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مقدمة

يشكل ال ن�مو املتسارع للتحول الرقمي واإلقبال الواسع على
تقنية املعلومات واالتصاالت قوة دافعة للتحول ج
اال� ت�ماعي
واالقتصادي ف� ي� مختلف املدن حول العامل.

الهدف
من التقرير
تسليط الضوء على أهمية تطوير نموذ�ج املدن الذكية واالست ث�مار
�
إن�ازات ج
رك� ز� على ج
و�هود
ال� ي
فيها ف� ي� ظل التطور التق ن� ي� مع ت
تماش�ا مع رؤية
ًي
اململكة العربية السعودية؛ لتصبح مدنها ذكية
األم�ر محمد بن سلمان
ي
ول� العهد
2030م ،وطموح عرابها ي
بن عبدالعزيز.
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مفه ــوم املـدن
الـذكيــة
تعزيز كفاءة استغالل موارد املدن من خالل التقنيات الرقمية
الناش�ة وتحليالت البيانات املتقدمة؛ لتقديم ا �خل دمات ال ت� ي�
ئ
تحس� ن� مستوى االزدهار االقتصادي ،واالستدامة
ي
تساهم ف� ي�
البي�ية ،ج
و�ودة الحياة ،وتعزيز مستوى كفاءة اإلشراف الحكومي
ئ
ف� ي� املدينة.
فاملدن الذكية هي عبارة عن مدن متصلة بالشبكة من خالل
إن�رنت األشياء ومبنية على أساس مشاركة البيانات
تقنيات ت
لتحقيق أك�بر قدر لالستفادة منها.

ج
ـحال� النتق ـ ــال الكثافـ ــة
حسب
التو�ه ال ي
السكانية إلى الـمدن ،سيقطن أك ـ ثـ�ر مـ ــن
ثل ـ ث� ي� سكان العامل ف� ي� املدن الذكية ف� ي� ع ــام
2070م

تش�ر إليه تقارير األمم املتحدة  ،لذا تعت�بر املدن املستدامة
وهذا ما ي
من أهم أهداف األمم املتحدة للت ن�مية املستدامة ( )SDGومن هذا
املنطلق ج
عامل�ا لتحقيق مبدأ املدن الذكية
تت�ه العديد من املدن ًي

وإن�رنت
تسخ�ر التقنيات
ي
عن طريق
الناش�ة مثل البيانات ت
ئ
األشياء والذكاء االصطناعي.

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html | https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/info-ssc.aspx
http://futurecity.vision/220
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مقـ ــوم ــات املـ ــدن
الذكية ومالمحها
الر�ئ يسية
يس� على البنية التحتية لتقنية
تع�تمد املدن الذكية بشكل ر�ئ ي
يم� ز�ها
أك�ر ما ّي
املعلومات واالتصاالت والطاقة املستدامة ،ولعل ث
ج
االست�ابة
ترك� ز�ها على اإلنسان ف� ي� املقام األول؛ ألنها تستطيع
ي
ج
املتغ�رة بخالف املدن
ي
واال��تماعية
للظروف االقتصادية والثقافية
التقليدية.
ً
وأنش�ت
مدنا ج�ديدة ُصممت
يمكن أن تكون املدن الذكية
ئ
ج
تدري� ًيا
بطريقة ذكية منذ البداية ،أو مدينة تقليدية تم تحويلها
إلى مدينة ذكية بالكامل.
ساهمت التطورات التقنية ا جل�ديدة على مساعدة الحكومات ف� ي�
تحقيق حلم املدن الذكية ،ومثال على ذلك:
استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي؛ لتحليل
كب�رة من البيانات إلثراء عملية صنع القرار،
قاعدة ي
وتم االع ت�ماد عليها بالفعل ف� ي� ج
م�االت عديدة ،منها:
البي�ة ،والزراعة ،واملؤسسات املالية ،واملنشآت
ئ
الصح�ة والتعل�ي ّيم�ة
ّي
ربط ج
وتدش� ن� أنظمة تحكم
ي
األ�هزة وتبادل البيانات
وتحس� ن� إدارة
ي
لتوف�ر استهالك الطاقة
ي
مركزية؛
املرور
الشبكات الذكية ال ت� ي� تستخدم تقنية االتصاالت ف� ي�
إدارة شبكات الكهرباء؛ إذ توفر معلومات عن نمط
وتوف�ر ّ
عدادات ذكية تساعد ف� ي�
ي
استهالك الطاقة،
تحس� ن� استخدام الطاقة
ي

https://cutt.us/UaNpm
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أهداف املدينة
الذكية
ج
التو�ه العاملي لتحقيق أهداف
تعمل العديد من املدن ف� ي� ظل
إس� ج
راتي�يتها ال�خ اصة نحو املدينة
الت�نمية املستدامة على تطوير ت
الذكية ،ومن األهداف العامة ال�ت ي� تطمح إليها املدن:
ج�ــودة الحيــاة

تعزيز كل ج�انب من ج�وانب الحياة اليومية ،من الشوارع اآلمنة
إلى املساحات ا �خل ضراء ،ومن وسا�ئ ل النقل الذكية إلى الفن

بي�ة تعزز أفضل
والثقافة ،حيث يمكن للمدينة الذكية أن تخلق ئ
ما ف� ي� الحياة الحضرية وتقلل من متاعب الحياة ف� ي� املدينة.

30%

خفض معــدالت
ا جل�ريمـ ــة

40%

خفض وقت البحث
عن مـواقف

35% - 20%

ج
االست� ــابة
خف ــض وق ــت
الطوار�
ف� ي� حاالت
ئ

20%

تقلــص نسبــة
الحـ ــوادث

35% - 25%

تقليـ ــل مــن الــوقت امله ــدر
ف� ي� الزحـ ــام

الطموحات االقتصادية

ج
تش�يع األعمال و�ض مان ما يكفي من
تهدف املدينة الذكية إلى
الوظا�ئ ف لتشكيل اقتصاد صحي ،كما تسعى الستخدام التقنية؛
لتحس� ن� ال�خ دمات ،وخلق الكفاءات ،ج
و�ذب االست ث�مار لتعزيز
ي

الت�نمية االقتصادية.

 2+مليار

متوقـ ـ ــع ح ـ جـ� ـ ــم التـ ـ ــوف ـ يـ�ر
تحس� ن� تكلفة
ي
املتحقق من
خدمــات املدينــة التشغيلية

 50ألف

متوقع الوظا�ئ ف املستحدثة من
مبادرات املدن الذكية ف� ي� ج
م�ال
االقتصاد املعر ف� ي�
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االستدامة

تساعد املدن الذكية على �ض مان تعزيز ال ن�مو االقتصادي ونوعية
القص�ر بل ج
لأل�يال القادمة أي�ضً ا،
ي
الحياة ليس فقط على املدى

للبي�ة واالستهالك املستدام للموارد
وتعت�بر اإلدارة الحك�ي مة
ئ

الطبيعية من العناصر األساسية للرؤية الشاملة للمدينة
الذكية.

