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لم يسبق نشر ىذا البحث أو أي أجزاء منو ،ويحظر إعادة نشره فى أى جية أخرى قبل أخذ موافقة المعيد.
"اآلراء فى ىذا البحث تمثل رأى الباحثين فقط"
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موجز
مع بداية القرن الجديد ووجود و ازرة االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات ونمو صناعة البرمجيات
وخدمات تكنولوجيا المعمومات في مصر ظيرت صناعة التعييد لمبرمجيات وخدمات تكنولوجيا

المعمومات ،قامت الدولة ممثمة في الو ازرة مع جيود منظمات المجتمع المدنى بدور ايجابى لتنمية ىذه
الصناعة الثرية االمر الذى انعكس عمى وجود مصر في الترتيب الدولى و تم تصنيفيا كجية مثالية واعد

لصناعات التعييد في مجال تكنولوجيا المعمومات و لكن االحداث السياسة و االقتصادية عطمت
االنطالقة المصرية و تراوحت صعودا و ىبوطا في الترتيب الدولى او في األرقام التصديرية .
يقدم البحث تحميل فجوة لصناعة التعييد لخدمات تكنولوجيا المعمومات من خالل الوقوف عمى

أ ىمية ىذه الصناعة و استعراض إمكانيات مصر فييا و نقاط الضعف و الفرص المتاحة بعد مراجعة
المعايير الدولية و المحاور التي تسيم في ترتيب الدول في مؤشرات خدمات التعييد.
ثم نقدم مقترحات محددة لالخد بيا في استراتيجية الو ازرة القادمة لتحقيق اىداف رؤية مصر
 0202لموصول الى  5مميارات دوالر عائد من صناعة التعييد لمبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعمومات.
الكممات الدالة :صناعة التعييد – البرمجيات – خدمات تكنولوجيا المعمومات في مصر.

أ
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Abstract
Ways to Develop Software and Services Outsourcing Industry in Egypt
as Part of Egypt’ Strategy: 2030
With the beginning of the new century and the presence of the Ministry of
Communications and Information Technology and the growth of the software
industry and IT services in Egypt emerged the outsourcing of software and
information technology services. The State represented by the Ministry with
the efforts of civil society organizations played a positive role in the
development of this rich industry, The presence of Egypt in the international
arrangement and was classified as a promising ideal for outsourcing
industries in the field of information technology, but the political and
economic events delayed the Egyptian start and moved up and down in the
international arrangement or export figures.
The research presents a gap analysis of the outsourcing industry for IT
services by highlighting the importance of this industry and reviewing
Egypt's capabilities, weaknesses and opportunities after reviewing the
international standards and axes that contribute to the ranking of countries in
the indicators of outsourcing services.
Research then present specific proposals for the Ministry's strategy to
achieve the vision of Egypt 2030 to reach $ 5 billion from the outsourcing
industry for software and information technology.
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مقدمة
تعرف صناعة تعييد البرمجيات و خدمات تكنولوجيا المعمومات ( )IT/SW Outsourcingبانيا
صناعة البرمجيات لدى الغير أى ان شركة تعيد الى شركة أخرى و يمكن ان تكون بدولة أخرى( التعييد
الخارجي  )Offshoringبتنفيذ تطبيق ما او برنامج ما لحسابيا وىو نفس المفيوم مع اختالف الخدمة في
التعييد لخدمات تكنولوجيا المعمومات مثل  call centersمراكز االتصال أو خدمات الدعم الفني أو
 )BPO( Business process outsourcingو ىي مثل ان تعيد شركة الى شركة أخرى ببمد اخر

بالقيام بعمل االختبار لبرامجيا او االرشفة لمستندات ما و فيرستيا و ازدىرت صناعة التعييد مع بداية
القرن الحالي و مع ازدىار الثورة الصناعية الثالثة التي ارتبطت بوجود تكنولوجيا المعمومات لألسباب
االتية طبقا لمتقرير الدولي

() 1

لمؤسسة دولييت الدولية االقتصادية:

أوال :تقميل النفقات حيث يمكن االستعانة بعمالة ماىرة في منطقة او دولة أخرى اقل سع ار و بالتالى تقل
تكمفة المشروع ،ثانيا الحصول عمى جودة افضل اذ يمكن ان تستعين شركة بشركة أخرى لتقديم خدمة
منيا اكثر جودة ،ثالثا قد يكون االحتياج الى التخصص في مشروع فتعيد شركة لشركة أخرى اكثر
تخصصا لتنفيذ جزء من المشروع مثال عمى ذلك شركة انجميزية لدييا مشروع بالخميج لتطوير خدمات
حكومة الكترونية لممواطنين في احد الوزرات قد تقوم الشركة المنفذة بالتعييد لشركة مصرية بجزء

متخصص في المشروع و ىو تطوير الخدمات لمموبايل لشركة متخصصة في تطبيقات الموبايل فقط و
بتكمفة اقل من تكمفة الشركة اإلنجميزية الكبرى و بجودة افضل لسابق خبرة الشركة المصرية المتعيد الييا
و قد يكون ىناك تحديا فنيا يستطيع فريق الشركة المصرية ان يبتكرو حموال لو .

-2

مشكمة و ىدف البحث

كيف يمكن تطوير صناعة التعييد لمبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعمومات لتعود لممنافسة
عالميا بمركز الئق تعود بالنفع عمى زيادة مصادر الدخل القومى المصري و تحقيق  5مميارات دوالر
تصدير في  0202تحميل ىذه المشكمة و معرفة تحميل الفجوة ليذه الصناعة الميمة و المبشرة يساىم في
زيادة الصادرات منيا و التوظيف الفعال لمشباب المصرى وأقصد بالتوظيف الفعال ان رواتب ىذه
الصناعة تساعد العاممين فييا عمى المعيشة الجيدة و االدخار ايضا الن معدل الرواتب بيا مرتفع و
جاذب لمعمالة المتعممة الميرة.
أما صادرات صناعة البرمجيات و خدمات التعييد لتكنولوجيا المعمومات فقد بمغت مميار و
 872مميون دوالر طبقا لو ازرة االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات

() 0

و ىو ما يمثل بكل تأكيد اقل من

الرقم الحقيقى الن كثير من الشركات تعمل بال تسجيل ليويتيا أو مسجمة لكن ال تعمن عن األرقام الحقيقة

Deloitte’s 2016 Global Outsourcing Survey –may 2016
( )2حمزٌز إَجبساث لطبع اإلحصبالث نهفخزة انزئبسٍت األول نهزئٍس انسٍسى .
1

()1
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وأخي ار ألن ىناك تصدير لمعمالة نفسيا غير محصور او مسجل  ،الميم اننا امام رقم يمثل  %9من
صادرات مصر غير البترولية فى 0217

()1

فى ىذه الصناعة اليامة التى يمكن بسمسمة من االجراءات

و الخطوات أن نضاعف أرقاميا التى تعود بالنفع عمى االقتصاد القومى .

 -0أىمية البحث
في ظل توجو الدولة المصرية نحو سياسة إصالح اقتصادى تيدف الى تطوير جانب اإليرادات
القومية و توفير فرص عمل مثالية من حيث العدد و الدخل المرتفع ألصحابيا من خالل القطاع

الصناعى ،تبرز صناعة خدمات التعييد لمبرمجيات وتكنولوجيا المعمومات كصناعة واعدة عابرة لمحدود
توفر إيرادات مرتفعة بالعممة األجنبية .أصبح ل ازماً التوجو نحو تطوير صناعة تعييد خدمات تكنولوجيا

المعمومات واألعمال المرتبطة بيا .خاصةً وتتميز مصر بعدة مزايا تنافسية في قطاع خدمات تكنولوجيا
المعمومات منيا ،توافر القوة العاممة الماىرة والتي تتميز بالتعدد المغوي ،باإلضافة إلى البنية األساسية

لمقطاع ،والموقع الجغرافي لمصر الذي تمر بو كابالت االتصاالت الدولية التي تربط الشرق بالغرب.

() 0

وعمى مصر أن تنتيز الفرص المتاحة لما يسمح ليا بتطوير ىذا القطاع ،مما يمكنيا من تعميق اآلثار
اإليجابية من تعييد ىذه الخدمات .وىنا تأتي أىمية الدراسة في التعرف عمى الوضع الحالي لصناعة
التعييد لمبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعمومات وما ىي نقاط الضعف والقوة من خالل تحميل فجوة
واضح يساعد عمى وضع خطط لتحقيق خطة مصر  0202في ىذا القطاع الطموح الذى ييدف الى
الوصول الى  5مميارات دوالر لمتصدير ،والوصول إلى استراتيجية مالئمة لتحصل صناعة التعييد

المصرية عمى مركز افضل في الدخل القومى المصرى.

