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المرونة في المدينة الذكية
رداد أيوب

ويونجأرنست , شريك



بوق، تشهد المدن في مختلف أنحاء العالم نمو غير مس
لألفراد والمؤسسات فرصا ومخاطر يجلب 

والحكومات سواء، متطلبا جهودا من جميع االطراف 
.مرونةو أكثر ذكاءلبناء مدن أكثر 



فرص ومخاطر: الذكيةالمدينة 1
المرونة ودور قطاع االتصاالت 2

المدينة المستدامةالمنهاج المقترح لبناء 3
ملخص ورقة العمل 4

مادة العرض



املدينة الذكية فرص ومخاطر
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1الطبقة 
البنية التحتية

Broadband
& Wi-Fi

Smart LightingSmart Grid/DH

Transport/
Waste 

Networks

2الطبقة 
األجهزة المتصلة Video 

surveillance

Buildings

Vehicles

Sensors Mobile 
devices

Data analysis and 
elaboration

3الطبقة
منصة التحليل والربط 

والدمج

Applications
Services for 

citizens
4الطبقة 

التطبيقات والخدمات

تعريف المكونات

األساسيةالتحتيةالبنية:االولىالطبقة•

لوكياتسوالتحتيةالبنيةطبقةمعلوماتمنالصادرةالبيانات:الثانيةالطبقة•
المستخدم

التحليلمنصة:الثالثةالطبقة•

والخدماتالتطبيقات:الرابعةالطبقة•

الشرح

3

4

1

2

مكونات املدينة الذكية
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Over 50% of world’s 

population lives in cities.

Within 10 years, there will be close 

to 500 cities of more than 1 

million people.

Increased number of megacities with 

populations exceeding 20 million –

from 2 megacities in 1950 to 41 by 

2030

By 2050, 70% of the world’s 

population – and 86% in OECD countries –
will live in urban areas.

By 2050,  80% of older 

people in developed countries will live in 

urban areas.

المدن على نقطة تحول

النمو االقتصادي وتحسين مستويات المعيش التنافسية

القدرة على التعامل مع المتغيرات البيئية والكوارث والحوادث والمخاطر األمنية 
واستيعاب الصدمات دون التأثير على القدرة في تزويد الخدمة

التخطيط على المدى البعيد لتحقيق النمو المستدام واألنظمة المتكاملة

تعريف البرنامج وتحديد األولويات وتمويل و تنفيذ المشاريع

برامج المدينة الذكية لتزويد الخدمات والبنية التحتية وإدارة الموارد الحوكمة 
والكفاءة  

المرونة وإدارة 
المخاطر

النمو

تزويد الخدمات

النتائجالتحديات التي تواجه المدن
مدينة أكثر مرونة
 ظروف معيشية

أفضل 

مدينة أكثر كفاءة
مدينة صحية

 مدينة أكثر قدرة
على المنافسة 

 مدينة مرتبطة
بشكل أفضل 

ةمدينة أكثر جاذبي

تحديات املدينة الذكية
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شبكات من حيث ويتم دمج هذه ال. تستند المدينة الذكية على طبقة البنية التحتية التي تنص على التقارب بين جميع الشبكات الموجودة 
.الربط الفعلي او الرقمي وعلى الصعيد التشغيلي

األجهزة والشبكات الذكية االلياف الضوئية  الشوارع النقل العامسكك الحديد

الكهرباء خطوط المياهالغاز الطبيعي

الصرف الصحي

النارة العامة

النفايات
التدفئة والتبريد نظام المرور

شبكة اتصال البيانات النقل والمواصالت

مزود 
خدمات 

االتصاالت

التحتية الذكية هي رقمية ومتكاملة و متقاربةالبنية 
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االمن والسالمة

التعافي من الكوارث 
(أنظمة الحسب االلي)

إجراءات استمرارية 
العمل 

أنظمة إدارة االستمرارية 
والتعافي من الكوارث

المرونة واالستدامة

ما هي املرونة
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ات المخاطر والتهديدومقاومة استشعارالمؤسسات التي تنمي لديها قدرات على 
النقطاع بعد ااستئناف العمل بشكل طبيعي ، وتكون قادرة على والمبهمةالمعروفة

