�جيل الرا�ع وا�جيل 

بتنفيذ عدد من نماذج القنوات  YahClickأللياف. و�غية اغتنام هذه الفرصة، تقوم ا�خامس خارج املناطق املتصلة ع�� ا

ا�جديدة، للسماح لها بتوسيع نطاق وصولها وز�ادة املبيعات ع�� �ل القطاعات، مع تحس�ن الهوامش �ش�ل أك��. وع�� 

و القانونية (مثل مراقبة الصادرات الرغم من أن عدًدا من األسواق ال يزال مغلًقا حالًيا �سبب القيود التنظيمية و/أ

والعقو�ات)، فإن ا�جموعة �عمل ع�� حل هذه املعوقات، حيثما أمكن، من خالل التحاور مع ا�جهات التنظيمية الوطنية 

وا�ح�ومات الدولية، مع اح��ام هذه القيود ومراعا��ا �ش�ل صارم �� �ل األوقات. وع�� سبيل املثال، تم منح ا�جموعة 

�� إيران من خالل موزع معتمد و�� �� طور  YahClickخيص محدد من مكتب مراقبة األصول األجنبية لبيع خدمة م��ة تر 

 ا�حصول ع�� املوافقات ال��ائية من ا�جهة التنظيمية ا�حلية لطرح هذه ا�خدمات.

 قاعدة أصول ذات جودة عالية تضم مجموعة واسعة من التقنيات

ذات جودة عالية تضم مجموعة واسعة من التقنيات، وأنظمة األقمار الصناعية ال�ي يمك��ا تتمّتع ا�جموعة بقاعدة أصول 

�� األسواق ال�ي �س��دفها، جنًبا إ�� جنب مع املواقع املدار�ة ال�ي  L-والنطاق C-والنطاق Ku-والنطاق Ka-إرسال ترددات النطاق

� امل�ون من خمسة أقمار صناعية تتمكن ا�جموعة من تقديم . و�فضل أسطول ا�جموعة ا�حا�س��اتيجيةاال تتمّ�� بمواقعها 

 1ع�� الياه  Ka-باستخدام النطاق) خدمات األقمار الصناعية عالية اإلنتاجية(خدمات األقمار الصناعية عالية اإلنتاجية 

 . 3-ال��ياو  2-ع�� ال��يا L-وكذلك خدمات األقمار الصناعية ضيقة النطاق باستخدام النطاق 3والياه  2والياه 

خدمات النطاق الضيق �ش�ل كب�� و�ز�د السعة املتاحة بمجرد �شغيلھ. وتمتلك ا�جموعة  NGS-4ومن املتوقع أن �عزز ال��يا 

 أسطو 
ً
حيث كفي �ش�ل �امل  الذي �عمل، 2-سليًما �سبًيا من األقمار الصناعية، وُ�جرى حالًيا استبدال القمر الصنا�� ال��ياال

 ، الفرعية الدافعة سنوات أخرى من التشغيل، ولكنھ شهد �عض التدهور �� قوتھ وأنظمتھ 8ملدة  وقود الدفع

سنوات �سبب خلل  8.74بحوا�� ست سنوات (والذي تم تقليل عمره التقديري إ��  3و�تم استكشاف ا�خيارات إلطالة عمر الياه 

 تمديد املهمة. حلول �� اإلطالق) باستخدام 

 أك��  Ka-�عد قدرة النطاق
ً
 من الناحية التجار�ة �خدمة النطاق العر�ض للمجموعة ع�� القمر الصنا�� مقارنة

ً
تنافسية

) وُيعزى ذلك �� املقام األول إ�� ز�ادة عرض النطاق C-والنطاق Ku-بالتقنيات األك�� ت�لفة السائدة �� السوق (مثل النطاق

إعادة استخدام طيف األقمار الصناعية عدة مرات لز�ادة  ال��ددي املتاح واستخدام حزم مواضع صغ��ة حيث يمكن من خاللها

ع�� أقمار ال��يا الصناعية إم�انات وم��ات فائقة، بما �� ذلك مستو�ات  L-السعة إ�� أق�ىى قدر ممكن. وتوفر خدمات النطاق

مثل ا�حطات الصغ��ة طاقة أع�� مقارنة بمشغ�� خدمات األقمار الصناعية املتنقلة اآلخر�ن، مما يتيح توف�� عروض فر�دة 

ا أع��. وع�� الرغم من إطالق األقمار الصناعية لل��يا منذ أك�� من 
ً
سنوات، إال أ��ا �ستخدم أيًضا مخططات  10وتوفر ارتباط

إعادة استخدام ا�حزم متعددة النقط وال��دد باإلضافة إ�� إعادة ت�و�ن التغطية �� املدار وتخصيص املوارد الدينامي�ي مما 

 لنظام بمواكبة متطلبات السوق املتغ��ة سواء من منظور التغطية أو التكنولوجيا أو الطلب.�سمح ل

طلًبا من طلبات  170كما توفر مجموعة املواقع املدار�ة القو�ة للمجموعة قاعدة للنمو املستقب��، حيث تتضمن أك�� من 

املوجودة �� مواقع اس��اتيجية �� �ل أنحاء العالم. �ع��م ا�جموعة،  ")االتحاد الدو�� لالتصاالت(" االتحاد الدو�� لالتصاالت

 عن توسيع نطاق أسطول  االس��اتي��ع�� املدى املتوسط والبعيد، تطو�ر أعمالها من خالل االستخدام 
ً
ملواقعها املدار�ة فضال

لطلبات املدار�ة للمجموعة �� ا�حفاظ ع�� أقمارها الصناعية �� حالة وجود طلب �اٍف من جانب العمالء. وتتمثل اس��اتيجية ا

مجموعة كب��ة من الطلبات ذات األولو�ة العالية �� وضع جيد لتمك�ن التغطية ع�� املناطق املس��دفة ولضمان امتالكها لقاعدة 

-ق طيف النطاقمن األصول املدار�ة ال�ي تدعم النمو �� السعة و�ما يتما�ىى مع التقنيات املتطورة. وعالوة ع�� ذلك، فإن حقو 

L  �� 33لدى ا�جموعةE 44وE 98.5وE  ش�ل جزًءا من محفظة حقوق طيف خدمات األقمار الصناعية املتنقلة ال�ي يتم�

األخرى �� منطقة عمليا��ا، وهما انمارسات و�ر�ديوم، و�� أحد  عمليات ا�حلول املتنقلة التجار�ةمشارك��ا فقط مع اثن�ن من 

 �� مر السن�ن من حيث مقدار الطيف وحقوق التغطية.األصول ال�ي تم �عز�زها ع

�عتقد ا�جموعة أن قاعدة أصولها ا�حالية والتكنولوجيا املتاحة لها توفر قاعدة قو�ة لز�ادة حص��ا السوقية �� �ل القطاعات 

 االس��اتيجية ال�ي تركز عل��ا، و�� القطاع ا�ح�ومي وقطاع البيانات وقطاع ا�حلول املتنقلة.
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، مما يدعم قدرة توزيع ا�حكومة�� جذاب للغاية يدعمھ تراكم أعمال قوي مع طرف مقابل ذي تصنيف عا�� �� وضع ما

 أر�اح قو�ة ومتنامية

تتمتع ا�جموعة بخصائص مالية جذابة للغاية إضافة إ�� تحقيق تدفق نقدي قوي ومستوى منخفض من صا�� الديون. وقد 

لة  أر�احأر�اح �� السنة و ، 2020د�سم��  31املن��ية ��  السنةحققت ا�جموعة، ��  قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك معدَّ

لة دوالر أمر��ي ع�� التوا��)، وهو ما �عادل هامش �سبة أر�اح  ألف 246,930دوالر أمر��ي و ألف 61,400(بقيمة واالس��الك  معدَّ

لة هامش �سبة أر�اح (باملقارنة مع  ٪60.6بنسبة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالس��الك  قبل خصم الفوائد معدَّ

وكما  ).2018د�سم��  31كما هو بتار�خ  ٪80و 2019د�سم��  31بتار�خ كما هو  ٪56.5بنسبة  والضرائب واإلهالك واالس��الك

لة ، بلغت �سبة صا�� الديون إ�� األر�اح 2020د�سم��  31��  قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالس��الك للمجموعة املعدَّ

 دوالر أمر��ي، وهو ما يمثل تحو�ألف  228,929ضعًفا و�لغ صا�� التدفق النقدي من األ�شطة التشغيلية  0.1
ً
مرتفًعا لألر�اح ال

لة  الرافعة املالية للمجموعة للسنة املن��ية معدل عالوة ع�� ذلك، بلغ  قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالس��الك.املعدَّ

 .2021ضعف �� ��اية عام  1.1 ي�ون حوا��، ومن املتوقع أن ضعف 0.2 2020د�سم��  31�� 

 وُ�جرى بناء القمر الصنا�� السادس للمجموعة،  ا�خاصة با�جموعة �عمل ب�امل طاق��ا. األقمار الصناعية جميع

مليون دوالر أمر��ي خالل مرحلة البناء، إضافة إ�� عقد  300مقدًما كب�ً�ا بقيمة  ا�ح�ومة، ومن املقرر أن تدفع NGS-4ال��يا 

مليون  700والذي من املتوقع أن يدر إيرادات تز�د عن  ا�ح�ومةإ��  NGS-4خدمات سعة ُمدارة لتقديم ا�خدمات ع�� ال��يا 

، الذي ُيتوقع بدء األعمال التجار�ةعاًما �عد  15ع�� مدى مليون دوالر أمر��ي كدفعة مقدمة)  300دوالر أمر��ي (بما �� ذلك 

، 2021مارس  31�جموعة كما �� ا. و�لغ إجما�� األعمال امل��اكمة املتعاقد عل��ا لدى 2024النصف الثا�ي من حالًيا أن ي�ون �� 

وهو أع��  ،أضعاف إيرادا��ا السنو�ة خمسة أك�� من مليار دوالر أمر��ي، أي 2.2، با�ح�ومةوال�ي تتعلق الغالبية العظ�ى م��ا 

 ، من يوتلسات 2019بكث�� من متوسط القطاع (بلغت �سبة األعمال امل��اكمة إ�� اإليرادات السنو�ة �� 

  3.3و ضعًفا 3.5، و�انت وفياسات SESمجموعة 
ً
للسنة املن��ية  ضعًفا ع�� التوا��، وفًقا للتقار�ر السنو�ة ل�ل م��م 1.1و ضعفا

 ).2020د�سم��  31بتار�خ 

قرض ألجل جديد و�سهيل و�الة ائتمان التصدير لتمو�ل ما ال، إعادة التمو�ل و�عاقدت ع�� 2021 يونيو �� أكملت ا�جموعة،

 T4-NGSال��يا عقد فيما يتعلق � من ت�اليف إ�شاء األقمار الصناعية وتأم�ن اإلطالق والت�اليف املرتبطة بذلك ٪85يصل إ�� 

لتحس�ن هي�ل رأس مال ا�جموعة ا�حصول ع�� هذه التسهيالت وقد تم  .% من الفوائد خالل ف��ة اإل�شاء100مع إير�اص و

 وتم تأمينھ بأسعار تنافسية.

وتوف�� نجحت ا�جموعة، �� السنوات األخ��ة، �� إدارة قاعدة الت�لفة ا�خاصة ��ا من خالل متا�عة تحس�ن النفقات التشغيلية 

، لصا�ح 2018النفقات الرأسمالية ع�� أساس مستمر، ووجدت تآزًرا كب�ً�ا �� الت�لفة مع شركة ال��يا منذ االستحواذ عل��ا �� عام 

السنة شركة ال��يا و�ا�� شر�ات ا�جموعة. وقد ساعدت �ل هذه العوامل ا�جموعة ع�� تحقيق ر�حية وتدفق نقدي قو��ن. و�� 

دوالر أمر��ي  ألف 61,400، بلغ صا�� أر�اح ا�جموعة 2021مارس  31واألشهر الثالثة املن��ية ��  2020 سم��د� 31املن��ية �� 

 246,930قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك للمجموعة  املعدل دوالر أمر��ي ع�� ال��تيب، و�لغ الر�ح ألف 14,073و

دوالر  ألف 228,929، و�لغ صا�� النقد الناتج عن �شغيل األ�شطة التوا��دوالر أمر��ي ع��  ألف 54,410دوالر أمر��ي و ألف

. و�عتقد ا�جموعة أن خصائصها املالية ا�جذابة للغاية، إضافة إ�� تحقيق تدفق التوا��دوالر أمر��ي ع��  ألف 95,248أمر��ي و

 ة القو�ة واملتنامية ع�� توزيع األر�اح.نقدي قوي ومستوى منخفض من صا�� الديون، تدعم قدرة ا�جموع

 كما �ستفيد ا�جموعة حالًيا من نظام الضرائب املم�� املعمول بھ �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة حيث تحقق أغلب إيرادا��ا.

 وهو املؤسس واملساهم املسيطر  ا�حكومةفر�ق إدارة ذو خ��ة عالية يتمتع ��جل حافل ويستفيد من الدعم املستمر من 

يدير ا�جموعة فر�ق إداري متمّرس وقوي يتمتع بمهارات تكميلية وخ��ات وظيفية �� مجال األقمار الصناعية واالتصاالت 

 املؤسساملساهم األك�� �� الشركة وتتوقع ا�جموعة مواصلة  املؤسسظّل يسوا�جاالت التقنية وغ��ها من ا�جاالت. �عد الطرح، 

 و�ناء العالقات �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة وع�� مستوى العالم. دعم أهداف ا�جموعة

 س��اتيجيةاال 
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تنمية اإليرادات ا�حكومية واملرتبطة با�حكومة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة ودول مجلس التعاون ا�خلي�� ومنطقة 

 الشرق األوسط �ش�ل عام

من خالل االستفادة من عالقا��ما القائمة ا�ح�ومة عة هو مواصلة بناء أعمالها مع ا�جمو  الس��اتيجيةإن أحد امل�ونات الرئيسية 

ل األولو�ة االس��اتيجية للمجموعة املتعلقة بأعمال 
ّ
لتقديم مجموعة كب��ة من حلول االتصاالت ل�ح�ومة. ع�� سبيل املثال، تتمث

 شركة الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية �� ا�حفاظ ع�� ترك��ها ع�� العمالء أ�حاب القيمة العالية، 

، وتوسيع دورها لتصبح املزود الرئي�ىي ل�ل احتياجات البنية التحتية الفضائية ال�ي تمثل أهمية كب��ة ا�ح�ومةبما �� ذلك 

لتوف�� سعة وخدمات عسكر�ة آمنة إضافية، مما ا�ح�ومة ل�ح�ومة وخ�� مثال ع�� ذلك هو املناقشات ا�جار�ة للمجموعة مع 

ع�� السعة ا�ح�ومية اآلمنة بما يتجاوز اتفاقية خدمات السعة ا�حالية ل�ل من  س��يد من حجم األعمال امل��اكمة املتعاقد عل��ا

، مع ز�ادة مقدار السعة والتغطية املتاحة. كما �ع��م ا�جموعة توسيع 2026، وال�ي من املقرر أن تنق�ىي �� عام 2والياه  1الياه 

ا�حلية واالتحادية مثل وزارة ا�خارجية وخدمات الطوارئ  ، وال سيما مع ا�جهات ا�ح�وميةا�ح�ومةعالقا��ا مع قطاعات أخرى �� 

ووزارة الداخلية، وال�ي لد��ا احتياجات اتصاالت يمكن توف��ها ع�� ا�خدمات القائمة ع�� األقمار الصناعية. و�عتقد ا�جموعة 

�� م�انة تجعلها �ستمر ��  ع�� وجھ ا�خصوص �ستفيد من تواجد ا�جموعة �� أبوظ�ي وتضع ا�جموعة ا�ح�ومةأن عالق��ا مع 

�و��ا مقدم ا�خدمات الرئي�ىي للبنية التحتية لألقمار الصناعية الهامة وا�حلول والسعة �� املستقبل. وتماشًيا مع االتجاهات 

ا، تواصل 
ً
�ة. طلب استخدام إضا�� �حلول األقمار الصناعية لدعم بني��ا التحتية لالتصاالت ا�حيو  ا�ح�ومةالعاملية األوسع نطاق

 محطات أصغر 
ً
ومن األمثلة ع�� ذلك االحتياجات امل��ايدة لالتصاالت ع�� محطات النقل، بًرا و�حًرا وجًوا، وال�ي تتطلب عادة

 إ�� �ل من سعة األقمار الصناعية ال�ي تقدمها ا�جموعة و�م�انا��ا.ا�ح�ومة وذات إنتاجية أع��، مما يز�د من حاجة 

موعة أن ثمة فرصة لتوسيع أعمالها �� مجال حلول االتصاالت ع�� األقمار الصناعية مع الشر�ات باإلضافة إ�� ذلك، �عتقد ا�ج

 الوطنية الكب��ة، مثل أدنوك، ال�ي �عد عمي
ً
لدى ا�جموعة بالفعل، مما �عزز تواجدها وشبك��ا وخ����ا �� دولة اإلمارات العر�ية ال

�� دول مجلس التعاون ا�خلي�� ومنطقة الشرق األوسط وشمال  ا�ح�وميةت املتحدة. ويشمل العمالء ا�حتملون اآلخرون ا�جها

 عن الشر�ات الدولية الك��ى ال�ي تزاول أ�شط��ا �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، وال�ي تتطلب حلول خدمات 
ً
أفر�قيا، فضال

 عتقد ا�جموعة أ��ا األقمار الصناعية الثابتة أو املتنقلة لشب�ا��ا أو عمليا��ا الدولية، وال�ي �

 �� وضع جيد �سمح لها بتقديمها نتيجة لسعة األقمار الصناعية املتاحة لد��ا حالًيا وشبك��ا األرضية وخ����ا الفنية.

 مواصلة تطو�ر أعمال النطاق العر�ض

عن طر�ق مواصلة توسيع شبكة التوزيع التا�عة لها �� األسواق غ�� ا�خدومة �ش�ل جيد  YahClick�ع��م ا�جموعة تنمية خدمة 

 إ�� األسس االقتصادية والديموغرافية القو�ة، مثل نيج��يا وجنوب إفر�قيا، مع تحقيق مز�د من االنتشار 
ً
و/أو املتنامية ُمستندة

 �� األسواق ا�حالية.

 األسواق ا�حالية�عظيم االنتشار وز�ادة االستخدام �� 

 ما ي�ون لألسواق ال�ي تقدم ف��ا ا�جموعة حلول النطاق العر�ض ع�� األقمار الصناعية عدد كب�� من مستخدمي املنازل 
ً
عادة

والشر�ات وا�ح�ومة الذين ال �عانون من نقص أو ا�عدام �� ا�خدمات من قبل البدائل األرضية لالتصال باإلن��نت من خالل 

�� السرعة، ولكن لد��م الوسائل ال�ي تمك��م من تحمل ت�لفة اش��اك النطاق العر�ض ع�� األقمار الصناعية. اتصال موثوق وعا

س�اي ريس��ش، �ش�� التقديرات إ�� أن إجما�� عدد املس��لك�ن املتصل�ن باإلن��نت ع�� النطاق العر�ض لألقمار  نورذرن وفًقا ل

 ، ومن املتوقع أن يزداد بمعدل أر�عة 110,000بلغ حوا�� الصناعية �� منطقة الشرق األوسط وأفر�قيا ي

 املقبلة. ومن حيث ا�حطات ذات الفتحات الصغ��ة جًدا "فيسات" املوجودة �� ا�خدمة  5أو خمسة أضعاف �� السنوات 

ثابت بالنسبة محطة، وتحقق سعة املدار األر�ىي ال 200,000�� �ل أنحاء املنطقة، يقدر عدد ا�حطات املستخدمة حالًيا بـ 

من  )جيجابايت �� الثانية( جيجابايت �� الثانية 20لدى ا�جموعة، حوا�� الثلث�ن، بمعدل نحو  Ka-لألرض، مثل حل النطاق

. وعالوة ع�� ذلك، 2025جيجابايت �� الثانية بحلول عام  83لتصل إ�� حوا��  ٪400الطلب ا�حا��، ومن املتوقع أن تنمو بنسبة 

العام ملستخدمي املؤسسات أو مشغ�� شب�ات الهواتف النقالة أو املستخدم�ن ا�ح�ومي�ن �� تحقيق إنتاجية يتمثل التوجھ 

وسرعة أع�� عند استخدام بروتو�ول اإلن��نت أو االتصال باإلن��نت، و�التا�� يبحثون عن بدائل أسرع وأفضل قيمة، مثل 

 القديم�ن. Ku-والنطاق C-ملقدمة بواسطة النطاق، مقابل البدائل اKa-البدائل املقدمة باستخدام النطاق
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 مواصلة توسعة نطاق األعمال القائمة

 ع�� النحو التا��: YahClick�ع��م ا�جموعة االستمرار �� تطو�ر 

. �ع��م ا�جموعة االستمرار �� البحث عن فرص إلدارة قاعدة عمال��ا اإلدارة الفعالة لسعة أجهزة اإلرسال واالستقبال •

ل، خاصة عندما ي�ون هناك طلب أع�� مقارنة بقدر��ا ع�� توف�� السعة حيث �س�� الستيعاب املز�د من �ش�ل فعا

العمالء وتحس�ن العائد (أي املبلغ بالدوالر ل�ل ميجابايت �� الثانية مباعة)، مما يقلل من �سبة العمالء "ذوي القيمة 

م بيعها ملستخدمي املؤسسات أو ا�ح�ومات أو مشغ�� شب�ات املنخفضة". كما �ع��م ا�جموعة ز�ادة حجم السعة ال�ي يت

الهواتف النقالة، الذين يتمتعون عموًما بمتوسط عائد مرتفع ل�ل مستخدم، وحساسية منخفضة للسعر، ومخاطر 

فيذ تنتم إ�ش �ي إي �� ال��از�ل،  شراكة أسهمائتمانية أقل وهوامش ر�ح أع��. و�� ح�ن أن ا�جموعة ال تتحكم أو تدير 

ن�ج مماثل �� هذا العمل فيما يتعلق باإلدارة الفعالة لقاعدة العمالء �� ظل انتظار إتاحة السعة اإلضافية ع�� القمر 

 فوق ال��از�ل. Ka-، الذي يوفر قدرة نمو كب��ة �� النطاقXXIVاي�وستار الصنا�� فائق اإلنتاجية، 

إم�انات التوزيع واملرونة من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل، . �ع��م ا�جموعة مواصلة �عز�ز تطو�ر قنوات التوزيع •

بما �� ذلك من خالل توسيع شبك��ا من الشر�اء ومقدمي ا�خدمات وتنويعها، و�عز�ز نموذج أعمالها باستمرار بطر�قة 

 �عطي قيمة مضافة.

قبال ال�ي يمك��ا استغاللها عن طر�ق . تتوقع ا�جموعة ز�ادة سعة أجهزة اإلرسال واالستاستغالل الفرص لتوسيع التغطية •

س�اي ريس��ش، من رن ذلنور �شرها �� أسواقها ا�حالية، مثل أفر�قيا، حيث تمتلك ا�جموعة معرفة حالية �سوقها. ووفًقا 

 املتوقع أن يزداد الطلب مدفوًعا بديناميكيات السوق واملس��لك�ن.

 مواصلة التوسع حسب الفرص املتاحة

. وتتوقع ا�جموعة، رهًنا 3والياه  2قد توجد فرص توسع إضافية كب��ة ل�ل من ا�خدمات ال�ي يقدمها الياه  تتوقع ا�جموعة أنھ

، �� 2با�حصول ع�� املوافقة التنظيمية، أن توفر إيران وُعمان واململكة العر�ية السعودية ومصر فرص نمو قو�ة للقمر الياه 

كب��ة �� شمال أفر�قيا ع�� املدى الطو�ل. وقد أبرمت ا�جموعة اتفاقيات  ح�ن قد �سمح ا�جزائر أو املغرب باستخدام سعة

إيجار قص��ة إ�� متوسطة األجل مع أفان�ي لز�ادة أو �عز�ز السعة امل��اكمة مع األعمال ا�حالية حيثما �ان ذلك ممكًنا ع�� الياه 

م عروض سعة تكميلية. وتتوقع ا�جموعة أيًضا أن ، و�ستكشف خيارات للقيام باألمر ذاتھ مع مشغل�ن آخر�ن لد��3والياه  2

تراقب عن كثب األسواق األخرى �� أفر�قيا، مثل إثيو�يا، ال�ي لم يتم تطو�رها حالًيا بما يكفي لت��ير التوسع �� خدمات ا�جموعة، 

 و��دف ا�جموعة إ�� أن ي�ون لها سبق الر�ادة �� تلك األسواق بمجرد اعتبارها مجدية تجارً�ا.

 نويع املنتجات واألسواقت

�س�� ا�جموعة إ�� توسيع نطاق استقطا��ا للعمالء ا�حالي�ن وا�جدد، وذلك من خالل بدء طرح منتجات وخدمات �ستفيد من 

 القاعدة الفنية للمجموعة.

 ، مثل:YahClickوتتوقع ا�جموعة ع�� وجھ ا�خصوص مواصلة تطو�ر املنتجات وا�خدمات من 

دارة، وال�ي �سمح لعمالء ا�جملة لد��ا بت�و�ن منتجا��م ا�خاصة ع��  •
ُ
مشغل الشبكة االف��اضية أو خدمة السعة امل

مجموعة مخصصة من السعة و�دار��ا. وحققت ا�جموعة نجاًحا كب�ً�ا �� هذا ا�جال �� املا�ىي، ع�� سبيل املثال مع 

 ألقمار الصناعية �� ال��از�ل، ومؤخًرا مع ا�سات أفر�قيا و�امتل تيليسباز�و، و�� الشركة الرائدة �� ت�امل حلول ا

 �� ال�ام��ون؛

ملشغ�� شب�ات  Ka-حلول خطوط الر�ط وخدمات ترك�� البيانات ع�� اإلن��نت الفعالة من حيث الت�لفة ع�� النطاق •

مات ترك�� بيانات متعدد ، وقعت ا�جموعة اتفاق سعة خد2021الهواتف النقالة ومقدمي خدمات اإلن��نت. و�� عام 

السنوات مع هوت سبوت �� نيج��يا، و�� شركة رائدة �� تجميع وت�امل البنية التحتية للشب�ات ملشغ�� شب�ات الهواتف 

 النقالة؛
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خدمة نقطة اتصال واي فاي تتيح لعدة مستخدم�ن االتصال باإلن��نت لف��ة زمنية محدودة أو لكمية محدودة من  •

 160نقطة وصول الواي فاي و�استخدام قسائم مدفوعة مسبًقا. فع�� سبيل املثال، يوجد �� أك�� من البيانات، ع�� نفس 

، حيث ت�ون ا�جودة YahClickمركًزا لتجمع سيارات األجرة �� جنوب أفر�قيا خدمة نقطة اتصال واي فاي باالق��ان مع 

مدرسة تتوفر لد��ا  250وجد �� غانا ما يقرب من والسعر منافس�ن أو أفضل من البديل ا�خلوي. و�اإلضافة إ�� ذلك، ي

خدمة مماثلة. و�تم �شغيل حلول نقاط االتصال هذه باالق��ان مع نظام ومنصة فيسبوك إكس���س واي فاي، مما �سمح 

 ملقدمي ا�خدمات بإقامة شراكة مع ا�جتمعات ا�حلية ورواد األعمال ا�حلي�ن لتوسيع �غطية الواي فاي؛ و

تنقلة، بما �� ذلك النطاق العر�ض عا�� السرعة ع�� الطائرات التجار�ة، وال�ي �ستفيد �ش�ل م��ايد من سعة ا�خدمات امل •

 من مجموعة أوسع من مشغ�� خدمات األقمار الصناعية الثابتة كبديل و/أو مكمل لسعة  Ka-النطاق

تة ال�ي تركز ع�� التنقل. وقد أجرت أو السعة ع�� األقمار الصناعية �خدمات األقمار الصناعية الثاب Ku-النطاق

 عن شر�ات ت�امل االتصال 
ً
ا�جموعة �� املا�ىي مناقشات مع ك��ى شر�ات الط��ان، بما �� ذلك االتحاد للط��ان، فضال

وال��فيھ ع�� م�ن الطائرة، و�� ح�ن أن صناعة الط��ان �شهد دورة سلبية حالًيا �سبب الو�اء، �عتقد ا�جموعة أن تواجدها 

دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، ال�ي �عد مركًزا رئيسًيا لشر�ات الط��ان اإلقليمية والعاملية، قد يتيح املز�د من الفرص  ��

 �� هذا القطاع مرة أخرى �� املستقبل.

تتوقع ا�جموعة فرًصا كب��ة لتجديد النمو �� أعمالها �� مجال حلول األقمار الصناعية املتنقلة من خالل شركة ال��يا خارج دولة 

اإلمارات العر�ية املتحدة. و�عتقد ا�جموعة أن شركة ال��يا �� وضع جيد �سمح لها باالستفادة من سوق خدمات األقمار 

، �� �ل من منطقة أورو�ا والشرق األوسط وأفر�قيا ومنطقة آسيا وا�حيط الهادئ. و�اإلضافة إ�� الصناعية املتنقلة املتنامية

ذلك، �عتقد ا�جموعة أن خدمات األقمار الصناعية املتنقلة ست�ون مطلو�ة لتطبيقات إن��نت األشياء واالتصال ب�ن آلة وأخرى 

األتمتة، وال�ي ستفيد نمو خدمات األقمار الصناعية املتنقلة. ومن  ذات املهام ا�حرجة مدفوعة بالكفاءة التشغيلية ومتطلبات

، تتوقع ا�جموعة أن تتمكن شركة ال��يا أيًضا من �شر ل�ح�ومةخالل العديد من املنصات واملنتجات ا�جديدة ال�ي يتم تطو�رها 

وقع، والسيما وأن شركة ال��يا لد��ا حلول خدمات األقمار الصناعية املتنقلة لعمالء إضافي�ن ��دف تحقيق نمو السوق املت

بالفعل قاعدة عمالء ح�ومي�ن إضافي�ن باإلضافة إ�� اإلمارات العر�ية املتحدة مثل اململكة العر�ية السعودية والواليات املتحدة. 

سنوي معدل نمو ( س�اي ريس��ش أن ينمو سوق خدمات األقمار الصناعية املتنقلة بمعدل نمو سنوي مركب نورذرن وتتوقع 

، مع نمو العديد من قطاعات العمالء ال�ي تنشط ف��ا شركة ال��يا، مثل القطاع ا�ح�ومي 2025و 2020ب�ن عامي  ٪2قدره  )مركب

والبحري و�ن��نت األشياء، بوت��ة كب��ة. وعالوة ع�� ذلك، �عتقد ا�جموعة أنھ ست�ون هناك فرصة نمو قو�ة لشركة ال��يا �� 

س�اي ريس��ش، أن ت�ون املنطقة األسرع نمًوا �� خدمات األقمار الصناعية املتنقلة  نورذرن ، وفًقا لآسيا، وال�ي من املتوقع

لسنوات قادمة، مع توقع نمو مرتفع �ش�ل خاص �� الطلب �� قطاعات النقل البحري (السفن اإلقليمية) و�ن��نت األشياء. وتتمتع 

 ن تدعم هذا التسارع �� السنوات القادمة، م��ا:شركة ال��يا بالعديد من املزايا ال�ي من املتوقع أ

 ، الذي يصعب ع�� الشر�ات ا�جديدة ا�حصول عليھ، L-الوصول إ�� مجموعة محدودة من طيف النطاق •

 و�تم�� بخصائص متخصصة ال يمكن تكرارها �سهولة بواسطة نطاقات أخرى مخصصة لالستخدام ع�� 

 األقمار الصناعية؛

 ال��يا �� املستقبل؛ أسطول ، مما يضمن استمرار�ة عمل NGS-4طلب و�عالن ال��يا  •

ملكية شركة ال��يا �� ال��اية من قبل شركة مبادلة وح�ومة أبوظ�ي، وال�ي تتمتع �عالقات تجار�ة وح�ومية قو�ة ومفتوحة  •

دعم للوصول إ�� مع الغالبية العظ�ى من األسواق الرئيسية لشركة ال��يا (مثل الهند والص�ن و�ندونيسيا)، مما يوفر ال

 هذه األسواق؛

االستثمار �� ا�جيل ا�جديد من تكنولوجيا الفضاء واألرض واملنتجات، مما يوفر التم�� و�� �عض ا�جاالت التفوق مقارنة  •

 باملنافس�ن؛

ا ع�� سلسلة القيمة لشر�ك شركة ال��يا؛ و •
ً
 ن�ج مرن للدخول إ�� السوق يدعم خلق القيمة صعوًدا وهبوط

دولة  150 أك�� من للعالمة التجار�ة، مع��ف ��ا �خدمات األقمار الصناعية املتنقلة عالية ا�جودة مع �غطيةملكية قو�ة  •

 عميل. 240,000وخدمة ما يقرب من 
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 YahLiveع�� خدمة  البثز�ادة نمو الطلب ع�� خدمات 

ال�ي تقدمها للمعلن�ن ا�حتمل�ن، السيما ع�� مناطق الشرق األوسط البث �� ز�ادة جاذبية قنوات  YahLiveتتمثل اس��اتيجية 

وا�جتمعات املهمة �� باكستان وأفغا�ستان وطاجيكستان واملناطق الناطقة باللغة الفارسية. و�دّر اإلعالن امل��ايد إيرادات 

ن YahLiveإضافية ملقدمي القناة الذين �ستأجرون السعة من  ِ
ّ

ادة أسعار إيجار السعة ال�ي تفرضها من ز� YahLive، مما يمك

ع�� مقدمي ا�خدمات املذ�ور�ن. و�عتقد ا�جموعة أن هذه االس��اتيجية، عند دمجها مع التحس�ن ا�حديث لقاعدة الت�لفة 

. وتمتلك ا�جموعة حالًيا قاعدة برامج YahLiveوتطو�ر خدمات البيانات، من شأ��ا تحس�ن ر�حية  2020-2019ا�خاصة ��ا �� 

 ، 2020). و�� عام YahLiveقناة حصر�ة لـ  115(من بي��ا أك�� من بث وراديو قناة  200و�ة تضم أك�� من ق

 مليون مشاهدة واحتلت مراكز قيادية  110أك�� من  YahLive�جلت القنوات ال�ي تبث باستخدام السعة ال�ي توفرها 

ات الناطقة باللغت�ن الفارسية والكردية �� �ل أنحاء املنطقة. (من حيث أعداد املشاهدين) �� أفغا�ستان وطاجيكستان وا�جتمع

 .2020د�سم��  31كما ��  ٪80للسعة أك�� من  YahLiveو�لغ معدل استخدام 

 خطوط األعمال

 البنية التحتية

الراهن  يت�ون خط أعمال البنية التحتية �ش�ل أسا�ىي من ثالثة مجاالت تأج�� رئيسية للسعة، اثنان م��ا �شطان �� الوقت

 ):2024�� عام  NGS-4وال�ي من املتوقع أن تبدأ بمجرد �شغيل ال��يا  NGS-4(باستثناء أي إيرادات متحققة من ال��يا 

 ا�ح�ومةامل��مة مع  Ka-اتفاقية خدمات سعة النطاق

 1بدرجة أقل، ع�� قمر��ا الصناعي�ن الياه  Ku-اآلمن، ونطاق Ka-بموجب اتفاقية خدمات السعة، تقوم ا�جموعة بتأج�� نطاق

�شمل ا�خدمات ال�ي تقدمها ا�جموعة ل�ح�ومة االتصاالت املستمرة  .ا�ح�ومةللعميل الرئي�ىي للمجموعة، وهو  2والياه 

  للموظف�ن املتنقل�ن والثابت�ن والطائرات والسفن واملركبات باإلضافة إ�� توف�� الوصول اآلمن إ�� التطبيقات.

قدم هذه ا�خدمات بموجب اتفاقية خدمات السعة، و�� عبارة عن عقد مدتھ 
ُ
بقبول الدخول  2011عاًما بدأ سر�انھ ��  15وت

. و�نص عقد خدمات 1املتوقع �� األصل لقمر الياه  التشغي��، وتمثل هذه الف��ة العمر 2026و�نق�ىي �� عام  1�� مدار الياه 

لت �سبة تراكم األعمال 2021مارس  31بمصدر دخل رئيس وثابت. واعتباًرا من  السعة الفضائية ع�� تزو�د ا�جموعة
ّ
، مث

 2.2من إجما�� تراكمات األعمال للمجموعة وال�ي بلغت  ٪62التعاقدية غ�� املنجزة بموجب عقد خدمات السعة الفضائية نحو 

 مليار دوالر أمر��ي.

إ�� خدمات ا�ح�ومة �جيش اإلمارا�ي إذا احتاجت لمن الطلب اإلضا��  �عتقد ا�جموعة أ��ا �� وضع جيد �سمح لها باالستفادة

لدعم نمو  Ka-، باإلضافة إ�� الطلب التجاري املستقب�� باستخدام النطاق2والياه  1تتجاوز ا�خدمات ال�ي يوفرها حالًيا الياه 

 لالستخدام من  170أك�� من ، �ان لدى ا�جموعة 2021 مارس 31مشروع اتصال النطاق العر�ض املش��ك. وكما �� 
ً
طلًبا قابال

طلبات االتحاد الدو�� لالتصاالت، وتم استخدام عشرة م��ا. و�ناًء ع�� ذلك، تتمتع ا�جموعة بالقدرة ع�� توسيع �غطي��ا، حسب 

قاعدة الطلب، وتخطط ملواصلة البحث عن فرص إلضافة السعة، السيما لعمال��ا ا�ح�ومي�ن االس��اتيجي�ن الذين يوفرون 

 إيرادات ثابتة وطو�لة األجل.

 C-تأج�� سعة النطاق

دار فقط) ملشغ�� االتصاالت ومقدمي خدمات اإلن��نت واملؤسسات  C-يتم تأج�� سعة قطاع النطاق
ُ
(أي قطاع الفضاء غ�� امل

 �عد ح C-النطاقالتجار�ة والو�االت ا�ح�ومية �� منطقة الشرق األوسط وأفر�قيا وأورو�ا وآسيا. و�عتقد ا�جموعة أن 
ً
مثالًيا ال

لتطبيقات األقمار الصناعية التقليدية مثل تقديم خدمات ترك�� البيانات أو حركة االتصاالت الصوتية لبوابة متصلة �شبكة 

اتصاالت خاصة أو عامة نظًرا لطبيعة ا�حزمة املنحنية، مما �ع�ي أنھ يمكن للعميل توصيل أي محطة للمستخدم�ن ال��ائي�ن 

، C-ع بوابة آخر من اختياره (ع�� سبيل املثال، مركزه الرئي�ىي أو مركز معا�جة البيانات) �� نفس �غطية حزمة النطاقبأي موق

باملقارنة مع حزمة بوابة محددة �� موقع ثابت ومحدد مسبًقا لتجنب قفزة مزدوجة محتملة أو تركز للبيانات ع�� األلياف ال�ي 

 مثالية للتنقيب عن النفط والغاز، خاصة  C-�عتقد ا�جموعة أن النطاق قد ال ت�ون مثالية �� �عض ا�حاالت.
ً

يوفر أيًضا حلوال

 عن توف�� دعم 
ً
فيما يتصل باتصاالت اإلنتاج، باإلضافة إ�� حلول للمواقع ا�ح�ومية النائية واملعسكرات العسكر�ة فضال
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لھ قيود معينة مقارنة بنطاقات ال��دد األع��،  C-قو�� ح�ن أن النطا احتياطي لوصالت األلياف املوجودة تحت سطح البحر.

مثل طلب هوائيات أك�� و�عادة استخدام تردد أقل، فإنھ �ستفيد من �عض املزايا، بما �� ذلك أداء أفضل لالرتباط (أي يمكن 

حطات واملعدات وتواجد ا�حفاظ ع�� االرتباط خالل هطول األمطار الغز�رة، وهو أمر مثا�� لالتصاالت املهمة) وانتشار أوسع للم

واسع للقمر الصنا��. وع�� هذا النحو، ال يزال العديد من املنظمات ا�ح�ومية الدولية وا�ح�ومات والشر�ات متعددة 

ح�ى �� ظل الظروف  ع�� نطاق واسع نظًرا ملا يتمتع بھ من �غطية وموثوقية C-ا�جنسيات وجهات البث �ستخدمون النطاق

 .القاسية

لدى ا�جموعة بصورة منفصلة �خط أعمال البنية التحتية. وقد دّرت هذه األعمال إيجار  C-تقار�ر أعمال النطاقيتم إعداد 

 2018دوالر أمر��ي �� أعوام  ألف 5,366دوالر أمر��ي و ألف 5,184دوالر أمر��ي و ألف 8,459السعة إيرادات بلغت حوا�� 

 ع�� التوا��.  2020و 2019و

 من ثالث  1ع�� القمر الياه  C-التجار�ة، سعة جهاز اإلرسال للنطاق YahLinkعالمة تؤجر ا�جموعة، تحت 
ً
لف��ات ت��اوح عادة

الصناعية لألغراض التجار�ة واملؤسسية. و�ستفيد قمار األإ�� خمس سنوات �جموعة من العمالء، هم �� العادة مقدمي خدمات 

بلًدا �� الشرق األوسط وأفر�قيا و�عض مناطق أورو�ا من خالل حزمة  85عالية الطاقة فوق  C-هذه ا�خدمة من �غطية النطاق

 واحدة، و�عكس طبيعة ا�خدمة املقدمة، و�تم إعداد تقار�رها �� خط أعمال البنية التحتية.

 املنافسة

 ا�ح�ومة�� املستقبل والسعة إ��  L-قوتوف�� النطا Ka-�ستفيد ا�جموعة من موقعها التناف�ىي القوي فيما يتعلق بتوف�� النطاق

�سبب اإلم�انات املتخصصة ال�ي تقدمها ا�جموعة، بما �� ذلك توف�� السعة ع�� األقمار الصناعية ال�ي �عمل بموجب طلبات 

مارات �� مواقع االتحاد الدو�� لالتصاالت ال�ي تحتفظ ��ا دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، والبنية التحتية األرضية املوجودة �� اإل 

 . ا�ح�ومة، واملوظف�ن الذين لد��م تصار�ح أمنية بما يتما�ىى مع قواعد دولة اإلماراتآمنة داخل 

 وعالوة ع�� ذلك، يمكن لإلم�انات املتخصصة للمجموعة أن توفر فرص شراكة إضافية مع مقدمي خدمات البنية التحتية 

 .ا�ح�ومةأو ا�خدمات التكميلية لتلبية احتياجات 

ع�� أفر�قيا، �ان الطلب مرتفًعا �� �ل األوقات السابقة و�ان لدى ا�جموعة العديد من اتفاقيات  C-وفيما يتعلق �سعة النطاق

انخفاًضا �� السنوات األخ��ة حيث يتم  C-الشراء �� املا�ىي ل�ل السعة املتاحة. ومع ذلك، شهد الطلب ع�� سعة النطاق

األك�� كفاءة �ش�ل م��ايد، مما يوفر إنتاجية أع�� ومستو�ات توافر مقبولة ملعظم  Ka-والنطاق Ku-استخدام سعة النطاق

من مقدمي ا�خدمات التقليدي�ن والشر�ات ا�جديدة �� العقد  C-التطبيقات. وقد أدى ذلك إ�� ز�ادة العرض �� سعة النطاق

(أو  YahLinkمن  C-ل استخدام سعة النطاقاملا�ىي، وقد ا�عكس هذا �� انخفاض مماثل شهدتھ األسعار. ومع ذلك، ال يزا

من  YahLink. و�ستكشف ا�جموعة خيارات مختلفة لز�ادة مبيعات 2021مارس  31كما ��  ٪51معدل التعبئة) مرتفًعا بنسبة 

 .Ka-أو النطاق C-السعة، سواء �� النطاق

 ا�حلول املدارة

دارة  ا�حلول �شمل خط أعمال 
ُ
ض عن امل

ّ
عروض الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية لدى ا�جموعة، وهو خط األعمال الذي تمخ

بالسعة. وتوفر ا�جموعة حالًيا، من خالل شرك��ا، الياه سات ل�حلول  ا�ح�ومةأعمال ا�جموعة األصلية املتعلقة ب��و�د 

دارة للعمالء ا�ح�ومي�ن والتجار��ن 
ُ
 ع�� حٍد سواء، بما �� ذلك:ا�ح�ومية، مجموعة واسعة من ا�حلول امل

 حلول االستشارات والتصميم والشراء والتنفيذ لشب�ات االتصال العسكر�ة القائمة ع�� األقمار الصناعية،  •

 بما �� ذلك عمليات التشغيل والصيانة إذا لزم األمر؛

دارة لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة  •
ُ
 وا�جهات ا�ح�ومية األخرى؛ واالستشارات وتقديم حلول الشب�ات ا�خاصة امل

دارة للشر�ات التجار�ة، بما �� ذلك تلك الشر�ات ال�ي �عمل ��  •
ُ
االتصاالت وحلول شب�ات األقمار الصناعية ا�خاصة امل

 قطاع النفط والغاز.
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يل مركز . ومن ب�ن جملة عقود أخرى، تل��م ا�جموعة �عقد �شغيل وصيانة لتشغا�ح�ومةوُيعد عميل ا�جموعة الرئي�ىي هو 

لتقديم خدمات شراء معدات األقمار الصناعية. وتدعم خدمات ا�ح�ومة ، كما أبرمت عقًدا مع ل�ح�ومةعمليات شبكة آمن 

 2والياه  1عقود إيجار السعة اآلمنة ع�� قمر��ا الصناعي�ن الياه  الياه سات ل�حلول ا�ح�ومةالتشغيل والصيانة ال�ي تقدمها 

. فع�� سبيل املثال، ُمنحت ا�جموعة تفو�ًضا إلدارة تقديم ال��نامج متعدد السنوات والشامل مةل�ح�و ال�ي تقدمها ا�جموعة 

، ا�ح�ومة، وهو نظام أقمار صناعية بصري ملراقبة األرض عا�� األداء تصنعھ شركة إير�اص لصا�ح ل�ح�ومة FalconEyeل��نامج 

 .2020والذي أطلق �� د�سم�� 

دارة، خدمات عسكر�ة وتجار�ة آمنة لـعمالء ح�ومي�ن آخر�ن �� الشرق  تقدم ا�جموعة أيًضا، تحت خط
ُ
أعمال ا�حلول امل

مثل شر�ات مجموعة أدنوك. كما قدمت  ا�ح�ومةاألوسط وخدمات تجار�ة قائمة ع�� االتصاالت إ�� ا�جهات املرتبطة ب

 ئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات وال�وارث، بما �� ذلك الهيبا�ح�ومةا�جموعة �� املا�ىي خدمات إ�� جهات أخرى ذات صلة 

�� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، ووزارة الداخلية وشرطة أبوظ�ي ووزارة  ")الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث("

 ٪16و ٪20، و٪24والهيئة االتحادية للمواصالت. وقد مثل خط أعمال ا�حلول املدارة  ")وزارة ال��بية والتعليم(" ال��بية والتعليم

و�� األشهر الثالثة  2020و 2019و 2018د�سم��  31من إجما�� إيرادات ا�جموعة �� �ل سنة من السنوات املن��ية ��  ٪13و

دارة �عدد ، يل��م خ2021مارس  31، ع�� التوا��. وكما �� 2021مارس  31املن��ية �� 
ُ
عقًدا ت��اوح  26حوا�� ط أعمال ا�حلول امل

 مليون  239ومجموع أعمال م��اكمة متعاقد عل��ا تبلغ  سنوات 8إ��  1مد��ا املتبقية من 

 دوالر أمر��ي.

�عمل الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية مع خمسة فرق �عمل ع�� التنسيق �ش�ل وثيق لتلبية متطلبات العمالء. و�حافظ فر�ق 

تطو�ر األعمال ع�� حوار منتظم مع العمالء ا�حالي�ن وا�حتمل�ن لفهم احتياجا��م والتنسيق مع فر�ق �سليم الياه سات ل�حلول 

ا�ح�ومية لضمان تلبية هذه االحتياجات من قبل فر�ق هندسة األنظمة وتقديم ا�خدمات. و�� حالة إبرام عقد �شغيل �عد 

خدمات التشغيل والصيانة من خالل موظف�ن متخصص�ن. و�ضمن فر�ق  والصيانة ياتتنفيذ أحد ا�حلول، يقدم فر�ق العمل

مؤشرات األداء ( املشروع واألداء اإلشراف املناسب ع�� إدارة ال��نامج باإلضافة إ�� إدارة العقود ومراقبة مؤشرات األداء الرئيسية

ريع ا�خاصة ع�� أساس ا�حاجة ألي مشاريع ك��ى، مثل برنامج ع�� �ل االرتباطات. وأخ�ً�ا، يتم االستعانة بفرق املشا )الرئيسية

FalconEye. 

�عتقد ا�جموعة أن خط أعمال الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية يوفر إم�انات قو�ة للنمو املستقب�� وتحس�ن هوامش الر�ح مع 

رة ال��امج وت�امل األنظمة والعمليات نضوج إم�اناتھ لتقديم املز�د من ا�خدمات ذات القيمة املضافة من خالل االستشارات و�دا

 والصيانة للعمالء ا�ح�ومي�ن وعمالء تجار��ن مختار�ن، وذلك �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �ش�ل أسا�ىي.

 املنافسة

ات ا�جهع�� الرغم من وجود جهات أخرى �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة يمك��ا منافسة الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية، مثل 

تقدم خدمات مرتبطة باألقمار الصناعية ل�جهات ا�ح�ومية، و�عتقد ا�جموعة أن قاعدة الياه سات ل�حلول  إماراتية ودولية

ا�ح�ومية ا�حافلة من األ�خاص والعمليات والتكنولوجيا ستستمر �� وضع ا�جموعة �� وضع جيد �� املناقصات ا�ح�ومية 

 نتيجة ما ي��:

 تصاالت األقمار الصناعية ا�خاصة ببيئة العمالء واحتياجا��م؛معرف��ا املتخصصة �� ا •

 سنوات؛ 10العالقات القو�ة ال�ي تتمتع ��ا و�جلها ا�حافل الذي يمتد ع�� مدى  •

 ا�خ��ة ال�ي تتمتع ��ا داخل البلد إضافة إ�� حصول أفرادها ع�� ترخيص أم�ي؛ و •

 جيا و�م�انات الت�امل.إم�انات املتجر املت�امل، بما �� ذلك السعة والتكنولو  •
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 ا�حلول املتنقلة (خدمات األقمار الصناعية املتنقلة)

 نظرة عامة

، و�� ٪90 تبلغ حوا�� تقدم ا�جموعة خدمات األقمار الصناعية املتنقلة من خالل شركة ال��يا التا�عة لها واململوكة لها بنسبة

ع�� قمر��ا  L-الصناعية املتنقلة باستخدام سعة النطاقشركة مقرها اإلمارات العر�ية املتحدة تقدم خدمات األقمار 

�خدمات األقمار الصناعية املتنقلة �ش�ل أسا�ىي  L-. وتقدم شركة ال��يا خدمات ومنتجات النطاق3-وال��يا 2-الصناعي�ن، ال��يا

ن حالًيا لشركة ال��يا. وُيعد ، اململوك�3-وال��يا 2-من خالل نموذج شر�ك خدمة با�جملة باستخدام قمر�ن صناعي�ن، وهما ال��يا

وهو قيد اإل�شاء حالًيا من قبل شركة  L-، عبارة عن قمر صنا�� للنطاقNGS-4القمر الصنا�� الثالث لشركة ال��يا، وهو ال��يا 

 و�قدم سعة أك�� و�دعم املز�د من املنتجات  2024�� عام  2-إير�اص ومن املتوقع أن يحل محل ال��يا

 وا�خدمات املتقدمة.

 متقدمة لألقمار الصناعية املتنقلة ألك�� من 
ً
، �ان التوزيع ا�جغرا�� إليرادات 2020�� عام  دولة. 150تقدم شركة ال��يا حلوال

؛ أفر�قيا %14.1؛ شمال شرق آسيا %23.3؛ أورو�ا %51.5ع�� النحو التا��: الشرق األوسط وآسيا الوسطى  املتنقلةحلول ا�

األرضية وا�خدمات الصوتية  األرضية وتمتلك محفظة من حلول خدمات البيانات .%2.8؛ وجنوب شرق آسيا %8.2وجنوب آسيا 

وحلول الط��ان لقطاعات متعددة بما �� ذلك وخدمات تأج�� السعة والبحر�ة وخدمات إن��نت األشياء/االتصال ب�ن آلة وأخرى 

ث اإلذا�� والتلفز�و�ي والقطاع البحري والقطاع العسكري وقطاع والقطاع ا�ح�ومي وقطاع الب (النفط والغاز) قطاع الطاقة

باع خدمات شركة ال��يا �ش�ل أسا�ىي  األفراد وقطاع النقلوقطاع الشر�ات وقطاع  الط��ان
ُ
وقطاع املنظمات غ�� ا�ح�ومية. وت

عتمدين محلي�ن أو دولي�ن باستخدام نموذج للبيع با�جملة حيث �عتمد فيھ ع�� شر�اء ا�خدمة، وهم عموًما شر�اء خدمة م

�ش��ون املعدات ووقت البث (دقائق أو حزم البيانات) من شركة ال��يا ويعيدون بيع املنتجات �� األسواق ا�خاصة ��م، إما 

مباشرة إ�� العمالء ال��ائي�ن، أو بصورة غ�� مباشرة عن طر�ق التجار ا�حلي�ن أو املوزع�ن ذوي القيمة املضافة. ويشمل شر�اء 

 مة شركة ال��يا سيغنس وآي إي �ىي و�ومسات و�يرتيل وسوفت بنك (اليابان) وسمارت (الفلب�ن). و�دخد
ً
من ذلك، فيما يخص ال

الفرص ا�حددة ال�ي يفضل شر�ك ا�خدمة ف��ا استخدام التكنولوجيا األرضية واملنتجات ا�خاصة بھ، �شارك شركة ال��يا �� 

ف��ا الطاقة وعرض النطاق ال��ددي فقط، باإلضافة إ�� �عض امل�ونات األرضية أو ترتيبات تأج�� محدودة السعة حيث توفر 

 من تلقي ا�خدمات املدارة من 
ً
 عن �شغيل ا�خدمة لعمالئھ وتقديمها بدال

ً
م�ونات الشبكة ا�حدودة، و��ون الشر�ك مسؤوال

 شركة ال��يا.

 تزاول شركة ال��يا أعمالها �ش�ل أسا�ىي من مقرها الرئي�ىي �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة باإلضافة إ�� مكتب إقلي�ي 

 �� سنغافورة.

 اس��اتيجية ا�حلول املتنقلة

تنامية، �� �ل �عتقد ا�جموعة أن شركة ال��يا �� وضع جيد �سمح لها باالستفادة من سوق خدمات األقمار الصناعية املتنقلة امل

من منطقة أورو�ا والشرق األوسط وأفر�قيا ومنطقة آسيا وا�حيط الهادئ. من املتوقع أن �شهد خدمات األقمار الصناعية 

أع�� نمو من حيث النسبة املئو�ة مقارنة باملناطق األخرى، بينما �عد منطقة الشرق األوسط  �� مجال عمليات ال��يااملتنقلة 

أع�� املناطق من حيث حركة االتصاالت ع�� األقمار الصناعية والطلب �� القطاع ا�ح�ومي وقطاع املنظمات وأفر�قيا واحدة من 

 ). س�اي ريس��ش نورذرن املصدر: غ�� ا�ح�ومية وقطاع الطاقة ع�� وجھ ا�خصوص (

يدة ا�حصول عليھ، ، والذي يصعب للغاية ع�� الشر�ات ا�جدL-و�وفر الوصول إ�� مجموعة قو�ة ومحدودة من طيف النطاق

أن ال��يا �� واحدة فقط من أر�عة مشغل�ن ع�� مستوى العالم يمك��م الوصول كما  ،ل��يا �� هذا ا�جالامزايا إضافية لشركة 

لضمان االستمرار�ة �� أسطول  NGS-4وقد تم تصميم ال��يا  �� منطقة عمليات ال��يا.�عملون ثالثة فقط م��م ، Lإ�� النطاق 

األقمار الصناعية، والتمتع بم��ات و�م�انات ا�جيل ا�جديد، وتوف�� أساس لنمو خدمات األقمار الصناعية املتنقلة للمجموعة 

��م مع 
ُ
عاًما. وتتضمن اس��اتيجية النمو هذه ا�جوانب  15والبالغة مدتھ  ا�ح�ومة�عد انقضاء عقد خدمات السعة املدارة امل

 الرئيسية التالية:

: من املتوقع أن ينمو إن��نت األشياء واالتصال ب�ن آلة وأخرى ع�� القمر الصنا�� إن��نت األشياء واالتصال ب�ن آلة وأخرى  •

 ). س�اي ريس��شرن ذنور املصدر: �� السنة ع�� مدى السنوات العشر القادمة ( ٪10بمعدل نمو سنوي مركب أو 

ر الصناعية بدور رئي�ىي �� التب�ي الشامل إلن��نت األشياء واالتصال ب�ن آلة وأخرى للعديد ومن املتوقع أن تضطلع األقما
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من تطبيقات املس��لك�ن والشر�ات وا�ح�ومات نظًرا للتغطية الواسعة ال�امنة ألنظمة خدمات األقمار الصناعية املتنقلة 

 والقدرة الفطر�ة ع�� الوصول إ�� املواقع ال�ي ال تصل إل��ا التق
ً
، فضال

ً
نيات األرضية (مثل املناطق النائية والبحر�ة) عادة

عن املرونة ال�ي يوفرها الن�خ االحتياطي ع�� األقمار الصناعية. وع�� وجھ ا�خصوص، �عتقد ا�جموعة أن خدمات 

ا�حرجة مدفوعة األقمار الصناعية املتنقلة ست�ون مطلو�ة لتطبيقات إن��نت األشياء واالتصال ب�ن آلة وأخرى ذات املهام 

بالكفاءة التشغيلية ومتطلبات األتمتة. و�شمل األمثلة ع�� تطبيقات إن��نت األشياء ا�جديدة ال�ي ُيجرى استكشافها 

 بالفعل السيارات ذاتية القيادة، واملراقبة البحر�ة، وتتبع ال��وة ا�حيوانية، 

ًما بالطا�ع التقليدي لألقمار الصناعية للمراقبة مثل والزراعة الذكية. وتكمل هذه التطبيقات االستخدامات األك�� ا�سا

أو مراقبة خطوط األنابيب. واألهم من ذلك أنھ �� ح�ن أن �ل األقمار الصناعية  التحكم اإلشرا�� وتحصيل البيانات نظام

�سمح باستخدام أجهزة أصغر وتتطلب طاقة أقل مع  L-قادرة ع�� توصيل البيانات با�حطات البعيدة، فإن النطاق

هوائيات متعددة االتجاهات، وال�ي ال تحتاج إ�� أي توجيھ. وتدعم هذه امل��ات سهولة الت�امل مع التقنيات األرضية (ع�� 

جيا الذي يمكن سبيل املثال إن��نت األشياء ضيق النطاق) و�التا�� العرض القوي ل�خدمة ال�جينة وا�جهاز ا�حايد للتكنولو 

أن يدعم ا�خدمة الدائمة سواء �انت داخلية أو خارجية. وع�� وجھ التحديد، �عمل القمر الصنا�� �خدمات األقمار 

 بمشغالت النطاق
ً
األخرى،  L-الصناعية املتنقلة عا�� الطاقة ا�خاص �شركة ال��يا ع�� �عز�ز فرصة إن��نت األشياء، مقارنة

. وسي�ون مفتاح النجاح �� هذه ا�حالة هو ا�حصول ع�� املنصة واملنتج او�عقيدا��ا�حطة  نظًرا لقدرتھ ع�� تقليل حجم

 املناسب�ن ل�خدمة األرضية، ومن املقرر إتاح��ما و�شغيلهما ح�ى قبل إطالق 

 ، باإلضافة إ�� القدرة ع�� عقد شراكة مع مقدمي خدمات التطبيقات الذين سيقومون بدمج محطات شركةNGS-4ال��يا 

 ال��يا �� نظامهم وتحقيق الت�امل الرأ�ىي فيما بي��ا.

: من خالل العديد من املنصات واملنتجات ا�جديدة ال�ي يتم تطو�رها خدمات األقمار الصناعية املتنقلة ا�ح�ومية •

�ن ، تتوقع ا�جموعة أن تتمكن شركة ال��يا من �شر حلول خدمات األقمار الصناعية املتنقلة لعمالء إضافيل�ح�ومة

��دف تحقيق نمو السوق املتوقع، والسيما وأن شركة ال��يا لد��ا بالفعل قاعدة عمالء ح�ومي�ن إضافي�ن باإلضافة إ�� 

 اإلمارات العر�ية املتحدة مثل اململكة العر�ية السعودية والواليات املتحدة. �عتقد ا�جموعة أ��ا غ�� ممثلة تمثي
ً
�افًيا ال

القاعدة التكنولوجية الالزمة  NGS-4ر الصناعية املتنقلة مقارنة بنظ��ا��ا، و�وفر ال��يا حالًيا �� قطاع خدمات األقما

 لز�ادة حص��ا �� السوق.

: ال يزال القطاع البحري قطاًعا متنامًيا �خدمات األقمار الصناعية املتنقلة والسيما الشر�حة القطاع البحري اإلقلي�ي •

إن النمو �� استخدام خدمات األقمار الصناعية املتنقلة للتجار اإلقليمي�ن الدنيا من القطاع. وع�� وجھ التحديد، ف

األصغر ومصايد األسماك والسفن البحر�ة آخذ �� االزدياد و�عتقد ا�جموعة أن شركة ال��يا تحتل م�انة جيدة �� هذا 

�ن الذين طاملا صبوا ترك��هم القطاع. وتمتلك الشركة بالفعل قاعدة عمالء ثابتة ومجموعة منتجات مختلفة عن املنافس

ع�� الشر�حة األع�� من القطاع، مثل السفن ا�حيطية األك�� حجًما. فع�� سبيل املثال، توفر شركة ال��يا خدمة البيانات 

الصوتية والبيانات ضيقة النطاق لعدد من مصايد األسماك �� فيتنام لدعم املتطلبات التنظيمية ا�خاصة بحل مراقبة 

اقبة السفنحل (" السفن وتقديم تقار�ر عن صيد األسماك. وقد أصبح حل مراقبة السفن �ش�ل م��ايد مطلًبا  ")مر

 تنظيمًيا إلزامًيا �� �ل أنحاء العالم وهو محرك نمو رئي�ىي �خدمات األقمار الصناعية �� القطاع البحري.

شركة ال��يا نجاًحا محدوًدا �� �عض األسواق  : من الناحية التار�خية، حققتاالنتشار �� األسواق االس��اتيجية الرئيسية •

الرئيسية، خاصة �� آسيا، حيث �ان ل�جهة التنظيمية وصول محدود، أو �ان للبلد تطلعا��ا ا�خاصة بال��نامج الوط�ي 

وال�ي حدت من جاذبية شركة ال��يا ع�� املدى الطو�ل. و�شهد �عض هذه األسواق انفتاًحا اآلن وتقدم فرًصا صعودية 

 ��ة. ومن األمثلة ع�� األسواق الرئيسية ال�ي تم ف��ا إبرام شرا�ات جديدة أو يتم استكشافها، كب

 الص�ن وفيتنام وتايالند والهند و�ندونيسيا.

: تقوم شركة ال��يا بإجراء �غي��ات رئيسية �� نموذج التوزيع ا�خاص ��ا، ومن املتوقع أن تؤدي هذه تحسينات القنوات •

ا�حد من تضارب القنوات وتقليل االعتماد ع�� عدد صغ�� من مقدمي ا�خدمات الكبار واكتساب قوة جذب التغي��ات إ�� 

لالل��ام باإليرادات وفتح أسواق وقطاعات جديدة وتبسيط تقديم ا�خدمات. فع�� سبيل املثال، �غية دفع النطاق العر�ض 

، NGS-4املي�ن ل�حصول ع�� ال��امات قبل إطالق ال��يا البحري، �شارك شركة ال��يا �� وقت مبكر مع شر�اء ا�خدمة الع

طر��ن أصغر حجًما يمك��م دفع الطلب ا�ح�� الحتياجات 
ُ
بينما تقوم بالتوازي بتطو�ر عالقات مع شر�اء إقليمي�ن أو ق

�ات ت�امل . و�اإلضافة إ�� ذلك، �س�� الشركة إ�� عقد شراكة مع مجموعة من شر 3-وال��يا 2-النطاق الضيق ع�� ال��يا

األنظمة ذات القيمة املضافة ال�ي تتمتع �عالقات أعمق مع مستخدم�ن ح�ومي�ن محددين و�مك��ا ز�ادة عرض القيمة 
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اإلجمالية ودمج منتجات شركة ال��يا وسع��ا �� هذا املز�ج. وفيما يخص القطاع ا�ح�ومي، �ع��م شركة ال��يا والياه سات 

يلية لتعظيم الفرص ا�حتملة املتاحة، وتركز الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية ع�� ل�حلول ا�ح�ومية العمل بطر�قة تكم

الفرص املوجودة داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة وتركز شركة ال��يا ع�� األعمال ا�ح�ومية الدولية، مع القدرة ع�� 

. وأخ�ً�ا، فيما يخص إن��نت األشياء، تقوم االعتماد ع�� الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية �� حالة ز�ادة اإلم�انات والعالقات

الشركة بتطو�ر منظومة شاملة من الشر�اء وشر�ات الت�امل لدمج وحدات ومنتجات شركة ال��يا كجزء من حلولهم 

للعمالء ال��ائي�ن، وغالًبا ما �عمل ع�� تحقيق الت�امل الرأ�ىي ل�حلول �� هذه العملية. ومن املتوقع أن �شمل ذلك كال من 

جهات الفاعلة األولية (مثل الشر�ات املصنعة للمعدات األصلية) وال��ائية (مثل مقدمي خدمات التطبيقات وشر�ات ا�

ت�امل األنظمة). كما �ستكشف ا�جموعة تحسينات إضافية مثل خطط ا�حوافز ا�جديدة، وتحديد األولو�ات وترتيب 

ك�� أك��، وز�ادة دعم امل�اتب ا�خلفية واألمامية من شركة عالقات شر�اء ا�خدمة لدفع شرا�ات طو�لة األجل تتمتع ب�� 

 ال��يا للعمل جنًبا إ�� جنب مع الشر�اء لز�ادة الفرص.

: لطاملا �انت شركة ال��يا رائدة �� مجال خدمات تحول الصوت نحو الشب�ات ذات االل��ام املسبق والشب�ات ا�خاصة •

مش��ك، ع�� الرغم من أن هذه األعمال  200,000، ولد��ا أك�� من الصوت األر�ىي �خدمات األقمار الصناعية املتنقلة

قد تراجعت �ش�ل مطرد ع�� مر السن�ن نظًرا النتشار النظام العاملي لالتصاالت النقالة. ونتيجة لذلك، �عيد شركة ال��يا 

يرادات امل�املات إ�� إ ")نظام الدفع املسبق حسب االستخدام(" ترك��ها من نظام الدفع املسبق حسب االستخدام

 مع ا�ح�ومات أو املؤسسات، بما �� ذلك ا�خدمات 
ً
الصوتية املدفوعة الحًقا املتعاقد عل��ا، وال�ي يتم إبرامها عادة

واملنتجات الصوتية البديلة لتلبية متطلبات الشب�ات الصوتية املغلقة مثل قدرات الضغط للتحدث. وهناك مبادرة أخرى 

ول إ�� السوق من خالل تطو�ر منتجات وخدمات منخفضة الت�لفة لز�ادة اعتماد محفظة تتمثل �� توسيع نطاق الوص

 شركة ال��يا �خدمات الصوت األرضية.

تخطط شركة ال��يا، ع�� نطاق طو�ل األجل، الستكشاف الفرص لتقديم خدمة عاملية، وال�ي تقتصر حالًيا ع�� قدرات التجوال 

اآلخر�ن أو من خالل محاولة  L-النقالة للشر�اء، ر�ما من خالل شرا�ات مع مشغ�� النطاقع�� شب�ات النظام العاملي لالتصاالت 

�� مناطق أخرى. ومن ا�حتمل أن يتطلب ا�حصول ع�� حقوق طيف �افية جهًدا طو�ل األمد إ��  L-الوصول إ�� طيف النطاق

 ، ورهًنا �سالمة القمر الصنا�� والوقود املتبقي.بمجرد �شغيل قمر صنا�� بديل 3أو ال��يا  2حد ما، وقد يتطلب نقل ال��يا 

توصلت شركة ال��يا إ�� اتفاقية متعددة السنوات مع شركة أس��و�است، و�� شركة ناشئة إلن��نت األشياء �� مدار أر�ىي 

ا�خصص لشركة ال��يا بطر�قة ال �عطل  L-، وال�ي �سمح لعمليا��ا أن تتم �� طيف النطاق")مدار أر��ي منخفض(" منخفض

عمليات شركة ال��يا. وتفرض شركة ال��يا حالًيا رسوًما سنو�ة ع�� شركة أس��و�است كتعو�ض عن القيود التشغيلية 

 واالل��امات والدعم.

جديد من �ل القطاعات ، من املتوقع أن ت�ون هناك ز�ادة كب��ة �� الطلب ع�� محطات ا�جيل ا�NGS-4مع بدء طرح برنامج ال��يا  

يوفر النظام ا�جديد إم�انات متقدمة مثل السعة العالية ومعدالت بيانات ا�حطات ال�ي تز�د من املتوقع أن لف��ة من الزمن. و 

ومرونة أفضل للمركبات الفضائية لدعم الز�ادة ميجابايت �� الثانية املتوفرة �� النظام ا�حا��)، ميجابايت �� الثانية ( 1عن 

يناميكية �� مناطق النقاط الساخنة، وسعة ا�حمولة ال�ي تدعم ما يقرب من ثالثة أضعاف عدد املستخدم�ن مقارنة باألقمار الد

 وشبكة تتسم بمستوى أع�� من األمان واملرونة. قناة، 3200الصناعية املتنقلة التقليدية، ومرونة توجيھ متقدمة تصل إ�� 

ميجا هرتز �� �ل اتجاه) ذات قيمة كب��ة نظًرا لوجود عرض  L )40-�� �ل أنحاء النطاق �عد حقوق الطيف ا�خاصة �شركة ال��يا

نطاق ترددي محدود، وعدد قليل جًدا من األقمار الصناعية ال�ي يمكن �شرها لالستفادة الفعالة من الطيف، وعملية شديدة 

 التنافسية لتخصيص الطيف. وتمتلك شركة ال��يا:

 �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا وأورو�ا وآسيا؛ L-ف النطاقحقوق ما يقرب من ثلث طي •

 املمتد؛ و L-حقوق االتحاد الدو�� لالتصاالت القو�ة �� النطاق •

 أسطول أقمار صناعية �� وضع جيد إل�شاء حقوق الطيف �� مناطق أخرى. •
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 املنافسة

ع�� ثالثة مشغل�ن آخر�ن إ�� جانب شركة ال��يا، وهم خدمات األقمار الصناعية املتنقلة، خارج األمر�كيت�ن،  مجال�شتمل 

 1انمارسات و�ر�ديوم وجلو�ال ستار.

 حلول البيانات

لدى ا�جموعة، كما �شمل خدمات االتصال باألقمار الصناعية ع��  YahClickتتضمن حلول البيانات �� األساس أعمال 

لت أعمال خدYahClickال�ي تقدمها أعمال  Ka-النطاق
ّ
من إجما�� إيرادات  ٪6و ٪7و ٪6و ٪7مات األقمار الصناعية . وقد مث

وخالل ف��ة األشهر الثالثة  2020و 2019و 2018د�سم��  31ا�جموعة الناجمة عن ا�خدمات �� �ل سنة من السنوات املن��ية �� 

مستمدة حلول البيانات  إيراداتمن  %40 �عد حوا�� .YahClick، وُيعزى إ�� أعمال التوا��، ع�� 2021مارس عام  31املن��ية �� 

و��دف هذا ا�جال من األعمال لتقديم حلول أقمار صناعية منخفضة الت�لفة وعالية اإلنتاجية، وال�ي �عت��  من عمالء التجزئة.

�ات مهمة لضمان وجود بنية تحتية حيو�ة لالتصاالت �� �ل م�ان �� األسواق ال�ي �عمل ف��ا، سواء لألسر واملس��لك�ن أو الشر 

 أو ا�ح�ومات.

 حلول اتصال النطاق العر�ض -(بدعم من شركة هيوز)  YahClickخدمة 

خذتھ ا�جموعة لنطاقها العر�ض من خالل 2012�� أغسطس  YahClickأطلقت خدمة 
ّ
، و�� اسم العالمة التجار�ة الذي ات

�� العديد من أسواق  Ka-خدمة اإلن��نت ع�� األقمار الصناعية، و�� ا�خدمة األو�� من نوعها ال�ي يتم تقديمها ع�� النطاق

، تم تحديث العالمة التجار�ة إ�� 2018ع شركة هيوز �� عام حلول اتصال النطاق العر�ض م شراكة أسهما�جموعة. عند إ�شاء 

"YahClick (بدعم من شركة هيوز)". و�تم تقديم هذه ا�خدمة حالًيا باستخدام النطاق-Ka  باستثناء تلك ا�حجوزة  2ع�� الياه)

ا وجنوب غرب آسيا. و�النظر دولة �� الشرق األوسط وأفر�قي 40وتصل إ�� ما يقرب من  3) والياه ا�ح�ومةلالستخدام من قبل 

 عن تصميم األقمار الصناعية للنطاق
ً
، ترى ا�جموعة أّن تقديم ا�خدمة ينطوي ع�� تنافسية Ka-إ�� األوضاع االقتصادية فضال

 ما �ستخدم تقنية نطاق
ً
  Ku-أك�� بكث�� من الناحية التجار�ة من ا�خدمات املتوفرة مسبًقا �� السوق، وال�ي عادة

ً
. األك�� ت�لفة

بلًدا من هذه  YahClick  ��23، يجري حالًيا �سو�ق خدمة Ka-النطاق 3والياه  2ومن ب�ن البلدان ال�ي �غط��ا حزم القمر الياه 

جنوب إفر�قيا ونيج��يا وجمهور�ة ال�و�غو الديمقراطية واإلمارات العر�ية  YahClickالبلدان. و�شمل األسواق الرئيسية �خدمة 

 .2020كما ��  YahClickمن إجما�� اإليرادات �خدمة  ٪60ي ش�لت مجتمعة أك�� من املتحدة واليمن، وال�

ش�� إل��م باسم مقدمي ا�خدمة) لتسو�ق خدمة  90ما يز�د ع�� لدى ا�جموعة 
ُ
 ما يتم �عي�ن  YahClickموّزًعا (�

ً
و�يعها، وعادة

 مقدَمي خدمة اثن�ن ع�� األقل لتغطية �ل بلد.

ھ منذ ف��اير 
ّ
األرضية ومعدات أماكن  منصة النطاق العر�ض، استعانت ا�جموعة �شركة هيوز لتور�د معدات 2011ُيذكر أن

ال�ي تضم �� األساس طبق األقمار الصناعية ومودم األقمار الصناعية) ال�ي تبيعها ا�جموعة " معدات أماكن العمالء"العمالء (

 ما ي�ون مقدمو ا�خدمات هؤالء عبارة عن شر�ات تقّدم مجموعة واسعة من ا�خدمات التقنية وخدمات 
ً
ملقدمي خدما��ا. وعادة

حمول (مثل شركة اتصاالت �� أفغا�ستان) ومقدمي خدمة االتصاالت داخل البلد املع�ي. بما ف��م مشغ�� شب�ات الهاتف ا�

�� جنوب إفر�قيا). وع�� الرغم من أن  Morvest�� نيج��يا) وشر�اء التوزيع بالتجزئة (مثل شركة  Hyperiaاإلن��نت (مثل شركة 

نة لتقديم خدمة �ل دولة لد��ا خيارات متعددة ملقدمي ا�خدمات، فإن ا�جموعة سعت إ�� اختيار أفضل ا�خيارات املمك

YahClick و�ضطلع مزودو ا�خدمات بتسو�ق مجموعة معيار�ة من خطط ا�خدمة ال�ي توفر مقادير محددة من القدرة وسرعات .

اتصال متفاوتة. و�ختلف �سع�� �ل خطة أيًضا اعتماًدا ع�� نوع العميل والبلد الذي يتم تقديم ا�خدمة فيھ، حيث ت�ون ا�خطط 

 أك�� ت�لفة من خطط املس��لك. و�تحمل مقدمو ا�خدمة مسؤولية التثبيت والفوات�� ودعم العمالء املؤسسية ا�خصصة عاد
ً
ة

من املستوى األول وتقدم ا�جموعة فوات�� إ�� �ل مقدم خدمة ع�� أساس شهري ل�حصول ع�� رسوم عن �ل مستخدم �شط 

 يتم توف��ه من جان��م بناًء ع�� خطط ا�خدمة النشطة.

د ا�جموعة مع مقدمي خدما��ا قاصرة ع�� توف�� السعة وتقديم معدات أماكن العمالء، ال يتع�ن ع�� ا�جموعة نظًرا ألن عقو 

ما يتع�ن ع�� �ل مقدم خدمة لدى 
ّ
ا�حصول ع�� موافقة أو تراخيص تنظيمية �� معظم البلدان ال�ي تتوفر ف��ا خدما��ا. و�ن

                                                                                 
 وال�ي يمكن الوصول إل��ا من خالل أنظمة األقمار الصناعية غ�� الثابتة بالنسبة  L-تصل �ل من إر�ديوم وجلو�ال ستار إ�� أجزاء مختلفة من النطاق 1

 إ�� األرض.
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لتقديم خدمات النطاق العر�ض، ا�حصول ع�� املوافقات املناسبة لهذا الغرض. ا�جموعة، يل��م �عقد مباشر مع العميل ال��ائي 

 من االعتماد ع�� مقدمي ا�خدمة، و�تم استكشاف 
ً
قد تختار ا�جموعة �� أسواق محددة ا�حصول ع�� تصار�ح مباشرة بدال

وق ا�حتمل النفقات التشغيلية هذه ا�خيارات �� أسواق مثل نيج��يا ال�ي يتطور ف��ا املشهد التنظي�ي و�ضمن حجم الس

اإلضافية امل��تبة ع�� العمل كمقدم خدمة �� الدولة، أو �� جنوب إفر�قيا ال�ي يتم ف��ا إدارة قيمة البيع بالتجزئة من قبل 

YahClick لعر�ية رغم أن ال��خيص يظل مع شر�ك التوزيع الوط�ي. وتم اعتماد هذا النموذج األخ�� بنجاح �� ال��از�ل واإلمارات ا

 املتحدة.

�عتقد ا�جموعة أنھ بفضل أول مقدم للنطاق العر�ض ع�� األقمار الصناعية �� العديد من البلدان ال�ي �عمل ف��ا، فقد تمكنت 

 من اختيار مقدمي ا�خدمة الرواد �� �ل من تلك البلدان.

مة ال�ي تحّفز مقدمي ا�خدمة التا�ع�ن لها ع�� بيع تتمتع حالًيا �عدد من املزايا التنافسية امله YahClickترى اإلدارة أّن خدمة 

 خدما��ا:

ال�ي تبيعها ا�جموعة  Ka-. تبلغ ت�لفة محطات العمالء الطرفية ع�� النطاقمحطات طرفية ونطاق ترددي بأسعار معقولة •

�لفة املعدات دوالًرا أمر�كًيا ل�ل محطة، و�� ت�لفة تقل �ش�ل م�حوظ عن ت 275ملقدمي ا�خدمات التا�ع�ن لها نحو 

. و�تيح ذلك ملقدمي ا�خدمة، بناًء ع�� اختيارهم، تزو�د Ku-املماثلة والالزمة ل�حصول ع�� الوصول إ�� اإلن��نت ع�� النطاق

عمال��م با�حطات الطرفية ع�� أساس اس��داد ت�لفة ا�حطة من رسوم االش��اك الشهر�ة بناًء ع�� ف��ة خدمة محددة. 

دوالًرا  50ة الشهري �حزمة اإلن��نت للمس��لك ال�ي توفرها ا�جموعة ملقدمي ا�خدمة حوا�� و�بلغ متوسط سعر ا�جمل

ميجا بايت �� الثانية مع استخدام غ�� محدود للبيانات).  20أمر�كًيا شهرً�ا (للمس��لك �� جنوب إفر�قيا الذي �ش��ي حزمة 

رضية (مثل خط املش��ك الرق�ي غ�� املتناظر وا�جيل الثالث وغالًبا ما ت�ون األسعار قابلة للمقارنة مع أسعار ا�حلول األ 

 ا�خدمات القائمة ع�� 
ً
 ما تحمل عالوة نظًرا ألن العمالء يختارون عادة

ً
وا�جيل الرا�ع)، ع�� الرغم من أن األسعار عادة

 .ةاألقمار الصناعية �� حال �انت ا�حلول األرضية البديلة ضعيفة أو غ�� موجود

. لقد استثمرت ا�جموعة �� �ل الب�ى التحتية الفضائية واألرضية الالزمة، وهو ما �ع�ي عدم ر داخل البلدانتفاء االستثما •

 حاجة مقدمي ا�خدمات إ�� استثمار رؤوس أموال �� البنية التحتية.

