
 

 خبر صحافي

 تتسم بخاصیة التفاعل بین العمیل والموظف حكومي  المنطقة فياول خدمة ذكیة 

إعتمادًا  الخدمیة الذكیة المبتكرة قناتهاتكشف النقاب عن  "اقتصادیة دبي"
 2014على حلول "سیسكو" في معرض جیتكس 

تسجیل األعمال والتراخیص ساعة لتمكین العمالء من إتمام معامالت  24القناة الخدمیة تعمل على مدار  •
 في مواقع مختلفة

 تواصل مباشر بین العمیل وموظفي اقتصادیة دبي ومساعدتهم بالصوت والصورة في سبیل تذلیل العقبات •
 
إطالق عن  2014معرض جیتكس التقني  فيالیوم  دائرة التنمیة االقتصادیة في دبيأعلنت : 2014أكتوبر  12دبي، 

 تجسیدًا لمبادرة الحكومة الذكیة مع شركة سیسكوساعة بالتعاون  24التي تعمل على مدار ، یدةدالج قناتها الخدمیة الذكیة
التي أعلن عنها صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

  تحویل دبي إلى "مدینة ذكیة". المتمثلة في
 

دي نخبة من الخبراء في شركة سیسكو، لیتم تقدیمها من خالل منصة تتواجد في عدد من وتم تطویر هذه الخدمة على ای
وسیتم تدشین الخدمة الذكیة في دبي مول في المرحلة األولى الحیویة في مختلف إمارة دبي،  والمراكز التجاریة المناطق

الخدمة المبتكرة في إجراءات الترخیص  وبإمكان العمالء االستفادة من هذه. ومن ثم التوسع تدریجیا إلى مواقع أخرى
التعرف على احتیاجاته من  ، باإلضافة إلىستفساراالالتي تمكن العمیل من  التفاعلوالتسجیل التجاري، مع وجود خدمة 

 بالصوت والصورة مع داعم الخدمات من اقتصادیة دبي.  التواصلخالل 
 

إلى  وكبالتعاون مع شركة سیس 2014تكس كیة في معرض جیمن تدشین هذه القناة الخدمیة الذدبي وتسعى اقتصادیة 
وتعمل على في تسهیل عملیات التسجیل والترخیص التجاري  تسهموخدمات حلول رقمیة  إلیه منتوصلت إبراز أفضل ما 

 یةمنصة اقتصادفي متوفرة لخدمة الجدیدة الم شرح مفصل حول ایتم تقدیو . إمارة دبي منفي مناطق متفرعة مدار الساعة 
  .2014 الذكیة في معرض جیتكسبجناح حكومة دبي  دبي

 
الذي  ي: "نحن فخورون بإنجازنا الیوماالقتصادیة في دب وبهذه المناسبة، قال سعادة سامي القمزي، مدیر عام دائرة التنمیة

لیجسد مقولة صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم  ب  ل م ئكحقه م ةقه ب معمى اهئ آ ب ئكدقي ل شك ئكحقه ب هة ةمقك
لك  شكهمهئˇ هةع ز ي م ئكمئ م آ ز عهصئي ع ب آيئل غى ئآلزاهظ ه 24ؤكو ئكمئ ب هزاع ب 365زئع یمثل . و يهلئي غى ئكزم

ة یووصولها إلى أعلى مستویات الكفاءة الخدم ،إطالق القناة الذكیة عالمة فارقة في مدى تطور الخدمات الحكومیة الذكیة
أكثر  وبآلیةمدار الساعة ة نافذة خدمیة مستدامة للجمهور یمكن االستفادة منها على بادر المقدمة للعمالء، إذ تمثل هذه ال

 . "ةتفاعلی



 

 
بشكل دبي  والتواصل مع موظفي اقتصادیة ،لوح اللمسلقناة الخدمیة الحدیثة من خالل ا استخدامأن إلى القمزي  وأشار

إلى المراكز التجاریة التي ستتواجد بها األجهزة روریة الحركة الم ونقل یة،تقلیل الطباعة الكربون علىساعد یسوف مباشر 
  ".تجاریةالعمال األللعیش والقیام ب كواحد من أفضل المدنوسمعة دبي مكانة تعزیز یؤكد على  وهوالذكیة، 

