املتسابقون نحو التحول الرقمي:
وضْ ْع مرص
ُيْ ِكن أن تفتح مرص الباب أمام تحقيق تأثري اقتصادي إضايف قدره 139
مليار دوالر أمرييك لعام  2030وذلك من خالل تبني سياسات داعمة

تتيح االستفادة الكاملة من التقنيات الرقمية

“

“

شهد الصعيد العاملي اتجا ًها متزايدًا نحو الرتكيز عىل سياسات
من التقنيات الرقمية الرتفاع العوائد االقتصادية .يهدف
التحول الرقمي يف االقتصاد واملجتمع والقطاع الحكومي ،وقد
هذا التقرير الذي أعدته رشكة  AlphaBetaاملتخصصة يف
االسرتاتيجيات االقتصادية (بتكليف من جوجل) إىل استكشاف ساهم ذلك يف االنتشار الواسع لإلنرتنت (حسبام تشري إليه
معدالت االستخدام) .فعىل سبيل املثال ،نجحت مرص يف الفرتة
الطرق التي ُ ْي ِكن أن تساعد االقتصادات الناشئة عىل تحقيق
من عام  2010وحتى  2018يف تزويد مستخدمني جدد
أكرب استفادة من التقنيات الرقمية لتحقيق مكاسب إمنائية.
1
نسبتهم  %25من سكانها بخدمة اإلنرتنت .ولعل مام أسهم
يركز التقرير عىل ستة عرشة من االقتصادات الناشئة املهمة
يف تحقيق هذا االنتشار الرقمي هو "خطة النطاق العريض
(نطلق عليهم اسم "املتسابقون نحو التحول الرقمي") .تضم
هذه االقتصادات الناشئة كل من األرجنتني ،والربازيل ،وتشييل ،الوطنية  "eMisrالتي أطلقتها الحكومة املرصية عام 2011
وكولومبيا ،ومرص ،وإرسائيل ،وكينيا ،واملكسيك ،ونيجرييا ،وبريو ،وقامت مبراجعتها عام  2014والتي تضمنت توسيع التغطية
الجغرافية لخدمات النطاق العريض وزيادة عدد املشرتكني
واململكة العربية السعودية ،وجنوب إفريقيا ،وروسيا ،وتركيا،
2
يف الخدمات الرقمية .ومع ذلك ،قد يكون توفري االتصال
واإلمارات العربية املتحدة ،وأوكرانيا .تستأثر هذه الدول
املتسابقة نحو التحول الرقمي م ًعا بـ  %13من إجاميل الناتج باإلنرتنت غري ٍ
مستقبل لتحقيق االستفادة املثىل من
ً
كاف
التقنيات الرقمية من أجل التنمية االقتصادية .من املمكن أن
املحيل العاملي ،وتشكل  %16من سكان العامل و  %19من
ت ُ َح ِقق مرص تأث ًريا اقتصاديًا سنويًا (عىل أساس مقارنة العام
مستخدمي اإلنرتنت عامل ًيا.
بالعام األسبق) محت َم ًل يصل إىل  139مليار دوالر بحلول
عام  2030وذلك يف حال تبني سياسات داعمة تسهم يف
َخل ُْص البحث إىل مجموعة من الرؤى حول االقتصادات
التحول الكامل للتقنيات الرقمية 3.ومع بروز الحاجة إىل إعادة
املتسابقة نحو التحول الرقمي ،والتي تعترب ذات داللة ملرص
ونوجزها يف هذا املستندْ ُ .ي ِكن االطالع عىل مزيد من التفاصيل بناء االقتصادات عقب التأثري الذي أحدثته جائحة كوفيد،19-
4
أصبحت هناك حاجة أكرب إىل تحقيق االستفادة القصوى
يف التقرير الكامل.
 .1حسب بيانات البنك الدويل ،مؤرشات التنمية العاملية.
 .2وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ( )2020متاح عىلhttp://www.mcit.gov.eg/TeleCommunications/National_Broadband_Plan_eMisr :
 .3تشري هذه التقديرات إىل قيمة التأثري االقتصادي التي ُ ْيكِن أن تتحقق يف حال تم تفعيل  39طريقة لتطبيق التكنولوجيا تغطي  10قطاعات وذلك بحلول  .2030تم تحديد حجم التأثري املتوقع بافرتاض سيناريو “الرقمنة الشاملة”
(رقمنة بنسبة  .)%100وهذا يعني أن هذه القطاعات العرش بحاجة إىل تحقيق قفزات نوعية كبرية لتصبح هذه القطاعات “رائدة يف الرقمنة” .وبالرغم من أن سيناريو “التحول الكامل إىل الرقمنة” قد يبدو غري منطقيًا من الناحية العملية