 مع أحد مقدمي ا�خدمة وتثبيت  YahClick. تتيح التوفر الفوري •
ً
طبق األقمار توفرا فورً�ا بمجرد توقيع العميل اتفاقية

 الصناعية ا�خاصة بھ. وليست هناك حاجة ألن ينتظر العميل ف��ة طو�لة محتملة لبدء �شغيل ا�خدمة األرضية.

 من حيث الت�لفة لتقديم خدمة اإلن��نت ذات  YahClick. ترى ا�جموعة أّن �غطية فّعالة من حيث الت�لفة •
ً
 فّعاال

ً
توفر حال

النطاق العر�ض للعمالء املوجودين �� املواقع النائية وتدعم �ش�ل كب�� تطلعات ا�ح�ومات �شأن ا�خدمة الشاملة، علًما 

) لتعليم اإللك��و�يا(مناسبة �ش�ل مثا�� لتقديم خدمات اإلن��نت ذات النطاق العر�ض للمدارس  YahClickبأّن خدمة 

. ع�� وال��كيبات واالتصاالت عن �عد ولالستخدام �� تطبيقات ا�ح�ومة اإللك��ونية األخرى، بما �� ذلك �� قطاع ال�حة

عيادة �حية  30حالًيا �� برنامج العيادات الصغرى �� كينيا حيث تحصل أك�� من  YahClickسبيل املثال، يتم استخدام 

 � إم�انية الوصول �� الوقت الفع�� إ�� معلومات املر�ىى، �� �ل أنحاء كيامبو ع�

مدرسة نائية. يمكن أيًضا استخدام  300و�� مبادرة التعليم اإللك��و�ي �� غانا حيث يتم توف�� االتصال ألك�� من 

YahClick سبيل الحتياجات االتصال الهامة ع�� القطاع�ن العام وا�خاص (بما �� ذلك، ع ةاحتياطيأو  ةمرن ول كحل ��

، كما يمكن استخدام املثال، �� البنوك وشر�ات النفط) و�تم وضع ا�خطط لل�حن فقط ع�� أساس السعة املستخدمة

YahClick .نظام س�ادا �� 

. يقدم مقدمو ا�خدمات كذلك محطات طرفية قابلة للنقل ��دف إجراء اتصاالت بيانات آمنة محطات طرفية قابلة للنقل •

. تل�ي هذه ا�حطات احتياجات الشر�ات ال�ي تحتاج إ�� اتصال YahClickة الواقعة ضمن �غطية �� أي م�ان �� املنطق

 باإلن��نت ع�� الهاتف ا�حمول.

�عدة طرق  YahClickمن  Ka-حزم سعة النطاقنموذج الذهاب إ�� السوق املتم�� و يمكن  املالءمة الستخدامات متعددة. •

مختلفة من حيث ما يتم تقديمھ للعمالء، ع�� مستوى ا�حطة والسعة وا�خدمة، لتقديم عرض القيمة املناسب لقطاعات 

 متعددة. ع�� سبيل املثال:
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o  إن��نت النطاق العر�ض لألفراد/الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة: اتصال إن��نت ُمعد مسبًقا �سرعات محددة وحدود

 ددة ع�� القمر الصنا�� �� اش��اك شهري للمستخدم�ن ال��ائي�ن؛استخدام بيانات مح

o  نقاط االتصال بالواي فاي: االتصال بنقطة اتصال مجتمعية مركز�ة مع مجموعة أدوات ��يئة العمالء و�عداد

ي فاي الفوات�� ملوزع ا�جتمع من أجل تأج�� السعة من الباطن ملستخدمي امليل األخ�� ا�حلي�ن املتصل�ن ع�� الوا

 باملركز ا�ح��؛

o  شغيل الشبكة االف��اضية: السعة الفضائية، بما �� ذلك إدارة الشبكة، املؤجرة با�جملة ملقدم خدمة األقمار�

 مع حلول ذات قيمة مضافة أو كجزء من 
ً
الصناعية الذي سيصمم منتجات املستخدم ال��ائي ا�خاصة بھ، عادة

 و ا�ح�ومات �� العادة؛عرض شبكة أوسع، للمستخدم�ن من الشر�ات أ

o  ترك�� البيانات: السعة الفضائية، بما �� ذلك إدارة الشبكة، ال�ي يتم تأج��ها بكميات كب��ة أو احتساب رسوم عل��ا

من قبل املوقع إ�� مشغل شبكة ا�حمول أو مقدم خدمة اإلن��نت لتوف�� قناة بروتو�ول اإلن��نت، �� حال لم يكن 

لياف) إ�� عقدة شبكة ا�حمول أو مركز مقدم خدمة اإلن��نت ا�ح�� من أجل اتصال يوجد بديل موثوق (مثل األ

امليل األخ�� الذي يتع�ن تحقيقھ باستخدام تقنية السلكية (مثل ا�جيل الثالث وا�جيل الرا�ع) أو تقنية سلكية 

 (ألياف)؛ و

o  السعة األولية: رغم أن ذلك ليس شائًعا، يمكن ملشغل أقمار صناعية آخر من وقت آلخر استئجار سعة أولو�ة

) من أجل االتصال بمنصتھ ا�خاصة عند ترددات الراديوترددات الراديو (بوابة (بامليغا هرتز)، بما �� ذلك إ��اء 

هذا األساس، ولكن من املقرر أن تنت�ي �� عام البوابة. ودخلت شركة يوتلسات �� صفقة متعددة السنوات ع�� 

2021. 

 �� بلد جديد، فإ��ا عادة ما تبدأ حملة �سو�قية �� الف��ة ا�حيطة باإلطالق.  YahClickوعندما تطلق ا�جموعة خدمة 

�� نفق��م و�تم تنفيذ حمالت التسو�ق �عد ذلك ع�� أساس مستمر من قبل مقدمي ا�خدمات التا�ع�ن للمجموعة �� أي بلد ع

 ا�خاصة، ع�� الرغم من أن ا�جموعة �ستمر �� تقديم دعم �سو�قي محدود ومتواصل.

، �� إطار تقديم نحو  YahClick  ��23، أطلقت ا�جموعة خدمة 2020د�سم��  31اعتباًرا من 
ً
محطة طرفية  75,000دولة

�� منطقة الشرق األوسط وتكمن  ٪17ن �� أفر�قيا ومن املش��ك� ٪60من املش��ك�ن، بنسبة تبلغ نحو  15,000و��جيل أك�� من 

 مش��ك. 12,000أك�� من  YahClick، �ان لدى 2018و  2019 عام �� �ل من البقية �ش�ل رئيس �� أفغا�ستان و�اكستان.

 YahClick. تواصل ا�جموعة تطو�ر نموذج توزيع خدمة YahClick�� إطار ذلك، تواصل ا�جموعة تطو�ر نموذج توزيع خدمة 

ا�خاص ��ا. و�ع��م ا�جموعة اس��داف املس��لك�ن، ع�� وجھ ا�خصوص �� جنوب إفر�قيا ونيج��يا، من خالل مركز اتصال أو 

اإلن��نت ونموذج توزيع مباشر حيث يبدأ مقدمو ا�خدمة املبيعات و�تلقون حوافز �� ش�ل عموالت مقدمة وحصة من اإليرادات 

 ع.ا�جار�ة لتحف�� عمليات البي

عد من ب�ن األسواق األخرى ال�ي ُيحتمل أن تمثل أهمية وال�ي ��دف ا�جموعة إ�� خوض غمارها، 
ُ
 علًما بأّن إيران �

 حيث حصلت الشركة ع�� تصر�ح مكتب مراقبة األصول األجنبية لبيع �عض ا�خدمات من خالل مقدمي ا�خدمة ا�حددين.

ر�اء محلي�ن وتقوم بتقييم خيارات الدخول للمملكة العر�ية السعودية باإلضافة إ�� ذلك، تجري ا�جموعة مناقشات مع ش

ومصر وا�جزائر، وال�ي قد تتطلب تقديم طلبات ل�حصول ع�� تراخيص محلية. وال تتوقع ا�جموعة بموجب سياس��ا إطالق 

 و مقدمي ا�خدمة �� أي بلد لم يتم فيھ ا�حصول ع�� ال��اخيص املناسبة سواء من قبل ا�جموعة أ YahClickخدمة 

 أو �� أي بلد قد يؤدي ذلك فيھ إ�� ان��اك ا�جموعة ألي حظر مفروض أو أي برنامج عقو�ات دو�� آخر.

�ش�ل م��ايد �� العديد من التطبيقات، بما �� ذلك النطاق العر�ض لألفراد، ونقاط االتصال ال�ي  Ka-يتم استخدام النطاق

وا�ح�ومات وشب�ات االتصال ا�خلوي ملشغ�� شب�ات ا�حمول. ورغم أن النطاق  تدعم شبكة الواي فاي، وشب�ات املؤسسات

"حلول اتصال  شراكة األسهمالعر�ض لألفراد (أو الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة) �ان السوق املس��دف الرئي�ىي �� املا�ىي، �عمل 

 ك
ً
، مما يز�د Ka-ب�ً�ا �ش�ل م��ايد ع�� حلول النطاقالنطاق العر�ض" ا�خاص با�جموعة حالًيا �� �ل هذه ا�جاالت و�لقى إقباال

 أك�� ر�حية �حلول التكنولوجيا ا�خاصة 
ً
 من اإلنتاجية وتوافر خدمة �افية و�التا�� يمثل بديال

ال�ي �انت مستخدمة سابًقا. �� �عض األحيان، �ستفيد حلول اتصال النطاق العر�ض من العالمة  C-و النطاق Ku-بالنطاق
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 بخدمة YahLink go-to-marketالتجار�ة 
ً
ال�ي �انت �س��دف مستخدمي  YahClick، وال�ي تتم�� بحلول جاهزة أفضل مقارنة

اإلن��نت. و�عمل حلول اتصال النطاق العر�ض باستمرار ع�� تطو�ر مز�ج منتجا��ا، و�ع��م ا�جموعة ع�� املدى املتوسط 

االستثمار �� توسيع سع��ا �� األسواق الرئيسية والتوسع �� أسواق أخرى �� حال توفر فرص �� هذه األسواق للشر�ات ا�جديدة 

 جاذبي��ا.وز�ادة 

 املنافسة

تتفاوت املنافسة �� األسواق ا�ختلفة ال�ي تقدم ��ا ا�جموعة خدما��ا. وقد واجهت ا�جموعة �� العديد من األسواق األفر�قية 

. وتتعاقد شركة حلول اتصال النطاق العر�ض حالًيا ع�� السعة أيًضا خدمات عالية األداءمنافسة من شركة أفان�ي، ال�ي 

� البيع با�جملة (بما �� ذلك استخدام منصة شركة هيوز املتوافقة) لدعم أعمالها �� إفر�قيا من أفان�ي �� ا�حاالت القائمة ع�

ال�ي تتطلب ف��ا سعة إضافية أو �� حال وجود م��ات فر�دة مثل بوابة داخل البلد وال�ي ت�ون مطلو�ة لبعض قطاعات حلول 

م��ة تنافسية �� تركيا من خالل بواب��ا �� داخل البلد. وقد بدأت ا�جموعة مواجهة اتصال النطاق العر�ض. وتحافظ أفان�ي ع�� 

التا�عة لشركة يوتلسات �عد إطالقها العام املا�ىي، حيث أصبحت املنافسة  Ka-ذات النطاق Konnectمنافسة من خدمة القمر 

ا �� أسواق أخرى مثل جنوب إفر�قيا ونيج��يا. وتتوقع ا�حالية أك�� احتداًما �� جمهور�ة ال�و�غو الديمقراطية، وتزايدت تدر�جيً 

�� إفر�قيا. ومع ذلك، فإ��ا �عتقد  Ka-ا�جموعة أن تزداد املنافسة �� املستقبل �� ظل إطالق مشغل�ن إضافي�ن لتغطية النطاق

 أيًضا أنھ نظًرا مل��ة الر�ادة، فإن عالقا��ا الرا�خة مع مقدمي ا�خدمة الرائدين 

ن البلدان �ستد�� مواءمة نموذج أعمالها للتعمق �� سلسلة القيمة �� �عض األسواق الرئيسية، بما �� ذلك نيج��يا �� العديد م

 وجنوب إفر�قيا ال�ي ت�ون ف��ا الظروف مثالية لنموذج األعمال بما �� ذلك، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، 

الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة النا�جة وأنظمة االتصاالت  ز�ادة إم�انات السوق مع القدرة ع�� تحمل الت�اليف، و�يئة

املتقدمة. عالوة ع�� ذلك، من خالل �غطية ا�حزمة الواسعة ال�ي تتسم باملرونة نظًرا لوجود قمر�ن صناعي�ن يوفران �غطية 

 � تلك األسواق.، ست�ون ا�جموعة مؤهلة للتنافس مع الشر�ات ا�جديدة �YahClickللعديد من األسواق الرئيسية �خدمة 

وال تواجھ ا�جموعة حالًيا أية منافسة جوهر�ة �� نيج��يا، و�� السوق األفر�قية الرئيسة الثالثة. وتتوقع ا�جموعة أن تزداد 

�� إفر�قيا. ومع ذلك، فإ��ا �عتقد أيًضا أنھ نظًرا مل��ة  Ka-املنافسة �� املستقبل �� ظل إطالق مشغل�ن إضافي�ن لتغطية النطاق

�ادة، وعالقا��ا الرا�خة مع مقدمي ا�خدمة الرائدين �� العديد من البلدان، و�غطي��ا ا�جغرافية الواسعة واملرونة الناتجة الر 

، ست�ون ا�جموعة كذلك مؤهلة YahClickعن وجود قمر�ن صناعي�ن يوفران �غطية للعديد من األسواق الرئيسية �خدمة 

 سواق.للتنافس مع الشر�ات ا�جديدة �� تلك األ 

 هيوز دو براز�ل

تأسس من جانب ا�جموعة وشركة هيوز �� نوفم�� شراكة أسهم ، و�� هيوز دو براز�ل تحت العالمة التجار�ة إ�ش �ي إي�عمل 

مجموعة من حلول األقمار الصناعية لألفراد والشر�ات  إ�ش �ي إيم��ا. وتوفر شركة  ٪20، حيث تمتلك ا�جموعة 2019

�انت مملوكة �ش�ل حصري لشركة هيوز، فإ��ا �عمل �� ال��از�ل  إ�ش �ي إيوا�ح�ومات وشر�ات االتصاالت. ورغم أن شركة 

-ة �� سوق النطاقالتا�ع للمجموع 3، �انت تتنافس مع الياه شراكة األسهمعاًما، و�� السنوات الثالث ال�ي سبقت  25ألك�� من 

Ka باستخدام السعة ال�ي �ستأجرها من النطاق-Ka  إ�ش �ي إيع�� املدى الطو�ل من تيليسات و�وتلسات. كما �ستأجر شركة 

إ�ش �ي أصبحت شركة  لدمجها �� ا�حلول املدارة ذات القيمة املضافة للعمالء ال��ائي�ن. وحالًيا، L-والنطاق Ku-سعة النطاق

عد أعمال النطاق الشركة الرائدة إي
ُ
دارة. و�

ُ
لألفراد �� األعمال األسرع نمًوا لدى  Ka-�� ال��از�ل �حلول األقمار الصناعية امل

فانتج،  19لستار من خالل ثالثة أقمار صناعية، و�� تي Ka-حيث تتمتع �سعة طو�لة املدى ع�� النطاق إ�ش �ي إيشركة 

، وهو قمر صنا�� فائق اإلنتاجية، ومن املتوقع XXIVسعة إضافية �� اي�وستار  إ��، وحقوق 3والياه  West A 63و�وتلسات 

ا  280,000 أك�� من تمتلك شركة هيوز  2020 د�سم�� 31. اعتباًرا من 2022 النصف الثا�ي من إطالقھ ��
ً
(ز�ادة من حوا�� مش���

تتشابھ مزايا . من س�ان ال��از�ل %95 و�غطية أك�� من Ka-�ستخدمون خدمات النطاق )2019د�سم��  31كما ��  196,400

مع مزايا شركة حلول اتصال النطاق العر�ض، ولك��ا تز�د عل��ا بم��ة توفر بوابة داخلية  إ�ش �ي إيبالنسبة لشركة  Ka-النطاق

ا لدى شركة 
ً

ُمدارة للعديد  ، حيث تقدم خدماتإ�ش �ي إي�� ال��از�ل. و�عت�� األعمال املؤسسية �� األعمال األقدم واألك�� رسوخ

من القطاعات، بما �� ذلك الصناعة واملرافق واالتصاالت السلكية والالسلكية والتجزئة. ورغم أن الكث�� من الشر�ات ال تزال 

�خدمة هذه القطاعات، ال سيما  Ka-باستئجارها من مشغل�ن خارجي�ن، ي��ايد الطلب ع�� النطاق Ku-�ستخدم سعة النطاق

 ر بوابة داخلية تحتاجها �عض هذه القطاعات ألسباب أمنية أو تنظيمية أو �شغيلية.الذي يوف 3ع�� الياه 
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 البث

YahLive 

YahLive �من قبل شركة  2009تم تأسيسھ �� عام أسهم  شراكة �هو اسم العالمة التجار�ة الذي تقدم تحتھ شركة امليسان، و

اإلرسال التلفز�و�ي املباشر إ�� البيوت وخدماتھ ع�� منطقة الشرق ستار، و�� شركة تا�عة للشركة، و�س إي إس فاينا�س، قدرة 

فيما تمتلك شركة إس إي إس  YahLive شراكة أسهممن  ٪65األوسط وشمال أفر�قيا وجنوب غرب آسيا. وتمتلك ا�جموعة 

 املالية  شراكة األسهممنھ. و�موجب اتفاقية �عاقدية، ال تتحكم ا�جموعة �� سياسات  ٪35فاينا�س 

 و/أو التشغيلية اليومية وال�ي تظهر، وفًقا لذلك، باعتبارها شركة زميلة �� القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

لتوف��  1الياه ع�� القمر الصنا��  Ku-جهاز إرسال واستقبال ع�� النطاق 23ثالث حزم م��ابطة إ�� جانب  YahLive�ستخدم 

 . ")محطات التلفزة ا�جانية(" البيوت �ش�ل أسا�ىي �حطات التلفزة ا�جانيةخدمات األقمار الصناعية املباشرة ا�� 

، �� ظل تقديم شركة إس شراكة األسهموقد ش�لت أجهزة اإلرسال واالستقبال املذ�ورة ا�جانب األك�� من مساهمة ا�جموعة �� 

قناة ومرفق نقل فضائي  20مركز بث بقدرة مليون دوالر أمر��ي و�ناء  45إي إس فاينا�س مساهمة نقدية قار�ت قيم��ا ع�� 

 �غطي ا�حزم الثالثة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا وجنوب غرب آسيا وأورو�ا. .YahLive�خدمة 

خسائر منذ تأسيسها، وهو ما �عكس االنخفاض القيا�ىي �� أسعار اإليجار الالزمة �جذب القنوات إ�� قمر  YahLiveوقد تكبدت 

 YahLiveاري لم يتم تأسيسھ �� السنوات األو��. وقد بلغت حصة ا�جموعة من ا�خسائر ال�ي �جل��ا صنا�� جديد �� موقع مد

 دوالر أمر��ي  ألف 2,053، و2019دوالر أمر��ي ��  ألف 14,203، و2018مليون دوالر أمر��ي ��  ألف 7,084

 .2021مارس  31دوالر أمر��ي �� األشهر الثالثة املن��ية ��  ألف 260�سبة األر�اح و  2020�� 

قناة راديو، باستخدام  24، يتم�� ثل��ا تقر�ًبا بجودة عالية، وراديوقناة  25بث و قناة 180�� الوقت ا�حا��، يتم بث أك�� من 

، إحداهما �غطي منطقة الشرق Ku لنطاق. و�تم بث هذه القنوات ع�� حزمت�ن من حزمها الثالثة YahLiveالسعة ال�ي توفرها 

األوسط وشمال إفر�قيا ال�ي تأ�ي املنافسة الرئيسية ف��ا من عر�سات ونايل سات وحزمة الشرق ال�ي �غطي باكستان وأفغا�ستان 

، �جلت القنوات ال�ي تبث باستخدام السعة ال�ي توفرها 2020وطاجيكستان و�يران ودول مجلس التعاون ا�خلي��. و�� عام 

YahLive  أفغا�ستان وطاجيكستان وا�جتمعات الناطقة باللغت�ن الفارسية تتمتع بوجود قوي مليون مشاهدة و  110أك�� من ��

 .2020د�سم��  31كما ��  ٪80للسعة أك�� من  YahLiveوالكردية �� �ل أنحاء املنطقة. �ان معدل استخدام شركة 

�� االستمرار �� ال��ك�� ع�� ز�ادة جاذبية القنوات ال�ي تنقلها للمعلن�ن ا�حتمل�ن، ال سيما �� �ل  YahLive اس��اتيجيةتتمثل 

أنحاء الشرق األوسط وا�جتمعات املهمة �� باكستان وأفغا�ستان واملناطق الناطقة باللغة الفارسية مع تحس�ن قاعدة الت�لفة 

�غطي ا�حزم الثالثة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا وجنوب  ذات الصلة.ا�خاصة ��ا �� نفس الوقت من أجل تحس�ن ر�حي��ا 

 غرب آسيا وأورو�ا.

 . بموجب هذه االتفاقية، بصيغ��ا املعدلة الحًقا، 2011أكتو�ر  1التفاقية املساهم�ن بتار�خ  شراكة األسهمخضع ت 

لشركة. وال يجوز نقل السيطرة الناشئة يحق لشركة إس إي إس فاينا�س �عي�ن ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة ا�خمسة ل

شركة �� حالة حدوث البموجب هذا ا�حق من قبل إس إي إس فاينا�س إ�� أي طرف آخر. ومع ذلك، يجب نقل السيطرة إ�� 

 إس إي إس، أو توقف أعمال عمليات األقمار الصناعية من قبل إس إي إس فاينا�س  بمجموعة�غي�� �� السيطرة فيما يتعلق 

 .٪25انخفضت مساهمة إس إي إس فاينا�س �� شركة امليسان عن أو إذا 

و�� حالة ا�حاجة إ�� تمو�ل أي مدفوعات أو نفقات متوقعة �� خطة االستثمار ا�خاصة �شركة امليسان، ولم يوافق أي طرف 

ع�� التمو�ل من طرف خار��، يتع�ن ع�� كال الطرف�ن املساهمة باملبالغ املطلو�ة �� ش�ل قروض للمساهم�ن بما يتناسب مع 

 .شراكة األسهم�سب مساهم��ما �� 

 األقمار الصناعية أنظمة

 ، 2، وال��يا 3، والياه 2، والياه 1تضم حالًيا شبكة أنظمة األقمار الصناعية للمجموعة خمسة أقمار صناعية (الياه 

) باإلضافة إ�� املرافق األرضية ال�ي �شمل البوابات وشبكة منارات لدعم خدمات ا�جموعة و�شغيل أقمارها الصناعية 3وال��يا 
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، ليتم �شغيلھ بحلول منتصف عام 2023، �� أواخر عام NGS-4وتتوقع ا�جموعة إطالق قمرها السادس، ال��يا والتحكم ف��ا. 

2024. 

كما �ستكشف ا�جموعة  .من السعة اإلضافية ال�ي سيتم توف��ها �� مهمات جديدةا�ح�ومة تناقش ا�جموعة احتياجات 

أو  5-، املعروف باسم ال��يا NGS-4مر صنا�� ثاٍن باإلضافة إ�� ال��يا إم�انية ممارسة خيارها مع شركة إير�اص ل�حصول ع�� ق

(�عتمد  2030�� عام  3، والذي سيسمح بتوسيع قدرات ا�جيل التا�� �� آسيا قبل ��اية العمر التقديري لل��يا )NGS-5ال��يا (

هذا التقدير ع�� عمر الوقود املتبقي، وأحدث تقار�ر السالمة، واف��اض عدم حدوث حاالت انحراف كب��ة)، كما يوفر دعًما 

 �� حالة أي 
ً
 أو �عطلھ أثناء وجوده �� املدار. NGS-4ا إطالق لل��يفشل احتياطًيا محتمال

 امللف التعر�في لألسطول 

 C-القدرة باستخدام النطاق 1يضم أسطول األقمار الصناعية ا�حا�� للمجموعة خمسة أقمار صناعية، و�وفر القمر الياه 

 2-ح�ن �ستخدم القمران ال��يا، �� Ka-قدرة عالية باستخدام النطاق 3والياه  2. و�وفر �ل من الياه Ka-والنطاق Ku-والنطاق

 بالبوابة. L-لتوصيل حركة مرور مستخدم النطاق C-من خالل رابط �غذية النطاق L-النطاق 3-وال��يا

. وتضم ا�ح�ومة، الستخدامات 2للقمر الياه  Ka-للقمر الياه بأكملها، وجزء من قدرة النطاق Ka-و�تم تخصيص قدرة النطاق

بلًدا تقع بصورة أساسية �� الشرق األوسط وأفر�قيا  28حزمة موضعية �غطي  56 2القمر الياه  املتبقية ع�� Ka-حمولة النطاق

 �� أك�� من  53حزمة موضعية، ست�ون  58 3وجنوب غرب آسيا. و�ضم الياه 
ً
 �� أي وقت �عينھ، وتوفر �غطية

ً
حزمة م��ا �شطة

 �� أفر�قيا وال��از�ل. 17
ً
 دولة

من خالل خدمات  نظام الدفع املسبق حسب االستخدامتجارً�ا �ش�ل أسا�ىي ع�� أساس  3-وال��يا 2-يتم �سو�ق سعة ال��يا

) ع�� املدى الطو�ل ٪10االتصاالت الصوتية والبيانات املدفوعة مسبًقا واآلجلة، ومع ذلك، يتم التعاقد ع�� �عض م��ا (أقل من 

 ع�� أساس السعر الثابت.

لتقديم خدمات األقمار الصناعية عالية األداء والنطاق ال��ددي  Ka-، النطاق3والياه  2والياه  1 األقمار الصناعية الياه�ستخدم 

املوّسع بناًء ع�� إعادة استخدام ال��ددات، و�� طر�قة يمكن بواسط��ا إعادة استخدام الطيف عدة مرات أخرى مما يؤدي إ�� 

هذه األقمار الصناعية ثابتة بالنسبة لألرض (أو ثابتة املوقع) مما �ع�ي أّ��ا �عمل داخل نطاق مضاعفة القدرة بت�لفة مماثلة. و 

محدود من ا�جزء املع�ن للقوس الثابت بالنسبة لألرض، والذي تم تخصيصھ حسب نطاق محدد �خطوط الطول ودوائر 

تتوافق مع سرعة دوران األرض، و�التا�� تظهر فوق  العرض. وتدور األقمار الصناعية الثابتة جغرافًيا حول األرض �سرعة زاو�ة

 نقطة ثابتة ع�� سطح األرض �� �ل األوقات، و�ش�ل دائم ضمن رؤ�ة ا�حطة األرضية.

أيًضا تقنيات إعادة استخدام ال��دد ومعا�جة اإلشارات الرقمية و�شكيل ا�حزم لتكييف  3وال��يا  2و�املثل، �عتمد ال��يا 

 3-وال��يا 2-طلب، والذي تقيده عوامل توافر القدرة والطيف. ورغم ضيق نطاق القمر�ن ال��ياتخصيص املوارد حسب ال

 بالنطاق
ً
 ، فال يزاالن �عت��ان من األقمار الصناعية املتقدمة ذات ا�حموالت ا�حديثة.Ka-وانخفاض اإلنتاجية اإلجمالية مقارنة

  NGS-4. تتوقع ا�جموعة إطالق ال��يا NGS-4جموعة، ال��يا و�جري العمل حالًيا ع�� �شييد القمر الصنا�� السادس للم

 .2024، ومن املقرر أن تبدأ العمليات التجار�ة �� النصف الثا�ي من عام 2023�� النصف الثا�ي من عام 

 العمر التشغي����اية 

 املركبات الفضائية لضمان �سبة 
ً
من الهامش مع األخذ �ع�ن االعتبار ف��ة الصالحية ا�حدد  ٪50تصمم الشر�ات املصّنعة عادة

، �� حالة األقمار الصناعية، 
ً
عاًما. وتؤخذ عوامل ش�ى �ع�ن االعتبار �� تصميم األقمار الصناعية مثل  15للمهمة وال�ي تبلغ عادة

 عن طول ف��ة املهمة ودرجة االعتماد ع�� املعدات ومخططات الوفرة وف��ة استخدام محدودة و 
ً
تأث��ات البيئة الفضائية فضال

 بما يكف��ا من وقود الدفع ع�� مت��ا 
ً
معدالت توليد الطاقة الالزمة. و�� كث�� من ا�حاالت يتم إطالق األقمار الصناعية مزّودة

. و�مجرد وصول لتمكي��ا من ا�حافظة ع�� مدارها ملا يتجاوز ف��ة استخدامها، و�� هذه ا�حالة قد تبقى قيد التشغيل لف��ة أطول 

األقمار الصناعية إ�� ��اية عمر وقود الدفع، يجب إخراجها من مدارها ووضعها �� مدار مق��ة فوق املدار الثابت بالنسبة لألرض. 

وتتوفر �عض التقنيات ال�ي يمكن استخدامها إلطالة العمر التشغي�� لألقمار الصناعية ال�ي تظل �� حالة جيدة �ش�ل عام 

 ستنظر الشركة �� أي من هذه التقنيات، م�ى و�ذا �ان ذلك مناسًبا. صول ع�� وقود �اٍف.و�ستمر �� ا�ح
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افق األرضية  عمليات الشبكة واملر

كيلوم�ً�ا  50�� الفالح، ع�� �عد حوا��  عند املقر الرئي�ىي للمجموعة تمتلك ا�جموعة مركز عمليات األقمار الصناعية الرئيس

 باملركز الرئي�ىي بواسطة �ابل ألياف بصر�ة، وقادًرا ع�� من مدينة أبوظ�ي. وتمتلك ا�ج
ً
موعة مركًزا احتياطًيا �� الع�ن متصال

تو�� التحكم �� القمر الصنا�� ع�� الفور إذا ما دعت ا�حاجة إ�� ذلك. و�تمّ�� املركزان بأنظمة تتمتع بدرجة عالية من األمان، 

 متاًحا (�� صورة اتفاقية وال يمكن الوصول إل��ا إال من خالل محطات طرفية 
ً
 احتياطًيا بديال

ً
�� املوقع. كما تمتلك ا�جموعة حال

ُم��مة مع شركة إنمارسات، و�� إحدى شر�ات األقمار الصناعية األخرى، الستخدام شبك��ا، �� حالة عدم توفر هوائي الشركة، 

األقمار الصناعية للشركة). و�تم اختبار النظام  من أجل مواصلة القياس عن ُ�عد، �� إطار تتبع ا�خدمات ومراقب��ا من أجل

االحتياطي �� الع�ن �ش�ل دوري لضمان االنتقال السلس �� حالة حدوث أي انقطاع �� النظام األسا�ىي. ولم تحدث أي 

دمات اضطرابات �� مركز عمليات األقمار الصناعية األسا�ىي للمجموعة تطلبت االنتقال إ�� الن�خة االحتياطية منذ بداية خ

األقمار الصناعية للمجموعة. و�تم �شغيل أقمار ال��يا الصناعية ع�� مركز عمليات �� الشارقة، ولكن يتم تنفيذ عمليات 

 القياس عن �عد والتتبع والتحكم �� أبوظ�ي.

 من ا
ً
ملرافق هذا و�ستخدم خدمات النطاق العر�ض ا�خاصة باألقمار الصناعية التا�عة للمجموعة �� الوقت ا�حا�� شبكة

األرضية، �شمل البوابات املوجودة �� لوكسمبورغ ومدر�د وأثينا وساو باولو باإلضافة إ�� أبوظ�ي ومحطات اإلرسال املوجودة �� 

ن هوائيات النطاق العر�ض للقمر الصنا�� الياه 
ّ

 2دولة اإلمارات العر�ية املتحدة واململكة العر�ية السعودية وقطر وال�ي تمك

تجاها��ا بدرجة دقة بالغة للغاية. وتدرس ا�جموعة حالًيا استبعاد محطة اإلرسال املوجودة �� اململكة العر�ية من ا�حفاظ ع�� ا

السعودية ��دف �شغيلها وفًقا لنموذج مختلف، دون أي تأث�� ع�� أداء النظام. ومن املتوقع أن تظل ا�حطتان األخر�ان ع�� قيد 

ستخدم البوابة املوجودة �� ساو باولو للياه 2ه التشغيل طوال عمر القمر الصنا�� اليا
ُ
إ�ش ، ال�ي تملكها وتديرها شركة 3. و�

، لتنفيذ عملية القياس عن �عد والتتبع والتحكم بال��امن مع تلك ال�ي تتم �� أبوظ�ي. وال يلزم وجود إشارات وصلة صاعدة �ي إي

 ، والذي �ستخدم نظام توجيھ مختلف.3للياه 

 األرضية، تراقب ا�جموعة باستمرار جودة اإلشارة، و�س�� �حماية النطاق ال��ددي من أي �شويش،من خالل مرافقها 

وتحلل القياس عن �عد من األقمار الصناعية من أجل مراقبة حال��ا وتتبع موقعها. وقد عملت ا�جموعة عن كثب مع الشر�ات 

 وتواصل العمل عن كثب معهم �حل املشكالت الفنية عند ظهورها. املصنعة لألقمار الصناعية الختبار مرافقها األرضية وتنفيذها

جدير بالذكر أّن ا�جموعة تراقب أقمارها الصناعية واتصاال��ا ع�� مدار اليوم وطوال العام. يجري مهندسو ا�جموعة بانتظام 

� مدارها ب�ن الشرق والغرب �عديالت طفيفة ع�� املواقع ع�� أقمارها الصناعية من خالل إجراء مناورات حفظ ا�حطات �

والشمال وا�جنوب. و�تم التحكم �� العمليات اليومية ع�� األقمار الصناعية، بما �� ذلك ��يئة ا�حمولة و�دارة الطاقة الكهر�ائية 

 وأنظمة الدفع، من مركز عمليات األقمار الصناعية التا�ع للمجموعة.

اقع املدار�ة  املو

وا�ح�ومة  هيئة تنظيم االتصاالتطلب لشب�ات األقمار الصناعية، وال�ي قدم��ا  170من  تمتلك ا�جموعة محفظة تضم أك��

م الرقمية
ّ
 ال��از��� إ�� االتحاد الدو�� لالتصاالت.التصاالت ل الو�الة الوطنية ومنظ

يقدم مشغلو األقمار الصناعية الثابتة بالنسبة لألرض الطلبات إ�� االتحاد الدو�� لالتصاالت ��دف ضمان حقوقهم �� مواقع 

مدار�ة معينة. و��ون �ل طلب صا�ًحا ملدة محددة ما لم يتم استخدامھ �� تلك الف��ة، و�� هذه ا�حالة يظل صا�ًحا طاملا ظل 

ستخدام الطلب �سبب إخالء القمر الصنا�� للموقع املداري أو توقفھ عن القدرة ع�� اإلرسال قيد االستخدام. �� حالة توقف ا

ع�� ال��ددات ال�ي �غط��ا اإليداع واستقبالها، يتم �عليق هذا الطلب ولكن يمكن إعادة استخدامھ �� أي وقت خالل مدة ثالث 

لطلب املقدم لالتحاد الدو�� لالتصاالت املوقع املداري سنوات من نقطة التوقف، و�ال تنت�ي ف��ة صالحية الطلب. يحدد ا

 والنطاقات ال��ددية املراد استخدامها من جانب القمر الصنا��، باإلضافة إ�� تحديد مواصفات تقنية أخرى. 

ديد قائمة و�مجرد تقديم أحد املشغل�ن طلًبا جديًدا لالتحاد الدو�� لالتصاالت، يراجعھ االتحاد الدو�� لالتصاالت، و�تم تح

دمجة ا�جاهزة للعمل أو ا�حتملة، بما �� ذلك الطلبات األك�� أولو�ة لالتحاد الدو�� لالتصاالت ال�ي لم يتم 
ُ
باألقمار الصناعية امل

استخدامها �عد. وقد تحتوي القائمة أيًضا ع�� شب�ات أرضية يمكن أن تتأثر. و�جب �عدئٍذ ع�� مالك الطلب ا�جديد إجراء 

ل طرف محّدد �� القائمة، و�� عملية ُ�شار إل��ا ع�� أ��ا عملية تنسيق، علًما بأّن عملية التنسيق أمر بالغ األهمية مفاوضات مع � 

�� تحديد قابلية تطبيق الطلب ا�جديد. و�� حاالت كث��ة، قد تتطلب الطلبات األك�� قدًما تنازالت كب��ة من املش��ك ا�جديد مما 

لالستخدام. و�قدر عدم استخدام الطلبات األك�� قدًما وان��اء صالحي��ا، من املمكن كذلك أن يجعل الطلب ا�جديد غ�� قابل 
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 لذلك، تتفاوت قيمة الطلبات 
ً
 لالستخدام تبًعا ألولو�تھ. ونتيجة

ً
يصبح الطلب الذي �ان غ�� قابل لالستخدام �� السابق قابال

و�تم أحياًنا تداول الطلبات ال�ي �عت�� ذات قيمة أو بيعها ب�ن مشغ��  تفاوًتا كب�ً�ا، �� ظل تفاوت القيمة كذلك مع مرور الوقت.

 األقمار الصناعية.

 طلبات ا�حصول ع�� مواقع مدار�ة ال�ي �عدها ا�جموعة إ�� ا�حفاظ ع�� محفظة كب��ة من الطلبات  اس��اتيجيةترمي 

��ا من �غطية �ل املنا
ّ

 را�خة �� أوضاع جيدة و�أولو�ة عالية من شأ��ا أن تمك
ً
طق املس��دفة �� سبيل ضمان امتالكها منصة

 ، 2021يناير  31للنمو ولدعم التطبيقات املتطورة بما �� ذلك ا�حقوق الالزمة ملواصلة املهام املستقبلية. كما �� 

الثة تم �شغيلها قامت ا�جموعة با�حصول ع�� حقوق مدار�ة طو�لة األجل �� عشرة مواقع مدار�ة ثابتة بالنسبة إ�� األرض، م��ا ث

ا و 52.5بدرجة  3والياه  2والياه  1من قبل الشركة، و�شمل األقمار الياه 
ً
ا و 47.6شرق

ً
غرً�ا. وتم �شغيل املوقع�ن  20.1شرق

ا و 44.0بدرجة 
ً
ا  98.5شرق

ً
. سمحت ترتيبات أخرى للمجموعة باستخدام املواقع 3-وال��يا  2-للقمر�ن ال��يا من قبل ال��يا شرق

ا و 160ة املدار�
ً
ا و 60درجة شرق

ً
ا. 63درجة غرً�ا و 17.5درجة غرً�ا و 43درجة شرق

ً
 درجة شرق

باإلضافة إ�� ما سبق، �شارك ا�جموعة �� عملية تنسيق متعددة األطراف ب�ن مشغ�� األقمار الصناعية املتنقلة ��دف إ�� ضمان 

عملية السنو�ة، تمكنت ا�جموعة من ا�حصول ع�� . وكجزء من هذه الL-االستخدام الفعال �جزء مش��ك من طيف النطاق

�� �ل أنحاء مناطق أورو�ا وأفر�قيا والشرق األوسط وآسيا وأس��االسيا  L-حقوق الطيف الستخدام هذا ا�جزء من النطاق

حو، فإن وأوقيانوسيا. و�جب حماية هذه ا�حقوق سنوً�ا بناًء ع�� االستخدام الفع�� الذي يقوم بھ املشغلون، وع�� هذا الن

 مقدار الطيف املتاح �� �ل منطقة جغرافية سيختلف من سنة إ�� أخرى.

 سالمة األقمار الصناعية

 ات أثرت ع�� ا�خدمةانحراف أر�ع لقد تجاوز أداء األقمار الصناعية للمجموعة توقعا��ا. وح�ى ال�حظة، لم �شهد ا�جموعة سوى 

 فحسب. 

ساعة. ولم تتم معا�جة ا�خلل  37جهاز الذبذبة الرئي�ىي نتج عنھ انقطاع استمر حوا�� �خلل ��  2، �عرض ال��يا 2011�� نوفم�� 

ع�� ثالثة أجهزة ذبذبة رئيسية (جهاز  2�� جهاز الذبذبة الرئي�ىي وتم اختيار جهاز ذبذبة رئي�ىي احتياطي للتشغيل. ويشتمل ال��يا 

 ذبذبة متعطل وجهاز ذبذبة �شط وآخر احتياطي).

 �� أحد م�وناتھ، وهو ما يؤدي تلقائًيا إ�� إعادة ت�و�ن النظام الكهر�ائي للقمر الصنا��  1واجھ القمر الياه  ،2013و�� يناير 
ً
عطال

�� حالة ا�جهد املنخفض �� أثناء حدوث الكسوف مرت�ن سنوً�ا حيث تمّر األرض ب�ن القمر والشمس. وقد تم تفعيل النظام 

ل هذا النظام، يمكن القيام بإعادة الت�و�ن يدوً�ا. االحتياطي، وهو �عمل اآلن بصورة مالئمة
ّ
 . و�� حالة �عط

ل هذا امل�ون. وقد نتج عن هذا 
ّ
وقد ارتبط االنحراف بدائرة متصلة بلوحة �شغيل الوضع اآلمن للقمر الصنا�� بمجرد �عط

قمر الصنا��. ونتيجة لالنحراف، االنحراف انقطاع قص��، تمت استعادتھ باستخدام املرافق االحتياطية املوجودة ع�� م�ن ال

رت الشركة املصّنعة للقمر الصنا�� ت�حيًحا برمجًيا ل�ل أقمار يوروستار 
ّ
املوجودة من أجل منع وقع أي حادث مماثل،  3000وف

مينية أو األداء ا�جاري أو �شغيل األقمار الصناعية أو التغطية التأ التشغيلعلًما بأّن االنحراف ليس لھ أي تأث�� ع�� ف��ة 

للمجموعة. ومع ذلك، فقد أسفر بالفعل عن إجراء ا�جموعة لتعديل طفيف �سبًيا �� مستوى ا�خدمة بموجب عقد خدمات 

 السعة الفضائية.

 مؤقًتا �� جهاز استشعار �ستخدم الكتشاف موقع األرض بالنسبة للقمر  1، واجھ القمر الصنا�� الياه 2020�� أغسطس 
ً
عطال

ا مؤقًتا �جهاز االستشعار وأجرى إعادة �شغيل تلقائي، حيث الصنا��. واكتشف جها
ً
ز الكمبيوتر املوجود ع�� متنھ ناتًجا منحرف

تمت �عده استعادة ناتج جهاز االستشعار. أدى هذا االنحراف إ�� انقطاع لف��ة قص��ة. نتيجة لهذا االنحراف و�التعاون مع 

 التشغيلية لضمان عدم التعرض لنفس املش�لة مرة أخرى. الشركة املصنعة للقمر الصنا��، تم تحديث العمليات

مما �سبب �� انقطاع قص�� ل�خدمات  .لتوقف �� وحدة الطاقة املركز�ة "أ" بجهاز ذبذبة مح�� 3، �عرض ال��يا 2021مارس  20�� 

 . و�ان السبب ا�حتمل هو حدوث اضطراب غ�� متكرر إ�� جانب ظروف الطقس �� الفضاء املرتفع. 3�� ال��يا 

وتمت إعادة �شغيل وحدة الطاقة املركز�ة "أ" وأظهرت أداًء مرضًيا. وأثناء عملية املعا�جة، تقرر التبديل إ�� وحدة الطاقة املركز�ة 

يحتوي ع�� أقل من  3وحدات طاقة مركز�ة "أ" و"ب" و"ج"، وال يوجد ما �ش�� إ�� أن ال��يا  3�وحدة أساسية للتشغيل. ثمة  "ب"

 القدرة االحتياطية ال�املة لوحدات الطاقة املركز�ة.
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 ملشار إل��ا حدثت العديد من حاالت االنحراف غ�� املتعلقة بانقطاع ا�خدمة ع�� األسطول. وحدثت حاالت االنحراف ا

 �� حموالت االتصاالت وأنظمة الطاقة الكهر�ائية الفرعية واألنظمة الفرعية ا�حرار�ة وأنظمة الدفع الفرعية.

ل املعدات �� ظل وفرة �افية 
ّ
ھ قد تم تصميم األقمار الصناعية للمجموعة من أجل تحّمل معدل متوقع لتعط

ّ
جدير بالذكر أن

 ، ٪75ار�ة أو تجاوزها، رغم استمرار توف�� السعة ال�املة بدرجة احتمالية تبلغ �سب��ا الستيفاء أعمار استخداما��ا املد

أو أك��. تتب�ى ا�جموعة خطط طوارئ معدة خصيًصا لعدة عوامل، م��ا املهمة، واألهمية االس��اتيجية للقمر الصنا��، وموقع 

 ةمع معدل مرتفع لوفر  3-وال��يا 2-وال��يا 3د تم تصميم الياه القمر الصنا�� ونوع االنحراف الذي تم تصميم ا�خطة ملعا�جتھ. وق

ن املركبة الفضائية من تقديم األداء املنشود.
ّ

 األجهزة، ونطاق األداء، والدعم، وهو ما ينب�� أن يمك

 إدارة ا�خاطر

ووفًقا إلطار عمل إدارة ا�خاطر  )."إدارة ا�خاطر املؤسسية"تدير ا�جموعة ا�خاطر وفًقا إلطار عمل إدارة ا�خاطر املؤسسية (

شرف �جنة إدارة ا�خاطر التا�عة للمجموعة ع�� تنفيذ عملية إدارة ا�خاطر لدى ا�جموعة كما تضمن تحديد هذه 
ُ
املؤسسية، �

نسقي ا�خاطر وا�حد م��ا بصورة مالئمة. وُ�يّسر مدير ا�خاطر عملية إدارة ا�خاطر املؤسسية، حيث يتلقى بدوره دعًما من م

ا�خاطر داخل �ل وحدة عمل. و�تم تحديد ا�خاطر ع�� مستوى اإلدارة كما يتم إعداد ملفات ا�خاطر املفّصلة ال�ي �شمل 

خطط العمل املتعلقة با�خاطر ال�ي تم تحديدها. و�تم استعراض ملفات ا�خاطر ومراجع��ا باستمرار من قبل مسؤو�� ا�خاطر 

وابط من خالل عملية املراجعة الداخلية. و�ستعرض �جنة إدارة ا�خاطر ملفات ا�خاطر وترفع املعني�ن، و�تم التحقق من الض

تقار�ر با�خاطر الكب��ة إ�� �جنة التدقيق. وتتم مشاركة املساهمات الواردة من �جنة التدقيق ومجلس اإلدارة مع �جنة إدارة 

 اخل �ل إدارة.ا�خاطر ال�ي �شرف ع�� تنفيذ خطط العمل ل�حد من ا�خاطر د

 التأم�ن

تحصل ا�جموعة ع�� التأم�ن ع�� أقمارها الصناعية حال وجودها �� املدار وتأم�ن اإلطالق لدى إطالق أقمار صناعية جديدة. 

وال تحصل ا�جموعة ع�� تأم�ن قبل اإلطالق حيث تقوم سياس��ا ع�� ضمان مسؤولية الشر�ات املصنعة لألقمار الصناعية من 

 إ�� الناحية الت
ً
عالوة ع�� ذلك، ال تحصل ا�جموعة ع�� تأم�ن ع�� و  القمر الصنا��. إطالقعاقدية عن �ل ا�خاطر وصوال

 ما ت�ون األرضي األعمالاإليرادات املفقودة �� حالة �عطل القمر الصنا��، كما أن ت�اليف 
ً
 غ�� مؤمنة. ة عادة

 املسؤولية االجتماعية للمجموعة

ميثاق األمم املتحدة للتوصيلية �� حاالت األزمات، ��دف ا�جموعة إ�� الوقوف إ�� جانب ا�جتمع بصف��ا أحد املوقع�ن ع�� 

العاملي أثناء األزمات. و�عمل ا�جموعة من خالل شركة ال��يا مع منظمات مثل االتحاد الدو�� لالتصاالت ومجموعة االتصاالت 

يواجهها املستجيبون األوائل والبعثات ال�حية �� املناطق الفق��ة من  �� حاالت الطوارئ لتقديم حلول لتحديات االتصاالت ال�ي

العالم، من خالل تقديم األقمار الصناعية. و�مكن للطائرات بدون طيار، املتصلة �شبكة األقمار الصناعية للمجموعة، تقديم 

بًيا إدارة اإلجراءات الطبية األساسية تحت أدوات ��خيص طبية عالية ا�جودة ملواقع الطوارئ، مما يتيح لألفراد غ�� املدر��ن ط

 إشراف األطباء املتصل�ن السلكًيا من املستشفيات، وتنفيذ القرارات املنقذة ل�حياة عن ُ�عد �� الوقت الفع��.

 ال�حة والسالمة والبيئة

جموعة باعتبار ذلك عنصًرا تل��م ا�جموعة ب�حة جميع املوظف�ن وسالم��م وكذا سالمة البيئة وا�جتمعات ال�ي �عمل ف��ا ا�

 ")ال�حة والسالمة والبيئة(" . وع�� هذا النحو، �ش�ل أداء ال�حة والسالمة والبيئةاس��اتيجيةأساسًيا �� أعمالها وضرورة 

، إ�� جانب العديد (و�عديالتھ) 1980لعام  8رقم  للمجموعة جزًءا من القيم األساسية للمجموعة. و�نظم قانون العمل اإلمارا�ي

من اللوائح، متطلبات ال�حة والسالمة. �� أبوظ�ي، ينظم مركز أبوظ�ي للسالمة وال�حة املهنية مسائل ال�حة والسالمة �� 

أبوظ�ي. و�فوض مركز أبوظ�ي للسالمة وال�حة املهنية �عض السلطات لدوائر ح�ومية معينة، �س�ى سلطات تنظيم القطاع، 

ت عدم مما�عة للكيانات داخل القطاع املع�ي. �� الوقت ا�حا��، هناك عشر سلطات وال�ي لها سلطة إصدار ال��اخيص أو شهادا

، بما �� ذلك الصناعة ")أبوظ�ي للسالمة وال�حة املهنية مركز (" تنظيمية قطاعية تخضع ملركز أبوظ�ي للسالمة وال�حة املهنية

الغذاء والنفايات وقطاع األ�شطة التجار�ة. وتتو�� إدارة والبناء والتشييد والطاقة والنقل والسياحة والثقافة وال�حة والتعليم و 

ال�حة والسالمة والبيئة املسؤولية عن مراقبة وضمان االمتثال للوائح االتحادية ولوائح الدولة مثل مركز أبوظ�ي للسالمة 

هيئة تنظيم و  ")لتحكممركز أبوظ�ي للمتا�عة وا(" وال�حة املهنية وكذلك و�الة البيئة ومركز أبوظ�ي للمتا�عة والتحكم
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. كما أن إدارة ال�حة اإلماراتيةالتا�عة لوزارة الداخلية  و�دارة تنظيم شر�ات األمن ا�خاصوا�ح�ومة الرقمية  االتصاالت

 عن ضمان أمن بيئة العمل 
ً
والسالمة والبيئة مسؤولة أيًضا عن مراقبة الظروف البيئية ومعا�جة ا�خاطر عند تحديدها، فضال

 للموظف�ن.

 عمالاأل إدارة استمرار�ة 

، والذي ترعاه �جنة توج��ية 2014�� عام  ")نظام إدارة استمرار�ة األعمال(" أ�شأت ا�جموعة نظام إدارة استمرار�ة األعمال

تنظيم هيئة و ) والوطنية (الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات ISO 22301عالية املستوى. وهو يتما�ىى مع املعاي�� الدولية (

) و�تضمن اإلطار وا�خطط ال�ي تركز ع�� االستعداد واالستجابة لألزمات وانقطاعات ا�خدمة وا�ح�ومة الرقمية االتصاالت

الرئيسية. وتتم إدارة حل استعادة البيانات عند ال�وارث ل�ل األنظمة والبيانات الهامة داخلًيا و�تم استضافتھ �� موقع آمن 

كمركز عمليات الن�خ االحتياطي للمجموعة. وتخضع من�جيات نظام إدارة استمرار�ة األعمال، بديل، والذي يتضاعف أيًضا 

ال�ي يديرها فر�ق إدارة استمرار�ة األعمال با�جموعة، للمراجعة والتحس�ن املستمر. يتم التحقق من �حة �ل العناصر 

  بادلة ومستشار�ن خ��اء من األطراف ا�خارجية.ومراجع��ا �ش�ل دوري من قبل قسم إدارة استمرار�ة األعمال لدى شركة م
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 بيان تطور رأس املال 2-3

 خلفية تار�خية •

كشركة مساهمة خاصة من قبل املؤسس. وقد بلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها  2007يناير  23تأسست الشركة �� 

 مالي�ن درهم إمارا�ي. 10

 تأسست �� إمارة أبوظ�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة.، تحولت الشركة إ�� شركة مساهمة عامة 2021يونيو  17�� 

 .درهم إمارا�ي 2,439,770,265إ��  مليون درهم إمارا�ي 10من  زاد رأس مال الشركة ،2021يونيو  17و�� 

 الهي�ل الرأسما�� ا�حا�� للشركة قبل بدء الطرح •

 1.00سهم بقيمة اسمية تبلغ  2,439,770,265 درهم إمارا�ي، موزع ع�� 2,439,770,265ُحدد رأس مال الشركة بمبلغ 

 درهم إمارا�ي ل�ل سهم، وت�ون جميع األسهم متساو�ة مع �عضها البعض من جميع ا�حقوق.

 يو�ح ا�جدول التا�� هي�ل امللكية بالشركة قبل استكمال الطرح و�عده:

 

 

 

 

 قبل الطرح

القيمة االسمية  عدد األسهم نوع األسهم ا�جنسية االسم

 اململوكةلألسهم 
 �سبة امللكية

شركة املعمورة دايف��سيفايد 

 جلو�ال هولد�غ ش.م.ع

درهم  2,439,770,265 2,439,770,265 عادية دولة اإلمارات

 إمارا�ي

100٪ 

 �عد الطرح

القيمة االسمية  عدد األسهم نوع األسهم ا�جنسية االسم

 لألسهم اململوكة
 �سبة امللكية

شركة املعمورة دايف��سيفايد 

 جلو�ال هولد�غ ش.م.ع

ال يقل عن  عادية دولة اإلمارات

1,463,862,159  

ال يقل عن 

1,463,862,159  

 %60ال يقل عن 

عند  املقبول�ن املكتتب�ن

 اإلدراج
ال يقل عن  عادية متنوعون 

و ال يز�د  731,931,080

 975,908,106عن 

ال يقل عن 

و ال يز�د  731,931,080

  975,908,106عن 

% 40أد�ى و % كحد 30

 كحد أق�ىى
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 تفاصيل استثمارات الشركة �� الشر�ات التا�عة واالستثمارات األخرى  2-4

 الشركة التا�عة �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر للشركة ع�� النحو التا��:

 النسبة املئو�ة للملكية اسم املساهم البلد النشاط اسم الشركة التا�عة

شركة الياه �خدمات 

الفضائية االتصاالت 

 املتقدمة ش.م.خ

االتصاالت الفضائية ع�� 

 األقمار الصناعية

 ٪100 الشركة دولة اإلمارات

شركة ستار لالتصاالت 

 الفضائية ش.م.خ

االتصاالت الفضائية ع�� 

 األقمار الصناعية

 ٪100 الشركة دولة اإلمارات

شركة ال��يا لالتصاالت 

 ش.م.ع

خدمات األقمار الصناعية 

 املتنقلة

شركة ستار لالتصاالت الفضائية  دولة اإلمارات

 ش.م.خ

العديد من املؤسسات اإلماراتية 

من واإلقليمية األخرى، واملستثمر�ن 

واملستثمر�ن األفراد  املؤسسات الدولية

  من القطاع ا�خاص

 ٪90حوا�� 

 

 ٪10حوا�� 

ال��يا تيلي�وميونيكشنوز 

 اليابان �ومبا�ي ليمتد 

الصناعية خدمات األقمار 

 املتنقلة

 ٪100 شركة ال��يا لالتصاالت اليابان

شركة امليسان لالتصاالت 

 الفضائية ذ.م.م

االتصاالت الفضائية ع�� 

 األقمار الصناعية

شركة ستار لالتصاالت الفضائية  دولة اإلمارات

 ش.م.خ

 اس.إي.اس فاينا�س اس.ايھ.ار.ال

65٪ 

 

35٪ 

شركة الياه سات تر�جاري 

برو�ر�تورشيب إل إل سول 

 �ىي

االستثمار  -املؤسسات التجار�ة 

 واإلدارة والتأسيس

 ٪100 الشركة دولة اإلمارات

برودباند �ونيكتف�ي سولوشن� 

 (ريس��يكتد) ليمتد

توف�� خدمات األقمار 

 الصناعية الثابتة

شركة ستار لالتصاالت الفضائية  دولة اإلمارات

 ش.م.خ

 شبكة هيوز 

80٪ 

20٪ 

برودباند �ونيكتف�ي سولوشن�   دولة اإلمارات خدمات االستثمار لالستثمار ذ.م.م�ي �ىي اس 

 (ريس��يكتد) ليمتد

شركة ستار لالتصاالت الفضائية 

 ش.م.خ

99.90٪ 

 

0.10٪ 

شركة النجم لالتصاالت 

 الفضائية ذ.م.م

االتصاالت الفضائية ع�� 

 األقمار الصناعية

 الشركة دولة اإلمارات

 لالستثمار ذ.م.م�ي �ىي اس 

0.66٪ 

99.34٪ 

 ٪100 �ي �ىي اس لالستثمار ذ.م.م هولندا �ليك-هخدمات يا يال �ي ��

شركة ستار �خدمات 

التسو�ق الشب�ي (خاصة) 

 ليمتد

 ٪100  �ي �ىي اس لالستثمار ذ.م.م جنوب أفر�قيا خدمات املبيعات والتسو�ق
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 الشر�ات ال�ي تملك الشركة مساهمة أقلية ف��ا: 

  

 النسبة املئو�ة للملكية اسم املساهم البلد النشاط املستثمر ف��ااسم الشركة 

HNS Participacoes e 

Empreendimentos S.A. 

 شبكة هيوز  ال��از�ل شركة قابضة

شركة ستار لالتصاالت الفضائية 

 ش.م.خ

80٪ 

20٪ 

HNS Americas 

Comunicacoes Ltda 

االتصاالت الفضائية ع�� 

 الصناعيةاألقمار 

 HNS Participacoes e ال��از�ل

Empreendimentos S.A. 

100٪ 

Hughes 

Telecomunicacoes Do 

Brasil Ltda 

االتصاالت الفضائية ع�� 

 األقمار الصناعية

 HNS Americas Comunicacoes Ltda 100٪ ال��از�ل

Yahsat Latam Holding SA ال��از�ل شركة قابضة HNS Participacoes e 

Empreendimentos S.A. 

100٪ 

االتصاالت الفضائية ع��  ياه تيلي�وميوني�ا�وس ليمتدا

 األقمار الصناعية

 Yahsat Latam Holding SA 100٪ ال��از�ل

 

 بيان بموقف القضايا واإلجراءات والن�اعات املتعلقة بالشركة خالل الثالث السنوات األخ��ة 2-5

 سواء �انت قانونية أم تحكيمية أو نزاعات ضد ا�جموعة  عالقةال توجد أي قضايا أو إجراءات جوهر�ة 

 (بما �� ذلك إجراءات أو نزاعات عالقة أو قد ت�ون مصدر ��ديد للشركة أو ت�ون الشركة ع�� علم ��ا).

 بيان عدد موظفي الشركة وا�جموعة وفئا��م:  2-6

موظًفا  354متعاقًدا و 85مقسوم�ن ب�ن  موظفون منتظمون بدوام �امل 439، �ان لدى ا�جموعة 2021مارس 31�� 

 .اإلدارةا�جدول أدناه توزيع املوظف�ن حسب  يب�ن. �� الشركة

 اإلجما�� عدد األجانب عدد املواطن�ن اإلدارات

 12 9 3 الرئيس التنفيذي

 21 13 8 االس��اتيجية

 25 20 5 واملؤسسيةالشؤون املالية 

 104 63 41 الفنية
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 145 67 78 العمليات

 23 9 14 رأس املال البشري 

 32 28 4 ال��يا

 28 10 18 الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية

 29 26 3 التجار�ة

 20 20 0 أخرى 

 439 265 174 اإلجما��

 

 السياسات ا�حاسبية املعتمدة واملعمول ��ا �� الشركة: 2-7

وفًقا ملتطلبات املعاي�� الدولية  2019و 2020د�سم��  31��  للسنت�ن املن��يت�نالقوائم املالية املوحدة املدققة للشركة  إعدادتم 

مجلس معاي�� ا�حاسبة (" ") الصادرة عن مجلس معاي�� ا�حاسبة الدوليةاملعاي�� الدولية للتقار�ر املاليةللتقار�ر املالية ("

 ان�ن املعمول ��ا �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة. ومتطلبات القو  ")الدولية

وفًقا ملعيار ا�حاسبة  2021 مارس 31��  ةأشهر املن��ي ثالثة ةالبالغ للف��ةالقوائم املالية املوحدة املرحلية غ�� املدققة تم إعداد 

الدولية ومتطلبات القوان�ن املعمول ��ا �� دولة الصادر عن مجلس معاي�� ا�حاسبة  ، التقار�ر املالية املرحلية34الدو�� رقم 

 اإلمارات العر�ية املتحدة.

 بيان بقروض الشركة، والتسهيالت االئتمانية واملديونيات وأهم الشروط املتعلقة ��ا 2-8

 (املق��ضات) ل�حصول ع�� م�خص من مق��ضات ا�جموعة. 6-6ير�� االطالع ع�� القسم 

اقعة ع�� أصول ا�جموعةبيان الرهونات ا�حالية  2-9  واألعباء الو

 

 الرهونات واألعباء

 

شركة ا�جموعة ال�ي تتحمل  البلد

املديونية املالية / تمنح 

 الضمان

قرض / الدائن
ُ
 األصول املرهونة امل

البوابة الرئيسية وأصول  .1 بنك د�ي اإلسالمي شركة ال��يا لالتصاالت ش.م.ع دولة اإلمارات

العائدة األعمال األرضية 

 لشركة ال��يا؛

 التنازل عن املستحقات؛ .2
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رهن ا�حساب املصر��  .3

لدى بنك د�ي اإلسالمي؛ 

 و

التنازل عن التأم�ن ع��  .4

األصول املمولة والسند 

 اإلذ�ي.
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 القسم الثالث: ا�خاطر املتعلقة باالستثمار

 املستثمر�ن ا�حتمل�ن �� هذه األسهم مراجعة �ل املعلومات الواردةينطوي االستثمار �� األسهم وحياز��ا ع�� مخاطر مالية. و�تع�ن ع�� 

ا �� �� هذه النشرة �عناية فائقة واالنتباه �ش�ل خاص للمخاطر التالية املرتبطة باالستثمار �� الشركة و�� األسهم، وال�ي يجب أخذها جميعً 

ظهور خطر واحد أو أك�� من ا�خاطر التالية، فقد يؤثر ذلك سلبا و�ش�ل  االعتبار مع �ل املعلومات األخرى الواردة �� هذه النشرة. و�� حالة

أو سعر األسهم وقد يخسر املستثمرون استثمارا��م بال�امل أو جزًءا م��ا، بيد  أو الوضع املا�� عملياتالأو نتائج ا�جموعة  جوهري ع�� أعمال

 رورة �ل ا�خاطر املرتبطة باالستثمار �� الشركة و�� األسهم.أن ا�خاطر الواردة أدناه قد ال ت�ون شاملة، وال تتضمن بالض

 غ�� جوهر�ة �� الوقت ا�حا��ها ا�جموعة �عت��  ال�ي قد تنشأ مخاطر وأمور غ�� مؤكدة وش�وك إضافية غ�� معلومة للمجموعة حالًيا أو

وعة أو نتائج عمليا��ا أو وضعها املا�� أو توقعا��ا أو قد تصبح جوهر�ة �� املستقبل وقد ي�ون لها تأث�� جوهري وسل�ي ع�� أعمال ا�جم

 املستقبلية أو سعر األسهم.

 ا�خاطر املرتبطة �عمل ا�جموعة والقطاع الذي �عمل فيھ

 قد تواجھ ا�جموعة عمليات إخفاق متعلقة باألقمار الصناعية داخل املدار أو تراجع قد ي�حق ضرًرا بالتشغيل ألقمارها الصناعية، 

 يؤدي إ�� انخفاض �� اإليرادات وز�ادة �� نفقات التشغيل النقدية والتأث�� سلًبا ع�� عالقا��ا مع العمالء.مما 

� �ستخدم األقمار الصناعية تقنية شديدة التعقيد و�عمل �� بيئة الفضاء املليئة بالصعو�ات، و�التا�� ف�ي عرضة �خاطر �شغيلية كب��ة و�

اطر ع�� حاالت خلل وظيفي جوهري، ُ�شار إليھ عادة "بحاالت االنحراف". ومن ب�ن حاالت انحراف األقمار داخل املدار. و�شتمل هذه ا�خ

الصناعية ع�� سبيل املثال حدوث إخفاق بالدائرة و�عطل أجهزة اإلرسال واالستقبال ووجود قصور بالصفيف الشم�ىي وخلل بخاليا 

 نتيجة البطار�ات ومزودات الطاقة وأعطال أخرى �� نظام ال
ً
طاقة ونظام التحكم �� القمر الصنا�� ونظام الدفع. تنشأ حاالت االنحراف عادة

 ألي من السبب�ن التالي�ن:

 خطأ من الشركة املصنعة للقمر الصنا��، سواء �ان �سبب استخدام تقنية جديدة وغ�� موثوقة �ش�ل كب�� أو �سبب خطأ  •

 فھ قبل إطالق القمر الصنا��؛ و/أو�� التصميم أو التصنيع أو ال��كيب لم يتم اكتشا

 أعطال عامة ناتجة عن �شغيل القمر الصنا�� �� بيئة الفضاء املليئة بالصعو�ات، مثل ظهور أعطال أو تآ�ل �� امل�ونات قبل األوان. •

ائية والنظام الفر�� للدفع ، بما �� ذلك نظام الطاقة الكهر�2-ع�� سبيل املثال، واجهت ا�جموعة �عض املشكالت الفنية �شأن القمر ال��يا

��اية  قبل وقت طو�ل من NGS-4ال��يا فيما يتعلق بنظام الطاقة الكهر�ائية ع�� وجھ ا�خصوص، بينما من املتوقع أن يتم �شغيل  الكيميائي.

يلية قد ي�ون لها تأث�� طفيف ، قد تتطلب التدهورات املستقبلية ا�حتملة �� نظام الطاقة الفر�� تنفيذ تداب�� �شغ2-العمر التقديري لل��يا 

-ال��ياخالل مواسم الكسوف نصف السنو�ة (ع�� الرغم من أنھ من املتوقع أن تحافظ أي من هذه التداب�� ع�� معدل توفر  2-ال��ياع�� أداء 

املصنعة لألقمار الصناعية  برغم أن ا�جموعة �عمل �ش�ل وثيق مع الشر�ات ).هذا ا�جالأع�� من مستو�ات التوافر القياسية املقبولة ��  2

ر لتحديد أسباب حاالت االنحراف �� األقمار الصناعية ا�جديدة ومحاولة التخلص م��ا وتوف�� بدائل احتياطية للم�ونات األساسية داخل القم

قد تتعرض �حاالت  الصنا�� من أجل ا�حد من حوادث انقطاع ا�خدمة ألقل درجة ممكنة �� حال حدوث أعطال بامل�ونات، إال أن ا�جموعة

انحراف، قد ت�ون جوهر�ة سواء من األنواع املذ�ورة سلًفا أو ا�حاالت الناشئة عن حدوث أعطال بأنظمة أو م�ونات أخرى. ونظًرا إ�� أن 

 ا�جموعة ال تملك إال عدًدا محدوًدا من األقمار الصناعية، فقد يؤدي حدوث أية حالة انحراف واحدة 

حراف إ�� التأث�� سلًبا و�ش�ل جوهري ع�� أعمال ا�جموعة و�يرادا��ا وعالقا��ا مع عمال��ا ا�حالي�ن وقدر��ا ع�� جذب أو سلسلة من حاالت االن

�ان لها تأث�� محدود ع�� قدرة ا�جموعة عمالء جدد �خدمات األقمار الصناعية ا�خاصة ��ا. لم تتعرض ا�جموعة إال �حاالت انقطاع قص��ة 

مستوى ا�خدمة. قد يؤدي حدوث أية حاالت انحراف مستقبلية إ�� فقدان أجهزة اإلرسال واالستقبال الفردية ع�� قمر اتفاقيات ع�� تلبية 

 صنا�� أو مجموعة من أجهزة اإلرسال واالستقبال ع�� ذلك القمر الصنا�� أو فقدان القمر الصنا�� ب�املھ، 

 القمر الصنا��. ويعتمد ذلك ع�� طبيعة االنحراف وتوفر بدائل احتياطية ع��

ح�ى اآلن، فقد شهدت �ل األقمار الصناعية التا�عة للمجموعة أثناء التواجد داخل املدار محدودة ورغم أن ا�جموعة �عرضت �حاالت انحراف 

 تدهوًرا وأعطا
ً
اعية العاملة �� مدار غ�� جوهر�ة. ومع ذلك، فإ��ا لم تؤثر ع�� العمليات اليومية و�عت�� ضمن املعاي�� املتوقعة لألقمار الصنال

 ثابت بالنسبة لألرض لتلك الف��ة الزمنية.
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 إ�� انخفاض العمر التشغي�� املتوقع للقمر الصنا��.  -وتقديرات ا�جموعة لتأث��ا��ا املستقبلية  -قد تؤدي حاالت االنحراف أيًضا 

إ�� خفض  -خاصة مثل االنفجار الشم�ىي وا�حطام الفضائيباإلضافة إ�� الظروف الفضائية ا�-قد تؤدي حاالت القصور واالنحراف التشغي�� 

 -أو �ان من املتوقع أن ي�ون العمر التشغي�� الفع�� لقمر صنا��-العمر التشغي�� للقمر الصنا��. إذا �ان العمر التشغي�� الفع�� لقمر صنا�� 

إليرادات الناشئة خالل دورة حياة القمر وظهور �عض أقل من عمره التشغي�� املتوقع ا�حا��، فقد يتسارع معدل االس��الك مع انخفاض ا

ة األضرار مما قد يؤدي إ�� انخفاض �� العائد ع�� االستثمار للقمر الصنا��. باإلضافة إ�� ذلك، تتطلب عملية استبدال قمر صنا�� �� ��اي

�� األعمال ا�خاصة بالعقود القائمة ع�� العمر عمره التشغي�� ف��ة إنجاز طو�لة ونفقات رأسمالية عالية. لدى ا�جموعة تراكمات كب��ة 

 التشغي�� لألقمار الصناعية ا�خاصة با�جموعة. 

 ألي من األسباب سالفة الذكر، فقد ينخفض تراكم أعمال ا�جموعة.
ً
 فإذا انخفض العمر التشغي�� ألي من قمر��ا الصناعي�ن نتيجة

وقد تؤدي إ�� ��جيل خسارة انخفاض القيمة �� حال �انت حاالت االنحراف جسيمة  يمكن أن تؤدي حاالت االنحراف إ�� خسارة �� اإليرادات

بدرجة �افية �حدوث ذلك. و�� �عض ا�حاالت، قد تؤدي حاالت االنحراف إ�� رفع دعاوى من الغ�� ضد ا�جموعة للتعو�ض عن األضرار إذا 

ا � االنحراف�ان 
ً

� عمليات اإلرسال لقمر صنا�� آخر أو تكبد مشغل قمر صنا�� آخر أ�حق ضرًرا مادًيا بقمر صنا�� آخر أو سبب �شويش

نفقات لتجنب حدوث ذلك الضرر املادي أو التشويش. و�� هذا ا�خصوص، �ش�� إ�� أن وقوع حاالت االنحراف قد يؤثر سلًبا ع�� قدرة 

ن األساس. وع�� الرغم من أنَّ �عض حاالت االنحراف ا�جموعة ع�� تأم�ن أقمارها الصناعية بأقساط تأم�ن معقولة تجارً�ا أو ع�� تأمي��ا م

 مؤمن عل��ا بوثائق تأم�ن، إال هناك حاالت انحراف أخرى غ�� مشمولة بتغطية تأمينية أو قد ال ي�ون باإلم�ان التأم�ن عل��ا.

قدرها ا�جموعة بناًء ع�� أحدث ، وال�ي تاملدارجموعة املوجودة �� لمالتا�عة لا�خمسة لألقمار الصناعية  التقديري قدرت ا�جموعة ��اية العمر 

، �� ةكب��  حاالت انحرافوتقدير عمر الوقود املتبقي واف��اض حدوث تدهور نموذ�� �� السنوات القادمة وعدم حدوث أي  السالمةتقار�ر 

 .3-أعوام لل��يا 9) 5؛ و(2-لل��ياأعوام  5) 4؛ (3أعوام للياه  6) 2(؛ 2أعوام للياه  9) 2( ؛1للياه  أعوام 8 )1( �التا��:

 ع�� �ل األقمار الصناعية داخل املدار.و قد تفرض أيًضا أحداث النيازك 
ً
ال يمكن التنبؤ ��ذه األحداث و  ارتفاع النشاط الشم�ىي خطًرا محتمال

�شغيلها �� مدارات غ�� متحكم ��ا  توجد �عض املركبات الفضائية املوقوف ا�جموعة.ال�ي تتخذها جراءات باإل وال يمكن التخفيف من حد��ا 

�ش�ل مخاطر ع�� املركبات الفضائية قيد التشغيل، بما �� ذلك القمر�ن الصناعي�ن �التا�� تمر �� املدار ا�جغرا�� الثابت �� نقاط مختلفة، و 

، ال يمكن أن ت�ون بمركبة فضائيةمن مخاطر االصطدام ��ذه  للتخفيف إجراءات سار�ة ��دف�� ح�ن أن لدى ا�جموعة التا�ع�ن للمجموعة. 

 العطل أو تلفه اللمجموعة أو �عرضه ةالتا�ع ةالصناعي األقماروقد يؤدي فقدان أي من  هناك تأكيدات بأن مثل هذه االصطدامات لن تحدث.

 حطام فضائي أو خلل وظيفي النيازك أو جراء عاصفة كهروستاتيكية أو االصطدام ب اأو تحطمه

 ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.  ا�جموعةث إ�� حدوث تأث�� جوهري سل�ي ع�� أعمال أو غ��ها من األحدا

ا �� إطالق القمر الصنا�� ال��يا 
ً
ألضرار أو دمار �� أثناء عملية  NGS-4أو يتعرض القمر الصنا�� ال��يا  NGS-4قد تواجھ ا�جموعة إخفاق

�عد إطالقھ ��  NGS-4إطالقھ، مما قد يؤدي إ�� خسارة القمر الصنا�� �ش�ل جزئي أو ك��. وقد يخفق أيًضا القمر الصنا�� ال��يا 

أي حادث من هذا  االستقرار �� املوقع املداري ا�حدد لھ و�مكن أن يواجھ حاالت إخفاق أخرى �� التنفيذ �عد اإلطالق. وقد يؤدي وقوع

تأخ��ات �سبب املشكالت ال�ي تواجهها الشركة املصنعة  NGS-4القبيل إ�� ز�ادة النفقات وانخفاض اإليرادات. قد يواجھ برنامج ال��يا 

 أو �سبب مكونات القمر الصنا�� أو املكونات األرضية، أو �سبب جداول منصة اإلطالق.

 �خاطر معينة
ً
 لعدد  �عد األقمار الصناعية عرضة

ً
تتعلق بحاالت الفشل �� عملية اإلطالق. وقد تحدث حاالت الفشل �� عملية اإلطالق نتيجة

�� يناير  3 الياهع�� سبيل املثال، واجهت ا�جموعة مش�لة أثناء إطالق من العوامل، م��ا األعطال التقنية �� مركبة اإلطالق واألخطاء البشر�ة. 

�التا�� �ان لها تأث�� سل�ي ع�� العمر اإلنتا�� املتوقع. مباشرة �عد اإلطالق، أصبح من الوا�ح أن مسار قللت من كمية الوقود املتاح و  2018

إ�� مداره  3�ان غ�� �حيح بالنسبة للقمر الصنا�� للوصول إ�� مدار النقل الثابت بالنسبة لألرض. وصل القمر الصنا�� الياه  3الياه إطالق 

 8.74عاًما إ��  15ة �عد تنفيذ مناورات إضافية، مما تطلب حرق وقود إضا��، مما قلل من عمر مهمتھ من بأمان ع�� الرغم من شذوذ الرحل

 3عائدات التأم�ن (�عد خصم األقساط امل�جلة) �خسارة األرواح بموجب تأم�ن إطالق الياه  2018ونتيجة لذلك، تلقت ا�جموعة �� عام  عاًما.

 دوالر أمر��ي. ألف 101,153العائد للمجموعة، بقيمة 

اتفاقية خدمات سعة  - )"ستار(" شركة ستار لالتصاالت الفضائية ش.م.خ -أبرمت ا�جموعة، ممثلة �شرك��ا الفرعية اململوكة لها بال�امل 

تأخ�ٍ� م�حوٍظ �� . وقد يؤثر أي 2024، واملتوقع أن تبدأ �� النصف الثا�ي من عام NGS-4لتقديم ا�خدمات من خالل ال��يا ا�ح�ومة  ُمدارة مع

أن يؤدي إ��  -إذا طال التأخ�� �ش�ل خاص -ع�� عمليات ا�جموعة و�يرادا��ا �ش�ل سل�ي وجوهري، و�مكن  NGS-4�شر القمر الصنا�� ال��يا 

أو فشل �� بدء ا�خدمات  NGS-4أو إ�� إ��اء االتفاقية. قد يؤدي أي فشل �� إطالق القمر الصنا�� ال��يا ا�ح�ومة دفع أرصدة خدمة إ�� 

النمو ا�خاصة ��ا و�مكن أن ي�ون لھ  اس��اتيجيةالتجار�ة بمجرد تمركزه �� املدار إ�� التأث�� ع�� قدرة ا�جموعة ع�� تحقيق عنصر مهم �� 
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ها بموجب اتفاقية عن �عض الدفعات املقدمة للمجموعة أو �ل ا�ح�ومةعواقب مالية وخيمة ع�� ا�جموعة، بما �� ذلك املطالبة بتعو�ض 

دارة �شأن ال��يا 
ُ
 ، وذلك اعتماًدا ع�� سبب الفشل.NGS-4خدمات السعة امل

دون املستوى املطلوب، و�� هذه ا�حالة ر�ما يظل القمر الصنا�� �� ا�خدمة بفضل  NGS-4قد �عمل مركبات إطالق القمر الصنا�� ال��يا 

املوقع املداري املطلوب، غ�� أنھ قد يواجھ نتيجة لذلك انخفاض �� عمره التشغي��،  استخدام أنظمة الدفع املوجودة ع�� متنھ للوصول إ��

 مما قد يؤدي إ�� ت�لفة كب��ة النخفاض القيمة.

 عن منافسة مزودين آخر�ن 
ً
تتعرض ا�جموعة ملنافسة كب��ة داخل قطاع خدمات األقمار الصناعية الثابتة وخدمات حلول التنقل فضال

 لفضائية. وقد �عيق ذلك ا�جموعة أو يمنعها من تنفيذ إس��اتيجية أعمالها وتوسيع عمليا��ا ع�� النحو ا�خطط لھ.لسعة االتصاالت ا

�� املناطق ال�ي تزاول ف��ا  )"خدمات األقمار الصناعية الثابتة"(تواجھ ا�جموعة منافسة كب��ة �� قطاع خدمات األقمار الصناعية الثابتة 

دولة �� مناطق الشرق األوسط وأفر�قيا وآسيا. تتنافس ا�جموعة مع مشغل�ن عاملي�ن و�قليمي�ن ومحلي�ن لألقمار  59أعمالها وال�ي �غطي حالًيا 

اعية أك�� وسعة فضائية أك�� و�غطية ، والكث�� م��م يملك أقماًرا صنArabsatو Eutelsatو SESو Intelsatو Avantiالصناعية الثابتة بما ف��م 

 لذلك، بإم�ان هؤالء 
ً
جغرافية أوسع، وموارد أك�� بكث�� و�اإلضافة إ�� �جل حافل من العمليات يفوق بكث�� ما لدى ا�جموعة. ونتيجة

 بالنسبة للعمالء و�إم�ان أولئ
ً
 أك�� فيما املنافس�ن االستفادة من اقتصادات ذات أحجام أك��، وقد ي�ونوا أك�� جاذبية

ً
ك املشغل�ن توف�� مرونة

 يتعلق بقدر��م ع�� اس��جاع ا�خدمات �عد حدوث أعطال �� األنظمة أو تلبية أية متطلبات توسع مستقبلية خاصة �عمال��م.