 -0منيج البحث

يستخدم البحث المنيج الوصفى واألسموب التحميمي واالستقرائي وذلك من خالل تجميع البيانات
والمعمومات المتعمقة بصناعة التعييد لتكنولوجيا المعمومات ،وخاصة صناعة البرمجيات وكذلك االستنتاج
المنطقى من خالل تحميل البيانات والمراجع المتاحة محميا ودوليا لتوصيف المشكمة وأبعادىا و
خصائصيا لموصول الى تحميل فجوة واضح لمموضوع محل الدراسة .

 -4خطة البحث

أوال:

ينقسم البحث الى األقسام االتية:
الدراسات السابقة.

http://www.akhbarak.net/news/2017/12/28/13418568/articles/28221411
ITIDA, Why Egypt: Guide to Egypt’s strengths as an out sourcing Destination,itida, 2009.

( )1
( )2

p 19 .
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ثانيا :مراجعة وضع صناعة التعييد في مصر عمى المستوى الدولى.
ثالثا:

مراجعة مؤشرات قطاع االتصاالت تكنولوجيا المعمومات في مصر.

رابعا :الوضع الحالي لصناعة التعييد لمبرمجيات و خدمات تكنولوجيا المعمومات.

خامسا :تحميل صناعة خدمات التعييد لمبرمجيات و تكنولوجيا المعمومات باستخدام

.SWOT

Analysis

سادسا :النتائج والتوصيات.

أوال  :الدراسات سابقة
نستعرض فى ىذا الجزء بعض من الدراسات السابقة والتى تعرضت لصناعة التعييد

عنوان الدراسة" :صناعة التعييد" عالء الدين مرجان 0222

()2

وتتضمن الدراسة فصمين الفصل األول :ماھية التعييد ومن خاللو يتم تعريف التعييد والفرق بينو
وبين كال من االستثمار في مشروع جديد أو قائم  ،االمتياز التجارى في التعاقد من الباطن والتعييد .وأن
تعييد الخدمات ال يقمص فرص العمل أمام العمالة المحمية ،الفصل الثاني  :مستقبل التعييد في مصر
ويشرح أوال وضع مصر في مجال التعييد وتم عرض ممخص تقرير مجموعة بيانكى جروب األمريكية،
ومستقبل تعييد خدمات تكنولوجيا المعمومات في مصر والتوصيات التي اشتمل عمي ىذا التقرير.

عنوان الدراسة" :مصز ومجتمﻊ المعمىمات"

()0

د  .محمذ جمال الديٍ درويش  -ىدفت ىذه الدراسة الي تحميل وتقييم الوضع الحالي لمجتمع المعمومات
في مصر مع تحديد االعتبارات واألولويات الزئيسية والمبادرات الالزمة لمتحول لممجتمع المعلوماتي حيث
تناولت الدراسة ما يمي :
تحديد األولويات القومية لمتوجو نحى مجتمع المعمومات ؛ عزض لمخطة القومية لالتصاالت والمعمومات

في مصر؛ تحميل وتقييم الوضع الحالي لتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات في مصر؛ موقف تنمية
الﻜوادر البشزية في مجال االتصاالت والمعمومات ؛ تحديد المعوقات التي تواجو التحول لممجتمع
المعموماتي ؛ السياسات والتشزيعات الالزمة لممجتمع الزقمي ؛ إبزاز دور الحﻜىمة والمجتمع المدني
والمنظمات غيز الحﻜىمية ؛ دعم وتشجيع مساىمة الشزكات الصغيزة والمتوسطة في قطاع تﻜنولوجيا
االتصاالت والمعمومات؛ التطبيقات المستقبمية لتﻜنولوجيا االتصاالت والمعمومات في القطاعات المختمفة.

( )1
( )2

عالء انذٌٍ يزجبٌ يحفىظ ،وسارة انحجـبرة وانﺻَبعت ،لطبع سٌبسبث حَيٌت ﺻبدارث انيﺷروعبث نﺻﻐٌرة
د  .يحًذ جًبل انذٌٍ دروٌﺶ  ،يصز ويجخًﻊ انًﻌهىيبث.
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ومن أىم توصيات الدراسة االتي:
ضزورة تحديث الخطة القومية لالتصاالت والمعمومات؛ تطوير اإلدارة الحﻜىمية؛ تطوير البنية
التﻜنىلىجية بالجيات الحﻜىمية؛ تطوير التعامالت مع مﺆسسات األعمال؛ إ ازلة الحىاجش االجتماعية
والنفسية الستخدام تﻜنىلىجيا االتصاالت والمعمومات؛ التىسع في إنشاء القزي الذكية؛ تطوير

استخدامات وخدمات اإلنترنت؛ التوسع في استخدامات التجارة اإللﻜتزونية وتعظيم االستفادة منيا؛
التزويج لممشروعات الحكومية.

عنوان الدراسة" :صناعة تعييد خدمات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مصر"

()2

تعتبر صناعة تعييد خدمات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت صناعة ممحة لالقتصاد القومي
حيث أصبح لزاماً التوجو نحو صناعة تعييد خدمات تكنولوجيا المعمومات واألعمال المرتبطة بيا .حيث
أنيا توفر فرص عمل لمكوادر البشرية ،وتحقق عوائد مرتفعة من التصدير ،كما تنمو بمعدالت سريعة في

االقتصاد المصري والعائد منيا يفوق العائد من القطاعات األخرى .خاصا في ظل ارتفاع معدالت األجور
في صناعة تعييد خدمات تكنولوجيا المعمومات اليندية .مما دفع بعض الشركات العالمية إلى البحث عن
بدائل أخرى لتنقل إلييا أعماليا العابرة لمحدود .حيث اتجيت إلى دول جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية
وأمريكا الجنوبية متخذة منيا مراكز جديدة لتعييد األعمال.
عنوان الدراسةProductivity Impacts of Offshoring and Outsourcing: A Review :

()2

قدمت ىذه الورقة لمحو عامو عن البحوث الحالية المتعمقة باآلثار اإلنتاجية لالستعانة بمصادر
خارجيو في الخارج ونتائجيا الرئيسية.

وتستند معظم البحوث التي تتناول الصمة بين االستعانة بمصادر خارجيو واإلنتاجية في الخارج

إلى بيانات دقيقو مع تركيز قوي عمي مؤسسات التصنيع .ومع ذلك  ،فان البحوث الحديثة العيد أكثر
توجيا نحو التمييز بين نقل المواد والخدمات إلى الخارج  ،وكذلك مع التركيز المتزايد عمي الشركات في
قطاعات الخدمات.
وال توجد أنماط واضحة لمكيفية التي تؤثر بيا االستعانة بمصادر خارجيو عمي اإلنتاجية ،ويبدو

ان الكثير يعتمد عمي الخصائص الخاصة بكل من القطاعات والشركات .غير أنو من الممكن استخالص
بعض االستنتاجات من األدبيات .أوال وقبل كل شيء  ،يبدو ان ىناك دالئل
()1

دٍَ .فٍٍ يحًذ طزٌح ،دعبء طبرق يحًذ ،دار انًُﻈىيت ،انًجهت انﻌهًٍت نهبحىد وانذراسبث انخجبرٌت ،انًجهذ - 22

انﻌذد انزبنذ  -انجشء األول .2113
()2

Karsten Bjerring Olsen, OECD Directorate for Science, Technology and Industry (STI),
2006.
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حيث ان اثار ىذه األنشطة عمي اإلنتاجية عموما تعتبر اما صغيره أو تافو .وخالفا لنقل

الخدمات إلى الخارج  ،فقد دأبت الشركات منذ فتره طويمة عمي نقل المواد إلى الخارج  ،ولذلك فان
االستفادة من النقل المادي إلى الخارج قد وصمت بالفعل إلى نقطو التشبع .وثانيا  ،يبدو ان نقل الخدمات
إلى الخارج عموما ال تترتب عميو اثار تعزز اإلنتاجية إذا قامت بيا شركات التصنيع في حين ان العكس
ىو الصحيح بالنسبة لمشركات في قطاع الخدمات .ثالثا  ،ان اثر اإلنتاجية اإليجابي المرتبط باالستعانة
بمصادر خارجيو في الخارج لممواد يكون أكثر وضوحا بوجو عام إذا كانت الشركة نشطو بالفعل عمي

الساحة الدولية.

