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أولًا: مقدمة:

البيئــي  النظــام  مكونــات  جميــع  أن  المعــروف  مــن 

الرقمــي مهمــة جــًدا بالنســبة لالقتصــادات الناميــة، 

أن  إدراك  المهــم  مــن  وبالتالــي  مصــر،  وخصوًصــا 

أربــاح ناجحــة  إلــى  الناجــح ســيؤدي  الرقمــي  التحــول 

حيــث  االقتصاديــة،  القطاعــات  مــن  العديــد  عبــر 

تتحمــل الحكومــة المصريــة علــى عاتقهــا مســؤولية 

تهيئــة بيئــة تمكينيــة تتســم بسياســات ولوائــح تعــزز 

الرقمــي. التحــول 

مســتوى،  أعلــى  علــى  السياســي  االلتــزام  ويمثــل 

ضمانــا الســتقرار بيئــة السياســات وإمكانيــة التنبــؤ 

الخــاص  للقطــاع  المســتدامة  البيئــة  وتعزيــز  بهــا، 

لالســتثمار، واعتمــاد أفضــل الممارســات التنظيميــة، 

وتحفيــز الطلــب علــى الحلــول الرقميــة كبديــل للحلــول 

االقتصاديــة.

وذلــك ال بــد لــه مــن تنامــي دور التكنولوجيــا فــي تســيير 

الضخــم،  الرأســمالي  واإلنتــاج  المؤسســات،  عمــل 

الرقمــي،  والتحــول  العولمــة،  مفهــوم  وترســيخ 

تصاعــد  ظــل  فــي  خصوًصــا  المعرفــة،  واقتصــاد 

حركــة التنافســية الدوليــة وصــدور تقاريرهــا واالعتــداد 

بنتائجهــا.

تطــور  مــن  ــا  حاليًّ العالــم  يشــهده  مــا  ضــوء  وفــي 

تطــورت  المعرفــي،  المــال  رأس  فــي  غيــر مســبوق 

د. ممدوح القاضي 

نائب رئيس الكلية الكندية الدولية 

مستقبل االقتصاد الرقمي في مصر في ظل جائحة كورونا

مســتحدثات العلــم وتعاظمــت، وتشــابهت مخرجات 

طموحــات  زادت  وعليــه  وتشــابكت،  التكنولوجيــا 

البعــض وتضخمــت، بينمــا اضمحلــت عنــد البعــض 

القــرار فــي  ثــم صــار متخــذو  اآلخــر وتراجعــت، ومــن 

الفقيــرة  والــدول  الصغيــرة  المؤسســات  معظــم 

فــي  أقرانهــم  صــار  بينمــا  أمرهــم،  مــن  حيــرة  فــي 

المؤسســات الكبيــرة والــدول المتقدمــة فــي ســعادة 

بالغــة ونشــوة غامــرة؛ نظــًرا لمــا قدمتــه التكنولوجيــا 

لهــم مــن حلــول أشــبه بالمعجــزات، وما جلبتــه عليهم 

مــن نفــوذ، وتدفــق فــي األمــوال، وســرعة ودقــة فــي 

إنجــاز األعمــال.

ال بــد لــه مــن تنامــي دور التكنولوجيــا فــي 

واإلنتــاج  المؤسســات،  عمــل  تســيير 

الرأســمالي الضخــم، وترســيخ مفهــوم 

العولمــة، والتحــول الرقمــي، واقتصــاد 

تصاعــد  ظــل  فــي  خصوًصــا  المعرفــة، 

وصــدور  الدوليــة  التنافســية  حركــة 

بنتائجهــا. واالعتــداد  تقاريرهــا 
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فــي  مهمــة  خطــوة  المالــي  الشــمول  ثانًيــا: 
الجديــد: الرقمــي  االقتصــاد  مســتقبل 

