
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
   

 والتنهٌــة شلصــلـة قضاًــا التخطٌــط

 

 

 

 
التغٌر الهٌكلى لقطاع الهعلونات فى نصر 

 )بالتركٌز على الصادرات(

 

 1029 طسصأغ -( 503رقـم ) 

 

 جههورًة نصر العربٌة

 نعهد التخطٌط القوني

 

 

 





 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 التغيخ الييكمي لقظاع السعمؾمات في مرخ 
 (رادرات)بالتخكيد عمى ال

 
 
 

 

 2019أغدظذ 

 كيحطخ إعادة نذخه فى أػ جية اخخػ  قبل أخح مػافقة السعيج. أك أؼ أجداء مشو، بحثلاىحا   نذخيدبق لع 

 فقط."اآلراء فى ىحا البحث تسثل رأػ الباحثضغ "

 قزايا التخظيط والتشسية  ةسمدم
 (305رقؼ )   

 عمسية محكسو()سمدمة 





 معيج التخصيط القػمى -( 305سمدمة قزايا التخصيط كالتشسية رقع )

 

 أ


 رمذ٠ُ

رؼزجش سٍسخ لضب٠ب اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ أحذ اٌمٕٛاد اٌشئ١س١خ ٌٕشش ٔزبج ِؼٙذ اٌزخط١ظ اٌمِٟٛ 

ِٓ دساسبد ٚثحٛس خّبػ١خ ِحىّخ فٟ ِخزٍف ِدبالد اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ. ٠ضُ اٌّؼٙذ 

ِدّٛػخ ِٓ اٌجبحث١ٓ ٚاٌخجشاء ِزٕٛػٟ ِٚزؼذدٞ اٌزخصصبد، ِّب ٠ض١ف إٌٝ ل١ّخ ٚفبئذح 

سبد اٌّخزٍفخ اٌزٟ ٠زُ إخشاؤ٘ب ِٓ ح١ش ش١ٌّٛخ اٌزٕبٚي ٚاألخز فٝ االػزجبس ِثً ٘زٖ اٌذس

ألٞ ِٓ اٌمضب٠ب ِحً ٚغ١ش٘ب األثؼبد االلزصبد٠خ، االخزّبػ١خ، اٌج١ئخ، اٌّؤسس١خ، ٚاٌّؼٍِٛبر١خ 

 اٌجحش. 

ػذداً  1977خ لضب٠ب اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ ِٕز ثذئٙب فٟ ػبَ ٍرضّٕذ اإلصذاساد اٌّخزٍفخ ٌسٍس

ذساسبد اٌزٟ رٕبٌٚذ لضب٠ب ِخزٍفخ رف١ذ اٌجبحث١ٓ ٚاٌذاسس١ٓ، ٚوزا صبٔؼٟ اٌس١بسبد ِٓ اٌ

ِٚزخزٞ اٌمشاساد فٟ ِخزٍف ِدبالد اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ ِٕٙب ػٍٝ سج١ً اٌّثبي ال اٌحصش: 

اٌس١بسبد اٌّب١ٌخ، اٌس١بسبد إٌمذ٠خ، اإلٔزبخ١خ ٚاألسؼبس، االسزٙالن ٚاٌزدبسح اٌذاخ١ٍخ، اٌّب١ٌخ 

، اٌزدبسح اٌخبسخ١خ، لضب٠ب اٌزشغ١ً ٚاٌجطبٌخ ٚسٛق اٌؼًّ، اٌز١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ، آفبق اٌؼبِخ

ٚفشص االسزثّبس، اٌس١بسبد اٌصٕبػ١خ، اٌس١بسبد اٌضساػ١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ، اٌّششٚػبد 

اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ، ِٕب٘ح ّٚٔبرج اٌزخط١ظ، لضب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ، اٌز١ّٕخ 

 ب اٌزؼ١ٍُ،...اٌخ. اٌّدزّؼ١خ، لضب٠

رزٕٛع ِصبدس ٚلٕٛاد إٌشش ٌذٜ اٌّؼٙذ إٌٝ خبٔت سٍسخ لضب٠ب اٌزخط١ظ ٚاٌز١ّٕخ، ٚاٌّزّثٍخ 

فٝ اٌّدٍخ اٌّصش٠خ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزخط١ظ، ٚاٌزٟ رصذس ثصفخ دٚس٠خ ٔصف س٠ٕٛخ، ٚوزٌه وزبة 

سٍسٍخ اٌّؤرّش، ٚ ِٟٕبلشزٙب ف ُ لجٌٛٙب أٚر ٟاٌّؤرّش اٌذٌٟٚ ٚاٌزٞ ٠ضُ األثحبس اٌز

إضبفخ إٌٟ ِب ٠صذسٖ اٌّؼٙذ ِٓ ٔششاد ػ١ٍّخ ‘ ٚوشاسبد اٌس١بسبد ،اٌّزوشاد اٌخبسخ١خ

 رؼىس ِب ٠ؼمذٖ اٌّؼٙذ ِٓ فؼب١ٌبد ػ١ٍّخ ِزٕٛػخ.

 

 ٚفك هللا اٌد١ّغ ٌّب ف١ٗ خ١ش اٌجالد، ٚهللا ِٓ ٚساء اٌمصذ...
 

 سئ١س اٌّؼٙذ                                                                                    

 أ.د. ػالء ص٘شاْ                                                                                  

 

 

 



 التغيخ الييكمي لقظاع السعمؾمات في مرخ ) بالتخكيد عمى الرادرات (

 ب
 

 ؾجدم
انصالقا مغ أىسية قصاع السعمػمات كاالتراالت كتكشػلػجياتو الحجيثة كارتباشو الػثضق بالثػرة 

شاعية بالجكؿ السختمفة تػاجو العجيج مغ التحػالت الدخيعة فإف التشسية الر الرشاعية الخابع
السدتحجثة كالتي يسكغ أف تسثل فخًصا كدعسا ممحػضا لتحقضق أىجاؼ التشسية السدتجامة بيا. فيحه 
التحػالت مغ شأنيا كضع مرخ عمي خارشة الترجيخ لمتكشػلػجيات الخائجة كالدمع كالخجمات 

اتيجية شسػحة بذأنيا لتأكضج حرػؿ مرخ عمي مػقع تشافدي الججيجة إذا ما تع كضع رؤية استخ 
تدعي العجيج مغ الجكؿ متسضد في الدػؽ العالسي بالتخكضد عمي صادرات كأنذصة القصاع. فكسا 

سا يؤىميا لترجيخىا الي الجكؿ مكالخجمات كالدمع  التكشػلػجياتالي زيادة انتاج كتصػيخ ىحه 
نيا االديصخة عمي صادرات تكشػلػجيات الصاقة الستججدة كبخيصمثل الياباف التي تدعي الي )االخخؼ 

زيادة تصػيخ انتاجيا ك الي   ايزا تصسح مرخ( فإف لترجيخ تكشػلػجيات السجف الحكيةالتي تدعي 
مميار دكالر كسا ىػ مػضح باستخاتيجية  20مميار دكالر إلى  3.25صادراتيا التكشػلػجية مغ 

 . عمػماتكزارة االتراالت كتكشػلػجيا الس
لتػجضييا لسجاالت االنتاج  مغ االستثساراتكالتي تتصمب كثضًخا  -كلتحقضق تمظ الديادة
فإنو يجب رصج كتقضيع قصاع االتراالت  -ىسية كمالئسةأ  االكثخالتكشػلػجية كالرادرات 

كتكشػلػجيا السعمػمات عمي مدتػؼ التجارة الجكلية كالقػمية بسرخ كذلظ لمتعخؼ عمي اسػاؽ 
رة الجكلية السسكشة كاالكثخ اىسية كمشاسبة لسرخ مغ ىحه التكشػلػجيات كسمع كخجمات التجا

القصاع لمتخكضد عمضيا في الشذاط االنتاجي كالترجيخؼ، باالضافة الي تحجيج مجاالت تصػيخ 
الطخكؼ البضئية السحيصة التي يجب تػفضخىا ليا كستصمبات اساسية. كىحا ما يسكغ الػصػؿ إليو 

 -شاكؿ كتحمضل كدراسة القزايا التالية:مغ خالؿ ت
 التجارة الجولية فى سمع وخجمات تكشؾلؾجيا السعمؾمات -
 وضع قظاع السعمؾمات السرخي في التجارة الجولية بالتخكيد عمى الرادرات -
السعمؾمات  خجمات تكشؾلؾجيا مرخ مؽ انعكاسات االستثسارات األجشبية السباشخة عمى صادرات -

 (.2017-2005) تخةخبلل الف واالتراالت
 .التخكيد عمى القؾانيؽ والتذخيعاتب لتظؾيخ صشاعة تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت مرخ جيؾد -
 ) رؤية مقتخحة(. تكشؾلؾجياتوو  أنذظة قظاع السعمؾمات واالتراالتافاق تظؾيخ  -

 الكمسات الجالة 
 الجولية ICTتجارة   - بتكاراإل   -   الثؾرة الخقسية    –قظاع تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت -
 قؾانيؽ وتذخيعات السعمؾمات  -التكشؾلؾجية   تعييج الخجمات -   ICTاالستثسار األجشبى السباشخ في  -
  .التكشؾلؾجيات البيئية   -الخائجة   لتكشؾلؾجيات ا     -سبلسل الكيسة السزافة العالسية   -
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 عمى الرادرات (التغيخ الييكمي لقظاع السعمؾمات في مرخ ) بالتخكيد 
 

  :مقجمة الجراسة   

كبذكل مدتسخ تغضخات سخيعة كمتدػارعة فػي جسيػع مجػاالت الحيػاة فػي نطسػو  يذيج العالع
 تبمػػرضيػخ ك  مشح الثػرة الرشاعية الخابعػة، األمػخ الػحؼكخاصة الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية 

السعمػمػػات  قصػػاعائز كتصػػػر شبيعػػة كخرػػ فػػى التغضػػخات الييكميػػة الحادثػػة حاليػػا فػػي لػػيذ فقػػط
فػػي كػػل مػػغ التصػػػرات الحادثػػة فػػي كإنسػػا ايًزػػا  بسفيػمػػو الػاسػػع بالػػجكؿ الستقجمػػة كاألكثػػخ تقػػجًما،

كنػػػػاتج كمعػػػػػجالت كإسػػػػتثسارات مػػػػغ عسالػػػػة كصػػػػادرات ككاردات  الستغضػػػػخات االقترػػػػادية اإلجساليػػػػة
ختمػ  الػجكؿ الشاميػة كتمػظ فػي األنذػصة التػى تسػارس بس قج ضيخ كانعكذ ىحا ايًزاك   .نسػ... الخ

كاسػػتخاتيجياتيا  مشيػػاالسشذػػػدة، التػػي تػػختبط بخؤيػػة كػػل  لتحقضػػق تشسضتيػػاالشاىزػػة صػػشاعيا كالدػػاعية 
كسياسػػتيا الستبعػػة فػػي ضػػل السالمػػح البضئيػػة الججيػػجة فػػي التجػػارة الجكليػػة كالحػػخك  التجاريػػة الػػجائخة 

العسػل الػجكلى لمدػيصخة عمػى أنذػصة دكؿ حالًيا. كىحا ما قج يؤدػ إلى ضيػر خخيصة ججيػجة لتقدػيع 
يسشػة  بتػأثضخ كتػجيػاتك مػغ خػالؿ كبػاسػصة الػشسط الػحػ سيدػػد مدػتؿبال  العالع كالشسػ العػالسى، ـك

( فػػي إدارة اقترػػػادات كعالقػػات كأنذػػػصة دكؿ اإلقترػػادية القائػػجة )األقصػػػا  الكبػػػخػ  الػػجكؿ كتحكػػع
كالسشطسػػػػات الجكليػػػػة فػػػػي تقػػػػاريخىع  كاليضئػػػػات تحمػػػػيالت بعػػػػس السؤسدػػػػاتك  دعػػػػع العػػػػالع، كبفزػػػػل

 الدشػية.

كلسعخفػػة كضػػع قصػػاع السعمػمػػات كتكشػلػجياتػػو كمػػجػ تغضػػخه كالػضػػع الػػحؼ تدػػعى مرػػخ 
 -لتحؿيقو في ضل ىحه البضئة سخيعة التغضضخ، فإنو مغ السفضج اإلنصالؽ مسا يمي:

فػي ضػل  –كليػة األمخيكي الحالي في إداراتو كعالقاتو الج أنو مغ السالحع أف الخئيذ :أواًل 
يترػػػخؼ كيػػػجيخ كخجػػػل أعسػػػاؿ يػػػجيخ شػػػخكات، حضػػػث  -التغضػػػخات كالتحػػػجيات التػػػي افخزتيػػػا العػلسػػػة

عسل عمي الديصخة عمي مشػاشق الثػخكة كالصاقػة بػجكؿ العػالع الدعي ك لمإستخاتيجيات كسياسات  يتبشي
ضغ، كأيًزػػػا )كدياسػػػاتو فػػػي عالقاتػػػو الجكليػػػة بػػػجكؿ شػػػخؽ اسػػػيا مثػػػل اليابػػػاف ككػريػػػا كالرػػػالسختمفػػػة 

قزػػػية خػػػخكج السسمكػػػة الستحػػػجة مشػػػو، ككػػػحلظ ك  ببػػػاقي تجسعػػػات دكؿ العػػػالع مثػػػل اإلتحػػػاد األكركبػػػي
كبفشػػدكيال مػػؤخًخا ؼيسػػا يتعمػػق بأحػػجاث  ،كتكمفتيػػاجكؿ الخمػػيج ؼيسػػا يتعمػػق بقزػػايا الحسايػػة كالدػػالح بػػ

عامػػل مػػع قزػػػايا كيؽيػػة الت أحػػجاث الخبيػػػع العخبػػي كإسػػمػبو فػػي ، باإلضػػافة الػػيتغضضػػخ نطػػاـ الحكػػع
بغضخ إلتداـ باإلتفاؾيات كالسعاىجات الجكلية كالقانػف الػجكلي كبالتشرػل مػغ إلتداماتػو  )حقػؽ اإلنداف

رؤػ كإسػػػتخاتيجيات أك تعميقيػػػا أك اإلندػػػحا  مشيػػػا مػػػع إىسػػػاؿ أك عػػػجـ مخاعػػػاة  ،كعػػػجـ الػفػػػاء بيػػػا
األخػخػ دكؿ العػالع عجيج مػغ لا لسػاق  اإلزدىار اإلجتساعي كاإلقترادؼك  العجالة كسياسات تحقضق
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بشػػاًءا عمػػي السػاثضػػق كاإللتدامػػات الجكليػػة التػػي  فػػي ىػػحا العػػالع كعػػجؿ كالتػػي يحػػق ليػػا العػػير بدػػالـ
 .اقختيا سائخ السشطسات الجكلية

انػػو قػػج حػػجث  نسػػػ ضػػخع فػي التجػػارة الجكليػػة برػػػرة جعمػػت معػػجؿ الشسػػػ  سػغ السعػػخكؼف 
لشػاتج العػالسي، كذلػظ فػي ضػل سػيادة اقترػاد الدػػؽ الحػخة التجارؼ العالسي يفػؽ معجؿ الشسػ فػي ا

كحؿبػػة كتيػػػار العػلسػػػة السختبصػػػة باالنفتػػاح العػػػالسي فػػػي التجػػػارة الخارجيػػة كانفتػػػاح األسػػػػاؽ كانتقػػػاؿ 
بحخيػػة بػػضغ كػػل دكؿ العػػالع كتكتالتػػو مػػع تأكضػػج الجػػػدة العالسيػػة  كرؤكس األمػػػاؿ الدػػمع كالخػػجمات

سػػػ أثػػخ عمػػى سػػخعة كدرجػػة االنػػجماج العػػالسي كعمػػى زيػػادة حػػجة ليػػا. كقػػج أدػ ذلػػظ إلػػى حػػجكث ن
كلكػغ مػع بجايػة  السشافدة العالسية بجرجػة كبضػخة فػي ضػػء اتفاؾيػة التبػادؿ التجػارؼ الحػخ بػضغ الػجكؿ.

لػػػبعس اإلجػػػخاءات الحسائيػػػة فػػػي التجػػػارة  2018 عػػػاـاتخػػػاذ الػػػخئيذ االمخيكػػػى تخامػػػب ابتػػػجاء مػػػغ 
بػػضغ ك  بضشػػو كالشداعػػات ازدادت التػػػتخاتضيػػخت ك فقػج  ت كالرػػادراتالػػػارداالجكليػة بفػػخض قضػػػد عمػػى 

التػػي ك  ،كاليابػػاف...الخ( بػجػػو عػػاـ الرػػضغ كاالتحػػاد االكركبػػىكمشيػػا بعػػس مػػغ الػػجكؿ كالتكتػػػػػالت )
ككضػع قضػػد عمػى عالقتػو  تبمػػػػػرت فػي الحػخ  التجػػػػػارية بضػشيع بتغضضػخ )أك زيػادة( الخسػػـ الجسخكيػة

، األمػػػخ الػػػحؼ شػػػّكل تغضػػػًخا جػىخًيػػػا فػػػي مشطػمػػػة التجػػػارة حخكػػػة التجػػػارة الحػػػخةعمػػػى ك  بػػػبعس الػػػجكؿ
، كذلػػػظ إضػػػافة إلػػػى بجايػػػة إرىاصػػػات حػػػخ  العسػػػالت بخفػػػع سػػػعخ الفائػػػجة عمضيػػػا لسػاجيػػػة الجكليػػػة

الدياسػػات التػػى يتػخاىػػا تخامػػب بإجخاءاتػػو الحسائيػػة األمخيكيػػة مػػع مضمػػو كتفزػػيالتو كاتجاىاتػػو لعقػػج 
..الػخ( لعػجـ قبػلػو الحػالى .بضغ أمخيكا كسائخ الجكؿ مشفخدة )الرػضغأأكركباأ كشػجاأاتفاؾيات ثشائية 

حضػػػث يجػػػب أف تكػػػػف التجػػػارة الجكليػػػة مػػػغ  ،WTOبسبػػػادغ كسياسػػػات السشطسػػػة العالسيػػػة لمتجػػػارة 
 متبايشػػةاألمػخ الػػحؼ قػبػل بػخدكد أفعػاؿ  كجيػة نطػخه كجػجكاىا لفائػجة كصػػالح أمخيكػا بالجرجػة األكلػى،

مثػل اإلتحػاد  األسػػاؽ الجكليػة خخيغ الستأثخيغ. كىحا ما شكل سبًبا لتػجو بعس مغ ىػحهمغ قبل األ
إلنتاجيػا ك  إلسػتثساراتيا إلى البحػث عػغ فػخص فػتح أسػػاؽ ججيػجة األكركبي كالياباف كالرضغ كغضخىا

ا ك لرادراتيا تكػف أكثخ مشاسبة ليا بتغضضػخ أمػاكغ تػاجػج أنذػصتيا كشػخكاتيا الترػجيخية الحاليػة لسػ
إحـجاث  والقـادرة عمـىاألمخ الحى قج يؾفخ فخصة لسرخ وغيخىا مـؽ الـجول الخاةبـة ؼيو صػالحيا، 
  دخؾل مثل ىحه األسؾاق الججيجة. عمى نيزة تشسؾية

 يعتبػخ الحجيثػة كتكشػلػجياتػو كاالترػاالت قظاع السعمؾمات كمغ السعخكؼ أيًزا أف: ثانًيا
ــة الخياديــة بأنذــظتو ومدــاىساتيا فــي معــجالت األولؾ  ذوبذػػكل عػػاـ كاحػػجًا مػػغ أىػػع القصاعػػات  ي

يتدػػع بأنػػو ذك ؾيسػػة مزػػافة عاليػػة، إضػػافة إلػػى أنػػو جػػاذ   فيػػػ .فػػي ضػػل التشافدػػية الجكليػػة الشســؾ
ىــحا باإلضــافة تػػؤدػ لخفػػس معػػجالت البصالػػة.  يسكػػغ أف لالسػػتثسارات كذك قػػجرة تذػػغضمية كاضػػحة

تمعػػب دكرًا حضػيػػػا فػػػي تشسيػػػة  صػػػارتج قػػػ إلـــى أن تكشؾلؾجياتـــو وخاصـــة قيســـا يتعمـــق باالترـــاالت
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في ضل العػلسة كانفتاح األسػاؽ كازدياد حػجة السشافدػة بػضغ مؤسدػات  (1)لعجيج مغ الجكؿاصادرات 
أكضػػاع السضػػداف التجػػارػ  يػػؤدؼ بالزػػخكرة الػػى تحدػػضغاألعسػػاؿ فػػي الػػجكؿ السختمفػػة، األمػػخ الػػحػ 

   السدايا التشافدية. ذاتبيحه الجكؿ 

ســعت العجيــج مــؽ فقػػج  يــة الخياديــة لمقظــاع وتكشؾلؾجياتــو وخرائرــووبدــبب ىــحه األولؾ 
 إلـى مثػل اليابػاف كبخيصانيػا كالرػضغ كغضخىػا كبذػكل مكثػ  ككاضػح  الجول الستقجمة واألكثـخ تقـجًما

ــي بعــض اســؾاق قظــاع السعمؾمــات ب ــات وســمع الدــيظخة عم ــادة إنتاجيــا وصــادراتيا مــؽ تقشي دي
ــات الحجيثــةا كإسػػتسخار تصػيخىػػ وخــجمات ىــحا القظــاع والتــي تعتســج عمــى  ،بإســتخجام التكشؾلؾجي

كإسػتخجاـ تصبيقػات  ميارة وإبجاع العجيـج مـؽ وسـائل دمـج التقشيـات الساديـة والخقسيـة والبيؾلؾجيـة
ججيػجة مثػػل تكشػلػجيػػا السػػجف الحكيػػة، كتقشيػػات الػتعمع العسضػػق لػػنالت كالػػحكاء اإلصػػصشاعي، كشػػخؽ 

لخمػػق كاقػػع ججيػػج أكثػػخ تصػػػًرا يدػػسح بتحدػػضغ عسميػػة إتخػػاذ  Block chainالتذػػفضخ السبتكػػخة مثػػل 
ف أنػو نتيجػة أل شػا نعمػعالقخار في إحجاث الخخاء كالخفاـية االجتساعية كاإلقترادية كالدػعادة. كسػا أن

لػجخػؿ فػي ىػحا القصػاع  السشافدػة ففػإفػي قصػاع االترػاالت  قػية كمتسضػدة بشية تحتية الرضغ لجييا
كالتػػػػي ت دػػػػيل عسميػػػػة نقػػػػل كالرػػػػضغ،  بالجرجػػػػة األكلػػػػي بػػػػضغ أمخيكػػػػاي ىػػػػ االسػػػػػاؽ الججيػػػػجة الػاعػػػػجة

 فإنػػو فػػي إشػػار ،. كمػػغ جيػػة أخػػخػ تكشػلػجياتيػػا كبػػال تحفطػػات عشػػج دخػػػؿ ىػػحه االسػػػاؽ الػاعػػجة
دكلػة، كعالقتيػا بالكػيػت ؼيسػا يتعمػق  126تصػيخ الرضغ لصخيق الحخيػخ كالػحػ يسػخ عمػى ك  إىتساـ

فػي  اتياسػتثسار إ زيػادةإلػى  BRICSيا في إشار  مجسػعة دكؿ الػػػ اتجاىك بتصػيخ أنذصتيا الخقسية 
لسرػخ كغضخىػا فػي تػػشضغ بعػس السذػخكعات كاألنذػصة كخاصػة  مؤكػجة فخصػو و تػجػجفإن ،إفخيؿيا

التكشػلػجيػػػة الججيػػػجة، كالتػػػي تعتبػػػخ مػػػغ أىػػػع محفػػػدات الشسػػػػ األنذػػػصة  ىػػػحه الترػػػجيخية فػػػى مجػػػاؿ
 .االقترادؼ لسرخ بل كبػابتيا الحىبية

أف حجػػع صػػشاعة االلكتخكنيػػات السعمػماتيػػة عالسيػػا يقػػجر بحػػػالي ىشػػا يجػػب أف نذػػضخ إلػػى ك 
تخيمضػف دكالر، كتعج الػاليات الستحجة األمخيكية مػغ أكبػخ دكؿ العػالع فػي ىػحه الرػشاعة تمضيػا  1.4

 .  الرضغ ثع الياباف كأكركبا كجشػ  شخؽ آسيا

ـــجول الشاميـــة والشاشـــئة ـــحلػ تدـــعى أيًزـــا بعـــض ال والشاىزـــة وخاصـــة مرـــخ فـــي  ول
يــدة جت وأة إنتاجيــا وصــادراتيا مـؽ ســمع وخــجماإسـتخاتيجياتيا وسياســاتيا اإلقترــادية إلـى زيــاد

ومعجات ىحه التقشيات الحجيثة واليامة ذات السحتؾى التكشؾلؾجي العالسي، والتـي أصـبحت تحتـل 
                                                             

  :يسكؽ الخجؾع إلى الرادراتقيسا يتعمق بتشسية  لسديج مؽ التفريل ( 1)
  ،"مرـخ فـي األعسـال مؤسدـات صـادرات تشسيـة فـي واالترـاالت السعمؾمات تكشؾلؾجيا دور"  ،دمحم دمحم اليادي، -

 .81-72 ـص  ،2005  العخبي السجيخ مجمة
 



 التغيخ الييكمي لقظاع السعمؾمات في مرخ ) بالتخكيد عمى الرادرات (

4 
 

حكيػػػة أك فػػػي مجػػػػاؿ )سػػػػػاء فػػػي مجػػػاؿ السػػػػجف الجـــدًءا كبيـــًخا مــــؽ الدـــؾق العــــالسي لمتكشؾلؾجيـــا 
التكشػلػجيػػا البضئيػػػة أك مجػػاؿ تكشػلػجيػػػا الصاقػػة الستجػػػجدة أك فػػي أؼ مجػػػاؿ كاعػػج أخػػػخ( كذلػػظ بعػػػج 

 خمق الصمب عمضيا باإلستعانة بخبخات التدػيق العالسي الشاجحة كّاليات التخكيج اإللكتخكني.

 حكػميػػة السبحكلػػةلجيػػػد النتيجػػة اسرػػخ ب التشافدػػية أنػػو نطػػًخا لػجػػػد بعػػس السدايػػا ثالًثــا: 
بػضػػػع كمػػػػارد قصػػػاع السعمػمػػػات كتكشػلػجياتػػػو الحاليػػػة كبضئػػػة أعسالػػػو، كالتػػػي تتسثػػػل  كالستعمقػػػة
 :األتي بإيجاز في

تسضػػػد قصػػػاع السعمػمػػػات بػجػػػػد بعػػػس الكػػػػادر الستخررػػػة كالستدايػػػجة بإسػػػتسخار فػػػي  -1
 كالحيغ يجضجكف المغة اإلنجمضدية. ،السجاؿ

امػػة بسرػػخ كعمػػى رأسػػيا اليضئػػة العخبيػػة لمترػػشيع كجػػػد بعػػس اليضئػػات الرػػشاعية الي -2
 ذات الخبخة الػاسعة بالسجاؿ.

كجػد السجالذ العميا الستخررة بالسجاؿ مثل السجمذ األعمػى لممػغ الدػضبخاني فػي  -3
 القػات السدمحة.

إتخاذ بعس اإلجخاءات السؤسدية التي تجعع مشاخ كبضئة األعسػاؿ كخاصػة التذػخيعات  -4
نحػػػػ  التحػػػػؿ تضخاد كالترػػػجيخ كتبدػػػيط اإلجػػػخاءات بحضػػػث تذػػػجعالقانػنيػػة كلػػػػائح االسػػػ

 الرادرات ذات السحتػػ التكشػلػجي العالي.
كجػد بعس نقاط التجارة السحميػة كالجكليػة كّاليػات التػخكيج اإللكتخكنػي لمرػادرات مثػل  -5

ITEDA .مغ خالؿ ىضئة تشسية الرادرات 
نذػاء الكميػات ار تذػخيعات إلإصػجكىحا إضافة إلى إىتساـ مرخ بالتصػر التكشػلػجي ك  -6

 التكشػلػجية.
كما تحققو مغ ؾيسة مزػافة كتػػفضخ فػخص  صشاعة اإللكتخكنيات السعمػماتيةكنطخًا ألىسية 

فقــــج تبشـــت الحكؾمـــة السرــــخية مبـــادرة تـــؾطيؽ صــــشاعة عسػػػل كتخؽػػػيس لحجػػػع الػػػػاردات، 
ــــا والتؾســــع فــــي انتذــــار  ــــؾطيؽ التكشؾلؾجي ــــب ت ــــة بجان ــــات السعمؾماتي ــــاطق االلكتخوني السش

التكشؾلؾجيـة وترـجيخ خـجمات تكشؾلؾجيـا السعمؾمـات واالترـاالت لقـجراتيا الزـسشية ورغبتيــا 
، كأىػػع مػػا نػػتج عػػغ تمػػظ السبػػادرة ىػػػ صػػشاعة أكؿ ىػػات  محسػػػؿ لجيػػة مكػػػف مرػػخػ فــي ذلــػ

  .%45محمى بشدبة 

 مقػػػج أثبػػػت قصػػػاع االترػػػاالت كتكشػلػجيػػػا السعمػمػػػات السرػػػخؼ كتكشػلػجياتػػػو قجرتػػػو عمػػػىف
  2018 تحقضػػق معػػجالت نسػػػ مختفعػػة، حضػػث سػػاىع فػػػي دفػػع الشسػػػ االقترػػادػ لمجكلػػة خػػالؿ عػػػاـ

 % في الشاتج السحمى االجسالى لمجكلة خالؿ العػاـ السػالى 3.2% كساىع بشدبة12.5بسعجؿ نسػ 
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كمغ اىع ما تسضدت بو الجكلة السرخية في ىػحا السجػاؿ ىػػ تقػجيع خػجمات التعيضػج  .2016/2017
حضػػث بمغػػت ؾيسػػة صػػػادرات  ،بخمجيػػات معػػدزة بسجسػعػػة السدايػػا التشافدػػػية التػػى تسمكيػػاكصػػشاعة ال

 مميار دكالر.1.7نحػ  2016قصاع تكشػلػجيا السعمػمات عاـ 

كىػحا مػا يبػخر أىسيػة إنتيػاج مرػخ فػػي مشطػمػة إنتاجيػا كصػادراتيا لدياسػات تذػجع عمػػي 
لػظ بإنذػاء مرػانع كذ لحجيثػة بالقصػاع،مديج مغ االىتساـ بدمع كخجمات كأجيدة كمعػجات التقشيػات ا

التػسػػػػػع فػػػػػي السػػػػػجف الحكيػػػػػة كالسشػػػػػاشق التكشػلػجيػػػػػة، كإستزػػػػػافة مخاكػػػػػد البيانػػػػػات اإللكتخكنيػػػػػات، ك 
 العسالقة.

التغضػػخات السؤسدػػية كالييكميػػة العسيقػػة التػػى يذػػيجىا الشطػػاـ العػػالسى الججيػػج  أىػػع فيػػحه ىػػى
العػلسػة  كتجعػلخ أجػداء كتكػتالت دكؿ العػالع، كالتى تعتبخ ذات تأثضخ عسضػق عمػى التػخابط بػضغ سػائ

عكػػػػذ ضػػػخكرة كأىسيػػػػة التخكضػػػد عمػػػػى تصػػػػيخ قصػػػػاع السعمػمػػػات السرػػػػخؼ كالتػػػي ت كاقعػػػا ممسػسػػػػا،
كتكشػلػجياتػػو ؼيسػػػا يتعمػػػق باألنذػػػصة كالسخخجػػػات مػػػغ الدػػػمع كالخػػػجمات كخاصػػػة الترػػػجيخية مشيػػػا، 

عمػػػى السذػػػاكل كالتحػػػجيات كىػػػحا بيػػػجؼ إحػػػجاث نيزػػػة شفخيػػػة فػػػي صػػػادراتو مػػػغ خػػػالؿ القزػػػاء 
كالتػصل إلى مدتػػ مشاسػب فػي عسميػات التػخاكع كالتكػاثخ السعخفػي كالتقشػي فػي أنذػصة كمخخجػات 

( كذلػظ كمػو بيػجؼ بشػػاء السختمفػة كالسسكشػة ومشطػمػة القصػاع بسرػخ )كخاصػة ؼيسػا يتعمػق برػػادرات
 اقتراد رقسي بسرخ كتعديد القجرات التشافدية.

"التغضػػػخ الييكمػػػي  بعشػػػػاف شػػػا بالعػػػاـ الدػػػابق مباشػػػخة بإعػػػجاد دراسػػػةكحضػػػث أنشػػػا قػػػج قس رابًعـــا:
فػػي سمدػػمة قزػػايا التخصػػيط  اى تػػع نذػػخىتػػلقصػػاع السعمػمػػات فػػي مرػػخ بػػالتخكضد عمػػى العسالػػة" كال

بعػس السخػاكؼ  تأبػخز  حضػث، 2018، معيػج التخصػيط القػػمى، القػاىخة 292كالتشسية، العجد رقع 
بالقصاع في مرخ كغضخىػا كمدػتػػ أجػػرىع كدخػػليع إضػافة إلػى  كالسحاذيخ بالشدبة لييكل العسالة

انػػجثار بعػػػس شػػػخؽ العسػػػل التقمضجيػػػة كبػػػخكز العسػػل السدػػػتقل مػػػع انتقػػػاؿ السيػػػارات كالكفػػػاءات عبػػػخ 
أىػػع التحػػجيات الجكليػػة التػػى يسكػػغ االسػػتفادة مشيػػا فػػي  إيزػػاحالدػػػؽ الجكليػػة لمعسػػل السػػاىخ، مػػع 
بأنػاع أسػاؽ العسل كخاصة بسرخ، فقػج رأيشػا السػتسخار السدػضخة  تحجيج عالقة القصاع كتكشػلػجياتو

عمػػػى  حالًيػػػا أف يػػػتع التخكضػػػدعمػػػى ، أىسيػػػة تحمضػػػل التغضػػػخات الييكميػػػة بالقصػػػاعكمحاكلػػػة إسػػػتكساليا 
الرػػػادرات. فقػػػج ّاف األكاف أف يكػػػػف لاسػػػتخاتيجيات كلمدياسػػػات التشسػيػػػة السرػػػخية كضػػػػح رؤيػػػة 

رػادرات قصػاع السعمػمػات مػغ الدػمع كالخػجمات، كتحجيػج ّافػاؽ تصػػيخه كأكلػية محجدة ؼيسا يتعمػق ب
مدػػتؿباًل إنصالًقػػا مػػغ األكضػػاع الجكليػػة كتصػرىػػا كالػضػػع القػػػمي بسػػػارده الستاحػػة كالتػػي يسكػػغ أف 

 تتاح.
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خصج كتقضػيع كتحمضػل صػادرات قصػاع إجخاء الجراسة الحالية لكىحا ما يدتمـد ضخكرة كأىسية 
ككضػػػػع تحمضػػػػل التجػػػػارة الجكليػػػػة، فػػػػي ضػػػػػء حاليػػػػة فػػػػي تجارتيػػػػا الخارجيػػػػة السعمػمػػػػات السرػػػػخؼ ال

بأنذػػصة القصػاع، مػػع االسػػتفادة  السباشػخة االسػتثسارات األجشبيػػةتصػػػر ك  صػادرات مرػػخ السعمػماتيػة
تحجيج آفػاؽ التصػػرات فػي أنذػصة القصػاع فػي مرػخ لمغ الخبخات الشاجحة لمجكؿ الستقجمة، ككحلظ 

 مذػخكعات صة بالحكاء االصػصشاعي بإسػتخجاـ أمثمػة إيزػاحية أك نسػاذجكخاصة الترجيخية كالسختب
الجيػد الػالـز بػحليا لتصػػيخ القصػاع كإحػجاث الشيزػة السشاسػبة يجب التخكيج ليا كإليزاح تجخيبية 

بسرػػػخ.أػ معخفػػػة الػضػػػػع القػػػائع لمقصػػػاع كتقضيسػػػػو كالخؤيػػػة السدػػػتقبمية إلحػػػػجاث نيزػػػة ترػػػػجيخية 
 مرخ الستاحة كالتى يسكغ أف تتاح. تتشاسب مع إمكانيات كقجرات

 -كعميو، يسكغ بمػرة اليجؼ العاـ كاألىجاؼ الفخعية لمجراسة ؼيسا يمي:

 لمجراسة اليجؼ العاـ    

كذلػػظ  يتسثػػل فػػي اإلرتقػػاء بسرػػخ لترػػبح دكلػػة أكثػػخ تصػػػًرا ذات إقترػػاد رقسػػي حػػجيث،ك 
يكػػػػل صػػػػادرات قصػػػػاع الس عمػمػػػػات مػػػػغ سػػػػمع عػػػػغ شخيػػػػق  التخكضػػػػد عمػػػػى التجػػػػارة الخارجيػػػػة ـك

كخجمات ككيؽية تصػره كذلظ لتحجيج إتجاه تصػػيخه مدػتؿباًل لػجعع إسػتخاتيجية التشسيػة السدػتجامة 
 في مرخ.

اليامػػة التػػي يسكػػغ اعتبارىػػا  (دراسػػة كتحمضػػل بعػػس القزػػايا ) أك السحػػاكر كىػػحا يدػػتمـد بجايػػة
 -:بسثابة أىجاؼ فخعية لمجراسة كىي

 صػة فػػي سػمع كخػجمات قصػاع السعمػمػات كتكشػلػجياتػػورصػج كتقضػيع التجػارة الجكليػة كخا -
التجاريػة  ةالبضئػ لتحجيػج أىػع مالمػحالتكشػلػجيػة الخقسيػة كأساسػياتيا  باإلرتكاز عمي الثػرة

كتحمضل الرػرة الحاليػة لمتجػارة الجكليػة لتحجيػج إتجاىػات الرػادرات مع إيزاح  ،الجكلية
 الزخسة كتجفقيا عبخ الحجكد.مع إلقاء الزػء عمي البيانات  ،السرشعة العالسية

رصػػػػج كضػػػػع قصػػػػاع السعمػمػػػػات السرػػػػخؼ كتكشػلػجياتػػػػو فػػػػي تجػػػػارة مرػػػػخ الخارجيػػػػة  -
بػالتخكضد عمػػى الرػػادرات لتشسيػػة فخصػػو الترػػجيخية  الحؿيؿيػػة، كتحمضػػل صػػادرات مرػػخ 

 مغ سمع كخجمات قصاع السعمػمات كتصػرىا.
مػػغ خػػجمات  ات القصػػاعإيزػػاح إنعكاسػػات االسػػتثسارات االجشبيػػة السباشػػخة عمػػى صػػادر  -

( لتقضيسيػػػا لػػجعع إسػػتخاتيجية التشسيػػة السدػػػتجامة 2017 – 2005خػػالؿ الفتػػخة ) التعيضػػج
، حضػػػث أصػػػبح اإلسػػػتثسار بالقصػػػاع ضػػػخكرة حتسيػػػة مػػػغ أجػػػل مػاكبػػػة الػػػجكؿ فػػػي مرػػػخ
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كالتعػػػخؼ عمػػػي أكجػػػو القرػػػػر كالسذػػػاكل التػػػى  ،الستقجمػػػة فػػػي الحرػػػػؿ عمػػػى السشػػػافع
 يتعخض ليا القصاع.

الجيػػػد الحكػميػػة الحاليػػة السبحكلػػة لتصػػػيخ القصػػاع بسرػػخ مػػغ حضػػث مخخجاتػػو  معخفػػة -
 كجػدتيا مع إبخاز أىع التحجيات التذخيعية كاألمشية.

 رؤية مقتخحة اَلفاؽ تصػيخ أنذصة قصاع السعمػمات كاالتراالت التكشػلػجية الحجيثة، -
إلسػػتفادة مشيػػا لتشسيػػة مكانيػػة امػػع التخكضػػد عمػػي أىػػع التصبيقػػات التكشػلػجيػػة السحتسمػػة إل

 صادرات مرخ.
بعػػج ذلػػظ كىػحا مػػا تػػع بمػرتػو فػػي الفرػػػؿ الخسدػة السكػنػػة لسحتػيػػات ىػحه الجراسػػة   عمػػى أف يػتع  

بسذػػػػضئة ت إسػػػػتكساؿ ىػػػػحه الدمدػػػػمة مػػػػغ دراسػػػػة التغضػػػػخات الييكميػػػػة لقصػػػػاع  2020/  2019عػػػػاـ 
 تقػجيخىا بعػج تفرػياًل كذلػظ بيػجؼ السعمػمات كلكغ بػالتخكضد عمػى مختمػ  أنػػاع إسػتثسارات القصػاع

الفػػػػػخص الحؿيؿيػػػػػة الستاحػػػػػة بسرػػػػػخ لتػػػػػػشضغ أنذػػػػػصة القصػػػػػاع كمشتجاتػػػػػو القابمػػػػػة لمترػػػػػجيخ  معخفػػػػػة
 كذلظ بتشاكؿ كدراسة: السسكشة كالستاحة كالتي يسكغ أف تتاح باإلعتساد عمى الفخص اإلستثسارية

 .كسبل تحدضشيا بالقصاعشبيعة كخرائز البضئة اإلستثسارية بسرخ كخاصة ريادة األعساؿ ك  -
مػع التخكضػد عمػػي اإلسػتثسار فػػي القصػاع )الحكػميػة كشػخكات ريػػادة األعسػاؿ(  كفػخص محفػدات -

دكر السرادر السختمفػة لالسػتثسار كالبشػػؾ السخكديػة كاالسػتثسارات البضشيػة بػضغ الػجكؿ العخبيػة 
 .الجكلية كأمػاؿ التأمضشات االجتساعية كسػؽ االكراؽ السالية كالقخكض مغ السؤسدات

تفعضػػػل مشطػمػػػة التحػػػػؿ الخقسػػػي فػػػي مجػػػاؿ اإلسػػػتثسار كالسذػػػكالت كالعػائػػػق التػػػي تحػػػػؿ دكف  -
 التفعضل.

صاع مع دكؿ أخػخؼ كاليشػج كفشػدكيال بحضػث يػتع إيزػاح إجخاء دراسة مقارنة عغ اإلستثسار بالق -
 اإلسياـ اإلقترادؼ السباشخ لمقصاع في الشسػ اإلقترادؼ بإستخجاـ الشساذج الكسية.

عالقػػػػة التػػػػأثضخ الستبػػػػادؿ بػػػػضغ تكشػلػجيػػػػا السعمػمػػػػات كتصػرىػػػػا كجػػػػح  االسػػػػتثسارات الػششيػػػػة  -
نطػػخة  كاالجشبيػػة كالتػػي تػػؤثخ عمػػي معخفػػة حجػػع االسػػتثسارات السختمفػػة الالزمػػة بالقصػػاع، مػػع
 2030مدػػػتقبمية لدياسػػػات اإلسػػػتثسار فػػػػي القصػػػاع كتكشػلػجياتػػػو كبسػػػػا يتشاسػػػب مػػػع خصػػػػة 

 لسرخ.
سياسػػػػات تعديػػػػد إنتػػػػاج كنػػػػاتج ىػػػػحه ك  لتػػػػي تػاجػػػػو ىػػػػحه الرػػػػشاعة فػػػػي مرػػػػخ،أىػػػػع التحػػػػجيات ا -

 الرشاعة لتتػاكب مع الستغضخات كالتحجيات الحالية التي أفخزتيا العػلسة.  
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 :مشيجية الجراسة

تقػػػػػػـ ىػػػػػحه الجراسػػػػػة عمػػػػػي السػػػػػشيج الػصػػػػػفي التحمضمػػػػػي إعتسػػػػػاًدا عمػػػػػي االبحػػػػػاث كالجراسػػػػػات 
السعمػمػات كاالترػاالت كعالقتػو بالتشسيػة الذػاممة بػالتخكضد  الستخررة في مجاؿ قصاع تكشػلػجيا

عمي صادراتو مغ الدمع كالخجمات كالتصػػر فػي مجػاؿ التجػارة الجكليػة. كسػا تقػػـ أيزػا عمػي رؤيػة 
تحمضميػػة كإستذػػخاؼية لمتصػػػر التكشػلػػػجي الحػػجيث فػػي ضػػػء االسػػتفادة مػػغ الخبػػخات العسميػػة الدػػابقة 

الػػي  إضػػافةً  الجراسػػة فػػي مجػػاؿ السعمػماتيػػة كالتصػػػر التكشػلػػػجي قفخيػػ لػػبعس أعزػػاء كالستخاكسػػة
كذلػػػظ عمػػػي الػػػخغع مػػػغ  فػػػي مجػػػاؿ السعمػماتيػػػة، كالسحميػػػة لخؤيػػػة بعػػػس الذػػػخكات الخبػػػخات الجكليػػػة

 مذاكل كتحجيات حجع الستاح مغ البيانات كمجػ دقتيا كحجاثتيا كسخعة الػصػؿ إلضيا.

 

لكػل مػغ سػاىع فػي إخػخاج ىػحه الجراسػة مػغ الدػادة اعزػاء كال يدعشي في الشياية اال تػجيػو الذػكخ 
الفخيق البحثي سػاء مغ داخل السعيج مغ العمسضضغ كالباحثضغ اك مػغ الدػادة العػاممضغ خػارج السعيػج 
مػغ االسػاتحه الخبػخاء كبمػرتيػا فػػي شػكميا الحػالي، متشسشًيػا مديػًجا مػػغ القػجرة عمػي االنجػاز الجسػػاعي 

 حققت اليجؼ مغ إجخائيا. قج ةمع تسشياتي اف تكػف الجراس

 وهللا مؽ وراء القرج...

 الباحث الخئيدى

 )                ( 
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 الفرل األول
 التجارة الجولية فى سمع وخجمات تكشؾلؾجيا السعمؾمات

 مقجمة -
يدتيجؼ ىحا الفرل تقجيع خمؽية معمػماتية متزسشة لحقائق أساسية حػؿ التجارة الجكلية فى سمع 

 .مع تخكضد خاص عمى الرادرات ،يا السعمػماتكخجمات تكشػلػج
كيفتخض أف تخجـ ىحه الخمؽية بحقائقيا الستعجدة، في السداعجة عمى تحقضق الغخض مغ البحث 

اإلشار العالسى الحػ يسكغ أف تتصػر ؼيو صادرات قصاع ككل، عغ شخيق اإلشارة إلى 
ة باتجاه السدتقبل. كىحا ما ابتجاء مغ المحطة الخاىش ،السعمػمات فى جسيػرية مرخ العخبية

 -يدتمـد ضخكرة تشاكؿ القزايا أك األبعاد التالية:
ممتعخؼ عمي جػىخىا الجارية عمى الرعضج العالسص تعخيف لمثؾرة التكشؾلؾجية الخقسيةتقجيع  -1

 كأساسياتيا.

كيقجـ بيان أىؼ مبلمح البيئة العامة لمتجارة الجولية، عمى جانبي الرادرات والؾاردات،  -2
ل فى ىحا الدياؽ عخضًا تحمضميًا لشتائج استخجاـ السقتخ  السشيجى "سمدمة الؿيسة الفر

صابع كال ،السزافة العالسية"، بسا يتزسشو مغ شابع عجـ التكافؤ فى األسػاؽ الجكلية
 .االحتكارػ ليحه األسػاؽ

 ،ودالتجاىات الرادرات السرشعة العالسية، وتجفق البيانات عبخ الحج االستعخاض التحميمى -3
 واالستثسار في قؾاعج البيانات.

 ك يرل الفرل مسا سبق إلى نتائج كتػصيات ذات أىسية خاصة بالشدبة لسػضػع الجراسة. 
 التعخيف بالثؾرة الخقسية وأساسياتيا  1-1

، بذكل تقخيبى عمى ترؾيخ طبيعة الثؾرة الخقسية الجارية وأبعادىا األساسيةيسكغ  
 :الشحػ التالى

 فأما األوللمثػرة الخقسية ىػ مخكب مددكج مغ الحكاء االصصشاعى كاالستذعار. القمب السخكدػ 
فضشرب عمى خمق آليات كأدكات قادرة عمى أداء الػضيفة السفكخة  وىؾ الحكاء اإلصظشاعي

فتكػف ىحه بسثابة "آالت متعمسة، مجّربة بذكل عاؿ عمى أداء كضائ  كمياـ  ،بػاسصة آالت
 .لدمعية كالخجميةمعضشة فى سمدمة اإلنتاج ا

مغ البعج  ،كىػ االستذعار ؼيقػـ عمى التحّدذ بقخكف استذعار اصصشاعية وأما الثانى 
مغ خالؿ ردكد األفعاؿ السشعكدة  ،بحضث تسيج ألداء الػضيفة التفكضخية بصخيقة ممسػسة ،أك القخ 

 .كالستبادلة آليًا كذاتًيا
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إذ  ،ستذعار الحّداس ليذ ججيجاً كمغ السعمػـ أف كال مغ الحكاء اآللى السفكخ كاال 
كالدخعة مغ جية ثانية.    ،كلكغ الججيج ىػ التعقضج مغ جية أكلى ،يعػداف إلى عذخات الدشضغ

مغ خالؿ الدخعة،   والعامل الدمشىالستدايج مغ خالؿ الحكاء،  التعقيج عامل :كمغ ىحيغ العاممضغ
 ،السخكدػ لمثػرة التكشػلػجية الخقسيةيحجث الججيج فى السخكب السددكج السحكػر، ليكػف القمب 

 .ىحه ىي الخظؾة األولىكنقصة السشصمق. ك
فى بياف شبيعة الثػرة الخقسية تتسثل فى تجدضج الحكاء كاالستذعار مغ  الخظؾة الثانية
السختبصة  ،كالحدية ،قادرة عمى أداء الػضائ  شبو اإلدراكية –ركبػت  –خالؿ بشاء "كائشات آلية" 

 ،مغ الكائشات اآللية ،ىحه السرشػعات  .ؼيدسضيا الكثضخكف باإلنداف اآللى ،افعادًة باإلند
تستج  ،تقػـ بػضائ  إنتاجية  متعجدة ،فى جسيع األحػاؿ ،الحكية بسعشى ما ،السفكخة كشبو السفكخة

كالسشاكلة  ،الفظ كالتخكضب ،نقل السػاد :عمى خيط مترل مغ األداء السباشخ لسياـ حخكية معضشة
تشتيى إلى السداىسة فى عسمية التحكع الحاتى عمى خصػط اإلنتاج لعسميات  –لظ كغضخ ذ
كىحا ىػ ما يدسى باألكتػمية القائسة عمى  .باآللية أو األوتؾماتيكيةؼيسا يدسى  ،متدمدمة

 .Robotics – Based Automationالخكبػتّيات 
القادـ مغ  ،كالخكبػتّية ضمع التحكع اآللى :ىحا ىػ الزمع األكؿ فى مخصط الثػرة الخقسية

 .مخكب الحكاء ك االستذعار
تتسثل فى الزمع الثانى السقابل، القائع عمى "تكشػلػجيات السعمػمات  :الخظؾة الثالثة

  :حضث تقػـ عمى قائسْضغ ICTSكاالتراالت" 
 :كمغ أبخز ضػاىخ الثػرة فضيا ،البيانات :ججيج –كبتعبضخ قجيع  ،قائؼ السعمؾمات -1

ت، االستخجاـ السددكج لمحاسبات كالتخديغ الزخع ؼيسا يدسى بالحػسبة ثػرة البيانا- أ
 :كمغ التخديغ الحاسػبى الزخع يأتى ب ْعج ثاف  .الدحابية

كىحه ستكػف ليا أىسضتيا السخكدية  Big Data Analyticsتحالضل البيانات الزخسة -  
ؿ إحجاث مغ خال ،فى جانب آخخ، سشعالجو، فى الثػرة الخقسية الجارية كالسختؿبة

 .Intangibles"، البشػد غضخ السمسػسة البلممسؾساتثػرة فى التعامل فى "

 :كىى تتفخع إلى ،االتراالتكالقائع الثانى ىػ  -2
كىػ قصاع يشجمج ؼيو السمسػس كالالممسػس مع  ،قصاع االتراالت السدسى )تضميكػـ(- أ

 .عبخ السعجات االترالية ،ضيػر ندبى أكبخ لمبشج السمسػس
مضجيا( ككسائصيا الدائخة بقػة فى مجاؿ ما يدسى بالتػاصل االجتساعي، التػاصل )-  

 .ككحا اإلعالـ
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فى رسع مخصط الثػرة الخقسية تتسثل فى األثخ السحجد لمكتػمية السؤسدة  الخظؾة الخابعة
كىػ األثخ الستسثل فى مطاىخ  ،عمى الخكبػتات، كلتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت، فى آف معاً 

 :بارزة لتصػر التكشػلػجيا الخقسية، كمغ أىع ىحه السطاىخأساسية 
عغ البعج  ،التحكع فى حخكة "األشياء" سػاء مشيا الرشاعية أك السشدلية ،إنتخنت األشياء -1

 .بػاسصة اإلنتخنت ،أك القخ 

الصباعة ثالثية األبعاد، كعامل مداعج فى الترشيع لجرجة أف يدّسى "الترشيع السزاؼ"  -2
Additive Manufacturing. 

الخكبػت، كمغ  –نجست عغ شعاعضغ ساقصضغ، مغ التحكع اآللى  الخصػة الخابعةىحه 
  .السعمػمات كاالتراالت، كفق ما أشخنا -تصبيقات تكشػلػجيا البيانات 

ىشاؾ شعاع أفقى سائخ عمى امتجاده الصػلى إلى  ،كباإلضافة إلى الذعاعضغ الداقصضغ رأسّياً 
الخظؾة  يكىحه ى ،"التعامل مع الالممسػسات" فى مجاؿ "لدلداؿ الخقسىتػابع ااألماـ مغ خالؿ "

 :ؼيسا يمى ،حضث تتسثل أىع البشػد غضخ السمسػسة ،الخامدة
 Customizationكالخبط مع الدبائغ  ،بحػث الدػؽ  :التدؾيق والسبيعات -1

سخكنة كال ،اإلدارة بسا فضيا إدارة السخدكف كصيانة السعجات، مغ حضث تفعضل الالمخكدية -2
 كتجدئة العسميات.

 .Computer –Aided Designسبضػتخ الترسيع بسداعجة الك -3

 .(R&Dالبحث كالتصػيخ ) -4
 :كؼيسا يمى رسع لمسخصط السحكػر

 Digital Revolutionثؾرة الخقسية ال
 Censorship & AI الحكاء االصظشاعى واالستذعار

 

 
 

 التحكؼ الترشيعى الحاتى

 ليةالقائؼ عمى الكائشات اآل

Robot – Based Automation 

 

 (ICTs)تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت   

 السعمؾمات: - 1    

   .Cloud Compالحؾسبة الحدابية            

 + تحاليل البيانات الزخسة            

                      Large data Analytics 

  :االتراالت-2     

 Media   + Telecom     ميجيا تميكؾم  +           

 

  :ثورة فى التعامل مع الالملموسات
والربط مع  ،بحوث السوق :التسويك والمبيعات-1 

 الزبائن
  Customization 

 

 ات()الالمركزية والمرونة وتجزئة العملي :اإلدارة-2

-Computerالتصميم بمساعدة الكمبيوتر:  -3
aided Design 

 .(R&Dالبحث والتطوير التجريبى ) -4

 Internet of thingsإنتخنت األشياء الرشاعى والسشدلى -1
 3D Printing  الظباعة ثبلثية األبعاد-2  
 



 التغيخ الييكمي لقظاع السعمؾمات في مرخ ) بالتخكيد عمى الرادرات (

12 
 

 :(1)البيئة التجارية الجولية أىؼ مبلمح  1-2
 دمعية فى إجسالى التجارة الجولية.لمتجارة ال كبيخالشريب الشدبى ال 1-2-1

 ،سة الكمية لمتجارة الجكليةيتسثل التجارة الدمعية األىسية الشدبية األكبخ فى تذكضل الؿ 
بمغت ؾيسة التجارة الدمعية  2117يجؿ عمى ذلظ أنو فى عاـ    .بالسقارنة مع تجارة الخجمات

 .لتذكل ىحه قخابة الثمث مغ األكلى ،تخيمضػف دكالر لمخجمات 5,3تخيمضػف دكالر مقابل  17نحػ 
أقل مشو فى  ،يالحع أف معجؿ نسػ التجارة الدمعية خالؿ الدشػات األخضخة ،كفى السقابل 

فقجت قػة الجفع التى حققتيا بعج األزمة السالية  ارة الدمعيةالتجحالة الخجمات حتى لضبجك أف 
تخيمضػف دكالر لتيبط إلى  19كانت ؾيستيا قج بمغت  2113ففى عاـ   .(2118/2119العالسية )

كيبجك أف تباشؤ نسػ    .كسا رأيشا 2117تخيمضػنًا عاـ  17قبل أف تبمغ  ،2116تخيمضػف عاـ  16
فى جشب كبضخ مشو إلى انخفاض أسعار الدمع األكلية  ،ػ يعػدالتجارة الدمعية عمى ىحا الشح

  ك مغ جية أخخػ: تباشؤ الصمب العالسى 2114)السػاد األكلية السعجنية كسمع الصاقة( بعج عاـ 
كخاصة بفعل تشاقز السضل لالستضخاد بالشدبة لعجد مغ الجكؿ الخائجة فى ىحا السجاؿ مقابل تدايج 

 .كسا سشخػ  ،جػ عجد آخخاألىسية الشدبية لمترجيخ ل
 5إذ كانت بمغت ؾيستيا أقل مغ  ،فحققت معجؿ نسػ مختفع ندبياً  تجارة الخجماتأما 

 ،2114تخيمضػف دكالر فى عاـ  5,1كنحػ  ،2115كأقل مغ ذلظ عاـ  ،2116تخيمضػف دكالر عاـ 
اعضغ كخاصة بفزل القص ،تخيمضػف دكالر 5,3إلى  ،كسا رأيشا ،2117ك كصمت ؾيستيا فى عاـ 

 .الخائجيغ فى تجارة الخجمات العالسية كىسا الشقل البحخػ كالدياحة
 

 الؾاردات عمى جانب ، وخاصةالتباطؤ فى نسؾ الظمب العالسى 1-2-2
تجؿ الذػاىج الستاحة عمى حجكث تباشؤ فى نسػ الػاردات. ككانت الجكؿ الشامية  

ة فى الصمب االستضخادػ العالسى، حضث )الجيشاميكية( كالشاىزة صشاعيًا ىى السحخؾ األكبخ لمدياد
% لمجكؿ السرّشعة الستقجمة.  3,5% مقابل 6,9بشدبة  2117حققت نسػًا لمػاردات فى عاـ 

% مغ معجؿ نسػ 61التى يخجع إلضيا نحػ  آسياكتخكد ىحا الشسػ، فى السحل األكؿ، لجػ 
معجاًل  شخق آسياصشاعيًا فى الػاردات العالسية، حضث حققت دكليا الشامية الجيشاميكية كالشاىزة 

ككانت  ،%(6,2) أمخيكا البلتيشية( تمضيا 2117% فى نفذ العاـ )8,8لمشسػ االستضخادػ بشدبة 
كلعميا  ،%4صاحبة أعمى معجؿ لمشسػ االستضخادػ بضغ الجكؿ الستقجمة بشدبة  الؾاليات الستحجة

 .مشصقة الضػرك% لجكؿ 3,1مقابل  ،أكبخ سػؽ استيالكى لجكلة مشفخدة فى العالع

                                                             
(1)

 أَظش فيًب يهي حىل هزا انًىضىع انًصذس انخبني بصفت أعبعيت: 

UNCTAD, Trade and Development Report 2018. Power, Platforms and the Free 

Trade Delusion, especially:Chapter 1&3. 
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( عبخ الذيػر األربعة أنكتاد –مؤتسخ األمؼ الستحجة لمتجارة والتشسية كلكغ بيانات )
تذضخ إلى تخاجع مكانة آسيا كسْرجر رئيدى لمصمب، بفعل تباشؤ الشسػ  2118األكلى مغ العاـ 

فاض إلى انخ لريؽاالستضخادػ فى الرضغ برفة أساسية.  كيخجع تباشؤ الشسػ االستضخادػ فى ا
ك إلى تقمز األىسية الشدبية لالستثسار فى تػلضج الشاتج  ،مغ جية أكلى ،معجؿ الشسػ االقترادػ

السحمى اإلجسالى، مغ جية ثانية، كأثخ لسحاكلة تشػيع مرادر تػلضج الشاتج مغ خالؿ زيادة 
الجكؿ ندكاًل عمى رغبة  ،االستيالؾ السحمى، الستيعا  الشاتج الرضشى الزخع فى الدػؽ السحمية

فإف  ،كلحلظ  .السدتػردة الخئيدية لمسشتجات الرضشية فى خفس معجؿ نسػ الرادرات مغ الرضغ
فزاًل عغ األثخ الكبضخ النخفاض نرضب  ،عجـ تحقضق زيادة فى الػاردات االستيالكية لمرضغ

( كمغ 2113% عاـ 55مقابل  2117% عاـ 32االستثسار مغ نسػ الشاتج السحمى اإلجسالى )
كاف لو أثخ كبضخ فى  ،اض الػاردات الرضشية مغ الدمع االستثسارية الػسيصة كالخأسساليةثع انخف

تخاجع دكر الرضغ عمى جانب الصمب االستضخادػ العالسى. ىحا ما يذار إليو بانخفاض الكثافة 
باعتبارىا صاحبة السختبة الثانية مغ حضث حجع  ،الريؽاالستضخادية لمشاتج السحمى اإلجسالى فى 

السختبة كصاحبة  ،الؾاليات الستحجة األمخيكيةبعج  -نتاج السحمى اإلجسالى عمى مدتػػ العالعاإل
 فى حجع الرادرات العالسية عمى اإلشالؽ.   األكلى

عمى  ،الريؽفى وخاصة  ،ك فزاًل عغ أثخ تخاجع الصمب عمى الػاردات االستثسارية
بسا فضيا الػاليات  ،لسى فى الجكؿ الخئيديةيحكخ تخاجع الصمب العا ،تباشؤ نسػ الػاردات العالسية

 .عمى جانب الصمب االستيالكى سػاء مشو العاـ أك الخاص ،الستحجة
" التى يشتيجيا التقذف السالىيتقمز بفعل انتذار سياسات " فالظمب العام أو الحكؾمى

خفاض فضتقمز بفعل ان الظمب الخامأما  ،عجد متدايج مغ الجكؿ الستقجمة كالشاىزة صشاعياً 
 ،بسا فضيا الجكؿ الستقجمة كالػاليات الستحجة ،الجخػؿ الحؿيؿية لمسذتغمضغ فى مختم  دكؿ العالع

عمى ـيكل قػة  –الخقسى  –ألسبا  راجعة فى جانب مشيا إلى األثخ الدمبى لمتقجـ التكشػلػجى 
سالة حضث لع تدتصع االقترادات الستقجمة كالشاىزة حتى اآلف تعػيس الشقز فى الع :العسل

التى جخت إزاحتيا بفعل اآلليات الخقسية، بديادة مػازية فى التذغضل خالؿ األجل القرضخ 
الميبخالية الججيجة"  الدياسات االقتراديةإلى انتذار " ،ككانت راجعة فى جانب آخخ .كالستػسط

 ." مقابل كاسبى األجػرحسمة األسيؼالتى تحسل تحضدًا لرالح "وليبخالية" -الشيؾ أو "
 ،كغ اإلشارة فى ىحا الرجد إلى أف تقمز أىسية الػاردات لجػ الجكؿ الخئيديةكيس

يقابمو استسخار الجكر السحػرػ لمدػؽ االستيالكية لمػاليات الستحجة األمخيكية  ،كخاصة الرضغ
 .كسرجر لشسػ الصمب العالسى

ى القػؿ إل ،" إشارة ذات مغدػ 2118عؽ "التجارة والتشسية  "االنكتاد"تقخيخ كىشا يذضخ 
بأف )تيجيج الػاليات الستحجة بخفع األسػار العخيزة لمحسائية يسكغ أف يكػف لو أثخ محتسل أشج 
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لكػنو يأتى فى كقت يذيج بالفعل تخاخيًا فى الصمب  ،ضخرًا عمى الشسػ فى مشاشق العالع األخخػ 
 .(1)العالسى( 

 

 تدايج األىسية الشدبية لمرادرات كسحخك لمظمب العالسى 1-2-3
دكلة لؿياس األثخ عمى نسػ العخض الكمى مغ كل  31بسدح لعضشة مغ  قاـ )األنكتاد( 

لمعاـ  ،كالصمب الحكػمى ،الػاردات( كالصمب الخاص -صافى الصمب الخارجى )الرادرات :مغ
 :. كيالحع عمى ذلظ ما يمى(2) 2117-2118

دػ فضيا عمى دكلة يعتسج الشسػ االقترا 19دكلة فإف ىشاؾ  31ك جج أّف مغ بضغ الػ
كذلظ عغ شخيق  ،سػاء مشو الخاص أـ الحكػمى ،الرادرات الراؼية بأكثخ مغ الصمب السحمى

أك عغ شخيق استخاتيجية خفس الصمب  ،عبخ الدمغندبيا اتباع استخاتيجية ترجيخية ناجحة 
 .عمى الػاردات، أك بسديج مغ األثشتْضغ السحمى

ندبيًا فى الػاردات ىى عمى األرجح تمظ  )كقج تبضغ أف بعس الجكؿ التى تطيخ انخفاضاً 
فخندا واليشج وتخكيا والسسمكة الستحجة التى تدعى إلى خفس العجد فى الحدا  الجارػ مثل 

فى مثل ىحه البمجاف تأتى الديادة فى الصمب الرافى  .وبعض بمجان أمخيكا الؾسظى والكاريبى
ربسا بدبب إجخاءات  -ى الخارجى مغ تقميز الػاردات، مغ خالؿ خفس الصمب الحكػم

أك مغ خالؿ خفس الصمب الخاص، الحؼ قج  -التقذ  السالى التى تفخض تقمضل االنفاؽ العاـ 
 .(3)يكػف بدبب نقز الجخػؿ الحؿيؿية لمسذتغمضغ ك نقز االستيالؾ، كمغ ثع نقز االستثسار(

سرشػعات، باإلضافة إلى السجسػعة الفخعية الدابقة مغ الجكؿ السعتسجة عمى صادرات ال
ىشاؾ مجسػعة أخخػ تعتسج إلى حج كبضخ عمى ترجيخ الدمع األكلية كالشفط كالغاز، كتتعخض كسا 

 .ىػ معخكؼ لمتقمبات الشاجسة عغ عجـ استقخار األسعار فى الدػؽ العالسية
 ،كتججر اإلشارة إلى أف الجكؿ السعتسجة عمى فائس الترجيخ فى دفع العخض الكمى

فخعية السرجرة لمدمع السرشعة أك السجسػعة الفخعية األخخػ السرجرة سػاء مشيا السجسػعة ال
دكلة )مرشفة حدب الشطاـ الستبع فى األنكتاد( يعتسج نسػ  19لمدمع األكلية، تزع كسا أشخنا 

 العخض الكمي فضيا عمى قػة الصمب الخارجي، كفق ما سبق.
 