.المرونة، تحقق 

الحوكمة
والقيادة

االستشعار

المقاومة

التكيفالتفاعل

ما هي املرونة



الهواتف الذكية

معالجة البيانات

التواصل االجتماعي

INTERNET OF 
THINGS

األنظمة السحابية 

E-payment, applications, citizen and city 

user services

Drones, Vehicles, buildings, 

wearables  and other connected 

devices
مواصفات ولوائح 

األنظمة الذكية

Service delivery platforms: B2G, 

B2G2C, B2B

Sharing and collaborative economy, 

customer sentiment monitoring and 

Privacy

Big data, analytics, semantic

أهمية الرقابة والتنظيم



Key parameters of a smart city

Smart Energy: Digital Management of Energy
Smart Buildings: Automated Intelligent 

Buildings

Smart mobility: Intelligent mobility

► Smart grids

► Smart meters

► Intelligent 

energy storage

► Building 

Automation

► Intelligent 

Buildings:

Advanced 

HVAC, Lighting 

Equipment

► Advanced traffic 

management system

(ATMS)

► Parking management 

► ITS-enabled 

transportation pricing 

system

Smart Technology*: Seamless Connectivity
Smart Infrastructure: Digital Management of 

Infrastructure

Smart Governance and Smart Education:

Government-on-the-Go

► 4G connectivity

► Super broadband

► Free Wi-Fi 

► 1Gbps download 

speeds

► Sensor 

networks

► Digital water 

and waste 

management

► e-Government 

► e-Education

► Disaster management 

solutions

Smart Healthcare: Intelligent Healthcare

Technology
Smart Citizen*: Civic Digital Natives Smart Security: Intelligent Threat Detection

► Use of e-Health 

and m-Health 

systems

► Intelligent and 

connected 

medical devices

► Use of green 

mobility 

options

► Smart lifestyle 

choices

► Surveillance

► Biometrics

► Simulation modelling 

and crime protection

► Advanced proactive 

antivirus protection

الرقابة والتنظيم أساس نمو ونجاح املدينة الذكية



املرونة ودور قطاع االتصاالت



Opportunities

Digitized operations

Insight

Employee engagement

Speed and scale

Innovation

New markets

Consumer trust

Knowledge sharing

Sales effectiveness

Threats

Cyber attacks
Mega-vendors and start-ups

Transparency of everything

Regulation

Speed of change

Privacy

Information overload

Disruptive innovation

Empowered 
consumers

Re-imagined 

experiences 

Create new

Business models 52%
digital disruption has demolished 

52% of the Fortune 500 since 

2000 (Constellation Research)

50bn
Internet connected “things” 
by 2020** including sensors, 

RFID chips, etc.

35
Days for a new technology to reach a 

critical mass of 50m users

1%
According to Cisco’s CTO, only 1% of 

what could be connected in the world 

actually is

قطاع االتصاالت في محور التحول الرقمي



Customer 2.0

VAS
Word of  
mouth

Traditional 
media

Traditional  
salesTraditional  

marketing

Call

centre

Data

Voice

Organization Organization

Video on  
demand

E-wallets S ocial 
media

Online  
communities

Chat

Online 
salesDigital  

marketing

E-care

Music on  
demand

Customer 1.0

دور قطاع االتصاالت في املدينة الذكيةتطور 



Operatorgeographic footprintgrowth inconsumer and  

enterpriseservices

C
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Riseofmobilenetworksharing Uptick in 

