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تحليالت متخصصة تصدر عن مركز رع 

     أوراق القاهــرة، إحــدى إصــدارات مركــز رع للدراســات، وهــي
سلسـلة دراسـات متخصصـة تركـز علـى تحليـل السياسـيات التي تتبناهـا
الدولـة المصريـة وتعكـس نهجـًا جديـًدا فـي التعامـل مـع القضايـا التـي
تمـس الحاضـر والمسـتقبل، وتعكـس رؤيـة وأجنـدة العمـل نحـو أفـق
جديـد، خاصـة السياسـات المرتبطـة بالتنميـة ومكافحـة الفقـر،
واإلصـالح فـي مجـاالت االقتصـاد والصحـة والتعليـم وتطويـر المجتمـع. 
وتهتــم ” أوراق القاهــرة“ بتغطيــة مشــروع ” مصــر المســتقبل ”
الــذي يطلقــه المركــز، وهــو مشــروع بحثــي ممتـد لدراسـة
السياسـات التـي تتبناهـا الدولـة المصريـة فـي المجــاالت الرئيســية،
والتــي تهــدف إلــى بنــاء مصــر الحديثــة فـي مجـاالت االقتصـاد

والصحـة والتعليـم وتنميـة المجتمـع. 
ويضـم المشـروع مجموعـة مـن الدراسـات التـي سـتصدر تحت عنـوان
”أوراق القاهـرة“، باإلضافـة إلـى سلسـلة مـن حلقـات النقــاش،
ولقــاءات خاصــة مــن المعنييــن بصنــع السياســات هــذه

السياســات وتطبيقهــا. 

تعريف مركز رع للدراسات� 

     تأسس مركز رع للدراسات في يناير ٢٠٢١، كمركز تنويري، اسمه من
الحضارة المصرية القديمة، وما مثله اإلله ” رع ” من الضوء والضياء،
قاصداً أن يكون المركز منصة فكرية تنويرية، تطرح الحلول والبدائل
لصناع القرار في مصر والدول العربية، ساعياً إلى رصد وتحليل التحوالت
والتغيرات الكبرى في العالم وفي األقاليم الجغرافية المهمة، وبخاصة
الشرق األوسط، ومحاولة استشراف تأثير هذه التحوالت مستقبالً،

وتأثيرها على المنطقة.
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أن المرحلة الحالية والمستمرة من التحول الرقمي
أكبر أثراً وأكثر صعوبة من مراحل التحول التقني
السابقة. ويقول خبراء إن االضطراب الرقمي الذي
تشهده معظم قطاعات األعمال حالياً سيكون
المحرك في تحقيق تغيرات جذرية في االقتصاديات
والمدن والمجتمعات الذكية. فمع التحول الرقمي
يتعين على المؤسسات والشركات االستفادة من
إنترنت األشياء لتكون أكثر إدراكاً وقدرة على التنبؤ
والمرونة في العمل وهي السمات التي ستمكنها
من االبتكار بشكل أسرع لتحقيق النتائج المرجوة
من أعمالها. وسيحتاج العدد الهائل من األجهزة
المتحركة وأدوات االتصال باإلنترنت والخدمات
الرقمية في القطاعين العام والخاص إلى شبكات
ضخمة وبنية تحتية متطورة. ومن خالل التواصل
الشبكي بين األشخاص والعمليات والبيانات
واألشياء، فإن إنترنت األشياء سيحمل معه إمكانيات

تؤدى إلى سرعة وتيرة هذه التغيرات.
 

     وفي ضوء ما سبق، تُثار عدة تساؤالت رئيسة
في هذه الورقة، يأتي في مقدمتها: كيف يمكن
تعظيم دور قطاع المعلومات وتكنولوجياته في
زيادة القدرة علي جذب المزيد من االستثمارات
لمصر؟ وبمعنى آخر كيف يمكن تطوير بيئة
االستثمارات المصرية تكنولوجيا ومعلوماتيا عبر
منظومة التحول الرقمي؟ وما هي المعوقات التي
تحول دون تعظيم هذا الدور؟ ويبقى التساؤل
األهم، وهو: ما هي السياسات المقترحة للتغلب

علي هذه المعوقات؟
 
 

 ـ الوقوف علي دور منظومة التحول الرقمى في
مجال االستثمار كمدخل لتعظيم دور قطاع
المعلومات وتكنولوجياته في زيادة استثمارات

الدولة المصرية. 
 

ـ تحديد السياسات المقترحة لتفعيل منظومة
التحول الرقمي في مجال االستثمار فضال عن تحديد

المتطلبات التكنولوجية المطلوبة لتطبيقها.
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   إيمانًا من مركز رع للدراسات اإلستراتيجية
بأهمية تعظيم االستفادة من التوصيات الختامية
للمؤتمر االقتصادي لمصر 2022 "خريطة طريق
القتصاد أكثر تنافسية"، والذي اختتمت فعالياته منذ
أيام، سوف يقوم المركز في الفترة المقبلة بإعداد
سلسلة من أوراق السياسات التي يمكن من خاللها
تقديم عدد من الخطط والبرامج والسياسات
المقترحة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.
وفي هذا السياق، تأتي هذه الورقة التي تحمل
عنوان: "المؤتمر االقتصادي ومتطلبات تفعيل
سياسات التحول الرقمي في مجال االستثمار"، وهي
تهدف باألساس إلى زيادة قدرة الدولة المصرية
علي جذب االستثمارات وتحسين ميزتها التنافسيـة.
  في البداية نشير إلى أن هذه الورقة تتصل
بتوصيات المؤتمر ذات الصلة بتعزيز مشاركة
القطاع الخاص في االقتصاد الوطني عبر زيادة
االستثمارات الخاصة، وترتبط كذلك بتوصيات
المؤتمر ذات الصلة بالقطاعات ذات األولوية
وتحديدا القطــاع التكنولوجـي، حيث تسعــى هذه 
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الورقة إلى تحديد أهم السياسات التي من شأنها
تعظيم دور قطاع المعلومات وتكنولوجياته في
زيادة قدرة الدولة المصرية علي جذب المزيد من
االستثمارات الوطنية واألجنبية فضال عن زيادة
كفاءة وفعالية المتاح والقائم فعال من هذه
االستثمارات. وتأتي أهمية هذه الورقة في ظل
العديد من التطورات المعلوماتية والتكنولوجية
المتالحقة التي لعبت دور كبير في تطور العديد
من المجاالت. وجاء من بين هذه التطورات ما
يطلق عليه "انترنت األشياء"التي ساعدت على
انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج
عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار
المنتجات والخدمات حيث تشهد أعداد األجهزة
المتصلة بإنترنت األشياء حول العالم نمواً كبيراً
ويصل عددها اليوم إلى ما يقارب 8.4 مليار جهاز،
مع توقع وصول هذا الرقم إلى مئات المليارات.
وبحسب توقعات مؤشر سيسكو للتواصل الشبكي
المرئيCISCO، فسيكون أكثر من 500 مليار جهاز
وشيء متصالً باإلنترنت بحلول العام 2030، ما يعني 

 

ويمكن تحديد أهداف هذه الورقة فيما يلي�
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أوال- التحول الرقمي: الماهية واألهمية وأهم المؤشـــرات القومية

 

   إن التطور المذهل فى األجهزة واآلآلت واألنظمة
الذكية سيؤدي الختصار الوقت وخفض التكلفة
وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر فى العملية
اإلنتاجية وقدرة كبيرة في ُمعالجة البيانات والذكاء
الصناعي.فال شك أن هذه المستجدات ستعمل على
اتساع نطاق التطوير والتغيير وحدوث تحوالت غير
مسبوقة فى اإلقتصاد وسوق العمل ومختلف
األنشطة االستثمارية. لذلك يأتي االهتمام بالتحول
الرقمي الذي يُمثل واحداً من أهم دوافع ومحفزات
النمو في كبرى الشركات والجهات الحكومية مما
يفرض على الشركات سباقاً حاسماً لتطوير حلول

مبتكرة، تضمن استمراريتها في دائرة المنافسة.
 