 
 
 

 
                                                             

)1( Op.cit, p. 10. 
  
 (2)

  Op.cit, Table 3-1. Pp. 12-13. 
(3)

 Op.cit, p. 13يقخبظ يخشجى يٍ انًشجغ انغببق  
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   (1-1ججول رقؼ )
 ب الخارجي في دول مختارةنسؾ العخض الكمي السجفؾع بالظم معجل

 معجل نسؾ العخض الكمى الجولة

 1.7 السسمكة الستحجة
 6.6 اقترادات انتقالية

 6.9 شساؿ إفخيؿيا
 3.9 دكؿ مغ غخ  آسيا

 3.6 كػريا الجشػبية
 5.9 دكؿ أخخػ مغ غخ  آسيا

 2.4 دكؿ أكركبية خارج االتحاد األكركبى
 3.4 االتحاد الخكسى

 3.1 السكديظ
 1.5 يابافال

 2.3 ألسانيا
 2.0 إيصاليا
 3.1 الكاريبى

 2.9 دكؿ )أخخػ( مغ االتحاد األكركبى
 2.2 فخندا
 6.4 تخكيا

 5.4 إنجكنيديا
 3.6 دكؿ متقجمة )أخخػ(

 7.4 اليشج
source:UNCTAD, Trade and Development Report 2018. Table 1-3, p.14.  

 

السحمى التى تعتسج عمى الصمب مغ القصاع الخاص ك  ،افالبمجالسجسػعة الثانية مغ أما 
معضشة التى جخػ مدحيا بػاسصة الثالثضغ دكلة لمغ بضغ  -كسرجر رئيدى لشسػ العخض الكمى 

  )قخيغ كل مشيا معجؿ نسػ العخض الكمى( :فيى ما يمى –األنكتاد 
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 (2 -1ججول رقؼ )
 االستيبلكى واالستثسارى(معجل نسؾ العخض الكمى الشاجؼ مؽ الظمب الخام )

معجؿ نسػ العخض الكمى الشاجع مغ الصمب الخاص  الجكؿ
 )االستيالكى كاالستثسارػ(

 0.2 عجة بمجاف )أخخػ( مغ أمخيكا الجشػبية
 4.5 األرجشتضغ

 2.5 كشجا
 2.7 الػاليات الستحجة

 2.7 استخاليا
 1.8 البخازيل
 6.6 الرضغ

فى الرضغ يعتسج  لقج أخح الشسػ :مالحطة مغ الباحث
 –فى الدشػات األخضخة عمى قػة الصمب الجاخمى 

مقابل االعتساد فى  –الخاص االستيالكى غالبًا 
 الدابق عمى الصمب الخارجى الرافى

 source : UNCTAD, Trade and Development Report 2018. Table 1-3, p.14 

 

)برفة ج نسػ العخض الكمى فضيا التى يعتس ثالثة لجكؿ العضشة،السجسػعة الكىشاؾ أخضخا 
 :تػضح في البياف التالي ك ،لحكػمىاعمى قػة الجفع مغ الصمب كمية أك جدئية( 

 

  (3-1ججول رقؼ )
 معجل الشسؾ الكمى الشاجؼ عؽ اإلنفاق الحكؾمى

 

 معجل الشسؾ الكمى الشاجؼ عؽ اإلنفاق الحكؾمى البمج

 3.0 بمجان )أخخى( مؽ إفخيكيا جشؾب الرحخاء
 0.2 عخبية الدعؾديةال

مبلحغة مؽ الباحث: يعتسج الشسؾ فييا )كأحج بمجان مشظقة 
غخب آسيا( عمى فائض الترجيخ مؽ سمع الظاقة برفة 

 .رئيدية وعمى قؾة الظمب الحكؾمى برفة فخعية

 5.0 عجة بمجان )أخخى( مؽ جشؾب آسيا
 1.4 جشؾب إفخيكيا

3, p.14-rt 2018. Table 1UNCTAD, Trade and Development Repo: Source 
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دكلة(  31مغ بضغ  19معطع الجكؿ الجاخمة فى العضشة )ف أ ندتشتج مسا سبق  1-2-3-1
تعتسج عمى الترجيخ كسحخؾ لمشسػ.  بعزيا، عجد قمضل، يعتسج عمى صادرات السػاد األكلية 

الشفصية برفة كىحا يعشى الجكؿ العخبية الشفصية كشبو  ،كالػقػدية فى غخ  آسيا كشساؿ إفخيؿيا
أساسية، باإلضافة إلى ركسيا. بضشسا البعس اآلخخ، ك ىػ العجد األكبخ، يعتسج عمى صادرات 
متشػعة مغ مشتجات القصاعضغ الثانى كالثالث السػّلجْيغ لمشاتج السحمى اإلجسالى، أػ الرشاعة 

 .التحػيمية كالخجمات
 

الترجيخ كسحخؾ لمشسػ، تتذكل  فى العضشة كىى السعتسجة عمى فائس غالبية الجكؿ 1-2-3-2
السسمكة الستحجة كألسانيا  :مغ الجكؿ الستقجمة كالشامية الشاىزة صشاعيًا. فسغ الجكؿ الستقجمة

كػريا الجشػبية كالسكديظ كتخكيا كإنجكنيديا  :كإيصاليا كفخندا، كمغ الجكؿ الشامية الشاىزة صشاعياً 
 كاليشج.

ؿ التى يعتسج الشسػ فضيا برفة أساسية عمى قػة بالجك  السجسؾعة الثانية الخاصة 1-2-3-3
كصمب  ،أػ الصمب االستضخادػ ،الصمب السحمى، بسا فى ذلظ الصمب عمى السشتجات مغ الخارج

فإنيا ال تذسل مغ بضغ الجكؿ الستقجمة السعتخؼ بيا كحلظ  ،مذتق مغ الصمب الخاص كالحكػمى
أكالىسا الػاليات الستحجة  :دكلتضغ فى االحراءات الجكلية )الجكؿ الرشاعية الدبعة( سػػ 

بدػقيا االستيالكية  –األمخيكية. ىحا يؤكج ما سبقت اإلشارة إليو مغ أف الػاليات الستحجة 
 .تقػـ بإحجاث التػازف بضغ جانبى الترجيخ كاالستضخاد فى التجارة الدمعية العالسية  –الػاسعة 

 .كالجكؿ الثانية الستقجمة ىى كشجا
ىى التي تسثل األغمبية مغ دكؿ السجسػعة السعتسجة  مية الشاىزة صشاعياً الجكؿ الشاإنسا 

عمى الصمب السحمى، كتذسل: األرجشتضغ كالبخازيل كالرضغ )مع مالحطة الػضع الخاص لمرضغ 
فى مػضع بضغ  -الجكلة الستقجمة-كفق ما تست اإلشارة إليو سابقًا( ك غضخىا.  كتأتى استخاليا –

 عتساد عمى الصمب السحمي.بْضغ، مغ حضث درجة اال
 

السعتسجة عمى اإلنفاؽ الحكػمى، كتخكضبيا مختمط،  ىي تمظالسجسؾعة الثالثة  1-2-3-4
تتفاكت مغ حضث مجػ االعتساد عمى ىحه الخافعة الشسػ الكمى، أدناىا السسمكة العخبية الدعػدية 

السرجر الخئيدي لمشسػ ىػ التى ك إف كانت الحكػمة تسثل فاعاًل اقتراديًا حاكسًا فضيا إال أف 
صادرات الشفط  كأعالىا بعس بمجاف جشػ  آسيا )ـ: ربسا تكػف باكدتاف مغ بضشيا( بسعجؿ 

%   ك فى الػسط بعس بمجاف إفخيؿيا جشػ  الرحخاء 5لمشسػ، الشاجع عغ اإلنفاؽ الحكػمي، 
 %. 1,4بة % ماعجا دكلة جشػ  إفخيؿيا بشد3)أؼ ما تحت إفخيؿيا الذسالية عسػما( بشدبة 
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أف مشحشى العالقة بضغ التجارة الجكلية كالشسػ  ،مسا سبق الخبلصة االستشتاجية  1-2-3-5
االقترادػ فى العالع يسضل بذكل عاـ كفى أغمب تجار  التشسية فى العالع إلى تفػؽ السكػف 

ستغضخ الترجيخػ لمتجارة بالسقارنة مع السكػف االستضخادػ. بضشسا يؿبع الصمب عمى الػاردات ك
مذتق مغ الصمب السحمى الخاص االستيالكى كاالستثسارػ كاإلنفاؽ الحكػمى، كال يسارس دكره 
كستغضخ حاكع لمشسػ سػػ فى أقمية مغ الجكؿ الستقجمة )فى شميعتيا الػاليات الستحجة( كفى الجكؿ 

 ك كحا األرجشتضغ كالبخازيل(. -بسعشى معضغ-الشاىزة صشاعيًا )فى مقجمتيا الرضغ
 

 الخقسي.-ديؼ العسل الجولى الرشاعىعجم التكافؤ فى تق 1-2-4
استصاعت الجكؿ الرشاعية الستقجمة أف تفخض "األمخ الػاقع" الخاىغ فى االقتراد  

ليذ فقط بحكع متغضخات القػة السجدجة كخاصة عمى السدتػػ العدكخؼ  ،العالسى كالتجارة الجكلية
 –تيا )بسا فضيا األداة االقترادية(  كلكغ أيزا ك بالجيبمػماسية الشذصة مع استخجاـ كل أدكا

بتفعضل حزانة الثػرة التكشػلػجية.  نذضخ ىشا إلى انتقاؿ الثػرة  -كربسا ىحا ىػ األىع  
أكائل القخف  الثؾرة الثانيةإلى لمقخف التاسع عذخ،  ألولىالتكشػلػجية مغ شػر الثػرة الرشاعية ا

لعالسية الثانية كامتجاداتيا فى عقػد الدبعضشات كالثسانضشات فى أعقا  السخحمة ا والثالثة ،العذخيغ
كما  ،الثؾرة الخقسيةكالتدعضشات مغ القخف العذخيغ، إلى ما يدسى حاليًا بالثػرة الخابعة، ك ىى 

 Digital" فجؾة رقسية" العالسية السدمشة لتتحػؿ إلى "الفجؾة التكشؾلؾجيةيتمػىا مغ تفاقع "

Divide. 

بسػجاتيا الثالثة األكلى مغ استحجاث كتعسضق الفجػة الرشاعية  لرشاعيةالثؾرة اتسكشت 
بضغ  ،مغ خالؿ بشاء كتصػيخ ـيكل غضخ متكافىء لتقديع العسل الجكلى عسػماً  ،التكشػلػجية –

مشتجى السػاد األكلية كالصاقػية، مغ جانب أكؿ، ك بضغ مشتجى الدمع السرّشعة خالؿ الثػرتضغ 
كأعقب ذلظ استحجاث صيغة ججيجة لمتخرز   .لثانية، مغ جانب آخخالرشاعضتضغ األكلى كا

اإلنتاجى فى داخل الرشاعة نفديا بضغ الجكؿ األكثخ تقجمًا كالجكؿ الشامية كخاصًة فى شخؽ آسيا 
كالبمجاف الكبضخة فى أمخيكا الالتضشية مغ الجضمضغ األكؿ كالثانى، خالؿ الدتضشات كالدبعضشات كامتجادًا 

. كفي ضل ذلظ، استأثخت الجكؿ الستقجمة بالقسع إلى الثسانض شات كالتدعضشات مغ القخف السشرـخ
الرشاعية السعتسجة عمى التكشػلػجيا العالية )ىاػ تظ(، كثيفة العمع كالتكشػلػجيا بعبارة أخخػ، 

مغ البالد حجيثة الترشيع ك خاصًة في آسيا، كأىسيا  دول الجيل األول والثانىبضشسا اخترت 
بالدمع كثيفة العسل رخيرة األجػر، ثع كثيفة رأس الساؿ  ،ى بجايات تجخبتيا الخاىشةف الريؽ

العضشى مغ بعج. ذلظ ىػ "تقديع العسل الجكلى الرشاعى" الحػ تبمػر مكتسل السالمح أكاخخ القخف 
 السشرـخ كأكائل األلؽية الثالثة.
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خف، لتتدارع مشح عاـ التى أخحت تبمغ شػر الشزػج مشح مصمع الق الثؾرة الخقسيةأما  
الرشاعى ليدتقخ  –فقج أدت إلى تعسضق اإلنقداـ ضسغ صيغة التخرز اإلنتاجى  2111

 .األمخ عمى ـيكل سمعى كجغخافى معضغ لانتاج الجكلى كالسشتجات الجكلية معاً 
كخاصة مغ خالؿ  –" األنكتاد مؤتسخ األمؼ الستحجة لمتجارة والتشسيةكقج قاـ كل مغ " 
مشغسة األمؼ الستحجة لمتشسية ككحا " –ك االستثسار العالسى  ،التجارة كالتشسية :شػيضغتقخيخيو الد
باستحجاث إشار تحمضمى يتع مغ خاللو استعخاض كؾياس التصػر الخاىغ فى  ،" يػنضجكالرشاعية

 GVCs Global" سبلسل الكيسة السزافة العالسيةكيقػـ عمى مفيػـ " ،تقديع العسل الجكلى

Value-added Chains.  كخالصة ىحا السفيػـ أف عسمية اإلنتاج الدمعي كالخجمي، يتع
مجسػعة الجكؿ  :تجكيميا بالكمّية، كفق صيغة تقديع العسل الجكلى غضخ الستكافىء بضغ مجسػعتضغ

كمغ معيا في  G7معبخًا عشيا تقخيبًا بسجسػعة الجكؿ الرشاعية الدبعة  ،الستقجمة أك األكثخ تصػراً 
مجسػعة دكؿ ناىزة  :التى تشقدع مغ داخميا إلى ،ػعة الجكؿ الشاميةالسقجمة، كمجس

Emerging countries  ًأك ناىزة صشاعيا(Industrial Emerging   ،)"أك "ديشاميكية
ثع شخائح   Emerging Marketsكمجسػعة أخخػ أقخ  إلى السفيػـ الجارج لمسػاؽ الشاشئة 

ك بمجا أخضخة  ،مشخفزة الجخل، كأخخػ أقل نسػاً  متػسصة الجخل، ك :متتالية عمى مؿياس الجخل
 .فى القاع ىى "أقل األقل نسػًا"، ألسبا  متشػعة

ىحا االستقصا   الثشائي، عمى السدتػػ "الجضػ اقترادػ"، بضغ مجسػعتضغ عخيزتضغ، الحػ ال 
ا  شجيج ، يتبعو استقص"غالسجسػعتضغ القصبضْ يدتبعج، بل يدتجعي، قجرًا ممحػضًا مغ التجرج داخل "

كفي ىحا الدياؽ، استحجثت بعس األعساؿ البحثية   .التكشػلػجىالتعقضج عمى السدتػػ اإلنتاجى ك 
تقديسًا أفؿيًا لمنذصة االقترادية إلى  –" لمنكتاد التجارة والتشسيةخاصة " –ك التقاريخ الجكلية 

مية اإلنتاج بسعشاىا ثالث شخائح متخابصة مػضػعيًا متتابعة زمشيًا، كفق التػزيع السشصقى لعس
 .كمخحمة اإلنتاج، كمخحمة ما بعج اإلنتاج ،مخحمة ما قبل اإلنتاج )الدمعى كالخجمى( :الػاسع، إلى

يذضخ  ،"، الفجػة الخقسيةالفجؾةبالتػافق مع التقجـ )الثػرة( فى السجاؿ الخقسى، كاستخشادًا بسفيػـ "
اإلنتاج تشقدع إلى شخائحيا كمخاحميا  " إلى أف عسميةسبلسل الكيسة السزافة العالسيةمفيػـ "

" السعبخة عغ الديادة السحققة فى الشاتج عغ الكيسة االقتراديةالثالثة فى إشار تكػيغ كتػزيع "
شخيق الكفاءة كفاعمية الشفقة، باستخجاـ كسائط الثػرة التكشػلػجية فى أحجث مخاحميا، أػ الخقسية. 

"مشطػمة ابتكارية" عمى مدتػػ االقترادات  كيتع ذلظ مغ خالؿ االبتكار، حضث يتع بشاء
 ،سػاء مغ خالؿ ابتكارات السشتجات ،تعشى بديادة اإلنتاجية كمغ ثع رفع القجرة التشافدية ،الػششية

أك مغ خالؿ ابتكارات "تشػيع تذكضمة السشَتج"  ،بالسفيػـ الذػبضتخػ  ،أك ابتكارات العسميات اإلنتاجية
كالتدػيق  ،اسات كل ذلظ عمى مجاالت إدارة اإلنتاج كالسخدكف الذػمبضتخؼ، بانعك-بالسعشى بعج



 التغيخ الييكمي لقظاع السعمؾمات في مرخ ) بالتخكيد عمى الرادرات (

21 
 

كالترسيع اليشجسى األساسى كالتفرضمى باستخجاـ  ،R&Dكالسبيعات، كالبحث كالتصػيخ 
 الحاسبات.

جغخاؼية، عسقيا  –بيحا السعشى تتػزع الؿيسة السزافة السكػنة ابتكاريًا عمى امتجاد سمدمة إنتاجية 
ما بعج اإلنتاج( كامتجادىا الجغخافى مداحتو  –اإلنتاج  –)ما قبل اإلنتاج اإلنتاجى ثالثى متجرج 

 .Globeىى الكخة األرضية بكامميا 
ىحه الدمدمة مػزعة الحمقات بذكل غضخ متكافىء، كفق التػزيع غضخ الستكافىء لمقجرات 

فى العالع بالتخكد  فبضشسا تقػـ الجكؿ السرّشعة األكثخ تصػراً   .االبتكارية –الخقسية  –التكشػلػجية 
يتخؾ لمبالد  ،حمقتْى ما قبل اإلنتاج كما بعج اإلنتاج مغ الدمدمة –مخحمتْى  ،كالتخكضد عمى ،فى

أػ اإلنتاج.  :أف تعسل عمى الحمقة الػسصى ،باختالؼ شخائحيا كلكغ بتجرج محدػ   ،الشامية
 ،Servicificationك "تخجيع"  Manufacturingكاإلنتاج ىشا سمعى كخجمي، أْػ ترشيع 

كلكغ مع ذكباف الحجكد الفاصمة الدابقة بضغ  ،حضث تتحػؿ أجداء متعجدة مغ الترشيع إلى التخجيع
الجانبضغ، بحضث تحػلت أجداء مغ عسمية اإلنتاج الترشيعى إلى كػنيا مجخد خجمات أك ما يذبو 

" اعىالتذظيب الرشبيحا السعشى يتحػؿ إلى ما يقتخ  مغ مفيػـ " الترشيعالخجمات. 
Fabrication كثيف رأس الساؿ كالعسل متػسط  ،كعسل إنتاجى يتخكد عمى الجانب العضشى

 .السيارة كمشخفس السيارة أيزا
إلى  ،كالذق الخجمى الستدايج مغ الرشاعة الدمعية ،كبضشسا تحىب الخجمات الخالرة

يجة مشيا إلى ء متداتحىب أجدا -التذصضب الرشاعى الدمعى  –فإف الرشاعة  ،الجكؿ الستقجمة
كذكل متصػر لحخكة "نقل الرشاعات" التى  ،بجرجات مختمفة ،الجكؿ الشامية كالشاىزة صشاعياً 

كفق  ،سبقت أف مّضدت ـيكل تقديع العسل الجكلى الرشاعى فى الثمث األخضخ مغ القخف العذخيغ
 . Factory Economiesكلتطل فى إشار ما يدسى باقترادات السرشع  ،ما سبقت اإلشارة
ليذ  ،، مسثاًل فى سمدمة الؿيسة السزافة العالسيةا  السددكج داخل اإلنتاج السجّكؿكيتع االستقص

بضغ الصخفْضغ الستصخفْضغ، مغ أقرى سمدمة إلى أقراىا، كلكغ أيزا بعجـ فقط بعجـ التكافؤ 
أك  ثالثة علالشامى )الثالث سابقًا( إلى عػا يشقدع العالع :داخل كل شخؼ مشيسا حضثالتكافؤ 
إلى متقجمة كأكثخ تقجمًا ك تطل السكافىء غضخ الستكافىء  ، كتشقدع السجسػعة الستقجمةأربعة

 .Headquarter Economiesالقترادات السرشع، بحدبانيا "اقترادات السقّخات الخئيدضضغ 
يعشى التقابل بضغ التخرز الشدبى فى إنتاج "الالممسػسات" فى الصخؼ  –بتعبضخ آخخ -كذلظ 
كإنتاج "السمسػسات"، السرشػعات كأيزا السدركعات ككحلظ السعادف كالشفط لجػ الصخؼ  ،األكؿ
 الثاني.
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 الظابع االحتكارى لؤلسؾاق 1-2-5
تعسل الجكؿ الشامية كالشاىزة فى بضئة تشافدية عمى األرجح. كإف تػزيع "القمػ " 

بحار كما كراء البحار فى عمى امتجاد الكخة األرضية كعبخ ال Hardالرشاعية العضشّية الخذشة 
لدمدمة الؿيسة  softيقابمو احتكار الشيايات الصخؼية الشاعسة  ،قارات آسيا كإفخيؿيا كأمخيكا الالتضشية

كإلى حج ما  ،السزافة العالسية فى أمخيكا الذسالية كبعس أكركبا مغ مشصقة الضػرك أ الياباف
 الرضغ.

بالسعشى الػاسع، بصخؽ الػكالة كالتعاقجات السػردكف، فى العالع الشامى  ،يعسل السشتجػف 
( باالستفادة مسا تتيحو Outsourcingمغ الباشغ، "كإسشاد عسميات التذغضل إلى الغضخ" )التعيضج 

تكشػلػجيا اإلنتاج السخف، كالترسيع بسداعجة الحاسب، كالحػكسة باإلدارة الالمخكدية، كتجدئة 
سػاؽ العالسية، عمى أساس التداحع أك السشافدة  العمسيات اإلنتاجية، مغ أجل الجخػؿ إلى األ

     .)السداحسة !(
)= السفبخكة( سػؽ لمسذتخيغ إلى حج كبضخ، ذات سسات  سؾق السشتجات السرّشعةكيالحع أف 

ث خ، حضث عسميات  ،تغمب عمضيا السشافدة كأحيانًا السشافدة شبو الحرّية أػ بضغ أشخاؼ عجيجيغ أك ك 
قػاعج السمكية الفكخية، أك حتى ببخاءات االختخاع السشتيية صالحضتيا فى اإلنتاج غضخ السحسية ب

أما سػؽ التكشػلػجيا الخقسية الستقجمة فى الخجمات كالدمع الذبضية بالخجمات   .غالب األحػاؿ
Semi-service goods كالحساية السذّجدة لمسمكية الفكخية  ،فيى تخزع لمدسات االحتكارية

فى بعس األحياف تدػد صيغة االحتكار السصمق لتّسمظ التكشػلػجيا التى    .لجػ مشتجضغ قالئل
كلكغ كخيع  ،تتيح حْرج السكاسب كاألرباح لسالكى التكشػلػجيا، ليذ كخبح بالسفيػـ االقترادػ

باإلرتكاز عمى  Rent-seekingمغ خالؿ سمػؾ التساس الخيػع   Quasi -rent أك "شبو ريع"  
. كلكغ فى غالب Exclusiveالختراص الحرخػ لمحقػؽ كا Appropriationالتسمظ 

األحياف تأخح الدػؽ ذات الصبيعة االحتكارية لمسشتجات عالية التكشػلػجيا كالخقسية، صػرة 
كسا ىى حاؿ مشتجى الذخكات السبتجئة بالتصػيخ التكشػلػجى ؼيسا يدسى  –"السشافدة االحتكارية" 

Start-upsلتكشػلػجيا الخقسية ىػ "احتكار القمة. كلكغ األكثخ شضػعًا فى سػؽ ا "Oligopoly. 
كمغ أجل إدارة أك حػكسة االحتكارات، يكػف لمذخكة القائجة فى كل قصاع أػ الػػ 

Leading Corporation  إمكانية التحكع فى مدار سمدمة الؿيسة السزافة إزاء السشتجضغ
تتحكع كميًا  Mega Corporationsكىحه الذخكات القائجة شخكات عسالقة    .الستدسضغ بالكثخة

فى الديصخة عمى "القجرات" فى السجاؿ اإلنتاجى السعضغ، كتذضّج األسػار كالحػائط الحسائية إلى 
بسا ؼيو احتكار البخاءات فى فتخة الرالحية، كالتذجد فى مشح التخاخيز بأسخار  ،أقرى حج

ة عمى حضد إقميسى معضغ، كحضشسا تتساسظ عجة شخكات عسالق  .Know-howالرّشعة السعخؼية 
تكػف كمية القجرة تقخيبًا باتجاه مشح مػقع احتكارػ لمجكلة التى تشتسى إلضيا ىحه الذخكات مغ حضث 
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ال تق  دكنيا  Trans-Nationalsأك القػميات   –الجشدية، كالتى تشصمق مشيا لتعبخ الجشديات 
ة الستثساراتيا )األجشبية( السباشخة حجكد جغخاؼية أك قضػد اقترادية كتذخيعية فى البمجاف السزيف

فالريحة الدائجة فى ىحه اآلكنة ىى التجارة الحخة   .كغضخ السباشخة، كلسشتجاتيا الدمعية الخجمية
Free Trade  التى ت ْفخض عمى البالد السشتجة ألكاسط سمدمة الؿيسة السزافة، بضشسا تدمط عمضيا

ذلظ ىػ العشػاف  نبيا بػػػ "كىع حخية التجارة".االحتكارات عابخة الجشديات دكف اعتجاد مغ جا
 :كالسعشػف عمى الشحػ التالى 2118" لعاـ االنكتاد" الرادر عغ "التجارة والتشسيةالفخعى لتقخيخ "

Trade and Development Report 2018 – Power, Platforms  

And the Free Trade Delusion 

يتأكج مغ خالؿ  Mightyكدكليا شجيجة القػة  ،لعسالقةلجػ الذخكات ا ،ىحا الصابع الكمى لمقجرة
 .)1(الخقسية فى العالع الضػـ –البياف التالى لتػزيع السشرات التكشػلػجية 

 

  (4-1ججول رقؼ )
 السشّرات االلكتخونية

 أمثمة الشسط فئة الشذاط

الرفقات  :أوال
 )التبادل(

Transaction 

 ،جؾجل ببلى ،بابا عمى ،أمازون   Market Places ( األسؾاق1)
 .أوبخ ،متجخ تظبيقات آبل

 Social Media and ( التؾاصل االجتساعى والسزاميؽ2)

Content  
 إندتجخام ،يؾتيؾب ،تؾيتخ ،قيذ بؾك

 بشج ،ياىؾ ،جؾجل ( خجمات البحث فى اإلنتخنت3)
 DoubleClick, Ad Words  ( اإلعبلن الخقسى4)

 Funding Start Next( التسؾيل 5)

 Talent management   LinkedIn ( إدارة السؾاىب6)

 االبتكار :ثانيا

 Mobile ecosystems and أنغسة وتظبيقات السؾبايل

Apps 
Android, ios 

 Google cloud platform السشّرات الرشاعية الخقسية

 Citadel, Smart City السذاركة والخجمات السفتؾحة

platform 

 مغ إعجاد الباحثالججكؿ : السرجر
-Peerىشاؾ مشرات )كجيًا لػجو(  ،ات األسؾاقشّر مكفق الججكؿ الدابق فإنو مغ بضغ 

to-peer كالسشّرات الخابصة بضغ الذخكات البائعة كالسدتيمكضغ،  ،ال سيسا بضغ األفخاد الخػاص
 .Business –to-Businessكالسشّرات الخابصة بضغ مشذآت األعساؿ كبعزيا البعس 

                                                             
(1)

 UNCTAD, Op.cit, Figure 3-4, P. 78. 
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كالبعس  ،ىحه تعسل فى البيع أك إعادة البيع لمدمع كالخجمات ات األسؾاقّر مشبعس 
كبعزيا يتع تسػيمو مغ الخسػـ السفخكضة.  كمغ حضث  ،يتقاضى "عسػلة سسدخة" عغ كل صفقة

أنيا تجسع كسيات كبضخة مغ البيانات الذخرية كغضخ الذخرية فإنيا تديج دخػليا مغ باشغ 
 .كبضخة، أك تبيع ىحه البيانات إلى اآلخخيغاستخجاـ تحالضل البيانات ال
تقع مقخاتيا برفة غالبة فى الػاليات  ،أكبخ مشّرات األسؾاق وأكثخىا قؾةكيالحع أف 

بذكل مدتسخ، كأكبخىا  مشّرات التجارة اإللكتخونيةكقج نست    .كيػجج قمضل فى الرضغ ،الستحجة
ممضػف مدتخجـ  Ali Baba T'mall (411يسمظ أعجادًا ضخسة مغ السدتخجمضغ مثل عمى بابا  

ممضػف  eBay (167ممضػف مدتخجـ عمى امتجاد العالع( ك  341ك أمازكف ) –فى الرضغ فقط( 
مقامة فى الػاليات الستحجة أك آسيا،  ات أسؾاق الخجماتمشّر كبالسثل فإف   .مدتخجـ فى العالع(

 .مػجيدتيات كالشقلكتتعامل برفة رئيدية فى مجاؿ التسػيل كاإلسكاف كالفشجقة ك ال
مشّرة لمسجفػعات مقامة فى الػاليات الستحجة،  11مغ إجسالى أكبخ  سبعة مشّراتكإف 

لمسػاؽ كالتى استقبمت أكبخ قدط مغ تسػيل  أربعة مشّراتكأكبخ   .كالبؿية فى االتحاد األكركبى
ككاحجة  Airbnb  ,Lyftاالستثسارات كاف مغ بضشيا ثالث مشّرات مغ الػاليات الستحجة )أكبخ 

 (.Didi Chuxingفقط فى الرضغ )ديجػ 
حضث  ،أيزا فى مجاؿ مشّرات التػاصل االجتساعى كالسزامضغ ليسشة الؾاليات الستحجةكتتزح 

ىػ الرضغ التى استصاعت أف  واالستثشاء الؾحيج  .الدبعة الكبار مشيا كميا تأتى مغ ىحا البمج
 .لعالسية مغ الجخػؿ إلى سػقيا السحميةتػسع مشذآتيا الخاصة مغ خالؿ مشع الذخكات ا

 Baiduماعجا  ،تديصخ عمضيا السشذآت األمخيكية مشّرات البحث اإلنتخنّتىكبالسثل فإف 
 .فى االتحاد الخكسى Yandexك  ،فى الرضغ

كيرجؽ عمى ىحا أيزا عمى أنطسة السػبايل البضئػية حضث تديصخ عمضيا ثالثة بذكل 
 ،% كشرضب سػقى81,7كتدتحػذ عمى  Androidأنجركيج  :حجةجسيعيا مغ الػاليات الست ،تاـ
 .%1,3كاخضخًا "كيشجكز"  ،%17,9بشرضب  iosثع 

فإنيا تديصخ عمضيا ايزا   IOTأك إنتخنت األشياء  السشّرات الخقسية الرشاعيةأما 
 .الذخكات مغ الػاليات الستحجة كأكركبا

تكشػلػجيا، خاصة تكشػلػجيا تتجّمى القدسات االحتكارية ألسػاؽ ال كمغ مشطػر آخخ
السعمػمات، كفق الجكؿ الى تشتسى إلضيا فى األصل، كذلظ عبخ البياف التالى حػؿ التػشغ 
الجغخافى لعجد مختار مغ الذخكات التكشػلػجية الكبضخة فى العالع، مػزعة عمى الجكؿ أك 



 التغيخ الييكمي لقظاع السعمؾمات في مرخ ) بالتخكيد عمى الرادرات (

24 
 

مخيكية بجرجة عالية السجسػعات الخئيدية فى السزسار )كمشو تتبضغ ـيسشة الػاليات الستحجة األ
 :(1)عمى سػؽ التكشػلػجيا فى العالع حاليًا( 

 ،ؼيذ بػؾ ،ميكخكسػفت ،ألفابت  ،أبل :ثسانى شخكات ىى :الػاليات الستحجة األمخيكية -1
 .IBMأػ بى إـ  ،Cisco Systemsسيدكػ سيدتسد  ،Oracleأكراكل  ،Intelإنتل 

 .كات األمخيكيةثسانى شخكات أقل قػة مغ الذخ  :أكركبا الغخبية ككل -2
 مجسػعة عمى بابا أ تشدشت القابزة  :اثشتاف :الرضغ -3
 .شخكة "سامدػنج" :كػريا الجشػبية -4
 TAIWAN Semiconductor"شخكة تايػاف لترشيع أشباه السػصالت"  :تايػاف -5

Manufacturing Company (TSMC). 
 ك يتزح ذلظ مغ البياف التالي: .شخكة كاحجة :جشػ  إفخيؿيا -6

 

  ( 5-1ججول رقؼ )
 التؾطؽ الجغخافى لمذخكات التكشؾلؾجية الكبخى، شخكات مختارة

 
 
1 

 
 

 فى الؾاليات الستحجة

 Alphabetألفابت -   Appleأبل 
 قيذ بؾك –ميكخوسؾفت 

 cisco systemsسيدكؾ سيدتسد  –أوراكل  -  Intelإنتل 
 أ.ب.إم

 ثسانية شخكات  فى أوروبا الغخبية 2
 احجة شخكة و  فى جشؾب أفخيكيا 3
 Ten cent Holdingsمجسؾعة عمى بابا / تشدشت القابزة  فى الريؽ 4
 سامدؾنج لئلكتخونيات فى جسيؾرية كؾريا  5
 شخكة ترشيع أشباه السؾصبلت لتايؾان فى تايؾان 6

TAIWAN Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 

 السرجر: الججكؿ مغ إعجاد الباحث

 

 " كالسعشػف "االستثسار 2017فق "تقخيخ االستثسار العالسى ك  ،كمغ مشطػر ثالث
فإف عجد شخكات  Investment and The digital Economyكاالقتراد الخقسى" 

كفق ترشيف  ،تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت الجاخمة فى قائسة السائة شخكة الكبخػ فى العالع
إـ /  .بى .ا شخكتاف أمخيكتياف ىسا /آػلع يدد عغ أربع شخكات مشي 2010لعاـ  ،)األنكتاد(

 .Helwet-Packard (HP)باكارد  –كشخكة ىضمػيت 

                                                             
(1)

  Trade and Development Report 2018,.Figure 3-5, p.79 
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بديادة فى  ،فقج تزسشت قائسة السائة شخكة الكبخػ عذخ شخكات 2015أما فى عاـ 
مشيا ست شخكات مغ الػاليات الستحجة كحجىا: ألفابضت  ،بأكثخ مغ مختضغ 2010العجد عغ عاـ 

 .باكارد –ىضمػيت  ،أكراكل ،ميكخكسػفت ،أػ بى إـ ،آبل ،)جػجل(
 :(1)العالسية عة اتجاىات الرادرات السرشّ  1-3

% مغ الرادرات الدمعية العالسية عاـ 88.6شكمت الرادرات السرشعة العالسية 
   .%3,2كالرادرات الدراعية  ،%8بضشسا شكمت الرادرات مغ قصاع التعجيغ نحػ  2015

 2015تخيمضػف دكالر عاـ  8.395مغ "االقترادات السرّشعة"  كبمغت ؾيسة الرادرات السرّشعة
. كزادت الرادرات 2015-2000% خالؿ فتخة 4.8بعج نسػ بسعجؿ سشػػ كسصى بشحػ 

% لتبمغ 11.7السرشعة مغ مجسػعة البالد الشامية كالشاىزة صشاعيًا بسعجؿ كسصى سشػػ 
 .2000اـ أػ بسا يديج خسذ مخات عغ ؾيستيا ع ،تخيمضػف دكالر 4.459

كىكحا زادت مجسػعة البالد الشامية كالشاىزة صشاعيًا نرضبيا مغ الرادرات السرّشعة 
خاصة مغ الرضغ كالسكديظ  ،2015% فى عاـ 34.7إلى  2000% عاـ 16.8العالسية مغ 

% مغ إجسالى الرادرات السرشعة ليحه السجسػعة مغ الجكؿ 71كاليشج كالتى أسيست معًا بشدبة 
 .2015عاـ 

مى السدتػػ العالسى فإف معطع الرادرات السرّشعة ىى مشتجات متػسصة عالية كع
مثل الكيساكيات، كاآلالت كاألجيدة كالسعجات  ،ك عالية التكشػلػجيا ،Medium-Highالتكشػلػجيا 

Machinery and Equipment،  كمعجات االتراالت ك السخكبات ذات السحخكاتMotor 
Vehicles   كزادت صادرات 2015مغ إجسالى الرادرات السرشعة عاـ  %60فقج أسيست بػػ .

 2015ك  2000% سشػيا بضغ 12.6ىحه الدمع مغ البالد الشامية كالشاىزة صشاعيًا بشحػ 
% 30إلى  2000% سشة 12لتخفع مغ مداىستيا فى الرادرات العالسية مغ ىحه الدمع مغ 

 .2015عاـ 
  :الشاىزة صشاعياً الرادرات السرّشعة مؽ االقترادات الشامية و 

الرضغ ىى أكبخ مّرجر فى العالع لمدمع السرّشعة.  كزادت صادراتيا مغ الدمع 
لتبمغ ؾيستيا فى الدشة األخضخة نحػ  2015ك 2000% بضغ 16السرّشعة بسعجؿ كسصى سشػػ 

كقج زاد نرضب  ،%6كىػ معجؿ أعمى بكثضخ مغ الستػسط العالسى البالغ  –بمضػف دكالر  2249
كنرضبيا العالسى  ،%51غ الرادرات السرشعة لمبالد الشامية كالشاىزة صشاعيا إلى الرضغ م
 .(2015% )عاـ 18إلى 

                                                             
(1)

 يأخىر ػٍ: 

United Nations Industrial Organization, Industrial Development Report 2018, 

Investment  and New Industrial Polices, Pp.170-174. 
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كانت ىشاؾ خسدة بمجاف مّرجرة لمدمع السرشعة مغ بضغ مجسػعة  2015كفى عاـ 
أسيست  – الريؽ والسكديػ واليشج وتايمشج وبؾلشجاكىى  –البالد الشامية كالشاىزة صشاعيًا 

 .% مغ اإلجسالى العالسى23ك  ،% مغ الرادرات الكية لمسجسػعة68بشدبة 
حضث  ،2015أكبخ مّرجر إقميسى عاـ  آسيا ومشظقة السحيط اليادىكلقج كانت 

 أمخيكا البلتيشيةأما نرضب  ،% مغ مجسػعة البمجاف الشامية كالشاىزة صشاعياً 71أسيست بشدبة 
   2015% عاـ 14إلى نحػ  2000اـ % ع30مغ إجسالى الرادرات في العالع فقج ـبط مغ 

% مغ 54حضث استحػذت عمى  ،السّرجر األكبخ فى إقميع أمخيكا الالتضشية السكديػككانت 
 .الشرضب اإلقميسى

بسعشاىا الػاسع، فى البمجاف الشامية كالشاىزة صشاعيا،  يةوروبالقارة األ  كبقي نرضب
كالتى رفعت بؾلشجا ػػ االقميسى ىى ككاف الخائج عمى السدت ،2015% عاـ 12ثابتًا عشج نحػ 

 .%4نرضب مجسػعتيا األكركبية إلى نحػ 
فإف مداىستيا فى الدػؽ  2015ك  1996فبخغع الشسػ السمحػظ بضغ  ،إفخيكياأما 

% مغ اإلجسالى العالسى عاـ 1العالسية استسخت عمى مدتػاىا السشخفس كالحػ ال يديج عغ 
 .ت السرّشعة مشخفزة التكشػلػجياككانت معطع صادراتيا مغ السشتجا ،2015
ككل أف نرضب  مدتؾى الببلد الشامية والشاىزة صشاعياً ىحا، ك يالحع عمى  

% 39زاد مغ  ،مغ حضث السحتػػ التكشػلػجى ،العالية-الرادرات السرشعة مغ الفئة الستػسصة 
 .2015% عاـ 52إلى  1996عاـ 

 

، االستثسار لبيانات عبخ الحجودتجفق ا، البيانات الزخسة والبيانات السفتؾحة 1-4
 في قؾاعج البيانات

 

 :البيانات الزخسة والبيانات السفتؾحة 1-4-1
تؾجيو انفجار السعمؾمات ذاك إلى يذيج العالع انفجارًا لمبيانات غضخ مدبػؽ. ك مغ أجل 

)أك البيانات الزخسة  :فإف االنتباه يتػجو إلى نػعضغ مختمفْضغ مغ االبتكارات ،عسمية التشسية
كبضخة الحجع كسخيعة الحخكة. كتأتى  البيانات الزخسة . (1)البيانات الكبضخة( ك البيانات السفتػحة 

كسا أنيا تسثل مشتجات فخعية مغ  ،ىحه البيانات مغ األقسار الرشاعية ك السدتذعخات األرضية
قجـ معمػمات ذات مجػ التعامالت االلكتخكنية ك السكالسات الياتؽية الشّقالة.  ك البيانات الكبضخة ت

جياز السخاقبة فإف ما يدسى " ،غضخ مدبػؽ مغ حضث التفاصضل كالدخعة. كعمى سبضل السثاؿ

                                                             
(1)

 World Bank, World Development Report 2016, pp.244-247 
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" يجسع كسيات ىائمة مغ البيانات مغ األقسار الرشاعية لضػّلج مشيا ما يعتبخ العالسى لمغابات
 .السجارية بسثابة خخائط عالسية فى الػقت الحؿيقى لعسمية ندع الغصاء الغابى لمسشاشق

فإف الػصػؿ إلضيا يتدع بالديػلة  البيانات السفتؾحةأما   .ىحا عغ البيانات الزخسة
كغضخ مقضجة بذكل صخيح مغ  ،كالسجانية )الػصػؿ الحّخ( كسا أنيا قابمة لمقخاءة باآلالت الحاسبة

كبضخة ليدت ضخسة بالزخكرة، كبالسثل فإف البيانات ال والبيانات السفتؾحةحضث االستخجاـ.  
 .ليدت مفتػحة بالزخكرة

ت عتبخ، أك يسكغ أف تعتبخ، مرادر ميسة لمبيانات  الحكؾماتكيالحع فى ىحا السزسار أف 
كإذا ما كانت  .كأحػاؿ الصقذ، كالتجارة ،حػؿ الدكاف كالسػازنات العامة ك مخافق التعميع كالرحة

ضج السجتسع بذكل مباشخ )عغ ىحه البيانات "مفتػحة" ؼيسكغ تجسيعيا كإعادة تجسيعيا بصخؽ تف
سة االقترادية يوالتقجيخات التقخيبية لمكشخيق زيادة الذفاؼية كالسحاسبية إزاء الحكػمات(.   

تتخاكح بضغ مئات السميارات كبضغ تخيمضػنات  الحالية والسحتسمة لمبيانات الكبيخة والسفتؾحة معاً 
ذلظ فى حالة بيانات الخخائط كالصقذ.   الجكالرات لكل سشة  كتتجمى السشافع األكثخ كضػحًا مغ 

 Global Positioning)الشطاـ العالسى لتحجيج السػاقع  GPSكيقجر أف البيانات السدتقاة مغ 
System الستاح بذكل مفتػح، قج ساعجت عمى تصػيخ األسػاؽ مغ خالؿ تقجيع بيانات )

ا االقترادية بسا يداكػ تقجر ؾيستي Geo Spatial Dataكخجمات قائسة عمى التحجيج السكانى 
 .فى الػاليات الستحجة فقط 2013بمضػف دكالر عاـ  56

بمضػف دكالر تقػـ بسعالجة  1عمى األقل تقجر ؾيستيا بسا يديج عغ  أربع شخكاتكتػجج 
كإعادة بيع البيانات السفتػحة حػؿ العقارات كَاحػاؿ السخكر كالصقذ، كىى شخكات: زيممػ 

Zellow،  ك زكبالZoopla،كيد  كWaze،  كشخكة كاليست كػربػريذغClimate 
Corporation.  

 

 :)1( التسكيؽ لمتظؾر الخقسي وتجفق البيانات عبخ الحجود 1-4-2
كالحػ شيج  ،حجث تصػر اإلنتخنت التجارػ بالتدامغ مع الشسػ الكثيف لالقتراد العالسى

تخيمضػف  11.1اإلسسي، مغ أضعاؼ بالسعيار  6,6زيادة لمشاتج السحمي اإلجسالي العالسي بشحػ 
 .2016تخيمضػف دكالر في عاـ  73.5إلى  1980دكالرعاـ 
حضث يتػقع فى عاـ  ،IPكيدتسخ التػسع الدخيع لمحخكة فى إشار "بخكتػكػؿ اإلنتخنت"  
 .   2015ضعفًا عسا كاف عميو فى  64أف تكػف قج زادت حسػلة اإلنتخنت بسا يداكػ  2019

                                                             
(1)

 Silja Baller et.al (Ed.)  Innovating in the Digital Economy, in: The Global 

Information Technology Report 2016, World Economic Forum. 
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جسيع جػانب االقترادات القػمية، كليذ فقط القصاعات ىحا الشسػ الستخاكع يسّذ 
% مغ السشفعة العائجة لانتخنت حققتيا الذخكات العاممة 75الستصػرة تكشػلػجيًا، كيقجر أف نحػ 
جفق البيانات ويشجؼ الكثيخ مؽ اآلثار االقترادية مؽ ت   .فى األنذصة االقترادية التقمضجية

بميؾن دوالر( مؽ الرادرات  383.7% )61سثال فإن ، وعمى سبيل الالخقسية عبخ الحجود
الكمية لمخجمات مؽ الؾاليات الستحجة األمخيكية تؼ تدميسيا فى الرؾرة الخقسية فى عام 

 .% مؽ إجسالى الؾاردات األمخيكية سّمست رقسياً 53، كسا أن 2012
د األكركبى تديج كبالسعايضخ السصمقة فإف كسية الرادرات كالػاردات السدّمسة رقسيًا لالتحا 

بمضػف دكالر فى  465نحػ  2012عغ ذلظ حضث بمغت ؾيسة الرادرات السدّمسة رقسيًا فى عاـ 
 .بمضػف دكالر لؿيسة الػاردات 297مقابل 2012عاـ 

كقج أدت التجارة الخقسية الستشامية إلى زيادة الشاتج السحمى اإلجسالى لمػاليات الستحجة 
ممضػف  2.4مع إنذاء قخابة  ،2011% فى عاـ 4,8% ك 3,4األمخيكية بشدبة تتخاكح بضغ 

كسا يقجر "األنكتاد"    .US ITCحدب تقجيخات "لجشة التجارة الجكلية لمػاليات الستحجة"  ،كضيفة
% مغ كل )الخجمات الجاخمة فى التجارة الجكلية( حجثت بفزل االبتكار الشابع مغ 50أف نحػ 

  .ما يذسل، تديضل تجفق البيانات عبخ الحجكدقصاع التكشػلػجيا كالحػ يذسل، مغ بضغ 
)ماكضشدػ كشخكاؤه( فإف تجفقات البيانات أسيست بسا  :كشبقا لتقخيخ حجيث صادر عغ

تخيمضػف دكالر مغ ؾيسة الشاتج السحمى اإلجسالى عمى الرعضج العالسى عسػمًا فى عاـ  2.8مقجاره 
ة اقترادية مزافة أكبخ مغ التجفقات تجفق البيانات عبخ الحجكد يػلج حاليًا ؾيس)كأف  2014

 .التقمضجية لمدمع الجاخمة فى التجارة الجكلية(
، فإف التجفق الحخ لمبيانات يذكل فى حج ذاتو قػة دافعة األثخ االقترادىكعجا عغ ىحا 

ميسة لالبتكار، إذ يدسح بسذاشخة األفكار كالسعمػمات كنذخ السعخفة كالتذارؾ بضغ األفخاد كبضغ 
 .السؤسدات

  االستثسار في قؾاعج البيانات 4-3- 1
"اليشجسة أف االبتكارات كالسعشية إلى لمسشطسات الجكلية الستخررة التقاريخ تذضخ 

، نطخًا لمحاجة الي التفاعل القػػ بضغ ارات" تعتسج اعتسادا كبضخا عمي البياناتالبتكالعكدية ل
العخض، التخاذ قخارات الترسيع نب ، كىحا أمخ ميع عمي جاك السدتيمكضغالسبتكخيغ كالسشتجضغ 

كاإلنتاج. كسا أنو ميع أيزا عمى جانب الصمب، نطخًا ألف التدػيق كالتػزيع السختبصْضغ بسشتجات 
عمى أساس استخجاـ الػسائط الخقسية يسكغ أف يداعج السدتيمكضغ  Product-Specificمحجدة 

الخقسية فى البالد الشامية يسكغ أف يدسح  ) كإف استخجاـ ىحه األدكات .فى اتخاذ قخاراتيع اإلنفاؾية
كال يسكغ أف يتع  ،بتقمضل، كربسا إلغاء، الدالسل الصػيمة التى تتػسط بضغ السشتجضغ كالسدتخجمضغ

ذلظ عمى الػجو الرحيح إال إذا استصاعت السشذآت السبتكخة فى البالد الشامية أف تسمظ القجرة 
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ع جسعيا عادًة بػاسصة شخكات السشرات عابخة عمى الػصػؿ إلى تمظ البيانات التى كاف يت
الجشديات.   كلحلظ يتع التػجو فى سياسات االبتكار ك "االبتكار العكدي" كقخارات االستثسار 
السحمى كاألجشبى نحػ الحضمػلة دكف الديصخة االحتكارية عمى البيانات، كضساف كصػؿ السشذآت 

كالستػسصة،  إلى مثل تمظ البيانات.  كيسكغ فى  اإلنتاجية كاالبتكارية السحمية، كخاصة الرغضخة
مع مشذآت الجكؿ  Cross-Licensingىحا السجاؿ الجخػؿ فى تختضبات التخخيز الستبادؿ 

الستقجمة، كالتى يمجأ بعزيا إلى تذجيج القضػد عمى أسخار الترشيع كاألسخار التجارية،  بضشسا يقػـ 
كاإلفراح عغ الترسيسات الخاصة بيا  Open Dataبعزيا اآلخخ بفتح مرادر البيانات 

رغبة فى تبادؿ تخاخيز الترسيسات مع السشذآت االبتكارية  ،كاإلفزاء بيا إلى البالد الشامية
 .)1(فضيا( 

مغ الجية  ،كسا أنيا ،الديصخة عمضيا يعتبخ مرجرًا لمقػة الدػؾية ك )إف الػصػؿ إلى البيانات ك
إف الديصخة عمى البيانات  :عبضغ الججد  كباختراراألخخػ، قج تذكل حاجدًا يسشع دخػؿ الال

(.  كلحلظ تدعى بعس الجكؿ الشامية إلى تأكضج الديادة الػششية )2(أصبحت بسثابة نسػذج لمعساؿ
 Dataكبعزيا اآلخخ )مثل ركانجا( أعمغ "ثػرة البيانات"   Data sovereigntyعمى البيانات 

Revolution  ساسية لمبيانات ك استخجاميا، شخشًا لتقجيع الدمع حضث يعتبخ بشاء اليياكل األ
كالخجمات لمسػاششضغ بكفاءة مغ خالؿ تحقضق الديصخة عمى البيانات القػمية كمذاركتيا كتشطيع 

 تجفقيا.
 

 نحؾ مؾضؾعات مقتخحة لمبحث السدتقبمي في القظاع    1-5
ر قصاع تكشػلػجيا لمبحػث السدتقبمية في مػضػع تصػ خاعى فى اختيار الشقاط األساسية ي

تتسثل مػاشغ  ،كؼيسا يبجك ، الطخكؼ كالقضػد السحيصة بالحالة السرخية.السعمػمات في مرخ
 ،فى سمعة كخجمة ،السضدة الشدبية السحتسمة لسرخ فى مجاؿ سمع كخجمات تكشػلػجيا السعمػمات
خمجيات مغ كخجمة الب ،ليسا أكلػية حالية مدتقبمية ىى سمعة شخائح الدضميكػف مغ جية أكلى

 .جية أخخػ 
 .كتترل تكشػلػجيا السعمػمات بتكشػلػجيا االتراالت، كىشا تبخز أىسية اليػات  الحكية الشقالة

لحلظ نجج ثالثة بشػد رئيدية ميسة بالشدبة لمحالة السرخية عمى الرعضج الجكلى لتجارة الدمع 
 :االترالية، ىى-ك الخجمات السعمػماتية

 اليػات  الحكية الشقالة - جياتالبخم – شخائح الدضميكػف  -

                                                             
(1)

UNCTAD, Trade and Development Report 2108, p. 85. 
(2)

Ibid, p.89. 
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 ،أف صشاعتْي شخائح الدضميكػف كالبخمجيات، كذلظ ميع لجسيػرية مرخ العخبيةكيالحع  
الحع أف دكلتضغ ليسا عالقات يدكرًا رئيديًا.  كسا  -أك الحكػمة-يمعب فضيسا جياز الجكلة 

كال كنقرج  ،الدمعتْضغعشجىسا تجخبة ثخية فى  ،اقترادية قػية مع مرخ مغ الشاحية التاريخية
مغ خالؿ  ما  ،الػاليات الستحجة ذات التجخبة السعخكفة فى إنذاء كتصػيخ شخائح الدضميكػف مغ: 

"اليشج" ذات التجخبة السعخكفة فى بشاء كتصػيخ   ك يدسى "كادػ الدضميكػف" بػالية كاليفػرنيا
 ."بشجالػر"خجمات البخمجيات فى مجيشة 

، جخبتضغ، الستخالص ما يتعمق مشيسا بتصػيخ الرشاعتضغ فى مرخنجرس كمتا التيجب أف لحلظ 
 .ىحا عؽ تكشؾلؾجيا السعمؾمات .مع بياف لسا تع بالفعل حتى اآلف في ىحا السجاؿ

كإذا   .فضيّع مرخ مشيا صشاعة اليػات  الحكية الشقالة ،أما عؽ تكشؾلؾجيا االتراالت
فإف تكشػلػجيا االتراالت،  ،جياز الجكلة كانت تجار  تكشػلػجيا السعمػمات قج بخز فضيا دكر

االتراالت" يبخز فضيا دكر "الذخكات عابخة  –الفخع الثانى لمقصاع السخكب "السعمػمات 
-الشاتج كالتجارة السجّكلةمغ حضث لشمقى ضػًء عمضيا أك أكثخ شخكتضغ ". كيسكغ اختيار الجشديات

"سامدػنج" مغ ية مرخ العخبية  مثل مغ خالؿ "دراسة حالة مضجانية ميكخكسكػبية" في جسيػر 
 .نتاجًا كتدػيقاً إكػريا الجشػبية، ك "ىاكاػ" مغ الرضغ، كلكل مشيسا كجػد فى الدػؽ السرخية 

كتججر اإلشارة إلى أف مغ السيع بالشدبة لسرخ فى البشػد الثالثة محل الجراسة 
يشبغي أف لحلظ  .ة لمترجيخميكػف كالبخمجيات كاليػات ( أف "إحالؿ الػاردات" مقجمة شبيعيض)الد

مع اإلشارة إلى صمة التجكيل اإلنتاجى  ،نجرس عسمية "تجكيل اإلنتاج" لمبشػد الثالثة السحكػرة
بضغ إحالؿ الػاردات ك الرمة بضغ اإلنتاج كالتجارة، ت دتكذ  بالعػلسة التجارية.  كمغ ثع 

 .،في حالة جسيػرية مرخ العخبيةكالترجيخ
 

 أىؼ الشتائج   -
 

يج التجريجي لمىسية الشدبية عبخ الدمغ لتجارة الخجمات الجكلية، كخاصة خجمات التدا -1
 .تكشػلػجيا السعمػمات، بالسقارنة مع التجارة الدمعية عسػماً 

بالسقارنة مع الرادرات التى تتدايج أىسضتيا عبخ الدمغ  ،تباشؤ نسػ الػاردات العالسية -2
 جسالي السجّسع عمى الرعضج العالسى.كسحخؾ لمصمب الجكلي، كلشسػ الشاتج السحمى اإل

إف التجارة الجكلية، كخاصة عمى جانب الرادرات، تتدع بصابع عجـ التكافؤ، مغ خالؿ  -3
حضث يتع    .تقديع العسل الجكلى الرشاعى كسا تذخحو سالسل الؿيسة السزافة العالسية

جمات تجدئة السياـ السختبصة بإنتاج كترجيخ الدمع كالخجمات، بسا فضيا سمع كخ
كتػكل السياـ األكثخ تصػرًا  ،إلى حمقات مشفرمة كلكغ متخابصة كدمدمة كاحجة ،السعمػمات

كذلظ  ،كتعقضجًا إلى الذخكات كالسؤسدات السشتجة لمجكؿ األكثخ تقجمًا كترشيعًا فى العالع
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ىحا، بضشسا تتخؾ ميسات الترشيع العضشي، بسعشاه    .فى مخحمتى ما قبل كما بعج اإلنتاج
رغع التصػر الرشاعى كالتكشػلػجي، إنتاجًا  ،إلى الذخكات مغ الجكؿ الشامية ،قالزض

 .كترجيخًا، فى بعزيا، كخاصة فى شخؽ آسيا، كبرفة أخز فى الرضغ

تتدع  ،إف العسميات السختبصة بتكػيغ الؿيسة االقترادية السزافة عمى الرعضج العالسى -4
 .مى مدتػػ الذخكات الكبخػ أك ع ،سػاء عمى مدتػػ الجكؿ ،بالصابع االحتكارػ 

تطل عسمية إتاحة البيانات كالسعمػمات كحخية الػصػؿ إلضيا كمعالجتيا كاستخجاميا  -5
كتخديشيا كتػضيفيا تشسػيًا، مغ أىع القزايا السختبصة بالتصػر االقترادػ كاالجتساعى فى 

 .بسا فضيا جسيػرية مرخ العخبية ،الجكؿ الشامية عسػماً 
قػاعج البيانات الكبضخة،  كخاصة في ضػء سعي بعس الجكؿ الشامية  ضخكرة االستثسار في-6

إلى تأكضج الديادة الػششية عمى البيانات كبعزيا اآلخخ أعمغ "ثػرة البيانات" حضث يعتبخ بشاء 
اليياكل األساسية لمبيانات كاستخجاميا، شخشًا لتقجيع الدمع كالخجمات لمسػاششضغ بكفاءة مغ خالؿ 

 ى البيانات القػمية كمذاركتيا كتشطيع تجفقيا.تحقضق الديصخة عم
 

 :أىؼ التؾصيات -
ضخكرة العسل مغ جانب صانعى القخارات كراسسى الدياسات التشسػية فى مرخ، مغ  -1

أجل الدعى نحػ اتخاذ مػقع مالئع فى حخكة اإلنتاج كالترجيخ لمدمع كالخجمات عمى 
 .السدتػػ العالسى

ارجية لسرخ فى السجاؿ السختبط بقصاع )البيانات أْف تدتيجؼ العالقات االقترادية الخ -2
السعخفة( كضع معيار ضابط ليحه العالقات، مغ حضث الييكل اإلقميسى  –السعمػمات  –

يكل التشػع )سمع كخجمات( بحضث يػض  إلى اقرى حّج مسكغ مغ أجل خجمة  ،ـك
ػرة مغ التصػر التشسػػ كالتكشػلػجى برفة عامة.  كيتع ذلظ بالعسل عمى حمقات متص

بحضث تشتقل مرخ، بقػة كلكغ بالتجريج السشتطع، مغ  ،سمدمة الؿيسة السزافة العالسية
اقتراد مرجر لمسػاد األكلية كالدراعية كالغحائية كالدمع السرشػعة ذات السحتػػ 
التكشػلػجى السشخفس ندبيًا أك الستػسط السشخفس، إلى السحتػػ األكثخ ارتفاعًا عمى 

 ي.مؿياس التصػر الخقس

 ،أْف يكػف السعيار الدابق أساسًا لتقضيع العالقات االقترادية الخارجية مع الجكؿ األخخػ  -3
 .كمع التكتالت االقترادية اإلقميسية كالجكلية ،كمع الذخكات الجكلية العسالقة

إّف أحج أىع السجاخل السسكشة لمتصػر االقترادػ ىػ السدج بضغ تبّشى أكثخ التكشػلػجيات  -4
كتصػيخ التكشػلػجيات التقمضجية كشخؽ اإلنتاج الدمعى  ،الت مختارة بعضشياتصػرًا فى مجا

 ،كالخجمى ك التجارة التقمضجية ك فػؽ التقمضجية فى السشاشق الخيؽية كالحجكدية كالرحخاكية
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بإتجاه االنجماج فى اقتراد  ،باستخجاـ اإلنتخنت ،ك تخؾية السشاشق الفقضخة كاألكثخ فقخاً 
 .اخل ك الخارج بثقة أكبخ، عمى مخ الدمغكششى متػجو نحػ الج

العسل عمى التػفضق بضغ ضخكرة حخية الػصػؿ إلى البيانات العامة كالحرػؿ عمضيا  -5
لتيدضخ حل السذكالت التشسػية، كفتحيا لمسدتخجمضغ الجاّديغ الحالضضغ كالسحتسمضغ إلى 

مغ جية  أبعج حج مسكغ، مغ جية أكلى، كبضغ حساية الخرػصية لمبيانات الذخرية،
أخخػ. كفي الحالْضغ، إف "سيادة الجكلة عمى بياناتيا" في العرخ الخقسي، في الحجكد 
السعقػلة، تسثل ما يقار  مفيػـ "سيادة الجكلة عمى مػاردىا الصبيعية"، في مخحمة 

فالحّق أف "البيانات كالسعمػمات  .State Sovereignty Over Its Resourcesسابقة:
 في العرخ الججيج. The wealth of Nations"ثخكة األمع"  كالسعخفة" ىي بسثابة

إف التكامل االقترادػ اإلقميسى، عخبيًا كإفخيؿيًا، يسثل السشفح األكثخ أىسية لتجاكز القضػد  -6
كنحكخ فى ىحا السجاؿ برفة   .)الحجيجية( التى قج تفخضيا سالسل الؿيسة العالسية

كمشصقة التجارة الحخة لمذخؽ  ،الكبخػ  خاصة كال مغ: مشصقة التجارة الحخة العخبية
 كالجشػ  اإلفخيقى "كػميدا".
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 الفرل الثاني 
           في التجارة الجوليةوضع قظاع السعمؾمات السرخي           

 الرادراتعمى  بالتخكيد

 مقجمة  -
مخت استخاتيجية الترشيع فى مرخ بسخاحل متعجدة كمختمفة تخاكحت ما بضغ اعتساد  
 ،كاستخاتيجية التػجو نحػ سياسة الترشيع مغ أجل الترجيخ ،حالؿ محل الػارداتسياسة اإل

 :كاعتسجت ىحه االستخاتيجية بعس السبادػء السحجدة مثل

 بالجرجة االكلى. مبجأ السضدة التشافدية كليذ معيار السضدة الشدبية -
تيا مشح يكضاختيار نػع الرشاعة عمى أساس مغ تكامل معػقات قػتيا ككفائتيا كديشام -

 .البجاية
 جية لتصػيخ ـيكل الرشاعة السرخػ.استيعا  كل التصػرات التكشػلػ  -
كعػلسة اإلنتاج الرشاعى السرخػ الحػ يقػـ عمى أساس مبجأ السضدة  نحػ العالسية االتجاه -

 ة باالضافة إلى السعايخ الجكلية.التشافدية الحالية كالسحتسم
 العسل عمى رفع الكفاة البذخية. -
كتصػيخ  –ة ية تحقضق تعطيع كفاءة الرشاعة القائسبػ مغ تجار  العالع الستقجـ ستفادةاال -

كتحجيث الييكل اإلنتاجى كالتكشػلػجى لمرشاعة مسا يؤدػ إلى بشاء قجرة تشافدية 
لمرشاعة السرخية. فبجكف السضدة التشافدية لمسشتج السرخػ فمغ يكػف ىشاؾ مقجرة عمى 

 ميسية كالعالسية.األسػاؽ اإلق الجخػؿ بالسشتج إلى
كقاعجة  االعتساد عمى السعمػمات كتكشػلػجيا االتراالت كالتقشيات الخقسية برفة عامة -

 كاالستفادة مغ مشجدات الثػرة الرشاعية بسخاحميا السختمفة.أساسية 
كإذا كاف مغ أىع أىجاؼ الدياسة االقترادية السرخية العسل عمى معالجة االختالؿ فى مضداف 

 :شخيق تشسية الرادرات السرخية كالتى تتسثل فىالسجفػعات عغ 

اإلجخاءات السؤسدية التى تجعع مشاخ األعساؿ برفة عامة مغ التذخيعات القانػنية كلػائح  -
 .االستضخاد كالترجيخ

 .تبديط إجخاءات الترجيخ كاالستضخاد -
 .العسل عمى رفع كفاءة كفعالية أداء السؤسدات -
 .حتػػ التكشػلػجى العالىتذجيع التحػؿ نحػ الرادرات ذات الس -



 التغيخ الييكمي لقظاع السعمؾمات في مرخ ) بالتخكيد عمى الرادرات (

34 
 

تفعضل مشطػمة التخكيج لمرادرات السرخية مغ خالؿ إنذاء نقاط التجارة الجكلية كبػابة  -
السعمػمات كآليات التخكيج اإللكتخكنى لمرادرات مع تػفضخ السعمػمات الستعمقة باألسػاؽ 

 .الخارجية كتديضل الشفاذ إلى األسػاؽ العالسية مغ خالؿ شبكة اإلنتخنت
 :سيدًا عمى ذلظ فإف ىحه الفرل ييجؼ إلىكتأ

خجمات السزافة لعشاصخ مكػنات الدمع كالتحجيج دكر قصاع السعمػمات فى زيادة الؿيسة  -
كذلظ مغ خالؿ  .برفة خاصة السشتجة كالسخاد ترجيخىا كسمع كخجمات تكشػلػجيا السعمػمات

ع كالخجمات كالتأثضخ عمى السداىسة فى زيادة الؿيسة السزافة بعشاصخ اإلنتاج كمكػنات الدم
 .أسالضب اإلنتاج مع تصػيخ أداء الخجمات

تحجيج كضع قصاع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت فى االقتراد السرخػ مغ خالؿ  -
تحجيج تصػر صادرات ىحا القصاع مغ سمع كخجمات كدرجة السداىسة فى إجسالى الرادرات 

 .السرخية كحلظ ندبتيا إلى صادرات العالع
 :مثل ،ؼ عمى مداىسة أىع الخجمات االلكتخكنية فى تشسية الرادرات السرخيةالتعخ  -

كالتى تذضخ الجراسات الحجيثة إلى أف مرخ تخصػ بخصى كاثقة  التعيضج كالتجارة االلكتخكنية
 نحػ تحقضق معجالت نسػ شسػحة مغ صادرات تكشػلػجيا السعمػمات كالخجمات القائسة عمضيا.

