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نحمد هللا ونثني عليه كما ينبغي لجالله وعظيم سلطانه أن أنعم علينا بنعمته العلم ووهبنا الصبر 

أنار لنا درب التوفيق وأعاننا جل الذي مكننا من تخطي المصاعب ووالتدبير ونشكره عز و

 على إتمام هذا العمل على أحسن حال.

 لقبوله عدالة العجال الدكتور، لى األستاذيسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إ ال

 ، لتوجيهاته القيمة .بوشرف الجيالليالدكتور، و ،اإلشراف على هذا العمل

 كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السادة األساتذة أعضاء اللجنة 

 موقرة على تفضلهم بقبول المناقشة  هذه األطروحة.ال

ساعدة والتشجيع ص وامتناني إلى كل من أمدني بيد المعبر عن تقديري الخالأوال يفوتني أن 

 .ذا البحث  جزاهم هللا عني كل خيرإلعداد ه

 

 

 



 

 

 
 

 

 ق األنوار و جاعل الليل والنهار ثم الصالة والسالم على سيدنا محمد المختارالحمد هلل فال

 : الحمد هلل الذي وفقنا لهذا ولم نكن نصل إليه لوال فضل هللا علينا أما بعد

 من دواعي الفخر واالعتزاز أن أهدي ثمرة جهدي هذا العمل المتواضع

 وأفراد أسرتي سندي في الدنيا ،إلى أمي وأبي العزيزين حفظهما هللا ورعاهما

 وال أحصي لهم فضل. 

 أهدي ثمرة جهدي وإلى كل األقارب واألصدقاء ورفقاء الدراسة

 تذتي الكرامإلى من أنار لي الطريق في سبيل تحصيل المعرفة أسا

 إلى كل من ترك أثرا طيبا في حياتي

 أحتفظ بذكراهم في قلبيإلى كل اللذين يحبونني وأحبهم في هللا و

 إلى كل من يقدر العلم ويسعى في طلبه

 إلى كل من ذكرهم قلبي ونساهم قلمي
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Tableau des abréviations,des acronymes et des sigles 

OECD Organization of Economic Cooperation and Development 

ICT Information and Communication Technology 

GDP Gross Domestic Product 

NRI Network Readiness Index 

ATM Algérie Télécom Mobilis   

OTA Optimum Telecom Algérie  

WTA Wataniya Télécom Algérie . 

SDGs Sustainable Development Goals  

ESCWA Economic and Social Commission for Western Asia 

MMS Service Multimedia messages 

GPRS Global Pinoy Remittance and Services 

DSL Digital Subscriber Line 

PME Poolde Régression Model  

FEM Fixed Effects Model  

REM Random Effects Model 

ANDI   National Agency for Investment Development   

IDI Indicator development Information and Communication 

Technology 

FBIS Fixed broadband Internet subscriptions 

FLS Fixed line subscriptions 

PIIN Percentage of individuals using the Internet 

MCS Mobile cellular subscriptions 

GS Government spending  

INF Inflation 

POPG  Population growth 

OPEN Open Trading Degree 

EC Energy consumption 

WDI The World Bank 

ITU International Telecommunication Union 

    Carbon dioxide emissions 
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 مقدمة عامة

 أ
 

حيث شهدت  من أهم الدراسات احلديثة، واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيايف  اإلستثمار تعد دراسة        
فهي أداة أساسية للتقدم  ،واإلقتصادية اإلجتماعيةاملنظمات واهليئات وهذا راجع ألمهيتها  إهتماما كبريا من قبل

 اللجنة نشرتيف به هذا ماجاء و  والتغري اإلقتصادي واإلجتماعي واملعريف والتنمية البشرية يف كافة الدول العامل،
 التنمية ألغراض املعلومات تكنولوجيا تسخري"  املعرفة جمتمعات" التنمية ألعراض والتكنولوجيا العلم بتسخري املعنية

 أيضا اعتمدتو  الرقمي، اإلقتصاد يف واإلندماجها املعرفة جمتمعات بناء امكانيات يف ينظرحيث  املستدامة،
 هذا عرفةامل إىل املعلومات حتول الىت البشرية التنمية عمليات على كزرت ل والثقافة، والعلم للرتبية املتحدة األمم منظمة

 جهة منككل  واجملتمع اإلقتصاد يف دائم تغيري حتقيق من واملنظمات والشعوب احلكومات ومتكن جهة، من
 واملتغريات ومتنوعة متعددة اإلقتصادية التطورات ظل يف عنها اإلستغناء الميكن وأداء بقاء وسيلة فهي، أخرى

 . والثقافية اإلجتماعية السياسية التكنولوجية

 يف هام دور هلا اليت املعارف ونشر إنتاج يف يساهم واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف اإلستثمارهلذا ف       
 التغريات موجة مع ويتأقلم يتوافق جديدا جمتمع بناء يف مباشرة بطريقة وتساهم اإلنتاجية، وزيادة األداء حتسني

 من يتخد الذي املعلومات جمتمع إىل الصناعي اجملتمع من اإلنتقال أي اجملاالت، خمتلف مست الىت والتحوالت
يف  جديدة وتقنيات أساليب على تنطوي حديثة تغريات اإلقتصاد على ظهرت حيث له، مرتكزا والتقنية املعرفة

 ،والتعليم اإللكرتوين والصحة اإللكرتونية ...إخل اإللكرتونية التجارةو  كاحلكومة اإللكرتونية  الرقمي، اإلقتصاد
 فعال بشكل املستدامة التنمية يف تساهم اليت القطاعات أهم من وتكنولوجيا املعلومات اإلتصاالت قطاع بإعتبار
 خالل من تتجسد واليت البيئية، وحىت واإلجتماعية اإلقتصادية التنمية يف اإلستدامة عوامل من عامل لكونه

 .والتطوير والبحث واإلبداع املستمر والتجديد احلديثة التكنولوجيا على اإلعتماد

 أهم من يعتربحيث  الدويل، املستوى علىا ومهم بارزا مكانا حتتل املستدامة التنميةوالشك أن           
 والثروات التنمية مكاسب توزيع يف واإلنصاف العدالة لتحقيق أساسيا ومطلبا احلكومات، ختلفمل هتماماتاإل
 والرقي التقدم حتقيق على العمل أجل من هامة أداة املستدامة التنمية تشكل ولذا واملستقبلية، احلاضرة األجيال بني

 الدول كل مسعى ويعد لألفراد، املعيشية مستويات يف كبري تقدم وإحداث التنمية معدالت يف زيادات وبلوغ
 واستخدامات واملخاطر األضرار من العديد إحداث شأنه من الذي للتقدم نتيجة التنموي، مستواها خبتالف

 التنمية متطلبات بني وتكامل انسجام حتقيق يضمن مبا احللول عن البحثإىل  أدى مما واستنزافها، املتاحة املوارد
 من العديد تواجه اليت التحديات أبرز من املستدامة التنمية حتقيق أن إذ ،البيئة ومتطلبات واإلجتماعية اإلقتصادية

 ومؤسسات سليمة ومالية نقدية اقتصادية وسياسات قوية سياسة إدارة إىل أهدافها حتقيق حيتاج حيث العامل، دول
فاآلن  املستدامة، التنمية حتقيق تسعى إىل الىت الدول بني من العربية والدول رشيد، حكم وهنج فعالية ذات

 هذا ولكنيف حتقيق التنمية املستدامة،  مساعدة أصبحت تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وسيلة من وسائل
 مع واإلقتصادية اإلجتماعية األوضاع لتحسني هذه التكنولوجيالإلستثمار يف  متكاملة اسرتاتيجية وضع يستوجب
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 يفحنو بلوغ الرقمنة  متقدمة راحلمب األخرية السنوات يف  العربية الدول بعض متكنت ولقد البيئة، على احملافظة
ق النمو وحتقي املعيشي املستوى ورفع البطالة من احلد مثل املختلفة بأبعادها املستدامة التنمية أهداف حتقيق سبيل

 ختاذإ عملية يف والتنمية البيئة من كل ادماج هبدف والقوانني األطر من العديد وضع خالل مناإلقتصادي 
 التجسيد هبدفمن أجل اإلستثمار يف هذا القطاع  ضخمة مالية مبالغ صرفب الدول هذه قامت فقد القرارت،

 .البيئي اجلانب يف مبا احليوية اجملاالت خمتلف يف املستدامة للتنمية الفعلي

حيث  حتديات، رفع على وساعدت جديدة آفاقا وفتح بالتقدم للعامل التكنولوجيا هذه مسحت ولقد         
 اإلصالحات من مجلة عرفتو  واألجنبية، احمللية اإلستثمارات على واسعا انفتاحا العربية الدول ت على بعضشهد

 اخلدمات جودة حتسنيو  اإلقتصادي اإلنتعاش حتقيق حملاولة كوسيلة املنافسةعلى  عتماداإل بينها من املعتمدة
 توفر إىل اآلن حتتاجوعليه  ،وإندماجه يف جمتمع املعلومات املعرفة قتصادإلا بناء يف ساسيةاأل كيزةالر  فهي املقدمة،

مبا هبا البيئة التنظيمة والتشريعية وفري البيئة التمكينية وت ،التحتية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت األساسية البنية
 املعلومات ثورة منافع من اإلستفادة وذلك من أجلوحتفيز الشراكة مابني القطاع العام واخلاص واجملتمع املدين، 

 يققوحتهذا من جهة،  املتقدمة والدول العربية الدول مابني الرقمية الفجوة وسد الرقمي اإلقتصاد إىل والتوجه
 من جهة اخرى.جتماعية والبيئية إلالتنمية اإلقتصادية وا

 واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا تسخري إىل الرامية واملشاريع الربامج أن على التجارب برهنت وهلذا      
 احلركة ودعم زيادة إىل التوجه فكان السوق، ونطاق التكنولوجية للتطورات سريعا ختضع أن ميكن التنمية ألغراض

 املستدامة، التنمية حتقيق يف تأثريا واألكرت األسرع احلل هو واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يف ماريةتثاإلس
 وضعها ات اليت متسرتاتيحيإ خالل مناملستدامة  الشاملة التنمية لإلجناز واضحة مستقبلية رؤية ميتلك بإعتباره
 للكابالت األمثل واإلستغالل الرقمي، اإلقتصاد حنو التحول يف تمثلةامل رئيسيةال ركائزال لتحقيق تطوير هبدف
 املعلومات وتكنولوجيا اإلتصاالت صناعة تنمية إىل باإلضافة اإلنرتنت، خدمة جمال يف العاملية إىل للوصول البحرية
 املتحدةهذا القطاع، حيث قامت الدول اإلعضاء يف األمم  تدعم استثمارية شركات إلنشاء األعمال وزيادة

 تعزيز بإعتبار ذلك هبدف التنمية، ألغراض التكنولوجيات هذه تسخري من أجل والربامج اإلسرتاتيجيات وضعب
 وحتسني واخلارجية احمللية اإلستثمارت اجتذاب طريق عن اإلقتصادي النمو يف اإلتصاالت شبكات مسامهة

 وإدارة والتعليمية الصحية اخلدمات حتسني اتومبادر  اإللكرتونية احلكومة خالل من اخلدمات حتسنيو  الكفاءة،
لسنة  املستدامة التنمية أهداف خطة وحتقيق األساسية اإلحتياجات تلبية إمكانات من تساعد مما املشاريع،

0202. 
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ميثالن مفتاح حتقيق التنمية  وحديثة، وبناء بنية حتتية فعالة واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف اإلستثمارف         
 اإلجتماعي واإلندماج النمو اإلقتصادي ةثالثال املستدامة التنمية كائزالر  لتوفري فزةاحمل عواملال بوصفهااملستدامة 

ومن هنا  ،0202ة املستدام التنمية أهداف خطة حتقيق يف متكني وأداة أمهية هلا سيكون هناأ البيئة،كما ومحاية
هذه التكنولوجيا لتكون قادرة على توفري املعلومات ذات جودة عالية يف الوقت املناسب  برزت احلاجة لوجود

تساهم يف ترشيد القرارات والسيما قرارات اإلستثمار هبدف حتقيق التنمية املستدامة، مما تنعكس على احلياة 
ربية الساعية إىل اإلستفادة منها اإلقتصادية واإلجتماعية وحىت البيئة بشكل إجيايب، وهذا ما أدى اقبال الدول الع

 ألغراض التنمية.

 يف ودوره واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف اإلستثمار"  ب املوسوم حبثنا موضوع جاء السياق هذا ويف          
  ،حملاولة"  0202-0222بانل لعينة من الدول العربية الدراسة قياسية بإستخدام بيانات  املستدامة التنمية حتقيق
 دورلل وذلك احلديثة اإلقتصادية الدراسات يف مهما حمورا تشكل باتت اليت الدراسات من اجلانب هذا معاجلة

 .املستدامة التنمية حتقيق يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا حول اهلام

 :البحث أهمية -أ 

 اإللكرتونية، كالتجارة اإلقتصادية القطاعات مجيع يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا إستغالل أمهية معرفة  -
  اإللكرتوين؛ والتعليم اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية، الصحة

 اإلستثمار تشجيع أن إذ املستدامة التنمية حتقيق يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا تلعبه الذي الدور برازإ -  
  ؛إجيابية آثار له سيكون التحتية البنية وتوفري اجملال هذا يف

 ؛العربية الدول بعض وحىت املتقدمة الدول من الكثري يف جناحه اثبت الذي اجملال هذا يف اإلستثمار أمهية اظهار -

 واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا اإلستثمار مؤشرات بني العالقة إلجياد القياسية الدراسة على املوضوع اعتماد -
 املستدامة؛ التنميةأبعاد أحد و 

 واملهتمني للباحثني وتدعيم املعريف اجملال إثراء يف ومسامهة جديدة، وإضافة العصر موضوع املوضوع هذا يعترب - 
 .املواضيع هذه مثل يف بدراسات للقيام
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  : شكاليةاإل - ب

 : التايل سييالرئ السؤال يف اإلشكالية تتجسد ذكره، سبق ملا بناء  

  المستدامة التنمية تحقيق في ودوره واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا في مارثاإلست أهمية مدى ما  
 ؟ العربية بالدول

 : التالية الفرعية األسئلة بصياغة قمنا اإلشكالية هذه معاجلة وهبدف

 والنمو اإلقتصادي؟ واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار يف ل توجد العالقة بني مؤشرات اإلستثه -

 على معدل البطالة؟  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار يف مؤشرات اإلستثما مدى تأثري  -

 على إنبعاتات تاين أكسيد الكربون؟  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار يف هل ميكن تأثري مؤشرات اإلستث-

 : البحث أهدف - ج

 والسلبية؛ اإلجيابية وانعكاساهتا وخصائصها واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا حول شاملة رؤية تقدمي -

 اإلقتصادية التنموية اجملاالت خمتلف يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا اإلستثمار دور معرفة حماولة -
 املستدامة؛ التنمية حتقيق يف مسامهتها ومدى والبيئية،  واإلجتماعية

 واإلتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا  إستعمال جتاهإ ياودولحمليا  العربية الدول مكانةتقييم  معرفة إىل السعي  -

 ؛0202 املستدامة التنمية خطة أهداف حتقيق يف مستقبلية رؤية عطاءإ  -

 الوضع إىل اإلشارة خالل من الفرضيات واختبار املطروحة األسئلة على اإلجابة يف البحث أهداف تكمن -
 . حوله صورة وتقدمي احلايل

 :  فرضياتال - ح

  .يف الدول العربية النمو اإلقتصاديعلى أثر موجب  ،واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيايف  اإلستثمار  - 0 ف

 .يف الدول العربية معدل البطالةعلى أثر موجب  ،تواإلتصاال املعلومات تكنولوجيايف  اإلستثمار  - 0 ف

يف  اين أكسيد الكربونإنبعاثات ث علىأثر موجب ، واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيايف  اإلستثمار - 0 ف
 . الدول العربية
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 :  سابقة دراسات – خ    

 التنمية حتقيق يف ودوره واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا اإلستثمار بني العالقة تناولت دراساتهناك بعض 
 اإلقتصادي البعد على إرتكزت أي البحث، من اجلزئيات بعض تناولت سابقة دراسات توجد نهأ إذ ،املستدامة

 :يف لثمتوت

1-: "Ismael Peña-López"  2009   التنموية السياسات صناعة أجل من الرقمية التنمية قياس نوانعب :  
 .واألسباب اخلصائص املراحل، النماذج،

"Measuring digital development for policy-making : Models, Stages, Characteristics and 

Causes." 

 على وذلك الرقمية، والفجوة التكنولوجية الثورة  لظاهرة الرئيسية املقاربات بتوضيح  الدراسة  هذه ركزت وقد
 تكنولوجيا تأثري بدراسة قام اإلقتصادية،حيث والتنمية التعاون ملنظمة تابعة دولة 02 منها الدول من جمموعة

 املعلومات تكنولوجيا نأ إال وتوصل األخرى، احلياة جوانب وخمتلف اإلقتصادي اجلانب يف واإلتصال املعلومات
 .التنموية العملية لدعم رئيسية أداة واإلتصال

2-: " Ebrahim Hosseini Nasab " 2009   النمو على تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا تأثري بعنوان 
 قتصادياإل

 " The Effect of ICT on Economic Growth: Further Evidence " 

 بناءا وجاءت قتصادي،إلا النمو على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تأثري لقياس الدراسة هذه إهتمت لقد
 تكنولوجيا ستثماراتإلبا مرتبطا االقتصادي النموحتقيق  أن مبعىن قتصاديإلا النمو نظريات توقعات على

-0992 من الزمنية الفرتة عرب األوبك منظمة يف األعضاء البلدان قتصادإ ىعل تطبيقه ومت ،تصاالتإلوا املعلومات
 تكنولوجيا يف لإلستثمارات قتصادياإل النمو علىا كبري ا  تأثري  هناك أن النتائج التقديرات تكشف ،0222

 لتعزيز تسعى الدول هذه كانت إذا أنه يعين هذا ،األوبك منظمة يف األعضاء الدول يف تصاالتإلوا املعلومات
 املعلومات تكنولوجيا يف ستثمارإلا ذلك تسهل حمددة سياسات تنفيذ إىل حباجة فهي قتصادي،إلا منوها

 .واالتصاالت

 الدول يف اإلقتصادي النمو على واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا أثر بعنوان "الشورجبي جمدي" -3
 الدول يف اإلقتصادي النمو على واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا أثر قياس إىل الباحث يهدف ،0200العربية
 منوذج هي ثالتة مناذج تطبيق بواسطة البانل بيانات منهج بإستخدام وذلك ،0229-0222 الفرتة خالل العربية

  ومعنوي موجب أثر وجود إىل الدراسة وتوصلت العشوائية، اآلثار ومنوذج الثابتة اآلثار ومنوذج اجملمع، اإلحندار
 احمللي الناتج من الفرد نصيب متوسط يف الزيادةف ،اإلقتصادي النمو على واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا
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 واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا اإلستثمار زيادة يف اإلستمرارية العربية الدول احلكومات العملتتطلب  اإلمجايل،
  .اإلقتصادي النمو حتقيق يف تلعبه الذي لدورل

 الفرنسية التجربة -املستدامة التنمية تفعيل يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا دور": بعنوان نصرية حماجبية -4
 حتقيق يف واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا اجلوهرية املسامهة ملعرفة الدراسة هذه ركزت وقد ،0202 -منوذجا
 اإللكرتونية الصريوفة اإللكرتونية، اإلدارية كاخلدمات جهة من هذا كبرية مكاسب من حتققه ملا املستدامة، التنمية

 أخرى، جهة من لأللفية الثمانية اإلمنائية األهداف حتقيق يف تلعبه الذي الدور وإبراز اإللكرتونية، والتجارة
وهذا ما إنعكس على حتقيق التنمية  الرقمي، اجملال يف تطورا حققتاليت  الفرنسية بالتجربة أخد إىل وتوصلت

 .واإلجتماعية واإلستدامة البيئيةاإلقتصادية 

5- " Teodorescu Ana Maria"  2015   حتقيق يف تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا قطاع دور :بعنوان 
 املستدامة التنمية

The role of the ict sector in achieving sustainable development 

 إىل لإلنتقال كخطوة بإعتباره أوروبا يف" املعلومات جمتمع" مبفهوم هتمامإلا مراجعة إىل الدراسة هذه ركزت وقد
 للتنمية جتماعيةإلوا قتصاديةإلا الركائز على تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا قطاع وتأثري املستدامة، التنمية

 من الرغم على أن إىل وتوصلت األورويب، املستوى على املعلومات جمتمع مؤشرات نتائج بتحليل وذلك املستدامة،
 االقتصادية، ؤشراتبعض امل هناك أنه إال املعرفة، اقتصاد إىل االنتقال حول أوروبا يف واالسرتاتيجيات اخلطط أن

 . التنمية املستدامة حتقيق بعيدة عن جتماعية،واإل

-: دور تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف تعزيز مسار التنمية املستدامة  بعنوان"سوامل  الدين صالح" -6
طنية و  إىل إعطاء رؤية مستقبلية لإلقتصاد اجلزائري يف إطار وضع اسرتاتيجياتهتدف ، 0202 -اجلزائر منوذجا

الذي ميكن أن يلعبه تفعيل  دوراليف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، فجاءت الدراسة لتأكيد على شاملة 
ينبغي وضع اسرتاتيجيات ىل أنه إ، وتوصلت مات واإلتصاالت يف مجيع اجملاالتمار يف تكنولوجيا املعلو اإلستث

وطنية من اجل تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف مجيع القطاعات اإلقتصاد، وأن تكون 
 م واخلاص، وإجياد البدائل  التنموية أكثر مالئمة للواقع اجلزائر.على الشراكة القطاع العاقائمة 

  : البحث نطاقتحديد   - ذ

 بتكنولوجيا املتعلقة املفاهيم مبختلف اإلحاطة إىل هتدف اليت والتطبيقية النظرية البحوث ضمن البحث هذا يندرج
 املعلومات تكنولوجيا إستثمار حول القياسية الدراسة إىل ضافةاإلب املستدامة، والتنمية واإلتصاالت املعلومات



 مقدمة عامة

 ز
 

 اإلشكالية على اإلجابة خالل من وذلك العربية، بالدول املستدامة التنمية حتقيق يف ودوره واإلتصاالت
    .العلمي البحث أسلوب باستعمال فرضياهتا واختبار املطروحة

 من العديد تناولنا فإننا اإلشكالية على ولإلجابة النظرية الدراسة  جانب من  : المفاهيمي البعد -
 الرقمي، اإلقتصاد املعلومات، جمتمع ومؤشراهتا، التواإلتصا املعلومات تكنولوجيا خصوصا املتعلقة املفاهيم
 وهو أال املستدامة التنمية أبعاد يأخذ مناذج ثالتة اىل حنتاج التطبيقي اجلانب ماأ وأبعادها املستدامة التنمية
 املتغريات أما تابع، املتغري  يف منها واحدة كل واملتمثل البيئي، والبعد اإلجتماعي والبعد اإلقتصادي البعد

 املستقلة املتغريات وبعض التواإلتصا املعلومات تكنولوجيا يف اإلستثمار مبؤشرات تتعلق الرئيسة املستقلة
  .العربية بالدول انويةثال

 واإلختيار التحديد هذا وراء ودوافع ،0202 -0222 الفرتة بإختيار دراستنا يف سنقوم:  الزماني البعد - 
 . املتوفرة املعلومات حسب

 تكنولوجيا اإلستثمار دور خيص ما يف املطروحة اإلشكالية على اإلجابة تقتضي:  المكاني البعد - 
 دول 02 على الضوء تسليط سنحاول العربية، بالدول املستدامة التنمية حتقيق يف واإلتصاالت املعلومات

  املشرتكة، واملتغريات العوامل من العديد جتمعها جمتمعات بإعتبارها العربية الدول من كعينة عربية،

 الوصفي فاملنهج ،املنهج التحليلي واملنهج اإلستقرائي الوصفي، املنهج على اعتمدنا : البحث منهج -ر
 إىل بالنسبة وكذلك هبا، خاصة ومؤشرات واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف ماراإلستث بفهم لنا يسمح

 املعلومات تكنولوجيا املنهج التحليلي قمنا بتحليل واقع أما ،وأبعادها املستدامة التنميةاملفاهيم املتعلقة ب
 ،اإلستقرائي املنهج، أما يف ما خيص املستدامة التنمية أبعاد للدول العربية وإسقاطها على واإلتصاالت

 من النموذج، معلمات تقدير وطرقة املقطعي الزمنية السالسل  (Panal Data) مناذج بإستخدام يسمح لنا
 .الدراسة نوع مع املستخدم النموذج يتوافق أنو املناسبة اخلاصة بالدراسة  الثالثة تقدير النماذج جلأ

 تقديم الخطة:  -ز

النطري، وفصل خاص باجلانب لقد عاجلنا هذا املوضوع من خالل أربعة فصول، ثالتة تتعلق باجلانب 
 التطبيقي.
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 ح
 

 الجانب النظري 

 تبنيها وإسرتاتيجيات واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف اإلستثمارأما بالنسبة للفصل األول تتطرقنا إىل 
 واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا، فيما خيص الفصل الثاين، قتضمن هذا األخريالرقمي اإلقتصاد ظل يف
 املعلومات تكنولوجيايف  اإلستثمار أثر ث، بالنسبة للفصل الثالاملستدامة التنمية حتقيق أجل من

 للدول اإلمارات ومصر واجلزائر. املستدامة التنمية على واإلتصاالت

 الجانب التطبيقي:

 التنمية على واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيايف  اإلستثمار ألثرعلى الدراسة القياسية حيتوي هذا الفصل 
 .0202إىل  0222بانل من سنة الة لعينة من الدول العربية بإستخدام بيانات املستدام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب النظري 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

تكنولوجيا المعلومات  في اإلستثمار
 واإلتصاالت وإستراتيجيات تبنيها

في ظل اإلقتصاد الرقمي   
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  تمهيد :   

إهتمام كبري من قبل املنظمات واهليئات وهذا  تصاالتإلاو تكنولوجيا املعلومات يف  إلستثمارا لقد شهدت        
ديد من وإستخدامها يف الع ،تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت مع التقدم السريع يفراجع ألمهيتها اإلقتصادية، و 

حيث أصبحت  ،التتصاإلسرعة  ا يف وزيادة واإلنرتنت، احلواسيب يف تكنولوجيا م، وهذا بفضل تقداجملاالت
والتنمية جتمـاعي واملعريف إلقتـصادي واإلأداة أساسـية للتقـدم والتغييـر افهي حتتل مكانة خاصة يف حياتنا اليومية، 

وأدى هذا التأثري إىل تأهيل جمتمع املعلومات لتحديد التغري يف البيئة  ،فة دول العامل املتقدمة والناميةالبشرية يف كا
تصاالت إلقطاع ايف  واإلستثمار هتمام بتنمية وتطويرإلعلـى ادول العامل من هنـا جـاء حـرص  ،اجملتمعية

 .وتكنولوجيا املعلومات 

 حتس ن األداء يف هذا القطاع يساهم يف إنتاج ونشر املعارف اليت هلا دور هام يف إلستثمارا شك أنوال          
ريقة مباشرة واليت مست مجيع القطاعات فهي تساهم بطحتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، و ، وزيادة اإلنتاجية

تمع املعلومات الذي يتخد من املعرفة والتقنية اجملي اإلنتقال من اجملتمع الصناعي إىل ، أيف بناء جمتمع جديدا
 مشاكل من العديد تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا قطاع يشهد، إال أنه مرتكزا له يف ظل اإلقتصاد الرقمي

من بينها  سعت معظم الدول وهلذا .تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا اإلستثمار تأتر سلبا على اليت والتحديات
الفجوة الرقمية  هامة من أجل تفاديوذلك بوضع سياسات وإسرتاتيجيات  ،هذا اإلشكالملواجهة الدول النامية 

 وتوفري بيئة متكينية من حيث ضمان الوصول اإلنرتنت جلميع فئات الناس، واليت متثل دعم تطوير البنية التحتية
يف هذا الفصل على العناصر  لذا سنركز، توسع النطاق العريضمار يف ، واإلستثللمعلومات وتكنولوجيا اإلتصاالت

 : التالية

 مفاهيم حول تكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت؛ 
  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وإسرتاتيجيات تبنيها؛يف متطلبات اإلستثمار 
 مالمح جمتمع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وظهور اإلقتصاد الرقمي . 
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 مفاهيم حول تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت المبحث األول:

مــع تطـورات ســريعة،  يف العــامل وخاصـة يف اةونــة األخــرية املعلومــات واإلتصـاالت طـاع تكنولوجيــاق لقـد شــهد       
مبـا تـوحي هلـا  ،الثورة التكنولوجية واليت جعلت العامل بالرغم من اتسـاع رقعتـه اجلغرافيـة يعـيأ وكأنـه قريـة صـغرية تزايد

 .ومست مجيع القطاعات ،عالقة قرابة يف املكان والزمان

 أساسيات ومفاهيم حول: تكنولوجيا ، المعلومات ،اإلتصاالت المطلب األول :

 التكنولوجيا  الفرع األول :

 يتكون مصطلح "تكنولوجيا " من جزئ ن: "تكنو" وهو لفظ يوناين قدمي يعين فن: مفهوم التكنولوجيا  أوال:
، اعية "نالصناعة أو العمل و "لوجيا " ويعين علم أو منهج والكلمة تكنولوجيا تعين " العلم التطبيقي للنواحي الص

هنا ذلك العلم الذي يقوم بعملية التطبيق املنهجي للنظريات والبحوث، وذلك ميكن تعريف التكنولوجيا بأو 
ل معاجلة املشكالت وإجياد احللول  العلمية املناسبة يف جمال مع ن ،من اج بتوظيف عناصر البشرية وغري البشرية

 .1ستخدامها وتقوميها وإداراهتا ،هبدف تطويرها وإهلا

إستخدام مجيع أنواع املعرفة العلمية واملهارات الفنية اليت يتطلبها تطوير  " 2 من يرى بأن التكنولوجيا تعينوهناك 
، وبعبارة أخرى تطبيق املعارف العلمية "اةالت وطرق اإلنتاج والتصميم وإنتاج السلع طبقا للقواعد اإلقتصادية 

 .(1.1)ل رقم كما موضحة يف الشك،بآخر تنتقل وفق اخلطوات التاليةعلى عمليات اإلنتاج ، وهي بشكل أو 
 المعارف العلمية( : خطوات 1.1الشكل رقم )

  

 

، ، األردن3102، الطبعة العربية األوىل، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، االقتصاد املعريف، مصطفى يوسف كايف المصدر :
 .263ص

وير املنتجات يهدف إىل تطعن نظام متكامل من العلم والوسائل واملعرفة، فهذا النظام عبارة فالتكنولوجيا هي 
مدخال من مدخالت اإلنتاج، فهي تعتمد  من وجهة نظر التحليل اإلقتصادي ميكن إعتبارهاف ،والعملية اإلنتاجية

                                                           

، دار صفاء ودورها في دعم الميزة التنافسيةعلومات واإلتصال في المؤسسة اإلقتصادية ماستخدمات تكنولوجيا الزرزار العياشي، غياد كرمية، - 1  
.03، ص 3106، للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل  

.263، األردن، ص 3102، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، الطبعة العربية األوىل، اإلقتصاد المعرفي مصطفى يوسف كايف، - 2  

 اإلختراع

 

 البحث

 

التطبيق في 
 اإلنتاج

اإلنتاج النهائي 
 للسلع



 في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وإستراتيجيات تبنيها في ظل اإلقتصاد الرقمي اإلستثمار  ل: األو  الفصل

23 
 

حتويلها إىل طرق إنتاج أو إستعماهلا يف إنتاج السلع على املعلومات واملعارف واخلربات اجلديدة اليت ميكن 
 .1 واخلدمات أو إستخدامها يف توليد هياكل تنظيمية إنتاجية

أما املفهوم اجلديث للتكنولوجيا فيشمل اإلبداع واإلقتباس واإلستيعاب، فالتكنولوجيا عبارة عن مجيع        
ا األدوات بأهن"مسري عبده"، يعرفها صادي واإلجتماعيية التطور اإلقتاإلبداعات واإلخرتاعات الالزمة لعمل

ألغراض عملية تطبيقية، اليت يستع ن هبا اإلنسان يف عمله إلكمال قواه وقدراته وتلبية تلك  والوسائل اليت تستخدم
 .2احلاجيات 

 :3 ، هييا ميكن أن يرتبط بإجتاهات ثالثةوبناءا على ذلك ميكن القول أن مفهوم التكنولوج 

 : جل أتسخري معرفة اإلنسان العلمية املنظمة وإمكاناته اإلبداعية والعقلية، وذلك من  المعرفة العلمية
مثل ختزين ومعاجلة أكرب قدر ممكن من املعلومات واسرتجاعها بأسرع  ،حتقيق أغراض وتطبيقاته املطلوبة

 وأفضل الطرق املناسبة .
 : ن التطبيق الناجتة ع اجلديدة واألدوات واإلكتشافاتوتثمتل يف األجهزة  اإلكتشافات واإلختراعات

 ، مثل إخرتاع احلاسوب وتطوير أجياله خمتلفة .العلمي للمعرفة العلمية
 : مية للمكتشفات وتثمتل يف النتائج اليت مث احلصول عليها من خالل التطبيقات العل التطبيقات العلمية

 خمتلف أنواع تطبيقات احلاسوب .يف  ، وذلك لغرض حتس ن األداءواألدوات واألجهزة

 ( الثايل :2.1وميكن تلخيص ما قلناه يف الشكل رقم )

 

 

 

 

                                                           

الدار اجلزائرية واملنظمة الطبعة األوىل، ،ادية الجزائرية الواقع والمعوقاتاإلعالم واإلتصال في المؤسسة اإلقتصوجيا لتكنو  ،حلمر عباس ابن تاج - 1 
.02، ص 3102العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، اجلزائر ومصر ،   

ثة وإنعكاسها على قيمهم الثقافية واإلجتماعية"، جملة املستقبلحممد الفاتح محدي، "استخدام الشباب اجلزائري لوسائط اإلتصال واإلعالم احلدي - 2 
.63ص  ،3103، لبنان،293 العريب ، العدد  

العربية للتنمية اإلدارية، الطبعة األوىل،الدار اجلزائرية واملنظمة أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة التنظيمية،مجانة زياد الزعيب،  -  3 
 .22، ص 3102الدول العربية، اجلزائر ومصر ، جامعة 
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 التكنولوجيا مفهوم( : 1.2) رقم الشكل

 
                                                      الطبعة  ،ادية الجزائرية الواقع والمعوقاتوجيا اإلعالم واإلتصال في المؤسسة اإلقتصلتكنو ، ابن تاج حلمر عباس المصدر: 

 .01ص  ، 3102، معة الدول العربية، اجلزائر ومصرالعربية للتنمية اإلدارية، جا الدار اجلزائرية واملنظمة ،األوىل

وتفاعالت قوية ومؤثرة فيما بينها ب ن العلم  وطيدةنالحظ هناك عالقة  (3.0)من خالل الشكل رقم        
املستوى اجلزئي  على، أو الدول املتقدمة والناميةسواءا على مستوى الكلي يف كل من  ،والتكنولوجيا بأجهزة اإلنتاج

تيح إلنسان فهي ت ،العملية حياتنايف أصبحت من ب ن أولويات وضروريات  اليوم جياالتكنولو فأي املؤسسات، 
نتيجة تطور املعرفة العلمية ، ايد مع تزايد معرفته التكنولوجيةوبشكل متز  ،بدرجة أكربتوفري متطلباته عيشه وحياته 

وهذا من أجل فأصبحت حتمية لتبين هذة التكنولوجيا تساعده على زيادة اإلنتاجية وتقليل اجلهد الذي يبدله، مما 
 مواكبة العصر العوملة 

وتطورها الواسع يف املعارف العلمية، لقد ازدادت أمهية التكنولوجيا بسبب ثورة املعرفة : أهمية التكنولوجيا  انيا :ث
 :  1جند اجملتمعات نفسها أمام إحدى اخليارات والقدرات العلمية  وللحصول على هذه التكنولوجية

 البشرية اعتمادا على املهارات واملوارد العلمية و  توفري الظروف املالئمة للقيام بعملية اإلبتكار التكنولوجي
  لديها.

  هذا راجع لعدم قدراهتا خللق هذه التكنولوجيا، كما التكنولوجيا من الدول املتقدمة و أو تقوم بعملية نقل
 يف الدول النامية .الشأن هو 

  أو تسعى إىل اجلمع والتوفيق ب ن اخليارين. 