إال أن عرضه يف هذا السياق يفيد يف تقديم إطار يعرض مجموع ة الفرص.
ال متثل التقديرات إجاميل الناتج املحيل أو حجم السوق (اإليراد) ،ولكنها متثل مزي ًجا من التأثريات االقتصادية التي تشمل عىل سبيل املثال العوائد اإلنتاجية ،والزيادة يف اإليرادات ،والوفرة يف التكلفة .تم تحديد التطبيقات التكنولوجية
حسب القطاع ومصادر القيمة االقتصادية (كتقليل الفاقد يف اإلنتاج ،والعروض امل ُ َح َسنة للعمالء) وذلك بعد مراجعة مستفيضة لألدبيات األكادميية .تختلف املنهجية امل ُستخ َد َمة يف القياس لكل طريقة من التسع وثالثون طريقة إال أن
التقديرات يتم التوصل إليها باستخدام مجموعة من املؤرشات العاملية ودراسات الحالة الخاصة بكل دولة .تم استخدام املؤرشات االقتصادية املستمدة من بيانات املنظامت الدولية كالبنك الدويل ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،ومكاتب اإلحصاء الوطنية يف تقديم التقديرات.
ُ ْيكِن االطالع عىل املعلومات التفصيلية الخاصة مبصادر البيانات وأساليب التقدير يف امللحق املرفق بالتقرير الرئييس ،املوجود يف هذا الرابط
><https://alphabeta.com/our-research/the-digital-sprinters-capturing-a-us34-trillion-through-innovative-public-policy/

 .4تم إعداد هذا البحث بواسطة رشكة  AlphaBetaلصالح جوجل .جميع املعلومات الواردة يف هذا التقرير ُمست َمدة من التحليل الذي أجرته رشكة  AlphaBetaواستعانت فيه باألبحاث والبيانات واملعلومات سواء اململوكة لها أو
املتاحة للعامة .مل تُق َِدم جوجل أي بيانات إضافية ألغراض هذه الدراسة ،كام أنها ال تقر أو توافق عىل أي تقديرات قدمها التقرير.
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املتسابقون نحو التحول الرقمي :وضْ ْع مرص

شكل  :1الجدوى االقتصادية من التقنيات الرقمية

يف مرص ،كام يف معظم االقتصادات املتسابقة نحو التحول الرقمي ،مل ينعكس النمو الرسيع يف انتشار اإلنرتنت عىل النمو االقتصادي.

التأثري االقتصادي السنوي املتوقع يف حالة التحول الشامل للرقمنة

فعىل مر سنوات ،مل يواكب النمو االقتصادي يف مرص مستوى انتشار اإلنرتنت بها .فعىل سبيل املثال ،منذ  ،2013بلغت نسبة الزيادة السنوية يف عدد مستخدمي
اإلنرتنت يف مرص  12.2%يف حني مل يتجاوز معدل النمو السنوي يف الناتج اإلجاميل املحيل 5،4.2%كام ارتفعت إنتاجية العاملة مبعدل  2.8%سنويًا فقط خالل
نفس الفرتة.

بالبليون دوالر( 2030 ،تقديرات النطاق األعىل)

1

30

إذا تم االنتقال من مرحلة االنتشار الرقمي إىل تحقيق منو اقتصادي ،فمن املتوقع أن تُ ْح ِدث التقنيات الرقمية أث ًرا تحول ًيا يف مرص.
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املوارد

الزراعة والغذاء

التصنيع

االستهالك ،تجارة
التجزئة ،والضيافة

البنية التحتية

يص ِنف البحث التقنيات الرقمية التي تنطوي عىل فرص ُيْ ِكن أن تسهم يف تعزيز التنمية االقتصادية يف مثاين مجموعات .إذا افرتضنا أنه تم تفعيل عددًا من طرق
َ
تطبيق التكنولوجيا بحيث تغطي املجموعات التكنولوجية الثامنية املُشار إليها وتخدم عرشة قطاعات ،فإن التأثري االقتصادي السنوي لهذه التطبيقات قد يصل إىل
ما يقدر بـ  139مليار دوالر أمرييك يف  2030وهو ما ميثل  55%من الناتج اإلجاميل املحيل الحايل (انظر الشكل  .)1من املتوقع أن تتحقق  47%من العوائد
االقتصادية املحتملة من تبني التقنيات التكنولوجية يف القطاعات التقليدية املتمثلة يف قطاعات املوارد ،والبنية التحتية ،والزراعة.

