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Ooredoo  العامةتعقد اجتماع جمعيتها  
 

 ر.ق للسهم الواحد 0.25يعادل  بمانقدية  أرباح عتمد توزيعتالجمعية العامة 
 

 الدوحة، قطر 

 

اليوم اجتماع جمعيتها العامة حيث ناقش المساهمون واعتمدوا تقرير حوكمة الشركة أنها عقدت  Ooredooأعلنت 

 . 2019وبياناتها المالية لعام 

 

 ر.ق للسهم الواحد.  0.25يعادل  بماواعتمد المساهمون خالل االجتماع توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 

 
 إدارة مجلس ثاني، رئيس آل سعود بن محمد بن هللا عبد الشيخ سعادة وخالل كلمته التي ألقاها في االجتماع، أشار

Ooredoo،  وتمكين العمالء من الوصول التحول الرقمي مجاالتفي  المجموعة حققته الذي الكبير التقدمإلى ،

الشركة والمنصات الرقمية المختلفة، وما أسهم به هذ األمر من نجاحات حققتها  اإلنترنت عبر هاواستخدامللخدمات 

 . 2019خالل عام 

 

المستمر ببناء مستقبل رقمي أفضل لعمالئها، وقال سعادته:            Ooredooكما أكد سعادة الشيخ عبدهللا على التزام 

رسي دعائم قوية لتحقيق المزيد من اإلنجازات ي  تقدماً قوياً في جميع المجاالت، مما  2019حققت الشركة خالل عام " 

تنفيذ استراتيجية  تقدماً جيداً فينا وحقق. كما أننا بذلنا جهوداً كبيرة للتحول الرقمي في جميع أعمالنا، 2020خالل عام 

Ooredoo  ونقلها إلى اإلنترنت، وتسخير القدرات  العمالءالطموحة للتحول الرقمي، وتجّسد ذلك في تحويل تجربة

 في Ooredooواصلت ساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم. كما الرقمية وم العمالءالتي توفرها التكنولوجيا إلثراء حياة 

 "االستثمار في تكنولوجيا الشبكات الحديثة والمتطورة بهدف دعم الجيل القادم من الخدمات الرقمية.

 

% من إيرادات 50من المهم كذلك اإلشارة إلى أن خدمات البيانات شكلت أكثر من وأضاف الشيخ عبدهللا قائالً: "

ي عتبر إنجازاً رئيسياً يعكس نجاحنا في تعزيز وتطوير خدماتنا الرقمية التي نوفرها للعمالء من األفراد  المجموعة، مما

في ظل قوة شبكتنا، ونجاحنا في تحويل أعمالنا األساسية  2020ونحن على ثقة بأننا سنواصل نجاحنا في  والشركات.

 ".إلى أعمال رقمية، واستراتيجيتنا واضحة المعالم للمستقبل

 
نتيجة لألداء القوي في قطر  مليار ر.ق 29.9بلغت تحقيق إيرادات  2019وكان من أبرز نتائج المجموعة المالية لعام 

 .من إيرادات المجموعة %50كما شكلت خدمات البيانات أكثر من  والكويت وتونس وإندونيسيا.

 
% ووصلت 5بنسبة  2019وإطفاء الدين خالل وارتفعت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة واالستهالك 

 %، مدفوعة ببرنامج الكفاءة الذي تم43مليار ر.ق، مع تحقيق هامش أرباح قبل االقتطاعات وصل إلى  12.8إلى 



 

وارتفع صافي أرباح  (.16الدولي للتقارير المالية رقم ) تطبيقه عبر شركات المجموعة، ونتيجة لتطبيق المعيار

 مليار ر.ق. 1.7% ليصل إلى 10مساهمين بنسبة عشرة بالمائة المجموعة المخصص لل

 
مليون عميل، مدفوعاً  117% ووصل عدد العمالء في نهاية العام إلى 2نمواً بنسبة  وقد حققت قاعدة عمالء الشركة

