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 عن الُمدن الذكية حقائق

 
 7مدن الشرق األوسط تتنافس القتناص حصة مجزية من قيمة عالمية تناهز 

  دوالرتريليون 
 

ر  «سيسكو» العالمية الواسعة  خبراتهاتدعم مشروع تحويل دبي إلى مدينة ذكية وتسخِّ

شبكيًا حول العالم إلنجاح مشروع دبي مجتمعًا ذكيًا متصاًل  90على امتداد أكثر من 
 الطموح

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي

القتناص حصة مجزية من القيمة  تتنافسُمدن الشرق األوسط باتت  إن   «سيسكو»قال اليوم متحدث باسم 
 أمريكي دوالر تريليون 9.1بنحو  يقدِّرها خبراء الشركة العالميةالتي  «اإلنترنت لكل شئ»العالمية لحقبة 

 خالل العقد المقبل.

تربط بين األشخاص واألشياء ساالتصالية الشبكية التي  بذلك، وُيقصد «اإلنترنت لكل شيء»حقبة وترتكز 
تقّلص سالتطبيقات الحاسمة، منها تطبيقات المباني الذكية التي بإلى ما يوصف والعمليات والبيانات، 

  بفضل النظم المتكاملة.كي أمري دوالر مليار 111التكلفة التشغيلية بنحو 

نظم إدارة المياه و نظم والمواقف الذكية و  عدادات الغازتلك الخاصة بوثمة عشرات التطبيقات المماثلة مثل 
 1,61والهيئات العامة حول العالم قرابة تحقق المؤسسات إدارة شبكات الطرق المدفوعة، ومن المتوقع أن 

 .«اإلنترنت لكل شيء»لمقبل بفضل حقبة خالل العقد اأمريكي  دوالر تريليون ,.2

 التئام العالم فيمليون زائر مع  25تستقبل به دبي أكثر من س، وهو العام الذي 2020وبحلول العام 
مليار من  05بين نحو  «اإلنترنت لكل شيء»أن تربط حقبة  «سيسكو»، تتوقع «2020إكسبو »

 األشخاص والعمليات والبيانات واألشياء.

خالل  «سيسكو»مشروع تحويل دبي إلى مدينة ذكية، ستعرض  يحظى بهخم الذي وفي خضم الز 
حلول المجتمعات الذكية المتصلة شبكيًا  «2014أسبوع جيتكس للتقنية »مشاركتها الواسعة في 

Smart+Connected Communities (S+CC). 

المجتمعات الذكية المتصلة نفذت أو تنفذ حاليًا أكثر من تسعين مشروعًا من مشاريع  «سيسكو»ُيذكر أن 
 شبكيًا حول العالم.



 

 
 

 

 

العالمية الواسعة في شراكات الُمدن الذكية، مثل برشلونة بإسبانيا وهامبورغ  «سيسكو»وبتسخير خبرات 
مشروع تحويل دبي إلى مدينة ذكية عن واحدة من أفضل يثمَر بألمانيا، يتوقع المحللون والمراقبون أن 

 المدن الذكية في العالم.

 «3592أسبوع جيتكس للتقنية »ذكر أن مشروع تحويل دبي إلى مدينة ذكية ُأعلن عنه قبل عام خالل يُ 
 هذا العام أحدث جيل من التقنيات الداعمة للمدن الذكية.    «سيسكو»وستعرض 

 -انتهى  -

 :نبذة عن شركة سيسكو

تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية 
، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من NASDAQ: CSCO) "ناسداك" تحت الرمز

متصل.  خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير
 .  http://thenetwork.cisco.comلمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء زيارة 

### 

سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات 
الطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن ا

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

 .أخرى
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