   ويشير مفهوم التحول الرقمي إلي "االستفادة من
ثورة المعلومات واالتصاالت لتقديم الخدمات
والمنتجات بشكل ابتكاري يولد تجربة مميزة على

جميع االصعدة"([2]).
 

  ويمكن تعريف التحول الرقمي في مجال االستثمار
بأنه " العملية التي يتم من خاللها توظيف كافة
الموارد التكنولوجية والمعلوماتية في تطوير العملية
االستثمارية سواء من الناحية اإلجرائية (تبسيط
إجراءات خدمات االستثمار لتصبح خدمات رقمية
يمكن توفيرها للمستثمرين عن بعد ONLINE) أو
من الناحية االنتاجية للمشروعات االستثمارية لتصبح

مشروعات ذكية تحقق أكبر معدل من االنتاجية".
 

  ويقود تعريف التحول الرقمي في مجال االستثمار،
إلي مفهوم جديد، هو مفهوم "االستثمار الرقمي"
والذي يشير إلي ذلك النمط من االستثمار الذي

يتبنى منظومة التحول الرقمي إجرائيًا وإنتاجيًا.
ويمكن تحديد أهم عناصر منظومة التحول الرقمي

في مجال االستثمار من خالل الشكل التالي:
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1- مفهوم التحول الرقمى في مجال االستثمار�
 

  يُعرف التحول الرقمي بصفة عامة بأنه "عملية
انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج
عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار
المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من

العائدات التي تزيد من قيمة منتجاته"([1]).
 



مجلة أوراق القاهرة

شريحة أكبر من العمالء والجمهور. فالتحول
الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط
للعمالء والجمهور، ولكن للمؤسسات الحكومية
والشركات أيضاً، ويمكن تحديد هذه الفوائد فيما

يلي:
(-) يساعد التحول الرقمي في التغلب علي العديد
من معوقات وتحديات البيئة االستثمارية في مصر،
والتي يأتي في مقدمتها تعقد إجراءات الحصول
على التراخيص والموافقات المطلوبة للمشروعات
االستثمارية فضال معوقات فض وتسوية المنازعات

المتعلقة بهذه المشروعات. 
(-) يعمل التحول الرقمي على تحسين الجودة
وتبسيط اإلجراءات للحصول على الخدمات
المقدمة للمستفيدين (أهمية التحول الرقمي
لتطور الجانب اإلجرائي لخدمات االستثمار). ولعل
من المفيد اإلشارة هنا إلي أنه في حالة توفير
خدمة التأسيس اإللكتروني ألحد األشكال القانونية
الست للشخصيات االعتبارية من الشركات،
وتحديدا الشركات ذات المسئولية المحدودة،
سوف تصبح مصر علي األقل من أفضل 10 دول
علي مستوى العالم في مؤشر بدء األعمال، وهذا

يتطلب من الناحية التكنولوجية توفر ما يلي:
 ـ الحصول علي خدمة التأسيس من نفس الموقع
اإللكتروني، وذلك دون استخدام أكثر من موقع في

توفير هذه الخدمة.
 ـ الحصول علي خدمة التأسيس من زيارة واحدة
للموقع اإللكتروني، وذلك دون الحاجة للرجوع إليه
مرة أو مرات أخرى الستكمال خطوات الحصول

علي هذه الخدمة.
 ـ استخدام خدمة التأسيس اإللكتروني بنسبة ال
تقل عن 50% من قبل طالبي تأسيس الشركات

ذات المسئولية المحدودة.
(-) تخفيـــض نفقـــات الخــدمــات االستثمــاريـة
واالستغناء عن خطط إنشاء مباني جديدة لفروع
الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة تفعيال
لمبدأ الالمركزية في مجال االستثمار ليحل محله

.LOCALIZATION مبدأ التوطين
(-) توفير التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن
الكفاءة التشغيلية للمشروعات االستثمارية (أهمية

التحول الرقمي للعملية اإلنتاجية).
(-) يساعد في خلق لغة موحدة للتفاهم والتعامل

بين كافة الجهات المعنية بالعملية االستثمارية.
 
 

  

شكل رقم (1 )  منظومة االستثمار الرقمي

  أصبح التحول الرقمي من الضروريات بالنسبة
لكافــة المؤسسـات والهيئــات التــي تسعــى إلى
التطويــر وتحسيــن خدماتهــا وتسهيــل وصولهــا
للمستفيدين،والتحول الرقمي اليعني فقط تطبيق
التكنولوجيا داخل المؤسسة بل هو برنامج متكامل
يشمل المؤسسة ويطور طريقة وأسلوب عملها
داخلياً بشكل رئيسي وخارجياً وأيضا من خالل
تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل
الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع. كما أن التحول
الرقمي يسهم في ربط القطاعات الحكومية أو
الخاصة ببعضها بحيث يمكن انجاز األعمال
المشتركة بمرونة وانسجام عال. وقد أصبحت
الضرورة ملحة أكثر من ما مضى لتحول كافة هذه
األعمال رقمياً، ويعود ذلك وبشكل أساسي إلى
التطور المتسارع في استخدام وسائل وأدوات
تكنولوجيا المعلومات في كافة مناحي الحياة سواء
كانت متعلقة بالمعامالت مع القطاع الحكومي أو
القطاع الخاص أو كانت تخص األفراد. لذلك هناك
ضغط واضح من كافة شرائح المجتمع على
المؤسسات والهيئات والشركات لتحسين خدماتها

وإتاحتها على كافة القنوات الرقمية. 
فالتحول الرقمي يساعد المؤسسات الحكومية
المعنية بالعملية االستثمارية والشركات على
التوسع واالنتشار في نطاق أوسع والوصـــــول إلى 
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المصدر: إعداد الباحث.

 

2-  أهمية التحول الرقمي في التغير الهيكلي فـــي
مجال االستثمار بالتركيز علي قطاع التكنولوجي�

 

متطلبات تفعيل سياسات التحول الرقمي في مجال الاستثمار



مجلة أوراق القاهرة أوراق القاهرة4

التحول الرقمي ألهميتها في تحقيق النهضة
االقتصادية والتنمية المستدامة، األمر الذي يؤكده ما

يلي:
   

ـ إصدار قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 501
لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس األعلى للمجتمع
الرقمى، وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى

المنظومات الرقمية. 

  ـ إصدار قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 89
لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى

للمدفوعات، والذي ينظم المدفوعات غير النقدية.

 ـ تزايد عدد من المنصات لتقديم الخدمات
الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة
المصرية والتي يتوفر عليها حوالي 127 خدمة حالياً.
وتم إطالق تطبيق لتقديم الخدمات من خالل

الهاتف المحمول.

  ـ إطالق بوابة المشتريات الحكومية والتي يتم من
خاللها عرض كافة المناقصات الحكومية.

،"G2G" ـ تنفيذ مشروع المحول الرقمي الحكومي  
والذي تم إطالقه في شهر يونيو 2018، فقد ساهم
هذا المشروع في تحقيق الربط والتكامل
اإللكتروني فيما بين (60) جهة في يوليو 2019 بما

حقق وفر مالي.

