
التجربة الهندية لخلق قطاع وطني ل

 التجربة الهندية لخلق قطاع وطني لتكنولوجيا المعلومات 

 " -بناء الهند بأيدي الهنود   - "

  

   

  

  :توطئة  -١

ال نستطيع اإلدعاء بأن هذه المقالة ستقدم صورة شاملة متكاملة عن المبادرة الهندية ، ولكننا سنحاول إلقاء الضوء على أهم سماتها                 
  .، باعتبارها إحدى أهم المبادرات الوطنية في البلدان النامية ، بل ونستطيع أن نقول دون مبالغة إنها المبادرة األهم فعالً 

وال تهدف هذه المقالة إلى تمجيد هذه المبادرة وتقديمها كنموذج قابل للنسخ والتطبيق في البلدان العربية ، ذلك أننا نعتقد أن أول                                
التجارب األخرى ، ولو سلك الهنود هذا الدرب لما وصلوا أبداً إلى النجاح الذي حققوه ، بل وإن                     "نسخ    "خطوة على طريق الفشل هو      

جديد مالئم    "نموذج    "عرضنا لهذه المبادرة ليس سوى دعوة إلى دراسة نقاط القوة والضعف في البلدان العربية ، واالنطالق إلى خلق                     
  .يستفيد من نقاط القوة ويقلص تأثير نقاط الضعف ، وهي الطريقة التي وصل عبرها الهنود إلى صياغة مبادرتهم 

تكنولوجيا المعلومات  " :كشعار لمبادرتها الوطنية ، كما وضعت عبارة        )بناء الهند بأيدي الهنود       (وضعت الحكومة الهندية مقولة             
 ١٩٩٨كشعار لحملتها الوطنية إلقرار السياسة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات التي اعتمدتها الحكومة رسمياً عام   "  ٢٠٠٨للجميع في عام    

، فقد استفادت الهند من القوة البشرية الهندية المتعلمة ومن ميزة إجادة الهنود للغة اإلنكليزية ، فوجهت مبادرتها باتجاه إنشاء صناعة                       
برمجيات هندية قوية ، ورغم عدم إهمال الشركات العاملة في مجال التجهيزات الحاسوبية ، إال أن جهد الدعم األساسي ظل مركزاً على                         

 .وسنعرض فيما يلي أوالً نقاط قوة المبادرة الهندية كما يراها الهنود أنفسهم  .صناعة البرمجيات ، وبالدرجة األولى على تصدير البرمجيات 
  

  :مزايا صناعة البرمجيات الهندية  -٢

  

  :يتمتع قطاع البرمجيات الهندي بمزايا عديدة سمحت له بالنمو بقفزات سريعة ، ونوجز أهم هذه المزايا في الفقرات التالية        

  

 :ميزة الموقع الجغرافي 

 % ٣٢ الدخل القومينسبة الزراعة من .كم٣٢٨٧٥٩٠  المساحة
 % ٢٢ نسبة الصناعة  جمهورية الهند  االسم الرسمي 

 %  ٦ نسبة اإلنشاءات   لهي نيو العاصمة 

 %  ٤٠ نسبة الخدمات  آسيا  القارة 

 % ٥٢ إجمالي نسبة التعليم   ٩٣٥٧٤٤٠٠٠ تعداد السكان 

 مليار دوالر  ٣٠,٩ إجمالي اإلنفاق  

روبية هندية سعر صرف الدوالر  العملة  جمهورية فيدرالية نوع الحكومة
 روبية  ٤٩,٩ :بالنسبة للروبية 

استقلت عن المملكة المتحدة في  االستقالل
  ١٩٤٧أغسطس /آب  ١٥

    

إجمالي الناتج  
 المحلي

     دوالر  مليار  ٢٥٠,٩٧
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ال يبدو الموقع الجغرافي ميزة جوهرية في عالم صناعة البرمجيات ، ورغم ذلك فقد استطاعت الهند أن تستفيد من موقعها                          قد
ساعة ، ومن     /١٢/  بـ    الجغرافي الذي يتفوق على غيره من البلدان ، ذلك أن التوقيت الهندي يختلف عن توقيت الواليات المتحدة                    

وقد سمحت هذه الميزة للشركات األمريكية بتأسيس فروع لها في            .المعروف أن الواليات المتحدة األمريكية أكبر سوق عالمي للبرمجيات           
ساعة في التوقيت  /١٢/إن فرق  .الهند أو بإبرام عقود مع شركات هندية ، مما ساهم في جعل مشروعاتها البرمجية تعمل على مدار الساعة   

  .ميزة كبيرة سمحت بعمل مستمر في المشروعات البرمجية 

 :  القوى البشرية

، وفعالً تستفيد  "إذا كان لدى بلدان الشرق األوسط البترول ، فإن لدينا رجال تكنولوجيا البرمجيات          "  :يقول االقتصاديون الهنود    
الهند كثيراً من هذه النقطة ، فهي تمتلك ثاني أضخم مجموعة في العالم من القوى العاملة المتخصصة تكنولوجياً والتي تتقن اللغة اإلنكليزية   
، وال يسبق الهند في هذا المجال سوى الواليات المتحدة األمريكية ، وللهند أفضلية على هذه األخيرة ، بسبب انخفاض الكلفة كما هو                           

  .معروف للجميع 

مختصاً بالبرمجيات ، وخالل    /٦٨٠٠/  ١٩٨٥لقد بدأت صناعة البرمجيات في الهند في منتصف الثمانينات ، وكان لديها في عام                
 ٣٤٠,٠٠٠إلى  ٢٠٠٠مبرمجاً وفي عام  ١٦٠,٠٠٠إلى  ١٩٩٧سنة استطاعت الهند أن تحقق قفزة في عدد المبرمجين ليصل عام      /١٢/

  .مبرمجاً 

إن حجم الطلب العالمي على المبرمجين يصل إلى مليوني مبرمج في اليابان والواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ،         
مبرمجاً كل عام ، وبذلك يمكن للهند أن تساهم في االستجابة للطلب العالمي ، باالستفادة من الخريجين               ٦٠,٠٠٠وتستطيع الهند أن توفر     

الهنود في الكليات التقنية والمعاهد الخاصة ، وكذلك من خريجي الشركات نفسها حيث أن معظم الشركات الهندية لديها برامج تعليم وتدريب      
  .خاص ضمن الشركة 

 :  كلفة منخفضة

فقد كان المبرمجون الهنود      .ينسب النمو الهندي القوي في صناعة البرمجيات سابقاً إلى الكلفة المنخفضة للمبرمجين الهنود                
  .فقط مما يتقاضاه نظراؤهم في البلدان المتقدمة  /% ٢٠-١٥/يتقاضون ما يعادل من 

كل ذلك منح الشركات      .وإذا أجرينا مقارنة مع البلدان المنافسة للهند سنجد أن المبرمجين الهنود كانوا يتقاضون أقل األجور                   
  .الهندية فرصة تحديد مستوى منخفض لتسعير المشروعات البرمجية 

، ذلك أن عدداً      /  ٢٠٠٠  –  ١٩٩٠/تعرضت لتآكل كبير عبر عقد من الزمن           )الكلفة المنخفضة     (وتجدر اإلشارة إلى أن ميزة       
 –الكلفة  :بمقياس    (ورغم ذلك فإن الهند ال تزال توفر          .متزايداً من المبرمجين الهنود يحصلون على أجور عالية تكافئ المعايير العالمية             