 ذخكات العاممة فى مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت بيجؼعقج لقاءات مع بعس ال -
إستصالع رأؼ ىحه الذخكات عغ بعس الستغضخات في االقتراد السرخؼ ذات الرمة، كالتي 

مغ  تأثخ ىحه الذخكات برفة عامة كقصاع السعمػمات كاالتراالت برفة خاصةمشيا مجػ 
سار( كاالقترادية )تعػيع سعخ صخؼ الجشية التغضخات األخضخة سػاء التذخيعية )قانػف االستث

في مقابل الجكالر األمخيكي( كأيًزا عغ الفخص الترجرية كإتجاىات الرادرات ليحا القصاع 
 .في الفتخة الحالية كالسدتقبمية

 دور قظاع السعمؾمات فى تشسية الرادرات السرخية 2-1

مغ خالؿ تشسية الرادرات في ية تمعب التجارة الخارجية دورًا محؾريًا في التشسية االقتراد
حضث تعتبخ تشسية الرادرات السرخية ضخكرة  .القصاعات السختمفة كخمق فخص ترجيخية حؿيؿية

ممحة كحتسية لتحقضق التشسية الذاممة قي السجتسع السرخؼ كتحدضغ مدتػػ معيذة أفخاده. كيأتي 
حضػؼ فى تشسية ضمعب الجكر لقظاع السعمؾمات مؽ خبلل تكشؾلؾجيا السعمؾمات واإلتراالت  دكر

سة السزافة لعشاصخ كمكػنات يفى زيادة الؿعغ شخيق السداىسة  كتحجيثو،السرخػ  االقتراد
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مسا يؤدػ إلى زيادة كتشسية الفخص الترجيخية الحؿيؿية الدمع كالخجمات السشتجة كالسخاد ترجيخىا 
 : ليحا القصاع، كذلظ مغ خالؿ

خ ذلظ فى التغضخات التى تجخل عمى ندب استخجاـ كيطي، التأثيخ عمى أساليب اإلنتاج . أ
الستختبة عمى الثػرة  عمسيةالتججيجات البتكارات ك االعػامل اإلنتاج نتيجة حجكث 
مسا يؤدػ إلى كفػرات فى استخجاـ عػامل اإلنتاج  السعمػماتية بسػجاتيا الستعاؾبة

عغ شخيق  الفاعمية( )الكفاءة أ إلى زيادة اإلنتاجية ، كىػ ما يؤدؼ مغ ناحيةالسختمفة
تحقضق الديادة في كل مغ الكفاءة )ندبة السخخجات إلى السجخالت( كالفعالية )ندبة 
السخخجات الفعمية إلى السخخجات السعيارية(. كمغ ناحية أخخػ يػدؼ إلى زيادة جػدة 

  .اتقاف أداء الخجماتك 
 

مى التأثضخ عمى ( ع ITحضث تعسل تكشػلػجيا نطع السعمػمات ) ، تظؾيخ أداء الخجمات . ب
السشيج كاألسمػ  الستبع فى إنجاز األعساؿ باستخجاـ الحاسبات اآللية، كالتصبيقات 

، مسا أجيدة االتراؿ عغ بعج )اإلنتخنت(اإلدارية السبشية عمى آلية األعساؿ السكتبية، ك 
يعشى أف األسالضب الحجيثة تتزسغ تفاعاًل يسدج بضغ عشاصخ كثضخة سػاء فى التجيضدات 

 كفى الشياية يؤدػ إلى تحدضغ أداء الخجمة. ،ية كالعسالةاآلل
 

لع تكغ متجاكلة مغ خمق مشتجات ججيجة وعيؾر سمع ججيجة فى مجال التجارة الجولية   . ج
قبل ناتجة عغ تغضضخ شبيعة الدمع كالخجمات مسا يؤدػ إلى تغضضخ بعس السفاـيع 

ساس عمى تػفخ القػػ العاممة الخاصة بسحجدات السدايا التشافدية كالتى كانت تعتسج باأل
كالسػاد الخاـ الخخيرة كضيػر العجيج مغ السػاد الججيجة مغ عشاصخ مثل الدميكػف 
ليربح االعتساد عمى تكشػلػجيا السعمػمات الستقجمة التى مغ شأنيا أف تؤدػ إلى تقمضل 

لترسيع األىسية الشدبية لمسػاد الخاـ فى اإلنتاج كرفع ؾيسة البحث العمسى كالتصػيخ كا
 .(1) السعتسج عمى تػافخ السعمػمات

 
 

كالشاتج عغ التغضخ فى كثافة استخجاـ بعس  التأثيخ عمى ليكل األسعار لعؾامل اإلنتاج -د
 عشاصخ اإلنتاج  كمغ ثع زيادة القجرة التشافدية لمسشتجات السرخية فى الدػؽ العالسى.

زيادة اإلنتاجية، كتحقضق جػدة  تؤدػ إلى تكشؾلؾجيا السعمؾمات الستقجمةكىػ ما يعشي أف 
 السشتجات، كأيًزا خفس األسعار. مسا يتختب عميو زيادة فخص الترجيخ برفة عامة. كزيادة

                                                             
، مجمة السجيخ فى مرخدكر تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت فى تشسية مؤسدات األعساؿ  :دمحم دمحم اليادػ  (1)

 .2005، العخبى، مرخ
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  فخص ترجيخ مشتجات التكشػلػجيا الستقجمة كخجماتيا برفة خاصة، فقج صارت السشتجات
 كالخجمات السعمػماتية مرجرًا ميسًا لمرادرات.

 

مغ سػؽ تجارية عالسية مستجة عمى شبكة  التكشؾلؾجياتكفختو ىحه ىحا باإلضافة إلى ما قج 
اإلنتخنت كالػيب كالسعخكفو بالتجارة اإللكتخكنية. كالحػ مغ خالليا يتع تدػيق كبيع الدمع 
كالخجمات، ككل ما يترل برادرات قصاع السعمػمات مغ السشتجات االلكتخكنية كالسترمة 

 البخمجيات كصشاعة التعيضج كالتجارة اإللكتخكنية. برشاعة السعخفة برفة عامة مثل إنتاج
 

 : أنذظة ومخخجات قظاع السعمؾمات 2-2
 

مغ الججيخ بالحكخ ىشا اف أنذصة كمخخجات قصاع السعمػمات تتسثل في تكشػلػجيا  
السعمػمات كاالتراالت التى تعّخؼ بذكل كاسع عمى أنيا تصبضق تكشػلػجيات االتراالت 

كالحجيث إلنتاج السعمػمات كالسعخفة كإدارتيا كإستخجاميا. كيتزسغ ىحا كالحػسبة، التقمضجػ مشيا 
التعخيف كال مغ السعجات كالخجمات ذات الرمة كايًزا السعجات الدسعية كالسخئية ذات الرمة. 

 :أما قصاع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت ؼيذتسل كسخخجات أساسية عمى
  التراالتسمع قصاع تكشػلػجيا السعمػمات كا:  أوال
  .(1)( ظ الجكليخجمات قصاع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت )شبقا لبيانات البش:  ثانيا

مؽ سمع  2017-05صادرات قظاع تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت فى الفتخة  2-3
 وخجمات

 (2) نتشاكؿ في ىحه الجدئية ندبة ما تسثمو صادرات سمع قصاع السعمػمات كاإلتراالت

رادرات الدمعية السرخية، كندبة ما تسثمو ىحه الرادرات مغ جسمة مغ جسمة ال
 صادرات العالع الدمعية:

  صادرات سمع تكشؾلؾجيا السعمؾمات بالشدبة لسجسل الرادرات السرخية 2-3-1
 

( ندبة صادرات سمع تكشػلػجيا السعمػمات مغ جسمة 1-2يػضح الججكؿ التالي ) 
 :2017-2005الفتخة مغ فى  الرادرات الدمعية السرخية خالؿ

 
 

                                                             
  https: data.albankaldawli,org/indicator/BX.GSR.ZS         :     مػقع بيانات البشظ الجكلى  (1)
كتذسل صادرات سمع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت كال مغ االتراالت الدمكية كالالسمكية، كالرػت،  (2)

الكػمبضػتخ كالتجيضدات ذات الرمة، كالسكػنات اإللكتخكنية كغضخىا مغ سمع كالفضجيػ، كالحاسب اآللى )
 تكشػلػجيات السعمػمات كاالتراالت، كندتثشى مغ ذلظ البخمجيات.
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 (1-2ججول رقؼ )
 صادرات سمع تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت بالشدبة لسجسل الرادرات السرخية

 (2017-2005)فى الفتخة  

 الدشؾات
الرادرات 

 السرخية الدمعية
 (السميار دوالر)

صادرات سمع تكشؾلؾجيا 
 السعمؾمات واالتراالت

 (السميؾن دوالر)

تكشؾلؾجيا السعمؾمات  ندبة صادرات سمع
 إلى الرادرات السرخية الدمعية )%(

2005 12.918 1.6783 0.13% 

2006 16.73 1.673 0.10% 

2007 19.22 0.5766 0.03% 

2008 26.22 8.9148 0.34% 

2009 23.06 3.9202 0.17% 

2010 26.44 3.7516 0.14% 

2011 30.53 7.0219 0.23% 

2012 29.41 7.0584 0.24% 

2013 29.02 12.1884 0.42% 

2014 26.85 76.254 2.84% 

2015 21.35 78.995 3.70% 

2016 25.47 68.769 2.70% 

 https: data.albankaldawli,org/indicator/BX.GSR.ZS    مػقع بيانات البشظ الجكلى    :السرجر       

 ( نالحع اآلتى:1-2رقع )مغ الججكؿ الدابق 
، كيسثل 2005ممضػف دكالر عاـ  1.6783مع تكشػلػجيا السعمػمات بمغت صادرات مرخ مغ س -1

  .% مغ إجسالى الرادرات السرخية الدمعية0.13ذلظ ندبة 
أقل ندبة مغ صادرات سمع تكشػلػجيات  2007بجأت ىحه الشدبة فى التشاقز حضث مثل عاـ  -2

 %. 0.03السعمػمات إلى مجسل الرادرات الدمعية السرخية حضث لع يحقق أكثخ مغ 
مميار دكالر  21.35ية كالتى بمغت دمعمغ جسمة صادرات مرخ ال% 3.7لع تتعج ىحه الشدبة  -3

 .2015فى عاـ 
% فى عاـ 3.70% ك 2.84فقج كانت  2014بجأت ىحه الشدبة فى التدايج اعتبارا مغ عاـ  -4

 .2016% فى عاـ 2.7ك  2015
الت بالشدبة لسجسل رغع التحدغ فى ندبة صادرات سمع تكشػلػجيا السعمػمات كاالترا -5

الرادرات السرخية فإنيا تعتبخ ندبة ضئضمة مسا يؤكج ضخكرة بحؿ الجيج فى تشسية صادارت 
 ىحه السشتجات.
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 التراالت بالشدبة لمعالؼتكشؾلؾجيا السعمؾمات واسمع صادرات   2-3-2
( تصػر ندبة صادرات مرخ مغ سمع تكشػلػجيا السعمػمات 2-2يػضح الججكؿ التالي ) 
 :2017-2005فى الفتخة مغ  سالي صادرات العالع مغ ىحه الدمع خالؿمغ إج

 (2-2ججول رقؼ )  
 تظؾر صادرات سمع تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت بالشدبة لمعالؼ 

 (2017-2005) خبلل الفتخة
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 اٌج١بْ

2013 
2014 

2015 
2016 2017 

ج.َ.ع

)%( 

13.5 10.29 3.23 33.89 16.46 13.51 22.68 23.96 42.39 28.3 36.95 27.44 0.02 

https: data.albankaldawli,org/indicator/BX.GSR.ZS   مػقع بيانات البشظ الجكلي   :السرجر

 :( اآلتى2-2غ الججكؿ الدابق رقع )نالحع م
االت بالشدبة مغ سمع تكشػلػجيا السعمػمات كاالترالشدبى أف نرضب صادرات مرخ     

% عاـ 13.05تحبح  مغ  2016إلى  2005لرادرات العالع مغ ىحه الدمع خالؿ الفتخة مغ 
 ،%3.23بشدبة  2007عاـ ض فقج سجل أعمى ندبة انخفاض فى بضغ االرتفاع كاالنخفا 2005

% فى عاـ 27ثع تخاجع حتى بمغ  2013% فى عاـ 42.39كقج سجل أكبخ زيادة بشدبة 
 .% 0.02 فكانت الشدبة 2017االنخفاض فى عاـ  ىحاككانت ذركة  2016

كالخسع البيانى التالى يػضح تصػر صادرات مرخ مغ سمع تكشػلػجيا السعمػمات 
كيقرج بدمع تكشػلػجيا السعمػمات  ،2017-2005كاالتراالت بالشدبة لمعالع خالؿ الفتخة 

 قط: كاالتراالت السكػنات السادية ف
  (1-2الذكل رقؼ)

 ات مرخ مؽ سمع تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت بالشدبة لمعالؼتظؾر صادر 
 (2017-2005)خبلل الفتخة  

 https: data.albankaldawli.org/indicator/BX.GSR.ZS    مػقع بيانات البشظ الجكلى    :السرجر       
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التراالت بالشدبة لسجسل الرادرات تكشؾلؾجيا السعمؾمات وا خجماتصادرات   2-3-3
 (.2017-2005)فى الفتخة لسرخية ا

 السرخية:ػلػجيا السعمػمات لسجسل الرادرات تكش (1)يػضح الججكؿ التالي ندبة صادرات خجمات
  (3-2ججول رقؼ )

 صادرات خجمات تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت بالشدبة لسجسل الرادرات السرخية
 (2017-2005)الفتخة  خبلل 

 
 الدشؾات

ات مجسل صادرات الخجم
 باألسعار الجارية

 (السميار دوالرب) 

صادرات خجمات تكشؾلؾجيا 
السعمؾمات واالتراالت باألسعار 

 (السميار دوالر)بالجارية 

ندبة صادرات خجمات 
تكشؾلؾجيا السعمؾمات 

واالتراالت إلى صادرات 
 الخجمات السرخية )%(

2005 14.643 1.936 13% 
2006 16.135 1.885 12% 

2007 19.943 2.042 10% 

2008 24.912 3.618 15% 

2009 21.520 2.799 13% 

2010 23.807 2.087 9% 

2011 19.140 1.348 7% 

2012 21.767 1.584 7% 

2013 18.262 1.295 7% 

2014 21.898 2.293 7% 

2015 18.539 1.282 7% 

2016 13.606 1.422 10% 

2017 20.033 1.102 5% 

 .https: data.albankaldawli,org/indicator/BX.GSR.ZS    شظ الجكلى   مػقع بيانات الب :السرجر

 :( اآلتى3-2زح مغ الججكؿ الدابق رقع )تي
إلى  2008بمغت ندبة صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت فى عاـ  -1

 كانت ىحه الشدبة ىى األعمى خالؿ الفتخة مغ ،%15مجسل صادرات الخجمات السرخية 
  % فقط5، حضث سجمت 2017، ككصمت إلى أقل ندبة فى عاـ 2016عاـ -2005عاـ 

                                                             
تذتسل صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت، خجمات الكػمبضػتخ كاالتراالت )خجمات   (1)

كالتػصضل/ كخجمات السعمػمات )السعمػمات الستعمقة ببيانات الكػمبضػتخ االتراالت الدمكية كالالسكمية كالبخيج 
 السختبصة باألخبار(. كالخجمات
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 .مغ مجسل صادرات مرخ مغ الخجمات
تعتبخ ندبة صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت بالشدبة لرادرات مرخ  -2

كتذضخ إلى ضخكرة العسل عمى زيادة الشدبة عغ شخيق  ،مغ الخجمات ندبة متجنية ججاً 
 التشافدية ليحه الرشاعة فى السدتقبل. زيادة القجرة

 

            الفتخةالتراالت بالشدبة لمعالؼ خبلل تكشؾلؾجيا السعمؾمات وا خجماتصادرات   2-3-4
( 2005-2017.) 
( الشرضب الشدبي لؿيسة صادرات مرخ مغ خجمات 4-2التالي )يػضح الججكؿ        

درات العالع مغ ىحه الخجمات خالؿ فى الفتخة تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت مغ إجسالي صا
2005-2017: 

 (4-2ججول رقؼ )
الشريب الشدبى لكيسة صادرات خجمات تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت بالشدبة لمعالؼ فى  

 (2017-2005الفتخة )

 قيسة صادرات مرخ  الدشة
 (بالسميؾن دوالر)

 قيسة صادرات إجسالي العالؼ 
 (بالسميؾن دوالر)

خ بالشدبة مر
 )%(لمعالؼ

2005 1935.6 4289266 0.05)%( 
2006 1884.5 5568139 0.03)%( 
2007 2041.9 6948445 0.03)%( 
2008 3618.2 8081085 0.04)%( 
2009 2799.2 7620902 0.03)%( 
2010 2087.4 8136255 0.01)%( 
2011 1348.2 9625707 0.02)%( 
2012 1584.4 10244055 0.01)%( 
2013 1294.8 11341306 0.02)%( 
2014 2292.5 11796200 0.01)%( 
2015 1282.3 10547755 0.01)%( 
2016 1421.6 10740871 0.01)%( 
2017 1101.5 7329900 0.02)%( 
 https: data.albankaldawli,org/indicator/BX.GSR.ZS    مػقع بيانات البشظ الجكلى    :السرجر       

 :( اآلتى4-2كؿ الدابق )نالحع مغ الجج

يتزح مسا سبق أف ؾيسة صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت فى عاـ   -1
 1101.50إلى   2017كانخفزت فى عاـ  ،ممضػف دكالر 1935.60كانت  2005
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ممضػف دكالر كذلظ شبقا لبيانات البشظ الجكلى لرادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات 
 .2017إلى  2015خفاض السمحػظ لجسيع دكؿ العالع فى الفتخة مغ مع االن ،كاالتراالت

تجنى نرضب مرخ مغ صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات عمى مدتػػ العالع حضث  -2
، كىحه كانت 2008ككحلظ بالشدبة لعاـ  2005% عاـ 0.05أف ندبتيا تخاكحت بضغ 

حضث كصمت  2013أعمى ندبة خالؿ الفتخة محل الجراسة كأقل ندبة كانت فى عاـ 
 %.0.01إلى

 

بتحمضل ما سبق مغ تصػر صادرات سمع كخجمات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت نػرد 
السالحطات التالية حضث أنو مغ خالؿ األرقاـ الػاردة بيحا الخرػص لتمظ الرادرات كانت 

ادرات برفة عامة متجنية سػاء عمى مدتػػ ندبتيا إلى الرادرات السرخية أك ندبيا إلى ص
 كنخػ أف ذلظ يخجع إلى عػامل كثضخة نػرد مشيا ما يمى: ،العالع
مذكالت تدػيق السشتجات الػششية كىى مغ أىع السعػقات الترجيخية حضث يذكل التدػيق  -1

كيدتمـد ذلظ تخريز مضدانيات كبضخة لانفاؽ عمى  ،كالتػزيع ندبة عالية مغ ؾيسة السشتج
لحكخ أف الذخكات الكبضخة مثل ميكخكسػفت كأكراكل تشفق ..إلخ. كججيخ با.التدػيق كالسبيعات

% مغ إيخاداتيا الدشػية إف لع يكغ أكثخ عمى التدػيق 25الجكالرات بسا يتجاكز مميارات 
 كالتػزيع. 

مذاكل التسػيل حضث ال تتػفخ مرادر تسػيمية قرضخة األجل لتسػيل السػاد الخاـ كالسشتجات  -2
لمسذخكعات الججيجة ككحلظ لتسػيل السعجات  الخاسسالية كال  الػسيصة أك شػيمة األجل الالزمة

 Intangibleزاؿ الشطاـ السرخفى يعدؼ عغ تسػيل األصػؿ غضخ السمسػسة أك غضخ السادية 
Assets  كذلظ لرشاعة البخمجيات القائسة عمى السيارات الذخرية كاألفكار أػ األصػؿ

 غضخ السادية. 
خية لجعع الرشاعات السختبصة بتكشػلػجيا السعمػمات إال أنو رغع تػفخ الكفاءات البذخية السر -3

ال زاؿ ىشاؾ قرػر فى كفاءة رأس الساؿ البذخػ كاالفتقار إلى بعس الكػادر الفشية صاحبة 
كما يراحب ذلظ مغ بعس القجرة عمى االبتكار كبشاء السيارات الشػعية كالتى تػاكب   .الخبخة

  التصػرات الدخيعة فى ىحه السجاالت.
ضع  البشية التحتية األساسية كخاصة شبكة االنتخنت كالتى تعتبخ الذخياف الخئيدى  -4

 لالتراالت كتػصضل السعمػمات كارتفاع تكمفة استخجاـ الذبكة مقارنة بالجكؿ األخخػ. 
السذكالت القانػنية كالتى مغ أىسيا عجـ اعتساد التػؾيع اإللكتخكنى كالحػ كاف مقخرًا مشح  -5

صجكر الئحة ىحا القانػف كالحػ مغ شأنو أف يزاع  حجع التجارة  عاـ 14أكثخ مغ 
اإللكتخكنية فى مرخ كيقزى عمى عمسيات الشرب كاالحتياؿ عمى رجاؿ األعساؿ عغ شخيق 
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كيقمل بالتالى مغ قزايا الصعغ بالتدكيخ  ،تدكيخ تػؾيعاتيع عمى أكامخ الدجاد كعقػد الرفقات
سداعجة فى جح  االستثسارات األجشبية حضث أف فاعمية السكجسة فى السحاكع باإلضافة إلى ال

كيحقق شفخة  ،ىحا القانػف يقزى أك يداعج عمى القزاء عمى البضخكقخاشية كالفداد اإلدارػ 
كسا يداعج عمى سخعة تصبضق الذسػؿ السالى  ،فى أسػاؽ الساؿ كتأسيذ الذخكات إلكتخكنيا

  .(1)إلكتخكنياكإقتخاض العسالء 
 :لتى تراحب صشاعة البخمجيات كمشياسذكالت اأض  إلى ذلظ ال

 ضع  تصبضق قػانضغ حساية السمكية الفكخية كبالتالى ارتفاع معجالت القخصشة. 
  محجكدية الدػؽ السرخػ فى ىحا السجاؿ كالحػ يخجع إلى عجـ إدراؾ أىسية استخجاـ

 .تكشػلػجيا السعمػمات فى تحدضغ األداء كاإلنتاجية حتى عمى مدتػػ السجيخيغ
 االىتساـ كاإلنفاؽ عمى األجداء الرمبة أك السادية كليذ رأس الساؿ الغضخ ممسػس. 
 .انخفاض مدتػػ دخل الفخد كعجـ قجرتو عمى تحسل تكاليف التقادـ الفشى الدخيع لمجيدة 
  (2)  ارتفاع مدتػػ الثقة السشتج األجشبى لمذخكات الجكلية أكثخ مغ السشتج السرخػ. 

 

 وتحجياتيا خ مؽ سمع وخجمات قظاع تكشؾلؾجيا السعمؾماتروافج صادرات مر  2-4

 :(3)صشاعة التعييج 2-4-1

كيقرج  (Outsourcing)قبل عجة سشػات ضيخت صشاعة ججيجة تدسى صشاعة التعيضج 
استخجاـ كاستئجار كفاءات كقػػ كأفخاد ككسائل كخجمات مغ مؤسدات أك شخكات أك  بيا

 كالصاقة الساؿخيقة ججيجة لتقديع العسل كتػفضخ جيات ثالثة )أجشبية أك محمية(، كىػ ش
كذلظ بإعصاء الجية  ،ة االقترادية كغضخ االقتراديةكالػقت في مختم  قصاعات الحيا

يكميات معضشة  الثالثة السدتعاف بيا الثقة كمياـ ككضائ  كمدؤكليات كصالحيات ـك
كأنذصة كانت عادة تقػـ بيا )ذاتيًا( كتؤدييا داخميًا الجية السدتعضشة، كذلظ عغ شخيق 

كمػضػع االستعانة كاإلنجازات ة كاتفاؾيات تعاكف تختب كتشطع مج عقػدالتعاقج بتػؾيع 

                                                             
، مقاؿ بعشػاف "التػؾيع اإللكتخكنى"،  8/1/2019لمسديج بخجاء الخجػع إلى جخيجة األىخاـ السرخية بتاريخ  (1)

 ضخكرة لسػاجة التصػر العالسى.
)دراسة تحمضمية لبعس األسػاؽ السرخية(، الجدء الثانى اإلشار  خرائز كمتغضخات الدػؽ السرخػ (2)

 .2005(، 184سػؽ البخمجيات، سمدمة قزايا التخصيط كالتشسية رقع )  -3التصبيقى: 
عالء الجيغ مخجاف، أ. عديدة دمحم الخياط : كزارة التجارة كالرشاعة قصاع سياسات تشسية الرادرات، صشاعة  (3)

 التعيضج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_(%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86)
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 .(1)كالػاجبات كالحقػؽ كااللتدامات كسج الثغخات كتمبية مرالح كأىجاؼ الجية السدتعضشة
 -ثخ تفرياًل كسا يمي:كعميو، يسكغ تػضيح السفيػـ بذكل أك

  برفة عامة ىػ أف يتعيج شخؼ )شخكة أك متعيج( بتقجيع خجمة إلى شخؼ آخخ )شخكة
 .فاخػ( بسقابل مادػ يتفق عميو الصخفكب

  التعيضج الخارجى فى مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات ىػ ترجيخ خبخات األفخاد فى مجاؿ
إلى دكلة أخخػ غشية بالساؿ  البخمجة كخالفو مغ دكلة غشية بالخبخات مثل اليشج كمرخ

 .مثل أمخيكا أك دكؿ أكركبا
  لجػء بعس السؤسدات أك الذخكات بأف تعيج لجيات خارجية متخررة بأداء بعس

 حتى تدتصيع ىحه السؤسدة التخكضد عمى أعساليا الخئيدية. ،مغ أعساليا بالشيابة عشيا
  كذلظ  ،ى شخكة خارجيةإل –االستعانة بسرادر خارجية مثل ترسيع السشتج أك الترشيع

ألف االستعانة بسرادر خارجية يؤدػ إلى خفس تكمفة اإلنتاج أكثخ مغ الؿياـ بيا 
داخميًا، كسا يؤدػ إلى االستخجاـ األفزل لمسػارد الستاحة لتػفضخ الصاقة األساسية 

أك لسجخد تقجيع مديج مغ الكفاءة فى استخجاـ العسالة،  ،لمعساؿ الخاصة بالسؤسدة
 اؿ، كتكشػلػجيا السعمػمات أك مػارد األرض.كرأس الس

  ،التعيضج ىػ نقل أعساؿ كخجمات تجارية مغ بمج إلى آخخ نطخًا لخخز التكاليف كالشفقات
مثاؿ عمى ذلظ ؾياـ  Offshoringكىحا ما يعخؼ بشقل األعساؿ إلى الخارج  

فػرنيا مايكخكسػفت بشقل كثضخ مغ خجمات ترشيع البخامج مغ كادػ الدميكػف فى كالي
كصشاعة التعيضج  ،إلى حضجر آباد، كيقاؿ إف مكتب مجيخ مايكخكسػفت الثانى فى اليشج

تجر عمى اليشج زىاء الخسدة عذخ مميار دكالر سشػيًا كمرخ تأتى فى شميعة الجكؿ 
العخبية التى اىتست برشاعة التعيضج كلكغ دخميا مغ التعيضج ال يتجاكز بزع عذخات 

 الساليضغ مغ الجكالر.
 

الججيخ بالحكخ أنو يجب التفخقة بضغ بعس السفاـيع كالسرصمحات مثل التعاقج مغ الباشغ ك 
 كعقػد التعيضج كاالبتكار التجارػ أك االستثسار فى مذاريع ججيجة أك التػسع فى مذاريع قائسة.

 شبقا لترشيف مؤسدة جارتشخدكلة فى مجاؿ تعيضج الخجمات كذلظ  30مغ أبخز مرخ تعتبخ 
كتخجع ىحه السؤسدة  ،ة العالسية الكبخػ الستخررة فى االستذارات التكشػلػجيةاريذاالست

الػضع الشدبى الستسضد لسرخ لمجعع الحكػمى السرخػ لقصاع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت 
كذلظ بتقجيع البخامج كالحػافد بالشدبة لاعفاءات الزخيبية التى قج ترل بحج أقرى لمذخكات 

                                                             
(1) http://www.soutalomma.com/Article, https://ar.wikipedia.org/wiki  

http://www.soutalomma.com/Article
https://ar.wikipedia.org/wiki
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% ىحا باإلضافة إلى تخؽيزات 20% إلى 5يبة الجخل حضث تتخاكح بضغ % كحلظ ضخ 20إلى 
كل ذلظ أدػ إلى الشسػ السمحػظ فى  ،عمى أسعار األراضى لمسدتثسخيغ فى ىحا القصاع

 .تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت الرادرات السرخية مغ خجمات
غ إلى أنذصة الذخكات كامتجت تمظ الخجمات لتذسل ليذ فقط األعساؿ اإلدارية البديصة كلك

 كاألعساؿ ذات السدتػػ العالسى كاألبحاث القانػنية كأبحاث الدػؽ كترسيع كتصػيخ السشتجات.
أف مرخ تخصػ بخصى كاثقة نحػ تحقضق معجالت نسػ شسػحة   .(1)الجراسات الحجيثةكتذضخ 

 30.25مغ  مغ صادرات تكشػلػجيا السعمػمات كالخجمات القائسة عمضيا حضث بمغت ؾيستيا أكثخ
مميار دكالر لقصاع نطع  1.9% مشيا 13.4بسعجؿ نسػ سشػػ حػالى  2017مميار دكالر عاـ 

بمغت  ITOكؾيسة صادرات التعيضج لخجمات تكشػلػجيا السعمػمات  ،2017عاـ  BPOاألعساؿ 
ممضػف دكالر خالؿ نفذ العاـ كأنو مغ الستػقع أف يحقق ىحاف القصاعاف معجالت نسػ  771

  .2020إلى  2017% عمى التػالى كذلظ خالؿ الفتخة مغ 8.1% ك 16.5جر بػػػػ سشػية تق
مثل خجمات الؿيسة السزافة   KPO بالشدبة لرادرات التعييج لمعسميات السرخقيةأما 

% أػ 9.4كالبحػث كالتصػيخ، فصبقا ليحه الجراسة يتػقع خبخاؤىا أف يشسػ بسعجؿ سشػػ حػالى 
كانعكذ . 2020ممضػف دكالر عاـ  775إلى  2017دكالر فى عاـ ممضػف  591تدداد الؿيسة مغ 

 292تػضيف  2017ذلظ التقجـ فى ارتفاع أعجاد السػضفضغ فى ىحا السجاؿ كتع بالفعل فى عاـ 
كتديع ىحه  .2020أل  مػض  فى عاـ  378أل  مػض  كيتػقع زيادة ىحه األعجاد إلى 

ا السعمػمات كالخجمات القائسة عمضيا بذكل السعجالت فى اإلرتقاء برادرات مرخ مغ تكشػلػجي
  .كبضخ، كذلظ إذا استسخ العسل عمى تبشى التكشػلػجيات الحجيثة كنساذج األعساؿ السبتكخة

كقج أدػ ىحا التصػر إلى جح  اىتساـ كثضخ مغ الذخكات العالسية كمتعجدة الجشدية لالستفادة 
كد ليا فى مرخ لتتػلى أعساليع العالسية مغ خجمات التعيضج التى تقجميا مرخ كذلظ بإنذاء مخا

كشخكة )فالضػ( التى جعمت  ،مخاكد ليا فى مرخ 6مثل شخكات )أػ بى إـ( كالتى أنذأت 
مخكدىا الخئيدى لمبحاث كالتصػيخ فى مرخ  كحلظ شخكة )مشتػر جخافكذ( كالتى جعمت مخكدىا 

 ،حلظ شخكات )ديل أػ إـ سى(لمبحاث كالتصػيخ خارج الػاليات الستحجة األمخيكية فى مرخ  ك
  كمخاكد عسميات )فػادفػف كأكرنج(. ،كمعسل التكشػلػجيات الحجيثة لسايكخكسػفت

 

كالذكل التالى يػضح ؾيسة صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات  كىى صادرات تعيضج نطع 
 ج، كصادرات التعيضITO، كصادرات التعيضج لخجمات تكشػلػجيا السعمػمات BPOالسعمػمات 

 .2017فى عاـ  KPOلمعسميات السرخؼية 

                                                             
(1)

 IDC: International Data Corporation Masashos(USA) :2017فى عاـ   IDCدراسة أجختيا شخكة  



 معيج التخصيط القػمى -( 305سمدمة قزايا التخصيط كالتشسية رقع )

45 

كأكج تقخيخ السؤسدة العالسية جارتشخ فػز مرخ بجائدة الجسعية العالسية لخجمات التعيضج 
كذلظ كأفزل دكلة مقجمة لخجمات التعيضج عمى مدتػػ العالع ككجػدىا ضسغ أبخز  2016لمعاـ 
ات كاالتراالت إلى أكركبا مػاقع عالسية فى ترجيخ خجمات كمشتجات تكشػلػجيا السعمػم 9

كذلظ لتستع مرخ بسدايا تشافدية لتقجيع الخجمات عابخة الحجكد مثل كفخة  .كالذخؽ األكسط كإفخيؿيا
كحلظ السػقع الجغخافى الستسضد بالشدبة ليحه السشاشق  ،السيارات كاألسعار التشافدية لتقجيع الخجمة

سضدة مثل باقى الجكؿ السشافدة يزاؼ إلى ذلظ فى العالع مع اتقاف المغة اإلنجمضدية بجكف لكشو م
خصط التػسع كانتذار السشاشق التكشػلػجية كتػافخ خصػط الصضخاف لسختم  عػاصع أكركبا. 
ككحلظ اىتساـ الحكػمة بالبشية التحتية كالقزاء عمى البضخكقخاشية فى مجاؿ األعساؿ كتديضل 

 تأسيذ الذخكات كالسعامالت لمسدتثسخيغ.

 (2-2شكل رقؼ )
 2017ؾيسة صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات في عاـ  

 : دراسة لذخكة اى دى سىالسرجر                               

كسا أفادت تػقعات الذخكة العالسية )مػنضتػر إنتخناشضػناؿ( إلى زيادة حجع مبيعات 
ف دكالر بحمػؿ ممضػ  304.2إلى  2016ممضػف دكالر فى عاـ  182.5البخمجيات السرخية مغ 

كعمى نفذ الشيج أتت نتائج دلضل الجسعية األلسانية لػجيات  ،13.3بسعجؿ نسػ  2020عاـ 
كأيزا تقخيخ مجسػعة أكدفػرد عغ مرخ مغ حضث أف مرخ حققت نقمة  ،التعيضج فى العالع

 نػعية فى أداء قصاع تعيضج خجمات تكشػلػجيا السعمػمات كاألعساؿ بحضث ي سكشيا ذلظ مغ تحقضق
 معجالت مختفعة فى ىحا السجاؿ 

كالبج أف نشػه ىشا إلى دكر ىضئة تشسية صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات السرخية )إيتضجا( حضث 
بادرت بالتػسع فى تصػيخ كإنذاء مشاشق تكشػلػجية ججيجة كرفع كفاءة الذخكات السرخية كإيجاد 

سعمػمات باإلضافة إلى تصػر كتجريب كتعميع الستخررضغ فى تكشػلػجيا ال ،مرادر تسػيل ليا
 مشتجات كخجمات تكشػلػجيا السعمػمات كتديضل دخػؿ الذخكات إلى أسػاؽ ججيجة فى العالع.
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 التجارة اإللكتخونية  2-4-2
أصبحت التجارة اإللكتخكنية شكاًل ميسًا مغ أشكاؿ التعامالت التجارية كالتى تتع عبخ 

غ أشخاؼ التبادؿ التجارػ سػاء عمى السدتػػ شبكة اإلنتخنت بحضث تتع الرفقات التجارية بض
السحمى أك اإلقميسى أك الجكلى عبخ شبكة اإلنتخنت. مسا يعشى أف التجارة اإللكتخكنية ما ىى إال 
استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات عغ ب عج كمعالجة البيانات لتحدضغ جػدة السعامالت كالترخفات 

التدػيق  :كيجخل فى ىحا السجاؿ ،لعسالء كالسػرديغالتجارية بضغ أشخاؼ العسمية التجارية أػ ا
 .كالتخكيج كالبيع كالذخاء كخجمات ما قبل البيع كدعع السبيعات

 كقج تتع الرفقات عبخ شبكة اإلنتخنت بضغ:
o  الذخكة أك السرشع أك التاجخ كبضغ السدتيمظ أك العسضل كساعج عمى ذلظ إنذاء شبكة

 اضى الػيب العالسية فى تدعضشات القخف الس
o  أك تتع التعامالت بضغ شخكة كأخخػ مغ خالؿ اإلتراؿ السباشخ بضغ نطع الكػمبضػتخ

 بحضث يقمل ذلظ االعتساد عمى العشرخ البذخػ 
o  )كسا يسكغ أف تتع الرفقات بضغ الذخكات كالحكػمة )محميًا 
كقج يتعجػ عقج الرفقات السدتػػ السحمى إلى السدتػػ اإلقميسى أك الجكلى مسا يداىع  -

ى تشسية الرادرات مغ اإلنتاج السرخػ برفة عامة أك مغ سمع كمشتجات تكشػلػجيا ف
السعمػمات كخجمات االتراالت كذلظ مغ خالؿ الػضائ  الستعجدة التى تقػـ بيا التجارة 

مشح ، ك كالسفاكضات كعقج الرفقات ،اإللكتخكنية، التى تذسل كال مغ اإلعالف كالتدػيق
 .اء أكامخ البيع كالذخاءإعصك  ،االمتيازات كالتخاخيز
 كلكى يتع ذلظ البج مغ تػافخ:

اكليا كتجفقيا بضغ سعمػمات كتجلنطاـ تػفضخ السعمػمات اعتسادًا عمى حجع كسخعة كتجسيع ا -أ
زالت الحجكد الرادرات أف التجاة اإللكتخكنية أ، كمسا يداىع فى زيادة حجع مختم  األشخاؼ

مى دات كاألفخاد فى سػؽ عالسية كاحجة كانعكذ ذلظ عالدياسية كالجغخاؼية بضغ الجكؿ كالسؤس
ت كفى إشار التجارة بضغ السؤسدات السالية عبخ االنتخن حجع العسميات السالية التى تتع

 اإللكتخكنية.
إتاحة شبكة اإلنتخنت اإلتراؿ الدخيع بضغ الستعاممضغ لعقج االتفاقات كالرفات التجارية مغ  - 

كالحػ يسكغ مغ خاللو نقل كإرساؿ كافة األكراؽ أك العقػد  Emailخالؿ البخيج اإللكتخكنى 
 نػنية بدخعات فائقة كبتكمفة أقلالقا

كالحػ يخبط بضغ الثالثة أشخاؼ لمعسمية التجارية أػ السذتخػ كالبائع نطاـ الجفع اإللكتخكنى   -ج
تقمضل كتقمز الحاجة إلى االحتفاظ بالشقػد ك  ،كالبشظ مسا يعشى سيػلة تدػية الحدابات

 ضخكرة التخدد عمى البشػؾ.
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مسا سبق يتزح إلى اػ مجػ تداعج التجارة اإللكتخكنية مؤسدات األعساؿ فى تشسية 
كسا تسكشيا مغ الػصػؿ إلى أسػاؽ  ،صادراتيا مغ السشتجات كالدمع ككحلظ الخجمات الخاصة بيا

خ كجػد السعمػمات جسيع بالد العالع فى نفذ الػقت بأقل التكاليف كبديػلة كبضخة حضث يدتس
ساعة( كأف االستجابة الدخيعة كالفػرية لصمبات السدتيمكضغ كالعسالء  24كالتعاقج شػؿ الػقت )

 كحلظ إدخاؿ أػ تغضضخ فى الصمبات يتع فػريًا.
 كل ىحه السدايا التى تػفخىا التجارة اإللكتخكنية مغ شأنيا:

o أقل كجػدة أعمى. تحدضغ السدايا التشافدية إلنتاج الدمع كالخجمات بتكمفة 
o .كفاءة تخريز السػارد 
o .كفاءة تػزيع السشتجات 
o .اتداع الدػؽ مغ شأنو أف يؤدػ إلى مديج مغ التججيج كاالبتكار 

رغع كل ىحه السسضدات لمتجارة اإللكتخكنية فإنو يراحب ذلظ بعس السخاشخ التى قج تحج مشيا، 
 : (1)كمغ تمظ السخاشخ

o كتخكنية لسعخفة أسخار العسالء.إمكانية اختخاؽ نطع التجارة اإلل 
o .إمكانية استخجاـ أرقاـ البصاقات االئتسانية الخاصة بالعسالء 
o .عجـ قجرة العسضل عمى رؤية الدمع أك تجخبتيا قبل الذخاء 

 

 تجارة مرخ اإللكتخونية وتشسية الرادرات السرخية  2-4-3
 

تراالت أف تداىع فى حل التجارة اإللكتخكنية كأحج إفخازات ثػرة السعمػمات كاال تدتصيع
بعس السذاكل التى تعتخض الرادرات السرخية كخاصة فى إمكانية الػصػؿ إلى األسػاؽ 
الخارجية بعضجًا عغ الفػارؽ الدمشية كالسكانية فى شكل جح  كتػافخ السعمػمات عغ الدمع 

ه نحػ كالخجمات ككيؽية الحرػؿ عمضيا خاصة فى ضل التشافذ فى األسػاؽ العالسية كاإلتجا
فشجج أف كل دكلة كخاصة الجكؿ الشامية  ،عالسية التجارة الحخة كالتى تدداد حجتيا يػمًا بعج يػـ

كىشا يأتى دكر التجارة  ،سػؼ تجج صعػبة فى الحرػؿ عمى نرضب مغ األسػاؽ العالسية
كلى اإللكتخكنية لتفعضل ىحا الجكر كفخض بضئة تشافدية عمى السدتػػ السحمى أك عمى السدتػػ الج

حضث أنو مغ السسكغ الحرػؿ عمى معمػمات عغ الدمع كالخجمات فى األسػاؽ بذكل أفزل 
نطخًا لمكع اليائل مغ العخكض الستػافخة عمى مجار الضػـ كحجع السعمػمات عغ األسعار فى 

لحا فإف  ،األسػاؽ العالسية التى تدسح بتحمضل األسػاؽ كاالستجابة لتغضخ متصمبات السدتيمكضغ
اإللكتخكنية تتيح الفخص لتشذيط الرادرات كذلظ لتمبية إحتياجات الدػؽ مغ حضث الدعخ  التجارة

كحلظ فالتجارة اإللكتخكنية تدسح بعقج كإنياء الرفقات  ،السشافذ كالجػدة العالسية كالػقت السشاسب
                                                             

(1) 
 يشجغ عبق ركشِ ,دمحم انهبدي
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خ فى سخعة كبتكاليف محجدة كبالتالى تعسل عمى تعديد القجرة التشافدية لالقتراد السرخػ كيطي
ذلظ فى التحدضغ السدتسخ لجػدة السشتجات اعتسادًا عمى مفيػـ الجػدة الذاممة كإدخاؿ 

 التكشػلػجيا الحجيثة.
كسا تتزح أىسية التجارة اإللكتخكنية بالشدبة لالقتراد السرخػ كذلظ فى أنيا تعسل عمى 

ػفضخ كإتاحة تػفضخ فخص عسل ججيجة حضث تداىع التجارة اإللكتخكنية مداىسة فعالة فى عسمية ت
حضث أف خمق شمب عمى السشتجات  ،العجيج مغ فخص العسل الججيجة فى السجاالت السختمفة

السرخية مغ خالؿ التجارة اإللكتخكنية كما يتصمبو ذلظ مغ استثسارات ججيجة إلقامة كحجات 
ذخية كىحا بجكره يخمق كػادر ب ،ججيجة أك التػسع فى الػحجات القائسة يتصمب السديج مغ العسالة

ك ء كقادرة عمى التعامل مع األسالضب التكشػلػجية الحجيثة، كحلظ سػؼ تتيح التجارة االلكتخكنية 
كحلظ  ،لمفخاد تقجيع السشتجات كالخجمات عبخ الدػؽ العالسى بغس الشطخ عغ حجع السذخكع

 سػؼ تكػف فخصة لمفخاد إلى تقجيع خجمات عمى السدتػػ العالسى بتكاليف بديصة.
ل كحلظ عمى مداعجة كحجات األعساؿ صغضخة كمتػسصة الحجع حضث تػفخ التجارة كسا تعس

اإللكتخكنية مشاخًا مالئسًا لػحجات األعساؿ الرغضخة كمتػسصة الحجع الججيجة لمبجء فى مسارسة 
كسا أف شفاؼية كتػافخ السعمػمات لمجسيع سػاًء لمبائع أك السذتخػ تؤدػ إلى الحج مغ  ،نذاشيا

جاه الدػؽ إلى سػؽ تشافدى يخزع آلليات العخض كالصمب كتحجيج الدعخ التػازنى، االحتكار كإت
كسا تػفخ البيانات عغ حجع السعخكض كزيادتو مسا يؤدػ إلى خفس الدعخ إلى الدعخ السشاسب 

 فى الجاخل كالخارج.
رات إيسانًا مغ الحكػمة السرخية بأىسية التجارة اإللكتخكنية عسػمًا كبالشدبة لتشسية الراد

كتػلى جسيػرية مرخ العخبية التجارة اإللكتخكنية اىتسامًا كبضخًا باعتبارىا مغ  ،بذكل خاص
التصػرات العالسية الججيجة السختبصة بالعػلسة كالشطاـ االقترادػ العالسى الججيج فقامت مرخ 
ؤية بتكػيغ لجشة لمتجارة اإللكتخكنية تابعة لمجسعية السرخية لانتخنت كذلظ مغ أجل كضع ر 

مدتقبمية لػضع مرخ عمى خخيصة التجارة اإللكتخكنية عمى مدتػػ العالع، كقامت بتذكضل لجشة 
تذخيعية دائسة تحت إشخاؼ كزارة العجؿ كتزع فى عزػيتيا كزارات قصاع األعساؿ العاـ كمخكد 

 ذلظ معمػمات مجمذ الػزراء كاتحاد الرشاعات ككزارات التجارة الخارجية كقصاع التعاكف الجكلى ك 
مغ أجل كضع ترػرات قانػنية كإجخائية لتصبضق التجارة اإللكتخكنية كاالستفادة مغ مداياىا 

 كنتج عغ ذلظ أف: .(1)كالحج مغ مخاشخىا

                                                             
عمى قانػف لحساية البيانات كالسدتخجمضغ ذلظ لسكافحة جخائع تقشية السعمػمات لعخضو عمى  2018كافق مجمذ الػزراء فى سبتسبخ   (1)

 مجمذ الشػا ، كسا يشاقر اآلف فى مرخ قانػف لمتجارة اإللكتخكنية لمعخض عمى مجمذ الشػا ، كمغ مالمح ىحا القانػف:
ضخكرة الحرػؿ عمى ترخيح رسسى بالسشتجات السرخية التى يتع   - عسضل مغ السشتجات السديفة أك السػاقع الػىسيةضخكرة حساية ال -

 حساية حقػؽ الجكلة بتحرضل الزخائب كالجسارؾ عغ ىحه السعامالت االلكتخكنية -اإلعالف عشيا
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o  أنذأت مرخ نقصة التجارة الجكلية كاحجػ آليات خجمة االقتراد السرخػ كمجتسع األعساؿ
كتختبط نقصة التجارة الجكلية  ،ةمغ أجل تػسيع قاعجة الستعاممضغ فى التجارة اإللكتخكني

 .دكلة 130نقصة تجارة عمى مدتػػ العالع مػجػدة فى  148السرخية بحػالى 
  

o  تع عخض إنتاج أكثخ مغ ألفى مرشع مرخػ كنذخ بيانات عغ أكثخ مغ سبعة آالؼ
ككحلظ أكثخ مغ أربعة آالؼ م رجر مرخػ كذلظ عمى الرفحة اإللكتخكنية  ،مرشع

 .ارة الجكلية عمى شبكة اإلنتخنت العالسيةالخاصة بشقصة التج
 

o  قامت مرخ بتأسيذ أكؿ شخكة عخبية لمتجارة اإللكتخكنية مغ خالؿ اإلنتخنت مقخىا مجيشة
كىى الذخكة العخبية لالتراالت كتيجؼ إلى تقجيع خجمات عخبية عبخ شخكة  ،القاىخة

 رة الجكلية لمجكؿ العخبيةط التجااالنتخنت مغ خالؿ سػؽ العخ  اإللكتخكنية لمعسل عمى تشذي
 

 

 وضع مرخ الشدبى فى التجارة اإللكتخونية العخبية   2-4-4
، تحتل (1)مميار دكالر 7يقجر بحػالى  2017في عاـ  حجع سػؽ التجارة اإللكتخكنية العخبية

كتأتى مرخ  ،مميار دكالر 1.5مميار دكالر تمضيا الدعػدية  2.3اإلمارات السخكد األكؿ بحػالى 
كيتػقع الخبخاء أف سػؽ التجارة اإللكتخكنية فى العالع  ،مميار دكالر 1.4سختبة الثالثة بحػالة فى ال

 مميار دكالر.  13.4إلى  2020العخبى قج يرل عاـ 
لػ احتفطت مرخ بشرضبيا مغ التجارة اإللكتخكنية الحالية عمى مدتػػ العالع العخبى كالحػ 

يرل نرضب مرخ مغ ىحه التجارة حػالى  2020 فسغ الستػقع أنو فى عاـ ،%20يسثل ندبة 
 ىحا إذا لع تتغضخ ىحه الشدبة باالنخفاض أك التحدغ كىػ االحتساؿ اإلرجح.  ،مميار دكالر 2.68

ممضػف مذتخ كتأتى مرخ فى السختبة  30يرل عجد السذتخيغ العخ  عبخ اإلنتخنت حػالى 
 )2(%50ممضػف مذتخ أػ بػاقع  15.2 األكلى حضث يرل عجد السذتخيغ عبخ التجارة اإللكتخكنية

مغ عجد الستدػقضغ عبخ اإلنتخنت فى الػشغ العخبى، كتأتى الدعػدية فى السختبة الثانية بحػالى 
كيذكل اليات  السحسػؿ )السػبايل(  ،ممضػف مذتخ 6.8ممضػف مذتخػ، كاإلمارات بحػالى  10.6

 عخبية بعج حجػزات الصضخاف كالفشادؽ.الشدبة األكبخ مغ السبيعات عبخ التجارة اإللكتخكنية ال
ىع أكبخ سػؽ لمتجارة اإللكتخكنية فى العالع العخبى، كرغع  35-25كيعتبخ الذبا  مغ سغ 

% مغ جسمة السذتخيغ فى العالع العخبى 50أف ندبة السذتخيغ عبخ اإلنتخنت فى مرخ حػالى 
عجد سكاف مرخ الحػ يبمغ إال أنيا تعتبخ متػاضعة لمغاية إذا ندب ىحا العجد إلى إجسالى 

ممضػف ندسة، فإف ىحا العجد يعتبخ ضئياًل كىحا ما دعى كثضخًا مغ الخبخاء أف يعتبخكا  100حػالى 

                                                             

 
  https://www.payfort.com :ػهً يىقغ Payfort : مجيخ سػؽ. كـػالسرجر (1)

(2)  
https://www.playfort.com.  
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تجارة مرخ اإللكتخكنية تػاجو كثضخًا مغ التحجيات كبالتالى كثضخًا مغ الستصمبات لمشيػض بيحه 
 .التجارة لضتعاضع دكرىا فى تشسية الرادرات

 اإللكتخونية وسبل حمياالتى تؾاجو تجارة مرخ  التحجيات 2-4-5
 -كأىع ىحه التحجيات ما يمي:

o  باإلضافة إلى صعػبة الذحغ كالشقل كالجػانب السالية كالقانػنية التى مغ شأنيا أف تذكل
تػافخ  عقػد القانػنية اإللكتخكنية كعجـصعػبات أماـ التجارة اإللكتخكنية كعجـ االعتخاؼ بال

، كحلظ اتجاه فع إال اف ىحا التحجػ كاجيتو الذخكات بالجفع عشج االستالـسيػلة كسائل لمجك 
الحكػمة إلى تفعضل الػصػؿ إلى الحكػمة اإللكتخكنية عغ شخيق االتفاؽ كالتعاكف بضغ بعس 

. كقج سيمت ؼ اآللى بسضدة الذخاء اإللكتخكنىالبشػؾ السرخية بالدساح لحاممى بصاقات الرخ 
 .ت الذخاء كالدحب الشقجػ داخل مرخقالحاممى البصا ػةىحه الخص

o  ىػ ضع  الػعى السرخفى لجػ الستعاممضغ عبخ اإلنتخنت ك كىحا يػصمشا لمتحجػ الثانى
كالحػ يعسقو الخمؽيات الثقاؼية كاالجتساعية كعجـ اعتياد السجتسع السرخػ لمتعامل مع 

ع كعجـ التعامل التكشػلػجيا كتفزضل الصخؽ التقمضجية الخكتضشية لجػ جسيع فئات السجتس
شػلػجياكمغ ىشا نجج لدامًا عمى شخكات تكخيج اإللكتخكنى بجياًل عغ الشقػدببصاقات الب

السعمػمات أف تداىع بجكر رئيدى فى عسمية نذخ الػعى بأىسية اإلنتخنت كالتجارة اإللكتخكنية 
 فى عسمية التشسية.

o بأىسية كفائجة تأثضخ  ليذ ىحا فقط كإنسا ضع  الػعى لجػ مجتسع رجاؿ األعساؿ نفدو
 أماـ مرخ شػيالً الصخيق الزاؿ اإلنتخنت عمى أنذتصيع كتحقضق التػسع فى السدتقبل لحلظ 

  :أف تػاجو باتخاذ خصػات جادة نحػ ممضئًا بالرعػبات كالتى يجب
  .ضخكرة تػفضخ شبكة اتراالت قػية ذات نصاؽ كسعة عخيزة كقػية 
  التجارية اإللكتخكنية.كجػد نطاـ بشكى متصػر يقبل التعامالت 
 .تذخيعات قانػنية تشطع ىحه التعامالت 
 .تذخيعات جسخكية كضخيبية متقجمة لتتػافق مع نطع التجارة االلكتخكنية 
   مخكنة ككفاءة أسالضب العسل كاإلدارة بالذخكات كالسؤسدات التى تتعامل مغ خالؿ التجارة 
 . اإللكتخكنية   
 ى لتصػيخ تصبيقات التجارة االلكتخكنية.إجخاء البحػث كالتصػيخ التكشػلػج 
  تصػيخ بخمجيات أمغ السعمػمات كحساية السعامالت بضغ جسيع أشخاؼ العسميات

 اإللكتخكنية.
  عسل شخاكات مع القصاع الخاص كاستقصا  العقػؿ السرخية العاممة فى الخارج كخاصة

 شح الحػافد.   مسغ يعسمػف فى نطاـ البحث كالتصػيخ فى قصاع السعمػمات عغ شخيق م
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 لقاءات مع بعض الذخكات العاممة فى مجال تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت 2-5
تست بعس المقاءات مع بعس مدئػلى الذخكات العاممة فى مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات 

خاه ذا صمة بسػضػع البحث، نلحلظ قائسة ببعس األسئمة كالتى شسمت ما  أعجدناكاالتراالت ك 
 :كسا يمي  ذ األسئمة لسدئػلى الذخكات التى تست مقابمتيع كىىككجيشا نف
لترجيخ الخجمات التكشػلػجية كخاصة صشاعة البخمجيات كنذخىا محميًا  ITSشخكة  -1

كدكليًا كىى شخكة بخأسساؿ عخبى كػيتى تابع لسؤسدة بشكية كػيتية مسا يعشى أف 
 .السدتػرد األساسى ليحه الخجمة ىػ البشػؾ

ىى شخكة بخأسساؿ مرخػ كامل كتعسل فى نفذ السجاؿ كىػ ك  arkdevشخكة  -2
صشاعة البخمجيات كنذخىا محميًا كدكليًا كالسدتػرد األساسى لتمظ الخجمات فى 

 .األسػاؽ ىى البشػؾ كالذخكات كبخامج السخازف كالحدابات
كنصاؽ EMC (1 )ك  DELLكىى شخكة مشجمجة مغ شخكتضغ  DELLEMCشخكة  -3

