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 النمو االقتصادي دور االقتصاد الرقمي فى  
 داد  ــــــــعإ

 عبدالرحمن فرج السيد مصطفىد/ 

 مدرس االقتصاد معهد الدراسات المتطورة بالقطامية 

 

 المقدمة 

مكنت الثورة التى شهدها العالم فى مجال المعلومات واالتصاالت خالل التسعينيات من القرن الماضي من  

من   العديد  في  الرقمي  االقتصاد  دور  وتقنية تعزيز  االتصاالت  تكنولوجيا  أصبحت   حيث  الحياة،  مناحي 

في زيادة مستوي   المساهمة  المختلفة من خالل  االقتصادية  القطاعات  في  الدور األساسى  تلعب  المعلومات 

الكفاءة عبر عنصرين أساسيين) تقليل التكلفة ،واختصار الوقت ( تلك العنصرين إلنجاز المعامالت االقتصادية 

حسين إنتاجية العمالة وزيادة مستويات المنافسة بين المؤسسات االقتصادية ، من جهة آخري، ارتبط والمالية وت

نمو دور االقتصاد الرقمي خالل  السنوات الماضية من األلفية الجديدة مع ظهور التقنيات المرتبطة بالثورة  

 .نترنت األشياء والحواسبة السحابيةالصناعية والتى من بينها تقنيات الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة وأ

ويعد التحول الرقمي فى االقتصاد ضرورة يفرضها الوقت الراهن في ظل الحاجة إلى تنويع االقتصاد للتخفيف 

من حدة االثار السلبية للكوارث واألزمات خاصة فى ظل جائحة كورونا والذي عصفت باالقتصادات العالمية 

التى  ، حيث ظهر االقتصاد الرقمى كحل   للعديد من المشكالت االقتصادية وأمكن االستفادة من الخصائص 

يتميز بها االقتصاد الرقمى من كافة الدول التى لديها بنية رقمية مكنتها من نمو اقتصادها بشكل متسارع حيث  

يعمل االقتصاد الرقمي على زيادة مستويات المرونة من خالل قدرته على تحقيق نقلة نوعية متسارعة فى  

األداء االقتصادي حيث أسهم في توفير العديد من الوظائف لألجيال الشابة المتزايدة والتى تلتحق بسوق العمل  

 يوميا  . 

التنمية فى  الرقمى من أجل تحقيق  إلى االقتصاد  التحول  آليات  تنفيذ  المصرية، على  الحكومة  ولقد عملت  

، وذلك عن  2030د البنود الهامة فى رؤية مصر  القطاعات االقتصادية ، حيث تم وضع االقتصاد الرقمي أح

المناخ المالئم لالقتصاد الرقمى وتطبيقه فى جميع   التحتية لتوفير  البنية  التشريعية ودعم  البيئة  طريق تهيئة 
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مجاالت االقتصاد القومى لجذب الكثير من االستثمارات وتعزيز النمو االقتصادى، حيث تستهدف الحكومة 

 .  2020خالل العام  %6معدل نمو مايقارب  

نالحظ مما سبق أن تأثيرات االقتصاد الرقمي تنمو بسرعة، حيث أدي االنتشار السريع لالقتصاد الرقمي إلى  

تغيرات في العمليات واألنظمة داخل القطاعات االقتصادية الحالية، من خالل إعادة تشكيل سلوك المستهلك  

ل، و ظهور عمليات و أنظمة و قطاعات اقتصادية جديدة داخل  الحالي، و التفاعالت التجارية و نماذج األعما

الرقمنة  المعتمدة على   الجديدة  الشركات  العديد من  الرقمي ظهور  االقتصاد  أفرز  الفردية،حيث  القطاعات 

أكبر شركة "سيارات أجرة" في العالم، و"فيسبوك" شركة الوسائط العالمية األكثر   "بشكل كامل مثل ، "أوبر

أكبر شركة فنادق في " Airbnb"عالم، و"علي بابا" أكبر شركة تجزئة في العالم وأكثرها قيمة وشهرة في ال

 العالم، مما يؤكد أن االقتصاد الرقمي يمثل دفعة كبيرة لالقتصاد  بشكل كبير . 

 مشكلة الدراسة :  

تصادي ، يمكن التعبير  ومن هذا المنطلق في التوجه نحو آليات االقتصاد الرقمي ، كمنطلق لمسايرة النمو االق

 :عن مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيسى التالي

 ما أثر االقتصاد الرقمي على آليات التسويق عن بعد؟ -

 ويتفرع من السؤال الرئيسى عدة أسئلة فرعية تتمثل فى التالي : 

 ما المقصود باالقتصاد الرقمي؟  -

 استخدام االقتصاد الرقمي؟ما هي األثار الواقعة على االقتصاد عند  -

 ما التحديات التى تواجه االقتصاد الرقمي ؟  -

 أهمية الدراسة :

تستمد الدراسة أهميتها من اإلضافات العلمية التي تقدمها ألنها تتناول موضوع ذات أهمية أال وهو  -

أوضاع االقتصاد الرقمي وأثره على النمو االقتصادي ، خاصة وأن هذه الدراسة يتم اعدادها فى ظل  

 اقتصادية صعبة ووجود وباء له انعكاسات سلبية على االقتصاد باساليبة التقليدية.

تأتى أهمية الدراسة كون االقتصاد الرقمي هو الشغل الشاغل للعديد من دول العالم ، واتجاه الدولة  -

 بكامل طاقتها الى االقتصاد الرقمي .

،وفى ظل   2030الدولة ضمن أهدافها    تسليط الضؤ على موضوع االقتصاد الرقمي الذي وضعته -

 التحديات التى تواجه تحقيق تلك األهداف.
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 أهداف الدراسة 

 نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف يمكن حصرها فيمايلي.

 اإلجابة عن التساؤالت المقدمة ودراسة الفروض إلثبات صحتها من عدمه.  -

 و االقتصادي وأثر االقتصاد الرقمي على النمو االقتصادي. توضيح مفهوم االقتصاد الرقمي والنم -

الرغبة في دراسة موضوع جديد يواكب األوضاع السائدة في اقتصاد اليوم و يتماشى مع التغيرات  -

 ومعطيات العصر.

التغيرات.  - مع  الجمهور  تفاعل  ومدى  االقتصاد  على  الرقمي  االقتصاد  أثر  على  التعرف  محاولة 

 د .  الحاصلة فى االقتصا

 محاولة إثراء وتقديم إضافة في الموضوع مجال البحث.  -

النظرية وٕا سقاط ما يمكن إسقاطه من جوانبها على أرض الواقع، بهدف  - الدراسة  محاولة تطبيق 

 التقليص في الفجوة الموجودة بين الجانب النظري والواقع المعاش. 

 فروض الدراسة : 

االقتصاد بين  العالقة  إختبار  الدراسة  الدراسة علي فرضية    تحاول  تقوم  االقتصادي، حيث  النمو  الرقمي و 

 رئيسية هى وجود عالقة موجبة بين االقتصاد الرقمي و النمو االقتصادي في مصر.  

 منهج الدراسة :  

سوف تعتمد الدراسة على المنهج اإلستقرائي في جمع بيانات الدراسة التى تساعد الباحث فى إجراء    -

 لدراسة.إختبار مدي صحة فرضية ا

الدراسة، وتوضيح مدي  - لنموذج  التحليلي  من خالل شرح توصيف  المنهج  الدراسة على  اعتماد 

 استقرارالسالسل الزمنية. 