 و�اإلضافة إ�� ذلك، تتنافس ا�جموعة مع مزودي خدمات سعة االتصاالت األرضية، بما �� ذلك خطوط املش��ك�ن الرقمية 

وال�ابلية واملصنوعة من األلياف  )3G/4G/5G(ا�جيل ا�خامس /ا�جيل الرا�ع/(ا�جيل الثالث) وا�خلو�ة "وط املش��ك�ن الرقميةخط"(

الضوئية. ونظًرا ألن �غطية االتصاالت األرضية دائمة التطور �ش�ل متواصل، تواجھ ا�جموعة مخاطر تتمثل �� أن توسع التقنيات الثابتة 

نطاقها وتصبح قادرة ع�� توف�� خدمات عالية لتدفق البيانات، و�� خدمات توفر أضعاف إجما�� معدالت التدفق �� أي وا�جوالة األرضية 

قمر صنا�� خاص بنظام خدمات األقمار الصناعية الثابتة، و�أسعار تنافسية (بما �� ذلك �� ش�ل حزم مع خدمات تكميلية أخرى) �� املناطق 

مار الصناعية فقط. �ستخدم أيًضا الشر�ات ا�جديدة ال�ي دخلت مجال االتصاالت الفضائية حلول املدار غ�� املشمولة حالًيا بخدمة األق

املدار (" أو املدار األر�ىي املنخفض ")املدار األر��ي املتوسط(" بالنسبة إ�� األرض �� املدار األر�ىي املتوسط ")املدار غ�� الثابت(" الثابت

ع هذه الشر�ات بمرور الوقت تقديم أسعار مماثلة أو أفضل، إ�� جانب مزايا أخرى مثل تقليل وقت ، وقد �ستطي")األر��ي املنخفض

االستجابة. من ا�حتمل أن تتأثر �عض أعمال ا�جموعة، وال سيما قطاع أعمال خدمات األقمار الصناعية الثابتة، ع�� املدى الطو�ل إذا 

 من بناء سعة جديدة  نجحت تلك الشر�ات، وقد يلزم إعداد نموذج أعمال
ً
 جديد للمجموعة من ا�حتمل أن يدمج هذه السعة بدال

 �� املدار األر�ىي الثابت بالنسبة لألرض املستخدمة �� مهما��ا ا�حالية.

ناطق ال�ي تزاول ومن املرجح أن يؤدي ازدياد املنافسة �� قطاع خدمات األقمار الصناعية الثابتة إ�� ز�ادة �� السعات وانخفاض �� األسعار �� امل

 ف��ا ا�جموعة أعمالها وقد ُيحد ذلك من جاذبية خدمات معينة تقدمها ا�جموعة. ع�� سبيل املثال، يوجد حالًيا فائُض كب�� 

أسعار كما أثر �ش�ل سل�ي ع��  C-النطاق�� أفر�قيا األمر الذي أثر ع�� قدرة ا�جموعة �� تأج�� �امل سع��ا ��  C�� املعروض من سعة النطاق 

عة اإليجار ا�جديدة املتفق عل��ا. باإلضافة إ�� ذلك، تتفاوت املنافسة �� أعمال النطاق العر�ض ا�خاص باألقمار الصناعية التا�عة للمجمو 

 لهذه املنافسة، ت�ون أسعار خدمات ا�جموعة �� دول معينة أقل بصورة م�حوظة من غ��ها. 
ً
 بحسب الدولة، ونتيجة

 املنافسة امل��ايدة سلًبا ع�� أعمال ا�جموعة، مما يؤدي إ�� ز�ادة السعة وانخفاض أسعار خدمات ا�جموعة.  نتيجة لذلك، قد تؤثر

باإلضافة إ�� ذلك، فإن سعة األقمار الصناعية محدودة، ومن أجل تلبية الطلب ومواصلة املنافسة بفعالية، قد يتع�ن ع�� ا�جموعة إجراء 

ناعية إضافية أو شرا��ا لتوف�� سعة �افية. و�� حال لم تكن ا�جموعة قادرة ع�� إجراء مثل هذا االستثمار استثمارات إضافية لنشر أقمار ص

 املطلوب أو إذا لم يتم تحقيق هذا االستثمار �شروط مرغو�ة تجارً�ا، فقد تتأثر قدرة ا�جموعة ع�� املنافسة بفاعلية �ش�ل سل�ي جوهري.

 عن ذلك، فقد حدثت �عض صفقا
ً
ت االندماج ب�ن شر�ات ك��ى مزودة �خدمات األقمار الصناعية الثابتة وذلك نظًرا �حاجة العمالء فضال

زودة ملنصات توزيع أك�� قوة ذات وفورات شبكية و�مك��ا الوصول إ�� �ل أنحاء العالم، وهو األمر الذي من املرجح أن يجعل الشر�ات الك��ى امل

أقماًرا صناعية ذات طاقة وسعة أك��، مما يقلل من متوسط الت�لفة ل�ل وحدة من اإلنتاجية (ع�� �خدمات األقمار الصناعية تبتكر وتطلق 

 .))"ميغابايت �� الثانية"(وميغابايت �� الثانية  )"ميغا هرتز"(سبيل املثال ميغا هرتز 

�� املناطق ال�ي �عمل ف��ا، وال�ي  ")الصناعية املتنقلةخدمات األقمار (" تواجھ ا�جموعة منافسة �� قطاع خدمات األقمار الصناعية املتنقلة 

دولة �� �ل أنحاء أورو�ا والشرق األوسط وأفر�قيا وآسيا وأس��االسيا. وتتنافس ا�جموعة مع عدد محدود من  150�غطي حالًيا ما يقرب من 

�قدم �ل م��م العديد من عروض مشغ�� األقمار الصناعية املتنقلة ومقدمي ا�خدمات ذات الصلة ع�� املستوى الدو�� واإلقلي�ي والوط�ي، و 

معينة  القيمة املتباينة ال�ي تتناسب مع املنطقة ا�جغرافية أو السوق الرأ�ىي الذي �عمل فيھ �ل م��م. ويستفيد �عض هؤالء املنافس�ن من مزايا

منح لهم ع�� أساس تفضي��، وال�ي قد تحول دون وصول ا�جمو 
ُ
عة إ�� هذه األسواق أو قد تحد ناتجة عن امتيازات الوصول إ�� السوق ال�ي ت
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، من إم�انات السوق للمجموعة أو �ستبعدها تماًما. وقد �ستفيد املنافسون اآلخرون من مزايا إضافية، مثل القدرة ع�� توف�� �غطية عاملية

 وهو تفضيل أو مطلب لشرائح معينة من العمالء مثل القوات املس�حة ال�ي �عمل �� �ل أنحاء العالم، 

البحر�ة الكب��ة ال�ي �ع�� ا�حيطات �� �ل أنحاء العالم، مما يحد من قدرة ا�جموعة ع�� ا�حصول ع�� حصة سوقية �� هذه الشرائح.  أو السفن

عالوة ع�� ذلك، يتم استكشاف تقنيات جديدة، الذين يحاولون االستحواذ ع�� الطيف ا�حجوز �خدمات األقمار الصناعية املتنقلة من قبل 

. إذا نجحت هذه ا�حاوالت وتم منح ال��اخيص الستخدامها �� أسواق خدمات األقمار ")االتحاد الدو�� لالتصاالت(" و�� لالتصاالتاالتحاد الد

الصناعية املتنقلة للمجموعة، يمكن أن تحد من اإلم�انات طو�لة األجل لبعض املنتجات وا�حلول التجار�ة للمجموعة �� محفظة خدمات 

 ملتنقلة ا�حالية واملستقبلية.األقمار الصناعية ا

قد يؤدي أي إخفاق �� املنافسة بفاعلية مع مشغ�� خدمات األقمار الصناعية الثابتة وخدمات حلول التنقل اآلخر�ن �� منطقة عمليات 

وتوسيع عمليا��ا ع�� أعمال ا�جموعة  اس��اتيجيةا�جموعة أو أي إخفاق �� التكيف مع املنافسة ا�جديدة والتقنيات ا�جديدة أو �� تنفيذ 

النحو ا�خطط لھ إ�� انخفاض اإليرادات عن القيمة املتوقعة وانخفاض الهوامش التشغيلية للمجموعة وأر�احها وكذلك انخفاض �� النقد 

 املتاح لتمو�ل عمليا��ا وسداد ديو��ا وانخفاض عام �� قيمة أعمال ا�جموعة.

 –أو أي انخفاض كب�� �� معدالت إنفاقھ  -عظم إيرادا��ا وقد يكون لفقدان هذا العميل �عتمد ا�جموعة ع�� عميل كب�� واحد لتحقيق م

 أثر سل�ٌي وجوهري ع�� أعمال ا�جموعة.

من عوائدها  ٪77.1حوا�� و�ش�ل  2020من عوائدها �� عام  ٪70.3 تبلغ حوا�� �� أك�� عميل لدى ا�جموعة حيث ش�لت �سبة ا�ح�ومة إن

 ، ا�ح�ومة. باإلضافة إ�� ذلك، �ع��م ا�جموعة توسيع حجم ا�خدمات ال�ي تقدمها إ�� 2021مارس  31�� ف��ة الثالثة أشهر املن��ية �� 

 إ�� جانب التوسع املتوقع �� ا�خدمات التجار�ة. وتجدر اإلشارة إ�� أن ا�جموعة أبرمت عقد خدمات السعة الفضائية ا�خاصة باألقمار

 15سعة ألجهزة اإلرسال واالستقبال ع�� القمر الصنا�� ملدة  ل�ح�ومةاتفقت بموجبھ ا�جموعة ع�� أن توفر  ا�ح�ومةالصناعية الثابتة مع 

، رهًنا �شروط معينة (�شار إليھ فيما ي�� �عقد خدمات السعة الفضائية). �� حال اإلخالل ببنود عقد خدمات السعة 2026سنة تنت�ي �� عام 

 ا�ح�ومة. أبرمت ا�جموعة أيًضا اتفاقية طو�لة األجل مع ا�ح�ومةضائية وشروطھ، فقد يتع�ن ع�� ا�جموعة سداد دفعات مالية ع�� الف

، وال�ي بموج��ا وافقت ا�جموعة ع�� توف�� سعة وحلول األقمار الصناعية خدمات NGS-4لسعة خدمات األقمار الصناعية املتنقلة ع�� ال��يا 

(الذي من املتوقع إطالقھ �� الر�ع األخ��  NGS-4عاًما من تار�خ بدء ا�خدمات التجار�ة ع�� ال��يا  15ملدة  ا�ح�ومةصناعية املتنقلة إ�� األقمار ال

-4�� حالة إخالل ا�جموعة بالشروط واألح�ام املقررة بموجب اتفاقية ال��يا  .)"NGS-4اتفاقية ال��يا ")، وفًقا لشروط معينة (2023من عام 

NGS ��ع�� الرغم من التوسع املتوقع �� ا�خدمات التجار�ة، ال تزال ا�جموعة تتوقع ا�ح�ومة، فقد يتع�ن عل��ا تقديم مدفوعات معينة إ .

دات يرااستمرار اإليرادات ا�ح�ومية �� �و��ا جزًءا جوهرً�ا من إيرادات ا�جموعة. وفًقا لذلك، فإن خسارة أي عقد ح�ومي أو أي انخفاض �� اإل 

 ا�ح�ومية املتوقعة يمكن أن يؤثر �ش�ل سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جموعة أو نتائج عمليا��ا 

  أو وضعها املا��.

جري ا�جموعة حالًيا مناقشات مع 
ُ
�شأن التطو�ر ا�حتمل لقمر�ن صناعي�ن آخر�ن و�طالقهما كم�حق �عقد خدمات السعة  ا�ح�ومةت

 ، ا�ح�ومةملناقشات عن شراء قمر (أقمار) جديدة وتوسيع خدمات السعة ا�حالية املقدمة إ�� الفضائية ا�حا��. و�ذا أسفرت هذه ا

ينتج عنھ  ا�ح�ومة�� املستقبل �سبة أك�� من إيرادات ا�جموعة. ونتيجة لذلك، فإن أي ضرر ي�حق �عالقة ا�جموعة مع  ا�ح�ومةفقد تمثل 

، مما قد يؤثر �ش�ل سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جموعة. ليس هناك ما يضمن ا�ح�ومةمن انخفاض كب�� �� اإليرادات ال�ي تتلقاها ا�جموعة 

سوف ت��م عقوًدا جديدة مع ا�جموعة بنفس الشروط أو شروط مماثلة �عد ان��اء العقود ا�حالية. باإلضافة إ�� ذلك، �� حال ا�ح�ومة أن 

، مما قد ي�ون ا�ح�ومة، قد ي�ون من الصعب ع�� ا�جموعة إنفاذ حقوقها التعاقدية بموجب هذه العقود مع ا�ح�ومة�شوء أي نزاعات مع 

، ا�ح�ومةلھ تأث�� سل�ي جوهري ع�� ا�جموعة. عالوة ع�� ذلك، قد تنخفض املستو�ات املستقبلية للنفقات وال��اخيص ا�خاصة بالعقود مع 

جاالت ال تقدم ف��ا ا�جموعة حالًيا خدمات، مما قد يؤثر أيًضا �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال ا�جموعة أو تظل ثابتة أو تتحول إ�� برامج �� م

 أو نتائج عمليا��ا أو وضعها املا��.

�عتمد ا�جموعة ع�� عدٍد محدود من املزودين ا�خارجي�ن للمعدات الرئيسية والتقنيات وا�خدمات، وقد تتأثر نتائج عمليا��ا التشغيلية 

 لًبا و�ش�ل جوهري �� حال إخفاق أي من املزودين ا�خارجي�ن �� تنفيذ ال��اما��م ع�� النحو املتفق عليھ.س

تماشًيا مع املعاي�� املعمول ��ا �� القطاع، �عتمد ا�جموعة ع�� عدد محدود من مزودي الطرف الثالث للمعدات والتكنولوجيا وا�خدمات 

 ) �� ا�حصول ع�� الدعم "هيوز"(إل إل �ىي، الواليات املتحدة سيستمز  نتوركثالثة مثل هيوز  الرئيسية. �عتمد ا�جموعة ع�� أطراف

، �� �ل من إفر�قيا وال��از�ل، باإلضافة إ�� 3والقمر الصنا�� الياه  2فيما يتعلق بمنصات هيوز ذات النطاق العر�ض للقمر الصنا�� الياه 

ع�� دعم فيما يتعلق بتوف�� ا�حموالت واألنظمة  ل ل�حصو  )"تاس"(ألينيا سبا�س مجموعة تاليس ، و 3-وال��يا 2-منصة ا�خدمات للقمر�ن ال��يا

، وشبكة نوكيا الذكية وشركة إر�كسون فيما يتعلق بخط أعمال التنقل )إير�اص( SASشركة إير�اص للدفاع والفضاء ع�� ا�حافلة ال�ي توفرها 
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باعتبارها املورد الرئي�ىي لألجهزة الصوتية ا�حمولة ا�خاصة �شركة ال��يا، مع ما يقرب آسيا باسيفيك ستااليت إنك شركة ا�خاص ��ا وكذلك 

�� ح�ن أنھ يمكن  �عتمد ا�جموعة أيًضا ع�� �عض املوزع�ن ا�خارجي�ن �� أعمال النطاق العر�ض. جهاز قيد االستخدام حالًيا. 200,000من 

عن فقدان املوزع من خالل استخدام موردين آخر�ن لد��م القدرة ع�� تقديم خدمات مماثلة، إذا �انت ا�جموعة معا�جة االضطراب الناتج 

، قد تتأثر قدرة ا�جموعة ع�� �سو�ق خدمات أو ع�� اإلطالق �شروط مرغو�ة سواءغ�� قادرة ع�� التعاقد مع مورد آخر �� الوقت املناسب، 

، تتوقع ا�جموعة االعتماد ع�� البنية التحتية باإلضافة إ�� ذلك ينتج عنھ انخفاض �� إيرادات ا�جموعة. النطاق العر�ض �ش�ل سل�ي، مما قد

وفحص ملبادلة للوصول إ�� أنظمة و�رامج معينة تتعلق بالوظائف بما �� ذلك إدارة كشوف املرتبات والتمو�ل وسلسلة التور�د و�دارة املستندات 

من املتوقع أن يحدث هذا االنتقال �� مراحل مختلفة و  .التحتية داخلًيا من قبل ا�جموعةهذه ا�خدمات والبنية شر�اء األعمال، ح�ى يتم نقل 

وال تمتلك ا�جموعة أي سيطرة �شغيلية أو مالية ع�� هؤالء املوردين ا�خارجي�ن، فإذا فشلت  .2022ومن املتوقع أن يكتمل بحلول ��اية عام 

ف�� املعدات أو التكنولوجيا أو ا�خدمات �� الوقت املناسب، فقد ال تتمكن ا�جموعة من تقديم ا�خدمات لعمال��ا هذه األطراف ا�خارجية �� تو 

إ�� ح�ى يتم �ع�� ع�� مصدر بديل، والذي قد ال ي�ون متاًحا �شروط مواتية أو ال ي�ون متاًحا ع�� اإلطالق. يمكن أن تؤدي مثل هذه األحداث 

 فشل ا�جموعة 

ال��اما��ا املقررة بموجب عقودها بنجاح، مما يتسبب �� اإلضرار بالسمعة والتأث�� سلًبا ع�� عالقا��ا بالعمالء، و�مكن أن يؤدي إ�� �� تنفيذ 

 ز�ادة مخاطر بمطالبة ا�جموعة بدفع �عو�ضات �عاقدية أو عدم قدر��ا ع�� تجديد العقود أو ال��اخيص الرئيسية.

من الوفاء بال��اما��م تجاه ا�جموعة، فقد تتأثر أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� �ش�ل سل�ي و�ذا لم يتمكن هؤالء املوردون 

 وجوهري.

قد ال تحتفظ ا�جموعة بحقوق �افية �� الطيف املطلوب لتشغيل نظام األقمار الصناعية للمجموعة بالسعة املتوقعة أو االستفادة 

 ستقبلية.ال�املة من الفرص التجار�ة امل

�عتمد قدرة ا�جموعة ع�� تقديم ا�خدمات لعمال��ا �ش�ل كب�� ع�� حصول ا�جموعة ع�� ترخيص الطيف ال�ا��، واستبدال تراخيص 

ا�خاصة  االتحاد الدو�� لالتصاالت الطيف ا�حالية وتجديدها ع�� املدى الطو�ل. يتم تحديد تصنيف الطيف لالستخدامات ا�ختلفة �� لوائح

الصادرة عن االتحاد الدو�� لالتصاالت، وال�ي يتم �عديلها �ل أر�ع سنوات من قبل املؤتمرات العاملية لالتصاالت  )لوائح الراديو( الراديوب

موعة . ومع ذلك، فإن كمية الطيف املتاح املناسب لعمليات ا�ج")املؤتمرات العاملية لالتصاالت الراديو�ة(" التا�عة لألمم املتحدة الراديو�ة

محدودة وعملية ا�حصول عل��ا معقدة. لذلك ال يمكن للمجموعة أن تضمن حصولها ع�� الكمية ال�افية من الطيف ع�� املدى الطو�ل 

 ل�حفاظ ع�� خدما��ا وتطو�رها.

لتشويش والقيود نظًرا ألن كمية الطيف محدودة، فقد تتعدى االستخدامات ا�جديدة ع�� املستخدم�ن ا�حالي�ن، مما ي��تب عليھ ز�ادة ا

 املفروضة ع�� النشر. وتتعرض ا�جموعة �خطر التعدي ع�� الطيف الذي �ستخدمھ أقمارها الصناعية. وع�� وجھ ا�خصوص، 

 تخطط ا�جهات التنظيمية �� عدد من البلدان العتماد توزيعات طيف جديدة للنطاق العر�ض املتنقل األر�ىي وا�جيل ا�خامس، 

ا�خصصة حالًيا �خدمات األقمار الصناعية واملش��كة أو ا�جاورة لنطاقات األقمار الصناعية ال�ي �ستخدمها ا�جموعة. بما �� ذلك النطاقات 

حد من الطيف املتاح �خدمات األقمار 
ُ
وقد تتطلب تخصيصات الطيف ا�جديدة من مشغ�� األقمار الصناعية إخالء الطيف أو مشاركتھ وقد ت

 ا ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا وأوضاعها املالية.الصناعية، مما قد يؤثر سلبً 

قد تؤدي املنافسة امل��ايدة ع�� الطيف من املشغل�ن ا�جدد أو ع�� ا�خدمات ا�جديدة أو فرص األعمال إ�� ز�ادة صعو�ة احتفاظ ا�جموعة 

�� مز�د من الطيف. ولم �ستطع ا�جموعة االحتفاظ بحقوق الطيف أو االستفادة ال�املة من فرص األعمال املستقبلية من خالل ا�حصول ع

 بحقوق �افية �� الطيف بمعدل اقتصادي أو لم تحتفظ بھ ع�� اإلطالق، فقد تتأثر قدر��ا ع�� تقديم ا�خدمات �� املستقبل، مما قد ي�ون لھ

 تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.

ر الوصول للبيانات غ�� املصرح بھ أو سرقة البيانات أو غ��ها من ا�جرائم ال�ي تؤثر ع�� أنظمة معلوما��ا املعقدة ا�جموعة عرضة �خط

 وع�� شب�ات التشغيل والتحكم �� األقمار الصناعية وغ��ها من التقنيات.

قنيات �عد ذات أهمية ك��ى بالنسبة أل�شطة نظًرا ألن أنظمة املعلومات وشب�ات التشغيل والتحكم �� األقمار الصناعية وغ��ها من الت

التشغيل ا�خاصة با�جموعة، فإن حدوث أي توقف أو انقطاع لها ناتج عن أي حدث مثل اخ��اق ا�حواسب أو �شر ف��وسات حاسو�ية 

��ة. وقد يصعب اكتشاف وف��وسات متنقلة وغ��ها من ال��امج التخر�بية أو الهدامة وأ�شطة حاسو�ية ضارة أخرى، قد ينتج ع��ا مخاطر كب

ض هذه ا�حوادث وتحديد نطاقها واحتوا��ا و�صالحها وذلك �سبب التطورات التقنية سريعة التغ�� واألساليب بالغة التعقيد ال�ي �ستخدمها �ع

خدمة وفقدان عمالء القراصنة اإللك��وني�ن. وقد ي�ون ألي حادث من هذا القبيل تأث�ٌ� سل�ي ع�� عمليات ا�جموعة، بما �� ذلك انقطاع ا�

وتضرر سمعة ا�جموعة، وقد يؤدي أيًضا إ�� اإلضرار بممتل�ات ا�جموعة ومعدا��ا و�يانا��ا. وقد يؤدي أي توقف أو �عطل ناتج عن أحداث 
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املتضررة أو القرصنة اإللك��ونية أو غ��ها من األحداث املماثلة إ�� تكبد ا�جموعة نفقات عالية تلزم إلصالح أنظمة معلومات الشب�ات 

ال�ي  ، بما ف��م شركة مبادلة،استبدالها أو �حماي��ا من التعرض ألحداث مماثلة �� املستقبل. باإلضافة لذلك، قد تتعرض األطراف األخرى 

محدودة أو تتعامل معها ا�جموعة ا�� قصور أو أخطاء أو أعطال �� املعدات تؤثر سلًبا ع�� عمليات ا�جموعة، وت�ون سيطرة ا�جموعة عل��ا 

طية منعدمة. قد ال ي�ون نطاق التغطية التأمينية للمجموعة ضد ا�خسائر الناتجة عن القرصنة اإللك��ونية وا�حوادث املشا��ة لها �افًيا لتغ

 خسائرها 

  أو لتعو�ضها �ش�ٍل �اٍف عن أية انقطاعات �� أعمالها جراء هذه ا�حوادث.

 �خاطر ناتجة عن سرقة املعلومات ا�حفوظة �� شب�ات وأنظمة تقنية املعلومات قد ت�ون األ�شطة التشغيلية ا�خاصة با�جم
ً
وعة عرضة

بما ف��ا بيانات  -أو إساءة استخدامها أو �سر���ا أو تحر�فها أو إفشا��ا أو فقدا��ا  ،أو تلك ال�ي تحافظ عل��ا شركة مبادلة ا�خاصة با�جموعة

ا يضمن أن اإلجراءات األمنية للمجموعة ست�ون �افية أو ناجحة، وقد تز�د ت�اليف ا�حفاظ ع�� العمالء واملوظف�ن والبائع�ن. وال يوجد م

 إجراءات أمنية مناسبة �ش�ل كب��

ر �� املستقبل. وقد يؤدي أي خرق من هذا القبيل أو اإلجراءات املتخذة ملعا�جة هذا ا�خرق أو منعھ إ�� تكبد ا�جموعة ت�لفة كب��ة أو يض

املنافسة بنجاح �� قطاع أو أك�� من قطاعات أعمالها، مما قد ي�ون لھ تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا بقدر��ا ع�� 

 ووضعها املا��.

قد تواجھ ا�جموعة �عض اإلخفاقات ذات الصلة بالبنية التحتية لعمليا��ا األرضية أو حدوث �شويش ع�� إشارات أقمارها الصناعية 

ضر باألداء التجاري لتلك األقمار أو ا�خدمات املقدمة ع��ها، وقد يؤدي ذلك إ�� خسارة كب��ة �� اإليرادات باإلضافة إ�� إضرار �سمعة مما يُ 

 ا�جموعة.

لفة �� تدير ا�جموعة بنية تحتية أرضية �شتمل ع�� املراكز األساسية واالحتياطية املسؤولة عن التحكم �� األقمار الصناعية �� مواقع مخت

ستخدم هذه املنشآت األرضية للتحكم �� األق
ُ
مار إمارة أبوظ�ي باإلضافة ا�� بوابا��ا �� أبوظ�ي والشارقة وثالثة بلدان أورو�ية منفصلة. �

ى الصناعية باإلضافة إ�� توف�� خدمات شاملة لعمال��ا. كما أن ا�جموعة اتخذت أيًضا ترتيبات احتياطية منفصلة مع مشغل أورو�ي يحظ

 �سمعة مرموقة �� حالة حدوث عطل بمنشآت التحكم التا�عة لها �� أبوظ�ي.

قد تتعرض ا�جموعة �خسارة جزئية أو �لية لواحد أو أك�� من مرافقها �سبب مجموعة من األسباب، بما ف��ا ال�وارث الطبيعية (عواصف 

زل)، أو فقدان الطاقة، أو أعطال االتصاالت، عيوب برامج الشب�ات أو ا�جليد والر�اح، واألعاص��، والفيضانات، وا�حرائق، واألعاص��، والزال 

أعمال التخر�ب أو ا�حرق العمد أو اإلرهاب أو ا�حرب والسرقة ونقص الوقود باإلضافة إ�� أحداث أو أضرار أخرى غ�� متوقعة و�ارثية. قد 

 ات املقدمة إ�� عمالء ا�جموعة. و�اإلضافة إ�� ذلك، يتسبب حدوث �عطل �� أية من منشآ��ا إ�� وقوع انقطاعات جوهر�ة �� ا�خدم

ذه قد �شهد ا�جموعة حاالت �عطل للمعدات الضرور�ة املوجودة �� مركز التحكم الرئي�ىي، أو املنشآت االحتياطية أو �� روابط االتصال ب�ن ه

ن جانب املشغل إ�� التأث�� ع�� عمليات املراقبة والقياس املنشآت أو مرافق االنتقال عن ُ�عد. ومن املمكن أن يؤدي حدوث أية إخفاق أو خطأ م

عن �عد والتحكم، وقد يؤدي ذلك إ�� عدم القدرة ع�� تحقيق االتصال مع قمر صنا�� واحد أو أك�� أو يتسبب �� نقل �عليمات خاطئة إ�� أي 

 و فقدان قمر صنا�� أو أك��. قمر صنا�� متأثر، وقد �سبب ذلك حدوث تدهور مؤقت أو دائم �� أداء القمر الصنا�� أ

كما قد يؤدي أية تداخل كهرومغناطي�ىي أو تداخل �� ترددات الراديو سواء �ان مقصوًدا أو غ�� مقصود إ�� عدم قدرة ا�جموعة ع�� توف�� 

��ا أو أي �شويش ع�� خدمات األقمار الصناعية إ�� عمال��ا. هذا وقد تؤدي أية أعطال تحدث �� منشآت ا�جموعة أو �� روابط االتصال بي

سو�ق إشارات األقمار الصناعية إ�� انخفاض �� إيرادات ا�جموعة وأعمالها امل��اكمة �ش�ل كب��، إضافة إ�� التأث�� سلًبا ع�� قدر��ا ع�� �

 خدما��ا وتحقيق إيرادات وأر�اح مستقبلية.

د ع �� البث الصادر من أقمارها الصناعية، ومن املمكن أن تتسبب وقع مشغلو األقمار الصناعية �حية عدد من محاوالت التشويش املتعمَّ

�ل أية محاوالت مشا��ة �س��دف أقمار ا�جموعة الصناعية �� انقطاع ا�خدمات، األمر الذي من شأنھ التأث�� سلًبا ع�� إيرادات ا�جموعة �ش

تخرج عن حدود سيطرة ا�جموعة ا�خاطر املتعلقة �عمليات  جوهري، والتسبب �� اإلضرار �سمع��ا و/أو خسارة العمالء. و�اإلضافة إ�� ذلك،

ار التخر�ب وال�جمات اإلرهابية وال�جمات ال�ي تتم عن طر�ق األجهزة املضادة لألقمار الصناعية، و�مكن أن تؤدي تلك ا�خاطر إ�� حدوث أضر 

ثَ�ى هذه 
َ
ست

ُ
 للمجموعة.�ش�ل عام من التغطية التأمينية حداث األ جسيمة �شبك��ا. �

�� ورغم أن ا�جموعة �عتقد أ��ا تحتفظ بتغطية تأمينية �افية لل�وارث الطبيعية واألحداث ال�ارثية األخرى وأن ا�جموعة لد��ا خطط للتعا

. من ال�وارث، فقد ال ي�ون لد��ا تأم�ن �اٍف لتغطية �ل الت�اليف املرتبطة باإلصالح أو إعادة التشييد الناتجة عن أي حدث خط�� 
ً
يقع مستقبال

فقودة. عالوة ع�� ذلك، توفر ا�جموعة تأميًنا ضد انقطاع األعمال قد �غطي الت�لفة امل��ايدة ل�خدمة التشغيلية ولكنھ ال �غطي اإليرادات امل

الء. باإلضافة إ�� و�ذا لم تتمكن ا�جموعة من تقديم ا�خدمات لعمال��ا نتيجة األضرار ال�ي �حقت بمواقعها، فقد يؤدي ذلك إ�� خسارة العم

عزى خسارة ا�خدمة إ�� حدث قوة قاهرة غ�� متوقع، يمكن أن تتحمل ا�جموعة املسؤولية عن عدم الوفاء بال��امات ا�خدمة 
ُ
ذلك، إذا لم �
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�ة. ونتيجة بموجب عقود النقل ا�خاصة ��ا، مما قد يؤدي إ�� تكبدها غرامات �� ش�ل أرصدة خدمة أو �عليق الرسوم العادية والرسوم السنو 

ملثل هذا التأث�� ع�� قدرة ا�جموعة ع�� تقديم ا�خدمات أو استمرار استخدام العمالء لهذه ا�خدمات، قد تؤدي �ارثة طبيعية أو أحداث 

 أخرى غ�� متوقعة إ�� تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.

 عرضة للتلف أو الفقدان جراء أحداث قد ال تكون مشمولة بالتغطية التأمينية للمجموعة.األقمار الصناعية ا�خاصة با�جموعة 

تحظى ا�جموعة حالًيا بتأم�ن ع�� األقمار الصناعية حال وجودها داخل املدار، باإلضافة إ�� تأم�ن املسؤولية تجاه األطراف ا�خارجية، 

. تحتوي وثائق التأم�ن ا�خاصة با�جموعة 3وال��يا  2، وال��يا 3، والياه 2، والياه 1الياه ألسطولها من األقمار الصناعية بال�امل الذي يت�ون من 

ع�� حدود للتغ�� املادي واقتطاعات محددة، كما �شتمل عموًما ع�� استثناءات فيما يتعلق با�خسائر الناتجة عن أي مما ي��، ضمن أمور 

 أخرى:

 األعمال العسكر�ة أو األعمال املشا��ة؛ •

 جهاز مضاد لألقمار الصناعية؛ أي •

 ع�� القمر الصنا�� والناتجة عن  •
ً
 التداخل الكهرومغناطي�ىي والتداخل الراديوي (فيما عدا األضرار املادية الواقعة مباشرة

 هذا التداخل)؛

 حدوث مصادرة من قبل أية جهة ح�ومية؛ •

 ذه األعمال؛التمرد أو األعمال املشا��ة أو اإلجراءات ا�ح�ومية املتعلقة بمنع ه •

 التفاعل النووي أو التلوث اإلشعا��؛ •

دة أو املقصودة من قبل ا�جهات املشمولة بالغطاء التأمي�ي، مما يؤثر سلًبا ع�� فقدان األقمار الصناعية أو �عطلها؛ •  و األعمال املتعمَّ

 اإلرهاب. •

ستث�ى من �غطية التأم�ن ع�� األقمار الصناعية حال وج
ُ
ودها �� املدار املشكالت املتعلقة بكفاءة األقمار الصناعية باإلضافة إ�� ذلك، قد �

عروفة �� وال�ي تؤثر ع�� األقمار الصناعية للمجموعة واألقمار الصناعية األخرى ال�ي تنت�ي إ�� التصميم ذاتھ أو ال�ي تحمل امل�ونات ذا��ا امل

حال وجودها �� املدار ال�ي أبرم��ا ا�جموعة أيًضا الهوامش الفنية  وقت تحر�ر وثيقة التأم�ن. ترا�� وثائق التأم�ن ع�� األقمار الصناعية

 وا�خصومات املتعلقة �عمر املادة الدافعة وقدرة الصفيف الشم�ىي ا�خاص باألقمار الصناعية ع�� توليد الطاقة.

ار �سمعة ا�جموعة واألضرار العرضية أو ال توفر وثائق التأم�ن ال�ي أبرم��ا ا�جموعة �عو�ضات ع�� خسارة ا�حصة السوقية إ�� جانب اإلضر 

 املتتا�عة فض
ً
عن ا�خسائر املشا��ة ال�ي قد تنشأ عن اإلخفاق �� إطالق أي قمر صنا�� أو التموضع ا�خاطئ داخل املدار أو إخفاق أي قمر ال

ملدار فقط ا�خسائر ال�ي تصل إ�� قيمة صنا�� �� تأدية وظيفتھ وفًقا للمواصفات، ويشمل التأم�ن ع�� األقمار الصناعية حال �و��ا داخل ا

تجاه  التأم�ن (ما لم يتم النص ع�� أي ت�لفة إضافية ع�� وجھ التحديد �� الوثيقة). و�اإلضافة إ�� ذلك، فإن قيمة التأم�ن ا�خاص باملسؤولية

ا�خارجية فيما يخص مطالبات وت�اليف وال�ي تمثل �عو�ًضا للشركة عن مسؤولي��ا تجاه تلك األطراف  فيما يخص الفضاء األطراف ا�خارجية

مليون دوالر أمر��ي فيما  150 قيمةبمحدودة ومصروفات معينة تتعلق بأعمالها املتمثلة �� توف�� خدمات االتصاالت ع�� األقمار الصناعية 

 مليون  150التأمينية ال يتجاوز . و�� أية حالة تتعلق بأك�� من قمر صنا�� فإن إجما�� مبلغ التغطية ألي قمر صنا�� يتعلق بأي حدث واحد

 .دوالر أمر��ي

ض ا�جموعة �عو�ًضا �ام عوَّ
ُ
 لن �

ً
إذا تجاوزت ت�لفة استبدال أي قمر صنا�� املبلغ املشمول بالتأم�ن وهو أمر راجح ا�حدوث �� هذا القطاع، ال

إ�� قيمة أقمارها الصناعية الدف��ية  -ل �� هذا ا�جال بطبيعة ا�حا -حيث �ستند وثائق التأم�ن ع�� األقمار الصناعية حال �و��ا داخل املدار 

اآلخذة �� االنخفاض. و�اإلضافة إ�� ذلك، قد تطعن شر�ات التأم�ن ع�� أسباب الفشل أو التعطل أو حجم ا�خسائر املزعومة. وال �ستطيع 

ل املبلغ املطلوب �� حالة ثبوت أي إخفاق أو �عطل ا�جموعة تقديم ما يضمن �عو�ضها من قبل شر�ات التأم�ن �� إطار زم�ي معقول أو عن �ام

 �� أي من أقمارها الصناعية.
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ورغم أن وثائق التأم�ن ال�ي أبرم��ا ا�جموعة �غطي قيمة األصول فإن خسارة ا�خدمات غ�� مشمولة ��ذه الوثائق، وقد ينجم عن أي توقف 

 من القيمة املشمولة بالتغطية التأمينية. يدوم لف��ة طو�لة �� العمليات خسارة �� اإليرادات أك�� بكث��

 -من إجما�� ت�اليفها التشغيلية. قد تؤثر عوامل متعددة  ٪5�سبة  2020/2021مثلت أقساط التأم�ن ال�ي سدد��ا ا�جموعة �� أثناء عام 

�� األساس ع�� اإلحصائيات املتعلقة ع�� قيمة األقساط التأمينية، حيث �عتمد األقساط التأمينية  -�عضها خارج عن حدود سيطرة ا�جموعة 

 بفشل األقمار الصناعية أو الفشل �� عمليات اإلطالق �� القطاع بوجھ عام.

ض قد ال يتس�ى للشركة تجديد تأمي��ا �شروط مماثلة. وقد يدفع أي تدهور �� سوق التأم�ن أو ز�ادة �� األقساط التأمينية ا�جموعة إ�� خف

با�خسائر ا�جزئية أو ا�خسائر ال�ي ت�ون �� حكم ال�لية، وقد يؤدي ذلك إ�� ز�ادة �عرض ا�جموعة إ�� نتائج الفشل  غطا��ا التأمي�ي فيما يتعلق

 أو التعطل �� املدار.

ونتيجة لهذه العوامل، قد ت�ون ا�جموعة معرضة �خسائر جسيمة �� حال وقوع أي حادث أبرمت بخصوصھ تأميًنا أو وقوع أمر ال ت�ون مؤمنة 

 ضده.

 تتطلب أعمال ا�جموعة رؤوس أموال �خمة واتخاذ قرارات إنفاق رأسما�� طو�ل األمد.

 فيما يتعلق بإ�شاء أقمار صناعية جديدة و�ني��ا األساسية. و�ع
ً
د يتطلب تنفيذ إس��اتيجية أعمال ا�جموعة مصار�ف رأسمالية عالية، خاصة

لية جًدا. ع�� سبيل املثال، من املتوقع أن يبلغ إجما�� النفقات الرأسمالية لل��امج فيما ت�اليف إ�شاء القمر الصنا�� و�طالقھ والتأم�ن عليھ عا

لشراء  2021نوفم��  29ح�ى تار�خ  مليون دوالر أمر��ي وهناك خيار قائم مع شركة إير�اص 580حوا��  NGS-4يتعلق بالقمر الصنا�� ال��يا 

مليون دوالر أمر��ي.  400تكبد نفقات رأسمالية إضافية ٌتقدر بحوا��  �ستد��، مما )"NGS-5ل��يا ا(" "NGS-5ال��يا "قمر صنا�� آخر مماثل، 

 .3-ليحل محل ال��يا NGS-5تدرس ا�جموعة شراء القمر الصنا�� ال��يا 

ألرضية املرتبطة �شأن قمر�ن صناعي�ن آخر�ن (واألنظمة ا ا�ح�ومةباإلضافة إ�� ذلك، دخلت ا�جموعة �� مرحلة مبكرة من املناقشات مع 

قدر. 2والياه  1��ما) الستبدال السعة املتعاقد عل��ا ع�� الياه 
ُ
 (واألنظمة األرضية املرتبطة ��ما)لهما  الستبدال السعة النفقات الرأسمالية وت

مليون دوالر أمر��ي. و�اإلضافة إ�� إ�شاء ا�جموعة لقمر صنا�� (أقمار صناعية) جديد، ف�ي تحتاج أيًضا إ�� البدء �� عملية إ�شاء  600 بحوا��

) قبل ف��ة ت��اوح ب�ن ثالث إ�� خمس سنوات 3قمر صنا�� (أقمار صناعية) (أو مركبة لتمديد العمر اإلنتا�� �� حالة القمر الصنا�� الياه 

ل�ل قمر صنا�� موجود داخل املدار من أجل ضمان عدم حدوث أي �عطل ألعمال ا�جموعة  التقديري �ًبا من ان��اء العمر اإلنتا�� تقر 

ول�حيلولة دون فقدان العمالء �� حال حدوث أي أعطال للقمر الصنا��. سيؤثر عمر أسطول ا�جموعة وسالمتھ، باإلضافة إ�� خطط نمو 

أعمالها  اس��اتيجياتت املتعلقة بالنفقات الرأسمالية طو�لة األجل للمجموعة. ونظًرا إ�� أن ا�جموعة �س�� إ�� تحقيق ا�جموعة، ع�� القرارا

 والتجاوب مع الفرص والتوجهات السائدة �� قطاع أعمالها وتحديد ا�حوادث غ�� املتوقعة ال�ي تؤثر ع�� سالمة أقمارها الصناعية، 

الرأسمالية الفعلية عن مستو�ات نفقا��ا الرأسمالية املتوقعة وال يمكن تقديم أية ضمانة بأن ا�جموعة سوف فقد تختلف مستو�ات نفقا��ا 

 تتمكن من تلبية متطلبا��ا الرأسمالية �� املستقبل. 

توقع متطلبات تفرض طبيعة أعمال ا�جموعة عل��ا اتخاذ قرارات إنفاق رأسما�� �ش�ل يل�ي متطلبات العمالء �ش�ل مسبق، ومن الصعب 

 العمالء، وقد يؤدي ذلك إ�� تكبد ا�جموعة نفقات عالية غ�� قابلة لالس��داد �� حال لم يتم توقعها �ش�ل دقيق.

 نمو ا�جموعة اس��اتيجيةقد ال تنجح 

��ا، مع ال��ك�� املنخفض ع�� تركز اس��اتيجية نمو ا�جموعة ع�� بني��ا التحتية، وا�حلول املدارة، وحلول التنقل وحلول البيانات ا�خاصة 

 قطاع حلول البث.

ا �� عدد من العقود امل��مة مع 
ً
خط جزًءا من  -باستثناء عقد خدمات السعة الفضائية  -. و�ش�ل هذه العقود ا�ح�ومة�عد ا�جموعة طرف

دارة ا�خاصة با�خدمات أعمال 
ُ
 ��ا خالل الثالثة أشهر املن��ية من إيرادا ٪13و 2020من إيرادا��ا �� عام  ٪16ا�جموعة ومثلت امل

الياه سات (" . تركز إس��اتيجية ا�جموعة �شأن شرك��ا ا�خاصة با�حلول املقدمة ل�ح�ومات، الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية2021مارس  31�� 

الكب��ة اململوكة  ��اتيجيةاالس، ع�� اس��داف حلول ذات قيمة مضافة للهيئات ا�ح�ومية وا�ح�ومات الدولية والشر�ات ")ل�حلول ا�حكومية

 ، ا�ح�ومةلدولة اإلمارات العر�ية املتحدة. ع�� وجھ ا�خصوص، �ع��م ا�جموعة توسيع حجم ا�خدمات ال�ي تقدمها إ�� 

ال�ي تدعم تنفيذ عقد خدمات السعة  2والياه  1بما �� ذلك من خالل تطو�ر و�طالق مهام بديلة أك�� تقدًما ل�حموالت املقدمة ع�� الياه 

الفضائية، ع�� الرغم من عدم وجود ضمانات �شأن شروط ذلك العقد، إن وجدت، وقدرة ا�جموعة ع�� ا�حصول ع�� التمو�ل ال�ا�� املطلوب 

�� اإلنفاق ع�� ال��امج املتعلقة بالدفاع و�رامج أخرى  ا�ح�ومةروع �شروط مقبولة تجارً�ا. وقد تفاوتت �� املا�ىي اعتمادات وموافقات لهذا املش
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وقد تقل مستو�ات اإلنفاق واملوافقات املستقبلية ع�� هذه ال��امج لعدد من األسباب، م��ا الضغوط ع�� امل��انية نتيجة النخفاض أسعار 

لف��ات زمنية طو�لة، وتحديد ا�ح�ومة ما إذا �انت ستواصل ع�� نفس الن�ج أم ستتحول إ�� برامج �� مناطق ال تقدم ف��ا ا�جموعة النفط 

اسية خدما��ا �� الوقت ا�حا��. باإلضافة إ�� ذلك، فقد يؤدي ِقَدم التطبيقات ا�ح�ومية القائمة ع�� السعة الفضائية و�غ�� األوضاع ا�جيوسي

طقة واإلصالحات التنظيمية �� األسواق اإلقليمية والتطورات ال�ي قد تحدث �� تقنيات بديلة إ�� تد�ي الطلب ع�� ا�خدمات ال�ي تديرها �� املن

 ا�جموعة.

عمال ا�جموعة فيما يتعلق بخدما��ا الفضائية التجار�ة (غ�� ا�ح�ومية) ع�� تطو�ر خدمات األقمار الصناعية املتنقلة وأ اس��اتيجيةتركز 

املتعلقة بخدمات األقمار الصناعية املتنقلة، س��اتيجي��ا االنطاق العر�ض �خدمات األقمار الصناعية الثابتة. �عتمد نجاح ا�جموعة �� تنفيذ 

ديدة ال�ي من ب�ن عوامل أخرى، ع�� الطلب ال�ا�� القائم �خدمات األقمار الصناعية املتنقلة �� األسواق ا�حالية للمجموعة و�� األسواق ا�ج

تصاد قد �س�� للوصول إل��ا. وقد يتأثر الطلب ع�� خدمات األقمار الصناعية املتنقلة سلًبا، ال سيما �� األوقات ال�ي ت�ون ف��ا أوضاع االق

ار الك�� سيئة. وح�ى إن تواصل نمو الطلب، فال �ستطيع ا�جموعة أن تقدم ضماًنا بأن ذلك النمو سوف يز�د الطلب ع�� خدمات األقم

 الصناعية ا�خاصة ��ا �سبب تأث��ات املنافسة ا�حالية واملستقبلية ا�حتملة مع مزودي خدمات األقمار الصناعية 

 ع�� ذلك، فقد ال �ستطيع ا�جموعة تقديم خدمات األقمار الصناعية امل
ً
تنقلة أو األرضية األخرى بما �� ذلك مزودي التقنيات الناشئة. وعالوة

املتعلقة بخدمات س��اتيجي��ا االسوق بأسعار تنافسية �� �ل األسواق. باإلضافة إ�� ذلك، �عتمد نجاح ا�جموعة �� تنفيذ  ال�ي تل�ي احتياجات

بنجاح و�دارة ا�خاطر التنظيمية ومخاطر الوصول إ�� السوق ال�ي تفرضها  NGS-4األقمار الصناعية املتنقلة أيًضا ع�� قدر��ا ع�� إطالق ال��يا 

باع ف��ا خدما��ا. عالوة ع�� ذلك، يمكن تقو�ض قدرة ا�جموعة ع�� تنفيذ اس��اتيجي��ا فيما يتعلق قواعد ال�� 
ُ
خيص ال�ي ُ�عمل ��ا �� �ل دولة ت

بأعمال النطاق العر�ض �خدمات األقمار الصناعية الثابتة ألسباب من بي��ا عدم وجود طلب �اٍف ع�� خدمات األقمار الصناعية الثابتة، 

�� حال اكتمالها أو عند ا�حاجة  3والياه  2ا�خاص بالياه  Ka-النطاقول املستمر إ�� السعة من أطراف خارجية لز�ادة رصيد سعة وعدم الوص

واصل تإ�� وجود بوابة داخل البلد وعدم القدرة ع�� إدارة ا�خاطر التنظيمية ومخاطر الوصول إ�� السوق. عالوة ع�� ذلك، رغم أن ا�جموعة 

ل�حصول ع�� مركبة تمديد العمر التشغي�� لتمديد العمر التشغي��  آخر، بما �� ذلك التعاقد مع طرف 3خيارات إطالة عمر الياه ستكشاف ا

و / أو تمديد  3ملا يقرب من ست سنوات، فقد ال تتمكن ا�جموعة من شراء أو تأج�� السعة إ�� ما �عد العمر التشغي�� ا�حا�� للياه  3للياه 

، مما قد يؤثر أيًضا ع�� قدرة ا�جموعة ع�� تنفيذ اس��اتيجي��ا فيما يتعلق بأعمال النطاق العر�ض ا�خاصة بخدمات 3ي�� للياه العمر التشغ

 التمديد سيتطلب تمو�النوع من األقمار الصناعية الثابتة. وتقدر ا�جموعة أن هذا 
ً
  ال

ً
مع املوافقة والتمو�ل من قبل من ا�جموعة،  إضافيا

 .3ال�ي تمتلك حموالت الياه شرا�ات األسهم بصف��ا املساهم اآلخر ��  شركة هيوز 

وقد يؤثر أي مما سبق سلًبا ع�� قدرة ا�جموعة ع�� تنفيذ اس��اتيجي��ا، مما يقوض النمو و�ؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال ا�جموعة 

 ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.

مال امل��اكمة للمجموعة إيرادات فعلية أو تتحول إ�� أر�اح، كما أن تلك األعمال تكون خاضعة لألداء ر�ما ال تحقق القيم املدرجة �� األع

ا لنتائج عمليا��ا املستقبلية.
ً

 التعاقدي و�التا�� ر�ما ال تكون مؤشًرا دقيق

مليار دوالر أمر��ي، وتت�ون الغالبية العظ�ى م��ا من األعمال امل��اكمة  2.2، بلغ قيمة العقود امل��اكمة للمجموعة 2021 مارس 31كما �� 

، وال�ي من ة �شغيل وصيانة جديدة مع ا�ح�ومةباإلضافة إ�� ذلك، تتفاوض ا�جموعة ع�� اتفاقي .ا�ح�ومةاملتعلقة بتقديم ا�خدمات إ�� 

ضمان بتوقيع اتفاقية أي . ال يمكن أن ي�ون هناك املتعاقد عل��ا افيةاإلضقيمة األعمال مليون دوالر أمر��ي من  175املتوقع أن ينتج ع��ا 

�عتمد األعمال امل��اكمة للمجموعة ع�� استحقاقا��ا التعاقدية، و�التا�� ر�ما ال ينتج ع��ا عائدات فعلية �� الف��ة  التشغيل والصيانة ا�جديدة.

تباينات �� تحقيق األعمال امل��اكمة �سبب عوامل م��ا إ��اء العقد أو �عليقھ، أو املتوقعة �ش�ل أسا�ىي أو ع�� اإلطالق. وقد تواجھ ا�جموعة 

ا��ا، تحر�ات أسعار الصرف األجن�ي، أو أحداث القوة القاهرة، أو التدهور أو االنحرافات ال�ي تؤثر ع�� قدرة أٍي من أقمارها الصناعية أو أد

 االقتصادية أو غ��ها من العوامل ا�خارجة عن سيطر��ا.والتقص�� من جانب عمال��ا، وعوامل السوق والعوامل 

جموعة يتم تقدير األعمال امل��اكمة بناًء ع�� ا�حقائق املعلومة واالف��اضات ال�ي �عت�� مالئمة �� تار�خ ا�حساب، إذ قد ال ي�ون �عر�ف ا�

 لألعمال امل��اكمة مماث
ً
املنخرطة �� أ�شطة مماثلة. ونتيجة لذلك، قد ال ت�ون قيمة بالضرورة للتعر�ف املستخدم من قبل الشر�ات األخرى ال

مة األعمال امل��اكمة لدى ا�جموعة مماثلة لألعمال امل��اكمة ال�ي أبلغت ع��ا تلك الشر�ات األخرى. و�ذا �انت أعمال ا�جموعة امل��اكم ة غ�� مقوَّ

م ��ا تلك األعمال ع�� التأث�� حجم اإليرادات ال�ي ستحققها بالدوالر األمر��ي، فسيعمل أي انخفاض أو تذبذب �� قيمة العملة ال قوَّ
ُ
�ي ت

. ي��ايد ا�جموعة. و�� حالة اإلخفاق �� تنفيذ أعمال ا�جموعة امل��اكمة، سي�حق بنتائج عمليا��ا وتدفقا��ا النقدية وسيول��ا أثر سل�ي جوهري 

 -اعتباًرا من أي تار�خ مع�ن  -تباطؤ االقتصادي. ال تمثل أعمال ا�جموعة امل��اكمة خطر إلغاء العقود أو �عليقها بصورة عامة �� أثناء ف��ات ال

م املبلغ ع��ا مؤشًرا دقيًقا لتدفقا��ا النقدية و�يرادا��ا املستقبلية، كما أنھ ليس هنالك ما يضمن تحقيق األعمال امل��اكمة بالفعل إيرادات بالقي

 أو تحقيقها أر�اًحا حال تنفيذها.
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أعمالها أو قد ال يتس�ى لها ذلك إال �شروط من شأ��ا أن تقيد قدر��ا  اس��اتيجياتيتس�ى للمجموعة تجميع األموال ال�افية لتمو�ل  قد ال 

 ع�� إدارة عملها.

قوة االئتمانية قو��ا االئتمانية. يمكن أن تتأثر المن العوامل م��ا أدا��ا املا�� و �عتمد توفر التمو�ل ا�خار�� للمجموعة وت�لفتھ ع�� عدد 

للمجموعة وقدر��ا ع�� ا�حصول ع�� التمو�ل بوجھ عام من خالل خصائص العرض والطلب �� قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية بوجھ 

عام و�� قطاع خدمات األقمار الصناعية الثابتة ع�� وجھ التحديد. و�أ�ي انخفاض اإليرادات املستقبلية املتوقعة للمجموعة من خالل 

تعاقدات مع العمالء وظروف العمل املليئة بالتحديات ال�ي يواجهها عمالء ا�جموعة ضمن العوامل ال�ي يمكن أن تؤثر سلًبا ع�� قدر��ا ال

حا�� الها ا�االئتمانية. و�اإلضافة إ�� ذلك، ثمة عوامل أخرى يمكن أن تؤثر ع�� قدرة ا�جموعة االئتمانية وم��ا قيمة الدين القائم بالنسبة لرأسم

 اس��اتيجيةإضافة إ�� التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة والنفقات الرأسمالية الالزمة لتنفيذ س��اتيجية اال واأل�شطة املق��نة بمبادرا��ا 

إلمارة عملها. يمكن أن يؤدي تراجع مستوى األداء املا�� للمجموعة، باإلضافة إ�� عوامل خارجية أخرى مثل انخفاض التصنيف االئتما�ي 

 ون متاًحا.أبوظ�ي، إ�� ا�حد من قدر��ا ع�� ا�حصول ع�� التمو�ل أو ر�ما يؤدي إ�� ارتفاع ت�لفة التمو�ل أو توفره �شروط أك�� تقييًدا مما قد ي�

تيقن السائدة وعالوة ع�� ما سبق، فإن االضطرابات طو�لة األجل ال�ي �شهدها أسواق املال واألسواق االئتمانية نتيجة حالة الشك وعدم ال

-كوفيد( أو العاملي (بما �� ذلك نتيجة التأث�� املستمر لو�اء ف��وس �ورونا املستجدقلي�ي اإل�سبب التطورات االقتصادية السلبية ع�� املستوى 

 )، وكذلك �غي�� أو ز�ادة املتطلبات ا�خاصة با�جهات الرقابية أو حاالت اإلخفاق ال�ي �شهدها املؤسسات املالية الكب��ة، )19

يمكن أن تؤثر �� األخرى سلًبا ع�� قدرة ا�جموعة ل�حصول ع�� األموال. ور�ما ي�ون من الصعب بالنسبة للمجموعة �� األوقات ال�ي �شهد 

��ا اضطرابات جمع رأس ما�� إضا�� أو إعادة تمو�ل الدين عند ا�حاجة وفق شروط مقبولة أو ا�حصول عليھ من األساس. قد األسواق املالية ف

يفرض أي �عطيل ع�� ا�جموعة اتخاذ إجراءات ل�حفاظ ع�� األموال النقدية ح�ى استقرار السوق أو ح�ى إعداد ترتيبات ائتمان بديلة أو 

اجات عملها. يمكن أن تتضمن تلك اإلجراءات تأجيل دفع نفقات رأسمالية وا�حد من استخدامات تقدير�ة أخرى تمو�الت أخرى لتغطية احتي

 لألموال النقدية أو االستغناء ع��ا.

يجب ع�� ا�جموعة  �شأن استثمارات الشر�ات ا�ح�ومية والشر�ات التا�عة لها، 2015لسنة  11للتعميم رقم و�اإلضافة إ�� ذلك، فنتيجة 

 ظًرا ل�و��ا شركة تا�عة لشركة مبادلة) ا�حصول ع�� موافقة مسبقة من األمانة العامة للمجلس التنفيذي قبل إبرام أية اتفاقيات قروض أو(ن

قدرة إصدار أية سندات دين. قد ال يتس�ى ا�حصول ع�� هذه املوافقة �ش�ل فوري أو قد تتأخر و�مكن أن يؤثر ذلك تأث�ً�ا سلبًيا وجوهرً�ا ع�� 

 ا�جموعة �� ا�حصول ع�� التمو�ل.

 ال تخضع لسيطر��ا �� مز�د من ا�خاطر ع�� ا�جموعة. شرا�ات أسهميمكن أن تتسبب استثمارات ا�جموعة �� شر�ات و 

ا �� 
ً
عد ا�جموعة �� الوقت ا�حا�� طرف

ُ
 (مع شركة هيوز) )هيوز دو براز�ل( هيوز دو براز�ل :مسيطرةتمتلك ف��ما حصة أسهم ال  �نشراكت�

و�� شركة تا�عة لــ إس  )إس إي إس فاينا�سإس إي إس فاينا�س إس.إيھ.آر.إل ((مع  "YahLiveوامليسان (ال�ي تتداول تحت العالمة التجار�ة "

 �� شر�ات و لمجموعة يمكن ل، ))مجموعة إس إي إسإي إس إس.إيھ (
ً
ال �سيطر هم شرا�ات أسأن تقوم بإجراء املز�د من االستثمارات مستقبال

أو مساهم�ن آخر�ن بالشر�ات ال�ي �ستثمر ��ا  شرا�ات األسهمعل��ا. وقد �عرض هذه االستثمارات ا�جموعة �خطر أن ي�ون لدى الشر�اء �� 

أو  ا�جموعة أهداف تجار�ة واستثمار�ة مختلفة، وقد ي�ون لد��م القدرة ع�� عرقلة صدور قرارات خاصة بأعمال الشركة سواء �انت مالية

ا�ح إدار�ة وال�ي قد �عتقد ا�جموعة أ��ا جوهر�ة لنجاح املشروع أو االستثمار ذي الصلة أو لتنفيذ مبادرات ر�ما ت�ون ليست متوافقة مع مص

أو بموجب  شراكة األسهمبا�جموعة الوفاء بال��اما��م بموجب  ةا�خاص شراكة األسهما�جموعة. و�اإلضافة إ�� ذلك، ر�ما يتعذر ع�� الشر�اء �

ا ع�� اتفاقيات أخرى أو قد ال تتوفر لد��م الرغبة �� ذلك، أو أ��م قد يواجهون صعو�ات مالية أو غ��ها من الصعو�ات ال�ي يمكن أن تؤثر سلبً 

ا�جموعة. �� إ�حاق ضرر �سمعة  شرا�ات األسهماستثمارات ا�جموعة. عالوة ع�� ذلك، يمكن أن تتسبب اإلجراءات ال�ي يتخذها الشر�اء �� 

، و�مكن أن يؤثر أي إخفاق من جانب هذا الشر�ك �� �شراكة األسهما�حالية ع�� خ��ات معينة لشر�كها  شرا�ات األسهم�عتمد ا�جموعة �� 

 ات األسهمشرا� الوفاء بال��اماتھ تأث�ً�ا سلبًيا ع�� استثمارات ا�جموعة. ال يمكن للمجموعة تقديم أية ضمانات �شأن أداء أي من شر�ا��ا �� 

 ا�حالية أو املستقبلية.

 تتعرض عمليات ا�جموعة وأ�شط��ا �خاطر األسواق الناشئة.

ال��از�ل، تمارس ا�جموعة خارج دولة اإلمارات العر�ية املتحدة أعمالها �� عدد من األسواق الناشئة �� �ل أنحاء الشرق األوسط و�فر�قيا وآسيا و 

من إيرادات ا�جموعة (باستثناء ال��از�ل، وال�ي تم توحيدها من قبل شركة هيوز  ٪20حوا��  2020د�سم��  31وال�ي بلغت �� السنة املن��ية �� 

 ألغراض محاسبية). وت�ون هذه العمليات عرضة �جموعة من ا�خاطر م��ا ما ي��:

 ع�� األنظمة املعمول ��ا �ش�ل عام؛ قلة األنظمة القانونية املتقدمة إلنفاذ ا�حقوق القانونية التعاقدية والتغي��ات ال�ي تطرأ •
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 مخاطر وجود حسابات يتعذر تحصيلها أو وجود ف��ات تحصيل طو�لة؛ •

تذبذب أسعار الصرف، وهو األمر الذي يمكن أن يؤثر (ع�� سبيل املثال) ع�� ت�لفة خدمات النطاق العر�ض ال�ي تقدمها ا�جموعة ��  •

 ة ما �عادل العملة الصعبة للذمم املدينة املستحقة للمجموعة ��ذه العمالت األجنبية؛العديد من األسواق ال�ي �عمل ��ا، أو ع�� قيم

نتيجة لفرض قيود ع�� تداول العمالت، كما �� ا�حال �� الوقت الراهن إعادة األموال إ�� موط��ا  أو وجود صعو�ات �� استالم املستحقات •

 جة للقيود املفروضة ع�� نقل األموال النقدية؛بالنسبة للمجموعة �� أنجوال ونيج��يا وز�مبابوي أو نتي

 الت�خم؛ •

 مخاطر تتعلق باالحتيال والفساد؛ •

 القوان�ن واألنظمة واملعدالت الضر�بية الغامضة واملتغ��ة �� الدول ال�ي تقوم بفرض ضرائب ع�� ا�جموعة؛ •

 لوائح إعداد التقار�ر املالية الغامضة واملتغ��ة؛ •

 التجار�ة األخرى؛الرسوم وغ��ها من املعيقات  •

 القدرة ع�� ا�حصول ع�� ال��اخيص والتفو�ض الالزم �� الوقت املناسب لتصدير األجهزة واملعدات أو إعادة تصديرها؛ •

 التحديات اللوجستية والتحديات األخرى ذات الصلة باالتصاالت؛ و •

ذلك االضطرابات املدنية أو ا�حروب أو االضطرابات األوضاع االقتصادية والسياسية واملالية العامة �� األسواق األجنبية، بما ��  •

لتعاقدية السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية �� املناطق ال�ي �عمل ��ا ا�جموعة وال�ي يمكن أن تؤدي إ�� إخفاقها �� الوفاء بال��اما��ا ا

 أو تحقيق النجاح بتلك املناطق.

 هذه العوامل عل��ا أك�� من منافس��ا الذين يتعرضون لألسواق الناشئة �ش�ل أقل، و�سبب املز�ج ا�جغرا�� للمجموعة، يمكن أن تؤثر 

 وأي انخفاض عام �� األسواق الناشئة �ش�ل عام يمكن أن ي�ون لھ تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمالها ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.

 و الرشوة أو م�افحة الفساد.يجب أن تمتثل ا�جموعة للوائح العقو�ات أو م�افحة غسل األموال أ

ال تخضع ا�جموعة للعديد من املتطلبات القانونية والتنظيمية وا�خاطر �� البلدان ال�ي تمتلك ف��ا منشآت أو عمليات، بما �� ذلك االمتث

ات والسياسات والضوابط لقوان�ن العقو�ات وم�افحة غسل األموال والرشوة والفساد واألنظمة ذات الصلة. وليس هناك ما يضمن أن اإلجراء

 ال�ي وضع��ا ا�جموعة الكتشاف أية حاالت عدم امتثال لتلك املتطلبات ومنعها ست�ون فعالة �ش�ل �امل �� �ل األوقات، 

و و�ّن إخفاق ا�جموعة �� االمتثال لقوان�ن العقو�ات وم�افحة الفساد واألنظمة ذات الصلة ��ا من شأنھ أن �عرضها لغرامات وعقو�ات و/أ

 اإلضرار �سمع��ا. 

اقبة األصول األجنبية"تتو�� ح�ومة الواليات املتحدة من خالل مكتب مراقبة األصول األجنبية التا�ع لوزارة ا�خزانة األمر�كية ( ، )"مكتب مر

ي�ن ع�� االستثمار أو القيام بأي ووزارة ا�خارجية األمر�كية والوزارات األخرى مهمة إدارة اللوائح التنظيمية ال�ي تحد من قدرة املواطن�ن األمر�ك

عمل مع دول معينة مثل إيران وجهات وأفراد معين�ن ومحددين �ش�ل خاص، وتفرض القواعد األخرى بالواليات املتحدة واململكة املتحدة 

 ). باملس��دف�ن بالعقو�اتقيود مشا��ة (ُ�شار إل��ا مجتمعة  )األمم املتحدة( �ي واألمم املتحدةو واالتحاد األور ) اململكة املتحدة(

عد من ضمن املس��دف�ن بالعقو�ات، فإن هذه القواعد ال تحظر ع�� املواطن�ن األمر�كي�ن أو مواط�ي االتحاد 
ُ
األورو�ي ونظًرا إ�� أن الشركة ال �

ة خطر االتصال غ�� املباشر مع االستثمار أو املشاركة بأية طر�قة أخرى �� أعمال الشركة. ومع ذلك، يمكن أن يتحمل املستثمرون �� الشرك

املس��دف�ن بالعقو�ات وذلك بمقدار مشاركة الشركة �� أعمال أو عمليات مع املس��دف�ن بالعقو�ات �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر. ال يمكن 

 ع�� ال�� 
ً
اخيص الالزمة من مكتب للمجموعة توف�� معدات أو خدمات لبعض البلدان ا�خاضعة للعقو�ات التجار�ة األمر�كية ما لم تحصل أوال
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مراقبة األصول األجنبية. حصلت الشركة ع�� تصر�ح من مكتب مراقبة األصول األجنبية لبيع خدمات �� إيران من خالل مقدمي خدمات، ورغم 

 ذلك إذا �غ��ت لوائح العقو�ات أو إجراءات التصر�ح، فقد يتع�ن ع�� الشركة الس�� ل�حصول ع�� تصار�ح إضافية.

ذلك، تخضع ا�جموعة أيًضا لقوان�ن وأنظمة مراقبة الصادرات املعمول ��ا �� الواليات املتحدة ودول أخرى، بما �� ذلك فر�سا عالوة ع�� 

درات واململكة املتحدة. إذا لم تحتفظ ا�جموعة ب��اخيصها ا�حالية أو لم تحصل ع�� ال��اخيص املستقبلية الالزمة بموجب قوان�ن مراقبة الصا

� الواليات املتحدة ع�� سبيل املثال، فقد ال تتمكن ا�جموعة من تصدير البيانات أو املعدات الفنية إ�� أ�خاص وشر�ات غ�� ولوائحها �

 أمر�كية كما هو مطلوب لتنفيذ العقود ا�حالية.

لصارمة أو ا�حرمان من امتيازات التصدير قد تؤدي ان��ا�ات هذه القوان�ن أو اللوائح إ�� عقو�ات كب��ة بما ف��ا الغرامات أو متطلبات االمتثال ا

سل�ي  أو فقدان ال��اخيص الالزمة إلجراء األعمال التجار�ة الدولية للمجموعة. وقد يؤثر ان��اك اللوائح املتعلقة بالتصدير أو التجارة �ش�ل

 وجوهري ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.

 ل موظف�ن رئيسي�ن أو عدم القدرة ع�� استقطاب موظف�ن يتمتعون باملهارة وا�خ��ة لتنفيذ عمليا��ا.يمكن أن تواجھ ا�جموعة خطر رحي

يوجد �� الشركة عدد من موظفي العمليات واإلدارة الرئيسي�ن الذين يتمتعون بمهارات وخ��ة متخصصة للغاية �� مجال عملهم. قد تواجھ 

ء املوظف�ن �� حال رحيلهم. و�اإلضافة إ�� ذلك، فإن عمل ا�جموعة يتسم باستخدام التقنية ا�جموعة صعو�ات �� �عي�ن بديل ألٍي من هؤال

ً�ا دائمة التطور، وهو األمر الذي يتطلب وجود قدرة ع�� جذب موظف�ن مؤهل�ن تقنًيا �ش�ل منتظم. باإلضافة ا�� ذلك قد تواجھ ا�جموعة تأخ�

للطبيعة ا�حساسة للعقود العسكر�ة ال�ي ت��مها ا�جموعة وعمليات التصار�ح األمنية ا�خاصة  �� �عي�ن موظف�ن مؤهل�ن �� وظائف معينة نظًرا

باملوارد البشر�ة ال�ي �ستلزمها تلك العقود. ليس هناك أية ضمانات بخصوص نجاح ا�جموعة �� �عي�ن وتدر�ب املوظف�ن الضرور��ن �� �ل 

خر �� ذلك. إذا لم يتسن للمجموعة االحتفاظ بموظف��ا الرئيسي�ن أو استقطاب موظف�ن األوقات دون تكبد أية ت�اليف غ�� ضرور�ة أو التأ

جدد مؤهل�ن �ش�ل جيد للقيام باملهام ال�ي تحتاج إ�� خ��ة مهنية خاصة، فقد ُيخلف هذا تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج 

 عمليا��ا ووضعها املا��.

 يطرة �� الشركة �عد اكتمال عملية الطرح.سيحتفظ املساهم الرئي��ي بحصة مس

 من رأس مال الشركة، من خالل شرك��ا الفرعية اململوكة بال�امل،  ٪100) حالًيا "مبادلة"تمتلك شركة مبادلة لالستثمار ش.م.ع (

متلك يبال�امل. هذا وس رأس مال شركة مبادلة ح�ومة أبوظ�ي. وتملك )املؤسس( و�� شركة املعمورة دايف��سيفايد جلو�ال هولد�غ ش.م.ع

حتفظ �سيطرتھ ع�� ا�جموعة من خالل قدرتھ ع�� التحكم �� �عي�ن أعضاء مجلس يو�التا�� سع�� األقل  ٪60�عد اكتمال الطرح  املؤسس

بق مع إدارة الشركة ونتائج التصو�ت �� اجتماعات ا�جمعية العمومية ملساه�ي الشركة. وال يوجد ضمان بأن مصا�ح شركة مبادلة ستتطا

 مصا�ح جميع مش��ي األسهم.

 سوف تتما�ىى مع األهداف االس��اتيجية واملبادرات  وح�ومة أبوظ�يعالوة ع�� ذلك، ال يوجد ما يضمن أن مصا�ح شركة مبادلة 

 التجار�ة للمجموعة. 

التأخ��ات وقد يؤدي ذلك ا�� تأث�� سل�ي تتعرض عملية إ�شاء قمر صنا�� جديد إ�� مخاطر تتعلق باإل�شاء واإلطالق، بما �� ذلك حدوث 

 وجوهري ع�� عمليات ا�جموعة.

قمار من املمكن أن تتعرض عملية إ�شاء األقمار الصناعية و�طالقها إ�� �عض التأخ��ات. ر�ما ت�ون هذه التأخ��ات نتيجة التأخر �� إ�شاء األ

موثوقة لإلطالق إ�� جانب التأخ��ات ا�حتملة �� ا�حصول ع�� املوافقات  الصناعية ومركبات اإلطالق باإلضافة إ�� عدم التوفر الدوري لفرص

من ا�جهات التنظيمية وفشل عملية اإلطالق، بما �� ذلك الفشل الناتج عن حدوث �ارثة طبيعية �� املنشآت التا�عة �جهات التصنيف ومقدمي 

الصناعية إ�� جانب الفرص ا�حدودة �حدوث عمليات اإلطالق، فإن  ا�خدمات. ونظًرا إ�� وجود عدد محدود من مقدمي خدمات إطالق األقمار

 أي تأخ�� قد يواجھ مقدم خدمات اإلطالق ا�حدد لدى ا�جموعة �� عملية إطالق قد ي�ون لھ أثر ع�� عمليات اإلطالق ا�خطط لها مستقب
ً
ال

 لدى هذا املقدم بما �� ذلك عملية اإلطالق ا�خطط لها ا�خاصة با�جموعة. 

� إذا لم يتم االل��ام بمواعيد إ�شاء األقمار الصناعية، فقد ال تتوفر فرصة إطالق القمر الصنا�� �� الوقت الذي ي�ون فيھ القمر الصنا�

ة جاهًزا لإلطالق. وقد تؤثر التأخ��ات �� موعد بدء تقديم ا�خدمات ع�� ا�خطط املتعلقة باستبدال قمر صنا�� داخل املدار قبل ان��اء ف�� 

 صالحية املتوقعة لھ، مما قد يؤدي إ�� ان��اء التأم�ن ع�� إطالق القمر الصنا�� أو إلغائھ فضال
ً
عن فقدان أية حقوق متعلقة باستخدام ال

آخر  � موزعاملواقع املدار�ة للمجموعة. وقد يؤدي التأخ�� أو التأخ�� امل�حوظ �� إطالق األقمار الصناعية البديلة إ�� توجھ العمالء القائم�ن إ�
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�خدمات األقمار الصناعية إذا توصلوا أن التأخ�� قد يؤدي إ�� توقف ا�خدمة. و�ضافة إ�� ذلك، فإن �عاقدات ا�جموعة مع العمالء الذين 

 قاموا �شراء سعات فضائية أو حجزها قد �سمح لهؤالء العمالء بإ��اء عقودهم �� حالة التأخ��، و�التا�� يتأثر حجم األعمال.

أخ�� الكب�� �� التسليم املستقب�� للقمر الصنا�� أو إطالقھ سلبًيا ع�� خطة البيع والتسو�ق ا�خاصة با�جموعة فيما يتعلق قد يؤثر الت

بخدمات األقمار الصناعية. ونتيجة لذلك، فإن أي إخفاق �� تنفيذ خطة ا�جموعة لنشر القمر الصنا�� بحسب ا�جدول املقرر قد ي�ون لھ 

 � أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.تأث�� سل�ي جوهري ع�

 قد ال تنجح ا�جموعة �� تجديد االتفاقيات القائمة املتعلقة بالسعة الفضائية أو �� تجديدها �شروط مماثلة للشروط ا�حالية.

لف عقود اإليجار ا�خاصة بالسعة الفضائية ، ال�ي ت�ون �� الغالب عقوًدا طو�لة األجل، تختا�ح�ومةباستثناء العقود ال�ي ت��مها ا�جموعة مع 

 للمجموعة من حيث طول مد��ا بناء ع�� نوع العميل، حيث ت��اوح مدة استحقاق غالبي��ا ما ب�ن ثالثة إ�� خمسة أعوام.

تيجة للتطورات و�اإلضافة إ�� ذلك، قد �س�� عمالء ا�جموعة من وقت آلخر إ�� إعادة التفاوض �شأن العقود طو�لة األجل مع ا�جموعة ن

السلبية ال�ي �شهدها السوق أو ألسباب أخرى. و�� حال أخفقت ا�جموعة �� تجديد اتفاقيات السعة الفضائية عندما يح�ن موعد تجديدها 

شأن أو إذا لم تتمكن من االتفاق وفق شروط تجار�ة مشا��ة لتلك الواردة �� االتفاقيات ا�حالية أو �� حال وافقت ع�� إعادة التفاوض �

� العقود، فإن عائدات إيجار خدمات السعة الفضائية ال�ي تقدمها يمكن أن تتأثر �ش�ل سل�ي لف��ة ما مما قد ي�ون لھ تأث�� سل�ي جوهري ع�

 أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.

 وث أزمات �حية أخرى تأث�� سل�ي ع�� ف��وس كورونا املستجد وانتشار األو�ئة األخرى وحد جائحةيمكن أن يكون لعودة انتشار 

 أعمال ا�جموعة.

تأثرت أعمال ا�جموعة، وقد �ستمر �� التأثر با�خوف من التعرض لتف�ىي مرض أو و�اء أو جائحة أو مخاوف �حية عامة مماثلة ع�� نطاق 

، وقد أدى ح�ى اآلن إ�� تنفيذ تداب�� مهمة من قبل ا�ح�ومات ف��وس �ورونا جائحة واسع أو اآلثار الفعلية الناتجة عن ذلك. ويستمر تف�ىي

ع�� مستوى العالم، بما �� ذلك عمليات اإلقفال واإلغالق وا�حجر الص�� وحظر السفر ��دف السيطرة ع�� انتشار الف��وس. كما اتخذت 

رض قيود ع�� السفر و�غالق األعمال واملرافق مؤقًتا. الشر�ات، بما �� ذلك ا�جموعة، احتياطيات، مثل مطالبة املوظف�ن بالعمل عن ُ�عد، وف

ف��وس �ورونا املستجد بمرور الوقت وتفاوتت �� �ل أنحاء اإلمارات، وشملت قيود  جائحةاتخذت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة تداب�� الحتواء 

كب��ة من الناس. �شمل اإلجراءات األخرى ال�ي تم فرضها السفر و�جراءات االحتواء واإلغالق وقيود ع�� العمليات التجار�ة وتجمعات أعداد 

 من وقت آلخر حظر السفر ا�ح�� والدو��، و�غالق ا�حدود ا�حلية والدولية، و�غالق األعمال، وا�حجر الص��، 

ال��ي وا�جوي واملائي، ع�� وحظر التجول، و�جراءات التباعد االجتما��. ونتيجة لذلك، أدت جائحة ف��وس �ورونا املستجد إ�� ا�حد من النقل 

 املستوى ا�ح�� والدو��.

 بالقطاعات األخرى، إال أن عودة ظهور جائحة ف��وس �و 
ً
رونا ع�� الرغم من أن قطاع أعمال ا�جموعة قد أظهر قدًرا معيًنا من املرونة مقارنة

 عن ظهور أي أو�ئة أخرى أو حدوث أزمات �حية أخرى، يمكن أن يؤدي إ
ً
�� عواقب سلبية ع�� ا�جموعة نتيجة للضغوط املستجد، فضال

االقتصادية ال�ي �عرض لها عمالء ا�جموعة وشر�ا��ا، وقد يؤدي التأث�� السل�ي الذي شهدتھ عمليات الشر�ات األخرى �� سلسلة القيمة 

� تأخ�� �شغيل األقمار الصناعية للمجموعة، وال سيما الشر�ات املصنعة لألقمار الصناعية ومحطات اإلطالق وشر�ات تركيب البوابات، إ�

وتز�د ا�جديدة. وقد تقلل هذه الظروف االقتصادية السلبية من النشاط التجاري، و�سبب اضطراًبا وتقلًبا شديًدا �� األسواق املالية العاملية 

أو عودة ظهورها أو حدوث أزمة من معدالت التخلف عن السداد واإلفالس. و�مكن أن ي�ون النتشار جائحة ف��وس �ورونا املستجد من جديد 

 �حية مماثلة تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.

 ا�خاطر املتعلقة باملسائل التنظيمية والقانونية

افقات الضرور�ة من ا�جهات التنظيمية الوطنية، فقد ال تتمكن من �شغيل ا ألقمار الصناعية �� حال لم تحصل ا�جموعة ع�� �ل املو

 القائمة أو توسيع عمليا��ا.

تقوم ا�جهات التنظيمية الوطنية بتخصيص الطيف �خدمات األقمار الصناعية ومن املمكن أن تقوم بتغي�� هذه التخصيصات مما قد يؤدي 

 لتنظيمية الوطنية �ستمر إ�� �غي�� مدى قدر��ا ع�� استخدام األقمار الصناعية ا�حالية للمجموعة أو يقيدها. ورغم أن ا�جهات ا

 �� اعتماد مجموعة من قواعد الطيف الفضائي، بما �� ذلك األجواء املفتوحة إ�� فرض الرسوم، يقوم عدد م��ايد من اإلدارات الوطنية بفرض

 رسوم ع�� الوصول إ�� الطيف من خالل فرض رسوم محددة أو عقد مزادات �حق استخدام الطيف. وفض
ً
إلدارات عن ذلك، قد تقوم اال
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الوطنية بإلغاء حقوق ا�جموعة �� استخدام طيف ترددي ح�ى عندما ي�ون للمجموعة عمل قائم وحقوق هبوط ترددي للقمر الصنا�� �� 

موقع مداري محدد. وقد ي��تب ع�� إعادة تخصيص الطيف أو الرسوم املفروضة عليھ أو إلغاء ا�حقوق املتعلقة باستخدامھ تأث�� سل�ي جوهري 

 مال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.ع�� أع

ا إضافة إ�� ذلك، تحتاج ا�جموعة إ�� ا�حصول ع�� املوافقات التنظيمية من جهات تنظيم مختلفة �� الدول ال�ي تقدم خدما��ا ��ا وذلك ف��

فيما يتعلق بتقديم سعة فضائية ووصالت علو�ة ووصالت سفلية وغ��ها من ا�خدمات ذات القيمة املضافة للشبكة األرضية لعمالء ا�جموعة. 