  يُالحظ أن 8 جهات فقط من بين هذه الجهات
ترتبط خدماتها بمجال االستثمار أي أن الجهات
المعنية بالعملية االستثمارية ال تمثل سوى %13.3
من إجمالي الجهات المتصلة بالمحول الرقمي ،

وهو عدد محدود للغاية.

 ـ مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية
لخدمة المواطنين، فقد تم تطوير نحو (240) مركزاً
للخدمات التكنولوجية حتى اآلن، ومستهدف االنتهاء

من تطوير باقي المنافذ بحلول 30 يونيو 2020.

 ـ مشروع تسجيل المواليد والوفيات بشكل لحظي
وربطه بالساعة السكانية.

 ـ مشروع فرض وإنفاذ القانون الذى يهدف إلى
تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب

تحقيق العدالة الناجزة.

  (-) يدعم فرص تقديم خدمات مبتكرة وإبداعية
بعيًدا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات.

 

وفي ضوء ما سبق، يمكن تحديد دور التحول
الرقمي في تحقيق التغير الهيكلي المنشود في
استثمارات قطاع المعلومات وتكنولوجياته، وذلك

من خالل النقاط الرئيسة التالي:
 

ـ يمثل التحول الرقمي حجر الزاوية في التنسيق
بين الفواعل الرئيسية لمنظومة صناعة التكنولوجيا
بهدف دعم االستثمارات المحلية واألجنبية بهذا
القطاع من خالل الربط اإللكتروني بين هؤالء
الفواعل. ويتزايد أهمية هذا الدور بعد تحول
طبيعة دور الدولة في هذه الصناعة من المساهم

المباشر فيها إلى المنظم لها.
 

ـ أهمية التحول الرقمي في زيادة الدور الذي
تضطلع به تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية،
وذلك في ظل التغلل التكنولوجي في جميع
جوانب المجتمع االقتصادي خالل العقود الثالثة
الماضية. فمع هذا التغلل والتداخل يصبح التحول
الرقمي ضرورة حتمية. وهو األمر الذي من شأنه
زيادة الطلب علي استثمارات القطاع في ظل تغلل
وتداخل أنشطة القطاع التكنولوجي مع أنشطة

القطاعات األقتصادية األخرى. 
 

ـ يساعد التحول الرقمي في زيادة معدل تحويل
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى أنشطة
اقتصادية تقدم الخدمات والتطبيقات والمحتوى
الذي يخلق أسواقًا جديدة ويقلل التكاليف ويزيد
اإلنتاجية. فمن شأن ذلك زيادة جاذبية االستثمار
في هذه األنشطة خاصة مع األخذ في االعتبار ما
تتسم به تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بالقابلية للتكيف. وهو األمر الذي يساهم في زيادة

أثر استثمارات القطاع علي النمو االقتصادي.
 

 
 

  
3-  أهم مؤشرات التحول الرقمي علي المستــوى

القومي�
 

  يمكن تحديد أهم مؤشرات التحول الرقمي علي
المستوى القومي، فيما يلي:

ـ تبنى القيادة السياسية ودعمها لسياســات وخطـط  

متطلبات تفعيل سياسات التحول الرقمي في مجال الاستثمار
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بحيث يتم تقديم كافة خدمات الهيئة إلكترونيًا من
خاللهم دون التعامل الورقي في توفير خدمات
PAPERLESS الهيئة سعيا نحو هيئة بال أوراق
AUTHORITY. ويمكن تصنيف البرامج التأهيلية
العتماد هؤالء المهنيون وفقا لترتيبها تصاعديا من

األقل إلي األعلى، وفقا للمستويات األربع التالية:
 

  ـ المستـــوى األول: بـــرنامج "مندوب التأسيس
اإللكتروني المعتمد"(يستهـــدف تأهيل واعتمـــاد
المشاركيـــن فيـــه ليقومـــوا بالتأسيس اإللكتروني
لكل من المنشـــآت الفردية وشركات األشخـــاص
المطلـــوب تأسيسهـــا مـــن جانـــب المستثمرين).

 

  ـ المستـــوى الثانـــي: برنامـــج "وكيـــل التأسيس
اإللكترونـــي المعتمـــد" (يستهـدف تأهيل واعتماد
المشاركيـــن فيـــه ليقومـــوا بالتأسيس اإللكتروني
لشركات األمـــوال (مساهمة ، مسئولية محدودة ،
توصيـــة باألسهـــم) فضـــال عن قيامهـــم بالتأسيس
اإللكترونـــي لكـــل من المنشآت الفردية وشركات

األشخاص).
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ثانيا- بعض تطبيقات التحول الرقمي التي تستهدف التغير الهيكلي
في مجال االستثمار:

 

   تم إطالق هذه البوابة من خالل مركز شئون
وكالء المستثمرين، والذي يمثل األداة التنفيذية
للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة في تفعيل
منظومة التحول الرقمي عبر هذه البوابة. و تعود
نشأة هذا المركز إلي شهر سبتمبر عام 2018، عندما
وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 12

9/2018/ علي تفعيل منظومة التحول الرقمي بها.
تم إنشاء هذا المركز ليصبح األداة التنفيذية للهيئة
إلنشاء الشبكة االلكترونية لخدمات المستثمرين
INVESTORS SERVICES NETWORK
ISN))، وذلك بعد تأهيل واعتماد المهنيين اللذين
يعملون كحلقة وصـل بيــن المستثمريــن والهيئــة 

 
 

5

   يمكن استعراض بعض هذه التطبيقــــات فيما يــلــى�
 

1-  إطالق بوابة الشبكة االلكترونيــة لخدمـات

Investors Services  المسـتـــثـــمـــريـــن

 Network
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الشكل رقم (2) التوزيع الجغرافي للمقيدين بسجل مندوبي التأسيس اإللكتروني المعتمدين

أوراق القاهرة6

العمل في مجال االستثمار الرقمي كمهنيين مؤهلين
ومعتمدين للعمل في هذا المجال. وهو األمر الذي
يسمح بضخ دماء جديدة لهذ المجال بعد االستفادة
من المهارات والقدرات المتميزة لجيل الشباب
الحالي في التعامل مع أجهزة الحاسب اآللي

واستخدام التكنولوجيا في توفير كافة الخدمات.
 

   ويمكن تحديد نتائج تنفيذ البرنامج التأهيلي
األول "مندوب التأسيس اإللكتروني المعتمد"، الذي
تم اإلعالن عنه علي الموقع اإللكتروني للهيئة منذ

التاسع من شهر يناير عام 2019، علي النحو التالي:
Oتم إطالق السجل اإللكتروني لمندوبي التأسيس
اإللكتروني المعتمدين لدى الهيئة كخطوة أولي
فعلية إلنشاء الشبكة االلكترونية لخدمات
INVESTORS SERVICESالمستثمرين
NETWORK (ISN)، وذلك بعد تأهيل واعتماد
مندوبي التأسيس اإللكتروني المعتمدين. ويتضمن
هذا السجل – في الوقت الراهن - بيانات من تم
تأهيليهم واعتمادهم، ويمكن الرجوع إليه عبر

الموقع اإللكتروني للهيئة.
ويمكن التعرف علي التوزيع الجغرافي لهؤالء
الوكالء علي كافة محافظات الجمهورية من خالل

الشكل التالي:

 ـ المستوى الثالث: برنامج "وكيل المستثمرين
المعتمد" (يستهدف تأهيل واعتماد المشاركين فيه
ليقوموا بالتأسيس اإللكتروني لكافة أنواع الشركات
في مرحلة تأسيس هذه الشركات فضال عن توفير
كافة الخدمات مرحلة ما بعد تأسيس هذه
الشركات مثل توفير الموافقات والتراخيص،
واعتماد المحاضر والجمعيات، الخدمات الفنية،
والخدمات الحكومية، فض وتسوية المنازعات،

التقييم االقتصادي للمشروعات).
 

