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ز توقع مذكرة تفاهم مع "إيتيدا"  " لترسي    ع نمو  Spark"هواوي إلطالق برنامج هواوي تكنولوجي 

كات ا  الناشئة لتكنولوجيةالرسر

 

، الرائدة  :  2022  أغسطس   7  –القاهرة   ز كة هواوي تكنولوجي  ي مجال تكنولوجيا  وقعت شر
عالمًيا فز

المعلومات واالتصاالت، مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات )إيتيدا( إلطالق 

كات الت Spark"هواوي  برنامج   ي أسواق   كنولوجية"، الذي يهدف إىل فتح الفرص أمام الشر
الناشئة فز

كة  مع    وتوسيع قاعدة عمالئها وتعزيز االبتكار بالتعاون  ،جديدة   " Sparkبرنامج "يساهم  و   هواوي. شر

ي دفع عجلة التحول الرقمي  
ي فز

ها   والطاقة  والتعليم  والتكنولوجيا   الصحة  قطاعات  فز ؛ تماشًيا مع وغي 

 . 2030رؤية مرص 

ال  تزويد  االتفاقية، سيتم  كات  بموجب  تقنيات  واعدة  الناشئة  الشر إىل  تستند  ي 
الذكاء االصطناعي  الت 

ونية   ي بصالحية  وإدارة البيانات واأللعاب والتجارة اإللكي 
ونية  إىل    وصول مجانز سحابة هواوي االلكي 

"”Huawei Cloud    .  كات الناشئة عىل ي من  برامج تدريبوستحصل الشر
ذلك  و ،  هواويية ودعم فتز

ي  
ي ذلك  ،  السحابة والذكاء االصطناعي ات  تقنيفز

  الذكاء االصطناعي وقاعدة البيانات إطار تطوير  بما فز

 . ا وخدماتها ونظام التشغيل لتطوير تطبيقاته 

 وقع مذكرة التفاهم  
ً
ي رئيس التنفيذي  ال  ،السيد/ ما بنمن    كل اتيج    للعالقات الحكومية واالتصال االسي 

كة هواوي مرص  المعلومات   ، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا والدكتور حسام عثمان  ،بشر

ي وريادة األعمالورئيس )إيتيدا(   . )تيك( مركز اإلبداع التكنولوج 

: "سعداء با   سام عثمانالدكتور ح ومن جانبه، أكد  
ً
كة هواوي، قائل لتعاون  عىل أهمية التعاون مع شر

كات الناشئة خالل مراحل نموها المبكرة.  هواوي  مع   نامج إىل  إذ  لدعم الشر دفع عجلة نظام يسىع الي 

ي ريادة األعمال المتكامل  
كات الناشئة؛   مرص فز ي هذا .  مما يزيد من فرص النمو الواعدة أمام الشر ويلت 

نامج   الالي  األساسية  ي مرص أهدافنا 
فز االبتكار  تعزيز  ي 

فز مهمتنا  ،  متمثلة  إىل  بناء باإلضافة  ي 
فز المتمثلة 

 " . قدرات الكوادر الشابة عىل أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ي هذا السياق، قال  
ا من مساعينا المستمرة  السيد ما بن: "فز

ً
ز قطاع  انطالق تكنولوجيا المعلومات  لتمكي 

كات  الالزم  دعم  المعلومات لتوفي  الالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا  نسعد ب،  واالتصاالت  للشر

المختلفة  تقنيات  وتسخي   الناشئة   مرص. ها  نمو لتشي    ع  هواوي  ي 
نامج    فز الي  هذا  يعد  من  إذ  جزًءا 

كة هواوي  اتيجية المسؤولية المجتمعية لشر  ". اسي 

ة والمتوسطة  وأضاف: " الصغي  كات  الشر ، كما تساهم بشكل  تمثل  العالمي الفقري لالقتصاد  العمود 

ي توفي  فرص العمل وتحقيق النمو االقتصادي
لذا سنحرص عىل تزويدهم بإمكانية   ،المحىلي   أساسي فز

ي  الوصول إىل   قاعدة عريضة من عمالء المؤسسات من كل أنحاء العالم من خالل سوق هواوي السحان 
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ي عالم يزدا  من تحقيق النمو ولدعم انتشار   هملتمكين
د اعتماده  خدمات السحابة عىل نطاق أوسع فز

 " عىل التقنيات الرقمية. 

ي العديد من البلدان  "  Sparkبرنامج "يشار إىل أن هواوي أطلقت  
ي  حول العالم بهدف افز

لمساعدة فز

اء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تنمية   ي كل   لريادة األعمال  المحىلي   المتكاملالنظام  تطوير  و خي 
فز

كات  عىل حدةدولة   كة الراسخ بإمكانية تشي    ع نمو الشر ا من إيمان الشر
ً
الناشئة من خالل  ، وذلك انطالق

؛ مما يخلق  التوجيه والدعم   ز ي االقتصاد، سواء إقليمًيا أو المزيد من فرص العمل لدعم  الالزمي 
تعافز

 . عالمًيا 

 – انتىه  -

 عن "هواوي"
ٌ
 : نبذة

ك كة بالعمل المتواصل  "هواوي" شر م الشر ز ي توفي  البتز التحتية واألجهزة الذكية لتقنية المعلومات واالتصاالت. وتلي 
ة عالمية رائدة فز

ابط بالكامل، وذلك من خالل طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجاالت   كات لبناء عالم ذكي مي  إليصال الرقمنة لألفراد والمنازل والشر
ي شبكات

 االتصاالت، وتقنية المعلومات، واألجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.   رئيسية تتمثل فز
 

المفتوح   تعاونها  تنافسية وآمنة. ومن خالل  بمزايا  المنتجات والحلول والخدمات  الشاملة والمتكاملة من  ز محفظة "هواوي"  تتمي 
ي الشامل، تقدم "هواوي" ي النظام اإليكولوج 

كائها فز لعمالئها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة األمد، وتعمل    والواسع النطاق مع شر
كات عىل اختالف أشكالها وأحجامها.  ي الشر

ل، وتشجيع االبتكار فز ز ي كل ميز
ز األفراد، وإثراء الحياة اليومية فز  عىل تمكي 

 
األبحاث   مجال  ي 

فز استثمارات ضخمة  يشجعها عىل ضخ  ما  وهذا  العمالء،  متطلبات  فهم  عىل  يقوم  االبتكار  بأن  "هواوي"  تؤمن 
ة تطوير العالم نحو األفضل. تأسست "هواوي"   ي دفع عجلة االبتكار، وتقود مسي 

ي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم فز
األساسية الت 

كة خاصة مملوكة ب  1987عام   ي أكير من  كشر
ي العالم من خالل    170الكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم فز

دولة ومنطقة فز
197,000  

ً
.  موظفا

ً
 تقريبا

 
 : ي
ونز  www.huawei.comلمزيٍد من المعلومات، يرج  زيارة موقع "هواوي" اإللكي 

 :  أو متابعتنا عي 
  http://www.linkedin.com/company/Huaweiلينكد إن:  

 :   http://www.twitter.com/Huawei تويي 
  http://www.facebook.com/Huaweiفيسبوك: 
 http://www.youtube.com/Huaweiيوتيوب: 

 

http://www.huawei.com/
http://www.linkedin.com/company/Huawei
http://www.twitter.com/Huawei
http://www.facebook.com/Huawei
http://www.youtube.com/Huawei

