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مجموعة اإلمارات توقع أول عقد متعدد السنوات لدعم وزيادة فاعلية الشبكات مع سيسكو 

 عبر تمويل من سيسكو كابيتال في اإلمارات العربية المتحدة

سيسكو كابيتال توفر المرونة المالية لمجموعة اإلمارات عبر تطوير البنية التحتية التي تلبي نمو طلبات 
  .التكنولوجياألعمال والتطور 

 
 

 
 

 عن اليوم تعلن) سيسكو :ناسداك( سيسكو -) 2010 مايو 2 – وير ماركت( -- المتحدة العربية اإلمارات دبي،
 لمدة نوعه من عقد أول وقعت قد والسياحة، السفر مجال في الرائدة العالمية القوى إحدى اإلمارات، مجموعة أن

 كابيتال سيسكو خالل من تمويلها يتم سوف والتي سيسكو شبكة فاعلية وزيادة دعم خدمات لشراء سنوات ثالث
وقد اختارت مجموعة اإلمارات الشريك  .المتحدة العربية اإلمارات في) أيرلندا الدولية، المالية سيسكو أنظمة(

، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا )GBM(للحاسبات اآللية الذهبي لشركة سيسكو وهو الخليج 
المعلومات في الشرق األوسط لمواكبة متطلبات تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية في 

ودعم البنية دول مجلس التعاون الخليجي، لشراء خدمات سيسكو والعمل عن كثب مع سيسكو لتقديم هذه الخدمات 
   .التحتية لشركة سيسكو

 
 من واحدة هي اإلمارات مجموعة إن حيث المتحدة العربية اإلمارات في سيسكو لشركة هاما إنجازاً العقد ويعتبر
 منتجاتها عن فضالً سيسكو تقدمها التي اإلضافية اإلبداعية الموارد من تستفيد التي المنطقة في الشركات أوائل

وعالوة على ذلك، فإن هذا العقد يوضح مقدرة سيسكو في التأقلم مع المتغيرات  . المميزة الصيانة وخدمات
   .ومواكبة أعمال مجموعة اإلمارات والمتطلبات المالية

 
 تم فقد ثم ومن الشبكة دعم خدمة مزود عن تبحث كانت اإلمارات مجموعة في المعلومات تكنولوجيا أن كما

وسوف يتيح هذا العقد  .االستثمار وعائد الثمن، مقابل والقيمة تقدمها، التي الخدمات على بناء سيسكو اختيار
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لمجموعة اإلمارات تطوير بنيتها التحتية في تكنولوجيا المعلومات لمواكبة نمو طلبات األعمال والتطور 
   .التكنولوجي

 
   :المالمح الرئيسية/الحقائق
 سيسكو من) نت سمارت( SMARTnet بخدمات اإلمارات مجموعة سنوات ثالث مدته الذي العقد يزود •

 متميزة خدمة وخيارات حدة، على جهاز لكل المرنة والتغطية للمشاكل، السريع الحل أجل من وذلك
وباإلضافة إلى ذلك، فإن سيسكو سوف تقدم خدمات زيادة فعالية  .التشغيل فعالية زيادة في للمساعدة

  .عم الفني المحددشبكة نهاية إلى نهاية فضالً عن الد
 هي اإلمارات مجموعة إن حيث المتحدة العربية اإلمارات في سيسكو لشركة هاما إنجازاً العقد يعتبر •

 سيسكو تقدمها التي اإلضافية اإلبداعية الموارد من تستفيد التي المنطقة في الشركات أوائل من واحدة
على ذلك، فإن هذا العقد يوضح مقدرة سيسكو وعالوة  . المميزة الصيانة وخدمات منتجاتها عن فضالً

  .في التأقلم مع المتغيرات ومواكبة أعمال مجموعة اإلمارات والمتطلبات المالية
 التمويل حلول تقديم في المتخصصة سيسكو ألنظمة بالكامل مملوكة فرعية شركة هي كابيتال سيسكو إن •

