
 
 
 

لخدمات السحابیة والمدارة ل تحصل على شهادة سیكسو المتقدمة يموبایل
 

موبایلي، االسم التجاري الرسمي شركة - أعلنت 2014 أكتوبر 14یتكس، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، امعرض ج
لشركة اتحاد اتصاالت والمزود الرائد لخدمات الهاتف المحمول والبیانات في المملكة العربیة السعودیة، الیوم عن حصولها 

لخدمات السحابیة والمدارة. لعلى شهادة سیسكو المتقدمة 
 

وهذه الشهادة هي بمثابة اعتراف ودلیل واضح على امتالك شركة موبایلي للقدرات واإلمكانات التي تؤهلها لبیع وتقدیم 
لمساعدة في تسریع زمن إیصال الخدمات إلى السوق (التسویق السریع) وزمن التي من شأنها االخدمات السحابیة والمدارة 

الخدمات السحابیة ابتكار في المتمیزة هذه الشهادة هي مكافئة لشركاء سیسكو لخبرتهم واستثماراتهم وتعتبر تولید اإلیرادات. 
ق في كافة البلدان التي یكون فیها لمثل هؤالء الشركاء اختراق األسوالوالمدارة وبیعها وتسلمیها للعمالء بحوافز مالیة ومزایا 

جد قانوني.  توا
 

شركة موبایلي: "نظرًا لشراكتنا في إسماعیل الغامدي الرئیس التنفیذي لقطاع األعمال باإلنابة  وتعلیقًا على هذا األمر، قال
اإلستراتیجیة الطویلة مع شركة سیسكو في المملكة العربیة السعودیة، نحن في موبایلي سعداء لحصولنا على شهادة سیسكو 

المتقدمة في الخدمات السحابیة والمدارة، ونسعى كشركة رائدة في تقدیم خدمات االتصاالت المتكاملة في المملكة العربیة 
السعودیة إلى مواصلة مواكبة التطورات التكنولوجیة في مجال االتصاالت لتلبیة متطلبات واحتیاجات عمالئنا، وال سیما في 

 ظل عالٍم متغیر یتغیر فیه دور االتصاالت واستخداماتها."
 

ات المدارة خدملمزود السیسكو : "تعتبر شهادة موبایلي للتحالفات والشركات بشركة العام التنفیذيالمدیر طاهر الدباغ وقال 
 موبایلي إلنشاء إستراتیجیة (البنیة التحتیة كخدمة) واحدة من الركائز األساسیة التي تساهم في IaaSوالخدمات السحابیة 

جهات العاملة في لحوسبة السحابیة وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الشرق األوسط بالشراكة مع أبرز السوق لأول 
  ."تكنولوجیا المعلوماتقطاع 

 
موبایلي "نقدر التزام : سیسكو في المملكة العربیة السعودیةمن جانبه قال زیان صادق، مدیر مبیعات اقلیمي من شركة 

التي تجمعنا، وفي الوقت ذاته نثني بشكٍل  الناجحة اإلستراتیجیةشراكة تدعیم وتعزیز الونتطلع إلى مواصلة تها المتمیزة وخبر
التي تشكل إحدى المكونات المدارة السحابیة ولخدمات من حصولها على الشهادة المتقدمة لموبایلي كبیر على تمكن 

 التي یقدمها مختلف الشركاء." المدارةوة يسحاببرنامج سیكسو للخدمات الفي ة رئیسيال
 

تعكس هذه  منطقة الشرق األوسط، قائالً : "– سیسكووعلق علي عامر، مسؤول العمالء في دائرة المبیعات في شركة 
 التقنیات والخدمات بأحدث لتزوید العمالء  عالمیاً مع الشركات الرائدةات استراتیجیة الشهادة التزام سیسكو للدخول في شراك

 إن قیام شركة .عملیة اعتماد صارمةب لتزام التام یمكن تحقیق ذلك إال من خالل االتلبي احتیاجاتهم، والالتي التكنولوجیة 
 ". یعد مثال واضح على هذا االلتزامتوسیع قدرتها على تقدیم حلول عالمیة محلیاً بموبایلي 

 



 
 

وتركز على ، السحابیة والمدارةللخدمات سیسكو برنامج  من اً السحابیة والمدارة جزءالمتقدمة للخدمات سیسكو وتعتبر شهادة 
والمدارة وتصمیمها وتسویقها وبیعها، وتشمل لخدمات السحابیة لتصوٍر على وضع موبایلي شركة مساعدة الشركاء مثل 

تلبیة االحتیاجات المتنوعة سحابیة" بهدف سیسكو الوخدمة "أسواق المبیعات دعم تسریع األعمال ووخدمات أدوات على 
ء. عماللل
 

من الخدمات موبایلي واحدة على األقل ، ستقدم المدارةوكشریك معتمد ضمن شهادة سیكسو المتقدمة للخدمات السحابیة و
وتعمل على تصمیم خدماتها ، )سیسكوالمدعومة من خدمات بموجب الة يسحابمدارة أو سیسكو (إما خدمة المدعومة من 

تقنیات وتعزیز دعم لاألساسیة القدرات واإلمكانات اإلداریة وتوفیر لمعلوماتیة، مكتبة البنیة التحتیة لبما یتماشى مع هیكلیة 
 سیسكو.

