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 تتعاونان لترسي    ع التحول الذك  تنظيم االتصاالت" و"سيسكو" "

 
نامج العالم  "الترسي    ع الرقم  لدولة اإلمارات"  إضافة نوعية للبر

 
ي دولة توقيع مذكرة تفاهم مع سيسكو عن  أعلنت : 2018سبتمبر  25، دبر  

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت ف 
،  اإلمارات ي مجاالت صناعةالتعاون  وتعزيز لترسي    ع التحول الذكي

ي  لمستقبلا ف 
 .دولةالالرقمي ف 

 
نامج العالمي ل إضافة نوعيةمذكرة التفاهم وتشكل  بناء وتعزيز إىل الهادف  "،الترسي    ع الرقمي لدولة اإلمارات"لبر

اتيجية مع العالقات اال   الحكومي والخاص والمؤسسات سبر
ي القطاعي  

 لدفع جهود  ،األكاديميةالشخصيات والجهات ف 
 . ترسي    ع تنفيذ خطط البنية التحتية الرقمية الوطنية

 
ي دولة اإلمارات هيئة تنظيم االتصاالت: "إن وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام 

تطوير البن  التحتية الرقمية ف 
 
 
، يمثل توجها  عىل المستوى الحكومي

 
يئة الحاضنة للتطور توجيهات القيادة بتهيئة الب ويتماشى بشكل كبب  مع رئيسيا

، والممكنة لتطوير الحلول المستقبلية الكفيلة بمواجهة التحديات المتوقعة، بما يحقق أهداف األجندة الوطنية  ي
التقن 

 ". 2021ومحاور رؤية اإلمارات 
 

كة سيسكو مع مذكرة التفاهم وأشار المنصوري إىل أن  اكات مع احكومة تعكس اهتمام شى لرواد دولة اإلمارات ببناء شى
ي مختلف مجاالت العمل الحكومي والحياة. 

ي المجاالت التقنية لترسي    ع عمليات التحول الذكي ف 
 العالميي   ف 

 
اكة بي   القطاعي      الحكومي وأضاف: "تعد الرسى

ً
 والخاص عامال

 
اتيجياتنا  أساسيا ي ضمان إنجاح اسبر
تهيئة المستقبلية، و ف 

ي التقنيات الحديثة مثل الظروف المناسبة
نت األشياء و  لتبن    ".  أدوات الذكاء االصطناعي إنبر

 
رئيس مجلس إدارة سيسكو: "تفخر سيسكو بدعم جهود دولة اإلمارات من جهته، قال تشاك روبب   الرئيس التنفيذي 

، سنساعد عىل إيجاد  ،للتحول إىل االقتصاد الرقمي 
 
نتطلع إىل بيئة حاضنة لالبتكار وخلق فرص العمل، و وبالعمل معا

 ".مديدة أخرى من التعاونأعوام 
قية  وقال شكري عيد  ي المدير التنفيذي لدول المنطقة الرسى

ق األوسط" ف   2021: "تربط رؤية اإلمارات "سيسكو الرسى
ي بنتائج وثيقة الصلة بالمجتمع، مثل  ي سيسكو  ،الحياة والسعادة جودةالتحول الرقمي واالبتكار التكنولوجر

نحن ف 
ي ترسي    ع خطط افخورون بالعمل مع هيئة تنظيم 

ي دولة اإلمارات، االتصاالت والمساهمة ف 
ونحن عىل لرقمنة الوطنية ف 

ي االبت
ي إىل نتائج عالمية المستوى ف 

". ثقة بأن تعاوننا سيفض    كار الرقمي
 

ز رئيسية  مجاالت تركب 
ي إطار مذكرة التفاهم، اختارت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت و

 مجاالت تركب   م "سيسكو"وف 
 
حددة وفقا

، وتتضمن الحكومة الذكية والسياحة ، تعد دعائم أساسية للألولويات الوطنية لدولة اإلمارات ي
القتصاد الوطن 

وستعمل سيسكو مع الهيئة من أجل  .لوجستية والرعاية الصحية والطاقةوالمناطق الذكية والتجارة والخدمات ال
ي 
ي تلك المجاالت، وذلك بهدف تحقيق مزايا تبن 

ز قيمة التحول الرقمي ف  ي تبر
تطوير المشاري    ع التكنولوجية النر

 . ي
 التكنولوجيا الرقمية لكل من المواطني   واالقتصاد اإلماراتر
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م الهيئة و ي ترس سيسكو"وتعبر 
ي هذه المجاالت " العمل عىل عدة مبادرات رئيسية للمساعدة ف 

من  ي    ع التحول الرقمي ف 
 : ضمنها 

 

 ي الدولة لالستفادة من ل : تنمية المواهب عبر أكاديمية سيسكو للشبكات
توفب  الفرص للمواطني   والمقيمي   ف 

نت األشياء والذكاء  ي وظائف العرص الرقمي مثل علم البيانات وإنبر
مسارات تعليمية ومهنية فريدة ف 

 . ي
ات   االصطناعي واألمن السيبر

 ي مجال األعمال
تكار تسىع إىل من خالل ترسيخ نظام مستدام وإيجاد برامج لتبادل االب: وذلك االبتكار ف 

 المدن.  سكانتحسي   حياة 

 ي البنية ال
ات  بناء القدرات الالزمة لحماية ل وداعمةإنشاء بنية مرنة من خالل  : تحتية الرقمية واألمن السيبر

 التحتية الحيوية.  البنية
 

 –انتىه  -
 

 الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت  عن

ي تطوير قطاعات 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة للمساعدة ف 

تأسست الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت ف 
ي راسخ بالدولة. تركز الهيئة عىل تعزيز 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ودعم الجهود الرامية إىل إيجاد اقتصاد معرف 
 من تطور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والذ

 
 للتنمية االجتماعية واالقتصادية وواحدا

 
 أساسيا

 
 داعما

ّ
ي يعد

  . 2021أهم ركائز رؤية دولة اإلمارات 
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت مسؤولية دعم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عبر إرساء اإلطار  تتوىل

ونية   يعززز فة المستفيدين فيما التنظيمي الذي يحفز المنافسة الصحية ويحفظ حقوق كا جاهزية الخدمات اإللكبر
ي.    ويشجع االستثمار واالبتكار والتطور وينّمي رأس المال البرسى

 
 .  www.tra.gov.ae : التاىلي  الرابط زيارة الرجاء المعلومات من لمزيد 

 
 

 عن سيسكو 
ي بورصة ناسداك بالرمز 

نت من ( CSCOسيسكو )المدرجة ف  ن اإلنبر
ِّ
ي تمك

ي مجال التكنولوجيا والنر
هي الرائد العالمي ف 

ي التواصل اآلمن واغتنام الفرص الرقمية 1984العمل منذ عام 
كاؤنا المجتمع ف  .يساعد موظفونا ومنتجاتنا وشى

 . @Ciscoوتابعنا عىل تويبر  thenetwork.cisco.com المستقبلية اليوم. اكتشف المزيد عبر الرابط 

 

http://www.tra.gov.ae/