الة التعاقد مع ا�جهات ا�ح�ومية، قد يتع�ن ع�� ا�جموعة ا�حصول ع�� تصار�ح أمنية. قد يتطلب ا�حصول ع�� هذه املوافقات و�� ح

رت وا�حفاظ عل��ا مز�ًدا من الوقت والنفقات. و�� حال لم تتمكن ا�جموعة من ا�حصول ع�� املوافقات املطلو�ة من ا�جهات التنظيمية أو تأخ

، فقد ال يتس�ى لها تقديم ا�خدمات ذات الصلة إ�� عمال��ا أو تقديم ا�خدمات ا�جديدة املزمع تقديمها أو ا�خدمات القائمة �� ا�حصول عل��ا

خطط تقديم خدما��ا ف��ا. و�ضافة إ�� ذلك، فإن القوان�ن واللوائح ال�ي تخضع لها ا�جموعة ت�ون عرضة للتغي��
ُ
�� أي  �� البلدان ا�جديدة ا�

جعل ا�حصول ع�� موافقات تنظيمية جديدة أك�� صعو�ة بالنسبة للمجموعة أو قد يتسبب ذلك �� إلغاء املوافقات ا�حالية لدى وقت، مما ي

 ا�جموعة أو �عديلها �ش�ل يؤثر سلًبا عل��ا. ونظًرا الختالف األنظمة من دولة إ�� أخرى، 

 ��ا �� الوقت الراهن، فض فقد تخضع ا�جموعة أيًضا إ�� �غي��ات �� لوائح ليست ع�� دراية
ً
فَرض عل��ا من ال

ُ
عن أ��ا قد تتعرض لعقو�ات ت

اللوائح قبل ح�ومة خارجية مما قد يؤثر تأث�ً�ا سلبًيا جوهرً�ا ع�� عمليا��ا �� تلك الدولة. و�� حال �عذر ع�� ا�جموعة االمتثال للقوان�ن و 

قدمة �� الدول واألقاليم ال�ي �سري ��ا هذه القوان�ن واللوائح التنظيمية السار�ة عل��ا، فقد تخسر ا�جموعة عائدا��ا امل
ُ
تأتية من ا�خدمات امل

 كما قد تتعرض لعقو�ات جنائية أو مدنية.

امها باإلضافة إ�� ذلك، تمتلك ا�جموعة �� �عض األسواق ال�ي توفر ف��ا �غطية خدمات األقمار الصناعية الثابتة سعة فائضة ال يمك��ا استخد

ناسب �سبب اللوائح الوطنية �� تلك األسواق. ورغم أن ا�جموعة �ع��م مواصلة العمل مع ا�جهات التنظيمية ا�حلية و/أو الشر�اء �ش�ل م

داخل الدولة، بما �� ذلك �� اململكة العر�ية السعودية ومصر وا�جزائر، لتوسيع نطاق الوصول إ�� هذه األسواق، ال يوجد ما يضمن أن 

�� ا�حصول ع�� هذا الوصول اإلضا��. عالوة ع�� ذلك، يمكن أن تتغ�� القيود واللوائح املعمول ��ا بمرور الوقت و�طرق تؤثر ا�جموعة ستنجح 

ع��  سلًبا ع�� قدرة ا�جموعة ع�� تنفيذ أعمالها �� هذه األسواق، بما �� ذلك نتيجة دخول مز�د من الشر�ات إ�� السوق وال�ي قد ت�ون قادرة

 م�انية وصول أك�� �� مثل هذه األسواق.ا�حصول ع�� إ

ذلك، تحرص ا�جموعة ع�� أن ت�ون عمليا��ا ا�حالية متوافقة مع �ل املتطلبات ذات الصلة �� البلدان ال�ي تدير أعمالها ��ا. وع�� الرغم من 

ت األخرى ال�ي تقدمها �� الوقت الراهن، إذا لم تحافظ ا�جموعة ع�� التصر�حات الالزمة لتشغيل أقمارها الصناعية القائمة وتوف�� ا�خدما

فلن تتمكن من �شغيل األقمار الصناعية أو تقديم ا�خدمات الواردة �� هذه التصر�حات. وقد ي��تب ع�� إلغاء أي تصر�ح خاص بالقمر 

لدان ذات الصلة إ�� ا�حد الذي الصنا�� خسارة ا�جموعة لعائدا��ا املتأتية من ا�خدمات املقدمة من ذلك القمر �� موقع مداري محدد �� الب

 ال يمكن معھ توف�� هذه ا�خدمات بواسطة أقمار صناعية �� مواقع مدار�ة أخرى.

و�� حال تم اعتبار أي من العمليات ا�حالية أو املستقبلية للمجموعة غ�� ُممتثلة للمتطلبات التنظيمية السار�ة، فقد تتعرض ا�جموعة 

أو إلغاء تصر�حات أو رفض طلبات ا�جموعة ل�حصول ع�� تصر�حات جديدة أو تجديد التصر�حات لعقو�ات متعددة م��ا فرض غرامات 

 ا�حالية، مما قد ي�ون لھ تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.

افقات التنظيمية الالزمة التأخ��ات �� ا�حصول أو عدم القدرة ع�� ا�حصول ع�� قد تؤثر  القمر الصنا�� وا�خروج من مداره  لتشغيلاملو

 كجسم فضائي سلبًيا ع�� قدرة ا�جموعة ع�� إطالق أقمارها الصناعية واستخدامها.

ستدام للفضاء اعتمدت دولة اإلمارات العر�ية املتحدة ع�� العديد من اتفاقيات األمم املتحدة واتفاقيات أرتميس ال�ي تتعلق باالستخدام امل

 اإلماراتيةا�خار��، وال�ي يجب ع�� ا�جموعة االل��ام ��ا �� إ�شاء أقمارها الصناعية و�طالقها و�شغيلها. باإلضافة إ�� ذلك، فإن و�الة الفضاء 

القانون "رها بموجب بصدد وضع إجراءات موافقة جديدة إلطالق األقمار الصناعية و�شغيلها و�خراجها من مدا ")و�الة الفضاء اإلماراتية("

، مما قد يؤثر �� تصميم األقمار الصناعية ا�حالية واملستقبلية "بتنظيم قطاع الفضاء ا�خاص 2019لعام  12االتحادي رقم اإلمارا�ي 

 للمجموعة و�شغيلها. عالوة ع�� ذلك، قد تتطلب إجراءات املوافقة ا�جديدة من ا�جموعة التخلص من األقمار الصناعية 

�� وقت مبكر عما هو مخطط لھ لضمان التخلص اآلمن م��ا، مما يؤدي إ�� انخفاض التشغيل التجاري. قد ُيطلب من ا�جموعة البحث عن 

�غي��ات إضافية �� التصميم لألقمار الصناعية ا�جديدة ��دف تحس�ن سالمة الط��ان وا�حد من تخفيف ا�حطام، مما قد يؤدي إ�� ارتفاع 

 ات التطو�ر. قد تفرض و�الة الفضاء اإلماراتية أيًضا قيوًدا ع�� حركة األقمار الصناعية ب�ن املواقع املدار�ة الت�اليف وتأخ�� 

 أو �شغيلها �� أي موقع مداري يحد من الفرص التجار�ة. عالوة ع�� ذلك، فإن ت�لفة تأم�ن املسؤولية تجاه األطراف ا�خارجية ال�ي يجب أن

ولة اإلمارات العر�ية املتحدة من أي اصطدام �� املدار قد ت�ون كب��ة اعتماًدا ع�� مبلغ التغطية املطلوب ومستو�ات تتحملها ا�جموعة �حماية د

 األقساط ا�حالية.
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 وقد ي�ون ألي من هذه العوامل تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.

اقع مدار�ة محددة قد تؤثر إجراءات االتحاد الدو�� لالت صاالت ال�ي بموج��ا تحصل ا�جموعة ع�� حقوق �� ترددات وتحافظ عل��ا �� مو

 سلًبا ع�� قدرة ا�جموعة ع�� استخدام قمر صنا�� �� موقع مداري مع�ن �خدم��ا أو منطقة التغطية املق��حة.

الوصول إ�� املواقع املدار�ة واملوارد الطيفية لتوف�� خدمات  يخضع مجال االتصاالت للتنظيمات بدرجة كب��ة و�عتمد ا�جموعة ع�� إم�انية

ول ع�� حقوق األقمار الصناعية. وتجدر اإلشارة إ�� أن املواقع املدار�ة وال��ددات املق��نة ��ا ما �� إال مورد محدود. و�تع�ن ع�� ا�جموعة ا�حص

 . وتتطلب هذه اإلجراءات دعًما من هيئة تنظيم االتصاالتئح الراديووالالطيف �� موقع مداري متم�� عن طر�ق إجراءات منصوص عل��ا �� 

وال�ي من خاللها تتعامل ا�جموعة مع االتحاد الدو�� لالتصاالت، واالمتثال للشروط التنظيمية املعقدة وقد تتطلب التوصل إ�� اتفاق  اإلماراتية

 أفضلية.مع الشر�ات األخرى املشغلة لألقمار الصناعية ال�ي لد��ا حقوق 

يقدم مشغلو األقمار الصناعية طلبات لضمان ا�حصول ع�� حقوق �� طيف ترددي �� مواقع معينة. و��ون �ل طلب صا�ًحا ملدة سبع سنوات 

 قاتما لم يتم استغاللھ بالفعل خالل تلك الف��ة، و�� هذه ا�حالة يظل صا�ًحا طاملا ظل قيد االستخدام. يحدد الطلب املوقع املداري والنطا

ال��ددية املراد استخدامها من جانب القمر الصنا��، باإلضافة إ�� تحديد مواصفات تقنية أخرى. بمجرد تقديم أحد املشغل�ن طلٍب جديد، 

د مها �عيتم النظر �� الطلب من جانب االتحاد الدو�� لالتصاالت و�تم تحديد قائمة باألقمار الصناعية التشغيلية املتأثرة وال�ي لم يتم استخدا

 ع�� كما يتم تحديد الطلبات األك�� أولو�ة املقدمة لالتحاد الدو�� لالتصاالت، بما �� ذلك الطلبات املقدمة من جانب ا�ح�ومات. و�جب �عدئٍذ 

تنسيق مالك الطلب ا�جديد إجراء مفاوضات مع �ل طرف محّدد �� القائمة، و�� عملية ُ�شار إل��ا ع�� أ��ا عملية تنسيق، علًما بأّن عملية ال

 أمر بالغ األهمية �� تحديد قابلية تطبيق الطلب ا�جديد.

اصة وكنتيجة لهذا التنسيق من أجل االمتثال إلجراءات االتحاد الدو�� لالتصاالت، قد ُيطلب من ا�جموعة �عديل مناطق التغطية املق��حة ا�خ

� شب�ات أقمار صناعية أخرى أو ا�حد من هذا التشويش. وقد بالقمر الصنا�� أو تصميم القمر الصنا�� أو خطط النقل إللغاء التشويش ع�

ع �ش�� هذه التعديالت إ�� تقييد استخدام موقع مداري محدد، ر�ما إ�� ا�حد الذي ي�ون معھ غ�� مجٍد من الناحية الفنية أو االقتصادية وض

إ�� ذلك، قد تؤثر مخاوف دولة ما فيما يتعلق بمش�لة قمر صنا�� جديد �� ذلك املوقع، و�التا�� ي�ون الطلب ا�جديد بال فائدة. و�ضافة 

التشويش ع�� قدرة شبكة القمر الصنا�� للمجموعة �� تحقيق عائد نظًرا للقيود التشغيلية ال�ي قد تفرضها تلك الدولة. �شمل هذه القيود 

ة، مما يفرض ع�� ا�حطات األرضية لإلرسال التشغيلية عدم السماح بتشغيل أجهزة اإلرسال واالستقبال بأق�ىى طاقة ع�� املنطقة ا�حدد

واالستقبال استخدام هوائي بأقل حجم ممكن أو استخدام �غطية قابلة للتوجيھ لتجنب منطقة جغرافية محددة. عالوة ع�� ذلك، تفرض 

�� موقع مداري مع�ن. وقد إجراءات االتحاد الدو�� لالتصاالت جداول زمنية محددة لالستخدام املبدئي للقمر الصنا�� و�عادة استخدامھ 

 يؤدي عدم االل��ام ��ذه ا�جداول الزمنية إ�� فقدان حقوق الطيف.

فرض قيود �� الدعم الذي توفره ا�جهة التنظيمية �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة من و 
ُ
قت آلخر. يمكن أن تنشأ �غي��ات �� لوائح الراديو أو ت

هذه املشكالت �ش�ل سريع أو قد ال تتمكن من حلها ��ائًيا مما قد يؤدي إ�� اإلضرار �سمع��ا أو قد ال تتمكن ا�جموعة دوًما من حل مثل 

احتمالية خسارة عمال��ا، كما قد تؤدي إ�� رفع دعاوى قضائية ع�� ا�جموعة و/أو تدهور عالقا��ا مع املشغل�ن اآلخر�ن، إضافة إ�� ضعف 

خاصة بمشغل�ن آخر�ن إ�� جانب فرض قيود �شغيلية أو تصميمية تجعل من خدمات  جودة اإلشارة نتيجة للتشويش من أقمار صناعية

ا�جموعة �� منطقة محددة أقل تنافسية أو غ�� اقتصادية أو ا�حد من إم�انية استخدام ا�جموعة إلم�انات قمر صنا�� مع�ن كما قد يؤدي 

ها. وقد تختلف حجم مثل هذه ا�خسارة ع�� ال��ددات واملنطقة إ�� فقدان محتمل �حقوق ا�جموعة إذا لم يتم �سو�ة املش�لة لصا�ح

 ا�جغرافية، و�التا�� قد ي�ون من الصعب تحديد ا�جزء املتأثر من إيرادات ا�جموعة.

 وقد ي�ون ألي من هذه العوامل تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.

ن واللوائح �� مختلف البلدان ال�ي �عمل ف��ا. وقد تؤدي أي ز�ادة أو �غي�� �� هذه القوان�ن واللوائح إ�� تخضع أعمال ا�جموعة للقوان�

أن تتحمل ا�جموعة ت�اليف إضافية، وأن تتعرض ا�جموعة لغرامات وتتأثر قدرة ا�جموعة ع�� تقديم خدمات قائمة وجديدة �� �عض 

 البلدان.

 �عتمد ا�حفاظ ع�� أعمال ا�جموعة وتوسيعها، من ب�ن أمور أخرى، ع�� قدرة ا�جموعة (و/أو قدرة مقدمي خدمات ا�جموعة) 

 ع�� ا�حصول ع�� ال��اخيص وال��اخيص ا�ح�ومية املطلو�ة �� الوقت املناسب، و�ت�اليف معقولة و�شروط وأح�ام مرضية.

عة، ال يلزم ا�حصول ع�� ترخيص ألن نموذج أعمالها يتمثل �� العمل من خالل مقدمي خدمة يمتل�ون �� معظم البلدان ال�ي �عمل ف��ا ا�جمو 

ال��اخيص الالزمة للعمل �� هذه البلدان. وتحصل ا�جموعة ع�� تراخيصها ا�خاصة وتحتفظ ��ا �� حال اقتضت ذلك القواعد ا�حلية. و�� 
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دمة تراخيص �سبب وجود نظام مفتوح أو عدم وجود هي�ل تنظي�ي يتطلب مثل هذه �عض البلدان، ال تمتلك ا�جموعة وال مقدمي ا�خ

 ال��اخيص.

إذا أصبح مقدم ا�خدمة غ�� قادر ع�� ا�حصول ع�� ال��اخيص املطلو�ة �� بلد مع�ن �� الوقت املناسب، و�ت�اليف معقولة و�شروط مرضية، 

ديم ا�خدمات للعمالء �� هذه البلدان. عالوة ع�� ذلك، إذا لم تمتثل ا�جموعة أو فقد تمنع ا�جهات التنظيمية ا�جموعة من االستمرار �� تق

 مقدم ا�خدمة التا�ع لها ل�ل القواعد املعمول ��ا املتعلقة ب��خيص مع�ن، فقد يتم إلغاء هذا ال��خيص.

لهم اآلخر�ن لضمان امتثال ا�خدمات للوائح ورغم أن ا�جموعة تتشاور مع ا�جهات التنظيمية وخ��اء ال��خيص �� بلد مع�ن وكذلك املرخص 

ا�حلية، فقد تخضع القوان�ن والسياسات واللوائح ال�ي تحكم قطاع األقمار الصناعية للتغي�� ملواءمة التطورات الصناعية والتكنولوجيا 

ك دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، إدخال ا�جديدة أو العتبارات سياسية. يدرس املشرعون أو السلطات التنظيمية �� مختلف البلدان، بما �� ذل

ال�ي  قوان�ن وسياسات ولوائح جديدة أو �غي��ات ع�� اللوائح ا�حالية وقد �عتمدو��ا �� املستقبل وذلك فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من األمور 

وعة أو تؤدي إ�� ز�ادة ت�لفة تقديم يمكن أن تؤثر، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، ع�� عمليات ا�جموعة أو عمليات مقدمي خدمات ا�جم

 ا�خدمات ع�� نظام ا�جموعة.

�ا �� وع�� وجھ ا�خصوص، قد ت�ون ا�خاطر املذ�ورة أعاله أك�� حدة �� األسواق الناشئة ال�ي �عمل ف��ا ا�جموعة حالًيا أو ال�ي قد �عمل ف�

مملكة العر�ية السعودية ومصر وا�جزائر، مما قد يتطلب مناقشة مع املستقبل. ع�� سبيل املثال، تقوم ا�جموعة بتقييم خيارات الدخول لل

حّد أي حالة عدم يق�ن أو �غي�� كب�� �� املشهد التنظي�ي 
ُ
�� هذه الشر�اء ا�حلي�ن وا�جهات التنظيمية ل�حصول ع�� ال��اخيص املناسبة. وقد ت

 و توسيع أعمال ا�جموعة إ�� أسواق جديدة.البلدان من قدرة ا�جموعة ع�� العمل �� مثل هذه األسواق الناشئة أ

قد تؤثر التغي��ات �� القوان�ن أو السياسات أو اللوائح ا�حالية أو اعتماد لوائح جديدة �� قدرة ا�جموعة ع�� ا�حصول ع�� ال��اخيص 

 عة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.والتصار�ح ا�ح�ومية املطلو�ة أو االحتفاظ ��ا أو قد ي�ون لها تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جمو 

 �عتمد أعمال ا�جموعة ع�� حقوق ملكية فكر�ة معينة وال تتعدى ع�� حقوق امللكية الفكر�ة ا�خاصة بالغ��.

ت ال�ي �عتمد ا�جموعة ع�� براءات االخ��اع وحقوق النشر والعالمات التجار�ة واألسرار التجار�ة وال��اخيص ا�خاصة ��ا وغ��ها من االتفاقيا

�� ت��مها ملزاولة أعمالها. وقد تؤدي االع��اضات القانونية ع�� حقوق امللكية الفكر�ة للمجموعة ومطالبات التعدي ع�� امللكية الفكر�ة إ

ها تأث�� مسؤولية مالية كب��ة، وقد تتطلب من ا�جموعة �غي�� ممارسا��ا التجار�ة أو ا�حد من قدر��ا ع�� املنافسة �ش�ل فعال أو قد ي�ون ل

 و��ون الدفاع ف��ا
ً
 سل�ي جوهري ع�� أعمالها. ح�ى إذا ثبت أن هذه االع��اضات أو املطالبات ليس لها أي أساس، فقد �ستغرق وقًتا طو�ال

 م�لًفا، وقد تصرف انتباه اإلدارة ومواردها عن أعمال ا�جموعة.

املرخصة من قبل أطراف خارجية. و�ذا لم تتمكن ا�جموعة من ا�حصول ع�� عالوة ع�� ذلك، �عتمد ا�جموعة جزئًيا ع�� التقنيات املطورة أو 

موعة ال��اخيص أو غ��ها من حقوق امللكية الفكر�ة املطلو�ة أو االحتفاظ ��ا من هذه األطراف ا�خارجية �شروط معقولة، فقد تتأثر أعمال ا�ج

ر وتصنيع امل�ونات ال�ي يتم دمجها �� منتجا��ا، وقد تحتوي منتجات �ش�ل سل�ي. باإلضافة إ�� ذلك، �عمل ا�جموعة مع املوردين لتطو�

 ا�جموعة ع�� تقنيات حصلت عل��ا من هؤالء املوردين. وقد تحظى ا�جموعة بقدرة ضئيلة أو معدومة ع�� أن تحدد مسبًقا ما إذا �ان أي من

ن هؤالء املوردين قد حصلوا أو حافظوا ع�� ال��اخيص املناسبة أو هذه التقنيات ين��ك حقوق امللكية الفكر�ة ا�خاصة بالغ��، أو ما إذا �ا

و حقوق امللكية الفكر�ة األخرى الستخدام هذه التقنية. وقد ال ي�ون موردو ا�جموعة ملزم�ن بتعو�ضها �� حال إقامة دعوى ان��اك ضدها، أ

القانونية ع�� حقوق امللكية الفكر�ة إ�� ا�حد من قدرة قد ي�ونوا ملزم�ن فقط �سقف مع�ن لتعو�ض ا�جموعة. وقد تؤدي االع��اضات 

 ا�جموعة ع�� استخدام املنتجات والتقنيات ال�ي تحتاجها ملزاولة أعمالها، وقد ي�ون لها تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج

 عمليا��ا ووضعها املا��.

 ال �ستطيع ا�جموعة تقدير مدى متطلبات ا�حصول ع�� تراخيص امللكية الفكر�ة، أو مدى توفر أٍي من هذه ال��اخيص وت�لف��ا 

الها �� املستقبل. و�� حال أصبح مطلوً�ا من ا�جموعة دفع رسوم ألطراف خارجية غ�� مفروضة حالًيا، فإن هذه الت�اليف اإلضافية ملزاولة أعم

 سلًبا ع�� ر�حية ا�جموعة أو سيول��ا. يمكن أن تؤثر

اقب سلبية جوهر�ة. ا ف��ا إ�� عو
ً
 قد يؤدي التقا��ي أو اإلجراءات ا�حكومية ال�ي تكون ا�جموعة طرف

قد تنخرط ا�جموعة �� املستقبل �� دعاوى قضائية وتحقيقات تنظيمية وعمليات تدقيق ومطالبات من املس��لك�ن و�جراءات ح�ومية وغ��ها 

اإلجراءات القانونية. وقد تث�� �عض هذه اإلجراءات قضايا وقائعية وقانونية صعبة ومعقدة و�مكن أن تكتنفها الش�وك والتعقيدات، من 

 وت�ون �� العادة القرارات ال��ائية ف��ا غ�� معروفة. باإلضافة إ�� ذلك، يمكن أن �شمل النتائج ا�حتملة لهذه اإلجراءات 
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أ��ا أح�اًما سلبية أو �سو�ات أو أوامر قضائية أو ال��امات غ�� موائمة، قد يتطلب أٍي م��ا تقديم مدفوعات كب��ة أو أو القرارات املتخذة �ش

 ي�ون لها آثار سلبية أخرى ع�� أعمال ا�جموعة.

 يجب أن تمتثل ا�جموعة للوائح حماية البيانات.

ية، و�عا�ج ا�جموعة البيانات ال�خصية و�يانات العمالء واملوظف�ن وغ��ها تخضع ا�جموعة للتنظيم فيما يتعلق باستخدام البيانات ال�خص

 من البيانات �ش�ل محدود كجزء من أعمالها، و�التا�� يجب أن تل��م بقوان�ن ا�خصوصية وحماية البيانات الصارمة. 

الصلة من قبل موظف��ا وأي مقدمي خدمة و�س�� ا�جموعة إ�� ضمان تطبيق اإلجراءات لضمان االمتثال للوائح حماية البيانات ذات 

خارجي�ن، وكذلك تنفيذ تداب�� أمنية للمساعدة �� منع السرقة اإللك��ونية. وع�� الرغم من هذه ا�جهود، فإن ا�جموعة معرضة �خطر 

ن حماية البيانات. إذا أخفقت االستيالء ع�� هذه البيانات دون وجھ حق أو فقدا��ا أو الكشف ع��ا أو سرق��ا أو معا�ج��ا بما ين��ك قوان�

 ا�جموعة أو أٍي من مقدمي ا�خدمة ا�خارجي�ن الذين �عتمد عل��م �� تخز�ن معلومات العمالء أو نقلها بطر�قة آمنة، أو �� حالة حدوث أي

لطات التنظيمية خسارة أو معا�جة غ�� مشروعة لبيانات العمالء ال�خصية، فقد تخضع ا�جموعة إلجراءات تحقيق و�نفاذ من قبل الس

 ا�ختصة، أو قد تخضع ملطالبات أو ش�اوى من ال�خص صاحب البيانات، أو قد تتحمل مسؤولية بموجب قوان�ن حماية البيانات. 

لبية من الشر�ات ت ")الالئحة العامة �حماية البيانات(" ع�� سبيل املثال، تتطلب الالئحة العامة �حماية البيانات الصادرة عن االتحاد األورو�ي

املتطلبات املتعلقة بمعا�جة البيانات ال�خصية، بما �� ذلك استخدامها وحماي��ا ونقلها وقدرة األ�خاص الذين يتم تخز�ن بيانا��م ع�� 

حال  �ت�حيح هذه البيانات أو حذفها. وتمنح أيًضا الالئحة العامة �حماية البيانات حًقا خاًصا �� اتخاذ إجراءات لبعض األفراد وا�جمعيات. �

ب��ة عدم تلبية متطلبات لوائح حماية البيانات املعمول ��ا، أو إذا أثبتت ا�جهات التنظيمية عدم االمتثال، فقد يؤدي ذلك إ�� فرض عقو�ات ك

امة �حماية من اإليرادات السنو�ة العاملية �سبب االن��ا�ات بموجب الالئحة الع ٪4ع�� الشركة أو األعمال املس��دفة، بما �� ذلك ما يصل إ�� 

خصية البيانات وكذلك إقامة دعاوى قضائية خاصة. زادت الالئحة العامة �حماية البيانات األعباء التنظيمية فيما يتعلق بمعا�جة البيانات ال�

وائح، فإن أي و�يانات العمالء واملوظف�ن وغ��ها من البيانات �� �سي�� أعمالها، رغم أن ا�جموعة وضعت إجراءات لضمان االمتثال لهذه الل

ة خرق لهذه الالئحة قد �عرض ا�جموعة إ�� تحمل عقو�ات. وال يمكن للمجموعة أن تضمن امتثالها ال�امل الل��اما��ا املقررة بموجب الالئح

ة عن ا�جموعة العامة �حماية البيانات، و�التا�� قد تخضع ا�جموعة إلجراءات تنظيمية أو غرامات مالية، مما قد يؤدي أيًضا إ�� دعاية سلبي

 أو اإلضرار �سمع��ا. وقد ي�ون ألٍي من هذه العوامل تأث�� سل�ي ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.

 اإلمارات العر�ية املتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيادولة ا�خاطر املتعلقة ب

منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا سلًبا ع�� اقتصاد دولة اإلمارات العر�ية قد يؤثر عدم االستقرار أو االضطرابات ال�ي �شهدها 

 املتحدة.

وا�جهات التا�عة لها �� العميل الرئي�ىي للمجموعة.  ا�ح�ومةتقع العديد من عمليات ا�جموعة داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة و�عت�� 

ستاندرد اند بورز من قبل  AAو  )موديز( موديز إنفستور س��فيسمن قبل " Aa2"تحدة ع�� الرغم من تصنيف أبوظ�ي واإلمارات العر�ية امل

كما �� تار�خ هذه النشرة و�تمتعان ببيئة سياسية مستقرة وعالقات دولية  )فيتشللتصنيف ( وفيتش )إس اند بيھ( ل�خدمات املالية، ذ م م

�انت هناك اضطرابات سياسية �� عدد من البلدان �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا، بما  2011سليمة �ش�ل عام، فمنذ أوائل عام 

ر�ية السعودية وسور�ا وتو�س واليمن. وتضمنت هذه االضطرابات ف��ا ا�جزائر والبحر�ن ومصر والعراق وليبيا واملغرب وعمان واململكة الع

مظاهرات عامة وصلت �� ا�حاالت القصوى إ�� الصراع املس�ح وا�حروب األهلية، وأدت إ�� عدد من التغي��ات �� األنظمة وز�ادة حالة عدم 

 ل ا�حرب أو األعمال العدائية، اليق�ن السيا�ىي �� �ل أنحاء املنطقة. وال يمكن التنبؤ بحدوث حاالت أو أحداث مث

 اإلمارات العر�ية املتحدة.دولة أو ما ي��تب ع�� ذلك من آثار ع�� إمارة أبوظ�ي و 

رابات املستمرة �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا �ش�ٍل كب�� ع�� االقتصادات اإلقليمية طوقد تؤثر حالة عدم االستقرار واالض

ة املتحدة بما �� ذلك األسواق املالية واالقتصادات ا�حقيقية. وقد تحدث هذه التأث��ات نتيجة ضعف تدفق واقتصاد دولة اإلمارات العر�ي

الرغم من أن  االستثمارات األجنبية املباشرة إ�� املنطقة أو تدفقات رأس املال إ�� ا�خارج أو ز�ادة التقلبات �� األسواق املالية واإلقليمية. ع��

املتحدة لم �شهد �جمات إرهابية كب��ة مثل تلك ال�ي شهدها عدد من الدول �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا،  اإلمارات العر�يةدولة 

اإلمارات العر�ية املتحدة. دولة بما �� ذلك مصر، ال يوجد ما يضمن أن املتطرف�ن أو ا�جماعات اإلرهابية لن �شرعوا �� القيام بأعمال عنف �� 

جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� �ش�ل سل�ي وجوهري إذا أدت هذه التقلبات اإلقليمية إ�� احتمالية عدم االستقرار وقد تتأثر أعمال ا�

 اإلمارات العر�ية املتحدة.دولة أو �غي�� ح�ومة 

 جموعة ألعمالها.يمكن أن تصدر دولة اإلمارات العر�ية املتحدة قوان�ن جديدة من شأ��ا التأث�� سلًبا ع�� طر�قة ممارسة ا�
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اللوائح قد تتسبب أي �غ��ات تطرأ ع�� السياسات االستثمار�ة أو املناخ السيا�ىي السائد �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �� إجراء �غي��ات ب

ة املضافة والضرائب ا�ح�ومية فيما يتعلق بضوابط عمليات التصدير واالست��اد، وتطبيق أو �عديل املعدل املطبق ع�� ضرائب الدخل والقيم

ة األخرى و�م�انية فرض ضر�بة ع�� الشر�ات، وأسعار الصرف األجن�ي، ويشمل ذلك االرتباط ب�ن الدرهم والدوالر األمر��ي والضوابط املفروض

ر الصناعية ع�� الصرف، واستخدام الطيف والوصول إ�� خدمات االتصاالت، و�درجة أقل، سياسات مزايا العمال والرفاهية و�طالق األقما

 و�شغيلها و�خراجها من مدارها.

ل وال تخضع ا�جموعة حالًيا لضر�بة دخل الشر�ات �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، ع�� الرغم من إيالء �عض االعتبار لتطبيق ضر�بة دخ

ن�ن ا�حالية لن ترفع من الت�اليف ال�ي الشر�ات �� أبوظ�ي. وال يوجد ما يضمن أن فرض ضر�بة دخل الشر�ات أو أي �غي��ات أخرى ع�� القوا

�غ��ات تتكبدها ا�جموعة أو تؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقعا��ا. وال يوجد ما يضمن أن أي 

�ل سل�ي وجوهري ع�� طر�قة ممارسة ا�جموعة مستقبلية تطرأ ع�� القوان�ن ا�حالية لن ترفع من الت�اليف ال�ي تتكبدها ا�جموعة أو تؤثر �ش

 ألعمالها.

ا�جموعة �ش�ل سل�ي وجوهري إذا �غ�� سعر صرف الدوالر األمر��ي مقابل الدرهم  وحقوق ملكية قد يتأثر الوضع املا�� ونتائج عمليات

  )الر�ال ال��از���( الر�ال ال��از���، وع�� وجھ ا�خصوص اإلمارا�ي أو إذا حدثت �غ��ات �� أسعار الصرف ب�ن العمالت األجنبية

 والدوالر األمر��ي.

معظم إيرادات ا�جموعة مقومة بالدوالر األمر��ي، وكذلك �عض الت�اليف األخرى. باإلضافة إ�� ذلك، فإن �ل مديونية ا�جموعة بموجب 

، اللذين اكتمال �� ")�سهيل و�الة ائتمان الصادرات(" ) و�سهيل و�الة ائتمان الصادرات"ا�جديد القرض ألجل �سهيل"( ا�جديدالقرض ألجل 

درهم إمارا�ي مقابل  3.673مقومة بالدوالر األمر��ي. وع�� الرغم من ارتباط الدرهم اإلمارا�ي بالدوالر األمر��ي �سعر  2021الر�ع الثا�ي من عام 

املتحدة املركزي سيواصل ا�حفاظ ع�� هذا السعر الثابت  ، ال يوجد ما يضمن أن مصرف اإلمارات العر�ية1997دوالر أمر��ي منذ عام  1.00

 �� املستقبل، خاصة إذا استمرت ز�ادة الطلب ع�� الدوالر األمر��ي نتيجة لو�اء ف��وس �ورونا املستجد وأي موجات أخرى لھ 

 �سهيل أو ز�ادة ال��امات السداد بموجبأو عودة ظهوره. وقد يتم �عديل السعر الثابت ا�حا�� بطر�قة �عرض ا�جموعة للتقلبات �� األسعار 

 و�سهيل و�الة ائتمان الصادرات ال�ي قد ال تتمكن ا�جموعة من التحوط ضدها من خالل مبادالت أسعار الفائدة ا�جديد القرض ألجل 

ال�ي تدفعها ا�جموعة مقابل منتجا��ا أو غ�� ذلك. وقد يؤدي أي �غي�� �� سعر صرف الدوالر األمر��ي مقابل الدرهم اإلمارا�ي إ�� ز�ادة الت�اليف 

تأث��  أو �خدمة مديوني��ا، أو قد يتسبب �� تقلب نتائج عمليات ا�جموعة ووضعها املا�� �سبب آثار تحو�ل العملة، و�مكن أن ي�ون ألٍي من ذلك

 سل�ي جوهري ع�� أعمال ا�جموعة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا��.

، يدفع �عض العمالء مقابل خدمات ا�جموعة أو الدرهم اإلمارا�ي يدفعون مقابل خدما��ا بالدوالر األمر��يرغم أن معظم عمالء ا�جموعة 

 . و�مكن أن تؤدي تقلبات أسعار الصرف، بما �� ذلك نتيجة للت�خم الر�ال ال��از���، مثل �عمالت أخرى غ�� مر�وطة بالدوالر األمر��ي

الر أو عندما تق��ن بھ، إ�� ز�ادة سعر سعة ا�جموعة وخدما��ا عند دفع مقابلها �عمالت غ�� الدوالر األمر��ي أو �عمالت غ�� مر�وطة بالدو 

األمر��ي. و�مكن أن تقلل هذه التقلبات من طلب العمالء الذين يدفعون �عمالت غ�� الدوالر األمر��ي. عالوة ع�� ذلك، قد يواجھ عمالء 

 جموعة �� البلدان الناشئة صعو�ات �� ا�حصول ع�� الدوالر األمر��ي، �سبب ضوابط العمالت، أو قد يواجهون انخفاًضا قوً�ا ا�

 ي، �� اإليرادات ا�حققة بالعمالت ا�حلية امل�افئة للدوالر األمر��ي. وقد يؤثر ذلك �ش�ل كب�� ع�� قدر��ا ع�� الدفع بالدوالر األمر��

 ض ا�جموعة ملز�د من مخاطر أسعار الصرف.و�التا�� تتعر 

 ا�خاطر املتعلقة بالطرح واألسهم

 ال يوجد ما يضمن ظهور سوق �شط أو سائل لألسهم، وقد �شهد أسعار تداول األسهم تقلبات ومن ثم تنخفض. باإلضافة إ�� ذلك، 

 ألخرى، مما قد يؤثر أيًضا ع�� �سييل األسهم.فإن حجم سوق أبوظ�ي لألوراق املالية أصغر بكث�� من أسواق األوراق املالية ا

لم تكن أسهم الشركة مدرجة قبل الطرح. وال يمكن للشركة ضمان ظهور سوق تداول �شط أو استمراره �عد ان��اء الطرح أو عدم انخفاض 

�عد ان��اء عملية الطرح. قد يتعرض سعر تداول األسهم إ�� تقلبات كب��ة نتيجة للعديد  ال��ائي السعر السو�� لألسهم إ�� أقل من سعر الطرح

 من العوامل إ�� جانب تقلبات سوق األسهم واألوضاع االقتصادية العامة أو التغي��ات ال�ي تطرأ ع�� التوجهات السياسية، 

 األداء الفع�� للشركة.وهو ما يمكن أن يؤثر سلًبا ع�� السعر السو�� لألسهم ع�� الرغم من 

، ولكن ال يوجد ما يضمن نجاحھ �� 2000وسيتم إدراج األسهم �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية. تأسس سوق أبوظ�ي لألوراق املالية �� عام 

� حد كب�� من حيث حجم املستقبل وتوفر السيولة �� السوق لألسهم بمجرد إدراجها. وتجدر اإلشارة إ�� أن سوق أبوظ�ي لألوراق املالية صغ�� إ�
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 �غ��ه من أسواق األوراق املالية القائمة، كتلك املوجودة �� الواليات املتحدة واململكة املتحدة. كما أن عمو 
ً
الت الوساطة ومقدار التداول مقارنة

 الغر�ية.وت�اليف املعامالت األخرى �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية أع�� �ش�ل عام من تلك املطبقة �� دول أورو�ا 

هم و�مكن لهذه العوامل بوجھ عام أن تقلل من السيولة وتز�د من تقلبات أسعار األسهم �� سوق أبوظ�ي لألوراق املالية، وهو ما يمكن أن ُ�س

والوقت بدوره �� ز�ادة تقلبات أسعار األسهم و�ضعف من قدرة حامل األسهم ع�� بيع أي أسهم �سوق أبوظ�ي لألوراق املالية با�حجم والسعر 

 الذي يرغب بھ والذي �ان �� إم�انھ تحقيقھ �� أسواق أك�� سيولة.

 قد ال توزع الشركة أر�اًحا نقدية ع�� األسهم. ونتيجة لذلك، فقد ال يحصل املستثمرون ع�� أي عائد ع�� االستثمار ما لم يبيعوا أسهمهم

 �سعر أع�� من سعر الشراء.

دفع األر�اح �� املستقبل. وسيصدر أي قرار �شأن اإلعالن عن األر�اح ودفعها �� املستقبل حسب ليس هناك ما يضمن أن الشركة ستتمكن من 

كما سيعتمد ع�� اللوائح والقوان�ن السار�ة ونتائج العمليات والوضع املا�� واملتطلبات النقدية وا�خطط املستقبلية وذلك من و  جلسا�تقدير 

 ذات صلة. ونتيجة لذلك، فقد ال تحصل ع�� أي عائد ع�� استثماركجلس ا�ب�ن جملة عوامل أخرى قد �عت��ها 

 �� األسهم ما لم تقم ببيع األسهم �سعر أع�� من سعر الشراء. 

 يؤدي عرض كميات كب��ة من األسهم للبيع من جانب املؤسس إ�� انخفاض سعر األسهم.

 طرح إ�� خفض سعر سهم الشركة �ش�ل كب�� �� السوق املا��. قد يؤدي بيع املؤسس البائع لعدد كب�� من األسهم عقب االن��اء من ال

ع�� فرض قيود محددة ع�� قدرتھ �� التصرف �� األسهم من  )اتفاقية التعهد بالتغطية( وقد وافق املؤسس البائع �� اتفاقية التعهد بالتغطية

 كتتاب. يوم من تار�خ إغالق باب اال 180حيث بيعها ونقلها والتعامل ��ا ملدة تصل إ�� 

 قد ال يتمكن املساهمون �� الواليات املتحدة االمر�كية ودول اخرى من املشاركة �� ز�ادات رأس املال املستقبلية.

عنية يمنح قانون الشر�ات والنظام األسا�ىي املساهم�ن �� الشركة حقوق أولو�ة لالكتتاب �� أي ز�ادة �� رأس املال، إال أن �عض القوان�ن امل

 الية �� �عض الدول قد تقيد الشركة �� السماح بمشاركة �عض املساهم�ن �� اإلصدارات املستقبلية. وع�� االخص، باألوراق امل

رحها قد ال يتمكن املساهمون املوجودون �� الواليات املتحدة من ممارسة حقوق األولو�ة ما لم يتم ��جيل األسهم وأي أوراق مالية أخرى يتم ط

أو ما لم تكن األسهم واألوراق املالية األخرى مطروحة بموجب إعفاء من متطلبات الت�جيل بموجب األمر��ي راق املالية و�يعها بموجب قانون األو 

، أو معروضة �� معاملة ال تخضع لها. ال يمكن للشركة أن تضمن للمستثمر�ن ا�حتمل�ن بأ��ا ستوفر هذا اإلعفاء األمر��ي قانون األوراق املالية

ن�ن األوراق املالية خارج دولة اإلمارات العر�ية املتحدة لتمك�ن املساهم�ن �� الواليات املتحدة والدول األخرى من ممارسة حقوق من متطلبات قوا

 األولو�ة أو من أن الشركة ستقوم باالنتفاع من أي إعفاء.

املتحدة، أو ضد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  قد يكون من الصعب ع�� املساهم�ن تنفيذ األح�ام ضد ا�جموعة �� دولة اإلمارات العر�ية

 العليا للمجموعة.

 الشركة �� شركة مساهمة عامة تأسست �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة. جميع أعضاء مجلس إدارة ا�جموعة وجميع مسؤو�� ا�جموعة

. باإلضافة إ�� ذلك، تقع �ل )املنطقة االقتصادية األورو�ية( يقيمون خارج الواليات املتحدة واململكة املتحدة واملنطقة االقتصادية األورو�ية

أصول ا�جموعة ومعظم أصول أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة خارج الواليات املتحدة واململكة املتحدة واملنطقة 

خارج دولة اإلمارات العر�ية املتحدة ضد الشركة أو االقتصادية األورو�ية. ونتيجة لذلك، قد ال ي�ون من املمكن للمستثمر�ن إقامة الدعاوى 

�ام أعضاء مجلس إدار��ا واإلدارة العليا أو تنفيذ األح�ام الصادرة ضدهم �� محاكم خارج دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، بما �� ذلك األح

 و اململكة املتحدة أو املنطقة املبنية ع�� بنود املسؤولية املدنية من قوان�ن األوراق املالية للواليات املتحدة أ

 االقتصادية األورو�ية.
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 القسم الرا�ع: تقديم املعلومات املالية

 معلومات مالية تار�خية

القوائم ( 2019و ،)2020القوائم املالية لعام ( 2020د�سم��  31��  ت�ناملن�� للسنت�ن وعةمللمجتم تضم�ن القوائم املالية املوحدة املدققة 

القوائم املالية ( 2020مارس  31�� املن��ية ثالثة أشهر  للف��ة البالغةوالقوائم املالية املوحدة املرحلية غ�� املدققة  )2019 املالية لعام

  2019، والقوائم املالية لعام 2020. ويشار إ�� القوائم املالية لعام 1-) �� هذه النشرة بداية من الصفحة و املرحلية
ً
بالقوائم املالية مجتمعة

املعلومات املالية التار�خية ا�ختارة للسنة املن��ية ��  .باملعلومات املالية التار�خية، كما �شار إل��ا إ�� جانب القوائم املالية املرحلية السنو�ة

حددة للسنة املن��ية ، كما أن املعلومات املالية التار�خية ا�2020املتضمنة �� هذه النشرة مستمدة من القوائم املالية لعام  2019د�سم��  31

  ةاملن��ي للسنة. وتم �عديل �عض املعلومات املالية التار�خية ا�ختارة 2019مستمدة من القوائم املالية لعام  2018د�سم��  31�� 

� اإليضاح �سبب ت�حيح �عض األخطاء. ير�� االطالع ع� 2020�� القوائم املالية لعام  2018د�سم��  31كما �� تار�خ  2019د�سم��  31�� 

املالية  مقارنة املعلوماتمماثلة ع��  �عديالتلم يتم إجراء أي  ل�حصول ع�� مز�د من التفاصيل. 2020املرفق بالقوائم املالية لعام  36رقم 

وال�ي تظهر ��  2018لعام املعلومات املالية التار�خية  فإن . ولهذه األسباب،2019القوائم املالية لعام وال�ي تظهر ��  2018التار�خية لعام 

إن �عض  .2020�� القوائم املالية لعام هذه النشرة ال يمكن مقارن��ا مع املعلومات املالية التار�خية املصرح ع��ا �� و 2019القوائم املالية لعام 

لعرض نتائج عدم  2019ملالية لعام تم إعادة صياغ��ا �� القوائم ا 2018د�سم��  31للسنة املن��ية �� املعلومات املالية التار�خية ا�ختارة 

 .  ل�حصول ع�� مز�د من التفاصيل 2019املرفق بالقوائم املالية لعام  35ير�� االطالع ع�� اإليضاح رقم استمرار�ة األعمال. 

") الصادرة عن مجلس تقار�ر املاليةاملعاي�� الدولية للوقد تم إعداد القوائم املالية السنو�ة وفًقا ملتطلبات املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية (" 

ومتطلبات القوان�ن املعمول ��ا �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة. تم إعداد  ")مجلس معاي�� ا�حاسبة الدولية(" معاي�� ا�حاسبة الدولية

) الصادر عن 34معيار ا�حاسبة الدو�� رقم ( ، إعداد التقار�ر املالية املرحلية34القوائم املالية املرحلية وفًقا ملعيار ا�حاسبة الدو�� رقم 

 مجلس معاي�� ا�حاسبة الدولية ومتطلبات القوان�ن املعمول ��ا �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

 املعلومات غ�� ا�خاضعة للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية 

ل قبل الفائدة تتضمن هذه النشرة �عض املقاييس ال�ي ال تدخل ضمن مقاييس املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية، و��  عدَّ
ُ
الر�ح امل

طّبع قبل ا
ُ
ل امل عدَّ

ُ
ل قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك، والر�ح امل عدَّ

ُ
ئدة والضر�بة لفاوالضر�بة واإلهالك واالس��الك، وهامش الر�ح امل

طّبع قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك، والتدفقات النقدية ا�حرة التشغيل
ُ
ل امل عدَّ

ُ
ية، ومعدل واإلهالك واالس��الك، وهامش الر�ح امل

 ).ولية إلعداد التقار�ر املاليةاملقاييس ال�ي ال تدخل ضمن مقاييس املعاي�� الداملالية (الرافعة معدل التدفقات النقدية ا�حرة إ�� حقوق امللكية و 

من قبل ا�جموعة ع�� النحو  املقاييس ال�ي ال تدخل ضمن مقاييس املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املاليةيتم تحديد التداب�� غ�� املتوافقة مع 

 التا��:

عّدل  الر�ح
ُ
  قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الكامل

ل ت�ون الر�ح  عدَّ
ُ
العمليات قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك توقف  قبلل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك من أر�اح ا�جموعة قب امل

بطر�قة حقوق  ةا�حتسب اتواالس��الك واالنخفاض �� القيمة و�عديالت القيمة العادلة ع�� العقارات االستثمار�ة وحصة نتائج االستثمار 

ل الر�ح�ستخدم البيانات املالية السنو�ة مصط�ح امللكية.  عدَّ
ُ
 الر�حالذي يتوافق مع �عر�ف  قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك امل

ل عدَّ
ُ
ل الر�ح أعاله. وفق التعر�ف الوارد قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك امل عدَّ

ُ
هو قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك  امل

ل ، و�عرض ا�جموعة الر�ح أعمال ا�جموعةمقياس �ستخدم �ش�ل شائع �� قطاع  عدَّ
ُ
قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك لتعز�ز امل

ل فهم أدا��ا التشغي��. �ستخدم ا�جموعة الر�ح  عدَّ
ُ
لغ��ها  قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك كمعيار واحد لتقييم أدا��ا بالنسبةامل

ل من مشغ�� األقمار الصناعية. �عتقد ا�جموعة أن الر�ح  عدَّ
ُ
قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك هو مقياس لألداء التشغي��، وليس امل

 مقياًسا للسيولة، من شأنھ أن يوفر للمستثمر�ن وا�حلل�ن مقياًسا لنتائج التشغيل ال�ي ال تتأثر باالختالفات 

ل س املال ودورات االستثمار الرأسما�� وأعمار األصول ذات الصلة ب�ن الشر�ات املماثلة. ومع ذلك، فإن الر�ح �� هيا�ل رأ عدَّ
ُ
قبل الفائدة امل

ل والضر�بة واإلهالك واالس��الك ليس مقياًسا لألداء املا�� بموجب املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية، وقد ال ي�ون الر�ح  عدَّ
ُ
الفائدة  قبلامل

ل والضر�بة واإلهالك واالس��الك ا�خاص با�جموعة قابل للمقارنة مع املقاييس املشا��ة لدى شر�ات أخرى. ينب�� عدم اعتبار الر�ح  عدَّ
ُ
قبل امل

 الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك ع�� أنھ:
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ولية إلعداد التقار�ر املالية، أو كمؤشر ع�� األداء التشغي�� (ا�خسارة) التشغي��، الذي يتم تحديده وفًقا للمعاي�� الدالر�ح/بديل عن  •

 للمجموعة؛ أو

بديل للتدفقات النقدية من األ�شطة التشغيلية، ال�ي يتم تحديدها وفًقا للمعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية، أو كمؤشر ع��  •

 التدفقات النقدية؛ أو

 مقياس للسيولة. •

مل أن تتكبد ا�جموعة مصار�ف مماثلة للتعديالت �� عرض املعلومات �� املستقبل وأن �عض هذه البنود يمكن باإلضافة إ�� ذلك، من ا�حت

ل اعتبارها متكررة من حيث طبيع��ا. و�نب�� عدم تفس�� عرض ا�جموعة للر�ح  عدَّ
ُ
قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك ع�� أنھ إشارة امل

 تقبلية للمجموعة لن تتأثر ببنود غ�� عادية أو غ�� متكررة. ضمنية إ�� أن النتائج املس

ل مع الر�ح قبل توقف العمليات يو�ح ا�جدول أدناه �سو�ة أر�اح ا�جموعة  عدَّ
ُ
�� ف��ة الثالث قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك امل

 .2018و 2019و 2020د�سم��  31السنوات املن��ية ��  ��و 2020و 2021مارس  31أشهر املن��ية �� 

 

 31��  للسنوات املن��ية 

 مارس

 د�سم�� 31��  للسنوات املن��ية

 2020 2021 2020 2019 2018 

 (باأللف دوالر أمر��ي) (باأللف دوالر أمر��ي) 

قبل توقف الر�ح 

)1(العمليات

 ...............................................................................  

 

 

9,405 

 

 

14,073 61,400 56,719 41,881 

      يضاف:

ضر�بة  اتمصروف

الدخل

 ...............................................................................  

 

 

52 

 

 

48 200 241 261 

حصة نتائج االستثمارات ا�حتسبة بطر�قة حقوق 

امللكية

 ...............................................................................  

 

 

5,537 

 

 

306 16,360 16,130 7,084 

�عديالت القيمة العادلة ع�� العقارات 

االستثمار�ة

 ...............................................................................  — — 2,030 837 — 
ت�اليف صا�� 

التمو�ل

 ...............................................................................  

 

 

4,780 

 

 

2,972 17,373 24,272 33,508 

واالس��الك واالنخفاض ��  اإلهالك

القيمة

 ...............................................................................  

 

 

37,221 

 

 

37,011 149,567 150,657 231,430 

عّدل قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك 
ُ
الر�ح امل

واالس��الك

 .....................................................................  

 

 

56,995 

 

 

54,410 246,930 248,856 314,164 

 مالحظة: .1

 .املرحليةاملالية  القوائمر�ح الف��ة" �� ويس�ى " "السنو�ةاملالية  القوائم" �� السنة قبل توقف العمليات"ر�ح  هذا البند �س�ى
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ل قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك عدَّ
ُ
 هامش الر�ح امل

ل قبل الفائدة والضر�بة واإلهال عدَّ
ُ
ل قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك ع�� أنھ الر�ح امل عدَّ

ُ
ك واالس��الك يتم احتساب هامش الر�ح امل

 ا ع�� اإليرادات.مقسوًم 

طّبع قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك
ُ
ل امل عدَّ

ُ
 الر�ح امل

ل قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك نتيجة تأث�� البنود غ�� املتكررة، بما �� ذلك عائدات التأم�ن  عدَّ
ُ
�عد خصم تم تطبيع الر�ح امل

، وامل�اسب الناتجة عن عملية 3ذات الصلة بحالة انحراف تتعلق بإطالق القمر الصنا�� الياه  األقساط امل�جلة الناتجة عن مطالبة الشركة

حقق من اتفاقية املوقع املداري امل��مة مع أحد 
ُ
مشغ�� القمر االستحواذ ع�� ال��يا، وامل�اسب الناتجة عن بيع شركة تا�عة �� ال��از�ل والدخل ا�

ل قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك الصنا�� لنقل ا�حقوق النفعية �� مو  عدَّ
ُ
قع مداري مع�ن إ�� املشغل. ولم تكن هناك ضرورة لتطبيع الر�ح امل

 ، حيث لم تكن هناك بنود غ�� متكررة.2020مارس  31و 2021مارس  31واالس��الك لألشهر الثالثة املن��ية �� 

ل قبل الفائدة والضر�ب عدَّ
ُ
طّبع قبل الفائدة يو�ح ا�جدول أدناه �سو�ة الر�ح امل

ُ
ل امل عدَّ

ُ
ة واإلهالك واالس��الك املعدلة للمجموعة مع الر�ح امل

 .2018و 2019و 2020د�سم��  31والضر�بة واإلهالك واالس��الك �� �ل من السنوات املن��ية �� 

 

 

 د�سم�� 31للسنوات املن��ية �� 

 2020 2019 2018 

 (باأللف دوالر أمر��ي) 

عّدل 
ُ
قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الكالر�ح امل

 ..................................................................................... 246,930 248,856 314,164 

    التعديالت من أجل:

 )101,153(   ................................... مطالبات التأم�ن -الدخل اآلخر 

شراء صفقة عند االستحواذ ع�� شركة تا�عة -الدخل اآلخر 

 .....................................................................................   )1,686( 

  )3,401(  ........................... توقف العمليات -التصرف الر�ح من 

   )14,000( ..................................... ا�حقوق املدار�ةالر�ح من نقل 

طّبع قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك 
ُ
ل امل عدَّ

ُ
الر�ح امل

 211,325 245,455 232,930  .......................................................... واالس��الك

 

بع قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك
ّ
ط

ُ
ل امل عدَّ

ُ
 هامش الر�ح امل

بع قبل الفائدة والضر�بة 
ّ
ط

ُ
ل امل عدَّ

ُ
بع قبل الفائدة والضر�بة يتم احتساب هامش الر�ح امل

ّ
ط

ُ
ل امل عدَّ

ُ
واإلهالك واالس��الك املعدل ع�� أنھ الر�ح امل

 واإلهالك واالس��الك مقسوًما ع�� اإليرادات.

 التدفقات النقدية ا�حرة

بع قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك، مخصوًما منھ التد
ّ
ط

ُ
ل امل عدَّ

ُ
فقات يتم احتساب التدفقات النقدية ا�حرة ع�� أنھ الر�ح امل

 لالنقدية ا�خارجة املتعلقة بالنفقات الرأسمالية. و�شمل التدفقات النقدية ا�خارجة شراء املمتل�ات واآلالت واملعدات، ومش��يات األعما

) واإلضافات 2020�� عام  T4-NGSو�رنامج القمر الصنا��  2018�� عام  3الرأسمالية قيد التنفيذ (ال�ي تتعلق �ش�ل أسا�ىي بنفقات الياه 

 املتعلقة بالنفقات الرأسمالية سعر الشراء 2018د�سم��  31إ�� األصول غ�� امللموسة. ال �شمل التدفقات النقدية ا�خارجة للسنة املن��ية �� 

 املدفوع مقابل االستحواذ ع�� ال��يا.
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 معدل التدفقات النقدية ا�حرة إ�� حقوق امللكية 

يتم حساب معدل التدفقات النقدية ا�حرة إ�� حقوق امللكية ع�� أنھ التدفقات النقدية ا�حرة التشغيلية مخصوًما م��ا الضرائب النقدية 

 ��ا الفوائد املستلمة) والتغ��ات �� صا�� رأس املال العامل.وصا�� الفائدة النقدية (الفوائد املدفوعة مخصوًما م

يو�ح ا�جدول أدناه حساب التدفقات النقدية ا�حرة ومعدل التدفقات النقدية ا�حرة إ�� حقوق امللكية لدى ا�جموعة �� �ل من السنوات 

 .2018و 2019و 2020د�سم��  31املن��ية �� 

 

 د�سم�� 31للسنوات املن��ية ��  

 2020 2019 2018 

 (باأللف دوالر أمر��ي) 

طّبع قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك
ُ
ل امل عدَّ

ُ
 211,325 245,455 232,930  .................. معدل الر�ح امل

 )19,110( )11,026( )8,644(  .......................................................................... شراء ممتل�ات وآالت ومعدات

 --- )3,562( )1,084(  .................................................................... إضافات إ�� األصول غ�� امللموسة

 )36,929( )5,573( )66,040(  ........................................................... املال العامل قيد التنفيذمش��يات رأس 

 155,286 225,294 157,162  ..............................................................التدفقات النقدية ا�حرة التشغيلية

 )98( )461( )169(  ............................................................................................. الضرائب النقدية 

 )34,484( )24,405( )14,320(  ....................................................................................... صا�� الفوائد النقدية

 12,239 )10,132( )17,183(  ................................................................  )1(التغي�� �� صا�� رأس املال العامل

 132,943 190,296 125,490  .......................................... معدل التدفقات النقدية ا�حرة إ�� حقوق امللكية

 مالحظة:

 �شمل: الذمم التجار�ة املدينة والذمم املدينة األخرى وا�خزون والذمم التجار�ة الدائنة والذمم الدائنة األخرى واإليرادات املؤجلة. )1(

 الرافعة املاليةمعدل 

الرافعة املالية ع�� أ��ا صا�� الدين مقسوًما ع�� الر�ح املعدل واملطبع قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالس��الك آلخر  معدل يتم احتساب

 شهًرا. 12

 تزود توفر ا�جموعة املقاييس ال�ي ال تدخل ضمن مقاييس املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية ومعلومات أخرى ألن ا�جموعة �عتقد أ��ا

املستثمر�ن بمعلومات إضافية لقياس األداء التشغي�� للمجموعة. وقد يختلف استخدام ا�جموعة للمقاييس ال�ي ال تدخل ضمن مقاييس 

 املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية �ش�ل كب�� عن استخدام هذه املقاييس من قبل الشر�ات األخرى العاملة �� قطاع أعمالها.

ار املقاييس املستخدمة كبديل ملقياس الر�ح (ا�خسارة) أو اإليرادات أو أي مقياس أداء آخر مستمد من املعاي�� الدولية إلعداد ينب�� عدم اعتب

التقار�ر املالية أو كبديل الستخدام صا�� النقد ا�حقق من األ�شطة التشغيلية كمقياس للسيولة. تخضع املقاييس ال�ي ال تدخل ضمن 

لدولية إلعداد التقار�ر املالية لقيود �أدوات تحليلية باإلضافة إ�� القيود ا�خاصة بأي مقاييس أداء مستمدة من املعاي�� مقاييس املعاي�� ا

عداد الدولية إلعداد التقار�ر املالية، و�نب�� عدم استخدامها وحدها أو كبديل لتحليل نتائج ا�جموعة كما هو مو�ح وفق املعاي�� الدولية إل 

 الية.التقار�ر امل

 تقديم العمالت

 ما لم ُيذكر خالف ذلك، فإن جميع اإلشارات الواردة �� هذه النشرة إ��:

 �� إشارات إ�� العملة الرسمية لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة؛ و الدرهمأو  الدرهم اإلمارا�ي •

 �� إشارات إ�� العملة الرسمية للواليات املتحدة. الدوالرأو  الدوالر األمر��ي •
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 التقر�ب

 لهذا التقر�ب، فإن مجم
ً
وع البيانات تم تقر�ب �عض البيانات الواردة �� هذا املستند، بما ف��ا املعلومات املالية واإلحصائية والتشغيلية، ونتيجة

 عن مجموع ا�حساب الفع�� لهذه البيانات. لقد تم تقر�ب النسب املئو�ة �� 
ً
ا�جداول و�ناًء ع�� ذلك الواردة �� هذا املستند قد يختلف قليال

 .٪100فإ��ا قد ال تصل �� مجموعها إ�� 

 بيانات السوق 

نت ا�جموعة �� �عض املواضع من هذه النشرة تقديرا��ا وتقييما��ا و�عديال��ا وآراءها �� إعداد �عض معلومات السوق، وال�ي لم يتم  ضمَّ

نسب إ�� التحقق م��ا بواسطة طرف ثالث مستقل. ومن ثّم فإن معلومات ال
ُ
سوق الواردة �� هذه النشرة موضوعية ذاتية إ�� درجة ما، ما لم ت

طرف ثالث. ورغم أن تقديرات ا�جموعة وتقييما��ا و�عديال��ا وآراءها معقولة وأن معلومات السوق ال�ي قامت ا�جموعة بإعدادها �عكس 

أنھ ال يوجد أي ضمان بأن تقديرات ا�جموعة وتقييما��ا و�عديال��ا  �ش�ل تقر��ي الصناعة واألسواق ال�ي تزاول ��ا ا�جموعة �شاطها، إال

وآراءها �� األك�� مالءمة التخاذ قرارات فيما يتصل بمعلومات السوق أو بأن معلومات السوق ال�ي أعد��ا مصادر أخرى لن تختلف جوهرً�ا 

 عن معلومات السوق الواردة �� هذا املستند.

املستخدمة �� هذه النشرة، بما �� ذلك اإلحصائيات املتعلقة بحجم مبيعات مناف�ىي األخرى بيانات السوق ما لم ُيذكر خالف ذلك، فإن 

ا ا�جموعة وحص��ا �� السوق، قد تم استخالصها من مصادر رسمية وصناعية أخرى وغ��ها من املصادر ال�ي �عتقد ا�جموعة أ��ا موثوقة. علًم 

ائيات قد ت�ون تقر�بات أو تقديرات أو �ستخدم أرقاًما تقر�بية. ولقد اعتمدت ا�جموعة ع�� دقة تلك بأن تلك املعلومات والبيانات واإلحص

 املعلومات دون إجراء أي تحقيق مستقل لها.

عيد إعداد معلومات األطراف الثالثة بدقة، وأنھ بحسب معرفة ا�جموعة وقدر��ا ع�� التأكد من املعلومات ال�ي �
ُ
شر��ا تؤكد ا�جموعة أنھ أ

املستقلة تلك األطراف الثالثة، لم يتم إغفال أي حقائق يؤدي إ�� جعل تلك املعلومات غ�� دقيقة أو ُمضللة. و�ش�� ا�جموعة أنھ ال هذه املصادر 

د بالنظر يقبلون تحمل املسؤولية عن دقة أٍي من هذه املعلومات، وُ�ن�ح املستثمرون ا�حتملون بتو�� ا�حرص عن مدراء �جل االكتتابوال 

 �� هذه املعلومات.

 

 ختارةا�بيانات التشغيلية الاملعلومات املالية و 

 

دققة تو�ح املعلومات املالية التار�خية ا�ختارة املو�حة أدناه املعلومات املالية التار�خية للشركة واملعلومات التشغيلية األخرى غ�� امل

 . 2020 مارس 31�� املن��ية أشهر ف��ة الثالثة ول 2018و 2019و 2020د�سم��  31للسنوات املن��ية �� 

 

لصلة املدرجة يجب قراءة البيانات املالية والتشغيلية التار�خية ا�ختارة باالق��ان مع املعلومات املالية التار�خية، بما �� ذلك اإليضاحات ذات ا

، �� �ل حالة كما هو مذ�ور �� تقار�رها للشركة املالية السنو�ةبتدقيق القوائم  �و�غو �� أي موضع آخر من هذه النشرة. قامت شركة إر�ست 

 ، كما هو مذ�ور �� تقار�رها الواردة �� هذه النشرة.للشركة بمراجعة القوائم املالية املرحلية جيھالواردة �� هذه النشرة، وقامت شركة �ي �ي إم 

 

و"قائمة الدخل الشامل املوحدة"  بيانات الر�ح أو ا�خسارة املوحدة" و"قائمة بيانات قائمة املعلومات املالية املو�حة أدناه تحت العناو�ن "

التدفقات النقدية املوحدة" مستمدة من املعلومات املالية التار�خية املدرجة �� موضع آخر من هذه النشرة،  بيانات و"قائمةبيانات املركز املا��" 

 و�جب قراء��ا باالق��ان معها.

 

و�عداد تقر�ر  لفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك هو مقياس ال �ستند للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية وقد تم حسابھالر�ح املعدل قبل ا

 من قبل الشركة بناًء ع�� البيانات املستمدة من معلوما��ا املالية التار�خية. بھ

 

الر�ح أو ا�خسارة املوحدةبيانات قائمة   

 

 

 املن��يةالثالثة أشهر 

 د�سم�� 31املن��ية �� السنة  مارس 31 ��

 2021 2020 2020 2019 

2018 

 )1(معدلة
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 (باأللف دوالر أمر��ي) 

      العمليات املستمرة:

 392,519 440,569 407,507 97,315 90,215  اإليرادات

 )61,322( )53,792( )40,041( )6,110( )4,911(  ت�اليف اإليرادات

 )77,448( )89,140( )84,208( )23,769( )19,992(  ت�اليف املوظف�ن

 )43,712( )54,642( )51,996( )10,855( )11,330(  مصار�ف �شغيلية أخرى 

 104,127 5,861 15,668 414 428  اآلخرالدخل 

عّدل قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك
ُ
 314,164 248,856 246,930 56,995 54,410  )2(الر�ح امل

 )231,430( )150,657( )149,567( )37,221( )37,011(  اإلهالك واالس��الك واالنخفاض �� القيمة

 — )837( )2,030( — —  �عديالت القيمة العادلة ع�� العقارات االستثمار�ة

 82,734 97,362 95,333 19,774 17,399  الر�ح التشغي��

 3,992 6,756 3,216 1,468 165  الدخل من التمو�ل

 )37,500( )31,028( )20,589( )6,248( )3,137(  ت�اليف التمو�ل

 )33,508( )24,272( )17,373( )4,780( )2,972(  صا�� ت�اليف التمو�ل

 )7,084( )16,130( )16,360( )5,537( )306(  حصة نتائج االستثمارات ا�حتسبة وفق طر�قة حقوق امللكية

 42,142 56,960 61,600 9,457 14,121  الر�ح قبل ضر�بة الدخل

 )261( )241( )200( )52( )48(  مصروف ضر�بة الدخل

 41,881 56,719 61,400 9,405 14,073  )3(الر�ح من العمليات املتوقفة

      العمليات املتوقفة:

 )16,611( )33,846( — — —  )4(ا�خسارة �عد الضر�بة من العمليات املتوقفة

 25,270 22,873 61,400 9,405 14,073  )5(الر�ح

)6(عن الف��ة املنسو�ة إ�� ا�حصص غ�� املسيطرة )/الر�حا�خسارة(

  )1,825( )1,788( )7,502( )6,986( 178 

 25,092 29,859 68,902 11,193 15,898  )7(شركة الياه سات�� الر�ح العائد ملالك 

 مالحظة:

 العمليات املتوقفة.لعرض نتائج  2019تم التعديل �� عام  )1(

العمليات قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك واالنخفاض �� القيمة و�عديالت قبل  توقف  يت�ون الر�ح املعدل قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك من أر�اح  )٢(

عّدل قبل الفائدة القيمة العادلة ع�� العقارات االستثمار�ة وحصة نتائج االستثمارات ا�حتسبة بط
ُ
ا املعلومات املتعلقة بالر�ح امل

ً
ر�قة حقوق امللكية. ويستخدم املستثمرون أحيان

ات رأس املال العامل. و�ستخدم والضر�بة واإلهالك واالس��الك لتقييم كفاءة عمليات الشركة وقدر��ا ع�� استخدام أر�احها �� سداد الديون والنفقات الرأسمالية ومتطلب

عّدل قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك �� تقييم نموها وأدا��ا التشغي��. ال توجد مبادئ معمول ��ا يخضع لها حساب الشركة ال
ُ
ل قبل الفائدة ر�ح امل عدَّ

ُ
الر�ح امل

ل قبل الفائدة والض عدَّ
ُ
ل والضر�بة واإلهالك واالس��الك، و�مكن أن تختلف املعاي�� ال�ي �ستند إل��ا الر�ح امل عدَّ

ُ
ر�بة واإلهالك واالس��الك من شركة إ�� أخرى. ال يوفر الر�ح امل

ھ بمعزل أو كبديل عن الر�ح التشغي�� أو قبل الفائدة والضر�بة واإلهالك واالس��الك �� حد ذاتھ أساًسا �افًيا ملقارنة أداء الشركة بأداء الشر�ات األخرى و�نب�� عدم استخدام

 التشغي�� أو كبديل الستخدام النقد ا�حقق من األ�شطة التشغيلية كمقياس للسيولة. باإلضافة إ�� ذلك، ينب�� عدم استخدام هذا املقياس أي مقياس آخر كمؤشر لألداء 
ً
بدال

 لها. قدمت الشركة هذا املقياس الذي ال يدخل ضمن مقاييس املعاي�� الدولية إل 
ً
عداد التقار�ر املالية أل��ا �عتقد أنھ �ساعد من النتائج املالية التار�خية للشركة أو اعتباره بديال

 املستثمر�ن وا�حلل�ن املالي�ن �� �سليط الضوء ع�� اتجاهات أعمال الشركة �ش�ل عام.

 املرحلية.املالية  القوائمر�ح الف��ة" �� ويس�ى " "السنو�ةاملالية  القوائم" �� السنة قبل توقف العمليات"ر�ح  هذا البند �س�ى )3(

 �� القوائم املالية السنو�ة. "ا�خسارة �عد الضر�بة للسنة من العمليات املتوقفة" هذا البند �س�ى )4(

 املرحلية.املالية  القوائمر�ح الف��ة" �� �� القوائم املالية السنو�ة ويس�ى " "ر�ح السنة" هذا البند �س�ى )5(

 �� القوائم املالية السنو�ة. "املسيطرةاملنسو�ة إ�� ا�حصص غ�� السنة  خسارة" هذا البند �س�ى )6(

 .املرحليةاملالية  القوائمالقوائم املالية السنو�ة و"ر�ح الف��ة املنسوب إ�� املساهم" �� " �� شركة الياه سات�� العائد ملالك  ر�ح السنةم تصنيف هذا البند ع�� أنھ "ت )7(

 

 الدخل الشامل املوحدةبيانات قائمة 

 

 

 السنة املن��ية مارس  31الثالثة أشهر املن��ية �� 

  د�سم��  31�� 

 2021 2020 2020 2019 

2018 

 )1(معدلة 

 (باأللف دوالر أمر��ي) 

 25,270 22,873 61,400 9,405 14,073  الر�ح

       الدخل الشامل اآلخر:

      البنود ال�ي يمكن إعادة تصنيفها إ�� الر�ح أو ا�خسارة:

ا�جزء الفع�� من التغ��ات �� القيمة  -تحوط التدفقات النقدية 

  )٢(العادلة
)2,361( )6,563( )4,966( )5,928( 3,162 
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إعادة تصنيف ا�خسارة إ�� الر�ح أو  -تحوط التدفقات النقدية 

 14,820 10,040 11,148 2,522 2,380  ا�خسارة

 )113( 6,158 )28,013( )28,220( )9,454(  فروق تحو�ل العمالت -العمليات األجنبية 

 )676( )5,102( — — —  فروق تحو�ل العمالت -العمليات املتوقفة 

 — 4,442 — — —  فروق تحو�ل العمالت املعاد تصنيفها إ�� الر�ح أو ا�خسارة

 42,463 32,483 39,569 )22,856( 4,638  الشامل (ا�خسارة)/جما�� الدخلإ

الشامل املنسوب ل�حقوق غ�� املسيطرة )/الدخلا�خسارة(إجما�� 

  )1,817( )1,831( )7,513( )6,957( 178 

الشامل العائد إ�� مالك شركة الياه  (ا�خسارة)/إجما�� الدخل

 42,285 39,440 47,082 )21,025( 6,455  )3(سات

 59,572 78,388 47,082 21,025 6,455  حصة العمليات املستمرة منھ

 )17,287( )38,948( — — —  العمليات املتوقفة منھحصة 

 مالحظات:

 لعرض نتائج العمليات املتوقفة. 2019تم التعديل �� عام  )1(

 .2019املالية لعام  القوائمصا�� (خسارة) / ر�ح" ��  - ةالنقدي اتتم تصنيف هذا البند ع�� أنھ "تحوط التدفق )2(

 .املرحليةاملالية  القوائمإ�� املساهم" ��  العائدإجما�� الدخل الشامل م تصنيف هذا البند ع�� أنھ "ت )3( 

 
 

 بيانات قائمة املركز املا�� املوحدة
 

 د�سم�� 31كما ��  مارس 31كما ��  

 2021 2020 2019 

 )1(معدلة

2018 

 )2(معدلة

 (باأللف دوالر أمر��ي) 

     األصول 

 1,382,840 1,146,331 1,018,003 984,833  ...................................................................................... املمتل�ات واآلالت واملعدات

 20,634 19,180 98,531 132,301  ............................................................................... األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 17,913 24,167 22,137 22,137  ............................................................................................... املمتل�ات االستثمار�ة

 — 28,155 20,645 19,301  .............................................................................................. حق استخدام األصول 

 27,193 16,524 13,083 12,178  ............................................................................................... األصول غ�� امللموسة

 36,625 151,285 125,574 121,115  .................................................... ا�حتسبة وفق طر�قة حقوق امللكيةاالستثمارات 

 3,242 3,215 11,227 11,389  ...................................................... )3(الذمم التجار�ة املدينة والذمم املدينة األخرى 

 8,044 72 94 98  ................................................................................... أصول ضر�بة الدخل املؤجلة

 1,496,491 1,388,929 1,309,294 1,303,352  .........................................................................إجما�� األصول غ�� املتداولة

 14,933 9,454 13,291 12,934  ..................................................................................................................... ا�خزون

 126,699 133,735 127,296 132,675  .......................................................................ذمم مدينة تجار�ة وذمم مدينة أخرى 

 255 182 182 182  ................................................................................................ أصول ضر�بة الدخل

 237,296 287,432 224,915 281,381  .........................................................................النقد والودائع الودائع قص��ة األجل

 379,183 430,803 365,684 427,172  .............................................................................. إجما�� األصول املتداولة

 1,875,674 1,819,732 1,674,978 1,730,524  ............................................................................................إجما�� األصول 

     االل��امات

 74,727 75,796 88,539 80,943  ........................................................ الذمم التجار�ة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

 106,931 125,511 129,114 127,580  .................................................................................................................... القروض

 9,196 9,445 8,016 8,001  ............................................................................................. األدوات املالية املشتقة

 28,741 30,907 22,095 83,207  ...................................................................................................... اإليرادات املؤجلة

 317 235 288 250  ............................................................................................. ال��امات ضر�بة الدخل

 219,912 241,894 248,052 299,981  ...........................................................................إجما�� االل��امات املتداولة

 294,257 292,096 291,000 291,000  ......................................................................... ذمم دائنة تجار�ة وذمم دائنة أخرى 

 367,736 273,727 143,655 142,768  .................................................................................................................... القروض

 10,755 6,394 1,641 1,637  ............................................................................................. األدوات املالية املشتقة
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 12,650 10,075 10,515 10,385  .............................................................. مخصص م�افآت ��اية ا�خدمة للموظف�ن

 685,398 582,292 446,811 445,790  ..................................................................... إجما�� االل��امات غ�� املتداولة

 905,310 824,186 694,863 745,771  ........................................................................................ إجما�� االل��امات

 970,364 995,546 980,115 984,753  .............................................................................................. صا�� األصول 

     حقوق امللكية

 2,722 2,722 2,722 2,722  .................................................................................................................. رأس املال

 661,612 661,612 661,612 661,612  ......................................................................................... رأس املال املدفوع اإلضا��

 )19,951( )15,839( )9,657( )9,638(  ..................................................................................................... احتياطي التحوط

 4,103 4,103 4,103 4,103  ................................................................................................... االحتياطي النظامي

 331 5,800 )22,202( )31,664(  ..................................................................................................... احتياطي التحو�ل

 222,900 246,044 259,946 275,844  ............................................................................................................ األر�اح املبقاة

 871,717 904,442 896,524 902,979  ............................................. )4(حقوق امللكية العائدة ملالك شركة الياه سات

 98,647 91,104 83,591 81,774  ............................................................................................ ا�حصص غ�� املسيطرة

 970,364 995,546 980,115 984,753  ................................................................................... إجما�� حقوق امللكية

 مالحظات:

 .2020من القوائم املالية لعام  36معدلة نتيجة لت�حيح �عض األخطاء. ل�حصول ع�� مز�د من املعلومات، ير�� االطالع ع�� اإليضاح رقم  )1(

  لعرض نتائج العمليات املتوقفة. 2019تم التعديل �� عام  )2(
 .2019املالية لعام  القوائم��  ع�� أنھ "ذمم مدينة أخرى"البند تم تصنيف هذا  )3(

 .املرحليةاملالية  القوائمإ�� املساهم" ��  العائدة حقوق امللكيةم تصنيف هذا البند ع�� أنھ "ت )4(

 

 قائمة بيانات التدفقات النقدية املوحدة 

الثالثة أشهر املن��ية ��  

 مارس 31

 السنة املن��ية

 د�سم�� 31�� 

 2021 2020 2020 2019 2018 

 (باأللف دوالر أمر��ي) 

 

     األ�شطة التشغيلية

 21,672 30,338 61,600 9,457 14,121  ...................................................................................................... الر�ح قبل ضر�بة الدخل

     التعديالت من أجل:

 7,084 16,130 16,360 5,537 306  ........................................ حصة نتائج االستثمارات ا�حتسبة بطر�قة حقوق امللكية

 232,563 155,429 149,566 37,221 37,011  ............................................................... اإلهالك واالس��الك واالنخفاض �� القيمة

 )5,715( 3,615 6,202 1,267 1,380  ............................................. مخصص (عكس مخصص) خسائر االئتمان املتوقعة

 655 1,648 2,692 60 202  ......................................................................................... مخصص خسائر ا�خزون

 — 837 2,030 — —  ........................................................... �عديل القيمة العادلة للممتل�ات االستثمار�ة

 )4,167( )6,965( )3,216( )1,468( )165(  .................................................................................................... الدخل من التمو�ل

 41,362 32,722 20,589 6,248 3,137  ......................................................................................................... ت�اليف التمو�ل

 — — — — )31(  ......................................... الر�ح الناجم عن التصرف �� املمتل�ات واآلالت واملعدات

 — )3,401( — — —  ........................................................................................... الر�ح من بيع شركة تا�عة

  — )10,000( — —  ...................................................... الر�ح من نقل ا�حقوق املدار�ة بمقابل غ�� نقدي

 )101,153( — — — —  ................................................................................ مطالبات التأم�ن –اآلخرالدخل 

 )1,686( — — — —  ................................... شراء صفقة عند االستحواذ ع�� شركة تا�عة -الدخل اآلخر 

 1,979 2,455 2,342 485 473  ................................................................ مخصص م�افآت ��اية ا�خدمة للموظف�ن

 — 837 7 — —  ............................... شطب ممتل�ات وآالت ومعدات / أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

 192,594 233,645 248,172 58,807 56,434  ......................................................... التشغي�� قبل �غي��ات رأس املال العاملالر�ح 

     التغي��ات �� رأس املال العامل:

 397 )15,571( 2,224 9,995 )6,921(  ........................................................... الذمم التجار�ة املدينة والذمم املدينة األخرى 

 691 3,509 )6,266( )725( 155  ...................................................................................................................... ا�خزون

 11,149 10,293 )4,329( )3,152( )14,844(  .......................................................... والذمم الدائنة األخرى الذمم التجار�ة الدائنة 

 2 )8,363( )8,812( 57,080 61,112  ....................................................................................................... اإليرادات املؤجلة

 101,153 — — — —  ........................................................................................................ عائدات مطالبة التأم�ن
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 )355( )5,035( )1,891( )412( )598(  .................................................................... مدفوعات مستحقات ��اية ا�خدمة للموظف�ن

 )98( )461( )169( )92( )90(  ....................................................................................................... ضر�بة الدخل املدفوعة

 305,533 218,017 228,929 121,501 95,248  ........................................................................ صا�� النقد من األ�شطة التشغيلية

     األ�شطة االستثمار�ة

 )19,110( )11,026( )8,644( )2,100( )1,618(  .............................................................................................. شراء ممتل�ات وآالت ومعدات

 )36,929( )5,573( )66,040( )4,703( )26,522(  ............................................................................... مش��يات رأس املال العامل قيد التنفيذ

 — )3,562( )1,084( )262( )15(  ....................................................................................... إضافات إ�� األصول غ�� امللموسة

 — — )18,558( )4,000( )5,400(  ........................................................................................................ استثمار �� شركة زميلة

 40,328 )140,000( 20,000 — 100,000  ............... )1(حركة الودائع قص��ة األجل ذات آجال استحقاق أصلية ألك�� من ثالثة أشهر

 — — — — 49  ................................................................. املمتل�ات واآلالت واملعدات عائدات التصرف ��

 — )7,858( — — —  .................................................................................... بيع شركة تا�عة، بدون النقد املقدم

 )97,441( — — — —  ............................................................... االستحواذ ع�� شركة تا�عة، بدون النقد املستلم

 4,167 6,965 3,216 1,468 165  ...................................................................................................................الفوائد املستلمة

 )108,985( )161,054( )71,110( )9,597( 66,659  .................................... االستثمار�ة(املستخدم ��) األ�شطة  / الناتج من صا�� النقد

     األ�شطة التمو�لية

 — )5,000( )55,000( )15,000( —  ......................................................................................توزيعات األر�اح املدفوعة للمساهم

 )203,737( )110,914( )127,545( )8,349( )3,144(  ..................................................................................................................... سداد القروض

 )38,651( )31,370( )17,536( )5,481( )2,415(  ................................................................................... الفوائد املدفوعة ع�� القروض ألجل

 103,500 — — — —  ............................................................................................. املساهمة املقدمة من املساهم

 100,000 — — — —  ................................................................................ العائدات من بيع حصة �� شركة تا�عة

 )38,888( )147,284( )200,081( )28,830( )5,559(  ............................................................ صا�� النقد املستخدم �� األ�شطة التمو�لية

 157,660 )90,321( )42,262( 83,074 156,348  ..................................................... حكمھ(االنخفاض) �� النقد وما �� الز�ادة / صا��

 3,500 457 )255( )111( 118  ................................................................................................ صا�� فوارق الصرف األجن�ي

 76,136 237,296 147,432 147,432 104,915  ............................................................................. العام/النقد وما �� حكمھ �� بداية الف��ة

 237,296 147,432 104,915 230,395 261,381  ................................................................... العام/النقد وما �� حكمھ �� ��اية الف��ة

 

 :ةمالحظ

 2021مارس  31للثالثة أشهر املن��ية ��  املرحليةاملالية  القوائم�س�ى هذا البند باسم "استالم الودائع قص��ة األجل ذات آجال استحقاق أصلية ألك�� من ثالثة أشهر " ��  )1(

 .2020و
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 ومجلس اإلدارة واإلدارةاملؤسس القسم ا�خامس: 

 

 املؤسس 5-1

، و�� شركة تا�عة باسم شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع)(املعروفة سابًقا شركة املعمورة دايف��سيفايد جلو�ال هولد�غ ش.م.ع 

من رأس مالها  ٪100�� املؤسس للشركة و�انت تمتلك قبل الطرح مباشرة  م.ع،مملوكة بال�امل لشركة مبادلة لالستثمار ش.

