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 انعكاسات التحول الرقمى على تعزيز النمو االقتصادى في مصر 

The implications of Digital Transformation on 

Enhancing Economic Growth in Egypt 

 سناء محمد عبدالغني      

 القطامية  –المعهد العالي للدراسات المتطورة  –مدرس  –دكتوراه 

 المستخلص 

النمو    الهدفتجسد   على  الرقمي  التحول  آليات  تطبيق  انعكاسات  دراسة  في  للبحث  الرئيس 
مصر في  نحو  ،االقتصادي  سعيًا  و   وذلك  طبيعة  على  كأحد   أهميةالتعرف  الرقمي  التحول 

المعلومات  تكنولوجيا  عن  و   ابتكارات  التحول    أهمالكشف  استراتيجيات  نجاح  ومحددات  عوامل 
استخالص  و   تنفيذ آليات التحول الرقمي  جهالتحديات التي توا  تحديد طبيعةباإلضافة إلي    الرقمي

  انعكاسات تطبيق آليات التحول الرقمي على النمو االقتصادي في مصر.
  تغيير  المعلومات،  تكنولوجيا  ابتكارات   كأحد   الرقمي  التحول  نجاح  يتطلب   أنه  توصل البحث إلي  

  في   التميز  تحقيق  على  قادرة  مستقبلية  بشرية  وكوادر  جديدة  مهارات   لتوفير  والتعلم  التعليم  نظم
 المصرية  الدولة  حرص   الكمية  المؤشرات   أكدت   االجتماعية، كما  الرفاهية  وتحقيق  الرقمي  العمل
 األعمال   ريادة  بيئة  في  الرئيسية   األعمدة  أحد   باعتباره   الرقمي  التحول  استراتيجيات   تطبيق  على

البحث أيضا أن اال  رفع   علي  والعمل  بمصر  الرقمي  االقتصاد   في  ستثمارالمصرية، وتبين في 
  لمعايير   وفقا  المتقدم  والعالم  مصر  بين  الرقمية  الفجوة  قياس  من  يمكن  الرقمي بما  القطاع  كفاءة

إلى وجود  البحث  إيجابية  موحدة كما توصل   تعزيز  و  الرقمي  التحول  آليات   تطبيق  بين  عالقة 
 . مصر في االقتصادي النمو

  األساسية   البنية  في  اإلستثمار  خالل  من  البشري،  المال  رأس  أهمية  على   البحث بالتأكيد أوصى  
  مدربة   بشرية  وخبرات   وتطبيقات   وبرمجيات   وأجهزة  شبكات   من  واإلتصاالت،  المعلومات   لتقنية

وإتاحة  األمثل  التشغيل  لمجرد   وليس  للتطور  ومؤهلة   عالية  بجودة  للجميع  اإلنترنت   والصناعة 
  وتوفير    التقني   الوعي   نشر  يتطلب   ما  وهو   التكنولوجية  األمية   محو  ومحاولة  مناسبة،  وبتكلفة 
 اإلشتراك  رسوم  وتخفيض   التعليمية  بالمناهج  المعلوماتية  دمج  خالل  من  للجميع  اإلنترنت   خدمة

القانونية    والحماية  الرعاية   خالل   من  وتشجيعها  العربية   باللغة   تطوير البرمجيات   ومحاولة  بالشبكة، 
والتقنيات   واإلتصاالت   بالمعلومات   الصلة  ذات   والقانونية  التشريعية  للجوانب   المستمر  التحديث  و
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   اإلنترنت،  وجرائم   المعلوماتية  الجريمة  ومكافحة  العربي  المعلوماتي  األمن  مثل   قضايا   في  والتعاون 
 لغرض   التقني  والتطوير  البحث   على  التركيز اإللكترونية    التجارة  تعامالت   تنظم  التي  والقوانين
المعلومات   وأن   سيما  ال   الرقمية،  الفجوة  تضييق   البحث   مخرجات   أحد   هي  واإلتصاالت    تقنية 

   .والتطوير

 

 المرئى، النمو االقتصادي.  التحول الرقمي، النمذجة، التمثيل المصطلحات األساسية:

Abstract 

The main objective of the research was to study the implications of 

applying digital transformation mechanisms on economic growth in 

Egypt. This is in an effort to identify the nature and importance of digital 

transformation as one of the innovations of information technology and to 

reveal the most important factors and determinants of the success of 

digital transformation strategies, in addition to identifying the nature of 

the challenges facing the implementation of digital transformation 

mechanisms and extracting the repercussions of applying digital 

transformation mechanisms on economic growth in Egypt. 

The research concluded that the success of digital transformation as an 

information technology innovation requires changing education and 

learning systems to provide new skills and future human cadres capable 

of achieving excellence in digital work and achieving social welfare. In 

the environment of Egyptian entrepreneurship, the research also showed 

that investing in the digital economy in Egypt and working to raise the 

efficiency of the digital sector, which enables the measurement of the 

digital gap between Egypt and the developed world according to unified 

standards. The research also found a positive relationship between the 

application of digital transformation mechanisms and the promotion of 

growth economics in Egypt. 

The research recommended emphasizing the importance of human 

capital, by investing in the infrastructure of information and 

communication technology, from networks, devices, software, 

applications and human expertise trained and qualified for development, 

and not just for optimal operation, industry, making the Internet available 

to everyone with high quality and at an appropriate cost, and trying to 

eradicate technological illiteracy, which requires publishing Technical 

awareness and the provision of Internet service to all by integrating 
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informatics into educational curricula, reducing network subscription 

fees, and trying to develop and encourage software in the Arabic 

language through sponsorship and legal protection and continuous 

updating of the legislative and legal aspects related to information, 

communications and technologies, and cooperation in issues such as Arab 

information security and combating cybercrime and crimes The Internet, 

and the laws governing e-commerce transactions. 

Key Words: Digital transformation, Digitization, Digitalization, 

Economic Growth. 

 ة:مقدمأواًل:

 وخصوًصــــا األخيــــرة، اآلونــــة فــــي واضــــح  بشـكل  وقضـاياها  الرقميـة  السياسات   عن  الحديث   تعاظم
ـــة العالــــــم علــــــى فــــــرض  الــــــذي كورونــــــا، فيــــــروس أزمــــــة بعــــــد   قطاعــــــات  فــــــي رقمــــــي تحــــــول عمليـــ

ـــدة ـــكل عديــ ـــارع، بشــ ـــة  متســ ـــة وثّمــ ـــن مجموعــ ـــارات  مــ ـــب  االعتبــ ـــا يجــ ـــد  مراعاتهــ ـــرح عنــ ـــألة طــ  مســ
 بيــــــن للفصــــــل مجــــــال ال أنــــــه مفادهــــــا حقيقــــــة ـــــنمـ األول االعتبــــــار ينطلــــــق الرقميــــــة، السياســــــات 
 المجــــال حيــــث  مــــن ومختلفتــــان األهـــداف  فـــي  متكاملتـــان  والرقميـــة، فكلتاهمـــا  الواقعيـــة  السياســـات 
ـــي، ـــث  المكانـــ ـــا إن حيـــ ـــات  جغرافيـــ ـــة السياســـ ــيبراني، الفضـــاء صـــعيد  علـــى تتحـــرك الرقميـــ ــذا السـ  هـ

ل  علــى تتحــرك سياســات  فهـــــي الرقميـــــة، للسياســـــات  التكامليـــــة النظـــــرة فـــــي الثانـــــي االعتبــار ويتمثــّ
ــتويات  ــددة مسـ ــاالت  متعـ ـــة شـــتى، ومجـ ـــة اجتماعيـــ ـــة وثقافيـــ ـــة وتقنيـــ ـــية واقتصاديـــ ـــا، وسياســـ  وغيرهـــ
ـــار وينطلــق ـــة مـــن الثالـــث  االعتب ـــى تنظــر حقيق ـــة السياســـات  إل ـــي الرقميــ ـــار فــ ـــي، إطــ ـــى عالمــ  فعلــ
ـــم ـــن الرغــ ـــا مــ ـــط كونهــ ـــياقات  ترتبــ ـــة بســ ـــة، الدولــ ـــه القوميــ ـــي فإنــ ـــدم ينبغــ ـــال عــ ـــد  إغفــ ـــي الُبعــ  العالمــ
 (2021وليد زكي،)  .صعيـــده علـــى تتحـــرك  الـــذي

 مـن الماضـي القـرن  مـن التسـعينيات  خـالل العـالم شـهدها التـي واالتصـاالت   المعلومات   ثورة  مكنت 
 وتقنيـــة االتصــاالت  أصــبحت  حيـــث  الحيــاة، منــاحي مـــن العديــد  فــي الرقمـــي االقتصــاد  دور تعزيــز

 فـي مسـاهمتها خالل من المختلفة االقتصادية القطاعات  أداء دعم في  كبيراً   دوراً   تلعب   المعلومات 
 والماليـة االقتصـادية المعـامالت  إلنجـاز الالزمـين والوقـت   الكلفة  تقليل  عبر  الكفاءة  مستويات   زيادة

 االقتصـاد  دور تنـامى ارتـبط آخـر، جانـب   مـن.  التنافسـية  مستويات   وزيادة  العمالة  إنتاجية  وتحسين
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ــي ــالل الرقمـ ــدين خـ ــن والثـــاني األول العقـ ــدة األلفيـــة مـ ــزو  مـــع الجديـ ــالثورة المرتبطـــة التقنيـــات  بـ  بـ
 والحوسبة  األشياء وانترنت   الكبيرة  والبيانات   االصطناعي الذكاء  تقنيات   بينها من  الرابعة  الصناعية
  .السحابية

 اإلشـارة السـياق هذا في يُمكن أنه  إال الرقمي، لالقتصاد  عليه متفق محدد  تعريف وجود   عدم  رغم
 األنشـطة جميـع"  يمثـل  بكونـه والتنميـة االقتصـادي التعـاون  منظمـة قبـل من الُمقترح  التعريف  إلى

 والبنيــة الرقميــة، التقنيــات  ذلــك فــي بمــا الرقميــة المــدخالت  اســتخدام علــى تعتمــد  التــي االقتصــادية
 علــى رقميــة مـدخالت  اســتخدام يســاعد  التـي تلــك أو والبيانــات  الرقميـة، والخــدمات  الرقميــة، التحتيـة
 ."الحكومــة ذلــك فــي  بمــا والمســتهلكين، المنتجــين جميــع يشــمل بمــا كبيــر، بشــكل وتعزيزهــا دعمهــا

(OECD,2020)  

