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الى أين؟ :المدن الذكية  
 

  2020 تريليون دوالر بحلول العام 1.5ن الذكية إلى سوق المد حجم مونيتور ديلويت:-
 

 ديلويت مونيتور ، أصدرت زيادة االهتمام بإنشاء المزيد من المدن الذكية في مختلف أنحاء العالم في إطار – 2015 سبتمبر16 
وخالل األعوام  2015ويكشف التقرير أّنه ابتداًء من العام  .مجموع أجزائها" أكثر من –"المدن الذكية تقريراً جديداً تحت عنوان 

في أوروبا إلى أن  معظم مشاريع المدن الذكية ستستمر  التقرير . كما يشيرجذرياً  مبادرات المدن الذكية حجمالقادمة، سيرتفع عدد و
، في هذه المشاريع المستوى العالمي، في حين ستشهد مدن أمريكا الشمالية ودول شرق آسيا المتقدمة الحصة األكبر من التوسععلى 

، من إحدى األمثلة عن المدن الذكية، 2014وتعتبر مدينة دبي الذكية، التي انطلقت منذ مارس  تليها مدن دول مجلس التعاون الخليجي.
 .    2017بي أذكى مدينة في العالم بحلول العام وتتمثل مهمتها في جعل د

 
مع انتشار التكنولوجيا الذكية حول العالم، ظهر مفهوم "المدن الذكية" كوسيلة الستخدام اإلبتكارات التكنولوجية في مواجهة مشاكل 

علومات واإلتصاالت بهدف تحسين استدامة المدن األكثر إلحاحاً. وبالتالي، تعرف المدن الذكية على أنها تلك التي تستخدم تكنولوجيا الم
 وفعالية خدماتها. إّال أنه حتى اليوم، ال يوجد اجماع شامل على تعريف واضح ومحدد للمدن الذكية والقواعد التي تحكم استخدامها. 

 
متوقع أن ترتفع قيمة من ال ،العالمية ديلويت في شبكةقسم خدمات اإلستشارات اإلستراتيجية  وهو،  ديلويت مونيتوروبحسب تقرير 

، وذلك على 2020تريليون دوالر بحلول العام  1.5مليار دوالر لتصل إلى  400سوق المدن الذكية خالل السنين الخمس المقبلة من 
هذه السوق. لحجمالرغم من التبدالت الملحوظة التي تشهدها التقديرات القطاعية   

 
ر ديلويت في الشرق األوسط قائالً: "إّن التحدي األكبر لتطوير المدن الذكية ال مونيتو فيفي هذا الصدد، علّق مايكل رومكي، مدير

يكمن في استحداث تكنولوجيات جديدة، بل في تغيير الطريقة التي تتعاطى بها الحكومات والمنظمات مع اإلبتكارات التكنولوجية بهدف 
إنما عبر المبادرات الحكومية التي توفرها  الحلول الفردية ال تكمن في الفائدة األساسية للمدن الذكيةأّن  كماهذه المدن.  فاعليةتعزيز 

دعم الحلول ل الزمةالتحتية ال نىالبتوفر أّن  الذكية الحلول كافة. وبالتالي، فعلى المدنهذه التي تعمل على ابتكار نظام شامل تجتمع فيه 
 الذكية التابعة لها." 

 
قطاع للون اهتماماً متزايداً وباتوا ي االطراف المعنية وأصحاب المصالح نّ اديلويت  يتورمونسط، كشف تقرير وعلى صعيد الشرق األو

المدن الذكية الذي يشهد نمواً ملحوظاً. فقد عقدت خالل العام الفائت العديد من المؤتمرات التي تناولت موضوع هذا القطاع، بتمويل 
عناصر البنية التحتية الذكية.  لمدنفي ا الجديدةالداخلية  تطوراتالأن تتضمن مشترك من القطاعين العام والخاص. كما أنه من المتوقع 

ستثمارات اضافة الى دور اال، شرق األوسطنمو المدن الذكية في ال العمليات مجالو التخطيط الحكومي واإلدارةسيقود كل من وهكذا، 
 .والخدمات الجوالةخدمات الحكومة اإللكترونية  مجال فيال سيما دول مجلس التعاون الخليجي  ية فيحكومال
 

في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر اهتماماً في تبني تكنولوجيا المعلومات  المسؤولون"أصبح بناًء على ذلك، اختتم رومكي قائالً: 
ذا ما سيتيح فرصاً لكل من الذي من شأنه أن يساعد على تطوير المدن الذكية الحديثة. وه االستراتيجيواإلتصاالت، والتخطيط 

القطاعين العام والخاص لزيادة االستثمار في التكنولوجيا الذكية الجديدة، مع وضع المزيد من التركيز على كيفية االستفادة من هذه 
أفضل، وأكثر ذكاًء."  التطورات لتعزيز عملية التحول نحو مدن  
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 - النهاية -
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ة اسست في منطقة الشرق األوسط ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهني

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
المستوى   على ۲۰۱۰اً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام بلد ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۳۰۰

وقد حصلت أيًضا على  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
األوسط، أفضل شركة استشارية، جائزة التميز في التدريب والتطوير في والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق   عدة جوائز في السنوات األخيرة

 أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية اإلجتماعية.   الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز، وجائزة

 نبذة عن ديلويت
ويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديل

ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 
وني على العنوان التالي: ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتر

www.deloitte.com/about 

 تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم ديلويت من خالل  150بكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل ش

مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض 
 أن يكونوا عنواناً لإلمتياز.مهنياً، كلهم ملتزمين ب 220,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت
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