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طیران الخلیج تحلق نحو آفاق بعیدة مع حلول سیسكو 

الناقلة الوطنیة لمملكة البحرین تتوج شراكتها االستراتیجیة الممتدة لخمسة عشر عامًا مع 
 «سیسكو» باختیار حلولها الفائقة لترقیة البنیة التحتیة الشبكیة

المنامة، مملكة البحرین 
تمحورت حول إعادة طیران الخلیج - الناقلة الوطنیة لمملكة البحرین - بنجاح مبادرة مهمة   أنجزت شركة

تصمیم شاملة للبنیة التحتیة الشبكیة بكافة جوانبها من أجل ترقیة مكوناتها األساسیة باالعتماد على أحدث 
«سیكو» الفائقة، وتمثل تلك المبادرة تتویجًا لشراكة استراتیجیة وثیقة تمتد لخمسة عشر جیل من تقنیات 

عامًا بین الجانبین. 

ویعتبر ذلك اإلنجاز األبرز في عملیة تحدیث البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات التي تسیر على قدم وساق 
في شركة طیران الخلیج وأثمرت عن فوائد عدیدة للشركة منها توسیع السَّعة الشبكیة واالرتقاء باألداء 

الشركة في المستقبل. والمرونة بما یواكب النمو المتوقع في حجم بیانات 

طیران الخلیج بنشر أحدث جیل من التقنیات الفائقة، مثل حلول «سیسكو»، الرؤیة كما یجّسد التزام 
الطموحة للناقة الوطنیة لمملكة البحرین بتحقیق معاییر التمیُّز واالبتكار على نطاق عریق في خدماتها بما 

یسهم في إثراء تجربة المسافرین لدى طیران الخلیج على كافة مراحلها.  

منها اإلنجازات والمبادرات التقنیة الریادیة مؤخرًا، هذا وكانت شركة طیران الخلیج قد حققت العدید من 
على سبیل المثال أنها كانت السبَّاقة كأول شركة بمملكة البحرین ُتْدِخل الَحْوَسَبة السحابیة الخاصة، وأیضًا 
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«بیغ داتا». كما نالت الشركة أیضًا اعتماد من بین أوائل الشركات التي واكبت مفهوم البیانات الضخمة 
الجودة في أكثر من مجال من مجاالت التقنیة المعلوماتیة، وحصدت ما مجموعه اثنتي عشرة جائزة في 

مجال التقنیة المعلوماتیة خالل األعوام الثالثة الماضیة. هذا وقد ساعدت ترقیة البنیة التحتیة الشبكیة 
باالستعانة بأحدث الحلول الفائقة من «سیسكو» في إثراء تجربة المسافرین على متن رحالت طیران 

 الخلیج.

واستطاعت «طیران الخلیج» بفضل الحلول الشبكیة من «سیسكو» مقرونة بمنظومة الَحْوَسَبة السحابیة 
الخاصة لدیها من التغلُّب على أكبر التحدیات التقنیة وتحدیات األعمال التي كانت تواجهها الناقلة 

الوطنیة لمملكة البحرین. فالسحابة الخاصة، على سبیل المثال، توفر حلول التقنیة المعلوماتیة كخدمة، 
األمر الذي یساعد «طیران الخلیج» في تقلیص النفقات واالرتقاء بالفاعلیة واعتماد أنماط األعمال المبتكرة 

التي تعزز المرونة والكفاءة وتبّسط في الوقت ذاته عملیات البنیة التحتیة للتقنیة المعلوماتیة. وكان 
30TU 2011-2016«مؤشر سیسكو العالمي للَحْوَسَبة السحابیة«U 30T قد توقع أن تتضاعف الحركة المتدفقة عبر 

، مثلما توقع المؤشر 2016 زیتابایت سنویًا بحلول العام 6.6مراكز البیانات حول العالم أربع مرات لتبلغ 
 79أن تشهد بلدان الشرق األوسط وأفریقیا أكبر معدل نمو في الحركة السحابیة (معدل نمو سنوي مركب 

بالمئة). 

دة في طیران الخلیج بشبكات ذكیة ذات جاهزیة فوریة وستدمج  «سیسكو» هیكلیة مراكز البیانات الموحَّ
للَحْوَسَبة السحابیة، األمر الذي سیمّكن الناقلة الوطنیة لمملكة البحرین من تبسیط عملیات التقنیة 

المعلوماتیة وتعزیز المعاییر األمنیة وزیادة مرونة األعمال والتوافریة، وتقلیص تكلفة تشغیل مراكز 
البیانات، وتوفیر تجربة سحابیة متسقة لكافة المستخدمین. 

 وستوفر «سیسكو» المنصة األساسیة للسحابة الخاصة لشركة طیران الخلیج والتي تتألف من شبكة
«سیسكو» الذكیة التي توفر تجربة مستخدمین آمنة ومتسقة، وتحسِّن السرعة، وترتقي بالفاعلیة التشغیلیة 

للَحْوَسَبة السحابیة وأتمتة مراكز البیانات، كذلك ستتضمن ترقیة البنیة التحتیة الشبكیة لشركة طیران الخلیج 
نطاقًا واسع من حلول وخدمات «سیسكو» المصمَّمة لتمكین الشركات من تحقیق االستفادة الُمثلى من 

منصة الَحْوَسَبة الخاصة. 