  .، فرصة جيدة وقيمة حقيقية مهمة للمال المستثمر في مجال البرمجيات  )الجودة 

 :  طيف واسع من الخدمات

تستطيع الهند أن تقدم طيفاً واسعاً من خدمات البرمجيات ، بدءاً من الدعم الفني ومعالجة المعطيات وحتى أكثر أنظمة البرمجيات                   
ونظراً للكلفة المنخفضة لعمل شركات البرمجيات وتوافر قوة عاملة خبيرة على جميع المستويات ، فإن الشركات الهندية                    .تطوراً وتعقيداً   

  .تستطيع أن تعرض خدمات عمل مكثف لتنفيذ أعمال برمجية كبيرة ، وأن تعرض حلوالً نوعية تتضمن النظم البرمجية المتطورة

 :عدم ترحيل التكنولوجية العتيقة 

، فعلى عكس البلدان      )أواسط الثمانينات     (كان من حسن حظ الهند أنها دخلت إلى عالم صناعة البرمجيات في وقت متأخر نسبياً                 
األوروبية واليابان التي اضطرت إلى تجديد شامل لتجهيزاتها وبرمجياتها ، لم تتحمل الهند كلفة مثل هذا التجديد ومن المهم أن نذكر أن                        
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ذلك أن الشركات الهندية بدأت باالستثمار بشكل جاد  .عدداً قليالً جداً من الشركات الهندية اضطر إلى االستثمار في جيل ثاٍن من التجهيزات              
في الغرب ، ومنذ ذلك الحين أصبحت تجهيزات  )PC(في منتصف الثمانينات ، وقد ترافقت هذه الفترة مع بداية انتشار الحاسوب الشخصي          

  .الحواسيب الشخصية وبرمجياتها القطاع األسرع تطوراً على المستوى العالمي مما سمح للهند أن تمتطي موجة النمو 

 :  مهارات في إدارة المشروعات

تتمتع الشركات الهندية بخبرة غنية في العمل مع شركات برمجيات عالمية ضخمة ، وقد حققت رقماً قياسياً غير مسبوق في عدد                       
مما منحها خبرة أساسية في التزام وتنفيذ مشروعات برمجية ضخمة ، وقد اكتسبت بذلك       ٢٠٠٠وحجم عقود إنجاز مشروعات مشكلة عام       

العقود لتنفيذ المشروعات البرمجية      لحجوممصداقية عالية دلى دول أوروبا الغربية والواليات المتحدة ، وإن الزيادة التدريجية المستمرة               
تعكس الثقة ، كما أن مهارات الشركات الهندية في إدارة مثل هذه المشروعات ، تسمح لها بتخفيض الزمن الالزم لتنفيذي أي مشروع ،                         

  .وبالتالي تخفيض كلفته في الوقت نفسه 

 :  ارتفاع مستوى الخبرة االختصاصية

تخرج الجامعات الهندية والمعاهد الخاصة عشرات اآلالف من المتخصصين سنوياً، وقد استوعبت الشركات الهندية هذه الكوادر                  
خبرة جيدة في منصات برمجية  )التسعينات  (           ودربتها عبر إنجاز المشروعات البرمجية ، فقد بنت هذه الشركات في العقد الماضي           

، وقد تم تنفيذ  )State – of – the Art(متنوعة ، وقد نفذت برمجيات مختلفة بدءاً من النظم القانونية وحتى النظم البرمجية المتطورة                
 ،  IBM  (Main frame)  ، AS/400 ، DEC  ، HP ، Unisysهذه النظم في كل من المنصات المختلفة مثل الحاسبات الرئيسة من             

DG  ، Tandem ، Unix  ،  PC  ، Novell   ،  LAN  ، SUN  .            وتعد نسبة الشركات الهندية التي تتمتع بخبرة شاملة بهذه المنصات
 Main(من مجموع الشركات ، كما أن معظم الشركات ، أو جميعها ، اكتسبت خبرة جيدة في الحاسبات الرئيسة                       %  ٩٠  –  ٦٠حوالي  

frame(  والحواسيب الشخصية)PC(  وUnix  والمنصات المتوسطة.  

 :تسهيالت للبنية التحتية 

، وتستخدم    )Kbps 256-32(وصلة معطيات تجارية عالية السرعة من مستوى           ٥٠٠تستفيد الشركات البرمجية الهندية من       
التحتية من خالل حدائق      والبنىمع زبائنها في الخارج ، وقد تم توفير معظم خدمات االتصاالت               المعطبيتالشركات هذه الوصالت لتبادل     
طاقة  – فيديويةمؤتمرات  –وصلة إنترنت  –فاكس   –  طابقيةمساحة    (وتتضمن هذه التسهيالت      .  )STPI(تكنولوجيات البرمجيات الهندية    

، تتلقى مساعدات من إدارة الحدائق ، إذ تضع  )STPI(، كما أن شركات البرمجيات الوطنية التي ال تنتمي إلى حدائق        )  ..الخ    …مدعومة  
ورغم ذلك فإن النمو المستمر لحاجات         .  والميكروية  الراديويةووصالت الموجات     )Receivers(تحت تصرفها شبكة خدمات استقبال       

للطلب على    المتسارعقد تفشل في مواكبة النمو        البنىصناعة البرمجيات الهندية ، تتطلب تطويراً مستمراً للبنى التحتية ، وإال فإن هذه                
  .الخدمات 

وتتمتع الشركات الرائدة الهندية في مجال تصدير البرمجيات بخدمات اتصال على مستوى عالمي بإشرافها وتحت تصرفها مباشرة ،   
  :وتتضمن 

  ..الخ  .. الصنعية، استئجار أوقات اتصال محدودة في األقمار  )Leased Lines(وصالت مفتوحة مثل خطوط مستأجرة 

  ..الخ  ..مواقع لمراكز التطوير بتجهيزات مناسبة ، توليد خاص للطاقة ، تسهيالت الستجمام وراحة الكادر اإلداري 

 :ثقافة مهنية عالية في مجال اإلدارة 

تتميز الهند بوجود عدد كبير من المدارس العليا لألعمال واإلدارة ، وبوجود كوادر مختصة ذات مستوى رفيع يطابق المعايير                      
الغربية ، كما أن الثقافة الهندية عموماً في مجال االقتصاد واإلدارة مشابهة لمثيلتها في البلدان الغربية والدول المتطورة ، مما يسهل على                
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  .الشركات األجنبية تطبيق فكرة تأسيس فروع لها في الهند ، أو المضي في التعاقد مع شركات هندية لتنفيذ مشروعات محددة 

 :إطار عمل تنظيمي مالئم 

  .تتمتع صناعة البرمجيات الهندية بحربة غير مقيدة ، لتصريف أعمالها ، بأفضل الطرق الممكنة ، وبالوسائل التي تراها مناسبة 

كما أن الحكومة تشجع صناعة البرمجيات من خالل منح مكافآت مالية للمصدرين ، وثمة إجراءات مختلفة لدفع وتدعيم هذه                       
  .الصناعة 

 :األمريكيون  -رجال التكنولوجيا واألعمال الهنود 

، وتضم هذه الرابطة )TiE(أسس رجال األعمال األمريكيون من أصل هندي رابطة للتشبيك والتعاون في الواليات المتحدة األمريكية     
خبير وإداري وممول ومدير مشروعات ممن يعملون تحديداً في قطاع تكنولوجيا المعلومات ، وهنالك عدد كبير منهم ممن                     ستمئةأكثر من   

  .يعملون في وادي السليكون 

األمريكيين دوراً مزدوجاً في ارتباط هؤالء فيما بينهم أوالً وارتباطهم جميعهم بالوطن األم مقدمين        –وقد لعبت هذه الرابطة للهنود      
المساعدة والنصح واإلرشاد وساعين إلى أداء دور المساعدة في تطوير العالقات بين صناعة البرمجيات األمريكية ومثيلتها الهندية ، كما أن    

