
 
 

 خبر صحفي

 

  جمعية العامة العاديةالسنوي لل جتماعإلاقطر تعقد  فودافون

 

 سمية للسهممن القيمة اال %5توزيع أرباح نقدية بنسبة الموافقة على 

 

عقدت شركة "فودافون قطر" ش.م.ق.ع. )"الشركة" أو "فودافون قطر"( : 2020فبراير  24الدوحة، 

السيد  سعادة ، برئاسة2020فبراير  24 الموافق يوم اإلثنين العاديةاالجتماع السنوي للجمعية العامة 

 .ارةرئيس مجلس إدارة فودافون قطر وبحضور أعضاء مجلس اإلد ،ناصر المسند بنعبدهللا 

 

 ،المصادقة على جميع البنود المدرجة على جدول األعمال عن اجتماع الجمعية العامة العادية ثمروأ

 أي ما يعادل% من القيمة االسمية للسهم، 5بما في ذلك اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 

 الواحد. لاير قطري للسهم 0.05

 

كما تم خالل االجتماع االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة 

 .2019ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 

عن ميزانية الشركة للسنة المالية  لشركةاتقرير مراقب حسابات  واعتمادام المساهمون بمراجعة وق

حوكمة الشركة والرقابة حول كل من  لشركةحسابات ارير مراقب اوتق ،2019ديسمبر  31المنتهية في 

 "ديلويت آند توششركة "الداخلية على التقارير المالية. كما تمت الموافقة باإلجماع على إعادة تعيين 

 .وتحديد أتعابهم، 2020كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية 

 

تم ، و2019ديسمبر  31المساهمون على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  صادقكما 

ذمة ، تمت الموافقة باإلجماع على تبرئة باإلضافة إلى ذلك ،2019تقرير حوكمة الشركة لعام  اعتماد 

 .أعضاء مجلس اإلدارة من جميع االلتزامات، والموافقة على مكافآتهم

 

مساهمين: "إن فودافون قطر متيقظة تماماً لما للفي كلمته ناصر المسند  بن سعادة السيد عبدهللاوقال 

بأن استراتيجيتنا الناجحة  ثقةمن تحوالت رقمية وابتكارات سريعة، ونحن على  هايجري من حول

للشركة. ولهذه  ثمرسوف تساهم في مواصلة النمو الم لى الريادة في عالم االبتكار الرقميهادفة اال

شبكة في ، وخصوصاً الالسلكية لديناالبنية التحتية الثابتة وكل من في بشكل كبير نستثمر الغاية، إننا 

كنا السباقين  دفق،  5Gالمتوّسعة. وإلى جانب ريادتنا في إطالق شبكة الجيل الخامس  5Gالجيل الخامس

المنتجات و باقاتفي السوق التجارية مع مجموعة واسعة من ال 5G أيضاً في توفير شبكة الجيل الخامس

الحصرية. وإنني، إذ أتحدث عن نشاطاتنا، ال يسعني سوى أن أتطرق إلى المنتجات والخدمات الرقمية 

  ".تجاريةآخر الحلول المنزلية وال ذلك المبتكرة األخرى التي نعمل على طرحها في السوق بما في

 

القطاع ككل، شهدت فودافون قطر نمواً  تواجه التي التحدياتعلى الرغم من وأضاف سعادته قائالً: "

ر.ق. مليون  144 الذي بلغح ي صافي الرب% ف22بنسبة  زيادة، حيث سجلت 2019 في العاماً مستدام



 
 

مليون ر.ق، كما  2.125% لتصل الى 1بنسبة  داتزيادة سنوية في إجمالي اإليراكما حققت الشركة 

  "مليون ر.ق. 1.949% لتصل إلى 2.4بنسبة  الخدمات ارتفعت إيرادات

 

، سوف نواصل العمل وفقاً الستراتيجيتنا الواضحة، حيث إننا 2020: "في العام و بالختام قال سعادته 

. هذا وسنستمر  5G تقنية الجيل الخامسسنبذل ما بوسعنا لالستفادة من الفرص الضخمة التي تتيحها 

جداً لخططنا هذه السنة،  فائلونإننا متكما وزيادة القيمة للمساهمين.  تشغيلية جيدةنتائج  العمل لتحقيقفي 

بأننا لن نألو جهداً في المحافظة على ريادة فودافون قطر في مجال والشركات  من األفراد عمالئناونعد 

 ."المنتجات والخدماتاالبتكارات التكنولوجيه و

  

 –انتهى –

 ش.م.ق.ع. فودافون قطرشركة حول 

من الخدمات بما فيها االتصال الصوتي، والرسائل  شاملة)"فودافون قطر"( مجموعة  توفر فودافون قطر ش.م.ق.ع.

 لألفرادفي دولة قطر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت النصية، واإلنترنت، وخدمات الهاتف الثابت، وخدمات إدارة 

مليون  1.74، وبلغ عدد عمالئها أكثر من 2009حد سواء.وبدأت الشركة أعمالها التجارية في عام  على والشركات

. وتتسع البنية التحتية لشبكة "فودافون قطر"المتطورة لتغطي المواقع الرئيسية في الدولة 2019 ديسمبر 31 فيل عمي

إلى جانب نظام بيئي رقمي واسع النطاق، مما سيسهم في استمرار  .5Gيل الخامس ، وشبكة الجةعبر األلياف الضوئي

وترسخ "فودافون قطر" رؤيتها في ربط أفكار اليوم بتكنولوجيا المستقبل عبر االبتكار  .النمو واالزدهار لدولة قطر

الرقمي الرائد، وبأن تكون الخيار األول للعمالء في مجال االتصاالت والخدمات الرقمية. يتوافر مزيد من المعلومات 

  dafone.qawww.voعلى الموقع 

 

 لالستفسارات الصحفية الرجاء االتصال بـ:
 النا خشان، رئيس االتصاالت في فودافون قطر

 lana.khachan@vodafone.comالبريد اإللكتروني: 
 

  :لالستفسارات المتعلقة بعالقات المستثمرين الرجاء االتصال بـ
 investorrelationsqatar@vodafone.comالبريد االلكتروني: 

 

http://www.vodafone.qa/
mailto:lana.khachan@vodafone.com