كتعسل فى الخجمات التى  2016ث تع اإلنجماج فى عاـ عسميا "حػؿ العالع" حض
السػبايالت كالػػػػػػػ ك  Businessesالذخرى  كىى الكسبضػتخ Dellتقجميا شخكة 

التى تؤدػ إلى  EMCسضخفخ باإلضافة إلى السشتجات كالخجمات التى تقجميا 
 .)2( الػصػؿ إلى ما يعخؼ بالحػسبة الدحابية كتحمضل البيانات الكبضخة

 :سة باألسئمة التى وجيت إلى الذخكات الثبلثقائ
ما ىى شبيعة عسل الذخكة فى مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات فى مرخ ؟ ما ىى أكثخ  -1

 السجاالت االقترادية استخجامًا لتمظ الرشاعة فى مرخ كخارجيا ؟
ما مجػ االستفادة مغ التذخيعات االقترادية )قانػف االستثسار( مثاًل لتمظ الرشاعة  -2

 مذخكة بذكل خاص كقصاع تكشػلػجيا السعمػمات بذكل عاـ فى مرخ ؟ل بةبالشد
خالؿ  الجشيو السرخؼ بالشدبة لمعسالت االجشبية صخؼ سعخما ىػ أثخ التغضخات فى  -3

 الفتخة الساضية كأثخىا عمى حجع الرادرات كالعسالة فى الذخكة ؟
رشاعة فى قصاع ما مجػ االستفادة مغ الفخص الترجيخية لديادة الرادرات لتمظ ال -4

 تكشػلػجيا السعمػمات فى مرخ ؟
                                                             

)1(
       urly CJohn  -3arino MRoger  -2     ganERichard  :1979يشخق اعًهب يٍ اعى يإعغيهب فً ػبو   

(2)
 Cloud Computing, Analyze big data 

 وانخي حشًم ػهً:

Information Storage, Archiving, Backup, and Recovery, Storage and 

Content Management, Virtualization, Services, Security/Compliance, Could 

Computing/Converged Infrastructure and Data Computing. 
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ما ىى التحجيات التى تػاجو تمظ الرشاعة فى الذخكة بذكل خاص كبالشدبة لقصاع  -5
 السعمػمات بذكل عاـ فى مرخ ؟

 ما ىى الخجمات السدتيجؼ ترجيخىا فى السدتقبل مغ تمظ الرشاعة ؟ -6
 حالية كالسدتقبمية ؟ما ىى اتجاىات الرادرات لتمظ الرشاعة )غضخ السمسػسة( ال -7

 

 :نتائج المقاء
جاءت إجابة الذخكتضغ العاممتضغ فى السشصقة الحخة بسجيشة نرخ عمى األسئمة السػجو إلى 

متذابة كتكاد تكػف متصابقة كخاصة بالشدبة  Arkdevكشخكة  ،ITS Egypt :شخكة ىمدئػل
كيعتبخ  ،كعالسياً  فكالىسا يعسل فى نذخ خجمة البخمجيات محمياً  اتالذخكتمظ لصبيعة عسل 

 البشػؾ كالذخكات كبخامج السخازف كالحدابات.ىى السدتػرد ليحه الخجمات برفة خاصة 
فاإلجابة  ،كؼيسا يتعمق بسجػ االستفادة مغ القػانضغ كالتذخيعات مثل قانػف االستثسار

البضئة عجـ تػافخ مع ت مغ حضث عجـ االستفادة حضث ال يتػافخ ليسا أية حػافد استثسارية بقاصت
 .كالسشاخ االستثسارػ السؤىل لتصػر تمظ الرشاعة فى السدتقبل

تػاجو ىحه الذخكات كثضخ مغ السعػقات  ،كؼيسا يتعمق بالفخص الترجيخية لتمظ الرشاعة
 كالتحجيات كمشيا

 ة ضع  البشية األساسية لالتراالت )انتخنت( فى ىحا القصاع فى مرخ كالتى تسثل األدا  -1
كنتيجة لزع  البشية األساسية فى مرخ  .رادرات الخجمية إلى الخارجالخئيدية لشقل تمظ ال

 تقػـ  الذخكة بعسمية إرساؿ فخيق متخرز مغ الذخكة لتشفضح الخجمة فى الجكؿ السرجر
إلضيا بحجة أف تػاجج الفخيق الستخرز فى تشفضح تمظ الخجمة يعصى سخعة فى حل 

ضع  البشية األساسية فى ىحا القصاع كذلظ لتالفى  ،السذكالت التى تػاجو التصبضق ىشاؾ
مسا يكػف لو األثخ الدمبى عمى مدتقبل القصاع فى الترجيخ لتمظ الخجمة كمشيا عدكؼ 

االتجاه إلى شخكاتشا كبالتالى لعجـ سخعة ككفاءة ، الذخكات كالسؤسدات السرجر إلضيا
 كؿ مثل اليشج.فى دكذلظ فى سخعة التػاصل كالسعالجة كجػدة التصبضق  ،الذخكات السشافدة

كيخجع  ،عجـ تػافخ السػارد البذخية السؤىمة ندبيًا لتمظ الرشاعة فى مرخ مقارنة باليشج -2
ع  مخخجات التعميع العالى مغ السؤىمضغ لتمظ الرشاعة مغ خالؿ الكميات ذلظ إلى ض

الستخررة )كمية الحاسبات كالسعمػمات( ككجػد فجػة ما بضغ السشاىج العمسية 
مسا يؤدػ إلى االتجاه إلى االعتساد عمى الكػادر األجشبية ذات  ،يؿيةكالقصاعات التصب
إلى االستغشاء  زصخ الذخكةيعمى حجع اإليخادات مسا كيشعكذ ذلظ التكمفة السختفعة 
 .عغ بعس العاممضغ
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عجـ كجػد ربط بضغ السؤسدات االقترادية )القصاعات اإلنتاجية أك الخجمية( ذات الؿيسة  -3
 .خبلقػمى كالسؤسدات البحثية كالعمسية بذكل أكالسزافة لالقتراد ا

مغ أىع السعػقات التى تعانى مشيا تمظ الذخكات الخائجة فى ىحا القصاع كالتى تؤثخ عمى  -4
مدتقبل الدػؽ الخارجى لتمظ الرادرات كتديج مغ حجة السشافدة الخارجية ىػ اختالؼ 

تعجدة األخخػ غضخ عجـ كجػد خخيجى المغات السؤىمضغ إلجادة المغات السك المغة 
ة الفخندية كالخكسية المغ :اإلنجمضدية( لتػاصل عسمية االتراؿ بكفاءة كسخعة مثل)

 .كاأللسانية
ضيا الخجمة كبضغ لعجـ كجػد بخكتػكػالت تعاكف بضغ سفارات تمظ الجكؿ السرجر إ -5

السؤسدات أك شخكات تكشػلػجيا السعمػمات التى تعسل فى ىحا السجاؿ الحضػػ فى 
 بالخبخات السرخية فى ىحا السجاؿ.ضث ال تمـد ىحه الذخكات بح ،مرخ

تحقضق قػة الجفع الالـز لاالبتكارات كالبحث العمسى كالتصػيخ التكشػلػجى تخاجع  -6
 .التػسع فى تمظ الرشاعةكاالستجامة لمذخكة فى األسػاؽ السحمية كالعالسية ك 

فى نػفسبخ  ر االمخيكيالجشيو السرخؼ بالشدبة لمجكال صخؼ سعخبالشدبة ألثخ تحخيخ  -7
كسا أدػ  ،أدػ ذلظ إلى خفس أسعار الخجمات مع عجـ مػاكبة الصمب ندبياً فقج  2016

 إلى زيادة األجػر السجفػعة لمقائسضغ عمى ىحه الخجمات.
يى صشاعة كنذخ ، فخىا فى السدتقبل مغ تمظ الرشاعةمخجمات السدتيجؼ ترجيلكبالشدبة 

ت السحسػؿ تصبيقا –ترشيف االنتخنت  –ػاقع االلكتخكنية ترسيع الس)البخمجيات بذكل أساسى 
 .(خجمات إدارة السذخكعات –خجمات الجػدة  –.( ..)نطع عمى األجيدة

الجكؿ العخبية كعمى رأسيا تى تتجو ليا صادرات ىحه الذخكات، فيي كعغ أىع الجكؿ ال
باإلضافة إلى تمظ الجكؿ، فة السدتيجعغ الجكؿ بالشدبة أما . ألسانيا، الػاليات الستحجةة، الدعػدي
 ركسيا ، تخكيا، فخندا، الدػداف، كضشيايا، جشػ  افخيؿفيي 

 DELL EMCأما بالشدبة لذخكة 

 .ترجر الذخكة خجماتيا إلى جسيع أنحاء العالع كلكغ بجرجات متفاكتة -
زاد الصمب عمى الخجمات السقجمة مغ ىحه الذخكة بعج تخؽيس ؾيسة العسمة السرخية  -

 جكالر األمخيكى.بالشدبة لم
ال تتأثخ أعساؿ الذخكة بالقػانضغ الخاصة بالؿيسة السزافة حضث يتع التعامل فى  -

 .األسػاؽ الجكلية
 ITEDAترجر الذخكة خجماتيا مغ خالؿ ىضئة تشسية الرادرات  -
 .يشرح السدئػلػف بالذخكة االىتساـ بتجريب الذبا  كتعجد لغاتيع -
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 أىؼ الشتائج:-
كخجمات قصاع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت متجنية برفة  تعتبخ ندبة صادرات سمع -1

 ،عامة كسػاء عمى مدتػػ ندبتيا إلى الرادرات السرخية أك ندبتيا إلى صادرات العالع
 :كيخجع ذلظ إلى عػامل كثضخة مشيا

 مذكالت تدػيق السشتجات الػششية. 
 صاع السرخفى يعدؼ ة مشاسبة كال زاؿ القيمذاكل التسػيل حضث ال تتػفخ مرادر تسػيم

 .عغ تسػيل األصػؿ غضخ السادية
  االفتقار إلى بعس الكػادر الفشية فى مجاؿ االبتكار كبشاء السيارات الشػعية كالتى تػاكب

 .التصػرات الدخيعة فى ىحه السجاالت
  ضع  البشية التحتية األساسية كخاصة شبكة االنتخنت مع ارتفاع تكمفة استخجاـ الذبكة

 .األخخػ  مقارنة بالجكؿ
 السذكالت القانػنية التى مغ أىسيا عجـ اعتساد التػؾيع اإللكتػرنى. 
 عجـ إدراؾ أىسية استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات فى تحدضغ األداء كاإلنتاجية. 
دكرًا ميسًا فى تشسية الرادرات السرخية مغ خجمات قصاع  التعيضج كالتجارة اإللكتخكنيةيمعب  -2

ضخ الجراسات الحجيثة إلى أف مرخ تخصػ بخصى كاثقة نحػ كتذ ،السعمػمات كاالتراالت
ففى  ،تحقضق معجالت نسػ شسػحة مغ صادرات تكشػلػجية السعمػمات كالخجمات القائسة عمضيا

بالشدبة أما   .%13,4مميار دكالر بسعجؿ سشػػ حػالى  30,25بمغت ندبتيا  2017عاـ 
ى تداعج عمى خمق فخص عسل ججيجة كأحج ركافج الترجيخ فى مرخ فيلمتجارة اإللكتخكنية 

فى السجاالت السختمفة مسا يخمق شمب عمى السشتجات السرخية كالحػ بجكره يؤدػ إلى 
ككسا تتيح التجارة اإللكتخكنية تدػيق  ،التػسع فى اإلنتاج كزيادة االستثسارات الججيجة

يادة حجع مبيعات كتداىع التجارة اإللكتخكنية فى ز  ،السشتجات كالخجمات عبخ الدػؽ العالسى
ممضػف دكالر بحمػؿ  304,2إلى  2016ممضػف دكالر عاـ  182,5البخمجيات السرخية مغ 

% ذلظ بحدب تقجيخات الذخكات العالسية العاممة فى ىحا 13,3بسعجؿ نسػ  2020عاـ 
 السجاؿ.

 

 أىؼ التؾصيات-
 :ضخكرة سج الفجػة التكشػلػجية بضغ مرخ كالعالع مغ خالؿ

 كالعسل عمى مػاكبة التكشػلػجيا الػششية بالقجرات السرخية فى  ،الستقجمة نقل التكشػلػجيا
 .تػسعات البحث العمسى التكشػلػجية

 عقج تحالفات استخاتيجية تكشػلػجية مع مغ يسمكػف التكشػلػجيا الستقجمة. 
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 دبة لسجسػعة الجكؿ حجيثة الترشيعابتجاع كاتباع شخؽ لمسالحقة التكشػلػجيا مثمسا تع بالش. 
 يضئة السشاخ الجاذ  لمتكشػلػجيا الستقجمة مغ خالؿ العسل بتذجيع االستثسار األجشبى السباشخ ت

 .عمى االستثسار فى مشاشق تكشػلػجية متكاممة
 فى صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات حساية كاممة عات القائسة حتى يتػفخ لمسشتجضغ مخاجعة التذخي

تيع مغ السدتمدمات كالتجيضدات بتكاليف لتمظ الرشاعة كتأمضغ سبل الحرػؿ عمى احتياجا
 .مشاسبة بتصبضق نطع حػافد تذجيع ىحه الذخكات عمى االستثسارات فى ىحه الرشاعة

 ة الػعى بتكشػلػجيا السعمػمات كذلظ بإعصاء األكلػية لمبحػث التصبيؿية ذات التخكضد عمى تشسي
 .العالية الرشاعيةالؿيسة 

 (1)بة لمقجرات البذخية لتػاكب التغضخات التكشػلػجية العالسيةسػاء بالشد :تحجيث البشية األساسية 
 .كالفشى أك بالشدبة لذبكات االتراؿ باستسخار التجريب التقشىكذلظ 

 تذجيع القصاع الخاص عمى تسػيل البحػث كالتصػيخ فى مرخ. 
 كنػد أف نؤكج عمى بعس التػصيات مثل: 
 نصاؽ كسعة عخيزة كقػية.ضخكرة العسل عمى تػفضخ شبكة اتراالت قػية ذات  -
 .تذخيعات قانػنية تشطع التعامالت الخاصة بيحا القصاع -
 .مخكنة ككفاءة أسالضب العسل باإلدارة فى السؤسدات كالذخكات -
 .إجخاء البحػث كالتصػيخ التكشػلػجى -
 .تصػيخ بخمجيات أمغ السعمػمات كحساية السعامالت االلكتخكنية -
 لقصاع كرفع كفاءتيع كخاصًة فى مجاؿ تعجد المغات غضخ اإلنجمضدية.تجريب العاممضغ فى ىحا ا -
 مع استقصا  العقػؿ السرخية العاممة فى الخارج كخاصًة الحيغ يعسمػف فى البحث كالتصػيخ.  -
إيالء التعميع الفشى مديجًا مغ العشاية كاالىتساـ حضث تقػـ كزارة التعميع العالى باإلعجاد لقانػف  -

ات تكشػلػجية ججيجة مػزعة عمى جسيع السحافطات حضث يفتح ىحا القانػف مدار جامع 8إنذاء 
  .(2)أماـ شال  الجبمػمات الفشية الستكساؿ الجراسة لسجة عامضغ لمحرػؿ عمى دبمػـ عالى ميشى

 
 

 

 

 

 
                                                             

 
(1)

وافخخبح انكهيت انًصشيت انصيُيت انخكُىنىجيت انخطبيقيت بجبيؼت  ,اإلػذاد نقبَىٌ انجبيؼبث انخكُىنىجيت حبنيًبيخى 

 .قُبة انغىيظ

(
2

 .2119يُبيش  ,األهشاو انًصشيشيذة ج( 
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 الفرل الثالث

خجمات تكشؾلؾجيا صادرات  عمى ةالسباشخ  يةاألجشب اتاالستثسار  انعكاسات
 (2017-0520فى مرخ خبلل الفتخة )تراالت واال السعمؾمات 

 

 مقجمة -
أىجاؼ التشسية االقترادية كاالجتساعية ال يسكغ تحؿيقيا بسعدؿ عغ  أصبح مغ السؤكج أف

لسعخفة، كسعت معطع الجكؿ الشامية إلى كضع استخاتيجيات مجتسع قائع عمى ااالنتقاؿ إلى 
استخاتيجية التشسية الذاممة، ، فى إشار بيا شسػحة لتشسية قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات

ىحا  فيالسباشخة األجشبية كال سيسا االستثسارات اىتست ىحه الجكؿ بجح  االستثسارات كسا 
تحخيخ األسػاؽ كإزالة جسيع العػائق مغ السجاؿ، كأكججت بضئة مشاسبة الستيعا  ىحه االستثسارات 

زيادة القجرات اإلنتاجية  مغ خالؿ لتشسية االقتراديةامغ آثار إيجابية عمى عسمية  السا لي. ياأمام
خص العسل كتحدضغ القتراد الجكلة السزيفة، كنقل كتػشضغ التكشػلػجيا الحجيثة كزيادة ف

القصاع ضخكرة حتسية مغ أجل مػاكبة  اىح فيصبح االستثسار كبالتالى أ .مدتػيات السعيذة
تحقضق أىجاؼ التشسية  فيقيا ىحا القصاع الحرػؿ عمى السشافع التى يحق فيالجكؿ الستقجمة 

السدتجامة.
 

انعكاسات االستثسارات األجشبية السباشخة عمى تحمضل فى  ويتسثل اليجف العام ليحا الفرل
-2005خالؿ الفتخة ) قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات فى مرخخجمات صادرات 
 خاتيجية التشسية السدتجامة في مرخ.لجعع إست ىحا القصاع  رػ كذلظ لتحجيج إتجاه تص(، 2017

  سا يمى:أما األىجاف التفريمية فتتسثل قي
بالرشاعات الدمعية الػقػؼ عمى أىع أسبا  القرػر الستعمقة بالصاقة اإلنتاجية العاشمة  -

 . لمقصاع كالتعخؼ عمى تصػر أداء أنذصة كخجمات ىحا القصاع
األجشبى السباشخ السحمى كاالستثسار ثسار تبياف األىسية الشدبية ليحا القصاع فى جح  االست -

 مقارنة بباقى القصاعات االقترادية لسرخ خالؿ الفتخة محل الجراسة. 
أداء كل مغ االتراالت الػقػؼ عمى مجػ مداىسة االستثسارات األجشبية السباشخة في  -

 كخجمات تكشػلػجيا السعمػمات بالتخكضد عمى الرادرات الخجمية )التعيضج(.
 القدؼ األول، كيتشاكؿ ، سيتؼ تقديؼ الفرل إلى ثبلثة أقدام رئيديةألىجاف السبيشةاولتحقيق 

اإلشار الشطخؼ لمعالقة بضغ االستثسارات األجشبية السباشخة كخجمات تكشػلػجيا السعمػمات 
لخصج أداء الرشاعات  ويتعخض  القدؼ الثانيكاالتراالت مغ كاقع الجراسات التصبيؿية الدابقة. 
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أكجو القرػر كالسذاكل التى يتعخض ليا ىحا أنذصة كخجمات القصاع لمػقػؼ عمى الدمعية ك 
فضيتع بتحمضل كاقع االستثسارات األجشبية السباشخة في القصاع  أما القدؼ الثالث .القصاع

كانعكاساتيا عمى أداء كل مغ االتراالت كخجمات تكشػلػجيا السعمػمات بالتخكضد عمى التعيضج 
Outsourcingنطع األعساؿ خجمات  تعيضج ، سػاء(BPO) تكشػلػجيا خجمات تعيضج ، أك
 . KPO، أك تعيضج خجمات عسميات السعخفة (ITO)السعمػمات 

 

األجشبية السباشخة وخجمات تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت:  تاالستثسارا 3-1
 مجخل نغخى 

 :  مفيؾم االستثسار األجشبى السباشخ 3-1-1
عمى أنو "االستثسار الحػ يشصػػ عمى عالقة شػيمة األجل  جشبى السباشخاالستثسار األيعخؼ     
، عمى أف يعكذ ىحا مؿيع في اقتراد ما كمؤسدة مشذأة في اقتراد آخخ(مدتثسخ )بضغ 

االستثسار سيصخة كمشفعة لمسدتثسخ األجشبى أك الذخكة األـ في فخع أجشبى قائع فى دكلة مزيفة، 
 . )1(% مغ القػة الترػيتية أك رأس ماؿ السؤسدة10ألجشبى عغ كعمى أال تقل حرة السدتثسخ ا

 

ككفقًا ليحا التعخيف يكػف الحج الفاصل لتعخيف االستثسار األجشبى السباشخ ىػ ممكية حرة     
% مغ األسيع أك القػة 10في رأس ماؿ الذخكة التابعة لمجكلة السدتقبمة تداكػ أك تفػؽ 

بالػحجة التابعة أك الفخع، كبحلظ يتزسغ االستثسار األجشبى الترػيتية كتدسى الذخكة السحمية 
السباشخ ممكية حرة في رأس الساؿ عغ شخؽ شخاء أسيع الذخكات التابعة كإعادة استثسار 
األرباح غضخ السػزعة كأيزًا االقتخاض كاالئتساف بضغ الذخكة األـ كالذخكة التابعة أك التعاقج مغ 

 .)2(متياز كالتخخيز إلنتاج الدمع كالخجماتالباشغ كعقػد اإلدارة كحقػؽ اال
 

 Internationalأك الذخكات دكلية الشذاط  Foreign Firmsكتعج الذخكات األجشبية     

Enterprises   بسثابة القاشخة التى تجخ كراءىا االستثسار األجشبى السباشخ نحػ دكؿ العالع
ى تسضدىا عغ غضخىا مغ الذخكات، كتتر  ىحه الذخكات بالعجيج مغ الخرائز التالسختمفة، 

مثل الحجع الكبضخ كالتفػؽ التكشػلػجى كاألسالضب اإلدارية كالتشطيسية الستصػرة، كالقجرة عمى 
 الػصػؿ لمسػاؽ العالسية بسا تستمكو مغ كسائل الجعاية كاإلعالف. فزاًل عغ االنتساء إلى دكؿ 

                                                             
(1)

 UNCTAD (1999),”Foreign Direct Investment and Development “, UNCTAD 

Series on issues in international investment agreements, Vol.1, New York, 

Geneva.P.7. available at: https://unctad.org/en/Docs/psiteiitd10v1.en.pdf. 
(2)

 Alasrag, Hussien.(2005), “Foreign Direct Investment Development Policies in the 

Arab Countries”. Munich Personal RePEc Archive, no. 2230. (December 2005), 

PP.5-6. Availabl at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2230/1/MPRA_paper_2230.pdf 

http://mpra.ub.uni-/
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ت عمى االستثسار في السشاشق كاألسػاؽ اقترادات الدػؽ الستقجمة صشاعيًا. كتعسل ىحه الذخكا
التى تختفع فضيا معجالت األرباح، كتدتغل ما لجييا مغ خرائز كمقػمات ككحلظ تشػع كتغضضخ 

 .)1(نذاشيا كمخاكد إنتاجيا بسا يتالءـ كتحقضق ىحا اليجؼ
 

 :األجشبى السباشخأنؾاع االستثسار  3-1-2
كفقًا لسعياريغ أساسضضغ ىسا السمكية كالسحجدات خ االستثسار األجشبى السباشسضتع التصخؽ ألنػاع 

 أك الجكافع عمى الشحػ التالى:
 

 لسعيار السمكية:  وفقاً  السباشخ األجشبى االستثسار 3-1-2-1
يتع تقديع االستثسار األجشبى السباشخ كفقًا لسعيار السمكية إلى ثالثة أنػاع أساسية كىى االستثسار 

كة بالكامل لمسدتثسخ األجشبى باإلضافة إلى االستثسار في السشاشق السذتخؾ، كاالستثسارات السسمػ 
(عمى الشحػ التالى الحخة

 
2) : 

   كتكػف أحجىسا محمىشخفاف أك أكثخ  كىػ االستثسار الحػ يذارؾ ؼيواالستثسار السذتخؾ ،
كيعج ..الخ. .السذاركة بخأس الساؿ أك الخبخة، كاإلدارة، كالعالمة التجارية، كبخاءة االختخاع،

االستثسار السذتخؾ مغ أكثخ أنػاع االستثسار قبػاًل لمجكؿ الشامية، كيخجع ذلظ لعجة أسبا  
أىسيا رغبة تمظ الجكؿ في الحج مغ درجة تحكع الصخؼ األجشبى في االقتراد الػششى، 
باإلضافة إلى أف ىحا الشػع مغ االستثسار يديع في تشسية السمكية الػششية كخمق شبقات 

 جاؿ األعساؿ الػششضضغ. ججيجة مغ ر 
 

 االستثسارات األجشبية السسمػكة بالكامل لمسدتثسخ األجشبى،  فيى االستثسارات التى يستمظ  أما
فضيا السدتثسخ األجشبى فخعًا لانتاج أك التدػيق أك نػعًا مغ أنػاع األنذصة اإلنتاجية أك 

ت األجشبية تفزياًل لجػ الخجمية في الجكلة السزيفة. كتعتبخ مغ أكثخ أنػاع االستثسارا
الذخكات متعجية الجشديات. كتتخدد بعس الجكؿ الشامية كثضخًا في الترجيق عمى مثل ىحه 

 االستثسارات خػفًا مغ التبعية االقترادية كتحكع الذخكات متعجية الجشديات في أسػاقيا.
 

   الرشاعات كبالشدبة لالستثسار في السشاشق الحخة، فضيجؼ ىحا الشػع إلى تذجيع إقامة
الترجيخية مغ خالؿ إقامة مشاشق جاذبة لالستثسار تدتفضج السذاريع االستثسارية فضيا 

 بسجسػعة مغ الحػافد كالسدايا كاإلعفاءات كتعسل مغ خالؿ قػانضغ خاصة مشطسة ليا. 

 
 

                                                             
(1)

 Alasrag, Hussien, Ibid, PP.9-10. 
(، "كاقع االستثسارات األجشبية السباشخة في مرخ 2014مخكد السعمػمات كدعع اتخاذ القخار بسجمذ الػزراء، ) (2)

 .4، ص 204(، مارس 70العجد ) ،كالجركس السدتفادة مغ التجار  الجكلية"، تقخيخ معمػماتى، الدشة الثامشة
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 لمسحجدات والجوافع: وفقاً  السباشخ األجشبى اإلستثسار 3-1-2-2
لسحجدات كالجكافع إلى أربعة أنػاع رئيدية عمى لسعيار اسباشخ كفقًا يتع تقديع االستثسار األجشبى ال

  :(1)الشحػ التالى
   االستثسار الباحث عغ السػارد الصبيعية: تدعى الذخكات متعجية الجشديات مغ االستفادة

مغ السػارد الصبيعية كالسػاد الخاـ كاألكلية التى تتػفخ بكثخة في الجكؿ الشامية. كيذجع ىحا 
مغ االستثسارات عمى زيادة الرادرات مغ السػاد األكلية كزيادة الػاردات مغ الدمع  الشػع

 الػسيصة كالخأسسالية.

  ييجؼ في الغالب إلى تمبية الستصمبات االستيالكية في ك : االستثسار الباحث عغ األسػاؽ
يج سياسة تذخ ىحا الشػع مغ االستثسار في الجكؿ الشامية التى تشتشأسػاؽ الجكؿ السزيفة. كي

اإلحالؿ محل الػاردات، حضث يمجأ السدتثسخ األجشبى إلى االستثسار في ىحه الجكؿ بجاًل مغ 
 الترجيخ إلضيا نطخًا لمقضػد التى تفخضيا حكػمات الجكؿ السزيفة. 

   االستثسار الباحث عغ الكفاءة في األداء: كيشذأ ىحا االستثسار عشج ؾياـ الذخكات متعجية
مغ أنذصتيا إلى الجكؿ السزيفة كالسيسا الجكؿ الشامية مشيا،  لالستفادة  الجشديات بشقل جدء

مغ انخفاض مدتػيات األجػر في ىحه الجكؿ كتحقضق أرباح. كيتسضد ىحا الشػع مغ االستثسار 
بتحقضق آثار إيجابية تػسعية لرالح الجكلة السزيفة تتعمق بتشػيع صادراتيا كسيػلة دخػؿ 

الرشاعية بجكف مػاجية الحػاجد كالقضػد التجارية التى قج تفخضيا ىحه الرادرات إلى الجكؿ 
 ىحه الجكؿ باعتبارىا مختبصة بالذخكة األـ التى قامت باالستثسار في الجكلة السزيفة. 

   أما االستثسار الباحث عغ أصػؿ استخاتيجية: فيػ االستثسار الحػ تقػـ ؼيو الذخكة
في الجكلة السزيفة بغخض تعطيع أرباحيا،  R&Dباالستثسار في مجاؿ البحػث كالتصػيخ 

 كغالبًا ما تقػـ بو الذخكات متعجية الجشديات. 

 صشاعة تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت:  3-1-3

"التخابط بيؽ عمؾم وإدارة اإلتراالت فى  صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالتتتسثل 
، كتذتسل ىحه الرشاعة عمى شقضغ السجتسع"والحاسبات إلنتاج ونقل وإدارة السعمؾمات لخجمة 

 : ( 2)رئيدضضغ

                                                             
(، "أثخ خجمات التعيضج في قصاع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت عمى االستثسار 2016ماىضشار محسػد الباز، ) (1)

 .38األجشبى السباشخ في الجكؿ الشامية: دراسة مقارنة"، رسالة ماجدتضخ، كمية التجارة كإدارة األعساؿ، جامعة حمػاف، ص 
"، 2020تراالت كالسعمػماتية فى مرخ: الػاقع كالسدتقبل حتى عاـ (، "اال2003عبج السشعع يػس  بالؿ كآخخكف )( 2)

 .216 -215 ص ، السكتبة األكاديسية، صالصبعة األكلى، مشتجػ العالع الثالث
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 كىػ عبارة عغ "كسائط كأكعية تيدضخ إرساؿ البيانات  تكشؾلؾجيا االتراالت :لذق األولا
كاإلشارات كالرػر كالكمسات بضغ نطع السعمػمات، كبالذكل الحػ تخكد عمى ىجفيا األساسى 

الحادث فى ذلظ السجاؿ إلى تالشى  كىػ تػفضخ االتراالت"، فقج أدػ التصػر اليائل
  السدافات كأصبحت معطع األنذصة كالخجمات تتع عغ بعج نتيجة لحلظ.

كتتسثل تكشػلػجيا االتراالت فى إرساؿ اإلشارات، كاألفالـ، كالصباعة، كالشذخ، كالمغة، 
ية، كاليات  األرضى، كاليات  الشقاؿ، ككافة أجيدة االتراؿ األخخػ الدمكية مشيا كالالسمك

  .كاألقسار الرشاعية، كاألكعية السسغشصة، كالفضجيػ
   أما الذق الثانى كىػ تكشػلػجيا السعمػمات ؼيذتسل عمى قدسضغ رئيدضضغ ىسا صشاعة

صى ما البخامج كأجيدة السعمػمات كالخجمات كتشريخ ىحه السكػنات فى بػتقة كاحجة لتغ
 يعخؼ بتكشػلػجيا السعمػمات.

 

 بى السباشخ وخجمات تعييج تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت:االستثسار األجش 3-1-4
 

شيج العالع تصػرًا كبضخًا فى شكل كشبيعة األنذصة االقترادية الشاتج عغ ضيػر مػجة ججيجة مغ 
العػلسة تتدع بتذابظ كتعقج السعامالت الجكلية، مسا يسكغ إرجاعو إلى الصفخة الكبضخة الحادثة فى 

مات كاالتراالت، فاىتست الجكؿ بتصػيخ ـياكميا االقترادية مغ خالؿ مجاؿ تكشػلػجيا السعمػ 
إدخاؿ التكشػلػجيا فى كافة نػاحى السعامالت سػاء الدمعية أك الخجمية. كمغ ىشا نذأت الحاجة 
إلى مديج مغ البحث فى مجاؿ التكشػلػجيا الحجيثة ككيؽية تصبيقيا عمى أرض الػاقع لتحقضق 

 أقرى استفادة مسكشة.
قج عطع مغ السكاسب السحققة مغ التجارة لرالح الجكؿ  Outsourcing))التعيضج الحع أف كي 

التى اىتست بتصػيخ قجراتيا التكشػلػجيا كالبذخية، فتعتبخ اليشج كالرضغ كالبخازيل مغ أكثخ الجكؿ 
الشامية إستفادة مغ خالؿ ؾياميع باستغالؿ تفػقيع الشدبى في تقجيع خجمات التعيضج في مجاؿ 
تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت مغ خالؿ خمق بضئة مالءمة كجاذبة لمذخكات دكلية الشذاط، 
مسا انعكذ بذكل كاضح عمى تحدغ معجالت الشسػ االقترادػ لجييع كال سيسا مشح تدعضشات 

 . (1)القخف الساضى
الداحة مغ السػضػعات التى يتع شخحيا بقػة لمشقاش عمى  كبشاًء عل ما سبق يعج التعيضج  

الجكلية لسا يحققو مغ نفع لكل مغ الجكؿ الشامية كالجكؿ الستقجمة عمى حج سػاء، لسا لو مغ آثار 
إيجابية كبضخة عمى الصخفضغ كالتى تشعكذ مغ خالؿ تجفقات االستثسارات األجشبية السباشخة، 

                                                             
 .45-44(، مخجع سبق ذكخه، ص ص 2016ماىضشار محسػد الباز، )( 1)
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اإلضافة إلى كمعجالت نسػ الشاتج السحمى اإلجسالى، كتصػر الرادرات كالػاردات التكشػلػجية، ب
 .(1)التغضخات التى تطيخ عمى ـياكل أسػاؽ العسل السحمية كالجكلية كمدتػيات السشافدة الجكلية

ؾياـ شخكة ما بإسشاد تشفضح جدء مغ "كبرفة عامة، يقرج بتعيضج خجمات تكشػلػجيا السعمػمات 
جكلة )التعيضج أعساليا )السختبط بخجمات تكشػلػجيا السعمػمات( لذخكة أخخػ مدتقمة في نفذ ال

. كنطخًا الرتفاع "(Offshore Outsourcingالسحمى( أك في دكلة أخخػ )التعيضج الخارجى 
الجكؿ بالتعيضج لجكؿ الستقجمة فتدايج اىتساـ ىحه تكاليف أعساؿ خجمات تكشػلػجيا السعمػمات في ا

 . (2) الخارجى بضغ شخكاتيا كالذخكات التى تقع في الجكؿ الشامية
رة إلى أنو بسخاجعة األدبيات الستعمقة بطاىخة التعيضج، لػحع أف بعزيا قج ركد عمى  كتججر اإلشا

دراسة أثخ التعيضج عمى تجفقات االستثسارات األجشبية السباشخة، عمى اعتبار أف التعيضج بسثابة 
 محجد لتجفقات ىحه االستثسارات. بضشسا ركد البعس اآلخخ عمى دراسة تأثضخ االستثسارات األجشبية

 السباشخة عمى صادرات تعيضج خجمات تكشػلػجيا السعمػمات.
ات فى جح  االستثسار إيجابيًا   معب دكراً تالتعيضج كخمرت ىحه الجراسات إلى أف صشاعة  

ػفخ العجيج مغ السدايا ت ا، نطخًا ألنيمغ الجكؿ الستقجمة إلى الجكؿ الشامية ةالسباشخ  األجشبية
فة عشرخ العسل مع تػفضخ مدتػػ جػدة مالئع يتشاسب مع كالحػافد الستسثمة فى انخفاض تكم

، كمغ ناحية مغ ناحيةالكفاءة السصمػبة إلنتاج الدمعة أك تقجيع الخجمة فى الجكلة السزيفة، 
أخخػ تديع تجفقات االستثسار األجشبى السباشخ إلى الجكؿ الشامية مغ خالؿ الذخكات دكلية 

تكشػلػجيا  كتصػيخفى تجعيع كقجرات تسػيمية كبضخة بسا تستمكو مغ تكشػلػجيا عالية الشذاط 
  .(3) بسا فضيا خجمات التعيضجكاالتراالت في ىحه الجكؿ ت االسعمػم

                                                             
(1)

 Sova Pal Bera, (2017), "The concept of outsourcing", IOSR Journal of Computer Engineering 

(IOSR-JCE) e-ISSN: 2278-0661,p-ISSN: 2278-8727, Volume 19, Issue 4, Ver. IV. (Jul.-Aug. 

2017), PP 37-39. available at: http://www.iosrjournals.org/iosr-jce/papers/Vol19-issue4/Version-

4/H1904043739.pdf 
(2)

 Jersey Financial Services Commission, (2017), Outsourcing Policy and Guidance Notes, Issued: 1 

March 2017.P. 11.  available at: https://www.jerseyfsc.org/pdf/Outsourcing-Policy-March-2017.pdf 
(3)
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 Zahid Latif et al, (2017), The dynamics of ICT, foreign direct investment, globalization and 
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 Mark Ellyne and Junyan Yu, (2017),  China’s Success Attracting FDI and Lessons for South Africa,  Biennial 

Conference of the Economic Society of South Africa ,August 29 – 1 September 2017,  Rhodes University, 
Grahamstown. 
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 في مرخ أداء قظاع االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾمات  3-2
عمى  عمى أكجو القرػر كالسذاكل التى يتعخض ليا ىحا القصاعيدتيجؼ ىحا القدع الػقػؼ 

 الشحػ التالى:
 : (1)في مرخ بقظاع االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾماتأداء الرشاعات الدمعية  3-2-1

فى الؿيسة السزافة الراؼية لمرشاعة  بالقصاعالرشاعات الدمعية لسداىسة  يتعخض ىحا الجدء
ػقػؼ ليحه الرشاعات لمتصػر اإلنتاج الفعمى كالصاقة اإلنتاجية العاشمة كتحمضل ككل،  التحػيمية
  بيا، كذلظ عمى الشحػ التالى: الصاقة العاشمةبأسبا  القرػر الستعمقة  عمى أىع

 

فى الكيسة السزافة الراقية لمرشاعة  بالقظاعمداىسة الرشاعات الدمعية  3-2-1-1
 :التحؾيمية
القصاع مغ بنرضب الرشاعات الدمعية  أفبسمحق الججاكؿ،  (1مغ الججكؿ رقع ) يتزح     

% كحج أدنى كحػالى 0.24قج تخاكح ما بضغ مرشاعة التحػيمية ككل إجسالى الؿيسة السزافة ل
كتخاجع إلى  2005% عاـ 2 (، حضث بمغ 2015-2005% كحج أقرى خالؿ الفتخة )2

كبالخغع مغ ارتفاعو ، 2011، كقج يخجع ذلظ  لمتجاعيات الدمبية لثػرة يشايخ2011% عاـ 0.27
% عاـ  0.5لع يتعج ك  2014اـ % ع0.24انخفس إلى إال إنو  2012% عاـ 1.73إلى 

2015
(2).  

 

                                                             
)التشؿيح الخابع( لمرشاعات الدمعية بقصاع االتراالت  ISICرشيف الرشاعى الجكلى السػحج يذتسل الت( 1)

كتكشػلػجيا السعمػمات عمى )صشاعة الحاسبات كالسشتجات اإللكتخكنية كالبرخية كصشاعة األجيدة الصبية( 
صشاعة الحاسبات كتزع العجيج مغ الرشاعات السختبصة بيحا القصاع مثل: صشاعة السكػنات اإللكتخكنية، ك 

كاألجيدة الصخؼية، كصشاعة كسائل االتراؿ، كصشاعة اإللكتخكنيات االستيالكية كأجيدة االستؿباؿ التميفديػنى 
كاإلذاعى كأجيدة تدجضل أك عخض الرػت كما يختبط بيا مغ سمع، كصشاعة األدكات كاألجيدة السدتخجمة 

غ األغخاض عجا معجات ضبط العسميات الرشاعية، ألغخاض الؿياس كالتحقق كاالختبار كالسالحة كغضخىا م
 كصشاعة أجيدة األشعة كاألجيدة الصبية كالعالجية كصشاعة الػسائط السغشاشيدية كالبرخية.

: ؾيسة اإلنتاج اإلجسالى بتكمفة عػامل اإلنتاج مصخكحًا Net value addedيقرج بالؿيسة السزافة الراؼية  (2)
ج كاإلىالؾ، كسا تعخؼ ؾيسة اإلنتاج اإلجسالى بتكمفة عػامل اإلنتاج بأنيا مشو ؾيسة جسمة مدتمدمات اإلنتا

عبارة عغ ؾيسة اإلنتاج اإلجسالى بدعخ الدػؽ مزافًا إليو اإلعانات مصخكحًا مشو الزخائب كالخسـػ الدمعية، 
 لسديج مغ التفرضل أنطخ:

نتاج الرشاعى لسشذآت القصاع الجياز السخكدػ لمتعبئة العامة كاإلحراء، الذخة الدشػية إلحراء اإل -
 . 2، ص 2017الخاص، سبتسبخ 
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 مداىسة القظاع العام/األعسال العام والقظاع الخام فى الكيسة السزافة الراقيةأما عؽ 
 (2مؽ الججول رقؼ )، فيتزح لمرشاعات الدمعية بقظاع االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾمات

 :ما يمى بسمحق الججاول

 غالبة مغ إجسالى الؿيسة السزافة الراؼية أف القصاع الخاص يدتحػذ عمى الشدبة ال
% كحج أدنى كحػالى 52.4ما بضغ  مداىستو، حضث تخاكحت ICT قصاعبلمرشاعات الدمعية 

 .(2015-2005خالؿ الفتخة ) % كحج أقرى99.93
  العاـ يدتحػذ عمى الشدبة الستسسة، حضث تخاكحت مداىستو ما بضغ  القصاع العاـ/األعساؿأف

  % كحج أقرى خالؿ نفذ الفتخة.47.6ػالى كحج أدنى كح 0.07%
فى ججًا تديع بقجر ضئضل  بالقصاعيسكغ القػؿ أف الرشاعات الدمعية ، وبشاًء عمى ما سبق

بضغ مداىسة كل  اً كاضح ىشاؾ اختالالً  كسا أف، لالؿيسة السزافة الراؼية لمرشاعة التحػيمية كك
كل الؿيسة السزافة لمرشاعات الدمعية كالقصاع الخاص فى ـي العاـ مغ القصاع العاـ/األعساؿ

 خالؿ ىحه الفتخة.  بقصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات
كبحث بالقصاع كقج يكػف مغ السفضج تحمضل بعس مكػنات الؿيسة السزافة لمرشاعات الدمعية 

أسبا  انخفاضيا، كتبياف مػق  كل مغ القصاعضغ العاـ كالخاص مغ ىحه السدألة عمى الشحػ 
 لى:التا
 بالقظاع:اإلنتاج الفعمى والظاقة العاطمة لمرشاعات الدمعية  3-2-1-2

اإلنتاج الفعمى )اإلنتاج التاـ بدعخ البيع( لمرشاعات  ندبةأف  (1-3الججكؿ رقع ) يتزح مغ
مغ إجسالى ؾيسة الصاقة  (ممضػف جشيو 684.7)% 93.5قج بمغت حػالى بالقصاعالدمعية 

مغ ( %6.5، أما الصاقة العاشمة فتتسثل في الشدبة الستسسة )2005اإلنتاجية الستاحة فى عاـ 
كيالحع أف ندبة اإلنتاج الفعمى قج انخفزت  (1).إجسالى الصاقة اإلنتاجية الستاحة فى ىحا العاـ

% 97.7كبالخغع مغ ارتفاعيا إلى ، 2011% عاـ 62.5 ثع إلى 2008% عاـ 86.4إلى حػالى 
 .2015% عاـ 89.9ض إلى  إال إنيا عاكدت االنخفا 2012عاـ 

                                                             
(1)

الصاقة اإلنتاجية العاشمة عبارة عغ الفخؽ بضغ ؾيسة الصاقة اإلنتاجية الستاحة كؾيسة اإلنتاج التاـ بدعخ البيع  
سمية )ؾيسة اإلنتاج الفعمى(. كالصاقة اإلنتاجية الستاحة، عبارة عغ الصاقة اإلنتاجية ألضع  مخحمة أك ع

إنتاجية. أما ؾيسة اإلنتاج التاـ بدعخ البيع  خالؿ عاـ ؼيعخؼ عمى أنو ؾيسة صافى السبيعات مغ اإلنتاج التاـ 
( التغضخ فى السخدكف. أما التحػيالت ؼيقرج بيا السشتجات -أ ؾيسة اإلنتاج التال  أ ؾيسة التحػيالت )أأك

عى آخخ لسشذأة أخخػ تابعة لشفذ السذخكع. أنطخ في التى يتع تحػيميا لمتذغضل كسدتمدمات إنتاج لشذاط صشا
 ذلظ:

(، الذخة الدشػية لانتاج الفعمى كالصاقة العاشمة 2017الجياز السخكدػ لمتعبئة العامة كاإلحراء، ) -
 .1كالسخدكف مغ اإلنتاج التاـ لمنذصة الرشاعية بسشذآت القصاع الخاص، نػفسبخ، ص
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% كحج أدنى 2.3ما بضغ تتخاكح قصاع الالدمعية ب بالرشاعاتالصاقة العاشمة  ندبةكبحلظ تتخاكح 
(، 2015-2005% كحج أقرى مغ إجسالى الصاقة اإلنتاجية الستاحة خالؿ الفتخة )37.5ك 
بشدبة  خاماتعجة عػامل مشيا )نقز ال فى 2015في عاـ  أسباب الظاقة العاطمة تسثمت أىؼو 

كصعػبات ، %83.6بشدبة  ، كصعػبات فى التدػيق%0.2بشدبة  ، كنقز قصع الػيار1.3%
 (1).(%14.9أخخػ بشدبة 

% مغ إجسالى الرادرات الدمعية 0.4كسا يتزح مغ الججكؿ أف صادرات سمع القصاع لع تتعج 
ك  2014% خالؿ عامى 3.7% ثع إلى 2.8(، كارتفاعيا إلى 2013-2005خالؿ الفتخة )

% كشدبة مغ إجسالى الػاردات 4.47% ك3.4. أما كاردات سمع القصاع فتخاكحت ما بضغ 2015
(، كبالتالى كاف ىشاؾ عجدًا مدتسخًا فى السضداف التجارػ 2015-2005الدمعية خالؿ الفتخة )

 لدمع القصاع خالؿ تمظ الفتخة.
 

 ( 1-3ججكؿ رقع )
مرشاعات الدمعية بقصاع االتراالت كتكشػلػجيا تصػر الصاقة اإلنتاجية كالتجارة الخارجية ل

 (2015-2005السعمػمات )قصاع عاـ/اعساؿ عاـ  كخاص( خالؿ الفتخة )
 )اٌم١ّخ: ١ٍِْٛ خ١ٕٗ(                                                                                                           

 البيان
 الطالة ليمة
 اجيةاإلنت

 المتاحة

 ICT  سلع صادرات العاطلة الطالة الفعلى اإلنتاج
  إجمالى من كنسبة

 لسلعية الصادرات

 ICT سلع واردات
 إجمالى من كنسبة

 )%( الميمة )%( الميمة السلعية الواردات

2005 732.42 684.67 93.48 47.75 6.52 0.13 4.42 
2008 3034.12 2622.16 86.42 411.96 13.58 0.34 3.70 
2010 3124.03 2947.31 94.34 176.72 5.66 0.14 3.75 
2011 2844.25 1778.33 62.52 1065.92 37.48 0.23 3.54 
2012 4526.35 4421.51 97.68 104.84 2.32 0.24 3.43 
2013 3806.77 3622.41 95.16 184.36 4.84 0.42 3.55 
2014 2043.27 1745.59 85.43 297.68 14.57 2.84 4.22 
2015 3828.17 3441.81 89.91 386.36 10.09 3.70 4.47 

 الجياز السخكدػ لمتعبئة العامة كاالحراء:إعجاد الباحث اعتسادًا عمى البيانات الستاحة لجػ  :السرجر
الشذخة الدشػية إلحراء لانتاج الفعمى كالصاقة العاشمة كالسخدكف مغ اإلنتاج التاـ لمنذصة الرشاعية بسشذآت القصاع  -

 .2015حتي  2005 مغ العاـ/األعساؿ العاـ، كالقصاع الخاص، أعجاد مختمفة
 قاعجة بيانات البشظ الجكلى، مؤشخات التشسية فى العالع. -

بيانات القصاع العاـ/ األعساؿ العاـ تشتيى فى يػنضػ مغ كل عاـ، أما بيانات القصاع الخاص  فتبجأ مغ أكؿ يشايخ إلى آخخ :  ممحػضة
 ديدسبخ.

 

                                                             
 .36السخجع الدابق، ص  (1)
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كزنًا ندبيًا يعتج بو كثضخًا  فى مجسل اإلنتاج  ال يسثل/ األعساؿ العاـ إلى أف القصاع العاـ وتججر اإلشارة
خالؿ  الفعمى كالؿيسة السزافة الراؼية لمرشاعات الدمعية بقصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات

مغ إجسالى عجد مشذأة(  2)% فى الستػسط 5.5عجد مشذآتو  جال يتع، حضث (2015-2005الفتخة )
الؿيسة  إجساليمغ  (فى الستػسط)% 8.5الفعمى لو  اإلنتاجة الفتخة، كال تتعج ؾيسىحه السشذآت خالؿ 
% 19 جال تتع، كسا أف مداىسة ىحا القصاع الفعمى لسشذآت الرشاعات الدمعيةالسقجرة لانتاج 

)فى الستػسط( مغ إجسالى الؿيسة السزافة الراؼية لمرشاعات الدمعية بقصاع االتراالت 
 (1)الفتخة.ىحه كتكشػلػجيا السعمػمات خالؿ 

 

 أنذظة وخجمات قظاع االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾماتأداء  3-2-2
( تشامى خجمات القصاع، كالحػ انعكذ فى زيادة أعجاد السذتخكضغ 2-3يتزح مغ الججكؿ رقع )

فى خجمات التميفػف السحسػؿ كمدتخجمى شبكة االنتخنت سػاء عغ شخيق التميفػف السحسػؿ أك 
مى األنتخنت فائق الدخعة، فزاًل عغ زيادة سعة ، أك مدتخجUSB Modemعغ شخيق 

الدشتخاالت، فزاًل عغ زيادة أعجاد مكاتب البخيج، كزيادة ندبة االنتذار فى السجتسع مسا ساىع 
 فى تقمضل الفجػة الخقسية ندبيًا. 

 

 (2-3ججكؿ رقع )
 (2017-2005تصػر أنذصة كخجمات قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات خالؿ الفتخة )

 2017 2015 2010 2005 بْـــاٌج١

 100.31 95.06 70.66 13.6 ػذد اٌّشزشو١ٓ فٟ خذِخ اٌز١ٍفْٛ اٌّحّٛي )١ٍِْٛ(

 105.54 100.25 84.01 17.75 فشد( 100ٔسجخ أزشبس اٌز١ٍفْٛ اٌّحّٛي )ٌىً 

 6.29 6.64 9.62 10.4 ػذد اٌّشزشو١ٓ فٟ خذِخ اٌز١ٍفْٛ اٌثبثذ )١ٍِْٛ(

 19.30 17.22 15.63 12.69 سٕزشاالد )١ٍِْٛ خظ(إخّبٌٝ سؼخ اٌ

 44.95 37.8 21.6 12.75 ِسزخذِٛ شجىخ اإلٔزشٔذ )% ِٓ اٌسىبْ(

 32.07 24.08 7.85 ؽ.و ِسزخذِٛ شجىخ اإلٔزشٔذ ػٓ طش٠ك اٌز١ٍفْٛ اٌّحّٛي )١ٍِْٛ(

 3.28 4.11 1.47 و.ؽ )١ٍِْٛ( USB Modemِسزخذِٛ شجىخ االٔزشٔذ ػٓ طش٠ك 

 0.058 1.19 3.51 4.77 )١ٍِْٛ( ADSLشوٝ االٔزشٔذ فبئك اٌسشػخ ػذد ِشز

 3941 3918 2770 ؽ.و ػذد ِىبرت اٌجش٠ذ اٌحى١ِٛخ )ِىزت(

 5.5 7 9 13.2 )% ِٓ إخّبٌٝ اٌصبدساد اٌخذ١ِخ( ICTصبدساد خذِبد 

 1.1 1.3 2.1 1.9 )١ٍِبس دٚالس( ICTصبدساد خذِبد 

ا السعمػمات، التقخيخ الدشػػ لسؤشخات قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات،أعجاد كزارة االتراالت كتكشػلػجي السرجر:
   قاعجة بيانات البشظ الجكلى، مؤشخات التشسية فى العالع.2017حتي  2005مغ  مختمفة

أما عغ أداء صادرات خجمات القصاع )التعيضج(، ؼيالحع مغ الججكؿ الدابق، أنيا قج تخاجعت مغ 
 . 2017% عاـ 5.5ثع إلى  2010% عاـ 9إلى  2005الرادرات الخجمية عاـ % مغ إجسالى 13

                                                             
الجياز السخكدػ لمتعبئة  كالبيانات الستاحة لجػ( بسمحق الججاكؿ، 2حه الشدب اعتسادًا عمى البيانات الػاردة بالججاكؿ رقع )حدبت ى (1)

العامة كاالحراء كالػاردة بالشذخة الدشػية إلحراء لانتاج الفعمى كالصاقة العاشمة كالسخدكف مغ اإلنتاج التاـ لمنذصة الرشاعية 
 ـ، كالقصاع الخاص، أعجاد مختمفة.ـ/األعساؿ العابسشذآت القصاع العا
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تستع مرخ بسجسػعة مغ السسضدات التى تجعع كضعيا التشافدى مرخ تكتججر اإلشارة إلى أف 
 (1).2011سجاؿ في عاـ فى ىحا الحضث حرمت عمى السخكد الخابع عالسيًا  فى مجاؿ التعيضج،

2016، ثع إلى السخكد الدادس عذخ فى عاـ 2014العاشخ فى كقج تخاجع تختضبيا إلى السخكد 
 

، كجاء تختضبيا في السخكد الخابع عذخ عالسيًا. 2017إال أف الػضع قج تحدغ ندبيًا في عاـ .(2)
كانت كال تداؿ فى مخكد الرجارة فى مشصقة الذخؽ  إال أف مرختخاجع ىحا البالخغع مغ ك 

التعيضج فى مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت األكسط كشساؿ أفخيؿيا فى تقجيع خجمات 
خالؿ ىحه الفتخة. كيخجع ذلظ إلى األسذ القػية كالسقػمات التى تتستع بيا مرخ فى ىحا السجاؿ 
 )بالسقارنة بالسقػمات الستػافخة لجػ دكؿ مشصقة الذخؽ األكسط كشساؿ أفخيؿيا(  لعل أىسيا:

اليف الالزمة لمؿياـ بتعيضج خجمات تكشػلػجيا تػافخ رأس الساؿ البذخػ، كانخفاض التك)
السعمػمات، كتػافخ السيارات المغػية السصمػبة، كمػقع مرخ الجغخافى الستسضد، كتػافخ البشية 

 (3)األساسية السعمػماتية، كالجعع الحكػمى كتػافخ بضئة األعساؿ السشاسبة(.

 

قظاع االتراالت  تجعيؼ أداءمداىسة االستثسارات األجشبية السباشخة في  3-3
 في مرخ:تكشؾلؾجيا السعمؾمات و 
 
)قظاع عام/خام( السؾجية السشفحة  ميةكال االستثسارات مؽ قظاعملالؾزن الشدبى  3-3-1

  لكافة القظاعات واألنذظة االقترادية
 

السػجية الػزف الشدبى ليحا القصاع مغ االستثسارات الكمية  (، أف3-3رقع ) الججكؿمغ يتزح 
-2005% خالؿ الفتخة )8.4% ك4.5قج تخاكح ما بضغ  اعات كاألنذصة االقتراديةلكافة القص

% 6.7، كتخاجع إلى حػالى 2010% عاـ 8.4إلى  2005% عاـ 6.5(، حضث ارتفع مغ 2018
مميار جشيو إلى  19.1، كبالخغع مغ ارتفاع نرضب القصاع مغ 2012ك 2011خالؿ عامى 

                                                             
(، "صشاعة تعيضج خجمات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت في مرخ"، السجمة العمسية لمبحػث 2013نيفضغ شخيح، دعاء شارؽ، ) (1)

 .11(، العجد الثالث، الجدء األكؿ، ص 27كالجراسات التجارية، السجمج رقع )
يتسثل فى حالة عجـ  2014، إلى أف الدبب الخئيدى فى تخاجع التختضب فى AT Kearneyعغ مؤسدة  كأشار التقخيخ الرادر (2)

، باإلضافة إلى العؿبات التى يطيخ أثخىا سخيعاً 2011اإلستقخار األمشى كاستسخار اإلضخابات الدياسية الشى شيجتيا مرخ مشح عاـ 
اط الخأػ العاـ، مسا يقمل مغ ثقة السدتثسخيغ فى بضئة األعساؿ السرخية مثل ارتفاع معجالت التزخع كزيادة اإلستياء ما بضغ أكس

كيديج مغ معجالت السخاشخ التى قج يتعخضػف ليا فى ضل مشاخ استثسارػ غضخ مدتقخ فى األجل القرضخ، مسا يؤدػ إلى العدكؼ 
 عغ االستثسار فى مرخ لحضغ استقخار األكضاع. لسديج مغ التفرضل أنطخ:

.102(، مخجع سبق ذكخه، ص 2016الباز، ) ماىضشار محسػد -
 لسديج مغ التفرضل حػؿ ىحه السقػمات أنطخ: (3)

 15-12نبفضغ شخيح، مخجع سبق ذكخه، ص ص  -
 . 112-109ماىضشار محسػد الباز، مخجع سبق ذكخه، ص ص  -
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(، إال أف الػزف الشدبى ليحا القصاع قج 2018-2015مميار جشيو خالؿ الفتخة ) 30.9حػالى 
 % خالؿ ىحه الفتخة.  4.2%  إلى 8.12انخفس مغ 

كيالحع برفة عامة تزاؤؿ الػزف الشدبى ليحا القصاع مغ إجسالى االستثسارات، كقج يفدخ ذلظ 
الشدب  بأف االستثسارات السػجية ليحا القصاع يتع تقجيخىا بأقل مغ ؾيستيا الحؿيؿية، حضث تقترخ

السػضحة بعالية عمى تمظ السػجية لقصاع االتراالت في معطع الدشػات، فى حضغ أف 
االستثسارات السػجية إلى خجمات تكشػلػجيا السعمػمات يتع إدراجيا فى نطاـ الحدابات القػمية 
السحمية تحت بشج "خجمات أخخػ"، ىحا فزاًل عغ أف االستثسارات السػجية لقصاع االتراالت 

 (1)عمى تمظ السػجية لخجمات االتراالت، دكف أف تستج لخمق سمع مادية بيحا القصاع.تقترخ 
 

 (3-3ججكؿ  رقع )
السػجية لكافة القصاعات  نرضب قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات مغ االستثسارات الكمية

 (2018-2005االقترادية في مرخ خالؿ الفتخة )
 )الكيسة بالسميار جشيو(                                                                         

 السنوات
 بكافة المنفذة الكلية االستثمارات

 المطاعات
 ICT لطاع نصيب

 النسبة
 المئوية

2005 96.5 6.3 6.53 
2008 199.5 13.3 6.67 
2010 231.8 19.5 8.41 
2011 299.1 20.1 6.72 
2012 246.1 16.3 6.62 
2013 241.6 17.7 7.33 
2014 265.1 21.5 8.11 
2015 333.7 19.1 5.72 
2016 392 21.4 5.46 
2017 514.3 23.2 4.51 
2018 721.2 30.9 4.28 

 إعجاد الباحث اعتسادًا عمى البيانات الستاحة لجػ كزارة التخصيط كالستابعة كاالصالح اإلدارػ. السرجر:      
 في يػنضػ مغ كل عاـ.ممحػضة:  البيانات تشتيى      

الكمية السػجية   االستثسارات إجسالىأما عغ مداىسة كل مغ القصاع العاـ كالقصاع الخاص فى  
، فضتزح مغ الذكل رقع (2018-2005خالؿ الفتخة ) السعمػمات كتكشػلػجيا االتراالت قصاعل
 : ى( ما يم3-1)

                                                             
سمدمة  (، "مجتسع السعخفة كإدارة قصاع السعمػمات كاالتراالت فى مرخ،2011محـخ الحجاد كآخخكف، ) (1)

 .206(، معيج التخصيط القػمى، القاىخة، أغدصذ، ص 228قزايا التخصيط كالتشسية رقع )
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 االتراالت قصاعالسػجية لات ستثسار مغ االالقصاع الخاص يدتحػذ عمى الشدبة الغالبة  أف 
-2005) خالؿ الفتخة% 96.5% كحػالى 68ما بضغ  تتخاكحكالتى  السعمػمات كتكشػلػجيا
2018). 