 
  تشمل: سیسكو سحابیة مدعومة من خدمات على تفویضات لتقدیم موبایلي صلت باإلضافة إلى ذلك، ح

 )IaaS(الخدمات السحابیة ):  السحابیة(الخدمات
 

انتهى -  -
 

قطاع ر ييامعوترسیخ إنشاء  (الخدمات المدعومة من سیسكو): هو برنامج یعمل على CISCO Poweredبرنامج حول 
 دورة حیاة التكنولوجیا للحد من اتتعقیدمن تقلیل على السیسكو المدعومة من خدمات وتعمل الالسحابیة والمدارة. الخدمات 

ضمان . ولنهایةللنهایة ، باالعتماد على نماذج وتصامیم سلیمة وموثوقة وشبكة أمان تعتمد على مبدأ الالتكالیف والمخاطر
الذین یقدمون خدمات مدعومة على شركاء سیسكو الدعم على مدار الساعة، یتعین و واألمن أعلى مستویات الخدمةتقدیم 
ویمكن للمؤسسات  .طرف ثالثومراجعة صارمة لحلولهم وخدماتهم من قبل وتدقیق ختبارات لخضوع الاسیسكو من 

معاییر االستفادة من ، و متمیز ومضمونأداءلترسیخ قیمتها بشكل أسرع، وتحقیق سیسكو المدعومة من خدمات الاستخدام 
 .  تامةثقةوالتواصل باالبتكار ومواصلة مفتوحة 

 
  –- انتهى 

حول موبایلي:  
 

اإلمارات  والتي تتخذ من  تقوده شركة اتصاالتتحالفمن قبل  2004عام التأسست شركة اتحاد اتصاالت (موبایلي) في 
مزود خدمة الهاتف المحمول الثاني  موبایلي هو االسم التجاري الرسمي لشركة اتحاد اتصاالتو.  مقرًا لهاالعربیة المتحدة

 سنة والذي عمل على تدعیم 25حمولة لمدة التصاالت الممشغل لرخصة ، والحاصل على في المملكة العربیة السعودیة
األولى التي تحصل شركة االتصاالت السعودیة للهاتف المحمول، لتكون بذلك شراء رخصة الجیل الثالث أعماله وخدماته ب

. 2004 السعودیة (تداول) في دیسمبر المالیةسوق على وقد أدرجت ما بعدها. الثالث وعلى رخصة لتشغیل خدمات الجیل 
في المملكة. في مارس حمولة حصة السوق من اشتراكات االتصاالت الم% من 40یعادل ما موبایلي تمتلك الیوم، و

أحد شركة بیانات األولى، ستحواذ على موافقة هیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات لالعلى موبایلي تحصلت ، 2008
على أغلبیة استحوذت موبایلي من العام نفسه، ملیار لایر سعودي. وفي نوفمبر  1.5زودي اتصاالت البیانات، بقیمة م

. خدمة اإلنترنت الرائدة في تقدیم زاجلشركة حصص 
 



 
 

بصریة، والتي تضم كابل ألیاف بطول أللیاف الالوطنیة السعودیة لشبكة الموبایلي الغالبیة العظمى من أسهم كذلك تمتلك 
رئیسي لنقاط مركز  60 باإلضافة إلى الوصول إلى ، مدینة رئیسیة في جمیع أنحاء المملكة35 كم یغطي 12،800

موبایلي مستثمر رئیسي في مشاریع الكابالت البحریة العالمیة الرئیسیة التي . باإلضافة إلى ذلك، تعتبر رئیسیةالالتصاالت ا
:  الموقع االلكترونيمن المتوقع أن تكون جاهزة في المستقبل القریب. لمزید من المعلومات، یرجى زیارة

http://www.mobily.com.sa/telepresence  
 

 ###
 سیسكو وشعار سیسكو هما عالمات تجاریة مسجلة لشركة سیسكو و/أو الشركات التابعة لها في الوالیات المتحدة وبلدان أخرى.

 
 

http://www.mobily.com.sa/telepresence

