
1 

 تركي املانع / إعداد 

 

 المدن الذكية من منظور المواصفات القياسية



 تعريف المدينة 

هو تجمع بشري يمتاز بالتنظيم و تلتقي 

 .فيه الخدمات الحيوية الرئيسية

 



 تطور المدن

 :تطورت المدن أدى إلى ظهور مشاكل في المدن ومما تسبب

 .األثر السلبي على البيئة•

 .استهالك الموارد الطبيعية•

 .ضعف التخطيط العمراني والحضري •

 المدناستدامة  



 وظائف استدامة المدن

 استدامة المدن 

 التلوث البيئي 

 هوائي 

 CO2تقليل انبعاثات 

 مائي

معالجة مياه الصرف 
 الصحي 

 صناعي

 إدارة النفايات

 الطاقة 

 انتاج

استغالل الطاقات المتجددة 
 مثل الشمس و الرياح  

 استهالك

 ترشيد اإلستهالك



 الذكية استدامة المدن إلى استدامة المدن تطور مفهوم 

 استدامة المدن الذكية

إدارة ذكية لتقليل 
 التلوث البيئي 

إدارة ذكية للتلوث 
 الهوائي 

 CO2تقليل انبعاثات 

 ادارة  ذكية للمياة 

معالجة مياه الصرف 
 الصحي 

 صناعي

 إدارة النفايات الذكية 

 ادارة الطاقة الذكية  

 انتاج

استغالل ذكي 
للطاقات المتجددة 
مثل الشمس و الرياح 
  

 استهالك

ترشيد ذكي 
 لإلستهالك



 المواصفات و المدن الذكية 
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 مراحل تطور عمل مواصفات المدن الذكية  

و ذلك بمبادرة من  2012عام  ISO بدأ تطوير مفهوم استدامة المدن الذكية بمنظمة الدولية للتقييس•

 . الصين بإنشاء مجموعة عمل متخصصة بتطوير مواصفات خاصة بالمدن الذكية

هي األخرى بمجموعة عمل متخصصة بتطوير   IECالدولية  الكهروتقنيةبدأت منظمة  2013في عام •

 . مواصفات خاصة بالمدن الذكية

 JTC1لتندمج بالعام نفسه المجموعتين كمجموعة واحدة تحت مظله واحدة بمنظمة •



 النظرة الهندسية لعمل منظومة المدينة الذكية في المواصفات 



 لمدن الذكيةلمجاالت عمل لجان المواصفات  
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 الحوسبة•
 السحابية

 استدامة•
 تقنية

 المعلومات

 خدمات•
 و اإلدارية

  الحكومية



 مجاالت عمل لجان المواصفات للمدن الذكية 
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 فوائد مواصفات المدن الذكية 

 القيمة المضافة

 12 1434/صفر/12الثالثاء، 



 فوائد مواصفات المدن الذكية 

تساعد على تطور و ادارة اإلستراتيجيات المدن الذكية و ذلك من خالل تطوير •
العالقة بين الجهات المؤثرة بالمدينة مثل القطاع الخاص والعام وسكان المدينة 

 .  ، لتحديد الرؤية و رسم خارطة طريق يمكن ادارتها و تقييمها

 .   تساعد على ادارة المشاريع الكبيرة•

جعل األشياء أكثر ذكاًء و ذلك بتسهيل عملية جمع البيانات لتمكين عمل •
 . وظائف المدينة على نحو أفضل 

و ضع أساسيات قوية لبناء المدن الذكية و ذلك يعود لعدم وجود القوانين و •
 .   التشريعات لتطوير المدن الذكية في الوقت الحالي



 مرحلة ما بعد المواصفات 
 ( إلخ .. المصنع ، المورد ) المزود 

 ( إلخ ... الحكومات ، المطورين ، المشغلين ) المشتري 



 مرحلة ما بعد المواصفات 

 بين التوجه و القرار اتخاذ لدعم التخطيط الحكومات و المطورين على تسهل•

 . المستثمرين

 

 .الذكية المدن لتفعيل الحكومات احتياجات عن المصانع و للمزودين أكثر إدراك•



   ISO/IEC JTC1مثال لمواصفة يجري العمل عليها حالياً بـ 
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 مشروع مواصفة لمؤشر تقييم مستوى ذكاء المدينة  

 دليل ارشادي لتقييم منظومة المدينة الذكية و كيفية ترقيتها •

 امكانية تقييم مستوى تقدم ذكاء المدينة بعد تطوير البنية التحتية  •

 .  امكانية مقارنة ذكاء المدن ببعضها البعض•



 دور الهيئة في المدن الذكية
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 أنترنت األشياء  



 شكرًا حلسن إستماعكم
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T.mani@saso.gov.sa 


