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 مستخلص

ان قطاع التعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات فى مصرررررررررررررري العا    ا  ا  ا يا    
متزاادا  فى النمو  التنافسررررررررررررررية  تهدت الد ارررررررررررررررة الى ت داد  ي  تعز ز   ا   قطاع 
التعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات  البيم يات فى مصي، حيث  سهم فى تقليل 

يق نصررررررررررريا ادلى فى الصرررررررررررا  ات العالمية ال  و  اليقمية بما  مكن مصررررررررررري من ت ق
لخدمات تكنولوجيا االتصرراالت  المعلومات  اما  سررهم بصررو   ا  ا ية فى ا ا   النمو 
 التنافسرررررررررية ل قتصرررررررررا  فى مصررررررررري   ما تهدت الد اررررررررررة الى دي  م د ات تعز ز 
تنافسرررررررررية التعهيد فى مصررررررررري، باررررررررررتعيا  بعا الت ا   الد لية الناج ة  الد    

منها لتطو ي قطاع التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات  البيم يات  ارتخدمت المست ا   
الد ارررة منه ية الت ليل الياادى ل  و  اررنادة التعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات 

  الوقوت دلى اهمية هذه الصنادة،  اهم نقاط الضعف،  ال يص المتاحة 
التعهيد، خدمات تكنولوجيا المعلومات، البيم يات، الخبيات الد لية،  : الكلمات الدالة

 ا  المال البشررررررررري ، ال  و  اليقمية، النمو، التنافسرررررررررية، اال تكا ، اقتصرررررررررا  المعيفة، 
 التنمية المستدامة 



 

   
   26/3/2019 النشرقبول تاريخ    نجالء صبحي خالد عالم   محددات تنافسية التعهيد في خدمات تكنولوجيا المعلومات  

 210                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

ABSTRACT 

 

Determinants of Out sourcing In Information 

Technology Services' competitiveness In Egypt  In 

Light of International Experiences 
The outsourcing in IT services sector in Egypt is playing an 

increasingly positive direct contribution to the country's growth 

and competitiveness. 

The purpose of this study is to identify ways to further enhance 

the efficiency of the outsourcing in IT services & software sector 

in Egypt which help narrow the international successful 

experiences digital gap and enable Egypt to capture a higher share 

of global exports of IT Services, positively affecting the growth 

performance and enhance the competitiveness of the country. 

This study aims to present determinants of enhance the 

competitiveness of Outsourcing in Egypt, in the line with lessons 

from some international successful experiences. 

The study use SWOT analysis methodology for IT services by 

highlighting the importance of this sector and determined 

weakness and opportunities. 

Key words : Out sourcing- Off shoring- Information Technology 

Services- software- international experiences- human capital- 

digital gap- growth- Competitiveness- innovation- Knowledge 

economy 

,sustainable development. 
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 مقدمة
لقد غييت شررررررررربكات االتصررررررررراالت  االنتينت الكايي من  ي  ا دمال الت ا  ة فى    

ن فى اردا   المسرت يدان م  Out sourcingالعداد من الد ل،  تأتى ارنادة التعهيد
هرررذا الت ول،   لرررل فى ورررل الاو   الصررررررررررررررنررراديرررة الارررالارررة التى ا تبطرررت  تكنولوجيرررا 

  هذا   عد قطاع التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات قطادا   ائدا  للنمو فى (1)المعلومات
مقا نة  2017/2018فى دام %13.5مصرررررررررررررري فقد  لل معدل النمو للقطاع حوالى 

،   غم ان ت قق (2)دن ن س العررام % ل قتصررررررررررررررررا  القومى 5.3بمعرردل نمو حوالى 
مليا    ال  رررررررررنو ا من اررررررررنادة تصررررررررداي  1.6مصرررررررري دائدات تصررررررررل الى حوالى 

التكنولوجية  نظام التعهيد، اال ان  اا   االتصرررررررررررراالت  تكنولوجيا المعلومات الخدمات 
بمصرررررري تسررررررتهدت  احداب تطو يا  امبي لت قيق نموا  مضرررررراد ا  خ ل الا ب رررررررنوات 

الف فياررررررررررررة  750مليا    ال  رررررررررررررنو ا ،  توفيي  3ا   دائد القطاع الى المقبلة،  ا 
، ا  ت تررل المي ز اليابع دشرررررررررررررري فى التعهيررد دلى المسررررررررررررررتو  العررالمى دررام (3)دمررل

مواقع دالمية فى تصرررررررررررررررداي خدمات  9،  ما تبد  مصرررررررررررررري  ين ا يا2017/2018
جنبية، باإلضرررررافة ،   لل دبي توافي العمالة الماهي   اللغة ا (4)2018تكنولوجيا دام 

امام اررنادة    حيث ابد  ان(5)الى البنية ا رررارررية للقطاع  الموقع ال غيافى لمصرري
التقنية الكايي من فيص النمو، فى ضرررو  تبنى المز د من ماررررسرررات الشررري  ا  رررر  

"cloud computing " من ثم تبد  اهمية الب ث فى (6)"  ا ضرررررا "انتينت ا شررررريا   
التعيت دلى الوضرررررع ال الى لواقع ارررررنادة التعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات 

                                                 
1 ) Deloitte, "Deloitte 's Global Outsourcing Survey", 2016. 
2  ) www.mcit.gov.eg   ik.ahram.org.eg/News/53006.aspx 
3  ) www.mcit.gov.eg    www.mcit.gov.eg/Ar/ICT_Strategy 
4 ) https://www.atkearney.com/2018-global-cities-report 
    https://www.forbes.com/companies/at-kearney 

     http://www.gartner.com 
 ITIDA        ( الذى تمر به كابالت االتصاالت الدولية التى تربط الشرق بالغرب.                                                         5

6 ) https://www.forbesmiddleeast.com     www.dubaichamber.com 

http://www.mcit.gov.eg/
http://www.mcit.gov.eg/
http://www.mcit.gov.eg/
http://www.mcit.gov.eg/
https://www.atkearney.com/2018-global-cities-report
https://www.atkearney.com/2018-global-cities-report
https://www.forbes.com/companies/at-kearney
https://www.forbes.com/companies/at-kearney
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فى مصررررري فى ضرررررو  الخبيات الد لية بما  سرررررهم فى تعز ز تنافسرررررية القطاع لمواجهة 
في  قت اتبني فيه قطاع التعهيد دلى مسررتو  العالم تكنولوجيات  -المنافسررة العالمية 

،  ت قق  ؤ ة ارررررررررررررررتياتي ية  اا    -صرررررررررررررررة الاالاة المتقدمة"  م  زات اال تكا "المن
 التى تهدت الى   2020 - 2018االتصرررررررررررراالت  تكنولوجيا المعلومات خ ل ال تي  

فى خطة الد لة لبنا  اإلنسرران المصرريا،  ا  لو ة لتو ين التكنولوجيا  نقل المشررا  ة 
د  من الموهواين تهرردت الى الواررررررررررررررول المعيفررة بمررا  سررررررررررررررهم فى تكو ن اجيررال جرردارر

 االتالي اهدت الب ث الى  ( 7)مليا    ال  رررررررررررررنو ا   3بصررررررررررررا  ات قطاع التعهيد الى 
  ارة انادة التعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات فى مصي فى ضو  التطو ات 
 اإلقليمية  العالمية، فى ا ا  قطاع تكنولوجيا المعلومات  االتصرراالت،  من ثم تعز ز
تنافسرررية القطاع فى ضرررو  الخبيات الد لية لمواجهة المنافسرررة العالمية حيث  مال احد 
الي ائز ا رررراررررية لما  عيت باقتصرررا  المعيفة، الذ   شررركل دنصررريا  فعاال  فى تكو ن 
القد ات التنافسرررررررررررية ل قتصرررررررررررا   ا  تتمال مشررررررررررركلة الب ث فى الطبيعة المتغيي  للقد   

لم ات ول بشرررررركل متزااد من خ ل التكنولوجيات اليقمية التنافسررررررية االقتصررررررا  ة فى دا
ال داد ،  التى تخلق م مودة جداد  من الت د ات لل كومات  الشرررررري ات، فى ضررررررو  

هذا  ( 8) اناميكيات االقتصررررررررا  العالمى فى هذه ا  قات من الاو   الصررررررررنادية اليابعة
 2010/2011تياجعررت تنررافسرررررررررررررريررة مصرررررررررررررري فى خرردمررات التعهيررد خ ل ال تي   قررد 
،  ما تياجعت نسبة تغطية حصيلة الصا  ات الخدمية للع ز فى 2013/2014حتى

درررررررام  %41.6الررررررى  2010/2011درررررررام  %92.1الررررررمرررررريررررررزان الررررررترررررر رررررررا   مررررررن 
  لل فى ضررررررررررررررو  التطو ات الد لية،  التى منها الاو ات  ال ي    (9)2017/8201

                                                 
                           2016/2017مليا    ال  فى  1.2خااة ان اا  ات القطاع قد ت ا ات اا  ات قطادات اخي   السياحة ا  لم تتعد اا  ات القطاع (  7

 www.cbe.org.eg.   2016/2017ى"، البنك المركزى المصرى، "التقرير السنو
 www.mcit.gov.eg                                            2022-2018استراتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  

8 ) The Global Competitiveness Repor, 2018-2019. 
 .  2017-2016، 2014-2013، 2011-2010( البنك المركزى المصرى، "التقرير السنوى"، 9

http://www.mcit.gov.eg/
http://www.mcit.gov.eg/
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الشي ا  اليئيسيين  فقدان بعا   تصادد ال مائية الت ا  ة، (،10)العياية، البي كسيت
مقا نة  ر  2016/2017دام  %1.3 تبا ا النمو فى الت ا   السررررررررررررلعية العالمية الى 

الذ   عو  بصرررر ة ارررررارررررية الى ضررررعف التعافي فى النمو -2014/2015فى 2.6%
،  غييهرررا من العررردارررد من التغييات - 2008العرررالمي منرررذ ا امرررة المررراليرررة العرررالميرررة

مما  التى ارررررهمت فى ضررررعف النمو  التشررررغيلالعالمية  التطو ات ررررروا  اإلقليمية ا  
التي يز دلى االهتمام انعكس ررررلبا  دلى توفيي التمو ل ال ام للتنمية  من ثم ضررري    

 تنمية ارررررررررررررررا  ات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات  مز د من االهتمام ل  تكا  
ادات ا دلى دائد بادتبا ها القط التكنولوجي فى ضرررررررو  التنمية الشررررررراملة المسرررررررتدامة

 فيستخدم الب ث المنهج، اما منه ية الب ث اقتصا ا في ا جل القصيي  المتور   
الررررررررتقصرررررررا  الماشررررررريات  ت ليل البيانات  اإلحصرررررررا ات المتعلقة  الواررررررر ي الت ليلي

بموضرررررررررررررروع الب ث لت داد التطو ات المتعلقة بأ ا  قطاع تعهيد خدمات البيم يات 
 SWOTمصرررررررررررررري بررراإلضرررررررررررررررررافرررة الى الت ليرررل اليارررادى تكنولوجيرررا المعلومرررات فى 

ANALYSIS    لبيان اهم نقاط القو   الضررررررررررررررعف   ذلل ال يص  التهدادات لقطاع
التعهيد فى مصررررررررري،  من ثم التوجهات المسرررررررررتقبلية  هدت الوارررررررررول الررررررررررتياتي يات 
 ررريارررات تنمية تنافسررية قطاع التعهيد فى مصرري فى ضررو  الخبيات الد لية   من ثم 

ماهو الوضررررررررررررررع ال الى لصررررررررررررررنادة خدمات التعهيد  التسرررررررررررررراؤالت التالية: مكن  يح 
للبيم يات  تكنولوجيا المعلومات فى مصرررررررررررررريد ماهى اهم م د ات تنافسررررررررررررررية قطاع 
التعهيد فى مصرررررري من خ ل الخبيات الد ليةد ماهى ررررررريارررررررات  ارررررررتياتي يات النمو 

يمية  العالمية المسرررررررتقبلي للقطاع فى ضرررررررو  التطو ات االقتصرررررررا  ة  السرررررررياررررررررية اإلقل
لمواجهة المنافسرررررررة العالميةد   توقع ان ت قق اإلجابة دلى هذه التسررررررراؤالت التوارررررررل 
لم د ات تنافسررررررررررية التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات فى مصرررررررررري من الخبيات الد لية 

                                                 
 . 2008، ليسجل بذلك أطول سلسلة خسائر منذ  2017وهو أدنى مستوى له منذ يونيو  2018دوالر فى أغسطس  1.2660( حيث سجل االسترلينى  10
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لطيح االرررتياتي يات  السرريارررات ال امة لمواجهة المنافسررة العالمية  ت قق المز د من 
 من ثم اتمال ا ا   .من اجل ت قيق التنمية الشرررررررررررررراملة المسررررررررررررررتدامةدائدات القطاع 

الب ث فى تنا ل الد ارة م د ات تنافسية التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات فى مصي 
 /2017حتى  2010/2011فى ضو  الخبيات الد لية، بالتي يز دلى ال تي  من دام 

 هناك العداد .  الد اررررررةمع تنا ل فتيات امنية اخي   فقا لمقتضررررريات الب ث  2018
التى تنا لت اررنادة التعهيد فى خدمات البيم يات  تكنولوجيا  الد ارررات السررابقةمن 

التى اشرررررررا ت الى اهمية التوجه  (11)(1المعلومات،  من اهم هذه الد اررررررررات:   اررررررررة)
ن و اررنادة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات فى مصرري فى ضررو  توجه الشرري ات 

تنا لت ارررررررررررنادة تعهيد خدمات  (12)(2العالمية ن و ميامز جداد  للتعهيد     اررررررررررررة)
تكنولوجيا المعلومات فى الهند  م مودة   ل مقا نة  انتهت الى ارررررررررررررررتميا  احت ا  

ها التنافسرررية فى ارررا  ات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات فى السرررو  الهند بمكانت
التى تنا لت اررررررنادة التعهيد للبيم يات  خدمات تكنولوجيا  (13)(3العالمية     ارررررررة)

 المعلومات  اشرررا ت الى اختيا  مصررري الوجهة ا فضرررل لصرررنادة خدمات التعهيد فى
منافسررررررررررررررة الد لية القو ة فى هذا  غم ال 2017المعلومات دام  البيم يات  تكنولوجيا

الم ال   من ثم تتنا ل الد ارررررة ال الية م د ات تنافسررررية القطاع لت داد فيص النمو 
مليا    ال   600المسرررررتقبلي ،  لل ان ح م السرررررو  العالمي لخدمات التعهيد حوالى 

 حدها،  ما  مكنها االرررررررررت وا  دلى  %2، ت تل منه مصرررررررري نسرررررررربة (14)2017دام 
ب ضررل المزا ا التنافسررية للد لة   فى ا ا  هذا السرريا   شررتمل الب ث دلى نسرربة امبي 

ا اعررة اجزا ،  سررررررررررررررتعي  ال ز  ا  ل  اقع خرردمررات التعهيررد فى خرردمررات تكنولوجيررا 
                                                 

ارة الدولية بالتطبيق على اإلقتصاد المصرى"، رسالة مجستير، جامعة حلوان، كلية التجارة وإدارة ( دعاء طارق محمد،" ظاهرة التعهيد وأثارها على حجم التج 11

 .2013األعمال، 
(، 27ارية، مجلد )نيفين طريح & دعاء طارق محمد،" صناعة تعهيد خدمات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى مصر"، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التج

 .2013الجزء األول، دار المنظومة،  -(3العدد )
العدد األول، جامعة عين شمس،  -( شيماء الشاعر، "تقييم التجربة الهندية فى صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات "، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 12

2010. 
13 ) gartner,"evaluate-offshorenearshore-countries outsourcing-shared", doc/319536,2017. http://www.gartner.com 
14 ) www.mcit.gov.eg/Upcont/MediaCenter/EgOutsourcing.pdf 
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المعلومات فى مصررررررري     ه فى النمو  التنافسرررررررية  اال تكا ،  ما اتنا ل ال ز  الاانى 
ايي الد لية رروا  م د ات البنية الت تية م د ات تنافسرية التعهيد فى مصري  فقا  للمعا

لبيان اهم نقاط القو   SWOT ANALYSIS ا رررررررارررررررية ا  البشرررررري ة، ا ضررررررا  ت ليل
 الضررررررررررررررعف  ال  و  اليقمية  التهدادات  الت د ات  ال يص المتاحة  اما ال ز  الاالث 

خدمات  فيلقى الضرررررررررو  دلى بعا ررررررررررياررررررررررات  اررررررررررتياتي يات تنافسرررررررررية التعهيد فى
يا المعلومات  البيم يات فى مصرري لمواجهة المنافسررة العالمية، ثم اتم دي  تكنولوج

       النتائج  التوايات الخااة بالد ارة 
 . واقع خدمات التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات فى مصر1

 تمهيد
باإلضافة ايتب  م هوم التنافسية بقد   الد لة دلى االرت ابة لألروا  العالمية هذا    

الى اررررتهدات التنافسرررية ا  اررررتهدات النمو االقتصرررا ا   قد اشرررا ت منظمة التعا ن 
الى التنافسررررررية  (15)(OECD, Territorial Review 2006االقتصررررررا ا  التنمية )

بأنها قد   الد لة دلى ا ا   حصرررررتها فى ا رررررروا  العالمية من السرررررلع  الخدمات التى 
منافسرررررررة العالمية لدفع التنمية االقتصرررررررا  ة المسرررررررتدامة تنت ها بك ا   دالية فى ول ال

  فع مسررررررررررررررتو   خررل ال ي  ال قيقى   مررا   زت اغلررا الررد ارررررررررررررررررات االقتصررررررررررررررررا  ررة 
(2007arab-api)(16) التطو ي الب ث   دلىR&D  اال تكا   عامل جوهيا لخلق 

مية، مع الميز  التنافسررية في ول التغييات العداد  التي تشررهدها البيالة االقتصررا  ة العال
التأميد دلى الطبيعة الداناميكية للقد   التنافسررررررررررية    شرررررررررريي تقي ي التنافسررررررررررية العالمي 

2014- 2013 The Global Competitiveness Report  الررى ان الرررررررد ل
ااب ت تيتكز الى تنوع الصا  ات  تطو ي  يالة ا دمال  ت سين ماشيات ال و مة 

                                                 
ضمن منهجية حساب مؤشرات التنافسية عند قياس التنافسية بتقدير المؤشرات وفقا للمنهجيات المعتمدة لذلك ثم ترتيبها تنازليا من األفضل   OECD( اعتمدت15

 المجموعة
OECD, Handbook on Constructing Composite Indicators, METHODOLGY AND USER GUIDE ,2008 

 . 2017و 2016للمزيدمن التفصيل : صندوق النقد العربى، " تقرير تنافسية االقتصادات العربية"، يناير 
 .2007محددات القدرة التنافسية لألقطار العربية فى األسواق الدولية" ،الكويت ، مايو  -العربية ( المعهد العربى للتخطيط، "التنافسية تحدى االقتصادات 16



 

   
   26/3/2019 النشرقبول تاريخ    نجالء صبحي خالد عالم   محددات تنافسية التعهيد في خدمات تكنولوجيا المعلومات  

 216                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

لبنية الت تية  التكنولوجية  ت  يز اال تكا   ت ي ي ا رررررررررررروا   تطو ي التعليم  تدديم ا
 ( 17) الب ث العلمي في تطو ي القد   التنافسية

دلى مستو  العالم  فى انادة التعهيد خدمات  14هذا  قد احتلت مصي المي ز الررر 
  لل مقا نة بالمي ز الريابع دالميا  فى  (،18)2017/2018تكنولوجيا المعلومات دام 

 ا التعيت دلى  اقع  م د ات تنافسية القطاع ، مما اتطل2010/2011
 التعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات والنمو 1.1

 الكمبيوتي  التعهيررد فى تكنولوجيررا المعلومررات  قو  قطرراع  ان قطرراع االتصررررررررررررررراالت  
، (19)2017/2018-2010/2011دلى مد  ال تي   الخدمات دلى مسررررررررررررررتو  العالم

درررررام    لرررررل %4.5الخررررردمرررررات بمعررررردل نمو  لل حوالى حيرررررث  قو  ارررررررررررررررررررا  ات 
مت وقا   ذلل دلى بقية قطادات الخدمات  الخدمات الشررررررررررررررخصررررررررررررررية  2017/2018
(،  ارررررا  ات الملكية ال كي ة  غييها من ارررررا  ات خدمات %3-2 اإل داع )  الاقافية

(،  ينما حققت ارررررررا  ات السررررررر ي تياجعا   لل %1.8 النقل حوالى ) (،%2.2ا دمال)
هذان  ، حيث ان(20)%2.6- خدمات ا دمال   التأمين  المعاشرررررررات %4.3-ى حوال

القطادان ميتبطان بقو  تياجع الصا  ات السلعية، حيث تياجعت اررررررررررررررررررررررررررررا  ات   ل 
مقا نة  2017/2018تي ليون   ال  دررررررررررررررررررررررررام  15.460العررررررررررررالم السلعية الى حوالى 

ل نمو الت ا   العالمى    قد ا تب  تياجع معد2017/ 2016دام  18.494ب والى 
% مقررا نررة  ر  2.4 تياجع معرردل نمو النرراتج العررالمى ال قيقى الى  2018/ 2017فى

                                                 
تها للتكيف مع ( مؤشر تنافسية القطاع الخارجى يتكون من عدد من المؤشرات الفرعية تعكس أهم التطورات االقتصادية والمالية فى هذا القطاع ومدى قابلي17

 –العربية  –قتصاد العالمى ، وهى: االنفتاح التجارى والحساب الجارى والميزان الكلى ،وتغطية االحيتاطيات الخارجية الرسمية فى الدول المستجدات والتغيرات فى اال
 للواردات السلعية باألشهر .

