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 تقديـ

كالتنمية أحد القنكات الرئيسية لنشر نتاج معيد التخطيط القكمى تعتبر سمسمة قضايا التخطيط 
مف دراسات كبحكث جماعية محكمة فى مختمف مجاالت التخطيط كالتنمية. يضـ المعيد مجمكعة مف 
الباحثيف كالخبراء متنكعى كمتعددػ التخصصات، مما يضيف إلى قيمة كفائدة مثل ىذه الدراسات 

ف حيث شمكلية األخذ فى االعتبار األبعاد االقتصادية، االجتماعية، البيئية، المختمفة التى يتـ إجراؤىا م
 مف القضايا محل البحث. ؼالمؤسسية، كالمعمكماتية كغيرىا أل

عددًا  ٜٚٚٔصدارات المختمفة لسمسمة قضايا التخطيط كالتنمية منذ بدئيا فى عاـ تضمنت اإل
احثيف كالدارسيف، ككذا صانعى السياسات كمتخذػ مف الدراسات التى تناكلت قضايا مختمفة تفيد الب

 : السياسات الماليةمنيا عمى سبيل المثاؿ ال الحصر ،ةالقرارات فى مختمف مجاالت التخطيط كالتنمي
 ، االستيبلؾ كالتجارة الداخمية، المالية العامة، التجارة الخارجية،كاألجكر النقدية، اإلنتاجية كاألسعارك 

، آفاؽ كالنمك االحتكائي ايا التشغيل كالبطالة كسكؽ العمل، التنمية اإلقميميةقض التكتبلت الدكلية،
كفرص االستثمار، السياسات الصناعية، السياسات الزراعية كالتنمية الريفية، المشركعات الصغيرة 

، ، قضايا البيئة كالمكارد الطبيعية، التنمية المجتمعيةيةالتخطيط ةذجنمأساليب الكالمتكسطة، مناىج ك 
 ، ...إلخكالصحة كالمرأة كالشباب كاألطفاؿ كذكؼ اإلعاقة قضايا التعميـ

تتنكع مصادر كقنكات النشر لدػ المعيد إلى جانب سمسمة قضايا التخطيط كالتنمية، كالمتمثمة 
المجمة المصرية لمتنمية كالتخطيط، كالتى تصدر بصفة دكرية التقارير العممية، كالكتب المرحعية، فى 

السنكؼ كسمسمة أكراؽ السياسات في التخطيط كالتنمية ، ككذلؾ كتاب المؤتمر الدكلى نصف سنكية
، ككراسات السياسات، إضافة إلى ما يصدره المعيد مف نشرات عممية تعكس ما يعقده المعيد المستدامة

 مف فعاليات عممية متنكعة.

 .لما فيو خير الببلد، كهللا مف كراء القصد..لمعمل كفق هللا الجميع 
  

 رئيس المعيد
 أ.د. عالء زهران         
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 البحث موجز
صبح قطاًعا ألقطاع المعمكمات كتكنكلكجياتو بالدكؿ المتقدمة ك االستراتيجية ىمية ألازدادت ا

رائًدا كمصدًرا مف المصادر الديناميكية لمنمك بسبب تنامي إسياماتو ككبر عكائده كمساىمة قيمتو 
و كجذبو لبلستثمارات، األمر الذؼ ظير كتبمكر في زيادة قدرات شركاتجمالي إلالمضافة في الناتج ا
سكاؽ العالمية كالمحمية بالرفع المستمر لمستكؼ جكدة منتجاتو كتكنكلكجياتو المنتجة ألعمى المنافسة في ا

نما أيًض  كىذا ما دفع العديد مف  ،ا بالقطاعات االقتصادية االخرػ كالمستخدمة ليس فقط بالقطاع ذاتو كا 
 .يدةالدكؿ النامية الي محاكلة التأقمـ لخكض غمار ىذه التنافسية الجد

ألياتيا التكنكلكجية كالمعرفية الحديثة مف تجارة ة الصناعية الرابعة بأساليبيا ك كتعتبر أنشطة الثكر 
الكتركنية كصناعة البرمجيات كنظـ المعمكمات كمستكدعات البيانات الكبيرة، كشبكات االتصاؿ مف 

بالدكؿ جمالي إلافة بالناتج اأكثر أنشطة القطاع أىمية نظًرا ألنيا تحظى بأكبر مساىمة في القيمة المض
سبة لفاعميات حيث تسيـ في تدعيـ كتسييل كتيسير بناء البيئة االقتصادية الرقمية المنا ؛المتقدمة

 المجتمع المختمفة. 

فبالرغـ مف أف  تطكر قطاع المعمكمات كتكنكلكجياتو قد ساعد عمى إحداث  -كفي مصر 
ال إ ،كساىـ في ترسيخ مفيكـ االقتصاد المبني عمي المعرفة نمكذًجا جديًدا لتشكيل األنشطة االقتصادية

ف تأثير ىذا التطكر عمى التنمية لـ يتحقق حتي األف بمستكػ الطمكحات كاآلماؿ المنشكدة )ال مف أ
نجاز بالسرعات العالية كذلؾ مع كجكد العديد مف كال مف حيث معدالت اإل حيث الشمكؿ كالتكامل

الفقر كالجيل كضعف البنية التحتية التكنكلكجية كاحتماالت تفاقـ  ا كمنياالتحديات التي يمـز مكاجيتي
الفساد في ظل استمرار التفاكت الطبقي المتزايد بمصر، كمع مبلحظة أف معظـ مبادرات كبرامج 

ىذا باإلضافة  ،التطكير تنبع كتأتي زمنَيا مف مستكؼ القيادة السياسية قبل السمطتيف التشريعية كالتنفيذية
 ي ىناؾ قصكًرا دكلًيا في قضايا األمف المعمكماتي كالسيادة السيبرانية.لإ

كلمكاجية مثل ىذه التحديات بمصر في ظل التنافسية العالمية المعاصرة فإنو يمـز تعظيـ 
بعاد االستفادة مف القطاع كتقنياتو الرقمية المتعمقة بالتنمية محمًيا ككذلؾ دكلًيا، كذلؾ بدراسة المحاكر كاأل

 -الرئيسية التالية:

رصد كتحميل القيمة المضافة لقطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بمصر، بيدؼ تحديد  .ٔ
 فاؽ التطكير.آالمعكقات كالتحديات التي تكاجو القطاع ك 



 معيد التخطيط القكمى -( ٕٕٖالتخطيط كالتنمية رقـ )سمسمة قضايا 

 ق 

العكامل المحددة لزيادة القيمة المضافة لمقطاع مف كاقع التجارب الدكلية كالتحميل االقتصادؼ  .ٕ
 ادة مصر منيا لرفع مستكػ القيمة المضافة لمقطاع.مكانية استفا  ليا ك 

خرػ بمصر رصد كتحميل كتقييـ العبلقات التشابكية بيف القطاع كالقطاعات االقتصادية األ .ٖ
جداكؿ المدخبلت كالمخرجات مف أجل التحقق مف كجكد ترابط ىيكمي قكؼ كمناسب استخداـ ب

 يساعد عمى تكظيف اقتصاد المعرفة في خدمة التنمية.

ا لمكاجية التنافسية العالمية المعاصرة مع التركيز عمي الحككمة تطمبات تأىيل مصر رقميً م .ٗ
 لكتركنية كالتعامبلت الرقمية بتحدياتيا كمعكقاتيا كمشكبلتيا القانكنية.اإل

الجيكد المبذكلة كالسياسات البلزمة لتعظيـ االستفادة مف الثكرة التي حدثت في القطاع في ظل  .٘
 كالمستجدات العالمية. البيئة المحمية

تعظيـ القيمة  - السيادة السيبرانية - مجاالت المعرفة المستقبمية - التحكؿ الرقمي :الكممات الدالة
 مصر - السياسات المطمكبة - البيئة االقتصادية الرقمية -ةالمضاف
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 قائمة المحتويات
 الصفحة الموضػػػوع

 2 مقدمة الدراسة
فى واالتصاالت تكنولوجيا المعمومات رصد وتحميل القيمة المضافة لقطاع  الفصل األوؿ:

 : التحديات وآفاؽ التطوير مصر
أداء الصناعات السمعية بقطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بالتركيز عمى  ٔ-ٔ

 (ٕٕٓٓ-ٕ٘ٓٓالقيمة المضافة خبلؿ الفترة )
ت كاالتصاالت خبلؿ الفترة أداء أنشطة كخدمات قطاع تكنكلكجيا المعمكما ٕ-ٔ
(ٕٓٓ٘-ٕٕٓٓ) 
 مشاكل كتحديات قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كآفاؽ التطكير ٖ-ٔ
الفرص كالتيديدات التي تكاجو صناعة تكنكلكجيا المعمكمات في مصر في ظل  ٗ-ٔ

 أزمة فيركس ككركنا المستجد
 أىـ النتائج 

 أىـ التكصيات

9 

دة لالعوامل  لفصل الثاني:ا  القيمة المضافة في قطاع تكنولوجيا المعمومات زيادةالمحد ِّ
 الدولية تجاربالبعض مصر، في ضوء في واالتصاالت 

 نبذة عف المفاىيـ: القيمة، القيمة المضافة، تعظيـ القيمة المضافة ٔ-ٕ
دة لتعظيـ القيمة المضافة ٕ-ٕ  العكامل المحدِّ
مف صناعة القطاع المركب لتكنكلكجيا  المحدد األكؿ : تعظيـ القيمة المضافة ٖ-ٕ

 اإلتصاالت كالمعمكمات، مف خبلؿ اختيار نكعية النشاط
 بناء االستراتيجية لقطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات  ٗ-ٕ
 السياسات المكجية إلى اآلثار المختمفة لخمق القيمة  ٘-ٕ

 أىـ النتائج 
 أىـ التوصيات

38 

العالقات التشابكية بيف قطاع المعمومات واالتصاالت الفصل الثالث: تحميل وتقييـ 
 .جداوؿ المدخالت والمخرجاتاستخداـ والقطاعات االقتصادية في االقتصاد المصري ب

العبلقات التشابكية لقطاع االتصاالت كالمعمكمات طبقا لمدراسات النظرية  ٔ-ٖ
65 
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 الصفحة الموضػػػوع
 كالتطبيقية

 المنيجية المستخدمة كمصادر البيانات ٕ-ٖ
 كتقييـ العبلقات التشابكية لقطاع المعمكمات كاالتصاالتتحميل  ٖ-ٖ

 أىـ النتائج 
 أىـ التكصيات

الفصل الرابع: متطمبات تأىيل مصر رقميا لمواجية التنافسية العالمية المعاصرة مع التركيز 
 عمى الحكومة االلكترونية والتعامالت الرقمية بتحدياتيا ومعوقاتيا ومشكالتيا القانونية

 جاالت المعرفة المستقبميةم ٔ-ٗ
 السيادة المعمكماتية )السيبرانية( ٕ-ٗ
 نمكذج اإلمارات لنضج الحككمة الرقمية ٖ-ٗ
 نحك حككمة رقمية فى مصر ٗ-ٗ

 أىـ النتائج 
 أىـ التكصيات

87 

 التيمف الثورة  االستفادةلتعظيـ  لالزمةالسياسات االجيود المبذولة و الفصل الخامس: 
ظل البيئة المحمية والمستجدات  فيوتكنولوجيا المعمومات  االتصاالتقطاع  فيحدثت 

 العالمية
 أبرز كأىـ مؤشرات األداء االقتصاد لقطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات  ٔ-٘
أىـ إنجازات قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات التي تساىـ في زيادة القيمة  ٕ-٘

 المضافة لبلقتصاد المصرؼ 
أىـ السياسات الكاجب اتخاذىا لتفعيل دكر القطاع لرفع مساىمتو في القيمة  ٖ-٘

 المضافة لبلقتصاد المصرؼ.
 أىـ النتائج

 أىـ التكصيات

228 

 240 قائمة المراجع
 247 الدراسةممخص 
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 الجداوؿقائمة 
 رقـ

رقـ  الجداوؿعنواف  الجدوؿ
 الصفحة

(ٔ-ٔ) 
مقارنة بباقى القطاعات تكليد القيمة المضافة  مقطاع فىلاألىمية النسبية 

 (ٕٛٔٓ-ٕ٘ٓٓفى مصر  خبلؿ الفترة ) االقتصادية
ٔٔ 

(ٔ-ٕ) 
)قطاع  االتصاالتك  لصناعات السمعية بقطاع تكنكلكجيا المعمكماتامساىمة 

القيمة المضافة لمصناعة التحكيمية خبلؿ إجمالي عاـ/أعماؿ عاـ  كخاص( في 
 (ٕٚٔٓ-ٕ٘ٓٓالفترة )

ٔ٘ 

األىمية النسبية لمقطاعيف العاـ كالخاص فى القيمة المضافة لمصناعات السمعية  (ٖ-ٔ)
 (ٕٚٔٓ-ٕ٘ٓٓبقطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات خبلؿ الفترة )

ٔٙ 

(ٔ-ٗ) 
لمصناعات السمعية بقطاع تكنكلكجيا  اإلنتاج الفعمي كالطاقة العاطمة تطكر 

-ٕ٘ٓٓخبلؿ الفترة )عاـ  كخاص( )قطاع عاـ/اعماؿ المعمكمات االتصاالت 
ٕٓٔٚ) 

ٔٛ 

(ٔ-٘) 
المستمزمات السمعية المحمية كالمستكردة بمنشآت القطاع الخاص العاممة فى 

 ٜٔ لصناعات السمعية بقطاع تكنكلكجيا المعمكمات االتصاالتمجاؿ ا

(ٔ-ٙ) 
المستمزمات السمعية المحمية كالمستكردة بمنشآت القطاع العاـ /األعماؿ العاـ 

 ٕٓ لصناعات السمعية بقطاع تكنكلكجيا المعمكمات االتصاالتالعاممة فى مجاؿ ا

(ٔ-ٚ) 
خبلؿ سنكات مختارة  ICTصادرات ككاردات منتجات الصناعات السمعية بقطاع 

 ٕٔ (ٜٕٔٓ-ٕٓٔٓلمفنرة )

(ٔ-ٛ) 
تطكر أنشطة كخدمات قطاع تكنكلكجيا المعمكمات االتصاالت خبلؿ الفترة 

(ٕٓٓ٘-ٕٓٔٚ) ٕٕ 

(ٖ-ٔ) 
الترابطات االمامية كالخمفية المباشرة حسب جدكؿ المدخبلت كالمخرجات لعاـ 

ٕٓٔٓ/ٕٓٔٔ ٚٗ 

 ٘ٚ ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓلعاـ  الترابطات االمامية كالخمفية الكمية )المباشرة كغير المباشرة( (ٕ-ٖ)

(ٖ-ٖ) 
 الترابطات االمامية كالخمفية الكمية )المباشرة كغير المباشرة( لقطاع المعمكمات

 ٚٚ ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓكاالتصاالت عاـ 
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 رقـ
رقـ  الجداوؿعنواف  الجدوؿ

 الصفحة

(ٖ-ٗ) 
الترابطات االمامية كالخمفية المباشرة حسب جدكؿ المدخبلت كالمخرجات لعاـ 

ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ 
ٚٛ 

 ٓٛ ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓلعاـ  الترابطات االمامية كالخمفية الكمية ) المباشرة كغير المباشرة( (٘-ٖ)

(ٖ-ٙ) 
لقطاع المعمكمات كاالتصاالت بيف عاـ  قتصادؼاالمؤشرات التشابؾ مقارنة 
 ٕٛ ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ، عاـ ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ

 تطكر مساىمة قطاع المعمكمات كاالتصاالت في القيمة المضافة خبلؿ السنكات (ٚ-ٖ)
(ٕٓٓٛ/ٕٜٓٓ- ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ) 

ٖٛ 

 ٕٔٔ لمصر ٕٕٓٓمؤشرات االقتصاد الرقمي  (ٔ-٘)
 ٕٗٔ )ٕٕٓٓ-ٕٚٔٓ(مصر في مؤشر االبتكار العالمي في الفترة مف  ترتيب (ٕ-٘)
 ٕ٘ٔ ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية لعامي  (ٖ-٘)

 
 األشكاؿقائمة 

رقـ 
رقـ  عنواف الشكل الشكل

 الصفحة

(ٔ-ٔ) 
صادرات خدمات تعييد تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في مصر خبلؿ الفترة 

(ٕٓٓٙ-ٕٕٓٓ) ٕٗ 

(ٖ-ٔ) 
االستثمارات خبلؿ إجمالي النصيب النسبي لقطاع المعمكمات كاالتصاالت مف 

 ٗٛ (ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ-ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓالفترة)

(ٖ-ٕ) 
 االستثمارات العامةإجمالي  مف كاالتصاالت المعمكمات لقطاع النسبي النصيب
 ٘ٛ (ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ-ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓ)الفترة   خبلؿ

 ٜٛ الثكرة الصناعية الرابعة مككنات (ٔ-ٗ)
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 في مصر التغير الييكمي لقطاع المعمومات
 (القيمة المضافة) بالتركيز عمى 

 مة الدراسةمقد

االقتصاد الكمي بالدكؿ المتقدمة كبالعديد ف تطكر النظـ االقتصادية كبيئة أمف المعركؼ     
إسيامات قطاع المعمكمات  إلىكلي مف الدكؿ الناىضة إنما يرجع في العقكد الثبلث االخيرة كبالدرجة األ

كتكنكلكجياتو كالذؼ ييتـ بتكليد المعرفة كتطكيرىا كاستغبلليا كتبادليا، كذلؾ مف خبلؿ إظياره لنماذج 
ككفاءة االداء  قتصادية كخاصة تمؾ التي ليا تأثير إيجابي عمى مستكياتشطة االنلتشكيمة األ جديدة

مر الذؼ أدػ إلى تحقيق زيادات مطردة بمعدالت النمك االقتصادؼ التكنكلكجي كاالقتصادؼ، األ
 بيذه الدكؿ بدرجات متباينة.  كاالجتماعي

المصادر الديناميكية صبح مف أحيث  ،مع الزمفاالستراتيجية ىمية ىذا القطاع أ كلقد ازدادت 
)مساىمة قيمتو المضافة في الناتج  لمنمك بسبب تنامي إسياماتو ككبر تأثر عكائده المطردة مع الزمف

زيادة قدرات شركاتو عمى المنافسة في  الذؼ ظير كتبمكر فياألمر  كىذا ،كجذبو لبلستثمارات(جمالي اإل
كؼ جكدة منتجاتو النيائية مف السمع كالخدمات لمست االسكاؽ العالمية كالمحمية نتيجة لمرفع المستمر

نما أيضا بالقطاعات االقتصادية االخرػ  ليس فقط كالمستخدمة كالتكنكلكجيات المنتجة بالقطاع ذاتو كا 
ال  عممياتو كفعالياتو كأنشطتواستخداـ ف ؛لخإجميعا مف زراعة كصناعة كخدمات كتجارة كماؿ ...

بالقطاع فقط بل إنيا تدعـ كتسيل كتيسر بالدرجة االكلي كتيرة  عمي تحديث االنشطة االنتاجية يقتصر
تحديث انشطة التصميـ كاالبتكار كاالبداع ككذلؾ أنشطة التسكيق المحمي كالدكلي بجميع القطاعات 
االقتصادية األخرػ أيًضا ) أؼ بكل انشطة ما قبل كما بعد االنتاج بالقطاعات االقتصادية المختمفة( 

 قدمة.بيذه الدكؿ المت

كما أنو مف المعركؼ ايضا أف أكثر فعاليات كأنشطة القطاع أىمية كالتي تحظي بأكبر     
مساىمة في القيمة المضافة ) الناتج بيذه الدكؿ المتقدمة( ىي التجارة االلكتركنية كصناعة البرمجيات 

كاالساليب  كاتكنظـ المعمكمات كمستكدعات البيانات الكبيرة، كشبكات االتصاؿ كبإختصار كل األد
كالتي تسيـ جميعا في تدعيـ كتسييل كتيسير  -سريعة التطكر -كالمعرفية االدارية الحديثة  التكنكلكجية

لفعاليات المجتمع المتعددة لتقديـ القدر البلـز  عمميات كفعاليات بناء البيئة االقتصادية الرقمية المناسبة
أفاقا جديدة كطنيا ككذلؾ إقميميا كعالمًيا أماـ التعاكف  كىذا ما يفتح كالمناسب مف الخدمات اإللكتركنية.

كالتكامل بيف المجتمعات المختمفة بشرط كجكد الركيزة االساسية التي ال غني عنيا لمتنمية المستدامة 
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كبناء القدرات ) كىي البنية التحتية القكمية المعمكماتية التي تمبي إحتياجات عصر المعرفة( كبشرط 
ف كالتشارؾ بيف المجتمعات بمؤسساتيا كأفرادىا فيما بينيا. فيذا ما يساعد عمي سد إمكانية التعاك 

 الفجكات الناجمة عف معدالت النمك البطيئة نسبًيا في الدكؿ النامية عمكًما.

ا ديناميكًيا رائًدا في التنمية صبح قطاع المعمكمات كتكنكلكجياتو يمعب دكرً أكعميو فقد     
ذا كانت الدكؿ ا  ك  ،قميمي كالفردؼإلعمي المستكػ القطاعي كالقكمي كاجتماعية كاإل المستدامة االقتصادية

المتقدمة كبعض الدكؿ الناشئة قد حققت مستكيات عالية مف التقدـ في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات لما 
انفتاح عمي العالـ، ك رأسماؿ بشرػ عالي الكفاءة، ك تميزت بو مف جاىزية )استثمارات ضخمة، 

استثمارات في التجديد كاالبتكار في المجاؿ مع استفادة عالية مف القطاع متمثمة في اضافة كبيرة لمنمك ك 
ففي المقابل فإف الدكؿ النامية  الخ(، يرادات كالعكائد الضخمة ...اإل االقتصادؼ، الصادرات، العمالة،

 كالمتكامل كالطمكح المأمكؿ التقدـ المتميز الشامل لـ تحرز حتي االف (ٔ)ا كمنيا مصرقل نمكً ألكا
 بالعديد مف المجاالت إضافة الى البطء النسبي في مبادرات التطكير.

فبالرغـ مف أف  تطكر قطاع المعمكمات كتكنكلكجياتو بمصر قد ساعد عمى إحداث نمكذًجا 
ؿ كساىـ في ترسيخ مفيكـ االقتصاد المبني عمي المعرفة مف خبل جديًدا لتشكيل األنشطة االقتصادية

ف تأثير تطكر إتعزيز منيج التكنكلكجيا مف أجل التنمية بيدؼ إحداث المزيد مف النمك االقتصادؼ، إال 
المنشكد الشامل  ؼ بالمستك  لـ يتحقق حتي األفجتماعية كاإلالقطاع كتقنياتو عمى التنمية االقتصادية 

 إلىمف كجية نظرنا  كىذا ما قد يرجع نجاز،كالمتكامل كبالسرعات الفائقة مف حيث معدالت اإل
 -مجمكعة مف االسباب )أكدتيا دراسات البنؾ الدكلي( مف أىميا:

                                  
  -لمزيد مف التفاصيل يمكف الرجكع إلى: (ٔ)

مصر بالتركيز عمي العمالة"، سمسمة قضايا  (، " التغير الييكمي لقطاع المعمكمات فيٕٛٔٓالحداد، أخركف. ) -
 (، معيد التخطيط القكمي.   التخطيط كالتنمية رقـ )

(، " التغير الييكمي لقطاع المعمكمات في مصر بالتركيز عمي الصادرات"، سمسمة ٜٕٔٓالحداد، أخركف. ) -
 (، معيد التخطيط القكمي.    قضايا التخطيط كالتنمية رقـ )

(، " التغير الييكمي لقطاع المعمكمات في مصر بالتركيز عمي االستثمارات"، سمسمة ٕٕٓٓالحداد، أخركف. ) -
 (، معيد التخطيط القكمي.    قضايا التخطيط كالتنمية رقـ )
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 ،مع نقص  ارتفاع نفقات القطاع وكذلؾ ارتفاع تكاليف سمعو وخدماتو وخاصة المستوردة
كتماؿ االطار القانكني كالتشريعي المنظـ ألى عدـ إمؤسساتو ذات الكفاءة العالية باإلضافة 

استكماؿ البنية التحتية في كافة كزارات كأجيزة الدكلة لتقديـ حزمة خدمات لمقطاع، كعدـ 
 مترابطة لميكنة الخدمات الرقمية لكافة المكاطنيف كتكفير البيئة المناسبة لذلؾ.

 كعدـ تحكلو لرأس ماؿ  س الماؿ البشري المتاح حتي األفأنخفاض حجـ وكفاءة مستوي ر إ
ف الصعب تبني تكنكلكجيات المعمكمات كاالتصاالت الكفاءة مما يجعل م بشرؼ رقمي عالي

 ،المنشكدة كالمتكاممة )سريعة التطكر( كفيميا كاستيعابيا جيًدا كتطبيقيا إلحداث التنمية الشاممة
فما زاؿ ىناؾ عمي سبيل المثاؿ نقص كاضح في العمالة المدربة جيًدا في مجاالت الذكاء 

 ـ البيانات.االصطناعي المتعددة كالتحكؿ الرقمي، كعمك 
 دنى مف االستثمارات البلزمة أل)الحد ا عدـ الوصوؿ الى الكتمة الحرجة مف االستثمارات

الذؼ يستمـز ضركرة العمل عمي األمر لبلستفادة مف شبكات النطاؽ العريض( في القطاع، 
 زيادتيا كتطكيرىا.

يتطمب بالضركرة العمل األمر عية فإف جتماكلمكاجية كافة التحديات االقتصادية كالسياسية كاإل               
ستفادة مف قطاع المعمكمات كتكنكلكجياتو المتعمقة بالتنمية الرقمية عمي المستكؼ المحمي ألعمي تعظيـ ا

بالتركيز عمي دكر القيمة المضافة لقطاع المعمكمات كتكنكلكجياتو في التنمية االقتصادية  كالدكلي
كذلؾ إلبراز مدؼ االعتماد المتبادؿ بيف القطاع كالقطاعات  ًيا،كاإلنسانية محمًيا كدكلجتماعية كاإل

حيث أف مخرجات ىذا القطاع تساعد عمى  لمتأكد مف متانة ىذه العبلقات التشابكية االقتصادية األخرػ 
ككذلؾ إلبراز إمكانية استفادة مصر  تكليد الدخل كالقيمة المضافة داخل القطاعات المختمفة كالعكس،

قات االقتصادية الدكلية السائدة كالتغيرات الحادثة في منظكمة التجارة الدكلية المرتبطة مف نمط العبل
 كلتحديد العكامل الحاكمة في زيادة القيمة المضافة مف كاقع التجارب الدكلية. ،بيا

مف ىذا البحث يتمثل في العمل عمي تعظيـ االستفادة مف قطاع  وعميو فإف اليدؼ الرئيسي
المعمكمات كتكنكلكجياتو الرقمية المتعمقة بالتنمية محمًيا كدكلًيا، كذلؾ عف طريق معرفة دكر القيمة 

 -التالية: االىداؼ الفرعيةالمضافة لمقطاع كتكنكلكجياتو في مصر في التنمية كبالتركيز عمي

  التشابكية بيف قطاع المعمكمات المصرؼ كتكنكلكجياتو كباقي القطاعات رصد كاقع العبلقة
االقتصادية األخرػ مف أجل التحقق مف كجكد ترابط ىيكمي قكؼ كمناسب يساعد عمى تكظيف 
 اقتصاد المعرفة في خدمة التنمية بكجو عاـ كالتنمية المستدامة عمى كجو الخصكص، مع

 بيف القطاعات االقتصادية. تحميل كتقييـ ىذه العبلقات التشابكية
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 الفنية كاالقتصادية كالسياسية لقطاع المعمكمات كتكنكلكجياتو كمدؼ ارتباطيا بعاد معرفة األ
 بمصر.جمالي بالتغيرات الدكلية التجارية المعاصرة لزيادة القيمة المضافة أك الناتج القكمي اإل

 ستيعابيا داخل االقتصاد اتي يمـز ساليب التكنكلكجية المعمكماتية الحديثة الألالتعرؼ عمى ا
 نتاجية كتحقيق التنمية المنشكدة.إلنتاج كاإلالمصرؼ لزيادة ا

  معرفة أىـ مبلمح مستقبل ىذا القطاع كسياساتو في مصر كالتي تؤثر عمي كفاءتو كفاعميتو في
ساليب أل، كخاصة تمؾ التي تمّكف مصر مف التعامل مع آٖٕٓ-ٕٕٓٓ العقد القادـ
 ة كالمعمكماتية الحديثة.التكنكلكجي

 كىذا كمو مف منطمقات كأكضاع االقتصاد المصرؼ كسمات بيئتو المحمية كالدكلية القائمة حالًيا
 -:أو القيود التالية وبمراعاة التحفظات

كنريدىا ىي مصر التي تقتحـ مشاكميا بإسمكب عممي كتعبر أزماتيا  إف مصر التي نستيدفيا -ٔ
أحدث ما في الثكرة الصناعية استخداـ التقدـ ك  إلىي تسعي بخططيا كجيكدىا كىي مصر الت

بيا نحك  الرابعة مف تكنكلكجيات لبلرتقاء بمستكيات نمكىا الحالية المتكاضعة نسبًيا كاالنتقاؿ
، كذلؾ عمي الرغـ مف أف االقتصاد المصرؼ قد أبدػ مؤخًرا (ٔ)الجيل الثالث لئلصبلح اإلدارؼ 

كالتماسؾ كتحقيق معدالت نمك كاضحة عالمًيا )خاصة مع قدرتو عمي قدًرا كبيًرا مف الصبلبة 
 التعامل مع جائحة ككركنا كالقضاء عمي مرض فيرس سي الكبدؼ(.

كما أصبح مف االىمية بمكاف في ظل التفاكت الطبقي المتزايد بمصر في ظل الثكرة الصناعية  -ٕ
كتكزيع عكائد التنمية  جتماعيةاإلضرورة العمل عمي استمرار تعزيز منظومة الحماية  الرابعة

بشكل أكثر عدالة بالتركيز عمى دكر منظمات المجتمع المدني كالقطاع الخاص في المساىمة 
استخداـ كتفعيميا ب جتماعياإلكباالىتماـ ببناء شبكات األماف  جتماعيةاإلفي ىذه الحماية 

نتاج مع إللعناصر كعكامل ا الذؼ يتطمب تكسيع قاعدة الممكيةاألمر  ،ساليب العممية الحديثةألا

                                  
( " الثكرة الصناعية الرابعة ) الذكاء ٕٕٓٓلمزيد مف التفاصيل يمكف الرجكع الى: الحداد، محـر كابراىيـ، دمحم ) (ٔ)

معيد  -سمسمة أكراؽ عمل السياسات -التحكؿ الرقمي( تحديات كفرص االستحكاذ عمي القكة الجديدة" –االصطناعي
 .ٕٕٔٓيناير  –( ٛالتخطيط القكمي، اإلصدار) 
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ككذلؾ المحاسبة كالحد مف  ،(ٔ)رتفاع تكاليف التممؾألتعزيز كدعـ نظاـ التشارؾ االقتصادؼ 
تزاكج  إلى االمكاؿ كالمصالح كالذؼ قد يؤدؼاالحتكار المقصكر عمي فئة مف أصحاب رؤكس 

لمحتكريف السمطة مع رأس الماؿ كيساعد عمي التبلعب مف قبل المؤسسات المحتكرة كا
أىمية  بالتالي تفاقـ الفساد كيبرز إلىالذؼ يؤدؼ في النياية األمر كحصكليـ عمي أرباح فمكية، 

ببذؿ مزيد مف الجيكد المعرفية ) المعمكماتية كالتكنكلكجية(  العمل عمي مكافحتو كالحد منو
 تمؾ القانكنية كالتشريعية. إلىباإلضافة 

  -ىناؾ تكافق كطني كشعبي كبير بمصر عمي ضركرة كجكد: أف -ٖ
نما  - أ دور رائد لمقطاع الخاص والمجتمع المدني ليس فقط في مجاؿ االستثمار واالنتاج وا 

عمي مستكػ المحميات كالمحافظات في تعبئة المكارد كالتكزيع  أيًضا في القيادة والريادة
ف بمستكيات أكثر كفاءة كفاعمية كتكازف مف نتاج يتماإلستيبلؾ بحيث تجعل االستثمار كاألكا

ىتماـ ألكىذا ال يعني أف دكر الدكلة سيتبلشى أك سيندثر عمي حساب ا ،كضعيما الحالي
 . (ٕ)بدكر القطاع الخاص بالمستقبل

دكرىا في  إلىفي عممية البناء الكطني إضافة  المصرية وكذلؾ دور رائد لمقوات المسمحة - ب
اـ دكلة مصر الحديثة كالحفاظ عمييا كتماسكيا مع عدـ االعتداء قيادة الدفاع عف الكطف لقي

الذؼ يدعمو عقد مؤتمر األمر عمييا كلمكاجية كافة التحديات السياسية كاالقتصادية، 
في أبك ظبي بدكلة االمارات العربية  ٕٕٔٓ( في فبراير IDEXكمعرض الدفاع الدكلي )

ية الذكاء االصطناعي كبحضكر كككبة مف المتحدة بعنكاف الثكرة الصناعية الرابعة كحما
كذلؾ لمتعرؼ كإليجاد الحمكؿ  ،دكلة مع كزراء الدفاع كالطاقة ٓٛالخبراء مف أكثر مف 

 . لمتحديات في مجاؿ األمف كالدفاع
أنو في ظل التغيرات العالمية المعاصرة في بنية االقتصاد بخصكص التنمية كأسسيا كفي ظل   -ٗ

مكـ الفيزيائية أك المادية كالبيكلكجية باألنظمة الرقمية في عمميات الثكرة الحادثة في دمج الع
ت ذكية مرتبطة باالنترنت، كالميزة النسبية آلت يتـ التحكـ فييا الكتركنًيا أك اآلالتصنيع عبر ا

                                  
مميكف فرد في  ٛ.ٗٗكاليات المتحدة االمريكية تزايد عدد االفراد الذيف يستخدمكف االقتصاد التشاركي مف في ال (ٔ)

 .ٕٕٔٓمميكف فرد بحمكؿ عاـ  ٘.ٙٛأف يصل الي  Statista، كتتكقع  ٜٕٔٓمميكف فرد في  ٚ.ٖٚالي  ٕٙٔٓ
نالد ترامب ألزمة ككركنا الي جانب أسباب أخرؼ يمكف اإلشارة ىنا الي تغير نظاـ الحكـ بأمريكا بسبب سكء إدارة  دك  (ٕ)

حبلؿ الرئيس جكبايدف محمو.  كمنيا عدـ احتراميمبلتفاقات الدكلية كمؤسساتيا، األمر الذؼ تغير بتغير نظاـ حكميا كا 
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ىمية مصادر النمك التقميدية لصالح المنيج التكنكلكجي أ لمنجاح في الكقت الراىف، فقد تضاءلت 
ىمية بناء كتطكير أ كالمعمكماتي المرتبط بمستكؼ التعميـ كالتدريب كالبحث العممي، حيث تزايدت 

كبالتالي فميس عمي مصر  ،ساسي لمتنميةألعتبارىا المحرؾ اإالقدرات التكنكلكجية المعرفية ب
قاعدة انتاج قكية مع قدرة تكنكلكجية محمية تمكنيا مف  التي نريدىا األف إال بناء كتطكير

نتاج إللزيادة ا ساليب التكنكلكجية الحديثة كاستيعابيا داخل االقتصاد المصرؼ ألالتعامل مع ا
نتاجية ذات العبلقة المباشرة كغير المباشرة المرتبطة بالقيمة المضافة لممنتجات إلكتحسيف ا

نيضو عممية كتكنكلكجية تؤىميا لممنافسة إلىت بحاجة فمصر ما زال ،الصناعية كالزراعية
 العالمية.

جنبية تمعب دكًرا ىاًما في النمك كالتنمية فيي ألإف كبًل مف االستثمارات العامة كالخاصة كا -٘
 ساسي ليما.ألالمحدد ا

فجميع الدراسات العممية السابقة كخاصة في القرف الماضي تجمع عمي أف إحداث عممية  
كمنيا مصر المتصاص البطالة كتحقيق معدالت النمك  ،نشكدة بالدكؿ الناميةالتنمية الم

% ٛ% حتي يتحقق معدؿ نمك ال يقل عف  ٕٓالمنشكدة تحتاج لمعدؿ استثمار يزيد عف 
 سنكًيا. 

 ٕكبالرغـ مف أف حجـ المدخرات الراكدة بحكزة المكاطنيف كالبنكؾ المصرية تقدر بأكثر مف 
نعتقد بأنو ما زاؿ ىناؾ فجكة مكارد كبيرة ال يمكف تغطيتيا إال عف طريق  ال أنناإتريميكف جنيو، 

تأكل ثركات كمكارد األمـ عف  إلىجنبي المباشر )بالرغـ مف أنو مكمف جًدا كما قد يؤدؼ ألاالستثمار ا
صبلح إلمما يستكجب الحذر( مع تحسيف المناخ االستثمارؼ الستكماؿ منظكمة ا (ٔ)طريق الييمنة 

زمة االقتصادية ألجتماعي الشامل كالمتكامل المنشكدة حالًيا بمصر، كذلؾ في ظل اإلدؼ كااالقتصا
زدياد النزاعات بينيا ككذلؾ إ إلىكالتي أدت  ،العالمية كالحركب التجارية بيف الدكؿ كالمؤسسات الدكلية

أزمة ككركنا جنبية المباشرة عمي الصعيد العالمي كتفشي أثار ألفي ظل تراجع حركة االستثمارات ا
 السمبية بمكجتيا الثانية كسبلالتيا المختمفة.
                                  

فتدخل الصيف مثبل باستثمارات ضخمة في شكل قركض في كبل مف كينيا ككذلؾ سيريبلنكا قد يعجزا عف سدادىا  (ٔ)
أف يؤدؼ إلى فرض ىيمنة الصيف كاستغبلليا لممكارد كتحقيق تكسع جيكسياسي كبير ) مثل ما حدث بتحريرعقد يمكف 

ىامبانتكتا االستراتيجي عمي الساجل الجنكبي لسيريبلنكا، كاحتماؿ عاًما إلدارة ميناء  ٜٜإيجار لئلدارة الصينية لمدة 
 ف لمقرض الضخـ مف الصيف(.خسارة كينيا لميناء مكمباسا الذؼ تـ التعيد بو كضما
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ستثمارات لمحد مف التحركات السمبية في ألكبالتالي فمف الضركرؼ العمل عمي زيادة ا
البيئة الدكلية مع استكماؿ تحسيف المناخ االستثمارؼ كخاصة فيما يتعمق بالتشريعات المعكقة 

ستثمار، مع العمل عمي ازالة ؤلبتييئة بيئة جيدة لستثمارية ألستثمار كحسـ النزاعات اؤلل
الذؼ يؤدؼ في األمر المعكقات التي تعكؽ قدرة بعض المؤسسات عمي االطبلع بمياميا، 

تسييل بناء القكاعد االنتاجية كتعبئة المكارد المحمية كاالجنبية كاستخداميا أفضل  إلىالنياية 
 ممكف لبلستفادة المثمي منيا.استخداـ 

زدياد ىيمنة إكمع  ا فأف ىناؾ تكافق بيف معظـ دكؿ العالـ في عصر الثكرة المعمكماتيةكأخيرً  -ٙ
جتماعي عمي أف الحركب المعمكماتية التي تعتمد عمي التأثير عمي الرأؼ إلكسائل التكاصل ا

العاـ بالعديد مف الدكؿ كتحريكو قد أصبحت مف أخطر التحديات التي تكاجو األمف القكمي 
كف استثناء.فيي ليست أقل فتًكا مف الحركب التقميدية بل العكس نظًرا لككنيا تناؿ لمدكؿ كافة د

 . اإلجتماعيمف التماسؾ المجتمعي كمنظكمة القيـ التي تمثل العمكد الفقرؼ لمبنياف 
ثارة اتيامات كاذبة حكؿ أنشطة المجتمع المختمفة يمكف أف  فنشر أخبار زائفة مثبًل كا 

كعنف مجتمعي بيف طبقات كفئات المجتمع المختمفة، ُمخمفة العديد مف اندالع تكترات إلىتؤدؼ 
الخسائر البشرية كالمادية كالتي ال تقل عف تمؾ التي تسببيا الحركب التقميدية بيف الدكؿ، كذلؾ 
ألف ىذه الحركب المعمكماتية أصبحت أداة ميمة تكظفيا الدكؿ في مكاجية بعضيا البعض 

ال يقتصر ىنا عمي ما يركجو االفراد األمر مفة كمسئكلية قانكنية. ك لتحقيق أكبر األثر بأقل تك
نما ايًضا عمي ما قد تقف كراءه دكؿ لمنيل مف  اإلجتماعيفقط عف طريق كسائل التكاصل  كا 

دكؿ أك مناطق أخرؼ ) مثل الحممة االنجمك امريكية التي ركج ليا رئيس الكزراء البريطاني 
سمحة نككية لتمييد الطريق الحتبلليا بعد ذلؾ مف قبل الكاليات تكني بمير حكؿ امتبلؾ العراؽ ا

 المتحدة االمريكية(.
ىذه الحركب المعمكماتية كاالعبلمية تتطمب أساليب غير تقميدية كجيكد متعددة 
االطراؼ لمكاجيتيا مف جانب كل مف كسائل االعبلـ كاالفراد كالحككمات لتحدؼ االخبار 

 االساليب التكنكلكجية الحديثة،استخداـ ر الحقيقية الصحيحةبالزائفة كفضحيا بنشر االخبا
اىمية دفع التعاكف الدكلي في اتجاه صياغة كثيقة عالمية في إطار االمـ المتحدة إلىإضافة 

تجـر االخبار الزائفة ألؼ مف أطراؼ التعامل كتؤكد كتعزز االمانة كالمصداقية كالمينية في 
 نشر كتداكؿ المعمكمات.

 أك المحاكر اليامة ليذه الدراسة في ضكء التحفظات السابقة فيما يمي:بعاد ألكف بمكرة اكعميو يم



 التغير الييكمي لقطاع المعمكمات في مصر )بالتركيز عمى القيمة المضافة(

ٛ 
 

رصد كتحميل القيمة المضافة لقطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بمصر  المحور األوؿ:
 (، بيدؼ تحديد المعكقات كالتحديات التي تكاجيو كأفاؽ التطكير.ٕٕٓٓ -ٕ٘ٓٓخبلؿ الفترة ) 
العكامل المحددة لزيادة القيمة المضافة لمقطاع مف كاقع التجارب الدكلية  الثاني:المحور 

الفنية كاالقتصادية كالسياسية لتطكر القطاع بعاد كامكانية استفادة مصر منيا بمعرفة األ
 كارتباطيا بالعبلقات الدكلية كالتجارة المعاصرة.

ية بيف القطاع كالقطاعات االقتصادية رصد كتحميل كتقييـ العبلقات التشابك المحور الثالث:
جداكؿ المدخبلت كالمخرجات مف أجل التحقق مف كجكد ترابط ىيكمي استخداـ ب االخرػ بمصر

قكؼ كمناسب يساعد عمى تكظيف اقتصاد المعرفة في خدمة التنمية بكجو عاـ كالتنمية 
 المستدامة عمى كجو الخصكص.

لمكاجية التنافسية العالمية كالتحديات المحمية مع  امتطمبات تأىيل مصر رقميً  المحور الرابع:
 لكتركنية كالتعامبلت الرقمية بتحدياتيا كمعكقاتيا كمشكبلتيا القانكنية.ألالتركيز عمي الحككمة ا

ستفادة مف الثكرة التي حدثت ألالجيكد المبذكلة كالسياسات البلزمة لتعظيـ ا المحور الخامس:
 .ة كالمستجدات العالميةيئة المحميفي القطاع في ظل الب

 منيجية الدراسة
تقـك ىذه الدراسة عمي المنيج الكصفي التحميمي اعتمادا عمي االبحاث كالدراسات المتخصصة 
في مجاؿ قطاع المعمكمات ك تكنكلكجياتو كعبلقتو بالتنمية الشاممة بالتركيز عمى القيمة المضافة. كما 

ي المجاالت االقتصادية مع االعتماد عمى رؤية تحميمية تقكـ أيضا عمى منيج بناء النماذج الكمية ف
محميو كدكليو لمعبلقات التشابكية بيف القطاع كباقي القطاعات األخرىكفي ضكء االستفادة مف الخبرات 
العممية السابقة كالمتراكمة لبعض أعضاء فريق الدراسة في مجاؿ المعمكماتية كالتطكر التكنكلكجي كبناء 

القتصادية، كذلؾ عمي الرغـ مف مشاكل كتحديات حجـ المتاح مف البيانات كمدػ النماذج الكمية ا
 دقتيا كحداثتيا كسرعة الكصكؿ إلييا.

ال تكجيو الشكر لكل مف ساىـ في إخراج ىذه الدراسة في شكميا الحالي إكال يسعني في  النياية 
األساتذة المساعديف كالمدرسيف سكاء مف السادة أعضاء الفريق البحثي مف داخل المعيد مف األساتذة ك 

مف القدرة عمى  ا مزيًداكالمدرسيف المساعديف أك مف السادة العامميف خارج المعيد مف الخبراء متمنيً 
 اإلنتاج الجماعي مع تمنياتي أف تككف الدراسة قد حققت اليدؼ مف إجرائيا.
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 الفصل األوؿ
واالتصاالت فى  رصد وتحميل القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعمومات

 مصر: التحديات وآفاؽ التطوير

 مقدمة

تسعي معظـ الدكؿ النامية إلى كضع استراتيجيات طمكحة لتنمية قطاع تكنكلكجيا المعمكمات 
منيا بأىمية ىذا القطاع فى رفع معدالت  لشاممة، إيماًناتصاالت بيا، فى إطار استراتيجية التنمية األكا

سية الدكلية. حيث يتسـ بأنو ذك قيمة مضافة عالية، إضافة إلى أنو النمك االقتصادؼ فى ظل التناف
التنمية ستثمارات األجنبية المباشرة، كما ليا مف آثار إيجابية عمى عممية ألستثمارات كالسيما اؤلجاذب ل

زيادة القدرات اإلنتاجية القتصاد الدكلة المضيفة، كنقل كتكطيف التكنكلكجيا  مف خبلؿ االقتصادية
 .ثة كزيادة فرص العمل كتحسيف مستكيات المعيشةالحدي

فى تنمية صادرات  جيات ىذا القطاع أصبحت تمعب دكًرا حيكًياىذا باإلضافة إلى أف تكنكلك 
العديد مف الدكؿ كمنيا مصر، فى ظل العكلمة كانفتاح األسكاؽ كازدياد حدة المنافسة بيف مؤسسات 

 األعماؿ فى الدكؿ المختمفة.
تطكر ىذا القطاع فى مصر قد ساىـ في ترسيخ مفيكـ االقتصاد المبني عمي كبالرغـ مف أف 

المعرفة مف خبلؿ تعزيز منيج التكنكلكجيا مف أجل التنمية بيدؼ إحداث المزيد مف النمك االقتصادؼ، 
فى مصر لـ يتحقق باآلماؿ كاالىداؼ جتماعية كاإلإال اف تأثير تطكر القطاع عمى التنمية االقتصادية 

 كدة.المنش
كبالتالي أصبح االرتقاء بالقيمة المضافة ليذا القطاع فى مصر ضركرة حتمية مف أجل مكاكبة 

 تحقيق أىداؼ التنمية المستدامة. فيالحصكؿ عمى المنافع التى يحققيا ىذا القطاع  فيالدكؿ المتقدمة 
في رصد كتحميل كتقييـ القيمة المضافة ليذا القطاع الحيكؼ ويتمثل اليدؼ العاـ ليذا الفصل 

، كالكقكؼ عمى أىـ المشاكل كالتحديات التي (ٕٕٓٓ-ٕ٘ٓٓخبلؿ الفترة )كالعكامل المحددة ليا 
كأىميا ظركؼ أزمة فيركس ككركنا ، كاجيت كتكاجو القطاع كتحد مف االرتقاء بالقيمة المضافة لمقطاع

التنمية المستدامة في  استراتيجيةلدعـ   تطكر ىذا القطاع اتجاهديد كذلؾ لتح  -COVID المستجد 
 مصر.

 أما األىداؼ التفصيمية فتتمثل فيما يمى:

تكليد القيمة المضافة مقارنة بباقي القطاعات االقتصادية  تبياف األىمية النسبية ليذا القطاع فى -
  .(ٕٕٓٓ-ٕ٘ٓٓ)لمصر خبلؿ الفترة 
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 السمعية بالقطاع في القيمة المضافة الصافية لمصناعة التحكيمية. التعرؼ عمى مساىمة الصناعات -
رصد كتحميل تطكر اإلنتاج الفعمي كالطاقة اإلنتاجية العاطمة بشركات القطاع، كالمستمزمات السمعية  -

المحمية كالمستكردة لمقطاع ككل، كأيضَا مف حيث نمط الممكية )القطاع العاـ/ قطاع األعماؿ العاـ 
  اص(، كالكقكؼ عمى أىـ أسباب القصكر المتعمقة باإلنتاج كالطاقة العاطمة في القطاع.كالقطاع الخ

 تحميل أداء أنشطة كخدمات قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت خبلؿ الفترة محل الدراسة. -
 كالكقكؼ عمى أىـ المشاكل كالتحديات التي كاجيت كتكاجو القطاع كتحد مف االرتقاء بالقيمة المضافة -

   -COVID.كأىميا ظركؼ أزمة فيركس ككركنا المستجد (ٕٕٓٓ-ٕ٘ٓٓخبلؿ الفترة )
: لقسـ األوؿايتناكؿ أقساـ رئيسية،  أربعةولتحقيق األىداؼ المبينة، سيتـ تقسيـ الفصل إلى 

الصناعات السمعية بقطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بالتركيز عمى القيمة أداء تحميل 
في األىمية النسبية ليذا القطاع رصد كتحميل  مف خبلؿ (ٕٕٓٓ-ٕ٘ٓٓالفترة )خبلؿ المضافة 

، كتحميل مساىمة الصناعات السمعية بالقطاع القطاعات االقتصادية بباقيمقارنة تكليد القيمة المضافة 
ة العاطم اإلنتاجيةكالطاقة  الفعميتطكر اإلنتاج في القيمة المضافة الصافية لمصناعة التحكيمية ككل ك 

قطاع، كاحتياجاتيا مف المستمزمات السمعية المحمية كالمستكردة عمى مستكػ القطاع ككل، كأيضَا مف بال
كصادرات حيث نمط الممكية )شركات القطاع العاـ/ قطاع األعماؿ العاـ كشركات القطاع الخاص(، 

كالطاقة  نتاجباإلمكقكؼ عمى أىـ أسباب القصكر المتعمقة ككاردات الصناعات السمعية بالقطاع، ل
بتحميل مساىمة أنشطة كخدمات القطاع في تكليد  كما ييتـ القسـ الثاني القطاع ككل. فيالعاطمة 

 الثالثالقسـ ويتناوؿ لتكنكلكجيات القطاع.  Outsourcingالقيمة المضافة مف خبلؿ خدمات التعييد
أما القسـ الرابع يمتو المضافة. بالتحميل أىـ المشاكل كالتحديات التي كاجيت كتكاجو القطاع كتحد مف ق

فيتناكؿ الفرص كالتيديدات التى تكاجو صناعة تكنكلكجيا المعمكمات فى مصر فى ظل أزمة فيركس 
 ككركنا المستجد.

أداء الصناعات السمعية بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالتركيز عمى  2-2
 (0202-0225القيمة المضافة خالؿ الفترة )

القطاعات  بباقيمقارنة يستيدؼ ىذا القسـ تقييـ أداء القطاع بالتركيز عمى القيمة المضافة     
القيمة  في بالقطاعالصناعات السمعية في مصر خبلؿ فترة الدراسة، كتحميل مساىمة  االقتصادية

ليذه لعاطمة كالطاقة اإلنتاجية ا الفعميكتحميل تطكر اإلنتاج ككل،  المضافة الصافية لمصناعة التحكيمية
 .العاطمةاإلنتاجية الطاقة بكقكؼ عمى أىـ أسباب القصكر المتعمقة الصناعات لم
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 :القطاعات االقتصادية بباقيمقارنة توليد القيمة المضافة  مقطاع فىلاألىمية النسبية  
القيمة المضافة لمقطاعات السمعية، تتراكح ما بيف  (، أفٔ-ٔيتضح مف الجدكؿ رقـ ) 

بتكمفة جمالي القيمة المضافة لبلقتصاد المصرؼ )الناتج المحمي اإلإجمالي %( مف ٔ.ٕ٘% كٛ.ٗٗ)
 (.ٕٛٔٓ-ٕ٘ٓٓالعكامل( خبلؿ الفترة )

 (2-2جدوؿ رقـ )
 فى مصر مقارنة بباقى القطاعات االقتصاديةي توليد القيمة المضافة مقطاع فلاألىمية النسبية 

 ()القيمة بالمميار جنيو                (0228-0225الفترة )خالؿ                                      
 (0228-0225لناتج المحمي اإلجمالي )بتكمفة العوامل وباألسعار الجارية( موزعًا عمى القطاعات االقتصادية )ا

 0228 0227 0226 0225 0220 0222 0222 0225 االقتصادية القطاعات

 ٜ.ٕٗ٘ٓ ٚ.ٜٙ٘ٔ ٕ.ٜٛٔٔ ٚ.ٖٚٔٔ ٔ.ٙٗٛ ٔ.ٖٛٙ ٚ.ٕٜ٘ ٕ.ٜٕ٘ القطاعات السمعية*
 ٗ.ٕٕٚ ٙ.ٓٚ٘ ٖ.ٙ٘ٗ ٔ.ٛٓٗ ٚ.ٕٓٚ ٖ.ٕٙٔ ٖ.ٜٗٔ ٓ.ٜٓ منيا: الصناعات التحويمية

 ٔ.ٕٛ٘ٔ ٕ.ٜٓٛ ٘.ٔٙٚ ٘.ٙٚٙ ٚ.ٔٚٗ ٕ.ٖٗٙ ٖ.ٜٕٖ ٖ.ٕ٘ٔ قطاعات الخدمات اإلنتاجية**
 92.5 70.7 60.4 56.0 47.6 42.2 37.0 22.0 منيا: االتصاالت والمعمومات

 ٜ.ٕٓٓٔ ٚ.ٜ٘ٛ ٚ.ٗٔٚ ٜ.ٕٕٙ ٖ.ٜٖ٘ ٙ.ٕٕٙ ٙ.ٕٕٛ ٓ.ٜ٘ جتماعية***اإل قطاعات الخدمات
 ٜ.ٖٖٖٗ ٘.ٜٖٓٗ ٗ.ٕٗٚٙ ٔ.ٖٕٚٗ ٔ.ٖٔٚٔ ٜ.ٜٖٓٔ ٙ.ٓ٘ٔٔ ٘.ٙٓ٘ الناتج المحمى اإلجمالي
 المضافة لمقطاعات االقتصادية )ومنيا قطاع االتصاالت والمعمومات( في الناتج المحمى اإلجمالي نسبة مساىمة القيمة
 0228 0227 0226 0225 0220 0222 0222 0225 القطاعات االقتصادية
 ٗ.ٚٗ ٓ.ٙٗ ٛ.ٗٗ ٘.ٚٗ ٗ.ٜٗ ٔ.ٕ٘ ٘.ٔ٘ ٕ.ٔ٘ القطاعات السمعية %

 ٚ.ٙٔ ٚ.ٙٔ ٔ.ٚٔ ٘.ٙٔ ٛ.٘ٔ ٘.ٙٔ ٜ.ٙٔ ٛ.ٚٔ منيا: الصناعات التحويمية%
 ٓ.ٜٕ ٚ.ٕٛ ٘.ٕٛ ٗ.ٕٚ ٘.ٕٚ ٛ.ٕٚ ٙ.ٕٛ ٔ.ٖٓ قطاعات الخدمات اإلنتاجية%

 ٔ.ٕ ٔ.ٕ ٖ.ٕ ٖ.ٕ ٛ.ٕ ٔ.ٖ ٕ.ٖ ٓ.ٕ المعمومات%و  منيا:االتصاالت
 ٙ.ٖٕ ٕ.ٕ٘ ٚ.ٕٙ ٕ.ٕ٘ ٔ.ٖٕ ٓ.ٕٓ ٜ.ٜٔ ٛ.ٛٔ %جتماعيةقطاعات الخدمات اإل
 ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٓٓٔ اإلجمالي

 إعداد الباحث اعتمادًا عمى البيانات المتاحة لدػ كزارة التخطيط كالمتابعة كاإلصبلح اإلدارؼ، جميكرية مصر العربية.المصدر: 
 ممحكظة:

 البيانات تنتيى في يكنيك مف كل عاـ. -
 *تشمل القطاعات السمعية: الزراعة كالغابات كالصيد، كالصناعة كالتعديف، كالبتركؿ كمنتجاتو، كالكيرباء، كالتشييد.

**تشمل قطاعات الخدمات اإلنتاجية: النقل كالتخزيف، كاالتصاالت كالمعمكمات، كقناة السكيس، كالتجارة كالماؿ، 
 كالتأميف، كالمطاعـ كالفنادؽ.

جتماعية، جتماعية: األنشطة العقارية )الممكية العقارية كخدمات األعماؿ(، التأمينات اإللخدمات اإل***تشمل قطاعات ا
 كالمرافق العامة، كخدمات التعميـ كالصحة كالخدمة الشخصية.
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كيسيـ قطاع الصناعة التحكيمية )كأحد القطاعات السمعية( بقيمة مضافة تتراكح ما بيف 
 القيمة المضافة لبلقتصاد المصرؼ خبلؿ ىذه الفترة. إجمالي % مف ٛ.ٚٔ% كٛ.٘ٔ

أما قطاعات الخدمات اإلنتاجية )كمنيا قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت( فتسيـ بقيمة 
القيمة المضافة لبلقتصاد المصرؼ خبلؿ ىذه إجمالي  %.مفٖٓ% ك٘.ٕٚمضافة تتراكح ما بيف 

 %ٚ.ٕٙ% ك ٛ.ٛٔجتماعية حيث تسيـ بنسبة تتراكح ما بيف يمييا قطاعات الخدمات اإل (ٔ)الفترة.
 (ٕ)خبلؿ نفس الفترة.

 أما عف القيمة المضافة لقطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، فيتضح مف الجدكؿ ما يمي:
  القيمة إجمالي % فقط مف ٖ% كٕتتراكح نسبة مساىمة القيمة المضافة لمقطاع ما بيف

 (.ٕٛٔٓ-ٕ٘ٓٓبلؿ الفترة )خ المضافة لبلقتصاد المصرؼ 
  القيمة إجمالي مميار جنيو( مف  ٕ.ٓٔ% )ٖ.ٔٔبمغت نسبة مساىمة القيمة المضافة لمقطاع

، ٕٓٔٓ% عاـ ٕ.ٜٔ. كبالرغـ مف ارتفاعيا إلى ٕ٘ٓٓالمضافة لمصناعة التحكيمية ككل عاـ 
 مميار جنيو( عاـ ٘.ٜٓ% )٘.ٕٔإال إنيا عاكدت االنخفاض المستمر حتى كصمت إلى 

مميار جنيو عاـ  ٕ.ٓٔ. كيبلحع أنو بالرغـ مف ارتفاع قيـ القيمة المضافة لمقطاع مف ٕٛٔٓ
بنسبة ارتفاع  ٕٛٔٓمميار جنيو عاـ  ٘.ٜٓثـ إلى  ٕٓٔٓمميار جنيو عاـ  ٕ.ٖٚإلى  ٕ٘ٓٓ
(. إال أف القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحكيمية ككل قد ٕ٘ٓٓ% )مقارنة بعاـ ٚٛٚ

 %(  خبلؿ نفس الفترة. ٙ.ٕٓٚمميار جنيو )بنسبة  ٗ.ٕٕٚمميار إلى  ٜٓ ارتفعت أيضًا مف
أعمى قطاعات الدكلة يعد مف االتصاالت ك قطاع تكنكلكجيا المعمكمات إلى أف  وتجدر اإلشارة

%مساىمة القطاع في الناتج المحمي ٗ.ٗ% كٕ.٘ٔبمعدؿ نمك  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓنمكا خبلؿ عاـ 
 ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓمميار جنيو خبلؿ العاـ  ٛٓٔمي يقدر بنحك اإلجمالي، حيث حقق القطاع ناتج مح

% خبلؿ عاـ ٕ.٘ٔ، كذلؾ بمعدؿ نمك بمغ نحك ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓمميار جنيو فى عاـ  ٘.ٖٜمقابل نحك 
 ٖ).)ليككف بذلؾ أعمى قطاعات الدكلة نمكا رغـ جائحة ككركنا ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓ

                                  
شمل قطاعات الخدمات اإلنتاجية: النقل كالتخزيف، كاالتصاالت كالمعمكمات، كقناة السكيس، كالتجارة كالماؿ، ت (ٔ)

 كالتأميف، كالمطاعـ كالفنادؽ.
االجتماعية،  تشمل قطاعات الخدمات االجتماعية: األنشطة العقارية )الممكية العقارية كخدمات األعماؿ(، التأمينات (ٕ)

 كالمرافق العامة، كخدمات التعميـ كالصحة كالخدمة الشخصية.
 تيدا(اي(ىيئة تنمية صناعة تكنكلكجيا المعمكمات  المكقع الرسمي لكزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات، (ٖ)

https://mcit.gov.eg/ar/Human_Capacity/ITIDA  
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القيمة المضافة إجمالي مف لمقطاع محل الدراسة  تضاؤؿ القيمة المضافة ويالحظ بصفة عامة
لبلقتصاد المصرؼ أك حتي عمى مستكػ الصناعة التحكيمية، كقد يفسر ذلؾ بأف االستثمارات المكجية 
ليذا القطاع يتـ تقديرىا بأقل مف قيمتيا الحقيقية، حيث تقتصر النسب المكضحة بعالية عمى تمؾ 

ستثمارات المكجية إلى خدمات المكجية لقطاع االتصاالت في معظـ السنكات، فى حيف أف اال
تكنكلكجيا المعمكمات يتـ إدراجيا فى نظاـ الحسابات القكمية المحمية تحت بند "خدمات أخرػ"، ىذا 
فضبًل عف أف االستثمارات المكجية لقطاع االتصاالت تقتصر عمى تمؾ المكجية لخدمات االتصاالت، 

 (ٔ).القطاع دكف أف تمتد لخمق سمع مادية )الصناعات السمعية( بيذا
 

 (ٕ)التحويمية: اتفى القيمة المضافة الصافية لمصناعبالقطاع مساىمة الصناعات السمعية 

)التنقيح الرابع( لمصناعات السمعية بقطاع  ISICالتصنيف الصناعي الدكلي المكحد يشتمل       
االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات يشتمل عمى )صناعة الحاسبات كالمنتجات اإللكتركنية كالبصرية 
كصناعة األجيزة الطبية( كتضـ العديد مف الصناعات المرتبطة بيذا القطاع مثل: صناعة المككنات 

لطرفية، كصناعة كسائل االتصاؿ، كصناعة اإللكتركنيات اإللكتركنية، كصناعة الحاسبات كاألجيزة ا
االستيبلكية كأجيزة االستقباؿ التميفزيكني كاإلذاعي كأجيزة تسجيل أك عرض الصكت كما يرتبط بيا مف 
سمع، كصناعة األدكات كاألجيزة المستخدمة ألغراض القياس كالتحقق كاالختبار كالمبلحة كغيرىا مف 

لعمميات الصناعية، كصناعة أجيزة األشعة كاألجيزة الطبية كالعبلجية األغراض عدا معدات ضبط ا
 (ٖ) كصناعة الكسائط المغناطيسية كالبصرية.