  .شركة هندية بتمويل من رجال األعمال المغتربين  /٣٠/هذه الرابطة لم تكتِف بدور اإلرشاد والنصح بل ساهمت أيضاً في تأسيس أكثر من 

  

  :أبعاد نجاح شركات البرمجيات الهندية  – ٣

  

عن نتائجها خالل الربع الثالث من عام  )شركة  ٢٨ (وفقاً لإلحصاءات الرسمية ، أعلنت شركات خدمات البرمجيات الهندية الكبرى         
، ويتبين من هذه النتائج أن األداء اإلجمالي لهذا القطاع جيد جداً ، فقد حققت هذه                   ٢٠٠٠سبتمبر عام     /الذي انتهى في أيلول       ٢٠٠٠

 ١٩٩٩سبتمبر عام     /، وتجدر اإلشارة إلى أن هامش التشغيل الكلي الذي كان في نهاية أيلول                 %  ٨١الشركات نمواً في مبيعاتها بنسبة      
 . ٢٠٠٠سبتمبر عام  /في أيلول  % ٣٣،٥نما إلى  % ٣٢حوالي 

  

  

 ) ٣,١ (جدول 

 )األولى  ٢٨ الـالشركات  (أداء شركات الخدمات البرمجية الهندية 

  

، وذلك عبر مسيرة  ١٩٩٨خالل عام  )مليار دوالر  ٢ (  مليار روبية ١٠٠لقد استطاع قطاع البرمجيات الهندي أن يتجاوز مستوى 

 ٢٨ عدد الشركات 

   مليون دوالر ٤٢١ما يعادل  /مليون روبية ٢١٠٥٣  )Rs.Mn( ٢٠٠٠العائد الكلي في الربع الثالث عام 

  % ٨١ نمو العائد 

 ٢٠٠٠في الربع الثالث عام  PATاألرباح بعد تسديد الضرائب 
)Rs.Mn( 

 مليون روبية  5،٥٣٤٣

 مليون دوالر  $ ١٠٦,٨ما يعادل 

  % ١٠٦ نمو األرباح بعد تسديد الضرائب 

  % 33,5 ٢٠٠٠  في أيلول OMPهامش عائد التشغيل 

  % ٣٢ ١٩٩٩  في أيلول OMPهامش عائد التشغيل 
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 (مليار روبية  ٦٥،3سنوياً ، وقد وصلت الصادرات إلى  %٥٨لم تتجاور ثالثة عشر عاماً ، ولقد حقق هذا القطاع نمواً سريعاً ال يقل عن
  .مليار روبية   ٣٥،1بينما بلغ حجم السوق الوطني  )مليار دوالر  ١,٣

  .أي أن الصادرات تكاد تصل إلى ضعف مستوى المبيعات في السوق الهندية 

  .بالنسبة للمبيعات بالدوالر األمريكي  % ٥٥بالنسبة للمبيعات بالروبية و  % ٦٧لقد نمت الصادرات بنسبة 

شركة كبرى هندية تعتمد على الخدمات البرمجية الوطنية الهندية ، إال أن الواليات المتحدة                 ٥٠٠شركة من أصل      ١٥٨كما ن   
األمريكية تبقى الزبون األكبر لصناعة البرمجيات الهندية ، وقد حققت نمواً كبيراً باستمرار مقارنة باألعوام السابقة ، فقد تطورت صادراتها       

، وسجلت الصادرات بالمقابل هبوطاً شديداً في مبيعاتها لجنوب شرق آسيا ، حيث انخفض                ١٩٩٧عام    %  ٥٨إلى أوروبا واليابان من     
  . % ٥نصيبها إلى 

هي  (  ٢٠٠٠شركة عام     ٦٤٠ثم إلى     ١٩٩٨شركة عام      ٧٣إلى    ١٩٩٣شركات عام     ٨وقد ارتفع عدد شركات البرمجيات من       
، ويعود هذا النمو الكبير في عدد الشركات وفي حجم أعمالها إلى جملة من العوامل التي                   )STPIالشركات التي تعمل ضمن إطار حدائق        

وجهت النمو أهمها إزالة ضرائب االستيراد على حزم البرمجيات واتخاذ إجراءات تشجيعية للتصدير وإجراءات صارمة قد قرصنة البرمجيات   
وبلغ عدد    /٢٥٣/عدة حزم برمجية ال تقل عن         ١٩٩٨   ، مما خلق بيئة مناسبة لصناعة البرمجيات ،حيث أطلقت في السوق الهندي عام             

وال بد أيضاً من اإلشارة إلى مشروعات هامة وكثيفة نفذتها الشركات الهندية بكفاءة                .حزمة    /١١٣/الحزم البرمجية من اإلنتاج الهندي       
  . ٢٠٠٠كبيرة ومن أهمها المساهمة في حل مشكلة عام 

 ٣ما يعادل   (مليار روبية     ١٥٠ووصلت الصادرات إلى      %  ٥٠بنسبة    ١٩٩٩وقد أدى كل ذلك إلى نمو صناعة البرمجيات عام          
أن تصل قيمة تصدير  ناسكوموتتوقع شركة  .)بالنسبة للمبيعات بالدوالر  (مليار دوالر  2,75، وإلى  )مليار دوالر بالنسبة للمبيعات بالروبية    

 . ٢٠٠٣مليار دوالر عام  ١٠، وأن يبلغ حجم التصدير  ٢٠٠١مليار دوالر عام  ٤البرمجيات إلى 

ولم يتحقق هذا النمو بفضل تشجيع الحكومة فقط ، بل ساهم القطاع الخاص أيضاً في استثمار رؤوس أموال ضخمة لتهيئة البيئة                 
للحاسبات في مجال التدريب والتطوير، وقد استثمرت رؤوس أموال          وينتكالمناسبة لنجاح المبادرة الوطنية الهندية ، فمثالً تستثمر شركة          

 ٥٠،000عبر البالد ، ويتوقع أن تستوعب هذه المراكز ما ال يقل عن                ٢٠٠٠مركز تدريب جديد في الهند خالل عام           ٣٠٠جديدة لفتح   
مليون دوالر ، واستطاعت أن تنفذ هذا المشروع بكفاءة نظراً لخبرتها في مجال                 /٤٠٠/في هذا المشروع      وينتكطالب، وقد استثمرت    

  . )ودلهي  وكلكتاوبومباي وحيدر آباد  بنغلورفي  (التدريب والتطوير ، حيث تمتلك الشركة ثمانية مراكز لتطوير البرمجيات في الهند 

  

  : )STPI(حدائق تكنولوجيا البرمجيات الهندية  – ٤

  

  :أنشأت الحكومة الهندية عدة أشكال تنظيمية بهدف تشجيع خلق قطاع تكنولوجيا المعلومات وهي 

  Export Oriented Units (EOUs)وحدات التصدير الموجهة 

  .Units in Export Processing Zones (EPZs)وحدات مناطق عمليات التصدير 

  Special Economic Zones (EPZs)مناطق اقتصادية متخصصة 

  Electronics Hardware Technology Parks(EHTPs)حدائق تكنولوجيا التجهيزات اإللكترونية 

  Software Technology Parks (STPs)حدائق تكنولوجيا البرمجيات  

  

وتستفيد كل شركة من تسهيالت خاصة أو تخفيضات أو إعفاءات وفقاً لطبيعة عملها والشكل التنظيمي الذي تعمل في إطاره ،                       
  . )STPحدائق تكنولوجيا البرمجيات (:ولكننا هنا سنكتفي بالتركيز على الشكل األخير 