 :الدراسات السابقة

 :حاول الباحث مراجعة أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة حيث توصل إلى التالي 

 " 2020بعنوان "مؤشر االقتصاد الرقمي العربي  (    2021دراسة )جامعة الدول العربية  ،   -1

هدفت الدراسة الى بناء مؤشر مركب لرصد تطور االقتصاد الرقمي فى الدول العربية ذلك من خالل الدراسات  

والتقارير ودراسة العالقة اإليجابية بين التحول الرقمي وبلوغ أهداف التنمية المستدامة  وقد توصلت الدراسة  
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الثان الرقمي في إصداره  العربية الى نتيجة أساسية  تخص مؤشر االقتصاد  ي عن إستمرار دولة اإلمارات 

بفارق نحو   6.70المتحدة في صدارة الدول العربية حيث حصلت على المركز األول بقيمة مؤشر بلغت نحو 

الثانية و هي قطر، و بصفة عامة مازالت دول الخليج تتصدر المشهد على   7 الدولة في المرتبة  نقاط عن 

 الرقمى  وقد أوصت الدراسة  بعدة توصيات أهمها  :  الساحة الرقمية وخاصة  مجال االقتصاد 

أهمية رصد تطور االقتصاد الرقمي في الدول العربية من خالل تحليل متعدد الجوانب يقيس كافة   -

البلدان  تقدم  لمدى  وشاملة  واضحة  يعطي صورة  بما  الرقمي  التحول  بعملية  العالقة  ذات  األبعاد 

مؤشرات الجزئية تجعل من الصعب صياغة سياسات مستنيرة العربية في مجال االقتصاد الرقمي، فال

 ورصدها وتقييمها. 

في  - العربية  الدول  تقييم  بمراجعة  دوري  بشكل  السياسات  القرار وصانعي  أصحاب  قيام  ضرورة 

المؤشرات المركبة لالقتصاد الرقمي بالتركيز على مكامن قوة كل بلد وااللتزام بتصحيح والتقليص  

 ضمن التطوير المتواصل لمقومات االقتصاد الرقمي. من نقاط الضعف بما ي

يتتبع هذا التقييم تغذية مرتدة على صعيد استراتيجيات التحول الرقمي وبحيث يتم التركيز على تعزيز  -

الكفيلة  السياسات  ووضع  الرقمي  االقتصاد  ركائز  مختلف  على  المسجلة  وااليجابيات  القوة  نقاط 

 .اة الخصوصيات المرتبطة بكل دولةبمواجهة التحديات القائمة مع مراع

 بعنوان "العالقة بين االقتصاد الرقمي والنمو االقتصادي في مصر"(  2021دراسة ) قابيل  ،   -2

هدفت الدراسة الى إختبار العالقة بين االقتصاد الرقمي و النمو االقتصادي في االقتصاد المصري بإستخدام 

ضية القائلة بأن العالقة موجبة بين االقتصاد الرقمي والنمو  نموذج المربعات الصغري، لمحاولة إختبار الفر

الفترة ) بيانات عن  بإستخدام  المصري  االقتصاد  بالتطبيق علي  نتائج    2019-1980االقتصادي  ( و كانت 

التقدير باإلعتماد علي معادلة كوب دوجالس في النمو االقتصادي أن العالقة موجبة بين اإلنفاق االستثماري 

ا و  االقتصاد  الخاص  في  االقتصادي  النمو  و  الرقمي  االقتصاد  بين  موجبة  كانت  وأيضا  االقتصادي،  لنمو 

المصري، و هذا يتفق مع نموذج النمو الداخلي في النمو االقتصادي، و القائم علي فرضية أن المعرفة هي  

 المحرك األساسي للنمو االقتصادي وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها . 

تثمار في االقتصاد الرقمي بالدول العربية والعمل علي رفع كفاءة القطاع الرقمي بما  ضرورة اإلس -1

العالم  الدول العربية و  الدول العربية و بعضها البعض و بين  الفجوة الرقمية بين  يمكن من قياس 

 .المتقدم وفقا لمعايير موحدة
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الب -2 البشري، من خالل اإلستثمار في  المال  المعلومات  التأكيد على أهمية رأس  لتقنية  نية األساسية 

واإلتصاالت، من شبكات وأجهزة و برمجيات و تطبيقات و خبرات بشرية مدربة ومؤهلة للتطور 

 .و ليس لمجرد التشغيل األمثل و الصناعة

ضرورة، تحديث وتطوير كافة قطاعات االقتصاد القومي بتكنولوجيا المعلومات الرقمية لما للتحول  -3

ابية على النمو االقتصادي، إذ يؤدي التحول إلى االقتصاد الرقمي إلى تحفيز الرقمي من أثار إيج

 النمو االقتصادي في االقتصاد المصري. 

 بعنوان  " العالقة بين االقتصاد الرقمي وأمن المعلومات"(  2020دراسة )خضروالمداح ،   -3

هدفت الدراسة الى تقديم تصور علمي لطبيعة العالقة بين االقتصاد الرقمي  وأمن المعلومات فى تدعيم الصورة 

االيجابية لالقتصاد الرقمي وأهميته كما هدفت الى التعرف بشكل تطبيقى على انطباعات وأراء الذين خاضوا  

حقيق تلك األهداف استخدمت الدراسة المنهج  تجربة التعامالت االلكترونية  وممارسة االقتصاد الرقمي ،  ولت

الوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف الدراسة كما توجد فى الواقع والتعبير عنها تعبيرا كميا يعطينا وصفا 

الدراسة من ) البنك  ( مفردة موزعة  500رقميا لمقدار الظاهرة أو حجمها ، وقد تكون مجتمع  على عمالء 

 خدمات االلكترونية  ، وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها : األهلى الذين يستخدمون ال

العالقة   .1 وهذه  المعلومات  وأمن  الرقمي  االقتصاد  بين  جدا  قوية  دالة  عالقة  هناك  أن  الدراسة  أثبتت 

زيادة  على  كبيراً  مؤشراً  ذلك  كان  المعلومات  أمن  درجة  زادت  فكلما  طردية  أي  إيجابية  اإلرتباطية 

ي وذلك بالتطبيق على عمالء البنك األهلي المصري، وكانت أكثر العالقات اإلرتباطية االقتصاد الرقم

 .اإليجابية بين أمن المعلومات ومزايا التعامل الرقمي

أثبتت الدراسة كذلك ضعف البنية التحتية لالقتصاد الرقمي في مصر، وهو ما يمثل عائق أمام االقتصاد   .2

على سرع  ذلك بشكل كبير  بالسرعة  الرقمي، وأثر  ليست  أنها  بالبنك حيث  الخاصة  للمواقع  التحميل  ة 

 .والجودة المطلوبة

 وقد أوصت الدراسة بما يلي : 

يجب إيجاد حل لمشكلة سرعة اإلنترنت في مصر حيث أنها تؤثر بشكل كبير على تعامالت اإلقتصاد  -

 الرقمي. 

مجاالت االقتصاد الخاضعة  يجب أن يكون هناك توعية جيدة بمزايا االقتصاد الرقمي  وخاصة في   -

 للحكومة وذلك للتسهيل على المواطنين وتقليل النفقات الحكومية.

عقد دورات تدريبية للموظفين في الشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية وكيفية تجنب مخاطر  -

 لتوعيتهم بطريفة التعامل مع العمالء إلكترونيا.  .أمن المعلومات
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  دور االقتصاد الرقمي في تحقيق جودة الحياة""( بعنوان  2019دراسة )تنيو،  -4

هدفت  الدراسة إلى إبراز دور االقتصاد الرقمي في تحقيق جودة الحياة كمفهوم جديد للوصول إلى التنمية  

الرقمي خصائصه ومختلف مؤشرا المرتبطة باالقتصاد  المفاهيم  ته المستدامة وذلك من خالل تقديم مختلف 

باإلضافة إلى التطرق إلى مفهو م جودة الحياة الذي يركز على اإلنسان كمحور للتنمية الشاملة على اعتبار أن  

 .التنمية ليست فقط تنمية اقتصادية وإنما تنمية اجتماعية وذاتية لألفراد

التي تربط بين    مما سبق يتضح أهمية أمن المعلومات في أي نشاط يتعلق باالقتصاد الرقمي، كما أن الدراسات

أهم  في تحديد  السابقة  الدراسات  أفادت  العالقة بشكل مباشر، ولقد  تلك  تناول  قليلة و اليتم عادة  المتغيرين 

المخاطر التي كشف عنها تطبيق االقتصاد الرقمي باإلضافة إلى ضعف البنية التحتية في العالم العربي الخاصة  

فى ، بضرورة الحزر فى عملية االنفتاح على العالم الخارجي بتكنولوجيا المعلومات ، ولقد أوصت الدراسة  

حيث أنه يحمل في طياته مخاطر ولكنه يحمل فرصا جديدة لتحقيق النمو اذا أحسنت الدول العربية استغاللها 

وضمان   الرقمية  الفجوة  لتقليص  االزمة  والبشرية  المادية  االمكانيات  كل  بتسخير  الدراسة  أوصت  ولقد   ،

 االقتصاد العالمي. االندماج في

بعنوان "قياس أثر استخدام االفراد لإلنترنت  (   2018دراسة )محمد تنيرة و حسن بربخ،   -5

 (" 2018-2000على النمو االقتصادي في فلسطين )

الفترة   خالل  فلسطين  في  االقتصادي  النمو  على  لإلنترنت  االفراد  استخدام  أثر  لقياس  الدراسة  هدفت 

ثان على المنهج القياسي لتقدير عالقة االنحدار بين المتغير المستقل )نسبة ( واعتمد الباح  2018-2000)

 استخدام االفراد لإلنترنت ( والمتغير التابع ) معدالت النمو االقتصادي (  في فلسطين . 

وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة ايجابية طردية بين استخدام األفراد لإلنترنت ومعدل النمو االقتصادي  

% في نسبة استخدام األفراد    1، وهذا يعني ان زيادة    0.0068معامل االنحدار للنموذج القياسي    حيث بلغ

% خالل فترة البحث . اضافة الى    0.0068لإلنترنت أدى الى زيادة في معدل النمو االقتصادي بنسبة  

، ولقد   0.988باط  وجود عالقة ارتباط قوية بين المتغير المستقل والمتغير التابع حيث بلغت قيمة االرت

 أوصت الدراسة بما يلي .

السماح بربط شركة االتصاالت بتزويد خدمات االنترنت  - التزام وزارة االتصاالت بعدم  ضرورة 

مباشرة مع خط النفاذ لما له من أثر سلبي في توسيع السوق واضعاف دور شركات االنترنت في  

 تقديم الخدمات بجودة عالية وتكاليف منافسة .
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قليل تكاليف الوصول لخدمات االتصاالت سواء خطوط الهاتف الثابت او خدمات االنترنت ضرورة ت -

 من الشركات المزودة لإلنترنت . 

نشر الوعي واالدراك لمختلف فئات المجتمع وتحديداً الطلبة على مقاعد الدراسة من االستفادة من  -

 ثة لمختلف االنشطة االقتصادية .الفرص االيجابية التي تتيحها أدوات االتصاالت والتقنيات الحدي

 مصطلحات الدراسة :

يعرف على أنه ذلك االقتصاد الذي يستند على التقنية المعلوماتية الرقمية   تعريف االقتصاد الرقمي : -

إلهام  ومصدر   ، للثورة  الجديد  المورد  بوصفها   ، إدارته  في  والمعرفة  المعلومات  ويوظف   ،

 ( .   2006لالبتكارات الجديدة ) الرزو ، 

ا المعلومات واالتصال من طرف أي أن االقتصاد الرقمي يعمل على التفاعل والمزج المستمر بين تكنولوجي

لجميع  واإلتاحة  واآلنية  الشفافية  يحقق  ان  أمل  على   ، أخرى  طرف  من  والدولي  القومي  االقتصاد  وبين 

 المؤشرات المساندة لجميع القرارات االقتصادية والتجارية والمالية في الدولة خالل مدة ما .

 النمو اال قتصادي :    -

 بالطريقة التالية: وهو تلك الزيادة في الناتج  اإلجمالي ويحسبإن النمو االقتصادي مفهوم كمي  

 100x الناتج اإلجمالي للسنة األولى  /الناتج اإلجمالي للسنة األولى –الناتج اإلجمالي للسنة الثانية   

ين أو  وهو كل ما ينتج داخل الدولة من قبل المواطنPIB و يحسب الناتج اإلجمالي  إما بـالناتج الداخلي الخام   

وهو كل ما ينتج داخل الدولة وما يدخل من إيرادات من قبل مواطني   PNBبـالناتج الوطني الخام   األجانب، أو

 ( 2012الدولة المقيمين في الخارج.)عجمية ، 

 منهج لدراسة : 

الوقائع كما هي    التاريخى والوصفى لعرض  المنهج  الدراسة  الدراسة ، سوف نتبع فى هذه  لمعالجة مشكلة 

ولجمع االحصائيات التى تقيس متغيرات الدراسة، كما سوف نتبع المنهج االستنباطي االستقرائي من خالل 

العرض والتحليل ، حيث يعتمد على القياس االقتصادي الذي يجمع بين الرياضيات كمنهج استنباطي  وبين  

 داة مالحظة للنمو االقتصادي.االحصاء كمنهج استقرائي والذي يمثل معالجة للبيانات معالجة احصائية  وكأ
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 Models Correctionونماذج تصحيح الخطأ   Cointerg  ration وقد تم اختيار اسلوب التكامل المشترك

Error  إلختبار العالقة السببية بين االقتصاد الرقمي وعالقته بالنمو االقتصادي. وهذا يعتبر اسلوب قياسي

 بين المتغيرين في االجلين القصير والطويل.  حديث نسبيا ، كما انه يقدم اختبار العالقة

وتجدر االشارة إلي أن الدراسة الحالية هي دراسة  تطبيقية علي االقتصاد المصري لمحاولة قياس أثر االقتصاد  

الرقمي علي النمو االقتصادي، باستخدام اسلوب التكامل المشترك ، كما أن الدراسة الحالية تعتمد علي نموذج  

وهي فترة قصيرة نسبيا بالنسبة للفترات التي  ) 2020-  2000ستخدام بيانات عن الفترة)كوب دوجالس با

 .حاولت الدراسات السابقة تناولها

 نشأة االقتصاد الرقمي 

في الواليات المتحدة األمريكية ، عندما قدم العالم    1921إن لإلقتصاد الرقمي جذور عميقة تعود إلى عام        

نشر اإلقتصادي مارشال دراسته    1954أول دراسة عن إقتصاد المعلومات ، وفي عام    اإلقتصادي فرانك نايت

بعنوان نظرية إقتصادية للتنظيم والمعلومات ،بيد إن العالم ماكلوب تصدر الموقع الريادي بتحليله إلقتصاد 

والتطوير التقني،ثم  نظام براءات اإلختراع ،التي وصفها بأنها جزء واحد فقط من اإلستثمار في التعليم والبحث  

عام   في  المتحدة  الواليات  في  المعرفة  وتوزيع  صناعة  الثانية  دراسته  هياكل 1958جاءت  كل  لتنسف   ،

، لتتحقق نبوءة العالم اإلقتصادي ديريك برايس    cyber spaceاالقتصادات التقليدية  في الفضــــاء الرقمي  

الرقمي   النقود في اإلقتصاد  المعلومات ستحل محل  الزمن.)  بأن  التقنية مع  الذي تغير شكله ونسيجه بتأثير 

 (  1995متولي ، 

أدخل العالم ستيكلر،المعلومات متغيراً متميزاً في الصياغات التحليلية االقتصادية ،وفي   1977وفي عام         

حث في  إقترح العالم اإلقتصادي كيبرج علم المعلومات التنموي ،الذي عرفه بأنه )العلم الذي يب  1989عام  

على نظرية تفترض أن المعلومات قيمة مضافة    تأثير المعلومات على التنمية االقتصادية(،وقد إرتكز هذا العلم

Value Added    عندما تمتزج بعناصراإلنتاج المادية والبشرية ، مما تضيف إليها قيمة عالية من الكفاءة

، لذا إتخذت الدول المتقدمة قرار التنمية المعلوماتية   وزيادة اإلنتاج ،ومن ثم يقود ذلك إلى تطور االقتصاد الكلي

المعلومات   لتقنية  المذهل  التطور  خالل  من  يتضح  وهذا  اإلقتصادية،  التنمية  لتحقيق  إستراتيجياً  خياراً 

 (2012واإلتصاالت. )غندور ، 

اإلقتصادية        التنمية  عملية  في  كبيرة  تغيرات  على  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  تطورات  إنعكست  لقد 

واإلجتماعية، فكانت عامالً أساسيا في نمو اإلقتصاد الرقمي المبني على المعلومات المتجسدة بشكل رقمي في  