()2

عنوان الدراسةResilience and recovery: The Philippine IT–BPO industry " :
" during the global crisis
قدمت الدراسة وصف لموقع خدمات التعييد بالفمبين عالميا و مقارنتيا ببعض الدول مثل بولندا
و اليند و اىتمت الدراسة بنجاة صناعتو التعييد من االزمة العالمية عام  0228و أىمية وجود خطة
حكومية تضمن استقرار و نمو الصناعة عمى االجل المتوسط و الطويل و اكدت عمى أىمية االىتمام
بالبنية التحتية التكنولوجية و طالبت الجيات الحكومية الفمبينية بإعادة ىيكمة منظومة التعميم لتحسين
المنتج منو االمر الذى يفرز كوادر بشرية فنية تضمن تفوق الفمبين في تقديم خدمات تكنولوجيا المعمومات
بطريقة التعييد وأخي ار دعت الدراسة الى االىتمام بدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة لتعظيم انتاجيتيا و
تصدير خدماتيا و توفير مراكز التميز في البرمجيات و خدمات تكنولوجيا المعمومات بانتشار داخل
الفمبين.

()0

" Indian IT outsourcing industry: Future threats and
عنوان الدراسة :
"challenges – A reassessment
دافعت الدراسة عن مستقبل صناعة التعييد في اليند من خالل قراءة تاريخ اليند في تصدير
خدمات تكنولوجيا المعمومات و احتالليا المركز األول عالميا في األرقام التصديرية و انيا ستظل في ىذه
المركز عمى الرغم من صعوبات اثارتيا دراسات أخرى من عدم وجود العنصر البشرى المميز بسيولة و
عدم نمو السوق المحمى اليندى وغيرىا من التحديات.
ومع ذلك ترى الدراسة انو مع إعادة تقييم المخاوف المبينة في وقت سابق يجعل من الصعب
بعض الشيء االعتقاد بأن الصناعة من المحتمل أن تواجو أي تيديدات وتحديات خطيرة في المستقبل

المنظور .وبدالً من ذلك  ،تشير نتائج الدراسة إلى أن مستقبل صناعة االستعانة بمصادر خارجية اليند

Anna Charmaine Abara ,Yoon Heo, International Area Studies Review ,2013
Sankalpa Bhattacharjee , Debkumar Chakrabarti , Futures Journal 67 (2015) 11–21,2015.
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في مجال تكنولوجيا المعمومات ليس ميدد  ،ومن المرجح أن تحتفظ الصناعة بمكانتيا التنافسية في
السوق العالمية وتخطو خطوات واعدة في المستقبل.

ثانيا  :مراجعة وضﻊ صناعة التعييد في مصر عمى المستوى الدولى
شيد العام  0217خب ار جيدا لصناعة التعييد لمبرمجيات و خدمات تكنولوجيا المعمومات المصرية

باختيار مجمة جارتنر مصر لممرة الثانية عمى التوالي كواجية متميزة لخدمات التعييد

بعد ابتعاد دام سنوات عن المنافسة القوية في ىذا المجال الصناعى الثرى الذى وصمت فيو مصر الى
المركز الرابع عالميا عام  0211طبقا لتصنيف ايو تى كيرنى ATKerny

()1

السنوي وذلك بعد تراجع

دام  5سنوات تراجعت فيو مصر لممركز السادس عشر عام  0216كما في شكل رقم ( )0-1وجاء
اختيار مجمة و مؤسسة جارتنر الدولية لمصر الوجية األفضل لعام0217
المركز  14عالميا في عام . 0217

()0

مع تحسن ترتيب مصر الى

شكل رقم ( :)1-1ترتيب الدول عالمياً لخدمات التعييد لعام  0211المصدر -تقريرATKern0211
A.T. Kearney Global Services Location Index™ 2016

()1

A.T. Kearney Global Services Location Index™ 2011, 2016,2017
https://www.gartner.com/doc/3196536/evaluate-offshorenearshore-countries
outsourcing-shared
() 2
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شكل رقم ( :)0-1ترتيب الدول عالمياً لخدمات التعييد لعام  0216المصدر -تقريرATKerny0216

شكل رقم ( :)0-1ترتيب الدول عالمياً لخدمات التعييد لعام  0217المصدر -تقريرATKerny0217

لماذا تفوقت مصر سابقا في أعوام  0228و  0229و  0212و حصدت ثمار ذلك في  0211و
تراجعت لممركز السادس عشر في  0216وماذا حدث ليتحسن ترتيب مصر دوليا ىناك أسباب عديدة
سنقوم من خالل استعراضيا و الوقوف عمى نقاط الضعف التي يجب معالجتيا ونقاط القوة التي يجب
استغالليا في مصر جيدا الستعادة مكانة مصر في صناعة خدمات تعييد تكنولوجيا المعمومات .

7

مذكرة خارجية رقم ( – )1660معيد التخطيط القومى

والسؤال الميم ما ىي معايير ترتيب الدول عالميا لندرس كل معيار عمى حدة ونحسن فيو ليتحسن

ترتيب مصر وتزيد صادراتيا ويزيد مساىمتيا في الناتج القومى منا نتمنى في رؤية .0202
وطبقا لجارتنر

() 1

و ان ايو تى كيرنى  ATKernyفان ىناك ثالث معايير ميمة البد من دراستيم و

ىو ما سنقوم بو في المبحث األول و الثاني و العمل عمى تطويرىم و ذلك في المبحث الثالث و تحميل
الفجوة و التوصيات وىو ما ينعكس عمى ترتيب مصر في صناعة التعييد و عمى الصادرات و ىم :
 محور بيئة العمل والبنية األساسية (الجاىزية).
 محور التكمفة واالمتيازات المالية .

 محور وفرة الكوادر الفنية وتنوع ميارتيم.

ثالثا  :مراجعة مؤشرات قطاع االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات في مصر
اليدف من مراجعة مؤشرات قطاع االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات ىو مراجعة مدى التقدم في
محور بيئة العمل و البنية األساسية و محور التكمفة و االمتيازات المالية االساسيان في معايير ترتيب
الدول فى صناعة العييد لخدمات تكنولوجيا المعمومات و البرمجيات.
تحظى مصر بتطوير لقطاع االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات في األعوام الثالثة األخيرة لنشاط
ممحوظ لو ازرة االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات بعد فترة من التأثر السمبى منذ العام  0211الى 0214
نتيجة لمظروف الساسة و االقتصادية في ىذه الفترة  ،مما انعكس ىذا النشاط و التطوير عمى المؤشرات
الخاصة بالبنية التحتية و قطاع االتصاالت كما يظير في االشكال التالية و كان ىناك توجو محمود

بإنشاء المدن الذكية لجذب االستثمارات و توفير بيئة عمل جيدة لممستثمرين من الداخل او األجانب و

مازالت و ازرة االتصاالت تدفع في ىذا االتجاه وىو توجو سميم و مفيد لخدمات التعييد الجانب األخر وىو
االىتمام بالعنصر البشرى فقد قامت الو ازرة بتنفيذ برنامج

لمتدريب اونالين (Next Technology

 Leaders) http://techleaders.egوىو منصة تدريب فعالة لمشباب المصرى.
وباستعراض المؤشرات الخاصة بقطاع االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات حتى نياية 0217
وطبقا لتقرير اإلنجاز من و ازرة االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات نستخمص االتى:

() 0

 ارتفاع مؤشرات األداء االقتصادى لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
 بمغ معدل نمو القطاع  %10,5لمعام  0217وساىم القطاع بنسبة  % 0,0من الناتج القومى
 بمعت صادرات مصر من صناعة التعييد لخدمات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 1,87
مميار دوالر في 0217

https://www.gartner.com/technology/consulting/it-outsourcing.jsp.
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Latest_News/News/12740.
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 تقدم مصر لممركز الرابع عشر عالميا في الترتيب في خدمات التعييد بدال من السادس عشر في
 0217طبقا لتصنيف ايو تى كيرنى ATKerny

 تم افتتاح اربع مدن تكنولوجية في برج العرب وأسيوط والسادات وبنى سويف حتى عام  0217و
جارى العمل بمدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
 البدء في تنفيذ  12مراكز ابداع بالمحافظات.
 إطالق استراتيجية التجارة االلكترونية بالتعاون مع االونكتاد.
 استمرار دعم االبداع بمبادرات مركز االبداع التكنولوجي.

 البدء في تصنيع اول موبايل بنسبة مكونات  %45في أسيوط في 0217
ويظير أيضا من االشكال االتية ومصدرىا نشرة و ازرة االتصاالت أن لمربع األخير من 0218
المنشورة عمى موقعيا و ىي مصدر االشكال  1-0الى:8-0

()1

 %111 من المواطنين يستعممون الياتف المحمول.

