
 المدينة خدمات لتطوير شبكًيا والمتصلة الذآية سيسكو لمجتمعات الرئيسية التصاميم تستخدم االقتصادية جازان مدينة
   السعودية العربية بالمملكة العالمي المستوى ذات الذآية

 
  .المقيمين و لألهالي الذآي الحياة نمط ولتشجيع العالمية للشرآات جذب بيئة إلنشاء يخطط جازان مشروع

 
 الخطة إنشاء عملية لدعم تعيينها تم) CSCO:ناسداك( سيسكو –) 2010 فبراير، 1 – وير مارآت(--السعودية العربية المملكة جده،

 100 مساحتها البالغ" الذآية المدينة" مشروع (JEC) االقتصادية جازان لمدينة (ICT) واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الهامة الرئيسة
 مع بالترابط االقتصادية جازان بمدينة شبكًيا المتصلة الذآية سيسكو مجتمعات لمشروع التنسيق يتم أن المقرر ومن .مربع متر مليون
 ضخم عالمي استثمار جذب إلى المشروع ويهدف ).SBG( الدن بن سعودي ومجموعة الماليزية MMC شرآة الرئيسة، الخطة مطورو
 المعدنية والصناعات المحلية الطاقة إنتاج مثل المدينة في الرئيسية الصناعات من عدد وجود وسيشهد سعودي ريال مليار 100 عن يزيد

 وإنشاء الصناعية المجاالت مختلف في وظيفة 500,000 من أآثر إليجاد أيًضا ويهدف .للحياة ونمًطا العاملة لأليدي وتشغيًال
   .االقتصادية جازان مدينة في إقامتها المقرر الخدمات توجيه شرآات

 
   :رئيسية وعناوين حقائق

 على تساعد شبكًيا متصلة مجتمعات إلى التقليد يه  المجتمعات تحويل على شبكيًا المتصلة الذآية سيسكو مجتمعات تساعد •
 نوعية وتحسين التشغيلية والكفاءات الموارد إدارة خالل من بيئية استدامة مقومات وتوفير مستدامال االقتصادي النمو تحقيق
 منصة باعتبارها الشبكات على ترتكز ورأسيًة شاملة حلوًال واستخدام تنفيذ فكرة منطلق من عمالئها مع سيسكو تعمل  الحياة
 به يتم الذي األسلوب لتغيير وذلك مبتكرة، أعمال ونماذج الشرآاء من عريض بيئي نظام بجانب ومتاحة، مفتوحة متكاملة
 على القدرة شبكًيا المتصلة الذآية للمجتمعات الرئيسية الوحدات وتمتلك .وتجديدها وإدارتها وبنائها المجتمعات تصميم

 المواصالت ووسائل والمدارس للمنازل تكنولوجية حلول مع لحياتهم، المغذية والخدمات المعلومات إلى الوصول
  .وأآثر

 حيث وآمن مزدهر مجتمع إنشاء عملية في الخاص القطاع من وشرآائها للحكومات بالنسبة أهميتها مدى سيسكو شرآة وتتفهم •
 التخطيط عمليات في تساعد حلوًال بإنشاء سيسكو وقامت .وللعب والتعلم وللعمل للحياة حًرا مكاًنا الرئيسية وحداتها  جعل

 مجال في خبرتها من مستفيدة للمدينة شبكية بنية سيسكو شرآة وفرت وقد .المجتمع وإدارة اليومية التشغيل وعمليات
 مباني جميع لترابط واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا آأساس البنية هذه استخدام وسيتم شبكًيا، المتصلة العقارات
  .األمان من مستوى أعلى على ذآية خدمات ولتوفير االقتصادية جازان مدينة

 واحدة تمثل وهي .جيزان مدينة غرب شمال متر آيلو 60 بعد على األحمر البحر بطول االقتصادية جازان مدينة إنشاء وسيتم •
 من العديد سيوفر األمر هذا فإن وتباًعا .العالمية المحلية األسواق من مقربة على األحمر، البحر ساحل على المراآز أهم من

