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لمشروع البنية الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت تختار البنية التحتية من سيسكو 
 السحابية الذكية للحكومة اإلماراتية 

 
من تقنيات ان منطقة يستفيدفي ال وأول بنية تحتية للخدمات السحابية ةلشبكة اإللكترونية االتحاديامشروع 

 سيسكو  لتوفير االتصال السريع والدمج بين أنظمة الحكومة اإللكترونية في هيئات حكومة اإلمارات

  

 

ة االتحادية أعلنت سيسكو اليوم أنها ستنفذ بنيتها التحتية للشبكات لتشغيل الشبكة اإللكتروني - 2015أكتوبر  21دبي، 
FedNet  لدى الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، والتي ستربط كافة الهيئات الحكومية االتحادية في اإلمارات العربية

 المتحدة. وقد منح المشروع إلى سيسكو عبر مزودي الخدمات. 
 

هيئة  42والخدمات المشتركة ألكثر من يذكر أن الشبكة اإللكترونية االتحادية هي منصة حكومية آمنة توفر االتصال اآلمن 
حكومية في دولة اإلمارات، لتكون جزءًا أساسيًا من  مبادرة الحكومة اإلمارات للخدمات عبر األجهزة المتحركة، والتي تهدف 

وبهذا  إلى إيجاد البنية التحتية الوطنية الالزمة لتوفير كافة الخدمات الحكومية في الدولة عبر منصات األجهزة المتحركة.
فإن الشبكة اإللكترونية االتحادية مهيأة تمامًا لتوفير المرونة والسرعة التي تتمتع بها المؤسسات الخاصة من البنية السحابية 

 العامة، دون التغاضي عن سياسات األمن التي تفرضها الحكومة االتحادية. 
 

لسحابية لتشغيل البنية التحتية للشبكة اإللكترونية تعمل سيسكو على بناء مركز لعمليات الشبكات ومركز قيادة البنية ا
االتحادية. وبعد تنفيذها، توفر الشبكة اإللكترونية االتحادية خدمات االتصال اآلمنة كالتواصل بين الحكومات وخدمات 
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ة سحابية تقدم البنية اإلنترنت والبريد اإللكتروني والصوت والفيديو اآلمنة. كما ستكون الشبكة اإللكترونية االتحادية أول منص
 التحتية كخدمة إلى هيئات الحكومة االتحادية. 

 
 حقائق هامة: 

  الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت الجهة التشريعية التي تشرف على قطاع االتصاالت وترخيص الشركات تعتبر
الت لجميع إمارات الدولة وضمان العاملة فيه في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والحرص على توفير خدمات االتصا

التزام كافة المشغلين  المرخصين بجميع القوانين والتشريعات. كما تعمل على حماية مصالح المشتركين وتطوير قطاع 
 االتصاالت والمساعدة في تطبيق أحدث وأفضل التقنيات. 

 
  :تتألف حلول سيسكو من جزأين 

o كة آمنة وموحدة لبروتوكول اإلنترت والتبديل بين البروتوكوالت شبكة الشبكة اإللكترونية االتحادية: وهي شب
 والتي تربط جميع الهيئات الحكومية في الدولة.  MPLSالمتعددة 

o  الخدمات المشتركة في الشبكة اإللكترونية االتحادية: وهي منصة حكومية مشتركة توفر الخدمات إلى الهيئات
 المرتبطة بالشبكة اإللكترونية االتحادية. 

 
  الهيئة العامة لتنظيم لبناء تلك المنصة الحكومية المشتركة اآلمنة لصالح  مزودي الخدماتعقدت سيسكو شراكة مع

قطاع االتصاالت، من خالل تولي مسؤولية تكامل النظام الشمولية لتصميم وشراء وتطبيق وتشغيل حلول متكاملة 
و حلول سيسكو للحوسبة  ACIة سيسكو المركزية للتطبيقات تتضمن مجموعة من االبتكارات والبنى التقنية، ومنها بني

 . HCSوحلول استضافة التعاون  UCSالموحدة 
 

الهيئة العامة لتنظيم قطاع  السيد سعيد بلهول ، مدير عمليات الحكومة اإللكترونية لدىفي تعليقه على األمر قال 
لتحول الرقمي، وهو ما يجّسده مشروع الشبكة اإللكترونية االتصاالت: "تركز حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة على ا

اآلمن االتحادية. اخترنا البنية التحتية للشبكات من سيسكو ألن حلولها التقنية ستمكن هيئات الحكومة اإلماراتية من التعاون 
والفعال فيما بينها، وتحسين مستوى تقديم الخدمات. كما ستمكننا خبرة سيسكو الواسعة في المجال من االستفادة من أفضل 

 التطورات التقنية العصرية لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار في دولة اإلمارات." 
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سيسكو على الرؤية الشمولية التي تنتهجها حكومة دولة وبدوره قال السيد ربيع دبوسي، مدير عام سيسكو اإلمارات: "تثني 
اإلمارات في مجال التحول الرقمي، بحيث يتم بالفعل تطبيقه على خدمات الحكومة والمواطنين، والذين يمثلون جوهر 

ت في االبتكار ومحور المبادرات التي تسعى إلى تحقيق التغير التقني الملموس. على الدول والمدن والقطاعات والشركا
الشرق األوسط أن تحقق التحول الرقمي لتتمكن من االستفادة من الفرص غير المسبوقة التي توفرها الموجة المقبلة من 

وتحقق الحكومة اإلماراتية بالفعل إنجازات ملموسة وتسير بخطى واسعة في االتجاه الصحيح.  -إنترنت األشياء -اإلنترنت 
ة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت كمزود لشبكتها األساسية للمشروع، وفيما ندخل حقبة نفخر ونتشرف باختيارنا من قبل الهيئ

إنترنت األشياء، حيث يتحقق مزيد من الترابط بين األشخاص والعمليات والبيانات واألشياء عبر تواصل شبكي أكثر قيمة 
ومنها الحكومة اإلماراتية، وهو  -لمستقبلية وأهمية من ذي قبل، مما يحسن ويدعم العروض التقنية للمؤسسات ذات الرؤية ا

 أحد أبرز أهداف سيسكو. 
### 

 الروابط: 
  :أخبار الشرق األوسط  http://newsroom.cisco.com/me   

 
 : الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالتنبذة عن 

 3االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب القانون االتحادي والمرسوم رقم تأسست الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
، والذي يحمل اسم قانون االتصاالت. تتولى الهيئة مسؤولية إدارة كافة جانب قطاع االتصاالت وتقنية 2003للعام 

جاوزت التوقعات فيما حققته من أهداف مشاريعها المعلومات في الدولة. وعلى الرغم من كونها حديثة النشأة نسبيًا، إال أنها ت
  http://www.tra.gov.ae/enفي زمن قياسي. لمزيد من التفاصيل: 

  
 
 :ذة عن شركة سيسكونب

 الية "ناسداك" تحت الرمزتعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق الم
(NASDAQ: CSCO على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات ،

 المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء زيارة
. //thenetwork.cisco.comhttp:  
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سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في 
 الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع

.www.cisco.com/go/trademarks  .إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك ألصحابها
 .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى
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