                                  
دارة قطاع المعمكمات كاالتصاالت فى مصر، سمسمة قضايا ٕٔٔٓالحداد،محـر كآخركف، ) (ٔ) (، "مجتمع المعرفة كا 

 .ٕٙٓ(، معيد التخطيط القكمي، القاىرة، أغسطس ، ص ٕٕٛالتخطيط كالتنمية رقـ )
لجزء عمى البيانات المتاحة لدػ الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة كاإلحصاء بالنشرة سيتـ االعتماد في تغطية ىذا ا (ٕ)

السنكية إلحصاء اإلنتاج الصناعي لمنشآت القطاع العاـ/ األعماؿ العاـ كالقطاع الخاص، كذلؾ خبلؿ الفترة 
ليو )إصدار يكليك ىي أحدث بيانات متاحة بالنشرتيف المذككرتيف بعا ٕٚٔٓ(، حيث أف بيانات عاـ ٕٚٔٓ-ٕ٘ٓٓ)

( كمنذ ىذا التاريخ لـ يتـ تحديث ىاتيف النشرتيف، كذلؾ كفقًا آلخر دخكؿ عمى المكقع اإللكتركني لجياز ٕٛٔٓ
 .ٕٕٔٓ/ٕ/ٖالمركزؼ لمتعبئة العامة كاإلحصاء في  

الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة كاإلحصاء، الشرة السنكية إلحصاء اإلنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص، سبتمبر  (ٖ)
 . ٖ، ص ٕٚٔٓ
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القيمة إجمالي القطاع مف بنصيب الصناعات السمعية  أف (،0-2)مف الجدوؿ رقـ  يتضحو 
% كحد أقصى خبلؿ ٕ% كحد أدنى كحكالى ٕٗ.ٓقد تراكح ما بيف المضافة لمصناعة التحكيمية ككل 

% ٕٚ.ٓثـ إلى  ٕٓٔٓ% عاـ ٚ.ٓكتراجع إلى ٕ٘ٓٓ% عاـ ٕ (، حيث بمغ ٕٚٔٓ-ٕ٘ٓٓالفترة )
% ٖٚ.ٔكبالرغـ مف ارتفاعو إلى ، ٕٔٔٓ، كقد يرجع ذلؾ  لمتداعيات السمبية لثكرة ينايرٕٔٔٓعاـ 
كقد يرجع ذلؾ  (ٔ).ٕٚٔٓ% عاـ ٚ.ٓلـ يتعد ك  ٕٗٔٓـ % عإٗ.ٓانخفض إلى إال إنو  ٕٕٔٓعاـ 

إلى انخفاض نسبة الطاقة العاطمة ليذه الصناعات )مف إجمالى الطاقة اإلنتاجية المتاحة ليا( مف 
ثـ انخفاضيا إلى  ٕٗٔٓ% عاـ ٚ٘.ٗٔ، كارتفاعيا إلى ٕٕٔٓ% عاـ ٖ.ٕإلى  ٕٔٔٓ% عاـ ٘.ٖٚ
فى عدة عكامل منيا )نقص الخامات،  الطاقة العاطمةالقصكر ب أىـ أسباب . كتتمثلٕٚٔٓ% عاـ ٘.ٗ

كما سيتضح فى جزء الحق مف ىذا  كنقص قطع الغيار، كصعكبات فى التسكيق، كصعكبات أخرػ(
 (ٕ)الفصل.

القيمة ىيكل القطاع العاـ/األعماؿ العاـ كالقطاع الخاص فى كل مف مساىمة أما عف تحميل 
مف الجدكؿ رقـ ، فيتضح االتصاالتك  ع تكنكلكجيا المعمكماتلمصناعات السمعية بقطا المضافة الصافية

 (3) :ما يمى (ٖ-ٔ)
  القيمة المضافة الصافية لمصناعات إجمالي أف القطاع الخاص يستحكذ عمى النسبة الغالبة مف

% ٖٜ.ٜٜ% كحد أدنى كحكالى ٗ.ٕ٘ما بيف  مساىمتو، حيث تراكحت ICT قطاعبالسمعية 
 .(ٕٚٔٓ-ٕ٘ٓٓ)خبلؿ الفترة  كحد أقصى

                                  
: قيمة اإلنتاج اإلجمالي بتكمفة عكامل اإلنتاج مطركحًا منو قيمة Net value addedيقصد بالقيمة المضافة الصافية  (ٔ)

كاإلىبلؾ، كما تعرؼ قيمة اإلنتاج اإلجمالي بتكمفة عكامل اإلنتاج بأنيا عبارة عف قيمة جممة مستمزمات اإلنتاج 
، لمزيد مف التفصيل اإلنتاج اإلجمالي بسعر السكؽ مضافًا إليو اإلعانات مطركحًا منو الضرائب كالرسـك السمعية

 أنظر:
تاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص، سبتمبر الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة كاإلحصاء، الشرة السنكية إلحصاء اإلن -

 . ٕ، ص ٕٚٔٓ
( الذػ يكضح تطكر اإلنتاج الفعمي كالطاقة العاطمة  لمصناعات السمعية بقطاع ٗ-ٔأنظر بيانات الجدكؿ رقـ )( ٕ)

 (.       ٕٚٔٓ-ٕ٘ٓٓتكنكلكجيا المعمكمات االتصاالت )قطاع عاـ/اعماؿ عاـ  كخاص( خبلؿ الفترة )
ينكه الباحث إلى أىمية ىذا التحميل لمكقكؼ عمى مساىمة كل مف القطاع العاـ/األعماؿ العاـ كالقطاع الخاص فى  (ٖ)

 جيا المعمكمات خبلؿ ىذه الفترة. ىيكل القيمة المضافة لمصناعات السمعية بقطاع االتصاالت كتكنكلك 
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  العاـ يستحكذ عمى النسبة المتممة، حيث تراكحت مساىمتو ما بيف  القطاع العاـ/األعماؿأف
 % كحد أقصى خبلؿ نفس الفترة.ٙ.ٚٗكحد أدنى كحكالى  %ٚٓ.ٓ

  (0-2رقـ ) جدوؿ
مساىمة الصناعات السمعية بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت )قطاع عاـ/أعماؿ عاـ  

 (0227-0225القيمة المضافة لمصناعة التحويمية خالؿ الفترة )إجمالي  في وخاص(
 (القيمة: مميار جنيو) 

عدد  البياف
 المنشآت

القيمة المضافة الصافية 
 لمصناعة التحويمية

القيمة المضافة الصافية 
لمصناعات السمعية بقطاع 

ICT 
% 

0225 ٘٘ ٗٛ.ٕٗ ٓ.ٜٚ ٕ.ٕٓ 
0228 ٕ٘ ٔٓٙ.ٓٔ ٔ.ٓ٘ ٓ.ٜٜ 
0222 ٗٗ ٕٔٔ.ٜٜ ٓ.ٚٙ ٓ.ٙٛ 
0222 ٖ٘ ٔ٘ٛ.ٜٙ ٓ.ٖٗ ٓ.ٕٚ 
0220 ٖٔ ٔٚٓ.ٗ٘ ٕ.ٜ٘ ٔ.ٖٚ 
0223 ٖٔ ٜٔٚ.ٖٓ ٓ.ٜ٘ ٓ.ٗٛ 
0224 ٖٔ ٕٕٛ.ٖٛ ٓ.٘ٙ ٓ.ٕٗ 
0225 ٖٕ ٕٔٗ.ٚٙ ٔ.ٓ٘ ٓ.ٜٗ 
0227 ٕٛ ٕٚٚ.ٕٗ ٔ.ٜٖ ٓ.ٜٙ 

 عمى البيانات المتاحة لدػ الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة كاإلحصاء: اإعداد الباحث اعتمادً  المصدر:
 .الصناعي لمنشآت القطاع العاـ/ األعماؿ العاـ، أعداد مختمفة النشرة السنكية إلحصاء اإلنتاج -
 فى منشآت القطاع الخاص، إعداد مختمفة. الصناعي النشرة  السنكية إلحصاء اإلنتاج -

 ممحوظة:
لعاـ/ األعماؿ العاـ تنتيى فى يكنيك مف كل عاـ، أما بيانات القطاع الخاص فتبدأ مف أكؿ يناير إلى بيانات القطاع ا  -

 آخر ديسمبر.
( كمنذ ىذا التاريخ لـ ٕٛٔٓىي أحدث بيانات متاحة بالنشرتيف المذككرتيف بعاليو )إصدار يكليك  ٕٚٔٓبيانات عاـ   -

كؿ عمى المكقع اإللكتركني لجياز المركزؼ لمتعبئة العامة كاإلحصاء يتـ تحديث ىاتيف النشرتيف، كذلؾ كفقًا آلخر دخ
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖفي  
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 (3-2جدوؿ رقـ )
األىمية النسبية لمقطاعيف العاـ والخاص فى القيمة المضافة لمصناعات السمعية بقطاع االتصاالت  

 (0227-0225وتكنولوجيا المعمومات خالؿ الفترة )

 البياف

 القطاع الخاص القطاع العاـ
عدد  اإلجمالي

عدد  القيمة المضافة % المنشآت
 القيمة المضافة % المنشآت

0225 0 2.27 53 99.93 222 
0228 3 6.59 49 93.42 222 
0222 0 20.93 40 87.27 222 
0222 0 33.09 33 66.72 222 
0220 0 5.82 09 94.29 222 
0223 0 04.22 09 76.23 222 
0224 0 47.64 09 50.36 222 
0225 0 02.66 32 79.34 222 
0227 0 02.80 08 78.28 222 
 إعداد الباحث اعتمادًا عمى البيانات المتاحة لدػ الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة كاإلحصاء:المصدر: 

 الصناعي لمنشآت القطاع العاـ/ األعماؿ العاـ، أعداد مختمفة النشرة السنكية إلحصاء اإلنتاج -
 فى منشآت القطاع الخاص، إعداد مختمفة. الصناعي السنكية إلحصاء اإلنتاج  النشرة -

 ممحوظة:
بيانات القطاع العاـ/ األعماؿ العاـ تنتيى فى يكنيك مف كل عاـ، أما بيانات القطاع الخاص فتبدأ مف أكؿ يناير إلى  -

 آخر ديسمبر.
( كمنذ ىذا التاريخ لـ ٕٛٔٓالمذككرتيف بعاليو )إصدار يكليك ىي أحدث بيانات متاحة بالنشرتيف  ٕٚٔٓبيانات عاـ   -

يتـ تحديث ىاتيف النشرتيف، كذلؾ كفقًا آلخر دخكؿ عمى المكقع اإللكتركني لجياز المركزؼ لمتعبئة العامة كاإلحصاء 
 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖفي  

فى  جداً تسيـ بقدر ضئيل  بالقطاعيمكف القكؿ أف الصناعات السمعية ، وبناًء عمى ما سبق
بيف مساىمة كل مف  اً كاضح ىناؾ اختبلالً كما أف ، لالقيمة المضافة الصافية لمصناعة التحكيمية كك

كالقطاع الخاص فى ىيكل القيمة المضافة لمصناعات السمعية بقطاع  العاـ القطاع العاـ/األعماؿ
ختبلؿ في (. كيمكف تفسير ىذا االٕٚٔٓ-ٕ٘ٓٓخبلؿ الفترة ) االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات

مساىمة كل مف القطاع العاـ كالخاص إلى محدكدية عدد منشآت القطاع العاـ /األعماؿ العاـ مقارنة 
( ثبات عدد منشآت القطاع العاـ/األعماؿ ٖ-ٔبنظيرتيا فى القطاع الخاص، فيتبيف مف الجدكؿ رقـ )

حربي( بينما نجد أف عدد منشأة فقط )الييئة العربية لمتصنيع كمصنع بنيا لبلنتاج ال ٕالعاـ عند 
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منشأة خبلؿ ىذه الفترة. باإلضافة إلى اإلمكانات  ٖ٘ك ٜٕمنشآت القطاع الخاص تتراكح ما بيف 
 التمكيمية كالتكنكلكجية التى تتمتع بيا منشآت القطاع الخاص العاممة فى المجاؿ.

 بالقطاع:والطاقة العاطمة لمصناعات السمعية  الفعمياإلنتاج 
كبحث أسباب بالقطاع فيد تحميل بعض مككنات القيمة المضافة لمصناعات السمعية قد يككف مف الم

 .انخفاضيا، كتبياف مكقف كل مف القطاعيف العاـ كالخاص مف ىذه المسألة
 

)اإلنتاج التاـ بسعر البيع( لمصناعات  الفعمياإلنتاج  نسبةأف  (4-2الجدوؿ رقـ ) ويتضح مف
قيمة الطاقة اإلنتاجية إجمالي مف  (مميكف جنيو ٚ.ٗٛٙ)% ٘.ٖٜقد بمغت حكالى بالقطاعالسمعية 

الطاقة إجمالي مف ( %٘.ٙ، أما الطاقة العاطمة فتتمثل في النسبة المتممة )ٕ٘ٓٓالمتاحة فى عاـ 
 .اإلنتاجية المتاحة فى ىذا العاـ
%عاـ ٘.ٕٙ ثـ إلى ٕٛٓٓ% عاـ ٗ.ٙٛقد انخفضت إلى حكالى  الفعميكيبلحع أف نسبة اإلنتاج 

% عاـ ٜ.ٜٛإال إنيا عاكدت االنخفاض إلى   ٕٕٔٓ% عاـ ٚ.ٜٚكبالرغـ مف ارتفاعيا إلى، ٕٔٔٓ
 .ٕٚٔٓ% عاـ ٗ٘.ٜ٘ثـ ارتفعت إلى  ٕ٘ٔٓ

  

 % كحد ٖ.ٕقطاع ما بيف الالسمعية ب بالصناعاتالعاطمة  اإلنتاجية الطاقة نسبةكبذلؾ تتراكح 
-ٕ٘ٓٓلمتاحة خبلؿ الفترة )الطاقة اإلنتاجية اإجمالي % كحد أقصى مف ٘.ٖٚأدنى ك

ٕٓٔٚ).(ٔ) 
كقد يرجع ذلؾ لمتداعيات ، ٕٔٔٓ% عاـ ٘.ٖٚثـ ارتفعت إلى  ٕ٘ٓٓ% عاـ ٘.ٙيث بمغت ح

إال إنيا قد عاكدت االرتفاع  ٕٕٔٓ% عاـ ٖ.ٕ. كبالرغـ مف انخفاضيا إلى ٕٔٔٓالسمبية لثكرة يناير
 .ٕٚٔٓ% عاـ ٘.ٗثـ انخفضت إلى  ٕ٘ٔٓ% عاـ ٘.ٗٔإلى 
 

                                  
إلنتاجية المتاحة كقيمة اإلنتاج التاـ بسعر البيع )قيمة الطاقة اإلنتاجية العاطمة عبارة عف الفرؽ بيف قيمة الطاقة ا (ٔ)

اإلنتاج الفعمي(. كالطاقة اإلنتاجية المتاحة، عبارة عف الطاقة اإلنتاجية ألضعف مرحمة أك عممية إنتاجية. أما قيمة 
إلنتاج التالف + اإلنتاج التاـ بسعر البيع  خبلؿ عاـ فيعرؼ عمى أنو قيمة صافى المبيعات مف اإلنتاج التاـ + قيمة ا

( التغير فى المخزكف.أما التحكيبلت فيقصد بيا المنتجات التى يتـ تحكيميا لمتشغيل -قيمة التحكيبلت )+أك
 كمستمزمات إنتاج لنشاط صناعي آخر لمنشأة أخرػ تابعة لنفس المشركع. أنظر في ذلؾ:

نتاج الفعمي كالطاقة العاطمة كالمخزكف مف (، الشرة السنكية لئلٕٚٔٓالجياز المركزػ لمتعبئة العامة كاإلحصاء، ) -
 .ٔاإلنتاج التاـ لؤلنشطة الصناعية بمنشآت القطاع الخاص، نكفمبر ، ص
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فى عدة عكامل منيا )نقص الخامات، كنقص  الطاقة العاطمةالقصور ب أىـ أسباب وتتمثل
 (ٔ)قطع الغيار، كصعكبات فى التسكيق، كصعكبات أخرػ(.
   (4-2جدوؿ رقـ )

تطور اإلنتاج الفعمي والطاقة العاطمة  لمصناعات السمعية بقطاع تكنولوجيا المعمومات االتصاالت 
 )القيمة: مميكف جنيو( (0227-0225خالؿ الفترة ))قطاع عاـ/اعماؿ عاـ  وخاص( 

قيمة الطاقة اإلنتاجية  البياف
 المتاحة

 الطاقة العاطمة اإلنتاج الفعمي
 )%( القيمة )%( القيمة

ٕٓٓ٘ ٖٕٚ.ٕٗ ٙٛٗ.ٙٚ ٜٖ.ٗٛ ٗٚ.ٚ٘ ٙ.ٕ٘ 
ٕٓٓٛ ٖٖٓٗ.ٕٔ ٕٕٕٙ.ٔٙ ٛٙ.ٕٗ ٗٔٔ.ٜٙ ٖٔ.٘ٛ 
ٕٓٔٓ ٖٕٔٗ.ٖٓ ٕٜٗٚ.ٖٔ ٜٗ.ٖٗ ٔٚٙ.ٕٚ ٘.ٙٙ 
ٕٓٔٔ ٕٛٗٗ.ٕ٘ ٔٚٚٛ.ٖٖ ٕٙ.ٕ٘ ٔٓٙ٘.ٜٕ ٖٚ.ٗٛ 
ٕٕٓٔ ٕٗ٘ٙ.ٖ٘ ٕٗٗٔ.٘ٔ ٜٚ.ٙٛ ٔٓٗ.ٛٗ ٕ.ٖٕ 
ٕٖٓٔ ٖٛٓٙ.ٚٚ ٖٕٕٙ.ٗٔ ٜ٘.ٔٙ ٔٛٗ.ٖٙ ٗ.ٛٗ 
ٕٓٔٗ ٕٖٓٗ.ٕٚ ٔٚٗ٘.ٜ٘ ٛ٘.ٖٗ ٕٜٚ.ٙٛ ٔٗ.٘ٚ 
ٕٓٔ٘ ٖٕٛٛ.ٔٚ ٖٗٗٔ.ٛٔ ٜٛ.ٜٔ ٖٛٙ.ٖٙ ٔٓ.ٜٓ 
ٕٓٔٚ ٗٛٛٗ.ٗٔ ٗٙٙٙ.ٗٗ ٜ٘.٘ٗ ٕٔٚ.ٜٚ ٗ.ٗٙ 

 .إعداد الباحث اعتمادًا عمى البيانات المتاحة لدى الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاءالمصدر: 
النشرة السنكية لئلنتاج الفعمي كالطاقة العاطمة كالمخزكف مف اإلنتاج التاـ لؤلنشطة الصناعية بمنشآت القطاع  -

 العاـ/األعماؿ العاـ، كالقطاع الخاص، أعداد مختمفة.
 ممحوظة:

القطاع العاـ/ األعماؿ العاـ تنتيى فى يكنيك مف كل عاـ، أما بيانات القطاع الخاص فتبدأ مف أكؿ يناير إلى  بيانات -
 آخر ديسمبر.

( كمنذ ىذا التاريخ لـ ٕٛٔٓىي أحدث بيانات متاحة بالنشرتيف المذككرتيف بعاليو )إصدار يكليك  ٕٚٔٓبيانات عاـ   -
آلخر دخكؿ عمى المكقع اإللكتركني لجياز المركزؼ لمتعبئة العامة  يتـ تحديث ىاتيف النشرتيف، كذلؾ كفقاً 

 .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖكاإلحصاء في  
 

                                  
 .ٖٙالمرجع السابق، ص  (ٔ)
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األعماؿ  المستمزمات السمعية )المحمية والمستوردة( بمنشآت القطاع الخاص وقطاع العاـ /
 العاـ العاممة فى مجاؿ الصناعات السمعية بقطاع تكنولوجيا المعمومات االتصاالت:

ارتفاع نسبة المستمزمات السمعية المستكردة بمنشآت القطاع  (5-2جدوؿ رقـ )يتضح مف ال
إجمالي  مف لصناعات السمعية بقطاع تكنكلكجيا المعمكمات االتصاالتالعاممة فى مجاؿ ا الخاص

المستمزمات السمعية مف المكاد األكلية الرئيسية كالمساعدة المحمية كالمستكردة ككقكد ككيرباء كغيرىا 
( باستثناء عاـ ٕٚٔٓ-ٕٓٔٓة بنسبة المستمزمات السمعية المحمية خبلؿ سنكات مختارة لمفترة )مقارن

 ٕٔٔٓ% كحد أدني فى عاـ ٛ.ٜٕ. حيث تراكحت نسبة المستمزمات السمعية المستكردة ما بيف ٕٔٔٓ
 .  ٕ٘ٔٓ% كحد أقصي فى عاـ ٖٕ.ٖٚك

بمنشآت القطاع  معية المحميةنسبة المستمزمات الس فيكضح ارتفاع (،6-2أما الجدوؿ رقـ )
%. أما ٜ٘% كحد أدني كٛ.ٓ٘ما بيف  حيث تراكحت المستمزمات السمعية،إجمالي  العاـ /األعماؿ مف

 الفترة.نفس % كحد أقصي خبلؿ ٙٗ% كحد أدني كحكالى ٕ.ٖالمستمزمات المستكردة فتراكحت ما بيف 
  (5-2جدوؿ رقـ )

لصناعات بمنشآت القطاع الخاص العاممة فى مجاؿ االمستمزمات السمعية المحمية والمستوردة 
 (مميوف جنيو :القيمة)  السمعية بقطاع تكنولوجيا المعمومات االتصاالت

 البياف
 

 قيمة إجمالي
 *المستمزمات السمعية

 مستمزمات مستوردة مستمزمات محمية
 )%( القيمة )%( القيمة

ٕٓٔٓ ٖٔٛٛ.ٚٛ ٜٙٛ.ٖٚ ٖٙ.ٜٛ ٕٔٔٔ.ٚٙ ٜ٘.ٓٚ 
ٕٓٔٔ ٕٜٔٚ.ٜٛ ٜٖٛ.ٕٗ ٙٛ.ٕٛ ٖٛٙ.ٚٔ ٕٜ.ٜٚ 
ٕٓٔ٘ ٕٔٙٚ.ٕٙ ٕ٘ٚ.ٕٓ ٕٗ.ٖٔ ٔ٘ٛٚ.ٖٜ ٖٚ.ٕٖ 
ٕٓٔٚ ٕٖٗٗ.ٜٕ ٙٛٛ.ٕٛ ٕٛ.ٔٛ ٔٚٓٗ.ٜٗ ٜٙ.ٚٗ 

 كاإلحصاءلمتعبئة العامة  المركزؼ الجياز إعداد الباحث اعتمادًا عمى البيانات المتاحة لدػ  :لمصدرا
 مختمفة. أعدادفى منشآت القطاع الخاص،  الصناعي اإلنتاجالنشرة  السنكية إلحصاء  -

 ممحكظة:
يشمل بند قيمة جممة المستمزمات السمعية عمى كل مف قيمة المستمزمات السمعية المحمية كالمستكردة، كقيمة الكقكد  -

 كالكيرباء كمستمزمات سمعية أخرؼ. 
( كفقًا آلخر دخكؿ عمى المكقع ٕٛٔٓىي أحدث بيانات متاحة بالنشرة المذككرة )إصدار يكليك  ٕٚٔٓ* بيانات عاـ 
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔكاإلحصاء في  لمتعبئة العامة  المركزؼ جياز اإللكتركني لم
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 ( 6-2جدوؿ رقـ )
المستمزمات السمعية المحمية والمستوردة بمنشآت القطاع العاـ /األعماؿ العاـ العاممة فى مجاؿ 

 (مميكف جنيو :القيمة)   التلصناعات السمعية بقطاع تكنولوجيا المعمومات االتصاا
 البياف
 

 جممةقيمة 
 *المستمزمات السمعية

 مستمزمات مستوردة مستمزمات محمية
 )%( القيمة )%( القيمة

29/0222 203.08 225.20 93.09 6.22 4.95 
22/0222 95.27 92.39 95.27 3.27 3.03 
24/0225 083.63 254.70 54.55 200.65 43.04 
26/0227 322.86 257.92 52.79 240.99 45.99 

 ءكاإلحصالمتعبئة العامة  المركزؼ الجياز إعداد الباحث اعتمادًا عمى البيانات المتاحة لدػ  :لمصدرا
 لمنشآت القطاع العاـ/ األعماؿ العاـ، أعداد مختمفة الصناعي اإلنتاجشرة السنكية إلحصاء نال -

 ممحكظة:
يشمل بند قيمة جممة المستمزمات السمعية عمى كل مف قيمة المستمزمات السمعية المحمية كالمستكردة، كقيمة  -

 الكقكد كالكيرباء كمستمزمات سمعية أخرؼ. 
( كفقًا آلخر دخكؿ عمى ٕٛٔٓىي أحدث بيانات متاحة بالنشرة المذككرة )إصدار يكليك  ٕٚٔٓ* بيانات عاـ 

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔكاإلحصاء في  لمتعبئة العامة  المركزؼ ياز جالمكقع اإللكتركني لم
 

ال يمثل كزنًا نسبيًا يعتد بو كثيرًا  فى مجمل / األعماؿ العاـ إلى أف القطاع العاـ وتجدر اإلشارة
االتصاالت ك  كالقيمة المضافة الصافية لمصناعات السمعية بقطاع تكنكلكجيا المعمكمات الفعمياإلنتاج 

مف منشأة(  ٕ)   % فى المتكسط٘.٘عدد منشآتو  دال يتع، حيث (ٕٚٔٓ-ٕ٘ٓٓ)خبلؿ الفترة 
مف  (فى المتكسط)% ٘.ٛلو  الفعمي اإلنتاجالفترة، كال تتعد قيمة ىذه عدد المنشآت خبلؿ إجمالي 
، كما أف مساىمة ىذا الفعمي لمنشآت الصناعات السمعية بالقطاع ككلالقيمة المقدرة لئلنتاج إجمالي 
القيمة المضافة الصافية لمصناعات السمعية بقطاع إجمالي % )فى المتكسط( مف ٜٔ د تتعالالقطاع 

 (ٔ)الفترة.ىذه االتصاالت خبلؿ ك  تكنكلكجيا المعمكمات

 

                                  
(، كالبيانات المتاحة لدػ الجياز المركزؼ لمتعبئة ٖ-ٔلبيانات الكاردة بالجداكؿ رقـ )احسبت ىذه النسب اعتمادًا عمى  (ٔ)

كاإلحصاء كالكاردة بالنشرة السنكية إلحصاء لئلنتاج الفعمي كالطاقة العاطمة كالمخزكف مف اإلنتاج التاـ العامة 
 لؤلنشطة الصناعية بمنشآت القطاع العاـ/األعماؿ العاـ، كالقطاع الخاص، أعداد مختمفة.
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 :صادرات وواردات مصر مف منتجات الصناعات السمعية بالقطاع 
قيمة المضافة تسيـ بقدر ضئيل جدًا فى ال السمعية بالقطاعالصناعات سبق اإلشارة إلى أف 

الصافية لمصناعة التحكيمية ككل، كما أف ىناؾ اختبلاًل كاضحًا بيف مساىمة كل مف القطاع 
خبلؿ  ICTالسمعية بقطاع ىيكل القيمة المضافة لمصناعات  فيالعاـ/األعماؿ العاـ كالقطاع الخاص 

 . (ٕٚٔٓ-ٕٓٔٓالفترة )
 ٘ٛعات بكافة أنكاعيا )بند كيؤكد ما سبق ارتفاع كاردات مصر مف منتجات ىذه الصنا

)بنسبة   ٜٕٔٓمميار دكالر عاـ  ٜ.ٙإلى   ٕٓٔٓمميار دكالر عاـ  ٗ.ٖ( مف حكالى HSبتصنيف 
مميار دكالر فقط عاـ  ٚ.ٔإلى  ٕٓٔٓمميكف دكالر عاـ  ٙٔٛ%( أما الصادرات فارتفعت مف ٖٓٔ

عجز الميزاف التجارؼ( مف . كبذلؾ زادت الفجكة بيف صادرات ككاردات منتجات ىذه الصناعات )ٜٕٔٓ
 .ٜٕٔٓمميار دكالر عاـ  ٕ.٘كحكالى  ٕٓٔٓمميار فى  ٙ.ٕ

 (7-2جدوؿ رقـ )
 خالؿ سنوات مختارة ICTصادرات وواردات منتجات الصناعات السمعية بقطاع 

 )القيمة بالمميكف دكالر(                    (0229-0222رة )تلمف
 التجاري  الميزاف الصادرات  الواردات البياف
ٕٓٔٓ ٖٖٚٙ ٛٔٙ -ٕ٘ٙٓ 
ٕٓٔٔ ٖٙ٘٘ ٔٔٙٚ -ٕٗٛٛ 
ٕٓٔ٘ ٕ٘ٔٔ ٕٔٚٗ -ٖٖٚٓ 
ٕٜٓٔ ٜٜٙٓ ٔٚٓٚ -ٕٕ٘ٓ 

Source: UN Com trade Database. Available at: https://comtrade.un.org/data 

-0225) أنشطة وخدمات قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت خالؿ الفترة أداء 2-0
0202:) 

 :مؤشرات البنية األساسية لالتصاالت
( تنامى خدمات القطاع، كالذػ انعكس فى زيادة أعداد ٛ-ٔيتضح مف الجدكؿ رقـ )  

مميكنًا عاـ  ٙ.ٜٙإلى  ٕ٘ٓٓعاـ  مميكف مشترؾ ٙ.ٖٔالمشتركيف في خدمات التميفكف المحمكؿ مف 
 ٕ٘ٓٓ% مف السكاف عاـ ٚ.ٕٔ%(. كارتفاع مستخدمي شبكة األنترنت مف ٓٔٙ)بنسبة زيادة  ٕٕٓٓ
 USBسكاء عف طريق التميفكف المحمكؿ أك عف طريق  ٕٕٓٓ% مف السكاف عاـ ٚ.٘٘إلى 

Modemٕٔت مف حكالي األنترنت فائق السرعة، فضبًل عف زيادة سعة السنتراال ، أك مستخدمي.ٚ 

https://comtrade.un.org/data
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، فضبًل عف زيادة أعداد مكاتب البريد إلى حكالي ٕٕٓٓمميكف خط عاـ  ٕ٘إلى  ٕ٘ٓٓمميكف خط فى 
 ، كزيادة نسبة االنتشار في المجتمع مما ساىـ فى ٕٕٓٓمكتب عمى مستكؼ الجميكرية عاـ  ٓٓٓٗ

 تقميل الفجكة الرقمية نسبيًا. 
(8-2جدوؿ رقـ )  

 (0202-0225تكنولوجيا المعمومات االتصاالت خالؿ الفترة )تطور أنشطة وخدمات قطاع 
 0202 0227 0225 0222 0225 افػػػالبي

 96.58 222.32 95.26 72.66 23.6 عدد المشتركيف في خدمة التميفوف المحموؿ )مميوف(
 95.73 225.54 222.05 84.22 27.75 فرد( 222نسبة انتشار التميفوف المحموؿ )لكل 

 9.89 6.09 6.64 9.60 22.4 المشتركيف في خدمة التميفوف الثابت )مميوف(عدد 
 05.20 29.32 27.00 25.63 20.69 سعة السنتراالت )مميوف خط(إجمالي 

 55.7 44.95 37.8 02.6 20.75 مستخدمو شبكة اإلنترنت )% مف السكاف(
مستخدمو شبكة اإلنترنت عف طريق التميفوف 

 42.79 30.27 04.28 7.85 غ.ـ المحموؿ )مميوف(

 USB Modemمستخدمو شبكة األنترنت عف طريق 
 )مميوف(

 0.04 3.08 4.22 2.47 غ .ـ

 7.99 4.77 3.52 2.29 2.258 )مميوف( ADSLاألنترنت فائق السرعة  عدد مشتركي
 3986 3942 3928 0772 غ.ـ عدد مكاتب البريد الحكومية )مكتب(

اعتمادًا عمى البيانات المتاحة لدؼ كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات )التقرير السنكؼ تـ بناء الجدكؿ المصدر:
لمؤشرات قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات أعداد مختمفة ؛ تقرير مكجز عف مؤشرات االتصاالت كتكنكلكجيا 

 مية فى العالـ.(. قاعدة بيانات البنؾ الدكلي، مؤشرات التنٕٕٓٓالمعمكمات، إصدار اغسطس 
 البيانات تنتيى في يكنيك مف كل عاـ. -

 

 ( 0202-0226صادرات خدمات تعييد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مصر خالؿ الفترة) 
 في مجاؿ التعييد، حيث حصمت عمى  تتمتع مصر بمجمكعة مف المميزات التي تدعـ كضعيا التنافسي

كقد تراجع ترتيبيا إلى المركز العاشر فى ( ٔ).ٕٔٔٓعاـ  المركز الرابع عالميًا فى ىذا المجاؿ في
 .ٕٙٔٓ، ثـ إلى المركز السادس عشر في عاـ ٕٗٔٓ

                                  
تصاالت في مصر"، المجمة (، "صناعة تعييد خدمات تكنكلكجيا المعمكمات كاالٖٕٔٓنيفيف طريح، دعاء طارؽ، ) (ٔ)

 .ٔٔ(، العدد الثالث، الجزء األكؿ ، ص ٕٚالعممية لمبحكث كالدراسات التجارية، المجمد رقـ )
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كجاء ترتيبيا في المركز الرابع عشر عالميًا. كبالرغـ  ٜٕٔٓإال أف الكضع قد تحسف نسبيًا في عاـ ( ٔ)

 مف ىذا التراجع إال أف مصر كانت كال 
فى مجاؿ  منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا في تقديـ خدمات التعييدتزاؿ فى مركز الصدارة في 

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت خبلؿ ىذه الفترة. كيرجع ذلؾ إلى األسس القكية كالمقكمات التي 
تعييد تكنكلكجيا المعمكمات ، كخدمات BPOخدمات تعييد نظـ األعماؿ تتمتع بيا مصر في مجاؿ 

ITO.  خدمات تعييدعمميات المعرفة باإلضافة إلىKPO  بكافة أنكاعيا)بالمقارنة بالمقكمات المتكافرة
لدػ دكؿ منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا(  لعل أىميا:)تكافر رأس الماؿ البشرػ، كانخفاض 
ع التكاليف البلزمة لمقياـ بتعييد خدمات تكنكلكجيا المعمكمات، كتكافر الميارات المغكية المطمكبة، كمكق

دعـ الحككمي كتكافر بيئة األعماؿ مصر الجغرافي المتميز، كتكافر البنية األساسية المعمكماتية، كال
كتحتل مركز الصدارة في  لمتعييد، العالمي السكؽ  ركاد مف كاحدة مصر تعد كبالتالي (ٕ)المناسبة(.

 منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا.

دمات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كال (، أف صادرات خٔ-ٔكيتضح مف الشكل رقـ )
مميار دكالر  ٘.ٔإلى حكالى  ٕٙٓٓمميكف دكالر عاـ  ٖٓ٘سيما فى مجاؿ التعييد، قد ارتفعت مف 

، إال أنيا عاكدت االرتفاع مرة ٕٕٔٓمميار دكالر فى  ٕ.ٔ، كبالرغـ مف انخفاضيا إلى ٕٔٔٓعاـ 

                                  
يتمثل فى  ٕٗٔٓ، إلى أف السبب الرئيسي فى تراجع الترتيب فى AT Kearneyكأشار التقرير الصادر عف مؤسسة  ((ٔ

، باإلضافة إلى العقبات ٕٔٔٓحالة عدـ االستقرار األمني كاستمرار اإلضرابات السياسية النى شيدتيا مصر منذ عاـ 
يقمل مف ثقة التى يظير أثرىا سريعًا مثل ارتفاع معدالت التضخـ كزيادة االستياء ما بيف أكساط الرأؼ العاـ، مما 

المستثمريف فى بيئة األعماؿ المصرية كيزيد مف معدالت المخاطر التى قد يتعرضكف ليا فى ظل مناخ استثمارؼ غير 
لمزيد مف التفصيل مستقر فى األجل القصير، مما يؤدػ إلى العزكؼ عف االستثمار فى مصر لحيف استقرار األكضاع. 

 أنظر:
خدمات التعييد في قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى االستثمار  (، "أثرٕٙٔٓماىينار محمكد الباز، ) -

دارة األعماؿ، جامعة حمكاف، ص  األجنبى المباشر في الدكؿ النامية: دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كمية التجارة كا 
ٕٔٓ. 

 لمزيد مف التفصيل حوؿ ىذه المقومات أنظر:( ٕ)
  ،ص ص مرجع سبق ذكرهنبفيف طريح ،ٕٔ-ٔ٘ 
  ،ص ص مرجع سبق ذكرهماىينار محمكد الباز ،ٜٔٓ-ٕٔٔ . 
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لى  ٕٛٔٓمميار فى عاـ ٖ.ٖثـ إلى  ٕ٘ٔٓمميار دكالر فى  ٙ.ٔأخرػ إلى  مميار دكالر  ٖ.ٗكا 
  .ٕٕٓٓعاـ

 ( 2-2شكل رقـ )
 (0202-0226صادرات خدمات تعييد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مصر خالؿ الفترة )

 
 إعداد الباحث اعتمادًا عمى البيانات المتاحة لدػ كزارة التخطيط كالتنمية االقتصادية:المصدر: 

 ، الربع الرابع مف العاـ.ٕٕٔٓ/ٔٔخبلؿ العاـ المالي جتماعية كاإلتقرير متابعة خطة التنمية االقتصادية 
 ."ٕٕٓٓ". كالعاـ الثالث ٜٕٔٓ/ٛٔ(، العاـ األكؿ ٕٕٕٓ/ٕٔ-ٜٕٔٓ/ٛٔالخطة متكسطة المدػ لمتنمية المستدامة )

 البيانات في نياية يكنيك مف كل عاـ. ممحوظة:
 ت قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وآفاؽ التطوير:شاكل وتحديام 2-3

يكاجو القطاع العديد مف المشاكل كالتحديات التي تحكؿ دكف االستفادة مف الطاقات كاإلمكانات 
التى يمتمكيا، كقد تفسر ىذه التحديات ضعف تدفقات االستثمارات المحمية كاألجنبية في ىذا القطاع 

 .الرتقاء بالقيمة المضافة لمقطاع ككلكبالتالي تحد مف االحيكؼ، 
 كفيما يمى سيتـ التعرض ألىـ ىذه التحديات كسبل التغمب عمييا:

 ضعف القاعدة الصناعية والتكنولوجية الحالية: 2-3-2
يخفى أف التقدـ الحقيقي ال يتحقق بمجرد زيادة االستثمارات أك رفع مستكػ االدخار مع  ال

االعتماد الكامل عمى الخارج في كل مقكمات اإلنتاج. حيث يتـ االعتماد عمى شراء التكنكلكجيا 
 تطكير المستكردة مف الخارج، كنشرىا كعدـ االىتماـ الكافي بالسياسات كاالستراتيجيات التي تؤدػ إلى 
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استخداـ قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ليتحكؿ إلى قطاع قادر عمى استيعاب ك 
 المكارد البشرية كالمالية عمى المستكييف الكطني كاإلقميمي عمى نحك يمبى احتياجات كمستمزمات

إلى قاعدة صناعية كتكنكلكجية قادرة عمى  لذا تحتاج مصر( 2).األسكاؽ المحمية كاإلقميمية 
استيعاب التكنكلكجيا القائمة كتطكيرىا. فالتقدـ االقتصادؼ ليس مجرد عممية تمكيمية بزيادة االستثمارات 

 بقدر ما ىك خمق قاعدة تكنكلكجية.
كمف الجدير بالذكر أف الصناعات التجميعية تمثل النشاط الرئيسي لصناعة المعدات 

Hardware  مصر بالدرجة األكلى، كقد بدأ التكسع فى صناعة اإللكتركنيات فى مصر كلكنيا فى
تعتبر صناعة محدكدة المدػ. إال أف ىذه الصناعة تكاجو العديد مف التحديات التى تقمل مف فرص 
نمكىا، لعل أىميا نقص الخبراء فى مجاؿ اإللكتركنيات، كنقص النظـ المصنعة محميًا، االعتماد عمى 

الخارجية لممككنات اإللكتركنية كالمكاد األخرػ، اإلنتاج بكميات صغيرة بما يضيف أعباء  المصادر
 ، نقص Hardwareمالية عمى تكاليف التجميع كالتصنيع، نقص االستثمارات فى صناعات المعدات 

 (0)أنشطة البحكث كالتطكير.
 

خبلؿ الخطة متكسطة كبالنسبة آلفاؽ التطكير فى ىذا الصدد، فاستيدفت الحككمة المصرية 
(، زيادة ناتج صناعة اإللكتركنيات، شاممة التصميـ كالتصنيع، ليصل ٕٕٕٓ/ٕٔ-ٜٕٔٓ/ٛٔاألجل )
مميكف دكالر مف  ٕٓ٘مميار دكالر مف التصنيع، بنياية الخطة، ك ٘ٚ.ٗمميار دكالر، منيا  ٘إلى 

ًا، كل مف اليكاتف الذكية التصميـ. كتشمل المنتجات اإللكتركنية التى يستيدؼ تعميق تصنيعيا محمي
كالعدادات الذكية كالطاقة المتجددة )الخبليا  Led Lightingكالحاسبات المكحية كلمبات الميد المكفرة 

الشمسية( كالتميفزيكنات كالشاشات المسطحة كمنتجات إنترنت األشياء كاألنظمة الذكية كاإللكتركنيات 
اعة اإللكتركنيات شاممة التصميـ كالتصنيع إلى الصناعية. كتستيدؼ الحككمة الكصكؿ بصادرات صن

  (ٖ)مميار دكالر بنياية الخطة. ٖ
                                  

(، التغير الييكمي لقطاع المعمكمات في مصر بالتركيز عمى الصادرات، سمسمة ٜٕٔٓالحداد، محـر كآخركف،) (ٔ)
 . ٜٔ، معيد التخطيط القكمي، القاىرة، أغسطس ، ص ٖ٘ٓقضايا التخطيط كالتنمية، رقـ 

(، "التحديات التى تكاجو قطاع المعمكمات كاالتصاالت في مصر"، المجمة العممية ٕٔٔٓ)عبد المطيف، مرتضى ، (ٕ)
دارة األعماؿ، جامعة حمكاف، العدد الثالث، ص   .ٛٛٔلمبحكث كالدراسات التجارية، كمية التجارة كا 

مج عمل الحككمة كما تسعى الحككمة المصرية لتنفيذ برنامج تعميق الصناعة التكنكلكجية المتخصصة، ضمف برنا (ٖ)
مميار جنيو كيستيدؼ كضع مصر ضمف أفضل  ٖ.ٖ(، ك تقدر تكمفة ىذا البرنامج بحكالى ٕٕٕٓ/ٕٔ-ٜٕٔٓ/ٛٔ)

نشاء سبعة  مراكز  ٖٓدكلة عمى مستكػ العالـ في اإلبداع كضمف أفضل  ٓٙ دكلة في إنتاجية براءات االختراع كا 
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في كما تستيدؼ كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات تنفيذ عدد مف المشركعات الكبرػ 
 ٓٔمف ضمنيا إنشاء  ،ٕٕ٘ٓلقطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات االستراتيجية إطار الخطة 

مصانع لتصنيع اإللكتركنات بيدؼ تمبية احتياجات السكؽ المحمى كالتكسع فى أسكاؽ عالمية جديدة، 
فضبًل عف تنمية الصادرات التكنكلكجية كا عداد البيئة المبلئمة لجذب االستثمارات األجنبية مف خبلؿ 

 (ٔ)تكقيع عدد مف اتفاقيات التعاكف مع العديد مف الدكؿ.
 عدـ وجود بنية تحتية تكنولوجية عالية الكفاءة: 2-3-0

 الجيل شبكة تزامنًا مع نشر المعمكمات كاالتصاالت، لتكنكلكجيا جيدة تحتية بنية مصر تمتمؾ
 األساسية  شبكتيا في الضكئية باأللياؼ النحاسية التحتية البنية كامل باالستعاضة عف ( G)الرابع 
 التحتية البنية في مستمرة كاستثمارات تحسينات  إجراء يتعيف ذلؾ كمع البمد. أنحاء مختمف في القكمية

استخداـ  في المنتظمة  لمزيادة نظراً  - كالشبكات كاألجيزة، البرمجيات، مثل – لبنات البناء مختمف في
 مختمف في المتكقعة المتنامية الزيادة عف فضبلً  مصر، في  التكنكلكجية كالتطبيقات كاألدكات اإلنترنت

 إدخاؿ طريق عمى مصر طاعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، باإلضافة إلى ذلؾ، فمع تقدـق
نترنت الحكسبة ذلؾ كيشمل – كالناشئة المبتكرة كالتطبيقات كالمنصات التكنكلكجيات كنشر  السحابية، كا 

  مف بالمزيد القياـ يتعيف – االصطناعي الضخمة، كالذكاء كالبيانات األبعاد، ثبلثية كالطباعة األشياء،
                                                                                                      

، كجذب ثبلث شركات عالمية. كالتكسع في شركة ناشئة ٖٓٓتميز لشركات عالمية متخصصة، كاحتضاف 
االستثمارات الخارجية في مجاالت البنية التحتية كخدمات االتصاالت كزيادة عدد المدف الذكية  كالتحكؿ الرقمى في 

نفس الكقت تسعى  الدكؿ األفريقية كاإلقميمية مثل السكداف كليبيا كلبناف كالعراؽ كأكغندا كغانا كنيجريا، كغينيا. كفى
حككمة لتنفيذ برنامج تطكير نظـ االتصاالت كتكطيف صناعة تنمية المعمكمات ضمف برنامج عمل الحككمة ال
مميار دكالر، كيستيدؼ تييئة بيئة جاذبة  ٙ.ٛٔ(، كتقدر تكمفة ىذا البرنامج  بحكالي ٕٕٕٓ/ٕٔ-ٜٕٔٓ/ٛٔ)

%، مف أربع مناطق حاليًا إلى ٘ٚبنسبة  لئلبداع كاالستثمار التكنكلكجي، مف خبلؿ زيادة عدد المناطق التكنكلكجية 
نشاء المدينة الرقمية لممعرفة كالتكنكلكجية في العاصمة اإلدارية الجديدة، ٕٕٕٓ/ٕٔسبع مناطق بنياية عاـ ) (، كا 

صدار القكانيف الخاصة بحماية البيانات كجرائـ تقنية المعمكمات كالتجارة اإلليكتركنية، كجذب استثمارات أجنبية  كا 
 :لمزيد مف التفصيل أنظرمميار جنيو. ٖ٘بقيمة 

-ٜٕٔٓ/ٛٔ(، "الخطة متكسطة المدػ لمتنمية المستدامة )ٕٛٔٓكزارة التخطيط كالمتابعة كاإلصبلح اإلدارؼ، ) -
 .ٕٕ٘"، أبريل، ص ٜٕٔٓ/ٛٔ( كعاميا األكؿ ٕٕٕٓ/ٕٔ

-٘ٔٔص ص (: مصر تنطمق، ٕٕٕٓ/ٕٔ-ٜٕٔٓ/ٛٔ(، برنامج عمل الحككمة )ٕٛٔٓرئاسة مجمس الكزراء، ) -
ٔٔٚ. 

 .ٓٔ.، ص ٜٕٔٓ(، أبريل ٗ(، المؤشرات االقتصادية، العدد الثالث عشر، مجمد )ٜٕٔٓبنؾ االستثمار القكمي، )( (ٔ
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كبذلؾ يكمف التحدؼ  (ٔ).كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا صيحات في أحدث االستثمارات
الرئيسي الذؼ يكاجيو قطاع االتصاالت في مصر في تحسيف اإلمداد بخدمات النطاؽ العريض السريع 

كصكؿ إلى الخدمات في كالتخفيف عف الشبكات المثقمة التي تؤثر عمى جكدة الخدمة.  كيتعيف تعزيز ال
المناطق الريفية المصرية. كسيتعيف في ىذا السياؽ تخصيص طيف ترددؼ إضافي مع تزايد الخدمات 
التي يحصل عمييا المستخدمكف، كما أنو يتعيف رفع طاقة نقل البيانات عبر  النطاؽ العريض الثابت 

 .أجل مكاكبة الزيادات في الطمبكالمحمكؿ بكجو عاـ بمعدؿ رقميف عشرييف في المستقبل القريب، مف 
 

 كاالستقباؿ اإلرساؿ محطات أف يتبيف كالمكاتب، منازؿمل الضكئية األلياؼ بتكفير يتعمق كفيما
 في األقل ىمع الحزمة، عريض التكصيل إلى الكصكؿ تحسيف دكف  يحكؿ الذؼ الزجاجة عنق يى

 (ٕ).الريفية المناطق في المكجكدة المعيشية األسر
 

برنامج عمل الحككمة كبالنسبة آلفاؽ التطكير فى ىذا الصدد،  فتسعى الدكلة مف خبلؿ 
، إلى تطكير البنية األساسية لبلتصاالت، مف خبلؿ طرح تراخيص الجيل (ٕٕٕٓ/ٕٔ-ٜٕٔٓ/ٛٔ)

% لتصل ٖٛالخامس عمى الشركات المحمية كالعالمية، كزيادة شبكات األلياؼ الضكئية الفقرية، بنسبة 
نشاء ثبلث محطات إنزاؿ ككابل بحرية لتصل إلى ٕٕٕٓ/ٕٔألف كـ بنياية البرنامج ) ٓٛإلى  (، كا 

اببلت البحرية لتصل إلى محطات حاليًا، باإلضافة إلى زيادة استقطاب الك ٘ثماف محطات بداًل مف 
 (ٖ). (ٕٛٔٓكابل )فى  ٖٔمف  كاببًل بحرًيا بداًل  ٚٔ

 القطاع:  انخفاض الصادرات مف منتجات وخدمات 2-3-3

فى مصر تكاجو العديد مف التحديات التى تقمل مف  Hardwareسبق اإلشارة إلى أف صناعة المعدات 
عمى المصادر الخارجية لممككنات اإللكتركنية كالمكاد األخرػ، ىميا االعتماد فرص نمكىا، لعل أ 

باإلضافة إلى نقص  صغيرة بما يضيف أعباء مالية عمى تكاليف التجميع كالتصنيع. كاإلنتاج بكميات
                                  

(، "استعراض سياسات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ٕٚٔٓمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية )األكنكتاد(، ) (ٔ)
. متاح ٕٔ-ٕٓ، ص ص ٕٚٔٓ:االستراتيجية القكمية لمتجارة اإللكتركنية في  مصر"، األمـ المتحدة، جينيف، مايك 

 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict    d _ar.pd عمى الرابط التالى:
 .ٕٗالمرجع السابق، ص  (ٕ)
-٘ٔٔ(: مصر تنطمق، ص ص ٕٕٕٓ/ٕٔ-ٜٕٔٓ/ٛٔ(، برنامج عمل الحككمة )ٕٛٔٓرئاسة مجمس الكزراء، ) (ٖ)

ٔٔٚ. 
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االستثمارات المحمية كاألجنبية فى ىذا المجاؿ، كتركزىا فى خدمات تكنكلكجيا المعمكمات كليس فى 
 مجاؿ الصناعات السمعية بالقطاع.

 (BPO)أما عف أداء صادرات خدمات تكنكلكجيا المعمكمات سكاء خدمات تعييد نظـ األعماؿ 
، فقد  تراجعت (KPO)أك خدمات تعييد عمميات المعرفة (ITO) تعييد تكنكلكجيا المعمكماتأك خدمات 

 % عاـ٘.٘ثـ إلى  ٕٓٔٓ% عاـ ٜإلى  ٕ٘ٓٓ% مف إجمالى الصادرات الخدمية عاـ ٖٔمف 
ٕٓٔٚ.(ٔ) 

أف كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات تسعى إلى زيادة الصادرات مف  ومف الجدير بالذكر
 تكنكلكجيا المعمكمات الصادرات مف منتجات كخدماتمنتجات كخدمات القطاع، عف طريق برنامج دعـ 

عف  ٜٕٔٓأغسطس  ٛفى " ITIDA أعمنت ىيئة تنمية صناعة تكنكلكجيا المعمكمات "بالقطاع، حيث 
كلعل  ة التاسعة مف برنامج دعـ الصادرات مف منتجات كخدمات تكنكلكجيا المعمكماتنتائج أعماؿ الدكر 

 (ٕ)أىميا:

 ٕٚالشركات المصرية مف منتجات كخدمات تكنكلكجيا المعمكمات بنسبة  ارتفاع صادرات %
، كذلؾ طبًقا لبيانات إيرادات صادرات الشركات التي تقدمت (ٕٛٔٓ) مقارنة بالعاـ الماضي

 لمبرنامج.

  مميكف جنيو مصرؼ  ٓٚقرر مجمس إدارة الييئة زيادة الُمخصصات المالية لمبرنامج لتصل إلى
 لتتماشى مع زيادة حجـ الصادرات كزيادة إقباؿ الشركات عمى البرنامج.

  بصرؼ ُمخصصات الدعـ لمشركات المستفيدة كالتي بمغ عددىا  ٕٛٔٓقامت الييئة في يكنيك
شركة تقدمت  ٜٔٔإجمالي شركة مف خمس محافظات مختمفة كذلؾ مف  ٙٔٔ

لمبرنامج.كالشريحة األكبر مف المستفيديف مف دعـ البرنامج ىذا العاـ ىـ مف فئة الشركات 
إجمالي % مف ٜٔمكف شركة يمث ٘ٓٔإجمالي الصغيرة كالمتكسطة كمتناىية الصغر كذلؾ ب

 %.ٜشركة مف فئة الشركات الكبيرة بنسبة  ٔٔالشركات المستفيدة، في حيف استفادت 

                                  
كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات، التقرير السنكؼ لمؤشرات قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات،أعداد  ((ٔ

 .ٕٚٔٓحتي  ٕ٘ٓٓمختمفة مف 
. متاح عمى الرابط ٜٕٔٓأغسطس  ٛالمكقع اإللكتركني لكزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات، تاريخ الدخكؿ  (ٕ)

 .     /http://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Latest_News/News التالى:
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  يستيدؼ البرنامج تحفيز الشركات المصرية عمى زيادة صادراتيا إلى األسكاؽ الخارجية، حيث
عدة يعمل البرنامج، إلى جانب منظكمة متكاممة مف المبادرات التي تتبناىا الييئة، عمى مسا

الشركات في اختراؽ األسكاؽ العالمية كتنكيع صادراتيـ الرقمية بما يسيـ في خمق فرص عمل 
 جديدة لمككادر المصرية في قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات.

  طبًقا لئلحصائيات األكلية لمبرنامج، تصدرت مناطق الخميج كأكركبا قائمة الكجيات التي تقـك ك
صدير إلييا، كما جاءت خدمات تطكير البرمجيات كتطبيقات المحمكؿ، الشركات المصرية بالت

تمييا خدمات مراكز االتصاؿ كالتعييد، ضمف الخدمات األكثر تصديًرا مف جانب الشركات 
 المصرية.

  يستفيد مف البرنامج الشركات العاممة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت حيث تحصل
% بحد أقصى مف القيمة المضافة عف ٖٓ% إلى ٓٔح مف عمى دعـ مالي مباشر يتراك 

صادراتيا، بما ال يتجاكز الحد األقصى لمدعـ كالبالغ مميكني كنصف أك ثبلثة مبلييف جنيو 
 مصرؼ لمشركات العاممة أك التي لدييا فركع في إحدػ المناطق التكنكلكجية الجديدة.

  بتحديد حاالت الحصكؿ عمى الحد  ٕٓٔٓعاـ  قامت الييئة ألكؿ مرة منذ انطبلؽ البرنامج
% بحد أقصى كفًقا ٕٓ% كٓٔ%، مقسمة إلى ٖٓاألقصى لدعـ الصادرات كالتي تصل إلى 

% دعًما إضافًيا عمى صادرات التصميـ اإللكتركني كالصحة ٘لحجـ الشركة، باإلضافة إلى 
شركات العاممة في % دعـ إضافي لم٘اإللكتركنية كاأللعاب اإللكتركنية كالتجارة اإللكتركنية، ك

 إحدػ المناطق التكنكلكجية الجديدة.

  شركة مصرية بقيمة  ٚٙٔقامت الييئة خبلؿ ثماف دكرات سابقة كمتتالية لمبرنامج بدعـ حكالي
مميكف جنيو، مما ساىـ في كصكؿ إيرادات الشركات إلى ما يقرب مف ستة مميارات جنيو  ٕٓٛ

 .ٕٓٔٓالبرنامج في عاـ مصرؼ كذلؾ عمى مدار ثماف سنكات منذ بداية 

 تحديات تواجو تجارة مصر اإللكترونية: 2-3-4
أصبحت التجارة اإللكتركنية فى عالـ اليكـ أكسع انتشارًا بفضل تحسيف كسائل االتصاؿ كسرعة 

جتماعي كاالبتكارات الجديدة. كتمتمؾ مصر سكقًا انتشار اليكاتف المحمكلة ككسائل التكاصل اإل
مميكف مكاطف، معظميـ دكف سف الثبلثيف مف العمر كيتزايد  ٓٓٔكثر مف استيبلكية تتألف مف أ
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 (ٔ).ٕٕٓٓ% مف السكاف فى عاـ ٚ.٘٘تمتعيـ بالميارات التكنكلكجية. كيبمغ انتشار اإلنترنت حكالى 

 مما ينـ عف كاحد مف أكبر جمكع المشتريف المحتمميف عمى اإلنترنت فى العالـ العربي. 

في الكقت الذؼ تطاؿ فيو تداعيات تفشي فيركس ككركنا كافة القطاعات إلى أنو  وتجدر اإلشارة
مع انحسار الحركة فى المتاجر التقميدية نتيجة بالسمب، انتعشت حركة التجارة اإللكتركنية بشكل كبير 

 Jumia  جكميا مثل)" on lineككانت شركات الػ"انتشار الفيركس كتطبيق اإلجراءات االحترازية. 
أزمة فيركس ككركنا،  حيث عجمت .األكثر استفادة كتربحًا مف األزمة القائمة، ..كغيرىا( Souq كسكؽ 

بتحكؿ العالـ إلى الرقمية، كدفعت التسكؽ اإللكتركني لمستكيات نمك قياسية، حيث تشيد الشركات تحكال 
فى مصر االلكتركنية  ى زيادة حجـ التجارة.كقد أدت ىذه األزمة إلرقميا متزايدا استنادا لمبرامج كالبيانات

 (ٕ).ٕٕٓٓمميار دكالر فى  ٘لتحقق حكالي  %ٓ٘الى  ٘ٗبنسبة مف 

كبالرغـ مف نمك حركة التجارة االلكتركنية فى مصر فى اآلكنة األخيرة إال أنو ال تزاؿ ىناؾ 
 (ٖ)العديد مف العكائق كالتحديات التى تقف أماـ تنامي ىذه التجارة لعل أىميا:

 حيث يكمف لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وخدمات االتصاالت ضعف البنية التحتية :
التحدؼ الرئيسي الذؼ يكاجيو قطاع االتصاالت في مصر )كما سبق اإلشارة( في تحسيف 
اإلمداد بخدمات النطاؽ العريض السريع كالتخفيف  عف الشبكات المثقمة التي تؤثر عمى جكدة 

باؿ التى تحكؿ دكف تحسيف الكصكؿ إلى التكصيل الخدمة. كتحسيف محطات اإلرساؿ كاالستق
 عريض الحزمة في المناطق الريفية المصرية.

 اإللكتركنيةة الخاصة بالتجارة المكجستي:عمى الرغـ مف أف الخدمات الموجستيات وتيسير التجارة 
 المستكػ  دكف إال أف ىذه الخدمات تككف  بيا، المحيطة الحضرية كالمناطق القاىرة فيتنتشر 

 كما المصرؼ، البريد يزاؿ كال (ٗ).المحافظات بيفككذلؾ  كالنائية الريفية في المناطقمطمكب ال

                                  
-ٕ٘ٓٓ( تطكر أنشطة كخدمات قطاع تكنكلكجيا المعمكمات االتصاالت خبلؿ الفترة )ٛ-ٔأنظر بيانات الجدكؿ ) (ٔ)

ٕٕٓٓ) 
( ) https://www.elwatannews.com/news/details/        

 xv- . xvi(، مرجع سبق ذكره ، ص صٕٚٔٓمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية )األكنكتاد(، ) (ٖ)
 .xv(، مرجع سبق ذكره، صٕٚٔٓمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية )األكنكتاد(، ) (ٗ)
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 (ٔ)(ٕٕٓٓفرع عمى مستكػ الجميػػكرية فى عاـ  ٜٖٙٛ)حكالى كاسعة تحتية بنية مف بو يتمتع
 الرئيسيكف التجزئة  ارػػػتج كيتكلى، كتركنيةػاإلل ارةػػػػالتج ألغراض كبير حد إلى تغلػػػػػمس غير

 شؤكنيـ إدارة ،Souq كسكؽ  Jumia جكميا مثل مصر، في اإللكتركنية لمتجارة الممارسكف 
 كدؼ أرامكس مثل كدكلية، إقميمية لكجستيات  شركات مع بالعمل األكؿ المقاـ في المكجستية

 تسميـ التجزئة تجار بإمكاف أف حيف كفي (ٕ).منيا أصغر خدمات كمقدمي كفيدكس إؿ إتش
 طاقة ال باىظة تسميـ بتكاليف يتـ ذلؾ فإف النائية، المناطق إلى اإللكتركنية التجارة منتجات
 يتسع لكي المكجستيات تكاليف في كبيرة تخفيضات إجراء  كيتعيف، بيا الريفية المناطق لسكاف
 (ٖ).الريفية المناطق لتشمل اإللكتركنية التجارة نطاؽ

 عمى الرغـ مف أف مصر لدييا قانكف التكقيع اإللكتركني منذ أكثر  :البيئة القانونية والتنظيمية
مف عقد مف الزماف ككذلؾ قانكف حماية المستيمؾ، إال إنو ىناؾ حاجة ماسة إلى تحديث 
كتعديل ىذه القكانيف لمكاكبة التطكرات الجديدة فى قطاع المعامبلت اإللكتركنية. فمثبًل قانكف 

فة مادة بشأف البيع مف بعد، فضبًل عف تدابير بشأف تسكية حماية المستيمؾ يحتاج إلى إضا
المنازعات عمى اإلنترنت. كما أف ىناؾ ضركرة لمعالجة مسالة مسئكلية الكسيط الكاقعة عمى 
مقدـ خدمة اإلنترنت لدعـ التجارة اإللكتركنية كتيسيرىا، ككذلؾ أىمية حماية البيانات بالقدر 

االستثمار األجنبي المباشر في القطاع، كما يتطمب الكافي لتحسيف قدرة مصر عمى جذب 
كجكد تدابير أمف سيبرانى قكية لدعـ الشركات المقدمة لخدمات التجارة اإللكتركنية. كثمة األمر 

حاجة إلى فيـ أكبر لمتعديبلت القانكنية كالتنظيمية التي مف شأنيا مساعدة الصناعات المصرية 
كيشمل بعاد ة مثل إنترنت األشياء كالطباعة الثبلثية األعمى النمك مف خبلؿ تكنكلكجيات جديد

 ذلؾ ما يتصل بالممكية الفكرية.
 في حيف أف مصر تتمتع ببيئة تنظيمية صالحة لممدفكعات المدفوعات اإللكترونية :

اإللكتركنية، فإف عكامل مثل ثقافة تفضيل الدفع النقدؼ تعمل فى غير صالح الدفع اإللكتركني 
التجارة اإللكتركنية، فبالرغـ مف أف مصر تمتمؾ أكبر عدد لبطاقات االئتماف  كتقف عقبة أماـ

                                  
-ٕ٘ٓٓأنشطة كخدمات قطاع تكنكلكجيا المعمكمات االتصاالت خبلؿ الفترة ) ( تطكرٛ-ٔأنظر بيانات الجدكؿ ) (ٔ)

ٕٕٓٓ) 
 .ٕ٘(، ص ٕٚٔٓمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية )األكنكتاد(، )( ٕ)
 .xvالمرجع السابق، ص (ٖ)
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فى المنطقة، إال أف كثيرًا مف حاممي ىذه البطاقات يتردد فى استخداميا فى الدفع اإللكتركني 
 كالسيما في المناطق الريفية. 

