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 یختتم فعالیاتھ بنجاح  2019 معرض مدن المستقبل
 

ملیار دوالر 135اإلنفاق على تقنیات المدن الذكیة  إلى  زیادة  
  2021بحلول عام  

 
 بنجاح 2019 معرض مدن المستقبلأختتمت فعالیات : 2019أبریل  10دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

تأصیل العولمة عبر "المعرض ھذا العام تحت شعار أقیم و. في دبي) أبریل الجاري 10األربعاء (الیوم 
 ". التحول الرقمي

معرض مدن المستقبل یمثل منصة عالمیة یجتمع حولھا كبرى الشركات والمؤسسات المعنیة بتطویر  مثّلو
البنى التحتیة المتطورة من كافة دول العالم، فضًال عن كبار المستثمرین ورواج األعمال وأصحاب األفكار 

التكنولوجیة والبیئیة الخالقة والمبدعة الذین یسھمون في رسم مالمح تأسیس مدن المستقبل من الناحیة 
أھمیة المعرض الكبیرة وعكس مكانة دولة  رّسخواالقتصادیة وغیرھا من المجاالت ذات الشأن، وھو ما 

 .اإلمارات وإمارة دبي العالمیتین كقاعدة لالبتكار والتمیز واإلبداع كونھما نافذة العالم لرؤیة المستقبل

 

التي تستھدف أن تكون االمارات ، "2071إلمارات مئویة ا"بني على خطة تالمعرض لت فعالیات وجاء
عروضا  المعرض على مدى ثالثة أیامأفضل دول العالم بعد مئة عام على إعالن االتحاد، حیث شھد 

كما شھد . ألفضل التقنیات الذكیة والمبتكرة والتي تستھدف فتح آفاق التعاون وبناء االستراتیجیات المشتركة
لمرافق الرعایة الصحیة والمنشآت الفنیة، والمنشآت األمنیة، والمنازل عروضا للنقل المرن و الحدث

 .المستدامة وغیرھا من الحلول المبتكرة لمدن المستقبل

 

الذكاء : على خمسة حلول رائدة لمدینة المستقبل، وھي" معرض مدن المستقبل"ومن ناحیة أخرى، رّكز 
منصة الحدث  وشكل. ، والبنیة التحتیة الذكیة، والتنقل الذكي، واالستدامة"البلوك التشین"االصطناعى، و

 .مستدام متمیزة لمختلف الصناعات للتفاعل ومناقشة وعرض الحلول الرائدة لمستقبل ذكي
 

شبكات أجھزة بتوفیر  التي ستقوم م المدن الذكیةأھمیةوجاء على ھامش المعرض تسلیط الضوء على 
ھ من المتوقع التقریر الصادر من مؤسسة البیانات الدولیة  إلى أن یشیرو. االستشعار لتحقیق الكفاءة واالبتكار
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استضاف المعرض ھذا العام العدید من الشركات الخاصة والفردیة التي قامت بعرض تقنیات مبتكرة في و
وتشمل بعض من أھم الشركات المشاركة شركة اكسیلین التي تعمل في تقدیم حلول  الكترونیة . المعرض

 .عالیة الجودة لعمالئھا

 

وكان من بین الحضور أیضاً ستالیون  للذكاء االصطناعي وتقدم خدمات حلول الذكاء االصطناعي لمساعدة 
وفي حدیثھ على ھامش المعرض، قال سامي . الشركات في العدید من القطاعات لتطبیق الذكاء االصطناعي

المستندات والتعرف على  إن أجھزة الذكاء االصطناعي یمكنھا قراءة وفھم"عبیدات، المدیر العام للشركة 
كما تقوم بخلق تأثیر كبیر في . الصور وتحلیل كمیة ھائلة من البیانات للحصول على النتائج والتنبؤ بالمستقبل

كما تساعدھم في العمل . المنطقة بتقلیل الشكوك ومساعدة الشركات والحكومات في اتخاذ القرارات السلیمة
ت بشكل سریع وسلیم عن المنتجات والتفاعل بصورة أفضل مع بشكل مرن وسلس، والحصول على المالحظا

 ". والجمھور والتوصل إلى حلول ذكیةالعمالء 

 

في تعلیقھا على و .البیانات الذكیةل یتشغلشركات توفر حلول  وقد شھد الملتقى ھذا العام مشاركات عالمیة
على  وءإننا نلقي الض"م .م.فینیس ذمشاركتھم في المعرض قالت تانیا جان، مدیر التواصل والتسویق ، في 

Qlikr ویساعد . وإدارة البیانات ومنصة  التحلیل المنطقي لنقل كافة أعمالكم إلى العصر الرقميQlikr 
حول العالم في التقدم بشكل أسرع، والعمل بذكاء بحلول متقدمة للحصول على أفضل نتائج من ھذه  الشركات
ة في السوق التي تقدم حلول تساعد أي شخص على اكتساب المھارة وحیث إن منصتنا ھي الوحید. البیانات

إن دبي من أسرع األسواق نمواً في العالم واألسرع في و. والقدرة المناسبة التي تقود إلى التحول الرقمي
إنھا سوق تنافسیة وتتطلب العروض التنقیة أن تكون متمیزة حتى تتمكن من و. تطبیق العولمة الرقمیة
 ". إننا سعداء بالمشاركة في ھذا المعرض، ونتطلع إلى المشاركة مرة أخرىو. االستمراریة والمنافسة

 

ومن بین المشاركین في المعرض أوفردرایف، التي تعمل في منصة انترنت األشیاء وتستھدف أجھزة 
بارسونز مقدم حلول رقمیة تركز على جعل العالم أكثر أمناً، وذكاًء وأكثر  شاركتإلى جانب ذلك  .االستشعار

 .ذكاًء وصحة وأكثر استدامة ومتصلة

 

وقد تركز االھتمام في معرض مدن المستقبل حول حلول خمسة حلول لمدن المستقبل تضمنت الذكاء 
كما قدم منصة لضمان حصول أحدث المشاریع . االستدامةاالصطناعي والبنیة التحتیة الذكیة والتنقل الذكي و
 . التنقیة على فرص االستثمارات المتوسطة والكبیرة
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