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IT All Changes … 

I think that five computers will be more 

than enough for the world market… 

Thomas Watson (1943), Founder of ΙΒΜ  

I do not believe that there is reason for 

anybody to own a computer in his home 

Ken Olsen (1977), Chairman of Digital Equip. 

640KB of memory should be enough for 

everybody 

Bill Gates (1981), Founder of Microsoft 
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KEEP LEARNING 
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Information Volume  
Info is the New Gold 

1,000,000,000,000,000,000,000,000 

                   YB   ZB  EB  PB  TB  GB  MB  KB 
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http://www.google.ae/imgres?q=PICTURES+FOR+DOCUMENT+MANAGEMENT&start=811&hl=ar&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=hV5jqPrYEtgP9M:&imgrefurl=http://www.tradepaq.com/?page=products-edm&docid=xtmfh_yGbWXJvM&imgurl=http://www.tradepaq.com/images/edm.jpg&w=350&h=234&ei=aFL-UKucKMO20QXvioDoDA&zoom=1&iact=rc&dur=125&sig=109409936905999329754&page=25&tbnh=146&tbnw=214&ndsp=36&ved=1t:429,r:12,s:800,i:40&tx=172&ty=131
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 الثورات الصناعية



 الثورة الصناعية الرابعة

4TH Industrial Revolution 

 الدكتور كالوس شواب 

مؤسس  ورئيس المنتدي 

 اإلقتصادي العالمي

الثورة الصناعية الرابعة ” 

ستغير شكل العالم وشكل 

 ”المنتجات وأساليب اإلنتاج 
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4IR الثورة الصناعية الرابعة 

• AI (Artificial Intelligence) 
• ROBOTICS 
• IoT ( Internet of Things) 
• IIoT ( Industrial IoT ) 
• Quantum Computing 
• Big Data & Analytics 
• Nano Tech. 
• Bio Tech. 
• Drones 
• VR ( Virtual Reality ) 
• 5G 
• 3D Printing 
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 التحول الرقمي

التحول الرقمي هو عملية إنتقال المؤسسات إلي نماذج •

تعتمد علي التقنيات الرقمية , Business Models أعمال  

والبنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية الذكية والمبنية علي 

المعرفة واإلبداع واإلبتكارفي تقديم الخدمات والمنتجات 

 ,  24x7للمتعاملين بكفاءة وفاعلية وعلي مدار اليوم 

التحول الرقمي يساعد علي تسريع عمليات التنمية الشاملة •

في جميع أنحاء العالم مع مضاعفة العائد علي اإلستثمار 

ROI  , 

 .تطبيق معايير الجودة والحوكمة  الحكومية•
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 :العوامل التي ساعدت علي سرعة التحول الرقمي في جميع الحكومات والمؤسسات العالمية وهي 

  Smart Appsتقدم التطبيقات الذكية  •

  3Dوثالثي األبعاد  VRظهورالعالم اإلفتراضي   •

  Mobile Apps (4G) تطبيقات الهواتف المتحركة  •

 "  "Web 2 2ظهور الجيل الثاني من اإلنترنت ويب  •

    Artificial Intelligenceالذكاء الصناعي •

  Cloud Computingالحوسبة السحابية   •

  Internet of Things (IoT)أشياء اإلنترنت  •
 Nano Techالنانو تكنولوجي •
 تحليل البيانات الضخمة•

 الروبوت•
    ecommerce Platforms منصات التجارة اإللكترونية •

    e-Payment Gatewaysبوابات الدفع اإللكتروني  •
 FINTECH التكنولوجيا المالية •

 العوامل التي ساعدت علي سرعة التحول الرقمي في العالم



 المواطن هو محور التنمية
The Citizen is the core Business of Dev. 

            Improvement                  Evaluation                Services          Citizen 
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 مراحل التحول الرقمي



New Waves 

Digital Economy E-Portals, E-payment, 
Creation, Innovation, 

Smart-Government Connecting People 

Knowledge Society Virtual Society 

Session Number 
Presentation_ID IBSG FY04 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 
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 موجات التكنولوجيا الجديدة



STE 1 
REPORTING 

 
WHAT 

happened? 

 
ANALYZING 

 
WHY did it 

happen? 

STA 
PREDICTING 

 
WHAT WILL HAPPENS? 

Perspectives of Information Technology 

Leadership 

Opportunity 

Insight 

Leverage 

Learning 

Foundation 

Understanding 
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Identity 

Strategic stock 

PMO 

Investment 

Economy 

population 
Planning 

Economy 

Planning 

Strategy 

Technology . . . 

Priorities 

 

1. 

2. 

3. 

Key Government Challenges 

Global  Forces 

Government Decisions 

Accelerating Change 

Action Plan 

In a Changing 
Global World, 

The Government 
that makes the 
RIGHT Decision 

BEFORE The 
Competition is 
the Goverment 

that WINS. 

