خبر صحفي
فودافون قطر تعقد االجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة
غير العادية
الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة  %6من القيمة االسمية للسهم
الدوحة 28 ،فبراير  :2022عقدت شركة "فودافون قطر" ش.م.ق.ع"( .فودافون قطر" أو "الشركة") االجتماع
السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية إلكترونيا يوم االثنين الموافق  28فبراير
 ،2022وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لكال الجمعيتين ،برئاسة سعادة السيد عبدهللا بن ناصر المسند،

رئيس مجلس إدارة فودافون قطر.
وصادق المساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة العادية على جميع البنود المدرجة على جدول األعمال بما في
ذلك اقتراح مجلس الدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  %6من القيمة االسمية للسهم؛ أي ما يعادل
 0.06لاير قطري للسهم الواحد.
وتم تحت إشررا وزارة التجارة والصرناعة انتخاب األعاراا المسرتقلين الثالع لعاروية مجلس إدارة الشرركة
لمدة ثالع سرنوات تبدأ من عام  2022وتنتهي في عام  ،2024وحصرد المرشرحون التالية أسرما هم على أكثرية
األصوات:
( أ) سعادة السيد عبد هللا ناصر المسند
(ب) سعادة السيد أكبر الباكر
(ج) سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني
وكان قد تم مسرربقا تعيين أعارراا مجلس الدارة األربعة المتبقيين من قبل شررركة فودافون وم سررسررة قطر ذ.م.م
وفقا للمادة  29.1من النظام األساسي لشركة فودافون قطر على النحو التالي:
(أ) السيد راشد فهد النعيمي
(ب) سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن آل ثاني
(ج) السيد ناصر جارهللا المري
(د) السيد ناصر حسن النعيمي
وتم خالل االجتماع االسرتماع إلى تقرير مجلس الدارة عن نشراط الشرركة ومركزها المالي للسرنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر .2021
بالاافة إلى ذلك ،راجع المساهمون واعتمدوا تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2021بالاافة إلى تقارير مدقق حسابات الشركة حول كل من حوكمة الشركة
والرقابة الداخلية على التقارير المالية .وتمت الموافقة بالجماع على إعادة تعيين كي بي إم جي )(KPMG
كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية  ،2022بالاافة إلى الموافقة على تحديد أتعابهم.
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كما صادق المساهمون على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2021وتقرير الحوكمة
للعام  .2021عالوة على ذلك ،تمت الموافقة بالجماع على إبراا ذمة أعااا مجلس الدارة من جميع االلتزامات،
والموافقة على مكافآتهم.
وقال سرررعادة السررريد عبدهللا بن ناصرررر المسرررند في كلمت للمسررراهمين " :اسرررتهلات فودافون قطر العام 2021
التطورات بتقديم
باسرتثمارات عديدة سرعت من خاللها الى تطوير وتوسريع شربكاتها المختل.ة .وقد سرمحت لنا هذل
ا