هناك اثنتا عرشة أداة سياسية تندرج ضمن أربع ركائز اسرتاتيجية للتحول من مجرد االنتشار الرقمي إىل تحقيق منو اقتصادي من
التقنيات الرقمية.
أسفرت عملية املراجعة الدقيقة ملجموعة من السياسات الرقمية الفعالة واالبتكارية عن تحديد عدد من األدوات املهمة التي تسهم يف تعظيم فرص النمو
االقتصادي التي تتيحها الرقمنة (انظر الشكل .)2

 .1ال تعكس هذه التقديرات الناتج القومي اإلجاميل أو حجم السوق (اإليرادات) ،ولكنها تُ َ ِثل حجم التأثري االقتصادي والذي يشمل الزيادة يف الناتج القومي اإلجاميل ،والزيادة اإلنتاجية ،والوفرة يف التكلفة ،واالقتصاد يف الوقت ،والزيادة يف اإليرادات ،والزيادة يف األجور ،والزيادة يف
الرضيبة امل ُ َح َصلة.
 .2أخرى تشمل التعليم والتدريب ،والخدمات املالية ،الخدمات الحكومية ،والصحة ،والنقل.
املصدر :تحليل رشكة AlphaBeta

رافعة السياسة :2

شكل  :2سياسات تعزيز القيمة من التقنيات الرقمية

إعادة توظيف البنية التحتية الحالية لدعم الوصول الرقمي

القيادة من القمة
1

قيادة االتجاه

دفع عجلة التغيري من خالل القطاع العام
4

خلق نقاط تحول من خالل
املشرتيات الحكومية

5

رقمنة جميع الخدمات الحكومية
بنسبة %100

6

تحفيز االبتكار من خالل املشاورات
اإللكرتونية

2

التنسيق بني الجهات الحكومية

تزويد القطاع الخاص مبقومات التحول الرقمي

3

دعم التكامل الرقمي الشامل

جعل املواطنني محور االقتصاد الرقمي

7

صياغة لوائح وقوانني تعزز التحول
نحو العرص الرقمي ال التناظري

تزويد األفراد باملهارات الالزمة
11
لالستفادة من الفرص الرقمية

8

تأسيس بنية تحتية رقمية مستدامة
مع األخذ يف االعتبار قابليتها
للتحديث والتشغيل البيني

دعم الفئات التي قد تتأثر
12
بالتحول الرقمي

9

تزويد املرشوعات الصغرية
واملتوسطة والصغرية جدًا باألدوات
الرقمية لدعم موها

تحفيز االبتكار من خالل تشجيع
 10االبتكار التشاريك ،واقتصاد املشاركة،
والحوافز الرقمية

وبالرغم من أن هذه األدوات االثنتا عرشة قد ال تكون جميعها قابلة للتطبيق عىل الواقع املرصي ،إال أن هناك عددًا من أدوات
السياسات التي ينبغي النظر إليها بعني االعتبار ،نذكرها فيام ييل .

ُ ْي ِكن إعادة توظيف البنية التحتية العامة لتوفري االتصال باإلنرتنت للمجتمعات التي تعاين حرمانًا .يتطلب ذلك
وجود شبكة من البنية التحتية العامة (مباين عامة ،ومواصالت ،ومرافق ،وبنية تحتية لتكنولوجيا املعلومات) التي
ميكن تسخريها إلتاحة الوصول إىل اإلنرتنت .يف رومانيا عىل سبيل املثال ،تم إطالق برنامج “  ”Biblionetوهو
برنامج وطني يهدف إىل سد الفجوة بني املناطق الحرضية والريفية يف جودة اتصال النطاق العريض ،حيث أتاح
الربنامج توفري أجهزة كمبيوتر وبرمجيات ودعم تقني لعدد  2280مكتبة عامة تغطي نطاق جغرايف واسع وتتمتع
7
ببنية تحتية راسخة.

رافعة السياسة :3
تنفيذ الدورات التدريبية امل ُ َو َجهة والربامج االجتامعية والسلوكية الداعمة
للتحول الرقمي
ُ ْي ِكن أن تسهم مبادرات التدريب يف إطالع أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر عىل التقنيات
الرقمية الحديثة املرتبطة بالقطاعات التي يعملون فيها ،وتنمية مهاراتهم لدعم التحول الرقميْ ُ .ي ِكن تنظيم هذه
الدورات التدريبية بالرشاكة مع مزودي الحلول .فعىل سبيل املثال ،تستهدف رشكة “ – ”Gapura Digitalوهي
رشكة تَدْعمها جوجل– تدريب نحو  1.47مليون شخص من العاملني يف املشاريع الصغرية واملتوسطة واملتناهية
الصغر يف إندونيسيا لتمكينهم من تحقيق االستفادة املثىل من املنصات الرقمية كقنوات التسويق الرقمي لتوسيع
أعاملهم 8.ومن أمثلة هذه الربامج أيضً ا برنامج  Digilyft Kickstartيف دولة السويد ،الذي هدف إىل متكني
الرشكات الصناعية من االستفادة من التكنولوجيا الرقمية من خالل رفع الوعي ،وهو يثبت إمكانية تنفيذ ِمث ْْل
9
هذه املبادرات بالتعاون املشرتك بني الحكومات والكيانات الصناعية.