18 ) http://www.gartner.com/technology/consolting/it-outsourcing.jsp. 
من صادرات االقتصادات الناهضة، على رأسها  %50دول آسيوية من هذه الصادرات حوالى  5( يبلغ نصيب صادرات الخدمات ألكبر  19

( لكل منهما. فى حين لم يتعد 1.5( ثم هونج كونج وكوريا الجنوبية )1.7(، سنغافورة )1.8، الهند )2017مليار دوالر( عام  2.1الصين )
 (.2( بالملحق رقم)1-1، كما يتضح من الشكل  رقم )%2ت الخدمات فى ذلك العام نصيب أفريقيا من صادرا

تريليون  15.460(هذان القطاعان مرتبطان بقوة تراجع الصادرات السلعية، حيث تراجعت صــادرات دول العــالم السلعية إلى حوالى  20

 2018/ 2017ارتبط تراجع معدل نمو التجارة العالمى فى.وقد 2017/ 2016عام  18.494مقارنة بحوالى  2017/2018دوالر عــــام 
   للعام السابق. %2.7% مقارنة بـ  2.4بتراجع معدل نمو الناتج العالمى الحقيقى إلى 
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الى انه من المتوقع  (21)للعام السرررا ق   قد اشرررا  تقي ي ارررند   النقد الد لى 2.7%
،  هو ن س %3.7ثررا تررا  دنررد مسررررررررررررررتو   2018/2019ان  ظررل النمو العررالمى لعررام 

، 2018نتي ة اإلجيا ات ال مائية الت ا  ة المعلنة فى  ،2017/2018مسرررررتو  دام 
 خ ا توقعرررات النمو لمنطقرررة اليو    اي طرررانيرررا فى ادقرررا  البي كسررررررررررررررررت  التوتيات 

 السيارية  –ال غيافية 
 

هذا  تتضرررررررررط اهمية قطاع االتصررررررررراالت  الكمبيوتي  التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات 
مصي، حيث تبلل اجمالي اررررررررررررررررررا  ات مصي مقطاع قائد لقطاع الخدمات  النمو فى 

من  %0.36) نسرررررررررررررربة  2017/2018مليا    ال  دام  16.6من الخدمات حوالى 
، (22)2017/ 2016مليا  دام  16.1اجمالي الصرا  ات العالمية للخدمات(، مقا ل 

  لل فى ضررو  التطو ات اإلقليمية  العالمية من الاو ات  التغييات ال يوررريارررية   ما 
( بعا ماشرررررررررريات ا  ا  االقتصررررررررررا ا  ا ا  التعهيد 1-1ال د ل  قم ) اوضررررررررررط من

  2017/2018  2016/2017لمصي  م مودة   ل مقا نة اقليميا   دالميا  دام 
  

                                                 
 www.imf.org.    2018أكتوبر 9صندوق النقد الدولى،"تقرير آفاق االقتصاد العالمى"،(  21

22) www.WTO, Trade Profiles, Statistics Database 
      www.cbe.org.eg 
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لمصر  ICT( : بعض مؤشرات األداء اإلقتصادى وصادرات 1-1جدول رقم )
 2017/2018ومجموعة دول مقارنة عام 

 الفلبين سنغافورة الهند المغرب تونس مصر 

 معدل النمو %
4.3 

(1) 
1.2 1.1 

7.1 

 2010فى  10.3

2.0 

فى   15.2ـ

2010 

6.9 

 1.7 1.4- 3.6 0.2 1.2 12 معدل التضخم %

 7.1 2.3 3.6 10.2 13.3 13.2 معدل البطالة %

FDI  صافى التدفق للداخل

 )مليون$(
6.885 0.966 2.318 44.009 61.597 7.933 

المركز فى صادرات الخدمات 

 (2العالمية)
43 95 46 8 7 33 

النصيب فى إجمالى صادرات 

 الخدمات العالمية

0.4 

(3) 
0.06 0.31 3.47 4.41 0.67 

صادرات الكمبيوتر واالتصاالت 

 (4مليار$ )
10.5 26 35 72.6 -- 4.171 

نسبة الصادرات عاليةالتكنولوجيا 

 % صادرات الصناعات التحويلية
1 6 4 8 

49 

 
53 

( % من إجمالى ICT) صادرات

 صادرات الخدمات

31.8 

 
31.8 
 

34.6 
 

39.6 
 

 
24.5 
 

Sources: Trade Profiles - WTO Statistics Database, wto.org › Resources › Statistics › 
Statistics database 
WB, World Development Indicators, country profile, 2017 . 
WTO, World Trade Statistical Review 2017, p., 110. 
www.cbe.gov.egwww.eces.org.egwww.dhaman.org 

www.Worldbank Indicators, 2017. 
https://data.albankaldawli.org/indicator/BX.GSR.CCIS.ZS 
UNCTAD, "Information Economy Report", 2017. www.unctad.org 

 مالحظات:

الى توقع ان انمو االقتصا   2018( اشا  تقي ي اند   النقد الد لى فى امتواي 1)
 توجرد   2018فى درام  %5.3، مقررا رل 2019فى درام  %5.5المصرررررررررررررري  بمعرردل 

حاجة لقطاع خاص اماي  اناميكية مددوما  باررررررررررررتاما ات خاارررررررررررة قو ة لخلق فيص 
 دمل  تعز ز النمو  

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqi-7T3LHVAhVKchQKHdfHBm0QFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fstat.wto.org%2FCountryProfile%2FWSDBCountryPFHome.aspx%3FLanguage%3DE&usg=AFQjCNGWXfv2bbVmsm4pIXgGEOku1IxEeg
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqi-7T3LHVAhVKchQKHdfHBm0QFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fstat.wto.org%2FCountryProfile%2FWSDBCountryPFHome.aspx%3FLanguage%3DE&usg=AFQjCNGWXfv2bbVmsm4pIXgGEOku1IxEeg
http://www.cbe.gov.eg/
http://www.cbe.gov.eg/
http://www.eces.org.eg/
http://www.eces.org.eg/
http://www.worldbank/
http://www.worldbank/
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: هونج  ونج 2017/2018( اهم الشرررررررررررري ا  للصررررررررررررا  ات الخدمية للصررررررررررررين دام 2)
( ، 5.5( ، رررررررررررررررنغافو   )15( مليا  $، تليها الوال ات المت د  )28.8بالمي ز ا  ل)

 ( 5.5(، اليابان )17( )28ا    اى)االت ا  
، %1.32(  ينما  شرركل نصرريا اإلما ات فى اجمالى اررا  ات الخدمات العالمية  3)

هذا  تتزااد اررررا  ات مصرررري من خدمات )التعهيد دبي ال د  (  الخدمات   المعيفية 
 الاقافية،  الخدمات المهنية،  خدمات ا دمال ا خي   منها ميامز االتصررررررررررررررراالت  

  (23)مبيوتي  الخدمات المتعلقة به الك
 اند نيسيا  19.6(  تبلل اا  ات الكمبيوتي  االتصاالت ل نو  افي قيا حوالى 4)

 فى ن س العام  32.7
  ل فى اا  ات خدمات االتصاالت  اا  ات  9( امبي 2-1  وضط جد ل  قم ) 

المي ز ، حيث تأتى الهند ب2017/2018خدمات الكمبيوتي دلى مسرررررررتو  العالم دام 
 %15الاانى فى قائمة الد ل المصررد   لخدمات الكمبيوتي دلى مسررتو  العالم   نسرربة 

  - سبقها االت ا  ا    اي–من اجمالى اا  ات العالم 
دول فى صادرات خدمات االتصاالت وصادرات خدمات  9(: أكبر 2-1جدول رقم )

  2017/2018الكمبيوتر على مستوى العالم عام 
 صادرات خدمات االتصاالتدول فى  9أكبر 

 على مستوى العالم

 

 دول فى صادرات خدمات الكمبيوتر 9أكبر 

 على مستوى العالم

 الدولة 
 القيمة

 مليار$

%من 

صادرات 

 العالم

 الدولة 
 القيمة

 مليار$

%من 

صادرات 

 العالم

1 EU(28) 45828 40 1 EU(28) 213308 60 

2 USA 12968 11 2 15 52680 الهند 

                                                 
نجد أن مصر قد اتخذت التزامات خاصة  GATs( وبالنسبة اللتزامات مصر بموجب االتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات   23

قطاعات ) االتصاالت، التشييد والبناء والخدمات الهندسية المرتبطة به،  5بالتواجد التجارى بالنسبة لعدد من الفئات الخدمية فى 
قطاع فى تصنيف منظمة التجارة العالمية، وفقا لإلطار المفاهيمى  12الخدمات المالية، السياحة والسفر، النقل( من بين 

منظمة التجارة  -وفقاً للتصنيفات العالمية  -الرئيسية حيث يتم تقسيم القطاعات الخدمية الرئيسية للخدمات والقطاعات الخدمية 

معهد التخطيط  قطاع خدمى رئيسى ينبثق منها عدد من القطاعات الفرعية. للمزيد من التفصيل أنظر: 12إلى  WTOالعالمية 
 .2009(، القاهرة 1628خارجية رقم)القومى، "تنافسية تجارة الخدمات فى مصر"، مذكرة 

WTO(2005),"Egypt Trade Policy Review. 26-28 July. www.eces.org.eg 

unctad, Central Product Classification Lis,2012. 

http://www.eces.org.eg/
http://www.eces.org.eg/
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 USA 17251 5 3 2 2553 الكويت 3

 1 4466 اإلمارات 4 2 2315 الهند 4

 1 4420 كندا 5 - 1828 هونج كونج 5

 1 3174 الفلبين 6 1 1609 كندا 6

 1 2664 روسيا 7 1 1379 روسيا 7

 1 2345 كوريا 8 1 1271 اإلمارات 8

 1 2318 اليابان 9 1 1275 اليابان 9

 89 315238 (1اإلجمالى) 62 70146 (1اإلجمالى)

 100 353100 العالم 100 113550 العالم

على مستوى  -تكنولوجيا التشفير -فى صادرات خدمات االتصاالت %1( بنسبة 1247( وإسرائيل )1)

 فى صادرات خدمات الكمبيوتر.       %3( بنسبة 10612العالم و )

                   www.unctad.org UNCTAD, "Information Economy  Source: 

Report", 2017.  
هذا   بلل نصرررررررررررررريا القيمة المضررررررررررررررافة للخدمات فى الناتج الم لى اإلجمالي العالمى 

اما دن نصيا قطاع الخدمات فى الناتج الم لى   2017/2018دام  %70حوالى 
فى ا ا  اهمية قطاع  (24)2017/2018دام  %47اإلجمالي لمصررررررري فيبلل حوالى 

لأل  ن دن ن س  %61لإلما ات،  حوالى  %41الخدمات فى مصي، مقا نة ب والى 
العام   ما  عتبي قطاع الخدمات هو المشررررررررغل اليئيسرررررررري للعمالة فى مصرررررررري، ا  ابلل 

فى ن س العام   تمال  %46نصرريا الخدمات فى اجمالي التشررغيل فى مصرري حوالى 
 الياررررريد العالمى  2/3ئيسررررريا  ل ررررررتاما ، حيث اتي ز الت ا   فى الخدمات مصرررررد ا    

   من ثم تبد  اهمية االتسا  (25)2017/2018فى قطاع الخدمات دام   FDIلررررررررررررررر 
 ين ررررررررررررررياررررررررررررررة االررررررررررررررتاما   اليؤ ة لتنافسرررررررررررررية قطاع التعهيد فى خدمات تكنولوجيا 
 المعلومات    وضررط ال د ل التالي المي ز النسرربي لمصرري فى اهم قطادات الخدمات

  2017/2018 ال اهز ة التكنولوجية فى 
  

                                                 
24  ) www.Worldbank Indicators, 2017.  Global Competitiveness Report, 2016-2017. 
25 ) UNCTAD, World Investment Report, 2017. UNCTAD/WIR/2017 (Overview) 
unctad.org/en/PublicationsLibrary/WIR2017_Overview_AR.pdf 

http://www.worldbank/
http://www.worldbank/
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikqMaO-6TdAhXIJlAKHZ-EBGsQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Functad.org%2Fen%2FPublicationsLibrary%2FWIR2017_Overview_AR.pdf&usg=AOvVaw11o8zjDgU6gBXqnVSMyywr
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikqMaO-6TdAhXIJlAKHZ-EBGsQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Functad.org%2Fen%2FPublicationsLibrary%2FWIR2017_Overview_AR.pdf&usg=AOvVaw11o8zjDgU6gBXqnVSMyywr
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(: المركز النسبى لمصر فى أهم قطاعات الخدمات والجاهزية 3-1جدول رقم)
 2017/2018التكنولوجية عام 

 القطاع
 المركز

 
 الصادرات مليار$

النصيب النسبى % من 

 اإلجمالى

 (2) 0.36 (1) 17 دولة( 144)من بين  43 إجمالي القطاع

  2.238 --- الصلةالسلع ذات  -1

 النقل-2
 136من بين  74المركز 

دولة فى مؤشر تنافسية السفر 

 (26( )3والسياحة )

9.727 52.3% 

 6.851 السفر-3

32.6% 

 2010/2011عام52.6%

(index2010=10) 

 -- التشييد-4
0.651 

2014/2015 
2.8% 

 -- التأمين والمعاشات-5
0.117 

2014/2015 
0.5% 

 –الخدمات المالية -6

 الوساطة المالية

 138من بين  111المركز 

دولة فى مؤشر تطور 

 األسواق المالية

-- -- 

-رسوم التراخيص-7

وحقوق الملكية –اإلتاوات 

 الفكرية

 141من بين  66المركز 

 2016دولة عام 

/2017(27( )4) 

0.242 1.4% 

االتصاالت والكمبيوتر -8

 (5المعلومات )وتكنولوجيا 

 138من بين  99المركز 

 دولة

مؤشر الجاهزية التكنولوجية 

(6(  )28) 

1.103 4.6% 

 %5.8 1.280 -- خدمات األعمال األخرى-9

الخدمات الشخصية -10

 والثقافيةواإلبداع
-- 0.105 0.5% 

Sources: 
-world bank, World Development Indicators, Database. World bank, World 

Integrated Trade Solution (WITS), 2017. 

-UNCTAD, Yearbook, 2017,2018.  http://www.mcit.gov.eg 

 مالحظات :

  ل ناهضة فى اا  ات قطاع التعهيد فى البيم يات  تكنولوجيا  3( امبي 1)
حتى  2010/2011المعلومات هى )الهند، الصين،  ثم ماليز ا( دلى مد  ال تي  

  2018/ 2017دام UNCTAD     فقا لبيانات 2017/2018

                                                 
26 ) The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2017,2018. 
     eces, " Egypt International Ranking", 2017.  www.eces.org.eg 
27 ) Cornell UniversityL INSEAD, WIPO."The Global Innovatoin Index", 2016-2017 . 
28 ) The Global Competitiveness Report ,2017-2018. 

http://www.mcit.gov.eg/
http://www.mcit.gov.eg/
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دام   UNCTAD فقا لبيانات  0.29   ينما تبلل WTO(  فقا لبيانات 2)
2017/2018  

 65،  لإلما ات 29للهند فى ماشي تنافسية الس ي  السياحة،  15( مقا نة بالمي ز3)
 لتي يا  44للمغي ،  

من ت ا    %0.4( مدفودات حقو  الملكية   روم التياخيص تشكل نسبة 4)
 الخدمات لمصي فى ن س العام 

( 1.74فى االتصاالت  الكمبيوتي) RCA (29)(  لغت الميز  النسبية لمصي 5)
  (30)2017(دام 1.07 تكنولوجيا المعلومات)

لإلما ات فى االتصاالت  الكمبيوتي  تكنولوجيا المعلومات،  21( مقا نة بالمي ز 6)
 روت نتنا ل ماشي ال اهز ة التكنولوجية –للهند  33لتي يا   30للصين،  29

 بالت صيل فيما بعد 
 خدمات التعهيد فى مصر 2.1

دلى مستو  العالم  فى انادة التعهيد فى خدمات  14احتلت مصي المي ز الرررررررررر    
( 1-1 ما اتضرررررررررررط من الشررررررررررركل  قم ) (31)2017/2018تكنولوجيا المعلومات دام 

،  ما تم اختيا  مصي 2010/2011التالى،   لل مقا نة بالمي ز الرررررررريابع دالميا  فى 
لوجهة ا فضرررررررل للتعهيد فى دام بادتبا ها ا –الد لية « جا تني»من قبل ماررررررررسرررررررة –

2017/2018  
 

                                                 
29 ) Revealed Comparative Advantage Index 

• RCA ij = (X ij / Xi) / (X wj / xw)     
• Xij    صادرات الدولة : i  من المنتجj 

•  Xi    اجمالى الصادرات فى الدولة :i  
• :  Xwj  صادرات العالمw  من المنتجj 
• Xw    اجمالى صادرات العالم :w 

 . للدولة RCAفإن ذلك يعنى وجود ميزة نسبية  1إذا كانت القيمة الناتجة <  
 .2005الخارجية"،المعهد العربى للتخطيط ، الكويت،  أ.حسان خضر، "مؤشرات أداء التجارة 

30 ) www. unctad.org/en/PublicationsLibrary 
31 ) http://www.gartner.com/technology/consolting/it-outsourcing.jsp. 
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 2017عام  (32)( : مركز مصر النسبى فى خدمات التعهيد1-1شكل رقم)

 
Source: A.T. Kearny, " Global Services Location Index", 2017. 