 :ة ال تمتمؾ مصر حاليًا سياسة كاضحة لفرض الضرائب عمى التجار  فرض الضرائب
اإللكتركنية. إال إنو مع سرعة التطكر فى السكؽ العالمية ليذه التجارة ككذلؾ تنامى ىذه التجارة 
في مصر، ينبغي عمى الحككمة المصرية أف تتبنى سياسة كاضحة لمضرائب كأف تضع آلية 
مبسطة عمى اإلنترنت لجمع ضريبة القيمة المضافة المتعمقة بالتجارة اإللكتركنية بما ال يقكض 

 مف فرص نمك ىذه التجارة.

الفرص والتيديدات التى تواجو صناعة تكنولوجيا المعمومات فى مصر فى ظل  2-4
 أزمة فيروس كورونا المستجد:

ا في الحياة ساىـ في خمق البيئة المحفزة لتبني المعامبلت ا جديدً ككركنا نمطً  أزمةفرضت 
كالخدمات الرقمية، كاالعتماد عمى نماذج جديدة لمعمل كالتعمـ عف بعد، لتصبح تكنكلكجيا المعمكمات 

في ظل جتماعية كاإلكاالتصاالت ىي الركيزة األساسية لضماف استمرارية األنشطة االقتصادية 
سات التباعد اآلمف المتبعة في معظـ دكؿ العالـ؛ مما انعكس بدكره عمى اإلجراءات االحترازية كسيا

 .تسريع التحكؿ العالمي نحك االقتصاد الرقمي

أعمى قطاعات الدكلة يعد مف االتصاالت ك قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كسبق اإلشارة إلى أف 
 ٛٓٔيقدر بنحك %، حيث حقق القطاع ناتج محمي ٕ.٘ٔبمعدؿ نمك  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓنمكا خبلؿ عاـ 

ليككف بذلؾ أعمى  ،ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓمميار جنيو فى عاـ  ٘.ٖٜالعاـ مقابل نحك ىذا مميار جنيو خبلؿ 
% في الناتج ٗ.ٗكما ساىـ بنسبة  ا حكؿ العالـ.جائحة ككركنتداعيات قطاعات الدكلة نمكا رغـ 

 .ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓي % خبلؿ العاـ المالى الحال٘ تحقيق ستيدؼيك  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓعاـ جمالي المحمي اإل
(ٔ) 

عف تغير سمككيات  ٕٕٓٓكقد كشف تقرير "مؤشر التسكؽ العالمي" لمربع األكؿ مف عاـ 
الشراء حكؿ العالـ، بسبب انتشار أزمة ككركنا، كيكضح التقرير أف الطمب عمى التجارة اإللكتركنية فى 

نفس الفترة عاـ % عف ٕٔ، مقارنة بنسبة ٕٕٓٓ% فى الربع األكؿ مف عاـ ٕٓمصر قد زاد بنسبة 
                                  

 تيدا(اي(ىيئة تنمية صناعة تكنكلكجيا المعمكمات  المكقع الرسمي لكزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات،  (ٔ)
https://mcit.gov.eg/ar/Human_Capacity/ITIDA  

file:///D:/2.Not%20Research/2.%20Not%20Marketing/Forprof_13-6-2021_plandevissser/Downloads/هيئة%20تنمية%20صناعة%20تكنولوجيا%20المعلومات%20)ايتيدا)%20https:/mcit.gov.eg/ar/Human_Capacity/ITIDA 
file:///D:/2.Not%20Research/2.%20Not%20Marketing/Forprof_13-6-2021_plandevissser/Downloads/هيئة%20تنمية%20صناعة%20تكنولوجيا%20المعلومات%20)ايتيدا)%20https:/mcit.gov.eg/ar/Human_Capacity/ITIDA 
file:///D:/2.Not%20Research/2.%20Not%20Marketing/Forprof_13-6-2021_plandevissser/Downloads/هيئة%20تنمية%20صناعة%20تكنولوجيا%20المعلومات%20)ايتيدا)%20https:/mcit.gov.eg/ar/Human_Capacity/ITIDA 
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. كمف المتكقع استمرار نمك االقتصاد الرقمي مع اإلقباؿ المتزايد مف قبل المستيمكيف عمى تمبية ٜٕٔٓ
متطمباتيـ مف خبلؿ الشراء عبر االنترنت. إال إنو مع تزايد الطمب كارتفاع عدد مستخدمي االنترنت 

رات كعقد االجتماعات اليكتركنًيا كالبرمج ذات الصمة بأداء مياـ العمل كالدراسة كتمقى المحاض
كالمدفكعات االلكتركنية، كأيًضا شراء االحتياجات الشخصية عبر التطبيقات االلكتركنية، كاجيت 
صناعة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات أزمة انخفاض قدرة البنية التحتية لبلتصاالت كالمعمكمات 

زمة ككركنا كالمرتبط بشكل أساسي بجاىزية الشبكة عمى تمبية الطمب المتزايد كالمفاجئ عمييا جراء أ
Network Readiness.(ٔ) 

كيمكف القكؿ بصفة عامة أف ىذه األزمة قد كشفت عف العديد مف الفرص أدت كتؤدػ إلى 
االرتقاء بالقيمة المضافة ليذا القطاع، كما كشفت عف عدد مف التحديات كالتيديدات التي ينبغي عمى 

كفى محاكلة لمتعرؼ عمى أىـ الفرص كالتيديدات التي تكاجو  ،آليات لمحد منياالدكلة البحث عف 
صناعة تكنكلكجيا المعمكمات في مصر في ظل أزمة ككركنا، أجرت إحدػ الدراسات مقاببلت لحكالي 

مف الشركات األعضاء في غرفة صناعة تكنكلكجيا المعمكمات باتحاد الصناعات المصرية، كقد  ٘ٛ
 (ٕ)اببلت عف التالي:أسفرت ىذه المق

  

                                  
(، "تأثير فيركس ككركنا المستجد عمى صناعة تكنكلكجيا المعمكمات فى مصر: الفرص ٕٕٓٓعصاـ الجكىرؼ، )( ٔ)

 . ٗٔ(، معيد التخطيط القكمي، مايك، ص ٕٔكالتيديدات" سمسمة أكراؽ السياسات، اإلصدار رقـ )
 . ٜٔ-ٛٔبق ذكره، ص ص اسال مرجعنفس ال (ٕ)
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 التيديدات الفرص
كفرة المطكريف كالمبرمجيف بمصر بالمقارنة بدكؿ الشرؽ األكسط 

 كبالمقارنة بحجـ الطمب المحمي.
 عدـ الكضكح في تطبيق استراتيجية التحكؿ الرقمي

اتجاه شركات األعماؿ إلى تبني العمل عف بعد فى ظل األزمة 
عمى تكنكلكجيا المعمكمات يؤدؼ إلى زيادة الطمب المحمي 

 كبالتالي خمق فرص لتطكيرىا.

ضعف السيكلة كعدـ دعـ القطاع المصرفي لشركات 
 تكنكلكجيا المعمكمات بالشكل الكافي.

قدرة تكنكلكجيا المعمكمات عمى خدمة القطاع الصحي كابتكار 
تكنكلكجيات لمتعامل مع المرضى ككشف الحاالت كغيرىا يزيد 

 الصناعة.مف فرص تطكير ىذه 

عدـ االستغبلؿ األمثل لصناعة تكنكلكجيا المعمكمات 
 فى تخطي األزمة.

يمكف طرح مشركعات بالكزارات كالييئات كالمحافظات التى 
تتعامل مع الجميكر لمتحكؿ الرقميبنطاـ المشاركة بيف القطاع 

، مما يساعد عمى حصكؿ PPPالعاـ كالقطاع الخاص 
الذػ يسيـ فى التعايش ألمر االمكاطنيف عمى خدمات عف بعد، 

 مع فيركس ككركنا

ضعف آليات التنظيـ لتكنكلكجيا المعمكمات، حيث 
يفتقر القطاع إلى آليات تنظيمية كمراقبة التزامو 

بمعايير الجكدة ككيفية التعامل مع سرية المعمكمات 
 كغيرىا.

تطبيقات حجكزات لمجيات الحككمية لتقميل استخداـ يمكف 
 جيات تقديـ الخدمات بالحككمة كالقطاع الخاص.االزدحاـ فى 

عدـ تكافر قكاعد بيانات لكافة القطاعات كبالتالي 
ضعف فرص استفادة القطاعات مف التكنكلكجيا 

 الحديثة فى تحميل البيانات.
قدرة العامميف بالقطاع عمى العمل عف بعد بنسبة كبيرة مقارنة 

 بالقطاعات األخرػ.
تكريف كركاد األعماؿ ضعف الدعـ المصرفي لممب

 كصناعة تكنكلكجيا المعمكمات.

طرحت كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات مشركعات بقيمة 
% منيا لمشركات ٓٔكخصصت  ٕٕٓٓمميكف جنيو فى  ٜٓٓ

الصغيرة كالمتكسطة كىي نسبة ضئيمة كلكنيا بداية جيدة، أما 
باقى النسبة فتـ تكجيييا لشركات النظـ المتكاممة العالمية مثل 

IBM, Microsoft, SAP 

تكنكلكجيا المعمكمات لمشراكة  عدـ دعـ ىيئة صناعة
بيف القطاع العاـ كالخاص فى مجاؿ تكنكلكجيا 

المعمكمات سكاء باألطر القانكنية أك التمكيل أك طرح 
 المشركعات فى إطار التحكؿ الرقمي.

تراجع الطمب المحمى الخاص عمى البرمجيات 
 كخدمات التعييد.

المعمكمات، اتجاه شركات البرمجيات كخدمات تكنكلكجيا 
كال سيما العاممة فى مجاؿ التجارة االلكتركنية إلى تكظيف 
مطكريف جدد فى أكركبا كأمريكا سيككف عمى حساب 
المطكريف المصرييف، األمر الذػ قد يزيد مف ىجرة 

 المطكريف كالعامميف الميرة لمخارج.
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 أىـ النتائج
القيمة المضافة إجمالي % فقط مف ٗ.ٗ% كٕ تتراكح نسبة مساىمة القيمة المضافة لمقطاع ما بيف

 (. ٕٕٓٓ-ٕ٘ٓٓلبلقتصاد المصرؼ خبلؿ الفترة )
  القيمة إجمالي % مف ٘.ٕٔ% كٖ.ٔٔتتراكح نسبة مساىمة القيمة المضافة لمقطاع ما بيف

 (.ٕٛٔٓ-ٕ٘ٓٓالمضافة لمصناعة التحكيمية ككل خبلؿ الفترة )
 الصناعات السمعية بالقطاع تسيـ بقدر ضئيل جدًا في القيمة المضافة الصافية لمصناعة  أف

التحكيمية ككل، كترتفع نسبة الطاقة العاطمة بيذه الصناعات. كما أف ىناؾ اختبلاًل كاضحًا بيف 
مساىمة كل مف القطاع العاـ/األعماؿ العاـ كالقطاع الخاص في مجمل اإلنتاج الفعمي كالقيمة 

مضافة الصافية ليذه الصناعات، حيث ال يمثل القطاع العاـ/ األعماؿ العاـ كزنًا نسبيًا يعتد ال
 بو كثيرًا  في إنتاجية ىذه الصناعات.

  أف الصناعات التجميعية تمثل النشاط الرئيسي لصناعة المعداتHardware  ،فى مصر
ىا، لعل أىميا )نقص كتكاجو ىذه الصناعات العديد مف التحديات التى تقمل مف فرص نمك 

، االعتماد عمى المصادر اكنيات، كنقص النظـ المصنعة محميً الخبراء فى مجاؿ اإللكتر 
الخارجية لممككنات اإللكتركنية كالمكاد األخرػ، كاإلنتاج بكميات صغيرة بما يضيف أعباء مالية 

، Hardwareستثمارات فى صناعات المعدات ألعمى تكاليف التجميع كالتصنيع، كنقص ا
 كنقص أنشطة البحكث كالتطكير(.

  زادت الفجكة بيف صادرات ككاردات )عجز الميزاف التجارؼ( منتجات الصناعات السمعية
في مميار دكالر  ٕ.٘حكالى إلى  ٕٓٔٓمميار فى  ٙ.ٕبالقطاع )الصناعات االلكتركنية( مف 

 .ٜٕٔٓعاـ 
  االستفادة مف الطاقات كاإلمكانات يكاجو القطاع العديد مف المشاكل كالتحديات التي تحكؿ دكف

التي يمتمكيا، كبالتالي تحد مف االرتقاء بالقيمة المضافة لمقطاع ككل، لعل أىميا: الحاجة إلى 
بناء قاعدة صناعية كتكنكلكجية قكية، كالحاجة إلى بنية تحتية تكنكلكجية عالية الكفاءة، 

كالحاجة إلى التعاكف الفعاؿ بيف كالحاجة إلى زيادة الصادرات مف منتجات كخدمات القطاع، 
 القطاعيف العاـ كالخاص، كتحديات تكاجو تجارة مصر اإللكتركنية. 

  كشفت أزمة فيركس ككركنا المستجد عف العديد مف الفرص التي أدت كتؤدػ إلى االرتقاء
 بالقيمة المضافة ليذا القطاع .
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 أىـ التوصيات
 ية كاألجنبية لمعمل في مجاؿ الصناعات السمعية العمل عمى جذب المزيد مف االستثمارات المحم

بقطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات بداًل مف التركيز عمى االستثمار في أنشطة كخدمات 
القطاع، لبلستفادة مف استغبلؿ الطاقة العاطمة المرتفعة بيذه الصناعات. كالعمل عمى دمج 

بيدؼ خمق  ،اع العاـ )إذا كاف ذلؾ ممكنًا(الشركات الصغيرة كالمتكسطة بما فييا شركات القط
كيانات اقتصادية كبيرة حتى يتحقق التكامل في العمميات اإلنتاجية لدػ عدد كبير مف ىذه 
الشركات،بما يضمف زيادة اإلنتاج الفعمي، كعدـ حدكث اختناقات مستقبمية في اإلنتاج، كبالتالي 

 االرتقاء بصادرات ىذه الصناعات.
 ستثمار األجنبي المباشر ألسات كاإلجراءات التى مف شأنيا جذب المزيد مف ااالىتماـ بالسيا

إلى قطاعات كاعدة مثل قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات، بداًل مف تركزه في قطاع 
ستثمارات تتركز في ىذا القطاع(، حيث أف تراجع أسعار أل% مف ىذه آ٘البتركؿ )أكثر مف 

ستثمارات في ىذا القطاع. كيتطمب ذلؾ ألال يشجع تدفق ىذه االنفط في الكقت الراىف قد 
ترشيد ىذه االعفاءات كغير الضريبية، مف خبلؿ  الكفء لمحكافز الضريبيةستخداـ االىتماـ باال

كربطيا بتحقيق أىداؼ اقتصادية محددة مثل تطكير الصناعة، كخمق فرص عمل، كتنمية 
 الككادر البشرية، كزيادة الصادرات. 

 يد عمى ضركرة تفعيل استراتيجية كاضحة كمكتممة األركاف لمتحكؿ إلى المجتمع الرقمي، التأك
مف خبلؿ بناء منظكمة تكنكلكجية متكاممة لتقديـ  خدمات مميزة لممكاطنيف، كربط الجيات 
الحككمية كغير الحككمية كزيادة القدرة عمى تبادؿ المعمكمات فيما بينيـ لمكصكؿ إلى مجتمع 

المنظكمات الجديدة. باإلضافة إلى ستخداـ معرفة، كا عادة تأىيل الجيات الحككمية القائـ عمى ال
 تطكير الخدمات البريدية كالشمكؿ المالي لممكاطنيف.

  محاكلة إيجاد ربط بيف الشركات المحمية كالشركات دكلية النشاط العاممة فى القطاع، مف أجل
اإلمكانيات التكنكلكجيا كالتمكيمية كأساليب  رفع أداء الشركات المحمية عف طريق االستفادة مف

 اإلدارة المتطكرة كخبرات الشركات دكلية النشاط، كبالتالي زيادة قدرتيا التنافسية. 
  دعـ القدرة التنافسية لقطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات مف خبلؿ زيادة االستثمارات في

ذا القطاع كخفض التكاليف مف لتحسيف منتجات كخدمات ى R&Dمجاؿ البحث كالتطكير 
 ناحية، كالبحث عف أسكاؽ جديدة مف ناحية أخرػ.

  تكنكلكجيا المعمكمات  تعييدزيادة االىتماـ بتنمية خدماتOutsourcing  حيث تمتمؾ مصر ،
مكنتيا مف أبرزىا رأس الماؿ البشرػ كتنافسية تكاليف التشغيل، في ىذا المجاؿ مزايا تنافسية 
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كبحصة سكقية ، )المركز الرابع عشر( ترتيبا متقدما في سكؽ صناعة التعييد العالمية أخذ
 .ٜٕٔٓعاـ في عمي مستكػ العالـ %ٙٔ حكالي

  بمستشارؼ  االستعانة مف بداًل  المعمكمات تكنكلكجيا في االستشارية الخدمات تقديـ عمىالتركيز 
 .الخارج مف المعمكمات تكنكلكجيا

  لمصرية لمتجارة االلكتركنية كسف التشريعات القانكنية كالجمركية كالضريبية ااالستراتيجية تطكير
 لتنظيـ التعامبلت المالية فى نظـ التجارة االلكتركنية.

  ضافة خدمة الختـ االلكتركني الذػ يسمح  electronic sealاعتماد نظـ التكقيع االلكتركني كا 
تطبيقات التكقيع االلكتركني مف خداـ استبتحديد الشخص االعتبارؼ أك منشئ الختـ لتكسيع 

 قبل الجيات كالمؤسسات المختمفة.
  تطكير كتعزيز البنية التحتية المعمكماتية كالتكنكلكجية فى كل أنحاء الجميكرية كال سيما الريف

المصرؼ كخمق بيئة مناسبة لممعامبلت التجارية كتعزيز الكصكؿ اآلمف كالسريع لئلنترنت مع 
 ت قكية ذات نطاؽ كاسع.تكفير شبكة اتصاال

 في تنفيذ  ااستراتيجيً  ااعتباره شريكً الشراكات بيف القطاع العاـ كالخاص ب تعزيز ةممكاص ضركرة
 تكنكلكجية كؿمح كتطبيق تحديد أجل مف .استراتيجية قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات

تقديـ التسييبلت كالحكافز كالمستدامة مف خبلؿ  ةمالشام التنمية لتحقيق مبتكرة تمكيل كآليات
كتييئة البيئة الجاذبة لبلستثمار في إطار إجراءات اإلصبلح االقتصادؼ، كا عداد البيئة 
التشريعية الداعمة لبلستثمار كمنيا قانكف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات، كقانكف حماية 

 . البيانات الشخصية، كقانكف المعامبلت االلكتركنية
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 الفصل الثاني 
دة ل  القيمة المضافة في قطاع تكنولوجيا المعمومات زيادةالعوامل المحد ِّ

 الدولية تجاربالبعض مصر، في ضوء في واالتصاالت 
 

 تعظيـ القيمة المضافةزيادة و القيمة، القيمة المضافة،  نبذة عف المفاىيـ:  0-2

 القيمة 0-2-2

كالمفاىيـ حكؿ "القيمة" باستعراض تحفل كتابات االقتصاد المدرسي بالعديد مف التعريفات   
 كتحميل ما قدمتو المدارس الفكرية المختمفة، في إطار األدبيات السائدة في عمـ االقتصاد.

اتجاه يربطيا  ؛كمف ىذه األدبيات السائدة يظير أف ىناؾ اتجاىيف رئيسييف بخصكص القيمة  
األكؿ فيعتبر أف قيمة المنتجات بجانب العرض، كاتجاه آخر يربطيا بجانب الطمب. فأما االتجاه 
ل اإلنتاج، بالتركيز عمى العمل السمعية كالخدمية تتحدد بعنصر التكمفة ممثمة في قيمة مدخبلت عكام

المكارد الطبيعية. كرغـ عدـ ظيكر مفيـك "القيمة" بصكرة محددة لدػ الكبلسيكييف األكائل كرأس الماؿ ك 
 ،(ٖٕٛٔ-ٕٚٚٔ(  ك دافيد ريكاردك)ٜٓٚٔ-ٖٕٚٔمف آباء عمـ االقتصاد، كخاصة آدـ سميث )

مف أعماليـ تقديـ عنصرؼ العمل كرأس الماؿ،  (، فإنو يتضحٖٚٛٔ-ٙٓٛٔكجكف ستيكارت مْل )
بالتعبير -اإلنتاجكذلؾ المكارد الطبيعية ) األرض( بكصفيا العناصر األساسية لعممية اإلنتاج )عكامل ك 

"تقسيـ العمل" كسمة مميزة لمكحدة اإلنتاجية في العصر قدـ آدـ سميث تحميبل رائدا لدكر السائد(. ك 
-ٖٛٛٔ)منظَّـ".  كأضاؼ "جكزيف شكمبيتر"الصناعي )المصنع( مف خبلؿ الدكر الذؼ يقكـ بو "ال

ـ مف خبلؿ في كتابو مثبل عف )الرأسمالية ك  (ٜٓ٘ٔ االشتراكية كالديمقراطية( تأكيدا عمى دكر المنظِّ
 ابتكار عمميات اإلنتاج. جات، ك ابتكار المنت ؛ية االبتكارعمم

كامتدادا لبلتجاه الكبلسيكي، ظير انعكاس عمى بناء النماذج ممثبل في بحكث "دكاؿ اإلنتاج" 
( كمحّددْيف لمنمك L,K دكجبلس" بالتركيز عمى عنصرْؼ العمل كرأس الماؿ ) -كما في "دالة ككب

 (.Y االقتصادؼ )

)النفقة فقد استعممكا طرؽ كأدكات "التحميل الحّدؼ" -سيؾلنيك كبلا -أما "التقميديكف المحَدثكف"  
تخّمكا عف أبحاث "القيمة" لصالح "السعر" الذؼ يتحدد عند نقطة ..إلخ( ك  الغّمة كالمنفعة ك اإليراد ك
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اط "التعظيـ" لممنفعة التحميل الحّدؼ لنقاستخداـ تبلقي منحنيات العرض كالطمب، ككذلؾ الحاؿ عند 
 الفردؼ )مف خبلؿ منحنيات السكاء(.  اإلشباع كالناتج ك 

كبلسيؾ" كمزجيا بالتحميل الكبلسيكي، بل كاالتجاه "الكينزؼ" مف  -كاستكماال ألبحاث "النيك 
كحاز عمى  ٕٜٗٔ)كلد في  سكلك" خبلؿ ما يسّمى "التركيب الكبلسيكي الجديد" الذؼ يمثمو "ركبرت

ر مساىمة العنصر التكنكلكجي أساسية في تكليد كالذؼ اعتب ،(ٜٚٛٔجائزة نكبل في عمـ االقتصاد عاـ 
كانتياء بمفيكـ "اإلنتاجية الكمية لعكامل اإلنتاج"   Residualالناتج، بادئا بما أسماه "العامل المتبّقي"

 كتعبير تقريبي عف مساىمة العنصر التكنكلكجي.

الذؼ يربط القيمة بعكامل العرض سكاء مف التيار الكبلسيكي أك  ،ىذا عف االتجاه األكؿ   
الطمب، مف فيربط القيمة بعكامل  ،أما االتجاه الثاني .النيك كبلسيكي أك المركب الكبلسيكي الجديد

"ما ك  ،(ٜٙٗٔ-ٖٛٛٔ"المنفعة الحدية" انتياء بنظرية كينز )جكف ماينارد كينز خبلؿ تيار "المنفعة" ك
عند ؛ مع تركيز، مفعكؿ "المضاعف"ك  ،لدكاؿ الطمب " كالتي تجعل األكلكية في تكليد الناتجبعد الكينزية
دكمار(. حيث النمك -األكلكية لمطمب االستثمارؼ، كما في نمكذج )ىاركد ، عمى إعطاء "أتباع كينز

 دالة في معدؿ االستثمار مقسكما عمى "معامل رأس الماؿ/الناتج". 

قد تبمكر بعد ذؾ ك  ،التكنكلكجي -مة بالعنصر التنظيمييفيربط الق "ترؼ الشكمبي"أما االتجاه    
 ،(ٕٛٔٓالقتصاد عاـ كحائز عمى جائزة نكبل في ا ٜ٘٘ٔنكفمبر  ٚد لِ كُ  ) "بكؿ مايكل ركمر"عند 

كاالبتكارات كالتعمـ   R&Dأنصاره األكلكية في تحديد معدؿ النمك لمبحث كالتطكيرالذؼ كضع ىك ك 
 Endogenousاألصيل  ما يعرؼ بنظرية النمك الداخمي أكفي ،داخل الكحدة اإلنتاجية الذاتي كالممارسة

growth theory . مراعاة  أكلكيتو، مما يكجبى استقبللية العنصر التكنكلكجي ك عم"ركمر" كبذلؾ ركز
ق كمراعاة تخصيص العائد منيا يطم ،ذات الطابع االحتكارؼ الخاصة لمممكية الفكرية  محددةالطبيعة ال

 . عميو "الريع التكنكلكجي"

يقف "الفكر االشتراكي" عمى طرؼ نقيض مع شجرة التيارات السابقة عمى جانبي العرض    
يضـ كبل مف العمل الحّي كالعمل  ؼكالطمب، إذ يرػ أف القيمة تتحدد بعنصر العمل بالمعنى الكاسع الذ

أف العمل الذؼ ينتج القيمة، يحرمو النظاـ االقتصادؼ السائد مف عائد كما يرػ المجسد في رأس الماؿ. 
ما يفيض عف ذلؾ القيمة، ممثبل في األجر. ك إجمالي جيده، حيث ال يحصل إال عمى جزء فقط مف 

كبلسيكي إلى ما يسّمى "عكائد -الماؿ الذؼ يتـ تجزئتو في التحميل النيك )فائض القيمة( يذىب إلى رأس
أف فائض القيمة  -في شّقو الراديكالي-ؿ الربح كالفائدة كالريع. كيرػ الفكر االشتراكيالتممؾ" مف خبل
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المنتزع بقكة رأس الماؿ كالمحكؿ إلى أصحاب عكائد الممكية، ىك  تعبير عف االستغبلؿ الذؼ يمارسو 
د طرؼ معيف مف أطراؼ عممية اإلنتاج عمى طرؼ آخر يمثل الجانب األضعف في تكازف القكػ السائ

( : نظريات فائض القيمة، الجزء الرابع مف كتاب "رأس ٖٛٛٔ-ٛٔٛٔمثبل: كارؿ ماركس)  )) أنظر
 ((.  ٖٙٛٔ-ٕٙٛٔفي  توككتبت مخطكط  Theories of Surplus-Valueالماؿ":

تـ التفرقة بيف فائض القيمة كالقيمة المضافة. إذ تعتبر القيمة المضافة السابق، تمف التحميل  
كفق الفيـ الكبلسيكي كالنيك كبلسيكي كالمركب النيككبلسيكي كالكينزؼ  -صادؼ السائدفي الفكر االقت

مستمزمات اإلنتاج ىك مفيكـ حسابي ناتج عف خصـ تكمفة  -كحتى الشكمبيترؼ في حدكد معينة
القيمة المضافة اإلجمالية كالقيمة  بيف ، مف بعد،يتـ التمييزثـ ، قيمة "اإلنتاج"إجمالي مف الكسيطة 

 . مضافة الصافية، كالفرؽ بينيما يمثل مخصص "اإلىبلكات الرأسمالية"ال

 ،العملعنصر ىذا بينما يعتبر الفكر االشتراكي أف القيمة المضافة ىي القيمة المتكلدة مف  
الحي كالمجسد. كمف ىنا يكتسب مفيكـ القيمة المضافة معناه ك مغزاه بالمقابمة بينو كبيف "فائض 

 القيمة".

عديد مف التيارات الفكرية القريبة مف الفكر االشتراكي أف القيمة مفيـك مكضكعي يمثل كيرػ ال  
ناتج العمل، كما ذكرنا، بغض النظر عف معايير السكؽ التي تتحكؿ معيا القيمة إلى سعر، يتأرجح مف 

كما  القيمةتـ التفرقة بيف القيمة بما ىي، ك خبلؿ جياز الثمف حكؿ القيمة كمحدد مكضكعي. كبذلؾ ت
، مف كجية تظير في السكؽ ممثمة في السعر. كلذلؾ يككف المكضكع األىـ في التحميل االقتصادؼ

 (تشكيييا)ىك القيمة، التي يجرؼ التصرؼ فييا كتكزيعيا فيما بعد مرحمة اإلنتاج، بل ك النظر ىذه،
يشار إليو في كاف  ىذا مابيف اطراؼ العممية اإلنتاجية. ك  مكازيف القكة االقتصادية كالسياسيةبفعل 

حيث القيمة الدراسات االقتصادية تحت مسّمى "القيمة كالتكزيع". القيمة تسبق التكزيع كتحدد طريقتو، 
ؤلطراؼ بحساب القكة النسبية ل ،"الذاتية"المسماة التكزيع بالعكامل يتحدد بينما  "مكضكعيةمقكلة "

 .المختمفة في عممية اإلنتاج

 القيمة المضافة 0-2-0

(  يمكف arbitraryفي تعريف إجرائي لغرض العمل في ىذا البحث )كلو طابع ُحْكمي     
كل مراحل العممية اإلنتاجية مختمف الناتجة مف ات الزيادمجمكع القكؿ إف القيمة المضافة تمثل قيمة 

يتـ عف التي تسبقيا كحمقة مف حمقات إنتاج المنتج السمعي أك الخدمي محل االعتبار. كغالبا ما منيا 
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فرؽ الك مالية، ممثمة في أعمى ىذا النحك بعبارة نقدية "اإلجمالية" التعبير عف القيمة المضافة العينية 
ثـ تستنزؿ  ة في عممية اإلنتاج.دقيمة المدخبلت الكسيطة المستنفَ قيمة "اإلنتاج" ك إجمالي بيف 

الناتج اإلجمالي( عمى القيمة  االستيبلكات الرأسمالية ليتـ الحصكؿ مف القيمة المضافة اإلجمالية )أك
أك الصافي، مف قبيل "الناتج القكمي" أك جمالي الصافية الكمية، اك الناتج الصافي.  كيككف الناتج اإل

 "الناتج المحّمي" عف طريق األخذ في االعتبار عكائد عكامل اإلنتاج الخارجية ، باإلضافة أك بالخصـ.

 تعظيـ القيمة المضافة زيادة و  0-2-3

كالتي  "األمثمية"تعظيـ القيمة بالكصكؿ بيا إلى اقصى حد ممكف كفق قكاعد زيادة ثـ تحقق ت    
 يمكف حسابيا بالطرؽ أك األساليب الكمية بما في ذلؾ بحكث العمميات.

كمف ثـ يككف السؤاؿ األىـ في ىذا المجاؿ: كيف يمكف الكصكؿ بالقيمة المضافة مف اإلنتاج 
 كمات كاالتصاالت إلى حدىا األقصى، كاألمثل؟في قطاع تكنكلكجيا المعم

العكامل  كمف الزاكية المخصصة ليذا الفصل مف فصكؿ الدراسة يككف السؤاؿ ىك: ما    
دة ل تعظيـ القيمة المضافة في قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في مصر.؟ زيادة ك المحدِّ
 .لتككيف القيـ كاألسعار : مف كاقع الخبرات الدكلية. كىذا ينقمنا إلى البعد الدكلي كنضيف

 في القطاع محل الدراسةلمقيمة واألسعار البعد الدولي  0-2-4

عبر الزمف_ إلى -مف المبلحع أف تككيف القيمة كتحديد األسعار أخذ يتجو أكثر فأكثر    
أك  ،إلى المستكػ الكككبي الُمَعْكَلـ nation-stateكلة القكمية تجاكز النطاؽ المكاني التقميدؼ، كىك الد

العالـ ككل، ككحدة إنتاجية متكاممة ك إف تكف متعددة المراحل كالحمقات لمسمع كالخدمات في إطار 
خبلؿ مرحمة ما بعد الحرب كخاصة حركة "تدكيل اإلنتاج" أك تقسيـ العمل الدكلي بصيغو المتجددة، 

. بصفة خاصة، ك العالمية الثانية  منذ تسعينات القرف المنصـر

كبرغـ اف حركة التدكيل كانت مرتبطة منذ بدايتيا باإلنتاج عمى نطاؽ عالمي مف خبلؿ     
االستعمار القديـ، أك ما يسّمى بتقسيـ العمل الدكلي التقميدؼ )تبادؿ المكاد األكلية مقابل السمع 

التاسع عشر، إال أف المكجات المتبلحقة لمتقدـ التكنكلكجي المصّنعة( منذ تبمكر ىذا التقسيـ في القرف 
كبناء عمى ذلؾ، أخذت شكل كمضمكف تقسيـ العمل الدكلي. تباعا عمى  تعمى الصعيد العالمي انعكس

صيغة التخصص اإلنتاجي تنتقل مف الشكل التقميدؼ المذككر إلى التخصص بيف القطاعات الصناعية 
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إلى التخصص داخل القطاعات ما بيف الفركع كصكال ثـ خبلؿ السنكات البلحقة لمحرب العالمية الثانية، 
منذ السبعينات كالثمانينات إلى التخصص في كل سمعة اك خدمة عمى حدة كفق التطكر الجارؼ بتجزئة 

ة صار يتكزع عمى العمميات اإلنتاجية عمى نحك متزايد. كىذا يفسر كْكف أف إنتاج السمعة أك الخدم
 لتنظيـ الشركات العمبلقة عابرة األكطاف. ")التدّرجي(الييراركي"األركاف األربعة لممعمكرة تحت الييكل 

ا ببناء سبلسل القيمة المضافة العالمية، أك سبلسل العرض أك ىذا ما يتـ التعبير عنو حاليً 
 اإلمداد. 

المتخصصة قاببل لمتماـ داخل الحدكد  كفق ذلؾ، لـ يعد إنتاج السمع التكنكلكجية كالخدمات
كلكف داخميا كخارجيا في نفس الكقت. بعبارة أخرػ، بالتطبيق عمى تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات، 
أصبحت سمع كخدمات القطاع مكزعة عمى أقطار متعددة، بحيث تتككف منيا سمسمة متصمة الحمقات 

لشركات الدكلية العمبلقة عمى الشطر ايطرة في ضكء س – يّسرافي كل حالة عمى حده. كلـ يعد م
غير ناىضة عمى )أف تحصل دكلة نامية  -األغمب مف الناتج كمف أعماؿ البحث كالتطكير، كاالبتكار

إال العالمية مف "كعكة" اإلنتاج كالعمـ كالتكنكلكجيا نسبي معتبر عمى نصيب  (آسيكؼ  -النمط الشرؽ 
المضافة التي تقكدىا الشركات الكبرػ في كل قطاع فرعي  بشرط االنضكاء تحت جناحْي سمسمة القيمة

 عمى حدة.

خالصا، كلكف يتداخل فيو  (كطنيا)لـ يعد القرار اإلنتاجي كالتكزيعي كالتسكيقي قرارا ىكذا      
كيف يمكف التكفيق بيف الجانب فسألة السيادة نسبية كمعقدة جدا. "العالمي"، كتصبح مك "الكطني"

"الخمطة" أك المزيج ك  Product mixلخارجي، ككيف يتـ اختيار تشكيمة المنَتج الداخمي كالجانب ا
 فيما يمي. سنتناكلوتعظيـ القيمة المضافة..؟ ىذا ما زيادة ك التكنكلكجي المحقق ل

دة لتعظيـ القيمة المضافة 0-0  العوامل المحد ِّ
العالمية الحالية عممية  تعظيـ القيمة المضافة في الظركؼزيادة ك مما سبق رأينا أف مسألة   

 .(ٔ)بالغة الصعكبة ك التعقيد، في ضكء ما يسّميو سمير أميف "قانكف القيمة المعكلمة" 

                                  
( . قانكف القيمة المعكلمة، ترجمة سعد الطكيل، المركز القكمي لمترجمة، دار العيف، القاىرة، ٕٕٔٓأميف،  سمير، ) (ٔ)

 .ٕٕٔٓالطبعة األكلى، 
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دة، بالتطبيق عمى  ،ىذا التعقيدكرغـ ىذه الصعكبة ك    فإنو يمكف بياف أىـ العكامل المحدِّ
 صناعة المعمكمات كاالتصاالت في إطارىا العالمي،  كىي أربعة عكامل أساسية عمى النحك التالي: 

 اختيار نوع النشاط 0-0-2

استطبلع آفاؽ كارد المتكفرة، ك مف الميـ في ذلؾ، التكفيق بيف اعتبارْيف: معطيات الم  
بقدر اإلمكاف. مف حيث المكارد يجب العمل في حدكد ما تمتمؾ مصر عالميا ا المستحَدثة التكنكلكجي

تمكيل المتاحة، كقنكات ل، كالمكاد األكلية المتاحة، كمصادر اقدرات بشرية مف الككادر المتخصصةمف 
 سبة لمصر،، بالناستمداد التكنكلكجيا المعنية مف المصادر الخارجية. كمف حيث آفاؽ التكنكلكجيا يفضل

 &growingالبازغة تكنكلكجية في المجاالت النامية ك العمل عند الحمقة أك الحمقات أكاسط السمسمة ال
rising ت اال بأس مف استشراؼ القطاع ال مف أدناىا، فيذا أْكفق لنا. ك كليس مف أعمى السمسمة ك

يو األنشطة ما بعد األعمى تطكرا عمى سبيل التجريب المحسكب كما ىك الحاؿ فيما ُيطَمق عم
برغـ اف الكاقعية تقتضي التركيز في الفترة الراىنة عمى تصنيع شرائح  Beyond-siliconالسيميككنية 

كمف المعمكـ أنو كمما كاف  ،السيميككف، كمكادىا مف الرماؿ مبذكلة كمتاحة بيسر في الصحارػ المصرية
لمتكقع مف عممية التعمـ كالمراف التكنكلكجي كمف اقتناص التكنكلكجيا النادرة ممكنا، كمما ارتفع العائد ا

 اإلنتاج المتدرج عبر الزمف، أؼ كمما زادت القيمة المضافة المتكقعة.

 القطاعية االستراتيجية  0-0-0

–قد يككف مف األفضل العمل ليس عمى جبية عريضة مف األنشطة المعمكماتية كاالتصالية    
 focalكلكف التركيز عمى نقطة مركزية  -الماؿ كاألعماؿمف الذكاء االصطناعي إلى رقمنة قطاع 

point  تككف بمثابة القطب الجاذب لبقية األنشطة في القطاع، كبمثابة المنصة األمامية التي يقدميا
مجتمع األعماؿ العاـ كالخاص مع الحككمة كالمجتمع المدني كالتعاكنيات كسائر مككنات )االقتصاد 

بئة المكارد الطبيعية كالبشرية كالمالية كالمعرفية في اتجاه رئيسي تصب فيو التضامني(.  كبذلؾ تتـ تع
شبلالت المعطيات مف عكامل اإلنتاج في كل ناحية لتحقيق ىدؼ رئيسي ىك المشاركة مف مكقع قكة 

 متكافيء كمتكازف في االقتصاد التكنكلكجي العالمي بالقطاع محل البحث.

لدكلية الرائدة، كبعضيا قديـ نسبيا، مثل تجربة "كادؼ ىذا ما تدؿ عميو بعض الخبرات ا   
" لمتخصص تجربة "كادؼ بنجالكرنيا بالكاليات المتحدة لمتخصص في"اليارد كير"، ك السيميككف" بكاليفكر 

كذا التخصص في"اإللكتركنيات الدقيقة" بككريا الجنكبية، كتجربة الصيف في في البرمجيات باليند، ك 
 لسيميككنية. مجاؿ األنشطة ما بعد ا
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كقد كاف لمصر محاكلة تجريبية سابقة في الثمانينات  كالتسعينات، عندما تـ الشركع في   
ـّ جّرا.  "كادؼ األىراـ" ثـ "كادؼ اإلسماعيمية" ثـ "القرية الذكية" قرب مدينة السادس مف أكتكبر.. كىم

 آثار الترابط األمامية و الخمفية 0-0-3

ف االنخراط في سبلسل القيمة المضافة العالمية في آثار الترابط يتحدد مدػ الكسب كالخسارة م
Linkage Effects  ك نكعية الركابط المعقكدة مع الحمقات األخرػ في السمسمة، كىل يتـ التركيز مثبل

عمى الجكانب الطرفية مف السمسمة )مرحمة ما قبل اإلنتاج، ك ما بعد اإلنتاج( أـ الجكانب )الجكانّية( 
را كالمرّكزة عمى "التشطيب" كالتجميع في أكثرىا؛ كىل الجانب األغمب ىك بناء الركابط األقل تطك 

 األمامية أـ الخمفية ؟  ك ال شؾ أف ىذا العنصر يرتبط بما سبقو )نكعية النشاط( إلى حّد كبير.

 اآلثار االنتشارية والشبكية في االقتصاد المحم ي 0-0-4

لمضافة مف المشاركة في سبلسل القيمة لؤلنشطة العممية عند النظر في كسائل تعظيـ القيمة ا
كالتكنكلكجية في قطاع المعمكمات كاالتصاالت، يجب األخذ في االعتبار ما يمكف أف تكلده مف آثار في 

 spin-offك اآلثار الشبكية   spill-over effectsاالقتصاد المحمي مف زاكيتيف: اآلثار االنتشارية 
effects 

يتـ تكليد آثار كمكجات متبلحقة عمى مستكيات االقتصاد المحمي مف الجذكر حتى فإلى أؼ حد 
لى اؼ حّد يمكف خمق آثار  القمـ )ريف/حضر، زراعة/صناعة، التكنكلكجيا العالية/ الكسيطة ..إلخ(؟ كا 
لمتشبيؾ داخل االقتصاد كخاصة بيف االقتصاد الرسمي كغير الرسمي، ك كذا بيف المشركعات الصغيرة 

 متكسطة ك بيف المشركعات الكبيرة ..؟كال

: تعظيـ القيمة المضافة مف صناعة القطاع المركب لتكنولوجيا  المحدد األوؿ 0-3
 مف خالؿ اختيار نوعية النشاط اإلتصاالت والمعمومات،

0-3-2 :  مف التخًصص الرأسى  إلى التخصص األفقى 

لمعبلقات االقتصادية الدكلية أف العالـ شيد خبلؿ العصكر  ينعرؼ مف التطكر التاريخ 
)مبادلة سمع  يالقديمة كالكسطى، بدرجات متفاكتة، ىيمنة الصيغة التجارية التقميدية لتقسيـ العمل الدكل

سادت خبلؿ العصكر السابقة، بما فيو عصر السيادة اإلسبلمية عمى عالـ العصكر  يالت ،بسمع(
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بيف ، السّيما بيف الشرؽ كالغرب، Far Tradeفيما يسمى بالتجارة البعيدة الكسطى إلى حد كبير، 
فريقيا الشرقية كالغربية )حيث المنطقة العربية  االشرؽ األقصى كأكركبا، مركرً  اإلسبلمية  –بغرب آسيا كا 

 أساسًا(.

ة مف القرف السادس عشر، سادت في البداية الصيغة التجاري اكخبلؿ العصر الحديث، اعتبارً  
)سمع/سمع( مف القرف السادس عشر إلى الثامف عشر تقريبًا مف خبلؿ  يالخالصة لتقسيـ العمل الدكل

فريقيا( بصفة أساسية ك ستعمار التقميدؼ)أكرك ألا في عبلقة غرب/غرب )أكركبا/أمريكا الشمالية( با/آسيا كا 
 بصفة ثانكية.

قتصادػ المركبة بمكاكبة التقدـ اال التجارية-إلى الصيغة اإلنتاجية  ينتقاؿ التدريجإلثـ حدث ا 
 .افى القارة األكركبية، كالذػ أحدثتو "الثكرة الصناعية" منذ أكاسط القرف الثامف عشر تقريبً 

كقد أحدثت الثكرة الصناعية "االنقبلب" الجذرػ فى صيغة تقسيـ العمل الدكلى، لمدة قرنيف 
الثانية تقريبًا، حيث استمرت سيادة التقسيـ  متتالييف مف بعد الثكرة الصناعية كحتى الحرب العالمية

ظاىريا )سمع بسمع( فى عبلقة الدكؿ األكركبية بالقارتيف اآلسيكية كاإلفريقية ثـ أمريكا الجنكبية،  ؼالتقميد
كلكف مع تغير في الجكىر: أف السمع التى كانت تنتجيا كتصدرىا ىذه القارات الثبلثة األخيرة ىى المكاد 

السمع المقابمة فى أكركبا ىى السمع المصّنعة القائمة عمى المدخبلت األكلية المستكردة مف األكلية، بينما 
 القارات المذككرة .

بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت تدريجيًا صيغة تقسـ العمل الدكلى، فيما يتصل بالعبلقة ك 
كركبية الغربية عمكمًا، )غرب/شرؽ(، لتنتقل مف التخصص المزدكج: إنتاج السمع المصنعة بالدكؿ األ

مقابل إنتاج المكاد األكلية فى القارات الثبلثة فى عيد االستعمار التقميدؼ، إلى التخصص داخل 
الصناعة نفسيا. كىنا اختصت الدكؿ المتقدمة فى إنتاج السمع الصناعية األعمى تطكرًا مف الناحية 

ى معظميا إلى "دكؿ نامية" فى عالـ ما بعد التكنكلكجية، مقابل تخصص الببلد المتخمفة )التى تحكلت ف
الحرب( فى إنتاج السمع الصناعية األدنى تطكرًا، جنبا إلى جنب مع المكاد األكلية كسمع الطاقة )الفحـ 

 كالبتركؿ ثـ الغاز الطبيعى مؤخرًا(؛ كىذا ىك تقسيـ العمل الدكلى الجديد.

)سمع صناعية/مكاد أكلية(، أك  ؼالتقميد ؼ التجار  – يكسكاء فى ظل تقسيـ العمل الدكلى اإلنتاج
لشركة الكبيرة، التقسيـ الجديد )سمع صناعية مقابل سمع صناعية( فإف كحدة اإلنتاج األساسية ىى ا

اخل الشركة نفسيا، عمى المستكػ الرأسي، حيف دىذه الحالة أصبح التخصص يتـ  يفعابرة الجنسيات. 



 التغير الييكمي لقطاع المعمكمات في مصر )بالتركيز عمى القيمة المضافة(

ٗٙ 
 

: البمد المصّنع كالبمد المستيمؾ، كىذا ىك االمعنييف غالبً تتكزع مراحل إنتاج السمعة المصّنعة بيف البمديف 
 "التخصص الرأسي".

خبلؿ نصف القرف األخير، منذ سبعينات القرف العشريف كثمانيناتو،  يكلكف مع التقدـ التكنكلكج
فقد سمحت التكنكلكجيات الحديثة بتجزئة قية. غة الرأسية إلى الصيغة األفأخذ التخصص ينتقل مف الصي

العممية اإلنتاجية لمسمع المصّنعة، النيائية كالكسيطة كالرأسمالية، إلى مراحل كحمقات عديدة، تتبع مبدأ 
ية( كخاصة فى منطقة "اقتصاد النفقات" بغرض االستفادة مف انخفاض تكمفة العمل )كالمكارد الطبيع

اج السمعي، ثـ الخدمي، يتسـ بالتجزؤ كاالنفصاؿ بيف المراحل المختمفة بذلؾ أصبح اإلنتشرؽ آسيا. ك 
segregation  التكنكلكجية  –ككل منيا يتبع التخصص فى مفردة كاحدة مف مفردات العممية اإلنتاجية
. بعبارة أخرػ: لـ يُعْد التخصص داخل الشركة، كلكف بيف شركات segmentationفيما يسّمى 

ف دكلتيف اثنتيف، كلكف بيف ثبلثة فأكثر مف خبلؿ اإلنتاج المدّكؿ عمى مستكػ متعددة، كلـ يعد بي
كلية يتـ عمى بالتالي أصبح معظـ اإلنتاج كمعظـ التجارة الدكب، كالتجارة متعددة األطراؼ. ك الكك 

يد ىذا يصل بنا إلى انخفاض األىمية النسبية لمتكامل الرأسي، بل كتفكيكو، مقابل تزاالمستكػ العالمي. ك 
 أىمية التكامل األفقي.

 محددات اختيار نوعية النشاط )باإلشارة إلى حالة مصر( 0-3-0

 ؛كمو ضركرات التكفيق بيف اعتباريفأف اختيار نكع النشاط تح ٔ-ٕ-ٕذكرنا فى الفقرة 
معطيات المكارد المتكفرة، كاستطبلع آفاؽ التكنكلكجيا المستحدثة عمى الصعيد العالمى، بقدر اإلمكاف. 

يما يتعمق بآفاؽ التكنكلكجيا، يفضل العمل عند الحمقة أك الحمقات الكاقعة فى أكاسط السمسمة ف
، كليس مف أعمى السمسمة كليس مف growingكالنامية  risingالتكنكلكجية فى المجاالت البازغة 

ما يسّمى  طاراألقكػ فاعمية، كذلؾ فى إفى التكنكلكجيات األكثر نشاطًا ك أدناىا. كأعمى السمسمة يتمثل 
 .o ما بعد عمييا المكّكف الخدمي كالناعـ، كيغمب  يكالت ،"الثكرة الصناعية الرابعة" يأػ كظائف مشّغم"

كالتحاليل المتقدمة لمبيانات، كالركبكتيات كالمستشِعرات  السيميككنى" فى مجاالت إنترنت األشياء،
sensors "كالطباعة ثبلثية األبعاد، كتكنكلكجيا "النانك ،. 

أما التكنكلكجيات "النامية" كسط السمسمة الصناعية فى إطار تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات 
فتشمل تصنيع شرائح السيميككف كالمككنات اإللكتركنية كاألجيزة القائمة عمييا كالحاسبات الدقيقة. ىذا 

لضكئية كمعدات االتصاؿ بينما أف التكنكلكجيات البازغة أك الناشئة تشمل طيفا عريضًا مثل األلياؼ ا
كفى أدنى السمسمة تكجد األنشطة  طريق الميزر كاألقمار الصناعية(.كاالستشعار عمى البعد )عف 
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كالمتكسط، كخاصة أنشطة التشطيب أك  ضالقائمة عمى نمط العمل العادؼ المكّكف الميارػ المنخف
 كأعماؿ التجميع . fabrication"الفبركة" 

 يبالتال المكارد النسبية المتكفرة فى مصر خاصة البشرية منيا، ك أما فيما يتعمق بمعطيات
، فإنو يككف مف الصعب عمى مصر تسمق القمة العميا o. المعارؼ كالميارات الخاصة بكظائف 

لحمقات كالخاصة بالتكامل األفقى عمى المستكػ العالمى حيث يحدث التخصص فى ا Tلمحرؼ 
 ييخصائإإلى جنب المكاقع األخرػ فى العالـ ذات التأىيل األعمى، مثل ا ، جنبً االتكنكلكجية األكثر تقدمً 

تحاليل البيانات كالميندسيف كالمصّمميف كالمبرمجيف.  كربما يككف مف األنسب إحداث مزيد مف 
التخصص عمى المستكػ الرأسى داخل المنشآت القائمة فى البمد نفسو، مع نقل التكنكلكجيا األجنبية 

 اإلفريقى. ع عمل نكع مف التكامل األفقى عمى المستكػ اإلقميمى العربى كالمبلئمة ليا، م

أما التقكقع فى أدنى السمسة الصناعية كالتكنكلكجية، ضمف أعماؿ التشطيب كالتجميع الذػ 
تقكـ بو فركع الشركات األجنبية، أك عف طريق الحصكؿ عمى حقكؽ االمتياز لعبلماتيا التجارية، أك 

التصنيع" دكف التممؾ الكامل ألسرار المعرفة فإف كل ذلؾ ال يبلئـ التطمع إلى تحقيق قيمة شراء "حقكؽ 
 مضافة أعمى مف خبلؿ النشاط الصناعى كالتكنكلكجى فى إطار قطاع االتصاالت كالمعمكمات.

يمكف مف خبلليا تحقيق أكبر قدر ممكف مف القيمة  يلذلؾ نقترح نكعيف مف األنشطة الت
 المضافة:

 نيع جانب مف المككنات اإللكتركنية، فى إطار القطاع الفرعى لئللكتركنيات الدقيقة .تص -
المشاركة عمى نطاؽ إقميمى معيف فى تصنيع األجيزة القائمة عمى اإللكتركنيات الدقيقة فى قطاع  -

تصنيع أجيزة مدمجة تجمع بيف كظائف التميفزيكف كالياتف  االتصاالت كالمعمكمات، كمف ذلؾ:
 مكؿ كالحاسب، مثل " الحاسب الّمكحي" )التابمت(.المح

كيشار في ىذا السياؽ إلى أف ىناؾ فرصة متكفرة لمبمداف متكسطة المستكػ مف حيث     
شيدت  يالت المككف البشرؼ الميارػ، مثل مصر، لمدخكؿ فى أسكاؽ الحاسبات كمعداتيا الطرفية ك

، ربما لمضآلة "عمييا مف طرؼ "الداخميف الجدد المحتمميفلقمة اإلقباؿ  اا مف الجمكد في القيمة، نظرً نكعً 
كنرػ أنو يمكف تعظيـ القيمة المضافة فى األجل  ،النسبية لمقيمة المضافة فى األجل القصير كالمتكسط

مناسب، مف خبلؿ محاكلة السيطرة، مثبل، عمى عنصر  يالبعيد عف طريق اقتناص نصيب سكق
تى تؤدػ الكظائف الثبلثية لمتميفزيكف كالحاسب كالياتف، كما أشرنا. التكنكلكجيات النامية لمحاسبات ال

كىذا يرفع إمكانية الحصكؿ عمى عكائد كبيرة مف الريع التكنكلكجى لتمّمؾ الحقكؽ الحصرية لبلختراع 
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يمكف أف يفتح باب لمصر كجاراتيا اإلقميميات عربيا ك  ،سبق اكاالبتكار كالمعرفة بأسرار التصنيع. كممّ 
قيا لمتصدير إلى العالـ الخارجى مف )الكعكة( الكبرػ لسكؽ التصاالت كالمعمكمات العالمية حيث إفري

لتصل  ٕٚٔٓك ٕٓٓٓتزايدت صادرات ىذا القطاع السمعية كالخدمية بنسبة الضّعف تقريبًا بيف سنتْى 
ع االنفجارؼ الطاب ؼذ تريميكف دكالر(، كخاصة بفعل النمكّ  ٕإلى نحك ألفْى بميكف  دكالر أمريكى )

 ىذا بينما اتسمت لصادرات معدات االتصاالت بما فى ذلؾ اليكاتف المحمكلة كمككناتيا الدقيقة.
، كفق ٕٚٔٓك ٕٛٓٓخبلؿ العقد الزمنى بيف    يصادرات الحاسبات كمعداتيا الطرفية بالجمكد النسب

  (ٔ). ما تمت اإلشارة

 المعمومات تكنولوجيالقطاع االتصاالت و االستراتيجية بناء  0-4

 الشمولية)مع اإلشارة إلى التجربة األلمانية( االستراتيجية  0-4-2

تكنكلكجيا مجمكعة سياسات متسقة لقطاع االتصاالت ك  يشمل مكضكع بناء استراتيجية ك
ية الراىنة ذات الصمة المعمكمات قضايا متعددة متشعبة، ييمنا منيا ما يتصل بالتجارب كالخبرات الدكل

كمف بيف ما يتصل بيذه  ضركرة بناء استراتيجية مناظرة في االقتصاد كالمجتمع المصرؼ.بإمكانية ك 
تكاجو  الخبرات ذات الصمة، كفق ما ىك متاح في عدد مف المصادر الدكلية، التحديات التيالتجارب ك 

الجزئيات  يبلحع ىنا أف التجربة األلمانية تحتكؼ خبرة غنية فيما يتعمق بإحدػعممية البناء المذككرة. ك 
المصرؼ، كىي بناء استراتيجية ذات ُبعد شمكلي االستراتيجية التي تمثل نكعا مف الصعكبة أماـ راسـ 

holistic ىذا مف جانب أكؿ. مف جانب ثاٍف، كجدنا اف تجربة منطقة شرؽ آسيا تتضمف خبرة غنية .
كطني بما يثير قضية إلى نطاؽ الجكار الاالستراتيجية أخرػ متصمة بقضية مّد البصر كالبصيرة 

في إطار التعقيدات المتصمة بمكضكع "العكلمة" في السياؽ  regionalism"اإلقميمية" أك "األْقممة"
 المعاصر ك الراىف.

 كفيما يمي نعرض ليذيف الجانبيف عمى التكالي.

 

                                  
( )

 International Labor Office, The Distribution of value – added among firms and countries 

: The Case of ICT manufacturing sector, Research Development working paper, No,   , 

January     , p.  . 
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عب 0-4-2-2 ي الشموؿ: ركوب المرَكب الص   تحد 

 لمشموؿاالستراتيجية الرؤية  0-4-2-2-2

كباأللمانية  industry  .oتفيدنا تجربة ألمانيا في البداية باإلشارة إلى صؾ المصطمح 
industry  .o  كيشير حرؼo   إلى التشغيل الرقمي المؤتمت أك إلىOperator  أؼ " اإلنساف

مقة المشّغل لآلالت الرقمية الذكية المرتبطة ارتباطا تكامميا بالعمميات" كفيما يمي بعض الجكانب المتع
 (ٔ)األلمانية كفق بعض الدراسات التي تمت بيذا الخصكصاالستراتيجية بالرؤية 

صمب )ىارد كير( كبيف الترابط كالتكامل بيف تكنكلكجيا المعمكمات في جانبيا المادؼ أك ال-ٔ
الذكية حيث تجمع بيف اآلالت ، السيبرانية"-)السكفت كير(، كُيطَمق عميو "المنظكمة الفيزيقيةالعمميات أك

كبيف عمميات التحكـ أك السيطرة البرنامجية. كمف أبرز األنظمة الفرعية داخل ىذه المنظكمة، "إنترنت 
األشياء" الذؼ يطبق في "المصانع الذكية"، مف خبلؿ "اإلنترنت الصناعي" الذؼ يدمج تكنكلكجيا 

األىمية التي يكلييا راسـ  كال يفكت الباحث ىنا أف يشير إلى. OTكتكنكلكجيا العمميات   ITالمعمكمات
األلماني كىك يتناكؿ تكنكلكجيا المعمكمات حيث يربطيا بالعمميات )=العمميات الصناعية( االستراتيجية 

تقنيات الذكاء استخداـ تأىيل المشّغميف لآلالت ب ،كيقرنيا بالثكرة الصناعية الرابعة مف خبلؿ
ة، ك أتمتة األعماؿ الركبكتية، لحكسبة السحابياالصطناعي، ك تحاليل البيانات الكبيرة، ك منصات ا

نترنت األشياء، كشبكات التبادؿ االبتكارؼ كالشبكي كاالتصالي لمبيانات.   كفي ضكء ذلؾ، يعتبر ك  ا 
القطاع المركب لتكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات صكرة  مصّغرة كمختزلة لمصناعة التحكيمية األلمانية 

يصبح فيو العنصر الخدمي الناعـ جزء محركا أساسيا مرتبطا باآلالت كميا كىي تتطمع إلى عصر قادـ 
 داخل منظكمة كاممة كمندمجة. 

 يينظر إلى تشغيل الماكينات الذكية كالتحكـ العممياتاالستراتيجية ستشّف مف ذلؾ أف راسـ كيُ   
لمحدد، جزء محرؾ فييا باعتباره صناعة كطنية بالمعنى الكاسع، كجزء مف الصناعة التحكيمية بالمعنى ا

كيتحرؾ مف خبلؿ التكامل األمامي كالخمفي بيف المعمكمات كالعمميات، كمف خبلؿ التشبيؾ اإلنترنّتي 
التي يضّميا منظكر استراتيجي تصاد الكطني كالصناعة الكطنية، ك الذكي بيف القطاعات الفرعية لبلق

                                  
( ) 

Industry  .o: the Fourth Industrial Revolution- Guide to industrie  .o, i-

Scoop.eu/industrie- -o  
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ياتي لمصناعة العمم-لتحكؿ المعمكماتيىذه ىي الفمسفة الحاكمة الستراتيجية ا .industry  .oكاحد ىك 
دارة األعماؿ ااأللمانية عمكما، ك  ربما كحيد في المستقبل لخمق لصناعية خصكصا، كطريق أساسي بل ك ا 

 باستمرار.                                                                 زيادتيا القيمة ثـ 

لبمداف النامية كالسائرة عمى طريق النمك، مثل يختمف ذلؾ اختبلفا بّينا عف الكضع في ا
جميكرية مصر العربية، حيث يتـ تركيز البناء االستراتيجي لقطاع لمعمكمات كاالتصاالت عمى التحكؿ 

 الرقمي لؤلنشطة الخدمية كخاصة:

قطاع الماؿ كالبنكؾ كالتأميف، مف خبلؿ تطبيق "الشمكؿ المالي" كأسمكب لتحصيل المدفكعات  .أ 
جراء كافة الصفقات كالعمميات المتبادلة بيف األفراد ك الكيانات المعنكية كبينيا كبيف الرقمية  كا 

الحككمة، عف طريق اآلليات الرقمية تحقيقا لمشفافية كتحسيف الحككمة ك درء الفساد في األنشطة 
ل المختمفة كخاصة منيا ما يتصل بالتعامل مع الحككمة في االقتصاد، كمنتج ك مكّلد لفرص العم

 جتماعية كاألمنية كغيرىا.كمقدـ لمخمات اإل
جتماعية مصر إلى القطاع الضريبي كالتحكيبلت اإلمثل يمتد التحكؿ الرقمي في الببلد النامية   .ب 

 جتماعية مختمفة. إالمقدمة لفئات 
كخاصة في الجانب "الكثائقي" أك التسجيمي لكل ما يتعمق  ،كما يتصل بيا "الخدمة المدنية"قطاع  .ج 

 طف الفرد عبر دكرة حياتو مف الميبلد إلى الكفاة.  بالمكا
 القطاع التجارؼ بما فيو تجارة التجزئة. .د 

لذلؾ يجب االستفادة مف خبرة الدكؿ الصناعية مثل ألمانيا مف حيث نقل مركز الثقل في صنع 
محكر التجارة كالخدمة المدنية إلى ف محكر األنشطة الخدمية كالماؿ ك استراتيجيات التحكؿ الرقمي م

التكنكلكجية كما يرتبط بيا -التكازف فيما بينيا كبيف األنشطة السمعية، باإلضافة إلى األنشطة العممية
ضمف أعماؿ "البحكث األساسية كالتطبيقية كالتطكيرات التجريبية" في القطاعات األساسية المكلدة لمناتج 

في مجاالت الطاقة كالتشييدات بما  ما يتصل بيما) الزراعة ك الصناعة التحكيمية ك جمالي المحمي اإل
 فييا بناء المدف الصناعية كالسكنية..(.  