 نسبة االسر التي تستخدم الحاسب  %60من االسر.
 نسبة االسر المصرية التي تستخدم االنترنت . %52
 تدريب  12710ببرامج معيد تكنولوجيا المعمومات  ITIفي عام .0217
شكل رقم ( :)2-2ملخص مؤشرات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

شكل رقم ( :)1-2تطور السعة الدولية لالنترنت في مصر

http://mcit.gov.eg/Ar/Publications
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شنو رقٌ (ٍ :)3-2سرخذًٍ االّرزّد فً ٍصز
شنو رقٌ (ٍ :)4-2شرزمى االّرزّد فً ٍصز

شكل ( )6/0معدل انتشار الياتف الثابت المحمول

شكل ( )5/0مستخدمى االنترنت في مصر

شنو رقٌ (ٍ :)5-2عذه اّرشار اىهاذف اىثاتد اىَحَىه

شكل رقم ( :)7-0قطاع االتصاالت ودوره في التنمية

شكل رقم ( :)6-0استخدامات التكنولوجيا في مصر
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مالحظات تخص مؤشرات قطاع االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات و البنية التحتية
أوال:

كل ىذه المؤشرات إيجابية كما تظير و في زيادة و تعطى انطباعا جيدا عمى بيئة العمل والبنية

األساسية وان كنا نتوقع من الحكومة المصرية في زيادة سرعات االنترنت الفترة القادمة لتزيد استخداماتو
في االعمال و لكن ىذه المؤشرات كان البد من رقم تصديرى لصناعة التعييد اكبر مما تحقق الن ىناك
دوال اقل في البنية التحتية و تقارير الجاىزية تحقق ارقام تصدير اعمى من مصر مثل رومانيا و بولندا و
المكسيك.

ثانيا :ارتفاع تكمفة التواجد المدن التكنولوجية الجديدة لمشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة.
ثالثا:

لم يعد ىناك حوافز مغرية لممستثمر المحمى او االجنبى لموجود في المدن التكنولوجية الجديدة.

رابعا :فرض ضريبة القيمة المضافة عمى صناعة البرمجيات و خدمات تكنولوجيا المعمومات بعد ان
كانت معفية كأعمال إبداعية فكرية في ضريبة المبيعات السابقة اضر كثي ار بالقطاع.

() 1

خامسا :عدم وجود طمب محمى قوى يتناسب مع كون مصر اكبر سوق بالشرق األوسط في مجال
البرمجيات او خدمات التكنولوجيا او خدمات الحكومة االلكترونية اضر كثي ار بخبرات الشركات و
معدل نموىا .

رابعا :الوضﻊ الحالي لصناعة خدمات التعييد لمبرمجيات و تكنولوجيا المعمومات في مصر
ييدف أيضا دراسة الوضع الحالي لصناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعمومات الى دراسة

المحور الثالث في معايير الترتيب العالمية لصناعة التعييد لمبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعمومات وىو
محور وفرة الكوادر الفنية و تنوع ميارتيم.
ويعتبر العامل المؤىل او العنصر البشرى او الكوادر البشرية ىى المكينات الميمة فى ىذه
الصناعة لذا فان االىتمام بتطويرىا وتنميتيا

والعمل عمى اكسابيا الميارات المطموبة والتجويد فى

التدريب ليده الكوادر وخصوصا التدريب العممى ىو الميمة الصعبة والمفصمية فى تنمية ىذه الصناعة.

يبمغ عدد الشركات المسجمة بغرفة صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعمومات حتى نياية 0217

حوالى  1020شركة ()0منيم طبقا لمنشاط  822شركة تعمل في مجال البرمجيات والكول سنتر وفي
قاعدة بيانات جمعية اتصال يبمغ عدد الشركات حوالى  722شركة

() 0

يمثل قطاع البرمجيات والخدمات

وشركات الكول سنتر حوالى  622شركة ومعظم مشتركي جمعية اتصال مشتركون بالفعل في غرفة
صناعة البرمجيات والجدير بالذكر ان الغرفة واتصال وشعبة االقتصاد الرقمى ىم ما يمثمون منظمات
http://www.almalnews.com/Story/328713/17
(َ )2ﺸزة عٍ غزفت ﺻُبعت حكُىنىجٍب انًﻌهىيبث . www.cit-fei.org2112
( )3انكخٍب انسُىي و انًﺆحًز انسُىي نجًﻌٍت احصبل .2112
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المجتمع المدنى التي تتعاون مع ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات وو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا

المعمومات في وضع الخطط االستراتيجية لمقطاع او تنفيذىا او مساعدة الشركات في التطوير والنمو وفتح
أسواق جديدة ليا .
ويبمغ عدد الشركات المسجمة في قاعدة بيانات ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات (إيتيدا)
 1599شركة في كل تخصصات تكنولوجيا المعمومات

() 1

حتى مارس  0218ولكن من ضمن المسجمين

في قاعدة بيانات نوادي األنترنت واأللعاب ومعظم أو كل عضاء اتصال وغرفة صناعة تكنولوجيا
المعمومات مسجمين في قاعدة بيانات ايتيدا لشروط خاصة بتسجيل الحقوق الفكرية والحصول عمى الدعم

وغيرىا من الشروط التي تمزم كل الشركات العاممة رسميا بالتسجيل في قاعدة بيانات ايتيدا.
ىذه االعداد الخاصة بالشركات العاممة ىي في الحقيقة أعداد صغيرة اذا كنا نعرف طبقا لتحميل
بيانات لمغرفة واتصال والشعبة انيا شركات في حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة وىنا البد من اإلشارة
ان العدد الصغير والحجم الصغير نتيجة سببان أوال حجم الطمب المحمى صغير جدا وانعدم تقريبا في

السنوات الثماني السابقة وارتفاع تكاليف التوظيف لندرة العمالة الماىرة او سفرىا لمخارج سواء أوربيا او
دول الخميج.
صحيح ان تصدير العمالة نفسيا جزء ميم من صناعة تعييد خدمات تكنولوجيا المعمومات لكن
عمى المعنيين باألمر وىم كما ذكرنا الو ازرة وايتيدا وممثمو المجتمع المدنى خمق أجيال جديدة العاممين
وخصوصا اننا بالفعل يتخرج حوالى  522الف خريج من الجامعات المصرية  .يمكن االستفادة منيا في
خدمات تكنولوجيا المعمومات ولكن خريجي كميات اليندسة والحاسبات التي تمد صناعة البرمجيات

وبالتالي تعييد البرمجيات ال يتعد  12االف سنويا وطبعا ليس كل الخريجين مبرمجين او مصممين
وبالتالى البد من برامج تدريب تخصصية في العمال البرمجة والتصميم تصقل الخريجين.
ولكن ماذا عن اإلمكانيات الحالية لصناعة العييد لخدمات تكنولوجيا المعمومات والبرمجيات
قامت الجمعية األلمانية لمتعييد بمشاركة ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات  ITIDAبإعداد تقرير

عن خدمات التعييد في مصرو ىو مصدر االشكال االتية من رقم ( )1-0الى رقم ()5-0

()0

توضح االشكال المعمومات األبرز بو والتي تشير جميعيا الى وجود فرصة حقيقية امام االقتصاد
المصرى والبد من استغالليا في ىذه الصناعة لتوافر مقومات ممتازة عمى مستوى موقع جغرافي متوسط
شكل  0,1وقوة بشرية ممتازة عددا وتنوعا واجادة لمغات األجنبية تتضح من شكل رقم ( )0-0وشكل رقم
( )0-0الذى يوضح االعداد الحالية لمعاممين بصناعة التعييد وتطورىا حتى .0202

وفي شكل رقم ( )4-0يتضح ان تكمفة التعييد في مصر قميمية جدا بالمقارنة بدول أخرى وشكل

رقم ( )5-0يوضح زيادة جيود الدولة لتسييل بيئة االستثمار وبناء المدن الذكية.
https://login.itida.gov.eg/SimpleSearch.aspx last seen 26-3-2018

()1

OUTSOURCING DESTINATION GUIDEE, EGYPT ,2017, www.outsourcing-verband.org
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سبل تطوير صناعة التعييد لمبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعمومات في مصر في إطار رؤية 0202
شكل رقم ( :)2-0مزايا الموقﻊ الجغرافى المتوسط الذى يربط الشرق و الغرب

شكل رقم ( :)0-0اعداد الخريجين وتنوعيم من الجامعات المصرية سنويا وتنوع اجادة المغات لمخريجين

اإلﺷكبل يٍ  1-3إنى  5-3يصذرھب
OUTSOURCING DESTINATION GUIDEE, EGYPT ,2017, www.outsourcing-verband.org
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شكل رقم ( :)3-3اعداد العاملين في صناعة التعهيد وتوقعات زيادتها

