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  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  

  رـتقري
  

  االتصاالتاالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمعنية بورشة العمل حول 
  2009أيار/مايو  7- 5القاھرة، 

  

  ملخص
  

ُعقدت ورشة العمل المعنية باالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القاھرة، من   
وقد ُنظمت  ، بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر. 2009أيار/مايو  7إلى  5

االستراتيجيات واآلليات واألدوات المعتمدة بھدف تحسين االستثمار في لتعزيز الوعي بشأن السياسات و
مناقشة الوسائل العملّية الكفيلة برفع مستوى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة، وكذلك 

التمويل من المواضيع، منھا رأس المال المخاطر؛ و عدداً وتناولت ورشة العمل .  التمويل في ھذا القطاع
لغرض االبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ واآلفاق المتوّقعة  خصي؛ وريادة األعمالالش

لالقتصاد الكلي والتجارة واالستثمار في البلدان العربية؛ واألسواق المالية وقطاع تكنولوجيا المعلومات 
كية؛ واالستثمار وتنظيم المشاريع واالتصاالت؛ واالستثمار في البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسل

الحرة واالبتكار؛ واالستثمار في المحتوى الرقمي العربي؛ والفرص والتحديات المتصلة باالستثمار في 
  .لدروس المكتسبة في المنطقةقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وا

  
تكنولوجيا المعلومات  واتفق المشاركون على عدد من التوصيات، منھا دعم الحصول على منتجات  

على نطاق أوسع وبأسعار معقولة في المنطقة العربية؛ والتركيز على بناء رأس  ھاواالتصاالت وخدمات
المال البشري وتوفير بيئة أكثر تشجيعا على االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 

بالتمويل والبحث والمؤسسات األكاديمية؛ ، وربطھا ھذا القطاعوتعزيز حضانة المشاريع التجارية في 
وإنشاء مؤسسات تمويلية وسيطة فيما بين المصارف واالستثمارات والمبادرات المتصلة بتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت؛ والتركيز على مجاالت الطب اإللكتروني والتعليم اإللكتروني والزراعة 

  ة إلى تحقيق األھداف اإلنمائية.لجھود الرامياإللكترونية والتدريب المھني، وذلك في إطار ا

  
ً  24وحضر الورشة    حكومية وزارات وأجھزة يعملون في ، بينھم مسؤولون حكوميون مشاركا
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  ةـمقدم
  
على  لقائمبناء مجتمع المعلومات واالقتصاد االمؤّكدة لاالجتماعية واالقتصادية مكاسب لرغم من البا  - 1

المشاريع ، شأنھا شأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محدودة قطاع االستثمارات في زالت الالمعرفة، 
في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي والوصول إليھا التي أمكن تمويلھا الجديدة نمائية والصناديق اإل

أي  ستحول دون تحقيق ألزمة المالية العالميةاإلى أّن  تشير التوقعاتو اضية. خالل الفترة الم) اإلسكواآسيا (
دعم لإصالحات مؤسسية وتنفيذ تطوير أدوات تمويلية مناسبة، ويشّكل  في ھذه األوضاع في المستقبل.  نتحسّ 

عملية الفي الزاوية  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حجرَ الحرة في مجال ع المشاريع ياالبتكارات وتشج
المضّي ال شك في أن و  تطوير مجتمع معلومات مستدام واقتصاد قائم على المعرفة في المنطقة.ى الھادفة إل

 ً   مزيد من الفوائد االجتماعية واالقتصادية. عود بالفي اتخاذ ھذه الخطوات سي قدما
  
تعزيز ضرورة على ، لمجتمع المعلومات العالميةالقمة الذي انتھت إليه  ،جدول أعمال تونسوشّدد   - 2

أھمية بناء على إلى بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان النامية، وھادفة التمويل آليات ال
تكنولوجيا حول تمويل دراسة إقليمية  2007في عام  اإلسكواأجرت قد و القدرات لتحقيق ھذا الھدف. 

بة لجدول أعمال تونس وخطة العمل ، استجاريادة األعمالو مخاطر،ورأس المال ال ،المعلومات واالتصاالت
 ةفرقأعدد من اجتماعات عن  ةدراصالمع أخذ التوصيات وبناء مجتمع المعلومات في غربي آسيا، لاإلقليمية 
وقد حملت ھذه الدراسة عنوان الموارد المالية ورأس المال المخاطر .  االعتبارھذا الصدد في في الخبراء 

اجتماع الخبراء حول تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وشدد  . )1(لوماتوريادة األعمال في تكنولوجيا المع
بناء ضرورة على  ،في بيروت 2009آذار/مارس  12و 11يومي ، والذي عقد اإلسكواواالتصاالت في منطقة 

قضايا التمويل واالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات  ةعالجمكينھا من ملت اإلسكواقدرات بلدان 
  .لھا لحلوإيجاد و التواالتصا

  
 5من  ،االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القاھرةالمعنية بعمل الورشة وُعقدت   - 3

تعزيز ظمت لنُ وقد  . في مصر التصاالت وتكنولوجيا المعلوماتابالتعاون مع وزارة  ،2009أيار/مايو  7إلى 
تكنولوجيا المعلومات في  الستثمارازيادة الكفيلة بات واألدوات السياسات واالستراتيجيات واآللي بشأنالوعي 

  .المجال ھذاالتمويل في رفع مستوى ھادفة إلى العملية الوسائل البشأن كذلك و ،واالتصاالت في المنطقة
  

  لتوصياتا  -أوال
  
ل،مداوالت والمناقشات الإلى  استناداً   -4 ى المشاركون  انتھى التي تخلّلت ورشة العم ةالإل  ،توصيات التالي
  لمعلومات واالتصاالت في المنطقة:في قطاع تكنولوجيا ا رتعزيز االستثما ھاھدفو
  

وتعزيز  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإلى الستثمارات ا جذبل تمكينيةبيئة إنشاء   (أ)  
  ير أخرى؛جملة تدابمن  ،تحرير قطاع االتصاالت السلكية والالسلكيةمن خالل  ،قدرتھا على ذلك

  
ھذا حد يو . إنھاؤهو اإلنترنت اتخدمزّودو مارسه ميذي الواسع النطاق ال تنظيم االحتكار  (ب)  

  تھا؛كلفع ارتفاوالمتوفرة  اإلنترنتخدمات انخفاض سرعة سفر عن يو ،من المنافسةاالحتكار 

                                                 
)1 ( E/ESCWA/ICTD/2007/12. 
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في المنطقة وبكلفة أقل على نطاق أوسع لوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ادعم   (ج)  
  لمستثمرين المحتملين؛ اجذب لى بالتالي تعزيز قدرتھا عو ،العربية

  
من أجل تبادل  ،اإلسكوابين بلدان فيما لتعاون ااتفاقات إبرام شراكات والالشروع في إقامة   (د)  

تمويل قطاع تكنولوجيا المعلومات سانحة لفرص المكتسبة فيما يتصل بالالخبرات والخدمات والدروس ال
  االتصاالت؛و
  

إيرادات وتقييم  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتحضانة مشاريع ما يتصل ببناء القدرات في  )ھ(  
 قليميةاإلوطنية والمصارف الرفع مستوى الدعم المالي الذي تقدمه إمكانية وذلك لتعزيز  ،اتاالستثمار
  ؛ ھذا التمويل قياس أثرتعزيز القدرة على لو ،للمشاريع

  
 نالعرب م أصحاب المشاريع االبتكاريةو من ناحية، التمويلمؤسسات و بين مصادرفيما بط الر  (و)  

حول والمشورة لتوجيه تقّدم ابوابة إلكترونية إنشاء عن طريق ھذه الروابط  توثيقيمكن و.  ناحية أخرى
  ؛ةوتبادل المعرفتعامل للتواصل ر واجھة وفّ توع، يراالمش

  
تكنولوجيا في مجال  ألعمالاوحدائق قانوني لدعم إنشاء حاضنات  توفير الحوافز ووضع إطار  (ز)  

  المعلومات واالتصاالت؛
  

فوائد االستثمار في تكنولوجيا حول منظمات التمويل واالستثمار لدى رفع مستوى الوعي   (ح)  
  ة؛يرابتكاالفكار ألافرص لتمويل اليسير خفض التكاليف وتمن حيث سيما  المعلومات واالتصاالت، ال

  
لمبادئ احول ومشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  تعزيزحول  يةتدريبدورات تنظيم   (ط)  
  لمستثمرين؛اة المشاريع على جذب قدرحسين توذلك لتھا، وإدار ھاع وتحليليراالمشعرض  بشأن التوجيھية

  
في المنطقة، طر لمخااأس المال راالستثمار في إعداد مبادئ توجيھية تشجع البحث والتطوير و  (ي)  

  قتصادية؛االجتماعية واال ھاوفوائدة ھذه التدابير شدد على أھميوت
  

تكنولوجيا المعلومات البنى التحتية لتمويل االستثمارات في لتسھيل إنشاء صناديق إقليمية   (ك)  
  ؛المستثمرةؤوس األموال واالتصاالت ور

  
ر ضمانات لالستثمارات، مثل يتوفعنية بالمالعربية المؤسسات لتي اكتسبتھا الدروس ابادل ت  (ل)  

