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مستشار وزير الدولة اإلنتاج الحربي•

(المجلس األعلى للمجتمع الرقمي)رئيس لجنة تنمية الصناعات الرقمية •

الباحث الرئيسي للتحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة•

مؤسس التحالف القومى لتصميم وتصنيع سيارة كهربائية مصرية•

عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية•

عضو مجلس بحوث الفضاء واإلستشعار عن بعد •

تقـــــــديم



المجتمع الرقمي

واآلآلتاألجهزةفىالمتسارعالتطورأدى•

ُمعالجةفيالكبيرةوالقدرةالذكيةواألنظمة

أساليبظهورإلىاإلصطناعيوالذكاءالبيانات

ىفوالجهدالوقتإختصارشأنهامنجديدةحياتية

المجاالتإلىباإلضافةالمختلفةالخدماتمجال

.اإلنتاجية

تتغييراإحداثإلىالتقنياتتلكدمجأدىكما•

عصرليشكبتبدءمماالحياةمناحىكافةفىهائلة
وتنميةاآلداءوميكنةالسريعباإليقاعيتسمجديد

قاطرةودفعجديدةأعمالنماذجوخلقاإلبداع
.واإلجتماعيةاإلقتصاديةالتنمية



المجتمع الرقمي

رالتطوتسخيرهو..عامبشكلالرقميالتحول•

جدمطريقعناإلنسانلخدمةالهائلالتكنولوجى

شبكاتبرمجيات،أجهزة،)التكنولوجياتتلك

اةالحيمجاالتجميعفي(...،ذكيةنظمإتصال،

اتالعمليلكافةرقميةنماذجهناكيصبحبحيث
.العملوأساليبوالخدمات

ول فياستخدام التكنولوجيات الرقمية لتحقيق تح•

على الوجه الذي واألنشطة العمليات الخدمات و
ن الفاعلية  والكفاءة( Effectiveness)يحس ِّ

(Efficiency )ومستوى تقديم الخدمة



المجتمع الرقمي

الذيالمتطورالحديثالمجتمعهوالرقمىلمجتمعا•

تالمعلوماتكنولوجياودمجالعتمادنتيجةيتشكل

ميةالحكووالخدماتوالمنزلالمصنعفيواالتصاالت
.والترفيهوالتعليموالتجارة

اتمنصعلىوخدماتهمعامالتهجميعفييعتمدمجتمع•

هممعامالتإلنجازالمجتمعأفرادبهايثقكترونيةال

.إلكترونيا  

ستندتالتيالهويةبطاقاتالرقميالمجتمعأفراديحمل•
إجراءعلىالقدرةمعرقميا  الموثقةالبطاقةتقنيةإلى

والمعامالتالشخصيةالهويةمثلمتعددةتطبيقات

ذلكوغيرالعملونظامالطبيةوالسجالتالمالية
واحدةببطاقة



المجتمع الرقمي

نماذج أعمال جديدة فعلى سبيلالمجتمع يخلق هذا •

المثال هناك شركات برؤوس أموال ضخمة وال تمتلك
.هى نفسها سلعة أو منتج

ى تحسين وينظمها، ويعمل علهيُحسن الكفاءة التشغيلي•

الجودة وتبسيط اإلجراءات للحصول على الخدمات
.المقدمة للمستفيدين

وتينية يعطى القدرة على اإلبداع واإلبتكار فاألعمال الر•
.سهستصبح مميكنة وال داعى أن يقوم اإلنسان بنف

.  يخلق فرص عمل جديدة•

حد من تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة  الفساد وال•
.أسباب الفقر



الثورات الصناعية



الثورة الصناعية 

األولى

الثورة الصناعية 

الثانية 

الثورة الصناعية 

الثالثة

الثورة الصناعية 

الرابعة

.المحّركاتتشغيلفىوالبخارالماءعلىباإلعتماداآلالتاستخدامبداية

قرن الأواخرفيوظهرتالتجميعخطوطفيالشاملواإلنتاجالكهرباءأحدثتها
عشرالتاسع

منالثانيالنصففيوالشبكاتاآلالتوبرمجةواإلنترنتالدقيقةالمعاِلجاتظهور
العشرينالقرن 

ذكاءالانتشاروتزايد،االتصالوسائلو الرقميةللثورةنتيجةظهرتنتيجة
التصنيععمليةفياإللكترونيةلألنظمةالدمجو ،الصناعي

