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 بشأنمشروع تقرير 

 رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر األبيض المتوسط
  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

للجنة االجتماع السادس  ، لمناقشته فيهذامشروع التقرير ليزي ديالريشا،عمدة غني تكفا )إسرائيل(، تالمقررةأعد لقد

تشرين  29بتاريخبروكسل في (ARLEM)التابعةللجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةالتنمية اإلقليمية المستدامة 

للجمعية اإلقليمية والمحلية  عشرة الجلسة العامة الثانية فيبهدف اعتمادهوذلك ،2020األول/أكتوبر 

 . (ARLEM)األورومتوسطية
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 1مقدمة وخلفية

شركات تجارية  بمثابةفقط  % 1، بينما ومتوسطةأصغيرة حاليًا بمثابةمقاوالتمتناهية الصغرأو من الشركات  % 99 تعد

نفسها، وغالباً  إعادة اكتشافجد صعوبة في حيث تأقل ابتكاراً،  (SMEs) الصغيرة والمتوسطة المقاوالتوعادة ما تكون  كبيرة.

ً  للمؤسساتما ال تكون لديها الميزانية المتاحة  وعندما تكون هذه الشركات ، القتصادالقلب النابضلومع ذلك، فهي . األكبر حجما

، وتكيّف نموذج أعمالها مع النظام البيئي، أرباحهاينفقات اإلنتاج، وتنم قلصمبتكرة وقوية، فإنها تخلق المزيد من فرص العمل، وت

 .من فرص وصولها إلى مصادر التمويل وتضاعف

لمجتمع ككل، وعلى هي مهمة ااألعمال فحسب، بل  من شأنأربابنجاحها في التغلب على العقبات الرقمية واإلبداعية ليس إن 

التغلب على  من أجلتمثل دور قادة الحكومات المحلية في مساعدة الشركات ، حيث ي.وجه الخصوص رؤساء السلطات المحلية

 .خمس عقبات رئيسية وتعزيز الحلول المحلية

 ؟(امهمً  عد هذا األمري  )لماذا  العمل ظيم إطارتن

السلطات المحلية إجراء تغيير، فإنهم يواجهون تحديات عديدة، من بين هذه التحديات القدرة على بلديات عندما يطلب رؤساء 

 .ينبغي اتباع أربع مراحل على النحو األمثلبذلك  صحيح، وللقيامتحديد كيفية قيادة العملية بشكل 

 دراسة وفهم العقبات التي تواجهها السلطات المحلية، خاصة عندما يتعلق األمر بمساعدة الشركات على دخول العالم  -لماذا؟

وعندئذ فقط يمكن  ا،ضروريً يعتبر لماذا يرويالتغ هما الذي يحتاج يجب علينا أن نفهموللقيام بهذا على النحو األمثل،  ي،الرقم

 .االنتقال إلى المرحلة التالية

 المحلية قبل إدارة العملية نفسها هي تحديد النتائج  اتالسلط الذي ينبغي أن يطرأ علىتغيير ال مسارالخطوة التالية في - ماذا؟

 .المتوقعةواالستراتيجية  المتوخاة

 القدرة على فهم من سيتأثر بالتغيير  تعتبر ح، حيثبوضو الجهات المعنيةعملية التغيير هي تحديد  منالمرحلة الثالثة  - من؟

المحلية والحكومة  اتالستمرارية )الكيانات المحتملة التي قد تشارك هي السلطضمان ابالغ األهمية ل اأمرً فيه ومن سيشارك 

 .(موالشركات ورجال األعمال والجهات المانحة والجمهور بشكل عام وغيره

 الشركات  ونحثذلك سنقوم بكيف  كيف يمكننا تنفيذ العملية بنجاح؟ تبطبالكيفية.تراالبتكار  مسيرةلخطوة الرابعة في ا - كيف؟

 بالشكل لبرنامجاتنفيذ على مواصلة وكيف يمكننا أن نشجع  كيف يمكننا ضمان االستمرارية؟ الرقمية؟ التحرك باتجاهعلى 

 قيمةويمكن قياسه على النحو الصحيح؟يحققالالذي 

هذه العمليةبسؤال "لماذا" ستستطيع عندئذ فقط التأكد من أنها  السلطة المحلية ، فعندماتبدأبالغ األهمية اترتيب المراحل أمرً ويعد 