المعرفة   قواعد  ا  Data base knowledgeالحواسيب ، ضمن  جاء  ،وان ترميز  رقمياً  لمعرفة وتخزينها 
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وأفالم  وصور  وفهارس  ومراجع  عمل  وأوراق  ومجالت  كتب  شكل  على  كمعلومات  توافرها  من  إنطالقاً 

أدوات  أداة مهمة من  الشبكات االلكترونية ، مما يجعلها بال ريب  نقلها عبر  ورسومات ،فضالً عن سهولة 

 (  2015التنمية اإلقتصادية.)مراياتي ، 

مما سبق أن االقتصاد الرقمي القائم على المعلومات ،لم يكن ظاهرة جديدة ، بل ظهرعلى الواقع   نستنتج       

، وان الطبيعة اإلقتصادية للمعلومات تعد بداية إنطالق تفكير الرواد اإلقتصاديين في    1921العملي منذ عام  

صناعة والزراعة والخدمات ، هذا المجال ، كما  أن بروز قطاع المعلومات كقطاع رابع يضاف إلى قطاع ال

سيعمل على تخفيف مشكلة الندرة للموارد ، ألن أذواق المستهلكين ال تبقى ثابتة ، وإنما ستتغير بتغير التقنية 

 مع الزمن .    

    مفهوم وخصائص االقتصاد الرقمي:

اإلقتصا       ومنها   ، الرقمية  الثورة  من  المنطلقة  الجديد  لإلقتصاد  التسميات  وإقتصاد  تعددت   ، الرقمي  د 

الكومبيوتري،وإقتصاد اإلنترنت،واإلقتصاد الحضور الفوري للزمن   ،واإلقتصاد المعرفة المعلومات،وإقتصاد

بين   رابطاً  قد أدى دوراً  لذا ان اإلنترنت   ، العالم وقطاعاته وأفراده من دون حواجز وال رقابة  بين أجزاء 

المال وبا العالمية وأسواق  المصرفية  بيروت،  األجهزة  االقتصادية )مؤتمر  الدوائر  فاإلقتصاد  (،2012قي 

للمعلومات   التقنية  الثورة  أدوات  إستعمال  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد  الذي  اإلقتصاد  انه  على  يعرف  الرقمي 

واالتصاالت في القطاعات الجديدة العاملة في مجال التقنــــية الدقيقة ،كما يعرف بإنه اإلقتصاد القائم على مبدأ  

نتاج ونشر وإستعمال المعرفة ، بإعتبارها القوة الرئيسية الدافعة للنمو اإلقتصادي وزيادة الثروة وتلعب فيه  إ

المعرفة واالبداع والتجديد دوراً رئيسياً ومتنامياً في احداث النمو واستدامته ،وتعد المعرفة أهم عوامل النمو 

ها ، هذا وان إقتصاد المعرفة يمثل مرحلة النضوج والتطور  في اإلقتصاد الرقمي بل انها تعد سلعة قائمة بحد ذات

 (    2008إلقتصاد المعلومات الذي يركـز على معالجة البيانات وسرعة اإلتصال . )على، 

العوامل       باقي  على  ذلك  في  لتتفوق  الحياة  مقياس  تحديد  في  أهمية  األكثر  العامل  هي  المعرفة  لتصبح 

لعمل التي استنفدت دورها التاريخي خالل عصري الزراعة والصناعة،  األخرى، كاألرض ورأس المال وا

 (2018)سالمى ،  -ويختلف االقتـــصاد الرقمي الجديد عن  االقتصاد التقليدي بالنقاط األتية : 

 يعتمد اإلقتصاد الرقمي على المعلومات والترابط الفوري في القطاعات اإلقتصادية كافة . -1

ــاد الرقمي عل -2 ــاد التقليدي على  يعتمد اإلقتصـ ى التقنية الحديثة واإلبداع الفكري ، فيما يعتمد االقتصـ

     استغالل الموارد المتاحة .  
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ــاد  -3 ــر اإلنـتاج في االقتصــ ــاد الرقمي ،على خالف عـناصــ ال يمكن نـقل ملكـية المعرـفة في اإلقتصــ

 التقليدي. 

لممارســة والنشــر، فيما ان إن اإلقتصــاد الرقمي هو إقتصــاد وفره ، تزداد معرفتها باالســتهالك وا -4

                                                    اإلقتصاد التقليدي هو إقتصاد  ندرة ، ألن الموارد تستنفد باإلستهالك.

اعة ،وهذا ما ال  يوفره   -5 أن اإلقتصـاد الرقمي أوجد المصـارف اإلفتراضـية التي تعمل على مدار الـس

 اإلقتصاد التقليدي .

ر اإلنتاج في االقتصاد الرقمي يتمثل في المعرفة ،فيما يتمثل في االقتصاد التقليدي  بالعمل  إن عنص -6

 (2014ورأس المال.)ذكريا مطر ، 

إن العاملين في االقتصـــاد الرقمي يســـتعملون الرموز والبرامج ، أكثر من اآلالت التي  يســـتعملها   -7

 اإلقتصاد التقليدي.

د الرقمي ، بعد اكتشـافها وتعميمها ليصـبح اسـتعمالها مجانياً ، تعد المعرفة سـلعة عامة في االقتصـا -8

مع ـتأمين براءات اإلختراع وحقوق الملكـية والعالـمات التـجارـية ، حـماـية لحق منتج المعرـفة ، اـلذي 

أوجد مجموعة من الســلع غير الملموســة كاألفكار والتصــميمات والبرامج ، أي إحالل طاقة ذهنية 

 ة األولية.علمية محل جزء من الماد

ــطـة                                                        -9 ــمن األنشــ ذا يتضــ ة في اإلقتصـــــاد،وـه اتـي ــطـة المعلوـم ل األنشــ ة ـك ل قطـاع المعرـف ـــم                               يشــ

المعلوماتية والمخرجات الخاـصة بقطاع الخدمات التقليدي وقطاعي الـصناعة والزراعة . )متولي ، 

2014) 

 العالقة بين االقتصاد الرقمي والنمو االقتصادي  

ــتخدام  ــادية من خالل اسـ ــاطات االقتصـ ــة االعمال والنشـ ــلوباً جديداً لممارسـ ــاد الرقمي يعد اسـ ان االقتصـ

ــوب  ــاالت والمعلوـمات )االنترـنت( وتقنـيات الـحاســ ــبـكة الـعالمـية لالتصــ التكنولوجـيا الرقمـية المتمثـلة ـبالشــ

ــادـية ـكاـفة )الزراعـية  والهواتف اـلذكـية، بغرض زيـ  ــيـنه عن طريق تطوير القـطاـعات االقتصــ ادة النمو وتحســ

والصـــناعية والتجارية والمالية والخدمية (, فضـــالً عن انتاج الســـلع الرقمية الغير ملموســـة كالبرمجيات, 

 باستعمال الوسائل واألساليب التكنولوجية الرقمية والحاسوب .