الشــمول  هــدف  العشــرين  مجموعــة  تبنــت  لقــد 

المالــي كأحــد المحــاور الرئيســة فــي أجنــدة التنميــة 

االقتصاديــة والماليــة، واعتبــر البنــك الدولــي تعميــم 

فئــات  جميــع  وصــول  وتســهيل  الماليــة  الخدمــات 

أجــل محاربــة  ركيــزًة أساســية مــن  إليهــا  المجتمــع 

 ،2013 عــام  وفــي  المشــترك.  الرخــاء  وتعزيــز  الفقــر 

ــي "البرنامــج العالمــي  أطلقــت مجموعــة البنــك الدول

تعميــم  خــالل  مــن  االبتــكار  روح  مــن  لالســتفادة 

الخدمــات الماليــة"، مــع تركيــز إضافــي علــى أنظمــة 

الدفــع ومدفوعــات التجزئــة المبتكــرة، كمــا أطلقــت 

العديــد مــن المؤسســات العالميــة، مثــل المجموعــة 

االستشــارية لمســاعدة الفقراء ومؤسســة التمويل 

الشــمول  تحقيــق  علــى  برامــَج تعمــل   ،IFC الدوليــة 

المالــي.

أمــا فيمــا يخــص "الشــمول المالــي فــي مصــر"، فقــد 

علــى  تطبيقــه  فــي  المصريــة  الحكومــة  توســعت 

نطــاق كبيــر فــي ظــل سياســات التنميــة االقتصاديــة 

عملــت  كمــا   ،2014 العــام  منــذ  الدولــة  اتبعتهــا  التــي 

وتشــريعات  سياســات  إصــدار  علــى  الحكومــة 

تتناســب مــع المخاطــر المتعلقــة بالخدمــات الماليــة 

فــي  الشــفافية  ضمــان  ذلــك  ويشــمل  المبتكــرة، 

الماليــة. الخدمــات  تســعير 

المالــي  الشــمول  ومقاييــس  تعريــف  تطــور  حيــث 

وانتقــل مــن تصنيــف األفــراد والمؤسســات بشــكل 

إلــى  مشــمولين،  غيــر  أو  كمشــمولين  بســيط، 

فتعريــف  األبعــاد،  متعــددة  ومقاييــس  تعريفــات 

مجموعة الـعشرين G20 والتحالف العالمي للشمول 

تتخذهــا  التــي  "اإلجــراءات  علــى  ينــص   AFI المالــي 

الهيئــات الرقابيــة لتعزيــز وصــول الخدمــات الماليــة 

م  واســتخدام جميــع فئــات المجتمــع لهــا، وأن تقــدَّ

وبتكاليــف معقولــة"،  عــادل وشــفاف  بشــكل  لهــم 

االقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  وتعــرف 

)INFE( المالــي  للتثقيــف  الدوليــة  والشــبكة   OECD

الشــموَل المالــي بأنــه: "العمليــة التــي يتــم مــن خاللهــا 

تعزيــز الوصــول إلــى  مجموعــة واســعة مــن الخدمــات 

للرقابــة  والخاضعــة  الرســمية  الماليــة  والمنتجــات 

الكافــي،  وبالشــكل  المعقوليــن  والســعر  بالوقــت 

وتوســيع نطــاق اســتخدام هذه الخدمــات والمنتجات 

خــالل  مــن  المختلفــة،  المجتمــع  شــرائح  قبــل  مــن 

تطبيــق مناهــج مبتكــرة، تشــمل التوعيــة والتثقيــف 

المالــي، وذلــك بهــدف تعزيــز الرفاهــة الماليــة، وبمــا 

يشــمل الفئــات المهمشــة والميســورة، للخدمــات 

والمنتجــات الماليــة التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم، 

واالقتصــادي". االجتماعــي  واالندمــاج 

الفقــراء  لمســاعدة  االستشــارية  المجموعــة  أمــا 

"وصــول  بأنــه:  المالــي  الشــمول  فتعــرف   CGAP

األســر والشــركات إلــى الخدمــات الماليــة المناســبة 

واســتخدامها بشــكل فعــال، ووجــوب تقديــم تلــك 

بيئــة  فــي  وبشــكل مســتدام  بمســؤولية  الخدمــات 

جيــًدا". تنظيًمــا  منظمــة 

يمكــن مالحظــة  المختلفــة  التعريفــات  خــالل  ومــن 

عــدة محــاور أساســية يرتكــز عليهــا الشــمول المالــي، 

وهــي:

الوصــول إلــى المنتجــات والخدمــات الماليــة: توّفــر  	

خدمــات ماليــة رســمية ومنظمة، وقرب المســافة، 

والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف.