الوطنية المؤسسة في الكويت و وائتمان الصادرات اللجنة المشتركة بين المؤسسة العربية لضمان االستثمار
  (كفاالت) في لبنان؛ لضمان الودائع

  
 المرتكزة علىاستخدام نماذج األعمال التجارية عن طريق  ،تشجيع التعاون والمشاريع المشتركة  (م)  

  الخصوصيات اإلقليمية؛
  

 ةالتي توفر رؤوس األموال المخاطرمؤسسات الومصارف بين ال ةإنشاء مؤسسات تمويل وسيط  (ن)  
ويمكن   أخرى.ناحية من  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأصحاب المشاريع الحرة المعنية ب، وناحيةمن 
ية العربية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي لصناديق العربية، مثل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادل
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القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة توفير إنشاء ھذه المؤسسات الوسيطة لضمان  ،واالجتماعي
  حديثة اإلنشاء؛مشاريع الفي تمويل ال

  
المنطقة، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مشاريع لإقامة الشراكات وتمويل إنشاء حاضنات   (س)  

من أجل  ،التجاريةشاريع والم ،البحوثاألكاديمية المعنية بمؤسسات الجامعات والحاضنات والبين فيما ربط وال
  تمويل مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛زيادة 

  
تمويل المحتوى الرقمي العربي واستخدام اللغة العربية في الخدمات اإللكترونية رفع مستوى   (ع)  
  اإللكتروني؛  والنشر

  
عن  ، وذلكلتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطةمصارف مة من الزيادة المساھمات المقدّ   (ف)  
  ر ضمانات للقروض واالستثمارات؛ يتوفمعنية بال المؤسسات الوطنية واإلقليميةطريق 

  
والتدريب نية، اإللكتروالتعليم اإللكتروني، والزراعة والتركيز على مجاالت الطب اإللكتروني،   (ص)  
  .ةيائنمھداف اإلاألإلى تحقيق لسعي في إطار ا ،المھني

  
 ً   محاور البحث والمناقشة  -ثانيا

  
: االستثمار األربعة التاليةرئيسية المواضيع ورشة العمل الفي أثناء  قُدمتي تناولت العروض الت  - 5

تنظيم واالستثمار و والالسلكية؛ السلكية التحتية لالتصاالت ىواالستثمار في البن؛ والتمويل في العالم العربي
نقاش حلقات ثالث ورشة العمل وتضمنت .  المحتوى الرقمي العربيواالستثمار في  ؛واالبتكار ريادة األعمال

كتسبة، والدروس الم، الستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوالفرص المتصلة بالتحديات حول ا
  ورشة العمل. وتوصيات 

  
  العروض والمناقشات  -فأل

  
السيد خاطر أبي حبيب، رئيس  ،األولوقّدم المتحدث .  العمل ورشةافتتاح ن ارئيسيان متحدثتولّى   - 6

، عرضا عن رأس المال العام ھاومدير لبنانفي لضمان الودائع (كفاالت)  ةالوطنيمؤسسة لفي امجلس اإلدارة 
.  في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلغرض االبتكار مولين الشخصيين، وريادة األعمال المو، لمخاطرا
 المصرية-شراكة األوروبيةللالسيد محمد جمال الدين البيومى، األمين العام  ،المتحدث الرئيسي الثانيقدم و

ً مصر، عرضفي وزارة التعاون الدولي ضمن    القتصاد والتجارة واالستثمار في البلدان العربية. عن حالة ا ا
  
تحّدث االستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووضوع السيد أبي حبيب متناول و  - 7

وبالرغم .  لضمان الودائع (كفاالت) ةالوطنيؤسسة المعن طريق تمويل االستثمارات في التجربة اللبنانية عن 
سيما  ، الجداً تائج إيجابية ثمر عن نياالبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن من أن 
عندما تكون السوق  جداً عالية  قد تصبح المخاطرإال أن األسواق الكبيرة، إلى ناجحة المنتجات الدخل عندما ت
  .والنتائج قليلة صغيرة

واجه صعوبات مالية ين قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان أالسيد أبي حبيب وأضاف   - 8
المجازفة القائمة على  مشاريع االبتكاريةالواجھت وقد .  السوقضيق الموارد المالية وشّح على صعيدين، ھما 

معدالت الفائدة على القروض بقيت الحصول على التمويل، في حين في صعوبات خالل الحرب األھلية اللبنانية 
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وليس عمار عادة اإلإلت كانولوية ن األإلى أ ، نظراً 2000عام لغاية في فترة ما بعد الحرب و جداً مرتفعة 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  ومشغلاستخدم لحصول على تمويل من المصارف، بھدف او.  الستثمارل

، والتزموا م المصرفية لفترات قصيرةھمن حساباتعلى المكشوف سحبوا ، والخاصةالمالية  مالمعلومات مواردھ
في  75حد القروض المصرفية لبكفالة  2000عام في بدأ برنامج كفاالت و . مرتفعة القيمةرھون عقارية ب

الشركات من ضمانات إضافية طلب تالمصارف ظلت ، بالرغم من ذلكو سبع سنوات. غاية لمن قيمتھا المائة 
رزح تحت يقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وظّل  سابق،لديھا سجل ليس التي حديثة اإلنشاء ال
ھا، اتاختصاص ضمنتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عدة بإدراج امج بربدأت ، 2000في عام و.  ضغوطال

واإلعفاءات التي منحتھا إياھا البنوك  ،المدعومة ر الفائدةاسعأتمّثل في  يدعم حكومأن حصلت على بعد وذلك 
ُ و.  المركزية القروض كفالة يھدف إلى  برنامج خاصوھو ، 2007في عام  بتكاريكفاالت اال طلق برنامجأ

 ھذا البرنامجنجح و  .من قيمتھا في المائة 90، لغاية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي  لالستثمارممنوحة ال
في  10بنسبة تقديم مساھمات  سوى المدينينلم يكن على والمخاطر التي تواجھھا المصارف، التخفيف من في 

مشاريع تعمل على أو أربع شركات  تمويل ثالثالمصارف من  تمكنت ،ھذا البرنامجوبفضل   .فقطالمائة 
ً ة شھريراابتك   . يا
  
في للتمويل  ةدر الرئيسياالمصتتمثل القروض، ينبغي أن منح بلمرتبطة كبيرة المخاطر الوفي ضوء ا  - 9

، وھو مولون الشخصيونالمالذي ينفذه  االستثمار، أوالً .  سھماألالقائمة على ستثمارات أنواع من االأربعة 
لمشاريع  محدوداً  لشركات أو األفراد الذين يقدمون تمويالً تقوم به ا، ووأقلھا مأسسةتثمارات أنواع االسأبسط 
ً و.  مبتدئة ر افكلتحويل األويمكن استخدامه  ،للمشاريع المبتدئة ةمصادر مؤسسيالذي تقدمه ولي التمويل األ، ثانيا

لدعم المنتجات  ، ويمكن استخدامهطرالمخارأس المال تمويل ثالثا، و يمكن تسويقھا.  منتجاتالنظرية إلى 
ً و . الى السوق امن أجل نقلھجاھزة ال من خالل ويمكن الحصول عليه  ،سھمناتج عن بيع األرأس المال ال، رابعا

األسواق مرحلة رأس المال المخاطر إلى مرحلة التي تحقق االنتقال من  لشراءالمشاركة والدمج واعمليات 
 ةرؤوس أموال مخاطرمن  التمويلعلى  2007منذ عام لبنان ويحصل .  النطاق واسعةالالمالية واالستثمارات 

منذ ذلك  تعاونتوتتكّون  ممولين الشخصيينالبدأت مجموعات قد و.  شركات لديھا خبرة في السوقبر عتصله 
ت منتجابإلى األسواق للدخول ة ستعدماالستثمار في الشركات الخاطر مرأس المال الأصحاب ويفضل  . الحين

  . جاھزة للتسويق
  

وقد .  مولون الشخصيونالمزيادة استثمارات و ةالتأسيسيؤوس األموال رمن الدعم لزيد تقديم مينبغي و  -10
ھذا نجح ومن المتوقع أن ي.  ةلتأسيسيال اوماألؤوس كفاالت واالتحاد األوروبي صندوقا لدعم ركل من  أنشأ

مولين الم استثماراتوزيادة  تأسيسي،رأس المال النمو وتيرة جذب المستثمرين، وتسريع  فيالصندوق 
يحتاجون يملكون مھارات فنية مؤكدة ولكن  نالذيتكرين بالممن كبير يوجد عدد و.  في المشاريع الشخصيين

تقديم الدعم  ؤديقد يومن ھنا، .  ستراتيجيةاال ھاآفاقتحديد و ھاوتنظيمالمشاريع ة إدارعلى صعيدي دعم إلى ال
مشاريع تأسيس لخاطرة استثمار رؤوس أموال مالمغتربين اللبنانيين وتمكينھم من  بجذ إلى لرواد األعمال
عالية مھارات بتمتعون المبتكرين يإلى أن  نظراً و.  تأسيسيةؤوس أموال رب ،مولين الشخصيينتجارية مع الم