 .له تعمل نحو هدف قابل للتحقيق، بدالً من اختيار المسار مقدًما ثم محاولة إيجاد أسباب منطقية

، خمسة أبعاد تحول دون رقمنةاألعمال التجارية من خاللالعوائق التي العثور على  ناهذه األسئلة األربعة، يمكن نبعد اإلجابة ع

 :لتعزيز الرقمنة راالعتبا بعينالسلطات المحلية أن تأخذها  وهي األبعاد الرئيسية التي ينبغي

 
  

                                                 
 تقرير )باللغة اإلنجليزية( هناةللعمالدالحالةا يمكن العثور على دراسةو. يمكن العثور على النسخة الكاملة من التقرير )باللغة اإلنجليزية( هنا. 1

5رقم 

ار الحوتوسيع نطاق 
في النظام البيئي

4رقم 

نحوالسريع التحول
النظام الرقمي

3رقم 

الفائتتحديد 
االجتماعية

2رقم 

بناء 

نظام بيئي

1رقم 

تنظيم الشركات 
الصغيرة والمتوسطة

ومد يد العون لها
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 ومد يد العون لها لشركات الصغيرة والمتوسطةا: تعزيز تنظيم 1البعد 

ولتشجيع األعمال التجارية على المضي قدما نحو االبتكار والرقمنة، ثمة جانب مهم يتطلب فهم طبيعة التزام السلطة المحلية تجاه 

مدى ( يليهالذي والبعدان األوالن )هذا  تدفعها لألمام أم تشل حركتها.ويتناولقوة هذا االلتزام كان وإدراك ما إذا تلك األعمال. بل 

 .معيقة مإنشاء مسارات سريعة أوعلىالتشريع والتنظيم يركز علىقدرة السلطة المحلية على إحداث تغيير هيكلي 

 عقبات محتملة أمام السلطات المحلية ثماني ؟امهمً  هذا ي عدلماذا 

 :السلطات المحلية في البحر األبيض المتوسط أجرتهاالتي وفيما يلي بعض العقبات التي تم اكتشافها خالل الدراسة 

 واالبتكار؛ريادة األعمال تطوير وتشجيع تنظيم تهم ستراتيجية وجودالال  (1)

 ؛نةالسلطات المحلية ليست جزءا من الجهود الوطنية للرقم (2)

 ة في البيروقراطية؛ق، وغاروال تخضع للرقمنةلديها الميزانية،  تالسلطات المحلية ليس (3)

 االبتكار؛على وتشجع  رواد األعمالحقوق  تحميعدم وجود تشريعات  (4)

 الحكومات في اعتماد تشريعات بشأن الرقمنة في القطاع الخاص؛بطء  (5)

 عدم توفر بيانات موثوقة عن الرقمنة؛ (6)

 ،ومتقادمةالعمومية غير شفافة  المشترياتإجراءات  (7)

 .حجم اقتصاد الظل )السوق السوداء( (8)

األعمال كعامل يمنع  استطعت تحديدهاإذا واجهت إحدى هذه العقبات في سلطتك المحلية أو يمكنك اعتماد أحد الحلول التالية، 

 ؛ندما تكون هذه هي العقباتينبغي إقامة الصالت المناسبة ع حيث من االنتقال إلى الرقمية، التجارية

 سبعة حلول ذات صلة ؟ما الذي يمكنك القيام به

  

    الحل )ماذا( العقبات )لماذا( البعد

تعزيز تنظيم 

 المقاوالت

الصغيرة 

ومد  والمتوسطة

 يد العون لها

بالتعاون مع  نةإعداد خطة وطنية للرقم ال توجد استراتيجية (1)

 السلطات المحلية

   

الجهود الوطنية  (2)

 نةمللرق

 التعاون مع السلطات المحلية وتخويلها

جزءاً من جهود تكون الصالحيات الالزمةل

 الحكومة في مجال الرقمنة

 

تعزيز الخدمات الحكومية اإللكترونية  بيروقراطيةال (3)

 وإضفاء الطابع الرقمي على اإلدارة العامة
 

يجب على الحكومة 

تسهيل عمليات 

إنشاء الشركات 

الصغيرة 

 والمتوسطة

تعزيز حماية 

البراءات وتعزيز 

قوانين المنافسة 

 الفعالة

  

 