60%

حفظ املوارد الطبيعية وتقليل
االنبعاثات الكربونية من خالل
إدارة النفايات واملياة وهي
من أهم مبادرات املدن الذكية

30%

خفض االنبعاثات الكربونية
من عوادم السيارات ف� ي�
قط ــاع النقل مـ ــن خ ـ ــالل
مب ـ ــادرات امل ـ ــدن الذكـ ــية

و تطمح املدن الذكية إلى خفض هدر املياه والطاقة ورفع كفاءة
االستهالك باستخدام التقنيات ف� ي� املبا�ن ي� الذكية واإلنارة الذكية
وغ�رها.
للشوارع ي

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-about-deloitteExclusive
study for Sdaia | https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/
smart-cities-journey-cloud.pdf
about-deloitte/us-about-deloitte-smart-cities-journey-cloud.pdf
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ركا�ئ ز املدينة الذكية

االقتصــاد الذكـي
دع ــم ج
محل� مزده ــر
امل��تمع م ــع اقتصـ ــاد
ي
وتحس� ن� الق ــدرة
ي
من ما يعزز االبتك ــار،
التنافسيــة ،ويخل ــق وي ـ جـ�ذب املواهـ ــب.
وتعت�بر الشركات ال�ت ي� تقدم خدمات تقنية
والبي�ة والطاقة هي القوة
املعلومات
ئ
الذك�
الدافعة لالقتصاد
ي
الروح االبتكارية
ج
اإلنتا�ية

ريادة األعمال

مرونة سوق العمل

التنق ـ ــل الذك ــي
االع�تماد على نظام نقل رقمي مبتكر
ومستدام؛ وذلك من ج
أ�ل مساعدة سكان
املدن على التنقل ح�تى دون ج
حا�تهم إلى
امتالك سيارة ،وأن تكون وسا�ئ ل النقل
آمنة ومنخفضة التكاليف ،وال يصدر عنها
بالبي�ة
أي ضوضاء أو انبعاثات تضر
ئ
املركبات ذاتية القيادة

إدارة االزدحام
املواق ــف الـذكيـ ـ ــة

ج
الت�ارة الذكية
توف ـ يـ�ر التقني ـ ــات الالزمـ ــة لتسهيل
وتسريع ج
الت�ارة من خالل خلق بنية
تحتية ج
م�رابطــة؛ لتعزيزهـ ــا
ت�اري ـ ــة ت
ج
أك�ر استدامة وكفاءة
و�علها ث
النق ـ ــل اللـ ج
ـذك�
ـو�سـ ـ�ت ي� ال ـ ي

املش�ركة
مساحات العمل
ت

منصـ ـ ـ ــات العـم ـ ـ ــل الح ـ ـ ـ ــر

والبي�ــة
الط ــاقــة
ئ
تقليل استهالك الطاقة والذي ض
يت�من
للبي�ة،
خفض االنبعاثات الضارة
ئ
وتكليف الشبكات الذكية وأنظمة
املراقبـ ــة بتولي ـ ــد الطـ ــاقة وتخزينه ــا
واستهالكها
الشبكات الذكية

إدارة التلوث

إدارة النفايات
الطاقة ج
املت�ددة

العدادات الذكية
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الحـوكم ــة الذكــية
تعزز الحوكمة الذكية مشاركة ج
امل� ت�مع،
وتع ت�مد على استخدام تقنية املعلومات
واالتصـ ــاالت؛ لتقديـ ــم أفضـ ــل خدم ـ ــات
للمواطن ،وتمكينه باملشاركة ف� ي� عمليات
صنع القرار
املحل�ة
ّي
أنظمة معلومـات اإلدارات

إمكانيـة مشاركة املـواطـن ف� ي� القرارات العـامـة
املواطنة الذكية

الصح ــة الذكيــة
اع ت�ماد القطاع الصحي لتقنية االتصال
واملعلومات والتقنيات الذكية املعرفية؛
إلك�رونية
لتوف�ر تطبيقات وخدمات
ي
ت
تساهم ف� ي� تشخيص ج
أ�دى وأسرع لعال�
ج
املريض ،وحصول املواطن على ج�ميع
ميسر
ا �خل دمات الطبية بشكل ّ
الطوار�
املستشفيات الذكية ،خدمات
ئ
الصح�ة عن بعد
ّي
الرعاية

ج
اإللك�رونية
الصح�ة
ّي
الس�الت
ت

املبا�ن ي� الذكية
تحس� ن� صيانة املبا�ن ي� وذلك باستخدام
ي
فّ
واملو�رة للطاقة ،حيث
التقنيات الذكية
يمكن للمبا�ن ي� الذكية تقليل االنبعاثات
وتوف�ر الطاقة مقارنة باملبا�ن ي�
ي
ال�خ طرة
التقليدية
التخطيط العمرا�ن ي�

املنازل الذكية
الصحي
الصرف
ّ

األمن والسالمة الذكية
للمواطن� ن�
ي
بي�ة صحية وآمنة
ي
توف�ر ئ
والبي�ة
مـ ــن خـ ــالل دم ــ�ج التقنيـ ــات
ئ
�
الطبيعية لزيادة كفاءة العمليات � ي�ف
ج
م�ال األمن والسالمة؛ وذلك للحد من
تهديدات ا جل�را�ئ م واإلرهاب وتسهيل
حصولهم على الرعاية الصحية
الذك�
نظام األمن
ي

إدارة الحشود الذكية

الذك� للكوارث واألزمات
التحذير
ي
ج
للطوار�
االست�ابة السريعة
ئ

التعل ـ ـ�يم الذك ــي
توظيف التقنية املتطورة لتطوير
ج
منه�يات التعل�يم التقليدية ،وخلق
فّ
مح�زة؛ لبناء مهارات اإلبداع
بي�ة
ئ
الفعال يب� ن�
واالبتكار ،والتواصل
ّ
املعلم� ن�،
ي
يم�ة من
العمل�ة التعل� ّي
ّي
ج
وامل� ت�مع،
واإلدارة ،وأولياء األمور،
والطلبة
اإللك�رونية
املنصات
ت
اإللك�رونية
املناه�
ج
ت
�

االف�را�ض ي�
التعلم ت

السياحة الذكية
تقديم ج
للس ّي�اح
ت�ربة سلسة ومرنة ُ
والعامل� ن� ف� ي� قطاع السياحة،
ي
واستخدام تقنيات البيانات والذكاء
ً
االصطناعي جل�عل ج
تفصيل
أك�ر
الت�ربة ث
ج
السا�ئ ح
الحتيا�ات ّ
الس ّي�اح
ال�خ دمات الرقمية ملساعدة رحلة ُ

