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بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك ونشر المفاهیم الجدیدة للمدن الذكیة 
 

حي دبي للتصمیم وسیسكو یوقعان مذكرة تفاهم لدعم قدرات الحي  
بحلول المدن الذكیة التجریبیة 

 
دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
) عن توقیع مذكرة تفاهم مع شركة سیسكو بهدف استكشاف فرص التعاون d3أعلن الیوم حي دبي للتصمیم (

المشترك في مجال نشر الخدمات والتطبیقات الذكیة الجدیدة ضمن الحي استنادًا لحزمة حلول المدن الذكیة 
 من سیسكو، ورؤیة الشركة الشاملة في قطاع تقنیة Smart+Connected City"مجتمعات متصلة وذكیة" 
المعلومات واالتصاالت. 

 
)، كمجتمع إبداعي الحتضان وتمكین وتعزیز المواهب المحلیة d3وتم تشیید حي دبي للتصمیم، والمشهور باسم (

الصاعدة، إلى جانب تأمین األرضیة المثالیة والمبتكرة لتأسیس العالمات التجاریة المتخصصة في مجال التصمیم 
) آخر مشاریع مجمعات تیكوم لألعمال d3والمنتجات الفاخرة واألزیاء العالمیة. كما یعتبر حي دبي للتصمیم (

 مبنى قید اإلنشاء حالیاً . كما أنه یحتضن مشروع غرینفیلد الخاص بمدینة دبي 11ضمن المناطق الحرة، وهو یضم 
الذكیة، الذي سیستعرض مجموعة متنوعة من تقنیات المعلومات واالتصاالت المتطورة التي تهدف لتعزیز تجربة 

الزوار. وحالما تنتهي أعمال البناء والتشیید، سیشكل الحي أضافة قیمة ومتكاملة لكافة الصناعات والقطاعات 
  المرتبطة بعالم التصمیم واألزیاء.

 
 من سیسكو، Smart+Connected City  "مجتمعات متصلة وذكیة" ویأتي هنا دور حزمة حلول المدن الذكیة

القادرة على إتمام هذه المهمة بكل نجاح واقتدار، فقد صممت هذه الحزمة لمواجهة تحدیات بیئة العمل، وٕاعادة 
صیاغة نماذج العمل، وتحسین أداء األمن والسالمة، وترشید استهالك الطاقة، ومساعدة األفراد على تحقیق النجاح 

واالزدهار ضمن المجتمعات الذكیة، والعیش ضمن نمط حیاة غني وأكثر صحة. وبالتعاون مع منظومة الشركاء 
العالمیین، قامت شركة سیسكو بتصمیم منصة قویة ومتكاملة تدمج بین التقنیات والتطبیقات ونماذج األعمال 
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المتقدمة بهدف تحسین أسالیب وطرق تصمیم المجمعات والمدن، التي تشمل البناء والتشغیل بدًء من إدارة أنظمة 

اإلنارة وصوًال إلى إعادة تدویر النفایات، ومن خدمات وقوف السیارات إلى تنظیم حركة المرور من أجل األمن 
والسالمة. 

 
 حقائق رئیسیة:

 Smart and) التجریبي باستثمار حلول المدن والمباني الذكیة d3سیقوم مشروع حي دبي للتصمیم ( •
Connected Real Estate من سیسكو بهدف نشر الخدمات والتطبیقات الذكیة الجدیدة في سیاق التنمیة 

، على  مبنى ال تزال قید اإلنشاء حالیاً 11الشاملة للمدینة الذكیة. وسیتم تنفیذ هذه البنى التحتیة الذكیة ضمن 
 2015أن یتم تنفیذها في أوائل العام 

والتي )، d3من حي دبي للتصمیم (والثالثة ستعمل الشركتان على تطویر المخطط الرقمي العام للمرحلة الثانیة  •
 كلم. كما أنها ستوفر المبادئ التوجیهیة 2 إنشاء مجتمع مبدع، وتطویر واجهة بحریة تمتد على طول تضم

لعملیات تخطیط وبناء المباني السكنیة والتجاریة التي سیتم بناؤها من قبل شركات التطویر العقاري من القطاع 
 الخاص.

) وشركة سیسكو على طاولة النقاش الجدوى d3بموجب مذكرة التفاهم هذه، سیطرح كل من حي دبي للتصمیم ( •
االقتصادیة من إنشاء مركز لتجربة التقنیات، وذلك من أجل تسلیط الضوء على التقنیات الرائدة والمتطورة التي 

تساهم في تنمیة المدن الذكیة. كما تخطط الشركتان الستعراض الفوائد المجنیة من تطبیق التقنیات المبتكرة التي 
تتیح إمكانیة استخدام بروتوكول اإلنترنت ضمن الزمن الحقیقي لتعزیز هذه الحلول، والتي من شأنها توفیر 
فرص اقتصادیة جدیدة. هذا وتعتزم شركة سیسكو العمل على نشر وافتتاح مركز الستعراض الحلول على 

 المتاحة S + CCالمستوى المحلي واإلقلیمي والعالمي، من أجل استعراض قدرات وفرص حلول المدن الذكیة 
 في األسواق، التي ستمهد لها هذه المدینة الذكیة في دبي.