 رواد األعمالقوق ح (4)
 

ة وطنية بالتعاون مع نوضع خطة رقم التشريعات  (5)

 السلطات المحلية
 

إضافة السلطات المحلية إلى جهود  البيانات العامة (6)

 التخطيط في مجال األعمال التجارية
 

حماية براءات االختراع وتعزيز قوانين  المشتريات (7)

 المنافسة الفعالة
 

  لتحول الرقميمن أجال حوافزخلق  اقتصاد الظل  (8)
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 فيه الرئيسيين الفاعلين: بناء نظام بيئي وتعزيز 2البعد 

كلما أصبحت السلطة ف ات.المحليالبيئيفي النظام  عليهاهو القدرة على تحديد مسألة محددةينبغي أن يركز ووثمة جانب رئيسي آخر 

المستويات اإلقليمية والوطنية والعالمية، كلما كان من األسهل االستعانة  إلىالمحلية قادرة على تحديد مجال معين تريد أن تقوده 

 .المختارة الجوهريةتعزيز االبتكار والتحول عبر اإلنترنت، مع التركيز على المواضيع  علىبفاعلين مهمين، والمساعدة 

 عقبتان محتملتان أمام السلطات المحلية ؟ًمامه اهذدعي  لماذا 

 :المحلية في منطقة البحر األبيض المتوسط، هناك عقبتان في هذا المجالووفقا للسلطات 

 ألعمال التجارية؛بالنسبةلصعوبة الحصول على التمويل  (9)

 .نجاح األعمال التجارية على المدى الطويللعدم وجود دعم من الجهات المانحة  (10)

وعندما  .تشجعهأن إضافية أن تشارك في هذا الجهد ومحلية على مسألة محددة، يصعب على جهات فاعلة السلطة العندما ال تركز 

 .تكون هذه هي العقبات، ينبغي أن ينصب التركيز على التمكين

 خمسة حلول ذات صلة ما الذي يمكنك القيام به؟

   الحل )ماذا( العقبات )لماذا( البعد

بناء نظام بيئي 

وتعزيز 

الفاعلين 

 الرئيسيين فيه

 تمويلال (9)

رواد يجب على الحكومات تحسين فرص حصول 

 الشباب والمبتكرين على االئتمان األعمال

  

)أصحاب المشاريع  الفاعلينبناء منصة تربط بين 

 والمستثمرين والحكومة والسلطة المحلية(

السلطات المحلية حتى يتمكن  قبل مساعدة منتقديم ال

من العثور على مصادر التمويل )تقديم  رواد األعمال

 المنصاتمعلومات عن برامج التمويل الدولية في 

 الطلبات( عندتقديمالمحلية، والمساعدة التقنية 

على المدى  (10)

 الطويل

يجب على الجهات المانحة الدولية أن تركز أنشطتها 

على احتياجات السلطات )االحتياجات، العناية 

 الواجبة، التدريب(

عمليات في مجال يجب على الجهات المانحة الدولية 

الذين ة أن تنضم إلى ممثلي السلطات المحلية نالرقم

الميدان )وتعزز التعاون بين السلطات ألفواهذا 

 والجمعيات والمنظمات(

  

  

 الفئات االجتماعية وتشجيع نموها تخطيط: 3البعد 

ا. ويتيح ، وتمكينها، وفهم احتياجاتهللمحلياتةالميادين التابعالمختلفة في  الفئاتأما الجانب الثالث فيركز على القدرة على تحديد 

العمل بشكل أفضل، وخلق  قادرة علىالمدينة حيث تجعل مثل هذه األمور على المهارات المطلوبة بشكل أفضل،  ذلك العثور

 .المدينةفي  األعمال التجاريةز العالقات بين يتعز قوية قادرة علىشراكات اجتماعية 

 ثالث عقبات محتملة أمام السلطات المحلية ؟لماذا ي عد هذا مهًما

 :ثالث عقبات محتملة يتضمن هذا البعدالسلطات المحلية في منطقة البحر األبيض المتوسط،  التي أجرتها دراسةلووفقاً ل

 المهارات والقدرات غير المالئمة؛ (11)
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 والقطاع الخاص؛عدم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث  (12)

 .همية الرقمنةألاألعمال  عدم إدراك أرباب (13)