الالفتات الذكية الستكشاف املدينة
ج
الس ّي�اح
التنبؤات
باحتيا�ات ُ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581732636X
b008403j.pdf | smart cities report.indd | https://rb.gy/h27rim | https://rb.gy/gv4mat
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دور أصحاب املصلحة
الـ ــر�ئ ـي ــسيـ يـ� ن� ن ـ ـح ـ ـ ــو
املدينة الذكية
10

للوصول إلى املدينة الذكية ج
ي�ب التعاون

إلنش ــاء الرؤي ـ ــة والتخط ـيــط للمستـقـب ــل

ومن هذا املنطلق بي�رز دور كافة األطراف:

الحكــوم ـ ـ ــة

املسؤول� ن� ف� ي� وضع الرؤية ومواءمة موارد املدينة
ي
مشاركة
التحت�ة معها ،وتطوير التشريعات والسياسات بما
ّي
والبنية
الناش�ة والبيانات.
يخص التقنيات
ئ

القطاع ا �خل اص

التطوير االبتكاري ملشاريع وحلول املدن الذكية بما يوافق ج
تو�هات
املدينة ،واالستفادة من ج
ت�ارب العمالء العديدة للقطاع ا �خل اص
ج
لتو�يه مبادرات املدن الذكية
ف� ي� بناء ا �خل �برة والقيادة الفكرية؛
إلى األمام.

الت ـع ـ ـلـ ـ ــ�يم

العال� كاملراكز البحثية أن تساعد ف� ي�
يمكن ملؤسسات التعل�ي م
ي
تحديد الحلول املبتكرة للمشاكل الشا�ئ عة ،ويكمن دور ا جل�امعات
وتو�يهها ف� ي� ج
ج
امل�االت الواعدة ذات العالقة
ف� ي� استقطاب الكفاءات
ج
بالتو�هات الوطنية نحو املدن الذكية.

ـن� ن�
املواطـ ـ ي

ج
الن�اح ف� ي� أي مدينة ذكية ،وتعد مشاركة
الفرد هو مفتاح
املواطن� ن� وتأييد ج
أمرا بالغ األهمية.
ي
امل� ت�مع ً

Statista Smart City Conference | https://rb.gy/f5r4jr
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ف
االست ث�مار � ي� املدن
الذكية
مهما ف� ي� اقتصاد العامل باعتبارها أحد
دورا ً
تلعب املدن الذكية اليوم ً
محفزات ال ن�مو االقتصادي ،كما توفر باستخدام التقنية والذكاء
االصطناعي مستويات عالية من الرفاهية للسكان وتحسن من
ج�ودة الحياة واالستدامة.
ً
ضخما حيث أنه من املتوقع أن يصل
يعد سوق املدن الذكية
ج
أمريك� بحلول عام 2026م
ح�م السوق إلى  870مليار دوالر
ي
ج
مس� ًال معدل نمو سنوي مركب بنسبة  13.8%كما أنه من
املتوقع أن تطوير املدن الذكية ف� ي� ج�ميع أنحاء العامل سيخلق
فرصا ج
ً
أمريك� وإيرادات بق�يمة
ت�ارية بق�ي مة  2.46تريليون دوالر
ي
أمريك� بحلول عام 2025م.
 241.02مليار دوالر
ي
أهم ج
م�االت االست ث�مار ف� ي� املدن الذكية
0.622

0.749

0.902

1.090

1.320

1.603

1.957

2.402

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

معدل ال ن�مو السنوي املركب
22.1%

الذك�
التنقل
ي

17.1%

البـن ـيـة التحت ـيــة الذكيــة

23.7%

الرعـاي ــة الصحيــة الـذكيــة

19.3%

املب ـ ــا�ن ي� الذكي ــة

22.6%

الحكومات الذكية والتعل�ي م

22.6%

الطاقــة الذكيــة

21.0%

أخـ ـ ـ ــرى

تظهر اإلحصا�ئ ية ج
ح�م سوق است ث�مارات املدن الذكية وذلك
بحسب إيرادات ج
تقار�ا ف� ي� نسب
ًب
م�االت االست ث�مار ،كما تظهر
اإليرادات وزيادة بنسبة  300%ومن املتوقع أن يصل ج
ح�م
اإليرادات إلى  2تريليون دوالر ف� ي� عام 2025م مقارنة ب600
مليار دوالر ف� ي� عام 2018م.

www.alliedmarketresearch.com | https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-cities-market-542.html
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أرقام ـ وإحصا�ئ يات
ج
ح�م اإلنفاق على مبادرات املدن الذكية ف� ي� ج�ميع أنحاء العامل ف� ي�
عام 2020م حسب املنطقة

24.7%
6.1%

11.8%

21.0%

24.7%

10%

اليابــان

آسيا واملحيط الهادي

الص يـ� ن�

غرب أوروبـا

الواليات املتحدة

أخــرى

توضح اإلحصا�ئ ية ج
ح�م اإلنفاق على مبادرات املدن الذكية،
وتمثل الواليات املتحدة أك�بر ج
بحوال� 26%
ح�م إنفاق
ي
من اإلنفاق العاملي على املبادرات التقنية للمدن الذكية.
ج
ح�م اإلنفاق التق�ن ي� على مبادرات املدن الذكية ف� ي� ج�ميع أنحاء
العامل من 2018م إلى 2023م
81

104.3

124

158

189.5

2018

2019

2020

2022

2023

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

من املتوقع أن يرتفع اإلنفاق التق ن� ي� على مبادرات املدن الذكية ف� ي�
بأك�ر من الضعف بحلول عام 2023م ،حيث
ج�ميع أنحاء العامل ث
س�رتفع ليصل إلى  189.5مليار دوالر ف� ي� عام 2023م مقارن�ةً
أنه ي
ب ـ  81مليار دوالر ف� ي� عام 2018م.

Statista Smart City Conference | https://www.statista.com/study/51495/smart-cities/
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أك�ر من نصف ج
مال� إيرادات املدن الذكية
تمثل البنية التحتية ث
إ� ي
توقعات إيرادات البنية التحتية الذكية ف� ي� ج�ميع أنحاء العامل
2025- 2020م
65.8

70.5

77.3

85.0

91.7

102.6

2020

2021

2022

2023

2024

2025

110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60

تقي�يم وقياس تطور
املدن الذكية
هناك العديد من املؤشرات العاملية ال ت� ي� تع ن�ى بقياس ومقارنة
نض�ج املدن الذكية ف� ي� القطاعات واألبعاد املختلفة ،ويقوم قادة
�
املعاي�ر واملؤشرات املناسبة ملتابعة تطور املدن؛
ي
املدن باختيار
أك�ر ذكاء واستدامة.
جل�علها ث
الدول� لالتصاالت التابع
ومن �ض من تلك املؤشرات مؤشر االتحاد
ي
لألمم املتحدة ( ،)U4SSCومؤشرات األيزو للمدن الذكية.
وكذلك املؤشرات ال ت� ي� تقدم ترتيب ومقارنة املدن ببعضها مثل
الدول� للت ن�مية اإلدارية للمدن الذكية (.)IMD
مؤشر املعهد
ي

https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-smart-cities-market
http://futurecity.vision/220
https://futureiot.tech/smart-city-market-to-value-us2-46-trillion-in-five-years/
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أفضل عش ــر م ــدن ذكيـ ــة لعـام 2021م