صدر.
ُ
 امل

 مجلس اإلدارة 5-2

أعضاء غ��  سوف ي�ونوا عهميجم ،التا�� أسماؤهم أعضاء �سعةيتألف مجلس اإلدارة من كما �� وقت اإلدراج، من املتوقع أن 

 :من النساءواحدة وم��م  أعضاء مستقل�ن ثمانيةم��م سوف ي�ون تنفيذي�ن، و 

 االسم

سنة 

 ا�جنسية امليالد

 املنصب

(جميع أعضاء مجلس 

 التعي�نعام  اإلدارة غ�� تنفيذي�ن)

اإلمارات العر�ية  1971 مصبح هالل مصبح ع�� الكع�ي*

 املتحدة

 2021 رئيس ا�جلس

اإلمارات العر�ية  1971 *راشد أحمد سالم الغناه الغافري 

 املتحدة

 2013 عضو مجلس اإلدارة

طارق عبد الرحيم أحمد راشد 

 *ا�حوس�ي

اإلمارات العر�ية  1974

 املتحدة

 2013 عضو مجلس اإلدارة

اإلمارات العر�ية  1977 شر�ف محمودمحمد مسعود محمد 

 املتحدة

 2021 عضو مجلس اإلدارة

اإلمارات العر�ية  1980  *بدر سالم أحمد سلطان العلماء

 املتحدة

 2021 عضو مجلس اإلدارة

اإلمارات العر�ية  1973 *بينغ شياو

 املتحدة

 2021 عضو مجلس اإلدارة

 2021 عضو مجلس اإلدارة األرجنت�ن 1974 غاستون أوردا*

اإلمارات العر�ية  1974 مر�م عيد خميس امله��ي*سعادة  

 املتحدة

 2021 عضو مجلس اإلدارة

الواليات املتحدة  1967 *�ليستجورجيس أدر�ان 

األمر�كية، 

 املكسيك وفر�سا

 2021 عضو مجلس اإلدارة

 بموجب قواعد ا�حوكمة *
ً
 �ش�� إ�� أن عضو مجلس اإلدارة �عت�� مستقال

 مو�ح أدناه خ��ات �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:
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 رئيس مجلس اإلدارة —مصبح هالل مصبح ع�� الكع�ي 

ذلك، �ان الرئيس التنفيذي  قبلو  .وعضو �جنة االستثمار�� شركة مبادلة السيد الكع�ي هو الرئيس التنفيذي ملنصة االستثمار اإلماراتية 

وشغل سابًقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للب��ول، و�� شركة تنقيب و�نتاج مملوكة بال�امل  .ملنصة الب��ول والب��وكيماو�ات

ة مبادلة للب��ول . �شغل السيد الكع�ي، إ�� جانب مناصبھ �� شركة مبادلة، منصب رئيس مجلس إدارة شرك2017إ��  2014لشركة مبادلة، من 

ونائب رئيس مجلس إدارة مصدر و�ليفالند �لينك أبوظ�ي وشركة مبادلة للرعاية ال�حية. كما �شغل منصب نائب رئيس مجلس اإلشراف �� 

ة شركة بور�اليس وعضو مجلس إدارة �� شركة دولف�ن للطاقة وشركة الب��ول اإلسبانية وشركة نوفا للكيماو�ات وشركة اإلمارات العاملي

وماجست�� العلوم ��  �� الهندسة ا�جيوف��يائية من �لية �ولورادو لعلوم املناجم لألملنيوم. وحصل السيد الكع�ي ع�� درجة ب�الور�وس العلوم

 علوم األرض الب��ولية من �لية إم��يال �وليدج بلندن.

 عضو مجلس إدارة —راشد أحمد سالم الغناه الغافري 

عاًما �� مجال الهندسة الكهر�ائية.  30�� مجموعة إيدج، حيث يتمتع بخ��ة تز�د ع��  االس��اتيجيةيس املشاريع �شغل السيد الغافري منصب رئ

 �� ا�جلس األع�� لألمن الوط�ي �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة واملدير
ً
العام  وقبل انضمامھ إ�� مجموعة إيدج، �ان السيد الغافري ممثال

 اإللك��و�ي. شغل السيد الغافري، قبل هذه املناصب، منصب املدير العام لقسم خدمات الياه للهيئة الوطنية لألمن 

ھ �� الشركة (حالًيا، الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية) واملدير األول لقطاع تطو�ر األعمال �� الشركة. وشغل السيد الغافري، �� بدايات حيات

املس�حة اإلماراتية، وال سيما رئيس قسم األمن واملراقبة، ورئيس مركز إدارة شبكة األلياف  املهنية، العديد من املناصب القيادية �� القوات

ودرجة  البصر�ة ورئيس قسم األلياف البصر�ة. حصل السيد الغافري ع�� درجة الب�الور�وس �� الهندسة الكهر�ائية من جامعة ميامي

 دن.املاجست�� �� هندسة الكمبيوتر من جامعة ال��موك �� األر 

 عضو مجلس إدارة —طارق عبد الرحيم أحمد راشد ا�حوس�ي 

وهو عبارة عن جهة تمك�ن صنا�� حيث يتو�� املسؤولية عن �شغل السيد ا�حوس�ي منصب الرئيس التنفيذي �جلس التوازن االقتصادي، 

. وقد شغل السيد ا�حوس�ي، قبل التحاقھ بمجلس التوازن إ�شاء صناعة دفاع وأمن مستدامة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة وتطو�رها

شركة، حيث شغل سابًقا منصب نائب رئيس الشؤون الفنية واملدير التنفيذي لالس��اتيجية الاالقتصادي، منصب الرئيس التنفيذي �� 

لعام للهيئة الوطنية لألمن اإللك��و�ي، كما شركة، شغل السيد ا�حوس�ي منصب نائب املدير االوتطو�ر األعمال �� الشركة. وقبل االنضمام إ�� 

شغل أيًضا منصب مدير مساعد �� شركة مبادلة لالستثمار. وشغل السيد ا�حوس�ي عضو�ة مجالس إدارة لدى العديد من الكيانات 

ة شركة أبوظ�ي للمطارات، اإلماراتية، مثل و�الة اإلمارات للفضاء وشركة بيانات. ويشغل حالًيا منصب نائب رئيس مجلس إدار  االس��اتيجية

وعضو �� مجالس إدارة الشركة الوطنية للضمان الص�� (ضمان)، وشركة أبوظ�ي ل�خدمات ال�حية (�حة)، وا�جموعة الذهبية العاملية 

أبوظ�ي. حصل  -ون ، وشركة جال، ونادي الفرسان، وجامعة السور�)�ليات التقنية العليا( (ا�جموعة الذهبية العاملية)، و�ليات التقنية العليا

السيد ا�حوس�ي ع�� درجة الب�الور�وس �� الط��ان من جامعة باركس �وليدج سانت لويس ودرجة املاجست�� �� هندسة اإللك��ونيات 

 ويسرا.واالتصاالت من جامعة بي�� وماري �وري �� فر�سا. كما أكمل برنامج التطو�ر التنفيذي السريع �� املعهد الدو�� للتطو�ر اإلداري �� س

 عضو مجلس إدارة —محمد شر�ف محمود  محمد مسعود

، شغل السيد محمود منصب 2021�شغل السيد محمود منصب مدير عام �� وزارة املالية �� ح�ومة أبوظ�ي. وقبل توليھ هذا املنصب �� أبر�ل 

عاًما �� إدارة االستثمار واالتصاالت وقطاع  20شركة ملا يقرب من �سع سنوات. و�تمتع السيد محمود بخ��ة تز�د عن لالرئيس التنفيذي ل

 شركة، شغل السيد محمود منصب نائب الرئيس �� وحدة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت �� شركة مبادلةالالفضاء. وقبل انضمامھ إ�� 

 �� منصبھ عن ")تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت("
ً
 عن إدارة اس��اتيجية، و�ان مسؤوال

ً
 االس��اتيجيةأصول ا�حفظة  الشركة، فضال

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقبل ذلك عمل السيد محمود �� مجموعة د�ي لالستثمار واملكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد 

رابطة مشغ�� بن راشد آل مكتوم. وشغل السيد محمود منصب عضو �� مجالس إدارة مجموعة االتحاد للط��ان، و�الة اإلمارات للفضاء، و 

�فر�قيا(" األقمار الصناعية �� أورو�ا والشرق األوسط و�فر�قيا ، وشعاع ")رابطة مشغ�� األقمار الصناعية �� أورو�ا والشرق األوسط و

 شراكة، و�� إ�ش �ي إيوكذلك شركة  إس إي إس فاينا�سشركة وشركة ال)، و�� شركة البث الفضائي ب�ن YahLive�ابيتال، وشركة امليسان (

 للمجموعة مع هيوز �� ال��از�ل. وقد حصل ع�� درجة املاجست��  أسهم

 �� املالية من جامعة ماكجيل �� كندا ودرجة الب�الور�وس �� هندسة أنظمة الكمبيوتر من جامعة بوسطن �� الواليات املتحدة.

 عضو مجلس إدارة —بدر سالم أحمد سلطان العلماء 



 

100 

اإلمارات دولة ير التنفيذي لوحدة ا�جمعات اإلماراتية داخل منصة االستثمار ا�خاصة �شركة مبادلة �� �شغل السيد أحمد العلماء منصب املد

، و�� شركة تصنيع الهيا�ل خالعر�ية املتحدة. وشغل السيد أحمد العلماء سابًقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة س��اتا للتصنيع ش.م.

بادلة و�قع مقرها �� الع�ن. كما �شغل السيد أحمد العلماء رئيس مجلس إدارة شركة س��اتا للتصنيع الهوائية املركبة اململوكة بال�امل لشركة م

. ومجموعة سند ل�خدمات ذ.م.م ويشغل أيًضا السيد أحمد العلماء منصب عضو مجلس إدارة �� شركة مبادلة للرعاية ال�حية، خش.م.

 يرأس ال�جنة التنظيمية للقمة العاملية للصناعة والتصنيعإ�� مناصبھ ا�خارجية،  . باإلضافةTASIAP GmbHوشركة عمالت للطباعة األمنية و

) حيث �شرف ع�� مبادرة محمد بن راشد لالزدهار العاملي، و�� منصة ابت�ار مفتوحة �س�� إ�� توف�� "لقمة العاملية للصناعة والتصنيعا"(

وحصل السيد أحمد  ل��ام الشر�ات الصناعية الك��ى باملسؤولية االجتماعية.حلول للتحديات الفعلية ال�ي تواجھ العالم من خالل تكريس ا

وتم  دالعلماء ع�� درجة الب�الور�وس �� الشريعة والقانون من جامعة اإلمارات العر�ية املتحدة ودرجة املاجست�� �� القانون من جامعة هارفار 

 .2016سط وشمال إفر�قيا من قبل املنتدى االقتصادي العاملي �� ترشيحھ �أحد القيادات العاملية الشابة �� منطقة الشرق األو 

 عضو مجلس إدارة — بينغ شياو  

، 42�جروب األعمال واملنتجات  اس��اتيجياتحيث �شمل مسؤولياتھ �شكيل )، 42جروب ليمتد ( 42 �جروبشياو هو الرئيس التنفيذي  السيد

 ، بما �� ذلك املدينة الذكية والرعاية ال�حية والطاقة والتمو�ل والتعليم.ا�جاالتع�� العديد من  42جروب واإلشراف ع�� الشر�ات العاملة �� 

، مايكرو س��اتي�� لشركة لمعلوماتل التنفيذي وقبل ذلك، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي األول، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس

 عن إدارة أك�� من 
ً
بال�امل، بما �� ذلك ذ�اء  مايكرو س��اتي��مهندس وقاد وظيفة البحث والتطو�ر �جموعة منتجات  1,000حيث �ان مسؤوال

. حصل السيد األعمال والهو�ة اآلمنة والتجارة ع�� الهاتف ا�حمول. كما أنھ عضو �� مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذ�اء االصطنا��

من جامعة  األعمال الدوليةعلوم ا�حاسوب و ��  من جامعة جورج واشنطن وشهادة الب�الور�وس الشؤون الدولية��  ع�� درجة املاجست�� شياو

 هاواي باسيفيك.

 عضو مجلس إدارة — غاستون أوردا

انضمامھ إ��  �شغل السيد أوردا منصب رئيس قسم االستثمارات وعمليات االندماج واالستحواذ ملنصة االستثمار اإلماراتية �� مبادلة. منذ

، �انت املسؤوليات األساسية للسيد أوردا تتمثل �� اإلشراف ع�� االستثمارات و�دار��ا ع�� مختلف املناطق ا�جغرافية 2008مبادلة �� عام 

املرافق. ة و والقطاعات بما �� ذلك ا�خدمات اللوجستية والنقل والتعدين وخدمات الط��ان و�دارة االستثمار العقاري ومصادر الطاقة املتجدد

ا�خاصة، واكتسب معرفة متعمقة �� العديد من القطاعات. بدأ السيد  حقوق امللكية مجال، عمل السيد أوردا �� قبل انضمامھ إ�� مبادلة

غل حالًيا منصب عضو مجلس إدارة عاًما كمحاسب، حيث عمل �� إحدى شر�ات ا�حاسبة "األر�ع الك��ى". �ش 24حياتھ املهنية ملدة  أوردا

وأورو�ا وآسيا. حصل السيد أوردا ع�� ماجست�� إدارة األعمال من �لية �ولومبيا  ناألمر�كيت�أو عضو �جنة استثمار �� عدد من الشر�ات �� و/

 دي ال إم���سا. أرجنتينامن جامعة  ا�حاسبةلألعمال �� نيو�ورك وشهادة الب�الور�وس �� 

 إدارةعضو مجلس  —امله��ي  عيد خميس مر�م سعادة  

كتب اإلعالمي �حكومة اململكتب اإلعالمي �ح�ومة أبوظ�ي (ا �� مديرة عام�� ال�جنة التنفيذية إلمارة أبوظ�ي، و  ةعضو  مر�م امله��ي  سعادة  

محمد  ة�� مجلس إدارة جامع ةرئيس �ل من األوملبياد ا�خاص اإلمارا�ي ومجلس أمناء �لية أبوظ�ي ا�ح�ومية. كما أ��ا عضو  ة)، ونائبأبوظ�ي

 ةالتنفيذي ة، والهالل األحمر اإلمارا�ي، وأ�اديمية فاطمة بنت مبارك للر�اضة النسائية. شغلت سابًقا منصب الرئيسبن زايد للعلوم اإل�سانية

مر�م امله��ي حاصلة ع�� درجة املاجست��  سعادة  . Twofour54رئيس  ةونائب ةالتنفيذي ةالرئيس وكذلك �ل منأبوظ�ي  -لهيئة املنطقة اإلعالمية 

بجامعة نيو�ورك، و�لية لندن لالقتصاد والعلوم  إلدارة األعمال(صادرة باالش��اك عن �لية ست��ن  TRIUM�� إدارة األعمال التنفيذية العاملية 

من �لية الدفاع  الوط�ياألمن و االس��اتيجية  دراسات ). كما أ��ا حاصلة ع�� ماجست�� ��إلدارة األعمال إ�ش إي �ىي باريسالسياسية و�لية 

  الوط�ي �� أبوظ�ي وأكملت دراسا��ا ا�جامعية �� ا�حاسبة و�دارة األعمال �� �ليات التقنية العليا �� اإلمارات العر�ية املتحدة.

 عضو مجلس إدارة —ل� يست جورجيس أدر�ان

 2018من سبتم��  ون و�بر�ن عاًما املاضية. شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ ع�� التكنولوجيا واالتصال ع�� مدار العش�ل يأدر�ان ستركز 

، �ان السيد ون و�بقبل و . ��ار�ي جلو�ال، باستثمارات من ح�ومة اململكة املتحدة وشركة 11من الفصل  منذ �شأ��ا، 2020ح�ى نوفم�� 

 �ليست. السيد 2015�� عام إيھ �ي آند �ي ، و�� شركة للهواتف ا�حمولة استحوذت عل��ا جرو�و ايوسيلالرئيس التنفيذي لشركة  �ليست

 و  �ونكسوعضو �� �جنة التدقيق ��  عضو مجلس إدارةهو 
ً
 هو خر�ج جامعة ييل. �ليآب هولد ليمتد. السيد ستعضو مجلس إدارة هو أيضا

 اإلدارة 5-3
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 فر�ق اإلدارة العليا، وهم �التا��: الشركةومية لعمليات باإلضافة إ�� مجلس اإلدارة، يتو�� اإلدارة الي

 املنصب ا�جنسية سنة امليالد االسم

تار�خ 

 التعي�ن

 2021 الرئيس التنفيذي اإلمارات العر�ية املتحدة 1981  ع�� الهاش�ي

 2020 الرئيس املا�� اململكة املتحدة 1973 أندرو فرا�سيس �ول 

 2021 التقنيةرئيس الشؤون  العر�ية املتحدةاإلمارات  1986 عدنان امله��ي 

 الرئيس التجاري  جنوب أفر�قيا 1968 فرهاد خان

2016 ،

2018 

 2015 الرئيس التنفيذي لالس��اتيجية اململكة املتحدة 1972 أميت سوما�ي

 2016 رئيس املوارد البشر�ة والشؤون اإلدار�ة اإلمارات العر�ية املتحدة 1971 م�ى امله��ي 

 2021 رئيس العمليات اإلمارات العر�ية املتحدة 1981 ال�افخالد 

 2021 مدير عام الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية اإلمارات العر�ية املتحدة 1983 عي�ىى الشام�ىي

 2021 ال��يا -الرئيس التنفيذي  اإلمارات العر�ية املتحدة 1979 سليمان الع��

 2019 املستشار العام اململكة املتحدة 1975 بول ديفيد أندروز

 مو�ح أدناه خ��ات الفر�ق اإلداري وخ��ة �ل فرد �� فر�ق اإلدارة العليا.

 الرئيس التنفيذي —ع�� الهاش�ي 

 18ح�ى  2021ف��اير  4الرئيس التنفيذي املع�ن من  و�صفتھ( 2021أبر�ل  18تم �عي�ن السيد الهاش�ي �� منصب رئيس تنفيذي اعتباًرا من 

)، �عد أن عمل سابًقا �� مناصب م��امنة كمدير عام لشركة الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية والرئيس التنفيذي �شركة ال��يا. يتمتع 2021أبر�ل 

يعات �� صناعة األقمار الصناعية، �عد أن طور قدرة �� اإلدارة التنفيذية لتحف�� نمو املبسنة  20بخ��ة تز�د ع�� السيد الهاش�ي ��جل حافل 

شركة �� اإلمارات العر�ية املتحدة واألسواق اإلقليمية الرئيسية األخرى، وقاد إ�شاء األنظمة والبنية التحتية لتحو�ل شركة لا�خدمات املدارة ل

 �� ا�حصول الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية بنجاح من وحدة أعمال صغ��ة إ�� شركة أعمال ح�ومية 
ً
إقليمية �عمل ب�امل طاق��ا. وأدى دوًرا فعاال

 2الياه و  1ع�� العقود الرئيسية لألعمال امل��اكمة للمجموعة و/أو ا�حفاظ عل��ا، بما �� ذلك عقد خدمات السعة الفضائية ا�خاصة بالياه 

. و�صفتھ الرئيس ا�ح�ومةامل��م مع  NGS-4بال��يا وعقد التشغيل والصيانة املرتبط بھ وعقد خدمات السعة الفضائية املدارة ا�خاصة 

�جموعة التنفيذي لشركة ال��يا، فقد أشرف ع�� دمج إدارات الشؤون الفنية واملالية واملوارد البشر�ة واالس��اتيجية ا�خاصة �شركة ال��يا مع ا

�يا. حصل السيد الهاش�ي ع�� ماجست�� �� إدارة األعمال ، وتو�� إدارة التحول �� أعمال ال�2018�عد استحواذها ع�� شركة ال��يا �� أغسطس 

 من �لية لندن لألعمال.

 الرئيس املا�� —أندرو فرا�سيس كول 

 تز�د ع��و�تو�� مسؤولية اإلدارة املالية العامة للشركة. و�تمتع السيد �ول بخ��ة  2020تم �عي�ن السيد �ول �� منصب الرئيس املا�� �� يوليو 

 ، 2019إ�� عام  2015لف القطاعات �� املهام املالية والتشغيلية واالستشار�ة. وخالل الف��ة املمتدة من عام عاًما �� مخت 25

، و�� شركة تضم مجموعة من األقمار الصناعية الثابتة بالنسبة إ�� األرض واألقمار SESشغل منصب املراقب املا�� للمجموعة �� شركة 

وتضمنت وظائفھ األساسية �ل ا�جوانب املالية بما �� ذلك التخطيط املا�� وا�حوكمة وا�خاطر (بما �� ذلك الصناعية األرضية املتوسطة املدى. 

�� لندن  التأم�ن ع�� األقمار الصناعية) واالمتثال وا�حاسبة وعمليات الرقابة العامة. وعمل أيًضا �� شركة إر�ست آند يو�غ وشركة �ي �ي إم ��

شار أعمال للعديد من الشر�ات العاملية. و�شمل خ��تھ خالل سنوات عملھ مع املراجع�ن ا�خارجي�ن عمليات �� منصب مراجع خار�� ومست
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طر. الدمج واالستحواذ والتمو�ل و�عادة هي�لة الشر�ات والتخطيط التجاري والضرائب وا�خزانة والتدقيق وا�حاسبة باإلضافة إ�� إدارة ا�خا

. وهو حاصل ع�� درجة ")معهد ا�حاسب�ن القانوني�ن �� إنجل��ا وو�لز(" القانوني�ن �� إنجل��ا وو�لزوالسيد �ول زميل معهد ا�حاسب�ن 

 إدن��ة. املاجست�� �� إدارة األعمال التنفيذية من ال�لية الوطنية ل�جسور والطرق وشهادة الدراسات العليا �� إدارة األعمال الدولية من جامعة

 لفنيةرئيس الشؤون ا— �ي �عدنان امله

 .2020منذ يناير  للشؤون الفنية�عد أن شغل منصب نائب الرئيس  2021 يونيوتم �عي�ن السيد امله��ي �� منصب رئيس الشؤون الفنية �� 

شركة، باإلضافة إ�� تصميم حلول أنظمة الفضاء الشاملة وتطو�رها �خدمة عمالء الو�تو�� املسؤولية عن أسطول األقمار الصناعية ا�خاصة ب

ال��يا �ش�ل أفضل. وشارك �� برنامج التطو�ر �� �ور�ا ا�جنو�ية بصفة مهندس بحث وتطو�ر �� أول مركبة فضائية ناجحة شركة و  ةشركال

. كما شارك �� أول مركبة فضائية لالتصاالت �� اإلمارات العر�ية 2-ود�ي سات 1-لالستشعار عن �عد �� دولة اإلمارات، ال�ي ضمت د�ي سات

، وهو عبارة عن شبكة فضائية 3، و�ان مدير برنامج نظام االتصاالت الفضائية للقمر الصنا�� الياه 2والياه  1ي ضمت الياه املتحدة، ال�

 متطورة للغاية أدت إ�� توسيع خدمات ا�جموعة لتضم ال��از�ل، وقد عمل �� العديد من املشاريع الفضائية ا�ح�ومية. 

وحصل السيد امله��ي ع�� درجة الب�الور�وس �� إلك��ونيات الط��ان / اإلدارة الهندسية من ال�لية  عاًما 15�تمتع السيد امله��ي بخ��ة تز�د عن و 

ألعمال التقنية العليا. ثم أكمل �عد ذلك دورة مكثفة �� هندسة أنظمة األقمار الصناعية �� �ور�ا ا�جنو�ية، قبل أن يحصل ع�� ماجست�� إدارة ا

 من جامعة جورج تاون �� واشنطن العاصمة.من �لية ماكدونو لألعمال 

 YahClickالرئيس التجاري والرئيس التنفيذي لشركة  —فرهاد خان 

"حلول اتصال النطاق العر�ض" مع شركة هيوز (الذي يزاول أعمالھ التجار�ة لشراكة األسهم �شغل السيد خان منصب الرئيس التنفيذي 

 عاًما  25كة هيوز)) والرئيس التجاري للمجموعة. و�تمتع السيد خان بخ��ة تز�د ع�� (بدعم من شر  YahClickتحت العالمة التجار�ة 

، إ�� جانب �جل حافل باإلنجازات �م.�ي.إن جروبو  إيرتيل بما �� ذلك لدى شركة �� صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية �� إفر�قيا وآسيا

ء وقيادة الوظائف التجار�ة بنجاح �� العديد من البلدان وتنفيذ اس��اتيجيات أعمال جديدة. ومن خالل ا�جهود املستمرة للسيد خان �� إ�شا

تحدة، أثرت قيادتھ ع�� الطر�قة ال�ي شرا�ات عاملية و�قليمية، وتطو�ر املواهب الداخلية وتحقيق الرؤ�ة االقتصادية لدولة اإلمارات العر�ية امل

ن ��ا خدمات ا�جموعة االقتصادات من خالل خدمات األقمار الصناعية املتم��ة. والسيد خان مسوق معتمد، 
ّ

 تمك

  حيث حصل ع�� ماجست�� �� إدارة األعمال من جامعة كيب تاون ودبلوم �� الهندسة الكهر�ائية من �لية إم إل سلطان تكني�ال �وليدج.

اتيجية —أميت سوما�ي   الرئيس التنفيذي لالس��

و�قود أقسام االس��اتيجية والتنظيم واالتصاالت املؤسسية  2015تم �عي�ن السيد سوما�ي �� منصب الرئيس التنفيذي لالس��اتيجية �� يناير 

�ومبا�ي" وغ��ها من الشر�ات االستشار�ة  . وقد عمل السيد سوما�ي مستشاًرا مع شركة "بوز آند2010للشركة، وانضم إ�� الشركة �� عام 

 الرائدة ال�ي توفر االستشارات للعمالء �� �ل أنحاء العالم بقطاع تقنية 

 املعلومات واالتصاالت.

 

شغل السيد سوما�ي منصب عضو مجلس إدارة �� ياه تيلي�وميوني�ا�وس ليمتدا و�اه سات التام هولدنج إس ايھ، و�� شر�ات براز�لية تا�عة 

"حلول اتصال  شراكة األسهممع شركة هيوز، كما �شغل حالًيا منصب عضو �� مجلس إدارة  HdB شراكة األسهمشركة قبل مساهم��ا �� لل

وحصل ع�� درجة املاجست�� �� الهندسة اإللك��ونية باللغة الفر�سية من جامعة نوتنغهام وماجست�� �� إدارة  النطاق العر�ض" مع شركة هيوز.

  لية لندن لألعمال.األعمال من �

 رئيس املوارد البشر�ة والشؤون اإلدار�ة —م�ى امله��ي 

، و�انت قبل ذلك مديرة خدمات املوظف�ن �� شركة ال��يا. وتتو�� السيدة 2007انضمت السيدة م�ى امله��ي إ�� ا�جموعة �� عام 

 الشاملة لرأس املال البشري للمجموعة، واستقطاب املواهب،  االس��اتيجيةم�ى امله��ي �� منص��ا ا�حا�� مسؤولية قيادة 

، وتطو�ر القيادة، والتوط�ن، والتصميم التنظي�ي وتطو�ر الثقافة، والتعو�ضات واملزايا، ")التعلم والتطو�ر(" والتعلم والتطو�ر

ع�� جائزة التوط�ن املرموقة من "توط�ن"  وعمليات املوارد البشر�ة، وعالقات املوظف�ن واإلدارة. وقد حصلت ا�جموعة تحت قياد��ا

�� ثالث فئات من أصل أر�ع فئات: أفضل جهة داعمة للتوط�ن، ورائد التوط�ن وأفضل موظف إمارا�ي. حصلت السيدة  2018لعام 

 م�ى امله��ي ع�� درجة الب�الور�وس �� إدارة األعمال من جامعة اإلمارات العر�ية املتحدة.

 ملياترئيس الع —خالد ال�اف 
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و�ركز ، 2020منصب نائب رئيس العمليات منذ يناير تو�� حيث  2021 يونيوتم �عي�ن السيد ال�اف من منصب رئيس العمليات �� 

ع�� معا�جة املسائل التشغيلية االس��اتيجية ال�ي تؤثر �� أداء األعمال وكفاءة الت�لفة. وقبل �عيينھ �� املنصب ا�جديد، �ان �شغل 

لدمج وقيادة  2017شركة �� عام الس التنفيذي ونائب رئيس العمليات �� ا�جموعة. وانضم السيد ال�اف إ�� منصب نائب الرئي

شركة، شغل منصب مدير البنية التحتية والعمليات �� شركة اإلمارات الفر�ق عمليات شركة الياه سات. وقبل انضمامھ إ�� 

املعلومات والعمليات ا�خاصة بالتطبيقات، واألجهزة، والشب�ات، وقطاع لالتصاالت، حيث �ان يدير البنية التحتية لتكنولوجيا 

عاًما، حيث عمل �� قطاع االتصاالت  17األعمال، وال��مجيات، و�دارة قدرات تكنولوجيا املعلومات. و�تمتع بخ��ة تز�د ع�� 

�وس �� هندسة الكمبيوتر من جامعة اإلقليمية والدولية �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا. وحصل ع�� درجة الب�الور 

خليفة (�لية هندسة االتصاالت سابًقا)، كما أنھ حصل ع�� ماجست�� إدارة األعمال التنفيذية من �لية إ�سياد لألعمال، فر�سا.

  

 مدير عام الياه سات ل�حلول ا�حكومية —عي��ى الشام��ي 

شركة وال�ي �شمل الهندسة وتقديم أحدث ا�حلول ا�جاهزة لتلبية االحتياجات اليتو�� السيد الشام�ىي مسؤولية األعمال ا�ح�ومية لدى 

و�قود السيد الشام�ىي، بفضل خ��تھ الفنية والتجار�ة الواسعة،  االس��اتيجية والتكتيكية �ختلف الكيانات ا�ح�ومية اإلماراتية واإلقليمية.

�� املنطقة، والقيمة من خالل توسيع  الشركةمن خالل توسيع تواجد أعمال الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية، حيث عمل ع�� تحقيق النمو 

تواجدها ع�� سلسلة القيمة. وقبل تو�� منصبھ كمدير عام ونائب مدير الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية، �ان �شغل منصب نائب الرئيس 

 عن ت
ً
نفيذ مشاريعها وتصميم شبكة الياه سات العسكر�ة. التنفيذي للهندسة و�دارة ال��امج �� الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية، و�ان مسؤوال

 عاًما. وتدرب السيد الشام�ىي سابًقا �� فيلق اإلشارة بالقوات املس�حة اإلماراتية و�ان عضًوا  16يتمتع السيد الشام�ىي بخ��ة تز�د ع�� 

ال التنفيذية من �لية إ�سياد كما حصل ع�� حصل السيد الشام�ىي ع�� ماجست�� إدارة األعم �� فر�سا. 2والياه  1�� برامج تطو�ر الياه 

 ب�الور�وس العلوم �� الهندسة الكهر�ائية واإللك��ونية.

 الرئيس التنفيذي لشركة ال��يا —سليمان الع�� 

حدة ونيج��يا عاًما، حيث عمل �� قطاع االتصاالت اإلقليمية والدولية �� �ل من اإلمارات العر�ية املت 18يتمتع سليمان الع�� بخ��ة تز�د ع�� 

. أصبح نائب الرئيس التنفيذي للقسم التجاري �� شركة بما �� ذلك شركة اتصاالت و�اكستان لالتصاالت ا�حدودة و�اكستان وساحل العاج

إ�� منصب  . وثم تمت ترقيتھ2020عام بداية ، وتم �عيينھ نائًبا للرئيس التنفيذي لشركة ال��يا �� 2018 يناير الياه سات ل�حلول ا�ح�ومية ��

وحصل ع�� ماجست�� ��  .2020، �عد أن شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لل��يا منذ يناير 2021يونيو الرئيس التنفيذي لشركة ال��يا �� 

صل ع�� إدارة األعمال التنفيذية من �لية إ�سياد لألعمال بفر�سا وماجست�� �� إدارة ر�ادة األعمال من جامعة حمدان بن محمد الذكية. كما ح

 درجة الب�الور�وس �� هندسة االتصاالت من جامعة خليفة.

 املستشار العام — بول ديفيد أندروز

عاًما  20يتو�� السيد أندروز مسؤولية إدارة قسم الشؤون القانونية للمجموعة وقسم حوكمة الشر�ات وقسم االمتثال. و�تمتع بخ��ة تز�د ع�� 

كمستشار قانو�ي متخصص �� عمليات االندماج واالستحواذ وقانون الشر�ات واالتصاالت. وقد عمل بالشركة قبل توليھ العمل ف��ا ع�� سبيل 

اتصاالت. وحصل السيد وشركة ارة من شركة مبادلة. وشغل السيد أندروز مناصب قانونية عليا لدى شركة فودافون جروب �ي إل �ىي اإلع

 أندروز ع�� ليسا�س ا�حقوق �� القانون باللغة األملانية من جامعة ليفر�ول.

 شروط األهلية واالنتخاب �جلس اإلدارة: 5-4

  ة �� اجتماع جمعية عمومية عن طر�ق التصو�ت ال��اك�ي باالق��اع السري سيتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدار 

 .من قبل املؤسس 2-5ا�حدد �� القسم ، وع�� الرغم من ذلك فقد تم �عي�ن مجلس اإلدارة األول )طر�ق التصو�ت ال��اك�ي(

 اختصاصات أعضاء مجلس اإلدارة ومسؤوليا��م: 5-5

تتمثل املهام الرئيسية �جلس اإلدارة �� توف�� القيادة االس��اتيجية وتحديد سياسات اإلدارة األساسية للشركة واإلشراف ع�� 

أداء العمل ��ا، كما �عد مجلس اإلدارة هو ا�جهة الرئيسية املنوط ��ا اتخاذ القرارات ل�ل املوضوعات املهمة للشركة سواء فيما 

اتيجية أم املالية أم اآلثار األخرى املتعلقة �سمعة الشركة، و�ضافة إ�� ذلك يمتلك مجلس اإلدارة السلطة يتعلق باآلثار االس�� 
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ال��ائية التخاذ القرارات فيما يتعلق ب�ل املسائل باستثناء تلك ال�ي تنفرد ��ا ا�جمعية العمومية للمساهم�ن بموجب القانون أو 

 النظام األسا�ىي للشركة.

 ات األساسية �جلس اإلدارة ما ي��:تتضمن املسؤولي

 تحديد اس��اتيجية الشركة وم��اني��ا وهي�لها؛ •

 اعتماد السياسات األساسية للشركة؛ •

اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد التقار�ر املالية واإلشراف عل��ا وكذلك سياسات إدارة ا�خاطر وغ��ها من  •

 الضوابط الداخلية واملالية؛

 جديدة و�عادة هي�لة الشركة؛اق��اح إصدار أسهم  •

 �عي�ن اإلدارة التنفيذية؛ •

تحديد سياسات األجور وامل�افآت بالشركة وضمان استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة والتعامل مع أي تضارب  •

 و محتمل للمصا�ح؛

 الدعوة الجتماعات املساهم�ن وضمان التواصل معهم بصورة مناسبة. •

قبل املساهم�ن ملدة ثالث سنوات. و�جوز انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ألي مدد يتم �عي�ن أعضاء مجلس اإلدارة من 

 متتالية.

 املقر الرئي�ىي لـــ ياه سات، طر�ق السو�حان،  هو عنوان العمل ا�خاص ب�ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

  اإلمارات العر�ية املتحدة. أبوظ�ي، ،93693ص. ب.  الفالح

 �جان مجلس اإلدارة 5-6

مجلس اإلدارة لعدة سنوات قبل اإلدراج �جنة التدقيق وا�خاطر واالمتثال و�جنة رأس املال البشري (�عادل �جنة  أدار

�سمية �جنة  بإعادة. وفًقا ملا تنص عليھ قواعد ا�حوكمة، اعتباًرا من اإلدراج، سيقوم مجلس اإلدارة )ال��شيحات وامل�افآت

رأس املال البشري إ�� �جنة ال��شيحات وامل�افآت. وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن ي�ون عضًوا �� �جنة التدقيق أو �جنة 

 ال��شيحات وامل�افآت. و�ذا لزم األمر، يجوز �جلس اإلدارة إ�شاء �جان إضافية حسب االقتضاء.

  من هذه ال�جان، كما �� تار�خ اإلدراج.ما ي�� �حة عامة رفيعة املستوى عن مهام �ٍل في

 ، ا�خاطر واالمتثال�جنة التدقيق •

االعتبار الواجب ل�ل القوان�ن واللوائح املعمول ��ا داخل دولة اإلمارات ، ا�خاطر واالمتثال �جنة التدقيق سوف �عطي

 .ا�حوكمة العر�ية املتحدة والهيئة وسوق أبوظ�ي لألوراق املالية، بما �� ذلك أح�ام قواعد

املساعدة إ�� مجلس اإلدارة فيما يتعلق باالضطالع  ومن ناحية التدقيق، تقدم �جنة التدقيق، ا�خاطر واالمتثال

بمسؤولياتھ ا�خاصة �� إعداد التقار�ر املالية وعمليات الرقابة والضوابط الداخلية وا�خارجية، وم��ا مراجعة سالمة 

للشركة ومراقب��ا، وكذلك مراجعة نطاق األعمال ال�ي يقوم ��ا مدققون خارجيون البيانات املالية املرحلية والسنو�ة 

عالقة باملدقق�ن البخالف أعمال التدقيق، ومراقب��ا و�سداء املشورة املتعلقة بتعي�ن مدقق�ن خارجي�ن، واإلشراف ع�� 

 التدقيقة مدى فاعلية قسم ا�خارجي�ن، ومراجعة مدى فاعلية عمليات التدقيق ا�خارجية وكفاء��ا وكذلك مراجع

الداخ��، وتبقى املسؤولية ال��ائية ع�� عاتق مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمراجعة التقار�ر السنو�ة وحساب األر�اح 

 وا�خسائر واعتماده. 
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اإلجراءات املالئمة لضمان استقاللية مدققي حسابات الشركة ا�خارجي�ن  ، ا�خاطر واالمتثالاتخذت �جنة التدقيق

من مدققي الشركة بامتثالهم  خطيعن الشركة ع�� النحو الذي �ستلزمھ قواعد ا�حوكمة، وحصلت ع�� تأكيد 

 لإلرشادات ا�خاصة باالستقاللية الصادرة عن جهات ا�حاسبة والتدقيق ا�ختصة.

اإلدارة �� االضطالع املساعدة إ�� مجلس  تثال، تقدم �جنة التدقيق، ا�خاطر واالمتثالومن ناحية ا�خاطر واالم

 بمسؤولياتھ املتعلقة بتقييم ا�خاطر ا�حالية واملستقبلية ا�حتملة ومخاطر االمتثال للمجموعة. 

من ثالثة أعضاء ع�� األقل من أعضاء مجلس  ، ا�خاطر واالمتثال�ش��ط قواعد ا�حوكمة، أن تتألف �جنة التدقيق

ع�� األقل  عضواناإلدارة غ�� التنفيذي�ن وأن ي�ون لد��م املعرفة وا�خ��ة �� األمور املالية ومسائل ا�حاسبة وأن ي�ون 

� مستقل�ن، و�جب �عي�ن أحد األعضاء املستقل�ن رئيًسا ل�جنة، و�ضافة إ�� ذلك، يجب أن تتوفر لدى أحد األعضاء ع�

هم  ، ا�خاطر واالمتثالاألعضاء ا�حاليون �� �جنة التدقيق .األقل خ��ة حديثة وذات صلة �� أعمال التدقيق وا�حاسبة

) مستقل (عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي وغاستون أوردا(رئيس وعضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي مستقل)،  بدر العلماء

ومدين ا�ح��  (عضو ��  غ�� مجلس اإلدارة)أمل العامري ) و مستقل(عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي  �ليأدر�ان ستو 

 .ع�� األقل أر�ع مرات �� السنة ، ا�خاطر واالمتثالو�تع�ن أن تجتمع �جنة التدقيق .(عضو �� غ�� مجلس اإلدارة)

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت •

�ساعد �جنة ال��شيحات وامل�افآت مجلس اإلدارة �� تحمل مسؤولياتھ املتعلقة بتشكيل ا�جلس وأي �جان منبثقة عنھ، 

كما تتحمل هذه ال�جنة مسؤولية تقييم املهارات واملعرفة وا�خ��ات إضافة إ�� حجم مجلس اإلدارة وهي�لھ و�شكيلھ 

 أعضاء مجلس اإلدارة غ�� التنفيذي�ن املستقل�ن.  ةاستقالليوال�جان املنبثقة عنھ، وال سيما مراقبة 

وتتحمل ال�جنة أيًضا املسؤولية عن املراجعة الدور�ة لهي�ل مجلس اإلدارة وتحديد املر�ح�ن ا�حتمل �عيي��م أعضاء 

بمجلس اإلدارة أو أعضاء بال�جان حسبما تقت�ىي ا�حاجة. و�ضافة إ�� ما سبق، �ساعد �جنة ال��شيحات وامل�افآت 

أيًضا مجلس اإلدارة �� تحديد مسؤولياتھ املتعلقة بامل�افآت بما �� ذلك تقديم التوصيات �جلس اإلدارة بخصوص 

سياسة الشركة �شأن م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن، وتحديد املبادئ الشاملة واملعاي�� و�طار عمل 

زايا الفردية ل�ل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ا�حوكمة ا�خاص �سياسة امل�افآت وتحديد حزمة امل�افآت وامل

 للشركة.

) أعضاء مجلس إدارة غ�� 3�ش��ط قواعد ا�حوكمة، أن تتألف �جنة ال��شيحات وامل�افآت ع�� األقل من ثالثة (

ء ع�� األقل. و�جب اختيار رئيس �جنة ال��شيحات وامل�افآت من األعضا مستقل�ن اثن�نعضو�ن تنفيذي�ن م��م 

(عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي)،  مسعود محمودهم  وامل�افآت ل��شيحاتاألعضاء ا�حاليون �� �جنة ااملستقل�ن. 

) عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي مستقلرئيس و (راشد الغافري (عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي مستقل) و  مر�م امله��ي و 

 ع�� األقل.�� السنة يجب أن تجتمع �جنة ال��شيحات وامل�افآت مرة واحدة  وم�ى امله��ي (عضو �� غ�� مجلس اإلدارة). 

 التدقيق الداخ�� 5-7

ويعمل وفًقا لقواعد ا�حوكمة. يقوم قسم و�جنة ا�خاطر واالمتثال يتبع �جنة التدقيق  مستقلتضم ا�جموعة قسم تدقيق 

للمجموعة  )إدارة ا�خاطر وأنظمة الرقابة الداخلية( داخليةالتدقيق الداخ�� بتقييم تصميم إدارة ا�خاطر وأنظمة الرقابة ال

 عالوة ع�� ذلك،  �شأن ذلك. و�جنة ا�خاطر واالمتثال واإلدارة العلياومدى فعالي��ا و�قدم تأكيدات إ�� �جنة التدقيق 

املالية وتقنية املعلومات والشؤون يقوم قسم التدقيق الداخ�� بإجراء عمليات املراجعة والتحقيقات ا�خاصة املتعلقة بالشؤون 

االس��اتيجية والتشغيلية. و�جري قسم التدقيق الداخ�� أ�شطتھ ع�� أساس ا�خطة الرئيسية السنو�ة للتدقيق الداخ��، وال�ي 

إ�� �ل  واملعتمدة من جان��ا. و�تمتع بحق الوصول ال�امل وغ�� املقيد و�جنة ا�خاطر واالمتثال تتم مناقش��ا مع �جنة التدقيق

 األ�شطة والوثائق وال�جالت واملمتل�ات واملوظف�ن من أجل القيام باملهام املنوطة بھ.

 م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 5-8

درهم إمارا�ي �� ف��ة  17,895,830بلغ إجما�� امل�افآت املستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا املذ�ور�ن أعاله  

 .2021درهم إمارا�ي �� عام  18,450,732ومن املتوقع أن يبلغ  2020د�سم��  31شر شهًرا املن��ية �� االث�ي ع
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ال تقدم الشركة حالًيا أي برامج م�افآت ع�� أساس األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا، ع�� الرغم من أنھ �عد 

 الذي سوف �ستفيد منھ أعضاء اإلدارة العليا ضمن مجموعة  حوافز جديد للموظف�ن برنامج�� تقديم  الشركة ستنظرالطرح، 

  املوظف�ن املؤهل�ن.
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 القسم السادس: معلومات إضافية

 تار�خ تأسيس الشركة 6-1

كشركة مساهمة خاصة من قبل املساهم الوحيد، شركة املعمورة دايف��سيفايد  2007يناير  23تأسست الشركة �� إمارة أبوظ�ي �� 

عرف سابًقا باسمجلو�ال هولد�غ ش.م.ع 
ُ
) لسنة 8شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع سابًقا) بموجب القانون االتحادي رقم ( (�انت �

القانون السابق لقانون الشر�ات) و�� م�جلة �� ال�جل التجاري وتحمل رخصة تجار�ة رقم �شأن الشر�ات التجار�ة ( 1984

سنة تتجدد تلقائًيا �عد ذلك ما  100صادرة عن دائرة التنمية االقتصادية �� إمارة أبوظ�ي. وتبلغ املدة األولية للشركة  1005700

 .يصدر قرار خاص بحل الشركة من قبل ا�جمعية العموميةلم 

 التحو�ل والنظام األسا��ي 6-2

من شركة مساهمة خاصة إ�� شركة مساهمة عامة. وُ�قصد �عقد التأسيس والنظام  2021يونيو  17تحولت الشركة بتار�خ 

 اعتمد��ما الشركة  ن) عقد التأسيس والنظام األسا�ىي الذي2امل�حق األسا�ىي املشار إل��ما �� هذه النشرة (وع�� النحو املب�ن �� 

 تحولها.عند 

 استثناءات من قانون الشر�ات  6-3

ستث�ى الشركة من املواد التالية  
ُ
، 117، 116، 115، 114، 113، 112، 110، 109)، 1(107، 14، 13)، 2(11قانون الشر�ات: من �

 .344و، 303، 302، 228، 227، 215، 207، 149، 133، 132، 131، 126، 125، )1(124

 الواردة �� قانون الشر�ات التجار�ة وال�ي تم استثناء الشركة م��ا:فيما ي�� م�خص للمواد 

 

 م�خص األح�ام املادة

يجوز ألية شركة تأسست �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة مزاولة �شاطها خارج دولة اإلمارات إذا  )2(11

 نص عقد تأسيسها ع�� ذلك.

ترخيصها التجاري �� �ل املستندات وال�جالت شرط تضم�ن اسم الشركة ورأس مالها وتفاصيل  13

 واالتصاالت الصادرة عن الشركة.

14 .
ً
 يتع�ن توثيق عقد تأسيس الشركة وأية �عديالت تطرأ عليھ و�ال �ان العقد أو التعديل باطال

  يتع�ن وجود خمسة أعضاء مؤسس�ن ع�� األقل ح�ى يمكن تأسيس شركة مساهمة. )1(107

 �ش��ك املؤسسون �� تحمل املسؤولية عن أي أضرار تتكبدها الشركة واألطراف ا�خارجية   109

 �� حال ان��اك قواعد التأسيس و�جراءاتھ.

  تنص هذه املادة ع�� التفاصيل ال�ي يتع�ن ذكرها �� عقد تأسيس الشركة ونظامها األسا�ىي. 110

إجراءات ) أعضاء ع�� األقل الستكمال 3يتع�ن ع�� املؤسس�ن �شكيل �جنة تتألف من ثالثة ( 112

 ت�ون �جنة املؤسس�ن مسؤولة عن �حة التأسيس و��جيل الشركة لدى ا�جهات ذات العالقة.

 ها.واكتمال ��اودق الوثائق والدراسات والتقار�ر املقدمة إ�� ا�جهات ذات العالقة�ل 

تب�ن هذه املواد اإلجراءات والشروط املتعلقة بتقديم طلب تأسيس الشركة لدى السلطة ا�ختصة  116إ��  113من 

 والهيئة.
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 م�خص األح�ام املادة

 ٪70بحد أد�ى و ٪30االكتتاب ��  -قبل الدعوة إ�� االكتتاب العام  -يتع�ن ع�� األعضاء املؤسس�ن  117

صَدر. ال يجوز لألعضاء املؤسس�ن االكتتاب �� األسهم 
ُ
بحد أق�ىى من رأس مال الشركة امل

  املطروحة لالكتتاب العام.

 يوم عمل. 30أيام عمل وال تز�د عن  10يجب أال تقل ف��ة عرض االكتتاب عن  )1(124

املكتتب�ن بنسبة ما اكتتبوا بھ إذا جاوز االكتتاب عدد االسهم املطروحة، وجب أن توزع األسهم ع��  125

 أو ع�� النحو الذي تحدده النشرة.

 تب�ن هذه املادة شروط تخصيص األسهم ورد املبالغ الفائضة إ�� املكتتب�ن وموعد ذلك. 126

تب�ن هذه املواد الشروط اإلجرائية لعقد ا�جمعية العمومية التأسيسية للشركة إ�� جانب عملية  133إ��  131من 

 الطلبات إ�� الهيئة الستصدار شهادة تأسيس الشركة.تقديم 

تنص هذه املادة ع�� عدم جواز حصول أي �خص ع�� عضو�ة مجلس اإلدارة �� أك�� من خمس  149

شر�ات مساهمة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة كما تفرض قيوًدا أخرى ع�� عدد املناصب 

 املؤسسية ال�ي يجوز ألي �خص تول��ا.

 درهم إمارا�ي. 1.00ب أال يقل ا�حد األد�ى للقيمة االسمية للسهم عن يج 207

ال يجوز تداول األسهم النقدية أو العينية ال�ي يكتتب ��ا املؤسسون قبل �شر امل��انية العمومية  215

وحساب األر�اح وا�خسائر ملدة سنت�ن ماليت�ن ع�� األقل �عد تار�خ إدراج الشركة. و�نطبق هذا 

 خالل  القيد أيًضا ع�� عمليات االكتتاب ال�ي يقوم ��ا املؤسسون �� حالة ز�ادة رأس املال

 هذه الف��ة.

تب�ن هذه املواد �عض االل��امات والشروط اإلدار�ة املتعلقة بإصدار شهادات األسهم والسندات  228و 227

  والص�وك واستبدالها.

 من مجلس اإلدارة عقد جمعية عمومية �� أي حالة تصل ف��ا خسائر الشركة 302تتطلب املادة  344و 302

أو أك�� من رأس مالها املصدر، و�جب أن تتخذ هذه ا�جمعية العامة قراًرا إما بحل  ٪50إ��  امل��اكمة

الشركة أو استمرارها، و�ذا �عذر ذلك، يجوز ألي طرف مع�ي أن يطلب من ا�حكمة إصدار أمر 

 بحل الشركة.

 .مخالفةُ�عت��  302ع�� أن أي خرق املادة  344تنص املادة 

السلطة ا�ختصة أو الهيئة إنذار الشركة بأنھ سيتم شط��ا وتصفي��ا �� حالة لوزارة االقتصاد أو  303

 توقف �شاطها أو ان��اكها ألح�ام قانون الشر�ات.

 

 وصف األسهم 6-4

 حقوق املساهم�ن ومسؤوليا��م األساسية

 األسا�ىي:�� ما ي�� بيان با�حقوق واملسؤوليات الرئيسية للمساهم�ن بموجب قانون الشر�ات والنظام 

 حق ا�حصول ع�� األر�اح املوزعة. •
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 حصة متناسبة من صا�� أصول الشركة عند التصفية.حق ا�حصول ع��  •

حق حضور اجتماعات ا�جمعية العمومية والتصو�ت ف��ا إ�� جانب استالم ��خة من البيانات املالية ا�خاصة  •

 بالشركة.

 د م�افآ��م.وتحديمن خالل ا�جمعية العمومية حق �عي�ن مدققي الشركة  •

من مبلغ االكتتاب �� األسهم ال�ي حصل  (إن وجدت) املتبقيةقيمة البمسؤولية سداد مساهم �ل تحديد مسؤولية  •

 .يتم دفع أموال االكتتاب عن �ل األسهم املعروضة �� الطرح بال�املعل��ا. 

توزيعات األر�اح وا�حق �� تلقي حص��م  ال يجوز �عديل حقوق املساهم�ن بموجب النظام األسا�ىي (ع�� سبيل املثال، ا�حق ��

املتناسبة من صا�� أصول الشركة عند التصفية) دون إصدار قرار خاص من الشركة �� ا�جمعية العمومية ال�ي تتطلب موافقة 

 ع�� األقل من األسهم املمثلة �� ا�جمعية العمومية. 75٪

 رأس املال

صدر 
ُ
 سهم، بقيمة اسمية  2,439,770,265إمارا�ي، موزع ع��  درهم 2,439,770,265يبلغ رأس مال الشركة امل

  سهم متساو�ة من �ل ا�جوانب.األ درهم إمارا�ي ل�ل سهم. وت�ون �ل  1.00

 حقوق التصو�ت

 ل�ل مساهم ا�حق �� حضور ا�جمعية العمومية و��ون لھ عدد من األصوات �عادل عدد أسهمھ.

 �جل األسهم

بوظ�ي لألوراق املالية �� ش�ل إلك��و�ي وسوف يتم االحتفاظ ��جل لألسهم لدى سوق ست�ون األسهم عند إدراجها �� سوق أ

  أبوظ�ي لألوراق املالية.

 ا�حقوق املرتبطة باألسهم

األسهم غ�� قابلة للتجزئة. إذا آلت ملكية السهم بامل��اث إ�� عدة ورثة أو تملك السهم عدة أ�خاص وجب ع�� هؤالء أن يختاروا 

 ثلهم تجاه الشركة.من بي��م من يم

�ل سهم يخول مالكھ ا�حق �� حصة متساو�ة �� ملكية أصول الشركة عند تصفي��ا و�� األر�اح و�� حضور اجتماعات ا�جمعية 

 العمومية والتصو�ت ع�� أي قرارات مق��حة ف��ا.

 السنة املالية

 .د�سم�� من �ل سنة 31يناير وتنت�ي ��  1تبدأ السنة املالية للشركة من 

 توزيع األر�اح

دفع األر�اح املستحقة ع�� األسهم إ�� مالك تلك األسهم امل�جل �� �جل أسهم الشركة، وذلك بموجب اللوائح والقرارات 
ُ
ت

�� صورة حصة  ساهم بحق حصري �� تلك الدفعات ا�خاصة �سهمھ�ل موالنشرات الصادرة عن الهيئة �� هذا الصدد. كما يتمتع 

 أر�اح الشركة. من

�جمعية العمومية النسبة ال�ي يجب توزيعها ع�� املساهم�ن من األر�اح الصافية (�عد استقطاع الت�اليف واملصروفات)، تحدد ا

 فال يجوز املطالبة ��ا من أر�اح السن�ن الالحقة.ر�اح أع�� أنھ إذا لم �سمح األر�اح الصافية �� سنة من السن�ن بتوزيع 
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من الر�ح الصا�� للسنة  ٪10تز�د هذه امل�افأة عن  أالددها ا�جمعية العمومية سنوً�ا ع�� يتقا�ىى أعضاء مجلس اإلدارة م�افأة تح

 .�عد خصم االس��الك واالحتياطي القانو�ي املالية

وزَّع با�� األر�اح الصافية للشركة
ُ
يتم ترحيلها إ��  �ش�ل �امل أو جزئي ع�� املساهم�ن أو ،بناًء ع�� توصية من مجلس اإلدارة ،ت

ص إل�شاء احتياطي اختياري. ة التالية أوالسن خصَّ
ُ
 ت

 جلس ا�

 عدا ما تم االحتفاظ بھ �ش�ل محدد ل�جمعية العمومية.فيما جلس �سلطة واسعة إلدارة شؤون الشركة وألداء �ل املهام ا�يتمتع 

 التعي�ن

العمومية بالتصو�ت السري ال��اك�ي. يتم انتخا��م من قبل ا�جمعية . �سعة أعضاءيتو�� إدارة الشركة مجلس إدارة يت�ون من 

 و�جب أن ي�ون رئيس مجلس اإلدارة وأغلبية أعضاء ا�جلس من مواط�ي دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

يجب أن �ستو�� املر�حون املؤهلون لالنتخاب �أعضاء �جلس إدارة شروط ال��شيح ال�ي تحددها من وقت آلخر �جنة ال��شيحات 

  كة.وامل�افآت �� الشر 

 ويع�ن �ل عضو من أعضاء ا�جلس ملدة ثالث سنوات، و�جوز إعادة �عي�ن أعضاء ا�جلس الذين ان��ت مد��م.

 �عي�ن رئيس مجلس اإلدارة وتحديد صالحياتھ

ع ينص النظام األسا�ىي للشركة ع�� أن ينتخب مجلس اإلدارة من ب�ن أعضائھ بالتصو�ت السري رئيًسا ونائًبا للرئيس �� أول اجتما

 �عقده �عد االنتخاب، و��ون رئيس ا�جلس املمثل القانو�ي للشركة و�مثلها أمام القضاء و�� عالق��ا بالغ��، 

 ما�ع لديھ. وجودوعليھ تنفيذ القرارات ال�ي يصدرها ا�جلس. و�قوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابھ أو 

 .لشركةا أو أي منصب تنفيذي آخر �� و املنتدبوال يجوز ا�جمع ب�ن منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب العض

 ).ينوب عنھو�ذا �ساوت أصوات أعضاء مجلس اإلدارة، ُيرجح ا�جانب الذي منھ الرئيس (أو من 

 مسؤولية مجلس اإلدارة

ي�ون رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة واملساهم�ن والغ�� عن �ل أعمال الغش و�ساءة استعمال السلطة 

 وعن �ل مخالفة لقانون الشر�ات التجار�ة أو أي قانون آخر أو للنظام األسا�ىي للشركة وعن ا�خطأ �� اإلدارة.

ت�ون مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية مش��كة إذا �شأ ا�خطأ عن قرار صدر بإجماع اآلراء، أما إذا �ان القرار محل 

رضون م�ى �انوا قد أثبتوا اع��اضهم بمحضر ا�جلسة، فإذا �غيب أحد األعضاء عن املساءلة صادًرا باألغلبية فال �سأل عنھ املعا

 ا�جلسة ال�ي صدر ف��ا القرار فال تنتفي مسؤوليتھ إال إذا ثبت عدم علمھ بالقرار أو علمھ بھ مع عدم استطاعتھ 

 االع��اض عليھ.

� إ�حاق الضرر بجميع املساهم�ن، بموجب قرار صادر يحق للشركة رفع دعوى ضد مجلس اإلدارة �سبب األخطاء ال�ي قد تؤدي إ�

الشركة أو ضد أمام ا�حاكم عن ا�جمعية العمومية لتعي�ن ممثل إلقامة الدعوى. ل�ل مساهم أن يقيم دعوى املسؤولية منفرًدا 

 .��ا أو إدار��ا التنفيذية �� حال تكبد ضرًرا نتيجة تصرف أي م��م بما يخالف قانون الشر�اتمجلس إدار 

 اجتماعات مساه�ي الشركة

 �جلس اإلدارة دعوة ا�جمعية العمومية �لما رأى وجًها لذلك �� الزمان وامل�ان اللذين يحددهما، ع�� أن ُ�عقد االجتماع 

 �� إمارة أبوظ�ي.
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ل��اية السنة املالية.  يجب عقد ا�جمعية العمومية مرة ع�� األقل �� السنة بناء ع�� دعوة مجلس اإلدارة خالل األشهر األر�عة التالية

) ملناقشة املركز املا�� للشركة 2) ملناقشة تقر�ر مجلس اإلدارة عن �شاط الشركة ودراستھ و(1تنعقد ا�جمعية العمومية السنو�ة: (

) للنظر �� م��انية السنة املالية وحساب األر�اح وا�خسائر 4) ملناقشة تقر�ر مدقق ا�حسابات ودراستھ و(3خالل السنة و(

) لتعي�ن مدققي 7) النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء و(6) للموافقة ع�� قواعد توزيع األر�اح و(5لتصديق عليھ و(وا

) إلبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدققي ا�حسابات من املسؤولية أو اتخاذ قرار برفع دعوى 8ا�حسابات وتحديد أ�عا��م و(

 املسؤولية عل��م بحسب األحوال.

مدقق حسابات الشركة أو مساهمون يمل�ون الهيئة أو  تلك�� مجلس اإلدارة دعوة ا�جمعية العمومية لالجتماع م�ى طلب منھ ع

تلك ��  خالل خمسة أيام من تار�خ تقديم الطلب. �افة ا�حاالتمن رأس مال الشركة كحد أد�ى، و�جب توجيھ الدعوة ��  10٪

 يوًما من تار�خ الدعوة. 30ية �� غضون مدة ال تتجاوز ، يجب أن تنعقد ا�جمعية العموما�حاالت

 ف��ة اإلشعار والدعوة لالجتماع

ينعقد اجتماع ا�جمعية العمومية بموجب إشعار من مجلس اإلدارة. توجھ الدعوة إ�� املساهم�ن �حضور اجتماعات ا�جمعية 

العر�ية مارات اإل �� األقل باللغة العر�ية �� دولة العمومية �عد موافقة الهيئة بإعالن �� �حيفت�ن يوميت�ن تصدر إحداهما ع

 لطر�قة اإلخطار ال�ي تحددها الهيئة �� هذا الشأن وذلك قبل املوعد ا�حدد لالجتماع بخمسة 
ً
املتحدة و�ال��يد امل�جل أو وفقأ

رسل ��خ من أوراق الدعوة وج15عشر (
ُ
دول األعمال إ�� �ٍل من ) يوًما ع�� األقل. و�جب أن يتضمن اإلشعار جدول أعمال. وت

 الهيئة والسلطة ا�ختصة.

 جدول األعمال

يضع مجلس اإلدارة جدول أعمال ا�جمعية العمومية، و�� األحوال ال�ي يجوز ف��ا عقد ا�جمعية العمومية بناًء ع�� طلب املساهم�ن 

 ة.أو مدققي ا�حسابات أو الهيئة يضع جدول األعمال ا�جهة ال�ي طلبت عقد اجتماع ا�جمعي

ال يجوز ل�جمعية العمومية النظر �� مسائل خالف تلك الواردة �� جدول األعمال. ومع ذلك، يجوز ل�جمعية العمومية حق املداولة 

 ٪5�� الوقائع ا�خط��ة ال�ي تكتشف أثناء االجتماع، أو املسائل ال�ي تطل��ا الهيئة أو املسائل ال�ي يطل��ا عدد من املساهم�ن يمثل 

 رأس مال الشركة ع�� أن يطل��ا هؤالء املساهم�ن �� بداية االجتماع. ع�� األقل من

 الت�جيل

ا�عقاد ا�جمعية م�ان �عد لذلك ��  إلك��و�ي��جل املساهمون الذين يرغبون �� حضور ا�جمعية العمومية أسماءهم �� �جل 

 يمثلها وأسماء مالك��ا الذين يمثلهم  اسم املساهم وعدد األسهم ال�ي يملكها أوال�جل ، و�تضمن قبل اجتماعها العمومية

 (إن وجدوا) مع تقديم كتاب التفو�ض أو سند الو�الة. 

 الِنصاب

 ، ذي الصلة الوقت ا�حدد �� إعالن الدعوة لالجتماع�� يقفل باب الت�جيل �حضور اجتماعات ا�جمعية العمومية 

 ك االجتماع أو عدم اكتمالھ.اكتمال النصاب ا�حدد لذل �علن رئيس االجتماع ع�� الفور  وعندها

من رأسمال  ٪50يتحقق النصاب �� اجتماع ا�جمعية العمومية بحضور مساهم�ن يمل�ون (أو يمثلون بالو�الة) ماال يقل عن 

الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب �� االجتماع األول، وجب دعوة ا�جمعية العمومية إ�� اجتماع ثاٍن �عقد �عد م�ىي مدة ال تقل 

 يوًما من تار�خ االجتماع األول. ويعت�� االجتماع املؤجل �حيًحا أًيا �ان عدد ا�حاضر�ن. 15ة أيام وال تتجاوز عن خمس

 حقوق املساهم�ن �� اجتماعات ا�جمعيات العمومية

ھ غ��ه ل�ل مساهم ا�حق �� حضور ا�جمعيات العمومية والتصو�ت ع�� أٍي من القرارات املق��حة ف��ا. ول�ل مساهم أن ينيب عن

 من غ�� أعضاء مجلس اإلدارة �� حضور ا�جمعية العمومية. ويش��ط ل�حة النيابة أن ت�ون بمقت�ىى توكيل خاص ثابت بالكتابة

من  ٪5. و�جب أال ي�ون الوكيل لعدد من املساهم�ن حائًزا ��ذه الصفة ع�� أك�� من وفًقا للشروط ا�حددة من قبل مجلس اإلدارة
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 فاقدي األهلية النائبون ع��م قانوًنا. لل�خص االعتباري أن يفوض أحد ممثليھ  رأس مال الشركة، و�مثل

 أو القائم�ن ع�� إدارتھ او موظفيھ بموجب قرار مجلس إدارتھ أو من يقوم مقامھ ليمثلھ �� حضور أية جمعية عمومية للشركة.

صدر ا�جمعية العمومية القرارات العادية عند التصو�ت لصا�ح تلك القرارا
ُ
ت من قبل املساهم�ن أو وكال��م/ممثل��م املالك�ن ت

صدر ا�جمعية العمومية القرارات ا�خاصة عند التصو�ت لصا�ح تلك القرارات من قبل 
ُ
ألغلبية األسهم املمثلة �� االجتماع. وت

 من األسهم باالجتماع. ٪75املساهم�ن أو وكال��م/ممثل��م املالك�ن لنسبة 

 العموميةرئيس اجتماع ا�جمعية 

أي عضو  يرأس ا�جمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة وعند غيابھ يرأسها نائب رئيس مجلس اإلدارة و�� حال غيا��ما يرأسها

ختاره ت�خص أي لهذه األغراض، يرأس االجتماع عضًوا لم يختار مجلس اإلدارة  و�� حال �عينھ مجلس اإلدارة لهذا الغرض.

لفرز األصوات ع�� أن تقر ا�جمعية العمومية و�خص �ح رئيس االجتماع �عي�ن مقرر لالجتماع لذلك. و�ق�ا�جمعية العمومية 

�انـت ا�جمعية تبحث �� أمر يتعلق برئيس االجتماع أيا �ان، وجب أن تختار ا�جمعية من ب�ن املساهم�ن من يتو��  و�ذا�عيي��م. 

 رئاسة االجتماع خالل مناقشة هذا األمر.

اجتماعات ا�جمعية العمومية و�ثبات ا�حضور �� دفاتر تحفظ لهذا الغرض. وتوقع من قبل رئيس االجتماع تدون الشركة محاضر 

املع�ي ومقرر ا�جمعية وجام�� األصوات ومدققي حسابات الشركة. و��ون املوقعون ع�� محاضر االجتماعات مسؤول�ن عن �حة 

 البيانات الواردة فيھ.

 نقل ملكية األسهم

األسا�ىي ع�� أنھ �� حال تم إدراج الشركة �� سوق ما��، تتبع الشركة القوان�ن واألنظمة والقرارات املعمول ��ا �� ينص النظام 

السوق املا�� �شأن إصدار األسهم و��جيلها وتداولها ونقل ملكي��ا وترتيب أي حقوق عل��ا. وال يجوز ��جيل أّي عملية نقل ألسهم 

، إذا �ان من شأن النقل أو التصرف أو الرهن مخالفة أح�ام النظام األسا�ىي للشركة أو األنظمة الشركة أو التصرف ف��ا أو ره��ا

 أو القواعد ال�ي يصدرها مجلس اإلدارة �� هذا الشأن.

، ما لم يقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك ودون املساس بالقوان�ن والقرارات ا�ح�ومية املعمول ��ا �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة

  من إجما�� رأس مال الشركة. ٪51يجب أال تقل �سبة األسهم اململوكة ملواط�ي دولة اإلمارات �� �ل األحوال عن 

 حقوق األولو�ة

إذا قامت الشركة بز�ادة رأس املال، فإن �جميع املساهم�ن حق األولو�ة �� االكتتاب �� ز�ادة رأس املال بما يتناسب مع حصصهم، 

 ولو�ة �� أي حالة من ا�حاالت التالية:ع�� أال ينطبق حق األ 

 وضع الشركة ل��امج تحف�� املوظف�ن وتنفيذها؛ (أ)

 تحول شر�ك اس��اتي�� إ�� مساهم؛  (ب)

 تحو�ل ديون الشركة أو ص�وكها أو سندا��ا إ�� أسهم؛  (ج)

  االندماج مع شركة أخرى؛ أو (د)

 دة �� الشركة للشر�اء أو املساهم�ن �� الشركة استحواذ الشركة ع�� شركة قائمة و�صدار أسهم جدي (هـ)

 املستحوذ عل��ا.

 التصفية

جدد تلقائًيا  100تأسست الشركة ملدة 
ُ
ما لم يتم حلها بقرار خاص من ا�جمعية العمومية متتالية  مماثلة دملدسنة، ع�� أن ت

 للشركة.
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د 1يجوز حل الشركة ألي من األسباب التالية: ( جدَّ
ُ
 ) انقضاء املدة ا�حددة للشركة ما لم ت

ً
 للقواعد املنصوص عل��ا  وفقا

) صدور قرار خاص من ا�جمعية العمومية 3) ان��اء الغرض الذي أسست الشركة من أجلھ، أو (2�� النظام األسا�ىي للشركة، أو (

 ماج الشركة مع شركة أخرى.) اند4بإ��اء مدة الشركة، أو (

 معامالت األطراف ذات الصلة  6-5

ستل��م الشركة ب�افة املتطلبات املنصوص عل��ا بموجب قواعد ا�حوكمة ا�خاصة بالشر�ات املساهمة العامة املدرجة، باإلضافة 

 ة.إ�� ال��امها بالقواعد واألنظمة الصادرة عن الهيئة بخصوص املعامالت مع األطراف ذات العالق

األحداث والتعاقدات ا�جوهر�ة ال�ي أبرم��ا ا�جموعة خالل ف��ة التحول وقبلها (بما �� ذلك االتفاقيات امل��مة مع األطراف  6-6

 ذات العالقة)

�� ما ي�� م�خص لبعض شروط العقود ا�جوهر�ة للمجموعة واتفاقيا��ا امل��مة مع األطراف ذات العالقة. ولم يرد �� هذه 

يفيد أ��ا تقدم وصًفا �جميع الشروط واألح�ام املعمول ��ا �� تلك االتفاقيات كما أ��ا مقيدة �� مجملها بما ورد ��  امل�خصات ما

 تلك االتفاقيات.

 العقود ا�جوهر�ة

  اتفاقية �غطية االكتتاب •

ناء املكتتب�ن الذين ال يتحتم ع�� املكتتب�ن من الشر�حة الثانية التمو�ل املسبق لطلبات االكتتاب ا�خاصة ��م، باستث

يقدمون طلبا��م من خالل بنوك تلقي االكتتاب (ع�� النحو املذ�ور سلًفا �� هذه النشرة). وسيؤدي هذا إ�� وجود خطر 

الطرح يتعلق باألسهم  ألنيتمثل �� عدم دفع مقابل أسهم الطرح املكتتب ف��ا من خاللهم أو عدم شراء تلك األسهم. نظًرا 

أو الشركة. سيتو��  ا�حتمل�ن املكتتب�نللبيع، يتكبد املؤسس مخاطر التسو�ة بال�امل وال يتحملها  ال�ي �عرضها املؤسس

املؤسس معا�جة مخاطر التسو�ة هذه من خالل إبرام اتفاقية �غطية االكتتاب ب�ن الشركة واملؤسس و�عض بنوك 

). و�توافق ذلك مع املمارسات الدولية املألوفة للمستثمر�ن اتفاقية �غطية االكتتاب) (متعهدو التغطيةاالستثمار (

 الدولي�ن. يتعهد املتعهدون بتغطية االكتتاب 
ً
التفاقية �غطية االكتتاب و�عد تحديد سعر الطرح ال��ائي ورهًنا بتلبية  وفقا

تغطية االكتتاب �شراء ال يل��م املتعهدون بو أي شروط أخرى معينة، بتغطية شراء األسهم ا�خصصة للشر�حة الثانية. 

 أي أسهم طرح أو دفع مقابلها وال�ي لم يقدم أي من املكتتب�ن طلبات اكتتاب بخصوصها.

 بموجب شروط اتفاقية �غطية االكتتاب، قدمت الشركة �عض اإلقرارات والضمانات والكفاالت ملتعهدي التغطية.

 الفضائية السعةخدمات اتفاقية  •

، و�� شركة تا�عة مملوكة بال�امل من قبل )املورداالت الفضائية املتقدمة ش.م.خ (أبرمت شركة الياه �خدمات االتص

ف��اير  27، بصيغ��ا املعدلة �� 2008مارس  27) بتار�خ العميل�خدمات السعة الفضائية مع ا�ح�ومة ( عقد الشركة،

خدمات  عقد"). بموجب ئيةخدمات السعة الفضا عقد(�شار إل��ا بصيغ��ا املعدلة بلفظ " 2011أكتو�ر  30و 2009

السعة الفضائية، يوفر املورد للعميل (و�عض العمالء اآلخر�ن من ا�جهات ا�ح�ومية) خدمات سعة فضائية معينة 

نظام األقمار ( الشركة) من خالل نظام قمر صنا�� يتم شراؤه وامتالكھ و�شغيلھ وصيانتھ من قبل ا�خدمات(

ب، 1أ و الياه 1ية قمر�ن صناعي�ن ثابت�ن بالنسبة إ�� األرض (ع�� التوا�� الياه ).  يتضمن نظام األقمار الصناعالصناعية

) والبنية التحتية املرتبطة ��ما، و�تضمن أيًضا محطات مستخدم�ن أرضية عسكر�ة 2والياه  1ويعرفان حالًيا باسم الياه 

 عن  الشركة)، وال�ي تم شراؤها من قبل قطاع األعمال األرضية العسكر�ةومركًزا للتحكم �� الشبكة العسكر�ة (
ً
نيابة

 العميل.

 

 Ka-جهاز إرسال ع�� النطاق 21( 1تتضمن ا�خدمات �ش�ل أسا�ىي سعة اتصاالت ع�� األقمار الصناعية ع�� الياه 

ا عاًم  15). و�عاقد العميل ع�� ا�خدمات ملدة Ka-جهاز إرسال ع�� النطاق 21( 2) والياه Ku-وجهازي إرسال ع�� النطاق
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. باإلضافة إ�� توف�� ا�خدمات وفًقا ملستو�ات ا�خدمة ا�حددة، يجب ع�� املورد (من ب�ن جملة 2026نوفم��  8تنت�ي �� 

 أمور أخرى) االمتثال ملتطلبات األمان الصارمة وا�حفاظ ع�� التأمينات املقررة.

ض النظر عن االستخدام الفع�� من قبل ع�� مدى توفر ا�خدمات، �غ )رسوم السعةالرسوم املتعلقة با�خدمات (�عتمد 

العميل، حيث إن السعة مخصصة للعميل. و�� حال عدم استخدام السعة بالفعل، فقد يتم �سو�قها ألطراف خارجية، 

بما �� ذلك العمالء من ا�جهات ا�ح�ومية �� املنطقة، مع تقاسم العائدات ا�حققة من البيع ألطراف خارجية ب�ن املورد 

 والعميل.  

 مليون دوالر أمر��ي سنوً�ا  214بقيمة رسوم السعة مبدئًيا تحديد م ت
ً
ز�ادة ٪ من رسوم السعة بمعدل 30، مع ز�ادة تقر�با

رسوم السعة قيمة ٪ سنوً�ا. يتم الدفع بالدوالر األمر��ي ع�� أساس نصف سنوي مقدًما. �شمل 3 اقدره ةثابتتراكمية 

القرض املمنوح ا لتغطية املبالغ املطلو�ة من قبل املورد لتغطية ديونھ بموجب ثابتة ومتغ��ة وقد تم تحديد حجمهت�اليف 

البنوك بموجب مجموعة من �� األصل من قبل القرض توف�� هذا وقد تم (األقمار الصناعية تمو�ل بناء وتطو�ر نظام لھ ل

ركة ال�خص الواحد ذ م م، و�� ش -خز�نة ياه سات شركة ولكن تم االستحواذ عليھ الحًقا من قبل  األول  القرض ألجل

نظام األقمار الصناعية املرتبطة بالقرض املتعلق ب�عد الوفاء بجميع االل��امات و شركة تا�عة مملوكة بال�امل للشركة). 

استلمھ كدفعة مقدمة  ملبلغ، يتع�ن ع�� املورد فيما �عد إجراء املقاصة �� �ل ف��ة سداد )2022املتوقع حدوثھ �� د�سم�� و (

لرسوم السعة ورسوم اإليجار (إن وجدت) من قبل  أي سداد الحقمليون الدوالر األمر��ي) مقابل  291من العميل (

ستة الدفعة املقدمة. يتع�ن ع�� العميل االحتفاظ بخطاب ائتمان �غطي مبلغ املبالغ ا�خصومة تتوصل العميل، ح�ى 

 امات الدفع ا�خاصة بھ.من رسوم السعة، كضمان الل��  أشهر

قد يتم تخفيض رسوم السعة إ�� حد محدود من خالل أرصدة ا�خدمة، وال�ي سيتم تطبيقها �� حال لم �ستطع املورد 

تقديم ا�خدمات للعميل وفًقا ملستو�ات ا�خدمة املتفق عل��ا. وال يجوز أن تؤدي أرصدة ا�خدمة إ�� خفض رسوم السعة 

 معينة. ستة أشهر ف��ة اد تمو�ل املشروع أو �عده) �� أي% (قبل سد50% أو 13ألك�� من 

خدمات السعة الفضائية �� حاالت محدودة �سبب إخالل العميل، بما �� ذلك التخلف عن السداد  عقديجوز للمورد إ��اء 

 الذي لم يتم تداركھ، أو عدم توف�� خطاب االعتماد املتجدد املنصوص عليھ أو �� حاالت مصادرة معينة.