من مراحل تطور االـساليب االقتـصادية, يـستند على المعرفة االنـسانية  ان االقتـصاد الرقمي يعد مرحلة جديدة  

ل  داـخ ل وـت دى تغلـغ د على ـم ــتـن ل االقتصـــــاد المعرفي, يســ ة متطورة من مراـح ه مرحـل ا, أي أـن ويقوم عليـه

التكنولوجيا في االنشــطة والقطاعات االقتصــادية, ومدى اســتفادة الدول من الثورة التكنولوجية والمعلوماتية,  

 .ت إليه من صناعات ومكتشفات جديدة وتقنيات متطورةوما أد
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حيث أكدت النظرية ،ومن  النظريات التى تـشرح ، النمو على المدى الطويل نظرية النمو الكالـسيكي الجديد  

أن النمو ينتج من األنشـــطة االقتصـــادية التي تخلق معرفة وتطور تكنولوجي جديد،  ويعد النمو فى مختلف  

يما تلك القوى االنـشطة  هو  نمو إقتصـادي طويل المدى بمعدل تحدده قوى داخلية في النظام االقتصـادي، الـس

التي تحكم الفرص و الحوافز لخلق المعرفة التكنولوجية، فعلى المدى الطويل يعتمد معدل النمو االقتصـــادي 

اـمل ) ة الـع اجـي الي إنـت اتج للفرد على مـعدل نمو إجـم ذي يتم  TFP)ومـعدل نمو الـن ده ـبدوره بمـعدل    ،واـل دـي تـح

 (2021التقدم التكنولوجي.)ابراهيم ، 

نموذج النمو الكالسـيكي الجديد كيف أن الناتج اإلجمالي دالة للنمو االقتصـادي، ومن المدخالت ولقد أوضـح   

  ويؤخذ بمعدل نمو الناتج عندما يكون االقتصــاد متوازنًا في الحالة المســتقرة ويكون ، لهذه الدالة التقدم التقني

 .معدل النمو في هذه الحالة مساويًا لمعدل نمو السكان أو القوة العاملة، وال يتأثر مطلقًا بمعدل االدخار

معدل النمو على المدى البعيد: يتحدد معدل النمو طويل المدى في اقتصـــاد ما بعامل وحيد فقط هو التقدم أو   

 .التراجع التقني في ذلك االقتصاد

ــرـكات التى تـهدف الى ونظرا ألن الـعدـيد من اإل بتـكارات تنتج عن نفـقات البـحث والتطوير التي تقوم بـها الشــ

الربح، فإن السـياسـات االقتصـادية المتعلقة بالتجارة و المنافسـة والتعليم و الضـرائب و الملكية الفكرية يمكن  

حث و التطوير، ويعبر  أن تؤثر على معدل اإلبتكار من خالل التأثير على التكاليف الخاصـة و فوائد القيام بالب

ة الـي ة الـت ادـل دام المـع ــتـخ اســ ات النمو ـب ب نظرـي ث أن  Y= AKعن أغـل ل المؤثر في   Aحـي اـم تعبر عن الـع

الناتج. وتعيد نظريات النمو الذاتي او النابع   Yتتضمن العامل المؤثر فى النمو االقتصادي ،   Kالتكنولوجيا،  

واإلـستثمارفى بناء االنـسان لتحقيق نمو ـسريع في دول العالم النامي، و  من الداخل التأكيد علي أهمية االدخار 

 Romer)1990، ونموذج رومر) (Lucas,1988)،ونموذج لوـكاس)  Romer,1986يعتبرنموذج رومر)

 ، من نماذج النمو الكالسيكي.

  :قياس االقتصاد الرقمي

ــع  للعديد من  ــاد الرقمي عملية  متغيرة تخضــ ــات   إن قياس االقتصــ ــياســ ــنع الســ التحديات ، حيث ان صــ

ــادية الـجديدة عالـية الجودة تتطـلب الى الـعديد من البـيانات عالـية الجودة ، ومع عدم توفر تـلك البـيانات   االقتصــ

ة االقتصـادية الجديدة ،  ياـس التى تتميز بالجودة ، اليمكن دعم عملية االقتصـاد الرقمي من قبل عملية صـنع الـس

ــاد الرق مي يحتوي على الـعدـيد من التعريـفات المتنوـعة ،وـكل تعريف يحتوي على متغيرات  وبـما أن االقتصــ

بخالف االخر مما يجعل المقارنة بينها صــعبة حاليا باالضــافة الى مشــاكل جودة البيانات خاصــة فى البلدان  

ــتمرة والمتالحقة  ــكلة جودة البيانات الى االبتكارات العديدة والمس مما يعنى  النامية مثل مصــر ، وترجع  مش

 ( .,Heeks, 2017 and,  Bukhtخضوع عملية جمع البيانات الى التغير التكنولوجي  )
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وحيث أن العديد من االنـشطة االقتـصادية التنتج عن طريق  االقتـصاد الرقمي ولكنها تنتج عبر وـسائط أخري 

ضــافة حيث انها غالبا بين األعمال التجارية أو بين المســتهلكين بعضــهم بعض ، مما يجعل حســاب القيمة الم

 ماتكون افتراضية حيث يصعب تتبعها فى البيئة الرقمية  للتجارة عبر الحدود .

ة مجلس الوحـدة  ة ، منهـا محـاوـل دول العربـي ــاد الرقمي فى اـل اس االقتصـــ اك بعض المحـاوالت لقـي لكن هـن

ض تكنولوجيا االقتصـــاد االقتصـــادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، وذلك  خالل انعقاد مؤتمر ومعر

ــيمنس    المي يومي   2020الرقمي "ســ ارة الـع اده فى دبي فى مركز التـج ذي تم انعـق نوفمبر    17،    16"  اـل

تـحت رعاية جامـعة الدول العربـية ، وتـعد هذه المبادرة التى تقيس ألول مرة إمكانيات الدول وتجربتها    2020

افســـة فى مجال االقتصـــاد الرقمي ، كما هدف مؤشـــر والية العمل لديها فى الوصـــول لمســـتويات عالية ومن

ياـسات والقرارات فى المنطقة العربية من أجل تحقيق   ية لصـانعى الـس القياس الى تقديم رؤية وتوصـيات رئيـس

معدل نمو اقتصــادي من خالل االقتصــاد الرقمي طويل المدي ، وتحســين مســتويات االنتاج ، ونمو أســواق 

مؤشــر على التقارير الرســمية الصــادرة عن البنك الدولى والمنتدي االقتصــادي العمل المختلفة حيث اعتمد ال

ة أبعاد يمكن قياس االقتصـاد الرقمي من  العالمي ومؤـشرات التنمية المـستدامة ، بينما اـستند المؤـشر الى خمـس

 خاللها .

 

 (  29: 2020األبعاد الخمسة للمؤشر العربي لقياس االقتصاد الرقمي  : المصدر  ) جامعة الدول العربية ،  

األسس الرقمية 

المواطن الرقمي 

األعمال الرقمية 

الحكومة الرقمية 

االبتكار الرقمي 
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االقتصاد الرقمي هي، اإلبتكار  يتضح من الشكل السابق االبعاد الخمسة التى اعتمدها المؤشر العربي  لقياس  

ويمكن التعبير عن  كل مؤشر  .الرقمي، الحكومة الرقمية، األعمال الرقمية، المواطن الرقمي، األسس الرقمية

 فيما يلي:

الرقمية: - المعلومات    األسس  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  بمستوى  الوصول  إلي  البعد  هذا  يهدف 

التي تمكنها من مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع على واإلتصاالت في الدول العربية للدرجة  

 مستوى العالم.

الرقمي : - التكنولوجي   اإلبتكار  التطور  العربية من مواكبة  الدول  إلى تمكين كافة  البعد  يهدف هذا 

المتسارع على المستوى الدولي و توفير نظم التعليم والمهارات التي تساعد الطالب على اإلبتكار 

 .ع إتجاهات التكنولوجيا الحديثةالمتواكب م

و يهدف هذا البعد اإلستراتيجي لتعظيم إستفادة األفراد من إستخدام التكنولوجيا   المواطن الرقمي: -

 الرقمية و توفير مستوى التعليم و المهارات المؤهلة لذلك ورفع جودة الحياة للمواطنين.

الرقمية - األمثل   :األعمال  اإلستخدام  من  الشركات  تمكين  إلى  اإلستراتيجي  البعد  هذا  ويهدف 

لتكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت الحديثة و المشاركة الفعالة في االقتصاد الرقمي و توفر بيئة 

 األعمال الرقمية التى تتماشى مع التغيرات التكنولوجية. 