 :2ية من إسهامها فيما يلي أمهية التكنولوجيا يف التنم وتربز

 تكار وسائل فعالة ق إكتشاف وإبمن املوارد الطبيعية وهذا عن طري لزيادة مستمرة وظهور موارد جديدةا
 وأكثر قدرة على الكشف .
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معرفة كيفية 
 العمل 

المعرفة  
 العلمية 

الوسائل  
 والتجهيزات
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  ،مما يسمح بزيادة القيمة اإلقتصادية للموارد.إضافة إستخدامات جديدة للموارد اإلقتصادية 
  إىل زيادة يؤدي ، مما ادرة نتيجة ابتكار وسائل إنتاجيةاجلديدة مكان املوارد النتتيح اإلحالل ب ن املوارد 

 اإلنتاج .
 مما ينتج عنه الزيادة يف ل التطور التكنولوجيإكتشاف وسائل وطرق إنتاج جديدة وذلك من خال ،

 . وحتقيق الكفاءة والفعالية اإلنتاجاإلنتاج وحتس ن نوعيته، إضافة إىل ذلك تقليل التكلفة 
 مبعىن اإلستخدام األمثل للموارد املتاحة يف العمليات اإلنتاجية ، وذلك من ، زيادة انتاجية املوارد املوجودة

 خالل التوصل إىل إستنباط أساليب إنتاجية تضمن الكفاءة اإلنتاجية .

اإلستثمار وحتس ن بيئة  خمنا فالدول النامية تسعى إىل هتيئة التكنولوجيا هلا أمهية بالغة يف التنمية  وبإعتبار    
مام اإلستثمار األجنيب املباشر الذي ترى أوسائل آليات نقل التكنولوجيا عن طريق فتح جمال  بواسطة، األعمال

كما تسعى أيضا إىل اإلستفادة من قدراهتا التكنولوجية   ،و مكمال لإلستثمار احمللي الضعيفأفيه الكثري من الدول 
ف القيام بنشاطات البحث والتطوير وتدريب القوى العاملة ورفع مهارهتا الفنية من خالل السياسات اليت تستهد

إليه البحث العلمي من نتائج التفاعل ب ن ماتوصل التكنولوجي يأيت نتيجة الرتابط و والعلمية بإعتبار أن التطور 
يف كافة امليادين احليادتية  وقوان ن وب ن التطبيق الفعلي هلذه النتائج، ومن هنا تربز أمهية العلم والتكنولوجيا

  .1للمجتمعات واألفراد 

 المعلوماتالفرع الثاني: 

فهي تتشكل عنصر التحدي بالنسبة للفرد تعترب املعلومات من أهم مكونات األساسية يف حياتنا املعاصرة        
اعلية املؤسسة الرئيسي لتطوير وفاحملرك و ، فهو الركيزة  كل اجملاالت والنشاطات البشريةواجملتمع  وذلك إلرتباطها يف

 وعليه فهي تساهم يف حتقيق الفعالية يف األداء والكفاءة يف اإلستخدام. يف إختاذ قراراهتا  ،خاصة كانت أو عامة

 :ل المعلومات عموميات حو  - أوال
 يف البداية ال بد من التعرف على أصل املعلومات وهي البيانات.   

 : البيانات - 2

الشخصية، وقراءات أجهزة القياس السلكية  البطاقةمفردها بيان وهي املادة اخلام مثل بيانات كلمة البيانات  
أو نسب  شاراتإ ، وقد تكون على شكلستقبالإلاوالالسلكية اليت ينبعث من أجهزة اإلرسال، وتستقبلها أجهزة 

، ويتم مجع البيانات من مصادر 2املستخدم ن بتتعدد حس أو أشكال هندسية أوأرقام عادية أو   رموزأو  مئوية
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شفوية ومكتوبة، وقد التفيد البيانات شكلها األويل إال بعد حتليلها  ،مسية وغري رمسية، داخلية وخارجيةمتعددة ر 
 .1وتفسريها إىل معلومات 

قرار أي الذ اختاإىل  هاهي عبارة عن البيانات متت معاجلتها بغرض حتقيق هدف مع ن، يقود :المعلومات – 1
 .2تصال املختلفةوسائل اال عن طريقوذلك  اليت يتبادهلا الناس يف حياهتم العامة،  احلقائقو  هي عبارة عن األفكار

، حبيث جتعل دراسة والتجربة الشخصية والعملية"جمموع احلقائق والبيانات املشتقة من ال وتعرف أيضا بأنها : 
وعلى هذا األساس فإن البيانات  ،3 وتنميتها على أساس اإلبداع واملعرفة "الشخص أكثر معرفة، ويتم تقييمها 

لتتحول إىل معلومة ويكون عادة  ،هي املواد اخلام اليت تعتمد عليها املعلومات وارتبطت مع بعضها بشكل منطقي
 4واسيب عادة.عن طريق الرباجميات واألساليب الفنية املستخدمة يف احل

هي "معلومات مث حتليلها وتفسريها ومالءمتها مع جمموعة  " patterson املعرفة حسب "تعرف  :المعرفة - 3
 .5 وتفهم معمق ملوضع ما " ،املعلومات احلالية للوصول إىل دارية وبصرية جديدة

كرة ال نعرف عنها شيئا من بتواملعلومات تقودنا عادة إىل عادة إىل املعرفة واليت قد تكون معرفة جديدة م   
فمصطلح املعلومات هو مرتبط مبصطلح البيانات من جهة وباملعرفة من جهة أخرى، وإن املعرفة هي احلصيل ، قبل

مار املعلومات من قبل صناع القرار واملستخدم ن اةخرين، وهو عمل مثمر خيدمهم ثوإست ستخدامإلمهمة وهنائية 
ملعلومات فهو مرتبط أساسا مبصطلح ومن خالل التعاريف السابقة نالحظ أن مصطلح ا وخيدم جمتمعاهتم،

بينما  ،اخلام وذلك للحصول على املعلوماتجهة وباملعرفة من جهة أخرى، فالبيانات هي املادة  منالبيانات 
عالقة املعلومات باملعرفة املعرفة فهي احلصيلة املهمة والنهائية إلستخدام إستثمار املعلومات، وعليه ميكن تلخيص ال

 :6هي موضحة يف الشكل التايلكما والبيانات، والتأثريات عليها  
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األردن،  ،، الطبعة الثانية، دار املسرية والتوزيع والطباعة، عماننظم المعلومات اإلدارية، عالء الدين عبد القادر اجلنايب، قنديلجي إبراهيمعامر  -2

 .21ص، 3113
. 31زرزار العياشي، غياد كرمية، مرجع سابق، ص - 3 

 .013، صمرجع نفسه ،رحبي مصطفى عليان -4
،رتاك، القاهرةدار النشر إي، الطبعة الثانية ،واإللكتروني  كنولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليديتعبد اهلل فرغلى على موسى،  - 5

  
.32، ص 3103   مصر   

 .20، صنفسهمرجع ، اجلنايب عالء الدين عبد القادر، يلجيعامر ابراهيم قند -6



 في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وإستراتيجيات تبنيها في ظل اإلقتصاد الرقمي اإلستثمار  ل: األو  الفصل

27 
 

 العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة: ( 3.2لشكل رقم )ا

 

 

 

 

                       

 

 

، الطبعة الثانية، دار املسرية نظم المعلومات اإلدارية، اجلنايب عالء الدين عبد القادر ، عامر إبراهيم قنديلجي المصدر:
 .20، ص3113األردن،  ،والتوزيع والطباعة، عمان

تعترب الركيزة األساسية بالنسبة حظ أن البيانات هلا أمهية كبرية حبيث ( نال2.0ومن خالل الشكل رقم )       
، واملالية، وأخرها خارجي مصدره ي تعتمد فيه على مواردها البشرية، املاديةللمؤسسة، قد يكون أحدمها داخل

وعاء واحد هو احلاسوب بغية حتليلها ومعاجلتها لتصبح   ها يفنصب كل، حيث تاخلارجية )التسويقية(البيئة 
فتتحول  ،ظيف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتوذلك بتو  ،لإلستهالك من طرف املؤسسةكمعلومات قابلة 

فتكون على شكل قرارات  أنتجتها املؤسسة خارجي كمعرفةاملعلومات وتتدفق بشكل داخلي أو  وتتبلور تلك
 إدارية أو منتجات )سلع وخدمات ( .

 وأهميتها :: مميزات وخصائص المعلومات ثانيا

 جمموعة من السمات األساسية  علومات اجليدة جيب تتوفر فيهافامل :مميزات وخصائص المعلومات -2

 : 1تثمتل يف مايلي

 وهي أن تكون املعلومات حمددة وخالية من األخطاء  ومعتمدة على احلقائق والثوابت . :الدقة 
 إلستخدام بدون نقص أو زيادة أو خروج عن املوضوعاوهي أن تكون مناسبة حلجم وطبيعة : مةالمالء. 
 وهي أن تكون مفهومة وبسيطة وغري معقدة وسهلة الفهم والتطبيق وغري غامضة . :الوضوح 
  وهي أن تغطي مجيع اجلوانب املوضوع اليت خصصت له أو مجعت من أجله . :لالشمو 
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 البيانات المعلومات المعرفة

 وسائل تكنولوجيا
 معلومات واتصاالت

                                              معالجة بواسطة
 الحاسوب

 

مصادر من داخل 
 وخارج المنظمة

قرارات/ 
 منتجات/خدمات
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 : تلبية رغباته و إحتياجات املستخدم و أن ختدم أكثر من غرض يف  علىوهي قدرة املعلومات  المرونة
 نفس الوقت. 

 وهي أن تصل وتوفر إىل اجلهة اليت طلبتها يف الوقت املناسب والسليم وبالسرعة املمكنة . التوقيت : 
 ) عن العائد املتوقع من إستخدامها وهي أن التزيد تكلفة احلصول على املعلومات  : التكلفة ) الجدوى 
  :أوختتلط األهواء وهنا جيب أن ال متيل املعلومات إىل جهة معينة أو تنحاز مع رأي مع ن الموضوعية

 الشخصية.
 ل املعلومات وفحصها من خالل تدوينها وتصنيفها بشكل وهي تعين إمكانية تسجي :القابلية للقياس

 تطرقنا إليه يف الشكل  التايل : ما تلخيص ميكنميكن من اسرتجاعها يف أي وقت .
 (: خصائص المعلومات1.2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، نظم المعلومات اإلدارية ضل السامرائي، هيثم حممد الزعيب،إميان فاإعتمادا على  من إعداد الطالبة :المصدر                 
 .33 -33ص، 3102دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  ،الطبعة األوىل

 يف حياتنا املعاصرة لقد أصبحت املعلومات هلا أمهية كبرية الميكن اإلستغناء عنها :أهمية المعلومات -1
الدول املتقدمة تعتربها   أنتطور الدول ومنو اجملتمعات حىت يف بإعتبارها مصدر من املصادر القومية املؤثرة 

، وعليه ميكن مسامهتها يف زيادة الدخل القومي حيث األمهية وإمكانية كاملصادر الطبيعية األخرى من
 : 1تلخيص أمهية املعلومات يف النقاط التالية 
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خصائص 
 المعلومات

لدقةا  

 الشمول

 الوضوح

للقياس قابلة  التوقيت 

 المرونة

مةءالمال  

 الموضوعية التكلفة
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 ؛تعترب العنصر األساسي يف إختاذ القرار املناسب وحل املشكالت 
 ؛لى املستوى الوطين أو العامليت عتساهم يف بناء إسرتاتيجيات املعلوما 
 ؛لعلمي وتطور العلوم والتكنولوجياهلا دور كبري يف إثراء البحث ا 
 ؛واإلجتماعية وحىت الصحية ...إخل هلا أمهية كبرية يف جماالت اإلدارية والثفافية واإلقتصادية 
 ففي اجملتمع ماقبل الصناعي أي اجملتمع الزراعي  كبري يف اجملتمع ما بعد الصناعي  إن املعلومات هلا دور ،

أما اجملتمع  ،واملاء واحليوانات واجلهد البشريكان اإلعتماد على الطاقة الطبيعية واملواد األولية مثل الريح 
 ؛ء والغاز والفحم والطاقة النوويةالصناعي فقد أصبحت تعتمد على الطاقة املولودة مثل الكهربا

 بإضافة اإلستفادة من املعرفة ربات وحل املشاكل اليت تواجهنناى املساعدة يف نقل اخلتعمل املعلومات عل ،
  املتاحة .

  تنمية تساهم املعلومات يف حتقيق املكاسب ألغراض التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، فهي تعمل على
، بإضافة إىل البحث والتطويرجهود اجملتمع يف ، وترشيد وتنسيق لى اإلفادة من املعلومات املتاحةاجملتمع ع

  اإلرتفاع مستوى كفاءة وفعالية األنشطة الفنية يف اإلنتاج واخلدمات .

 : اإلتصاالت ثالفرع الثال
، وذلك بسبب التغريات املتسارعة يف يف الوقت الراهن حتديا حقيقيا للمنظماتشكل ت التتصاإلا تأصبحلقد 

  .ل عن اةخرينز ال يستطيع احلياة مبعحبيث  ظاهرة اجتماعية ترتبط بطبيعة اإلنسان فهي البيئة العاملية، 

 مفهوم اإلتصاالت وأهميتها  :أوال

تصال يف اللغة العربية هو الوصلة ب ن شيئ ن، أي عالقة الشيء بالشيء، ويف إلافكلمة  : التتصاإلا مفهوم -2
" Communis" املشتق من الكلمة الالتنيةCommunication اللغة الفرنسية فإن كلمة االتصال يقابلها مصطلح 

   . 1مشرتك أي إقامة رسالة ب ن مشرتك مع شخص آخر -Communأي 

 أو واألصوات والصور والكتابة وإشارات، للعالمات، استقبال أو بث أو إرسال كل هو االتصاالت ويعرف
 عن االتصاالت ولتغطية ،غريها أو البصرية نظام وعملية واإلذاعة، األسالك، من نوع أي من املخابرات عناصر

 . 2 الالسلكي البث تقنية
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 - C. GUINCHAT et M. MENOU, Introduction Générale aux Sciences et techniques de 

L’information et de la documentation, Deuxiéme édition revue et augmentée par Marie 

,France,1993, p 259. 
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 .1صال هو إيصال اخلرب ب ن مرسل ومستقبل له سواء كان املرسل شخصيا أو جهازا آليا"إلتيعرف" فريدمان" ا 

 اجتماعيإىل العملية أو الطريقة اليت تنتقل هبا األفكار واملعلومات ب ن الناس داخل نسق  التتصاإلايشري مفهوم  
مع ن، حيث تكون العالقة جمرد عالقة ثنائية منطية ب ن شخص ن أو مجاعة صغرية أو جمتمع حملي أو جمتمع 

معينة إىل رسالة شفهية  ، ومبعىن آخر "عملية مستمرة تتضمن قيام أحد األطراف بتحويل أفكار ومعلومات2قومي
 .3، تنقل من خالل وسيلة اتصال إىل الطرف اةخر" أو مكتوبة

قل املعلومات واملعاين واألفكار من شخص إىل آخر نالعملية اليت يتم هبا  ابأهن التتصااإل أيضا عرفكما ت       
 .4جتماعيإأو آخرين بصورة حتقق األهداف املنشودة يف املنشأة أو يف أي مجاعة من الناس ذات نشاط 

يف أوسع معانيها تعين نقل املفاهيم بقصد اإلقناع وهي عملية  التاالتصايرى الدكتور "حامد ربيع" أن       
 .5 أساسا خلق الرتابط يف احلركة"

نقل املعلومات الكرتونيا عرب مسافات بعيدة من املرسل الذي يقوم بتهيئة وهتدف اإلتصاالت إىل         
، حتليلها يقوم بدوره بإستالم تلك اإلشارة إىل املستقبل الذي قلها عرب وسيط إما سلكي أو السلكياملعلومات ون

فهي عبارة عن مرافق يف مواقع إسرتاتيجية أي وصول اجلمهور إىل مراكز اإلتصاالت  ، وتكون عرب6 وعرضها
اخلدمات والتطبيقات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، وتكون جمهزة خبدمات اإلتصاالت السلكية 

)احلواسيب، واألقراص  ...إخل(، واملعدات املكتبية تالفاكس، الربيد اإللكرتوين، اإلنرتن ) اهلاتف، والالسلكية
التلفاز، )الراديو،  وأجهزة الوسائط املتعددة والربجميات .إخل (،والطابعات، وآالت تصوير..املدجمة، 

لوصول ويف ح ن تتفاوت املرافق واإلستخدامات عرب مراكز اإلتصاالت، من حيث معاجلة كيفية ا والفيديو...إخل(،
، وإعتمادا على وتشجيع التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، وتنمية القدرات البشرية، عن طريق توفري التكنولوجيا

 . 7 احلجم ومدى اخلدمات املقدمة
فهي تتيح الفرصة لإلطالع والتفكري  ،عب دورا هاما يف احلياة البشريةتلومما سبقت ميكن القول أن اإلتصاالت  

وتبادل املعلومات واحلوار يف شىت امليادين  ب ن املرسل واملستقبل، من أجل حتقيق التفاهم والتكامل ب ن املتصل ن 
 وهو ماجنده اةن يف اجملتمعات احلديثة وخاصة املؤسسة اإلقتصادية .

                                                           
  .00،ص مرجع سابقإحدادن، زهري  -0
 .3، ص 3100، طاكسيج.كوم لدراسات والنشر والتوزيع، اجلزائر،  في علم االتصال مبادئ ،نعيمة واكد -2

.33، ص 3101، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ، مصر،  اإلتصال أمحد ماهر، - 3  
 .336، ص 3100اإلدارية، مصر، ، منشورات املنظمة العربية للتنمية كتاب مهارات اإلتصال الفعالمين يوسف شفيف،  -4
 . 31مصر، ص ،3113مركز االسكندرية للكتاب، ، ، الطبعة الثانيةمدخل إلى اإلعالم وتكنولوجيا االتصالحممد نصر مهنا،  -5

.36زرزار العياشي، غياد كرمية، مرجع السابق، ص   - 6  
7 -J. JAMESK, Information Technology and Development A new paradigm for delivering 

the Internet to rural areas in developing countries, Routledge, london and new york, 2004, 

p 23. 
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 :  1وتثمتل أمهية اإلتصاالت يف مايلي  أهمية اإلتصاالت : -1

 ؛نفيد املعاجلات األولية للبياناتت ، وإرسال وإستقبال البيانات واملعلومات 
 ؛، وحتقيق التوافق ب ن املرسل واملستقبلتام ن أفضل املسارات إلرسال الرسائل 
  والعكساسوب إىل سرعة خط اإلتصال ومن سرعة احل ،من شكل إىل آخر حسب البيئةحتويل الرسائل.     

 : تطور وسائل اإلتصال الحديثة ثانيا :

اإلنسان لكسر حواجز املكان والزمان، فهي تصل ب ن  الذي يستعملها  وسيلة االتصاالتكات بتعد ش       
ندمج مع بعضها يبل  قرتببأكمليه ياليوم  صبح العاملأدة بل يف أجزاء من الثانية، و أطراف املعمورة يف ثوان معدو 

كان نظام   ماواأللياف الضوئية ودوائر األقمار الصناعية، بعدوأشعة امليكروويف البعض عرب الكابالت األرضية، 
أو الرسالة سواء كانت هذه الرسالة هي صوت إنسان  ومتمثلة يف  ر بعدة مراحل تقليديةميالقدمي  االتصاالت

أو األلياف  الكابلاملواصالت السلكية والالسلكية أو ، من خالل تلفزيونيةأو صورة رسائل املعلومات عن بعد 
 : 2 وتتمثل يف املوجاتأو  البحرية

تنقل املعلومات مبختلف املعلومات النصية واملسموعة  طوهذا من أهم وسائ: تصاالتإللالوسائل السلكية  -2
 : واملرئية، وميكن إجيازها حسب تطورها يف نقاط التالية

 وتكون  ،ليت تعترب من وسائل اجليل القدمييستخدم يف نظم اهلاتف ا ) النحاسية(: األسالك االعتيادية
 حمددة التحميل واملقاومة والتحول.

 ضمن غالف واحد، وعلى  جتمعهي حزمة من األسالك املفصولة واملعزولة عن بعضها،  ل:ابخطوط الك
وسائل االتصال هو عرضة أن هذا النوع من إال  فية،الرغم من تأم ن طاقة نقل جيدة من اخلطوط اهلات

 لكن ال يزال مستخدما.للتشويأ، 
 هو وسيلة سلكية أفضل من السابقة، وتشمل على عدد من األسالك املعزولة عن  المحوري: ابلالك

 متوحدة مع حمور واحد، وتتميز بسعة نطاق ذبذبتها وسرعتهاو  متوازنة تكون ،بعضها بعوازل خاصة
 ابايت يف الثانية سواء كان التنقلغمي 011البيانات إىل و  املعلومات فقد تصل سرعة نقل ،اجليدةو  العالية
مشرتك كما هو احلال  311الواحد إىل حوايل  الكابلالربط و  النقل ، وقد تصادف إمكانيةحملياأو  إقليميا

 .الطريانو  يف شركات البنوك

                                                           

.33سابق، صزار العياشي، غياد كرمية، مرجع زر  - 1 
، األردن، املسرية للنشر والتوزيع والطباعةدار ، الثانية، الطبعة نظم المعلومات اإلداريةعامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين عبد القادر اجلنايب،  - 2 

.236، ص 3113    
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  تنقل موجات ضوئية متثل نبضات كهربائية  األلياف الضوئية:األلياف الضوئية أو البصرية وكيبالت
البيانات بسرعة الضوء اليت تبلغ و املعلومات  عالية، وتستطيع نقل كميات كبرية جدا منوسرعة  بكفاءة 

مرة من  31عشرة أضعاف الكيبالت احملورية، إضافة إىل أن حجم الليفة الواحدة نقل بنسبة تقدر حبوايل 
 .مسك وحجم سلك كبيل

 وتتمثل يف:: لالتصاالتالوسائل الالسلكية  -1

  ويتميز بكونه يبت إشارات يف  هو ميثل موجات قصرية، ي:يف األرضو الموجات الدقيقة أو المايكرو
وهو بث ذو قدرة عالية املسافات طويلة  الفضاء املفتوح على شكل خط بصري أفقي ال تعيقه أية حواجز،

وأن النقل اهلاتفي عرب موجات املايكروويف يكون قليل التكلفة، وتتم نقل املعلومات بدون تشويأ، 
 .1على أماكن مرتبطة مثبتةهذا النوع لنقل املعلومات أبراج هوائيات  مويستخد

 يف علم الفلك داللة على األجسام ول من إستخدم كلمة "الساتل" كان العرب أ :األقمار الصناعية
مركبة فضائية يتم تصنيعها على األرض وإرساهلا بواسطة  بأهنااليت تدور يف فلكها، فلقد عرفت  الفضائية

صاروخ  إىل الفضاء اخلارجي لتدور يف مدار حمدد وملدة حمددة أو حول جسم فضائي آخر، أو حول كوكب 
وتستعمل أيضا كاألغراض ، ......إخل2والقياس  األرصاد اجلويةفتقوم مبختلف األعمال مثل اإلتصاالت و 

 ثابتةمما جيعلها ألف كيلو مرت  26 هذه األقمار تدور بنفس سرعة األرض وعلى إرتفاعو  احلربية والعسكرية،
لألرض، فمثال بإمكان ثالثة أقمار صناعية ثابتة أن تغطي وجه الكرة األرضية بأكمله، واملتمثلة يف  بالنسبة

اليت متلك احملطات األرضية الالزمة لإلتصال هبذه ع العامل بادل املعلومات ونقلها من وإىل مجيع بقا ت
 .3األقمار

 تطوير مث  0931 ويف عام، يف اليابان 0939إىل عام  اهلاتف احملمول تعريف يعود :الهواتف المحمولة
استخدامها و ، غالية الثمن، ثقيلة وضخمةشبكات اخلدمات املتنقلة التناظرية، يف ذلك الوقت كانت اهلواتف 

تكنولوجيا اهلاتف النقال بسرعة   تفازداد ،4أن تكاليف االتصاالت باهظة، و يقتصر على احملرتف ن خصوصا
، كان أول جوال يطرح يف األسواق 0932( وذلك يف سنة 1Gكبرية يف كل يوم، من بداية اجليل األول )

، فكانت أنظمة هواتف اجليل الثاين (2G) الثاينمث استخدمت يف التسعينات اجليل  األمريكية وهو موتوروال،

                                                           

.133  -130ص ،3113 ،الدار اجلامعية، مصر نظم المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة،ثابت إدريس عبد الرمحن،  - 1  
.020، ص 3101 اجلزائر، ،دار هومة ،الطبعة األوىل ،كنولوجيا اإلعالم واإلتصال الجديدة بعض تطبيقاتها التقنيةت، فضيل دليو -  2 
 ،لكرتوين، املنظمة العربية اإلداريةاإلعالم اإل ، أعمال املؤمتراتتكنولوجيا اإلتصال واإلعالم اإللكتروني أمرية عبد الفتاح، حممد عبد الفتاح، -3

. 021، ص  3100 مصر،  
4 - C. LETEINTURIER et R. CHAMPION, médias information et communication, édition 

Marketing, Paris,2009, p31. 
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 GSMواليت أصبحت ممكنة على شبكات   ،SMSوسريعة إلشارات الشبكة، تتضمن يف الرسائل خمتلفة 

على أهنا حجر  2Gينظر إىل تطوير  (2.5G)مت إنتقل إىل اجليل الثاين احملسن ، )النظام املوحد لالتصاالت )
واليت كانت مدفوعة من قبل الطلب على اخلدمات بيانات أفضل  (،3G) الثالثالزاوية يف إجتاه اجليل 

، مث أطلقت أول (2G) يقدم خدمات أسرع من اجليل الثاين  ، تطوير اتصاالت اجلوال،اإلنرتنتووصوال إىل 
إىل مشغلي  الثالثحيث قدمت تكنولوجيات اجليل  ،3110جتارية يف اليابان سنة  (3G)شبكة جوال 

من اخلدمات املتقدمة، تتضمن اإلنرتنت نج من إعطاء مستخدميها مدى أوسع الشبكات متضمنة أورا
 (4G)مت أطلقت أنظمة اجليل الرابع  الفيديو العالية التكنولوجيا، عددة الرسائل، باإلضافة إىل مكاملاتمت

 311دل ارتباط عايل يصل إىل ، ميكن هلذه التكنولوجيا أن يكون هلا معاأليامفهي أكثر موثوقية يف هذه 
فأصبح واحد من أكثر األشياء  حيث ميكن نقل بيانات أكثر إىل اهلاتف احملمول، بث لكل ثانية،اميغ

 ،االتصاالتفاهلواتف احملمولة يسهل نشر التقدم التقين يف  ،1 ال ميكن اإلستغناء عنها الضرورية للمواطن ن
تدفق وال ،بكثري من أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة التلفزيون 31حجم التداول من احملطات أقل من ألن متوسط 

يصبح اهلاتف احملمول على حد ، الوصول إىل اإلنرتنت ذات النطاق العريض، و املزيد لتعزيز اإليرادات األخرى
وتصفح على شبكة اإلنرتنت، واالستماع إىل  ،اجلوانبسواء وثيقة التواصل أيضا أداة اإلتصال متعددة 

القنوات، ومما سبق ميكننا القول ان عملية اإلتصال تتم عرب نوع ن من  .....إخل 2الراديو أو املوسيقى والرتفيه 
رقم و ميكن تلخيصها يف الشكل  ،(أخرى غري حمدودة النطاق )السلكية، و (قنوات حمدودة النطاق )سلكية

 املوايل: ( 2.0)

 أنواع قنوات اإلتصال(: 1.2)الشكل رقم                                     

  

 

 املوجات القصرية                                  -                                                     األسالك اجملدولة  -                    

 األقمار الصناعية -                                                األسالك احملورية        -            
 اهلواتف احملمولة  -                األلياف الضوئية                                        -            

علومات واإلتصال في المؤسسة اإلقتصادية ودورها في ماستخدمات تكنولوجيا الزرزار العياشي، غياد كرمية، : المصدر 
.36ص، 3106، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، دعم الميزة التنافسية  

                                                           

 1   األردن، دار وائل للنشر،الطبعة األوىل،  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في األعمال اإللكترونية المتطورة، عالء احلمامي، غصون السعدون، -
. 236 – 232ص   3106،  

2
 -  C. LETEINTURIER et R. CHAMPION, op. cit , p 31. 

 قنوات محدودة النطاق

 قنوات اإلتصال

 قنوات غير محدودة

HGK النطاق   
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 : المعلوماتيةا : العولمة اإلتصالية و ثالث

يف جمال تكنولوجيا  الكبري احلاصل والتقدم إىل التطور اإلتصالية و املعلوماتيةيعود بروز ظاهرة العوملة        
بعض املفكرين بأهنا آلة  ، اليت يصفهاتصال والبث الفضائي املباشرإلقمار اواأل اإلنرتنت ، وال سيما االتصال

املتسارع يف قدرات  و ملستمرانتشار إلتصال، اليت هتدف إىل اإلاتقنية ارتباطا وثيقا بتقدم  ومنوها مرتبطا، العوملة
سلكية تروج الال قمر لالتصال تدور حول األرض مرسلة إشارات( 211)وسائل املعلومات، فهناك أكثر من 

 .1الدعوة إىل العوملة

 : 2ما يلي العوملة املعلوماتية واإلتصالية ات ومن أبرزها مس

  استبدال كافة الوسائل القدمية لثورة اإلتصاالت بأنظمة اإلتصاالت الكهربائية اليت تستطيع نقل اإلشارات
 عرب املسافات إىل اجملرات والكواكب وبسرعة الضوء.

   الوصول إىل اإلستعمال األمثل للطاقة املتاحة واملوارد عن طريق معاجلة املعلومات كون هذه اإلتصاالت
 ة الطاقة.سوف تنقد أزم

  مجيع املؤمترات تتم عن بعد عرب شبكة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،مثل التسويق عن بعد والتجارة
، وكذلك التعليم حف الورقية باألخبار اإللكرتونية، وقد مث استبدال الصاإللكرتونية واملعامالت املصرفية

 عرب ثورة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. عن بعد والعمليات القيصرية الطبية واجلراحية احلرجة تتم
  كما تربز العوملة اإلتصالية واليت انبثقت من العوملة الكونية كأحد أهم أطر العوملة وهي تتسم بالثورة

 اإلنرتنتالتكنولوجية الضخمة يف جمال اإلتصاالت، وأهم ما ميكن احلديث عنه يف هذا اخلصوص هو 
 . ة ب ن أفراد كافة دول العاملوما ميثله من وسيلة اتصال هائل

 لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتمدخل  : المطلب الثاني  

: األول الفرع طبيعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  

أمهية بالغة يف عصرنا احلايل، نظرا للدور الذي تلعبه يف  املعلومات واإلتصاالتتكنولوجيا  لقد شهدت       
ستخدامها يف املعاجلة إتطور الوسائل اإللكرتونية يف اجملتمعات احلديثة، و  وذلك معاستغالل املعرفة وحتقيق التنمية، 

 سرعة.بشكل أكثر دقة و  الت وتوفري املعلوماتمما أدى إىل زيادة وتطوير وسائل االتصاالرقمية للبيانات. 
 

                                                           
 .31ص، 3112، سكندريةإل، امصر، املكتب اجلامعي احلديث ،تطوير تكنولوجيا االتصال وعولمة المعلومات، لدناينا عبد امللك ردمان -1

إيرتاك    ، الطبعة األوىل،اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية، الثورة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على الدول العربية إبراهيم األخرس، -  2 
21-20. ، ص 3113، األردن، والتوزيع للطباعة والنشر   
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 أوال: مفهوم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 اإلتصاالت نبدأ بتحديد مفهوم ثورة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتقبل التطرق إىل تعريف تكنولوجيا         

وتكنولوجيا املعلومات لنخلص يف األخري إىل تعريف هذه التكنولوجيا اليت يصعب إجياد تعريف موحد هلا بسبب 
هي أداة أو جهاز أو وسيلة " Robin print "برنت روب ن وفقا لرؤية التتكنولوجيا االتصاإن ، تنوعها وتعقدها 

أو عرض  البيانات" أو هذه عبارة عن اةالت أو األجهزة  "تساعد على اإلنتاج أو ختزين أو توزيع أو استقبال
 .1اخلاصة أو الوسائل اليت تساعد على إنتاج املعلومات وتوزيعها واسرتجاعها وعرضها"

املادية و والتنظيمية  واليت تشري إىل جممل املعارف واخلربات املرتاكمة واملتاحة واألدوات والوسائل اإلدارية        
مجيع املعلومات ومعاجلتها وختزينها وإنتاجها واسرتجاعها ونشرها وتبادهلا أي توصيلها إىل األفراد  واملستخدمة يف

 .2واجملتمعات

املرتابطة يشتمل على و املتفاعلة  بأهنا نظام مكون من جمموعة من املوارد تكنولوجيا المعلوماتويعرف         
تصاالت تسهل نقل املعلومات وتبادهلا داخل املؤسسة أو اإلالبشرية و والشبكات،   ، واملوارداألجهزةو  الربجميات

 .3ب ن املؤسسات املختلفة

تعريف تكنولوجيا املعلومات لتشمل ليس فقط وتعدد  فقد توسع  3111يف الوقت الذي دخلنا يف العام 
التايل : هو موضح يف الشكل، كما 4تصاالت بل أيضا مكون ثالث وهو الكرتونيات املستهلكإلاحلاسوب وا  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ،3119، مصر، السحاب للنشر والتوزيعدار ، الطبعة األوىل ،تصال ومستقبل صناعة الصحافةإلتكنولوجيا المعلومات وا، لم الدينحممود ع - 1
 .029ص
 .19ص،  3116، مصر، أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، الطبعة الثانية ،تصال ومجتمع المعلوماتيةإلتكنولوجيا ا، حنان يوسف - 2
للتنمية  ، جملة املنطقة العربية" البشريةلتقدم يف تكنولوجيا املعلومات على اخلصائص الكمية والنوعية للموارد شكر، " اأمحد الدين  ليلى حسام - 3

 .019ص ، 3101مارس مصر، جامعة الدول العربية، ، اإلدارية
 



 في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وإستراتيجيات تبنيها في ظل اإلقتصاد الرقمي اإلستثمار  ل: األو  الفصل

36 
 

مكونات تكنولوجيا المعلومات: ( 1.2الشكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 . 33 ، ص3119 اجلزائر، ،كادميية طبع نشر وتوزيعدار األ، الطبعة األوىل  ،هند علوي، جمتمع  املعلومات اجلزائر  المصدر :

سوب وتكون حتت سيطرة املستخدم من خالل الشكل يتضح لنا مكونات تكتولوجيا املعلومات  تشمل أوال احلا 
إعتبارها املكون الثاين وهلا ، أما اإلتصاالت بوذلك ميكن تغيريها أوإستبداهلا دائما حسب الربامج املرغوبة،

 :1هم توجهات اإلتصاالت وتثمتل يف مايلي ومن أ مكمل وموازي داخل منظومة تكنولوجيا املعلوماتدور 

 : رقمنة يف كل إجتاه . التوجه األول 

 الضوئية .اإلنتقال من كابالت النحاس إىل األلياف :  الثاين التوجه 

  حواسيب ،وكتب إلكرتونية .ملعدات النقالة من اهلاتف النقالإنتشار ا:  الثالتالتوجه ، 

  وين واإلحبار يف شبكة إندماج خدمات اهلاتف مع خدمات الفاكس والربيد اإللكرت :  الرابعالتوجه
 .األنرتنت 

 خصخصة مؤسسات اإلتصاالت الوطنية:  التوجه اخلامس . 

 . الثالت ومثمتل  يف القدرة على اإلستخدام من قبل اإلفراد أي املستهلكأما العنصر   

 

                                                           

. 39 ، صمرجع سابق، هند علوي - 1 

 القدرة على اإلستخدام

 تطبيقات

 أفراد

 اإلجراءات 

 اتصاالت

 البرمجيات اإلتصال

 أجهزة اإلتصال

 معلومات

 الحاسوب

 البرمجيات

 أجهزة

 معلومات
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وتكنولوجيا املعلومات مها وجهان لعملة واحدة،  التبينما يرى األستاذ سعد لبيب أن تكنولوجيا االتصا       
لتفجري قد سارت بالتوازي مع تكنولوجيا املعلومات، واليت كانت الت االتصاعلى أساس ثورة تكنولوجيا 

 .1 املعلومات وتضاعف اإلنتاج الفكري يف خمتلف اجملاالت

تصالية جديدة إتصاالت واملعلوماتية إىل ظهور وسائل وتطبيقات ووسائل إلولقد أدى التطور التكنولوجي ل     
 وتظهر من خالل اجلمع ب ن الكلمة "NTIC -أطلق عليها البعض اسم" التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال

مث ختزين تصاالت سلكية والسلكية، أرضية أو فضائية اإلوالصورة ساكنة ومتحركة وب ن  ،مكتوبةو  منطوقة
للقيام بكل   Digitalعتماد األسلوب الرقميإاملعطيات وحتليل مضامينها بالشكل املرغوب يف الوقت املناسب و 

  : 2ا مه فرع ن أساسي ن تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتالعمليات، وتشمل 

ويشمل هذا الفرع الوظائف اليت تتناول املعاجلة والتوزيع اةيل للمعلومات، واليت  تشغيل المعلومات: -2
ويتمثل احملور  ،تعترب األساس يف إجناز عمليات التشغيل يف املنظمات وتدعيم قدرة اإلدارة على إحتاد القرارات

 املركزي هلذا الفرع يف تطبيقات اإلعالم اةيل بأشكاله املختلفة.

