
 
 

Press Release 

Smart cities predicted to deliver more than USD 20 
trillion in additional economic benefits by 2026 

• Report titled ‘Role of Smart Cities for Economic Development’ says 
smart city concept to boost economic progress of global cities by over 5 
percent  

• Future Cities Show to take closer look at real economic value of cities of 
the future  

Dubai, United Arab Emirates, 3rd of April 2019: Findings of a report titled ‘Role of 
Smart Cities for Economic Development’ estimate that the smart city concept has the 
potential to boost the economic development of global cities by over 5 percent and 
deliver at least USD 20 trillion in additional economic benefits by 2026.  

The numbers were released as discussions on the economic impact of smart cities 
have gained momentum amidst continued exponential technological advancements 
and innovations. These dialogues will take the centre stage anew at the upcoming 
Future Cities Show, which will take place from 8th to 10th of April at the Dubai World 
Trade Centre under the theme 'Propelling Globalization through Digital 
Transformation.’  

“We know of the substantial savings we can generate out of connected 
infrastructures and intelligent devices, especially in terms of energy and water 
consumption as well as maintenance and other support costs. In addition, we expect 
to witness many environmental sustainability benefits such as reduced carbon 
footprint -- thereby enhancing public satisfaction and the quality of life of the people. 
All these make investing in smart cities a valuable and worthy endeavour,” said 
Dawood Al Shezawi, President of Strategic Marketing and Exhibitions, the organiser 
of the Future Cities Show, the only event that unites leaders to discuss solutions for 
a smart sustainable future.    

The Internet of Things (IoT), a fundamental component of most smart cities, has, in 
particular, a potential economic value of USD 3.9 trillion to USD 11.1 trillion annually 
by 2025 as per the estimates of the McKinsey Global Institute. In the GCC region, a 
separate report conducted by A.T. Kearney showed that the value of the IoT 
solutions market during the same year will amount to USD 11 billion, creating a 
potential economic value of almost USD 160 billion. 

“With the highest economic potentials of IoT and other technologies, the main force 
behind the economic performance of smart cities, there is a need to come up with 
practical models and strategies to fully realize these benefits as well as achieve 
unprecedented economic growth,” Al Shezawi added.   



 
Next-generation technologies, including artificial intelligence and blockchain apart 
from IoT, are a main element of GCC’s economic diversification policies as the 
region prepares for a post-oil future. In the UAE, technological advancements form 
part of the government’s Vision 2021.  

The third edition of the Future Cities Show will provide an international platform 
wherein investors, leaders, policy makers, and entrepreneurs can take a closer look 
at the real economic value of the cities of the future.  It will also serve as a venue for 
government officials and private executives to engage in potential partnerships in 
line with the show’s objectives.   
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 خبر صحفي

تریلیون دوالر من الفوائد االقتصادیة  20أكثر من تقدم المدن الذكیة 
 2026عام الاإلضافیة بحلول 

 یوضح"دور المدن الذكیة من أجل التنمیة االقتصادیة" :تقریر بعنوان -
 %5تصادي للمدن العالمیة بأكثر من مفھوم المدن الذكیة لتعزیز التقدم االق

على القیمة االقتصادیة الحقیقیة یسلط الضوء  2019 معرض مدن المستقبل -
 لمدن المستقبل

دور المدن الذكیة من أجل "قدرت نتائج تقریر بعنوان  :2019 إبریل 3، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة
صادیة للمدن العالمیة بأكثر أن مفھوم المدینة الذكیة لدیھ القدرة على تعزیز التنمیة االقت" التنمیة االقتصادیة

 .2026فوائد اقتصادیة إضافیة بحلول عام ك دوالر أمریكي تریلیون 20وتقدیم ما ال یقل عن % 5من 

تم إصدار األرقام في الوقت الذي اكتسبت فیھ المناقشات حول التأثیر االقتصادي للمدن الذكیة زخماً وسط 
صدارة من جدید في معرض ستحتل ھذه الحوارات مكان الو. المستمرة تالتطورات التكنولوجیة واالبتكارا

في مركز دبي التجاري العالمي تحت  الجاري بریلإ 10إلى  8ذي سیقام في الفترة من مدن المستقبل ال
 ."تأصیل العولمة عبر التحول الرقمي"" :شعار

الكبیرة التي یمكن  بكمیة التوفیرعلى درایة  نحن" :اللجنة المنظمة للمعرض  د الشیزاوي، رئیسوقال داوو
سیما فیما یتعلق باستھالك الطاقة والمیاه ، اللتحتیة المتصلة واألجھزة الذكیةالبنى ا خالل حققھا منأن ن

نتوقع أن نشھد العدید من فوائد  باإلضافة إلى ذلك. تكالیف الدعم وكذلك تكالیف الصیانة وغیرھا من
ضا الجمھور وتحسین جودة حیاة مما سوف یسھم في تعزیز ر ،تقلیل انبعاثات الكربون االستدامة البیئیة مثل

لمستقبل ذكي  الناجعة ناقشة الحلولالقادة لم جمعالحدث الوحید الذي ییعد معرض مدن المستقبل و .األفراد
 ". حول العالماالستثمار في المدن الذكیة واھمیة  مستدام

 مما سیمنحھا، مكون األساسي لمعظم المدن الذكیة على وجھ الخصوصال وستكون تقنیة إنترنت األشیاء
تریلیون دوالر أمریكي سنویًا بحلول  11.1تریلیون دوالر أمریكي و 3.9قیمة اقتصادیة محتملة تتراوح بین 

 جاءمنطقة دول مجلس التعاون الخلیجي وبالنسبة ل. ماكینزي العالمي ؤسسةوفقًا لتقدیرات م 2025عام 
فسھ ستبلغ إنترنت األشیاء خالل العام ن أن قیمة سوق حلول Kearneyأظھرت . A.Tتقریر منفصل أجرتھ 

 .ملیار دوالر أمریكي 160، مما یخلق قیمة اقتصادیة محتملة تبلغ حوالي ملیار دوالر أمریكي 11

 



 
 

الرقمیة  إلنترنت األشیاء وغیرھا من التقنیات الكبیرة مع اإلمكانات االقتصادیة": وأضاف الشیزاوي
ً اقتصادی اً نمو ما سیحقق دن الذكیةء االقتصادي للماألدا سینتعش، الحدیثة  ."غیر مسبوق ا

 

الذكاء االصطناعي عنصًرا رئیسیًا في سیاسات التنویع االقتصادي لدول  فیھا بما تعد تقنیات الجیل التاليو
عملیة تبني تشكل ، حیث .ھ المنطقة لمستقبل ما بعد النفطفي الوقت الذي تستعد فیو ،مجلس التعاون الخلیجي

 .2021 رؤیة اإلماراتمن ال یتجزأ من جزًءا  ي دولة اإلمارات العربیة المتحدةفنولوجیة التك الحلول

 

ستوفر النسخة الثالثة من معرض مدن المستقبل منصة دولیة یستطیع فیھا المستثمرون والقادة وواضعو و
كما أنھ . قبلالسیاسات ورجال األعمال إلقاء نظرة فاحصة على القیمة االقتصادیة الحقیقیة لمدن المست

سیكون بمثابة مكان للمسؤولین الحكومیین والمدیرین التنفیذیین من القطاع الخاص للمشاركة في شراكات 
 .مع أھداف المعرض شیاً امحتملة تم

- انتھى-
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