التغلب يؤدي ذلك إلى فسالوصول إلى الشبكات واألسواق الدولية، على ة قدربالو ،الحرةتنظيم المشاريع في 
ً ذلك  شأنومن   في لبنان واألسواق المجاورة.الضيقة سوق لاعلى مشكلة  إلى دخول تمكين الشركات من ال أيضا
  .الدولية عن طريق الشبكات ومصادر التمويل واالستثمار ، وذلكأسواق أكبر

القتصاد الكلي والتجارة ة للمستقبليافاق اآلالسيد البيومى التي ألقاھا رئيسية الكلمة وتناولت ال  -11
وقد جاءت .  عربي تطوير مجتمع معلوماتالمتصلة بالمنطقة العربية، والفرص والتحديات في واالستثمار 

   ،المنطقة العربيةواضحة في رھا اثآبرز ت، وةالنظام النقدي والسوق الماليفي خلل لاألزمة المالية نتيجة ل
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ونتيجة لذلك، .  يةمريكألا اتدوالرالتريليونات خسرت التي وة للنفط، الغنية المنتجبلدان الخليج في سيما  ال
ً  ذاً مالومصر لبنان أصبحت بلدان عربية أخرى مثل    لألموال.  آمنا

  
فيھا التي يمكن المجاالت الرئيسية إلى  مشيراً لعولمة ومجتمع المعلومات، وتحدث السيد البيومي عن ا  -12
حركة األشخاص ورؤوس وبالرغم من أن .  يةلتحديات المستقبلھة امواجو الجديدةالستفادة من الفرص ا

عني ي، وھو يأتي أوالً تحرير التجارة ، إال أن الرئيسية ھي واحدة من ھذه المجاالت األموال والسلع والخدمات
.  بيةار واليد العاملة ورأس المال البشري في المنطقة العررفع الحواجز التجارية القائمة، وزيادة حركة التجّ 

توفرة البيانات الموتشير  الخدمات.  في تجارةالعلى زيادة الطلب يؤدي بدوره إلى من شأن تحرير التجارة أن و
  مختلف القطاعات. ضمن وبين دول المنطقة فيما لالستثمارات المتكافئ توزيع غير إلى ال

  
 علىھنا، ومن .  تصاديةدر المشاكل االقامصصلب ؤاتية في موطنية سياسات اقتصادية ويقع غياب   -13
وضع قبل وذلك  ،سياسات وطنية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوضع لبلدان العربية ا
فيما بين ربط ، والوطنية تحرير التجارة في الخدماتالسياسات ومن شأن ال.  ذات الصلة قليميةاإلسياسات ال

لمحتوى الرقمي العربي، وتطوير رأس المال البشري من الشراكات، وزيادة اإقامة شبكات المعرفة، وتشجيع 
تعزيز فوائد المعلومات في التنمية االقتصادية، و ،توفير المعلومات عن طريقخالل التعليم، وتحسين الخدمات 

تعزيز عندئذ يمكن للبلدان  تنفيذ ھذه الخطوات،وبعد  والتركيز على نوعية المعلومات والوصول إلى الشبكات. 
  على الصعيد اإلقليمي.  يالقطاع التعاون

  
، وضعف التطّور في الفجوة الرقميةمنھا أھم التحديات التي تواجه المنطقة، وإلى السيد البيومى أشار   -14

، وضعف المحتوى الرقمي التنافسية الدوليةلقواعد قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعدم االمتثال 
خطوات وينبغي اتخاذ عدد من ال.  على نطاق محدود وتحرير الخدمات، رأس المال البشريحركة و العربي

ھذه من و.  والمساعدة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،للتغلب على الفجوة الرقمية
ھذه إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأدواتھا، وتعزيز استخدام من الوصول تمكين الجمھور الخطوات 

خدمات الحكومة اإللكترونية من خالل مجتمع حسين لة في مجال التعليم، وتلوجيا كأدوات مكمّ تكنوال
 الخدمات الصحية اإللكترونيةحسين استخدام أدوات جديدة، وتعن طريق المعلومات، وتعزيز أداء الشركات 

كنولوجيا المعلومات ونوعية الحياة، وتوثيق الھوية الثقافية، ودعم الجھود التي يبذلھا قطاع ت المتوفرة
  واالتصاالت للتوسع في األسواق الدولية. 

  
  الستثمار والتمويل في العالم العربيا  -باء

  
قطاع في ستثمارات االحول المواضيع التالية: (أ) تمويل  اعروضقدم المشاركون في ورشة العمل   -15

من تكنولوجيا البنك اإلسالمي للتنمية ف موقالعالمية، (ب)  ةاألزمثناء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أ
تطوير قطاع تكنولوجيا لمصارف لأن تعتمدھا ا السبل التي يمكن(ج) المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، 

تكنولوجيا المعلومات في قطاع خاطر مرأس المال الاستثمار (د) تجربة مصر في ، المعلومات واالتصاالت
  واالتصاالت. 

رض األول األزمة المالية العالمية وأثرھا على البلدان العربية، ال سيما في قطاع تكنولوجيا العوتناول   -16
النقاش ويمكن فھم .  عن طريق اإلقراض االستثماروتمويل تحفيز فرص ال يةالمعلومات واالتصاالت، وكيف

  م ما يلي: من خالل تقيي بشكل أفضلاألزمة المالية على الدول الناشئة والنامية داعيات حول ت
، جديد من األزمةالعالمي المالي اللنظام االطريقة التي سيخرج بھا و، تعويضھا ية(أ) حجم الخسائر المالية، وكيف

كيفية إعادة تنظيم إعادة توزيع اإلنتاج في جميع أنحاء العالم، وو، في اإلنتاج التعامل مع اإلفراططريقة (ب) 
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لصناديق ، ھي اعلى مستويات مختلفةوذلك  ،دول الخليج العربي األزمة المالية علىوقد أثرت .  الصناعة
ذات عربية البلدان مجموعة من الواجھت وقد  وانفجار فقاعات العقارات المحلية.  ،السيادية، وأسواق البورصة

 ،صادراتالمعدالت وانخفاض  ،التحويالت الماليةتراجع مشاكل أخرى، مثل مرتفعة السكانية الكثافة ال
  . والتضخم

  
سلبياً  رتإذ أثصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ل ةخطيرالمالية ضربة األزمة قد سددت و  -17

وسيحصل .  معروفةالشركات العدد من إفالس ب تتسببوإلى حد بعيد، على مبيعات الشركات المصنعة 
على قادرون  اليوم أنھم إلى ، نظراً في المستقبل حصة أكبر من السوقعلى ن في البلدان الناشئة والمصنع

السلكية والالسكية مشغلي أنظمة االتصاالت وبالرغم من أن .  التكنولوجيا واألسعارعلى صعيد المنافسة 
مصاريفھم خفض ببالفعل إال أنھم بدأوا ، على ما يبدو األزمةھم من أقل المتأثرين بومزودي الخدمات 

ً ذلك يرجع و.  مرتفعةمعدالت نمو سجل السوق ال تزال تحتى وإن كانت  ھم،استثماراتو إلى أن العديد  أساسا
استھالك تراجع  ونلمشغّ ويخشى ھؤالء ال.  لم يعد كالسابققراض اإلأن و ،بالديونمثقلون لين من المشغّ 

.  السلكية والالسلكية الرغم من إطالق جيل جديد من خدمات االتصاالتبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
ً أ سعارشھدت أقد و في أعقاب األزمة المالية،  حاداً  سھم معظم شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ھبوطا

  . في القريب العاجلستعيد عافيتھا ستألسواق المالية ال يبدو أن افي حين 
  

تكنولوجيا ھو أمر يؤثر بالفعل على مشّغلي أصعب بكثير، وؤوس األموال الوصول إلى روقد أصبح   -18
وسيصبح .  السوق اإلقليمية المال المستثمر في سأفي المائة من ر 25وّفرون ي، والذين واالتصاالتالمعلومات 

وأما البرامج التي نفذتھا .  من ذي قبل الضعيف أصال في البلدان العربية، أكثر ندرة، والمخاطررأس المال 
على تكنولوجيا المعلومات ُوجدت، ذا ھذا إ، م تركزلفلتخفيف من آثار األزمة، واالمستثمرين  الحكومات لتحفيز

قطاع تكنولوجيا المعلومات تمكن لن يوفي ظل ھذه الظروف، .  في البلدان المتقدمة حدثواالتصاالت، كما 
وتعاني مجموعة من   سد الفجوة الرقمية.وال من  ،الستفادة من األزمةمن االعربية في البلدان واالتصاالت 

قبل الفوائد والضريبة  ھاإيراداتإلى  ھالديونتبلغ النسبة الصافية ل الديون، ومن ثق شركات االتصاالت العربية
اإليرادات  قيمة وقد شھدت.  النسب في األسواق األوروبيةھذه متوسط مستويات أعلى بكثير من  واالستھالك

ً  يةاالئتمان   ،2008في نھاية عام  حاداً  على اإلقراض في األسواق الناشئة ارتفاعا
يتوقع ان و.  نتيجة لألزمةكبيرة ) واجھت صعوبات خصوصا ن المصارف اإلقليمية (في دول الخليجال سيما وأ

