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 فىدافىن أول شركة تقدم حلىل إدارة األجهزة اآلمنة للشركات في قطر
 

أصببث د دٛفودببْٛ أٚي  بب وح دببٟ لحبب  ذمببةَ ألٍببٛي آلفوةج و  ٙبب ج و٢ِٕببح     :3102نةةىفر ر  01: الدوحةةة

 . ٚوٌرٟ ذساعة وٌش واخ عٍٝ ألّا٠ح ت١أاذٙا تفضً ذٛد١  وٌةعُ وٌىاًِ دٟ وٌةٌٚح

 

ج١ّب   تذم١ٕح وٌّعٍِٛباخ دبٟ وٌّسةسبح    ٠ ٞ ِةآلِىا١ٔح ذ ىُ ذر١ح ألٍٛي آلفوةج و  ٙ ج و٢ِٕح ِٓ دٛفودْٛ ٚ

آلِىا١ٔح لفً و  ٙ ج ِٚسح وٌث١أاخ وٌّخ ٔح ع١ٍٙبا دبٟ   ٠ٚشًّ . وٌذو١ح ٚو  ٙ ج وٌٍٛأل١ح عٓ تعة وٌٙٛوذف

ٟ ٚظ١فح ذ ة٠بة وٌّٛلب  و   ِٓ خاليألاي ذع ضٙا ٌٍس لح  آلٌٝ  أة ِراتعرٙا  ٕبة دمبةؤٙا  أٚ آلفوةج   ع ٌجغ ودب

 ٙ ج وٌّر  وح عٓ تعبة ٌضبّاْ أللبٛي وٌّبٛظف١ٓ عٍبٝ  ١ّب  و فٚوخ وٌربٟ ٠ ربا ْٛ آل١ٌٙبا          ذحث١ماخ و 

 . إلذّاَ ِٙاُِٙ أثٕاء ذٛو ةُ٘ خاةج ِىاذثُٙ

 

ٚذ ودببك ألٍببٛي آلفوةج و  ٙبب ج و٢ِٕببح ٚظ١فببح أ١ِٕببح خاصببح ذعّببً عٍببٝ ذ ١ِبب  وٌ ةببا ً وإلٌىر ١ٔٚببح تبب١ٓ        

 . از ٚ ثىح وٌّسةسح  ٌّ ٠ة ِٓ وٌ ّا٠ح ٌٍّعٍِٛاخ وٌس ٠ح ٚوٌ ساةحوٌجٙ

 

وٌّة٠  وٌرٕف١بذٞ ٌمحباا و عّباي دبٟ دٛفودبْٛ      ١ٔ وج ة١ٕغ  وٌس١ة ٚدٟ ِع ض ذٛض١ح وٌخةِح وٌجة٠ةج لاي 

أ ٙ ج وٌ اةٛب وٌّىرث١ح أٚ وٌّ ٌّٛح  ِّا فدعٙا آلٌبٝ ألّا٠رٙبا    ِا ذ ٍّٗ حل١ّذةةن وٌش واخ ِةٜ : "لح 

ٝ   . ِببٓ وٌف١ ٚةبباخ ٌّٕبب  وٌٛصبببٛي آلٌببٝ وٌث١أبباخ      ٓ   أِبببا و  ٙبب ج وٌّر  وببح در ربباج آلٌببب  ِسببرٜٛ أعٍببٝ ِببب

  ٠ٚسّ ٔا أْ ذىْٛ دٛفودْٛ أٚي   وح ذمةَ ٘بذو وٌٕبٛا ِبٓ وٌ ّا٠بح دبٟ لحب  ٌٍّبٛظف١ٓ        و ١ِٕح  وءوخ وإل

 ." وٌّ ١ٍحوٌرم١ٕح وٌةعُ وٌذٞ ذٛد ٖ د لٕا  وث١ ٞ وٌرٕمً  تفضً

 

ذعرثبب  ِسبباعةج وٌّببٛظف١ٓ دببٟ ذ م١ببك ٔفببإل وٌمببةة ِببٓ وإلٔرا ١ببح عٕببة ذٛو ببةُ٘ دببٟ ِىبباذثُٙ أٚ      : "ٚأضببا 

خاة ٙبا ِجبباذا أو أ١ّ٘ببح ِر و٠ببةج ٌٍشبب واخ  ٚضببّاْ و ِببٓ دبٟ ذٍببه وٌ اٌببح ِرحٍببة أةاةببٟ  ٕٚ٘ببا ذعرثبب     

٠سبب  .  ٌٚببٝ دببٟ ةألٍببح وٌشبب وح ٌرّىبب١ٓ ِٛظف١ٙببا ِببٓ وٌرٕمببً وٌفعبباي ألٍببٛي آلفوةج و  ٙبب ج و٢ِٕببح وٌخحببٛج و

دٛفودْٛ أْ ذساعة وٌش واخ دٟ لح  عٍٝ ذ م١ك أ٘ةودٙا تفضً ذٍبه وٌ ٍبٛي  ِةعِٛبح تخبةِاذٕا وٌّر١ّب ج      

 ." ٌٍعّالء

 

ٌّ ٠بة ِببٓ وٌّعٍِٛبباخ ألبٛي ألٍببٛي آلفوةج و  ٙبب ج و٢ِٕبح ِببٓ دٛفودببْٛ ٚ ١ّب  ِٕرجبباخ ٚخببةِاخ وٌشبب وح       
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 :ق.م.معلـىمات حىل فىدافىن قطـر ش

٘بٟ صباألثح وٌرب خ١ل وٌثبأٟ ٌشبثىاخ ٚخبةِاخ وٌٙباذف وٌٕمباي         "( دٛفودبْٛ لحب   )"ق .َ.دٛفودْٛ لح  ش

لاِبد دٛفودبْٛ لحب  ترشبغ١ً     . وٌع١ِّٛح ٚوٌر خ١ل وٌثأٟ ٌشثىاخ ٚخةِاخ وٌٙاذف وٌثاتد دبٟ فٌٚبح لحب    

  ٚتعببة ٚلبد للب١   تبةأخ دبٟ ذمببة٠ُ ِجّٛعبح ِرٕٛعبح ِبٓ ِٕرجبباخ        2002ِباة    1 بثىرٙا وٌجٛوٌبح دبٟ    

 .ٚخةِاخ ١ِّ ج أوخ ل١ّح عا١ٌح ٌعّال ٙا

 

ٚلاِد دٛفودْٛ تإطالق خةِاخ وٌٙاذف وٌثاتبد وٌربٟ ذعرّبة عٍبٝ و ١ٌبا  ٌعّال ٙبا ِبٓ و دب وف ٚوٌشب واخ          

ِةِجببح تّٛوصببفاخ عا١ٌّببح  ٚ ذمببَٛ دٛفودببْٛ   IPٚأٌببه تعببة تٕبباء  ببثىح   2012و ٚي ذشبب ٠ٓ /دببٟ أورببٛت 

ترٛةبب١  خببةِاذٙا آلٌببٝ وٌّٕببازي ٚوٌشبب واخ تبباٌر وِٓ ِبب  ٔشبب  وٌشبب وح وٌمح ٠ببح ٌشببثىح وٌ  ِببح وٌع ٠ضببح        



"Qnbn " ٌأل١ٌا. 

 

ح لحب   ٚذٍرب َ   ٠رّثً ٘ة  دٛفودْٛ دٟ  عً وٌش وح ذٍّه وٌعالِح وٌرجاة٠ح و وث  ١ٔال ٌإلعجاب دبٟ فٌٚب  

. 2030وٌش وح ترٛد١  ت١ٕح ذ ر١ح تّٛوصفاخ عا١ٌّح دٟ ِجاي وذذلاذخ فعّا ِٕٙا ٌ ؤ٠بح لحب  وٌٛط١ٕبح    

 .www.vodafone.qaٌّ ٠ة ِٓ وٌّعٍِٛاخ ٠  ٝ ز٠اةج ِٛل  
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 lana.khachan@vodafone.com: وٌث ٠ة وإلٌىر ٟٚٔ -  ذٔا خّشاْ

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

