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في إندونيسيا لهما عملية االندماج بين شركتي االتصاالت التابعة  اكتمال مع   
 

تنشئان ثاني أكبر شركة اتصاالت  CK Hutchisonو  Ooredooمجموعة 
  جوال في إندونيسيا 

 
 

شركة اتصاالت   شركتين متكاملتين تم دمجهما إلنشاء تجمع بين جديدة ال   Indosat Ooredoo Hutchisonشركة  
  إندونيسيا   في العالميوإنترنت رقمية جديدة من الطراز 

  جميع المساهمين والعمالء وتسرع التحول الرقمي في إندونيسيا ستعود بالفائدة على ندماجعملية اال                                                                    
 الموافقات  جميع حصلت سريعاً على أمريكي دوالر  مليارات  6  حوالي قيمتها تبلغ التي صفقة االندماج 

 لصالح عملية الدمج المصلحة أصحاب  من قوي دعم الالزمة مع

  الدوحة، قطر  

  
من كل  األسهمو  ("Ooredoo")– ش.م.ق.ع   Ooredoo  أعلنت  سوق  في  تداولها  وشركةORDS  رمز   ،  CK 
Hutchison  المحدودة تداولها )”CK Hutchison“ (– القابضة  بكلمة والمشار  (  HK0001  ورمز  إليهما 
  PTن في إندونيسيا، وهما ي عملية االندماج بين شركتي االتصاالت التابعة لكل منهما والعاملت  اكتمال  عن"الطرفان")،  

Indosat Tbk (“Indosat Ooredoo”)و ،Indonesia (“H3I”)PT Hutchison 3 ،   جميع   الحصول على بعد  
وموافقة    التنظيمية  الموافقات  الشركة  ستو.  المساهمينالالزمة   PT Indosat Ooredoo  اسم  تحت أعمالها  باشر 

Hutchison Tbk ")Indosat Ooredoo Hutchison"" ،2022  يناير 4 من  اً اعتبار ،")الشركة.   
  

شركة اتصاالت وإنترنت رقمية  إلى الجمع بين شركتين متكاملتين إلنشاء  H3Iو  Indosat Ooredooوسيؤدي دمج
، بحيث تكون ثاني أكبر شركة اتصاالت جوال في البالد، بإيرادات سنوية تقدر في إندونيسيا جديدة من الطراز العالمي

ميع المساهمين والعمالء أكثر تنافسية ولديها القدرة على منح قيمة أكبر لجتكون  و   .مليارات دوالر أمريكي  3بحوالي  
  .وكذلك إلندونيسيا

 
من  Indosat Ooredoo Hutchisonوستتمتع   الالزمة  وال  حيث   بالمقّومات  المالية  والقوة  الالزمة قدرات  الحجم 

 التكاليف   توفيرتسهم في    تشغيلي  تآزر  أوجه  االندماج  يحقق. وستسريع النمو االقتصادي والتحول الرقمي في إندونيسيال
  .إندونيسيا في 5G الجيل الخامس خدمات  إطالق ذلك في بما، الشبكة ديث وتحعزيز االبتكار وت

لشركة   ب الرئيس التنفيذيص نم ، 2019منذ   Ooredoo، رئيس العمليات في إندوسات فيكرام سينها تولىي وس
Indosat Ooredoo Hutchisonأحمد عبد   انضمفيما . نيكي لي رئيساً للشؤون المالية للشركة  تم تعيين  . كما

  .  Ooredooإياس عساف إلى مجموعة  والعزيز النعمة 

لمجموعةوبهذه   المنتدب  العضو  فخرو،  العثمان  قال عزيز  اندماج  : "Ooredoo  المناسبة،  بإتمام  عالمتين    سعداء 
  ملتزمين   شريكينة من  مدعوم  إندونيسيا،  في  شركة اتصاالت ثانية أقوى  نشاءإل  االتصاالت قطاع    في  تجاريتين رائدتين

بالعديد من الميزات    Indosat Ooredoo Hutchisonتتمتع  .  CK Hutchison  و  Ooredoo  مجموعة  وهما  للغاية



 

ت خبرة عملية واسعة وتجربة  ذي يحظى بال  اإلدارة  وفريق  فيكرام  قيادة  تحت   األجل  طويل  نمو  تحقيق  من  مكنهاالتي 
  " . إندونيسيا في مجال االتصاالت فيناجحة 

  
مزايا وال  لقيمةل  إدراك جميع األطرافيعكس    المناسب   الوقت   في  االندماجعملية    استكمال  ال شك أن"وأضاف قائالً:  