الرئيسية هنا  تظل المسألةة، نالشركات نفسها قيمة الرقم ال تدرك عندماوشراكات، وال وجودلغير مالئمةالمهارات  تكون عندما

 .هي الثقة

 خمسة حلول ذات صلة ما الذي يمكنك القيام به؟

    الحل )ماذا( العقبات )لماذا( البعد

الفئات  تخطيط

االجتماعية 

وتشجيع 

 نموها

 مهاراتال (11)

)الجمهور،  الجهات المعنية التواصل بين

والشركات، واألكاديميات، والمؤسسات(، 

 والحكومة، والسلطات المحلية

  
 

والتفكير  من أجل التواصل التدريب تطوير

النقدي وخدمة العمالء والعلوم في نظام التعليم 

 المحلي

 

 لتعاونا (12)

 

التي يشرف  لدراسات الحاالت الدولية مستودع

 يةقيادةكيف والتي تصفعليها االتحاد األوروبي، 

 لتغييرلالسلطات المحلية 

 

إنشاء مستودع  والتعلم بين المدن؛ التعاون

لدراسات الحالة حول الشركات التي انتقلت إلى 

 الرقمية

 

 هميةاأل (13)
 

وتشجيع  القطاع المصرفيالرقمنة في  تعزيز

 واإلدماجالتعليم المالي 
 

  

 االبتكار وتعزيز: تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول العصر الرقمي 4البعد 

يأتي ، الفئاتتمكين و، مكانها الصحيح فيالنظام البيئي فيالجهات الفاعلة تموضع وبمجرد أن يتم إنشاء البنية التحتية المناسبة و

هنا السلطة المحلية ر. حيث تضطلعاالبتكا بعجلة دفعالالصغيرة والمتوسطة على  الشركاتمساعدة  والمتمثل فيالبعد الرابع  دور

 .البتكارلأداة تمكينبدور

 أربع عقبات محتملة أمام السلطات المحلية لماذا ي عد هذا مهًما؟

 :عقبات محتملة عندما تحاول تعزيز االبتكارتواجه السلطات المحلية في منطقة البحر األبيض المتوسط عدة 

 ؛وبطئه وعدم توفرهاإلنترنت، التكلفة المرتفعة لالتصالب (14)

 بين المدن )تركيز االبتكار والرقمنة في المدن الكبيرة(؛خدمات االتصاالت في  واالختالفالفجوة الرقمية  (15)

 نقص المنصات الرقمية للربط بين أصحاب المشاريع والمستثمرين؛ (16)

 .اعتماد التطبيقات الرقمية من قبل الشركاتبطء  (17)

 .التي تساعدها على أن تصبح أداة تمكين اإلجراءاتتعززوتشير هذه العقبات في الواقع إلى أنه يتعين على السلطة المحلية أن 

 سبعة حلول ذات صلة ما الذي يمكنك القيام به؟

    الحل )ماذا( العقبات )لماذا( البعد

تشجيع 

الشركات 
االتصاالت وإتاحة  تاالتصاالخدمات  تحسين االتصاالت (14)

 السريعة والموثوقة والفعالة من حيث التكلفة
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الصغيرة 

والمتوسطة 

على االنتقال 

الرقمي 

وتعزيز 

 االبتكار

لتحول على ا لشركاتتشجيع ال حوافز خلق الفجوة الرقمية  (15)

 الرقمي 
 

واألسواق  التجارة اإللكترونية تعزيز

 االفتراضية التي تحل محل المتاجر المادية
 

وتشجيع  المصرفي القطاع الرقمنة في تعزيز

 واإلدماجالتعليم المالي 

 

  نصات رقميةالم (16)

التي يشرف  لدراسات الحاالت الدولية مستودع التبني البطيء  (17)

 يةقيادةكيف والتي تصفعليها االتحاد األوروبي، 

 لتغييرلالسلطات المحلية 

 

والتفكير النقدي  االتصاالتعلى  التدريب

 وخدمة العمالء والعلوم في نظام التعليم المحلي
 

  

 بين الشركاتفيما : الحوار بين السلطات المحلية والشركات و5البعد 

عقبات الهذا البعد الذي يخلق إطاراً تنظيمياً جيداً، و بفحصوقد قمنا  الفاعلين. واالتصاالت بين  بالتواصلالبعد الخامس يرتبط 