الدول� للت�نمية اإلدارية
حسب مؤشر املعهــد
ي

للمدن الذكية ()IMD
1

سنغافورة

2

زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورخ

3

أوس ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــو

4

ت ـ ــاي ـب ـيـ ـ ـ ـ ــه

5

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان

6

ـك�
هلسنـ ـ ـ ـ ي

7

كوبنهاغ ــن

8

ج� ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف

9

أوك ـ ــالن ـ ـ ـ ــد

10

بلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو

أفضل  5مدن عربية ف� ي� مؤشر املدن الذكية
2021م
28

أبــو ظ ب� ي�

29

دبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

30

الر يــاض

73

املدينة املنورة

 103الربـ ـ ـ ــاط

me_deloitte-monitor_smart-cities.pdf | https://www.imd.org/smart-city-observatory/home/
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ج
الت�ارب العاملية
برشل ــون ــة

 3.8مليــار ريال

 48مش ـ ــروع

متوقـ ـ ــع عا�ئ ـ ـ ــد االست ث�مـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ــن
مشــار يــع امل ــدن الذكي ـ ـ ــة بحل ـ ــول
عام 2025م

للمدن الذكية ب ـ  15781مشارك
و  10860م ـ ـ ــن االق ـ تـ�راحـ ـ ـ ـ ــات و
 177660داعم ـ يـ� ن�

ق�ي مة االست�ثمار السنوي ف� ي� مشـ ــار يـع
املدن الرقمية

يقلل من التلوث السمعي ويرفع
من ج�ـ ــودة الهـ ــواء وامل ــاء

 75مليون

 629ع ـ ــدد ن ـقـ ـ ــاط

 2000مستشعر

اتـصـ ـ ــال شبكات الواي فاي
source: https://www.tescoplc.com/about/our-history/ | https://bit.ly/3sz7aNK
https://bit.ly/3sEfbRB | https://bit.ly/3rB7Vo8
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سنغــافــورة

108981

الكام�رات املراقبة من �ض منها
ي
عدد
كام�رات بوليسية تحتوي
 90000ي
برام� التعرف على ج
الو�ه مما
ج
على
�
أدى إلى ج
عال�
و�ود نظام أم ن� ي� ي

 2مليار دوالر

ق�يمة اإلنفاق على املدن الذكية لعام
2020

 719مليار دوالر

لتحس� ن�
ي
ق�يمة است ث�مـ ــارات الحكومـ ــة
أنظمة األمن السي�برا�ن ي�

ش ـ ــانق ـهــاي

 1000+يت�راواط/ساعة

توف�رها من الكهرباء بحلـول
سي ت�م ي

ع ـ ـ ـ ــام 2026م =  5ساع ـ ــات م ـ ــن
استهالك الطاقة ف� ي� لندن العظمى

 950+ميغا/طن

انخف ــاض ف� ي� انبعاثـ ــات مك ــا ف���ئ ثا�ن ي�
أكسيد الكربون

 96مليار دوالر

متوقـ ــع ق�ي مة توفـ ـ يـ�ر الطــاقة فيهـ ــا

بحلول عام 2026م

Statista Smart City Conference | BCG
https://www.citiesforum.org/news/what-made-shanghai-the-worlds-no-1-smart-city/
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أمثلة على ابتكارات املدن الذكية

إضاءة الشوارع الذكية
هي مصابيح شوارع  LEDمزودة ج
بي�ية تستخدم
بأ�هزة استشعار ئ
ج
ودر�ة الحرارة وأماكن وقوف السيارات ،حيث ي�تم
ملراقبة تلوث الهواء

محسن ج
ب�هاز استشعار بشبكة ألياف ضو�ئ ية،
توصيل كل عمود إنارة
ّ
أساس� كنظام عص�ب ي� مركزي للمدينة
الكل� بشكل
ويعمل النظام
ي
ي

الذكية ،وال يزود النظام املدينة بأضواء شوارع موفرة للطاقة فحسب

ج
واال��تماعي.
بل يولد أي�ضً ا بيانات غنية عن األداء البي�ئ ي�

يمكن للمدينة االستفادة من هذه البيانات عن طريق فرض رسوم
ج
خار�ية يرغبون ف� ي� تطوير
تابع� ن� جل�هات
ي
وصول على أي مطورين

التطبيقات باستخدام هذه البيانات (مثل تطبيق أماكن وقوف
ح� ن� أن إيرادات مشاريع إنارة الشوارع التقليدية
السيارات) ف� ي� ي

توف�ر تكاليف الطاقة وحدها؛ فإن اإليرادات ملشاريع
تتحقق من خالل ي

إنارة الشوارع الذكية تزداد بشكل مضاعف بسبب الق�يمة االقتصادية
للبيانات.
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ج
عامل�ا :
ح�م سوق إضاءة الشوارع ًي
12,404.16
مليــون دوالر

22%

2016

2017

2019

2018

2020

2021

2022

2023

تتوقع  MRFR Analysisوهي شركة ابحاث سوق عاملية أن ي�نمو

سوق اضاءة الشوارع الذكية بمعدل نمو سنوي مركب  22%ليصل
إلى  12مليار دوالر بحلول عام 2023م مقارن�ةً ب 250مليون دوالر
ف� ي� عام 2019م.

املواقف الذكية
ق� ن� ع�بر إتاحة
توف�ر وقت السا�ئ ي
ي
تهدف خدمات املواقف الذكية الى

ج
ق� ن� باإلضافة الى تسهيل
وتو�يه السا�ئ ي
معلومات توفر املواقف
إلك�رونيا حيث أن  40%من الزحام املروري
عمليات ال جح�ز والدفع ت

بسبب البحث عن مواقف.

وتتنوع التقنيات املستخدمة ف� ي� تطبيقات املواقف الذكية من ناحية

نوع الحساسات املستخدمة حسب مواقع وأنواع املواقف وقد ت�ش مل

الذك�
تقنيات التعرف على لوحات السيارات تلقا�ئ يا وتقنيات الدفع
ي

ان�رنت األشياء.
واملنصات
االلك�رونية للتكامل مع مختلف تقنيات ت
ت

ومن ابرز تحديات املواقف الذكية
اختيار الحساسات
املناسبة للتطبيـق.

التكلفة ج
اإل�مالية
لل ـحـ ـس ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــات.

