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طور عالمكّ -
س ناقش الفعال ة اﻻف اض ة ع مدار يوم امل اس ات ج ة ال كة تحت شعار " ّ
طور
محفظتك اﻻس ثمارة"
قطر  19 ،سبتمبر 2022
أعلنت  Ooredooش.م.ق.ع ("Ooredoo") .و)رمز تداولها  (ORDSاليوم أنها س ستض ف فعال ة "يوم أسواق
المال" للمرة اﻷو منذ عام .2019
وس شهد الحدث ،المقرر انعقاده  26س تم  ،2022من الساعة  10:00ص احا ح الساعة  4:00مساء
بتوق ت الدوحة ،ق ام ف ق اﻹدارة التنف ذ ة لمجموعة  Ooredooعرض أحدث المستجدات حول اس ات ج ة
ال كة ،والتواصل الم ا مع المحلل المالي والمس ثم ن.
طور عالمكّ -
وتتمحور فعال ة يوم أسواق المال لهذا العام حول موض ع " ّ
طور محفظتك اﻻس ثمار ة" .وس ناقش
الفعال ة اﻻف اض ة مجموعة متنوعة من الموضوعات ،ما ذلك الوضع الما واﻻس ثماري لل كة وتع ز اﻷعمال
اﻷساس ة لل كة ،والتحول إ " كة اتصاﻻت ذك ة" ،واﻷول ات المال ة ،وتج ة العمﻼء ،والتكنولوج ا ،وغ ها من
المواضيع.
وس تضمن الحدث أ ضا عروضا تقد م ة لقيها الرؤساء التنف ذي
 ،Ooredoo Hutchisonوآس اس ل.
و جب ع الراغب

ل ل من  Ooredooقطر ،و Indosat

حضور الفعال ة ال سج ل مس قا ع .http://ore.do/cmd-22

جدول أعمال الفعال ة وتفاص ل الوصول لها ع اﻹن نت قب ل دء الحدث ،وذلك ع موقع
هذا وس تم
 Ooredooاﻹل و لعﻼقات المس ثم ن.
و شمل قائمة المتحدث خﻼل فعال ة "يوم أسواق المال":
اﻻسم
عزيز العثمان فخرو

المنصب
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لمجموعة Ooredoo

الموضوع
استراتيجية المجموعة

الشيخ محمد بن عبد ﷲ آل ثاني

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة
 Ooredooوالرئيس التنفيذي لـ
 Ooredooقطر

 Ooredooقطر

عبدﷲ أحمد الزمان

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية الشؤون المالية
لمجموعة Ooredoo

فاطمة سلطان الكواري

ooredoo.com

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية
للمجموعة

استراتيجية الموظفين

– تعزيز اﻷعمال اﻷساسية للشركة
استراتيجية التحول

الرئيس التنفيذي للتحول في
Ooredoo مجموعة

سايم يكسان

تجربة العمﻼء

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية
للمجموعة

بﻼل كاظمي

- تطوير اﻷعمال اﻷساسية للشركة
شركة اتصاﻻت ذكية
استراتيجية التكنولوجيا

رينيه فيرنر

Indosat Ooredoo
Hutchison

الرئيس التنفيذي لﻼستراتيجية
للمجموعة
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
والمعلومات للمجموعة
Indosat الرئيس التنفيذي لـ
Ooredoo Hutchison

آسياسيل

الرئيس التنفيذي لـ آسياسيل

نايجل توماس بايرن
فيكرام سينها
عامر الصناع

-انتهى-

Ooredoo Group to Host a Capital Markets Day
Day-long virtual event will discuss company strategy under the
theme “Upgrade your world – Upgrade your portfolio”

Qatar, 19 September 2022
Ooredoo Q.P.S.C. (QSE: ORDS) (“Ooredoo”) today announced that it will host its
Capital Markets Day for the first time since 2019.
The event - scheduled to be held on 26 September 2022, from 10:00 am to 16:00
Doha time - will see executive leadership presenting the latest updates on
Ooredoo’s strategy, while interacting directly with financial analysts and
investors.
This year’s Capital Markets Day is built around the theme “Upgrade your world –
Upgrade your portfolio”. The virtual event will be tackling a wide range of topics,
including equity story, strengthening the company’s core business, becoming a
“smart telco,” financial priorities, customer experience, technology and much
more.
The event will also include presentations from the CEOs of Ooredoo Qatar, Indosat
Ooredoo Hutchison and Asiacell.
For those interested in attending, pre-registration is mandatory and can be done
here: http://ore.do/cmd-22
The agenda and webcast details will be made available prior to the event on the
ooredoo.com

Ooredoo IR website.
Capital Markets Day presenters include:
Name
Aziz Aluthman Fakhroo

Title
MD and Group CEO

Topic
Group Strategy

Sheikh Mohammed Bin Deputy Group CEO and Ooredoo Qatar
Abdulla Al Thani
CEO of Ooredoo Qatar
Abdulla Ahmad Al Zaman Group Chief Finance
Officer
Fatima Sultan Al Kuwari Group
Chief
Human
Resources Officer
Saim Yaksan
Group
Chief
Transformation Officer
Bilal Kazmi
Group Chief Commercial
Officer
Rene Werner
Group Chief Strategy
Officer
Nigel Thomas Byrne
Group Chief Technology
Information Officer
Vikram Sinha
President Director and
CEO, Indosat Ooredoo
Hutchison
Amer Al Sunna
CEO, Asiacell

Financials
People Strategy
Strengthen the Core –
Transformation Office
Customer Experience
Evolve the Core – Smart
Telco
Technology Strategy
Indosat Ooredoo
Hutchison
Asiacell

– Ends –

ooredoo.com