  ،32% كحػالى 3.5 حضث يديع بشدبة تتخاكح ما بضغأف القصاع العاـ يديع بالشدبة الستسسة %
 . الفتخةىحه االستثسارات خالؿ ىحه مغ إجسالى 

 

يتع التعػيل كجػد تغضضخ ـيكمى في أدكار القصاعضغ العاـ كالخاص، حضث  يالحع  ،وبرفة عامة
عمى القصاع الخاص في الؿياـ بالجانب األكبخ الستعمق باالستثسارات في قصاع االتراالت 
كتكشػلػجيا السعمػمات، لسا يسمكو ىحا القصاع مغ العجيج مغ األدكات كاإلمكانيات مثل الكػادر 

يارات فشية كتجارية كعسمية، ككحا امتالكو لمسضدة الشدبية الخئيدية في إدارة البذخية التى تتستع بس
 .(1)األعساؿ 

 

 ( 1-3شكل رقؼ )
 مداىسة كل مؽ القظاع العام والقظاع الخام فى  إجسالى االستثسارات الكمية السؾجية

 (2018-2005لقظاع االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾمات خبلل الفتخة )

 
 عجاد الباحث اعتسادًا عمى البيانات الستاحة لجػ كزارة التخصيط كالستابعة كاالصالح اإلدارػ.إ السرجر:     

 البيانات تشتيى في يػنضػ مغ كل عاـ.  ممحؾعة:     
 

 

                                                             
 . 207(، مخجع سبق ذكخه، ص 2011محـخ الحجاد كآخخكف، )( 1)
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 األجشبية السباشخة الؾاردة إلى مرخ االستثسارات إجسالى مؽ قظاعملالؾزن الشدبى  3-3-2
 :(16/2017-06/2007خبلل الفتخة )

 

 

(، أف تجفقات االستثسارات األجشبية السباشخة فى القصاع، 4-3يتزح مغ بيانات الججكؿ رقع )    
مميار دكالر  1.9ممضػف دكالر كحج أدنى كحػالى  2.5قج شيجت تقمبات كبضخة تخاكحت ما بضغ 

(، حضث بمغت ؾيسة التجفقات في ىحا القصاع 16/2017-06/2007كحج أقرى خالؿ الفتخة )
تجفقات االستثسارات مغ إجسالى % 14.7مميار دكالر بسا يسثل  1.9حػالى  6/2007في عاـ 

كذلظ تدامشًا مع دخػؿ شخكة السحسػؿ الثالثة )اتراالت العاـ،  ىحافى األجشبية السباشخة 
  .(1) اإلماراتية( كبيع تخاخيز الجضل الثالث

مغ إجسالى % 0.1 ثل)بسا يسممضػف دكالر  6.7إلى انخفزت التجفقات  10/2011فى عاـ ك 
 يشايخ 25، كقج يخجع ىحا إلى حالة عجـ االستقخار الدياسى كاألمشى الشاتجة عغ ثػرة التجفقات(

إلى ارتفاع السخاشخ االستثسارية كإحجاـ السدتثسخيغ  كالتى أدت، كالتجاعيات الدياسية التى تبعتيا
 .األجانب عغ االستثسار في مرخ في ىحا العاـ

%(. 11.8بشدبة مميار دكالر ) 1.4إلى في ىحا القصاع ارتفعت التجفقات  11/2012كفى عاـ 
كيسكغ تفدضخ ىحا االرتفاع  ببيع الذخكة السرخية لخجمات التميفػف السحسػؿ لسدتثسخ أجشبى 

 2.5عاكدت التجفقات انخفاضيا إلى  14/2015عاـ أما  (2)عاـ.المميار دكالر ىحا  1.4بحػالى 
 % مغ إجسالى التجفقات(.0.30)  16/2017ممضػف دكالر فى  40ممضػف دكالر، كلع تتعج 

% في الستػسط مغ  62.5، أف قصاع البتخكؿ يدتحػذ عمى حػالى ويسكؽ القؾل برفة عامة
(، كتتقاسع باقى 16/2017 -6/2007إجسالى تجفقات االستثسار األجشبى السباشخ خالؿ الفتخة )

الستثسار، حضث يبمغ متػسط نرضب كل مغ القصاع القصاعات الشدبة الستبؿية مغ تجفقات ىحا ا

                                                             
( استقخارًا في السشاخ االستثسارػ في مرخ، 7/2008-6/2007شيجت الفتخة ما قبل األزمة السالية العالسية ) (1)

غ السخكنة عمى اإلشار التذخيعى الخاص باالستثسار األجشبى السباشخ، مغ حضث تديضل كإضفاء نػعًا م
اإلجخاءات اإلدارية كاخترار عجدىا كتكمفتيا كالػقت الالـز إلنجازىا، فزاًل عغ االستسخار في إنجاز بخنامج 

ت متعجية التحػؿ لمخرخرة مع التخكضد عمى القصاع الخجمى مسا أدػ إلى جح  عجد كبضخ مغ الذخكا
  الجشديات. لسديج مغ التفرضل أنطخ

(، سعخ الرخؼ كعالقتو باالستثسارات األجشبية، سمدمة قزايا التخصيط 2018فادية عبج الدالـ كآخخكف، ) -
(، ص 2018(، معيج التخصيط القػمى، القاىخة. )يػلضػ 291كالتشسية، سمدمة قزايا التخصيط كالتشسية رقع )

27. 
، 11/2012(، تقخيخ متابعة خصة التشسية االقترادية كاالجتساعية خالؿ العاـ السالى 2012كزارة التخصيط، ) (2)

 . 30الخبع الخابع مغ العاـ، ص 
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% لقصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات، 3% لمقصاع التسػيمى ك5%، ك5.3الرشاعى 
% لمخجمات األخخػ خالؿ الفتخة محل الجراسة. كسا يالحع أف ىشاؾ بشجًا غضخ مػزعًا 2.5كحػالى 

 .(1) تخة% في الستػسط خالؿ ىحه الف16.7كغضخ ذػ داللة يتجاكز 
 

 ( 4-3ججول رقؼ )
 الؾزن الشدبى لمقظاع مؽ إجسالى االستثسارات األجشبية السباشخة الؾافجة إلى مرخ

 (2017-2007خبلل الفتخة ) 

  
إخّبٌٝ رذفمبد االسزثّبس 

 األخٕجٝ اٌّجبشش )١ٍِْٛ دٚالس(

 ٔص١ت اٌمطبع

 
اٌم١ّخ )١ٍِْٛ 

 دٚالس(
% 

7009 310:031 3;7130 30390 
700: 39:0737 393: 0330 
700; 37:1833 9793: 7389 
7030 3300:33 873: 0379 
7033 ;79030 839 0309 
7037 3398:33 31;03; 333:7 
7031 3079138 7338 0373 
7030 30:773: 737 0307 
7037 3770837 737 0307 
7038 3777:39 7938 0308 
7039 3118833 0033 0310 
ِزٛسظ 

 اٌفزشح
3711337 1:839 130; 

 ( بسمحق ججاكؿ الفرل.3تع بشاء الججكؿ اعتسادًا عمى بيانات الججكؿ رقع ) السرجر:       
 ممحػضة:  البيانات تشتيى في يػنضػ مغ كل عاـ.       

 

خجمات إسيامات االستثسارات األجشبية السباشخة في تجعيؼ أداء قظاع االتراالت و  3-3-3
 :في مرخمؾمات تكشؾلؾجيا السع )صادرات(تعييج 

معطع ىحه االستثسارات متخكدة فى مجاؿ خجمات االتراالت كتكشػلػجيا يشبغى اإلشارة إلى أف 
السعمػمات بسا فضيا التعيضج، كليذ فى الرشاعات الدمعية بالقصاع، كقج يبخر ىحا انخفاض أداء 

التعيضج، ال خجمات في تجعيع أداء  أف تبياف إسيامات ىحه االستثسارات كسا ىحه الرشاعات.
)السػضحة بعاليو( فحدب  FDI Flowsيقترخ عمى حجع التجفقات الػاردة ليحه االستثسارات 

عمي بيانات ىحا يرعب الحرؾل و . FDI Stockبل يعتسج أيزًا عمى رصضج ىحه االستثسارات 
                                                             

 .( بسمحق الفرل3أنطخ الججكؿ رقع ) (1)
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 دكلية الشذاط الذخكات فخكع داخل  ىحه االستثساراتحجع ؾياس ، حضث يتصمب األمخ الخصيج
Multinational Firms  ذلظ االشالع عمى  يتصمبك ، ىحا القصاع داخل مرخالعاممة في

ليحه الذخكات. كبرفة عامة الدجالت السحاسبية كالسضدانية العسػمية كقػائع األرباح كالخدائخ 
األخح في االعتبار أربعة مكػنات رئيدية تتعمق بتقجيخ رصضج ىحه االستثسارات في  يقتزى األمخ
 :(1)تمظ الذخكات

 اإلصجارات الججيجة لمسيع التى تع شخاؤىا مغ قبل السدتثسخ السباشخ. –

 األرباح السعاد استثسارىا مغ مؤسدات االستثسار السباشخ. –

في السصالبات كااللتدامات األخخػ مع الذخكات ذات الرمة )التغضخات في األصػؿ  تالتغضخا –
 كالخرػـ(

 خكات )االستحػاذ(. شخاء أك بيع األسيع القائسة مغ قبل ىحه الذ –

أداء  فى تجعيؼوبشاًء عمى ما سبق سيتؼ التعخف عمى إسيامات االستثسارات األجشبية السباشخة 
اعتسادًا عمى ، خجمات تعييج تكشؾلؾجيا السعمؾمات فى مرخكل مؽ قظاع االتراالت و 

 الستاحة في ىحا الرجد، عمى الشحؾ التالى: لسعمؾماتا
 :رخى قظاع االتراالت الس 3-3-3-1

مغ الشاحية التاريخية، لعب االستثسار األجشبى السباشخ دكرًا ىامًا في تصػيخ قصاع االتراالت 
، 1854الذخكة الذخؾية لمتميفػنات كالتمغخاؼ في عاـ  أصػؿ في مذاركاً  كافالسرخػ، حضث 
ثابت  فى نفذ العاـ، كأكؿ خط تميفػف  اإلسكشجريةك  القاىخةيخبط بضغ  تمغخاؼ خطالتى أنذأت أكؿ 

قامت الحكػمة السرخية بذخاء  1918. كفى عاـ 1881يخبط بضغ ىاتضغ السجيشتضغ في عاـ 
 كتع تغضضخ أسع الذخكة بعج ذلظ إلى أف أصبح الذخكة كنقل ممكضتيا إلى سمصة البخؽ كاليات ،

1998مشح عاـ  Telecom Egypt لالتراالت يةسرخ الذخكة ال
 (2). 

في  السحسػلةخجمة اليػات   كتصػيخ جشبى السباشخ في دخػؿكسا يخجع الفزل لالستثسار األ 
تدتحػذ عمى الشدبة التى الذخكات األجشبية مغ خالؿ  ،Mobile Communicationsمرخ 

أكرانج  ػػػػػ كمػبضشضل ،الغالبة مغ حرز أكبخ مذغمى خجمة التميفػف السحسػؿ في مرخ )فػدافػف 
 ( عمى الشحػ التالى:حاليًا، كاتراالت

  مؾبيشيل شخكةMobinil )أورانج حاليًا(: 

 مغ قبلرخرة التميفػف السحسػؿ السسمػكة لمذخكة السرخية لالتراالت تع شخاء  1998فى عاـ 
 France )كالتى تسمظ فضيا شخكة أكرانج التابعة لفخانذ تضميكع  Mobinilشخكة مػبضشضل 

                                                             
)1) WB & MCIT, Egypt (2010), "Measuring Foreign Direct Investment In The Area of 

Information and Communication Technology in Egypt ", Phase 2, Deliverable #4 

-. Results and analysis of data collection in FDI in ICT, 68870 Vol. 5. P.13. 
)2(

WB & MCIT, Egypt (2009), Op.Cit, P.4 
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Telecom  شخكة أكرانج استحػذت  2016كفى عاـ  ،(1)(في ذلظ الػقت %71.25حػالى
Orange  عمى حرة أكراسكعOrascom Telecom  .لتربح أكرانج بجاًل مغ مػبضشضل 

  شخكة فؾدافؾنVodafone  

التي عخفت باسع مرخ فػف لالتراالت/ كميظ جي إس إـ Vodafone   فػدافػف شخكة بجأت 
Click GSM   سحسػؿبػصفيا السذغل الثاني لم ،1998عاـ سابًقا عسميا بالدػؽ السرخية في 

 ،Air Touch . كجاء ذلظ مغ خالؿ ائتالؼ بضغ فػدافػف العالسية، كشخكة إيخ تاترفي مرخ
 استحػذت مجسػعة فػدافػف عمى حرة  1999سحمضضغ كالجكلضضغ. كفي عاـ كبعس الذخكاء ال

Air Touch، كسا استصاعت أف تدتحػذ عمى حرة الذخيظ الفخندي الجكلي ؼيفانجؼ  
VIVENDI  العالمة التجارية لمذخكة مغ كميظ جي إس إـ إلى  كتع تغضضخ ،2002في عاـ
 . Vodafoneفػدافػف 

لمتػسع في خجماتيا الستكاممة مغ الخجمات الرػتية  شخكة فػدافػف مرخ كفي إشار سعي
( Raya Telecomكخجمات اإلنتخنت عبخ السحسػؿ، استحػذت عمى شخكة راية لالتراالت )

2008( عاـ Sarmadyسخمجؼ )شخكة عمى  أيزاً ستحػذت ا . كسا2007بالكامل في يػنضػ 
 

مجاؿ التدػيق كالسحتػػ االلكتخكني في الدػؽ دكرًا رائجًا في فػدافػف مرخ كبحلظ تمعب  .(2)
بشدبة البخيصانية السداىسضغ في فػدافػف مرخ مغ: مجسػعة فػدافػف  ـيكل كيتكػف  السرخية.

٪ 0.13حػالى ٪، كندبة ضئضمة تقجر ب44.94٪، الذخكة السرخية لالتراالت بشدبة 54.93
Free Float لمتجاكؿ الحخ

(3). 
 

  اتراالت شخكةEtisalat  

تعج أكؿ شبكة لميات  السحسػؿ في مرخ ك ، 2007عاـ  بجأت شخكة اتراالت العسل في مرخ
عمى شخكتي  2009اتراالت في بجاية عاـ شخكة تعسل بتكشػلػجيا الجضل الثالث، كاستحػذت 

Nile On Line  كEgyNet  مرخ( الدخيعة في اإلنتخنت) الذبكةكالتي تقجماف خجمات ،
في  خط اشتخاؾ رقسي غضخ متساثلتراالت تقجيع خجمات الذبكة الدخيعة شخكة اكبيحا بجأت 

. أما عغ ـيكل السداىسضغ في اليات  السحسػؿإلى جانب الخجمات السقجمة في مجاؿ  مرخ
  :(4)شخكة اتراالت مرخ فضتكػف مغ

                                                             
(1) Idem. 

اإلنتخنت، سػاء ، كنست مشح ذلظ الحضغ لتديصخ عمى أشيخ مػاقع كخجمات 2001كىي شخكة تأسدت عاـ  (2)
 .الثابت أك الستشقل، في مرخ. كأصبحت الحراع الخقسية التي تقجـ خجمات االنتخنت لفػدافػف في مرخ

(3)
  https://www.vodafone.com.eg/vodafoneportalWeb/en/P613722281289132343406-  

(4) 
 https://careers.etisalat.eg/content/Company-Profile/?locale=en_GB 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Nile_On_Line&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Nile_On_Line&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=EgyNet&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
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 DIFCكشخكة (، %20) السرخية كشخكة البخيج لالستثسار (،%66) مجسػعة اتراالت اإلماراتية

LLC  الدعػدية  –كاالستثسارات التقشية  (،%5)كشخكة داس القابزة اإلماراتية  (،%5)اإلماراتية
 (.%1)، كشخكة مػارد لمتسػيل اإلماراتية (%1.5)، كالشابػدة لالستثسار اإلماراتية (1.5%)

كيتبضغ مسا سبق أف الذخكات األجشبية تدتحػذ عمى الشدبة الغالبة مغ حرز أكبخ مذغمى 
نسػ خجمات قصاع ككاف ليحه الذخكات الفزل في  .التميفػف السحسػؿ في مرخخجمة 

 (. 2-3االتراالت في مرخ،عمى الشحػ الػارد بالججكؿ رقع )
( أكرانج حاليًا، كاتراالت ػػػػػ كمػبضشضل ،)فػدافػف كتججر اإلشارة إلى أف الذخكات الثالث 

، تمعب دكرًا ىامًا في مجاؿ لية الشذاط(باإلضافة إلى كبضخ مغ الذخكات األجشبية )الذخكات دك 
 خجمات تكشػلػجيا السعمػمات أيزًا كالسيسا في مجاؿ التعيضج، كسا سضتزح مغ الجدء التالى.

 السعمؾمات فى مرخ:تكشؾلؾجيا خجمات تعييج  3-3-3-2
سبق اإلشارة في القدع األكؿ مغ الفرل إلى أف الجراسات التصبيؿية الدابقة، قج خمرت إلى   
 ف  أ

بسا إلى الجكؿ الشامية مغ خالؿ الذخكات دكلية الشذاط  ةالسباشخ  ات األجشبيةتجفقات االستثسار 
ت اتكشػلػجيا السعمػم كتصػيخفى تجعيع تستمكو مغ تكشػلػجيا عالية كقجرات تسػيمية كبضخة تديع 

خجمات  ، مغ ناحية. كمغ ناحية أخخػ فإفبسا فضيا خجمات التعيضجكاالتراالت في ىحه الجكؿ 
ة مغ الجكؿ الستقجمة إلى الجكؿ السباشخ  ات األجشبيةفى جح  االستثسار إيجابيًا   معب دكراً تالتعيضج 
ػفخ العجيج مغ السدايا كالحػافد الستسثمة فى انخفاض تكمفة عشرخ العسل مع ت ا، نطخًا ألنيالشامية

أك تقجيع الخجمة فى الجكلة  تػفضخ مدتػػ جػدة مالئع يتشاسب مع الكفاءة السصمػبة إلنتاج الدمعة
  .السزيفة

 ياً عالس اً مخكد تستمظ العجيج مغ السقػمات التى تؤىميا لتعج مرخ كتججر اإلشارة إلى أف     
 اإلبجاعلرشاعة تكشػلػجيا السعمػمات كالخجمات القائسة عمضيا ككحا الخجمات الس عتسجة عمى 

الستخررة في تقجيع خجمات تعيضج ك ة عالسًيا كالخائج دكلية الشذاطمػشًشا لمذخكات ك  ،التكشػلػجي
باإلضافة  عمى مدتػػ العالع. ITOتعيضج تكشػلػجيا السعمػمات ، كخجمات BPOنطع األعساؿ 
تػافخ رأس . كمغ أىع ىحه السقػمات )بكافة أنػاعيا KPOعسميات السعخفة تعيضج إلى خجمات 

خجمات تكشػلػجيا السعمػمات، كتػافخ  الساؿ البذخػ، كانخفاض التكاليف الالزمة لمؿياـ بتعيضج
السيارات المغػية السصمػبة، كمػقع مرخ الجغخافى الستسضد، كتػافخ البشية األساسية السعمػماتية، 

 ركاد مغ كاحجة مرخ تعجكبالتالى  .)1((،....الخكالجعع الحكػمى كتػافخ بضئة األعساؿ السشاسبة

 مشصقة الذخؽ األكسط كشساؿ أفخيؿيا. فيتحتل مخكد الرجارة ك  ،لمتعيضج العالسي الدػؽ 
                                                             

(1 )
 لسديج مغ التفرضل حػؿ ىحه السقػمات أنطخ: 
 15-12نبفضغ شخيح، مخجع سبق ذكخه، ص ص  -



 التغيخ الييكمي لقظاع السعمؾمات في مرخ ) بالتخكيد عمى الرادرات (

74 
 

العاممة في صشاعة التعييج في  التعخف عمى أىؼ الذخكات دولية الشذاطوقيسا يمى سيتؼ 
 مرخ:

  خجمات تعييج نغؼ األعسالBusiness Process Outsourcing (BPO) 
مرخ عاـ عغ خجمات تعيضج تكشػلػجيا السعمػمات فى  (IDC)كفقًا لمجراسة التى أجختيا شخكة 

، بسا دكالر مميار 1.9حػالى  BPO نطع األعساؿ بمغت ؾيسة صادرات خجمات تعيضج، 2018
 كالخجمات القائسة عمضيا % مغ إجسالى صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات58يسثل حػالى 

 بقصاع مػض  كل عائجات متػسط كبمغ، 2017عاـ في  مميار دكالر 3.25التى تقجر بحػالى 

 مػض  أل  106حػالى   جيػد نتيجة جاء كالحؼ ،2017 عاـ دكالر 17800 األعساؿ نطع تعيضج

كأف تشسػ  ألًفا 161 حاجد لضتخصى العجد يختفع ىحا أف الستػقع كمغ .فائقةال السيارات ذكؼ  مغ
 .(1) 2020عاـ  بحمػؿ % 16.5بسعجؿ نسػ سشػػ حػالى  BPOصادرات خجمات 

 بالدػؽ  التذغضمية أنذصتيا زيادة فى مدتسخة العالسية ذخكاتكبخػ الكتججر اإلشارة إلى أف 

 مدتػػ ك  الرشاعة، في ىحه الستػقعةالحالية ك الشسػ  لفخص  نطخاً ، خجماتيا كتشػيع السرخؼ 

 التشافذ مدتػػ  عمى أك السقجمة، كاالستذارات الخجمة كفاءة مدتػػ  سػاء عمى السختفع التشافدية

تعػيع الجشيو السرخػ  بعج% 50ظ الخجمات بأكثخ مغ كال سيسا بعج انخفاض تكمفة تم الدعخػ 
حضث يػجج بسرخ فخكع لعجد كبضخ مغ الذخكات األجشبية العسالقة . (2) 2016مشح نػفسبخ 

)سػاء السسمػكة بالكامل لجيات أجشبية أك تستمظ مرخ  BPOالعاممة في مجاؿ خجمات تعيضج 
، كأكراكل (Microsoft)، كمايكخكسػفت (IBM)حرز في بعزيا(، مثل: آػ بى إـ 

(ORACLE) كإتر إس بى سى ،(HSBC) كندتل ،(NESTLE) كأكرانج ،(Orange) ،
، (Straem)، كإستخيع (EMC)، كإػ إـ سى (Etisalat)، كاتراالت (Vodafone)كفػدافػف 
باإلضافة إلى عجد مغ الذخكات السحمية، مثل  .(3) ، كغضخىا مغ الذخكات األجشبية(Uber)كأكبخ 
 .(Xceed Contact Center )(، كإكدضج  (ECCOيكػ شخكة إ

                                                                                                                                                                               

 . 112-109ماىضشار محسػد الباز، مخجع سبق ذكخه، ص ص  -
 (1) International Data Corporation (IDC), (2018), Egypt's IT/ITeS Exports on Track to 

Achieve Ambitious Growth Targets as Offshoring Industry Embraces 3rd Platform 

Technologies, Corporate Press Release (Doc #prCEMA43545618 / 11/02/2018). 

Available at: 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCEMA43545618&pageType=PRINTFRIENDL 
(2) Ibid 

محكخة تفاىع مع  2018سبتسبخ  16في  (ITIDA)ئة تشسية صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات ىض كباإلضافة إلى ىحه الذخكات، كقعت( 3)
العالسية الخائجة فى مجاؿ تعيضج خجمات العسالء لتػسيع قاعجة أعساؿ الذخكة كخمق فخص عسل لمكػادر « كػنفضخجيذ»شخكة 

عبخ مػقعيا اإللكتخكنى الذخكة كقج أعمشت   .مرخالسرخية كزيادة خجماتيا السقجمة لعسالئيا فى الخارج انصالقا مغ مخكدىا فى 
لغات لعسالء  10مػض  يقجمػف خجمات التعيضج بػ  2000عغ زيادة عجد العاممضغ بسخكدػ الذخكة فى مرخ ليرل إلى أكثخ مغ 

ستيالكية، ليربح الذخكة مغ كبخػ العالمات التجارية فى صشاعات االتراالت كالبيع بالتجدئة كالتخؼيو كالرشاعات اإللكتخكنية اال
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  تعييج تكشؾلؾجيا السعمؾمات خجماتOutsourcing(ITO)  Information Technology 
، حػالى 2017في عاـ  ITOبمغت صادرات مرخ مغ خجمات تعيضج تكشػلػجيا السعمػمات 

السعمػمات  صادرات خجمات تكشػلػجيا% مغ إجسالى 24ممضػف دكالر، بسا يسثل  771
 لخجمات التعيضج مػض  لكل اإليخادات متػسط كقج بمغ، العاـىحا في  كالخجمات القائسة عمضيا

   .(1) تقخيًبا مػض  أل  19 يعسل حضث ،2017 لعاـ دكالر أل  40 السعمػمات تكشػلػجيا لقصاع
، كسيسشذ (IBM)كمغ أىع الذخكات األجشبية العاممة في ىحا السجاؿ: آػ بى إـ 

(SIEMENS) كىػاكػ ،(HUAWEI) كإتر بى ،(HP) كأكراكل ،(ORACLE) كأكرانج ،
(Orange) كفػدافػف ،(Vodafone) كدػ إـ إس ،(DMS) كمايكخكسػفت ،(Microsoft) ،
 .(NOKIA)، كنػكيا (FUJTSU)، كفػجضتدػ (AMADES)كأمادس 

 

  خجمات تعييج عسميات السعخفةKnowledge Process Outsourcing (KPO) 
مثل خجمات الؿيسة السزافة كالبحػث ما بالشدبة لخجمات تعيضج عسميات السعخفة )أ

ممضػف دكالر  591فسغ الستػقع أف تذيج نسػًا ممحػضًا في صادراتيا، مغ حػالى  (R&Dكالتصػيخ
كالخجمات القائسة  % مغ إجسالى صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات18.2) 2017في 
كمع تػافخ عػامل قػية لشسػ خجمات  %(.31بشدبة ( 2020الر عاـ ممضػف دك  775( إلى عمضيا

صشاعة االلكتخكنيات، فإف مرخ تتستع بدػؽ قػؼ لمتعيضج بقصاع العسميات السعخؼية، كالحؼ حقق 
  .2017دكالر لكل مػض  بالسقارنة بكل القصاعات عاـ  55400أعمى متػسط عائجات بمغ 

، (HUAWEI)، كىػاكػ (Intel)ىحا السجاؿ: إنتضل  كمغ أىع الذخكات األجشبية العاممة في
، كنػكيا (IBM)، آػ بى إـ (MENTOR)، كمضشتػر (IDC)، كآػ دػ سى (Valeo)كفالضػ 

(NOKIA) كإػ إس سى ،(Advansys ESC)(3) . 
 

لرشاعة  ياً عالس اً مخكد تستمظ العجيج مغ السقػمات التى تؤىميا لتعج مرخ أف  ويتبيؽ مسا سبق
 ،التكشػلػجي اإلبجاعلسعمػمات كالخجمات القائسة عمضيا ككحا الخجمات الس عتسجة عمى تكشػلػجيا ا

العسالقة العاممة فى ىحا السجاؿ كما تستمكو مغ قجرات تسػيمية  دكلية الشذاطمػشًشا لمذخكات ك 
كتكشػلػجيو ىائمة. كقج استصاعت ىحه الذخكات باإلضافة إلى عجد مغ الذخكات السحمية، 

                                                                                                                                                                               

لذخكات األجشبية مغ التفرضل حػؿ أىع ا لسديج .كأفخيؿيامغ أكبخ السخاكد متعجدة المغات لمذخكة فى مشصقة أكركبا كالذخؽ األكسط 
 أنطخ: في مرخ BPOنطع األعساؿ خجمات تعيضج مجاؿ كالسحمية العاممة في 

- https://beta.itida.gov.eg/Arabic/Pages/Vision-Mission.aspx  
(1) 

International Data Corporation (IDC), Op.Cit 
(3)

نالطالع ػهً انًضيذ يٍ هزِ انششكبث  يًكٍ انشجىع ئنً يىقغ هيئت حًُيت صُبػت حكُىنىجيب انًؼهىيبث  

(itida) يٍ خالل انشابط انخبن :ً 

- https://beta.itida.gov.eg/Arabic/Pages/Vision-Mission.aspx 

https://beta.itida.gov.eg/Arabic/Pages/Vision-Mission.aspx-
https://beta.itida.gov.eg/Arabic/Pages/Vision-Mission.aspx
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ـ أكبخ السشافدضغ في مجاؿ صادرات خجمات تعيضج تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت الرسػد أما
كالجدائخ، أك عمى السدتػػ  كالسغخ  كتػنذ األردف سػاء عمى السدتػػ اإلقميسي مثل دكؿ

 .(1) كالفمبضغ كركمانيا كإيخلشجا العالسى مثل دكؿ اليشج
، تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت أف صادرات خجمات تعيضج(، 2-3كيتزح مغ الذكل رقع )

، كبالخغع 2011مميار دكالر عاـ  1.5إلى حػالى  2006ممضػف دكالر عاـ  350قج ارتفعت مغ 
 1.5، إال أنيا عاكدت االرتفاع مخة أخخػ إلى 2012مميار دكالر فى  1.2مغ انخفاضيا إلى 
 (.2006% مقارنة بعاـ 614)بشدبة  2018مميار فى عاـ  2.5ثع إلى  2015مميار دكالر فى 

 
 

 ( 2-3شكل رقؼ )
 صادرات خجمات تعييج تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت في مرخ

 (2018-2006خبلل الفتخة )

 
 وصاسة انخخطيط وانًخببؼت واالصالح اإلداسي:ئػذاد انببحث اػخًبداً ػهً انبيبَبث انًخبحت نذي  اٌّصذس:

 ".18/2019( وػبيهب األول 21/2022-18/2019انخطت يخىعطت انًذي نهخًُيت انًغخذايت ) -

, انشبغ انشابغ يٍ 11/2012حقشيش يخببؼت خطت انخًُيت االقخصبديت واالجخًبػيت خالل انؼبو انًبنً  -

 انؼبو.

 يهحىظت: انبيبَبث فً َهبيت يىَيى يٍ كم ػبو.

                                                             
قترخ تسبق اإلشارة إلى أف إسيامات االستثسارات األجشبية السباشخة في تجعيع صادرات ىحه الخجمات، ال  (1)

( فحدب بل يعتسج 4-3)السػضحة بالججكؿ رقع  FDI Flowsالػاردة ليحه االستثسارات عمى حجع التجفقات 
داخل فخكع الذخكات دكلية الشذاط العاممة في ىحا القصاع.  FDI Stockأيزًا عمى رصضج ىحه االستثسارات 

ضدانية كيرعب الحرػؿ عمي بيانات ىحا الخصضج، حضث يتصمب األمخ االشالع عمى الدجالت السحاسبية كالس
 العسػمية كقػائع األرباح كالخدائخ ليحه الفخكع لمتسكغ مغ الحرػؿ عمي ىحا الخصضج.
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قظاع جيؾد الحكؾمة السرخية لجحب االستثسارات األجشبية السباشخة فى  3-3-3-3
 تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت:تراالت اال 

تدعى الحكػمة السرخية إلى جح  السديج مغ االستثسارات األجشبية السباشخة  
فى قصاع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت، كذلظ فى ضل السشافدة الذجيجة التى تذيجىا مرخ 

 ؽضج(، كفى ىحا الديامع مختم  الجكؿ في مجاؿ صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات )التعي
التػؾيع عمى الساضية، مثل  الدشػات خالؿ األعساؿ بضئة بتحدضغ خاصة عشاية الجكلة كّجيت

، كبخكتػكػليا الخابع السعخكؼ بإتفاؾية االتراالت GATSاالتفاؾية العامة لتجارة الخجمات 
ممة لمرباح كالسمكية ، كتقجيع نطاـ استثسارػ ججيج يدسح باإلعادة الكا1998األساسية مشح فبخايخ 

السصمقة لخأس الساؿ االستثسارػ باإلضافة إلى تقمضل القضػد الخقابية عمى األسعار كالتػجو نحػ 
 .)1(تخؽيس الزخائب عمى السدتثسخيغ األجانب

، 2017 لدشة 72 رقع االستثسار قانػف  التى تزسشياالحػافد االستثسارية ىحا باإلضافة إلى 
ضسانات التحػيالت الشقجية: كتذسل الشقج األجشبى الحخ، كالسترل  :(2)اأىسيكالئحتو التشفضحية 

باآلالت كالسعجات كالسػاد األكلية كالسدتمدمات الدمعية ككسائل الشقل، كحقػؽ السمكية الفكخية، 
 كاألرباح القابمة لمتحػيل لمخارج. 

 مغ صافى  حػافد إضاؼية لالستثسار في القصاعات التى تتستع بسقػمات تشسػية  )خرع
% مغ التكمفة االستثسارية(، كذلظ لمعجيج مغ 30األرباح الخاضعة لمزخيبة بشدبة 

السذخكعات، مثل السذخكعات القػمية كاالستخاتيجية، كالسذخكعات الدياحية، كالسذخكعات 
% مغ إنتاجيا لمخارج، كالرشاعات اليشجسية، كالرشاعات 50التى ترجر ما ال يقل عغ 

 يا السعمػمات كاالتراالت. السختبصة بتكشػلػج
  )حػافد استثسار لمسشاشق التكشػلػجية: مشيا عجـ خزػع اآلالت كالسيسات )خصػط اإلنتاج

 الالزمة لسداكلة الشذاط السخخز بو داخل السشاشق التكشػلػجية لمزخائب كالخسػـ الجسخكية.
 ثسار كمشاشقو تصػيخ الخخيصة االستثسارية، بحضث تتزسغ نػعية كنطاـ كشخكط كفخص االست

 الجغخاؼية كقصاعاتو. 
  سخعة البت في شمبات التخاخيز، حضث تقػـ المجاف السذكمة بجراسة شمبات كتخاخيز

 اريخ كركد الخأػ مغ جية الػالية.االستثسار بالبت فضيا خالؿ ثالثضغ يػمًا عمى األكثخ مغ ت
 

                                                             
(1)

 WB & MCIT, Egypt (2009), "Measuring Foreign Direct Investment in the Area of 

Information and Communication Technology in Egypt ", Deliverable 1 - Definition 

of the ICT Sector, 68870 Vol. 2, 9 February 2009, P.6. 
(، "الخصة متػسصة السجػ لمتشسية السدتجامة 2018كزارة التخصيط كالستابعة كاالصالح اإلدارػ، ) (2)

 .120"، أبخيل، ص 18/2019( كعاميا األكؿ 18/2019-21/2022)
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لػضع كمتابعة تشفضح رؤية كذلظ  ،كفى ىحا الدياؽ أيزًا، تع إنذاء السجمذ األعمى لالستثسار
الجكلة في مجاؿ االستثسار، كتبشى الحمػؿ الجحرية لسذكالت السدتثسخيغ، كالسيسا ما يتعمق 
بتزار  القػانضغ كالمػائح ذات الرمة بسشاخ االستثسار برفة عامة، كالسشاشق الحخة برفة 

 .(1) خاصة
ليرل في نياية فى مرخ السباشخ صافى االستثسار األجشبى ارتفاع  ،ويتؾقع في الفتخة السقبمة

، 2016/2017مميار دكالر عاـ  7.9مميار دكالر مقابل  14( إلى حػالى 2021/2022)عاـ 
كارتفاع نرضب قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات مغ ىحه االستثسارات كبالتالى ارتفاع 

ؿ الفتخة السقبمة إشار سعى الحكػمة السرخية خالكذلظ في  .(2) صادرات خجمات ىحا القصاع
  :(3)لتشفضح البخنامجضغ التالضضغ (18/2019-2021/2022)
 

 بخنامج تظؾيخ نغؼ االتراالت وتؾطيؽ صشاعة تشسية السعمؾمات 
تيضئة بضئة جاذبة لابجاع  دتيجؼكي ،مميار دكالر 18.6تقجر تكمفة ىحا البخنامج  بحػالى 

%، مغ أربع 75ق التكشػلػجية  بشدبة مغ خالؿ زيادة عجد السشاش كاالستثسار التكشػلػجى،
، كإنذاء السجيشة الخقسية لمسعخفة (21/2022سبع مشاشق بشياية عاـ )مشاشق حاليًا إلى 

كالتكشػلػجية في العاصسة اإلدارية الججيجة، كإصجار القػانضغ الخاصة بحساية البيانات كجخائع 
 مميار جشيو. 35أجشبية بؿيسة تقشية السعمػمات كالتجارة االليكتخكنية، كجح  استثسارات 

تصػيخ البشية األساسية لالتراالت، مغ خالؿ شخح تخاخيز الجضل الخامذ ىحا باإلضافة إلى 
% لترل 38عمى الذخكات السحمية كالعالسية، كزيادة شبكات األلياؼ الزػئية الفقخية، بشدبة 

اؿ كػابل بحخية لترل (، كإنذاء ثالث محصات إند 21/2022أل  كع بشياية البخنامج ) 80إلى 
محصات حاليًا، باإلضافة إلى زيادة استقصا  الكابالت البحخية  5إلى ثساف محصات بجاًل مغ 

 كابل حاليًا.  13كاباًل بحخيًا بجاًل مغ  17لترل إلى 

  تعسيق الرشاعة التكشؾلؾجية الستخررةبخنامج  
دكلة  60مرخ ضسغ أفزل  كضعدتيجؼ يمميار جشيو ك  3.3 تقجر تكمفة ىحا البخنامج بحػالى

دكلة في إنتاجية بخاءات االختخاع كإنذاء سبعة   30عمى مدتػػ العالع في اإلبجاع كضسغ أفزل 
شخكة ناشئة، كجح  ثالث شخكات  300حتزاف اك  ،مخاكد تسضد لذخكات عالسية متخررة

تراالت كزيادة في االستثسارات الخارجية في مجاالت البشية التحتية كخجمات االكالتػسع  عالسية.
                                                             

 السخجع الدابق، نفذ الرفحة.  (1)
 .123(، مخجع سبق ذكخه، ص 2018صالح اإلدارػ، )كزارة التخصيط كالستابعة كاال (2)
(: مرخ تشصمق، ص ص 21/2022-18/2019(، بخنامج عسل الحكػمة )2018رئاسة مجمذ الػزراء، )(  3)

115-117 
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عجد السجف الحكية  كالتحػؿ الخقسى في الجكؿ األفخيؿية كاإلقميسية مثل الدػداف كلضبيا كلبشاف 
 كالعخاؽ كأكغشجا كغانا كنيجخيا، كغضشيا. 

 أىؼ الشتائج: -

  فى الؿيسة السزافة الراؼية لمرشاعة ججًا تديع بقجر ضئضل  بالقصاعأف الرشاعات الدمعية
% كحج أدنى ك 2.3ما بضغ بيحه الرشاعات تتخاكح الصاقة العاشمة  ندبة كأف، لالتحػيمية كك

. (2015-2005الفتخة )خالؿ % كحج أقرى مغ إجسالى الصاقة اإلنتاجية الستاحة 37.5
كالقصاع  العاـ بضغ مداىسة كل مغ القصاع العاـ/األعساؿًا كاضح اختالالً  ىشاؾكسا أف 

، حضث ال يسثل ليحه الرشاعاتالسزافة الراؼية  الخاص فى مجسل اإلنتاج الفعمى كالؿيسة
كتتسثل  فى إنتاجية ىحه الرشاعات.كزنًا ندبيًا يعتج بو كثضخًا  / األعساؿ العاـ القصاع العاـ

الخامات كنقز العسالة فى نقز عغ ارتفاع ندبة الصاقة العاشمة أىع األسبا  السدئػلة 
 تدػيؿية كتسػيمية. صعػباتالساىخة، كنقز قصع الػيار باإلضافة إلى 

  في الستػسط مغ إجسالى تجفقات 62.5أف قصاع البتخكؿ يدتحػذ بسفخده عمى حػالى %
االستثسار األجشبى السباشخ خالؿ الفتخة محل الجراسة. كتتقاسع باقى القصاعات الشدبة 

% خالؿ الفتخة 3 كبمغ متػسط نرضب قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػماتالستبؿية،
كأف معطع االستثسارات األجشبية السباشخة متخكدة فى مجاؿ (. 06/2007-16/2017)

 خجمات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات، كليذ فى الرشاعات الدمعية بالقصاع. 
  أف الذخكات األجشبية تدتحػذ عمى الشدبة الغالبة مغ حرز أكبخ مذغمى خجمة التميفػف

ػ أكرانج حاليًا، كاتراالت(، ككاف ليحه الذخكات السحسػؿ في مرخ )فػدافػف، كمػبضشضل ػػػػ
 .الفزل في نسػ خجمات قصاع االتراالت في مرخ

 دكلية الشذاط العسالقة العاممة فى مجاؿ خجمات التعيضج فى مرخ كما تستمكو  اتذخكأف ال
مغ قجرات تسػيمية كتكشػلػجيو ىائمة، كاف ليا الفزل في االرتقاء بالقجرة التشافدية لرشاعة 

تعيضج تكشػلػجيا ، أكخجمات BPOخجمات تعيضج نطع األعساؿ السرخية  سػاء  لتعيضجا
كبالتالى الرسػد أماـ أكبخ  ،KPOعسميات السعخفة تعيضج خجمات أك   ITOالسعمػمات 

، أك عمى كالجدائخ كالسغخ  كتػنذ األردف دكؿالسشافدضغ سػاء عمى السدتػػ االقميسى مثل 
 . كالفمبضغ كركمانيا كإيخلشجا اليشجالسدتػػ العالسى مثل دكؿ 

  بمغت صادرات مرخ مغ خجمات تعيضج تكشػلػجيا السعمػماتITO  حػالى 2017في عاـ ،
صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات % مغ إجسالى 24ممضػف دكالر، بسا يسثل  771

جؿ نسػ خجمات بسعىحه الأف تشسػ صادرات كيتػقع ، كالخجمات القائسة عمضيا في ىحا العاـ
 .2020 حتى عاـ% 8.5سشػػ حػالى 
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  أما بالشدبة لخجمات تعيضج عسميات السعخفةKPO( مثل خجمات الؿيسة السزافة كالبحػث
% مغ 18.2فسغ الستػقع أف تذيج نسػًا ممحػضًا في صادراتيا، مغ حػالى  (R&Dكالتصػيخ

% عاـ 31لى إ كالخجمات القائسة عمضيا إجسالى صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات
2020.  

  الداعية إلى االستفادة مغ خجمات يتػقع في الفتخة السقبمة  تدايج إؾباؿ الذخكات األجشبية
خجمات كذلظ ىحه ال، كبالتالى زيادة صادرات التعيضج لتكشػلػجيا السعمػمات التي تقجميا مرخ

ضغ صشاعة في إشار سعى الحكػمة السرخية لتبشى بخنامجًا لتصػيخ نطع االتراالت كتػش
تشسية السعمػمات ككحلظ بخنامج لتعسضق الرشاعة التكشػلػجية خالؿ الفتخة السقبمة 

(18/2019-2021/2022). 

 

 أىؼ التؾصيات: -

 فى ضؾء الشتائج التى تؼ التؾصل إلييا يسكؽ تقجيؼ التؾصيات التالية:
 رشاعات العسل عمى جح  السديج مغ االستثسارات السحمية كاألجشبية لمعسل في مجاؿ ال

الدمعية بقصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات بجاًل مغ التخكضد عمى االستثسار في أنذصة 
كالعسل  السختفعة بيحه الرشاعات. استغالؿ الصاقة العاشمةكخجمات القصاع، لالستفادة مغ 

 )إذا كاف ذلظ مسكشًا(كالستػسصة بسا فضيا شخكات القصاع العاـ  الذخكات الرغضخةدمج  عمى
بيجؼ خمق كيانات اقترادية كبضخة حتى يتحقق التكامل فى العسميات اإلنتاجية لجػ عجد 

بسا يزسغ زيادة اإلنتاج الفعمى، كعجـ حجكث اختشاقات مدتقبمية فى  ،كبضخ مغ ىحه الذخكات
 .كبالتالى االرتقاء برادرات ىحه الرشاعاتاإلنتاج، 

  اشخة لتأسيذ شخكات ججيجة أك زيادة رؤكس أف تتجو االستثسارات األجشبية السب الزخكرػ مغ
قصاع الرشاعة التحػيمية كاالتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات، بجاًل مغ  فيأمػاليا، كالسيسا 

تخكدىا فى قصاع البتخكؿ، كذلظ لمشيػض بسثل ىحه القصاعات بسا تػفخه ىحه االستثسارات مغ 
لمشسػ كالتذغضل بسا يحقق أىجاؼ التشسية تحفضد لالبتكار كنقل التكشػلػجيا لخمق آفاقًا ججيجة 

 .2030 السدتجامة
  محاكلة إيجاد ربط بضغ الذخكات السحمية كالذخكات دكلية الشذاط العاممة فى القصاع، مغ أجل

رفع أداء الذخكات السحمية عغ شخيق االستفادة مغ اإلمكانيات التكشػلػجيا كالتسػيمية كأسالضب 
 ات دكلية الشذاط، كبالتالى زيادة قجرتيا التشافدية. اإلدارة الستصػرة كخبخات الذخك

  دعع القجرة التشافدية لقصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات مغ خالؿ زيادة االستثسارات فى
لتحدضغ مشتجات كخجمات ىحا القصاع كخفس التكاليف مغ  R&Dمجاؿ البحث كالتصػيخ 

 ناحية، كالبحث عغ أسػاؽ ججيجة مغ ناحية أخخػ.
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 بسدتذارؼ  االستعانة مغ بجاًل  السعمػمات تكشػلػجيا في االستذارية الخجمات تقجيع عمى لتخكضدا 

 .الخارج مغ السعمػمات تكشػلػجيا

  ،ضخكرة اىتساـ كزارة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات بتػفضخ قاعجة بيانات )حجيثة، كدؾيقة
صاع االتراالت كتكشػلػجيا كتفرضمية( عغ رصضج االستثسارات األجشبية السباشخة فى ق

السعمػمات بجاًل مغ االكتفاء بتجفقات ىحه االستثسارات، لمتسكغ مغ التقضيع الجقضق لجكر ىحه 
االستثسارات فى الشيػض بأكضاع ىحا القصاع، كالحدا  الجقضق لمتكمفة كالعائج مغ ىحه 

 االستثسارات.

 تشؿية جيا السعمػمات مغ خالؿ فى قصاع  االتراالت كتكشػلػ ار تيضئة مشاخ جاذ  لالستثس
كتبشى أسمػ  مسارسة سمصات اإلدارة  يذػبيا مغ الفداد كالبضخكقخاشية،   مسا   بضئة األعساؿ

الخشضجة )الحػكسة(، سػاء حػكسة البشػؾ أك حػكسة شخكات القصاع العاـ أك القصاع الخاص، 
               ؿ:حضث تعسل الحػكسة عمى جح  االستثسارات األجشبية السباشخة مغ خال

  تحقضق الذفاؼية كالعجالة مغ خالؿ إرساء ؾيع السداءلة سػاء لذخكات القصاع العاـ أك
 الخاص. 

  زيادة درجة الثقة فى اإلدارة االقترادية لمحكػمة كال سيسا فى ضل التػجو نحػ مديج مغ
 الخرخرة كتحخيخ قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات فى مرخ.

 اإلفراح فى التعامل مع السدتثسخيغ كالسقخضضغ مسا يداعج عمى تفادػ  تبشى معايضخ
 حجكث األزمات السرخؼية. 

  .السداعجة فى تحدضغ القجرة عمى التكيف مع متغضخات البضئة الخارجية 

  التأكضج عمى ضخكرة التحػؿ إلى السجتسع الخقسى، مغ خالؿ بشاء مشطػمة تكشػلػجية
لمسػاششضغ، كربط الجيات الحكػمية كغضخ الحكػمية كزيادة متكاممة لتقجيع  خجمات مسضدة 

كإعادة  ،القجرة عمى تبادؿ السعمػمات ؼيسا بضشيع لمػصػؿ إلى مجتسع قائع عمى السعخفة
تأىضل الجيات الحكػمية الستخجاـ السشطػمات الججيجة. باإلضافة إلى تصػيخ الخجمات 

 البخيجية كالذسػؿ السالى لمسػاششضغ.
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 بعالفرل الخا

                           لتظؾيخ صشاعة تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت مرخ جيؾد   
 القؾانيؽ والتذخيعات التخكيد عمىب

 مقجمة -

تدعى كزارة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات لتعديد قجرة مرخ التشافدية عالسيًا فى 
مجاؿ االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات مغ حضث تصػيخ صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات بيجؼ 
زيادة صادراتيا كجح  االستثسار األجشبي كلقج بحلت الحكػمة جيػدًا مكثفة فى عجة مجاالت 

: إبخاز الجيػد السبحكلة لتشسية ىؾ اليجف العام ليحا الفرلايو، كعمى ذلظ فإف لتحقضق ىحه الغ
كتصػيخ صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت بسرخ مغ حضث مخخجاتو كجػدتيا مع إبخاز 

 أىع التحجيات التذخيعية كاألمشية.  

 :واألىجاف الفخعية

كاالىتساـ بجػدة   ،االتراالتك  تجيا السعمػماتكشػلػ  إبخاز الجيػد السبحكلة لتصػيخ صشاعة :أكالً 
 كاعتساد الرادرات.
 السمكية الفكخية كرؤية تػجضيو. مغ السعمػمات كتبادليا كحسايةبأمتذخيعات الخاصة ثانيا: عخض ل

كعمى ذلظ فإف التقاط التى سضتشاكليا ىحا الفرل بشاء عمى اليجؼ العاـ كاألىجاؼ الفخعية   
 -ىى:
( 2021/2022 – 2018/2019)  "مرخ تشصمقالحكػمة "عخض لخصة بخنامج  -1

 ى.سقالتكشػلػجية كالتحػؿ الخ لتعسضق التشسية التكشػلػجية كمعالجة الفجػات 
 السبادرات الخئاسية. -2
 االىتساـ بجػدة كاعتساد الرادرات. -3
العالع كتختضب مرخ بضغ دكؿ  2018مؤشخ تشافدية االبتكار كمجخالتو كمخخجاتو لعاـ  -4

 لتحجيات التى تػاجيا مرخ لتصػيخ قصاع تكشػلػجيا السعمػمات.كالسذاكل كا
 الخاصة بأمغ السعمػمات كحساية السمكية الفكخية كرؤية تػجضيو.التذخيعات  -5
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 -:ات وصادراتياـتكشؾلؾجيا السعمؾماالتراالت و  لتشسية صشاعة الجولة السبحولةجيؾد  1 – 4

يًا فى دفع عجمة نسػ االقتراد السرخؼ، تمعب صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات دكرًا مخكد  
كبالتالي كضعت الحكػمة خصة لتشسية ىحا القصاع حضث تدعى كزارة االتراالت كتكشػلػجيا 
السعمػمات إلى تعديد القجرة التشافدية العالسية لتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت فى مرخ مغ 

األجشبي السباشخ، كبالتالي االستفادة  خالؿ تصػيخ ىحه الرشاعة كنسػ صادراتيا كجح  االستثسار
 مغ نسػ القصاع كخمق فخص العسل كتعديدىا.

بحلت الجكلة جيػدًا كاضحة فى تصػيخ قصاع االتراالت كتكشػلػجيا  1992عاـ فسشح  
السعمػمات مغ خالؿ تحجيث البشية التحتية األساسية بحضث تكػف قػية كقادرة عمى تشفضح خصط 

قادرة عمى جح  االستثسارات األجشبية كتذجيعيا عمى العسل فى مرخ، تصػيخ كتحجيث القصاع ك 
مع إحجاث شفخة كسية كنػعية فى اإلعجاد كالتجريب لسدتخجمى التقشيات الحجيثة فى تكشػلػجيا 
السعمػمات كاالتراالت، كبشاء قجراتيع برػرة خالقة فى عجة مجاالت تسذ الحياة الضػمية 

عجة لمجكلة كسا أصجرت كزارة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات لمسػاششضغ كاألداء االقترادػ 
خاصة بتشسية صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات كتصػيخ كزيادة الرادرات السرخية مغ  استخاتيجيات

مشتجات كخجمات السعمػمات كتعديد القجرة التشافدية لقصاع تكشػلػجيا السعمػمات كاستثسار السػقع 
تػافخ أيجػ عاممة شابو لتعديد مكانة مرخ كسخكد دكلى لمرشاعات الجغخافى الفخيج لمجكلة ك 

، إستخاتيجية تشسية كتصػيخ الرادرات 2030إستخاتيجية مرخ  االستخاتيجيات كمغ ىحهالخقسية، 
كإستخاتيجية الحػسبة الدحابية التى تزع فخصًا عطيسة لتحدضغ كفاءة أداء  2013السرخية عاـ 

ائج األمثل مغ خالؿ زيادة كفاءة التذغضل كاالستجابة األسخع إلى الحكػمة، فيى تزسغ تقجيع الع
احتياجات الحكػمة التى تتصمب تقجيع خجمات ابتكارية برػرة أسخع يسكغ االعتساد عمضيا برخؼ 
الشطخ عغ قضػد السػارد الستاحة ككفقًا لسؤشخات األداء االقترادػ لمخبع الثانى مغ العاـ السالي 

شتيا كزارة التخصيط كالستابعة كاإلصالح اإلدارػ، حقق قصاع كالتى أعم 2018-2019
% كىى األعمى عمى مدتػػ قصاعات 16.4االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات ندبة نسػ بمغت 

الجكلة، كسا بمغت ندبة مداىسة القصاع عمى مدتػػ قصاعات الجكلة، كسا بمغت ندبة مداىسة 
ء ذلظ نتيجة تشفضح عجد مغ السذخكعات كالسبادرات % كجا8القصاع فى الشاتج السحمى اإلجسالي 

فى اآلكنة األخضخة  التى تيجؼ إلى تشسية صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات، كتيضئة بضئة جاذبة 
لالستثسار كاإلبجاع التكشػلػجى كزيادة التشافدية لمذخكات الرغضخة كالشاشئة، كتػفضخ مرادر تسػيل 

زيادة صادرات خجمات تكشػلػجيا السعمػمات، مغ خالؿ  ليا مغ خالؿ عجة مبادرات كالدعى نحػ
التػسع فى األسػاؽ العالسية، فزاًل عغ الجيػد السبحكلة لتػشضغ صشاعة االلكتخكنيات كالتعاكف 
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مع قصاعات الجكلة السختمفة، لتشفضح إستخاتيجية الجكلة لتحقضق التحػؿ إلى السجتسع الخقسى 
 االت كتكشػلػجيا السعمػمات.كتصػيخ بشيو تحتية قػية كآمشة لالتر

 -:كؼيسا يمى عخض ليحه الجيػد السبحكلة حجيثاً 

بخنامج الحكؾمة لمشيؾض بقظاع االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾمات خبلل الفتخة  4-1-1
 -:0212/2022حتى  2018/2019ؽ ــــــــم

 2021/2022حتى 2018/2019تدتيجؼ الحكػمة فى بخنامجيا "مرخ تشصمق" مغ 
الرشاعة التكشػلػجية كتشسية صادرات التعيضج كمعالجة الفجػات التكشػلػجية كتصػيخ تعسضق 

الخجمات كالتحػؿ الخقسى كغضخىا مغ السحاكر التي تشرب لمشيػض بقصاع تكشػلػجيا السعمػمات 
 .2018كالتي أعمشيا رئيذ الػزراء فى كمستو أماـ مجمذ الشػا ، خالؿ الخابع مغ شيخ يػلضػ 

 -:سحاكر ىىكأىع ىحه ال

 -:تعسيق الرشاعة التكشؾلؾجية الستخررة كالتالي : أوالً 

 شخكة ناشئة. 300إنذاء سبعة مخاكد تسضد لذخكات عالسية متخررة، إحتزاف  .1
 رعاية أكثخ مغ ستػف مذخكع بحثى كبخاءة اختخاع عمى مدتػػ الجسيػرية. .2
 رجيخ.فتح ثالثة مكاتب فى األسػاؽ السدتيجفة لديادة االستثسارات كالت .3

 -:تشسية صادرات التعييج كالتالي :ًا ثاني

مميار جشيو كمغ  61.2زيادة صادرات تكشػلػجيا السعمػمات مغ التعيضج لترل إلى  .1
 مميار جشيو سشػيًا. 87.5ترجيخ االلكتخكنيات إلى 

إنذاء سبعة مرانع لترشيع االلكتخكنيات كجح  ثالث شخكات عالسية لالستثسار فى  .2
 .اتمجاؿ مخاكد البيان

شخكة لترجيخ تكشػلػجيا حجيثة فى مجاؿ انتخنت األشياء كالحكاء االصصشاعي  30دعع  .3
 كالترشيع الخقسى كاكخكبػتكذ.

 :تعسيق التشسية التكشؾلؾجية :ثالثًا 

 % زيادة فى عجد الحزانات التكشػلػجية.76 .1
 شخكة. 185زيادة عجد الذخكات الشاشئة السحتزشة إلى  .2
 تحال . 35إلى  تحال  تكشػلػجي ججيج ليرل .3
 مذخكع ججيج لتعسضق الترشيع السحمى. 245 .4
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 -:تحديؽ جؾدة الشغام البحثي والتكشؾلؾجي  :رابعاً 

 مػاصمة خصة العسل القػمية لمعمػـ كالتكشػلػجيا كاالبتكار. .1
 .تػجيو البحث العمسى نحػ التخررات ذات األكلػية .2
 .إنذاء شبكات عمسية متخررة كمخاكد لمتسضد العمسى .3
 فى بخنامج الجضل القادـ كمكاتب نقل كتدػيق التكشػلػجيا. التػسع .4
 تصػيخ نطاـ البعثات الخارجية كتعديد مذاركة العمساء السرخيضغ بالخارج. .5

 -:السبادرات الخئاسية 4-1-2

 -:(*)  EME مبادرة مرخ ترشع االلكتخونيات -1

مرخ ترشع مبادرة  Cairo ICT 2016أشمق الخئيذ عبج الفتاح الديدى خالؿ مؤتسخ 
جعل صشاعة االلكتخكنيات كاحجة مغ الجعائع الخئيدية  لشسػ  إلىتيجؼ  التي، اإللكتخكنيات
كالسداىع الخئيدي فى مزاعفة الرادرات السرخية. كىحا بجكره سيداعج عمى  السرخؼ االقتراد 

ػفخ مئات كي ،كالكيخبائية القادمة إلى الدػؽ السحمية تقمضل الػاردات مغ األجيدة اإللكتخكنية، 
 اآلالؼ مغ فخص العسل لمباحثضغ كالسيشجسضغ كالفشضضغ كالعساؿ السيخة.

، األنطسة اإللكتخكنيةكتصػيخ  ترسيع: أوليسامغ خالؿ مشرتي عسل،  EMEكعسل 
األنطسة  ىػ ترشيع والثانيذات الؿيسة السزافة العالية،  (IC)كمكػنات الجكائخ الستكاممة 
إلى تحفضد االستثسارات لتصػيخ كترشيع السشتجات  EMEيجؼ . تااللكتخكنية كثيفة العسالة

االلكتخكنية الػاعجة، مثل اليػات  السحسػلة، األجيدة المػجيو، أجيدة تتبع نطاـ تحجيج السػاقع 
إلى بشاء قجرات السػارد البذخية لتمبية  EMEالعالسية، العجدات الحكية. ككسا تدعى مبادرة 

التى تغصى الترسيع كالترشيع كتذجيع الرادرات، كتسكضغ إحتياجات صشاعة االلكتخكنيات 
البحث كالتصػيخ كاإلبجاع فى مجاؿ اإللكتخكنيات، كجعل مرخ عالمة تجارية كسخكد اقميسى رائج 

 لاللكتخكنيات لمتراميع االلكتخكنية السبتكخة كمرشع لمنطسة االلكتخكنية.

شصقة التكشػلػجية بأسضػط الججيجة كقج تع افتتاح أكؿ مجسع لترشيع االلكتخكنيات فى الس
 ،%45، كالبجء فى ترشيع أكؿ تميفػف محسػؿ بشدبة مكػنات مرخية ترل إلى 2017فى 

كجارػ العسل عمى تشفضح عجد مغ مجسعات صشاعة االلكتخكنيات فى كال مغ السشصقة التكشػلػجية 
 ببشى سػيف كمجيشة الدادات.

                                                             
 .2017الكتا  الدشػػ لػزارة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات لعاـ   (*)
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 :تكشؾلؾجي " رواد تكشؾلؾجيا السدتقبل"السبادرة الخئاسية لمتعمؼ والتجريب ال -2

  آالؼ خخيج مغ  5تع تخخيج الجفعة األكلى مغ مبادرة ركاد تكشػلػجيا السدتقبل لعجد
حضث تػفخ السبادرة إشارًا شاماًل  تمختم  تخررات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراال

السكث   يزع عجة بخامج لتشسية القجرات البذخية، كيسثل الخخيجػف بخامج التجريب
كاالحتخافي لسعيج تكشػلػجيا السعمػمات، كبخامج السعيج القػمى لالتراالت، كمخكد 

باإلضافة إلى الذبا  الحيغ  ،اإلبجاع التكشػلػجي كريادة األعساؿ كبخامج تحجػ اإلعاقة
بعج حضث يتع تػفضخ السحتػػ العمسى التقشى مغ  تمقػا التجريب باستخجاـ سبل التعمع عغ  

مشرات التعميع التفاعمى، كقج حرل ىؤالء الخخيجػف عمى شيادات عالسية خالؿ أفزل 
معتسجة بالتعاكف مع الذخكات الخائجة ككبخػ الجامعات عمى مدتػػ العالع مثل جامعات 

 ىارفارد كستانفػرد كغضخىا.
  تع إشالؽ بخنامج " مبخمجى السدتقبل " لتجريب شمبة السجارس عمى أحجث التكشػلػجيات

البخمجة. كيتع تشفضح أنذصة بشاء قجرات البخمجة بالسجارس مغ خالؿ التعاكف كأساسيات 
بضغ كازارتى االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات، كالتخبية كالتعميع كالتعميع الفشى بيجؼ 

آالؼ شالب مغ الرفضغ الثالث اإلعجادػ كاألكؿ الثانػػ مغ جسيع  6تجريب عجد 
السخحمة األكلى مغ البخنامج مغ خالؿ مشرات محافطات الجسيػرية عمى البخمجة فى 

التعمع االلكتخكني كالسجسػعات البحثية ليكػنػا نػاة لخكاد تكشػلػجيا السدتقبل مغ 
 السبخمجضغ السؤىمضغ.

 

ـــات د البيانــعمى خخيظة صشاعة مخاكوضع مرخ و  إنذاء السجسعات التكشؾلؾجية 4-1-3
 -:الزخسة

التكشػلػجية فى جسيع أنحاء الجكلة يدتيجؼ فى  إف حخص مرخ عمى إنذاء السجسعات
األساس استحجاث مجتسع معخفي حزخؼ صجيق لمبضئة، كسا يدتيجؼ خمق جػ مسضد لتذجيع 
االستثسار كتعديد الػضع العالسي لسرخ كرفع قجرتيا عمى الترجيخ، كسا تيجؼ السشاشق 

تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت التكشػلػجية إلى تعديد الشسػ الػششي فى السجاالت التى تتعمق ب
كسا تقجـ العجيج مغ السشافع ألعزاء الذخكات كالسشطسات، كتذتسل ىحه السشافع عمى الػصػؿ 
إلى السػارد السذتخكة مثل إمجادات الصاقة غضخ السشقصعة، كاالتراالت الدمكية كالالسمكية عالية 

ػاق  الديارات كمشافح البيع كالخجمات الدخعة كاألمغ كمكاتب اإلدارة كخجمات عقج السؤتسخات كم
 كالتخفضيية كالخياضية.
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كالسشاشق التكشػلػجدتية فى محافطات  القخية الحكية كمغ ىحه السجسعات التكشػلػجية 
مرخ السختمفة حضث تع افتتاح مشصقتضغ تكشػلػجضتضغ ججيجتضغ فى مجيشة الدادات بسحافطة 

ًا كضع الترسيسات الالزمة لتشفضح مجيشة السعخفة السشػؼية كمجيشة بشى سػيف الججيجة كتع أيز
 التكشػلػجية بالعاصسة اإلدارية الججيجة.