  مجموعة  ومساهمي Ooredoo إندوسات  ذلك في بما المصلحة أصحاب  لجميع المدمجة الشركة وفرهاست  التي الكبيرة
Ooredoo  وثيق   بشكل  تتماشى  التاريخية  الصفقة  هذه  كدولة. كما أن  ندونيسياإلحتى  و  والشركاء  والموظفين  والعمالء  

 وأود   CK Hutchison  مع  ومزدهرة  طويلة  شراكة  إلى  تطلعون   .Ooredoo  لمجموعة  المتسارع  النمو  استراتيجية  مع
ساهموا في  إندونيسيا، الذين وحكومة وشركائنا ومساهمينا  وموظفينا لعمالئنا امتناني خالص  عن  أخرى مرة أعرب  أن

  هذه." عملية االندماجلتمكين استكمال البيئة المناسبة توفير 
  

  أن   في  تامة  ثقة  " لدي:  CK Hutchison Holdingsة  كانينج فوك، المدير العام المشارك لمجموع من جهته، قال
 والمساهمين   العمالء  ذلك  في  بما  المعنيين،  المصلحة  أصحاب   لجميع   صفقة االندماج هذه ستحقق ربحية تراكمية مميزة

  أقوى  رقمية وإنترنت  اتصاالت  شركة باتت تعد اآلن Indosat Ooredoo Hutchison إن .كدولة إلندونيسياكذلك و
تعزيز و   ندونيسياإل   تنميةال  قوية تسهم في تحقيق  شبكة  بناءو  وتتمتع بالقدرات الالزمة للمنافسة بقوة  بمواصفات عالمية

عملية   إتمام لم تكن لتتوفر دون    ومجموعة أوسع من المنتجات   محّسنة  خدمات   على  سيحصلون  الذين  تجربة العمالء
  االندماج." 

  
" قائالً:  المدمجة اآلن من  وأضاف  الشركة  نشر  المشتركة  مواردها  تسخير  ستتمكن   الجودة   تعزيزو   شبكتها  لتعزيز 

 وفرهاي   التي  القوية  النمو  وآفاق  لشركةا  وأداء  قوة  فيتامة    ثقة  لدينا  .5G  الجيل الخامس  تقنية  في  واالستثمار  والسرعة
الل عملية  خ  التزامهم  على  وأشكرهم  Ooredoo  مجموعة  مع  وناجحة  دائمة  شراكة  بناء  إلى  تطلعون.  إندونيسيا  سوق

أود أيضاً أن  و  .بأعمالناثقتهم  و   المستمر  دعمهم  على  االتصاالت قطاع    في  ناءوشركا  ناءعمال  أشكر  وكذلك  ،االندماج
ساعدت في استكمال هذه الصفقة  في توفير بيئة مالئمة لالستثمار    ساهمت  أعرب عن امتناني لحكومة إندونيسيا التي  

  ." في إندونيسيا والتحول الرقمي  تساعد في بناء سوق قوي ومستدام التصاالت الجوالسو

  CKو  Ooredooمشتركة من قبل مجموعةستخضع إلدارة   Indosat Ooredoo Hutchisonذكر أن  ي
Hutchison ، تحت رمز التداول   وستبقى الشركة المدمجة مدرجة في سوق األسهم اإلندونيسيORDS  مع احتفاظ ،

٪، 10.8لنسبة    PT Tiga Telekomunikasi Indonesia٪ من األسهم، وامتالك9.6حكومة إندونيسيا بنسبة 
 .٪14.0نسبة تقارب لوالمساهمين العامين 

 
   -انتهى -

 
  

  Ooredoo  عن معلومات 
  

  م قد وت  آسيا.   شرق   وجنوب   أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  تعمل  عالمية  اتصاالت   شركة Ooredoo  تعد 
  رائدة   شركة   Ooredoo  تعد   كما  دول،   10  في  والشركات   األفراد   من   لعمالئها   خدماتها   الشركة

  المتطورة   شبكاتها  عبر  متطورة  وخدمات   واسع  محتوى  خالل  من  البيانات   ستخدامال  مميزة  تجربة  توفير   في
   والجوالة.  الثابتة

 
 قطر، بورصة  في مدرجة  الشركة وأسهم  ،قطري لایر   مليار  29  الشركة إيرادات  بلغت  ، 2020  ديسمبر  31 في

   . المالية لألوراق أبوظبي  وسوق 
 
 