  . ھمإعادة ھيكلة ديونيعمد مشغلو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األسواق العربية إلى 
  

معلومات موقف البنك اإلسالمي للتنمية إزاء استخدام تكنولوجيا الل االعرض الثاني وصفن وتضمّ   -19
وسيلة لتحقيق وة لالبتكار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منصّ وتشكل .  واالتصاالت في المشاريع اإلنمائية

فرص العمل التي تعزز استحداث و ،االنتاجيةرفع مستوى تكنولوجيا في ھذه الوتساھم .  نمائيةھداف اإلاأل
واجه يو.  في وقت ليس بطويل مراحل مختلفة من التنميةساعد البلدان النامية على تخطي تالتنمية االقتصادية و

قطاع، ھذا الالتحتية في  ىضعف البن، منھا عقبات رئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لااالستخدام الفع
 الحوافز المقدمة لقطاعندرة و، الحاسوبيةواألمية القراءة والكتابة أمية تفشي و ،مؤاتيةوعدم وجود بيئة تشريعية 

فجوة بين المراكز الحضرية والمناطق الاتساع ، ووجدتما وضعفھا إذا  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
قطاع عاني منھا ييجاد طرق جديدة لمواجھة العقبات الحالية التي إينبغي ، ھذا الواقع في ضوءو.  الريفية

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  

 همكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مشاريعمن  عدداً ة إلسالمي للتنميويدرج البنك   -20
إلى تحديث ھذا األمر أدى وقد .  قطاع االتصاالت السلكية والالسلكيةفي تلك المنّفذة ، بما في ذلك نمائيةاإل
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، وخفض بيئة تنافسيةخلق بين العمليات، وفيما والربط  ،وطنيةالشبكات وسيع نطاق الوت ،للقطاع التحتية ىالبن
ال تزال الرغم من األثر اإليجابي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بوغير أنه .  تكاليف االتصاالت

التحديات التي تواجه ھذا القطاع ومن .  البلدان المتقدمةبمنخفضة في المنطقة مقارنة ذات الصلة المؤشرات 
، ذات الجدوى التنمية، وتحديد المشاريع عمليةجميع مراحل تعميم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

بيئة قانونية ، وإيجاد اإلسكواوتنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان  ،المواردتعبئة و
 .كتسبةالتعاون اإلقليمي، وتبادل الدروس الموثيق لالستثمار، وتمؤاتية وتنظيمية 

  
في قدراتھا التمويلية  ادة منإلفلالمصارف العربية تعتمدھا  التي يمكن أنسبل الالعرض الثالث تناول و  -21

الكثير من تملك العربية مصارف معظم الوبالرغم من أن .  تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  ،يحجم النظام المصرفب ضيقة مقارنةتبقى إال أن األسواق المالية العربية ، سيولةال

األزمة ظل في المرجّو حقق النجاح العقارات المحلية واألسواق الخارجية لم ت االستثمارات في أسواقكما أن 
وعلى .  العربيةإلى المصارف بالنسبة  أھمية بالغةإيجاد فرص استثمارية بديلة يكتسب  ،ولذلك.  المالية

اعات القطالتطوير، والبحث وو، الستثمارافي مجال أفكار جديدة  ابتكارسعى إلى أن ت شركات االستثمار
  خاطرةبالرغم من أّن تمويل رؤوس األموال المو.  مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالسريعة النمو 

إال أن ھذا النوع ، األسواقتنمية ، وبالرغم من أنه يشكل محركا رئيسيا لالستثمار في البدائل الرئيسيةيشّكل أحد 
على األسھم اھتمامھا صب تأن العربية وعلى المصارف .  ربيةفي األسواق الع جداً  محدوداً ما زال من التمويل 

لمطوري لتمويل مصادر أخرى من اإطارا لتوفير و ،خاطرلمرأس المال امصدرا لباعتبارھا  ،الخاصة
.  دورھا في تنمية االقتصادأھمية وتھا بسبب ارتفاع معدالت ربحيوذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

لمصارف العربية أن تساھم ا االستثمارات في األسھم الخاصة، يمكنتراجع والراھنة مالية األزمة الظّل وفي 
المتوفرة بحيث المعلومات حديث تويتعّين كذلك .  جديدةتجارية مشاريع لتمويل خاطر توفير رأس المال المفي 
رصد  بھدفوذلك ، التالنسبة المئوية من األموال المخصصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاشير إلى ت

  تطوره. 
  

لتمويل  ةالمخاطر رؤوس األموالالتي تعمل على توفير ق يداصنالنشاط في الرابع العرض وبحث   -22
جرى األموال التي قام صندوق تنمية التكنولوجيا بجمع و.  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصرقطاع 

ضمن إطار  ،شركة 12ستثمر في يبات اليوم و ،2004ام ھذا الصندوق في عأنشئ قد و.  توفيرھا حتى اآلن
شراكة مع وزارة تنمية التكنولوجيا صندوق أقام و.  تھاوحضانتأسيس المشاريع ينطوي على الذي  هعمل

الصندوق في القطاع عمل يو.  لقطاع العاملإدارة ھذه األموال من أجل المعلومات تكنولوجيا االتصاالت و
صندوق تنمية يحصل و  ھيرميس. المجموعة الماليةملكھا تشركات التي الحدى إباعتباره  ،كذلك الخاص

والمستثمرين جھات الفاعلة من ال ةكبيرضم مجموعة يو ،التكنولوجيا على المال من مصادر عامة وخاصة
في ويحتاج أصحاب المشاريع الحرة .  المشاكل، مثل القضايا القانونيةكثير من حل سّھل يمما والمساھمين، 

مخاطر والذي طّوره صندوق تنمية التكنولوجيا نموذج رأس المال التتراوح استخدامات و.  المنطقة إلى التوجيه
قوم بمراجعة تالتي  ، من بينھا تلكلشركاتلمجموعة من اتقديم خدمات الحضانة و ،بين دعم تأسيس المشاريع

خاطرة الم رؤوس األموالأصحاب مشكلة ھذه الوقد دفعت .  ملء الثغرات فيھابھدف  التجارية ھاخطط أعمال
في تكنولوجيا المعلومات العاملة االستثمار في الشركات الصغيرة في اآلونة األخيرة إلى االبتعاد عن 

خلق دفق مالي، من أجل و.  اتالعائدوالمخاطر بين  وازنبإيجاد تبسبب التحديات المتصلة  ، وذلكواالتصاالت
أفكار بتكار الزخم الكفيل باتطوير و ،ةالمخاطر لرؤوس األموالدوق صنلتأسيس خطة عمل ضع وال بد من 



 -10-

الكروت شركة تطبيقات الشركات التي استفادت من صندوق تنمية التكنولوجيا من و.  تجارية جديدةوخطط 
  .)e InteractiveTimeLin)2شركة و  الذكية

  
  السلكية والالسلكية التحتية لالتصاالتى الستثمار في البنا  - جيم

  
السلكية التحتية لالتصاالت  ى: (أ) االستثمار في البنالمواضيع التالية حول تخللت ورشة العمل عروض  -23

؛ (ج) تھافي المنطقة: السياسات والمعضالت، (ب) االستثمار في مراكز االتصاالت لتحقيق استداموالالسلكية 
  .حتملةالم ھااتجاھاتو ةالسلكية والالسلكياالتصاالت في الستثمارات المستقبلية لفاق اآل
  

في  التحتية ىالمنطقة العربية في االستثمار في البن ھاالعرض األول المعضالت التي تواجھوتناول   -24
االتصاالت المتنقلة مستويات انتشار وقد تجاوزت مستويات انتشار وسائل   ضوء األزمة المالية العالمية.

ى الستثمارات في البناسياق  فيمعضلة ھذا األمر ويشكل  . المائةفي  20نحو  تي تبلغ اليوموال ،الھاتف الثابت
أكثر حدة ة ھذه المعضلوقد أصبحت .  سواءالاألساسية لالتصاالت السلكية والالسلكية المتنقلة واألرضية على 

بشأن  مصارفمع المشاكل الو ،أسواق رأس المالفي مشاكل الندرة التمويل خالل األزمة المالية، وسبب ب
قاسم االتحاد الدولي لالتصاالت أساليب مختلفة لتاقترح لتصدي لھذه المعضالت، وفي سياق ا.  قراضاإل

األسواق في تحديد معالم ذه التدابير ھ شأنومن .  بين مشغلي االتصاالت السلكية والالسلكيةفيما االستثمارات 
  في المنازل. العريضة النطاق االتصال الالسلكي على الموجاتفير فيما يتعلق بتوسيما  الالمستقبل، 

  
رھم إلى أن القسم األكبر من تطوّ  اً نظر ات،االستثمارقاسم تفي  ةالھاتف المحمول صعوب ومشغليواجه   -25

ً البطاقات المدفوعة مسبقإصدار يرتكز على في البلدان النامية  ، لكل مستخدميرادات اإلمتوسط لى تدّني ع، وا
 متوسط العائد لكل مستخدمشھد يو.  بنظام الفاتورة الشھريةحمولة استخدام الھواتف المتراجع إلى  كذلك نظراً و