 التكامل األفقي والتكامل الرأسي 0-4-2-2-0

سبق أف تناكلنا التخصص األفقي ك الرأسي عمى المستكػ االقتصادؼ الكمي في سياؽ اختيار 
ػ القطاعي أك الكسيط بيف الكمي األنشطة الداعمة لخمق ك تعظيـ القيمة، كنتناكليا ىنا عمى المستك 

 كالجزئي كفق التجربة كالخبرة األلمانية بالتطبيق عمى الصناعة التحكيمية المتطكرة تكنكلكجيا.
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األلماني في القطاع الصناعي االستراتيجية يشير مصطمح "التكامل األفقي" في أدبيات بناء 
رنت األشياء" الفرعية، كما يكّلده ذلؾ مف ترابط الكسيط ك ُنَظْيماتو الفرعية إلى التكامل بيف أنظمة "إنت

في سمسمة القيمة الُمَرْقَمنة عمى طكؿ خطكط اإلمداد كالعرض، كالتي يتـ مف خبلليا تبادؿ البيانات 
 كترابط نظـ المعمكمات.

كيبلحع في سياؽ التكامل األفقي أف التكامل بيف أنظمة إنترنت األشياء مفتقد في عدد مف 
قطاعات الصناعية األلمانية كبينيا كبيف القطاعات األخرػ في االقتصاد ال سيما سبلسل الحاالت في ال

التكزيع، حيث يحدث تقّطع في خطكط العبلقة األفقية كال تحدث السبلسة المفترضة في التدفقات 
  . لممنتجات ما بيف المكّرد لمسمعة أك الخدمة كبيف الزبائف )العمبلء( كصكال إلى المستيمؾ النيائي

كيطمح المخططكف االستراتيجيكف األلماف إلى كضع الضمانات الكفيمة بإحداث التكامل المطمكب بيف 
كمف ثـ جمب "، التسميـ المضبكط بالكقت"حمقات سمسمة القيمة، مف حيث مستكػ الجكدة كالسرعة في 

 رضا الزبكف.

ى تكامل أنظمة "إنترنت إل -في الصيغة األلمانية المعركضة ىنا -أما التكامل الرأسي فيشير 
 -األشياء" بيف مختمف المستكيات المتدرجة لئلنتاج كالتصنيع عمى طكؿ اليـر التصنيعي، كتشمل: أ

د لمماكينات مستكػ المجاؿ التنفيذؼ لعممية المراَقب بكاسطة ، ك اإلنتاج، أك الحقل اإلنتاجي المحدَّ
السيطرة عمى النظاـ اآللي لئلنتاج في ط ك الضب مستكػ التحكـ أك -الحّساسات )أجيزة االستشعار(. ب
مستكػ العممية اإلنتاجية، أؼ عمى خط اإلنتاج ككل، مما يتطمب -المستكػ األكؿ السابق، كيميو: ج

كيشمل  operations levelالمستكػ العممياتي األشمل -دلدقيق كالمتابعة الضابطة لمخط. الرصد ا
د، ك تخطيط اإلنتاج في المصنع ككل الذؼ  مستكػ التخطيط االستراتيجي لممشركع ك -قة. ارة الجكدا 

 ىك بطبيعتو مفيـك أكثر شمكال مف مجرد "المصنع" ككحدة إنتاجية بصفة أساسية.

كمف ىذا البناء الييراركي لمتكامل الرأسي يكتسب التخطيط االستراتيجي لئلدارة الصناعية، كفق 
"التشعيب" ، ثـ التعقيد أكNetworkingالتشبيؾ ؛المفيكـ األلماني المعركض، خاصيتيف ىما

complexity  كىما أبرز عبلمات النظـ أك "األنساؽ"، كمجمكعات مترابطة العناصر كمندمجة عمى ،
جتماعية بالمفيكـ "الديالكتيكي" القائـ عمى تعدد خطكط الطكؿ كالعرض، كتعبير آخر عف المنظكمة اإل

ـ ثـ تداخل األبعاد. كىذا درس لنا مف الخبرة التط بيقية إلدارة األعماؿ الصناعية األلمانية، يمكف أف يقدَّ
لمكحدات اإلنتاجية المصرية ك النظـ اإلنتاجية القطاعية القائمة بيف المستكييف الكمي كالجزئي لمنظاـ 

 االقتصادؼ.
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 التطور المعاصر لمتجربة األلمانية في الشموؿ االستراتيجي 0-4-2-2-3

ى مستكػ القطاع أك الكسط، ك مستكػ الكحدة أك المنشأة، بما قضية الشمكؿ االستراتيجي عم  
التشبيؾ كالتشعيب تمثل صعكبة بالغة لراسـ االستراتيجيات األلماني. فقد تبيف مف خبلؿ أبعاد تثيره مف 
أف ىناؾ  Deloitte، كفق التقرير الصادر عف مؤسسة ات لمرأؼ لعينة مف مدراء الشركاتاستطبلع

ػ الزمني كشمكؿ األبعاد، حيث أجاب الثمثاف منيـ بأنيـ ال يممككف استراتيجية قصكرا في كل مف المد
ج مِ دْ % فقط بأف لدييـ استراتيجيات شاممة تُ ٓٔرسمية لمكاجية تحّدؼ "الصناعة الذكية"، كأجاب 

industrie .o  في أعماؿ منظماتيـ اإلنتاجية. )بل إف معظـ الكيانات اإلنتاجية ال تممؾ في الحقيقة
 (  ٔ) .استراتيجية ما بالمعنى الشامل، كأنيا تعاني مف "قصر النظر" االستراتيجي( 

لذلؾ اىتمت الحككمة ك مجتمع األعماؿ في ألمانيا بأىمية البعد االستراتيجي الشمكلي    
ة كالقطاعات الفرعية ليا ك المنشآت المنفردة، في إطار التخطيط  لتكنكلكجيا لمصناعة التحكيمي

ىمية فائقة لما يسّمى "اإلنترنت أ المعمكمات كاالتصاالت مف منظكر "الثكرة الرابعة" الذؼ يعطي 
 الصناعي" كترجمة لما يسّمكنو المكجة الثالثة لبلبتكار الصناعي، بعد المكجة األكلى )التي ضمت الثكرة
الصناعية األكلى كالثانية(، كالمكجة الثانية المتمثمة في ظيكر اإلنترنت بما يقكـ عميو مف القكة 

)  في ألمانيا -كمكجة ثالثة-الحاسكبية ك التكسع في شبكات المعمكمات. كقامت لئلنترنت الصناعي
عمبلؽ صناعة كفي الكاليات المتحدة )ال سيما بكاسطة  ،"سيمنس"(السيما بكاسطة شركتْي "بكش" ك

 رتيـك اإلنترنت الصناعي".ك السيارات "جنراؿ مكتكرز"( كيانات خاصة ممثمة في "ككنس

كلكف لـ يقـ البناء االستراتيجي لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت دفعة كاحدة كلكف عمى عدة   
راتيجية ، مع إصدار كثيقة "استٕٙٓٓالدفعة األكلى كانت عاـ  ؛دفعات، ثبلثة عمى كجو التحديد

التكنكلكجيا العالية االبتكارية أللمانيا" تقكـ عمى تحديد األكلكيات كالمياـ المستقبمية لبناء "االقتصاد 
كالمجتمع الرقمي" مف أجل خمق القيمة كتعزيز نكعية الحياة. كتـ التركيز االستراتيجي عمى ما يسّمى 

 البيانات الذكية، كالحكسبة السحابية، كالتشبيؾ الرقمي.

، بعد األكلى بخمس سنكات، حيف تككنت "مجمكعة العمل ٕٔٔٓالدفعة الثانية حدثت عاـ ك 
 Industry  .o : on the Road to theاالستشارية لسياسة االبتكار" كالتي أصدرت كثيقة بعنكاف 

                                  
( )

Ibid,p.   
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Fourth Industrial Revolution with the Internet of Things  "أؼ:)"الصناعة الرابعة
عمى الطريق إلى الثكرة الصناعية الرابعة مع إنترنت األشياء(. كفي ضكء ذلؾ تـ تصكر  المشّغل ليا،ك 

السيبرانية"، التي -المشركع المستقبمي القائـ عمى إيجاد نماذج أعماؿ جديدة في إطار "المنظكمة الفيزيقية
 سبقت اإلشارة إلييا.

تحكؿ الذكي كيانات داعمة لممع إنشاء كتطكير مجمكعة  ٖٕٔٓاما الدفعة الثالثة فكقعت عاـ 
لمانية لميندسة الميكانيكية"، األ اتحاد الصناعةك" يا،أىميا: الرابطة الرقمية أللمانك  انية،لمصناعة األلم

 . كتكاصل ىذه الكيانات العمبلقة أعماليا حتى اآلف.الصناعات الكيربائية األلمانية" اتحادك 

ي المنظور اإلقميمي لالستراتيجية  0-4-0 المعموماتية ) تجربة وخبرة -االتصاليةتحد 
 منطقة شرؽ آسيا(

تصاالت ألتناكلنا في النقطة السابقة تحّدؼ الشمكلية الذؼ يكاجو راسمي استراتيجيات قطاع ا  
ا ىك المتعمق ببناء منظكر إقميمي ا ثانيً المعمكمات، مع اإلشارة إلى مصر. نتناكؿ ىنا تحّديً تكنكلكجيا ك 

مق كتعظيـ القيمة مف ىذا القطاع. ىذا المنظكر فيما يتصل بمصر، ينصرؼ إلى كاسع نسبيا لسمسمة خ
لى المحيط الخاص بالقارة اإلفريقية تاليً   ا. كفيما يأتي، نعرض أكالً المحيط العربي بالدرجة األكلى، كا 

لمكجبات خمق القيمة عمى النطاؽ اإلقميمي في ضكء تعممق الكيانات الدكلية المسيطرة عمى منصات 
 أك مساحة لمحركة لمعمكمات كاالتصاالت في العالـ، بما فييا التجارة اإللكتركنية، بما ال يدع مجاالً ا

قطرية" تستطيع عف طريق تكامميا اإلقميمي في ميدانْي  -أماـ البمداف النامية سكػ تشكيل كيانات "فكؽ 
 لدكلي. ثـ نتناكؿ ثانيا تجربة كخبرةاج كالتجارة أف تكازف األثر اليائل لمعمالقة الكبار عمى الصعيد اتاإلن

 منطقة شرؽ آسيا في ىذا المضمار.

الشركات الدولية العمالقة، والييمنة عمى إنتاج وتجارة سمع وخدمات االتصاالت   0-4-0-2
 والمعمومات

أحدثت تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات قفزة كبيرة لؤلماـ في األنشطة االقتصادية عمى 
كف بطريقة غير متساكية أك متكافئة بيف دكؿ العالـ كمجمكعاتو المتباينة كفق تبايف مستكػ العالـ، كل

جتماعية مستكػ الدخل كدرجة التطكر االقتصادؼ كالصناعي كالتكنكلكجي، ككذلؾ بيف الفئات اإل
يا المختمفة كشرائح قكة العمل داخل كل مجتمع عمى حدة. كبرغـ التقدـ المادؼ الذؼ احثتو ىذه التكنكلكج

جتماعي كخريطة تكزيع الدخكؿ كالثركات. ك كانت فقد كانت ليا آثار جد سمبية عمى التماسؾ اإل
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عمى عكس الشعار المعركؼ  -أك "التفاكت" –" عدـ المساكاة"النتيجة نتيجتيف: أكالىما ازدياد درجة 
ى القطاعات االقتصادية بفعل زيادة تكدس الثركة لدػ القمـ العميا المسيطرة عم ،)نمّك مع إعادة التكزيع(

كانعكس ذلؾ في شكل ازدياد حجـ  . العالمية، كفي مقدمتيا تمؾ المرتبطة باالتصاالت كالمعمكمات
الثركات ك األصكؿ ك اإليرادات ك رأس الماؿ السكقي محسكبة بطرؽ متعددة، لدػ مالكي الشركات 

التفاكت في الدخل كاألجر بيف الدكلية عابرة األكطاف. ىذا في الكقت الذؼ شيد مزيدا مف تعميق 
شريحة العمل األعمى ميارة في عصر المكجات االبتكارية العالية ك"الثكرة الصناعية كالتكنكلكجية 

كبيف الشرائح األدنى ميارة ك غير الماىرة لقكة العمل في  Industry  .o الرابعة" فيما يشير إليو تعبير
المجتمعات المختمفة بما فييا الدكؿ الصناعية األعمى تقدما بالذات. أما النتيجة الثانية فيي اتساع 
الفجكة التكنكلكجية بيف الدكؿ الصناعية األعمى تطكرا كبيف المستكيات األخرػ األدنى تطكرا ك األقّل 

 .دخبلً 

لحالتيف، كانت الشركات العمبلقة األكبر في العالـ ىي الفاعل األىـّ ك حامل الثركة، كفي ا
بالييمنة عمى منتجات تكنكلكجيا المكجة الثالثة االبتكارية ك المكجة الرابعة الصناعية، كالتي انداحت في 

د عاـ. كفي مكجات فرعية متبلحقة تتغير فترة زمنية بعد أخرػ )كل خمس سنكات مثبل( بل كعاما بع
( نجد ىذا التغير بكضكح، حكؿ: "الشركات ٕٕٓٓالبيانات المتَضّمنة في )تقرير عف التنمية في العالـ 

".ىذه الشركات التي تييمف ٕ٘ٔٓك  ٕٔٔٓالعشرة األكبر في العالـ حسب رأس الماؿ السكقي بيف 
يب األسد مف سكؽ عمى التكنكلكجيات األحدث كخاصة في مجاؿ المعمكمات كاالتصاؿ، تحتفع بنص

 Block)ك البيانات الكبيرة ك السبلسل المغمقة بعاد التكنكلكجيات ىذه: الركبكت كالطباعة ثبلثية األ

chains)  كالحكسبة السحابية ك إنترنت األشياء ك المنصات الرقمية. ىذا ما يرصده تقرير "التنمية في
)التجارة مف أجل التنمية في  ٕٕٓٓعنكانو لعاـ العالـ"، المشار إليو، الذؼ يصدره البنؾ الدكلي، كالذؼ 

 Trading for Development in the Age of Global Valueعصر سبلسل القيمة العالمية( 

Chains. 

كمف البيانات المذككرة يتضح التغير في أنشطة الشركات العمبلقة ك "دكؿ األصل" الخاصة بيا 
عالـ خمس شركات بيف الشركات العشرة األكلى في ال ظيرت مف ٕٔٔٓففي عاـ  (ٔ).عبر العقد األخير

                                  
( )

 Ten Largest Global Companies, by Market Capitalization,     -    , in :World Bank 

Group, world Development Report     , Trading for Development in the Age of Global 

Value Chains, Table  - , p.    
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بميكف  ٕ,ٚٔٗبما قيمتو  قدر رأسماليا السكقيك  ،سكف مكبيل" )الكاليات المتحدة(: "إكفي القطاع النفطي
كياؿ دتش شل )المممكة "ر ك،ك"بترك براس" )البرازيل(  ،ينا" )الصيف(تمييا شركة "بترك تشادكالر، ك 
لبنؾ الصناعي مف الصيف: "ا-كاليات المتحدة(. ىذا إلى جانب مصرفْيف"شيفركف" )الك ،المتحدة(

"بنؾ التشييد الصيني". كلـ يظير في قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت سكػ كالتجارؼ لمصيف"، ك
في )"ميكرك سكفت" ك (قد احتمت المرتبة الثالثة بيف العشرةك )ىما مف الكاليات المتحدة: "آبل" ك  شركتيف،

 . (المرتبة األخيرة

المعمكمات، تكنكلكجيا برزت ثبلث شركات كبرػ في قطاع االتصاالت ك  ٕ٘ٔٓفي عاـ 
–الرابعة، ك "ميكرك سكفت -"جكجل"في المرتبة األكلى بيف العشرة، ككجميعيا أمريكية، كىي: "آبل" 

 الخامسة.

، فبدال مف أكلكية بصكرة كاممة ٕٔٔٓفقد شيد انقبلب الصكرة الخاصة بعاـ  ٜٕٔٓأما العاـ 
قطاع النفط، برزت خمس شركات مف بيف العشرة في قطاع المعمكمات كاالتصاالت )ككميا أمريكية( 

بميكف دكالر،  ٖ,ٜٔٙك ىي: آبل )في المرتبة األكلى( برأسماؿ سكقي يبمغ نحك تريميكف دكالر أ
بميكف دكالر، ك  ٔ,ٜٙٔأسماؿ الثالثة بر -أمازكف بميكف دكالر، ك  ٘,ٜٙٗة( برأسماؿ ميكركسكفت )الثانيك 

بميكف دكالر. كمف الصيف  ٕٔ٘بميكف دكالر( ك فيس بكؾ )السادسة( برأسماؿ  ٕ,ٖٙٛالرابعة )-ألفابيت
مى كل مف التجارة اإللكتركنية، برزت شركتاف في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بالتركيز ع

"تنسنت القابضة" )الثامنة برأسماؿ ( كٛ,ٓٛٗبرأسماؿ بابا" )السابعة "اإلنترنت كاأللعاب"، ىما: "عمي ك
ٕٗٚ,ٔ)(ٔ). 

كباإلضافة إلى ىيمنة الشركات العمبلقة عمى اإلنتاج فإنيا تييمف عمى التجارة الدكلية مف 
كلكف بصكرة غير متساكية، ليس فقط بيف الدكؿ  -التجارة اإللكتركنية–خبلؿ الكسائط اإللكتركنية 

البمداف أيضا، بما في ذلؾ ما بيف الريف كالحضر في البمداف النامية،  كبعضيا البعض، كلكف داخل
 (.ٕٕٓٓكمنيا مصر. ك يتضح ىذا مف المقتبس التالي المأخكذ عف ) تقرير عف التنمية في العالـ 

 يإف االندماج المتزايد ف ة:منافع غير متساكية في الببلد النامي ،منصات التجارة اإللكتركنية)
ركنية، باإلضافة إلى ما يحققو مف إنعاش سبلسل القيمة في التجارة عبر الحدكد، فإنو التجارة اإللكت

أيضا يساعد عمى الكصكؿ إلى المنشآت كاألسر فى المناطق الريفية مف الببلد النامية.  كفى الصيف، 

                                  
( )

 Ibid, p.    
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جات عبر ف كيشتركف المنتكىى أكبر سكؽ لمتجارة اإللكتركنية فى العالـ، فإف عدد األفراد الذيف يبيعك 
مشابو فى  شيءكحدث ، ٕ٘ٔٓمميكف عاـ  ٓٓٗإلى أكثر مف  ٕٓٓٓقد زاد مف الصفر عاـ الشبكات 

كرغـ أف ىذا النمك حدث إلى حد كبير فى المناطق الحضرية، فإف اقتصادات دكؿ نامية عديدة أخرػ. 
إلى تكسيع  كاليند، كفيتناـ قد أنشأت سياسات ىادفة نامية مثل الصيف، كجميكرية مصر العربية،

التجارة اإللكتركنية فى المناطق الريفية.  كلكف مثل ىذا التكسع يحتاج إلى ما ىك أكثر مف فرص 
ة فى عمى نقص الثق، ك "المكجيستية"الكصكؿ لئلنترنت فحسب؛ ذلؾ أنو يتطمب التغمب عمى الحكاجز 

لكف عمكما، تظل المكاسب قّمة االستعداد لمتعامل مع المنصات أصبًل.  ك المدفكعات الرقمية نفسيا، ك 
 (ٔ) (مف التجارة اإللكتركنية مكزعة بصكرة غير متساكية بيف اأُلسر كاألفراد في عمكـ العالـ النامي.

ىذه القكة السكقية اليائمة لمشركات الدكلية تيدد بسحق المنافسيف عف طريق تممؾ قدرة ذات 
تستطيع "الدكؿ الكطنية" متكسطة القكة  ال. ك ياالتصال–طابع احتكارؼ عميق، في القطاع المعمكماتي 

في العالـ النامي، كدع عنؾ ما دكف ذلؾ، أف تشّكل أندادا ليا. كالمنفذ الكحيد ليذه الدكؿ أف تكّكف 
تجمعات إقميمية )عربية عامة مثبل( بحيث تجّمع مف مكارد القكة المالية كالعممية ك التكنكلكجية 

اؿ في مجاؿ التنمية عمى المدػ الطكيل. كمف ىنا تستمد الظاىرة كالتسكيقية ما يمّكنيا مف لعب دكر فع
"اإلقميمية" قكتيا في العبلقات الدكلية، خاصة فيما يتصل بالعالـ النامي، كبصفة أخص في مناطق مف 

ك عمكـ أمريكا البلتينية. ىذا  قبيل غرب آسيا ك المنطقة العربية عمكما، ك إفريقيا جنكب الصحراء،
الذؼ اعترػ "االتحاد األكربي" بالذات خبلؿ السنكات األخيرة، ك الذؼ ألقى بظّل معتـ برغـ الضعف 

ك  -خارج الدكؿ الصناعية–عمى حركة التجّمع الدكلي. كيبلحع في المقابل اشتداد عكد تجمعات دكلية 
 لعل أىميا "بريكس" الذؼ يجمع البرازيل ك ركسيا ك اليند كالصيف كجنكب إفريقيا.

نتناكؿ عامبل آخر يبرز أىمية الظاىرة اإلقميمية في بحكث استراتيجيات تنمية القطاع كفيما يمي 
 .الدراسةمحل 

 استراتيجية "األقممة" بالتطبيق عمى شرؽ آسيا 0-4-0-0

حققت مجمكعة مف البمداف النامية كالناىضة في منطقة شرؽ آسيا مكاسب ميمة في طفرتيا 
ثة األخيرة مف القرف العشريف، كخاصة عف طريق االستفادة مف التنمكية المشيكدة خبلؿ العقكد الثبل

                                  
( )

 Ibid, p.   . 
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التقدـ التكنكلكجي في الدكؿ الصناعية األكثر تقدما )الياباف مف ناحية، كأكربا كالكاليات المتحدة مف 
ناحية أخرػ(. كقد رضيت بمداف الجيل األكؿ كالثاني اآلسيكية حديثة التصنيع تمؾ، بما ُأتيح ليا مف 

لعنصر العمل، كحققت مف ذلؾ مزايا ستخداـ مل الدكلي، حيث قنعت بإنتاج السمع كثيفة اال"قسمة" الع
 نسبية ممحكظة في تجارتيا الخارجية،  باالستفادة مف ميزة انخفاض األجكر فييا.

كلكف مع اتساع كتيرة التقدـ التكنكلكجي المرتبط بما يسّمى )الثكرة الصناعية الرابعة( منذ مطمع 
المكثف لمميارات العالية بحيث قّل ستخداـ لثة ارتفعت مكجة التكنكلكجيا المكفرة لمعمل كذات االالفية الثا

الطمب تدريجيا عمى السمع الرخيصة المصّدرة مف بعض بمداف شرؽ آسيا. كفي نفس الكقت كاكبت دكؿ 
لى حّد ما سنغافكرا، المكجة الرابعة مف الثكرة ا لصناعية كالتكنكلكجية مثل ككريا الجنكبية ثـ تايكاف، كا 

العالمية، ك سّدت ُفْرجة الفجكة التكنكلكجية إلى حّد كبير، مع العالـ الصناعي المتقدـ، كمف ثـ حافظت 
عمى حصتيا مف الصادرات العالمية، أك عّكضت ما نقص منيا عف طريق االستثمار األجنبي المباشر 

بينما ظمت دكؿ مف "الجيل الثاني" كالفيميبيف ك ىذا، الناشئة الخاصة عابرة الجنسيات. بكاسطة شركاتيا 
كمبكديا كالكس كبكتاف  ،نا تخمفت عف الركب مثلدْع عنؾ بمدايمند، تبحث عف منافذ لمصادرات، ك تا
 بكرما )ميانامار(، بينما في المنتصف برزت كل مف ماليزيا كفيتناـ. ك 

ي شرؽ آسيا، كجدت كل مف كفي ىذا الطْيف المتنكع مف درجات التطكر الصناعي كالتجارؼ ف
الصيف كالياباف ضاّلتيا في تقسيـ العمل مع دكؿ المنطقة، تستكرد منيا، أك مف بعضيا، السمع كثيفة 

لمعمالة، بما فييا بعض المككنات اإللكتركنية ذات التكنكلكجيا الشائعة ك األجيزة الكيربائية ك ستخداـ اال
ينما تصّدر إلييا المككنات األكثر تعقيدا بغرض إعادة تجميعيا اإللكتركنية المجّمعة كاليكاتف النّقالة، ب

 بغرض إعادة التصدير.

عمى أساس ما سبق، تـ إلى حّد كبير إنشاء نكع مف التخصص عمى النطاؽ اإلقميمي شرؽ 
آسياف  –اآلسيكؼ، مع االستفادة مف األشكاؿ التكاممية المنظمة كخاصة "رابطة بمداف جنكب شرؽ آسيا" 

ASEAN آبؾ  -الباسيفيكي"–إلى حّد ما "المنتدػ االقتصادؼ اآلسيكؼ  كAPEC  مع مبلحظة
انسحاب الكاليات المتحدة مؤخرا مف "اتفاؽ الشراكة عبر آسيا كالمحيط اليادؼ" المرتبط بالمنتدػ 

 المذككر، في حيف تظل كل مف الصيف كالياباف عضكيف فاعمْيف. 
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ت الصادرة عف مكتب العمل الدكلي، بخصكص عف المكضكع السابق، تذكر إحدػ الدراساك 
العبلقات االقتصادية كالتكنكلكجية بيف بمداف شرؽ آسيا ك بعضيا البعض، مقارنة بالعبلقة مع الدكؿ 

% مف الصادرات الصناعية ٙ,ٖٙ: تجتذب أكربا كالكاليات المتحدة (ٔ)األخرػ مثل الكاليات المتحدة 
الصيف، كخاصة مف المككنات اإللكتركنية، باتجاه بمداف شرؽ  الكمية لمصيف، بينما تذىب بقية صادرات

آسيا األخرػ كسائر البمداف النامية، في حيف تعتمد بشّدة عمى استيراد ما يمزميا مف المككناف مف بمداف 
شرؽ آسيا أيضا. كيشير مكتب العمل الدكلي في ىذا الصدد إلى الحقيقة التي نبحث عنيا بالقكؿ )إف 

ا في شرؽ آسيا قد طّكرت في العقكد األخيرة شبكة إقميمية لمنتجات التكنكلكجيا العالية، الصيف كجاراتي
تايكاف، ككذلؾ ككريا، تعتمد . ىذا، بل إف الياباف  ك (ٕ)قائمة بصفة رئيسية عمى التكامل ال المكاجية( 

كنية، في حيف بدرجة عالية عمى بمداف شرؽ آسيا األخرػ، ال سيما مف حيث صادرات المككنات اإللكتر 
تصّدر السمع النيائية )مثل اليكاتف النّقالة( إلى الببلد النامية )بما فييا الصيف( ك ليس إلى الكاليات 

 المتحدة ك دكؿ االتحاد األكربي. كما أنيا تعتمد بدرجة عالية عمى بمداف شرؽ آسيا األخرػ أيضا.

المذككرة عمى رفع نصيب بمداف  -ةشرؽ اآلسيكي–اإلقميمية" -لقد ساعدت "قسمة العمل الدكليةك 
في مقدمتيا ككريا كتايكاف مف التجارة الدكلية في السمع التكنكلكجية لممعمكمات كاالتصاالت، كخاصة 
فيما يتعمق بالقطاع الفرعي لميكاتف المحمكلة، حيث برزتا كبلعبْيف أساسّيْيف في السكؽ الدكلية عمى 

ريا مصنِّعًة لؤلجيزة كالمككنات ذات العبلمات التجارية حمقات متكعة مف سبلسل القيمة. كتعتبر كك 
 الممّيزة كذات الشيرة عمى الصعيد العالمي بينما تعتبر تايكاف "مكّردا متخصصا" أكثر.

التي يمكف لمصر االستراتيجية يدلنا كل ىذا التكجو اإلقميمي الشرؽ آسيكؼ عمى أحد التكجيات 
ير صناعتيا، بالتعميق الصناعي، بما في ذلؾ تعميق صناعة في الفترة القادمة أف تمجأ إلييا لتطك 

تكنكلكجيا قطاع االتصاالت كالمعمكمات. كيمكف أف يتـ ذلؾ بإدخاؿ البعد المتعمق بالصناعة األخيرة في 
االتفاقات المتعمقة بكل مف "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرػ" ك "منطقة التجارة الحرة القارية 

 اإلفريقية".

 
                                  

( )
 International Labour Office, The Distribution of Value-added Among Firms and 

Countries: The Case of ICT Manufacturing Sector, Research Development Working 

Paoer No.  , January     .                        
( ) 

 Ibid,p.   
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 السياسات الموجية إلى اآلثار المختمفة لخمق القيمة  0-5

 السياسات الموجية إلى اآلثار االنتشارية والشبكية 0-5-2

فيما يتعمق بالسياسات المكجية آلثار القيمة، يكجد نكع مف المناظرة بيف اتجاىيف؛ االتجاه 
األكؿ يربط عممية التنمية )بعد تعريفيا بداللة "النمك" بصفة أساسية( بسبلسل القيمة المضافة العالمية، 

كاء كانت مالية اك مف حيث أف االلتحاؽ بالسبلسل الخارجية يكفر المصادر البلزمة لتسريع النمك، س
تكنكلكجية كمف مستمزمات اإلنتاج الكسيطة مف خبلؿ عممية االستيراد مف شركاء النمك، بقدر ما يكفر 
منافذ األسكاؽ البلزمة لتصريف الصادرات. كيستمـز ىذا االتجاه اتباع سياسات اقتصادية قائمة عمى ما 

ية مع الخارج. مف ىذه السياسات )التي يمكف يسّمى "تحرير" األسكاؽ في الداخل ك المعامبلت االقتصاد
 (: Liberalizationتسميتيا سياسات "المبرلة" كمقابل لمصطمح 

 تحرير سعر الصرؼ، غالبا باتجاه خفض قيمة العممة المحمية تجاه العمبلت الخارجية الرئيسية. .أ 

فتح الباب أماـ االستيراد لتسييل كصكؿ المككنات الداخمة في إنتاج السمع محل التبادؿ داخل   .ب 
السمسمة، كبالتالي خفض مستكيات الحماية المحتمل منحيا لئلنتاج المحمي بالتمييز ضد األجانب، 

لنيائية( سكاء في ذلؾ الحماية اإلسمية )مف خبلؿ خفض أك إزالة الرسكـ التعريفية عمى الكاردات ا
 أـ الحماية الفعمية )الرسـك المفركضة عمى السمع االستثمارية الكسيطة كالرأسمالية(.

تسييل عمميات اإلفراج الجمركي ك مكاجية الحكاجز المكجيستية التي تعكؽ سرعة التسميـ مف   .ج 
 خفض تكاليف كأعباء المعامبلت التجارية مع الخارج. منافذ االستيبلؾ كإلى  ئالمكان

 لمجكء لفرض الحكاجز غير التعريفية، مف إدارية كمالية كغيرىا.عدـ ا .د 

 عدـ التكسع في الرخص الممنكحة لمدكؿ النامية بالذات كفق اتفاقات "منظمة التجارة العالمية". .ق 

إزالة صكر التحيز لممنتج المحمي كما في حالة "المشتريات الحككمية" كتقديـ اإلعانات كالدعـ  .ك 
 لمباشر لبعض القطاعات المتضررة مف المنافسة األجنبيةالحككمي المباشر كغير ا

تحرير تجارة الخدمات كخاصة في القطاعات التي تشيد معدالت مرتفعة لئلغبلؽ كما في  .ز 
) القانكنية كالمحاسبية كاالستشارات اليندسية(  قطاعات الماؿ كالنقل الجّكؼ كالخدمات المينية

 باإلضافة إلى حرية الكصكؿ لمبيانات. 

ماح بحرية العمل لمداخميف الجدد لبلستثمار األجنبي في الداخل كفي  "المناطق االقتصادية الس .ح 
 مف الخارج كحرية التحكيل لؤلرباح ك أصل رأس الماؿ. الخاصة"
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ضماف حقكؽ الممكية الفكرية لمشركاء األجانب كتيسير إجراءات التقاضي ك إنفاذ األحكاـ دكف  .ط 
 تأخير.

 في التزكد بالمدخبلت كالمكارد الطبيعية كالمالية كالبشرية مف الداخل.  حرية المشركعات األجنبية .ؼ 

)عدـ التشدد( في المعايير الكطنية المتعمقة بالحد األدنى لممككف المحمي في صناعة مثل السيارات  .ؾ 
 كمعدات النقل كاألجيزة الكيربائية ك اإللكتركنية، كما يتعمق بقكاعد المنشأ.

ى بيا في إطار ما يمكف اف يسّمى )نظرية( لنيك ليبرالية" المكَص ىذه ىي حزمة السياسات "ا
المعمكمات، مف تكنكلكجيا االندماج في سبلسل القيمة المضافة العالمية، كخاصة في قطاع االتصاالت ك 

 .(ٔ)جانب معظـ المنظمات الدكلية متعددة األطراؼ، كخاصة منيا ذات الثقل في التمكيل الدكلي 

امتداح تجارب الدكؿ النامية التي قامت بفتح االقتصاد المحمي أماـ  بناء عمى ذلؾ، يتـ
السبلسل العالمية لمقيمة، كخاصة في ضكء التحسف االقتصادؼ النسبي الذؼ شيدتو بمعايير النمك 

ك كينيا كمكزمبيق في  -في قطاع التعديف–االقتصادؼ خبلؿ السنكات األخيرة مثل شيمي كغينيا 
تشيؾ في اإللكتركنيات كصناعة السيارات، ككذلؾ إثيكبيا كبناما كككستاريكا ك الزراعة، كجميكرية ال

دبّي. بينما يّتخذ مكقف "ضبابي" مف تركيا كما ليزيا، في حيف ُيمَقى بالمكـ عمى كل مف  -تااإلمار 
جنكب إفريقيا ك البرازيل في عدـ تقدـ التصنيع المحمي لصناعة السيارات مثبل، نظرا لمتشدد في 

اصفات المحمية كنسب المككف المحمي كقكاعد المنشأ. يتـ ذلؾ تحت عنكاف )متطمبات المكّكف المك 
بينما ) تقدـ اليند ( ٕ)حالة البرازيل كجنكب إفريقيا(  –المحمي عقبة في كجو صناعة السيارات العالمية 

القيمة  لسمثاال ناصعا عمى مدػ المساعدة التي تقدميا منشآت الخدمات لتقكية المشاركة في سبل
التصنيعية( نظرا لما يطمقكف عميو اإلصبلحات التي شيدتيا اليند في فتح االقتصاد منذ أكائل 

كصكؿ رئيس الكزراء ) ناريندرا  لمحكـ ك "جاناتا".  ك قد تـ ذلؾ خاصة بعد تكّلي حزب (ٖ)التسعينات 
 .ٕٗٔٓالبرلمانية عاـ الحزب في االنتخابات ىذا مكدؼ( إلى منصب رئيس الكزراء بعد تفكؽ 

                                  
 أنظر: (2)

-World Bank Group, world /development Report     , op.cit, Part IV, What Domestic 

Policies Facilitate Fruitful Participation?, PP.    -   . 
( )

 Ibid,  p.     
( )

  Ibid, p.    . 
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ىذا عف االتجاه األكؿ بخصكص آثار عممية تكليد القيمة المضافة كالخاص باتباع سياسات 
. أما االتجاه الثاني فيرػ أف تعظيـ القيمة المضافة المكّلدة مف النشاط االقتصادؼ "المبرلة"التحرير أك 

ىذا النشاط في خمق مكجات متتالية  المعمكمات، يرتبط بمدػ إسياـتكنكلكجيا في قطاع االتصاالت ك 
مف القيمة لممكرديف المحمييف ك "الصناعات" الصغرػ كالصغيرة كالمتكسطة كمشركعات اإلنتاج المنزلي 

كسائط المساعدة اإلنترنتية في مجاالت التمكيل كالتسكيق ك التزكد بالمدخبلت استخداـ مع  المتنكعة،
المصّنعة في الداخل )كلك  Machine-toolsمعدات الكرش ك -الكسيطة ك باآلالت كالمعدات اإلنتاجية

مف مصانع "كزارة الدكلة لئلنتاج الحربي" في الحالة المصرية(. كيمكف أف يككف اليدؼ االستراتيجي 
المرحمي مف تعميق االثار االنتشارية كالشبكية عمى النحك السابق في مصر بالذات، زيادة النصيب 

% ، خبلؿ ٙٔ% حتى نحك ٖٔ% أك ٕٔمف جمالي ي الناتج المحمي اإلالنسبي لمصناعة التحكيمية ف
% في حدكد عشر سنكات عمى األكثر، ٓٗ% ثـ ٕ٘األعكاـ العشريف األخيرة تقريبا، إلى ما اليقل عف 

مع كضع أكلكيات قطاعية ُمْحَكمة لمتنمية الصناعية كجزء ال يتجزأ مف عممية التنمية الشاممة.  ىذه 
يكمي التنمكؼ، ك التي يتصل فييا تطكر النصيب النسبي لمصناعة التحكيمية جذريا عممية التحكؿ الي

بإقامة عبلقات اقتصادية خارجية متكازنة، مف حيث التجارة كالتمكيل ك التعاكف التكنكلكجي. ىذا االتجاه 
 Self-sustained Developmentيمكف تمخيصو بعنكاف "التنمية المدفكعة ذاتيا" 

مناظرة بيف االتجاىيف في أف األكؿ الداعي إلى "المبرلة" يقكـ عمى "التكجو نحك كيمكف إيجاز ال
بينما الثاني الداعي إلى التنمية المدفكعة ذاتيا بقدر اإلمكاف، مكجو نحك  out-ward lookingالخارج" 
حيث األكؿ مربكط بسبلسل القيمة العالمية، كىك الذؼ يحدد اآلثار  In-ward lookingالداخل 

فريقية في ال محمية، كالثاني قائـ عمى الترابط الداخمي المتصل بشبكات إقميمية لمقيمة المضافة، عربية كا 
 حالة مصر. ك ىذا ىك الذؼ يحدد االتجاىات الخارجية لممشاركة في سبلسل القيمة العالمية. 

 آثار الربط لألماـ ولمخمف  0-5-0

لشبكية لمنشاط االقتصادؼ عمكما، كفي تكنكلكجيا التنمية المدفكعة ذاتيا باآلثار االنتشارية كا
المعمكمات كاالتصاالت خصكصا، تتضمف في نفس الكقت أف يككف ىذا النشاط مكّلدا لعبلقات الربط 
إلى األماـ ك إلى الخمف، مف خبلؿ سمسمة محمية لمقيمة كجزء مف سمسمة إقميمية مناسبة، دكف قطع 

عمى االقتصاد الكطني. تتضمف عبلقات الربط المناسبة جانبيف، السبلسل الدكلية ذات األثر اإليجابي 
 العمل بقدر اإلمكاف عمى جانبيف: 
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التزكد مف مصادر محمية ك إقميمية بالمدخبلت، بما يحقق معايير الجكدة ك االقتصاد في  - أ
 التكاليف بالفاعمية كالكفاءة البلزمة . 

مناسبة مف حيث المسافة الجغرافية  العمل عمى تكجيو المخرجات إلى كجيات ك مقاصد سكقية - ب
 كاالقتصادية كمتبلئمة مع عكامل الجذب ك الجاذبية المتكفرة.

دافكس، بعنكاف: )التكنكلكجيا كاالبتكار –كفي دراسة صادرة عف "المنتدػ االقتصادؼ العالمي" 
 The Promise ofكتحت عنكاف فرعي: (ٔ)مف أجل مستقبل اإلنتاج: تسريع خمق القيمة ( 

Converging Technologies: New Opportunities to Create Value  ُتْذكر التكنكلكجيات
الخمسة الرئيسية التالية: إنترنت األشياء، التحميبلت المتقدمة مع الذكاء االصطناعي، التكنكلكجيا 

دراستو نمكذجا ، الركبكتيات المتقدمة، الطباعة ثبلثية األبعاد. كيقدـ "المنتدػ" في  wearableالُمْرَتداة 
بالتطبيق عمى االتصاالت –لمربط األمامي كالخمفي مف خبلؿ رسـ صكرة لمسمسمة التكنكلكجية 

 عمى خمس مستكيات متفاعمة: -كالمعمكمات

مستكػ المصنع، حيث يتـ إدماج "إنترنت األشياء" مع التكنكلكجيات األخرػ لرفع الكفاءة كزيادة  .أ 
 اإلنتاجية. 

المنشأة حيث يتـ خفض التكامل الرأسي مقابل زيادة التكامل األفقي مع المنشآت األخرػ  مستكػ  .ب 
 في الصناعة أك القطاع. 

مستكػ القطاع اك الصناعة كالنشاط الفرعي، بالتأثير التكنكلكجي عمى الطمب كالعرض كالقيمة  .ج 
 لتشكيمة المنتجات المعينة.

 البيانات.خداـ استمستكػ العمميات الصناعية نفسيا عف طريق  .د 
 مستكػ المجتمع، كخاصة بغرض مكاجية الفقر. .ق 
 بالنسبة لمفرد، بتحسيف مستكػ الميارة كنكعية العمل بالتكاؤـ مع التكنكلكجيات الخمسة. .ك 

مجرد مخطط عريض يمكف تطكيره كتجييزه لمتطبيق العممي في دراسات حالة ذات صمة  كىذا
بالمكضكع محل الدراسة في مصر، أْؼ: تكثير كتجكيد القيمة المضافة المتكلدة مف تكنكلكجيا المعمكمات 

 كاالتصاالت.

                                  
( )

 World Economic Forum, White Paper, Technology and Innovation for the Future of 

Production: Accelerating Value Creation, March     . 
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 أىـ النتائج

 ل يستمـز القياـ بما يمـز في النتيجة األكلى أف تكثير القيمة المضافة إلى حّدىا األقصى ك األمث
دات المستنبطة مف التجارب التاريخية ذات الصمة، لمدكلة نفسيا كلمدكؿ األخرػ.                     ضكء المحدِّ

  النتيجة الثانية أنو يمـز القياـ بفعل عّمدؼ لبلختيار، بمعنى تكفر كل مف اإلرادة ك القدرة عمى
نشطة التكنكلكجية، التي تككف، بمغة بحكث العمميات، ىي اإلدارة، مف أجل مباشرة اختيار األ

األكثر مبلءمة لدالة اليدؼ ك لمقيكد أك الظركؼ المحيطة كخاصة مف حيث معطيات عكامل 
 اإلنتاج المتكفرة.

 االستراتيجية، كالتي تتصف بعدة سمات ضركرية في  النتيجة الثالثة تنصرؼ إلى أىمية  بناء
 مستكيْيف القطاعي كالكّمي. مقدمتيا الشمكلية، عمى ال

  جراءات، في سبيل تكّخي النتيجة الرابعة ضركرة كضع السياسات كما يمـز لتنفيذىا مف أدكات كا 
تحقيق اآلثار المبتغاة مف االستثمار في القطاع محل البحث، سكاء منيا آثار االنتشار 

 كالتشبيؾ أـ آثار الترابط األمامي كالخمفي.

ربعة األساسية نقترح التكصيات التالية لمرفع مف مستكػ القيمة في ضكء ىذه النتائج األ
 المضافة لمقطاع في مصر.

 أىـ التوصيات

 :نقترح نكعيف مف األنشطة التى يمكف مف خبلليا تحقيق أكبر قدر ممكف مف القيمة المضافة 

 . لئللكتركنيات الدقيقة يتصنيع جانب مف المككنات اإللكتركنية، فى إطار القطاع الفرع - أ

معيف فى تصنيع األجيزة القائمة عمى اإللكتركنيات الدقيقة فى  يالمشاركة عمى نطاؽ إقميم - ب
قطاع االتصاالت كالمعمكمات، كمف ذلؾ: تصنيع أجيزة مدمجة تجمع بيف كظائف 

 التميفزيكف كالياتف المحمكؿ كالحاسب، مثل  الحاسب الّمكحي )التابمت(.

رصة متكفرة لمبمداف متكسطة المستكػ مف حيث المككف ك يشار في ىذا السياؽ إلى أف ىناؾ ف
 البشرؼ الميارػ، مثل مصر، لمدخكؿ فى أسكاؽ الحاسبات كمعداتيا الطرفية.
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  يجب االستفادة مف خبرة الدكؿ الصناعية مثل ألمانيا، كخاصة مف حيث نقل مركز الثقل في
التجارة كالخدمة المدنية إلى استراتيجيات التحكؿ الرقمي مف محكر األنشطة الخدمية كالماؿ ك 

التكنكلكجية -محكر التكازف فيما بينيا كبيف األنشطة السمعية، باإلضافة إلى األنشطة العممية
كما يرتبط بيا ضمف أعماؿ "البحكث األساسية كالتطبيقية كالتطكيرات التجريبية" في القطاعات 

عة التحكيمية ك ما يتصل بيما في األساسية المكلدة لمناتج المحمي اإلجمالي:الزراعة ك الصنا
 التشييدات بما فييا بناء المدف الصناعية كالسكنية.   مجاالت الطاقة ك

  ّالتي يمكف لمصر في االستراتيجية آسيكؼ عمى أحد التكجيات  -نا التكجو اإلقميمي الشرؽ يدل
تعميق صناعة الفترة القادمة أف تمجأ إلييا لتطكير صناعتيا، بالتعميق الصناعي، بما في ذلؾ 

تكنكلكجيا قطاع االتصاالت كالمعمكمات. كيمكف أف يتـ ذلؾ بإدخاؿ البعد المتعمق بالصناعة 
األخيرة في االتفاقات المتعمقة بكل مف "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرػ" ك "منطقة التجارة 

 الحرة القارية اإلفريقية".

  تكنكلكجيا االقتصادؼ في قطاع االتصاالت ك إف تعظيـ القيمة المضافة المكّلدة مف النشاط
لممكرديف  المعمكمات، يرتبط بمدػ إسياـ ىذا النشاط في خمق مكجات متتالية مف القيمة

المحمييف ك "الصناعات" الصغرػ كالصغيرة كالمتكسطة كمشركعات اإلنتاج المنزلي المتنكعة. 
لتمكيل كالتسكيق ك التزكد كسائط المساعدة اإلنترنتية في مجاالت ااستخداـ كيتـ ذلؾ ب

 Machine-toolsكمعدات الكرش   -بالمدخبلت الكسيطة ك باآلالت كالمعدات اإلنتاجية
المصّنعة في الداخل ) كلك مف "مصانع قطاع كزارة الدكلة لئلنتاج الحربي" في الحالة 

 المصرية(.

  كالشبكية عمى النحك يمكف أف يككف اليدؼ االستراتيجي المرحمي مف تعميق االثار االنتشارية
جمالي السابق في مصر بالذات، زيادة النصيب النسبي لمصناعة التحكيمية في الناتج المحمي اإل

يقل  % ، خبلؿ األعكاـ العشريف األخيرة تقريبا، إلى ما الٙٔ% حتى نحك ٖٔ% أك ٕٔمف 
مة % في حدكد عشر سنكات عمى األكثر، مع كضع أكلكيات قطاعية ُمْحكَ ٓٗ% ثـ ٕ٘عف 

لمتنمية الصناعية كجزء ال يتجزأ مف عممية التنمية الشاممة.  ىذه عممية التحكؿ الييكمي 
التنمكؼ، ك التي يتصل فييا تطكر النصيب النسبي لمصناعة التحكيمية جذريا بإقامة عبلقات 

 اقتصادية خارجية متكازنة، مف حيث التجارة كالتمكيل ك التعاكف التكنكلكجي. 
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  الفصل الثالث
تحميل وتقييـ العالقات التشابكية بيف قطاع المعمومات واالتصاالت والقطاعات 

 جداوؿ المدخالت والمخرجاتاستخداـ االقتصادية في االقتصاد المصري ب
 

 مقدمة

كاحدة مف  تعد( ICT) تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالتأف  أدرؾ االقتصاديكف منذ فترة طكيمة
الناتج  كمف فقط في زيادة مساىمةال ي عمى النمك ىاتأثير  ، كأفقتصادؼ نمك االلم ةفعادال أىـ القكػ 
تطبيق منتجات كخدمات تكنكلكجيا المعمكمات أف كاألىـ مف ذلؾ ،  ، كلكف بالقطاعالخاص 

نماذج األعماؿ  تغييرات فيك االقتصاد يؤدؼ إلى منتجات جديدة ،  كاالتصاالت في قطاعات أخرػ مف
 .النمك االقتصادؼمعدالت   ، مما يؤدؼ في النياية إلى ارتفاع إنتاجية عمىألاعمالة الكالعمميات ، ك 

يساكرىـ الشؾ في دكر كاىمية المعمكمات كاالتصاالت في عمى الرغـ مف أف االقتصادييف لـ ك 
االقتصاد ، اال انيـ الحظكا أف أىمية دكر المعمكمات كاالتصاالت في االقتصاد عممية مستمرة )سمسمة 

اءات كالخطكات لتحقيق غاية محددة ( ، كبالتالي فاف نشر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت مف االجر 
كتأثيراتيا االقتصادية تختمف مف فترة زمنية ألخرػ ،  كمف منطقة اقتصادية جغرافية ألخرػ. كلذلؾ 

فمساىمة تختمف االثار االقتصادية لممعمكمات كاالتصاالت بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية ، 
 تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في الدكؿ المتقدمة أعمى مف مساىمتيا في الدكؿ النامية.

مف خبلؿ دراسة العبلقات  تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالتل كيسيـ تقييـ االثر االقتصادؼ 
المصرؼ في االضافة الى الدراسات العممية في مجاؿ مساىمة  عمى االقتصاد هكتأثير  التشابكية،

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في االقتصاد المصرؼ، كتعطي صكرة لصانع القرار حكؿ الكضع 
 الحالي لمقطاع كسياسات كاثار تنميتو عمي االقتصاد المصرؼ. 

ؼ لقطاع تكنكلكجيا المعمكمات تقييـ األثر االقتصاد إلىالجزء مف الدراسة  اييدؼ ىذكعمي ذلؾ 
جداكؿ المدخبلت كالمخرجات مف خبلؿ تقييـ العبلقات التشابكية بيف قطاع استخداـ كاالتصاالت ب

االتصاالت كالمعمكمات كالقطاعات االخرػ مف خبلؿ قياس الركابط االمامية كالخمفية لمقطاع كتحديد 
كيعد نمكذج المدخبلت كالمخرجات  االتصاالت.قكػ ترابطا بقطاع تكنكلكجيا المعمكمات ك القطاعات األ

رة كغير شمف أكثر كانسب المناىج شيكعا في التحميل الكمي لبلقتصاد الكمي الذػ يحدد االثار المبا
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المباشرة كالمتكلدة لقطاع معيف عمي االقتصاد القكمي ، كما يكضح الترابط بيف القطاعات االقتصادية ، 
 ي ىذه الدراسة.فستخداـ كمف ثـ يعد االفضل لبل

 -االتي: إلىكعميو فاف ىذا الفصل ينقسـ 

 المقدمة .ٔ

 العبلقات التشابكية لقطاع االتصاالت كالمعمكمات طبقا لمدراسات النظرية كالتطبيقية. .ٕ

 المنيجية المستخدمة كمصادر البيانات. .ٖ

 تحميل كتقييـ التشابكات القطاعية لقطاع المعمكمات كاالتصاالت. .ٗ

 النتائج كالتكصيات. .٘

االتصاالت والمعمومات طبقا لمدراسات النظرية  العالقات التشابكية لقطاع 3-2
 والتطبيقية.

التطبيقية االثر االقتصادؼ لتكنكلكجيا االتصاالت  النظرية الدراساتتناكلت العديد مف 
 -نكرد أىميا في فيما يمي : مف خبلؿ دراسة العبلقات التشابكية كالمعمكمات

 حكؿ اقتصاد ( ٕٓٔٓ) (ٔ) Rohman, Ibrahim Kholilul; Bohlin, Erikدراسة  -ٔ
مساىمة قطاعات االتصاالت في  ) بحث تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في الدكؿ األكركبية

 خبلؿ مفحيث أكضحت الدراسة  المدخبلت كالمخرجات( ،نمكذج استخداـ ب كتكنكلكجيا المعمكمات
مف بقية  المعمكمات كاالتصاالت شيدت معدؿ نمك أعمى قطاعات تكنكلكجياأف التحميل الكصفي، 

كلكنو انخفض في الفترة  ٕٓٓٓعاـ  -ٜٜ٘ٔالقطاعات االقتصادية في االقتصاد األكركبي خبلؿ عاـ 
مساىمة الناتج مف قطاعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  ارتفعت. كقد ٕ٘ٓٓ-ٕٓٓٓالبلحقة 

-ٕٓٓٓخبلؿ الفترة  بعدىا ، انخفضتٕٓٓٓ-ٜٜ٘ٔلفترة خبلؿ ا بشكل عاـجمالي إلى الناتج اإل
                                  

( )
 Rohman, Ibrahim Kholilul; Bohlin, Erik (    ) : On the ICT Economy in the European 

Countries: Investigating the Contribution of the ICT Sectors Using the Input-Output 

Model,   st European Regional Conference of the International Telecommunications 

Society (ITS): "Telecommunications at New Crossroads: Changing Value 

Configurations, User Roles, and Regulation", Copenhagen, Denmark,   th-  th 

September     , No.   , International Telecommunications Society (ITS), , Calgary 
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حساب مضاعف الناتج ، كجدت ىذه الدراسة أف قطاعات تكنكلكجيا المعمكمات  . كفيما يتعمق بػٕ٘ٓٓ
، في حيف أف القطاعات غير المتعمقة ٕ٘ٓٓ-ٜٜ٘ٔفي فترة  ٙ.ٔإلى  ٘.ٔتراكح مف  كاالتصاالت

 .ٚ.ٔ إلى  ٙ.ٔيتراكح مف  اتياضاعفمكانت بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 

 كافأف ناتج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  ٕٓٓٓ-ٜٜ٘ٔل خبلؿ الفترة يكيبيف التحم
إلى أف معظـ تشير  كاضحة دالئلىناؾ ك عتمد اعتمادا كبيرا عمى الطمب المحمي كأثر التصدير. ي

كلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بمعنى بناء قطاعات تكن البمداف األكركبية كانت تتطمع إلى الخارج في
قطاعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في حيف  مفقكة التصدير  أنيا تضع المزيد مف التركيز عمى

بعض منتجات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت. كباإلضافة إلى ذلؾ، باستيراد   سماح ىناؾ  ال يزاؿ
تغير التكنكلكجي. كىذا يعني مساىمة قطاعات تكنكلكجيا تأثير البتتمتع  األكركبيةالدكؿ فإف معظـ 

 . كبيرةالقطاعات األخرػ  المعمكمات كاالتصاالت في دعـ عمميات اإلنتاج

(  ٕٕٔٓ) Ubaidillah Zuhdia, Shunsuke Moria , Kazuhisa Kamega   دراسة -ٕ
ت قطاعا، حيث أكضحت أف ىذه الدراسة تحميل دكر المعمكمات كاالتصاالت استيدفت

في التغيرات الييكمية في االقتصادات الكطنية في إندكنيسيا كالياباف مف  قد ساىمتالتكنكلكجيا 
لمياباف.  ٕ٘ٓٓإلى  ٜٜ٘ٔإلندكنيسيا كمف  ٕ٘ٓٓإلى  ٜٜٓٔالفترات مف  خبلؿ منظكر كمي

نتائج الفترات  كاظيرتجداكؿ مخرجات المدخبلت. استخداـ ل بيالتحم إجراء تـليذا الغرض، 
لعبت دكرا ىاما في  أف قطاعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت دراستيا تالزمنية التي تم

في  التغيرات في االقتصاد الياباني ، كلكف لـ يكف ليا تأثير كبير عمى التغيرات الييكمية
كاالتصاالت ال كتشير ىذه النتيجة إلى أف قطاعات تكنكلكجيا المعمكمات  .(ٔ)اقتصاد اندكنيسيا
إندكنيسيا. مف ناحية أخرػ ، لكحع  حككمة في ىذا الصدد مف قبلالكافية  تعطي األكلكية 

في تعزيز قطاعات تكنكلكجيا  اىام ادكر  العكس في حالة الياباف ، حيث تمعب الحككمة
كعبلكة عمى ذلؾ، تسمط ىذه النتائج الضكء عمى االختبلفات بيف  ،المعمكمات كاالتصاالت

                                  
( )

 Ubaidillah Zuhdia , Shunsuke Moria , Kazuhisa Kamegai,(    )," Analyzing the role of 

ICT sector to the national economic structural changes by decomposition analysis: The 

case of Indonesia and Japan", Procardia - Social and Behavioral Sciences    (      )     

–    . Available online at www.sciencedirect.com 
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ندكنيسيا مف حيث دكر قطاعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التأثير عمى  بافاليا كا 
 التغيرات الييكمية االقتصادية الكطنية.

المقابل جدا، كفي  كاف نشطاالقطاع الخاص في االقتصاد اإلندكنيسي  دكرأف  كتبيف الدراسة
كنشاط  ٕٓٓٓإلى  ٜٜ٘ٔالفترة  ي االقتصاد الياباني ف  جدا في انشطكاف القطاع الحككمي  فاف 

كأف العديد مف التكنكلكجيات  ،ٕ٘ٓٓإلى عاـ  ٕٓٓٓبشكل خاص في عاـ  انشطكاف التصدير 
غير أف النمك االقتصادؼ في معظـ قطاعات تكنكلكجيا  تطكرت عمى مدػ ىذه الفترة الزمنية. ةجديدال

 المعمكمات كاالتصاالت في الياباف يظير اتجاىا معاكسا. 

محكر  لـ تكفاحتماليف لتفسير ىذه النتيجة. أكال، تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  ؾىناك 
. كبعبارة أخرػ، فإف االستثمار في ٕ٘ٓٓخبلؿ عاـ  ٜٜ٘ٔالتغيرات التكنكلكجية التي حدثت في عاـ 

 . كنظراً  أكلكيات حككمة الياباف خبلؿ تمؾ الفترة لـ يكف ضمفتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
 االستثمار ، لـ يتسف تحقيق تحسف كبير في قطاعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت. لضعف

كلذلؾ، نجد أف النمك االقتصادؼ في معظـ قطاعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في الياباف 
 .ٕ٘ٓٓإلى عاـ  ٜٜ٘ٔفي الفترة مف عاـ  انخفض 

(  استيدفت ىذه ٖٕٔٓ) Elvio Mattioli, Giuseppe Ricciardo Lamonicaدراسة  -ٖ
الجدكؿ استخداـ تقييـ الييكل االقتصادؼ لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت مف الناحية الكمية ب الدراسة

قطاعًا مف قطاعات النشاط المبينة في الجدكؿ، تـ  ٖ٘ باالعتماد عميالعالمي لممدخبلت كالمخرجات. 
لتقييـ التكامل األفقي.  ييـ التكامل الرأسي العالمي؛ كالربط األماميتقلحساب مؤشريف: الربط الخمفي 
المؤشرات مف أجل تصنيف القطاعات األكثر ارتباطا بتكنكلكجيا مف  كتكصمت الدراسة الى مجمكعة

النظـ  دكر قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في الدراسةكقد حممت  .(ٔ) المعمكمات كاالتصاالت
قياس العبلقات التي ك  الذؼ يقكـ بو القطاع الدكرتقييـ  بيدؼي معظـ البمداف الصناعية ، االقتصادية ف

أخذ في ت يا الاألكؿ ىك أن ،جانبيف إلىىذه الدراسة  ، كترجع أىميةالمنتجة األخرػ  بالقطاعاتتربطو 
 ار غير المباشرة، كلكف أيضا اآلثاالقتصادؼ في األدب الحاؿ  االعتبار الركابط المباشرة فقط ، كما ىك

                                  
( )

 Elvio Mattioli, Giuseppe Ricciardo Lamonica. The ICT Role in the Word Economy: An 

Input-Output    Analysis. Journal of World Economic Research. Vol.  , No.  ,     , pp. 

  -  .  
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كالثاني ىك أف الدراسة  قياس تأثيرىا. بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كالقطاعات االقتصادية كميا
 ٓٗحساب أيضا الركابط المكانية بيف اقتصادات الكالمؤشرات المتقدمة التي تأخذ في  قد أجرت تحميميا

الذؼ كضعتو المفكضية  المخرجات العالميةك جدكؿ المدخبلت استخداـ تـ إجراء التحميل ب ددكلة. كق
إلى  ٜٜ٘ٔبمداف في العالـ لمفترة مف مف بمدا رئيسيا  ٖٔبمدا أكركبيا ك  ٕٚيغطي الجدكؿ ك األكركبية. 

يقيس ىذاف المؤشراف ك  ،األمامية كالخمفية تـ حساب الترابطات كلتقييـ درجة تكامل القطاع، .ٜٕٓٓ
ستخدـ لمنتجات القطاعات كأىميتو النسبية كم طاعات األخرػ مقطاع كمكرد لمقل ةىمية النسبياأل

قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في جميع النظـ  أىمية كقد أبرزت النتائج  .االخرػ 
. كعبلكة عمى كبيرة مف الدكؿ لو كزف كبير في اقتصادات مجمكعة تكنكلكجيا المعمكماتف االقتصادية.

كلكف القميل  )منتج( متكاممة بشكل كثيق عمى جانب المبيعات عالية، ذلؾ، فيك قطاع ذك قيمة مضافة
 . )مستيمؾ( مشترياتالجانب  جدا عمى

ىذه  ( ، استيدفتٕٗٔٓ) Ubaidillah Zuhdi, Ahmad Danu Prasetyoدراسة  -ٗ
 لناجمة عفا لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت اليابانيةجمالي الدراسة تحميل ديناميات الناتج اإل

الترابط بيف  كالمخرجات لتحميل –المدخبلت  نمكذجاستخداـ كذلؾ ب ،التغيرات النيائية في الطمب
ذات الصناعات في االقتصاد. كتظير النتائج أف قطاعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت اليابانية 

قطاعات  المتصمة بػ ( تعزيز نشاط التصديرٔاستنادا إلى النتائج السابقة ) نمط متشابو كتقترح الدراسة
( تقييد نشاط االستيراد فيما يتعمق بمنتجات تكنكلكجيا المعمكمات ٕتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، )

 .(ٔ)عمى المزيد مف األسكاؽ المحمية لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الحصكؿ( ٖكاالتصاالت، ك)
كيمكف تحقيق االقتراح االكؿ مف خبلؿ زيادة جكدة منتجات االتصاالت كالمعمكمات ، كتخفيض السعر 

التكجو لمسكؽ العالمي بمنتجات ذات جكدة عالية كاسعار تنافسية. كيتأتى ذلؾ مف األمر حيث يتطمب 
د فيما يتعمق بمنتجات ما االقتراح الثاني فيك تقييد نشاط االستيراخبلؿ كفاءة االنتاج كخفض التكاليف. أ
نشاط االستيراد المتعمق بمنتجات تكنكلكجيا  ذلؾ الف زيادةتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت. 

