علي عامر يقود أعمال سيسكو لمزودي الخدمات العالميين في الشرق
األوسط وإفريقيا
الخبير المحنّك في القطاع يدعم مزودي خدمات االتصاالت في تحويل أعمالهم وإعادة هندسة شبكاتهم لمواكبة متطلبات
وتطورات الحقبة الرقمية
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 18 ،يوليو  :2017أعلنت سيسكو اليوم عن تعيين علي عامر مديراً تنفيذيا ً لمبيعات
مزودي الخدمات العالميين لدى سيسكو في الشرق األوسط وإفريقيا.
ومن خالل منصبه الجديد يتولى علي عامر مسؤولية مساعدة مزوّدي خدمات االتصاالت في تحويل شبكاتهم وأعمالهم
وتجربة عمالئهم بما يحقق لهم الفائدة القصوى من الفرص التي تهيؤها الحقبة الرقمية .وباإلضافة إلى دعم استراتيجية
المبيعات والنمو في ذلك القطاع بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا ،فسير ّكز كذلك على تبسيط عمليات األعمال بما فيها
استراتيجية المبيعات والقنوات ،فضالً عن تطوير األعمال ودعم العمالء.
وسيكون بيتر كارلسترومر ،نائب الرئيس األول لمبيعات مزودي الخدمات العالميين لدى سيسكو في أوروبا والشرق األوسط
وإفريقيا وروسيا ،المسؤول المباشر لعامر ،والذي سيتعاون بدوره مع مشغلي شبكات األجهزة المتنقلة في المنطقة بغرض
تطوير خرائط الطريق لتحولهم الرقمي فيما يعملون على تقدم أعمالهم وتطوير نماذج اإليرادات بما يلبي الطلب المتزايد
على خدمات البيانات والخدمات المالية والتجارية.
علي كقائد جديد ألعمالنا
في تعليقه على األمر قال كارلسترومر" :إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أعلن عن انضمام
ّ
لمزودي الخدمات في الشرق األوسط وإفريقيا .فهو يتمتع بمكانة مرموقة ومعروف بعالقات العمل الوثيقة والفهم العميق
لقطاع االتصاالت ،كما أن خبرته الواسعة وقدرته على تعزيز أداء فرق العمل سيكون دون ّ
شك عامالً حيويا ً في تسريع
زخمنا لتقديم المنظومة الرقمية والبنية التحتية للشبكات التي يحتاجها عمالؤنا الغتنام الفرص المتزايدة".
يذكر أن عامر انضم إلى سيسكو عام  ،2013وكان آخر منصب تقلده هو المدير التنفيذي لقطاع مزودي الخدمات لدى
سيسكو في الشرق األوسط وتركيا .يحمل عامر معه خبرة تفوق  25سنة في المجال ،حيث كان سابقا ً مستشاراً أول لالتصاالت
وتقنية المعلومات في الوحدة ذاتها ،ليقدم الخدمات االستشارية إلى الشركات العالمية الكبرى والشركات الناشئة حول
استراتيجيات دخول األسواق وخطط القنوات للتواصل مع العمالء ومبادرات الذهاب إلى السوق في المنطقة .وقبل سيسكو،
أمضى عامر خمسة عشر عاما ً في العمل لدى موتوروال للشبكات ،والتي تدرج فيها حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس
والمدير العام ألوروبا والشرق األوسط وإفريقيا ،ليدير مؤسسة قوامها  2500موظفا ً وخبيراً وإيرادات سنوية تفوق  1مليار
دوالر أمريكي.
بدوره أعرب علي عامر عن سعادته بالقول" :أنا متحمس لتولي هذا الدور الموسع في وحدة سيسكو ألعمال مزودي الخدمات،
فيما تستمر الشركة في ابتكار المزيد من الحلول والتقنيات وتعزيز رؤيتها التي تدعم القيمة االستثنائية وتحقيق النجاح لعمالئنا
وشركائنا .وبفضل إمكانات النمو الواعدة والزيادة السريعة في أعداد السكان ومستخدمي الهواتف الذكية ،يقف سوق
االتصاالت في الشرق األوسط وإفريقيا على مفترق هام ستلعب فيه اإلمكانات التقنية والشراكات القوية التي تتمتع بها سيسكو
دوراً محوريا ً في تمكين مزودي الخدمات من التحول إلى مشغلين للشبكات الذكية ،قادرين على اغتنام الفرص وتعزيز
مرونة األعمال ودعم ابتكار الخدمات وتعزيز تجربة المستخدم".
من الجدير بالذكر أن المرحلة المقبلة لقطاع االتصاالت في الشرق األوسط وإفريقيا ستتسم بزيادة ضخمة في الطلب على
البيانات ،حيث يتوقع مؤشر سيسكو للتواصل الشبكي المرئي  VNIزيادة قدرها  12ضعفا ً في حركة البيانات عبر األجهزة

المتحركة في الشرق األوسط وإفريقيا بين عامي  2016و  ،2021مما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ  65بالمائة .وبحلول
العام  ،2021ستكون في المنطقة  2.4مليار جهاز متصل بالشبكات (مقارنة مع  1.7مليار جهاز عام  )2016و  1.4جهاز
متصل بالشبكات للفرد الواحد ،بينما ستكون  75بالمائة من جميع األجهزة المتصلة بالشبكات مرتبطة بأجهزة متحركة عام
.2021
ومن المرتقب أن تشهد منطقة الشرق األوسط وإفريقيا خالل السنوات الخمسة المقبلة ارتفاعا ً هائالً في حجم حركة البيانات
عبر األجهزة المتحركة نظراً ل لنمو الكبير في أعداد مستخدمي األجهزة المتحركة والهواتف الذكية وإنترنت األشياء باإلضافة
إلى التحسن المستمر في سرعة الشبكة والنمو في استهالك محتوى الفيديو عبر األجهزة المتحركة.
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