الثورات الصناعية



ةإطار الثورة الصناعية الرابع



:إستراتيجية

يجاد إستراتيجية لتهيئة البيئة للثورة الصناعية الرابعة تعمل على إ

حزم من السياسات والتشريعات وخلق كيانات تنظيمية جديدة 

:التعليم والبحث العلمى

.التركيز على تقينات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى

.دعم اإلبتكار والبحث العلمى والتفكير اإلبداعى

:مهارات

تنمية المهارات الحالية فى المجاالت المتعلقة بالثورة الصناعية

.الرابعة وإكتساب مهارات جديدة

:سياسات

تأمين البيانات والحفاظ على حقوق الملكية–تشريعات –مبادرات 

اتالبنية األساسية لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلوم–التحول الرقمى 

:الثقافة

رفع الوعى لدى المجتمع بمتطلبات التحول الرقمي

ت الرقمية رفع الوعى لدى القطاعات الصناعية بأعمية اإلستثمار فى التقنيا

.والعائد منها

مهارات

بيئة صالحة

I4.0لتطبيق 

ثقافة

التعليم 

والبحث 

العلمى
إستراتيجية

ةإطار الثورة الصناعية الرابع



المؤسساتعلىالعائد

العائد–الثورة الصناعية الرابعة 

تحقيق  خفض فى التكاليف من خاللتحقيق إيرادات اضافية من خالل

إحداث تحول رقمي لمجموعة منتجات•

.وخدمات حالية

.خلق نماذج أعمال جديدة•

.تتقديم بيانات وتحليالت على شكل خدما•

.منتجات مصممة حسب الطلب•

فرص األعمال ذات  هوامش الربح اقتناص•

.المرتفعة

نظمة زيادة الحصة فى السوق نتيجة تطبيق أ•

.سالسل االمداد واالنظمة الرقمية االخرى

.منتجات ذات جودة عالية•

حليل مراقبة الجودة فى الوقت الحقيقي بناءا  على ت•

.البيانات الضخمة

.مرن ومخصص طبقا  لمتطلبات العميلانتاج•

وقت اإلطالع على العمليات وتباين المنتجات فى ال•

ن خالل الحقيقي، والواقع المعزز واإلستفادة المثلى م

.تحليل البيانات

ات الصيانة التنبؤية لألصول باستخدام خوارزمي•

حسين التنبؤ لتحسين جداول اإلصالح والصيانة وت

. جاهزية االالت 

لطاقةوفورات كبيرة نتيجة استخدام األنظمة الذكية ل•



التحول الرقمي الشامل

الخدماتلكافةالرقمىالتحول
والوثائقاألعمالوأنشطةواإلجراءات

معالرقميةالمنظومةفىوالتكامل
القيمةسالسلفىالشركاء

فيالعميقالتحول:الصناعةرقمنة
ماذجوالنوالتنظيميةاإلنتاجيةاألنشطة
ياتالتقنبإستخدامبالشركاءوالعالقات

.الحديثةالرقمية

التحول الرقمى الشامل

مؤشرات قياس–معايير –خطط –سياسات وإستراتيجيات 
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المجلس األعلى للمجتمع 

برئاسة السيد رئيس )الرقمي 

(الوزراء

هيئة تنفيذية

لجنة استشارية

برئاسة السيد 

رئيس أركان حرب 

القوات المسلحة

ة لجنة البنية المؤسسي

للمجتمع الرقمي

لجنة البنية المعلوماتية

وقواعد البيانات والخدمات

الرقمية

لجنة البنية االساسية 

لالتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات

ت لجنة تفعيل وتأمين أدوا

التحول الرقمي 

(إدارة المخاطر)

لجنة تنمية الصناعات 

الرقمية

بناء على القرار 

الجمهوري رقم 

2017لسنة 501

:  تشكل من ممثلي الوزارات والهيئات األتية

.  مجلس الوزراء•

. وزارة الدفاع•

.  وزارة الداخلية•

.  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات•

. وزارة العدل•

.  وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري•

.  هيئة الرقابة اإلدارية•

.البنك المركزي•

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء•

نفيذيةيعين رئيس للجنة ونائب بقرار من الهيئة الت

تفويض

وزارة التخطيط 

ح والمتابعة واالصال

اإلداري

وزارة الدفاع

إدارة نظم 

المعلومات

وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا 

المعلومات

وزارة الدفاع 

المخابرات الحربية

واالستطالع

وزارة االنتاج 

الحربي



الدفـاعوزارة
الدولـــــــــــــىوالتعاون اإلستثماروزارة
المعلوماتوتكنولوجيااإلتصاالتوزارة
والصناعـــــــــــــــــــــــةالتجارةوزارة
العلمــــــــىوالبحثالعالىالتعليموزارة