تكــلف ــة الصي ــانـ ــة
الدورية للمواقـف.

https://www.marketresearchfuture.com/reports/smart-street-lights-market-5966
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ج
عامل�ا
ح�م سوق املواقف الذكية ًي

11.2
مليار دوالر

18.2%

4.1
مليار دوالر

2021

2022

2025

2024

2026

2027

توف�ر رؤى السوق
تتوقع  IoT Analyticsوهي شركة عاملية را�ئ دة ف� ي� ي
إلن�رنت األشياء أن ي�نمو السوق العاملي ملواقف السيارات الذكية بمعدل
ت
أمريك� بحلول
نمو سنوي مركب يبلغ  14%ليصل إلى  3.8مليار دوالر
ي
عام 2023م مقارنة ب 1.9مليار دوالر ف� ي� عام 2018م.
كما أوضحت الدراسات أن ج
ح�م السوق للمواقف الذكية املتوقع يقدر
بـ  11.2مليار دوالر بحلول عام 2027م ،مقارنة بـ  4.1مليار دوالر
أمريك� ف� ي� عام 2021م  ،بمعدل نمو سنوي مركب قدره .18.2٪
ي

ج
ح�م مساحات املواقف الذكية عامليا
3,807.3

15%

254
32

222
192
165
143
20
28
40

23
33

47

26
39
56

36

29

61

53

45

90

78

66

300
250
200
150
100

54

62

72

81

91

2018

2019

2020

2021

2022

102

2023

50
0

معدل ال�نمو السنوي املركب
13%

أوروبا

17%

امريكا ال�ش مالية

16%

آسيا واملحيط الهادي

13%

الدول األخرى

ويتوقع زيادة معدل مساحات املواقف الذكية بنسبة نمو سنوي
م�ر مربع من مساحات
مركب تبلغ  15%لتصل إلى  288مليون ت
م�ر مربع
املواقف الذكية بحلول عام 2023م مقارنة ب 143مليون ت
األك�ر ً
عددا ملساحات املواقف
ف� ي� عام 2018م كما تتوقع أن تكون أوروبا ث
م�ر مربع للمواقف الذكية ف� ي� عام 2023م.
الذكية ب 102مليون ت
https://iot-analytics.com/ | https://rb.gy/gsuxs9
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اململكة العربية
السعودية

ت ت� يم� ز� اململكة بكونها أك�بر مصدر للنفط ف� ي� العامل ،وقد فّ
و�ر هذا للبالد
قو�ا القتصادها ،وهي تركز اآلن على مواردها الطبيعية
أساسا ًي
ً
ج
لتت�اوز عصر النفط .كما تقوم بتحويل آالف
الوف�رة األخرى؛
ي
الكيلوم�رات املربعة إلى مدن ذكية مستقبلية ج�ديدة ,حيث
ت
تحاول التوسع لتعزيز االست ث�مار وتنويع اقتصادها إلى االتصاالت،
لتوف�ر
ي
وتوليد الطاقة ،والغاز الطبيعي ،واالست ث�مار ال�خ اص؛ وذلك
املزيد من فرص العمل.
21

“تتلخص رؤيتنا ف� ي� أن نستفيد من قدراتنا االست�ثمارية بفاعلية،
الك�رى وشركات التقنية
وأن نست�ثمر ف� ي� الشركات العاملية ب
الناش�ة من ج�ميع أنحاء العامل” – رؤية 2030م.
ئ
برنام� ج�ودة الحياة
ج
�
بتحس� ن� ج�ودة حياة الفرد
ي
برام� الرؤية والذي ُي�ع�نى
ج
أحد أهم
�
البي�ة الالزمة لدعم واستحداث خيارات
تهي�ة ئ
واألسرة من خالل ئ
ج�ديدة تُ�ع�زّ ز مشاركة املواطن واملق�ي م والزا�ئ ر ف� ي� مختلف األنشطة
وال�رفيهية والسياحية ال�ت ي� تساهم ف� ي� تعزيز
الرياضية والثقافية ت
ج�ودة حياة الفرد واألسرة ،وتوليد الوظا�ئ ف ،وتنويع النشاط
االقتصادي ،وتعزيز مكانة املدن السعودية ف� ي� ترتيب أفضل املدن
العاملية.
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عملت اململكة على تطوير العديد من
االس� ج
راتي�يات ال ت� ي� يمكن تحقيق أهدافها
ت

من خالل املدن الذكية تماشيا مع رؤية
االس� ج
راتي�يات:
2030م ومن أبرز هذه
ت

اس� ج
راتي�ية املدن الذكية لتعزيز ج�ودة الحياة لسكان املدن
ت
اع ت�مدت وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
اس� ج
راتي�ية املدن الذكية ،ال ت� ي� تهدف إلى تحويل خدمات
ت
القطاع البلدي والسك ن� ي� إلى “خدمات ذكية” من خالل
إن�رنت األشياء؛
استخدام التقنيات الرقمية وتقنيات ت
لتوف�ر ا �خل دمات املع�زّ زة لالزدهار االقتصادي ،واالستدامة
ي
االس� ج
راتي�ية
البي�ية ،واإلشراف الحكومي الفاعل ،إذ تم بناء
ت
ئ
بمشاركة ج�ميع األمانات ف� ي� القطاع البلدي ،كما ج�رى
اس� ج
راتي�ية خاصة بكل أمانة ت�ش مل خارطة طريق
تطوير ت
تمتد إلى 2030م.
االس� ج
راتي�ية حول:
ت ت�محور
ت

االستدامة املالية

ترتكـ ــز على ز يـ ـ ــادة كفـ ــاءة اإلنفـ ــاق ف� ي�
ال�خ دمات البلدية وزيادة مشاركة القطاع
ال�خ اص ف� ي� تقديم ا �خل دمات

ج�ودة حياة املواطن

تحس� ن� ج�ـ ــودة الحيـ ــاة للمدن
ي
من خـ ــالل

رك� ز� على املواطن
ال� ي
مع ت

ال ت� يم��ز ي�ف� تقديم ا خل�دمات

تحس� ن� كفاءة ال�خ دمات البلدية
ي
عن طريق
وتعزيز إمكانية الوصول للخدمات

https://bit.ly/3PU6zCp | https://bit.ly/3z0qo4Q
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االس� ج
للتحول الرقمي
راتي�ية الوطنية
ّ
ت
ج
التو�يه
تعمل على تسريع التحول الرقمي ف� ي� اململكة من خالل
االس� ج
املش�رك
راتي�ي وتقديم ال�خ �برة واإلشراف ع�بر التعاون
ت
ت
مع ا جل�هات الحكومية وال�خ اصة؛ من ج
أ�ل رفع مؤشر اململكة
عامل�ا كأعلى الدول املتطورة رقمية من خالل ت�نمية اقتصادية
ًي
مستدامة تع�تمد على تعزيز ق�ي م ومفاه�ي م االبتكار واالست�ثمار ف� ي�
املواهب الشابة ،كما تسعى اململكة إلى تب�ن ي� مفهوم التحول
الرقمي الحكومي من خالل العمليات الرقمية ،ووضع خطط
راتي�يات خمسية؛ ضل�مان تحقيق أهدافها ج
واس� ج
ب�ودة وكفاءة،
ت
حيث تهدف للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة تيسر كافة
ال�خ دمات للمستفيدين.