Security 

Labour 

Health 
Education R&D 

Demography 
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Government Challenges 

 Business 

• No ‘Single window’ of the truth 

• Islands of Information 

• Limited Sharing of Cross 

   Functional Information 

• Not Getting the Right Information 

   to the right people 

• Needs Availability of Information 

• Using Information for Competitive 

   Advantage 

 IT 

• Differing Platforms, formats,  

   Applications, DBMS Technologies 

• Inconsistent data and Definitions 

• Data & Systems Management 

• Face increasing demands for       

   Data and Information 

• Security   

• Control Issues vs. Business Needs 
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 ما هي اإلحتياجات من منظور الحكومة
Government Perspectives 

– Improving Government Services 

– Quick Decision Making (Decision support 
systems) 

– Effective Operating Costs (ROI) 

– Build Business Knowledge Society (BI) 

– Needs Analytical Information (OLAP) 

– Improve Forecasting Accuracy (OLAP) 
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Government Demand 

 Government  Information Predictability 

 Behaviour  Culture of Questions 
 

  Reactive  Reporting Pre-defined 

 

  Proactive  Discovery Ad hoc 

Government Data Warehousing is about creating 

 NEW Business Value 

...giving Decision Maker the CAPABILITY to DO More !!! 

Now 

Demand 
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Strategic stock 

Security 

Services Planning Health 

Decision Makers 
 متخذي القرار

 بنك المعلومات ودعم اتخاذ القرار

DWH-DSS Labor Economy 

GIS 

Demography 

Education, R&D 

PMO 
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هي نموذج لتقديم خدمات تقنية 

المعلومات عبر شبكة اإلنترنت  حسب 

الطلب ودفع التكاليف حسب اإلستخدام  

 فقط مثل الكهرباء والمياه والغاز، 

حيث يحصل المستفيد على هذه 

الخدمات من خالل تطبيقات وأدوات 

تظهر له من خالل أي برنامج لتصفح 

 (Internet Explorer)اإلنترنت مثل 

وعادة تشمل علي إتفاقيات لقياس , 

  SLAمستوي الخدمة 

SaaS 

IaaS 

 ؟( السحابية)ماهي الحوسبة الغيمية 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cloud_computing.svg
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 $تريليون  80حجم اإلقتصاد العالمي 
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اإلقتصاد الرقمي هو اإلقتصاد الناتج عن األنشطة المعلوماتية 

 واإلبداع واإلبتكار



 إحصائيات

 $تريليون  80حجم اإلقتصاد العالمي •

بنسبة $ , تريليون  11حجم اإلقتصاد  الرقمي العالمي •

 %15حوالي 

 $تريليون  2.7حجم اإلقتصاد العربي •

بنسبة حوالي $ , مليار  110حجم اإلقتصاد  الرقمي العربي •

4.1% 

بنسبة حوالي $ , تريليون  4حجم اإلقتصاد  الرقمي الصيني •

33% 
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 :تتلخص في أربعة عمليات هي 

 

 البحث عن السلع والخدمات  1.

 الشراء وإبرام العقود 2.

 الدفع القيمة المالية 3.

 الحصول علي السلعة أو الخدمة4.

من خالل إدارة سالسل التوريد 

Supply Chain Mgmt. 

 التجارة اإللكترونية
Ecommerce 

Dr. Abd el Wahab Ghoneim      
01223562513 



    Types of ecommerceأنواع التجارة اإللكترونية  
                           

 

Business Sector 
  B2B 
  B2C 
  C2C 
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Gov. Sector 
  G2G 
  G2B 
  G2C 



 

 Amazon is the single largest retail 
ecommerce platform on a global level. 
 Alibaba, which owns a variety of digital 
shopping platforms that operate in China, 
Southeast Asia and India, and across 
multiple countries . 
  Amazon and Alibaba expand their reach 

to new markets. 
 Several smaller digital retailers and 
marketplaces continue to draw customers. 
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    Ecommerce Platforms منصات التجارة اإللكترونية



 بوابة التجارة اإللكترونية

ecommerce Portals 

في ماليين المنتجات إلكترونياً Searching تسمح بالعرض والبحث •

 .(,المواصفات , األلوان , المقاسات , األسعار , تصنيف البضائع )

من خالل الوسائل المختلفة e-Payment تسمح بالدفع اإللكتروني •

OMNI Channels ( بطاقات إئتمان , بوابات دفع إلكتروني  ,

المحفظة اإللكترونية عبر الموبايل ونقاط البيع واألكشاك اإللكترونية 

 (وغيرها 

لتوصيل المنتج  Supply Chainترتبط بإدارة سالسل توريد •

 (.… ,Aramex , DHL , FedEx)للمشتري 

Dr. Abd el Wahab Ghoneim      
01223562513 



وإنشئت شبكات أنظمة بوابات الدفع اإللكترونية لتسهيل المدفوعات  
وماستر  Visaبالتعاون مع البنوك وشركات اإلئتمان العالمية مثل فيزا 

