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 المستخلص

العالم،  مستوى تمثل المدينة الذكية على مدى السنوات العشرة الماضية اتجاًها حديثًا للتنمية الحضرية على

نظمة أ سيما في التكرة، م التقنيات المبتهدف الى تحسين جودة الحياة في المدن وتقليل التأثيرات البيئة السلبية باستخداو

 قمي والمدنول الرالطاقة والتنقل المحلي واالتصاالت والحوكمة اإللكترونية. وقد أتجهت بعض الدول العربية إلى التح

 لي بجوانبهع المحالذكية و إنشاء مدن جديدة تتبع نموذج المدن الذكية. إال أن هذا التحول كان يفتقر لمراعاة الواق

ض موسا في بعاحا ملجتماعية، الثقافية، ونظم االدارة المحلية. ونجد أن التجارب الحالية للمدن الذكية قد تحقق نجاال

ية. وارد البشررة المالجوانب مثل االتصاالت أو المواصالت اال انه مازال يتغيب فيها جوانب أخرى بشكل شبة تام مثل إدا

ومن ثم  لعربيةاتهدف "تطوير أداة لقياس مدى كفاءة التحول الرقمي للمدن ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث و الذي يس

 لذكية بشكللمدن اجاهزيتها كنموذج للمدن الذكية" كخطوة ضرورية لتوجية و دعم إتخاذ القرار الذي يحقق جميع أبعاد ا

لتحقق من مدن وادعم إدارة المتزن ويراعي خصوصية المدينة العربية. كما تكمن أهمية مثل هذه االدوات التقييمية في 

رحلة ئيسية. المراحل ركفائتها وجاهزيتها لتطبيق نموذج المدينة الذكية. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم البخث الى ثالثة م

نها د العديد منه يوجاالولى تم فيها تشكيل االطار النظري من خالل مراجعة المؤشرات القياسية للمدن الذكية وال سيما أ

ت ص بالمؤشراالخلو مستوى الدولي، إال أنها على أهميتها من منظور الدول االوروبية ودول العالم االول. ومن ثمعلى ال

الءمة ط وتقييم ميها ضبفالمتعلقة بالكفاءة و الجاهزية والتى يمكن تطبيقها في إطار المدن العربية. المرحلة الثانية وتم 

ت مجاال نتائج إستبيان إستقصاء إلكتروني للخبراء المتخصصين في وأهمية المؤشرات المستخلصة من خالل تحليل

 االحصائي  لتحليلا)التخطيط العمراني، ادارة العمران، تكنولوجيا المعلومات، البنية االساسية(، وقد أمكن من نتائج 

 بيق االداهلة تطل مرحالوصول إلى صياغة جانبي االداة المستهدفة )المؤشرات وأوزانها النسبية(. الحور الثالث  ويشم

لعربية ابالمملكة  لعربيةاالمستنتجة وإختبارها من خالل التطبيق العملي، حيث قدم البحث تطبيقا واقعيا على اثنين من المدن 

ة(، بع الصناعيبي )ينالسعودية كنموذج تطبيقي شمل أحد المدن األكثر تقدما في مجاالت تطبيق المدن الذكية بالعالم العر

ظم ه نتائج معا أكدتمدن التي ال تزال في مراحلها األولى من تطبيق مفاهيم المدينة الذكية )ينبع البحر(، وهو وأحد الم

 ينتين. ومنن المدالمؤشرات القياسية. و قد أظهرت النتائج المحاور والمؤشرات التي يجب العمل على تحسينها في كال م

لمدينة الحضرية في دراة ام تطويرها لدعم إتخاذ القرار وجهود التنمية واالأمكن التأكد من أهمية وقيمة أداة القياس التي ت

نطاقات  ة أيضا علىتقييميالعربية بإتباع واعي لنموذج المدينة الذكية. كما يجدر االشارة الى إمكانية تطبيق هذه االداة ال

 .Smart City Indexواسع من المدن العربية و إنتاج دليل تقييمي خاص بالمدن العربية

 

 ة ، المملكة    بع الصناعيينة ين: كفاءة التحول الرقمي، المدن العربية ، المدن الذكية، مدينة ينبع البحر ، مدالكلمات المفتاحية

 العربية السعودية                        

 

 مقدمةال

إدارة وتنظيم التنمية خالل العقدين الماضيين ساهمت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير أساليب 

العمرانية بمختلف جوانبها من خالل رقمنة األعمال والمؤسسات وإنتاج نماذج جديدة إلدارة وتنفيذ األعمال )مثل: خدمات 

الحكومة اإللكترونية، الدفع اإللكتروني، أتمتة المكاتب، عمليات المكتب بال أوراق، استخدام تقنيات الهواتف الذكية، 

خدمات الحوسبة والتعريف اإللكتروني، العمالت االفتراضية، وذكاء العمل باستخدام البيانات الضخمة تطبيقات الويب، 

 IoE" Internet of“ فيما يطلق عليه إجماال إنترنت األشياء ،فضال عن رقمنة التعليم بظهور التعليم اإللكتروني 

Everything. يم خدمة أفضل للمواطنين والشركات والمزيد من وقد دعمت أنشطة التحول الرقمي في المقام األول تقد

العمليات المؤسسية والحوكمة الفعالة. ويعتبر هذا التحول الرقمي المتسارع خطوة على طريق الوصول إلى تطبيق مفهوم 

 Informational cityالمدن المعلوماتية  مفاهيم" والذي يعتبر في حد ذاته أشمل من SMART Cityالذكية " المدينة

. وتزداد الضرورة لتحقيق التحول الرقمي في مجاالت وأنشطة إدارة المدن Digital / Electronic Cityمدن الرقمية وال

حيث الحجم الضخم من البيانات والتداخل بين العديد من الجهات والتخصصات، فضال عن أن االعتماد على الشبكة 
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عمال لن يكون ممكنا إال في حالة تحقيق التحول الرقمي لكافة في إنجاز األ -The Internet of Everything -العنكبوتية 

أنواع البيانات والعمليات المستخدمة في هذه األنشطة. وقد بدأت المدن العربية في التحول الى هذه النماذج بشكل محدود 

ي الحوكمة االلكترونية، ثم والعمل على التوسع ف 2005منذ بداية القرن الحالي، فنجد مشروع التحول الرقيم لمدينة دبي في 

، ثم التوجه إلقامة مشروعات عمرانية ذكية في نطاق 2007أيكولوجية ذكية صديقة للبيئة في مشروع مدينة مصدر كمدينة 

ثم العلمين الجديدة والعاصمة االدارية الجديدة في مصر ومع بداية العقد  (1)بعض المدن القائمة منها الدوحة والرياض

هنا  ومن (3، 2)مدينة جديدة ذكية 14بح التوجه الرئيسي لمدن المستقبل فأعلنت مصر التوجه إلنشاء أص 2020الجديد 

جاءت أهمية هذا البحث والذي يستهدف "تطوير أداة لقياس مدى كفاءة التحول الرقمي للمدن العربية ومن ثم جاهزيتها 

الذي يحقق جميع أبعاد المدن الذكية بشكل متزن كنموذج للمدن الذكية" كخطوة ضرورية لتوجيه ودعم اتخاذ القرار 

ويراعي خصوصية المدينة العربية. كما تكمن أهمية مثل هذه االدوات التقييمية في دعم إدارة المدن والتحقق من كفاءة و 

 جاهزية المدن لتطبيق نموذج المدينة الذكية.

 

 اإلطار النظري -1

 عالمات على الطريق من الرقمنة إلى المدن الذكية 1-1

 :انها  رونية، إالإللكتاتعود فكرة التحول الرقمي إلى بداية ظهور الحواسيب  الرقمنة، المعالجة الرقمية والتحول الرقمي

ى قيمتين لقيم إلاالرقمنة بفكرة العد الثاني وتحويل كل أصبحت حقيقة واقعة في أربيعنيات القرن الماضي حيث ارتبطت 

لك مرحلة إجراء ذتمرار التطور تلى ومع اس (4)ل البيانات التناظرية إلى رقمية، بمعنى آخر تحوي0,1 رقميتين فقط هما

لتي تحقق وا ميةالرقالمعالجات التي تتم على هذه البيانات في خمسينات وستينات القرن الماضي فيما عرفت بالمعالجة 

، ويمكن (5)لوصولاها مصنفة وسهلة االستفادة من المعلومات بصورة اكبر بعد زيادة الكفاءة والفعالية الستخدامها ألن

إعادة تقديمها، وديدة وتعريف التحول الرقمي على أنه تطبيق التقنيات الرقمية لتجديد طريقة إنجاز األعمال وإبداع قيمة ج

اإلنترنت في  وقد تزامن  التحول الرقمي مع ظهور . (6)تصميم األعمال لالستفادة ألقصى حد ممكن من الواقع الرقمي

ات، حيث البيان ويعتبر مفهوم التحول الرقمي أوسع من مجرد رقمنة، نيات وانتشاره في ثمانينات القرن الماضيالسبعي

نتاج نماذج جديدة إحيث حفزت رقمنة األعمال والمؤسسات على  (5)يمكن اعتبار التحول الرقمي برنامًجا اجتماعيًا تقنيًا

ت خدام تقنياق، است، عمليات المكتب بال أوراكتروني، أتمتة المكاتبلألعمال )خدمات الحكومة اإللكترونية، الدفع اإلل

باستخدام  العمل الهواتف الذكية، تطبيقات الويب، خدمات الحوسبة والتعريف اإللكتروني، العمالت االفتراضية، وذكاء

قيادات والمؤسسات  تدفع ل التيالبيانات الضخمة فضال عن رقمنة التعليم بظهور التعليم اإللكتروني .....إلخ. وتزداد العوام

أهداف  تحقيق وسلطات المدن بمختلف أنحاء العالم من أجل التحول الرقمي واسع النطاق ومتعدد األوجه والموجه نحو

إلضافة ولوجيا، باالتكن التنمية المستدامة، ومن بين هذه العوامل التقدم التكنولوجي واالنخفاض التدريجي لتكاليف استخدام

 ية، وتطويرالشفافوع الحضري المتزايد واالتجاهات الحالية في اإلدارة الحضرية واإلدارة من أجل االستدامة إلى التوس

 البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت، وظهور االنفتاح الرقمي وثقافة المجتمع.

  :المدينة الرقمية في بناء ساحةيتمثل مفهوم المدينة الرقمية ( أو بيئةan arena) للناس في المجتمعات  من خاللها يمكن

، وإنشاء لحضريةاالمحلية التفاعل وتبادل المعرفة والخبرات والمصالح المشتركة، وتدمج المدينة الرقمية المعلومات 

ن لمميز للمدن وللعمراأن البعد المكاني هو البعد الرئيسي ا . وحيث(7)مساحات عامة على اإلنترنت لسكان او زائري المدينة

 رة المدينةيط وإدافإن كل ما يتم من عمليات لتحويل البيانات إلى صورة رقمية الستخدامها في عمليات التخطام، بشكل ع

ة رقمية" ا هي "إدارلة عنهومتابعة تنفيذ هذه الخطط إنما يعبر عن أن اإلدارة التي تتم لهذه المدينة من خالل الجهات المسئو

تطلب تحقيق يرقمية هي مفهوم أشمل من مجرد الرقمنة والتحول الرقمي حيث ال بأن المدينة (8)ويستخلص. لهذه المدن

لسكان قة إدارة الك طريذالمدينة الرقمية أن يكون مختلف جوانب الحياة داخل المدينة قد تم تحويلها إلى صور رقمية بما في 

ة للمدن ارة الرقميتحقق اإلدتثم فإنه يمكن أن من و ألمورهم اليومية واحتياجاتهم االقتصادية واالجتماعية والترفيهية....إلخ. 