 أفضرررل  2017لعام GSA حصرررردت مصرررري جائز  ال معية العالمية لخدمات التعهيد 
 9 جهة للد ل فى م ال خدمات التعهيد دلى مسررررررتو  العالم،   جو ها ضررررررمن ا يا 

مواقع دالمية فى تصررررررررداي خدمات  منت ات تكنولوجيا المعلومات  االتصرررررررراالت الى 
ا ا التنافسررررررية للد لة  مقصررررررد منطقة ا   اا  الشرررررري  ا  ررررررر   ضفي قيا، فى ضررررررو  المز 

جا   لتقد م الخدمات العا ي  لل د   التى تنبع من  في  المها ات  اأررررررعا  تنافسرررررية، 
 الموقع ال غيافى المتميز     اا  الشررررررري  ا  رررررررر   ضفي قيا، باإلضرررررررافة الى مها ات 
 اتقرران اللغررة اإلن ليز ررة  لكنررة م ررااررد  دن معظم الررد ل المنررافسرررررررررررررررة   مررا حررد  تقي ي

دد ا من العوامل التى ارررررررهمت فى ا ا   معدالت نمو اررررررنادة « جا تني»مارررررررسررررررة
التعهيد  جذ  المسرررررررررتامي ن  نمو ا دمال المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات فى 
مصي منها:  في  العمالة  خط  التورع  انتشا  المنا ق التكنولوجية،  توافي خطوط 

شررررررررررا  التقي ي الى ان نمو القطاع ايجع الى الطييان لمختلف العوااررررررررررم ا    اية   ا

                                                 
 مناخ األعمال وتوفر المهارات وعناصر التكلفة.الذي يقيس كفاءة مراكز خدمة التعهيد بالعالم على ثالثة أسس هي: « A.T. Kearny» ( وفقاً لمؤشر 32



 

   
   26/3/2019 النشرقبول تاريخ    نجالء صبحي خالد عالم   محددات تنافسية التعهيد في خدمات تكنولوجيا المعلومات  

 224                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

االررررررتاما ات المسرررررتمي  فى البنية الت تية،  جهو  القضرررررا  دلى  يي قيا ية ا دمال، 
التى تتضرررمن ااررر حات لتيسررريي تأرررريس الشررري ات  المعام ت مع المسرررتامي ن   ان 

 مصي ماهلة لتكون الوجهة اليائد  فى منطقة الشي  ا  ر   شمال افي قيا
م ال تعهيد البيم يات ب ضرررررررل ما تمتلكه من ميزات تنافسرررررررية،  فى ول توقعات فى 

مليون   ال  فى درررام  182.5برررأن از رررد ح م مبيعرررات البيم يرررات المصرررررررررررررري رررة من 
  %13.3 نسرررررررررررررربة نمو  2020مليون   ال  ب لول دام  304.2الى  2016/2017

ا المعلومات  ان  صررررررررررل معدل نمو الووائف  العمالة التى تصررررررررررد  خدمات تكنولوجي
  فى ضرررررررو  2020الف  وي ة ب لول دام  161 االتصررررررراالت فى مصررررررري الى ن و 

ا ا  قطاع تعهيد خدمات التكنولوجيا  ا دمال المصرررررررررررريا، حيث ررررررررررررر ل معدل نمو 
    لل فى ول تن يذ هيالة تنمية اررررررنادة 2014/2015منذ دام  %7.5رررررررنو   لل 

ت، من ا ياها التورررررررررررررررع فى تطو ي دد ا  من المبا  ا« ااتيدا»تكنولوجيا المعلومات 
الم لية ض  ا  مصا   التمو ل   ضنشا  منا ق تكنولوجية جداد ،   فع   ا   الشي ات

لها،  تد  ا المتخصرررررررررررررصرررررررررررررين فى تكنولوجيا المعلومات،  تطو ي منت ات  خدمات 
 من ثم -، ( 33)تكنولوجيا المعلومات،  مسررررادد  الشرررري ات دلى  خول اررررروا  جداد 

  -ة خدمات التعهيد بالتنافسية  اال تكا رنتنا ل د ق
 عالقة خدمات التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات بالتنافسية واالبتكار 3.1

ان التطو ات التكنولوجية المتسا دة التى فيضت تغييات فى نم  اإلنتاج  االرته ك 
ة (،  الشرررريام34 فيص التشررررغيل  التصررررداي اوهيت اهمية اإل داع لت قيق   ي  تنمو ة)

 ين القطادين العام  الخاص،    ا   ا دمال  المشرري دات الصررغيي ، اضررافة الى ان 
ت قيق القد   التنافسررررية للد لة تعتمد دلى مزا ا تنافسررررية جداد   مت د  ، معتمد  دلى 

                                                 
 برنامج دعم الصادرات -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات | تنمية الصناعة (   33

www.mcit.gov.eg/Ar/ICT...Exports/Export_IT_Rebate_Program 
فى  من اا  ات العالم %0.038 اما  شكل حوالى    2010/2011من اجمالى الصا  ات السلعية دام  %4.36شكلت اا  ات السلع اإل دادية لمصي حوالى (  34

 Unctadstat.unctad.org ذلك العام.                                                

http://www.mcit.gov.eg/Ar/ICT_Industry_Development/Investment_and_Exports/Export_IT_Rebate_Program
http://www.mcit.gov.eg/Ar/ICT_Industry_Development/Investment_and_Exports/Export_IT_Rebate_Program
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( 2-1ماافة المعيفة  اال تكا ، ا  الت ول الى اقتصررا  المعيفة    وضررط شرركل  قم )
تعهيد فى تكنولوجيا المعلومات باال تكا   اقتصرررررررررا  المعيفة ( د قة ال2بالمل ق  قم )

   ICT فى ا ا  تكنولوجيا المعلومات  االتصاالت  -بم ا  ه ا  اعة-
  تزااد ارررررررررتخدام تكنولوجيا المعلومات  االتصرررررررراالت فى ا نشررررررررطة االقتصررررررررا  ة، ا  
اتصد  قطاع تكنولوجيا المعلومات  االتصاالت تقي ي التنافسية العالمى، حيث  سهم 
القطاع فى تنافسررررررررررررية الد ل،   لل فى ضررررررررررررو  التقي ي العالمى لتكنولوجيا المعلومات 

الى تنافسررررررررررررية خدمات التعهيد فى تكنولوجيا  االتصرررررررررررراالت  هذا    ح  ان التعيت 
: ماشي االرتعدا  ماشي ن هماالمعلومات  االتصاالت فى مصي اتم باالدتما  دلى 

الشبكي،  الماشي العالمى  فضل الد ل توفييا لخدمات التعهيد،   لل فى ا ا  دد  
كل قطاع من الماشرريات ا خي  التى تعكس د قة القطاع بالتنافسررية  اال تكا  ا   شرر

االتصرررراالت  تكنولوجيا المعلومات احد الي ائز ا رررررارررررية القتصررررا  المعيفة   هو ما 
 عكسررررره ال د ل التالى الذا اوضرررررط مكانة مصررررري النسررررربية دلى المسرررررتو ين اإلقليمى 

  العالمى 
(: بعض مؤشرات التنافسية والتعهيد واالبتكار لمصر ومجموعة دول 4-1جدول رقم )

 2017/2018مقارنة عام

 الدولة

مؤشراالستعداد 

 NRIالشبكى

(score1-7) 

2017/2018 

 

(143( )1) 

مؤشرالتنافسية 

 (GCIالعالمى)

(score1-7) 

2017/2018 

 

(140( )2) 

مؤشرالتعهيد 

outsourcing 

A.T.Kearny 

(score1-8) 

2017/2018 

(55( )3) 

مؤشراالبتكار 

 (GIIالعالمى )

(score1-

100) 

2017/2018 

(137( )4) 

مؤشر حقوق 

الملكية الفكرية 

(IP) 

2017/2018 

 

(93( )6) 

 25 7 51 3 1 سنغافورة

 8 1 - 1 2 سويسرا

 19 8  10 16 فنلنده

 14 2 - 7 3 السويد

 27 9 - 11 4 النرويج

الواليات 

 المتحدة
5 2 22 4 2 

 5 9 17 5 6 ألمانيا

 22 26 49 34 35 أسبانيا

 26 38 12 39 42 بولندا
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 23 43 38 53 48 تركيا

 10 45 23 38 41 روسيا

 33 50 24 81 64 أوكرانيا

 3 14 - 9 10 اليابان

هونج 

 كونج
12 6 - 16 36 

 4 15 - 26 13 كوريا)ج(

 12 60 1 40 91 الهند

 1 22 2 27 59 الصين

 37 37 3 23 31 ماليزيا

 51 73 7 56 77 الفلبين

 64 90 11 71 106 سريالنكا

 34 58 13 51 76 المكسيك

 24 69 5 80 72 البرازيل

 52 35 32 17 26 اإلمارات

 88 82 47 65 60 األردن

 70 74 35 95 81 تونس

 71 72 27 71 78 المغرب

 مصر
96 

(value 3.7) 

100 

(3.90) 

 111مقارنةبالمركز

( 138)من بين 

 2016/2017عام

14 

(5.62) 

105 

(26.00) 

46 

 (2015 

indusialData) 

 
 
Sources: 
-The Global Information Technology Report," Innovation in Digital Economy", 
2016/2017. Geneva.WEF   http://Knowledge/insead/ 
-The Network Readiness Technology Index, 2017/2018. 
http://ww3.weforum.org/issues/global_competitiveness.com 
http://ww3.weforum.org/docs/GITR2017/WEF-GITR-Full Report 2017 
-Measuring Information Society Report, 2017-ITU 
http://www.itu.int/dms.../D_IND_ICTOI_2017_SUM_PDF 
-Global Services Location Index, 2017/2018 (Financial attractiveness, People 
skills and availability) 
http://www.atkearny.com/strategy-and-top-line-transformation/ 
-The Global Information Technology Report, "Innovation Feeding The World", 
INSEAD, 2017/2018. 

http://ww3.weforum.org/issues/global_competitiveness.com
http://ww3.weforum.org/issues/global_competitiveness.com
http://ww3.weforum.org/docs/GITR2017/WEF-GITR-Full%20Report%202017
http://ww3.weforum.org/docs/GITR2017/WEF-GITR-Full%20Report%202017
http://www.itu.int/dms.../D_IND_ICTOI_2017_SUM_PDF
http://www.itu.int/dms.../D_IND_ICTOI_2017_SUM_PDF
http://www.atkearny.com/strategy-and-top-line-transformation/
http://www.atkearny.com/strategy-and-top-line-transformation/


 

   
   26/3/2019 النشرقبول تاريخ    نجالء صبحي خالد عالم   محددات تنافسية التعهيد في خدمات تكنولوجيا المعلومات  

 227                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

-World Intellectual Property Indicators( 35 ),2017, Organization, Geneva, 
Switzerland, 
-Wipo Statistics Database, September 2017.   http://www.wipo.org 

 مالحظات وتحليل:
الصررررررررررررا   دن االت ا  الد لى –المعلومات ( ادتمد تصررررررررررررنيف ماشرررررررررررري تكنولوجيا 1)

دلى قيا  مد  التقدم الذ  حققته الد ل فى م ال التنمية المعلوماتية –ل تصرررررراالت 
، مسررتخدما  دوامل )االرررتخدام  الواررول  المها ات(، 2017 االتصرراالت خ ل دام 
دلى  40  39 دالميا ،  اإلما ات  السرررررررررررررعو  ة المي ز ن 31 احتلت الب ي ن المي ز 

دالميا  تلتها المغي  ثم  100التوالى،  جا ت تونس فى المي ز ا  ل افي قيا  الرررررررررررررررررررررر 
دالميا   هذا فى ضو   103ال زائي،  ينما جا ت مصي فى المي ز اليابع افي قيا   الرررررر 

آليات تتبع اآلثا  االقتصا  ة  االجتمادية  البيالية لتكنولوجيا المعلومات  االتصاالت، 
تى تهم "ا من السررريبيانى"، "االحتياجات ال داد  من البيانات"  الذ ا   الموضرررودات ال

إلما ات تتقدم فى ال اهز ة التكنولوجية دلى المسررتو  اإلقليمى  ن د ا  (36)الصررنادى"
 العالمى،   لل فى ا ا  البيالة السرررررررررررياررررررررررررية  التنظيمية المسررررررررررراند  لقطاع تكنولوجيا 

هيالة العامة لتنظيم االتصررررراالت،  تأرررررريس المعلومات  االتصررررراالت حيث تم انشرررررا  ال
   حد  حقو  الملكية ال كي ة،   ضع القوانين  التشي عات المساند  للقطاع

النسرربة لإل ا  المارررسررى  التشرري عى فى مصرري، فن د ان البيالة التشرري عية تسررتوجا  ا
لت عيل: قانون تدا ل  2003( لعام 10تعدا ت فى قانون تنظيم االتصرررررررررررررراالت  قم )

انات  المعلومات، قانون امن ال ضررررررا  المعلوماتى، قانون الت ا   االليكتي نية، بما البي
از رررد من ادررردا  العررراملين  وورررائف التعهيرررد، ا   عتبي قطررراع التعهيرررد فى تكنولوجيرررا 

 ( 37)المعلومات  البيم يات من اماي القطادات نموا  
                                                 

35 ) Patents, Trademarks, Industrial designs, Utility models, Patent varieties (IP activity by origin). Ranking of Total (resident 
abroad). 
36 ) Measuring Information Society Report, 2017-ITU 
http://www.itu.int/dms.../D_IND_ICTOI_2017_SUM_PDF 

خطيط (، معهد الت1628بالتطبيق على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات"، مذكرة خارجية رقم ) -( معهد التخطيط القومى، "تنافسية تجارة الخدمات فى مصر 37

 .2009القومى، القاهرة، أغسطس 

http://www.wipo.org/
http://www.itu.int/dms.../D_IND_ICTOI_2017_SUM_PDF
http://www.itu.int/dms.../D_IND_ICTOI_2017_SUM_PDF
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داد  ل هم  اناميكية منه ية ج 2018( اررررررتخدم تقي ي التنافسرررررية العالمى فى دام 2) 
االقتصررررررا  العالمى فى ول الاو   الصررررررنادية اليابعة   تعز ز القد   التنافسررررررية اديدت 
ارررياغتها بشررركل   يف لتعكس اقتصرررا  العالم المتغيي بسررريدة  اشررركل متزااد،  القد   
دلى  مج التكنولوجيررا   انرراميكيررة ا دمررال  اال تكررا   هررذا  قررد حقق المغي  المي ز 

دالميا    قد انخ ا تيتيا مصي فى   يز   78ي قيا  غم تصني ه فى المي ز ا  ل اف
 لت تررررررل  %40.6االدتمررررررا  دلى تكنولوجيررررررا المعلومررررررات  االتصرررررررررررررررررررراالت لت قق 

  لة، ا ضررررررا تياجعت فى   يز  التعليم  المها ات لت قق  140( من  ين 100المي ز)
  (38)(99 احتلت المي ز ) 52.8%

( الميامز الا ثة ا  لى 6.11(  ماليز ا )6.3  الصرررررين) (7.07( تتصرررررد  الهند )3)
  (39)2010/2011منذ دام  A.T. Kearnyفى ماشي التعهيد 

  سررررررررهم الماشرررررررري فى اتخا  قيا  التعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات،  مبا  ات 
 تعد اررررنادة البيم يات فى مصرررري منال كومات فيما اتعلق  تطو ي القطاع   حيث 

 دم شررررري ات التعهيد المتمالة فى التعاقد (، اتم 40القائد  فى هذا الم ال)الصرررررنادات 
 ISPمع شرررري ات القطاع الخاص الم لية  ا جنبية )شرررري ات امدا  خدمات االنتينت 

 call ميامز  Data centers تطو ي البيم يات  ما ايتب   ها من ميامز البيانات 
centers توفيي الخدمات دن بعد لت سرررررررررررررين مسرررررررررررررتو ات ( لتطو ي منظومة التعهيد 

مليا $  التى ن  ت فى ال صرررررررول  1.1ا  ا  فى ضرررررررو  اررررررر قة ال يل اليابع بقيمة
  (41)دلى المعلومات

                                                 
(، معهد التخطيط القومى، القاهرة، 277معهد التخطيط القومى، " متطلبات التحول القتصاد قائم على المعرفة فى مصر"، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

 .2017أغسطس
38 ) The Global Competitiveness Report, 2017-2018. 
http://www.weforum.org 
39 ) A.T.Kearny, "The Global Services Location Index", 2017. 