 ـ المستوى الرابع: برنامج "خبير االستثمار
المعتمد" (يستهدف تأهيل واعتماد المشاركين فيه
ليقوموا بالتأسيس اإللكتروني لكافة أنواع الشركات
في مرحلة تأسيس هذه الشركات فضال عن توفير
خدمات االستثمار في مرحلة ما بعد تأسيس هذه
الشركات سواء في مصر أو غيرها من الدول أو
التخصص في قطاع استثماري معين مثل قطاع
الزراعة أو الصناعة وغيرها أو التخصص في العمل
في نظام استثماري معين كأنه يصبح خبير استثمار
معتمد في شئون المناطق الحرة أو خبير استثمار
معتمد في شئون المناطق االستثمارية أو خبير

استثمار معتمد في شئون المناطق التكنولوجية).
وتستهدف هذه البرامج بصفة عامة، تحقيق ما

يلي:
 

 ـ تأهيل واعتماد المهنيين أو وسطاء االستثمار
الحاليين اللذين يعملون كحلقة وصل بين
المستثمرين والهيئة بحيث يتم تقديم كافة
خدمات الهيئة إلكترونيًا من خاللهم دون التعامل
الورقي في توفير خدمات الهيئة سعيا نحو هيئة بال

.PAPERLESS AUTHORITY أوراق
 

  ـ يساعد تنفيذ هذه البرامج في تطبيق اشتراطات
وضوابط المركز ذات الصلة بعمل المهنيين
المعنيين بمجال االستثمار ليصبح هذا المجال أكثر
تنظيما. وهو األمر الذي من شأنه القضاء علي
شكاوى المستثمرين المتعلقة بالتصرفات المهنية
المخالفة من جانب وكالء المستثمرين والتي ال
تراعي الضوابط واالشتراطات التي يتعين عليهم
االلتزام بها عند التعامل مع المستثمرين وموظفي

الهيئة المعنيين بهذه الخدمات.  
 

  ـ المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل
للشباب المصري الذي يرغب في الدخول في سوق 
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المصدر: إعداد الباحث باالعتماد علي موقع الهيئة العامة لالستثمار 

  ـ تواصل عدد من المستثمرين مع مندوبي
التأسيس اإللكتروني المعتمدين لدى الهيئة عبر
السجل اإللكتروني. األمر الذي يؤكد تحقيق الهدف
األول المبدئي لهذا السجل، وهوسهولة تواصل
المستثمرين إلكترونيا مع هؤالء الوسطاء من
المندوبين ليتولوا إنهاء إجراءات أعمالهم نيابة

عنهم. 
  ـ ساهم تنفيذ البرنامج في بدء ترسيخ ثقافة
التحول الرقمي لدى المشاركين فيه وإدراكهم
ألهمية تغيير أسلوبهم في توفير خدمات االستثمار
لوكالئهم من المستثمرين من األسلوب التقليدي

الورقي إلي األسلوب التكنولوجي الرقمي.
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وتعتبر مدينة "نيوم" نموذجا في ذلك. كما أن
المجتمع الشبكي الرقمي فى االستثمارات الصناعية
سيؤدي إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق
مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية اإلنتاجية من
خالل استخدام التقنيات الحديثة في كل التخصصات
والمجاالت واالقتصادات والصناعات. ويطبق التحول
الرقمي فى االستثمارات الصناعية من خالل المصانع
الذكية المرتبطة بأجهزة استشعار موصلة باإلنترنت
والتى تكشف بدورها عن األعطال قبل وقوعها. كما
يمكن إنجاز مراحل عملية اإلنتاج بالشكل الذى يحد
من إهدار مدخالت اإلنتاج مما يعظم من اإليرادات
ويخفض من تكاليف اإلنتاج. ويساعد التحول
الرقمي في تحقيق التكامل والربط الفعلي بين
الصناعة والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث
العلمي لتقديم حلول وابتكارات ومبادرات لتطوير

الصناعة.
مما سبق، يتبين مدى تأثير قطاع المعلومات
وتكنولوجياته علي العملية اإلنتاجية لالستثمارات

الصناعية.
 

   ـ سعى بعض المؤسسات المصرية إلي التعاون
مع مركز شئون وكالء المستثمرين لتأهيل واعتماد
عدد من المستفيدين بخدماتها من الشباب للعمل
في مجال االستثمار إدراكًا منها ألهمية ذلك
التأهيل واالعتماد في خلق فرص عمل جديدة
لهؤالء الشباب من خالل االستفادة من الفضاء

اإللكتروني.
  ـ توزيع مندوبي التأسيس اإللكتروني المعتمدين
جغرافيا علي خريطة الفرص االستثمارية المتاحة
الموقع اإللكتروني للهيئة، بحيث يتوفر للمستثمر
الذي يرغب في االستفادة من إحدى هذه الفرص
في إحدى المحافظات ، أحد هؤالء المندوبين الذي
يعاونه في الحصول علي خدمات االستثمار
المطلوبة لتنفيذ المشروع أو المشاريع التي

تتضمنها هذه الفرصة.
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2-بعض مجاالت التحــــول الرقمي من ناحيـــة

العملية اإلنتاجية للمشروعـــات االستثماريـــة�               
 

   ـ سعى بعض المؤسسات المصرية إلي التعاون
مع مركز شئون وكالء المستثمرين لتأهيل واعتماد
عدد من المستفيدين بخدماتها من الشباب للعمل
في مجال االستثمار إدراكًا منها ألهمية ذلك
التأهيل واالعتماد في خلق فرص عمل جديدة
لهؤالء الشباب من خالل االستفادة من الفضاء

اإللكتروني.
  ـ توزيع مندوبي التأسيس اإللكتروني المعتمدين
جغرافيا علي خريطة الفرص االستثمارية المتاحة
الموقع اإللكتروني للهيئة، بحيث يتوفر للمستثمر
الذي يرغب في االستفادة من إحدى هذه الفرص
في إحدى المحافظات ، أحد هؤالء المندوبين الذي
يعاونه في الحصول علي خدمات االستثمار
المطلوبة لتنفيذ المشروع أو المشاريع التي

تتضمنها هذه الفرصة.
يمكن توضيح أمثلة لبعض هذه المجاالت، فيما

يلي:
 

·التحول الرقمي فى االستثمارات الصناعية�
 

    يمكن أن تتحق الكثير من العوائد االقتصادية
جراء التحول الرقمي فى االستثمارات الصناعية
منها خلق خريطة صناعية ومناطق صناعية ُمطورة

بما يتماشى مع التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، 

·التحول الرقمي فى استثمارات الخدمات المالية
 

 ازداد التحول الرقمي بشكل كبير في مجال
الخدمات المالية،. وأصبحت التقنيات الناشئة مثل
بلوك تشين(BLOCKCHAIN)، تقنية القياسات
الحيوية[1])(*)من المتوقع لها أن تسود لسنوات
قليلة. في الماضي، لم تكن الصناعة المصرفية
تتعرض لمواجهة هذه التحديات الرقمية في كل
PEER عناصر موارد إيراداتها. وأدت تقنيات مثل
TO PEER ) ) للدفع المباشر، وبلوك تشين الذي
يمكن من الدفع بالعملة االفتراضية، والبنوك
االفتراضية، إلي حدوث تحوالً في بناء الثقة في هذا
المجال من حيث التحول الكامل في كيفية تخزين
القيمة وانتقالها واستثمارها. ومع ذلك فإنها تتلقى
استجابة كبيرة نظراً لقوتها، وتبحث العديد من
البنوك اآلن عن الطرق المناسبة لألمان مع هذا

التغيير.
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تغيير ثقافي يتطلب من المؤسسات تحدي الوضع
الراهن وتجربته باستمرار وعدم الخوف من الفشل".
 ـ الحوكمة، والتي يتم من خاللها ضبط استخدام

المعلومات وتنظم تشريعات التحول الرقمي.
 ـ االبتكار، وهو أهم مكون في التحول الرقمي.

