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   االستشارية خدماتال تقديمل سيسكو شركةتختار  للعقارات الكويتية الحمرا شركة
 

 البيئية الناحية من مستدامة تحتية بنية لتطوير سيسكو شركة من Smart+Connected Communities Vision يستخدم الحمرا برج مطور
 العالم في السحاب ناطحات أطول من واحدة في
 

  
 للعقارات الحمرا شركة قبل من اختيارها تم أنه اليوم) سيسكو :ناسداك( سيسكو شركة أعلنت – 2010 بريلأ 13 – ، الكويتالكويتمدينة 
 برج أطول يعتبر الذي والفريد المميز المعلم الحمرا، لبرج االتصاالت وبتكنولوجيا بالمعلومات الخاصين والتصميم الرؤية تطوير على للعمل

  .العالم مستوى على السحاب ناطحات أطول من وواحدا منحوت
  

 .الحمرا ببرج تحويلية خبرة إنشاء في العقاري للتطوير الحمرا شركة لمساعدة والتوجيه الفنية بالمشورة اإلمداد عملية سيسكو شركة وستدعم
 مستوى على التجاري السوقو بالبرج التكنولوجيا تنفيذ ضمان في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا مستشارا بصفتها سيسكو شركة وستساعد

 البيئية االستدامة تشكل وسوف. ككل المنطقة وفي الكويت دولة في العقارات تطوير صناعة في جديدة معايرا ستضع والتي مسبوق غير
  .للتكنولوجيا أساسية بنية تصميم أجل من الموجهة للرؤية أساسيا عنصرا

 
   :األساسية والحقائق/ الرئيسية العناوين
 وتحويل تقنيا المدعمة المضافة القيمة وخدمات أساسية بنية بناء لتسهيل والتوجيه الفنية بالمشورة اإلمداد عملية سيسكو شركة مستدع •

 السوق وتحليل المشاريع إدارة من كل االستشارية الخدمات ستشمل .المنطقة في العقاري للتطوير فريد نموذج إلى الحمرا برج
  .االقتصادية الجدوى وتحليل والتشغيلي المالي النموذج وتحديد والخدمة
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 الرعاية مثل مدنية خدمات تقديم خالل من للمقيمين تحويلية تجربة إنشاء يمكنها منصة بصفتها الشبكة أن سيسكو شركة تعتقد •
 وتمييزها بها قيمينالم خبرة إلثراء الناجحة المستقبل مجتمعات ستسعى .حد أقصى إلى مستدام نحو على والترفيه والتعليم الصحية

  .التعريف عالي الفيديو مثل شبكية، تقنيات قبل من ممكنة خدمات عبر
 واألمن وبالسالمة للمرافق شبكيا متصلة ذكية بحلول المدن إلمداد Smart+Connected Communities مبادرة تصميم تم •

  .الحكومية وبالخدمات الرياضية وبالساحات وبالتعليم الصحية وبالرعاية والمواصالت وبالنقل للعقارات بيني اتصالوب
 ويقع متر 414 ارتفاع إلى بالعالم، سحاب ناطحات 10 أطول من واحدُا يكون أن المتوقع طابقًا، 80 من المكون الحمرا برج سيصل •

 . 2011 مارس في تنتهي أن المتوقع ومن حاليا اإلنشاء عملية من المائة في 70 اكتمال تم .الكويت مدينة بقلب
 جديد عصر ببزوغ ومبشرا داعيا المميز البناء ويعتبر .التصميم لتفوق فريدا مثاالً الرقيق الزجاجي بغطائه الحمرا برج يعتبر وبالفعل •

  .المنطقة وفي الكويت في والرخاء التطوير من
 لمساعدة والتوجيه بالمشورة اإلمداد على سيسكو لشركة المعتمد الذهبي الشريك للكمبيوتر؛ الدانمركية الكويتية الشركة تعمل وسوف •

  .الحمرا برج تطوير أجل من تكنولوجيًا المدعومة المضافة القيمة خدمات وتحديد اختيار في العقاري للتطوير الحمرا شركة
 Smart+Connected Communities حلول فإن ،"الذكية"و الناجحة المستقبل مدنل شبكيا ومدعوم مفعل مخطط تقديم خالل ومن •

 وإجمالي مستدام اقتصادي نمو تحقيق على تساعد شبكيا متصلة مجتمعات إلى المادية المجتمعات تحويل على تساعد سيسكو من
  .الحياة نوعية وتحسين التشغيلية والكفاءات الموارد إدارة خالل من بيئية استدامة وتوفير العام الناتج

 مفتوحة متكاملة منصة باعتبارها الشبكات على ترتكز ورأسيةً شاملة حلوالً واستخدام تنفيذ فكرة منطلق من عمالئها مع سيسكو تعمل •
 المجتمعات تصميم به يتم الذي األسلوب لتغيير وذلك مبتكرة، أعمال ونماذج الشركاء من عريض بيئي نظام بجانب ومتاحة،

  .وتجديدها وإدارتها هاوبنائ
  :التنفيذيين المدراء أقوال من مقتطفات
  سيرفيسيز سيسكو التنفيذي، المدير ونائب العولمة مدير إلفرينك، ويم •

