
 

 

 

 .Ooredoo Q.P.S.C  ش.م.ق.ع. أریدُ
 Ooredoo Tower, 100 West Bay Center  مرکز الخلیج الغربي Ooredoo ،100 برج

 P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183  21183 : س.ت. | ، الدوحة، قطر217ص.ب. 

 Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389  (974+) 4411 0389 ف : |  (974+) 4440 0400ت : 

  Company’s Authorized Capital (QAR 5,000,000,000)  قطري ریال  )5,000,000,000(رأس مال الشرکة املصرح به 

 Company’s Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000)  قطري ریال )3,203,200,000(ورأس مالها املصدر 

1 ooredoo.qa 
 

Ooredoo (ش.م.ق.ع)  

 

 Ooredoo برنامج الدین العالمي متوسط األجل عن موعد دفع الفائدة لحملة سندات  تعلنGMTN 

 

  2018دیسمبر  6التاریخ: 

 

وشروطھا GMTN ھ عمالً بشروط وأحكام سندات برنامج الدین العالمي متوسط األجل أن(ش. م. ق.ع) ب Ooredooتعلن 
بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج  المحدودة والمملوكة كلیاً لھا المالیةإنترناشیونال  Ooredooشركة النھائیة، ستقوم 

  .2018دیسمبر  24 وبتاریخ 2018دیسمبر  10 بتاریخ
  

 الكامل لإلعالن:وفیما یلي النص 

 

بالمائة. سندات مضمونة ومستحقة في تاریخ   7.875 دوالر أمریكي بفائدة  600,000,000في خصوص سندات قیمتھا 

   2019یونیو  10
(ISIN Code: 144 A – US74733LAB80, Reg S – XS0432791571) 

 
  إنترناشیونال المالیة المحدودة Ooredoo ُمصدر السندات:

 

(ش.م.ق.ع) بأنھ عمالً بالشروط واألحكام الخاصة بالسندات  Ooredooـ ل للسندات والمملوكة كلیاً  المصدرةالجھة  تعلن
یخ استحقاق الفائدة والموافق لحملة السندات وذلك بتار أمریكي دوالر $23,625,000.00بدفع مبلغ ستقوم والشروط النھائیة، 

  . 2018دیسمبر  10لیوم 
  

---------------------------------  
  

 22بالمائة. سندات مضمونة ومستحقة في تاریخ   3.75 دوالر أمریكي بفائدة  500,000,000في خصوص سندات قیمتھا 

   2026یونیو 
(ISIN Code: 144 A – US68341PAA75, Reg S – XS1435374126) 

 
  المحدودةإنترناشیونال المالیة  Ooredoo ُمصدر السندات:

 

(ش.م.ق.ع) بأنھ عمالً بالشروط واألحكام الخاصة بالسندات  Ooredooـ ل للسندات والمملوكة كلیاً  المصدرةالجھة  تعلن
یخ استحقاق الفائدة والموافق لحملة السندات وذلك بتار أمریكي دوالر 9,375,000.00$بدفع مبلغ ستقوم والشروط النھائیة، 

  .2018دیسمبر  24لیوم 
  
  
  

وط الخاصة بالسندات والشر حكامفي الشروط واألالمفاھیم المنصوص علیھا االعالن نفس المصطلحات الواردة في ھذا  تحمل
  .النھائیة

  .إنترناشیونال المالیة المحدودة Ooredoo عن صدر ھذا االعالن
 

 

  -إنتھى-
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 Ooredoo  معلومات عن
 

اتھا وتوفر الشركة خدمشركة اتصاالت عالمیة تعمل في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وجنوب شرق آسیا. Ooredoo تعد 
تجربة استخدام بیانات ممیزة من توفیر شركة رائدة في  Ooredooكما تعد دول،  10لعمالئھا من األفراد والشركات في 

 والجوالة للبیانات.  خالل محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتھا المتطورة الثابتة
 

 ملیار دوال 8.9ملیون عمیل، فیما بلغت إیرادات الشركة  164، بلغت القاعدة الموحدة لعمالئھا 2017دیسمبر  31في 
  .، وأسھم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي لألوراق المالیةأمریكي

  

   Ooredoo@ تویتر  :
    facebook.com/ooredoogroup فیسبوك:

  http://www.linkedin.com/company/ooredooلنكد ان : 
 www.youtube.com/ooredoogroup: یوتیوب

 

 

 

 