 ".2020 -2016( وزارة التجارة والصناعة ، "إستراتيجية التجارة 40
41 ) www.mcit.gov.eg 
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رررررررر لت الهند، ال ليبن،  اولندا  أفضرررررررل   ل فى خدمات تعهيد البيم يات دام  ينما 
اجمالى  من %64.6   الغت اررررررا  ات التعهيد فى ررررررري  نكا حوالى 2016/2017

 ما   2016/2017دام   ICT ارررررررررا  ات قطاع االتصررررررررراالت  تكنولوجيا الخدمات
 2016/2017جا ت شررررري ات  و  ة في ارررررنادات االليكتي نيات العالمية في العام 

لإللكتي نيات في الميتبة ا  لى للهواتف ” رامسونج“ضمن الشي ات العشي ا  ائل، 
ت تل ماليز ا المي ز   ينما”  كتي نيكسال جي ال“الذ ية  اشرررررباه المواررررر ت ،شررررري ة 

 %43.7ا  ل فى اا  ات التكنولوجيا ال ائقة  نسبة
   2014/2015دام في 

هم: اليابان  2017/2018( ان الي ا  الا ثة ا  ائل من حيث جو   اال تكا  فى 4)
 تليها الوال ات المت د  ثم  ي طانيا دلى التيتيا،  المبتكي ن الخمسرررررررررررررررة ا  ائل دلى

فنلند ،  ينما افضل  -الوال ات المت د  - ي طانيا -السو د -مستو  العالم هم: رو سيا
  لغا  ا  -ماليز ا -المبتكي ن )فالة الدخل المتور ( الصين

الى تأخي مصي، مقا نة باإلما ات التى  2017/2018  شيي  ليل اال تكا  العالمى 
الى  دم ررررررريارررررررات تطو ي الب ث   يجع  لل -تيتقي الى الي ا   فى م ال اال تكا  

العلمي  التعليم العالى، ا  تتصررررد  المارررررسررررات التعليمية قائمة افضررررل ال امعات في 
العالم العياي  خااة في التخصصات العلمية  التقنية  التكنولوجيا مما تس ل مياتا 
متقدمة في الماشيات العالمية لسهولة نشاط ا دمال  خااة ماشيات   ا   ا دمال 

دلى 16   من ثم ت تل الميتبة الرررر -ضا  ت ولت الى  يالة جذ  للمواها  الك ا ات ا 
ارررررررعيد التنافسرررررررية العالمية،   بلل االررررررررتاما  ال كومي فى م ال العلوم  التكنولوجيا 

(، حيررث تقو  42)2021مليررا $ ،  ررأجنررد  الررد لررة حتى دررام 300 اال تكررا  حوالى 

                                                 
42)  nourhan ahmed, "government-innovation-uae",2015 .  
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بالتي يز دلى  2017/2018ياى فى حقبة االقتصررررررررررررررا  المبتكي دلى المسررررررررررررررتو  الع
 م اهيم اال تكا   االرتدامة 

فى  Capacity for Innovation Index"ماافة اال تكا "  هذا  تبلل قيمة ماشرررررررررررري
 ( لكل من تونس  المغي ، 3.8( لإلما ات،  )5.4( مقا نة  ررررررررررررررررررررررررررررر )3.1مصرررررررررررررري )

ا جنبية  (: اال تكا   قتصرررررررري دلى م اما  الشرررررررري ات1)تتيا ح قيمة الماشرررررررري  ين )  
 ( القيام بأنشطة ب ث  تطو ي منت ات جداد ( 6 )
  لة في ماشي  45ضمن  41نقطة في المي ز الررررررررررر 9.38( جا ت مصي  يايد 6)
( مما  عني انخ ا  مصررررررري دن 43«)2017حما ة حقو  الملكية ال كي ة العالمي »

(،   يجع  لل ال ت اع معدالت القياررررررررررنة،   جو  44المتورررررررررررطين العالمي  اإلقليمي)
، -المصررررررريا  2002لسرررررررنة  82القانون  قم  -ثغيات في قانون حما ة الملكية ال كي ة

خاارررررررررررررررة فيما اتعلق ب ما ة الم تو  دلى اإلنتينت،  المشرررررررررررررررا  ات الم د    في 
لى  لل دد   يا ات االختياع فى مصرررررررررررررري حوا   قد المعاهدات الد لية للملكية ال كي ة

، 2010/2011مقا نة بعام  %3.8، بمعدل نمو حوالى 2016/2017دام  2136
من الشي ات،  %62.9)منها  %35.2 نسبة البيا ات المقدمة من المصي ين حوالى 

من ميامز الب وب(  ا ضررررررررررررررررا  نسرررررررررررررربرررة  يا ات االختياع  %0.2من ا فيا ،  5.1%
فق  درررام  %1.2  الممنوحرررة فعليرررا  للمصرررررررررررررري ين فى م رررال االتصرررررررررررررررراالت  الكهيارررا

2016/2017 (45 ) 

                                                 
مجاالت تشمل :  براءات االختراع  6اقتصاد دولة، ويعتمد المؤشرعلى  45( الصادر عن مركز حماية حقوق الملكية التابع لغرفة التجارة األمريكية والذي يضم 43

                                                                                    ،العالمات التجارية ،حقوق التأليف والنشر، األسرار التجارية ،الوصول إلى األسواق ،التصديق على المعاهدات الدولية.    
www.wipo.int/publications/ar 

  , Kuwait Chamber of Commerce & Industry (KCCI) 2018                         مشاراً إليه فى  :                            
 www.kuwaitchamber.org.kw/echamber لحماية حقوق الملكية الفكرية .. Enforcementموقف الغرفة تجاه آليات اإلجبار  

 www.Global Innovation Index.org(.                                        13.73( واإلقليمى)15.39( حيث المتوسط العالمى) 44
45 ) World Intellectual Property Indicators,2017, Organization, Geneva, Switzerland, 
Wipo Statistics Database, September 2017. 
http://www.wipo.org 

http://www.wipo.int/publications/ar
http://www.wipo.int/publications/ar
http://www.wipo.org/
http://www.wipo.org/
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 مما ررررررربق اتضررررررط تأخي مي ز مصرررررري فى الماشرررررريات الد لية ررررررروا  دلى المسررررررتو  
اإلقليمي ا  العالمي، فى حين ان ارررررررررررنادة التعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات 
 البيم يات  مكن ان تسرررررررررهم  نصررررررررريا ادلى فى الصرررررررررا  ات العالمية بما اددم ا ا    

و فى مصرررررررررررررري مع التطو ات المت حقررررة للمعلومرررراتيررررة فى العلوم فيص العمررررل  النم
 التكنولوجيا  اال تكا ، مما اتطلا االرررررررررررررررت ا   من التقنيات ال دااة  البنية الت تية 
المتقدمة فى اليا  الشررررررربكي ل نتينت فى الماررررررررسرررررررات  الميامز الب اية   ررررررررنتنا ل 

 صي م د ات تنافسية التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات فى م
 . محددات تنافسية التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات2

 فى مصر
 تمهيد

ان التعهيررررد فى تكنولوجيررررا المعلومررررات العررررا    ا  في نمو قطرررراع االتصررررررررررررررررراالت   
 تكنولوجيا المعلومات في مصي، خااة مع االرتاما ات المستمي  في البنية الت تية، 
 جهو  القضررررررررررررررررا  دلى  يي قيا يرررة ا دمرررال،  التي تتضررررررررررررررمن اارررررررررررررر حرررات درررام 

انواع المسرررررررتامي ن، ، لتيسررررررريي تأرررررررريس الشررررررري ات  المعام ت مع  ل 2016/2017
باإلضرررافة الى امت ك مصررري  نية ت تية قو ة ل تصررراالت السرررلكية  ال ررررلكية، حيث 

 ا    ب ي ا  تياطها  17٪ من الد لة حالي ا،  36تغطي شرررررررررربكات ا ليات الضرررررررررروئية 
 بررررراقي   ل العرررررالم، مع تقرررررد م خررررردمرررررات ال يرررررل اليابع للهررررراتف الم مول في درررررام 

( ان دررررام 47تقرررررا  ي دن الررررد ارررررررررررررررررررات التنمو ررررة)(  هررررذا  قررررد امرررردت 46)2016
في القطررراع  -اليقمنرررة -ررررررررررررررريكون درررام التوجررره ن و الت ول اليقمي 2018/2019

                                                 
46 )  https://www.atkearney.com/ 
47)  IMF World Economic Outlook (WEO): A Shifting Global Economic Landscape, January 16, 2017. Gaining Momentum   ? April 
18, 2017 . A Firming Recovery , July 24, 2017.  
Seeking Sustainable Growth: Short-Term Recovery, Long-Term Challenges ,October 10, 2017.  
Brighter Prospects, Optimistic Markets, Challenges Ahead, January 11, 2018  
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الصرررنادي ااررربط دام   هاما  في المنظومة اليقمية مع الشررري ا  في رررر ررررل القيمة، 
  هذا الت ول اليقمي  عد نظام  ارع  شمل اال تكا   

لتعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات مؤشرات األداء لقطاع ا  1.2
 واالتصاالت

هذا  توجد دد  ماشرررررررررررررريات تشرررررررررررررريي الى تنافسررررررررررررررية ا ا  قطاع تكنولوجيا المعلومات 
 االتصراالت،  نشري  اررتخدام التكنولوجيا من اهمها: م د ات البنية ا رراررية: الن ا  
للتلي ون الم مول  االنتينت، ال و  ،  اإلتاحة،  اليقمنة   م د ات البنية البشرررررررررررررري ة: 

 نات التكنولوجية  فقا  للمعاايي العالمية  الكوا   ال نية المد اة  ال اض
 ن د انه فى ول التغييات ال ارمة التى ا ت اليها تكنولوجيا المعلومات  االتصاالت 
للت ول الى م تمع المعلومررات ثم االنتقررال ن و م تمع المعيفررة، تبيا اهميررة اإلن ررا  

 دلى نشي  ارتخدام تكنولوجيا المعلومات  االتصاالت  
 2017/2018مليا    ال  دام  1.6 قق مصي دائدات تصل الى حوالى   غم ان ت

من اررررررررررررررنادة تصررررررررررررررداي الخدمات التكنولوجية  نظام التعهيد، بمعدل نمو  لل حوالى 
مليا    ال  ررررنو ا   3، اال انها تسرررتهدت ا ا   دائدات القطاع الى اماي من 13.5%

  وضرط ال د ل التالى  الف فيارة دمل  750خ ل الا ب ررنوات المقبلة،  توفيي 
، 2011 /2010مقا نة بعام  2018 /2017( فى دام 48اهم ماشيات ا ا  القطاع)

 ن د ما الى:
 
 
 
 

                                                 
48 ) www.mcit.gov.eg   www.cbe.org.eg 

http://www.mcit.gov.eg/
http://www.mcit.gov.eg/
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(: أهم مؤشرات أداء قطاع التعهيد فى خدمات تكنولوجيا 1-2جدول رقم )
 2017/2018و   2010/2011خالل المعلومات واالتصاالت لمصر 

 2017/2018 2010/2011 المؤشر

 (1%) 13.4 %14.9 معدل نمو

نسبة المساهمة فى الناتج القومى 

 اإلجمالى
3.2% 3.5 % 

الموجهة لقطاع  FDIاستثمارات الـ 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 مليون$ 53

 
 مليون$ 58

المركز فى خدمات التعهيد على 

 مستوى العالم
4 14(2) 

صادرات مصر من خدمات التعهيد 

 تكنولوجيا المعلوماتفى 
 (3مليار$) 1.6 مليار$ 1.3

 (4ألف موظف ) 292 164 عدد العاملين بالقطاع

 Sources: 
www.mcit.gov.eg  www.cbe.org.eg  www.atkearney.com/ 

Tholons Outsourcing Destination Ranking 2016. www.Tholon.com 

 مالحظات:
 ( 49% دن ن س العام ) 5.3(  لل معدل النمو ل قتصا  القومى حوالى 1)
"دام Tholons دلى مستو  العالم  فقا  لماشي " 78( احتلت القاهي  المي ز 2)

2017  
، %24حوالى ITO products ارررررا  ات التعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات( 3)

،  ينما BPO (Business Process Outsourcing) 58% لقطاع نظم ا دمال 
 KPO (Knowledge  Processارررررررررررررررررررررا  ات التعهيرررررررد للعمليرررررررات المعيفيرررررررة 

outsourcing) 18%  2017دام  
   الف 378حوالى  2020فى  بالقطاع المستهدتدد  العاملين ( 4)

 تعد مصررررررري احد   ا  السرررررررو  العالمى للتعهيد فى تكنولوجيا المعلومات، بمعدل نمو 
رنو  مستهدت ان اتضادف بما از د دن متور  معدالت النمو العالمى  حيث  لل 

                                                 
49  ) www.mcit.gov.eg   ik.ahram.org.eg/News/53006.aspx 

http://mcit.gov.eg/
http://mcit.gov.eg/
http://www.atkearney.com/
http://www.atkearney.com/
http://www.tholon.com/
http://www.tholon.com/
http://www.mcit.gov.eg/
http://www.mcit.gov.eg/
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الف  40متور  اإلايا ات/ لكل مووف لخدمات التعهيد لقطاع تكنولوجيا المعلومات 
ا   فى حين  لل متورررررررررررررر  دائدات /مل الف تقي ب 19، حيث  عمل 2017  ال  لعام 

، حيررث 2017الف   ال  دررام 17.800مووف بقطرراع تعهيررد نظم ا دمررال حوالى 
مووف من     المها ات فائقة التخصص   مع توافي دوامل قو ة  106.500 عمل 

لنمو خدمات اررررررنادة اإلليكتي نيات، حيث مصرررررري تتمتع بسررررررو  قو  للتعهيد بقطاع 
  ال /  55.400لذ  حقق ادلى متوررررررررررررررر  دائدات  لل حوالى العمليات المعيفية،  ا

    ح  ان معدالت النمو ال الية رتسهم فى  ( 50)2017لكل مووف دام 
اال تقا  بصرررررررررررررا  ات مصررررررررررررري من خدمات التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات  ا ضرررررررررررررا  

ارررررررررررررررتميا  تبنى القطاع التكنولوجيات ال دااة  نما ج ا دمال  ، شرررررررررررررريطالبيم يات
تكي ، حيث ن ط قطاع تكنولوجيا المعلومات  االتصرررررررررراالت فى مصرررررررررري فى جذ  المب

العداد من الشرررررررررررري ات متعد   ال نسرررررررررررريات فى م ال التعهيد ب نشررررررررررررا  ميامز لهم فى 
 out(  خدمات التعهيد )VAS(، فى م ال خدمات القيمة المضررررررررررررافة )51مصرررررررررررري)

sourcing( ميامز االتصال  )Call Centres" حيث انشأت ،)IBM   " رتة ميامز
 R&D" جعلت مي زها اليئيسررررري للب ث  التطو ي Value لها فى مصررررري،  شررررري ة " 

فى مصرررررري،  شرررررري ة " منتو  جيافيكس " تسررررررتضرررررريف مصرررررري امبي ميامزها لألب اب 
 DELL التطو ي خا ج الوال ات المت د ، باإلضافة الى مي ز التميز التابع لشي ة " 

EMC  " معمرررل التكنولوجيرررات ال رررداارررة لشرررررررررررررري رررة  ،"MICROSOFT  ميامز  ،"
القو ة التى "    نتي ة لألررررررس  VODAFON  "  "ORANGEدمليات شررررري تى " 

تمتلكها الد لة فى هذا الصد   هو ما تعكسه م د ات تنافسية القطاع روا  م د ات 
 البنية ا رارية الت تية ا  م د ات البنية البشي ة 

 
                                                 

50 ) www.idc.com   www.itida.gov.eg 
51 ) www.mcit.gov.eg/AR/...Exports/Export_IT_Rebate_Program 

http://www.idc.com/
http://www.idc.com/
http://www.itida.gov.eg/
http://www.itida.gov.eg/
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محددات البنية األساسية لقطاع التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات  2.2
 واالتصاالت فى مصر

اجنبية تت ا ا المليا    ال  فى  ان ت ول مصررررررررررري لمقصرررررررررررد جا   الررررررررررررتاما ات   
فى م ال التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات، بالتوااا مع تطو ي   ا    2017/2018

البنية الت تية  شررربكة االتصررراالت  السرررعة الد لية ل نتينت،  سرررهم فى حد ب ق ز  فى 
معرردالت نمو اررررررررررررررنررادررة التعهيررد، حيررث اارررررررررررررربط     قطرراع تكنولوجيررا المعلومررات 

ت دام  اررررررررررراررررررررررريا فى ت قيق التنمية المسررررررررررتدامة للعداد من القطادات  االتصرررررررررراال
ا خي ،  منها المدن الذ ية،  تعز ز م اهيم االقتصررررررررررررا  اليقمي،  الشررررررررررررمول المالي، 
 اال تكا ات المسررررررررت د   ررررررررروا  تكنولوجيا المعلومات  االتصرررررررراالت  ارررررررررتميا  تزااد 

الت تية  ال اهز ة   م د ات  ال وررررررررررربة الم مولة   من ثم رررررررررررنتنا ل م د ات البنية
 البنية البشي ة 

 : محددات البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى مصر 1.2.2
فى التنمية اهم م د ات البنية الت تية/اليقمية ICT تعكس ماشرريات ن ا   ارررتخدامات 
  هو ما اوض ه ال د ل التالى :

  



 

   
   26/3/2019 النشرقبول تاريخ    نجالء صبحي خالد عالم   محددات تنافسية التعهيد في خدمات تكنولوجيا المعلومات  

 236                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

ت أداء البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات (: أهم مؤشرا2-2جدول رقم )
 (1)2017/2018واالتصاالت فى مصر عام 

 % المؤشر

 100(/ لكل 52مشتركو الهاتف المحمول)

 من السكان

 (2017/2018)بمثابة إنترنت متنقل فى

 

 (%111.56) %100أزيد من 

العام السابق )بمعدل تغير  %108.94مقابل 

 (%2.62سنوى حوالى 

 %63 نسبة األسر التى تستخدم الحاسب اآللى

 نسبة األسر التى تستخدم االنترنت

 األسر التى لديها نفاذ لالنترنت من المنزل

50% 

46.4% 

 (ADSLمشتركو االنترنت فائق السرعة)

 2017ديسمبر-مليون    يونيو 4.88

)بمعدل نمو  2016ديسمبر-يونيو 4.22مقارنة بـ 

 (%13.6سنوى 

عدد مستخدمي االنترنت عن طريق 

 المحمول

 2017مليون   ديسمبر  32.7

العام السابق )بمعدل نمو سنوى  27.5مقارنة بـ 

17.16%) 

 USB Modemعدد مستخدمي 

 2017مليون   ديسمبر  3.28

مليون العام السابق  )بمعدل نمو  2.41مقابل 

2.92%) 

 االنترنت فى:نسبة األسر التى تستخدم 

)إرسال  e.mailالبريد االليكترونى 

 معلومات، رسائل..(

 * التعلم

 * الترفيه

 * مساعدتهم فى العمل

 

 

27% 

23% 

20% 

8.7% 

 (2السعة الدولية لالنترنت فى مصر )

-مليار نبضة/ثانية   أبريل 1.213.86

 2018يونيو

-مليار  فى أبريل 1.191.63مقارنة بحوالي 

 2017يونيو 

 أعداد المتدربين فى مجال البرمجيات

 (53( )3) 2017حتى نهاية يونيو 
 ألف متدرب 21.31

Source: 
Measuring Information Society Report, 2017-ITU 
http://www.itu.int/dms.../D_IND_ICTOI_2017_SUM_PDF 
The Global Competitiveness Report, 2017-2018. 
www.mcit.gov.eg    www.capmas.gov.eg 

                                                 
 . 2018ديسمبر  -عن الفترة يونيو  %6.82( كما بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو  52
                                                                            .2018ا تصاالت وتكنولوجيا المعلومات"، -( الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، "مصر فى أرقام 53

      www.capmas.gov.eg 

http://www.itu.int/dms.../D_IND_ICTOI_2017_SUM_PDF
http://www.itu.int/dms.../D_IND_ICTOI_2017_SUM_PDF
http://www.mcit.gov.eg/
http://www.mcit.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
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 مالحظات: 

تتيط  -ررررررررررررررروا  للتلي ون الاا ت ا  الم مول–( ان مبا    االنتينت فائق السرررررررررررررريدة 1)
المز د من السرررررريدات بأرررررررعا  تنافسررررررية،  من ثم تضررررررييق ال  و  اليقمية فى مصرررررري، 

(  ميامز 54 ورررررررررربة السررررررررر ا ية) تضرررررررررع  اا   االتصررررررررراالت  تكنولوجيا المعلومات ال
البيانات  ال لول المتكاملة فى اجند  ا  لو ات، فى ضررررررررررو  توقيع العداد من مذ يات 
الت اهم مع المانيا  ماليز ا  رنغافو     ما امدت "ااتيدا" دلى  دم الشي ات المتورطة 

  دم  الصررررررررررررررغيي  من خ ل تعز ز القرد ات الرداخليرة  الك را   التقنيرة  توفيي التمو رل 
 اا  اتها اقليميا  دالميا 

-نبضة/شخص فى ا ي ل 9436.7(  لل نصيا الموا ن من السعة الد لية ل نتينت 2)
  %65.5، بمعدل نمو رنو  2017اونيو -فى ا ي ل 5717.8، مقا نة  ن و 2018اونيو 

 ICT جداي بالذ ي ان تقي ي ماشيات قطاع االتصاالت  تكنولوجيا المعلومات 
، قد اشا  الى انه تم تغييي منه ية حسا  دد  مستخدمي اإلنتينت في 2017/2018

مصي تماشيا  مع االت اه الذ  تقوم  تطبيقه اغلا   ل العالم،  لذلل ال   وا مقا نته 
 .2015بالسنوات السابقة لعام 

 ( حيث تعد انادة البيم يات اريع قطادات تكنولوجيا المعلومات نموا  فى مصي  3)
 فى ضررررو  ماشرررريات ا ا  البنية ا رررررارررررية، ن د ان م د ات تكل ة التعهيد فى مصرررري تتسررررم 

بالرخص النسبببببببى فى تكل ة باالنخ ا  مقا نة بالعداد من الد ل ا خي ، ا  تمتاا مصرررررررري 
 (56)ررروا  دلى المسررتو  اإلقليمى ا  العالمى (55)بالمقا نة بالعداد من الد ل صببناعة التعهيد

