ورقة سياسات مقدمة من
الجمعية المصرية لشباب األعمال حول

التحول الرقمي
وأهميته لشباب األعمال
يونيو 2020

الجهات المسئولة:

* جاءت تلك الورقة نتيجة لقاء جمعية شباب األعامل يف  14مايو 2020

٭مجلس النواب
٭رئاسة الوزراء
٭وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
٭الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
٭وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

الوضع بالنسبة للتحول الرقمي في مصر وسوق االتصاالت:
٭الرتتيب العاملي ملرص يف تقرير التنافسية الدولية لسنة :2019
 106من ينب  141دولة
٭مستخدمي االنرتنت :حوايل  % 47من إجاميل البالغني
٭عدد االشرتاكات لألنرتنت عرب املحمول %54 :من السكان
٭عدد اشرتاكات االنرتنت للخط االريض %6,7 :من السكان.
٭تكاد تنعدم اشرتاكات االنرتنت عرب خطوط الفايرب ذات
الرسعات العالية جدا.
٭تتنافس يف مرص أربع رشكات اتصاالت كربى لتقديم خدمات
التليفون واالنرتنت االريض واملحمول.
٭ينظم قطاع االتصاالت يف مرص الجهاز القومي لتنظيم
االتصاالت وهو تابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

٭صدر قرار رئيس الوزراء رقم  51لسنة  2020والذي نص عىل
توسيع اختصاصات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
لتشمل كل اختصاصات وزارة اإلصالح اإلداري (التنمية
اإلدارية سابقًا) املتعلقة بامليكنة والتحول الرقمي.
٭تنفذ وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية خطة تحول رقمي
للخدمات الحكومية .وتهدف الخطة اىل ربط جميع الجهات
الحكومية مبنظومة تبادل بيانات موحدة باإلضافة اىل ميكنة
جميع الوحدات الحكومية وذلك من خالل خطة تنفذ عىل
مراحل.
٭اتخذت الدولة خطوات جادة يف سبيل التحول اىل منظومة
الدفع االليكرتوين واالقتصاد الغري نقدي ،حيث صدر قانون
 18لسنة  2019بتنظيم استخدام وسائل الدفع غري النقدي.
وينفذ البنك املركزي العديد من املبادرات لتوسيع قاعدة
الدفع االليكرتوين.
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تحديات ومشاكل االقتصاد الرقمي في مصر
في مواجهة احتياجات شباب االعمال المصرية:
ظهرت تلك التحديات واملشاكل بصورة أكرب عند احتياج معظم القطاعات االقتصادية الستخدام التقنيات وبرامج االتصاالت املتقدمة أثناء
توقف االعامل كليا او جزئيا بسبب جائحة الكورونا.
٭ضعف ثقافة املستخدمني :ثقافة استخدام تقنيات االتصال
واملعلومات يف اداء االعامل ومامرسة النشاط االقتصادي ما
تزال محدودة.
٭مقاومة البريوقراطية :الغالبية من موظفي املصالح
الحكومية ما تزال غري متحمسة الستخدام امليكنة الحديثة
يف تأدية االعامل والخدمات .ورمبا ترجع هذه املقاومة
للتحول الرقمي اىل الخوف من فقدان الوظائف او تقليص
الصالحيات االدارية وما يتبعه من فقد لالمتيازات .باإلضافة
اىل ان مؤسسات الدولة ما تزال تعمل يف جزر منعزلة فيام
يتعلق بالتحول الرقمي وال يوجد تشارك حقيقي لقواعد
البيانات بني كثري من املصالح الحكومية.
٭ضعف البنية التحتية التي تخدم شبكة االتصاالت ونقل
البيانات :تعاين الشبكة من عدم الوصول اىل كافة مناطق
الجمهورية وبالذات املحافظات الريفية ،وكرثة االعطال
وانقطاعات الخطوط ،واالضطراب املتكرر يف مستوى
الخدمة ،وانخفاض الرسعات بشكل حاد يف ساعات الذروة،
وضعف كبري يف خدمة العمالء والدعم الفني مام يتسبب
يف خسائر مالية وتباطؤ يف النمو وتردد يف التحول لالقتصاد
الرقمي عىل نطاق واسع نتيجة تعطل الكثري من اعامل
الرشكات التي تعتمد عىل االتصاالت واالنرتنت بشكل كبري.