 .باكتساب عمالء جدد في إندونيسيا وميانمار والكويت
 

في مراجعة أصول المجموعة لضمان تحقيقها ألعلى مستويات من الكفاءة وتمكين المساهمين  Ooredooواستمرت 

بإبرام اتفاقيتي بيع  Ooredooأهم األمثلة على ذلك هو قيام إندوسات  من بين و الحصول على أعلى عائد مالي. من 

لشركة بقيمة ل لتابعةوهرية اصول غير الجاألبرج اتصاالت. فمن خالل تسييل قيمة بعض  3100وإعادة استئجار 

استثمارات  لدعممن استخدام قيمة جزء من أعمالها في مجال أبراج االتصاالت   Ooredooتستتمكن إندوسا ،عادلة

 المهمة من أعمالها. الجوانبالشركة في 
 

في الكويت على  5Gخالل العام الماضي على صعيد التكنولوجيا هو إطالق شبكة  Ooredooومن أهم ما حققته 

 النجاح الكبير، و2019بين قطر والكويت بداية عام  5Gمن إجراء أول مكالمة دولية عبر شبكة ونطاق تجاري، 

الجوال لبطولة  خدمات االتصاالت األساسية وأحدث تقنيات ، وتقديمفي سلطنة عمان 5Gبتكنولوجيا لتجارب الخاصة ل

قطر من خالل هذا الحدث الدولي المهم على  القدرات  Ooredooرهنت ، حيث ب2019الدوحة  –العالم أللعاب القوى 

 الكبيرة لشبكتها. 

 في 4G  الرابع الجيل شبكة تمديد يستكمل مشغل أولفي ريادتها لألسواق الجديدة، فأصبحت  Ooredooواستمرت 

، وتمكنت من بناء أسرع شبكات للجوال في ميانمار، ونجحت شركتها في والية 48 عددها البالغ الجزائر واليات جميع

في  4Gتونس ريادة خدمات  Ooredooالعراق آسياسل من إعادة خدمات االتصاالت للمناطق المحررة، وتصدرت 

 تونس.

 

ال، واصلت وكاالت بتعليمات وأنظمة رأس الم Ooredooوتأكيداً على الثقة بالتزام وأشار سعادة الشيخ عبدهللا إلى أنه 

التصنيف االئتماني المعروفة، بما فيها موديز لخدمات المستثمرين وستاندرد أند بورز لخدمات التصنيف وفيتش 

 .2019طوال  Ooredooللتصنيف، منح تصنيف ائتماني قوي لـ 

 

 وقد تم خالل االجتماع العادي للجمعية العامة للشركة مناقشة واعتماد البنود التالية:
 

 .ومناقشة الخطة المستقبلية 2019ديسمبر  31سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  .1

 .2019مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام  .2

 .2019ديسمبر  31سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في  .3

 .والتصديق عليها 2019ديسمبر  31في  مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية .4



 

 وتقرير الشركة بحوكمة يتعلق فيما المالية لألسواق قطر هيئة عن الصادرة للقواعد االمتثال تقرير واعتماد . مناقشة5

 .2019 ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن المالية التقارير على الداخلية الرقابة

 .وإقرارها 2019توزيع األرباح عن سنة النظر في توصية مجلس اإلدارة بشأن  .6

 .وتحديد مكافآتهم 2019ديسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .7

 .وتحديد أتعابه 2020تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية  .8

  -انتهى -

 Ooredoo معلومات عن 

 

 Ooredoo م الشركة قدتشركة اتصاالت عالمية تعمل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. و
تجربة مميزة توفير شركة رائدة في  Ooredooكما تعد دول،  10خدماتها لعمالئها من األفراد والشركات في 

 ابتة والجوالة. ستخدام البيانات من خالل محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثال
 

وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق  مليار ر.ق، 30، بلغت إيرادات الشركة 2019ديسمبر  31في 
 .أبوظبي لألوراق المالية

 

 


