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Ooredoo  للجمعية العامة ين العادي وغير العاديتعقد االجتماع  
 خالل االجتماع  ر.ق للسهم الواحد  0.30توزيع أرباح بواقع  اعتماد

 
  الدوحة، قطـــر  

  
الس   Ooredoo  ت عقد  للشركةاالجتماع  العمومية  للجمعية  حيث  2022مارس    8بتاريخ    نوي  ناقش  ، 

  .  2021بعد أن تم تأكيد نتائجها المالية لعام   ةها المالياتالمساهمون واعتمدوا تقرير حوكمة الشركة، وبيان 

  
االجتماع   خالل  المساهمون  اإلدارة  كذلك،  واعتمد  مجلس  بواقع  لتوصية  نقدية  أرباح    ر.ق   0.30توزيع 

  للسهم الواحد.  
  

  أن األداء القوي للمجموعة    Ooredooسعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة    وقال

استراتيجية الشركة التي تتميز بالحكمة والحصافة، وإلى برنامجها الطموح للتحول،  يعود إلى    2021خالل  

    وإلى تفاني ومهنية العاملين في الشركة. 

أشار   فيصلكما  الشيخ  خالل    سعادة  الشركة  حققتها  التي  االستراتيجية  اإلنجازات  من  عدد  ،  2021إلى 

  ستقر.  ممالي  وقفبم والتي ساهمت في تمكين المجموعة من إنهاء العام 

التي تميزت بالفعالية ومكنتنا  على متانة استراتيجية شركتنا،    2021نا القوي خالل  ؤوقال سعادته: "يؤكد إدا

عالي من  تحقيقمن   اهتمامنا على    داءاأل  مستوى  تركز  فقد  المنافسة.  عالية من  تشهد مستويات  في سوق 

مكانة وقوة شركتنا في  ب  العمل المحافظة على  نتمكن من  المجموعة حتى  المبادرات على مستوى  عدد من 

كات ومن  في الوقت الذي نطرح فيه خدمات حديثة ومناسبة في قطاع خدمات عمالئنا من الشر  المستقبل،  

  األفراد."  

  

إلى    2021في    بالمائة   4بنسبة  إيراداتنا    فقد ارتفعت  بأداء  مليار لایر قطري  30ووصلت  العام  ، وتميز 

قوي للشركة في سوقنا األول قطر وكذلك في إندونيسيا وتونس. وعند استنثاء أثر سعر صرف العملة كانت  

  .  بالمائة  7إيراداتنا سترتفع بنسبة  

  

  



 

والضريبة   الفائدة  اقتطاع  قبل  المجموعة  أرباح  بلغت  والجزائر،  والكويت  إندونيسيا  في  بالنمو  ومدفوعاً 

الدين واالستهالك   حين    مليار   13  وإطفاء  في  قطري،  الفائدة  ا هامش    تحسنلایر  اقتطاع  قبل  ألرباح 

  .  % 42مرتفعاً من  % 44 ليبلغ والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين 

لمساهمي   المخصصة  األرباح  صافي  بنسبة    فقد   Ooredooأما  أسعار  مع  %  61ارتفعت  أثر  استثناء 

لالصرف،   السلبي  عليها  واألثر  حصلت  التي  المكاسب  جزئياً  عوضتها  والتي  ميانمار،  في  العمل  تعطل 

  .  Ooredooالشركة نتيجة التفاقية البيع وإعادة استئجار أبراج االتصاالت التي قامت بها إندوسات 

  

مليون عميل، مع    121عددهم  ، فقد تجاوز  Ooredooعمالء مجموعة  الموحد لقاعدة  عدد  الفيما يتعلق بو 

والجزائر والعراق إندونيسيا وسلطنة عمان  الشركة ألداء قوي في    Ooredooمجموعة    ولدى.  تحقيق 

أ أن  ويسرني  عالية.  سيولة  ومستويات  قوية  نقدية  التقاحتياطات  بأن  المقياس  د ول  وهو  الحر،  النقدي  فق 

  مليار لایر قطري.   8.2بالمائة ووصل إلى   30األساسي لبرنامج التحول الذي تنفذه الشركة، قد ارتفع بنسبة  

  

تأكيد   التشغيلية  إنجازاتنا  أبرز  من  أيضاً  إندوساتوكان  شركتنا   CKشركة ِ  مع  Ooredoo  اندماج 

Hutchison    شركة جديدة هي  األمر الذي نتج عنهIndosat Ooredoo Hutchison  لتصبح ،

فمن خالل توحيد شبكتي االتصاالت التابعتين في  .  ثاني أقوي مشغل لخدمات االتصاالت في سوق إندونيسيا

تخطط   الجديدة،  للشركة  واحدة  والعمل    Ooredooشبكة  للتعاون  أوجه  وتحقيق  أعلى  إيرادات  لتحقيق 

  المشترك في النواحي التشغيلية والمالية.  

