
 

 

 
  :المنطقة فيالمباشر مع العمالء  والتواصلالتزام الشركة باالستثمار  خيرست إطار في

 إقميمي في دبي  خدمات عمالءأول مركز  تفتتح "هواوي"

أال وفتتوً  رسوياً  شركة "هواوا""  أعمنت :5132أغسطس  13دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 
، االوة وميوًروت ولبرعاوة وليت ووا ع فو  اعو  ينطقوة ولشوورأل وطاسوطعلهوً توًع  عيوء  يركو  دوايًت 

، افووتم ي اووا يووت انوواوت ولتاو وول ينطقووةفوو  ول وتهًسووتايًر  اووًا  وع ولتوو وا ولشووركة يؤكووا  عووعلى عموو 
 .وليعًشر ي  عيءئهً لتمعاة كًفة يتطمعًتها

 ضووار عتاسووبة عيوواور وليركوو  وليووًل ، عموو  شووًرع ولشووا   واووا ، ولووع" اقوو  وليركوو  وليااوواااسووها 
ليسوتداي  وليتطمعوًت ول  وراة  اهوا  إلو  تمعاوة إع ؛ف  ينطقة ولشرأل وطاسوطولشركة وليتنًي  

دايووة  اغاوور يسووعااة تشوويل  يعًشوور دووايًت ععوور ت ااوواها عيووت ولةئووة ولييتووً     "هوواوا""أيهوو   
  . ولتا ال ولين ل  لبيء  "هاوا"" ف  كًفة أن ً  االة وميًروت

ينطقووة  فوو طيهوو   وليسووتهمى " ااةووًا  هوواوا"" ييياعووة اعهووعا ولينًسووعة، اووًل ياووًا ياووًت، رئووا 
وطاسوووطن "نبوووام ولاووواا فووو  ع ووور اانوووًياك  اشوووها اوووار   قاقاوووة ايسوووتير  فووو  تكنالاياوووً  ولشووورأل

لبيءئنووً تسووًعاها فووو  ولووتبما اولبيووول  اسووورابة يووً ا وووتا عمانووً تقووااا دوووايًت يتياوو   ،وليبمايووًت
وليااوا ونطءاوً   يرك  دايًت عيءئنوًاولترفاه اضيًت أسماب  اً  أكار رو ة لها. ااأت  وفتتً  

يوو  يووت إاروكنووً لطعابووة يتطمعووًت ولبيووء  ولووعات اع اووات عووت  مووال تاو وول أكاوور كةووً   تتنًسووب 
 اًتها ولااياة. عًمضًفة إل  أت هعا ولدطا  تؤكا ولت وينوً ولروسو  عشنشوً  يركو  عًت يتطمطعابة 

  دايًت يتكًيل لبيءئنً ف  ولينطقة اافر لها دايًت عوت ااية يضًفة يقرانة عًالعتكًر".

ااووأت  وفتتووً  "هوواوا"" ليركوو  دووايًتهً وليااووا فوو  اعوو  عموو  دمةاووة ت قاقهووً نتووًئ  يتياوو   يووؤدرو ، 
% دووءل ولن وو  وطال يووت عووًا 96يمت  اووًا  الفتووة فوو  يعابًتهووً  ووال ولبووًلا عنسووعة  اووس سوو
 5102دوووءل عوووًا يماوووًر ااالر  0505يماوووًر ااالر أياركووو  عًليقًرنوووة يووو   6016عاواووو   5102
 ط اارو  ي اراً  ف  هعا ولنتًئ .وطاس . اتمبب ينطقة ولشرأل1عأكيمه

اا ول إييوًل  شوو نًت ولشوركة يووت ولهاوتو  ولعكاووة إلو  ينطقوة ولشوورأل وطاسوط اأفراقاووً فو  عووًا 
% عمو  أسوً  سونا" دوءل ولرعو  99عنسوعة  يماات ا ا ، اعلوى عبوا ورتةًعهوً 022إل   5102
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. يوووت يهوووة IDC2إ  وووً وت شوووركة "ولدوووايًت والستشوووًراة ولبًلياوووة" ع سوووب  5102وطال لبوووًا 
طعوور  ولبءيووًت ولتيًراووة عييووًل  IDCوليرتعووة ولاًناووة عموو  اًئيووة  اًناووة، تعوواأت "هوواوا"" يووؤدرو  

فرا افقوً   %9.6قاً يو  ا وال نسوعة   وتهً ولسواااة ولهاوت  ولعكاة ف  ينطقة ولشرأل وطاسط او 
 . 51023دءل عًا  ولش نًت ل يا

 

اطر ووت "هوواوا"" يووؤدرو  عووااو  يووت أشووهر أيه تهووً ولعكاووة فوو  ولينطقووة. اني ووت ولشووركة عترسووا  
يت دءل إعرويهً لشروكًت ي  ييياعة روئا    ضارهً ف  اطًع ولعا  عًلتي ئة ععر اعا شركًئه
ف  ولييمكة ولبرعاة ولسباااة، ا"إاه ع   "شً "يت شركًت ولتي ئة يال شركة "أكسااا تماكاا"، ا