ــاءً  ــبق، مـــا علـــى بنـ ــبية األهميـــة بـــرزت  سـ  المحلـــي النـــاتج فـــي ومســـاهمته الرقمـــي لالقتصـــاد  النسـ
 الرقمـــي االقتصــاد  قيــاس تعتــري  التــي الصــعوبات  فـــرغم مــؤخرًا، البلــدان مــن العديــد  فــي اإلجمــالي
 اإلجمـالي المحلـي النـاتج مـن المائـة في 15.5 بنحو يسهم أنه إلى تشير  التقديرات   أن  إال  عالميًا،
 وتقنيـة االتصـاالت  خـدمات  مـن العالميـة الصـادرات  نمـت  كمـا ،(World Bank,2020)العالمي

 بكثيـــر أســـرع بشـــكل الماضـــي العقـــد  خـــالل رقميـــاً  تقـــديمها تـــم التـــي األخـــرى  والخـــدمات  المعلومـــات 
العـالمي وأثـره البـالغ  االقتصاد  رقمنة تزايد  يعكس مما التقليدية،  الخدمات   صادرات   بإجمالي  مقارنة

 .  فى رفع معدالت النمو في اقتصاديات البلدان المختلفة

 البحث:  ةمشكلثانيًا:  

على   الخاصة  والشركات  الحكومية  للمؤسسات  ضخمة  فرصًا  الرقمي  التحول  توفير  سياق  في 
الجوانب  أ مختلف  لعل  المنشودة  تحقيق  همها،    وجهد   وقت   بأقل   االستراتيجية  ورؤيتها  أهدافها 

 والشراكة   والخاص   العام  القطاعين  بين  والتناغم  للتناسق  أكبر  فرصاً   سيفتح  كما  ممكنة،  وتكلفة
 نمو هذه   في  الرئيسي  ودوره  قهات، وكذلك نشر الوعي بحتمية تطبيالوزارا  كافة  مع  بالتعاون   بينهما

 على  وقدرة  العمل  في  ومرونة  إدراكاً   أكثر  لتكون   الدول  تقدم  على  إيجابيا  سينعكس  بما  القطاعات 
 .    عامة  بصفة للعمالء المقدمة الخدمات  جودة  تحسين  عن فضالً  للمستقبل، والتخطيط التنبؤ
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على الرغم من أن التحول الرقمي يساعد المؤسسات والوحدات اإلدارية والشركات خاصة       
العمالء   من  أكبر  إلى شريحة  والوصول  واسع  نطاق  على  واالنتشار  التوسع    وإقليميا   محليافي 

  التي   العوائق  من   العديد   توجد   نه أ  إال  المختلفة،  التكنولوجية   القنوات   تطبيقات   خالل  من  ودوليًا،
 تحديد   صعوبة:    أهمها  والشركات   الحكومية  المؤسسات   داخل  الرقمي  التحول  عملية  تعرقل

 عن   فضالً   البرامج،  لهذه  المرصودة  الميزانيات   ونقص   الرقمي،  التحول  آليات   لتطبيق   األولويات 
نقص التكن  الوسائل  الستخدام  كنتيجة  المعلومات   أمن   مخاطر  من  التخوف وكذلك  ولوجية، 

  المؤسسات،   داخل  والتغيير  الرقمي  التحول  برامج  لقيادة  وعملياً   علميا  ؤهلةوالقدرات المالكفاءات  
  وتحقيق  الرقمي  التحول  برامج  تنفيذ   نجاح  أمام  تقف  التي  والسيادية  القانونية   العوائق  من  وغيرها
 .   المرجوة أهدافها

تقوم   الذي  الحيوي  الدور  على  وتأكيدًا  المعاصرة،  الدولية  التطورات  مع    الحكومات   به تمشيا 
 من   والحد   الرقمية  األعمال  بيئة  إلصالح  التحديد،  وجه  على  المصرية  والحكومة  عام بوجه  العربية

ل خال  من  العميل  معلومات   من  والتحقق  ،   اإلجراءات   تخفيف  نحو  وسعيها  الورقية،  المعامالت 
ا  التحول   آليات   وتحليل  دراسة  في  البحث   مشكلة  تتجسد   ثم  ومن  ،"الوطني"  الرقمية  لهويةنظام 
على   عن   والكشف  ،  نجاحها  ومحددات   عوامل  وبيان  الرقمي الرقمي  التحول  تطبيق  انعكاسات 

 ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت التالية :    ، النمو االقتصادى
 الرقمي كأحد ابتكارات تكنولوجيا المعلومات ؟   التحول  وأهمية طبيعة هيما  -1
  ؟ الرقمي التحول استراتيجيات  نجاح ومحددات عوامل  هي أهمما  -2
 حول الرقمي؟ الت  آليات  تنفيذ  تواجه التي  التحديات  طبيعة هيما  -3
 النمو االقتصادي في مصر؟  على الرقمي التحول آليات  تطبيق انعكاسات  هيما  -4
 البحث:  ةفرضيثالثًا:  

 فـىإيجـابي  دور، وما ينتج عنه من الرقمي التحول آليات  تطبيقتنطلق فرضيه البحث من خالل  
 .مصر في االقتصادي تعزيز النمو

 .مصر في االقتصادي النمو تعزيز الرقمي و التحول آليات تطبيق عالقة طردية بينيوجد 
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 أهداف البحث:رابعًا:  

النمو    الهدفيتجسد   على  الرقمي  التحول  آليات  تطبيق  انعكاسات  دراسة  في  للبحث  الرئيس 
 الفرعية التالية:    األهدافوذلك سعيًا نحو تحقيق ، االقتصادي في مصر

 التحول الرقمي كأحد ابتكارات تكنولوجيا المعلومات.   أهميةطبيعة و  دراسة -1
 مي.       عوامل ومحددات نجاح استراتيجيات التحول الرق  أهم تحليل -2
 تنفيذ آليات التحول الرقمي.    جهتحديد طبيعة التحديات التي توا -3
  انعكاسات تطبيق آليات التحول الرقمي على النمو االقتصادي في مصر. دراسة -4

 أهمية البحث:خامسًا:  

 تتضمن األهمية:

 القطاعات  ربط في المعلومات  تكنولوجيا  ابتكارات   كأحد   الرقمي  للتحول  الفعال  الدور  تزايد  -أ
 وتنـاغم بمرونـة المشـتركة األعمـال تنفيـذ  يـدعم  بما  البعض،  ببعضها  الخاصة  و  الحكومية
    .للمستفيدين المقدمة والخدمات  المنتجات  جودة على ينعكس حقيقي

 القطـاع معـامالت  فـي سـواء الحيـاة  منـاحي  كافـة  فـي  المعلومـات   تكنولوجيـا  استخدام  تعزيز -ب 
   .الرقمنة عصر مستحدثات  يواكب  بما الخاص، أو الحكومي

 تكنولوجيـــــا ابتكـــــارات  كأحـــــد  الرقمـــــي التحـــــول آليـــــات  تطبيـــــق دور  علـــــى الضـــــوء تســـــليط -ج
  .مصر في االقتصادى النمو على  المعلومات 

   .الرقمي التحول تفعيل بشأن العلمية  والضوابط األطر إرساء -د 
 سادسًا: حدود البحث:

 .ودوره في تعزيز النمو االقتصادىالموضوعية : التحول الرقمي في مصر  -أ
 المكانية: جمهورية مصر العربية. -ب 
ــن  -ج ــادي مـ ــول الرقمـــي والنمـــو االقتصـ ــل بيانـــات التحـ ــة: تحليـ وحتـــى  2010الزمنيـ

2020. 
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 الدراسات السابقة:سابعًا:  

 الدراسات باللغة العربية:  -أ
 : (2005الشريف،)دراسة  -1

الدول   في  اإللكترونية  التجارة  الثالث  بعنوان  العالمي  المؤتمر  خالل  مقدم  بحث  اإلسالمية، 
 مكة المكرمة.  -جامعة أم القرى -لالقتصاد اإلسالمي  

المعلومات   وتكنولوجيا  اإللكترونية  التجارة  ظاهرة  أهمية  مدى  معرفة  إلي  الدراسة  تسعي 
اإلسالمية، وقد أظهرت نتائج  واإلتصاالت على نواحي الحياة، مع التركيز على تحليل واقع الدول  

الدراسة األهمية البالغة للثورة المعلوماتية وتطورها السريع وأثارها المستقبلية المحتملة على إعادة 
تشكيل الهياكل االقتصادية التقليدية، ومن خالل إستعراض المؤشرات ومقارنتها مع نظيراتها في 

سالمية في هذا المجال، وقد أشارت الدراسة  الدول النامية أوضحت البيانات مدى تأخر الدول اإل
إلى العديد من المعوقات والتحديات أمام هذه الدول والتي ينبغي العمل على تذليلها لإلستفادة من  
للدول  يمكن  التي  والقطاعات  المجاالت  إلى  الدراسة  أشارت  كما  اإللكترونية،  التجارة  تطبيقات 

 والتجارة اإللكترونية فيها لتفعيلها وتطويرها.اإلسالمية أن توظف تكنولوجيا المعلومات 
 :(2009عبير،) دراسة -2

دور   رسالة  المصري،  لالقتصاد   خاصة  إشارة  مع  التنمية  دعم  فى  الرقمي  االقتصاد   بعنوان 
 . شمس عين  جامعة التجارة، كلية منشورة، غير دكتواره
  مثل   به،  المرتبطة   المفاهيم  وبعض   الرقمي  االقتصاد   مفهوم  على  الضوء  إلقاء  إلى  الدراسة  هدفت 
 على   التعرف  إلى  الدارسة  وسعت  والعولمة،  والمعلوماتية  والمعرفة   الرقمية  والثورة  الرقمي  التحول
 في   المتحدة،  العربية  اإلمارات   ودولة  والهند   األمريكية  المتحدة  الواليات   مثل  الدول،  بعض   تجارب 
 الجديد. االقتصادى النمط هذا  تطبيق مجال
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 توصلت الدراسة إلى أن:      

الخدمات الحكومية، وتوسعة المعرفة االنسانية، وتحقيق   التحول الرقمي يساهم في تعزيز وتحسين
التنمية االقتصادية، وأن تقنيات االتصاالت والمعلومات تعد عنصر أساسيا لتحويل المجتمعات، 

 .وتعزيز النمو االقتصادي العالمي

 : (2017النجار،إخالص ) دراسة -3
االقتصاد    كلية   منشورة،  غير   دكتوراه   رسالة  العربي،  الوطن  في  الرقمية  والفجوة  الرقمي  بعنوان 

 . العراق البصرة، جامعة واالقتصاد، اإلدارة
 هدفت الدراسة إلى دراسة االقتصاد الرقمي والفجوة الرقمية في الوطن العربي . 

 توصلت الدراسة إلى أن:
العربية إلى مرحلة االقتصاد الصناعي التي تسبق مرحلة االقتصاد الرقمي، لم تصل الدول   -أ

بالرغم من إمتالكها لمؤشراته، وذلك ألنها تستخدم المؤشرات في جوانب استهالكية وليس 
 إنتاجية. 