وزارة التموين والتجارة الداخلية

:يةتشكلت اللجنة برئاسة وزارة اإلنتاج الحربــــــــى وعضو 

لجنة تنمية الصناعات الرقمية



الالزمةولوجياتالتكنوإدخالالرقميةالصناعةلتنميةالالزمةوالسياساتاإلستراتيجياتوتطبيقصياغة
للصناعةالرقمىللتحول

الناتجمونفىويسهمالوطنىاإلقتصاديخدمبمامضافةقيمةذاترقميةصناعةبناء
.المواطنينعلىبالنفعويعودالمحلى

لجنة تنمية الصناعات الرقمية



المهام الرئيسية للجنة

الرقمىللتحولوالخدماتالمنتجاتبينالتوازنمقترحإعداد

.  في الصناعات الرقميةاإلستثماراتإعداد مقترحات جذب 

.ليةخلق نماذج جديدة من المنتجات والخدمات واستحداث مشاريع تجريبية أو

.اداإلقتصتعميم استخدام النظم الذكية لتحسين الكفاءة واإلنتاجية في 

لجنة تنمية الصناعات الرقمية



اللجنةأهداف
الصناعيةالقطاعاتفىالحديثةالرقميةالتقنياتلتوطينالالزمةاآللياتوضع-1

.ذكيةتطبيقاتإلىالحاليةااللكترونيةالتطبيقاتتحويللتشجيعآلياتوضع-2

التنافسيةالقدراتلزيادةالرقمىالتحولبأهميةالوعىنشر-3

فيلرقمياوالتحولالرقميةالصناعاتلتنميةوالتشريعيةالتنظيميةالبيئةتهيئةعلىالعمل-4

الصناعة

رقميةعملبيئةإلىللوصولتنفيذهايسهلمرجعيةنماذجتطوير-6

ةالرقميوالخدماتالمنتجاتمنجديدةعملنماذجخلقلتشجيعوالسياساتاآللياتوضع-7

الصناعةيفالرقميوالتحولالرقميةالصناعاتفياإلستثماراتلجذبوالسياساتاآللياتوضع-8

لجنة تنمية الصناعات الرقمية
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فى القطاعات الصناعية في مصرأهم معوقات التحول الرقمي

المتطلبات اإلستثمارية الكبيرة
عدم وضوح الفوائد اإلقتصادية لإلستثمارات الرقمية لدى القطاعات الصناعية

خطوط ومعدات اإلنتاج المتقادمة
ضعف الثقافة الرقمية

اإلفتقار للمعايير والقواعد الرقمية
المخاوف بشأن فقدان السيطرة على الملكية الفكرية للشركات والهيئات

عدم كفاية الخبرات والكفاءات
ول الرقميعدم وجود جهة تنظيمية لها صالحيات مناسبة لتوحيد وتنظيم االعمال المرتبطة بالتح

لجنة تنمية الصناعات الرقمية



ية الرابعوة دراسة بعض التجارب الدولية فى مجال التحول الرقمى فى الصناعة والثوور  الصوناع•

(جنوب افريقيا–ماليزيا –كوريا الجنوبية –الصين –المانيا )ومراجعة إستراتيجيات 

ة المسوواةمة فووع ولووو التحووول الرقمووى فووى الصووناعة بمحوواور و يقووة مصوور الرقميووة مووو ال جنوو•

.االستشارية ل مج س األع ى ل مجتمو الرقمع

(.I4.0يق مدى الجاةزية لتطب)تحديد معايير لقياس جاةزية المنشآت الصناعية ل تحول الرقمى •

ل أكاديميوة التنسيق مو عد  جهات مح ية ودوليوة لبودت تهي وة المنواث ل ثوور  الصوناعية الرابعوة مثو•

...-ABB–سيمنس –البحث الع مى والتكنولوجيا وجنرال إلكتريك 

ناعية وضععع اإلطععار العععام لتنفيععذ بعععت المشععروعات المرجعيععة فععى مجععال تقنيععات الثععورة الصعع•

.الرابعة وتشكيل فريق عمل مدرب لتقديم اإلستشارات فى تلك المجاالت

لجنة تنمية الصناعات الرقمية

أهم ما تم من أنشطة 



يه المراغى، وج/ األستاذ الدكتور )تم التنسيق مو بعض الع مات المصريين ذوي الخبر  بالخارج •