ميثل هذا الفرع عملية نقل وإيصال املعلومات اليت مث  تشغيلها ب ن املواقع  نقل وإيصال المعلومات: -1
االتصاالت عن املتباعدة للحواسيب، أو ب ن احلواسيب ووحداهتا الطرفية البعيدة وذلك باستخدام تسهيالت 

 بعد.

اإلتصاالت اهلاتفية مثل  ،والالسلكية وتشمل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت اإلتصاالت السلكية       
والكابالت واألقمار الصناعية واإلذاعة، وكذلك الرقمية مثل احلواسيب وشبكات املعلومات والربجميات، فهي 
تساعد على توليد الثروة والوظائف، وبناء اجلسور ب ن احلكومات واملواطن ن، وإقامة عالقات ب ن املنظمات 

كنولوجيا ت ا القول بأن اخلاصية األساسية يفالتعاريف السابقة ميكنن من خالل كل، 3 واجملتمعات احمللية وحتسينها
 وكذا ،السلكية والالسلكية االتصاالت مع تكنولوجيااملعلومات واالتصال هو ارتباط تكنولوجيا املعلومات 

 ( 3.0) ، كما هو موضح يف الشكل رقم النص والصورةو  السمعي البصري، مبعىن آخر هو اجلمع ب ن الصوت
 التايل : 

                                                           

.011حممود علم الدين، مرجع سابق، ص - 1  
 2   ،، جامعة بسكرة13،جملة الباحث، العدد" أثر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف دفع عجلة التنمية"  بن الرتكي زينب،، بن بركة عبد الوهاب -
.316، ص 3101/  3119    

 
3
-  L. ADAM, Information and Communication Technologies, Knowledge Management 

and Indigenous Knowledge: Implications to Livelihood of Communities in Ethiopia, 31,  

 Decembre 2013 , p 02, Sur le site web : 

workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/UNPAN040822.pdf, consulté le 25/08/2017. 
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اإلتصاالت ( : التكامل التكنولوجي بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا1.2الشكل رقم )  

 

 

 

 

 

من إعداد الطالبة المصدر :  

وبثها  وعليه تعرف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت بأهنا " تقنيات احلصول على املعلومات واختزاهنا،       
 . 1وذلك بإستخدام مزيج من املعدات امليكرو إلكرتونية احلاسبة، واإلتصالية عن بعد" 

، حيث صاالت وصنفتها إىل أربعة جمموعاتاملعلومات واإلتفلقد تناولت معظم املفاهيم املتعلقة بتكنولوجيا        
أما  اجملموعة األوىل فكان مفهومها يرتكز على الكيان املادي أي تشمل جمموعة األجهزة واحلواسيب والربامج،

 ، والعرض، وتنظيمواإلرسال، والتخزين، واإلدارة ة،الثانية فهي عبارة عن جمموعة من العمليات وتثمتل يف املعاجل
أما اجملموعة  ،زة واألنشطة اليت تقوم هباوإسرتجاع املعلومات، أما اجملموعة الثالتة تندمج مفهومها املتعلقة باألجه

 . 2منها  ، وكذلك مجيع املستفديناملبينة على تكنولوجيا املعلوماتفتتعلق جبميع انظمة املعلومات  الرابعة

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتثانيا : تطور     

، وقد مرت خبمسة مراحل السابع العشر القرن هناية إىل واالتصاالت املعلومات يعود أول تطور تكنولوجيا       
 الكابالت استخدام أدى وقد اإلنرتنت، وأخريا والتلكس اهلاتف تليها للتلغراف، املتتابع املظهر كان ،أساسية
 من خاص بشكل التواصل يف طريقتنا تعديل إىل الضوئية األلياف مث ومن ،الصناعية واألقمار واألمواج البحرية
 لثورة رمزا واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا أصبحت ما وسرعان .والوحدة واالنتشار بالتنقل السماح خالل

 .3 لثةثا صناعية

                                                           

.39جع سابق، ص مر زرزار العياشي، غياد كرمية ،  -  1  
، جملة الدراسات اإلقتصادية الكمية"(  3101 -3111تشخيص قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصال باجلزائر للفرتة ماب ن ) "إميان بن الزين ، - 2 
     .03، ص 3106، 13العدد  ،امعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائرج

3
 - E. CAULIER ,  géopolitique des technologie de l'information et de la communication  

au moyen –orient, L’harmattan, Paris 2011,p 19.   
 

تكنولوجيا معاجلة 
 -املعلومات : الربجميات 

 اةالت

تكنولوجيا المعلومات 
 واإلتصاالت

تكنولوجيا بث املعلومات: 
اإلتصاالت السلكية 

 والالسلكية
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                                                                 :1وتتمتل هذه املراحل يف ما يلي  

يف اخرتاع الكتابة ومعرفة اإلنسان هلا، مثل الكتابة  وتتمثل مرحلة ثورة المعلومات واإلتصاالت األولى:   -2
الكتابة التصويرية وحىت ظهور احلروف ، واليت عملت على إهناء عهد املعلومات الشفهية اليت تنتهي  السومرية مث

                                                                            بوفاة اإلنسان أو ضعف قدراته الذهنية.

واليت تساعد  تشمل ظهور الطباعة مبختلف أنواعها،واليت  ثورة المعلومات واإلتصاالت الثانية :مرحلة  - 1
     وإتصاالهتا عن طريق كثرة املطبوعات، وزيادة نشرها، وعرب مواقع جغرافية أكثر اتساعا.على نشر املعلومات 

وتتمثل يف ظهور خمتلف أنواع وأشكال مصادر املعلومات ،  الثالتة : ثورة المعلومات واإلتصاالتمرحلة  -3
مسموعة أو مرئية، كاهلاتف والتلفاز واملذياع واألقراص واألشرطة الصوتية والالسلكية إىل جانب  سواءا كانت

                                                                                            املصادر املطبوعة الورقية.

، مع  مبختلف مراحلهتتمثل بإخرتاع احلاسوب وتطوره  وهذه :الرابعةمرحلة ثورة المعلومات واإلتصاالت  - 1
                                            ، عرب وسائل اإلتصال املرتبطة باحلاسوب.كافة مميزاته وفوائده وآثاره اإلجيابية على حركة تنقل املعلومات

ب ن تكنولوجيا احلواسيب والتكامل  ماوتتمتل يف الرتابط  :الخامسة مرحلة ثورة المعلومات واإلتصاالت - 1
اليت حققت امكانية تنقل كميات هائلة من  ،، وتكنولوجيا اإلتصاالت املختلفة األنواع واإلجتاهاتاملتطورة

وال إىل وعرب مسافات جغرافية هائلة بسرعة فائقة، وبغض النظر عن الزمان واملكان وص ،املعلومات والبيانات
                     قمتها شبكة اإلنرتنت .ويف  ،املعلوماتشبكة 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت إنعكاسات خصائص: الفرع الثاني  

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتخصائص  -2
تتميز هذه التكنولوجيات جبملة من اخلصائص اليت جعلتها تتمتع بقدرة عالية وتأثريات متزايدة يف خمتلف  

 : 2فيما يلي اختصارهاميكن  اجملاالت،
 أن املستعمل هلذه التكنولوجيات ميكن أن يكون مستقبال ومرسال يف نفس الوقت، فاملشاركون  هو :التفاعلية

األشخاص و  املؤسسات يستطيعون تبادل األدوار، مما يسمح خبلق نوع من التفاعل ب ن تصالإلايف عملية 
 .وباقي اجلماعات

                                                           

. 003إميان فاضل السامرائي، هيثم حممد الزعيب ، مرجع سابق ،ص  - 1  
 .21 -22ص، 3101، اجلزائر، جامعة عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، قتصاد الدولي وعولمة اقتصاد المعرفةإلا، مجال ساملي -2
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 باستخدام النظام يف لرسالة يف أي وقت يناسب املستخدم، فاملشاركون غري مطالب ن  استقبال أي :التزامنيةال
ففي الربيد اإللكرتوين مثال جند الرسالة ترسل مباشرة من املنتج إىل املستقبل دومنا حاجة لتواجد الوقت نفسه، 

 هذا األخري أثناء العملية.
 تتمتع بإستمرارية عملها يف كل األحوال، فال ميكن ألي ، فاألنرتنت هذه التكنولوجيات استقاللية ة:الالمركزي

جهة أن تعطل األنرتنت على مستوى العامل كله، إذ ليس  هناك عقدة واحدة، أو كمبيوتر واحد يتحكم 
 فيها.

  أكثر فأكثر مساحات غري حمدودة من العامل، لتشمل وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع  :االنتشارالشيوع أو
 املنهجي لنظامها املرن. نتشارإلاحبيث تكتسب قوهتا من هذا 

 :أو البلد متنوعة الصنع، أي بغض النظر عن  تصاليةإلاإمكانية الربط ب ن األجهزة وهي  قابلية التوصيل
 الذي مث فيه الصنع.الشركة 

 نقل املعلومة من وسيط إىل آخر، كتحويل الرسالة املسموعة إىل  تقوم على أساس :قابلية الحركة أو الحركية
 مطبوعة فيما يسمى باملقروء اإللكرتوين.مقروءة أو رسالة 

 إىل فرد واحد أو إىل مجاعة معينة، بدل توجيهها  تصاليةاإلوتعين إمكانية توجيه الرسالة  :الالجماهرية
 بالضرورة إىل مجاهري ضخمة .

 املعلومات مسارات خمتلفة  حيث تأخذ ،الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيات وهو احمليط: العالمية والكونية
 ، تنشر عرب خمتلف مناطق العامل وهي تسمح لرأس املال بأن يتدفق إلكرتونيا.ومعقدة

  رأس  ستخدامإبكثافة و  التكلفة رتفاعإ تتسمالتكنولوجيا وبالذات املتقدمة منها  :ستخداماإلالتعقيد وكثافة
حتكارية حيث ترتكز عادة يف أيدي الطبقة القوية اليت إغة ب، وهي لكل ذلك تأخذ صاملال والتعقيد الشديد

 . 1متتاز بالنفود السائد يف اجملتمع
 : تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتنعكاسات إ -1

املعرفة و  لمعلوماتل يهبمما  ،التتصاإلا تكنولوجياب ن تكنولوجيا املعلومات و التضافر و  جدما إلنا إن       
ونتيجة للتغريات اليت تطرأ على املستخدم شئنا أم أبينا،  واملكان الزمن غري حمدودة على اخرتاققدرات و ات إمكاني

والسياسية فهو يتلقى تلك  يف مجيع النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية بسرعة غري مسبوقةواملستهلك سيشهد تغري 
 وإنعكاساهتا اإلجيابية أو السلبية . لعواقبها  فنحن معرضون بالضرورةنتجات هذه الثورة امل

 

                                                           
،  مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عالم الحديثةإلصال وااإلتتكنولوجيا ، ياس ن قرناين، مسعود بوسعدية، الفاتح محدي حممد - 1
 . 01ص، 3100، جلزائرا
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 : يجابيةاإلنعكاسات إلا -2

املعلومات  منة ومتنوعة لتلبية حاجات األفراد خدمات عديد ظهور ملعلوماتالقد أتاحت تكنولوجيا        
لي، بواألقمار الصناعية واالتصال الكااحلاسبات الشخصية املتنقلة و  الرقمية التتصاإلامثل  ،إلتصاالتوا
 : إىلها ميكن تقسيم، و 1واأللياف الضوئيةويف امليكرو و 

قتصادية اليت تنتهجها احلكومة وقد تساعد على ختطي مراحل بأكملها يف إلصالحات اإلتغيري منط التنمية وا -
   . 2عملية التنمية

 قتصادي.اإلزيادة فرص النمو و  نتاجيةاإل يفزيادة  -

يف ممارسة ليل من النفقات مع تقدمي طرق جديدة قحتقيق قدر كبري من املرونة والت مساعدة املؤسسات على -
 .األعمال

توسيع نطاق توزيع املعلومات، حتقيق الضغط على املناطق احلضرية من خالل متك ن األفراد من العمل يف املنزل  -
 .والتعليم والتجارة والرتفيهأو من مكاتب بعيدة وفرص جديدة فيما يتعلق بالعمل 

 ستثمار يف التعليم والصحة .إلدخول أحسن إىل اخلدمات األساسية وزيادة عائد ا -

 جتماعي من خالل الروابط ب ن األشخاص واجملموعات.إلتقوية رأس املال ا -

 كتساب معارف جديدة نتيجة التدفق اهلائل للمعلومات.إتنمية قدرات األفراد من خالل  -
 :  نعكاسات السلبيةإلا -1
حدوث الفجوة املعرفية ب ن الدول املالكة هلذه التكنولوجيا والدول املستوردة هلا مثلما حيدث اليوم ب ن الدول  -

 األوروبية والدول العربية.
على اجلانب البيولوجي والفيزيولوجي والنفسي لألفراد،  املعلومات واإلتصاالتالتأثريات الصحية لتكنولوجيا  -

البصر، كتئاب، ضعف اإل ستخدام املفرط هلذه التكنولوجيا مثل: الصداع، إمن األمراض كان سببها فالعديد 
     . 3وهذا ما أثبته العديد من الدراسات الغربية يف هذا اجملال ،أوجاع الظهر..إخل

ستخدام جهاز املسح إض األوراق النقدية بيتبي أجهزة الكمبيوتر يساعد يف عمليةقين اهلائل يف التطور الت -
 قتصاد الوطين.إلالضوئي، وهذا ميثل هتديدا ل

                                                           
 . 22ص، 3112، القاهرة، لدار املصرية اللبنانية، تصال الحديثة في عصر المعلوماتإلتكنولوجيا ا، يو حسن عماد مكا - 1
 .02سابق، صمرجع ، ياس ن قرناين، مسعود بوسعدية، حممد الفاتح محدي - 2
 .03، صمرجع نفسه  - 3
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تصاالت واألموال عرب احلدود إلالبعض بأن السيادة الوطنية أصبحت مهددة نظر احلرية حترك املعلومات وايرى  -
 جنليزية.إللثقافة اليت باتت مهددة بتفوق اللغة االوطنية، كما هو الشأن بالنسبة للخصوصية ا

جتاه حنو توظيف األفراد إن كانت هذه التكنولوجيا مفيدة بالنسبة للمنظمات إلكثري من الصناعات يتقلص ا يف -
 .اليت تستخدمها، وبالتايل هناك أشخاص مل يسعفهم احلظ يف احلصول على منصب عمل سبب هذه التكنولوجيا

مسحت التكنولوجيا اجلديدة ظهور النقود االلكرتونية واليت متثل هتديدا للسيادة النقدية، وجتعل العالقات ب ن  -
  .1كعالقة الطبيب باملريض أثناء اجلراحة عن البعد  إنسانيةاملتعامل ن أقل 
 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال :  الفرع الثالث

املعلومات واالتصاالت ال تقتصر على جمال واحد، بل هلا عدة جماالت كثرية منها إن تطبيقات تكنولوجيا        
، ومنها املتعلقة بقطاعات أخري كالسياحة والتعليم حلكومة اإللكرتونيةاملتعلقة باألعمال والتجارة اإللكرتونية، وا

 . ...إخل، أي ميكن اعتبارها حبق حمرك التنمية الشاملةوالزراعةوالصحة 

  اإلنترنتأوال: 

هي شبكة دولية مكونة من عدة شبكات وتتكون من صفحة عاملية وعدد  :”Interanet “  اإلنترنتمفهوم  -2
 تطورا األكثر اليوم فهي  ،2املواقع داخل هذه الصفحة واليت متكن من اتصال أي حاسب آيل حاسب آيل آخر

 املعلومات وتوليد، العامل أنواع مجيع إىل الوصول إمكانية وفرت قد التفاعلية، الشبكات من احلديثة والطريقة
 العامل يف مكان أي يف املعلومات سرتجاعإو  والبحث والوصول، يسجل، أن للمرء ميكن حبيث العامل، عرب وتقاسم

  .نرتانت واألكسرتانت لتفرقة مابينهاإلامن خالل هذا املفهوم البد من املعرفة مفهوم كال من  ، 3دقائق يف

   اإلنترانت مفهوم" Intranet  " : تتعامل مع أنواع خمتلفة من الداخلية اخلاصة شبكةالهي عبارة عن ،
احلواسيب املتوفرة داخل املؤسسة أو الشركة، حيث تتيح هذه الشبكة بنقل البيانات ما ب ن العامل ن يف 

 املعلومات للشركاتومحاية  ،املؤسسة الواحدة فقط، وتعتمد هذه الشبكات حاليا كنوع من حتقيق أمن
 .4يضا على نفس تكنولوجيا الربجميات املستخدمةوتعتمد أ والعلمية، ت التجارية واإلدارية والصناعيةاملؤسساو 

                                                           
 .020مرجع سابق، ص ، بن سعيد حممد - 1
.36، ص 3112 السعودية، امللك سعود الرياضي،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، جامعة  ،التقنيات الحديثة للمعلوماتنبيل حممد مرسي،  - 2 

3
-  A. CHIKONZO,The potential of information and communication technologies in 

collecting, preserving and disseminating indigenous knowledge in Africa , The 

International Information & Library Review, No38, 2006, p 133. Sur le site web : 

http://ir.uz.ac.zw/bitstream/handle/10646/610/Chikonzo_A_Potential_of_ICTS_in_Collecting

_Preserving_and_Disseminating_IK.pdf?sequence=1, pdf, consulté le 09/02/2017. 

.033، ص  مرجع سابقإميان فاضل السامرائي، هيثم حممد الزعيب،  - 4 
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 : ميكن تلخيصها فيما يلياإلنرتانت و ب ن اإلنرتنت  ومن هذا املنطلق ميكن أن نفرق
 الفرق بين اإلنترنت واإلنترانت:  ( 2.2الجدول رقم )                                    

 اإلنتــــــــــرانت اإلنتــــــــــرنت الفروقـــــــــــات
 هو ملك املؤسسة  ألحد ليس ملك الملكيـــــة
 متاح ألصحاب املؤسسة فقط وصول إليهمتاح للجميع لل  الوصـــــول
مواضيع خمتلفة  و معلومات حيتوي على المحتـــــوى

 ومتعددة
واضيع خاصة وم معلوماتحيتوي على 

 باملؤسسة
 على املعلومات اليت مت ذكرها سابقا بناءا طالبةمن إعداد الالمصدر : 

   مفهوم اإلكسترانت " Extranet ":  فهو يسمح لبعض األشخاص أو ا لإلنرتانتر تطو  اإلكسرتانتيعد ،
وطبعا  )اإلنرتانت( وإستخدامها والتعامل معها،اجلهات من خارج املؤسسة للدخول إىل الشبكة الداخلية 

ونوع األشخاص واجلهات اليت سيسمح هلم بالدخول وذلك بواسطة كلمات  ،بتحديد هويةتقوم املؤسسة 
 .1 املرور السرية، سواءا كانوا بائع ن أو موزع ن أو عمالء أو شخصيات بارزة ذات أمهية وعالقة باملؤسسة

 : اإلنترنتمراحل تطور  -1
الذين أرادوا شبكة الواليات املتحدة األمريكية وزارة الدفاع من قبل  0969نرتنت يف عام إنشاء شبكة اإل مث       

األنرتنت أن حتافظ على اإلتصاالت ب ن املواقع اإلسرتاتيجية املختلفة، بغض النظر عن التخفيضات اليت حتدث 
أثناء حرب نووية، فكانت الرسائل قادرة من خالل بروتوكوالت التوجيه، واختاذ أي الطريق قبل وصوله، يعود اىل 

 .2وجهتهم 

 من القرن التسعينات مطلع وحىت الثانية العاملية مراحل عدة، فمنذ احلرب نرتنت عرباإل ريتطو  قدفقد مث        
 ومن ،اجليأ األمريكي لدى وبالتحديد واالستخدامات العسكرية، على التطبيقات حكرا الشبكة كانت املاضي،

، ومع املدين للتطبيقات باب االستخدام التسعينات بفتح وأوائل، الثمانينات أواخر اسرتاتيجي يف قرار ذاخت مث
 يف 100 نسبة استخدامها جتاوزت حىت التكنولوجيا أشكال من كشكل جديد ،ويةاخلل اهلواتف تكنولوجيا انتشار

 البيانات نقل خدمات من وأجيال والذكية اللوحية اهلواتف تكنولوجيا وظهور دول  العامل، من كبري عدد يف املائة
بشقيها  اإللكرتوين جتماعيإلا التواصل لتوسع  ظاهرة مصراعيه على الباب تحف ، 2G, 3G, 4G اهلاتف مثل عرب

 قصدالداليل وي اإلنرتنت جيل وهو اإلنرتنت، من اجليل الثالث إىل ظهور ذلك كل وأدى ،املرئي و املسموع
                                                           

.032ص  ،مرجع سابق هيثم حممد الزعيب ،إميان فاضل السامرائي،  -
1
  

2
 - A. MUCCHIELLI, les sciences de l'informatique et de la communication,    édition 

Hachette SuPérieur, France, 2009, p 21. 
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 بيانات إىل املهيكلة أوشبة املهيكلة غري البيانات لتحويل وذلك ات البحث،ركحم مثل نرتنت،إلا أدوات توفر بذلك
 اإلنرتنت، أجيال تطورالذي ميثل ( 3.0رقم ) الشكلكما هو مب ن يف ، استخدامها ومعاجلتها يسهل مهيكلة

 األجهزة ب ن التفاهم يتيح اإلنرتنت، الذي من اجلديد اجليل األشياء بإنرتنت قصدوي ،األشياء إنرتنت وصواًل إىل
 هذا املختلفة واألجهزة واألدوات، الذكاء الصناعي ومنها أدوات اإلنرتنت، بروتوكول عرب ببعضها البعض املرتابطة

 عاملية شبكة عرب الذكية احلواسيب واهلواتف مع األشخاص تواصلال وهو املفهوم التقليدي، التعريف يتخطى
دون  من األدوات يف التحكم يستطيع الشخص أن أي ،املعروف التقليدي اإلنرتنت خالل بروتوكول ومن ،واحدة
 .1جهاز مع ن مع للتعامل دحمد مكان يف التواجد إىل احلاجة

 اإلنترنتأجيال  ( :1.2الشكل رقم )

 

 

                                                
2016                  2013                         2010                          2005                             1990                          

ا املعلومات واإلتصاالت من أجل التنمية يف املنطقة العربية، اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، نشرة تكنولوجي :المصدر 
 .21، ص 3101، 30العدداألمم املتحدة، 

ميكن مليون شخص يف مجيع أحناء العامل،  011كثر من أهناك : في العالم اإلنترنتعدد مستخدمين  -3
جتاوز عدد مستخدم ن األنرتنت لعام  لقد ،2 الوصول إىل التطبيقات واملعلومات املقدمة على شبكة األنرتنت

 التايل: (3.0)رقم مليار مستخدم حوايل العامل، كما هي موضحة يف اجلدول  2,31حوايل  3103

 

 

                                                           

،30العدد، األمم املتحدة، " نشرة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من أجل التنمية يف املنطقة العربية "اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، - 1 
.22، ص 3101  

2
 - C. HENRY , Jr.LUCAS, Information Technology for Management, Creative Commons 

Attribution 3.0 License, Switzerland, 2009, p 133. Sur le site web : 

http://www.bigbook.or.kr/bbs/data/file/bo01/1535291005_ujG29RvN_Information_Technolo 

gy_for_Management_Henry_Lucas.pdf, consulté le 20/01/2017.       
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 2017نترنت في العالم إل(: عدد مستخدمي ا11.الجدول رقم )
 %النسبة /عدد السكان  عدد مستخدمي األنترنت الـــــــدول

 50.1 % 1,874,136,654 آسيا
 17.0% 636,971,824 أوروبا

 8.6 % 320,068,243 أمريكا الشمالية
 10.3 % 385,919,382 أمريكا الجنوبية

 9.4 % 353,121,578 إفريقيا
 3.8 % 141,931,765 الشرق األوسط

 0.7 % 27,549,054 أستراليا
          Source : http://www.downloadbramjy.com/numberofworldinternetuses.html                                                

 :التايل  (9.0) وميكن متثيل بيانات اجلدول على الشكل-

 1121العالم نترنت في إلعدد مستخدمي ا (:1.2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3.0)بناءا على بيانات اجلدول  طالبةمن إعداد الالمصدر :  

يتضح أنه كان نصيب األسد القارة آسيا بأكثر من مليار مستخدم، وذلك بدعم من ( 9.0)الشكل رقم من  
وحبسب آخر تقرير املنظمة  ،من ب ن سكاهنا لإلنرتنتستخدام إالص ن األوىل يف قائمة الدول أكثر نسبة 

« IWS »   رتنت بأكثر األنملستخدمي  الثاين نرتنت أن أوروبا احتلت الرتتيباإلإنرتنت ورلدستاتس املختصة بأرقام
 العامل.نرتنت حول إلمن مستخدمي ا %03مليون مستخدم ميثلون  623من 

 آسيا

 أوروبا

 أمريكا الشمالية

 أمريكا الجنوبية

 إفريقيا

 الشرق األوسط

 أستراليا

% 50.1 

% 0.7 

% 3.8 

% 9.4 

% 10.3 

% 8.6 

%17.0 
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فيما كانت أمريكا اجلنوبية يف  ،مليون مستخدم 231ووصل عدد مستخدمي األنرتنت يف أمريكا الشمالية         
 يف العامل. اإلنرتنتمن مستخدمي  %01.2مليون مستخدم ميثلون  232املرتبة الرابعة بعدد 

يف  اإلنرتنتمن مستخدمي  %9.1مليون مستخدم ميثلون  222واحتلت إفريقيا املرتبة اخلامسة بإمجايل        
، بينما مليون مستخدم 010بأكثر من ماقبل األخري فيما حصلت منطقة الشرق األوسط على املرتبة ، العامل

 مليون مستخدم . 33إسرتاليا إحتلت املرتبة األخرية بإمجايل 

وهذا ما يعرب عن وجود الفجوة الرقمية يف توزيع التكنولوجيات على األفراد أي الفارق ب ن الدول املتقدمة        
وحيازة املهارات اليت ، صاالت بشكلها احلديثإلتالنامية، أي الفارق يف حيازة تكنولوجيا املعلومات وا والدول

وب ن الدول النامية اليت تساهم يف إنتاج هذه  ،يتطلبها التعامل معها ب ن الدول املتقدمة املنتجة هلذه التكنولوجيات
 التكنولوجيا.

 التطبيقات واخلدمات اليت تقدمها األنرتنت نذكر منها ما يلي:هناك جمموعة من  : اإلنترنتخدمات  -1

  البريد اإللكتروني E-Mail:  الرسائل ب ن األفراد أو املنظمات مثل الربيد فيه تبادل  اليت الوسائل إحدىهو
يتم ختزين الرسائل يف صناديق بريد  بواسطتهاالعادي، ولكن يتم التبادل واإلرسال بسرعة وكفاءة وفعالية 

اخلدمة األكثر شعبية من ، ويعد الربيد 1استخداما اإلنرتنتويعد أكثر وسائل  ،الكرتونية بانتظار قراءهتا
اخلدمات اإلتصالية األخرى اليت تقدمها شبكة اإلنرتنت، ووفقا لدراسة توصلت إليها جملة ) إنرتنت العامل 

هم أهداف مستخدمي اإلنرتنت، حيث بلغت نسبة متصفحي اإللكرتوين تعد أ إن وظيفة الربيدف ،العريب (
 . 2 مجايل مستخدمي الشبكةمن إ %30الربيد اإللكرتوين  

  االتصال عن بعدTELENET:   مهمة العمل ومبوجب هذه اخلدمة يكون بإستطاعة الشخص أن ميارس
جهاز حاسوب ثاين أو أخر، وقد مث على جهاز حاسوب مع ن، ويف نفس الوقت يؤدي مهمة أخرى على 

ط السريع بدون أخطاء من خالل إجياد برتوكول خاص يضمن لألشخاص اإلتصال والرب ،حتقيق هذه اخلدمة
 ...إخل.3، واإلتصال يف أي مكان سواءا يف العمل أول يف السيارة ب ن حاسوب ن

 خدمات نقل الملفات File Fransfer protocol (FTP):  وهي خدمة لنقل امللفات ب ن احلاسبات
  (Freeware)إما يكون نقلها فهي ثالثة أنواع جمانية  ،FTPعن طريق بروتوكول خاص بذلك يسمى املختلفة

عن طريق النصوص أو الصور أو )قبل دفع قيمتها والتجاري لتجربيها اليت ميكن نقلها  (shareware)واملشرتكة 

                                                           
 .29ص، 3113، القاهرة، مصر، الدار املصرية اللبنانية ،الطبعة األوىل، " كترونية "رؤية مستقبليةلاإلنترنت والصحافة اإل، ماجد سامل تربان - 1

،مؤسسة الوراق للنشرالطبعة األوىل،  ،، الدور الثقافي للمكتبات الجامعية بين تكنولوجبا اإلتصاالت وثورة المعلوماتالسعيد مربوك خطاب -  2 
.039، ص 3101والتوزيع، عمان،      
 .031، مرجع سابق، ص الزعيبإميان فاضل السامرائي، هيثم حممد  -  3
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الفيديو أو الربامج اليت ميكن تنفيذها على احلاسبات املختلفة واليت يوزع معظمها جمانا على الشبكة حيث 
وهي  (Commercial ) أما الرباجميات ،(Archi-Gropher, wais) :املستفيد االستعانة باةليات مثليستطيع 

 .1اليت تنقل بعد دفع مثنها
  الويب« world wide web » ار يف صفحات متعددة الوسائط إلحبهي خدمة تفاعلية لإلطالع أو ا

(Multi Media)  نرتنت مبا حتتويه من األنصوص رسوم بيانية، صوت أو صورة، وهي تشكل أكرب نسبة من
ى نصوص متعددة مصفحات املعلومات اليت تعطي موضوعات شىت موصولة بينها عن طريق وصالت تس

Hypertext 
2 . 

  التجارة اإللكترونية :ثانيا 

ستخدام املشرتك واألمثل لتكنولوجيا إلا هو مصطلح التجارة اإللكرتونية: فةمفهوم التجارة اإللكتروني -2
هذا على وجه اخلصوص عن طريق الربيد  ، وتطويرهااملعامالت التجارية اليت تضمن واملعلومات االتصاالت

تصاالت الدولية، عرضا وعنصر القبول ب ن العقود اإلبوصفه اجتماع شبكة  أي مث تعريفه ،اإللكرتوين، واإلنرتنت
 .3 ستقبال املبيعات وتقدمي اخلدمات أو أي معاملة جتاريةإلرسال وااإل

، سامهت فيها شبكة اإلنرتنت بصفة ب ن البائع واملشرتيالتجارة اإللكرتونية هي كل معاملة جتارية  " وتعرف أيضا
، ختص خدمة أو سلعة معينة إلقتناءها الحقا، سواء مث التسديد جزئية، كالتزويد مبعلوماتو بصفة إمجالية أ

 .4 "أخرى  إلكرتونيا، بصك ورقي، نقدا عند التسليم أو بطريقة 

تعرف التجارة اإللكرتونية كوهنا السوق اإللكرتونية الكونية تتخذ فيه مجيع األنشطة التجارية املتعلقة بالسلع كما 
اخلدمات بواسطة حتويل املعطيات عرب شبكة اإلنرتنت، ويف هذا الصدد يرى الكثريون ضرورة التفريق ب ن مفهومي و 

التجارة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية فهو جمال أوسع من التجارة اإللكرتونية فتتخذ جمموعة من األنشطة 
 5اإلدارية واإلنتاجية واملالية واخلدمية كافة.

 :  تتميز بعدة خصائص منها  مميزات التجارة اإللكترونية -1
 التعامل ب ن البائع واملشرتي بصورة مباشرة دون وسطاء أو مساسرة. -

                                                           
 .313ص ،، مرجع سابقد علم الدينو حمم - 1
 .30ص، مرجع سابق، ياس ن قرناين، مسعود بوسعدية، حممد الفاتح محدي - 2

3
 -M. LANGLOIS et S. GASCH , Le Commerce électronique BtoB de l'EDI à Internet , 

2édition Durnod  , Paris , 2001, p 4-5. 

 ، 3101ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  الطبعة الثانية، التجارة اإللكترونية )مفاهيم وإستراتيجيات التطبيق في المؤسسة(،إبراهيم خبيت،  - 4
 .13ص 

 .362ص، 3102، ، األردنة اجملتمع العريب للنشر والتوزيعمكتب ،الطبعة العربية األوىل، االقتصاد المعرفي، مصطفى يوسف كايف - 5
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 توفر قدر هائل من املعلومات ميكن للمستهلك ن التعرف على السلع واخلدمات بكامل بياناهتا. -
 .ةالبريوقراطيفرص تسويقية جديدة وتقليل حجم  خلق و الدخول إىل أسواق جديدة دون أي معوقات أو قيود -
 خنفاض حجم التكاليف باإلضافة إىل انعدام املخاطرة وعدم التأكد إىل حد ما.إ -
 تطوير األداء التجاري واخلدمي.و  قرب املكان والزمان بالرغم من بعد املسافة -
 .إتاحة اخليارات العديدة والدخول إىل السوق العاملية  -
، وهذا ما اإلنرتنتيرادات الناجتة عن التجارة االلكرتونية بواسطة الزيادة الكبرية يف عدد مستخدمي إلزيادة ا -

 التايل : (2.0 ) ميكن توضيحه يف اجلدول رقم
 بدوالر امريكي 1111-2111لسنة دمي اإلنترنت وعوائد التجارة اإللكترونية مستخ: عدد (3.2)الجدول رقم

عوائد التجارة اإللكترونية مليار  مـــفي العال اإلنترنتعدد مستخدمي  ةـــالسن
 دوالر أمريكية

0992 06.111.111 1.126 
0996 26.111.111 3.9 
0993 31.111.111 30.3 
0993 013.111.111 32.9 
0999 313.111.111 031 
3111 260.111.111 623 
3110 202.111.111 0322.6 
3113 233.111.111 3320.3 
3112 309.111.111 2939.3 
3111 303.111.111 6339.3 
3112 0.103.111.111 93196 
3116 0.192.111.111 01332.2 

                     

 ،3102، ، األردنمكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،الطبعة العربية األوىل، قتصاد املعريفإلا، مصطفى يوسف كايف المصدر:
 .332ص

 : 1ختلو من بعض السلبيات من بينهماإال أنه ال 

  ؛ احتكار الشبكة من قبل الواليات املتحدة األمريكيةو  ،ء أو املستهلك نعدم  حمافظة على خصوصية العمال 
 ؛عدم مشروعيته القوان ن الدولية يف بعض الدول وخاصة يف جمال التجارة اإللكرتونية 
  ؛السلعة رديئةعدم مالمسة السلعة بصورة فعلية فرمبا كانت 

                                                           
 .321، صمرجع سابق، جتماعيةإلقتصادية واإلإبراهيم األخرس، اةثار ا -1
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   اإلنرتنتتزيف وسرقة وتزويد خالل إمتام الصفقة من قبل حمرتيف. 
 : اإللكترونيةمقومات لتفعيل التجارة  -3

  األمر الذي مينح صناعة واإلتصاالت،  تعد التجارة اإللكرتونية من أهم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
حتولت األعمال التجارية اليوم إىل شكل ذو  ومن مت ،اإللكرتونيات أمهية كبري على مستوى العامل

 :1خصائص ديناميكية وهناك عناصر ومقومات جيب أن تتوفر لتفعيل التجارة اإللكرتونية وهي
 وهي اليت يكون من خالهلا إنتاج السلعة، فعليها أن ( الشركات الصناعية أو التجارية ) :المشروعات -أ

ونوع السلعة اليت  ،من خالل تعريف املستهلك حبجمها،ارة تقوم مبساعدة املستهلك يف دخوله هذه التج
 تنتجها ومواصفاهتا لتساعد يف تقليل النفقات.

 الطرف الثاين يف عملية التجارة اإللكرتونية كون هذه التجارة توفري للعمالء إمكانات العمالء: -ب، 
 ومزايا كثرية مثل تقليل اجلهد وعدم التضحية بالوقت.

 حتاول احلكومات الوصول إىل قرار خبصوص التحكم والسيطرة على األنرتنت. الحكومة: -ج 

 عبر األنترنت :  التجارة اإللكترونيةتصنيف تعامالت  -1
 أنواعها  وميكن تقسيمها ،وذلك حسب طبيعة املشارك ن ،ت لتعامالت التجارية اإللكرتونيةهناك عدة تصنيفاف 

 :2 مايليإىل 

  تجارة إلكترونية من أعمال إلى مستهلك(business-to-consumer B2C):  وهي جتارة التجزئة
للمنتجات واخلدمات إلكرتونيا، مباشرة إىل املستهلك ن األفراد، وإن أحسن مثال على هذا النوع من 

األعمال ملواقع ، وهذا النوع من التجارة يتطلب تطور (Barnes & Nobel.com) التجارة اإللكرتونية هو
األسواق اجلذابة، لغرض جذب الزبائن وبيعهم املنتجات واخلدمات، بإضافة غلى الدفع والتسديد 

 اإللكرتونية اةمنة، وكذلك دعم الزبون على اخلط املباشر .
  تجارة إلكترونية من أعمال إلى أعمال(business-to- business B2B)  : هي مبيعات إلكرتونية

فتعرض بوابات ، (Millpro.com)فمثال على هذا النوع ات ب ن األعمال املختلفة، للبضائع واخلدم
خرين فقد اخلاصة بأعمال إىل أعمال مناقصات ومواقع أسواق لتبادل األعمال، أما اة التجارة اإللكرتونية

اإلنرتنت ، وهي عبارة عن تبادل داخلي للبيانات إلكرتونيا من خالل يعتمدون على وسيلة أخرى لتبادل
  .أو اإلكسرتانت

                                                           
 .321 -322 ، صمرجع سابق، جتماعيةإلقتصادية وااإل، اةثار إبراهيم األخرس -1

  2 . 33 - 30، ص3102، عمان، ، الطبعة األوىل، دار املسريةالتجارة اإللكترونية وتطبيقاتهاعامر إبراهيم قنديلجي،  -
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 تجارة إلكترونية من مستهلك إلى مستهلك (consumer -to-consumer C2C:)  وهي مبيعات
، وجيهز eBay.comKوين إىل مستهلك ن آخرين، وموقع  ك ن للبضائع واخلدمات، بشكل إلكرت مستهل

والنجاح األوسع  املستهلك ن اةخرين،هذا النوع على اإلنرتنت، حبيث يقوم املستهلكون بالبيع املباشر إىل 
 للمناقصات يكون على اخلط املباشر .