لتكنكلكجيا المعمكمات جمالي المعمكمات كاالتصاالت سكؼ يككف لو تأثير سمبي عمى الناتج اإل

                                  
( )

 Ubaidillah Zuhdi, Ahmad Danu Prasetyo (      )," Examining the total output changes of 

ICT sectors of Japan: An approach of input – output. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences     (      )     –    . Available online at www.sciencedirect.com 
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القطاعات.  ميـ لتمؾ أمرالنشاط ىك  في الفترة المقبمة. كبسبب ذلؾ فإف تنظيـ ىذا كاالتصاالت اليابانية
 ألف نشاط االستيراد ال يمكف تجنبو في العصر العالمي. امرا مقبكالأف القيكد الصارمة جدًا ليست  كما

( ٕٙٔٓ) Damira Keček,Nikolina Žajdela Hrustek , Vesna Dušakدراسة  -٘
النمك االقتصادؼ الكركاتي  عمى تحميل تأثير تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت تيدؼ الدراسة الى

غير المباشرة لقطاعات تكنكلكجيا ك (. كتحمل اآلثار المباشرة IO) المخرجات-المدخبلتأسمكب استخداـ ب
حساب مضاعفات القيمة المضافة  ككذلؾ المعمكمات كاالتصاالت. ، مضاعفات الناتج البسيطة

مضاعفات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  ال تكجد فركؽ كبيرة بيف والبسيطة. النتائج تشير إلى أن
 مضاعفات القطاعات األخرػ.ك  ٕٓٔٓ بالنسبة لبلقتصاد الكركاتي في

ُتعزػ إلى قطاع  مضاعفات في جميع قطاعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالتلمأكبر قيـ  
لـ عند  ت ىامةخدمات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت. كعبلكة عمى ذلؾ، كانت ىناؾ أيضا تغييرا

، ٕٓٔٓ- ٕٗٓٓكاالتصاالت لبلقتصاد الكركاتي في عاـ  مقارنة مضاعفات تكنكلكجيا المعمكمات 
مجمكعة في كباإلضافة إلى كركاتيا، أجرؼ تحميل مضاعف لقطاعات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 

ىناؾ  أف كتستنتج الدراسة   بلتحاد األكركبيل المنضمة منذ فترة طكيمة مف الدكؿ األعضاء الجديدة 
 .ٔالنمك االقتصادؼ كالتنمية األعضاء الجدد مساىمة أقل في

تحميل  الدراسةتستخدـ ىذه ( ، ٕٛٔٓ) Dang Thi Viet, Dang Huyen Linhدراسة  -ٙ
االقتصاد  ( لتقييـ تأثير تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمىIO) جداكؿ المدخبلت كالمخرجات

. تبيف النتائج أف قطاعات ٕٕٔٓ، كعاـ  ٕٚٓٓعاـ  بالتركيز عمى الجدكالف  كذلؾالفيتنامي. 
كاإلنفاؽ عمى منتجات ، تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كانت صغيرة في االقتصاد الفيتنامي 

الناتج مف قطاعات أخرػ،  فيما يتعمق بتأثيره عمىك . امنخفضكاف  تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
كاف ليا عبلقة اىا البحكث أف خدمات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كاإلعبلـ كمحتك تكشف نتائج 

 القطاعات االقتصادية األخرػ في االقتصاد.  مففي اإلنتاج  قكية

                                  
( )

 Damira Keček,Nikolina Žajdela Hrustek , Vesna Dušak (    )," Analysis of Multiplier 

Effects of ICT  sectors – a Croatian case, Croatian Operational Research Review  

CRORR  (    ),    –    
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كعمى النقيض مف ذلؾ، انخفض أثر التشتت لقطاع تصنيع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت؛ 
احتفظت بتأثير قكؼ عمى االقتصاد.  عمكمات كاالتصاالتفإف صناعة تكنكلكجيا الم فيما عدا ذلؾ

أعمى بكثير مف القطاعات األخرػ غير  كبصفة عامة، لـ يكف تأثير تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
المتصمة بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في االقتصاد الفيتنامي. كتكشف النتائج أيضًا أف الركابط 

قطاعات  أف  ككانت أقكػ مف الركابط األمامية، أؼ عمكمات كاالتصاالتتكنكلكجيا الملالخمفية 
عمى القطاعات التي قدمت ليا مدخبلت بدال االكبر التأثير كاف ليا تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 

تشير الدراسة إلى أنو إذا كانت فيتناـ تسعى إلى ك . يامف القطاعات التي تستخدـ منتجاتيا كخدمات
تنفيذ سياسات محددة تسيل صناعة تكنكلكجيا المعمكمات  قتصاد، فإف الحككمة بحاجة إلىتعزيز اال

 .)ٔ(كاالتصاالت كاستخداميا

تقيـ ىذه الدراسة مساىمات قطاع تكنكلكجيا ( ، ٜٕٔٓ) Alarudeen Aminuدراسة  -ٚ
جدكؿ استخداـ . كبٕٔٓٓفي عاـ  المعمكمات كاالتصاالت في االقتصاد النيجيرؼ بعد إصبلح القطاع

كمساىمات  ، تدرس عمى كجو التحديد الناتجٕٔٔٓك  ٕٙٓٓك  ٕٔٓٓالمخرجات لػ  -المدخبلت 
قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في قطاعات االقتصاد بما في ذلؾ قطاع تكنكلكجيا المعمكمات 

،  مباشر كالمستحثكتحسب الدراسة المساىمات عمى غرار الناتج المباشر كغير ال كاالتصاالت نفسو.
آثار نشاط قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى العمالة. ككجدت الدراسة أف قطاع تكنكلكجيا ك 

بطو مع القطاعات كااالقتصاد مف خبلؿ ر في  المعمكمات كاالتصاالت قد ساىـ في الناتج كالعمالة 
 األخرػ. 

يا المعمكمات كاالتصاالت أكثر مف مف إصبلح قطاع تكنكلكج استفاد التي بيف القطاعاتكمف 
خرػ تأتي مف اآلثار الناجمة عف االالفكائد التي تعكد عمى قطاعات  أؼ قطاع آخر. في حيف أف معظـ

قطاع تكنكلكجيا المعمكمات  إصبلح تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كالفكائد التي تعكد عمى
مباشرة التي تنشأ عف الركابط بيف القطاعات مف أتي بشكل رئيسي مف اآلثار غير التكاالتصاالت نفسو 

 شراء كبيع منتجات كخدمات قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.  عقكد خبلؿ

                                  
( )

 Dang Thi Viet Duc,Dang Huyen Linh (    )," Contribution of ICT to the Vietnamese 

Economy: An  Input-Output Analysis", VNU Journal of Science: Economics and 

Business, Vol.   , No.  E (    ) -  . 
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أف يستمر االقتصاد في االستفادة مف نمك قطاع  تقترح الدراسةاستنادًا إلى ىذه النتائج، 
كالحككمة مف خبلؿ كزارة  ، القطاعأصحاب المصمحة في ف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتكسعو،

ينبغي أف تعمل لجنة االتصاالت عمى كضع سياسات مف شأنيا أف تييئ بيئة ، ك  االتصاالت كالنيجيرؼ 
زيد يكأيضا لتكفير إطار فعاؿ ، أكثر كفاءة مف أجل اف يصبح القطاع تعمل عمي ازدىار  تمكينيو
 )ٔ(في االقتصاد. اتة القطاعقطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت مع بقي تكامل

 :المنيجية المستخدمة ومصادر البيانات 3-0
كقد برزت . يعتبر تحميل المدخبلت كالمخرجات طريقة عممية لمتحميل الكمي لبلقتصاد الكمي

أىميتو في مختمف جكانب التخطيط لمتنمية االقتصادية ، كما انعكست أىميتو االقتصادية في تحديد 
ىك جداكؿ  IOكاألساس اإلحصائي لتحميل . اآلثار الكمية المعقدة لبعض تدابير السياسة االقتصادية 

IO .إلنتاجية كيظير كيف يتـ حيث  يتـ تقسيـ نظاـ اإلنتاج لبلقتصاد إلى عدد معيف مف القطاعات ا
كتمثل . المخرجات مف كل قطاع مف قطاعات االقتصاد كمدخبلت مف قبل القطاعات األخرػ استخداـ 

 IOإنتاج كل قطاع في جدكؿ إجمالي المعادلة التي تكضح اعتماد التدفقات عبر القطاعات عمى 
معادلة التي تعبر عف ىذا االعتماد ، كيمكف كتابة ال iبالنسبة لمقطاع   IOالمعادلة األساسية في نمكذج 

 -: عمى النحك التالي

   ∑   

 

    

التي   iالقطاع  مف انتاج كمية عف ال Xijكتعبر ،  iناتج القطاع إجمالي  عف Xi تعبر حيث
=  i  ،j، حيث  iالطمب النيائي لمقطاع  فتعبر عف Yiأما  ،  jكمدخل كسيط في إنتاج القطاع تستخدـ 

  ،...  ،n  . تحديد المعامل الفني ك      
   

  
مف  jالقطاع  يحتاجوالذؼ  iكنسبة لمنتج القطاع   

لبلقتصاد بأكممو في شكل مصفكفة  كتابة المعادلة السابقة أجل إنتاج كحدة كاحدة مف منتجاتو ، يمكف 
 :أعيد كتابتيا عمى النحك التالي

 

                                  

(
 
)Alarudeen Aminu, Isiaka Akande Raifu,(    )," ICT Sector, Output and Employment 

Generation in Nigeria: Input-Output Approach", Department of Economics, Faculty of 

Economics, University of Ibadan, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Online at 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/     /       

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/92917/
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  [
  

 
  

],   [

       

   
       

] and   [
  
 
  

]. حيث   

المعامبلت الفنية كعدد صفكفيا يساكػ عدد االعمدة كتعكس  مصفكفة  Aتسمى المصفكفة 
الترابطات المباشرة بيف القطاعات االقتصادية أما الترابطات الكمية فنحصل عمييا مف خبلؿ معككس 

 .        مصفكفة المعامبلت الفنية 

           

نتيجة لمتغيير جمالي كالمعركفة أيًضا باسـ مصفكفة المضاعف ، تقيس كيفية تغيير الناتج اإل
المطمكب  i( ناتج القطاع        مف مصفكفة المضاعف  αijفي الطمب النيائي. تمثل العناصر 

كقد استخدـ الفصل جداكؿ المدخبلت .jبشكل مباشر كغير مباشر لكل كحدة مف الطمب النيائي لمقطاع 
،  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓكالمخرجات الت التي يصدرىا الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة كاالحصاء منذ لمسنكات )

ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ .) 

 .تحميل وتقييـ العالقات التشابكية لقطاع المعمومات واالتصاالت  3-3
العاـ  االقتصادؼلتكازف عمى شركط ا النظرؼ أساسو  فييعتمد جدكؿ المدخبلت كالمخرجات 

أداة لمتخطيط كتكضيح التداخل بيف أنشطة النظاـ  المحدد بمجمكعة مف المعادالت الخطية، كيعتبر
. فالعبلقات التشابكية اإلنتاجيىذا النظاـ  فيالمختمفة كالبحث عف مصادر اختبلؿ التكازف  االقتصادؼ

يكل االقتصاد إليضاح تدفق السمع كالخدمات لبلقتصاد تعد كاحدة مف األدكات التحميمية كالكصفية لي
ظيار درجة االعتماد المتبادؿ فيما بينيا .  بيف الكحدات كا 

 روابط الجذب األمامية المباشرة 3-3-2
تمثل ركابط الجذب األمامية المباشرة نسبة مبيعات القطاع  مف مخرجاتو لمختمف  

أنشطتيا اإلنتاجية إلى  فيتستخدـ ىذه المخرجات كمدخبلت كسيطة  التيالقطاعات كالفركع اإلنتاجية 
باالعتماد عمى جدكؿ  (ليكنتيف) لبلقتصادؼمجمل مخرجات ذلؾ القطاع. حيث تقاس ىذه الركابط كفقًا 

خانات صفكؼ ىذه تعبر المدخبلت كالمخرجات مف خبلؿ مصفكفة المعامبلت الفنية لئلنتاج، حيث 
 مامية المباشرة .المصفكفة عف الركابط األ
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 روابط الجذب الخمفية المباشرة  3-3-0
المدخبلت مف السمع كالخدمات الكسيطة لمقطاع مف إجمالي تمثل كرابط الجذب الخمفية نسبة 

إجمالي ليا عبلقة تبادلية مع القطاع. كما يمكف أف تعرؼ بأنيا  التيمجمل القطاعات اإلنتاجية 
 تخدامات الكسيطة كالمستمزمات األكلية.االسإجمالي االستيبلؾ الكسيط إلى 

 (2-3جدوؿ رقـ )
 0222/0222حسب جدوؿ المدخالت والمخرجات لعاـ  الترابطات االمامية والخمفية المباشرة 

 نشطة االقتصاديةالقطاعات واأل 
الروابط 
االمامية 
 المباشرة

الروابط 
الخمفية 
 المباشرة

 2.22 2.22 األسماؾ داألشجار كصيالزراعة كاستغبلؿ الغابات كقطع 
 2.22 2.22 التعديف كاستغبلؿ المحاجر

 2.22 2.22 الصناعات التحكيمية
مدادات تكييف اليكاء كاإلمداد المائي كشبكات  إمدادات الكيرباء كالغاز كالبخار كا 

دارة كمعالجة النفايات  2.22 2.22 الصرؼ الصحي كا 

 2.22 2.22 التشييد كالبناء
 2.22 2.0 كالتجزئة كاإلصبلح لممركبات ذات المحركات كالدراجات الناريةتجارة الجممة 
 2.20 2.22 يفز النقل كالتخ

 2.22 2.22 كاإلقامةخدمات الغذاء 
 2.23 2.3 المعمكمات كاالتصاالت

 2.26 2.22 الكساطة المالية كالتأميف 
 2.22 2.22 العقارات كالتأجير

 2.25 2.22 العممية كالتقنية المتخصصة األنشطة
 2.23 2.22 اإلدارية كخدمات الدعـ      األنشطة

 2.22 2.22 جتماعياإلاإلدارة العامة كالدفاع كالضماف 
 2.22 2.22 التعميـ

 2.22 2.22 جتماعيالصحة كأنشطو العمل اإل
 2.22 2.22 أنشطة الفنكف كاإلبداع كالتسمية

 2.22 2.22 ك خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة لؤلسر  األخرػ أنشطو الخدمات 
 .ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالمركزؼ لمتعبئة العامة كاالحصاء ، جداكؿ المدخبلت كالمخرجات لعاـ  زالجياالمصدر: 
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ف الطمب الكسيط عمي مخرجات قطاع االتصاالت أ إلى ( ٔ-ٖ)تشير بيانات الجدكؿ رقـ 
% لقطاع ٖية المباشرة( ، تكزعت عمي القطاعات االقتصادية نسبة كالمعمكمات )الترابطات االمام
، يمى ذلؾ  ة% مف مخرجاتو كمدخبلت كسيطٖ، أؼ أف القطاع استخدـ  والمعمكمات كاالتصاالت نفس

% ، ثـ ٕبنسبة  تجارة الجممة كالتجزئة كاإلصبلح لممركبات ذات المحركات كالدراجات الناريةقطاع 
أنشطو الخدمات األخرػ ك خدمات أفراد الخدمة المنزلية  ، اإلدارية كخدمات الدعـاألنشطة القطاعات )

مخرجات قطاع المعمكمات إجمالي % مف ٔ( بنسبة جتماعيالعمل اإل ةالصحة كأنشط ،الخاصة لؤلسر
 كاالتصاالت.

طاعات التي تعتمد عمييا قطاع قأما بالنسبة لمترابطات الخمفية المباشرة كالتي تعبر عف ال
المعمكمات كاالتصاالت كمدخبلت كسيطة فقد تكزعت عمي النحك التالي، قطاع الصناعات التحكيمية 

المعمكمات %، ٘ األنشطة العممية كالتقنية المتخصصة % ،ٙ الكساطة المالية كالتأميف%، ٓٔ
ثـ بعض القطاعات االخرػ أقل مف % لكل منيما ، ٖاألنشطة اإلدارية كخدمات الدعـ  ك كاالتصاالت

    مدخبلت قطاع المعمكمات كاالتصاالت.إجمالي % مف ٖ

 لمقطاعات االقتصادية الكمية روابط الجذب  3-3-3
عند تخطيط التنمية معرفة مدػ ارتباط القطاعات بعضيا ببعض، كبالطبع فإف  الضركرؼ مف  

االرتباطات غير ك ة كاالرتباطات المباشرة االرتباطات المباشرة تظير مف مصفكفة المعامبلت الفني
. كيجب التفرقة بيف االرتباطات الخمفية كاالرتباطات رة تظير مف مقمكب مصفكفة ليكنتيفالمباش

العبلقة بيف نشاط قطاع ما كبيف مشترياتو مف القطاعات األخرػ،  ىياألمامية، فاالرتباطات الخمفية 
  .لمقطاعات االخرػ  ف نشاط قطاع ما كبيف مبيعاتوالعبلقة بي فييأما االرتباطات األمامية 

 (0-3)جدوؿ رقـ 
 0222/0222لعاـ  لكمية ) المباشرة وغير المباشرة(الترابطات االمامية والخمفية ا 

الترابط  نشطة االقتصاديةاأل 
 األمامي

الترابط 
 الخمفي

           األسماؾ داألشجار كصيالزراعة كاستغبلؿ الغابات كقطع 
           التعديف كاستغبلؿ المحاجر
           الصناعات التحكيمية

مدادات تكييف اليكاء كاإلمداد المائي  إمدادات الكيرباء كالغاز كالبخار كا 
دارة كمعالجة النفايات  كشبكات   الصرؼ الصحي كا 

          

           التشييد كالبناء



 التغير الييكمي لقطاع المعمكمات في مصر )بالتركيز عمى القيمة المضافة(

ٚٙ 
 

الترابط  نشطة االقتصاديةاأل 
 األمامي

الترابط 
 الخمفي

           كاإلصبلح لممركبات ذات المحركات كالدراجات النارية تجارة الجممة كالتجزئة
           يفز النقل كالتخ
           كاإلقامةخدمات الغذاء 

           المعمكمات كاالتصاالت
           الكساطة المالية كالتأميف
           العقارات كالتأجير

           العممية كالتقنية المتخصصة األنشطة
           اإلدارية كخدمات الدعـ األنشطة

           جتماعياإلاإلدارة العامة كالدفاع كالضماف 
           التعميـ

           جتماعيالصحة كأنشطو العمل اإل
           أنشطة الفنكف كاإلبداع كالتسمية

           ك خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة لؤلسر األخرػ أنشطو الخدمات 
           المتكسط

، الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ، جداكؿ المدخبلت كالمخرجات لعاـ بمعرفة الباحث مف  ةمحسكبالمصدر: 
 كاالحصاء.

كالذػ  ،تحميل نتائج االرتباطات يجب اف نشير إلى أف مؤشر قياس مدػ قكػ االرتباطات عند
جمع خانات الصفكؼ  لكل قطاع لمحصكؿ عمي الترابطات الكمية االمامية كجمع يحسب عف طريق 

إف عممية احتساب قيمة الركابط خانات االعمدة لكل قطاع لمحصكؿ عمى الترابطات الخمفية الكمية. 
عمى كضع نظاـ لؤلكلكيات القطاعية  اتساعدنا كثيرً األمامية كالخمفية لمفركع كالقطاعات االقتصادية 

 ٔ ≤كيككف مؤشر الترابط قكؼ اذا كاف ، عات المحكرية في االقتصاد الكطنيكبالتالي تشخيص القطا
 ،1> ، كيعد مؤشر الترابط ضعيف اذا كاف ٔكأقل مف  ٜ.ٓكيككف متكسط اذا كاف ينحصر ما بيف 

ية، يعتبر كعميو فإف كل قطاع مف القطاعات اإلنتاجية إذا تمتع بركابط جذب أمامية قكية كخمفية قك 
 تحريؾ عممية التنمية االقتصادية . في اا قياديً مؤىبًل ألف يككف قطاعً 

كمنو يتضح أف الترابطات ة ( الترابطات االمامية كالخمفية الكميٕ-ٖكيبيف الجدكؿ رقـ )    
 بمغت ، فقدٔتصاالت تعد ترابطات قكية حيث تزيد عفألكامية كالخمفية بيف قطاع المعمكمات االما
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ا في االقتصاد ا رائدً مما يؤىمو أف يككف قطاعً ، ٕٔ.ٔكالترابطات الخمفية  ٗ٘.ٔمامية ألالترابطات ا
 القكمي.

 لقطاع المعمومات واالتصاالت الكمية روابط الجذب  3-3-4

عادة تنقسـ  تيكال القكمي االقتصاد فيالقطاعية  بالترابطات االقتصادؼدد مؤشرات التشابؾ حتت
 Backward  الخمقيابط ر كاًلت Forward Linkages األماميابط ر اًلت ىما فيُ يأساس يفنكعُ  الى

Linkages  االقتصاد في أك الرائدة المحكريةالقطاعات  تتحدد ليمابلكمف خ Pioneer Sectors  

  (3-3)جدوؿ رقـ 
لعاـ  الترابطات االمامية والخمفية الكمية ) المباشرة وغير المباشرة( لقطاع المعمومات واالتصاالت

0222/0222 
 الترابط الخمفي الترابط األمامي االنشطة االقتصادية

 ٓٓ.ٓ ٕٓ.ٓ األسماؾ داألشجار كصيالزراعة كاستغبلؿ الغابات كقطع 
 ٓٓ.ٓ ٗٓ.ٓ التعديف كاستغبلؿ المحاجر
 ٓٓ.ٓ ٛٔ.ٓ الصناعات التحكيمية

مدادات تكييف اليكاء كاإلمداد المائي  إمدادات الكيرباء كالغاز كالبخار كا 
دارة كمعالجة النفايات  كشبكات الصرؼ الصحي كا 

ٓ.ٕٓ ٓ.ٓٓ 

 ٔٓ.ٓ ٔٓ.ٓ التشييد كالبناء
كاإلصبلح لممركبات ذات المحركات كالدراجات  تجارة الجممة كالتجزئة

 ٕٓ.ٓ ٕٓ.ٓ النارية

 ٓٓ.ٓ ٕٓ.ٓ يفز النقل كالتخ
 ٓٓ.ٓ ٓٓ.ٓ كاإلقامةخدمات الغذاء 

 ٖٓ.ٔ ٖٓ.ٔ المعمكمات كاالتصاالت
 ٓٓ.ٓ ٙٓ.ٓ الكساطة المالية كالتأميف

 ٓٓ.ٓ ٔٓ.ٓ العقارات كالتأجير
 ٓٓ.ٓ ٙٓ.ٓ العممية كالتقنية المتخصصة األنشطة

 ٔٓ.ٓ ٖٓ.ٓ اإلدارية كخدمات الدعـ األنشطة
 ٓٓ.ٓ ٓٓ.ٓ جتماعياإلاإلدارة العامة كالدفاع كالضماف 

 ٓٓ.ٓ ٔٓ.ٓ التعميـ
 ٔٓ.ٓ ٓٓ.ٓ جتماعيالصحة كأنشطو العمل اإل

 ٓٓ.ٓ ٔٓ.ٓ أنشطة الفنكف كاإلبداع كالتسمية
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 الترابط الخمفي الترابط األمامي االنشطة االقتصادية
 ٔٓ.ٓ ٓٓ.ٓ ك خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة لؤلسر ؼ األخر أنشطو الخدمات 

 ٕٔ.ٔ ٗ٘.ٔ اإلجمالي
، الجياز المركزؼ لمتعبئة ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ، جداكؿ المدخبلت كالمخرجات لعاـ بمعرفة الباحث مف  ةمحسكبالمصدر: 

 العامة كاالحصاء.

ىيكل الترابطات الكمية )االمامية كالخمفية( لقطاع  إلى (ٖ-ٖ)تشير بيانات الجدكؿ رقـ  
طاع المعمكمات تصاالت، كمنو يتضح أف القطاعات االقتصادية ترابط أمامي مع قالمعمكمات كاإل

يمى ذلؾ قطاع الصناعات التحكيمية (، ٓٓ.ٔ)قطاع المعمكمات كاالتصاالت نفسة كاالتصاالت ىي 
 (.ٗٓ.ٓالتعديف كاستغبلؿ المحاجر) (،ٙٓ.ٓ، ثـ قطاع الكساطة المالية )(ٛٔ.ٓ)

ا بقطاع المعمكمات كاالتصاالت أما بالنسبة لمترابطات الخمفية الكمية فكاف اقكؼ القطاعات ترابطً 
أنشطو الخدمات  اإلدارية كخدمات الدعـ األنشطةك كالبناء،  دقطاع التشييك (، ٖٓ.ٔىك القطاع نفسة )

 .ـ( لكل منئٓ.ٓ) خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة لؤلسر المعمكمات كاالتصاالتك  ،األخرػ 

 (4-3)جدوؿ رقـ 
 0226/0227حسب جدوؿ المدخالت والمخرجات لعاـ  الترابطات االمامية والخمفية المباشرة 

 الترابط الخمفي الترابط األمامي نشطة االقتصاديةاأل 
 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ النباتياالنتاج 

 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ إنتاج حيكاني
 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ صيد األسماؾ كتربية المائيات

 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ استخراج النفط الخاـ كالغاز الطبيعي
 ٓٓٓ.ٓ ٖٓٓ.ٓ األنشطة األخرػ لمتعديف كاستغبلؿ المحاجر

 ٓٓٓ.ٓ ٔٓٓ.ٓ ُصناعة المنتجات الغذائية
 ٓٓٓ.ٓ ٖٓٓ.ٓ ُصناعة المشركبات
 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ ُصنع منتجات التبغ
 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ ُصنع المنسكجات
 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ ُصنع الممبكسات

 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ ُصنع المنتجات الجمدية كالمنتجات ذات الصمة
كالفميف،؛ ُصنع أصناؼ مف القش كمكاد  ُصنع الخشب كمنتجات الخشب

 الضفر كاالثاث
ٓ.ٓٓٓ ٓ.ٓٓٓ 

 ٓٓٓ.ٓ ٔٓٓ.ٓ ُصنع الكرؽ كمنتجات الكرؽ 
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 الترابط الخمفي الترابط األمامي نشطة االقتصاديةاأل 
 ٓٓٓ.ٓ ٔٓٓ.ٓ الطباعة كاستنساخ كسائط اإلعبلـ المسّجمة
 ٘ٔٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ ُصنع فحـ الككؾ كالمنتجات النفطية المكررة

ُصنع المكاد الكيميائية كالمنتجات الكيميائية ك المنتجات الصيدالنية 
 األساسية كالمستحضرات الصيدالنية

ٓ.ٓٓٓ ٓ.ٓٓٓ 

 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ ُصنع منتجات المطاط كالمدائف
 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ صنع منتجات المعادف البلفمزية االخرػ 

 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ صنع الفمزات القاعدية
مة، باستثناء اآلالت كالمعدات  ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ ُصنع منتجات المعادف المشكَّ

 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ ُصنع الحكاسيب كالمنتجات اإللكتركنية كالبصرية
 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ ُصنع المعدات الكيربائية

 ٓٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ ُصنع اآلالت كالمعدات غير المصّنفة في مكضع آخر
ُصنع المركبات ذات المحّركات كالمركبات المقطكرة كنصف المقطكرة 

 كمعدات النقل األخرػ 
ٓ.ٓٓٓ ٓ.ٓٓٓ 

صبلح كتركيب اآلالت كالمعدات  ٓٓٓ.ٓ ٕٓٓ.ٓ الصناعات التحكيمية األخرػ كا 
 ٓٔٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ الكيرباء كالغاز

المياه كمعالجتيا كتكصيميا كشبكات الصرؼ الصحى ك جمع  تجميع
 النفايات

ٓ.ٓٓٔ ٓ.ٓٓٓ 

 ٓٓٓ.ٓ ٔٓٓ.ٓ تشييد المباني ك اليندسة المدنية ك  التشييد المتخصصة
 ٖٚٓ.ٓ ٕٓٓ.ٓ تجارة الجممة كالتجزئة

 ٛٓٓ.ٓ ٔٓٓ.ٓ النقل كالتخزيف
 ٓٓٓ.ٓ ٔٓٓ.ٓ االقامة كالمطاعـ
 ٓٓٓ.ٓ ٘ٓٓ.ٓ كاالذاعةالنشر كاالفبلـ كالبرمجة 

 ٘ٓٓ.ٓ ٘ٓٓ.ٓ االتصاالت كالبرمجة الحاسكبية
 ٔٓٔ.ٓ ٓٓٓ.ٓ خدمات الماؿ كالتأميف كالمساعدة

 ٕٓٓ.ٓ ٗٓٓ.ٓ األنشطة العقارية
 ٚ٘ٓ.ٓ ٗٓٓ.ٓ خدمات االعماؿ
 ٘ٓٓ.ٓ ٔٓٓ.ٓ جتماعي اإللزامياإلدارة العامة كالدفاع؛ كالضماف اإل

 ٖٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ التعميـ
 ٓٓٓ.ٓ ٖٓٓ.ٓ جتماعىكانشطة العمل اإلالصحة 

 ٛٔٓ.ٓ ٙٓٓ.ٓ خرؼ أخدمات 
 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالمركزؼ لمتعبئة العامة كاالحصاء ، جداكؿ المدخبلت كالمخرجات لعاـ  زالجياالمصدر: 
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اف الطمب الكسيط عمي مخرجات قطاع االتصاالت  إلى( ٗ-ٖتشير بيانات الجدكؿ رقـ )
لقطاع % ٔ، تكزعت عمي القطاعات االقتصادية نسبة المباشرة(ت )الترابطات االمامية كالمعمكما

 كقطاع، % مف مخرجاتو كمدخبلت كسيطؤ، أؼ أف القطاع استخدـ المعمكمات كاالتصاالت نفسة
ثـ القطاعات )األنشطة % ٔالخدمات االخرػ بنسبة ، %ٔالنشر كاالفبلـ كالبرمجة كاالذاعة بنسبة 

خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة لؤلسر، الدعـ، أنشطو الخدمات األخرػ ك  اإلدارية كخدمات
مخرجات قطاع المعمكمات إجمالي % مف ٔاقل مف جتماعي( بنسبة الصحة كأنشطو العمل اإل

 كاالتصاالت.

طاعات التي تعتمد عمييا قطاع قأما بالنسبة لمترابطات الخمفية المباشرة كالتي تعبر عف ال
قطاع خدمات الماؿ كالتأميف  ؛كاالتصاالت كمدخبلت كسيطة فقد تكزعت عمي النحك التاليالمعمكمات 
خرػ أقل أل، ثـ بعض القطاعات ا%ٗ تجارة الجممة كالتجزئة، %ٙ خدمات االعماؿ%، ٓٔكالمساعدة 

 مدخبلت قطاع المعمكمات كاالتصاالت.   إجمالي % مف ٗمف 

 0226/0227لعاـ  لكمية ) المباشرة وغير المباشرة(خمفية االترابطات االمامية وال: (5-3جدوؿ رقـ )

 االنشطة االقتصادية
الترابط 
 الخمفي

الترابط 
 األمامي

           االنتاج النباتى
           إنتاج حيكاني

           صيد األسماؾ كتربية المائيات
           استخراج النفط الخاـ كالغاز الطبيعي

           األنشطة األخرػ لمتعديف كاستغبلؿ المحاجر
           ُصناعة المنتجات الغذائية

           ُصناعة المشركبات
           ُصنع منتجات التبغ
           ُصنع المنسكجات
           ُصنع الممبكسات

           ُصنع المنتجات الجمدية كالمنتجات ذات الصمة
           الخشب كمنتجات الخشب كالفميف،؛ ُصنع أصناؼ مف القش كمكاد الضفر كاالثاثُصنع 

           ُصنع الكرؽ كمنتجات الكرؽ 
           الطباعة كاستنساخ كسائط اإلعبلـ المسّجمة
           ُصنع فحـ الككؾ كالمنتجات النفطية المكررة
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الترابط  االنشطة االقتصادية
 الخمفي

الترابط 
 األمامي

الكيميائية ك المنتجات الصيدالنية األساسية  ُصنع المكاد الكيميائية كالمنتجات
 كالمستحضرات الصيدالنية

          

           ُصنع منتجات المطاط كالمدائف
           صنع منتجات المعادف البلفمزية االخرػ 

           صنع الفمزات القاعدية
مة، باستثناء اآلالت كالمعدات            ُصنع منتجات المعادف المشكَّ

           ُصنع الحكاسيب كالمنتجات اإللكتركنية كالبصرية
           ُصنع المعدات الكيربائية

           ُصنع اآلالت كالمعدات غير المصّنفة في مكضع آخر
ُصنع المركبات ذات المحّركات كالمركبات المقطكرة كنصف المقطكرة كمعدات النقل 

 األخرػ 
          

صبلح كتركيب اآلالت كالمعدات             الصناعات التحكيمية األخرػ كا 
           الكيرباء كالغاز

  الصحيتجميع المياه كمعالجتيا كتكصيميا كشبكات الصرؼ 
 ك جمع النفايات

          

           تشييد المباني ك اليندسة المدنية ك  التشييد المتخصصة
           كالتجزئةتجارة الجممة 
           النقل كالتخزيف

           االقامة كالمطاعـ
           النشر كاالفبلـ كالبرمجة كاالذاعة
           االتصاالت كالبرمجة الحاسكبية

           خدمات الماؿ كالتأميف كالمساعدة
           األنشطة العقارية
           خدمات االعماؿ

           اإللزاميجتماعي اإلاإلدارة العامة كالدفاع؛ كالضماف 
           التعميـ

           جتماعياإلالصحة كانشطة العمل 
           خدمات اخرؼ 

، الجياز المركزؼ لمتعبئة ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ، جداكؿ المدخبلت كالمخرجات لعاـ بمعرفة الباحث مف  ةمحسكبالمصدر: 
 كاالحصاء.العامة 
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كمنو يتضح أف الترابطات مامية كالخمفية الكمية أل( الترابطات ا٘-ٖكيبيف الجدكؿ رقـ )
، فقد بمغ مؤشر ٔتعد ترابطات قكية حيث تزيد عف  االمامية كالخمفية بيف قطاع المعمكمات كاالتصاالت

ا في االقتصاد ا رائدً مما يؤىمو أف يككف قطاعً  ،ٖ٘.ٔكالترابطات الخمفية  ٙٓ.ٔمامية ألالترابطات ا
 القكمي.

  (6-3)جدوؿ رقـ 
  لقطاع المعمومات واالتصاالت قتصادياالمؤشرات التشابؾ مقارنة 

 ( 0226/0227 - 0222/0222) خالؿ الفترة
 0226/0227 0222/0222 البياف

 ٘ٓ.ٓ ٛٓ.ٓ الركابط المباشرة االمامية
 ٕٙ.ٓ ٖٖ.ٓ الركابط المباشرة الخمفية

 ٙٓ.ٔ ٗ٘.ٔ االمامية الكميةالركابط 
 ٖ٘.ٔ ٕٔ.ٔ الركابط الخمفية الكمية

 ٛٔ.ٕ ٜٔ.ٖ المساىمة في القيمة المضافة
 ٔٔ.ٓ ٙٛ.ٕ المساىمة في المدخبلت

 ٓٔ.ٕ ٖٔ.ٔ الصادراتالمساىمة في 
 ٙٙ.ٓ ٖٚ.ٓ المساىمة في الكاردات

 ٕٚ.ٔ ٗٛ.ٕ تغطية الصادرات لمكاردات
 المركزؼ لمتعبئة العامة كاالحصاء، جداكؿ المدخبلت كالمخرجات ، سنكات مختمفة. زالجياالمصدر: 

تصاالت بيف عاـ ألاكالت في مؤشرات قطاع المعمكمات ك التح إلى( ٙتشير بيانات الجدكؿ رقـ)
لقطاع  المباشرةانخفاض الركابط  ؛كمف الجدكؿ يتضح ما يمي، ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓكعاـ  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ

نخفض مؤشر أ، فقد ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعنو في عاـ ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓـ ت في العاتصاالألالمعمكمات كا
كمف جممة  ،٘.ٓ إلى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓنتاج القطاع في عاـ إمف جممة  ٛ.ٓمامي المباشر مف ألالترابط ا

 رتباط الخمفي المباشر مفألنخفض مؤشر اأكذلؾ ك  .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓمخرجات( القطاع في عاـ نتاج )إ
كىذا  ،ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓفي عاـ  ٕٙ.ٓ إلى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمدخبلت القطاع في عاـ إجمالي مف  ٖٖ.ٓ
 تصاالت في االقتصاد المصرؼ.ألركابط الجذب الخمفي بيف قطاع المعمكمات كا انخفاضيعني 

مف  الكمية األماميةفتبلحع انخفاض مؤشر الركابط  كالخمقية األمامية الكمية لمركابط بالنسبة أما
الركابط كيعني ذلؾ انخفاض  ،ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓفي عاـ  ٙٓ.ٔ إلى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓفي عاـ  ٗ٘.ٔ
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓعاـ  قد انخفضت في، كاالتصاالت لقطاع المعمكمات المباشرة كغير المباشرة األمامية
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رتفع قميبل أقد  الخمفيةف مؤشر الركابط أنبلحع  الكمية الخمفيةلمركابط  كبالنسبة، ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعف عاـ 
 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓفي عاـ  ٖ٘.ٔ إلى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعاـ  في ٕٔ.ٔمف 

، نبلحع انخفاض المضافة القيمةكفيما يتعمق بمساىمو قطاع المعمكمات كاالتصاالت في 
خذت نسبة أ، كقد ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ% في عاـ ٛٔ.ٕ إلى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ% في عاـ ٜٔ.ٖمساىمتو مف 

، فقد بمغت مساىمة القطاع ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓا منذ عاـ ا تنازليً اتجاىً  المضافة القيمةمساىمو القطاع في 
ككاصمت  ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ% في عاـ ٖ٘.ٕ إلى النسبة، انخفضت ىذه ٜٔ.ٖ المضافة القيمةفي 

 (.ٙ% كما يكضحيا الجدكؿ رقـ )ٛٔ.ٕ إلى االنخفاض حتى كصمت

  (7-3)جدوؿ رقـ 
 تطور مساىمة قطاع المعمومات واالتصاالت في القيمة المضافة  

 (0226/0227 -0228/0229) خالؿ السنوات

القيمة المضافة لقطاع  الناتج المحمى االجمالي السنوات
 االتصاالت والمعمومات

 
المساىمة في القيمة 

 % المضافة
ٕٓٓٛ/ٕٜٓٓ ٖٔٓٚ٘ٔٗ ٖٕٛٓٙ ٖ.ٓ٘ 
ٕٓٔٓ/ٕٓٔٔ ٖٖٜٖٔٛٗ ٕٕٗٚٚ ٖ.ٜٔ 
ٕٕٓٔ/ٕٖٓٔ ٜٔٚ٘ٚٙٔ ٖٗ٘٘ٔ ٕ.ٖ٘ 
ٕٓٔٗ/ٕٓٔ٘ ٕٕ٘ٛٙٛٗ ٕٖٖٙٓ ٕ.ٗٔ 
ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ ٖٖٖٚٛٔٙ ٖٖٖٚ٘ ٕ.ٔٛ 

 ، جداكؿ المدخبلت كالمخرجات، سنكات مختمفة.ءالجياز المركزؼ لمتعبئة العامة كاالحصاالمصدر: 

المدخبلت فتبلحع إجمالي لنصيب قطاع المعمكمات كاالتصاالت مف  بالنسبة ءالشيكنفس 
، اما  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ% في عاـ ٔٔ.ٓ إلى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ% عاـ ٙٛ.ٕانخفاض حصة القطاع مف 

لصادرات الكاردات ستبلحع ارتفاع نصيب قطاع المعمكمات كاالتصاالت في الصادرات  بالنسبة
، لكف في نفس الكقت ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ% عاـ ٔ.ٕ إلى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ % في عاـٗٔ.ٔمف  اإلجمالية

 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ% في عاـ ٙٙ.ٓ إلى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ% عاـ ٖٚ.ٓارتفعت نسبة الكاردات لمقطاع مف 
 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمره عاـ  ٗٛ.ٕانخفاض نسبة تغطية الصادرات لمكاردات مف  إلىالذؼ ادػ األمر ، 
 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓمره في عاـ  ٕٚ.ٔ إلى
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  (2-3)شكل رقـ 
 االستثمارات إجمالي النصيب النسبي لقطاع المعمومات واالتصاالت مف 

 (0228/0229-0223/0224خالؿ الفترة)

 
النشرة اإلحصائية  إلى( باإلضافة ٕٙٔٓ-ٖٕٓٓ، احصائيات، السبلسل الزمنية لمفترة )المركزي بيانات البنؾ در: لمصا

 .ٕٕٓٓ( سبتمبر ٕٕٛك عدد رقـ ) ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ( لمعاـ المالي ٕٔٙالشيرية عدد )

انخفاض نصيبة  إلىكيرجع االنخفاض في العديد مف مؤشرات قطاع المعمكمات كاالتصاالت 
ككذلؾ  ،ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ% في عاـ ٚ.ٗ إلى ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ% عاـ ٕٔ.ٛمف االستمارات الكمية مف 

% في ٕ٘.ٓالى  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ% في عاـ ٜٓ.ٕانخفض نصيب القطاع مف االستمارات العامة مف 
 التالي: (ٕ-ٖ، كما يتضح مف الشكل رقـ )ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓعاـ 
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 )%(النصيب النسبي لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  من إجمالي االستثمارات الكلية 
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 (0-3)شكل رقـ 
  االستثمارات العامةإجمالي  مف واالتصاالت المعمومات لقطاع النسبي النصيب 

 (0228/0229-0223/0224) الفترة خالؿ

 
محسكبة بمعرفة الباحث  مف  كزارة التخطيط كالمتابعة كاالصبلح االدارة ، بيانات الحسابات القكمية ، متاح المصدر: 
 ps://mped.gov.eg/Investmenthtt عمي المكقع

 أىـ النتائج

 اليامة التي سنبرزىا فيما يمي العديد مف النتائج كالتكصيات إلىكخمص ىذا الفصل 
 ٕٓٔٓعاـ  في ٕٔ,ٔكاالتصاالت  المعمكمات لقطاع الخمفية الركابط مؤشر قيمة بمغت/ٕٓٔٔ 

 . ٕٚٔٓ /ٕٙٔٓعاـ  في ٖ٘,ٔ إلى ارتفعت
 كىذا ٕٔٔٓ /ٕٓٔٓعاـ  في منو اعمي ٕٚٔٓ /ٕٙٔٓعاـ  في الخمفية الركابط مؤشر قيمة 

 االقتصاد في األخرػ  القطاعات في االنتاج دفع عمي أكبر بصكرة قادر القطاع أف يعني
 المصرؼ .

 الصحيح الكاحد عف تزيد ألنيا قكية كخمفية أمامية بركابط كالمعمكمات االتصاالت قطاع يتمتع 
 المصرؼ.  االقتصاد في الرائدة القطاعات مف يككف  فأل مؤىبلً  القطاع اف يعني كىذا

 إلى ٕٔٔٓ /ٕٓٔٓعاـ  في % ٜٔ,ٖ مف  المضافة القيمة في القطاع مساىمة انخفاض 
% في ٔٔ% في ماليزيا، ٕٔ. في الكقت الذػ بمغت فيو  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓعاـ  % فيٛٔ,ٕ

 سنغافكرا في نفس الفترة.
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 المدخبلت في مساىمتو كنسبة لمكاردات الصادرات تغطية نسبة في القطاع مساىمة انخفاض 
 .  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ،  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالعاميف  بيف ما الكمية

 إلى ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ،  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعامي  بيف القطاع مؤشرات معظـ انخفاض يرجع 
 االستثمارات مف نصيبو انخفض حيث الكمية االستثمارات مف القطاع نصيب انخفاض
 انخفضكذلؾ ك ، ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓعاـ  % فيٚ,ٗ إلى ٘ٔ/ٗٔعاـ  % فئٕ,ٛمف  اإلجمالية
عاـ  % فئمف  أقل إلى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓعاـ  في  % ٜٓ,ٕالعامة  االستثمارات مف نصيبو
ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ . 

 أىـ التوصيات 
  ضركرة زيادة نصيب قطاع المعمكمات كاالتصاالت مف االستثمارات المنفذة بشقييا العاـ

  كالخاص.
  زيادة درجة التفصيل الخاصة بقطاع المعمكمات كاالتصاالت في جداكؿ المدخبلت كالمخرجات

قطاعات صناعية كخدمية حتى يتـ دراسة الركابط االمامية كالخمفية بدرجة أكبر مف  إلى
  التفصيل.

  االستفادة مف نمك قطاع االتصاالت كالمعمكمات كخصكصا الحككمة كالقطاع الخاص في
 نتاجية كالخدمية.المجاالت اال

  سمع كخدمات كتكنكلكجيات استخداـ تنفيد مجمكعة مف السياسات المحددة لتسييل كانتاج ك
 قطاع المعمكمات كاالتصاالت.

  تكفير البيانات الحديثة كالتفصيمية لقطاع االتصاالت كالمعمكمات لتحميل كتقييـ االىمية
 االقتصادية لمقطاع كدعـ تطكره المستمر.

 االستثمارات المتعمقة بقطاع المعمكمات كاالتصاالت في القطاعات األخرػ، كدمج  ضركرة زيادة
 تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في القطاعات االخرػ. 
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 الفصل الرابع
ا لمواجية التنافسية العالمية المعاصرة مع التركيز متطمبات تأىيل مصر رقميً 

تحدياتيا ومعوقاتيا ومشكالتيا عمى الحكومة االلكترونية والتعامالت الرقمية ب
 القانونية

 مقدمة

أدت الثكرة الصناعية الرابعة خاصة الذكاء الصناعي كالتحكؿ الرقمي، إلى تغييرات أدت    
سريعة كتطكرات كبيرة في بنية االقتصاد كأصبح تسخير المعرفة كالتكنكلكجيا الجديدة ىما أساس 

ية الذؼ أدػ إلى أف تصبح الميزة النسباألمر التنمية. كذلؾ في خضـ التغييرات العالمية الجارية حاليا 
لمنجاح في الكقت الراىف ىي مدػ القدرة التكنكلكجية كالقكة االبداعية لدػ الدكلة. إذ أدػ تسارع خطى 
الثكرة في عمـ المكاد كالتكنكلكجيا الحيكية إلى إحداث تحكالت جكىرية عمى المصادر االربع التقميدية 

صالح المنيج التكنكلكجي كمستكػ لمنمك "االرض كالعمل كرأس الماؿ كاالدارة" كالتي تضاءلت أىميتيا ل
المكاد االكلية كالمكاد الطبيعية بالنسبة لمناتج المحمى كتضاعفت استخداـ التعميـ. كىكذا تناقص بشدة 

نسبة السمع التكنكلكجية المتطكرة في التجارة السمعية العالمية ك في المقابل انخفض نصيب المنتجات 
 االكلية. 

ييرات الجارية في البنية االقتصادية إلى نسف استراتيجيات التنمية كبعبارة أخرػ فقد أدت التغ  
التي كاف معمكال بيا حتى نيايات القرف الماضي كأصبح بناء القدرات التكنكلكجية المحمية مف أكلكيات 
الدكؿ. كحجر الزاكية ىنا ىك زيادة االنتاج كرفع االنتاجية، كتطكير القدرة التكنكلكجية، باعتبارىـ 

ؾ االساسى لمتنمية. كبعبارة أخرػ فاذا ما ارادت مصر  اف يككف ليا مكاف عمى الخريطة الدكلية المحر 
فإنو ال سبيل أماميا اال بناء كتطكير قاعدة إنتاجية قكية، كقدرة تكنكلكجية محمية تمكنيا مف التعامل مع 

 .االساليب التكنكلكجية الحديثة كاستيعابيا داخل االقتصاد القكمي
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، ()مف ذلؾ أف مصر احتمت مرتبة متأخرة في كافة المؤشرات الخاصة بدليل التكنكلكجياكاالىـ 
الذؼ يعبر عف مستكػ االبتكار كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت داخل البمد كفي القدرة عمى ك 

فضبل عف انخفاض نصيب المككف التكنكلكجي في القيمة المضافة  . استيعاب التكنكلكجيا الجديدة
قيمة إجمالي تجات الصناعية كالزراعية، كما أف نصيب الصادرات مف السمع عالية التكنكلكجيا مف لممن

كل ىذه المؤشرات كغيرىا تدؿ داللة كاضحة عمى أف مصر مازالت بحاجة   .الصادرات متدني لمغاية
نتاج إلإلى نيضة عممية كتكنكلكجية تؤىميا لمكقكؼ في كجو المنافسة العالمية كتساعد عمى رفع ا

 .كمف ثـ تحقيق الرفاه المنشكد ،نتاجيةإلكا

 ،ثارىا المستقبميةأىك تناكؿ الثكرة الصناعية الرابعة ك  ،ساسى مف ىذا الفصلأللذا فإف اليدؼ ا
، كذلؾ فى كالساسة فى العديد مف دكؿ العالـكالتى تفرض المزيد مف التغيرات الجديدة أماـ الحككمات 

أك قياس مدػ القدرة كاالستعداد لخكض غمار التنافسية الجديدة،  اا أك أخبلقيً ء تنظيميً محاكلة لمتأقمـ سكا
كالتى أصبحت قائمة عمى المساىمة فى اإلبداع كاالبتكار، كتحكيل ذلؾ لتطبيقات قادرة عمى االستحكاذ 

 عمى األسكاؽ التجارية كالفكز بالمكانو كالسيطرة فى " العالـ الجديد".

 سكؼ نستعرض بمزيد مف التفصيل المكضكعات التالية:ك فى ىذا السياؽ فإننا 

 مجاالت المعرفة المستقبمية ك اثرىا فى تحقيق اىداؼ التنمية المستدامة. .ٔ
 .)السيبرانية( السيادة المعمكماتية .ٕ
 نمكذج اإلمارات لنضج الحككمة الرقمية. .ٖ
 التكصل إلى خارطة طريق إلى الحككمة الرقمية فى مصر. .ٗ

  

                                  
()   الذػ جاء فيو ترتيب مصر فى المرتبة  ٕٛٔٓمؤشر تطكير الحككمة اإللكتركنية الصادر عف األمـ المتحدة لعاـ

 .ٕٙٔٓمراكز فى نفس التقرير لعاـ  ٙعالمًيا متراجعة  ٗٔٔ
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 المعرفة المستقبمية  مجاالت  4-2

 ،لثالثةا أللفيةا رفج فى كالمعمكماتية لكتركنيةإلا التكنكلكجيات كزربك نترنتإلا رويظ ذمن    
 العكلمة جانب إلى لممعرفة المتزايدة ىميةألا دتأ حيث اكجذريً  اسريعً  ايرً تغ يرتتغ المجتمعات تحرا
 فمختم لـعا ديجاإ إلى بعةارلا لصناعيةا رةولثا عصر فى جيولولتكنا التطكر عمى المترتبة ثارآلكا

 ،اقياطن عتساا  ك  ىادتعقيك شدتيا فى لسابقةا راتولثا نع تختمف بعةارلا لصناعيةا رةولثا فأ ذلؾ اتمامً 
 جمادنا أؼ قميرلا ؿولتحا سمياا ظاهرة تكنولوجية جديدة إلى ىارىوج فى ىادستناا مبحك

حيث  ،(ٔ) كحككمة  سسةؤمك شركة للك لتحتيةا لبنيةا فى السريع تغمغمياك قميةرلا تجياولولتكنا
كتحميبلت  ،كالحكسبة السحابية ،تقترف مجمكعة كبيرة مف التكنكلكجيات التي تشمل إنترنت األشياء

نكاع أا يتيح استفادة بيف مختمف ا بيئيً لتكجد نظامً  ،(ٕ)كالذكاء االصطناعي ،البيانات الضخمة
كبذلؾ كجدت الشركات  ،(ٖ)خرػ كتساىـ فى تطكيرىاآلدة مف االتكنكلكجيات بحيث تستفيد كل كاح

 ماـ فرص كتحديات غير مسبكقة.ػالتجارية كالمجتمعات كالحككمات عمى حد سكاء نفسيا 

 (2-4شكل رقـ)
 مكونات الثورة الصناعية الرابعة

 
   Source: Schwab, PricewaterhouseCoopers, January      

                                  
) ( 

PricewaterhouseCoopers,      
) ( 

Organization for Economic Co-operation and Development,     . 
) (

 Schwab, PricewaterhouseCoopers, January     . 
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أىمية الثكرة التكنكلكجية الحالية في تأثرييا اليائل عمى مجتمعات المعرفة مف خبلؿ  كتكمف
قدرتيا عمى إنتاج كمية ىائمة مف البيانات الجديدة، كتحسيف نقل المعمكمات كالمعرفة كتعزيز إنتاجيا 

اسع في كتسييل االبتكار. فقد أدػ بركز تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كاستخداميا عمى نطاؽ ك 
نتاجيا عف طريق خفض الحكاجز الزمنية  جميع القطاعات االقتصادية إلى تحسيف تبادؿ المعرفة كا 
كالمكانية بيف الناس كتسييل  كصكليـ إلى المعمكمات، إذ يساىـ الذكاء االصطناعي كغيره مف 

ت الحديثة تكنكلكجيات التحميبلت المتقدمة في خفض تكاليف معالجة المعمكمات، كتمكف الخكارزميا
القائمة عمى البيانات الضخمة كالحكسبة السحابية المؤسسات مف خبلؿ تكظيفيا لعدد ضخـ مف أجيزة 
االستشعار الرقمية منخفضة التكمفة المكجكدة في المعدات الصناعية كالمركبات كأنظمة اإلنتاج حكؿ 

اج أفكار دقيقة حكؿ العمميات العامل مف جمع كمية ىائمة مف البيانات في ثكاف معدكدة، كتحميميا إلنت
كالسمككيات بما يحفز االبتكار مف أجل إحداث تغييرات أساسية في اإلنتاجية كالنمك كالقيمة المقدمة 

كما تساىـ زيادة المنصات الرقمية المفتكحة بدكرىا في تسريع عممية ، (ٔ)لمعمبلء كالقدرة التنافسية.
المؤسسات كاألفراد عمى التكاصل فيما بينيـ كتمكينيـ مف االبتكار كخفض تكمفتيا مف خبلؿ مساعدة 
 (ٕ) دمج التكنكلكجيات كالممارسات بصكرة أسرع.

 التكنولوجيات الرئيسية لممستقبل 4-2-2

عند الحديث عف مستقبل المجتمعات، ال يمكف تناكؿ التغيير التكنكلكجي بمعزؿ عف الظكاىر 
العكلمة كاالستدامة كالتحكالت الديمكغرافية كالتحضر، األخرػ؛ فالقكػ أك االتجاىات األخرػ، مثل 

إذا كنا نريد أف نفيـ كيف  ستؤثر بدكرىا عمى الحالة المستقبمية لبلقتصاد كعمى مستقبل العمل. لذلؾ
سيتشكل المستقبل، فعمينا االعتراؼ بالتفاعبلت ضمف ىذه االتجاىات ألنيا غالبًا ما تعزز بعضيا 

ا معينة مف التكنكلكجيات يمكف أف تساعد في التغمب عمى معظـ التحديات نكاعً أػكيعتقد أف  ،البعض
المرتبطة بيذه االتجاىات، مثل شيخكخة السكاف كزيادة شح المكارد )بما في ذلؾ نقص الغذاء في 

كتزايد حاالت عدـ المساكاة. كتطمق المفكضية األكركبية عمى ىذه التكنكلكجيات  ،االقتصادات النامية(
كىي تتسـ بسمتيف  ،ك التكنكلكجيات الرئيسية لممستقبل، أ(ٖ) -نكلكجيات التمكيف الرئيسةتك -اسـ 

                                  
) ( 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and United Nations 

University,     . 
) ( 

Persuade and Schillo, October     . 
) (

 Chesbrough,     . 
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ا تستفيد فيو كل كاحدة منيا مف تطكر التكنكلكجيات ا بيئيً أنيا تشكل مجتمعة نظامً  والىماأ ؛أساسيتيف
ى التكنكلكجيات األخرػ كتعزز في الكقت ذاتو ذلؾ التطكر، أؼ أف التكنكلكجيات الجديدة التي تستند إل

  (ٔ) القائمة تحسف مف أداء تمؾ التكنكلكجيات القائمة كالعكس بالعكس.

فتتمثل في أف ىذه التكنكلكجيات تؤدؼ إلى تسارع في االبتكار، حيث  السمة الثانيةأما     
يؤدؼ كل تطكر تكنكلكجي إلى ابتكار يشكل بدكره منصة لمزيد مف التحسيف التكنكلكجي كاالبتكار. 
كلذلؾ تساعد ىذه التكنكلكجيات عمى تطكير تطبيقات جديدة متعددة في مجمكعة كاسعة مف القطاعات 

ق ىاتاف السمتاف عمى الذكاء االصطناعي كاألمف السيبريانى كسمسمة الكتل كتنطب ٕكالصناعات.
كالتكنكلكجيا الحيكية كما سنبيف في الممحات المكجزة عف كل كاحدة مف ىذه التكنكلكجيات. كما أنيا 
كميا ما زالت في مرحمة مبكرة مف التطكير كما زاؿ أماـ كل كاحدة منيا مجاالت عديدة لمبحث 

البتكار في المستقبل، مما قد يؤدؼ إلى نتائج غير متكقعة. لذلؾ فإننا نعتقد أف ىذه كالتجريب كا
، حيث يمكف استخداميا  شحة لمرىاف كاالستثمار مستقببلً التكنكلكجيات األربعة تمثل محاكر جيدة مر 

عالـ مما في ال اجتماعية االكثر إلحاحً إلمعا لبناء حمكؿ أسرع كأدؽ لمتحديات البيئية كاالقتصادية كا
 .يساعد عمى تحقيق أىداؼ التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتيا األمـ المتحدة

 الذكاء االصطناعي  4-2-0

قدرة كمبيكتر أك ركبكت مدعـ بكمبيكتر عمى معالجة “يشير الذكاء االصطناعي إلى 
لتعمـ كاتخاذ القرارات كحل المعمكمات كالكصكؿ إلى نتائج بطريقة مماثمة لعممية التفكير لدػ البشر في ا

كبالتالي، فإف ىدؼ أنظمة الذكاء االصطناعي ىك تطكير أنظمة قادرة عمى معالجة المشاكل ”. المشاكل
يتسارع التقدـ في مجاؿ الذكاء  (ٖ)المعقدة بطرؽ مشابية لمعمميات المنطقية كاالستدالؿ عند البشر.

 .األخرػ االصطناعي بفضل التطكر في التكنكلكجيات الرئيسية 

التطكرات الحديثة في الذكاء االصطناعي تبشر بعصر جديد لمعديد مف التكنكلكجيات األخرػ. 
عمى سبيل المثاؿ، يمكف لمذكاء االصطناعي تحسيف تكنكلكجيا السحابة، تماما مثمما تساىـ تكنكلكجيا 

ر طريقة تخزيف السحابة في تطكير الذكاء االصطناعي. كدمج االثنيف معا يمكف أف يؤدؼ إلى تغيي
                                  

) (
 Schwab, January     . 

) ( 
European Commission, February     . 

) ( 
Organization for Economic Co-operation and Development,     . 
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كما يمعب الذكاء االصطناعي دكرا في مجاؿ  (ٔ.)البيانات كمعالجتيا في مناطق جغرافية متنكعة
 (ٕ)التكنكلكجيا الحيكية، حيث ىناؾ فرصة كبيرة لجعل اكتشاؼ األدكية أرخص كأسرع.

 يستخدـ الذكاء االصطناعي اليكـ لتكقع حجـ المحاصيل مف الفضاء كأمتتة المجاىر لتشخيص
المبلريا كتقديـ الدعـ لمعمبلء بمغات متعددة. كىذه ليست سكػ أمثمة قميمة عمى كيفية استفادة القطاعات 

مف المستيمكيف كصانعي القرار في الشركات أف  ٓٙالمختمفة مف ىذه التكنكلكجيا. كيعتقد اكثر مف %
جو المجتمع الحديث، بدءا الذكاء االصطناعي يمكف أف يساعد في تقديـ الحمكؿ ألىـ المشاكل التي تكا

 ( ٖ)مف الطاقة النظيفة ككصكال إلى السرطاف كاألمراض.

الكيرباء مف خبلؿ استخداـ كما أف فى قطاع الطاقة، يستطيع الذكاء االصطناعي خفض   
كتخزيف الطاقة استخداـ نماذج محددة لمطابقة تكليد الطاقة كالطمب عمييا كزيادة الكفاءة ك استخداـ 
لممصنعيف  ٕٔنماذج اخرػ أف يحقق كفرا في استيبلؾ الكقكد بنسبة %استخداـ كما يمكف بالمتاحة. 

كتعمل تكنكلكجيات الذكاء  (ٗ)كالعمبلء كشركات الطيراف مف خبلؿ تحسيف مسارات الرحبلت.
دارة المحيطات عمى نحك مستداـ. فمحماية  االصطناعي عمى إيجاد طرؽ جديدة كمتنكعة لحماية كا 

نماذج لتحميل الصكر لتتبع أعداد استخداـ األنكاع البحرية الميددة باالنقراض، يمكف لؤلنظمة الجديدة 
ززة بالذكاء االصطناعي لمراقبة ظركؼ الركبكتات المعاستخداـ كمكاقع تمؾ األنكاع. كما يمكف 

المحيطات مف خبلؿ الكشف عف مستكيات التمكث كتتبع التغيرات في درجة الحرارة كدرجة الحمكضة 
  (٘)في المحيطات بسبب تغير المناخ.

لذلؾ، فإف تطبيق الذكاء االصطناعي سيساىـ في تحقيق أىداؼ التنمية المستدامة؛ السابع  
معقكلة( كالثالث عشر )العمل المناخي( كالرابع عشر )الحياة تحت الماء(  )طاقة نظيفة كبأسعار

 .كالخامس عشر )الحياة في البر(

 

                                  
) (

 PricewaterhouseCoopers, March     .  
) ( 

PricewaterhouseCoopers, January      
) ( 

Bean, PricewaterhouseCoopers,     .  
) (

 Cognixia, PricewaterhouseCoopers,     . 
) (

 Snyder, PricewaterhouseCoopers, March     . 
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 سمسمة الكتل  4-2-3

تكنكلكجيا “كىي ”. بتككيف“سمسمة الكتل ىي القمب التكنكلكجي لمعممة المشفرة المعركفة باسـ 
يا لتخزيف أؼ نكع مف البيانات، بما في ذلؾ قاعدة بيانات مكزعة اليمكف التبلعب بيا، كيمكف استخدام

نظرا  ألف سمسمة الكتل  (ٔ)”.المعامبلت المالية، بما مف شأنو أف يكّفر الثقة في بيئة غير جديرة بالثقة
تكفر مستكػ عاليا مف األماف، فيمكف أف تككف جزءا ميما مف بنية تحتية رقمية تستخدـ فييا تطبيقات 

 .رقمية مكثكقة

الكتل، مف خبلؿ المزايا التي تكفرىا، أف تقدـ حمكال لمختمف التحديات الكبرػ  يمكف لسمسمة
التي تكاجو المجتمع. فيي تسمح مثبل لؤلطباء باالطبلع عمى جميع سجبلت المريض بأماف كسيكلة 
في أؼ كقت، كىذا يساعد في التقميل مف مخاطر األخطاء كيحد مف التفاكت في تقديـ خدمات الرعاية 

كيمكف لممؤسسات الكبرػ كالحككمات االستفادة مف ىذه التكنكلكجيا لمحد مف عدـ المساكاة  الصحية.
 ( ٕ)كمخاطر كاليدر.

