
 
 

 يخبر صحف

 ية غير العادواجتماع الجمعية العامة لجمعية العامة العادية ل السنوي جتماعخالل اال

مليون لاير  211,4بقيمة  أرباحتوافق على توزيع  فودافون قطر

 مساهمينالعلى قطري 

فودافون   أو  الشررررررر ةفودافون قط   ش.م.ق.ع. ) عقدت شرررررر     : 2019مارس  4الدوحة، 

 توم االثجان السررررررجوع ل امعا  العاا  العادت  واجتماع الامعا  العاا  عا  العادت  جتماعاال  (قطر

 سعادة الشاخ حمد بن عبدهللا آل ثاني، ال ئاس التجفاذع لش    وذلك ب ئاس ، 2019 اارس 4 الموافق

اا س اإلدارة سرررعادة الشررراخ سرررعود عبدال حمن حسرررن العبد  عضرررا أ حضررروربو ؛ فودافون قط  

  ئاس التجفاذع الماليوال،  الساد ناص  حسن الجعامي و ال حمن آل ثاني والساد ناص  جارهللا الم ع

 .الساد ب تت جوشن ل ش   

وحققت الشررر    ن ررراا المسررراممان الاالم لعقد االجتماعان، وصرررادقت الامعا  العاا  العادت  ع   

 جماع البجود المدرج  في جدول األعمال.

الموافق  ع   جماع الق ارات الواردة في جدول األعمال بما عن اجتماع الامعا  العاا  العادت   وأثم 

% ان القام  االسما  5ع   المساممان بجسب   جقدت الرباح األتوالتع بالش    اقت اح اا س إدارة ها فا

سهم سهم الواحد،  قط ع لاير 0,25 اا تعادلأع  ؛ل  ، قط ع ا اون لاير 211,4 ب غت بقام  إجمالا ل 

 .2018دتسمب   31ل سج  المالا  المجتها  في 

األعضررا  المسررتق ان اللاض لعضرروت  اا س إشرر او والارة ال ررجاع  والتاارة انت اا وقد تم تحت 

وح ررررد الم شررررحون ، 2021وتجتهي في عام  2019ان عام لمدة ثاض سررررجوات تبدأ  ادارة الشرررر   

 التالا  أسماؤمم ع   أ ل ت  األصوات:

 أ( سعادة الساد عبد هللا ناص  المسجد )

 )ا( سعادة الساد أ ب  البا  

 )ج( سعادة الشاخ حمد بن فا ل ثاني جاسم آل ثاني

ع تعاان  ان و أعضرررا  اا س اإلدارة األربع  المتبقاان ان قبل شررر    فودافون وا سررسرر  قد تم اسررربقا

ع .م.م وفقذقط     :ع   الجحو التالي ان الجظام األساسي لش    فودافون قط  29.1ل مادة  ا

 )أ( الساد راشد فهد الجعامي

 )ا( سعادة الشاخ سعود عبد ال حمن حسن آل ثاني

 )ج( الساد ناص  جارهللا الم ع



 
 

 )د( الساد ناص  حسن الجعامي

 31المجتها  في ل سرررج  دارة عن نشرررال الشررر    وا  مما المالي اا س اإل تق ت  ما تجاول االجتماع 

 .2018دتسمب  

تق ت  ا اقب حسرررابات الشررر    عن اامانا  الشررر    وحسررراباتها قام المسررراممون بم اجع  واعتماد و

تعاان شرررر     إعادةع   الم ررررادق  ، باإلضرررراف  إل  2018دتسررررمب   31المجتها  في  ل سررررج  المالا 

 .أتعابها الموافق  ع   رسومو، 2019سج  المالا  ل ش    حسابات ال  اقب م  آند توش  دت وتت

 و ذلك، 2018دتسررررمب   31المجتها  في  ل سررررج  المالا المسرررراممون ع   الباانات المالا    ما صررررادق

تب ئ  ذا  أعضرررررررا  باإلجماع ع    الموافق تمت  ،ذلك باالضررررررراف  ال  .2018تق ت  الحو م  لعام 

 .تهمآاكافوالموافق  ع   ، ان جماع االلتماااتاا س اإلدارة 

نقط  تحول  2018شّك ت سج   :  في   مته أاام المساممان سعادة الشاخ حمد بن عبدهللا آل ثانيوقال 

ونحن واثقون باالسررررت اتااا  التي نتبعها، . بارالة في اسررررار الشرررر   ، وتمامت باألدا  المالي القوع

 .المستم وبالقوة التي تحفم نمونا 

ع في  قط  جعلاجذ بداتاتجا األول  في بدورنا الذع سررررررامم فت   ن وأضرررررراو:  إحدى أ ل  الدول تقداا

بجا  تحتا  بمواصررررفات عالما   عم جا ع   تشررررااد. لقد ااال االت رررراالت ال قما  ع   اسررررتوى العالم

 نشرر  وتتم اآلن، الاوالل طول   واسررعتغطا  وقد شررمل ذلك . اوشررعبه دول  قط  ت تقي إل  تط عات