شكل رقم ( :)5-0جهود الدولة في تسهيل االستثمار وخلق

شكل رقم ( :)4-0مزايا التعييد وجودتو وتكمفتو األقل في مصر

بيئة مناسبة لصناعة التعهيد من مدن ذكية و قانون استثمار
جديد
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ولكن كل ىذه المزايا التى تمتاز بيا صناعة التعييد سواء لمبرمجيات او خدمات تكنولوجيا المعمومات في
مصر يواجييا الكثير من المتاعب في السنوات األخيرة تعوق انطالقتيا منيا متاعب مزمنة منذ بداية

قطاع تكنولوجيا المعمومات ومتاعب مستجدة تحاول الو ازرة إيجاد حمول ليا ولمتعرف عمى ىذه المتاعب
من خالل استبيان راى لمجموعة مركزة ( )focus groupمن أصحاب الشركات المسجمة في قواعد
البيانات لمقطاع المدنى خالل ورش العمل التصال وحمقات النقاش في االحداث العالمية في المانيا خالل
 0217 CEBITبمدينة ىانوفر ومؤتمر وطن رقمى  0218وأخي ار من خالل Egypt ICT group

الذى يضم  022شركة فاعمة في صناعة البرمجيات خدمات تكنولوجيا المعمومات وكانت المتاعب
تنحصر في:
كان ىناك اجماع عمى ندرة العنصر البشرى الكفء  ,وارتفاع تكمفة الحصول عميو في األعوام
األخيرة عمى الرغم من وجود برنامج لمتدريب االون الين ( )NTLالنو لم يحقق النتائج المرجو سريعا وىو
يناسب كل االعمار السنية وكل التخصصات والبد من اطالق برنامج مثل التدريب المتخصص الذى

اطمقتو و ازرة االتصاالت في مطمع االلفية واستمر حوالى  12سنوات لكونو يتعامل مع الخريجين بالفعل
االمر وبشكل مباشر الذى يجعل اثاره تظير خالل عام واحد وىو يختمف عن التدريب في  ITIمعيد
تكنولوجيا المعمومات المتميز في انو يتيح التدريب في مدن كثيرة في مصر وباعداد اكثر واألىم اإلستعانة
بالمحترفين والمينين لمتدريب مما يعطى خبرة عممية لممتدرب .
السبب االخر في ندرة العنصر البشرى الكفء ىو السفر لمخميج او اوربا وىناك سبب أخير

الرتفاع تكمفتو ىو وجود العديد من الشركات األجنبية تفتح فروع ليا في مصر وال تسجل نفسيا وال تدفع
ضرائب وال تعمل بشكل رسمي وتضارب في مرتبات المبرمجين والمصممين .

خامسا :تحميل الفجوة لصناعة التعييد لخدمات تكنولوجيا المعمومات و خدمات تكنولوجيا

المعمومات

بعد استعراض التقارير المحمية لو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وىيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعمومات (ايتيدا) وبعد مراجعة العاممين في القطاع في المجتمع المدنى في أكثر من مناسبة
سواء في مؤتمر وطن رقمى او من خالل المجموعات الخاصة عمى مواقع التواصل االجتماعي
المتخصصة الصحاب الشركات او خالل تواجدنا في حمقات النقاش فى االحداث العالمية مثل CEBIT
 2017و  CES 2018استخمصنا تحميل الفجوة التالى لصناعة التعييد لمبرمجيات وخدمات تكنولوجيا
المعمومات شكل رقم (.)1-5
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شكل رقم ()1-5

تحليل الفجوة لصناعة التعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
القوة –Strength

الضعف – Weakness

اّخفاض اىطية اىَحيى ٍِ ٍشزوعاخ ذنْىىىجٍا
اىَعيىٍاخ
عذً اّشاء ميٍاخ اىحاسثاخ و ٍعاهذ اىثحث و اىرطىٌز
داخو اىَذُ اىذمٍح اىرً ذفررحها اىذوىح

وجىد انخزٌجٍٍ انًهزة فً يجبل انبزيجٍبث و خذيبث حكُىنىجٍب
انًﻌهىيبث
حﻌهٍى جبيﻌى يجبًَ ٌفزس يبال ٌمم عٍ  500انف خزٌج سُىٌب %00
يُهى الئك العًبل انخﻌهٍذ فى حكُىنىجٍب انًﻌهىيبث
و أكزز يٍ  000انف لببم نهﻌًم بخذيبث  BPOو يزاكشاالحصبالث
ببنهﻐبث انًخخهفت
لذرة انخزٌجٍٍ انًﺆھهٍٍ عهى اسخﻌًبل انهﻐت اإلَجهٍشٌت فً انخىاﺻم
و انخذرٌب
لذرة انﻌبيهٍٍ فً انًجبل عهى االنخشاو بمىاعذ انﺸزكبث انﻌبنًٍت
نخىاجذھب فً يصز و اَخﺸبر رمبفت انﻌًم فً انًﺆسسبث انﻌبنًٍت

عذً و جىد حصز دقٍق او تٍاّاخ حقٍقح عِ صْاعح
اىثزٍجٍاخ و اىعاٍيٍِ فٍها و اعذادهٌ و ذخصصاذهٌ

انخىسﻊ فً إَﺸبء انًذٌ انذكٍت كخىجه حكىيً ٌىفز انبٍئت انًُبسبت
نالسخزًبر و حمذٌى خذيبث انخﻌهٍذ

عذً ٍساعذج اىشزماخ اىَحيٍح فً اىرَىٌو ٍِ اىثْىك
الرذفاع ّسثح اىَخاطزج
عذً ذَثٍو اىَجرَع اىَذّى ىقطاع ذنْىىىجٍا اىَعيىٍاخ
فً اىنيٍاخ و اىَعاهذ اىَرخصصح فً ذنْىىىجٍا
اىَعيىٍاخ ٍَا ذسثة فً فجىج تٍِ اىذراسح و اىحٍاج
اىعَيٍح

بٍُت ححخٍت نخكُىنىجٍب انًﻌهىيبث يُبسبت و لببهت نهخطىٌز

عذً وجىد اىٍاخ ذَىٌو ىهذا اىقطاع سىاء خذٍاخ
اىرعهٍذ فً اىثزٍجٍاخ او  ٍِ BPOاىقطاع اىَصزفً
اّخفاض االسرثَار فً ٍشزوعاخ اىرذرٌة اىنثٍف
واىَثاشز فً ٍجاه اىثزٍجٍاخ و اىرطثٍقاخ

وجىد ھٍئت يخخصصت نخًٍُت ﺻُبعت حكُىنىجٍب انًﻌهىيبث ()ITIDA
و وفزة انﺸزكبث انحبﺻهت عهى انﺸهبداث انﻌبنًٍت فً جىدة
انخذيبث يزم CMMI
اَخفبض انخكبنٍف (حﺸﻐٍم و أجىر ) نهصُبعت انًصزٌت يمبرَت
ببنهُذ و انفهبٍٍ و ريبٍَب و بهﻐبرٌب كبيزهت يٍ انذول انخً حسبمُب فً
انخزحٍب انذونى

اىرهذٌذاخ Threats-
اىَْافسح اىشزسح ٍع اىهْذ و تعط اىىجهاخ فً اورتا
اىشزقٍح ٍثو روٍناٍّا و تىىْذا و أومزاٍّا و اىَنسٍل
اإلرهاب و اىثىراخ اىَرعاقٍح و االسرقزار اىسٍاسى و
االقرصادي ىيذوىح
اّرشار االسرثَاراخ اىصغٍزج و اىغٍز ٍزخصح و اىغٍز
ٍهرَح ترقٍْاخ اىجىدج فً اىقاهزج و اىَْصىرج و تعط
األقاىٌٍ .

اىفزص Opportunities-
انًىلﻊ انجﻐزافى انًخًٍش انًخىسط بٍٍ اسٍب و اروبب و افزٌمٍب
انخىلٍج انًزبنى بٍٍ دول انخهٍج و اوربب و افزٌمب ببنًمبرَت يﻊ انهُذ
وجىد أسىاق رزٌت و بهب حجى طهب كبٍز ببنًُطمت انخهٍج
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سادسا  :النتائج والتوصيات
نستخمص بعد دراسة وم ارجعة أوضاع صناعة التعييد محميا ودوليا والتوصل الى تحميل فجوة أنو
عمى و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات والمنظمات
المجتمع المدنى تضمين مبادرات وحمول التي تقوى نقاط الضعف وتقمل من التيديدات وتضمن تفوقنا في

مواطن القوة وتجعمنا نستغل الفرص المتاحة لصناعة التعييد لمبرمجيات وتكنولوجيا المعمومات وذلك
بالتحديد لممحاور الثالثة األساسية لمعاير التفوق في الترتيب الدولى والتي بالفعل تضمن وصول مصر
الى  5مميارت بل وقبل  0202لتساعد ىذه الصناعة الواعدة في زيادة الناتج القومى المصرى.