رافعة السياسة :1
التعاون مع القطاع الخاص البتكار
خدمات ومنتجات جديدة
ميكن للحكومات والقطاع الخاص العمل م ًعا وتعزيز
تبادل الخربات فيام بينهم من أجل ابتكار منتجات مفيدة
للطرفني .من أمثلة هذا التعاون شبكة Masterchain
وهي نظام مدفوعات رقمي بتقنية سالسل الكتل
(بلوكشني) املعتمد عىل اإليثرييوم حيث تم تطويره من ِقبَل
البنك املركزي الرويس ويدعمه عدد من أكرب البنوك املحلية
يف روسياْ ُ .ي ِكن أن يسهم هذا النظام يف خفض تكاليف
التشغيل للبنوك املشارِكة وتعزيز أمن القطاع املرصيف يف
روسيا من خالل االحتفاظ بقواعد البيانات الرقمية لسجالت
املعامالت 6.وبالرغم من أن مثل هذه الرشاكات قد تكون
مفيدة بشكل كبري للطرفني إال أنها قد تكون صعبة التنفيذ
أيضً ا .يف الكثري من االقتصادات الناهضة ،تفتقر الحكومات
إىل ثقافة تشجيع التعاون مع القطاع الخاص .للتغلب عىل
هذه التحديات ،يجب االلتزام بوضع مبادئ اسرتشادية
للتعاون وتجنب التقيد مبوردين بعينهم عند رشاء
السلع والخدمات.

لتستمر يف الصفحة 4

 .5حسب بيانات البنك الدويل ،مؤرشات التنمية العاملية.
[ . World Bank (2018), "Competing in the Digital Age Policy Implications for the Russian Federation" .6البنك الدويل (»،)2018التنافس يف العرص الرقمي :تداعيات السياسات عىل روسيا»] متاح عىل:
http://documents.worldbank.org/curated/en/860291539115402187/pdf/Competing-in-the-Digital-Age-Policy-Implications-for-the-Russian-Federation-Russia-Digital-Economy-Report.pdf
[ .7االتحاد األورويب " ،(2018) "Biblionetرسم مستقبل أوروبا الرقمي– مشاريع] متاح عىلhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/biblionet :
.Google (2020), “Gapura Digital” .8متاح عىل https://gapuradigital.withgoogle.com/stories
[ريداي ونيستا ( ،)2018تقديم املهارات الرقمية – دليل إعداد القوى العاملة لالقتصاد الرقمي الشامل ].متاح عىل:
.Readie and Nesta (2018), Delivering Digital Skills – A guide to preparing the workforce for an inclusive digital economy .9
ّ
https://media.nesta.org.uk/documents/Readie_Digital_Skills_booklet_online.pdf
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وبالرغم من أن هذه األدوات االثنتا عرشة قد ال تكون جميعها قابلة للتطبيق عىل الواقع املرصي ،إال أن هناك عددًا من أدوات
السياسات التي ينبغي النظر إليها بعني االعتبار ،نذكرها فيام ييل .
رافعة السياسة :6
تشجيع اقتصاد املشاركة يف القطاعات غري
الخدمية

ُ ْي ِكن أن تسهم التقنيات الرقمية كتقنية إنرتنت األشياء يف تيسري
مشاركة األصول الثابتة (مثل املعدات واملخازن) مام يسهم يف خفض
التكاليف الثابتة وتحويلها إىل تكاليف متغرية مستمرة .يشري الواقع
إىل أن معظم االبتكارات يف هذا الجانب تتعلق بقطاع الخدمات
(مشاركة السيارات ،ومشاركة العقارات) مع إسهام محدود يف
القطاعات التقليدية كقطاعات الصناعة والزراعة .من أمثلة الرشكات
التي تدعم هذا االتجاه رشكة  Hello Tractorحيث تعمل كحلقة
وصل بني املزارعني من أصحاب الحيازات الصغرية ممن هم بحاجة
إىل الجرارات وأصحابها ،مع توفري مستوى تأمني للجرارات من خالل
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خاصية تتبع األصول واملراقبة عن بُ ْعدْ.