 ـ االتصال المستمر وتبادل المعلومات، وهنا تظهر
أهمية شبكات الجيل الخامس.

 ـ الذكاء االصطناعي، وهو ركيزة أساسية لمستقبل
التحول الرقمي الذي سيعتمد بشكل كامل على

االتمته بما يرفع الكفاءة ويقلل التكلفة.
 ـ التقنية والحوسبه.

 ـ أمن المعلومات.
ويقود استعراض منظومة التحول الرقمي في مجال
االستثمار، إلي أهمية إدراك الفرق بين الخدمات
المميكنة (يتم استخدام الحاسب اآللي في توفير
إجراءاتها بصرف النظر عن أسلوب إتاحتها وتوفيرها
للعمالء)، والخدمات االلكترونية الرقمية التي يمكن
توفيرها عن بُعد والخدمات الذكية التي يتوفر
لمستخدميها كل وسائل التيسير في الحصول عليها. 
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ثالثا- أهم مقومات منظومة التحول الرقمى في مجال االستثمار
والسياسات المقترحة لتفعيلها:

 

  يبدأ التحول الرقمي من خالل بناء استراتيجية
رقمية وإجراء تحسين على الوضع الراهن، وال
يمكن أن يتحقق ذلك إال من خالل قياس اإلمكانيات
الرقمية الحالية ولتحديد أفضل هيكل عمل ألنشطة
التسويق الرقمى في المنظمة أو المؤسسة. بعد
ذلك يتم تحديد المتطلبات لخطط االستثمار مع
تحديد عوائق التكامل الرقمي لعمل خطة شاملة
ومحكمة لكافة الظروف ولتدفع بعجلة التحول إلى
المسار المنشود. ولتفعيل منظومة التحول الرقمي،
البد من وجود إدارة التغيير للتحول الرقمي
كمطلب رئيسي للوصول إلى األهداف اإلستراتيجية.
ويتعين علي المؤسسات المعنية بالعملية
االستثمارية، تطبيق اإلطار الرقمي عبر محاور
أربعةرئيسة، هي: التقنيات، والبيانات، واألشخاص،
والعمليات. وبصفة عامة، يمكن تحديد أهم

مقومات تحقيق التحول الرقمي، فيما يلي: 
 

 ـ الثقافة، بمعنى قبول الحلول الرقمية في
المجتمع.لذلك ينظر إلي التحول الرقمي علي "أنـــه 
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 وبتطبيق هذا الفرق في التطور الطبيعي لخدمات
االستثمار، يمكن مالحظة األتي: 

 ـ خدمات يتم توفيرها باألسلوب التقليدي الورقي
(الغالبية العظمى من الخدمات).

 ـ خدمات يتم توفيرها باألسلوب االلكتروني
الرقمي (عدد محدود).

 ـ خدمات ذكية يتم توفيرها بأسهل األساليب (ال
يوجد).
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المرتبطــة مــع التحــول الرقمــي حيــث تتشابـك
مجموعة مركبة من المكونات الرئيسية والفرعية
مثل الشركات المساندة وأنظمة األعمال والوسائط
التفاعلية بشكل مباشر أو غير مباشر الستكمال
العمليات واإلجراءات. وحوكمة التحول الرقمي
تضبط تأثير التغيرات المختلفة في العناصر
والمكونات، كما تقدم تحليالً كلياً للمتغيرات
الناجمة عن الخصائص القابلة للتغيير والتعديل
والتطور. وبهذا تشكل حوكمة التحول الرقمي
طريقاً واضحاً لتسهيل األعمال بشكل يواكب التطور
التكنولوجي، ويضمن توازناً متناسباً بين أصحاب
المصالح مع تحقيق اإلستراتيجيات واألهداف

بشكل متواصل مع خلق فرص واعدة.
 ـ تبنى السياسات والخطط التي تستهدف تحقيق
اإلصالح اإلداري المطلوب الستكمال منظومة
التحول الرقمي في كافة المؤسسات المعنية
بالعملية االستثمارية انطالقا من إدراك العالقة بين
التحول الرقمي، وعملية اإلصالح اإلداري باعتبارها
خطوة مهمة في إحداث التحول الرقمي، وتأهيل
الجهاز اإلداري بهذه المؤسسات معلوماتيا
وتكنولوجيا إلتمام ذلك التحول في مجال
االستثمار. وبصفة عامة يمكن القول أن نجاح
عملية التحول الرقمي في مصر ليست مسئولية
وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية
تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع
الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.
 ـ تبنى السياسات التي من شأنها تحقيق األمن
السيبراني CYBERSECURITY لخدمات
االستثمار الرقمية، وذلك ألن هذه الخدمات
تتضمن التعامل علي أموال وأصول المستثمرين.
فمن شأن تحقيق هذا األمن أن يحفز المستثمرين
ووكالئهم علي تفضيل التعامل اإللكتروني الرقمي
علي التعامل التقليدي الورقي في إنهاء إجراء

خدمات االستثمار.
 وتجدر اإلشارة هنا، إلي قرار مجلس الوزراء
بإنشاء المجلس األعلى لألمن السيبراني في
ديسمبر 2014، ووضع االستراتيجية الوطنية
المصرية لألمن السيبرانى (2017- 2021)

والمتضمنة ست برامج لتنفيذها وهي:
 ـ برنامـج لتطويـر اإلطـار التشـريعى المالئم ألمـن
الفضـاء السـيبرانى ومكافحـة الجرائـم السـيبرانية

وحمايـة الخصوصيـة وحمايـة الهويـة الرقميـة.
 
 
 

 

وتأسيسا على ما سبــــق، يمكن تحديـــد السياســـات
المقترحة لتفعيل منظومة التحول الرقمي في مجال

االستثمار في النقاط الرئيسة التالية�
 

  ويتطلب االستثمار في تقنيات التحول الرقمي
للمشروعات االستثمارية تحقيق المزيد من
الشراكة بين القطاعين العام والخاص نظرا لكبر

حجم هذه االستثمارات.
  تبنى السياسات الالزمة لتطبيق ما يُطلق عليه
"حوكمة التحول الرقمى في مجال االستثمار"، فقد
أدى التطور السريع وازدياد حجم المعلومات إلى
تعقيد عملية التحكم واإلفادة من التطبيقات التي
انتشرت في شتى مجاالت العمل وعلى جميع
المستويات لتحقيق التقدم وأداء األعمال بفعالية
وكفاءة. وبالتزامن مع االنتشار الواسع للتطبيقات
التكنولوجية، ظهرت أهمية الترابط بين التقنية
والحوكمة واألعمال وتم تعريف العديد من
المفاهيم والمصطلحات التي تهدف إلى تطوير بيئة
األعمال وتحسينها وتكاملها. ومن أهم هذه
المفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي وإدارة
المخاطر وهيكلة العمليات واإلجراءات والتصميم
التقني، كما ظهرت مفاهيم مجمعة مثل الحوكمة
التقنية وحوكمة التحول الرقمي. و برزت هذه
المصطلحات بصورة هامة وحيوية مترافقة مع
إستراتيجيات المؤسسات للتطوير والحد من