 تزداد المؤشرات الرقمية في الدول العربية أكثر من بقية الدول.  -ب
 ي جانب فجوة الجودة وفجوة اإلستخدام.الفجوات الرقمية في الوطن العربي تتمثل ف -ج
 :(2020جامعة الدول العربية،) دراسة -4

  الرقمي،  االقتصاد   إلى  التحول  وضرورة  19  كوفيد   2020  العربي  الرقمي  االقتصاد   بعنوان مؤشر
 . العربية االقتصادية الوحدة ومجلس الرقمي لالقتصاد  العربي اإلتحاد 

 . 19في ضوء كوفيد  2020االقتصاد الرقمي العربي هدفت الدراسة إلى دراسة مؤشر 
 توصلت الدراسة إلى أن:

العربية حيث حصلت على  -أ الدول  المتحدة في صدارة  العربية  إستمرار دولة اإلمارات 
نقاط عن الدولة في المرتبة الثانية    7بفارق    70.6المركز األول بقيمة مؤشر بلغت  

 وهي قطر.
 للمشهد في الساحة الرقمية.استمرار تصدر دول الخليج   -ب 
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 الدراسات باللغة األجنبية:  -ب
 :(Bukht and Heeks,2017) دراسة -1
 :بعنوان

Defining Conceptualizing and Measuring the Digital Economy, Working 
paper, Center for development informatics. 

 وتقدير حجمه. إلى تطوير تعريف لالقتصاد الرقمي هذه الدراسة  هدفت 
 توصلت الدراسة إلى أن:

القطاع   -أ الرقمي هو  إذ أن جوهر االقتصاد  وجد أن هناك ثالثة تعريفات ذات صلة، 
الرقمي أي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي ينتج السلع والخدمات الرقمية 

 التأسيسية. 
الجزء من الناتج االقتصادي يتكون االقتصاد الرقمي الحقيقي، الذي يعرف بأنه ذلك   -ب 

المستمد فقط أو بشكل أساسي من التقنيات الرقمية مع نموذج أعمال يعتمد على السلع 
والمنصة  الرقمية  الخدمات  إلى  باإلضافة  الرقمي  القطاع  من  الرقمية،  الخدمات  أو 

 الناشئة. 
الرقمي نحو   -ج العالمي ونحو  5يشكل االقتصاد  المحلي اإلجمالي  الناتج    %  3% من 

 من العمالة العالمية. 
 :( Mueller,2017) دراسة -2
 :بعنوان

Measuring and Mapping the Emergence of the Digital Economy: A 
Comparison of the Market Capitalization in Selected Countries, Chapter 
from a book, Digital Policy, Regulation, and Governance, Emerald.   

إلي   الدراسة  هذه  تمثيلي  هدفت  قياس  نهج  بإستخدام  الرقمي  االقتصاد  لقياس  طريقة  تطوير 
وإستخدامه لتحليل أمريكا وألمانيا وكوريا والسويد، من خالل قياس القيمة السوقية للبلدان المختارة  

 .بالمقارنة مع مرور الوقت بإستخدام قواعد البيانات المالية
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 إلى أن:وتوصلت الدراسة 

نحو   -أ البالغة  فالشركات  والنسبية،  المطلقة  القيمة  حيث  من  أمريكا  شركة   11تتصدر 
 صاحبة أكبر قيمة سوقية أمريكية الجنسية. 

 احتياج ألمانيا إلتخاذ تدابير سياسية لتحسين القدرة التنافسية في مجال االقتصاد الرقمي. -ب 
 : (Nazarov & Other,2019) دراسة -3
 :بعنوان

Digital economy: Russian taxation issues, international scientific 
conference global challenges and prospects of the modern economic 
development, the European proceedings of social & behavioral sciences . 

 الروسي،  االقتصاد   تنمية  في  دوره  وتحديد   الرقمي،  االقتصاد   مصطلح  تعريف  إلى  الدراسة  هدفت  
  به،   المرتبطة  والقضايا  روسيا  في  الرقمي  لالقتصاد   الضريبي  للتنظيم  الحالي  الوضع  ومراجعة
  التنظيم   في  التحسين   من  المزيد   واتجاه  الرقمي،  االقتصاد   على  الضرائب   فرض   تحديات   وتحديد 

 . روسيا في الرقمي لالقتصاد  الضريبي

 توصلت الدراسة إلى أن:

الضريبي المتعلق بالمجال    أكدت التحليالت المختلفة على أن هناك حاجة ملحة لتغيير التشريع
الض تطوير  وأن  االلكترونية،   للتجارة  الرقميرا الناشئ  االقتصاد  على  من    ئب  الكثير  يثير 

الحاجة إليها، ومن ناحية  ئب التي تشتد  راالمخاوف، فمن ناحية تحرم الحكومات من عائدات الض
المحليين منافسيها  على  ميزة  الخارج  في  القائمة  الرقمية  الشركات  تمنح  يدفعون   أخرى  الذين 

 ئب.راالض

تجدر اإلشارة إلى أن الدراسة الحالية هي دراسة تطبيقية على االقتصاد المصري للتعرف على  
يقة المربعات الصغري عن طريق  انعكاسات التحول الرقمي على النمو االقتصادي، بإستخدام طر 

 .(2010-2020عن بيانات الفترة )  SPSS23اختبار االنحدار البسيط عبر برنامج 
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 منهج البحث:ثامنًا:  
على    ة الباحث  ت اعتمد   البحث   واختبار فروض   هدافهفي ضوء مشكلة البحث وسعيًا نحو تحقيق أ

 االستقرائي واالستنباطي، وذلك على النحو اآلتي :    نهجكل من الم
الم  ) أ  :  نهج)  واألجنبية    ةالباحث  ت قام  االستنباطى  العربية  بالدراسات  ورد  ما  وتحليل  بدراسة 

وال الدولية  بالمؤسسات  المتعلقة  واإلصدارات  التقارير  وكذلك  البحث،  بمتغيرات   جهات المرتبطة 
بتعزيز المعنية  المحلية  ودو   والوكاالت  الرقمي  التحول  آليات  النمو  في    رهاتطبيق  تعزيز 

 .    االقتصادى

انعكاسات    جهأو   أهم  على استخالص   هالباحث  ت حرص  لمنهجا الهذ وفقًا    االستقرائى :  نهج)ب( الم
  .توصيات لتعزيز تطبيق التحول الرقمي في مصرالعالقة، مع تقديم  هذه

 البحث: تاسعًا: خطة
 :  المبحثين التاليينتكونت خطة البحث من 

 .للعالقة ما بين التحول الرقمي والنمو االقتصادياألول: اإلطار النظري  مبحث ال

 المبحث الثاني: تحليل العالقة بين التحول الرقمي والنمو االقتصادي في مصر.

 االقتصادي والنمو الرقمي  التحول بين ما للعالقة النظري  اإلطار المبحث األول :

 تمهيد: 
الثورة   هذه  أحدثت  ولقد  المعلومات،  وتكنولوجيا  اإلتصاالت  مجال  في  ثورة  اليوم  العالم  يعيش 
تغييرات جوهرية في أنماط الحياة بمختلف مجاالتها حيث أدت بشكل مباشر إلى تغيير أساليب  
الرقمي  باالقتصاد  االقتصاد عرف  نوعًا جديدًا من  أنتج  مما  االقتصادية  األنشطة  تنفيذ  ووسائل 

إنعكس تأثيره بشكل إيجابي على المجتمع في العموم، لذلك نجد أن االقتصاد أصبح يتجه أكثر  و 
اإلتصال   ووسائل  المعلومات  تكنولوجيا  إستخدام  على  المبني  الجديد  االقتصاد  هذا  نحو  فأكثر 
ولقد   الدول،  تحقيقها  إلي  التي تسعى  النمو االقتصادي من األهداف األساسية  الحديثة، ويعتبر 

بحت مسألة النمو االقتصادي حاليًا مرتبطة إرتباطًا كليًا بمدي جاهزية الدولة للتحول الرقمي  أص
واإلعتماد علي الوسائل الجديدة بداًل من عناصر اإلنتاج القديمة مما يتطلب وجود البنية التحتية  
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  ل اإللكترونية. لقطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واإلطار القانوني والتشريعي الالزم لألعما
 ( 2020أمل صبري،)

   :Digital transformation الرقمي  التحول وأهداف  مفهوم -أ
قيمة   إنشاء  عملية  في  واإلنترنت  اآللي  الحاسب  تكنولوجيا  استخدام  إلى  الرقمي  التحول  يشير 

تحد  التي  التغييرات  إلى  يشير  أوسع،  وبمعنى  وفعالية،  كفاءة  أكثر  التكنولوجيا    ثها اقتصادية 
 النظام.   هذا  وكيفية تكوين الثروة ضمن عهاوالتفاعل م العملالجديدة بشكل عام حول كيفية 
الدراسات السابقة للتحول الرقمي، والتي عرفت التحول الرقمي    تهاقد تعددت التعريفات التي تناول

الداخلي والتي تكون إما   هيكلهاية داخل سلسلة خلق القيمة للشركة أو  وهر عملية تغييرات ج  نهبأ
 .(Muehlburger et al,.2019) مسبب أو شرط مسبق الستخدام التكنولوجيا

االستراتيجية الجديدة، وخاصًة    هيميتم التعامل مع موضوع التحول الرقمي بشكل مكثف مع المفا 
الرئيسية   الفكرة  تكمن  ثم  ومن  الرقمي.  التحول  واستراتيجية  الرقمية  األعمال  في  استراتيجية 

تكنولوجيا المعلومات كشرط أساسي لالبتكار وتحقيق    فهماستراتيجية األعمال الرقمية في كيفية  
 تهدف عملية    على أنهالتحول الرقمي    مفهوم  (Vial,2019)القدرة التنافسية . كما قدمت دراسة  

على  إلى كبيرة  تغييرات  إطالق  خالل  من  والمؤسسات  الكيانات  ستخدام  إب  صهاخصائ   تحسين 
واالتصاالت مجم والحوسبة  المعلومات  تقنيات  من  ضوء.  وعات  الجهود   وفي  يوجد   هذه 

يجب تضمي  الرقمية  للخدمات  داخليون وخارجيون  الرقمي من    جهود في    نهممستخدمون  التحول 
   : (Mergel et al,.2018)خالل أربعة جوانب 

 القدرات الديناميكية كشرط مسبق للتحول الرقمي.   -1
 مشاركة المستخدمين في تصميم الخدمات الرقمية.   -2
 اإلنتاج واإلبداع المشترك لزيادة شرعية الخدمات الرقمية.   -3
 اإلنشاء المشترك مع السجالت المفتوحة لتحسين تقديم الخدمات الرقمية.    -4

للمؤسس المتطلبات  أحد  الرقمي  التحول  يوايعد  حيث  خاص،  بشكل  القائمة  والشركات    جه ات 
من أجل    ذهاأصحاب العمل تحديات وحواجز عند البحث عن نماذج األعمال المبتكرة وكيفية تنفي 

