
 
 

 

 

 

 تصريح صحفي

 

 تعلن فودافون قطر تعديالت في الشركة

 للمستقبل جهزهاالتي ت

، 2017ديسمبر  31بعد تقديم النتائج المالية عن التسعة أشهر المنتهية في و اليوم :2018فبراير  26الدوحة، 

اعادة هيكلة للشركة   "الشركة" أو "فودافون قطر"( عنأعلن مجلس إدارة فودافون قطر ش.م.ق.ع. )فيما يلي 

 .يةتقبللمواكبة الخطط االسترجية المس

 تمديد الرخصة

االتصاالت لمدة  تنظيم )فيما يلي "الرخصة"( الصادرة عن هيئة االتصاالترخصة شبكة خدمات  تم تمديد

سيقلص تمديد الرخصة قيمة   .2068 في اآلن تنتهي لعشرون سنة حيثاتها األصلية إضافية من مدسنة  أربعون

 على ثقة مليون لاير قطري تقريباً.  مجلس اإلدارة 100مليون لاير قطري إلى  403الرخصة السنوي من  طفاءا

 .  لمنظورلمستقبل افي اأن هذا التغيير سيجعل الشركة مربحة 

 تخفيض رأس المال

االستحصال على موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية للشركة،  ةطيقرر مجلس اإلدارة، شر

باإلضافة إلى االستحصال على موافقة جميع الجهات الرقابية المختصة، إلى تطبيق تخفيض في رأس مال 

 مليار لاير قطري عبر تخفيض القيمة اإلسمية ألسهم الشركة 4,227مليار لاير قطري إلى  8,454الشركة من 

من قانون الشركات التجارية رقم  204إلى  201لاير قطري وفقاً ألحكام المواد  5لاير قطري إلى  10من 

 والبالغةلمعالجة خسائر الشركة المتراكمة ويهدف هذا التغيير  ، والنظام األساسي للشركة.2015( لسنة 11)

ليس لهذا القرار أي تأثير . الرخصة اطفاءمليار لاير قطري والناتجة الى حد كبيرعن قيمة  4.272 لتاريخه

 نقدي على الشركة وسيحقق األهداف التالية:

 الرخصة؛ اطفاء المرتبطة بقيمة  متراكمةالالخسائر  إلغاء 

  ؛على المدى البعيد لشركةانمو تحقيق 

 ؛جذب مستثمرين جدد   

 أرباح مستقبلية.  فرصة الحصول على 

 

 فودافون بي.ال.سي.مجموعة تمديد عقد الخدمات التقنية مع 

بي.ال.سي. بعد الموافقة على عقد تقديم خدمات  فودافون مجموعةمع  الشراكةب االستمرار اإلدارةقرر مجلس 

 تمديد والتي تؤمن لفودافون قطر حق االستفادة من الخدمات والدعمالتقنية لمدة خمسة سنوات مع خيار دعم 

ً  المتوفر لها  ستفادة من استعمال عالمة فودافون التجارية.  الواستمرار ا حاليا
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مؤسسة قطر"( ، أعلنت فودافون قطر اليوم بأن مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع )فيما يلي "إلى جانب ذلكو

أبرمت عقد بيع مشروط )فيما يلي "عقد البيع"( مع فودافون يوروب بي.في. )فيما يلي "فودافون يورب"(، 

% من رأس مال شركة فودافون 51مؤسسة قطر على شراء اسهم فودافون يورب البالغة فقت من خالله توا

% من 45حالي في فودافون قطر، يملك نسبة  مساهمهو و "(المؤسس الخاص)فيما يلي " ومؤسسة قطر ذ.م.م.

من ت .  عند انتهاء عملية البيع، المشروطة باالستحصال على عدة موافقا)"عملية البيع"( رأس مال الشركة

ً الجهات الرقابية وتحقق عدة شروط مسبقة، يصبح المؤسس الخاص مملوك تصبح و% من مؤسسة قطر 100 ا

% إلى 27.05الية البالغة حمن النسبة الفي فودافون قطر أعلى المباشرة والغير مباشرة  ة مؤسسة قطرنسبة ملكي

 % من رأس مال فودافون قطر.  50

  التنفيذية مجلس اإلدارة واإلدارة إعادة هيكلة

 المدير العام النعيميفهد  بن راشد السيد االعتبار ما ذكر أعاله، تم انتخاب خذ بعيناألللسير بالشركة قدماً مع 

صناديق  عن مسؤولهو و مؤسسة قطر لصندوقهو المدير التنفيذي  النعيمي السيد راشدو.  همن تاريخ اً إعتبار

 إدارةوشركة مزايا قطر، وعضو مجلس  شركة ميزة إدارةرئيس مجلس  وكما أنه.  قطرلمؤسسة االستثمارات 

 فودافون قطر.  