ن ها دونما أبلحياة دونما ان تتحول المدن إلى مدن رقمية، إال أنه يصعب أن تكون المدينة مدينة رقمية بمختلف جوانب ا

 تكون إدارة المدينة تستخدم اآلليات الرقمية للتخطيط ومتابعة التنفيذ لهذه الخطط.

   :ًها حديثًا في االستراتيجية الحضرية، بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتقليل التأثيرات تمثل اتجاالمدن الذكية

السلبية على البيئة باستخدام التقنيات المبتكرة، ال سيما في أنظمة الطاقة والتنقل المحلي والحكومة اإللكترونية، وعلى مدى 

في وادي السيليكون بكاليفورنيا،  1993ألول مرة في عام  السنوات العشر الماضية، وتم استخدام مفهوم المجتمع الذكي

عندما شهدت المنطقة ركودًا كان أعمق من االنكماش االقتصادي في الواليات المتحدة والذي توقع أن يستمر لفترة طويلة 

اعدة في إعادة وأعضاء المجتمع والمسؤولون الحكوميون معًا إلى إقرار المسمما دفع قادة األعمال في وادي السيليكون 

وبدأت المدن الذكية في االزدهار في مختلف أنحاء العالم مع ،  (9)انطالقة المنطقة من خالل تطبيق مفهوم المجتمع الذكي

حدد دليل وقد زيادة استخدام التقنيات المتقدمة، ال سيما في معظم البلدان الصناعية لمواجهة تحديات التوسع الحضري. 

منطقة جغرافية يستخدم سكانها كي بأنه معالم المجتمع الذ أهم (10)أعدته جامعة والية سان دييغوالمجتمعات الذكية الذي 

ومؤسساتها الحاكمة تكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير هذه المنطقة من خالل التعاون بين جميع االطراف المعنية، 

  (8)(وأخرون يسري)وركزت بعض البحوث مثل  . وتشمل: الحكومة المحلية والقيادات في القطاعات المختلفة والسكان

المعلومات، باإلضافة  لتكنولوجيا Info-Structure والبنية المعلوماتية   Infra-Structureعلى أهمية البنية االساسية 
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 تطوير أداة لقياس كفاءة التحول الرقمي للمدن العربية نحو المدن الذكية

 ية اسيتين: مدينة ينبع البحرو مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودبالتطبيق على حالتين در

 

في  جيدوالتكنولوجيا االلكترونية والميكانيكية، وتتميز باألداء ال إلي إن تتبع أحدث التكنولوجيات في مجال االتصاالت،

 -. بينما أبرز االتحاد الدول لالتصاالت تمثل السمات الرئيسية للذكاء مجال االبتكار، حيث االبتكار وحل المشكالت المعقدة

تستخدم تكنولوجيا  الهدف االساسي للمدينة الذكية والغاية من كونها مدينة مبتكرة –أحد الجهات المنبثقة عن األمم المتحدة 

 ت ووسائل أخرى، وهو تحسين جودة الحياة وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية والقدرة علىالمعلومات واالتصاال

ويوضح  . (12، 11) المستدامةالمنافسة، بما يمكنها من تلبية احتياجات األجيال الحالية والقادمة كأحد النماذج العصرية للمدن 

 .ن الذكية( التطور التاريخي لمفاهيم الرقمنة وصوال إلى المد1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمصدر: الباحث.ا  -التطور التاريخي لمفاهيم الرقمنة وصوال إلى المدن الذكية  .(1شكل )

 المكونات الرئيسية والخصائص المميزة للمدينة الذكية  2-1

ة ونات، كخطوالمك هيهدف هذا الجزء إلى تحديد السمات والمكونات الرئيسية للمدينة الذكية والعالقات المختلفة بين هذ

طبيقات تية أو االساسية في سبيل استخالص العناصر الرئيسية المكونة للمدينة الذكية سواء أكانت هذه العناصر ماد

لبيانات الدولية مؤسسة ال (31)ميجا كومار( المكونات الرئيسية للمدينة الذكية وفقا لتصور 2يوضح الشكل رقم )وأنظمة. 

ينة تنمية اقتصادية واستدامة وابتكار هذه المد تحققو ."IDC - International Data Corporation“لألبحاث 

 :توافر ومشاركة للمواطنين من خالل

بنية تحتية  - سلطة إدارية تمتلك مختلف عناصر المدينة أو سلطة التنسيق فيما بينها على أقل تقدير -   حدود مكانية(

ا من جهة أخرى وبينها هلمدينة بالسلطة اإلدارية من جهة وبينها وبين بعضتربط عناصر ا لالتصاالت وتقنية المعلومات

 )وبين كل من السلطة والعناصر والمواطنين .من جهة ثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: الباحث المكونات الرئيسية للمدينة الذكية وفقا لتعريف   .(2شكل )
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  (41)ا يليركائز كمسية للمدينة الذكية في ستة حدد االتحاد األوروبي المكونات أو المرتكزات الرئي وقد

 قتصاد الذكي 

 رأس المال البشري واالجتماعي: األشخاص األذكياء/ المجتمع 

 المشاركة الذكية في القرارات والشفافية 

 النقل الذكي القائم على التكنولوجيا الحديثة 

 البيئة الذكية 

 ماعي جيد. بط اجتفرد والتمتع بمرافق تعليمية وسكن وتراوسالمة ال الحياة الذكية التي تهتم باألوضاع الصحية 

  :(51)، كما يليكما أنه يمكن تحديد مستويات العمل بالمدن الذكية من خالل ثالث طبقات أو مستويات أساسي  

 :ت كاتصلة بشبر المهو القاعدة التقنية، والتي تتضمن كتلة حرجة من الهواتف الذكية وأجهزة االستشعا المستوى األول

 اتصال عالية السرعة.

 د من ثم تحديءات و: يتكون من تطبيقات محددة تتطلب ترجمة البيانات األولية إلى تنبيهات ورؤى وإجراالمستوى الثاني

 األدوات المناسبة وهنا يأتي دور موفري التكنولوجيا ومطوري التطبيقات.

 المصالح،  أصحابوإدارات المدن والشركات والمجتمع  : االستخدام التفاعلي والتغذية الراجعة من قبلالمستوى الثالث

  ومن ثم التغذية الراجعة بالبيانات والقرارات بعد تحليل البيانات.

لحياة وانب اوتشمل المدن العصرية والتي ال يمكن وصفها بالذكية مختلف عناصر المدينة التي تؤمن مختلف ج

الخدمات العامة  –وسائل النقل  –ها المختلفة بما فيها شبكة االتصاالت لبنية التحتية وشبكاتا –العصرية لقاطنيها )السكن 

في لعصري ابمفهومها  المدينةعن الذكية المميزات الخاصة بالمدينة تلخيص . ويمكن ...إلخ من العناصر التقليدية للمدينة(

 (. 2نقاط الموضحة بالجدول )ال

 

 لمصدر الباحثا  -لمدينة غير الذكية اعن لمدينة الذكية لالرئيسية  المميزات .(2جدول )
 الوظيفة )األهمية( العنصر الرئيسي 

ة ن جهمتسمح بربط مختلف عناصر المدينة المادية من جهة والسلطات اإلدارية والمواطنين  شبكة اتصاالت وتقنية معلومات متطورة

قة فائكات )أخرى، وتتميز هذه الشبكة عن شبكة االتصاالت في المدن غير الذكية بأنها شب

 ابلة للتطوير المستمر(ق –غطي كافة أرجاء المدينة ت –السرعة 

 جمع البيانات بصورة آنية المستشعرات واألجهزة الميدانية

ياة تعمل على جمع وتحليل البيانات وإخراج القرارات اللحظية التي تساهم في تسهيل ح التطبيقات الرقمية )والمنصات(

 المواطنين داخل المدينة

 ة.مدينتقييم األداء والنتائج والمشاركة في التصويت على مختلف القرارات التنموية بال المشاركة الفعالة واآلنية للمواطنين

 

صفة ة أعاله بلمذكوراووفقا لما سبق فإنه ال يمكن ألي مدينة أن تتحول إلى مدينة ذكية إال بتوفر األربعة عناصر 

ركة ثم مشا العناصر األربعة يؤدي إلى تعطل دورة جمع وتحليل البيانات ومنمجتمعة، إذ أن عدم توفر أي من هذه 

 المستفيدين سواء بالتغذية أو بالحصول على الخدمات.

 

 مؤشرات المدينة الذكية على المستوى الدولي 2

 الدولية صداراتاالأهم  ضاحهذا الجزء إيوسيتناول عالم تتعدد مؤشرات قياس المدن الذكية على مستوى ال

لذكية على االمدن  تم االستعانة بنتائج تقييم أدوات قياس مؤشراتقد مجموعات المؤشرات القياسية وأوسعها انتشارا، ول

 -اسبات الهندسة الكهربائية وهندسة الحسم ق -مستوى العالم والتي تمت من خالل )متخصصين بمعهد النظم والروبوتات 

أداة أو مقياس دولي على مستوى العالم سواء أكانت هذه  34نت تقييما لـ (، والتي تضم2020 –ل البرتغا -جامعة كويمبرا

خالل مراجعة  . ومن (16)األدوات يتم تنفيذها من خالل جهات دولية أو محلية أو شركات عالمية متخصصة في هذا المجال

يث من ح  دوليتوى الا على المستصنيف األدوات أو المقاييس المستخدمة حالي امكنالدراسة التفصيلية لتقييم هذه األدوات 

ن أن المؤشرات أو أدوات أداة( في حي 12المحلية والعالمية إلى ثالثة أقسام، المؤشرات أو أدوات القياس الدولية وعددها ) 

ي ستوى أكثر من دولة فأدوات( بينما يبلغ عدد أدوات القياس اإلقليمية على م 5القياس المحلية داخل الدول يبلغ عددها ) 

ه نصف عدد هذ أداة(، وبالرغم من تعدد هذه األدوات وانتشارها على مستوى العالم وبالرغم من أن 17قليم معين ) إ

ن مه القائمة في هذ المؤشرات واألدوات يعني بمناطق جغرافية إقليمية، إال أن المالحظ أن المنطقة العربية ليست ممثلة

رات لقياس مؤش أدوات لجهات أو المؤسسات المختصة بالمنطقة العربية إنتاجالمؤشرات وأدوات القياس إذ لم يتبنى أيا من ا

ت ئم من أدواالقوا المدن الذكية مصممة على المنطقة العربية أو أي من دولها. وبالنظر إلى المخرجات التي تنتجها هذه

ف ن حيث الهديسية مثة محاور رئالقياس لمؤشرات المدن الذكية على مستوى العالم فإنه يمكن تصنيف هذه األدوات إلى ثال