كقج تع إشالؽ شخاكة إستخاتيجية بضغ شخكة " كاحات الدضميكػف" السرخية كشخكة " 
نكدت فغ العالسية " بيجؼ إنذاء مجسع لسخاكد البيانات العسالقة فى السشصقة التكشػلػجية فى 

 ممضػف يػرك. 50أل  متخ مخبع كباستثسارات تبمغ  60اإلسكشجرية عمى مداحة بخج العخ  ب

كبسػجب ىحه الذخاكة سضتع إنذاء شخكة مداىسة مرخية إلنذاء البشية األساسية كتصػيخ 
مجسعات مخاكد البيانات كالسعمػمات إلتاحة الخبط بضغ مقجمي خجمات نقل السعمػمات كاالنتخنت 

 ة كمقجمي خجمات السحتػػ فى الجاخل كالخارج.مغ كبخػ الذخكات العالسي

 :واعتساد الرادرات بجؾدة ماالىتسا 4 -4-1

اىتست الجكلة بجػدة كاعتساد الرادرات كتسثمت الجيػد السبحكلة لجػدة كاعتساد صادرات 
 -سمع كخجمات تكشػلػجيا السعمػمات فى التالػػػػػي:

فى  تقضيع كاعتساد ىشجسة البخمجيات مخكدأسدت كزارة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات  .1
بيجؼ تصػيخ صشاعة البخمجيات فى مرخ عغ شخيق االرتقاء بسدتػػ  2001يػنضػ 

ىشجسة البخمجيات كجػدتيا ككفاءتيا إلضفاء السديج مغ الصابع االحتخافي عمضيا ككضعيا 
صبح فى متشاكؿ الذخكات العاممة فى مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات كيقجـ السخكد الحػ أ

خجمات  -أيتضجا -(1)ضسغ الييكػل التشطيسى ليضئة تشسية صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات 
فى مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات الخائجة التى تعدز كفاءة شخكات تكشػلػجيا السعمػمات 
كاالتراالت الفشية كتحدضغ قجراتيا الجاخمية، كييتع بػضع معايضخ ؾياسية لمرشاعة مغ 

                                                             

(
1

كاليضئة  بالقخية الحكية،  األعساؿقمب البضئة التقشية الحجيثة لقصاع تقع ىضئة تشسية صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات فى (  
عبارة عغ جية حكػمية تترجر الجيػد السرخية السبحكلة لتصػيخ قصاع تكشػلػجيا السعمػمات كزيادة قجرتو التشافدية عمى 

ياـ بالجكر السحػرػ فى تصػيخ صشاعة الؿ السعمػمات كتكشػلػجياالسدتػػ العالسى. كتتػلى اليضئة، التابعة لػزارة االتراالت 
تكشػلػجيا السعمػمات بتحجيج احتياجات الرشاعة السحمية كتمبضتيا مغ خالؿ بخامج مخررة لحلظ. عالكة عمى ذلظ تسثل 

، السرخؼ فى قصاع تكشػلػجيا السعمػمات  أمػاليااليضئة جية استذارية تعتسج عمضيا الذخكات متعجدة الجشديات التى تدتثسخ 
بسرخ كتشسية إشار العسل السعشى بحساية البيانات  االلكتخكنيعغ دكرىا الخائج فى تعديد جػانب حساية الفزاء  فزالً 

 مخحمة متقجمة كآمشة مغ تعيضج األعساؿ االلكتخكنية كخجمات األعساؿ العابخة لمحجكد. إلىبيجؼ الػصػؿ 
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مغ كرش العسل كالجكرات التجريبية التى تجعل ىحه الذخكات قادرة خالؿ تشطيع سمدمة 
 التكشػلػجيا الحجيثة كالعسل عمى تشفضحىا.  عمى استيعا

كسا يقػـ السخكد بالعسل عمى تغضضخ مفاـيع إدارة شخكات البخمجيات لتتساشى مع   
قشيات الحجيثة السػاصفات كالسعايضخ العالسية كتػفضخ الجعع الالـز لتذجيع عسمية نقل الت

الخاصة بالبخمجيات كتذجيع الذخكات السرخية عمى ترجيخ مشتجاتيا مغ البخمجيات 
 لمسػاؽ اإلقميسية كالعالسية.

تأسيذ إدارة البحث كالتصػيخ بسخكد تقضيع كاعتساد ىشجسة البخمجيات كتدتيجؼ إدارة  .2
تصبيقات السحسػؿ البحث كالتصػيخ إلى تقمضل الفجػة التكشػلػجية فى مجاؿ البخمجيات ك 

مدارات تجريبية فى صػرة  6كذلظ عغ شخيق تشسية القجرات البذخية مغ خالؿ تشفضح 
كرش عسل يتع التخكضد مغ خالليا عمى الجانب العسمى فى معسل مجيد بأحجث 
التقشيات، كيتع تدجضل نتائج العسل باإلدارة فى دراسات متخررة كأبحاث تدتيجؼ دعع 

رة الخيادػ فى تصػيخ صشاعات البخمجيات كخجمات تكشػلػجيا أىجاؼ السخكد كإبخاز دك 
 السعمػمات.

كمسا ىػ ججيخ بالحكخ أف إدارة البحث كالتصػيخ حرمت عمى شيادة نسػذج 
كىى أشيخ شيادة دكلية إلعتساد الجػدة كىضئة تشسية صشاعة  (CMM)استحقاؽ الجػدة 

لذيادة عمى الجيات كاليضئات تكشػلػجيا السعمػمات ىى الجية السشػط بيا تصبضق ىحه ا
السجمج لعسميات التصػيخ فى مجاؿ تصػيخ األنطسة السجمجة كتصبيقات السحػؿ، كذلظ 

 كأكؿ إدارة كجية تحرل عمضيا بالجياز الحكػمى فى مرخ.

 مغ خالؿ التعاكف  Six Sigmaبتصبضق نسػذج يتبشى مخكد تقضيع كاعتساد ىشجسة البخمجيات  .3
فى ىحا السجاؿ لشقل الخبخة كالسعخفة لمسخكد كمجتسع  خررةمع الجيات العالسية الست

السعمػمات السرخػ كيعخؼ بأنو مشيجية إلدارة األعساؿ االستخاتيجية كالتى تع تصػيخىا 
بػاسصة شخكة مػتػركال  كنجح تصبيقيا عالسيًا عمى نصاؽ كاسع فى العجيج مغ قصاعات 

دتخجـ البيانات كالتحمضل لؿياس الرشاعة كالخجمات كىى مشيجية صارمة االنزباط كت
كتحدغ أداء الذخكة التذغضمى مغ خالؿ تحجيج العضػ  كالقزاء عمضيا، كتداعج شخكات 

 البخمجيات لمشيػض بسدتػاىا الفشى إلى مدتػػ نسػذج استحقاؽ الجػدة السجمج.
مداعجة خسذ  2017مغ إنجازات مخكد تقضيع كاعتساد ىشجسة البخمجيات خالؿ عاـ  .4

فى مرخ فى الحرػؿ عمى شيادة استحقاؽ الجػدة قصاعات مختمفة  شخكات فى
باإلضافة إلى مداعجة تدع شخكات فى الحرػؿ عمى شيادة نسػذج  )CMM( السجمج
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الحػ يرجره السخكد، كىحا يعكذ السدتػػ الستسضد لالستذاريضغ كالخبخاء  SPIGالجػدة 
ات كالسسارسات االستذارية السعتسجيغ لجػ السخكد فى مجاالت التجريب كتقضيع العسمي

 ككفقًا ألعمى السعايضخ العالسية.
كمسا ىػ ججيخ بالحكخ أف القخية الحكية كىى تعتبخ أكؿ مجسع تكشػلػجي يعسل بكامل  .5

 TUVمغ شخكة  ISO، 2008 9001شاقتو بسرخ قج تع مشحيا شيادة إدارة الجػدة 
Rheintand جاءت الجائدة ثسخة لمخبخة  السدكد العالسى لمخجمات التقشية كالذيادات حضث

 الستخاكسة إلدارة القخية كنتاجًا لدجل حافل باالنجازات العسالقة.
مخاكد العتساد الجػدة لمجيدة أنذئت ىضئة تشسية صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات  .6

بالسشاشق التكشػلػجية بالسشاشق التكشػلػجية ببشى سػيف كالدادات كالقخية  االلكتخكنية
أنذصة إعجاد كإصجار السػاصفات الؿياسية تػلى تمظ السخاكد جسيع الحكية، حضث ست
كتقضيع السشتجات السرشعة محميًا كالسدتػردة لتمظ  االلكتخكنية السرخية لمجيدة

، حضث ستعصى لخفع جػدة السشتجات السرخيةالسػاصفات كإجخاء االختبارات عمضيا كذلظ 
عمضيا الػقت  خاد عالسية، كىػ مايػفالسخاكد السشتجات السحمية السصابقة شيادة اعتس

 كيجعميا قادرة عمى السشافدة فى األسػاؽ الجكلية كالسحمية.
 

 -:التى بحلت ومذاكل وتحجيات قظاع تكشؾلؾجيا السعمؾماتتقييؼ الجيؾد  5–4-1

مسا سبق يتزح أف مرخ تبحؿ جيػدًا كبضخة فى مجاؿ تصػيخ قصاع تكشػلػجيا 
لتصػيخ ىحا  –العالع نجج أنو مازاؿ ىشاؾ جيػدًا البج أف تبحؿ السعمػمات كلكغ مقارنة بجكؿ 

 القصاع لتحػيل مرخ إلى مجتسع كإقتراد مبشى عمى السعمػمات كالسعخفة.

الحػ يكتدب أىسية بالغة إلنذاء سياسات  2018كيؤكج ذلظ مؤشخ االبتكار العالسي 
لسجاالت التى يسكغ تحدضشيا كتمظ االبتكار فى مرخ كتحدضشيا إذ أنو ببداشة يمفت االنتباه إلى ا
كفى انتطار الثػرة الرشاعية  ،التى تسثل مػاشغ القػة فى اقترادنا كمػاشغ الزع  أيزاً 

القادمة، تدداد أىسية االبتكار لسدألتي التشسية كالقجرة التشافدية لمبمجاف، كيعتبخ االبتكار بعجًا 
 قتراد السرخؼ. استخاتيجيًا عشج الدعي إلى دعع القجرة التشافدية لال

كستػسط لسؤشخيغ فخعضضغ، السؤشخ الفخعى  (1)2018كيحدب مؤشخ االبتكار لعاـ
 -لسجخالت االبتكار فى خسدة مجاالت ىى:

 

                                                             
(1)

  لصاقة.االبتكار يسج العالع با 2018شعار مؤشخ االبتكار العالسى  
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 ( البشية التحتية3)   ( رأس الساؿ البذخػ كالبحث2) (    السؤسدات1)

  ( تصػر األعساؿ5) ( تصػر األسػاؽ4)

 تكار يشقدع إلى السخخجات السعخؼية كالسخخجات اإلبجاعية.أما السؤشخ الفخعى لسخخجات االب

فى  95حرمت مرخ عمى السختبة 2018كضع مرخ فى مؤشخ االبتكار العالسى 
مخاتب عغ الدشة الدابقة كالججكؿ التالى يػضح تختضب مرخ  10مؤشخ االبتكار العالسى مختفعة 

 .2018إلى  2016فى الفتخة مغ 

  (1-4ججول رقؼ )
 2018-2016خ لسؤشخ االبتكار العالسى تختيب مر 

 تختضب معجؿ كفاءة االبتكار السخخجات السجخالت تختضب مرخ الدشة

2018 95 105 79 45 
2017 105 106 97 81 
2016 107 107 98 74 

 .2018تقخيخ مؤشخ االبتكار العالسى  :السرجر    

 -:مغ الججكؿ الدابق نجج التالى

 95بيا لمسؤشخ العالسى لالبتكار محتمة التختضب مخاتب فى تختض 10قفدت مرخ  .1
 .دكلة 126مغ بضغ  2018عاـ

 2018تحتل مخاتب أفزل فى مخخجات االبتكار حضث أنيا تحدشت جػىخيًا عغ عاـ  .2
 (.79مختبة كاحتمت السختبة ) 18بديادة 

عمى مجار األعػاـ الثالثة تحدشت مرخ تجريجيًا فى مجخالت االبتكار باالنتقاؿ إلى  .3
 .2018لعاـ 105سختبة ال
التى احتمتيا  81( فى معجؿ كفاءة االبتكار قافدة مغ السختبة 45تحتل مرخ التختضب ) .4

 .2017لدشة 
ثبت أف مرخ ليا كفاءة عالية فى تخجسة مجخالت االبتكار إلى السخخجات، كسا يتزح  .5

ات حضث يتسثل ىحا بذكل جدئى فى السختبة العالية لسخخج 2018فى ىحا السعجؿ لعاـ 
 (.105( مقارنة بالسجخالت )79االبتكار )
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( مغ 16احتمت مرخ السختبة ) 2018ككسا جاء فى تقخيخ مؤشخ االبتكار العالسي  .6
 19( مغ بضغ 17دكلة ذات دخل متػسط مشخفس، كاحتمت مرخ السختبة ) 30ضسغ 

 دكلة فى أفخيؿيا الذسالية كآسيا الذخؾية.
   

ة لتصػيخ قصاع تكشػلػجيا السعمػمات كتختضب مرخ مسا سبق كبالخغع مغ الجيػد السبحكل 
 تػاجو العجيج مغ التحجياتيجؿ عمى أف مرخ  2018الستأخخة لسؤشخ االبتكار العالسى لعاـ 
 -:(1)كالسذكالت مشيا عمى سبضل السثاؿ

عجـ التعاكف الفعاؿ بضغ القصاعضغ العاـ كالخاص كالشقز فى التخررات القادرة فى  -1
 .عمػمات كاالتراالت مسا يعػؽ تصػيخ الذخكاتمجاؿ تكشػلػجيا الس

ضع  السشطػمة التذخيعية لتحفضد كحساية االبتكار، حضث يػجج حاجة ماسة لسخاجعة  -2
التذخيعات الستعمقة بتحفضد كحساية االبتكار، حضث يػجج حاجة ماسة لسخاجعة التذخيعات 

كالجسخكية كاإلنفاؽ  الستعمقة بتحفضد كحساية االبتكار كتصػيخ ـيكل الحػافد الزخيبية
 الحكػمى كحساية السمكية الفكخية لمػصػؿ إلى بضئة محفدة عمى االبتكار.

عجـ كفاية الحػافد االقترادية كالتسػيمية لالبتكار كذلظ بدبب ضع  ندبة اإلنفاؽ  -3
السخررة لمبحث العمسى كالتصػيخ كتػاضع التسػيل السخرز ليحه األنذصة مسا كاف 

 االبتكار.لو أثخًا سمبيًا عمى 
نقز األيجػ الساىخة السجربة القادرة عمى التعامل مع أحجث البخمجيات باإلضافة إلى  -4

 ضع  مدتػػ التعميع.
ضع  التشدضق بضغ احتياجات السجتسع كاالبتكار كالحػ يتبمػر فى التحجػ فى انخفاض  -5

ندبة السكػف السحمى فى عجد مغ القصاعات الحضػية كعجـ االستفادة مغ مخخجات 
 بحث العمسى فى مػاجية التحجيات األساسية التى يعانى مشيا السجتسع السرخػ.ال
عجـ كفاءة التخصيط القصاعى حضث البج أف يخكد التخصيط القصاعى عمى تحجيج  -6

األكلػيات القػمية كربصيا بسشطػمة االبتكار كالسعخفة كالبحث العمسى لتحقضق مدتػػ 
 كالقصاعات االستخاتيجية. مختفع مغ التشافدية كاالستجامة لمرشاعات

                                                             
(1)

 -تع الخجػع الى الجدء الدابق لسا يمى: 
محـخ " مجتسع السعخفة كإدارة قصاع السعمػمات كاالتراالت بسرخ " سمدمة قزايا التخصيط كالتشسية ، الحجاد -1
 .72-71ص  2011( 228رقع)
  .95-94"، ص  2030التشسية السدتجامة فى رؤية مرخ  إستخاتيجية"  -2
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يعج مغ أصعب التحجيات التى تػاجو الشيػض  -7 ضع  ثقافة االبتكار فى السجتسع كالحػ  
بالسعخفة كاالبتكار كالبحث العمسى فى مرخ حضث يطيخ كشتيجة متػارثة مغ عجـ غخس 
 ثقافة االبتكار فى التشذئة أك فى احتزاف السػاىب فى السجارس أك فى التحفضد كالتقجيخ

 اإلبجاعى.
ضع  الػعى بأىسية السمكية الفكخية كحسايتيا، كذلظ فى ضػء محجكدية تفعضل قانػف  -8

السمكية الفكخية فى مرخ، حضث ال يحرل الباحثػف كالسبتكخكف عمى حقػقيع السمكية 
كاليتع مالحقة التعجيات عمى ىحه السمكية بذكل سميع كمسشيج، كسا اليتع تػعية جسيع 

مشتجة أك مدتيمكة لابجاع بأىسية حساية السمكية الفكخية كدكرىا  األشخاؼ سػاء كانت
 فى تحفضد كحساية االبتكار فى مرخ.

 -:مؽ السعمؾمات وتبادليا وحساية السمكية الفكخيةبالتذخيعات وأ الجيؾد الخاصة 2 -4

يسثل البعج التذخيعي القاعجة التى تشطع كافة العالقات بضغ مؤسدات السجتسع حضث يحجد 
تراص كل ىضئة كعالقتيا باليضئات األخخػ، مسا يديع فى بشاء مشطػمة متكاممة كمتدقة، كسا اخ

يذكل البعج التذخيعى إشار الخصة االستخاتيجية لمبالد كخاصة قصاع السعمػمات حضث تسثل 
السعمػمات حجد الداكية فى عسمية تخشضج كصشع القخار كالدياسات العامة. فعجـ تػافخ السعمػمات 

ؼية كالجؾيقة يعج مغ أىع أسبا  فذل الكثضخ مغ القخارات اإلدارية، حضث أف القخار الجضج يتسثل الكا
فى معمػمات دؾيقة كفى الػقت السشاسب. السعمػمات ىى الػقػد الالـز لادارة عشج أداء كضائفيا 

السى اإلدارية األساسية مغ تخصيط كتشطيع كؾيادة كرقابة كمحاسبة. كلحلظ كاف االىتساـ الع
حقػؽ الستدايج بذكل كاسع الشصاؽ بحخية الخأػ كالتعبضخ كحخية تجاكؿ السعمػمات عمى أنيا 

كأدكات ىامة كأساسية لتعديد الجيسقخاشية لحلظ يجب أف تكفميا جسيع الجكؿ  أساسية لانداف
 لسػاششضيا فى دساتضخىا كقػانضشيا.

عمى حق  2014شايخ كىحا يؤكجه دستػر جسيػرية مرخ العخبية الحػ أصجر فى ي
السػاششضغ السرخيضغ فى حخية الػصػؿ إلى السعمػمات كفى سالمة خجمة االتراالت كأمشيا، 

( الستعمقة بحساية أمغ الفزاء السعمػماتى كجدأ ال يتجدأ 31كتذسل السػاد ذات الرمة: السادة )
ت البخيجية كالبخؾية ( الستعمقة بحخية السخاسال57مغ مشطػمة االقتراد كاألمغ الػششى. كالسادة )

كااللكتخكنية كالسحادثات الياتؽية كغضخىا مغ كسائل االتراؿ، كحق السػاششضغ فى استخجاـ 
( الستعمقة بحق السػاششضغ فى الػصػؿ إلى السعمػمات كالبيانات 68كسائل االتراؿ، كالسادة )



 معيج التخصيط القػمى -( 305سمدمة قزايا التخصيط كالتشسية رقع )

93 

ػاششضغ بذفاؼية. كسا كاإلحراءات كالػثائق الخسسية، كمدئػلية الجكلة فى تػفضخىا كإتاحتيا لمس
 فى جسيع السجاالت. (IPR)( دكر الجكلة فى حساية حقػؽ السمكية الفكخية 62تتشاكؿ السادة )

كبالخغع أف مرخ فى الدشػات العذخ األخضخة قج أصجرت مجسػعة مغ القػانضغ ذات الرمة 
خكني كقانػف مشيا قانػف تشطيع االتراالت كقانػف السحاكع االقترادية كقانػف التػؾيع االلكت

حقػؽ السمكية الفكخية، ىحا باإلضافة إلى السػاد ذات الرمة فى قانػنى العقػبات كاإلجخاءات 
الجشائية، إال أف قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات بحجع استثساراتو كحجع الذخكات العاممة 

الحقة. كالتى قج تكػف ؼيو كنػعية القزايا الججيجة التى تصخأ عميو بحكع شبيعتو الستغضخة كالست
محل نداع بضغ أشخافو، كل ذلظ يدتػجب إعجاد كصياغة كتفعضل العجيج مغ القػانضغ األخخػ حتى 

يشايخ، التى  25تأتى مػاكبة لسا تذيجه مرخ مغ حخاؾ سياسي كاجتساعى فى مخحمة مابعج ثػرة 
ضغ فى ؾياميا حتى يسكغ كانت أدكات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات أحج أىع الفاعمضغ الخئيدض

لكل مدتثسخ كعامل فى ىحا القصاع أف يصسئغ بأف ىشاؾ ججار حساية قانػنية كتذخيعية تحفع 
 حقػقو. 

إف عسمية التحػؿ الجيسقخاشى التى تذيجىا مرخ عسمية معقجة كشػيمة التقترخ عمى 
ج االقترادػ الحػ الشاحية الدياسية فقط إنسا يدتتبعيا تحػالت عمى كافة األصعجة كمشيا الرعض

يشزػػ قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات تحت جشاحو. كألف ىحا القصاع كاف كال يداؿ 
أحج أىع ركائد االقتراد السرخػ فقج كجب العسل فى السخحمة القادمة عمى تأمضغ أعساؿ 

 ستثسارات. كاستثسارات ىحا القصاع تأمضشًا قانػنيًا كتذخيعيًا بذكل يداىع فى جح  مديج مغ اال

كتتبع كزارة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات مشيجية عمسية مغ خالؿ لجشة مذكمة مغ 
الخبخاء مغ ذكػ التخررات السختمفة فى القانػف كالتقشية سػاء فى صياغة قػانضغ كتذخيعات 
غ ججيجة تتصمبيا السخحمة الحالية كالسدتقبمية أك مغ أجل إعجاد مقتخحات بتعجيل بعس القػانض

القائسة، كىحه السشيجية تقػـ أكاًل عمى تجسيع ما أمكغ مغ القػانضغ السثضمة فى الجكؿ األخخػ 
كالسذيػد ليا بالكفاءة ثع يتع تجسيع أشخكحات السجتسع السجنى ؼيسا يخز القػانضغ،  ثع آراء 
فى الستخررضغ فى رؤيتيع لمقانػف، كبعج ذلظ يتع تجارس الجػانب الفشية إلى سضتع تغصضتيا 

القانػف لمػصػؿ إلى فيع متػازف لكافة الشػاحي نطخًا لتعجد الخمؽيات ألعزاء المجشة كحتى يسكغ 
الػصػؿ إلى أقرى درجات الثخاء فى الشقاش، ثع يتع كضع مدػدة القانػف، ثع مخاجعتيا أكثخ 

 ح القانػف.مغ مخة لزساف التػافق كتػحضج الفيع كالتفدضخ عشج التصبضق كفى الشياية يتع تقجيع مقتخ 

قج تع إقخاره لو أىسية فى مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات كسػؼ نعخض فى الفقخة التالية قانػف 
ككسا نعخض أيزًا قانػف  مغ الدضج رئيذ الجسيػرية كىػ قانػف مكافحة جخائع تقشية السعمػمات
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لقػانضغ يتع كعات مغ أىع القػانضغ أال كىػ قانػف حساية السمكية الفكخية، كنتشاكؿ أيزًا ثالثة مذخ 
ثع الترجيق عمضيا مغ الدضج رئيذ الجسيػرية كىى  مشاقذتيا تسيضجًا إلقخارىا مغ مجمذ الشػا 
           .التى نذأت فى قصاع تكشػلػجيا السعمػمات مغ األىسية لمتجاك  مع التصػرات كالتغضخات

                          

 -:ماتقانؾن مكافحة جخائؼ تقشية السعمؾ  4-2-1

أعصت الؿيادات  ) تػجو عاـ كخاصة بسرخ(، لحا فقج تػجو العالع نحػ االقتراد الخقسىي
ل ، كقج بجأت بالفعخقسى في كافة التعامالت الحكػميةالتحػؿ ال بدخعةالدياسية تكميفات لمحكػمة 

رحى لخقسى في مشطػمة التأمضغ اللظ بجأ تصبضق التعامل اح، ككبػق  التعامل بالذيكات الػرؾية
، كشخعت الحكػمة في بشاء العجيج مغ لة رقسيةتربح مرخ دك ػؼ شيػر س 4في غزػف ك 
  ذيجة كلتيضئة البضئة كالسشاخ الجاالجج التغضخات هىحلسػاكبة ك ، قخػ الدكية كالسشاشق التكشػلػجيةال

ع مكافحة الجخائ أصجرت الحكػمة قانػف ، تكشػلػجيا االتراالت كالسعمػماتلالستثسار في صشاعة 
( 175كالحػ كقعو الخئيذ/ عبج الفتاح الديدى فى الخابع عذخ مغ أغدصذ رقع )االلكتخكنية 

مادة بدبب ضيػر أنساط كأنػاع ججيجة مغ الجخائع السدتحجثة فى  45كيتكػف مغ  2018لدشة 
اآلكنة األخضخة كالتى تدتيجؼ نطع السعمػمات كالذبكات كتقػـ عمى االعتجاء عمى السػاششضغ 

كأصبحت تؤثخ عمى كل شخز فى السجتسع. كذلظ بعج التصػرات الستدارعة فى  كالجكلة
صشاعات االلكتخكنيات كالبخمجيات كاإلزدياد كالتشافذ فى استخجاـ تقشية السعمػمات كأدلتيا 
السختمفة كازدياد أعجاد مدتخجمى االنتخنت كإنياء الحجكد الجغخاؼية بضغ الجكؿ كضيػر مايدسى 

 .باالقتراد الخقسى

كمغ أبخز ىحه الجخائع الجخػؿ غضخ السرخح بو عمى الحدابات الذخرية كالبخيج 
االلكتخكني أك االشالع عمى معمػمات كبيانات شخرية بجكف كجو حق أك سخقة معمػمات 
كبيانات بصاقات االئتساف أك الجخػؿ عمى بشػؾ السعمػمات أك نذخ الفضخكسات، مع اتداع نصاؽ 

ذكل كبضخ كتعجييا لمحجكد الجغخاؼية كصعػبة الػصػؿ إلى السجخمضغ، جخائع تقشية السعمػمات ب
كعجـ كجػد كسائل إلثبات الجخيسة بذكل معتخؼ كمعتج بو قانػنًا بات مغ الزخكرؼ مػاجية تمظ 

 األفعاؿ اإلجخامية بشرػص قانػنية تدسح باستيعا  تمظ التصػرات الفشية كالتقشية.

دامات مقجمي خجمات تقشية السعمػمات بسا يزسغ كتخكد فمدفة القانػف عمى تحجيج الت
رفع مدتػيات أمغ السعمػمات فى مرخ، كدعع جيػد إنفاذ القانػف ؼيسا يتعمق باالحتفاظ ببيانات 
كسجالت السعامالت بسا يزسغ مكافحة االستخجاـ غضخ السذخكع لمحاسبات كشبكات السعمػمات، 

عمى نطع كشبكات السعمػمات الخاصة كالعامة  بكل صػرىا. كالتفخقة فى العقػبات بضغ االعتجاء
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كمعالجة بعس الجخائع التى لع يكغ ليا غصاء قانػنى مثل جخائع االعتجاء عمى البصاقات 
االئتسانية. كجخائع اختخاؽ، كإسباغ الحجة القانػنية عمى األدلة الخقسية ألكؿ مخة فى التذخيع 

يشطع إجخاءات الزبط ك التحقضق كالسحاكسة  السرخؼ كسا يزع القانػف تشطيسًا إجخائيًا دؾيقاً 
 .الستعمقة بتمظ الجخائع

  -:قانؾن حقؾق السمكية الفكخية 4-2-2

ساسيٌا في تعديد االستثسار الكبضخ أتمعب الحساية السشاسبة لحقػؽ السمكية الفكخية دكرٌا 
ة تكشػلػجيا عصشامجاؿ التشافدية في  نسػ كزيادة إلى، كبالتالي تؤدػ كاالبتكار اإلبجاعفي 

ػ حكال 2002لدشة   82 كعمى ذلظ أصجرت الحكػمة السرخية القانػف رقع  .السعمػمات في البمج
لظ تفعيال لالتفاؾيات الجكلية التي ذجت جسيع جػانب السمكية الفكخية ك مادة عال 206يحتػػ عمى 

خية الستعمقة حػؿ حقػؽ السمكية الفك معاىجة تخيبذ آخخىاكقعت عمضيا الحكػمة السرخية ككاف 
، الختخاع عمى الشحػ السبضغ بسػادهبالتجارة كقج تزسغ القانػف تػفضخ الحساية القانػنية لبخاءة ا

 أكيغ يشتجػف حعتبارية مغ السرخيضغ كاألجانب الكتذسل تمظ الحساية األشخاص الصبيعية كاال
التجارة العالسية  الكيانات األعزاء في مشطسة أكالجكؿ  إحجػلشذاط حؿيقى في  كف مخكداً حيتخ
 . التي تعامل مرخ بالسثل أك

كسا كضع القانػف ضػابط لسشح بخاءات االختخاع كالحاالت التي ال يتع فضيا مشح البخاءة 
 أكبالبضئة  اإلضخار أكبالشطاـ العاـ  اإلخالؿ أكالقػمى لمبالد  باألمغكخاصة في حالة السداس 

الشطخيات  أككحلظ ال يتع مشح البخاءة لالكتذافات ،تالشبا أكالحضػاف  أك اإلندافبحياة  اإلضخار
كالحضػاف كغضخىا مغ  اإلندافالعمسية كالصخؽ الخياضية كالبخامج كشخؽ تذخيز كعالج كجخاحة 

لبخاءة لظ حجد القانػف مجة الحساية حك .ردىا القانػف في مادتو الثانيةالحاالت األخخػ التي أك 
 .ريخ شمب بخاءةاعذخيغ عاـ تدخػ مغ ت بسرخ االختخاع

ج الرشاعية كالترسيسات ذػف حساية ممكية الترسيسات كالشساكسا تزسغ القان
كسا تزسغ القانػف حساية حق السؤل  ككرثتو مغ بعجه في  ،التخصيصية كمجة الحساية الػاجبة

بأىسية حساية حقػؽ السمكية الفكخية  يةسرخ الحكػمة مغ ال اً فااعتخ ك  .االستغالؿ السالى لمسرش 
 ،التغضخات كيجيخ نطاـ كششى جضج لحق السؤل  يتساشى معحقػؽ السمكية الفكخية لنذأت مكتب أ

. كسا يدعى ادة الػعى بحقػؽ السمكية الفكخيةكيعسل السكتب مع السشطسات الػششية كالجكلية لدي
ى تعديد مدتػػ الحساية لمذخكات العاممة في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات كزيادة الػع إلىالسكتب 

تالي تحقضق ، كبالا في السذاريع الرغضخة كالستػسصةككسائل دمجي ،العاـ بحقػؽ السمكية الفكخية
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قانػف السمكية  حسكتب التجريبات الالزمة عمى تشفضكعالكة عمى ذلظ يقجـ ال .نتائج اقترادية مخبحة
 .الفكخية بيجؼ تحقضق البضئة القانػنية كالتذخيعية لمسمكية الفكخية

تعاكف مكتب حقػؽ السمكية الفكخية مع جسيع األشخاؼ السعشية  2017كخالؿ عاـ 
السكتب  أصجر حضث، يات السحمية كاإلقميسية كالجكليةبحساية حقػؽ السمكية الفكخية عمى السدتػ 

، جٌا فكخيٌا لتكشػلػجيا السعمػماتمشت 277تخخيرٌا لذخكات البخمجيات كاالنتخنت كسجل  392
جعع الفشي لمسحاكع االقترادية مغ خالؿ تقجيع تقاريخ عغ الخبخة الفشية تػفضخ ال إلىىحا باإلضافة 

 .لمجعاكػ القزائية التي تترجػ النتياؾ حقػؽ السمكية الفكخية

 أكؿأشمق  " أيتضجا " ية صشاعة تكشػلػجيا السعمػماتكمسا ىػ ججيخ بالحكخ أف ىضئة تشس
عجد مغ اإلجخاءات ضسغ  ،معسل شب شخعى رقسى متخرز لحساية حقػؽ السمكية الفكخية

التحؿيقات كتحمضل األدلة الجشائية  إجخاءضخ ة لسكافحة قخصشة البخمجيات كتيدميالتشفضحية الخا
 .عغ الجخائع الخقسية كاإلبالغ

كالسعسل يزع احجث البخمجيات كالتقشيات الستصػرة التي ستسثل خارشة شخيق لكل 
 سمكية الفكخية الخقسية كعسميات التسضضد بضغاألشخاؼ السعشية بالسدائل الخاصة بانتياكات ال

لجعع  مرسع خريراٌ انو  إذا ،ضخ التعامل مع قزايا القخصشةكالسقمجة لتيد األصميةالسشتجات 
بقخصشة البخمجيات التجارية كالقخصشة عمى االنتخنت بجانب استعادة  الستعمقةحل القزايا 
  .ؼ تقشيات االحتياؿ الججيجةالخقسية كاكتذا األجيدةصمى السػجػد في ألالسحتػػ ا

كاآلف نتشاكؿ مالمح مذخكعات لقػانضغ يتع مشاقذتيا تسيضجًا إلقخارىا مغ مجمذ الشػا  ثع 
 الترجيق عمضيا مغ الدضج رئيذ الجسيػرية.

  -:تجاول السعمؾمات حخية مذخوع قانؾن  4-2-3

ـ الشاس، األمخ الحػ لقج بات جػىخ التشسية اإلندانية مختبصًا بعسمية تػسيع الخيارات أما
يعشى إتاحة أكبخ قجر مغ السعمػمات أماميع. ففى العرخ الججيج أصبحت التحػالت عمى 

فالسعخفة ىى كمسة سخ العرخ الرعضج الثقافى كالسعخفى حاسسة فى إنجاز التصػر السشذػد، 
فة كالجخػؿ ، كقج باتت مشتجًا إستخاتيجيًا فى ىحا العرخ. كلقج أضحى اقتحاـ مجتسع السعخ الججيج

الحػ يدتمـد إليو بقػة كجدارة ضخكرة ألزمة لتحقضق التشسية البذخية الذاممة كالسدتجامة، األمخ 
 .مغ إتاحة السعمػمات تحقضق أكبخ قجر مسكغ

. فقج لحلظ فقج أصبح إصجار قانػف لحخية تجاكؿ السعمػمات مصمبًا ممحًا مشح مصمع األلؽية
السعمػمات بذكل مشاسب لسعصيات العرخ،  تدسح بإتاحةأف السشطػمة القائسة البات كاضحًا 
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كتؤدػ إلى إعاقة مدارات التشسية السدتجامة كتفتح السجاؿ أماـ استذخاء الفداد فى السؤسدات 
( مغ دستػر جسيػرية مرخ العخبية 68الحكػمية لػيا  الذفاؼية، ىحا كقج نرت السادة )

لبيانات كاإلحراءات كالػثائق ممظ لمذعب عمى أف السعمػمات كا 2014يشايخ  18الرادر فى 
كإتاحتيا كسخيتيا، كقػاعج الحرػؿ عمضيا  ضػابطالقانػف  كيشطعكإتاحتيا لمسػاششضغ بذفاؼية 

إعصائيا، كسا يحجد عقػبة حجب السعمػمات أك إعصاء  إبجاعيا كحفطيا، كالتطمع مغ رفس
 .معمػمات مغمػشة عسجاً 

".  بسعايضخ الذفاؼية كالحػكسةالشطاـ االقترادػ  ـيمتد ( عمى أف " 27كسا نرت السادة )
كاجب كالتداـ الكافو بسخاعاتو مدئػلية  الحفاظ عمى األمغ القػمى( عمى أف 86كنرت السادة )

 كششية يكفميا القانػف.
 

 -:وييجف ىحا القانؾن إلى

ت ، كشخح السعمػمااالعتخاؼ بالحق فى الحرػؿ عمى السعمػمات كفقًا لمسعايضخ الجكلية.أ 
كفقًا لسعايضخ  بسا اليتعارض مع كجػد سبب يقزى بدخية السعمػماتعمى نحػ معمغ 
 األمغ القػمى.

عمى الشحػ الحػ  كضع اآلليات كاإلجخاءات التى تكفل تعديد اإلفراح عغ السعمػمات.  
يحقق حخية تجاكؿ السعمػمات كالبيانات فى تمبية احتياجات السجتسع لحل السذاكل 

اعية كتػفضخ متصمبات التخصيط كالتشسية كتحقضق الذفاؼية بسا يخجـ االقترادية كاالجتس
 ة كالسحاسبة.السدألقػاعج 

، كاالرتقاء بجػدتيا خمق الثقة فى البيانات كالسعمػمات التى ترجرىا الجيات الحكػمية.ج 
 كدقتيا.

 تعسضق كتشدضق مذاركة الجيات الخاصة كىضئاتتشطيع العسل فى السعمػمات بسا يحقق .د 
 .ع السجنى كيحافع عمى أمغ كسالمة الػشغ كمرالحوالسجتس

السحافطة عمى حقػؽ األفخاد كعجـ انتياؾ خرػصضتيع كحقيع فى سخية السعمػمات .ق 
 الذخرية فى إشار القانػف. كالبيانات

\ 

 -:مذخوع قانؾن حساية البيانات الذخرية 2-4- 4

ى تػاجو اإلنداف فى إف الخرػصية كحساية البيانات الذخرية تعتبخ أىع التحجيات الت
البضئة الخقسية، كتذضخ تقجيخات االتحاد الجكلى لالتراالت إلى أنو مع انتذار أنػاع كثضخة مغ 
التكشػلػجيات، مثل الجضل الخابع كالخامذ مغ االتراالت الالسمكية كالحػسبة الدحابية كالبيانات 
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 2020مميار بحمػؿ عاـ  20.4الزخسة كانتخنت األشياء سضبمغ عجد األجيدة السترمة باالنتخنت 
كباإلضافة إلى األثخ االقترادػ ليحه األنػاع مغ التكشػلػجيات الشاشئة الحؼ سضتخصى أحج عذخ 

 %.38، كسيكػف نرضب الجكؿ الشامية فضيا 2025تخيمضػف دكالر بحمػؿ عاـ 

 1.5سضشتج الفخد حػالي  2020كبالشدبة لتصػر حجع البيانات فيشاؾ تقجيخات بحمػؿ  
جيجا كل يػـ كسضشتج الديارات  3000كستشتج السدتذؽيات الحكية  ،يجا مغ البيانات كل يػـج

 جيجا،كسضشتج السرشع الستػسط الحجع الحكى ممضػف جيجا فى الضػـ. كبالشطخ ليحه 4000الحاكية 
التقجيخات الزخسة يتزح حجع تصػر البيانات خالؿ األعػاـ القادمة كمايسكغ ترػره مغ أثخىا 

سيع القصاعات مغ الرحة لمتعميع لمسػاصالت لمرشاعة كغضخ ذلظ، كبالتالى فإف بشاء الثقة  فى ج
 كحساية تمظ البيانات سيعدز مغ تعطيع األثخ التشسػػ كاالجتساعي لمجكلة.

كيعتبخ الجستػرؼ السرخؼ حساية البيانات الذخرية لمفخاد الصبيعضضغ فى البضئة الخقسية  
نداف حضث تختبط تمظ البيانات بحخمة الحياة الخاصة لمسػاششضغ ىػ حق أساسي مغ حقػؽ اإل

مغ الجستػر، كسا تتصمب مديجًا مغ االحتياشات كاإلجخاءات الخاصة الالـز  57شبقًا لشز السادة 
أتباعيا أثشاء تجاكليا بضغ أرجاء السجتسع كخارجو،  ذلظ لمحفاظ عمى خرػصضتيع، كحطخ 

مغ خالؿ أشار تذخيعى يشطع عسمية حساية كتجاكؿ ىحه البيانات  استخجاـ بياناتيع إال بسػافقتيع
العامة، كسا أف تشطيع تمظ الحساية  كاحتخاـ حقػؽ اإلندافة كالذفاؼيالسقبػلة  السسارساتفى إشار 

يشعكذ بذكل إيجابى عمى رفع مدتػيات أمغ القزاء السعمػماتى باعتباره جدء أساسى مغ 
 مغ الجستػر. 31شبقًا لشز السادة  مشطػمة االقتراد كاألمغ القػمى

كلمسبا  الدابقة ككحلظ لخمػ التذخيعات السرخية مغ أػ إشار قانػنى يشطع عسمية  
حساية البيانات الذخرية السعالجة الكتخكنيا أثشاء جسعيا أك تخديشيا أك معالجتيا لحلظ قامت 

ع التعامل مع البيانات بإعجاد مذخكع قانػف لضشطكزارة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات 
بحضث يجـخ القانػف جسع البيانات الذخرية بصخؽ غضخ عمى نصاؽ كاسع،  الذخرية لمفخاد

أصحابيا كسا يجـخ معالجتيا بصخؽ تجليدية أك غضخ مصابق لمغخاض  مذخكعة أك بجكف مػافقة
 مغ قبل صاحب البيانات. السرخح بيا

 -:ة فى اآلتىوتتمخص مبلمح قانؾن حساية البيانات الذخري
ىحا القانػف سيديع فى إيجاد فخص استثساريػػػػػػة ججيجة كخاصة فى مجالى صشاعػػػػػػػػة  : أوال

مخاكػػػػػػػػػػػػػػد البيانات العسالقة، كصشاعة التعيضج، كالتى تديع فى خمق مديج مغ فخص العسل 
ل تحجيات عجـ كجػد كتذجيع عمى جح  االستثسارات فى قصاعات الجكلة السختمفة كالتى تقاب
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قانػف لحساية البيانات الذخرية حاليا، مسا يجفع الجكؿ السختمفة لعجـ إسشاد األعساؿ لذخاكتشا 
 لعجـ كجػد حساية لبياناتيع الذخرية داخل مرخ.

سيداعج عمى تحدضغ السؤشخات الجكلية الخاصة بأداء األعسػػػػػػػػػاؿ، كتحدضغ كضعضػػػػػة  :اثاني
 .الجكلية الخاصة باحتخاـ حقػؽ اإلندافمعخفى التقاريخ 

ػػغ حساية بياناتو الذخرضػػػػػػة مالحفاظ عمى الخرػصية االلكتخكنية لمسػاشػػغ بسا يزسغ  :ثالثاً 
 االعتجاء عمضيا مغ الذخكات الجكلية كمشرات التػاصل االجتساعى بجكف مػافقتو.

ات أمغ البيانات فى مرخ كيتػاكب مع كضػػػػع إشار تشطيسى لحساية البيانات كرفع مدتػي :رابعاً 
 القػانضغ كاالتفاؾيات الجكلية فى ىحا الرجد.

كأنذصة الذخكات فى كل القصاعات االقترادية  ،: حساية األنذصة االستثسارية الحاليةخامداً 
سػاء الدمعية أك الخجمية أك االجتساعية كالتى تتعامل مع بيانات السػاششضغ أفخاد كبضغ بسا 

 خار ىحه األنذصة كعجـ تعخضيا لعقػبات مالية كإدارية مغ قبل االتحاد األكركبي.يزسغ استس
 -:القؾانيؽ والتذخيعات الخاصة بأمؽ السعمؾمات تقييؼ لسشغؾمة 2-5- 4

 مسا سبق يتزح أف الجكلة بحلت فى اآلكنة األخضخة جيػدًا كبضخة فى تصػيخه كإقخار بعس
مػمات كىشاؾ أيزا عجة قػانضغ لع يتع السػافقة عمضيا بعج القػانضغ كالتذخيعات الخاصة بأمغ السع

 ىػ تجعيعاالنتياء مشيا كفى انتطار مشاقذتيا فى مجمذ الشػا  كاليجؼ مغ إصجار ىحه القػانضغ 
ة لكي تكػف مػاكبة لكل متصمبات قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السشطػمة التذخيعية السرخي

تقشية  ( لسكافحة جخائع175غ القػانضغ الحجيثة قانػف رقع )السعمػمات بسا يدتجج ؼيو الحقًا، فس
، كىػ يعتبخ تصػيخ لقانػف تشطيع 2018أغدصذ  14السعمػمات الحػ تع إصجاره فى 

كالحؼ كاف البج أف يتع تصػيخه عمى كجو الدخعة نطخًا لمبعج  2003لدشة  10االتراالت رقع 
بالسادتضغ  2011يشايخ  25ف أحجاث ثػرة الدياسي الحػ استغمتو الدمصة الحاكسة فى مرخ إبا

( مشو كقامت بسػجبيسا بقصع كافة أشكاؿ االتراالت، فى الػقت الحػ كانت 67) ،(65رقسي )
تمعب ؼيو أدكات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات، كخاصة االنتخنت كشبكات التػاصل 

 االجتساعي عمى كجو التحجيج دكرًا رئيديًا فى الثػرة.
الحػ غصى  ( لسكافحة جخائع تقشية السعمػمات175إصجار قانػف رقع )ء كمغ ىشا جا

مجسػعة مغ الجخائع التى تدتيجؼ السػاششضغ كاالستثسار كالجيات الحكػمية كالخاصة، كيزع 
حجية فى اإلثبات لمدلة الخقسية مسا يزسغ الػصػؿ لسختكبى الجخائع االلكتخكنية السختمفة 

 ستثسار، كيزع حجخ األساس فى مكافحة الجخائع الدضبخانية.لحساية السػاششضغ كتذجيع اال
كالحػ يحتػػ   2002( الرادر عاـ 82حساية السمكية الفكخية رقع )ىحا كبالشدبة لقانػف 

مادة( عالجت جسيع جػانب السمكية الفكخية، إال أنو مع السدتججات الحجيثة  206عمى )
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ت كاالتراالت كاف البج أف يتع تصػيخ ىحا كالتصػرات الدخيعة فى مجاؿ تكشػلػجيا السعمػما
 القانػف لضػاكب ىحه السدتججات الحجيثة.

الحػ حرل عمى مػافقة مجمذ  لسذخكع قانػف حساية البيانات الذخريةكبالشدبة 
الػزراء كعمى كشظ الجخػؿ لسجمذ الشػا  كجاء ىحا السذخكع فى التػقضت السشاسب لمتصػرات 

إلى مجتسع رقسى حضث ييجؼ القانػف إلى حساية بيانات السػاششضغ  التى تقػـ بيا الجكلة لمتحػؿ
فى البشية الخقسية، كتذجيع االستثسار فى مخاكد استزافة البيانات، كتذجيع تكشػلػجيات الحكاء 

 االصصشاعي كالحػسبة الدحابية.
فيػ يعتبخ خصػة لمماـ ألف إتاحة السعمػمات  مذخكع قانػف حخية تجاكؿ السعمػماتكعغ 

ىى التى تزسغ الحق فى السعخفة كتؤسذ لمجيسقخاشية كمذاركة السػاششضغ فى الذأف العاـ، 
فسرخ، كليذ جساعة الرحفضضغ فقط فى أمذ الحاجة إلى قانػف يتيح كيشطع الحق فى الحرػؿ 

دكلة قج أصجرت قػانضغ لزساف حخية  140عمى السعمػمات كنذخىا، السيسا أف ىشاؾ حػالى 
ػاششضغ عمى السعمػمات، حضث يشز الجستػر السرخػ عمى حق السػاشغ فى كشفاؼية حرػؿ الس

الحرػؿ عمى  السعمػمات، كمغ ىشا جاء مذخكع القانػف الحػ شخحو السجمذ األعمى لمعالـ 
لضؤكج كي فعل ىحا الحق، كقج احتـخ السذخع إلى حج كبضخ السػاثضق الجكلية كالسعايضخ العالسية 

جاكؿ السعمػمات كآليات ضسانيا، ككحلظ السعمػمات السحطػرة التى الستفق عمضيا بذأف حخية ت
تختبط باألمغ القػمى أك األسخار الرشاعية كالتجارية كالسحادثات بضغ الجكؿ، ككحلظ الفتخة الدمشية 

 السقخرة لمخد عمى شمب الحرػؿ عمى السعمػمات.
خكع قانػف حخية عشج تعجيل مذ(1(بعس الشقاط التى يجب أف تؤخح فى االعتباركىشاؾ 

 -:تجاكؿ السعمػمات كإقخاره برػرة نيائية
نى كالجامعات ككل ضخكرة تػسيع مجاؿ الحػار السجتسعى كإشخاؾ السجتسع السج .1

قبل عخضو عمى  الخاصة فى مشاقذة السذخكع كشخح األسساء السختمفةالرح  العامة ك 
 .رهاخ البخلساف كإق

ج فى مرخ ثقافة حخية تجاكؿ السعمػمات نذخ ثقافة حخية تجاكؿ السعمػمات، حضث التػج .2
كغيا  ىحه الثقافة قج اليخمق شمبًا مجتسعيًا عمى السعمػمات. كمغ ىشا البج أف تبادر 
الدمصات العامة، كسا تشز السبادغ الجكلية بشذخ معمػمات عغ نذاشيا كمػاردىا 

 كأىجافيا كتكاليف ماتقػـ بو مغ أعساؿ كاألرباح أك الخدائخ التى تحققيا.
نز مذخكع القانػف عمى فخض غخامات عمى كل مغ يستشع عغ تقجيع معمػمات يتيحيا  .3

أل  جشيو أك الحبذ لسجة سشة  20آالؼ كعذخة آالؼ كتختفع الى  3القانػف كتخاكحت مغ 
أك بالعقػبتضغ لكل مغ أتم  سجالت أك دفاتخ، كالشظ أف ىحه العقػبات متػاضعة لمغاية 

                                                             
(1)

 http://www.Youm7.com/4/11/2017. 

http://www.you/
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يا قػانضغ أغمب دكؿ العالع مسا يذجع البعس عمى انتياؾ مقارنة بالغخامات التى تفخض
 القانػف. 

إنذاء مجمذ أعمى لمسعمػمات لزساف تصبضق القانػف كالشطخ فى التطمسات بحيادية كأف  .4
تكػف أغمبية ىحا السجمذ لسسثمضغ عغ السجتسع السجنى مسغ يذيج ليع باالستقالؿ إضافة 

 ألعزاء فى البخلساف.
 -:سجسػعة مغ الشتائج كالتػصيات اليامة تسثمت فى التالىكأختتع ىحا الفرل ب

 

 أىؼ الشتائج  -
بحلت مرخ كثضخ مغ الجيػد الحثضثة لتصػيخ كتشسية صادرات تكشػلػجيا السعمػمات  .1

 ة فى األسػاؽ الجكلية.سلتكػف قادرة عمى السشافدة الذخ 
التػسع فى إنذاء لسية لجح  االستثسارات األجشبية، ك شخاكات محمية كإقميسية كعاإقامة  .2

 السشاشق التكشػلػجية مثل القخية الحكية كمجيشة السعخفة بالعاصسة اإلدارية.
تقخيخ مؤشخ  إال أفبالخغع مغ الجيػد التى بحلتيا مرخ لتصػيخ قصاع السعمػمات  .3

 . أف مرخ البج كأف تبحؿ جيػدًا كبضخة لتصػيخ ىحا القصاع 2018االبتكار العالسى لعاـ 
 -:جػدة كاعتساد الرادراتاىتست الجكلة ب .4

حضث أنذئت مخكد تقضيع كاعتساد ىشجسة البخمجيات بيجؼ تصػيخ صشاعة .أ 
 البخمجضػػػػػػػػػػػات فى مرخ كاالرتقاء بسدتػػ ىشجسة البخمجيات كجػدتيا ككفاءتيا.

كسا تع تأسيذ إدارة البحث كالتصػيخ بسخكد تقضيع اعتساد ىشجسة البخمجيات .  
 ل الفجػة التكشػلػجية فػػػػػى مجػػػػاؿ البخمجيات كتصبيقات السحسػؿ.لتقمضػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مغ   Six Sigmaيتبشى مخكد تقضيع كاعتساد ىشجسة البخمجيات تصبضق نسػذج .ج 
د ػػػػػػػػػػػالتعاكف مع الجيات العالسية الستخررة لشقل الخبخة كالسعخفة لمسخك الؿػػػػػػػػػػػػػخ

 السعمػمات السرخػ.ػػػع كمجتس

مغ أغدصذ  14( فى 175ج إصجار قانػف مكافحة جخائع تقشية السعمػمات رقع )يع .5
 مغ االنجازات اليامة التى أصجرتيا الحكػمة.  2018

كالحػ حرل عمى مػافقة مجمذ  -صجكر مذخكع قانػف حساية البيانات الذخرية .6
ػؿ إلى مغ القػانضغ السيسة كيتػافق مع التصػرات التى تقػـ بيا الجكلة لمتح -الػزراء

مجتسع رقسي، كحساية بيانات السػاششضغ فى البشية الخقسية، كتذجيع االستثسار فى مخاكد 
 استزافة البيانات كتذجيع تكشػلػجيات الحكاء االصصشاعي كالحػسبة الدحابية.

 
 



 التغيخ الييكمي لقظاع السعمؾمات في مرخ ) بالتخكيد عمى الرادرات (

112 
 

 أىؼ التؾصيات -
تػعية السػاششضغ بسا يتزسشو قانػف مكافحة جخائع تقشية السعمػمات مغ بشػد لتامضغ  .1

 تيع االلكتخكنية كحقػقيع.معامال
االىتساـ بسجػ إنعكاس التصػر التكشػلػجى عمى اإلنتاج كالترجيخ كخمق فخص العسل  .2

خاصة مع األخح فى االعتبار الجكر الكبضخ الحػ يمعبو التصػر التكشػلػجى كإتاحة 
كخمق فخص عسل ججيجة كتحػيل السجتسع  جح  االستثساراتالبيانات كالسعمػمات فى 

 سع رقسى.إلى مجت
بحضث يتزسغ السدتججات  2002لدشة  82أىسية تعجيل قانػف السمكية الفكخية رقع  .3

 الحجيثة كالتصػرات فى مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات.
ضخكرة اإلسخاع بإقخار مذخكع قانػف حخية تجاكؿ السعمػمات بحضث يتزسغ عجة مبادغ  .4

ع الفخدػ، كأف تكػف الكذ  األقرى عغ السعمػمات كإتاحة حق التطم -ىامة مشيا:
تكاليف الحرػؿ عمى  السعمػمات مقبػلة ككحلظ مذاركة كاالستساع إلى آراء 

 اإلعالمضضغ.
التعاكف كالخبط بضغ الجامعات كمخاكد البحػث السحمية كالجكلية كالسرانع كمؤسدات  .5

كشخكات اإلنتاج لجعع االبتكارات كالسبتكخيغ كالبحػث التصبيؿية كتدػيقيا لحل مذكالت 
 رخ كتعديد قجرتيا التشافدية.م
مادة البج أف يخاجع  206كالحػ يحتػػ عمى  2002لدشة  82قانػف السمكية الفكخية رقع  .6

كي صػر بحضث يتزسغ كيػاكب التغضخات الحجيثة العالسية كبالحات فى مجاؿ تكشػلػجيا 
 السعمػمات.

قخاره كالترجيق صجكر مذخكع قانػف حخية تجاكؿ السعمػمات يعتبخ خصػة لمماـ كلكغ إ .7
 عميو فى أقخ  كقت مسكغ يعتبخ مغ األمػر اليامة. 
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 الفرل الخامذ
 الحجيثةالسعمؾمات واالتراالت وتكشؾلؾجياتو فاق تظؾيخ أنذظة قظاع أ

 مقجمة  -

تػاجو التشسية الرشاعية العجيج مغ التحػالت الدخيعة الشاتجة عغ الثػرة الرشاعية الخابعة كما 
كتصػيخ لمتشكشػلػجيات السادية كالخقسية كتكشػلػجيات الحكاء  يختبط ييا مغ استحجاث

ىحه  تدعي العجيج مغ الجكؿ الي زيادة انتاج كتصػيخاإلصصشاعي. كفي ضل ىحه التحػالت 
لترجيخىا الي الجكؿ االخخؼ مثل الياباف التي تدعي الي الديصخة عمي صادرات  التكشػلػجيات

كتدعي  لترجيخ تكشػلػجيات السجف الحكية.التي تدعي  تكشػلػجيات الصاقة الستججدة كبخيصشيا
مميار دكالر 20مميار دكالر إلى 3.25صادراتيا التكشػلػجية مغ انتاجيا ك مرخ ايزا الي زيادة 

كلتحقضق تمظ الديادة البج . كسا ىػ مػضح باستخاتيجية كزارة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات
ضئة بضئة مشاسبة مسا يحتاج الي دراسة لتحجيج مجاالت مغ تػجية العجيج مغ االستثسارات كتي

  االستثسار في الرادرات التكشػلػجيو كتحجيج السجاؿ االكثخ اىسية كمالئسة لمطخكؼ السرخية.
كلحلظ ييجؼ ىحا الفرل كضع رؤية مقتخحة ألفاؽ أنذصة القصاع التكشػلػجية الحجيثة عغ شخيق 

مغ فخص مرخ في ىحا السجاؿ ادرات ىحا القصاع ك بحث كدراسة أفاؽ التصػر التكشػلػجي كص
 -خالؿ دراسة السحاكر كاألبعاد التالية:

كتػقعات  عمضيا رصج كتحمضل التكشػلػجيات الخائجة الستػقع اف يدداد شمب الجكؿ السختمفة-أ 
 نسػىا.

 التي يسكغ االستفادة مشيا فيكالشساذج التكشػلػجيا البضئية كأحج أىع التصبيقات دراسة كعخض -  
 تحقضق أىجاؼ مرخ الترجيخية.

االتراالت كتكشػلػجيا ديادة صادرات قصاع ل لسرخ السدتقبميةالحالية ك  التػجياترصج -ج 
  السعمػمات.

التحجيات كالسعػقات التي يسكغ اف تػاجو مرخ في سعضيا في ىحا السجاؿ  كعخض تحجيج-د 
 .الفخص السصخكحة ككيؽية االستفادة مشيانقاط القػة كالزع  ك  كإبخاز

االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات تشسية صادرات قصاع لديادة مشتجات ك عخض مقتخحات -ق 
 في مرخ.
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 االسؾاق العالسية لمتكشؾلؾجيات الخائجة وتؾقعات نسؾىا وتظبيقاتيا  5-1
يػاجو العالع مجسػعة مغ التحجيات الكبخؼ التي تؤثخ عمي العجيج مغ جػانب الحياه كالتي تع 

حالة »عخض تقخيخ بعشػاف ، حضث 2016عالسية لمحكػمات في دبي في شخحيا في القسة ال
كبخػ العالسية التػجيات ال "الحؼ اعجتو  شخكة "كي بي أـ جي انتخناشػناؿ«  2030السدتقبل 

سػؼ تؤثخ عمي اتجاىات التشسية كعسل الحكػمات كحياه السػاششضغ بحمػؿ عاـ التي خئيدية ك ال
: التخكضبة الدكانية، تسكضغ الفخد، دع تحجيات الخئيدية التاليةاشتسل التقخيخ عمي التك . 20301

 تسكضغ التكشػلػجيا، التخابط االقترادؼ، الجيغ العاـ، تحػؿ القػة االقترادية، تغضخ السشاخ،
 الزغط عمى السػارد، التػسع العسخاني.

اـ مغ التػجيات الجيغ العارتفاع ك  العالسي تحػؿ القػة االقترادية كالتخابط االقترادؼكيعتبخ 
بخكز العجيج مغ االسػاؽ الشاشئة التي تػفخ فخص عسل لمعجيج مغ الشاتجة عغ العالسية السيسة 

عمي  يشعكذسػؼ مسا  باالضافة الي تػجيات التخابط العالسي كزيادة تجفق رؤكس االمػاؿ االفخاد
جيغ العاـ قجرة البضشسا يعضق ارتفاع  .ىجؼبضئة خربة لتحقضق األكيػفخ  الرادرات السرخية

 .الحكػمات عمي االستجابة الحتياجات الذعػ 
يي قزية التغضخات السشاخية كالزغط عمي السػارد )السياه فا يما ابخز التػجيات كالتحجيات عالسأ

( كالتػسع العسخاني. كتتجو الكثضخ مغ الجكؿ لسػاجيو ىحه  كالصاقة كاألراضي الدراعية كالغحاء
 الشطع الصبيعية.التي تشيظ خانية مدتجامة كخفس السمػثات ػفضخ بضئة عسلت التحجيات

يػ تسكضغ التكشػلػجيا التي تتجو الي تحػالت ميسة لمتشسية الرشاعية كتحػليا فاما التػجو االىع 
كالتي تجمج  ية،الي التكشػلػجيات الخقسية االبجاعية التفاعم مغ التكشػلػجيات الخقسية البديصة

-5)في حياه االنداف كالسجتسع كسا ىػمػضح بالذكلخقسية كالبضػلػجية التكشػلػجية السادية كال
كتقجـ تمظ التحػالت بضئة خربة لسرخ في مجاؿ تشسية الرادرات كعمي كجة الخرػص . (1

صادرات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت كسا يداىع في تحقضق مرخ الىجافيا البضئية في 
التحػؿ التكشػلػجي العجيج مغ التكشػلػجيات الججيجة كالتي ىحا يذسل مػاجية التحجيات البضئية. ك 

 "تلنال العسضقتقشيات التعمع "ك "السيكشةات"ك "الخكبػت"ك "انتخنت االشياء"تذسل تكشػلػجيا 
كل تكشػلػجيات الحكاء ك  (Blockchain)الكتمو سمدمة  مثل" التحػالت الخقسية الستكاممة"ك

 . اإلصصشاعي كتصبيقاتو
 
 

                                                             

الحكػماتػ القسة العالسية  تذكضل عمى اثخ التػجيات العالسية الكبخؼ  -2030( كي بي أـ جي انتخناشػناؿ، حالة السدتقبل 1)
 2016لمحكػمات، دبي، 
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 ( 1-5شكل )

 عالسًيا لتكشؾلؾجيات الخائجةا

 
 2016، 6ص  ،: بي دبمضػ سي الثػرة الرشاعية الخابعة: بشاء السؤسدات الرشاعية الخقسيةالسرجر

 كتػقعات الشسػ"  Internet of Things" اسؾاق تكشؾلؾجيا انتخنت االشياء 5-1-1
غ متي تع تصبيقيا في العجيج تكشػلػجيا انتخنت االشياء مغ اىع التكشػلػجيات العالسية ال تعتبخ

عمي انيا" شبكة مغ األجيدة السادية كالسخكبات  "IOT"السجاالت. كيسكغ تعخيف إنتخنت األشياء 
 Sensorsكاألجيدة السشدلية كغضخىا مغ العشاصخ تتزسغ االلكتخكنيات كالبخامج كأجيدة االستذعار

كغ ىحه االشياء مغ االتراؿ كشبكات االتراؿ التي تس Actuatorsكالسذغالت االلكتخكنية 
االتحاد الجكلي لالتراالت بأنيا "بشية  يا.كسا عخف)1(كتبادؿ البيانات"ببعزيا كبالبضئة السحيصة 

 . تحتية عالسية لسجتسع السعمػمات "

 
                                                             

(1)
 Internet of Things (IoT). (n.d.). Retrieved December 21, 2017, from 

https://www.itcoordinates.com/iot/ 
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الجكلية األسػاؽ عغ "اشالؽ الفخص النتخنت االشياء" باف   Bain (1)بايغ كقج تػقع تقخيخ شخكة  
  2021مميار دكالر في عاـ  520( سترل إلى نحػ IOT)لتكشػلػجيا انتخنت االشياء السجمجة 

مميار دكالر كسا ىػ  235كالبالغ  2017مغ ضع  حجع الدػؽ في عاـ  كالحؼ يسثل  أكثخ
 (. 2-5مػضح بالذكل رقع )

 Data center andكيتزسغ سػؽ تكشػلػجيا انتخنت االشياء مخاكد البيانات كالتحميالت "      

Analytics"   كاالشياء"Things" كأجيدة االستذعار"Sensors كأجيدة السدتيمظ  "
"Consumer Devices"   كشبكات االتراالت "Network Systems"  كنطع التكامل بضغ

تكشػلػجيات السعمػمات كالتذغضل الحالضضغ ىحا باالضافة الي عسميات ادخاؿ البيانات التاريخية 
  .Legacy Embeddedالي الشطاـ 

سعمػمات بخمجيات كمشرات التحمضل مغ اكثخ سمع كخجمات تكشػلػجيا الالكتعتبخ مخاكد البيانات ك 
مسا يشعكذ عمي  2021إلى  2017٪  مغ 50 نسػا،  حضث سضبمغ معجؿ الشسػ الدشػؼ السخكب

لجعع نسػ  (Cloud Service Provider)الخجمات الدحابية  ينسػ الصمب عمي مقجم
تقخيخ عمي أىسية التخكضد عمي عجد قمضل مغ الرشاعات التكشػلػجيا انتخنت االشياء. كاكج 

 تقجيع حمػؿ صشاعية أكثخ تقجما.األساسية بكثافة ل
                                                             

(1)
 Bosche, Ann et al., Unlocking Opportunities in the Internet of Things. Bain & 

Company, Inc, 2018 

 ( 2-5شكل رقع)
 2021نسػ سػؽ انتخنت االشياء كقصاعاتو لعاـ تػقعات 

 

Opportunities in the Internet of Things. Bain &  Bosche, Ann et al., Unlocking: source

Company, Inc, 2018 



 معيج التخصيط القػمى -( 305سمدمة قزايا التخصيط كالتشسية رقع )

117 

 " وتؾقعات الشسؾ  Big Dataاسؾاق تكشؾلؾجيا البيانات العسبلقة " 5-1-2
البيانات العسالقة عمي انيا مرصمح يدتخجـ لػص  البيانات ذات الحجع ( 2014عخؼ ىضػ )

أك التشػع العالي كالتي تتصمب تكشػلػجيات كتقشيات ججيجة إللتقاشيا  العاليةالزخع أك الدخعة 
خار كتداعج في استصالع كتخديشيا كتحمضميا. كيعدز استخجاـ البيانات العسالقة عسمية إتخاذ الق

 .)1( افاؽ السدتقبل

مميار  17.1كتسثل اسػاؽ البيانات العسالقة كاحجا مغ األسػاؽ الخائجة فسغ الستػقع أف يشسػ مغ 
بسعجؿ نسػ سشػؼ مخكب يرل  2022مميار دكالر في عاـ  99.31إلى  2017دكالر في عاـ 

حضث يقفد الدػؽ بؿيسة  2022اـ ٪. كمغ الستػقع اف يكػف أسخع كأعطع نسػ في ع28.5إلى 
مميار دكالر. أما عمي مدتػؼ القصاعات ؼيسثل قصاع التصبيقات كالتحميالت القصاع االكثخ  30

 2026مميار دكالر في عاـ  19.4إلى  2018مميار دكالر في عاـ  5.3نسػا حضث يختفع مغ 
حضث يتػقع أف كيميو قصاع الخجمات السيشية  .٪15.49بسعجؿ نسػ سشػؼ مخكب يرل إلى 

كسا ىػ  2026مميار دكالر في عاـ  21.3إلى  2018مميار دكالر في عاـ  16.5يختفع مغ 
  .)2((4-5مػضح بالذكل  )

                                                             
(1) 

Watson, Hugh J., "Tutorial: Big Data Analytics: Concepts, Technologies, and 

Applications," Communications of the Association for Information Systems: Vol. 34, Article 

65. DOI: 10.17705/1CAIS.03462, 2014 
(2)

 Columbus, L. (2018, May 23). 10 Charts That Will Change Your Perspective Of Big Data's 
Growth. Retrieved from www.forbes.com 

 ( 3-5شكل )
  2022الي عاـ  2017لعسالقة مغ عاـ  احجع سػؽ تكشػلػجيا البيانات 

 

f Big Columbus, L. (2018, May 23). 10 Charts That Will Change Your Perspective O: Source

Data's Growth.  
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 (4-5شكل )

 )مميار دوالر( 2026كالي عاـ  2011حجع سػؽ تكشػلػجيا البيانات العسالقة كقصاعاتيا مغ عاـ

 
Source :Columbus, L. (2018, May 23). 10 Charts That Will Change Your Perspective 

Of Big Data's Growth. 