التوصيات لمحاور ومعايير التفوق في صناعة التعييد لمبرمجيات وتكنولوجيا المعمومات
مقترحات تطوير محور بيئة العمل و البنية األساسية (الجاىزية)

 من ضمن النقاط الفرعية اليامة في بيئة العمل ىو مدى ثقة الشركات األجنبية في الشركات
المحمية المصنعة لمبرمجيات او خدمات تكنولوجيا المعمومات والتي تقوم بالتصدير ومن أسباب
الثقة ىو النظام المصرفي المصرى الذى يضمن ويكون شريكا في التصدير واالستيراد لممنتجات
والخدمات األخرى لكنو بعيد كل البعد عن ىذا القطاع الثرى حيث ال يوجد اعتمادات مستنديو او
اى وسيمة أخرى لمتوسط بين الشركات في صناعة التعييد .

 االمر اآلخر الميم انو ال توجد آلية لمتمويل او اإلقراض لقطاع تكنولوجيا المعمومات بالكامل مما
يضعف نموه وتطوره لذا البد من التدخل من الو ازرة مباشرة مع رؤساء البنوك والبنك المركزى ألنو
سبق و قام المجتمع المدنى وايتيدا بمحاوالت لم تنجح عمى مر األعوام السابقة مع البنوك و
صندوق التنمية االجتماعي.
 تطوير اليات دمج الشركات االجنبية او المصرية المستترة التى تعمل بال تراخيص وال معمومات
وال تضيف لالقتصاد الرسمى وتضعف العممية التخطيطية لمصناعة عمى سبيل المطموب من

الكوادر او البنية التكنولوجية أو فى االرقام التصديرية فى مجال خدمات التعييد التى تتسبب فى
تدنى ترتيب مصر فى التصنيفات العالمية .

مقترحات تطوير محور التكمفة واالمتيازات المالية
البد من خطة واضحة لو ازرة االتصاالت وادارة المدن التكنولوجية لحزمة حوافز لمشركات األجنبية
لمتواجد في ىذه المدن كما البد من التفاوض مع و ازرة المالية والحكومة المصرية بخصوص ضريبة القيمة
المضافة وبعض اإلعفاءات لمشركات المحمية واألجنبية اسوة بما تفعمو الدول التي تسبقنا بالترتيب الدولى
لصاعة التعييد والتوضيح لمحكومة بالمكاسب التي تعود عمى المجتمع وعمى خزينة الدولة من االستثمار
17
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األجنبي او الصناعة المحمية لخدمات التعييد او البرمجيات وعمل دراسات واضحة الثبات ذلك لمتخذ

القرار التخاذ ما يمزم تشريعا او اداريا.

في ىذا المحور أيضا البد من التأكيد عمى دور إيتيدا ومنظمات المجتمع المدنى في التسويق
الخارجي لمنتجات وخدمات لمشركات المصرية في منطقة الخميج واألسواق االوربية بشكل عممى وبميزانية
محددة واستغالل رموز المجتمع .

مقترحات تطوير وزيادة الوفرة والكفاءة لمكوادر البشرية فى صناعة البرمجبات وخدمات

تكنولوجيا المعمومات

 التوسع فى انشاء كميات الحاسبات والمعمومات واقسام الحاسبات بكميات اليندسة سواء الحكومية
او الخاصة وبعضيا دخل المدن التكنولوجية مثل مدينة دولسدورف االلمانية.
 التعاون الجاد بين الجامعات والمعاىد والمراكز البحثية مع الرواد الصناعة والقطاع الخاص فى
تطوير البرامج والمناىج التعميمية النعداميا اال فيما عدا االبحاث المشتركة مع ىيئة تنمية
صناعة البرمجيات.
 تخصيص ميزانيات فاعمة فى المؤسساسات الحكومية لتطوير تطبيقات ادارة الحكومة االلكترونية
عمى مستوى التطبيقات العامة مثل الحسابات الحكومية وشئون العاممين واالتصاالت االدارية
وغيرىا من التطبيقات
 تفعيل برامج الحكومة االلكترونية فى و ازرة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى وتطوير

استراتيجية واضحة لمسنوات القادمة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى لصناعة تكنولوجيا

المعمومات.
 تفعيل فورى وجاد بين الكميات المعنية بالحاسبات والقطاع الخاص بتمثيل الشركات فى مجالس
الكميات واالقسام وتمثيميم فى لجان تطوير المناىج العممية ليذه المؤسسات العممية.
 تفعيل التعاون بين معيد  ITIوبين الشركات والتوسع فى انشاء فروع لـ  ITIفي المحافظات.
 اعادة مشروع التدريب المتخصص فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعمومات بخطة واضحة
لألعداد والتخصصات المطموبة طبقا الحتياجات الشركات والتقارير الدولية بخصوص أنواع
التكنولوجيا المتوقع احتياجيا في السنوات القادمة .
 التشديد عمى الدراسة بالمغة االنجميزية وتطويرىا لكل المتدربين ببرامج التدريب والكميات ويفضل
د ارسة لغة اجنبية ثانية تتنوع بين الفرنسية وااللمانية استعداداً لممنافسة فى خدمات التعييد سواء
فى البرمجيات او مراكز االتصال.
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ممخص البحث
سبل تطوير صناعة التعييد لمبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعمومات في مصر
في إطار رؤية 0202
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تعرف صناعة تعييد البرمجيات و خدمات تكنولوجيا المعمومات ( )IT/SW Outsourcingبانيا
صناعة البرمجيات لدى الغير أى ان شركة تعيد الى شركة أخرى و يمكن ان تكون بدولة أخرى( التعييد
الخارجي  )Offshoringبتنفيذ تطبيق ما او برنامج ما لحسابيا وىو نفس المفيوم مع اختالف الخدمة في
التعييد لخدمات تكنولوجيا المعمومات مثل  call centersمراكز االتصال أو خدمات الدعم الفني أو
 )BPO( Business process outsourcingو ىي مثل ان تعيد شركة الى شركة أخرى ببمد اخر
بالقيام بعمل االختبار لبرامجيا او االرشفة لمستندات ما و فيرستيا و ازدىرت صناعة التعييد مع بداية
القرن الحالي و مع ازدىار الثورة الصناعية الثالثة التي ارتبطت بوجود تكنولوجيا المعمومات لألسباب
االتية طبقا لمتقرير الدولي لمؤسسة دولييت الدولية االقتصادية:

أوال :تقميل النفقات حيث يمكن االستعانة بعمالة ماىرة في منطقة او دولة أخرى اقل سع ار وبالتالى تقل
تكمفة المشروع ،ثانيا الحصول عمى جودة أفضل اذ يمكن ان تستعين شركة بشركة أخرى لتقديم خدمة
منيا أكثر جودة ،ثالثا قد يكون االحتياج الى التخصص في مشروع فتعيد شركة لشركة أخرى أكثر
تخصصا لتنفيذ جزء من المشروع.
ىدف البحث وأىميتو

كيف يمكن تطوير صناعة التعييد لمبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعمومات لتعود لممنافسة

عالميا بمركز الئق تعود بالنفع عمى زيادة مصادر الدخل القومى المصري وتحقيق  5مميارات دوالر
تصدير في  0202تحميل ىذه المشكمة ومعرفة تحميل الفجوة ليذه الصناعة الميمة والمبشرة يساىم في
زيادة الصادرات منيا والتوظيف الفعال لمشباب المصرى وأقصد بالتوظيف الفعال ان رواتب ىذه الصناعة
تساعد العاممين فييا عمى المعيشة الجيدة واالدخار ايضا الن معدل الرواتب بيا مرتفع و جاذب لمعمالة
المتعممة الميرة.