راتيجي لتوفير حكومة رقمية تستهدف اإلستثمار و يهدف هذا البعد اإلست  الحكومات اإللكترونية :  -

في تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات لصالح خدمة مواطنيها و تخفيض تكاليف التعامل و رفع جودة  

 .الحياة للمواطن و تحقيق الشفافية

خاللها تم تم تقسيم األبعاد التى من خاللها يتم قياس االقتصاد الرقمى على عدة محاور يمكن قياس االبعاد من  

 ذكرها فى الجدول التالي :  

التى من خاللها يتم قياس كل بعد من أبعد مؤشر  نظرة عامة ألداء الدولة في األبعاد اإلستراتيجية موزعة على المحاور

 االقتصاد الرقمي 

 الترتيب القيمة المحـــــــاور  البعد

 10 45.15 المحور المؤسسي لبنية التحتية  األسس الرقمية 

 11 38.55 التعليم والمهارات االبتكار المعرفة والتكنولوجيا بعد االبتكار 

 10 52.08 الحكومة اإللكترونية الحكومة اإللكترونية

 11 46.70 بيئة األعمال والجاهزية الرقمية نمو أسواق التمويل  األعمال الرقمية 

 12 49.09 التعليم والمهارات البنية التحتية  المواطن الرقمي 

 46.65 التنمية المستدامة بعد متقاطع مع كافة االبعاد
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وفقا لتقرير المؤشر العربي لالقتصاد الرقمي يتضح من الجدول السابق المحاور التى تقيس كل بعد من أبعاد   

مؤشر االقتصاد الرقمي ، حيث أكد التقريد أن بعد األسس الرقمية يتم قياسة من خالل المحور المؤسسي البنية 

ارات االبتكار المعرفة والتكنولوجيا، أما بعد الحكومة التحتية ، أما بعد االبتكار يتم قياسة من خالل التعليم ومه

بيئة االلكترونية يتم قياسة من خالل مؤشر الحكومة االلكترونية بينما بعد األعمال الرقمية يتم قياسة من خالل  

، وبعد المواطن الرقمي يقاس من التعليم والمهارات والبنية األعمال والجاهزية الرقمية نمو أسواق التمويل

 لحتية .ا

فقد إتضح أن متوسط    2020ووفقا لما تم التوصل إلية من خالل نتائج تقرير المؤشر العربي لالقتصاد الرقمي  

المتحقق هو    22النتائج التي حققتها الدول العربية لنحو   مقابل متوسط دول    35.69دولة نجد أن المتوسط 

ن تلك المقارنة المعيارية فجوة سالبة قيمتها سالبة نتج ع    76.07المقارنة المعيارية أي ماليزيا و سنغافورة هو

مما يعني فرض التدخل واحداث تغيرات جوهرية من خالل تبني التكولوجيا الرقمية ومواكبة سرعة   40.38

التطور المعلوماتى والرقمي من أجل بناء اقتصاد رقمي يعتمد على بنية تحتية وشبكات اتصال متطورة وحديثة  

. 

الدول العربية في ثالث مجموعات: المجموعة األولى و سميت بالدول الرائدة، و هي دول   كما صنف التقرير

و ضعت إستثمارات إستراتيجية للتحول الرقمي و توظيف التكنولوجيات واألنظمة المتقدمة لدعم خطط التنمية 

البحرين، عمان، قطر،   اإلجتماعية واالقتصادية، وهي اإلمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية،

تتميز تلك الدول بقدرتها على التكيف بسرعة و إمتاللك مرونة كبيرة في سرعة التحول نحو التطبيقات الحديثة 

 .و سهولة تحقيق الشمول المالي، و تطبيق ذلك في كافة الخدمات المقدمة عن طريق المؤسسات الحكومية

و هي دول تتميز بإمتالكها بنية تحتية  و معرفية جيدة و لكنها   المجموعة الثانية سميت بالدول الواعدة رقميا 

العراق، سوريا، جيبوتي،   الرقمي مثل  االقتصاد  الى  للتحول  أكثر شمولية  تبني خطط  إلى  ما زالت بحاجة 

فلسطين، تتميز تلك الدول بأنها تمتلك بنية تحتية رقمية ومعرفية كافية لإلنطالق نحو التطبيق ويمكنها خالل  

رة متوسطة تتراوح بين السنتين واالربعة  سنوات الى االنتقال الى  مصاف الدول الرقمية الرائدة بحال تبنت  فت

الربط  أعمال وشبكات  الدول إلستكمال  تلك  الرقمي، و تحتاج  للتحول  إستكمال خططها  خطط حاسمة نحو 

يم الخدمات لكافة المواطنين بالدقة  الرقمي و تعميق إستخدام الهوية الرقمية من خالل منصات حكومية لدعم تقد

و الكفاءة المطلوبة، و لم تستكمل تلك الدول الشمولية الرقمية لكافة المواطنين و مازالت العديد من األنشطة  

 .االقتصادية تتم خارج المنظومة الشمول المالي والرقمي

وجية االساسية من حيث جاهزية الشبكة المجموعة الثالثة فتضمنت دول ما زالت تفتقر إلى البنية التحتية التكنول

الرقمية، و معدالت الوصول إلى اإلنترنت على مستوى المواطن والمؤسسات و هي الكويت، و مصر، و 

األردن، و لبنان، و المغرب، و تونس، و الجزائر، و موريتانيا، و اليمن، و السودان، و جزر القمر، و ليبيا،  
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ستويات مختلفة إلستكمال البنية التحتية األساسية لإلتصاالت و الوصول  و الصومال، وتحتاج تلك الدول و بم

للتحول واالقتصاد  المعلوماتي، و كذلك تحتاج بشكل واضح لخطط إستراتيجية  لخدمات اإلنترنت و األمن 

  الرقمي إلستدراك ما فاتها و إستكمال بناء قدراتها الرقمية و اإلنطالق نحو التطور الرقمي  بشكل مدروس و 

 مستقر، كما نجد بعض من بين تلك الدول مازال يعاني من عدم اإلستقرارالسياسي حتى األن.

 توصيف النموذج : 

يمكن اإلعتماد علي دالة النمو  حيث أنها تمثل العالقة الفنية بين االقتصاد الرقمي والنمو االقتصادي حيث أنها  

المتوقع الحصول عليه فيما اذا استخدم أبعاد معينة من أبعاد االقتصاد الرقمي ومن أهم  النمو  تبين مستوى 

لكلي وتأخذ هذه الدالة فى األعتبار إمكانية اإلحالل أشكال دوال االنتاج دالة دوجالس في التحليل االقتصادي ا

 (  وتأخذ الصيغة التالية   K(  ورأس المال ) Lبين عنصرين من عناصر االنتاج ، العمل ) 

( 1)           BKa=ALtQ 

Q   حجم االنتاج : 

A   مستوي التقدم التكولوجي : 

a   مرونة االنتاج : 

β  :   مرونة النتج الجزئية 

t    الزمن : 

وجهت انتقادات لهذه الدالة باعتبار مرونة االحالل ثابته وتساوي واحد صحيح  اقترح عدد 

( كبديل لدالة دوجالس وأخذت  CESمن االقتصاديين  دالة انتاج ذات مرونة احالل ثابت )

 الشكل التالي .

(  2)            V/  P      -] P –L )  ᵹ -+  ( 1   P-Kᵹ= A[tQ 

ᵹ    معلمة التوزيع بين العمل ورأس المال : 

 P   معلمة االحالل : 

 تتميز هذه الدالة عن سابقتها هو أن  مرونة االحالل ثابته 

 (  يتم أخذ لوغاريتم طرفي المعادلة للحصول على الصورة اللوغارتمية التالية  2-1من المعادلة  ) 

(3) 𝒕𝝐𝒕𝒕𝒆𝒍log  𝒃𝟑+  𝒕logK 𝒃𝟐+ 𝒕logL 𝒃𝟏+ 𝒃𝟎=  tQ log 

( كأساس إلختبار العالقة بين كل متغير يعمل على قياس االقتصاد الرقمي  ومعدل   3تستخدم المعادلة رقم  ) 

النموذج تعبر عن   المتغيرات في قيمتها اللوغاريتمية، فإن معلمات  الناتج المحلى اإلجمالى ، و بما أن  نمو 
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التفسيرية،   للمتغيرات  بالنسبة  النمو االقتصادى  المحلى اإلجمالى   b1 مرونة معدل  الناتج  تعبر عن مرونة 

بينما     ، الرقمية  بالتكنولوجيا  الخاص  اإلستثمارى  لإلنفاق  المحلي     b2بالنسبة  الناتج  نمو  مرونة  عن  تعبر 

االنتاج    عن  المسؤلة  البشرية  للقوة  الخواص    𝒕𝝐بالنسبة  تحقيق  افتراض  ومع  العشوائى،  الخطأ  حد  هي 

الصفر وتشيراالحصائية بوسط حسابي   الرقمي فى مصر    b3يساوي  لالقتصاد  بالنسبة  الناتج  الى مرونة 

المحمول واالنترنت ، كأحد مؤشرات قياس  التليفون  المشتركين في  قياسة من خالل عدد  والذي سوف يتم 

نه  محاور االقتصاد الرقمي وفقا للمؤشر العربي لالقتصاد الرقمي، حيث أن تلك المؤشر قد تم توافر بيانات ع

. 