 هذه المؤشرات: من وراء إنتاج
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 تطوير أداة لقياس كفاءة التحول الرقمي للمدن العربية نحو المدن الذكية

 ية اسيتين: مدينة ينبع البحرو مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودبالتطبيق على حالتين در

 

 – القتصاديةامة )االمحور األول: قياس أوضاع الجوانب الرئيسية للمدينة الذكية ال سيما التي تحقق معايير االستد 1-2

  الحوكمة ...إلخ( –البيئية  –االجتماعية 

ذا تحت ه المستوى الدولي أو اإلقليمي أو المحليتندرج العديد من أدوات قياس مؤشرات المدن الذكية على 

تشتمل  عليه فإنهاييم، والمحور، حيث تهتم هذه األدوات بقياس نتائج تطبيق مفاهيم المدن الذكية على المدن المشمولة بالتق

ي الحياه ف نواحعلى مؤشرات لقياس معدالت تقدم المدينة في مجاالت االقتصاد والبيئة واالستدامة بوجه عام في مختل

بغض  ى بالنتائجاس تعنفضال عن الحوكمة والحياة االجتماعية وقوة العمل. إلخ.  وهو ما يعني أن هذه الفئة من أدوات القي

و استخدام ا نة دونالنظر عن كون هذه النتائج ناتجة عن تطبيق أدوات وعناصر المدينة الذكية أو كفاءة في إدارة المدي

لمدن ياس أداء االت لقة في مختلف جوانب الحياة بالمدينة. ويعد مؤشر االتحاد الدولي لالتصاتطبيق مفاهيم المدينة الذكي

ن الجهات ممكين العديد النماذج الدولية التي تمثل هذا المحور. وقد استهدفت هذه المؤشرات ت ملمن أه (17)المستدامة الذكية

لجهات اة ال سيما مستدامهذه المدن في تحقيق أهداف التنمية ال ذات العالقة بإدارة وتنمية المدن الذكية من قياس مدى تقدم

 التالية:

  ات القطاعوإدارات المدن والبلديات، بما في ذلك هيئات وضع السياسات ذات الصلة بالمدن الذكية المستدامة

 .الحكومية، لتتمكن من وضع استراتيجيات لجعل المدن أكثر ذكاء واستدامة

 لمستدامةالذكية امجتمع المدني التي ال تبتغي الربح، لتتمكن من فهم تطور وتقدم المدن سكان المدينة ومنظمات ال. 

 سسات ات ومؤمنظمات تنمية وإدارة المدن الذكية المستدامة، بما في ذلك وحدات التخطيط ومنتجي ومقدمي الخدم

م ة باستخدالمتعلقدل المعلومات اتشغيل والصيانة ذات الصلة بالمدن الذكية المستدامة، في مجال الوفاء بمهام تبا

 .تكنولوجيا المعلومات ا والتصاالت وأثرها على استدامة المدن

 ير المدن يم تطووكاالت الطرف الثالث واألوساط األكاديمية، في اختيار مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة لتقي

 .الذكية المستدامة

 للمدينة وهي : ةج لقياس خمسة جوانب رئيسيبينما تم صياغة مجموعات المؤشرات ضمن هذا النموذ

  القدرة على توليد الدخل والعمالة لضمان معيشة للسكانىاالقتصادالجانب :. 

  ة م المساواعلى قد : القدرة على توفير الرفاه والسالمة والصحة والتعليم وما إلى ذلك للمواطنينىاالجتماعالجانب

 .عرق أو الجنسعلى الرغم من الفوارق من حيث الطبقة أو ال

  القدرة على حماية جودة الموارد الطبيعية وتجددها في المستقبلىالبيئالجانب :. 

 الةالحوكمة: القدرة على الحفاظ على الظروف االجتماعية لالستقرار، والديمقراطية والمشاركة والعد. 

  العاطفية : القدرة على تعزيز الهوية الثقافية والكفاية والقيم والرفاهيةىالثقافالجانب. 

 

 تقييم سكان المدن لعناصر المدينة الذكية المحور الثاني: 2-2

 انات تقيساستبي تقوم أدوات القياس المندرجة تحت هذا المحور بقياس مدى نجاح نموذج المدينة الذكية من خالل

ذه كان، وفي هة للسقدمرأي السكان في مختلف عناصر المدينة سواء بنيتها التحتية أو مخرجاتها من الخدمات واألنشطة الم

لى كل مدينة عللحادث الحالة فإن المؤشر ينبني على مقارنة مستويات المدن بينها وبين بعضها باإلضافة إلى مدى التغير ا

  حدة على المستوى الزمني.

رة نغافووجامعة س بسويسرا مؤشر المعهد الدولي للتنمية اإلداريةومن أهم وأحدث إصدارات هذا المحور "

ة حديات الحضريالمؤشر مستوى تقييم سكان المدن لدور التكنولوجيا في معالجة الت . ويكشف(18)"ولوجيا والتصميمللتكن

 ويمكن إيجاز أهم معالمه فيما يلي:  .وتأثيرها في تسريع عملية التحول الرقمي

 مدينتهم. هم فيلمتاحة لاالعتماد على تصورات السكان حول القضايا المتعلقة بالهياكل والتطبيقات التكنولوجية ا 

 ة ية المتاحكنولوجهناك ركيزتان يتم استبيان تصورات السكان حولهما: البنية التحتية الحالية للمدن، الخدمات الت

 للسكان.

 يتم ووكمة، يتم تقييم كل ركيزة في خمس مجاالت رئيسية: الصحة والسالمة، والتنقل، واألنشطة، والفرص، والح

تصاد الذي تشكل ( لالقHDIأربع مجموعات بناًء على مؤشر التنمية البشرية لألمم المتحدة )أيضا تقسيم المدن إلى 

 جزًءا منه.

  نة متسعة مدينة من خالل التقاط تصورات عي 118يضم المؤشر عدد كبير من المدن على مستوى العالم وصل إلى

لسنوات ورات اة لكل مدينة باستخدام تصومتساوية في العدد من السكان في كل مدينة، ويتم حساب الدرجة النهائي

 الثالث األخيرة من المسح.

مادية على االعت قياس كفاءة وتطور التكنولوجيا المستخدمة في المدينة الذكية، ومدى التقدم في المحور الثالث: 3-2

 البنية التحتية والتطبيقات الخاصة بالمدن الذكية في مختلف مجاالت الحياة.

ندرجة تحت هذا المحور بقياس كفاءة تطبيق وتطور التكنولوجيا المستخدمة في المدن تعنى أدوات القياس الم

المستشعرات  –( وهي )البنية التحتية وشبكة االتصاالت 2الذكية على مستوياتها األربعة )المذكورة سابقا في جدول 
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ة ومشاركة المواطنين(، وتعتبر هذه التغذية الراجع –منصة جمع وتحليل البيانات ومركز التحكم  –واألجهزة الميدانية 

النوعية من األدوات من األهمية بمكان حيث تقيس هذه المؤشرات تحقق العناصر الرئيسية من عناصر المدينة الذكية، 

 تطبق مفاهيم المدن الذكية في مراحلها األولى.وتتالءم هذه النوعية من أدوات القياس مع المدن التي 

ل هذا المحور، ويصدر أهم النماذج الدولية التي تمث من  (19)لمصفوفة تقييم التكنولوجيا ويعد مؤشر المدينة الذكية

تخدمة في ا المسبتمويل من االتحاد األوروبي. وهو عبارة عن مصفوفة من المؤشرات القياسية لتقييم تطور التكنولوجي

حلول انت هذه الإذا ك قنية المستخدمة وتحديد ماالمدن الذكية في مدن االتحاد األوروبي. ويستهدف أيضا تقييم الحلول الت

تي لمشكالت الخراج االمستخدمة هي األنسب لتلبية احتياجات السكان. ومن ثم يتميز بالجوانب التطبيقية حيث يمكن من است

لفة لمختارات اتواجه التكنولوجيا والحلول التكنولوجية المستخدمة في المدن الذكية. وبالرغم من أهمية هذه االصد

ئج تطبيق قيس نتاسواء النماذج المعروضة أو غيرها، إال أنها في المحورين األول والثاني تلمجموعات المؤشرات وهذه 

حول  راء السكانبيان آمفاهيم المدينة الذكية بالمدن سواء من خالل تقييم لوضع المدينة في مختلف جوانها أو من خالل است

ي أهداف عامة أو أ  ر مدى تقيق المدينة ألهداف األلفية الصادرة عن األمم المتحدةهذه األوضاع والجوانب، أو بمعنى آخ

لتفصيلية الذكية واستراتيجية أخرى، في حين ال تقدم هذه المؤشرات قياس لمدى تقدم المدينة في تحقيق عناصر المدن ا

ن أو ما يمكن ية، وهعناصر المدينة الذك والتي يمكن من خاللها الخروج بقيمة معبرة عن كل مدينة فيما يتعلق بمدى تحقق

نتائج لتي تعنى بالقياس تقدمه أدوات القياس المندرجة تحت المحور الثالث بالرغم من قلتها. وجدير بالذكر أن تعدد أدوات ا

 صدرالتي ت الدول وانعكاسات تطبيق مفهوم المدينة الذكية على المدينة يرجع إلى ان غالبية الجهات والمؤسسات أو حتى

ا ملفعل، وهو كية باهذه القوائم والمؤشرات قد قطعت بالفعل أشواطا كبيرة تجاه تحويل مدنها ومجتمعاتها إلى مجتمعات ذ

ية يث ان غالبليه وحيستدعي التركيز على قياس النتائج بعد أن تم استيفاء عناصر هذه المدن الذكية في مراحل سابقة، وع

يقة بيانات دق تتطلب قدما في مجال مؤشرات المدن الذكية المستدامة كون هذه المؤشراتالمدن بالمنطقة العربية ال تحقق ت

 لب أن تكونية تتطعن أوضاع االقتصاد والخصائص االجتماعية والبيئية ..إلخ، فضال عن أن هذه المؤشرات الدولية الحال

دن ع واقع الممتالءم يلمدن الذكية وهو ما ال هذه المدن العربية قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال توفير البنية التحتية ل

ن العربية ي المدفالعربية في أغلب الحاالت، فإن ذلك يؤكد على أهمية صياغة أداة لقياس تحقق عناصر المدينة الذكية 

 لتالئم المرحلة التي تمر بها هذه المدن من بناء للبنية التحتية لهذه العناصر.

 

 ييم المدن الذكية بالمدن العربيةمؤشرات قياس وتقالوضع الراهن ل 3

مؤسسات  هات أونظرا ألن المدن الذكية تعتبر من االتجاهات الحديثة بالمنطقة العربية، وحيث أنه ال توجد ج

خصصة ديها جهة مليس ل تقوم على قياس وتقييم المدن الذكية سواء دولية أو محلية بالمنطقة العربية، فإن المنطقة العربية

ية بها، دن الذكعلى إنتاج أو اإلعداد إلنتاج مؤشرات مخصصة لقياس موقف المدن العربية من تحقيق المأو هيئة تقوم 

بها  التي تقوم لدوليةوالمؤشرات المتاحة حاليا للمدن العربية إنما هي المؤشرات التي يتم قياسها ضمن قائمة المؤشرات ا

ها ة تم تنفيذى تجربلسابقة من البحث. إال أنه تجدر اإلشارة إلجهات رسمية وأخرى غير رسمية كما سبق ذكره في النقطة ا

دة مج األمم المتحمن خالل دائرة األمالك واألراضي بحكومة دبي بالشراكة مع برنا 2017على مستوى المدن العربية عام 

ثق وبية والذي العر امةللبيئة وبدعم من االتحاد األوروبي حيث تم إعداد تقرير عن الوضع الراهن للمدن والمباني المستد

ر بلداً ة الثني عشإقليمي وقد شمل التقرير مراجعةنتائج دراسة إقليمية للوضع الراهن للمدن المستدامة في المنطقة العربية. 