   Masterكارد 

   PayPalواشهرها باي بال , ومقدمي الخدمات والمتاجر

ومدي  E-Financeوأي فايننس FAWRY في العالم العربي فوري 

 غيرها  و E-Dirhams  ,NIونقودي و 

وذلك لألمن والسرية للمعلومات , وذلك من خالل بروتوكوالت أمنة 

 .البنكية والحماية وعدم التزييف

 بوابات الدفع اإللكتروني
E-Payment Gateways 
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  Securityأمن وسرية المعلومات 
BIOMETRICS

•

 

Dr. Abd el Wahab Ghoneim      
01223562513 

http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=pictures+of+biometrics&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gt6HR_5Mjirs_M&tbnid=de95FJ0gTRHdyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.castleviewuk.com/biometrics.html&ei=ywhCUYr3O6bBiQfb94G4DA&bvm=bv.43287494,d.bmk&psig=AFQjCNE1aAiJIxvjgy0ZjBpKFfTDVDk9Ng&ust=1363367916191531
http://www.google.ae/imgres?imgurl=http://exonous.typepad.com/nkda/biometrics.gif&imgrefurl=http://www.handresearch.com/news/hands-biometry-technology.htm&docid=NTQV7inoCZoBqM&tbnid=aXmWDVpXsyYXBM&w=185&h=259&ei=RsdCUfGaDomSiQeN1IGgAQ&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=rics


 الحفاظ علي البيئة الخضراء
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 Challenges    التحديات 
 

 الفجوة الرقمية1.

 عدم وجود خطط للتحول الرقمي في معظم الدول العربية 2.

 ضعف التنسيق بين الدول العربية3.

 ضعف وغياب القوانين والتشريعات4.

 من السكان% 90عدم وجود حسابات بنكية ألكثر من 5.

 العربيةضعف البنية التكنولوجية التحتية في معظم الدول 6.

قلة الموارد البشرية المتخصصة في المعلوماتية 7.
 وتخصصاتها المختلفة 

 القرصنة اإللكترونية وأمن وسرية المعلومات8.

 اإلفتراضيةعدم الثقة في المتاجر 9.

 العمالت اإلفتراضية10.
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 التوصيات

 حمالت توعية مستمرة عبر كل الوسائل والقنوات المختلفة (
 ...( -التعليم  –وسائل اإلعالم  –التدريب  –الندوات 

 إنشاء الحوسبة السحابية العربيةArabic Cloud                   
                     Computing 

اإلسراع في تكامل وتنفيذ خطة التحول الرقمي 

إنشاء مركز إدارة األزمات التكنولوجية واإلقتصادية 

 الدخول إلي الثورة الصناعية الرابعة من خالل: 

إنشاء مركز لإلبداع واإلبتكار لتطوير التطبيقات الذكية 

إنشاء بنك المعلومات العربي 

 إستخدان تطبيقات الخواص الحيوية لإلنسانBiometrics 

 التصنيع لمنتجات تعتمد علي إنترنت األشياء والنانو

 تكنولوجي
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سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم 
 نائب حاكم دبي

سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي عهد 
 ونائب حاكم الشارقة



سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم 

 نائب حاكم دبي
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نه ان ب  م ارك آل نه ان وزي  ال عل   العالي وال    العل ي  معالي ال  خ 

صال  ال ام ي رئ   م ل  إدارة غ فة ت ارة وص اعة أب   ي  سعادة ال ه  س 

ع  ال هاب م  في  ال    ار  ي  م مق ر ال  ت  
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معالي الشيخة لبني القاسمي 
 وزيرة التجارة الخارجية

 وزراء التخطيط واإلقتصاد العرب
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معالي حميد القطامي 
 وزير التربية والتعليم

 معالي سلطان المنصوري وزير اإلقتصاد
 UNDPومعالي الدكتور خالد علوش مدير  
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معالي الشيخة لبني القاسمي 
 وزيرة التجارة الخارجية

 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 ولي عهد دبي
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 معالي الدكتورة هالة السعيد
 

 معالي الدكتورة سحر نصر

 



 ومعالي الوزراء, معالي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء 
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 معالي الفريق مهاب مميش معالي رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف
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معالي عاطف حلمي وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا 

 المعلومات
معالي الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي 

      Dr. Abd el Wahab Ghoneim والبحث العلمي
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 معالي وزير النقل, معالي وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 ومعالي الوزاء والمسئولين
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معالي الدكتور عمرو عزت سالمة وزير 

 التعليم العالي والبحث العلمي

معالي الدكتور أحمد درويش وزير التنمية 

اإلدارية ورئيس الهيئة اإلقتصادية لتنمية قناة 

 السويس

 معالي الدكتور اللواء سعد الجيوشي وزير النقل



 معالي وزير الطيران المدني

 معالي الدكتور أحمد درويش

 رئيس الهيئة العامة اإلقتصادية لقناة السويس

 وزير التنمية اإلدارية السابق
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Q & A 

Dr. Abd el Wahab Ghoneim 

Vice Chairman of the Arab Federation of Digital Economy 

smart.solutions.eg.uae@gmail.com 
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