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  “2017المؤتمر السعودي األول للمدن الذكیة ”دیلویت ترعى 

          
دیلویت  شاركتالتزامھا بدعم حكومات دول مجلس التعاون الخلیجي لتطویر المدن الذكیة في المنطقة،  في إطار – 2017 مایو 16

. 2017مایو  18الى  16من  الذي ینعقد برعایة وزارة الشؤون البلدیة والقرویة “2017المؤتمر السعودي األول للمدن الذكیة ”برعایة 
لحلول المركز العالمي "الذي نشره  "االتجاھات العالمیة للمدن الذكیة" دیلویت حول صدور تقریر معدیلویت لھذا المؤتمر  وتأتي رعایة
الذكي، واألمن، واالقتصاد،  والذي حددت فیھ دیلویت إطار المدن الذكیة القائم على التنقل دیلویتالتابع ل "المبتكرة القطاع العام

 والمعیشة، والبیئة والتعلیم.
 

 الشرق دیلویت في الخدمات االستشاریة للقطاع العام عن المسؤول الشریك بشیر، رشیدقال وتعلیقاً على رعایة دیلویت لھذا المؤتمر، 
تزام المملكة العربیة السعودیة على استثمار ملیارات الدوالرات في تحدیث البنى التحتیة في المملكة تماشیاً مع رؤیة مع اع”األوسط: 

خبرتھا العالمیة في متناول المدن السعودیة لمساعدتھا على وضع التصامیم الخاصة بكل منھا لتصبح مدناً أكثر تضع دیلویت ، 2030
 “ستقبل وذلك من خالل االستفادة من أحدث التقنیات الناشئة ومشاركة المواطنین.استدامة وذكاًء وحیویة في الم

 
من إطار المدن الذكیة الشامل والفرید الموجود لدیھا والقائم على خبرة دیلویت العالمیة في ھذا المجال لتقدیم الدعم  وستستفید دیلویت

 دن ذكیة، والذي یشدد على الصفات الثالث التالیة:المطلوب إلى المملكة العربیة السعودیة في مسعاھا لتطویر م
 

تنطوي الجودة اإلیجابیة للحیاة على تعزیز جمیع جوانب الحیاة الیومیة للمواطنین حیث تستطیع المدن الذكیة جودة الحیاة:  •
ر شوارع آمنة، توفیر بیئة تنتشر فیھا أفضل مزایا الحیاة الحضریة وتنعدم فیھا إزعاجات الحیاة المدنیة من خالل توفی

 ومساحات خضراء، ووسائل  نقل مناسبة، والمرافق الفنیة والثقافیة.
لطالما شكلت المدن مراكز تجاریة مھمة استطاع مجتمع األعمال والشركات فیھا من خلق اقتصاد التنافسیة االقتصادیة:  •

وفر المدینة الذكیة بیئة مشجعة لنمو األعمال مبتكر مستفیداً من الكثافة السكانیة ومراكز األبحاث فیھا. وفي ھذا المجال، ت
 ونشاطات الشركات، كما تضمن توفیر منصة إقتصادیة صحیة باالستفادة من خلق فرص العمل والعائدات الضریبیة.

تشجع المدینة الذكیة النمو اإلقتصادي وجودة الحیاة لیس على األمد القصیر فقط، وإنما ألجیال المستقبل أیضاً  اإلستدامة: •
 وذلك كجزء من رؤیتھا القائمة على حمایة البیئة وتشجیع االستھالك المستدام للموارد الطبیعیة.

 
 وعن دور دیلویت في مساعدة السعودیة في تطویر مدنھا الذكیة، تحدث ألیكس بویرسكي، المدیر المسؤول عن المدن الذكیة وعن التنقل

 بشكل عام، تستطیع دیلویت مساعدة المملكة بشكل كبیر في ھذا المجال من خالل التزام ”الذكي في دیلویت الشرق األوسط، قائالً: 
مجموعة واسعة من الخدمات والخبرات التي تتیح لھا تقدیم الدعم الالزم للحكومات في تطویر المدن  العالمیة بتوفیردیلویت  شبكة

المواصالت إلى الطاقة، باإلضافة إلى رؤیة شاملة من شأنھا توفیر الذكیة في مختلف القطاعات، من الصحة إلى الخدمات العامة، ومن 
 “الحلول لجمیع جوانب الحیاة في المدینة.

 
 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 
كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة  ویتمتع

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 
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 تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
ت من خالل دولة، تقدم دیلوی 150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات جودة  فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. مسؤولیة االجتماعیة للشركةدیلویت بال ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

م قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتض
المستوى  على ۲۰۱۰) منذ عام بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
في التدریب والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز

 


