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سيسكو توحد جهودها مع  Ooredooخالل المؤتمر السنوي لالتحاد
الدولي لالتصاالت

«سيسكو» تستعرض مع شركة االتصاالت الرائدة في قطر األثر الكبير لحقبة
«اإلنترنت لكل شيء» في قطاعات األسواق المتنوعة في المنطقة

الدوحــة ،قطـــر

تسلط كال من «سيسكو» و« Ooredooقطر»  ،الضوء على اإلمكانات الهائلة المتحققة خالل

حقبة «اإلنترنت لكل شيء» على قطاعات األعمال المتنوعة في المنطقة بما فيها قطاعات
الرعاية الصحية والتجزئة والرياضة .وذلك خالل مشاركتهما في المؤتمر السنوي لالتحاد الدولي
لالتصاالت المنعقد بالدوحة خالل الفترة بين  01-7ديسمبر .وذلك في جناح  Ooredooرقم

.7401

ويتوقع الخبراء أن تُ ْحِدث حقبة «اإلنترنت لكل شيء» التي تربط شبكياً بين أعداد مهولة من
األفراد والعمليات والبيانات واألشياء نقلة فارقة على امتداد قطاعات األعمال والمجتمعات بل
والبلدان ،فيما يتوقع خبراء «سيسكو» أن تخلق هذه المرحلة غير المسبوقة فرصاً اقتصادية بقيمة

تُقدر بنحو  09تريليون دوالر أمريكي بحلول العام .4144

وفي سياق متصل ،تتوقع «سيسكو» أن تنمو حركة اإلنترنت بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا
بمعدل  5.5أضعاف خالل الفترة بين عامي  ،4102-4102ووفقاً للتقرير الذي أصدرته
مفوضية البرودباند لألمم المتحدة بعنوان "حالة البرودباند" للعام  ،4102تأتي قطر في المرتبة

الثانية عالمياً ضمن الدول النامية في مستوى انتشار استخدام البرودباند المنزلي بنسبة بلغت

.%9,62

وفي هذا الصدد ،قال محمد حمودي ،مدير عام «سيسكو قطر»" :انعقاد المؤتمر السنوي لالتحاد

الدولي لالتصاالت بالعاصمة القطرية الدوحة يؤكد مكانة منطقة الشرق األوسط عامة ،ودولة
قطر خاصة ،بين أبرز مراكز تقنيات المعلومات واالتصاالت في العالم وأخذهما بزمام المبادرة

نحو تحقيق نقلة تقنية فارقة .ومن خالل تظافر جهودنا مع  Ooredooقطر في هذا الملتقى
العالمي المهم سنتمكن من استعراض كيفية االنتقال إلى حقبة اإلنترنت لكل شيء باالستعانة
بالهيكليات والحلول والمنظومات المفتوحة".
من جانبه ،قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني ،رئيس األعمال التجارية الجديدة

في Ooredooقطر" :تأتي قطر في طليعة بلدان العالم األفضل من حيث االتصالية الشبكية،
وسنستعرض خالل المؤتمر السنوي لالتحاد الدولي لالتصاالت كيف يمكن للشركات القطرية

تلبية الطلب على تحيقيق اتصالية األعمال بطرق مبتكرة وبتكلفة معقولة ،باالستفادة من
المعمقة بالسوق المحلية .كذلك
استراتيجية سيسكو الخاصة بحقبة اإلنترنت لكل شيء ومعرفتنا
َّ

سنبرز خالل الحدث المرتقب كيف أن قطر ماضية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق
نقلة فارقة في حياة مواطنيها وقاطنيها وأداء الشركات العاملة بها على السواء وتحفيز وتيرة

االنتقال نحو اقتصاد المعرفة باستخدام التقنية".
ُيذكر أن «سيسكو» و« Ooredooقطر» وحدتا الجهود استعداداً النعقاد المؤتمر السنوي لالتحاد
الدولي لالتصاالت  4102لدعم الشركات في قطر بمجموعة متكاملة من حلول المدن الذكية
والحلول السحابية وحلول الخدمات المدارة.

التعليق على الصور :محمد حمودي ،مدير عام «سيسكو قطر» يرحب بحضور عروض سيسكو

من الزوار بجناح  Ooredooفي المؤتمر السنوي لالتحاد الدولي لالتصاالت.
انتهى-لمزيد من المعلومات
أخبار «سيسكو» بمنطقة الشرق األوسط
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html
معلومات عن «سيسكو»
http://www.cisco.com

نبذة عن شركة سيسكو:
تعمل شركة "سيسكو" ،الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق

المالية "ناسداك" تحت الرمز ، (NASDAQ: CSCOعلى مساعدة الشركات في استغالل

الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال

الشبكي

لما

هو

غير

متصل.

لمتابعة

أخبار

سيسكو،

الرجاء

زيارة . http://thenetwork.cisco.com
معلومات عن Ooredoo

تعتبر  Ooredooقطر ،شركة اتصاالت قطرية رائدة ،توفر خدمات االتصاالت الجوالة
المدارة للشركات .وقد صممت تلك
واتصاالت الخط الثابت وانترنت البرودباند والخدمات ُ
الخدمات لتلبية احتياجات العمالء من األفراد والشركات .وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة

للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها ،تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عمالئها ،وايمانها
بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خالل االتصاالت ،في مساعدة أفراد المجتمعات على

تحقيق أقصى تطلعاتهم.

###

سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة
لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى .ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع
.www.cisco.com/go/trademarksإن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك
ألصحابها .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.
لالستفسارات اإلعالمية
فراس حمزة

واليس لالستشارات التسويقية
هاتف+971 4 390 1950 :
cisco@wallis-mc.com