  :سمات أساسية  
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شركة ، ويمكن     ٦٤٠أكثر من     (STPs)يبلغ عدد الشركات الهندية المنضوية في إطار مجموعات حدائق تكنولوجيا البرمجيات              
  :، بمبادرة من إحدى الجهات التالية ، أو من أي تآلف مالئم بينها  (STP)إنشاء حديقة تكنولوجيا البرمجيات 

  .الشركات الخاصة أو العامة 

  .الحكومة المركزية 

  .حكومة الوالية 

أن تكون وحدة مستقلة ، أو أن تكون جزءاً من الوحدات الموجودة في أي مجمع لحدائق تكنولوجيا                       (STP)ويمكن لوحدة   
  .البرمجيات ، ويمكن أن يكون مقر الوحدة أو المجمع في أي مكان من أراضي الهند 

بما في ذلك البنية التحتية        (باستيراد تجهيزات البنية التحتية        (STP)ويسمح ألية وحدة في حدائق تكنولوجيا البرمجيات          
  .معفاة من ضرائب ورسوم الجمارك واالستيراد  )لالتصاالت 

  .وهذه الوحدات معفاة من دفع ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام من األعوام الثمانية األولى التي تعقب البدء بتشغيل الشركة 

من قيمة التجهيزات المستوردة ، إضافة إلى         )%٥٠(بتصدير برمجيات قيمتها تعادل       (STP)ومقابل هذه اإلعفاءات تلتزم وحدة      
   .من قيمة اإلعفاءات، ويستوفى االلتزام المتعلق بالتجهيزات خالل أربع سنوات من تاريخ إنشاء الوحدة  )%٥٠(

من قيمة البرمجيات المصدرة داخل السوق الوطنية ، وفي هذه الحالة تتمتع الوحدة         %  ٢٥أن تبيع     )  STP  (كما تستطيع وحدة    
 .بإعفاء من الضرائب يكافئ نصف المعدل النظامي لرسوم الضرائب 

 .لألسهم األجنبية  % ١٠٠يسمح للشركات األجنبية أو لألشخاص األجانب بتأسيس شركات داخل الهند بملكية        

  .بتنفيذ برامج تدريبية في مقر الوحدة  ) STP (كما يسمح لوحدة 

أما بالنسبة لرأس المال الذي استثمره األجانب في مجال نقل الخبرة واألجور والرسوم وفي شراء األسهم إضافة إلى الربح ، فيمكن                           
 .إعادة هذه األموال إلى بلد الموطن األجنبي بعد دفع ضريبة الدخل عليها 

 :  اإلطار القانوني

 /ضمن إطار سياسة تشجيع التصدير التي أقرتها وزارة التجارة الهندية في آذار                  STP   تمت صياغة اإلطار القانوني لوحدات    
 .نحو التصدير  % ١٠٠ضمن هذا اإلطار كوحدات موجهة  STP، وتعامل وحدات  ١٩٩٤مارس عام 

باإلعفاء من الضرائب على استيراد المنتجات والمواد الخام ومختلف عناصر  ) STP(ويسمح لوحدات حدائق تكنولوجيا البرمجيات   
  .األخرى الالزمة إلنشاء الشركة  والمدخالتالبرمجيات والتجهيزات 

 :وقد أصدرت وزارة المالية الهندية المذكرة التالية حول الضرائب        

 .من ضرائب االستيراد والضرائب اإلضافية  STBتعفى وحدات 

تعفى تجهيزات البنية التحتية للتجهيزات واالتصاالت المستخدمة في تصدير البرمجيات خارج الهند من أية رسوم جمركية أو ضرائب   
 .استيراد 

عبر موقعها على االنترنيت كجزء من قيمة التصدير التي يطلب من الوحدة أن     STPاحتساب أجور االستشارات المدفوعة إلى وحدة       
 . بهتفي 

 .السماح بإعادة تصدير التجهيزات المستوردة 

 . ) ٢٠٠٣ – ١٩٩٨ (السماح ببيع المنتجات في السوق الهندية بعد ترخيصها وفقاً لسياسة االستيراد والتصدير 

من القيمة اإلجمالية للبرمجيات المصدرة ، وفي هذه الحالة    %  ٢٥يسمح ببيع منتجات الشركة في السوق الهندية بقيمة ال تتجاوز            
 .على إعفاء من الضرائب مكافئ لنصف المعدل النظامي لرسوم الضرائب  STPتحصل وحدة 
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توفر حدائق تكنولوجيا البرمجيات لوحداتها المنتسبة إليها إمكانية شراء منتجات من السوق الهندية وإعفاء هذه المشتريات من                   
 .الرسوم بما فيها ضرائب المبيعات المركزية 

 :  )   STP(  المدير القانوني لحديقة تكنولوجيا البرمجيات 

تستطيع أية شركة أن تنضم إلى حديقة تكنولوجيا البرمجيات بعد تقديم طلب يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بالشركة بما في ذلك                  
توضيح المساهمة األجنبية ، وطريقة شراء التجهيزات وخاصة السلع الرأسمالية ، وهل هي تستورد بشراء مباشر أم باستخدام قروض                      

 .ممنوحة للشركة 

،  ) STP(وعندما يحظى الطلب بمصادقة السلطات المختصة ، تحال جميع األمور المتعلقة بهذا المشروع إلى المدير القانوني لحديقة             
  :لتكون جميعها تحت إشرافه ومراقبته ، ويقوم المدير القانوني عادةً بأداء المهمات التالية 

 .اإلشراف والمراقبة 

 .في الحصول على صفقات جيدة مع مختلف الجهات المعنية بإنشاء البنية التحتية  ) STP(نصح ومساعدة وحدات 

 .في الحصول على التمويل بشروط مناسبة  ) STP(نصح ومساعدة وحدة 

القانون الهندي ، من المصادقة على استمارات االستيراد وحتى المصادقة على بيانات               بهاتطبيق جميع الصالحيات التي يفوضه        
 .التصدير قبل تقديمها إلى الجهات المختصة 

المصادقة على آلية عمليات بيع أو شراء مع السوق المحلية الهندية والمصادقة على الرقم القانوني الخاص بعمليات االستيراد                     
 .والتصدير للوحدة المعنية 

 .المصادقة على تغيير اسم الشركة أو تحويلها من منشأة شخصية إلى شركة محدودة 

 .الشركة  بهالرقابة على األداء في التصدير ، والتأشير على استيفاء االلتزام بالتصدير الذي تعهدت 

إعفاء تجهيزات البنية التحتية      اليمكن، وفي هذه الحالة       )  STP(المصادقة على تحويل شركة هندية قائمة في الهند إلى وحدة             
 .الموجودة أصالً والتي تم تركيبها من الضرائب التي تم تسديدها 

من القطع األجنبي  % ١٥، وهي رخصة تسمح للوحدة باالستفادة منها بما يوازي    )  SIL(التصديق على رخصة االستيراد الخاصة      
ويمكن للشركة أن تنقل      .عدداً كبيراً من السلع االستهالكية والحاسبات         )  SIL(المكتسب من مبيعاتها ، وتتضمن قائمة شراء         

 . STPرخصة االستيراد الخاصة إلى جهة أخرى بعد موافقة المدير القانوني لـ 

 .التابعة له  STPالتصديق على أي تبادل يتم بين وحدات 

، حيث يجب أن      STPإصدار شهادة تأكيد تحدد قائمة السلع الرأسمالية والمواد الخام التي يجب استيرادها لتلبية متطلبات وحدة                  
 .يؤكد المدير على ضرورة استيراد المواد المطلوبة 