دعم أفارل لجميع عمالئنا في كافة أنحاا قطر ،حيع اسرت.اد منها عمال نا من األفراد والشرركات على حد سرواا.
ومع التقردم الملحوظ الرذي أحرزنرال في مجرال الخردمرات والمنتجرات المقر ادمرة لعمالئنرا ،نجرد أن.سررررنرا ا ن في المكران
المناسرب السرتكشرا وخلق فرد جديدة ب ية دعم مختل الشررائج االجتماعية وقطاع الشرركات في دولة قطر،
من خالل تسريع عملية التحول الرقمي وتعزيز تطبيقاتها".
وأاررا سررعادت قائال" :وفي  ،2021حققت فودافون قطر صررافي ربج سررنوي بل في نهاية العام  327مليون
لاير قطري ،بارت.اع وقدرل  %76.9مقارنة بالعام السررابق ،ويزعزذ ذلك بشرركل أسرراسرري إلى نمو األرباح قبل
احتسرراب التمويل والارررائب واالسررتهالك والط.اا ،وذلك على الرغم من التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-
 .19كما ارت.ع إجمالي اليرادات بنسربة  %14.8على أسراس سرنوي ليصرل إلى  2.5مليار لاير قطري ،ويرجع
ذلك إلى إلى النمو المتواصرل في الشرتراك الشرهري وخدمات البرودباند الثابت والخدمات المدارة باالارافة الى
المعداات والخدمات ذات الصلة".
وأقر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،رهنا بالحصررررول على جميع الموافقات الالزمة من الجهات الرسررررمية
ا
المختصررة ،التعديالت المقترحة على النظام األسرراسرري للشررركة وفقا للقانون رقم ( )8لسررنة  ،2021والذي عدال
بعض أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )11لسنة .2015
وفي النهاية ،قام المسررراهمون بت.ويض رئيس مجلس الدارة و/أو نائب الرئيس بالتوقيع على النظام األسررراسررري
المعدل واسررتكمال الجرااات الالزمة بهذا الشرر ن على أن يكون لرئيس مجلس الدارة و/أو نائب الرئيس الحق
بت.ويض ذلك إلى أي عاررو في مجلس الدارة و/أو الرئيس التن.يذي للشررركة والسررماح لاشررخاد الم.واررين
بانتداب من يرون مناسبا من موظ.ي الشركة للقيام بهذل المهمة.
 انتهى-حول فودافون قطر ش.م.ق.ع.
توفر فودافون قطر ش.م.ق.ع"( .فودافون قطر") مجموعة شاملة من الخدمات بما فيها االتصال الصوتي،
والرسائل النصية ،والنترنت ،وخدمات الهات الثابت ،وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
دولة قطر لافراد والشركات على حد سواا .وبدأت الشركة أعمالها التجارية في عام  ،2009وبل عدد
عمالئها  1.9مليون عميل في  31ديسمبر  .2021وتتسع البنية التحتية لشبكة "فودافون قطر" المتطورة
لت طي المواقع الرئيسية في الدولة عبر األليا الاوئية ،وشبكة الجيل الخامس  .5Gإلى جانب نظام بيئي
رقمي واسع النطاق ،مما سيسهم في استمرار النمو واالزدهار لدولة قطر .وترسخ "فودافون قطر" ر يتها
في ربط أفكار اليوم بتكنولوجيا المستقبل عبر االبتكار الرقمي الرائد ،وب ن تكون الخيار األول للعمالا في
مجال االتصاالت والخدمات الرقمية .يتوافر مزيد من المعلومات على الموقع www.vodafone.qa
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لالستفسارات الصحفية الرجاء التواصل على:
ali.alabdulla@vodafone.com

