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 تواصل ریادتھا في جلب أحدث االبتكارات إلى قطر فودافون قطر

فودافون" "ات التي تقدمھا االبتكار أبرز تسلط الضوء على السنویة الفعالیة الرقمیة
 عالمیاً 

 
یوم في  القطاع العام ومؤسHHHHHسHHHHHاتمن الشHHHHHركات الرائدة  ةكبیر أعداد تشHHHHHارك: 2018مارس  24الدوحة، 
الرائدة في  لتكنولوجیاامعارض ، والذي یمثل أحد أھم 2018 لعام "فودافون قطر"شHHHHHHHركة الخاص ب االبتكار
 .قطر

لتي االبتكارات اأحدث العمالء والشHHHركاء السHHHتكشHHHاف  المھمة الفعالیةھذه دعو تللسHHHنة الثانیة على التوالي، و
 .قطرعلى ھذه االبتكارات  ستعود بھاوالتعرف على الفوائد العدیدة التي طورھا "فودافون"، ت

ون قطر" "فوداف استطاعتمتابعتھا المستمرة لتوجھات السوق القطریة ومتطلبات الشركات المحلیة،  وبفضل
تضHHHHHHHمن لھم فواتیر عادلة، كما أنھا كانت التي  Bill Manager خدمة عبر العمالءالریادة في خدمة  تحقیق

 فضHHHالً  ، Global Data	سHHHباقة في توفیر خدمات التجوال التي تتیح للعمالء التنقل بحریة دون قلق مع خدمة
    ".لألعمال االتصال"نغمة  میزةمع مساعدة الشركات على الترویج لخدماتھا  عن

راض عبر اسHHHHHتع یةتقنیات المسHHHHHتقبلالسHHHHHلطت "فودافون قطر" الضHHHHHوء على  وفیما یخص إنترنت األشHHHHHیاء،
بما في ذلك الحلول األمنیة، ومراقبة الطاقة  ،مجموعة من الصHHHHHHHناعات والقطاعاتل البتكارات التكنولوجیاا

ة الرعای مراقبةأنظمة والشHHHHHمسHHHHHیة، والقیاس الذكي، والتبرید الذكي، ومراقبة جودة الھواء، والزراعة الذكیة، 
 الصحیة عن بعد، والتعلیم االفتراضي والمعزز.

 نیة التيالتقعروض الو ،تفاعلیةالعروض الو ات،للمنتج التجریبیةعروض وتضHHHHHHHمنت الفعالیة مجموعة من ال
ة من شخصیات بارز تحفیزیین قدمتھما لحوارینأیضاً الضیوف  استمع ". كمافودافون قطرمن "قدمھا خبراء 

 عوالم التكنولوجیا الرقمیة.

الریادة الرقمیة وأكثر المؤلفین  في مجالأبرز المتحدثین ، وھو من لماناالمتحدث الرئیسHHHHHHHي إریك كو وقدم
عاً،   كار مبی یة، والتقییم، بین  تراوحت متنوعة حول مواضHHHHHHHیع ممیزة أف یة، والسHHHHHHHمعة الرقم الریادة الرقم

سHHHبنسHHHر  بوخبیر الحاسHHHو في حین أطلع المقدم التلفزیوني المختص بالشHHHؤون التكنولوجیة. الثوريالبتكار وا
 العمالت المشفرة. تعتمد علیھاالتي  Blockchainتقنیة التعامالت الرقمیة على جمھور ال كیلي

ی هھذنجاح  ویبرھن عال ید من"فودافون"  نتمكّ  عنة الف عد الشHHHHHHHركات  من أن تكون الشHHHHHHHریك المفضHHHHHHHHل لل
  ھاموظفیوتجارب خبرة  في توظیفالشركة  أظھرت نجاح أنھا كما. الدولةوالمؤسسات الحكومیة الرائدة في 



	
 

یاتھم تحسHHHHHHHینوتمكین العمالء من  ،ةالتكنولوجیاالبتكارات لنشHHHHHHHر  ق خدمات أكثر كفاءة وتحقی وتوفیر عمل
 أھدافھم االستراتیجیة.

نحن : ""رقط فودافون"ة  آل ثاني، الرئیس التنفیذي لشHHHركسHHHعادة الشHHHیخ حمد بن عبدهللا وبھذه المناسHHHبة، قال
ندرك وطریقة عمل الشركات والحكومات.  المقبل تغیراً فيالعقد  یشھدأن  المتوقعمن و نعیش في عصر فرید

ونحن حة. الطموالمستقبلیة من رؤیة قطر  كبیر جزءنجاح  یشكل مفتاحأن التحول الرقمي  ‘فودافون قطر’في 
أتمتة و من التطور واالبتكار أشHHHكالھا وأحجامھاكافة بلمؤسHHHسHHHات ل لیتسHHHنىملتزمون بتسHHHخیر قوة التكنولوجیا 

ات ذوالبنیة التحتیة  إنترنت األشHHHHHHیاءوذلك بدءاً من  ،جزءاً أسHHHHHHاسHHHHHHیاً من أعمالنااالبتكار  ویشHHHHHHكل. عملیاتھا
 وصHHHHHوالً إلى التطبیقاتواالسHHHHHتثمارات في الخطوط الثابتة، مروراً بو ،المسHHHHHتوى العالمي للھواتف المحمولة

 إنفاقھم". من التحكم فيالعمالء  تمكنوالخدمات الرائدة التي 

 ھاھمفجید یؤھلھا من قیادة التحول الرقمي في قطر، مسHHHHHHHتندةً في ذلك إلى  تتمتع "فودافون قطر" بوضHHHHHHHعٍ و
لمزید من المعلومات حول و. العالمیة "فودافون"من موارد وخبرات شHHركة ومسHHتفیدةً الشHHامل للسHHوق المحلیة 

تHHHHالHHHي: الHHHمHHHوقHHHع الHHH ، یHHHرجHHHى زیHHHHارة"فHHHودافHHHون قHHHطHHHر" الHHHتHHHي تHHHقHHHHدمHHHھHHHHاحHHHلHHHول إنHHHتHHHرنHHHHت األشHHHHHHHHHیHHHHاء 
www.vodafone.qa/en/business/internet/machine-to-machine 

 -ىانتھ-

 " حول "فودافون قطر

توفر فودافون قطر ش.م.ق.ع.("فودافون قطر") مجموعة واسعة من الخدمات بما فیھا االتصال الصوتي، 
والرسائل النصیة، واإلنترنت، وخدمات الھاتف الثابت في دولة قطر. وبدأت فودافون قطر أعمالھا التجاریة 

ملیون عمیل مدعومةً بشبكة اتصاالت  1.4حوالي ل، وتقدم "فودافون قطر" خدماتھا الیوم 2009مارس  1في 
بإطالق  2012مدمجة بمواصفات عالمیة، قامت فودافون قطر في أكتوبر  (IP) فائقة التطور. وبعد بناء شبكة

.  مجموعة شاملة من خدمات ومنتجات الھاتف الثابت التي تعتمد على األلیاف لعمالئھا من األفراد والشركات
اتصاالت شامالً یساھم في تحقیق األجندة الرقمیة للبالد. وتتجلى رسالة وغایة وبذلك تصبح فودافون قطر مزود 

فودافون قطر في مساعدة العمالء والمجتمعات على االزدھار والتكیف مع التوجھات والتقنیات الجدیدة التي 
  www.vodafone.qaتغیر وجھ العالم.یتوافر مزید من المعلومات على الموقع 
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