سمسمة الكتل في تحقيق أىداؼ التنمية المستدامة، استخداـ كبشكل عاـ، يمكف أف يساعد 
كاليياكل األساسية( كخاصة اليدؼ الثالث )الصحة الجيدة كالرفاه( كاليدؼ التاسع )الصناعة كاالبتكار 

 .كاليدؼ العاشر )الحد مف أكجو عدـ المساكاة(

 مف السيبرانياأل 4-2-4

يقصد باألمف السبريانى التكنكلكجيات كالعمميات كالضكابط اليادفة إلى حماية األنظمة 
كالشبكات كالبرامج مف اليجمات الرقمية التي تتضمف عادة محاكلة الكصكؿ إلى المعمكمات الحساسة أك 
تغيرىا أك إتبلفيا. كيمكف أف تؤدؼ ىذه اليجمات في حالة نجاحيا إلى ابتزاز الماؿ مف الضحية أك 

 .التعدؼ عمى حقكؽ الممكية الفكرية أك تعطيل تقديـ الخدمات

تزداد أىمية األمف السبريانى بسبب االعتماد المتزايد ألنظمة الكمبيكتر عمى اإلنترنت كالشبكات 
بمكتكث، الحكسبة السحابية( لتخزيف المعمكمات كتبادليا كظيكر إنترنت األشياء. البلسمكية )كاؼ فاؼ، 

                                  
) (

 PricewaterhouseCoopers,     . 
) (

 European Commission, January     . 
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فقد أثبتت التجارب الحديثة أف معظـ التكنكلكجيات عرضة لبلختراؽ، بما في ذلؾ السيارات كأنظمة 
ية اإلنذار كاألجيزة الطبية القابمة لمزرع كالبنية التحتية العامة ألنظمة الطيراف كالتطبيقات المصرف

أدكات الحماية المناسبة تساعد بتسريع تقديـ استخداـ عمكما  (ٔ)الياتفية كتكنكلكجيا المدف الذكية.
 .الخدمات كالتنفيذ السمس لمعمميات

يمعب األمف السيبرانى دكرا محكرًيا فى معالجة التحديات المستقبمية نظرا الستخدامو كتكنكلكجيا 
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بشكل اكثر امانا كسبلسة مف خبلؿ الدارة الشبكات. فتقديـ خدمات 

نظاـ أمف سيبرانى فعاؿ يساعد في تحقيق عدد مف أىداؼ التنمية المستدامة التي كضعتيا األمـ 
  :المتحدة،  بما في ذلؾ

المعدات كصيانتيا، كزيادة اإلنتاج الزراعي، كتكسيع نطاؽ الكصكؿ إلى استخداـ تحسيف إدارة 
إتاحة  .المعمكمات المتعمقة بالتفاعل االقتصادؼ بيف المؤسسات الخاصة كالعامة )اليدؼ التاسع(

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لمجميع بصكرة آمنة كشفافة )اليدؼ التاسع(: إف انتشار تكنكلكجيا 
ؼ كتضييق الفجكة المعمكمات كاالتصاالت كالترابط العالمي يكفر إمكانات كبيرة لتسريع التقدـ البشر 

الرقمية كتطكير مجتمعات المعرفة مثمو في ذلؾ مثل االبتكار العممي كالتكنكلكجي في مجاالت متنكعة 
 مثل الطب كالطاقة. 

 التكنولوجيا الحيوية  4-2-5

تقكـ التكنكلكجيا الحيكية عمى التبلعب في النظـ البيكلكجية )الخبليا الحية أك مككنات    
تجات مفيدة بكفاءة. كقد ظير ىذا المجاؿ نتيجة لمتطبيق المشترؾ لمفيزياء كالكيمياء الخمية( لتصنيع من

 (ٕ)كالرياضيات كاليندسة عمى المستكػ الجزيئي لدراسة الخبليا الحية.

التقدـ في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية تسارع في السنكات العشر االخيرة بفضل التقدـ المحرز في 
سيما الذكاء االصطناعي كالبيانات الضخمة. عمى سبيل المثاؿ، ساىمت  التكنكلكجيات األخرػ، كال

التطكرات الجديدة في تسريع اكتشاؼ كتطكير عقاقير جديدة كالتحديد السريع لممعمكمات ذات الصمة مف 

                                  
) (

 The Economist, May      
) (

 The Economist, May      
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التجارب السريرية كسجبلت المرضى كالمقاالت العممية. كُتستخدـ برامج الذكاء االصطناعي بصكرة 
 (ٔ)نفيذ مياـ مضنية تجرؼ عادة في المختبرات مثل تصميـ ىياكل تعديل الجينات.تدريجية في ت

ا اليكـ في مجاالت التنمية المستدامة كمكافحة الفقر ا رئيسيً تمعب التكنكلكجيا الحيكية دكرً    
كالكقاية مف األمراض. فإلى جانب قطاع الصحة كالغذاء، ىناؾ نشاطات أخرػ يمكف أف تستفيد بشكل 

دارة النفايات ،إنتاج الطاقة ؛مف التقدـ في التكنكلكجيا الحيكية مثلكبير  كتساعد  .كمكافحة اآلفات ،كا 
التكنكلكجيا الحيكية في تحقيق عدد كبير مف أىداؼ التنمية المستدامة التي كضعتيا األمـ المتحدة، 

  (ٕ)مثل:

 :الغذاء مثل الزراعة مف خبلؿ دعـ النمك في القطاعات الحيكية إلنتاج  القضاء عمى الفقر
  . كصيد االسماؾ  )اليدؼ األكؿ(

 :تشمل المحفزات الحيكية كرقائق الفرشات الزراعية  تحسيف التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة
القابمة لمتحمل الحيكؼ بعض تطبيقات ىذه التكنكلكجيا التي تساىـ بشكل كبير في اإلنتاجية 

 الزراعية. )اليدؼ الثانى( ً 
 اإليثانكؿ الحيكؼ دكرا ميما في تقميل انبعاثات استخداـ يمعب اقة بصورة أفضل: توفير الط

 الغازات مف الكقكد األحفكرؼ. )اليدفاف السابع كالثالث عشر( 
 التغميف الحيكؼ كزيكت التشحيـ الحيكية استخداـ يساىـ  المستداـ لمموارد البحرية:ستخداـ اال

 في الحد مف المنتجات الببلستيكية كالتمكث العاـ. )اليدؼ الرابع عشر(

 قطاعات المعرفة  4-2-6

إف االعتراؼ بأىمية كل مف التكنكلكجيات كالميارات المستقبمية يقتضي أيضا فيـ كيفية 
ل الصحيح، فيمكنيا أف تعزز الركائز الثبلث كنحف نعتقد أنو إذا طكرت تمؾ الميارات بالشك .تطكيرىا

كالبيئية( التي بنيت عمييا أىداؼ التنمية المستدامة جتماعية كاإللمتنمية المستدامة )أؼ االقتصادية 
 .كبالتالي تساعد عمى الكصكؿ إلى مجتمع أفضل

                                  
) (

 United Nations,     . 
) (

 Case Western Reserve University, December      
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ة، كما بيف رئيسية ُتعتبر شركط مسبقة لمتنمية القائمة عمى المعرفأبعاد اف االستثمار في خمسة 
كىذا سيحتاج إلى التعاكف بيف مجمكعة كاسعة مف األطراؼ،  (ٔ).ٕٚٔٓمؤشر المعرفة العالمي لمعاـ 

بما في ذلؾ صناع السياسات كالعمماء كالخبراء االكاديمييف كقادة التعميـ كالمجتمع المدنى كركاد 
 :المعرفية الخمسة ما يميبعاد التكنكلكجيا كالمستثمريف. كتتضمف األ

في مستكيات التعميـ قبل الجامعي كالتعميـ التقني كالتدريب الميني كالتعميـ العالي،  لتعميـا
كيشمل ذلؾ جكدة مؤسسات التعميـ كالبرامج التدريبية التي تستيدؼ تكنكلكجيات كبرامج جديدة لمكاجية 

 .عدـ التطابق الحالي في الميارات

ذلؾ بنية تحتية لمبحث ككفاءات لدػ الباحثيف ، كيستمـز البحث والتطوير واالبتكار والعمـو
 .كالشركات إلنشاء مدخبلت معرفية جديدة في مجاؿ التكنكلكجيات الجديدة كالميارات المستقبمية

، كيقصد بيا البنية التحتية التكنكلكجية كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الضركرية التكنولوجيا
 .يدة كطرؽ تدريس جديدةلتبادؿ المعرفة كابتكار تكنكلكجيات جد

، الذؼ يشمل المكارد المالية البلزمة لنشر تكنكلكجيات جديدة كدعـ تطكير برامج االقتصاد
 .تعميمية جديدة اكثر تكافقًا مع مستقبل العمل

التي تشمل أطر الحككمة كبركتكككالت لمسياسات كلكائح تساعد عمى خمق بيئة  البيئة التمكينية
 .ة األعماؿمكاتية لبلبتكار كرياد

 0227مؤشر المعرفة العالمي   4-2-7

ييدؼ مؤشر المعرفة العالمي إلى قياس المعرفة كمفيكـ كاسع يرتبط ارتباطا كثيقا بجميع 
  .جكانب الحياة البشرية الحديثة ضمف نيج منظـ يستند إلى مبادغ مفاىيمية كمنيجية قكية

 ىي: كيتككف مؤشر المعرفة العالمي مف ستة مؤشرات قطاعية 

  التعميـ قبل الجامعي 

                                  
) ( 

World Economic Forum, December     . 
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 التعميـ التقني كالتدريب الميني 
  التعميـ العالي 
  البحث كالتطكير كاالبتكار 
  تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
  .االقتصاد 

كقد أضيفت ركيزة سابعة تتصل بالبيئات التمكينية لدعـ ىذه المؤشرات الستة، ألف القطاعات 
التي مثمتيا ال تعمل في عزلة عف محيطيا ك انما تتحرؾ في فضاء محككـ بمجمكعة مف العكامل 

قريب كيطمح المؤشر إلى أف يتطكر في المدػ ال .كاالقتصادية كالصحية كالبيئيةجتماعية كاإلالسياسية 
إلى أداة منيجية تساعد الدكؿ عمى تكفير إجابات كاقعية كمكضكعية كدقيقة عمى أربع مسائل جكىرية 

 :فيما يتعمق بكضعيا المعرفي

 )ما كضع الدكلة اآلف؟ )تشخيص الكضع الراىف 
 )أيف تريد أف تصل؟ )الكضع المأمكؿ 
 )أؼ مسار ينبغي أف تسمكو؟ )استراتيجية التنمية 
 لذؼ تحرزه نحك المأمكؿ؟ )الرصد كالتتبع كالتقييـ(ما حجـ التقدـ ا 

لذلؾ تمثل ىذه المبادرة المعرفية مساىمة مباشرة في الجيكد العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، 
ألنيا تساىـ في إيجاد أداة لقياس تكافر البيانات المكضكعية المتعمقة بمختمف التباينات بيف البمداف مف 

كيعكس ىيكل المؤشر حقيقة أف  .ج المعرفة كاستخداميا بطريقة تعزز التنميةحيث قدرتيا عمى إنتا
عديدة يمكف رؤيتيا في جميع جكانب الحياة البشرية، كما يظير في مككناتو الرئيسية أبعاد المعرفة ليا 

عل التي تمثل قطاعات حيكية ترتبط ارتباط كثيقا بالتنمية المستدامة. كمف ثـ بفرض أنو كمما زاد التفا
كالتكامل بيف ىذه القطاعات في بمد معيف ازداد مستكػ المعرفة فيو كأصبح أقدر عمى تحقيق التنمية 

 .البشرية المستدامة

إننا نعيش في عصر تطغى عميو التحكالت كالفرص كالشككؾ. فالنمك المتسارع لممعرفة 
ي أساليب عيشنا كتعّممنا كانتشارىا في كل األماكف أدػ إلى تغيير سريع كعميق أحدث تحكال جذريا ف

كبما اف المعرفة ىي المحرؾ األىـ كاألقكػ لبلبتكار كالتنافسية كالنمك، فنحف بحاجة إلى طرؽَ  ، كعممنا
كىك مايتطمب جيكدا اضافية ضخمة  .كأساليب كأدكات جديدة تساعدنا عمى فيـ مستقبميا فيما أفضل
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استراتيجية لممعرفة المستقبمية نطمق عمييا اسـ  لتحكيل التغيير الى فرصة كىك ما يتطمب بناء كتنفيذ
  :، كىك يتضمف عنصريف"إطار مستقبل المعرفة"

 استراتيجية المعرفة المستقبمية. -ٔ
 أدكات تطكير المعرفة المستقبمية -ٕ

 لمستقبمنا المعرفيبعاد فيـ الطبيعة المتعددة األ  4-2-8

ما يعنيو ىذا المستقبل. فنحف بحاجة إلى تعريف جمي  يتطمب صياغة مستقبمنا المعرفي فيـ
ككاضح لمستقبمنا المعرفي لكى نتمكف مف كضع كتنفيذ خطط عمل مفصمة كما يرتبط بيا مف نشاطات. 

 لذلؾ، فإّننا نقترح التعريف التالي: 

مستقبمنا المعرفي = القضايا كالمتطمبات المرتبطة مبستقبمنا المعرفي + مجاالت المعرفة 
 المعرفة المستقبمية + ّصناع المعرفة المستقبمية أبعاد مستقبمية + ال

كيقصد بذلؾ المشاكل التي يجب حميا ،  بمستقبمنا المعرفي:القضايا كالمتطمبات  المرتبطة 
جتماعية في المستقبل، كمف كالحمكؿ التي يجب تطكيرىا إليجاد المعرفة البلزمة لمكاجية التحديات اإل

 .جتماعىاإلأمثمة ذلؾ الحاجة إلى تطكير الميارات كتقكية رأس الماؿ 
كىي تشمل التكنكلكجيات كالميارات التي يمكف أف تساىـ في تطكير  مجاالت المعرفة المستقبمية: -

 .جتماعية في المستقبلالحمكؿ لمتحديات اإل
كط )المالية كالصناعية كالسكقية كالثقافية كالمعرفية كيقصد بيا الشر  المعرفة المستقبمية:أبعاد  -

 .كالتنظيمية كالداعمة( الضركرية لتطكير مجاالت المعرفة المستقبمية
ناع المعرفة المستقبمية: - سيحتاج ّصناع المعرفة في المستقبل إلى بيئة تسيل التفاعل بيف  ص 

تكارات جديدة تعكد بالنفع عمى المتعمميف لممساعدة في صنع المعرفة كتحكيميا إلى أفكار كاب
المجتمع. كأحد الشركط األساسية لتنفيذ ىذه العممية ىك إعادة تعريف المبادغ التي يقكـ عمييا 

 النظاـ التعميمي بما يتبلئـ مع الكاقع الجديد لمتعمـ المستمر.
 التحوؿ إلى قادة المستقبل 4-2-9

 .عماؿ كثيفة االعتماد عمى المعرفةسيككف عمى قادة المستقبل االعتراؼ بأىمية خدمات اال
كستزيد التكنكلكجيا مف اعتماد ىياكل العمل الحديثة عمى قكػ عاممة تكاكب أحدث التطكرات المتعمقة 

 بما أسميناه "التكنكلكجيات األساسية لممستقبل" )الذكاء االصطناعي كاألمف السبريانى كالتكنكلكجيا 
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جتماعية كالعاطفية كالمعرفية ذات الصمة. كسيككف ت اإلالحيكية كسمسمة الكتل(، كتتقف الميارا
عمى قادة الغد إعادة تعريف الصناعات كالميارات البلزمة لمكاكبة التطكرات التكنكلكجية ككضع 

إلى االستراتيجية كقد يؤدؼ غياب ىذه  ،استراتيجية كاضحة لممستقبل تضمف استدامة النمك كالمؤسسات
االستراتيجية ض رفاىيتيا الكطنية. كلذلؾ فإف كعي القادة باألىمية تكبد الدكؿ تكاليف كبيرة تقك 

لمتكنكلكجيات كالصناعات كالميارات المستقبمية سيككف عامبل حاسما في تحقيق النمك المستداـ عمى 
المستكػ العالمي كالنجاح في تحقيق األىداؼ الطمكحة مثل أىداؼ التنمية المستدامة. سيككف عمى 

رفة مكقعيـ الحالي، كتحديد اّتجاه سيرىـ، كتكفير قكة الدفع البلزمة لمكصكؿ إلى السرعة ىؤالء القادة مع
 .المطمكبة
 :سيككف عمى القادة تشجيع التقييـ المستقل كالمستمر لمكقع دكليـ المعرفي، بما في ذلؾ  الموقع

نيائية المنشكدة. فيـ مسار التنمية التي تسير عمييا الدكلة كفقا لممتغيرات الرئيسية كاألىداؼ ال
كىذا سيساعد في تحديد مكقع كل دكلة عمى طريق المعرفة، كبالتالي معرفة المسافة التي 

 تفصميا عف ىدفيا، كتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسيف.
  :سيككف عمى قادة المستقبل بياف اّتجاه التنمية كتحديد اليدؼ مف تبني التكنكلكجيا.  االت جاه

ر أساسي لنجاح عممية تطكير الميارات، ألنو يميد لبلستثمار المستداـ في فتكضيح اليدؼ أم
 .التعميـ عمى المستكػ الفردؼ مف خبلؿ التحفيز الذاتى األساسي

 :سيككف عمى القادة تحديد السرعة المثمى لتبني التكنكلكجيا بناء عمى البنية التحتية  السرعة
 قتصادية.جتماعية كاالالقائمة كالمؤشرات األساسية اإل

 السيادة المعموماتية )السيبرانية(  4-0
عرؼ العالـ في المرحمة الراىنة التباسًا كبيرًا كغير مسبكؽ عمى مستكػ القكاعد كالمفاىيـ 
سة لمكيانات الكطنية؛ حيث تخضع الكثير مف المفاىيـ لتحّكالت عميقة عمى مستكػ سياقاتيا  المؤسِّ

ق منيا بمنظكمة العبلقات الدكلية، كما تفرزه مف مكاجيات؛ تيدؼ إلى الداللية كالتداكلية، السيما ما تعم
الدفاع عف المصالح، كبسط النفكذ، في سياؽ صراع القكػ بيف الدكؿ عمى المستكييف الدكلي كاإلقميمي. 
كيمكف القكؿ إف التحكالت التي شيدىا مسار العكلمة في القرف الماضي، كبداية األلفية الجديدة، كاف لو 

حاسـ في خمخمة العناصر، التي تشّكل إسنادًا مرجعيًا لمفيكـ سيادة الدكؿ، كما أسيـ ازدياد حدة  دكر
المكاجية بيف القكػ الكبرػ مف جية كتحكؿ الكثير مف الدكؿ الصغيرة إلى دكؿ فاشمة مف جية أخرػ، 

  .في إضفاء مزيد مف الغمكض كالضبابية عمى التكظيف السياسي لمفيـك السيادة
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ما يطرح في المرحمة الحالية تساؤالت كبرػ بشأف قدرة الدكؿ عمى الحفاظ عمى سيادتيا  كذلؾ
 .في عصر الثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية كالسماكات المفتكحة

 

 (2) مفيوـ السيادة السيبرانية:  4-0-2

 يعرؼ الفضاء السيبراني عمى أنو" مجاؿ عالمىى داخل بيئة المعمكمات، يتككف مف شبكة  
كأنظمة  كشبكات االتصاالت، بما فى ذلؾ: اإلنترنت، ،نى التحتية لتكنكلكجيا المعمكماتمترابطة مف الب

يبراني فى كبمكجب ىذا التعريف ينتشر الفضاء الس .الكمبيكتر، كالمعالجات المدمجة،ككحدات التحكـ"
 الدكؿ. ، ال يخضع لسيادة دكلة كاحدة أك مجمكعة مفاا عالميً كل مكاٍف بكصفو مشتركً 

كبيذا المعنى، ُتعرؼ السيادة السيبرانية بأنيا " السيطرة عمى البنية التحتية السيبرانية كاألنشطة 
 ؛ما يشممو مفداخل أراضى الدكؿ السيادية" كتشمل البنية التحتية السيبرانية نظاـ المعمكمات ب

 االتصاالت السمكية كالبلسمكية، كتخزيف المعمكمات، كغير ذلؾ.

ع الدكؿ بالحق فى ممارسة اختصاصيا اإلقميمى عمى األنشطة السيبرانية داخل كما تتمت
كيجد ذلؾ ، أراضييا، بل كالتحكـ فى اإلنترنت عمى إقميميا، بل كتنظيمو كفقًا لقكانينيا كقكاعدىا الكطنية

، بما اإلقميمية عمى الفضاء السيبراني ليا ينطبق مبدأ السيادة افطبقً  فى قكاعد القانكف الدكلى ، أكاصره
يحمى البنية التحتية السيبرانية داخل أراضى الدكؿ. كما تنطبق القكانيف الكطنية عمى الشبكات الكاقعة 

 فى أراضى الدكؿ ذات السيادة.

كبذلؾ، لـ يعد تطبيق السيادة الكطنية عمى الفضاء السيبراني محبًل لمخبلؼ، كما كافقت 
عمى تطبيق السيادة عمى الفضاء السيبراني، كاعترفت  ٖٕٔٓلؤلمـ المتحدة فى عاـ  الجمعية العامة

 ICT).بالكالية القضائية لمدكؿ عمى البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت )

 (ٕ)إشكاليات السيادة السيبرانية: 4-0-0
  جماليا عمى النحك اآلتى:تتعدد إشكاليات السيادة السيبرانية، كىى اإلشكاليات التى يمكف إ

                                  
أكتكبر  -رؤػ مصرية  -رغدة البيي، " الصراع الدكلى عمى السيادة السيبرانية "، كمية االقتصاد العمـك السياسية، جامعة القاىرة (ٔ)

ٕٜٓٔ 
 رغدة البيي، مرجع سبق ذكره. (ٕ)
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مف شأف (:The Spirit Of The Internetالتناقض بيف السيادة السيبرانية وروح اإلنترنت ) -2
السيادة السيبرانية أف تقكض مف ركح اإلنترنت التى تقكـ عمى مفيكـ الترابط غير المقيد ، لما قد 

ا كل دكلة عمى حدا لمتحكـ فى ينتج عنيا مف تبايف كتعدد القكاعد كالممارسات التى يقكـ بي
 اإلنترنت عمى أراضييا، مما يؤدػ إلى تفتيت األخير.

فبل شؾ فى تعارض مبدأ حرية التعبير عمى التناقض بيف السيادة السيبرانية وحقوؽ اإلنساف:  -0
اإلنترنت كتدخل الدكلة باسـ السيادة السيبرانية بما يقيد التدفق الحر لممعمكمات، كينشئ جدرانا 
لحماية اإلنترنت، إلى حد تكغل الدكؿ المحتمل فى حياة المكاطنيف الخاصة، كانتياؾ حقكقيـ 

 كحرياتيـ.
المجاؿ السيبراني  تتطمب كافة الجيكد السيادية لتنظيـ أك مراقبة فجوة الموارد والقدرات: -3

د تدرؾ حدكث ذلؾ كق ،كؿألنتياؾ سيادتيا فى المقاـ اإكقد تجيل بعض الدكؿ  ،كبيرة االكطنى مكاردً 
 نتياؾ دكف أف تممؾ المكارد البلزمة لمتصدػ لو.ألا

مف شأف الحكـ السيادػ لكل حككمة تداعيات السيادة السيبرانية عمى إدارة اإلنترنت :  -4
 اا ميمً ب مفيكـ السيادة السيبرانية دكرً حيث يمع ،عمى حدا أف يتحدػ اإلدارة متعددة األطراؼ لئلنترنت

 الدكلية لمفضاء السيبراني. فى كضع القكاعد

كبخاصة نطاقيا ، كطبيعتيا، ككيفية تطبيق عدـ وجود اتفاؽ حوؿ السيادة السيبرانية :  -5
القكانيف الكطنية عمييا، كالتكزاف بيف السيادة الكطنية كالقيـ العالمية، بيف مف يكسع مف سمطاتو السيادية، 

ا يتطمب تكافقًا فى اآلراء، كخمق التكازف بيف اآلراء كماىك م ،كمف يدافع عف الطابع العالمى لئلنترنت
 المتعارضة.
، احتكرت شركات ٕٛٓٓفحتى عاـ  فجوة المرافق الرئيسة بيف الدوؿ المتقدمة والنامية : -6

أمريكية كأكركبية السكؽ العالمية لكاببلت البحرية بكصفيا كاحدة مف البنى التحتية لمفضاء السيبراني 
، حكلت بعض الشركات استثمارتيا إلى مناطق ذات بنية تحتية ٕٛٓٓكفى عاـ عمى سبيل المثاؿ. 

فقيرة مثل إفريقيا، إال أف كاقع احتكار الشركات األمريكية كاألكركبية فى مجاؿ الكاببلت البحرية لـ 
كتييمف شركات الدكؿ المتقدمة عمى أسكاؽ الخكادـ المتطكرة، بما يعكس تفكقيا الساحق. فيذا  يتغير.

 تكزيع لمبنية التحتية األساسية لممعمكمات يدلل عمى ما يسمى" الييمنة فى الفضاء السيبراني العالمى".ال
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 (2) أبرز النماذج الدولية: 4-0-3
 ال تقتصر السيادة السيبرانية عمى بمداف بعينيا بطبيعية الحاؿ فيى ظاىرة عالمية.

الكطنية الحساسة مثل : البرازيل، كاتخذ عديد مف الدكؿ خطكات مممكسة لحماية البيانات 
كالمانيا. فنادت تمؾ الدكؿ بسيادة البيانات ضد ىيمنة الكاليات المتحدة عل البنية التحتية العالمية 

 لبلنترنت.

ففى تركيا عمى سبيل المثاؿ ، فرض "رجب طيب أردكجاف" )الرئيس التركى( قيكدًا عمى كسائل 
بلب كفى اعقابيا، ككذا لقمع االحتجاجات. كفى مكاجية كاحدة جتماعى اثناء محاكلة االنقالتكاصل اإل

عامًا، اغمقت الحككمة اإلثيكبية بشكل  ٓ٘مف أسكا مكجات الجفاؼ التى تعانى منيا إثيكبيا منذ 
إستراتيجى خدمة االنترنت فى جميع أنحاء الببلد ، لمنع االحتجاجات فى المستقبل، كالحيمكلة دكف 

 مرة ، مثل االحتجاجات فى أكركميا.تغطية االحتجاجات المست

كمنعت فيتناـ مكقع فيسبكؾ لمسيطرة عمى االحتجاجات عمى االضرار البينية الناجمة عف 
 النفايات الناتجة عف مصنع لمصمب.

االمف كالصحى لبلنترنت" كمبرر ستخداـ " لتعزيز اال ٕٗٔٓكنفذت إندكنيسيا قانكنيا لعاـ 
 جتماعى ، كبعض مكاقع الفيديك.المتطرفة، ككذا بعض مكاقع التكاصل اإللحجب المكاقع االرىابية 

جتماعية فى إمكقعًا إخباريًا ككسائط  ٖ٘كأمرت ىيئة تنظيـ االتصاالت فى بنجبلديش بحظر 
 أعقاب االغبلؽ الكامل لبلنترنت.

لخدمات كمررت الحككمة البرازيمية قانكف حقكؽ االنترنت كىك القانكف الذػ يتطمب مف مزكدػ ا
 االجانب تخزيف البيانات البرازيمية عمى الخكادـ التى تستضيفيا البرازيل، كالتى تخضع لمقانكف البرازيمى.

ات كبالمثل، تدرس الحككمة الركسية قضايا تتعمق بسيادة البيانات مف قبل مزكدػ خدم
 –عمى سبيل المثاؿ  مثل شركة جكجل -بما يتطمب مف مزكدػ االنترنت ،نترنت فى الكاليات المتحدةإلا

                                  
رؤػ  -البيي، " الصراع الدكلى عمى السيادة السيبرانية "، كمية االقتصاد العمـك السياسية ، جامعة القاىرة رغدة (ٔ)

 ٜٕٔٓأكتكبر  -مصرية 



 معيد التخطيط القكمى -( ٕٕٖالتخطيط كالتنمية رقـ )سمسمة قضايا 

ٖٔٓ 

نشاء خادـ كطنى إا يًض أتخزيف بيانات المكاطنيف الركس عمى خكادـ داخل الببلد كتقترح الحككمة 
 يتضمف البيانات الحساسة بما يخضع لمقكانيف الركسية.

لمانية تكطيف البيانات فى عدة أشكاؿ محتممة، مثل ألكعمى نفس المنكاؿ، تدرس السمطات ا
كركبا. كبالشراكة مع مزكدػ البريد أة لبلنترنت ، كالحفاظ عمى بيانات مكاطنييا داخل بناء البنية التحتي

خدمات البريد االلكتركنى الكطنية استخداـ االلكتركنى المحمييف، تشجع الحككمة االلمانية مكاطنييا عمى 
لمانية داخل أللكتركنى اإلتصاالت البريد اأف تساعد فى ضماف تخزيف أكالتى تساعد يمكف  ،االلمانية
 الببلد.

ثارت الحككمة االلمانية ايضا مسألة استقبلؿ االنترنت مف خبلؿ إنشاء " شبكة تكجيو منطقة آك 
 شنجف" داخل الدكؿ االكركبية، غير اف تمؾ المقترحات ال تزاؿ مكضعًا لمنقاش داخل أكركبا.

كابل الياؼ ضكئية تحت كقد اشتركت الحككمتاف االلمانية كالبرازيمية ايضا فى اقتراح إنشاء 
البحر بيدؼ تكجيو حركة مركر االنترنت بيف امريكا الجنكبية كاكركبا، دكف المركر عبر الكاليات 
المتحدة. كتحاكؿ الحككمة البرازيمية ايضا الحفاظ عمى بيانات المكاطنيف البرازيمييف داخل الحدكد 

 اتيا داخل الفضاء السيبرانى األكركبى.الكطنية، فى حيف تحاكؿ الحككمة االلمانية االحتفاظ ببيان

كعمى نفس المنكاؿ ، نظرت الصيف إلى تكطيف البيانات كإجراء فعاؿ لمسيطرة عمى المعمكمات 
كالحفاظ عمى بيانات مكاطنييا دكف االعتماد عمى مزكدػ خدمات االنترنت فى الكاليات المتحدة.كىك ما 

، كما حظرت الصيف بعض خدمات االنترنت يتـ مف خبلؿ إقامة مشركع الدرع الذىبى الصينى
الخدمات المحمية مثل : بايدك ، استخداـ االمريكية الكبيرة مثل جكجل كفيسبكؾ ، الجبار مكاطنييا عمى 

 ككيبك.

كمف ثـ يتضح بالفعل تعدد المقترحات المتعمقة بسيادة البيانات، كتنفيذ بعضيا فى بعض 
تية كخدمات االنترنت االمريكية كتشمل تمؾ المقترحات : البريد البمداف لمحيمكلة دكف ىيمنة البنية التح

االلكتركنى الكطنى، كالتكجيو المحمى لحركة المركر عمى االنترنت، ككاببلت االلياؼ البصرية تحت 
 البحر، كمركز البيانات المحمى.

ف الرقمي ىناؾ إذًا حاجة متزايدة كممحة لدػ كل دكؿ العالـ، بأىمية االستثمار في مجاؿ األم
كالسيادة التكنكلكجية، حتى بالنسبة لمدكؿ الكبرػ كفي مقدميا الكاليات المتحدة، التي اشتكت مؤخرًا مف 
 .اختراؽ ركسيا لسيادتيا المعمكماتية؛ مف خبلؿ تدخميا في حممة االنتخابات الرئاسية األخيرة
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برػ عمى مصر في مجاؿ تحقيق كتفرض ىذه الكضعية االستثنائية التي يعيشيا عالـ التقنية تحديات ك
األمف الرقمي. كيدفعنا كل ذلؾ إلى االستنتاج، أف مبدأ السيادة المعمكماتية ال يمكف أف يتحقق في 
المرحمة الراىنة، في ظل كجكد بنية تحتية تكنكلكجية تعتمد بشكل كبير عمى تقنيات كخبرات الشركات 

 .الصطناعياألجنبية المتخصصة في مجاؿ المعمكماتية كالذكاء ا
 نموذج اإلمارات لنضج الحكومة الرقمية  4-3

مكحد لمحككمة اإللكتركنية/الرقمية في دكلة  نمكذج اإلمارات لنضج الحككمة الرقمية ىك مرجع
خمق  ُيسترشد بو عند العمل عمى مختمف محاكر التحكؿ الرقمي، كىك يقيس القدرة عمى االمارات

 امتيا. كيأخذ النمكذج ما يمي في االعتبار:حككمة ناضجة رقميًا كالحفاظ عمى استد
 عية الرابعةاستراتيجية دكلة اإلمارات لمثكرة الصنا 
 استراتيجية دكلة اإلمارات لمذكاء االصطناعي 
  الكطنية لبلبتكاراالستراتيجية 
 )استراتيجية التعامبلت الرقمية )بمكؾ تشيف 

 (2)استراتيجية اإلمارات لمثورة الصناعية الرابعة 4-3-2
، استراتيجية اإلمارات لمثكرة الصناعية الرابعة ، أطمقت حككمة دكلة اإلماراتٕٚٔٓفي سبتمبر 

 جتماعات السنكية لحككمة دكلة اإلمارات.ضمف أعماؿ اإل
اإلمارات كمركز عالمي لمثكرة الصناعية الرابعة،  إلى تعزيز مكانة دكلةاالستراتيجية تيدؼ 

كالمساىمة في تحقيق اقتصاد كطني تنافسي قائـ عمى المعرفة كاالبتكار كالتطبيقات التكنكلكجية 
 .المستقبمية التي تدمج التقنيات المادية كالرقمية كالحيكية

ًا عالميًا رائدًا في تكجيات الحككمة في أف تصبح دكلة اإلمارات نمكذجاالستراتيجية كتجسد 
المكاجية االستباقية لتحديات المستقبل، كتطكيع التقنيات كاألدكات التي تكفرىا الثكرة الصناعية الرابعة 

 .لخدمة المجتمع كتحقيق السعادة كالرفاه ألفراده
 ؛ركز استراتيجية اإلمارات لمثكرة الصناعية الرابعة عمى عدة محاكر أساسية تشملت

 " المستقبل" مف خبلؿ تحسيف مخرجات قطاع التعميـ الذؼ يرتكز عمى التكنكلكجيا كالعمـك إنساف
 .المتقدمة، كمنيا اليندسة الحيكية، تكنكلكجيا النانك، كالذكاء االصطناعي

                                  
  ٕٚٔٓ –دكلة االمارات المتحدة  –االستراتيجية الكطنية الرقمية ( ٔ)

https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-uae-strategy-for-the-fourth-industrial-revolution
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-artificial-intelligence
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-artificial-intelligence
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/national-innovation-strategy
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/emirates-blockchain-strategy-2021
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/emirates-blockchain-strategy-2021
https://u.ae/-/media/About-UAE/Strategies/UAE-4-IR-Strategy/Ar-UAE-4-IR-Strategy.ashx?la=ar-AE
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  تبني الخطط كاالستراتيجيات في مجاؿ الطب الجينكمي، كالسياحة الطبية الجينكمية عبر
، كتطكير حمكؿ طبية كأدكية جينكمية شخصية حسب حاجة تحسيف مستكيات الرعاية الصحية

 .المرضى
  التركيز عمى الرعاية الصحية الركبكتية، كاالستفادة مف الركبكتات كتكنكلكجيا النانك، لتعزيز

إمكانات تقديـ خدمات الرعاية الصحية كالجراحية عف بعد، كتقديـ حمكؿ طبية ذكية عمى مدار 
 .القابمة لبلرتداء، كالزرع في الجسـ البشرؼ الساعة عف طريق التكنكلكجيا 

 " أمف المستقبل" مف خبلؿ تحقيق األمف المائي كالغذائي عبر منظكمة متكاممة كمستدامة لؤلمف
المائي كالغذائي، تقكـ عمى تكظيف عمكـ اليندسة الحيكية كالتكنكلكجيا المتقدمة لمطاقة 

 .المتجددة
 اد الرقمي، كتكنكلكجيا التعامبلت الرقميةتعزيز األمف االقتصادؼ عبر تبني االقتص. 
 " ريادة المستقبل" مف خبلؿ االستثمار في أبحاث الفضاء كالعمل عمى تعزيز مكانة الدكلة

 .كمنصة عالمية لمجيات الطمكحة في مجاؿ دراسة كأبحاث كمشاريع كاستثمار الفضاء
 صة في مجاؿ عمكـ الدماغ تشجيع األبحاث كالتطبيقات الكطنية في الجامعات كالمراكز المتخص

 .كاألعصاب، كالتعزيز البشرؼ كاإلدراكي بالشراكة مع الجيات العالمية المتخصصة
 (2)استراتيػجيػة اإلمارات لمذكاء االصطناعي 4-3-0

لمذكاء استراتيجية اإلمارات  ، أطمقت حككمة دكلة اإلماراتٕٚٔٓفي أكتكبر 
، كتمثل ىذه المبادرة المرحمة الجديدة بعد الحككمة الذكية، كالتي ستعتمد عمييا (AIاالصطناعي)

، الساعية ٕٔٚٓالخدمات، كالقطاعات، كالبنية التحتية المستقبمية في الدكلة بما ينسجـ كمئكية اإلمارات 
 .إلى أف تككف دكلة اإلمارات األفضل بالعالـ في المجاالت كافة

 األكلى مف نكعيا في المنطقة كالعالـ، كتيدؼ مف خبلليا إلى:االستراتيجية ىذه  كتعد
  كتعجيل تنفيذ البرامج كالمشركعات التنمكية لبمكغ ٕٔٚٓتحقيق أىداؼ مئكية اإلمارات ،

 المستقبل
  بحمكؿ عاـ ٓٓٔاالعتماد عمى الذكاء االصطناعي في الخدمات كتحميل البيانات بمعدؿ %

ٕٖٓٔ 
                                  

 ٕٚٔٓ –دكلة االمارات المتحدة  –االستراتيجية الكطنية الرقمية  (ٔ)

http://www.uaeai.ae/
http://www.uaeai.ae/
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  باألداء الحككمي كتسريع اإلنجاز كخمق بيئات عمل مبتكرةاالرتقاء 
  أف تككف حككمة اإلمارات األكلى في العالـ، في استثمار الذكاء االصطناعي بمختمف

 قطاعاتيا الحيكية
 خمق سكؽ جديدة كاعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية 
  دعـ مبادرات القطاع الخاص كزيادة اإلنتاجية، باإلضافة إلى بناء قاعدة قكية في مجاؿ البحث

 كالتطكير
 ستثمار أحدث تقنيات كأدكات الذكاء االصطناعي كتطبيقيا في شتى مياديف العمل بكفاءة أ

 رفيعة المستكػ 
 بشرية كالمادية المتكافرة ستغبلؿ المكارد كاإلمكانات الا  ستثمار كل الطاقات عمى النحك األمثل، ك أ

 .بطريقة خبلقة
 القطاعات المستيدفة في االستراتيجية  4-3-3

 تستيدؼ استراتيجية اإلمارات لمذكاء االصطناعي عدة قطاعات حيكية في الدكلة، منيا:
 مف خبلؿ تقميل الحكادث كالتكاليف التشغيمية -قطاع النقل 
 منة كالخطيرةمف خبلؿ تقميل نسبة األمراض المز  -قطاع الصحة 
 بإجراء التجارب الدقيقة كتقميل نسب األخطاء المكمفة -قطاع الفضاء 
 عبر إدارة المرافق كاالستيبلؾ الذكي -قطاع الطاقة المتجددة 
 عبر إجراء التحميل كالدراسات الدقيقة لتكفير المكارد -قطاع المياه 
 الصرؼ العاـمف خبلؿ رفع نسبة اإلنتاج كالمساعدة في  -قطاع التكنكلكجيا 
 مف خبلؿ التقميل مف التكاليف كزيادة الرغبة في التعمـ -قطاع التعميـ 
  عبر زيادة نسبة التشجير كزراعة النباتات المناسبة -قطاع البيئة 
 تطكير آليات كقائية كالتنبؤ بالحكادث كاالزدحاـ المركرؼ، ككضع سياسات  -قطاع المركر

 .مركرية أكثر فاعمية
 

 راتيجية الذكاء االصطناعياست محاور 4-3-4

 تتضمف استراتيجية الذكاء االصطناعي خمسة محاكر ىي:
  نشاء فرؽ بناء فريق عمل الذكاء االصطناعي، كتشكيل مجمس الذكاء االصطناعي لمدكلة، كا 

 .عمل مع الرؤساء التنفيذييف لبلبتكار في الجيات الحككمية، كصياغة الخطط االستراتيجية
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   البرامج كالمبادرات ككرش العمل في جميع الجيات الحككمية حكؿ اآلليات تفعيل العديد مف
طبلؽ المسرعات الحككمية لمذكاء  التطبيقية لمذكاء االصطناعي، كتنظيـ قمة عالمية سنكية، كا 

  .االصطناعي
  تنمية قدرات القيادات الحككمية العميا في مجاؿ الذكاء االصطناعي، كرفع ميارات جميع

  .مة بالتكنكلكجيا، كتنظيـ دكرات تدريبية لممكظفيف الحككمييفالكظائف المتص
 مف خدمات الخط األكؿ لمجميكر مف خبلؿ الذكاء االصطناعي، كدمج الذكاء ٓٓٔ تكفير %

% في الخدمات الطبية، كاألمنية الخاصة بتحديد اليكية، كزيادة ٓٓٔاالصطناعي بنسبة 
  .االعتماد عمى الذكاء االصطناعي في الكظائف الركتينية

 صدار قانكف حككمي بشأف القيادة مف خبلؿ تعييف المجمس االستشارؼ لمذكاء االصطنا عي، كا 
اآلمف لمذكاء االصطناعي، كتطكير أكؿ كثيقة عالمية لتحديد الضكابط الضامنة ستخداـ اال
 .اآلمف كالسميـ لمذكاء االصطناعيستخداـ لبل

 نحو حكومة رقمية فى مصر  4-4
 الرقمية ىى البداية وليست التكنولوجيااالستراتيجية  4-4-2

لتحكيل الرقمى فى نطاقيا كأىدافيا،كتميل المنظمات األقل نضجًا مف تكمف قكة استراتيجية ا
كيحدد  كال يتعمق النجاح الرقمى بالتكنكلكجيا فحسب، الناحية الرقمية إلى التركيز عمى التقنيات الفردية،

 Mt Sloan Managementمف قبل  ٕ٘ٔٓمشركع الدراسات كالبحكث التنفيذية العالمية الرقمية لعاـ 
Review And Deloitte  باعتبارىا المحرؾ الرئيسى فى الساحة الرقمية، ككشفت دراسة االستراتيجية

 ،عما يمى:ٕ٘ٔٓكآخريف عاـ  KANFلػػػػػػػ 
 الرقمية النضج الرقمى.االستراتيجية تحرؾ    -أ 
 تكمف قكة استراتيجية التحكيل الرقمى فى نطاقيا كأىدافيا. -ب 
 بناء عمى الميارات البلزمة لتحقيق االستراتيجية. يككف نضج المنظمات الرقمية  -ج 
 عامًا.ٓٙإلى  ٕٕيريد المكظفكف العمل مع قادة الرقمية عبر الفئات العمرية مف   -د 
 تصبح المخاطرة قاعدة أساسية فى ثقافة العمل.  -ق 
 (ٔ)يتـ تنفيذ جدكؿ األعماؿ الرقمى مف القمة. -ك  

                                  
( )

 Kane , Gerald C. and  Others (    ) Strategy not Technology Drives Digital Transformation 

,Becoming a Digitally Mature Enterprise,at: https://sloanreview.mit.edu  



 التغير الييكمي لقطاع المعمكمات في مصر )بالتركيز عمى القيمة المضافة(

ٔٓٛ 
 

 مبادئ لمتنفيذ وليست خطوات 4-4-0
زميل رئيسى بشركة ماكنزػ الدكلية لبلستشارات مع ثبلثة مف الخبراء عشرة  Catlinدد ح

 : (ٔ)مبادغ لمتحكؿ الرقمى كىى
 التزاـ اإلدارةالعميا. -
 كضع أىداؼ طمكحة ككاضحة. -
 تأميف االستثمارات المالية إلطبلؽ التحكؿ الرقمى كاإلسراع بو. -
 البدء بالمشركعات سريعة الحكافز. -
 تعييف فريق إطبلؽ التحكؿ الرقمى مف شخصيات ميمة. -
 إجراء التنظيـ البلـز لطرؽ جديدة كرشيقة لمعمل )عبر إنشاء كحدة رقمية فى الييكل التنظيمى(. -
 تعزيز الثقافة الرقمية )عبر بناء الزخـ البلـز لمتغير الثقافى(. -
 مبادرات رقمية لمحصكؿ عمى عكائد سريعة. -
 الرقمية ) تحديث تكنكلكجيا المعمكمات لتقـك بدكر استراتيجى(.بناء القدرات  -
 (ٕ)اعتماد نمكذج تشغيل جديد . -

كالمدير العاـ  Orcale Communicationsنائب رئيس شركة  Doug Suriano بينما حدد
 كما يمى: ،)ٖ(لمشركة متطمبات التحكؿ الرقمى فى خمسة متطمبات رئيسية 

 الشبكة، كاألعماؿ الرقمية كتجارب العمبلء(. الربط بيف النقاط )تطكر –أ 
دمج ثـ دمج ثـ دمج )لتأسيس بنية تحتية متكاممة لمشبكات كاالتصاالت السحابية  -ب 

 كاألنظمة األساسية(. 
تكفير تجربة كاممة لمعميل ) مف خبلؿ إشراؾ العمبلء عمى القناة الصحيحة فى الكقت  -ج 
 المناسب(. 
 ،(ML)،كالتعمـ اآللى AI)مبتكرة )عبر الذكاء االصطناعى )تقديـ خدمات رقمية  -د 

 كالبيانات الضخمة(. جتماعى،كاالستماع اإل

                                  
( )

 Pricewaterhouse Coopers,     . 
( )

 Catlin, Tanguy and Others (    ) A roadmap for a digital transformation, at: 

https://www.mckinsey.com. 
( )

 Suriano (    ) Top   requirements for a successful digital transformation, at: 

https://inform.tmforum.org.
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االستفادة مف أحدث االبتكارات التكنكلكجية )مثل السحابة العالية القابمة لمتكسع كالمكثكقية  -ق 
كقكاعد ، biometricsكية كالقياسات الحي ،كالبنية التحتية كالتنقل عبر الجيل الرابع كالجيل الخامس

 (. block chainالبيانات المتسمسمة
 ،Ascension Global Technologyالرئيس التنفيذػ لشركة  Delta Munozكحددت 

 :كىى ،مبات أساسية لنجاح التحكؿ الرقمىثبلثة متط 
ى حيث العمبلء الساخطكف يمكف أف ينقمكا أفكارىـ إلتركيز عمى تجربة العمبلء أكاًل )ال -أ 

 جتماعى(.العمبلء المحتمميف كالحالييف عبر اإلنترنت ككسائل التكاصل اإل
 ختيار الشبكات القكية كالمكثكقة لتحقيق التحكؿ الرقمى.أ  -ب  
 )ٔ(.بناء فريق تعاكنى متعدد التخصصات ممتـز بالثقافة الرقمية -ج   

 الثقافة الرقمية  4-4-3
اليكمية فى العمل الرقمى فيى تصف شيئًا أكسع كأدؽ مف تتجاكز الثقافة الرقمية األعماؿ     

كىك يشمل التقدير كاالستكشاؼ كالتمتع المشترؾ لمختمف األدكات كالبيئات كالحقائق الرقمية التى  ،ذلؾ
 )ٕ(.تكفر المعمكمات عف العمل كتسيل القياـ بو

 كىناؾ خمس خصائص يجب عمى المنظمات تبنييا لخمق ثقافة رقمية:
كل شيء يدكر حكؿ العميل ،ككل الجيكد كالعقكؿ ترجع  اليوس بالعميل :األولى: الخاصية 

 إلى صنع قيمة العميل.
: يتـ تمكيف األشخاص مف التنفيذ عبر فرؽ متماسكة متعددة  التعاونيةالخاصية الثانية: 

 الكظائف.
ـ السريع يمكف إيجاد قيمة مضافة مف خبلؿ التعم االستجابة والمرونة : الخاصية الثالثة:

 كالتكنكلكجيا.االستراتيجية كالتكيف مع التغيرات فى العمميات كالبنية ك 
 يشعر الناس باألماف لتبادؿ األفكار بشكل صريح، الشفافية واالنفتاح : الخاصية الرابعة: 

 كاألكلكيات. االستراتيجية كتكضح القيادة بكضكح 

                                  
( )

 Munoz, Delta (    ) Ready for Digital Transformation in     ? Here are   Key 

Requirements for Successful digital Transformation,  https://ascensiongt.com. 
( )

 Rowles, Daniel and Brown, Thomas (    ) Building Digital Culture: A Practical Guide 

to Successful Digital  Transformation (London: Kogan Page Limited). 
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لتعمـ مف كا -أف المخاطر المحسكبة يدرؾ الناس  المخاطرة واالبتكار :الخاصية الخامسة: 
 (ٔ).تغذػ االبتكار -األخطاء

 النضج الرقمي  4-4-4
الرئيسية لمنضج الرقمى، بعاد كتتمثل األ كبناء عمى ما سبق يمكف الكصكؿ إلى النضج الرقمى،

 فيما يمى :

قنكات استخداـ حيث ينظر العمبلء إلى المنظمات كشريؾ رقمى ليـ ب –العمالء البعد األوؿ: 
 التفاعل المفضمة لدييـ لمتحكـ فى مستقبميـ مع المنظمات.

التركيز عمى كيفية تحكؿ أك تشغيل األعماؿ لزيادة ميزتيا  –االستراتيجية البعد الثاني: 
 التنافسية مف خبلؿ المبادرات الرقمية، كىك جزء ال يتجزأ مف استراتيجية األعماؿ العامة.

الرقمية مف خبلؿ المساعدة فى االستراتيجية مكف دعـ نجاح ي –التكنولوجيا  البعد الثالث:
إنشاء كمعالجة كتخزيف كتأميف كتبادؿ البيانات لتمبية احتياجات العمبلء بتكمفة منخفضة كنفقات عامة 

 منخفضة.
التقنيات استخداـ يتـ تنفيذ العمميات كالمياـ المتطكرة مف خبلؿ  –العمميات البعد الرابع: 

 كتعزيز كفاءة كفاعمية األعماؿ.االستراتيجية إلدارة الرقمية لدفع ا
يتـ تحديد كتطكير ثقافة رقمية مع عمميات الحكـ  –الثقافة واألفراد والمنظمة البعد الخامس: 

كالمكىبة لدعـ التقدـ عمى طكؿ منحنى النضج الرقمى فى ظل مركنة لتحقيق أىدافيا فى النمك 
 (ٕ)كاالبتكار 

  :كوميةخدمات سحابية ح  4-4-5

ككف :ذاتية الخدمة دكف تدخل تيدؼ الحككمة الرقمية إلى تقديـ خدمات سحابية، كالتى يجب أف ت   
كمف خبلؿ كاجية قياسية لطمب الخدمة كمتابعتيا،  ،لخدماتا كضمف قائمة ثابتة كمعرفة مف ،بشرػ 

 )ٖ(مستكػ الخدمة. كمعتمدة عمى تجميع المكارد، كمرنة كسريعة، كذات مؤشرات أداء خاضعة التفاقية

                                  
( )

 Colon, Tony (    ), The First Step to Shift to a Digital Culture, Forbes, 

https://www.forbes.com. 
( )

 Tmforum (    ) Digital Maturity Model Project, https://www.tmforum.org. 
 https://www.yesser.gov.sa( برنامج المعامبلت اإللكتركنية الحككمة السعكدية ، ٕٛٔٓيسر ) (ٖ)
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( بأنيا نمكذج (Cloud Computingتحاد الدكلى لبلتصاالت الحكسبة السحابية ألكيعرؼ ا   
لتطكير كنشر كتقديـ تكنكلكجيا المعمكمات الناشئة، بما يمكف طالبى الخدمات مف الكصكؿ بشكل مبلئـ 

تككيف مثل الشبكات كالخكادـ كفى أػ مكاف كعند الطمب إلى تجمع مشترؾ مف مكارد الحكسبة القابمة لم
طبلقيا بأدنى حد مف جيد اإلدارة كمزكد  كالتخزيف كالتطبيقات كالخدمات كالتى يمكف تكفيرىا بسرعة كا 

خبلؿ  الخدمة،كبذلؾ تمكف الحكسبة السحابية مف تقديـ الخدمات السحابية فى أػ كقت عند الطمب مف
ؿ أك تكنكلكجيا الحكسبة السحابية، كىناؾ فئات أػ أجيزة اتصااستخداـ بأػ شبكة ثابتة أك محمكلة ك 
 )ٔ(لمخدمات السحابية مف أبرزىا:

(، كتعتمد ىذه الفئة عمى  IaaS Infrastructure as a Service) خدمات البنية األساسية -
حب يكفر خدمات الشبكات كالتخزيف كخدمات البنية التحتية  مزكد خدمات افتراضي قائـ عمى السُّ
األخرػ ، كال يقكـ العميل بإدارة مركز البيانات أك التحكـ فيو، كلكف يمكنو التحكـ في البيانات 

 .كأنظمة التشغيل
(، كمف خبلليا يستطيع العمبلء استعماؿ  (PaaS Platform as a serviceخدمات المنصة  -

ـ خدمات الحكسبة السحابية، كما يستطيع العميل التحكـ في  تطبيقاتيـ عمى البنية التحتية ل ُمقدِّ
 .البيانات كفي جزء مف المنصة المضيفة

(، كفيو يستطيع العمبلء النفاذ إلى  (SaaS Software as a service خدمات البرمجيات -
ـ خدمات الحكسبة السحابية مف خبلؿ شبكة اإلنترنت ،كىك الشكل األكثر شيكعًا تطبيقات ُمق دِّ

جتماعي كمقدمي خدمات البريد لخدمات الحكسبة السحابية، كتستخدمو أغمب شبكات التكاصل اإل
 (ٕ).االلكتركني
 نيةكيمكف القكؿ بأف الخدمات السحابية الحككمية تشكل تطكرًا ىائبًل مف الحككمة اإللكترك    

تكنكلكجيا محددة إلى الحككمة الرقمية التى استخداـ كب ،التى تقدـ خدمات إلكتركنية عبر شبكات ثابتة
أػ استخداـ كة كبتقدـ خدمات سحابية عبر الفضاء العالمى فى أػ كقت عبر شبكات ثابتة أك متحر 

 حككمييف لبلستفادة منيـ.، كلكف يبقى التحدػ فى التدريب التقنى التحكيمى لممكظفيف التكنكلكجيا اتصاؿ
 
 

                                  
( (

Chawki, Jamil (    ), Cloud Computing Standards: Overview and ITU-T positioning, 

ITU workshop on  “Cloud computing “(Tunis: Tunisia,    -   June).
 

 https://cloudworld.io( ماىى نماذج الحكسبة السحابية ، ٕ٘ٔٓعبد هللا ، أيمف )( ٕ)
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 تحديات ومعوقات التحوؿ الرقمى  4-4-6
 –عمى سبيل المثاؿ  – تحديات إداريةىناؾ تحديات تكاجو التحكؿ الرقمى فى مصر كمنيا    

كجكد تفاكت فى أخذ المنظمات كالمؤسسات بأسباب تفعيل األنظمة المعمكماتية اإلدارية، كغياب إرادة 
التغيير بحيث إف التحكؿ إلى نمكذج الحككمة اإللكتركنية سيؤدػ إلى تغيير عبلقات الجياز الحككمى 

دارية التى يتعامل معيا ذلؾ الجياز اإلدارػ، الداخمية كالخارجية مما يستكجب إعادة تصميـ العممية اإل
تحديات كصعكبة التحكؿ إلى التنظيـ اإللكتركنى، كمقاكمة التغيير مف قبل العامميف، كما أف ىناؾ 

تدخل تمؾ التحديات فى إطار )ميمة تككيف البنية التحتية المعمكماتية البلزمة(  تقنية وتكنولوجية
فى الدكؿ التى ال تممؾ صناعات تقنية إلكتركنية، كتتمثل ىذه كتتعمق ىذه العقبات أك الصعكبات 

التحديات فى االحتياج إلى استثمارات مالية ضخمة إليجاد التقنية المعمكماتية لبناء البنية التحتية 
المعمكماتية، كفى االفتقار إلى الخبرة البلزمة فى التقنيات الدقيقة، كأيضًا فى تعارض االعتماد عمى 

لمعمكماتية مع حفع األمف المعمكماتى، كفى كجكد العكائق التعميمية كاالقتصادية كالتنظيمية التقنيات ا
 التى تجعل دخكؿ العالـ الرقمى عممية صعبة،ككذلؾ فى ضعف البنية التحتية فى مجاالت االتصاالت.

كليس المقصكد بيا أف يتحكؿ كل أفراد المجتمع إلى متخصصيف فى : والتحديات المعرفية
التقنيات اإللكتركنية، كلكف إيجاد كعى كمعرفة جماىيرية معمكماتية، كىذا يكاجو بعض الصعكبات كمنيا 

التقنيات الرقمية فى العممية استخداـ حداثة التقنية بالنسبة لمجتمعنا، كتأخر المؤسسات التعميمية فى 
ة، كالذػ ال يتناسب مع الخطى السريعة التى تنجزىا الدكؿ المتقدمة نتيجة الحتكارىا الصناعات التعميمي

 (ٔ)المعمكماتية كسيطرتيا عمى اقتصاديات السكؽ المعمكماتى العالمى.

 المشكالت القانونية لمتحوؿ الرقمى  4-4-7
ية عديدة ، كتنامت مع تطبيق التحكؿ الرقمى كمع التطكر التقنى المتسارع ظيرت ثغرات أمن

التيديدات بالتعامل مع تمؾ التقنيات، كمنيا )تيديدات االختراقات، التيديدات المالية كالسطك كالتزكير، 
تيديدات الجريمة المنظمة كتجارة المخدرات كجرائـ غسيل األمكاؿ، كتيديدات المكاقع المعادية، 

ة أك الممارسات غير األخبلقية(، كلـ تظل كتيديدات القرصنة كالتجسس كالتدمير، كالتيديدات الجنسي
تيديدات بل أصبحت جرائـ إلكتركنية شديدة الخطكرة، كخاصة أف البيئة اإللكتركنية تتميز بعدـ كجكد 
حدكد مكانية أك زمنية، فقد اخترقت الحدكد كالمسافات الجغرافية كاخترقت كذلؾ عامل الزمف ككنيا بيئة 

                                  
، تاريخ االطبلع https://hrdiscussion.comالحككمة االلكتركنية ، مقاؿ منشكر بالمنتدػ العربى إلدارة المكارد البشرية  (ٔ)

ٕٙ/ٔٔ/ٕٓٔٛ. 

https://hrdiscussion.com/
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الحاسب اآللى فى مختمف استخداـ ه اإلنساف بسرعة فائقة نحك تعميـ ، فاتجا(ٔ)نشطة عمى مدار الساعة
مناحى الحياة أدػ إلى انتشار ظاىرة الجرائـ اإللكتركنية عمى نطاؽ كاسع، كتككف مكاجية ميددات 

البرامج كالنظـ األمنية اإللكتركنية الحديثة، كمف خبلؿ استخداـ التحكؿ الرقمى كتكنكلكجيا المعمكمات ب
ىذه التكنكلكجيا. كىذه استخداـ ف القدرة كالحق القانكنى فى سد الثغرات األمنية التى تطرأ نتاج مف يممكك 

 المكاجية تتطمب الحفاظ عمى سرية المعمكمات كسبلمتيا.
كىذا التطكر التكنكلكجى دفع رجاؿ القانكف إلى إعادة النظر فى المبادغ القانكنية المستقرة منذ 

اث قكاعد جديدة لتحكـ التكنكلكجيا الحديثة، كمف أمثمة التشريعات التى قركف، باإلضافة إلى استحد
صدرت فى مجاؿ التكنكلكجيا الحديثة كما قد ينتج عنيا مف مشكبلت قانكنية تصل إلى حد ارتكاب 

بشأف حماية حقكؽ الممكية الفكرية ، قانكف "تنظيـ  ٕٕٓٓلسنة  ٕٛالجرائـ اإللكتركنية، القانكف رقـ 
نشاء ىيئة تنمية صناعة تكنكلكجيا ٖٕٓٓلسنة  ٓٔرقـ  االتصاالت" ، كقانكف "التكقيع اإللكتركنى كا 

، ٕٛٔٓلسنة ٘ٚٔ، كقانكف" مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات" رقـ (ٕ)ٕٗٓٓلسنة  ٘ٔالمعمكمات" رقـ 
ل كاخيرًا مشركع قانكف لحماية البيانات الشخصية فى مصر ييدؼ إلى رفع مستكيات أمف البيانات داخ

الدكلة، كتنظيـ عمميات نقميا عبر الحدكد كأنشطة التسكيق اإللكتركنى، كمف المقرر عرضو عمى 
 مجمس النكاب المصرػ خبلؿ دكرتو الحالية.

 

 

 

 

 

                                  
، تاريخ االطبلع https://hrdiscussion.comالحككمة االلكتركنية ، مقاؿ منشكر بالمنتدػ العربى إلدارة المكارد البشرية  (ٔ)

ٕٙ/ٔٔ/ٕٓٔٛ. 
 .ٕٙٔٓالقاىرة ، ىند نجيب السيد ، اإلثبات فى الجرائـ اإللكتركنية ، رسالة الدكتكراة ، كمية الحقكؽ ، جامعة( ٕ)

https://hrdiscussion.com/
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 :أىـ النتائج
 ىناؾ عدد مف التحديات التى تكاجو التحكؿ الرقمى فى مصر ، كتتمثل أبرزىا فى :

برغـ الدعـ السياسى كاإلرادة السياسية المتكافرة مف جانب السيد  :االستراتيجيةالتحديات  -2
رئيس الجميكرية ككذا رئيس الحككمة،فإنو ال تكجد استراتيجية كاضحة متضمنًة خططًا كبرامج 

 فى مصر. كمشركعات لتنفيذ التحكؿ الرقمى

ي الرقم تكمف فى عدـ صدكر بعض القكانيف الرافعة لممف التحكؿ التحديات التشريعية: -0
كمنيا قانكف المعامبلت اإللكتركنية ذلؾ القانكف الذػ يعتبر حجر األساس لحجية المعامبلت 
اإللكتركنية بمختمف أشكاليا. باإلضافة إلى ذلؾ عدـ صدكر قانكف حماية البيانات المعالجة إلكتركنيًا، 

 أشير قميمة.ككذا تأخر صدكر قانكف مكافحة الجرائـ اإللكتركنية الذػ صدر مؤخرًا منذ 

ىناؾ تداخل فى االختصاصات كالسمطات بيف عدة كزارات كىيئات  التحديات اإلدارية : -3
فى ىذا الممف الياـ، حيث تتداخل كل مف كزارات االتصاالت كالتخطيط كاإلنتاج الحربى كالداخمية 

قطاع البنية  ىناؾ فعمى سبيل المثاؿكىيئة الرقابة اإلدارية فى تنفيذ المشركعات المتعمقة بو .
المعمكماتية فى كزارة االتصاالت ككذلؾ ىناؾ برنامج لتحديث كتطكير البنية المعمكماتية ، كبيذا تتداخل 

 .الكزارات كالييئات مما يعكؽ تطكير ىذا الممف بالشكل المطمكب

إلى اآلف ال يكجد أػ تصنيف لممشركعات المتعمقة بيذا الممف ، حيث التحديات الفنية :  -4
 يجب تصنيف المشركعات المرتبطة بالتحكؿ الرقمى إلى ثبلثة تصنيفات كىى :إنو 

كىى المشركعات األساسية إلدارة برنامج التحكؿ الرقمى  مشروعات البنية التحتية : –أ 
 كُتستخدـ لتمكيف التطبيقات القكمية كالخدمات الذكية كمف أمثمتيا مشركع الحكسبة السحابية.

كىى مشركعات التطبيقات المشتركة  القومية / البنية المعموماتية :مشروعات التطبيقات  –ب 
التى تحتاجيا عدة جيات حككمية كمف أمثمتيا مشركع قكاعد البيانات اإلحصائية كمشركع نظاـ 

 المراسبلت اإللكتركنية.

كىى مشركعات الخدمات التى يطمبيا / يحتاجيا المستخدـ  مشروعات الخدمات الذكية : –ج 
حكاؿ كمف أمثمتيا المشركعات المتعمقة بخدمة إصدار السجل التجارػ كالمشركعات المتعمقة بحسب األ

 بخدمة القبكؿ بالجامعات كالمشركعات المتعمقة بخدمة التكظيف كغيرىا.
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تعانى كثير مف الدكؿ كمنيا مصر فى تطبيق مبدأ السيادة اإلقميمية عمى الفضاء  -5
ية السيبرانية داخل أراضى الدكؿ كذلؾ مف خبلؿ ممارسة اختصاصيا السيبراني، بما يحمى البنية التحت

اإلقميمى عمى األنشطة السيبرانية داخل أراضييا، كالتحكـ فى اإلنترنت عمى إقميميا، كتنظيمو كفقًا 
 لقكانينيا كقكاعدىا الكطنية.

