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استتتهل األستتتاذ جمتتال غيطتتاس العتترض بالحتتديث عتتا التتدور الهتتام التتذا تقتتوم بتت  تقنيتتة االتصتتاالت 

والمعلومات ما ضرورة االعتمتاد علتم مواردنتا الذاتيتة وترشتيد استتخدام هتذر المتواردة باىضتا ة إلتم 

الحاالت الناجحة  ي صناعة التكنولوجيا هتي الحتاالت التتي اىمكاا. كما أكد علم أا رالتخطيط للفاقد قد

بينما تكوا اليتد العليتا للرؤيتة والتفكيتر  تي كيفيتة توهيت  هتذر  هي اليد السفلم تكوا  يها التكنولوجيا

 التكنولوجيا  ي تحقيق هد  محددة وهذا ما يقوم ب  العالم حالياً وبخطوات متسارعة.

 التقنيتتة ستتعيد الحيتة التتي توضتتف كيت  يفكتر العتتالم ا ا وكيت وقتد ركتز العتترض علتم بعتض األمثلتتة 

وليتة للمستتقبل  تي ضتوء األمالمتف الض تناول العترمستقبالًة حيث  المختلفة التنموية القطاعات تشكيل

 .للدولةالقطاعات التنموية بمختل   المتعلقةالمؤشرات الحالية 

 قطـــاع الزراعـــةوالً:أ

جماا  يطاااع ى ان أط عاااز اعة اىاو ساطكاط طاا اعواااز األاساا اساتندامال عتو طاو اعجطا   /أكد األستاذ

اعمع اماا  بساعو كبطا ق تواد  با    ا، األم  اعذي سطسمح بتدفق  ه  مط اعبطا اا  اعنامع مط اعمحما 

  " داناا  اعمااةا ز  عتواااا اعبطا اااSensors" ا ست ااعا اعدعطوو أجهااةق، مااط نااش    اا  عاعجطجااا باااطت

فا  مكااط ااحاد تاق ت وا   ع طشل اتجما طذه اعمع اما  معال  ااعمع اما  ى ن مستاى اعمت  اعم با أا طةطد

مااط نااش   اابكو اعمحمااا  ةعاان اعجهااو اعم اعبااو عمااا طحاادا داناا  طااذه األمتااا  اعم بعااو مااط اع اابااو، 

األسمدق، ااع ي ى ان ااعح  ا ، ااألابئو، ا، مط اعماء اعت بو احتطاجا احاعو اعمحصا ، ااعح ا ق، ا

 مدا  اعساىو.

تجاه حاعطال  حاا ا ت  ا  األ اطاء اعاذي طكااط م تبااال ب ابكو اإل ت  ا  اععادطاو، حطاا طادن  طاذا اع ها  اإل

اعبطا ا  فا   ماق توااق ى ان اعاذكاء ا صاا اى  ععما  اعتح اطش  اعاانمو اةدا ق اعمة ىاو  اعمتدفق مط

 با طوو ذكطو.

حصاد اعمحصاا  ماط ناش  جا ا ا  ذكطاو تتعاىا  ماا  ،متشل  جد اتابطوال عهذا اع ماق ى ن أ ض اعااعا 

%، 08طسااىد ى ان  فاا اعحاد األد ان عي تاجطاو ةعان  مماابعاها اعبعض داط اعحاجو ةعن اجاد ساائق، 

 اطذا ما تعك  فطه اعدا  اعمتودمو حاعطال اتحاا  تابطوه مستوبشل ى ن عااز اعة اىو. 

 قطـــاع النـقـــل:اً ثاني

 اااح ا  "سااطم " اع" مااط نااش  Autonomous" العطااوطعماا  اععاااعق الط ى اان تااااط   مااق اعوطااادق 

اعااا ق اعساا طعو  ى اان اااح ا  ذكطااو تسااط  ، اطاا  (اااط 58 حماعااو) اعوطااادق ذاتطااو اععمشعااو اعكه بائطااو

 .اتتاع  بمدان  اعمدط

 حاعااو تتااابا معاااتطح عاحااو نى اا مجاا د أصااابا نةعاا اعوطااادق  ااني طواااد ىج ااو األمااا  مااط تتغطاا  سااا 

مكط  ني ااحد مط نش  مكااط محادد فا  ةدا ق ماا طوا   ماط ، حطا سطتمط طذه اعسطا ا   األساا 

سااطا ق فاا  اط ااحااد، اطااذا بهااد  تحسااطط كعاااءق اعت ااغط ، انعااض اع عوااا  باإلاااافو ةعاان انتصااا   38

 اعاع .
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ةعان بعاض اعتجاا   اعتك اعاجطاو اع اجحاو ااعمابواو فا  طاذا اعمجاا  متا  جما  يطااع  /األستاذاأ ا  