ما شمل طقة، كبعرض سياسات ومبادرات ودراسات حاالت رئيسة تدعم كفاءة استخدام الموارد على مستوى المدن في المن

ً »اإلقليمية الالزمة كونها  أيضا المراجعات ً لوضع السياسات والتعاون في مجال األب« أساسا راء )بما نية الخضضروريا

صت التجربة إلى وقد خل ، .(20)يشمل اإلسكان المنخفض التكاليف(، والمدن ذات الكفاءة في استخدام الموارد في المنطقة

ا يتم مدامة، وأن المست صغيرة تتماشى مع مفاهيم المدن الذكية أوعدم وجود بنية تحتية بالمدن العربية الكبيرة فضال عن ال

 ؤسسات، والمات أو من مبادرات أو جهود في هذا المجال في غالبية المدن والدول العربية إنما هي مبادرات فردية من جه

 تمثل رؤية شاملة نحو تحوب المجتمعات والمدن إلى مجتمعات ذكية.

اطق برز بين مننطقة األلتجربة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المدن الذكية حيث انها المتم إعداد تقييم كما أنه قد 

تطبيقاته ناعي والعالم العربي في السعي نحو التحول الحضري السريع وتحقيق معدالت عالية من استخدام الذكاء االصط

جارب والمحاوالت نه باستثناء مدينة دبي فإن التإلى أ 2020هذه الدراسة التي تمت عام  ، وخلصت (1)الحضرية المتنوعة

 ضا مبادراتزال أيتالتي تمت حتى اآلن بمدن دول مجلس التعاون وعلى الرغم من قيمتها وآثارها اإليجابية إال أنها ال 

 متفرقة وال تمثل رؤية شاملة للتحول نحو المجتمعات الذكية.

لدول العربية ومن قبلها المؤشرات الدولية وتصنيفها فإن األمر ومن واقع دراسة الوضع العام للمدن الذكية في ا  

ى المراحل قال إليتطلب إعداد مؤشر متخصص لقياس مدى تحقق عناصر المدن الذكية كمرحلة أولى يلزم تحقيقها قبل االنت

ي فيجب أخذها  التي اتالالحقة لقياس تحقق أهداف التنمية المستدامة بوجه عام، كما أنه يمكن استخالص عددا من االعتبار

د صياغة باحث عنالعربية والتي سيستند إليها ال بالمدناالعتبار عند صياغة مؤشر قياس تحقق عناصر المدينة الذكية 

 المؤشرات هي كالتالي:
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 ن العربيةبالمد التأكيد على أن هدف المؤشر المطلوب صياغته من خالل البحث هو قياس تحقق عناصر المدينة الذكية 

النتائج  س قياسقياس نتائج تطبيق مفاهيم المدينة الذكية وعناصرها، أي بمعني أدق قياس تحقق الوسائل ولي وليس

 التنموية.

 ة من خالللرئيسيالتركيز على قياس مدى تحقق العناصر التفصيلية لمكونات المدينة الذكية ليتسنى قياس العناصر ا 

 جمع نتائج العناصر الفرعية.

 ن لتحتية ممبنية ااء ومتخصصين في مجال المدن الذكية ومجال إدارة المدن والتخطيط العمراني والاالعتماد على خبر

ة اقع الخبروعة من لديهم سابق خبرة في التعامل مع المدن العربية لتكون الرؤية المنبثقة عن هؤالء المتخصصين ناب

 المعاشة بالمدن العربية.

 

 الدراسة منهجية

 :ثالث مراحللى البحث ع شتملت منهجيةإ

تي تعكس بية والإستخالص المؤشرات "العناصر القياسية الرئيسية والفرعية" المناسبة من منظور المدينة العر االولى:

 الكفاءة تحديدا و ليس التأثير. 

ات الت ذلمجاارب في تقييم هذه العناصر و إقتراح االوزان النسبية المالءمة لها من خالل إستقصاء للخبراء الع الثانية:

 حالتي مدينة ينبع البحر وينبع الصناعية تطبيقها العملى على الصلة بالمدن الذكية. و 

لتي تم ار االداة إختبا الثالثة: هي مرحلة تطبيقية حيث يتم قياس كفاءة تحقق عناصر المدينة الذكية لحالتين دراسيتين بهدف

تائج و الن ار. وفيما يلي عرض مختصر لهذه المراحلتطويرها كأداة تقييم و مقارنة و توجيه لدعم إتخاذ القر

 المستخلصة منها 

 

 بالمنطقة العربية مدينة الذكيةالاستنتاج عناصر قياس كفاءة/جاهزية المدن لتطبيق نموذج أوال 

 بحمها لكي تصوتقد يعتبر الهدف الرئيسي من تحديد مؤشرات األداء الرئيسية هو إرساء المعايير لتقييم أداء المدن

المؤشرات األساسية  Indexـ الأكثر ذكاًء واستدامةً وتزويد المدن بالوسائل التي تمكنها من إجراء التقييم الذاتي، ويقدم هذا 

ن الستدامة مكاء واالتي اختيرت بوصفها قابلة للتطبيق في جميع المدن، مع مراعاة اختالف أهداف التقدم نحو زيادة الذ

ً ل مدن لك يسمح للإلى ذ لنمو السكاني والموقع الجغرافي والظروف البيئية والديموغرافيا ومامدينة ألخرى. وهكذا، وتبعا

 أيضاً مؤشرات إضافية مناسبة من بين المؤشرات المدرجة في الملحق الخاص بهذه المؤشرات.

ات وأساليب تجدر اإلشارة في هذا الموضع من البحث أن موضوع البحث معني بنموذج المدينة الذكية من حيث المكون

التطبيق )الكفاءة والجاهزية(، وليس معنيا بمدى تحقق النتائج االجتماعية واالقتصادية والبيئية وأراء االطراف المرتبطة أو 

الناتجة عن تطبيق هذا النموذج )الفاعلية(، حيث أن الهف الرئيسي من البحث هو تطوير أداة لقياس كفاءة/جاهزية المدن 

ذكية. وحتى يتضح الفارق بين المعنيين فإن النظر إلى مثال )قياس التلوث الضوضائي( يوضح ذلك، العربية نحو المدن ال

حيث أن المؤشرات الدولية الحالية تقيس مدى تقدم المدن في القضاء على التلوث الضوضائي في حين أن وصف المدينة 

ينة لنقاط قياس التلوث الضوضائي بمختلف بأنها ذكية في مجال التلوث الضوضائي يقتضي فقط قياس مدى توفير المد

مناطق المدينة ونقل البيانات بصورة آنية لمنصات جمع وتحليل البيانات ومن ثم ربط هذه النتائج بمختلف بيانات العناصر 

األخرى. وحيث تتنوع مؤشرات تصنيف المدن الذكية على مستوى العالم وفقا ألهداف كل جهة من وراء إصدار هذا 

فسيتم خالل هذا الجزء من البحث استقراء وانتقاء عناصر ومؤشرات المدينة الذكية المناسبة لقياس كفاءة المدينة المؤشر، 

بصفة عامة والمدينة العربية بصفة خاصة لتطبيق هذا النموذج. وقد تم ذلك من خالل دراسة وتحليل خمسة مصادر تم 

مكونة للمدينة الذكية والتي ستمثل المؤشرات الرئيسية والفرعية التي االعتماد عليها في تنقيح واستخراج قائمة العناصر ال

القيمة المعبرة عن المدينة في مجال تحقق عناصر المدينة الذكية بما يمكن من مقارنتها بالمدن األخرى وكذلك مقارنة تنتج 

خمسة أن يكون كل منها معبر نتائجها زمنيا ومن ثم الوقوف على مواضع القصور، وقد روعي في تحديد هذه المصادر ال

لثالثة أنواع ( ووفقا 2عن أنواع الجهات المختلفة المصدرة ألدوات القياس الخاصة بالمدن الذكية كما هو مبين في الجدول )

 من المصادر:

  (19)الدولية الرسمية الجهاتمصدر معبر عن  

Keys indicators for smart city projects and smart cities 

 (21)الدولية العاملة في مجاالت تطبيقات المدن الذكية  بر عن الشركاتمصدر مع : 

DSMLF :Smart Resilient Sustainable Cities 

 )(23، 22)مصدرين معبر المعاهد أو المراكز الدولية المتخصصة )الخاصة  : 

SMART CITIES: Digital Solutions for a more Livable Future  

IESE Cities in Motion Index  
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 لكال منها المدينة الذكيةتحقق نموذج و العناصر قياس كفاءة المنظموات االرئيسية ( 2جدول )
 المصادر الرئيسية

 منظومة العنصر الفرعي
IESE(23) DSMLF(22) SRSC(21) City key ind.(19) 

شبكة  شبكة االتصاالت السلكية )العريضة(    

 ي على امتداد المدينةشبكات الواي فا     االتصاالت

 النهايات الطرفية )العدادات(    

البنية 

 التحتية

 مستشعرات وحساسات لمختلف عناصر المدينة    

 (...أعمدة اإلنارة الذكية )تحكم بمواعيد وقوة اإلنارة    

 المقاعد الذكية في الحدائق والساحات العامة    

 نظام التحكم بالري    

   
 

رات الذكية للكشف عن درجات الحرارة المستشع

 )الكشف عن الحريق(

 تطبيقات األمن العام ومكافحة الجرائم    

 تطبيقات اإلدارة الذكية للمسكن    

 إشارات المرور الذكية    

النقل 

 الذكي 

 النظام الذكي لتحسين الحركة المرورية    

 خدمات الحافالت ذاتية القيادة    

  
  

قات تقدير أفضل الطرق من خالل استخدام أنواع تطبي

 نقل متعدد

 التطبيقات الذكية لسيارات األجرة    

 التطبيقات الذكية للمشاركة في استخدام السيارات    

 محطات شحن المركبات الكهربائية    

 
 

 
 

التطبيقات المساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات 

 الخاصة

 المواقف الذكية    

 أنظمة الدفع الذكي لمواقف السيارات    

   
 

مباني  –أنظمة المعلومات الجغرافية للمدينة )أراضي 

 خدمات ...(–

التخطيط 

 الحضري

   
 

 –أنظمة المحاكاة الرقمية لمخططات المدن )سكان 

 ...إلخ( –أنشطة 

   
 