https://ai.sa/ | Asmyatullin_2020_IOP_Conf._Ser.__Earth_Environ._Sci._459_062045.pdf
https://www.spa.gov.sa/2137196 | urbane.pdf | https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation#header2_1
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ج
إن�ازات اململكة لتصبح مدنها ذكية

اململكة تصنف الثانية عامليا يب� ن� دول ج
م�موعة العشرين ض�من تقرير التنافسية
األورو� ي� للتنافسية الرقمية.
الرقمية لعام 2021م الصادر من املركز
ب
الدول� للمدن الذكية لعام 2021م ( )IMDحيث
الرياض تتقدم  23مرك�زً ا ف� ي� املؤشر
ي
عامل�ا من يب� ن�  118مدينة حول العامل وعلى ثالث أذكى
حصلت على املرتبة الـ ً 30ي
عواصم ج
م�موعة العشرين.
نتي�ة ج
يأ�ت ي� هذا التقدم ج
إن�ازات أبرزها :
راتي�يــة االقتصاد الرقمي واالبتكار ج
اس� ج
و�ـذب االسـت ث�مارات
ت
الناش�ة
النظام البي ئ� ي� للتطوير والبحث للشركات
ئ
تفــوق البني ــة الرقمية

تفــوق الق ــدرات

تفوق املعرفة الرقمية

البي�ـة والتشريعات الرقمية
ئ

تقدما ف� ي� غالبية املؤشرات ،ومنها
أحرزت الرياض
ً
س ــالسة الوصول إلى
والثقاف�ة
ّي
الطب�ــة
ّي
ال�خ دمات

ج� ـ ــودة تـ ـ ــدريـ ـ ــس امل ـ ـ ـهــارات
اإللك�رونية ف� ي� امل ــدارس
ت

سهــولة الوصـول إلى قــوا�ئ م
وفرص عمل مـن خـالل
اإلن�رنت
ت

تواف ــر ف ــرص التعل ــم مـ ـ ــدى
الحي ــاة م ــن قِ�بـ ــل املؤسســات
املحـلية

تسهيل ال�خ دمــات الحكومـية
لألعمال ج
الت�اريـة ومعا جل�ـ ــة
الوثــا�ئ ـق الحكوميـة وخدمات
اإلن�رنت
الهـ ّي
ـو�ة عـ ـ�بر ت

الوصول السريع للمعلومات
املتعلقـ ـ ــة بق ـ ــرارات الحكوم ـ ــة
املحلية

https://cutt.ly/zH8HpMH | https://www.imd.org/smart-city-observatory/smart-city-index/
https://bit.ly/3tFpczk
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أمثلة على مشاريع
اململكة القا�ئ مة
سعت حكومة اململكة إلى تب ن� ي� مبدأ املدن الذكية ،حيث بدأت
ف� ي� ج
ه� ز� الب ن�ى التحتية وإنشاء منظومة كاملة إلدارة كل مرافق
ت� ي
وم�رابطة ،حيث يأ�ت ي�
إلك�رونية ذكية ت
وخدمات املدينة ع�بر أنظمة ت
هذا املشروع الطموح �ض من التطلعات الطموحة لرؤية اململكة
تش�يع املدن لتصبح نً
ج
مد�ا ذكية
2030م والذي ي ت�م من خالل
الف�رة املاضية من خالل تنفيذ
وهذا ما قامت به اململكة خالل ت
العديد من املشاريع املهمة ف� ي� العديد من ج
امل�االت.

تطبيق توكلنا

ج�اء إطالق تطبيق “توكلنا” ،وذلك ملساندة ا جل�هود الحكومية
ج
ملوا�هة فايروس كوفيد  .19حيث استهدف التطبيق ف� ي� بدايته
ف�ر�ت ي�
إلك� ًي
رون�ا خالل ت
املساهمة ف� ي� إدارة عملية منح التصاريح ت
منع ج
الت�ول ،ومرحلة العودة بحذر كما أطلق التطبيق ِع ّدة
خدمات ج�ديدة مهمة تساهم ف� ي� تحقيق العودة اآلمنة.
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منصة إحسان

ّ
متعددة لتسريع عملية
تعمل منصة إحسان على توفر خيارات
الت�برع .بهدف تعظ�يم أثر املشاريع وا �خل دمات ا �خل ي�رية والت ن�موية
واستدامتها ،كما توفر املنصة آلية متطورة ومتقدمة ترفع ج
در�ة
املوثوقية والشفافية والسهولة ف� ي� ج�مع الت�برعات.

العدادات الذكية

ً
وطن�ا را�ئ ًدا نحو
ًي
مشروعا
قدمت الشركة السعودية للكهرباء
لتحس� ن� ج�ودة ال�خ دمة الكهربا�ئ ية ف� ي� اململكة
ي
التحول الرقمي؛
حيث يهدف املشروع إلى استبدال العدادات الكهربا�ئ ية امليكانيكية
املم� ز�ات مثل عملها وفق
بعدادات ذكية متطورة تقدم بعض ي
منظومة آلية من القراءة وح�تى الفوترة دون أي تدخل بشري،
مراقبة االستهالك بشكل فوري من خالل تطبيقات ج
األ�هزة
الذكية ،والحصول على معلومات تفصيلية الستهالك الكهرباء
االستهالك�.
املش�رك على تعديل ال�نمط
بما يساعد
ت
ي
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املواقف الذكية

مم� ز�؛ لرفع مؤشر
بادرت أمانة املنطقة الشرقية بإطالق مشروع ي
حاضرة الدمام يب� ن� املدن الذكية ،يهدف املشروع إلى استخدام
أحدث التقنيات إلدارة املواقف حيث سي ت�مكن املستفيد من ج
ح�ز
ذك� خاص لهذه
إلك� ًي
املوقف ا �خل اص به ت
رون�ا من خالل تطبيق ي
املواقف .وكذلك ج
إ�راء كافة عمليات الدفع من خالل القنوات
املتاحة؛ وذلك لتحقيق االرتقاء ج
ب�ودة ا �خل دمات املقدمة ف� ي� مدن
بكام�رات املراقبة
ي
اململكة ،وال ت� ي� سيتبعها مراحل أخرى تتعلق
املختصة بالسالمة واألمن وقياس االزدحام واستخدام الطاقة
البديلة.

النفايات الذكية

توط� ن�
ي
قدمت الشركة السعودية  Machinestalkاملختصة ف� ي�
للهي�ة امللكية وعدد من بلديات اململكة؛
إن�رنت األشياء
تقنيات ت
ئ
مشروع النفايات الذكية بهدف متابعتها بشكل يومي للتأكد
يوم�ا؛ وذلك من خالل منصة
ًي
من أن ج�ميع الحاويات تم تفريغها
مي� ز� الحاويات ال ت� ي� مل ي ت�م
إلك�رونية إلدارة العمليات البلدية تقوم ب ت� ي
ت
رون�ا ،حيث وصلت أعداد حاويات النفايات الذكية
إلك� ًي
تفريغها ت
إلى  57ألف حاوية ف� ي� ج�دة.

