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 2019 تشكل المالمح الرئیسیة في معرض مدن المستقبلالحدیثة التقنیات 
 

 994.6المعلومات واالتصاالت للمدن الذكیة یتوقع أن تصل نیات السوق العالمیة لتق
 2018ملیار في عام  476.7من  2023ملیار دوالر بحلول 

 
 تللمعلومات واالتصاالیتوقع أن یصل السوق العالمي : 2019أبریل  9دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

جاء ھذا بالتزامن . 2018ملیار دوالر في عام  476.7مقابل  2023ملیار دوالر بحلول  994.6لمدن الذكیة ل

یقام المعرض ھذا العام تحت و. معرض مدن المستقبل المنعقد حتى العاشر من أبریل الجاري في دبي مع

 ". تأصیل العولمة عبر التحول الرقمي"شعار 

 

من أھم الموضوعات التي تم تناولھا في ھذه الدورة ھي التقنیات الجغرافیة والجیل الخامس إضافة إلى و

الذین یلعبا دورا ھاما في نمو المدن الذكیة وتعتبر العمود الفقري لمشاریع  الواقع االفتراضي والواقع المعزز

 . المدن الذكیة

 

المدن الذكیة ب توفر الحلول الخاصة شركة  وھي ومن أھم المشاركین في المعرض ھذا العام جرین موبیلیتي، 

إلى جانب ذلك . موقعھا بالتحدیدوتحدید یمنح التطبیق لمستخدمیھ عرضاً للسیارات في الوقت الحقیقي و. حالیا

الشركة منصة طاقة ذكیة لتطبیقات انتباه الجمھور في المعرض، حیث توفر " اومنیفلو" ت حلول شركةجذب

 .انترنت األشیاء، التي تتحكم فیھا الریح والطاقة بتخزین البطاریة

 

ألوسط ألول مرة، رغم اننا إننا  في الشرق ا"في حدیثھ على ھامش الفعالیة، تحدث ممثل أومنیفلو قائال 

إن سوق الشرق األوسط و. دولة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة والصین وأورویا 22متواجدون في أكثر من 

وخاصة دولة اإلمارات العربیة المتحدة، تشھد انفتاحاً كبیراً على التقنیات الحدیثة، ولدیھا االستعداد للخوض 

ً نو . في التجریة وأصبحت ذكیة جداً  وقد تلقینا استجابة كبیرة وإننا على ثقة . تطلع إلى أن نجد شریكاً مناسبا

 ".بأن ھذا المعرض یمثل منصة استراتیجیة إلنھاء الصفقة

 



 
. تقدم استشاراتھا للعدید من المؤسسات في قطاعات واسعةالتي دایفولف،  كما شھد المعرض مشاركة شركة

أوضح و. میزات تنافسیة بینما تحرز تقدما في تحقیق االستدامةوتلتزم الشركة بمساعدة العمالء في تحقیق 

ً وتضم العدید من األسواق المفتوحة  المتحدث عن الشركة بأن سوق الشرق األوسط تشھد نمواً متسارعا

وأكد بأن دولة اإلمارات العربیة المتحدة ودبي على وجھ الخصوص، التي تتمتع بحكومة . والسیاسات المرنة

 . تقوم بتطبیق أحدث التقنیات في إجراءاتھا رشیدة وداعمة

 

 

 

 

 

كما تحدث احد كبار المشاركین في المعرض من  كیمكون، احدى الشركات الرائدة في تقدیم أجھزة التحكم 

إن میزة أنظمة و. في اإلضاءة المبرمجة والمدن الذكیة المزودة بحلول إدارة اإلضاءة بتقنیات انترنت االشیاء

یسمى نیر  ستشعارتعمل على أي نوع من أنظمة اإلضاء وفي أي مكان، كما انھا مزودة بجھاز ایمكون انھا ك

وھذا یحافظ على . ویساعد جھاز االستشعار األجھزة األخرى. في إضاءات الشوارع) Near Sky(سكاي 

 . یمكن إزالة وتركیب أجھزة االستشعار مع االجھزة األخرىو. ودرجة كونھا ذكیة نسالمة المد

المساعدة في زیادة التمویل الحكومي في قطاع الخاص الدور اإلستراتیجي لل وشدد الیوم الثاني من المعرض

ھذه ، حیث أن العائد على االستثمار ضمانلمشروعات المدن الذكیة عن طریق ضخ رؤوس أموالھا مع 

خاص، بینما یمكن لنمو األعمال ومصدر إیرادات جدید للقطاع ال ھامة المشروعات الضخمة تمثل فرصة

 .وتحسین خبرات القطاع الخاص توفیر النفقاتللحكومات االستفادة من الشراكة لضمان 

 )أبریل الجاري 10(التي تختتم فعالیاتھا یوم األربعاء  من معرض مدن المستقبل ووفرت الدورة الحاریة

تبادل األفكار والخبرات  بھدف، وذلك منصة عالمیة للمستثمرین والقادة وواضعي السیاسات ورجال األعمال

 .من خالل تطویر المدن الذكیة قضیة التغیرات المناخیةحول الحلول الحدیثة التي ستساعد في معالجة 

لجمیع أصحاب المصلحة الرئیسیین لاللتقاء  منصة دائمةتوفیر  وشدد المشاركون في المعرض على أھمیة

 التواصلتكنولوجیا واالبتكار والتي من شأنھا تحسین الحلول القائمة على الوالتفاعل وأھمیة  والحوار



 
بناء مجتمعات حضریة مستدامة ونابضة بالحیاة في و الناس وتحسین جودة حیاةوتعزیز النمو المستدام 

 .جمیع أنحاء العالم
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