تطبيقات جمع وتحليل البيانات الحضرية وإنتاج 

 المؤشرات الحضرية

 أنظمة مسح األراضي بالتقنيات الرقمية     
إدارة 

 األراضي
 أنظمة إلكترونية لتسجيل األراضي وتداولها    

 أنظمة تحليل البيانات ألهداف تنمية وتطوير األراضي    

 تطبيقات خدمة الطوارئ الطبية    

خدمة 

 الطوارئ

 تطبيقات خدمة الطوارئ األمنية    

 طوارئ البلديةتطبيقات خدمة ال    

 تطبيقات خدمات الطوارئ الخاصة بالبنية التحتية    

الخدمات  تطبيقات الحكومة اإللكترونية إلنجاز الخدمات    

اإلدارية 

وإشراك 

 المواطنين

 تطبيقات استطالع وتحليل نتائج آراء المواطنين     

 
 

 
 ت تطبيقات استقبال وتحليل النتائج الشكاوى والمقترحا 

 محطات مراقبة جودة الهواء والمياه والضوضاء     
الحفاظ 

على البيئة 

والتخلص 

من 

 النفايات

 مستشعرات حاويات النفايات    

 الفصل الذكي من المنبع ألنواع النفايات    

 تطبيقات خدمات جمع النفايات من السكان    

 تأنظمة تحديد الهوية لمراقبة مخالفي أنظمة المخلفا    

 أنظمة التتبع الذكية لسيارات الجمع    

 كاميرات المراقبة الذكية لألماكن العامة    

 المراقبة
 المراقبة باستخدام الذكاء االصطناعي للطائرات     

 تطبيقات إبالغ السكان عن المخالفات    

 تطبيقات المراقبة الذكية لموظفي السلطات    

القوة العاملة  فرص العمل تطبيقات تسجيل طلبات    

وفرص 

 العمل
  

 تطبيقات تداول فرص العمل  
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ت والمخططا ةنة الذكيالذكية )المصدر: الباحث من خالل التعريفات المختلفة للمديالمكونات التفصيلية للمدينة  .(3شكل )

   (24، 22، 13)من المصادر  التشريحية للمدن الذكية
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 و منصة جمعشعرات أبنية تحتية أو مست الذكية منالفرعية المكونة للمدينة ة بالعناصر وحيث أن آلية التقييم الخاص

الجوانب قييم لكل تأخذ في اعتبارها إعطاء تس (21)وتحليل البيانات وانتهاء بتطبيقات مشاركة السكان والتغذية العكسية

لمكونة لفرعية ابات تحقيق كل من العناصر ايلزم تحديد متطل ولذلك فانهمن عناصر المدينة الذكية، المذكورة في كل 

 :على النحو التالىللمدينة الذكية 

 تحديد ما إذا كان تحقيق العنصر الفرعي يتطلب إقامة محطات ومراكز للرصد أو تزويد الخدمة 

 ي ات فلسيارائية ل)مثل محطة قياس التلوث الضوضائي في حالة العناصر البيئية، ومثل محطات التزود بالطاقة الكهرب

 حالة النقل الذكي...إلخ(.

  تحديد ما إذا كان تحقيق العنصر الفرعي يتطلب توفير مستشعرات مخصصة لرصد ونقل البيانات 

 محددة  د نقاط)مثل مستشعرات عد السيارات في حالة المرور الذكي، ومثل مستشعرات قياس حجم المياه المصرفة عن

 في حالة الصرف الصحي....إلخ(.

 ا كان تحقيق العنصر الفرعي يتطلب توفير نقاط للتحكم في النهايات الطرفية للشبكاتتحديد ما إذ  

 )مثل محابس التحكم في إدارة التغذية بالخدمات حسب االحتياج وحسب حاالت الطوارئ.... إلخ( 

 تخدماتحديد ما إذا كان تحقيق العنصر الفرعي يتطلب إنشاء تطبيقات إلكترونية ذكية إلدارة وتشغيل ال 

 )مثل تطبيق إدارة المنزل في حالة المنزل الذكي...إلخ(

  تحديد ما إذا كان تحقيق العنصر الفرعي يتطلب تطبيقات االتصال بالجمهور 

 إلخ(قضايا ...من ال مثل تطبيقات القوة العاملة وفرص العمل واالستبيانات اآلنية المتزامنة آلراء المواطنين في أي 

 

 تخصصين(براء الم)بناءا على إستقصاء الخسبية لعناصر المدينة الذكية الرئيسية والفرعية تحديد األوزان النثانيا: 

 بية لها منالنس تم تقييم قائمة العناصر التي تم التوصل اليها من خالل مراحل البحث السابقة و تحديد االوزان

دن الذكية ن بالمت ذات الصلة والمعنييمنظور المدن العربية تم تصميم إستقصاء للخبراء العرب المتخصصين في المجاال

لمشاركات تبعا ل( التوزيع النسبي 4خبير. ويوضح الشكل ) 33أو إدارة وتخطيط المدن والبنية التحتية شارك فيه عدد 

 للتخصص.

 

 التوزيع النسبي للمشاركات في االستبيان تبعا للتخصص )المصدر الباحث( .(4الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و من   SPSS : Principle Componentوقد تم تحليل نتائج االستقصاء بإستخدام برنامج التحليل االحصائي 

قدمت ذكية حيث تينة الثم تم تحديد االوزان النسبية للعناصر الرئيسية )الحزم/ المحاور( و للعناصر الفرعية القياس للمد

 أهمية المحاور الرئيسية التالية: 

 اظ على البيئة والتخلص من النفايات عناصر أنظمة الحف 

  إدارة األراضي الذكية 

  )شبكة االتصاالت الذكية )العريضة 

 

 ةاالت دراسيحكية على التي تم تطويرها لقياس كفاءة / جاهزية المدينة العربية لنموذج للمدينة الذ األداةتطبيق ثالثا: 

 

وذج تطبيق النملدينتين قد تم اختيار هاتين الم: ينبع الصناعية( حاالت الدراسة )مدينة ينبع البحر و مدينة أسباب اختيار

 عليهما لألسباب التالية:

 روية لدية والقون البالمدينتين متجاورتين وتمثل كل منهما نظام مختلف في اإلدارة، حيث تتبع ينبع البحر وزارة الشئ

ة مدينة ع الصناعينة ينبول العربية، في حين أن مديبالمملكة العربية السعودية وهي مشابهة لألنظمة البلدية بمختلف الد

 م.1975عام  نشائهاذات طابع خاص حيث تتبع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ويتم إدارتها من خالل هيئة مستقلة منذ إ
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 قبل  نة ذكية ملمدين تعتبر مدينة ينبع الصناعية أحد أوائل المدن الذكية بالمنطقة العربية، حيث أعلنت خطة تحويلها

لبيانات ام، وقد أسفرت الخطة عن حصول المدينة بالفعل على جائزة 2013الهيئة الملكية للجبيل وينبع عام 

عام  ي برشلونةفأقيم  والتكنولوجيا خالل معرض المدن الذكية والمؤتمر العالمي للمدن الذكية في دورته السابعة والذي

 م.2017

 ظمة نبع عن أنافظة يالمدينتين سواء من خالل التقارير الصادرة عن بلدية محتوفر الحد األدنى من البيانات الخاصة ب

مدينة تحويل ال أعمال المعلومات الجغرافية بالمدينة، او التقارير الصادرة عن الهيئة الملكية للجيبل وينبع عن تطور

 إلى مدينة ذكية.

 نةيبمنطقة المد ب المملكة العربية السعودية،تقع مدينتي ينبع البحر وينبع الصناعية على ساحل البحر األحمر غر

في حين أن  ألحمر،االمنورة، وتمثل مدينة ينبع البحر المدينة األساسية حيث تعتبر من أقدم المدن على ساحل البحر 

ة لظهير السكني لمنطقام من خالل الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتمثل 1975مدينة ينبع الصناعية شرع في إنشائها عالم 

ملكة روية بالمة والقالصناعات البتروكيماوية ومصافي تكرير النفط على الساحل الغربي للمملكة )وزارة الشئون البلدي

العمراني  ألف نسمة، ومساحة النطاق186(. ويبلغ حجم سكان مدينة ينبع البحر حوالي 2018العربية السعودية 

لتجاري ها الميناء اعلى األنشطة الخدمية والتجارة، ويتواجد ب ، وهي باألساس مدينة تقوم2كم474المعتمد لها حوالي 

 كان مدينةحجم س والمطار الدولي لخدمة حاضرة ينبع )التي تضم مدينتي ينبع البحر وينبع الصناعية(، في حين يبلغ

 فقط. 2كم 36ألف نسمة ومساحتها اإلجمالية للمدينة السكنية حوالي  58ينبع الصناعية حوالي 

 

 2018(25) رالمصد  - موقع مدينة ينبع البحر وينبع الصناعية  .(5شكل )

 

 

تم  و بالتالي ن البحث)كفاءة توفر العناصر( عن طريق تطبيق األداة المستنتجة متم قياس مدى تحقق عناصر المدينة الذكية 

طبيق من هما بت لكال ر الرئيسيةتقييم نسب تواجد العناصر الفرعية في كال من المدينتين كال على حدى ثم تم تقييم العناص

ئج التقييم لخروج بنتاي تم ااألوزان النسبية للعناصر الفرعية المكونة لكل كنصر رئيسي مع نتائج التقييم التفصيلية، و بالتال

   على المستويين الفرعي والرئيسي. كما تم الخروج بقيم إجمالية لكال المدينتين.

 

 

 النتائج والمناقشة

 

 و مناقشة نتائج البحث كما يلي: زيمكن إيجا

 

 تحديد عناصر كفاءة تحقق المدينة الذكية "نتيجة اإلطار النظري"أوال 

شبكة هي:  منها ومنظومات التي يجب تقييم مؤشرات و عناصر كفاءة المدينة الذكية لكال/رئيسية عناصرال استنتاجتم 

يئة الحفاظ على الب -ةاإلداريالخدمات  -األراضي إدارة -يالتخطيط الحضر  -النقل الذكي -البنية التحتية - االتصاالت

منها  فرعية لكالم تحديد العناصر التالقوة العاملة وإدارة الموارد البشرية. و كذلك  –المراقبة  -والتخلص من النفايات

   التفصيلية للمدينة الذكية ومتطلبات تحقيقها.المكونات  (3الجدول )ب وضحكما هو م

المملكة العربية 

 السعودية

موقع 

 المدينتين

البحر 

 االحمر

الخليج 

 العربي
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 ومتطلبات تحقيقها )المصدر: الباحث( المدينة الذكيةتحقق نموذج عناصر قياس كفاءة  (3جدول )

العنصر 

 الرئيسي
 العنصر الفرعي

 متطلبات العنصر الذكي
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            الجمع الذكي للبيانات الخاصة بالنهايات الطرفية 

           المراقبة اآلنية للشبكات )لوحات التحكم(

            أعمدة اإلنارة الذكية تحكم بمواعيد وقوة اإلنارة والمتابعة 

         شبكات الواي فاي على امتداد المدينة

          في الحدائق والساحات العامة المقاعد الذكية

           نظام التحكم بالري

ي
ان

مب
ال

 

         الموافقة التلقائية على رسومات رخص البناء

            المستشعرات الذكية للكشف عن درجات الحرارة 

         تطبيقات األمن العام ومكافحة الجرائم

            تطبيقات اإلدارة الذكية للمسكن

         التقييم الذكي ألسعار المباني والعقاراتمنصات 

ي
ذك

ال
ل 

نق
ال

 

