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 "2018 كومكس" خالل األشياء وإنترنت الذكية للمدن حلولها على الضوء سلطت سيسكو
 

 دعم في وخبراتها حلولها دور تبرز سيسكو ،"2018 كومكس" لفعاليات الرئيسي الراعي بصفتها 
 ُعمان لسلطنة الرقمي التحول

 وذلك و،سيسك من األشياء إنترنت بفضل البيانات قيمة اغتنام كيفية عن يتحدث سيسكو من خبير 
 . 4.0 والصناعة الذكية المدن قمة خالل

 
  ،"2018 ك م س لفعالكات الرئكوييي الراعي سييو    أنها سييكويي   أعلنت: 2018 أبريل 20 ُعمان، سققلطنة مسقق،ط،
شركة وتووعرض. والمعارض للمؤتمرات ُعما  مركز في 2018 أبريل 25 و 23 بكن الفورة في تقام والوي   العالمكة ال
شب ات فكها بما والوقنكات للبنى المومكزة حل لها الوقنكة قطاع في الرائدة شب ات وبنكة اإلل وروني واألمن المؤسوكة ال   ال
  األبرز المعرض خالل الذككة، للمد  نةوالرقم األشييكا  وإنورنت والوشييار  الوييبابكة والبنكة البكانات ومراكز الرقمكة
 ح ل اتهخبر بمشيياركة سييكويي   لدى األشييكا  وإنورنت الذككة المد  حل ل مهندسييي أحد وسييكق م. الوييلطنة في للوقنكات
  قمة خالل ذلكو سكو  ، من األشكا  إنورنت بفضل منها واالسوفادة البكانات لقكمة الشركاتو المؤسوات اغونام ككفكة
 .  4.0 والصناعة الذككة المد 

 
  الشييييييركات لوبّ ل والمعل مات االتصييييييياالت تقنكة قطاع في المبرز الوقدم موابعة إلى" 2018 ك م س ويهدف

 في واسع اقنط على والمعل مات االتصاالت تقنكة تطبكقات فكه تووخدم الذي ال قت ففي. ُعما  سلطنة في والقطاعات
  الجدير ومن. والقطاعات المجاالت مخولف في الوقنكة الوط رات أبرز الفعالكة تويييوعرض بالويييلطنة، موعددة قطاعات
شكا ً معرفّي، اقوصاد إلى الوبّ ل في ُعما  جه د تدعم سكو   أ  بالذكر  ورؤية 2020 لعام االقوصادية رؤيوها مع تما
  الفعالكة ضيييمن الذككة المد  وابو ارات الرقمي الوب ل ح ل المعرفة مشييياركة جلويييات في وسيييوشيييار  ،2040 العام

 .  الموخصصة
 

  لعامل رؤيوها ضييمن: "األوسيي  الشييرق سييكويي   لدى ُعما  العام، المدير الل اتي، علي الوييكد قال األمر على قهتعلك في
 عّززت الوي الرقمكة المبادرات دعم على الورككز مع ومويييودام مون ع اقوصييياد إلرسيييا  العمانكة الب  مة تعمل ،2020
  ط يرت على الوييييلطنة في المعل مات تقنكة هكئة تعمل كما. األعمال ونوائج للم اطنكن المقدمة والخدمات البكاة ن عكة

  لمد ا تط ير مجال في ال اسعة المعرفة سكو   في نمولك. الذككة المد  تخطك  في للمواعدة 2030 العام اسوراتكجكة
 يف المهومة طاعاتوالق المعنكة الب  مكة الجهات مع المعرفة تلك مشييييياركة إلى ونوطلع وأمنا ، وترابطا ً ذكا  األكثر
 جومعم إلى عما  تبّ ل توريع إلى الرامكة الجه د ودعم الذككة بالمد  الموعلقة طم حاتها تبقكق على لمواعدتها ُعما 
 ."  الوقنكات على يق م

 
  قائمةال الشب ات منصة وهي الوابقة، األع ام في ابو اراتها أكبر سكو   تووعرض" 2018 ك م س فعالكات وخالل
  الذي كو  س نهج يقدم. المؤسوكة والشب ات لألمن وحل لها الرقمكة الشب ات لبنكة مركزها إلى باإلضافة قاصد،الم على
  الشييب ة رعب البركة بكانات تبّ ل والوي المقاصييد، على القائم الشييب ي الو اصييل وخدمات حل ل البرمجكات على يعومد
  اآلثار تخفكف على القدرة ويعزز األعمال قرارات اتخاذ توريع في يواعد مما إجرا ات إلى لوب يلها قابلة مرئكات إلى