 
االستجابة  ، وسرعةالخدمات الحكومیة للجمهور وتلبیة توقعات العمالء والشركات والحكوماتتقریب القمزي: " وقال

 ،القدرة التنافسیة لدولة اإلمارات على الصعید الدوليهو المساهم الرئیسي في رفع ، للتحدي المتمثل في تحسین الكفاءة
الرئیسیة لهذه التصنیفات،  في المؤشرات والمقاییس دبي مرتبة امارة رفع فيدبي تساهم القناة الذكیة القتصادیة وسوف 

 ".ة واالبتكاروخاصة فیما یتعلق باإلنتاجی
 

: "تتماشى رؤیة سیسكو مع تطلعات الحكومة الرشیدة في االمارات في سیسكو شركة عام مدیر دبوسي ربیع السیدوقال 
إمارة دبي، وذلك في جعلها على صدارة أذكى المدن في العالم، ونحن بدورنا نثمن شراكتنا مع دائرة التنمیة االقتصادیة 

الرقمیة التي تدعم مجتمعات األعمال وتعزز من مسیر الرفاهیة االقتصادیة والحیاة  بدبي، بهدف توفیر أفضل الحلول
 اآلمنة في دبي ودولة االمارات بشكل عام ". 

 
في دائرة التنمیة االقتصادیة:  التجاري لقطاع التسجیل والترخیص المدیر التنفیذيل، شاع، قال محمد وتعلیقا على ذلك

المنطقة، التجاري بإطالق هذه القناة الخدمیة التي تعد اول خدمة ذكیة على مستوى  یفتخر قطاع التسجیل والترخیص"
المعاملة في وقت واحد، ویستند مبدأ الخدمة الذكیة وٕانجاز  موظف حكوميالبین العمیل و تتسم بخاصیة التفاعل  حیث

تؤكد تركیزنا على  المستخدم، وقناتنا الخدمیةعلى الجودة والتقنیة العالیة مضافًا إلیها كفاءة االستخدام وتوفیر العناء على 
 .". وسیتم اختیار مجموعة من الموظفین لتركیب الجهاز في بیوتهم لیتسنى لهم تقدیم الخدمات من منازلهمهذه المحاور

 
تشكل قناة اقتصادیة دبي الذكیة موسوعة متكاملة من المعرفة حول ممارسة األعمال التجاریة، حیث وأضاف شاعل: "

من خالل خاصیة  في مزاولة النشاطات التجاریة، كان العمالء التعرف على مختلف اإلجراءات والمتطلبات الالزمةبإم
 . "عالیة للعمالء التفاعل، وكل هذا یتوفر على مدار الساعة وبجودة

 
د العمالء تزوی في الدؤوبفي سعیها  وقطاع الترخیص والتسجیل التجاريدبي  وأكد شاعل على استمراریة اقتصادیة

محاكاة متطلبات الجمهور من بأفضل تجربة من خالل الجمع بین الخدمات الحالیة والتكنولوجیا الذكیة، باإلضافة إلى 
 العمالء وفق أرقى المعاییر والممارسات الذكیة.

 -انتهى-
 
 
 



 

 
 معلومات للمحررین عن دائرة التنمیة االقتصادیة في دبي:

 
ي دبي هي هیئة حكومیة تختص بوضع وٕادارة األجندة االقتصادیة إلمارة دبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. وتقدم دائرة التنمیة إن دائرة التنمیة االقتصادیة ف

في ویات النمو االقتصادیة كل الدعم لعملیة التحول الهیكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه االرتقاء ببیئة األعمال وتعزیز مست
وتوفیر وتعمل دائرة التنمیة االقتصادیة مع المؤسسات التابعة لها على وضع الخطط والسیاسات االقتصادیة، وتعزیز نمو القطاعات االستراتیجیة،  اإلنتاجي. 

 الخدمات لكافة رجال االعمال والشركات المحلیة والدولیة.
 

 للمزید من المعلومات یرجى االتصال بـ: 
 أبوبكر الشیزاوي،

 إدارة التسویق واالتصال، 
 دائرة التنمیة االقتصادیة 

 3613022 (4 971)هاتف: 
 abubaker.alshezawy@dubaided.gov.aeد إلكتروني: بری
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