 "نحن سعداء بتوطید شراكتنا طیران الخلیج ماهر سلمان المسّلم قال القائم بأعمال الرئیس التنفیذي لشركة 
 في مجال تطویر تكنولوجیا المعلومات التي تعتبر من التقنیة مع سیسكو التى بدورها تعزز من فعالیتنا
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 تواكب رسالتنا في طیران الخلیج إلى تعزیز تنافسیتنا في العوامل المهمة في مجال صناعة الطیران، والتى
هذا القطاع، وهو األمر الذي لن یتحقق إال بنشر أحدث التقنیات المبتكرة. وباختیار حلول سیسكو نكون 

    قد اخترنا أحدث جیل من التقنیات المتقدمة التي ستحسِّن تجربة مسافرینا إلى حدود غیر مسبوقة".

طیران الخلیج: "لقد نجحت طیران من جانبه، قال د. جاسم حجي، المدیر التنفیذي لتقنیة المعلوماتیة في  
الخلیج في إنشاء مركز بیانات یتسم بمعاییر عالمیة فائقة على صعید األداء وفاعلیة الطاقة، وهو من 

أكثر مراكز البیانات المتوافقة مع مفهوم االستدامة البیئیة بمملكة البحرین. وبهذا اإلنجاز نكون قد قطعنا 
الخطوة األولى نحو تطبیق التقنیة االفتراضیة على البنیة التحتیة الشبكیة لشركة طیران الخلیج، وتحدیدًا 
توسیع السحابة الخاصة التي ُتَعد بحد ذاتها مبادرة تقنیة ریادیة بالمنطقة. وهذا اإلنجاز دلیل آخر على 

التزامنا الثابت بمواكبة ونشر أحدث التقنیات في العالم". 

وفي السیاق ذاته، قال طارق غول، مدیر عام «سیسكو» في منطقة الخلیج وبالد الشام وباكستان: "تربطنا
شراكة استراتیجیة متینة مع طیران الخلیج منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، ویسرنا أن تتوطَّد تلك الشراكة 

عامًا بعد آخر. وفي حقبة اإلنترنت فإننا نشهد اتصال المزید من األفراد والبیانات واألشیاء بالشبكة، ونحن 
بذلك ملتزمون بتزوید عمالئنا المرموقین، مثل طیران الخلیج، بأحدث الحلول التي تساعدهم في توطید 

تنافسیتهم ومكانتهم. ومن المتوقع أن تستثمر سیسكو أكثر من ملیار دوالر خالل العامین المقبلین لتوسیع 
رقعة حلولها السحابیة لألعمال. وترتكز منظومة أعمال سیسكو على شركائها من أجل تعزیز قدراتهم 
واستثماراتهم، وباعتقادنا أن ذلك سیسّرع ویوّسع االستثمارات اإلضافیة الداعمة النتشار الخدمات التي 

تعتزم سیسكو توفیرها لقاعدة عمالئها حول العالم مثل تلك التي وفرتها لشركة طیران الخلیج".    

التعلیق على الصورة: (من الیمین إلى الیسار) 
 طیران الخلیجد. جاسم حجي، المدیر التنفیذي لتقنیة المعلوماتیة في 

 طارق غول، مدیر عام «سیسكو» في منطقة الخلیج وبالد الشام وباكستان
 طیران الخلیج  القائم بأعمال الرئیس التنفیذي لشركة ماهر سلمان المسّلم

رامي أزار، مدیر أعمال إقلیمي، سیسكو البحرین 
-انتهى- 

لمزید من المعلومات 
أخبار «سیسكو» بمنطقة الشرق األوسط 
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معلومات عن «سیسكو» 
http://www.cisco.com  

 :نبذة عن شركة سیسكو
تعمل شركة "سیسكو"، الرائدة عالمیًا في مجال تقنیة المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالیة 

، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلیة من NASDAQ: CSCO) "ناسداك" تحت الرمز
خالل إثبات أن تحقیق اإلنجازات المذهلة یكون عبر تمكین االتصال الشبكي لما هو غیر متصل. 

 . http://thenetwork.cisco.com لمتابعة أخبار سیسكو، الرجاء زیارة 
 ###

سیسكو وشعار سیسكو هي عالمات تجاریة أو عالمات تجاریة مسجلة لمؤسسة سیسكو و/أو الشركات 
التابعة لها في الوالیات المتحدة وبالد أخرى. ویمكن االطالع على قائمة عالمات سیسكو التجاریة عبر 

.إن كافة العالمات التجاریة األخرى المذكورة في هذه www.cisco.com/go/trademarks الموقع 
الوثیقة هي ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشریك ال یتضمن عالقة شراكة بین سیسكو وأي شركة 

 .أخرى

 لالستفسارات اإلعالمیة
فراس حمزة 

والیس لالستشارات التسویقیة 
 1950 390 4 971+هاتف: 

cisco@wallis-mc.com 
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