فيما يتعلق بالبيانات الخاصة والمتوفرة عن المتغيرات التي تستخدم في اإلختبارات تم إستخدام بيانات تعبر   

وفقا ألحدث البيانات المتاحة من البنك الدولي والجهاز   2020-  2000عن االقتصاد المصري خالل الفترة  

  CPI       (2010    =100ياسى ألسعار المستهلكين  المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، و تم إستخدام الرقم الق

(، للحصول علي القيم الحقيقية لتلك المتغيرات المعبرة عن )الناتج المحلى االجمالى، اإلنفاق االستثمارى على  

 التكنولوجيا الرقمية  ( .  

 اختبار فحص التوزيع الطبيعي للمتغيرات  

 ( 1جدول رقم ) 

 فحص التوزيع الطبيعي للمتغيرات 

 SD LP IU GR 

Jarque-Bera 1.147460 1.291916 0.962963 1.620631 

Probability 0.563420 0.524160 0.617867 0.514718 

 

يتضح من الجدول السابق نتائج اختبار التوزيع الطبيعى للقيم التابعة لمتغيرات الدراسة والتى تشير  الى أن  

مما يؤكد خضوع البيانات لعملية    0.5(  أكبر منProbabilityالقيم الخاصة بـ )متغيرات الدراسة قد بلغت 

 التوزيع الطبيعى . 

 اختبار جذر الوحدة الستقرار السالسل الزمنية : 

( ipالناتج المحلي )  - (  grيهدف هذا االختبار الى فحص خصائص السلسلة الزمنية  لكل من )معدل النمو  )  

حتي    2000((  فى الفترة  من   rsاالنفاق على التكنولوجيا الرقمية  )  -(iuمستخدمي االنترنت فى مصر )  -
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التنبؤ بها  سوف    2020 للتعرف على  استقرار السلسلة وهل يمكن  Dickey-يتم استخدام اختبار   وذلك 

Fuller Gls (ERS)   . حيث أن العينة ليست كبيرة 

لجذر الوحدة للمستويات والفروق األولى والثانية     Dickey-Fuller Gls (ERS) نتائج اختبار

 للمتغيرات 

Fuller Gls (ERS)-Dickey 

2nd difference 1st difference level 

 

Trend and 

intercept 
Intercept Trend and intercept Intercept 

Trend and 

intercept 
Intercept 

Prop.* 
T – 

Statistic 
Prop.* 

T – 

Statistic 
Prop.* 

T- 

Statistic 
Prop.* 

T - 

Statistic 
Prop.* 

T - 

Statistic 
Prop.* Statistic-T 

0.0000 -5.7409 0.0001 -5.16350 0.0423 -2.42527 0.0152 1.483752 0.4200 -0.8264 0.3360 
 

0.990058 

Log 

(gr) 

0.0002 -5.1144 0.0004 -4.56715 0.0000 -7.36042 

 

0.0236 

 

-1.3338 0.0601 -4.8438 0.0602 -4.5702 
Log 

(iu) 

 

0.0356 

 

-3.8808 0.0064 -4.07374 0.0456 -3.5921 0.0494 -1.8153 0.0773 -3.4468 0.9954 1.098542 
Log 

(ip) 

0.0002 -6.7289 0.0000 -6.79628 0.0399 -3.4080 0.0457 -3.61161 

 

0.7034 

 

-1.7215 0.3909 -1.75375 
Log 

(sd) 
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( والذي  أشار الى عدم استقرار كافىة    Fuller Gls (ERS)-Dickey يوضح الجدول السابق  نتائج اختبار )  

الزمنية حيث   النمو  )  السالسل  المحلي )  -(  gr)معدل   -(iuمستخدمي االنتر نت فى مصر )  -(  ipالناتج 

عند اختبار المستوى ذات  0.5( ( حيث أن القيمة لهم كانت أكبر من  rsاالنفاق على التكنولوجيا الرقمية  )

القاطع وهنا نستطيع قبول فرض العدم بوجود جزر الوحدة حيث أن السالسل  المقطع الواحد أو وجود الميل و

الميل والقاطع ، بينما كانت السلسلة الزمنية   القاطع أو وجود  الزمنية غير مستقرة عند المستوى فى وجود 

االنفاق    -( iuمستخدمي االنتر نت فى مصر )  - (  ipالناتج المحلي )  - (  grمستقرة لكال من )معدل النمو  )  

( ( عند أخذ الفروق األولى  لها فى وجود قطع او وجود القطع والميل  عند rsعلى التكنولوجيا الرقمية  )

من هنا يمكن عدم قبول الفرض القائل بوجود جزر الوحدة عند وجود اختالف    0.05مستوي معنوية أقل من 

، وعند اختبار السلسة  الزمنية لكال من    واحد  بمعنى أن السالسل الزمنية مستقرة عند وجود اختالف واحد
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النمو  )   االنفاق على التكنولوجيا    -(iuمستخدمي االنترنت فى مصر )  -(  ipالناتج المحلي )  -(  gr)معدل 

( باستقرار  rsالرقمية   االختبار  أفاد  القطع والميل  او وجود  للسلسلة فى وجود قطع  ااختالفين  أخذ  ( ( عند 

من هنا يمكن عدم قبول الفرض القائل بوجود جزر الوحدة     0.05وي معنوية أقل من  السلسلة الزمنية عند مست

عند وجود اختالفين  بمعنى أن السالسل الزمنية مستقرة عند وجود اختالفين بمقطع او بمقطع وميل .وبالتالى 

 فالسالسل الزمنية مستقرة عند وجود الفرق الواحد أو فرقين  بافتراض وجود القطع والميل.

 نتائج اختبار النموذج   

تم اختبار  النموذج فى صورته اللوغارتمية باستخدام طريقة المربعات الصغري  وكانت النتائج كما يلي .  

 نتائج اختبار نموذج الدراسة باستخدام المربعات الصغري  

 نتائج نموذج الدراسة

Dependent Variable: SD   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/21   Time: 11:20   

Sample: 2000 2020   

Included observations: 21   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
IU  0. 13726 0.005225 -2.626958 0.0171 

IP   3.29E-13 9.25E-14 3.555749 0.0023 

GR -0.036009 0.032258 -1.116305 0.0290 

 

 EViews     10المصدر، برنامج   

يتضح من الجدول السابق العالقة الموجبة بين االنفاق على التكنولوجيا الرقمية وعدد مستخدمى االنترنت ،  

( تؤدي الى زيادة استخدام االنترنت من قبل المؤسسات  %1عن زيادة االنفاق على التكنولوجيا الرقمية  بمقدار )

ائج الجدول الى العالقة الموجبة بين كال من  ( ، كما أشارت نت%1%(  عند مستوى )  0.13واألفراد بمقدار )  

االستثمار فى التكنولوجيا الرقمية والناتج المحلى  مما يشير الى كلما يقل الناتج المحلى كلما يتأثر االنفاق على 

التكنولوجيا الرقمية مما ينعكس على االقتصاد الرقمي  وهذا يعنى أنه كلما ذاد االنفاق على االقتصاد الرقمى  

( ، كما أشارت نتائج الجدول السابق %1( ،عند مستوى)3.29%( كلما ذاد الناتج المحلى بمقدار  )  1وى )بمست 

بوجود عالقة سالبة بين نمو الخدمة واالنفاق على التكنولوجيا الرقمية الذي هى مفتاح االقتصاد الرقمي ويمكن  
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دمات مما يؤدي الى تأكل االستثمار فى  ارجاع أسباب ذلك الى النمو السكانى الذي يؤثر سلبا على نمو الخ

 التكنولوجيا الرقمية ويتضح أيضا أن االستثمار قى االقتصاد الرقمي ينمو عبر الزمن.