 :االستيراد 

أن تستورد سلعاً رأسمالية بالشراء اإلجمالي الفوري أو باالستفادة من القروض خالل المدة المذكورة في شهادة       STBيمكن لوحدة   
 % ١٥وإذا احتاجت الوحدة إلى استيراد سلع رأسمالية إضافية بعد انتهاء المدة المذكورة وبحجم يتجاوز                  .المصادقة على إنشاء الوحدة     

 . STPمن السلع الرأسمالية الموجودة فعالً ، سيتوجب عليها أن تحصل على موافقة المدير القانوني لوحدات 

وقد أصدرت مصلحة سلطة الضرائب الهندية قراراً يحدد اإلجراءات المتبعة للموافقة على االستيراد المعفى من الضرائب بهدف تلبية                  
على ضرورة استيراد السلع المطلوبة ، كما يمكن له أن  STPحيث تقتضي هذه اإلجراءات بضرورة موافقة مدير   ،  )  STP(   حاجات وحدات 

يوافق على استيراد سلع رأسمالية مستعملة شرط أن ال تكون هذه السلع قد استخدمت ألكثر من سبع سنوات ، وأن يكون تقدير فترة الحياة               
  .المتبقية من عمر السلعة ال يقل عن خمس سنوات 

 :  تصدير البرمجيات
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  :يصنف تصدير البرمجيات إلى عدة فئات بالشكل التالي 

تزود الشركة زبائنها في الخارج بخدمات برمجية كاملة أو جزئية أو استشارية ، وفي هذه الحالة يجب استخدام  :خدمات عبر الموقع   
   .استمارات خاصة لتحويل المبالغ المترتبة على هذه الخدمات بهدف احتسابها للوفاء بالتزام التصدير

تقدم الخدمات البرمجية في هذه الحالة أقسام تابعة للشركة خارج الهند ، أو مكاتب متخصصة متعاقدة مع                      :خدمات عبر البحار    
 (أو بشكل غبر فيزيائي    )الخ..…وسائط مغناطيسية أو ضوئية أو ورق         (وتقدم هذه الصادرات إما بالشكل الفيزيائي         .الشركة  

، ويختلف شكل االستمارات الخاصة بالتحويل لكل من هذين الشكلين بهدف احتساب التحويالت للوفاء                 )عبر وسائط االتصال    
 .بالتزام التصدير 

  :   البطاقة الخضراء

أن تحصل في بداية تأسيسها على بطاقة خضراء ، بهدف مساعدة الوحدة في الحصول على معاملة األفضلية            )  STP(يحق لوحدة   
لدى الحكومة المركزية وحكومة الوالية ، وبذلك يمكن تسريع جميع المعامالت الخاصة بالوحدة المنشأة حديثاً بما في ذلك الحصول على                      

، كما تحصل الوحدة التي       )  STP(حصصها من الفوالذ واإلسمنت واألرض والتمويل ، وكذلك حصص التبادل األجنبي تحت إشراف مدير                
  .الخ .…تحمل البطاقة الخضراء على األفضلية في تركيب خطوط هاتفية وفاكس ووصلة انترنيت والتزويد بالكهرباء 

  .البطاقة الخضراء للوحدة المنشأة حديثاً ، وهي صالحة لمدة سنتين من تاريخ إصدارها  ) STP(ويصدر مدير 

  

 :التمـــــويـل  – ٥

ال شك أن أهم عنصر في نجاح هذه المبادرة كان ضمان القدرة على تمويلها ، و رغم أن معظم العمل الذي تم إنجازه في المبادرة                       
كان من صنع القطاع الخاص ، إال أن القرار االستراتيجي لالنطالق بالمبادرة كان قراراً حكومياً دون شك ، و سنعرض فيما يلي أشكال تمويل     

 :هذه المبادرة 
 

 :ـ التمويل الحكومي  ١,٥

و قد دعمتها بالتمويل المباشر من خالل قروض ميسرة ، و غير المباشر من                  الحكومة الهندية هي التي خططت لهذه المبادرة ،        
خالل تمويل حدائق تكنولوجيا البرمجيات ، و حدائق تكنولوجيا التجهيزات اإللكترونية ، و أشكال تنظيمية أخرى تقدم التسهيالت للحصول                 

، كما أن التمويل غير المباشر ..الخ ..مساحة طابقيه ـ تجهيزات ـ اتصاالت ـ خدمات استشارية إرشادية ـ قروض ميسرة  :على كل شيء 
، إلى جانب إقرار دفع مكافأة تشجيعية         …الخ    ..يشمل اإلعفاءات من ضريبة الدخل و من الرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات المركزية               

 .لعمليات التصدير 

خريج   /٦٠,٠٠٠/كما يشمل التمويل غير المباشر ، عملية التعليم التي وظفت فيها الدولة استثمارات ضخمة للوصول إلى رقم                    
هندي اختصاصي في تكنولوجيا المعلومات ، و بذلك وفرت الحكومة الهندية القوة البشرية الالزمة لالنطالق بهذا المشروع الضخم ، و كل                  

 .فقرة مما ذكرناه يحتاج إلى استثمارات كبيرة ، و بحاجة إلى قرار استراتيجي 

لقد منحت الحكومة الهندية األولوية األولى لمشروع النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات ، و كان العمل يجري على التوازي في               
تحت إشراف القيادة     االستراتيجيةوالقانونية و االقتصادية و التعليمية ، و لذلك كان ال بد من وضع هذه الخطة                       الميادين التنظيمية 

برئاسة الوزراء الهندية مباشرة ، و كان رئيس الوزراء يفتتح            االستراتيجيةالحكومية األولى في الهند ، و فعالً فقد ألحقت هذه المبادرة             
أعلن رئيس الوزراء     ٢٢/٥/١٩٩٨دائماً نشر الخطط المتتالية في هذا المجال بدعوة شخصية منه يوضح فيها هدف هذه الخطة ، و في                     

سنوات قوة عظمى لتكنولوجيا المعلومات و أحد أكبر المنتجين و المصدرين في      سنجعل من الهند خالل عشر    "  :الهندي عن مبادرته قائالً     
 . "عالم البرمجيات

و تحقيقاً لهذا الهدف وضعت الهند سياسة تكنولوجيا المعلومات ، بفضل تعاون كبار االختصاصيين الهنود من المغتربين و المقيمين داخل         
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الهند ، و قد نشرت مسودة وثيقة سياسة تكنولوجيا المعلومات على اإلنترنيت و طلب من جميع االختصاصيين أن يدلوا برأيهم ، و قد شكل          
 "  :رئيس الوزراء قسماً ملحقاً بمكتبه مباشرة يشرف على الحملة الوطنية إلنجاز سياسة تكنولوجيا المعلومات الهندية ، و تحت شعار                       

 . ١٩٩٨، ولقد تم نشر سياسة تكنولوجيا المعلومات الهندية عام  " ٢٠٠٨المعلوماتية للجميع في عام 

من ميزانية كل وزارة أو مديرية أو مؤسسة عامة  % ٣-١     وتجدر بنا اإلشارة إلى أن الحكومة أصدرت أمراً بتخصيص ما نسبته                 
، وال شك أن هذا القرار يشكل تمويالً مهماً لشركات  )تدريب –برمجيات  –تجهيزات    (تخصص لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات       