  هابكن فكما المورابطة والخدمات األجهزة من الموييييب ق غكر البجم إدارة عن فضييييال ً األمنكة، الوهديدات على المورتبة
  نقلو سبةوح  اسوخالص على الشركات مواعدة في" كنكوكك سكو  " منصة دور الشركة تووعرض كما. أكبر بوه لة
  الذككة،  للمد األشييييكا  إنورنت بكانات ق ة من االسييييوفادة من لوم كنها الوطبكقات، إلى المرتبطة األشييييكا  من البكانات
 .لألعمال أفضل نوائج تبقكق وبالوالي

 



             NEWS RELEASE 

              
 

  ريعا ،س واالرتبا  الوش ش يوبب الذي األمر ملم سة، غكر معقدة مبادرات إلى الذككة المد  تبواج: "الل اتي وأضاف
  الموبادلة الثقة على تق م عالقة بنا  من بدًّ وال الهامة، األطراف من واسيييعة مجم عة الذككة المدينة منظ مة تمزج إذ

 ،2018 ك م س فعالكات من جز ا ً ت    أ  سييكويي   ريويي. ناجبة نوائج على للبصيي ل المهمة العالقات تلك ورعاية
 في ومؤثر ملم س تبويين تبقكق في الوقنكة دور وبكا  لذككةا والمد  األشييكا  إلنورنت حل لنا السييوعراض نخط  حكث

 ."للم اطنكن المقدمة والخدمات األعمال ممارسات
 

  واجإن حجم شهدت األوس ، الشرق في األوبك منظمة أعضا  غكر من للنف  منوج أكبر وهي ُعما ، سلطنة أ  إلى يشار
  اعوماد زدادي الوشييغكلكة، كفا ته لوبوييكن ضييغ طات والغاز النف  قطاع ي اجه وفكما. مووالكة سيين ات مدى على قكاسييي
  حوكاطكاتاال إلم انات أفضيييل فهم لوبقكق الضيييخمة البكانات لكلوتب الموط رة الرقمكة الوقنكات على ُعما  في القطاع

 في قدمهي الذي عرضه وخالل. األرباح لوبوكن ال فا ة تعزيز جانب إلى والوالمة، الصبة موو يات وتبوكن واإلنواج
 قطاع في ا كاألشيي إنورنت تقنكات تلعبه الذي البارز الدور على الضيي   سييكويي   من ثاالباكو ال راغاف يوييلّ  الفعالكة،

  البكانات  يلتب من القطاع شييركات على تع د الوي المزايا يبكن كما البكانات، قكمة من القصيي ى لالسييوفادة والغاز النف 
 .  للونفكذ قابلة مرئكات إلى

 
  الموخصييصيية الوقنكة البل ل ،NCR و NTC و JST-Metco و IITC و OBM وهم سييكويي  ، شييركا  يوييوعرض كما
  اتللقطاع موخصصة حل ال ً وتشمل ُعما ، سلطنة في الرقمنة أول يات لوبقكق كبرى أهمكة ذات لقطاعات مصممةوال
والمة مجاالت في   ضافةباإل الل جووكة، والخدمات والنقل الصبكة والرعاية والوعلكم الوجزئة وتجارة واألمن العامة ال
 .  والعامة الب  مكة الخدمات إلى

 
  والشركا ، العمال  للقا  5 بالقاعة 701 رقم الشركة جناح في وشركائها سكو   من الونفكذيكن الموؤولكن كبار سكو اجد

 .  واإلقلكمي الدولي الصعكدين على النجاح قصص ومشاركوهم
 

 انوهى
  سيسكو عن

 اإلنورنت تم ِّن والوي  جكاالو ن ل مجال في العالمي الرائد هي( CSCO بالرمز ناسدا  ب رصة في المدرجة) سكو  
 ةالرقمك الفرص واغونام اآلمن الو اصل في المجومع وشركاؤنا ومنوجاتنا م ظف نا يواعد.1984 عام منذ العمل من
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