 ً ً عيسر تراجعا حد مما ي، اإلنترنتبروتوكول االتصال الصوتي عبر شبكة خدمات تطور في ضوء ، ال سيما ا
 ينفة ربط مستخدمكلتسجل و األرضية. لالتصاالت السلكية الستثمار في البنى التحتية المشغلين في امن رغبة 

ويؤدي ارتفاع معدالت التضخم   .المدنية شغالكلفة األرتفاع نتيجة الارتفاعا ملحوظا الھاتف الثابت جدد بشبكة 
وزيادة عدد السنوات الالزمة الستھالك متوسط العائد لكل  لتحتيةا ىاالستثمار في البنعقيد المحلي إلى ت

ً ، خصراجعالربحية مزيدا من التوستسجل مستخدم.   في  ، وذلكالعريضة حزمةلالبطيء لتطور بسبب ال وصا
مضافة، مثل محطات التلفزيون المحلية القيمة النموذجية ذات الخدمات ال المفروضة على تنظيميةاللقيود اضوء 
  . العريضة لحزمةاعن طريق تبث التي 

  
 اإلنترنتصوتي عبر شبكة بروتوكول االتصال ال يمستخدممن كل المتصلة ب اإليراداتأن إلى  نظراً   -26
ربحية  بشأن المخاوفستزداد على تطوير صناعة المحتوى، المفروضة  ، وفي ضوء القيودبسرعةتراجع ت

خط الدعامات التكنولوجية لاألرضي، وعبر الھاتف تصاالت باالسيما فيما يتعلق  الى التحتية، االستثمار في البن
دخر تأال ولذلك، ينبغي  . يةاألرضولية بالكبالت البحرية والوصالت الدو ،ناظرالمشترك الرقمي غير المت

ھدف بحوافز للوضع برنامج لو ،التحتيةى األزمة على االستثمار في البنتداعيات تالفي ل جھداً العربية بلدان ال
ضة لتطوير الشبكة العريمحددة ومواد  ةتكنولوجيأدوات واعتماد ، الثابتةى التحتية زيادة االستثمارات في البن

  .التحتية األرضيةى للبنالنطاق 
  

                                                 
 /http://www.techdevfund.comلمزيد من المعلومات حول صندوق تنمية التكنولوجيا، انظر الموقع اإللكتروني: )  2(

                                                                                                                                    .                                                            portfolio.asp 
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ً كما  الرقمية، العرض الثاني موضوع االستثمارات في مراكز االتصاالتل وتناو  -27  تضمن وصفا
 15المشروع إلى توليد وبيع معلومات عن  ھذا يھدفو . منظمة مدينة القضارف الرقميةأطلقته ذي للمشروع ال

وسع يعزز إنتاجيتھم ويأنه بما  ،للمزارعين جداً قيمة دمة خالمشروع يقدم و.  سلعة للمصارف والمؤسسات
تمويل ضمان استمرارية لن بيع المعلومات يرادات الناتجة عاإلوتستخدم ھم من الفرص االستثمارية. اتخيار

مدفوعة يجري بموجبھا خدمة  خدمات الزراعيةالھاتف الجوال لليشكل مشروع في ھذا الصدد، و.  لمشروعا
األسمدة، استخدامات ، ووقعاتالتمختلف أسعار المحاصيل، وإلبالغھم بلمزارعين إلى اية رسائل نصإرسال 

استخدام تكنولوجيا شأن  ومن.  األمراض وعالجھاما يتصل بفيلھم الدعم تقديم لكذلك و ،واألخبار الزراعية
معات المحلية التي مجتة الوالتخفيف من آثار الكوارث تسھيل خدم اتاالستثمارلرصد المعلومات واالتصاالت 

  المشاكل. تلكتعاني من 
  

السلكية والالسلكية االتصاالت في مجال  يةالستثماراتجاھات اعتماد عدد من االالعرض الثالث اقترح   -28
تسارع التطورات في قطاع تكنولوجيا ضوء  وفي.  جاريةفي مصر، على أساس التطورات التكنولوجية ال

تستقطب االتصاالت السلكية والالسلكية ما زالت سوق ، اآلونة األخيرة فيالمعلومات واالتصاالت في مصر 
وقّدم ھذا .  غير مستغلة افرصتحمل  نھا ما زالتوذلك أل، الجديدة والقائمة ھافي خدماتھامة استثمارات 

كحلقة  االتصال الالسلكي على الموجات العريضة النطاق اعتماد: (أ) ، منھالمقترحاتاالعرض مجموعة من 
وفير خدمات وت، اً شركات وأفراد ،لمستخدمينالسرعة ل ةعاليالرنت اإلنتلتوفير خدمات ثابتة  سلكية محليةال
في مجال ثنين إين ن ما ال يقل عن مستثمرَ يتمكالعمل على (ب)  ؛عريضةالباستخدام الحزمة  اإلنترنتو ھاتفال

الدارات فك خدمة لتقديم نافس التلى ضرورة التنبه إ، مع العريضة الحزمة اإلنترنتلھاتف والشبكات الثابتة ل
من  اً كثر تطورتكنولوجيا الشبكات الالسلكية األسيما  الو ،، (ج) االستثمار في التكنولوجيا الجديدةالمحلية

، (المعروفة كذلك بتكنولوجيا الجيل الرابع) الطويلالتطور على األجل وتكنولوجيا الجيل الثالث، تكنولوجيا 
خدمات جديدة في مجال ابتكار ، (د) محمولفرصة جيدة لمشغلي شبكات الھاتف الستثمار ھذا االحيث يقدم 
أو  ،)اإلنترنتالبث التلفزيوني عبر أي ( اإلنترنتبروتوكول  ازالثابتة، مثل تلفالسلكية والالسلكية االتصاالت 

تمكين الو، تنافسيةال اتيزمزبائن، وتعزيز القاعدة التوسيع ھذه الخدمات ومن شأن   .العريضة الحزمةخدمات 
تكنولوجيا المعلومات مھندسي بناء قدرات ) ھ، (الستثمارات القائمةالمخصصة لاألموال زيادة رؤوس من 

  لضمان نوعية مقبولة من الخدمات الجديدة والقائمة.وتطوير مھاراتھم 
  

  واالبتكار وريادة األعمالاالستثمار   -دال
  

قطاع في (أ) بيئة االستثمار : المواضيع التالية ورشة العمل خاللقدمت عروض ثالثة تناولت   -29
التحديات واالستراتيجيات المتصلة (ب) ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجمھورية العربية السورية

ومراكز ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردنفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتمويل 
  . مبتدئة وحديثة اإلنشاءالمشاريع ال(ج) االستفادة من االبتكار في ، ضنات األعمال التكنولوجيةاالبتكار/حا

  
تكنولوجيا في ريادة األعمال  ھاواجھت تيال اتالتحدييشكل أول تمويل إلى أن الألول اعرض وأشار ال  -30

ضرورة اتخاذ عدد من لى إوأشار العرض كذلك .  المعلومات واالتصاالت في الجمھورية العربية السورية
وبناء المھارات في مجال تقديم الدعم اإلداري والقانوني والمالي  رفع مستوى الوعي،مثل الخطوات، 

.  ھاخدماتالتسويق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقطاع ألشخاص الراغبين في تأسيس شركة جديدة في ل
ضمانات ھي تحتاج إلى والتكنولوجية ورصدھا، قروض توفير الكافية في المصارف السورية خبرة وال تملك 

يعمد أدوات التكنولوجيا، تشھدھا  تيال ةالسريع اتالتغيرفي ضوء و  نة.لشركات المحتضَ لقبل منح قروض 
تكنولوجيا المعلومات في مجال جديدة يع رامشمن تأسيس  إلى البحث عن فرص العمل بدالً الجدد المتخرجون 
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حقوقھم في عملية تمويل المشاريع الحرة، رؤية واضحة بشأن ن يالمستثمرن تكون لدى وينبغي أ.  واالتصاالت
ويمكن توفير الدعم لتأسيس المشاريع التجارية .  مشاريعھم في المستقبلبعد نجاح م ودورھمكاسبھم كذلك و

، رب الناجحةالتجاكمثال على و.  خاطرلمحاضنات وتمويل رأس المال االإقامة شراكات بين الحرة، من خالل 
الحصول تين من شركفقد تمكنت إحدى ھاتين ال.  لسينما والتلفزيوناألشرطة ل اننتجتين تشركقصة  يجدر ذكر

ذلك من خالل استخدام  ةفي حين حققت الشركة الثاني، ثالثية األبعاد على عقود دولية إلعداد رسوم متحركة
وتمكنت حاضنة حديثة اإلنشاء في حمص من .  ءكالم مقروإلى المكتوبة بالعربية  وصتحويل النصوحدات ل

أن تقديم دعم تنظيمي أكبر قد الرغم من بفي دمشق، ة حاضنإنشاء تجربة وضع خطة عمل لھا بفضل نجاح 
  . اموعملھ تينحاضنعود بالنفع على الي

  
 مستوى بھدف رفعستراتيجيات االجمع األموال وتنفيذ التي يواجھھا لتحديات االعرض الثاني وتناول   -31

استثمارات تنفيذ وفي ضوء االتجاه السائد والمتمثل في .  االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 ً قتناع المستثمرين جديدة امشاريع تأسيس االستثمار في ستدعي قد يفي القطاعين العام والخاص،  آمنة تقليديا

وقد اعتمد .  على األمد البعيد ذلك وبفوائد ،لتجاريةالستثمار في مشاريع جديدة حاضنة لألعمال ااجدوى ب
مشاريع تكنولوجيا المعلومات إلى عدد من ستراتيجيات لجذب المستثمرين االسياسات وسلسلة من الاألردن 

  واالتصاالت التي يمكن تقاسمھا مع حاضنات األعمال الموجودة.
  