 (، باإلضافة الى دامل ال ذ  ال قيقى جو   الخدمة  3-2ل  قم )مما اتضط من ال د  
 
 

                                                 
 (.2( بالملحق رقم )1-2، كما يتضح من الشكل رقم )التكنولوجيات التى رتشكل المستقبل القي ا( كأحد أهم  54
 .2017األوسط المصدرة للخدمات فى مجال مراكز التعهيد"، ايتيدا ، تقرير بعنوان:"تقييم دول منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق (  55
، وحرق األسعار فى مصر %53، والسعودية تخفض أسعار خدمات االتصاالت حتى 2017درهم عام  6اإلمارات : تعهيد خدمات الغرف البريدية خارج الدول (  56

 /http://www.epg.aeللحفاظ على تعاقداتها .                  
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(: تنافسية أسعار خدمات التعهيد فى مصر ومجموعة دول 3-2جدول رقم )
  مقارنة

 2017-2015خالل 
Direct annual operating cost/ 

FTE in USD for multi-lingual  

contact center 

 

Tunisia   Egypt (Cairo)      Morocco  Hungary   Romania        Prague tier-2 

UK/France  

*Cairo figures have been adjusted to reflect 2017 exchange Rate after 

devaluation (1 USD = 7.6 EGP in 2015; 1 USD = 17.95 EGP in 2017 ) 

EGYPT’S -German Outsourcing Association& ITIDA, "OutsourcingSource: 

IT, BUSINESS PROCESS AND SHARED SERVICE INDUSTRY", 2017. 
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 محدد اإلن اق على تكنولوجيا المعلومات : 2.2.2
 اما نمو اررررررررررررررنادة التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات العداد من اإلارررررررررررررر حات    

،  قد شرررملت خطوات تنظيم ICTالتنظيمية بقطاع االتصررراالت  تكنولوجيا المعلومات 
ت ي ي القطرراع  فى ا ررا  التزامررات مصرررررررررررررري فى منظمررة الت ررا   العررالميررة  –القطرراع 
WTO لكيررة ال كي ررة،  منررافع الت ي ي/ : منررافع ال مررا ررة/ حمررا ررة اال تكررا  لررددم الم

 لت سين ال و    
" للد ل تيجع الى ال ي    ين ال جوة الرقميةفقد تواررررررررررررررلت دد    ارررررررررررررررات الى ان "

فى ول  -مستو ات الدخول، ا  ارت و ت الد ل المتقدمة دلى دوائد التقنيات اليقمية
ا ات اليقمية ،  التغلا دلى هذه ال  و  من خ ل ا ا   االرررررررتام-المنصررررررات اليقمية 

لتوفيي المها ات ال امة  البنية الت تية الخااررررررررررررررة  -فى م ال  ا  المال البشرررررررررررررري  
باالتصرررراالتح لت قيق نمو اررررريع   وائف اماي  خدمات افضررررل   دليه ن د انه فى 
ول التغييات ال ارررمة التى جا ت  ها تكنولوجيا المعلومات  االتصرراالت للت ول الى 

قررال ن و م تمع المعيفررة، تبيا اهميررة م ررد  اإلن ررا  دلى م تمع المعلومررات ثم االنت
من  %25فقد اثبتت الد ارررررررات ان حوالى  (،57)نشرررررري  ارررررررتخدام تكنولوجيا المعلومات

تطو  النرراتج الم لى اإلجمررالي للررد ل المتقرردمررة ايجع الى     تكنولوجيررا المعلومررات 
قتصررررررررا  ة من ت سررررررررين انتاجية المارررررررررسررررررررات اال %20 االتصرررررررراالت،  ان اماي من 

 ( 58) اإل ا  ة هو نتاج تورع  ائي  ارتخدام التقنيات ال دااة

                                                 
(، معهد 1628بالتطبيق على قطاع االتصيياالت وتكنولوجيا المعلومات"، مذكرة خارجية رقم ) -"تنافسييية تجارة الخدمات فى مصييرالتخطيط القومى،  ( معهد 57

 .2009التخطيط القومى، القاهرة، أغسطس 

 .2011سيمينارمعهد التخطيط القومى، القاهرة، مايو معهد التخطيط القومى، "تنافسية خدمات التعهيد فى مصر والتنمية المستدامة"،  -

   2016http://bit.do/WDR .             2016الفجوات الرقمية"،  -البنك الدولى، " تقرير عن التنمية فى العالم -
التنمية االجتماعية المستدامة من خالل قياس استخدام اإلنترنت في كل من قطاعي قياس المجتمع الرقمى فى مصر وكذلك مساهمة اإلنترنت في  -

ترونية التعليم والصحة.  وأيضا استخدام اإلنترنت من خالل التقنيات الذكية ، واعتماد الحلول اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت )التجارة اإللك

ساواة الرقمية بين الجنسين والفجوة الرقمية التي تقاس من حيث القطاعات والمحافظات والحكومة اإللكترونية(. هذا باإلضافة إلى معالجة الم

 .المختلفة
 www.mcit.gov.eg.                2018وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، تقرير"قياس المجتمع الرقمى فى مصر "، يوليو 

58 ) www.eces.org   UNCTAD,2009-2011. 

http://bit.do/WDR2016
http://bit.do/WDR2016
http://www.eces.org/
http://www.eces.org/
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، 2010/2011دام  %5.7هذا  قد  لل نمو اإلن ا  العالمى دلى المعلوماتية حوالى 
  لل فى ضو   –IDC (59) فقا  لرررررررررررررر  – 2016/2017دام  %7.8ا ت ع الى حوالى 

(  اال تكا ات المسرررت د ،  اررررتميا  hard wareاإلن ا  القو  دلى اجهز  الكمبيوتي )
 من ثم ف ن اررررررررتعا   خدمات التعهيد لمكانتها فى مصررررررري تزااد ال ورررررررربة الم مولة  

اتطلا تطو ي   ا   البنية الت تية  شرررربكة االتصرررراالت ، لوجو   نية ت تية قو ة قا    
سرررررررتقبلى لتلبية الطلا العالمى الم (،60)دلى العمل بخدمات ال يل "اليابع"   "الخامس"

 - %50 تعز ز ثقة المسرررتامي ن، فى ضرررو  توقع ا ت اع معدل نمو الصرررنادة  نسررربة 
فى ول ا  ا  انماط جداد  من التعهيد  ددم اقتصا ها  -خ ل الا ب رنوات المقبلة

"مال هندرررررررررررررة البيم يات  ض ا   خدمات تكنولوجيا المعلومات ، call centersدلى" 
إلضافة الى مي نة القوانين  التشي عات الم لية   من ثم  ارتقيا المناخ االرتاما ا، با

ف ن ررررررررررريارررررررررررات التنمية المعلوماتية فى الد ل النامية فى ضررررررررررو  التطو  التكنولوجى 
المتسررا ع تتطلا قد   بيي من اإل داع  الودى بأهمية ا  اجها ضررمن قائمة ا  لو ات 

اشرري التنمية البشرري ة ( فى م111ا خي   التعليم  الصرر ة  ا  ت تل مصرري المي ز )
( للسررررررررررعو  ة،  المي ز 38، مقا نة بالمي ز)2016/2017  لة( دام  185من  ين )

  ( 61)( لتونس فى ن س العام97( لإلما ات،  )42)
محددات البنية البشرية لقطاع التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 3.2.2

 فى مصر:
اهم م ا   التنمية االقتصا  ة  االجتمادية تعد تكنولوجيا المعلومات  االتصاالت من 

المسررررررررررررررتدامة،  فى م ال م د ات البنية البشرررررررررررررري ة فى قطاع التعهيد فى تكنولوجيا 
المعلومات  البيم يات فى مصررررررري،  عد اال تكا  التكنولوجى  رررررررريلة للتنمية البشررررررري ة 

 باإلضافة الى التمااز العلمى  الاقافى،  هو ما اوض ه ال د ل التالى :
                                                 

59 ) www.idc.com   
 توجه روسيا " لالنترنت السيادى".فضالً عن  G5"  الوال ات المت د   ا ضا  اإلما ات   و  ا ال نواية فى م ال خدمات ال يل الخامس NZT التسا ق  ين الصين "هوا  "  "(  60

61 ) http://hdr.undp.org HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2016. 

http://www.idci.com/
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(: محددات البنية البشرية  فى قطاع التعهيد فى تكنولوجيا 4-2جدول رقم )
 2017/2018و 2016/2017المعلومات فى مصر خالل 

 مقارنة ومالحظات البيان والفترة الزمنية المحدد

 الحاضنات التكنولوجية

والمناطق والقرى والمدن 

 التكنولوجية

 

كبيئة داعمة لإلبداع واالبتكار 

التكنولوجى الذى يعد وسيلة 

 للتنمية البشرية

 

 المدن الذكية

كوسيلة لجذب االستثمارات 

 المباشرة

 

 2017/2018مناطق تكنولوجية فى 8

 -)القرية الذكية، المنطقة التكنولوجية فى برج العرب

 -السادات –اإلسماعيلية -أسيوط -العاشر من رمضان

 بنى سويف(

 

 

 

 مدينة المعرفة

 بالعاصمة اإلدارية الجديدة

 

/  2017حاضنة فى تونس فى  25مقارنة بـ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

من سوق  %90مدينة دبى تستضيف حوالى

 التعهيد فى اإلمارات

 البحث العلمى واالبتكار

عدد الباحثين/ لكل ألف من 

 السكان

 

 

 

1.2 

ألف فى الجامعات الحكومية فى  90*حوالى 

2016/2017 

-2010/2011خالل الفترة  %2بمعدل نمو 

2016/2017 (1) 

 ألف فى المراكز البحثية بالقطاع الحكومى 23*حوالى 

من إجمالى  %5آالف فى الشركات ) 5*حوالى 

 الباحثين فى الدولة(

 

  2017/2018فى عام  77حوالى  عدد بيوت التكنولوجيا

 عدد العاملين

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد المتدربين

 التعهيدألف  فى  50*حوالى 

 آالف فى تكنولوجيا المعلومات 10*حوالى 

 ألف ببرامج تكنولوجيا المعلومات 10.7* 

 2015/ 02016فى عام 

ألف بخدمات تكنولوجيا المعلومات  292*تم توظيف

 2017عام 

 

دولة( فى 138)من بين  115* مصر تحتل المركز 

 2017/2018تدريب العمالة فى 

 وارتفاع تكلفته*ندرة العنصر الكفء 

 *هجرة الكفاءات لدول الخليج وأوروبا

صادرات التعهيد فى 

تكنولوجيا المعلومات 

 والبرمجيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مليار دوالر 1.6

 2017/2018عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /2017مليار$ للهند فى 72.6*مقارنة بـ 

2018 

 *عدم وجود طلب محلى قوى فى مصر

لمصر على المستوى  أهم الدول المنافسة*

 اإلقليمي :

األردن، تونس، الجزائر، المغرب. فيما تعد 

الهند، ايرلندا، رومانيا والفلبين أقوى 

 المنافسين على مستوى الخريطة العالمية.

فى االبتكار  أهم الدول المستهدفة*

(: العراق،اإلمارات، 62التقني)

 السعودية،الكويت،كينيا.

*احتلت اإلمارات المركز الثانى بعد مصر 

%  10فى خدمات التعهيد بمعدل نمو سنوى 

يليها األردن على المستوى االقليمى عام 

2016/ 2017 

                                                 
  communication-mobile-and-http://www.samsung.com/ae.../it(االبتكار التقنى فى أسواق الهواتف المحمولة المتقدمة                 62
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 عدد الشركات

فى إطار  إستراتيجية التجارة 

االليكترونية بالتعاون مع 

UNCTAD 

كبيئة داعمة لتطوير صناعة 

 التعهيد

 

 

 

 

 

 

1599 (2) 

 

 ألف شركة باإلمارات 350حوالى *مقارنة ب

 

 التعليم والتمايز الثقافي

)فى ضوء مبادرات تضمين 

االتصاالت 

وتكنولوجياالمعلومات فى 

مجال التعليم والبحث العلمى 

 واالبتكار(

 

 مؤشر جودة النظام التعليمى

 

مؤشر إتاحة االنترنت 

 بالمدارس

)كأهم مصادر الحصول على 

 المعرفة(

والمؤسسات ربط المدارس 

التعليمية باالنترنت فائق 

 السرعة

دولة( فى 138)من بين  135*احتلت مصر المركز

2016/2017 

 (138)من بين 136مقارنة بالمركز

 2010/2011عام 

 

 2016/2017عام  136*المركز 

 2010/2011عام96مقارنة بالمركز

 

 

 2016/2017عام  %69*بنسبة 

 

المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة

(، باعتبار 3من حجم الصناعة )%87*تشكل حوالى 

أن قطاع الصناعة هو األكثر استخداما للتكنولوجيا 

 الحديثة،إال أنها غير قادرة على المنافسة العالمية.

*التعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح 

االدارى ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال لتمويل 

التعهيد فى البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فى 

 .2018ديسمبر

*ارتفاع تكلفة التواجد بالمدن التكنولوجية 

الجديدة فى مصر للشركات للصغيرة 

 والمتوسطة.

*دعم اإلمارات لقطاع الشركات الصغيرة 

والمتوسطة باعتباره القوة الدافعة القتصاد 

 عرفة الذى تسعى إلى تعزيزهالم

 

 

 

 المصادر:

.                                        2017أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، "التقرير السنوى"، القاهرة،  -

www.asrt.sci.eg.ar  

 Managingأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، "المؤتمر السنوى العلمى الثالث والعشرون :  -

Information Technology ،2016أكتوبر  13-12"، القاهرة. 

- www.itida.gov.eg 

بالتطبيق على قطاع االتصاالت  -معهد التخطيط القومى، "تنافسية تجارة الخدمات فى مصر -

(، معهد التخطيط القومى، القاهرة، أغسطس 1628وتكنولوجيا المعلومات"، مذكرة خارجية رقم )

2009. 

صر والتنمية المستدامة"، سيمينار معهد معهد التخطيط القومى، "تنافسية خدمات التعهيد فى م -

 .2011التخطيط القومى، القاهرة، مايو 

معهد التخطيط القومى، " متطلبات التحول القتصاد قائم على المعرفة فى مصر"، سلسلة قضايا  -

 .2017(، معهد التخطيط القومى، القاهرة، أغسطس277التخطيط والتنمية رقم )

تطوير صناعة التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر معهد التخطيط القومى، "سبل  -

 .2018(، معهد التخطيط القومى، القاهرة، يوليو1660"، مذكرة خارجية رقم )2030فى اطار رؤية 
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-http://www.data.albankaldawli.org.indicator/ 

-www.idc.com www.thesismanddumah.com/Record/201483/ 

-www.mcit.gov.eg/AR/...Export_IT_Rebate_Program 

-www.alittihad.ae/article/89891   www.alitttihad.ae/mobile/delails.php 

-Nasscom,"Strategic Review",2011. www.nasscom.org 

 مالحظات وتحليل:

جداي بالذ ي انه قد اشررا ت "م لة نيتشرري" الى ان مصرري  اامسررتان  قد حصرردتا  (1) 
، 2018المي ز ن ا  ل  الاانى فى نشري ا ب اب العلمية بالم  ت العالمية فى دام 

لكل منهما دلى التوالى  %15.9  %21.9 ا ماي نموا  فى اإلنتاج الب اى  نسرررررررررررررربة 
ل مع الم  ت الب اية العلمية من خ ل مقا نة بالعام السرررررررررا ق، مما  عكس التوااررررررررر

  (63)االنتينت
"  فقا  لقادد   call centres(  بقا  للنشاط فى م ال البيم يات  الخدمات   "2)

"،  ال هات التى تتعا ن ITIDA يانات هيالة تنمية انادة تكنولوجيا المعلومات "
تم -قمى(  معها )غيفة انادة البيم يات، جمعية اتصال، شعبة االقتصا  الي 
فى ا ي ل  %20خ ا ارعا  خدمات البوابات االليكتي نية فى مصي  نسبة حوالى 

 ( 64) ، فى ضو  ت ي ي رعي الصيت2017
 ( ال اوجد مقيا   قد  الناتج بسبا ارتخدام تكنولوجيا المعلومات 3)

 دليه ن د ان     تكنولوجيا المعلومات فى ت قيق الميز  التنافسررررررررية من خ ل القيمة 
المضرررررافة باال تكا ات المتعلقة  تكنولوجيا المعلومات  االتصررررراالت  القد   دلى ت قيق 
التغييي السرررررررررري ع ال ادل،  توفيي  ررررررررررريلة افضررررررررررل من نظام المعلومات   من ثم منط 

لتكنولوجية،  ضتاحة فيص العمل لظهو  جيل جداد من حوافز ارتاما  ة فى المنا ق ا
–الشي ات الصغيي   المتورطة دلى مستو  التنافسية السعي ة دلى المستو  اإلقليمى

                                                 
63 )www.shrouk.com 
64 ) www.elmalnews.com 

http://www.data.albankaldawli.org.indicator/
http://www.data.albankaldawli.org.indicator/
http://www.idc.com/
http://www.thesismanddumah.com/Record/201483/
http://www.mcit.gov.eg/AR/...Export_IT_Rebate_Program
http://www.alittihad.ae/article/89891
http://www.alitttihad.ae/mobile/delails.php
http://www.nasscom.org/
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فى ا ا   ينامج اإلارر ح  -2016نوفمبي  3خااررة بعد ت ي ي رررعي الصرريت فى 
 اإلقتصا  ،  ا ضا دلى مستو    ا   الخدمة  

تقبلية بسبا الذ ا  الصنادى  التطو  التكنولوجى، من   ذلل مواجهة الت د ات المس
خ ل ضرررررث اررررررتاما ات فى المنصرررررات الذ ية،  ضقامة شررررريامات ماررررررسرررررات التقنيات 
ال دااة مع الشرررررررررررررري ات الناشررررررررررررررالة إلحداب تطو ي فى خدمات تكنولوجيا المعلومات، 

ال  تررأهيررل خي  ى ال ررامعررات رررررررررررررررنو ررا  ل لت ررا  بم ررال التعهيررد  تبنى نمررا ج ا دمرر
المبتكي  بالوقوت دلى مست دات القطاع، مع توافي دوامل قو ة لنمو خدمات انادة 

" ادلى متوررررررررررررررر  KPOاالليكتي نيررات، ا  حقق التعهيررد بقطرراع العمليررات المعيفيررة "
– 2017/2018  ال / لكل مووف دام  55.400دائدات فى مصرررررررررررري  لل حوالى 

  SWOT ANALYSIS الياادى ، فمن ثم تبد  اهمية الت ليل-مما   ينا ررررررررررابقا   
لقطاع التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات فى مصرررررررررري، لبيان اهم نقاط القو   الضررررررررررعف 
 التهدادات  الت د ات  ال يص المتاحة للوقوت دلى ررررياررررات  اررررتياتي يات تنافسرررية 

 القطاع لمواجهة المنافسة العالمية 
للتعهيد فى تكنولوجيا  ANALYSIS  SWOT التحليل الرباعى 3.2

 المعلومات فى مصر
لقطاع التعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات  البيم يات  الياادىرررنتنا ل الت ليل 

لبيان اهم نقاط القو   اهم نقاط الضررررررررعف  التهدادات  الت د ات  ال يص المتاحة  من 
 ثم التوجهات المستقبلية،مما اوض ه الشكل التالى 
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للتعهيد فى تكنولوجيا المعلومات فى  SWOT ANALYSISلتحليل الرباعى (:ا1-2شكل رقم )
 مصر

 أهم نقاط القوة

*يمثل تعهيد فى البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 

فى مصر أحد القطاعات المستقبلية التى تدعم جذب 

 FDIالـ 

*نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى اإلجمالى 

 %3.5حوالى

البرمجيات هى الفئة األسرع نمواً بين فئات *تعد 

 التقنيات على المستوى اإلقليمى

*حصدت مصر المركز األول فى مسابقة "تقنيات 

االبرمجيات المدمجة على مستوى الدول العربية" 

 2018فى 

*تتمتع مصر بسوق قوى للتعهيد بقطاع العمليات 

( فى 65)%9.4المعرفية بمعدل نمو سنوى حوالى

ن خريجى التعليم الجامعى الالئقين م %10ضوء 

، -ألعمال التعهيد باللغات األجنبية خاصة اإلنجليزية

وفى ضوء صادرات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات 

 .2016/2017مليار دوالر عام  1.8حوالى 

*حصول العديد من الشركات على الشهادات 

بمساعدة  CMMIالعالمية فى جودة الخدمات مثل 

ITIDA (66) 

 

 م نقاط الضعفأه

 ICT*انخفاض نسبة اإلنفاق على نشر 

فى   ICT*عدم تخصيص محور لقطاع 

، رغم أهمية القطاع كركيزة 2030إستراتيجية 

 (67)أساسية القتصاد المعرفة

رغم أن عدد مستخدمى  internet*بطء الـ 

 2017عام  %50اإلنترنت فى مصر حوالى 

/2018(68) 

*المركز المتأخر لمصر فى مؤشر القدرة على 

دولة( عام  137من بين  105االبتكار )

وفى مؤشر قدرة الدولة  (،69) 2017/2018

دولة(  140من بين  108على جذب الموهبة )

 (70) 2017/2018عام

 صاالتاالت العمالة من سوق * تسرب

 )%11.5المحلي،بنسبة  المعلومات وتكنولوجيا

KPO11 ( و% 

(ITO )(71). 