. وغالبًا ما يجبرون على التعامل مع النزاعات والمقايضات    خبراتهمالتحول الرقمي بالنظر إلى  
لتجارية. والتطوير قد يتطلب االنتقال الرقمي في بين الطرق الحالية والجديدة لممارسة األعمال ا
 .    إلى تقادم نماذج األعمال الحاليةوقد يؤدي  اهنكثير من األحيان خروجا ملحوظًا عن الوضع الر 
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والرف القيمة  وخلق  اإلنتاجية  لزيادة  المضطربة  التقنيات  تبني  حول  الرقمي  التحول    اهيه يدور 
الح من  العديد  قدمت  لقد  وروابط  االجتماعية.  األطراف  متعددة  والمنظمات  الوطنية  كومات 

تنفيذ   اقتراح  لتبني سياسات طويلة األجل ، ومن خالل  الصناعة دراسات استشرافية استراتيجية 
  أهداف (  Ebert & Duarte,  2018السياسات العامة المتعلقة بالتحول الرقمي تناولت دراسة )

 التحول الرقمي على المستويين االجتماعي واالقتصادي في النقاط اآلتية :   
تعزيز تطوير نظم تكنولوجية وثقافة مالية أكثر ابتكارًا وتعاونية على مستوى   -1

  المؤسسات والمجتمع. 
لتوفير   -2 التعليم  نظام  وتوج   مهارات تغيير  لألشخاص حتى    يه جديدة  مستقبلي 

  يتمكنوا من تحقيق التميز في العمل الرقمي والمجتمع.
إدار  -3 وضمان  الرقمية  لالتصاالت  التحتية  البنية  وصيانة  وإمكانية    تهاإنشاء 

   ا.مهوتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكاليف تقدي ،يهاالوصول إل
متطلب -4 وضمان  والشفافية،  الرقمية،  البيانات  حماية  االستقاللية،  تعزيز  ات 

   وتعزيز الثقة. 
وجودة   -5 وآليات  ضوابط  وإرساء  الخدمات،  إلى  الوصول  انية  إمك  تحسين 

   الخدمات الرقمية المقدمة للمجتمع. 
والمعايير   -6 التنظيمي  اإلطار  وتحسين  ومبتكرة،  جديدة  أعمال  نماذج  تطبيق 

    الفنية.

   المعلومات:  تكنولوجيا  ابتكارات كأحد  الرقمي  التحول  مراحل -ب
بالنظر إلى الطبيعة متعددة التخصصات والتغطية الواسعة ألبحاث التحول الرقمي، قامت دراسة 

(2018,Tarafdar & Davison)  ل المختلفة  األدبيات    التحول   وطبيعة  ماهية  معرفةبمراجعة 
العامةوا   للشركات   الرقمي  وجهات   دراسة  يجب   أفضل  بشكل  الرقمي  التحول  فهمول،  لمؤسسات 
تبادل  ال  نظر يساعد  كما  واحد  معرفي  حقل  على  االعتماد  من  بداًل  المختلفة  المعرفية  حقول 

على   الضرورات المعرفة  مجاالت  للتح  االستراتيجية   فهم  يشمل  حيث  أفضل،  بشكل  الرقمي  ول 
ارة االستراتيجية، وإد   وظيفية متعددة بما في ذلك التسويق، ونظم المعلومات، واالبتكارات، واإلدارة

تتراوح من    وباإلضافة إلى ذلك، تحدد جميع التخصصات مراحل التغيير الرقمي، حيث   ،العمليات 
أغلب  حددت  النطاق  مراجعة  على  وبناًء  انتشارًا.  أكثر  تغييرات  إلى  نسبيًا  بسيطة    تغييرات 

( :  Verhoef et al,.  2019الدراسات  تشمل  والتي   ، الرقمي  للتحول  مراحل  ثالثة   )
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، والتحول الرقمي   Digitalization، والرقمنة )التمثيل المرئي(    Digitizationالرقمنة)النمذجة(  
Digital transformation،    األصول وكذلك  الرقمية  للشركات  النمو  استراتيجيات  وتحديد 

 ونتناول المراحل الثالث فيما يأتي :   .والقدرات المطلوبة من أجل التحول الرقمي بنجاح
 :    Digitizationالرقمنة )النمذجة(  -1

تمثل الرقمنة )النمذجة( المرحلة األولى والتي تشير إلى تشفير المعلومات التناظرية إلى تنسيق  
أل  يمكن  بحيث  أصفار(  إلى  )أي  ونقل المعا  تخزين  اآللي  الحاسب   جهزة رقمي    هذه   لجة 

  أنها   على  تصورها  أو  رقمية  مهام  إلى  المهام التناظرية  في  التغيير  إلى  الرقمنة  وتشير  المعلومات،
الحالية،  مع  المعلومات   تكنولوجيا  دمج باعتبا وعل  المهام  أوسع،  نطاق  تطويرى    تمكين   أو  رها 

تقدم،  ات.  المعلوم  تكنولوجيا  باستخدام  التكلفة  حيث   من   الفعالة  الموارد   لتكوينات  ما  وبناًء على 
تعرف الرقمنة لوصف اإلجراء الخاص بتحويل المعلومات التمثيلية إلى معلومات رقمية. تتعلق  
أو   الرقمية،  االستبيانات  استخدام  أو  الطلب،  عمليات  في  الرقمية  النماذج  باستخدام  األمثلة 

ا تعمل  الداخلية. وعادًة  المالية  الرقمية لإلعالنات  التطبيقات  لرقمنة بشكل رئيسي على  استخدام 
ولك  ، والخارجية  الداخلية  الوثائق  عمليات  )ال  نهارقمنة  القيمة  خلق  أنشطة  ُتغير   2019  

.,Muehlburger et al  . ) 

 :    Digitalizationالرقمنة )التمثيل المرئى(    -2
ك  تعكس  والتي  المرئي(  )التمثيل  الرقمنة  مرحلة  إلى  الرقمي  للتحول  الثانية  المرحلة  يفية  تشير 
الحالية مثل، التجارية  العمليات  لتغيير  الرقمية  التقنيات  أو  المعلومات  تكنولوجيا  إنشاء    استخدام 

أو   اإلنترنت  عبر  جديدة  اتصال  االتصال  ا  الهاتفقنوات  العمالء  لجميع  تتيح  التي  لمحمول 
. (Li et al,.2016)مالء  والع  الشركة  بين  التقليدية  التفاعالت   تغير  والتي  الشركات،  مع  سهولةب

تكنولوجية جديدة مع مصنوعات رقمية،  اجتماعية تنظيم هياكل على التغيير  هذا  وغالبًا ما يشتمل
تقنية   تعمل  الرقمية  التكنولوجيا  مجال  ظل  وفي  الرقمية.  التقنيات  بدون  ممكنة  تكن  لم  والتي 

من  الجديدة  العمل  إمكانيات  من  لالستفادة  رئيسي  مساعد  كعامل  تغيير    المعلومات  خالل 
االتصاالت، مثل  الحالية،  التجارية  خالل   العمليات  ومن  التجارية.  العالقات  إدارة  أو  التوزيع، 

الرقمنة ، تطبق الشركات التقنيات الرقمية لتحسين العمليات التجارية الحالية عن طريق السماح 
م للعمالء  إضافية  قيمة  خلق  طريق  عن  أو  العمليات  بين  فعالية  أكثر  تعزيز  بتنسيق  ن خالل 

 تجارب العميل، وبالتالي ال تركز الرقمنة على وفورات التكاليف .  
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   : Digital Transformation الرقمى التحول -3  
  تطوير  إلى  يؤدي  والذي  الشركة  مستوى   على   التغيير  تصف  والتي  انتشاراً   األكثر  المرحلة  هي  
  تتنافس   كما  عام   بشكل  الصناعة  أو  الرائدة  للشركات   جديدة  تكون   قد   والتي  جديدة  أعمال  نماذج

أعم  أجل  من  بينها  فيما  الشركات  نماذج  تنافسية من خالل  ميزة   خالل   من  وكذلك  الها،تحقيق 
  جراء   المستلمة  العوائد   تحويل  ثم  للعمالء، قيمة  وتقديم  المؤسسة  إنشاء يتم  لهاية التي من خالالكيف

  تطبيق  طريق  عن   جديد   عمل   نموذج   الرقمي  التحول  ويقدم .  أرباح  إلى  الرقمية  العمليات   استخدام
 .  (Pagani & Pardo,  2017)  ليهاء القيمة والحفاظ عإلنشا جديد   عمل منطق

بأكم الشركة  الرقمي على  التحول    التمثيل )  الرقمنة  ويتجاوز  لألعمال،  ممارستها  لها وطرق يؤثر 
وال   -  Digitalization(  المرئي العمليات  التنظيميةتغيير    ترتيب   يعيد   حيث   البسيطة،  مهام 

التحول    على سبيل المثال، يتجلى  ،ملية  خلق القيمةع  أو  الشركة  عمل  منطق  لتغيير  العمليات 
المعلومات  لتكنولوجيا  والعميق  الواسع  االستخدام  خالل  من  الصحية  الرعاية  قطاع  في   الرقمي 

توفير أساسي  بشكل  يغير  الصحية  والذي  الرعاية  تكنولوجيا    ،خدمات  استخدام  يعتبر  كما 
واإلجراءات   المعلومات  الحالية  التجارية  العمليات  في  أساسية  تغييرات  إلى  ويؤدي  تحويليًا 

ويسمح م  والقدرات،  الخروج  أو  الجديدة  الحالية  األسواق  بدخول  الصحية  الرعاية    نها لمقدمي 
(2018  .,Li et al)    . 
 Digital Transformation الرقمــي التحــول تنفيــذ اســتراتيجيات أبعــاد  -ج

Strategies    : 
الرقمية  التقنيات  الستكشاف  المبادرات  من  بعدد  تقريبًا  الصناعات  جميع  في  الشركات  قامت 

فوائ واستغالل  التجارية  دهاالحديثة  العمليات  تحويالت  األحيان  من  كثير  في  ذلك  ويشمل   ،
اإلدارة. كما تحتاج    اهيمالتنظيمية ومف  لهياكلعلى المنتجات والعمليات، وكذلك ا  يرهاالرئيسية وتأث 

تحكم إدارية  ممارسات  إنشاء  إلى  األساليب  هذه    الشركات  تلك  أحد  ويتمثل   ، المعقدة  التحوالت 
مركزي لدمج التنسيق الكامل وتحديد   فهومفي صياغة استراتيجية للتحول الرقمي تعمل كم  هامةال

 وتنفيذ التحوالت الرقمية داخل الشركة .    األولويات 

مجموعة من األبعاد الستراتيجيات التحول الرقمي بغض النظر عن الصناعة أو الشركة   هناك 
في ظ يتم  لد   لهاالتي  الرقمي  التحول  استراتيجيات  فإن  الرقمي،  التحول  استراتيجيات   يهااعتناق 
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تعزى  أن  يمكن  مشتركة،  معينة  إهذه    عناصر  أساسية  لى  العناصر  أبعاد  كما    كالتالي:أربعة 
 ( Matt et  al., 2015)حددها 

 :    Use of technologiesاستخدام التقنيات/التكنولوجيا  -1
قدر  وكذلك  الجديدة  التكنولوجيا  من  الشركة  موقف  استغالل  تهايعالج  لذلك    هذه  على  التقنيات، 

 التكنولوجي في المستقبل.   حها يحتوي على الدور االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات للشركة وطمو 

   : Changes in value creation يمة في خلق الق  التغييرات -2  
األمر أي   هنا   ويتعلق  وإلى  للشركات،  القيمة  سالسل  على  الرقمي  التحول  استراتيجيات  بتأثير 

مدى تنحرف األنشطة الرقمية الجديدة عن األعمال األساسية الكالسيكية )التي ال تزال تناظرية  
في كثير من األحيان(. حيث توفر المزيد من االنحرافات فرصا لتوسيع وإثراء مجموعة المنتجات 

الحالي ،والخدمات  التكنولوجية  نها  لك  ة  بالجدارات  أقوى  باحتياجات  مصحوبة  تكون  ما  غالبًا 
 والمتعلقة بالمنتجات ومخاطر أعلى بسبب الخبرة األقل في المجال الجديد .   