MVNO  launches

worldwide

Newsocialmediaandcontent  

platforms

Smartphones andapp  

stores
Birthof OTTs

OTTs

extend  

platform  

capabiliti

es

Towersale-and-leaseback

Geographic  

footprint trimming

Risingin-market  consolidation Rising operatorappetite  

for bolt-onacquisitions

Webgiantsextendintoaccess  

provision

Blurringofdigitalcategories,  

e.g., e-commerce,payments,  

marketing

Increasing disruption across all  

industries—blurringofusecases

Increasing operatordifferentiation  

through networkquality

Risingcompetition forwallet shareas  all

playersboostscaleandcapability

Wi-Firollout

S
u
p
p
ly

-s
id

e
d
e
v
e
lo

p
m

e
n
ts

Extensive 3G and fiber rollout
Bridgingtechnologies

enabling capexefficiency

Local loop unbundling and  

equalityofaccessregulation
MTRreductions

Spectrum releaseandre-farming  

for3G/LTE
Regulatorysupport forMVNOsas  

mergerremedy

New standards and  

technologies forIoT,  

5G

4Grollouts begin
Network virtualization

Moreholisticandpro-investment  

national digitalpolicies

Riskofglobalpolicy fragmentation,  

e.g.,netneutrality,dataprotection

Proliferationofnetwork technologies  

according tousecase

Vertical collaborationwith techfirms towidenenterprise

serviceportfolios

O
p
e
ra

to
rs

e
rv

ic
e

in
n
o
v
a
tio

n
s

Mobileoperator  

sub-brand  

launches

Mass marketresidential

fixed-linebundles

WAP-based  

mobilecontent  

services

Mobileoperator  

sub-brand  

launches

Mobilefinancial

servicelaunches
VerticalcollaborationwithOTTsto 

differentiatepackages
Partnerships drive operators service  creation

Rising operator horizontal  

collaboration indigitalservices

Shift beyond B2C-centric businessmodels

Verticalcollaborationwithtech,  

e.g., IoT, smartcity
Wideningof usecases, customer  

types, pricingmodels

Wideningofproduct scopeallied

to segment-specificfocus

20 05 2010

Moveto tiereddata,PAYGcloud,  

familyandshareddata

2015 - 1 6 2 0 2 0 scenarios

2020التغيير املتوقع في القطاع في 



املقترح لبناء املدينة املستدامةاملنهاج 



منهاج املرونة في نطاق املدينة الذكية



إجراءات ما بعد وقوع الحوادثإجراءات قبل الحوادث إجراءات التعافي

االستشعار

تقييم المخاطر

تحليل التأثير

إدارة المخاطر

مراقبة اإلجراءات الحساسة

رصد التهديدات المتقدمة

وسائل اإلعالم )البصمة الرقمية 
(االجتماعية

المقاومة

حوكمة االستدامة

استراتيجيات التعافي

التدريب

استراتيجيات التشغيل المرنة

اناتتحليل التهديدات باستخدام البي

المحاكاة و سيناريوهات ألعاب 
الحرب

التفاعل

إدارة الحوادث والطوارئ

إدارة االتصاالت الخاص باألزمة

إجراءات استمرارية العمل

أتمته المرونة 

قرارات تنفيذية على أسس 
معلوماتية وتحليلية سليمة

التكيف

Post Incident Review

التخطيط للعوالم الخارجية

التخطيط للحوادث الخارجية

الكوادر البشرية

استراتيجيات العمل المرنة

التعديل التطوير

التحول الرقمي

استراتيجيات االبداع والتطوير في 
المرونة

عملية إعادة هندسة األعمال

اطار االستمرارية والتعافي 

(متقدم )إطار المرونة 

املقترح لبناء املدينة املستدامةاملنهاج 



الجاهزية للكوارث المرونة

بناء البنى-التركيز على المقاومة 
اجئ التحتية واحدة على تحمل تأثير مف

ة تتطلع إلى تعزيز البنى التحتي. 
الفردية واألصول

نى بناء الب. التركيز على االستيعاب
التحتية التي تتعافى سريعا من 

. آثار مفاجئة

المؤسسة 
المرنة

المدينة 
الذكية

مجال تطبيق المرونة

يبن مؤسسة مرنة ومدينة ذكيةالفرق 



اطار المدن 
جميعمن الذكية 

جوانب النمو 
.والتطور

املدن الذكية املرنةهيكلة 



ورقة العململخص 



ب يتطلبناء املدينة الذكية 
ي اخذ املرونة و االستمرارية ف

االعتبار بداية من التخطيط
دة اتاملبدئي و علي كل املستوي

عد
 مت

مة
تدا

مس
ية 

يكل
ه

ت
بقا

لط
اا

Standards and Regulations

تنظيم العمل و االجراءات

التوعية البشرية

القدرة علي التوقع و الحصول علي المعلومات المطلوبة التخاذ القرارات

االستحواذ و تملك األدوات المناسبة

...ذلك عن طريق و

امللخص