 

 

   

 التحديات والفرص

*الفجوات السوقية فى سوق تكنولوجيا المعلومات 

 Knowledgeالعالمى خاصة فى مجاالت

process outsourcing 

 *االهتمام بمعايير الجودة العالمية

 *السعة الدولية لالنترنت

 (72*الفجوة الرقمية لالنترنت)

 

 

 

 

 أهم التهديدات

 *ارتفاع مستوى المنافسة الدولية

 (73*القرصنة)

 *انخفاض الطلب من جانب الدول المتقدمة

 *المخاطر المتعلقة باختراق الحاسب اآللي

 التوجهات المستقبلية

 * جودة التعليم والتدريب

*تبنى نماذج األعمال المبتكرة فى التعهيد فى 

 المعرفة

 *التوسع فى الحاضنات التكنولوجية *الحوكمة

 

                                                 
65 ) www.idc.com 
66 ) www.mcit.gov.eg 

 .2015( وزارة التخطيط  والمتابعة واالصالح االدارى، "استراتيجية التنمية المستدامة"،  67
 التى أصبحث بمثابة كمبيوتر محمول.  2016/2017فى  %34( نسبة استخدام االنترنت للهواتف المحمولة حوالى  68

 ( تونس.109( الهند،)50( الصين، )24( لماليزيا، )7األفضل(، مقارنة بالمركز ) 6األسوأ و  1)قيمة المؤشر بين  3.1( بقيمة  69

 www.global  (البرازيل.               94( الهند، )40( لماليزيا ،)11األفضل( وهو ما يعكس هجرة العقول. وذلك مقارنة بالمركز) 7 األسوأ و 1)قيمة المؤشر بين  2.7( بقيمة  70

competitiveness report , 2017-2018. www. economic forum  
                                                                                           www.itida.gov.eg.   2017علومات، ايتيدا" االستثمار الدولى وتطوير األعمال"، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا الم(  71
 2016.   تقرير عن التنمية فى العالم ن"الفجوات الرقمية"، 2016عام %50( بلغت فى مصر 72

                                                                              2016http://bit.do/WDCR       
 ,"2011Yankee Group,"Is The Future Bright for Outsourcing IT services to EGYPT. 2011عام  %70نسبة حوالى ( 73

http://bit.do/WDCR2016
http://bit.do/WDCR2016
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 المصادر:

بالتطبيق على قطاع االتصاالت  -معهد التخطيط القومى، "تنافسية تجارة الخدمات فى مصر -

 .2009(، القاهرة، أغسطس 1628وتكنولوجيا المعلومات"، مذكرة خارجية رقم )

التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر معهد التخطيط القومى، "سبل تطوير صناعة  -

 .2018(، معهد التخطيط القومى، القاهرة، يوليو1660"، مذكرة خارجية رقم )2030فى اطار رؤية 

 .  2017ايتيدا" االستثمار الدولى وتطوير األعمال"، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،  -

www.itida.gov.eg      -www.Tholon.com-  

www.sis.gov.eg- -   www.wipo.orgwww.encc,org.eg 

- ik.ahram.org.eg/Tholon," Top (100) Outsourcing Destination", 2016.  
 - www.mcit.gov.eg/Ar/Publication/Publication_Summary/2017

 www.mcit.gov.eg- – http://www.idc.com 
http://www.weforum.org2018. -The Global Competitiveness Report, 2017 - 

- A.T.Kearny, "The Global Services Location Index", 2017.  

الى اررررررررررتميا   (،74)2017/2018تشررررررررريي ال  و  اليقمية  ماشررررررررري اال تكا  العالمي 
ال  و   في القد   اال تكا  ة  ين البلدان المتقدمة  النامية،  معدالت النمو االررررررتانائية 

ات التي اال تكا   زازلتع تخ تدلا نم   ا  د مزارتل نشررررررررررررررطة الب ث  التطو ي، مما 
التنافسية للتعهيد  فمن ثم تبد  اهمية ريارات  ارتياتي يات تنافسية قطاع  تيفع القد  

 لتعهيد فى تكنولوجيا المعلومات فى مصي ا
 

. سياسات واستراتيجيات تنافسية التعهيد فى خدمات 3

 تكنولوجيا المعلومات فى مصر لمواجهة المنافسة العالمية
 تمهيد

فى  -خدمات التعهيد -لقد ااررررررررب ت مصرررررررري م و  اررررررررنادة خدمات المعلومات   
 أهم نقاط القو  التى  2006/2007منطقة الشررررري  ا  رررررر   شرررررمال افي قيا منذ دام 

تتمتع  ها مصررري  سرررو  قا ل للتوررررع  االتالى جا   ل ررررتاما  فى م ال تكنولوجيا 
المعلومررات   فى  قررت اتبنى فيرره قطرراع التعهيررد دلى مسررررررررررررررتو  العررالم تكنولوجيررات 
"المنصة الاالاة المتقدمة"  م  زات اال تكا ، تت ه مصي ن و ت قيق معدالت ميت عة 

                                                 
74  ) www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2017/article_0006.html 

http://www.tholon.com/
http://www.sis.gov.eg/
http://www.wipo.org/
http://www.encc,org.eg/
http://www.mcit.gov.eg/Ar/Publication/Publication_Summary/2017
http://www.mcit.gov.eg/Ar/Publication/Publication_Summary/2017
http://www.mcit.gov.eg/
http://www.mcit.gov.eg/
http://www.idc.com/
http://www.idc.com/
http://www.weforum.org/
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 3.2كنولوجيا المعلومات  الخدمات القائمة دليها، ا   لغت قيمتها ن و من اا  ات ت
 فقا  -2020حتى  %13.4بمعدل نمو ررررنو   قد   ن و  2017/2018مليا $ فى 
،  فى ول -" دن خدمات تكنولوجيا المعلومات  التعهيد فى مصررررررررررررريIDCلد اررررررررررررررة "

، 2017دام  تصررنيف مصرري  أفضررل  جهة للتعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات
  لل فى ضررررررو  بعا الخبيات الد لية،  فى ضررررررو  اإلمكانات الهائلة لقطاع التعهيد 

 .(75)فى خدمات تكنولوجيا بادتبا ه م ي ا  ارتياتي يا  لتعز ز التنمية الشاملة المستدامة

 

 

تكنولوجيا المعلومات فى بعض التجارب الدولية فى استخدام  1.3
 تكنولوجيا المعلوماتخدمات التعهيد فى 

فى ضيوء ما سيبق ذكره، سيوف نشيير إلى بعت التجارب الدولية فى نشير واسيتخدام 

تكنولوجيا المعلومات والتعهيد فى تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتحديد الدروس 

 المستفادة، وذلك كما يتضح من الشكل التالى:

 فى خدمات التعهيد فى تكنولوجيا (: استخدام تكنولوجيا المعلومات1-3شكل رقم )
 2017/2018-2010/2011المعلومات والبرمجيات من الخبرات الدولية خالل ال ترة 

 المجال التعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات الدولة

 الهند

*الريادة التكنولوجية فى التعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات 

 2010/2011والبرمجيات  منذ 

خالل  %50 - %40*يشهد قطاع تصدير البرمجيات نمواً سنوياً بين 

*استخدام تطبيقات تكنولوجيا 2016/2017حتى  2010/2011الفترة 

 المعلومات لنشر التعليم فى المناطق النائية

 %10*الفجوة الرقمية ال تزيد عن 

 *دعم صناعة البرمجيات واألجهزة والحصول على أحدث الحواسب

: منح إعفاء  outsourcingظام ضريبى يدعم صناعة البرمجيات والـ *ن

كل من سنوات ل10سنوات للشركات المزودة لالنترنت و5ضريبى 

( *الشركات 76لمجمعات التقنية و الشركات العاملة فى البحث العلمى)ا

 ISOحاصلة على األيزو 

خاصة –التكنولوجيا *المطالبة برفع القيود المفروضة على نقل 

 إلى الهند لتعزيز صادرات التكنولوجيا الفائقة والبحث العلمى -األمريكية

 2020*توصيل االنترنت للقرى فى إطار رؤية الدولة التكنولوجية حتى 

*حلول برمجية 

 متقدمة

*حلول التجارة 

 االليكترونية

                                                 
75 ) www.mcit.gov.eg/Ar/Publication/Publication_Summary/2071   http://www.idc.com 

(، القاهرة، 1628بالتطبيق على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات"، مذكرة خارجية رقم ) -"تنافسية تجارة الخدمات فى مصرمعهد التخطيط القومى، (  76

 .2009أغسطس 

http://www.mcit.gov.eg/Ar/Publication/Publication_Summary/2071
http://www.mcit.gov.eg/Ar/Publication/Publication_Summary/2071
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 الصين

 البرمجيات*تأتى بعد الهند فى خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات و

 *انعدام األمية التكنولوجية والفجوة الرقمية

 *صناعة الكمبيوترات العمالقة من أجل العمالت الرقمية "البيتكوين"

*تعد أكبر مصدر لسلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستوى 

 (2-1العالم، كما يتضح من جدول رقم )

صينى " فى ضوء التطور *التحول من "صنع فى الصين" إلى "ابتكار 

 (3-1الرقمى واالبتكار كما يتضح من جدول رقم)

 %65يقدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الصين حوالى  *
من إجمالي شركات  %75(، وأكثر من 77من براءات االختراع)

 التكنولوجيا واالبتكار

تعهيد تكنولوجيا 

المعلومات 

 والبرمجيات

 واالبتكار

 ماليزيا

مركز الثالث على مستوى العالم فى خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات *ال

فى اطار رؤية الدولة فى -وفقاً لالنكتاد–وهو ما يوضحه جدول رقم 

من خالل  2020حتى  2010التوجه القتصاد المعرفة خالل الفترة 

التركيز على جانب الطلب وربط "وادى الوسائط المتعددة بالتقنيات 

 العالمية"

 %15فى الناتج المحلى اإلجمالى بحوالى  ICTإطار إسهام قطاع  وفى

 .2010/2011عام  %10مقابل حوالى  2017/2018عام 

 *دعم القطاع العام فى نشر واستخدام التكنولوجيا

 * دور المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت كأساس التمكين فى التعلم

*البرمجيات 

 والقيمة

 المضافة الكبيرة

 واإللكترونيات

كوريا 

 الجنوبية

* االهتمام بتنمية الموارد البشرية وأنظمة بناء القدرات التكنولوجية 

 والتعليم

 والبحث العلمى R&D*ارتفاع اإلنفاق على 

*التركيز على المعالجات المدمجة وخاصة ما يتعلق منها باألجهزة 

 االليكترونية والنانو تكنولوجى

 الصغيرة والمتوسطة*دور المشروعات 

 *دور الحكومة فى توفير االستدامة وتحفيز التصدير

 (78*ارتفاع مستوى الشفافية)

*التعهيد فى 

المعالجات 

 المدمجة

*االتصاالت 

 الالسلكية

*األجهزة 

 االلكترونية

 سنغافورة

 %10*الفجوة الرقمية ال تتعدى 

 *تطوير البنية التحتية التقنية

 التعليم/ التميز فى التعليم*تبنى أحدث وسائل 

 من خدمات الحكومة على االنترنت %70*الحكومة االليكترونية: حوالى 

*المكونات 

 االليكترونية

 *التشفير

 

                                                 
77 )  Science and Engineering Indicators,' Major Global Science and Technology Trends – Overview' , 2016. National Science 
Foundation 

https://www.nsf.govhttps://www.microfinancegateway.org   
  2016/2017  لة( فى ماشي مد  ات ال سا  لعام  176( من  ين )52ت تل المي ز) ( 78

http://hdr.undp.org HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2016 

Transparency International Corruption Perceptions Index 2016www.transparency.org/cpi 

https://www.nsf.gov/nsb/publications/2016/nsb20161.pdf
https://www.nsf.gov/nsb/publications/2016/nsb20161.pdf
https://www.nsf.gov/nsb/publications/2016/nsb20161.pdf
https://www.nsf.gov/nsb/publications/2016/nsb20161.pdf
http://www.transparency.org/cpi
http://www.transparency.org/cpi
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 فنلندة

 *التميز فى مستوى التعليم/ االهتمام بمادتي العلوم والتكنولوجيا

 *من أساسيات تعلم الطالب علوم الحاسب

 والجامعات بالدولة متصلة باالنترنت عالية السرعة*نشر شبكة المدارس 

 *الفجوة الرقمية منعدمة

*االستثمار فى البحث والتطوير أدى إلى التقدم الكبير فى مجال تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

من المبيعات على البحث والتطوير  %10.5*تنفق الشركات حوالى 

 واالبتكار

 (79ية من حيث التأقلم مع اقتصاد المعرفة)*البيئة االقتصادية أكثر دينام

من صادرات فنلندة خالل الفترة  %30*قطاع االليكترونيات سجل نسبة 

 (1)(80)2015حتى  2000

المكونات 

 االليكترونية

الهواتف -

 -المحمولة

 اإلمارات

*الريادة التكنولوجية فى خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات على 

 المستوى اإلقليمى

 –من التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات  %90*تستأثر "دبى " بحوالى 

 مدينة دبى لالنترنت

لتكون مركزاً للمدارس  2012*إنشاء مدينة "دبى" األكاديمية الدولية فى 

والجامعات باالستناد إلى أن التكنولوجيا هى محرك جميع فرص العمل * 

دعم بحوث االبتكار فى إنشاء صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل

 والتدريب فى هذا المجال ICTقطاع 

 %20*الفجوة الرقمية ال تتعدى 

 2019*دخول "اإلمارات" فى العمل بالعمالت المشفرة ابتداء من 

*التحول إلى مركز إقليمى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهو ما 

 يعكسه مؤشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لإلمارات

ألطر التنظيمية والتشريعية المساندة لقطاع التعهيد فى خدمات تكنولوجيا وا

 المعلومات واالتصاالت

 (81*إحالل وسائل التقنية الحديثة بالمعامالت التجارية)

*التعهيد فى 

 البرمجيات

 *االبداع

*التعهيد فى 

إدارة الموانئ 

 والمطارات

 

 األردن

 ضريبية*شركة "انتاج" لالتصاالت، منح حوافز 

 %60*الفجوة الرقمية حوالى 

كأحد  2015( ErfKE*تطوير التعليم العالى نحو االقتصاد المعرفى )

(، الستخدام تكنولوجيا المعلومات 82المبادرات التعليمية الهامة فى األردن)

آالف خريج  6واالتصاالت فى العملية التعليمية، إذ ينضم إلى قوة العمل 

ً فى مجال تكنولوجيا المعلوم  ات سنويا

 *استثمارات القطاع الخاص فى التقنيات الرقمية

 *البرمجيات

*اإلبداع 

 اإلداري

 مصر

*أحد رواد السوق العالمى للتعهيد فى تكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو 

 %13.4سنوى 

 %50 الفجوة الرقمية حوالى*

خدمات الحكومة  -*تطوير التطبيقات )المواقع االليكترونية

 (2االليكترونية()

 *البرمجيات

*الحلول 

نتجات والم

 التكنولوجية

                                                 
بحت أبرز الشركات العالمية فى مجال االليكترونيات ( فعلى سبيل المثال حولت شركة "نوكيا" طبيعة عملها من شركة للصناعات الورقية فى أواخر الثمانينات وأص 79

 Blomstrom, M., A., Kokko and F., Sjoholm, "Growth and Innovation Policies for a من صادرات فنلنده. %15وتقوم بتصدير حوالى 
Knowledge Economy: Experiences from Finland, Sweden and Singabore", EIJS working paper No.156, October ,2002. 

80 ) data.albankaldawli.org/indicator/ 
81 ) www.alittihad. ae/  nourhan ahmed, "government-innovation-uae",2015 .  
82 ) www.forbesmiddleeast.com/ 

http://www.alittihad/
http://www.alittihad/
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*تعد شركة المتحدة جروب" الرائدة فى مجال المحتوى العربى 

االليكترونى فى منطقة الشرق األوسط، و"شركة أورانج ستوديو" فى 

مجال حلول االنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة، و"شركة 

CLOUD11فى خدمات الحوسبة السحابية وخدمات الويب " 

*خدمات مراكز 

 االتصاالت

 المصادر:

بالتطبيق على قطاع االتصاالت  -معهد التخطيط القومى، "تنافسية تجارة الخدمات فى مصر -

 .2009(، القاهرة، أغسطس 1628وتكنولوجيا المعلومات"، مذكرة خارجية رقم )

التنمية المستدامة"، سيمينارمعهد معهد التخطيط القومى، "تنافسية خدمات التعهيد فى مصر و -

 .2011التخطيط القومى، القاهرة، مايو 

معهد التخطيط القومى، " متطلبات التحول القتصاد قائم على المعرفة فى مصر"، سلسلة قضايا  -

 .2017(، معهد التخطيط القومى، القاهرة، أغسطس277التخطيط والتنمية رقم )

ل منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط المصدرة للخدمات فى ايتيدا ، تقرير بعنوان:"تقييم دو -

 .2017مجال مراكز التعهيد"، 

- data.albankaldawli.org/indicator/ 
-www.alittihad. ae/  nourhan ahmed, "government-innovation-uae",2015 .  