فعــال،  	 بشــكل  األمــوال  إدارة  الماليــة:  القــدرة 

والتخطيــط للمســتقبل، والتعامــل مــع الضائقــة 

الماليــة.

اســتخدام المنتجــات والخدمــات الماليــة: االنتظــام  	

والتكــرار ومــدة االســتخدام.

وتجزئــة  	 الماليــة  والمنتجــات  الخدمــات  جــودة 

فئــات  لجميــع  تطويرهــا  أجــل  مــن  الخدمــات 

. لمجتمــع ا

التنظيــم والرقابــة الفعاليــن: بغــرض ضمان تقديم  	

المنتجــات والخدمــات الماليــة فــي بيئــة يســودها 

االســتقرار المالــي.
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تشــير قاعدة البيانـــات المالية العالمية للبنك الدولي 

البالغيــن  الســكان  مجمــوع  نصــف  حوالــي  أن  إلــى 

الخـــدمات  علـــى  الحصـــول  إمكانيـــة  لديهــم  ليســت 

الماليـة التـي تقدمها المؤسسـات الماليـة الرسـمية، 

فـي حـين نجـد فـي البلـدان المرتفعـة الـدخل حـوالي %81 

مـــن البــــالغين لهـــــم حســـــاب فـــــي مؤسســـــة ماليــــة 

الناميـــــة،  االقتصـــــادات  فـــــي  فقــــط  و%40  رســــمية، 

تبــرز أهميــة تثقيــف المواطنيــن بأهميـــة  ومــن هنــا 

الحصـول علـى الخـدمات الماليـة، وكيـف يكـون لـديهم 

خيـــارات ماليـــة أفضـــل، وســـــوف يســـــاعد ذلـــــك فــي 

تحســـــين النمـــــو الشـــــامل للـــــبالد، وبالتـــــالي فـــــإن 

بتكلفــة  الماليــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  عمليـــــة 

معقولة ستحسن مـــن حيـــاة الفقـــراء، ومن هنا فـــإن 

االسـتبعاد المـالي له أثـر كبيـر علـى النمـو االقتصـادي، 

وذلــك كمــا يلــي:

جمهــور  	 لــدى  المصرفــي  الوعــي  انخفــاض 

. طنيــن ا لمو ا

صـــعوبة الحصــــول علـــى االئتمــــان أو الحصــــول  	

علـــى االئتمــــان مــــن المصــــادر غيــــر الرســـمية 

باهظــة. بأســعار 

االنخفاض العام في االدخار واالستثمار. 	

ارتفاع معدالت البطالة والتضخم. 	

وهــو  	 الخــاص،  القطــاع  مشــروعات  تراجــع 

االقتصــادي. النمــو  لعمليــة  األساســي  المحــرك 

وزيــادة  	 والجريمــة  والفســاد  الفقــر  انتشــار 

. تهــم ال معد

وعــدم  	 والمصرفيــة  الماليــة  األنظمــة  ضعــف 

الكبيــر. التكنولوجــي  التطــور  قدرتهــا علــى مواكبــة 

القليلــة  العقــود  مــدى  علــى  العالــم  شــهد  كمــا 

الخدمــات  مــن  مختلفــة  أنمــاط  ظهــور  الماضيــة 

الماليــة التــي تتيــح إمكانــات جديــدة للفقــراء، تشــتمل 

التأميــن،  وشــركات  التعاونيــة،  الجمعيــات  علــى 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وتقتصــر هــذه الخدمــات 