 ميكن تطبيق مجيع األنشطة التجارة اإللكرتونية بواسطة األجهزة " حيث  :التجارة عبر الهاتف المحمول
وظهر إجراء عملياته البنكية عرب هذا اجلهاز، من ملستخدم اكن واليت مت الالسلكية، مثل اهلاتف احملمول،

وتعد من ضمن ، (location-based commerce) يثا خدمة حتديد املوقع عرب اهلاتف احملمولحد
 .1تطبيقات  اليت توفر القدرة على حتديد موقع املستخدم بواسطة هاتفه احملمول "

 : ا : الحكومة اإللكترونية ثالث

            هي تطبيق تقنية املعلومات واإلتصاالت لتحقيق الكفاءة والشفافية، : مفهوم الحكومة اإللكترونية -2
وتبادالت املعلومات داخل احلكومة، وب ن احلكومة واملؤسسات الفرعية، وب ن املواطن ن وصحة املعلومات، 

 .2، وتعزيز قدرة املواطن ن يف الوصول للمعلومات وإستخدامها العامة، واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات

 متطلبات نجاح الحكومة اإللكترونية :  -1

 : 3 مايليأمهها  ولغرض جناح تطبيق احلكومة اإللكرتونية البد من هتيئة جمموعة متطلبات وعناصر

  اإلنرتنت، واإلتصال باجلمهور شبكة متك ن املؤسسة أو املنظمة من تسري أعماهلا إلكرتونيا بإستخدام
  واملوردين وغريهم .

   فضال عن هتيئة مواقع جيدة وكافية  بسهولة ويسر، تاإلنرتنمتك ن املواطن من الوصول إىل املوقع على
   على الشبكة.

   وتوضيح آليات التنفيذ نية، ومهامها على حنو شامل ودقيقحتديد أساليب عمل احلكومة اإللكرتو ،
 .مراحله، وما تتطلبه من بنية حتتية مناسبة لتطبيق احلكومة اإللكرتونيةمبختلف 

 ،واإلتفادة من التجارب الناجحة اليت  املتابعة والتقومي املستمرين ملراحل اإلنتقال إىل احلكومة اإللكرتونية
 .حققها اةخرين يف جمال احلكومة اإللكرتونية

                                                           

.33، ص3119، مد للنشر والتوزيع، عمان، األردندار احلا ،، الطبعة األوىلتجارة إلكترونية سناء جودت خلف، ،) صاحل اجلداية( حممد نور - 1 
.313ص  مرجع سابق ، عامر إبراهيم قنديلجي، -  2  
، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلداريةالحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي حممد حممود الطعامنة ، طارق شريف العلوش، -  3 

. 23 -20، ص 3111القاهرة، مصر،   
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اهلدف اإلسرتاتيجي للحكومة يتمثل يف دعم وتبسيط  : يرى البعض أنأهداف الحكومة اإللكترونية -3
، وميكن أن يكون من أهداف ، ومنشآت األعمالطراف املعنية احلكومة، املواطن ناخلدمات احلكومية لكل األ

 : 1احلكومة اإللكرتونية األهداف التالية 

 ؛علومات الرمسية املتاحة واملمكنةنشر البيانات وامل 
  للمواطن ن بدرجة عالية من الفعالية؛توفري اخلدمات الرمسية 
 واإلجتماعية ، فيما خيص املواطن والتنمية اإلقتصادية  من معرفة برامج ونشاطات الدولةمتك ن املواطن ن

 ومعرفة وجهة نظر املواطن يف ذلك؛ ،ومناقشة هذه الربامج
 ص إستخدام تكنولوجيا ) القطاع العام واخلاص( فيما خيشكل دوري ملهارات موظفي الدولةتطوير آليات ب

 املعلومات واإلتصاالت .

 بإضافة إىل هناك تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف جماالت أخرى مثل :

 اإللكتروني التعليم : 

، الت لغرض إيصال املعلومة للمتعلمتكنولوجيا املعلومات واإلتصا يعرف التعليم اإللكرتوين بإستخدام        
وشبكات ووسائط ، أجهزة اإلتصال احلديثة من حاسباتأي إستخدام  جهد، وأكرب فائدة، بأقصر وقت، وأقل

ومكتبات إلكرتونية، فضال عن بوابات اإلنرتنت، سوءا  ، وحمركات حبث، متعددة، من صورة وصوت، ورسومات
، التعليم عن بعد، التعليم اإلفرتاضي، عدد من املسميات الدراسي، ولديهأو الفصل  (Tele)كان ذلك عن بعد 

 . ...إخل 2التعليم على اخلط املباشر 

  اإللكترونية السياحة : 

 تزامنا أي ،(World Wide Web)العنكبوتية  الشبكة خدمة ظهور بداية مع اإللكرتونية السياحة ظهرت       
 وترويج إجناز دفهب واإلتصال املعلومات تكنولوجيا توفرها اليت اخلدمات عبارة عن هيو  ،إستخدام االنرتنت مع

أسس  على باإلعتماد وذلك واملغلقة، املفتوحة سواءا كانت الشبكات خمتلف عرب والفندقية السياحية اخلدمات
وأفراد تستخدم من طرف مجيع شركاء القطاع السياحي من املؤسسات واهليئات و  ،اإللكرتونية التجارة مبادئو 

 احملمولة كاهلواتف اجلوالة اإللكرتونية لألجهزة اجلوالة املستخدمة/املتنقلة السياحة حىت تشمل فهي وغريها،
 كيانات وإقامة تشييد يف التكنولوجيا هذه  واإلتصال املعلومات تستغل قدو  اإللكرتونية احملمولة، واملفكرات

                                                           

.032-033، ص3102، الطبعة األوىل ، الدار املنهجية للنشر والتوزيع، األردن، ، اتجاهات حديثة في دراسة المعلوماتمفتاح حممد دياب -  1 
.361 - 362، ص مرجع سابق التجارة اإللكترونية وتطبيقاتها، إبراهيم قنديلجي،عامر  -  2  
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 بنائها يف تعتمد اليت الذكية الفنادق مثل روادها، التكنولوجية لدى املعرفة من قدرا أيضا تشغيلها يتطلب سياحية
 .1حديثة  تقنيات على اهتوإدار  وتشغيلها

  التسويق اإللكتروني : 

هو عملية إنشاء واحملافظة على عالقات العمالء من خالل أنشطة إلكرتونية مباشرة، هبدف تسهيل تبادل "      
مجيع  استعمال:"على أنهBadoc  ،حيث يعرفها 2 األفكار واملنتجات واخلدمات اليت حتقق أهداف الطرف ن"

 وبصفة عميل الشخصية لكل الرغبات إرضاء أجل من العمل طريق عن املؤسسة ربح لرفع املتاحة التكنولوجيات
 يستخدم فيه تكنولوجيا املعلومات أي "،اجلوارية من كنمم قدر أكرب إطار ويف تفاعلية، دائمة، ،إمجالية

دف تعظيم نشطة التسويقية هبالقيام جبميع األ من أجلوذلك  ،خاص واإلنرتنت بشكلبشكل عام واإلتصاالت 
 رحبية املؤسسة وحتقيق الرغبات املستهلك ن

3
. 

  اإللكترونية  الصحة:  

تمع ، وهذا ما أمجع به اجملهبا املتعلقة واجملاالت الصحة دعم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مستخدت       
 يف سيما وال الصحية، اخلدمات جمال يف واالتصاالت املعلومات تطبيقات تكنولوجيا قيمة على األورويب املعلومات
من جهة  اخلارجية التأم ن وشركات الصحية اخلدمات ومقدمي ،من جهة بينهم وفيما ب ن املرضى، التعامالت

 .4 بعد عن واالستشارات النظراء ب ن االتصاالت البيانات، نقل هذه التعامالت وتشمل أخرى،

 واإلتصاالتتكنولوجيا المعلومات لالبنية التحتية  المطلب الثالت:  

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتالبنية التحتية وأهمية تطوير  مفهوم : الفرع األول
 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتالبنية التحتية  مفهوم -2
بأهنا هياكل مادية خمتلفة تستخدم من قبل خمتلف القطاعات   عنطاق واسن تعرف البنية التحتية على ميكن أ

ويعترب اإلسثتمار يف البنية التحتية اسرتاتيجيا يف غاية األمهية إذا كان ذلك خالت إلنتاج السلع واخلدمات،  دكم

                                                           

3119، 3العدد ، جملة الباحث، " دور تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف تنمية قطاع السياحة والفندقة "خبيت إبراهيم، شعويب حممود فوزي، - 1  
.336، ص ، جامعة ورقلة 3101-  

.33، ص 3101عمان، األردن،  ، الطبعة األوىل،  دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع،التسويق اإللكتروني، مبادئ أمحد أجمدل -  2  
، جملة إقتصاديات " التسويق اإللكرتوين ودوره يف زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة مع اإلشارة إىل حالة املؤسسات اجلزائرية "شارف نور الدين، -  3 

.33، ص 3106 ، جامعة شلف،، العدد الرابع عشر، السداسي األولمشال إفريقيا    

لوماتنشرة مشرتكة ب ن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومركز التكامل املتوسطي يف التنمية احمللية،" توظيف قدرات وإمكانات تكنولوجيا املع -   4 
.010، ص 3103، جنيف، " واإلتصاالت يف التنمية احمللية  
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 ضخمة مبالغ األمر غالب يف ستثمارإلا يتطلبفهو ، 1 ضروريا لدعم التنمية اإلحتماعية واإلقتصادية للبلد
 الغالب ففي لذلك أساسي، بشكل للدولة املضافة بالقيمة ترجع خمرجاته طبيعة كون عن فضال كبرية، ميزانياتو 
 ال األخري هذا أن أي اخلاص، القطاع دون والصيانة اإلنفاقو التسيري ب وتتكفل الربامج هذه وضعب الدولة تقوم 

 . 2التكاليف رتفاعاإل أو العائد خنفاضإل إما املشاريع هذه مثل يف االستثمار يستطيع
 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتأهمية تطوير البنية التحتية ل -1

 :  3تثمتل في مايلي 
يف جمال  للغاية هام بدور وفعالة جيدة بصورة تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت تعمل -

 ؛حتسن من مستويات املعيشةالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية فهي 
 ؛تسري روابط اإلتصاالت اجليدة الوصول إىل األسواق الدولية للعديد من البلدان -
 ؛تأثر مشاريع البنية التحتية إجيابيا على اقتصاد وتزيد من فرص العمل وجذب املزيد من الشركات إىل مناطقها -
 ؛سهيل احلصول على السلع واخلدماتتتساعد على التكامل اإلقتصادي وتسهل التجارة عن طريق  -
 ؛من خالل ختفيض التكاليف لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت  تدعم عملية إنتاج السلع الصناعية -
 ؛اإلنتاج والناتج احمللي اإلمجايلمسامهتها املباشرة يف عملية  -
 املرتبطة ية لرسم اإلسثتمار وبوضوح ميكن أن يكون أداة متكينية يف خلق الصناعات اجلديدة ر البنية التحتية ضرو  -

  تنمية على سيما وال ،، وترتكز اسرتاتيجية التنمية على املدى الطويل والشركاتواإلتصاالت بتكنولوجيا املعلومات
 . 4 املهارات

ضروري للحفاظ على عصر املعلومات ومحاية الشيء الالتحتية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت  ةتعترب البني -
 .5، ويعترب أحد املكونات املنافسة الوطنية يف بيئة العامل نتاج الشركات،أو اإلنتاج الوطيناإلنتاج الشخصي أو إ

الل ختفيض تكلفة العمال امل اإلنتاج من خن اإلسثتمار يف البنية التحتية يعمل على زيادة عو بإضافة إىل ذلك أ
 و.نية التحتية على اإلنتاجية والنمتأثري اإلجيايب لإلستثمار يف الب ولهوالسماح بإإلستخدام الفعال للموارد ، التجارية

                                                           

اإلقتصادية يف منظمة التعاون اإلسالمي،" تعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية" ، مركز األحباث اإلحصائية واإلقتصادية والتدريب للدول التوقعات  -1  
.92، ص 3101اإلسالمية )مركز أنقرة (،   

" جملة  تثماري العام على البىن التحتيةواملتوسطة من خالل اإلنفاق اإلس ةدعم املؤسسات الصغري  "اجر سالطين،حممد الشريف بن زاوي، ه - 2 
.36 ، ص3102البواقي، العدد الثالت، جوان أم ، جامعة البحوث اإلقتصادية واملالية    

.93ص  ،نفسهمرجع  التوقعات اإلقتصادية يف منظمة التعاون اإلسالمي، -  3 
4
 - N. ODENDAAL, Information and communication technology and local governance: 

understanding the difference between cities in developed and emerging economies, 

Computers, Environment and Urban Systems, Vol 27, No 6, November 2003, p 600, Sur le 

site web : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971503000164, pdf, 

consulté le 27/08/2017. 
. 33 -33، ص 3101عمان،  ، الطبعة األوىل، دار املناهج للنشر والتوزيع،تكنولوجيا المعلوماتعالء عبد الرزاق الساملي،  - 5
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على مقدار توظيف تقنية املعلومات يف الدخول إىل ية للمعلومات واإلتصاالت معيارا تعد البنية التحت -  
، بإضافة إىل ذلك يربز أنواع تقنيات املعلومات السائدة يف البيئة الوطنية اليت تساهم إلنرتنت، أو تطبيقاهتا امليدانيةا

، وكذلك مستوى سيادة اق على البنية التحتية للمعلوماتيف اإلستثمار األمثل لتدفق املعلومات، وحجم اإلنف
 .1خدمات احلكومة اإللكرتونية 

 يف جدا مهمة التحتية البنية تعدالذكي  حول اإلنفاق العاملي املاكينزي للمعهد دارسةكما أشارت       
 من اقتصاد أي عصب اليت تعد التحتية البنية على دوالر تريليون 57 إنفاق إىل حيتاج العامل أن قّدر ،االقتصاد

 دوالر تريليون 36 مبلغ عن تقريبا 60%  الرقم هذا ويزيد املتوقعة، النمو معدالت لتحقيق 2030 حىت و اةن
 .2 عاما املاضية عشر الثمانية يف أنفق الذي

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتمتطلبات البنية التحتية  :الفرع الثاني
التحتية لتكنولوجيا املعلومات اليوم وهي تتكون من سبعة مكونات رئيسية يوضح البنية  (01.0)رقم  الشكل 

 :3هي

  أجهزة الحواسيب كمبيوترComputer :  وتشمل مجيع أنواع احلواسيب الصغرية والكبرية الثابتة منها
 واملتنقلة.

  أنظمة التشغيلOperating Systems:  مجيع أنظمة التشغيل املستخدمة، أشهرها وتشمل         
(MS-DOS) وحاليا (Windows)  . وغريها 

  تطبيقات برامج المؤسسةEnterprise software Application :  وتشمل مجيع الربامج التطبيقية
 لقواعد البيانات وتطبيقات ما يكروسوفت وغريها. املستخدمة يف املؤسسة كتطبيقات أوراكل

  إدارة البيانات التخزين وData Managementand Storage :  وتشمل مجيع الربامج املستخدمة يف
 إدارة قواعد بيانات املؤسسة مثل شبكات التخزين وغريها.

  االتصاالت والشبكاتTelecommunicationand Network :كل األمور املتعلقة  وتشمل
 تصاالت من حيث األجهزة املادية والربجميات.اإلبالشبكات و 

  اإلنترنت واألنترانتInternet and Intrant:  املادية والربجمية واإلدارية لدعم ويشمل كل املعدات
 مواقع الويب وخدمات الويب لإلنرتنت واإلنرتانت.

                                                           

املستقبل العريب،، جملة " مسات اقتصاد املعرفة يف دول املغرب العريب وإنعكاساهتا احملتملة على امليزة التنافسية يف البيئة الرقمية "حسن مظفر الرزو،- 1 
.33، ص 3113فرباير ،213العدد  لبنان، الدراسات العربية، مركز   

.36، ص مرجع سابق، مد الشريف بن زاوي، هاجر سالطينحم - 2  
 .32، ص 3119عمان،  ،منظور التكنولوجي، الطبعة األوىل، دار وائل نظم المعلومات االدارية،مزهر شعبان العاين،  -3
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 ستشارات وتكامل النظام اإلconsulting and system Integration : ستشارات إلا  ويشمل كل
 الربجميات.املتعلقة بالتغيري والتطوير يف العمليات اإلجراءات والتدريب والتعليم وتكامل 

 المعلومات واإلتصاالتمكونات البنية التحتية لتكنولوجيا  :( 21.2الشكل رقم )               

 

 

 

 

 

 

 .36ص ، 3119عمان،  ،منظور التكنولوجي، الطبعة األوىل، دار وائل نظم المعلومات االدارية،، مزهر شعبان العاينالمصدر:

 مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت المطلب الرابع : 

 بتكارإلوا والتطوير ثالبح تجماال يف  ةالدول تبقدرا ،كثريا  صاالتإلتوا املعلومات تكنولوجيا تأثر مؤشري      
 .األعمالراة وإد ،ستثماراإل وتشجيع ،يوالتشريع ديقتصاإلاناخ وامل ،املال أسر   اماستخد ةوكفاء ،العمل وقوان ن

 .هالمراح يعمج يف ميةالتعلي يةالعمل مبخرجاتو 

 واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع   في ودوليا ياإقليم دمةالمستخ تراشالمؤ  زأبر الفرع األول :  

   : 1يف ما يلي واإلتصاالت املعلومات قطاِع تكنولوجيا يف ودوليا ياإقليم دمةاملستخ تراشاملؤ أبرز  وتثمتل 

 : األمم المتحدة -2

 أجل التنمية من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا املعنية بقياس الشراكة خالل مناألمم املتحدة  ةهيئ رتأصد
 ستخدامإل ،األساسية راتشاملؤ  عن صالمف راتقري 2005 ،يف العام املعلومات جملتمع العاملية القمة خالل

 : اإلحتاد الدويل لإلتصاالت،بينها من دولية وهيئات تمؤسسا مع نبالتعاو  تصاالت،إلوا املعلومات تكنولوجيا
 العمل قفري ،لإلحصاء اليونسكو معهد، والتنمية للتجارة ةحداملت ماألم رمؤمت ،والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

                                                           

.36 -32، ص 3102، اإلمارات العربية املتحدة،، ديب"مؤشر املعرفة العريب "برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، - 1
  

أجهزة 

 الحواسيب
شارات اإلست

 وتكامل النظام

اإلتصاالت 

 والشبكات

تخزين وإدارة 

 البيانات

 برامج المؤسسة

 أنظمة التشغيل

اإلنترنت 

 واألنترانت

 البنية التحتية 

 TIC لـ  
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اإلقليمية )االيكا،  جتماعيةإلوا قتصاديةإلا اللجان، املتحدة لألمم عواملعلومات التاب تصالإلا بتكنولوجيا املعين
 :هي رئيسية تجمموعا ربعأ إىل قسمت املؤشراتو .الدويل البنك،) االسكاب االيكالك، االسكوا،

  ؛البنية التحتية وإتاحة اإلستخداممؤشرات 
 ؛مؤشرات إستخدام األفراد إستخداما منزليا 
 ؛مؤشرات اإلستخدام يف قطاعات األعمال املختلفة 
 تصاالت وتداول تلك السلعإلمؤشرات جتارة السلع املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات وا. 

 ي: العالمي االقتصاد المنتدى مؤشرات -1

 قريرها التر آخ كان ،تواملعلوما االتصاالت جمال يفة سيفعن التنا رتقاري ةعد يالعاملي قتصادإلا املنتدى درأص
 تكنولوجيا املعلوماتة جاهزي سلقيا قدم مؤشر مركب هذا التقرير، ويف 3102 املعلومات لتكنولوجيا يالعامل

 .الفرعيةت جتاهاإلا مند عد إىلم تنقس ،ةرئيسي تاجتاها أربعة من نو العامل، يتك بلدان يف ومستواها تصاالتإلوا
 :يلي كما راتشمن املؤ  عةمبجمو  منها كل ووصف

 ؛مؤشرات( 9)  واإلبداع األعمالمؤشرات(، و  9) والتنظيمية السياسية :البيئة 
 ؛مؤشرات( 1) املهاراتمؤشرات(،  2ة )اإلتاحمؤشرات(،  1)التحتية البْنية :الجاهزية 
 ؛مؤشرات(2) احلكومة مؤشرات(، 6) األعمال مؤشرات(، 3) األفراد :االستخدام 
  مؤشرات( 6مؤشرات(، اإلجتماعي ) 1اإلقتصادي ) :التأثير .  

الت عدة تقارير، كان آخرها أصدر اإلحتاد الدويل لإلتصالقد  مؤشرات اإلتحاد الدولي لإلتصاالت : -3
التطور والتنمية يف قطاع اإلتصاالت وذلك من أجل متابعة  ،يف مجيع أحناء العامل املعلومات جمتمع كفاءة  قياس

وصنفت دول العامل طبقا هلذا املؤشر، وحيتوي بدوره على ثالثة  واملعلومات، حيث وضع مؤشر لقياس هذا اإلجتاه،
 مؤشرات فرعية وتثمتل يف ما يلي :وينقسم إىل  ،جتاهاتإ

 مؤشرات(.  2) :المهارات، مؤشرات(  2)  اإلستخدام:  ،مؤشرات(  2): واإلتاحة التحتية البنية

بإعتباره كأحد الركائز الرئيسية  ،تكنولوجيات املعلومات واإلتصاالتلقد مث التوصل إىل الصيغة النهائية ملؤشر ف  
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ملؤشر العامة اهليكلية( 00.0كما هو مب ن يف الشكل رقم ) ملؤشر املعرفة،

األفراد  البنية املعلوماتية التحتية، واحملتوى الرقمي، وإستخداماتاملؤشرات املباشرة أي ب أال يعتمد فقط على جي
واملؤسسات واحلكومة يف املعامالت اليومية فحسب، وهلذا كان من الضروري األخد بعض املؤشرات غري املباشرة 

م واإلقتصاد والبحث العلمي مؤشرات التعلي  مثلحلساب املؤشر النهائي لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، 
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ميكن تصور احلديث عن إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت جل التنمية، وعليه الأواإلبتكار واملعرفة من 
 يف التنمية دون اإلهتمام بالعنصر البشري املؤهل للتعامل معها وإستعاهبا.

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لمؤشر العامة الهيكلية(: 22.2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .33ص  ،3102، املتحدة العربية اإلمارات ،ديب، العريب املعرفة شرمؤ  ،اإلمنائي املتحدة األمم برنامج المصدر:

فإن كل مؤشر من مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت بدوره يتفرع إىل  (00.0)الشكل رقم  ومن خالل   
 (.1.0 )ميكن تلخيصها يف اجلدول رقم  ات فرعيةمؤشر  عدة 

 ( : مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت1.2الجدول رقم )

مؤشرات الرئيسية 
تكنولوجيا المعلومات ل

 واإلتصاالت

 الغاية المعلومات واإلتصاالتتكنولوجيا ل الفرعية مؤشرات

 واحملتوى التحتية ة يالبن
 يالرقم

 

 جهود على املؤشرات هذه لدت فرد/ساعة كيلوواط الكهرباء، إنتاج
ي التكنولوجخ املنا  ريتوف يف ةالدول
 تكنولوجيا تاستخداماع جلمي زمالال

 عدد منبة كنس القالن اهلاتف تشبكا ةتغطي مدى
 السكان

 مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 

 مؤشرات غير مباشرة مؤشرات مباشرة

إستخدمات األفراد والشركات 
 والحكومة

 البحث واإلبتكار

 البنية التحتية والمحتوى الرقمي

 إقتصاد المعرفة

التعليم  -التعليم ماقبل الجامعي 
التعليم العالي -التقني  

 مدى تحمل تكلفة اإلتصال المعرفة من أجل التنمية
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 .صاالتواإلت املعلومات     35 للفرد ثانية/كيلوبايت لإلنرتنت ق الرتدديالنطا
 فرد مليون لكل لإلنرتنت ؤمنةامل مةاخلاد احلواسب عدد

 الرقمي احملتوى إىل ولالوص إتاحة
 تكلفة لحتم مدى

 االتصال
 نمتك مدى عن ترااملؤش هذه تعرب دقيقة/دوالر ا،مسبق املدفوع النقال اهلاتف اتصال تعريفة

 على احلصول من اجملتمع دأفرا
 توخدما صاالتاالت تخدما

 .اإلنرتنت

 شهر/دوالر لإلنرتنت، العريض النطاق اتصال تعريفة
 20 واإلنرتنت  االتصال قطاعي يف التنافسية مدى

 
 
 
 
 
 األفرادِ  استخدامات

 واحلكومة والشركاتِ 

 استيعاب مدى راتاملؤش هذه ستعك نسمة 100 / الثابت اهلاتف اشرتاكات
 تومؤسسا أفراد من اجملتمع، عناصر

 املعلومات لتكنولوجيا وحكومات،
 .صاالتواالت

 نسمة 100 / الالنق اهلاتف اشرتاكات

 100 / الثابت العريض النطاق ذات االنرتنت اشرتاكات
 نسمة
 راديو لديها اليت راألس نسبة
 تلفزيون لديها اليت األسر نسبة
 كمبيوتر جهاز لديها اليت األسر نسبة
 اإلنرتنت خدمة لديها اليت األسر نسبة
 لإلنرتنت م ناملستخد األفراد نسبة
 االجتماعي التواصل شبكات اماستخد مدى
 احلديثة للتكنولوجيا املؤسسات استيعاب مدى
 الشركات ب ن للتعامل اإلنرتنت استخدام مدى
 والشركات األفراد ب ن للتعامل اإلنرتنت استخدام مدى
 العامل ن تدريب مدى
 الرؤية يف صاالتواالت املعلوماتِ  تكنولوجيا مؤشر وضع

 ولةلدل املستقبلية
 اإللكرتونية احلكومة خدمات
 املعلومات بتكنولوجيا رتقاءإلا يف احلكومة جناح مستوى

 صاالتواالت
 
 

 التعليم

 جاهزية مدى عن راتشاملؤ  هذه تعرب األساسي التعليم جودة
 ةالالفع للمشاركة البشري املال رأس
 املعلوماتِ  تكنولوجيا استيعاب يف

 هاوتوطين ) لرقمنةا( واالّتصاالت

 والعلوم الرياضيات تعليم جودة
 الثانوي بالتعليم االلتحاق معدل
 للبالغ ن والكتابة القرِاءة معرفة معدل
 باإلنرتنت املتصلة املدارس نسبة
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 التقين بالتعليم االلتحاق معدل
 العايل بالتعليم االلتحاق لمعد

 اجلامعي التعليمي النظام جودة
 اجلامعات يف العامل ن تدريب درجة

 
 
 
 
 

 قتصاداإل

 العام املناخ املؤشرات هذه سعكت القوان ن استصدار هيئات فعالية
 من االقتصاد، وازدهار للتنمية الالزم
 وخباصة التشريعية، البيئة كفاءة حيث

 املعلومات تكنولوجيا جمال يف
 كيةاملل محاية ومدى صاالت،واالت

 ،االستثمار بيئة وفعالية الفكرية،
 .األعمال وإدارة

 صاالتواالت املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة القوان ن
 القضائي االستقالل

 النزاعات تسوية يف القانوين اإلطار كفاءة
 الفكرية امللكية محاية
 اتالربجمي قرصنة معدل
 العقد لتنفيذ املطلوبة العمليات عدد
 العقد لتنفيذ املطلوبة اماألي عدد
 األعمال بيئة يف احلديثة التكنولوجيا توفر مدى
 املال رأس توفر مدى
 يةالكل الضريبة معدل
 شركة إلنشاء املطلوب الزمن
 شركة إلنشاء املطلوبة لياتالعم عدد

 احمللية املنافسة كثافة
 

 واالبتكار العلمي البحث
 العامة القدرة إىل رانشاملؤ  هذان شريي االبتكار على ولةالد قدرة

 واالبتكار التطوير على ولةللد
 يف اإلسهام ومدى ،العلمي والبحث
 خالل من العاملي الفكري املخزون
 .االخرتاع براءات تسجيل

 املمنوحة االخرتاع براءات عدد

 
 
 
 من املعرفة

 التنمية أجل

 املنتجات يف صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا تأثري
 اجلديدة واخلدمات

 تأثري راتشاملؤ  هذه تعكس
 صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا

 واملنتجات اخلدمات يف الفعال
 ساتاملؤس وتنظيم اجلديدة،

 كفاءة ورفع ساسية،ألا واخلدمات
 اإللكرتونية املشاركة ومدى ،احلكومة

 الرعاية عنصر ذأخ مع ولة؛للد الةالفع

 النماذج يف صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا تأثري
 اجلديدة يةاملؤسسات
 املعرفة كثيفة ةاألنشط عمالة مستوى

 اخلدمات يف صاالتواالت املعلومات تكنولوجيا تأثري
 األساسية
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 على صاالتتإلوا املعلومات تكنولوجيا استخدام تأثري
 وجودهتا الدولة خدمات كفاءة

 .االعتبار يف ةيالصح

 اإللكرتونية املشاركة
 ةالصحي الرعاية

، املتحدة العربية اإلمارات ،ديب ،العريب املعرفة مؤشر ،اإلمنائي املتحدة األمم برنامجإعتمادا على  طالبةمن إعداد ال المصدر : 
 . 31 -33 ص ، ص3102

 تصاالتإلشر تنمية تكنولوجيا المعلومات وامؤ  الفرع الثاني :

 يف مؤشرا عشر أحدمن  مؤشر مركب هو :(IDI ) تصاالتإلوا المعلومات تكنولوجيا تنمية مؤشر مفهوم -2
ب ن  تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا يف التطورات قارنةاملو رصد الجل أ، يستعمل من واحد مرجعي مقياس
 وهي فرعية، ثالثة مؤشرات إىل تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا تنمية مؤشر وينقسم، الزمن مر وعلى البلدان
 جوانب عملية خمتلفجتمع  اليت للمهارات، الفرعي واملؤشر الفرعي لالستعمال، واملؤشر للنفاذ، الفرعي املؤشر
  .(03.0)كما هي مب ن يف الشكل رقم   تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا تنمية

 ( : مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت: المؤشرات والقيم المرجعية21.2الشكل رقم )

            

          

 مؤشر          

 تنمية           

 تكنولوجيا                     

 المعلومات                                                                                                 

 اإلتصاالت           

 

 
 المعايرة خطوة يف اسُتعملت اليت 5,98 اللوغارمتية القيمة الرقم هذا يقابل :*مالحظة

 .00، ص3102لالتصاالت،  الدويل االحتاد، ملخص تنفيدي ،املعلومات قياس جمتمع تقرير المصدر :

 % القيمة المرجعية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
  نسمة 100 لكل الثابت اهلاتف خدمة يف االشرتاكات عدد -0
 ةمنس 100 لكل اخللوي اهلاتف خدمة يف االشرتاكات عدد -3
 إنرتنت مستعمل لكل )ثانية/بت( لإلنرتنت الدويل النطاق عرض -2
 حاسوب لديها اليت األسر لعدد املئوية النسبة -1

 اإلنرتنت إىل بالنفاذ تتمتع اليت لألسر املئوية النسبة  - 2  

61 
031 

*306.963 
011 
011 

31 
31 
31 
31 

 % القيمة المرجعية واإلتصاالتإستعمال تكنولوجيا المعلومات 
 .اإلنرتنت يستعملون الذين األفراد لعدد املئوية النسبة -6   
 .نسمة 100 لكل الثابت )السلكي( العريض النطاق خدمة يف االشرتاكات عدد -3   

 100لكل   الالسلكي العريض النطاق خدمة يف االشرتاكات عدد -3   

011 
61 
011 

22 
22 
22 

 
 % القيمة المرجعية تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت المهارات في

 البالغ ن لدى والكتابة بالقراءة اإلملام لمعد -9  
 الثانوية باملدارس لاللتحاق اإلمجايل لاملعد -01  
 بعد الثانوية( املرحلة( العايل التعليم مبؤسسات لاللتحاق اإلمجايل لاملعد -00  

011 
011 
011 

22 
22 
22 

11 

11 

02 
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ثالتة  يتكون منة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت تنميمؤشر ن أ( نالحظ 03.0من خالل الشكل رقم )
وتثمتل يف :رئيسية مؤشرات   

  :ويتكون من  واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا ستعدادإلا اجلاهزية و يرصد الفرعي املؤشر هذاالنفاذ 
 لكل  احملمول اهلاتفو  الثابت اهلاتفواملثمتلة يف عدد املشرتك ن يف  ،التحتية والبنية للنفاذ مؤشرات مخس

 لديها اليتو  اإلنرتنت إىل بالنفاذ تتمتع اليت لألسر املئوية النسبة، و لإلنرتنت الدويل النطاق عرض ،نسمة 100
 .حاسوب

 ثالثة يتكون من و  واالتصاالت، ماتلو املع تكنولوجيا وإستعمال كثافة يرصد الفرعي املؤشر هذا: االستخدام
  العريض النطاق خدمة يفملشرتك ن ا عدد، اإلنرتنت يستعملون الذين األفراد لعدد املئوية النسبة مؤشرات

 .100لكل   الالسلكي العريض النطاق خدمة يف املشرتك ن  عدد، و نسمة 100 لكل الثابت  )السلكي(
 ويتكون  واالتصاالت،  املعلومات تكنولوجيا ستخدامإل الالزمة املهارات يرصد الفرعي املؤشر هذا :المهارات

، الثانوية باملدارس لاللتحاق اإلمجايل املعدَّل، البالغ ن لدى والكتابة بالقراءة اإلملام لمعدمن ثالتة مؤشرات 
 . العايل التعليم مبؤسسات لاللتحاق

 ولذلك. املعلومات جمتمع إىل التحول  مرحلة الفرعية املؤشرات هذه يف املدرجة املؤشرات اختيار يعكس       
 بتكنولوجيا املتصلة التكنولوجية التطورات لتعكس الوقت مبرور تتغري قد ،فرعي مؤشر كل يف املؤشرات فإن

 اعترب ما يف االشرتاك أصبح املثال، سبيل فعلى. وجودهتا البيانات توافر يف والتحسينات ،واالتصاالت املعلومات
 احملمول اهلاتف شبكات منو بسبب أمهية أقل - الثابت اهلاتف خطوط مثل - املاضي يف األساسية التحتية البنية

 متقدمة، تكنولوجيا تارخييا اعترب قد العريض النطاق أن ح ن يف وباملثل،. املتنقل للهاتف الثابت واالستبدال
 أكثر يصبح وقد ،أساسيا متزايد حنو على يعترب فإنه لالستخدام، الفرعي املؤشر يف كمؤشر مدرج فهو وبالتايل
 .1 للنفاذ الفرعي للمؤشر مالئمة

 

                                                           
1
 - Report Measuring the Information Society, "International Telecommunication Union ", 

2016, p 09, Sur le site web : 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-

w4.pdf, consulté le 20/05/2017. 
 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf
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 من هذا الرئيسية األهدافمن ب ن  و :(IDI ) واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تنمية مؤشر أهداف -1
  : 1وتثمتل يف ما يلي  املؤشر

   هذه جتربة، مع مقارنة البلدان يف الزمن وتطورها مبرور واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تنمية مستوىحيدد 
 األخرى؛ جتربة البلدان إىل نسبة البلدان

 النامية؛ والبلدان املتقدمة من البلدان كل يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تنمية يف التقدم 
 فيها؛  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مستويات تنمية حيث من البلدان ب ن الفوارق أي الرقمية، الفجوة 
 النمو لتعزيز منها االستفادة على قدرة البلدان ومدى ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إمكانات تنمية 

 .والتنمية

على أمهية السياسات اليت تضعها الدول للوصول    تصاالتاإلو  املعلومات تكنولوجيا تنميةوينعكس مؤشر        
 الفوائد من ذلك على يرتتب وما املعلومات واالتصاالت، تكنولوجيا جمال يف واإلبتكار لإلستثمار بيئة متكينية إىل
  .املستدامة واالقتصادية االجتماعية التنمية على تعود اليت

بإضافة إىل ذلك يعترب  مؤشر تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من ب ن املؤشرات اليت تعتمد عليهم الدول       
أي أهنا قدرة البلد يف فرتة زمنية حمددة على جذب املشاريع اإلسثتمارية والفرص  لضمان جاذبية اإلسثتمار

متعددة وإستقطاب عناصر اإلنتاج املتنقلة من خربات وشركات رؤوس أموال يف اإلقتصادية اجملدية يف جماالت 
 .2 خمتلف امليادين

 المبحث الثاني : متطلبات اإلستثمار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وإستراتيجيات تبنيها   

 العديد يف اتهجناع أثبتت اليت مةهامل ستثماراتإلا من واالتصال املعلومات تكنولوجيا يف ستثمارإلا يعترب       
...إخل على فهو يرتبط جبميع القطاعات كاخلدمات و الصحة والتعليم والصناعة وحىت اإلدارة  ،الدولمن 

 ،و كفاءة فعاليةهلا ببأعما القيام من منه الدول لكي تتمكن أساسي مطلب فهو وبالتايل ،الصعدين اخلاص والعام
 البد من وضع اسرتاتيجيات ومتطلبات لتبين تلك اإلستثمارات . ، هلذا و معرفة معلومات من توفره ملا

 

                                                           
 .06-00 ص ، ص3102اإلحتاد الدويل لإلتصاالت،  ملخص تنفيدي، ،املعلومات قياس جمتمع تقرير - 1

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-ES-

A.pdf, consulté le 28/05/2018. 