   : Structural changes 3- لهيكلية التغييرات ا  
لتوفير أساس مناسب للعمليات الجديدة، وتشير   هيكلية  حاجة إلى تغييرات   هناك  غالبًا ما تكون 

ا يتعلق  لهيالتغييرات  فيما  خاصة  للمؤسسات،  التنظيمية  اإلعدادات  في  االختالفات  إلى  كلية 
 المؤسسات والوحدات اإلدارية .    هياكل بوضع األنشطة الرقمية الجديدة داخل

   : Financial aspects 4 الجوانب المالية-   
تفعيل األبعاد الثالثة السابقة إال بعد النظر في الجوانب المالية ويشمل ذلك قدرة الشركة ال يمكن  

الرقمي،  التحول  متطلبات  تمويل  أجل  من  األساسية  األعمال  تناقص  بسبب  التمويل  على 
المالية انخفاض    هي  فالجوانب  أن  حين  في  الرقمي.  التحول  إلحداث  الملزمة  والقوة  المحرك 
الملحوظ للتطبيق، فإن الشركات التي   جهلى األعمال األساسية قد يقلل من التو الضغط المالي ع

على   يتعين  لذلك،  التحول.  لتمويل  خارجية  طرق  إلى  تفتقر  قد  مالية  لضغوط  بالفعل  تتعرض 
موا خيارا   جهةالشركات  واستكشاف  الرقمية  التحويالت  إجراء  إلى  وفي    تهاالحاجة  مفتوح  بشكل 

 الوقت المناسب .   

 رئيس للعديد من  اهتمام( مصدر  DTSأصبحت صياغة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي )  لقد 
  المنظمات ما قبل الرقمية، بالنظر إلى اآلثار التحويلية للتكنولوجيات الرقمية على جميع جوانب 
قائمة  شركات  للتكنولوجيا  السابقة  المؤسسات  وتمثل  تقريبًا.  للمنظمة  والخارجية  الداخلية   البيئة 
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  تابعة لصناعات تقليدية، مثل تجارة التجزئة أو السيارات أو الخدمات المالية، والتي كانت ناجحة 
في الوقت الحالي.    لها  كبيراً   اً تهديد ماليًا في االقتصاد قبل الرقمي، ولكن يشكل االقتصاد الرقمي  

لبًا ما  ، غا  Tencentأو    Amazonأو    Alphabetعلى عكس المنظمات الرقمية المولودة مثل  
  تها وعمليا  لهابالكامل ونموذج أعما  اتهاتحتاج المؤسسات السابقة للتغير الرقمي إلى تغيير مؤسس

وخدما  نهاأل المنظمة  منتجات  تحول  أن  الرقمية  للتقنيات  يمكن  حيث  رقمية،  تقنيات    تها تعتمد 
التنافسية. وبالنسبة للمؤسسات ما قبل الرقمية، يعد    تها، فضاًل عن بيئ لهاونماذج أعماتها  وعمليا

بواسطة نظم المعلومات   نه التحول الرقمي شكاًل كليًا من تحول األعمال التجارية الذي يتم تمكي
المصحوبة بتغيرات اقتصادية وتكنولوجية أساسية على المستويين التنظيمي والمستوى الصناعي  

(2019.,Chanias et al) . 

   رنة بين االقتصاد الرقمي واالقتصاد التقليدي:أوجه المقا  -د
تغيرات   إلى  التكنولوجي  التقدم  أدي  ولقد  اإلنتاج،  في عملية  كبيرًا  تقدمًا  التكنولوجيا  أحدثت  لقد 
في  المال  ورأس  الزراعي،  االقتصاد  في  األرض  كانت  أن  فبعد  اإلنتاج،  عناصر  في  جوهرية 

رًا أساسيأ في االقتصاد الرقمي فبدأ التحول من  االقتصاد الصناعي، فالتكنولوجيا أصبحت عنص 
المواد األولية والمعدات الرأسمالية إلى التركيز على المعلومات والمعرفة والبحث العلمي لذلك نجد  
للنتائج   للوصول  األخر  إنتهي  حيث  يبدأ  فرد  كل  ألن  وفرة  اقتصاد  هو  الرقمي  االقتصاد  أن 

التقليدي ا لذي يعتمد على الموارد التي تنضب بكثره اإلستخدام،  النهائية، على عكس االقتصاد 
وهذا التغيير في أساليب ووسائل تنفيذ األنشطة االقتصادية أدي إلي ظهور إختالفات كبيرة بين  

التقليدي   واالقتصاد  الرقمي  صبري،)االقتصاد  الجدول)،  (2020أمل  في  موضح  هو    ( 1كما 
 التالي:
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 ( 1جدول رقم )
  االقتصاد التقليدي واالقتصاد الرقمي  بين المقارنة أوجه

 
 

 االقتصاد الرقمي  االقتصاد التقليدي  المقارنة أوجه 

الموارد  
 االقتصادية 

تنضب الموارد بكثرة اإلستخدام، وتتناقص حينما  
 يشترك األفراد في إستخدام مورد واحد. 

تزداد الموارد بكثرة اإلستخدام، وال يحدث نقص 
 حينما يشترك األفراد في إستخدام مورد واحد. 

 مبدأ الثروة
اقتصاد وفرة، التكنولوجيا والمعلومات في تطور   ندرة، ال زيادة في المجموع الفعلي.اقتصاد 

 مستمر. 

 القانون االقتصادي 
وإرتفاع  الموارد،  ندرة  بسبب  متناقصة  العوائد 

 تكلفة الوحدة. 
يؤدي  التكنولوجيا  إستخدام  ألن  متزايدة  العوائد 

 إلي إنخفاض تكلفة الوحدة. 

 األسواق 
والموارد  أسواق   المنتجات  على  قائمة  سلعية، 
 التقليدية.

منتجات  على  قائمة  مضافة،  قيمة  أسواق 
 مختلفة بشكل مميز.

 حقوق الملكية تتمثل في براءات إختراع.  حقوق الملكية إلي األبد.  حقوق الملكية 
 . (التكنولوجيا وتنمية االبداع البشري)الفاعلية .(اإلنتاج الكفء بأقل تكلفة ممكنة)الكفاءة األهداف االقتصادية 

 مؤلفة من عالقات معقدة ومتشابكة.  مكونة من عالقات بسيطة. سالسل القيمة 
المؤشرات  
 االقتصادية 

 كمية وكيفية. كمية. 
 عالمية.  محلية. هدف المنافسة 

 في رأس المال المادي والفكري.  في رأس المال المادي.  اإلستثمار
 معدومة. موجودة. الحدود الجغرافية 

 متقلبة.  مستقرة.  األسواق 

 دور الدولة 

القوانين   وضع  التحتية،  البنية  تأسيس  تجهيزي: 
 والسياسات التجارية، تقديم الخدمات العامة.

إلتفاقيات   اإلنضمام  الخصخصة،  توجيهي: 
التجارة والتكتالت اإلقليمية، الشراكة مع القطاع  

 الخاص. 
 .179-178ص:  ،األردن ،دار البداية ناشرون وموزعون ، "مقدمة في االقتصاد الرقمي ، "(2010) ،جعفر حسن جاسم: المصدر
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  العالقة بين التحول الرقمي والنمو االقتصادي:  -ه
الطويل على أنه ينبع من األنشطة االقتصادية  توضح نظرية النمو الداخلي، النمو على المدى  

التي تخلق معرفة تكنولوجية جديدة، النمو الداخلي هو نمو اقتصادي طويل المدي بمعدل تحدده 
قوى داخلية في النظام االقتصادي، السيما تللك القوى التي تحكم الفرص والحوافز لخلق المعرفة  

معدل يعتمد  الطويل  المدى  فعلى  على    التكنولوجية،  للفرد  الناتج  نمو  ومعدل  االقتصادي  النمو 
( العامل  إنتاجية  إجمالي  نمو  التكنولوجى. (TFPمعدل  التقدم  بمعدل  بدوره  تحديده  يتم  والذي   ،  

(1997.,Ayres) 

الجديدة ومنها نموذج سولو حيث تفترض أن معدل  الكالسيكية  النمو  إلى نظرية  تجدر اإلشارة 
يتم   التكنولوجى  ومستقلة  التقدم  االقتصادية  القوى  عن  منفصلة  علمية  عملية  خالل  من  تحديده 

معدل   يأخذوا  أن  يمكن  االقتصاديين  أن  إلى  الجديدة  الكالسيكية  النظرية  تشير  وبالتالى  عنها، 
نظرية   أن  االقتصادى، إال  النظام  الطويل كما هو معطي خارجيًا من خارج  المدى  النمو على 

نظرة الكالسيكية الجديدة من خالل اقتراح قنوات يمكن من خاللها أن  النمو الداخلى تتحدى هذه ال
يتأثر معدل التقدم التكنولوجى وبالتالى معدل النمو االقتصادى على المدى الطويل، إذ أن التقدم  
التكنولوجى يحدث من خالل االبتكارات في شكل منتجات وعمليات وأسواق جديدة، وكثيرًا منها  

قتصادية، على سبيل المثال الشركات التى تتعلم من التجربة كيفية اإلنتاج  هو نتيجة لألنشطة اال
بشكل أكثر كفاءة، فإن وتيرة النشاط االقتصادى األعلى يمكن أن ترفع وتيرة ابتكار العمليات من  

 ( Romer,.1990) خالل منح الشركات المزيد من الخبرة في اإلنتاج.