وتكمن أىمية البحث تعظيم المزايا تنافسية في قطاع خدمات تكنولوجيا المعمومات المصرى منيا ،توافر

القوة العاممة الماىرة والتي تتميز بالتعدد المغوي ،باإلضافة إلى البنية األساسية لمقطاع ،والموقع الجغرافي
لمصر الذي تمر بو كابالت االتصاالت الدولية التي تربط الشرق بالغرب .وعمى مصر أن تنتيز الفرص
المتاحة لما يسمح ليا بتطوير ىذا القطاع ،مما يمكنيا من تعميق اآلثار اإليجابية من تعييد ىذه
الخدمات .وىنا تأتي أىمية الدراسة في التعرف عمى الوضع الحالي لصناعة التعييد لمبرمجيات وخدمات

تكنولوجيا المعمومات وما ىي نقاط الضعف والقوة من خالل تحميل فجوة واضح يساعد عمى وضع خطط
لتحقيق خطة مصر  0202في ىذا القطاع الطموح الذى ييدف الى الوصول الى  5مميارات دوالر
لمتصدير ،والوصول إلى استراتيجية مالئمة لتحصل صناعة التعييد المصرية عمى مركز افضل في
الدخل القومى المصرى.
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اوال :مراجعة وضﻊ صناعة التعييد في مصر عمى المستوى الدولى
شيد العام  0217خب ار جيدا لصناعة التعييد لمبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعمومات المصرية
باختيار مجمة جارتنر مصر لممرة الثانية عمى التوالي كواجية متميزة لخدمات التعييد
بعد ابتعاد دام سنوات عن المنافسة القوية في ىذا المجال الصناعى الثرى الذى وصمت فيو مصر الى
المركز الرابع عالميا عام  0211طبقا لتصنيف ايو تى كيرنى ATKerny

السنوي وذلك بعد تراجع دام

 5سنوات تراجعت فيو مصر لممركز السادس عشر عام  0216كما في شكل 1.0و جاء اختيار مجمة و
مؤسسة جارتنر الدولية لمصر الوجية األفضل لعام 0217مع تحسن ترتيب مصر الى المركز  14عالميا

في عام  0217كما بالشكل التالى.

والسؤال الميم ما ىي معايير ترتيب الدول عالميا لندرس كل معيار عمى حدة ونحسن فيو ليتحسن
ترتيب مصر وتزيد صادراتيا ويزيد مساىمتيا في الناتج القومى منا نتمنى في رؤية .0202
وطبقا لجارتنر و ان ايو تى كيرنى  ATKernyفان ىناك ثالث معايير ميمة البد من دراستيم و ىو
ما سنقوم بو في المبحث األول و الثاني و العمل عمى تطويرىم و ذلك في المبحث الثالث و تحميل الفجوة

و التوصيات وىو ما ينعكس عمى ترتيب مصر في صناعة التعييد و عمى الصادرات و ىم :
 محور بيئة العمل والبنية األساسية (الجاىزية).
 محور التكمفة واالمتيازات المالية.
 محور وفرة الكوادر الفنية وتنوع ميارتيم.
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ثانيا :مراجعة مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في مصر
اليدف من مراجعة مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ىو مراجعة مدى التقدم في
محور بيئة العمل والبنية األساسية ومحور التكمفة واالمتيازات المالية االساسيان في معايير ترتيب الدول
فى صناعة العييد لخدمات تكنولوجيا المعمومات والبرمجيات.
وباستعراض المؤشرات الخاصة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات حتى نياية 0217
وطبقا لتقرير اإلنجاز من و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات نستخمص االتى:
 بمغ معدل نمو القطاع  %10,5لمعام  0217وساىم القطاع بنسبة  % 0,0من الناتج القومى

 بمعت صادرات مصر من صناعة التعييد لخدمات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  1,87مميار
دوالر في 0217
 تقدم مصر لممركز الرابع عشر عالميا في الترتيب في خدمات التعييد بدال من السادس عشر في
 0217طبقا لتصنيف ايو تى كيرنى ATKerny
 تم افتتاح أربع مدن تكنولوجية في برج العرب وأسيوط والسادات وبنى سويف حتى عام 0217
وجارى العمل بمدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
 البدء في تنفيذ  12مراكز ابداع بالمحافظات.
 إطالق استراتيجية التجارة االلكترونية بالتعاون مع االونكتاد.
 استمرار دعم االبداع بمبادرات مركز االبداع التكنولوجي.
 البدء في تصنيع اول موبايل بنسبة مكونات  %45في أسيوط في 0217
 %111 من المواطنين يستعممون الياتف المحمول.

 نسبة االسر التي تستخدم الحاسب  %60من االسر.
 نسبة االسر المصرية التي تستخدم االنترنت .%52
 تدريب  12710ببرامج معيد تكنولوجيا المعمومات  ITIفي عام .0217
ثالثا :الوضﻊ الحالي لصناعة خدمات التعييد لمبرمجيات وتكنولوجيا المعمومات في مصر
ييدف أيضا دراسة الوضع الحالي لصناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعمومات الى دراسة

المحور الثالث في معايير الترتيب العالمية لصناعة التعييد لمبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعمومات وىو
محور وفرة الكوادر الفنية وتنوع ميارتيم.
ويبمغ عدد الشركات المسجمة في قاعدة بيانات ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات (إيتيدا)
 1599شركة في كل تخصصات تكنولوجيا المعمومات حتى مارس .0218
يبمغ عدد الشركات المسجمة بغرفة صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعمومات حتى نياية  0217حوالى

 1020شركة منيم طبقا لمنشاط  822شركة تعمل في مجال البرمجيات والكول سنتر وفي قاعدة بيانات
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جمعية اتصال يبمغ عدد الشركات حوالى  722شركة يمثل قطاع البرمجيات والخدمات وشركات الكول

سنتر حوالى  622شركة ومعظم مشتركي جمعية اتصال مشتركون بالفعل في غرفة صناعة البرمجيات
والجدير بالذكر ان الغرفة واتصال وشعبة االقتصاد الرقمى ىم ما يمثمون منظمات المجتمع المدنى التي
تتعاون مع ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات وو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في وضع
الخطط االستراتيجية لمقطاع او تنفيذىا او مساعدة الشركات في التطوير والنمو وفتح أسواق جديدة ليا .
ولكن ماذا عن اإلمكانيات الحالية لصناعة العييد لخدمات تكنولوجيا المعمومات والبرمجيات قامت

الجمعية األلمانية لمتعييد بمشاركة ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات  ITIDAبإعداد تقرير عن
خدمات التعييد في مصر ،ويشير التقرير الى وجود مقومات ممتازة عمى مستوى موقع جغرافي متوسط،

وقوة بشرية ممتازة عددا وتنوعا واجادة لمغات األجنبية ،تكمفة التعييد في مصر قميمة جدا بالمقارنة بدول
أخرى ،زيادة جيود الدولة لتسييل بيئة االستثمار و بناء المدن الذكية.

رابعا :تحميل الفجوة لصناعة التعييد لخدمات تكنولوجيا المعمومات والبرمجيات
بعد استعراض التقارير المحمية لو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وىيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعمومات (ايتيدا) وبعد مراجعة العاممين في القطاع في المجتمع المدنى في أكثر من مناسبة
سواء في مؤتمر وطن رقمى او من خالل المجموعات الخاصة عمى مواقع التواصل االجتماعي
المتخصصة الصحاب الشركات او خالل تواجدنا في حمقات النقاش فى االحداث العالمية مثل CEBIT

 2017و  CES 2018استخمصنا تحميل الفجوة لصناعة التعييد لمبرمجيات وخدمات تكنولوجيا
المعمومات بالشكل اآلتي:
تحليل الفجوة لصناعة التعهيد للبرمجيات ولخدمات تكنولوجيا المعلومات
الضعف – Weakness
عذً وجىد اىٍاخ ذَىٌو ىهذا اىقطاع سىاء
خذٍاخ اىرعهٍذ فً اىثزٍجٍاخ او ٍِ BPO
اىقطاع اىَصزفً
اّخفاض االسرثَار فً ٍشزوعاخ اىرذرٌة
اىنثٍف واىَثاشز فً ٍجاه اىثزٍجٍاخ
واىرطثٍقاخ

اّخفاض اىطية اىَحيى ٍِ ٍشزوعاخ
ذنْىىىجٍا اىَعيىٍاخ
عذً اّشاء ميٍاخ اىحاسثاخ وٍعاهذ اىثحث
واىرطىٌز داخو اىَذُ اىذمٍح اىرً ذفررحها
اىذوىح