-www.forbesmiddleeast.com/  www.imf.org 

- UNCTAD, "Information Economy Report", 2017. www.unctad.org   
- Research and development expenditure (% of GDP) | Data 
https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 
 

 مالحظات وتحليل:
 انت ال صة ا مبي من نصيا شي ة "نو يا"، التى  2009رنوات، دام  10( ت د  الررررر 1)

مليون هاتف م مول،  ما  440السررررررررررو  بمبيعات حوالى  3/2اماي من مانت تمتلل  حدها 
ف ن  2019"، اما فى دام Motorola "  "LGمانت تأتى فى المقدمة  ذلل شررررررررررري ات مال "

" ،اللتان تسررريطيان دلى ررررو  الهواتف Apple "   "Samsungالصررردا   تتقاررررمها شررري تى" 
من هوات ها ا ماي   اجا  " الم مولة بشررررررررررررركل  بيي  مع تيقا ارررررررررررررد   ااررررررررررررردا ات جداد  

iPhone "   "Galaxi جداي بالذ ي انه تم انتاج ا ل "موااال" مصرررررري  بمكونات م لية    "
  2017، فى دام %40اا د من 

(   تررأتى اإلمررا ات دلى  ا    ل الخليج فى  ا  ات منت ررات  خرردمررات تكنولوجيررة من 2)
،  - دم الصرررا  ات لرررررررررررررررر"ااتيدا" بقا  إلحصرررائيات  ينامج  -2017دام  %53مصررري  نسررربة 

   %14 السعو  ة  نسبة 

http://www.alittihad/
http://www.alittihad/
http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
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اقتصررررررررا ات فى خدمات القيمة المضررررررررافة لقطاع االتصرررررررراالت  10هذا   بلل نصرررررررريا امبي 
من النررراتج الم لى اإلجمرررالي  %20.4حوالى  2017/2018 تكنولوجيرررا المعلومرررات درررام 

 العالمى فى  لل العام،  ما اتضط ال د ل التالى 
عام  ICTاقتصادات فى خدمات القيمة المضافة لقطاع  10كبر أ(: 1-3جدول رقم)

2017/2018 
 القيمة  االقتصاد الترتيب

 مليار$

 % 

 من الناتج المحلى

 % 6.2 1.106 الواليات المتحدة 1

 بإجمالي 0.797 (28االتحاد األوروبي) 2

 

 تريليون$ 2.657 

 

 14.2 % 

 0.284 الصين 3

 0.223 اليابان 4

 0.92 الهند 5

 0.65 كندا 6

 0.54 البرازيل 7

 0.48 كوريا  8

 0.32 النمسا 9

 0.30 اندونيسيا 10

Source: UNCTAD, "Information Economy Report", 2017. 

www.unctad.org 

من ثم من الد    المسررررت ا   من ت ا   الد ل ا خي  فى م ال التعهيد فى تكنولوجيا   
 المعلومات  البيم يات ما الى:

ا لو ة االهتمام بالتعليم   ان لل كومات    ا  اررررررررررراررررررررررريا  فى تبنى مشرررررررررري دات تكنولوجية 
متطو   تقوم  تنشرري  السررو  الداخلى، بشرريط ان  كون لها قيمة  بيي  فى فى ت سررين ا ا  

لتكنولوجى مارسات الد لة  د    دلى التأثيي ال عال لهذه المشي دات فى نشي الودى ا
(  ماال  لل تبنى ال كومة مشررررري دات التعليم  الصررررر ة  تطو ي 83 المعلوماتى للم تمع)

"دلى  ITIDA"ا  ا  ال كومى بارررررررتخدام تكنولوجيا المعلومات  االتصرررررراالت،  ما تي ز 
تنمية الطلا دلى السررو  الم لى من خ ل ال يص  اآلليات للشرري ات المصرري ة بالسررو  
الم لية  تنمية قد اتها  تز  دها بشررررررررررها   ال و   من خ ل ادتما  البيم يات حتى تكون 

                                                 
(، معهد التخطيط القومى، القاهرة، 277القتصاد قائم على المعرفة فى مصر"، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )معهد التخطيط القومى، " متطلبات التحول (  83

 .2017أغسطس
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دلى ررررررررررررربيل الماال مشررررررررررررا  ع ال كومة -ماهلة للدخول فى مناقصررررررررررررات  د ل المنطقة، 
 دمان لنقل خبيتها السررررابقة فى السررررو  الم لية الى المسررررتو  االليكتي نية فى السررررعو  ة 

  ا ضررررررررررررا  تنمية الطلا الم لى دلى المعلومات  ارررررررررررررتخدامها  من ثم توفيي  -اإلقليمى 
فيص دمل جداد   تقليل ال سررررا   اليشررررا     من العقبات التى ت د من انتشررررا  خدمات 

الدفع االليكتي نى الذ   عتمد دلى ال كومة االليكتي نية الت قق من الهو ة دبي الشررربكة   
 (  84بطاقات االئتمان)
 قدرة الشركات على تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2.3

فى ضررو  الك ا   المارررسررية  االرررتدامة،ل نتقال الى مسررتو  دالى من الن ا   اخل قطاع 
ال رراهز ررة الخرردمررات ماررل تطو ي البيم يررات  خرردمررات تكنولوجيررا المعلومررات   حيررث ان 

التكنولوجية تسادددلى تقدم الد ل فى ماشي التنافسية  التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات، 
 من خ ل م د ات االررررررتعدا  الشررررربكى اتضرررررط مي ز مصررررري اقليميا    ليا  ما  عكسررررره 

 (  2-3ال د ل  قم)
ول (:الجاهزية التكنولوجية ومحددات االستعداد الشبكي لمصر ومجموعة د2-3جدول رقم)

 2016/2017عام مقارنة

                                                 
(، القاهرة، 1628بالتطبيق على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات"، مذكرة خارجية رقم ) -معهد التخطيط القومى، "تنافسية تجارة الخدمات فى مصر(  84

 .2009أغسطس 

 .2017ايتيدا ، تقرير بعنوان:"تقييم دول منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط المصدرة للخدمات فى مجال مراكز التعهيد"، 

 المغرب تونس األردن اإلمارات الهند مصر 
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Sources:  http://www.Future for Publishing, Distributing & Press 

euro news arabic/ 
The Global Competitiveness Report, 2017-2018. The Global Information 
Technology Report 2016 

The World Economic Forum and INSEAD http://www.weforum.org 

  منه ن د ما الى:
 تونس ( 27( بالنسررررررررربة لم د  القد   دلى ت مل التكل ة ن د التقا    ين مصررررررررري)1)
ل مما ادل دلى شرررد  المنافسرررة  ين مصررري    ل شرررما(، 20(  ينما فى المغي  )24)

( دلى 8افي قيرا فى السررررررررررررررعي/ التكل رة،  ينمرا تقرل التكل رة فى الهنرد ا  ت ترل المي ز )
(،   لل دام 116مسررررررررررررتو  العالم مقا نة باإلما ات دلى ررررررررررررربيل الماال فى المي ز )

2016/2017  
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( 59( مقا نة بالمي ز )67( اما م د  االررررتخدام لل كومة، ت تل مصررري المي ز )2)
لإلما ات فى ضرررو  "مشررري ع ال كومة االليكتي نية  لإلما ات فى للهند  المي ز الاانى 

  (85)"2002دام 
 االنسررررربة للم د ات ا خي  التى تددم االررررررتخدام التكنولوجى  التعهيد فى تكنولوجيا 

 المعلومات  البيم يات فى مصي،  من ثم النمو  التنافسية، ن د ما الى:
( من حيث القد   123صررررري فى المي ز )بالنسررررربة لبيالة ا دمال  اال تكا ، ن د م - 

( لإلمرا ات  المي ز 25( المغي ،)83( ا   ن، )60دلى اال تكرا  مقرا نرة برالمي ز )
( للهند   اما دن قد   الد لة دلى جذ  المواها فقد جا ت مصرررررررررررررري بالمي ز 42)
( 76( للمغي ، )69( للهند  المي ز الاانى لإلما ات، )19( مقا نة بالمي ز )116)

   ينما  ليات ال اربات  المعلومات فى مصي هى 2016/2017 ن،   لل دام لأل  
 ( 137من  ين  137ا قل حيث ت تل المي ز )

 جداي بالذ ي ان جامعة " نى ررررررو د" حصررررردت المي ز ا  ل م ليا   العاشررررري ديايا   
جامعة فى العلوم ال يز ائية( فى تصررنيف  400 -301دالميا  )ضررمن افضررل  114 

  لل فى ا ا  اررررررتياتي ية ال امعة التى تهدت الى اال تقا   ،(86)2018ز"دام "التا م
  2030بالب ث العلمى ليواما متطلبات خطة الد لة للتنمية المستدامة 

( فى جو   التعليم 100، ن د مصرررررررررررري ت تل المي ز )(87)بالنسرررررررررررربة لددم المها ات -
( للهند،  ينما جا ت 75 ) ( لأل  ن،63( لإلما ات، )36 التد  ا، مقا نة بالمي ز )

( اما دن جو   النظام التعليمي فقد جا ت مصرررررررررررررري بالمي ز 82تونس فى المي ز )
 ( لأل  ن  43( للهند،  المي ز )26( لإلما ات،  المي ز )12( مقا نة بالمي ز )130)

                                                 
85 ) http://www.Future for Publishing, Distributing & Press euronews arabic/ 
The Global Competitiveness Report, 2016-2017. http://www.weforum.org 
86 ) http://www.Future for Publishing, Distributing & Press 
     euronews arabic/ 

(، معهد التخطيط القومى، القاهرة، 277قضايا التخطيط والتنمية رقم )( معهد التخطيط القومى، " متطلبات التحول القتصاد قائم على المعرفة فى مصر"، سلسلة  87

 .2017أغسطس

http://www.future/
http://www.future/
http://www.future/
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( مقا نة بالمي ز 119 من حيث توارررررررريل االنتينت للمدا  ، ن د مصرررررررري بالمي ز )
 ( ا   ن 56( للهند، )51لإلما ات، )( 13)
(، فى حين تأتى الهند 84 االنسررربة لتطو  النظام المالى، تأتى مصررري فى المي ز ) -

(  امرررا 69(، المغي  )48(، ا   ن )31(،  اإلمرررا ات فى المي ز )39فى المي ز )
اإلما ات ( فى حين 35دن الوقت ال ام لبد  العمل/اوم  ن د مصرررررررررررررري فى المي ز )

  (88)(110(،  ينما الهند المي ز )58(، المغي  )47)
 ما تصررد ت مصرري قيمة ماشرري اتاحة خدمات االتصرراالت دلى المسررتو  اإلقليمى،  

اما بالنسرررررررررررررربة للبنية الت تية  الم تو  اليقمى،  ضتاحة المعلومات تتقدم اإلما ات دلى 
من الت عيل بالنسرررررررررررررربة المسررررررررررررررتو  اإلقليمى   من ثم ف ن مصرررررررررررررري ت تاج الى المز د 

الرررررررتخدامات االنتينت ررررررروا  دلى مسررررررتو  ال كومة ا  الشرررررري ات ا  ا فيا  لتدديم 
ال هو  المبررذ لررة فى التعهيررد فى م ررال البيم يررات  البيم يررات المرردم ررة  تكنولوجيررا 
المعلومات فى ا ا  قطاع االتصرررررررررررررراالت  تكنولوجيا المعلومات،   لل لتعز ز النمو 

  التنافسية 
لي المد  الطو ل، انه لكي تصررررررل مصرررررري الي ما تطمط  اليه من ت قيق   ي  هذا د

فى تكنولوجيرررا المعلومرررات  out sourcingفي  ضررررررررررررررعهرررا التنرررافسرررررررررررررري فى التعهيرررد 
 البيم يات بما اتنارررررررا مع امكاناتها  مقوماتها االقتصررررررا  ة  التكنولوجية فى ضررررررو  

ااد  هذا الماشررري، حيث  صرررل في ا االهتمام المتز   "اال تكا   تطو  ا دمال"ماشررري 
 تشررريي الت ا   الد لية  (.89)%30 انه في ماشررري التنافسرررية بالنسررربة للد ل المتقدمة 

الى  جو  ا تباط  ين ت سررررررررررن تنافسررررررررررية الد ل النامية فى خدمات التعهيد  تكنولوجيا 
المعلومرررات  تطو  اال تكرررا     رررا   ا دمرررال، ا مي الرررذا اتطلرررا االهتمرررام برررالتعليم 

                                                 
88 ) The Global Competitiveness Report, 2016-2017. http://www.weforum.org/ 

(، معهد التخطيط القومى، القاهرة، 228ت فى مصر"، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )معهد التخطيط القومى، "مجتمع المعرفة وإدارة قطاع المعلومات واالتصاال

 .2011أغسطس

(، معهد التخطيط القومى، القاهرة، 277معهد التخطيط القومى، " متطلبات التحول القتصاد قائم على المعرفة فى مصر"، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

 .2017أغسطس

 .2017ثبات نسبى ومزيد من التحديات"، القاهرة،  – 2016/2017لوطنى للتنافسية، "وضع مصر التنافسى فى ( المجلس ا89

http://www.weforum.org/
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 ث العلمي،   اطهما باحتياجات قطاع انادة التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات   الب
 تشررررر يع اال تكا   ما ايتب  به من التوررررررع في   ا  ة ا دمال  ضنشرررررا  المشررررري دات 
الصررغيي   المتورررطة  ات اإلنتاجية الميت عة  مكن الد لة من توفيي فيص دمل الئقة 

بالذ ي التودية بخطو   اررررررررررررتخدام التكنولوجيا   جداي لألددا  المتزااد  من الشررررررررررربا  
  -لعبة ال وت ا ا   دلى ربيل الماال–دلى المستو  الم تمعى 

بعض السياسات واالستراتيجيات لتنمية التعهيد فى خدمات  3.3
 تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات

  تشمل ما الى:
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص: 1.3.3

اإلرررررتياتي ية الو نية لتنمية اررررنادة التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات  البيم يات ان 
تي ز دلى  دم الشرررررررررررررريامة  ين القطادين،  ا ا   الصررررررررررررررا  ات من خدمات  منت ات 
القطاع مع تطبيق معاايي ال و   العالمية،  جذ  االرتاما ات الى القطاع، باإلضافة 

المصررري ة بالخبيات ال نية حتى تت قق لمصررري الى  دم شررري ات تكنولوجيا المعلومات 
 الي ا   التكنولوجية فى منطقة الشي  ا  ر   شمال افي قيا 

هذا    ح  ان الت ول ن و "تكنولوجيات المنصرررررررررررررررة الاالاة" اتطلا تعز ز منظومة 
الك را ات فى قطرادرات التعهيرد المختل رة،  مارال  لرل مبرا    "التعلم التكنولوجى" التى 

 نا  القد ات التكنولوجية المميز  لد  القو  العاملة   تقدم المبا    شها ات تي ز دلى 
  اررررررررررررررريررة ممولررة حكوميررا   اررادتمررا  من جررامعررات دررالميررة  ائررد  ماررل: جررامعررة "جون 
هواكنز"، جامعات "مالي و نيا"، معهد "ماراشوتس للتكنولوجيا"  شي ات مال: "آ   ى 

جيررا هررات"،   لررل فى م ررال التكنولوجيررات ام"، "جوجررل"، "امرراا ن"، "فيس  وك"،  "
الناشررررررررررررررالة التى ت  ز اال تكا  ) تشررررررررررررررمل دلوم البيانات، انتينت ا شرررررررررررررريا ، الذ ا  
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الف مو   بشررررررررررري   16الصرررررررررررنادى،  ا من االليكتي ني،  (  التى تهدت الى تد  ا 
  2019ب لول دام 

ي ز دلى "البيانات ا ضرررررررررا  مبا    "مدانة المعيفة"بالعاارررررررررمة اال ا  ة ال داد ،  التى ت
الكبيي "  "انتينت ا شررررررررررريا "، باإلضرررررررررررافة الى التي يز دلى "ا من االليكتي نى" حيث 

دلى مستو  العالم فى ماشي ا من االليكتي نى العالمى  14ت تل مصي المي ز الرررررررر 
" للمعلومرررات، ممرررا  مارررل دوامرررل  ادمرررة لبنرررا  unit economistالصرررررررررررررررررا   دن "

 .(90)شبكات "ال يل اليابع"، مما  عزا خدمات القطاع المنظومة، باإلضافة الى
 الشراكات مع مؤسسات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العالمية: 2.3.3

من خ ل  يالة العمل الم  ز  لي ا   ا دمال  اإل داع التكنولوجى فى مصررررري،  من ثم 
ا مم المت د  قام  ينامج ا مم المت د  اإلنمائي باختيا  القاهي  الررررررررررررتضرررررررررررافة مي ز 

   اهرررردت تو ين اررررررررررررررنررررادرررة 2017اإلقليمى لإل ررررداع التكنولوجى فى افي قيررررا دررررام 
" ب نشررررررررررررررا  ا ل مي ز  IBMتكنولوجيا معلومات متقدمة،   تمال  لل قيام شرررررررررررررري ة "

باررررتاما ات  2009متخصرررص فى النانو تكنولوجى فى منطقة شرررمال افي قيا فى دام 
 اال تكا   ضنشررررررا   R&Dامج مشررررررتي ة فى مليون$  هدت تمو ل  ي  30قد ت ب والى 

  ا ضرررررررررررا  لتعز ز الشررررررررررري ات الناشرررررررررررالة (91)قادد  دلمية فى م االت النانو تكنولوجى
"  دم للشي ات الناشالة دبي  IBMالصغيي   المتورطة،   تمال  لل فى تقد م شي ة "

  ا ضررا  (92)2017حلولها لل وررربة السرر ا ية  البيم يات الت ليلية للبيانات، فى دام 
لتصرررررنيع معدات اليا   2018التعا ن مع شررررري ة "رررررريسررررركو رررررريسرررررتمز" العالمية فى 

الشرررررررررربكى لددم مبا    "الت ول اليقمى" فى مصرررررررررري فى ا ا  تشرررررررررر يع الد لة تو ين 
 وجية الصنادات التكنول

                                                 
90 ) ik.ahram.org.eg  www.shrouk.com  www.sis.gov.eg  

(، معهد التخطيط 1628قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات"، مذكرة خارجية رقم )بالتطبيق على  -( معهد التخطيط القومى، "تنافسية تجارة الخدمات فى مصر 91

 .2009القومى، القاهرة، أغسطس 

www.nanotechproject.org 
92 ) ik.ahram.org.eg/ 

http://www.shrouk.com/
http://www.shrouk.com/
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 زيادة الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: 3.3.3
  لل مع توافي دوامل قو ة لنمو خدمات ارررررنادة االليكتي نيات، حيث تتمتع مصررررري 
بسرررررو  قو  للتعهيد بقطاع العمليات المعيفية،  الذ  حقق ادلى متورررررر  دائدات  لل 

، فى 2017/2018بكل القطادات دام $/ لكل مووف بالمقا نة  55.400حوالى 
ضرررررررو  مكانة مصررررررري  مي ز اقليمي متميز فى خدمات تكنولوجيا المعلومات  التعهيد 

"IT Services التصرررررميم  البيم ة،  فى ضرررررو  مزا ا مصررررري التنافسرررررية فى قطاع  ،"
، فى ول -التنافسررررررررررية السررررررررررعي ة  تنافسررررررررررية جو   الخدمة بالمعاايي العالمية–التعهيد 

ة التوررررع خا ج القاهي ، حيث تم  نا  دد  من المنا ق التكنولوجية ال داد  اررررتياتي ي
فى ارررريوط  ا رررركند  ة  مدانة السرررا ات  انى ررررو د، ا  توفي هذه المنا ق فيارررا  

" ) يج العي (،  ميامز Big Dataاررررررررتاما  ة،   شرررررررمل  لل ميامز البيانات الكبيي  "
 ميامز البيانات  الميامز السررررررررررر ا ية التصرررررررررررنيع  التصرررررررررررميم االليكتي ني )ارررررررررررريوط(، 