ال نفقات  االبتكارات من  العديد من  للربح،  تنتج  الساعية  الشركات  بها  تقوم  التي  والتطوير  بحث 
يمكن   الفكرية  والملكية  والضرائب  والتعليم  والمنافسة  بالتجارة  المتعلقة  االقتصادية  السياسات  ألن 
بالبحث  القيام  وفوائد  الخاصة  التكاليف  على  التأثير  خالل  من  االبتكار  معدل  على  تؤثر  أن 

، حيث أن Y=AKالنمو الداخلى بإستخدام المعادلة التالية  والتطوير، ويعبر عن أغلب نظريات  
وال  Aال التكنولوجيا،  في  يؤثر  عامل  أى  عن  البشري    Kتعبر  المال  رأس  من  كاًل  عن  تعبر 

تعبر عن الناتج. وتعيد نظريات النمو الذاتي أو النابع من الداخل التأكيد على    Yوالمادي، وال
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البشري لتحقيق نمو سريع في دول العالم النامي، ويعتبر  أهمية المدخرات واستثمارات رأس المال  
ونموذج  ( Romer,.1986)نموذج    ،(1988.,Lucas)  ونموذج  ، (1990.,Romer)    من

 نماذج النمو الداخلي. 

الرقمي  التقدم  ،  الحديثة  اإلقتصادي  النمو  نظرية  تعدّ         التحول  أشكاله  ومن    نتاجاً   التقني 
  متعلق   غير   نتاج   أو  كمعطى   التقنية  مع  السابقة   النظريات   تعاملت   حين  على   اإلقتصادية  للفعالية
  الغلة، وأن  تناقص   لقانون   خاضعة  غير  وأنها  متزايدة  بعوائد   التقنية  أن  تعتبر  أنها  كما  ،  بالسوق 
الرقمى  أن  هي  الحديثة  النمو  نظرية  في   المهمة  النقطة التحول  المتولدة من    النمو   تقود   المعرفة 
  لقانون   تخضع  ال  األفكار  وأن  تقيد   دون    وتجميعها  استعمالها  ويعاد   تتجدد   أن  يمكن  األفكار  ألن

  فهم   على  النظرية  هذه  تساعد   اإلقتصادي، كما  بالنمو   تــدفع  المتزايــدة  العوائد   وأن  الغلـة،  تناقص 
 وإن  المعـرفة،  على  قائـــــم  اقتصــــــاد   إلى  الموارد   على  قائـــــم  اقتصاد   من  المتواصل  التحــول

  إعتبار   وراء  السبب   هو  التقنية،  تحـــــدد   التي   هي   اإلقتصاد   خارج   قــــوى   أن  القائـــل  اإلفتراض 
 ( 2005صالح حماد،) للنمو. خارجي نموذج ســــــولو نمــــوذج

  محددات نجاح التحول الرقمي في الدول النامية:  -و
تستغرق عملية التحول الرقمي فترة زمنية طويلة لذلك عادًة ما يتم تنفيذها على عدة مراحل عن  
طريق تطوير رؤية مستقبلية للتحول الرقمي تقوم على تشجيع اإلبتكار وتوظيف القدرات الرقمية 

 ما يلي: (2020أمل صبري،)والتكنولوجية، ومن أبرز محددات نجاح التحول الرقمي كما ذكرتها 

العمل على تحسين جاهزية الدولة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية الالزمة من خالل  -1
توجيه وتخصيص اإلستثمارات المحلية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مجال قطاع  
الحوافز   وتوفير  الخاص  القطاع  الشراكة مع  المعلومات واالتصاالت وتشجيع  تكنولوجيا 

 المناسبة. 
إنتشا -2 المناطق التوسع في  إلى كافة  الخدمات  ر وإستخدام اإلنترنيت عن طريق توصيل 

إلي  باإلضافة  وتطويرها  للشبكات  المستمرة  الصيانة  على  الحرص  و  الدولة،  داخل 
 تقليص تكلفة االتصال حتي تصبح متاحة للجميع. 
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لعملية   -3 العام  الوطني  ترسم بموجبها اإلطار  التي  المعلنة  السياسات  وضع مجموعة من 
و  التحو  السياسات  هذه  عليها  تستند  التي  المبادئ  و  الرؤية  توضيح  مع  الرقمي،  ل 

 األهداف المراد تحقيقها و العوائد منها و الجهات المسئولة عن تنفيذها و مراقبتها. 
االستراتيجية   -4 بالرؤية  تتصل  بها  تحول رقمي خاصة  واستراتيجية  المؤسسات رؤية  تبنى 

 يع المؤسسات العامة و الخاصة داخل الدولة.الحكومية كما يجب أن تشمل أيضًا جم
بين   -5 التعاون  و  المشاركة  على  يساعد  مما  المفتوحة  البيانات  نموذج  بتطبيق  االهتمام 

المنشورة   البيانات  جودة  ضمان  مع  المعنية  األطراف  باقي  و  المواطنين  و  الحكومة 
 وإدارتها وتقييمها دوريًا. 

المرتبطة بها باإلضافة إلي حصر الخدمات القيام بحصر الخدمات الرقمية و الخدمات   -6
الهوية   منظومة  تطبيق  على  والعمل  رقمية  إلي خدمات  تحويلها  و  تطويرها  يمكن  التي 

 الرقمية عن طريق وضع خطة لجمع بيانات دقيقة عن المواطنين. 
 تطوير األطر التشريعية و التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة االقتصاد الرقمي. -7
ال -8 لدي  الوعي  الرقمي نشر  التحول  عملية  بأهمية  الحكومة  في  العاملين  ولدي  جمهور 

 وفوائده التنموية من خالل عمليات التوعية في اإلعالم المرئي و المسموع. 
األفكار  -9 تقديم  على  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع  ومنظمات  المواطنين  تشجيع 

ة مما يساهم في زيادة والمقترحات للحكومة وذلك عن طريق المنصات التكنولوجية المتاح
 ثقة المواطنين بالحكومة و مشاركتهم في صنع القرار.

ثقة  -10 وبناء  الدولة  داخل  المالي  الشمول  تعميم  علي  والعمل  والرقمية  المالية  األمية  محو 
المستهلك في الخدمات الرقمية المالية على أن تكون المنتجات بسيطة ومصممة بحيث تلبي  

 إحتياجات المستخدمين. 
تمام بنشر الوعي التقني في المؤسسات التعليمية، واألكاديمية وتحديث مناهج التعليم  اإله -11

ودمج   الثقيف  سياسة  وتبني  البشري  بالعنصر  واإلهتمام  التكنولوجية  البيئة  مع  يتناسب  بما 
خالل  من  المواطن  يعيشه  لواقع  وتحويلها  للدولة،  المؤسسية  الثقافة  في  التكنولوجي  الوعي 

التطبيقات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات خاصًة في المصالح الحكومية مثل    تعزيز إستخدام
تقنيات سالسل الكتل والذكاء اإلصطناعي وإنترنيت األشياء لتوفير الوقت و المجهود وتحسين  

 مستوي الخدمة.
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التواصل  -12 لمواقع  المهني  باإلستخدام  واإلهتمام  الرقمية  المصادر  وتوظيف  تطوير 
وإستخد  هذه  اإلجتماعي  طريق  عن  بالدولة  الخاص  الرقمي  المحتوي  لعرض  كوسيلة  امها 

 المواقع نظرًا ألنها األكثر انتشارًا.
 مصر في االقتصادي والنمو الرقمي التحول بين العالقة : تحليلالمبحث الثاني 

 تمهيد:

هذا  لقد حدث الكثير من التغيرات في العالم من حيث التطور والتقدم التكنولوجي، ومن شأن 
التطور تحسين جودة الحياة والظروف المعيشية لإلنسان، ويأتي على رأس هذه التغيرات الثورة  
الرقمية، حيث أصبحت التنمية االقتصادية ومعدالت النمو االقتصادي تقاس حاليًا بمدي قدرة  

لعالقة الدول على مواكبة التقدم التكنولوجي وتحقيق أقصي إستفادة منه، لذا اهتم البحث بدراسة ا
 بين التحول الرقمي والنمو االقتصادي في مصر. 

 وذلك عن طريق ما يلى:  العالقة بين التحول الرقمي والنمو االقتصادي في مصرالباحثة  تعرض 
الشبكية  دراسة   -أ الجاهزية  مؤشر  بيانات تطور  خالل  من  به  مصر  ونقاط  للدول 

 Network Readinessاستنادًا إلي    2020حتي    2010المؤشر فى الفترة من  
Indexوالذي قبل  الجاهزية  مؤشر  يقيس  ،  من  للدول   االقتصادي   المنتدى  الشبكية 

 إليه  يشار  والذي  ،المعلومات   لتكنولوجيا  العالمي  السنوي   التقرير  من  كجزءالعالمي  
  تتيحها   التي  الفرص   استغالل  إلى  الدول  ميل  ،  التكنولوجية  الجاهزية  باسم   أيًضا

 . واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا
نسمة في  مصر   100تطور مؤشر انتشار اشتراكات الهاتف المحمول لكل  دراسة   -ب 

من   الفترة  فى  المؤشر  بيانات  خالل  إلي   2020حتي    2010من  استنادًا 
WWW.Statista.com مدى انتشار االشتراكات في شبكات الهاتف   يقيس   الذي، و

 .  نسمة سنوياً   100المحمول لكل 
  مصر  في نسمة 100 لكل األرضي الهاتف اشتراكات  انتشار مؤشر تطور دراسة -ج

 إلي استناداً  2020 حتي 2010  من الفترة فى المؤشر بيانات  خالل من
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WWW.Statista.com، الهاتف  شبكات  في االشتراكات  انتشار مدى يقيس والذي 
  .سنوياً  نسمة  100 لكل األرضي

   في نسبة االشتراك في خدمة االنترنت من إجمالي السكان  مؤشر تطور دراسة -د 
 إلي استناداً  2020 حتي  2010 من الفترة فى المؤشر بيانات  خالل من مصر

WWW.data.worldbank.org،  يقيس نسبة المشتركين في خدمة االنترنت   والذي
 في الشعب المصرى.