سيسكو كابيتال وهي الشركة التابعة لسيسكو في كما أن شركة  .العالم أنحاء في سيسكو لحلول الفعالة
  .تقديم المنتجات والخدمات لديها وضع متميز في عرض حلول التمويل األكثر تنافسية ومرونة

   :مقتطفات الدعم
 

 اإلمارات مجموعة المعلومات، تكنولوجيا قسم رئيس نائب نايف، باتريك

 طرحها تعزز يمكنهم التي اإلستراتيجية المشاركات من محفظتها توسعة إلى تسعى ما دائما اإلمارات مجموعة إن"
إن التمويل عبر سيسكو كابيتال سوف يساعدنا في أن تقدم باستمرار التعزيزات  .وسمعتها وعوائدها، التجاري،

لعمالئنا المالية الضرورية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدينا حتى نتمكن من تلبية االحتياجات المتنامية 
   ."والمحافظة على الميزة التنافسية

 
 المتحدة العربية اإلمارات سيسكو، العام، المدير هول، وين

 مع سيسكو أعمال مسيرة في األمام إلى كبرى خطوة يعتبر اإلمارات لمجموعة كابيتال سيسكو تمويل إن"
 جديدة أعمال حلول عن البحث إلى متزايدة بصورة نسعى إننا حيث المتحدة العربية اإلمارات في المؤسسات
ونتيجة لذلك فإننا سوف نكون قادرين على االعتماد على العقد القائم  .لعمالئنا المتغيرة االحتياجات لتلبية ومبتكرة
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بيننا من أجل المشاريع والحلول المستقبلية، وتمكين مجموعة اإلمارات من مواصلة المشاريع المستقبلية بالتعاون 

   .مع سيسكو
 

  اإلمارات مجموعة عن
 من واحدة تصبح حتى والسياحة السفر جوانب من جانب بكل االلتزام عاتقها على تأخذ وهي اإلمارات مجموعة تأسيس منذ

 تجارية عالمة خمسين من ألكثر تتسع محفظة على المجموعة وتحتوي .المجال هذا في عالميا الرائدة الشركات إحدى
 الجوية الخطوط الحديث الجوي أسطولها ويشكل .العالم أنحاء جميع في شخص 40,000 عن يربو ما لديها ويعمل

 مطار 19 في األرضي الهبوط خدمات يقدم والذي دناتا، فهو األخر القسم أما .المجموعة في قسمين أهم ثاني أحد اإلماراتية
 أحد أنه كما األوسط الشرق في السفر خدمات مزودي أكبر من واحد وهو .الدولي دبي مطار ضمنها ومن العالم، حول

   .عاما خمسون مدار على دبي في المألوفة األسماء
 

 )GBM( اآللية للحاسبات الخليج عن

 تكنولوجيا حلول تقديم مجال في الرائدة الشركات إحدى وهي 1990 عام في اآللية للحاسبات الخليج شركة تأسست
 مجلس دول في والدولية واإلقليمية المحلية للشركات المعلومات تكنولوجيا متطلبات تلبي والتي المنطقة في المعلومات

   .الخليجي التعاون
 

 من مختارة وخدمات منتجات باستثناء –) إم بي آي( IBM لشركة الوحيد الموزع هي اآللية للحاسبات الخليج شركة أن كما
   .السعودية عدا فيما الخليجي، التعاون مجلس دول في – IBM شركة

 
 شركة وتحظى .سيسكو محفظة على الشركة فريق حصل عندما وذلك ،1999 عاما في كبيرة خطوات الشركة قطعت وقد

 إلى باإلضافة الذهبي، الشريك هي إنها حيث سيسكو، شركة من المنطقة في تقدير مستويات بأعلى اآللية للحاسبات الخليج
   .التعلم في لسيسكو كشريك وضعها

 
 األوسط، الشرق في المعلومات تكنولوجيا حلول مقدمي أهم من واحدة تعتبر اآللية للحاسبات الخليج شركة فإن واليوم،
 أكثر لديها أن كما عالية بخبرة يتمتعون المعلومات تكنولوجيا مجال في متخصص 700 من أكثر من قوتها الشركة وتكتسب