المجتمعيــة،  التنميــة  ومؤسســات  البنــوك،  علــى 

المتخصصــة، ومؤسســات  ومؤسســات اإلقــراض 

الهائــل  التطــور  ومــع  وغيرهــا.  التأجيــري،  التمويــل 

فــي التكنولوجيــا وتســارع نقــل المعلومــات، وظهــور 

العديــد مــن الخدمــات المبتكــرة التــي ســاهمت فــي 

ــة وتســهيل  ــات القطاعــات المالي ــم إدارة عملي تنظي

ــا  ــد التكنولوجي ــة، ومــع تزاي الوصــول للخدمــات المالي

عجلــة  تســريع  فــي  ذلــك  يســاعد  ســوف  الرقميــة، 

المالــي. الشــمول 

ولــذا، مــن المهــم أن يبــدأ التثقيــف المالي في المراحل 

األولــى مــن التعليم؛ كي يرســخ المفاهيــم المالية لدى 

المالــي بحســب  فالتثقيــف  االبتــكار،  ويحفــز  األفــراد 

 OCED االقتصاديــة   والتنميــة  التعــاون  منظمــة 

هــو “العمليــة التــي يتــم مــن خاللهــا تحســين إدراك 

الخدمــات  لطبيعــة  والمســتثمرين  المســتهلكين 

والمنتجــات الماليــة المتاحــة والمخاطــر المصاحبــة 

الســتخداماتها، وذلــك عــن طريــق تقديــم المعلومات 

المتعلقــة  الموضوعيــة  النصيحــة  أو  واإلرشــادات 

بهــا، وتطويــر مهاراتهــم وثقتهــم بالخدمــات الماليــة 

مــن خــالل زيــادة وعيهــم بالفــرص والمخاطــر الماليــة، 

وليصبحــوا قادريــن علــى اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى 

التــي  بالجهــات  وتعريفهــم  صحيحــة،  معلومــات 

يمكــن التوجــه لهــا فــي حــال إذا احتاجــوا للمســاعدة 

ــة أخــرى، مــن شــأنها تحســين  واتخــاذ خطــوات فعال

الرفاهــة الماليــة الخــاص بهــم".

الماليــة  البيانـــات  قاعــدة  تشــير 

العالميــة للبنــك الدولــي إلــى أن حوالــي 

البالغيــن  الســكان  مجمــوع  نصــف 

الحصـــول  إمكانيـــة  لديهــم  ليســت 

علـــى الخـــدمات الماليـــة التـــي تقدمهــا 

الرســـمية. الماليـــة  المؤسســـات 

المالــي  التثقيــف  يبــدأ  أن  المهــم  مــن 

فــي المراحــل األولــى مــن التعليــم؛ كــي 

يرســخ المفاهيــم الماليــة لــدى األفــراد 

ويحفــز االبتــكار.
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ثالثا: االقتصاد الرقمي في مواجهة كورونا:

األهــداف،  مــن  مجموعــة  المتحــدة  األمــم  وضعــت 
بحيــث يجــب تحقيقهــا بحلــول عــام 2015، والتــي التزمــت 
بهــا الــدول المنضمــة إليهــا لتضــع الخطــوة األولــى 
المنتجــات  علــى  االعتمــاد  نحــو  توجههــا  إطــار  فــي 
الرقميــة، ومــن تلــك األهــداف إقامــة شــراكة عالميــة 
مــن أجــل التنميــة، تتضمــن المضــي فــي إقامــة نظــام 
تجــاري ومالــي يتســم باالنفتاح، والتعــاون مع القطاع 
المعلومــات  تكنولوجيــا  فوائــد  إلتاحــة  الخــاص؛ 

واالتصــاالت.

كمــا تعهــدت الــدول األعضــاء  بالعمــل نحــو تحقيــق 
العالميــة  القمــة  خــالل  مــن  معلوماتــي  مجتمــع 
العالــم  لزعمــاء  قمــة  وهــي  المعلومــات،  لمجتمــع 
فــي  الرقميــة  الثــورة  إمكانــات  تســخير  بهــدف 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لخدمة البشــرية، 
ألصحــاب  حقيقيــة  تعدديــة  عمليــة  تمثــل  وهــي 
المصلحــة الذيــن يشــملون الحكومــات والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي، 
وهــدف هــذه القمــة هو بنــاء مجتمع معلومات هدفه 
يســتطيع  مجتمــع  التنميــة،  نحــو  ويتجــه  اإلنســان 
والمعــارف  المعلومــات  اســتخدام  فيــه  فــرد  كل 
ويتمكــن  وتقاســمها،  واســتخدامها،  إليهــا  والنفــاذ 
فيــه األفــراد والمجتمعــات والشــعوب مــن تســخير 
كامــل إمكانياتهــم للنهــوض بتنميتهــم المســتدامة 