  .تكنولوجيا المعلومات الهندية ، ويخلق لها سوقاً واسعة لبيع منتجاتها 

كما يجب أن نشير إلى جهود مركز المعلومات الوطني الهندي الذي يقوم بدور محوري في جميع األعمال الحكومية ويدعم مشروعات              
مراكز  /٧/وحدة رئيسية في عواصم الواليات الهندية جميعها و       /٢٥/المؤسسات العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات ويتبع لهذا المركز          

في الهند ، ويوظف هذا المركز عدداً كبيراً من االختصاصيين الهنود الذين يوفرون عدداً كبيراً من                   جهويةدائرة    /٥٤٠/إدارة إقليمية و    
التطبيقات باإلضافة إلى أعمال بناء الشبكات والبرمجيات وصيانتها وتعديلها وجميع أعمال التدريب في الوزارات والمؤسسات الوطنية                   

وحدة لتعزيز تكنولوجيا المعلومات في الهند واختار أهم المدن الصناعية والتجارية الهندية مقراً               /٢٢/الهندية ، وقد أسس المركز مؤخراً       
  .لهذه الوحدات 

  

  : المخاطراتتمويل  - ٢ .٥

 :لمحة تاريخية 

مولت رحلة كريستوف كولومبس       ليست مسألة جديدة ، بل قد يعود ذلك تاريخياً إلى إيزابيال ملكة إسبانيا التي                 المخاطراتتمويل   
، و ذلك بعد أن رفض ملك البرتغال أن يمول هذه الرحلة ، و لقد تطور هذا المفهوم كثيراً فيما بعد و                          )للوصول إلى الهند بالسفر غرباً    (

هي الشركة الرائدة في مجال تمويل         ١٩٤٦األمريكية التي تأسست عام       ويتنيخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث تعتبر شركة            
 . المخاطراتأحد أهم مؤسسي صناعة تمويل  ويتني، و يعتبر جاك  المخاطرات

 .و لقد تطور هذا المجال كثيراً منذ ذلك الوقت ، و أصبح اليوم مجاالً خاصاً ضمن إطار االستثمارات يقوم على أسس علمية ثابتة 

و لقد شجعت الحكومة الهندية رؤوس األموال األجنبية ، و منحتها الثقة الالزمة و الكافية لإلقدام على تمويل شركات جديدة هندية غير      
بمجملها تطورت إلى درجة تستطيع       المخاطراتمضمونة النتائج ، و في هذه الحالة تكون درجة المخاطرة عالية ، و لكن صناعة تمويل                   

 .معها أن تسيطر على المخاطرة وفقاً ألسس محددة تطورت مع الخبرة و التجربة حتى أصبحت بمثابة القوانين العلمية 

شركات البرمجيات ، و ذلك من خالل إجراءات          "مخاطرات"و لقد عملت الحكومة الهندية على جذب رؤوس األموال األجنبية لتمويل             
 :عديدة أهمها 

إصدار قانون لتشجيع االستثمار األجنبي و تشكيل هيئة تشجيع االستثمار األجنبي ، حيث يسمح هذا القانون بإعادة توطين عائدات                        -١
 .االستثمار 

فثمة تسهيالت و إعفاءات خاصة     المخاطرات، أما بالنسبة لتمويل       %١٠تحديد ضرائب أرباح رأس المال للتوظيف الطويل بحدود             -٢
 .تمنح لها بعد تسجيل فعالياتها لدى الهيئة المركزية للضريبة المباشرة 

مساعدة الممولين في التعرف على إمكانيات االستثمار في الهند و بيان إمكانات الربح ، حيث توجه الحكومة القائمين على                             -٣
 .المشروعات إلى عقد لقاءات مع مالكي رؤوس األموال و عرض مخططاتهم تحت إشراف مؤسسات حكومية 

تقديم مخططات المشروعات عبر وسائل متعددة ، ووضعها تحت تصرف الممولين المحتملين ، كي يستطيع الممول اختيار المشروع                  -٤
 .المناسب الذي ينسجم مع خبرته و اختصاصه 

  

  : TiEالممولون الهنود ـ األمريكيون   - ٣,٥
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، و هم يؤدون أحياناً دور  المخاطراتالداخلية لتمويل  السيرورةيشكل الممولون الهنود ـ األمريكيون نموذجاً الرتباطات هامة في
الحاضنات التكنولوجية ، حيث يرعون مشروعات جديدة في مراحل مبكرة جداً من تأسيسها ، و غالباً قبل عرض المنتج أو الخدمة في                         
السوق التجاري ، و يتمتع الممولون الهنود ـ األمريكيون بخبرة كبيرة في مجال صناعة البرمجيات و لذلك فهم األقدر على خدمة ازدهار                       

 .هذه الصناعة في الهند 

من خالل وجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الواليات المتحدة ، ممن              )TiE(و قد نشأت فكرة رابطة الممولين الهنود ـ األمريكيين          
وصلوا إلى مواقع هامة في صناعة تكنولوجيا المعلومات ، سواء على مستوى الخبرة أو على مستوى القدرة االقتصادية ، و قد استطاع                        

خبراتهم و نضجهم المهني من        ، لقد حصلوا على     السيليكونبعضهم أن يساهم بماليينه في صنع ازدهار تكنولوجيا المعلومات في وادي             
، ضمن السباق التكنولوجي العالمي ، و حققوا نجاحاً كبيراً في تلك البيئة ، و استطاعوا أخيراً أن يحققوا            السيليكونخالل العمل في وادي     

 .ما وصلوا إليه في جانبي الثروة و الخبرة 

 )TiE(و يقيم عالقة قوية بين  )الواليات المتحدة(هي مجتمع تشبيكي يقرب بين الهنود في بلد االغتراب  )TiE(رابطة الهنود ـ األمريكيين   
 .الهند  :وبين وطنهم األم 

، وكان الهدف من تأسيسها تحقيق التواصل بين الهنود األمريكيين ودعم مديري المشروعات الهنود  ١٩٩٢عام    )TiE(وقد تأسست           
، عندما التقت مجموعة من مديري مشروعات وادي السيلكون من ذوي              ١٩٩٢وقد انطلقت الفكرة عام       .لخلق الثروة واكتساب الخبرة     

األصول الهندية ، بالصدفة ، من خالل دعوة زيارة شرف وجهتها لهم الحكومة الهندية ، وقد تأخرت رحلة الطائرة أثناء العودة، فالتقى                         
فيما بعد بشكل منتظم عندما يعودون إلى الواليات          ببعضهمرجال األعمال هؤالء وتعارفوا فيما بينهم ، وقرروا في هذا اللقاء أن يتصلوا                

  .المتحدة 

أشخاص ، بكل جد واجتهاد وبذلت جهوداً كبيرة لتقوية هذه             )١٠-٨(وعبر ثمانية أعوام ، عملت نواة المجموعة المؤلفة من           
المؤسسة وتوسيع نفوذها، وقد استطاعت عبر هذه السنوات ، أن تجمع أعضاءها شهرياً بشكل منتظم ، وأوكلت لمديري المشروعات                       
الحديث مهمة المتحدث الرئيس في االجتماع ، بهدف عرض خبراتهم وتقديم اإلرشاد والنصح ، وتدريجياً ، تعاظمت المشاركة ، واكتسب                      

  .زخماً قوياً  )TiE(مفهوم 

 )TiE(وحصلت  .عضواً ، ولديها فروع في بوسطن وأوستن ولوس أنجلس  ستمئة )٦٠٠(اليوم أكثر من  )TiE(يبلغ عدد أعضاء    
في وادي السليكون ، كما حصلت        المخاطرات  وحموليعلى دعم من أكثر من عشرين معهداً ومؤسسة ، على رأسها مجموعة المستثمرين               