مار وإئتمان الصادرات،        تثاشر املؤسسة العربية لضمان اإلس، الن" مارتثمؤشر ضمان جلاذبية اإلس "مناخ اإلسثتمار يف الدول العربية ، -  2 
.32، ص 3101الكويت،   



 في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وإستراتيجيات تبنيها في ظل اإلقتصاد الرقمي اإلستثمار  ل: األو  الفصل

63 
 

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ستثمارإلا المطلب األول : مفهوم

 مار تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت البد من معرفة ماذا يعين باإلستثمار مفهوم اإلستثقبل التطرق ملعرفة 
  واإلستثمار اإللكرتوين .

 الفرع األول : ماهية اإلستثمار 

وعنصر  اة للنمو اإلقتصادي،إىل اإلستثمار على أنه حتمية وأدإن كل الدول دون متييز أصبحت تنظر        
فلقد  للنهوض باإلقتصاد، وذلك مبا حيققه من زيادة يف الطاقة اإلنتاجية وإستغالل للموارد البشرية، وفعالحساس 

 .، اإلنتظارالتضحية، احلرمان تنحصر يف : تعددت  عدة مفاهيم خبصوصه

 أوال : مفهوم اإلستثمار :

 :مها  سوف منيز ب ن مفهوم ن لإلستثمار 

ميكن تعريف  اإلستثمار بأنه :" إستخدام املدخرات يف تكوين مفهوم اإلستثمار بالمعنى اإلقتصادي :  -2
، واحملافظة على الطاقات إنتاج السلع واخلدماتاإلستثمارت أو الطاقات اإلنتاجية اجلديدة، الالزمة لعمليات 

، وقد عرفه بروناس: "بأنه ختصيص  املوارد على أمل حتقيق العوائد املتوقع احلصول 1اإلنتاجية القائمة أو جتديدها"
وعرف فرانس اإلستثمار"هو توظيف األموال لفرتة زمنية حمددة هبدف  عليها مستقبال خالل فرتة زمنية طويلة "،

 . 2 "مستقبلية تعوض عن القيمة احلالية لألموال وخماطر التضخم والتدفقات احلصول على تدفقات نقدية

وباإلستهالك من ناحية أخرى، بإعتباره أن هو  ،من ناحية فهو يرتبط باإلدخار ذو عالقة مزدوجة، و اإلستثمار
ذو  الفائض من الدخل بعد اإلنفاق على اإلستهالك ويطلق عليه اإلنفاق اإلستثماري، وعلى ذلك فإن اإلستثمار

   :3عالقة مزدوجة ومها على حنو التايل 

 على شراء السلع : وذلك عندما توجه املدخرات يف اجملتمع كرأس مال نقدي إىل اإلنفاق  عالقة تمويلية
 أس مال حقيقي أو عيين.اإلستثمارية )اإلنتاجية( كر 

 عنصر من العناصر اإلنتاج األربعة وتثمتل يف إنتاج السلع اإلستهالكية، أي أن  فهو : عالقة إنتاجية
 اإلستثمار وثيق الصلة باإلستهالك والعالقة بينهما عالقة إنتاجية .

                                                           

.06، ص3102، ، األردنوالتوزيعوىل، دار الراية للنشر ، الطبعة األمار وأثره على التنمية اإلقتصاديةثتشجيع اإلستمنصوري الزين،  - 1  
.03 -03، ص 3113 األردن، ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،، اإلستثمار والتحليل اإلستثماريدريد كامل آل شبيب - 2  
.03، ص نفسهمرجع  ،منصوري الزين -  3  
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اإلستثمار اإلمجايل الثابت   وذلك بتحديدإضافة إىل ذلك يعترب اإلستثمار مؤشر من ب ن املؤشرات اإلقتصادية،    
كنسبة مؤيدة إىل الناتج احمللي اإلمجايل عن طريق اإلنفاق على اإلضافات إىل األصول الثابتة وهذا املؤشر يقيس 

 . 1نسبة اإلستثمارت إىل الناتج اإلمجايل

 مفهوم اإلستثمار في اإلدارة المالية والمحاسبية: -2

على أنه إكتساب املوجودات املالية، مبعىن اإلستثمار هو التوظيف املايل يف األوراق  عادة ما ينظر إىل اإلستثمار   
امل باألموال للحصول من يعرفه اإلستثمارعلى أنه التع، فهناك املختلفة من أسهم وودائع ...إخلواألدوات املالية 

التدفقات املالية املستقبلية تعوضه عن ، وذلك بالتخلي عنها يف حلظة زمنية معينة، أي احلصول على على األرباح
أما من جانب احملاسبة متثل اإلستثمارت جمموع املمتلكات وتعوضه عن عامل املخاطرة يف املستقبل  القيمة احلالية،

ستغالل استعماهلا كوسائل دائمة اإلمنها ليس بيعها أو حتويلها ولكن والقيم الدائمة املادية واملعنوية واهلدف 
 : 2تنقسم إىل جمموعت ناين من املخطط الوطين للمحاسبة و ، وتثمتل يف الصنف الثاإلنتاجي هلا حبسب العمر

، املباين، كات الطبيعية احلسية اجملسدة مثل: األراضي: جمموعة القيم املادية املتمثلة يف املمتلالمجموعة األولى
 .إخل ..جتهيزات اإلنتاج .

املصاريف اإلعدادية  متلكات غري حسية وغري ملموسة مثل:املعنوية املتمثلة يف املجمموعة القيم  الثانية :المجموعة 
 .، براءة اإلخرتاع ....إخل شهرة احملل

 :أهدافها وأمهيتها وتثمتل يفها و مارات تصنيفات عديدة نظرا لطبيعتلإلستثأنواع اإلستثمار ومميزاته: ثانيا: 

 : 3 مها: وينقسم إىل نوع ن  حسب وسائل اإلستثمار-2

 .وذلك هبذا إنتاج السلع واخلدمات  اإلستثمار يف مجيع املشاريع اإلنتاجية واخلدماتية هو: ستثمار مباشرإ -أ

نواعها لشركات األعمال وذلك هبدف يف األوراق املالية بإختالف أ اإلستثمار : هوإستثمار غير مباشر -ب
 بواسطة البيع .الربح 

 

 

                                                           

.032، ص 3101لبنان، ،الطبعة األوىل،دار الراوفد الثقافية، بريوت،التكامل العربي بين دوافع التنمية المستدامة وضغوط العولمة حممد غريب، - 1
  

. 03، صمرجع سابق ،منصوري الزين - 2  
. 23، ص3119، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، إداراة اإلستثمار )بين النظرية والتطبيق(قاسم نايف علوان،  -  3 
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 وينقسم إىل :: اإلستثمار أطراف  حسب -1

: وهو اإلستثمار الذي تقوم به الدولة من أجل تنفيد اخلطط اإلقتصادية اإلستثمار العام )الحكومي( -أ
 .حة العامة والتنمية الشاملة هبدف حتقيق املصلواإلجتماعية، والثقافية وغريها من اخلطط 

األفراد املستثمرين للقيام بنشاط حمدود هذا اإلستثمار يقوم به الفرد أو جمموعة من  :الخاص اإلستثمار -ب
 سواءا كانت من قبل الشركات املسامهة أو الفردية هبدف الربح .

ستثمار شركات مقيمة يف إحدى الدول يف شركات أخرى مقيمة يف دولة أخرى،  إ" هو  :األجنبي اإلستثمار -ج
األساسي، أو الزيادة يف رأمساهلا شركات  بشراء هذه الشركات أو بإنشاء  شركات جديدة وتزويدها برأمساهلاإما 

 .1 إشراف املستثمر وتدخله يف إدارة الشركات الىت تستثمر فيها أمواله "هذا ما يتضمن موجودة أصال، وي

ويف هذا اخلصوص فإن زيادة التدفقات اإلستثمارت األجنبية املباشرة يف الدول النامية مقارنة بالدول املتقدمة،     
خالل إسهامه يف زيادة حجم اإلستثمارات وتأهيل املوارد ثالثة يف اإلقتصاد املضيف له من اةثار الحيدث هلا 

ميكية جنيب على اإلستثمار احمللي بصورة دينايؤثر اإلستثمار األالبشرية ونقل املهارات واملعارف التكنولوجية، وهبذا 
 :2وتثمتل يف مايلي 

  فرص استثمارية جديدة للمشروعات احمللية يف الصناعات تشجيع اإلستثمار احمللي من خالل خلق
، وهذا ما ينتج عنهما يف اإلرتفاع نية األساسية  والعمالت األجنبيةواألنشطة اجلديدة، بإضافة إىل توفري الب

  . معدل النمو اإلقتصادي
  األجنيب وتقليل ، وبالتايل زيادة إيرادات الدولة من النقد صادرات الدولة املضيفة لهيعمل على زيادة

 الضغط على ميزان املدفوعات .
 اليتوالتجهيزات التكنولوجية  واةالتاملباشر شكلها املادي وتثمتل يف املعدات اإلستثمار األجنيب  يأخذ 

مل ميكن صناعتها حمليا، وبالتايل فهو يساهم يف زيادة الرتاكم الرأمسايل بالدولة املضيفة، وزيادة القدرة 
 اإلنتاجية هلا .

 يب املباشر، أو بصورة غري نجتوفري فرص العمل سواء كانت بصورة مباشرة يف مشروعات اإلستثمار األ
ساهم يف مما ي ،ت نتيجة لتدفقات تلك اإلستثماراتمباشرة يف األنشطة واملشروعات احمللية اليت توسع

 التقليل من مشكلة البطالة .

                                                           

،بة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، مكتاألجنبي المباشر في ظل التغيرات اإلقتصادية في الجزائر، واقع اإلستثمار نعيمة أوعيل - 1 
.03، ص 3106  

، ، الدار اجلامعيةاإلستثمار األجنبي المباشر وأثره على التنمية اإلقتصادية في المنطقة العربية بين النظرية والتطبيق، على عبد الوهاب جنا - 2 
.  61 -29، ص 3102جامعة اإلسكندرية،   
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 م للتمويل اخلارجي للبلدان، ويوفر مزايا معتربة عن كل وهلذا فاإلستثمار األجنيب املباشر يعترب مصدر ها
تلك األمناط للتدفقات املالية، فهو يدعم خمزون رأس املال الوطين، وله أثر موجب على اإلنتاجية بفضل 

 .1التحويل التكنولوجي  والقدرة على التسري 

 :2 وتنقسم بدورها إىل عدة أقسام منها : من حيث األهمية والغرض -3

 ، وذلك بشراء اةالت واملعدات وجلالتجديدات اليت تقوم هبا املؤسسةوهي عبارة عن  :استثمارت التجديد -أ

األرباح وبالتايل تتمكن من حتس ن النوعية وزيادة ،وذلك للمسايرة التقدم التكنولوجي، وسائل اإلنتاج األكثر تطورا
 من أجل احملافظة على قدرهتا التنافسية للمؤسسة .

هدفها توسيع مكانتها يف السوق عن طريق حتس ن الطاقات اإلنتاجية  :(النمو )اإلستراتيجية استثمارت -ب
ات جديدة ومتميزة من اجل فرض لتنمية اإلنتاج والتوزيع بالنسبة للمؤسسة فهي تقوم بتسويق منتجات وابتكار 

نما اإلستثمارات الدفاعية فهي تسعى ، وهذا ما يسمى باإلستثمارات اهلجومية، بيها على املنتج ن اةخريننفس
 . وترية اإلنتاجإىل احلفاظ على األقل على نفس  املؤسسة

، بالنسبة اإلستثمارت املنتجة هي تنقسم على أساس معيار تكلفتهاف :المنتجة والغير منتجة ستثمارتإلا -ج
ويف حالة العكس فهي غري  ،املمكنةوعية وذلك بأقل التكاليف تعمل على الزيادة يف اإلنتاج املؤسسة وحتسن الن

 .منتجة

فراد من السلع واخلدمات إما تكون إقتصادية فغرضها هو تلبية احلاجيات األ: اإلجبارية ستثمارتإلا -د
وذلك من أجل توفري  أما إجتماعيا فهي هتدف من خالهلا الدولة إىل تطوير البنية اإلجتماعية للفرد ،املختلفة

 املرافق العمومية الضرورية .

، ويكون هدفها احلفاظ على رأس موال وإهتالكاتفهي تعوض ما استهلك منه بأ: التعويضية ستثمارتإلا -ه
إىل رفع رأس مال املؤسسة وذلك بإستثمارات جديدة حسب الطلب  املال على حاله، أما الصافية منها فتهدف

              والظروف .

حيث تقوم املؤسسة بتحس ن القدرة الشرائية وذلك بإعطاء الصورة احلسنة عنها لدى : الرفاهية ستثمارتإلا -و
 .املتعامل ن معها واملستهلك ن ملنتوجها 

                                                           
 ، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات"دراسة حمدادت تكامل أسواق األوراق املالية حالة دول مشال إفريقيا  "،عبد الغين دادن، راضية  كروش -1

 .29ص ، 3102، 2جامعة اجلزائر ، 06، العدد اإلقتصادية 
. 33، ص مرجع سابق، منصوري الزين - 2  
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 اإلستثمار اإللكتروني ا : مفهومثالث

املمثلة يف جمموعة احلواسب الشخصية  ويعتمد على توفري البنية األساسيةطار العام لإلستثمار اإللكتروني:اإل -2
وتصميم مواقع على األنرتنت للشركات وإستخدام الربيد اإللكرتوين وتوفري األقمار الصناعية  واإلشرتاك يف األنرتنت

 .1 إلعداد وإرسال التقارير واملعلومات واإلتصاالت الدولية بإضافة إىل إستخدام الربيد اإللكرتوين 

 :2وتثمتل يف مايلي اإلستثمار اإللكتروني :مقومات و متطلبات  -1

 . إعداد الربامج اخلاصة باإلستثمار اإللكرتوين 
 التمويل عن  طريق التدريب املكثف الفعال و  تأهيل جيل من الشباب للتخصص يف اإلستثمار اإللكرتوين. 
  رقمية فورية .والبنوك واإلدارات املالية وهيئات اإلستثمار للعمل على أسس تطوير مجيع املؤسسات 
 . تأكيد خصوصية البيانات واملعلومات املالية لألفراد والشركات 
 . ربط مجيع اإلدارات املالية والبنوك بشبكات اإلنرتنت 
 . تطبيق املعايري املوحدة حلقوق النشر والتأليف للنظم املالية واإلستثمارية اإللكرتونية 

 وتثمتل يف : اإلستثمار اإللكرتوين أما يف ماخيص مقومات

 التقارير املوازنية بالربيد اإللكرتوين ،عن بعدوالتعليم التدريب  ،) األنرتنت( والدولية شبكات املعلومات احمللية، 
يف  القرارات املثالية لإلستثمار، بإضافة إىل اإلقتصاد الرقمي، األقمار الصناعية واملعلومات الفورية ،الرباجميات

 البنوك اإللكرتونية . ،تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

 ومؤشرات قياسه: مفهوم اإلستثمار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الثانيالفرع 

 وأهميتها تعريف اإلستثمار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت أوال :

 املعلومات وتقنية تصاالتإلا يف اإلستثمارات عدت :تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت تعريف اإلستثمار -2
، الثابت املال رأس تكوين إمجايل يف عامال يعد الذي املعلومات وتقنية تصاالتاإل على فروع اإلنفاق من عافر 
املعلومات  وتقنية تصاالتاإل يف اإلستثمارات بأن" (OECD)  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عرفتهالقد و

 وأجهزة ،)الصلة ذات واألجهزة الكمبيوتر أجهزة( املعلومات تقنية أجهزة عناصر هي ثالثة من تتكون
 عتربوت ،( داخليا املطورة والربجميات صة،املخص اجلاهزة، والربجميات الربجميات تشمل(  والربجميات االتصاالت،

                                                           

.2، ص 3111، اإلسكندرية ،الناشر مؤسسة  شباب احلامعة، مصر، اإلستثمار بالنظم اإللكترونية واإلقتصاد الرقمي فريد النجار ،   - 1  
اإلسكندرية، الدار اجلامعية، مصر  اإلقتصاد الرقمي )األنترنت وإعادة هيكلة اإلستثمار والبورصات والبنوك اإللكترونية (، فريد النجار ،  -3  
.  13 -12ص  ، ص3113    
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 استثمارا املعلومات وتقنية االتصاالت على اإلنفاق عتربوي .سنة تزيد عن ملدة فعليا استخدامها ةحال يف إستثمار 
 املعلومات وتقنية االتصاالت خدمات فإن عليهو  ،واضح بشكل املختلفة عناصرها ب ن التمييز أمكن إذا فقط

 املعلومات وتقنية يف االتصاالت اإلستثمارات وتغطي ثانويا كااستهال  وإمنا استثمارا تعترب ال األجهزة ضمن املدجمة
  1." واخلاص العام القطاع ن كال من   إنفاق

، واخلدمات املعلومات تكنولوجيا احتادحسب  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف ستثمارإلالقد مث وصف   
، وهذا ما 2الداخلي واإلنفاق والالسلكية السلكية تصاالتإلوا الربامج جهزة،واملثمتلة يف األ أبعاد أربعة ذات

 : التايلميكن توضيحه يف هذا الشكل 

 تصاالتاإلو  المعلومات تكنولوجيا ستثمارات(: إ23.2الشكل رقم )

 

    

 

  

 

 

 
Source: Bankole et al,  Does investments in ICT impact Trade? Analysis of trade flows in 

Africa, Conference: Association for Information Systems, 2010,p  62 , Sur le site web : 

https://www.researchgate.net/publication/273171297_Does Investments in ICT Impact Trade 

in Africa A trend analysis of trade flows in Africa, consulté le 09/11/2017. 

                                                           

املعلومات ، هيئة اإلتصاالت وتقنية"اإلستثمارات يف اإلتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية "رير اإلتصاالت وتقنية املعلومات تق  - 1 
.06 - 02، ص 3102السعودية،   

2
 -Bankole et al,  Does investments in ICT impact Trade? Analysis of trade flows in Africa, 

Conference: Association for Information Systems, 2010, p26. 

https://www.researchgate.net/publication/273171297_Does Investments in ICT Impact Trade 

in Africa A trend analysis of trade flows in Africa, consulté le 09/11/2017. 

. 

 تصاالتاإلو  استثمارات تكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت

تصاالتاإل البرمجيات المعدات  اإلنفاق الداخلي 

توالطابعاأجهزة الكمبيوتر   

 أجهزة التخزين واملدخالت

  وحدات االنتاج

احملوسبةالربامج   

 نظم قواعد البيانات

 أدوات الربجمة

 اإلنرتنت

 اهلاتف النقال والثابت

 األقمار الصناعية

املال البشري رأس 
 واملهارات واخلربات

https://www.researchgate.net/publication/273171297_Does_Investments_in_ICT%20Impact%20Trade%20in%20Africa%20A%20trend%20analysis%20of%20trade%20flows%20in
https://www.researchgate.net/publication/273171297_Does_Investments_in_ICT%20Impact%20Trade%20in%20Africa%20A%20trend%20analysis%20of%20trade%20flows%20in
https://www.researchgate.net/publication/273171297_Does_Investments_in_ICT%20Impact%20Trade%20in%20Africa%20A%20trend%20analysis%20of%20trade%20flows%20in
https://www.researchgate.net/publication/273171297_Does_Investments_in_ICT%20Impact%20Trade%20in%20Africa%20A%20trend%20analysis%20of%20trade%20flows%20in
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توظيف أي  اجلانب ن اإلقتصادي واملايل، على اإلستثمار تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت جيب أن يشملف  
السلكية  وأدوات اإلتصال واملعدات اإللكرتونية احلاسوبية ومتمثلة يف األجهزة األموال يف األصول الثابتة

أو النفقات اإليرادية املؤجلة،  ومثمتلة يف النظم والربجميات والتسهيالت أخرى، املتداولةاألصول  أو ،والالسلكية
، ويف ضوء هذا التعريف ميكن حتديد األركان على مدى بعيد بقصد حتقيق منافع مادية على شكل عائدات مالية

 :1 وتثمتل يف مايلي نولوجيا املعلومات واإلتصاالتتك األساسية ملفهوم اإلستثمار

  يشمل األصول الثابتة  ألنهمشروعا إقتصاديا إستثماريا  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتيعد اإلنفاق على
 ؛واملتداولة

  ،إستخدام مجيع أنواع مصادر التمويل للحصول على املبالغ املستثمرة، مبا يف ذلك املدخرات والقروض
 ؛األسهم والسندات وما شاببها داروإص

 مها األهداف املادية تثمتل يف  ،تسعى املنظمة من خالل هذا اإلستثمار إىل حتقيق نوع ن من األهداف
وإسرتاجاعها، واألهداف غري املادية املوفورات يف تكاليف مجع البيانات ومعاجلتها وبث املعلومات وختزينها 

 دين .املتمثلة بتقدمي أفضل اخلدمات للمستف

 :همية اإلستثمار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت أ -1

لقد إزدادت أمهية اإلستثمار وطرق ادارهتا يف األلفية الثالتة نتيجة إلنتشار والتوسع يف تطبيق مظاهر العوملة           
 التكاليف إذاحتفيض  حيث سهلت تكنولوجيا املعلومات واإلتصال ،نرتنتإلجيا املعلومات وإستخدام اوتكنولو 

، خزهنا بالكمية والنوعية املطلوبةوطرق علومات أدت إىل إختصار التعامالت املالية والتجارية وتوفري البيانات وامل
يف التأثري على قرارات  العنصر البشري دورا أساسيا و اإلقتصاد املعريف الذي يلعب يفوتغري اإلقتصاد التقليدي حن

 .2املشاريع اإلقتصادية 

  اص دورا مهما يف إقتصاد مار تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من قبل احلكومة والقطاع اخلاإلستثيؤدي
، فيخلق هلا مردودا إجيابيا أكرب يف نشاط اإلقتصادي ويردم ث أصبحت املعلومة كسلعة إقتصادية، حياملعرفة

 .3الفجوة الرقمية مع الدول الكبرية واملصنعة 
 هاأجل من قامت اليت األهداف وحتقيق أدائها حتس ن وبالتايل الشركة ومنوها وجود استمرار تساهم يف، 

بطريقة  االستثمار ينبغيوهلذا  يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، وتتطلب املبالغ الضخمة لإلستثمار
                                                           

.  333 - 330، ص مرجع سابق إقتصاد المعلومات،رحبي مصطفى عليان،  - 1  
.09، صمرجع سابق دريد كامل آل شبيب، -  2  
 .21 ، صمرجع سابقهند علوي،   -3
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 على ستثمارإلا انعكاس ملعرفة األخرى الدول تجاربواإلستفادة من الالتكاليف، مع مراعاة  مدروسة
 .1املؤسسة

 تثمار يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت له آثار إقتصادية ودور إسرتاتيجي يف معدل النمو فاإلس
 .اإلقتصادية واإلجتماعية واملاليةاإلقتصادي، ويف خمتلف اجملاالت 

 احلكومة خدمات مثل جماالت يف وبالتحديد املعلومات، وتقنية االتصاالت يف احلكومية ستثماراتإلا تساهم 
 . 2 املعيشة مستويات وحتس ن للمواطن ن أفضل خدمة تقدمي يف اإللكرتونية،

  توفره من معلومات ومعرفة اليت تساهم  ، ملاهلا بكفاءة وفعاليةمطلب أساسي لكي تقوم مؤسسات بأعمايعترب
 .3يف منو وإستمرارية املؤسسة، وحتس ن أدائها وحتقيق األهداف املرجوة

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في ستثمارلإل لمناخ الدولية المؤشرات بعض :ثانيا     

  تزويدوذلك من أجل  املؤسساتو  املنظماتاليت اعتمدت عليهم العديد من  املؤشرات الدولية هناك عدة       
 املؤشرات من عددال هتيئة خالل من وذلك القرار، اختاذ يف تساعدهم رقمية مبعلومات املستثمرينصناعي القرار و 

 الدول، منها تلك تعاين اليت النواقص أهم وحتديد ،حدى على دولة كل يةوضع عرفةامل يف تساعدهم أن كنمي اليت
وعالقة  قوية صلة هناك بأن اإلحصائية الدراسات أثبتتلقد و  ،األجانب املستثمرين جذب من متنعها اليت

 من جيتذبه ما مقدار وب ن املؤشرات هذه درجته يف أي مبعىن ملؤشرات،ا هذه يف الدول ترتيبو موقع  ب ن إحصائية 
تكنولوجيا  بع ن االعتبار دور واليت تأخد مهم ن ومن ب ن املؤشرات ميكن ذكر مؤشريناألجنيب،  االستثمار

 :4مها  املعلومات يف التنمية

 اليت املالية الشؤون مؤسسة عن يصدر : الناهضة لالقتصادات األمم ثروة لقياس المركب الثالثي المؤشر -2
   املؤشر ويغطي سنوي نصف وبشكل 1996 العام منذ "بييرب وولد" األمريكية العامل صحيفة جمموعة أسستها

 فرعية مؤشرات ثالثة إىل املركب املؤشر يستند حيث، عربية دول 1 منها الناهضة االقتصادات من دولة 41
 : وهي مكونًا 63 تتضمن

 بيئة ومؤشرات الرئيسة االقتصادية املؤشرات تغطي اعنصر  21 املؤشر هذا ويضم : االقتصادية البيئة مؤشر -أ
 . العاملي االقتصاد يف االندماج ومؤشرات، األعمال أداء

                                                           

"اةثار اإلقتصادية لزيادة اإلستثمارات يف تقنية املعلومات واإلتصاالت باململكة العربية السعوديةإبراهيم  بن حممد بن صاحل احلديثي، "  -   1 
 جملة  .33، ص  3106، 19اإلقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد 

.19، ص مرجع سابق ،"عوديةاإلستثمارات يف اإلتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية الس"تقرير اإلتصاالت وتقنية املعلومات ،  -  2  
دراسة حالة عينة من املؤسسات البرتولية  "،مات واإلتصال على رحبية املؤسساتمار تكنولوجيا املعلو تثأثر اإلس"  نفيسة حجاج، أحالم بوعبديل، -   3

 

 .093، ص 3106جامعة ورقلة، ، 06 ، جملة الباحث، العدد"( 3101-3101 اجلزائرية خالل الفرتة )

. 11 -12، ص 3103، جامعة ورقلة ،01احلميد بوخاري ،" واقع مناخ اإلستثمار يف الدول العربية "، جملة الباحث، العدد  عبد - 4  
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 انتشار ومؤشرات التعليم مؤشرات تغطي اعنصر  21 املؤشر هذا ويضم : للمعلومات التحتية البنية مؤشر  -ب
 . للمعلوماتية التحتية والبنية ،املعلوماتية

 ، الصحة مؤشرات و التنمية مؤشرات تغطي اعنصر  21 املؤشر هذا ويضم : االجتماعية البيئة مؤشر -ج 
وكلما إرتفع الرصيد املسجل  متساوية، أوزانًا املكونات هذه ومتنح ،االجتماعي واالستقرار والطبيعة البيئةومحاية 

 .الناهضة االقتصادات دول ثروة مؤشرات حيث من أفضل يةوضع مما يفسر املؤشر يف متقدم مركز على هذا يدل 

 نقطة، 300 هو املركب للمؤشر اإلمجايل الرصيد حيث" 011 - 1 " ب ن فرعي مؤشر كل يرتاوح : المؤشر دليل
 تكوين فرص زادت أكرب التوازن كان وكلما أداء، أفضل على 100 ورصيد أداء أسوء على) صفر( رصيد ويدل
 متقدمة ) اليابان، دول مخس بنتائج املؤشر رصيد ويقارن الطويل على املدى املستدامة التنمية لتحقيق الثروة

 الدول حققتها اليت املكتسبات قياس فهبد اختريت ،األمريكية( املتحدة والواليات اسبانيا سنغافورة، هولندا،
 .املتقدمة الدول حققتها الذي بالتميز مقارنة والناهضة النامية

 حيزا الرقمية البيئة عناصر ،تشكل هناتكو  اليت عنصرا والعشرين الواحد ب ن فمن املعلوماتية للبيئة وبالنسبة      
 (10000 واخللوية لكل الثابتة اهلاتف خطوط نسمة، 1000 لكل ليةنز امل احلاسوب أجهزة عدد : وختص مهما
 .املعلومات تكنولوجيا على احلكومي اإلنفاق وأخريا) السكان على إمجايل ( اإلنرتنت استخدام نسبة ،) نسمة

 التنافسية تقرير(  دافوس ) الدويل االقتصادي املؤمتر يصدر  :( الجاهزية الرقمية ) العالمي التنافسية مؤشر -1
اإلنتاجية  الكفاءة وزيادة ،النمو على الدول قدرة لقياس 1979 منذ العام التنافسية مؤشر يتضمن الذي العاملي

 ،املستدامة التنمية لتحقيق األخرى الدول مع اقتصاديَا واملنافسة األعمال مناخ وحتس ن التقنيات أحدث باستخدام
 يف الدولة أداء يعكس توقعات وهو "النمو" ومؤشر "جار" مؤشر على ينقسم التنافسية مؤشر أن ويالحظ
املنتدى  يصدر أخرى جهة ومن عربيتان، دولتان منها دولة 75 احالي املؤشر يف ويدخل  ) سنوات (5املستقبل

 وفضال، ) دولة (75 الرقمي يغطي للعصر اجلاهزية ومؤشر دولة  122) يغطي (البيئة على احلفاظ استدامة مؤشر
 الدول يف للتنافسية تقارير بينها من وسيكون إقليمية، تنافسية تقارير املنتدى يصدر التنافسية العاملي تقرير عن

 مؤشر ويستند، احلالية التنافسية ومؤشر املستقبلية التنافسية مؤشرا فرعي ن مها مؤشرين من املؤشر ويتكون العربية
 والبيئة األساسية، والبنية املايل، القطاع ووضع ودور احلكومة، االنفتاح، درجة (هي عوامل 8 متوسط إىل التنافسية

 . )املؤسسات ووضع العمالة، ووضع اإلدارة، ونظم املعلوماتية،

 

 وإستراتيجيات تحفيزها تصاالتاإلتكنولوجيا المعلومات و تحديات اإلستثمار  المطلب الثاني :

 تصاالتاإلتكنولوجيا المعلومات و الفرع األول : تحديات وعوائق اإلستثمار 
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 تكنولوجيا اإلستثماراليت تعيق  والتحديات العوائق من العديد تصاالتاإلو  املعلومات تكنولوجيا قطاع يشهد
 :1 يلي أمهها فيما تلخيص ميكن تصاالت واليتإلوا املعلومات

 : التمكينية البيئة -1

 ، هوإلتصاالتاقطاع تكنولوجيا املعلومات و  من أكرب التحديات املتعلقة بالبيئة التمكينية للشركات العاملة يف إن

عدم وجود قوان ن وتشريعات يتبعه مباشرة  التنظيمية، غياب األطرو  احلكومية،ية من قبل حتفيز  برامج توافر عدم
والنقص يف اةليات احملددة للتمويل مؤسساهتا، واملنافسة مع الشركات  ،اء السيرباين وإرتفاع يف الضرائبالفض

تطالب بنوع ملعلومات ا  الدولية الرئيسية، وهذا يدل بشكل أو بأخر على أن الشركات اخلاصة يف قطاع تكنولوجيا
 احلماية اإلقتصادية لتوسيع  يف أنشطتها . من

 :  التجارية البيئة -1

 املعوق الذي يقف يف وجة تطور صناعة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت هو إخنفاض القدرة الشرائية إن
فتطور سوق األفراد يتطلب تطورا  ،على أن السوق هي سوق األفراد أكثر مما هي سوق الشركات، و للسكان

وحجم القطاع غري النظامي، بالتوازي والنمو البطئ لإلقتصاد،  للخدمات املصرفية وإستخدام بطاقات اإلئتمان،
فهو ال يشجع النمو الواسع للشركات لإلستثمار مع معطيات اإلقتصاد الكلي، أي عدم وجود مناخ مشجع 

 املتوسطة والصغرية بشكل منتظم.

 : األساسية ةيئالب  -3

ونشر احلزمة العريضة  ،لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتلتطوير البنية األساسية لويات من ب ن اإلحتياجات وأو 
وهذا مايدل على إهتمام الشركات  ،الثانية يأيت يف املرتبةباأللياف البصرية،  املنازل ووصللعموم املستخدم ن 

الكامن لإليرادات يف هذا  بسوق األفراد، بإضافة إىل اإلندماج ب ن اإلتصاالت واإلعالم يبدو ضعيفا رغم املخزون
ريضة، وقد يعود هذا إىل الرقابة الشديدة اليت ختضع هلا خالل نشر التلفاز عرب احلزمة الع ، وخاصة مناجملال

 . ات اإلعالم من قبل السلط

ميكن القول أن من ب ن املعوقات الرئيسية لتطوير الصناعة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت واإلستثمار ومما سبق  
، وبيئة األعمال هلذه التكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت تثمتل يف البنية التحتية لتكنولوجيا ،على وجه اخلصوص

 .املختصة والتطوير احمللي إلستدامة هذه الصناعة، ونقص يف املوارد البشريةالقانونية واملالية، وعدم توفر البحث 
                                                           

،، األمم املتحدة" تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ملواجهة حتديات إقتصاد املعرفة"  اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا،  - 1  
.11 –29، ص 3100لبنان ، بريوت،  
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 المعلومات واالتصاالتستثمار في قطاع تكنولوجيات لإلستراتيجات تحفيز إ الفرع الثاني :

جل مواجهة حتديات إقتصاد يف إطار تعزيز وحتفيز لإلستثمار يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من أ
 : 1 وتثمتل يف مايلي، البد من وضع إسرتاتيجيات لتبين هذا القطاع املعرفة

 :التنظيمية البيئة توفير -2

سياسات الكفيلة بتعزيز  ، ووضعقوية تنظيمية بيئة توفري ملعلومات واإلتصاالتا تكنولوجيا قطاع منو يتطلب       
لإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وبالتعاون مع املؤسسات الرئيسي يف وزارة  التنظيمي لكيانا لويتمث ،ص النموفر 

، وزيادة نسبة مسامهة اإلنتاج من جهة ، وذلك برسم السياسات هبدف تعزيز املنافسة ومحاية املستهلكاألخرى
ق حترير السوق وتشجيع ، وذلك عن طريمن جهة أخرى احمللي من تكنولوجيا املعلومات يف الدخل القومي

ا املعلومات واإلتصاالت بشكل تكنولوجيعداد القوان ن الالزمة إلستخدام خدمات وتطبيقات ، وإمارتتثاإلس
، وال بد من وجود هيئات معنية بتنفيذ السياسات وزيادة عمل الشركات يف السوق ،ويضمن ثقة املواطن ن ،آمن

 اليت تضعها وتقوم بإدارة عمل القطاع اخلاص يف هذا اجملال .