  

اسؾاق تكشؾلؾجيات الحكاء االصظشاعي والخوبؾتات والسيكشة وتعمؼ اآلالت وتؾقعات  5-1-3
 الشسؾ

الحكاء االصصشاعي ىػ قجرة اآللة عمى محاكاة الحكاء البذخؼ مثل قجرتو عمى التفكضخ، 
ة كاالستشتاج كاالستشباط كحل السذكالت كاتخاذ القخار كاالستفادة كالتسضضد كالتحجث بالمغات الحي

يسكؽ تعخيف الحكاء االصظشاعي عمي انو قجرة الشغام عمى مغ التجار  كالخبخات الدابقة ك
تفديخ البيانات والسعمؾمات بذكل صحيح والتعمؼ مؽ مثل ىحه البيانات واستخجام ىحه السعخفة 

 . 1خبلل التكيف السخن لتحقيق أىجاف وميام محجدة مؽ 

(" اف يختفع حجع 2026-2017تػقعات الدػؽ العالسية ) -ككسا تػقع تقخيخ"الحكاء االصصشاعي 
 15.7بعج اف كاف  2026مميار دكالر بحمػؿ عاـ  26سػؽ الحكاء االصصشاعي العالسي ليرل 

  .2٪38.8بسعجؿ نسػ سشػؼ مخكب يبمغ  2017مميار دكالر في عاـ 

شػلػجيا العجيج مغ التحػالت الجػىخية عمي قصاع الرشاعة كعمي حياه االفخاد كالتي كتقجـ ىحه التك
نخؼ العجيج مغ تصػراتيا مثل العخبات ذاتية الؿيادة كانطسة التتبع الججيجة كاستخجاـ الخبػتات في 

 السختمفة. السرانع كبعس الذخكات مثل امازكف كالتصبيقات الحكية في كل السجاالت

                                                             
)1  (

Kaplan, A., & Haenlein, M., Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? On the 
interpretations, illustrations, and implications of artificial 

intelligence. BusinessHorizons,62(1), 15-25, 2019 
)2   (

Global Artificial Intelligence (AI) Market Outlook (2017-2026) - Rising Demand for 

Intelligent Virtual Assistants is a Key Driver (2018, December). Retrieved from 
www.businesswire.com 
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 " وتؾقعات الشسؾ Blockchain Technologyتكشؾلؾجيا سمدمة الكتمو " اسؾاق  5-1-4
تسثل تكشػلػجيا سمدمة الكتمو عسمية تدجضل لؿيع داخل دفتخ يحتفع بدجل لمسعامالت     

أنيا  االقترادية أك أؼ شيء ذؼ ؾيسة. كيذار إلى كل مجسػعة مغ السعامالت التي تتع عمى
كشابع زمشي  لتذكضل سمدمة. كتحتػؼ كل كتمة عمى تذفضخ مع الجسع بضغ كل كتمة زمشياً  ،كتمة

كتمظ الكتمة ال يسكغ تغضضخ بياناتيا  ،كمعامالت مجسعة لخبصيا بالكتمة الدابقة في سمدمة الكتمة
فانو مغ الستػقع   Meticulous Researchككفًقا ألحجث تقخيخ مغ شخكة األبحاث حتي االف.
ليرل  2018٪ مغ عاـ 74.1ؿ نسػ سشػؼ مخكب يبمغ سمدمة الكتمة العالسي بسعج نسػ سػؽ 

 .)1(2025 ممضػف دكالر بحمػؿ عاـ 28248.7إلى 

كيػجج العجيج مغ التصبيقات الستخجـ التكشػلػجيات الحجيثة مثل السجف الحكية كالتكشػلػجيات 
البضئية التي تعتسج عمي اكثخ مغ نػع مغ التكشػلػجيات التي تتكامل سػيا كاكثخ مغ نصاؽ 

متصبضق. فالسجيشة الحكية تدتخجـ أنػاًعا مختمفة مغ أجيدة االستذعار لجسع البيانات اإللكتخكنية ل
لتػفضخ السعمػمات التي يتع استخجاميا إلدارة األصػؿ كالسػارد بكفاءة. كيذسل ذلظ البيانات التي 

أنطسة السخكر كالشقل يتع جسعيا مغ السػاششضغ كاألجيدة التي تتع معالجتيا كتحمضميا لسخاؾبة كإدارة 
كمحصات الصاقة كشبكات إمجادات السياه كإدارة الشفايات كإنفاذ القانػف كأنطسة السعمػمات 
كالسجارس كالسكتبات كالسدتذؽيات كغضخىا مغ الخجمات. تدتخجـ التكشػلػجيا البضئية كالخزخاء 

ي كاألجيدة اإللكتخكنية كاحج أك أكثخ مغ العمػـ البضئية كالكيسياء الخزخاء كعمػـ الخصج البضئ
لخصج كدراسة حالة البضئة بيجؼ الحفاظ عمى البضئة كالسػارد الصبيعية كالحج مغ اآلثار الدمبية 

 .عمي اإلنداف

 التكشؾلؾجيا البيئية كأحج أىؼ التظبيقات التي يسكؽ االستفادة مشيا في مرخ 5-2
كتدعي العجيج  .الحفاظ عمي السػرادمغ اىع التحجيات التي تع تشاكليا سابقا ىػ التحجؼ البضئي ك 

مغ الجكؿ لتحقضق التداماتيا السشرػص عمضيا في االتفاؾيات الجكلية) مثل اتفاؾية باريذ( 
باالضافة الي اىجاؼ التشسية السدتجامة مسا يديج الصمب عمي الدمع البضئية كيؤكج عمي ما يسكغ 

 .ية كافة قزايا البضئةاف تقجمو التكشػلػجيات البضئية العجيج مغ الحمػؿ لسػاج
كعمي الخغع مغ انو ال يػجج اشارة كاضحة الي التكشػلػجيات البضئة في مرخ اال اف الصمب 

السدتسخ لتحدضغ حالة البضئة السرخؼ عمي التكشػلػجيات البضئية في ازدياد نتيجو لدعي مرخ 

                                                             
(1)

 Meticulous Market Research Pvt. Ltd. (2018, November 27). Blockchain Market 

worth $28,248.7 million by 2025- Exclusive Report by Meticulous Research®. 

Retrieved December 13, 2018, from https://www.globenewswire.com/news-

release/2018/11/27/1657575/0/en/Blockchain-Market-worth-28-248-7-million-by-

2025-Exclusive-Report-by-Meticulous-Research.html 
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لسخاؾبة السرانع كخفس معجالت التمػث. كقج تػسعت الجكلة في استخجاـ التكشػلػجيا البضئية 
االسمػثة مغ خالؿ مشطػمة الخصج المحطي لميػاء كالرخؼ الرشاعي التي تحتاج الي تخكضب 

. كعمي الخغع مغ 1حداسات متخررة يتع ربصيا بسشطػمة الستابعة مغ خالؿ شبكات االنتخنت
جابضخ صجكر العجيج مغ القػانضغ كالتذخيعات التي تمـد اصحا  السرانع السمػثة عمي اتخاذ الت

الالزمة لسشع التمػث اال اف تفعضل ىحه القػانضغ يتاخخ كثضخا نتيجو لعجـ تػفخ التكشػلػجيات الالزمة 
لحلظ مثل مرانع االسسشت )حضث تدبب تحخيخ سعخ الجكالر كارتفاع اسعار الفالتخ السصمػبة 

السجاالت التي يسكغ  تأخخ كفاءالذخكات بالتداماتيا(. كبالتالي تسثل التكشػلػجيات البضئية احج اىع
 لسرخ االستفادة مشيا في زيادة الرادرات كؼيسا يمي عخض لبعس جػانب ىحا السجاؿ. 

   Environmental Technologiesصادرات التكشؾلؾجيات البيئية  5-2-1
تذسل تكشػلػجيات البضئة الدمع كالخجمات التي تداعج عمي التحكع في التمػث كالسشتجات 

الديارات كالثالجات الرجيقة لمبضئة كالرابػف القابل لمتحمل( كتكشػلػجيات اإليكػلػجية )مثل 
كبذكل عاـ تغصي التكشػلػجيات البضئية اربع محاكر 2إعادة التجكيخ كالخجمات التقشية كالسيشية 

 رئيدية كالتي تذسل ما يمي:
 .رصج كتقضيع الحالة البضئية1
 لػجيات غضخ ممػثة(.. مشع التمػث قبل حجكثو )استخجاـ بجائل كتكشػ 2
 . التحكع في التمػث قبل خخكج السمػثات الي البضئة )باستخجاـ الفالتخ ك... الخ(.3
 .3. معالجة كاستعادة التػازف االبضئي بعج التخمز مغ االضخار4

 كتشقدع الرادرات مغ التكشػلػجيات البضئية الي سمع كخجمات كالتي تذسل:
مياه الرخؼ، معجات إدارة الشفايات كإعادة التجكيخ، معجات معجات معالجة   -الدمع البضئية: -أ

التحكع في تمػث اليػاء، معجات الحج مغ الزػضاء، أدكات الخصج كالسعجات العمسية 
 كالبحثية كالسخبخية، معجات الحفاظ عمى/ حساية السػارد الصبيعية كالسخافق الحزخية.

معالجة السخمفات كادارة محصات عسميات معالجة مياه الرخؼ،  -الخجمات البضئية: - 
السعالجة، عسميات مكافحة تمػث اليػاء، عسميات الحج مغ الزػضاء، خجمات التحمضل 
كاالختبارات السعسمية كالخصج كما يترل بيا مغ صيانة كحساية.  الخجمات الفشية كاليشجسية، 

لخجمات القانػنية في البحث كالتصػيخ في مجاؿ البضئة، التجريب كالتعميع البضئي، السحاسبة كا
 مجاؿ البضئة، خجمات استذارية، خجمات األعساؿ البضئية األخخػ كالدياحة البضئية

                                                             
 ( التقخيخ الدشػؼ لػزارة البضئة2017كزارة البضئة) ( 1)

(2)
 U.S. Department of Commerce, Top Markets Report Environmental Technologies, 2017 

(3)
 Industry Facts. Environmental Technologies Industries . U.S.Department of Commerce 

website.Retrieved from http://web.ita.doc.gov/ete/eteinfo.nsf 
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 حجؼ الدؾق والقظاعات الخائجة والتؾزيع الجغخافي ألىؼ االسؾاق العالسية لمتكشؾلؾجيا البيئية 5-2-2
 احجؼ القصاعات  Environmental Technologiesتسثل التكشػلػجيات البضئية 

كسا ىػ  2015تخيمضػف دكالر في عاـ  1.05الخائجة كالتي بمغ حجع الدػؽ العالسي ليا حػالي 
( كالتي تدتحػذ عمي ثمث ايخادتيا الػاليات الستحجة كالتي حققت عائجا 5 -5مػضح بالذكل رقع)

ممضػف  1.6تػض  ما يقخ  مغ كالتي  2016مميار دكالر أمخيكي في عاـ  ك 330حػالي 
 .)1(شخز 

 تظؾر صادرات التكشؾلؾجيات البيئية عالسيا :(5-5كل )ش
 

source: U.S. Department of Commerce, Top Markets Report Environmental 
Technologies, 2017  

يدداد الصمب عمي التكشػلػجيات البضئية نتيجو التػجو العاـ نحػ الحفاظ عمي البضئة كتحقضق 
فاؾيات الجكلية كعمي كجو الخرػص االتفاؾيات الستعمقة بالتغضخات االستجامة كالتداـ الجكؿ باالت

السشاخية كالحؼ يشعكذ عمي نػعية القصاعات الخائجة في سػؽ التكشػلػجيات البضئية كالتي تذسل 
 :)2(االتي

  -تػلضج الصاقة الرجيقة لمبضئة كتخديشيا كتػزيعيا: -أ
 ا الكيخكضػئية كمحصات الصاقة الصاقة الستججدة كالتي تذسل تصػيخ كترشيع الخالي

الحخارية الذسدية كتػربضشات تػلضج شاقة الخياح بانػاعيا كتكشػلػجيات انتاج الصاقة الحخارية 
 األرضية كالكيخكمائية.

  تصػيخ كتحجيث محصات تػلضج الصاقة التي تعسل بالغاز كالبخار لتكػف صجيقو لمبضئة
ذتخؾ كمحصات الصاقة ذات الدعة العالية كتكشػلػجيات ادارة كترشيع كحجات التػلضج الس

كتصػيخ آليات ككسائل خفس الكخبػف مغ خالؿ تكشػلػجيات التقاط الكخبػف 

                                                             
(1) 

Ibid, U.S. Department of Commerce  
(2)

 BMU,  GreenTech made in Germany 2018. Environmental Technology Atlas for Germany. 
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), 2018 



 التغيخ الييكمي لقظاع السعمؾمات في مرخ ) بالتخكيد عمى الرادرات (

112 
 

كاخضخا استخجاـ الصاقة الحخارية السػلجة نتيجو انتاج الكيخباء اك غضخىا  (CCS)كتخديشو
(Waste heat recovery) 
  شيات التحكع بالذبكات الكيخبائية تق تحدضغ فعالية شبكات نقل الكيخباء مغ خالؿ تصػيخ

كرفع كفاءة شبكات التجفئة كالتبخيج باالضافة الي تصػيخ نطع ؾياس االستيالؾ كمعجات 
 تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت )"إنتخنت الصاقة"( الؿياس كاستخجامات

  ني تكشػلػجيات تخديغ الصاقة كالتي تذسل التخديغ السيكانيكي كالكيخككيسيائي كاإللكتخك
 كالحخارؼ 

 -:كفاءة استخجاـ الصاقة -  
  كفاءة استخجاـ الصاقة كتػفضخىا في عسميات إنتاج السعادف كالسػاد الكيسيائية األساسية

كىشجسة الديارات كاليشجسة السيكانيكية كمجاؿ البيع بالتجدئة كالخجمات المػجدتية كصشاعة 
شتجات السعجنية كصشاعة الدجاج الػرؽ كالكختػف كالبالستيظ كإنتاج االغحية كترشيع الس

 كمشتجات الدضخاميظ.
 التذغضل  السباني السػفخة لمصاقة مغ خالؿ تصػيخ تكشػلػجيات العدؿ الحخارؼ كتصبيقات

اآللي لمسباني كالترسيع السػفخ لمصاقة كتصػيخ كرفع كفاءة أنطسة التجفئة كالتيػية 
مات الخزخاء كاإلضاءة السػفخة كالتكضيف. كاألجيدة السػفخة لمصاقة كتكشػلػجيا السعمػ 

 لمصاقة.
  مثل أجيدة الؿياس كأجيدة التحكع في العسميات السختمفة كأنطسة السزخة كأجيدة التيػية

 كأنطسة الؿيادة الكيخبائية كضػاغط الغاز كاليػاء كتكشػلػجيا تفخيغ اليػاء.
 -:كفاءة استخجاـ السػاد -ج

 الحضػية كتقشية الشانػ كاإللكتخكنيات العزػية تكشػلػجيات متشػعة كالتي تذسل التكشػلػجيا 
  البشية التحتية لمتكيف مع التغضخات السشاخية مثل انطسة الحساية مغ العػاص  كالحخائق

 كالؽيزانات
  كفاءة العسميات السختمفة لالنتاج مغ استخجاـ السػاد في ترشيع السشتجات السعجنية

ػرؽ كلب الػرؽ كصشاعة مػاد البشاء كصشاعة كالبالستيكية كالرشاعة الكيسيائية كإنتاج ال
الشذخ كالصباعة كترشيع كتجيضد السشتجات كالسػاد الخذبية كتػلضج الكيخباء كمعجات 

 التػزيع كمشتجات الػرؽ كالكختػف 
  تكشػلػجيات السػارد الستججدة مثل الصاقة الحضػية لتػلضج الحخارة كالصاقة كالسػاد الخاـ

 ستيظ الحضػؼ كمػاد عازلة شبيعيةلمرشاعة الكيساكية كالبال
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   حساية الدمع البضئية مغ خالؿ حساية مغ التخبة كالزػضاء كالسياه الجػؼية كالحفاظ
 عمى السياه كالحج مغ  تمػث اليػاء كالحفاظ عمى الصبيعة كالسشاضخ الصبيعية

 -:الشقل السدتجاـ - د
  كأنطسة الؿيادة الكيخبائية. تكشػلػجيات السحخكات البجيمة مثل أنطسة السحخكات اليجضشة

كتقشيات لديادة كفاءة محخكات االحتخاؽ كالتكشػلػجيات اليشجسية لتخؽيف االكزاف كإشارات 
 مػفخة لمصاقة 

 البضػإيثانػؿ كالجيدؿ الحضػؼ كالبايػمضثاف كاليضجركجضغ مغ السػارد  الػقػد الستججد مثل
 الستججدة.

 كالتي تذسل مخكبات الدكظ الحجيجية كالبشية  البشية التحتية لمشقل كإدارة حخكة السخكر
التحتية كأنطسة التحكع في حخكة السخكركتصػيخ شبكات الشقل العاـ كالبشية التحتية لمسحصة 

 لجمج أنطسة ؾيادة بجيمة كتصبيقات كمشرات مذاركة الديارة كمدارات الجراجات
 -إدارة السخمفات كإعادة تجكيخىا: -ق
 رل كاستعادة السػاد العادة االستخجاـ مغ خالؿ إعادة التجكيخ جسع السخمفات كالشقل كالف

 السيكانيكية كإعادة تجكيخ السػاد األكلية كاستعادة الصاقة الشاتجة عغ تػلضج الكيخباء
  تصػيخ تكشػلػجيات بشاء كادارة السجافغ الرحية كاغالقيا كتصػيخ اسالضب اغالقيا بذكل

 امغ
 -إدارة السياه السدتجامة: -ك
  لػجيات إنتاج السياه كمعالجتيا كتصػيخ انطسة السياه كالتي تذسل تصػيخ شبكات نقل تكشػ

 السياه كتكشػلػجيا كفاءة استخجاـ السياه في السشازؿ كالدراعة كالتجارة كالرشاعة
  شبكات الرخؼ الرحي كأنطسة صخؼ صحي مبتكخة كمعالجة حسأة الرخؼ الرحي

رخؼ الرحي استعادة السػاد في مياه الرخؼ كإدارة الصاقة في محصات معالجة مياه ال
 الرحي

مغ ناحية الصمب فاف اعمي الجكؿ شمبا عمي التكشػلػجيات البضئية ىي الرضغ كالسكديظ كالبخازيل 
حضث كاليشج كالدعػدية في الصمب عمي السجسػعات السجسعة لدمع كخجمات التكشػلػجيات البضئية 

ؽ العالسية لمتكشػلػجيات البضئية عمي مدتػؼ السياه ( تختضب اىع االسػا1-5لججكؿ رقع )يػضح ا
كاليػاء كالسخمفات ثع عمي مدتػؼ التكشػلػجيات السجسعو كميا. كنجج اف الصمب في الرضغ 
يذسل كافة القصاعات كىحا يختبط بدياسات الجكلة لتحدضغ حالة البضئة كنخؼ ذلظ ايزا في 

 بضئة كبخاصة تمػث اليػاء كقصاع الصاقة. االعجاد اليائمة مغ االبحاث الرضشية في مجاؿ ال
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 ( 1-5ججول رقؼ )

 تختيب اىؼ االسؾاق العالسية لمتكشؾلؾجيات البيئية

 التختيب السجسعة السخمفات اليؾاء السياه   
 2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  ـ
 100 100 الرضغ 7.7 4.9 الرضغ 47.4 51.1 الرضغ 44.9 44.0 الرضغ 1
 37.1 58.2 السكديظ 3.6 4.5 البخازيل 26.2 45.7 السكديظ 16.3 15.7 اليشج 2
 29.4 39.5 البخازيل 3.0 4.0 الدعػدية 15.3 19.9 البخازيل 10.5 15.2 البخازيل 3
 31.7 32.5 اليشج 2.7 4.0 اليشج 18.3 19.1 كػريا 12.0 13.1 الدعػدية 4
 25.9 31.0 الدعػدية 4.2 3.8 نجكنيدياأ 17.4 16.8 تخكيا 15.8 11.5 اإلمارات  5
 27.3 28.0 كػريا 3.3 3.0 تايالنج 10.9 13.9 الدعػدية 9.5 11.0 السكديظ 6
 23.4 23.9 أنجكنيديا . 2.7 اإلمارات  12.8 12.7 اليشج 6.6 8.0 تايالنج 7
 22.1 21.2 تخكيا 2.1 2.4 فضتشاـ 9.9 12.0 أنجكنيديا 9.3 8.0 أنجكنيديا 8
 12.9 18.9 فضتشاـ 3.7 2.1 باكدتاف 8.6 11.5 بػلشجا 3.9 7.2 مبياكػلػ  9

 15.8 18.7 اإلمارات  1.9 1.8 مرخ 7.3 10.4 فضتشاـ 6.9 7.0 كػريا 10
 17.7 18.0 بػلشجا 2.1 1.8 كػريا 5.1 6.4 الجدائخ 6.5 6.2 بضخك 11
 13.6 12.3 تايالنج 1.8 1.8 تخكيا 4.4 5.6 مرخ 3.4 6.2 فضتشاـ 12
 6.9 11.6 الجدائخ 1.4 1.5 السكديظ . 4.6 اإلمارات  8.4 6.0 بػلشجا 13
 9.2 10.6 مالضديا . 1.4 بيالركس 4.1 4.2 سشغافػرة 4.6 5.9 تذضمي 14
 10.5 10.3 سشغافػرة 1.0 1.1 األرجشتضغ 3.6 4.0 مالضديا 4.0 5.8 مالضديا 15
 9.2 10.3 كػلػمبيا . 1.0 نامضبيا 2.6 3.2 إسخائضل 5.7 5.5 سشغافػرة 16
 9.7 10.2 مرخ . 1.0 بابػا غضشيا  3.1 3.1 بضخك 1.8 4.8 الجدائخ 17
 10.2 10.0 بضخك 1.6 0.8 مالضديا 4.1 3.1 األرجشتضغ 5.4 4.4 األرجشتضغ 18
 7.6 8.9 تذضمي 0.0 0.8 قصخ 4.6 2.9 سمػفاكيا 4.1 3.7 كازاخدتاف 19
 10.5 8.6 األرجشتضغ . 0.8 مػزمبضق 5.9 2.7 كازاخدتاف 5.7 3.5 إسخائضل 20

Source: U.S. Department of Commerce, Top Markets Report Environmental Technologies, 

2017 

مميار دكالر في  5902ؿ التكشػلػجيات البضئية الي كمغ الستػقع اف  يديج حجع الدػؽ في مجا
كيسثل قصاع  .%6.9عجؿ نسػ سشػؼ بس 2016مميار دكالر في عاـ  3214بعج اف كاف  2025

 837بعج اف كاف   2026مميار يػرك في  1.491كفاءة الصاقة القصاع االعمي نسػا ليرل الي 
  2016مميار يػرك في 
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بعج 2026ممضػف يػرك في عاـ  1164كيمضيا تػلضج كتخديغ كتػزيع الصاقة الرجيقة لمبضئة ليرل 
 (6-5ضح بالذكل رقع)كسا ىػ مػ  2016ممضػف يػرك في  667اف كاف 

  (6-5شكل )
 2026ك 2016تصػر الدػؽ العالسية لمتكشػلػجيات البضئية في الفتخة ما بضغ 

 
source : BMU, GreenTech made in Germany 2018. Environmental Technology Atlas 

for Germany. Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 

Safety (BMU), p48, 2018. 
 

 معؾقات ترجيخ سمع وخجمات التكشؾلؾجيات البيئية 5-2-3
 

مغ أىع السالحطات اف سػؽ :السعؾق االول ىؾ دراسة الظمب عمي التكشؾلؾجيات البيئية
الدمع كخجمات تكشػلػكجيا البضئة يقتخف اساسا بالتذخيعات كالقػانضغ البضئية كبالتػجو الحكػمي 

ىحا االلتداـ كبالتالي االعتساد عمي الشطخيات االقترادية في تحجيج تػجيات العخض بتفعضل 
كالصمب مسا ال يطيخ الفخص الستاحة في ىحا الدػؽ كىػ يسثل التسػيل السحفد الفعمي  في نسػ 
ىحا الدػؽ كيمي ىحا نجرة السػارد التي تجفع الجكؿ الستخجاـ التكشػلػجيات البضئية التي تداعجىا 

 استخجاـ السػارد. رفع كفاءة استخجاـ كاعادة عمي
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حاجًدا كبضًخا كمقضجا الجسخكية تسثل التعخيفات : )1(التعخيفات الجسخكيةىي  السعؾق الثاني
% لتكشػلػجيات الحج مغ تمػث 20لمتجارة في التكشػلػجيات البضئية حضث ترل التعخيفة الجسخكية 

إعادة التجكيخ. كحلظ تسثل عائقا اماـ تػجو الجكؿ %  لتكشػلػجيات إدارة الشفايات ك 21اليػاء ك
لديادة االستثسار في تكشػلػجيات السياه كمياه الرخؼ الرحي النخفاض االرباح الستػقعة. كقج 

دكلة بعقج اجتساعات العجاد كتػؾيع اتفاؾية لخفس الجسارؾ عمي الدمع البضئية  46قامت نحػ 
 فاؾية االكلي.سمعة بضئية لتكػف خصة االت 54كتع اختيار 

ىػ تكمفة مسارسة االعساؿ عمي مدتػؼ الجكؿ باالضافة الي الزخائب السحمية  السعؾق الثالث
 .باالضافة الي السشافدات الكبضخة عمي السدتػؼ السحمي بضغ الذخكات العاممة في نفذ السجاؿ
انعجاـ  كيػجج العجيج مغ العؿبات التي تػاجو الجكؿ الشامية عمي كجو الخرػص كالتي تذسل

 .(2)حقػؽ السمكية الفكخية كاحتياج الجفع بذكل غضخ رسسي لالنتياء مغ االعساؿ
 

 متظمبات تشسية صادرات تكشؾلؾجيات البيئية 5-2-4
 

تر  "السبادرات الحكػمية" التي تدتخجميا حكػمات دكؿ مثل ألسانيا دراسة مقارنة  في
شجا كالشخكيج لتذجيع الترجيخ بذكل عاـ ككحلظ كالػاليات الستحجة كالياباف كالجنسارؾ كالدػيج كفشم

تع تشاكؿ متصمبات تشسية صادرات  .(3) ترجيخ التكشػلػجيا البضئية عمى كجو الخرػص
 :تكشػلػجيات البضئة  كعخض مجسػعة مغ الشقاط االساسية في كل مبادرة كسا يمي

 :ي تذجيع عم السبادراتتخكد  التخكيد عمى دعؼ تعديد الُسرجريؽ وغيخ الُسرجريؽ
لمترجيخ باالضافة الي االىتساـ الذخكات الغضخ م رجره حضث انيا تسثل فخصة مدتقبمية 

 بجعع الس رجريضغ الحالضضغ.
 كيسثل دعع الذخكات الرغضخة  :التخكيد عمى دعؼ تعديد الذخكات الرغيخة والستؾسظة

القتراد كالستػسصة التي تعسل في مجاالت متشػعة نقصة محػرية كحاسسة في تشافدية ا
كشبكة اإلنتاج اإلجسالية لمجكلة كسا تسثل الجكر الفاعل الحؼ تقجمو تمظ الذخكات في 

 تشسية الرادرات.
 :تقجـ السداعجات السالية في شكل ائتسانات كضسانات  بخامج السداعجات السالية

 الئتساف الترجيخ.  مخررةلمترجيخ مغ خالؿ مؤسدات 
                                                             

(1)
  ir_e/ega_e.htmwww.wto.org/english/tratop_e/envيىقغ يُظًت انخجبة انؼبنًيت ػهي االَخشَج 

(2)
 Bailey, J. (n.d.). Global Environmental Industry Generates Revenues of $1.16 

Trillion in 2016 | Environmental Business Council of NE. Retrieved January 1, 2019, 

from ww.ebcne.org/ 
(3)

 Kanda, W., Hjelm, O., & Mejía-Dugand, S.,  Promoting the export of 

environmental technologies: An analysis of governmental initiatives from eight 

countries. Environmental Development,17, 73-87, 2016 
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 كتسثل تحجيج االسػاؽ السدتيجفة نقصية   :رصج األسؾاق السدتيجفة ذات األولؾية
تتأثخ بانػاع التكشػلػجيات البضئية التي تشتجيا كل دكلة  كالتيمحػرية لديادة الرادرات 

ككحلظ الصمب العالسي عمي نػع محجد مغ التكشػلػجيات كالتقار  بضغ العخض كالصمب 
يات البضئية كالعالقات مغ حضث تساثل المغة كالثقافة كالشطع الدياسية كالتعميع كالتحج

 التجارية القائسة. 
   :يػجج نػعاف ىسا تكشػلػجيات بضئية لسا بعج اختيار أنؾاع التكشؾلؾجيا ذات األولؾية

مثل التكشػلػجيات التي تدتيجؼ احتػاء  ”End-of-Pipe“االنتاج كاالستخجاـ 
فايات مثل االنبعاثات كالسمػثات كتذسل الفالتخ كمحصات معالجة الرخؼ كمعالجة الش

التكشػلػجيات التي تخفس  عميمغ ناحية اخخؼ تخكد بعس الجكؿ  .دكلة الشسدا
التاثضخات البضئية اثشاء عسميات االنتاج مثل تكشػلػجيات السػاد ككفاءة الصاقة كتكشػلػجيات 

 الصاقة الستججدة كالتي تخكد عمضيا دكلة مثل الجنسارؾ. 

 صادرات قظاع االتراالت والسعمؾمات  تؾجيات مرخ السدتقبمية لجعؼ وزيادة 5-3
االتراالت في تكشػلػجيا تتعجد الجيات التي تعسل عمي دعع كزيادة صادرات قصاع السعمػمات ك 

مرخ في إشار تػجو الجكلة كخصتيا التي تيجؼ بذكل عاـ الي تحقضق شفخات في البشية التحتية 
محافطات الجسيػرية مع تػفضخ انتخنت  الخقسية لجعع التحػؿ الخقسي كتػشضغ التكشػلػجيا في جسيع

فائق الدخعة كجح  السديج مغ االستثسارات الخقسية كنقل كتبادؿ كترشيع كل ما يتعمق 
بالسدتحجثات التكشػلػجية كالسعخؼية مع دعع االبجاع كاالبتكار في ىحه السجاالت. كمغ ىحه 

االت كتكشػلػجيا السعمػمات تػجيات  تذسل كزارة التجارة كالرشاعة ككزارة االتر ،السبادرات
باالضافة الي كزارة االسكاف التي تعسل عمي إنذاء كتأىضل السشاشق العسخانية السالئسة النذصة 

 القصاع. كؼيسا يمي نبحه عغ اىع تػجيات بعس الجيات في ىحا الخرػص

 استخاتيجيو وزارة الرشاعة والتجارة لمترشيع بيجف الترجيخ: 5-3-1
دراتيا بذكل عاـ كاحج االىجاؼ االستخاتيجية لػزارة الرشاعة تتجو مرخ لديادة صا

( 1 كالتجارة التي تذسل أربع مجاالت مغ صادرات تكشػلػجيا االتراالت كالسعمػمات مثل:
( األسالؾ كالكابالت 2( كاجيدة عخض الرػر كالتميفديػنات،Monitorsالذاشات ) 
( 2-5. كيػضح ججكؿ )ربائيهحكع الظ( لػحات الت4( السحػالت، 3خبائية، يكالسػصالت الك

السشتجات الػاعجة كاألسػاؽ السدتيجفة لمرادرات السرخية مقدسة عمى السجػ القرضخ كالستػسط 
 كالصػيل.
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 (2-5ججول رقؼ )
 سرخية عمى السجى القريخ والستؾسطالسشتجات الؾاعجة واألسؾاق السدتيجفة لمرادرات ال

 والظؾيل
 جفــةاألسـؾاق السدتي السشتجــات

 السجي الظؾيل السجي الستؾسط السجي القخيب
دة يشاشة السػنتضخ كاج
عخض الرػر 
 كتميفديػنات

كضشيا كاثضػبيا، 
العخاؽ 
 كالسغخ 

جػاتيساال، الجكمضشيكاف، 
فخندا،  االرجشتضغ،

السانيا، السكديظ، 
ركمانيا، الكػيت، 
االمارات، الجدائخ، 

 الدعػدية

ا، جػرجيا، انجػاؿ، أمخيكا، فخند
 بػلشجا ،السانيا، بخيصانيا

اسالظ ككابالت 
 خبائيةيكمػصالت ك

الدعػدية، 
الجدائخ كتػنذ 

االمارات، 
قصخ، العخاؽ، 

الكػيت،  
  اثضػبيا

كالجكمضشيكاف بشسا، 
بضخك، كػلػمبيا، 
بارجػاؼ، بػليؽيا، كػبا  
كنيجضخيا، غانا، 

 السكديظ،  أمخيكا

كازاخدتاف،  ،ركسيا، شضمي
كدتاف، تخكسدتاف، لضتػانيا، شاجي

بضخك، كػبا، الرضغ،أذربيجاف، 
ايخلشجا، سمػفاكيا، اسبانيا، التذيظ 
كالسسمكة الستحجة، فخندا، السانيا، 
نامبيا، مػزمبضق، جشػ  افخيؿيا، 

 تشدانيا، البخازيل، 
   كضشيا تالمحػ 

لػحات التحكع 
 خبائييالك

 جشػ  افخيؿيا، انجػا  

كزارة التجارة ، السرخية،  خصو عسل كاستخاتيجيو مزاعفة الرادرات السرخية: ىضئة تشسية الرادرات السرجر
 .2017كالرشاعة، 



 معيج التخصيط القػمى -( 305سمدمة قزايا التخصيط كالتشسية رقع )

119 

 استخاتيجية وزارة االتراالت والسعمؾمات لجعؼ التحؾل الخقسي وتذجيع االبجاع واالبتكار  5-3-2


 10ذاء تذتسل استخاتيجية كزارة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات عمي عجه محاكر كمشيا إن    
مشاشق تكشػلػجية، كاستزافة خسذ  10مرانع لالكتخكنيات كالتػسع فى السجف الحكية كإنذاء 

. كقج قامت الػزارة بػضع اشار لجعع كتذجيع االبجاع كريادة االعساؿ (1)مخاكد لمبيانات العسالقة
ع. كتزسغ لتربح مرخ مخكدا إقميسيا لابجاع مسا يتػقع اف يشعكذ ايجابيا عمي صادراتو القصا

 :(2)ىحا االشار خسدة محاكر
  دعع االبجاع مغ خالؿ تقجيع بخامج لشذخ ثقافة االبجاع كدعع القجرات كاالبجاع لقصاع الرشاعة

 كالجامعات لديادة تشافدية السشتجات السرخية  
  اعجاد بخامج الدارة التكشػلػجيا تيجؼ لمخبط بضغ الجيات الػششية الكتدا  السيارات كتبادؿ

ات في مجاؿ االبتكار كاتاحة العجيج مغ انذصة التجريب كخجمات دعع تكشػلػجية الخبخ 
 كمدابقات لمبخمجيات.

  ادارة لمحاضشات التكشػلػجية التي تعسل مع القصاع الخاص كالذخكات الشاشئة لتقجيع الجعع
الفشي كتػفضخ مداحات القامة السذخكعات الشاشئة باالضافة لخفع الػعي السجتسعي باىسية 

 ريادة االعساؿ.
  دعع ريادة االعساؿ مغ خالؿ تأىضل السبتجئضغ كانذاء شبكة لمسداىسضغ لمخبط بضغ السدتػيات

 السختمفة السحمية كاالقميسية كالجكلية في اشار حقػؽ السمكية الفكخية كالتقشيات الحجيثة لمتجارة.
 ات التي تيجد عسمية كاخضخا محػراالستثسار كالتسػيل االكثخ اىسية حضث يقػـ بتدلضل العؿب

االبجاع  اماـ الذخكات الشاشئة كريادة االعساؿ كتػفخ اليات متصػرة لتسػيل السذخكعات 
الشاشئة كاعجاد شبكة لمخبط بضغ السصػريغ كالسسػلضغ الحالضضغ كالسدتقبمضضغ  كتقجيع محفدات 

 لالستثسار في ىحا القصاع.

  2050 -2010ة لمتشسية الذاممة مرخ رؤية ىيئة التخظيط العسخاني  االستخاتيجي 5-3-3


ليضئة  التيضئة السكانية العسخانيةكيطيخ إىتساـ مرخ بتشسية الدمع كالخجمات التكشػلػجية في      
التخصيط العسخاني كالتػجو نحػ انذاء مجسػعة مغ السجف السعخؼية في الخؤية االستخاتيجية لمتشسية 

( كالحؼ يذتسل عمي الثالث 7-5ذكل رقع  )بال كسا ىػ مػضح 2050 -2010الذاممة مرخ 
 :)3(فئات التالية

                                                             
(1) 

Egypt's ICT 2030 Strategy. (n.d.). Retrieved October 20, 2018, from MCIT | 

Egypt’s ICT 2030 Strategy   
 http://www.mcit.gov.eg/Ar/Innovationمػقع كزارة االتراالت كالسعمػمات السرخية عمي االنتخنت، (2)
(3)

 2151,2111 -2111انشؤيت االعخشاحيجيت نهخًُيت انشبيهت يصش هيئت انخخطيط انؼًشاَي,  

http://www.mcit.gov.eg/ICT_Strategy
http://www.mcit.gov.eg/ICT_Strategy
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  الفئة األولي(A)   ايجيؾبؾلذ أقاليؼ كبخي لمسعخفةIdeopolis:  كاقتخح اف تكػف في
مػقعضغ االكؿ في اقميع القاىخة الكبخؼ ليكػف مخكد رئيدي لسؤسدات صشاعة السعخفة 

ىػ اقميع االسكشجرية كمشصقة بخج العخ  كالتعميع العالي كالبحث العمسي اما السػقع الثاني 
 كالحؼ سيسثل مخكد ثانػؼ لمبحػث كالرشاعات التقشية.

 ( الفئة الثانيةB)  مجف معخؼية كاعجةEarly stages Ideopolis كالتي تشقدع الي :
 نػعاف:

o .السجف السعخؼية الحخة في نصاؽ محافطات بػرسعضج كدمياط كمجيشة الدػيذ 
o كىي مػاقع ذات صمة بسػانئ  :السعخؼية عالية التقشية مجف الخجمات كالرشاعات

ترجيخ عمي البحخ االحسخ لمسشتجات التقشية عالية الجػدة كمػاقع في مجيشتي 
 اسضػط كالسشرػرة حضث الرشاعات ذات الرمة بالخجمات الصبية.

 ( الفئة الثالثةC مجن معخقية محتسمة )Potential Ideopolis:  كتذسل بعس السجف
قػمات السحتسمة النذاء مخاكد عسخانية ججيجة الستزافة بعس االنذصة السعخؼية ذات الس

 الستخررة. كمجف ششصا كاسػاف كالعخير كسفاجا كالزبعة. 
باالضافة الي ذلظ تدعي الجكلة الي تػفضخ فخص عسل لمذبا  كالسخأة في السجاالت السختبصة 

ضخة كالتي يسكغ استغالليا في انتاج مع دعع السذخكعات الرغ باإلستثسار في السجاؿ البضئي
 .تكشػلػجيا البضئة التي يختفع الصمب عمضيا عالسيا مسا يخفع العائج الستػقع

 (7-5شكل)

 السػاقع السخشحة لمتحػؿ / تأسيذ مجف السعخفة 

 
 2010، 2050 -2010الخؤية االستخاتيجية لمتشسية الذاممة مرخ  ،ىضئة التخصيط العسخاني :السرجر
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 لتؾجيات الحالية لسرخ في مجال التكشؾلؾجيات البيئيةا 5-3-4
  

 -انزست مرخ الي بخنامج نقل التكشػلػجيا الرجيقة لمبضئة بسشصقة جشػ  الستػسط )سػيتر    
(  الحؼ ييجؼ الي االنتاج السدتجاـ كرفع كفاءة استخجاـ السػارد  SWITCH-MEDمضج

كقجـ ىحا البخنامج العجيج مغ البخامج باالضافة الي خفس ندب التمػث في قصاع الرشاعة. 
التجريبية كاالرشادية  لخفع الػعي كتجريب العاممضغ بالسرانع عمي تصبضق السعايضخ البضئية كاىسية 
استخجاـ التكشػلػجيات الحجيثة  باالضافة الي اعجاد دراسات تقضيع السرانع القتخاح االجخاءات 

لسػارد كخفس التمػث كتحلضل التحجيات كالعؿبات التي السصمػبة لتصػيخىا لديادة كفاءة استخجاـ ا
 MED- TEST 1كقج تع االنتياء مغ مخحمتضغ في ىحا البخنامج  .(1) تعػؽ الػصػؿ ليحا اليجؼ

الحؼ قجـ العجيج مغ البخامج التجريبة كالسذػرة لسجاالت مختمفة  2018في   MED- TEST 2ك
 .(2) مغ الرشاعات

ة كاالنتاج الحخبى كالتشسية السحمية كرئيذ اليضئة العخبية قامت كزارء البضئ 2019كفي 
بديارة السانيا لبحث امكانيات التعاكف في اشار نقل التكشػلػجيات البضئية في مجاؿ  لمترشيع

كقج تع التخكضد عمي  .االدارة الستكاممة لمسخمفات الرمبة كاجخاءات التخؽيف مغ حجة تغضخ السشاخ
خات لمتعخؼ عمى افزل التقشيات االلسانية فى مجاؿ استخجامات الغاز مجاؿ التجريب كتبادؿ الخب

 .)3(الحضػػ كالتخمز اآلمغ لمشفايات
 الفخم والتحجيات لقظاع االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾمات –نقاط القؾة والزعف  5-3-5

نجج انو يػجج  )4(ؼيسا يتعمق بتحمضل قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات في مرخ 
  عجيج مغ نقاط القػة كالتي تذسل االتي:ال
 ارتفاع عجد خخيجي الجامعات 
  انخفاض معجؿ دكراف السػضفضغEmployee Turnover  )قػانضغ العسل( 
 رؤية الحكػمة كدعسيا لتقشية السعمػمات كاالتراالت 

                                                             
   SWITCH-MED) سػيتر مضج(ع نقل التكشػلػجيا الرجيقة لمبضئة مػقع بخنامج دع (1)

/www.switchmed.eu/en/country-hubs/egypt 
 لمسديج مغ السعمػمات حػؿ الذخكات التي تحػلت لمتكشػلػجيا الرجيقة لمبضئة: (2)

 https://www.switchmed.eu/en/corners/service-providers/actions/med-test-ii-

countries/Egypt 
(3)

 http://www.momp.gov.eg/Ar/History.aspxػهي االَخشَج  وصاسة اإلَخبج انحشبييىقغ  
(4)

 Kamel, Sherif. , The Evolution of the ICT Sector in Egypt .The Evolution of the 

ICT Sector in Egypt. Communications of the International Business Information 

Management Association (IBIMA). 10. 39-49, 2009 
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  كفاءة البشية التحتية لالتراالت كالسعمػمات كانخفاض تكمفتيا 
 عساؿ التجاريةانخفاض تكمفة الؿياـ باأل 

 التي تذسل:  نقاط الزعفكسا يػجج العجيج مغ 

 )صغخ حجع الدػؽ )شخكات تكشػلػجيا السعمػمات كالدػؽ 
 سيصخة نػعية  معضشة مغ الرشاعة كالتي تختبط بانتاج األجيدة 
 محجكدية الفخص في تجارة الخجمات كالتعيضج 
 معطع العخكض الكبضخة ذات صمة بالحكػمة 
 خكقخاشيةقػاعج الذخاء البض 
 السشافدة الذخسة كالدػؽ السجفػعة باألسعار 
 محجدكدية الخبخات الرشاعية  كاعتساد القصاع الرشاعي عمي االستضخاد 
  محجكدية تػافخ رأس الساؿ االستثسارؼ 
 :فتذسل الفخم الستاحةاما 
  التخكضد عمى الرادرات كجاعع لشسػ االقتراد 
 التشافدية لمقصاعات لتحدضغ القجرة بخامج بشاء القجرات البذخية 
  التػجية لتقجيع الخجمات الحكػمة بالػسائل التكشػلػجية 
  تػافخ عجد كبضخ مغ الذخكات الرغضخة كالستػسصة التابعة لمقصاع الخاص 
 تعاقج الذخكات الستعجدة الجشديات كسقاكؿ مع الذخكات الػششية 
  استجابة االسػاؽ كمدارات أعساؿ لتغضخ االسعار 
  الخارجية مغ الػاليات الستحجة كاالتحاد األكركبيأنذصة التعيضج 
 استخجاـ التكشػلػجيات الحجيثة لديادة اإلنتاجية كخفس التكاليف 
  دعع كتعديد قصاع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت مغ الحكػمة كالسشطسات غضخ الحكػمية 

 خ مقتخحات لتشسية صادرات قظاع االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾمات في مر 5-4
بػضع اشار لتحقضق الشجاح في التحػؿ التكشػلػجي الخقسي لمتػافق مع ( 1)قامت االمارات الستحجة 

التغضخات التكشػلػجية كتحقضق الشسػ االقترادؼ السشذػد. كيسكغ لسرخ االستفادة مغ ىحا االشار 
تحجيج  ،مخاحل كاالتي  التخصيط االستخاتيجي، استحجاث مذاريع تجخيبية اكلية 6كالحؼ شسل 

                                                             
 0.4بي دبمضػ سي، الثػرة الرشاعية الخابعة: بشاء السؤسدات الرشاعية الخقسية. استصالع الثػرة الرشاعية الخابعة ) (1)

Industry  2016، 2016( في الذخؽ األكسط لعاـ. 
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تحمضل البيانات بكفاءة، التحػؿ الخقسي لمسؤسدات، كضع مشيجية  ،القجرات البذخية السصمػبة
 لسشطػمة االعساؿ. 

بالشدبة لمتخصيط االستخاتيجي لتشسية الرادرات السرخية مغ الدمع كالخجمات التكشػلػجية فانو 
غ االستفادة مغ القجرات يحتاج الي دراسة مدتؽيزة لالسػاؽ العالسية كاحتياجاتيا حتي يسك

البذخية الستػفخة في اشار تشسية الرادرات الخجمية في قصاع التكشػلػجيات البضئية كالتي ال تحتاج 
 الي مػارد مالية كبضخة. 

 ( 8-5شكل )
 مخاحل الشزج في التحػؿ الخقسي

استصالع الثػرة الرشاعية الخابعة  .ةبي دبمضػ سي،  الثػرة الرشاعية الخابعة: بشاء السؤسدات الرشاعية الخقسي :السرجر
(0.4 Industry  في الذخؽ األكسط لعاـ )2016، 21صفحة  2016 

 

بي دبمضػ سي " الثػرة الرشاعية الخابعة: بشاء السؤسدات الرشاعية الخقسية" كقج قجـ تقخيخ     
عبخ مخاحل  مجسػعة مغ السقتخحات التي مغ شأنيا االنتقاؿ بالتشسية الرشاعية لمجكؿ السختمفة

الشزج الخقسي مغ خالؿ نسػذج الشزج الخقسي كالحؼ يعتبخ أداه مغ ادكات االسخاع في التحػؿ 
الخقسي كمعيار لشدبة الحكاء الخقسي كمؿياس لتحجيج مجؼ الجاىدية كاالستعجاد لمتحػؿ الخقسي 

ئي السجاؿ كمجاالتو. كيحتػؼ نسػذج الشزج عمي اربعة مخاحل. السخحمة األكلي ىي مخحمة "مبتج
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الخقسي" كتسثل بجاية التحػؿ بذكل مدتقل كمحجد عمي نصاؽ  عسميات التحػؿ. كالسخحمة الثانية 
"عامل تكامل عسػدؼ" كيختكد عمي احجاث تكامل ما بضغ الشصاؽ الزضق لمتحػؿ الخقسي 

ة. ثع كالتخصيط مثل ربط اليشجسة الخقسية كتخصيط الترشيع الستكامل السبشي عمي البيانات السباشخ 
تمضيا السخحمة الثالثة لتحقضق التكامل األفقي بضغ السرشعضضغ كالسػرديضغ " عامل مداىع افقي" 
كالحؼ ييتع بتحمضل البيانات بعج تخكضب اجيدة االستذعار كالحداسات لؿياس االثخ كفي الشياية 

اد لكل الػصػؿ الي كػف الجكلة "جية رقسية داعسة". كقج اشتسل نسػذج الشزج عمي سبعة أبع
 مخحمة كسا يمي:

 نساذج اعسال رقسية والؾصؾل لمعسبلء -1
 التحؾل الخقسي في السشتجات والخجمات  -2
 التحؾل الخقسي وتكامل سبلسل الكيسة العسؾدية واالفكية -3
 البيانات والتحميبلت باعتبارىا قجرات اساسية  -4

 ٌبشية تقشية معمؾمات سخيعة    -5
 االمؽ والذئؾن القانؾيشة والزخائب -6
 ات والسؾعفيؽ والثقافة الخقسية السؤسد -7

 

اما في مجاؿ استحجاث السذخكعات التجخيبية فقج قجمت مرخ العجيج مغ السذخكعات   
شخكة بالتخكيج  32التجخيبية في تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت حضث قامت اكثخ مغ 

ػـ بالتعاكف . كسا اف ىشاؾ العجيج مغ الذخكات التي تق2018دبي  جضتكذ العساليا في معخض
كقج قدع التقخيخ السذاريع كالشساذج التجخيبية كسا ىػ مػضح في  .1مع شخكات في الجكؿ العخبية 

 ( باالعتساد عمي اختبار الصخيق كاستصالع أفاؽ القصاع.8-5شكل )
 فخص كمدتػيات تشفضح الشساذج التجخيبية :(9-5شكل )

 
 0.4استظبلع الثؾرة الرشاعية الخابعة ) .بشاء السؤسدات الرشاعية الخقسية بي دبميؾ سي،  الثؾرة الرشاعية الخابعة: :السرجر

Industry  2016، 21-20صفحة  2016( في الذخق األوسط لعام 

                                                             
عمي االنتخنت  يتضجاالخسسي ليضئة تشسية صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات إلسػقع  (1)

http://www.itida.gov.eg/En/Pages/home.aspx 



 معيج التخصيط القػمى -( 305سمدمة قزايا التخصيط كالتشسية رقع )

125 

القزية السيسة في ىحا االشار ىػ التخصيط بحكاء كبخاصة في ضل استحػاذ القػؼ الكبخؼ في 
يات السدتخجمة في تصػيخ ىحه ىحا القصاع عمي كثضخ مغ حقػؽ السمكية الفكخية لمبخمج

التكشػلػجيا كمخدكف البيانات العسالقة كمحمالتيا. كمغ السيع اف يتع التجرج في عسمية تشسية 
الرادرات ليحا القصاع لالنتقاؿ مغ التخكضد عمي السشتجات لمػصػؿ الي االنطسة الخقسية الكاممة 

  :(10-5كسا ىػ مػضح بالذكل )
 ( 10-5شكل )

 رات السختمقة لقصاع السعمػمات كاالتراالتمدتػيات الراد

  
استصالع الثػرة الرشاعية الخابعة  .بي دبمضػ سي،  الثػرة الرشاعية الخابعة: بشاء السؤسدات الرشاعية الخقسية :السرجر

(0.4 Industry  في الذخؽ األكسط لعاـ )2016 ،24ص  2016 

 أىؼ الشتائج   -

جيثة السادية كالخقسية كالبضػلػجية السختبصة بتحػالت ضخكرة كأىسية تسكضغ التكشػلػجيات الح .1
التشسية الرشاعية كتحػليا مغ التكشػلػجيات الخقسية البديصة الي التكشػلػجيات الخقسية 

 االبجاعية كالتفاعمية كالحكية لجمجيا في حياة االفخاد كالسجتسعات. 
سبة الدحابية"، "انتخنت أىسية مداىسة التحػؿ التكشػلػجي كالحؼ يذسل تكشػلػجيات" الحػ  .2

األشياء" ك"البيانات العسالقة" ك"الحكاء اإلصصشاعي" ك"الخكبػتات" ك" السيكشة" ك"تقشيات 
التعمع الستعسق لنت" ك"سمدمة الكتمة" في تحقضق أىجاؼ مرخ السدتجامة كتشسية صادراتيا 

 كخجماتيا التكشػلػجية.
مغ أكثخ سمع كخجمات تكشػلػجيا  إعتبار مخاكد البيانات كبخمجيات كمشرات التحمضل .3

السعمػمات نسػا. كسا تسثل أسػاؽ البيانات العسالقة أحج أىع األسػاؽ نسػا كعمي مدتػؼ 
 القصاعات يسثل قصاع التحميالت  كالتصبيقات األكثخ نسػا.

( سترل إلى نحػ IOT)لتكشػلػجيا انتخنت االشياء السجمجة الجكلية األسػاؽ مغ الستػقع اف  .4
مميار  17.1سػؽ البيانات العسالقة  مغ كاف يشسػ  ،2021ر دكالر في عاـ مميا 520
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بسعجؿ نسػ سشػؼ مخكب  2022مميار دكالر في عاـ  99.31إلى  2017دكالر في عاـ 
العالسي بسعجؿ نسػ سشػؼ مخكب يبمغ سمدمة الكتمو  سػؽ ٪ كسا سضشسػ 28.5يرل إلى 
ك اف يديج  2025الر بحمػؿ عاـ ممضػف دك  28248.7ليرل إلى  2018٪ مغ عاـ 74.1

 .2026مميار دكالر بحمػؿ 26حجع سػؽ الحكاء االصصشاعي العالسي ليرل الي 
مغ التصبيقات  التي تجمج اكثخ مغ نػع مغ انػاع التكشػلػجيات الحجيثة لتقجيع  العجيجيػجج  .5

عجيج مغ التكشػلػجيات البضئية تداعج عمي مػاجية الحمػؿ مبتكخة لمعجيج مغ السذاكل مثل 
القزايا البضئية. كتسثل التكشػلػجيات البضئية احج التصبيقات التي ازداد الصمب عمضيا عمي 
مدتػؼ العالع  بيجؼ الحفاظ عمي البضئة كتحقضق االستجامة كالتداـ الجكؿ باالتفاؾيات البضئية 

 الجكلية.
الرادرات لمجكؿ  تسثل التكشػلػجيات البضئية احجؼ السجاالت الخائجة التي تديع في زيادة .6

 .2025% سشػيا بحمػؿ 6.9السشتجة ليا كالتي مغ الستػقع اف تشسػ بسعجؿ نسػ
كتحتل الرضغ كالسكديظ كالبخازيل كاليشج كالدعػدية السخاكد الخسدة االكلي كاالعمي شمبا  .7

بالتختضب السجسع ؼيسا يتعمق  17عمي التكشػلػجيات البضئية بضشسا مرخ فتحتل السخكد 
عمي مدتػؼ  12عمي مدتػؼ قصاع تكشػلػجيا السياه ك 25بضشسا تختضبيا ات البضئية لمتكشػلػجي

 لسخمفات.قصاع مدتػؼ تكشػلػجيا التعامل مع ا 10يػاء كقصاع تكشػلػجيا تحدضغ جػدة ال
عمي دعع الرادرات الخاصة بقصاع السعمػمات كاالتراالت مغ خالؿ  مرخحخصت  .8

و اعساؿ كال مغ كزارة الرشاعة كالتجارة ككزارة صياغة مجسػعة مغ االستخاتيجيات لتػجي
 االتراالت باالضافة الي التيضئة السكانية ليحا الشذاط مغ خالؿ انذاء العجيج مجف االبتكار. 

تحتاج مرخ لمعجيج مغ السجيػدات كالعسل الستػاصل لديادة مشتجاتيا التكشػلػجية كرفع  .9
ػؿ لػضع تشافدي جضج عمي السجؼ صادراتيا عمي السجؼ البعضج بضشسا نجحت في الػص

 القرضخ في مجاؿ التعيضج. 
تتجو مرخ الي نقل التكشػلػجيات البضئية كقج قامت بالعجيج مغ الجيػد في ىحا الدبضل الغضخ  .10

 .نػعا ما لرادرات بعضج السجؼامسيج كلكغ مازاؿ التاثضخ الستػقع ليحه التكشػلػجيا عمي زيادة 
ضب االكبخ مغ التصػر التكشػلػجي كتقػـ بترجيخ كنقل تديصخ الجكؿ الستقجمة عمي الشر .11

التكشػلػجيات التي تختارىا الي الجكؿ الشامية لمحفاظ عمي نرضبيا مغ الدػؽ العالسية 
 كبالتالي فاف مرخ تحتاج  الستخاتيجية متصػرة كابجاعية لتحقضق اىجافيا. 

كشػلػجي في الجكؿ تتقجـ مرخ نحػ التحػؿ الخقسي ببطء في مقابل سخعة التقجـ الت  .12
 الستقجمة مسا ييجد تصػرىا التكشػلػجي. 

يػجج العجيج مغ االصالحات كاالجخاءات التي يجب عمي مرخ اتخاذىا مغ اجل زيادة  .13
الرادرات في قصاع السعمػمات كالتي تذسل اصالحات عمي مدتػؼ اعجاد خصط استخاتيجية 
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لسشطػمة االعساؿ كتيضئة البضئة الجخاء متكاممة لديادة الرادرات التكشػلػجية كمشيجية شاممة 
العجيج مغ السذاريع التجخيبية االكلية كككضع خصة لخفع القجرات البذخية السصمػبة ليحا 

 اليجؼ كدعع التحػؿ الخقسي الكامل لمسؤسدات. 

 أىؼ التؾصيات   -

ضخكرة كضع استخاتيجية متكاممة لتشسية كتصػيخ سمع كخجمات قصاع السعمػمات بيجؼ  .1
كدعع الرادرات لتذسل كافة الجيات مثل كزارة الرشاعة كالتجارة ككزارة االتراالت  انتاج

 ككزارة التعميع العالي كالبحث العمسي كاف تكػف تحت ؾيادة رئاسة الجسيػرية.
انذاء مؤسدة لبحث كدراسة التكشػلػجيات السدتيجؼ نقميا تعسل بذكل آني الختيار ما  .2

ا في ضل التصػر كالتغضخ الدخيع السدتسخ عمي مدتػؼ يالئع مرخ كما يتػافق مع اىجافي
 التكشػلػجيا.

التػجو نحػ تكػيغ بضئة لالبجاع في السخاكد التكشػلػجية الرشاعية كاالكاديسية مع تػفضخ  .3
التسػيل الالـز كحخية البحث خارج االشار السؤسدي االدارؼ الشالؽ االبجاع كتقجيع 

 تكشػلػجيات حجيثة.
عع متصمبات تشسية صادرات تكشػلػجيات البضئة مغ خالؿ دارسات دؾيقة جكضع خصة تفرضمية ل .4

لالسػاؽ العالسية كاالمكانيات السحمية الختيار القصاعات كاالسػاؽ السدتيجفة ذات األكلػية في 
مجاؿ التكشػلػجيات البضئية. كمغ ناحية اخخؼ كضع سياسات كقػاعج لجعع الذخكات الرغضخة 

الس رجريغ أك غضخ الس رجريغ ككضع آليات لمتسػيل كالسداعجات  كالستػسصة سػاء كانت مغ
 السالية لمسذخكعات الشاشئة كالتجار  الخائجة كانذاء شبكة اماف ضج البصالة لمعاممضغ بيا.

تػفضخ مداحات مالئسة النذاء السذخكعات التجخيبية بشطاـ االنتفاع بتكمفة مشخفزة كمداحة  .5
 السخافق. لسرانع الدمع التكشػلػجية كاممة

االسخاع في رفع القجرات لمصال  الجامعضضغ في السجاالت السصمػبة مع كضع استخاتيجية  .6
 الجتحا  العمساء مغ الخارج لخفع مدتػؼ الخخيجضغ كربط الجامعات مع الذخكات كالسرانع. 
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دكؿ العالع ؼيسا يتعمق بخؤياتيا  بعس مغ كالتػتخات بضغ كالرخاعات شكمت االختالفات
شكمت سبًبا  –إضافة الي عػامل اخخؼ  –كاستخاتيجياتيا كسياساتيا في مجاؿ التجارة الجكلية 

الي البحث عغ فخص فتح أسػاقا كدكؿ االتحاد االكركبي كغضخىا  مثل الرضغ يالتػجو بعس مش
الستثساراتيا كإلنتاجيا كلرادراتيا تكػف أكثخ مشاسبة ألماكغ تػاجج أنذصتيا كشخكاتيا ججيجة 

 الترجيخية لسا ؼيو صالحيا.