رافعة السياسة :7
تعظيم االستفادة من األدوات السلوكية
لتعزيز التحول الرقمي وتحسني االستخدام
ت ِ
َستخدم الحكومات حول العامل التقنيات السلوكية يف تواصلهم
الرقمي مع األفراد للتأثري يف السلوك وتعزيز التحول الرقمي .إحدى
االسرتاتيجيات الناجحة يف هذا الصدد هي استخدام مجموعات
األقران لتغيري السلوك .يف عام  ،2016استخدم بنك HSBC
محفزات معينة اعتمدت عىل توظيف مجموعات األقران لتشجيع
العمالء عىل تنمية عادات االدخار وترشيد اإلنفاق 12،حيث تم
تطوير تطبيق ُمخ ََصص يخرب العمالء بحجم إنفاقهم وادخارهم
مقارنة بالعمالء اآلخرين يف نفس فئة الدخل .وعىل نحو مامثل،
تم استخدام تقنيات مشابهة من ِقبَل رشكات الطاقة بهدف ترشيد
االستهالك .لضامن النجاح عند توظيف هذه التقنيات ،يجب اإلملام
الشامل بالعمليات والتحيزات التي تؤثر عىل املستخدمني النهائيني
عند اتخاذ قراراتهم ،وميكن تحقيق ذلك من خالل الدراسات
االستطالعية واملراجعات الشاملة.

رافعة السياسة :4
تعزيز الحوسبة السحابية لتحقيق عوائد يف القطاع الحكومي ناتجة عن
زيادة الكفاءة
ت ُعتَ َب تقنية السحابة –ال سيام التخزين السحايب والحوسبة السحابية– من التقنيات التمكينية التي ُ ْي ِكن
استخدامها يف تطبيقات مختلفة .إن توظيف الحوسبة السحابية يف جميع القطاعات الحكومية ُ ْي ِكن أن
فضل عن تحقيق وفرة يف تكاليف ميزانيات تكنولوجيا
يسهم يف تحقيق عوائد كبرية نتيجة لزيادة الكفاءةً ،
املعلومات واالتصاالت يف القطاع الحكومي .فعىل سبيل املثال ،رشعت الحكومة املرصية يف عام  2014يف
العمل عىل اسرتاتيجية السحابة الحكومية ( )EG-Cloudوالتي تهدف إىل دعم الجهات الحكومية لتقديم
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خدمات رسيعة وموثوق بها.

رافعة السياسة :5
تأسيس بنية تحتية رقمية مستدامة مع األخذ يف االعتبار قابليتها
للتحديث والتشغيل البيني
يف العرص التكنولوجي رسيع التطور الذي نعيشه ،غال ًبا ما نواجه تحديات عندما نتقيد يف بناء البنية
مستقبل.
ً
التحتية الرقمية بتكنولوجيا معينة حيث قد ينتهي األمر بهذه التكنولوجيا إىل أن تصبح متقادمة
وباملثل ،عندما نتقيد يف بناء البنية التحتية الرقمية مبزودين بعينهم ،فإن هذا قد يسبب مشاكل يف التشغيل
البيني وهو ما يرتتب عليه الحاجة إىل التجزئة ،ويتسبب يف ارتفاع تكاليف املعامالت ،ويفيض إىل مشاكل يف
املنافسة .حققت الهند نجاحا كبريا يف تطوير واجهة دفع موحدة ( )UPIتسهل املعامالت بني البنوك .تتيح
بوابة الدفع للعمالء من بنوك مختلفة تحويل األموال بني الحسابات بكل سالسة.

 .10وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات (« ،)2014اسرتاتيجية الحوسبة السحابية املرصية ) .« (EG-Cloudمتاح عىلhttp://www.mcit.gov.eg/Publication/Publication_Summary/856/ :
 .11موقع  .Hello Tractorمتاح من خالل الرابط التايلhttps://www.hellotractor.com/about-us/ :
[ The Thinking Brand (2016), "HSBC #Nudge Campaign" .12العالمة التجارية امل ُ َفكِرة– HSBC »،حملة التغيري باألرقام»] متاح عىلhttps://thethinkingbrand.wordpress.com/2016/10/31/hsbc-nudge-campaign/ :

من املعلومات التفصيلية حول هذا البحث ،يرجى الرجوع إىل التقرير الكامل للبحث من خالل هذا الرابط:

https://alphabeta.com/our-research/the-digital-sprinters-capturing-a-us34-trillion-through-innovative-public-policy/
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