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Ooredoo (ش.م.ق.ع)  

 

 Ooredoo برنامج الدین العالمي متوسط األجل عن موعد دفع الفائدة لحملة سندات  تعلنGMTN 

 

  2019 یولیو 25التاریخ: 

 

وشروطھا GMTN ھ عمالً بشروط وأحكام سندات برنامج الدین العالمي متوسط األجل أن(ش. م. ق.ع) ب Ooredooتعلن 
بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج  المحدودة والمملوكة كلیاً لھا المالیةإنترناشیونال  Ooredooشركة النھائیة، ستقوم 

  .2019اغسطس  21و  2019 اغسطس 16 بتاریخ
  

 لإلعالن:وفیما یلي النص الكامل 

 

بالمائة. سندات مضمونة ومستحقة في تاریخ  4.75  دوالر أمریكي بفائدة  1,000,000,000في خصوص سندات قیمتھا 

  2021 فبرایر 16

(ISIN Code: 144 A- US74733LAD47, Reg S - XS0549116530) 

 
  إنترناشیونال المالیة المحدودة Ooredoo ُمصدر السندات:

 

(ش.م.ق.ع) بأنھ عمالً بالشروط واألحكام الخاصة بالسندات  Ooredooـ ل للسندات والمملوكة كلیاً  المصدرةالجھة  تعلن
لحملة السندات وذلك بتاریخ استحقاق الفائدة  أمریكي دوالر $ 23,750,000.00بدفع مبلغ ستقوم والشروط النھائیة، 

 .2019 اغسطس 16والموافق لیوم 
 

---------------------------------  
 

بالمائة. سندات مضمونة ومستحقة في تاریخ  3.25  دوالر أمریكي بفائدة  1,000,000,000في خصوص سندات قیمتھا 

  2023 فبرایر 21

(ISIN Code: 144 A- US74735K2A99, Reg S - XS0866438475) 

 
  المحدودةإنترناشیونال المالیة  Ooredoo ُمصدر السندات:

 

(ش.م.ق.ع) بأنھ عمالً بالشروط واألحكام الخاصة بالسندات  Ooredooـ ل للسندات والمملوكة كلیاً  المصدرةالجھة  تعلن
لحملة السندات وذلك بتاریخ استحقاق الفائدة والموافق  أمریكي دوالر $ 16,250,000بدفع مبلغ ستقوم والشروط النھائیة، 

  .2019 اغسطس 21لیوم 
  

---------------------------------  
  

وط الخاصة بالسندات والشر حكامفي الشروط واألالمفاھیم المنصوص علیھا االعالن نفس المصطلحات الواردة في ھذا  تحمل
  .النھائیة

  .إنترناشیونال المالیة المحدودة Ooredoo عن صدر ھذا االعالن
 

 

  -إنتھى-
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  Ooredoo  عن معلومات

 البرودباند وإنترنت الثابت الخط واتصاالت الجوالة االتصاالت خدمات توفر رائدة قطریة اتصاالت شركةOoredoo  تعد

 أھمیة تولي شركة وباعتبارھا. والشركات األفراد من العمالء احتیاجات لتلبیة الخدمات تلك صممت وقد. للشركات الُمدارة والخدمات
 البشریة التنمیة زتحفی على بقدرتھا وإیمانھا عمالئھا، حیاة إثراء في تتمثل التي رؤیتھا تسھم خدماتھا، فیھا تقدم التي للمجتمعات كبیرة

  .تطلعاتھم أقصى تحقیق على المجتمعات أفراد مساعدة في االتصاالت، خالل من

  @OoredooQatar  :تویتر

  /https://www.facebook.com/ooredooqatar : فیسبوك

LinkedIn :  https://www.linkedin.com/company/ooredooQatar  

YouTube: https://www.youtube.com/user/OoredooQatar  

  www.ooredoo.qa  :االلكتروني الموقع

 