 : التشريعية البيئة توفير -1

 حيث الت،اإلتصا و تكنولوجيا املعلومات قطاع لتطوير شريعاتلتا من جمموعة إقرارىل إ لعاملا بلدان تتجه      
منو أنشطة اإلبتكار واإلبداع و  ،املنافسة ضمان و اإلتصاالت منِظم خلدمات قانون وجود، و حترير القطاع يستلزم

فيما يستلزم منو أنشطة التجارة اإللكرتونية، والتوقيع اإللكرتوين، كما حيتاج ، نون منظم حلماية امللكية الفكريةقاو 
العاملون يف القطاع بشكل عام إىل قوان ن حلماية سرية البيانات ومكافحة اجلرمية اإللكرتونية، وذلك لتعظيم 

السياسات واإلسرتاتيجيات الوطنية  فمعظم الدول تعمل لوضعذا وهل، إلستفادة من اخلدمات اإللكرتونيةا
ء يئة بيئة متكينية مالئمة تسمح بإرساوهت ،تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف املنطقةل واإلقليمية،

، وتعزيز تنمية األعمال اإللكرتونية ونشر التجارة اإللكرتونية، وزيادة وتشجيع وإمناء سوق تنافسية جملتمع املعلومات
  .تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتيف ميادين  مارت ومشاريع البحث العلمي واإلبتكاراإلستث

 :القطاع نمو األساسية لتعزيز البنية تطوير -3

 لتكنولوجيا املعلومات ساسيةاأل لبنيةا تطوير يف ملموساا تقدم العامل لبلدانا غالبية لقد شهدت       
وحقق بعض البلدان جناحا ملموسا نرتنت واهلاتف الثابت واهلاتف النقال، ألشار استخدام انتإ وزيادة صاالتإلتاو 

                                                           

مرجع سابق،اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا،" تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ملواجهة حتديات إقتصاد املعرفة "،  -   1  
.26 –13 ص ص  
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تتعلق يف بنشر احلزمة اإلشكالية احلقيقية يف بلدان  أنإال  يف نشر خدمات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت،
أللياف ا ذاتالعريضة، واليت تعتمد بدورها على شبكة اهلاتف الثابت وعلى توافر الشبكات النحاسية، أو 

نية إمكاالناتج احمللي اإلمجايل ازدادت  كلما ازدادت حصة الفرد منوتب ن الدراسات   ،الضوئية للمنازل والشركات
أمثل يف نشر خدمات احلزمة العريضة،وهلذا البد على البلدان احلث على زيادة كل الدولة إلستخدام قدراهتا بش

وهذا ما  سرتاتيجيات وطنية خاصة بتطوير احلزمة العريضة،على إوذلك بناء  استثمارهتا يف سعات احلزمة العريضة،
نتشار إ النفاذ إىل احلزمة العريضة بسعر أقل، مما يساهم يف توسع د مقدمي خدمات اإلنرتنت إىل توفرييقو 

 .خدمات هذه التكنولوجيا

 : نمو القطاع لتحفيز الشراكة تفعيل -1

ملعلومات ا تكنولوجيا قطاع منو صفر لتعزيز  اسيةسألا والبنية والتشريعية التنظيمية ةالبيئ توافر جمرد اليكفي       
 وهؤالء .اجملالذا ه يف الرئيسي ن ألطرافا فاعلة ب نال شراكةحيتاج إىل ال فاألمر ،وزيادة اإلستثمار صاالتواإلت

وقد  ،املنظمات الدوليةيف بعض األحيان األطراف هم احلكومة، والقطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدين، و 
تضمنت خطة العمل اإلقليمية لبناء جمتمع املعلومات يف غريب آسيا واليت وضعتها اإلسكوا، وتثمتل يف مبادئ 

  3112وذلك من خالل املؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات املنعقد يف جنيف  ،توجيهية مقرتحة إلقامة الشراكة
  ادئ من بينها :على عدة مب و تنص

  أو ،حمددة من حمتلف األطراف سعيا إىل حتقيق هدف مع ن إلتزامات  صورة يف لشراكةا تكوينالبد من 
 .داف وتعزيزهاأهجمموعة 

 سوءا كانت إقامة الشراكة على أساس تعدد أصحاب املصلحة، حبيث تتكون من جمموعة من اجلهات 
منظمات من  حكومية، ومؤسسات دولية،موعات إقليمية، سلطات حملية، ومنظمات غري جم ،حكومية

 .شركات من القطاع اخلاصو أاجملتمع املدين، 
 حتديد حتديد املصادر  حتديد ما تسعى إليه الشركة من نتائج ومزايا ووضع أهداف واضحة، بإضافة إىل ذلك

 .املتوقعة  املتاحة أو

 املشاريع)  :هي اإلقتصاد قطاعات من أربعةتتضمن  ملشاريع، عادة،ا وريادة لشراكةا نظمف ومما سبق ذكره    
 يعزز مما ،) تواجلامعا والدولية، واحلكومات، واإلقليمية وطنيةال الناضجة لكبريةا والشركات ألثر،ا لعاليةا

 اإلتصاالت.ملعلومات و ا تكنولوجيا قطاع يفواإلستثمار   تطور األعمال ويدعم

 

 



 في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وإستراتيجيات تبنيها في ظل اإلقتصاد الرقمي اإلستثمار  ل: األو  الفصل

75 
 

 : الصغيرة والمتوسطة المشاريع ونمو محفزة لالستثمار آليات توفير -1

 علـى قدرتـه مـن كبـري وحيـد شـكلب يضـعفه ،اإلتصـاالتو  تكنولوجيـا املعلومـات قطـاع يف لتمويـلا غيـاب إن      
 وتـربز ،ألجنبيـةا علـى اخلـربات لكاملا عتماداإلو  ألدمغةا إىل هجرة يؤدي مما والتطوير، ودعم  البحث عرفةامل توليد
 مواجهـة أجـل منوذلك   واإلستثمار فيه، القطاع ذاه ملتعلقة بتعزيزا ألنشطةا مجيع يف حيوي لتمويل كموردا أمهية

 :يلي ما خالل من وذلك ملعرفة،اإقتصاد  حتديات 

 ؛البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف ملرجوا النمو حتقيق 
 ؛واخلاص لقطاع ن العاما من كل يف ملختلفةا صاالتاإلتعلومات و امل  تكنولوجيا مبادرات تنفيذ 
 ملناطق الفقرية؛ا مجيع يف لشاملةا خلدمةا توفري 
 لناشئة؛ا متويل الشركات طريق عن جديدة عمل فرص توليد 
 لقطاع؛ا يف جديدة وشركات أفكار ملشاريع إجياد هبدف والتطوير لبحثا دعم 
  ؛س األموال واحلركة املصرفيةؤو ر  سواقأ اشإنع 
 املعلوماتتكنولوجيا  جمال يف األعمال ريادةو  بتكارإلا ستثمار وتعزيزإلا تشجيع يف االستمرار ضرورة 

 .1ة ، ودعم الشراكة ماب ن القطاع العام واخلاص والدولي الوطنية واإلقليمية املستويات على تصاالتإلوا

 : نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتالمطلب الثالث

إىل نشوء ، واإلستثمارات يف هذا القطاع تصاالت واملعلوماتإللقد أدت التحوالت املتسارعة بفعل ثورة ا      
، وتتميز هذه الصناعة يف عديد من الدول املتقدمة وحىت  يف بعض الدول النامية واإلتصاالت صناعة املعلومات

تلف األنشطة، وتظهر أمهيتها يف توفري الشروط الالزمة بتطورها الدائم واملستمر مع زيادة نسبة اليد العاملة يف خم
 .صناعة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتلدخول عامل 

 صناعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الفرع األول :

 :  صاالتاإلتصناعة تكنولوجيا المعلومات تعريف  -2

بأهنا جمموعة املنتجات واخلدمات املتعلقة بالصناعة  (OECD) تعرفها كال من منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية
 .2 اإللكرتونية القادرة على تلبية الوظائف واملهام املتعلقة بتشغيل املعلومات والنقل والوظائف اإللكرتونية

                                                           

تحدة، اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا،" نشرة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من أجل التنمية يف املنطقة العربية "، األمم امل - 1 
 . 33، ص3101، 30العدد

.13ص ،3101ألردن،ا ،" واإلتصاالتملخص عن قطاع تكنولوجيا املعلومات عطا اهلل العايد، اةء خريسات،"  وزراة الصناعة والتجارة ، - 2 
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 صاالتاإلتالمعلومات تكنولوجيا صناعة نمو  -1

قتصادية خمتلفة إوما يرتبط هبما من منتجات وخدمات ونشاطات  ،صاالتاإلتمتثل تقنية املعلومات         
املستمر للوضع االقتصادي عن طريق النمو الناتج اإلمجايل العاملي، و  فلها دور يف حتقيقصناعة هامة وأساسية، 

دام تكنولوجيا ستخإ نتيجة ،واخلاص د واملؤسسات يف القطاع ن احلكوميواإلنتاجية للفر ، رفع مستوى األداء
، وذلك بتنويع مصادر الدخل  صناعة جديدة الت واإلستفادة منها يف مجيع القطاعات، وتبيناملعلومات واالتصا

تتميز هذه الصناعة بتطورها الدائم و  ،أي التنوع يف الصادرات عتماد على الثروات الطبيعيةإلا هذا ما أدى إىل عدم
األيدي العاملة، سواء من اخلرج ن أو من امللتحق ن اجلدد والذي يتطلب االستمرار يف توظيف أعداد متزايدة من 

 . 1حها املستمر جملاالت جديدة للعملمع فت ،تأهيلهم بالعمل، أو من الذين يتم إعادة

وخدمات  صناعية، وما يرتبط من منتجات ،إن معدل النمو السنوي لتقنية املعلومات واالتصاالت       
والناتج اإلمجايل  ،ونشاطات اقتصادية على مستوى العامل، تتجاوز بكثري معدل النمو السنوي لكل من السكان

 : مما جيعلها من أكثر الصناعات جدوى، كما هو موضح يف الشكل التايل ،والصناعات التقليدية

تصاالت ومقارنتها بمعدل النمو السنوي إلمعدل النمو السنوي لتقنية المعلومات وا: نسبة  (21.2الشكل رقم )  
 .(1112-2111) للسكان والناتج اإلجمالي والصناعات التجارية على المستوى العالمي

 
املؤمتر العلمي الدويل حول  واالتصاالت وعالقتها بتنمية وتطوير األداء"، املعلومات يم خبيت،"صناعة تكنولوجياإبراه :المصدر  

 .                   202ص ، 2005مارس، 19-13واملنظمات، جامعة ورقلة،  األداء املتميز للحكومات

                                                           
للحكومات  ابراهيم خبيت، " صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعالقتها بتنمية وتطوير األداء"، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز-1

 .203ص  ، 2005مارس، 19-13نظمات، جامعة ورقلة، وامل
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، تصاالتإلاملعلومات واتكنولوجيات زيادة املستمرة يف صناعة النالحظ  (01.0)من خالل الشكل رقم        
يف تقنية  ؤكد أن النمو التقدميصادها بنمو متميز لسنوات عديدة، الدول اليت اتسم اقته هذرب تجاوهذا راجع ل
وهذا ما  ،وما يرتبط هبما من منتجات وخدمات ،ومقارنتها مبعدل النمو السنوي للسكان تصاالتإلاملعلومات وا

تربز مالمح التحول من اقتصاد الصناعات إىل اقتصاد املعلومات ومن االقتصاد الوطين إىل االقتصاد العاملي 
قتصادها إقتصادية أن إلبصفتها أكثر الدول تقدما من الناحية ا تؤكد جتربة الواليات املتحدة األمريكيةو  ،املتكامل

تصاالت، وما يرتبط هبما إلستفادة املثلى من تقنية املعلومات واإلاستمر يف النمو لسنوات عديدة، وهذا راجع ل
هتمام ببعض مكوناته ومبا يتفق مع اإلقتصادية خمتلفة، بل أن من األجدى إمن منتجات وخدمات ونشاطات 

مثلما جنده أيضا يف الص ن خالل العقدين  ،1لنسبية اليت تتمتع هبا هذه الدولجيابية واملميزات اإلصائص ااخل
، وهذا ما تؤكده وزراة التجارة الصينية تصاالتإلاملعلومات وااألخرين، كيف تقدمت يف جمال صناعة تكنولوجيات 

، إذ تشكل اإللكرتونيات واأللعاب اخلاصة باألطفال نصف صادرات الص ن، وحتظى الص ن اليوم 3111لعام 
يف مرات 2أما حصتها يف جمال صناعة الكمبيوتر الشخصي فقد تضاعفت ب  من التصديرالعاملي، %31بإنتاج 

الص ن  ف النقالة، مصنوعة يفاةونة األخرية، فنالحظ معظم التجارة الصينية من أجهزة التلفزيون والفيديو واهلوات
 .2أو حتتوي على عدد كبري من املكونات الصينية بداخلها 

 التخطوات تبني صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالفرع الثاني:  

القطاعات  تنمية مجيع الت يف مسامهتها يفتكنولوجيا املعلومات واالتصانتيجة لدور اليت تلعبة اإلستثمار        
مات من خدهبما يرتبط وما منها،مهية الكبرية لصناعة هذة التكنولوجيا ومدى اإلستفادة األعلى وهذا ينعكس 

 :3،وتثمتل فيمايليالتخطوات تبين صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاوعلى هذا األساس البد من  ومنتجات،

تصاالت وما يرتبط هبما من منتجات اإلبتقنية املعلومات و قتصادية ذات العالقة اإلمعاملة كافة النشاطات  -
وخدمات بنفس مزايا الصناعات التقليدية األخرى، إضافة إىل إخضاعها إىل أقل نسبة من الرسوم اجلمركية 

 وتكاليف اخلدمات املتعلقة باالسترياد والتصدير.

قة بتقنية املعلومات قتصادية ذات العالإلا اتإنشاء اهليئات التنظيمية والتشريعية واإلشرافية اخلاصة بالنشاط -
 التوعية بأمهية هذه التكنولوجيا للمنظمات واألفراد لتحقيق زيادة االستخدام )رفع األداء(.، و واالتصاالت

                                                           
 .201، صمرجع سابق، علومات واالتصاالت وعالقتها بتنمية وتطوير األداء"براهيم خبيت، " صناعة تكنولوجيا املإ -1

.  003  -003إبراهيم األخرس، مرجع سابق ، ص  -  2
  

 .202، ص نفسهمرجع راهيم خبيت، إب -3
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تصاالت يف نفس الوقت الذي يتم فيه رفع مستوى هذه اخلدمات وتنويعها إلختفيض تكاليف خدمات ا -
 لكافة املناطق. وتغطيتها

للمراحل الدراسية األساسية واجلامعية مبا يتوافق مع متطلبات ، تطوير املناهج واملرافق والتجهيزات التعليمية -
تصاالت، وما يرتبط هبما من منتجات وخدمات مع إلقتصادية ذات العالقة بتقنية املعلومات واإلالنشاطات ا

هيل وتقدمي مساعدات مالية تساعد على نشر التوسع يف فتح املعاهد والكليات ومراكز التدريب وإعادة التأ
 تصاالت.إلاستخدامات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات وا

لكرتونيا )مثل احملاكم وإدارات املرور إمساندة ودعم اإلدارات واجلهات احلكومية اليت تسعى ألداء مهامها  -
والوقوف بقوة إىل جانبها عند بدئها يف التحول إىل ما يعرف باحلكومة  ،واجلوازات...إخل( ماديا ومعنويا

 اإللكرتونية.

 مالمح مجتمع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وظهور اإلقتصاد الرقمي المبحث الثالث: 

 العوامل املساعدةمن  ،واقتصاديا وتعليميا ثقافيا جمهز وجمتمع متطورة معلوماتية حتتية بنية توفريلقد أصبحت       
 اإلقتصاد الرقمي . وإندماجه يفإىل جمتمع املعلومات، حنو إىل التحول 

 وخصائصهع المعلومات مجتم المطلب األول :

 مجتمع المعلومات  الفرع األول : 

 :وتطوره  فهوم مجتمع المعلوماتم -2

، ففي جمتمع جمتمع املعلومات وجمتمع املعرفة اقرتنت كلمة جمتمع مبفاهيم خمتلفة ظهرت يف وقت واحد وهي  
املعلومات يعتمد اإلنسان على تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات، حبيث تتيسر له إمكانية مجع املعلومات من خالل 
الشبكات الرقمية ذات القدرات العالية، ومع إنتشار املعلومات وتسارع توليد املعارف واإلخرتاعات العلمية 

، وغالبا يستعمل مفهوم املعرفة لإلشارة إىل مرحلة أكثر تقدما من ة ركيزة حامسة لتطوير اجملتمعاتفستكون املعر 
فهو يهدف إىل توليد املعرفة وتلبية اإلحتياجات اجملتمعية، أو إىل جمتمع املعلومات من اجليل الثاين،  مراحل التنمية،

 . 1وبناء الثروة واإلرتقاء بنوعية احلياة بصفة مستمرة 

توفلر" بوصفه عملية التطور اليت مرت هبا  بثالتة مراحل، وهذا ما جاء به "لقد مر تطور جمتمع املعلومات ف
  ة املعلومات وأخريا موج ،: موجة الزراعة، موجة الصناعةيمتتالية وهاحلضارة اإلنسانية، فقد مرت بثالتة موجات 

أي تستمد خصائصها من  املوجة السابقةر فكل موجة تضم عناص ،(02.0كما هو موضح يف الشكل رقم )
                                                           

.33 -30، ص 3102، األردن، وىل، األكادمييون للنشر والتوزيع، الطبعة األاإلقتصاد المعرفي حممد نائف حممود، - 1  
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فاملعلومات تستمد مادهتا من األنشطة الزراعية والصناعية، كما أن الصناعة ال ميكن أن تنشأ ، املوجة اليت سبقتها
 يساهم يف دعم أنشطتها بتوفريه املوارد املطلوبة.مقبول بدون وجود نشاط زراعي 

 مجتمع المعلوماتالتي مرت بها ( : عملية التطور 21.2الشكل رقم )

 

 

 

 

 
الجاهزية اإللكترونية للبلدان العربية وإنعكاساتها المحتملة على فرص تفعيل بيئة اقتصاد حسن مظفر الرزو،  المصدر :

 .39ص  ،3103العربية، بريوت، لبنان،  ، مركز الدراسات الوحدةالمعرفة
فإن اإلتفاق يكون تاما ب ن  ومعظم اةراء اليت يتبناها املتخصصون عند معاجلتهم ماهية جمتمع املعلومات،    

ات ،تعد اجلميع، على أن البنية التحتية للمعلومات واإلتصاالت وامليل حنو السلع الرقمنة، وتعميق اإلهتمام باخلدم
ات األنشطة واملمارسو  عبارة عن مجيع التدابريهو ف، 1اجلديد واألساسية للمجتمعمن أهم اخلصائص املميزة 
ويشمل إنتاج املعلومات أنشطة البحث والتأليف واجلهود  ،واستثمارانشرا و  تنظيمااملرتبطة باملعلومات إنتاجا و 

وذلك بالوصول حتويل جمتمعنا إىل جمتمع املعلومات ومبعىن آخر هو ، 2 اإلبداعية املوجه خلدمة التعليمية والتثقيفية
 . 3 إىل خدمات املعلومات وتراكم املعرفة، وفرص التعليم سريعة دون أي قيود مكانية أو زمانية

أن جمتمع املعلومات ال يزال واضح املعامل بشكل تام، ويرى بعضهم أنه اجملتمع الذي  عبد الهادي"يقول "        
واالجتماعية والثقافية والسياسية وعموما فإن اجملتمع الذي يستخدم فيه املعلومات بكثافة كوجه للحياة االقتصادية 

  يعتمد اعتمادا أساسيا على املعلومات الوجيزة كمورد استثماري، وكسلعة إسرتاتيجية، وكخدمة وكمصدر للدخل
" أنه مت التحول من جمتمع صناعي على جمتمع املعلومات يف "غورنسيالقومي، وكمال للقوى العاملة ويرى  

 .  4 أشكاهلا وأنواعها هي القوة الدافعة املسيطرةخمتلف 
                                                           

، مركز الدراسات الوحدة الجاهزية اإللكترونية للبلدان العربية وإنعكاساتها المحتملة على فرص تفعيل بيئة اقتصاد المعرفة حسن مظفر الرزو، - 1  
.39-33، ص 3103، بريوت، لبنان، العربية  

 .26، ص  مرجع سابق ،علوي، جمتمع  املعلومات اجلزائر هند -2
3
 - ANDERSON et al, Information and Communication Technologies in Society, 

Routledge, 2007, p 249 
 

 .231مرجع سابق، ص ، عالء الدين عبد القادر اجلنايب، عامر إبراهيم قنديلجي -4

 موجة المعلومات

 موجة الصناعة

الزراعية موجة  
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 :مراحل التحول إلى مجتمع المعلومات  -1

جمتمع املعلومات هو ذلك اجملتمع الذي تلعب فيه املعلومة دورا رئيسيا يف كل ميادين احلياة، ولتحقيق ذلك        
ثقافيا وتعليميا واقتصاديا، وعملية التحول  ينبغي على احلكومات توفري بنية حتتية معلوماتية متطورة وجمتمع جمهز

 : 1إىل جمتمع معلومايت متر عرب أربع مراحل

 تربز مؤشرات اجلاهزية القدرات الكامنة لدى اجملتمعات لالنتقال إىل جمتمع  " :)اإلستعداد ( الجاهزية
وهذه  تكنولوجيا املعلومات واالتصال"، ستفادة منإلاملعلومات ألهنا تقيس مدى جاهزية اجملتمع ل

واملؤهالت املتعلقة باستخدامها، وهذه املرحلة ،القدرات تتمثل يف أمرين أساسي ن مها البنية التحتية املتطورة 
 .تفقد أمهيتها أو تتطور عندما تصبح التكنولوجيا أكثر انتشارا أي االنتقال إىل املرحلة الثانية

 املدى و تتعلق باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال القائمة حاليا، وتصف اهلدف  ستخدام:إلكثافة ا
األعمال وغريها، التعليم أو الذي تستخدم فيه هذه الثقافة )التكنولوجيا( يف قطاعات خمتلفة، مثل 

 اهزية وإعداد اجملتمع.اجلوالنتائج احملققة يف هذه املرحلة ختتلف من جمتمع ةخر حسب درجة 
 خبصوص القيمة  التتصاإلدام تكنولوجيا املعلومات واتتعلق باةثار اإلضافية الستخ ستخدام:إلثر اأ

املضافة واملصادر اجلديدة للثروة وغري ذلك، وهي تتعلق أساسا بالتغريات التنظيمية لألعمال واحلكومات 
الطرائق  األفراد واملؤسسات،العالقة ب ن الطرائف اجلديدة يف تنظيم العمل فيما خيص  مثال اليت هتدف:

لبشري يف اجلديدة لإلنتاج بالعالقات داخل منشآت اإلنتاج وفيما بينها لالستثمارات البشرية ورأمسال ا
 بتكار والبحث والتطوير باعتبارها أساس تنمية املستقبل.إلوا تكوين القاعدة املعرفية

 :واألثر  نتاج فيما خيص اإلنتاجيةنشآت اإلالنتيجة اخلتامية ملا حيدث على مستوى م المحصلة
 2جتماعي، وهتدف اإلنتاجية والتنافسية العمالية، سوق العمل.إلوترتبط أساسا باملستوى ا ،االجتماعي

 

 

 

 

 

                                                           
 العلوم االقتصادية وعلوم التسريجملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، كلية "،  املؤشرات اإلحصائية التكنولوجيا املعلومات واالتصال، " طوايبية أمحد -1

 .039، ص3113، 03العدد ، جامعة اجلزائر
 .03ص،  مرجع سابق، ائيبرنامج األمم املتحدة اإلمن -2
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 المعلومات مراحل التحول إلى مجتمع(: 21.2)الشكل رقم 

                                        

 

 

 

 

   

 

    على املوقع اإللكرتوين : 03ص ،3111جمتمع املعلومات لسوريا يف  مؤشرات ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي المصدر :
http/www.transparencykuwait.org , consulté le 17/02/2017.          

   خصائص مجتمع المعلومات :الفرع الثاني 

 :1 حدد هبذا الشأن" ويليام مارتن" مخسة معايري وهي

 :فتشهد انتشار واسع  حيث تصبح تكنولوجيا املعلومات مصدر القوة األساسية المعيار التكنولوجي
 املصانع .يف التعليم واملكتبات واملنازل و لتطبيقات املعلومات 

 :ي وإتاحة الفرصة العامة واخلاصة عنتشار الو إلحيث يتأكد دور املعلومات كوسيلة  المعيار االجتماعي
 .لرتقية مستوى املعيشةوا للحصول على املعلومات على مستوى عال من اجلودة

 :كخدمة كمورد أو أو كسلعة أومصدر هنا تربز املعلومات كعامل اقتصادي أساسي سواء   المعيار االقتصادي
 .املضافة  القيمةو  للعمالة فرصة جديدةإضافة إىل ذلك كمصدر خللق ب
 :حرية الرأي تؤدي حرية املعلومات إىل تطوير وبلورة العملية السياسية وذلك من خالل  المعيار السياسي

 الدميقراطية. والتعبري من قبل اجلماهري، أي انتهاج هنج
 :احلرص لصدق اإلعالمي و القيم الثقافية للمعلومات كاويتجلى ذلك من خالل االعرتاف ب المعيار الثقافي

 حرتام امللكية الفردية.على حرمة البيانات الشخصية، واألمانة العلمية وإ
 

                                                           

. 03-00، ص 3101جلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، امؤسسات اإلعالم واإلتصال ،الوظائف، الهياكل، األدوارمجال العيفة،  - 1  

 مستوى النشاط        

 الزمن

 الجاهزيـــــــــة

 كثافـــــة االستخــدام

 أثــــر االستخــــــدام

 المحصلـــــــة 
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 : 1وتستخلص من هذه املعايري حسب "ذياب" ما يلي     
 .التحول من اقتصاد الصناعات إىل اقتصاد املعلومات 
  االقتصاد العاملي الشامل أو املتكاملالتحول من االقتصاد الوطين أو القومي إىل. 
  االعرتاف بدور املعلومات كعنصر هام وحيوي يف تقوية املبادئ والقيم الثقافية للمجتمع ودورها يف عملية

 التطوير والتنمية.
 .االنتقال من املركزية إىل الالمركزية 
 احتياجات األفراد من املعلومات كات املعلومات واالتصاالت البعيدة على املستوى العاملي لتلبية بظهور ش

 بسرعة أكثر وتكلفة أقل.
 قتصاد الصناعي. إلومورد أساسي بعد أن كانت عنصرا ثانويا يف ا رئيسي لالقتصاد ظهور املعلومات كعصر 

  د النفاد إلى مجتمع المعلومات وتأتيرها على عملية رصالفجوة الرقمية المطلب الثاني : 

 مية قالفجوة الر الفرع األول : 

 : رقميةال فجوةالمفهوم أوال :

عن  صدر ) الشبكة من السقوط بعنوان(   1995 عام إىل يعود تقرير يف استخدام للمفهوم أول بدأ إذ       
 إىل النفاذ يف النامية والدول الدول املتقدمة ب ن الفاصلة الفجوة هي الرقمية الفجوة"  :يقول األمريكية التجارة وزارة

 وتنظيمية تكنولوجية علمية أسباب الفجوة وهلذه واستغالهلا، على استخدامها والقدرة واملعرفة، املعلومات مصادر
 للتكنولوجيا فعال وصول لديهم الذين األشخاص ب نوتعرف أيضا الفرق  ،2 " التحتية البنية عن توفر فضالً 

  .3 حمدود وصول هلم يتوفراإلطالق أو  على يتوفر ال الذين أولئك وب ن الرقمية، وتكنولوجيااملعلومات 

اجلغرافية على خمتلف  واملناطق والشركاتفجوة ب ن األفراد واألسر يشري مصطلح "الفجوة الرقمية" إىل الو        
واالتصاالت  إىل تكنولوجيا املعلومات والوصول بفرصهافيما يتعلق  ،ملستويات االجتماعية واالقتصاديةا

 .4واستخدامها لإلنرتنت 

                                                           

. 231، ص مرجع سابقعامر إبراهيم قنديلجي ،عالء الدين عبد اجلنايب،  - 1  
.223 ، ص3101، 3و0، العدد21، جملة جامعة دمشق، اجمللد" جمتمع املعلومات والفجوة الرقمية يف الدول العربية "مسري الشيخ علي، - 2  
توظيف قدرات وإمكانات تكنولوجيا املعلومات" نشرة مشرتكة ب ن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومركز التكامل املتوسطي يف التنمية احمللية،  -  3 

 .010، ص 3101، جنيف، "واإلتصاالت يف التنمية احمللية 
4
 - Report Organisation For Economic  CO-Operation and Development , Understanding The  

Digital Divide, France,2001,p 05, Sur le site web : https://www.oecd.org/sti/1888451.pdf, le 

consulté 22/05/2017. 

 

https://www.oecd.org/sti/1888451.pdf,%20le
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 : الفجوة الرقميةأسباب ثانيا : 

، سواءا على مستوى تناوهلا، عامليا أو وجهات النظروختتلف أسباب الفجوة الرقمية اختالفا شاسعا مع إختالف 
، ناهيك عن اختالف أو من الناحية اإلجتماعية املستهدفة، أفراد أو مجاعات أو مؤسسات إقليميا أو حمليا،

، وعلى الرغم من التقدم اإلجتماعي، ومدى توافر املوارد البشرية والطبيعية واملاديةظروف البلد من حيت سلم 
 : 1إتساع اإلختالف، إال أن هناك جمموعة من األسباب وراء الفجوة الرقمية، وتتمثل يف مايلي 

 للفجوة الرقمية : وتتمثل في :األسباب التكنولوجية  -2

أي من ناحية سرعة  ،ومات واإلتصاالت مبعدالت متسارعةتتطور تكنولوجيا املعل :سرعة التطور التكنولوجي -
متابعة دقيقة مما يزيد من صعوبة اللحاق هبا من قبل الدول النامية من دون  ، والربجميات واإلتصاالت،التطور العتاد

من تضاعف سعة تبادل البيانات عرب شبكات اإلتصاالت، مل تعد قاصرة على   هلذا التطور للتوجهات الرئيسية
كابالت النحاس األرضية بل أصبحت تشمل امليكروويف واأللياف الضوئبة، واألقمار الصناعية،بإضافة إىل 

 .الربجميات اليت متر بنقلة نوعية حادة صوب الربجميات الذكية
واإلتصاالت إىل إحتكارات من قبل الشركات أظهرت تكنولوجيا املعلومات  :تنامي اإلحتكار التكنولوجي -

، وذلك راجع إلرتفاع الكلفة اإلستثمارية لتصنيع عناصر العتاد، ء على مستوى العتاد أو الربجمياتالعمالقة،سوا
، هاربجميات، حيث اتسع نطاق احتكار إلنتاج الوهي شركات كربى  ميكروسوفتوخري شاهد على ذلك الشركة 

، شبكات اإلتصاالت احمللية، باإلضافة إىل وسائل تصفح بإضافة إىل نظام التشغيل )كنظام ويندوز الشهري (
كاالت ، والو مما يندرج احتكار الربجميات إحتكار وسائل اإلعالم وصناعة السينمااإلنرتنت، واإلتصاالت اهلاتفية، 

 . ن حجم زوار هذه املواقعاإلنرتنت على النصيب الكرب موإستحواذ عدد قليل من مواقع  األنباء العاملية،

 : هناك أسباب اقتصادية عديدة من أمههاللفجوة الرقمية :  اإلقتصادية األسباب  -1

على رغم من اإلخنفاض الكبري يف أسعار تكنولوجيا : إرتفاع كلفة توطين تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  -
، وهذا راجع إلرتفاع  ة توطينها حمليا يف إرتفاع مستمرباملستخدم النهائي، فإن كلفاملعلومات واإلتصاالت اخلاصة 

كلفة إنشاء البنية التحتية خاصة يف إقامة شبكات اتصاالت النطاق العريض ذات السعة العالية لتبادل البيانات 

                                                           

الوطين سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الفجوة الرقمية، عالم المعرفة ) رؤية عربية لمجتمع المعرفة (، نبيل علي، نادية حجازي، -  1 
. 10 -20 ص ،  ص3112، أوت 203العدد  والفنون واةداب، الكويت،  
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اإلقتصادية، وزيادة امليزة  سرعة اإلهالك غري الفين فهي تقلل كثريا من إىلبإستخدام األلياف الضوئية، بإضافة 
 ميزانية التعليم نتيجة للتوسع يف إدخال تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف مستويات التعليم املختلفة .

تقوم إسرتاتيجية التسويق للشركات املتعددة اجلنسية  المحلية: التهام الشركات المتعددة الجنسية لألسواق  -
يات بصفة اخلاصة، على توزيع املعلومات واإلتصاالت عموما، وشركات تطوير الربجم االعاملة يف جمال تكنولوجي

، وذلك من خالل ما يعرف بأسلوب التطويع ملطالب األسواق احمللية، تاركة ا وخدماهتا خارج حدودهامنتجاهت
 .الشركات الفتية احمللية لتضمر مع تآكل أسواقها

فتتناسب كلفة اإلتصاالت عكسيا  :لقوي على حساب الضعيفانحياز التكنولوجيا اقتصاديا إلى صف ا -
، إىل جانب تصميم منتجات تها أضعاف كلفة الواليات املتحدةكلفمستوى الدخل، فمثال يف بنغالديأ  مع 

، وغالب تأيت هذه مواصفات من ا فهي تليب مطالب الدول املتقدمةتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وخدماهت
 .أمهية بالنسبة إىل مستخدميها يف الدول الناميةليس له املنتجات 

 :مايلي  يف أمههاوتتمثل للفجوة الرقمية :  اإلجتماعية والثقافية السياسيةاألسباب  -3

وحد، املتحدة هي القطب األت كون الواليا  :ط الجيومعلوماتييسيطرة الواليات المتحدة عالميا على المح
، خاصة فيما يتعلق باإلنرتنت، مثل يسيطر على احمليط اجليو معلومايتسياسيا واقتصاديا وعسكريا ومعلوماتيا، 

األمريكية مسؤولية تسيري املهام األساسية لإلنرتنت، واليت تشمل إدارة املوارد الرئيسية للبنية  ICANNاملؤسسة 
رات القاعدية املوكل إليها تنظيم الشبكة، وتوصيف بروتوكوالت ، مبا فيها فيها جمموعة الكمبيوتلشبكةالتحتية ل

م وعدم توافر فرص تدين التعليواملتمثلة يف  قافية واإلجتماعيةة إىل األسباب الثبإضاف، تبادل املعلومات عربها
 العمل واألمية، اجلمود التنظيمي والتشريعي، و غياب الثقافة العلمية والتكنولوجية، الفجوة اللغوية.

 الفجوة الرقمية  سد الفرع الثاني : سبل 

ن أجل القضاء ، وذلك بوضع سياسات هامة مول ملواجهة مشكلة الفجوة الرقميةلقد سعت معظم الد       
، من حيث ضمان الوصول اإلنرتنت جلميع فئات الناس، واليت متثل دعم تطوير البنية التحتية على الفجوة الرقمية

 .1للمعلومات املناسبة، واإلسثتمار يف توسع النطاق العريض ، ووصول األنرتنت يف املكتبات العامة واملدارس 

                                                           
1
  - ANDERSON et al, op. cit, p 43. 
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بسد هذه الفجوات الرقمية للعمل االحتاد الدويل لالتصاالت ووكاالت األمم املتحدة األخرى  كال منمت  اهلذا ق 
وأعادت  ،يف ظل اإلقتصاد الرقمي من أجل ضمان قدرهتا على االستفادة من فوائد جمتمع املعلومات الناشئ
القمة  3102 جملتمع املعلومات يف عاماجلمعية العامة لألمم املتحدة تأكيد هذا االلتزام يف استعراضها للقمة العاملية 

الشبكات اخللوية املتنقلة يف املنبع يف مجيع الفجوات الرقمية يف اإلتساع و  نتشاراإلنتيجة  ،العاملية جملتمع املعلومات
غريها من ، وأن أقل البلدان منوا على وجه اخلصوص قد ترتاجع أكثر من شبكات وخدمات النطاق العريض توافر

وب ن  االقتصاداتالتنمية الصناعية أداة مفيدة ملقارنة الفروق ب ن  يوفر مؤشر مركب، األخرى. وكمؤشرالبلدان 
 : 2 وتثمتل يف مايليثالتة حماور  الفجوة الرقمية ميكن تقسيمها إىلومن ب ن السبل تضيق ، 1املناطق

 يف ويتمثل: والمالي االقتصادي المحورأوال:  

 إىل  قتصادإلا حتويل وحماولة القطاعات كافة تعاون خالل من املعلومات جمتمع لبناء ستثماراتإلا اجتذاب
 ؛رقميال قتصادإلا
 ؛املعلومات جمتمع يف االستثمارات لبناء التخطيط تتوىل متخصصة هيئة إنشاء 
 ؛التنافسي االقتصاد إىل التحول وتدعم االستثمار تشجع قانونية وتنظيمات تشريعات إصدار 
 نفوس يف التأثري يف دور من هلا ملا ،االستثمارات هذه ومتويل لدعم املدين عجملتما مؤسسات ب ن التعاون 

 اقتصاديا املستدامة التنمية حتقيق يف الفعال ودوره املعلومات جمتمع بأمهية واإلقناع وغريهم، املستثمرين
 . واجتماعيا

 يف ويتمثل  :التكنولوجي المحور:  ثانيا

 ؛املعلومات وثورة التكنولوجيا فكر خيدم التعليم جمال يف شامل ختطيط 
 ؛التعليمية املراحل كافة يف نرتنتإلاو  الكمبيوتر إدخال 
 ؛املختلفة الدورات تكثيف طريق عن احلاسوبية األمية حمو 
 العلمية البحوث إجراء على العلمية واملعاهد اجلامعات تشجيع . 

 

 

                                                           
1
  - Report Measuring the Information Society, International Telecommunication Union , 

2016, p 31, Sur le site web : 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-

w4.pdf, le consulté 20/05/2017. 
 