  .على دعم من منظمات قانونية ومؤسسات محاسبية ومصرفية 

األمريكيين كثيراً في مجال المشروعات المعلوماتية ، وذلك بفضل عالقات التعاون القوية التي أقامتها               –لقد تطورت مكانة الهنود     
)TiE(            ١٥، مما سمح بمشاركتهم النشيطة في مجال األعمال ، واليوم تشكل نسبة مديري برامج األعمال الهنود في الوادي وخارجه %  ،

شركة مستفيدة  /٢٥/حتى اليوم تأسست أكثر من       ١٩٩٨هنود ، وبدءاً من عام        يمولهامن المشروعات يديرها أو       %  ٣٠كما أن حوالي    
  .، واثنتان منها حققت نجاحاً بالمقاييس العالمية  )TiE(من أرضية التعاون التي هيأتها 

، وإنما أيضاً من أجل رعاية هذه المشروعات الحديثة            المخاطراتدوراً هاماً ، ليس فقط على مستوى تمويل            )TiE(لقد أدت   
  .وإرشادها 

جاء من جيوب األعضاء أنفسهم ، ولعل  )TiE(ليس سوى تجسيد لفكرة جيدة ال تستهدف الربح ، ذلك أن تمويل   )TiE(ولعل عمل   
 )المرشد والمعلم الروحي لدى الديانة الهندوسية  ( غوروس،حيث يقوم  "الغورية  "رجال األعمال الهنود يرغبون بإحياء بيئتهم التقليدية      

بنقل خبرته ومعرفته إلى الجيل الجديد ، ويقوم اليوم كبار خبراء وأثرياء الهنود األمريكيين بنقل خبرة األعمال واستراتيجيات اإلدارة                       
أبو رقاقة    "  دهام  فينودتضم عدداً كبيراً من األسماء الشهيرة مثل          )TiE(ومن الجدير بالذكر أن       .واألدوات الجديدة إلى األعضاء الجدد       

 كومينيكيشن إكسودسمدير شركة  شيكر وشاندرامليار دوالر ،   ١٥  الـذات    فايننشال  بيوفيديانمؤسس شركة     مهتا  وسيليش،    "البنتيوم  
  .من مجموعة حركة معطيات اإلنترنت  % ٣٠التي تحمل أليافها الضوئية 

  

 :  اإلطار التنظيمي القانوني – ٦
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إضافة إلى كل جوانب المبادرة الهندية المذكورة في الفقرات السابقة ، كانت الحكومة الهندية تهيئ وبالسرعة نفسها اإلطار القانوني                       
التنظيمي ، وقد تعرضنا لجزء من هذا اإلطار في الفقرة المتعلقة بحدائق تكنولوجيا المعلومات الهندية ، إال أن أهم إنجاز قانوني لهذه                          

القوانين المرعية  وهي التي أعادت النظر في جميع Cyber Law Committee السيبرانيةالمبادرة يبقى دون شك تشكيل لجنة القوانين       
، إال أن األمر المثير لالهتمام أن هذه اللجنة           ١٨٨٨، وقانون البريد الصادر عام        ١٨٨٥في الهند ، ومنها قانون التلغراف الصادر عام          

بأنه أتى في ضوء الهيمنة المتنامية لتكنولوجيا         ، وقد علت اللجنة هذا التعديل       ١٩٩٣عدلت قانون االتصاالت الالسلكية الذي صدر عام         
وإدخاال تعديالت عليها وإقرارها      السيبرانيةالمعلومات على الحياة اليومية ، وقد حددت الحكومة لنفسها مهلة لقراءة مسودات القوانين                

وقد تم إقرار سلسلة من القوانين الهامة الجديدة مثل قانون حماية المعطيات والخصوصية ، وكذلك قانون                   .خالل فترة أقصاها ستة أشهر      
  .دور الحماية الوطنية ألمن المعلومات وحماية المعطيات  بهاالتي سيناط  )وكالة أمن المعلومات  (    تأسيس

ونورد بعضاً من     )  ٢٠٠٠عام    ٢١قانون رقم     (  ٢٠٠٠قانون تكنولوجيا المعلومات      )٩/٦/٢٠٠٠  (وقد أصدرت وزارة العدل     
  .الفقرات المهمة للتعريف بهذا الجانب األساسي من المبادرة الهندية 

  

  :تعريف 

يضمن قانون تكنولوجيا المعلومات االعتراف القانوني بالصفقات التي تجري في إطار تبادل المعطيات اإللكترونية وطرق االتصاالت                         
جميع عمليات االتصاالت وتخزين المعلومات كأساليب      ويؤطر،    "التجارة اإللكترونية     "  بـاإللكترونية األخرى ، وبشكل عام كل ما يتعلق         

  .جديدة بديلة للعمليات الورقية ، وذلك بهدف تسهيل إصدار الملفات والوثائق اإللكترونية ضمن إطار المؤسسات الحكومية الهندية 

  

  :التوقيع اإللكتروني 

 :السجالت اإللكترونية  وثوقية

هي موضوع هذه الفقرة وهي تحدد كل ما يتعلق بالمشتركين الذين ينشئون السجالت اإللكترونية ويصدقونها بإضافة توقيعهم                    
  .اإللكتروني 

السجل اإللكتروني ، باستخدام نظام التعمية غير المتناظر، و باستخدام وظيفة االختزال ، وهي الوظيفة التي                    وثوقيةويتم تفعيل   
  .تقوم بحجب السجل االبتدائي للتوقيع ، ثم تقوم بتحويله إلى سجل إلكتروني آخر 

وتجري عملية االختزال من خالل خوارزمية تقوم بتشكيل أو ترجمة سلسلة بسلسلة أخرى أحرفها أقل بصورة عامة ، وهي سلسلة            
نفسها في كل مرة تطبق فيها الخوارزمية على  "نتيجة االختزال  "، وبذلك فإن سجالً إلكترونياً محدداً يولد     "نتيجة االختزال     "بـمعروفة  

  :السجل نفسه ، ولذلك ال بد من توفر شرطين أساسيين 

المتولدة من    "نتيجة االختزال     "النظام غير قابل للتطبيق حسابياً الشتقاق أو إلعادة بناء السجل اإللكتروني األصلي ، انطالقاً من                       -أ 
  .الخوارزمية 

  .واحدة باستخدام تطبيق الخوارزمية على سجلين إلكترونيين مختلفين  "نتيجة اختزال  "ال يمكن للنظام أن يولد  -ب 

 (، ويعتبر     )مفتاح توقيع معلن      (للتوقيع    )المفتاح العام     (ويستطيع أي شخص أن يتحقق من السجالت اإللكترونية باستخدام           
  .مفتاحان وحيدان بالنسبة لتوقيع المشترك ، وهما يشكالن وظيفياً مفتاحاً زوجياً  )المفتاح الخاص  (و  )المفتاح العام 

  

  

 :الحكومة اإللكترونية 
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 :االعتراف القانوني بالسجالت اإللكترونية

  :القانون على أن المعلومات أو الموضوعات المكتوبة أو المنضدة أو المطبوعة ، يجب أن تخضع للمتطلبات التالية  ينص 

 .يجب أن يتاح أو يستخلص النص بشكله اإللكتروني    -أ 

  .يمكن النفاذ إلى النص واستخدامه كمرجع الحقاً   -ب 

القانون على أن أية وثيقة أو معلومة أو أية مادة أخرى يراد تصديقها يجب أن                  ينص  :االعتراف القانوني بالتوقيع اإللكتروني     
  .يضاف إليها التوقيع اإللكتروني بالطريقة التي تحددها مسبقاً الحكومة المركزية 