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1397394 | https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1390883
https://www.se.com.sa/ar-sa/Customers/Pages/SmartMeters3.aspx | https://rb.gy/sg3vum

28

كما تعمل اململكة باس ت�مرار على تطوير التشريعات والسياسات
املتعلقة بالتقنيات املمكنة للمدن الذكية على سبيل املثال -ال
الحصر:-

سيـ ـ ــاسات البيان ـ ـ ــات املفتوح ـ ـ ــة،
وضوابــط ومواصفــات إدارة البيانــات
الوطنيـ ـ ـ ــة ،وحوكمتـ ـ ــها ،وحماي ـ ـ ــة
البيان ــات الش ــخصية

الضوابـ ـ ـ ــط واإلرشـ ـ ــادات املتعلق ــة
باألم ــن الس ــي�برا�ن ي� مث ــل ضواب ــط
األم ـ ـ ــن السيـ ـ�برانـ ـ ـ ـ ــي للحوسبـ ـ ــة
ا لس ــحا بية

الوثا�ئ ــق التنظ�يميــة ذات العالقة باملدن
الذكي ــة مثل الشبكــات االف ـ ـ تـ�راضي ــة
إلن�رنـ ـ ـ ــت األشي ـ ـ ـ ـ ــاء وتنظ�ي م ـ ـ ــات
ت
وغ�ره ــا
خدم ـ ـ ـ ــات التوصيـ ـ ــل ي

تشـريـ ـعـ ـ ـ ـ ــات البنيـ ـ ـ ـ ـ ــة التحتيـ ـ ـ ــة،
ـاي�ر الطـ ـ ــرق ،واملرافق واملبا�ن ي�
مع ـ ـ ي

الذكية ،وتحويـ ــل خدمـ ـ ــات القطاع
البلـ ــدي والسك ـ�ن ي� إلى خــدم ـ ـ ـ ــات
ذكيـ ـ ــة باستخدام تقنيـ ــات الذك ـ ــاء
وإن�رنت األشياء
االصطناعي ،ت

تس ــريع تب ن� ـ يـ� تطبيق ــات التقني ــات
مك� ـ نـ� الوص ــول إل ــى الحل ــول
الحديث ــة ،ل ت� ي
الذكي ــة ،حي ــث أطلق ــت ال ــوزارة دلي ــا
الس�رش ــاد امل ــدن الذكي ــة
ت

https://rb.gy/sg3vum
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مستقبل املدن
الذكية

بدأ تطور املدن الذكية بالتطور املعلوما�ت ي� والتق ن� ي� (رقمنة خدمات
املدينة كإشارات املرور مثال) ومن ثم الربط املتكامل �خل دمات
وبيانات املدن لتصبح املدينة املتصلة ()Connected City
ج
ليت�ه تطور املدن بعد ذلك نحو املدينة اإلدراكية (Cognitive
 )Cityحيث يكون محور املدينة هو اإلنسان الذي يما�ش ي� تطور
ج
احتيا�ات ساكنيها لرفع ج�ودة الحياة.
املدينة حسب

إن�رنت األشياء والبيانات والذكاء االصطناعي
تمثل تقنيات ت
أساس مدن املستقبل الذكية ،حيث توفر هذه البيانات الربط
التق ن� ي� �خل دمات املدينة ،والسهولة ف� ي� مشاركة البيانات ،وال ت�مكن
من بناء تطبيقات ذكية تسهل حياة السكان.
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تعمل اململكة على العديد من املشاريع
ًج
نموذ�ـ ـ ــا
الضخـ ـمـ ــة ال ـ ت� ي� ستشـكـ ـ ـ ــل
ملستقبل املدن الذكية مثل:

ن ـيـ ـ ـ ــوم
طموحا
أك�ر املشاريع
ً
تعد مدينة نيوم مدينة املستقبل من ث
نموذ�ا ج� ً
ًج
ديدا الستدامة الحياة والعمل واالزدهار،
وهي
وتقدر ق�ي مة املشروع بنحو  500مليار دوالر.

يهدف املشروع إلى وضع السعودية ف� ي� طليعة التقنية واالبتكار
والسياحة واألعمال ج
لتحس� ن� حياة
ي
الت�ارية ،وتقديم الرعاية

السكان والضيوف والشركات ،ج
و�ذب أبرز املواهب والعقول
من اململكة وبا ق� ي� أنحاء العامل؛ ل�خ لق اقتصاد مزدهر ومستدام
تماش�ا مع رؤية اململكة 2030م ف� ي� تنويع مصادر الدخل
ّي
الوط ن� ي�.
طموحات املشروع:

استبدال معظم العمل اليـ ــدوي
بال ــروبـ ــوتـ ـ ــات وأنظمة النقل
املؤتمتة بالكامل

ـر�ة باالع�تمــاد
االستدام ـ ـ ــة الحضـ ـ ّي
علــى الطاق ـ ـ ــة املت ـ ـ ـ ـ جـ� ـ ـ ــددة
بن ـ ـ ــسب ـ ـ ــة 100%

م ـحـ ــرك اقت ـصــادي وم ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ�زً ا
ومنـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ�ةً لالبتكار

اسـ ـتـخدام الطـاقة الـ ـ�ش مسـ ـ ّيـ�ـ ــة
وطاقـ ـ ــة الري ـ ـ ــاح

تعزيـ ــز ثقاف ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـ�ش ي�

https://www.neom.com/ar-sa/about
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ذا اليـ ـ ــن
الكربون�ة ،وبال
ّي
يهدف املشروع إلى معيشة خالية من االنبعاثات
ضوضاء أو تلوث ،أو مركبات وشوارع ،وإعادة الطابع البشري
حضر�ة ،والعيش ف� ي� و�ئ ام مع الطبيعة ف� ي� القرن الحادي
إلى الحياة ال ّي
والعشرين وما بعده.
طموحات املشروع :

اتصال ج�ميع األعمال ج
وامل��تمعات
بشك ـ ـ ـ ــل متس ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل
إطـ ـ ـ ــار رقمـ ـ ـ ــي ض
يت�من الذك ـ ـ ـ ــاء
االصــطنـ ـ ـ ــاعي والروبوتات

أسـ ــاس لبناء اقتص ــاد املعرفـ ـ ـ ــة
الحتض ــان الكفــاءات ،والعقـ ـ ـ ــول
العلمية ،واملهـارات م ــن مختلف
ج
البشر�ة
ّي
امل�االت ل�خ دمة

است ــخدام الط ــاق ـ ــة امل ـ ـ ـ ـت جـ�ددة
بنسبـ ـ ـ ــة  100%للحف ـ ــاظ على
البيـ ئـ�ـ ــة

