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 ( IoE" )شيءفرصة "إنترنت كل 

 4102لسيسكو كونيكت السعودية  الفكرة الرئيسية

 

يعود إلى المملكة العربية السعودية لجلب رؤية سيسكو التكنولوجية منتدى سيسكو التكنولوجي الرئيسي 

 إلى قادة األعمال وخبراء التكنولوجيا في المملكة

 

كو اليوم عن استضافتها سأعلنت شركة سي: 4102 أبريل 14الرياض، المملكة العربية السعودية، 

أبريل  01-42يومي الثالثاء واألربعاء  "4102سيسكو كونيكت السعودية ها التقني الرئيسي "ث  د  ح  ل

 .العربية السعودية المملكة، ، في فندق فور سيزونز الرياض4102

من صنّاع  0111أكثر من  دعوة 4102تعتزم سيسكو كونكت السعودية "، الغد يبدأ هناوتحت عنوان "

القرار الرئيسيين في المجالين التكنولوجي والتجاري، إلى جانب العمالء وممثلين عن الخبراء في 

أحدث االتجاهات والحلول واالبتكارات التكنولوجية التي من مناقشة قطاعي اإلعالم والصناعة، بغية 

في كافة أرجاء المملكة، ودفعها والخاص  ين العامفي مؤسسات القطاعشأنها تحويل األعمال التجارية 

فرصة هائلة للحضور لتحقيق التواصل، وتبادل المعرفة حول  نحو النجاح. وسوف يتيح هذا الحدث

 أحدث التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، واكتساب رؤى جديدة تساعد المؤسسات على

   اطالعاً.اتخاذ قرارات تجارية إنتاجية واستثمارية أكثر 

 من شركة سيسكو على مستوى العالم كوكبة رائعة من كبار المتحدثين الرئيسيينالمنتدى هذا العام  ويضم

لعمليات سيسكو الميدانية في كافة أنحاء العالم؛  لرئيس الشركةالنائب األول ز، نتشاك روبي من بينهم

، المي/مبيعات التقنية االفتراضيةالعلمركز البيانات لرئيس الشركة النائب األول وفرانك بالومبو، 

ومن المقرر أن يكون  ."إميرجينغ ثييتر"لسيسكو لرئيس الشركة ، النائب األول سيسكو؛ ودنكان ميتشل

مفهوم "إنترنت كل شيء" هو الفكرة الرئيسية التي تدور حولها كلماتهم جميعهاً، وكيف أن هذا المفهوم 

ولكن أيضاً في الحياة اليومية وجيا المعلومات واالتصاالت تكنوليقود التغييرات ليس فقط في قطاع 

 للمواطنين ورجال األعمال السعوديين على حد سواء.

بفرصة تجربة "عالم من الحلول"، وهي منطقة  4102سيحظى زّوار سيسكو كونكت السعودية كما 

، والتي اً رطوعرض تفاعلية تتضمن عروض للمنتجات والتقنيات فضالً عن أحدث الحلول وأكثرها ت

، لشركاء سيسكومنّصة عرض ( 42أربع وعشرين )يتضمن الحدث هذا العام  ها.تقدمها سيسكو وشركاؤ

سيسكو حيث يشارك مهندسون خبراء في تقديم المشورة  متراً مربعاً لعروض 01ومساحة تتجاوز 

 والتوجيه لمساعدة الحضور على تحسين البنية التحتية لشبكاتهم.

عرضاً وجلسات جانبية  21رة يومين تقدم خاللهما شركة سيسكو من خالل خبرائها ويستمر الحدث فت

زانات العرض وورش عمل التصميمات المشتركة حول التكنولوجيا، كٌل حسب تخصصه، عالوة على خ  

مجموعة من الممارسات، والتحديات،  تهدف إلى استكشافالتي يقدمها شركاء سيسكو، والتي 

تمكين الحاضرين من دعم أعمالهم وأنشطتهم بشكل أفضل، من خالل تقديم ف كر لوالتطورات الجديدة، 

 متطور لتخطيط تكنولوجيا المعلومات.
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 الجهات الراعية للحدث هذا العام كل من:ومن بين 

  الشريك الرئيسي- SBM   

 تصاالت الشريك االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات واال- Mobily   

  شريك التكنولوجيا- Intel Corporation  

  الشريك الماسي- BTC Networks 

  البالتيني الشريك- ; Hardware Solutions Provider; EMIRCOM; BT Al Saudia 

Mideast Data Systems 

  الشريك الذهبي- ; Jammaz Distribution-Al; Advanced Electronics Company  

NetApp; MIS; MATCO; EMC; BMB Saudi Arabia 

  شركاء التوزيع- Track Distribution; Logicom   

  الشريك الفضي-Data ; IT Dar Beta; Smart-B; Anazeem Information Technology 

Panduit; IPMagix; EXD; Consult 

  شريك تطبيق المحمول- Softway Integrated Business Solutions  

 