التنفيذي وعضو مجلس إدارة فودافون قطر التقاعد واالستقالة بعد الجمعية العامة  الرئيس قرر السيد إيان جراي ا

 الرئيس دور ثاني آل عبدهللا بن حمد الشيخ سعادةوسيتولى  مارس.   19العادية للشركة التي ستنعقد بتاريخ 

ً  ثاني آل عبدهللا بن حمد الشيخ سعادة يشغل .لفودافون قطر التنفيذي الجديد  للعمليات التنفيذي الرئيس منصب حاليا

 تطوير قسم مدير بينها من مناصب عدّة شغل، 2013 عام الشركة إلى انضمامه ومنذ. قطر فوادفون شركة في

في السوق  فوادفون قطر. وفي ظل قيادته، ارتفعت حصة المبيعات ومدير العام، القطاع مبيعات ورئيس األعمال،

بشكل ملحوظ، كما ساهم بترسيخ مكانة الشركة كمزود رائد لخدمات المشاريع الضخمة وقطاع تكنولوجيا 

المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقبل انضمامه إلى فودافون قطر، شغل سعادته العديد من المناصب 

 من الكمبيوتر علوم في البكالوريوس درجة على حاصل وهوالمعلومات واالتصاالت في قطاع النفط والغاز. 

 .كندا في"أوتاوا"  جامعة
 

تخفيض عدد أعضاء مجلس اإلدارة من  لجمعية العامة غير العاديةلمساهمين في ال التوصيةتعتزم الشركة وكما 

 في الجمعية العامة غير العادية.  المساهمينإلى سبعة أعضاء شرط االستحصال على موافقة أعضاء تسعة 

ناصر المسند رئيس مجلس اإلدارة بن سعادة السيد عبدهللا  دلى، أفي الشركة تعليقاً على هذه التغييرات اإليجابية

طلوبة لتسريع التطور المستقبلي الفورية الم االحتياجات:"أؤمن بشدة بأن هذه التغييرات ستؤمن بهذا البيان

كون لهذه التغييرات نتائج إيجابية على سير تسوشركة رائدة في مضمار عملها في دولة قطر.  كلفودافون قطر 

 .مساهمينللطويلة األمد ؤمن التغييرات قيمة ت، سلذلك نتيجةالمالي للشركة و األعمال وعلى الوضع

تقديرنا العميق لدور السيد إيان جراي في المساعدة على  اإلعراب عن خالص أريد، اإلدارةبالنيابة عن مجلس و 

ً اإلدارة الحالية بناءها  رصلبة التي ستستم أسسقيادة الشركة نحو النمو وبناء   .  "في المضي قدما

عمالء الموظفين والو والمساهمين"أريد أن أشكر مجلس اإلدارة، ان جراي الرئيس التنفيذي الحالي: أكد السيد إي

 إليهاالسنتين السابقتين.  أنا فخور بالنتائج التي توصلنا  فيعلى إعطائي الفرصة لقيادة هذه الشركة العظيمة 

  سعادة الشيخ حمد بن عبدهللا آل ثاني.  أهنأ اللزمة لنمو الشركة في المستقبل ه قد تم وضع األسسومطمئن بأن



 

 3  

 

 

سيؤمن ويؤثر في تطبيق رؤية  التزامهالذي من خالل خبرته ووالتنفيذي للشركة،  ئيسركالعلى منصبه الجديد 

 الشركة."

على التالي:"أود أن أشكر مجلس االدارة  سعادة الشيخ حمد بن عبدهللا آل ثانيالتنفيذي المستقبلي  الرئيسأكد 

في بداية رحلة سوف توصلنا أقرب أكثر مستقبل فودافون قطر.  نحن ل حمسوالسيد إيان على ثقتهم بي.  أنا مت

لتأمين نظام رقمي متطور مع حلول ذكية.  أنا متأكد بأن فودافون قطر ستلعب دور أساسي في تحويل وقيادة 

من ناحية اإلبتكارات .  سيكون للعمالء أشياء عديدة ليتطلعوا إليها 2030التحول الرقمي دعماً لرؤية قطر 

 والخيارات."

 –النهاية  -

 " "فودافون قطر حول

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

والرسائل النصية، واإلنترنت، وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وبدأت فودافون قطر أعمالها التجارية في 

مليون عميل مدعومةً بشبكة اتصاالت فائقة  1.4حوالي ل، وتقدم "فودافون قطر" خدماتها اليوم 2009مارس  1

بإطالق مجموعة  2012مدمجة بمواصفات عالمية، قامت فودافون قطر في أكتوبر  (IP) التطور. وبعد بناء شبكة

. وبذلك تصبح  شاملة من خدمات ومنتجات الهاتف الثابت التي تعتمد على األلياف لعمالئها من األفراد والشركات

قطر مزود اتصاالت شامالً يساهم في تحقيق األجندة الرقمية للبالد. وتتجلى رسالة وغاية فودافون قطر فودافون 

في مساعدة العمالء والمجتمعات على االزدهار والتكيف مع التوجهات والتقنيات الجديدة التي تغير وجه 

  www.vodafone.qaالعالم.يتوافر مزيد من المعلومات على الموقع 

 : بـ االتصال الرجاء الصحفية لالستفسارات

  النا خشان

   lana.khachan@vodafone.com:البريد اإللكتروني

 

 : بـ االتصال الرجاء المستثمرين بعالقات المتعلقة لالستفسارات

 investorrelationsqatar@vodafone.comالبريد االلكتروني: 

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