إض ــافة  180ملي ـ ــار ريــال إل ــى
ج
مال� بحلول
املحل�
النات�ج
اإل� ي
ي
�
2030م

توف�ر  380ألف فرصة عمـ ـ ـ ــل
ي
بحلـ ـ ـ ــول عـ ـ ـ ــام 2030م

حيـ ـ ـ ــاة هاد�ئ ـ ـ ـ ــة تعززها تقنيات
إدراكية

التناغم مـ ـ ـ ــع الطبيعة

https://www.neom.com/whatistheline/index-ar.html
Saudi_arabias_mega-city_-_the_neom_project.pdf
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ج
ترو�ين ـ ــا
ج
ج
الو�هة
“ترو�ينا”
تم اإلعالن ف� ي� مارس 2022م عن إنشاء
واس� ج
راتي�ية
العاملية للسياحة ا جل�بلية ا جل�ديدة ف� ي� إطار خطة نيوم
ت
اإلسهام ف� ي� دعم وتطوير القطاع السياحي ف� ي� املنطقة.
ج
ترو�ينا بخلق مفهوم سياحي ج�ديد ملا تنفرد به من تنوع
ت�ت يم� ز�
مناخي ،يتناسب مع ج�ميع ألوان املواسم حيث يتشكل ف� ي� كل
موسم ليقدم على مدار السنه فعاليات ج
مت�ددة ،منها السياحة
ا جل�بلية ف� ي� الصيف ج
الثل� ف� ي� الشتاء ،الذي تنخفض
ج
وت�ربة بيت
�
م�وية ،بي�نما تكون ج
خالله ج
در�ات
در�ات الحرارة إلى ما دون الصفر ئ
الحرارة ُمعتدل�ةً وأبرد بمقدار  10ج
در�ات عن بقية املنطقة.
عن املشروع :

املحل� ج
مال�
تساهم ف� ي� النات�ج
اإل� ي
ي
�
بما يفوق  +3مليار ريال سعودي
بحلول 2030م

منطقــة ج�بليــة تق ــدر بمساح ــة
 1400كم

ج
ترو�ينا  50كم عن س ــاحل
تبعد
خلي� العقبة
ج
�

 40%من سك ــان العامل على بعــد
 4ساعات ج� ً
وا

 3600وح ــدة فندقيــة و2200
م� ز�ل
ن

https://www.neom.com/ar-sa/regions/trojena
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اس� ج
راتي�ية وزارة الشؤون البلدية والقروية
ت
اس� ج
راتي�يتها بما يخص
اع�تمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ت
املدن الذكية ،ال�ت ي� تهدف إلى تحويل خدمات القطاع البلدي
الناش�ة ،ذلك عن
والسك�ن ي� إلى “خدمات ذكية” ،وتب�ن ي� التقنيات
ئ
أك�ر من  50مبادرة ف� ي�  9قطاعات ،منها:
طريق إطالق ث
لتحس� ن� املشهد الحضري والتخطيط العمرا�ن ي�
ي
األنظمة الذكية
اإلسكان واإلدارة ج
امل� ت�معية الذكية

املواقف الذكية

األنظمة الذكية إلدارة األرا�ض ي� واألصول

البي�ة والتخلص من النفايات
األنظمة الذكية للمحافظة على ئ

طموحات املشروع :

رصد املظاهر ذات ال�خ طورة األك�بر
على سكان املدينة ورفعها كأولوية
آل�ا
للمعا جل�ة ًي

املساهمة بإضافة التقنيات
لتنسيق أعمال البنية التحتية
للمدينة “نسق”

الرقابة على مظاهر التشوه
البصري من خالل Dash Cam

رفع مستوى رضا سكان املدن
من  35%الى 76%

رصد تعديات األرا�ض ي� باألقمار
الصناعية

https://bit.ly/3PU6zCp | https://bit.ly/3z0qo4Q
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املدينة الذكية للصناعات ا �خل فيفة وصيانة السيارات

األم�ر خالد الفيصل مستشار خادم
ي
امللك�
افتتح صاحب السمو
ي
أم�ر منطقة مكة املكرمة ,ف� ي� مارس 2022م,
الشريف� ن� ي
ي
حرم� ن�
ال ي
املرحلة األولى من مشروع املدينة الذكية للصناعات ال�خ فيفة
وصيانة السيارات “صناعية �ش مال ج�دة” ،كما د�شّ ن املرحلة
العمال�ة الذي ُي�عد
ّي
الثانية للمشروع ال�ت ي� تحتوي على املدينة
أحد املشاريع الريادية الت�نموية على مستوى املنطقة،وت�ت ّيم� ز� املدينة
تحت�ة متكاملة ،واستخدام التطبيقات والتقنيات
ّي
الذك�ة ببنية
ّي
والذك�ة لتقديم ال�خ دمات بشكل مؤتمت للعمالء
ّي
الرقم�ة
ّي
الذك�ة ،ملواكبة التحول الرقمي ورؤية
ّي
والزوار ومرتادي املدينة
اململكة .2030
عن املشروع :

 +1500مركز متخصص ف� ي�
ج
م�االت متعددة ،منها :صيانة
السيارات والصناعات ال�خ فيفة،
وال�خ دمات املساندة ،كما ض
ي�م
املشروع محطة للفحص الدوري،
ً
ومركزا لتقدير الحوادث ،ومراكز
صيانة وكالء السيارات

يمتد على مساحة مليون
م�ر مربع
ونصف ت

مالي� ن�
ي
تبلغ مساحة املشروع 5
م�ر مربع
ت

https://cutt.ly/RH8rpb5
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عن أوشن إكس
أوشن إكس هي شركـ ـ ــة استشاري ـ ــة سعوديـ ـ ـ ـ ــة ،تأسست ف� ي� عام 2012م تقدم
للقطاع� ن� الحكومي وال�خ اص؛ من خالل نخبة من املستشارين
ي
خدماتها االستشـ ـ ــارية
والكفاءات.

ممارساتنا
رأس املال البشري

االبت ـ ـكـ ـ ــار

الـمـ ــالي ـ ــة

أبحاث السوق

عن أبحاث السوق
نختص بنشر التقارير والـمعلومات ف� ي� مختلف ال ج
ـم�االت للقطاع الـحكومي والـخاص؛
من خالل استخــدام أحدث األساليب العلمية والعاملية ف� ي� البحث والتحليل ملواكبة

التطور املعر ف� ي� ف� ي� اململكة .حصلنا على اعتـماد ج�ه ـ ـ ــات عالـمية ف� ي� مـ ـ ـ ـ جـ�ال األبح ـ ـ ـ ــاث

والتطويـ ـ ـ ـ ــر وهي عضويـة ” “ESOMARاألوروبية و ”“insights association
األمريكية.

insight.oceanx.sa/reports
محي ٌـط من ال ُـحلول
Ocean of Solutions
info@oceanx.sa

www.oceanx.sa

@oceanxksa
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