لالستفسارات المتعلقة بعالقات المستثمرين الرجاء التواصل على:
البريد االلكترونيInvestorRelationsQatar@vodafone.com:
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PRESS RELEASE
VODAFONE QATAR HOLDS ITS ANNUAL GENERAL ASSEMBLY AND
EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
Distribution of a cash dividend of 6% of the nominal share value approved
Doha, 28 February 2022: Vodafone Qatar P.Q.S.C. (“Vodafone Qatar” or the “Company”) held its
Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings virtually on Monday 28 February 2022, chaired
by Vodafone Qatar’s Chairman H.E. Mr. Abdulla Bin Nasser Al Misnad.
Vodafone Qatar exceeded the quorum of shareholders necessary for the Ordinary and Extraordinary
General Assembly meetings to take place.
The outcome of the Ordinary General Assembly Meeting was the approval of all resolutions on the
agenda including the Board of Directors proposal to distribute a cash dividend of 6% of the nominal
share value, i.e. QR 0.06 per share.
Under the supervision of Ministry of Commerce and Industry representatives, the election of three
Independent members to the Board of Directors took place, for a term of three years starting in 2022
and ending in 2024, with the following nominees elected by majority votes:
(a)
(b)
(c)

H.E. Mr. Abdulla Nasser Al Misnad
H.E. Mr. Akbar Al Baker
H.E Sheikh Hamad bin Faisal Thani Jassim Al Thani

The remaining four Board members were appointed previously by Vodafone and Qatar Foundation LLC
pursuant to Article 29.1 of Vodafone Qatar’s Articles of Association as follows:
(a)
(b)
(c)
(d)
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Mr. Rashid Fahad Al-Naimi
H.E. Sheikh Saoud Abdul Rahman Hassan Al-Thani
Mr. Nasser Jaralla Al Marri
Mr. Nasser Hassan Al-Naimi

The meeting also covered the Board of Director’s report detailing the Company’s activities and its
financial position for the financial year ended 31 December 2021.
The Shareholders reviewed and endorsed the external auditor’s report on the Company’s Accounts for
the financial year ended 31 December 2021 and the external auditor’s reports on the Company’s
Corporate Governance and Internal Control over Financial Reporting. It was also approved unanimously
that KPMG be re-appointed the Company’s auditors for the financial year 2022, in addition to approving
their fees.
The shareholders approved the financial statements of the Company for the financial year ended 31
December 2021 and the Corporate Governance Report of the Company for 2021. Moreover, there was
unanimous agreement to discharge the members of the Board from all liabilities and approve their
remuneration.
Addressing the shareholders, His Excellency Mr. Abdulla Bin Nasser Al Misnad said, “Vodafone Qatar
started the year with many investments to enhance and expand its various networks. These
developments allowed us to better support all of our customers across Qatar, benefitting both
consumers and businesses alike. With the notable progress we made in the services and products
offered to both our consumer and corporate clients, we now find ourselves in the right position to
explore new horizons for supporting the various social segments and corporate sector of the State of
Qatar, by proactively accelerating and promoting the process of Digital Transformation.”
His Excellency added, “In 2021, the Company reported an annual Net Profit of QR 327 million, a 76.9%
increase compared to the previous year mainly driven by EBITDA growth, despite the impact of COVID19. Total revenue for the year increased by 14.8% year-on-year to reach QR 2.5 billion due to continued
growth in the Company’s postpaid, fixed broadband services, managed services and equipment and
related services.”
The outcome of the Extraordinary General Assembly Meeting, subject to obtaining all relevant
regulatory approvals, was the approval of the proposed changes to the Company’s Articles of
Association in accordance with the Law No. (8) of 2021 amending certain provisions of the Qatar
Commercial Companies Law No. (11) of 2015.
Finally, the Shareholders authorised the Chairman of the Board and/or the Vice Chairman to sign the
amended Articles of Association and to complete the required formalities in this regard, provided that
the Chairman of the Board and/or the Vice Chairman shall be entitled to delegate this right to any
member of the Board and/ or the CEO of the Company and to allow authorised persons to assign this
task to the Company’s employees as they deem appropriate.
-ENDS-
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About Vodafone Qatar P.Q.S.C
Vodafone Qatar P.Q.S.C. ("Vodafone Qatar") provides a comprehensive range of services including
voice, messaging, data, fixed communications, IoT and ICT managed services in the State of Qatar, for
both consumers and businesses alike. The Company commenced commercial operations in 2009 and
has 1.9 million mobile customers as of 31 December 2021. Its state-of-the-art network infrastructure
is expanding to cover key locations in the country with fibre connectivity and 5G, along with an
extensive digital ecosystem, which will contribute to Qatar's continued growth and prosperity.
Vodafone Qatar’s vision is deeply rooted in its mission to connect today’s ideas with the technologies
of tomorrow by pioneering digital innovation and becoming people’s first choice in telecom and
digital services. Please visit www.vodafone.qa for more details.
For press enquiries, please contact:
ali.alabdulla@vodafone.com
For Investor Relations enquiries, please contact:
Email: InvestorRelationsQatar@vodafone.com
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