 الخليج شركة أن يعني وهذا .دوليا على بهم المعترف المعلومات تكنولوجيا حلول مقدمي مع قوية إستراتيجية شراكة 20 من
 المعلومات تكنولوجيا خدمات وحلول المعلومات، لتكنولوجيا التحتية البنية من شاملة مجموعة تقديم بوسعها اآللية للحاسبات

   .البيع بعد الدعم كذلك والتكامل الموارد، وتوقير االستشارات، تقديم من تمتد التي
 

 والمصارف، اإللكترونية، الحكومة وخاصة متعددة قطاعات عبر اآللية للحاسبات الخليج شركة وخبرة تجربة وتمتد
 الخليج شركة فإن عمالئها، يكون حيث التواجد بأهمية منها وإيمانًا .والنفط التجزئة وتجارة واالتصاالت، والتمويل،
 وعمان، والكويت، والبحرين، ،)والشارقة ودبي، ظبي، أبو( المتحدة العربية اإلمارات في مكاتب لديها اآللية للحاسبات
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 ل متميزا شريكًا باعتبارها لها مكاتب ثالث باكستان في اآلن اآللية للحاسبات الخليج شركة وتدير .باكستان وكذلك وقطر،
IBM)مكاتب أن كما .والهور آباد، وإسالم كراتشي، في الثالث مكاتبها تتوزع حيث آسيا، شرق جنوب دول في) إم بي آي 

   .سيسكو مع الفضي الشريك وضع لديها باكستان في الشركة
 

  :كابيتال سيسكو عن
 لحلول الفعالة التمويل حلول تقديم في المتخصصة سيسكو ألنظمة بالكامل مملوكة فرعية شركة هي كابيتال سيسكو إن

 :خالل من المعلومات من مزيد على الحصول يمكن .العالم أنحاء في سيسكو
http://www.cisco.com/web/ordering/ciscocapital/index.html   

 
  :عن سيسكو

 األفراد اتصال طرق بنقل تقم والتي الشبكات مجال في العالم مستوى على األولى الشركة هي) سيسكو ناسداك( سيسكو
 الحصول ويمكن .المشترك االجتماعية والمسؤولية التشغيلي والتميز التقني اإلبداع من 25 العام يوافق العام فهذا وتعاونهم،

 زيارة الرجاء األخبار، آخر ولمتابعة .http://www.cisco.com خالل من سيسكو حول المعلومات من المزيد على
ويتم اإلمداد بمعدات سيسكو في أوروبا من خالل شركة أنظمة سيسكو الدولية  .http://newsroom.cisco.com االرتباط

BVمملوكة بالكامل لمؤسسة أنظمة سيسكو، وهي شركة تابعة و.   
 

   :مواقع/ ارتباطات 
 :الناشئة لألسواق RSS موجز •

http://newsroom.cisco.com/data/syndication/rss2/EmergingMarkets.xml  

  http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html :األوسط الشرق أخبار •

 :زيارة يمكنكم للتمويل، كابيتال سيسكو عن المعلومات من لمزيد •
http://www.cisco.com/web/ordering/ciscocapital/index.html  

 سيسكو أنظمة لمؤسسة مملوكة تجارية عالمات أو مسجلة تجارية عالمات هي سيسكو وأنظمة سيسكو، وشعار سيسكو،
 هذه في الواردة األخرى التجارية العالمات جميع .األخرى الدول وبعض المتحدة الواليات في لها التابعة الشركات أو/و

 بين الشراكة عالقة عن يعبر ال’ الشريك‘ كلمة استخدام إن .المعنيين ألصحابها ملك هي اإللكتروني الموقع أو الوثيقة
   .هذه الوثيقة هي معلومات عامة من سيسكو .أخرى شركة وأي سيسكو

 
   :على االرتباط التالي "News@Cisco"حول أخبار سيسكو، الرجاء زيارة  RSSللحصول على موجز 

 
http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html   
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  http://flickr.com/gp/cisco_pics/zwbR2A :صورة
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 عكاوي جمانة
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