أ ج اع األم طكطو ااعذي طهد  ةعن ن ق مسا  ع ساطا ا   عاعمابق ف  مدط و عا "هايبر لوب"م  از 

تح  اعمدط و بأكم ها ع اتن ي ماط م اك و اعةحااق ماط ناش   ابكو ماط اعاا ق اعذكطاو ع ساطا ا . اأطااال 

اعتابا ع  كو أماةاط ااعذي طواق ى ن ة تاج اائ ا  صغط ق اعحجاق طاتق اعاتحكق فطهاا " الدرونزم  از "

ىااط بعااد ع واا  اعم اات طا  ةعاان اعم اااة  كباادط  ألساااا  اعسااطا ا  امااا طاا تبا بااه مااط م ااكش  اعةحاااق، 

 اط اك أ بعو م  اىا  مابوو باععع  عهذا اع ماق الع  طاجد أحدطا ف  مدط و ع دط.

 التـجـارة والخدمــاتقطـــاع ثالثاً: 

مط اعتك اعاجطا اعمتودمو اعت  تستهد  س ىو تأدطاو اعندماو ع عمطا   وطااجه عااز اعتجا ق ااعندما  ماج

اتسهط  ا ق اعحصا  ىطها، امط أمت او ذعاك حا   اعموااط  اعادائ ق باطط  ا كت  أمااةاط اساتا بكع 

 ى ان  حجة مكاط ف  اعكافطه ااعم  ا  اعمعا  مط نش  تابطق محدد طحطا تسه  أماةاط حاعطال ع عم

 . اعهات 

مكط اععمط  مط حجاة م ات طاته اعذي ط  " أمازوا جوامط أطق اعم ا طا اعمابوو ف  طذا اعمجا  م  از "

ىط ا طق ماعا أماةاط ااعذطا  ع متج  ا  اء احتطاجاته ااعدفا با طوو اعطو داط اعحاجو ةعان اعتعاما  

 أ ناي أا ىما  دان  اعمتج ، اطاق طذا اعم  از أكت  مط ى  ق ف از ى ن مستاى اععاعق. ما

امتا  ان  ى ن اعتجا ق اععاب ق ع حداد م  از األعباط اعمستا دق مط است اعطا ةعن اعصاطط، ااعاذي طوااق 

سااىو ىاط  36فا  ياااط  اعصاطط فا   ا  تق ا ساعها مبا  ق ع  است اعطا ف ا عباط  ى ن أساع ح  

 ح بهاا ى اد األعباط حاعو  ةعن ع اصا  ، اعصط   اعصح  باعحج  اعتعتطش عس اا  اعصشحطو ا طق م ح

 ع صاطط  اح ها ى ادا، األعبااط بمصاا ا اتعبئتهاا ات وطتهاا تجمطعهاا ى اد تهاحاعا ،  باعمةا ز است اعطا ف 

 اصااعها عبا  عألعبااط اعمتااصا  اع حما  اعتعتاطش بغا ض كط امت ، اذعاك ا   7 ةعن تص   ح و ىب 

 36 ةعا  أساابطا تشتاو ماط األعبااط تصدط  ةمط ع صطط. ااع تطجو اع هائطو عهذا اع ماق اعمابق طا تنعطض

 اعصط طو. عأل اا  ادناعها اع ح ا  ىط اإلف اج ع ا  نشعها طصد  ساىو،

 ســوق العمــلرابعاً: 

 م طااط 7,2 اعتحااق اعتك اعاجطاا عهاذا اعواااز طاا فوادمط أب ةاعتأتط ا  اعت  سط هدطا سااق اععما  بععا  

 اتع اق ا صاا اى  اعاذكاء حطاا ساطعد ،2828 فا  ىااق جدطادق أن ى م طاط 2,2 اب اة تو طدطو امطعو

 اا تعااز األجاا  اععماعو، اطاا األما  اعاذي ساطإدي ةعان طبااا ساق ح كو ف  األساسطاط اعشىباط العو

 اععداعو عصاعح األ ناي األكت  تعاىشل ما اعتك اعاجطا اعحدطتو.  اىدق اعتعاا  مستاطا 

فا   اعب ا  ماط بد ل  اع اباتا  ةعن اعامائ  مط%  45 ةع  26 بطط ما اط اك د اسا  ت ط  ةعن تحا 

امط     اال   ى ن اعامائ  اعمنت عو،األم  اعذي سطإدي حتمال ةعن ةطادق اعم افسو بطط اعب 2838 ىاق

 ".داينمكس بوسطا روبوتات"أمت و ذعك 
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 نهـــم األمـــا خامساً:

 بعادد األمااط مساتاطا  نأى ا تحوطاق  فا  األ اطاء  ت   ةسا  تساطق اعتك اعاجطا ب ك  كبط  مط نش  

