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 جدول تتصدر عماللأل حهاإنجاوكيفية  الرقمية الجذرية التطورات
 "2017 اإلمارات كونكت سيسكو" أعمال

 
 ويؤكدون الرقمية، الحقبة في المستدام النمو تحقيق متطلبات على الضوء يسلطون القطاع وخبراء سيسكو مسؤولو 

 التقدم أجل من السريع التطور إلى الحاجة على
 1700 الحية العروض من واسعة مجموعة يشهدونو المتخصصة، وجلساتها الفعالية خطابات يحضرون مشارك 

  قميةالر لحلولألحدث ا
 
 في البارزة الفعالية ،"2017 اإلمارات كونكت سيسكو" فعالية قدمت: 2017 مايو 2 – المتحدة العربية اإلمارات دبي،
 رؤىال واكتساب التكنولوچيا حلول أحدث لتجربة متميزة منصة الشركة، تقيمها التي الفكر وقيادة المعلومات تقنية مجال

 من أكثر وحضرها ي،دب في بالم ذا أتالنتيس فندق في الفعالية أقيمت. الرقمي التحول في والتفكير التوجهات آخر تجاه الثاقبة
 التي الواعدة والفرص الهائلة اإلمكانات ومناقشة بينهم فيما التواصل بهدف سيسكو وشركاء عمالء من مشارك 1700
 . اإلمارات بدولة والمؤسسات الشركات لنجاح الرقمية الحقبة تقدمها

 
 الرقمية التطورات شأن من التي الهامة ابيةاإليج التغيرات وناقشت ،"الوقت حان" بعنوان يومين مدى على الفعالية انعقدت
 وكيفية ،السوق في مكانتها على بالتالي يؤثر مما تقدمها، التي والقيمة الشركات عروض في إحداثها المتالحقةو الجذرية
 أن على تقوم أساسية فكرة على مستمر بشكل الفعالية أنشطة وركزت. القطاعات مختلف فيتلك التأثيرات  استشعار

 .نعيشها التي الرقمية الحقبة في الصمود من ستتمكن التي فقط هي رقمية أعمال إلى بالتحول الراغبة سساتالمؤ
 
 الحقبة: "األوسط الشرق سيسكو لدى الشرقية المنطقة لدول التنفيذي المدير عيد، شكري قال الفعالية أثناء حديثه في

 أرادت حال في نمطيوالمنهج ال القديمة القواعد عن التخلي األمر يتطلب فيما، جديدة قواعدتتسم بالحديثة  الرقمية
 وتطور جديدة أعمال نماذج تقديم باستمرار نشهد. العالم يشهده الذي والتحول االبتكار وتيرة تسارع من االستفادة المؤسسات
 التي القيمة هي وما تلفةالمخ للقطاعات خدمتنا بكيفية جذري بشكل التفكير إعادة إلى يدفعنا أن يجب مما جديدة، قطاعات
 ."ككل وللمجتمع لعمالئنا نقدمها

 
 أن دي، إم آي ومركز سيسكو بين مشتركة مبادرة وهو ،عماللأل الرقمي للتحّول العالمي المركز أجراها دراسة وتكشف
 الرقمية التطورات بسبب سيتم إزاحتها األعمال قطاعات مختلف في السوقية الحصة حيث من مؤسسات 10 أكبر من أربعة

 نماذج بناءالتركيز على  المؤسساتيجب على  الرقمي التحول عصر في زدهارلإل. المقبلة الخمسة السنوات خالل الجذرية
 الرقمي االقتصاد في والنمو واالبتكار المرونة مزايا من االستفادة من لتتمكن لها، اساسا   األمن يمثل التي رقمية تشغيلية

  . المعاصر
 
 الشرق سيسكو لدى الرئيس نائب ويستون، مايك قال الفعالية، افتتاح عشية التنفيذيين للمدراء أقيم الذي شاءالع حفل خاللو

