
 
 

Press Release 

UAE’s intelligent transportation system sector to witness 
9.2 percent CAGR during 2017-2023: report  

• Rising demand for smart vehicles and IoT solutions driving market growth  
• Future Cities Show to convene experts to tackle impact of smart mobility  

Dubai, United Arab Emirates, 4 April 2019: The UAE’s intelligent transportation system 
market is seen to experience a compound annual growth rate (CAGR) of 9.2 percent during 
2017-2023. An industry report released by Research and Market showed that the segment is 
poised for healthy growth within the covered period due to a number of factors, among which 
is the rising local demand for smart vehicles and Internet of Things (IoT) solutions.  

The high growth prospect for the domestic intelligent transportation system sector comes at a 
time when the country’s efforts are in full swing to transform itself into a smart country. The 
third edition of the Future Cities Show, which will take place from 8th to 10th of April at the 
Dubai World Trade Centre, will shed light on the vital role of the transportation sector in 
ensuring smart mobility within the cities of the future. The show’s theme this year is 
'Propelling Globalization through Digital Transformation.’  

“Intelligent transportation is a key aspect of any smart city in the world. Using solutions 
capable of monitoring situations on major highways and metro stations, offering navigation 
services to the public for faster travel time, and deploying driverless vehicles are but some of 
the examples of an intelligent transportation. Through the data gathered by smart devices 
integrated into the system, we are not only saving time but we also boosting our capability to 
efficiently manage our transportation system,” said Dawood Al Shezawi, President of 
Strategic Marketing and Exhibitions, the organiser of the Future Cities Show.  
 
“The Future Cities Show will be an opportunity for leaders and stakeholders from all over the 
world to tackle the means and the best practices in building a genuine intelligent 
transportation system in relation to our goal of having a smart sustainable future. It will also 
serve as a venue for government officials and private executives to engage in potential 
partnerships towards fulfilling their shared objectives,” he added.    
 
The UAE’s heavy investments in infrastructure developments are aligned with the goals of 
the government’s Vision 2021. At the forefront of the country’s smart transformation efforts 
is Dubai, which seeks to implement disruptive technologies to accelerate its digital 
transformation programs. In February this year, Dubai announced 40 initiatives designed to 
drive the emirate’s future mobility. These will be implemented starting 2019 until the UAE 
Centennial 2071 celebration.  
 
The 2019 edition of the Future Cities Show will focus on five main areas of artificial 
intelligence, blockchain, smart mobility, smart infrastructure, and sustainability. Apart from a 
global exhibition platform, the event will also provide visitors with a preview of the cities of 



 
the future by featuring an international conference, innovation lab, workshops, and future 
cities presentations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ENDS- 

 



 
 

 يخبر صحف

یشھد معدل نمو سنوي مركب اإلمارات قطاع النقل الذكي في  تقریر
  2023ولغایة  2017من  خالل الفترة %9.2بلغ ی

 السوقفي نمو التدفع ات الذكیة وحلول إنترنت األشیاء ارتفاع الطلب على السیار -

 على مدن المستقبل ذكيالتنقل ال اتمعالجة تأثیر یضع على بساط البحث 2019 معرض مدن المستقبل -

العربیة  اإلمارات دولة سوق أنظمة النقل الذكیة في تشھد :2019 أبریل 4، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة
أظھر تقریر  حیث ،2023ولغایة  2017من  خالل الفترة% 9.2بلغ یمعدل نمو سنوي مركب  المتحدة

رة خالل الفت ایجابيعد لتحقیق نمو أن القطاع یست Research and Marketصناعي صادر عن شركة 
، من بینھا ارتفاع الطلب المحلي على السیارات الذكیة وحلول إنترنت المشمولة بسبب عدد من العوامل

 .األشیاء

دولة اإلمارات ویأتي احتمال النمو المرتفع لقطاع نظام النقل الذكي المحلي في وقت تتواصل فیھ جھود 
 معرض مدن المستقبل في وسوف یتم تسلیط الضوء. مدینة ذكیةي التحول إلى لتكون من بین الدول الرائدة ف

على  ،مركز دبي التجاري العالميفي  الجاري أبریل 10إلى  8الذي سیقام في الفترة من و في دورتھ الثالثة
م وسوف یتناول المعرض ھذا العا. الدور الحیوي لقطاع النقل في ضمان التنقل الذكي داخل مدن المستقبل

 ".دفع العولمة من خالل التحول الرقمي": موضوع

 ، الجھة التنظیمیة"االستراتیجي لتنظیم المعارض والمؤتمرات"شركة  رئیسود الشیزاوي، ودا قالو
إن و. في أي مدینة ذكیة في العالم رئیسالجانب ال یعتبرالنقل الذكي " :2019 مدن المستقبل لمعرض

، وتقدیم خدمات السریعة الرئیسیة ومحطات المترو مواقف على الطرقاستخدام حلول قادرة على مراقبة ال
النقل  التحول إلى ، ما ھي إال بعض األمثلة علىالمالحة لسرعة وقت السفر، ونشر المركبات بدون سائق

وفر الوقت ی نل ھذاألجھزة الذكیة المدمجة في النظام، من خالل البیانات التي تم جمعھا بواسطة او. الذكي
 ".عالیة ى إدارة نظام النقل لدینا بكفاءةزز قدرتنا أیًضا علیع سوف ، بلفحسب

والمھتمین والباحثین  للقیادیین فرصة ھذا العام 2019 سیكون معرض مدن المستقبل: "وأضاف الشیزاوي
من جمیع أنحاء العالم لمعالجة الوسائل وأفضل الممارسات في بناء نظام نقل ذكي حقیقي  في ھذا المجال

 منصةكما أنھ سیكون بمثابة . للمدن الذكیة ما یتعلق بھدفنا المتمثل في الحصول على مستقبل مستدام ذكيفی
تملة نحو تحقیق للمسؤولین الحكومیین والمدیرین التنفیذیین من القطاع الخاص للمشاركة في شراكات مح

 ".أھدافھم المشتركة



 
 

تعد و. 2021البنیة التحتیة مع أھداف رؤیة الحكومة تتماشى االستثمارات اإلماراتیة الضخمة في تطویر و
لتسریع  مبتكرةالتي تسعى إلى تطبیق تقنیات ولتحول الذكي في البالد ل المبذولة جھودالفي طلیعة إمارة دبي 

مبادرة تھدف إلى تعزیز حركة  40عن  في فبرایر من ھذا العام أعلنت دبيحیث ، برامج التحول الرقمي
حتى احتفال اإلمارات بالذكرى المئویة  2019سیتم تنفیذھا ابتداًء من عام والتي  بلاإلمارة في المستق

2071. 

، الذكاء االصطناعي ھيمن معرض مدن المستقبل على خمسة مجاالت رئیسیة  2019ستركز نسخة و
منصة  معرضباإلضافة لكون الو. ، واالستدامةوالتنقل الذكي، والبنیة التحتیة الذكیة تقنیات البلوك تشاین،و

المستقبل من خالل عرض مؤتمر دولي، ومختبر لالبتكار، سوف یوفر الحدث للزائرین معاینة لمدن  عالمیة
 .المدن المستقبلیةلنماذج  ، وعروضوورش عمل

 -انتھى-
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