بذكل عاـ كاحجًا  يعتبخ الستصػره كتكشػلػجياتو كاالتراالت قصاع السعمػمات فأل كنطًخا
شسػ في ضل التشافدية األكلػية الخيادية بأنذصتو كمداىساتيا في معجالت ال ذكمغ أىع القصاعات 

يتدع بأنو ذك ؾيسة مزافة عالية، إضافة إلى أنو جاذ  لالستثسارات كذك قجرة  فيػ .الجكلية
تمعب  صارتإضافة إلى أف تكشػلػجياتو كخاصة ؼيسا يتعمق باالتراالت قج  تذغضمية كاضحة

السشافدة بضغ رادرات في ضل العػلسة كانفتاح األسػاؽ كازدياد حجة الدكرًا حضػيا في تشسية 
أكضاع السضداف  يؤدؼ بالزخكرة الى تحدضغمؤسدات األعساؿ في الجكؿ السختمفة، األمخ الحػ 

فقج سعت العجيج مغ الجكؿ مثل الياباف كبخيصانيا لحا  .السدايا التشافدية ذاتالتجارػ بيحه الجكؿ 
ديادة إنتاجيا إلى  الديصخة عمي بعس اسػاؽ قصاع السعمػمات ب كاضح كالرضغ كغضخىا كبذكل

التكشػلػجيات  ىحه كصادراتيا مغ تقشيات كسمع كخجمات ىحا القصاع كإستسخار تصػيخىا بإستخجاـ
كالتي تعتسج عمى ميارة كإبجاع العجيج مغ كسائل دمج التقشيات السادية كالخقسية  ،ستقجمةال

التعمع العسضق لنالت كالبضػلػجية كإستخجاـ تصبيقات ججيجة مثل تكشػلػجيا السجف الحكية، كتقشيات 
لخمق كاقع ججيج أكثخ تصػًرا  Block chainكالحكاء اإلصصشاعي، كشخؽ التذفضخ السبتكخة مثل 

 الخخاء كالخفاـية االجتساعية كاإلقترادية كالدعادة. إتخاذ القخار كإحجاثيدسح بتحدضغ عسمية 

تيا يجضكإسػػػػتخات رؤيتيػػػػا  كلػػػػحلظ تدػػػػعى أيًزػػػػا بعػػػػس الػػػػجكؿ الشاميػػػػة كخاصػػػػة مرػػػػخ فػػػػي
كسياسػػػاتيا اإلقترػػػادية إلػػػى زيػػػػادة إنتاجيػػػا كصػػػادراتيا مػػػغ سػػػػمع كخػػػجمات كأجيػػػدة كمعػػػجات ىػػػػحه 

كاليامػػة ذات السحتػػػػ التكشػلػػػجي العػػالسي، كالتػػي أصػػبحت تحتػػل جػػدًءا كبضػػًخا مػػغ  الكثضػػخة التقشيػػات
قػة الستجػجدة الدػؽ العالسي لمتكشػلػجيا )سػاء في مجاؿ السجف الحكيػة أك فػي مجػاؿ تكشػلػجيػا الصا

أك فػػػػي مجػػػػاؿ التكشػلػجيػػػػا البضئيػػػػة أك فػػػػي أؼ مجػػػػاؿ كاعػػػػج أخػػػػخ( كذلػػػػظ بعػػػػج خمػػػػق الصمػػػػب عمضيػػػػا 
كجػػد .كقج دعػع كبػخر ذلػظ باإلستعانة بخبخات التدػيق العالسي الشاجحة كّاليات التخكيج اإللكتخكني

كمػػػارد قصػػػاع بعػػس السدايػػا التشافدػػية بسرػػخ نتيجػػة الجيػػػد الحكػميػػة السبحكلػػة كالستعمقػػة بػضػػع 
االىتسػػػػاـ بدػػػػمع كخػػػػجمات كأجيػػػػدة كمعػػػػجات الحاليػػػػة كبضئػػػػة أعسالػػػػو ؼيسػػػػا يتعمػػػػق بسػػػػجػ السعمػمػػػػات 

التقشيػػػات الحجيثػػػة بالقصػػػاع، بإنذػػػاء مرػػػانع اإللكتخكنيػػػات، كالتػسػػػع فػػػي السػػػجف الحكيػػػة كالسشػػػاشق 
 التكشػلػجية، كإستزافة مخاكد البيانات العسالقة.



 التغيخ الييكمي لقظاع السعمؾمات في مرخ ) بالتخكيد عمى الرادرات (

131 
 

سػػػتخاتيجيات كلمدياسػػػات التشسػيػػػة السرػػػخية كضػػػػح رؤيػػػة فقػػػج ّاف األكاف أف يكػػػػف لالػػػحا 
صادرات قصاع السعمػمػات مػغ الدػمع كالخػجمات، كتحجيػج ّافػاؽ بأسػاؽ ك  كأكلػية محجدة ؼيسا يتعمق

مدػػتؿباًل إنصالًقػػا مػػغ األكضػػاع الجكليػػة كتصػرىػػا كالػضػػع القػػػمي بسػػػارده الستاحػػة كالتػػي  اتصػيخىػػ
 يسكغ أف تتاح.

خصػػج كتقضػػيع كتحمضػػل صػػادرات إجػػخاء الجراسػػة الحاليػة ل بػل كضػػخكرة ةأىسيػػ يػضػػحكىػحا مػػا 
ككضػع تحمضػل التجػارة الجكليػة، فػي ضػػء قصاع السعمػمػات السرػخؼ الحاليػة فػي تجارتيػا الخارجيػة 

بأنذػػصة القصػاع، مػػع االسػػتفادة  السباشػخة االسػتثسارات األجشبيػػةتصػػػر ك  صػادرات مرػػخ السعمػماتيػة
تحجيػػج آفػػاؽ التصػػػرات فػػي أنذػػصة القصػػاع كخاصػػة ل كذلػػظالستقجمػػة،  مػػغ الخبػػخات الشاجحػػة لمػػجكؿ

تجخيبيػة  مذػخكعات الترجيخية كالسختبصة بالػحكاء االصػصشاعي بإسػتخجاـ أمثمػة إيزػاحية أك نسػاذج
 .يجب التخكيج ليا

لمتػصػػػػػل لخؤيػػػػػة محػػػػػجدة ألفػػػػػاؽ تصػػػػػػيخ أنذػػػػػصة القصػػػػػاع كالحػػػػػجاث الشيزػػػػػة الترػػػػػجيخية 
 -بمػرة اليجؼ العاـ كاألىجاؼ الفخعية لمجراسة ؼيسا يمي: فقج تع ،الرجدكاالنتاجية السشاسبة بيحا 

 اليجف العام لمجراسة    

كيتسثػػل فػػي اإلرتقػػاء بسرػػخ لترػػبح دكلػػة أكثػػخ تصػػػًرا ذات إقترػػاد رقسػػي حػػجيث، كذلػػظ 
يكػػػػل صػػػػادرات قصػػػػاع السعمػمػػػػات مػػػػغ سػػػػمع  عػػػػغ شخيػػػػق  التخكضػػػػد عمػػػػى التجػػػػارة الخارجيػػػػة ـك

إتجػػاه تصػػػيخه مدػػتؿباًل لػػجعع إسػػتخاتيجية التشسيػػة السدػػتجامة تػػخاح كتحجيػػج مػػغ خػػالؿ إق كخػػجمات
 في مرخ.

دراسػػة كتحمضػػل بعػس القزػػايا ) أك السحػػاكر( اليامػػة التػي يسكػػغ اعتبارىػػا بسثابػػة كىػحا يدػػتمـد 
 -كىي: أىجاف فخعية لمجراسة

رتكػاز رصج كتقضيع التجػارة الجكليػة كخاصػة فػي سػمع كخػجمات تكشػلػجيػا السعمػمػات باإل -1
أىـؼ مبلمـح البيئـة التجاريـة عمي مفيسػـ كأساسيات الثػرة التكشػلػجيػة الخقسيػة لتحجيػج 

إتجاىات الرـادرات مع إيزاح كتحمضل الرػرة الحالية لمتجارة الجكلية لتحجيػج  ،الجولية
 ، مع إلقاء الزػء عمي البيانات الزخسة كتجفقيا عبخ الحجكد.السرشعة العالسية

عمػمػػػػات السرػػػػخؼ كتكشػلػجياتػػػػو فػػػػي تجػػػػارة مرػػػػخ الخارجيػػػػة رصػػػػج كضػػػػع قصػػػػاع الس -2
بتحمضػػل صػادرات مرػػخ  لتشسيـة فخصــو الترــجيخية الحكيكيـةبػالتخكضد عمػى الرػػادرات 

 مغ سمع كخجمات قصاع السعمػمات كتصػرىا.
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إيزػػاح إنعكاسػػات االسػػتثسارات االجشبيػػة السباشػػخة عمػػى صػػادرات مرػػخ مػػغ خػػجمات  -3
( لتقضيسيػػػا لػػػجعع إسػػػتخاتيجية التشسيػػػة 2017 – 2005التعيضػػػج بالقصػػػاع خػػػالؿ الفتػػػخة )

، حضث أصبح اإلسػتثسار بالقصػاع ضػخكرة حتسيػة مػغ أجػل مػاكبػة السدتجامة في مرخ
أوجــو القرــؾر والسذــاكل  والتعــخف عمــي ،الػػجكؿ الستقجمػػة فػػي الحرػػػؿ عمػػى السشػػافع

 .التى يتعخض ليا القظاع
القصػػاع بسرػػخ مػػغ حضػػث مخخجاتػػو  معخفػػة الجيػػػد الحكػميػػة الحاليػػة السبحكلػػة لتصػػػيخ -4

 .إبخاز أىؼ التحجيات التذخيعية واألمشيةكجػدتيا مع 
رؤيـة مقتخحـة الافـاق تظـؾيخ أنذـظة قظـاع السعمؾمـات واالترـاالت التكشؾلؾجيـة تقجيع  -5

مػػع التخكضػػد عمػػي أىػػع التصبيقػػات التكشػلػجيػػة السحتسمػػة إلمكانيػػة اإلسػػتفادة  ،الحجيثــة
 مشيا لتشسية صادرات مرخ.

 

 كشكل جػىخىا. كىحا ما تع بمػرتو في الفرػؿ الخسدة السكػنة لسحتػيات ىحه الجراسة

 -السختمفة كأىع نتائجيا كتػصياتيا السقتخحة: عخض مؾجد لفرؾل الجراسةكؼيسا يمي 

تعخيػف الثػػرة التكشػلػجيػة الخقسيػػة الجاريػة عمػي الرػػعضج  كالػحؼ تزػػسغمفرـل االول ل بالشدػبةأواًل: 
يػػػة أساسػػػية تحمضميػػػة حػػػػؿ التجػػػارة الجكليػػػة فػػػي سػػػمع كخػػػجمات تكشػلػجيػػػا السعمػمػػػات خمؽك  ،العػػػالسي

كاالشػػػػار العػػػػالسي الػػػػحؼ تتصػػػػػر ؼيػػػػو كأىػػػػع مالمحػػػػو بإسػػػػتخجاـ السفيػػػػػـ السشيجػػػػي لدمدػػػػمة الؿيسػػػػة 
مع إسػتعخاض تحمضمػي لتػجفق البيانػات عبػخ الحػجكد كأىسيػة االسػتثسار  ،(VACsالسزافة العالسية )
   -:فقج خمز ىحا الفرل الي إبخاز الخؤؼ الفكخية التالية ،تفي قػاعج البيانا

ف مشحشى العالقة بضغ التجارة الجكلية كالشسػ االقترادػ فى العالع يسضل بذكل عاـ إلى إ -1
تفػؽ السكػف الترجيخػ لمتجارة بالسقارنة مع السكػف االستضخادػ. بضشسا يؿبع الصمب عمى 

الخاص االستيالكى كاالستثسارػ كاإلنفاؽ  الػاردات كستغضخ مذتق مغ الصمب السحمى
الحكػمى، كال يسارس دكره كستغضخ حاكع لمشسػ سػػ فى أقمية مغ الجكؿ الستقجمة )فى 

بسعشى -شميعتيا الػاليات الستحجة( كفى الجكؿ الشاىزة صشاعيًا )فى مقجمتيا الرضغ
 ك كحا األرجشتضغ كالبخازيل(. -معضغ

ي، يتع تجكيميا كفق صيغة تقديع العسل الجكلى غضخ ف عسمية اإلنتاج الدمعي كالخجمإ -2
معبخًا عشيا تقخيبًا  ،مجسػعة الجكؿ الستقجمة أك األكثخ تصػراً  :الستكافىء بضغ مجسػعتضغ

التى تشقدع مغ داخميا  ،كمجسػعة الجكؿ الشامية ،G7بسجسػعة الجكؿ الرشاعية الدبعة 
  إلى السفيػـ الجارج لمسػاؽ مجسػعة دكؿ ناىزة صشاعيًا، كمجسػعة أخخػ أقخ  :إلى

متػسصة الجخل، ك مشخفزة الجخل، كأخخػ  :الشاشئة ثع شخائح متتالية عمى مؿياس الجخل
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ك بضشسا تقػـ   .ك بالد أخضخة فى القاع ىى "أقل األقل نسػًا"، ألسبا  متشػعة ،أقل نسػاً 
حمقتْى ما  –مخحمتْى  ،كالتخكضد عمى ،الجكؿ السرّشعة األكثخ تصػرًا فى العالع بالتخكد فى

باختالؼ شخائحيا كلكغ   ،يتخؾ لمبالد الشامية ،قبل اإلنتاج كما بعج اإلنتاج مغ الدمدمة
أػ اإلنتاج.   كاإلنتاج ىشا سمعى كخجمي،  :أف تعسل عمى الحمقة الػسصى ،بتجرج محدػ 
بيحا السعشى  الترشيع ،Servicificationك "تخجيع"  manufacturingأْػ ترشيع 

. كذلظ، بتعبضخ آخخ، fabrication" التذظيب الرشاعىػؿ إلى ما يقتخ  مغ مفيػـ "يتح
كإنتاج  ،يعشي التقابل بضغ التخرز الشدبى فى إنتاج "الالممسػسات" فى الصخؼ األكؿ

 "السمسػسات"، السرشػعات كأيزا السدركعات ككحلظ السعادف كالشفط لجػ الصخؼ الثاني.

مى السدتػػ العالسى ىى مشتجات متػسصة التكشػلػجيا، ك أف معطع الرادرات السرّشعة ع -3
كمعجات االتراالت ك  ،عالية التكشػلػجيا، مثل الكيساكيات، كاآلالت كاألجيدة كالسعجات

% مغ إجسالى الرادرات السرشعة عاـ 60السخكبات ذات السحخكات حضث أسيست بػػ 
% 12,6اىزة صشاعيًا بشحػ .   كزادت صادرات ىحه الدمع مغ البالد الشامية كالش2015

ع مداىستيا فى الرادرات العالسية مغ ىحه الدمع مغ لتخف 2015ك  2000سشػيا بضغ 
 . 2015% عاـ 30إلى  2000% سشة 12

الديصخة عمضيا يعتبخ مرجرًا لمقػة الدػؾية بحضث أف الديصخة  أف الػصػؿ إلى البيانات ك -4
ف "سيادة الجكلة الػششية عمى البيانات" عمى البيانات أصبحت بسثابة نسػذج لمعساؿ، ك أ

 .تعتبخ مقّػـ أساسي مغ مقػمات الشجاح في اجتخاح الثػرة السعخؼية السعاصخة

 

الػي رصػج كتحمضػل كتقضػيع دكر قصػاع السعمػمػات  يدعيكالحؼ  بالفرل الثاني أما ؼيسا يتعمقثانًيا: 
كالػحؼ إرتكػد  ،جمات السعمػمػاتالسرخؼ في التجػارة الجكليػة بػالتخكضد عمػي الرػادرات مػغ سػمع كخػ

الخئيدػػية فػػي تحقضػػق التشسيػػة االقترػػادية. فسػػغ خػػالؿ  أف التجػػارة الخارجيػػة تعػػج أحػػج الخكافػػج عمػػى
إتبػػػػاع كتصبضػػػػق الدياسػػػػات التجاريػػػػة السختمفػػػػة يسكػػػػغ تػػػػػفضخ فػػػػخص لػػػػجعع الرػػػػشاعة السحميػػػػة فػػػػي 

ل الػػػاردات مػػغ جانػػب كزيػػادة لتػػػفضخ بػػجائ ،القصاعػػات االنتاجيػػة السختمفػػة بذػػقضيا الدػػمعي كالخػػجمي
كىػػػ مػػا يػػؤثخ بذػػكل إيجػػابي فػػي الدػػعي نحػػػ التشسيػػة الذػػاممة  ،الفػػخص الترػػجيخية مػػغ جانػػب أخػػخ

لمسجتسع كتحدضغ مدتػؼ معيذة أفػخاده. كسػا أشػار الػي أف قصػاع السعمػمػات فػي مرػخ يسثػل أحػج 
لؿيسػػة السزػػافة لعشاصػػخ الخكػػائد االساسػػية التػػي يسكػػغ مػػغ خاللػػو تحقضػػق التشسيػػة الذػػاممة بديػػادة ا

التكشػلػجيػػات الخائػػجة كمكػنػػات الدػػمع كالخػػجمات السشتجػػو سػػػاء الحالليػػا محػػل الػػػاردات أك السػػخاد 
ترػػجيخىا. كىػػحا مػػػا يػػجعع مؤشػػػخات التجػػارة الخارجيػػة بذػػػكل مباشػػخ كبػػػاقي السؤشػػخات االقترػػػادية 

 الكمية بذكل غضخ مباشخ. كقج تػصمت الجراسة ىشا الى:
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بػػالخغع مػػغ أنػػو  السرــخي مــازال يحقــق ندــب متجنيــة فــي صــادرات السعمؾمــاتاالقترــاد أف   -1
يخصػػػػ بخصػػػي كاثقػػػة نحػػػػ تحقضػػػق معػػػجالت نسػػػػ شسػحػػػة خاصػػػة فػػػي مجػػػاؿ صػػػشاعة التعيضػػػج 

فقػػج أكضػػح ىػػحا الفرػػل كالتجػػارة االلكتخكنيػػة كسػػا أشػػارت لػػحلظ العجيػػج مػػغ الجراسػػات الحجيثػػة. 
% فػػى 2,7لى صػػادرات مرػػخ لػػع تتعػػجػ ندػػبة بتحميالتػػو أف ندػػبة الدػػمع السرػػجرة إلػػى إجسػػا

. بضشسػػػػػػا بمغػػػػػػت ندػػػػػػبة صػػػػػػادرات خػػػػػػجمات تكشػلػجيػػػػػػا السعمػمػػػػػػات كاإلترػػػػػػاالت 2017عػػػػػػاـ 
كبرػػفة عامػػة فقػػج تبػػضغ  .2017% فػػى عػػاـ 5بالشدػػبةإلجسالى صػػادرات الخػػجمات السرػػخية 

لػػػى إ ىػػػحا كيخجػػػعلع. تػػػجنى ندػػػبتيا سػػػػاء إلػػػى الرػػػادرات السرػػػخية أك بالشدػػػبة لرػػػادرات العػػػا
   يسكغ بمػرتيا ؼيسا يمي: كالتي بعض السعؾقات الترجيخية

 .مذكالت تدػيق السشتجات الػششية -
مذكالت تسػيل حضث ال تتػفخ مرادر تسػيمية لعدكؼ الشطاـ السرخفى عغ تسػيل األصػؿ غضخ  -

 السمسػسة
 .قرػر فى كفاءة رأس الساؿ البذخػ كاإلفتقار إلى بعس الكػادر الفشية صاحبة الخبخة -
 .ع  البشية التحتية األساسية )كخاصة شبكات اإلنتخنت(ض -
 .كمغ أىسيا اعتساد التػؾيع اإللكتخكنى ،مذكالت قانػنية -

 :مغ خالؿ ضخورة سج الفجؾة التكشؾلؾجية بيؽ مرخ والعالؼكسا تػصمت الجراسة ايزا إلى  -2
 .تحجيث البشية التحتية -
 سعة عخيزة كقػية.ضخكرة العسل عمى تػفضخ شبكة اتراالت قػية ذات نصاؽ ك  -
 .تذخيعات قانػنية تشطع التعامالت الخاصة بيحا القصاع -
 .تصػيخ بخمجيات أمغ السعمػمات كحساية السعامالت االلكتخكنية -
تجريب العاممضغ فى ىحا القصاع كرفع كفاءتيع كخاصًة فى مجاؿ تعجد المغات غضخ  -

 دية اإلنجمض
اـ حضث تقـػ كزارة التعميع العالى باإلعجاد لقانػف إيالء التعميع الفشى مديجًا مغ العشاية كاالىتس -

جامعات تكشػلػجية ججيجة مػزعة عمى جسيع السحافطات بحضث يفتح ىحا القانػف  8إنذاء 
مدار أماـ شال  الجبمػمات الفشية الستكساؿ الجراسة لسجة عامضغ لمحرػؿ عمى دبمـػ عالى 

 ميشى.
العاممة فى مجاؿ  بعض الذخكات الخاصة لقاءات معالجراسة بعسل  فخيق ككحلظ فقج قاـ -3

البخمجيات كاإلستذارات التكشػلػجية كمجاؿ عسميا األساسى الجكؿ العخبية حضث تبضغ أف ىحه 
بعض السعؾقات في مجال البخمجيات واإلستذارات التى تعتخض الفخم الذخكات تعانى مغ 

 :والتى مؽ أىسياالترجيخية 
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نتخنت( كالتى تسثل األداة الخئيدية لشقل الرادرات ضع  البشية األساسية لالتراالت )اإل -
ىحه الذخكات إلرساؿ فخيق متخرز مغ الذخكة لتشفضح الخجمة  الخارج مسا يزصخالخجمية إلى 

بالدخعة السصمػبة تفاديًا إلتجاه الجكؿ السرجر إلضيا مغ اإلتجاه إلى الذخكات السشافدة فى الجكؿ 
 .كمفةما يؤدػ إلى زيادة التىحا  .األخخػ 
جكؿ أخخػ مثل اليشج كذلظ لزع  بعجـ تػافخ السػارد البذخية السؤىمة ندبيًا بالسقارنة  -

 يديج التكمفة أيزاً .ك لاستعانة بخبخات أجشبية  جفع الذخكاتمخخجات التعميع العالى مسا ي
 .غات السؤىمضغ لمغات الستعجدة )غضخ اإلنجمضدية(ملاعجـ كجػد خخيجى  -
 :الخجمات الترجيخية األساسية التالية ىػ بة ليحه الذخكاتالسدتيجف بالشدأف  -4

 .ترسيع السػاقع اإللكتخكنية -
 .ترشيف اإلنتخنت -
 .تصبيقات السحسػؿ -
 .خجمات الجػدة -
 .خجمات إدارة السذخكعات -

  :ومؽ أىؼ الجول كسشافح لرادرات قظاع تكشؾلؾجيا السعمؾمات -5
 .ألسانيا أػاليات الستحجة ال أالجكؿ العخبية كعمى رأسيا الدعػدية  -

 :باإلضافة إلى تمظ الجكؿ الجول السدتيجفة االخخى كمغ        
 ركسيا أفخندا  أتخكيا  أالدػداف  أكضشيا  أجشػ  إفخيؿيا  -

انعكاسات االستثسارات األجشبية السباشخة عمى تحمضل  والسعشؾن " الفرل الثالث ثالثاا: أما
-2005خالؿ الفتخة ) ػلػجيا السعمػمات فى مرخقصاع االتراالت كتكشخجمات صادرات 
 قصاع الشطخؼ لمعالقة بضغ االستثسارات األجشبية السباشخة كخجمات اإلشار فقج تشاكؿ ،"( 2017

أداء كسا تع بو االىتساـ بخصج  ،الجراسات التصبيؿيةتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت مغ كاقع 
أكجو القرػر كالسذاكل التى يتعخض مػقػؼ عمى الرشاعات الدمعية كأنذصة كخجمات القصاع ل

بتحمضل كاقع االستثسارات األجشبية السباشخة في القصاع  وكحلػ تؼ االىتسام  ،ليا ىحا القصاع
كانعكاساتيا عمى أداء كل مغ االتراالت كخجمات تكشػلػجيا السعمػمات بالتخكضد عمى التعيضج 

Outsourcing. 
 لعل أىسيا:  كالتػصيات الشتائجإلى العجيج مغ  الفرلكقج تػصل 

فى الؿيسة السزافة الراؼية لمرشاعة ججًا تديع بقجر ضئضل  بالقصاعأف الرشاعات الدمعية  -1
بضغ مداىسة ًا كاضح اختالالً  ىشاؾكسا أف  .بياالصاقة العاشمة  كتختفع ندبة، لالتحػيمية كك

نتاج الفعمى كالؿيسة كالقصاع الخاص فى مجسل اإل العاـ كل مغ القصاع العاـ/األعساؿ
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كزنًا ندبيًا يعتج / األعساؿ العاـ القصاع العاـ، حضث ال يسثل لرشاعاتليحه االسزافة الراؼية 
 فى إنتاجية ىحه الرشاعات.بو كثضخًا  

% في الستػسط مغ إجسالى تجفقات  62.5أف قصاع البتخكؿ يدتحػذ بسفخده عمى حػالى  -2
تتقاسع باقى القصاعات  بضشسا ؿ الفتخة محل الجراسةخالإلى مرخ االستثسار األجشبى السباشخ 

% خالؿ 3بمغ متػسط نرضب قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػماتحضث الشدبة الستبؿية،
كأف معطع ىحه االستثسارات متخكدة فى مجاؿ خجمات (. 16/2017-06/2007الفتخة )

 بالقصاع. االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات، كليذ فى الرشاعات الدمعية

أف الذخكات األجشبية تدتحػذ عمى الشدبة الغالبة مغ حرز أكبخ مذغمى خجمة التميفػف  -3
السحسػؿ في مرخ )فػدافػف، كمػبضشضل ػػػػػ أكرانج حاليًا، كاتراالت(، ككاف ليحه الذخكات 

 .الفزل في نسػ خجمات قصاع االتراالت في مرخ
ى مجاؿ خجمات التعيضج فى مرخ كما تستمكو دكلية الشذاط العسالقة العاممة ف اتذخكأف ال -4

مغ قجرات تسػيمية كتكشػلػجيو ىائمة، كاف ليا الفزل في االرتقاء بالقجرة التشافدية لرشاعة 
تعيضج تكشػلػجيا ، أك خجمات BPOخجمات تعيضج نطع األعساؿ السرخية  سػاء  التعيضج

الى الرسػد أماـ أكبخ كبالت ،KPOعسميات السعخفة تعيضج خجمات أك   ITOالسعمػمات 
، أك عمى كالجدائخ كالسغخ  كتػنذ األردف دكؿالسشافدضغ سػاء عمى السدتػػ االقميسى مثل 

 . كالفمبضغ كركمانيا كإيخلشجا اليشجالسدتػػ العالسى مثل دكؿ 

الداعية إلى االستفادة مغ خجمات يتػقع في الفتخة السقبمة  تدايج إؾباؿ الذخكات األجشبية  -5
خجمات كذلظ ىحه ال، كبالتالى زيادة صادرات تكشػلػجيا السعمػمات التي تقجميا مرخالتعيضج ل

في إشار سعى الحكػمة السرخية لتبشى بخنامجًا لتصػيخ نطع االتراالت كتػشضغ صشاعة 
تشسية السعمػمات ككحلظ بخنامج لتعسضق الرشاعة التكشػلػجية خالؿ الفتخة السقبمة 

(18/2019-2021/2022). 

 
فقج تع إبخاز الجيػد السبحكلة لتشسية كتصػيخ صشاعة  وقيسا يتعمق بالفرل الخابعا: رابعً 

حخصت  1993تكشػلػجيا السعمػمات مع التخكضد عمى  مشطػمة القػانضغ كالتذخيعات. فسشح عاـ 
الػزارة عمى تحجيث البشية التحتية األساسية بحضث تكػف قادرة عمى جح  االستثسارات األجشبية 

عمى العسل فى مرخ،كسا حخصت عمى اإلعجاد كالتجريب الجضج لسدتخجمي التقشيات  كتذجيعيا
الحجيثة، كسا تع إصجار عجة استخاتيجيات خاصة بتشسية صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات. كتبحؿ 
الجكلة حاليًا جيػدًا حثضثو مغ أجل الشيػض بقصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات لمػصػؿ 

 2018/2019سي، فسغ أىع ىحه الجيػد إعالف بخنامج الحكػمة فسرخ تشصمق" إلى السجتسع الخق
"، كسا تع إشالؽ عجة مبادرات رئاسية مثل " مرخ ترشع االلكتخكنيات"  2021/2022 –
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كمبادرة "ركاد تكشػلػجيا السدتقبل"، كسا حخصت الجكلة عمى إنذاء السجتسعات التكشػلػجية ككضع 
البيانات الزخسة كسا اىتست ىضئة تشسية صشاعة تكشػلػجيا مرخ عمى خارشة صشاعة مخاكد 

مغ   Six Sigmaبجػدة كاعتساد الرادرات كتصبضق نسػذج  –ايتضجا بالقخية الحكية  -السعمػمات 
وبالخغؼ مؽ الجيؾد السبحولة لتظؾيخ وتشسية خالؿ التعاكف مع الجيات العالسية الستخررة. 

أعيخ أن تختيب مرخ مازال  2018شخ االبتكار العالسى قظاع تكشؾلؾجيا السعمؾمات إال أن مؤ 
متأخخًا وعمييا أن تبحل مديجًا مؽ الجيج وتتغمب عمى السذاكل والتحجيات التى تؾاجيا حتى 

 .تمحق بالجول الستقجمة

كسا تشاكؿ الفرل أيزا بعس الجيػد السبحكلة سػاء فػي إعػجاد أك صػياغة أك تفعضػل مجسػعػة مػغ 
كمذػخكعي قػانػف حخيػة قػانػف مكافحػة جػخائع تقشيػة السعمػمػات، لسعمػمات مثل: القػانضغ الخاصة با

تػػػجاكؿ السعمػمػػػات كحسايػػػة البيانػػػات الذخرػػػية. كاختػػػتع الفرػػػل الخابػػػع بسجسػعػػػة مػػػغ أىػػػع الشتػػػائج 
 -كالتػصيات كالتي أبخزىا ما يمى:

تػسػػػع فػػػى إقامػػػة شػػػخاكة محميػػػة كإقميسيػػػة كعالسيػػػة لجػػػح  االسػػػتثسارات األجشبيػػػة، كالضػػػخكرة  -1
 .إنذاء السشاشق التكشػلػجية مثل القخية الحكية كمجيشة السعخفة بالعاصسة اإلدارية

أىسية كضخكرة التعاكف كالخبط بضغ الجامعات كمخاكد البحػث السحمية كالجكلية كالسرانع  -2
كمؤسدات كشخكات اإلنتاج لجعع االبتكارات كالسبتكخيغ كالبحػث التصبيؿية كتدػيقيا لحل 

 رخ كتعديد قجرتيا التشافدية.مذكالت م
 

كالحؼ اشتسل عمي دراسة االسػاؽ العالسية  وأخيًخا فإن الفرل الخامذخامًدا: 
كمشيا تكشػلػجيات "انتخنت األشياء" لمتكشػلػجيات الخائجة كتػقعات نسػىا كتصبيقاتيا السختمفة 

ك"سمدمة الؿيسة" ثع ركد ك"البيانات العسالقة" ك"الحكاء اإلصصشاعي" ك"الخكبػتات" ك" السيكشة" 
الفرل في جدئو الثاني عمي تكشػلػجيا البضئة كأحج أىع التصبيقات التي يسكغ لسرخ تشسضتيا 

حضث تست دراسة كتحمضل حجع الدػؽ العالسي  .كانتاجيا لخفع ندبة صادراتيا لمدػؽ العالسي
اتيا ككضع مقتخحات كالقصاعات الخائجة ليحه التكشػلػجيا مع تحجيج معػقات ترجيخ سمعيا كخجم

السدتقبمية لجعع كزيادة صادرات القصاع في  مرخ تػجيات لتشسية صادراتيا. ثع عخض الفرل
اشار االستخاتيجيات كالخصط الستعجدة الستشػعة لمجكلة في ىحا السجاؿ مع التأكضج عمي االستفادة 

فرل بػضع رؤية مغ نقاط القػه كالفخص كمحاكلة تجشب السعػقات كالتيجيجات. كقج انتيي ال
مقتخحة محجدة لتشسية صادرات قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات في مرخ. مع التأكضج 

ي األسػاؽ عمي فخصة مرخ الكبضخة لتشسية صادراتيا التكشػلػجية كانتاجيا لتحتل مكانا متقجما ف
 التكشػلػجية العالسية.
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  -:لفرل ؼيسا يمىا أىؼ نتائج كقج تبمػرت أبخز

كأىسية تسكضغ التكشػلػجيات الحجيثة السادية كالخقسية كالبضػلػجية السختبصة بتحػالت ضخكرة  -1
التشسية الرشاعية كتحػليا مغ التكشػلػجيات الخقسية البديصة الي التكشػلػجيات الخقسية 
االبجاعية كالتفاعمية كالحكية لجمجيا في حياة االفخاد كالسجتسعات في تحقضق أىجاؼ مرخ 

شسية صادراتيا كخجماتيا التكشػلػجية بسا يذسل تكشػلػجيات" الحػسبة الدحابية"، السدتجامة كت
"انتخنت األشياء" ك"البيانات العسالقة" ك"الحكاء اإلصصشاعي" ك"الخكبػتات" ك" السيكشة" 

 ك"تقشيات التعمع الستعسق لنت" ك"سمدمة الكتمة".
تشكشػلػجيات الحجيثة التي ازداد الصمب تسثل التكشػلػجيات البضئية احجؼ التصبيقات الخائجة لم -2

عمضيا عمي مدتػؼ العالع  بيجؼ الحفاظ عمي البضئة كتحقضق االستجامة كالتداـ الجكؿ 
  .باالتفاؾيات البضئية الجكلية

تديصخ الجكؿ الستقجمة عمي الشرضب االكبخ مغ التصػر التكشػلػجي كتقػـ بترجيخ كنقل  -3
كؿ الشامية لمحفاظ عمي نرضبيا مغ الدػؽ العالسية التكشػلػجيات التي تختارىا الي الج

 كبالتالي فاف مرخ تحتاج  الستخاتيجية متصػرة كابجاعية لتحقضق اىجافيا. 
حخصت مرخ عمي دعع الرادرات الخاصة بقصاع السعمػمات كاالتراالت مغ خالؿ  -4

لتي صياغة مجسػعة مغ االستخاتيجيات كلكغ يػجج العجيج مغ االصالحات كاالجخاءات ا
يجب عمي مرخ اتخاذىا مغ اجل زيادة الرادرات في قصاع السعمػمات كالتي تذسل 
اصالحات عمي مدتػؼ اعجاد خصط استخاتيجية متكاممة لديادة الرادرات التكشػلػجية 

 كليةاالتجخيبية السذاريع كمشيجية شاممة لسشطػمة االعساؿ كتيضئة البضئة الجخاء العجيج مغ ال
جرات البذخية السصمػبة ليحا اليجؼ كدعع التحػؿ الخقسي الكامل كككضع خصة لخفع الق

 لمسؤسدات. 
 -:التالية التؾصيات اليامةتػصمت الجراسة الي مجسػعة  كسا

ضخكرة كضع استخاتيجية متكاممة لتشسية كتصػيخ سمع كخجمات قصاع السعمػمات بيجؼ  -1
التجارة ككزارة االتراالت انتاج كدعع الرادرات لتذسل كافة الجيات مثل كزارة الرشاعة ك 

 ككزارة التعميع العالي كالبحث العمسي كاف تكػف تحت ؾيادة رئاسة الجسيػرية.
انذاء مؤسدة لبحث كدراسة التكشػلػجيات السدتيجؼ نقميا تعسل بذكل آني الختيار ما  -2

يالئع مرخ كما يتػافق مع اىجافيا في ضل التصػر كالتغضخ الدخيع السدتسخ عمي مدتػؼ 
 شػلػجيا.التك
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التػجو نحػ تكػيغ بضئة لالبجاع في السخاكد التكشػلػجية الرشاعية كاالكاديسية مع تػفضخ  -3
التسػيل الالـز كحخية البحث خارج االشار السؤسدي االدارؼ الشالؽ االبجاع كتقجيع 

 تكشػلػجيات حجيثة.
سات ار مغ خالؿ دكضع خصة تفرضمية لجعع متصمبات تشسية صادرات تكشػلػجيات البضئة  -4

االسػاؽ السدتيجفة ذات القصاعات ك  ختياردؾيقة لالسػاؽ العالسية كاالمكانيات السحمية ال
في مجاؿ التكشػلػجيات البضئية باالضافة لػضع سياسات كآليات لمتسػيل  األكلػية

كالفشية لمسذخكعات الشاشئة كالتجار  الخائجة كانذاء شبكة اماف ضج   سداعجات الساليةكال
 عاممضغ بيا.البصالة لم

تػفضخ مداحات مالئسة النذاء السذخكعات التجخيبية بشطاـ االنتفاع بتكمفة مشخفزة  -5
 كمداحة لسرانع الدمع التكشػلػجية كاممة السخافق.
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)لطبع ػبَ/أػّبي ػبَ   ٌصٕبػبد اٌسٍؼ١خ ثمطبع االرصبالد ٚرىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبدا ( ِسبّ٘خ1سلُ ) خذٚي

                   (2015-2005فٝ إخّبٌٝ اٌم١ّخ اٌّضبفخ ٌٍصٕبػخ اٌزح١ٍ٠ٛخ خالي اٌفزشح ) خبص(ٚ
 كيسة: مميار جشيوال                                                                                       

 عدد المنشآت البيان
للصناعات الميمة المضافة الصافية 

 ICTالسلعية بمطاع 
الميمة المضافة الصافية 

 للصناعة التحويلية
% 

2005 55 0.97 48.24 2.02 

2008 52 1.05 106.01 0.99 

2010 44 0.76 112.99 0.68 

2011 35 0.43 158.96 0.27 

2012 31 2.95 170.45 1.73 

2013 31 0.95 197.03 0.48 

2014 31 0.56 228.83 0.24 

2015 32 1.05 214.76 0.49 

 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء:إعداد الباحث اعتماداً على البيانات المتاحة لدى  :لسرجرا
 2015حتي  2005من  مختلفةالنشرة السنوية إلحصاء االنتاج الصناعى لمنشآت المطاع العام/ األعمال العام، أعداد  -
 .2015حتي  2005من  النشرة  السنوية إلحصاء االنتاج الصناعى فى منشآت المطاع الخاص، اعداد مختلفة -

فتبدأ من أول يناير إلى آخر الخاص : بيانات المطاع العام/ األعمال العام تنتهى فى يونيو من كل عام، أما بيانات المطاع ملحوظة
 ديسمبر.

 

( األىسية الشدبية لمقظاعيؽ العام والخام فى الكيسة السزافة لمرشاعات الدمعية بقظاع 2ججول رقؼ )
 (2015-2005االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾمات خبلل الفتخة )

  اٌج١بْ 
   المطاع الخاص المطاع العام 

 اإلجمالى الميمة المضافة % عدد المنشآت الميمة المضافة % عدد المنشآت

2005 2 0.07 53 99.93 100 

2008 3 6.59 49 93.41 100 

2010 2 12.93 42 87.07 100 

2011 2 33.29 33 66.71 100 

2012 2 5.81 29 94.19 100 

2013 2 24 29 76 100 

2014 2 47.64 29 52.36 100 

2015 2 20.66 30 79.34 100 

 از المركزى للتعبئة العامة واالحصاء:الجهإعداد الباحث اعتماداً على البيانات المتاحة لدى  :لسرجرا 
 2015حتي  2005من  النشرة السنوية إلحصاء االنتاج الصناعى لمنشآت المطاع العام/ األعمال العام، أعداد مختلفة -
 .2015حتي  2005من  النشرة  السنوية إلحصاء االنتاج الصناعى فى منشآت المطاع الخاص، اعداد مختلفة -

 لعام/ األعمال العام تنتهى فى يونيو من كل عام، أما بيانات المطاع فتبدأ من أول يناير إلى آخر ديسمبر.: بيانات المطاع املحوظة
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خالي  األجشبية السباشخة الؾافجة إلى مرخ االستثساراتتؾزيع القظاعى لتجفقات ال( 3خذٚي سلُ )

 (2017-2007اٌفزشح )

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

متوسط 

 الفترة

إخّبٌٝ اٌزذفمبد 

 )١ٍِْٛ دٚالس(
13084.3 17802.2 12836.1 11008.1 9574.4 11768.1 10273.6 10855.8 12546.2 12528.7 13366.1 12331.24 

 اٌجزشٚي  %
37.48 45.49 75.31 68.22 73.27 60.34 70.73 71.74 58.44 53.56 62.55 61.56 

 اٌصٕبػٝ  %
8.06 8.58 6.64 4.11 8.4 6.23 2.54 1.98 2.25 3.38 5.94 5.28 

 اٌضساػٝ  %
0.23 0.69 0.59 3.26 0.32 0.69 1.35 0.24 0.02 0.01 0.16 0.69 

 إٔشبئٝ   %
0.46 2.38 1.76 2.73 1.14 1.08 0.2 2.19 5.94 1.49 0.92 1.84 

اٌخذِٝ  %، 

 ٠ٚشزًّ:
37.97 20.92 13.33 16.85 6.47 18.66 7.20 3.95 10.04 10.37 9.59 14.12 

االرصبالد 

ٚرىٌٕٛٛخ١ب 

 اٌّؼٍِٛبد %

14.70 0.10 5.67 0.57 0.07 11.82 0.21 0.02 0.02 0.46 0.30 3.09 

% ٜ  ػمبس
0.3 2.22 1.08 2.75 1.4 0.73 0.43 1.37 6.19 3.67 3.21 2.12 

 اٌز٠ٍّٛٝ  %
17.69 12.29 3.43 7.87 1.19 1.81 3.69 1.02 2 3.79 1.69 5.13 

 س١بحٝ  %
3.28 1.09 0.95 2.22 1.65 0.35 0.2 0.12 0.05 0.27 0.39 0.96 

 خذِٝ أخشٜ  %
2 5.22 2.2 3.44 2.16 3.95 2.67 1.42 1.78 2.18 4 2.82 

 غ١ش ِٛصع %
15.8 21.94 2.37 4.83 10.4 13 17.98 19.9 23.31 31.19 22.93 16.70 

 اإلخّبٌٝ  %
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
حى بُبء انجذول اػخًبداً ػهً انبيبَبث انًخبحت نذي: انبُك انًشكضي انًصشي, انخقشيش انغُىي وانًجهت  اٌّصذس:

 .2017حخي  2007يٍ  االقخصبديت, أػذاد يخفشقت

 يهحىظت: انبيبَبث حُخهً في يىَيى يٍ كم ػبو.
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العجالة فى تؾزيع ثسار التشسية فى بعض السجاالت االقترادية واالجتساعية فى  168
 محافغات مرخ " دراسة تحميمية"

 د.عده عبج العديد سميسان 2003يؾليؾ 

تقييؼ وتحديؽ جؾدة أداء بعض الخجمات العامة لقظاعى التعميؼ والرحة  169
 باستخجام شبكات األعسال

 د.عبج القادر حسده  2003يؾليؾ 

 د.فادية عبج الدبلم  2003يؾليؾ  دراسة األسؾاق الخارجية وسبل الشفاذ الييا 171
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 لشسخ د.ىجي صالح ا 2003يؾليؾ  أولؾيات االستثسار فى قظاع الدراعة 171

دراسة ميجانية لمسذاكل والسعؾقات التى تؾاجو صشاعة األححية الججيجة فى مرخ  172
 " التظبيق عمى محافغة القاىخة ومجيشة العاشخ مؽ رمزان"

 د.مسجوح فيسي الذخقاوى  2003يؾليؾ 

 بج الخازق د.عديدة عمى ع 2003يؾليؾ  قزية التذغيل والبظالة عمى السدتؾى العالسى والقؾمى والسحمى 173

 د.مرظفى احسج مرظفى  2003يؾليؾ  بشاء وتشسية القجرات البذخية السرخية " القزايا والسعؾقات الحاكسة" 174

بشاء قؾاعج التقجم التكشؾلؾجى فى الرشاعة السرخية مؽ مشغؾر مجاخل التشافدية  175
 والتذغيل والتخكيب القظاعى

 د.محخم الحجاد 2004يؾليؾ 

 د.نفيدو ابؾ الدعؾد 2004يؾليؾ  قؾمية مقتخحة لئلدارة الستكاممة لمسخمفات الخظخة فى مرخ استخاتيجية 176

 د.عبج القادر حسده 2004يؾليؾ  تحديؽ الجؾدة الذاممة لبعض مجاالت اقظاع الرحى 177

مخاطخ األسؾاق الجولية لمدمع الغحائية لمدمع الغحائية االستخاتيجية  وإمكانيات  178
 وات مؾاجيتياوسياسات وأد

 د.عبج القادر دياب 2004يؾليؾ 

إمكانيات وأثار قيام مشظقة حخه بيؽ مرخ والؾاليات الستحجة األمخيكية والسشاطق  179
 الرشاعية السؤىمة ) ودروس مدتفادة لبلقتراد السرخى(

 د.فادية عبج الدبلم 2004يؾليؾ 

 خ مرظفى د.دمحم سسي 2004يؾليؾ  نحؾ ىؾاء نغيف لسجيشة عسبلقة 181

التعميؼ العالى  –التعميؼ ما قبل الجامعى  –تحجيج االحتياجات بقاعات الرخف  181
 )عجد خام(

 د.زيشات دمحم طبالو  2004يؾليؾ 

تحجيج االحتياجات بقظاعى الرخف الرحى والظخق والكبارى لسؾاجية  182
 ) عجد خام(   العذؾائيات

 د.محخم الحجاد 2004يؾليؾ 

يخات الدؾق السرخى _ دراسة تحميمية لبعض األسؾاق السرخية خرائص ومتغ 183
 الجدء األول " اإلطار الشغخى والتحميمى "

 د.محخم الحجاد 2005يشايخ 

خرائص ومتغيخات الدؾق السرخى ) دراسة تحميمية لبعض األسؾاق السرخية(  184
ات سؾق الخجم –الجدء الثانى: اإلطار التظبيقى " سؾق الخجمات التعميسية 

 سؾق البخمجيات" –الدياحة 

 د.محخم الحجاد 2005يشايخ 

خرائص ومتغيخات الدؾق السرخى ) دراسة تحميمية لبعض األسؾاق السرخية  185
سؾق الدمع الغحائية والدراعية  –الجدء الثالث: اإلطار التظبيقى " يؾق األدوية 

 د.محخم الحجاد 2005يشايخ 
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 سؾق حجيج التدميح واألسسشت" –

 د. لظف هللا امام صالح  2005أغدظذ السمكية الفكخية والتشسية فى مرخ 186

 د.عبج الحسيج سامى القرام  2006يؾنية  البظالة فى عل سيشاريؾىات بجيمة –قؾة العسل  –تقجيخ الظمب عمى العسالة  187

 د.عبل سميسان الحكيؼ  2006يؾنية  الحاسبات اإلقميسية كسجخل لبلمخكدية السالية 188

 د.محسؾد عبج الحى  2006يؾنيو  السعاشات والتأميشات فى جسيؾرية مرخ العخبية ) الؾاقع وإمكانيات التظؾيخ( 189

 د.فاديو دمحم عبج الدبلم  2006يؾنيو  بعض القزايا السترمة بالرادرات) دراسة حالة الرشاعات الكيساوية( 191

 د.ىجى صالح الشسخ  2006يؾنية  جاف واإلنجازاتمذخوع تشسية جشؾب الؾادى " تؾشكى " بيؽ األى 191

البلمخكدية كسجخل لسؾاجية بعض القزايا البيئية فى مرخ ) التؾزيع االقميسى  192
 لبلستثسارات الحكؾمية وارتباطيا ببعض قزايا البيئة(

 د.نفيدو ابؾ الدعؾد 2006يؾنية 

معيج التخظيط القؾمى"  ( " عمى14000نحؾ تظبيق نغام اإلدارة البيئية )األيدو  193
 كشسؾذج لسؤسدة بحثية حكؾمية

 د.نفيدو ابؾ الدعؾد 2006يؾنية 

 د.محخم الحجاد 2006يؾنية  تكاليف تحقيق أىجاف األلفية الثالثة بسرخ 194

 د.عبج القادر دياب 2006يؾنية  الدؾق السرخية لمغدل 195

 د.سمؾى مخسي دمحم فيسي 2007أغدظذ  خيةالسعاييخ البيئية والقجرة التشافدية لمرادرات السر 196

استخجام أسمؾب البخمجة الخظية والشقل فى البخمجة الخياضية لحل مذاكل  197
 اإلنتاج والسخدون 

 د.دمحم دمحم الكفخاوي  2007أغدظذ 

 د.اجبلل راتب  2007أغدظذ  تقييؼ مؾقف مرخ فى بعض االتفاقيات الثشائية 198

سباب التزخؼ ، وتقييؼ مؤشخاتو، وججوى استيجافو التزخؼ فى مرخ بحث فى أ 199
 مع أسمؾب مقتخح باتجاىاتو

 د.    2007أغدظذ

سبل تشسية مرادر اإلنتاج الحيؾانى فى ضؾء اآلثار الشاجسة عؽ مخض أنفمؾندا  211
 الظيؾر فى مرخ

 د. صادق رياض ابؾ العظا  2007أغدظذ 

 د.فخيج احسج عبج العال 2007أغدظذ تظبيق عمى سيشاء(مدتقبل التشسية فى محافغات الحجود ) مع ال 211

 د.راجيو عابجيؽ خيخ هللا  2007أغدظذ سياسات إدارة الظاقة فى مرخ فى عل الستغيخات السحمية واإلقميسية والعالسية 212
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 د. محخم الحجاد 2007أكتؾبخ  ججوى إعادة ليكمة قظاع التأميؽ دراسة تحميمية ميجانية 213

جيخ االحتياجات ألىؼ خجمات رعاية السدشيؽ )بالتخكيد عمى محافغة حؾل تق 214
 القاىخة(

 د.عده عسخ الفشجري  2007أكتؾبخ 

خجمات ما بعج البيع فى الدؾق السرخى )دراسة حالة لمدمع اليشجسية  215
 والكيخبائية( )بالتظبيق عمى صشاعة األجيدة السشدلية وصشاعة الديارات(

 بج الذفيع عيدىد. دمحم ع 2007أكتؾبخ 

العشاقيج الرشاعية والتحالفات اإلستخاتيجية لتجعيؼ القجرة التشافدية لمسذخوعات  216
 الرغيخة والستؾسظة فى جسيؾرية مرخ العخبية

 د.ايسان احسج الذخبيشي 2008فبخايخ 

 يؼ فخجد. محسؾد ابخال 2008سبتسبخ  تقييؼ فاعمية الخظة االستخاتيجية القؾمية لمدكان فى مرخ 217

 د.فخيال عبج القادر احسج  2008سبتسبخ  (2031 – 2006اإلسقاطات القؾمية لمدكان فى مرخ خبلل الفتخة ) 218

إدارة الجؾدة الذاممة وتظبيقيا فى تقييؼ أداء بعض قظاعات السخافق العامة فى  219
 مرخ

 د. محخم الحجاد 2008سبتسبخ 

 د.نادرة وىجان  2008نؾفسبخ  كيؼ االجتساعيةالخرائص الدكانية وانعكاساتيا عمى ال 211

التجارب التشسؾية فى كؾريا الجشؾبية، ماليديا والريؽ: االستخاتيجيات والدياسات  211
 الجروس السدتفاده  -

 د.فاديو عبج الدبلم  2008نؾفسبخ 

مدتؾى السعيذة السفيؾم والسؤشخات والسعمؾمات والتحميل دليل قياس وتحميل  212
 لسرخييؽمعيذة ا

 د.ابخاليؼ العيدؾي  2008نؾفسبخ 

 د. عبج القادر دياب  2009فبخايخ  أولؾيات زراعة السحاصيل السدتيمكة لمسياه وسياسات وأدوات تشفيحىا 213

 د. نجؾان سعج الجيؽ عبج الؾىاب  2009أغدظذ  الدياسات الدراعية السدتقبمية لسرخ فى ضؾء الستغيخات السحمية واإلقميسية 214

 د. محسؾد ابخاليؼ فخج  2009أغدظذ  (2005 – 1988اتجاىات ومحجدات الظمب عمى اإلنجاب فى مرخ ) 215

آليات تحقيق البلمخكدية فى تخظيط وتشفيح ومتابعة وتقييؼ البخنامج الدكانى فى  216
 مرخ

 د. عبج الغشى دمحم عبج الغشى  2009أغدظذ 

 ية لسؾاجية بعض األزمات االقتراديةنغؼ اإلنحار السبكخ واإلستعجاد والؾقا 217
 واالجتساعية السختمفة

 د. محخم الحجاد 2009أكتؾبخ 

 د.ايسان احسج الذخبيشي 2010فبخايخ  الذخاكة بيؽ الجولة والفاعميؽ الخئيدييؽ لتحفيد الشسؾ والعجالة فى مرخ 218

ثارىا عمى التغيخات االقترادية واالجتساعية والبيئية فى خخيظة السحافغات وآ 219
 التشسية

 د. سيج دمحم عبج السقرؾد  2010فبخايخ 

بعض االختبلالت الييكمية فى االقتراد السرخى " مؽ الجؾانب القظاعية  221
 والشؾعية والجولية"

 د. دمحم عبج الذفيع عيدى  2010مارس 

اإلسقاطات الدكانية وأىؼ السعالؼ الجيسؾجخاقية عمى مدتؾى السحافغات فى مرخ  221
2012 – 2032 

 د.مججي عبج القادر 2010يؾلية 

 د.دسؾقى عبج الجميل 2010يؾليو  السؾاءمة السيشية لخخيجى التعميؼ الفشى الرشاعى فى مرخ " دراسة ميجانية " 222
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 د. عبج القادر دمحم دياب 2010يؾليو  السذخوعات القؾمية لمتشسية الدراعية فى األراضى الرحخاوية 223

 د.خزخ عبج العغيؼ ابؾ قؾره  2010سبتسبخ ح نغؼ الحساية االجتساعية فـى مرـخنحؾ إصبل 224

 د. محخم الحجاد 2010أكتؾبخ  متظمبات مؾاجية األخظار السحتسمة عمى مرخ نتيجة لمتغيخ السشاخى العالسى 225

 د.ابخاليؼ العيدؾي  2011يشايخ  آفاق الشسؾ االقترادي فى مرخ بعج األزمة السالية واالقترادية العالسية 226

 د. نفيؽ كسال 2011يشايخ  نحؾ مديج أمثل لمظاقة فى مرخ" 227

 د. محخم الحجاد 2011أغدظذ  مجتسع السعخفة وإدارة قظاع السعمؾمات واالتراالت فى مرخ 228

 د.مججي عبج القادر 2011أغدظذ  السجن الججيجة فى إعادة التؾزيع الجغخافى لمدكان فى مرخ 229

حقيق التشسية السدتجامة فى عل اقتراديات الدؾق مؽ خبلل إدارة الرادرات ت 231
 2010/2011حتى عام  2000والؾاردات فى الفتخة مؽ عام 

 د.اجبلل راتب 2011أكتؾبخ 

تججيج عمؼ االقتراد نغخة نقجية إلى الفكخ االقترادى الدائج وعخض لبعض  231
 مقاربات تظؾيخ

 ي د.ابخاليؼ العيدؾ  2012يؾنيو 

مقتزيات واتجاىات تظؾيخ استخاتيجية التشسية فى مرخ فى ضؾء الجروس  232
السدتفاده مؽ الفكخ االقترادى ومؽ تجارب الجول فى مؾاجية األزمة االقترادية 

 العالسية

 د.ابخاليؼ العيدؾي  2012يؾنيو 

 د.اماني حمسى الخيذ  2012مارس  تظؾيخ جؾدة البيانات فى مرخ 233

 د.وفاء احسج عبج هللا 2012يؾنيو  لتغيخات االجتساعية السعاصخة ومخدوداتيا عمى  التشسية البذخيةمبلمح ا 234

 د. عبج القادر دمحم دياب 2012يؾنيو  الدؾق السحمية لمقسح ومشتجاتو 235

أثخ تظبيق البلمخكدية عمى تشسية السحافغات السرخية )بالتظبيق عمى قظاع  236
 التشسية السحمية(

 د.فخيج احسج عبج العال 2012 يؾنيو

 د.نفيدو سيج ابؾ الدعؾد 2012يؾنيو  إدارة السؾارد الظبيعية فى ضؾء استجامة البيئة واألىجاف اإلنسائية لؤللفية 237

رؤية مدتقبمية لؤلدوار الستؾقعة لمجيات السسؾلة لمسذخوعات متشالية الرغخ  238
 لخاىشةوالرغيخة والستؾسظة فى مرخ فى عل التغيخات ا

 د. ايسان أحسج الذخبيشى 2012يؾنيو 

تظؾيخ الشغام القؾمى إلدارة الجولة بالسعمؾمات وتكشؾلؾجياتيا كخكيدة أساسية  239
 لتشسية مرخ

 د. محخم الحجاد 2012سبتسبخ 

)الخؤية السدتقبمية لمعبلقات االقترادية الخارجية ودوائخ التعاون االقترادى  241
 ات العالسية واإلقميسية والسحمية(السرخى فى ضؾء السدتجج

 د.اجبلل راتب 2012سبتسبخ 

 د.وفاء احسج عبج هللا  2012سبتسبخ  السجتسع السجنى ومدتقبل التشسية فى مرخ 241

 د.مججي عبج القادر  2012سبتسبخ  التغيخات الييكمية لمقؾة العسل عمى مدتؾى السحافغات فى مرخ وآفاق السدتقبل 242
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 د. محخم الحجاد  2013نؾفسبخ  تخاتيجية التشسية الرشاعية بسرخ مع التخكيد عمى قظاع الغدلتظؾيخ إس 243

أثخ السشاطق الرشاعية عمى تشسية السحافغات السرخية) بالتظبيق عمى  244
 محافغات إقميؼ قشاة الدؾيذ(

 د.فخيج احسج عبج العال  2013نؾفسبخ 

 د.دمحم دمحم ابؾ الفتؾح الكفخاوي  2013نؾفسبخ  لكيخبائية باستخجام الذبكات العربية نسؾذج رياضى احرائى لمتشبؤ باألحسال ا 245

 د.دسؾقى عبج الجميل 2013نؾفسبخ  دور الجسعيات األىمية فى دعؼ التعميؼ األساسى " دراسة ميجانية" 246

" دور الدياسات السالية فى تحقيق الشسؾ والعجالة فى مرخ" مع التخكيد عمى  247
 خائب واالستثسار العامالز

 د.سييخ ابؾ العيشيؽ  2013نؾفسبخ 

 د.اجبلل راتب 2013نؾفسبخ  "بشاء قؾاعج ترجيخية صشاعية لبلقتراد السرخى" 248

 د. مسجوح فيسي الذخقاوى  2013ديدسبخ  الرشاعات التحؾيمية والتشسية السدتجامة فى مرخ 249

 د.ايسان احسج الذخبيشي 2013ديدسبخ  ججواىا ومدتقبميا" –األسباب  –اء الرشاديق والحدابات الخاصة"فمدفة اإلنذ 251

 د. حدام الجيؽ نجاتى  2014فبخايخ  االقتراد األخزخ ودورة فى التشسية السدتجامة 251

 د. عبج القادر دمحم دياب 2014فبخايخ  إدارة الدراعة السرخية فى اطار التعيخات السحمية والجولية  252

 د.اجبلل راتب  2014ديدسبخ  العبلقات االقترادية السرخية مع دول مجسؾعة البخيكذ تفعيل 253

 د.دسؾقى عبج الجميل  2014ديدسبخ  التخظيط لمتشسية السيشية لمسعمسيؽ فى مرخ" معمؼ التعميؼ األساسى نسؾذجا" 254

استكذاف فخم الشسؾ مؽ خبلل الخجمات المؾجدتية بالتظبيق عمى السؾانئ  255
 سرخيةال

 د.مشى عبج العال دسؾقى  2014ديدسبخ 

 د.حشان رجائي عبج المظيف  2015يشايخ  2011بعج ثؾرة يشايخ  التغيخات االقترادية واالجتساعية في الخيف السرخي  256

 د.دمحم سسيخ مرظفى  2015ابخيل  التجىؾر البيئى فى مرخ مشيج دليمى لتقجيخ تكاليف الزخر  257

 الستؾازن كأداة إلعادة ىشجسة القظاع الحكؾمى فى مرخ بظاقة األداء 258

 "دراسة حالة" " معيج التخظيط القؾمى"

 د.ايسان احسج الذخبيشي  2015مايؾ 

 د. ىجى صالح الشسخ  2015يؾليؾ  فى سياق تؾجيات التشسية فى مرخ 2015تقييؼ األىجاف اإلنسائية لسا بعج  259

 د. أجبلل راتب 2015أغدظذ  لتخكية بالتخكيد عمى تقييؼ اتفاقية التجارة الحخةالعبلقات االقترادية السرخية ا 261

 د. نفيؽ كسال  2015أكتؾبخ  إطار لخؤية مدتقبمية الستخجام مرادر الظاقة الججيجة والستججدة فى مرخ 261
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Astract 

 
The Structural Transformation of the Egyptian Information Sector with 

Emphasis on Exports. 

Industrial development in various countries faces many rapid and innovative 

transformations due to the rise of many new technologies, commodities and services 

associated with the Fourth Industrial Revolution that will reshape their information and 

communications sectors. Those transformations represent an opportunity and remarkable 

support for the achievement of the goals of sustainable development and could place 

Egypt on the export map of leading technologies with its products. Hence, Egypt has to 

focus on exports and activities of the communications and information sector through an 

ambitious strategic vision to establish the targeted Egyptian competitive position in the 

global market. 

 To yield those benefits, many countries seek to increase the production and 

development of these technologies, services and goods for local use as well as exporting 

such as Japan which is planning to dominate the renewable energy technologies export 

market and Great Britain which is planning to dominate the smart city technologies 

export market. While Egypt aims to increase its production and raise its technological 

exports from 3.25 billion to 20 billion dollars as marked in the strategy of the Ministry of 

Communications and Information Technology. 

And in order to achieve this increase- which needs a lot of investments to be 

directed towards creating the appropriate environment and technological productions- a 

good strategy should identify the most important, suitable and feasible international trade 

markets, with its technological products and exports from commodities and services of 

ICT sector which fit with Egyptian conditions and the required appropriate environment 

that should be created. This need to study, identify and determine the following issues:- 

 International Trade in commodities and services of information technology. 

 Egyptian information sector position in the international trade focusing on exports. 

 Reflections of Foreign direct Investment Flows on Egyptian Exports of ICT Service’s 

during the Period (2005-2017(. 

 Egyptian efforts to develop ICT industry with emphasis on laws and legislation. 

 Proposed vision for the development of the ICT sector’s activities. 

Key words 

 ICT Sector          –  Digital Revolution   -      Innovation   -     ICT International Trade          - 

Global Value  added Chains (GVCs)   - Foreign Direct Investment  - ICT Services Outsourcing. - 
Information Laws and Legislations     - Emerging Technologies                        - Environmental 
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