 محاددق تاعطتاا كذعك اااا ا اعج طمو معد   بتنعطض اا عتةاق يط اعمس حطط اع  او  جا  مط ع ط 

 أعغاةطا.  ععك

 م طااط 14  طامطاا ت ات  كاامط ا أع  41 بااساو أم طو تج بو مدط و صط طو تدط  م ماموامط أمت و ذعك 

 ااسااتعادق ااعساااا اعساا عو جاا ائق بك اا  معد طااو، مااا ا عتااةاق عاحااو  عااق أعاا  148ا ع اجاااه صااا ق

 ااعسااا اعسا عو جا ائق فا  اماط أطاق  تاائ  طاذه اعتج باو نعاض سااىو.  15 نش  اعمناافطط األاعا 

 ىااق مط األا  اع ص  نش  %45,1 ب سبو األم طو اعوااطا امعاعجو ح  س ىو ، ا فا%53,2 ب سبو

2817. 

 القطـاع المصـر ي والمـاليسادساً: 

مااط نااش  اسااتنداق تابطوااا  محااددق بااساااو  اابكو  " اعمعتاحااو اعمصااا  " الط  حااا األساساا  اعتاجااه

اعمحما  تمكط اععمط  مط ةج اء اعمعامش  اعب كطو ااعماعطو اعمنت عاو ماط أي مكااط ابااسااو أي حساا  

 ما تسهط  ىم طا  اعدفا ااعتساطو ب ك  كبط  بطط منت   اعمإسسا  اعمص فطو، باإلاافو ةعن اعنادما 

 .األن ى اعماعطو

 اتابطق دفا اعذي طواق ى ن أساع اجاد بااعو "كير  خدمة" جطدق ف  طذا اع أط اعتابطقامط األمت و اع

 ااعنصااق ا ئتماااط بااعااا  متكاماا ، حطااا طااتق دماا  ماااع  تحكااق عم كااة اعااذك  طاتعااك طحااا ط محمااا 

"  افذق" ىب  اعمص فطو ىا  احسابا  اع نيمدفااع بطا ا  ك اأطاال تمه   ااحدق بااعو ف  اعمت اىو

 ق.ااحد

 قطــاع التعليــمسابعاً: 

 باه نااي مع اق ااع  عك و طا  منت عو تتطح " مط نش  تهيمنة التعلمطتجه طذا اعوااز الط  حا  ماق "

حطاا طكااط ط ااك  ت اسابه اعتا  باعصاا ق  نصا  تع طما  امحتاي اانتبا ا  توططما  عه اتودق ،هاحد

 ةدا ق فا  ع مع مطط أاسا ح طو اعب  ي اطذا طعا  اعمع ق اة  ا  ططم و تح  ااع  عك  ذك   ابا 

 اعتع ق. ا ق ف  ع اش  أكب  ااستوشعطو اعمدا ع

عااد سااشب اعبح طااو األم طكطااو أا  مااط اااا  طااذا اع ماااق ااسااتندمه فاا  تع ااطق اعج اااد اتااد طبهق ى اان اط  

  ى اعمنت عو. استنداق طذه اعتك اعاجطا اعمتودمو ااعت  تق تعمطمها فطما بعد ى ن اعوااىا  األن

 ثامناً: قطــاع العقارات والمباني

 اباىوتصمطق ا اععوا ي حطا طتق ااع ابا  ( 3D Printing)  اعماباىو طتجه اععاعق حاعطال  حا اعمبا  

 اعتاا  اعجماعطااواأل ااكا   ااععااصاا  ابعااض ااعحاااائا ااأل اااطا  كاعسااو  اعصااغط ق ع م اااة  أجااةاء
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 418 بمسااحو مب ا  مط تجهطة هاء ت اإلطذا اع ماق مط نش  اطمكط  اعمبا  ، ااجها  تةطط أا تةن  

 ساىا  فوا. تما   حااع  ف  م با مت 

مط نش  اجاد تا   أكب  م كة  اط اك تج بو حطو عهذه اعتك اعاجطا اعت  تحتا ها مدط و دب  اإلما اتطو

مط مباا   اإلماا ق ىباا ق % 28ىو اعمبا   ى ن مستاى اععاعق حطا تستهد  حكامو دب  أط تكاط ابعا

 .2838ف  ىاق  ماباىو ىط مبا  

% ماط أجاةاء اعااائ ق اتعما  ى ان تاااط  15ىاو بااأطاال تج بو   كو بااط   ماإن ال ااعتا  توااق با

ةمكا طااو اباىااو محاا ك اعاااائ ق نااش  اععتاا ق اعوادمااو ااعااذي سط ااك  تواادمال كبطاا ال فاا  مجااا  صاا اىو 

 اعاائ ا .

 

 