 اإلبحار أمام السبل لجميع وميسًرا لالستثمار قيمة فرًصا مقدًما وأفريقيا، أسيا من آل بين أفضل تجارية لعالقات الفرص
 تخصيص سيتم بينما والمتقدمة، المتطورة الصناعية للمنطقة االقتصادية المدينة ثلثي تخصيص وتم .التجارية والسفن
 على للمساعدة بحري نمط على للمقيمين إسكان تصميم وتم .الخليج ساحل محيط في تقع سكنية آمنطقة المتبقية المساحة
 البالغ بالمشروع المقيمين ضمن سيكونون الذي لموظفيها الحياة أساليب لتناسب اإلقامة من مختلفة أنواع توفير
  .مقيم 250,000 عددهم

 والتداول والتجارة التكنولوجي التبادل وعمليات الرئيسية للصناعات الجودة عالية بيئة المقترحة المدينة وستقدم •
 المخطط السكان لعدد واالقتصادية االجتماعية األنشطة من واسع ونطاق وتدريبية تعليمية وأنشطة للعمل وفرًصا

  .شخص 300,000 إلى يصل أن له
 وتم للعقارات التجارية األسواق في المصالح أصحاب تخدم حلوًال بتقديم شبكًيا والمتصلة الذآية سيسكو مجتمعات مبادرة وتقوم •

 وتطبيق تنفيذ ويتم .المالي للتربح العقارات وتشغيل بإنشاء تقوم التي والشرآات لألفراد قيمة إلضافة خصيًصا تصميمها
 السهمية القيمة وزيادة األرباح تحسين وبالتالي التكلفة وتقليل العائدات لزيادة الصلة ذات العقارات وقواعد أحكام

  .للمشروع
 لخدمات مرآزية تشغيلية إدارًة االقتصادية جازان بمدينة الذآي البيانات بمرآز الخاصة للشبكات التحتية البنية توفر وسوف •

 عمليات بتيسير االقتصادية جازان مدينة شبكة تقوم أن المتوقع ومن .التشغيلية التكاليف من منخفض حد عند المدينة
 والقطاعات السكنية والمباني التجارية المباني عبر المحمول الهاتف واتصاالت والفيديو والصوت البيانات اتصال

  .الصناعية
 ولتكون للشباب للعمل فرص وخلق االقتصاد لتوسيع للمملكة المستمرة الجهود إطار في المشروع هذا أعمال وتأتي •

  .والصناعة والتجارة العالمي والتداول األجنبي االستثمار لجذب مساعًدا عامًال



   :التنفيذيين المدراء أقوال من مقتطفات
  االقتصادية جازان مدينة مشروع عام مدير عزيز، آدزرين

 شيئًا العالم حول شبكًيا المتصلة الذآية المجتمعات وإدارة أطر وضع في سيسكو شرآة تمتلكها التي العظيمة الخبرة آانت لقد"
 وذلك االقتصادية جازان بمدينة المعلومات تواصل تكنولوجيا لخدمات والتنفيذ للتخطيط ومبرر عملي بإطار إمدادنا في أساسيًا
 قبل من بها للعيش وصالحة التكلفة وفعالة ومثيرة ومريحة آمنة مدينة االقتصادية جازان مدينة جعل في قدمًا للمضي

   ".والمستثمرين المواطنين
 

  االستشارية سيسكو لخدمات العام المدير هرزبرج، آاسبار
 أن على القدرة لديها أن حيث .به يحتذى عالميًا نموذجًا لتكون شبكًيا المتصلة الذآية سيسكو مجتمعات مبادرة استحداث تم لقد"

 منصة SBGو  MMC مع باالشتراك سيسكو شرآة ستقدم آما .اإلقليمية المناطق في العقارية التنمية شكل تغيير في محوريًا دورًا تلعب
   ".االقتصادية جازان مدينة رؤية تحقيق في سيساعد مما العالمي الطراز ومن ذآية خدمات