  
إندوسات   الشركة من خالل  قامت  أ   2021خالل    Ooredooكما  استئجار  لبيع وإعادة  اتفاقية  براج  بعقد 

  مليون دوالر أمريكي.   750لالتصاالت تُعد األكبر من نوعها في قارة آسيا بقيمة بلغت 
  

والشركات   المؤسسات  ثقة  باستراتيجيةالمالية  وتجلت  الكبير إلصدار    Ooredooوأداء   العالمية  بالنجاح 
. فقد كان ذلك اإلصدار هو األول منذ خمس  2021مليار دوالر أمريكي في أبريل    1الشركة لسندات بقيمة  

  سنوات، وكانت ردة فعل السوق على اإلصدار إيجابية للغاية.  
  

االت  عالية من قبل وك  حصولها على تقييمات   Ooredooالثقة المؤسسية بشركتكم  مستوى  من    زاد ومما  
العالمية حول نظرة تلك الوكاالت طويلة األجل لـ   وكالة ستاندرد  كان تصنيف  . فقد  Ooredooالتصنيف 

  سالب.   A، ووكالة فيتش A2سالب، وموديز  Aآند بورز 
  

  في اجتماع الجمعية العامة السنوي:   اعتمادهايذكر أن البنود اآلتية قد تم 
  



 

  ومناقشة خطة  2021ديسمبر   31تقرير مجلس اإلدارة عن الشركة للنسة المنتهية في  االستماع إلى ،
 عمل الشركة في المستقبل.  

  2021مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة . 
  2021ديسمبر  31االستماع إلى تقرير المدققين الخارجيين عن السنة المنتية في . 
 2021ديسمبر  31المالية المنتهية في  مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للسنة . 
   يتعلق بحوكمة المالية فيما  الصادرة عن هيئة قطر لألسواق  للقواعد  مناقشة واعتماد تقرير االمتثال 

 .2021ديسمبر  31الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 
  وإقرارها  2021مناقشة توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح عن سنة.  
  وتحديد مكافآتهم   2021ديسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في.  
  وتحديد أتعابه. 2022تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية  

  

  :  Ooredooللجمعية العامة لـ   غير العادي النقاط اآلتية في االجتماع   اعتماد كما تم 

 ) 11اعتماد التعديالت على النظام األساسي للشركة بحيث يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم  (
، وتخويل رئيس مجلس اإلدارة للقيام  2021) لعام  8وتعديالته الصادرة بالقانون رقم (  2015لسنة  

، والمادة 22، والمادة  21، والمادة  5، والمادة  1نون: المادة  وسيتم تعديل المواد اآلتية من القابذلك.  
 . 55، والمادة 51، والمادة 45، والمادة، 41، والمادة 37، والمادة 32، والمادة 29، والمادة 23

 
  :إضافة المادة اآلتية إلى النظام األساسي للشركة  

  
) قد  ):  36المادة  أعمال  أي  في  المشاركة  العليا  التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  لرئيس  يجوز  ال 

تكون منافسة للشركة، أو ممارسة التجارة لمصلحته الخاصة أو مصلحة اآلخرين في أي من األنشطة التي  
ذلك   العامة، وبخالف  الحصول على موافقةالجمعية  يتم  لم  ما   ، الشركة  للشركتمارسها  أن يجوز  تطالبه    ة 

  بالتعويض، أو اعتبار أن تلك األعمال قد تم القيام بها لحساب الشركة.  
  

 - انتهى -
  

Ooredoo Holds its Ordinary and Extraordinary General 
Assembly Meetings 

Meeting Approves Distribution of Dividend of QAR 0.30 Per Share  
 
Doha, Qatar 
 
Ooredoo held its Annual General Meeting on 8 March 2022, where shareholders 
discussed and approved the company’s Corporate Governance Report and financial 
statements, following confirmation of final year results for 2021.  

