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تعين زياد سالمة مدي ارً تنفيذياً لدول المنطقة الغربية
سيسكو الشرق األوسط ّ
 المنصب الجديد يركّز على قيادة التحول الرقمي عبر أسواق متعددة ،ودعم مخرجات االعمال التي
يحصل عليها العمالء والقطاعات

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  9أكتوبر  :2016أعلنت سيسكو الشرق األوسط عن تعيين زياد سالمة مدي ار
تنفيذيا لدول المنطقة الغربية ضمن نطاق أعمالها .وبموجب منصبه الجديد ،يتولى زياد مسؤولية قيادة أعمال سيسكو

وعملياتها في قطر والكويت والبحرين وبالد الشام والعراق ،بهدف االستفادة من الفرص التي يحققها التحول الرقمي في

تلك الدول.
وسيقوم زياد ،أحد مخضرمي سيسكو في المنطقة ،ببذل ودعم كافة الجهود الالزمة لدفع المبادرة والمشاركة عبر
مختلف القطاعات ،فيما يعمل بالتعاون مع شركاء القنوات لتوفير حلول سيسكو المرّكزة على العمالء إلى القطاعين
العام والخاص.
وبفضل أكثر من  24عاما من الخبرة في مجاالت متنوعة بالقطاع ،تدعمها معرفته الواسعة ،يمتلك زياد سجال باه ار
من النجاحات في مجال تطوير األفراد واالبتكار وتحول األعمال .وقد استفاد من تلك النجاحات منذ تعيينه لدى

سيسكو عام  ، 2009ليقود أعمالها للخدمات في المملكة العربية السعودية ،قبل أن يعمل على تعزيز الكفاءات

التشغيلية واالبتكار لخدمات سيسكو الشرق األوسط ويحقق نموا استثنائيا في أسواق متعددة.

في تعليقه على األمر قال مايك ويستون ،نائب رئيس سيسكو الشرق األوسط" :نقوم في سيسكو بدور ريادي لمساعدة
الدول والقطاعات والشركات على تطوير وتطبيق خرائط طريق رقمية وعمليات التحول التي تحقق مخرجات ملموسة
ولها مردود فعلي على األعمال  .فنحن نشهد مرحلة من التغييرات الكبرى والفرص المتنامية ،ويأتي تعيين زياد لقيادة
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أعمالنا في دول المنطقة الغربية ليعكس طموحاتنا وتوجهنا االستراتيجي في تلك األسواق ،نظ ار لما يتمتع به من
سمات القيادة والخبرة التقنية ،فضال عن قدراته المتميزة في تحقيق نجاح العمالء وخبرته العميقة في العمل مع
الحكومات والمؤسسات ،مما سيكون له أكبر األثر في تسريع زخم التحول الرقمي بالمنطقة".

متمرس من الخبراء في المنطقة الغربية ،يعمل زيادة على تطوير روابط أقوى مع الشركاء
ومن خالل قيادة فريق ّ
وتقديم مبادرات استراتيجية لتطوير المهارات وبناء شراكات سيسكو مع القطاعين العام والخاص بما يحقق األهداف
االستراتيجية للشركة ويعزز أداء اعمالها.
من جانبه قال زياد سالمة ،المدير التنفيذي لدول المنطقة الغربية لدى سيسكو الشرق األوسط" :إنها مرحلة محورية

للغاية ويسرني أن أكون أحد المشاركين في تحقيق رؤية سيسكو ،حيث يعمل التحول الرقمي على أحداث تغيرات

جذرية في أسلوب تعامل المؤسسات مع عملياتها وأدائها ألعمالها .أتشرف بقيادة الجهود نحو مبادرات التحول الرقمي
الجديدة لألعمال من خالل حلول سيسكو الرائدة ،والتي ستساعد العمالء والشركاء على جني ثمار المنظومة الرقمية
وما تحققه من نمو مستدام وملموس ،فيما تساعدهم على الوصول إلى مستويات جديدة من التنافسية".

من الجدير بالذكر أن زياد يمتلك خبرة متنوعة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ،شملت عددا من المناصب
الهامة في المبيعات والقيادة لدى شركات تقنية بارزة ،منها هيوليت باكارد وكومباك ،كما قاد عمليات الخدمات
المصرفية للمؤسسات لدى بنك ستاندرد تشارترد.
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سيسكو هي الرائد العالمي في مجال التكنولوجيا والتي ِّ
تمكن اإلنترنت من العمل منذ عام  .1984الشركة مدرجة في
بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت الرمز ( .)CSCOيساعد موظفونا ومنتجاتنا وشركاؤنا المجتمع في التواصل
اآلمن واغتنام الفرص الرقمية المستقبلية اليوم .اكتشف المزيد عبر الرابط  newsroom.cisco.comوتابعنا على
تويتر @Cisco
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الموقع www.cisco.com/go/trademarks.إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي
ملك ألصحابها .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.