مع جميع اشتقاقاته المختلفة وتعبيراته المتشابهة ، إنما ترجع إلى شخص ، يقوم بكتابة توقيعه بيده أو يضع                 "وقّع    "إن تعبير   
   .يجب أن تفسر بهذه الطريقة  "التوقيع  "أية عالمة على أية وثيقة ، وتعبير 

  :استخدام السجالت اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني في الحكومة ومؤسساتها

  : بـيوضح هذا القانون جميع اإلجراءات المتعلقة 

  .ملء أية استمارة أو طلب أو أية وثيقة ، من قبل أية إدارة أو سلطة أو هيئة أو مؤسسة تتبع للحكومة أو تخضع لرقابتها    -أ 

  .إصدار أو منح أية شهادة أو رخصة أو مصدقة أو موافقة بالطريقة المناسبة  -ب 

  .استالم أو دفع األموال بطريقة مناسبة   -ج 

لذلك فإن أي نص محتوى في أي قانون آخر ، يجب أن يعدل بحيث يلبي المتطلبات الالزمة كي تجري العمليات المذكورة أعاله                         
  .بشكل إلكتروني وبالطريقة التي تحددها سلفاً السلطة الحكومية المختصة 

  :وبهدف تطبيق القوانين المذكورة سابقاً ، تقوم الحكومية المختصة ، بتحديد ما يلي 

  

  .السجالت اإللكترونية  بهاالطريقة والصيغة التي تنشأ    -أ 

  .الطريقة أو المنهج الذي يحدد دفع أية رسوم أو نفقات من أجل إنشاء أو إصدار أو ملء أي سجل إلكتروني   -ب 

  :في الجريدة الرسمية اإللكترونية  ..الخ  ..نشر القوانين والتنظيمات 

إن أي قانون أو قرار أو أمر أو تنظيم أو قانون فرعي ، أو أية مالحظة أو توضيح أو أية مادة تنشر في الجريدة الرسمية ، يجب أن                    
  .تنشر في الجريدة اإللكترونية الرسمية 

  .القرار أوالً بأي من الشكلين اإللكتروني أو القانوني  بهكما أن تاريخ نشر القرار يجب أن يفسر على أنه التاريخ الذي نشر        

  :السجالت اإللكترونية اآلمنة والتوقيع اإللكتروني اآلمن 

إذا تم تطبيق إجرائية أمن على سجل إلكتروني ، في نقطة معينة من الزمن ، عندها يعد السجل سجالً إلكترونياً                    :السجل اإللكتروني اآلمن    
  .آمناً ، اعتباراً من تلك النقطة 

  

  :التوقيع اإللكتروني اآلمن 

  :إذا تم تطبيق إجرائية أمن ، وأمكن التحقق من أن التوقيع اإللكتروني في الوقت الذي تمت إضافته ، كان 

  .وحيداً بالنسبة للموقّع الذي وضعه    -أ 

  .قادراً على توضيح هوية صاحب التوقيع   -ب 

، بطريقة    بهتم إنشاؤه بطريقة تؤمن استخدامه على أساس التحكم المطلق لصاحب التوقيع ، وهو مرتبط بالسجل اإللكتروني المتعلق                    -ج
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التجربة الهندية لخلق قطاع وطني ل

  .معينة ، بحيث إذا تغير السجل اإللكتروني سيصبح التوقيع اإللكتروني غير صالح ، وبذلك يكون التوقيع توقيعاً إلكترونياً آمناً 
 

 :تنظيم سلطات المصادقة 

تعين الحكومة المركزية ضابطاً لسلطات المصادقة و تعين له نواباً و مساعدين يمارسون مهامهم تحت إشرافه و يقومون بما يكلفهم 
 :، و يمكن إيجاز مهام ضابط سلطات المصادقة بما يلي  به

 .اإلشراف على فعاليات سلطات المصادقة   .أ        

 .المصادقة على المفاتيح العامة لسلطات المصادقة   .ب       

 .تطبيق المعايير التي يجب على سلطات المصادقة أن تحافظ عليها   .ج       

 .موظفو سلطات المصادقة  بهاتوصيف الخبرات و االختصاصات التي يجب أن يتمتع   .د        

 .توصيف الشروط الموضوعية التي يجب أن تمارس سلطات المصادقة مهامها من خاللها   .ه        

   توصيف محتويات المواد المكتوبة أو المطبوعة أو المرئية و اإلعالنات التي يمكن أن توزع أو تستخدم بفضل مصادقة                        .و         
 .التوقيع اإللكتروني و المفتاح العام 

 .توصيف شكل و مضمون مصادقة التوقيع اإللكتروني و المفتاح  .ز       

 .الحسابات من قبل سلطات المصادقة  بهاتوصيف الشكل و الطريقة التي تصان  .ح      

 .توصيف الحدود و الشروط الموضوعية التي يمكن من خاللها تعيين المحاسبين و دفع أتعابهم  .ط      

تسهيل إنشاء أي نظام إلكتروني من قبل سلطات المصادقة بشكل منفرد أو بالتعاون مع سلطات مصادقة أخرى و تنظيم هذه                        .ي      
 .األنظمة 

 .سلطات المصادقة تجاه مهامها المشاركين و مستخدمي التوقيع اإللكتروني  بهاتوصيف الطريقة التي ستمارس    .ك      

 .حل أي نزاع بين سلطات المصادقة و المشاركين    .ل      

 .اإلشراف على تنفيذ سلطات المصادقة لواجباتها   .م      

االحتفاظ بقاعدة معطيات تتضمن سجالت شاملة لجميع سلطات المصادقة بما في ذلك التفاصيل التي يمكن أن توصف بالتنظيمات و  .ن     
 .التي يجب أن تكون متاحة للجمهور 

و أخيراً فإن هذه الفقرات المذكورة سابقاً ال تشكل سوى تلخيص لبعض الفقرات التي تم اختيارها من قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي ،          
 . ٢٠٠٠الذي تم إقراره عام 

  

 :خاتمة   -٧

و تحولها إلى  )االنفجار السكاني(ال شك أن تجربة الهند رائدة في مجالها ، و قد استطاعت الحكومة الهندية أن توظف نقطة ضعف الهند                   
نقطة قوة تدعم مبادرة خلق قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي و تمدها بعشرات اآلالف من االختصاصيين الهنود كل عام ، و إننا عندما                        
نعرض لهذه التجربة نستشف مالمح مشابهة للتجربة الهندية في مصر ، حيث حققت الحكومة حتى اآلن نجاحات هامة في خلق قطاع                         
تكنولوجيا المعلومات المصري ، و نعتقد أن تجربة دبي و اإلمارات عموماً حققت أيضاً نجاحات كبيرة ، و لكن باالعتماد على نموذج مغاير             

 .تماماً للنموذجين الهندي و المصري ، نظراً الختالف الظروف الموضوعية 

و هكذا نجد أن الخطوة األولى في أية مبادرة يجب أن تبدأ بقراءة الواقع قراءة تحليلية و استكشاف اآلفاق التي تنطلق من اإلفادة               
من هذا الواقع و تسخير نقاط قوته و تجنب تأثيرات نقاط ضعفه أو باألحرى تحويل بعض نقاط الضعف إلى نقاط مساعدة في إنجاح المبادرة  
، إنها عملية معقدة تعتمد على الواقعية قدر اعتمادها على الخيال و تعتمد على الدراسة الرصينة قدر اعتمادها على اإلبداع الخالق في                         

 .استكشاف آفاق المستقبل 
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