             إشارات المرور الذكية

         النظام الذكي لتحسين الحركة المرورية

         خدمات الحافالت ذاتية القيادة

         تطبيقات تقدير أفضل الطرق من خالل استخدام أنواع نقل متعدد

         ت األجرةالتطبيقات الذكية لسيارا

         التطبيقات الذكية للمشاركة في استخدام السيارات

            محطات شحن المركبات الكهربائية

         التطبيقات المساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

             المواقف الذكية

          أنظمة الدفع الذكي لمواقف السيارات

ط 
طي

خ
لت

ا

ي
ضر

ح
ال

 

         دما(خ–باني م–ومات الجغرافية للمدينة )أراضي أنظمة المعل

         نشطة ..إلخ(أ –أنظمة المحاكاة الرقمية لمخططات المدن )سكان 

         تطبيقات جمع وتحليل البيانات الحضرية وإنتاج المؤشرات

            تطبيقات الشوارع الديناميكية للكشف عن استخدامات الشوارع

ة 
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إد
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ض
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ا

 

          ح األراضي بالتقنيات الرقمية )تقنية أنظمة إنتاج الخرائطمس

         أنظمة إلكترونية لتسجيل األراضي وتداولها

         أنظمة تحليل البيانات ألهداف تنمية وتطوير األراضي
ئ

ار
و
ط
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ة 
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خ

 
         تطبيقات خدمة الطوارئ الطبية

         تطبيقات خدمة الطوارئ األمنية

         يقات خدمة الطوارئ البلديةتطب

         تطبيقات خدمات الطوارئ الخاصة بالبنية التحتية
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         تطبيقات الحكومة اإللكترونية إلنجاز الخدمات

         تطبيقات استطالع آراء المواطنين وتحليل نتائج االستطالعات

         يل الشكاوى والمقترحات من المواطنين تطبيقات استقبال و تحل
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         محطات مراقبة جودة الهواء والمياه والضوضاء واإلشعاعات

          مستشعرات حاويات النفايات

         الفصل الذكي من المنبع ألنواع النفايات

         نتطبيقات خدمات جمع النفايات من السكا

          أنظمة تحديد الهوية لمراقبة مخالفي أنظمة المخلفات

          أنظمة التتبع الذكية لسيارات الجمع

بة
اق

مر
ال

 

          كاميرات المراقبة الذكية لألماكن العامة

          المراقبة باستخدام الذكاء االصطناعي للطائرات المسيرة

         تتطبيقات إبالغ السكان عن المخالفا

         تطبيقات المراقبة الذكية لموظفي السلطات

           المراقبة الذكية ألسفلت الطرق )الحفر والشروخ(

ة 
مل
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لق

ا
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ص 
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و

 

         تطبيقات تسجيل طلبات إعانة البطالة وتوفير الفرص المتاحة

 تطبيقات تداول فرص العمل
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 تطوير أداة لقياس كفاءة التحول الرقمي للمدن العربية نحو المدن الذكية

 ية اسيتين: مدينة ينبع البحرو مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودبالتطبيق على حالتين در

 

 

 "لعربنتيجة تحليل أراء الخبراء اعناصر كفاءة تحقق المدينة الذكية "ل األوزان النسبيةتحديد ثانيا 

 لذكيةاحو المدن ( الصورة النهائية لألداة المستنتجة لقياس كفاءة التحول الرقمي للمدن العربية ن4ويوضح الجدول )

االوزان النسبية  –مجموعاتها  الوزان النسبية للعناصر الفرعية داخلا –لعناصر الفرعية ا –حيث يشمل العناصر الرئيسية 

 للعناصر الرئيسية. 

األوزان النسبية للعناصر الرئيسية والفرعية لمكوان المدينة الذكية وفقا لتحليل نتائج االستبيان الخاص بذلك   .(4جدول )

 المصدر: الباحث

 االوزان النسبية عناصر قياس كفاءة المدن الذكية

 للعنصر الكود العناصر الفرعية الحزمة
لحزمة/ ا

 المحور

عناصر نظام 

 المباني الذكية

 B1 0.372 تطبيقات اإلدارة الذكية للمبنى 1

0.661 

 B2 0.116 النظام الذكي لتقييم واعتماد رخص البناء 2

 B3 0.207 األنظمة الذكية لتوفير الطاقة داخل المبنى 3

 B4 0.172 النظام الذكي للكشف عن ومكافحة الحرائق 4

 B5 0.129 التطبيقات الذكية لألمن العام ومكافحة الجرائم بالمباني 5

 B6 0.01 منصات التقييم الذكي ألسعار المباني والعقارات 6

عناصر نظام 

 النقل الذكي

 T1 0.439 نظام إشارات المرور الذكية 1

0.712 

 T2 0.256 تطبيقات تقدير أفضل الطرق من خالل استخدام أنواع نقل متعدد 2

 T3 0.072 التطبيقات الذكية لسيارات األجرة 3

 T4 0.302 التطبيقات الذكية للمشاركة في استخدام السيارات 4

 T5 0.572 نظام لتحسين الحركة المرورية الذكي 5

 T6 0.508 التطبيقات المساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات 6

 T7 0.665 أنظمة المواقف الذكية 7
 T8 0.584 أنظمة الدفع الذكي لمواقف السيارات 8

عناصر التخطيط 

 الحضري الذكي

 P1 0.388 أنظمة مسح األراضي بالتقنيات الرقمية 1

0.646 

 P2 0.299 أنظمة تسجيل األراضي وتداولها 2

 P3 0.54 أنظمة تحليل البيانات ألهداف تنمية وتطوير األراضي 3

 P4 0.596 رافية المتكاملة للمدينةأنظمة المعلومات الجغ 4

 P5 0.428 نظام ربط بيانات األراضي والمباني والوحدات واألرفراد واألنشطة 5

 P6 0.527 تطبيقات جمع وتحليل البيانات الحضرية وإنتاج المؤشرات الحضرية 6

 P7 0.407 أنظمة المحاكاة الرقمية لمخططات المدن 7

 P8 0.421 ديناميكية للكشف عن استخدامات الشوارعتطبيقات الشوارع ال 8
 P9 0.456 تطبيقات المشاركة المجتمعية في تطوير المدن من خالل المجتمع المحلي 9

عناصر أنظمة 

 البنية التحتية

 I1 0.278 أنظمة الجمع الذكي للبيانات بالنهاية الطرفية 1

0.768 

 I2 0.562 هدفى القبة اآلنية( من المصدر حتأنظمة التحكم عن بعد في الشبكات )المرا 2

 I3 0.635 النظام الذكي ألعمدة اإلنارة 3

 I4 0.387 أنظمة شبكات الواي فاي على امتداد المدينة 4

 I5 0.662 النظام الذكي للتحكم بالري 5

 I6 0.723 أنظمة المراقبة الذكية لحالة أسفلت الطرق )الحفر والشروخ( 6

أنظمة عناصر 

الحفاظ على 

البيئة والتخلص 

 من النفايات

 E1 0.607 أنظمة الجمع الذكي للنفايات والحاويات الذكية 1

0.869 

 E2 0.61 أنظمة الفصل الذكي للنفايات من المصدر 2

 E3 0.585 تطبيقات خدمات جمع النفايات من السكان 3

 E4 0.489 اتأنظمة تحديد الهوية لمراقبة مخالفي أنظمة المخلف 4

 E5 0.611 أنظمة التتبع الذكية لسيارات جمع النفايات 5

 E6 0.656 أنظمة مراقبة جودة الهواء 6

 E7 0.488 أنظمة مراقبة جودة المياه 7

 E8 0.593 أنظمة مراقبة التلوث الضوضائي واإلشعاعي 8

 E9 0.389 أنظمة توليد الطاقة النظيفة وتداولها 9

 



74 

صفاء أحمد غنيم، أحمد سمير مجر  

 

األوزان النسبية للعناصر الرئيسية والفرعية لمكوان المدينة الذكية وفقا لتحليل نتائج االستبيان الخاص بذلك   .(4جدول )

 المصدر: الباحث

 االوزان النسبية عناصر قياس كفاءة المدن الذكية

 للعنصر الكود العناصر الفرعية الحزمة
لحزمة/ ا

 المحور

أنظمة عناصر 

 المراقبة الذكية

 W1 0.45 تطبيقات إبالغ السكان عن المخالفات 1

0.73 
 W2 0.558 أنظمة كاميرات المراقبة الذكية لألماكن العامة 2

 W3 0.318 أنظمة المراقبة باستخدام الذكاء االصطناعي للطائرات المسيرة 3

 W4 0.387 تطبيقات المراقبة الذكية لعمل موظفي السلطات الرسمية 4

عناصر أنظمة   
الخدمات اإلدارية 

 وإشراك المواطنين

 S1 0.704 تطبيقات الحكومة اإللكترونية إلنجاز الخدمات 1

ج تطبيقات استطالع آراء المواطنين )العامة والمتخصصة( وتحليل نتائ 2 0.611

 االستطالعات
S2 0.476 

 S3 0.536 جطنين وتحليل النتائتطبيقات استقبال الشكاوى والمقترحات من الموا 3

 0.838 شبكة االتصاالت الذكية )العريضة(

 0.805 إدارة األراضي الذكية

 0.795 خدمة الطوارئ الذكية

 0.692 إدارة فرص العمل والقوى العاملة الذكية

 

 

تم  داة التيام األ( باستخدثالثا نتائج قياس كفاءة تحقق عناصر المدينة الذكية )لمدينتي ينبع البحر و ينبع الصناعية

 تطويرها 

 

 قياس كفاءة تحقق عناصر المدينة الذكية بمدينة ينبع البحر .1

جدول التفصيلي ( ال2% من عناصر كفاءة المدينة الذكية. يوضح الملحق ) 30.1حققت مدينة ينبع البحر إجمالي 

 قييم فيمكنات للتحر. أما على مستوى المجموعلحساب قيم العناصر الفرعية والرئيسية والمؤشر الشامل لمدينة ينبع الب

 إيجاز نتائجها فيما يلي:

 حادث في قدم المؤشر عناصر شبكة االتصاالت الذكية هو األعلى بين العناصر الرئيسية للمدينة، وهو ما يعكس الت

 مجال تمديدات شبكات االتصاالت )العريضة( داخل المدينة ضمن داخل المدينة.

  الحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات وكذلك النقل الذكي يعتبر عنصري أنظمةiالمؤشرات الرئيسية  هما األقل بين

 للمدينة.

 .مؤشر إدارة القوى العاملة وخدمة الطوارئ الذكية غير موجودة حتى اآلن بالمدينة 

 ،صة لقيم الخاان ا في حين القيم المرتفعة للعناصر الفرعية للمدينة متركزة في أجزاء البنية التحتية والمستشعرات

نظام  عكس أنيبالتغذية العكسية ومشاركة المواطنين هي األقل بين مختلف قيم المدينة في كل العناصر، وهو ما 

ة ية ومشاركلتفاعلاالمدينة الذكي ال يزال بحاجة إلى استكمال دورة عمل المدينة الذكية من خالل المنصة المركزية 

 السكان.