  لل فى ضو  هدت  اا   االتصاالت  ( 93)ال كومية المصي ة )القاهي   ايج العي (
مليا $  3 تكنولوجيا المعلومات المتمال فى ا ا   دائدات ارررررررررررررررا  ات التعهيد الى 

، دبي خطة تسررررررررررررررتهدت التي يز دلى 2023الف فياررررررررررررررة دمل حتى  750 توفيي 
  منا ق تكنولوجية بالم افظات،  االرررررررررررررررت ا   من مي   الكا  ت التد  ا،  ضنشررررررررررررررا

 الب ي ة بالعداد من السواحل المصي ة    لل دن  ي ق ما الى :
التى بطأت من نمو الصررررررنادة فى دد  من الد ل  مواجهة التحديات المسببببتقبلية: -

ت بسرررربا الذ ا  الصررررنادى  التطو  التكنولوجى المتسررررا ع، من خ ل جذ  ارررررتاما ا
فى المنصات الذ ية  ضقامة شيامات مع تقنيات ال وربة الس ا ية، إلحداب تطو  فى 

 تصداي خدمات تكنولوجيا المعلومات 

                                                 
  www.sis.gov.eg                                                         -تعزيز صناعة التكنولوجيا وتصميم االليكترونيات-( مصر 93
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تطوير التعبباوا اإلقليمى فى مجببال االتصببببببببببباالت وتكنولوجيببا المعلومببات عبر   -
 الحدود:

ما ة حيث  سررررررهم فى توفيي اإلمكانات ال امة للب ث  التطو ي،  ما انه  سررررررهم فى ح
البيم يات من القيارنة    لل فى ضرو  توقع ا ت اع معدل نمو هذه الصرنادة  نسربة 

فى مصررري بالتزامن مع تطو ي   ا   البنية الت تية  شررربكة االتصررراالت   خول  50%
انماط جداد  من التعهيد مال م االت هندرررررررررررررررة البيم يات  ض ا   خدمات تكنولوجيا 

مصرررررررري قا   دلى المنافسررررررررة العالمية،  من ثم  المعلومات   لل ان قطاع التعهيد فى
ضرررررري    ت ي ل  خ ا ارررررررعا    ائي اليا   ين مصرررررري    ل الخليج  نسرررررربة حوالى 

  (94)لخ ا المصي فات التشغيلية،  تنو ع م  ظة دم   الشي ات 50%
 النتائج

ان التعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات فى مصرررري  سررررهم بصررررو   ا  ا ية فى    
تعز ز النمو  التنافسررررررررررررية ل قتصررررررررررررا ،  اقتصررررررررررررا  المعيفة،  من ثم التنمية الشرررررررررررراملة 

 المستدامة  ا  ن د ما الى:  
رررررررررررراهم قطاع التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات  البيم يات فى مصررررررررررري فى الناتج  -

  2017/2018لعام  %3.5الى  نسبة القومى اإلجم
احتلت مصرررري المي ز اليابع دشرررري دلى المسررررتو  العالمى فى التيتيا فى خدمات  -

 " A.T.Kearny،  فقا  لتصنيف "2017/2018التعهيد دام 
، فى ضررررررو  ت سررررررن 2017اررررررن ت مصرررررري  أفضررررررل  جهة لخدمات التعهيد دام  -

دام  %13.4القطاع حوالى  مسرررررررتو  ا  ا  االقتصرررررررا   للقطاع، حيث  لل معد نمو
،  ما  لغت ارررررا  ات مصررررري من ارررررنادة التعهيد لخدمات تكنولوجيا 2017/2018

  2017/2018مليا $ دام  1.6المعلومات  االتصاالت حوالى 

                                                 
94 ) www.sis.gov.eg 
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الموجهة لقطاع االتصررراالت  تكنولوجيا  FDI لغت االررررتاما ات ا جنبية المباشررري   -
  2017/2018مليون$ دام  5.8حوالى  ICTالمعلومات 

 انتاج الم تو  االليكتي نى  انا  م تمع المعيفة اهم م د ات تنافسية القطاع  -
 ددم  جو  آلية للتمو ل ا  اإلقيا  للقطاع  - ند   العنصي البشي  الكف   -
اا  ات الخدمات التكنولوجية فى مصي ال ازال متواضعا  بالنسبة لد ل مال الهند  -

 من ثم ت تاج مصرررري ان تصرررربط اررررا  اتها من خدمات   ررررري  نكا حيث  دا متأخيا ،
  2023مليا    ال  فى  3حوالى  Out sourcingالتعهيد 

تأخي مكانة مصرررررررررررري النسرررررررررررربية فى التنافسررررررررررررية  اال تكا   المها ات اإل دادية دلى  -
 المستو  اإلقليمى  العالمى 

التى  2018 ا لقت شررري ات الهاتف الم مول تكنولوجيا "ال يل اليابع" فى رررربتمبي -
تتيط ررررررررررريدات ادلى من ال يل الاالث، مما  سررررررررررتلزم "ت دااات الموااال"،  التطبيقات 

 الخااة باالنتينت 
اهم الت د ات التى تواجه القطاع ال  ا  دلى معدالت النمو،  من ثم تت ه  اا    -

االتصررررررررررررررراالت  تكنولوجيررا المعلومررات الى تنميررة الطلررا الم لى،  االت رراه الى الررد ل 
 عياية ل ذ  االرتاما ات فى البيم يات  ال
ت ررد  ا مررامن البرردالررة ل رررررررررررررررتامررا  من خ ل المز ررد من القي   المرردن الررذ يررة،  -

 ا  لو ة لمشرررري دات الم تو  االليكتي ني باللغة العياية  باإلضررررافة الى "التكنولوجيا 
تصرراالت الخضرريا "  ما تنطو  دليه من ارررتخدام الطاقة النظي ة من جانا قطاع اال

   (95) تكنولوجيا المعلومات
 
 

                                                 
 مليون بطارية محمول سنوياً. 50( وإعادة تدوير المخلفات، وهو ما يستلزم التخلص اآلمن من حوالى أكثر من  95



 

   
   26/3/2019 النشرقبول تاريخ    نجالء صبحي خالد عالم   محددات تنافسية التعهيد في خدمات تكنولوجيا المعلومات  

 261                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 لتوصياتا
ان تنمية اررنادة التعهيد فى خدمات تكنولوجيا المعلومات  االتصرراالت فى مصرري    

فى ضررررررررررو  الخبيات الد لية، لز ا   النمو  التنافسررررررررررية، ات قق من خ ل ررررررررررريارررررررررررات 
  ارتياتي يات قصيي ، متورطة   و لة ا جل،  ما الى:

 
  تشمل: على مستوى الحكومة :

 :  السياسات القصيرة األجل
تطو ي البنية ا رررارررية لشرربكة االتصرراالت  المعلومات  جذ  االرررتاما ات،  •

 دن  ي ق:
تطو ي البنية ا رررررررررراررررررررررية لشررررررررربكة االتصررررررررراالت بالمعاايي العالمية  االنتينت فائق  -

 السيدة 
 رد ال  و  ليفع تنافسية القطاع  -
 كنولوجية نشي المنا ق  ال اضنات التكنولوجية بالم افظات،  القي   المدن الت -
تطو ي امن المعلومرررات  مكررراف رررة ال ي مرررة االليكتي نيرررة، " فى ورررل التوقيع دلى  -

 "  2018قانون مكاف ة ال ي مة االليكتي نية فى اغسطس 
 االهتمام بال كومة االليكتي نية  -
 تأهيل خي  ى ال امعات ل لت ا  بم ال التعهيد  -
االررررررررتاما  فى ارررررررنادة التعهيد فى تشررررررر يع االررررررررتاما ات الم لية  ا جنبية دلى  -

رررنوات  10البيم يات  تكنولوجيا المعلومات، دن  ي ق منط اد ا ات ضرري بية لمد  
 بالتد  ج مع الصا  ات  ات القيمة المضافة  فيص العمل 

  ح ز الطلا الم لى،  توفيي االنتينت السي ع  -
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ات،  قررانون الت ررا   توفيي  يالررة تشرررررررررررررري عيررة فيمررا اتعلق ب مررا ررة البيررانررات،  المنرراادرر-
  2004لعام  15االليكتي نية  قم 

التمو ل للشرررررررري ات من خ ل التعا ن مع البنل المي ز  المصرررررررري ،  التورررررررررع فى  -
 انشا  ميامز اال داع  اال تكا  بالمدن التكنولوجية بالم افظات  

 ،  تشمل:السياسات واالستراتيجيات متوسطة وطويلة األجل
 ن خ ل:، متنمية العنصر البشرى  •

ا خرررال التعليم ا رررا   االرررررررررررررررتامرررا  فى التعليم، ، )االهتمرررام برررالتعليم بكرررافرررة مياحلررره -
التد  ا  - ما تتطلبه من  نية ارررررررررررررررارررررررررررررررية (96)االليكتي نى، ميادا  الكاافة الط  ية

 للقائمين دلى العملية التعليمية دلى ارتخدام التقنيات ال دااة( 
 انشا  المز د من  ليات ال اربات  المعلومات  -
تطو ي قررررد ات الب ررررث العلمى،  توفيي حرررراضررررررررررررررنررررات تكنولوجيررررة للب ررررث العلمى  -

 ايا ات  - ة الملكية ال كي ة اال تكا ، مع التشررررررررررررري عات المنارررررررررررررربة مال: قوانين حما
 االختياع 
 ، من خ ل:دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة •

 ت  يز الشي ات الصغيي  دلى اال تكا ،  ضنشا  المنا ق التكنولوجية  -
 ISOميادا  المعاايي العالمية لل و  ،  حصول الشي ات دلى ا از   -
تصرررررنيع االليكتي نيات بمكون  دم ارررررنادة ا جهز   البيم يات،  االهتمام ب انا  -

  %40م لى ال  قل دن 
 توفيي الد لة حوافز ارتاما  ة  لوجيستية للمستامي ن فى المنا ق التكنولوجية  -

                                                 
لسنة السابعة، على جودة مخرجات العملية التعليمية.  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "واقع التعليم فى مصر..حقائق وآراء"، تقارير معلوماتية، ا( إذ تؤثر  96

 .2013(، القاهرة 68العدد)
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تعز ز مصررررررررررا   الددم المالى، ب نشررررررررررا  اررررررررررند   تمو ل خدمات تعهيد تكنولوجيا  -
يتين من ا ااح السررنتين الماضرر %2 - %1المعلومات  االتصرراالت، من خ ل نسرربة 

  -ما   ن  اإلما ات-
 على مستوى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى:

 السياسات قصيرة األجل:
   ارة ا روا  الخا جية -
 االهتمام  بيامج تد  ا تنمية قو  العمل الماهي  فى م ال المعلومات  االتصاالت  -

 السياسات متوسطة وطويلة األجل:
 تطو ي القد ات  -
 ارتقطا  خدمات التعهيد -
الرررد   ال عرررال لمارررررررررررررررسرررررررررررررررررات الم تمع المررردنى لليا  مرررا  ين اليؤ  ال كوميرررة  -

التد  ا المتخصررص فى م ال البيم يات  - ارررتياتي يات الشرري ات لتنمية الصررنادة 
   IT الر 

 المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

  2016التنمية فى العالم، "ال  وات اليقمية"، البنل الد لى، تقي ي دن  -1
 – 2016/2017الم لس الو نى للتنافسررررية، " ضررررع مصرررري التنافسررررى فى  -2

  2017ثبات نسبى  مز د من الت د ات"، القاهي ، 
     2016تقي ي دن التنمية فى العالم، "ال  وات اليقمية"،  -3
 ى للتخطي  ،حسررران خضررري، "ماشررريات ا ا  الت ا   الخا جية"،المعهد العيا -4

  2005لكو ت،  ا
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 درررا   رررا   م مرررد،" وررراهي  التعهيرررد  اثرررا هرررا دلى ح م الت رررا   الرررد ليرررة  -5
بالتطبيق دلى اإلقتصررررا  المصرررري "،  رررررالة م سررررتيي، جامعة حلوان،  لية 

  2013الت ا    ض ا   ا دمال، 
تكنولوجيا شرريما  الشررادي، "تقييم الت ياة الهند ة فى اررنادة تعهيد خدمات  -6

العد  ا  ل، جامعة دين  -المعلومات "، الم لة العلمية ل قتصررررا   الت ا  
  2010شمس، 

   2018امتواي 9اند   النقد الد لى،"تقي ي آفا  االقتصا  العالمى"،  -7
 2016اند   النقد العياى، " تقي ي تنافسية االقتصا ات العياية"، انااي   -8

 2017   
ا  القيا ، " اقع التعليم فى مصي  حقائق  آ ا "، مي ز المعلومات   دم اتخ -9

  2013(، القاهي  68تقا  ي معلوماتية، السنة السابعة، العد )
بالتطبيق دلى  -معهد التخطي  القومى، "تنافسية ت ا   الخدمات فى مصي -10

(، 1628قطاع االتصرررررررررررررراالت  تكنولوجيا المعلومات"، مذ ي  خا جية  قم )
  2009قاهي ، اغسطس معهد التخطي  القومى، ال

معهد التخطي  القومى، "تنافسررررررررررررررية خدمات التعهيد فى مصرررررررررررررري  التنمية  -11
  2011المستدامة"، ريمينا  معهد التخطي  القومى، القاهي ، مااو 

معهرررررررد التخطي  القومى، "م تمع المعيفرررررررة  ض ا   قطررررررراع المعلومرررررررات  -12
، (228 االتصررررراالت فى مصررررري"، ررررررلسرررررلة قضرررررا ا التخطي   التنمية  قم )

  2011معهد التخطي  القومى، القاهي ، اغسطس
معهد التخطي  القومى، " متطلبات الت ول القتصرررررررا  قائم دلى المعيفة فى  -13

(، معهد التخطي  277مصرررررررري"، رررررررررلسررررررررلة قضررررررررا ا التخطي   التنمية  قم )
  2017القومى، القاهي ، اغسطس
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ولوجيا معهد التخطي  القومى، "ربل تطو ي انادة التعهيد للبيم يات  تكن -14
"، مررررذ ي  خررررا جيررررة  قم 2030المعلومررررات فى مصرررررررررررررري فى ا ررررا   ؤ ررررة 

  2018(، معهد التخطي  القومى، القاهي ، اوليو1660)
ني ين  ي ط ) آخي ن(،" اررررررررررررررنررادرة تعهيررد خردمرات  تكنولوجيررا المعلومرات  -15

 االتصرراالت فى مصرري"، الم لة العلمية للب وب  الد ارررات الت ا  ة، م لد 
  2013ل ز  ا  ل،  ا  المنظومة، ا -(3(، العد  )27)

 اا   االتصررراالت  تكنولوجيا المعلومات، "تقي ي دن ، تقي ي"قيا  الم تمع  -16
  2018اليقمى فى مصي "، اوليو 

 ثانيا : المراجع األجنبية:
1- A.T.Kearny, "The Global Services Location Index", 

2017. 

2- Blomstrom, M., A., Kokko and F., Sjoholm, "Growth 

and Innovation Policies for a Knowledge Economy: 

Experiences from Finland, Sweden and Singapore", EIJS 

working paper No.156, October ,2002. 

3- ECES,"ICT services without Borders :An Opportunity 

for Egypt?", ECES Working Paper150-E, June, 2009. 

4- gartner.com/technology/consolting/it-outsourcing.jsp 

5- Measuring Information Society Report, 2017-ITU. 

6- nourhan ahmed, "government-innovation-uae",  2015 . 

7- Tholon," Top (100) Outsourcing Destination", 2016. 

8- The Global Competitiveness Report 2016–2017. 

9- Transparency International Corruption Perceptions    

Index 2016.     

http://www.gartner.com/technology/consolting/it-outsourcing.jsp
http://www.gartner.com/technology/consolting/it-outsourcing.jsp
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10- The Global Information Technology Report," Innovation 

in Digital Economy", 2016/2017. Geneva.WEF 

11- The Global Information Technology Report, "Innovation 

Feeding The World", INSEAD, 2017/2018. 

12- The Global Competitiveness Report ,2017-2018. 

13- The Network Readiness Technology Index, 2017/2018. 

14- UNCTAD, "Information Economy Report", 2017. 

15- World Bank, "Doing Business", 2017,2018. 

16- World Bank,"World Development Report – Digital 

Dividends: Overview ", 2016. 

17- WB, World Development Indicators, country profile, 

2017 . 

18- World Intellectual Property Indicators,2017, 

Organization, Geneva, Switzerland, Wipo Statistics Database, 

September 2017. 

19- WTO," Statistics Database",2017. 
 

 :ثالثًا:المواقع االليكترونية
www.alittihad.ae/ 

data.albankaldawli.org/indicator/ 
www.forbesmiddleeast.com/ 

www.weforum.org/gcr.  
 http://hdr.undp.org HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2016 
www.transparency.org/cpi 
www.encc,org.egwww.wipo.org 

www.sis.gov.eg 

ik.ahram.org.eg/ 

www.imf.org 

http://www.transparency.org/cpi
http://www.transparency.org/cpi
http://www.encc,org.eg/
http://www.encc,org.eg/
http://www.wipo.org/
http://www.wipo.org/
http://www.sis.gov.eg/
http://www.sis.gov.eg/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
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www.mcit.gov.eg/Ar/Publication/Publication_Summary/2071 

 http://www.idc.com 

http://www.weforum.org 
www.mcit.gov.eg 
http://www.wipo.org 
www.nanotechproject.org 

http://www.itu.int/dms.../D_IND_ICTOI_2017_SUM_PDF 

www.unctad.org 

http://Knowledge/insead/ 
WTO, World Trade Statistical Review 2017.     
http://ww3.weforum.org/issues/global_competitiveness.com 
http://ww3.weforum.org/docs/GITR2017/WEF-GITR-Full 
Report 2017 
Measuring Information Society Report, 2017-ITU 
http://www.itu.int/dms.../D_IND_ICTOI_2017_SUM_PDF 
http://www.atkearny.com/strategy-and-top-line-
transformation/ 
http://www.wipo.org 
World Bank," World Bank's Knowledge Economic Index", 

KAM, 2012.  

www.worldbank.org/kam  http://bit.do/WDR2016 
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 المالحق
 (1مل ق  قم )

Table (1-2):Tholons Outsourcing Destination Ranking2016 
 الدولة المركز المدن

Bangalore – Mumbai - Delhi 1 India 

Manila - cebu 2 Philippine 

Krakow 9 Poland 

Shanghai - Beijing 12 China 

Colombo 16 Seri lanka 

Hanoi 18 Vietnam 

Johannesburg 20 South Africa 

Warsaw 25 Poland 

Singapore 27 Singapore 

Sao Paulo 28 Brazil 

St.Petersburg 37 Russia 

Mexico City 42 Mexico 

Casablanca 62 Morocco 

Texas 68 United States 

Penang 69 Malaysia 

Cairo 78 Egypt 

Seoul 82 South Korea 

Source:Tholon,"Top (100) Outsourcing Destination",2016. www.Tholon.com  
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 (2مل ق  قم )
 Trade In Services By Region 2017(  1-1شكل  قم )

 
         Source: https://stats.unctad.org/tradeservca 

 (: د قة التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات باال تكا   اقتصا  المعيفة2-1شكل  قم )

 
 

Source: world Bank Institute," measuring knowledge in the world 
economy",2011.  www.worldbank.org 

 

https://stats.unctad.org/tradeservca
https://stats.unctad.org/tradeservca
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 (: اهم التكنولوجيات التى رتشكل المستقبل القي ا1-2شكل  قم )

 
  Source: IBM C-Suite Study. 

 


