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 المحترم   الرئيس التنفيذي /سعادة

 سوق أبوظبي لألوراق المالية

 أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 H.E. Chief Executive Officer 
Abu Dhabi Securities Exchange 
Abu Dhabi, United Arab Emirates 
 
 

 ,Dear Sir  تحية طيبة وبعد ،،،

   
"&e"  من100 بنجاح االستحواذ على تستكمل %  

"ServiceMarket " 
 e& successfully completes 100% 

acquisition of “ServiceMarket” 
 
 

تود شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع 

"e& 2023 فبراير 14" إخطاركم بأنها في تاريخ   

أسهم  على %100الكامل بنسبة ب اذهاستحواأكملت 

وهي منصة  Service Souk DMCCشركة 

. ”ServiceMarket“معروفة باسم  إلكترونية

هذا االستحواذ مع استراتيجية المجموعة التي يتماشى و

تركز على تمكين العمالء، وتعزيز مكانة وفعالية 

Smiles  بين منصات التسوق عبر اإلنترنت، وتنوع

  .محفظة أعمالها وخدماتها

 

منصة إلكترونية رائدة  ”ServiceMarket“تعتبر و

ً أكثر من  في تقديم الخدمات المنزلية، حيث تقدم حاليا

نوعاً من الخدمات التي تغطي العديد من القطاعات  40

عبر مختلف أنحاء ومناطق دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. ومن خالل مكانتها الرائدة في السوق المحلية، 

لحالية التي فستسهم الشركة في تعزيز تنوع الخدمات ا

، Smilesعبر منصة  ”&e“تقدمها "اتصاالت من 

يل الطعام والبقالة والتي تتضمن خدمات طلب وتوص

 . عبر اإلنترنت

 

 

 We would like to inform you that on the 14 

February 2023, Emirates 

Telecommunications Group Company PJSC 

("e&"), has completed the acquisition of 

Service Souk DMCC “ServiceMarket”, 

acquiring 100% of shareholding of the online 

marketplace. This acquisition is in line with 

the Group’s strategy to empower consumers, 

strengthen Smiles online marketplace 

presence and drive diversification of our 

business. 

 
 

ServiceMarket is a leading online 

marketplace for household services. It 

currently offers more than 40 services under 

several segments across the UAE. It enjoys 

a strong market position that will complement 

etisalat by e&’s existing marketplace 

services under the brand ‘Smiles’ which 

already includes online food and grocery 

delivery.  
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" ServiceMarketأن قيمة صفقة االستحواذ على "

وتتضمن جزء  ،مليون درهم اماراتي 81لن تتعدى 

ألعمال على مدى فترة المستقبلي لداء األبمرتبط 

إن األثر المالي المتوقع طفيف على نتائج كما  .زمنية 

إن الصفقة ال ترتبط وأعمال والمركز المالي للمجموعة. 

بأطراف ذات عالقة، وتم تمويلها نقًدا. وسوف يتم دمج 

" مع البيانات ServiceMarketالبيانات المالية "

  .2023 فبرايرمن  المالية لمجموعة اتصاالت اعتباراً 

 

The acquisition value of ServiceMarket will 

not exceed AED 81 million, including 

payment linked to business performance 

portion due over a period of time. The 

financial impact is immaterial to the Group’s 

consolidated financials. The transaction is 

not associated to related parties and is paid 

by cash. ServiceMarket will be consolidated 

into e&’s financials effective from February 

2023. 

 

 

 

 

 

 

  ,Kind regards  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

 
 
 
 
 
 

 كريم بنيس
 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة

Karim Bennis 
Group Chief Financial Officer 