،  16العدداجلزائر، ، حنو تكامل اقتصادي عريب معريف"، جملة البشائر العربية لتضييق الفجوة الرقمية التحديات "شارف عبد القادر، رمضاين لعال، - 2 
  . 312 -311، ص 3106سبتمرب، 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf


 في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وإستراتيجيات تبنيها في ظل اإلقتصاد الرقمي اإلستثمار  ل: األو  الفصل

86 
 

 يف  ويتمثل  :االجتماعي المحورا : ثثال

 الشبكة ب للتعامالت واخلصوصية األمن توفر ،ملعلومايتا الفقر حملاربة واملعلومات التكنولوجيا ثقافة نشر
 .العنكبوتية

 احلياة نواحي كافة يف نرتنتإلوا الكمبيوتر بأمهية لدى اجملتمع الوعي نشر . 
 اجملتمع املعلوماتلتحول إىل وا ،تضيق الفجوة الرقمية أجل نالصحيحة م األطر حتدد رشيدة سياسة إرساء.  

 اإلقتصاد الرقمي  : المطلب الثالث

 الفرع األول : مفهوم اإلقتصاد الرقمي

، ظهرت العديد من املصطلحات واملفاهيم قتصادية واإلجتماعيةاليت حدثت يف احلياة اإل نتيجة التطورات       
 . املتعلقة باإلقتصاد الرقمي واإلقتصاد املعريف

قتصاد إليرى بعض االقتصادي ن منهم" د. فواري" أن مفهوم ا والمعرفي: الرقميقتصاد إلتعريف كال من ا -2
ى يف بعض األحيان مقتصاد اجلديد والذي يسإلقتصاد املعرفة ميثالن نفس الشيء، ذلك لتزامنهما، فااإلاجلديد و 

فهو يستعمل للتعبري عن كل ما هو متعلق  أو اإلقتصاد الرقمي،أو اإلقتصاد اجلديد  قتصاد اإللكرتوينإلا
اقتصادي  -قتصاد منط تكنوإوميكن القول أن  ،أي املتعلق بالتطور التقين املعلومات واإلتصاالت،بتكنولوجيا 

 تلياايف خمتلف الفعاملعلومات واإلتصاالت متطور وجديد قائم أساسا على ما أفرزته عمليات دمج تكنولوجيا 
إذا أنه على املستوى الكلي ميثل النسيج االقتصادي أما على املستوى اجلزئي تتمثل يف املؤسسات  ،االقتصادية

 1االقتصادية حيث أدمج املعرفة كعامل من عوامل اإلنتاج.

املعرفة فمنها من يرى بأنه  اإلقتصادت هذا اإلطار العديد من اةراء اليت تناولت مفهوم لقد وردت حت      
بتكارها هبدف حتس ن إستخدامها وتوظيفها و وإيدور حول احلصول على املعرفة واملشاركة فيها  قتصاد الذيإلا

ال وتوظيف البحث العلمي، وتتمحور  للم ستخدام العقل البشري كرأسإنوعية احلياة مبجاالهتا كافة، من خالل 
تبارها القوة الرئيسية الدافعة للنمو ستخدام املعرفة باعإقتصاد القائم على مبدأ اإلنتاج ونشر و إلكلها حول مفهوم ا

 .2االقتصادي وزيادة الثروة

الذي خيتص  ،من خالل ما ذكرناه سابقا ميكن تعريف اإلقتصاد الرقمي بأنه ذلك اجلزء من اإلقتصاد املعريف  
وعلى ذلك فإن اإلقتصاد املعريف مبفهومه  بكل ما يتعلق بتقنيات املعلومات اليت تعرف أيضا بالتقنيات الرقمية،

                                                           
 . 36 ص، 3101، مصر، دار العلوم للنشر والتوزيع، الدولي وعولمة اقتصاد المعرفة قتصادإلا ،مجال ساملي -1
 .01ص، 3113، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، االقتصاد المعرفي ، نادية الليثي، ريمهاشم الش -2
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1 اإلقتصاد الرقميرئيسية من دون التقنيات الرقمية أي اإلقتصاد الرقمي، فهو ميثل القاعدة الالعام اليتحقق 
الذي  ،

يعتمد على تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، ودرجة اإلرتباط بشبكة املعلومات العاملية، وتوافر طرق املعلومات 
إذ يعترب حمصلة التفاعل ب ن اجتاهات تقدم  ،2السريعة واهلواتف النقالة، وخدمات التبادل الرقمي للمعلومات

إلقتصاد او  -اإلقتصاد اجلزئي  -وب ن املنظومة اإلقتصادية ) اإلقتصاد الكلي  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت
واملال والصحة والتعليم والعالقات اإلقتصادية الدولية  القطاعات النوعية يف الصناعة والزراعة والتجارة والبنوك

 .3والسياسات النقدية واملالية وغريها ( 

يوجد العديد من الفروقات ب ن اإلقتصادات القدمية أو الفرق بين اإلقتصاد القديم واإلقتصاد الجديد:  -1
، وكذلك األفراد واحلكومة، واألعمال حيث امليزات اإلقتصاديةالتقليدية واإلقتصادات احلديثة أو املتطورة من 

 : 4توضيح ذلك من خالل اجلدول اةيت وميكن

 اإلقتصاد القديم واإلقتصاد الجديد:  (1.2الجدول رقم )
 اإلقتصاد الحديث اإلقتصاد القديم المواضيع 

 حركي مستقر السوق المميزات اإلقتصادية
 عاملي وطين املنافسة

 شبكات بريوقراطيمتسلسل،  الشكل التنظيمي
 خدمايت صناعي اهليكل

 رأس مال بشري وجمتمعي مواد أولية، رأس مال طبيعي مصدر القيمة
 إنتاج مرن اإلنتاج الضخم تنظيم اإلنتاج األعمال

 اإلبداع/ املعرفة رأس املال/ العمل مفتاح النمو
 رقمية ميكانيكية يةالتقن

 عايل قليل، متوسط امهية البحث
 يتغري بسرعة مستقر الذوق األفراد

 التعلم مدى احلياة براعة أو مهارة ملرة واحدة احلاجة إىل التعليم
 تعاون خماصم عالقات العمل
 خطورة مع فرص مستقرة طبيعة الوظيفة

 تشجيع فرص النمو عالقات قانونية عمال واحلكومةعالقات األ حكومةال
 السوق، مرونةأدوات  أوامر وسيطرة التنظيم

 .16، ص3102، الطبعة األوىل، األكادمييون للنشر والتوزيع، األردن، اإلقتصاد المعرفيحممد نائف حممود،  المصدر:
                                                           

. 22ص مرجع سابق، حممد نائف حممود،  -  1  
. 32ص  ،3103األردن،  ،، دار البداية ناشرون وموزعون، الطبعة األوىلاإلقتصاد الرقميمقدمة في جعفر حسن جاسم،  -  2  
. 39، ص سابقمرجع نترنت وإعادة هيكلة اإلستثمار والبورصات والبنوك اإللكترونية (، اإل) اإلقتصاد الرقميفريد النجار،  -  3  

. 16، ص نفسهحممد نائف حممود، مرجع  -  4  
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  الرقمي االقتصاد تطور آفاق الفرع الثاني :

كومة املعلومات واملعرفة، ومن مث تشجيع بناء احل جمتمع بالعمل على نشر اإلقتصاد الرقمي زلقد متي       
اج ذلك إىل التطوير املستمر يف ت، وحي، والبنوك اإللكرتونيةإللكرتونية واإلدارة اإللكرتونية، والتجارة ااإللكرتونية

مؤشر جمتمع املعلومات واملعرفة، وذلك عن طريق زيادة أعداد احلواسيب اإللكرتونية، وإستخدامها يف املعامالت 
بكة الدولية للمعلومات، وإستخدام الربجميات اجلاهزة يف إدارة األنشطة الشوالوظائف، وزيادة عدد املشرتك ن يف 

 قطاع يف التوسع، و ، وإدارة املوارد البشرية واألنشطة التعليمية والتدريبيةوالتجارية واإلنتاجية والتسويقة اإلقتصادية
 :1 يلي ما على القدرة على تقوم اجلديد العصر يف والشركات الدول تنافسية جعل مما ،املعلوماتية الصناعات

على قدرة األفراد واملؤسسات  اإلقتصاد الرقميويعتمد جناح ومنو  : ر المعلوماتادسهولة الوصول إلى مص -2
ويتطلب اإلشرتاك الفعال يف تلك الشبكة ويف يف شبكات املعلومات، مواقع اإلنرتنت املختلفة و على املشاركة يف 

البنية التحتية يف اإلقتصاد، مثل شبكات الكهرباء واخنفاض التكلفة، وتوفر اةالت اإلقتصاد الرقمي ضرورة توفر 
 واألجهزة واملعدات واملهارات والتدريب ....إخل ، من وسائل املساعدة للوصول إىل جمتمع املعلومات .

املنافسة تكنولوجيا املعلومات على درجة تؤثر : اإلقتصاد الرقميالمنافسة وهيكل السوق في ظل  -1
درجة تطبيق تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف وفق  السوق  املراكز التنافسية، وخيتلف هيكلوأساليبها وحتس ن
أن تتكامل تكنولوجيا املعلومات مع منظومات  وذلك على املستوي ن احمللي والدويل،هلذا البد  ،اإلقتصاد الرقمي

 والزراعة والتعليم والتدريب واخلدمات املالية واملصرفية واإلستثمارية.وقطاعات اإلقتصاد املختلفة، وخاصة التصنيع 
نتيجة لدور الذي تلعبة تكنولوجيا املعلومات  :صاد الكلي في ظل اإلقتصاد الرقميمستقبل اإلقتمعرفة  -3

 اإللكرتونيةلرأمسالية والتجارة ا واإلتصاالت دورا أساسيا يف زيادة معدالت النمو اإلقتصادي ويف اإلستثمارت
بعض ن هناك داء املعامالت التجارية، إذ أ، فاإلنرتنت تؤثر على أساليب العمل وأساليب أالداخلية واخلارجية

حجم اإلستثمار تكنولوجيا املعلومات والعائد منه على منو من بينها  ،القضايا اليت حتسم بعد يف اإلقتصاد الرقمي
 .التجارة اإللكرتونية 

 

 

 

 

                                                           

. 33-36مرجع سابق ، ص )األنترنت وإعادة هيكلة اإلستثمار والبورصات والبنوك اإللكترونية (،  فريد النجار، اإلقتصاد الرقمي  - 1  
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 خالصة :   

هلا أمهية كبري يف العصر احلايل القائم على أساس املعرفة والثورة  املعلومات واإلتصاالتتكنولوجيا  إن    
األفراد واجملتمعات نظرا للميزات  أيضا بل تشمل ،يف خمتلف املياديناملعلوماتية، ولقد مست مجيع القطاعات 

 ستخدامإلوالسهولة يف ا ،واخلصائص اليت تتمتع هبا، وعلى رأسها السرعة يف األداء والتقليل من النفقات
أصبح ميثل أحد أهم املتغريات العاملية، والقوى اليت نتشار الواسع لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت إلفا

 واللحاقِ  هي وحدها مؤهلة للحفاظ على مواقعها وضمان تقدمها ،جياناعة هذه التكنولو تسيطر على ص
  . واالتصاالت املعلومات جمال تكنولوجيا ىف املتقِدمة البلدانِ  بكبر 

 اإلهتمام هبذه التكنولوجيات البد ،الرقمي قتصادع التحوالت املتسارعة يف حميط اإلالتأقلم مأجل  ومن    
إعداد االسرتاتيجية الشاملة ، عن طريق مسة األساسية جملتمع املستقبل على اإلستثمار فيها، بإعتبارها تيهاوقدر 

لتكنولوجيا  التحتية لتوفري استثمارات من كل اجلهات والقطاعات لتمويل هذه البنيةواإلجراءات الالزمة 
الواحدة لدعم االستثمارات يف جمتمع مجيع القطاعات يف الدولة  وذلك مبشاركة ،املعلومات واإلتصاالت

والتعاوين واألفراد، وسيشعر اجلميع حبكم  ،تعاون القطاع احلكومي واخلاص إىلحنتاج  فنحن اليوم املعلومات،
ويشمل ذلك وضع  ،توفري البيئة التمكينةو  ،قلها جمتمعاتنا وشركاتنا يف هذا اجملالستنالنقلة التكنولوجية اليت 

وتقدمي الدعم  قطاع اإلتصاالت،وإعادة هيكلة  ،والتشريعي الالزم لبناء جمتمع املعلومات القانويناإلطار 
ر للتعريف بأمهية نشر الوعي والفكر االقتصادي املتطو و  ،اليت هلا عالقة بتقنية املعلوماتواملساندة لألنشطة 

 اخلدمات،، هبدف هتيئة أسواق مفتوحة وتنافسية جتدب اإلستثمارت وتساعد على حتس ن املعلوماتثورة 
ستثمارات لبناء جمتمع املعرفة إلن املشكلة األساسية يف اجتذاب اإ ،تحول لإلقتصاد الرقمي أو املعريفوأمهية ال

 يقيسه أيضا بالعائداليا فقط وال واملعلومات هو أن االقتصادي يقيس عائد االستثمارات قصرية األجل م
  .قتصادي طويل األجلإلوا جتماعيإلا

 عصرنا يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت قطاع التنميةو اإلستثمار ب  االهتمام فإن السياق، نفس ويف   
 املعارف تفعيل، و ممكن وجه أكمل على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا من االستفادة ضرورة حيتم ،هذا

  .الدوام على متجددة إمكاناتلبناء 
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 : تمهيد  

ى مستوى املعلومات واإلتصاالت على إمكانات هائلة لتحقيق وحتسني حصيلة التنمية  عل تكنولوجيا تتمتع       
ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية اإلقتصادية والتنمية اإلجتماعية، فالتحول فهي اليوم أصبحت ، الدول النامية واملتقدمة

واخلدمات اجلديدة، سوف تكون العامل للنمو  املنتجات   تطويرإىل اإلقتصاد الرقمي على أساس املعرفة وبدافع 
عن والتنمية إليه املنظمة التعاون  ت، وهذا ما أشار بتكارإلوا اإلبداع فرص   زيادةو  والتنافسية وخلق فرص العمل

وال شك يف أن اإلقتصاد الرقمي ضروري لتحقيق التنمية  ،كنولوجيا املعلومات واإلتصاالتتل األثر اإلجيايب احملتمل
وسرعة  ،تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ، وذلك من خالل حتسني وتوفرستدامة يف القرن احلادي والعشرينامل

على اختاذ قرارات واحلصول على مما تساعد  ،نتجات واخلدمات الرقمية اجلديدةالنفاذ إىل طائفة واسعة من امل
ة اإللكرتونية احلكومكانت اخلدمات املصرفية أو ، سواء  والصحية وتزويدها مبختلف اخلدماتوارد التعليمية امل

به يف خطة وهذا ماجاءت حتقيق أهداف التنمية املستدامة  قياس التقدم حنو  قدرتيها علىو ، وشبكات اإلجتماعية
 .0202التنمية املستدامة لسنة 

، من أجل حتقيق التنمية املستدامة قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت هذا وهلذا البد اإلستثمار يف       
من أهم احملددات النمو اإلقتصادي واليت تساهم بكل   تصاالتإلاو  تكنولوجيا املعلوماتيف  اإلستثمار بإعتبار

فمعظم البلدان تعمل على الرتكيز ووضع ية، وحتقيق الرفاهية اإلجتماعية، كبري يف مستويات التنمية اإلقتصاد
األولويات على توفري اإلتصاالت السلكية والالسلكية والبنية التحتية، ووضع اإلطار القانوين املناسب لدعم 

لبنية ى مدى توفر الدول أصبح يتوقف عل مستقبالنه أإال ، اإللكرتونية واألعمال التجارية اإللكرتونية احلكومة
 .كأساس لبناء جمتمع املعلومايت يف ظل اإلقتصاد الرقمي  ،التحتية

 لذا سنركز يف هذا الفصل على العناصر التالية :

 ؛مفاهيم عامة حول النمو والتنمية املستدامة  
 ؛التنمية املستدامةيف حتقيق أبعاد تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت  دور 
 والتنمية املستدامة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت العالقة بني اإلستثمار. 
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  : مفاهيم عامة حول النمو والتنمية المستدامةالمبحث األول

 بظهور اقرتن البشري، التاريخ يف نسبيا نجديدا والتنمية املستدامة مصطلحان اإلقتصادي النمو يعد       
  من ناحية اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية تغريات من صاحبها وما الصناعي، وإنتاجها اآللية اهتاوقدر  الرأمسالية

 .للمجتمعات جوهرية حتوالت إىل أدت اليت

 النمو اإلقتصادي والتنمية اإلقتصاديةا مفهومالمطلب األول : 

 وقياسه أهميته اإلقتصادي، النمو مفهوم األول :الفرع 

 (GNI) ،اإلمجايل احمللي الناتج إمجايل يف زيادة حدوث اإلقتصادي بالنمو يقصد: فهوم النمو اإلقتصادي م -1

Gross National Income  اإلمجايل، الوطين والدخلأ (GDP)Gross Domestic Product، حيقق زيادة ملا 
 :1، وبالتعمق يف هذا املفهوم يتعني التأكد على مايلي احلقيقي الدخل من الفرد نصيب متوسط يف مستمرة

البد أن يفوق معدل أن يرتتب على زيادة الدخل الوطين اإلمجايل زيادة يف دخل الفرد احلقيقي، مبعىن النمو  -
 ووفقا لذلك فإن : ،النمو السكاين

 .السكاين النمو معدل   -القومي  الدخل منو معدل = اإلقتصادي النمو معدل     

                                               البد استبعاد أثر التغري يف قيمة النقود، أي استبعاد   دخل الفرد حقيقية وليست نقديةأن تكون الزيادة يف -
 معدل التضخم، ووفقا ذلك فإن : 

 التضخم معدل  - الفردي النقدي الدخل يف الزيادة معدل = احلقيقي اإلقتصادي النمو معدل

، وليست زيادة مؤقتة رارية، أي تكون على املدى الطويلأن تتسم الزيادة يف متوسط دخل الفرد بصفة اإلستم -
 .سرعان ماتزول بزوال أسباهبا، وعلى ذلك فإننا البد أن نستبعد مايعرف بالنمو العابر

 زمنية، فرتة خالل واخلدمات السلع توفري على ما إقتصاد قابلية تزايد " بأنه اإلقتصادي النمو تعريف ميكن كما-
  " 2.خارجيا أو حمليا التوفري هذا مصدر كان مهما وذلك

                                                           

  1 -التلوث البيئي -التنمية اإلقتصادية ومشكالتها )مشاكل الفقر جنا، سحر عبد الرؤوف القفاش،حممد عبد العزيز عجمية، على عبد الوهاب  -
.8-6ص ص، 0200، اإلسكندرية، بعة األوىل، دار التعليم اجلامعي، الطالتنمية المستديمة(  

.042، ص 0222، دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن، ، تحليل اإلقتصاد الكليمعروف هوشيار  - 2  
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  النمو حساب معدل يتم  وبالتايل زمنية فرتة مرور بعد إال رصده ميكن ال تراكيب فعل هو اإلقتصادي النموف
 .1 ألخرى سنة من اخلام احمللي الناتج يف حيصل الذي التغري من إنطالقا

 احلقيقي الفردي الدخل متوسط يف مستمرة زيادة حدوث يعين هوف اإلقتصادي للنمو شامل تعريف إعطاء وميكن
 يف الفرد يشري لنصيب أنه أي السكان عدد / الكلي الدخل = الفردي الدخل متوسط حبيث ، الزمن مرور مع

 .   2 للمجتمع الكلي الدخل من املتوسط

 : أهمية النمو اإلقتصادي   -2

 ؛املعيشة لدى األفراد وبالتايل حتسني مستوى  اإلقتصادية الرفاهية حتسني 
 ؛األخرى والدخول واألرباح األجور ورفع معدالت اإلنتاج زيادة 
 ؛البطالة مشكلة من والتخفيف الفقر على القضاء على يساعد 
 ؛الدولة موارد بزيادة يسمح القومي الدخل زيادة 
 ؛القومي للدخل األمثل والتوزيع القاعدية املنشآت بناء  
 التعليم،..إخل . الصحة، كتوفري األمن، هتامسؤوليا جبميع القيام على ةقدر  تعزز 

من خالهلا تستطيع التعرف على ما حققه اجملتمع هناك ثالتة معايري رئيسية :  قاييس النمو اإلقتصادي م -3
 :  3من النمو اإلقتصادي وهي

 املنتجة واخلدمات السلع من الفعلية الكميات من احلقيقي الناتج وهو : الكلي القومي لدخلا -3-1
بلوغ  إىل يؤدي ال قد نقصه أو الدخل يف زيادة ألن البعض رفضه املقياس هذا أن إال الثابتة، باألسعار مقومة
والعكس  أكرب، مبعدل السكان زيادة عند إقتصاديا منو يعين ال القومي الدخل فزيادة سلبية، أو اجيابية نتائج

 .أكرب مبعدل السكان عدد اخنفاض عند إقتصاديا ختلفا ال يعين نقصهصحيح عند 

                                                           

.040، ص 0228دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، اجلزائر،  دليل في اإلقتصاد،، دبلعزوز بن علي، حممدي الطيب احمم - 1  
 2  سطيف جامعةقتصادي"، أحباث املؤرمر الدويل،تقييم آثار برامج اإلستمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واإلستثمار والنمو اإلبن عزة حممد،" -
.22، ص 0200مارس  00-00  
 3 اإلسكندرية ، الناشر قسم اإلقتصاد كلية التجارة جبامعةالتنمية اإلقتصادية  دراسات نظرية تطبيقيةحممد عبد العزيز عجمية، اميان عطية ناصف،  -

.66، ص 0222 ،مصر    
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العامة،  السياسة دراسة عند مهمة تكون ، رمبا(GDP)اإلمجايل  احمللي الناتج يف والعيوب النواقص ولذا فإن
 علم يف مؤشر ليس هناك أنه إذ جدا، جيدا مؤشرا فهو ،الطويل املدى أو اإلقتصادي النمو ألغراض ولكن

 .1 اإلمجايل احمللي الناتج غري واسع حنو على مقبول اإلقتصاد

 وليس املتوقع الدخل أساس على اإلقتصادي النمو قياس البعض يقرتح :المتوقع الكلي القومي الدخل -3-2
 املوارد لإلستغالل هذه املختلفة اإلمكانيات هلا تتوفر كما غنية، كامنة مواد الدولة لدى يكون فقد الفعلي،
 .مثال التقين كالتقدم

 اإلقتصادي النمو لقياس وصدقا إستخداما األكثر املعيار هذا يعترب :( الفردي الدخل ( الدخل توسطم -3-3
 إحصائيات دقة نقص بسبب الفردي الدخل لقياس صعوبات هناك الدول النامية يف لكن العامل، دول معظم يف

  .واألفراد السكان

 :  2 مها الفردي املستوى على النمو معدل لقياس طريقتان هناك

فيما  صيغته وتتمثل ألخرى سنة من احلقيقي الدخل متوسط يف التغري معدل يقيس : البسيط النمو معدل -أ
 :يلي

    
       
    

     

 :حيث

CMs  معدل النمو البسيط 

yt   متوسط الدخل احلقيق يف السنةt 

yt-1   متوسط الدخل احلقيق يف السنةt-1 

نسبيا  طويلة زمنية فرتة خالل كمتوسط الدخل يف السنوي النمو معدل يقيس :المركب النمو معدل -ب
 .االحندار وطريقة النقطتني طريقة حلسابه طريقتان وتوجد

 :الصيغة  لدينا النقطتني لطريقة ووفقا

   (     )
  

                                                           

.44، ص 0202األردن،  ،األوىل، الطبعة إثراء للنشر والتوزيع ، علم اقتصاد التنمية،حممد صاحل تركي القريشي  - 1  
.046 -042، ص 0994، الناشر الدار اجلامعة للكتب، اإلسكندرية، ، النظرية اإلقتصادية الكليةعبد القادر حممد عبد القادر عطية - 2  



 الفصل الثاني:                      تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أجل تحقيق التنمية المستدامة

95 

 

     √
  
  
   

 حيث: 
 معدل  النمو املركب.    

N .فرق بني عدد السنوات بني أول وآخر سنة يف الفرتة 

y0  .الدخل احلقيقي لسنة األساس 

Yn   الدخل احلقيقي آلخر الفرتة(N). 

 فصيغتها كما يلي: حندارأما طريقة اإل      
                        

 حيث:

 (.t)اللوغارتيم الطبيعي للدخل يف السنة :      

A  : .ثابت 

 .tعدل النمو املركب يف السنة م       

 ي.اإلقتصادقياس النمو لوتعترب هذين مقياسني من أهم أسس وطرق 

 اإلقتصادية التنمية الفرع الثاني :

  : اإلقتصادية التنميةمفهوم  -1

لذا    النظر، وجهات وبإختالف الزمنية الفرتات اإلقتصادية، املدارس بإختالف التنمية مفاهيم اختلفت لقد       
 كان من الصعب حتديد تعريف واضح للتنمية، ومن بني أهم هذه التعاريف مايلي : 

(: "على أهنا العملية اليت من خالهلا يزداد متوسط دخل الفرد احلقيقي خالل فرتة  Meier )يعرفها  بروفسور "مري"
، وتعرف أيضا على أهنا : " إجراءات وسياسات وتدابري معتمدة تتمثل يف تغيري بنيان وهيكل 1األمد الطويل" 

                                                           

.40، ص 0200 اجلزائر، ، الطبعة الثانية، ديوان مطبوعات اجلامعية،(أسس علم اإلقتصاد )الجزء األول ضياء جميد املوسوي، - 1 
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 فرتة ممتدة من الزمن، اإلقتصاد الوطين، وهتدف إىل حتقيق زيادة سريعة ودائمة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي عرب
 .1ها الغالبية العظمى من األفراد "حبيث يستفيد من

فالتنمية اإلقتصادية تتمثل يف حتقيق زيادة إضافة إىل النمو  وهلذا فالتنمية ليست زيادة يف النمو فحسب، بل       
عديد من التغريات يف   مستمرة يف الدخل القومي احلقيقي وزيادة متوسط نصيب الفرد منه، هذا فضال عن إجراء

  .2 كل من اهلياكل اإلنتاج ونوعية السلع واخلدمات املنتجة، إضافة إىل حتقيق عدالة أكرب يف توزيع الدخل القومي

ومن أهم التعريفات التنمية : " عملية تغيري مقصود وخمطط له بعناية جلميع اجملاالت اإلقتصادية واإلجتماعية  
تغيري ثقايف وإجتماعي وإقتصادي، أي ذات بعد كمي ونوعي يف  والسياسية والثقافية السائدة يف جمتمع ما يتسم

 .3 "فراد هذا اجملتمعوهذا من أجل اإلشباع وتلبية احلاجات األساسية أل آن واحد

 : اإلقتصادية التنميةتطور  -2

، ومراحل منوها من حيث ل منها طبيعة ظروف الدول الناميةالتنمية بعدة مراحل تعكس كلقد مر مفهوم        
نظمة الدولية من ناحية أخرى، ، وطبيعة عالقتها باألية من ناحيةطبيعة هياكلها اإلقتصادية والسياسية واإلجتماع

نه كانت ، حيث أارتفاع مستوى دخل األفرادفخالل عقدي األربعينات واخلمسينات كان ينظر للتنمية على أهنا 
السيتينات كانت تعين قدرة اإلقتصاد الوطين على حتقيق زيادة  أما خالل عقد مرادفا ملفهوم النمو اإلقتصادي،

فخالل عقدي الثمانينيات والتسعينات من ، 4 سنوية يف الناتج الوطين حبيث يكون أعلى من معدل زيادة السكان
يات ليست فقط زيادة دخول األفراد والدول وإرتفاع يف مستو  اإلقتصاديةالقرن املاضي، ركزت على اعتبار التنمية 

من أجل الوصول إىل مستويات متقدمة يف خمتلف ذلك إىل إجياد الوسائل الكفيلة  الناتج القومي، بل يتعدى
ونتيجة ذلك أصبح هناك مبفهوم التنمية واليت تعكس أبعاد بيئية ، 5 اجملاالت الصحية والتعليمية و الغدائية والبيئية

، وعلى هذا األساس ميكن تلخيص معظم التطورات دميةتنمية املستمام مبا يسمى بالتبشرية، مما أدى إىل زيادة اإله
 ويتمثل فيما يلي :  (1.2)التنمية يف اجلدول رقم 

 

                                                           

.80منصوري الزين، مرجع سابق ، ص  - 1  
  2 .02مرجع سابق، ص  ،حممد عبد العزيز عجمية، على عبد الوهاب جنا، سحر عبد الرؤوف القفاش -
 3 لألحباث العريباملركز سياسات التنمية وفرص العمل(، ) ية المستدامة في الدول العربيةالنمو اإلقتصادي والتنم ن،و آخر و ، أشرف عبد القادر -

.04، ص 0200قطر،  الطبعة األوىل، ودراسة السياسات،  

.80، ص نفسه ، مرجعمنصوري الزين -  4 
.29، ص 0204دار جليس الزمان، عمان،(، سبل النهوض العوائق، بي ) الواقع،التنمية اإلقتصادية في العالم العر علي جدوع الشرفات،  - 5 
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 (: تطور مفهوم التنمية ومحتواها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية1.2الجدول رقم )

 التركيزمحتوى التنمية ودرجة  الفترة الزمنية/ بصورة تقريبية مفهوم التنمية المرحلة
 –هناية احلرب العاملية الثانية  التنمية = النمو اإلقتصادي 1

 منتصف ستينات القرن العشرين
 هتمام كبري باجلوانب اإلقتصاديةإ
 هتمام ضعيف باجلوانب اإلجتماعيةإ

 إمهال اجلوانب البيئية 
 التنمية = النمو اإلقتصادي + 2

 التوزيع العادي
منتصف  –منتصف السيتينات 

 السبعينات القرن العشرين
 اهتمام كبري باجلوانب اإلقتصادية

 اهتمام متوسط باجلوانب اإلجتماعية
 اهتمام ضعيف اجلوانب البيئية

التنمية الشاملة = اإلهتمام جبميع  3
اجلوانب اإلقتصادية واإلجتماعية 

 باملستوى نفسه

منتصف  –منتصف السبعينات 
 الثمانيات القرن العشرين

 هتمام كبري باجلوانب اإلقتصاديةإ
 هتمام كبري باجلوانب اإلجتماعيةإ
 هتمام متوسط اجلوانب البيئيةإ

التنمية املستدمية = اإلهتمام  4
جبميع جوانب احلياة اإلقتصادية 

ئية بنفس يواإلجتماعية والب
 املستوى

من الثمانيات القرن  النصف الثاين
 وقتنا احلاضر العشرين وحىت

 كبري باجلوانب اإلقتصاديةهتمام  إ
 هتمام كبري باجلوانب اإلجتماعيةإ
 هتمام كبري اجلوانب البيئيةإ
 هتمام كبري باجلوانب الثقافية إ

الطبعة  التنمية المستديمة )فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها(،د غنيم، ماجدة أبو زنط، عثمان حمم المصدر:  
 .04، ص 0224عمان، األوىل، 

 : اإلقتصادية التنميةأهداف - 3

: مبا  1 تعدد أهداف التنمية اإلقتصادية واختالفها بإختالف البلدان، إال أنه ميكن حتديد هذه األهداف فيمايلي
 :تبنته األمم املتحدة والذي  0222فيها تلك الواردة يف إعالن األلفية الثالثة عام 

 يشمل ذلك توفري درجة من اإلستقرار و ، اإلقتصاديةئمة لتنمية القطاعات توفري الظروف العامة املال
 ؛مار يف خمتلف األنشطة اإلقتصاديةوالطمأنينة لتشجيع اإلستث

 ؛د من الالمساواة يف توزيع الدخولحتقيق قدر من العدالة اإلجتماعية واحل 
 دمة هذه يف خ، وتوظيف كافة عناصر اإلنتاج طموحة يف خمتلف جماالت اإلقتصاد تنفيذ برامج استثمارية

  ؛الربامج
   التوسع يف برامج التدريب يف األنشطة اإلقتصادية لتحقيق قدر من املهارة لدى املتدربني يف هذه األنشطة

 ؛مما يؤهلهم للمسامهة الفاعلة يف برامج التنمية اإلقتصادية

                                                           

. 00 -00، ص مرجع سابقعلي جدوع الشرفات،  -  1  



 الفصل الثاني:                      تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أجل تحقيق التنمية المستدامة

98 

 

 الدخل القزمي وتوفري ، وزيادة لة يف رفع مستوى املعيشة األفرادحتقيق األهداف اإلقتصادية القومية واملتمث
بإضافة إىل ذلك التخلص  فرص العمل، وتقليل التفاوت بني الدخول والثروات أي العدالة يف توزيع الدخل،

 من التبعية مبختلف أشكاهلا . 

 اإلقتصادية والتنمية اإلقتصادي النمو بين الفرق الفرع الثالث :

، تصادي ومفهوم التنمية اإلقتصاديةمفهوم النمو اإلق بنيوقد ميز كل من "شومبرت" و"مسزيورسوالهيكس"        
، كما هو احلال يف الدول الرأمسالية املتطورة، ستمر يف متوسط دخل الفرد احلقيقياألول يراد به حتقيق اإلرتفاع امل

نتاج يق تغيري جذري يف أسلوب اإلأما املفهوم التاين فيتطلب إجراء تغيري يف اهليكل اإلقتصادي واإلجتماعي لتحق
 :املوايل اجلدول يف الفرق تبيان وميكن، 1وحتقيق ارتفاع مستمر يف متوسط دخل الفرد 

 اإلقتصادية والتنمية اإلقتصادي النمو بينما  الفرق :( 2.2 ) رقم الجدول

 اإلقتصادية التنمية اإلقتصادي النمو

يشري إىل الزيادة الكمية يف متوسط الدخل  الفردي  -
يرتبط بالضرورة حبدوث ثغريات هيكلية ال احلقيقي الذي 

 أو اجتماعية. اقتصادية
بالتغيري يف الكمية أو احلجم الذي يتحصل عليه يهتم  -

 الفرد من السلع واخلدمات .
 مصدر زيادة الدخل القومي.ال يهتم إىل  -
 .حيدث بصورة تلقائية دون تدخل كبري من قبل احلكومة -

يعترب ظاهرة مركبة تتضمن النمو اإلقتصادي كأحد  -
يف اهلياكل اإلقتصادية  عناصرها اهلامة مقرونا بتغري
 وحىت العالقات اخلارجية . ،واإلجتماعية والسياسية والثقافية

 .هتم بنوعية اخلدمات والسلع نفسهاي -
 
 هتم مبصدر زيادة الدخل القومي وبتنويعه.ي -
 .احلكومة تدخل بفعل حيدث -

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والتغيير الهيكلي في الدول ، عمر مندورعصام : اعتمادا على  طالبةال إعداد منالمصدر : 
 .04-06 ص ،0200دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية،  ،العربية

 المطلب الثاني  : التنمية المستدامة

 التنمية المستدامة ماهية الفرع األول : 

 : فهوم التنمية المستدامةم -1

 ات، بعد أن ظهر باسم تقرير ينطاق واسع يف أواخر الثمانينال وبدأ مصطلح "التنمية املستدامة" مقبوال على
احتياجات اليوم دون  ةتلبي" حيث عرفت فيه التنمية املستدامة هي املعروف أيضا مستقبلنا املشرتك،" برونتالند"

                                                           

.40ضياء جميد املوسوي، مرجع سابق، ص  -  1  
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وهذا التقرير هو نتيجة قيام جلنة تابعة لألمم املتحدة  ،"اخلاصة ماملقبلة على تلبية احتياجاهتيال املساس بقدرة األج
وهو يبني أن من امللح إعادة التفكري يف طرق  باقرتاح "برنامج عاملي للتغيري" فيما يتعلق مبفهوم وممارسات التنمية

من الضروري إجياد طرق  كان ومن أجل "االستجابة مبسؤولية ألهداف البشرية وتطلعاهتا"، ،عيشنا وحكمنا
وهتدف اللجنة العاملية املعنية بالبيئة  ،إقامة التعاون والتنسيق الدولينيجديدة ملعاجلة املشاكل القدمية، فضال عن 

ة، فضال عن التدهور املتسارع للبيئة واملوارد الطبيعيوالتنمية، اليت هي االسم الرمسي هلا، إىل توجيه انتباه العامل إىل "
 . 1جتماعية إلقتصادية واإلآثاره على التنمية ا

" تلك  "وليام رولكزهاو"، مدير محاية البيئية بالواليات املتحدة األمريكية سابقا، التنمية املستدامة على أهنا وعرفها
م مع قدرات البيئة، وذلك من منطلق أن التنمية اإلقتصادية ر بضرورة حتقيق منو إقتصادي يتالئالعملية اليت تق

 0989، أما تعريف منظمة الفاو الذي مت تبنيه يف عام 2واحملافظة على البيئة مها عملية متكاملة وليست متناقضة " 
ملؤسسي بطريقة هي إدارة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغري التقين وا التنمية املستدامة " فهو يشري إىل

 .3"  تضمن حتقيق وإستمرارية يف توفري احلاجات البشرية األجيال احلالية واملستقبلية

ن تعريف اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا( يعد التعريف األمشل ملفهوم التنمية املستدامة، أإال 
مع احلفاظ على املوارد الطبيعية، وضمان مواصلة التنمية إذ عرفتها بأهنا:" عبارة عن تعزيز التنمية اإلقتصادية 

 .4 "واملؤسسية على أساس املساواة  ية،اإلجتماعية والبيئية، والسياسية، واإلقتصاد

وأخدها بعني  والتنمية، وذلك مبراعاة مجيع اجلوانب البيئيةفالتنمية املستدامة مفهوم مرتبط بالتوفيق بني البيئة 
هيله دينيا وتعليميا ، غايتها اإلنسان وتأقرارات التنمية، وهي تنمية إنسانية بالدرجة األوىل اإلعتبار لدى إختاذ

 .5 وثقافيا وصحيا وتلبية حاجاته األساسية وحتقيق قيم احلرية واملساواة والعدالة داخل اجملتمع

                                                           
1
 - Tracey STRANGE , Anne BAYLEY, Le développement durable, À la croisée de 

l’économie, de la société et de l’environnement, editions L'Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques (OCDE), 2008, p26. 