٭غياب املنافسة الحقيقية :الضعف الحايل يف البنية التحتية
لشبكة االتصاالت يرجع اىل حد كبري اىل غياب املنافسة
الحقيقية يف سوق االتصاالت .فعىل الرغم من وجود أربع
رشكات كربى تعمل يف سوق التليفون واالنرتنت االريض
واملحمول ،اال انه يف الواقع العميل ال تتمتع جميعها بنفس
االمتيازات واملوارد .فمن ناحية ،متلك الرشكة املرصية
لالتصاالت الشبكة االرضية بشكل شبه كامل والتي تعتمد
عليها جميع الرشكات االخرى يف تقديم خدمات االنرتنت
االريض .ومن ناحية اخرى ،متلك الدولة معظم أسهم الرشكة
املرصية ومتتلك حصصا يف الرشكات االخرى بشكل مبارش
وغري مبارش ،وهو ما يتسبب عمليا يف عرقلة وجود منافسة
حقيقية بني الرشكات .هذه املنافسة رضورية يف احداث
نقلة نوعية يف جودة وانتشار خدمات االتصال بحيث يعطي
ذلك أساسا قويا النطالق االقتصاد الرقمي.
٭اإلطار الترشيعي يتقدم ببطء :مام يعوق رسعة التحول
لالقتصاد الرقمي واستخدام التطبيقات الرقمية وبالتايل يؤثر
سلبا عىل قبول ثقافة التعامل الرقمي سواء يف اداء االعامل
او الدفع والتجارة االليكرتونية او التعامل مع املؤسسات
الحكومية.
٭الجهة الرقابية غري فعالة :كثري من الشكاوى املقدمة من
املستخدمون اىل الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت عادة ال
يتم البت فيها او اتخاذ قرار حاسم ضد الرشكات املقدمة
للخدمة بسبب عدم وجود ضغط كايف من الجهة الرقابية
لتحسني الخدمة.
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التوصيات والمقترحات:
٭الترشيعات والنظم واللوائح:
»إلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق وتوسيع استخدام
التوقيع االليكرتوين لألشخاص الطبيعية واالعتبارية
وقبول هذا التوقيع يف كافة املعامالت والخدمات التي
تؤديها هذه الجهات الحكومية.
»إلزام جميع البنوك بتفعيل االنرتنت املرصيف بحيث ميكن
تنفيذ معظم العمليات املرصفية من خالل تطبيقات
االنرتنت.
»دعم استقاللية الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
واعطاءه صالحيات واسعة يف محاسبة رشكات
التكنولوجيا وخصوصا رشكات االتصاالت الكربى.
»منح حوافز رضيبة لرشكات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات بهدف رفع قدرتها التنافسية ومتكينها من
تقديم خدماتها بأسعار مناسبة لعموم املستخدمني.

٭البنية التحتية:
»رضورة وضع مستهدفات سنوية لقطاع االتصاالت بهدف
الوصول اىل املعدالت العاملية يف اتاحة وانتشار ورسعة
وجودة خدمات االنرتنت.

٭خلق بيئة تنافسية حقيقية بسوق االتصاالت
»عمال مببدأ تكافؤ الفرص بني جميع مقدمي الخدمة وهو
االمر الرضوري لتسارع وترية التحديث يف الشبكات.

٭الثقافة الرقمية:
»تنفيذ خطة قومية لنرش الوعي الرقمي وتيسري استخدام
تطبيقات االنرتنت لكافة فئات املجتمع .وتعد ازمة
الكورونا كفرصة جيدة لتغيري الثقافة الرقمية حيث
تضطر الرشكات ومؤسسات االعامل االن اىل التوسع يف
استخدام االنرتنت وتطبيقات التواصل والتجارة والدفع
االليكرتوين.

»اعتامد صناعة القرار الحكومي بشكل أسايس عىل تحليل
واسع للبيانات ما سيرسع من تبني مؤسسات الدولة
لخطط التحول الرقمي.
»االستمرار يف دعم جهود املؤسسات التعليمية يف سبيل
تضييق الفجوة الرقمية لدى الطالب ومن ثم خلق جيل
يستطيع استيعاب التحول الرقمي ويساهم يف رسعة
انتشاره.
» توسيع نطاق التدريب عىل الربمجة وصناعة وادارة
التطبيقات لسد احتياجات السوق من الكوادر الفنية.

٭الحكومة االليكرتونية:
»يف إطار توحيد ادارة البيانات الحكومية بحيث تخضع
ملؤسسة واحدة ،ولتنسيق التعامل بني الجهات الحكومية
والقطاع الخاص ،نويص بوضع قواعد مرنة وفعالة
للحصول عىل البيانات من الجهات الحكومية.
»تطوير الهيكل االداري للدولة بحيث يعاد توزيع املهام
عىل العاملني بالدولة وفقا للمنظومة املوحدة للحكومة
االليكرتونية وبحيث يصبح لكل موظف بالدولة بطاقة
تعريف رقمية.
»تنفيذ برامج تأهيل وتدريب مكثفة للعاملني باملؤسسات
الحكومية ترسع من وترية ادماجهم يف منظومة الحكومة
االليكرتونية.
»وضع االولوية لتوفري االستثامرات الكافية للتطوير
الرقمي لجميع مؤسسات الدولة والوصول اىل الحكومة
االليكرتونية الشاملة بحلول عام .2025
٭دعم الرشكات املحلية العاملة يف مجال التكنولوجيا الرقمية
وخلق حاضنات اعامل للرشكات الصغرية ومتكينها من
تقديم منتج محيل منافس للرشكات العاملية.
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