 أىـ التوصيات
ساىمتيا فى ىذه فالتحدػ اآلف يرتبط بمكقعنا كمصر إلى حجز مكقعيا كتفعيل دكرىا كم

الحضارة الجديدة، كبالتالى نقطة  البدء ترتبط بالتساؤؿ حكؿ كيفية االنتقاؿ إلى مرحمة تحديد المقكمات 
كالمسارات القادرة عمى تفعيل دكرنا كقكة منتجة لممعرفة كمشاركة فى تمؾ الحضارة، كليس مجرد مستقبل 

قدرة عمى االنتقاؿ بخطكات متسارعة كتراكمية نحك كمستخدـ لمنتجاتيا كثقافتيا،كىك ما يعنى بالتبعية ال
إنتاج المعرفة ، كا عادة تشكيل التككينات المجتمعية كثقافتيا التقميدية، كتحديد سبل االشتباؾ مع الثقافة 
العكلمية الجديدة التى سكؼ تكلدىا الثكرة الصناعية الرابعة، كتفاعل اإلنساف مع اآللة كالذكاء 

 االصطناعى.

متبلؾ مقكماتو ،كىنا  ىنا ننتقل إلى السياسات القادرة عمى إعادة صياغة الكاقع نحك المستقبل كا 
ُيمكف التأكيد عمى مجمكعة مف المقكمات الداعمة لعمميات التمكيف التكنكلكجى كالتحكؿ الرقمى التى 

 يجب مراعاتيا ضمف المرحمة القادمة:

،كأف يستند جتماعيًا وثقافياً ا  صاديًا و الحاجة لنموذج تنموي داعـ إلعادة ىيكمة الحياة اقت -
إلى جممة مف السياسات الداعمة لتحقيق تنمية شاممة كمستدامة ،قادرة عمى مكاجية االختبلالت التى 
أفرزتيا عممية االنتقاؿ مف مجتمع تقميدػ زراعى إلى مجتمع حديث صناعى، كما رسّختو تمؾ العممية 

لنمكذج التنمكػ كمقكماتو، كتركت بصمتيا عمى ىكية كثقافة مف انتقائية كعشكائية انعكست عمى تشكه ا
المجتمع، كمنظكمتو القيمية ،كىك ما يتطمب صياغة جديدة لمفيكـ التنمية، كىيكمة لبلقتصاد، كبناء 
كعى مجتمعى جامع يساعد عمى تبلفى التداعيات السمبية الميددة لحالة االستقرار المجتمعى ، الناتجة 

 كمتطمبات اإلصبلح كالبناء الراىنة. عف المراحل السابقة

بناء أطر مؤسسية وتنظيمية رسمية وغير رسمية قادرة عمى تنظيـ التفاعالت السياسية  -
، كتحديد مساراتيا الداعمة لبناء الدكلة الحديثة ، كمجتمع ما بعد الزراعى كالصناعى، كتككف والمجتمعية

كالتطكر ،كماتفرضو مف عادات كتقاليد كثقافة ُمقيدة  قادرة أيضًا عمى استيعاب القكة الرافضة لمتغيير
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جتماعى القائمة،كاختبلؿ منظكمة القيـ،كترسخ بعض لمتقدـ ،فحالة التجاذب كاالستقطاب السياسى كاإل
 جمعييا تحديات تفرض نفسيا عمى حركة المجتمع كتقدـ الدكلة. جتماعية السمبية،المظاىر اإل

، مف خبلؿ إطار جديد داعـ وتجاوز غمبة القيـ التقميديةىندسة الخصوصية المجتمعية  -
ألطر تكافقية،عمى منظكمة القيـ المجتمعية الحاكمة، كىكية المجتمع كثقافتو الرئيسية ، دكف أف يعنى 

جتماعي القائـ فى المجتمع المصرػ،فمكاجية ذلؾ عدـ االستفادة مف ثراء التنكع كالتعدد الثقافي كاإل
تعنى الذكباف أك استمرار التشكه،كلكف تعنى أىمية  ديات الثكرة الصناعية الرابعة العكلمة القضايا كتح

 جتماعية.اإلستعداد كتييئة المجتمع لتحمل نتائج تغيير الكثير مف القيـ الثقافية كاإل

 كمف ىنا  يمكننا تحديد عدد مف المبادرات التى يجب اف تتخذىا الحككمة المصرية مثل :

ت سكاء الحككمية أك التجارية أك المصرفية أك غيرىا بما يساىـ فى التحكؿ إلى رقمنة المعامبل -ٔ
 نظـ الحداثة كالرفاىية.

الشمكؿ المالى،الذػ يعرؼ بأنو تدفق أكبر كمية ممكنة مف النقد عبر المصارؼ كالقنكات  -ٕ
إف الحككمة  الرسمية. كعميو فإنو مف الصعب التحكؿ إلى الشمكؿ المالى بدكف التحكؿ الرقمى حيث

 اإللكتركنية كالتجارة اإللكتركنية كالمدفكعات اإللكتركنية كميا لف تتـ إال مف خبلؿ السداد اإللكتركنى.

التحكؿ إلى اقتصاد قائـ عمى المعرفة ، كاالقتصاد القائـ عمى المعرفة يحتاج إلى بنية رقمية  -ٖ
ى مرتكزات رئيسية ىى التعميـ كالتدريب، قكية يستند عمييا. فاالقتصاد القائـ عمى المعرفة يرتكز عم

كاإلبداع كاالبتكار، كالبحث العممى كالتطكير التكنكلكجى،كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ، كقكة عمل 
 راقية كمؤسسات كفء.

المجتمع الرقمى،حيث إف التحكؿ الرقمى يساعد عمى رفع الكعى التكنكلكجى كالمستكػ  -ٗ
 مع.التكنكلكجى ألفراد المجت

مف خبلؿ عدد مف المبادرات أىمية االستثمار في مجاؿ األمف الرقمي كالسيادة السيبرانية، -٘
المتعمقة بسيادة البيانات، كتنفيذ بعضيا دكف ىيمنة البنية التحتية كخدمات االنترنت االمريكية كتشمل 

عمى االنترنت، ككاببلت تمؾ المقترحات : البريد االلكتركنى الكطنى، كالتكجيو المحمى لحركة المركر 
االلياؼ البصرية تحت البحر، ك انشاء خادـ كطنى يتضمف البيانات الحساسة بما يخضع لمقكانيف 

 المصرية. 
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إعادة النظر فى التشريعات المنظمة لمتكنكلكجيا الحديثة، كمف أمثمة التشريعات التى صدرت  -ٙ
 ٓٔفكرية ، قانكف "تنظيـ االتصاالت" رقـ بشأف حماية حقكؽ الممكية ال ٕٕٓٓلسنة  ٕٛالقانكف رقـ 

نشاء ىيئة تنمية صناعة تكنكلكجيا المعمكمات" رقـ ٖٕٓٓلسنة  لسنة  ٘ٔ، كقانكف "التكقيع اإللكتركنى كا 
، كاخيرًا مشركع قانكف لحماية ٕٛٔٓلسنة ٘ٚٔ، كقانكف" مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات" رقـ ٕٗٓٓ

رفع مستكيات أمف البيانات داخل الدكلة، كتنظيـ عمميات نقميا البيانات الشخصية فى مصر ييدؼ إلى 
 عبر الحدكد كأنشطة التسكيق اإللكتركنى.
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 الفصل الخامس
حدثت  التيمف الثورة  االستفادةلتعظيـ  لالزمةالسياسات االجيود المبذولة و 

ظل البيئة المحمية والمستجدات  فيوتكنولوجيا المعمومات  االتصاالتقطاع  في
 لمية العا

 مقدمة

كتكنكلكجيا المعمكمات ىك أحد الركائز األساسية ألػ دكلة تتطمع إلى  االتصاالتإف قطاع 
اإلنجاز كالتطكر كالتقدـ، خاصة أف تأثير القطاع لـ يعد قاصرًا عمى تحقيق التكاصل كالمعرفة فحسب، 

 تمكينيوأداة  كاالتصاالتبل امتد إلى تغيير أنماط الحياة لممجتمع بأكممو كأصبحت تكنكلكجيا المعمكمات 
، كمبادغكتحديث سياسات  لمنيكض بكافة قطاعات الدكلة، لذلؾ أصبح مف الضركرؼ صياغة ساسيةأ
عمى المستكػ المحمى كفى القطاعات المختمفة،  كاالتصاالتتكنكلكجيا المعمكمات استخداـ يما يخص ف

 كالدكلي ياإلقميممجاؿ كضع السياسات العامة كالنكعية عمى المستكػ  فيمع متابعة التطكرات الحديثة 
كرصد تطكرات بيئة تكنكلكجيا  الخبرات الدكليةضكء  في، القكميكتحديث ما يكجد فعميًا عمى المستكػ 

أصبح مف حيث الكطنية، كاالستراتيجياتلضماف التكافق مع السياسة العامة  كاالتصاالتالمعمكمات 
خدمة اإلنترنت  نتشاراالضركرة نشر ىذه السياسات كالتعريف بيا عمى جميع المستكيات خاصة مع 

فائق السرعة كالذػ يمكف أف يصل إلى قاعدة أكسع مع المستخدميف، كعمى ىذا فإف اليدؼ العاـ ليذا 
يجب  التيأفضل السياسات  ابراز الجيكد التي بذلتيا مصر لزيادة القيمة المضافةكاقتراح الفصل ىك

 لقيمة المضافة.في ارفع مساىمتو  يفكتكنكلكجيا المعمكمات  االتصاالتلتعظيـ دكر قطاع  اتخاذىا

 االقتصادؼكلكى نحقق اليدؼ العاـ فإف النيج الذػ ننتيجو ىك الكقكؼ عمى مؤشرات األداء 
زيادة القيمة المضافة  فيمف شأنيا المساىمة  كالتي لقطاع تكنكلكجيا المعمكمات كأىـ اإلنجازات لو

لمؤشر االقتصاد الرقمي لمصر يـ يتق أيضاً  ، ككذلؾ لتحقيق اليدؼ العاـ يتـلبلقتصادالمصرؼ ككل
االبتكارالعالمي كلمؤشر التنافسية العالمي لمصر بيف دكؿ العالـ لمؤشر  النسبيالكضع كتقييـ  ٕٕٓٓ

 .ٜٕٔٓ، ٕٛٔٓكترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمي لعامي  ٕٕٓٓ-ٕٚٔٓفي الفترة مف 
 :يكالتالكعمى ىذا تككف األىداؼ الفرعية ليذا الفصل 

 قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات. في االقتصادؼإبراز أىـ مؤشرات األداء  -ٔ
لمصر بيف دكؿ العالـ لمؤشر  النسبيالكضع  مؤشر االقتصاد الرقمي لمصر كتقييـ تقييـ -ٕ

 االبتكارالعالمي، كترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي.
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 المعمكمات.أىـ انجازات قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا  -ٖ
كتكنكلكجيا  االتصاالتمف شأنيا تعظيـ القيمة المضافة لقطاع  التيالسياسات  اقتراح -ٗ

 بتشابكاتو الفنية. المعمكمات
 :(ٔ)لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات االقتصاديأىـ مؤشرات األداء و أبرز  2 -5

مميار جنيو خبلؿ  ٖٜحمى يقدر بنحك محقق قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات ناتج 
% ٙ.ٙٔ، بمعدؿ نمك بمغ نحك ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمميار جنيو عاـ  ٔ.ٓٛمقابل بحك  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓعاـ 
 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓعاـ  في% ٔ.ٗٔمقابل نحك  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓعاـ  في
% ليسجل أعمى ٙٔ ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ الماليكما بمغ معدؿ نمك القطاع خبلؿ الربع األكؿ مف العاـ  -

 لة نمكًا.قطاعات الدك 
مميار جنيو  ٚٚ.ٖ٘قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات  فيالمنفذة  االستثمارات إجماليبمغ  -

بنسبة زيادة قدرىا  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓعاـ  فيمميار جنيو  ٛٚ.ٕٛمقابل  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓخبلؿ عاـ 
ٕٗ.% 

 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ % خبلؿ عاـٗلمدكلة نحك جمالي اإلالناتج المحمى  فيبمغت نسبة مساىمة القطاع  -
 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓعاـ  في% ٘.ٖمقابل 

 ٕٙ.ٖمميار دكالر مقابل نحك  ٙ.ٖصادرات خدمات تكنكلكجيا المعمكمات نحك إجمالي بمغت  -
 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمميار دكالر في عاـ 

شركة  ٜٙٛمقارنة بنحك  ٜٕٔٓشركة جديدة خبلؿ الفترة مف يناير حتى سبتمبر  ٜٜٔٔتـ تأسيس  -
 ـ السابق.خبلؿ نفس الفترة في العا

سبتمبر  –مميكف جنيو خبلؿ الفترة مف يناير  ٘ٚ٘بمغت رؤكس أمكاؿ الشركات الجديدة مميار ك -
 مميكف جنيو خبلؿ نفس الفترة في العاـ السابق. ٖٜٚمقارنة بنحك  ٜٕٔٓ

 كبالنسبة لمؤشرات البنيو األساسية لبلتصاالت:

بالمقارنة  ٜٕٔٓبنياية سبتمبر  مميكف مشترؾ ٖٔ.ٜ٘بمغ عدد مشتركي التميفكف المحمكؿ نحك  -
 .ٕٛٔٓ( مميكف مشترؾ بنياية سبتمبر ٙ.ٜٗبنحك )

                                  
مكقع كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات "تقرير مكجز عف مؤشرات االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات" إصدار   (ٔ)

 ٕٕٓٓأغسطس 
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بنسبة انتشار  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓمميكف مستخدـ بنياية  ٜ.ٓٗبمغ عدد مستخدمي اإلنترنت نحك  -
 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ( مميكف مستخدـ بنياية عاـ ٜ.ٖٚ% بالمقارنة بنحك )ٛٗلممستخدميف بمغت حكالى 
 %(.ٖ.ٗٗبمغت حكالى ) بنسبة انتشار لممستخدميف

 ٕٙمقارنة بنحك  ٜٕٔٓمميكف مشترؾ بنياية سبتمبر  ٕٔ.ٚنحك  (ADSL)بمغ عدد مشتركي  -
 .ٕٛٔٓمميكف مشترؾ بنياية سبتمبر 

 ٜٕٔٓمميكف مستخدـ بنياية سبتمبر  ٚ.ٔٗنحك  (Mobile Broadband)بمغ عدد مشتركي  -
 .ٕٛٔٓمميكف مستخدـ بنياية سبتمبر  ٚ.ٖٙمقارنة بنحك 

يتضح مما سبق أف قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات قد حقق تقدـ في مؤشرات األداء ك 
كذلؾ لكل مف الناتج المحمى كاالستثمارات  ٕٛٔٓبالمقارنة لما تحقق في عاـ  ٜٕٔٓاالقتصادؼ لعاـ 

البنية المنفذة كالصادرات كأيضًا تأسيس شركات جديدة كالزيادة في رؤكس األمكاؿ كبالنسبة لمؤشرات 
في عدد مشتركي  ٕٛٔٓمقارنًا بعاـ  ٜٕٔٓاألساسية لبلتصاالت كاف ىناؾ تقدـ أيضًا في عاـ 
 .(ADSL)التميفكف المحمكؿ كمستخدمي اإلنترنت كمشتركة خدمتيا 

بالرغـ مف أف مؤشرات األداء االقتصادؼ لقطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات في نمك 
، ٜٕٔٓ% لعاـ ٙ.ٙٔدكلة كالذػ حقق معدؿ نمك لمناتج المحمى يقدر بػ كتزايد كأنو أعمى قطاع في ال

كتقييـ كضع مصر النسبي بيف دكؿ العالـ  ٕٕٓٓكاف البد مف تقييـ مؤشر االقتصاد الرقمي لمصر 
لمؤشرؼ االبتكار كالتنافسية حتى نستطيع أف نقف عمى مكاطف الضعف كالقكة لقطاع تكنكلكجيا 

طة انطبلؽ لصياغة السياسات التي مف شأنيا مساىمة قطاع تكنكلكجيا المعمكمات ككذلؾ تككف نق
لبلقتصاد المصرؼ، كىذا ما سكؼ نمقى جمالي المعمكمات لمقيمة المضافة كبالتالي الناتج المحمى اإل

 عميو الضكء في الفقرة التالية:

 0202تقييـ مؤشر االقتصاد الرقمي لمصر  5-2-2

صكرة شاممة لؤلداء الرقمي الثنيف كعشريف دكلة  ٕٕٓٓ(ٔ)يقدـ مؤشر االقتصاد الرقمي العربي 
عربية مف بينيـ مصر كيمكف مف قياس الكضع الحالي لكل دكلة عمى حده كيكضح مكاطف الضعف 

محاكر ىي: المؤسسات، البنيو التحتية، التعميـ كالميارات، الحككمة  ٜكالخمل لكل دكلة بناء عمى 

                                  
 .ٕٕٓٓ، دكلة اإلمارات ، نكفمبر ٕٕٓٓتقرير مؤشر االقتصاد الرقمي  (ٔ)



 معيد التخطيط القكمى -( ٕٕٖالتخطيط كالتنمية رقـ )سمسمة قضايا 

ٕٔٔ 

االلكتركنية، االبتكار، المعرفة كالتكنكلكجيا، بيئة األعماؿ كالجاىزية الرقمية، نمك سكؽ التمكيل، التنمية 
المستدامة. كقد تـ جمع البيانات الخاصة بكل دكلة مف أىـ ست مؤشرات تنشرىا مصادر مكثقة سنكيًا 

 كتتمثل في:
 مـ المتحدة.الصادر عف األ ٕٕٓٓمؤشر تنمية الحككمة االلكتركنية لعاـ  -ٔ
 .ٕٕٓٓمؤشر سيكلة األعماؿ الذػ أعدتو مجمكعة البنؾ الدكلي لممارسة أنشطة األعماؿ  -ٕ
 .ٜٕٔٓمؤشر التنافسية العالمية الصادر عف المنتدػ االقتصادؼ العالمي  -ٖ
 .ٜٕٔٓمؤشر االبتكار العالمي الصادر عف كمية ككرنيل اسى سي جكنسكف لؤلعماؿ  -ٗ
نمية المستدامة الصادر عف مؤسسة برتمسماف كشبكة حمكؿ التنمية تقرير مؤشر متابعة أىداؼ الت -٘

 .ٕٕٓٓالمستدامة 
 .ٜٕٔٓمؤشر الجاىزية الشبكية الصادر عف مؤسسة بكرتيمينسى  -ٙ

كتمثمت النتائج التي تـ التكصل ليا لدكلة مصر في مجمكعة الجداكؿ التالية كفقًا لمتسع محاكر 
 (ٔ)السابق ذكرىا:

 لمصر 0202الرقمي  االقتصادمؤشر  (2-5جدوؿ رقـ )
 القيمة المحاور

 المحور األوؿ: المؤسسات
 ٜ٘.ٜٗ البيئة السياسية ٔ-ٔ
 ٓٛ.ٖٗ االستقرار السياسي كالسبلمة ٔ-ٔ-ٔ
 ٓ٘.ٕ٘ فعالية الحككمة ٕ-ٔ-ٔ
 ٓٛ.ٛٔ الجكدة التنظيمية ٔ-ٕ-ٔ
 ٕٓ.ٕٖ سيادة القانكف  ٕ-ٕ-ٔ
 ٘ٛ.ٕ٘ الثقة كاألماف ٖ-ٔ
 ٗ٘.ٓٗ قرصنة البرامج معدؿ ٔ-ٖ-ٔ
 ٕ٘.ٖٓ خكادـ اإلنترنت اآلمنة ٕ-ٖ-ٔ
 ٕٗ.ٜٓ األمف السيبرانى ٖ-ٖ-ٔ
 ٖٛ.ٓ٘ الثقة كاألماف عبر اإلنترنت ٗ-ٖ-

 ٚٚ.ٕٗ قيمة المؤشر
 المحور الثاني: البنية التحتية

                                  
 .ٓٓٔ –قيمة المؤشر تتراكح بيف صفر  (ٔ)



 التغير الييكمي لقطاع المعمكمات في مصر )بالتركيز عمى القيمة المضافة(

ٕٕٔ 
 

 القيمة المحاور
 ٖٖ.٘ٗ البنية التحتية لبلتصاالت ٕ-ٔ
 ٗٗ.ٜٙ نسمة ٓٓٔاشتراكات الياتف الخمكؼ المتنقل لكل  ٔ-ٔ-ٕ
 ٕٜ.ٜٗ نسبة األفراد الذيف يستخدمكف اإلنترنت ٕ-ٔ-ٕ
 ٔٔ.ٕٔ نسمو ٓٓٔاشتراكات النطاؽ العريض الثابت )السمكي( لكل  ٖ-ٔ-ٕ
 ٗٛ.ٖٗ نسمو ٓٓٔاشتراكات النطاؽ العريض لكل  –الياتف المحمكؿ النشط  ٗ-ٔ-ٕ
 ٓٙ.ٖ٘ أداء الخدمات المكجستية ٕ-ٕ

 ٙٗ.ٓٗ قيمة المؤشر
 المحور الثالث: التعميـ والميارات

 ٓ٘.ٛٗ القكػ العاممة الحالية ٔ-ٖ
 ٖٓ.ٙٗ ميارات القكػ العاممة الحالية ٕ-ٖ
 ٜٓ.ٜ٘ القكػ العاممة المستقبمية ٖ-ٖ
 ٓٔ.ٚٗ ميارات القكػ العاممة المستقبمية ٗ-ٖ
 ٚٔ.ٔٚ معدؿ محك أمية الكبار )%( ٘-ٖ

 ٜ٘.ٗ٘ قيمة المؤشر
 الرابع: الحكومة اإللكترونية المحور

 ٙٓ.ٚ٘ الخدمات عبر اإلنترنت ٔ-ٗ
 ٜٓ.ٖ٘ المشاركة اإللكتركنية ٕ-ٗ
 ٕٙ.٘ٗ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ككفاءة الحككمةاستخداـ  ٖ-ٗ
 ٘ٔ.ٖٗ المشتريات الحككمية مف منتجات التكنكلكجيا المتقدمة ٗ-ٗ
 ٓٓ.ٓٙ التكجو المستقبمي لمحككمة ٘-ٗ

 ٜ٘.ٔ٘ قيمة المؤشر
 المحور الخامس: االبتكار

 ٓٓ.ٗٗ تعاكف أصحاب المصمحة المتعدديف ٔ-٘
 ٜٓ.ٓٛ المنشكرات العممية ٕ-٘
 ٕٓ.ٖ طمبات براءات االختراع لكل مميكف نسمة ٖ-٘
 ٕٓ.ٕٓ الناتج المحمى )%(إجمالي اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير كنسبة مف  ٗ-٘
 ٓٛ.ٗٔ بركز مؤسسات البحث ٘-٘

 ٕٙ.ٕٖ قيمة المؤشر
 المحور السادس: المعرفة والتكنولوجيا

 ٓٛ.ٔ الناتج المحمى اإلجمالي PPPمميار  ISO -ٜٔٓٓشيادات الجكدة  ٔ-ٙ
 ٓٓ.ٙ٘ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كانشاء النمكذج التنظيمي ٕ-ٙ
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ٕٖٔ 

 القيمة المحاور
 ٓٔ.ٔ التجارةإجمالي صادرات خدمات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت %  ٖ-ٙ
 ٓٔ.ٓ تعادؿ القكة الشرائية بقيمةجمالي إنشاء تطبيقات الياتف المحمكؿ/ مميار دكالر مف الناتج المحمى اإل ٗ-ٙ

 ٘ٚ.ٗٔ قيمة المؤشر
 المحور السابع: بيئة األعماؿ ودرجة االستعداد

 ٘ٚ.ٗٙ سيكلة ممارسة األعماؿ التجارية ٔ-ٚ
 ٓٛ.ٚٛ سيكلة بدء عمل تجارػ  ٔ-ٔ-ٚ
 ٕٓ.ٕٗ سيكلة حل اإلعسار ٕ-ٔ-ٚ
 ٓٓ.٘ٙ سيكلة الحصكؿ عمى االئتماف ٖ-ٔ-ٚ
 ٓٓ.ٗٙ سيكلة حماية المستثمريف األقمية ٗ-ٔ-ٚ
 ٓٚ.٘ٙ شدة المنافسة المحمية ٕ-ٚ
 ٘ٛ.ٛٗ ثقافة ريادة األعماؿ ٖ-ٚ
 ٓٛ.ٔٗ المكاقف تجاه مخاطر ريادة األعماؿ ٔ-ٖ-ٚ
 ٓ٘.ٕ٘ االستعداد لتفكيض السمطة ٕ-ٖ-ٚ
 ٓٙ.ٓٙ نمك الشركات المبتكرة ٖ-ٖ-ٚ
 ٓ٘.ٓٗ الشركات التي تبنى األفكار االبتكارية ٗ-ٖ-ٚ
 ٜٓ.ٖ التسكؽ عبر اإلنترنت ٗ-ٚ
 ٖٛ.ٓ نفقات البحث كالتطكير مف قبل الشركات ٘-ٚ

 ٗٙ.ٖٙ قيمة المؤشر
 المحور الثامف: تنمية األسواؽ المالية

 ٕٓ.ٖٔ % الناتج المحمى اإلجمالي االئتماف المحمى لمقطاع الخاص ٔ-ٛ
 ٕٓ.ٗ٘ تمكيل الشركات الصغيرة كالمتكسطة ٕ-ٛ
 ٓ٘.ٖٗ تكافر رأس الماؿ المخاطر ٖ-ٛ
 ٓ٘.٘ٔ القيمة السكقية لسكؽ الماؿ ٗ-ٛ
 ٜٓ.ٓٛ سبلمة البنكؾ ٘-ٛ
 ٓٔ.ٜٔ القركضإجمالي القركض المتعثرة % مف  ٙ-ٛ

 ٖٕ.ٔ٘ قيمة المؤشر
 التنمية المستدامةالمحور التاسع: 

 ٜٗ.٘ٗ جكدة الحياة ٔ-ٜ
 ٜ٘.ٛ٘ المساىمة في أىداؼ التنمية المستدامة ٕ-ٜ

 ٕٕ.ٕ٘ قيمة المؤشر
 . ىذا الجدكؿ مف إعداد الباحث بناء عمي التقارير الدكلية الصادرة عنجيات دكلية مختمفةالمصدر:   



 التغير الييكمي لقطاع المعمكمات في مصر )بالتركيز عمى القيمة المضافة(

ٕٔٗ 
 

البنيو  –كبالرجكع الى الجداكؿ السابقة نجد أف قيـ المؤشرات لممحاكر التسعة المؤسسات 
بيئة األعماؿ  –المعرفة كالتكنكلكجيا  –االبتكار  –الحككمة االلكتركنية  –التعميـ كالميارات  –التحتية 

، ٙٗ.ٓٗ، ٚٚ.ٕٗالتنمية المستدامة ىي عمى التكالي  –تنمية األسكؽ المالية  –كدرجة االستعداد 
ككاضح أف ىذه القيـ ضعيفة كىى  ٕٕ.ٕ٘، ٖٕ.ٔ٘، ٗٙ.ٖٙ، ٘ٚ.ٗٔ، ٘ٙ.ٕٖ، ٜ٘.ٔ٘، ٜ٘.ٗ٘

تمفت النظر عند صياغة السياسات التي مف شأنيا المساىمة في تحسيف قيمة ىذه المؤشرات كذلؾ 
 لتحسيف كضع مصر.

-0227تقييـ الوضع النسبي لمصر لمؤشر االبتكار العالمي مف الفترة  5-2-0
0202 

ترتيب مصر بيف دكؿ العالـ لمؤشر االبتكار العالمي في الفترة مف  ٔ- ٘يكضح الجدكؿ 
، كمؤشر االبتكار العالمي كىك مؤشر مركب يقيس أداء االبتكار في الدكؿ عبر ٕٕٓٓ-ٕٚٔٓ

بناء عمى المؤسسات كالقكػ العاممة كالبنيو  كتقاس مدخبلت االبتكارمدخبلت كمخرجات االبتكار 
فتقاس بناء عمى مخرجات  مخرجات االبتكارحتية كتطكر األسكاؽ كتطكر األعماؿ التجارية أما الت

 المعرفة كاإلبداع كالتكنكلكجيا كينتج المؤشر النيائي مف متكسط المدخبلت كالمخرجات.
كيصدر المؤشر بمشاركة المنظمة العالمية لمممكية الفكرية كجامعة ككرنيل اسى سي جكنسكف 

 .األمريكية 
 (0-5جدوؿ رقـ )

  0202-0227ترتيب مصر في مؤشر االبتكار العالمي مف الفترة  

 السنة
 ترتيب مصر عبر الزمف

 المخرجات المدخالت عدد الدوؿإجمالي مف  ترتيب مصر في المؤشر
0202 96 232 224 80 
0229 90 209 226 74 
0228 95 206 225 79 
0227 225 207 226 97 

 .ٕٕٓٓ-ٕٚٔٓتقرير مؤشر االبتكار العالمي مف المصدر: 
كمف الجدكؿ السابق يتضح أف ترتيب مصر متأخر في مؤشر االبتكار العالمي في الفترة مف 

كعمى ذلؾ البد أف تبذؿ مصر جيكدًا أكبر لتطكير قطاع تكنكلكجيا المعمكمات  ٕٕٓٓحتى  ٕٚٔٓ
 كالمعرفة.كتحكيل مصر إلى مجتمع كاقتصاد مبنى عمى المعمكمات 



 معيد التخطيط القكمى -( ٕٕٖالتخطيط كالتنمية رقـ )سمسمة قضايا 

ٕٔ٘ 

لمصر الذػ يكتسب أىمية بالغة عند دراسة  ٕٕٓٓكيؤكد ذلؾ قيمة مؤشر االبتكار العالمي 
سياسات االبتكار في مصر كتحسينيا إذا أنو ببساطة يمفت االنتباه إلى المجاالت التي يمكف تحسينيا 

 كتمؾ التي تمثل مكاطف القكة في اقتصادنا أك مكاطف الضعف أيضًا.
 0228/0229تقييـ الوضع النسبي لمصر لمؤشر التنافسية العالمي لعاـ  5-2-3

كالركائز مؤشر فرعى  ٖٓٔركيزة أساسية كتنقسـ إلى  ٕٔيتضمف مؤشر التنافسية العالمي 
ىي ركيزة المؤسسات كالبنية التحتية كتبنى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كاستقرار  األنثى عشر

لصحي كالتعميـ كالميارات كأسكاؽ المنتجات كسكؽ العمل كالنظاـ المالي كحجـ السكؽ االقتصاد الكمى كا
( بترتيب مصر عالميًا مف ٕ-٘كديناميكية األعماؿ كالقدرة عمى االبتكار. كيشير الجدكؿ التالي رقـ )

مؤشر  ٕٔككذلؾ الدرجات التي حصمت عمييا مصر في الػ  ٜٕٔٓ، ٕٛٔٓدكلة لسنتي  ٔٗٔبيف 
 .ٜٕٔٓ، ٕٛٔٓلسنتي  الرئيسي

 ()0229، 0228ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي لعامي  (3-5جدوؿ) 
 0229الدرجة لعاـ  0228الدرجة لعاـ  0229الترتيب لعاـ  0228الترتيب لعاـ  الركيزة

 ٔ٘ ٛٗ ٕٛ ٕٓٔ المؤسسات
 ٖٚ ٓٚ ٕ٘ ٙ٘ البنيو التحتية

 ٔٗ ٔٗ ٙٓٔ ٓٓٔ االستعداد التكنولوجي
 ٘ٗ ٔ٘ ٖ٘ٔ ٖ٘ٔ االقتصادي الكمىالمناخ 

 ٘ٙ ٜٙ ٗٓٔ ٜٜ الصحة
 ٗ٘ ٖ٘ ٜٜ ٜٜ التعميـ والتدريب

 ٔ٘ ٛٗ ٓٓٔ ٕٔٔ كفاءة أسواؽ السمع
 ٜٗ ٙٗ ٕٙٔ ٖٓٔ كفاءة أسواؽ العمل
 ٙ٘ ٕ٘ ٕٜ ٜٜ تطور أسواؽ الماؿ

 ٗٚ ٖٚ ٖٕ ٕٗ حجـ السوؽ 
 ٙ٘ ٗ٘ ٜ٘ ٜٚ تطور األعماؿ

 ٓٗ ٖٛ ٔٙ ٗٙ القدرة عمى االبتكار
 ٘٘ ٗ٘ ٖٜ ٜٗ المجموع الكمى

 .ٜٕٔٓ، ٕٛٔٓالمنتدػ االقتصادؼ العالمي، تقرير التنافسية العالمي لعامي المصدر: 

                                  
( 

() ارتفعت قيمة ترتيب مصر عالميًا دؿ ذلؾ عمى سكء الكضع عمى عكس عندما ترتفع الدرجة بالنسبة لقيمة المؤشر كتقترب مف القيمة  كمما
 دؿ عمى ذلؾ عمى تحسف الكضع. ٓٓٔ
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ٕٔٙ 
 

لعاـ  ٜٗمقارنة بالمركز  ٖٜبالرجكع إلى الجدكؿ السابق يتضح أف مصر أحتمت المركز 
منيجية جديدة تزداد فييا أىمية رأس الماؿ البشرػ  ٜٕٔٓتقرير التنافسية لعاـ استخداـ ، كقد  ٕٛٔٓ

 جتماعية أفضل بما في ذلؾ مستكػ الرضا عف الحياه.إكاالنفتاح كاالبتكار كالقدرة عمى تحقيق نتائج 

لعاـ  ٗٙمقارنة بالمركز  ٔٙكجاء أكبر صعكد لمصر في مؤشر االبتكار لتحتل مصر المركز 
العاـ الحالي بعد ما كانت  ٕ٘رتفع ترتيب مصر في مؤشر البنية األساسية لتحتل المركز ، كما إٛٔٓ

، كيرجع ذلؾ إلى التركيز عمى المشركعات الضخمة لتطكير البنية األساسية بما في ٙ٘تحتل المركز 
افة ذلؾ محكر قناة السكيس كالعاصمة اإلدارية الجديدة، مما أدػ إلى اعتراؼ عالمي بيذه الجيكد اض

إلى االستثمارات التي تقكـ بيا مصر في مجاؿ البنيو األساسية كما تحسف ترتيب مصر في مؤشر 
كذلؾ بفضل االستثمارات الجديدة  ٕٛٔٓلعاـ  ٖٓٔ wمقارنة بالمركز  ٕٙٔسكؽ العمل لتحتل المركز 

يب مصر كضخ القطاع الخاص استثمارات ساىمت في تكفير فرص عمل لمشباب كالمرأة، كما أرتفع ترت
 عالميًا بسبب القكه البشرية التي تتميز بيا. ٖٕفي مؤشر حجـ السكؽ لتحتل المركز 

جمالي كبالرغـ مف التحسف النسبي في المؤشرات السابقة إال أف مصر ترتيبيا في المجمكع اإل
 مازاؿ متأخرًا، كمف ىنا كاف عمى قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات بذؿ مزيد مف الجيد حتى
يتحسف كضع كترتيب مصر النسبي بيف دكؿ العالـ ، ىذا كبالرغـ مف االنجازات التي حققيا قطاع 

 االتصاالت ك تكنكلكجيا المعمكمات كالذؼ سكؼ يتـ عرضو في الفقرة التالية.

أىـ إنجازات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات التي تساىـ في زيادة القيمة  5-0
 المصري:المضافة لالقتصاد 

 التحوؿ الرقمي وتطبيقاتو: 5-0-2

يعد المشركع االستراتيجي " مصر الرقمية"مف أكبر الضمانات لتعزيز الحككمة كحسف إدارة  .2
مكارد الدكلة حيث يسيـ بشكل فعاؿ في ميكنة الخدمات العامة المقدمة لممكاطنيف كتيسير 

ة كترسيخ دعائـ الشفافية كتكافؤ الحصكؿ عمييا بقيمتيا الفعمية دكف تحميميـ أؼ أعباء إضافي
 ٕٕٔٓمميار جنيو في العاـ المالي الحالي  ٚ.ٕٔالفرص بيف المكاطنيف. كقد تـ تخصيص 

لمشركعات التحكؿ التدريجي إلى  "مصر الرقمية" بما يؤكد حرص الحككمة عمى تعزيز 
 الخطكات نحك التحكؿ الرقمي.
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رحمة أكلى، كميكنة القطاعات الحككمية تنفيذ مشركع التحكؿ الرقمي بمحافظة بكر سعيد كم .ٕ
كالخدمية بيا، كربطيا بقكاعد البيانات المكحدة لمدكلة كذلؾ بالتعاكف مع القطاعات مقدمة 

االستراتيجية الخدمة، تمييدًا لتعميـ التحكؿ الرقمي في كافة محافظات الجميكرية، طبقًا لمخطة 
 كالتنمكية لمدكلة.

ظة بكر سعيد بشبكة األلياؼ الضكئية مف خبلؿ الشركة مبنى حككمي في محاف ٓٓٛتـ ربط  .ٖ
 المصرية لبلتصاالت.

تنفيذ مشركع ميكنة التأميف الصحي الشامل في محافظة بكر سعيد كمرحمة أكلى. كيتضمف  .ٗ
المشركع تطكير أنظمة العمل بالييئات الثبلثة )ىيئة التأميف الصحي الشامل، كىيئة االعتماد 

 لرعاية الصحية، ككحدات الرعاية كالمستشفيات التابعة ليا(.كالرقابة الصحية، كىيئة ا
قاعدة بيانات في قطاعات الدكلة المختمفة في مشركع بناء قكاعد البيانات  ٓٙاإلنتياء مف ربط  .٘

 المتكاممة.
خدمة حككمية مف خبلؿ قنكات  ٕٓالتعاكف مع كافة قطاعات الدكلة مف أجل رقمنة أكثر مف  .ٙ

يا مف خبلؿ تطبيقات الياتف المحممكف كالمنصات الرقمية كمراكز مختمفة، حيث سيتـ اتاحت
 الخدمات الحككمية.

بدء تحديث البنيو التحتية لبلتصاالت بإحبلؿ كاببلت الفايبر بديبًل لمكاببلت النحاسية، كزيادة  .ٚ
 عدد كحدات التجميع الذكية لتحسيف جكدة خدمات االتصاالت في كافة أنحاء الكطف.

تكنكلكجيا األلياؼ الضكئية في زمف قياسي لػ استخداـ نترنت فائق السرعة بتقديـ خدمات اإل .ٛ
مدرسة تعميـ ثانكيفي كل محافظات مصر عف طريق تحديث شبكات االتصاؿ كربطيا  ٖٕٙ٘

 كيمك متر مف السنتراالت إلى المدارس. ٓٓ٘ٗبطكؿ  fiber opticsبكاببلت الػ 
معرفة في العاصمة اإلدارية الجديدة بالتعاكف، البدء في إنشاء المرحمة األكلى مف مدينة ال .ٜ

كتضـ مركزًا متخصصًا في البحكث التطبيقية في مجاالت التكنكلكجيا الحديثة                    
يتعاكف مع الشركات العالمية في مشاريع بحثية متخصصة تنتج حمكاًل عممية لمكاجية تحدياتنا 

كمبنى لمتدريب التقني، كآخر لؤلكاديمية كتبنى ميارات عالية في مختمف التخصصات، 
 الكطنية لمتكنكلكجيات المساعدة لؤلشخاص ذكػ القدرات الخاصة.

البدء في إنشاء أكؿ جامعة متخصصة في مجاالت االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات في  .ٓٔ
 أفريقيا كالشرؽ األكسط في مدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة.

 رنت األشياء كالتي تشمل معمل إنترنت األشياء.إطبلؽ أكاديمية إنت .ٔٔ
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ميكنة الخدمات الييئة العامة لبلستثمار عف طريق تكفير العديد مف قنكات الدفع اإللكتركني،  .ٕٔ
 كتطبيق خدمات التكقيع اإللكتركني داخميا كبيف الجيات الخارجة.

لو يجرػ التعاكف مع انشاء مركز تطبيقات الذكاء االصطناعي كالحكسبة فائقة القدرة، كمف خبل .ٖٔ
 كبرػ الشركات العالمية لتنفيذ مشركعات ثنائية في مجاالت الرعاية الصحية كالزراعة.

 :في مجاالت مختمفة أىـ تطبيقات التحوؿ الرقمي

 تطبيقات "البموؾ تشيف" في مجاؿ النقل البحري والخدمات الموجستية -2

النقل البحرؼ كالخدمات  نظرًا ألىمية تقنية " البمكؾ تشيف" كتطبيقاتيافي مجاؿ 
المكجستية كأىميتيا أيضًا في جكدة تمؾ الخدمات كأنيائيا بشكل أسرع كأكثر فعالية، كما أف ىذه التقنية 

حيث انو المحكر الرئيسي  (ٔ)سكؼ تحدث ثكرة في شفافية تداكؿ المعمكمات في مجاؿ النقل البحرؼ 
ة العالمية، ككما أف ىذه التقنية يمكف أف % مف التجار ٜٓلبلقتصاد العالمي كيمر مف خبللو نحك 

تحدث ثكرة في صناعة النقل البحرؼ حيث تساعد عمى إنشاء منصة رقمية قكية لتبادؿ البيانات لحظيًا 
نظـ العقكد الذكية مما يؤدػ إلى تقميل زمف كتكمفة الشحف كتحقيق فكائد استخداـ لتداكؿ المستندات ب

ككمات. كألىمية ما سبق ذكره فقد كجو السيد رئيس الجميكرية متعددة لممستكرديف كالمصدريف كالح
باإلسراع في عممية تحديث كتطكير قطاع النقل البحرؼ كذلؾ بالتنسيق مع الشركات العالمية في الشحف 
كالتفريغ كالتكريدات كتداكؿ الحاكيات ككبر التككيبلت البحرية عمى نحك يحقق أقصى عائد اقتصادؼ 

يتسق مع محددات األمف القكميالمصرؼ كيسيـ فياستراتيجية كنيج الدكلة لتعزيز كتجارػ كاستثمارؼ ك 
لييا مما يدعـ فرص التصدير، كأيضًا تغطية االحتياجات مف المكاد  حركة التجارة البيئية مف مصر كا 
 األكلى البلزمة لعممية االنتاج كالصناعة كالتعظيـ مف المكقع الجغرافي المتميز لمصر كما يربطيا مع

 العديد مف التكتبلت اإلقميمية عمى مستكػ العالـ مف اتفاقيات لمتجارة الحرة خاصة القارة اإلفريقية.

 النقل الذكي: -0
أحدث اساليب تكنكلكجيا المعمكمات في استخداـ بدأت الدكلة في تطبيق منظكمة النقل الذكي ب

احدث أجيزة البكابات االلكتركنية كالمكازيف كالكاميرات كالرادارات لبلرتقاء استخداـ ادارة منظكمة النقل ك 

                                  
 

( )  كشارؾ فييا د. اسماعيل عبد  ٕٕٓٓىذا ما جاء في ندكة أقاميا معيد المكانئ في التاسع كالعشريف مف أغسطس
 ار رئيس األكاديمية العربية لمعمـك كالتكنكلكجيا كالنقل البحرؼ.الغف
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زيادة االستثمارات في قطاع بمستكيات كاقتصاديات االدارة كالتشغيل األمف، ككل ما سبق يعمل عمى 
قامة مناطق لكجستيو مطكرة عند مداخل الطرقبما ينعكس عمى تعزيز  النقل المصرؼ كيميد إلنشاء كا 

 ات الدكلة لدعـ الناتج القكمي.ايراد
كفى ظل المستجدات السابقة كاف البد مف تعديل قانكف الجمارؾ الذػ صدر في الستينات 

 ليكاكب التطكرات الجديدة كالحديثة.
 : 0202لسنو  027قانوف الجمارؾ الجديد رقـ  -3

تحسيف ك  ٖٕٓٓفي رؤية مصر االستراتيجية يستيدؼ القانكف المساىمة في تحقيق التكجيات 
مكقع مصر عمى مؤشرات القياس الدكلية في مجاالت تيسير التجارة الدكلية كتشجيع االستثمار 
كممارسة األعماؿ كتشجيع المشركعات االقتصادية الكطنية كتيسيير التجارة الدكلية كزيادة حككمة 

كدفع مستحقات  إجراءات الرقابة الجمركية كالحفاظ عمى األمف القكمي كزيادة درجة الرضا لممكاطنيف
دارة المخاطر كنظاـ التخميص  الدكلة مف رسـك كضرائب سيادية. كما استيدؼ نظـ المراجعة البلحقة كا 
المسبق، كالعمل بمنظكمة النافذة الكاحدة  كالتعامل الجمركي عمى البضائع المتعاقد عمييا بنظاـ التجارة 

الجمركية بما يحفع أمف الببلد كذلؾ باستحداث  االلكتركنية الحديثة ككما يستيدؼ القانكف تطكير الرقابة
منظكمة المعمكمات المسبقة لمبضائع الكاردة لمببلد عبر الرقابة لتبدأ مف الميناء األجنبي كالتنبؤ 

 بالمخاطر قبل كركد البضائع لمببلد.

 تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي فى قطاع الزراعة: -4

عة كاستصبلح األراضي كبيف كزارة االتصاالت تـ تكقيع بركتككؿ تعاكف بيف كزارة الزرا 
كذلؾ في إطار الدكر الذػ تقكـ بو كزارة االتصاالت  ٕٕٓٓكتكنكلكجيا المعمكمات خبلؿ عاـ 

كتكنكلكجيا المعمكمات في تمكيف قطاعات الدكلة مف تحقيق التحكؿ الرقمي كتبنى التكنكلكجيات 
 دمة مجاالت التنمية كييدؼ البركتكككؿ إلى:المتقدمة كتطكيعيا لتطكير أداء العمل الحككمي كخ

تفعيل تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في أنظمة ادارة كتحميل البيانات كتقنيات التحكـ عف 
تكنكلكجيات الذكاء استخداـ بعد لتقديـ خدمات اكثر تطكرًا لممتعامميف مع قطاع الزراعة.باإلضافة الى 

ناء قدرات العامميف بالزراعة في ىذه التكنكلكجيات بما يسيـ االصطناعي في تطكير منظكمة العمل كب
 في تحسيف عممية اتخاذ القرار، كزيادة االنتاجية، كالحفاظ عمى المكارد.
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البركتكككؿ يتضمف انشاء بكابة الكتركنية لممحتكػ الخاص بكزارة الزراعة كاستصبلح األراضي، 
تفيديف مف المكاطنيف، كتفعيل المبادرات القكمية بتطكير كميكنة خدمات الكزارة المقدمة لممتعامميف كالمس

 تقنية الذكاء االصطناعي.استخداـ كفاءة الحفاظ عمى األمف الغذائي، كمكاجية ظاىرة تغير المناخ ب

يشمل البركتكككؿ العمل عمى زيادة كفاءة ترشيد استيبلؾ مياه الرؼ مف خبلؿ تحميل البيانات 
الذكاء االصطناعي مما ينتج عنو تحديث دكرؼ ادؽ لممعمكمات عف الرقعة تقنيات استخداـ المختمفة ب

الزراعية كاحتياجاتيا مف المياه كيساعد عمى التنبؤ بمكسمية الطمب عمى المياه مما يجعل التخطيط اكثر 
 فاعمية.

 تطبيق آليات التحوؿ الرقمي في قطاع الصناعة المصرية: -5

لتحديث الصناعة  بًل أساسًياقطاع الصناعي أصبح عاميعتبر التكجو نحك التحكؿ الرقمي في ال
كالتي تجمع بيف التحكؿ الرقمي  ،كالتعامل الفعاؿ مع مستجدات كتحديات الثكرة الصناعية الرابعة

ة، كىذا التحكؿ الرقمي يعد كبيف التكامل في المنظكمة الرقمية مع الشركاء في سبلسل القيم ،الشامل
كاالستثمار، كقد بدأت االستراتيجية كالتعميـ كتطكير الميارات كالجكانب  يشمل االبتكار نطاًقا كاسًعا

الكزارة بالفعل في اتخاذ السياسات كاإلجراءات التي تعزز فرص التنمية الصناعية المستدامة كتقميل 
كذلؾ بيدؼ  ،التحديات الناتجة عف مستجدات ىذه الثكرة الصناعية عمى القطاع الصناعي المصرؼ 

مف التجارب الدكلية الرائدة مع التركيز عمى تكظيف كل ما تتميز بو الصناعة المصرية مف االستفادة 
ككما تركز الصناعة عمى تطكير المناطق الصناعية في إطار رؤية الحككمة  ،مزايا نسبية كتنافسية

 كذلؾ بما يتماشى مع التكنكلكجيا الصناعية المتقدمة كبناء الميارات الستيعاب ،ٖٕٓٓالمصرية 
كتحرص كزارة كتطبيق أحدث التقنيات كاالبتكارات في ىذه المناطق كفقًا ألفضل الممارسات الدكلية. 

الصناعة عمى تحقيق الربط الفعمي بيف الصناعة كالمؤسسات التعميمية كمراكز البحث العممي حيث تـ 
بيدؼ تفعيل دكر  بيف كزارة الصناعة ككزارة التعميـ العالي كالبحث العممي (*)تكقيع مذكرة تفاىـ

الجامعات كمراكز البحث العممي في تقديـ حمكؿ كابتكار كمبادرات لتطكير كتعميق الصناعة المصرية 
 كىك ما يمثل خطكة ىامة في ىذا المجاؿ.

                                  
جاء ذلؾ في كممة كزير الصناعة كالتجارة طارؽ قابيل في المعرض كالمنتدػ الذػ نظمتو شركة سيمنس مصر تحت )*(

 .ٕٚٔٓعػػػػػػػنكاف "تقنيات التحكؿ الرقمي كتأثيرىا عمى القطاعات الصناعية"، 



 معيد التخطيط القكمى -( ٕٕٖالتخطيط كالتنمية رقـ )سمسمة قضايا 

ٖٔٔ 

بيف الحككمة المصرية كشركة سيمنز العالمية في مجاؿ الرقمنو  (*)كما تـ تكقيع مذكرة تفاىـ
ذكرة إلى تزكيد الصناعة المصرية بالحمكؿ كالتقنيات المتطكرة في مجاؿ الصناعية كالتدريب، كتيدؼ الم

التحكؿ الرقمي كحمكؿ التشغيل اآللي كرفع قدرات كبناء الكفاءات كالككادر المصرية في القطاع 
الصناعي. كما أف مذكرة التفاىـ تتضمف االستفادة مف خبرات الشركة في مجاؿ تطكير المناطق 

آللي كالتكنكلكجيا الرقمية في المصانع كالتعميـ كالتدريب. إلى جانب تكفير الطاقة الصناعية كالتشغيل ا
كحمكؿ السبلمة كحماية البيئة. كفى إطار مذكرة التفاىـ يجرػ تنفيذ عدد مف مشركعات التعاكف بيف 
الحككمة المصرية كشركة "سيمنز" العالمية تتضمف إنشاء منصة تسكيقية رقمية لمصناعة المصرية 

تيدؼ التركيج لممنتجات الصناعية المصرية بمختمف األسكاؽ العالمية إلى جانب انشاء مركز تدريب تس
متقدـ متخصص في تقديـ برامج تدريبية حكؿ تكنكلكجيا الثكرة الصناعية الرابعة كذلؾ بالتعاكف مع 

كزيادة عالمية لؤلسكاؽ ال في زيادة الصادرات المصريةمركز تحديث الصناعة، كىذه المشركعات ستسيـ 
جانب االرتقاء ، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة لممنتجات المحمية إلى تنافسية الصناعة الكطنية

 .بخبرات كميارات الككادر بالقطاع الصناعي

 المبادرات والبرامج التدريبية 5-0-0

 مبادرة تصميـ وصناعة االلكترونيات -2
في  أحدػ الدعائـ الرئيسية لمنمك االقتصادؼتيدؼ المبادرة الى جعل صناعي االلكتركنيات 

مصر. كتساىـ المبادرة في مضاعفة حجـ صادرات االلكتركنيات المصرية كتقميل كاردات األجيزة 
االلكتركنية كالكيربائية الى السكؽ المحمية كتكفير مئات االالؼ مف فرص العمل، كترتكز المبادرة عمى 

إلنتاج المتميز لمدكائر االلكتركنية كاألنظمة ذات القيمة محكريف رئيسييف، األكؿ ىك التصميـ كا
 المضافة، كالثاني ىك خمق صناعي الكتركنيات كثيفة العماؿ.

 مبادرة التعميـ التكنولوجي )رواد تكنولوجيا المستقبل( -0
تيدؼ المبادرة الى تدريب كتأىيل الككادر المصرية الشابة عمى أحدث مجاالت التكنكلكجيا فى 

صاالت كتكنكلكجيا المعمكمات كااللكتركنيات، كتكفر المبادرة منظكمة تعميمية تطبيقية عالية قطاع االت
الجكدة مبنية عمى شراكة الجامعات المرمكقة كالشركات الرائدة عمى مستكػ العالـ معتمدة عمى منصات 

                                  
 .ٕٕٓٓالكممة التي أدلت بيا نيفيف جامع كزيرة التجارة كالصناعة مع كفد مف شركة سيمنز مصر، يكليك جاء ذلؾ في )*(
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راسية مساعدة متميزة لمتعمـ اإللكتركني )ادكس كيكداسيتىكككرسيرا( عف طريق خبلؿ اتاحة مجمكعات د
 كمحفزة كشبكات مراجعة لمتقييـ كالمتابعة.

 مبادرة " فرصتنا .. رقمية" -3
تيدؼ المبادرة الى تحقيق الشراكة بيف القطاعيف الحككمي كالخاص كتنمية الشركات الصغيرة 
كالمتكسطة لممساىـ لتعزيز مساىمة تمؾ الشركات في خمق المزيد مف فرص العمل لمشباب كبشكل 

 افسيتيا في السكؽ المحمية كالعالمية.يعزز مف تن
 مبادرة مستقبمنا .. رقمي -4

عمى االنترنت في  Udacityألف مصر عبر منصة  ٓٓٔتيدؼ المبادرة الى تطكير ميارات 
تخصصات تكنكلكجية: الكيب كالبيانات كالتسكيق الرقمي، تعزيز قدرات المينييف المحمييف النشطيف  ٖ

ادرات مصر مف خدمات تكنكلكجيا المعمكمات، تعزيز اإلمكانيات في مجاؿ العمل عف بعد، تعظيـ ص
التكنكلكجية لمشباب المصرؼ كزيادة فرصيـ في الحصكؿ عمى فرص لمعـ عف بعد كالمنافسة فى أسكاؽ 

 العمل المستقل عبر اإلنترنت.
 مبادرة شغمؾ مف البيت -5

تاحة فرص دخل  تيدؼ المبادرة الى تدريب الشباب عمى ميارات العمل الحر كالعمل عف بعد كا 
متميزة مف خبلؿ الشراكة مع عدد مف منصات العمل الحر، كتركز المبادرة عمى ثبلثة محاكر، المحكر 
األكؿ التدريب عف بعد كذلؾ عف طريق إتاحة دكرات كمسارات تدريبية عمى الميارات التكنكلكجية 

يشمل إشراؾ الخبراء فى ذلؾ المجاؿ األكثر طمبًا فى سكؽ العمل، المحكر الثاني اإلشراؼ كالتكجيو ك 
لتبادؿ الخبرات كالنصائح مع حديثي العيد بالفكرة. المحكر الثالث تكفير امتيازات كفرص عمل مختمفة 

 مف خبلؿ التعاكف مع منصات العمل الحر.
 تؾ –مبادرة قدوة  -6

ي جتماعي كاالقتصادؼ لمفتيات كالنساء فتيدؼ المبادرة الى المساىمة في التمكيف اإل
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت استخداـ محافظات مصر خاصة بالمناطق البعيدة كالنائية كالميمشة ب

مع االىتماـ بتمثيل النساء مف قطاع االقتصاد غير رسمي بقطاع الصناعات الحرفية كالزراعية، 
صاالت كالتكنكلكجيا كتحفيزىف عمى زيادة األعماؿ، كتعزيز قدراتيف في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالت

 المالية الرقمية.
 
 
 



 معيد التخطيط القكمى -( ٕٕٖالتخطيط كالتنمية رقـ )سمسمة قضايا 

ٖٖٔ 

 bsecureمبادرة  -7
تيدؼ المبادرة الى تدريب الطبلب في تخصصات أمف المعمكمات كالبنية التحتية باالتفاؽ مع 

جامعات، كما تـ البدء في التدريب عمى إنشاء كتشغيل كصيانة شبكات األلياؼ الضكئية كتستيدؼ  ٚ
 .ٕٕٔٓمتخصص بنياية  ٖٓٓٓ

 أىـ االتفاقيات المحمية والدولية 5-0-3
تكقيع اتفاقية النشاء شبكات االتصاالت كشبكات الخدمات الذكية كاألمنية داخل العاصمة  -ٔ

 اإلدارية الجديدة.
تكقيع اتفاقية تنظيـ التعاكف في مجاؿ التكنكلكجيا المالية بيف الجياز القكمي لتنظيـ االتصاالت  -ٕ

ة العامة لمرقابة المالية ككحدة مكافحة غسيل األمكاؿ كتمكيل كالبنؾ المركزؼ المصرؼ كالييئ
 االرىاب.

تكقيع بركتكككؿ تعاكف مع شركة "تيمنكس" العالمية لتطبيق أفضل الحمكؿ التكنكلكجية المتكاممة  -ٖ
 عمى الخدمات المالية كالبريدية كالحككمية.

تكنكلكجيا المعمكمات، بيف  تكقيع مذكرة تعزيز ريادة األعماؿ كنمك الشركات الناشئة في مجاؿ -ٗ
كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات المصرية، ككزارة االقتصاد كالمالية الفرنسية، يتـ مف 
خبللو تبادؿ الخبرات كالزيارات بيف الييئات المعنية بمجاؿ حاضنات أعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات 

 في البمديف.
جيا المعمكمات " ايتيدا" كشركة أنديبل العالمية تكقيع اتفاقية بيف ىيئة تنمية صناعة تكنكلك  -٘

ميندس  ٕٓٓلمتكنكلكجيا لتعزيز عمميات الشركات في مصر مف خبلؿ تكظيف ما ال يقل عف 
 برمجيات مصرؼ.

الصينية إلنشاء معمل   "ZTE"تكقيع اتفاقية تعاكف بيف الشركة المصرية لبلتصاالت كشركة  -ٙ
 لبلبتكار كمركز تدريب تكنكلكجي.

 وكالة الفضاء المصرية: 5-0-4
، كتيدؼ الى استحداث كنقل ٕٛٔٓ( لسند ٖىي ىيئة عامة اقتصادية مصرية ، أنشئت بالقانكف رقـ )

عمـك تكنكلكجيا الفضاء كتكطينيا كتطكيرىا كامتبلؾ القدرات الذاتية لبناء األقمار الصناعية كاطبلقيا مف 
حيث تكجت ىذه الخطكات  (*)في مجاؿ الفضاءاألراضي المصرية، كقد حققت مصر خطكات ناجحة 

                                  
 .ٜٕٔٓىذا ما أدلى بو الرئيس التنفيذؼ لككالة الفضاء المصرية الدكتكر/ دمحم القكصى، بكابة أخبار اليـك ، ديسمبر )*(
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" كىذا النجاح ىك بداية لبلنطبلؽ الى االقتصاد القائـ عمى  ٔبإطبلؽ القمر الصناعي المصرية " طيبة 
% مف الناتج المحمى ببعض الدكؿ الصناعية الكبرػ كيحقق أرباحًا ٗٔصناعة الفضاء كالذػ يشكل 

كل الدكؿ كمف بينيا مصر أف يككف ليا نصيب مف ىذا مميار دكالر كىك ما تسعى اليو  ٓ٘ٔتصل 
الكـ اليائل مف الدخل. كصناعة الفضاء ال يأتي دخميا األساسي مف تصنيع األقمار الصناعية أك مف 
صناعة صكاريخ إطبلؽ األقمار، كلكف يأتي مف الخدمات التي تقدميا األقمار الى الجيات المختمفة 

% كمثاؿ عمى ذلؾ أف القمر الصناعي ٗ٘تقديـ الخدمات بحكالي  حيث يقدر الدخل الذػ يأتي نتيجة
 المصرؼ ستااليت يقدـ خدمات البث التميفزيكني كبالتالي يدر دخبًل كعكائد كبيرة لمصر.

كالذػ يقدـ خدمات عبر اإلنترنت لممكاطنيف سكاء في مصر  ٔكبالمثل القمر الصناعي طيبة 
كالذػ  ٔأيضًا العائد غير المباشر إلطبلؽ القمر الصناعي طيبة أك في الدكؿ العربية كاألفريقية كىناؾ 

يعكس بإيجابية عمى التنمية المجتمعية كىذا العائد يصب في اتجاه التعميـ، كيكفر خدمات التعميـ عف 
بعد بكاسطة اإلنترنت لممقيميف في المناطق النائية مف خبلؿ شاشات تفاعمية مرتبطة بالمعامل المكجكدة 

في منظكمة التأميف الصحي  يصب أيًضا ٔيـ، ككما أف خدمات القمر الصناعي طيبةفي محفظات
ستتكافر شبكات اإلنترنت كالربط لكل أطراؼ المنظكمة سكاء  ٔالشامل حيث مف خبلؿ طيبة

المستشفيات فيما بينيا أك القائمكف عمى إدارة الخدمة كىك ما سيسيل عمى المريض خدمة التأميف 
ة يتكاجد بيا كيعتبر ىذا إنجاز كبير ال يقدر بثمف كفى نفس الكقت يحقق الصحي في أؼ محافظ

 منظكمة التحكؿ الرقمي لمدكلة.

 (*)وفى مجاؿ التعاوف بيف وكالة الفضاء المصرية والجامعات المصرية

فإف الككالة تستيدؼ نشر ثقافة تكنكلكجيا الفضاء عمى مستكػ الجامعات كالمجتمع المصرؼ، 
س تكنكلكجية بالجامعات بتمكيل الككالة كأكاديمية البحث العممي، ككذلؾ تعمل ككالة كمف ثـ عمل مدار 

الفضاء المصرية بدعـ الجامعات المصرية عف طريق انشاء مراكز تكنكلكجية فضائية كستككف عبارة 
، عف معدات كأجيزة معممية كا عداد ككادر بشرية قادرة عمى العمل كالتطكير في مجاؿ تكنكلكجيا الفضاء

كقد تـ البدء بأكؿ مركز في جامعة بنيا ثـ كميات اليندسة في شبرا كعيف شمس ثـ كميات الحاسبات 
 كالعمـك في الجامعات المختمفة.

                                  
 .ٕٕٓٓالقكصى في بكابة األىراـ، نكفمبر حديث لرئيس الككالة المصرية لمفضاء الدكتكر/ دمحم )*(
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 فى مجاؿ تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات: 5-0-5

فرصة عمل مباشرة  ٜٓٓٓقامت ىيئة تنمية صناعة تكنكلكجيا المعمكمات " ايتيدا" بتكفير  -
ر المصرية بالشركات التكنكلكجية العالمية كالتي قامت بتكسيع عممياتيا في مصر خبلؿ عاـ لمككاد
 مف خبلؿ اتفاقيات مع الييئة. ٜٕٔٓ

نتيجة الرتفاع صادرات الشركات المحمية مف منتجات كخدمات تكنكلكجيا المعمكمات بنسبة  -
ة الصغيرة منيا كالمتكسطة في % كانطبلقا مف حرص الييئة عمى مساعدة الشركات المحمية كخاصٕٖ

اختراؽ األسكاؽ العالمية كتنكيع صادراتيـ الرقمية، تـ زيادة المخصصات المالية المكجية لدعـ 
 محافظات مختمفة. ٘شركة مف  ٙٔٔمميكف جنيو حصل عمييا  ٓٚصادراتيـ لتصل الى 

أىـ السياسات الواجب اتخاذىا لتفعيل دور القطاع لرفع مساىمتو في القيمة  5-3
 المضافة لالقتصاد المصري:

بعد أف تـ عرض ألىـ مؤشرات األداء االقتصادؼ كأىـ اإلنجازات التي حققيا قطاع 
كالمؤشرات الخاصة  ٕٕٓٓاالتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات لمصر ككذلؾ المؤشر الرقمي مصر 

بالتنافسية كاالبتكار مقارنة بدكؿ العالـ لمعرفة أكجو القصكر في القطاع ، فيناؾ عدة اعتبارات تأخذ في 
 كىى: (ٔ)أكاًل عند صياغة ىذه السياسات الحسباف

في التجاكب مع الطمب المتزايد لخدمات االتصاالت كذلؾ بتعزيز كدعـ متكاصميف  المركنة
كنكلكجيا المعمكمات حتى تستطيع مكاجية حجـ الطمب المتزايد، لمبنية التحتية لقطاع االتصاالت كت

)ككركنا(. ككذلؾ االعتماد بشكل دكرؼ كرئيسي عمى  ٜٔ-كبالذات مع كجكد ظركؼ طارئة مثل ككفيد 
دراسات السكؽ التي تحدد االحتياجات ذات األكلكية لممستيمؾ المصرؼ كاألسكاؽ الدكلية التي يمكف 

 تمبيتيا.