 الشبكات عبر المتداولة المعلومات على قائمة الناجحة والمدن المجتمعات تكون حيث للمستقبل تصوراً سيسكو شركة تضع"
 ومن .المواطنين حياة جودة تحسين وكذلك للمدن إدارة وتحسين االقتصادية التنمية تمكين على منصة بصفتها الشبكة تعمل ،وسوف
 شركتي من كال فإن الحمرا، برج في Smart+Connected Communities لـ مشتركة رؤية نحو الجماعي العمل خالل

 المتصلة الذكية المجتمعات هذه في .للمقيمين وبيئية تصاديةواق اجتماعية استدامة بقيادة ملتزمتان العقاري للتطوير والحمرا سيسيكو
 ذكاء وأكثر للبيئة مالئمةً أكثر بالشبكة متعلق شيء كل يصبح أن الممكن من) Smart+Connected Communities( شبكيا
  ."أمنا وأكثر

  العقاري للتطوير الحمرا بشركة التنفيذي، والمدير الرئيس نائب العثمان، خالد •
 والموارد الوقت توفر خدمات إلى يحتاجون فهم .الجديدة الخبرات من المزيد إلى األيام هذه في النهائيين المستخدمون يحتاج"

 عريض نطاق فهم على القدرة المستخدمين االجتماعية اإلعالم ووسائل 2.0 تبلغ التي الويب شبكة قوة تمنح النتائج أفضل وتعطي
 مبادرة خالل ومن. فاعلية األكثر هي بطريقة للعمالء إلزامية خبرة لتقديم التجاري التنافس على حفاظوال فيها والتشارك اآلراء من
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Smart+Connected Communities إلى والبلدان والمجتمعات المدن لتحويل منصة باعتبارها الشبكة نستخدم فإننا سيسكو من 
  .وبيئية واجتماعية اقتصادية استدامة استنهاض على تساعد التي دالموار إلى الوصول من وتُمكن التعاون وترعى تحتضن مناطق

  الفيديو •
   سيسكو شركة ،Smart+Connected Communities العمليات، مدير هيرسبيرج، كاسبار

http://www.youtube.com/v/vPJPM76yqtk&hl=en_US&fs=1&    
  :إضافية موارد

  :زيارة يرجى األوسط الشرق سيسكو شركة عن األخبار من لمزيد •
 

http://newsroom.cisco.com/me  

 Smart+Connected Communities مبادرة عن المعلومات من للمزيد •
 

http://www.cisco.com/go/smartconnectedcommunities  

  :زيارة يرجى العقاري، للتطوير الحمرا شركة عن المعلومات من لمزيد •
 

http://www.alhamra.com.kw  

 الترفيهية واألنشطة للعقارات الحمرا شركة حول
 لتطوير الوطنية الكويتية السينما شركة قبل من المكلفة الترفيهية واألنشطة للعقارات أجيال شركة من جزء هي العقاري للتطوير حمراال شركة
 بالرواد الخاصة الرؤية تتمثل كانت .الكويت دولة في بنائها تم التي السينما دور أقدم من لبعض التاريخية المواقع في للمنشآت حديثة مراكز
  .لشعبها الحديثة والمرافق للمنشآت مركزا باعتبارها الكويت دولة بناء في أجيال شركة بإنشاء قاموا نالذي
 شركة فإن وحاليا .الكويت اسمها ومتقدمة حديثة دولة ببناء لاللتزام أساس بوضع قامت بدايتها ومنذ ،1996 عام في أجيال شركة تأسيس تم 

  .[واالسترخاء والراحة التجميل بصناعة الخاصة المباني ودعم إنشاء في تتمثل خاصة برؤية ملتزمة الترفيهية واألنشطة للعقارات أجيال
 

 سيسكو أنظمة عن نبذة
 وتواصلهم األفراد اتصال طرق بتغيير تقوم والتي الشبكات مجال في العالم مستوى على األولي الشركة هي) سيسكو :ناسداك( سيسكو

 من المزيد على الحصول يمكن .المشتركة االجتماعية والمسؤولية التشغيلي والتميز التقني اإلبداع من 25 لعاما يوافق العام فهذا وتعاونهم،
 يتم. http://newsroom.cisco.comإلى الذهاب يرجى األخبار آخر لمتابعة .http://www.cisco.com خالل من سيسكو حول المعلومات

 أنظمة لمؤسسة بالكامل ومملوكة تابعة شركة وهي ،BV الدولية سيسكو أنظمة شركة خالل من األوسط الشرق في سيسكو بمعدات اإلمداد
  .سيسكو
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 لها التابعة الشركات أو/و سيسكو أنظمة لمؤسسة مملوكة تجارية عالمات أو مسجلة تجارية عالمات هي سيسكو وأنظمة سيسكو وشعار سيسكو 
 الشريك كلمة استخدام .ألصحابها ملك هي الوثيقة في وردت التي األخرى التجارية العالمات جميع .األخرى الدول وبعض المتحدة الواليات في
  .سيسكو شركة اأصدرته للجمهور عامة معلومات على الوثيقة هذه تحتوي .أخرى شركة وأي سيسكو بين شراكة عالقة عن يعبر ال
  :التالي الرابط على "News@Cisco" زيارة يرجى سيسكو، أخبار جميع حول RSS موجز على للحصول 
 

http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html  
 

http://flickr.com/gp/cisco_pics/gXth98  
 

http://www.flickr.com/photos/25679159@N03/3382938030  
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