. نوعيــة حياتهــم  ولتحســين 

و تأتي كورونا  لتكون صفعة في وجه النظام الرقمي 
ربمــا ليســتيقظ مــن غفلتــه التــي تســببت نجاحــات 
أن  بهــا، وســنجد  لــه  اليوميــة  التجاريــة  التكنولوجيــا 
مهمــة النظــام الرقمــي أمــام فيــروس كورونــا تختلــف 
عــن بقيــة األنظمــة التقليديــة الســابقة، حيــث إنــه لــو 
واجــه العالــم فيــروس كورونــا فــي أي عصر ســابق غير 
عصــر النظــام الرقمــي فلــن يكــون علــى ذلــك النظــام 
لــوم، ألن رأس مالــه فــي العــادة يقــوم علــى المــال، 
أمــا النظــام الرقمــي فــرأس مالــه يقــوم علــى البحــث 
واإلمكانــات  اإلنســاني  واإلبــداع  والمعرفــة  العلمــي 
أجــل  مــن  المــوارد  كل  تســخير  تــم  وقــد  البشــرية، 
أعمــق  والفشــل  هنــا  أكبــر  فاللــوم  ولذلــك  ذلــك، 

والمســؤولية مباشــرة وعظيمــة.

مــع  يتعامــل  كورونــا  بعــد  العالــم  أصبــح  وبالتالــي 

األوليــة،  البيانــات موادهــا  تمثــل  صناعــات معرفيــة 

واألفــكار منتجاتهــا، والعقــل البشــرى أداتهــا، وحيــث 

يركــز  جديــد  عصــر  فــي  دخلــت  بذلــك  البشــرية  إن 

علــى دمــج االختراعــات فــي االقتصــاد، واإلبــداع فــي 

التكنولوجيــا، فقــد أدى ذلــك إلــى بــزوغ مفاهيــم جديــدة 

مثــل التعليــم عــن بعــد والتعليــم الهجيــن، حيــث إن 

فــي  للتنميــة  الحقيقيــة  األدوات  يمثلــون  الطــالب 

المســتقبل، و هــو التحــدي الحقيقــي الــذي واجهتــه  

مصــر طــوال العــام ونصــف الماضــي بقيــادة ســيادة 

رئيــس الــوزراء مصطفــى مدبولــي تحــت رعايــة الســيد 

الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، فقــد صــار فــي ضــوء 

كل ذلــك لزاًمــا علــى الدولــة بــكل مؤسســاتها القيــاُم 

ــال فــي غــرس مبــادئ الثقافــة المعلوماتيــة  بــدور فعَّ

خــالل  مــن  الطــالب،  هــؤالء  لــدى  وتطبيًقــا  تعليًمــا 

ــب  ــه، وتدري ــم وتدريب دمجهــا مــع برامــج إعــداد المعل

المتعلــم وتجهيــزه، وكــذا مــع المقــررات الدراســية، 

وبرامــج اإلدارة التربويــة، وهــو مــا يطلــق عليــه التحــول 

إلــى "التعليــم الرقمــي.”
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فــي ظــل  اليــوم  أصبــح  الرقمــي  التعليــم  إن  وحيــث 

التــي يمــر بهــا العالــم يمثــل مطلًبــا  جائحــة كورونــا 

ــم يطلــق عليهــا  ــا لحقبــة مــن الزمــن صــار العال مهمًّ

مؤسســات  وجــدت  فقــد  الرقمــي"،  العصــر  "حقبــة 

التعليــم نفســها أمــام العديــد مــن التحديــات، منهــا: 

