
 

 مشروع توقعان اتفاقية وهواوي البحرين سيفعقارات الشركة 
 لوجيا المعلومات واالتصاالت و تكنشبكة تطوير 

 
الرائدة في مجال تطوير العقارات  سيف،العقارات شركة  وقعت   :٢٠١٦ ديسمبر 26 –المنامة، البحرين 
 ، المعلومات واالتصاالتتقنية ول هواوي البحرين، الشركة الرائدة في مجال توفير حلمع  في مملكة البحرين

شركة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مكاتب شبكة تطوير البنية التحتية لإلى اتفاقية مشروع يهدن 
 في أوائل العام المقبل.سيف العقارات 

 
في تواجدها تعزيز و  سيفالعقارات شركة دعم عمليات توسع لمع شركة هواوي البحرين االتفاقية  ىسعهذا وت

كشركة مساهمة عامة مدرجة  ١٩٩٩في عام  سيفالعقارات شركة تأسست ، إذ قطاعات متعددة في البحرين
 من األصول في جميع أنحاء المملكة. مجموعة واسعةبإدارة اليوم تقوم و 
 

هذه تتماشى ": سيف السيد أحمد يوسفالعقارات لشركة قال الرئيس التنفيذي ، وعلى هامش توقيع االتفاقية
خدمات للعمالء والمستأجرين العروض و التقديم أفضل و خدماتنا  مستوى تفاقية مع جهودنا المستمرة لرفعاال

التطورات مواكبة و توفير أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نتطلع لتعزيز إمكانياتنا في لدينا. 
 ات في مملكة البحرين".تطوير العقار والتزامنا باستراتيجيتنا للنمو تماشيًا مع  ةالتكنولوجي

 
عريض نطاق و أكبر،  قوةوم اليالشبكات والخدمات تتطلب ": قال مدير هواوي البحرين السيد فنغ نان بولو 
نه لمن دواعي إفونظرًا لذلك، متطلبات العمالء المتزايدة.  لتلبية أفضللمعالجة البيانات وقدرات  ،وسعأ

 أسس متينةوضع على مساعدتهم الخطوة إلى األمام و  في اتخاذ هذهالسيف دعم شركة عقارات سرورنا 
 ".رؤيتهم المستقبليةودعم التكنولوجية  تهمشبكل
 

شركة ستقدم هواوي البحرين ل، التقنية الواسعة هاوخبرت المتميزة في مجال األبحاث والتطوير هاخالل قدراتومن 
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمواكبة نمو  الشركة تدعم آمنة وسهلة اإلدارة حلول سيفالعقارات 

 .المملكةفي 



 
 

 -انتهى-
 

 
 :نبذة عن شركة عقارات السيف

من قبل حكومة البحرين كشركة مساهمة  1999تأسست شركة عقارات السيف، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات في مملكة البحرين، في عام 
موجب إدارة مجمع السيف وغيرها من العقارات الحكومية. وتقوم شركة عقارات السيف بإدارة مجموعة عامة مدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية ب

 واسعة ومتنّوعة من األصول العقارية في جميع أنحاء المملكة لترسخ بذلك تواجدها القوي في السوق البحريني.
 

 نبذة عن شركة "هواوي":
ة أعمالهم ءوتتمثل رؤية الشركة في إثراء حياة الناس وتحسين كفا. االتصاالت وتقنية المعلوماتتوفير حلول  مجال"هواوي" هي الشركة الرائدة عالميًا في 

سؤولياتها تجاه ومختلف أوجه حياتهم اليومية من خالل العمل على صياغة عالم أكثر تواصاًل، تلعب فيه "هواوي" دورًا فاعاًل على صعيد التزامها بأداء م
ومن خالل التزامها . عمل بها بالنسبة لبناء مجتمع المعلومات وتطويره، والمساهمة في االرتقاء بصناعة االتصاالت وتقنية المعلوماتالمجتمعات التي ت

قامت بنهج االبتكار المرتكز على فهم متطلبات وتطلعات العمالء وترسيخ العالقة معهم بشكل إستراتيجي يتماشى مع احتياجات وتطلعات أسواقهم، 
موظف حول العالم،  170,000بتوفير مزايا شاملة ومتكاملة في مجال شبكات وأجهزة االتصاالت والحوسبة السحابية. ويعمل لدى "هواوي" وي" "هوا

ذكية نتجات يلتزمون جميعًا بتحقيق أعلى مستويات القيمة والقيمة المضافة لعمالئهم من شركات االتصاالت والمؤسسات واألفراد عبر تزويدهم بحلول وم
دولة حول العالم، حيث تعمل على خدمة متطلبات االتصاالت ألكثر من ثلث  170وخدمات تنافسية. وتنتشر منتجات وحلول "هواوي" في أكثر من 

 ، وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها.1987سكان العالم. وقد تأسست "هواوي" في عام 
 

 
 