تطور معدل نمو االقتصاد المصري من خالل بيانات معدالت النمو االقتصادي دراسة    -ه
من   الفترة  تطبيق    2020حتي    2010فى  إلي  منIDSCاستنادًا  الصادر  مركز    ، 

 المعلومات ودعم إتخاذ القرار، مجلس الوزراء المصري.
دراسة العالقة بين التحول الرقمي والنمو االقتصادي في مصر من خالل طريقة المربعات  -و

الصغري واختبار فرض البحث بإستخدام اختبار االنحدار المتعدد بواسطة برنامج التحليل  
 . SPSS23اإلحصائى 
 بدراسة البيانات التالية: وذلك ما سيوضح 

 لمصر: الشبكية الجاهزية مؤشر تطور دراسة -أ
 : 2020-2010لمصر عالميًا في الفترة ما بين  الشبكية يوضح الجدول التالي مؤشر الجاهزية

 ( 2جدول رقم )
 2020-2010الفترة ما بين  الشبكية الجاهزية مؤشر 

 نقطة القيمة بال

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان 

 مؤشر
 الجاهزية
 الشبكية

30.67 30.76 30.78 30.71 30.60 30.70 31.42 35.63 36.41 38.58 42.56 

 .سنوات مختلفة،  (Network Readiness Index) :المصدر
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 يتضح من الجدول السابق أن:

عالميًا في    الشبكية  الجاهزية  مؤشر مؤشر بلغ عام  لمصر  وازدياد حيث  قيمته    2010تقدم  ما 
عام    30.67 قلياًل  ارتفع  ثم  عام    30.76ليصل    2011نقطة،  ارتفع  ثم  بشكل    2012نقطة 

نقطة، ثم    30.71حتى وصل إلى    2013نقطة، ثم انخفض قلياًل عام    30.78طفيف ووصل  
الرتفاع عام  نقطة، ثم بدأ مرة أخرى في ا  30.60ليصل إلى    2014واصل االنخفاض فى عام  

نقطة، ثم بدأ برنامج االصالح االقتصادي والهيكلى فى مصر    30.70حتى وصل إلى    2015
االستراتيجية في كافة المجاالت و القطاعات وظهر ذلك جليًا بدًأ   2030في ضوء رؤية مصر  

ليصل    2017نقطة، ثم قفز مرة أخرى عام    31.42حتى ارتفع المؤشر ليصل    2016من عام  
نقطة عام    38.58نقطة، ثم إلى    36.41إلى    2018نقطة، وارتفع مرة أخرى عام    35.63إلى  

عام  2019 األخير  التصنيف  في  المجهودات  وكللت  إلي    2020،  المؤشر  مع    42.56وقفز 
المركز   مصر  احتالل  مع  القفزات،  من  بمزيد   Network Readiness)عالمياً   84توقعات 

Index,2020 )   الشبكية   الجاهزية  دول في العالم نموًا في مؤشر  ، كما أن مصر من أعلي ثالث  
 وفقًا للتصنيف األخير.

 مصر:  في نسمة 100 لكل المحمول الهاتف اشتراكات انتشار مؤشر  تطور دراسة -ب
مصر في   في  نسمة 100 لكل المحمول الهاتف اشتراكات  انتشار يوضح الجدول التالي مؤشر 

 :2020-2010الفترة ما بين  
 (3رقم )جدول 

 2020-2010الفترة ما بين مصر   في  نسمة 100 لكل المحمول الهاتف اشتراكات انتشار مؤشر 

 نسمة  100لكل 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان 

 مؤشر
 انتشار
  اشتراكات
 الهاتف
   المحمول

85.38 98.69 112.01 112.78 105.41 101.70 103.54 106.76 95.29 94.97 93.18 

 .12/1/2022ص،  2.00تم الوصول: ، (WWW.Statista.com)من إعداد الباحثة اعتمادًا على  :المصدر
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 يتضح من الجدول السابق أن:

كان في    2013حتى    2010في مصر في الفترة من    المحمول  الهاتف  اشتراكات   مؤشر انتشار 
عام   بلغ  حيث  قيمته    2010تزايد  بلغ    100لكل    85.38ما  حتى  االرتفاع  واصل  ثم  نسمة، 

، ثم بدأ في االنخفاض نتيجة عدم االستقرار في البالد    2013نسمة عام    100لكل    112.78
نسمة،    100لكل    105.41بلغ    2014حيث فى عام    2016وحتى    2014في تلك الفترة من  
نسمة، ثم    100لكل    103.54حيث بلغ    2016اض وظهر ذلك جليًا في عام  ثم واصل االنخف

إلى    2017قفز عام   إلى    2018نسمة، وانخفض مرة أخرى عام    100لكل    106.76ليصل 
، وواصل االنخفاض في  2019نسمة عام    100لكل    94.97نسمة، ثم إلى    100لكل    95.29

ث ذلك االنخفاض لحالة انخفاض  نسمة، ويرجع البح  100لكل    93.18ليصل إلي    2020عام  
 الطلب نتيجة تشبع السوق المحلي لخدمات الهاتف المحمول قي مصر.

 مصر:  في نسمة 100 لكل األرضي الهاتف اشتراكات انتشار مؤشر  تطور دراسة -ج
مصر في   في  نسمة  100 لكل األرضي الهاتف اشتراكات  انتشار يوضح الجدول التالي مؤشر 

 :2020-2010الفترة ما بين  

 (4جدول رقم )
 2020-2010الفترة ما بين مصر    في نسمة 100 لكل األرضي الهاتف اشتراكات انتشار مؤشر 

 نسمة  100لكل 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان 

 مؤشر
 انتشار
  اشتراكات
 الهاتف
 األرضي

1.75 2.18 2.65 3.03 3.39 4.14 4.73 5.43 6.73 7.57 9.14 

 .12/1/2022ص،  2.20تم الوصول: ، (WWW.Statista.com)من إعداد الباحثة اعتمادًا على  :المصدر
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 يتضح من الجدول السابق أن:

كان في   2020حتى    2010في مصر في الفترة من    األرضي  الهاتف  اشتراكات   مؤشر انتشار
تزايد مستمر نظرًا الرتباطها باشتراكات االنترنت المنزلي والتوجه للتعليم عن بعد في نهاية الفترة   

لكل   2.18نسمة، ثم واصل االرتفاع حتى بلغ    100لكل    1.75ما قيمته    2010حيث بلغ عام  
مة، ثم  نس   100لكل    2.65حيث بلغ    2012، ثم ارتفع مرة أخرى عام    2011نسمة عام    100

نسمة    100لكل    3.39نسمة، ثم    100لكل    3.03ليصل إلي    2013واصل االرتفاع في عام  
  100لكل    4.73، ثم ارتفع مرة أخري إلي  2015نسمة عام    100لكل    4.14ثم    2014عام  

 .2020نسمة في عام   100لكل  9.14، وتواصل االرتفاع حتي بلغ  2016نسمة عام  

   في السكان إجمالي من االنترنت خدمة في  االشتراك نسبة مؤشر تطور دراسة -د
 مصر:

في الفترة   مصر  في السكان إجمالي من  االنترنت  خدمة في االشتراك يوضح الجدول التالي نسبة
 :2020-2010ما بين  

 (5جدول رقم )
  2020-2010 الفترة ما بين مصر  في السكان إجمالي من االنترنت خدمة  في االشتراك  نسبة مؤشر 

 القيمة نسبة مئوية 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان 

 مؤشر
 نسبة

  االشتراك
  خدمة في

 االنترنت 

21.6 25.6 26.4 29.4 33.89 37.82 41.25 44.95 46.92 57.28 71.91 

 . 12/1/2022ص،  2.10تم الوصول: ، (WWW.data.worldbank.org)من إعداد الباحثة اعتمادًا على  :المصدر
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 يتضح من الجدول السابق أن:

  مستمر  تزايد   في كان 2020 حتى 2010 من الفترة االنترنت في خدمة في االشتراك نسبة مؤشر
 ثم   ،  2011  عام   %25.6  حتى  االرتفاع  واصل  ثم  %،21.6  قيمته  ما  2010  عام  بلغ  حيث 
 إلي  ليصل  2013  عام  في  االرتفاع  واصل  ثم  %،26.4  بلغ  حيث   2012  عام  أخرى   مرة   ارتفع
عام37.82  ثم  2014  عام  %33.89  ثم  %،29.4   إلي   أخري   مرة  ارتفع  ثم  ،2015  % 

 . 2020  عام في %71.91  بلغ حتي االرتفاع وتواصل ،2016  عام  41.25%

 :المصري  االقتصاد نمو معدل تطور دراسة -ه

 ( 6جدول رقم )
 2020إلى عام  2010عام في الفترة من  المصري  االقتصاد نمو معدل

 يتضح من الجدول السابق أن:

تمكنت الدولة المصرية من الوصول بمعدالت النمو االقتصادي إلى رقم جيد قبل أحداث يناير  

انخفض المعدل نتيجة عدم االستقرار السياسي    ثم  ،5.1  قيمته  ما  2010  عام  بلغ  حيث   2011

  عام   قليالً   ارتفع   ثم  ،2.2في حدود    2012  عام  ظل في  ثم   2.2  ليصل  2011  عام  في البالد 

 بالنسبة المئوية القيمة 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان 

 

معدل 
النمو  

 االقتصادي 

 
5.1 

 
2.2 

 
2.2 

 
2.9 

 
4.4 

 
4.4 

 
4.2 

 
5.3 

 
5.6 

 
3.6 

 
3.3 

 . مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء المصري ، "2020، "(IDSC) :المصدر
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و    واصل  ثم  ،2.9  إلى  وصل  حتى  2013 االستقرار  في  اكثر  وأمال  توقعات  مع  االرتفاع 

التنموية المعدل  ثم  ،4.4  ليصل  2014  عام  فى  المشروعات  في حدود    2015  عام  في  ثبت 

عام  4.4 طفيف  انخفاض  انخفض  ثم  كان    2016،    االصالح   برنامج  بدأ  ثم  ،4.2حيث 

  و   المجاالت   كافة  في  االستراتيجية   2030  مصر  رؤية  ضوء  في  مصر  فى  والهيكلى   االقتصادي

  مرة   قفز  ثم  ،5.3  ليصل  المعدل  ارتفع  حتى   2017  عام  من  بدأً   جلياً   ذلك  وظهر  القطاعات 

جائحة  5.6إلى  ليصل   2018  عام  أخرى  أن  إال  االرتفاعات  من  لمزيد  ممهد  الطرق  وكان   ،

لمسبب في توقف ذلك االرتفاع بسبب االغالق العالمي، ولكن مصر على الرغم  كانت ا  19كوفيد 

عام   كان  حيث  مقبولة  بنسب  عليه  المحافظة  على  قادرة  كانت  أنها  إال  المعدل  انخفاض  من 

 .3.3ووصل لمعدل إلي  2020، وانخفض طفيفًا عام  3.6قيمته  2019

  طريقة  خالل  من  مصر  في  االقتصادي  والنمو  الرقمي  التحول  بين   العالقة   دراسة  -و
  بواسطة   المتعدد  االنحدار  اختبار  بإستخدام  البحث  فرض  واختبار  الصغري   المربعات
 :SPSS23 اإلحصائى التحليل برنامج

 حيث يتكون نموذج البحث الحالي من المعادلة التالية:
G= a + b1 NRI + b2 MSI + b3 FLSI + b4 ISI 

 االقتصادي دالة فى التحول الرقمي، وتفسير النموذج كالتالي: حيث أن النمو 
G .معدل النمو االقتصادي : 
A .الجزء المقطوع من المحور الرأسى : 
B .ميل الخط المستقيم و يمثل درجة التأثير : 