هم صفوة الشركات  4102ومن المقّرر أن يكون المشاركون والزائرون في سيسكو كونكت السعودية 

بما في ذلك المتوسطة والكبيرة الحجم، والجهات الحكومية المحلية والمركزية، ومزّودي الخدمات، 

تويات اإلدارة العليا، وصنّاع القرارات، ومدراء الشبكات، ومهندسو الشبكات، وغيرهم؛ حيث مس

جميعهم يلعبون دوراً محورياً في تشكيل المستقبل. كما يؤكد هذا الدور األساسي الذي تقوم به سيسكو 

ين في مجال كونكت السعودية باعتبارها منصة أعمال وتكنولوجيا رئيسية توّحد بين الخبراء الموهوب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية إنشاء صناعة تكنولوجيا معلومات واتصاالت مستدامة في 

 المملكة.

ويستلزم االشتراك في سيسكو كونكت السعودية إجراء التسجيل مسبقاً، فيتعين على هؤالء الذين 

 يعتزمون الحضور التسجيل على شبكة اإلنترنت بزيارة الرابط:

http://www.cisco.com/web/ME/connect2014/saudiarabia/index.html 

 

 التنفيذيين: كلماتمن 

 المملكة العربية السعوديةفي دكتور طارق عناية، مدير عام شركة سيسكو 

فعاليات "سيسكو كونكت" مجددًا عقب إطالقها للعربية السعودية المملكة ا شركة سيسكو تمثل استضافة"

. وشأن بقية دول العالم األخرى، تعتبر المملكة على فرصة كبيرة 4100الناجح في المملكة في عام 

عن تغييرات مفيدة بشكل مذهل في  االتصاالتفيها  تسفرمشارف عصر "إنترنت كل شيء؛ وهي حقبة 

ية؛ من البنية التحتية االجتماعية، والنقل، والخدمات العامة، حتى الرعاية كافة مجاالت الحياة اليوم

 ينشئون الصحية والتعليم. ونحن على ثقة من أن جدول أعمال هذا العام وفرص التواصل المتوفرة سوف

 منصة حقيقية لقيادة الف كر، وهندسة التقنية، ودور اإلبتكار في التعامل مع بيئة تكنولوجيا المعلومات

http://www.sbm.com.sa/
http://www.mobily.com.sa/
http://www.intel.sa/content/www/xr/ar/homepage.html
http://www.btc.com.sa/
http://www.hsb.com.sa/En/Pages/Home.aspx
http://www.saudiemircom.com/
http://www.btalsaudia.com.sa/
http://www.mdsholdings.com/
http://www.al-jammaz.com/
http://www.aecl.com/
http://www.netapp.com/us/
http://www.mis.com.sa/
http://www.matcoltd.com/
http://www.emc.com/index.htm
http://www.bmbgroup.com/
http://www.tdme.ae/
http://www.logicomdistribution.net/
http://www.dataconsult.com.lb/index.php
http://www.dataconsult.com.lb/index.php
http://www.betait.net/
http://www.bsmart-it.com/
http://www.anazeem.com/
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?pagename=PG_Wrapper&friendlyurl=/en/home
http://www.ipmagix.com/
http://www.softway.sa/
http://www.cisco.com/web/ME/connect2014/saudiarabia/index.html
http://www.cisco.com/web/ME/connect2014/saudiarabia/index.html
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واالتصاالت الحالية والمستقبلية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن عبر منطقة الشرق 

  األوسط كذلك".

 

 

 عن شركة سيكسو:

( هي الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا NASDAQ: CSCOشركة سيسكو )

ل إثبات تلك األشياء المدهشة التي قد وهي تساعد الشركات على اغتنام فرص الغد من خالالمعلومات، 

تحدث عندما تصل ما بين األطراف التي لم تكن متصلة. لالطالع على األخبار المستمرة، يرجى الدخول 

 .http://thenetwork.cisco.comعلى الرابط: 

# # # 

اليات المتحدة عالمات تجارية مسجلة لشركة سيسكو و/أو فروعها في الو هما عالمات تجارية أوسيسكو وشعار سيسكو 

وغيرها من البلدان األخرى. يمكنك االطالع على العالمات التجارية الخاصة بسيسكو على الرابط: 

www.cisco.com/go/trademarksال وصحابها. أل كورة والخاصة باألطراف الثالثة هي ملك. والعالمات التجارية المذ

 يتضمن مصطلح "شريك" عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.

http://thenetwork.cisco.com/
http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/go/trademarks

