
 

1 
 

 بنك االستثمار القومي 
 قطاع االستثمار والموارد

 الدعم الفني لالستثمار 

 

 

 مرصد األخبار

 2018 /2 /25 حداأل  –  41 رقمعدد 
 

 

  :الخبر
 

 بمدينة برشلونةاالتصاالت تشارك بالمعرض العالمى للهواتف المحمول 
 

يشارك وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على رأس وفد كبير يضم قيادات جهاز تنظيم 
االتصاالت والشركة المصرية لالتصاالت فى المعرض العالمى للهواتف المحمولة الذى تستضيفه مدينة 

ر منذ توليه ، وهى المشاركة األولى من الوزي2018مارس  1الى  رياربف 25برشلونة فى الفترة من 
منصبه ومن المرجح أن يخوض محادثات مع قيادات االتصاالت بعدد من الشركات المشاركة، إضافة 
 .إلى مناقشات على المستوى الحكومى مع المؤسسات الدولية المعنية باالتصاالت والتكنولوجيا المشاركة

 
المحمول فى مصر إلى  وتأتى مشاركة الوزارة وسط أعمال تطوير للبنية التحتية وتحديث شبكات

وتأكيد الوزارة أن مصر ستكون من أوائل الدول التى تقدم خدمات الجيل  4G تكنولوجيا الجيل الرابع
، إضافة إلى الترويج لعمليات التصنيع اإللكترونى فى مصر وأيضا المدفوعات 5G الخامس

أصبح المحمول هو كل اإللكترونية، والمدن التكنولوجية وعمليات التحول نحو مجتمع رقمى حيث 
 شيء.

 

 

 (2018فبراير  25األحد،  اليوم السابع) المصدر:
  
 

 تعليق على الخبرال
 

أن قطاع االتصاالت هو األعلى نمو على مستوى الدولة وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات صرح  •
القطاع و .النمو%، وهو نمو لم يحدث من قبل، مؤكدا أن كل شركات القطاع وراء هذا 12.5يصل إلى 

زيادة هذه النسبة عبر استراتيجية تم %، ويستهدف 3.5نسبة تصل إلى نحو يشارك فى الناتج القومى ب
 عرضها على رئيس الجمهورية بخطط طموحة يمكن تحقيقها.

 

 
 

 

 

 

 

مرصد األخبار هي سلسلة دورية تهتم بعرض أهم األخبار االقتصادية ذات التأثير المباشر  •
على االقتصاااااد المصاااارا بصاااافة عامة، وعلى القطاع المصاااارفي على و   الخصااااو ، 

 وتحليل هذه األخبار لمعرفة آثارها المباشرة وغير المباشرة. 

وا تهادات بحثية، وال تعبر بأا   ميع اآلراء الواردة في هذه الساالساالة هي م رد تحليالت •
 حال عن الرأا الرسمي لبنك االستثمار القومي، وي ب أخذها في إطارها البحثي فقط.

 هبة عبد الدايم: قامت بالتعليق على هذا العدد •
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 وفقًا ألحدث دراسة أجرتها شركة "آى دى سي" عن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد المصرى، •

تخطو مصر بخطى واثقة نحو تحقيق معدالت نمو طموحة من صادرات تكنولوجيا المعلومات والخدمات 

 .2017مليار دوالر فى عام  3.25من القائمة عليها حيث بلغت قيمتها أكثر 

 2017مليار دوالر لعام  1.9بلغت  BPOوأشارت الدراسة إلى أن صادرات التعهيد لقطاع نظم األعمال  •

مليون  771بلغت  ITO%، فى حين أن قيمة صادرات التعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات 58بنسبة 

% من إجمالى صادرات البالد فى مجال تكنولوجيا المعلومات 24دوالر خالل العام نفسه، ما يمثل 

%، 16.5ان القطاعان معدالت نمو سنوية تقدر ب والخدمات القائمة عليها، وأنه من المتوقع أن يحقق هذ

 .2020إلى  2017%على التوالى، خالل الفترة من  8.1و

ظهرت طريقة جديدة في التوظيف  سواء محليا او عالميافي ظل ما نشهده من تطور متسارع ومتنامي و •

ات التعهيد تعتبر . وخدمOutsourcingواإلستفادة من الخبرات في البالد المختلفة وهي خدمات التعهيد 

مصطلح جديد نسبيا أضيف إلي المصطلحات المستخدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وهذا المصطلح 

يعبر عن مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات عبر وسيط متخصص تتوفر لديه القدرات والخبرات 

فس بلد العميل أو قد يكون خارجها الفنية التي تمكنه من ذلك. وقد يكون مكان تقديم خدمات التعهيد في ن

  وهذا يكون حسب ظروف ومتطلبات العمل.

مستمرة فى زيادة أنشطتها التشغيلية بالسوق المصرية وتنويع خدماتها نظراً لفرص النمو  شركات التعهيد •

منطقة الخليج خاصة السعودية واإلمارات والكويت يحظون بالكم األكبر  ناب املعالمتوقعة فى الصناعة، 

رتها األجنبية سواء من الخدمات المقدمة فى ظل مستوى التنافسية المرتفع للشركات المصرية مقارنة بنظي

ى خاصة بعد تحرير رقدمة، أو على مستوى التنافس السععلى مستوى كفاءة الخدمة واالستشارات الم

 سعرالصرف.

