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” التنــظمي والتــطوير املســمتر
ســـببان رئيـــسيان ملا هـــى
علـيه دولة اإلمــارات العربــية
املتـــــحـدة الــــــيوم“ .
صـاحب السمو الشـيخ محـمد بن راشد آل مكـتوم

نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

“Management and constant
development are two main
reasons why the UAE has
”become what it is today.
H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai

لوحة البيانات الخشصية للدفاع

Dubai Civil Defence (DCD) Personal
Dashboard – your dashboard for anything,

، لوحة بياناتك عن أي يشء- املدىن بدىب
 إبيق يف بيئة ذكية و، يف أي ماكن،يف أي وقت
. إبيق متصال،آمان وسعادة

anytime, anywhere to stay smart, stay safe,
stay happy and stay connected.

The Smart Dubai initiative, launched by His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President
and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai is to
make Dubai the happiest and safest city on earth for its
citizens, residents and visitors alike.

هتدف مبادرة دىب الذكية واليت أطلقها صاحب المسو الشيخ
 نائب رئيس الدولة رئيس جملس،دمحم بن راشد آل مكتوم
الوزراء حامك ديب اىل جعل دىب املدينة األكرثـأمنا وسعادة عىل
.وجه األرض بالنسبة لملواطنني واملقميني الزائرين عىل حد سواء
 اللواء خبري راشد/قال مديرعام الدفاع املدين بديب سعادة
 “مدينة ديب الذكية هتدف لربط امجلهور،ثاين راشد املطرويش
 فالدفاع املدين يف ديب هيمت بسالمة وسعادة،مع إحتياجاهتم
 لوحة البيانات الخشصية اآلن.املواطنني واملقميني والزوار
متكن امجلهور من اإلبالغ عن احلادث يف الوقت احلقييق
 اآلن اصبح باإلماكن توفري لوحة بيانات.مكا مل حيدث من قبل
 لوحة البيانات الخشصية يه إمتداد.خشصية للك مواطن
للوحة بيانات السالمة للدفاع املدين يف باملباين
بديب واليت تساعد الدفاع املدين بديب وأحصاب
املباين يف ديب ملراقبة مباين املدينة من أجل
“ السالمة مبارشة من شاشة واحدة

Director General of Dubai Civil Defence Major General
Expert Rashid Thani Rashid Al Matrooshi, said “Dubai
smart city is about connecting people to their needs.
Dubai Civil Defence cares about the safety and
happiness of its citizens, residents and visitors, the
personal dashboard will now enable real-time public
engagement like never before. Now every citizen
will be equipped with a personal dashboard. This
is an extension to the Dubai Life Safety Building
Dashboard, which assist DCD and building
owners in Dubai to monitor city/buildings
live from a single screen.”
Below is the initial list of widgets that will be available
for all to configure in their personal dashboard.
1. My family – option to connect and import data live from
your buildings (health & safety, CCTV feeds), vehicles
(location, speed, mechanical status) and any hardware
of your choice.
2. Panic button – to contact DCD in case of an emergency.
3. Safety violation reporting – to empower all to report
any safety violations to DCD.
4. Fire station – Location of nearby fire station in case of
an emergency.
5. Energy consumption monitoring – option to upgrade
and enable real time monitoring of energy consumption
of buildings/home.
6. News – to keep residents and visitors updated of the
latest news.
7. Weather – for live weather updates.
8. Social media integration – to get updates from all your
social media accounts in one place (Facebook, Twitter,
LinkedIn, Instagram etc.)
9. Bill payment – one place to view and pay any utility bills.

فميا ييل قامئة أولية من األدوات اليت تتوفر حاليا لملقميني
.لتكوين لوحة البيانات الخشصية اخلاصه هبم

، خيار لربط وإدراج املعلومات عن املبين مثل (حالة أنمظة السالمة- ) (عائليت.1

 مراقبة، وكذلك ربط السيارات ومراقبة املركبات ( حتديد املاكن،)اكمريات املراقبة

. احلالة املياكنيكية للسيارة) أو إدراج أية معلومات من أي جهاز من إختيارك،الرسعة

. لالتصال بالدفاع املدين بديب ىف حاالت الطوارئ- ) (زر اخلطر.2

 لمتكني امجليع من إبالغ الدفاع املدين بديب- ) (االبالغ عن إنهتااكت السالمة.3
.عن أي انهتااكت للسالمة
. لعرض أقرب مركز للدفاع مدين- ) (أقرب مركز دفاع مدين.4

/ خيار ميكنك من مراقبة اسهتالك الطاقة يف( املباين- ) (مراقبة اسهتالك الطاقة.5
.املنازل) ىف الوقت الفعىل
. إلطالع املواطنني و الزائرين عىل أحدث األخبار- ) (األخبار.6
. للحصول عىل حتديث حبالة الطقس- ) (الطقس.7

 للحصول عىل التحديثات من لك احلسابات- ) (دجم وسائل التواصل االجمتاىع.8
		
,اخلاصة بمك عىل وسائل التواصل االجمتاىع ىف ماكن واحد (فيس بوك
.)إخل..  انستقرام،لينكد إن,تويرت
. ماكن واحد لعرض ودفع فواتري املرافق املختلفة- ) (دفع الفواتري.٩
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