 فالحكومة. الرقمية الجهود صدارة في رائدة بمكانة وتتمتع تقدمية رؤية تمتلك دولة في بالعيش محظوظون نحن: "األوسط
نها متميزة بمكانة وتتمتع ،ي مجال التقنيف تطورا   العالم حكومات أكثر ثاني تعد   اإلماراتية  التقنيات من االستفادة من تمك 
 على تقع مسؤوليات جانب الى ،متعددةو هائلة فرصا   السياق هذا لنا يوفر. الرقمي التحول يتيحها التي والفرص الناشئة
  تشجع أن من بد ال اإلماراتية، للحكومة الرقمية الجهود مع مؤسساتنا رؤيأنسجام  إلى ضرورةباإلضافة و. كقادة عاتقنا

 ."  الوقت نفستلك المجهودات في  يالرؤ هذه تدعمو
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ر" مفادها قوية برسالة الفعالية عيد شكري وافتتح  على اإلمارات في الشركات ليحث" تضطربك التطورات دع أو تطو 
 لدعمهم والشركاء العمالء مع الشراكة تجاه سيسكو التزام على الضوء سل ط ماك. النجاح لتحقيق الرقمية التطورات اغتنام
 ال التطورات بأن سيسكو، لدى العالمي االبتكار مسؤول ديدرش، غاي حذر السياق هذا وفي. الرقمي للتحول رحلتهم في

ق يلتحق يسعواو سريعا   يعملوا لم ما ةالرقمي الحقبة في يصمدوا لن الحالي بوضعهم المكتفين القادة بأن مؤكدا   أحدا ، تنتظر

 عن سيسكو، لدى المؤسسية الشبكات لمبيعات العالمي الهندسي المدير لوران، أندريه تحدث بدوره. والمرونة االبتكار
  ". الرقمي للتحول كمنصة الشبكات"
 

 قادة أبرز من التنفيذيين للمسؤولين نقاش جلسة تضمنت الرعاة والشركاء سيسكو أقامتها التي الفعالية أن إلى اإلشارة تجدر
 للعرض منطقة وهي ،"الحلول عالم" منطقة في حي عرض 75 من وأكثر الحكومية، المؤسسات في المعلومات تقنية

 قدمها متخصصة منبثقة جلسة 30 على الفعالية اشتملت كما. قنواتها وشركاء سيسكو من الحلول أحدث شملت التفاعلي
 التعاون األمن، المؤسسية، الشبكات السحابية، والبنية البيانات مركز فيها بما التقنية العمل طرأ أبرز حول سيسكو خبراء

 . الرقمية والصناعات
 

 في مدينة أسعد جعلها إلى الرامية الذكية دبي مبادرات عن الذكية، دبي لمكتب العام المدير مساعد ناصر، آل يونس وتحدث
 أوروبا في إنتل مبيعات مدير باتل، فرهاد أما. دبي في ومقيم مواطن لكل السعيدة حياةال لتوفير المدينة وطموحات العالم،

 لألمن دبي مركز من المرموقين الضيوف من مجموعة ناقشت كما". التغيير دوامة" عن فتحدث وإفريقيا األوسط والشرق
 أهمية ،2020 إكسبو ومعرض التجاري والتسويق السياحة ودائرة االتصاالت قطاع لتنظيم العامة والهيئة اإللكتروني

 . واعد مستقبل تهيئة في واألمن واالبتكار الرقمي التحول
 

 الراعي داتا ألفا ماسي، كراع إميركوم تكنولوجي، كراع   إنتل بدعم" 2017 اإلمارات كونكت سيسكو" فعالية حظيت
 .  الذهبي الراعي وورلد وسمارت البالتيني

 
 انتهى
 

  سيسكو حول
 تحت" ناسداك" المالية األوراق بورصـة في مدرجة الشركة. 1984 عام منذ العمل من اإلنترنت تمكِّن والتي التكنولوجيا مجال في العالمي الرائد هي سيسكو
 الرابط عبر دالمزي اكتشف. اليوم المستقبلية الرقمية الفرص واغتنام اآلمن التواصل في المجتمع وشركاؤنا ومنتجاتنا موظفونا يساعد(. CSCO) الرمز

newsroom.cisco.com تويتر على وتابعنا @Cisco  
 

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