 ناصر المدينة الذكية بمدينة ينبع الصناعيةقياس كفاءة تحقق ع .2

ق عناصر لمؤشر قياس تحقنقطة تمثل القيمة القصوى  100نقطة من أصل  48.96حققت مدينة ينبع الصناعية 

 على مستوى المجموعات للتقييم فيمكن إيجاز نتائجها فيما يلي: المدينة الذكية، أما

 

  في هذا  لكاملةا بين العناصر الرئيسية للمدينة حيث حقق العالمةمؤشر عناصر شبكة االتصاالت الذكية هو األعلى

ل من داخضالمؤشر وهو ما يعكس التقدم الحادث في مجال تمديدات شبكات االتصاالت )العريضة( داخل المدينة 

 المدينة.

 كية كترونية ذت إلقايعتبر عنصر أنظمة المراقبة الذكية هو األقل بين المؤشرات الرئيسية للمدينة حيث ال يوجد تطبي

 تسمح بمشاركة السكان في المراقبة ومن ثم التغذية العكسية بنتائج المراقبة التي تتم.

 .مؤشر إدارة القوى العاملة غير موجودة حتى اآلن بالمدينة 

 ء ة في أجزامتركز بمراجعة الجدول التفصيلي بملحق البحث، فإنه يتضح ان القيم المرتفعة للعناصر الفرعية للمدينة

ف قيم بين مختل األقل البنية التحتية والمستشعرات، في حين ان القيم الخاصة بالتغذية العكسية ومشاركة المواطنين هي

ية دينة الذكمل المعالمدينة في كل العناصر، وهو ما يعكس أن نظام المدينة الذكي ال يزال بحاجة إلى استكمال دورة 

 من خالل تطبيقات مشاركة السكان.
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 تطوير أداة لقياس كفاءة التحول الرقمي للمدن العربية نحو المدن الذكية

 ية اسيتين: مدينة ينبع البحرو مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودبالتطبيق على حالتين در

 

 نتائج التطبيق للمدينتين على مستوى العناصر الرئيسيةمقارنة  .3

تي ينبع ل من مدينك( المقارنة بين نتائج قيم مؤشرات تحقق العناصر الرئيسية للمدينة الذكية في 6يوضح الشكل )

 البحر وينبع الصناعية، والذي يتضح منه ما يلي:

  يتماشى  ر وهو أمربع البحدينة ينبع الصناعية على مدينة ينغالبية العناصر الرئيسية المكونة للمدينة الذكية تتقدم مفي

ل مدينة صناعية أونبع اليمع الجهود الكبيرة المبذولة خالل العقد األخير من الهيئة الملكية للجبيل وينبع في جع مدينة 

 ذكية على مستوى المملكة العربية السعودية ضمن خطط مرحلية.

 الصناعية ة ينبعالمؤشرات الرئيسية على العالمة الكاملة في حين حققت مدين لم تحصل مدينة ينبع البحر في أي من 

 ذلك في مؤشر شبكة االتصاالت الذكية )العريضة(.

 ية هما دينة الذكنة للمتقدمت مدينة ينبع البحر على مدينة ينبع الصناعية في اثنين من مؤشرات العناصر الرئيسية المكو

 لشكاوىاشراك المواطنين )بفضل المؤشر الفرعي الخاص بتطبيقات استقبال عنصر أنظمة الخدمات اإلدارية وإ

لخاص فرعي اوالمقترحات من المواطنين وتحليل النتائج( وكذلك عنصر أنظمة المراقبة الذكية )بفضل المؤشر ال

ملكة روية بالمالقة وبتطبيقات إبالغ السكان عن المخالفات(، وهي تطبيقات يتم تشغيلها من خالل وزارة الشئون البلدي

 العربية السعودية.

 منهما  جل بأيلم تحصل أيا من المدينتين على قيمة لمؤشر إدارة فرص العمل والقوى العاملة الذكية، حيث لم يس

من  ذا المجالهية في تطبيقات إلكترونية في هذا المجال، وذلك بالرغم من وزارة الموارد البشرية تقدم خدمات إلكترون

 ى إال أنها ال تندرج ضمن هذا المؤشر.خالل منصة قو

  بب عدم ذكر بستلم تسجل مدينة ينبع البحر في مؤشر أنظمة الحفاظ على البيئة والتخلص الذكي من المخلفات قيمة

ن ركة السكافر مشاوجود أنظمة ذكية لجمع المخلفات ومتابعة الحاويات ومسارات الجمع ...إلخ من التطبيقات التي تو

 والفصل من المنبع ...إلخ. في نظام الجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج التطبيق للمدينتين على مستوى العناصر الرئيسية  )المصدر الباحث( .(6شكل )
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  مقارنة نتائج التطبيق للمدينتين على مستوى العناصر الفرعية .4

 (7)شكل  لتخطيط الحضري الذكيا منظومة .4.1

 ارع وتطبيقات الش -ر فرعية وهي: تطبيقات المشاركة المجتمعية تفتقر كال المدينتين تماما لوجود ثالث عناص

ضا ع البحر أيكاة الرقمية لمخططات المدن. بينما تفتقر ينبأنظمة المحا -الديناميكية للكشف عن استخدامات الشوارع 

 لعنصر أنظمة تحليل بيانات االراضي. 

 مع و يقات جة للتخطيط الحضري الذكي، وهي: تطبتحقق المدينتين قيم مرتفعة و متساوية في ثالث عناصر الفرعي

 نظمة المعلومات الجغرافية المتكاملة للمدينة. أ -أنظمة تسجيل االراضي  –تحليل المؤشرات الحضرية 

 أنظمة  –ثة الحدي تقدمت مدينة ينبع الصناعية على مدينة ينبع الصناعية في تطبيقات أنظمة مسح األراضي بالتقنيات

 اضي والمباني واألنشطة. ربط بيانات األر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج التطبيق للمدينتين على مستوى العناصر الفرعية للتخطيط الحضري الذكي (.7)شكل 

 

 (8)شكل  البنية التحتية الذكية منظومة .4.2

  ير في ور الكبتطفضل الببشكل عام تحقق المدينتين قيم مرتفعة في جميع العناصر الفرعية ألنظمة البنية التحتية الذكية

 ء، بيد أنلكهرباامجال اإلمداد بشبكات البنية التحتية المتطورة والتي ترتبط بأنظمة تحكم رئيسية خاصة في قطاع 

 قيمة المؤشرات الفرعية بمدينة ينبع الصناعية تتقدم على مثيالتها في ينبع البحر.

 ية جال التغطة في منها وبين مدينة ينبع الصناعيتعتبر مدينة ينبع البحر أقل تقدما في هذا المؤشر نظرا للفارق بي

شبكة  ات عدابشبكات الصرف الصحي من جهة، وكذلك تحقق عنصر النهايات الطرفية التي تعطى قراءات آنية للعداد

 الكهرباء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةنتائج التطبيق للمدينتين على مستوى العناصر الفرعية ألنظمة البنية التحتية الذكي(. 8)شكل 
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 (9)شكل  الحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات منظومة .4.3

 ا ة بينمتفتقر كال المدينتين تماما لوجود ما يقترب من نصف العناصر الفرعية ألنظمة الحفاظ على البيئي 

  ا ينبع قرينتهبلم يحقق في مدينة ينبع البحر إال عنصرين فقط مع إحراز قيم ضئيلة في كالهما وال سيما مقارنة

 لصناعية ا

 وية بتحديد ه انتهاءيعتبر غياب نظام جمع المخلفات الصلبة الذكي بدءا من الحاويات الذكية ومسارات الجمع الذكية و

إذ  ع البحر ،نة ينبمخالفي األنظمة في هذا المجال هو السبب الرئيسي في تدني قيمة المؤشرات في هذه المجموعة لمدي

 شرات عدا وجود محطات وأنظمة لمراقبة جودة الهواء والمياه.أنها لم تحصل على أي قيم بهذه المؤ

  اركة طبيقات مشجود بتوتظهر البيانات تقدم مدينة ينبع الصناعية فيما يتعلق بأنظمة جمع المخلفات الصلبة إال أن عدم

 لية.شر اإلجمالمؤة االمواطنين في الرقابة والبالغات وطلب الخدمات الخاصة بجمع المخلفات..إلخ   أثر سلبا على قيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاياتمن الن نتائج التطبيق للمدينتين على مستوى العناصر الفرعية ألنظمة الحفاظ على البيئة والتخلص (.9)شكل 

 

 (10)شكل النقل الذكي  منظومة .4.4

  لمدينتين ستوى امبشكل عام تعتبر قيم المؤشرات الفرعية لنظام النقل الذكي من المجموعات األقل في التقييم على

مر يزداد األكية، وبالرغم من األهمية الكبيرة لهذه المجموعة بين مختلف المجموعات الرئيسية لمكونات المدينة الذ

هذه بعناصر فرعية  8وضوحا في حالة مدينة ينبع الصناعية التي ال يتوفر بها سوى عنصرين فقط من أصل 

 المجموعة.

 ة لمدينة لمجموعاجال النقل هو السبب الرئيسي في تدني قيمة المؤشرات في هذه يعتبر غياب التطبيقات الذكية في م

عامة  طبيقاتتينبع البحر، إذ أنها لم تحصل على أي قيم بهذه المؤشرات عدا وجود تطبيقات سيارات األجرة وهي 

 على مستوى المملكة وال تمثل إضافة لحالة المدينة.

 المؤشرات ني قيمعي سواء العام أو الخاص بالمدينتين هو أحد أهم أسباب تديعتبر غياب أنظمة ووسائل النقل الجما 

بين  يق والربطالتنس بهذه المجموعة، إذ أن هناك عدد كبير من التطبيقات المفترض توفرها بالمدينة الذكية يعتمد على

 مختلف وسائل النقل الجماعي.

 ن طريق عرورية اإلشارات المرورية وتحسين الحركة الم تتمتع مدينة ينبع الصناعية بنظام متطور في مجال مراقبة

لمرورية حركة اتركيب عدد كبير من المستشعرات تنقل البيانات بصورة آنية ومتزامنة بما يمكن من تحسين أداء ال

 عند الحاجة.
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 ل الذكينتائج التطبيق للمدينتين على مستوى العناصر الفرعية لنظام النق (.10)شكل 

 

 (11)شكل  المباني الذكية منظومة .4.5

  ر فضل التطوبلذكية ابشكل عام تحقق مدينة ينبع الصناعية تقدما ملحوظا في غالبية العناصر الفرعية ألنظمة المباني

ة غالبي ادة من أنك استفالكبير في مجال اإلمداد بشبكات البنية التحتية المتطورة والتي ترتبط بأنظمة تحكم رئيسية وذل

المباني بة الذكية األنظممباني المدينة تم بناؤها من خالل الهيئة الملكية بما أمن الحد األدنى من المواصفات الخاصة ب

اد نظمة اعتمأدا في منذ إنشائها حتى اآلن.، بيد أن قيمة المؤشرات الفرعية بمدينة ينبع البحر تكاد تقارب الصفر ع

 رخص البناء الذكية )اآللية(.

