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وذلككف  ككا  مككعي الككعةا زلاكك    ل  ككع     Ooredoo متت  هتتاتعاونأعلنتت   كتترطة للتتر للتتت م ن عتتن 

   للعآككذ عككرا زل   ككعا   . اككخ اككذه اككرا زلاكك ز    تنو ككخ ارككعيزم زلآتع ككتم زلآععاكك  بةنككع  زل   ككعا 

 وثككعما زلعكك ارخوتج  كك  شكك زم   ةنكك     جككو   لككن  طككعم   Ooredooزلآاككع  رخ  ككا م  ككعا  اتع ككتم

زلعككك ارخ  ككك  ، تككك ارخ زللكككن  زللكككنو ، تككك ارخ ايعو كككعم زلآنككك ه - اكككخ شككك    تأككك  للعككك ارخ زلععلرككك 

 نقتتال واستتترداد طستت  ط ف تتة حتتو  معلومتتا  علتت  للحصتتو . وم  ككعا  ةنع كك  زليككوز ا زلايةككر 

 .8000742الرلم   عل  االتصا  ببسالة للعمالء  مطن نجوم،

 

اللتتر للتتت م ن   رطتت   لقتتد  متتن وذلتت  لعمالئهتتا المباكتتر  وغ تتر المباكتتر  االحت اجتتا  تلب تتة علتت  دائمتت 

تلككع     ككا   العمتتالء تجربتتة مستتتو  رفتت  علتت  تعمتت  التتت  المستتتمر التحستت ن ثقافتتة بنتتاء أجتت 

معسككعآ زي  لكك  كو تتككوو  ككا ملرعكك  زقمعتككعي زلعطنككا زلككر   آتككخ ي  عككم  ككا زمعتعيزت ككع زل تآركك  ليأككوم 

 .انعجعم زلع ارخ 

 

 عمككن يمككرم زلآ رعككعم  ، الجربتتوع  أحمتتد الستت د صتتر  ، التعتتاون  هتتذا عتتن حد ثتت  معتتر   فتت و

 مجموعتتة نلتتا  توستت   نحتتو إضتتاف ة خلتتو  اتختتذنا لقتتد: "لتتائال   وزلععو نككعم مآنأطكك  زلاكك ط زبوسكك 

 مطافتت   فتت  لر قتنتتا إنهتتا ، طمتتا  المم تت   الكتتراطة هتتذ  متت  العمتتالء تجربتتة لتع  تت  لتتد نا الم ا تتا متتن

 عكك   كاكك  وسككعملنع لعيطرككا وسككرل   والتتذ  . بهتتم موثتتو  تتت م ن طكتتر   نللتتر للتتت م  الخت تتار العمتتالء

 أو كتتراء عنتتد حتتت  نجتتوم نقتتال طستت  متتنالعمتتالء  مطتتن   ان هتتذا البرنتتام   اركك  لآتع كك   ةآذمنككع 

 " .الترو ج الرم   استخدام أثناء أو خصوما  أو خاصة ب سعارت م نا  ال تجد د

 

ا للتتر للتتت م ن نجحتت  لقتتد: "لتتائال  الجربتتوع    وأضتتا  ا نجاحتت   ملابقتتة فتت  اجهودهتت  مواءمتتة فتت  طب تتر 

ا استحستتان ا ستتتلق  الكتتراطة هتتذ  أن متتن ثقتتة علتت  ونحتتن. العمتتالء والء بتترام  فتت  التغ  تتر وت تتر   طب تتر 

 فتت  التصتتم م فتت  التفط تتر دمتت  فتت  طمتتا اننتتا سنواصتت   لعمالئنتتا الم ا تتا متتن طب تتر  مجموعتتة وستتتحق 

 متتن الم  تتد تقتتد مدائمتتا فتت   نلمتت  ح تت   ، كتترطائنا متت  حلتتو  إنكتتاء فتت  ونكتتار  أعمالنتتا نمتتوذ 

 " .لعمالئنا الحصر ة واالمت ا ا  العرو  