المخاطر. 
ويشمل إطار الحوكمة مجموعة العالقات التنظيمية
في المؤسسة وقوانين التدقيق والمحاسبة باإلضافة
إلى ضرورة توفير منظومة متكاملة من معايير
قياس األداء. وتسعى المؤسسات من خالل حوكمة
عملياتها الداخلية والخارجية إلى توفير التجانس
بين مختلف وحداتها اإلدارية بحيث تكون أعمال
تلك الوحدات مكملة لبعضها البعض. تُساعد
الحوكمة في ضبــط منظومــة المحيــط التفاعــلي 

 
 
 
 



  ـ برنامـج تطويـر منظومـة وطنيـة متكاملـة
لحمايـة أمـن الفضـاء السـيبرانى وتأميـن البنـية

التحتيـة لالتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات.
  ـ برنامــج لحمايــة الهويــة الرقميــة (برنامــج
المواطنــة الرقميــة)، وتفعيــل البنــى التحتيــة
الالزمة لدعــم الثقــة فى التعامالت اإللكترونيــة
بوجــه عــام وفــى الخدمات الحكوميــة
اإللكترونيــة بوجـه خاص مثل بنية المفتاح المعلن
،IKP ((INFRASTRUCTURE KEY PUBLIC
التى يعتمد عليها التوقيع اإللكترونى وتنظمها
وتشـرف عليهـا هيئـة تنميـة صناعـة تكنولوجيـا

المعلومـات.
 

  ـ برنامـج إلعداد الكـوادر البشـرية والخبـرات
الالزمة لتفعيـل منظومـة األمن السـيبرانى فـى
مختلف القطاعات بالتعــاون والشــراكة بيــن
الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص

والجامعــات ومؤسســات المجتمــع المدنى.
 

Üبرنامج لدعم البحث العلمى والتطوير وتنمية
صناعة األمن السيبرانى.

 

 ـ برنامــج للتوعيــة المجتمعيــة بالفــرص
والمزايــا التــى تقدمهــا الخدمــات اإللكترونية
لألفراد والمؤسســات والجهــات الحكوميــة،
وبأهميــة األمن الســيبرانى لحمايــة تلــك

الخدمــات.
 

 ـ تحديد الخطط المطلوبة للتغلب علي العوائق
التي تعرقل عملية التحول الرقمي في مجال
االستثمار سواء داخل الجهات المعنية بالعملية
االستثمارية أو داخل الشركات والمشروعات

االستثمارية، والتي يأتي في مقدمتها ما يلي:
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 ـ نقص الكفاءات والقدرات المتمكنة داخل
المؤسسة والقادرة على قيادة برامج التحول
الرقمي والتغيير داخل المؤسسة.فضال عن نقص
الميزانيات المرصودة لهذه البرامج مما يحد من

نموها.
 

 ـ التخوف من مخاطر أمن المعلومات - كنتيجة
الستخدام الوسائل التكنولوجيا في مجتمع األعمال
- يعتبر أحد أكبر العوائق خصوصا إذا كانت أصول

األعمال ذات قيمة عالية.
 

 ـ أهمية تحديد األولويات االستثمارية للتحول
الرقمي، حيث يأتي في مقدمة هذه األولويات
إنشاء المدن الذكية وتحسين جودة الحياة. فالعالم

يتجه فى العقود األخيرة إلى تطوير وبناء المدن
الذكية المستدامة المعتمدة على حلول تكنولوجية
مبتكرة لتحسين جودة الحياة مثل المرافق
والخدمات الذكية التى تدار عبر أنظمة شبكية
لتشغيل كل المرافق الحيوية ومن ثم يمكنها
مراقبة االستخدام األمثل للمرافق وتحديد نقاط
الضعف والقوة فى الخدمات وتقليل تكلفة
التشغيل، باالعتماد على بنية تحتية ذات تقنية
متقدمة للمعلومات واالتصاالت قائمة على الذكاء
االصطناعي وإطار إداري متكامل ومستخدمين
أذكياء، ومعايير لقياس الجودة والشمول المالي

والمحتوى الرقمي واالقتصاد الذكي.
 

وبدأت مصر بالفعل مواكبة هذا االتجاه فى خطتها
االستراتيجية للتنمية العمرانية والتي بدأته
بالعاصمة اإلدارية الجديدة ومدينة العلمين
الجديدة. وهناك العديد من العقبات التي تواجه
مصر فى إقامة مثل هذه المدن الذكية مثل: ضعف
البنية التحتية التقنية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت الالزمة لدفع التطور الفنى بمصر،
وعدم توافر اإلمكانات أو القدرة على إنتاج وتطوير
التقنيات الجديدة التي تحتاجها المدن الذكية، لذا
يتم استيرادها من الخارج وتحمل تكلفة ذلك
باإلضافة الفتقار مصر إلى نظام تعليمى متطور

يلبى حاجة سوق التقنيات المتطورة.
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  ـ أن الغالبية العظمى من خدمات االستثمار التي
يتم توفيرها من خالل الهيئة العامة لالستثمار
والمناطق الحرة، هي خدمات مميكنة بمعنى أن
إجراءاتها تتم باستخدام الحاسب اآللي في توفيرها،
ويتم تقديم هذه الخدمات للمستثمرين أو وكالئهم
بالشكل التقليدي الورقي. وهناك عدد محدود من
خدمات االستثمار يتم توفيره من خالل األسلوب
االلكتروني الرقمي وهي خدمات االستثمار التي ال
تتطلب الحضور الشخصي للمستثمرين أو وكالئهم
لمقار الهيئة المختلفة المختلفة للحصــــول عليهـــا،

.ONLINE وإنما يتم توفيرها عن بعد
Oاتخاذ الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
لبعض اإلجراءات المطلوبة لتفعيل منظومة التحول
الرقمي في توفير خدماتها، ويأتي في مقدمة هذه

اإلجراءات ما يلي:
Øتأهيل وكالء المستثمرين لتوفير خدمات االستثمار
إلكتروني�ا من خالل إنشاء مركز شئون وكالء

المستثمرين .: 
Øاستحداث اإلدارة المركزية لنظم المعلومات
والتحول الرقمي بالهيكل التنظيمي الجديد للهيئة

العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
Oأن عملية التحول الرقمي لخدمات االستثمار
يدعمه ويسانده ويؤكد على أهميته، قانون االستثمار
الجديد رقم (72) لسنة 2017، والذي أكد على في
نصوص عدة على أهمية البُعد أو الجانب االلكتروني
في العملية االستثمارية مثل:التأسيس االلكتروني،

والسجالت االلكترونية وغيرها.
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أهم النتائج:

 

 ـ ظهر ما يُطلق عليه في الوقت الراهن "التحول
الرقمي" مع تنامي وبروز ما يُطلق عليه "انترنت
األشياء". ومن المتوقع أن يستمر "التحول الرقمي"
يعبر عن سرعة وتيرة التغيرات المرتبطة بقطاع
المعلومات وتكنولوجياته في العديد من المجاالت

وفي مقدمتها المجال االستثماري.
 Oتحديد العالقة بين مفهوم االقتصاد الرقمي
وبعض المفاهيم األخرى التي ظهرت في طياته مثل
التحول الرقمي، ريادة األعمال الرقمية، الهوية
الرقمية، واألمن الرقمي. فالمالحظ أن الرابط
المشترك بين كل هذه المفاهيم هو البعد
المعلوماتي التكنولوجي. ويتبين ذلك من الصيغ