During the meeting, shareholders approved the recommendation of the Board of 
Directors to distribute a cash dividend of QAR 0.30 per share.  



 

In his address to the meeting, H.E. Sheikh Faisal Bin Thani Al Thani, Chairman of 
Ooredoo, credited the Group’s strong performance in 2021 to its prudent strategy and 
ambitious transformation programme.  

H.E. Sheikh Faisal also cited several strategic milestones in 2021 as contributors to the 
Group ending the year in a stable financial position.  

“Our solid performance this year confirms our corporate strategy is robust, effective and 
able to distinguish our performance in competitive markets. We have focused on driving 
group-wide initiatives to enable us to future-proof our business, introducing attractive 
new services in the business-to-consumer and business-to-business sectors,” he said.  

Revenue increased by 4% year-on-year to QAR 30 billion in 2021, with strong 
performances in Ooredoo’s home market of Qatar, as well as Indonesia and Tunisia. 
Excluding FX impact, revenue increased by 7%. 

Driven by growth in Indonesia, Kuwait and Algeria, Group EBITDA was QAR 13 billion 
and the company improved EBITDA margin to a healthy 44% from 42%.  

Our Net Profit increased by 61% excluding the FX impact and a one-off negative 
impairment in Myanmar that was partially offset by a gain from the Indonesian tower 
sale and leaseback transaction.  

Ooredoo Group’s consolidated customer base exceeded 121 million with strong 
performances in Indonesia, Oman, Algeria and Iraq in particular. Ooredoo Group 
maintains healthy cash reserves and liquidity levels. Free Cash Flow – the anchor 
metric for our groupwide transformation programme – increased by 30% to reach QAR 
8.2 billion.  

Operational highlights included confirmation of the merger of Indosat Ooredoo with CK 
Hutchison, creating Indosat Ooredoo Hutchison; a stronger number two operator in that 
important market. By consolidating the two networks, Ooredoo intends to achieve higher 
revenues and deliver significant operational and financial synergies.  

The Group also secured a sale and leaseback of Indosat Ooredoo’s tower assets in 
2021 – one of the largest deals of its kind in Asia, with a valuation of USD 750 million. 

Institutional confidence in Ooredoo’s strategy and performance was demonstrated by 
the success of its USD 1 billion bond issuance in April 2021. This was Ooredoo’s first 
issuance in five years and the market response was extremely positive.  

Further confirmation of confidence in Ooredoo was seen in the strong investment grade 
ratings the Group maintained with leading ratings agencies on their long-term outlook 
on Ooredoo: Standard & Poor’s: A-; Moody’s: A2; and Fitch: A-.  

During the company’s AGM, the following agenda items were approved: 



 

 Hearing and approving the Board’s report for the year ended 31 December 2021 
and discussing the company’s future business plans. 

 Discussing the Corporate Governance Report for the year 2021. 
 Hearing the External Auditor’s report for the year ended 31 December 2021. 
 Discussing and approving the company’s financial statements for the year ended 

31 December 2021. 
 Discussing and approving the Compliance report of the QFMA Corporate 

Governance and Internal Control over Financials Reporting report for the year 
ended 31 December 2021. 

 Discussing and approving the Board of Directors’ recommendations regarding 
the distribution of dividends for the year 2021. 

 Discharging the members of the Board from liabilities and determining their 
remuneration for the year ended 31 December 2021. 

 Appointing the external auditor for the year 2022 and determining its fee. 
 

The following points were approved in the Extra Ordinary Meeting: 

 Approval of the amendments of the Company’s Articles of Association to comply 
with commercial companies law no. (11) for 2015 and its amendments by law no. 
(8) for 2021, and authorize the Chairman of the Board to do so. The following are 
the articles that will be amended: article 1, article 5, article 21, article 22, article 
23, article 29, article 32, article 37, article 41, article 45, article 51 and article 55. 
 

 Addition of the following article to the Articles of Association: 
 
Article (36): It is not permissible for the Chairman and members of the higher 
executive management to take part in any business that may compete with the 
company, or trade for his own interest or for the interest of others in any activity 
that is practiced by the company, unless an approval to do that is obtained from 
the general assembly, otherwise the company may claim compensation from 
him, or consider that the deeds conducted were done for the company’s account. 

 

 
 


