
 

 خبر صحافي للنشر
 

STC بالمملكة األعمال ونمللبيانات لتسريع لبناء ثالثة مراكز  يتعاونان "سيسكو"و  
 

 2015مارس  5الرياض، 
وشركة "سيسكو" عن تعاون استراتيجي بينهما لبناء ثالثة مراكز "  STCشركة االتصاالت السعودية " أعلنت

بكافة  ة السحابيالحلول  اعتمادالحاجة لتسريع و  السعودي للنمو الحاصل في السوق تتواكب معبيانات جديدة 
 . تطبيقاتها

االتصاالت السعودية القدرة على تقديم كفاءة تشغيلية عالية، واستجابة سريعة شركة وسيمنح هذا التعاون 
 لعمالئها باإلضافة الى ضمان توفير بيئة تتمتع بمستويات عالية و آمنه مما يساهم في االرتقاء بخبرات

 عبر مراكز البيانات التي سيتم بناؤها في كل من الرياض والدمام. العمالء
 

 ا  مركز  والذي يمثل( من سيسكو ACIلبنية االساسية للتطبيقات المركزية )وسيتضمن هذا المشروع ما يعرف با
دارة متكاملة رؤية كاملة و  التي توفرللحلول السحابية للبيانات و  يا تكنولوج شبكةموارد ل فعلية وافتراضية ا 
 .قابلة للتصميمتطبيقات  وتشغيال تلقائيا   يتضمن شامال   ا  تصميم، إلى جانب تضمنه  المعلومات

دقة، وسهولة في القياس باالضافة ية أكبر، نتاجالتطبيق من سيسكو تحسين الكفاءة التشغيلية، إوفر هذا كما ي
يساعد على توحيد جميع االجزاء التي تتالف منها البينة التحتية لتكنولوجيا الى حماية متطورة للعمالء. و 

ككيان واحد  إدارتهاوبالتالي  –الشبكة، التخزين، الحوسبة، خدمات الشبكة، التطبيقات، االمن  –المعلومات 
من   STCبتكار بما يمّكن شبكة لى اإلسيساعد مركز سيسكو للبيانات عملية التحول اكما  .وديناميكي

 .   تطوير التطبيقاتالتجاوب السريع مع فرق 
 

 لتنفيذيين:ل تصريحات
 STCالمهندس عبد العزيز الصقير، العضو المنتدب ورئيس مجلس االدارة، 

 STCهدف تمزود رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية، "بصفتها 
ننا مكّ يوس .ستمرار المتغيرة بإ العمالءلحفاظ على موقعها الريادي من خالل االبتكار الدائم لمالقاة حاجات ل

حتية متقدمة لشبكتنا  بنية ت تطوير، من مواصلة كز البيانات الذي يتم تنفيذه مع سيسكواهذا المشروع لمر 
 "تدعم النمو الكبير والطلب الهائل من عمالئنا في المملكة



 

 
 و السعوديةكس، سيالمهندس محمد العبادي، مدير عام

على  STCسيسكو  البنية االساسية للتطبيقات المركزية منساعد ، وست STC العمل مع "يسرنا مواصلة
وتمكين الموظفين، وتعزيز  أمن المعلومات، وتهديدات ،دارة المخاطر، وا  توفير منتجات وخدمات جديدة

االشياء التي يختبرها  كل نترنتلتشكل إمة الجديدة القيّ  مليارات الروابط تتجمعينما وباالنتاجية في الشركة. 
عتماد التطبيقات السريعة والمتسقة. ومن د التركيز اليوم على إزاديالعدد االكبر منا من خالل التطبيقات، 

ة تحتية تكنولوجية ينبلبناء  جيدا االهمية الحيوية أنها تدرك  STCن تبيّ  ،المتقدمالبيانات مركز مشروع خالل 
 ستمرار لعمالئها". ب الحاجات المتزايدة والمتغيرة بإتخاط

 
)يمين(  STCالمهندس عبد العزيز الصقير، العضو المنتدب ورئيس مجلس االدارة، التعليق على الصورة: 

 لتسريع نمو األعمال بالمملكة ، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، يوقعان االتفاقية )يسار( وجون تشامبرز
 

 -انتهى-
 :URLs \الروابط 
  : اخبار الشرق االوسطhttp://newsroom.cisco.com/me   
 سيسكو للمزيد من المعلومات حول ( البنية االساسية للتطبيقات المركزيةACI): 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-
infrastructure/index.html  

 
 :STCنبذة عن 

شركة االتصاالت السعودية هي شركة رائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في ن إ
ستمرارعلى االستجابة الى متطلبات السوق، ومواكبة التطورات التكنولوجية كة العربية السعودية. تعمل بإالممل

 لتلبية حاجات عمالئها.
 للمزيد من المعلومات: 

http://www.stc.com.sa/  
 

 :نبذة عن شركة سيسكو

http://newsroom.cisco.com/me
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
http://www.stc.com.sa/


 

تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميا  في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" 
، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات NASDAQ: CSCO) تحت الرمز

أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، 
 .  http://thenetwork.cisco.comالرجاء زيارة 

### 
وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات سيسكو 

التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر 
.إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة  kswww.cisco.com/go/trademarالموقع 

 .هي ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى
 

 لالستفسارات اإلعالمية
 فراس حمزة

 واليس لالستشارات التسويقية
 1950 390 4 971+هاتف: 

mc.com-cisco@wallis 
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