                                  
 .ٕٚٔٓ -ٕٕٔٓسياسات قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات  (ٔ)
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االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات استخداـ جل تمكيف مصر مف التقدـ في مف أ الشمكلية
استخداـ ألغراض التنمية، كذلؾ مف خبلؿ تعزيز انتشار البنية األساسية في المناطق الميمشة كزيادة 
 االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات بيف الشركات كمحاكلة الكصكؿ إلى جميع فئات المستخدميف.

كمداكمة رصد التقدـ الذػ يتحقق عمى أف تتـ المتابعة بصكرة دكرية مف  الكمي القابمية لمقياس
ذلؾ، بما يتجاكب مع األمر خبلؿ مراجعة السياسات التي تـ كضعيا كتعديل ما يمـز منيا إذا تطمب 

تكجيات الحككمة كأكلكياتيا، كبما يتماشى أيضًا مع التطكرات المتسارعة في نمك التكنكلكجيا كبيئة 
 بتكارات كغيرىا مف التطكرات.اال

 كيمكف تحديد اىـ السياسات عمى النحك التالى:

تاحة البيانات:5-3-2  (ٔ)سياسات نشر وا 

تنتيج العديد مف الدكؿ الرائدة في تحكليا الرقمي سياسة إتاحة البيانات كنشرىا كذلؾ رغبة منيا 
المقدمة كتمبيو احتياجاتيـ كمنح  في استمرارية التطكير كالتكاصل مع جميع المستفيديف مف الخدمات

بداء الرأؼ لتطكير كتحسيف تمؾ الخدمات. كيتـ اتاحة البيانات  المستفيديف الفرص في المشاركة كا 
كنشرىا كفق ضكابط تتماشى مع السياسات كاالستراتيجيات العامة لكل دكلة. لذا كجب عمينا األخذ في 

عمى نطاؽ أكسع كأكثر فعالية لقكاعد البيانات ستخداـ امًا لبلاالعتبار المبادغ التالية كالتي تكفر إطارًا ع
 القكمية:

 شبكة االنترنت عف طريق:استخداـ زيادة المعامالت االلكترونية ومعدالت 

زيادة الكعى العاـ بأىمية قكاعد البيانات القكمية عف طريق النشر عمى شبكة اإلنترنت، كأيضًا  -
 تكضيح شركط كحدكد لبلستخداـ.

 قكاعد البيانات كدعـ الثقة في المعامبلت االلكتركنية.استخداـ نشر  -
 تحسيف جكدة الخدمات المقدمة لممكاطنيف . -
 التأكد مف جكدة البيانات عف طريق كضع منيجية لجمع البيانات كمعالجتيا كتخزينيا. -

                                  
 

 كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات. ٕٚٔٓ-ٕٕٔٓسياسات قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات   (1)
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 -قكاعد البيانات مف خبلؿ:استخداـ إتاحة كتداكؿ البيانات كتحقيق سيكلة في 
تاحة كتداكؿ البيانات بالتنسيق كالتكافق دكليًا.-  تطكير التشريع المناسب لتنظيـ كا 
تحديد أسباب رفض إتاحة بعض قكاعد البيانات القكمية أك اتاحتيا، بشكل محدكد، مثل حماية -

 مصالح األمف القكمي، أك الخصكصية الشخصية، أك الحفاظ عمى الممكية الفكرية.
 قكاعد البيانات القكمية عبر اإلنترنت كفى شكل الكتركنى.تحسيف فرص الحصكؿ عمى -
 قكاعد البيانات القكمية عمى اإلنترنت.استخداـ تكفير كتطكير نظـ آليو لمنح تراخيص -
 انشاء ىيئة قكمية إلدارة كتنظيـ تكامل قكاعد البيانات القكمية عمى مستكػ قطاعات الدكلة.-
 التشريعية واألمنية لمتقنيات الحديثة المصاحبة لمتحوؿ الرقمي: السياسات 5-3-0

 يرجع االىتماـ بيذه السياسات لمعديد مف األسباب مثل:

تكفير اطار تشريعي يدعـ كيشجع استثمار كتمكيل إدارة المراكز المكجستية في ضكء إدارتيا -ٔ
 بالتقنيات اإللكتركنية الحديثة.

ية تحديث التشريعات كالمكائح مف أجل المساعدة في حماية أمف يقع عمى عاتق الحككمة مسئكل-ٕ
 تقنيو " البمكؾ تشيف" كبناء الثقة في النظاـ.

في إطار التحكؿ الرقمي يمعب الجانب القانكني كالتشريعي دكرًا ىامًا في تنظيـ عمميات اإلتاحة -ٖ
 كأساسيًا.لمخدمات الحككمية االلكتركنية كيعد ىذا مطمبًا ضركريًا ستخداـ كاال

الخدمات الحككمية اإللكتركنية مف استخداـ يعد أمف المعمكمات أحد العكامل الميمة لمتنبؤ بتقبل -ٗ
قبل األفراد كالمؤسسات ألنيا تتعامل مع بياناتيـ الخاصة، لذلؾ فإف المصداقية كالمكثكقية 

يجمات اإللكتركنية تدخبلف في ىذا الجانب أيضًا، إذا يعد التخكؼ مف مخاطر أمف المعمكمات كال
الكسائل كالخدمات اإللكتركنية مف أكبر التحديات لمتحكؿ الى الحككمة اإللكتركنية استخداـ عند 

مما يتطمب زيادة الحرص عمى جعميا آمنو، مع كضع السياسات لبلستجابة لمحاالت الطارئة 
 كالمفاجئة التي تتطمب حمكاًل سريعة لمتعامل معيا.

ر قانكف التجارة اإللكتركنية، مع سف التشريعات القانكنية كالجمركية العمل عمى سرعة إقرا-٘
 كالمعمكماتية كالضريبية الخاصة بتنظيـ المعامبلت المالية في نظـ التجارة اإللكتركنية.

 السياسات الخاصة بتطوير البنيو التحتية المعموماتية: 5-3-3
كمرحمة التعافي االقتصادؼ التي تمييا، مما خبلؿ األزمات  التصاؿ بيف الناس كاألشياء خصكًصاا    

 يستكجب االنتقاؿ مف االعتماد عمى الشبكات فقط إلى الحكسبة السحابية كمنصات كأنظمة أعـ كأشمل 
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ميما بمغ حجـ البيانات كارتفع سقف المتطمبات، لذا فإف الحل األفضل الستيعاب المتطمبات المتنامية 
 عملي تتميز بقدرات شاممة لمحكسبة، كتتمتع بميزات الربط لدعـ ىك نشر أجيزة الحكسبة الطرفية الت

مختمف التقنيات األخرػ في مختمف الييئات كالمؤسسات كالقطاعات كالصناعات. كيمكف القكؿ بأف 
االستثمار في البنيو التحتية لمحكسبة يحقق فكائد اقتصادية كبيرة كتعزيز القيمة المضافة كبالتالي الناتج 

 لة.المحمى لمدك 
 السياسات الخاصة بتطوير القدرات البشرية 5-3-4

مف األىمية بمكاف بناء قاعدة مف الككادر البشرية كتطكير قدراتيا في التكنكلكجيات المتقدمة 
فعمى الدكلة تدريب الشباب كتأىيميـ لمعمل بعد التخرج في جميع ركافد قطاع تكنكلكجيا المعمكمات 

كالمعركفة "بسبلسل الكتل" كالبرمجيات المبرمجة كالحكسبة السحابية  كمنيا تكنكلكجيا " البمكؾ تشيف"
 ."big data"كتحميل البيانات الكبيرة 

 السياسات الخاصة بتشجيع وجذب االستثمارات في مصر: 5-3-5
 ( )-لتشجيع كتنشيط االستثمار في مصر ىناؾ عدة سياسات تأخذ في االعتبار مف أىميا:

متكامل لربط كافة الجيات المعنية باالستثمار الكتركنيًا بحيث يتـ ضركرة كضع برنامج زمنى  -ٔ
إصدار التراخيص بصكرة مكحدة مف خبلؿ منظكمة رقمية متكاممة دكف الحاجة لمتكسع في إنشاء 
مراكز جديدة لخدمات المستثمريف غير فعالة كفى المحافظات ذات النشاط االستثمارؼ المحدكد مما 

 مف العامميف كتكبد تكمفة مرتفعة دكف تحقيق الفاعمية المطمكبة.يستمـز تعييف عدد كبير 
ضركرة التركيز عمى تنفيذ كمتابعة برنامج تعميق التصنيع المحمى لزيادة القيمة المضافة لممنتجات  -ٕ

المصرية، كا عداد برنامج إصبلح ىيكمي لقطاع الصناعي يركز عمى حل مشكبلت الصناعة بدءًا 
إلنتاج كالتصدير كاالستفادة مف الحكافز التي أعمنتيا الحككمة لجذب مف مرحمة اإلنشاء كحتى ا

استثمارات في الصناعات التكنكلكجية لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة كاالىتماـ بالتعميـ 
الفني كاستحداث مدارس كمعاىد فنية مؤىمة لسكؽ العمل تتناسب مع أنكاع الصناعات التي تسعى 

ق ميزة تنافسية بيا، كحل مشكبلت منظكمة النافذة الكاحدة التي تـ البدء في مصر لتكطينيا كتحقي
تنفيذىا بمصمحة الجمارؾ، كالتي لـ تحل مشكمة تأخر مدة اإلفراج الجمركي كربطيا بجميع الجيات 

                                  
 .ٕٕٓٓيناير  ٕمصر"، البكرصة  عادؿ محسف، "خطكات تشجيع االستثمار في(ٔ)
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المتعاممة مع الجمرؾ، كتطكير منظكمة النقل البرػ كاالستفادة مف السكؾ الحديدية في عممية نقل 
 البضائع.

إنشاء كحدة مركزية تتبع مجمس الكزراء أك إحدػ كحداتو التابعة لكى تتكلى عمميات المتابعة  -ٖ
كالتقييـ كالتنسيق فيما يخص كافة عمميات االستثمار باإلضافة إلى تحميل كافة المتغيرات 

كمات االستثمارية محميًا كعالميًا كتتضمف ىذه الكحدة باإلضافة إلى إداراتيا التنفيذية مركز لمعم
جراءات كنظـ  االستثمار كبياناتو متضمنًا كضع برنامج لممتابعة كالتقييـ فيما يخص عمميات كا 

 االستثمار عمى مستكػ الجميكرية.
كضع برنامج متكامل لئلصبلحات المقترحة لتحسيف كضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي  -ٗ

قط عمى ترتيبات متقدمة في كينبغي أدراؾ أف التحدؼ األساسي لبلستثمار ليس في الحصكؿ ف
مؤشرات التنافسية كلكف في تحقيق التحسف المستمر في ىذه الجكانب، مع إدراؾ حقيقة تدفق 

تكمف في االستثمارات لبلقتصاد، فرغـ أف المؤشرات قد تقدـ انطباعا جيدًا إال أف األىمية الحقيقية 
ل مناخ استثمارؼ محفز مع كضع قدرات االقتصاد نفسو عمى منح المستثمريف عكائد إيجابية فيظ

الخطط كالسياسات التي تساعد عمى االبتكار كتكطيف التكنكلكجيا، كذلؾ بالتركيز عمى البحث 
مما لو مف أىمية في تحسيف القدرة التنافسية، سكاء مف خبلؿ رفع اإلنتاجية أك مف خبلؿ  العممي

 تحسيف جكدة المنتجات كذلؾ لتعظيـ تنافسية المنتج.
كيل المجنة الكطنية لتكحيد كتنسيق جيكد جذب االستثمارات في مصر داخميًا كخارجيًا ضركرة تش -٘

فيذا المكقف يكاجو أزمة متكررة في أغمب البمداف النامية حاليًا فكل جية تعمل بنشاط كقكة في 
سبيل جذب االستثمارات، كلكف دكف تنسيق فعمى أك فعاؿ مع باقي الجيات مما يتسبب دائمًا في 

لمردكد مع استبعاد جيات غاية في األىمية مف المشاركة غالبًا كالبكرصة كبنكؾ االستثمار ضعف ا
 كالكحدات المصرفية كالمؤسسات المالية غير المصرفية.

الذػ يعطى ثقة لجميع األمر مف األىمية تطكير القكانيف كالتشريعات المتعمقة باالستثمار،  -ٙ
ة المقبمة ستشيد نقمة نكعية في منظكمة االستثمار، كىك المستثمريف المصرييف كاألجانب بأف المرحم

 ما سينعكس إيجابيًا عمى معدالت االستثمار داخل السكؽ المصرؼ.
ضركرة التركيز عمى جذب استثمارات في الصناعات التكنكلكجية لتصنيع منتجات ذات قيمة  -ٚ

ؤىمة لسكؽ العمل تتناسب مضافة مرتفعة كاالىتماـ بالتعميـ الفني كاستحداث مدارس كمعاىد فنية م
تكطينيا كتحقيق ميزة تنافسية بيا، كتطكير منظكمة  إلىمع أنكاع الصناعات التي تسعى مصر 

 النقل البرػ كاالستفادة مف السكؾ الحديدية في عممية نقل البضائع لتقميل التكمفة.
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ثيف ينبغي عمى مصر تعزيز محركات نمك اقتصادؼ جديدة كتك كلتحفيز االستثمار أيًضا -ٛ
كمف ىنا تبرز أىمية تعزيز االبتكار كتشجيع التكنكلكجيات الجديدة،  ،اإلصبلحات االقتصادية

مع ضركرة الغاء العقبات التي التزاؿ  حالًيا كالسيما تطكير االقتصاد الرقمي كىك في خضـ نمكه
أكبر  مكجكدة في االقتصاد كتخفيف العقبات أماـ المنافسة في السكؽ مع االىتماـ بتقديـ دعـ

 لمشركات الصغيرة كالمتكسطة كتدعيـ سبلسل القيمة بصكرة أكبر كتقديـ محفزات ليا.
كلزيادة معدالت اجتذاب االستثمارات فإف االقتصاد المصرؼ يحتاج إلى مراجعة بعض النقاط  -ٜ

الجكىرية مثل إتباع سياسات تحفيزية لعدد مف القطاعات االقتصادية كالسعي الستراتيجية تكسعية 
ية الصادرات كالحد مف تنامى الكاردات، مع إجراء تعديل جكىرؼ في سياسات اإلقراض لتنم

 المصرفي ككضع آلية ألنياء التعثر خاصة في المصانع ذات األصكؿ اإلنتاجية.
 أىـ النتائج

  بذلت مصر كثير مف الجيكد الحثيثة لدعـ االبتكار كاالبداع تمييدًا لمتحكؿ الرقمي كالتي أدت الى
 ضع مصر نسبيًا في مجاؿ االبداع كاالبتكار.تحسيف ك 

  بالرغـ مف الجيكد التي بذلتيا مصر لتطكير قطاع تكنكلكجيا المعمكمات فإف مؤشر االقتصاد
كمؤشر التنافسية العالمي لعاـ  ٕٕٓٓ-ٕٚٔٓكمؤشر االبتكار العالمي  ٕٕٓٓالرقمي لمصر 

أكثر لتطكير القطاع كمبلحقة أظيرت أف عمى الدكلة المصرية أف تبذؿ جيكدًا  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ
 العالـ الخارجي.

  مع الجيكد التي تبذليا الدكلة المصرية في مجاؿ التحكؿ الرقمي كمع التطبيقات الحديثة مثل
)البمكؾ تشيف، الذكاء االصطناعي، البيانات العمبلقة...( فإف ىذا يتطمب سرعة إصدار قانكف 

 فافية كتكافؤ الفرص بيف المكاطنيف.تداكؿ المعمكمات حيث أصبح ضركريًا مراعاة لمش
  فى إطار التحكؿ الرقمي يمعب الجانب القانكني كالتشريعي دكرًا ىامًا في تنظيـ عمميات اإلتاحة

 لمخدمات الحككمية اإللكتركنية كيعد ىذا مطمبًا ضركريًا كأساسيًا.ستخداـ كاال
  يعات القانكنية كالجمركية العمل عمى سرعة إقرار قانكف التجارة اإللكتركنية، مع سف التشر

 كالمعمكماتية كالضريبية الخاصة بتنظيـ المعامبلت المالية في نظـ التجارة اإللكتركنية.
 أىـ التوصيات

  كالربط بيف الجامعات كمراكز البحكث المحمية كالدكلية كالمصانع كمؤسسات كشركات  التعاكف
اإلنتاج لدعـ االبتكارات كالمبتكريف كالبحكث التطبيقية كتسكيقيا لحل مشكبلت مصر كتعزيز قدرتيا 

 التنافسية.
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 القيمة  ضركرة االسراع كاستكماؿ كتطكير تقنيات التحكؿ الرقمي بالشكل الذػ يؤدػ الى  زيادة
المضافة كذلؾ مف خبلؿ المزيد مف التطكير كالتبسيط في اإلجراءات التي تتعمق بالقكانيف 

 كالتشريعات الخاصة باالستثمارات كزيادة القيمة المضافة في قطاع تكنكلكجيا المعمكمات بمصر.
 الرقمي في خمق  تكعية المكاطنيف بالدكر الذػ يمعبو التطكير التكنكلكجي كاالبتكار كاالبداع كالتحكؿ

 قيمة مضافة لمصر كخمق فرص عمل جديدة كتحكيل المجتمع الى مجتمع رقمي.
  اإلسراع بالتحكؿ الرقمي في قطاع الصناعة كمكاكبة الثكرة الصناعية الرابعة كفق استراتيجية شاممة

كمف خبلؿ تكفير اطار مؤسسي كتنظيمي فعاؿ يشرؼ عمى عممية التحكؿ الرقمي كتنمية كتعميق 
 لصناعات الرقمية في مصر كاالستفادة مف التجارب الدكلية الناجحة في ىذا المجاؿ.ا
  تركيز جيكد الحككمة لتييئة المناخ االستثمارؼ في القطاع الصناعي كذلؾ بتكفير البنية التحتية

لمثكرة الصناعية الرابعة كتكفير الخدمات الرقمية كالعمالة ذات الميارة الرقمية، كتكفير منصات 
 مبيانات عف القطاع الصناعي كالصناعات التحكيمية.ل
  التحكؿ الرقمي الذػ تتبناه الدكلة يجب أف يتبعو مجمكعة مف السياسات كاآلليات التي تشجع

االنتاج في قطاع الصناعة كالصناعات التحكيمية كفق التقنيات الحديثة كتشجيع االستثمار في 
السياسات كاآلليات كاالبتكار كالبحث العممي في تكطيف ىذه التقنيات كتطكيرىا كتشجع ىذه 

الصناعات التحكيمية كتطكير مؤسسات التعميـ المرتبطة بقطاع الصناعات التحكيمية لمكاكبة 
 الصناعات المعرفية كالصناعات الرقمية الحديثة.

 ي كالتطكر زيادة االنفاؽ عمى البحكث كالتطكير كتدريب القكػ العاممة لتمبية احتياجات التحكؿ الرقم
 التكنكلكجي.

  ضركرة اىتماـ الصناعات التحكيمية بالمنتجات الجديدة كالمنتجات الذكية التي سيككف ىناؾ طمب
متزايد عمييا مثل السيارات الكيربائية كالسيارات الذاتية القيادة كالمنتجات الحرفية كمنتجات الفضاء 

 كالمككنات التي تحتاجيا ىذه الصناعات.
  يعي يدعـ كيشجع استثمار كتمكيل ادارة المراكز المكجستيةفي ضكء إدارتيا تكفير اطار تشر

 بالتقنيات االلكتركنية الحديثة.
  يقع عمى عاتق الحككمة مسئكلية تحديث التشريعات كالمكائح مف أجل المساعدة في حماية أمف

 .تقنية " البمكؾ تشيف" كبناء الثقة في النظاـ
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)بالتركيز عمي  التغير الييكمي لقطاع المعمومات في مصر ممخص دراسة
 ( القيمة المضافة

التنمية المستدامة ا ديناميكًيا رائًدا في صبح قطاع المعمكمات كتكنكلكجياتو يمعب دكرً أ
جتماعية عمي المستكػ القطاعي كالقكمي كاالقميمي كالفردؼ.  كبالرغـ مف أف تطكر االقتصادية كاإل

قطاع المعمكمات كتكنكلكجياتو بمصر قد ساعد عمى ترسيخ مفيكـ االقتصاد المبني عمي المعرفة مف 
جتماعية و عمى التنمية االقتصادية كاإلف تأثير تطكر القطاع كتقنياتأخبلؿ تعزيز منيج التكنكلكجيا إال 

لـ يتحقق حتي األف بالمستكػ المنشكد لكجكد العديد مف التحديات كالتي  تمت مناقشة أىميا في 
الدراسة. كلذلؾ فإنو البد مف العمل عمي تعظيـ االستفادة مف قطاع المعمكمات كتكنكلكجياتو المتعمقة 

لدكلي بالتركيز عمي دكر القيمة المضافة لمقطاع، كذلؾ إلبراز بالتنمية الرقمية عمي المستكؼ المحمي كا
إلبراز إمكانية استفادة مصر مف ك مدؼ االعتماد المتبادؿ بيف القطاع كالقطاعات االقتصادية األخرػ 

نمط العبلقات االقتصادية الدكلية السائدة كالتغيرات الحادثة في منظكمة التجارة الدكلية المرتبطة بيا 
 لعكامل الحاكمة في زيادة القيمة المضافة مف كاقع التجارب الدكليةكلتحديد ا

مف ىذا البحث في العمل عمي تعظيـ االستفادة مف قطاع  وعميو فقد تبمور اليدؼ الرئيسي
المعمكمات كتكنكلكجياتو الرقمية المتعمقة بالتنمية محمًيا كدكلًيا، كذلؾ عف طريق معرفة دكر القيمة 

نكلكجياتو بمصر في التنمية كذلؾ مف خبلؿ رصد كاقع العبلقة التشابكية بيف قطاع المضافة لمقطاع كتك
الفنية بعاد المعمكمات المصرؼ كتكنكلكجياتو كباقي القطاعات االقتصادية األخرػ كمعرفة األ

كاالقتصادية كالسياسية لمقطاع كمدؼ ارتباطيا بالتغيرات الدكلية التجارية المعاصرة ككذلؾ التعرؼ عمى 
االساليب التكنكلكجية المعمكماتية الحديثة التي يمـز استيعابيا داخل االقتصاد المصرؼ كالتي تشكل 
متطمبات تأىيل مصر رقمًيا. كأخيًرا معرفة أىـ مبلمح مستقبل ىذا القطاع كسياساتو المطمكبة التي 

جيكد المبذكلة حتى يجب التركيز عمييا حيث تؤثر عمي كفاءتو كفاعميتو في العقد القادـ في ضكء ال
 األف. 

 كعميو فقد تبمكرت فصكؿ الدراسة كأىدافيا المقترنة بيا فيما يمي: 

رصد كتحميل القيمة المضافة لقطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بمصر خبلؿ الفترة )  .ٔ
 (، بيدؼ تحديد المعكقات كالتحديات التي تكاجيو كأفاؽ التطكير.ٕٕٓٓ -ٕ٘ٓٓ



 التغير الييكمي لقطاع المعمكمات في مصر )بالتركيز عمى القيمة المضافة(

ٔٗٛ 
 

لزيادة القيمة المضافة لمقطاع مف كاقع التجارب الدكلية كامكانية استفادة مصر العكامل المحددة  .ٕ
الفنية كاالقتصادية كالسياسية لتطكر القطاع كارتباطيا بالعبلقات الدكلية بعاد منيا بمعرفة األ

 كالتجارة المعاصرة.
رػ رصد كتحميل كتقييـ العبلقات التشابكية بيف القطاع كالقطاعات االقتصادية االخ .ٖ

جداكؿ المدخبلت كالمخرجات مف أجل التحقق مف كجكد ترابط ىيكمي قكؼ استخداـ بمصرب
 المستدامة. كمناسب يساعد عمى تكظيف اقتصاد المعرفة في خدمة التنمية

متطمبات تأىيل مصر رقميا لمكاجية التنافسية العالمية كالتحديات المحمية مع التركيز عمي  .ٗ
 ت الرقمية بتحدياتيا كمعكقاتيا كمشكبلتيا القانكنية.الحككمة االلكتركنية كالتعامبل

الجيكد المبذكلة كالسياسات البلزمة لتعظيـ االستفادة مف الثكرة التي حدثت في القطاع في ظل  .٘
 البيئة المحمية كالمستجدات العالمية.

كىذا ما انعكس عمي صياغة مضمكف الفصكؿ الخمسة المككنة لمدراسة كالتي تكجز مضامينيا 
  -أىـ نتائجيا كتكصياتيا فيما يمي:ك 

تكنكلكجيا المعمكمات رصد كتحميل القيمة المضافة لقطاع أكاًل: بالنسبة لمفصل االكؿ كالمعنكف "
" فقد استيدؼ ىذا الفصل الكقكؼ عمى أىـ المشاكل : التحديات كآفاؽ التطكيرفى مصركاالتصاالت 

( كتحد مف االرتقاء بالقيمة ٕٕٓٓ – ٕ٘ٓٓ كالتحديات التي كاجيت كتكاجو القطاع في الفترة )
 التنمية المستدامة في مصر. استراتيجيةلدعـ   تطكر ىذا القطاع اتجاه، كذلؾ لتحديد المضافة لو

معظـ الدكؿ النامية تسعي إلى كضع استراتيجيات طمكحة  أف إلىكعميو فقد أشار في مقدمتو 
لتنمية قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بيا، في إطار استراتيجية التنمية الشاممة، إيمانًا منيا 
بأىمية ىذا القطاع في رفع معدالت النمك االقتصادؼ فى ظل التنافسية الدكلية، حيث يتسـ القطاع بأنو 

الية، إضافة إلى أنو جاذب لبلستثمارات كالسيما االستثمارات األجنبية المباشرة لما ذك قيمة مضافة ع
زيادة القدرات اإلنتاجية القتصاد الدكلة  مف خبلؿ التنمية االقتصاديةليا مف آثار إيجابية عمى عممية 

كبالتالي  .المضيفة، كنقل كتكطيف التكنكلكجيا الحديثة كزيادة فرص العمل كتحسيف مستكيات المعيشة
أصبح االرتقاء بالقيمة المضافة ليذا القطاع في مصر ضركرة حتمية مف أجل مكاكبة الدكؿ المتقدمة 

 قضية التنمية المستدامة. فيالحصكؿ عمى المنافع التي يحققيا ىذا القطاع  في

ضح أىـ كلتحقيق اليدؼ المبيف فقد تـ تقسيـ الفصل إلى األربعة أقساـ الرئيسية التالية، كالتي تك 
 مضامينو:
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الصناعات السمعية بقطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت أداء تناكؿ تحميل : لقسـ األوؿا
بتحميل مساىمة  اىتـ القسـ الثاني، ك(ٕٕٓٓ-ٕ٘ٓٓخبلؿ الفترة )بالتركيز عمى القيمة المضافة 

 Outsourcingأنشطة كخدمات القطاع في تكليد القيمة المضافة مف خبلؿ خدمات التعييد 
بالتحميل ألىـ المشاكل كالتحديات التي كاجيت كتكاجو  الثالثالقسـ وتعرض  لتكنكلكجيات القطاع.

الفرص كالتيديدات التي تكاجو صناعة فتناكؿ  أما القسـ الرابعالقطاع كتحد مف قيمتو المضافة. 
 .  -COVIDتكنكلكجيا المعمكمات في مصر في ظل أزمة فيركس ككركنا المستجد

 إلى العديد مف النتائج لعل أىميا:  الفصلتكصل  كقد

القيمة إجمالي % فقط مف ٗ.ٗ% كٕتتراكح نسبة مساىمة القيمة المضافة لمقطاع ما بيف  -أ 
تتراكح نسبة مساىمة القيمة كما (. ٕٕٓٓ-ٕ٘ٓٓالمضافة لبلقتصاد المصرؼ خبلؿ الفترة )

لمضافة لمصناعة التحكيمية القيمة اإجمالي % مف ٘.ٕٔ% كٖ.ٔٔالمضافة لمقطاع ما بيف 
 (.ٕٛٔٓ-ٕ٘ٓٓككل خبلؿ الفترة )

أف الصناعات السمعية بالقطاع تسيـ بقدر ضئيل جدًا في القيمة المضافة الصافية لمصناعة  -ب 
التحكيمية ككل، كترتفع نسبة الطاقة العاطمة بيذه الصناعات. كما أف ىناؾ اختبلاًل كاضحًا بيف 

اؿ العاـ كالقطاع الخاص في مجمل اإلنتاج الفعمي كالقيمة مساىمة كل مف القطاع العاـ/األعم
المضافة الصافية ليذه الصناعات، حيث ال يمثل القطاع العاـ/ األعماؿ العاـ كزنًا نسبيًا يعتد 

 بو كثيرًا  في إنتاجية ىذه الصناعات.

فى مصر،  Hardwareأف الصناعات التجميعية تمثل النشاط الرئيسي لصناعة المعدات  -ج 
اجو ىذه الصناعات العديد مف التحديات التى تقمل مف فرص نمكىا، لعل أىميا )نقص كتك 

الخبراء فى مجاؿ اإللكتركنيات، كنقص النظـ المصنعة محميًا، االعتماد عمى المصادر 
الخارجية لممككنات اإللكتركنية كالمكاد األخرػ، كاإلنتاج بكميات صغيرة بما يضيف أعباء مالية 

، Hardwareجميع كالتصنيع، كنقص االستثمارات فى صناعات المعدات عمى تكاليف الت
 كنقص أنشطة البحكث كالتطكير(.

زادت الفجكة بيف صادرات ككاردات )عجز الميزاف التجارؼ( منتجات الصناعات السمعية  -د 
مميار دكالر عاـ  ٕ.٘حكالى إلى  ٕٓٔٓمميار فى  ٙ.ٕبالقطاع )الصناعات االلكتركنية( مف 

ٕٜٓٔ. 
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اجو القطاع العديد مف المشاكل كالتحديات التي تحكؿ دكف االستفادة مف الطاقات كاإلمكانات يك  -ق 
التي يمتمكيا، كبالتالي تحد مف االرتقاء بالقيمة المضافة لمقطاع ككل، لعل أىميا: الحاجة إلى 
 بناء قاعدة صناعية كتكنكلكجية قكية، كالحاجة إلى بنية تحتية تكنكلكجية عالية الكفاءة،
كالحاجة إلى زيادة الصادرات مف منتجات كخدمات القطاع، كالحاجة إلى التعاكف الفعاؿ بيف 

 القطاعيف العاـ كالخاص، كتحديات تكاجو تجارة مصر اإللكتركنية. 

 كانتيي ىذا الفصل لمجمكعة مف التكصيات مف أىميا: 

 مل في مجاؿ الصناعات ضركرة العمل عمى جذب المزيد مف االستثمارات المحمية كاألجنبية لمع
السمعية بقطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات بداًل مف التركيز عمى االستثمار في أنشطة 

 كخدمات القطاع، لبلستفادة مف استغبلؿ الطاقة العاطمة المرتفعة بيذه الصناعات. 
 المباشر  االىتماـ بالسياسات كاإلجراءات التى مف شأنيا جذب المزيد مف االستثمار األجنبي

إلى القطاعات الكاعدة مثل قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات، بداًل مف تركزه في قطاع 
% مف ىذه االستثمارات تتركز في ىذا القطاع(، حيث أف تراجع أسعار ٓ٘البتركؿ )أكثر مف 

النفط في الكقت الراىف قد ال يشجع تدفق ىذه االستثمارات في ىذا القطاع. كيتطمب ذلؾ 
ترشيد ىذه االعفاءات كغير الضريبية، مف خبلؿ  الكفء لمحكافز الضريبيةستخداـ الىتماـ باالا

كربطيا بتحقيق أىداؼ اقتصادية محددة مثل تطكير الصناعة، كخمق فرص عمل، كتنمية 
 الككادر البشرية، كزيادة الصادرات. 

 كؿ إلى المجتمع الرقمي، التأكيد عمى ضركرة تفعيل استراتيجية كاضحة كمكتممة األركاف لمتح
مف خبلؿ بناء منظكمة تكنكلكجية متكاممة لتقديـ  خدمات مميزة لممكاطنيف، مع محاكلة إيجاد 
ربط بيف الشركات المحمية كالشركات دكلية النشاط العاممة فى القطاع، مف أجل رفع أداء 

مية كأساليب اإلدارة الشركات المحمية عف طريق االستفادة مف اإلمكانيات التكنكلكجيا كالتمكي
 المتطكرة كخبرات الشركات دكلية النشاط، كبالتالي زيادة قدرتيا التنافسية. 

  دعـ القدرة التنافسية لقطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات مف خبلؿ زيادة االستثمارات في
لتحسيف منتجات كخدمات ىذا القطاع كخفض التكاليف مف  R&Dمجاؿ البحث كالتطكير 

 ة، كالبحث عف أسكاؽ جديدة مف ناحية أخرػ.ناحي
  تكنكلكجيا المعمكمات  تعييدزيادة االىتماـ بتنمية خدماتOutsourcing  حيث تمتمؾ مصر ،

ترتيبا  مكنتيا مف أخذ كالتي أبرزىا تنافسية تكاليف التشغيل،في ىذا المجاؿ مزايا تنافسية 
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 كبحصة سكقية حكالي، ابع عشر()المركز الر  متقدما في سكؽ صناعة التعييد العالمية
 .ٜٕٔٓعمي مستكػ العالـ عاـ %ٙٔ

  المصرية لمتجارة االلكتركنية كسف التشريعات القانكنية كالجمركية كالضريبية االستراتيجية تطكير
 لتنظيـ التعامبلت المالية فى نظـ التجارة االلكتركنية.

  فى كل أنحاء الجميكرية كال سيما الريف تطكير كتعزيز البنية التحتية المعمكماتية كالتكنكلكجية
المصرؼ كخمق بيئة مناسبة لممعامبلت التجارية كتعزيز الكصكؿ اآلمف كالسريع لئلنترنت مع 

 تكفير شبكة اتصاالت قكية ذات نطاؽ كاسع.

دة لتعظيـ القيمة المضافة في قطاع العكامل المحدِّ ثانًيا: أما فيما يتعمق بالفصل الثاني كالمعنكف " 
فقد أبرز أف أربعة عكامل االتصاالت بمصر، في ضكء الخبرات الدكلية "  ك  عمكماتمكنكلكجيا الت

أساسية تحدد القيمة المضافة مف القطاع. العامل األكؿ ضركرة االختيار الدقيق لمنشاط الفرعي األكثر 
ياسات كيككف أكثر تكافقا مع معطيات المكارد المتكفرة في الدكلة، كاألىداؼ التي يتكّخاىا صانع الس

 تكافقا مع البيئة العالمية، عمى طكؿ السمسمة التكنكلكجية.

يتمثل في بناء استراتيجية قطاعية لبلتصاالت كالمعمكمات، باالعتماد عمى الدركس  العامل الثاني
 المستفادة مف التجربة األلمانية كالدركس المستفادة مف تجربة بمداف شرؽ آسيا.

كتنقسـ سياسات رسممة القيمة المضافة إلى سياسات  يتعمقاف بالسياسات. ابعالعامالف الثالث والر 
مكجية لتكسيع كتعميق اآلثار االنتشارية كالشبكية لتطكير تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات في اإلطار 
لى سياسات تنمية عبلقات الترابط األمامي كالخمفي. كتدعك بعض  األشمل لمصناعة كاالقتصاد، كا 

ات الدكلية، في ىذا المجاؿ، إلى "تحرير" النشاط االقتصادؼ مف القيكد إلى أبعد حّد ممكف، المنظم
، باإلضافة إلى "التحرر" مف القيكد عمى التجارة الخارجية  Entryكخاصة مف حيث الدخكؿ لمقطاع 

ا لما يمكف )تصديرا كاستيرادا( كعمى اشتراطات التنظيـ الصناعي كالبيئي ك تحديد األسعار. ك لكف نظر 
أف يؤّدؼ إليو ذلؾ مف آثار سمبية، بفعل االندماج الزائد في سبلسل القيمة العالمية، فإف مف األكفق أف 

 يتـ المجكء إلى صنع سياسات أكثر اقترابا مف الكاقع المحّمي كاإلقميمي.

 :كأبرز ىذا الفصل بعض التكصيات مف أىميا 

تى يمكف مف خبلليا تحقيق أكبر قدر ممكف مف أنو يجب التركيز عمي  نكعيف مف األنشطة ال -ٔ
 القيمة المضافة:

 تصنيع جانب مف المككنات اإللكتركنية، فى إطار القطاع الفرعى لئللكتركنيات الدقيقة. - أ
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المشاركة عمى نطاؽ إقميمى معيف فى تصنيع األجيزة القائمة عمى اإللكتركنيات الدقيقة  - ب
تصنيع أجيزة مدمجة تجمع بيف كظائف فى قطاع االتصاالت كالمعمكمات، كمف ذلؾ: 

 التميفزيكف كالياتف المحمكؿ كالحاسب، مثل " الحاسب الّمكحي" )التابمت(.
كيشار في ىذا السياؽ إلى أف ىناؾ فرصة متكفرة لمبمداف متكسطة المستكػ مف حيث المككف البشرؼ 

 الميارػ، مثل مصر، لمدخكؿ فى أسكاؽ الحاسبات كمعداتيا الطرفية.
الستفادة مف خبرة الدكؿ الصناعية مثل ألمانيا، كخاصة مف حيث نقل مركز الثقل في يجب ا -ٕ

استراتيجيات التحكؿ الرقمي مف محكر األنشطة الخدمية كالماؿ ك التجارة كالخدمة المدنية إلى 
التكنكلكجية -محكر التكازف فيما بينيا كبيف األنشطة السمعية، باإلضافة إلى األنشطة العممية

تبط بيا ضمف أعماؿ "البحكث األساسية كالتطبيقية كالتطكيرات التجريبية" في القطاعات كما ير 
األساسية المكلدة لمناتج المحمي اإلجمالي:الزراعة ك الصناعة التحكيمية ك ما يتصل بيما في 

 مجاالت الطاقة كالتشييدات بما فييا بناء المدف الصناعية كالسكنية.  
التي يمكف لمصر في االستراتيجية آسيكؼ عمى أحد التكجيات  -شرؽ يدلنا التكجو اإلقميمي ال -ٖ

الفترة القادمة أف تمجأ إلييا لتطكير صناعتيا، بالتعميق الصناعي، بما في ذلؾ تعميق صناعة 
تكنكلكجيا قطاع االتصاالت كالمعمكمات. كيمكف أف يتـ ذلؾ بإدخاؿ البعد المتعمق بالصناعة 

قة بكل مف "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرػ" ك "منطقة التجارة األخيرة في االتفاقات المتعم
 الحرة القارية اإلفريقية".

إف تعظيـ القيمة المضافة المكّلدة مف النشاط االقتصادؼ في قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا  -ٗ
المعمكمات، يرتبط بمدػ إسياـ ىذا النشاط في خمق مكجات متتالية مف القيمة لممكرديف 

ييف ك "الصناعات" الصغرػ كالصغيرة كالمتكسطة كمشركعات اإلنتاج المنزلي المتنكعة. المحم
كسائط المساعدة اإلنترنتية في مجاالت التمكيل كالتسكيق ك التزكد استخداـ كيتـ ذلؾ ب

-Machineكمعدات الكرش  -بالمدخبلت الكسيطة ك باآلالت كالمعدات اإلنتاجية
toolsمف "مصانع قطاع كزارة الدكلة لئلنتاج الحربي" في الحالة  المصّنعة في الداخل ) كلك

 المصرية(.
يمكف أف يككف اليدؼ االستراتيجي المرحمي مف تعميق االثار االنتشارية كالشبكية عمى النحك  -٘

السابق في مصر بالذات، زيادة النصيب النسبي لمصناعة التحكيمية في الناتج المحمي 
% ، خبلؿ األعكاـ العشريف األخيرة تقريبا، إلى ٙٔك % حتى نحٖٔ% أك ٕٔمف جمالي اإل

% في حدكد عشر سنكات عمى األكثر، مع كضع أكلكيات قطاعية ٓٗ% ثـ ٕ٘ما اليقل عف 
ُمْحَكمة لمتنمية الصناعية كجزء ال يتجزأ مف عممية التنمية الشاممة.  ىذه عممية التحكؿ 
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نسبي لمصناعة التحكيمية جذريا بإقامة الييكمي التنمكؼ، ك التي يتصل فييا تطكر النصيب ال
 عبلقات اقتصادية خارجية متكازنة، مف حيث التجارة كالتمكيل ك التعاكف التكنكلكجي. 

تحميل كتقييـ العبلقات التشابكية بيف قطاع المعمكمات ثالًثا: كفيما يتعمق بالفصل الثالث كالمعنكف " 
"   جداكؿ المدخبلت كالمخرجاتاستخداـ لمصرؼ بكاالتصاالت كالقطاعات االقتصادية في االقتصاد ا

جداكؿ استخداـ تقييـ األثر االقتصادؼ لقطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بفإنو ييدؼ إلى 
المدخبلت كالمخرجات مف خبلؿ تقييـ العبلقات التشابكية بيف قطاع االتصاالت كالمعمكمات كالقطاعات 

معو، حيث كيعد قياس الركابط االمامية كالخمفية لمقطاع كتحديد القطاعات االقكػ ترابطا باالخرػ 
نمكذج المدخبلت كالمخرجات مف أكثر كانسب المناىج شيكعا في التحميل الكمي لبلقتصاد الكمي الذػ 

ضح الترابط يحدد االثار المباشرة كغير المباشرة كالمتكلدة لقطاع معيف عمي االقتصاد القكمي ، كما يك 
اليامة، كمف أىـ  العديد مف النتائج كالتكصيات إلىكخمص ىذا الفصل بيف القطاعات االقتصادية. 

 النتائج التي تكصل الييا ىذا الفصل ما يمي:
  في عاـ  ٕٔ,ٔارتفعت قيمة مؤشر الركابط الخمفية لقطاع المعمكمات كاالتصاالت مف

ىذا يعني أف القطاع قادر بصكرة أكبر ، ك  ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓفي عاـ  ٖ٘,ٔ إلى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ
 عمي دفع االنتاج في القطاعات األخرػ في االقتصاد المصرؼ .

  يتمتع قطاع االتصاالت كالمعمكمات بركابط أمامية كخمفية قكية ألنيا تزيد عف الكاحد الصحيح
 كىذا يعني اف القطاع مؤىبًل ألف يككف مف القطاعات الرائدة في االقتصاد المصرؼ. 

 إلى ٕٔٔٓ/ ٕٓٔٓ%  في عاـ ٜٔ,ٖخفاض مساىمة القطاع في القيمة المضافة مف  ان 
% في ٔٔ% في ماليزيا، ٕٔ. في الكقت الذػ بمغت فيو  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ% في عاـ ٛٔ,ٕ

 سنغافكرا في نفس الفترة.
  انخفاض مساىمة القطاع في نسبة تغطية الصادرات لمكاردات كنسبة مساىمتو في المدخبلت

 .  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ،  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالكمية ما بيف العاميف 
  إلى ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ،  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓيرجع انخفاض معظـ مؤشرات القطاع بيف عامي 

تثمارات انخفاض نصيب القطاع مف االستثمارات الكمية حيث انخفض نصيبو مف االس
. ككذلؾ انخفض  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ% في عاـ ٚ,ٗ إلى ٘ٔ/ٗٔ% في عاـ ٕٔ,ٛاإلجمالية مف 

% في ٔأقل مف  إلى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ%  في عاـ  ٜٓ,ٕنصيبو مف االستثمارات العامة مف 
 . ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓعاـ 

 أىـ التكصيات التالية:  إلىىذا كقد انتيي الفصل 
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 ت مف االستثمارات المنفذة بشقييا العاـ ضركرة زيادة نصيب قطاع المعمكمات كاالتصاال
 كالخاص. 

  ضركرة زيادة درجة التفصيل الخاصة بقطاع المعمكمات كاالتصاالت في جداكؿ المدخبلت
كالمخرجات الي قطاعات صناعية كخدمية حتى يتـ دراسة الركابط االمامية كالخمفية بدرجة 

 أكبر مف التفصيل. 
  كالمعمكمات كخصكصا الحككمة كالقطاع الخاص في االستفادة مف نمك قطاع االتصاالت

 المجاالت االنتاجية كالخدمية.
  ضركرة زيادة االستثمارات المتعمقة بقطاع المعمكمات كاالتصاالت في القطاعات األخرػ، كدمج

 تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في القطاعات االخرػ. 
طمبات تأىيل مصر رقميا لمكاجية التنافسية العالمية رابًعا: كفيما يتعمق بالفصل الرابع كالمعنكف " مت

المعاصرة مع التركيز عمى الحككمة االلكتركنية كالتعامبلت الرقمية بتحدياتيا كمعكقاتيا كمشكبلتيا 
القانكنية " فقد تناكؿ دراسة الثكرة الصناعية الرابعة كاثارىا المستقبمية كالتى تفرض المزيد مف التغيرات 

الحككمات كالساسة فى العديد مف دكؿ العالـ كما تناكؿ بعض المكضكعات اليامة مثل الجديدة أماـ 
مجاالت المعرفة المستقبمية ك اثرىا فى تحقيق اىداؼ التنمية المستدامة كالسيادة المعمكماتية )السيبرانية( 

الحككمة  لىإالتكصل لخارطة طريق  إلىكبعض النماذج لمحككمات الرقمية مثل دكلة االمارات كانتيي 
 الرقمية في مصر.

 كمف اىـ النتائج التي تكصل الييا  ىذا الفصل ما يمي:
 ىناؾ عدد مف التحديات التى تكاجو التحكؿ الرقمى فى مصر ، كتتمثل أبرزىا فى :

برغـ الدعـ السياسى كاإلرادة السياسية المتكافرة مف جانب السيد رئيس  :التحديات االستراتيجية  -ٔ
رئيس الحككمة،فإنو ال تكجد استراتيجية كاضحة متضمنًة خططًا كبرامج  الجميكرية ككذا

 كمشركعات لتنفيذ التحكؿ الرقمىفى مصر .
تكمف فى عدـ صدكر بعض القكانيف الرافعة لممف التحكؿ الرقمى كمنيا  :التحديات التشريعية  -ٕ

لمعامبلت اإللكتركنية قانكف المعامبلت اإللكتركنية ذلؾ القانكف الذػ يعتبر حجر األساس لحجية ا
بمختمف أشكاليا. باإلضافة إلى ذلؾ عدـ صدكر قانكف حماية البيانات المعالجة إلكتركنيًا، ككذا 

 تأخر صدكر قانكف مكافحة الجرائـ اإللكتركنية الذػ صدر مؤخرًا منذ أشير قميمة.
ىناؾ تداخل فى االختصاصات كالسمطات بيف عدة كزارات كىيئات فى ىذا  التحديات اإلدارية:  -ٖ

الممف الياـ، حيث تتداخل كل مف كزارات االتصاالت كالتخطيط كاإلنتاج الحربى كالداخمية كىيئة 
ىناؾ قطاع البنية المعمكماتية  فعمى سبيل المثاؿالرقابة اإلدارية فى تنفيذ المشركعات المتعمقة بو .
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االتصاالت ككذلؾ ىناؾ برنامج لتحديث كتطكير البنية المعمكماتية ، كبيذا تتداخل فى كزارة 
 الكزارات كالييئات مما يعكؽ تطكير ىذا الممف بالشكل المطمكب .

إلى اآلف ال يكجد أػ تصنيف لممشركعات المتعمقة بيذا الممف ، حيث إنو  :التحديات الفنية  -ٗ
 الرقمى إلى ثبلثة تصنيفات كىى : يجب تصنيف المشركعات المرتبطة بالتحكؿ

كىى المشركعات األساسية إلدارة برنامج التحكؿ الرقمى كُتستخدـ  مشروعات البنية التحتية: –أ 
 لتمكيف التطبيقات القكمية كالخدمات الذكية كمف أمثمتيا مشركع الحكسبة السحابية.

كعات التطبيقات المشتركة التى كىى مشر  مشروعات التطبيقات القومية / البنية المعموماتية: –ب 
تحتاجيا عدة جيات حككمية كمف أمثمتيا مشركع قكاعد البيانات اإلحصائية كمشركع نظاـ 

 المراسبلت اإللكتركنية.
كىى مشركعات الخدمات التى يطمبيا / يحتاجيا المستخدـ بحسب  مشروعات الخدمات الذكية: –ج 

دمة إصدار السجل التجارػ كالمشركعات المتعمقة األحكاؿ كمف أمثمتيا المشركعات المتعمقة بخ
 بخدمة القبكؿ بالجامعات كالمشركعات المتعمقة بخدمة التكظيف كغيرىا.

تعانى كثير مف الدكؿ كمنيا مصر فى تطبيق مبدأ السيادة اإلقميمية عمى الفضاء السيبراني ، بما  -٘
ؿ ممارسة اختصاصيا اإلقميمى يحمى البنية التحتية السيبرانية داخل أراضى الدكؿ كذلؾ مف خبل

عمى األنشطة السيبرانية داخل أراضييا، كالتحكـ فى اإلنترنت عمى إقميميا، كتنظيمو كفقًا لقكانينيا 
 كقكاعدىا الكطنية.

 كمف أىـ تكصيات ىذا الفصل ما يمي:
يستند إلى كأف  ،جتماعيًا وثقافياً ا  الحاجة لنموذج تنموي داعـ إلعادة ىيكمة الحياة اقتصاديًا و  .ٔ

جممة مف السياسات الداعمة لتحقيق تنمية شاممة كمستدامة ،قادرة عمى مكاجية االختبلالت 
التى أفرزتيا عممية االنتقاؿ مف مجتمع تقميدػ زراعى إلى مجتمع حديث صناعى، كما رسّختو 
تمؾ العممية مف انتقائية كعشكائية انعكست عمى تشكه النمكذج التنمكػ كمقكماتو، كتركت 
بصمتيا عمى ىكية كثقافة المجتمع، كمنظكمتو القيمية ،كىك ما يتطمب صياغة جديدة لمفيـك 
التنمية، كىيكمة لبلقتصاد، كبناء كعى مجتمعى جامع يساعد عمى تبلفى التداعيات السمبية 
الميددة لحالة االستقرار المجتمعى ، الناتجة عف المراحل السابقة كمتطمبات اإلصبلح كالبناء 

 نة.الراى
بناء أطر مؤسسية وتنظيمية رسمية وغير رسمية قادرة عمى تنظيـ التفاعالت السياسية  .ٕ

، كتحديد مساراتيا الداعمة لبناء الدكلة الحديثة ، كمجتمع ما بعد الزراعى والمجتمعية
كماتفرضو مف  كالصناعى، كتككف قادرة أيضًا عمى استيعاب القكة الرافضة لمتغيير كالتطكر ،
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 جتماعى القائمة،ليد كثقافة ُمقيدة لمتقدـ ،فحالة التجاذب كاالستقطاب السياسى كاإلعادات كتقا
جمعييا تحديات تفرض  جتماعية السمبية،كترسخ بعض المظاىر اإل كاختبلؿ منظكمة القيـ،

 نفسيا عمى حركة المجتمع كتقدـ الدكلة.
إطار جديد داعـ ألطر  ، مف خبلؿىندسة الخصوصية المجتمعية وتجاوز غمبة القيـ التقميدية .ٖ

عمى منظكمة القيـ المجتمعية الحاكمة، كىكية المجتمع كثقافتو الرئيسية ، دكف أف يعنى  تكافقية،
جتماعي القائـ فى المجتمع ذلؾ عدـ االستفادة مف ثراء التنكع كالتعدد الثقافي كاإل

الذكباف أك استمرار  المصرػ،فمكاجية عكلمة القضايا كتحديات الثكرة الصناعية الرابعة التعنى
كلكف تعنى أىمية اإلستعداد كتييئة المجتمع لتحمل نتائج تغيير الكثير مف القيـ الثقافية  التشكه،
 جتماعية.كاإل

 كمف ىنا أمكف  تحديد عدد مف المبادرات التى يجب اف تتخذىا الحككمة المصرية مثل :
ة أك غيرىا بما يساىـ فى التحكؿ إلى رقمنة المعامبلت سكاء الحككمية أك التجارية أك المصرفي  -أ 

 نظـ الحداثة كالرفاىية.
الشمكؿ المالى،الذػ يعرؼ بأنو تدفق أكبر كمية ممكنة مف النقد عبر المصارؼ كالقنكات   -ب 

الرسمية. كعميو فإنو مف الصعب التحكؿ إلى الشمكؿ المالى بدكف التحكؿ الرقمى حيث إف 
نية كالمدفكعات اإللكتركنية كميا لف تتـ إال مف خبلؿ السداد الحككمة اإللكتركنية كالتجارة اإللكترك 

 اإللكتركنى.
التحكؿ إلى اقتصاد قائـ عمى المعرفة ، كاالقتصاد القائـ عمى المعرفة يحتاج إلى بنية رقمية قكية  -ج 

يستند عمييا. فاالقتصاد القائـ عمى المعرفة يرتكز عمى مرتكزات رئيسية ىى التعميـ كالتدريب، 
اع كاالبتكار، كالبحث العممى كالتطكير التكنكلكجى،كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ، كقكة كاإلبد

 عمل راقية كمؤسسات كفء.
المجتمع الرقمى،حيث إف التحكؿ الرقمى يساعد عمى رفع الكعى التكنكلكجى كالمستكػ التكنكلكجى   -د 

 ألفراد المجتمع.
مف خبلؿ عدد مف المبادرات المتعمقة كالسيادة السيبرانية،أىمية االستثمار في مجاؿ األمف الرقمي  -ق 

بسيادة البيانات، كتنفيذ بعضيا دكف ىيمنة البنية التحتية كخدمات االنترنت االمريكية كتشمل تمؾ 
المقترحات : البريد االلكتركنى الكطنى، كالتكجيو المحمى لحركة المركر عمى االنترنت، ككاببلت 

بحر، ك انشاء خادـ كطنى يتضمف البيانات الحساسة بما يخضع لمقكانيف االلياؼ البصرية تحت ال
 المصرية.
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إعادة النظر فى التشريعات المنظمة لمتكنكلكجيا الحديثة، كمف أمثمة التشريعات التى صدرت  -ك 
بشأف حماية حقكؽ الممكية الفكرية ، قانكف "تنظيـ االتصاالت" رقـ  ٕٕٓٓلسنة  ٕٛالقانكف رقـ 

نشاء ىيئة تنمية صناعة تكنكلكجيا المعمكمات" رقـ ٖٕٓٓلسنة  ٓٔ ، كقانكف "التكقيع اإللكتركنى كا 
، كاخيرًا مشركع ٕٛٔٓلسنة ٘ٚٔ، كقانكف" مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات" رقـ ٕٗٓٓلسنة  ٘ٔ

قانكف لحماية البيانات الشخصية فى مصر ييدؼ إلى رفع مستكيات أمف البيانات داخل الدكلة، 
 يات نقميا عبر الحدكد كأنشطة التسكيق اإللكتركنى.كتنظيـ عمم

خامًسا: كأخيًرا فإف الفصل الخامس تناكؿ " الجيكد المبذكلة كالسياسات البلزمة لتعظيـ االستفادة مف 
الثكرة التي حدثت في قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات في ظل البيئة المحمية كالمستجدات 

نشاء جامعة  العالمية" كالتي مف أبرزىا انشاء ككالة الفضاء المصرية كاطبلؽ القمر الصناعي طيبة ، كا 
نشاء كمية الذكاء االصطناعي بجامعة كفر الشيخ كا عداد  العمميف الدكلية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كا 

الكطنية لمذكاء االصطناعي، كما تـ عقد عدة دكرات تدريبية اليدؼ منيا بناء القدرات في االستراتيجية 
ؿ التحكؿ الرقمي كالتكنكلكجيا الحديثة، كتـ أيضًا إبراز أىـ مؤشرات األداء االقتصادؼ لقطاع مجا

، كأظيرت ىذه  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمقارنة بعاـ  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓاالتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات لعاـ 
ار المؤشرات أكجو القصكر في قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات كالتي يجب أف تأخذ في االعتب

عند صياغة السياسات التي يجب اتخاذىا ليذا القطاع لتفعيل دكرة في زيادة القيمة المضافة لبلقتصاد 
المصرؼ كمف أبرز أىـ ىذه السياسات التي تـ طرحيا سياسات تعظيـ االستفادة مف تقنيات التحكؿ 

ي في مجاؿ الصناعة الرقمي المصاحبة لمثكرة الصناعية الرابعة كتـ عرض ألىـ تطبيقات التحكؿ الرقم
كالنقل كالتجارة كالزراعة كسياسات نشر كاتاحة البيانات ككذلؾ السياسات التشريعية كاألمنية لمتقنيات 

 الحديثة المصاحبة لمتحكؿ الرقمي.
 كانتيى الفصل بمجمكعة مف النتائج كالتكصيات كمف أىـ النتائج :

بداع تمييدًا لمتحكؿ الرقمي كالتي أدت الى بذلت مصر كثير مف الجيكد الحثيثة لدعـ االبتكار كاال -أ 
تحسيف كضع مصر نسبيًا في مجاؿ االبداع كاالبتكار. كلكف بالرغـ مف ىذه الجيكد فإف مؤشر 

كمؤشر التنافسية  ٕٕٓٓ-ٕٚٔٓكمؤشر االبتكار العالمي  ٕٕٓٓاالقتصاد الرقمي لمصر 
ؿ جيكدًا أكثر لتطكير القطاع أظيرت أف عمى الدكلة المصرية أف تبذ ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالعالمي لعاـ 

 كمبلحقة العالـ الخارجي.
مع الجيكد التي تبذليا الدكلة المصرية في مجاؿ التحكؿ الرقمي كمع التطبيقات الحديثة مثل  -ب 

)البمكؾ تشيف، الذكاء االصطناعي، البيانات العمبلقة...( فإف ىذا يتطمب سرعة إصدار قانكف 
 راعاة لمشفافية كتكافؤ الفرص بيف المكاطنيف.تداكؿ المعمكمات حيث أصبح ضركريًا م
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العمل عمى سرعة إقرار قانكف التجارة اإللكتركنية، مع سف التشريعات القانكنية كالجمركية  -ج 
 كالمعمكماتية كالضريبية الخاصة بتنظيـ المعامبلت المالية في نظـ التجارة اإللكتركنية.

i. :كمف أىـ التكصيات 
ر تقنيات التحكؿ الرقمي بالشكل الذػ يؤدػ الى  زيادة القيمة ضركرة االسراع كاستكماؿ كتطكي -د 

المضافة كذلؾ مف خبلؿ المزيد مف التطكير كالتبسيط في اإلجراءات التي تتعمق بالقكانيف 
 كالتشريعات الخاصة باالستثمارات كزيادة القيمة المضافة في قطاع تكنكلكجيا المعمكمات بمصر.

ناخ االستثمارؼ في القطاع الصناعي كذلؾ بتكفير البنية التحتية تركيز جيكد الحككمة لتييئة الم -ق 
لمثكرة الصناعية الرابعة كتكفير الخدمات الرقمية كالعمالة ذات الميارة الرقمية، كتكفير منصات 

 لمبيانات عف القطاع الصناعي كالصناعات التحكيمية.
ت الذكية التي سيككف ىناؾ طمب ضركرة اىتماـ الصناعات التحكيمية بالمنتجات الجديدة كالمنتجا -ك 

متزايد عمييا مثل السيارات الكيربائية كالسيارات الذاتية القيادة كالمنتجات الحرفية كمنتجات الفضاء 
 كالمككنات التي تحتاجيا ىذه الصناعات. 

تكفير اطار تشريعي يدعـ كيشجع استثمار كتمكيل ادارة المراكز المكجستية في ضكء إدارتيا  -ز 
 االلكتركنية الحديثة.بالتقنيات 
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Abstract 
The strategic importance of the information sector and its technologies 

has increased in developed countries, and it became a pioneering sector and a 

source of dynamic sources of growth, due to growing its contributions, 

increasing its returns, its value-added contribution to the total output, and its 

attraction to investments. This has emerged and crystallized in increasing the 

capabilities of its firms to compete in the global and local markets, by the 

continuous raising of the level of quality of its products, and their produced 

and used technologies, not only in the sector itself, but also in other economic 

sectors. This has pushed many developing countries to try to cope with this 

new competition. 

All the activities of the fourth industrial revolution, with all its methods, 

and its modern technological and knowledgeable techniques, including E-

commerce, software industry, information systems, big data repositories, and 

communication networks, are regarded among the most important activities of 

the sector. As they have the largest contribution in the value-added to the total 

output in the developed countries. These activities contribute in strengthening 

and facilitating the building of the digital economic environment, that are 

suitable for the various community activities. 

As for Egypt, although the development of the information sector and its 

technologies has helped in creating a new model for the formation of economic 

activities, and has contributed in the consolidation of the concept of a 

knowledge-based economy. However, the impact of that on the development 

have not yet been achieved at the level of aspirations (both in terms of 

inclusion and integration, and in terms of achievement rates in high speeds. 

This is due to the existence of many challenges that have to be faced, including 

poverty, ignorance, weak technological infrastructure,and the possibility of 

exacerbating corruption in light of the growing class inequality in Egypt. In 

addition, it is worth noting that most of the development initiatives and 

programs still stem and originate in time from the level of political leadership, 

before the legislative, or legal, and executive authorities). There are also 

international deficiencies in issues of information security and cyber 

sovereignty.  

Therefore, in order to face these challenges in Egypt, in light of the 

contemporary global competitiveness, it is necessary to maximize the benefit 

of the sector and its digital technologies, which are related to development 

locally as well as internationally, by addressing the following main axes and 

dimensions of the study: 
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 - Monitoring and analyzing the value-added of the information and 

communication technology sector in Egypt, with the aim of identifying the 

obstacles and challenges facing it, and the prospects for its development. 

 - The determining factors for increasing the value-added of the sector, 

based on the international experiences. In addition, the economic analysis for 

these experiences, and the possibility of Egypt to benefit from them to increase 

the value-added of the sector. 

 - Monitoring, analyzing and evaluating the interrelationships between 

the sector and other economic sectors in Egypt, using the input and output 

tables, in order to verify the existence of strong and appropriate structural 

linkages, which help in employing the knowledge-based economy in the 

service of development. 

 - The requirements for digitally qualifying Egypt to face contemporary 

global competitiveness, with a focus on e-government, and digital transactions 

with their challenges, obstacles, and legal problems. 

 - The exerted efforts and the policies needed to maximize the benefit of 

the revolution that occurred in the sector, in light of the local environment and 

global developments. 

Key words: Digital Transformation - Future Areas of Knowledge - Cyber 

Sovereignty -Value-Added Maximization- Digital Economic Environment - 

Needed Policies- Egypt. 
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