ع  5G الاال ال ااس شبك  عب  نش  شبك  األلااو الضوئا  في  با  ، باإلضاف  إل  إح اال تقدم تاارتا

 . دول المجالق ال ئاسا  في ال

أفكار ت سخ جوم  رسالتجا في ربط  سا  نحو المستقبل ادفوعان ب ؤتتجا التيإنجا ن:  سعادته وأضاو

ال اار األول ل عما  في ااال وبأن نكون الاوم بتكجولوجاا المسررررررتقبل عب  االبتكار ال قمي ال ائد، 

جا اتحمسررررررون االت ررررررراالت وال داات ال قما  جا. إن اذ ا ططات عام لتجف هذا ال جا ان ؛ ول تمكن لعمائ

التكجولوجاررا، والمجتاررات  في ااررال الممتررد ان االبتكررارات ال ائرردةأن تت قبوا الشرررررر  ررات واألف اد 

 . والتي سجقوم بط حها في األسواق ،وال داات

و بال تام قال سررعادته   بم ور مذا الشرره  تكون الشرر    قد أ م ت عقدا  ااا ان اسررا تها في تقدتم 

شك  بالجااب   ، في قط  خداات االت االت سب  أود أن أتقدم بال اا س عن أعضا  عجي وو بهذه المجا

  م ع ي دعمهم المستم  لجا خال مذه الفت ة ي اسامماجا الك اال االدارة

ع باجتماع الامعا  العاا  عا  العادت ،  وأق ّ  الح رررررول ع   جماع الموافقات الاالا  ان الاهات رمجا

 :ت ي اا، ال سما  الم ت  

 المالا تجفاذ ق ار مائ  قط  لألسررررررواق ل شرررررر    لاألسرررررراسرررررري  الجظامان  8و 7و 6تعدتل المواد  .1

المتع ق بمتط بات الهائ  لاماع الشرررررر  ات المدرج  في بورصررررررر  قط  بت فا  القام   ) الهائ  (

 تبق ن أبواقع لاير قط ع واحد لكل سررررهم وذلك عب  تامئ  األسررررهم، ع   اإلسررررما  لألسررررهم لتكون 

ع ب مدخول مذه التعدتات حاّ    تامئ  األسررررررهم عان الهائ  عن تارتخ تجفاذ إج ا ات عم اإالتجفاذ رمجا

 ل ش   .



 
 

ان الجظام األساسي ل ش    حت  ال ت تمم الش    بتعاان استشار  72وحذو المادة  3 ة. تعدتل الماد2

شرررررر عي أو أن تقوم بتجسرررررراق واج ا  تدقاق داخ ي ربع سررررررجوع فاما تتع ق بتوافق أعمال الشرررررر    

 .ونشالاتها اع ابادئ الش تع  االسااا 

المسررررراممان بم اجع  ت تابات التموتل الحالا  ال اصررررر  بالشررررر    )بما في ذلك بجا ع ع   ل ب أحد و

تسررهاات التموتل اإلسررااا  والتق ادت ( السررتكشرراو ال اارات المتاح  ل شرر    لاسررتفادة ان ت تابات 

شأن  التموتل األ ل  ا ون  ؛ وافق المساممون ع   تفوت  اا س اإلدارة بتقاام وات اذ الق ار بهذا ال

 .ج ا  التعدتات الاالا  ع   الجظام األساسي ل ش   وإ

وال ئاس و/أو نررائررب ال ئاس، و/أو بتفوت  رئاس اا س اإلدارة، قررام المسرررررررراممون ، وفي الجهرراترر 

إلتمام اإلج ا ات الاالا  فاما تتع ق بالق ارات  اجف دتن( ان تقواوا بتفوتضه)و/أو  ل ش    التجفاذع

 .المذ ورة أعاه

 –انتهى  -

 ش.م.ق.ع. فودافون قطر حول

من الخدمات بما فيها االتصال الصوتي،  شاملةتوفر فودافون قطر ش.م.ق.ع.)"فودافون قطر"( مجموعة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والرسائل النصية، واإلنترنت، وخدمات الهاتف الثابت، وخدمات إدارة 

 والشركات حد على سواء. لألفرادفي دولة قطر 
 31منذ  مليون عميل  1.4، وبلغ عدد عمالئها أكثر من 2009شركة أعمالها التجارية في عام وبدأت ال
. وتتسع البنية التحتية لشبكة "فودافون قطر"المتطورة لتغطي المواقع الرئيسية في الدولة 2018 ديسمبر

 .5G، وشبكة الجيل الخامس  عبر األلياف الضوئية
 

ط أفكار اليوم بتكنولوجيا المستقبل عبر االبتكار الرقمي الرائد، وبأن وترسخ "فودافون قطر" رؤيتها في رب
تكون الخيار األول للعمالء في مجال االتصاالت والخدمات الرقمية. يتوافر مزيد من المعلومات على 

  www.vodafone.qaالموقع 
 

 الرجاء االتصال بـ:لالستفسارات الصحفية 
 النا خشان، رئيس قسم 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