ً دقائق وعرضستة شريطا مصورا لالعرض الثالث وتضّمن   -32 احتضان برنامج  حول اً موجز ا
ھذا وھدف .  2006في عام  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصرأطلقته الذي ، والتكنولوجيا

 الحديثة اإلنشاءدعم الشركات و الحر، الصناعة واالبتكار من خالل تشجيع النشاط التجاري تعزيزالبرنامج إلى 
تحقيق تكنولوجيا أداة لالحاضنة وتشكل .  التنمية االقتصاديةرتفعة من بلوغ مستويات مو ،ةيرابتكوالمبتدئة اال

مكنھا من االستفادة من الجھود مما ي ،لشراكات بين المؤسساتاقامة فرصة إلالتتيح لتنمية االقتصادية وا
  على نطاق أوسع. ثمر عن مكاسبالتي تنمائية ھداف اإلاألالشركاء، وتحقيق التي يبذلھا الجماعية 

 
  العربيفي المحتوى الرقمي االستثمار   -ھاء

  
فرصة  مأ ةإيديولوجي أمنيةعنوان "المحتوى الرقمي العربي: في ھذه الجلسة العرض الرئيسي حمل   -33

الذي أنشأته شركة ميكروسوفت  ،على تكنولوجيا المعلوماتيب رحول مركز التد موجزاً وتضمن ، ؟"تجارية
  ". حدود في اليمن ضمن مشروعھا "طموح بال

  
لمشاكل التي وتعود ا.  باعتباره فرصة تجاريةالمحتوى الرقمي العربي العرض األول موضوع وتناول   -34

ً ، أسباب اجتماعية وتربويةإلى تواجه استخدام اللغة العربية في مجال األعمال واالتصاالت  اللغة أن  علما
وأسفر .  يإلسالمالدين انشر فترة ل التجارية خالقد ُطّورت من أجل التواصل ألغراض األعمال العربية 

أسماء النطاقات، و، العربيةحات مثل المتصفّ ، اللغة العربيةبتطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
خرى، يشھدھا تطوير ھذه األدوات باللغات األصعوبات لم عن ، لكترونيةمواقع اإلالالبرمجيات وتطبيقات و

ثالثة المحتوى الرقمي العربي سوق ويغطي .  ، مثالالتركية وأالفارسية  وأالروسية  وأالصينية كاللغة 
.  اإللكترونيةالعامة الخدمات قطاع قطاعات: قطاع اإلعالم والترفيه، وقطاع األعمال والتجارة اإللكترونية، و

ھو يضم و.  بشكل رئيسي في قطاع اإلعالم والترفيه في اإلنتاج التلفزيونيالمعتمد المحتوى العربي ويوجد 
  مكانيات كبيرة للنمو وتوليد الدخل.التي تتمتع بالتالي بإومن القطاعات الثانوية غير المتطورة،  عدداً 

انخفاض معدل إلى نظرا بعيد، إلى حد المحلية غير متطورة وعائدات التسجيل منخفضة إلعالنات وما زالت ا
بلدان معظم الويمكن ل.  بھان المحلية المتصلة محطات التلفزيوالنطاق والعريضة االتصاالت انتشار شبكات 
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.  مستويات ملكية القطاع الخاصمن ارتفاع و ،العربية أن تستفيد من االستثمارات في مجال البث اإلذاعي
ً مكتظ ھو  ينتاج الموسيققطاع اإلو في مختلف  متنوعةنماذج تجارية ستحداث المتاحة فرصة ال، فلكولذ  .أيضا

  ت والترفيه. سوق المعلوماقطاعات 
  

الجزء األكبر من في حين يدور تنافسية، ال اتھتعزيز بيئينبغي ، وإلنجاح سوق المحتوى الرقمي العربي  -35
إذ على  ،القطاعين العام والخاصة بين لشراكانموذج إيضاح وينبغي   الشراكة والتعاون.حول الخطاب العام 

قيمة ال توليدالقطاع الخاص على يركز و.  تعالجھا وأن لحكومة أن تنظم العقبات التي تعترض نمو السوقا
ً تنافسيةال اتميزتعزيز المن خالل  ،مضافةال بتوفير خدمات  لقطاع العامفي ا ، في حين تتعلق كل األمور تقريبا

ھذا المستوى من التنظيم والخدمات العامة وينبغي التركيز على .  الضرائبالذي يدفع 'شبه مجانية' للجمھور 
فرقا الحكومة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لطالما أحدثت الحوافز التي قدمتھا ، إذ بالتحديد
ً أھمية بالغة تنظيم محتوى اللغة ويكتسب .  في كثير من أنحاء العالمشاسعا  نشر الخدمات يشكل بينما ، أيضا

ً  ، حافزاً اإللكترونيالمجتمع الحكومة اإللكترونية وسيما خدمات  اللكترونية العامة، إلا لتطوير المحتوى  قويا
، قباتعمن ال عدداً تقدم في تطوير المحتوى الرقمي العربي في الوقت الراھن ويواجه إحراز .  الرقمي العربي

في قطاعات المحتوى ھذه العقبات تبرز و.  هوقياس ،القانوني هوإطارمثل إمكانية الوصول إلى ھذا المحتوى، 
شمل الحق في الوصول إلى المحتوى والمعرفة، وضرورة سن تشريعات في مجال تو، ةثالثالالرقمي العربي 

  ، والمؤشرات وقياس التقدم المحرز.اإللكترونية العامة التجارة اإللكترونية والخدمات
  

األنشطة يب على تكنولوجيا المعلومات في اليمن إلى روتطّرق العرض الموجز حول مركز التد  -36
ومن .  ملموسةال ه، ونتائجهعيراوكلفة مشالتي أنشأھا، صناديق الالمركز، والتي يلبيھا لية االحتياجات المحو

 ،واللغات ،برمجة التطبيقات، والتدريب على استخدام الحاسوبإللكترونية، ومواقع االتصميم المركز أنشطة 
قديم االستشارات الفنية بشأن خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتقديم توومھارات اإلدارة والصيانة االلكترونية؛ 

تكنولوجيا المعلومات لأول حاضنة ويملك ويوفر المركز خدمات تشتد الحاجة إليھا، .  مقترحات المشاريع
  خلق فرص عمل للشباب. يواالتصاالت في اليمن، و

  
  المناقشات  -واو

  
ستثمار في قطاع التحديات التي تواجه االورشة العمل حلقات النقاش التي عقدت خالل تناولت   -37

رد يو.  كتسبةوالدروس الم ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والفرص المتاحة لالستثمار في ھذا القطاع
  .ھممناقشاتومداوالت المشاركين وصف موجز لأدناه 

  
ا التحديات الرئيسية التي تواجه االستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيما إذوتكمن   -38

االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سياق األنشطة اإلنمائية ينبغي أنه يعتبرون كان الناس 
استثمارات عالية  تنفيذمقاومة طبيعية ضد ن ون المحتملوالمستثمرويبدي .  وتطبيق حقوق الملكية الفكرية

قطاع تكنولوجيا رة أن تھتم الحكومات بومن ھنا ضرو.  المخاطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وقد يستفيد .  المعلومات واالتصاالت ومكوناته، مثل االتصاالت السلكية والالسلكية، وتعزيز البيئة االستثمارية

طبيق تمن تأثير األزمة المالية على المنطقة، وبالوعي رفع مستوى قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية من 
اليوم وشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مصارف القدم وال ت.  تنمية القطاعاألنظمة التي تدعم 
تمويل مشاريع تكنولوجيا رصد تجارب تُ لم كما تمويل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مساھمة كبيرة في 

اتخاذ ع يشجحال دون تھو أمر داء والمساءلة، وألغراض األالمعلومات واالتصاالت في البلدان العربية 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. في مجال مبادرات ال
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ً المنطقة وتحتاج   -39 وتقييم أداء  ،والتخصص في القطاع المالي ،سياسات صناعيةاعتماد إلى  أيضا

ية ائنمھداف اإلاألتوازن بين الربح وتحقيق وال بد من إيجاد .  ذات الصلة الصناديق االستثمارية والمبادرات
تمويل النماذج االستثمار وفرص ويمكن أن توفر .  الفوائد بإنصاف على المجتمعات المحليةل توزيع أجمن 
  بديلة حوافز ومزايا تفضيلية.ال
  

من  عدداً وتعزيز حقوق الملكية الفكرية  ،لجميع، وتحديد األولويات الوطنيةلالمعلومات توفير فرض وي  -40
تلبية االحتياجات تعطى بينما الفقر على نطاق واسع في المنطقة، ويتفشى  المنطقة العربية. على تحديات ال