ز للعميل إ��اء عقد خدمات السعة الفضائية �� حاالت معينة �شمل، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، االن��اك ا�جوهري يجو 

من قبل املورد، وعدم االمتثال ملتطلبات األمان ا�حددة، وفشل مستوى ا�خدمة الدائم بما يتجاوز ا�حد املتفق عليھ، 

 % �� املورد).51ام، توقف امتالك ا�ح�ومة لنسبة وحاالت القوة القاهرة، و�غي�� السيطرة (�ش�ل ع

و�� �ل حاالت اإل��اء (بما �� ذلك إخالل املورد و�خالل العميل و���اء العقد من قبل العميل للمالءمة)، يتع�ن ع�� العميل 

 أن �سدد إ�� املورد دفعة اإل��اء ال�ي تختلف باختالف ا�حالة ال�ي أدت إ�� اإل��اء.  

ف�ن بتعو�ض �عضهما البعض عن �ل املطالبات فيما يتعلق بأي حالة إصابة أو وفاة ت�حق بالطرف اآلخر يقوم كال الطر 

و�أي طرف خار��، وخسارة أي ممتل�ات للطرف اآلخر أو تلفها، نتيجة ألداء الطرف املعّوِض أو اإلهمال أو التقص�� 

ية التور�د ذات الصلة. وهذه االل��امات محدودة ع�� النحو املتعمد من جانبھ. ويعّوِض املورد أيًضا املتعاقد بموجب اتفاق

  املفصل �� عقد خدمات السعة الفضائية.

  NGS-T4اتفاقية خدمات السعة  •

لتوف�� خدمات اتصاالت  2021يونيو  17وا�ح�ومة طرفان �� عقد مؤرخ  )ستارستار لالتصاالت الفضائية ش.م.خ (شركة 

 .-Lع�� النطاق األقمار الصناعية

 إ�� مرحلت�ن، وهما: املق��ح يتم تقسيم العقد

مرحلة ت�امل ت�ون خاللها ستار مسؤولة عن بناء قمر صنا�� ومحطة أرضية وأنظمة شب�ات وتوف�� معدات  (أ)

 ا�خدمة ل�ح�ومة؛ و 

 إ�� ا�ح�ومة حسب شروط هذه االتفاقية. L-خدمات سعة مدارة بنطاق ستارمرحلة �شغيلية تقدم خاللها  (ب)
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، ويشار إ�� مرحلة الت�امل ع�� أ��ا تدوم ملدة خمس سنوات و�ستمر املرحلة كحد أق�ىى عاًما 20غ مدة العقد تبل

شهًرا ع�� األقل من ��اية مدة العقد، بأقل سعر  24شروط التجديد قبل  ستارعاًما �عد ذلك. تق��ح  15التشغيلية ملدة 

 ود العليا والسف�� املقررة.ممكن بناًء ع�� اعتبارات تجار�ة معقولة، وضمن ا�حد

 درهم إمارا�ي غ�� شامل ضر�بة القيمة املضافة، يتم دفعها ع�� النحو التا��: 2,601,900,000تبلغ القيمة اإلجمالية للعقد 

دفع ع�� قسط�ن متساو��ن خالل مرحلة  إمارا�ي درهم 1,101,900,000دفعة مقدمة بقيمة  (أ)
ُ
 عام (�� الت�املت

 يةرحلة التشغيلاملر�ًعا خالل  60. سيتم خصم الدفعة املقدمة مقابل رسوم ا�خدمة ع�� مدى )2023 عامو  2022

 مليون درهم إمارا�ي ل�ل ر�ع سنة)؛ و 18.3(حوا�� 

الدفعة املقدمة) مقابل خدمات التشغيل يتم دفعها  خصمدرهم إمارا�ي (�عد  1,500,000,000قدره و مبلغ إجما��  (ب)

درهم إمارا�ي �ل  25,000,000 صا�� وقدره ، و�مثل مبلغيةرحلة التشغيلاملع�� أقساط ر�ع سنو�ة متأخرة خالل 

 ر�ع سنة.

سعار �األ حسب توافرها و بتوف�� هذه السعة اإلضافية  ستارا�ح�ومة سعة إضافية خالل مدة العقد، تتعهد  ت�� حال طلب

حصة أر�اح وتخضع أساس إعادة بيع �عض السعة ا�خصصة ل�ح�ومة بناًء ع��  ستار. قد تطلب ا�ح�ومة أو املقررة

 لقيود وشروط معينة. 

من إجما�� رسوم ا�خدمة ر�ع % 10ع�� خدمات محددة وتقتصر ع��  �ش�ل ر�ع سنوي ا�خدمة  أرصدةيتم تطبيق 

، يتم مصادرة رسوم ا�خدمة %70خالل ر�ع مع�ن إ�� أقل من  الفضاءر قطاع السنو�ة. ومع ذلك، إذا انخفض معدل توف

 .بال�املاملقابلة  ر�ع السنو�ة

ت��اكم ع�� أساس الناتجة عن التأخر �� إطالق و�دء ا�خدمات قد �ستحق و  ، فإن األضرار املقطوعةالت�املأثناء مرحلة 

 ستارن التأخ�� ذو الصلة ناتًجا عن مقاول آخر، فست�ون إذا �ا. % من قيمة الدفعة املقدمة10 حد أق�ىىإ�� يومي 

 مسؤولة عن جزء من هذه األضرار املقطوعة فقط.

ا�خدمة، فست��اكم  أرصدة تطبيق�� تقديم خدمة ولم تتمكن ا�ح�ومة من  ستار، إذا فشلت يةرحلة التشغيلاملخالل 

. تمتلك ا�ح�ومة أيًضا حق الشراء با�خاطرة ع�� من قيمة تلك ا�خدمة %10املقطوعة ع�� أساس أسبو�� ح�ى  األضرار

 ).%5(بما �� ذلك ز�ادة بنسبة  ستارحساب 

، عن وفاة أو إصابة أخرى ا�ح�ومة بموجب العقد عن األضرار ال�ي �حقت بممتل�ا��ا أو ألطراف بتعو�ض  ستار تقوم

، باستثناء ا�حاالت ال�ي ي�ون ف��ا ستار، وال�ي تنشأ عن أداء العقد من قبل موظفي آخرموظفي ا�ح�ومة أو أي طرف 

من  %100بموجب العقد  ستارالضرر أو الوفاة نتيجة إهمال أو تقص�� من جانب ا�ح�ومة. يجب أال تتجاوز مسؤولية 

 بموجب العقد. ستاراملبالغ ال�ي تلق��ا 

ا �� تنفيذ العقد  ستار) فشلت 1يجوز ل�ح�ومة إ��اء العقد، إذا (من ب�ن أمور أخرى) (
ً
 أو ارتكبت خرق

ً
لم يتم  جوهر�ا

غ�� متتالية؛  أر�اع سنو�ة عشرةمتتالية أو  سنو�ة لثالثة أر�اع %70) انخفاض مستو�ات ا�خدمة إ�� أقل من 2؛ (معا�جتھ

 90ألك�� من مستمرة قوة قاهرة  وقوع حالة) 5؛ (تصبح ستار �� حالة إعسار) 4�� الفساد أو االحتيال؛ ( تتورط ستار) 3(

من الدفعة  املس��لكأن �سدد املبلغ املتبقي غ��  ستارمن قبل ا�ح�ومة، يجب ع��  إ��اء العقد. �ش�ل عام، عند يوًما

 املقدمة.

رحلة امليجوز ل�ح�ومة أيًضا إ��اء ا�خدمة لدوا�� املالءمة من خالل تقديم إشعار مدتھ ثالثة أشهر �� أي وقت خالل 

قبل الذكرى  �ان اإل��اءة املتبقية ح�ى الذكرى الثامنة لبدء ا�خدمة (إذا من رسوم ا�خدم %100، عند دفع يةالتشغيل

من رسوم ا�خدمة ال�ي �انت ستطبق من الذكرى الثامنة ح�ى ��اية مدة العقد (ناقًصا املبلغ  %50الثامنة)، باإلضافة إ�� 

 .من الدفعة املقدمة ل�ح�ومة) غ�� املس��لك

) وجود فشل �� السعة. ستعتمد 2أو ( T4 ) إ��اء عقد تصنيع القمر الصنا��1حالة ( يجوز ألي من الطرف�ن إ��اء العقد ��

التبعات املالية لإل��اء ع�� ما إذا �انت ا�ح�ومة قد أخلت بال��اما��ا بموجب العقد �� وقت هذا اإل��اء. عندما تتخلف 
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ال تتخلف عن السداد، سيتم �عو�ض  الدفعة املقدمة، وحيثما استعادةا�ح�ومة عن السداد، فإ��ا تفقد حقها �� 

 ."للتقييما�ح�ومة ع�� أساس "اس��داد قابل 

 والصيانة التشغيلاتفاقية  •

وا�ح�ومة  ، و�� شركة تا�عة مملوكة بال�امل من قبل الشركة،)ستارشركة ستار لالتصاالت الفضائية ش.م.خ (قامت 

بموجبھ ستار ع�� تقديم خدمات معينة متعلقة وافقت والذي  2019أبر�ل  16عقد �شغيل وصيانة بتار�خ بإبرام 

 .)اتفاقية التشغيل والصيانةباتصاالت األقمار الصناعية وعمليا��ا التشغيلية وصيان��ا والتدر�ب عل��ا (

 ) وفًقامؤشرات األداء الرئيسيةيتم تقييم أداء ستار الل��اما��ا �ل ثالثة أشهر عن طر�ق �عض مؤشرات األداء الرئيسية (

درهم  236,000,000تبلغ القيمة اإلجمالية التفاقية التشغيل والصيانة . �جدول زم�ي محدد �� اتفاقية التشغيل والصيانة

. يتم سداد مدفوعات ا�خدمات ع�� أقساط ر�ع سنو�ة وفًقا لعملية 2020سبتم��  15إمارا�ي و�غطي الف��ة املمتدة ح�ى 

 ة التشغيل والصيانة.إعداد الفوات�� املنصوص عل��ا �� اتفاقي

% كحد 10% إ�� 1�� حال �ان هنالك تأخ�� من قبل ستار �� تقديم أي من ا�خدمات، فسيتم فرض غرامة ت��اوح من 

ع��  -أق�ىى من سعر ا�خدمات ذات الصلة وذلك اعتماًدا ع�� مدة التأخ��. و�حق ل�ح�ومة أيًضا ت�ليف مزود خدمة آخر

خف -ِحساب ستار
ُ
ق ستار �� تقديمها أو ل�ح�ومة ا�حق �� إ��اء ا�جزئية ذات الصلة من اتفاقية التشغيل لتقديم أي خدمة ت

قدمھ 
ُ
والصيانة املتعلقة ��ذه ا�خدمة و�جراء خصومات فيما يتعلق �سعر تلك ا�خدمات من ضمان حسن األداء الذي ت

 .ستار بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة

وافق ستار ع�� تقديم �عو�ضات معينة 
ُ
ل�ح�ومة بما �� ذلك التعو�ض عن جميع املطالبات املتعلقة بإصابة أو وفاة أي ت

من موظفي ا�ح�ومة أو أي طرف آخر وأي فقدان أو تلف ألي من املمتل�ات التا�عة ل�ح�ومة. يجب أال يتجاوز ا�حد 

 .األق�ىى الل��ام ستار بموجب تلك التعو�ضات قيمة اتفاقية التشغيل والصيانة

قدم ستار 
ُ
% من قيمة اتفاقية التشغيل والصيانة، والذي يظل سارً�ا ح�ى ان��اء 10ل�ح�ومة ضمان حسن األداء بنسبة ت

ف��ة الضمان بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة (و�� الف��ة ال�ي ت�� آخر شهادة قبول ��ائية ممنوحة من ا�ح�ومة بثالثة 

 .أشهر)

ة �� حاالت �شمل عدم الوفاء بمؤشرات األداء الرئيسية املنصوص عل��ا يجوز ل�ح�ومة إ��اء اتفاقية التشغيل والصيان

لف��ات معينة أو إهمال ستار أو سوء سلوكها املتعمد �� تقديم ا�خدمات أو احتيالها أو رفضها أو عدم امتثالها لتعليمات 

ن حسن األداء واالحتفاظ بحقها ا�ح�ومة دون م��ر. و�� جميع حاالت اإل��اء من قبل ا�ح�ومة، يجوز ل�ح�ومة إنفاذ ضما

 .�� أي �عو�ضات عن األضرار

يحق لشركة ستار إ��اء اتفاقية التشغيل والصيانة �� حاالت محدودة فقط وذلك ع�� سبيل املثال عند حدوث أي من 

 .أشهر 3حاالت القوة القاهرة ال�ي �ستمر ألك�� من 

ستار  طلبت ا�ح�ومة من. 2021مارس  15، وتم تجديدها ح�ى 2020سبتم��  15ان��ت مدة اتفاقية التشغيل والصيانة �� 

، ع�� نفس الشروط واألح�ام الواردة �� اتفاقية 2021د�سم��  31تمديد اتفاقية التشغيل والصيانة ملدة أخرى تنت�ي �� 

، يتم دفع الرسوم ع�� أساس ر�ع سنوي بنفس املعدالت املوجودة بالفعل �� اتوفًقا لكال التمديد، التشغيل والصيانة

من املتوقع توقيع اتفاقية �شغيل وصيانة  ف��ات التمديد ذات الصلة).حسب بالتناسب اتفاقية التشغيل والصيانة (ولكن 

وقد ، 2026�� ��اية عام  جديدةا�التشغيل والصيانة  اتفاقية. ومن املتوقع أن تنت�ي صالحية 2021�� ��اية عام  جديدة

 
ً
  ل�حلول املدارة. امل��اكمة املتعاقد عل��ا إعمال ا�جموعة ا�حالية إ��مليون دوالر أمر��ي  175 تضيف أيضا

 اير�اص شركة معامل��مة  الشراءاتفاقية  •

إير�اص للدفاع مع شركة  2020أغسطس  20) اتفاقية بتار�خ ستارأبرمت شركة ستار لالتصاالت الفضائية ش.م.خ. (

)، لبناء وتور�د قمر اتصاالت من ا�جيل اتفاقية إير�اص( 2020د�سم��  20)، وتم �عديلها �� إير�اصوالفضاء إس أيھ إس(

ال��يا ( NGS-5 )، وخيار شراء قمر صنا�� إضا�� �س�ى ال��ياالقمر الصنا��أو  4ال��يا ( NGS-4التا�� ُ�عرف باسم ال��يا 

5  .( 
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مركبة ، فإن العناصر الرئيسية للعمل الذي يتع�ن ع�� شركة إير�اص القيام بھ �� توف��: إير�اص اتفاقيةو�موجب 

دينامي�ي ل��امج القمر الصنا��، وخدمات دعم اإلطالق، والتدر�ب، وتوف�� تأم�ن لعملية إطالق  وجهاز محا�اة فضائية،

 القمر الصنا�� وتأم�ن القمر الصنا�� حال �ونھ داخل املدار.

، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، تقديم املساعدة املعقولة اتفاقية إير�اصمل املسؤوليات الرئيسية لشركة ستار بموجب �ش

لشركة إير�اص �� ا�حصول ع�� املوافقات الالزمة من ح�ومة اإلمارات العر�ية املتحدة، وا�حصول ع�� املوقع املداري 

اظ عل��ا، وتحديد و�الة اإلطالق املعينة والتواصل معها �ش�ل مباشر الضروري وطيف ال��دد واملوافقات األخرى وا�حف

، وسداد املدفوعات لشركة إير�اص وتزو�د إير�اص بإم�انية الوصول إ�� املوظف�ن واملبا�ي من 4فيما يتعلق بإطالق ال��يا 

 أجل تركيب املعدات األرضية.

اتفاقية القمر الصنا�� وعناصر العمل األخرى بموجب  و�تع�ن ع�� شركة ستار، عند ال��كيب، دفع سعر ثابت لشراء

. ي�ون الدفع مستحًقا عند االن��اء ال�امل واملر�ىي �� الوقت املناسب و�سليم عناصر العمل ل�ل مرحلة دفع إير�اص

عقد يبلغ إجما�� سعر ال ) و�ناًء ع�� قبول شركة ستار.1رئيسية (وفًقا �خطط الدفع املنصوص عل��ا �� التعديل رقم 

لتقديم آخر تار�خ ويعد . 1، وُيستحق الدفع وفًقا �جدول الدفع ا�حدد �� التعديل رقم دوالًرا أمر�كًيا 301,325,200

 .يوًما من استالم الفاتورة ذات الصلة 45، مع استحقاق السداد �� غضون 2024مايو  27الفاتورة هو 

. BBB�� حال خفض التصنيف االئتما�ي لشركة إير�اص إ�� ضمان األداء أو /تتمتع شركة ستار بضمان الدفع املسبق و

قد ُيطلب من شركة إير�اص اس��داد مبلغ مع�ن من السعر �� حالة انخفاض مستوى أداء القمر الصنا�� أو تدهوره خالل 

 ).اتفاقية إير�اصف��ة عمره اإلنتا�� (بموجب معاي�� معينة منصوص عل��ا �� 

جدول زم�ي لتسليم القمر الصنا�� / األعمال، وت��اكم التعو�ضات النقدية املتفق عل��ا ع��  اتفاقية إير�اصتحتوي 

لتعكس التأخ�� ال��اك�ي �� جدول التسليم وال تصبح مستحقة وواجبة الدفع من قبل شركة إير�اص إال �عد تحقيق مرحلة 

 أساسية محددة.

لدى شركة ستار خيار شراء معدات و / أو خدمات إضافية من شركة إير�اص. و�تعلق هذا ا�خيار ع�� وجھ التحديد  

بنجاح، وتخز�ن إضا�� للقمر الصنا�� ملدة تصل  4) �� حالة عدم �شر ال��يا 6، وقمر صنا�� إضا�� (ال��يا 5�شراء ال��يا 

إضا��، وتمديد ف��ة �شغيل شركة إير�اص للقمر الصنا��. وقد اختارت إ�� أر�ع سنوات ونصف، وعمر وقود إضا��، ودعم 

اعات اإلضافية) ال�ي يمكن �شرها لتقليل وقت 
َّ
شركة إير�اص دمج م��ات الطاقة اإلضافية (املصفوفة الشمسية والدف

 رفع مستوى املدار �� حالة التأخ�� �� ال��نامج.

اتفاقية � املالءمة �� أي وقت قبل إطالق القمر الصنا�� (كما هو محدد �� لدوا� اتفاقية إير�اصيجوز لشركة ستار إ��اء 

) بناًء ع�� إشعار كتا�ي تقدمھ لشركة إير�اص، و�� هذه ا�حالة يحق لشركة إير�اص تلقي �عض التعو�ضات إير�اص

نتيجة إلخالل  التفاقية إير�اص. و�� حال إ��اء شركة ستار التفاقية إير�اصالنقدية املتفق عل��ا ال�ي يتم احتسا��ا وفًقا 

شركة إير�اص، فيحق لشركة ستار اس��داد أي مدفوعات تتعلق با�جزء املن�ي من األعمال باإلضافة إ�� مبالغ إضافية 

 كتعو�ضات نقدية متفق عل��ا.

ار أو عند وقوع حاالت معينة تقتصر ع�� إفالس شركة ست اتفاقية إير�اصتتمتع شركة إير�اص بحق اإل��اء بموجب 

 ان��اك شركة ستار الل��امات الدفع ا�خاصة ��ا.

، تمنح شركة إير�اص لشركة ستار �عض ال��اخيص العاملية غ�� ا�حصر�ة واملعفية من رسوم اتفاقية إير�اصبموجب 

العوائد الستخدام برامج معينة وحقوق امللكية الفكر�ة األخرى ال�ي توفرها شركة إير�اص لشركة ستار كجزء من 

، كما توافق شركة إير�اص ع�� �عو�ض و�براء ذمة شركة ستار وشر�ا��ا التا�عة اتفاقية إير�اصنجزات بموجب امل

ومستشار��ا وأي عميل رئي�ىي لشركة ستار من �ل املسؤوليات الناتجة عن أي ادعاء بان��اك طرف خار�� فيما يتعلق 

لقمر الصنا�� وعناصر قطاع األعمال األرضية. و�عّوض شركة بحقوق امللكية الفكر�ة فيما يتعلق باألعمال، بما �� ذلك ا

ستار وت��ئ ذمة شركة إير�اص من أي مسؤولية تنشأ عن أي دعوى ان��اك فيما يتعلق بأي براءة اخ��اع أو تصميم م�جل 

مملوكة أو حقوق �شر أو عالمة تجار�ة أو اسم تجاري، فيما ينتج فقط عن استخدام شركة إير�اص أو حياز��ا ملواد 

 .اتفاقية إير�اصلشركة ستار يتم توف��ها بموجب 



 

118 

 (ال��از�ل) املشروع املش��ك مع شركة هيوز  – مشروع مش��ك اتفاقية  •

 HNS() والشركة وشركة هيوز ألنظمة الشبكة ذ.م.م وشركة ستارأبرمت شركة ستار لالتصاالت الفضائية ش.م.خ (

Participações e Emrpeendimentos S.A. HPE(  فيما يتعلق �شركة  2019نوفم��  29اتفاقية مشروع مش��ك بتار�خ

 ستار لصا�ح أصدر .)اتفاقية املشروع املش��ك �� ال��از�ل(، و�� شركة تأسست بموجب قوان�ن دولة ال��از�ل إ�ش �ي إي

من  Yah Latam Holding SAلشركة  إ�ش �ي إيمقابل مساهم��ا ��  إ�ش �ي إياملساهمة ��  %20عدًدا من األسهم �عادل 

إ�ش �ي (ال�ي �انت بالفعل مساهًما ��  HNS LLCمن القيام ببعض األعمال �� ال��از�ل. احتفظت  إ�ش �ي إيأجل تمك�ن 

إ�ش �ي �� األعمال ال�ي �انت تديرها  إ�ش �ي إيمقابل االحتفاظ بمساهم��ا ��  إ�ش �ي إي�� % 80) بمساهمة �عادل إي

 .حالًيا �� ال��از�ل إي

(أ) خدمات النطاق العر�ض التجار�ة و(ب) إ�ش �ي إي بموجب شروط اتفاقية املشروع املش��ك �� ال��از�ل، توفر شركة 

حلول الشر�ات �� ال��از�ل، �ش�ل مباشر وغ�� مباشر للمستخدم�ن ال��ائي�ن، ألغراض توف�� اإلن��نت عر�ض النطاق 

 ).األعمال �� ال��از�لوحلول االتصال األخرى (

، �عي�ن ما يصل إ�� ثالثة أعضاء �� إ�ش �ي إيوز لشركة هيوز ألنظمة الشبكة، بصف��ا مساهم األغلبية �� شركة يج

، �عي�ن ما يصل إ�� عضو�ن. وتتم إ�ش �ي إيمجلس اإلدارة، و�جوز لشركة ستار، بصف��ا مساهم األقلية �� شركة 

ملد�� ��ا. وهناك �عض قرارات جوهر�ة ال تصدر إال بموافقة املوافقة ع�� �ل قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األصوات ا

 املساهم�ن باإلجماع.

يجوز لشركة ستار، �� أي وقت خالل السنوات الثالث األو�� من مدة اتفاقية املشروع املش��ك �� ال��از�ل، االكتتاب �� 

% من رأس املال ا�خفض 10أسهم �ساوي بالقيمة العادلة، بما يصل بحد أق�ىى إ�� إ�ش �ي إي أسهم إضافية �� شركة 

 بال�امل كما �� تار�خ اتفاقية املشروع املش��ك �� ال��از�ل.

يخضع هذا التمو�ل للسقف ع�� أن وفًقا لنسبة أسهمھ تمو�ل إضا�� إ�ش �ي إي شركة أن يقدم لوافق �ل مساهم ع�� 

مليون دوالر  200فصاعًدا  2021اعتباًرا من عام  يتجاوز يجوز أن ، والذي ال 2021و 2019ال��اك�ي السنوي ب�ن عامي 

 .من قبل املساهم�ن بال�امل �� الوقت ا�حا�� املبلغ تم تمو�لقد ، و �� ا�جملأمر��ي 

خطة إي  �يإ�ش يجوز ألٍي من شركة هيوز ألنظمة الشبكة أو شركة ستار، �� أي وقت، أن تق��ح ع�� مجلس إدارة شركة 

. يجب أال تتجاوز ت�لفة أي سعة إضافية من )السعة اإلضافية(لسعة ال��از�لية اإلضافية ما يتعلق بالتوسيع السعة في

% من التمو�ل بالدين، مع تمو�ل ا�جزء املتبقي من 30مليون دوالر أمر��ي و�جب أن �شمل ما ال يقل عن  500هذا القبيل 

ضرورة ا�حصول ع�� تمو�ل إضا�� إي  إنإ�ش قبل شركة هيوز ألنظمة الشبكة وشركة ستار. و�ذا قرر مجلس إدارة 

عرض إي  إنإ�ش باألسهم من شركة هيوز ألنظمة الشبكة وشركة ستار من أجل السعة اإلضافية، فيجب ع�� شركة 

األسهم ع�� �ل من شركة هيوز ألنظمة الشبكة وشركة ستار بالقيمة العادلة. وقد تختار �ل من شركة هيوز ألنظمة 

 شهًرا.   24اب �� املز�د من األسهم أو إلغاء ا�خيار أو تأجيلھ ملدة الشبكة وشركة ستار االكتت

تحتوي اتفاقية املشروع املش��ك �� ال��از�ل ع�� عدد من حاالت اإلخالل ال�ي تؤدي إ�� إ��اء املشروع املش��ك، وال�ي �شمل، 

� موافقة كتابية مسبقة من املساهم ) �غي�� السيطرة لدى أحد املساهم�ن دون ا�حصول ع�1ع�� سبيل املثال ال ا�حصر (

. و�� إ�ش �ي إي% من رأس املال املصدر لشركة 10عن  إ�ش �ي إي ) انخفاض �سبة ملكية املساهم �� شركة 2اآلخر، أو (

حال وقوع حالة إخالل، سي�ون للمساهم الذي لم يقع منھ اإلخالل ا�حق �� شراء أسهم املساهم الذي وقع منھ اإلخالل 

إ�ش �ي بالقيمة العادلة، و�� حاالت محدودة، قد يحق لھ مطالبة املساهم الذي وقع منھ اإلخالل �شراء أسهمھ �� شركة 

 .إي

إ�ش ش��ك �� ال��از�ل، أبرمت �ل من شركة ستار وشركة هيوز ألنظمة الشبكة وشركة باإلضافة إ�� اتفاقية املشروع امل 

) وال�ي بموج��ا سند املساهمة �� ال��از�ل( 2019نوفم��  29سند مساهمة ومستندات تكميلية مرتبطة بھ بتار�خ �ي إي 

(ال�ي إ�ش �ي إي ) �� شركة ز�لأصول املساهمة �� ال��اساهمت شركة ستار ببعض األصول واملسؤوليات واملوظف�ن (

تمتلك وتدير األعمال ا�حالية ا�خاصة �شركة هيوز ألنظمة الشبكة �� ال��از�ل) لتمكي��ا من تنفيذ األعمال �� ال��از�ل. 

وساهمت شركة ستار بالشركة التا�عة اململوك لها بال�امل وال�ي تزاول أعمالها �� ال��از�ل. و�� حال تحديد أي أصول أخرى 

تلكها عضو �� مجموعة شركة ستار أو شركة هيوز ألنظمة الشبكة ع�� أ��ا مستخدمة حصرً�ا �� األعمال �� ال��از�ل، يم
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. و�استثناء ما هو إ�ش �ي إييتع�ن ع�� شركة ستار وشركة هيوز ألنظمة الشبكة ضمان نقل هذه األصول إ�� شركة 

إ�ش �ي إي �ور أعاله، ال يوجد ال��ام ع�� أي مساهم �� شركة مطلوب بموجب سند املساهمة �� ال��از�ل، أو كما هو مذ

أو أي شركة �� ا�جموعة أو إ�ش �ي إي باملساهمة بأي أموال أو أصول أو تقديم أي ضمان أو كفالة نيابة عن شركة 

 لصا�حها.

  املشروع املش��ك مع شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض -املشروع املش��ك اتفاقية   •

)، والشركة، وشركة هيوز ألنظمة الشبكة القابضة (اململكة ستار�ل من شركة ستار لالتصاالت الفضائية ش.م.خ (أبرمت 

) وشركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض هيوز األم)، وشركة هيوز ألنظمة الشبكة ا�حدودة (هيوز املتحدة) ا�حدودة (

فيما يتعلق  2018د�سم��  6) اتفاقية مشروع مش��ك بتار�خ العر�ضحلول االتصال بالنطاق  شركة(املقيدة) ا�حدودة (

�شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض، و�� شركة ذات نطاق محدود تأسست �� سوق أبوظ�ي العاملي و�� مملوكة 

 ).اتفاقية املشروع املش��ك مع شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض%) (20%) وشركة هيوز (80لشركة ستار (

 شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض��  ستار، ساهمت شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ضمقابل األسهم �� ك

من االستمرار �� أعمالها و�عض أموال التأم�ن  شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ضبعض األصول ا�حددة لتمك�ن ب

مليون دوالر  100بمبلغ  ت هيوز ، وساهم)3الياه  حرافان�سبب حالة  3الياه لقمر الصنا�� ل(تمثل خسارة االستخدام 

 .أمر��ي

بموجب شروط اتفاقية املشروع املش��ك مع شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض، تقدم شركة حلول االتصال بالنطاق 

�� إفر�قيا  Ka-العر�ض خدمات النطاق العر�ض لألقمار الصناعية التجار�ة الثابتة بالنسبة إ�� األرض من خالل النطاق

والشرق األوسط وجنوب غرب آسيا، �ش�ل مباشر وغ�� مباشر للمستخدم�ن ال��ائي�ن، ألغراض توف�� اإلن��نت عر�ض 

 ).أعمال شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ضالنطاق وحلول االتصال األخرى (

ض، �عي�ن ما يصل إ�� ثالثة أعضاء يجوز لشركة ستار، بصف��ا مساهم األغلبية �� شركة حلول االتصال بالنطاق العر�

�� مجلس اإلدارة، و�جوز لشركة هيوز، بصف��ا مساهم األقلية �� شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض، �عي�ن ما يصل 

إ�� عضو�ن. وتتم املوافقة ع�� �ل قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األصوات املد�� ��ا. وهناك �عض القرارات ا�جوهر�ة ال�ي 

 در إال بموافقة املساهم�ن باإلجماع.ال تص

يجوز لشركة هيوز، �� حاالت معينة، خالل السنوات الثالث األو�� من ف��ة اتفاقية املشروع املش��ك مع شركة حلول 

االتصال بالنطاق العر�ض، اختيار االكتتاب �� أسهم إضافية (بالعدد الذي تحدده شركة هيوز والذي ال ينتج عنھ امتالك 

% من �امل رأس املال املصدر لشركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض ع�� أساس مخفض 40وز ألك�� من شركة هي

 بال�امل) بالقيمة العادلة من خالل تقديم إشعار كتا�ي إ�� شركة ستار وشركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض.

 منيجوز 
ً
عر�ض بتنفيذ خطة ز�ادة السعة املق��حة ستار أو شركة هيوز مطالبة شركة حلول االتصال بالنطاق ال لكال

مليون دوالر أمر��ي و�جب أن يتم تمو�لها بأموال  500). يجب أال تتجاوز ت�لفة أي خطة لز�ادة السعة خطة ز�ادة السعة(

شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض قبل إصدار أي سندات دين أو أسهم جديدة. �� حال تقرر ضرورة االستثمار �� 

مليون دوالر أمر��ي من التمو�ل املطلوب من خالل إصدار أسهم ��  60�خطة ز�ادة السعة، فسيتم توف�� أول األسهم 

دوالًرا أمر�كًيا للسهم الواحد (ع�� اف��اض  0.90شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض إ�� شركة هيوز �سعر اكتتاب يبلغ 

). يجب توف�� املبلغ املتبقي من التمو�ل املطلوب من خالل إصدار أن شركة هيوز ترغب �� املشاركة �� خطة ز�ادة السعة

سهم (ع�� اف��اض رغبة �ل  واحًدا ل�ل أسهم �� شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض �سعر اكتتاب يبلغ دوالًرا أمر�كًيا

 من شركة هيوز وشركة ستار املشاركة �� خطة ز�ادة السعة).

ع شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض ع�� عدد من حاالت اإلخالل ال�ي تؤدي إ�� �شتمل اتفاقية املشروع املش��ك م

) �غي�� السيطرة لدى أحد املساهم�ن دون ا�حصول 1إ��اء املشروع املش��ك، وال�ي �شمل، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر (

�� شركة حلول االتصال بالنطاق ) انخفاض �سبة ملكية املساهم 2ع�� موافقة كتابية مسبقة من املساهم اآلخر، أو (

% من رأس املال املصدر لشركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض. عند حدوث حالة تقص��، قد ي�ون 10العر�ض عن 

للمساهم غ�� املقصر ا�حق �� شراء أسهم املساهم املقصر �� شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض بالقيمة العادلة، 

قد ي�ون لھ ا�حق �� مطالبة املساهم املقصر �شراء أسهمھ �� شركة حلول االتصال بالنطاق  و�� �عض الظروف ا�حدودة،

 العر�ض. 
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باإلضافة إ�� اتفاقية املشروع املش��ك مع شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض، أبرمت �ل من شركة ستار وشركة هيوز 

، و�� ركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض ا�حدودةشوشركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض لالستثمارات ا�حدودة (

شركة �شغيل تأسست بموجب اتفاقية املشروع املش��ك مع شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض اململوكة بال�امل 

سند ( 2018د�سم��  6لشركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض) سند مساهمة ومستندات تكميلية مرتبطة بھ بتار�خ 

) ساهمت بموجبھ شركة ستار ببعض األصول واالل��امات ��م مع شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ضاملساهمة امل

) لصا�ح شركة حلول االتصال أصول املساهمة �� شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ضواملوظف�ن كمنشأة مستمرة (

النطاق العر�ض. تم ال��تيب لنقل أصول بالنطاق العر�ض ا�حدودة لتمكي��ا من تنفيذ أعمال شركة حلول االتصال ب

املساهمة �� شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض كمساهمة �� رأس مال شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض، ال�ي 

ساهمت بدورها بتلك األصول �� شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض ا�حدودة. قد ُيطلب من ستار أيًضا املساهمة 

لكها مجموعة ستار �� حال �ان مقرر استخدامها حصرً�ا �� أعمال شركة حلول االتصال بالنطاق بأصول أخرى تمت

العر�ض. باستثناء ما هو مطلوب بموجب سند املساهمة امل��م مع شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض، ال يوجد ال��ام 

باملساهمة بأي أموال أو أصول أو تقديم أي ضمان أو كفالة  شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ضع�� أي مساهم �� 

 نيابة عن شركة حلول االتصال بالنطاق العر�ض أو أي شركة �� ا�جموعة أو لصا�حها.

 املق��ضات

 ألجل األول  القرض •

 ق��ض، صفة امللمجموعةالتا�عة لشر�ات التحملت شركة الياه �خدمات االتصاالت الفضائية املتقدمة ش.م.خ، إحدى 

. و�ان الغرض من القرض ألجل هو تمك�ن بنوك اتحادوالذي تم إ�شاؤه �� األصل من قبل ع�� أساس تمو�ل مشروع 

قطاعات األعمال األرضية والبنية ) و 2والياه  1ا�جموعة من تمو�ل إ�شاء أول نظامي أقمار صناعية تا�ع�ن لها (الياه 

  .2012مليون دوالر أمر��ي �� ��اية ف��ة اإلتاحة �� عام  984امل�حوب  ذات الصلة. وقد بلغت قيمة القرض ألجلالتحتية 

 

ا نصف سنوي، حيث بدأ السداد ��  21ُ�سدد القرض ألجل األول ع�� 
ً
د�سم��  29وسينت�ي ��  2012د�سم��  31قسط

عدالت متغ��ة فائدة بماألول ، و�جب سداد القرض �� وقت مبكر �� حاالت محدودة معينة. يحمل القرض ألجل 2022

 % ع�� مدار مدة القرض.1.4% إ�� 1.1محسو�ة بالرجوع إ�� معدل الليبور باإلضافة إ�� هامش ي��اوح من 

�شمل القرض ألجل األول مجموعة من التعهدات بما �� ذلك القيود املفروضة ع�� �عض التصرفات من قبل �عض شر�ات 

و��� شركة حلول  1أجهزة اإلرسال املؤجرة إ�� امليسان فيما يتعلق بالياه ا�جموعة املتعلقة بأول قمر�ن صناعي�ن (ال �شمل 

)، وكذلك تقييد حصول املق��ض والشركة ع�� املز�د من الديون وقدرة 2االتصال بالنطاق العر�ض فيما يتعلق بالياه 

لة و�عهدات توزيع �عض شر�ات ا�جموعة ع�� إبرام عقود جوهر�ة، كما ينص القرض ألجل ع�� متطلبات تأم�ن شام

مرتبطة بنسبة �غطية خدمة الدين التار�خية واملتوقعة واستالم رسوم السعة للف��ة التالية الصادر �شأ��ا فوات�� مقدًما 

 وفًقا لعقد خدمات السعة الفضائية.

وهناك مجموعة كب��ة من حاالت اإلخالل بموجب القرض ألجل األول، بما �� ذلك �شوء حالة إخالل إذا �انت �سبة �غطية 

أو أقل �� تار�خ ا�حساب. يتم تحديد �سب �غطية خدمة الدين بالرجوع  1.00: 1.05خدمة الدين املتوقعة أو التار�خية 

القرض ألجل) اتفاقية ائتمان حة �خدمة الدين (ع�� النحو ا�حدد �� إ�� التدفقات النقدية ا�خاصة للمق��ض واملتا

باإلضافة إ�� أي ت�اليف  األول  مقسومة ع�� ال��امات خدمة الدين (و�� أساًسا املبلغ األص�� والفائدة بموجب القرض ألجل

خ��، بلغت �سب �غطية خدمة تحوط ذات صلة). �ان املق��ض مل��ًما ��ذه النسب �� �ل األوقات، و�� تار�خ ا�حساب األ 

 ، ع�� التوا��. 1.00 :1.43و 1.00: 1.37الدين املتوقعة والتار�خية 

، تم شراء االل��امات القائمة بموجب القرض ألجل األول من قبل شركة الياه سات تر�جاري، و�التا�� 2021يونيو  14 ��

املعاملة الياه سات تر�جاري  ومولتض ألجل األول. أصبحت شركة الياه سات تر�جاري املقرض الوحيد بموجب �سهيل القر 

تم إ��اء جميع مقايضات  .(ع�� النحو املو�ح أدناه)جديد ا�قرض ألجل ال�سهيل باستخدام القروض املقدمة بموجب 

ة أسعار الفائدة ا�حالي اتقايضملواستبدل املق��ض  األول أسعار الفائدة ا�حالية، باستثناء واحدة، بموجب القرض ألجل 

 جديد.ا�بصف��ا املق��ض بموجب �سهيل القرض ألجل  تر�جاري املتبقية إ�� الياه سات 
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 الرا�عقرض ألجل ال  •

بتوفر ال��ام إجما�� ، 2018، قبل شراء ا�جموعة لشركة ثر�ا �� عام 2016حصلت شركة ال��يا ع�� هذه التسهيالت �� عام 

مليون دوالر أمر��ي �� عام  5.4إمارا�ي)، حيث �حبت شركة ال��يا منھ مليون درهم  65مليون دوالر أمر��ي ( 17.7قدره 

. يتم سداد ، �� �لتا ا�حالت�ن قبل استحواذ ا�جموعة لشركة ثر�ا2018ف��اير  مليون دوالر أمر��ي خالل 12.2و 2016

، ع�� %4مارات زائد القرض ع�� أقساط شهر�ة متساو�ة ع�� مدار خمس سنوات �سعر الفائدة فيما ب�ن البنوك �� اإل 

. تمت هي�لة القرض ع�� أنھ �سهيل إجارة ("اإليجار �غرض التملك") يتعلق بالبوابة %5.75أال يقل سعر الفائدة عن 

الرئيسية لل��يا وأصول قطاع األعمال األرضية وتوسع األعمال. وهذا القرض مضمون برهن تجاري ع�� األصول، والتنازل 

وخالل العام،  املصر�� لدى البنك، والتنازل عن التأم�ن ع�� األصول املمولة وسند إذ�ي. عن املستحقات، ورهن ا�حساب

 .)أمر��ي مليون دوالر 4.3: 2019مليون دوالر أمر��ي ( 4.3سددت شركة ال��يا 

 350��ي (مليون دوالر أمر  95، يتع�ن ع�� شركة ال��يا ا�حفاظ ع�� حد أد�ى لصا�� القيمة امللموسة يبلغ بموجب التسهيل

مليون  123.9وفق �عر�فها الوارد �� االتفاقية لل��يا ، بلغ صا�� القيمة امللموسة 2020د�سم��  31مليون درهم إمارا�ي) �� 

 دوالر أمر��ي.

 �سهيالت القرض ألجل ا�جديد •

جديد ع�� أساس التمو�ل ا�، أبرمت شركة الياه سات تر�جاري (بصف��ا املق��ض) �سهيل قرض ألجل 2021 يونيو 14�� 

يوًما  180سنوات وف��ة توافر  5مليون دوالر أمر��ي ملدة  400املؤس�ىي مع اتحاد بنوك. وتبلغ قيمة القرض ألجل ا�جديد 

حوا�� بأو  2021يونيو  22بال�امل ��  منھ الذي من املقرر أن يتم ال�حب، �سهيل القرض ألجل ا�جديدتبدأ �عد تار�خ 

شهًرا تبدأ من  18سداد القرض ألجل ا�جديد ع�� أساس نصف سنوي ولكنھ يخضع لف��ة سماح مد��ا  . و�تمذلك التار�خ

ومن املتوقع أن  %0.75جديد ا�تبلغ رسوم التمو�ل املقدمة ع�� �سهيل القرض ألجل  تار�خ �سهيل القرض ألجل ا�جديد.

 .ألجل ا�جديدالقرض يتم خصمها بال�امل عند ال�حب األو�� وتراكمها ع�� مدى ف��ة �سهيل 

) تمو�ل شراء االل��امات القائمة للمقرض�ن 1�سهيل القرض ألجل ا�جديد من أجل (القروض املقدمة بموجب  قد �ستخدم

) األغراض العامة 3(والقرض ألجل ا�جديد تسهيل ) دفع ت�اليف التمو�ل املتعلقة ب2بموجب القرض ألجل األول، و(

جديد لسداد توزيعات أر�اح للمؤسس ا�زء من القروض بموجب �سهيل القرض ألجل �ع��م الشركة استخدام ج للشركة.

و�تمثل الغرض من �سهيل القرض ألجل ا�جديد �� توف�� املرونة الستخدام التدفقات النقدية  .قبل تار�خ إغالق الطرح

تفعة للمساهم�ن وتمو�ل خطط النمو منخفضة الرفع املا�� املستمدة من األعمال امل��اكمة املتعاقد عل��ا لتوف�� عوائد مر 

 ا�جديد هم املق��ض، ستار والشركة. ألجلاملدينون بموجب �سهيل القرض إن  اإلضافية.

و�نوك التحوط (بموجب �سهيل القرض ألجل ا�جديد و�سهيل  �ستفيد املقرضون بموجب �سهيل القرض ألجل ا�جديد

ازل بموجب القانون اإلنجل��ي (عن طر�ق الضمان) من قبل املق��ض من التن و�الة ائتمان التصدير) (كما هو مو�ح أدناه)

 عن عائدات القرض ألجل األول وضمانات مؤسسية ستقدمها شركة ستار والشركة. 

ا إل��ا هامش ر�ح 
ً
حتسب بناًء ع�� معدل الليبور مضاف

ُ
% 1.30يحمل �سهيل القرض ألجل ا�جديد فائدة بمعدالت متغ��ة ت

جديد ا�بموجب القرض ألجل  املقدمة سيتم التحوط بال�امل للقروضالقرض ألجل ا�جديد.  �سهيل �ةسنوً�ا ع�� مدار ف�

مقايضة أسعار فائدة من أجل تحو�ل مدفوعات الفائدة إبرام التعرض �خاطر أسعار الفائدة املتغ��ة عن طر�ق ضد 

إ�� ذلك، يدفع املق��ض رسوم ال��ام ر�ع سنو�ة املتغ��ة بموجب القرض ألجل ا�جديد إ�� مدفوعات فائدة ثابتة. باإلضافة 

% من الهامش املطبق سنوً�ا ع�� �سهيل القرض ألجل ا�جديد ح�ى ��اية ف��ة التوفر أو ال�حب ال�امل، أ��ما 30�ساوي 

 أسبق.

يجوز السداد املبكر لتسهيل القروض ألجل ا�جديد بدون أي غرامة أو عالوة (بخالف ت�اليف كسر القرض املعتادة). ومع 

) تلقى 1ذلك، يجب ع�� املق��ض السداد املبكر اإللزامي للقروض املستحقة بموجب �سهيل القرض ألجل ا�جديد �� حال (

موجب اتفاقية ائتمان القرض ألجل األول، أو (ب) أي مدفوعات مسبقة (أ) أي مدفوعات مسبقة إلزامية �� ش�ل �عو�ض ب

طوعية بموجب اتفاقية ائتمان القرض ألجل األول أو (ج) أي مدفوعات �عد �سريع أي قروض قائمة بموجب اتفاقية 

أو أك�� % 50.1) زوال سيطرة ح�ومة أبوظ�ي �� أي وقت �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر ع�� 2ائتمان القرض ألجل األول، و(

 من رأس مال املق��ض.



 

122 

يحتوي �سهيل القرض ألجل ا�جديد ع�� إقرارات وضمانات وعهود و�عهدات معتادة بما �� ذلك القيود املفروضة ع�� 

ما يتعلق بأصول والتعهد �عدم طلب قروض جديدة في ا�حصول ع�� مديونية مالية وعمليات الدمج واالستحواذ والتصرف

ثناء ما هو مسموح بھ بموجب شروط وثائق �سهيل القرض ألجل ا�جديد. و�جب ع�� املق��ض معينة للمجموعة باست

، �� تار�خ 1.00: 3.00و�سبة رافعة مالية صافية ال تز�د ع��  1.00: 4.00ا�حفاظ ع�� �سبة �غطية فائدة ال تقل عن 

 د�سم�� �� �ل سنة مالية). 31يونيو و 30ا�حساب (الذي يحل �� 

خالل بموجب �سهيل القرض ألجل ا�جديد عدم السداد (�عد انقضاء ف��ة سماح مد��ا خمسة أيام)، �شمل حاالت اإل 

يوم عمل ل�خرق القابل للمعا�جة)،  20وخرق االل��امات األخرى املقررة بموجب وثائق التمو�ل (رهًنا بف��ة سماح مد��ا 

أعمالھ، وعدم قانونية أي وثيقة من وثائق التمو�ل  والتحر�ف، والتسريع، وحاالت اإلعسار، وتوقف املق��ض عن ممارسة

 أو عدم سر�ا��ا، و�ن�ار وثائق التمو�ل أو إلغا��ا وذلك وفًقا للقيود وا�حدود القصوى املعتادة �� �ل ا�حاالت.

 �سهيل و�الة ائتمان التصدير •

مغطى جديد ع��  ائتمان التصديرو�الة ، أبرمت شركة الياه سات تر�جاري (بصف��ا املق��ض) �سهيل 2021 يونيو 14 ��

 8.5مليون دوالر أمر��ي ملدة  300.5و�الة ائتمان التصدير بنوك. وتبلغ قيمة �سهيل مجموعة أساس التمو�ل املؤس�ىي مع 

أشهر من نقطة  5ح�ى التار�خ الذي يحل �عد  و�الة ائتمان التصديرلتسهيل  2021يونيو  14سنوات وف��ة توافر تبدأ 

تحل كما �� تار�خ هذه النشرة، لم يتم ال�حب من �سهيل و�الة ائتمان التصدير. . (كما هو مو�ح أدناه) نبداية االئتما

شهًرا من تار�خ اتفاقية  36�� املدار أو (ب) �عد  NGS 4نقطة بداية االئتمان �� (أ) تار�خ قبول دخول القمر الصنا�� ال��يا 

.)املزمع حالًياإلطالق أشهر من تار�خ ا 9�عد أي ( 2024يونيو  27أو (ج)  و�الة ائتمان التصدير�سهيل 
ً
 ، أ��ما يأ�ي أوال

ع�� أساس من قروض مؤمنة واملعاد تأمي��ا وال�ي، �� �ل حالة، سيتم ال�حب م��ا  و�الة ائتمان التصدير �سهيليت�ون 

ومن املتوقع أن يتم خصمها بال�امل  %4.39�سهيل و�الة ائتمان التصدير تبلغ رسوم التمو�ل املقدم ع��  .املتغ��عدل امل

من �سهيل  %50 تصل إ�� نسبةب ا�جزئي تحوطالمن املتوقع أن يتم و  سنة. 11.5عند ال�حب األو�� وتراكمها ع�� مدى 

 إ�� �حد أق�ىىو خالل األشهر الستة األو�� من ف��ة البناء من تار�خ الدخول �� ال��تيب و�عد ذلك،  و�الة ائتمان التصدير

التحوط خالل ف��ة البناء، مع ا�حفاظ ع�� حد أد�ى من املبلغ ز�ادة �دف اس��اتيجية التحوط إ�� ضمان عدم . �75%

 مفتوًحا �حركة السوق. 

 �سهيل ) دفع قسط التأم�ن لتغطية1من أجل ( و�الة ائتمان التصدير�سهيل  القروض املقدمة بموجبسيتم استخدام 

سداد املبالغ ) 3املعادة فيما يتعلق بالقروض املعاد تأمي��ا، (قسط إعادة التأم�ن للتغطية ) 2، و(و�الة ائتمان التصدير

بموجب عقد بناء القمر ، املورد، و�� شركة إير�اصإ��  NGS 4مش��ي القمر الصنا�� ال��يا شركة ستار، و�� �ا �دفعال�ي 

) السداد املباشر لفوات�� املراحل الرئيسية 4ة" ا�حددة، (وتور�ده بما يز�د عن مبلغ "الدفعة املقدم NGS 4الصنا�� ال��يا 

 يتعلق باالل��امات فيماأثناء مرحلة البناء.  شركة الياه سات تر�جاري ) سداد الفوائد املستحقة ع�� 5املستحقة للمورد و(

، من املتوقع أن تبلغ ذات الصلة ال�ي يتم الوصول إل��االرئيسية ، ووفًقا للمراحل املتعلقة بالعقد مع شركة إير�اص

 29،043، و2021��ي �� الر�ع الثا�ي من عام ألف دوالر أمر  84،480و�الة ائتمان التصدير التخفيضات بموجب �سهيالت 

 76،274و 2021ألف دوالر أمر��ي �� الر�ع الرا�ع من عام  29،462و ،2021ألف دوالر أمر��ي �� الر�ع الثالث من عام 

من التنازل بموجب القانون  و�الة ائتمان التصدير�ستفيد املقرضون بموجب �سهيل  . 2022م ألف دوالر أمر��ي �� عا

بموجب تأم�ن إطالق القمر الصنا�� ) 1(اإلنجل��ي (عن طر�ق الضمان) من قبل شركة ستار عن �ل حقوقها ومصا�حها 

نات مؤسسية من املقرر أن تقدمها شركة وضما NGS 4وتأمينھ حال وجوده �� املدار فيما يتعلق بالقمر الصنا�� ال��يا 

بموجب عقد لبناء  إير�اصمن  ستارالدفع لـ وواجباملقطوعة) مستحق  األضرارأي مبلغ (بما �� ذلك ) 2، و(ستار والشركة

من قبل أو نيابة عن أي  إير�اصفيما يتعلق أو نتيجة ألي حظر تصدير تم فرضھ ع��  T4-NGSوتور�د القمر الصنا�� 

 .ح�ومة أو هيئة تنظيمية

حتسب بناًء ع�� معدل الليبور باإلضافة إ�� هامش ر�ح بنسبة  و�الة ائتمان التصدير�سهيل  يحمل
ُ
فائدة بمعدالت متغ��ة ت

�ع سنو�ة باإلضافة إ�� ذلك، يدفع املق��ض رسوم ال��ام ر  ،و�الة ائتمان التصديرسنوً�ا، ع�� مدار مدة �سهيل  0.60%

ح�ى ��اية ف��ة التوفر أو ال�حب  و�الة ائتمان التصدير% من هامش سعر الفائدة املتغ�� سنوً�ا ع�� �سهيل 30�ساوي 

 ال�امل، أ��ما أسبق.

بدون أي غرامة أو عالوة (بخالف ت�اليف كسر القرض املعتادة). ومع  و�الة ائتمان التصديريجوز السداد املبكر لتسهيل 

�� حال  و�الة ائتمان التصدير� املق��ض السداد املبكر �ش�ل إلزامي للقروض املستحقة بموجب �سهيل ذلك، يجب ع�
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 أو إعادة التأم�ن برد �ل أو جزء من أٍي من أقساط التأم�ن BPI) قيام 2أو ( ،و�الة ائتمان التصدير) فقدان غطاء تأم�ن 1(

) زوال سيطرة ح�ومة أبوظ�ي �� أي وقت �ش�ل مباشر أو غ�� 3أو ( و�الة ائتمان التصديراملمولة بتسهيل  BPIا�خاصة بـ 

أن  �سهيل و�الة ائتمان التصديريحق للمقرض�ن بموجب  أو أك�� من رأس مال املق��ض والضامن�ن. %50.1مباشر ع�� 

لق بحظر املقطوعة املدفوعة فيما يتع األضرار(أ) أي عائدات حظر تصدير (بما �� ذلك  إير�اصيتلقوا مباشرة من 

 التأم�ن ع�� املدار.و إطالق  عائدات التصدير هذا) و (ب) أي

و�الة ائتمان  �سهيل ع�� إقرارات وضمانات وعهود و�عهدات معتادة لتمو�ل و�الة ائتمان التصديريحتوي �سهيل 

لتصرف و�لغاء ، بما �� ذلك القيود املفروضة ع�� ا�حصول ع�� مديونية مالية وعمليات الدمج واالستحواذ واالتصدير

  .و�الة ائتمان التصدير�عض العقود الرئيسية أو �عليقها أو إ��ا��ا باستثناء ما هو مسموح بھ بموجب شروط وثائق �سهيل 

: 3.00و�سبة رافعة مالية صافية ال تز�د ع��  1.00: 4.00و�جب ع�� املق��ض ا�حفاظ ع�� �سبة �غطية فائدة ال تقل عن 

 د�سم�� �� �ل سنة مالية).   31يونيو و 30ر�خ ا�حساب (أي ، وفق تحديدها �� تا1.00

عدم السداد (�عد انقضاء ف��ة سماح مد��ا خمسة أيام)،  و�الة ائتمان التصدير�شمل حاالت اإلخالل بموجب �سهيل 

للمعا�جة)،  يوم عمل ل�خرق القابل 20وخرق االل��امات األخرى املقررة بموجب وثائق التمو�ل (رهًنا بف��ة سماح مد��ا 

والتحر�ف، والتسريع، وحاالت اإلعسار، وتوقف الشركة عن ممارسة أعمالھ، وعدم قانونية أي وثيقة من وثائق تمو�ل أو 

 عدم سر�ا��ا، و�ن�ار وثائق التمو�ل أو إلغا��ا وذلك وفًقا للقيود وا�حدود القصوى املعتادة �� �ل ا�حاالت.

 خدامهاأسباب إجراء طرح املتحصالت واست 6-7 

يت�ون الطرح من عرض أسهم الطرح للبيع من قبل املؤسس. سوف يحصل املؤسس ع�� �ل املتحصالت الصافية من الطرح، 

 ولن �ستلم الشركة أي جزء من متحصالت الطرح.

 سياسة توزيع األر�اح 6-8

االحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات �عتمد قدرة الشركة ع�� دفع أر�اح األسهم ع�� عدد من العوامل، بما ف��ا توافر 

الرأسمالية للشركة واملتطلبات النقدية األخرى �� الف��ات املستقبلية، وليس هناك ما يضمن أن الشركة ستدفع توزيعات األر�اح 

 .أو مقدار هذه توزيعات األر�اح إن وجدت

 31مليون دوالر أمر��ي تتعلق بأدا��ا املا�� �� السنة املن��ية ��  105مع مراعاة ما تقدم، �ع��م الشركة دفع توزيعات أر�اح بقيمة 

، مما عكس الف��ة ال�ي �انت ف��ا اإلدراجقبل تار�خ  2021من هذه التوزيعات إ�� املؤسس �� عام  %50. وتم دفع 2021د�سم�� 

تناس�ي ل�ل املساهم�ن �� تار�خ  ع�� أساس 2022�� عام  %50النسبة املتبقية البالغة ع فد. وسيتم ٪100املساهم بنسبة 

ات إدارة الت�جيل ذي الصلة. من املتوقع أن تزداد توزيعات األر�اح �� السنة املالية الالحقة، مع مراعاة مجلس اإلدارة ملتطلب

�� ذلك، ما يتعلق بمصروفات التشغيل، ومصروفات الفوائد، والنفقات الرأسمالية املتوقعة. باإلضافة إالنقد ألعمال الشركة في

سيأخذ ا�جلس أيًضا �ع�ن االعتبار ظروف السوق، و�يئة التشغيل ا�حالية آنذاك وتوقعاتھ لألعمال. ويعتمد أي مستوى ألر�اح 

 األسهم أو دفعها ع�� األر�اح املستقبلية وخطة عمل الشركة، إ�� جانب أمور أخرى، وفًقا لتقدير مجلس اإلدارة.

 

افقة ا�جلس واملؤسس ع��  6-3  الطرحمو

 

 .2021يونيو  13بتار�خ جلس ع�� امل�ىي �� الطرح واإلدراج ا�وافق 

 

قرار املساهم للشركة باملوافقة ع�� الطرح  قبل وقت اإلدراج املؤسس (بصفتھ املساهم الوحيد) سوف يصدر

 .واإلدراج
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 أعضاء مجلس اإلدارة  إقرار 

ذه النشرة باملسؤولية ، بموجب همجتمع�ن ومنفردين ،)شركة مساهمة عامة( الياه لالتصاالت الفضائيةيقر أعضاء مجلس إدارة شركة 

هذه غفال إ�عد اتخاذ إجراءات العناية الواجبة ع�� عدم  ن و ؤكد�و ما يتعلق ب�حة البيانات واملعلومات الواردة �� هذه النشرة. ال�املة في

 أو مؤثًرا �� قرار االستثمار ا�خاص باملكتتب
ً
 �ن.النشرة ألي حقائق أو معلومات جوهر�ة يتسبب عدم إدراجها �� جعل أي بيان بالنشرة مضلال

 ؤثر كما يل��مون بقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة و�تعهدون بإخطار الهيئة بأي أحداث أو �غي��ات جوهر�ة من شأ��ا أن ت

أ��م قد  �� الوضع املا�� للشركة بدًءا من تار�خ تقديم طلب عرض األسهم لالكتتاب إ�� الهيئة ح�ى تار�خ بدء عملية االكتتاب. كما يؤكدون أيًضا

 ليا��م اتخذوا إجراءات العناية الواجبة املالئمة �� إبرام االتفاقيات ال�ي تحدد واجبات األطراف املشاركة �� عملية االكتتاب ومسؤو 
ً
ألفضل  وفقا

 الشروط املتاحة �� تار�خ التعاقد ووفقا للشروط الصادرة عن الهيئة. 

تعلق و�تعهدون باإلضافة إ�� ذلك بإبالغ الهيئة فور إجراء أي �غي�� أو �عديل �� معلومات االكتتاب أو شروطھ، وا�حصول ع�� موافق��ا فيما ي

 �جية ال�ي قد ترغب الشركة �� القيام ��ا لل��و�ج لالكتتاب وعرضھ ل�جمهور.با�حمالت اإلعالنية والنشرات وا�حمالت ال��و 

استكمال ��جيل األسهم املكتتب ��ا و�دراجها لدى الهيئات ا�ختصة خالل ف��ة ال تتجاوز الوقت ا�حدد من بو�تعهدون عند إتمام االكتتاب 

 قبل الهيئة.

 مجلس اإلدارةرئيس 
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 قائمة املصط�حات

 نشرة هذه ما لم يقتض السياق خالف ذلك:ال هذه م��ا) �� أي اختالفاتتنطبق املصط�حات الفنية التالية (أو 

 ا�جيل الثالث من تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية املتنقلة )3Gا�جيل الثالث (

 ا�جيل الرا�ع من تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية املتنقلة )4Gا�جيل الرا�ع (

 من تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية املتنقلة ا�خامسا�جيل  )5Gا�خامس (ا�جيل 

شبكة ، أو عملية نقل الصوت ا�خلوي وحركة البيانات من و��� الشبكة األساسية و شبكة النقل ال�ي تر�ط شبكة ر�ط

 لشبكة الهاتف ا�حمول  )RAN( الوصول الالسل�ي

) �جزء من الطيف الكهرومغناطي�ىي �� نطاق IEEEمن قبل معهد مهند�ىي الكهر�اء واإللك��ونيات ( تحديد C-نطاقال

 هرتز) جيجا هرتز (جيجا 8.0إ��  4.0ترددات امليكروو�ف ال�ي ت��اوح من 

 النسبة املئو�ة ل�حمولة املستخدمة معدل التعبئة

�� عدد من أطباق األقمار الصناعية التلفز�ونية �� منطقة تحتوي الفتحة املدار�ة ع�� أع�� أو ثا�ي أك نقطة االتصال

 مشاهدة معينة أو ضمن فئة س�انية معينة للمشاهدة

) �جزء من الطيف الكهرومغناطي�ىي �� نطاق IEEEمن قبل معهد مهند�ىي الكهر�اء واإللك��ونيات ( تحديد Ka-النطاق

 هرتز (جيجا هرتز)جيجا  40إ��  26.5ترددات امليكروو�ف ال�ي ت��اوح من 

) �جزء من الطيف الكهرومغناطي�ىي �� نطاق IEEEمن قبل معهد مهند�ىي الكهر�اء واإللك��ونيات ( تحديد Ku-النطاق

 جيجا هرتز (جيجا هرتز) 18إ��  12 ترددات امليكروو�ف ال�ي ت��اوح من

من الطيف الكهرومغناطي�ىي �� نطاق ) �جزء IEEEمن قبل معهد مهند�ىي الكهر�اء واإللك��ونيات ( تحديد L-النطاق

 جيجا هرتز (جيجا هرتز) 2إ��  1 ترددات امليكروو�ف ال�ي ت��اوح من

معدات االتصاالت ع�� القمر الصنا��، بما �� ذلك (ع�� سبيل املثال ال ا�حصر) الهوائيات وأجهزة اإلرسال  ا�حمولة

 وأجهزة االستقبال.

) �جزء من الطيف الكهرومغناطي�ىي �� نطاق IEEEمن قبل معهد مهند�ىي الكهر�اء واإللك��ونيات ( تحديد S-النطاق

 جيجا هرتز (جيجا هرتز) 4إ��  2 ترددات امليكروو�ف ال�ي ت��اوح من

 ا�خدمات املنتشرة ع�� ال��ددات ا�خصصة للتطبيقات العسكر�ة وا�ح�ومية سعة قمر صنا�� آمنة
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 الفتحات الصغ��ة جًداا�حطات ذات  فيسات

 الدقة الالسلكية، و�� تقنيات شبكة السلكية تتيح لألجهزة التفاعل مع اإلن��نت الواي فاي
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 ش.م.خ   الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة  

 2021مارس  31
 

لشرررررركرة اليرا   راجعرةمال البيرانرات المراليرة المرحليرة الموجزة الموحردةيسرررررر أعضررررراء مجلس اإلدارة تقرديم تقرير م مع 
لالتصراالت الفضرائية م.م.) الالشرركةلش وشرركاتها التابعة ايشرار إليها مجتمعة برررررر لالمجموعةلش لفترة الثالثة أشرهر 

 . 2021مارس  31المنتهية في 
 

 النشاط الرئيسي
 

واالتصراالت عبر األقمار ،  الفضرائية عبر األقمار الصرناعيةاالتصراالت   سرعةتأجير   للمجموعة  األنشرطة الرئيسرية تتضرمن
 الصناعية المتكاملة والخدمات المدارة، وتوفير خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة عبر األقمار الصناعية للعمالء.

 
 واالعتمادات نتائج ال
 

ة ي المرحلمن البيانات المالية    5مدرجة في الصفحة    2021مارس   31في   لفترة الثالثة أشهر المنتهيةإن نتائج المجموعة  
 الموجزة الموحدة.

 
 مبدأ االستمرارية

 

بشركل معقول أن المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصرلة وجود ا التشرغيلي في المسرتقبل المن ور. دارة  اإلمجلس يتوقع 
لفترة الثالثة إنه  ذ  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة    يواصررررلون تطبيد مبدأ االسررررتمرارية عند إعداد،  وعليه

 .2021مارس  31أشهر المنتهية في 
 

 المعامالت من األطراف ذات العالقة
 

حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة اإلفصرراح عن المعامالت واألرصرردة مع   14يتم ضررمن اإليضرراح رقم  
وبما يتوافد مع القوانين واللوائح  ةاالعتياديأعمالنا   سرريريتم تنفيذ جميع المعامالت كجزء من  العالقة. يتماألطراف ذات 
 المعمول بها.

 
 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 مصبح الكعبي
 سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني

 سعادة الدكتور محمد األحبابي
 سعادة سارة مسلم
 فرياسعادة راشد الغ
 لكاسعادة  شام م
 منير بركات
 أمل العامري

 ءبدر العلما
 شريف محمود  .مسعود م

 
 مدققي الحسابات

 

من قبرل  2021مرارس  31مراجعرة البيرانرات المراليرة المرحليرة الموجزة الموحردة لفترة الثالثرة أشرررررهر المنتهيرة في  تتمر 
 . كي بي إم جي السادة/

 
 بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

 
 
 

 اإلدارةرئيس مجلس 
 مصبح الكعبي

2021و ماي 31 التاريخ: 

akhalid11
Stamp
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 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي العالمية للشركات األعضاء

 .جميع الحقوق محفوظة .التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمانالمستقلة 

 .كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 
 
 

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد   
   2، نيشن تاور 19الطابق 

 7613كورنيش أبوظبي، ص.ب: 
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 www.kpmg.com/ae+، 971( 2) 401 4800هاتف: 
 

 
  حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تقرير مدققي الحسابات المستقلين

 
 شركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.خ   مساهمإلى 

 
 مقدمة

 
المرفقة لشركة   2021مارس  31  لـ لقد قمنا بمراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

تها التابعة )"المجموعة"(، والتي تشتمل على ا)"الشركة"( وشرك الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.خ
 ما يلي:

 

 ؛ 2021مارس  31بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في  •
 

مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في  بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد لفترة  •
 ؛ 2021

 

 ؛ 2021مارس   31المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  الدخل الشاملبيان  •
 

  31بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   •
 ؛ 2021مارس 

 

مارس  31حلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في بيان التدفقات النقدية المر •
 ؛ و  2021

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  •
 

المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات 
تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن .  ‘لية المرحليةالتقارير الما’ 34للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

أعمال المراجعة التي قمنا استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بناًء على  
 بها.
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 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي العالمية للشركات األعضاء

 .جميع الحقوق محفوظة .التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمانالمستقلة 

.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة

  الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.خشركة 
حول مراجعة  نتقرير مدققي الحسابات المستقلي  

  المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات المالية  
2021مارس  31  

 نطاق أعمال المراجعة 

المعلومات "مراجعة  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 
المعلومات المالية تنطوي مراجعة   .المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة" 

األمور المرحلية الموجزة الموحدة على استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن  
المراجعة أقل  المالية والمحاسبية، والقيام بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق 

 ً وبالتالي فإن المراجعة ال  للمعايير الدولية للتدقيق  بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم القيام به وفقا
األمور الهامة التي يمكن التعرف تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة  

 عليها من خالل التدقيق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.

 االستنتاج

ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية الموجزة  بناًء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا 
المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقاً للمعيار  2021مارس  31 لـ الموحدة

 . ‘’التقارير المالية المرحلية 34المحاسبي الدولي رقم  

 معلومات المقارنة –أمر آخر 

، تم تدقيقها من  2020ديسمبر  31وللسنة المنتهية في إن البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 
قبل شركة تدقيق أخرى والتي أبدت رأياً تدقيقياً غير معدل حول هذه البيانات المالية الموحدة بتاريخ  

، كما لم نقم بمراجعة أو تدقيق المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة 2020 ابريل 4
 .  2020مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

وار جلف ليمتدكي بي إم جي ل

 ريشارد أكالند
 1015رقم التسجيل:  

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
 2021يونيو  3: التاريخ
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ش.م.خ الفضائية لالتصاالت هالياشركة 
الموحدالمرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 

 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

20212020
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  إيضاحات 

490.21597.315 اإليرادات  
ش6.110اش4.911ا تكلفة اإليرادات 

ش23.769اش19.992ا تكاليف المو فين 
ش10.855اش11.330ا ش1ا خرى األالمصروفات التشغيلية 

428414 خرى األ يرادات اإل

54.41056.995ش2ااألرباح المعدلة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

ش37.221اش37.011ااالستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة 

17.39919.774األرباح التشغيلية 

1651.468 إيرادات التمويل 
ش6.248اش3.137ا تكاليف التمويل

( 4.780)( 2.972) صافي تكاليف التمويل 
ش5.537اش306ا7الحصة في نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 

14.1219.457 الدخل األرباح قبل ضريبة 
ش 52اش 48ا مصروفات ضريبة الدخل 

14.0739.405أرباح الفترة 

ش1.788اش1.825اى الحصص غير المسيطرة خسائر الفترة المنسوبة إل

15.89811.193أرباح الفترة المنسوبة إلى المساهم 

 ربحية السهم 

1 ,112 ,1759األساسية والمخفضة ادوالر أمريكي لكل سهمش 

مليون دوالر أمريكي  1 ,4تتضررمن اإليرادات التشررغيلية األخرى خسررائر انخفاض قيمة من الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود بقيمة  ش1ا
مليون دوالر أمريكيش. 0.6: 2020ا

ثمارية اإليرادات من العمليات المستمرة قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة وتعديالت القيمة العادلة للعقارات االست  ش2ا
الفائدة والضرررريبة   لمطابقة األرباح المعدلة قبل 3وحصرررة نتائج االسرررتثمارات المحتسررربة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. راجع اإليضررراح رقم  

من المبادئ المحاسربية المتعارف   األرباح المعدلة قبل الفائدة والضرريبة واالسرتهالك واإلطفاءإلى أرباح الفترة. ال تعتبر   االسرتهالك واإلطفاءو
عليها بشكل عام. 

الموحدالمرحلي الموجز الدخل الشامل بيان 
 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

20212020
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  إيضاحات 

14.0739.405 أرباح الفترة 
 اإليرادات الشاملة األخرى: 

البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر: 
ش6.563اش2.361ا الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة  –تحوط التدفد النقدي 
2.3802.522الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر  –تحوط التدفد النقدي 
ش28.220اش9.454ا فروقات تحويل العمالت األجنبية – العمليات الخارجية 

( 22.856)4.638إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

ش1.831اش1.817اإجمالي الخسائر الشاملة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة 

( 21.025)6.455إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى المساهم 

. 2020مارس  31. لم تتم مراجعة أو تدقيد أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 2021مارس  31تمت مراجعة نتائج الفترة المنتهية في 

.البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةجزءاً من  ذ   18إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

. 3 و 2 تينقلين مدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحسابات المست 
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ش.م.خ الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
الموحدالمرحلي الموجز  المركز الماليبيان 

مارس  31
2021

ديسمبر   31
2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  إيضاحات 
 الموجودات 

5984.8331.018.003 الممتلكات واآلالت والمعدات 
6132.30198.531 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز 

22.13722.137 العقارات االستثمارية 
19.30120.645 موجودات حد االستخدام 
12.17813.083 الموجودات غير الملموسة 

7121.115125.574االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 
811.38911.227 التجارية واألخرى الذمم المدينة 

9894 موجودات ضريبة الدخل المؤجلة 

1.303.3521.309.294إجمالي الموجودات غير المتداولة 

12.93413.291 المخزون 
8132.675127.296الذمم المدينة التجارية واألخرى 

182182 موجودات ضريبة الدخل 
9281.381224.915 األجل* النقد والودائع قصيرة 

427.172365.684إجمالي الموجودات المتداولة 

1.730.5241.674.978إجمالي الموجودات 

 المطلوبات 
1080.94388.539الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

11127.580129.114 االقتراض 
8.0018.016 األدوات المالية المشتقة

1283.20722.095 اإليرادات المؤجلة 
250288 مطلوبات ضريبة الدخل 

299.981248.052إجمالي المطلوبات المتداولة 

10291.000291.000 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
11142.768143.655 االقتراض 

1.6371.641 األدوات المالية المشتقة
10.38510.515الخدمة للمو فينمخصص تعويضات نهاية 

445.790446.811إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

745.771694.863إجمالي المطلوبات 

984.753980.115صافي الموجودات 

 حقوق الملكية 
2.7222.722 رأس المال 

661.612661.612 رأس المال اإلضافي المدفوع
ش9.657اش9.638ا احتياطي التحوط

4.1034.103 الن امي االحتياطي 
ش22.202اش31.664ااحتياطي تحويل العمالت األجنبية

275.844259.946 األرباح المحتجزة 

902.979896.524حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهم 

81.77483.591الحصص غير المسيطرة 

984.753980.115إجمالي حقوق الملكية 

مليون دوالر أمريكيش.  104.9: 2020ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ا  261.4*يتضمن النقد والودائع قصيرة األجل نقد وما يعادله بمبلغ 

وبشكل عادل، من كافة النواحي المادية، المدرجة ضمن  ذ  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تعرض  المالية   إن المعلوماتعلى حد علمنا، 
 . وللفترات المبينة فيهاكما في  للمجموعةالمركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية 

 اعتماد اوتم  2021مايو  31دار ا من قبل أعضراء مجلس اإلدارة بتاريخ والتصرريح بصصر المرحلية الموجزة الموحدة  تم اعتماد  ذ  البيانات المالية 
 باإلنابة عنهم من قبل:

المالي الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي 
 أندرو فرانسس كول علي هاشم الهاشمي 

.2020 ديسمبر 31في  كماالمقارن  تدقيد المركز المالي مكما ت . 2021مارس  31المركز المالي كما في تمت مراجعة 
 جزءاً من  ذ  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 18إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 . 3 و 2 تينإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح

رئيس مجلس اإلدارة 
مصبح الكعبي  
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ش.م.خ الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
الموحدالمرحلي الموجز  التغيرات في حقوق الملكيةبيان 

 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

المنسوبة إلى المساهم

رأس المال

رأس المال 
اإلضافي 
المدفوع

احتياطي 
التحوط

االحتياطيات 
*األخرى 

األرباح 
اإلجماليالمحتجزة

الحصص 
غير 

المسيطرة

إجمالي 
حقوق 
الملكية

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

9.903246.044904.44291.104995.546( 15.839)20202.722661.612يناير  1في 

9.405ش 1.788ا11.19311.193---- أرباح الفترة
اإليرادات الشاملة األخرى:
فروقات تحويل العمالت 

ش 28.220اش 43اش 28.177ا-ش 28.177ا--- األجنبية
 –تحوط التدفد النقدي 

الجزء الفعال من 
التغيرات في القيمة 

ش 6.563ا-ش 6.563ا--ش 6.563ا-- العادلة
 –تحوط التدفد النقدي 

الخسائر المعاد تصنيفها 
2.522-2.522--2.522-- لألرباح أو الخسائر

اإليرادات الشاملة األخرى 
( 32.261)( 43)( 32.218)-( 28.177)( 4.041)-- للفترة

إجمالي اإليرادات الشاملة 
( 22.856)( 1.831)( 21.025)11.193 ( 28.177)( 4.041)-- للفترة

 المعامالت مع المسا م:
توزيعات األرباح اإيضاح 

ش 15.000ا-ش 15.000اش 15.000ا---- ش 16

242.237868.41789.273957.690( 18.274)( 19.880)20202.722661.612مارس  31في 

259.946896.52483.591980.115( 18.099)( 9.657)20212.722661.612يناير  1في 

14.073ش 1.825ا15.89815.898---- أرباح الفترة
اإليرادات الشاملة األخرى:
فروقات تحويل العمالت 

ش 9.454ا8ش 9.462ا-ش 9.462ا--- األجنبية
 –تحوط التدفد النقدي 

الجزء الفعال من 
التغيرات في القيمة 

ش 2.361ا-ش 2.361ا--ش 2.361ا-- العادلة
 –تحوط التدفد النقدي 

الخسائر المعاد تصنيفها 
2.380-2.380--2.380-- لألرباح أو الخسائر

اإليرادات الشاملة األخرى 
( 9.435)8( 9.443)-( 9.462)19-- للفترة

إجمالي اإليرادات الشاملة 
4.638( 1.817)15.8986.455( 9.462)19-- للفترة

275.844902.97981.774984.753( 27.561)( 9.638)20212.722661.612مارس  31في 

اإللزامي.احتياطي تحويل العمالت األجنبية واالحتياطي  تتضمن االحتياطيات األخرى*

مارس  31للفترة المنتهيرة في   مراجعرة أو تدقيد أرقام المقرارنة ملم يت . 2021مارس  31التغيرات في حقوق الملكيرة للفترة المنتهيرة في تمرت مراجعرة  
2020. 

جزءاً من  ذ  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 18إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

. 3 و 2 تينإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح
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ش.م.خ الفضائية لالتصاالت الياهشركة 
الموحدالمرحلي الموجز  التدفقات النقديةبيان 

 مارس 31لثالثة أشهر المنتهية في فترة ال

20212020
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  إيضاحات 

 األنشطة التشغيلية 
14.1219.457األرباح قبل ضريبة الدخل 

 تعديالت لر: 
3065.537نتائج االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية  فيالحصة  

37.01137.221 االستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة 
1.3801.267 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

20260 مخصص خسائر المخزون
ش1.468اش165ا إيرادات التمويل 
3.1376.248 تكاليف التمويل

-ش 31ا األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
473485 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للمو فين

56.43458.807التغيرات في رأس المال العامل األرباح التشغيلية قبل 
التغيرات في رأس المال العامل: 

9.995ش6.921االذمم المدينة التجارية واألخرى 
ش725ا155 المخزون 

ش3.152اش14.844ا الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
61.11257.080 اإليرادات المؤجلة 

ش412اش598االمدفوعة للمو فينتعويضات نهاية الخدمة 
ش 92اش 90ا ضريبة الدخل المدفوعة 

95.248121.501صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

 األنشطة االستثمارية 
ش2.100اش1.618ا شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

ش4.703اش26.522ا قيد اإلنجاز رأسمالية  شراء أعمال 
ش262اش 15ا الموجودات غير الملموسة اإلضافات إلى 

ش4.000اش5.400ا االستثمار في شركة زميلة 
استالم ودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق تمتد ألكثر من ثالثة  

-100.000 أشهر
-49 المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

1651.468 الفائدة المستلمة 

( 9.597)66.659)المستخدم في( األنشطة االستثمارية صافي النقد من / 

 األنشطة التمويلية 
ش8.349اش3.144ا االقتراض سداد 

ش5.481اش2.415ا الفائدة المدفوعة على قروض ألجل 
ش15.000ا-16توزيعات األرباح المدفوعة إلى المسا م

( 28.830)( 5.559)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

156.34883.074 صافي الزيادة في النقد وما يعادله 
ش111ا118صافي فروق صرف العمالت األجنبية
104.915147.432النقد وما يعادله في بداية الفترة / السنة 

261.381230.395النقد وما يعادله كما في نهاية الفترة / السنة 

 مرارس 31في مراجعرة أو تردقيد أرقرام المقرارنرة للفترة المنتهيرة  ملم تت . 2021مرارس  31التردفقرات النقرديرة للفترة المنتهيرة في تمرت مراجعرة 
2020. 

جزءاً من  ذ  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 18إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

. 3 و 2 تينإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح



 شركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.خ
 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 معلومات عامة  1
 

، وتم تسجيلها كشركة مسا مة خاصة في إمارة  2007 يناير 23م.م.) الالشركةلش في  الفضائية لالتصاالت اليا تأسست شركة 
اقانون الشركاتش   2015 لسنة  2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ينطبد  أبو بي، اإلمارات العربية المتحدة. 
 . 2015يوليو  1على الشركة ودخل حيز التنفيذ في  

 

إن الشركة مملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة لالستثمار م.م.ع الالشركة األمل أو لالمسا ملش، و ي شركة مملوكة بالكامل من  
 كومة أبو بي.  حقبل  

 

بر   تتضمن البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة األداء المالي والمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة ايشار إليها مجتمعة 
 لالمجموعةلش وحصة المجموعة في شركاتها المستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية.  