ضعــف البنيــة التحتيــة لالتصــاالت فــي مؤسســات 

ــى وجــود شــبكة إنترنــت بســرعة  ــم، والحاجــة إل التعلي

مقبولــة، وضــرورة تدريــب المعلميــن علــى اســتخدام 

أدوار  وتغييــر  التعليــم،  فــي  المتقدمــة  التكنولوجيــا 

ا  ًر ــًرا للمعلومــات، وُمطــوِّ المعلــم بحيــث يصبــح ُميسِّ

ًفــا للتكنولوجيــا، ولديــه القــدرة علــى  للمقــررات، وُموظِّ

العمــل فــي فريــق متكامــل وفــي خــالل فتــرة زمنيــة 

ا. ضيقــة نســبيًّ

وأعمقهــا  خطــًرا،  المهمــات  أكثــر  مــن  التعليــم  إن 

وطموحاتهــم،  المواطنيــن  بمســتقبل  اتصــاًلا 

وأوثقهــا ارتباًطــا بمصالــح النــاس، ومعاييــر تقدمهــم، 

عاتــق  علــى  الملقــاة  المســؤولية  تفاقمــت  فقــد 

المؤسســات التعليميــة فــي تكويــن الجيــل الجديــد 

المســتحدثات  ظــل  فــي  للمســتقبل،  وإعــداده 

التكنولوجيــة والظــروف الحاليــة ســالفة الذكــر، األمــر 

الــذي يتطلــب ضــرورة مراجعــة النظــام التعليمــي فــي 

إطــار مرجعيــات وطنيــة ودوليــة، بمــا يدحــض مقاومــة 

األمــان،  بشــعور  البعــض  مــن  المدفوعــة  التغييــر 

والبحــث عــن أســباب التقــدم والتعامــل مــع الكــوارث 

واألزمــات، وتعزيــز برامــج الشــراكة بيــن مؤسســات 

مبــدأ  مــن  انطالًقــا  والدوليــة،  المصريــة  التعليــم 

المشــتركة. والمنفعــة  بالمثــل  المعاملــة 

التعليــم الرقمــي أصبــح اليــوم فــي ظــل 

العالــم  بهــا  يمــر  التــي  كورونــا  جائحــة 

ــا لحقبــة مــن الزمــن  ــا مهمًّ يمثــل مطلًب

"حقبــة  عليهــا  يطلــق  العالــم  صــار 

الرقمــي". العصــر 
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وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة بشــكل مســتدام 

االقتصــاد  خدمــة  لتعزيــز  المصريــة  الحكومــة  مــن 

بعــض  هنــاك  فــإن  الرقمــي،  والتحــول  الرقمــي 

الفجــوات التكنولوجيــة التــي ال بــد مــن العمــل عليهــا 

مصــر  فــي  المعرفــي  المســتقبل  ُخطــى  لتســريع 

ــم،  ــي يشــهدها العال ــدة الت ــات الجدي فــي ظــل التحدي

وذلــك مــن خــالل وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات لتحقيق 

مثــل  النــادرة  الحرجــة  للمــوارد  األمثــل  االســتخدام 

الطيــف وإدارة عناويــن بروتوكــوالت اإلنترنــت، بمــا فــي 

ذلــك االنتقــال إلــى اإلصــدار الســادس مــن بروتوكــول 

اإلنترنــت.

كمــا أنــه ال بــد مــن دعــم وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات 

الوطنيــة  المســتويات  علــى  الرقمــي  التحــول 

المبــادرات  وتوســيع  الطلــب  لخلــق  واإلقليميــة؛ 

لدعــم  القــدرات  لتنميــة  برنامــج  ووضــع  الرقميــة 

واضعــي السياســات والجهــات التنظيميــة وممثلــي 

القطــاع العــام، وال بــد مــن تصميــم سياســات تســتند 

ويراعــي  اإلنســان،  علــى  يركــز  شــمولي  نهــج  إلــى 

الصلــة  ذات  الشــاملة  والقضايــا  المحلــي  الســياق 

وتنفيذهــا،  السياســات  تصميــم  مراحــل  بجميــع 

ويجــب إعطــاء اهتمــام خــاص للمــرأة وإبــراز دورهــا في 

يعيشــون  الذيــن  ولألشــخاص  الجديــدة،  التحــوالت 

اإلعاقــة،  ذوي  واألشــخاص  النائيــة،  المناطــق  فــي 

خــالل  مــن  والمهمشــة،  المحرومــة  والمجتمعــات 

إنشــاء منصــة للحــوار والتماســك االجتماعي، تشــمل 

أهــداف هــذه المجموعــات، و بالتالــي يجــب دعــم تعزيــز 

التنــوع الثقافــي عبــر اإلنترنــت لضمــان مشــاركة كل 

المجتمــع. فــي  كاملــة  شــخص مشــاركة 

رابًعا: رؤية أفضل لمستقبل اقتصاد رقمي جديد:


