
جائزة أفضل استراتيجية تتّوجفودافون قطر 
 في قطاع االتصاالت االجتماعي للتواصل

 
ّٗجـــ  : 3103 وةةوفم ر 3الدوحةةة   جــزةشأ ضد ــه وطــيزوتٝجٝف بػــزلف دٗفودــَٗ   ــز ت

دٛ   زع والتـزالت، ٖذوك ضٍُ جـٗوةش وويظـٜٗل وىؼـز      وٗطزةه وويٗوؿه والجيٍزعٛ
دٛ فبٛ بزإلٌزروت ووعزبٝـف ووٍيدـ أ عىـٙ ٔـزٌغ ٌعـزف       وألٖطط ٖوويٛ ض ٍٝ  ٌؤخزًو

، ٖووذٚ وطيق ب ع فًو لبٝزًو ٌُ ووعزٌىُٝ دٛ ٌجـزالت وويظـٜٗل ٖافورأ   2013وويظٜٗل 
ٖتمـّزي جـٗوةش وويظـٜٗل وىؼـز  وألٖطـط      . عال زت ووعٍالء ٌـُ ٌتيىـأ ضِدـزء ووٍّ قـف    

ٛ   ووؼزلزت ووزوة أ دـٛ ٌجـزالت    ووعٍـالء ٖبـزوٌ     ٌٖؼـزرلف  ٖطـزةه وويٗوؿـه والجيٍـزع

 .ووٗالء
 

ٖدقًز وٍعزٜٝز ٌد فأ  ٖطزةه وويٗوؿه والجيٍزعٖٛجز٘ وويدمًٝ بُٝ ووٍزػدُٝ دٛ دئف 
ٌّٕز تؼجٝع وودٗور ووفعىٛ ٌع ووٍيزبعُٝ ٌٖ ٘ ِؼزط ووٍيـزبعُٝ دـٛ ٌّــزت وويٗوؿـه     
والجيٍزعٛ، ٖلٝأ تظزًٔ تىك ووٍّـزت دٛ خىل ٌؼزعز اٜجزبٝف دٛ ووٍؤطظف، ٌٖـز  

 . ةؾ وويٛ تٍّٝش وطيزوتٝجٝف ووؼزلف عُ ٌّزدظٕٝزٔٛ ووتـز
 

ٌ ٜز ووعال ـزت وودمٌٗٝـف دـٛ دٗفودـَٗ     حٍ  وودٍزفٚ، ووظٝ  ٖدٛ ٔذْ ووٍّزطبف  زن 

تعيبز دٗفودَٗ   ز روةـ أ دـٛ ٌجـزن وويٗوؿـه والجيٍـزعٛ دـٛ ووٍّ قـف، ٖٔـٛ         : "  ز
زةه وويٗوؿـه  ٖطـ ٌىيشٌف تٍزًٌز تجزْ خ ٌف ووعٍالء ٖاػزولًٕ دٛ ِؼـزازتٕز ٌـُ خـالن    

تعٍه دٗفودَٗ   ز عىـٙ اٜجـزف ووٍديـٗ٘ ووفزٜـ  ووـذٚ ٜٕـً ٌيـزبعٛ تىـك         . والجيٍزعٛ

ووٗطزةط، لٍـز ِـٗوٛ ضٍٔٝـف لبـز٘ وىعال ـف ٌـع ووعٍـالء، دـّدُ ِميظـب حـل ٌيزبعـف            
ٌُ خالن وألؿٗوت وودقٝقٝـف ألدـزوف   وويجزرٜف جٍٕٗرِز بف ه ابزوس ووٕٜٗف ووٍدببف وىعالٌف 

عىـٙ   اضـزدف اوـٙ حزؿـّز   ووٍٍٝـش   ووٍٗثٗ ٖووٍديٗ٘  والجيٍزعٛ ٖطزةه وويٗوؿهدزٜل 

 ." وويجزٖب ووظزٜع ٖووؼفزدٝف دٛ لزدف وويعزٌالت
  

ٖطــزةه وويٗوؿــه ٜؼــزر اوــٙ ضَ دٗفودــَٗ تيٗوؿــه ٌــع ٌيزبعٕٝــز ٖضؿــ  زء ؿــفديٕز عبــز  

ــع والجيٍــزعٛ ــٙ ثالثــ  ٌ ــش عى ــف فوويزلٝ ــب ٔزٌ ــ: جٗوِ ــف والتـــزالت  ووٍٗثٗ ٝ ــٛ لزد ف د
ٖرعزٜف ووعٍالء ٌُ  به دزٜل ووـ عً وودزؿـه عىـٙ ووجـٗوةش، بزإلضـزدف اوـٙ        والجيٍزعٝف

ٖب ز  تّزطب ووٍجيٍع ووٍدىٛ دـٛ   ـز    ٌتيـُٝ ضػتزؽتق ًٜ ووٍديٗ٘ ٌُ  به 

 .ٖتثٝز ؤيٍزٌٓ
 

لٍز حـى  دٗفودَٗ   ز ٌؤخزًو عىٙ ووٍزلش وألٖن ضٍُ ووعالٌزت وويجزرٜف ووٍىيشٌف عبز 
ــًز وؼــزلف    ــع دٝظــبٗق ٖدق ــزس "ٌٗ  ــه   "طٗػــزن بٝم ــ ًٜ ضفٖوت وويدىٝ ــٛ تق ــزس د ، وألب

ٔـٛ  ووعالٌـف وويجزرٜـف ووٍىيشٌـف وجيٍزعٝـًز     ٖ. ٖوإلحـزءوت ٌٖقزٜٝض وويٗوؿه والجيٍزعٛ

عىٙ وأل ه ٌـُ وطيفظـزروتًٕ   % 56زبعٕٝز ٖتزّف عىٙ عالٌف تفيح ازٜل وويٗوؿه ٌع ٌي
 . ٖبظزعف ٌّزطبف اٗون ووٗ  

 :وىيٗوؿه ٌع دٗفودَٗ   ز، ووزجزء سٜزرأ ؿفديٕز  

 ضٖ ٌيزبعيٕز عىٙ تٜٗيز

ووزوبط عبزِظيغزوي عىٙ ٌٗ ع اضٖ 

http://www.facebook.com/vodafoneqatar
http://instagram.com/VodafoneQatar


 **وِيٕٙ**

 :ق.م.معلةومات حول فودافون قطةر ش
 

ٔٛ ؿزحبف وويزخٝؾ ووثزِٛ وؼبمزت ٖخـ ٌزت  "( دٗفودَٗ   ز)"  .ي.دٗفودَٗ   ز ع
ووثـزِٛ وؼـبمزت ٖخـ ٌزت ووٕـزتأ ووثزبـ  دـٛ فٖوـف        ووٕزتأ ووّقزن ووعٌٍٗٝف ٖوويزخٝؾ 

، ٖبع  ٖ    ـٝز، 2002ٌزرص  1 زٌ  دٗفودَٗ   ز بيؼغٝه ػبميٕز ووجٗووف دٛ .   ز
 .ب ضت دٛ تق ًٜ ٌجٍٗعف ٌيّٗعف ٌُ ٌّيجزت ٖخ ٌزت ٌٍٝشأ ذوت  ٍٝف عزوٝف وعٍالةٕز

ف وعٍالةٕـز ٌـُ   ٖ زٌ  دٗفودَٗ بإاال  خ ٌزت ووٕزتأ ووثزب  وويـٛ تعيٍـ  عىـٙ وألوٝـز    

ٌ ٌجــف  IPٖذوــك بعــ  بّــزء ػــبمف  2012تؼــزُٜ وألٖن /وألدــزوف ٖووؼــزلزت دــٛ ضليــٗبز
بٍٗوؿـفزت عزوٍٝـف، ٖطــٗف تقـٗي دٗفودــَٗ بيٗطـٝع خـ ٌزتٕز اوــٙ ووٍّـزسن ٖووؼــزلزت       

 .وألوٝزف" Qnbn"بزويشوٌُ ٌع ِؼز ووؼزلف ووق زٜف وؼبمف وودشٌف ووعزٜ ف 

تٍىك ووعالٌف وويجزرٜف وأللثز ِٝال وإلعجـزب دـٛ    ٜيٍثه ٔ ف دٗفودَٗ دٛ جعه ووؼزلف
فٖوف   ز، ٖتىيشي ووؼزلف بيٗدٝز بّٝـف تديٝـف بٍٗوؿـفزت عزوٍٝـف دـٛ ٌجـزن والتــزالت        

ــف     ــز ووٗاّٝ ــف    ــز وزقٜ ــز ٌّٕ ــع     . 2030فعٍ ــزرأ ٌٗ  ــٙ سٜ ــزت ٜزج ــُ ووٍعىٌٗ ــ  ٌ وٍشٜ
www.vodafone.qa. 

 
 

:ه المعلومات للصحفييه  الرجاء االتصال بةلمزيد م
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