الفجوة الرقمية من اتساع  دورهب زيدمما يالغذائية األساسية أولوية أعلى من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
شركات االتصاالت السلكية وتفتقر المنطقة إلى المحتوى الرقمي العربي، في حين تحتكر .  في المنطقة
.  يننافستالمتضع العراقيل في طريق و ھا،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتالبنى التحتية لوالالسلكية 

ن والذين سيحرمومن ذوي االحتياجات الخاصة،  يندعم المھمشالرامية إلى ال توجد ضمانات لتمويل األنشطة و
مجتمع المعلومات في المنطقة جميع  يضم وال  .من دون تلك األنشطة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

   ةالريفية والنائية المحرومإلى أن المجتمعات  المحلية، نظراً المجتمعات 
  خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.ال تحصل على الكثير من 

  
اط األوسأو في القطاع المالي كان ذلك بين أصحاب المصالح، سواء فيما نظم التكامل يؤدي ضعف و  -41

توسيع الفجوة بين مقدمي إلى ، من العامة المستفيدينأو لدى الصناعات أو السوق التجارية أو األكاديمية 
الدعم التشريعي ويؤدي غياب .  إلى التمويل، من ناحية ثانية المبتكرينحاجة المستثمرين وو تمويل من ناحية،ال

وغالبا ما .  جيا المعلومات واالتصاالت والسوقلقطاع تكنولوكافية المعلومات الر توفّ عدم إلى  لالستثمار
تدخل الحكومة في ويمكن أن يساعد .  إطار تنظيمي لالستثمارات في ھذا القطاع يترافق ھذا الوضع مع غياب

لمؤسسات األكاديمية أن يمكن لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وفي االستثمارات نحو التمويل توجيه 
  . المخاطرواألدوات المالية المتاحة لرأس المال بتكاري وح المبادرة والبحث االز على تعزيز رتركّ 

  
لتمويل االستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الطلب، متاحة الفرص الرتكز وت  -42

بينة مالنفسھا ءات إلجراامن خالل اتخاذ مشاريع التمويل قوم بذي يال ،مثل تمويل أنشطة البنك اإلسالمي للتنمية
القطاع الخاص في مشاريع البنك اإلسالمي للتنمية مّول وي . اإلسكوالتنمية في بلدان ل الوطنية خططالفي 
ويمكن توجيه   .ھاد ديونيسدلتأقل البلدان نموا فترات سماح يمنح االتصاالت السلكية والالسلكية، وقطاع و

، وھو االتصاالت السلكية والالسلكية في المنطقةوالنطاق ضة قطاع الشبكات العرياالستثمار في نحو التمويل 
في قطاع تكنولوجيا  الستثمارللتمويل امن استخدام الحكومي فيز حتبرامج المّكن وقد تُ .  من القطاعات النامية

تطوير الخدمات اإللكترونية ويمكن أن يؤدي .  المعلومات واالتصاالت في الوقت المناسب وعند الحاجة
  دفع عجلة التنمية في المنطقة والحد من الفقر. إلى اإللكترونية  والصحة

 
على االستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات بير كتأثير المعتمدة لسياسات واالستراتيجيات لو  -43

ومن .  قطاعات المجتمعى مختلف إل قطاعات االنتاجنقل المكاسب من لفرص التطوير  وعلى واالتصاالت،
.  الفرصتوفير شراكات أن تسھل القامة التعاون وإتنطوي على والتي  اإلنترنتالمرتكزة على طة األنششأن 

مراكز متخصصة للتعلم مدى إنشاء االستثمارات في مجال بناء القدرات البشرية من خالل التدريب ووتكتسب 
 في عملية التنمية. بالغة الحياة أھمية 

  
 ً   لاعمتنظيم األ  -ثالثا
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  انعقادھا وتاريخورشة العمل مكان   -ألف

  
دت   -44 ل عق ة العم ات واالتصاالت ورش ا المعلوم ي قطاع تكنولوجي تثمار ف ة باالس ر وزارة المعني ي مق ف
ات ا ا المعلوم ي مصرالتصاالت وتكنولوجي ي ، ف ة الذكيف ا ة القري اھرةقريب ن الق ن م رة م ي الفت ى  5، ف  7إل

 . 2009أيار/مايو 
 

  فتتاحاال  -باء
  

المعلومات، تكنولوجيا وزارة االتصاالت وفي تعاون الدولي للوزير الأحمد الشربيني، نائب السيد  ألقى  -45
  العمل.ورشة ن في يلمشاركرحب فيھا باو، فتتاحكلمة اال ،مصرفي ومدير المعھد القومي لالتصاالت 

  
شعبة في تصاالت سياسات تكنولوجيا المعلومات واالقسم السيد منصور فرح، رئيس ثم تناول الكلمة   -46

حالة الراھنة تحليل الو عمل، وھالالھدف من ورشة ليشير إلى ، اإلسكوات واالتصاالت في تكنولوجيا المعلوما
ً حديثالذي ما زال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع الستثمارات ل السبل حديد وت ؛في المنطقة ا

ذات  لتوجيھاتاتوصيات واقتراح الو ؛مزدھرو مستدامع بھدف تطوير قطا ،زيادة ھذه االستثماراتالالزمة ل
تطوير قطاع ل تمكينيةخلق بيئة ؤدي إلى والخيارات التي يمكن أن تالمتاحة إلى الخبرات  استناداً وذلك ، الصلة

، شدد راھنةن األزمة المالية العالمية الي معرض حديثه عفو.  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة
في المنطقة العربية لجذب االستثمارات إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات توفرة فرح على الفرص المالسيد 

ضرورة وشدد كذلك على .  فيھا االستقرارإحالل و ،الثقة في النظم االقتصاديةعزيز من خالل ت ،واالتصاالت
على أسس  ،اإلسكوامنطقة في نشاء الذي ما زال حديث اإل ،قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتطوير 
التدريب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وه، وھي صناعة مختلف مكوناتإلى ضرورة تطوير ، ومتينة
ً  اكونھعدو تذات الصلة، بحيث الخدمات والبحوث و وتتمثل  لتكنولوجيا. ة لبح منتجصتلمن المستھلكين  سوقا

نحو االقتصاد القائم على المعرفة، دفع الوره المحوري في أھمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في د
  .يةواإلنتاجالتنفيذية  ھاتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كجزء من عملياتإلى  هجميع قطاعاتحتاج والذي ت

  
برنامجا خاصا لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إطار خطة  اإلسكواوقد أدرجت   -47

.  من المشاريع اإلقليمية عدداً البرنامج الخامس الذي يضم و مية لبناء مجتمع المعلومات، وھالعمل اإلقلي
تكنولوجيا المعلومات في  ريادة األعمالو خاطررأس المال المل ويموتالحول  اإلسكوادراسة وتناولت 

في قطاع  مارالستثلتوصيات  توقدم، )3(كنولوجيا المعلومات واالتصاالتتتمويل مبادرات  واالتصاالت
االستراتيجية العربية لتكنولوجيا ركزت و.  الشراكاتإقامة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل 

وقد   .هوتطوير على بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2012-2007لفترة لالمعلومات واالتصاالت 
االستثمار في قطاع تكنولوجيا من أجل بيرة ك اً ، جھودمصرومثل األردن والكويت  ،دول عربيةعدة بذلت 

.  2004في عام  في المائة 17فيھا  قطاعال ھذا معدل نموتجاوز ، كونتيجة لذل  .المعلومات واالتصاالت
في ضوء األزمة المالية والتحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، قد وذلك، الرغم من بو

باإلضافة إلى و.  2009في المائة في مصر في عام  10في المائة في الكويت و 7إلى نمو الصل معدل يال 
 ھاھذه التحديات االعتماد الكامل على استيراد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبرمجياتتتضمن التمويل، 
من القطاع تمكين ھذا ل قطاع تكنولوجيا المعلوماتالمعتمدة في السياسات واالستراتيجيات ، وضعف ھاوخدمات

  تلبية احتياجات األسواق المحلية واإلقليمية. 
                                                 

)3( E/ESCWA/ICTD/2007/12. 
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في  واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات األول في قسم سياسات موظف الالسيد أيمن الشربيني، قام و  -48

على و، اإلسكواقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة  أوضاع ن علىيالمشارك بإطالع، اإلسكوا
بعد  اإلنترنتقضايا آليات التمويل وإدارة معالجة  ه ما زال من الضرورينلى أإأشار و . هوھيكلته أھمي

بين فيما السيد الشربينى بالتفصيل عن العالقة وتحدث .  القمة العالمية لمجتمع المعلوماتالمرحلة الثانية من 
مشيرا ، الحديثة اإلنشاءدة وجديال شركاتالقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالبتكار واالستثمار في 

المواضيع واكتسبت .  تأثير األزمة المالية على االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قوةإلى 
إلى و، التفاعليةوالمداوالت لتدخالت بالغة بالنسبة إلى اأھمية المنعقدة وحلقات النقاش المطروحة الرئيسية 

 القرار.  ينعاصالموجھة إلى ات التوصل الى مجموعة من التوصي
  

بين فيما مناقشات ھا العمل، تلتفي ورشة الجلسة االفتتاحية عروض قدمھا المتحدثان الرئيسيان وتخللت   -49
  المشاركين.