NRIللدول.  الشبكية الجاهزية : مؤشر 
MSIالمحمول.   اشتراكات انتشار : مؤشر 
FLSIاألرضي.    التليفون  اشتراكات انتشار  : مؤشر 
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ISIاالنترنت.      اشتراكات انتشار : مؤشر 
 ستختبر الباحثة العالقة بإستخدام اختبار االنحدار المتعدد الثبات فرضية البحث كالتالي: 

   :فرض البحث اختبار
 .مصر في االقتصادي النمو تعزيز الرقمي و التحول آليات  تطبيق عالقة طردية بينيوجد 

  تعزيز   على  الرقمي  التحول المتعدد ألثر االنحدار  تحليل باستخدام ةالباحث مت قا الفرض والختبار
 .االقتصادي النمو

 ( 7) رقم جدول

 ستخدام أسلوب االنحدار المتعدد إب االقتصادى علي النمو الرقمي اختبار ألثر التحول

درجات   النموذج 
 الحرية

معامل  
االرتبا 
 ط

معامل  
 اختبار ت  اختبار ف  التحديد

(R) )2(R  قيمة(F)  درجة التأثير  المعنوية 
(B) 

قيمة  
(T) 

المعن
 وية 

 4 االنحدار

899.0 
80.0
8 

891.120 000.0 

 النموذج
691.0 717.3 00.0

0 
 الجاهزيـة مؤشـر

ــبكية ــدول الشـــ  للـــ
NRI 

304.0 
 

469.6 00.0
0 

 انتشــــــار مؤشــــــر 6 البواقي
 اشـــــــــــــــــــــــــــــتراكات 

 MSI المحمول

089.0 386.2 
 

01.0
2 

 انتشــــــار مؤشــــــر 10 الكلي
 اشـــــــــــــــــــــــــــــتراكات 
 التليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

 FLSI األرضي

126.0 344.3 00.0
1 

00.0 094.9 346.0 انتشــــــار مؤشــــــر
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 اشـــــــــــــــــــــــــــــتراكات 
 ISI االنترنت 

0 

 DT المتغير المستقل: التحول الرقمي
 NRI للدول الشبكية الجاهزية مؤشر -
 MSIمؤشر انتشار اشتراكات المحمول  -
  FLSIمؤشر انتشار اشتراكات التليفون األرضي  -
 ISIمؤشر انتشار اشتراكات االنترنت  -

  G  المتغير التابع: النمو االقتصادى
 .(0.05** دالة عند مستوي معنوية أقل من )

 إعداد الباحث في ضوء تحليل بيانات مؤشرات البحث. المصدر:
 ما يلي:  يتضح من بيانات الجدول السابق

الرقمــي( والمتغيــر التــابع  توجــد عالقــة ارتبــاط قويــة بــين المتغيــر المســتقل )التحــول: Rاالرتبــاط  -
 (. .899( حيث بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين قيد الدراسة )االقتصادى النمو)

االقتصـادى بنسـبة  الرقمـي بتفسـر النمـو  : مؤشـرات التحـول2R  معامل التحديد )نسبة التفسير(  -
(؛ ممـــا يؤكـــد أن المؤشـــرات .808( بلـــغ قيمـــة )R Square( حيـــث إن معامـــل التحديـــد ).808)

 االقتصادى.  على النمو الرقمي أثبتت أثر التحول

 العالقـــة بـــين المتغيـــر المســـتقل )التحـــول( إلـــي جـــودة نمـــوذج Fتشـــير قيمـــة ) جـــودة النمـــوذج: -
( وتلــك 891.120المحســوبة ) Fاالقتصــادى( حيــث بلغــت قيمــة  الرقمــي( والمتغيــر التــابع )النمــو

( وهــي قيمــة أقــل مــن 000.0(  وبمســتوي معنويــة )4472.2الجدوليــة البالغــة) Fقيمــة أكبــر مــن 
(05.0.) 

الرقمـي(  معنوي بـين المتغيـر المسـتقل )التحـول( إلي وجود تأثير Tتشير قيمة) معنوية التأثير:  -
 T( وتلك قيمة أكبر مـن717.3المحسوبة ) Tاالقتصادى( حيث بلغت قيمة والمتغير التابع )النمو

 (.05.0( وهي قيمة أقل من )0.000( وبمستوي معنوية  )984.1الجدولية البالغة)
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( حيــث إن 691.0االقتصــادى بنســبة ) االقتصــادى يــؤثر فــي النمــو النمــو(:  Bدرجــة التــأثير ) -
( ؛ .05( وهـي قيمـة أقـل مـن )0.000( وبمستوي معنوية )691.0( بلغ قيمتة )Bمعامل التأثير )

  االقتصادى. االقتصادى علي النمو مما يؤكد أن المؤشرات أوضحت أثر النمو

 ويصبح نموذج االنحدار كالتالي:
 G= 0.691 + 0.304 NRI + 0.089 MSI + 0.126 FLSI + 0.346 ISI 

  بين   عالقة توجد  ال"  على ينص  الذي  الفرض  رفض  يتضح السابق االنحدار نموذج خالل من - 
  " مصر في االقتصادي النمو تعزيز و الرقمي التحول آليات  تطبيق

 :القرار

  التحول   آليات  تطبيق   بين   عالقة طردية  " توجد : القائل الدراسة فرض قبول   اتضح سبق ومما
 مصر". في االقتصادي النمو تعزيز و الرقمي

 :النتائج: عاشراً 
 من خالل البحث والتحليالت السابقة توصل البحث إلى مجموعة النتائج التالية:

  والتعلم   التعليم  نظم  تغيير المعلومات،  تكنولوجيا  ابتكارات   كأحد   الرقمي  التحول  نجاح  يتطلب   -1
  وتحقيق   الرقمي  العمل  في  التميز  تحقيق  على  قادرة  مستقبلية   بشرية  وكوادر  جديدة  مهارات   لتوفير

   االجتماعية. الرفاهية

  البنية  وصيانة  إنشاء  على  المعلومات   تكنولوجيا  ابتكارات   كأحد   الرقمي   التحول  نجاح  يرتكز -2
 جودة  وتحسين  إليها،  السريع  الوصول  وإمكانية  إدارتها  وضمان  الرقمية  لالتصاالت   التحتية
  الخدمة.

  يشّكل  الذي  هو التقني،  اإلبداع  في  والتطوير  األبحاث   في  اإلستثمار   أن  الحديثة  النظرية  تؤكد  -3
 في  أن  تعتقد   كانت   التي  التقليدية،  النظريات   عكس  على  اإلقتصادي  للنمو  الدافع  القانون 
 مخرجات   أحد   هي  واإلتصاالت   المعلومات   تقنية  وأن  التقدم  دوافع  كل  تكمن  التنافسية  العملية
 . التقني والتطوير البحث 
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 الرقمي   التحول  استراتيجيات   تطبيق   على  المصرية  الدولة  حرص   الكمية   المؤشرات   أكدت   -4
 المصرية. األعمال ريادة بيئة في الرئيسية األعمدة أحد  باعتباره

  من   يمكن  الرقمي بما  القطاع  كفاءة  رفع   علي  والعمل  بمصر  الرقمي  االقتصاد   في  اإلستثمار-5
 . موحدة لمعايير وفقا المتقدم والعالم مصر بين الرقمية الفجوة قياس

  الرقمي،  االقتصاد   مرحلة  تسبق  التي  الصناعي  اإلقتصاد   مرحلة  الى  بعد   مصر  تصل  لم-6
  إستهالكية   جوانب   في  المؤشرات   هذه  تستخدم  ألنها  وذلك  لمؤشراته،  إمتالكها  من  بالرغم
   إنتاجية. وليس

 عنصراً   أصبح   وإنما  علمية،  رفاهية  أو  ترفاً   يعد   لم  وتوطينها  المتقدمة   التقنية  امتالك  إن-7
  في    التنافسية  القدرات   تحديد   في  حاسماً   عنصراً   بل  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  للتنمية  أساسياً 
 المجاالت.  مختلف

إيجابية  توجد -8   في  االقتصادي  النمو  تعزيز  و  الرقمي  التحول  آليات   تطبيق  بين  عالقة 
  إلى  التحول  يؤدي   إذ   االقتصادي،  النمو  على  إيجابية  أثار  الرقمي   للتحول  مصر،حيث 
 .المصري  االقتصادي تحفيز النمو ومن ثم الرقمي االقتصاد 
 : التوصيات: حادى عشر

 لتقنية   األساسية  البنية  في  اإلستثمار  خالل  من  البشري،  المال  رأس  أهمية  على  التأكيد  -1
 مدربة   بشرية  وخبرات   وتطبيقات   وبرمجيات   وأجهزة  شبكات   من  واإلتصاالت،  المعلومات 

  .والصناعة األمثل التشغيل لمجرد  وليس للتطور ومؤهلة
  وهو   التكنولوجية  األمية  محو  ومحاولة  مناسبة،  وبتكلفة  عالية  بجودة  للجميع  اإلنترنت   إتاحة -2

  المعلوماتية   دمج  خالل  من  للجميع  اإلنترنت   خدمة  وتوفير   التقني  الوعي  نشر  يتطلب   ما
  باللغة   تطوير البرمجيات   ومحاولة  بالشبكة،  اإلشتراك  رسوم  وتخفيض     التعليمية  بالمناهج 
  .القانونية والحماية الرعاية  خالل من وتشجيعها العربية

  واإلتصاالت   بالمعلومات   الصلة  ذات   والقانونية  التشريعية  للجوانب   المستمر  التحديث  -3
  والتقنيات.

  وجرائم   المعلوماتية  الجريمة  ومكافحة  العربي  المعلوماتي  األمن  مثل  قضايا  في  التعاون  -4
   .اإللكترونية التجارة تعامالت  تنظم  التي والقوانين  اإلنترنت،
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تقنية    وأن  سيما  ال  الرقمية،  الفجوة  تضييق  لغرض   التقني  والتطوير  البحث   على   التركيز -5
 والتطوير. البحث  مخرجات  أحد  هي  واإلتصاالت   المعلومات 

  بالمناهج  المعلوماتية دمج خالل من للجميع اإلنترنت  خدمة وتوفير التقني الوعي نشر -6
 . بالشبكة اإلشتراك رسوم وتخفيض  التعليمية

 في والعلمي األكاديمي الصعيد  على  اإلتصاالت  قطاعات  في للباحثين العلمية الجهود  توحيد  -7
  التقني التقدم مع التواصل وبالتالي الوطني للواقع التحتية البنية كفاءة ورفع ، الدولة قطاعات 

 .  والمعلوماتي التقني المجال في المتخصصة البحثية المراكز إيجاد  على والعمل ،
 والمصادر  المراجع قائمة
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