 
سعة االتصاالت الفضائية عبر األقمار الصناعية، وتوفير خدمات االتصاالت عبر األقمار  يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في تأجير  

 الصناعية للعمالء. 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 أساس اإلعداد  1- 2
  
  االلتزام بيان  

 
، وتلتزم  لالتقارير المالية المرحليةل 34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم الموحدة تم إعداد  ذ  البيانات المالية المرحلية الموجزة 

ويتعين قراءتها جنباً إلى  العربية المتحدة،حيثما يكون مناسباً بن ام تأسيس الشركة والمتطلبات التي تنطبد من قوانين دولة اإلمارات 
ا’آخر بيانات مالية سنوية‘ش.  وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ    2020ديسمبر    31كما في    للمجموعة  موحدة  بيانات ماليةآخر  جنب مع  

التي تم إعداد ا وفقا للمعايير    المالية الكاملة كافة المعلومات الالزمة للبيانات  الموحدة  المالية المرحلية الموجزة    البياناتال تتضمن  ذ   
تم إدراج اإليضاحات المختارة لتُفسر األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز  إال أنه الدولية إلعداد التقارير المالية. 

 .  منذ إصدار أخر بيانات مالية سنوية  للمجموعة المالي واألداء المالي  
 

 .  ياسات المحاسبية وطرق االحتساب في  ذ  البيانات المالية المرحلية الموجزة بالمقارنة مع آخر بيانات مالية سنوية تم اتباع نفس الس
 

 أساس القياس 
 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية والعقارات  ، باستثناء األدوات المالية المشتقة لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا
 تعتمد التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل الموجودات.  االستثمارية، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

 
 عرض  الوعملة   الرسميةالعملة 

 
الرسمية للشركة  لش و و العملة  دوالر أمريكيال  بدوالر الواليات المتحدة األمريكيةتم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  

ويتم قياس    الرسمية  تهاعملالشركات التابعة وشركاتها المستثمر بها وفقاً لحقوق الملكية  تحدد  وعملة عرض البيانات المالية للمجموعة.  
المعلومات المالية المعروضة بالدوالر  تقريب جميع    يتم  . الرسميةباستخدام تلك العملة    لهذ  الشركاتالبنود المدرجة في البيانات المالية  

 ذلك.    ما لم يذكر خالف دوالر،إلى أقرب ألف  األمريكي
 

 استخدام التقديرات واألحكام
 

تطبيد السياسات  وضع أحكام وتقديرات من شأنها أن تؤثر على  ب اإلدارة    قامت  الموحدة المالية المرحلية الموجزة     ذ  البياناتإعداد    عند
 تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. محاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. وقد  ال
 

والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في   للمجموعةكانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيد السياسات المحاسبية 
 . مالية سنويةالتقديرات  ي نفس األحكام المبينة في آخر بيانات  
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 )تابع(  السياسات المحاسبية الهامة  2
 
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة   2- 2

 
. لم  2021يناير  1تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد قامت المجموعة بتطبيد معايير وتعديالت معينة للمرة األولى،  

 تفعيلها بعد.تقم المجموعة بالتطبيد المبكر للمعايير والتفسيرات والتعديالت التي تم إصدار ا ولكن لم يتم 
 

من المعدايير الددوليدة إلعدداد التقدارير المداليدةي والمعيدار  9)تعدديالت على المعيدار رقم 2المرحلدة   –تعدديدل السدددددعر المرجعي للفدائددة  
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( 16والمعيار رقم  4والمعيار رقم  7ي والمعيار رقم 39المحاسبي الدولي رقم 

 
  أسعار الفائدة السائدة بين البنوك تعديل تطلب التعديالت إفصاحات إضافية تتيح للمستخدمين فهم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن ت 

 لتلك المخاطر.  المنشأة وكيفية إدارة   المنشأةتعرض له ت الذي اايبورش 
 

ة للمجموعة حيث أن عقود مقايضة أسعار الفائدة الحالية  للتعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحد ال يوجد 
أسعار الفائدة السائدة  معدالت    يتوقف نشر   بوقت طويل حين  2023يونيو    30، قبل  2022االمشتقات المستخدمة للتحوطش ستنتهي في  

 بالدوالر األمريكي.   شليبورفي بنوك لندن ا
 

 19- امتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد -  16التقارير المالية رقم دولي إلعداد تعديالت على المعيار ال 
 

اعقود   16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت على  2020مايو  28 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في
المعيار الدولي إلعداد   توجيهات من على إعفاء اإليجارات التعديالت  تنص . 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد – اإليجارش 

كأحد اآلثار المترتبة مباشرة على انتشار  المتيازات اإليجار الناشئة  بالنسبة  بشأن محاسبة تعديل عقد اإليجار  16التقارير المالية رقم 
التعديالت   تنطبد . سنة واحدة مدة ل 2020مايو  تديال، مدد مجلس معايير المحاسبة الدولية تع2021في مارس . 19-جائحة كوفيد

لهذ  التعديالت  لم يكن ويُسمح بالتطبيد المبكر قبل  ذا التاريخ.  2021ابريل  1التي تبدأ في أو بعد على فترات التقارير السنوية 
 تأثيراً مادياً على المجموعة. 

 

 المعايير الصادرة ولكن لم يتم تفعيلها بعد  3- 2
 

  صدرت ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار أُ المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي فيما يلي يتم اإلفصاح عن 
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إن وجدت،    تطبيد  ذ البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة  

 المفعول.  عندما تصبح سارية
 

 "عقود التأمين"   17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
 

وتوافقاً مع  في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة  17لتقارير المالية رقم عداد ايتمثل الهدف العام للمعيار الدولي إل 
  ، مع 2023يناير  1لفترات التي تبدأ في أو بعد على ا 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يسري مفعول شركات التأمين. 

 على المجموعة. المعيار   ذاأرقام المقارنة. ال ينطبد ضرورة بيان 
 

 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة : 1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

استناًدا إلى الترتيبات التعاقدية  ، وذلك 1الدولي رقم  يمعيار المحاسب وفقاً للت نهًجا أكثر عمومية لتصنيف المطلوبات التوفر التعدي 
يجب تطبيقها التي  و  2023يناير    1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  على االتعديالت  يسري مفعول  المعمول بها في تاريخ التقرير.  

 المحتمل لهذا التعديل.  األثربأثر رجعي. تقوم المجموعة بتقييم 
 

 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   - مراجع اإلطار المفاهيمي 
 

اإلطار المفا يمي للتقارير  بمرجع  ، 1989إطار إعداد وعرض البيانات المالية، الصادر في عام  مرجع تهدف التعديالت إلى استبدال 
أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية أيًضا استثناًء لمبدأ . كما دون تغيير متطلباته بشكل كبير ،2018المالية الصادر في مارس 
  المطلوباتعن  تنشأليوم الثانيل اللر أو خسائر محتملة  أرباحلتجنب إصدار  3 رقم لتقارير الماليةإلعداد ااالعتراف بالمعيار الدولي  
  ل الطارئة والموجودات الطارئة والمطلوباتلالمخصصات   37المعيار المحاسبي الدولي رقم ضمن قد تقع والمطلوبات الطارئة التي  

  القائمةتوضيح التوجيهات  مجلس معايير المحاسبة الدولية  ، قرر  ذاتهفي الوقت  و، إذا تم تكبد ا بشكل منفصل.  لالرسوم ل  21والتفسير  
إطار إعداد وعرض البيانات    مرجعالتي لن تتأثر باستبدال  لموجودات الطارئة  بالنسبة ل  3عداد التقارير المالية رقم  في المعيار الدولي إل

وتنطبد بأثر مستقبلي. تقوم المجموعة بتقييم األثر  2022يناير  1التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تنطبدالمالية. 
 التعديالت. المحتمل لهذ  
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  2
 
 )تابع(  المعايير الصادرة ولكن لم يتم تفعيلها بعد  3- 2
 

 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   -الممتلكات واآلالت والمعدات "المتحصالت قبل االستخدام المزمع"  
 

تح ر على المنشأة االستقطاع من تكلفة أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي متحصالت من بيع البنود المنتجة أثناء إعداد  
ً اإلدارة. وبالطريقة التي تعتزمها الموقع والحالة الالزمين لكي يكون قادًرا على التشغيل  في ذلك األصل لالشركة  ن ذلك،  ع عوضا

فترات السنوية التي تبدأ  على الالتعديل  ذا  ينطبد، في الربح أو الخسارة. هابيع  ذ  البنود وتكاليف إنتاج بمتحصالت تعترف المنشأة 
أول  ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية  2022يناير  1في أو بعد 

ً على لتعديالت هذ  االتعديل ألول مرة. ليس من المتوقع أن يكون لد ي تطب ب المنشأة تقوم عندما شمولة بالتقارير مفترة  تأثيراً ماديا
 . المجموعة 

 

 37تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    -تكلفة انجاز العقد   -العقود المحملة بالتزامات  
 

. تنطبد  أو خسارة  على المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد العقد محمل بالتزاماتتحدد التعديالت أي تكاليف التي يجب 
 ذ  التعديالت على العقود  بتطبيد  المجموعة  وف تقومس .2022يناير  1التعديالت على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 

طبد فيها التعديالت ألول مرة. ليس من المتوقع أن يكون لهذا  ير السنوي التي تُ التي لم تف بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقر
 على المجموعة. تأثيراً مادياً التعديل 

 

  ألول مرة  تطبيق المعيار - المالية ألول مرة  المعايير الدولية إلعداد التقارير تطبيق -  1 رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 شركة تابعة ل

 
فروق التراكمية  اللقياس    1اأش من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيد الفقرة د  

تقارير  من قبل الشركة األم، بناًء على تاريخ انتقال الشركة األم إلى المعايير الدولية إلعداد ال  المعلنةباستخدام المبالغ  لتحويل العمالت  
اأش من المعيار الدولي  16ختار تطبيد الفقرة د الذي ي مشترك المشروع الزميلة أو الشركة الالمالية. يتم تطبيد  ذا التعديل أيًضا على 

س  لي بالتطبيد المبكر.  ويُسمح 2022يناير  1فترات السنوية التي تبدأ في أو بعد على الالتعديل ينطبد . 1 رقم لتقارير الماليةعداد اإل
 . من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثيراً مادياً على المجموعة

 
  إليقاف  %10الرسوم التي ينبغي أن تدرج في اختبار نسبة  - "األدوات المالية"  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 االعتراف بالمطلوبات المالية 
 

الفًا جو ريًا  يوضح التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اخت 
مع السماح بالتطبيد   2022يناير  1عن شروط االلتزام المالي األصلي. التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ي تطبد  المبكر. ستطبد المجموعة التعديالت على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوي الت 
 . تأثيراً مادياً على المجموعةفيها المنشأة التعديل أوالً. ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت 

 
 معلومات حول القطاعات  3
 

 قطاعات التشغيل.  8  رقم لتقارير المالية عداد االمعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة وفقًا للمعيار الدولي إلفيما يلي 
 

 ة يسياسات المحاسبال
 

الذي  المسؤول الرئيسي التخاذ القرارات التشغيلية مع التقارير الداخلية المقدمة إلى تتوافد يتم اإلبالغ عن قطاعات التشغيل بطريقة 
 التشغيل. ستراتيجية ويكون مسؤوالً عن تخصيص الموارد وتقييم أداء قطاعات اال قرارات الذ اتخقوم بصي 
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 )تابع(  معلومات حول القطاعات  3

 
 معلومات عن القطاعات 

 
النتائج التشغيلية للقطاعات بغرض اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد  بمراقبة المسؤول الرئيسي التخاذ القرارات التشغيلية  يقوم

 األعمال:  مجاالتعلى تستند  التي القطاعاتفيما يلي وتقييم األداء.  
 

.  فضائيةوخدمات تشغيل    خدمات اتصاالت فضائية لسعة  قطاع البنية التحتية، الذي يوفر بشكل أساسي عقود تأجير طويلة األجل   •
  ذا الجزء التشغيلي األكبر. يمثل و

الحكوميين لعمالء إلى ابشكل أساسي والتي يتم تقديمها ُمدارة متكاملة  اتصاالت فضائية  حلول  على الحلول إدارة مل قطاع ت يش •
 األخرى.  لمجاالت ل حلوالً ، كما يقدم شاليا  سات للخدمات الحكوميةا

التي توفر حلول األقمار الصناعية ذات النطاق    ليا  كليكلأعمال مجموعة    في ش  BCSابي سي اس    مثل قطاع حلول البياناتت ي  •
 العريض في إفريقيا والشرق األوسط وآسيا. 

 األقمار الصناعية ضيقة النطاق تحت االسم التجاري الثريا.  على توفير خدماتاالتصاالت المتنقلة  خدمات   حلولقطاع   يعمل •

اتم  تمثل الشركة البرازيلية المنتسبة للمجموعة والتي البرازيل  -قسمين: أش حلول البيانات على خرىل القطاعات األ مل ل ت تش •
 للمجموعة.  في شركة الميسان الزميلةمثل ت و بش قطاع البث الذي ي   بي إي

 
الموحد. يتم تقييم أداء   الموجزبطريقة تتوافد مع تلك الواردة في بيان الربح أو الخسارة المرحلي  اتالقطاعمن يتم قياس اإليرادات 

 األسس التالية:  استناداً إلىالقطاعات  
 

،  قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاء  للقطاع المعدلة  األرباح  يتم تقييم قطاعات البنية التحتية والحلول المدارة على أساس   •
 . األرباح المعدلة للمجموعة قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاءمقياس يتوافد على نطاق واسع مع  و و

قبل الفائدة والضرائب  بناًء على األرباح المعدلة    االتصاالت المتنقلةوحلول  ش  BCSبي سي اس ايتم تقييم قطاعات حلول البيانات   •
 الذي يتم قياسه باستمرار مع ربح السنة في البيانات المالية الموحدة.  القطاعوربح أو خسارة واالستهالك واإلطفاء 

حلول البيانات االبرازيلش وقطاعات البث على أساس حصة المجموعة من النتائج في االستثمارات ذات الصلة  قطاعات  يتم تقييم   •
 حقوق الملكية االشركات الزميلةش.   طريقةالمحتسبة ب 

 
 لالتسوياتل.   بنديتم عرض استبعاد اإليرادات بين القطاعات وتعديالت التوحيد األخرى، إن وجدت، ضمن 

 
،  قيد اإلنجازخالل الفترة إلى الممتلكات واآلالت والمعدات، واألعمال الرأسمالية التي تمت الرأسمالية اإلضافات  النفقاتتتضمن 

 حد االستخدام والموجودات غير الملموسة.  وموجودات 
 

 . 4اإليرادات من العمالء الخارجيين حسب طبيعة النشاط التجاري في إيضاح  تصنيف بيانيتم 
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 :2021مارس   31المنتهية في لثالثة أشهر فترة الحول القطاعات المعلومات فيما يلي 
 

  
 الحلول المدارة البنية التحتية

بي  حلول البيانات
 اإلجمالي اتالتسوي أخرى الحلول االتصاالت المتنقلة (BCS)سي اس 

 أمريكيألف دوالر  ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

 90,215 - - 12,702 5,504 12,053 59,956  اإليرادات الخارجية
 - ش 587ا - - 317 - 270  اإليرادات بين القطاعات

 90,215 ( 587) - 12,702 5,821 12,053 60,226  إجمالي اإليرادات
 54,410 - - 4,531 ( 582) 4,772 45,689  األرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاء

 ش 37,011ا - - ش 5,853ا ش 8,290ا ش 26ا ش 22,842ا  االستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة
 165 ش 625ا - 2 655 - 133  إيرادات التمويل
 ش 3.137ا 625 - ش 267ا ش 56ا - ش 3,439ا  تكاليف التمويل

 ش 566ا - ش 566ا - - - -  اتم بي إي –حصة من النتائج 
 260 - 260 - - - -  الميسان –حصة من النتائج 

 ش 48ا - - ش 9ا ش 39ا - -  مصروفات ضريبة الدخل
 14,073 - ( 306) ( 1,596) ( 8,312) 4,746 19,541  أرباح / )خسائر( الفترة

 35,403 - - 138 1,003 - 34,262  النفقات الرأسمالية

 
 :2020مارس   31لثالثة أشهر المنتهية في فترة الالمعلومات حول القطاعات فيما يلي 

 

  
 الحلول المدارة البنية التحتية

بي  حلول البيانات
 اإلجمالي اتالتسوي أخرى الحلول االتصاالت المتنقلة (BCSسي اس )

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي دوالر أمريكيألف  ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

 97,315 - - 15,547 6,703 15,726 59,339  اإليرادات الخارجية
 - ش 487ا - - 162 - 325  اإليرادات بين القطاعات

 97,315 ( 487) - 15,547 6,865 15,726 59,664  إجمالي اإليرادات
 56,995 - - 5,880 ( 1,441) 7,614 44,942  والضرائب واالستهالك واإلطفاءاألرباح المعدلة قبل الفائدة 

 ش 37,221ا - - ش 6,670ا ش 7,830ا ش 39ا ش 22,682ا  االستهالك واإلطفاء وانخفاض القيمة
 1,468 - - 1 1,065 - 402  إيرادات التمويل
 ش 6,248ا - - ش 307ا ش 127ا - ش 5,814ا  تكاليف التمويل

 ش 4,427ا - ش 4,427ا - - - -  اتم بي إي –حصة من النتائج 
 ش 1,110ا - ش 1,110ا - - - -  الميسان –حصة من النتائج 

 ش 52ا - - ش 1ا ش 51ا - -  مصروفات ضريبة الدخل
 9,405 - ( 5,537) ( 1,097) ( 8,384) 7,575 16,848  أرباح / )خسائر( الفترة

 7,065 - - 452 1,449 - 5,164  النفقات الرأسمالية
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 المعلومات الجغرافية 
 

إن المقر الرئيسي  تم تجميع المعلومات الخاصة بصيرادات المجموعة حسب المنطقة الجغرافية بناًء على الموقع الرئيسي للعمالء. 
  و دولة اإلمارات العربية المتحدة. لعمليات المجموعة 

 
 . 14من عميل واحد في إيضاح  الهامةمعلومات حول اإليرادات عرض اليتم 
 
 مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر   
  2021 2020 

 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   
 79,421 75,814  اإلمارات العربية المتحدة 

 7,641 5,659  أوروبا 
 6,109 4,034  آسيا

 1,974 2,697  افريقيا
 1,967 1,813  أمريكا الشمالية 

 203 198  أخرى 
 97,315 90,215  اإليرادات 

 
 اإليرادات  4

  
 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021 2020 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 94,911 89,258  الخدمات المقدمة 
 2,404 957  بيع معدات وملحقات 

 3 90,215 97,315 

    14في ايضاح  المعامالت مع األطراف ذات العالقة يتم االفصاح عن 
    

    تتضمن اإليرادات: 
 63,880 56,780  إيرادات من العقود مع العمالء 

 33,435 33,435  إيرادات من اإليجارات التشغيلية 
  90,215 97,315 

    تصنيف اإليرادات حسب القطاعات التشغيلية: 
    الخدمات المقدمة: 

 59,339 59,956  البنية التحتية
 15,726 12,053  الحلول المدارة 
 6,378 5,461  ش BCSالبيانات بي سي اس ا حلول البيانات

 13,468 11,788  حلول االتصاالت المتنقلة 
    ش في نقطة زمنيةبيع معدات وملحقات امعترف به  

 325 43  ش BCSالبيانات بي سي اس ا حلول البيانات
 2,079 914  حلول االتصاالت المتنقلة 

  90,215 97,315 
    : العقود مع العمالءوقت اإلعتراف باإليرادات من  

 60,959 55,823  بمرور الوقت 
 2,921 957  في نقطة زمنية

  56,780 63,880 
 .  3تم اإلفصاح عن اإليرادات حسب المنطقة الجغرافية في اإليضاح  
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 2020ديسمبر  31 2021مارس   31  
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح أرصدة العقود: 

 94,448 88,807 8 مخصص الخسارة  بعد خصمتجارية ، صافي مدينة ذمم 
 19,827 25,964 8 موجودات العقود 
    مطلوبات العقود: 

 128,040 128,040  من طرف ذي عالقة  سلفيات
 5,999 5,487 10 من عمالء آخرين  سلفيات

 22,095 83,207 12 إيراد مؤجل 
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  5

  
 2020ديسمبر  31 2021مارس   31  
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 1,146,331 1,018,003  بداية الفترة / السنة في 
 8,644 1,618  اضافات 
 ش139,286ا ش34,658ا  استهالك

 ش 7ا ش 18ا  استبعاد / شطب 
 132 ش 23ا  فروق تحويل العمالت 

 2,665 - 6 قيد اإلنجازمحّول من أعمال رأسمالية 
 ش213ا -  انخفاض القيمة 
 ش263ا ش 89ا  حركات أخرى 

 1,018,003 984,833  الفترة / السنة في نهاية 

 
مليون دوالر   2.1مبلغ  2020مارس  31الممتلكات واآلالت والمعدات خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  إلى بلغت اإلضافات 

 أمريكي.
 
 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز  6
 

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 19,180 98,531  في بداية الفترة / السنة 
 82,016 33,770  اضافات 
 ش2,665ا - 5 الممتلكات واآلالت والمعدات إلى  محّول 

 98,531 132,301  في نهاية الفترة / السنة 

 
بلغت التكلفة  ، 2021مارس  31 كما فيش. 4تي ا 4الثريا الصناعي قيد اإلنجاز قمر التتعلد اإلضافات خالل الفترة بشكل رئيسي ب 

مليون دوالر أمريكيش. بلغت اإلضافات على   76.8: 2020ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ا 110.5مبلغ  4للثريا التراكمية 
 مليون دوالر أمريكي.  4.7مبلغ  2020مارس  31خالل الفترة المنتهية في  اإلنجاز األعمال الرأسمالية قيد 

 
 حقوق الملكية  االستثمارات المحتسبة وفقاً لطريقة  7
 

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 151,285 125,574  في بداية الفترة / السنة 
 18,558 5,400  مسا مات خالل الفترة / السنة 
 ش16,360ا ش306ا  حصة من النتائج للفترة / السنة 

 ش27,909ا ش9,553ا  فروق تحويل العمالت 

 125,574 121,115  في نهاية الفترة / السنة 

 105,205 100,486  منها استثمار في اتم بي إي 
 20,369 20,629  الميسان منها استثمار في 
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15 

 
 الذمم المدينة التجارية واألخرى  8
 

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 119,312 114,961  مدينة تجارية ذمم 
 ش24,864ا ش26,154ا  مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة 

 94,448 88,807  مخصص الذمم مدينة تجارية ي صافي بعد خصم 

 19,827 25,964  إيرادات مستحقة  – موجودات العقود 
 10,000 10,000  خدمات مدارية  – دفعات مقدمة 
 2,647 8,532  أخرى  – دفعات مقدمة 

 5,348 5,105  سلفيات
 6,253 5,656  ذمم مدينة أخرى 

 138,523 144,064  واألخرى  تجارية المدينة الذمم إجمالي ال

 11,227 11,389  منها غير المتداول 
 127,296 132,675  منها المتداول

 
 النقد والودائع قصيرة األجل  9
 

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 94,912 251,378  نقد بالصندوق وفي البنوك
 3 3  ودائع قصيرة األجل لدى بنوك

 130,000 30,000  ودائع قصيرة األجل لدى أطراف ذات عالقة 

 224,915 281,381  النقد والودائع قصيرة األجل 

 ش120,000ا ش20,000ا  ثالثة أشهر  تتجاوزودائع قصيرة األجل بآجال استحقاق أصلية  ناقص:  

 104,915 261,381  النقد وما يعادله 

  
أمريكي   مليون دوالر 130مليون دوالر أمريكي من الودائع قصيرة األجل البالغة  100مبلغ بسحب المجموعة  قامت خالل الفترة،  

 عالقة في العام السابد. لدى أطراف ذات والُمودعة 
 

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  10
  

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

 40,287 41,345  تجارية  دائنةذمم 
 32,197 30,309  مستحقات 

 291,000 291,000  سلفة من طرف ذي عالقة 
 5,999 5,487  آخرين سلفيات من عمالء 

 10,056 3,802  أخرى  ذمم دائنة

 379,539 371,943  الذمم الدائنة التجارية واألخرىإجمالي 

 291,000 291,000  منها غير المتداول 
 88,539 80,943  منها المتداول
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16 

 
 االقتراض  11
 

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31   
 دوالر أمريكي ألف  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

    فيما يلي القيمة الدفترية للقروض: 
    قروض ألجل: 

 255,716 254,653  المبالغ األصلية 
 ش2,744ا ش2,285ا  التكاليف غير المطفأة للمعامالت  

 252,972 252,368  التكاليف غير المطفأة للمعامالت صافي بعد خصم   – قروض ألجل 
 19,797 17,980  اإليجار  التزامات

 272,769 270,348  إجمالي القروض 

 129,114 127,580  منها المتداول
 143,655 142,768  منها غير المتداول 

    
    فيما يلي الحركات في القروض: 

 399,238 272,769  في بداية الفترة / السنة 
 446 -  اضافات 

 3,052 723  تراكم الفوائد
 ش127,545ا ش3,144ا  مدفوعات 

 ش2,384ا -  تعديل عقد إيجار 
 ش 38ا -  تقاعد

 272,769 270,348  في نهاية الفترة / السنة 

  
،  دوالر أمريكي 8 .3ما قيمته ال شيء و  2020مارس  31بلغت إضافات وسداد القروض خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  . على التوالي
 

 اإليرادات المؤجلة  12
 

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31   
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح 

المبرمة مع طرف  سعة االتصال إيرادات مؤجلة تتعلد بعقود خدمات 
 ذي عالقة 

 
58,293 - 

 12,469 13,449  المدفوعة مسبقًا الكشطمن بطاقات   المستخدمة أرصدة وقت البث غير 
 9,626 11,465  أخرى 

 22,095 83,207  اإليرادات المؤجلة إجمالي 

 
خدمات سعة االتصال المبرمة مع القوات   تفاقية اب المتعلقة بالمبالغ المحصلة مقدًما  عالقةتتعلد اإليرادات المؤجلة من طرف ذي 
 المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 
 االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات الطارئة  13
 

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31   
 ألف دوالر أمريكي  دوالر أمريكي ألف  ايضاح 

 267,440 233,853  الملتزم بها والمتعاقد عليها -االلتزامات الرأسمالية  
التي تقدمها البنوك   التنفيذسندات ضمان حسن  - المطلوبات الطارئة  

 في سياق األعمال العادية 
 31,907 31,479 

 
  4الثريا سم صيُعرف ب  المقبل من األقمار الصناعية والذي، أبرمت المجموعة عقًدا لشراء قمر صناعي من الجيل 2020خالل عام 

 ش. 5اتي  5، مع خيار شراء قمر صناعي إضافي يُعرف بصسم الثريا ش4اتي 
 

، وبالتالي تم إدراجها ضمن االلتزامات الرأسمالية  4بالقمر الصناعي تي تاريخ إعداد التقرير، تم االلتزام بالتكاليف المتعلقة  كما في
 الملتزم بها والمتعاقد عليها.  -
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17 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  14
 

 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021 2020 

 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ايضاح المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

    اإليرادات 
 72,100 68,919  *خاضعة للسيطرة المشتركة  شركات 

 283 343  شركة زميلة 
 72,383 69,262  إجمالي
 67.8على مبلغ  لسيطرة المشتركة ل الخاضعة  شركات مل اإليرادات من الت * تش

 71.1: 2020مارس  31منتهية في الثالثة أشهر لفترة الدوالر أمريكي امليون 
من عميل واحد. يتم تسجيل اإليرادات من  ذا العميل  مستحقة  مليون دوالر أمريكيش  

البنية التحتية والحلول المدارة. باستثناء ما تم اإلفصاح عنه أعال ، ال    يضمن قطاع
المائة أو أكثر من إجمالي إيرادات  ب  10تمثل  توجد إيرادات من أي عميل فردي 

 . المجموعة 

  

    إيرادات الفوائد على الودائع قصيرة األجل 
 1,065 161  خاضعة للسيطرة المشتركة  شركات 

    مصروفات الفوائد على القروض ألجل 
 1,395 911  خاضعة للسيطرة المشتركة  شركات 

    دعم األنظمة وإيجار المكتبي  ومصاريف االستعانة بمصادر خارجيةي 
 208 175  خاضعة للسيطرة المشتركة  شركات 

 16 -  الشركة األم 
 224 175  اإلجمالي 

    تكلفة المبيعات 
 1,762 138  خاضعة للسيطرة المشتركة  شركات 

 534 797  شركة زميلة 
 2,296 935  إجمالي

    التعلم والتطوير  مصروفات 
 2 -  خاضعة للسيطرة المشتركة  شركات 

    تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 1,036 969  المنافع قصيرة األجل للمو فين  

 81 71  استحقاقات ما بعد الخدمة 
 

 إفصاحات القيمة العادلة  15
 

يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة تحديد القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.  
 تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح. فيما يلي 

 
عن طريد خصم   تهامعقولي ر وسيط، والتي يتم اختباتي يقدمها السعار الاألتستند القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة إلى عروض 

ستخدام أسعار الفائدة السوقية ألداة مماثلة في تاريخ القياس.  بصالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بناًء على شروط واستحقاق كل عقد و
 من تسلسل القيمة العادلة.  2المستوى  ضمنالمشتقات  تُصّنف

 
  استناداً إلى ثمن خارجي . وقد تم تحديد القيمة العادلة من قبل مُ 2المستوى  ضمني العقار الستثمارليتم تصنيف قياس القيمة العادلة 

نذ آخر تقييم تم إجراؤ   المعامالت التي يمكن مالح تها في السوق. ال يوجد تغيير جو ري في القيمة العادلة لالستثمار العقاري م
 . 2020ديسمبر  31في 
 

 . 2والمستوى   1لم تكن  ناك تحويالت بين المستوى  ،خالل الفترات الحالية والسابقة
 

  المحملة القيم العادلة لقروض المجموعة،  إن  قيمها الدفترية.  مع  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الحالية للمجموعة  تتساوى  
 باستخدام التدفقات النقدية المخصومة.  تلك القيم  فائدة متغيرة، تقارب قيمها الدفترية. يتم تحديدبمعدالت 
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18 

 
 توزيعات األرباح  16
 

دوالر أمريكي لكل سهم مدفوع بالكامل خالل   1.50مليون دوالر أمريكي تمثل  15قامت الشركة بتوزيع ودفع أرباح نقدية بقيمة 
 . لم تقم الشركة بتوزيع أي أرباح خالل الفترة الحالية. 2020مارس  31 الفترة المنتهية في

 
 ربحية السهم  17
 

 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021 2020 

 11,193 15,898  لف دوالر أمريكيش باألربح الفترة المنسوب إلى مالك يا  سات ا
 10,000 10,000  القائمة اباأللفش المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 1.12 1.59  ابالدوالر األمريكيش   ربحية السهم األساسية والمخففة
 

 موسمية ودورية العمليات المرحلية  18
 

 . 2020و  2021مارس  31ال توجد بنود ذات طبيعة موسمية أو دورية في العمليات المرحلية خالل الفترة المنتهية في  

 
 19-جائحة كوفيد تأثير  19
 

من قبل الحكومات    امةتدابير   إتخاذ في التطور، وقد أدى حتى اآلن إلى ش  19-كوفيدفيروس كورونا المستجد ايستمر تفشي جائحة  
والحجر الصحي وح ر   وح ر التجوال ، بما في ذلك عمليات اإلغالق بهدف السيطرة على انتشار الفيروس على مستوى العالم 

 السفر. 
 

أ هر نشاط المجموعة بعض المرونة. يتم تأمين المصدر الرئيسي إليرادات المجموعة من خالل  ، فقد مقارنة بالصناعات األخرى
والحلول   ةتنقلاالتصاالت الم، فصن عمليات المجموعة المتعلقة بحلول وعلى كل حالمع الحكومات.  المبرمة عقود طويلة األجل ال
على  غير مباشر ش يمثل خطر 19-أن فيروس كورونا اكوفيد سلسلة التوريد. في حين  ن راً النقطاع مدارة قد تأثرت بشكل طفيف ال

من  ودليل على وجود تأثير واسع النطاق على قدرة عمالء المجموعة على الدفع.    فصنه ليس  ناكقطاعات العمالء في  ذ  العمليات،  
 التشغيل األخرى.  ومصروفات والتسويد  ألغراض العمللى انخفاض تكاليف السفر أدى الوباء إفقد ناحية أخرى،  

 
ال يلزم إجراء تغييرات   ،2021مارس  31كما في ، ت ل أعمال المجموعة غير متأثرة إلى حد كبير والشاملاستناًدا إلى التقييم 

ن تلك المطبقة في آخر بيانات مالية سنوية موحدة كما في  الخاصة بالمجموعة ع  تقديراتالحكام المحاسبية الرئيسية واألجو رية في  
 .2020ديسمبر  31
 

ويعتمدان على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في  ذ    ينغير مؤكدي الن مدى ومدة تأثير  ذ  ال روف إن 
 لتطورات على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والمركز المالي.أن تؤثر  ذ  ا  فمن الممكنعلى الرغم من ذلك،  والمرحلة.  

 

 األحداث الالحقة لتاريخ التقرير  20
  

دوالر أمريكي لكل سهم    3.60ما يمثل  مليون دوالر أمريكي  36بمبلغ مت الشركة بتقديم توزيعات أرباح ا، ق2021ابريل  29في 
   كامل.بالمدفوع 

 
  







































































































































































rcarlo
Stamp















rcarlo
Stamp



























































































































































 

128 

 

 عقد التأسيس والنظام األسا��ي - 2امل�حق 

 

  



 

 Page 1 of 55                                                                                                                 

  

 

  

 

 

 

ARTICLES OF ASSOCIATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  النظام األساسي
 

AL YAH SATELLITE 

COMMUNICATIONS COMPANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الياه لالتصاالت الفضائية 

PUBLIC JOINT STOCK 

COMPANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عامة)شركة مساهمة  



 

 Page 2 of 55  

 

 Table of Contents  المحتويات

 .Article No المــادة

 األول الباب 

 الشركة تأسيس في

Part One 

Company Incorporation 
 

 Incorporation of Company 1 تأسيس الشركة 1

 Definitions 2 التعاريف 2

 Name of Company 2 اسم الشركة 3

 Head Office of Company 4 مركز الشركة 4

 Duration of Company 5 مدة الشركة 5

 Objects of the Company 6 أغراض الشركة 6

 الثاني الباب 

 الشركة مال راس

Part Two  

The Capital 

 

 Share Capital 7 رأس المال 7

 Ownership of Shares 8 ملكية األسهم 8

 Exemptions 9 استثناءات 9

 Liability of Shareholders 10 التزامات المساهمين 10

 Consequences of Ownership of Shares 11 آثار ملكية األسهم 11

 Indivisible Shares 12 أسهم غير قابلة للتجزئة 12

 Heirs and Creditors  13 ورثة المساهم ودائنيه 13

 Rights of Shareholders 14 حقوق المساهمين 14

 Disposal of Shares 15 التصرف باألسهم 15



 

 Page 3 of 55  

 Rights to Dividends 16 استحقاق األرباح 16

 Increasing or Decreasing Share  زيادة أو تخفيض  رأس المال 17

Capital  

17 

 الثالث الباب 

 سندات القرض والصكوك

Part Three 

Loan Debentures 

 

 Loan Securities; Sukuk and Bonds 18 السندات والصكوك 18

 الرابع الباب 

 الشركة إدارة مجلس

Part Four 

The Board of Directors of the 

Company 

 

 Election 19 االنتخاب 19

 Term 20 المدة 20

 Chairman and Vice Chairman 21 الرئيس ونائب الرئيس 21

 Management 22 الجهاز االداري 22

 Powers of the Board of Directors 23 سلطات مجلس االدارة 23

 Quorum for Board Meetings and نصاب اجتماعات مجلس اإلدارة والقرارات 24

Resolutions 

24 

 Loss of Directorship 25 فقدان عضوية المجلس 25

 Liability 26 المسؤولية 26

 Remuneration 27 المكافأة 27

 الخامس الباب 

 العمومية الجمعية

Part Five 

The General Assembly 

 

 Formation of General Assembly 28 تكوين الجمعية العمومية 28

 Meetings of General Assembly 29 اجتماعات الجمعية العمومية 29

 Invitation to Meetings 30 الدعوة الى االجتماعات 30

 Agenda of Meetings  31 جدول أعمال االجتماعات 31



 

 Page 4 of 55  

 Registration of Shareholders 32 ل المساهمين يسجت 32

 Quorum and Voting at Meetings 33 نصاب االجتماعات والتصويت 33

 Chairing the General Assembly 34 رئاسة الجمعية العمومية 34

 General Assembly Meeting 35 اجتماع الجمعية العمومية 35

 Discussing Matters not in the Agenda 36 تداول مسائل خارج جدول األعمال 36

 Amending the Articles of Association 37 تعديل النظام األساسي 37

 Decisions of General Assembly 38 قرارات الجمعية العمومية 38

 السادس الباب 

 الحسابات مدقق

Part Six 

The Auditor 

 

 Appointment of Auditor 39 تعيين المدقق 39

 Powers and Obligations of Auditor 40 صالحيات والتزامات مدقق أو مراجع الحسابات 40

 Report of Auditor 41 تقرير مدقق أو مراجع الحسابات 41

 السابع الباب 

 الشركة مالية

Part Seven 

The Company's Finance 

 

 Books of Accounts and Financial دفاتر الحسابات والسنة المالية 42

Year 

42 

 Distribution of Dividends Prior to قبل االدراج  توزيع األرباح 43

Listing 

43 

  Distribution of Dividends Post بعد االدراج  توزيع األرباح 44

Listing 

44 

 الثامن الباب 

 المنازعات

Part Eight 

Disputes 

 

 Civil Proceedings 45 الدعوى المدنية 45

 التعويض 46

 

Indemnity 46 



 

 Page 5 of 55  

 التاسع الباب 

 وتصفيتها الشركة حل

Part Nine 

Dissolution and Liquidation of the 

Company 

 

 Dissolution of Company 47 حل الشركة  47

 Liquidation 48 التصفية 48

 
 العاشر الباب

 ختامية أحكام

 

Part Ten 

Final Provisions 

 

 Applicable Provisions 49 األحكام الواجبة التطبيق 49

 Severability 50 الفصل بين المواد 50

 Publication 51 النشر 51

 

  



 

 Page 6 of 55  

 

Articles of Association of 

Al Yah Satellite Communications Company 

(a Public Joint Stock Company) 

 

  لشركةالنظام األساسي 

 الفضائيةالياه لالتصاالت 

 (عامة)شركة مساهمة 

Part One 

Company Incorporation 

 

 الباب األول

 تأسيس الشركة

 
 

Article 1  

(Incorporation of Company) 

 

 

 (1المادة )

 )تأسيس الشركة(

 

The Company was established as a private joint 

stock company in accordance with the provisions 

of Federal Law No. (8) of 1984 Concerning 

Commercial Companies and its amending laws and 

Federal law by Decree No. 3 of 2003 Concerning 

the Organization of the Telecommunication Sector 

and obtained a commercial licence number CN-

1005700.  

 

بموجب أحكام القانون االتحادي رقم الشركة تأسست 

في شنننننننأن الشنننننننركات التجارية  1984( لسننننننننة 8)

والقوانين المعدلة لهُ والمرسنننننننوم بقانون اتحادي رقم 

في شنننأن تنظيم قطاع االتصننناالت  2003( لسننننة 3)

رخصننة وحصننلت على   ، شننركة مسنناهمة خاصننةك

 .CN- 1005700تجارية رقم 

Whereas Federal Law No. (2) of 2015 Concerning 

Commercial Companies issued on 25 March 2015 

has repealed Federal Law No. (8) of 1984 

Concerning Commercial Companies and its 

amending Laws and required existing companies to 

adjust their articles of association in compliance 

with the provisions of Federal Law No. (2) of 2015. 

 

في  2015( لسنننة 2ولما كان القانون اإلتحادي رقم )

مارس  25شنننننأن الشنننننركات التجارية الصنننننادر في 

( 8القانون اإلتحادي رقم ) على إلغاءقد نص  2015

في شنننأن الشنننركات التجارية والقوانين  1984لسننننة 

على الشنننننننركات القائمة بتعديل  له، وأوجبالمعدلة 

 أنظمتها األساسية بما يتوافق مع أحكامه.
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Whereas the general assembly of the Company 

adopted on 26 April 2017 a Special Resolution 

issued by Mamoura Diversified Global Holding 

PJSC (previously known as Mubadala 

Development Company PJSC, a wholly owned 

subsidiary of Mubadala Investment Company 

PJSC) the sole Shareholder in the Company to 

amend the articles of association of the Company 

in line with Federal Law No. (2) of 2015 

Concerning Commercial Companies.  

الجمعية العمومية للشنننننننركة بموجب وحيث قررت 

قبل شنننننننركة المعمورة  الصنننننننادر منخاص القرار ال

ر شنننركة  غدايفيرسنننيفايد جلوبال هولدن ش.م.ع )سنننابقا

المبادلة للتنمية ش.م.ع وهي شننننركة مملوكة بالكامل 

 الوحيد فيلشركة مبادلة لالستثمار ش.م.ع( المساهم 

قة على تعديل المواف 2017ابريل  26الشركة بتاريخ 

وأحكام  للشننننننركة ليتوافقأحكام النظام األسنننننناسنننننني 

في شنننننننأن  2015( لسننننننننة 2القانون اإلتحادي رقم )

  الشركات التجارية.

 

Whereas the general assembly of the Company 

adopted on 28 April 2021 a Special Resolution 

issued by  Mamoura Diversified Global Holding 

PJSC (previously known as Mubadala 

Development Company PJSC, a wholly owned 

subsidiary of Mubadala Investment Company 

PJSC) the sole Shareholder in the Company  to  

convert the Company into a public joint stock 

company, exempt the Company from certain 

provisions of the Companies Law pursuant to 

Article 29 of the Telecom Law following the 

approval of the  Telecommunications and Digital 

Government Regulatory Authority  and to amend 

the Company’s articles of association as follows:  

 

الجمعية العمومية للشنننننننركة بموجب وحيث قررت 

الصنننننادر  من قبل شنننننركة المعمورة خاص القرار ال

ر شنننركة  غدايفيرسنننيفايد جلوبال هولدن ش.م.ع )سنننابقا

المبادلة للتنمية ش.م.ع وهي شننننركة مملوكة بالكامل 

لشننننركة مبادلة لالسننننتثمار ش.م.ع( المسنننناهم الوحيد  

الموافقة على   2021  ابريل  28في الشركة بتاريخ 

عامة مسنننننناهمة لتصننننننب  شننننننركة تحويل الشننننننركة 

ر  واسنننننتثنانها من بعض احكام قانون الشنننننركات وفقا

 من قننانون االتصنننننننناالت بموافقننة  29ألحكننام المننادة 

 والحكومة االتصنننننناالت قطاع لتنظيم العامة الهيئة

وتعديل أحكام النظام األساسي للشركة وذلك  الرقمية

 على النحو التالي:

Article 2 

(Definitions) 
 (2)المادة 

 (التعاريف)

 
In these Articles of Association, the following 

terms shall have the following meanings, unless 

the context requires otherwise:  

في هذا النظام األساسي تكون للتعابير الواردة أدناه 

المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقتض السياق 

 خالف ذلك: 
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UAE: The United Arab Emirates;  

 

 : دولة اإلمارات العربية المتحدة. الدولة

 

Authority:  Emirates Securities and 

Commodities Authority;  

 

 ؛هيئة األوراق المالية والسلعالهيئـــــــــــــــة: 

 

TRA:  Telecommunications and Digital 

Government Regulatory Authority which 

oversees the activity of the Company in the 

UAE; 

 

 قطاع لتنظيم العامة الهيئة : هيئة تنظيم االتصاالت

والمشرفة على نشاط  الرقمية والحكومة االتصاالت

 ؛في الدولة الشركة

 

Competent Authority: The Abu Dhabi 

Department of Economic Development; 

بإمارة  االقتصننننننادية التنمية دائرة :المختصللللللة السللللللل ة

 ؛ابوظبي
 

Company: Al Yah Satellite Communications 

Company, public joint stock company; 

 

شركة الفضائية،  لالتصاالتالياه  :الشركة

  عامة؛مساهمة 

 

Companies Law: Federal Law No. (2) of 2015 

Concerning Commercial Companies, and any 

amending or replacement laws thereto;  

 

( لسنة 2القانون االتحادي رقم )قانون الشركات: 

بشأن الشركات التجارية وأية قوانين معدلة  2015

  ؛له أو تحل محله

 

Telecom Law: Federal Law by Decree No. (3) 

of 2003 Regarding the Organisation of the 

Telecommunication Sector and its amending 

Laws; 

 

المرسوم بقانون إتحادي رقم قانون االتصاالت: 

في شأن تنظيم قطاع االتصاالت  2003( لسنة 3)

 ؛والقوانين المعدلة له

Articles of Association: these Articles of 

Association;  

 

  ؛: هذا النظام األساسيالنظام األساسي أوالنظام 
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Board of Directors or Board: the Board of 

Directors of the Company, each a “Director”; 

 

: مجلس ادارة الشركة، او المجلس مجلس اإلدارة

وعضو مجلس االدارة يعني أي من أعضاء 

 ؛المجلس

  
Chairman: the Chairman of the Board of 

Directors;  

 

  ؛: رئيس مجلس إدارة الشركةرئيس المجلس

 

Shareholder: A shareholder in the Company;  :؛المساهم في الشركةالمساهم 

 
Special Resolution: a resolution that has been 

passed by a majority of three quarters of the 

shares represented at the Company’s general 

assembly;  

القرار الصادر بأغلبية أصوات القرار الخاص: 

المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع 

مومية األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية الع

 ؛للشركة

  

 
Cumulative Voting: each Shareholder has a 

number of votes equal to the number of shares 

held by such Shareholder.  Such votes can be 

provided to a single nominated director or 

distributed among more than one nominated 

director provided that the numbers of votes to be 

given to such group of nominated directors is not 

more than the number of the votes held by such 

Shareholder in any case whatsoever; 

 

أن يكون لكل مساهم عدد من التصويت التراكمي: 

األصوات يساوي عدد األسهم التي يملكها بحيث 

بالتصويت بها لمرش  واحد لعضوية مجلس يقوم 

اإلدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين 

على أن ال يتجاوز عدد األصوات التي يمنحها 

للمرشحين الذي اختارهم عدد األصوات التي 

 ؛بحوزته

The singular terms shall refer to the “plural” and 

vice versa, and the masculine terms shall include 

the “feminine” and vice versa, unless otherwise 

indicated by the text. 

 

تشمل ألفاظ المفرد "الجمع" والعكس بالعكس وتشمل 

ألفاظ المذكر "المؤنث" والعكس بالعكس ما لم يدل 

 السياق على غير ذلك.
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Article 3  

(Name of Company) 

 

 (3المادة )

 )اسم الشركـة(

The name of the Company is Al Yah Satellite 

Communications Company, a public joint stock 

company. The Company may conduct its business 

through the abbreviated term “Yahsat”, or any 

other abbreviated name as may be determined by 

the Board. 

، شركة الياه لالتصاالت الفضائيةاسم الشركة هو 

. يجوز للشركة أن تمارس أعمالها من عامةمساهمة 

اي من خالل او  (الياه سات) المختصرخالل االسم 

 .مجلس االدارة يحددهآخر اسم مختصر 

Article 4  

(Head Office of Company) 
 (4المادة )

 )مركز الشركـة(

 
The head office of the Company and its legal place 

of business shall be in the City of Abu Dhabi, 

Emirate of Abu Dhabi. The Board of Directors may 

establish branches, offices or agencies of the 

Company in the United Arab Emirates or abroad.  

 

الرئيسنننني ومحلها القانوني في مدينة مركز الشننننركة 

أبوظبي بننإمننارة أبوظبي ويجوز لمجلس اإلدارة أن 

ينشننننن  لها فروعرا أو مكاتب أو توكيالت أو تأسنننننيس 

شننننننركات تابعة للشننننننركة في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة أو في خارجها.

Article 5  

(Duration of Company) 

 

 (5المادة )

 )مـدة الشركة(

The duration of the Company shall be one hundred 

(100) Gregorian years, and shall thereafter 

automatically continue for consecutive similar 

periods unless dissolved by a Special Resolution. 

 

( سنة ميالدية وتجدد بعد 100مدة الشركة هي مائة )

متعاقبة مماثلة ما لم يتم حلها بقرار  ذلك تلقائيًّا لمدد

 خاص.

Article 6 

(Objects of the Company) 

 

 (6المادة )

  )أغراض الشركة(

The objects for which the Company is established 

are as follows: 

  

شركة كما  سست من أجلها ال تكون األغراض التي تأ

 يلي:
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1. To procure the design, development and 

manufacture of, and to launch, own, 

manage, control, operate and maintain 

communications satellites for the purpose 

of military and commercial satellite mobile 

and fixed communications through 

handheld equipment or terminal equipment, 

for use in land-based vehicles of every type, 

aircrafts or ships and or fixed single or 

multi-channel terminals and all related and 

associated infrastructure and ground 

segments wherever situated and to deliver 

in any way to any company or 

administration or person in any state, 

mobile communication services based on or 

from using such satellites.  

 

توفير التصننميم والتطوير والتصنننيع وطرح  -1

وامتالك وإدارة ومراقبة وتشننننغيل وصننننيانة 

االتصنننننناالت عبر األقمار الصننننننناعية لغاية 

عبر  العسنننننننكريننة والتجنناريننة االتصنننننننناالت

األقمار الصنننننننناعية المتحركة أو الثابتة من 

ليننند أو أجهزة  خالل أجهزة محمولنننة بنننا

محطات اإلرسال، الستعمالها في المركبات 

األرضية من أي نوع أو الطائرات أو السفن 

و/أو محطات قنوات اإلرسال الثابتة الفردية 

أو المتعننددة وجميع البنيننة التحتيننة المرتبطننة 

األرضننية في أي مكان وذات الصننلة والقطع 

تكون ولتقديم خدمات االتصننننننناالت الخلوية 

والخنندمننات التبعيننة األخرى من خالل هننذه 

ناعية بأي طريقة كانت ألي  األقمار الصننننننن

 شركة أو إدارة أو شخص في أية دولة.

2. To invent, design, develop, construct, 

manufacture, produce, erect, install, sell, 

hire, license, supply or otherwise deal in all 

kinds of equipment, apparatus, accessories, 

machinery, products which are required or 

likely to be required by the Company or 

other persons for the purposes of, or in 

connection with the business of the 

Company. 

 

وتصنننننميم وتطوير وبناء وتصننننننيع  ختراعإ -2

وإنتننناج وإقنننامنننة وتركينننب وبيع وتنننأجير 

وترخيص وتزويد أو بغير ذلك التعامل في 

جننننمننننيننننع أنننننواع األدوات والننننمننننعنننندات 

واالكسنننننننسنننننننوارات واألجهزة والمنتجننننات 

الالزمة أو ستلزم من قبل الشركة أو من قبل 

أشنننخاص آخرين للغايات أو لرمور المتعلقة 

 بأعمال الشركة.

3. To carry on the business of inventors and to 

conduct or promote the conduct by other 

أعمال المخترعين ولعمل أو الترويج مزاولة  -3

للعمل من قبل أشنننننننخاص آخرين في مجال 
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persons of research and development in 

connection with any of the activities of the 

Company and in any other area which 

might benefit the business of the Company. 

 

البحث والتطوير فيما يتعلق بأي من أعمال 

الشنننننننركة وفي أي مجال آخر يمكن أن يفيد 

 أعمال الشركة.

4. To establish, maintain and operate research 

stations, laboratories, plants, workshops, 

field stations facilities and establishments 

and generally to engage in research and 

developments for the Company and for 

other persons. 

 

تنننأمين وإدامنننة وتشنننننننغينننل ومراكز البحنننث  -4

والمختبرات والمصننننننانع وورشننننننات العمل 

والمنشننننات والمرافق الميدانية وبشننننكل عام 

والتطوير للشنننننننركننة للقيننام بننأعمننال البحننث 

 وألشخاص آخرين.

5. To establish, manage, operate or participate 

in the establishments, management and 

operation of clearing houses, traffic billing 

exchange or accounting data for traffic 

between companies and telecom 

administrations using the Company's 

network or other telecom networks. 

 

تأسننننيس وإدارة وتشننننغيل أو المشنننناركة في  -5

تأسنننننيس وإدارة وتشنننننغيل جهات المقاصنننننة 

وتبادل فوترة المكالمات أو بيانات المحاسننبة 

فيمنننا يتعلق بنننالمكنننالمنننات بين الشنننننننركنننات 

وإدارات االتصنننناالت التي تسننننتعمل شننننبكة 

 .الشركة أو شبكات الشركات األخرى

6. To incorporate, own, manage, establish and 

invest severally or jointly with third parties, 

in establishments, companies, investment 

funds, economic enterprises and/or 

education and training centres. 

 

 وتأسيس واالستثمار فيوتملك وإدارة نشاء إ -6

أو الجهات و/أو الشننننركات و/المؤسننننسننننات 

و/او الصناديق االستثمارية و/او  االقتصادية

، بصنننننننورة المنشنننننننات  التعليمية والتدريبية

 مع أطراف أخرى. باالشتراكمنفردة أو 

7. To provide investment, economical, 

technical, management, financial and 

administrative consultancy services for 

تقديم الخدمات االسنننننتشنننننارية االسنننننتثمارية  -7

ية  ية واإلدار مال ية وال ية والتقن واالقتصننننننناد

للمشنناريع والمؤسننسننات والشننركات وإلعداد 
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projects, establishments and companies and 

to prepare feasibility studies for projects 

and marketing of projects. 

 

شننننناريع دراسنننننات الجدوى االقتصنننننادية للم

 ولتسويق المشاريع.

8. To engage in commercial, agencies, 

commercial representation, and agency of 

foreign companies that practice business 

related or similar to the Company's 

activities. 

 

القيننام بنأعمننال الوكناالت التجننارينة والتمثيننل  -8

ية مارس  التجاري للشنننننننركات األجنب التي ت

 متعلقة أو مشابهة ألعمال الشركة. أعماال

9. Carryout any activity that the Board deem 

necessary to enable the Company to achieve 

any of its above mentioned activities or 

which may be considered subsidiary thereof 

including borrowing and appointment of 

professional advisors and consultants.  

 

ا لرأي  -9 فة األعمنال التي تؤدي وفقنر القينام بكنا

مجلس إدارة الشننننننركة إلى تحقيق كل أو أي 

من األغراض المنوه عليهنننا أعاله أو تعننند 

تننابعننة لهننا بمننا في ذلننك االقتراض وتعيين 

 المهنيين. المستشارين

In addition to the foregoing, the Company 

may do any operation, and exert any power 

towards the achievement of these purposes, 

including without limitation: 

 

 بأي القيام للشركة يحق أعاله، ذكر لما باإلضافة

 هذه تحقيق لغاية صنننننالحية أية وممارسنننننة عمل

 :تحديد ودون ذلك في بما الغايات

a. The conclusion of contracts and 

agreements; entering into, executing and 

abiding by arrangements with any other 

individual, establishment, company, or with 

any government or authority (federal or 

local) towards the achievement of the 

Company objectives; obtaining from these 

إتمام العقود واالتفاقيات والدخول في وتنفيذ  (أ

وااللتزام بنننالترتيبنننات مع أي شنننننننخص أو 

مؤسننسننة أو شننركة أخرى أو مع أية حكومة 

أو هيئننة )اتحنناديننة أو محليننة( لغننايننة تنفيننذ 

أهننداف الشنننننننركننة والحصنننننننول من هؤالء 

األشنننخاص أو المؤسنننسنننات أو الشنننركات أو 

الحكومنننات أو الهيئنننات على أينننة حقوق أو 
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individuals, establishments, companies, 

governments or authorities any rights, 

privileges or licenses that the Company 

deems convenient for such arrangements, 

rights, privileges or licenses.  

زات أو رخص تراها الشننننركة مناسننننبة امتيا

لمثل هذه الترتيبات أو الحقوق أو االمتيازات 

 أو الرخص.

b. To own and lease property; pledge 

moveable and immovable assets; borrow 

funds; issue debt instruments, debentures, 

bonds and sukuk; and acquire companies 

engaged in activities that are related to the 

activities of the Company or any other 

activity. 

تملك واسننننننتئجار وتأجير ورهن األصننننننول  (ب

المنقولننة وغير المنقولننة واقتراض األموال 

وإصنندار أدوات الدين والسننندات والصننكوك 

واالسنننننننتحواذ على الشنننننننركنننات التي تقوم 

بأنشنننطة ذات صنننلة بنشننناط الشنننركة أو أي 

 ط آخر.نشا

c. To issue guarantees and grant other 

security, including mortgages over 

moveable and immovable assets and 

properties of the Company. 

اصنننننندار الضننننننمانات واعطاء الضننننننمانات  (ج

مل الرهون على األصنننننننول  األخرى وتشننننننن

 المنقولة وغير المنقولة وعقارات الشركة.

d. To open and maintain bank accounts. 
 فت  وإدارة الحسابات البنكية. (د

e. To draw, accept and negotiate negotiable 

instruments. 

سننننحب وقبول والمفاوضننننة على الصننننكوك  (ه

 القابلة للتداول.
f. To establish regulations relating to the 

hiring, retirement and remuneration of the 

Company’s employees. 

إصنننننندار لوائ  خاصننننننة باسننننننتخدام وتقاعد  (و

 ومكافات ورواتب موظفي الشركة.

g. To register intellectual property rights. تسجيل حقوق الملكية الفكرية. (ز 

h. To pursue, defend and settle all claims, 

including by means of judicial proceedings, 

arbitration or mediation.  

متابعة والدفاع عن وتسننننوية كافة المطالبات  (ح

من خالل اإلجراءات القضننننننائية والتحكيمية 

 والتوفيقية.

i. The Company may have an interest in, or 

contribute in any way to, other authorities 

or companies, which are engaged in similar 

يحق للشركة أن يكون لها مصلحة في أو أن  (ط

تسنننننننناهم بننأي طريقننة كننانننت في الهيئننات 

والشنننننننركنننات األخرى التي تزاول أعمنننال 
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business, or which would help it to achieve 

its objectives in the UAE or abroad. It may 

also acquire, take over, or participate 

therein through merger, affiliation or 

otherwise with these authorities or 

companies. 

 

مشننابهة أو التي من الممكن أن تسنناعدها في 

تحقيق أهدافها في اإلمارات العربية المتحدة 

أو في الخارج. كما يحق للشنركة أن تكتسنب 

أو تسنننننيطر على أو تسننننناهم في هذه الهيئات 

والشركات من خالل الدمج أو التالف أو بأي 

 طريقة أخرى.

The objects and powers of the Company set forth 

in the above paragraphs shall be interpreted in a 

non-restrictive fashion and in their broadest 

meanings. It shall be permissible for the Company 

to carry out its objects and to exercise its aforesaid 

authorities in any emirate of the UAE and in other 

places throughout the world. It may also, expand, 

throughout the world. It may also, expand, modify 

or amend these in any manner from time to time by 

a Special Resolution. 

 

 

 

تفسننننر أغراض وصننننالحيات الشننننركة المنصننننوص 

عليها في الفقرات أعاله بشننننننكل غير مقيد وبأوسننننننع 

معننانيهننا، ويجوز للشنننننننركننة أن تحقق أغراضنننننننهننا 

وتمارس صنننننننالحياتها المذكورة في أي من إمارات 

دولة وفي األماكن األخرى على امتداد العالم، كما ال

يجوز لها توسيعها وتغييرها وتعديلها بأي طريقة من 

 .خاصوقت آلخر بقرار 

Part Two  

The Capital  

 

 الباب الثاني

 راس مال الشركة

 
Article 7 

(Share Capital) 
 (7المادة )

 )رأس المال(

  
The share capital of the Company has been set at 

the amount of UAE Dirhams two billion four 

hundred thirty nine million seven seventy thousand 

and two hundred sixty five (AED 2,439,770,265) 

divided into two billion four hundred thirty nine 

ملياران واربعمائة وتسعة حدد رأس مال الشركة 

وثالثون وسبعمائة وسبعون ألف ومائتان وخمسة 

 موزع علىاماراتي درهم ( 2,439,770,265وستون )

ملياران واربعمائة وتسعة وثالثون وسبعمائة 

وسبعون ألف ومائتان وخمسة وستون 
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million seven seventy thousand and two hundred 

sixty five (2,439,770,265) shares, having a nominal 

value of AED one (1) for each share, all of which 

are nominal fully paid up shares. 

 

درهم سهم بقيمة اسمية قدرها ( 2,439,770,265)

لكل سهم وجميعها أسهم اسمية ومدفوعة ( 1واحد )

  .بالكامل

Article 8  

(Ownership of Shares) 

 

 (8المادة )

 )ملكية األسهم(

 

Unless the Board of Directors resolves otherwise 

and without prejudice to the related applicable laws 

and government resolutions in the UAE,   

ownership of shares by UAE nationals must not be 

less than fifty-one per cent. (51%) of the issued 

share capital. 

 

ما لم يقرر مجلس إدارة الشنننننننركة خالف ذلك بقرار 

قرارات مننننه  ل ين وا ن قوا ل ودون إخالل بنننأحكنننام ا

أال  يجب ،الدولةالمرعية في الحكومية ذات العالقة و

تقل نسنننبة األسنننهم المملوكة لمواطني دولة اإلمارات 

كل األحوال عن ) ية المتحدة في  حد 51العرب %( وا

مال الشنننننركة وخمسنننننين في المائة من إجمالي رأس 

 . المصدر

 

Article 9 

(Exemptions)  
 (9المادة )

 )استثناءات(

  

The Company shall not be subject to any of the 

following Articles of the Companies Law (or any 

replacement Articles or provisions and any 

Articles or provisions ancillary thereto(:  (11/2), 

(13), (14), (107/1), (109), (110), (112 to 117  

inclusive), (124/1), (125), (126),  (131 to 133 

inclusive), (149), (207), (215), (227), (228), (302), 

(303) and (344).  

 

التالية من قانون ال تخضع الشركة ألحكام المواد 

الشركات )أو أية أحكام أو مواد تحل محلها، أو أية 

( 14( و)13)و (11/2)مواد أو أحكام تابعة بذلك(: 

الى ( 112( ومن )110) ( و109و)( 107/1) و

من و( 126( و)125و) (124/1و)( 117) وشامالر 

و ( 149( و)143/1و) (133( الى وشامالر )131)

( 302و)( 228)( و227( و)215( و)207)

  .(344و )( 303)و

Article 10 

(Liability of Shareholders) 

 

 (10المادة )

 )التزامات المساهمين(
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The Shareholders shall not be responsible for any 

liabilities or losses that the Company incurs save to 

the extent to the unpaid amount of the shares they 

own, if any. The obligations of Shareholders may 

not be increased without their unanimous consent. 

يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على  ال

الشركة إال في حدود المبلغ )إن وجد( المتبقي غير 

المدفوع على ما يملكون من أسهم، وال يجوز زيادة 

  التزاماتهم إال بموافقتهم اإلجماعية.

 

 

Article 11 

(Consequences of Ownership of Shares) 

 

  )11(المادة

 (األسهم ملكية آثار)

 

Each share shall confer upon the owner acceptance 

of the Articles of Association and the general 

assembly's resolutions. No Shareholder may 

request that the amount they contributed by repaid.  

 

يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة 

األساسي ولقرارات جمعيتها العمومية، وال يجوز 

للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة 

 في رأس المال.

Article 12 

(Indivisible Shares) 

 

 (12المادة )

 )أسهم غير قابلة للتجزئة(

No share shall be divisible into fractions. In the 

event ownership of a share devolves by inheritance 

upon several heirs, or was held by several persons, 

those persons should select one of them to represent 

them towards the Company.  

 

لكسور عشرية إذا آلت  يكون السهم غير قابل للتجزئة

ملكية السهم بالميراث إلى عدة ورثة أو تملكه 

متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من أشخاص 

 .ةيمثلهم تجاه الشرك

Article 13 

(Heirs and Creditors)  

 

 (13المادة )

 )ورثة المساهم ودائنيه( 

The heirs or creditors of a Shareholder may not, 

under any pretext, demand that the Company’s 

ledger or assets be attached, or demand that the 

Company be divided or sold for inability to divide 

it, neither may they in any way intervene in the 

ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن 

ها يطلبوا وضع األختام على دفاتر الشركة أو ممتلكات

عدم إمكان  لة ل ها جم ها أو بيع وال أن يطلبوا قسنننننننمت

القسنننننننمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة 
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management of the Company, and when utilising 

their rights, they have to rely on the Company’s 

inventory lists, final accounts and the resolutions of 

the general assembly. 

 

الشننركة ويجب عليهم لدى اسننتعمال حقوقهم التعويل 

على قوائم جرد الشننننركة وحسنننناباتها الختامية وعلى 

 قرارات جمعيتها العمومية.

 
Article 14 

(Rights of Shareholders) 
 (14)المادة 

 )حقوق المساهمين( 

 
Each share provides its respective holder with an 

equal right to a share of the Company's assets at the 

time of liquidation and a share of profits as 

illustrated hereinafter and to attend general 

assemblies and vote on any of its proposed 

resolutions.  

 

كل سننهم يخول مالكه الحق في حصننة معادلة لحصننة 

غيره بال تمييز في ملكينة موجودات الشنننننننركة عند 

تصنننننننفيتها وفي األرباح على الوجه المبين فيما بعد 

وفي حضننور جلسننات الجمعية العمومية والتصننويت 

 على قراراتها.

Article 15 

(Disposal of Shares) 

 

 (15المادة )

 )التصرف باألسهم(

 

If the Company’s shares are listed on a financial 

market, the Company must comply with the laws, 

regulations and decisions which are applicable to 

the financial market on which the Company is 

listed or in relation to the issuance and registration 

of the Company’s shares, the trading and transfer 

of those shares, and any rights arising therefrom. 

No transfer of, dealing in or pledging of shares in 

the Company shall be recognised if such transfer, 

dealing or pledge would result in contravention of 

these Articles of Association or rules and 

regulations issued by the Board of Directors in this 

regard and all such transactions shall be registered 

in a special register referred to as the 

"Shareholders Register". 

 

مالي، تتبع  في حال تم إدراج الشنننننننركة في سنننننننوق

الشنننننننركة القوانين واألنظمة والقرارات المعمول بها 

في السوق المالي المدرجة فيه بشأن إصدار وتسجيل 

أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها ورهنها وترتيب 

أي حقوق عليها. وال يجوز تسنننننننجيل أي  تنازل عن 

أسننننهم الشننننركة أو التصننننرف فيها أو رهنها على أي 

أن التنازل أو التصرف او الرهن وجه، إذا كان من ش

مخالفة أحكام هذا النظام األسنننننناسنننننني أو االنظمة أو 

القواعد التي يصننندرها مجلس اإلدارة في هذا الشنننأن 

ويجب تسنننننجيل كافة التعامالت المذكورة في سنننننجل 

 ". سجل المساهمينخاص يسمى "
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Article 16 

(Rights to Dividends) 
 (16المادة )

االرباح()استحقاق 

1. Subject to paragraph 2 of this Article, dividends

due on a share shall be paid to the holder thereof

that was registered in the Shareholders Register

of the Company on the date that the general

assembly which resolved such distribution of

dividends was convened. Such registered

Shareholder shall have an exclusive right to

payments made on the share, whether in the

form of an interest in profits or in the Company's

assets upon liquidation.

تنندفع من هننذه المننادة،  2دون االخالل بننالفقرة  .1

الشنننركة حصنننص األرباح المسنننتحقة عن السنننهم 

 المسننننناهمينآلخر مالك مقيد اسنننننمه في سنننننجل 

بالشنننننننركة في ذات اليوم المقرر النعقاد الجمعية 

العمومية للشننننركة الذي تقرر فيه توزيع األرباح 

باكتمال النصاب القانوني، ويكون له وحده الحق 

سواء كانت  سهم  في المبالغ المستحقة عن ذلك ال

ا في األرباح أو نصننننيبرا في موجودات حصنننن صننننر

 الشركة في حال تصفيتها.

2. In the event of listing the Company’s shares on

a stock exchange in the UAE, dividends due on

a share shall be paid to the Shareholder who is

registered in the Shareholders Register of the

Company in accordance with the regulations,

resolutions and circulars issued by the Authority

in this respect. Such registered Shareholder

shall have an exclusive right to such payments

made on its share in the form of a share in

profits.

األسنننواق  أحدالشنننركة في  أسنننهمفي حال ادراج  .2

حصنننننننص األربنناح فتنندفع  المنناليننة في النندولننة،

المسنننتحقة عن السنننهم للمسننناهم المقيد أسنننمه في 

قا لرنظمة والقرارات  جل المسننننننناهمين وف سننننننن

ادرة عن الهيئة بهذا الشننأن ويكون والتعاميم الصنن

. له وحده الحق في المبالغ المستحقة عن السهم

Article 17 

(Increasing or Decreasing Share Capital) 

 (17المادة )

 (رأس المال )زيادة أو تخفيض

1. It shall be permissible to increase the capital

of the Company by issuing new shares at

the same nominal value as the original

shares. A premium and subscription fee

يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم  -1

جديدة بنفس القيمة االسنننننننمية التي لرسنننننننهم 

األصلية كما يجوز إضافة عالوة ومصاريف 

 إصدار للقيمة االسمية لرسهم األصلية.
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may also be added to the nominal value of 

the share.  

2. It shall not be permissible to issue new 

shares at less than their nominal value, and 

if they are issued at a greater value the 

Board of Directors shall have the discretion 

to apply the difference in any way they see 

fit so as to enable the Company to attain its 

objects. 

 

وال يجوز إصنننندار األسننننهم الجديدة بأقل من  -2

قيمتها االسننمية، وإذا تم إصنندارها بأكثر من 

ذلنننك كنننان لمجلس اإلدارة حق التصنننننننرف 

الكنننامنننل في الفرق في األوجنننه التي يراهنننا 

 مناسبة لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها.

 

3. It shall be permissible to reduce the share 

capital after obtaining the approval of the 

Authority. 

 

يجوز تخفيض رأس منننال الشنننننننركنننة بعننند  -3

 .الهيئةالحصول على موافقة 

4. An increase or reduction in the share capital 

shall be by Special Resolution and in both 

cases in accordance with a proposal of the 

Board of Directors, and after the report of 

the auditor of accounts has been heard in the 

case of any reduction, and provided that in 

the event of increasing the capital, the 

amount of such increase as well as the 

shares' issuance price and the existing 

Shareholders' priority rights to subscribe to 

such increase shall be stated, and, in the 

event of a reduction, the amount thereof and 

the manner of its implementation shall be 

stated.   

تكون زيادة رأس المال أو تخفيضنننننننه بقرار  -4

من الجمعينننة العمومينننة بنننناء على خننناص 

اقتراح من مجلس اإلدارة في الحالتين وبعد 

الحسننننابات في حالة أي  مدققسننننماع تقرير 

تخفيض، وعلى أن يبين في حنننالنننة الزينننادة 

مقدارها وحق المساهمين القدامى في أولوية 

لمذكورة االكتتاب في هذه الزيادة وللجمعية ا

أن تفوض مجلس إدارة الشركة بتحديد سعر 

إصدار األسهم ومصاريف وعالوة اإلصدار 

وتحنندينند المرحلننة أو المراحننل لتنفيننذ قرار 

وكيفيننة توزيع األسنننننننهم  المننال،زيننادة رأس 

الجديدة على طالبي االكتتاب ويبين في حالة 

   التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه.
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5. As an exception to the above paragraphs of 

this Article, the Company may increase its 

capital, without applying the pre-emption 

rights of the existing Shareholders, to 

achieve any of the following purposes: (a) 

setting up and operating employee 

incentive schemes; (b) a strategic partner 

becoming a Shareholder in the Company; 

(c) to convert the Company’s debts, sukuk 

or bonds into shares in the Company; (d) to 

merge with another company; and/or (e) 

acquiring an existing company and issuing 

new shares in the Company to the partners 

or shareholders of that acquired company, 

provided that the Company obtains all the 

approvals required pursuant to these 

Articles of Association, including the 

issuance of a Special Resolution.  

 

استثناء مما ورد في الفقرات السابقة من هذه  -5

وز زيادة رأس مال الشنننننننركة دون المادة يج

إعمال حق األولوية للمساهمين وذلك لتحقيق 

أي ممننا يلي: )أ( ألغراض إنشنننننننناء وادارة 

أو و/برنامج أسننننهم تحفيز لموظفي الشننننركة 

)ب( ألغراض إدخال شنننننريك اسنننننتراتيجي 

كمساهم في الشركة، و/أو )ج( لتحويل ديون 

الشركة أو السندات والصكوك التي تصدرها 

االندماج مع ( د) او/و الى أسهم في الشركة 

 على االسنننننننتحواذشنننننننركة أخرى؛ و/او )ه( 

 في جديدة اسنننننننهم وإصننننننندار قائمة شنننننننركة

 في المسنناهمين او الشننركاء لصننال  الشننركة

وذلك دون   عليها، المسننننتحوذ الشننننركة تلك

إعمنننال لحقوق األولوينننة وذلنننك بشنننننننرط 

استصدار قرار خاص من الجمعية العمومية 

قات الالزمة  والحصنننننننول على جميع المواف

ر لهذا النظام.   وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

Part Three 

Loan Debentures 
 الباب الثالث

 سندات القرض والصكوك
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Article 18 

(Loan Securities; Sukuk; Bonds) 

 

 (18المادة )

 )السندات والصكوك(

 

1.   The Board may resolve to issue debt 

securities, debentures, bonds or sukuk (or 

any combination of them) of any tenor, and 

may determine the amount, purpose and the 

terms and conditions of each issue save that 

if such debt securities, debentures, bonds or 

sukuk are convertible into shares in the 

Company (a “Convertible Issue”), their 

issuance (including the maximum amount 

that may be issued) shall also require the 

prior approval of the general assembly. The 

general assembly may authorize the Board 

to determine the amount (up to the 

maximum amount approved by the general 

assembly) and the terms and conditions and 

manner of conversion of each Convertible 

Issue as the Board deems fit. The 

consideration for a bond or sukuk issuance 

may be cash or in-kind consideration.  The 

Board of Directors shall also have the right 

to enter into loan and credit facilities 

agreements with banks and financial 

institutions to finance the Company or any 

of its projects and activities. 

 

لمجلس االدارة أن يقرر إصدار أدوات دين  -1

و/أو سندات قرض و/أو سندات دين و/أو 

صكوك من أي نوع كانت وألي مدة ويبين 

القرار شروط وأحكام كل إصدار والغرض 

منه وقيمته، شريطة الحصول على الموافقة 

المسبقة للجمعية العمومية إذا كان إصدار 

أدوات الدين و/أو سندات القرض و/أو 

 للتحويل إلىدات الدين و/أو الصكوك قابل سن

"( في االصدار القابل للتحويلأسهم )"

الشركة )ويشمل ذلك الحد االعلى لإلصدار(. 

للجمعية العمومية أن تصدر قرارار بتفويض 

مجلس االدارة بشكل عام تحديد مبلغ )على 

أن ال يتجاوز الحد االعلى الذي وافقت عليه 

وحاالت الجمعية العمومية( وشروط 

االصدار القابل للتحويل وسعر التحويل 

 وكيفية التحويل وذلك حسبما يراهُ مجلس

ر في هذا الخصوص. ويجوز   االدارة مناسبا

ان يتم سداد قيمة السندات او الصكوك التي 

ر. لمجلس و  تصدرها الشركة نقدار او عينا

اإلدارة إبرام اتفاقيات قروض وتسهيالت 

ؤسسات المالية ائتمانية مع البنوك والم

لتمويل الشركة او أي من مشاريعها 

  واعمالها.   
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2. The issuance of debt securities, debentures, 

bonds or sukuk (or any combination of 

them) and the terms of issue thereof shall be 

subject to the regulations, rules or 

resolutions issued by the Board in this 

regard (after obtaining the approval of the 

general assembly by Special Resolution in 

the case of a Convertible Issue). Such 

issuance shall not be subject to any other 

regulations, rules or resolutions unless such 

debt securities, debentures, bonds or sukuk 

(or any combination of them) are offered in 

a public offering in the UAE and 

advertising such issue in local newspapers 

published in the UAE, in which case the 

relevant rules and regulations issued by the 

Authority shall also apply.  

 

 

يخضع إصدار أدوات الدين و/أو سندات  -2

القرض و/أو سندات الدين و/او الصكوك 

اصدارها لما يصدره مجلس االدارة  وشروط

من انظمة او لوائ  او قرارات في هذا الشأن 

)وبعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية 

بقرار خاص في حال كان االصدار قابل 

تخضع عمليات االصدار ألية  للتحويل(. وال

تقرر  إذاانظمة او لوائ  او قرارات اخرى اال 

اصدار وعرض ادوات وسندات الدين و/أو 

سندات القرض و/أو صكوك في اكتتاب عام 

داخل الدولة وباإلعالن عن ذلك في الصحف 

المحلية التي تصدر في الدولة، عندها يتوجب 

من تعليمات او  الهيئةالتقيد بما تصدره 

 ضوابط في هذا الشأن. 

 

Part Four 

The Board of Directors of the Company 

 

 الباب الرابع

 مجلس إدارة الشركة

 

Article 19 

(Election) 
 (19المادة )

 (االنتخاب)

 
The management of the Company shall be vested 

in a Board of Directors comprised of nine (9) 

Directors who shall be elected by the general 

assembly by secret ballot using Cumulative Voting.  

تسننننعة  من يتكون إدارة مجلس الشننننركة إدارة يتولى

 العمومية الجمعية قبل من انتخابهم يتم اعضنننناء (9)

 جميع في يجب كما. التراكمي السنننننري بالتصنننننويت

 بمن اإلدارة مجلس أعضاء أغلبية يكون أن األحوال
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The majority of the Directors, including the 

Chairman, must be UAE nationals.  

 االمارات دولة بجنسنننننننية المتمتعين من الرئيس فيهم

  .المتحدة العربية

 

 

Article 20 

(Term) 
 (20المادة )

  )المــدة(

1. Each member of the Board of Directors 

shall be appointed for a term of three (3) 

years, and upon the expiration, the Board of 

Directors shall be reconstituted by election 

by the general assembly of the Company. It 

shall be permissible to elect, the members 

whose tenure has expired. 

 

أعضنناء مجلس اإلدارة  يتولى كل عضننو من -1

منصنننبه لمدة ثالث سننننوات، وفي نهاية هذه 

المدة يتم انتخاب أعضنننناء مجلس اإلدارة في 

الجمعيننة العموميننة للشنننننننركننة ويجوز إعننادة 

انتخننناب األعضنننننننننناء النننذين انتهنننت مننندة 

 عضويتهم.

2. The Board may appoint members to 

positions which become vacant during the 

year,  provided that such appointment is 

presented to the general assembly at the 

first meeting thereof to ratify their 

appointment or to appoint others, and if the 

number of positions becoming vacant 

during the year reaches one quarter of the 

number of Directors or more, the Board of 

Directors must invite the general assembly 

to convene within thirty (30) days from the 

date of the last vacancy, in order to elect 

persons to fill the vacant positions.  In all 

cases, the new Director shall complete the 

ويجوز لمجلس اإلدارة أن يعين أعضننناء في  -2

المراكز التي تخلو أثناء السننننننننة على أن يتم 

عرض هننذا التعيين على الجمعيننة العموميننة 

إلقرار تعيينهم  للشنننركة في أول اجتماع لها 

ك مرا ل لغنننت ا ب غيرهم، وإذا  ين  ي ع ت ز أو 

الشننناغرة في أثناء السننننة ربع عدد أعضننناء 

المجلس أو أكثر وجننب على مجلس اإلدارة 

 30دعوة الجمعية العمومية لالجتماع خالل  

ر على األكثر من تاريخ شنننننننغر  )ثالثين( يوما

آخر مركز النتخننناب من يشنننننننغنننل المراكز 

الشننناغرة وفي جميع األحوال يكمل العضنننو 

قابالر الجديد مدة سنننننلفه ويكون هذا العضنننننو 

 . لالنتخاب مرة أخرى
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term of his or her predecessor and such 

Director may be re-elected once again.  

 

Article 21 

(Chairman and Vice Chairman) 

  

 (21المادة )

 )الرئيس ونائب الرئيس(

 

The Board of Directors shall elect by secret 

ballot in the first meeting following the election 

of the Directors, a Chairman and a Vice 

Chairman from amongst the Directors.  The 

Chairman shall be a national of the United Arab 

Emirates.  The Chairman shall be the legal 

representative of the Company and shall 

represent the Company before the judiciary and 

third parties, and shall implement the resolutions 

adopted by the Board. The Vice Chairman shall 

assume the role of the Chairman in the 

Chairman’s absence or if he is unable to act. It 

shall not be permissible for the same individual 

to contemporaneously hold the position of 

Chairman and managing director or any other 

executive function in the Company.  The 

Chairman, the Vice Chairman, any Director, 

including managing director, the chief executive 

officer or other individual duly authorised by the 

Board shall individually have the right to sign on 

behalf of the Company. Such authority shall be 

to the extent provided in resolutions of the Board. 