التالية: 
  ـ االقتصاد الرقمي = اقتصاد + تطور تكنولوجي

ومعلوماتي
  ـ االستثمار الرقمي = استثمار + تطور تكنولوجي

ومعلومات
  ـ ريادة أعمال رقمية = ريادة أعمال + تطور

تكنولوجي ومعلومات 
 ـ أن تطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر،
مازالت حديثة العهد في مجال االستثمار، بمعنى أن
خدمات االستثمار في مصر مازالت تتحول وتنتقل
من الخدمات المميكنة إلي الخدمات اإللكترونية
ONLINE الرقمية التي يتم توفيرها عن بعد
تمهيدا لتصبح خدمات ذكية. وكذلك الحال بالنسبة
للعملية اإلنتاجية للمشروعات االستثمارية مازالت
تبحث عن آليات ووسائل تحويلها إلي مشروعات

رقمية. 
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  ـ حصر كافة خدمات االستثمار التي لم يتم توفيرها

رقمي�ا.
 ـ تبسيط إجراءات خدمات االستثمار (إصالح

إداري).
 ـ تنفيذ خطط الربط االلكتروني بين كافة الجهات

المشاركة في خدمات االستثمار.
 ـ تحديد جدول زمني لتوفير خدمات االستثمار

.ONLINE الكتروني�ا وعن بُعد
 ـ اتخاذ بعض اإلجراءات التي من شأنها إلزام وكالء
المستثمرين المعتمدين لديها بالتعامل التكنولوجي
في خدمات االستثمار المتاح إنهاء إجراءاتها

إلكترونيا.
 ـ قيام الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
بتنفيذ ما جاء بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم
واإلدارة رقم (87) لسنة 2019 بشأن التقسيم
التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي. فقد
حدد هذا القرار أثنى عشر اختصاصا لهذا التقسيم
تستهدف في مجملها إلي تفعيل منظومة التحول
الرقمي في كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو

هيئة عامة أو وحدة محلية. 
 توفير كافة الوسائل التكنولوجية المطلوبة لتحقيق
الربط اإللكتروني بين كافة الجهات المعنية بالعملية
االستثمارية. ويمكن تحديد أهم متطلبات ذلك فيما

يلي:
 ـ تحقيق الربط اإللكتروني بين الهيئة العامة
لالستثمار وتحديًدا بين مراكز خدمات االستثمار
وبين الجهات الملحقة به وفروعه فـي المحـافظـات. 
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أهم التوصيات:

 

 تفعيل كافة التشريعات المنظمة للتعامالت
اإللكترونية بصفة عامة، والصادرة في األعوام
السابقة وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة. فعلى
سبيل المثال قانون التوقيع اإللكترونى الذي رغم
صدوره منذ أكثر من عقد من الزمان، إال أنه لم
يُفعل بالقدر الكافي والمستهدف من إصداره ليعمم
التوقيع اإللكتروني في كافة الجهات والمؤسسات
حتى تاريخه، وكذلك الحال بالنسبة لقانون حماية

المستهلك. ويتطلب ذلك تحقيق ما يلي:
Øإعادة النظر في كافة هذه التشريعات والنظر
إليها من منظور شامل يركز علي مدى أهميتها في
تحقيق التحول الرقمي في ظل ما تشهده الساحة
التكنولوجية المصرية من تطورات هائلة

ومتسارعة.
Øنشر ما يمكن أن يُطلق عليه " ثقافة التحول
الرقمي" أو "ثقافة الرقمنة" بهدف تشجيع
التعامالت اإللكترونية بين المواطنين المصريين
وبصفة خاصة المستثمرين. فال جدوى لخدمات
إلكترونية ال يستخدمها أو يجهل استخدامها
المستهدفين بها. ومثال ذلك: خدمة الدفع
اإللكتروني، فرغم توفرها إال أن فئة كبيرة من
المواطنين المصريين يفضلون الدفع أو السداد
النقدي بل قد ال يثق كثيرون في السداد اإللكتروني

باألساس .
  استكمال منظومة التحول الرقمي في توفير كافة
خدمات االستثمار، وتتمثل أهم متطلبات ذلك في

النقاط التالية:
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 والتي يقدر عددها في الوقت الراهن جهة بـ 63
حكومية.

 ـ تحقيق الربط اإللكتروني بين الهيئة العامة
لالستثمار وغيرها من الجهات صاحبة االختصاص
األصيل في إصدار الموافقات والتراخيص وعددها
(84) جهة حكومية تُصدر ما يزيد عن (376)

ترخيص، موافقة وتصريح.
 تصميم مرصد الكتروني لمتابعة تنفيذ الفرص
االستثمارية في مصر من خالل تبني مجموعة من
المؤشرات التي توضح التقدم المحرز في تنفيذ
الخريطة حتى يمكن الوقوف على مواطن الخلل
والضعف في منظومة الفرص االستثمارية؛ وهو
األمر الذي من شأنه تحديد الجهة أو الجهات التي
لم تقم بالدور المطلوب منها في تنفيذ هذه
الفرص االستثمارية، وبالتالي يمكن لصانع القرار

االستثماري معالجة هذا القصور في وقت الحق.
 ـ تحديد عدد الفرص االستثمارية التي تم تنفيذها

وأثرها على االقتصاد الوطني.
 ـ تحديد عدد الفرص االستثمارية التي لم يتم
تنفيذها وأسباب ذلك تمهيًدا إلعادة طرحها بشكل
جديد يساعد في تنفيذها، األمر الذي من شأنه

القضاء على المعوقات السابقة.
 ـ ترتيب تصنيف الجهات الحكومية التي طرحت
فرص استثمارية وتم تنفيذها (سواء حسب عدد
الفرص االستثمارية أو حسب قيمة استثمارات هذه

الفرص).
 

 ـ ويُقترح هنا تنظيم وزارة االستثمار والتعاون
الدولي لجائز سنوية تستهدف تحديد أفضل جهة

حكومية طرحت فرص استثمارية وتم تنفيذها.
 ـ ترتيب وتصنيف الجهات الحكومية المشاركة في  
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خريطة مصر االستثمارية حسب ما تتمتع به من
قدرات تكنولوجية.

 ويُقترح هنا تنظيم وزارة االستثمار والتعاون
الدولي بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات لجائزة سنوية تستهدف تحديد أفضل
جهة حكومية لديها قدرات تكنولوجية في الترويج

لفرصها االستثمارية.
  ضرورة اتخاذ إجراءات تفعيل التحول الرقمي
للمشروعات االستثمارية القائمة. ويقترح في هذا

الشأن ما يلى:
 ـ إنشاء إدارة جديدة بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات تستهدف توفير خدمات التحول الرقمي
للمشروعات االستثمارية القائمة. فمن شأن هذه
الخدمات المساهمة في تحويل المشروع
االستثماري التقليدي إلي مشروع استثماري رقمي

من الناحيتين اإلجرائية واإلنتاجية.
 ـ إنشاء شركة بالشراكة بين القطاعين العام
والخاص تتولى توفير كافة االستشارات والخدمات
المطلوبة لتحقيق التحول الرقمي للمشروعات

االستثمارية. 
 

ـ ويمكن االستفادة في ذلك من خبرات بعض
الشركات الدولية العاملة في هذا المجال مثل
شركة سيسكو الرائدة عالمياً في مجال تقنية
المعلومات ومتخصصة في مجال مساعدة الشركات
في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن
تحقيق االنجازات المذهلة يكون عبر تمكين

االتصال الشبكي لما هو غير متصل. 
  إعداد دراسة توضح كيفية تطبيق التحول الرقمي 
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الرقمى السلبية على أمن المعلومات والعمالة
وغيرها من المشاكل بشكل دقيق؟ وهل هناك
تحديد واضح ودقيق للفئات المتضررة وكيفية
تعويضها؟ وهل تستوعب البنية التحتية
التكنولوجية فى مصر عملية التحول الرقمى بشكل
كامل؟ وهل تم وضع مؤشرات محددة لقياس
ومتابعة أداء تنفيذ الجهات المعنية باألدوار
المنوط بها؟. كل ماسبق تمثل تحديات البد من
مواجهتها حتى يتسنى إتمام مشروع الرقمنة

بنجاح.
 