 أختبار جودة النموذج باستخدام االنحدار الخطى البسيط 

 جودة النموذج باستخدام االنحدار الخطى البسيط 

Dependent Variable: SD   

Method: Least Squares   

Date: 12/29/21   Time: 11:20   

Sample: 2000 2020   

Included observations: 21   

R-squared 0.712998 Mean dependent var 0.388758  

Adjusted R-squared 0.723532 S.D. dependent var 0.244443  

S.E. of regression 0.249707 Akaike info criterion 0.232584  

Sum squared resid 1.060009 Schwarz criterion 0.431541  

Log likelihood 1.557865087379564     Hannan-Quinn criter. 0.2757629646  

F-statistic 0.721891097     Durbin-Watson stat 1.66917600463  

Prob(F-statistic) 0.04265030376    

 

 تقييم النموذج وفقا للمعيار االقتصادي 
 

أن هناك عالقة موجبة بين الناتج اإلجمالي   Correlationيتضح من الجدول السابق  معامل االرتباط   -

 squared-R =0.712998( 2Rالمحلي والمتغيرالمستقل )االقتصاد الرقمي (  حيث بلغت قيمة )

% من التغيرات فى المتغير    72(  على أن  0.723532)     squared -R  Adjustedيدل معامل التحديد -

التابع تم تفسيرها من خالل المتغيرالمستقل )  االقتصاد الرقمي ( وتفسر عوامل أخرى النسبة المتبقية 

28% 

مما    0.05أقل من    0.0426بقيمة احتمالية      statistic -F     =.72189109721(     Fجاءت قيمة )   -

 يدل على معنوية االنحدار ومعنوية أثر المتغير المستقل على المتغيرالتابع.
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 تقييم النموذج وفقا لالخطاء العشوائية  
 

 

 

االرتباط الخطي الذاتي لألخطاء يعتبر من أهم المشاكل التي تواجه الباحثين القائمين علي البحوث االقتصادية  

اخطاء معيارية وبالتالي اخطاء احصائية ويحدث الخطا عندما تكون الفترة فى تقدير النموذج والذي يؤدي الى  

 الزمنية مرتبطة طرديا مع أخطاء الفترة السابقة له زمنيا .

بعد   وذلك  لألخطاء  الذاتي   الخطي  االرتباط  اختبار وجود  واتسن  داربن  اختبار  استخدام  ويمكن من خالل 

 االنحدار الخطي ومقارنتها بالقيم الجدولية. استخراج القيمة المحسوبة من جدول 

تقع بذلك فى منطقة الحد االعلى  كما هو موضح من خالل جدول    D=     1.66917600463وبما أن قيمة   

معنوية   مستوى  عند  أدناه  الحرجة  واتسون  داربن  المحسوبة α  (0.05قيم  القيمة  أن  إلي  تشير  والتي    )

1.66917600463   =D   تقع في منطقة 

 

0.93             1.32           2          2.68             3.7                                                           

 للتوزيع الطبيعي للبواقي   Jarque Beraنتائج اختبار

0.96 Prob 1.45 Jarque Bera 

 لعدم تباين ثبات األخطاء   ARCHنتائج اختبار 

0.87 Prob. F(1,24) 0.88 statistic-F 

0.34 Square(1)-Prob. Chi 0.92 squared-Obs*R 

 

القياس  المشكالت من مشاكل  يخلو من  النموذج  أن  للتأكد من  القياسي  االقتصاد  معايير  استخدام  أمكن  كما 

للتوزيع الطبيعي   Jarque Beraاالقتصادي، اذ يتضح من نتائج الجدول السابق أن القيمة االحتمالية الختبار
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%أي أن بواقي تقدير االنحدار تتبع التو زيع   0.5وهي أكبر من مستويات المعنوية    0.96للبواقي تقدر بنحو  

 الطبيعي. 

  0.05وهى قيمة أكبر من مستوي معنوية     0.87قد بلغت   ARCHكما يتضح أن القيمة االحتمالية الختبار

بواقى عملية االنحدار، وبالتالي النموذج يخلو من مشكلة عدم ثبات التباين ،  وبالتالى اليوجد ارتباط ذاتى  فى 

 اى ان النموذج مقبول من حيث التباين ، وفى ضؤ ماسبق توصلت الدراسة الى عدة نتائج هى :

 نتائج الدراسة :  

ووفقا % .    5كانت قيمة معامل االنحدار للنموذج القياسي معنوية وذات داللة إحصائية عند مستوى   -

% من التغير الحاصل في المتغير التابع    72لمعامل التحديد للنمـوذج المتغير المستقل يفسر ما نسبته  

 .2020 -2000)النمو القتصـادي ( فى مصر خـالل فترة الدراسة 

وهو ارتباط طردي قوي بين المتغيرين .   0.712بلغ االرتباط بين المتغير التابع والمتغيـر المستقل  -

م الدراسة  وبلغت  فترة  خالل  الرقمي  االقتصاد  استخدام  من          0.0068رونة  اقل  نسبة  وهى   ،

 وهذا يدل على وجود عالقة طردية بين المتغير المستقل والمتغير التابع.  0.05

عدم وجود استقرار السلسلة الزمنية فى المستوي في معدالت  الميل والقاطع خالل فترة الدراسة  -

 عوامل خارجية تؤثر على السلسلة. نتيجة لتحكم به من 

وجود استقرار للسلسلة الزمنية عند وجود الميل والقاطع  فيوجد اختالف واحد او اختالفين خالل  -

 فترة الدراسة نتيجة مما يجعل السلسلة يمكن التنبؤ من خاللها . 

دار الخطي  وجود ارتباط خطي الذاتي لألخطاء وذلك بعد استخراج القيمة المحسوبة من جدول االنح -

 ومقارنتها بالقيم الجدولية. 

 توصيات الدراسة :

ضرورة تحديث وتطوير كافة قطاعات االقتصاد الرقمي واالهتمام بتكنولوجيا المعلومات  ذلك لما  -

للتحول الرقمي من أثار إيجابية على النمو االقتصادي ، ويرجع ذلك للعالقة الموجبة بين االقتصاد 

 االقتصادي . الرقمي والنمو 

ضرورة نشر ثقافة الرقمنة بين أفراد المجتمع حيث أن تطبيق االقتصاد الرقمى يؤدي  إلى تحفيز   -

 النمو االقتصادي في االقتصاد المصري .  

ضرورة زيادة اإلستثمار في االقتصاد الرقمي فى مصر والعمل علي رفع كفاءة القطاع الرقمي حتى  -

س االقتصاد الرقمى وتقليل الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول نتمكن مستقبال من وجود ألية لقيا 

 المتقدمة .
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التأكيد على أهمية رأس المال البشري ، من خالل اإلستثمار في البنية األساسية لتقنية المعلومات   -

الخبرات  تنمية  الشبكات واألجهزة والبرمجيات والتطبيقات  واإلتصاالت ، حيث يجب مع تطوير 

 ة المدربة والمؤهلة للتطور وليس لمجرد التشغيل األمثل . البشري

محاولة محو األمية التكنولوجية وهو ما يتطلب نشر الوعي التقني وتوفير خدمة اإلنترنت للجميع  -

من خالل دمج المعلوماتية بالمناهج التعليمية وتخفيض رسوم اإلشتراك بالشبكة ، ومحاولة تطوير 

العربية و  باللغة  بالمواقع البرمجيات  الشبكة  القانونية وإغناء  الرعاية والحماية  تشجيعها من خالل 

 والمعلومات العربية .

إتاحة   - أو   ، حديثة  بيانات  على  اإلعتماد  من خالل   ، المستقبل  فى  الحالية  الدراسة  تطبيق  محاولة 

 اإلنترنت للجميع بجودة عالية وبتكلفة مناسبة . 

من خالل سن التشريعات والقوانين التى تكفل أمن وسالمة    العمل على حماية بيئة االقتصاد الرقمي -

 اإلنترنت.  –المعلومات والتعاون في قضايا األمن المعلوماتي ومكافحة الجريمة المعلوماتية وجرائم
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