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 المستقبل مدن معالم ترسم ديلويت
 

وذلك أثناء الندوة التي أقامتها بعنوان  اللورد بيتر إيستلن، محافظ مدينة لندن ديلويت الشرق األوسطستضافت ا – 2019يناير  16

لمناقشة كيفية تصميم وبناء مدن المستقبل وفق أحدث االبتكارات والمنتجات التكنولوجية  “تشكيل مدن المستقبل منذ اليوم”

 ندماج االجتماعي في مدن المستقبل.والمهارات الرقمية لضمان توفير الكفاءة واال

في دولة اإلمارات العربية المتحدة والذين توزعوا إلى  كبار المدراء التنفيذيين في قطاع مشاريع البنى التحتية شارك في الندوة

 كيفية بناء مدن المستقبل وفق طرقوجهات نظرهم حول جانب عدد من الخبراء على لجان المناقشة، حيث شرح المشاركون 

  مبتكرة وشمولية ومستدامة.

لقد أجرينا ” قائالً: بمشاركة نخبة من الخبراء في هذا المجالهنأ اللورد إيستلن ديلويت على تنظيم هذه الندوة في هذا اإلطار، 

ت الرقمية مدن المزودة ببنى تحتية من الطراز العالمي، والقدراالالتعاون بين مدينة لندن ودبي في مجال بناء  حولمناقشات مثمرة 

 “لمسألة االندماج االجتماعي. كبيراً ، والتي تولي اهتماماً الممتازة

قد أشرفت على تنظيم هذه الندوة، باإلضافة  في ديلويت الشرق األوسط البناءقطاع عن مسؤولة الشريكة السينثيا كوربي، وكانت 

يذي لهيئة مطارات دبي؛ وأحمد الخطيب، نائب رئيس إلى  المتحدثين في الندوة ومن بينهم كل من بول غريفيثس، الرئيس التنف

( لألعمال الهندسية والمقاوالت؛ وبول Alecدبي؛ وكيز تيلور، الرئيس التنفيذي لشركة ) 2020التطوير العقاري لمعرض إكسبو 

كل، مسؤولة هيرست، مسؤول قسم استشارات البنى التحتية والمشاريع الرأسمالية في ديلويت الشرق األوسط؛ وجوان كارماي

 ( للتصميم الهندسي.Arupالتخطيط في الشرق األوسط في شركة )

بيتر إيستلن، محافظ مدينة لندن وغيره من كبار  اللوردلقد تشرفنا باستضافة ”، قالت كوربي: في معرض تعليقها على هذه الندوةو

 . “المستقبلمدن تصميم القيّمة حول  مبأفكاره دوةأغنى جميعهم مناقشات النحيث  إمارة دبيفي  البنى التحتيةالمسؤولين في قطاع 

من صناعة اإلنشاءات، وغيرها من التطورات الكبرى في مجال  4.0مع ظهور النسخة ”وعن أهمية هذه الندوة، أوضحت: 

ً  بناء مدن ذكية وحيوية أمراً ضرورياً في مشهد األعمال المتطورالتكنولوجا والبنى التحتية اليوم في العالم، أصبح  ونأمل أن  .حاليا

وأوضحت للمعنيين كيف يجب على  ،موضوعهذا التكون اآلراء التي أدلى بها المتحدثون في الندوة قد سلطت الضوء على أهمية 

االستثمارات المتواصلة في البنى التحتية والمشاريع الرأسمالية أن تركز على اتباع طريقة متكاملة في بناء مدن المستقبل منذ البداية 

 “التركيز على التكلفة اإلجمالية لألصول طيلة دورتها الحياتية. مع

من جهته، شدد بول غريفثس على أهمية المطارات باعتبارها أحد المكونات الجوهرية في سلسلة توريد خدمات العمالء، قائالً: 

وما يلبي احتياجاتهم، والذين ال المطارات من وجهة نظر المسافرين فاعلية عمل يجب علينا في قطاع المطارات أن ننظر إلى ”

سبل الراحة يحتاجون إلى مطارات ضخمة يضطرون للسير فيها مسافات طويلة، بل يجب أن نفكر بتصميم مطارات توفر أفضل 

للمسافرين. وهذا ما يدفعنا في مطارات دبي إلى اتباع أحدث األفكار حول إجراءات السفر والوسائل التكنولوجية المريحة من أجل 

تقصير الوقت الذي يقضيه المسافر في المطار، وهذا بدوره سيؤثر على الطاقة االستيعابية للمطارات، ويعزز تجربة المسافرين، 

 “يق عائدات على االستثمار في مجال األصول، األمر الذي سيعود بالكثير من الفوائد اإليجابية على االقتصاد.ويؤدي إلى تحق

 
 – إنتهى -

 

 ديلويت عن نبذة

لمية وهي مجموعة عا المحدودة، توهماتسو توش الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت من أكثر أو واحدة على اسم "ديلويت" للداللة يُستخدَم

 تقدم بها. ال خاصة مستقلة قانونية الشركات المرخص لها بشخصية من ألخيرة وكلا من الشركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع

 :التالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة يُرجى .للعمالء خدمات أي العالمية" بـ"ديلويت إليها والمشار المحدودة توهماتسو توش ديلويت
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الخدمات تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب و

شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة من  ٥٠٠من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع 

وأثرهم اإليجابي في مختلف  ٢٨٠٬٠٠٠ دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ١٥٠الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 

 لكتروني على العنوان التالي:القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا اال

 www.deloitte.com 

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة

 

 تقديم في الرائدة الشركات من واحدة وهي المحدودة" توهماتسو توش شركة عضو مرّخص لها من قبل "ديلويت هي األوسط( توش )الشرق أند ديلويت

توش  أند ديلويت وجود شركة إن .١٩٢٦ سنة المنطقة منذ في وجودها ويمتد األوسط نطقة الشرقم في تأسست وقد االستشارية المهنية الخدمات

الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية  خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في األوسط( )الشرق

المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة  القانونية خصيةوتتمتع بالش اإلجراء في البلد التابعة له

سط( وبشكل ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش )الشرق األو

 الشرق األوسط(( وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.)الخاصين بها )دون الرجوع إلى ديلويت أند توش  مستقل مع العمالء

 

 اليةوالم اإلدارية واالستشارات والمراجعة والضرائب تدقيقال خدمات تقدّم التي الرائدة المهنية الشركات منأند توش )الشرق األوسط(  ديلويت وتعتبر

 خالل جوائز عدة كما نالت بلدا.ً ١٤ في مكتبا ٥٢ خالل من يعملون وموظف ومدير شريك ٣٣٠٠قرابة  وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات استشارات

ضرائب الدولية وجائزة مراجعة ال ٢٠١٦لعام  استشاريةمن حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط و شركة أفضل جائزة بينها من األخيرة السنوات

 في القانونيين هيئة المحاسبين األوسط" من الشرق في والتطوير التدريب في التميز و "جائزة  ٢٠١٦لعام  استشارية شركة أفضل ، وجائزة٢٠١٧للعام 

 االجتماعية". المسؤولية مجال في متكاملة شركة جائزة "أفضل وويلز باإلضافة إلى إنكلترا

 

 .للصحافةإرسالها البيان الصحفي صحيحة في وقت  المعلومات الواردة في هذا
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