القوة –Strength
وجىد انخزٌجٍٍ انًهزة فً يجبل انبزيجٍبث
وخذيبث حكُىنىجٍب انًﻌهىيبث
حﻌهٍى جبيﻌى يجبًَ ٌفزس يبال ٌمم عٍ  500أنف
خزٌج سُىٌب  %00يُهى الئك العًبل انخﻌهٍذ فى
حكُىنىجٍب انًﻌهىيبث
وأكزز يٍ  000أنف لببم نهﻌًم بخذيبث  BPOو
يزاكشاالحصبالث ببنهﻐبث انًخخهفت
لذرة انخزٌجٍٍ انًﺆھهٍٍ عهى اسخﻌًبل انهﻐت
اإلَجهٍشٌت فً انخىاﺻم وانخذرٌب
لذرة انﻌبيهٍٍ فً انًجبل عهى االنخشاو بمىاعذ
انﺸزكبث انﻌبنًٍت نخىاجذھب فً يصز واَخﺸبر رمبفت
انﻌًم فً انًﺆسسبث انﻌبنًٍت
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عذً وجىد حصز دقٍق او تٍاّاخ حقٍقح عِ
صْاعح اىثزٍجٍاخ واىعاٍيٍِ فٍها واعذادهٌ
وذخصصاذهٌ
عذً ٍساعذج اىشزماخ اىَحيٍح فً اىرَىٌو
ٍِ اىثْىك الرذفاع ّسثح اىَخاطزج
عذً ذَثٍو اىَجرَع اىَذّى ىقطاع ذنْىىىجٍا
اىَعيىٍاخ فً اىنيٍاخ واىَعاهذ اىَرخصصح
فً ذنْىىىجٍا اىَعيىٍاخ ٍَا ذسثة فً
فجىج تٍِ اىذراسح واىحٍاج اىعَيٍح

اىرهذٌذاخ Threats-

انخىسﻊ فً إَﺸبء انًذٌ انذكٍت كخىجه حكىيً ٌىفز
انبٍئت انًُبسبت نالسخزًبر وحمذٌى خذيبث انخﻌهٍذ
بٍُت ححخٍت نخكُىنىجٍب انًﻌهىيبث يُبسبت ولببهت
نهخطىٌز
وجىد ھٍئت يخخصصت نخًٍُت ﺻُبعت حكُىنىجٍب
انًﻌهىيبث ( )ITIDAووفزة انﺸزكبث انحبﺻهت عهى
انﺸهبداث انﻌبنًٍت فً جىدة انخذيبث يزم CMMI
اَخفبض انخكبنٍف (حﺸﻐٍم وأجىر) نهصُبعت انًصزٌت
يمبرَت ببنهُذ وانفهبٍٍ و رويبٍَب و بهﻐبرٌب كأيزهت يٍ
انذول انخً حسبمُب فً انخزحٍب انذونى
اىفزص Opportunities-

اىَْافسح اىشزسح ٍع اىهْذ وتعط اىىجهاخ انًىلﻊ انجﻐزافى انًخًٍش انًخىسط بٍٍ اسٍب واروبب
وافزٌمٍب
فً اورتا اىشزقٍح ٍثو روٍناٍّا وتىىْذا
وأومزاٍّا واىَنسٍل
انخىلٍج انًزبنى بٍٍ دول انخهٍج واوربب وافزٌمٍب
اإلرهاب واىثىراخ اىَرعاقٍح واالسرقزار
ببنًمبرَت يﻊ انهُذ
اىسٍاسى واالقرصادي ىيذوىح
وجىد أسىاق رزٌت وبهب حجى طهب كبٍز ببنًُطمت
اّرشار االسرثَاراخ اىصغٍزج و اىغٍز
ٍزخصح و اىغٍز ٍهرَح ترقٍْاخ اىجىدج فً انخهٍج
اىقاهزج و اىَْصىرج و تعط األقاىٌٍ.
خامسا :النتائج والتوصيات
نستخمص بعد دراسة ومراجعة أوضاع صناعة التعييد محميا ودوليا والتوصل الى تحميل فجوة أنو
عمى و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات والمنظمات
المجتمع المدنى تضمين مبادرات وحمول التي تقوى نقاط الضعف وتقمل من التيديدات وتضمن تفوقنا في
مواطن القوة وتجعمنا نستغل الفرص المتاحة لصناعة التعييد لمبرمجيات وتكنولوجيا المعمومات وذلك

بالتحديد لممحاور الثالثة األساسية لمعاير التفوق في الترتيب الدولى والتي بالفعل تضمن وصول مصر

الى  5مميارت بل وقبل  0202لتساعد ىذه الصناعة الواعدة في زيادة الناتج القومى المصرى.
التوصيات لمحاور ومعايير التفوق في صناعة التعييد لمبرمجيات وتكنولوجيا المعمومات

مقترحات تطوير محور بيئة العمل والبنية األساسية (الجاىزية)
 من ضمن النقاط الفرعية اليامة في بيئة العمل ىو مدى ثقة الشركات األجنبية في الشركات
المحمية المصنعة لمبرمجيات او خدمات تكنولوجيا المعمومات والتي تقوم بالتصدير ومن أسباب
الثقة ىو النظام المصرفي المصرى الذى يضمن ويكون شريكا في التصدير واالستيراد لممنتجات
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والخدمات األخرى لكنو بعيد كل البعد عن ىذا القطاع الثرى حيث ال يوجد اعتمادات مستنديو او

اى وسيمة أخرى لمتوسط بين الشركات في صناعة التعييد.

 االمر اآلخر الميم انو ال توجد آلية لمتمويل لقطاع تكنولوجيا المعمومات بالكامل مما يضعف نموه
وتطوره لذا البد من التدخل من الو ازرة مباشرة مع رؤساء البنوك والبنك المركزى.
 تطوير اليات دمج الشركات االجنبية او المصرية المستترة التى تعمل بال تراخيص وال معمومات
وال تضيف لالقتصاد الرسمى وتضعف العممية التخطيطية لمصناعة.

مقترحات تطوير محور التكمفة واالمتيازات المالية

البد من خطة واضحة لو ازرة االتصاالت وادارة المدن التكنولوجية لحزمة حوافز لمشركات األجنبية
لمتواجد في ىذه المدن كما البد من التفاوض مع و ازرة المالية والحكومة المصرية بخصوص ضريبة القيمة
المضافة وبعض اإلعفاءات لمشركات المحمية واألجنبية اسوة بما تفعمو الدول التي تسبقنا بالترتيب الدولى
لصاعة التعييد والتوضيح لمحكومة بالمكاسب التي تعود عمى المجتمع وعمى خزينة الدولة من االستثمار
األجنبي او الصناعة المحمية لخدمات التعييد او البرمجيات وعمل دراسات واضحة إلثبات ذلك لمتخذ
القرار التخاذ ما يمزم تشريعا او اداريا.
في ىذا المحور أيضا البد من التأكيد عمى دور إيتيدا ومنظمات المجتمع المدنى في التسويق
الخارجي لمنتجات وخدمات لمشركات المصرية في منطقة الخميج واألسواق االوربية بشكل عممى وبميزانية
محددة واستغالل رموز المجتمع مثل الالعب المصرى العالمى محمد صالح عمى سبيل المثال.

مقترحات تطوير وزيادة الوفرة والكفاءة لمكوادر البشرية فى صناعة التعييد

 التوسع فى انشاء كميات الحاسبات والمعمومات واقسام الحاسبات بكميات اليندسة سواء الحكومية
او الخاصة وبعضيا دخل المدن التكنولوجية مثل مدينة دولسدورف االلمانية.

 التعاون الجاد بين الجامعات والمعاىد والمراكز البحثية مع الرواد الصناعة والقطاع الخاص فى
تطوير البرامج والمناىج التعميمية النعداميا اال فيما عدا االبحاث المشتركة مع ىيئة تنمية
صناعة البرمجيات.
 تخصيص ميزانيات فاعمة فى المؤسسات الحكومية لتطوير تطبيقات ادارة الحكومة االلكترونية
عمى مستوى التطبيقات العامة مثل الحسابات الحكومية وشئون العاممين واالتصاالت االدارية

وغيرىا من التطبيقات
 تفعيل برامج الحكومة االلكترونية فى و ازرة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري وتطوير
استراتيجية واضحة لمسنوات القادمة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى لصناعة تكنولوجيا
المعمومات.

 تفعيل فورى وجاد بين الكميات المعنية بالحاسبات والقطاع الخاص بتمثيل الشركات فى مجالس
الكميات واالقسام وتمثيميم فى لجان تطوير المناىج العممية ليذه المؤسسات العممية.
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 تفعيل التعاون بين معيد  ITIوبين الشركات والتوسع فى انشاء فروع لـ  ITIفي المحافظات.

 اعادة مشروع التدريب المتخصص فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعمومات بخطة واضحة
لألعداد والتخصصات المطموبة طبقا الحتياجات الشركات والتقارير الدولية بخصوص أنواع
التكنولوجيا المتوقع احتياجيا في السنوات القادمة.
 التشديد عمى الدراسة بالمغة االنجميزية وتطويرىا لكل المتدربين ببرامج التدريب والكميات ويفضل
دراسة لغة اجنبية ثانية تتنوع بين الفرنسية وااللمانية.
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