 باتجاهالمختلفة، والقدرة على قيادة الشركات  الفئات، وفهم احتياجات البيئيةفي النظم  بوضع مخطط للفاعلينقد تكون مرتبطة التي 

رة على خلق المزيد من االتصاالت بين األخيرة من العقبات في هذا البعد على القد المجموعةي. وتركز المغامرة في العالم الرقم

 .أنفسهم الفاعلين

 المحتملة أمام السلطات المحلية ةالعقب لماذا ي عد هذا مهًما؟

  :هي،وهناك عقبة رئيسية واحدة هنا وفقا للسلطات المحلية للبحر األبيض المتوسط

 .ريادة األعمال والبحث واالبتكارخاص ببيئيعدم وجود صلة مع نظام  (18)

 .ريادة األعمال من الخارجعلى تأثير وعدم وجود الفاعلينعالقات بين غيابال يمكن استخالص الدروس المستفادة،في ظلفي الواقعال 

 .والتالقح بين الفاعلينوتشير هذه العقبة في الواقع إلى حقيقة أن السلطات المحلية يجب أن تشجع التعلم المتبادل 

 

 أربعة حلول ذات صلة ما الذي يمكنك القيام به؟ 

   الحل )ماذا( العقبات )لماذا( البعد

الحوار بين 

السلطات 

المحلية 

والشركات 

وفيما بين 

 الشركات

بالتعاون مع  نةصياغة برنامج وطني للرقم البيئيالنظام   (19)

 السلطات المحلية

  

)الجمهور،  الجهات المعنيةالتواصل بين 

والشركات، واألكاديميات، والمؤسسات(، 

 والحكومة والسلطات

مستودع  إنشاء التعاون والتعلم بين المدن؛

انتقلت الشركات التي الخاصةبلدراسات الحالة 

 الرقمية إلى

والتفكير النقدي وخدمة  االتصاالتالتدريب على 

 العمالء والعلوم في نظام التعليم المحلي

 "19-كوفيدبـ "الحالة الخاصة 
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جميعا  وأمامنالسلطات المحلية أمام ا هذا العام صعوبات عديدة خالل"19-كوفيد" الخاصة بـ قد خلقت الحالة الفريدة من نوعهال

 ع عمليات الرقمنة، مما أجبر السلطات المحلية والشركات والمدارس وكليسرّ ت، هو أفضل ما نتج عن هذه الحالةولعل  .كمجتمع

أن نتعلم من السلطات المحلية  وددناهذا المجال أيضاً،  ما يخصوفي .منظمة محبة للحياة على الدخول بسرعة إلى العالم الرقمي

 .المماثلة ما إذا كانت قد أنشأت قنوات للحوار المفتوح مع الشركات المحلية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

 ؟"19-كوفيد" وباءمع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ال سيما في أوقات األزمات، كما هو الحال خالل قناة مفتوحة  تتم إدارةهل 

كانت . الحكومةبهذا الدور كان منوًطاالسبب هو أن يقوموا بذلكفألن أولئك الذين لم  ، أماقناة مفتوحة بإدارةمعظم البلديات قامت 

"، وذلك من 19-مواجهة المشاكل الناجمة عن وباء "كوفيد من أجلالقنوات المفتوحة أساسا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 :خالل وضع رقم اتصال محدد للمساعدة في

 ،الدعم عبر اإلنترنت للتحول الرقمي واالبتكار والتدويل 

 جميع الشركات اإلقليمية واألنشطة من لشركات وتقديم المساهمات بناء على طلب بسيط ادعوات محددة لتعزيز رقمنة

 .التجارية والحرفية من أجل تخفيف وطأة الخسائر االقتصادية الناجمة عن اإلغالق

 ستهلك محلياحتى ي  ''نظام قصير''  ظل لمنتج المحلي فيمن خالل وضع ملصق صغيرعلى ادعم ال.  