 
 

   :المواقع عناوين/روابط

 :بزيارة قم شبكًيا المتصلة الذآية سيسكو مجتمعات حول المعلومات من المزيد على للحصول •
http://www.cisco.com/web/strategy/smart_connected_communities.html  

•  
  http://newsroom.cisco.com/data/syndication/rss2/EmergingMarkets.xml :الصاعدة لألسواق RSS موجز •
  http://newsroom.cisco.com/me :األوسط الشرق أخبار •

  (JEC) االقتصادية جازان مدينة حول
 الطاقة تستخدم التي للصناعات فريدة بيئة بالمملكة، تطورًا الثقيلة الصناعة مناطق أآثر بصفتها االقتصادية، جازان مدينة تقدم

   .تمامًا حضري تصميم في بكثافة
 على جدة جنوب آيلومتر 725 بعد على تقع مربع متر مليون 100 بـ تقدر مساحة االقتصادية جازان مدينة تغطي سوف
 الفلسفة وتقوم. أمريكي دوالر مليار 27 إلى تصل إجمالية واستثمارات نسمة ألف 300 بـ سكانها عدد يقدر آما األحمر، البحر

  .للطرفين مفيدة صناعية تكتالت إيجاد إلى يؤدي مما المتبادل التطوير على جازان لمدينة الرائدة االقتصادية
 قوية فرصًا والنحاس والصلب واأللومنيوم والبترول المياه وتحلية والطاقة الرئيسية الميناء مثل الصناعة، مقومات توفر

 إقليمية بيئة في القيمة عالية الزراعية التقنيات منتجي وآذلك األغذية معالجة وعمليات الطبية المستحضرات لمنتجي وعظيمة
  .متنامية

  
 عدد تقريبًا يتضاعف أن المتوقع من حيث .المتزايد السكاني النمو عالج في هاًما أمًرا أيضًا االقتصادية جازان مدينة تعد

 بينما المقبلة عامًا 25 الـ خالل وإريتريا وأثيوبيا والسودان واليمن السعودية العربية المملكة مثل المتجاورة المناطق سكان
 األوروبية األسواق تنحصر بينما واآلسيوية األفريقية األسواق اتساع المتوقع من أن آما .أوروبا سكان عدد ينخفض

   http://www.jazanecity.com/en/index.html :زيارة يرجى المعلومات من للمزيد .واألمريكية
 

  :سيسكو حول
 فهذا وتعاونهم، األفراد اتصال طرق بنقل تقوم والتي الشبكات مجال في العالم مستوى على األولي الشرآة هي) سيسكو :ناسداك( سيسكو
 المعلومات من المزيد على الحصول يمكن .المشترآة االجتماعية والمسؤولية التشغيلي والتميز التقني اإلبداع من 25 العام يوافق العام
 .http://newsroom.cisco.com إلى الذهاب يرجى األخبار آخر لمتابعة .http://www.cisco.com خالل من سيسكو حول
 بالكامل ومملوآة تابعة شرآة وهي BV الدولية سيسكو أنظمة شرآة خالل من الصاعدة األسواق في سيسكو بمعدات اإلمداد يتم

  .سيسكو أنظمة لمؤسسة
 لها التابعة الشرآات أو/و سيسكو أنظمة لمؤسسة مملوآة تجارية مارآات أو مسجلة تجارية مارآات وأنظمتها سيسكو شعار يعد سيسكو،

 آلمة استخدام .ألصحابها ملك هي الوثيقة في وردت التي األخرى التجارية المارآات جميع .األخرى الدول وبعض المتحدة الواليات في
 شرآة أصدرتها للجمهور عامة معلومات على الوثيقة هذه تحتوي .أخرى شرآة وأي سيسكو بين شراآة عالقة عن يعبر ال الشريك
   .سيسكو

   :التالي الرابط على "News@Cisco" زيارة يرجى سيسكو، أخبار جميع حول RSS موجز على للحصول
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