أن معدالت النمو الحالية ستسهم في االرتقاء بصادرات مصر من تكنولوجيا « دي سي آي»وتري  •

المعلومات والخدمات القائمة عليها بشكل كبير، بشرط استمرار القطاع في تبنى التكنولوجيات الحديثة 

ية إلى ونماذج األعمال المبتكرة حيث جذبت مصر قدًرا كبيًرا من اهتمام الشركات متعددة الجنسية الساع

 .االستفادة من خدمات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات التي تقدمها مصر

وتعد مصر واحدة من رواد السوق العالمي للتعهيد في قطاع نظم األعمال بمعدل نمو سنوي من المتوقع  •

بعة أن يتضاعف بما يزيد على متوسط معدالت النمو العالمي في هذا القطاع خالل األعوام الثالثة إلى األر

، 2017ألف دوالر عام  17.800المقبلة. وبلغ متوسط عائدات كل موظف بقطاع تعهيد نظم األعمال 

موظف من ذوي المهارات فائقة التخصص، ومن المتوقع أن يرتفع  106.500والذي جاء نتيجة جهود 

ف لخدمات في حين بلغ متوسط االيرادات لكل موظ 2020ألفًا بحلول عام  161هذا العدد ليتخطى حاجز 

 ولقد ألف موظف تقريبًا. 19، حيث يعمل 2017ألف دوالر لعام  40التعهيد لقطاع تكنولوجيا المعلومات 

 ٢٠١٧مليار دوالر عام ٣.٢صدرت مصر خدمات معلوماتية وتكنولوجية للغير ب 

شركة محلية ومتعددة الجنسيات  20فى مصر قادر على المنافسة فى ظل تواجد أكثر من  قطاع التعهيد •

 الخارجي وذلك ألف يقومون بالتعهيد  50 ألف شخص من بينهم 100وعدد ضخم من العاملين يتخطى الـ 

 .ساهم فى حدوث قفزة فى معدالت نمو صناعة التعهيدالت، مما كفاءة البنية التحتية وشبكة االتصال

أن دول األردن وتونس والمغرب والجزائر تعد من أكبر المنافسين لمصر على المستوى اإلقليمى، فيما تعد  •

 الهند وإيرلندا ورومانيا والفلبين أقوى المنافسين على مستوى الخريطة العالمية.
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فة، إلى أن مصر تعمل على تطوير الكفاءات في قطاعات التعهيد المختل« آي دي سي»وأشارت المؤسسة  •

التعلم »عن طريق االستثمار في تعزيز منظومة الكفاءات في هذا الصدد، ومثال على ذلك مبادرة 

، وهي مبادرة رئاسية تقوم عليها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتركز على بناء «التكنولوجي

وتقدم المبادرة شهادات دراسية ممولة حكوميًا وباعتمادات  القدرات التكنولوجية المميزة لدى القوى العاملة.

، وجامعات «جونز هوبكنز»، وجامعة «ماساتشوستس للتكنولوجيا»من جامعات عالمية ورائدة مثل معهد 

، «فيسبوك»، و«أمازون»، و«جوجل»، و«آي بي إم»كاليفورنيا، وتكساس، وفرجينيا، وشركات مثل 

يات الناشئة التي تحفز االبتكار )وتشمل علوم البيانات، وإنترنت األشياء، في مجال التكنولوج« جيت هاب»و

ألف مورد بشري وتوثيق شهاداتهم  16والذكاء االصطناعي، واألمن اإللكتروني، إلخ(. وتهدف إلى تدريب 

 .آالف شخص 6، وقد تم ذلك بالفعل ل 2019بحلول عام 

أساسي من التحول الجاري في القطاع، تم بناء عدد من ولمواكبة استراتيجية التوسع خارج القاهرة كجزء  •

المناطق التكنولوجية الجديدة ودخولها حيز التشغيل في أسيوط، واإلسكندرية، ومدينة السادات، وبني 

سويف. وتوفر هذه المناطق فرص استثمارية هائلة، ويشمل ذلك مراكز البيانات الكبيرة )برج العرب(، 

اإللكتروني )أسيوط(، ومراكز البيانات والمراكز السحابية الحكومية المصرية ومراكز التصنيع والتصميم 

 )القاهرة وبرج العرب(.

وأشارت الدراسة إلى مبادرة مدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة، وتركيزها على البيانات الكبيرة  •

حيث تحتل مصر حاليًا المركز  وإنترنت األشياء، باإلضافة إلى التركيز المستمر على األمن اإللكتروني

للمعلومات، تمثل « إيكونوميست»الرابع عشر على مؤشر األمن اإللكتروني العالمي الذي تصدره وحدة 

جميعها عوامل داعمة لبناء المنظومة. باإلضافة الى ارتفاع معدل االنتشار للهواتف المحمولة في مصر، 

 التي من الُمرجح أن تُعزز خدمات التنقل في القطاع.وتدشين الحكومة مؤخًرا لشبكات الجيل الرابع، و

اختار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القاهرة الستضافة مركز األمم المتحدة اإلقليمي لإلبداع  ولقد •

. جاء هذا االختيار مدعوما بالنجاح المبهر للشركات الناشئة والصغيرة 2017التكنولوجي في أفريقيا عام 

 والمتوسطة في مصر.

من الشراكات مع مؤسسات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز قوة منظومة  ولقد تمت العديد •

للدعم للشركات « بي إم آي»يتمثل ذلك في تقديم شركة ورواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. 

 الصغيرة والمتوسطة في البالد عبر حلولها للحوسبة السحابية والبرمجيات التحليلية للبيانات. 