ستوفر منظومة شركاء سیسكو العالمیین، وبشكل خاص الشركاء من مزودي الخدمات وعملیات التشغیل،  •
) التجریبي، d3الخبرات الرائدة على مستوى هذه الصناعة، الضروریة لضمان نجاح مشروع حي دبي للتصمیم (

 باإلضافة إلى غیره من مشاریع المدن الذكیة في دبي.
 في شهر فبرایر من العام Smart+Connected Communitiesمنذ إطالق حزمة حلول المدن الذكیة  •

، أعلنت شركة سیسكو عن عدة مشاریع ومنتجات وعملیات استحواذ وحلول رئیسیة لدعم حزمة حلول 2009
Smart+Connected Communities 90. ومن الجدیر بالذكر أن شركة سیسكو تشارك حالیًا في أكثر من 

 .S + CCمشروعًا للمدن الذكیة في جمیع أنحاء العالم، وذلك من خالل حزمة حلول المدن الذكیة 
 



 
"بتوقیعنا مذكرة التفاهم هذه مع شركة سیسكو، فإننا : حي دبي للتصمیمرئیس العملیات لدى ، وقال محمد الشحي

)، سنقدم مثاًال حیًا d3بمجرد االنتهاء من أعمال البناء والتشیید في حي دبي للتصمیم (ونحضر مدینتنا للمستقبل، 
ومشرقًا قائم على تغییر أسلوب التمتع بعالم التصمیم واألزیاء والفن بالنسبة لمواطني دبي وزوارها بشكل جذري، 

 باإلضافة إلى أننا سنوفر الراحة والبساطة في تنظیم أي نشاط. 
یبرز اسم مدینة دبي بوتیرة متسارعة باعتبارها من أبرز األمثلة الحیة على المدن الذكیة في العالم، فرؤیة أضاف: "و

قیادتنا الحكیمة الرامیة إلى تمكین مدینة دبي لتصبح مدینة ذكیة بكل معنى الكلمة، أصبحت واقعًا بسبب االلتزام 
)، وتوحید جهود خبراء d3بتنفیذ المبادرات الفعالة، على غرار مبادرة هیكلیة الربط الخاصة بحي دبي للتصمیم (

تقنیة المعلومات واالتصاالت الرائدة على مستوى العالم من أجل تحقیق هذا الطموح. وهنا تبرز مهمتنا في توجیه 
هذه العملیات التطویریة في االتجاه الصحیح، وذلك من خالل إنشاء إطار العمل المناسب، والتأكد من اغتنام 

الفرص، ومواجهة التحدیات. ونحن على ثقة تامة بأن شركة سیسكو ستساعدنا على تحقیق هذا الهدف". 
 

"نشعر بالحماس والفخر  قائالً : ربیع دبوسي، المدیر العام لشركة سیسكو في اإلمارات العربیة المتحدةوبدوره علق 
لقدرتنا على تقدیم المساعدة من أجل دفع عجلة التغییر نحو تحقیق رؤیة صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل 
مكتوم بإنشاء مدینة ذكیة. والطریقة التي سنتبعها في العمل والتفاعل مع مدینة دبي تخضع للعدید من المتغیرات، 

) التجریبي. لقد انتهى d3التي ستؤدي طرح المزید من المشاریع الرائدة على غرار مشروع حي دبي للتصمیم (
عصر المباني الخاملة، والخدمات التي ال تستجیب لخدمات المواطنین، وانعدام الشفافیة اللوجستیة، وتتحلى مدینة 

دبي بكل العناصر المناسبة لتصبح مدینة ذكیة رائدة یحتذى بها على مستوى المنطقة والعالم على حد سواء". 
 

" تتنافس : فادي یونس، مدیر المبیعات اإلقلیمي لدى شركة سیسكو في اإلمارات العربیة المتحدةومن جهته قال 
الیوم المدن في جمیع أنحاء العالم بنفس الطریقة التي تتنافس فیها الشركات، كما أن التحدیات والفرص المتاحة أمام 
مدینة دبي ال تختلف عن غیرها من المدن، فهي تبحث عن سبل خالقة لتوفیر فرص العمل، وتحقیق النمو المربح 
واإلنتاجیة، ورفع سقف الكفاءة، واألهم من ذلك كله تعزیز نمط حیاة سكانها. ونحن نفخر بشراكتنا مع تیكوم التي 
تمكننا من الوقوف في طلیعة الشركات المشجعة لسیاسة االبتكار، والمساعدة في تبني واغتنام الفرص التي تتیحها 

، التي من شأنها أن تحقق تغیرًا إیجابیًا وریادیًا لكل من مدینة دبي ومواطنیها".   لكل شيءتقنیات اإلنترنت
 

 -انتهى-
 لمزید من المعلومات

  بمنطقة الشرق األوسط»سیسكو«أخبار 
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» سیسكو«معلومات عن 
http://www.cisco.com   

 
 

 :نبذة عن شركة سیسكو
تعمل شركة "سیسكو"، الرائدة عالمیًا في مجال تقنیة المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالیة "ناسداك" تحت 

، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلیة من خالل إثبات أن تحقیق NASDAQ: CSCO) الرمز
اإلنجازات المذهلة یكون عبر تمكین االتصال الشبكي لما هو غیر متصل. لمتابعة أخبار سیسكو، الرجاء زیارة 

 http://thenetwork.cisco.com . 
 ###

سیسكو وشعار سیسكو هي عالمات تجاریة أو عالمات تجاریة مسجلة لمؤسسة سیسكو و/أو الشركات التابعة لها 
 في الوالیات المتحدة وبالد أخرى. ویمكن االطالع على قائمة عالمات سیسكو التجاریة عبر الموقع 

www.cisco.com/go/trademarks إن كافة العالمات التجاریة األخرى المذكورة في هذه الوثیقة هي ملك.
 .ألصحابها. إن استخدام كلمة الشریك ال یتضمن عالقة شراكة بین سیسكو وأي شركة أخرى

 
 لالستفسارات اإلعالمیة

فراس حمزة 
والیس لالستشارات التسویقیة 

 1950 390 4 971+هاتف: 
cisco@wallis-mc.com 
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