 فعال؟( توصيات )كيف يتم ذلك

 وإحداث التغييروصياغةقيادة اتخاذ القراروتوليالرئيس البلدية على ينبغي . حيث ، تقع المسؤولية على عاتق رئيس البلديةوختاًما

، وأن يكون واليتهتقع ضمن حدود التيالشركات كل شيء، يجب على رئيس البلدية تحمل مسؤولية  قبلود. جدول أعمال جدي

 .ومساعدتها على االنتقال بسرعة إلى العصر الرقمي بتشغيلها،على دراية 

 اومساعدته وتدعيمهاالشركات خطوات لتعزيز  10 ي يتضمنوهو دليل تنفيذ ة،وفيما يلي خطة ينبغي أن تعتمدها كل سلطة محلي

 .في رحلة التحول الرقمي

 اتطلب فهمً تهي الخطوة األولى في العملية و هذهوتعد –ة يجب على رئيس البلدية اتخاذ قرار وصياغة رؤي .1

 "ذلك؟القيام بللسؤال التالي: "لماذا نريد  اواضحً 

ضع األعمال التجارية على قادًرا علىوالشخص هذا يجب أن يكون  – األعمال التجاريةتعيين شخص مسؤول عن  .2

ينبغي شراء الميزانيات أو الشراكة مع الدولة كما  .المحلي جدول أعمال البلدية بالتعاون مع السلطة المحلية أو المجلس

 .حتى ال تضطر السلطة إلى "دفع الفاتورة" وحدها

القدرة على تقييم جميع األعمال ويتعلق األمر هناب– لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المدينة مخططاتوضع  .3

ا ومن األهمية بم .القطاعاتقطاع من بالفعل وفي أي  منها عدد الرقميةهو ، وكم تقوم بهالمدينة، وفهم ما  التجارية في

 .وقياس أساس العملية طبيعته وفهمللجمهور المستهدف كان وضع خريطة 

 وتهم أربابالميدان  عنوهذا يشمل تحديد التحديات التي تنشأ – التحديات الصغيرة والمتوسطة وضع مخططات .4

ويمّكن التنفيذ السليم لهذه المرحلة من الحصول على  ة.الرقمي االنتقال إلىمنعتهم من األعمال، بما في ذلك األسباب التي 

 .استجابات سريعة ومركزة

وقد  ت. بعد االستماع إلى الشركا إالالعقبات الرئيسية مخططاتالبدء في رسم  ال يمكن  مواصفات العقبات الرئيسية .5

السؤال الرئيسي هو: ما هي نقاط  . أكثر من ذلك بكثيرهناك بالتأكيد و عقبة في هذه الوثيقة؛ ثمانية عشرورد ذكر 

 ؟في مدينتك الضعف

من الممكن إنشاء منتدى  ة،العملي فريق إداري لقيادةفيه عيننفسهالذي ي   الوقت في – خطة عمل مخصصة صياغة .6

وإنشاء  لهم،وتقديم مقترحات قيمة  الشركات،أو تعزيز التعاون بين  المشورة،م يتقد الذينيستطيعونألصحاب الشركات 

المسارات التي تساعد الشركات التي تأتي إلى المدينة )المسار األخضر للتنظيم( وتريد الشروع في رحلة رقمية )كيف 

 .االنتقال بسرعة( يمكنها

هذه الخطوة عرض الخطة وبدء الرحلة بعد صياغة أدوار ومسؤوليات  وتتضمن – عرض البرنامج على رئيس البلدية .7

 .المناسبةة الميزانيقوائم توحيدوواضحة 

البتكار، من الضروري اتخاذ قرار بشأن الموضوع ا بيئي يشجع علىنظام  لبناء - البتكاربيئي يشجع علىابناء نظام  .8

الذي سيكون محور التركيز بين الشركات في المدينة والمحرك الرئيسي لجذب المؤسسات الجديدة مع الترويج  الجوهري

أن يعتمد النظام البيئي على نقاط القوة في المدينة وصناعتها ويمكن أن يكون قطاًعا  يجبو. لمواضيع على نطاق المدينة

 .لشركاتالربط بين الشركاء اآلخرين وا أثناءتم التركيز عليه
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شكل اإلطار لتقييم التقدم المحرز يللمرحلة الثالثة سوف  تحديد العناصر األساسية –ومراقبته التحول إلى الرقميةقياس  .9

 .انتقالها إلى عمليات اإلنترنت الكامل طور من وقت آلخر، والقدرة على مساعدة الشركات في

لالنضمام إلى مختلف أقسام السلطة المحلية  أمر بالغ األهميةوهذا  – الصلة بين جميع أقسام المدينة والحكومة الوطنية .10

 .وتبادل المعرفة مع السلطات المماثلة في إسرائيل وعلى نطاق العالم استخالص الدروس المستفادةوفي الوقت نفسه 

 