  

ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه بالتصويت 

ر للرئيس  السري ر ونائبا في أول اجتماع يعقده بعد رئيسا

االنتخاب ويشترط أن يكون الرئيس من مواطني 

الدولة، ويكون رئيس المجلس الممثل القانوني 

للشركة ويمثلها أمام القضاء وفي عالقتها بالغير، 

القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم  وعليه تنفيذ

نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع 

يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس  لديه، وال

أي وظيفة تنفيذية  أو المنتدباالدارة ومنصب العضو 

ويملك حق التوقيع عن الشركة على  .أخرى بالشركة

انفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو أي  من 

أعضاء مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس 

التنفيذي أو أي موظف آخر من موظفي الشركة 

يفوضه المجلس في ذلك، وذلك كله في حدود قرارات 

 مجلس اإلدارة. 

Article 22 

(Management) 
 (22المادة )

 )الجهاز االداري(

  

The Board of Directors may also form, from 

amongst its members and other third parties, one or 

more committees including the executive 

لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه ومن الغير 

لجنة أو أكثر من بينها اللجنة التنفيذية يمنحها بعض 
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committee to which certain of the Board of 

Directors' authorities may be delegated, or which 

may be entrusted with supervising the conduct of 

the Company's business, advising the Board, and 

the execution of the resolutions of the Board of 

Directors.  The Board must appoint a secretary to 

the Board of Directors who may not be one of the 

Directors and who shall satisfy the requirements of 

the Corporate Governance Guide issued by the 

Authority. The secretary shall report directly to the 

Board of Directors.  The secretary may only be 

dismissed by resolution of the Board of Directors. 

 

اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل 

بالشركة وتقديم االستشارة إلى المجلس وتنفيذ 

ا له من   قرارات المجلس. ويعين مجلس اإلدارة مقررر

 دليل في المحددة المتطلبات فيه تتوافر   غير أعضائه

 اإلدارة مجلس ويتبع الهيئة عن الصادر الحوكمة

 مجلس من قرار بموجب اال عزله يجوز وال ، مباشرة

 .اإلدارة

Article 23 

(Powers of the Board of Directors) 
 (23المادة )

 )سل ات مجلس اإلدارة(

 

1. The Board of Directors or its designee shall 

have all the powers and rights to perform all 

acts and things on behalf of the Company as 

the Company may be permitted to do for the 

management of the Company, and to 

engage in all actions and exercise all the 

necessary powers to achieve its goals. Such 

powers and actions shall not be limited 

except as provided by these Articles of 

Association or a resolution of the general 

assembly  as within the jurisdiction of the 

Company's general assembly. The Board of 

Directors has been expressly authorised, for 

the purposes of Article 154 of the 

Companies Law, to enter into loan 

agreements for any term including terms in 

excess of three (3) years, to sell the 

Company's real estate and its assets, 

لمجلس اإلدارة أو من يفوضننه المجلس بذلك  -1

كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة 

األعمال والتصنننننننرفات نيابة عن الشنننننننركة 

و مصنننننننرح للشنننننننركة القيام به، حسنننننننبما ه

وممارسة كافة الصالحيات المطلوبة لتحقيق 

أغراضنننننننهننا. وال يحنند من هننذه السنننننننلطننات 

والصننالحيات إال بما نُص عليه صننراحة في 

هذا النظام األسنننناسنننني أو بقرار من الجمعية 

العمومينننة للشنننننننركنننة على اعتبننناره من 

اختصنننناص الجمعية العمومية للشننننركة. كما 

دارة صننننننننراحننننة تننم تننفننويننض مننجننلننس اإل

( منننن قننناننننون 154وألغنننراض النننمنننادة )

الشنننننننركننات بننإبرام االتفنناقيننات الخنناصننننننننة 

لمدة تتجاوز  مدة بما في ذلك أليبالقروض 

( سننننننننوات وبيع عقارات وأموال 3الثالث )
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mortgage the said real estate and assets and 

to release the liability of creditors of the 

Company and to enter into conciliations 

and to agree arbitration. 

 

الشنننننننركنة أو رهن هنذه العقننارات واألموال 

وإبراء ذمة مديني الشنننننننركة من التزاماتهم 

 حكيم.وإجراء المصالحات واالتفاق على الت

 

2. The Board of Directors or its designee may 

exercise all its authorities to utilize any of 

the Company's assets or funds to enable the 

Company to achieve its objectives. As such, 

the Board of Directors may, for example, 

but not exclusively on behalf of and for the 

Company enter into agreements and 

contracts related to acquiring companies by 

the Company and investing in and 

managing and operating and maintaining 

such companies. The Board of Directors or 

its designee may appoint consultants and 

determine their remuneration and form of 

payment. 

 

ولمجلس اإلدارة أو من يفوضننننننننه المجلس  -2

سلطات والصالحيات الستخدام  بذلك كافة ال

أي من موجودات الشننننننركة وأموالها لتمكين 

الشركة من تحقيق أغراضها. فيجوز لمجلس 

اإلدارة على سنننننبيل المثال ال الحصنننننر نيابة 

االتفاقيات والعقود عن وباسننم الشننركة إبرام 

الخاصننة بشننراء الشننركات من قبل الشننركة 

واالسنننننننتثمار في تلك الشنننننننركات وإدارتها 

وتشغيلها وصيانتها. ولمجلس اإلدارة أو من 

يفوضنننه المجلس بذلك تعيين مسنننتشنننارين له 

 وللشركة وتحديد أتعابهم وسدادها.

3. The Board of Directors may not make any 

change in the nature of the Company's main 

business which, if made, would affect the 

ability of the Company to carry on its 

business in substantially the manner and 

substantially to the same extent as such 

business was carried on immediately prior 

to such disposition or change, unless such 

change has first been approved by a Special 

Resolution. 

عة  -3 ال يجوز لمجلس اإلدارة أن يغير في طبي

نشنناط الشننركة الرئيسنني إذا كان ذلك التغيير 

في النشنننناط جوهريًّا أو من شننننأنه التأثير في 

قدرة الشننركة بشننكل أسنناسنني على ممارسننة 

درجننة نشنننننننناطهننا بنفس الطريقننة وبنفس النن

السننابقة مباشننرة على ذلك التغيير، ما لم يكن 

 خاص.ذلك التغيير قد أجيز بقرار 
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4. The Board of Directors or its designee shall 

be responsible for laying down the rules 

relating to administrative and financial 

matters, employee affairs and their 

entitlements, and shall likewise lay down a 

special regulation governing its business 

and meetings, and the distribution of 

functions and responsibilities amongst its 

members.  

ويضع مجلس اإلدارة أو من يفوضه المجلس  -4

بننذلننك اللوائ  المتعلقننة بننالشنننننننؤون اإلداريننة 

موظفين ومسنننننننتحقاتهم والمالية وشنننننننؤون ال

المالية، كما يضننننننع المجلس الئحة خاصننننننة 

نظيم أعمنننالنننه واجتمننناعننناتنننه وتوزيع  ت ب

 االختصاصات والمسؤوليات.

5. The Board may appoint a chief executive 

officer, chief financial officer, and other 

employees and determine their salaries and 

wages and dismiss them or replace them by 

others.  

ر تنفيذار للشننننركة لمجلس اإلدارة  -5 تعيين رئيسننننا

ر للشنننننننؤون المنننالينننة وموظفين  ورئيسننننننننننا

ومسننتخدمين آخرين للشننركة ويحدد رواتبهم 

وأجورهم ويقرر إنهاء خدماتهم واسنننننتبدالهم 

 بغيرهم.

  
6. Permit the creation or cancellation of any 

subsidiary, branch or agency, specify the 

expenses of management for each 

subsidiary, branch or agency, perform all 

the transactions necessary to subject the 

Company to the laws of the countries in 

which it operates and appoint all the 

representatives, agents and officials abroad 

as required by the laws of such countries. 

 

يجيز إنشاء أو إلغاء أي شركة تابعة أو فرع  -6

أو وكالة ويحدد نفقات اإلدارة لكل شنننننننركة 

تنننابعنننة أو فرع أو وكنننالنننة ويقوم بجميع 

المعامالت الالزمة إلخضاع الشركة لقوانين 

لدول التي تعمل فيها ويعين جميع الممثلين  ا

ر ألحكام القوانين والوكالء والمسننننن ؤولين وفقا

 المعمول بها في تلك الدول.
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7. Appoint, dismiss and replace the Company 

agents and representatives in and outside 

the UAE and determine the conditions of 

contracting therewith.  

تبننندل وكالء وممثلي  -7 يعين ويعزل ويسننننننن

وخارجها ويحدد  الشنننننننركة في داخل الدولة

 شروط التعاقد معهم.

 
8. Decide on the means of investment of 

whatever kind or amount, withdraw and 

transfer all the values and assets of the 

Company, and contribute in any 

establishments that perform the same 

activities as the Company.  

كيفية توظيف األموال مهما كان نوعها  يقرر -8

ومقننندارهنننا وسنننننننحنننب وتحوينننل جميع القيم 

والحقوق الخاصننننننة بالشننننننركة والمسنننننناهمة 

 بمؤسسات تقوم بنفس أغراض هذه الشركة.

 

9. Conclude all contracts related to the 

Company’s purpose, of whatever type and 

nature and under the conditions deemed 

appropriate by the Board of Directors to 

enable the Company to achieve its approved 

objects.  

يجري جميع العقود المتعلقنننة بموضنننننننوع  -9

الشنننننننركة مهما كان نوعها بالشنننننننروط التي 

لتمكين الشنننننننركة من تحقيق  يراها مناسنننننننبة

 .أهدافها الموافق عليها

 

10. Specify the administrative expenses and 

overheads for the progress of the 

Company’s business. 

 

يحدد المصننناريف اإلدارية والعمومية لسنننير  -10

 اعمال الشركة.

 

11. Purchase, assign, mortgage and sell all the 

monies, real estate and movable and 

immovable assets of the Company. 

يرهن جميع األموال يشتري ويتنازل ويبيع و -11

والحقوق المنقولة وجميع العقارات والحقوق 

 غير المنقولة.

 
12. Approve all loans and borrow such amounts 

as are necessary for the requirements and 

business of the Company pursuant to a 

يقر جميع القروض ويمكننننه أن يقترض  -12

جميع المبالغ الالزمة الحتياجات الشنننننننركة 

وأعمالها بالطريقة وبالفائدة والشنننننروط التي 

 يراها مجلس االدارة مالئمة.
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manner, interest and conditions deemed 

appropriate by the Board of Directors. 

 

 

13. Conclude, revoke, cancel and assign lease 

contracts as per the conditions deemed 

appropriate by the Board of Directors. 

 

يعقد اإليجارات ويفسنننننننخها ويلغيها ويتنازل  -13

 عنها بالشروط التي يراها مناسبة.

 

14. Insure all the Company’s real estate, 

movable and immovable assets. 

 

يعقد تأمينات على جميع عقارات الشنننننننركة  -14

  وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.

 
15. Approve, circulate and endorse all 

promissory notes, bills of exchange, 

cheques and commercial bonds, and 

guarantee the issuers thereof. 

 

يقر جميع السننندات ألمر، وسننندات السننحب  -15

والشننيكات، والسننندات التجارية ويتداول بها 

 ويظهرها ويكفل محرريها.

 

16. Barter, bargain, reconcile and agree to 

arbitration regarding all the interests of the 

Company 

يمكننننه إجراء المقنننايضنننننننننة والمسننننننننناومنننة  -16

والمصالحة واالتفاق على التحكيم فيما يتعلق 

 بجميع مصال  الشركة.

 
17. Authorise the collection of any sum of 

whatever amount, commercial and financial 

bond values to the account of the Company 

from any public or private establishment, 

bank or any natural or corporate person, and 

grant the requisite receipts and releases. 

 

يصنننننننرح بقبض كل مبلغ مهما كان مقداره  -17

وقيم السنننننننندات المالية والتجارية لحسننننننناب 

ة أو مصنننرف الشنننركة من أية مؤسنننسنننة عام

مؤسسة خاصة، ومن كل شخص طبيعي  أو

أو معنوي ويعطي اإليصنننننناالت واإلبراءات 

  الالزمة.

 
18. Approve the conclusion of all contracts, 

waiver and assign every right of the 

نازل  -18 يجيز كل العقود ويسنننننننقط كل حق ويت

عن كل حق عائد للشنننننننركة بكفالة أو بدون 
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Company with or without guarantee, retract 

the insurance and concessions, lift 

attachments, demand or approve striking 

off reference to every entry and law suit or 

arbitration.  

 

ويرجع عن التننأمينننات واالمتيننازات  كفننالننة

ويرفع الحجوزات ويطلنننب أو يوافق على 

قضننننائية أو شننننطب إشننننارة كل قيد ودعوى 

 تحكيم.

 

19. Participate in tenders and auctions and 

provide all required guarantees.  

 

يشنننننترك في المناقصنننننات والمزايدات ويقدم  -19

 جميع الكفاالت.

  
20. Appoint authorized representatives of the 

Company and specify their powers, their 

employment terms, their salaries and their 

remuneration. 

 

 الشننركة عن مفوضننين وكالء نيعيت -20

ماتهم وشنننننننروط صنننننننالحياتهم ديحدوت  خد

 .ومكافاتهم ورواتبهم

21. Delegate to whomever it deems fit some of 

its powers, and grant the attorney or 

attorneys the right to sub-delegate to third 

parties. 

 

أن يفوض من يشننناء ببعض صنننالحياته وأن  -21

 يعطي الوكيل أو الوكالء حق توكيل الغير.

 

The powers of the Board of Directors mentioned 

above are without limitation, on the basis that the 

Board of Directors may carry out all other actions 

not explicitly stated above to the extent they do 

not require approval of the general assembly as 

specified in these Articles of Association. 

 

إن الصنننالحيات المبينة أعاله ترد على سنننبيل المثال 

ال الحصنننننننر باعتبار أن لمجلس االدارة صنننننننالحية 

مباشننننننرة جميع األعمال األخرى التي لم يرد ذكرها 

صنننننننراحة طالما لم تكن بحاجة إلى موافقة الجمعية 

 العمومية.

 
Article 24 

(Quorum for Board Meetings 

and Resolutions) 

 (24) المادة

 االدارة مجلس اجتماعات نصاب)

  (والقرارات
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1. The Board of Directors shall hold its 

meetings at the head office of the Company 

or at any other place the Board of Directors 

calling for the meeting shall agree upon. 

 

مجلس اإلدارة اجتمنناعنناتننه في المركز يعقنند  -1

الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق 

 عليه أعضاء مجلس اإلدارة.

2. No meeting of the Board of Directors shall 

be valid unless a notice is given to each 

Director and attended by a majority of its 

members and it shall be permissible for a 

member of the Board of Directors to 

appoint another member of the Board to 

vote at the said meeting in which case such 

member shall have two (2) votes; provided 

that no member of the Board of Directors 

may hold more than one proxy at any 

particular meeting of the Board of 

Directors. A member of the Board shall be 

considered present if he attends in person or 

via teleconferencing or any other 

audiovisual media such as video 

teleconferencing or any other method as 

shall be permitted by the Authority.  

 

ا إال  -2  ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صننننحيحر

 أغلبيتهم وبحضور أعضائه جميع دعوة بعد

ر  ، ويجوز لعضننو مجلس اإلدارة أن  شننخصننيا

ينيننب عنننه غيره من أعضنننننننناء المجلس في 

التصنننننننويننت، وفي هننذه الحننالننة يكون لهننذا 

العضنو صنوتان، وال يجوز أن ينوب عضنو 

واحنند مجلس اإلدارة عن أكثر من عضنننننننو 

ا إذا  ويعتبر عضنننننو مجلس اإلدارة حاضنننننرر

كان حضوره شخصيًّا أو عن طريق الهاتف 

أو من خالل أيننة وسنننننننيلننة مرئيننة كننالفيننديو 

هاتفي ها واو أي  ال لة أخرى توافق علي سننننننني

 الهيئة.

3. Resolutions of the Board of Directors shall 

be adopted by a majority of the members 

present, in person or by proxy. In the case 

of a tie, the Chairman or his deputy shall 

have a casting vote.  

تصننننننننندر قرارات مجلس اإلدارة بنننأغلبينننة  -3

أصننننوات األعضنننناء الحاضننننرين والممثلين 

وإذا تسنننناوت األصننننوات رج  الجانب الذي 

  منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

 

4. The minutes of the meetings of the Board of 

Directors shall be recorded in a special 

register. The minutes shall be signed- by the 

chairman of the meeting and the secretary 

يعنند سنننننننجننل خنناص تثبننت فيننه محنناضنننننننر  -4

اجتمننناعنننات المجلس ويوقع علينننه رئيس 

االجتماع ومقرر المجلس، ويجوز للعضننننننو 

 ويجب المعارض إثبات رأيه في المحضنننننر.
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to the Board of Directors. A dissenting 

member may register his opinion in such 

minutes.   Copies of such minutes must be 

sent to the Directors for their safekeeping. 

Such minutes shall be kept with the 

secretary to the Board of Directors.  The 

signatories to the minutes shall be 

responsible for the accuracy of the 

information contained therein. 

 

 لرعضاء المحاضر هذه من نسخ ترسل ان

 اجتماعات محاضنننننننر وتحفظ بها، لالحتفاظ

 مجلس مقرر قبل من ولجانه االدارة مجلس

 هنننذه عننلننى الننمننوقننعننون ويننكننون. االدارة

 البيانات صنننننحة عن مسنننننؤولين المحاضنننننر

  .فيها الواردة

5. Any Director who has a personal interest in 

any business or matter presented to the 

Board for discussion or approval must 

disclose such interest to the Board, and this 

must be recorded in the minutes.  Such 

Director may not vote on the resolution 

pertaining to the relevant business or 

matter. 

يجب على أي عضننننننو من أعضنننننناء مجلس  -5

خاصنننة شنننخصنننية اإلدارة تكون له مصنننلحة 

في أي معنناملننة أو مسننننننننألننة مطروحننة على 

المجلس لمناقشتها والموافقة عليها أن يخطر 

المنفعننة، ويجننب أن تنندون في  المجلس بهننذه

محضننننر االجتماع، وال يجوز لهذا العضننننو 

التصننويت على القرار الخاص بهذه المعاملة 

 عنية.أو المسألة الم

 
6. Without prejudice to the requirement to 

hold a minimum of four (4) Board meetings 

per year, the Board may adopt resolutions 

in writing by circular, signed, or approved 

by any means including email, by a 

majority of the Directors entitled to receive 

notice of the meeting of the Board of 

Directors and to vote on such resolutions. 

Such resolutions by circular shall be as 

 مجلس يجتمع ان بنننإلزامينننة االخالل دون -6

 على السنننننننننننة في مرات أربع( 4) اإلدارة

 إصننننننندار اإلدارة لمجلس يجوز فإنه األقل،

 القرارات وتُعتبر بنننالتمرير قراراتنننه بعض

او الموافق عليها بأي وسيلة  الموقعة الخطية

 اغلبية قبل من يبما في ذلك البريد اإللكترون

 الدعوة تلقي لهم يحق ممن المجلس أعضنننناء

 مثل على والتصنننننننويت المجلس الجتماعات

 أنها لو كما ونافذة صنننننننحيحة القرارات تلك
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valid and effective as if they had been 

adopted at a Board of Directors meeting 

duly convened and held and may consist of 

several counterparts in like form, each 

signed by one or more of the Directors. 

 

ماع في اتخذت مت إجت لدعوة ت يه ا  وعقد ال

 من القرارات هذه تتكون أن ويمكن أصنننننوالر 

شابهة نسخ عدة  واحد قبل من عليها موقع مت

 .المجلس أعضاء من أكثر أو

7. The Chairman shall invite the Board to 

convene a meeting of the Board of 

Directors if so requested by at least two 

Directors. 

 

 لالنعقنناد المجلس دعوة المجلس رئيس على -7

 مجلس أعضنناء من عضننوان ذلك طلب متى

 .األقل على اإلدارة

 

Article  25 

(Loss of Directorship) 
 ( 25المادة )

 (لسجالم عضوية فقدان)

 
 

1. If a Director fails to attend more than three 

consecutive meetings or five non-

consecutive meetings during the term of the 

Board of Directors without an excuse 

acceptable to the Board, such Director shall 

be deemed to have resigned.  

 

 

إذا تغيب أحد أعضننننننناء مجلس اإلدارة عن  -1

 أو حضننننور أكثر من ثالث جلسننننات متتالية 

 مجلس مندة خالل متقطعننة جلسننننننننات خمس

بننندون عنننذر يقبلنننه المجلس اعتبر  اإلدارة

 .يالر مستق

2. The post of a Director shall be deemed 

vacant in the event such member:- 

 

ا منصب عضو المجلس في  -2 ضر شغر أي كما ي

 حال أن ذلك العضو:

1. Dies or becomes legally incompetent 

or becomes otherwise incapable of 

performing his duties as a Director;  

 

توفي أو أصنننننننينننب بعنننارض من  -1

ا  عوارض األهلية أو أصنننننب  عاجزر

بصورة أخرى عن النهوض بمهامه 

 أو ؛كعضو في المجلس

 

2. Is convicted or any crime offensive to 

honor or trustworthiness;  

بالشنننننننرف  -2 مة مخلة  ية جري بأ أدين 

 أو ؛واألمانة
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3. Is declared bankrupt or ceases to pay 

his commercial debts, even if the 

same has not resulted in the 

announcement of his bankruptcy;  

 

أو توقف عن دفع أعلن إفالسنننننننننه  -3

ديونننه التجنناريننة حتى لو لم يقترن 

 أو ؛ذلك بإشهار إفالسه

4. Resigns from his post pursuant to 

written notice sent to the Company in 

this regard;  

 

اسننتقال من منصننبه بموجب إشننعار  -4

 ؛خطي أرسنننله للشنننركة بهذا المعنى

 أو

5. Is dismissed by a resolution adopted 

by the general assembly; or 

 

 العمومية الجمعية من قرار صنننننندر -5

 .بعزله

6. His membership in the Board was 

contrary to the provisions of these 

Articles. 

 

كانت عضننننويته مخالفة ألحكام هذا  -6

 النظام.

Article 26 

(Liability) 
 (26) المادة

 (المسؤولية)

 
1. The Directors shall not be personally liable 

in connection with the undertakings of the 

Company by reason of their having carried 

out their duties Directors to the extent they 

do not exceed the scope of their authorities. 

 

ال يكون أعضننننناء مجلس اإلدارة مسنننننؤولين  .1

يتعلق بالتزامات مسننننؤولية شننننخصننننية فيما 

الشنننننننركنننة النننناتجنننة عن قينننامهم بواجبننناتهم 

كأعضننننناء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال 

 يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم.

2. The Chairman of the Board of Directors and 

the members thereof shall be liable towards 

the Company and the Shareholders and to 

others in respect of all acts of deceit, misuse 

يكون رئيس مجلس اإلدارة وأعضننننننننننانه  .2

مسننؤولين تجاه الشننركة والمسنناهمين والغير 

عن جميع أعمال الغش وإسنننننناءة اسننننننتعمال 

لهم وعن أي مخالفة لهذا  السلطات الممنوحة
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of the authority granted to them, any breach 

of these Articles and in respect of any 

mismanagement. 

 

النظام كما يكونون مسنننؤولين عن أي إهمال 

 جسيم في اإلدارة.

3. The liability of the Directors referred to in 

the previous paragraph of this Article shall 

be joint if the mismanagement resulted 

from a unanimous resolution of the 

Directors. However, where the relevant 

resolution was adopted by a majority vote, 

the dissenting Directors shall not be liable 

provided that they have recorded their 

objection in the minutes of the meeting. A 

Director who was absent from the meeting 

in which the resolution was adopted shall 

not be relieved from liability unless it can 

be proven that they had no knowledge of the 

resolution or that they knew about the 

resolution but had not been able to object to 

it.  

تقع المسنننؤولية المنصنننوص عليها في الفقرة  .3

السنننننابقة من هذه المادة على جميع أعضننننناء 

مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر 

إذا كننان القرار محننل  بننإجمنناع اآلراء، أمننا

المسنننناءلة صننننادرار باألغلبية فال يسننننأل عنه 

المعارضننون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضننهم 

بمحضنننر الجلسنننة، فإذا تغيب أحد األعضننناء 

عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي 

مسنننننؤوليته إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو 

علمننه بننه مع عنندم اسنننننننتطنناعتننه االعتراض 

 عليه.

Article 27 

(Remuneration) 

 

  )27(المادة

 (المكافـأة)

Remuneration of the Directors shall be a set amount 

for each of them upon recommendation of the 

Board and approval of the general assembly of the 

Company. The Company may also provide any of 

its Directors with expenses, additional fees, or a 

monthly salary in the amount decided by the Board 

of Directors if that Director is part of any 

committee, exerts special efforts, or undertakes 

تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ مقطوع يتم 

لكننل منهم بننناء على اقتراح مجلس اإلدارة وموافقننة 

كما يجوز أن تدفع الشننننننركة  .عليهالجمعية العمومية 

مصنناريف أو أتعابرا إضننافي ة أو مرتبرا لمجلس االدارة 

شننهريًّا بالقدر الذي يقرره مجلس اإلدارة ألي عضننو 

من أعضنننائه إذا كان ذلك العضنننو يعمل في أي لجنة 

أو يبذل جهودرا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة 
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additional duties over and above his ordinary duties 

as a Director. 

  

الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة 

 الشركة.

 

Part Five 

The General Assembly  

 

 

 الباب الخامس

 الجمعية العمومية

Article 28 

(Formation of General Assembly) 
 (28) المادة

 (العمومية الجمعية تكوين)
 

A duly constituted general assembly shall represent 

all Shareholders. It shall not be permissible to 

convene it except in Abu Dhabi. 

 

 

ا تمثل  ا صنننننننحيحر الجمعية العمومية المكونة تكوينر

جميع المسنننناهمين وال يجوز انعقادها إال في مدينة 

 أبوظبي.

1. As long as all the shares are fully owned by  

Mamoura Diversified Global Holding 

PJSC (a wholly owned subsidiary of 

Mubadala Investment Company PJSC), the 

Board of Directors shall constitute the 

general assembly of the Company. The 

decisions of the Board in its capacity as the 

general assembly  of the Company  shall not 

be valid and effective except after obtaining 

the prior written consent of Mamoura 

Diversified Global Holding PJSC  in the 

following circumstances: 

 

مننا دامننت جميع األسنننننننهم مملوكننة بننالكننامننل  -1

يد جلوبال  المعمورةلشنننننننركة  فا دايفيرسلللللللي

بالكامل ) ش.م.ع غهولدن شنننننننركة مملوكة 

، يشننننكل (لشننننركة مبادلة لالسننننتثمار ش.م.ع

مجلس إدارة الشنننننننركننة الجمعيننة العموميننة 

للشنننننننركة ومع ذلك ال تعتبر قرارات مجلس 

إدارة الشنننننننركة بوصنننننننفه الجمعية العمومية 

للشننننركة صننننحيحة ونافذة إال بعد الحصننننول 

المعمورة  شنننننننركننةمن على موافقننة خطيننة 

في ش.م.ع  غدايفيرسنننننننيفنناينند جلوبننال هولنندن

 الحاالت التالية:

 

- Amending the Articles of Association of 

the Company. 

 

 تعديل النظام األساسي للشركة. -
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- Approving the annual balance sheets and 

profits and losses account. 

 

إقرار الميزانية العامة السننننننننوية وحسننننننناب  -

 األرباح والخسائر.

- Appointing and dismissing the members of 

the Board of Directors. 

 

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم. -

- Dissolving, merging or amalgamating the 

Company or selling more than 50% of its 

assets. 

 

حل الشننركة أو دمجها أو اندماجها أو بيع ما  -

 % من أصولها.50يزيد عن 

- Terminating the term of the Company. 

 

 إنهاء مدة الشركة. -

- Disposing of or selling any of the shares of 

the Company. 

 

 التصرف أو بيع أي من أسهم الشركة. -

- Increasing or decreasing the share capital of 

the Company. 

 

 زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه. -

- Appointing an independent auditor of 

accounts for the Company. 

 

 مدقق حسابات مستقل للشركة.تعيين  -

- Reviewing the report of the Company's 

Auditor of Accounts. 

 

 مراجعة تقرير مدقق حسابات الشركة. -

2. Notwithstanding the provisions of 

paragraph (1) of this Article, the 

shareholders shall constitute the general 

assembly of the Company if Mamoura 

Diversified Global Holding PJSC assigns or 

transfers any of its shares in the Company. 

( من هذه المادة، 1بالرغم مما ورد في البند ) -2

شننننننركة المعمورة دايفيرسننننننيفايد إذا تنازلت 

عن أي من أسننهمها ، ش.م.ع غجلوبال هولدن

شنننننننكننل  او نقلننت ملكيتهننا، في الشنننننننركننة 

 المساهمون جمعيتها العمومية.
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Article 29 

(Meetings of General Assembly) 

 

  )29(المادة

 (العمومية الجمعية اجتماعات)

Each Shareholder shall have the right to attend a 

general assembly of the Shareholders, and he shall 

have a number of votes equivalent to the number of 

his shares. Each Shareholder may authorize another 

person who is not a Director to attend the general 

assembly on his behalf. Such authorization shall be 

considered valid if it is confirmed by a special 

written proxy according to those conditions set out 

by the Board of Directors. Such proxy must be 

registered at the Company or with its registrar 

according to the instructions in the invitation sent 

to the Shareholders to attend the General 

Assembly. 

  

لكل مسننننننناهم الحق في حضنننننننور الجمعية العمومية 

للمساهمين ويكون له عدد من األصوات عدد أسهمه. 

ولكل مساهم أن ينيب عنه غيره في حضور الجمعية 

العمومية. ويشنننننننترط لصنننننننحة النيابة أن تكون ثابتة 

بتوكيننل كتننابي خنناص وفق الشنننننننروط التي يحننددهننا 

التوكيننل لنندى مجلس اإلدارة. كمننا يجننب قينند ذلننك 

الشننننركة أو أمين سننننجلها طبقرا للتعليمات الواردة في 

 الدعوة الموجهة إلى المساهمين لحضور االجتماع.

A corporate person may delegate to a 

representative or those in charge of its management 

or any of its employees pursuant to a resolution of 

its board of directors or its equivalent the power to 

represent such corporate person in the general 

assembly of the Company. 

 

 القائمين أو ممثليه أحد يفوض أن االعتباري للشخص

يه او إدارته على  إدارته مجلس قرار بموجب موظف

 جمعيننة أيننة حضنننننننور في ليمثلننه مقننامننه يقوم من أو

 المفوض للشنننننننخص ويكون للشنننننننركنننة، عمومينننة

 .التفويض قرار بموجب المقررة الصالحيات

Article 30 

(Invitation to Meetings) 

 

  )30(المادة

  (االجتماعات إلى الدعوة)

1. If the number of Shareholders exceeds one 

Shareholder, the invitation to the 

Shareholders to attend meetings of the 

general assembly shall be shall be published 

in two daily newspapers published in the 

UAE and at least one of which must be in 

the Arabic language, and by sending of 

إذا زاد عدد المسننننننناهمين في الشنننننننركة عن  -1

توجه الدعوة إلى المسننناهمين  ،مسننناهم واحد

 بإعالنالعمومية لحضننور اجتماعات الجمعية 

 احداهما باللغة تصدر يوميتين صحيفتين في

 أو العادي بالبريد بكتبو الدولة في العربية
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notices by regular mail, SMS message or 

email (if available) at least twenty one (21) 

days prior to the meeting being convened. 

The notice shall include the agenda for such 

meeting. The invitation shall include the 

meeting's agenda. In the event the Company 

is listed on a stock exchange licensed by the 

Authority, copies of the invitation 

documents must be provided to the 

Authority and the Competent Authority. 

 

 هاتفية نصنننننننية رسنننننننالة ارسنننننننال خالل من

 )إن وجد( االلكتروني البريد رسنننننننالة عبرو

ا عن 21وذلننك قبننل مننا ال يقننل عن ) ( يومننر

الموعد المحدد النعقاد االجتماع، ويجب أن 

 تتضننمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع.

 كل إلى الدعوة أوراق من صننننورة وترسننننل

تم ادراج  إذا المختصننننة والسننننلطة الهيئة من

المالية المرخصة  األسواق أحدالشركة لدى 

  . من الهيئة

2. A resolution in writing approved and signed 

by all of the Shareholders or their respective 

representatives shall be as valid and 

effective as if had been passed at a general 

meeting duly convened.  

 

يُعتبر أي قرار خطي معتمد وموقع عليه من  -2

ا  قبل كافة المسنننننناهمين أو ممثليهم صننننننحيحر

وننننافنننذرا كمنننا لو تم اتخننناذه في أي جمعينننة 

.  عمومية منعقدة  أصوالر

3. General assembly meetings and 

shareholders’ participation and voting 

within such meetings may be conducted 

using electronic means that allow for 

remote participation, in accordance with the 

requirements set by Authority. 

 

 العموميننة الجمعيننة اجتمنناعننات عقنند يجوز -3

 والتصنويت مداوالتها في المسناهم واشنتراك

 الحديثة التقنية وسائل بواسطة قراراتها على

عد، عن للحضنننننننور ر  ب قا  التي للضنننننننوابط وف

 .الشأن هذا في الهيئة تضعها

Article 31 

(Agenda of Meetings) 

 

  )31(المادة

 (االجتماعات أعمال جدول)

The Board of Directors shall set the agenda of the 

general assembly.  In cases where it is permissible 

under the Companies Law to convene a general 

assembly at the request of the Shareholders, the 

auditors of the Company or the Authority, the 

agenda shall be set by the party requesting the 

convening of the general assembly.  

 

 العمومية، الجمعية أعمال جدول اإلدارة مجلس يضع

قنننانون الشنننننننركنننات  فيهنننا يجوز التي األحوال وفي

 على بناء العمومية الجمعية عقدالتجارية وتعديالته 

 يضع الهيئة أو الحسابات مدققي أو المساهمين طلب

 اجتمننناع عقننند طلبنننت التي الجهنننة األعمنننال جننندول

 .الجمعية
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Article 32  

(Registration of Shareholders) 
  )32(المادة

 (المساهمين ليسجت)

 

1. The Shareholders who desire to attend a 

general assembly shall register their names 

in the electronic register to be kept by the 

management of the Company or its 

appointed representative at the place of the 

meeting prior to the convening of the 

meeting. The said register must contain the 

name of the Shareholder, the number of 

shares which he owns, the number of shares 

which he represents, and the name of the 

owners thereof, and the Shareholders shall 

also submit a power of attorney. A printed 

summary of the number of represented 

shares at the meeting and the percentage of 

attendance shall be extracted from the said 

register. This summary is to be attached to 

the minutes of the meeting of the general 

assembly after it is signed by each of the 

secretary, the chairman of the meeting, the 

Company's auditor and the registrar of the 

share register. 

 

يسنننننننجننل المسنننننننناهمون الننذين يرغبون في  .1

حضنننننننور اجتمننناعنننات الجمعينننة العمومينننة 

أسننننماءهم في السننننجل االلكتروني الذي تعده 

إدارة الشنننننننركة أو من ينوب عنها في مكان 

االجتمنناع قبننل الوقننت المحنندد النعقنناد ذلننك 

االجتماع بوقٍت كاٍف، ويجب أن يتضنننننننمن 

اهم أو من ينوب عنه وعدد السجل اسم المس

األسهم التي يملكها وعدد األسهم التي يمثلها 

لة.  ند الوكا ماء مالكيها مع تقديم سننننننن وأسننننننن

ستخرج من هذا السجل خالصة مطبوعة  وي

بعدد األسننهم التي ُمث لت في االجتماع ونسننبة 

الحضنننننننور يتم إلحنناقهننا بمحضنننننننر اجتمنناع 

كل  بل  ها من ق عد توقيع ية ب ية العموم الجمع

رر الجلسنننننة ورئيس االجتماع ومدقق من مق

 حسابات الشركة ومدير سجل األسهم.

2. The registration for attending the general 

assembly meetings shall be closed at the 

time determined in the notice to attend the 

relevant meeting.  Immediately thereafter, 

the chairman of the meeting shall announce 

the existence or absence of a quorum.  It 

may not thereafter be permissible to accept 

the registration of a Shareholder (or their 

proxy) for attending such a meeting, nor 

shall their vote/motion be counted in 

respect of the issues raised therein. 

 اجتماعات لحضنننننننور التسنننننننجيل باب يقفل

 في المحننندد الوقنننت في العمومينننة الجمعينننة

 يعلن وعنننندهنننا لالجتمننناع، الننندعوة إعالن

 المحنندد النصنننننننناب اكتمننال االجتمنناع رئيس

لك له، عدم أو االجتمناع لذ  يجوز وال اكتمنا

 نائب أو مسننننناهم أي تسنننننجيل قبول ذلك بعد

 يجوز ال كما االجتماع ذلك لحضنننننننور عنه

 التي المسنننائل في برأيه أو بصنننوته االعتداد

  .االجتماع ذلك في تطرح
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3. If any of the attending Shareholders, or their 

representatives, withdraws from a quorate 

general assembly meeting, such withdrawal 

shall not affect the validity of such meeting, 

and the majority required for adopting 

resolutions shall be as specified in the 

Companies Law of the remaining shares 

represented at the meeting. 

 من ممثليهم أو المساهمين من أي انسحب إذا .2

 نصاب اكتمال بعد العمومية الجمعية اجتماع

 على يؤثر ال االنسنننننننحاب ذلك فإن انعقادها

حة قاد صننننننن ية انع ية، الجمع  أن على العموم

 المقررة األغلبية القرارات إصننننندار في يتبع

 والممثلة المتبقية لرسهم الشركات قانون في

  . االجتماع في

 
Article 33 

(Quorum and Voting at Meetings) 

 

  )33(ة الماد

 (والتصويت االجتماعات نصاب)

1. Unless these Articles of Association 

provide otherwise, provisions of the 

Companies Law shall apply to the quorum 

required for the validity of convening the 

general assembly, as well as to the votes 

(i.e. ordinary resolution or Special 

Resolution) required for adopting 

resolutions. However, the general assembly 

may by Special Resolution amend any of 

the provisions of these Articles of 

Association. 

 

ا لم ينص هذا النظام األساسي على خالف م -1

ذلك تسري على النصاب الواجب توفره 

لصحة انعقاد الجمعية العمومية وعلى األغلبية 

الالزمة التخاذ القرارات )القرارات العادية 

 والقرارات الخاصة( أحكام قانون الشركات.

يجوز للجمعية العمومية أن تصدر ومع ذلك 

ألساسي للشركة قرار خاص بتعديل النظام ا

ر كانت أحكامه.   ايا

2- Voting at a general assembly shall be in such 

manner as specified by the chairman of the 

meeting, unless the general assembly 

decides on a different manner of voting.  

Voting must be by secret ballot if it relates 

to the election, dismissal or impeachment of 

Directors. Subject to the provisions of 

Article (178) of the Companies Law, 

Directors may not participate in the vote at 

the general assembly meeting relating to 

 العمومية الجمعية في التصويت يكون -2

 إذا إال الجمعية رئيس يعينها التي بالطريقة

 معينة طريقة العمومية الجمعية قررت

 سريا   التصويت يكون أن ويجب للتصويت،

 أو بعزلهم أو اإلدارة مجلس بانتخاب تعلق إذا

 المادة عليه نصت ما مراعاة مع. بمساءلتهم

 يجوز ال الشركات، قانون من( 178)

 في االشتراك اإلدارة مجلس ألعضاء

 العمومية الجمعية قرارات على التصويت
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exonerating them from liability for mis-

management or conferring a private benefit 

upon them or which relates to a conflict of 

interest or dispute between them and the 

Company.   

 

 

 عن المسؤولية من ذمتهم بإبراء الخاصة

 أو لهم خاصة بمنفعة تتعلق التي أو إدارتهم

 قائم بخالف أو المصالح بتعارض المتعلقة

  .الشركة وبين بينهم

 

Article 34 

(Chairing the General Assembly)  

  ) 34(المادة

  (العمومية الجمعية رئاسة)

The general assembly shall be chaired by the 

Chairman of the Board of Directors or, in his 

absence, by the Vice Chairman or the Director 

appointed by the Board of Directors for that 

purpose.  The chairman of the meeting shall 

recommend the appointment of a secretary for the 

meeting, and a vote collector to be approved by the 

general assembly. In the event the general assembly 

considers a matter relating to the chairman of the 

meeting, the general assembly must select a 

Shareholder to chair the meeting during such time.  

 

الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة وعند يرأس 

غيابه يرأسننننها نائب رئيس مجلس اإلدارة أو عضننننو 

 مجلس اإلدارة النننذي يعيننننه مجلس اإلدارة لنننذلنننك. 

ا لالجتمننناع  تعيين االجتمننناع رئيس ويقترح مقررر

مراجع لفرز األصنننننننوات على أن تقر الجمعيننننة و

 في تبحث الجمعيـننننـننننة كانـننننت وإذا .العمومية تعيينهم

 تختار أن وجب كان أيا االجتماع برئيس يتعلق أمر

 رئنناسننننننننة يتولى من المسنننننننناهمين بين من الجمعيننة

 .األمر هذا مناقشة خالل االجتماع

 
The Company shall record the minutes of meetings 

of the general assembly, and shall confirm 

attendance in records maintained for this purpose.  

These minutes shall be signed by the chairman of 

the relevant meeting, the secretary of the meeting, 

the vote collector and the auditors. Signatories to 

the minutes shall be responsible for the accuracy of 

the information contained therein. 

 

 العمومية الجمعية اجتماعات محاضر الشركة تدون

 وتوقع الغرض لهذا تحفظ دفاتر في الحضور وإثبات

 الجمعية ومقرر المعني االجتماع رئيس قبل من

 ويكون. الحسابات ومدققو األصوات وجامعو

 عن مسؤولين االجتماعات محاضر على الموقعون

 . فيه الواردة البيانات صحة

 

Article 35 

(General Assembly Meeting)  

 

  ) 35(المادة

 (العمومية الجمعية اجتماع)
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1. The Board of Directors may call a general 

assembly whenever they deem it appropriate at 

the time and place specified by it, and it shall be 

convened at least once a year upon a call from 

the Board of Directors within the four months 

following the end of the financial year, at the 

time and in the place specified in the notice 

considering such meeting.  

 

ة كلمننا  .1 لمجلس اإلدارة دعوة الجمعيننة العمومينن 

ا لننذلننك في الزمننان والمكننان اللننذين  رأى وجهننر

يحددهما، وتنعقد مرة على األقل في السنننة بناء 

 األربعة هراألشنن خاللاإلدارة على دعوة مجلس 

ية تال نة لنهاية ال في المكان  المالية وذلك السننننننن

 والزمان المعينين في إعالن الدعوة لالجتماع.

 

2. The annual general assembly  shall convene to 

discuss and review the report of the Board of 

Directors on the Company's activities, its 

financial position during the year, to receive 

discuss and review the auditor's report, to 

approve the Company's financial statements, to 

approve the method for distributing profits, to 

elect members of the Board of Directors when 

necessary as per these Articles of Association, 

appoint the Company's auditor and determine 

his fee and to release the Board of Directors and 

the auditor from liability or to issue legal action 

against them as the case may be, and to 

discharge any other matters which these 

Articles of Association require the annual 

general assembly  to discharge and to decide on 

those matters that these Articles of Association 

requires of the Company's general assembly. 

 

تنعقد الجمعية العمومية السنوية لمناقشة ودراسة  .2

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة 

ومركزها المالي خالل السنة والستالم ودراسة 

تقرير مدقق الحسابات والتصديق على ميزانية 

السنة المالية وحساب األرباح والخسائر 

األرباح والنتخاب والموافقة على قواعد توزيع 

أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء وفقرا 

ألحكام هذا النظام وتعيين مدققي الحسابات 

وتحديد أتعابهم وإبراء ذمة أعضاء مجلس 

اإلدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية أو 

تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب 

األحوال والبت في المسائل التي يتطلبها هذا 

 من الجمعية العمومية للشركة. النظام

3. The Board of Directors must invite the 

general assembly to convene whenever 

requested by the Authority or the auditor of 

the Company or Shareholders holding at 

least 10% of the share capital. The 

 العمومية الجمعية دعوة اإلدارة مجلس على .3

 قمدق أو الهيئة ذلك منه طلب متى لالجتماع

 من% 10 يملكون مساهمون أو الحسابات

 الدعوة توجيه ويجب أدنى، كحد المال رأس
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invitation must, in both cases, be issued 

within 5 days of the date of the request. In 

such case, the meeting shall be held within 

a period not to exceed thirty (30) days from 

the date of the invitation. 

 تاريخ من أيام خمسة( 5) خالل الحالتين في

 مدة خالل االجتماع يعقد أن على الطلب تقديم

ر  ثالثين( 30) تتجاوز ال  تاريخ من يوما

 .لالجتماع الدعوة

 

Article 36 

(Discussing Matters not in the Agenda) 

 

 ( 36) المادة

 (االعمال جدول خارج مسائل تداول)

1. Without prejudice to the provisions of 

Article 180 of the Companies Law, it shall 

not be permissible for a general assembly to 

deal with any matter other than those set out 

in the agenda attached to the notice to attend 

the meeting. 

 

 قانون من( 180) المادة حكم مراعاة مع .1

 تتداول أن العمومية للجمعية يجوز ال الشركات،

 األعمال جدول في الواردة المسائل غير في

 .الدعوة إلعالن المرافق

 

 

2. The general assembly shall be permitted to 

discuss important matters revealed during 

the meeting, or matters requested by the 

Authority to be discussed or if Shareholders 

representing 5% of the share capital of the 

Company ask, at the start of the general 

assembly, to have a specific matter included 

in the agenda. In such circumstances, the 

Board shall comply with the request, 

otherwise the general assembly shall have 

the right to resolve to discuss such matters. 

 

 الوقائع في المداولة حق العمومية للجمعية يجوز .2

 وإذا االجتماع، أثناء تكتشف التي الخطيرة

%( 5) يمثل المساهمين من عدد أو الهيئة طلبت

 البدء قبل وذلك األقل على الشركة مال رأس من

 العمومية الجمعية أعمال جدول مناقشة في

 وجب األعمال جدول في معينة مسائل إدراج

 من كان وإال الطلب إجابة اإلدارة مجلس على

 هذه مناقشة تقرر أن العمومية الجمعية حق

 .المسائل

Article 37  

(Amending the Articles of Association) 

 

 ( 37) المادة

 (األساسي النظام تعديل)
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1. The general assembly may by Special 

Resolution, and after obtaining the required 

approvals, amend any of the provisions of 

these Articles of Association. 

 

 على الحصول بعد العمومية للجمعية يجوز .1

 خاص قرار تصدر أن الالزمة الموافقات

ر  للشركة األساسي النظام بتعديل  كانت ايا

 .أحكامه

2. The Company shall not be subject to 

Articles 273 to 283 inclusive of the 

Companies Law until the Company is listed 

on a stock exchange in the UAE. Until such 

listing, the conversion of the Company shall 

be carried out pursuant to resolutions to be 

issued by Mamoura Diversified Global 

Holding PJSC.  

( الى 273المواد ) ألحكامالتخضع الشركة  .2

( من قانون الشركات لحين 282وشامالر )

األسواق المالية في  أحدادراج الشركة لدى 

الدولة ويطبق في شأن تحول الشركة 

شركة المعمورة  هاالقرارات التي تصدر

لحين  ش.م.ع غدايفيرسيفايد جلوبال هولدن

 ادراج الشركة. 

  
Article 38 

(Decisions of General Assembly) 

 

 (38) المادة

 (العمومية الجمعية قرارات)

Resolutions of a general assembly adopted in 

accordance with these Articles of Association 

shall be binding on all of the Shareholders 

including absentees and Shareholders who 

dissent. 

 

 

 هذا ألحكام طبقرا الصادرة العمومية الجمعية قرارات

 فيهم بمن المساهمين لجميع ملزمة األساسي النظام

 .الرأي في والمخالفون الغائبون

  

Part Six 

The Auditor  

 

 

 الباب السادس

 مدقق الحسابات

 

 
Article 39   

(Appointment of Auditor) 

 

 (39 ) المادة

 (المدقق تعيين)

The Company shall have one or more auditors, 

appointed for a one year renewable term by the 

general assembly, which shall determine their 

remuneration. The auditor shall audit the accounts 

يكون للشنننركة مدقق حسنننابات أو أكثر تعينه الجمعية 

العمومية لمدة سننننننة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه 
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for the fiscal year for which he was appointed and 

the Board of Directors shall also appoint internal 

auditor for the accounts of the Company. 

 

مراقبة حسنننننننابات السننننننننة المالية التي عين لها، كما 

 لحسابات الشركة.ويُعين مجلس اإلدارة مدققرا داخليًّا 

Article 40  

(Powers and Obligations 

of Auditor) 

 

  )40 (المادة

  (الحسابات مدقق والتزامات صالحيات)

The auditor shall have the powers and be bound by 

the obligations stipulated by the Companies Law. 

The auditor shall be particularly entitled, at all 

times, to have the right to examine all of the books, 

records and papers of the Company and other 

documents, and shall have the right to request any 

explanations, as the auditor deems necessary in the 

performance of their duties.  The auditor shall 

likewise have the right to verify the assets and 

liabilities of the Company. In the event that the 

auditor is unable to exercise such powers, the 

auditor shall confirm this in a written report to be 

presented to the Board of Directors. If the Board of 

Directors does not facilitate the task of the auditor, 

the auditor shall send a copy of the report to the 

Authority and present the same to the general 

assembly. 

 

تكون لمننندقق الحسنننننننننابنننات الصنننننننالحينننات وعلينننه 

الشننننركات،  قانونااللتزامات المنصننننوص عليها في 

في كل وقت على  االطالعوله بوجه خاص الحق في 

جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وغير ذلك 

ها  حات التي يرا له أن يطلب اإليضنننننننا ثائق و من و

الزمة ألداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات 

الشننركة والتزاماتها، وإذا لم يتمكن من اسننتعمال هذه 

كتننابننة في تقرير يقنندم إلى  الصنننننننالحيننات أثبننت ذلننك

مجلس اإلدارة فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من 

أداء مهمته وجب عليه أن يرسننل صننورة من التقرير 

 يعرضه على الجمعية العمومية. وأنالهيئة إلى 

 

Article 41 

(Report of Auditor)  
  )41 (المادة

  (الحسابات مدقق تقرير)
 

The auditor shall present to the general assembly a 

report containing the particulars provided in the 

Companies Law. The auditor must attend each 

general assembly and shall, during such meeting, 

express their   opinion on everything concerning 

 

يقدم مدقق الحسنننننننابات إلى الجمعية العمومية تقريرار 

يشننننننتمل على البيانات المنصننننننوص عليها في قانون 

شنننننننركننات، وعليننه أن يحضنننننننر اجتمنناع الجمعيننة ال

العموميننة وأن ينندلي في االجتمنناع برأيننه في كننل مننا 

يتعلق بعملننه وبوجننه خنناص في ميزانيننة الشنننننننركننة 

ويكون المدقق مسنننننئوالر عن صنننننحة البيانات الواردة 
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their work, and in particular the balance sheet of the 

Company.  The auditor shall be responsible for the 

accuracy of the particulars set out in their report in 

their capacity as a representative of all of the 

Shareholders, and each Shareholder shall, during 

the convening of the general assembly, have the 

right to discuss the auditor’s report, and to seek 

clarification from the auditor on the matters 

contained therein. 

 

في تقريره بوصننننفه وكيالر عن مجموع المسنننناهمين، 

ية أن  ية العموم ناء عقد الجمع كل مسننننننناهم في أث ول

 قش تقرير المدقق وأن يسننننتوضننننحه عما ورد فيه.ينا

يحق لمدقق الحسنننننابات اسنننننتالم كافة اإلشنننننعارات و

والمراسنننننننالت األخرى المتعلقة بأية جمعية عمومية 

  يحق لكل مساهم استالمها.

 

 

Part Seven 

The Company's Finance 

 

 الباب السابع

 مالية الشركة

 

 
Article 42  

(Books of Accounts and Financial Year) 
 (42 ) المادة

 (المالية والسنة الحسابات دفاتر)

 

1. The Company must duly maintain accurate 

books of accounts in order to give a fair and 

accurate picture of the Company’s state of 

affairs and to explain its operations.  Such 

books shall be maintained in accordance with 

recognized international accounting standards.  

No Shareholder shall be permitted to examine 

these books without the Board of Director’s 

authorisation to do so.  

 

 

بدفاتر حسنننننننابات  تحتفظ أن الشنننننننركة على .1

حسنننننب األصنننننول إلعطاء صنننننورة منتظمة 

صننحيحة وعادلة عن وضننع أعمال الشننركة 

ولتفسنننننير تعامالتها وتحفظ هذه الدفاتر طبقار 

للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة 

ر، وال يحق ألي مسننننننناهم في الشنننننننركة  دوليا

فحص دفنناتر الحسننننننننابننات تلننك إال بموجننب 

تفويض بهنننذا المعنى صنننننننننادر عن مجلس 

 .اإلدارة

 

2. The financial year of the Company shall 

commence on 1st January and end on 31st 

December each year.  

تبدأ السننننننننة المالية للشنننننننركة من أول يناير  .2

 .ديسمبر من كل سنة 31وتنتهي في 
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3. The Board of Directors must, at least one 

month before the annual general assembly 

prepare, in respect of each financial year, the 

balance sheet of the Company and the profit 

and loss account.  The Board of Directors must 

also prepare a report concerning the activities 

of the Company during the financial year, its 

financial standing as at the end of that year, 

and the manner in which it proposes that the 

net profits shall be distributed.  The Board of 

Directors shall make copies of all such 

documents at the head office of the Company 

for review by the Shareholders prior to the 

annual general assembly.  

 

على مجلس اإلدارة أن يعنند عن كننل سننننننننننة  .3

منننالينننة قبنننل االجتمننناع السننننننننوي للجمعينننة 

العمومية بشنننهر على األقل ميزانية الشنننركة 

وحسنننناب األرباح والخسننننائر، وعلى مجلس 

ر أن عد تقريرار عن نشننننننناط  اإلدارة أيضنننننننا ي

الشننننركة خالل السنننننة المالية وعن مركزها 

المالي في ختام السننننننننة ذاتها والطريقة التي 

ية، ويقوم  يقترحها لتوزيع األرباح الصننننننناف

مجلس االدارة بتوفير نسننننخ عن هذه الوثائق 

في المركز الرئيسننننني للشنننننركة قبل اجتماع 

الجمعية العمومية السننننوية للشنننركة الطالع 

 همين.المسا

 

Article 43 

(Distribution of Dividends Prior to Listing)  
  )43 (المادة

  (ادراجقبل  األرباح توزيع)

 
So long as the Company is not listed on a stock 

exchange in the UAE, the Company shall not be 

required to create any reserve from the annual 

profits, and   the annual profits shall be distributed 

according to the decisions of the Board of Directors 

taking into consideration the availability of cash, 

sound financial management and resolutions issued 

by the Shareholder or Shareholders.  

 

األسنننننننواق  أحدغير مدرجة في ما دامت الشنننننننركة 

ال يتوجب على الشركة إنشاء  الدولة، فإنهالمالية في 

وتوزع األرباح أي احتياطي من األرباح السننننننننوية. 

السننننننننوية وفقرا لما يقرره مجلس إدارة الشنننننننركة مع 

مراعنناة السنننننننيولننة النقننديننة المتوفرة لنندى الشنننننننركننة 

واإلدارة المنناليننة الفعننالننة وايننة قرارات يصنننننننندرهننا 

 . او المساهمين في الشركة اهمالمس

 

Article 44 

(Distribution of Dividends Post Listing) 

 

  )44 (المادة

 ( بعد االدراج األرباح توزيع)
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Following the listing of the Company on a stock 

exchange in the UAE, the annual net profits of the 

Company shall after the deduction of all general 

expenses and other costs, be distributed as follows: 

  

بعد ادراج الشنننننننركة لدى احد األسنننننننواق المالية في 

لدولة، يكون توزيع األرباح  ية السننننننننويةا  الصننننننناف

 العمومية المصنننننروفات جميع خصنننننم بعد للشنننننركة

 : يلي كما األخرى والتكاليف

1. Ten per cent (10%) is deducted and allocated 

for the statutory reserve account. The general 

assembly may cease this deduction if the 

statutory reserve reaches 50% of the paid up 

share capital. The statutory reserve may not be 

distributed to the shareholders. However, the 

surplus exceeding 50% of the paid up capital 

may be used to distribute dividends to the 

shareholders in the years in which the 

Company does not achieve sufficient net 

profits for distribution. 

%( تخصننص 10تقتطع عشننرة بالمائة ) .1

لحسننننناب االحتياطي القانوني ويقف هذا 

طنناع متى بلغ مجموع االحتينناطي االقت

% منننن رأس منننال 50قننندرار ينننوازي 

الشننننركة المدفوع وإذا نقص االحتياطي 

تعين العودة إلى االقتطننناع. وال يجوز 

تننوزيننع االحننتننيننناطنني الننقنننانننوننني عننلننى 

ستعمال ما زاد  المساهمين وإنما يجوز ا

منه على نصف رأس المال المدفوع في 

توزيع أرباح على المسننناهمين وذلك في 

السننننننننوات التي ال تحقق فيها الشنننننننركة 

  أرباحا صافية كافية للتوزيع عليهم.

 
2. The general assembly shall determine a 

percentage from the net profit to be paid to the 

shareholders after deducting the statutory 

reserve provided that during any year, if the 

net profit does not allow distribution of 

dividends, the shareholders may not demand 

receiving dividends from the profits of the 

subsequent years. 

 

تحنندد الجمعيننة العموميننة النسنننننننبننة التي  .2

يجننب توزيعهننا على المسنننننننناهمين من 

االرباح الصنننافية بعد خصنننم االحتياطي 

نه إذا لم تسننننم  األرباح القانوني، على أ

الصننننافية في سنننننة من السنننننين بتوزيع 

ارباح فال يجوز المطالبة بها من أرباح 

 السنين الالحقة.

3. The Directors shall receive remuneration to be 

specified by the general assembly on an annual 

يتقاضنننى أعضننناء مجلس اإلدارة مكافأة  .3

تحددها الجمعية العمومية سننننننننويا على 

فأة عن  هذه المكا % من 10أن ال تزيد 
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basis provided that such remuneration does 

not exceed 10% of the net profits for the 

financial year after deducting depreciations 

and statutory reserve. 

 

الرب  الصافي للسنة المالية المنتهية بعد 

تهالكات واالحتياطي خصم كل من االس

 القانوني.

4. The remaining net profits shall, upon the 

recommendation of the Board of Directors, 

either be distributed, in whole or in part, 

among the shareholders or shall be carried 

over to the following year, or shall be allocated 

to create a voluntary reserve, as may be 

decided by the Board of Directors. 

 

يوزع الباقي من صافي األرباح أو جزء  .4

منها بعد ذلك على المسنناهمين او يرحل 

إلى السننننة المقبلة أو يخصنننص إلنشننناء 

ر لما يقرره  مال احتياطي اختياري، وفقا

 مجلس اإلدارة.

5. The Company may, through a resolution of its 

Board of Directors, distribute quarterly and/or 

semi-annual dividends to the shareholders 

from operating profits and/or accumulated 

profits. The Board of Directors shall be 

authorized to adopt and implement resolutions 

relating to the distribution of dividends in 

accordance with the dividend distribution 

policy approved by the general assembly. 

 

يجوز للشننركة بقرار من مجلس ادارتها  .5

توزيع أرباح ربع سنننننوية و/أو نصننننف 

سننننننننوية على المسننننننناهمين من األرباح 

التشنننننننغيلينننة و/أو األربننناح المتراكمنننة 

ر للشركة.  ويكون مج لس اإلدارة مفوضا

باعتماد واتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة 

ر لسننننننياسننننننة توزيع  بتوزيع األرباح وفقا

 األرباح المعتمدة من الجمعية العمومية

The voluntary reserves shall be dealt with as may 

be resolved by the Board of Directors for any 

purpose considered to be beneficial to the 

Company including to cover losses of previous 

years, issue bonus shares to the Shareholders, 

transfer any amount of the voluntary reserve to 

يتم التصنننننننرف في المال االحتياطي االختياري بناء 

على قرار مجلس اإلدارة في األوجنننه التي تحقق 

 متحققة خسننائر أية إطفاءذلك بما في مصننال  الشننركة 

قة السننننننننوات عن  على منحة أسنننننننهم توزيع، السننننننناب

 مناسنننننبة المجلس يراها مبالغ أية تحويل، المسننننناهمين
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statutory reserve account; and/or pay dividends to 

the Shareholders in proportion to their 

shareholdings.   

 

ياطي حسننننننناب الى قانوني االحت  أرباح توزيعاو و/ ال

ر  المساهمين على  .الشركة في مساهمتهم لنسبة وفقا

 

Part Eight 

Disputes 

 

 

 الباب الثامن

 المنازعات

Article 45 

(Civil Proceedings) 
 ( 45) المادة

 (المدنية الدعوى)

No resolution of a general assembly releasing the 

Board of Directors of liability shall result in the 

lapse of any claim of civil liability because of 

mistakes committed by any of them in exercising 

their functions, but if the act giving rise to liability 

has been placed before the general assembly by a 

report from the Board of Directors or the auditor, 

and has been approved, the claim of liability shall 

lapse (cease to be effective) upon the expiration of 

one year from the date of the convening of the 

general assembly.  Nevertheless, if the act 

attributed to Director amounts to a criminal 

offence, the claim of liability shall not lapse unless 

the criminal liability suit creases to be effective. 

 

 

ال يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية 

سننقوط دعوى المسننئولية المدنية ضنند أعضنناء مجلس 

بسنننننبب األخطاء التي تقع منهم في ممارسنننننة اإلدارة 

اختصاصاتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد 

عرض على الجمعينننة العمومينننة بتقرير من مجلس 

اإلدارة أو مدقق الحسابات وصادقت عليه فإن دعوى 

المسنننننئولية تسنننننقط بمضننننني سننننننة من تاريخ انعقاد 

إذا كننان الفعننل المنسنننننننوب إلى  ذلننك ومعالجمعيننة. 

اء مجلس اإلدارة يكون جريمة جنائية فال تسقط أعض

 دعوى المسئولية إال بسقوط الدعوى العمومية.

 

Article 46  

(Indemnity) 
 (46) المادة

 (التعويض)

 

The Company shall (to the extent of its assets) 

indemnify each Director against any liability (with 

the exception of criminal liability) incurred by him 

arising from or in relation to or in connection with 

the performance of his duties to the Company 

provided that such person was acting in good faith, 

تكون الشنننننننركة في حدود موجوداتها مسنننننننؤولة عن 

تعويض أي عضو في مجلس اإلدارة، وأي مدير في 

ناء  باسنننننننتث ها ) ية يتحمل ية مسنننننننؤول الشنننننننركة عن أ

المسؤولية الجنائية( نتيجة لـننن أو متصلة أو لها عالقة 

بالقيام بواجباته، شننننريطة أن يكون ذلك الشننننخص قد 
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and in a manner he reasonably believed to be in, or 

at least not contrary to, the best interests of the 

Company, and provided further that no 

indemnification shall be made in respect of any 

claim, issue or matter as to which such person shall 

have been adjudged by a competent court to the 

liable to the Company. 

 

 

بذلك بحسنننننننن نية ونتيجة العتقاده المعقول أن ما  قام

قام به إنما هو لصننننال  أو على األقل ال يتعارض مع 

مصنننننال  الشنننننركة. مع مراعاة أن ذلك الشنننننخص ال 

يسننتحق أي تعويض بخصننوص أية مطالبة أو مسننألة 

ثبتت مسننننؤوليته عنها تجاه الشننننركة بمقتضننننى حكم 

 صادر من محكمة مختصة.

 

The Company shall pay and be responsible to 

compensate all the expenses, fees and costs 

incurred by such an Indemnified Person relating to 

any claim, lawsuit proceedings or otherwise for 

which such person’s liability (and entitlement to 

compensation) has been confirmed in accordance 

with the above (including but not limited to that 

arising from criminal cases that result in his or her 

innocence or the discharge of accusations against 

him). 

 

 كافة تعويض عن مسؤولة وتكون بدفع الشركة تقوم

 ذلك يتكبدها التي والتكاليف واألتعاب المصاريف

 إجراءات أو دعوى أو مطالبة بأي والمتعلقة الشخص

 بها التزامه تأكد والتي ذلك، خالف أو قضائية

ر  ويستحق ر  عنها تعويضا  على ذلك في بما) تقدم لما طبقا

 الدعاوى عن الناشئة تلك الحصر ال المثال سبيل

 التهمة إسقاط أو منها ببراءته تنتهي التي الجنائية

 (.عنه

Part Nine 

Dissolution and Liquidation of the 

Company 

 

 

 الباب التاسع

 حل الشركة وتصفيتها

 

 

Article 47   

(Dissolution of Company) 

 

 (47) المادة

 (الشركة حل)

The Company may be dissolved for any of the 

following causes:  

 

  تحل الشركة ألحد األسباب التالية:
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1. The expiration of the specified duration of

the Company, unless it is renewed in

accordance with the rules set out in these

Articles;

انتهاء المدة المحددة للشننركة ما لم تجدد وفقرا  -1

للقواعد الواردة بهذا النظام.

2. The expiration of the objects for which the

Company was established.
انتهاء الغرض الذي أسنننننسنننننت الشنننننركة من  -2

 أجله.

3. The term of the Company is terminated by

a Special Resolution of the general

assembly; and

من الجمعية العمومية خاص صننننننندور قرار  -3

 بإنهاء مدة الشركة .

4. The amalgamation of the Company with

another company. اندماج الشركة في شركة أخرى. -4

Article 48  

(Liquidation) 
(48)المادة 

(التصفية)

Upon the expiration of the duration of the Company 

or in the event that it is dissolved prior to the term 

laid down therefore, the general assembly shall, 

upon the request of the Board of Directors, 

determine the manner of liquidation and shall 

appoint one or more liquidators and determine 

his/their powers, and the authority of the Board of 

Directors shall end up on the appointing of the 

liquidators. However, the authority of the general 

assembly shall remain effective throughout the 

liquidation period, until the liquidators and released 

of responsibility.  

عند انتهاء مدة الشنننننننركة أو حلها قبل األجل المحدد 

تُعي ن الجمعينننة العمومينننة بنننناء على طلنننب مجلس 

اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفيًّا أو أكثر وتحدد 

سننلطته/سننلطاتهم وتنتهي وكالة مجلس اإلدارة بتعيين 

الجمعية العمومية فتبقى قائمة  المصننننفين. أما سننننلطة

طوال مدة التصفية إلى أن يتم إبراء ذمة المصفين.

Part Ten 

Final Provisions 

الباب العاشر

أحكام ختامية
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Article 49   

(Applicable Provisions)_ 
 (49) المادة

(الت بيق الواجبة األحكام)

The provisions of the Companies Law shall apply 

to the extent they are not (i) expressly or impliedly 

inconsistent with these Articles of Association or 

(ii) excluded or exempted pursuant to Article 9 of

these Articles of Association. 

ما ) قانون الشنننننننركات في ( لم يرد في 1تطبق أحكام 

خاص أو فيما ال يتعارض صننننننراحةر او شننننننأنه نص 

ر مع أحكام هذا النظام األساسي أو ) ( لم يكن 2ضمنيا

مادة ) ( من هذا النظام 9مسنننننننتثنى بموجب أحكام ال

األساسي.

Article 50  

(Severability) 
 ( 50) المادة

(المواد بين الفصل)

Each of the Articles contained in these Articles of 

Association shall not except where the context 

otherwise requires, be in any way limited or 

restricted by reference to or inference from any 

other Article. Also, if any Article or any part of an 

Article shall be held to be illegal or unenforceable, 

the enforceability of the remainder of these Articles 

of Association. 

ياق بخالف ذلك، ال يعتبر نفاذ أي  ما لم يقض السننننننن

مادة من مواد هذه النظام األسننننناسننننني محددرا أو مقيدرا 

باإلحالة على أو االسننننتنتاج من أي مادة أخرى. وفي 

حالة اعتبار أي مادة أو أي جزء منها غير قانونية أو 

 غير نافذة، فإن ذلك ال يمس سالمة بقية المواد.

In case there is any contradiction between the 

provisions of these Articles in the Arabic and 

English texts, the Arabic text shall prevail. 

 باللغتين المواد نصوص بين تعارض وجود عند

.العربي النص جانب يغلب واإلنجليزية، العربية

Article 51  

(Publication) 
(51)المادة

(النشر)

These Articles shall be deposited and published in 

accordance with the Companies Law.  

.نشر طبقرا للقانونبيودع هذا النظام و
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 الفروع املشاركة لبنوك تلقي االكتتاب – 3امل�حق 

 



S.NoBranch nameBranch Location-Area Customer Timing IPO Subscription TimingsBranch Address

 ح�� الساعة الثان�ة 
�
من الساعة الثامنة ص�احا

ر�عاء) را (من يوم الس�ت إ� األ ظه
 
�
 يوم الخم�س من الساعة الثامنة ص�احا

را وح�� الساعة الواحدة ظه
 ح�� الساعة الثان�ة 

�
من الساعة الثامنة ص�احا

ر�عاء) را (من يوم الس�ت إ� األ ظه
 
�
 يوم الخم�س من الساعة الثامنة ص�احا

را وح�� الساعة الواحدة ظه

 
�
 يوم الخم�س من الساعة الثامنة ص�احا

را وح�� الساعة الواحدة ظه

 
�
 يوم الخم�س من الساعة الثامنة ص�احا

را وح�� الساعة الواحدة ظه

 
�
 يوم الخم�س من الساعة الثامنة ص�احا

را وح�� الساعة الواحدة ظه

 
�
 يوم الخم�س من الساعة الثامنة ص�احا

را وح�� الساعة الواحدة ظه

 
�
 يوم الخم�س من الساعة الثامنة ص�احا

را وح�� الساعة الواحدة ظه

 
�
 يوم الخم�س من الساعة الثامنة ص�احا

را وح�� الساعة الواحدة ظه

 
�
 يوم الخم�س من الساعة الثامنة ص�احا

را وح�� الساعة الواحدة ظه

 
�
 يوم الخم�س من الساعة الثامنة ص�احا

را وح�� الساعة الواحدة ظه

 
�
 يوم الخم�س من الساعة الثامنة ص�احا

را وح�� الساعة الواحدة ظه

First Abu Dhabi Bank - Participating Branches 

من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة عجمانعجمان15
رع االتحاد, عجمانصباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً ركز اللولو, شا م

 ح�� الساعة الثان�ة 
�
من الساعة الثامنة ص�احا

ر�عاء) را (من يوم الس�ت إ� األ ظه

من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة أم القي��نأم القي��ن14
صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً

رع الملك ف�صل، منطقة الم�دان، أم  رقم 211، شا مب�� 
القي��ن، ص.ب: 733

 ح�� الساعة الثان�ة 
�
من الساعة الثامنة ص�احا

ر�عاء) را (من يوم الس�ت إ� األ ظه

رقة13 رقةالشا من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة الشا
صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً

رقة،  ة، الشا �� ، كورن�ش ال�ح �
ر�� زا، الطابق األ ��م �ال ال

ص.ب: 1109

 ح�� الساعة الثان�ة 
�
من الساعة الثامنة ص�احا

ر�عاء) را (من يوم الس�ت إ� األ ظه

ةالفجیرة12 �� من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة الفج
رع حمدان بن ع�دهللا، ص.ب: 79صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً زا، شا �ح �ال مقا�ل م

 ح�� الساعة الثان�ة 
�
من الساعة الثامنة ص�احا

ر�عاء) را (من يوم الس�ت إ� األ ظه

فرع رأس الخیمة11
من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة رأس الخیمة(بنك أبو ظبي الوطني سابقا)

صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً
رب مس�ش�� ان ام �� رو�ال ,  رع كورن�ش القواسم- ق شا

رأس الخ�مة

 ح�� الساعة الثان�ة 
�
من الساعة الثامنة ص�احا

ر�عاء) را (من يوم الس�ت إ� األ ظه

�ع ج�ل ع��10 �ف من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة د��
رة والصناعةصباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً رفة التجا رب غ رقم 5- ق بوا�ة 

 ح�� الساعة الثان�ة 
�
من الساعة الثامنة ص�احا

ر�عاء) را (من يوم الس�ت إ� األ ظه

رة 9 �ع دي �ف من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة د��
رةصباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً رع أب��كر الصديق- دي شا

 ح�� الساعة الثان�ة 
�
من الساعة الثامنة ص�احا

ر�عاء)  (من يوم الس�ت إ� األ
�
را ظه

 
�
 يوم الخم�س من الساعة الثامنة ص�احا

را وح�� الساعة الواحدة ظه

ة8 �� �ع الجم �ف من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة د��
ناشيونالصباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً �� ا - ام  سق�م- بنا�ة لينك ان �� رع شا�� جم شا

 ح�� الساعة الثان�ة 
�
من الساعة الثامنة ص�احا

ر�عاء) را (من يوم الس�ت إ� األ ظه

زا�د7 رع الشيخ  �شا من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة د��
، ص.ب: 52053صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً � القوز، �جوار الماس الذه��

 ح�� الساعة الثان�ة 
�
من الساعة الثامنة ص�احا

ر�عاء) را (من يوم الس�ت إ� األ ظه

�بر دبي6 من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة د��
صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً

 ، � رع خالد بن الول�د، بر د�� ، شا �
رستما�� مب�� ع�دهللا ال

ص.ب: 115689

 ح�� الساعة الثان�ة 
�
من الساعة الثامنة ص�احا

ر�عاء) را (من يوم الس�ت إ� األ ظه

� ، أبوظ�� را�� رع المطار- بنا�ة أوت�ل  شا

4� �ال�ط�� أبوظ��
 ح�� الساعة الثالثة 

�
من الساعة الثامنة ص�احا

 (من يوم الس�ت إ� الخم�س)
�
را ظه

من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة 
صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً

 ، � � ومول ال�ط�� رقم 9، �جوار محطة حافالت ال�ط�� رع  شا
ص.ب: 7644

راشد5 رع الشيخ  �شا أبوظ��
 ح�� الساعة الثان�ة 

�
من الساعة الثامنة ص�احا

 (من يوم الس�ت إ� الخم�س)
�
را ظه

من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة 
صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً

� �اس،            رع ب�� رع الشيخ خل�فة وشا       تقاطع شا
ص.ب: 2993

�عود الت��ة2 - أبو ظ�� � من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة الع��
، عود الت��ة، ص.ب: 18781صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً � الع��

� األول3 �ج بنك أبو ظ�� �ب أبوظ��
 ح�� الساعة الثالثة 

�
من الساعة الثامنة ص�احا

 (من يوم الس�ت إ� الخم�س)
�
را ظه

من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة 
صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً

1
مجمع األعمال -

� أبو ظ��
� من یوم السبت إلى الخمیس، من الساعة الثامنة أبوظ��

رم، ص.ب: 6316صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظھراً رك، الق خل�فة �ا



S.NoBranch nameBranch Location-AreaBranch Customer TimingIPO Subscription  TimingsBranch Address

�ج  رات، ب رع ال�ورن�ش مقا�ل فندق ق� اإلما شا
الخالد�ة المب�� 1
ص.ب: 59919

� أبوظ��
� ون ،  �ج أبوظ�� رامة ، ب رع ال� ركز العاصمة ، شا م

ر�� الطابق األ
:939ص.ب

� أبوظ��
رع الوزن، دلما مول،  ، شا رئ��� ط��ق المصفح ال

الطابق األول ص.ب: 39260
� أبوظ��

 - � � - أبوظ�� راشد - ط��ق د�� ط��ق الشيخ مكتوم بن 
ري � التجا مب�� بنك أبوظ��

ص.ب: 76122
� أبوظ��

زا�د زاع بن  رع حمدان بن محمد، استاد ه الط��ة، شا

ص.ب: 87532
� , أبوظ�� � الع��

رة، الظف
� زا�د، ط��ق ط��ف - ليوا، مب�� بنك أبوظ�� مدينة 

ري التجا
� ص.ب: 50013,أبوظ��

� أبوظ��
رب من محطة  رقة، �الق رع ال رق�ات، شا منطقة الم

ري � التجا رقة، مب�� بنك أبوظ�� م�و ال
5550

� د��
رع  رع السعادة وشا ري، تقاطع شا منطقة الخليج التجا

�ج بوا�ة الخليج ري، ب الخليج التجا
ص.ب: 33040

� د��
رب  ، �الق �

ر�� زا�د، الطابق األ رع الشيخ محمد بن  شا
من المدخل أ

ص.ب: 23657من 10:00 ص�احا ا� 09:00 مساء، من الس�ت إ� الخم�س
رقة الشا

� رع االتحاد، مب�� بنك أبوظ�� راشد�ة، شا منطقة ال
ري التجا

ص.ب: 1843
عجمان

رع الملك ف�صل ،  المنطقة الصناع�ة - المقطع 2 ، شا
ركت ص.ب: 214 مب�� �ستو هاي�� ما

أم الق��ن
رع بن ضاهر، النع�م مول منطقة دفن النخ�ل، شا

ص.ب:  1633
رأس الخ�مة

رب من محطة أدنوك،  رع حمد بن ع�د هللا، �الق شا
ري � التجا مب�� بنك أبوظ��

ص.ب: 770
ة �� الفج

Abu Dhabi Commercial Bank  - Participating Branches 

�ج الخالد�ة.1 �ع ب �ف ، من الس�ت إ� الخم�سأبوظ��
�
�ا  ا� 03:00 ع

�
را، من الس�ت إ� الخم�سمن 08:00 ص�احا  ا� 01:00 ظه

�
من 08:00 ص�احا

�ع دلما مول.3 �ف  ا� 09:00 مساء، من الس�ت إ� الخم�سأبوظ��
�
را، من الس�ت إ� الخم�سمن 10:00 ص�احا  ا� 01:00 ظه

�
من 08:00 ص�احا

2.
رض -  � للمعا � الوط�� ركز أبوظ�� �ع منطقة م ف

أدن�ك
� ، من الس�ت إ� الخم�سأبوظ��

�
�ا  ا� 03:00 ع

�
را، من الس�ت إ� الخم�سمن 08:00 ص�احا  ا� 01:00 ظه

�
من 08:00 ص�احا

، من الس�ت إ� الخم�س
�
�ا  ا� 03:00 ع

�
را، من الس�ت إ� الخم�سمن 08:00 ص�احا  ا� 01:00 ظه

�
من 08:00 ص�احا

زا�د.5 زاع بن  �ع استاد ه �ف  ا� 07:00 مساء، من الس�ت إ� الخم�سأبوظ��
�
را، من الس�ت إ� الخم�سمن 08:00 ص�احا  ا� 01:00 ظه

�
من 08:00 ص�احا

ري.8 �ع الخليج التجا �ف د��

�ع الشهامة.4 �ف أبوظ��

زا�د.6 �ع مدينة  ، من الس�ت إ� الخم�سف
�
�ا  ا� 03:00 ع

�
را، من الس�ت إ� الخم�سمن 08:00 ص�احا  ا� 01:00 ظه

�
من 08:00 ص�احا

رقة.7 رع ال �ع شا �ف ، من الس�ت إ� الخم�سد��
�
�ا  ا� 03:00 ع

�
را، من الس�ت إ� الخم�سمن 08:00 ص�احا  ا� 01:00 ظه

�
من 08:00 ص�احا

، من الس�ت إ� الخم�س
�
�ا  ا� 03:00 ع

�
را، من الس�ت إ� الخم�سمن 08:00 ص�احا  ا� 01:00 ظه

�
من 08:00 ص�احا

�ع أم القي��ن.11 ، من الس�ت إ� الخم�سأم الق��نف
�
�ا  ا� 03:00 ع

�
را، من الس�ت إ� الخم�سمن 08:00 ص�احا  ا� 01:00 ظه

�
م من 08:00 ص�احا

�ع عجمان.10 ، من الس�ت إ� الخم�سعجمانف
�
�ا  ا� 03:00 ع

�
را، من الس�ت إ� الخم�سمن 08:00 ص�احا  ا� 01:00 ظه

�
من 08:00 ص�احا

� سن��.9 زاه�ة سي�� �ع ال رقةف را، من الس�ت إ� الخم�سالشا  ا� 01:00 ظه
�
من 08:00 ص�احا

ة.13 �� �ع الفج ةف �� ، من الس�ت إ� الخم�سالفج
�
�ا  ا� 03:00 ع

�
را، من الس�ت إ� الخم�سمن 08:00 ص�احا  ا� 01:00 ظه

�
من 08:00 ص�احا

رأس الخ�مة.12 �ع  ، من الس�ت إ� الخم�سرأس الخ�مةف
�
�ا  ا� 03:00 ع

�
را، من الس�ت إ� الخم�سمن 08:00 ص�احا  ا� 01:00 ظه

�
من 08:00 ص�احا
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