اد  مون لبحوث سوبل االسوت ( ةودى المراغوى، األسوتاذ الودكتور ةوانى مصوط ى/ األستاذ  الدكتور  

تطبيق الثور  الصناعية الرابعة والتكامل الرقمع ل مؤسسات

قوديم الخبورات تم عمل بروتوكول تعاون مو شركة ايقن ل تكنولوجيا الرقميوة بهودا التكامول فوع ت•

فع مشاريو التطوير باستخدام تكنولوجيا الثور  الصناعية الرابعة واالمن الرقمع

:افع إطار نشر  قافة التحول الرقمع فع القطاعات الصناعية تم تنظيم ورش عمل منه•

ألبحاث (  McNair)مو مركز مكناير "التحول الرقمع والثور  الصناعية الرابعة بالتعاون "ورشة عمل بعنوان ⁻

بالواليات المتحد  األمريكية بحضوور ممث وين مون الووتارات وشوركات( (USCال ضات  بجامعة جنوب كاروالينا 

(2019مارس . )االنتاج الحربع

وحضوورةا العديوود موون المشوواركين موون ووتارات،" تجووارب وتحووديات –التصوونيو الرقمووع "ورشووة عموول بعنوووان ⁻

( 2019أغسطس)جامعات، شركات دولية ومح ية 

لجنة تنمية الصناعات الرقمية

أهم ما تم من أنشطة 



المعداتوالذخائرمنالمسلحةالقواتاحتياجاتتلبيةوهيالحربيلإلنتاجالرئيسيةالمهمة

اتوالمشروعالمدنيالتصنيعفيللمساهمةاإلنتاجيةالطاقاتفائضاستغاللثمومن

:وهىالرقميالتحولمجالفىالقوميةالمشروعاتمنالعديدتنفيذذلكبينمنوالقومية

منظومة أرشفة وإدارة بطاقات التموين•

.التأمين الصحى الشاملمنظومة •

.الحجر الزراعىمنظومة •

.منظومة وزارة القوى العاملة•

.الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفالحمنظومة •
مى تهيئة المناخ للثورة الصناعية الرابعة وإنشاء مصنع ذكي ألغرات البحث العل•

.والتدريب بمركز التميز العلمى والتكنولوجي

.مبادرة تدريب شباب الخريجين على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة•

دور وزارة اإلنتاج الحربي  فى التحول الرقمي 



الرابعةالصناعيةالثورةلتطبيقوالتكنولوجياللمعرفةالقوميالتحالف

منممولالالرابعةالصناعيةالثورةلتطبيقوالتكنولوجياللمعرفةالقوميالتحالفانشاءتم

لتطبيقمناخاللتهيئةالرائدةالمشروعاتمنعددلتنفيذوالتكنولوجياالعلمىالبحثأكاديمية

لتكنولوجىواالعلمىالتميزمركزبرئاسةمصرفىالثورةالرابعةالصناعيةالثورةتكنولوجيات

.األخرىوالجهاتالصناعيةوالشركاتالجامعاتمنعددمعوبالتعاون

دور وزارة اإلنتاج الحربي  فى التحول الرقمي 



حااث معماال ذكااى مصااخر يسااتخدم تقنيااات الثااورة الصااناعية الرابعااة أل اارا  الب/ إنشاااء مصاانع 

.العلمى والتدريب واحتياجات الصناعة

:الهدف
ناعية الرابعوة تأةيل مركز التميز الع مى والتكنولوجى ليكون بيت خبر  فى مجوال الثوور  الصو➢

فى مصر والشرق االوسط ( بمعناها الواسع ) لخدمة القطاعات البحثية والصناعية 

ة قووى ومتنوود داخول وخوارج مصور حوول م هووم الثوور  الصوناعيتودريبىبرنامج : من خالل➢

.ومكوناته(I4.0)الرابعة 

ر مركوز التميوز مقوفوىلمصنو ذكى يمثل تطبيق ل ثور  الصناعية الرابعة تع يمىإنشات نموذج ➢

.ليعمل كنظام ل تدريب والبحث والتطويروالتكنولوجىالع مى

االرتقوات القطواد الصوناعى مموا سويمكننا مونفىتطوير القوى العام ة وتعزيز مشاركة الشباب ➢

.الوطنىبالك اتات الصناعية ورفو جود  المنتج 

ة بتوفير الدعم الكامل ل عم يات التصنيعيالرقمىدعم المصانو والشركات الوطنية نحو التحول ➢