 أهمية تبني الهيئة العامة لالستثمار وغيرها من
الجهات المعنية باالستثمار بعض المفاهيم الجديدة
التي تضيف البعد التكنولوجي والمعلوماتي في

توفير خدماتها مثل :
 

DIGITAL ـ مفهــــوم االستثمـار الرقمـــي 
.INVESTMENT

 
 

 

DIGITAL ـ مفهوم وكيل المستثمر الرقمي 
.INVESTOR AGENT

 

 

DIGITAL ـ رائــــــد األعمـــــال الرقمــي 
ENTREPRENEUR : هو رائد األعمال الذي
تتوفر لديه المهارات والقدرات والمعارف التي
تمكنه من الحصول على كافة خدمات ريادة

.ONLINE األعمال واالستثمار عن بعد
 
 

 

في المشروعات االستثمارية الذي يستهدف زيادة
إنتاجيتها، وتحويلها إلى مشروعات ذكية، بحيث

تركز هذه الدراسة على األبعاد التالية:
 

 ـ تحليل التكلفة - العائد من تطبيق التحول
الرقمي في المشروعات االستثمارية في القطاعات
االقتصادية المختلفة (صناعة - زراعة - تكنولوجيا -

سياحة ، وغيرها).
 

 ـ تحديد األولويات في تطبيق التحول الرقمي
للمشروعات االستثمارية سواء وفقا لحجم رأس
مال هذه المشروعات. كأن يتم تطبيق هذا التحول
في المشروعات التي يزيد رأسمالها عن 100 مليون
مثال، أو تحديد القطاعات االقتصادية ذات األولوية

في هذا التحول.
 

 ـ تحديد المتطلبات والخدمات المطلوبة من
جانب القطاعات الثالث (القطاع الحكومي /
القطاع الخاص / المجتمع المدني) لتسهيل عملية
تطبيق منظومة التحول الرقمي في كافة
المشروعات االستثمارية التي يمكن تطبيق هذه

المشروعات منها مثل:
 

 ـ توفير األجهزة االلكترونية المطلوبة النترنــت 
.IOT) INTERNET OF THINGS)األشياء 

 

ـ تقديم استشارات لتأمين شبكة انترنت األشياء.
 

ـ توفير حلول انترنت األشياء للمشروعات
االستثمارية.

 

ـ استشارات تكنولوجيا انترنت األشياء.
 

ويتطلب األمر كذلك إعداد المزيد من الدراسات
المستقبلية التي تساعد في التعامل مع التحديات
والتساؤالت التى تعوق تنفيذ خطة التحول الرقمى
بصفة عامة، وتحتاج إلى مزيد من الدراسة. فمن
بين هذه التحديات وجود اقتصاد غير رسمى ضخم
وكيف سيتم التعامل معه وتنظيمه مالياً وضريبياً؟
وهل سيتم إعداد التشريعات واالنتهاء منها وفقاً
لجدول زمنى محدد بحيث ال تتقادم فى ضـــــــوء
تطور األنشطة الرقمية بشكل متسارع؟ وهل تم
رصد التمويل الكافى لكل أنشطة منظومة التحول
الرقمى؟ وهل تمت دراسة تداعيات التحـــــــــول  
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  لتحول الرقمي خالل السنوات القليلة القادمة -
بعد استكمال تفعيل هذه المنظومة بكافة أبعادها
وجوانبها - أداة مصر التكنولوجية في استعادة بل
وزيادة دورها علي الساحتين العربية واألفريقية،
وذلك في ظل اإلدراك المتزايد علي كافة المستويات
السياسية والتنفيذية ألهمية هذا التحول الذي أصبح
أولوية أقتصادية واستثمارية ذات طابع تكنولوجي.
ويتأكد ذلك في ضوء تعهد مفوضية االتحاد األفريقي
بوضع إستراتيجية شاملة للتحول الرقمي ألفريقيا
بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا
وأفريقيا الذكية والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية
وبنك التنمية اإلفريقي واالتحاد اإلفريقي لالتصاالت
ومؤسسة بناء القدرات في أفريقيا واالتحاد الدولي
لالتصاالت والبنك الدولي. وستعتمد استراتيجية
التحول الرقمي ألفريقيا على المبادرات واألطر
القائمة، مثل: مبادرة السياسة والتنظيم إلفريقيا
PRIDA, POLICY AND) الرقمية
REGULATORY INITIATIVE FOR
DIGITAL AFRICA)، حيث يمكن لمصر لعب
دور رائد في تنفيذ هذه المبادرات من خالل ما
يتوفر لديها من إمكانات وخبرات وكوادر بشرية

وتكنولوجية ورقمية. 
 
 
 

أوراق القاهرة

الملخص:

 

 كشفت هذه الورقة، عن الوضع الراهن لمنظومة
التحول الرقمى في مجال االستثمار، وأهم
اإلجراءات والخطوات التي تم اتخاذها بصدد
تفعيلها. وخلص هذه الورقة إلي أهمية استكمال
إجراءات تفعيل هذه المنظومة التي يتعين التعامل
معها في السنوات القادمة بإعتبارها المدخل
األساسي لتعظيم دور قطاع المعلومات
وتكنولوجياته في زيادة استثمارات الدولة المصرية. 
ويمكن تحديد نقطة البدء في تبنى هذا المدخل،
في إدراك أهمية تحقيق ما يمكن أن يُطلق عليه
"التوازن التكنولوجي والمعلوماتي" في قدرات
مختلف الجهات الحكومية المعنية بالعملية
االستثمارية. فمن شأن هذا اإلدراك، تقليل التفاوت
في "األداء الرقمي" لهذه الجهات. وهذا يتطلب قدر
عال من التنسيق الذي يستهدف تبنى كافة هذه
الجهات لفكر وسياسات وخطط التحول الرقمي في
ذات الوقت وبشكل متناغم متناسق اإلجراءات

والمستهدفات.
 

كذلك بينت هذه الورقة كيفية تفعيل منظومة
التحول الرقمي في مجال االستثمار فضال عن تحديد
المتطلبات التكنولوجية المطلوبة لتطبيق هذه
المنظومة علي ارض الواقع. فمن المتوقع، أن يصبح 
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مراجع الدراسة�
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DIGITAL ـ عدنان مصطفى الباروخالد علي المرحبي ، التحول الرقمى كيف ولماذا؟ 

TRANSFORMATION ، جامعة أم القرى،  1/12/2018، والمتاح علي الرابط

.HTTPS://2U.PW/OCLSE, ACCESSED ON 22/10/2019:التالي

 ـ سامي ثوبالي ، مفهوم التحول الرقمى ببساطة ، شركة تيليكوم بالمملكة العربية

HTTPS://2U.PW/ZHQFW, :السعودية ،  1/5/2018 والمتاح علي الرابط التالي

 .ACCESSED ON 22/10/2019

 ـ وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ، خريطة الخدمات الحكومية ، ص ص

 .7-5

HTTPS://ENTERPRISERSPROJECT.COM/WHAT-IS-DIGITAL--

.TRANSFORMATION

ـ جريــــــدة الشــــــــروق ، 6/11/2019 ، والمتــــــــاح علي الرابط التال

HTTPS://2U.PW/AIP5 

 ـ محسن بدوى ، المدن الذكية المستدامة،  دار المعارف ، عام 2019م.

 

 

  

الأمن الغذائي في مصر.. السياسات والتحديات

https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation


جميع حقوق النشر محفوظة لمركز رع للدراسات االستراتيجية 2022


