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ي العالم اآلن يعيش 
 
مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبد من التحول الرقمي للتطلع الي  ثورة ف

ي الدول أصبحاالنجاز والتطوير بعد ما 
 
اتيجية المرصية لتحقيق مسار حتمي ف  التنمية المستدامة.  ةاسير

 

مستوي قطاع  عىلجائحة كورونا أدت إل حتمية التحول الرقمي بشكل كبير وغير مسبوق، ليس فقط 

نا بشكل كبير  عىلاألعمال بل  ت الجائحة وكيفية العمل عن بعد أنماط تفكير  جدا،جميع القطاعات لقد غير

ي جميع ط
 
 القطاعات والمؤسساتمختلف  عىلبقات المجتمع. وليس فقط بل بشأن مستقبل العمل ف

كات  كات للتصدي لتحديات متعددة وقد ارتفع عدد الرسر ي العامة والرسر
ي ترغب  التر

 
%  25رقمنة عملها من  ف

ة من الجائحة.  64قبل الجائحة إل  ة قصير
 % بعد فير

 

اكة بير  اإلنسان والتكنولوجيا  العالمي والتوجه  ي نحو الرسر
 
صات مثل الذكاء االصطناعي وسالسل تخص ف

ي والواقع المعزز وهو األمر الذى نتج عنه تغير 
اض  ي الكتل والواقع االفير

 
عدد وطبيعة الوظائف بشكل كبير  ف

ي 
 
 للتكنولوجيا الحديثة  ف

ً
ات تشهد بأن الدول األكير استخداما  الي مؤشر

ً
أنحاء العالم بعد الجائحة ، وصوال

ي  هي حاليا 
ي ا تشهد انخفاض التر

 
معدالت البطالة بجانب أن تكنولوجيا المعلومات أتاحت فرص للشباب  ف

ي للمنافسة 
 
ة  ف أسواق العمل المحلية بل والعالمية مما ادي الي واقعية الفرص الواعدة والتحديات الكبير

  . ي تتجه نحو التحول الرقمي االقتصادي بشكل كبير
 التر

 

كات ةیالحکوموايضا خلق التحول الرقمي فرص ضخمة للمؤسسات  الخاصة من مختلف الجوانب،  والرسر

اتيجية بأقل وقت وجهد  ورؤيتها أهدافها المنشودة  تحقيقلعل أهمها   عىلليس  وذلك ممكنة وتكلفةاالسير

 أکير للتناسق والتناغم ب سيفتح، کما انه الخاص فقطمستوي القطاع 
ً
العام والخاص  القطاعير   ير  فرصا

اكة  المعارصة.  ةیمع التطورات الدول تمشيا الوزارات،  كافةبالتعاون مع   نهما یب والرسر

 

 یوتأک
ً
والحد من المعامالت  الرقميةاألعمال  بيئةإلصالح  الحكومةالذي تقوم به  الحيويعىل الدور  ا د

اإلجراءات وتطوير البنية التحتية لالتصاالت وتحديث الخدمات الرقمية  تخفيفوسعيها نحو  ،الورقية

 تالقراراعملية اتخاذ  ز وماتية للوزارات بجانب كيفية جمع البيانات الدقيقة القادرة عل تعزيوالمعل

ية،الرسيعة، وتعزيز القدرات  اتيجيا للتحول الرقمي وذلك من خالل عدة  مما جعل البرسر مرص مركزا اسير

 المبادرات. محاور اساسية وكل محور يندرج تحت عدد من 

 

 

 



 

 

 

 

ي مرص الي دعم عملية التنمية المستدامة من خالل كما هدفت التحوالت   
 
الرقمية ما بعد الجائحة ف

ي استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعمل عىل تحسير  الخدمات األساسية 
تضمن  التر

ي حياة كريمة للمواطن 
 
 يستحقه. التعليم والصحة والبيئة عن طريق ضمان توصيل الدعم إل من  ف

 

ي تعد األكير أهمية وهي تعزيز االقتصاد وذلك من خالل زيادة مساهمة قطاع ومن اهم الت
حوالت التر

ي تعزيز مكانة مرص وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية من خالل 
 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

ي مجال االستثمار بخلق بيئة مالئمة لإلبداع التكن
 
ي رفع الوعي التنافسي لمرص ف االعمال وأيضا  وريادة ولوجر

ي 
 
التحول الرقمي سوف يحقق للدولة المرصية الكثير من التطور عىل  الرقمية،المالمح االقتصادية  إطار ف

ي قطاع 
 
 األصعدة. وعالي كافة  التكنولوجيا بلالمستويير  اإلقليمي والدولي ليس فقط ف

 

 یوتأک
ً
ي تطوير البنية التحتية الذي تقوم به وزارة االتصاالت وتكنولوجيا ا الحيويعىل الدور  ا د

 
لمعلومات ف

ي 
 
ات التقدم ومعدالت النمو خالل السنوات القليلة الماضية ف ترسي    ع  إطار الرقمية جعل مرص تتصدر مؤشر

ي الدولة المرصية. 
 
ة التحول الرقمي وكلها تعد من اهم التحوالت الرقمية والمالمح االقتصادية الجديدة ف  وتير

 