 م الذكي ات التقييى ومنصأيا من المدينتين قيم في المؤشرات الفرعية لألنظمة الذكية لتوفير الطاقة داخل المبن لم تحقق

 ألسعار المباني والعقارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج التطبيق للمدينتين على مستوى العناصر الفرعية لنظام المباني الذكية (.11)شكل 

 

 (12)شكل  المراقبة الذكية منظومة .4.6

 نبع يلى مدينة عؤشرات تعتبر هذه المجموعة من المجموعات القليلة التي تحقق فيها مدينة ينبع البحر تقدما في احد الم

 والقروية لبلديةالصناعية، في مجال تطبيقات اإلبالغ عن المخالفات ومتابعة معالجتها، حيث توفر وزارة الشئون ا

من ل مدينة وكزية بكالسكان ورفع المخالفات المسجلة لغرفة التحكم المرتطبيقا إلكترونيا يوفر وسائل الرصد من قبل 

 ثم متابعة موقف معالجة المخالفة من قبل الجهات المختصة.

 مطلوبة لعكسية الاتغذية تعتبر أنظمة المراقبة عبر الكاميرات متاحة بكال من المدينتين إال أن هذه األنظمة ال تقدم ال

 تحليل البيانات الخاصة بهذه الكاميرات ..إلخ.ومشاركة المواطنين لنتائج 

 مالهم ء أداء أعة أثنالم تسجل أيا من المدينتين قيم في مؤشرات تطبيقات المراقبة الذكية لعمل موظفي السلطات الرسمي

تات الروبوووخاصة الميدانية، وكذلك أنظمة المراقبة باستخدام أدوات الذكاء االصطناعي كالطائرات المسيرة 

 ها.وغير
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 نتائج التطبيق للمدينتين على مستوى العناصر الفرعية للمراقبة الذكية(. 12)شكل 

 

 (13)شكل  الخدمات اإلدارية وإشراك المواطنين منظومة .4.7

 ف المدن، ي مختلتعتبر خدمات الحكومة اإللكترونية من الخدمات التي تقدم على مستوى المملكة العربية السعودية ف

 إن هذا المؤشر تتقدم فيه المدينتين بشكل ملحوظ.وبذلك ف

 ي توفرها ك والتتتقدم مدينة ينبع في مؤشر تطبيقات استقبال الشكاوى والمقترحات من خالل التطبيقات المخصصة لذل

 وزارة الشئون البلدية والقروية بشكل مركزي.

 تائجا بماحليل نكان في استطالعات الرأي وتلم تحقق أيا من المدينتين قيم في المؤشر الخاص بتطبيقات مشاركة الس 

 يمكن السكان من المشاركة الدائمة في اتخاذ القرارات الخاصة بالمدينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نلمواطنيانتائج التطبيق للمدينتين على مستوى العناصر الفرعية ألنظمة الخدمات اإلدارية وإشراك  (.13)شكل 

 

 النتائجهم أ

 تالى:كال كيةحققتها مدينتي الدراسة على مقياس كفاءة تحقق عناصر المدينة الذ ج التيالنتائيمكن تلخيص أهم 

  على الرغم من أن مدينة ينبع الصناعية مصنفة كأحد المدن األكثر ذكاء بين المدن بالمنطقة العربية إال أن قيمة

نقطة تمثل القيمة القصوى  100صل نقطة من أ 50المؤشر العام لها في مجال تحقق عناصر المدينة الذكية لم يتخطى 

للمؤشر، وذلك على الرغم من الطبيعة الخاصة للمدينة واإلمكانات االقتصادية الكبيرة المتاحة إلدارتها وتطويرها،  

وهو ما يتماشى مع الفرضية األساسية للبحث وهي حاجة المدن بالمنطقة العربية إلى أداة لقياس الحد األدنى من تحقق 

الذكية قبل أن تخطو هذه المدن إلى مرحلة قياس نتائج تطبيق مفاهيم المدينة الذكية وأثرها على  عناصر المدن

أو قياس  Indexلحصول على فهرس ليوصى بتطبيق االداة التي تم تطويرها من خالل هذا البحث لذلك و االستدامة

( 14الشكل )وضح فى ة الذكية كما هو مترتيبي للمدن العربية أو مجموعات منها من حيث كفاءة تحقق عناصر المدين
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حيث يتطلب األمر جمع البيانات الخاصة بكل مدينة ومن ثم إنتاج قيم المؤشر وفق اآللية المستخدمة بالبحث للحصول 

 على قائمة مؤشرات المدن العربية في هذا المجال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عربية للمملكة المدينتى ينبع الصناعية وينبع البحر باب تحقق عناصر المدينة الذكيةنتيجة تطبيق مقياس  . (14شكل )

 السعودية

 

 حة بين الواض تعكس الفوارق المسجلة في قيم المؤشرات الفرعية بين مدينتي ينبع البحر وينبع الصناعية الفروق

االقتصاد وة محلية( ومة حكالمدينتين ال سميا في النشأة )مدينة تقليدية/مدينة جديدة( ونظام اإلدارة )مدينة مركزية/مدين

البناء  ي هيكلف)مدينة خدمات/مدينة ذات طابع اقتصادي قائم على المنتجات النفطية( واالجتماع )مدينة تقليدية 

ية الذكية نية التحتصر البالمجتمعي/ مدينة الفئة الواحدة( ....إلخ، حيث تظهر هذه الفوارق جليا فيما يتعلق باكتمال عنا

ل ما ال تزاية بينعية وسهولة استيعاب التطور المتسارع في شبكات وتمديدات هذه البنية التحتفي مدينة ينبع الصنا

 د المرونةدم وجوعمدينة ينبع البحر تحتاج إلى الكثير من الجهود الستكمال هذه الشبكات األساسية ال سيما في ظل 

 طقة.للمدن التقليدية في المنالكافية لعمران المدينة الذي يحمل نفس الخصائص والمشكالت التقليدية 

 ن ملى الرغم لذكي عتشير قيم مؤشرات المجموعات الرئيسية أن المدينتين متراجعتان في المؤشر العام ألنظمة النقل ا

د حلبحر إلى ينبع اكون مدينة ينبع الصناعية ال تعاني من أي من المشكالت المتعلقة بالنقل وكذلك الحال بالنسبة ل

ي حين أن نتين ففسير األقرب النخفاض قيمة هذه المؤشر هو عدم وجود وسائل للنقل العام بالمديكبير، إال أن الت

 .ألهميةاغالبية التطبيقات الخاصة بمجال النقل الذكي يمثل النقل العام أو المشترك فيها جانب كبير من 

 ر فرعي عنص 27)ينتين قيمة تذكر تشير قيم المؤشرات الفرعية إلى وجود عدد كبير من المؤشرات لم تسجل فيه المد

ى الرغم من مؤشر فرعي بأداة القياس، وعل 56عنصر في مدينة ينبع الصناعية( من أصل  16بمدينة ينبع البحر و

 – YES/NO questionمنطقية حدوث ذلك كون غالبية العناصر المكونة للمدينة الذكية يتم قياسها بواسطة إجابة )

علق لبيتها تتفي غا مالحظ في هذه المؤشرات التي لم تسجل فيها المديتين قيم تذكر أنهاموجود/غير موجود( إال ان ال

 ، وهو أمرلمدينةبالتطبيقات المرتبطة بالتغذية الراجعة ومشاركة السكان في التقييم واتخاذ القرار على مستوى ا

حتاج بالتالي يلذكي وام تحقق المجتمع امنطقي أيضا إذ تمثل هذه الفئة من المكونات الفرعية للمدينة الذكية ذروة سن

ية ناصر البنبطة بعحصول المدينة على قيم مرتفعة في هذه الفئة من مكونات أن تكون قد استوفت بقية المكونات المرت

 التحتية والمستشعرات ومنصات جمع وتحليل البيانات.

 

 التوصيات

ومن ثم  ة التحول الرقمي للمدن العربيةلقياس مدى كفاءمطوره داة الوصول ال هذا البحثمكن من خالل أ

 لذكية بشكللمدن اجاهزيتها كنموذج للمدن الذكية" كخطوة ضرورية لتوجية و دعم إتخاذ القرار الذي يحقق جميع أبعاد ا

نبع ع البحر ويعلى حالتي مدينة ينباالداه لهذ و قد أظهر التطبيق العملي متزن ويراعي خصوصية المدينة العربية. 

 تطبيق هذه أهميةو النتائج التطبيقية الفروق بين المدينتين بشكل واضح تأظهر إمكانية تطبيقها بشكل كامل وية الصناع

تأكد تمن هنا و. المدينةوالمؤشرات التي يجب العمل على تحسينها في االداة كأداه قياس و تشخيص في إظهار المحاور 

ويوصى ة. ينة العربيي المدخاذ القرار و جهود التنمية واالدراة الحضرية فأهمية و قيمة هذه االداة التي تم تطويرها لدعم إت

 .Smart City Indexنطاقات منسعة من المدن العربية و إنتاج دليل تقييمي خاص بالمدن العربية هذه االداه على  بتطبيق
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ABSTRACT 

The SMART CITY model represents a recent trend of urban development globally, 

aimed at improving the quality of life in cities and reducing negative environmental impacts 

by using innovative technologies, particularly in energy systems, local mobility, 

communications and e-governance, particularly over the past ten years. In this context, many 

Arab countries are successively moving towards digital transformation and smart cities and 

the establishment of new cities that follow the smart city model. However, this 

transformation lacks taking into account the local reality in its various aspects: socially, 

culturally, and local administration systems. We find that the current experiences of smart 

cities may achieve tangible success in some aspects, such as communications or 

transportation, while other aspects are almost completely absent, such as the management of 

human resources in the city. Hence the importance of this research, which aims to "develop a 

tool to measure the efficiency of the digital transformation of Arab cities and then their 

readiness as a model for smart cities" as a necessary step to guide and support decision-

making that achieves all dimensions of smart cities in a balanced manner and takes into 

account the specificity of the Arab city. The importance of such assessment tools also lies in 

supporting city management and verifying the efficiency and readiness of cities to implement 

the smart city model. To reach this goal, three main research steps/stages were taken: First, 

the formation of the theoretical framework by reviewing the standard indicators for smart 

cities, especially since there are many of them at the international level, but they are 

important from the perspective of European countries and the first world countries. And then 

conclude with indicators related to efficiency and readiness and can be applied within the 

framework of Arab cities. Second: The relevance and importance of the indicators extracted 

through a questionnaire of experts in the fields of (urban planning, urban management, 

information technology, infrastructure) are controlled and evaluated through an electronic 

survey, and then statistical analysis is carried out and access to the formulation of the two 

sides of the target tool, namely: indicators and their weights Relativity. Thirdly comes the 

stage of applying the concluded tool and testing it through research for practical application. 

The research presented a realistic application on two Arab cities in the Kingdom of Saudi 

Arabia as an applied model that included one of the most advanced cities in the areas of smart 

city application in the Arab world (Yanbu Al-Sinaiyah), and one of the cities Which is still in 

its early stages of implementing the concepts of the smart city (Yanbu Al Bahr), which was 

confirmed by the results of most of the standard indicators. The results showed the axes and 

indicators that should be improved in both cities. Hence, the importance and value of this 

tool, which was developed to support decision-making, development efforts and urban 

management in the Arab city, is confirmed by a conscious follow-up to the smart city model. 

It is also worth noting that this assessment tool can also be applied to wide ranges of Arab 

cities and the production of an assessment guide for Arab cities, SMART CITY INDEX. 

 

Keywords: Multi-criteria Assessment, Quality of Urban Environment, SMART City, 
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