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تُبرز كيف يمكن إلنترنت كل شيء تحويل األعمال بروابط أذكى تعزز اإلنتاجية والقيمة والمنفعة

"عمان الذكية" بالرعاية البالتينية لمعرض "كوميكس "2015
سيسكو تدعم ُ

مسقط ،سلطنة عمان
أعلنت شركة سيسكو أنها تعتزم المشاركة في الدورة المرتقبة من معرض ومؤتمر االتصاالت وتقنية المعلومات

(كوميكس) ،راعياً بالتينياً للحدث األبرز في هذا القطاع بالسلطنة ،والذي يقام بين  27إبريل و 1مايو في مركز
ُعمان الدولي للمعارض.

تحول
وتشارك سيسكو في الدورة السادسة من الحدث عارضة مجموعة من االبتكارات التقنية التي تدور في فلك ّ

"عمان الذكية" ،وذلك ضمن ثالث عناوين أساسية هي "السالمة واألمن
السلطنة المتزايد نحو الرقمنة في إطار مشروع ُ
وانترنت كل شيء " ،و"البيانات الكبيرة والسحابة والبنية التحتية المركزية للتطبيقات" ،و"التنسيق والقدرات التنقلية
والتقنيات المؤسسية" .وستعرض الشركة للطريقة التي تدفع بها إنترنت كل شيء عجلة االبتكار لخلق روابط أذكى من

شأنها رفع اإلنتاجية وتعزيز القيمة وتحقيق المنافع للمواطنين.

وتتوقع سيسكو أن تتمكن إنترنت كل شيء ،التي تربط بين األفراد والعمليات والبيانات واألشياء ،من خلق قدرات

جديدة واثراء تجارب األفراد وايجاد مزيد من الفرص االقتصادية ،بقيمة تبلغ  19تريليون دوالر من مجموع العوائد
المتحققة والتكاليف المخفضة على مدى السنوات العشر المقبلة في القطاعين العام والخاص في العالم.

وفي هذا السياق ،أعرب إياد الشماط ،المدير العام لسيسكو ُعمان ،عن سروره برعاية سيسكو لمعرض ومؤتمر
االتصاالت وتقنية المعلومات (كوميكس)  2015رعاية بالتينية ،قائالً إن هذا الحدث يتيح المجال أمام سيسكو

لعرض الطريقة التي يمكنها بها ،بالتعاون مع منظومة شركائها ،أن تساعد الشركات والمؤسسات في السلطنة على

"االستفادة من قوة إنترنت كل شيء إلحداث نقلة نوعية في عملياتها" .وأضاف الشماط" :مع استمرار سعي السلطنة

التحول في البالد
لتصبح واحدة من أفضل البلدان المتصلة في العالم ،فإن إلنترنت كل شيء القدرة على تسريع وتيرة
ّ
والتأثير في مجاالت مثل الحكومة والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والضيافة".
جدير بالذكر أن سلطنة عمان تحتل المرتبة الخامسة في العالم العربي ،واألربعين بين  144دولة مدرجة في مؤشر

الجاهزية الشبكية للعام  2014ضمن تقرير تقنية المعلومات العالمي ،الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي ،ما

مهيأة للتحول الرقمي والتمتع بالقيمة التي تضفيها إنترنت كل شيء على األعمال في جميع القطاعات .وقد
يجعلها ّ
مهيأة للنمو بنسبة  28بالمئة ،من  164مليون ريـال في العام  2013إلى 210
باتت سوق تقنية المعلومات العمانية ّ

ماليين ريـال في  ،2018وفقاً لبزنس مونيتر إنترناشونال.

وتحمل منصة العرض الخاصة بسيسكو في معرض ومؤتمر "كوميكس"  2015الرقم  ،610وهي تقع في جناح

األعمال.

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

###

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.

