
 

 
ي ت  حقبة جديدة من التحول الرقمي  إىلمطار العاصمة اإلماراتية  ارتقاءدعمان سيسكو ومطارات أبوظب 

 
، اإلمارات العربية المتحدة،  ي ، أعلنت سيسكو عن توقيع اتفاقية مع مطارات  : 2018أكتوبر  18أبوظب  ي أبوظب 

ي 
 
اتيجية التحول الرقمي ف  الستر

ً
ي توفرها حلول سيسكو، وذلك دعما

كة بموجبها عىل المزايا التجارية البر تحصل الشر
ي رؤيتها الرامية إىل بناء مطارات 

 
ي ف ام سيسكو بالتعاون مع مطارات أبوظب  . وتؤكد االتفاقية عىل التر  ي مطار أبوظب 

 والبنية التحتية للمطارات.  المستقبل وتوفتر أفضل الخدمات العالمية
 

ي مطار  تعزيز القدرات الرقميةلكال الجانبير  إمكانية  وبموجب االتفاقية، يتسب ّ 
 
ي الدوىلي ف  عن تعزيز أبوظب 

ً
، فضال

ي الوقت ذاته، تعمل حلول سيسكو ومجموعتها المتطورة من  . المسافرينتجربة فاءته التشغيلية واالرتقاء بك
 
وف

ي عىل ربط األجهزة بشكل آمن وتحليل البيانات وتحقيق القيمة  نت األشياء لمساعدة مطارات أبوظب  إمكانات إنتر
كاء عىل حد سواء."    للعمالء والشر

 
: "الرئيس التنفيذي ل بسونوب  هذه المناسبة، قال برايان توم ي اتيجية مطارات أبوظب  اكة االستر ال شك أن هذه الشر

ي دعم مساعي 
 
ي ا نا وخدماتنالرامية إىل تحسير  كفاءة عمليات مطاراتنا ستسهم ف

 
ي نقدمها ف

ي الدوىلي مطار البر ، أبوظب 
كات الرائدة  ي مجال توفتر الخدمات المبتكرةوذلك من خالل التعاون الوثيق مع إحدى الشر
 
عمل النجحت فرق . ف

ي و"سيسكو"مطارات التابعة ل ي  أبوظب 
 
ي ا، وتعزيز تطلعاتنا  طموحاتنا ب االرتقاءف

 
ي المتمثلة ف

لتعرف عىل الحلول البر
كتنا وعمالئنا عىل حد سواء". ما سيسيتم تقديمها وتطبيقها ضمن عملياتنا التشغيلية،   عود بالنفع عىل شر

 
ق األوسط وإفريقيا لدى قال  بدورهو   اتيجية : سيسكو ديفيد ميدز، نائب الرئيس للشر "تمثل التقنية جوهر استر

 
ً
ي تمكير  استخدام األجهزة الذكية، ويش سيسكو أن تلعب دورا

 
ي الدوىلي فيما تستمر ف ي مطار أبوظب 

 
التحول الرقمي ف

ة الرامية إىل خلق تجربة جديدة للعمالء والمسافرين." ي هذه المستر
 
 ف
ً
 هاما
 

 -انتىه-
ي   حول مطارات أبوظب 

كة   ي شر ي تعد مطارات أبوظب   للمرسوم األمتر
ً
كة وفقا . تم تأسيس الشر ي مساهمة عامة محدودة تمتلكها بالكامل حكومة أبوظب 

ي اإلمارة. كما تتوىل مسؤولية تشغيل 2006مارس،  4تاري    خ  5رقم 
ان ف  ، بهدف قيادة عملية تطوير البنية التحتية لقطاع الطتر

ي والعير  منذ شهر  ي أبوظب 
ي مدينبر

ي العام 2006سبتمت  من العام  وإدارة المطارات الدولية ف 
 
ي 2008. وف ، ضّمت مطارات أبوظب 

ي ياس السياحية ومطار جزيرة 
ان الخاص ومطار جزيرة صتر بب  ي تتوىل إدارتها مطار البطير  للطتر

إىل المرافق والمنشآت البر
ي تطوير إمارة أب

ان بما يساهم ف  ي بتوفتر أرفر الخدمات لقطاع الطتر ي لتصبح الوجهة السياحة دلما. وتقوم مطارات أبوظب  وظب 
 لرجال األعمال والمستثمرين من كافة أرجاء العالم. 

ً
ي المنطقة ولتكون مقصدا

 الرئيسية ف 
 

 إىل أهم وأكت  عملية إعادة تطوير وتوسعة عىل اإلطالق بمليارات الدوالرات. وتهدف هذه 
ً
ي الدوىلي حاليا ويخضع مطار أبوظب 
ي المقام األول إىل زيادة 

 مجمل الطاقة االستيعابية للمطار. العملية ف 
 

ي عب  الحسابات الرسمية التالية:   يمكنكم متابعة مطارات أبوظب 
 :  https://twitter.com/auh تويتر

https://twitter.com/auh
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 مسؤول العالقات الصحفية
 +971 55 178 3906رقم الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكتر  ADAC@fourcommunications.com الت 

 
 عن سيسكو 

ي بورصة ناسداك بالرمز 
نت من العمل ( CSCOسيسكو )المدرجة ف  ن اإلنتر

ِّ
ي تمك

ي مجال التكنولوجيا والبر
هي الرائد العالمي ف 

ي التواصل اآلمن واغتنام الفرص الرقمية المستقبلية 1984منذ عام 
كاؤنا المجتمع ف  اليوم. .يساعد موظفونا ومنتجاتنا وشر

 . Cisco@وتابعنا عىل تويتر  thenetwork.cisco اكتشف المزيد عت  الرابط 
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