الدراسوة الت صوي ية مشاريو المصانو وفوق نتوا جفىوالتدريب وتقديم التقنيات المستهدفة ال نى

.والعالمعالمصرىل سوق 

التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة



تطبياااق مباااادر الثاااورة الصاااناعية الرابعاااة علاااى خاااط إنتااااج فعلاااى ب حاااد خطاااوط ا نتااااج

.بالمصانع الحربية

:الهدف
اج وتحسوين تق يل الهدر فى الوقت والجهد والطاقة والتنبؤ باالعطال وتحسين جود  عم يوات اننتو➢

نافسوية عون جود  المنوتج النهوا ى وخ وض تكوالين االنتواج وتيواد  االنتاجيوة وتحسوين القودرات الت

.I4.0طريق إستخدام تقنيات 

تقديم نموذج مرجعى ل منشآت الصناعية فى تطبيقات الثور  الصناعية الرابعة ➢

:من خالل
نيعيةنظم ذكية ندار  وتتبو العم يات التص-بنات الشبكة الداخ ية ل ماكينات واالجهز  ➢

.المصممة والمصنعة وفقاً نحتياجات خط االنتاجIOTنظام بي ى لمستشعرات ➢

.نظام االدار  الذكية ل طاقة والموارد➢

(.ى االبعادال حص الت قا ى بنظام المسح الضو ى  ال )مو نظام اوتوماتيكى لمراقبة الجود  ➢

التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة



نسبة وفرة تطبيق مبادر الثورة الصناعية الرابعة على منظومة مياه لترشيد استهالك المياه وقياس

.المياه وطرق توزيعها طبقاً لإلستخدامات

:الهدف
يرات فووى تطوووير منظومووة ذكيووة ندار  موووارد الميووا  وتنميتهووا وتيوواد  ك ووات  االسووتخدام والتنبووؤ بووالت ي

.النظام البي ى والتع م منها

:من خالل
.المياهتقليل تكلفة استخدام المياه من خالل تحسين وتنظيم استهالك الطاقة فى شبكات➢

من التكلفة % 60تقليل استخدام الطاقة فى نظام معالجة المياه التكميلية والتى تشكل ما يصل الى ➢

.اإلجمالية إلمدادات المياه

.إنشاء نظام قادرعلى التنبؤ بأزمات المياه وتوفير حلول للطوارئ فى حاالت الطوارئ➢

.تعزيز البيئة المحيطة والحد من تأثير التلوث بشكل عام➢

التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة



فى إطار رؤية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي فى 

دريب وزارة اإلنتاج الحربي عن تنفيذ برنامجين لتالقطاعات 

ك في عدد من مهندسي اإلنتاج والصيانة بشركاتها التابعة وذل

إطار المبادرة المصرية إلعداد كوادر رقمنة الصناعة وتأهيل

شباب المهندسين بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك 

وشريكها "General Electric Digital" الرقمية

ةالمصري شركة أيقن للتكنولوجيا لرقمياإلستراتيجى 

"IKEN."

مهندس1000مبادرة وزارة اإلنتاج الحربي لتدريب 

على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابيعة



مهندس مصري كعملية ( 1000)تستهدف المبادرة تدريب 

ل إلى تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية للتحو

الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تجهيز مجموعة من 

ن المعامل والمدربين القادرين علي تدريب وتأهيل المزيد م

.قبالا المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة مست

ن المبادرة ما يقرب مخارج تقدر تكلفة تدريب الفرد الواحد 

ا دوالر 3000 .للمتدربينولكنها تقدم مجانا

مهندس1000مبادرة وزارة اإلنتاج الحربي لتدريب 

على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابيعة



تم تدريب فريق عمل من مهندسي اإلنتاج الحربي

ليكون قادر على قياس الجاهزية الرقمية لخطوط 

ثورة اإلتتاج وتقديم اإلستشارات فى مجال تطبيق ال

.  الصناعية الرابعة

صناعية يقوم الفريق بتحليل الوضع الراهن للمنشات ال

صناعية التي تستهدف اإلستفادة من تطبيقات الثورة ال

.الرابعة

مدى يقوم بتحديد المتطلبات الالزمة للتحول الرقمي و

استفادة المنشأة ووضع مؤشرات قياس األداء  

.الرقمي

مييقوم بتقديم الدعم الفني طوال رحلة التحول الرق

تأهيل فريق عمل لقياس الجاهزية الرقمية وتقديم الدعم الفني 



.
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