  
  نوالمشارك  - جيم

  
ً  24العمل ورشة حضر   -50  المعلوماتتكنولوجيا ، بينھم مسؤولون حكوميون من وزارات مشاركا

تكنولوجيا المعلومات في  أصحاب المشاريع الحرةعدد من و، المختصة بھا كاالتوالو واالتصاالت
ن من شركات ووممثل ،مؤسسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمجموعة من اء واالتصاالت، ومدر

  قائمة المشاركين في المرفق األول من ھذا التقرير. وترد .  مصارفاالستثمار وال
  

  الوثائق  -دال
  

موقع المتاحة على ھي و ،عمل في المرفق الثاني من ھذا التقريراللوثائق التي قدمت إلى ورشة اترد   -51
  .)4(إلسكوااإللكتروني ل

                                                 
)4( http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=0981E.  
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  (*)المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

 السيد محمد ناصر عجور 
 مدير حاضنة 
  لوجياحاضنة التكنو، جامعة فيالدلفيا

  962- 6-4799000ھاتف: 
 ajour@philadelphia.edu.joبريد إلكتروني:  

  
 السيد موفق أبو عقال

 عضو مجلس مفوضين
 ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت

 2210مقسم  962-658632020ھاتف:  
  aqola@trc.gov.jo-muwaffaq.abuبريد إلكتروني:  

  
  اإلمارات العربية المتحدة

  
 السيد نبيه موسى 
 نائب رئيس أول 

 المالي سوق دبي 
 971- 4-3055217ھاتف: 

  nymousa@hotmail.comبريد إلكتروني:  
  

  الجمھورية العربية السورية
  

 السيد محمد الجاللي
 معاون وزير االتصاالت والتقانة

 وزارة االتصاالت والتقانة
 963- 11-2457707ھاتف:  

   lali@maktoob.commgaljaبريد إلكتروني:  
        mgaljalali@moct.gov.sy     
  

 السيدة ريم أتاسي
  ،مدير الحاضنة، حاضنة تقانة المعلومات واالتصاالت

 حمص   
 الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية

  963- 31-2146917ھاتف: 
  t.orgne-atassi@scs-rبريد إلكتروني:  

  
  جمھورية السودان

  
  ىالسيد أحمد محمود محمد عيس

 رئيس منظمة مدينة القضارف الرقمية
 249-912331155ھاتف: 

 ahmed22digital@gmail.comبرد إلكتروني:  
  

  جمھورية العراق
  

 السيد حكم الھيتي   
 المدير الفني والمشاريع  في مجموعة الفارس  

 مجموعة الفارس 
 964-7901390366ھاتف:  

  alfirsalnabeel@gmail.comبريد إلكتروني:  
  

 السيد خالد الحديثي
 معاون المدير العام 

 مجموعة الفارس 
 964-7901390366ھاتف:  

 alfirsalnabeel@gmail.comبريد إلكتروني:  
  

 السيد نبيل الحديثي
 مدير عام المجموعة
 مجموعة الفارس

 964-7901390366ھاتف:  
  lfirsalnabeel@gmail.comaبريد إلكتروني:  

  
  الجمھورية اللبنانية

 
 السيد خاطر ابي حبيب

 رئيس مجلس اإلدارة  والمدير العام
  المؤسسة الوطنية لضمان الودائعمؤسسة كفاالت، 

  961-1- 341300/346255ھاتف: 
 kafalat@kafalat.com.lbبريد إلكتروني:  

  
 السيد علي عودة

 مستشار
 إتحاد المصارف العربية 

 203مقسم  961- 1-377800تف:  ھا
  aawdeh@hotmail.comبريد إلكتروني:  

  
  جمھورية مصر العربية

  
 السفير محمد جمال الدين البيومي

  بية (أمانة المشاركة وأمين عام المشاركة المصرية األور
 بية)والمصرية األور   

 وزارة التعاون الدولي
 101مقسم  202-27923438ھاتف:  

  aa.org-gbayoumi@eeبريد إلكتروني:  
    gbayoumi@hotmail.com   

  
  (تابع) جمھورية مصر العربية

  

________________  

 (*)  صدر كما ورد من القسم المعني.
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 السيدة منى بدران
 مساعدة محاضر، كلية االقتصاد وعلم االجتماع

 جامعة القاھرة
 202-22581768ھاتف:  

 samifarah.mona@gmail.comبريد إلكتروني:  
  

 أحمد ليالى السيد
 مدير برنامج حضانة التكنولوجيا

 ھيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
 202-35342000ھاتف:  

 Alaiali@itida.gov.egبريد إلكتروني:  
  

  المملكة العربية السعودية
  

 السيد علي ديابي
 اقتصادي أول ورئيس قسم التقييم العالي

 البنك اإلسالمي للتنمية
 6908مقسم  966-26461400ھاتف:  

 adiabi@isdb.org بريد إلكتروني:  
      azdiabi@hotmail.com    
  

  الجمھورية اليمنية
  

 السيد وليد الحمري
  المدير العام

 مركز أب للتدريب وتقنية المعلومات في عدن
 967-2269283ھاتف:  

   .info@uccom, alhamry@hotmail-بريد إلكتروني:  
        upcenter.com  

  
 فرنسا

 
 السيد سمير عيطة

 المدير العام
 والنشرة العربية من لوموند ديبلوماتيك، مفھوم

 33-144700343ھاتف: 
  aita@mafhoum.comبريد إلكتروني:  

  
  ةجمھوري، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  مصر العربية   
  

 السيد أحمد الشربينى
 يومدير المعھد القوم يمساعد الوزير للتعاون الدول

 لالتصاالت
 202-35342424ھاتف:  

 sherbini@mcit.gov.egبريد إلكتروني:  
 السيدة نجوى الشناوي
 مدير مركز المعلومات

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 202-35341300ھاتف:  
 nagwash@mcit.gov.egلكتروني:  بريد إ

  nagwash2004@yahoo.com  
  

 السيد أحمد جمعة
 المدير التنفيذي

 Ideadevelopersمؤسسة 
 202-35346057ھاتف:  

 agomaa@ideavelopers.comبريد إلكتروني:  
  

 السيد أحمد جمال المكاوى
 الدولية، مركز المعلومات مدير إدارة المنظمات

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 202-35341300ھاتف:  

 ahmedg@mcit.gov.egبريد إلكتروني:  
  

  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 

  السيد منصور فرح
رئيس فريق عمل سياسات تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت 
  معلومات واالتصاالتشعبة تكنولوجيا ال

  +961- 1-981301ھاتف: 
 +961- 1-981510فاكس: 

 farah14@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  أيمن الشربيني السيد
  موظف أول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  +961- 1-981301ھاتف: 
 +961- 1-981510فاكس: 

  orgsherbiny@un-el.بريد إلكتروني: 
  

  السيدة زھر بوغانم
مساعدة أبحاث، فريق عمل سياسات تكنولوجيا المعلومات 

  واالتصاالت
  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  +961- 1-981301ھاتف: 
 +961- 1-981510فاكس: 

  ghanem@un.org-bouبريد إلكتروني: 
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  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  
  الرئيسيةوثائق ال  -1
  

  ؛األعمال جدول  -  
  .إعالميةمذكرة   -  

  
  رئيسيةالكلمات ال  -2
  

  ؛الموارد المالية، ورأس المال المخاطر، وريادة األعمال في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -  
  .حالة االقتصاد والتجارة واالستثمار في البلدان العربية (باإلنكليزية)  -  

  
  العروض  -3
  

  ؛(باإلنكليزية) العالمية ةاألزمثناء لوجيا المعلومات واالتصاالت في أقطاع تكنوفي ستثمارات االتمويل   -  

  ؛(باإلنكليزية) ؟منھاالبنك اإلسالمي للتنمية ما ھو موقف  –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية   -  

  ؛يزية)(باإلنكل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟مصارف أن تساعد في كيف يمكن لل  -  

  ؛(باإلنكليزية) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمخاطر في تجربة مصر في رأس المال ال  -  

  ؛(باإلنكليزية) االستثمار في البنية التحتية لالتصاالت في المنطقة: السياسات والمعضالت  -  

  ؛(باإلنكليزية) االستثمار في مراكز االتصاالت لتحقيق االستدامة  -  

  ؛(باإلنكليزية) : االتجاھات الممكنةالسلكية والالسكية االتصاالتفي ارات آفاق االستثم  -  

  ؛(باإلنكليزية) قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجمھورية العربية السوريةفي  ستثماراالبيئة   -  

 تكنولوجياالمعتمدة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال ستراتيجيات االجمع األموال، وتحديات   -  
  ؛(باإلنكليزية) مراكز االبتكار/حاضنة األعمال التكنولوجية - المعلومات واالتصاالت في األردن

  ؛تأسيسية والمبتدئة (باإلنكليزية)المشاريع الاالبتكار في مجال دعم   -  

  فرصة تجارية؟ مإيديولوجي أتفاؤل المحتوى الرقمي العربي:   -  

  ضمن مشروع "طموح بال حدود" (باإلنكليزية). لمعلوماتمركز التدريب على تكنولوجيا ا  -  