 عيًت.  " ف  سمطنة ت

دوءل  اوس وسوتايرت ولشوركة  ؛"هواوا""اأسهيت أينا  أعيًل ولع وس اولتطواار فو  تب او  نيوً  
يماوووًر ااالر أياركووو  فووو   2902% يوووت إارواوتهوووً ولسووونااة ولعًل وووة 02ا ووواا ن وووا لولبوووًا وليًضووو  

 شوركة 011 طفضول "رااتور  تايسوات" اًئيوة ضويتإارويهوً  ، فضوء  عوتييًل ولع س اولتطواار
 . 5102 بًال ولبًلا ف  يعتكر 

 
اضً  إل  ي ةظة اعكر أت يرك  دايًت ولبيء  وماماي  وليااا لشركة "هاوا"" ف  اع  

يرك و  ف  سااهً وطا  551يرك و   ال ولبًلا، عًمضًفة إل   01ولت  تضا  يروك  داية ولشركة
ول ات. ااا  ودتاًر ولشركة عم  اع  لتكات يقرو  لميرك  وليااا نظرو  لميكًنة ولت  ت ظ  عهً 

 ولياانة كايهة إاماياة ااالاة يتنًياة لألعيًل ايرك و  يهيً  لءعتكًر اوالستايًر.

تين  اماو  إارواوتهوً يوت لا، ا عماو   ال ولبً 011ولااا ف  أكار يت "" تبيل اشًر إل  أت "هاوا ا 
 دًرج ول ات.ولاالاة  هًأساوا

 -ونته   -

 المستهلك ألجهشة" ديفايس هىاوي" أعمال مجمىعت عن نبذة

 سىاْ شٍس َضاهٍ ِا ٌرخذَ دوٌح 071 ِٓ أوصش فٍ" هىاوٌ" وخذِاخ ِٕرجاخ أرششخ 3102فٍ ٔهاَح عاَ 
 دوي عذج فٍ واٌرطىَش ٌٍثحس ِشوزا   01 جهىد خالي ِٓ اٌرمٍٕ االترىاس ٔهج عًٍ اٌششوح وذشوز اٌعاٌُ،
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 ِثُعاخ واحرٍد. واٌصُٓ واٌهٕذ وسوسُا وإَطاٌُا وفشٔسا األِشَىُح اٌّرحذج واٌىالَاخ واٌسىَذ أٌّأُا ِٕها

 ِجّىعاخ شالز ِٓ ووىاحذج. اٌعاٌٍّ اٌّسرىي عًٍ اٌصاٌصح اٌّشذثح اٌزوُح اٌهىاذف أجهزج ِٓ" هىاوٌ"

 ِٓ ِٕرجاذها اٌّسرهٍه ألجهزج" وىٔسُىِش هىاوٌ" أعّاي ِجّىعح ذمذَ ،"هىاوٌ" أعّاي ِجًّ ذشّىً

 ِجّىعح وذرّرع. إٌّزٌُح واألجهزج اٌعشَض إٌطاق راخ اٌّرٕمٍح االذصاالخ شثىاخ وأجهزج اٌّرحشوح اٌهىاذف

 وذىٕىٌىجُا االذصاالخ لطاع فٍ عاِا   01 ذفىق تخثشج رهٍهاٌّس ألجهزج" وىٔسُىِش هىاوٌ" أعّاي
 اٌششواء ِٓ وشثىح ضخُ دوٌٍ ٔطاق عًٍ ذّرذ وعٍُّاخ واسعح عاٌُّح أعّاي شثىح جأة إًٌ اٌّعٍىِاخ،
 ِٓ عاٌُ خالي ِٓ اٌّسرهٍه ششائح ٌّخرٍف اٌرمُٕاخ أحذز ترىفُش اٌرزاِها ٌرحمُك رٌه عًٍ ِعرّذج اٌّىشىلُٓ،

 وذحمك احرُاجاذهُ تها ذٍثٍ اٌّسرهٍىُٓ، َذ ِرٕاوي فٍ ذضعها اٌرٍ االسرصٕائُح واٌرجاسب اإلِىأاخ ِٓ واسع
 .ِىاْ وً فٍ طّىحاذهُ

  

 ألجهشة" ديفايس كىنسيىمز هىاوي" مىقع سيارة الزجاء المعلىماث من لمشيد

 /consumer.huawei.com/en:المستهلك

 ِراتعرٕا اٌشجاء اٌّسرهٍه، ألجهزج" دَفاَس وىٔسُىِش هىاوٌ" أعّاي ِجّىعح أخثاس أحذز عًٍ ٌالطالع

 :اٌراٌُح اٌشواتظ عًٍ

 facebook.com/HuaweiDevice  :فُسثىن

 twitter.com/HuaweiDevice  :ذىَرش

 google.com/+HuaweiDevice  :تٍس جىجً

 youtube.com/HuaweiDevice  :َىذُىب

  flickr.com/HuaweiDevice :فٍُىش
 

 الستفسارات الصحافة، يرجى االتصال مع:
 سًر  ي اال  

 تنةاعاة أال  لمبءاًت ولبًية
 يايًى أايامة  آنا يًعر
0097143050316 

sarah.mheidly@ogilvy.com 
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