0204دار احلديث، الطبعة األوىل، اجلزائر، حوكمة التنمية المستدامة )في النظرية والتطبيق دراسة لبعض النماذج والمؤشرات(، بوحنيفة قوي، - 2 
  . 022ص 
الطبعة  التوزيع،، دار غيداء للنشر و اإلستثمار األجنبي المياشر على التنمية المستدامة في بعض الدول اإلسالمية عدنان داود حممد العذاري، - 3 

.04، ص 0206األوىل، عمان،    
لألحباث  العريب املركزالنمو اإلقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية )األبعاد السياسية واإلجتماعية(،محد حممد أبو زيد،مؤلفني آخرين،أ- 4 

. 494- 496، ص 0200ودراسة السياسات، قطر،   
.080ص،0200، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية ، التنمية المستديمة في ظل من منظور تحديات الواقع إسالمي،عبد العزيز قاسم حمارب -  5 
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وتتطلب التنمية املستدامة  سلوكنالكن من الضروري تغيريه يف وال يكفي أن حندد مفهوم التنمية املستدامة، و        
معايري  عدة "الركائز الثالث" للحياة العصرية: االقتصادية واالجتماعية والبيئة يف كل ركيزة تتطابق مع  جلميعدراسة 
لكل عمل )إنتاج وشراء، والعمل، والسفر، والتغذية( املمارسات واملنتجات اليت حتقق  النهج االقتصادي فمثال:

وحتسني مستوى  العمالةبواسطة تطوير جتماعي عندما يكون اإلبل املال، ويتم التعبري عن البعد قيمة جيدة مقا
بيئية، تنطوي التنمية املستدامة على اختيار املمارسات واملنتجات وعمليات الوأخريا، من وجهة نظر  املعيشة

  .  1حرتام الكوكب والصحةإاإلنتاج اليت تفضي إىل 

تطور التنمية املستدامة بعدة مراحل عرب التاريخ ميكن  لقد مرالتطور التاريخي للتنمية المستدامة :  -2
 ل يف : ومتمث (0.0)تلخيصها يف اجلدول رقم 

 ( : التطور التاريخي للتنمية المستدامة3.2الجدول رقم )

 التطور التاريخي للتنمية المستدامة التاريخ
حيث نشر اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة، وكان هدف هذا التقرير حول البيئة العالمية،أول تقرير حول  1591

رائدا خالل تلك الفرتة يف جمال املقاربات املتعلقة  دراسة حالة ووضعية البيئة يف العامل، وقد أعترب هذا التقرير
 باملصاحلة واملوازنة بني اإلقتصاد والبيئة يف ذلك الوقت.

، حيث كانوا حيتلون مناصب مرموقة يف دوهلم وكان شاركة عدد قليل نسبيا من األفرادمب نادي رومامث إنشاء  1586
 .اهلدف من إنشاء النادي معاجلة النمو اإلقتصادي املفرط وتأترياته املستقبلية 

دولة عربية، وقد مث التطرق إىل البيئة واملشكالت اليت باتت  000وكان ذلك حبضور مؤتمر ستوكهورم إنعقد  1592
 هتددها .

 .المسؤولية مبدأبدأ الفيلسوف واملفكر األملاين هانس جوناس يعرب عن قلقه على األوضاع البيئية يف كتابه  1595

 على البيئة. من قبل اإلحتاد الدويل للحفاظاإلستراتيجية الدولية للبقاء أصدر تقريرا حتت عنوان  1561

أصدرت عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة كقراءة استشرافية هتدف لتحقيق التنمية اإلقتصادية املستدامة بيئيا، ويف  1569
نفس السنة قامت جلنة رفيعة املستوى تابعة لألمم املتحدة حتت رئاسة الوزير النرويج للبيئة بإصدار كتاب بعنوان 

تنمية الالذي مثل أكرب سند ملفهوم التنمية املستدامة، ليؤكد على أن التنمية املستدامة هي مستقبلنا المشترك 
 .صريية تتطلب ربط الواقع باحلاضر واملستقبلاملبيئية و ال

                                                           
1
- Farid BADDACHE, le développement durable, troisieme tirage , Eyrolles, 2010, Paris, 

 p 14-15. 
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 022اخلاصة بضبط وخفض حركة النفايات اخلطرة العابرة، وضرورة التخلص منها وصادقت عليها  إثفاقية بازل 1565
 دولة .

دجيانريو بالربازيل ومن أهم النتائج أو مايسمى بقمة األرض يف ريو  مؤتمر األمم المتحدة للبيئة و التنميةإنعقاد  1552
 .21 القرن  ومسيت بأجندة املنبثقة عن القمة تثمتل يف جدول أعمال

يهدف بالدرجة األوىل إىل احلد من إنبعاثات الغازات الدفيئة والعمل على حتسني كفاءة  بروتوكول كيوتوإعتماد  1559
 إستهالك الطاقة يف القطاعات اإلقتصادية، بإضافة إىل العمل على زيادة إستخدام نظم الطاقة اجلديدة واملتجددة.

 جوهانسبورغ جنوب إفريقيا الذي سلط ( يف02للتنمية املستدامة )ريو+مؤتمر القمة العالمية العالمية إنعقاد  2112
 .الضوء على ضرورة تغيري أمناط اإلنتاج واإلستهالك،وضرورة احلفاظ على التنوع البيولوجي وعلى املوارد الطبيعية 

 حيز التنفيذ حول ختفيض اإلنبعاثات املؤدية إىل اإلحتباس احلراري. بروتوكول كيوتوأصبح  2119
الدويل ملواجهة التغريات املناخية مبدينة بايل بأندونيسيا،  إنعقد المؤتمر ديسمرب 04-20خالل الفرتة املمتدة بني  2119

ة األرض بشكل  ئية اخلطرية أمهها إرتفاع درجة حرار ورمحورت نقاشات هذا املؤرمر حول العديد من املشاكل البي
 كبري بسبب اإلحتباس احلراري .

بسبب تأكد مجيع األطراف السياسية ان حالة البيئة يف العامل مازالت يف  المناخ بكوبن هاغنقمة انعقدت  2111
وقد ناقشت قمة املناخ هذه ، رات وإبرام العديد من اإلتفاقياتتدهور مستمر بالرغم من عقد العديد من املؤرم

عاملية مستدامة فهي تراعي اجلوانب  التغريات املناخية وكيفية مواجهة اإلحتباس احلراري، وكذلك يبل حتقيف تنمية
 البيئية يف خمتلف إسرتاتيجياهتا الكلية واجلزئية.

( نسبة إىل  02+)ريو يف األرض قمة مؤرمر أو للتنمية المستدامة المتحدة األمم مؤتمرجوان إنعقد  00-02 يف 2112
،ولقد تناول هذا الربازيل انريودجي ريو يف التنميةلبيئة و إنعقاد مؤرمر األمم املتحدة ل سنة من 02إنعقاد املؤرمر بعد 

 .والبيئية جتماعيةإلوا قتصاديةإلا :لالستدامة ركائزويشري إىل ثالت  مجيع القضايا اخلاصة بالتنمية املستدامة املؤرمر

 : إعتمادا على طالبةمن إعداد الالمصدر : 

 .04-02 ص ، ص0202، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، ، التنمية المستدامةعبد الرمحن سيف سردار -0 

 . 024، ص مرجع سابقبوحنيفة قوي،  - 0 

3-Fahmida KHATUN , context issues and challenges for bangladesh, conference on 

sustainable development (rio+20), centre for policy dialogue (CPD),Bangladesh, april2012 , 

.19/11/2017 ,consulté le://cpd.org.bd/downloads/Rio+20.pdf http .03 p 

البد من توفر عدد من املقومات اليت تعترب الركيزة إلرساء التنمية املستدامة مقومات التنمية المستدامة :  -3
 :1األساسية للتنمية املستدامة وأمهها 

                                                           

.  498-494أمحد حممد أبو زيد، مرجع سابق، ص  -  1  

http://cpd.org.bd/downloads/Rio+20.pdf
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 تعترب الوظيفة األساسية للتنمية املستدامة ، هي إعادة توجيه املوارد مبا  :اإلنسانية للسكان تلبية الحاجات
 تركيزها على القضاء على الفقريضمن اإلحتياجات األساسية للمجتمع وحتسني مستوى املعيشة، هلذا يكون 

إنطالقا من اقتناعها بأن عاملا يستوطنه الفقر، وعدم املساواة فيكون عرضة لألزمات البيئية واإلجتماعية 
تلبية حاجيات ومتطلبات بيسر أكرب من  يتطلب تأمني مستوى سكاين مستدمي، وذلكواإلقتصادية، فهو 

  حجم السكان .
 نعين باإلدارة البيئية السليمة تلك اليت تساهم بتحقيق التنمية املستدامة ، وذلك  ية السليمة:اإلدارة البيئ

الميكن تلبية ، ...إخل(ةيوانني البيئية، تقومي األثر البيئالق) املمكنة،باإلستخدام الفعال لكل األدوات 
وفر إدارة قادرة على احتياجات احلاضر من دون إخالل بقدرة األجيال املستقبلية على تلبية حاجاهتا، مامل تت

 هدار، ويف إطار القيود البيئية.ضمان إستمرارية اإلستفادة من املوارد الطبيعية، من دون إ
 فهي عملية توسيع اخليارات املتاحة ملستدامة من دون التنمية البشريةوجود للتنمية ا ال :التنمية البشرية ،

السياسية، ضمان احلقوق اإلنسان، وتتضمن من ثالتة ، احلرية تمع، وتثمتل يف إكتساب املعرفةأمام اجمل
جوانب وهي األول تشكيل القدرات البشرية مثل حتسني مستوى الصحة، والثاين هو إسثتمار أفراد اجملتمع 

 لقدراهتم املكتسبة، واجلانب الثالث متعلق باملعرفة والتعليم .
 : النظام اإلقتصادي والنظام تعتمد التنمية املستدامة على مدى النجاح يف املوازنة بني  اإلقتصاد البيئي

بإعتبار اإلقتصاد البيئي بأنه فرع من فروع العلوم اإلقتصادية يعاجل العالقة بني اجملتمعات البشرية  ،البيئي
 تنمية.وذلك يف إطار التفاعل بني البيئة وال ،ارا السياسات اإلقتصاديةإطوالبيئة يف 

 ( التكنولوجيا السليمة بيئيا:)لتحقيق التنمية املستدامة البد من إعادة توجيه  التكنولوجيا النظيفة
، وتولد التكنولوجيا املستخدمة ما جيعلها أكثر مالئمة للبيئة، وذلك من أجل إستخدام أقل للموارد والطاقة

 قدرا أقل من التلوث والنفايات.
  التنمية املستدامة هي التنمية اليت تعتمد  :البيئية العالمية اكلللمش والتعاون الدوليعلى الذات اإلعتماد

على الذات، داخل احلدود الوطنية اليت تفرضها املوارد الطبيعية، أي البد لكل الدول أن تتعايش مع بيئتها 
 الرشيدة للموارد الطبيعية .وفقا لألسس احمللية، ومبا يتيح املالئمة بني حاجاهتا ورغباهتا، واإلدارة 

 أهداف التنمية المستدامةمبادئ و الفرع الثاني :

إذا توافرت تقوم نظرية التنمية املستدامة على جمموعة من املعطيات أو املبادئ  مبادئ التنمية المستدامة: -1
 :1حتقق هدف النظرية وهو التنمية وتتمثل يف 

                                                           

،"0200 -0222للمدة  حتليل إحصائي لبعض مؤشرات التنمية املستدامة يف العراق"ناظم عبد اهلل عبد احملمدي، عبد اهلل امحد نصيف احملمدي،-  1  
.  002 - 009، ص 0204 العراق، ، الناشر جامعة األنبار،00، العدد 6واإلدارية، اجمللد للعلوم اإلقتصادية  امعة األنبارجملة ج  
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 : مبعىن احلصول كل إنسان على حصة عادلة من ثروات اجملتمع وطاقاته لتأمني احلصص العادلة  اإلنصاف
 الفئات اإلجتماعية .من النمو لكل 

 :اليت توجه حياهتم  يعين بان يكون اإلنسان يف وضع يتيح له املشاركة الكاملة يف القرارات واآلليات التمكين
 ومصريهم.

 :يعترب الفقر من أهم القضايا اإلجتماعية يف التنمية املستدامة إذ يعكس درجة كبرية نوعية احلياة  إزالة الفقر
 وحصوله على فرص احلياة واملشاركة العامة.

  : يعترب مبدأ حيوي من مبادئ التنمية املستدامة، فالناس الذين يتمتعون باحلرية السياسية  الديمقراطية
احلكم الصاحل،  تخطيط وصنع القرار، فهو يقاس بعدة مؤشرات من بينهاميكنهم املشاركة يف عمليت ال

 اإلطار القانوين والدستوري، احلريات السياسية واملدنية، حرية الصحافة واإلعالم.

من األهداف  تسعى التنمية املستدامة من خالل آلياهتا وحمتواها إىل حتقيق مجلة:  أهداف التنمية المستدامة -2
 : 1وتتمتل يف

   : وذلك من خالل الرتكيز على العالقات بني نشاطات السكان تحقيق نوعية الحياة أفضل للسكان
والبيئة، وتعمل على أن تكون العالقة يف األخري عالقة تكامل وإنسجام، وتكون بواسطة إعتمادها على 

 مقاييس احلفاظ على نوعية البيئة واإلصالح والتهيئة.
  وذلك من خالل توعية السكان وتنمية إحساسهم :  البيئية القادمة تعزيز وعي السكان بالمشاكل

باملسؤولية إجتاهها، وحثهم على املشاركة الفعالة يف إجياد حلول مناسبةهلا، عن طريق إعداد وتنفيذ ومتابعة 
 وتقدمي برامج ومشاربع التنمية املستدامة.

 لذلك حتول مع املوارد على أهنا حمدودة عاملفالتنمية تتستغالل وإستخدام عقالني للموارد : تحقيق إ ،
 دون إستنزافها أو تدمريها، ونعمل على إستخدامها وتوظيفها بشكل عقالين .

  البد من إجياد طريقة تالئم إمكانياته  : إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع
 املستدامة، والسيطرة على مجيع املشكالت .وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية 

  وتتعامل مع النظم عالقة بني نشاطات السكان والبيئةوذلك بالرتكيز على الحترام البيئة الطبيعية : إ ،
 الطبيعية وحمتواها على أساس حياة  اإلنسان.

  : الطبيعية والبيئية، حبيث حيافظ على رأس املال الطبيعي الذي يشمل املوارد  تحقيق النمو اإلقتصادي
لبات لتؤكد املساواة وهذا بدوره يتطلب تطوير مؤسسات وبىن حتتية، بإضافة إىل إدارة مالئمة املخاطر والتق

 الثروات بني األجيال املستقبلية ويف اجليل نفسه.يف تقاسم 

                                                           

. 40 -40أمحد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابق، ص  - 1  
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  احلديثة  تعمل التنمية املستدامة على توظيف التكنولوجيا : ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع
وكيفية  املختلفة يف اجملال التنموي،أمهية التقنيات ، وذلك من خالل توعية السكان بمبا خيدم أهداف اجملتمع

 إستخدامها.

ضمن خطة  أهداف التنمية املستدامة 0202يف األمم املتحدة يف سبتمرب  ءلقد إعتمدت الدول األعضاو        
لتقليل من  اتوالعديد من غاياهتا دليال للسياس ،وتتمثل يف سبعة عشرة هدف ،0202التنمية املستدامة لعام 

، وذلك بتهيئة اإلقتصادي عدم املساواة وحتسني الصحة والتعليم وحتقيق النمووالتخفيف من أوجه  الفقر، وطأة
وإنشاء مدن مستدامة ومحاية البيئة الطبيعية والتنوع احليوي  ،تحتيةاملياه والبنية الو وتوفري الطاقة النظيفة  فرص العمل

إلقتصادية يف مجيع أحناء التنمية اإلجتماعية وا حتقيقوالتصدي لتغيري املناخ يف أجواء تتسم بالسالم والعدل، أي 
من  092مم املتحدة مت رمرير هذا القرار التارخيي بواسطة عاما على تأسيس األ 42ذلك جاء بعد مرور العامل، 

وجاءت هذه األهداف ، رؤية عاملية وشاملة وحتويلية لعامل أفضل"دة العامل يف نيويورك بإعتباره "زعماء وقا
إلستكمال العمل الذي وضع منذ مخسة عشر عاما مضت يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت جعلت العامل 

 األكثر عرضة للخطرلألفراد عاما ملواجهة الفقر املدقع واجلوع وخاصة  02جيتمع حول جدول األعمال منذ 
العامل  واهلدف من أهداف التنمية املستدامة هو وضع أهداف للقوى الدافعة يف مجيع أحناء ،1النساء واألطفال

قتصادي إلوعدم املساواة، وحتقيق النمو ا املواجهة أكرب التحديات يف العامل مثل مكافحة الفقر والقضاء عليه
هدفا تعاجل القضايا  069أهداف التنمية املستدامة اليت مت تنقيحها إىل  04املستدام. ويتضمن جدول األعمال

فهي تسعى خطوة إىل األمام يف حتقيق اإلدارة الفعالة والسياسات املتعلقة بالتنمية  ،2جتماعيةإلقتصادية واإلا
ورماشيا مع التوقعات املوضوعة فيها، فإن أهداف التنمية املستدامة جيب أن تكون  الصعيد العاملياملستدامة على 

، وتقييم سياسات التنمية املستدامةوالسياسات، والتنسيق السليم، ورصد  متكاملة على الصعيدين الدويل والوطين
على وضع كل من األهداف  التقدم احملرز وسيكون من العناصر األساسية يف إطار املؤشرات العاملية لرصد وتقييم

                                                           
1
  - Maritza VARGAS, Journal des villes électroniques , Treizième numéro, 2016, p04. 

http://www.envirocitiesmag.com/articles/innovation-for-sustainability/sustainable-

development-goals.php, consulté le 02/11/2017. 

 
2
 - A. Min TJOA , Simon Tjoa, The Role of ICT to Achieve the un Sustainable Development 

Goals (SDG), Conference proceedings, ICT for Promoting Human Development and 

Protecting the Environment, volume 481, Francisco, 2016, p 02. 

https://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_251073.pdf, consulté le 03/02/2018. 
 

http://www.envirocitiesmag.com/articles/innovation-for-sustainability/sustainable-development-goals.php
http://www.envirocitiesmag.com/articles/innovation-for-sustainability/sustainable-development-goals.php
https://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_251073.pdf
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بارها تسرتاتيجية التنمية املستدامة بإعجزء من إ، وهو 1 ستدامةإلالعامة واألهداف احملددة وتوجيه السياسة حنو ا
ميكن تلخيصها يف اجلدول  ،األهدافوهذه  املؤشرات العاملية املستخدمة لرصد وتقييم التقدم احملرزجمموعة من 

 :التايل (4.0)رقم 

 2131( : أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 4.2الجدول رقم ) 

 األهدف 
 القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان. 20
 القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي وتعزيز الزراعة املستدامة . 20
 وبالرفاهية يف مجيع األعمار.ضمان رمتع اجلميع بأمناط عيش صحية  20
 ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزير فرص التعلم مدى احلياة للجميع. 24
 حتقيق املساواة بني اجلنسني ورمكني كل النساء والفتيات. 22
 ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة. 26
 اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة.ضمان حصول  24
 تعزيز النمو اإلقتصادي والشامل للجميع واملستدام، وتوفري العمل الالئق للجميع، والعمالة الكاملة واملنتجة . 28
 وتشجيع اإلبتكار.إقامة بنية حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع،  29
 .احلد من إنعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها 02
 جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. 00

 ضمان وجود أمناط إستهالك وإنتاج مستدامة. 00
 إختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره. 00
 احمليطات والبحار واملوارد البحرية وإستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة.حفظ  04
، وإدارة الغابات على حنو مستدام وتعزيز إستخدامها على حنو مستداممحاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها  02

 ع البيولوجي، ووقف فقدان التنو ، ووقف تدهور األراضي وعكس مسارهومكافحة التصحر
التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة اليهمش فيه أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول  06

 ة للمساءلة والشاملة للجميع على مجيع املستويات. العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاصاجلميع إىل
 أجل حتقيق التنمية املستدامة تعزيز وسائل التنفيد وتنشيط الشراكة العاملية من 04

اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، مسح التطورات اإلقتصادية واإلجتماعية يف  األمم املتحدة، تقريرإعتمادا على  الطالبةمن إعداد  المصدر :
 .08، ص 0206بريوت،  ،0206-0202املنطقة العربية 

                                                           
1
 - Wilfried et al, Indicators formonitoring sustainable development goals: Anapplication to 

oceanic development in the European Union, Earth's Future, Vol. 4, Iss. 4, 2016, p264. 

https://pdfs.semanticscholar.org/fede/02c9c8621ea61d6e1db03f149e688112a738.pdf, 

consulté le 13/02/2018. 

 

 
 

https://pdfs.semanticscholar.org/fede/02c9c8621ea61d6e1db03f149e688112a738.pdf
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 : مؤشرات قياس التنمية المستدامة ثالمطلب الثال

قياس مدى التقدم واإلجناز الذي حتقق يف جمال جل من أ األدلةأواملعامالت أو  إن إستخدام املؤشرات       
ماخيص املعامالت أو األدلة أما فيأداة تصف كمية موجزة وضع أو حالة معينة،  ويعرف املؤشر على أنهالتنمية، 

صائية معينة، لغرض وصف بطريقة إح  جتميعهاو جتميعي لعدد من املؤشرات اليت متأ فهي عبارة عن قياس تركييب
وواقعية، وعادة نقوم بقياس التنمية لغرض حتقيق جمموعة من  ويكون بصورة أكثر مشوليةوضع قائم احلالة أو 

 :1األهداف أمهها 

  ؛املبذول لتحقيق األهداف املنشودةتقييم اجلهد 
  نمية بشكل هل ممكن أن تسري عليه الت حبيث ،املخصص لتحقيق األهداف باإلطار الزمينحتدد مدى اإللتزام

 ؛سريع أو بطئ أو متناسب
  اإلستمرار، وما ينتج عنها من تعديل للمسار أو دون الوصول إىل األهداف املنشودةحتديد املعوقات اليت حتول 

 ؛بنفس اإلجتاه
  واإلستفادة من جتارب اآلخرين.مقارنة األوضاع التنموية بني املناطق املختلفة 

لتسعينات لغرض اإلحاطة باألبعاد البيئية، صياغة مؤشرات التنمية املستدامة يف مطلع اولقد رمت        
على رأسها الدولية اإلجتماعية، واإلقتصادية، حبيث ظهرت مؤشرات التنمية املستدامة حتت ضغط املنظمات 

"جلنة التنمية املستدامة " املنبثقة  ، واليت أتت بعدة برامج لصياغتها، ومن أمهها برنامج األمم املتحدةاألمم املتحدة
، بيئية، ادية، إجتماعيةمؤشرا مصنفا إىل أربعة أنواع رئيسية: إقتص 002عن قمة األرض والذي تضمن حنو 

 : 2امة إىل ثالتة أنواع رئيسية وهي مؤسسية، ومث تصنيف مؤشرات التنمية املستد

كالنشاط اإلنساين، إنبعاث ها األنشطة واألمناط  وتصنف الضغوطات اليت رمارس مؤشرات القوى الدافعة : -
 .الكربون

 واجلو ...إخل . والرتبة وتقدم حملة عن احلالة الراهنة مثل نوعية املاء مؤشرات الحالة : -

 ة واليت مت العمل هبا .املتخذ: توضح وتلخص التدابري  مؤشرات اإلستجابة -

                                                           

 1 والتوزيع ، دار غيداء للنشر، اإلستثمار األجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة في بعض الدول اإلسالميةعدنان داود حممد العذاري - 
.20 -22، ص 0206الطبعة األوىل، عمان،   

احلديث، اجلامعي املكتب، العالمية والمحلية الحديثةغيرات ، التنمية المستدامة في المجتمع النامي في ضوء المتأمحد عبد الفتاح ناجي - 2 
.046، ص 0200، مصر إلسكندرية،ا الطبعة األوىل،    
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وهي تشمل  ،00الرئيسية اليت تضمنها توصيات أجندة  القرن  ات التنمية املستدامة حول القضاياوتتمحور مؤشر 
 ل يف  : العناصر األساسية وتتمث

 الفرع األول : المؤشرات اإلقتصادية

  : 1 مايلي وتتمثل يف 

هي مؤشرات : إن معظم التحليالت يف اإلقتصاد الرأمسايل خاصة يف الوقت الراهن،  اإلقتصاديةلبنية ا -1
متعلقة بالنمو اإلقتصادي الذي ينعكس درجة النشاط الرأمسايل، ومعدل الدخل الفردي، والقدرة الشرائية ضمن 

 توزيع الثروات أو مصادر الدخل، والإال أن هذه املؤشرات التوضح وضعية التباين اإلقتصادي يف موازين السوق، 
تبني مقدار مايتم إستنزافه من املوارد الطبيعية اليت تستخدم يف عملية اإلنتاج، وعلى هذا األساس برز مؤشر 
اإلستدامة هلذه املوارد وعالقته بالتنمية، بإضافة إىل الدور البارز الذي تلعبه التنمية املستدامة يف قياس مدى التأثري 

وتتمثل فيما  للسياسات اإلقتصادية على املوارد الطبيعية، وأهم مؤشرات إقتصادية لقياس التنمية املستدامةالسليب 
 يلي : 

 : ويقاس من خالل معدل الدخل الفردي ونسبة اإلستثمار يف معدل الدخل الوطين . األداء اإلقتصادي 
 : يقاس بامليزان التجاري مابني السلع واخلدمات. التجارة 
 : اخلارجية اليت ساعدات املوتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج الوطين اإلمجايل، وكذا  الوضعية المالية

 يتم احلصول عليها مقارنة بالناتج الوطين اإلمجايل .

 وتعترب من بني القضايا الرئيسية يف التنمية املستدامة، فنحن نعيش اآلن بسيادة أنماط اإلنتاج واإلستهالك : -2
واليت تستنزف املوارد الطبيعية سواء يف  ،عات اإلستهالكية يف دول الشمال وأمناط اإلنتاج غري املستدامةاالنز 

مع العلم أن القدرة الطبيعية ملوارد الكرة األرضية الميكن أن تدعم إستمرارية هذه األمناط الشمال أو اجلنوب، 
هالك وذلك للحفاظ على جدري يف سياسات اإلنتاج واإلستاإلنتاجية واإلستهالكية، وأنه البد من حدوث تغيري 

فاملسؤولية تكون على عاتق  ها متاحة أمام التعدد السكاين، وكذلك جعلها متوفرة لألجيال القادمة،لعاملوارد وج
عادات الدول الصناعية واملتقدمة اليت تسبب يف إستنزاف املوارد الطبيعية، وذلك من خالل اإلنتاج املكثف وال

وتتمثل أهم املؤشرات األمناط اإلنتاجية واإلستهالكية يف التنمية املستدامة وتتمثل اإلستهالكية املبالغ فيها، 
 فيمايلي: 

 واد اخلام الطبيعية( يف اإلنتاج: وتقاس مبدى كثافة إستخدام املادة )امل إستهالك المادة. 

                                                           

.062 – 028ص  ، صع سابقرج، مأمحد عبد الفتاح ناجي   - 1  
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 للطاقة لكل فرد وكثافة إستخدامها، ونسبة الطاقة وتقاس عن طريق اإلستهالك السنوي : إستخدام الطاقة
 املتجددة من اإلستهالك السنوي .

 وتقاس بكمية إنتاج النفايات الصناعية واملنزلية، وإنتاج النفايات املشعة وإعادة تدوير  :إنتاج وإدارة النفايات
 النفايات، وإنتاج النفايات اخلطرة.

 تم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنوع املواصالت.وتقاس باملسافة اليت ي :النقل والمواصالت 

ال احلصر، وهذا من أجل معرفة  املثالفهناك مؤشرات إقتصادية تطبق من قبل بعض البلدان العربية على سبيل 
 : 1 وتثمتل املؤشرات اإلقتصادية فيمايليمدى اإلستجابة لتطبيق أبعاد التنمية املستدامة 

يتحدد من خالل تقسيم الناتج احمللي اإلمجايل يف عام حمدد  المحلي اإلجمالي :صيب الفرد من الناتج ن -أ
على عدد السكان، ويبني هذا املؤشر النمو اإلقتصادي ويقيس مستوى اإلنتاج الكلي وحجمه، إال أنه ال يقيس 

لدافعة، يقاس بالدوالر مؤشر القوة ا التنمية املستدامة قياسا كامال، بل ميثل عنصر هاما لتحديد نوعية احلياة وهو
 األمريكي .

يتحدد اإلستثمار اإلمجايل  إلستثمار اإلجمالي الثابت كنسبة مؤيدة إلى الناتج المحلي اإلجمالي:ا -ب
الثابت مبا يعرف باإلنفاق على اإلضافات إىل األصول الثابتة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، وهذا املؤشر يقيس 

 الناتج اإلمجايل .نسبة اإلستثمارات إىل 

حتسب عن طريق نسبة جمموع الدين  :جموع الدين الخارجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي م -ج
اخلارجي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، ويستخدم هذا املؤشر حلساب درجة مدينونية الدول ويساعد 

 على تقييم قدراهتا على حتمل عبء الديون.

تتمثل املساعدة اإلمنائية يف من الناتج المحلي اإلجمالي :  ويةمئلمساعدات التنموية الملتقاة كنسبة ا -د
واخلدمات اإلجتماعية،  املنح والقروض اليت يقدمها القطاع الرمسي إىل بعض الدول من أجل النهوض بالتنمية

 .ويستعمل هذا املؤشر لقياس مستويات املساعدة امليسرة 

       : 2 وهي تشمل مايليالفرع الثاني : المؤشرات اإلجتماعية 

تعترب املساواة من أهم القضايا اإلجتماعية يف التنمية املستدامة، فهو يعكس إىل درجة  مساواة اإلجتماعية: ال -1
مع درجة الشمولية والعدالة يف كبرية نوعية احلياة واحلصول على فرص احلياة واملشاركة العامة، وترتبط املساواة 

توزيع املوارد وإتاحة الفرص وإختاذ القرارت، وتتضمن فرص احلصول على العمل واخلدمات العامة منها الصحة 
                                                           

.044 – 040حممد غريب، مرجع سابق، ص  -  1  
.020 -044ص مرجع سابق، ص ،أمحد عبد الفتاح ناجي -  2  
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قييم داخل الدولة نفسها، وكذلك بني الدول التوالتعليم والعدالة، واملساواة ميكن أن تكون جماال للمقارنة و 
قضايا مكافحة  00اليت عاجلتها األجندة القرن  رتبطة بتحقيق املساواة اإلجتماعية، ومن أهم القضايا املاملختلفة

، عدالة الفرص بني األجيال، رمكني األقليات العرقية والدينية، والوصول إىل املوارد الفقر، العمل وتوزيع الدخل
توزيع املوارد ومكافحة الفقر يف مل حتقق جناحا حقيقا يف مواجهة سوء والطبيعية، لكن غالبية الدول  املالية

جمتمعاهتا، وتبقى املساواة اإلجتماعية من بني القضايا األكثر صعوبة يف حتقيقها، وقد مت إختيار مؤشرين رئيسني 
 لقياس املساواة اإلجتماعية مها :

 من ويقاس بنسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر، ونسبة السكان العاطلني عن العمل  :الفقر
 لسكان يف سن العمل.ا
 ارنة أجر املرأة مبعدل أجر الرجلوميكن قياسها من خالل حساب مق :المساواة في النوع اإلجتماعي. 

هو مؤشر مركب يشمل ثالثة أبعاد بالنظر إىل البلدان النامية وتتمثل حياة طويلة وصحية  الفقر البشري: -2
توافر الوسائل اإلقتصادية ) نسبة مئوية  ،املعرفة )األمية(األربعني(،)نسبة مئوية من األشخاص الذين اليبلغون سن 

 . من األشخاص الذين الميكنهم اإلنتفاع باخلدمات الصحية واملياه(

عاملني مستقلني  يسوا موظفني ويتقاضون مرتبات، أو ويشمل مجيع أفراد القوى العاملة الذين ل عدل البطالة:م -3
 العاملة .كنسبة مئوية من القوى 

يستخدم هذا املؤشر لقياس عدد األشخاص الذين ال يتوقع هلم أن يبلغ سن األربعني كنسبة  :وعية الحياةن -4
باخلدمات الصحية ومرافق مئوية من جمموع السكان، وميثل أيضا نسبة السكان الذين ال يتيسر هلم اإلنتفاع 

 املستدامة .ية للتنمية اسالتنظيف الصحي واليت تعد مسألة أس

، سنة والذين هم أميون 02يستخدم التعليم لقياس نسبة األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم  لتعليم:ا -9
الثانوي،ولقد مث  مستوى املشاركة يف التعليم نيوالذي يب ،دارس الثانويةبإضافة إىل املعدل اإلمجايل لإللتحاق بامل

، رئيسيا لتحقيق التنمية املستدامةبإعتباره مطلبا  00الرتكيز على التعليم يف كل الفصول حسب الوثيقة األجندة 
 أما مؤشرات التعليم فهي :، وأهم مورد اليت ميكن أن يتحصل عليها الفرد لتحقيق النجاح يف احلياة

  :اإلبتدائي. يصلون إىل الصف اخلامس من التعليم نويقاس بنسبة األطفال الذيمستوى التعليم 
 ويقاس بنسبة الكبار املتعلمني يف اجملتمع .: محو األمية 

يقيس هذا املؤشر معدل النمو السكاين للسنة، ويعرب عنه كنسبة مئوية ووفقا  :معدل النمو السكاني -8
 لتقديرات األمم املتحدة.
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، حيث ان تطوير اخلدمات الصحية الصحة العامة والتنمية املستدامةهناك إرتباط وثيق بني  صحة العامة:ال  -9
بالرعاية الصحية  هداف اخلاصةة املستدامة، وقد وضعت األجندة األو فشل خطط التنميأوالبيئية له تأثري يف جناح 

، غراص الصحةور اهلامة ألياه الصاحلة للشرب من األمراض وحتسني التغذية، كما يعترب توفري املوالقضاء على األم
 للصحة تثمتل يف : ومن بني املؤشرات الرئيسية

 وتقاس باحلاالت الصحية لألطفال .: حالة التغدية 
 وتقاس مبعدل وفيات األطفال حتت مخس سنوات، والعمر املتوقع عند الوالدة . :الوفاة 
 شرب صحية ومربوطني مبرافق تنقية املياه . سبة السكان الذين حيصلون على مياهويقاس بن :اإلصحاح 
 وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إىل املرافق الصحية ونسبة التطعيم ضد الرعاية الصحية :

 . األمراض املعدية لدى األطفال

 : 1مايلي  وتتمثل في الفرع الثالث : المؤشرات البيئة

البيئية اهلامة اليت تندرج ضمن إطار الغالف اجلوي وتغرياتهه، ومنهها هناك العديد من القضايا : لغالف الجويا -1
ريات بشكل مباشر مع صهحة اإلنسهان وإسهتقرار وتهوازن زون ونوعية اهلواء، وترتبط هذه تأثالتغري املناخي وثقب األو 

ظهههاهرة ملنهههاخ ومقاومهههة ولقهههد مث إقهههرار الكثهههري مهههن املعاههههدات واإلثفاقيهههات الدوليهههة واإلقليميهههة حلمايهههة االنظهههام البيئهههي، 
شههاكل ومههن بههني العوامههل املسههببة مل ،املركبههات الههيت تههدمر طبقههة األوزون، ومنههع إسههتخدام اإلحتبههاس احلههراري والدفيئههة

نسهههان للفحهههم احلجهههري ومصهههادر الطاقهههة امللوثهههة وإنبعاثهههات ثهههاين أكسهههيد الكربهههون الغهههالف اجلهههوي ههههي إسهههتخدام اإل
، وهنهاك ثالثهة مؤشهرات رئيسهية وتتمثههل ..إخلاألخهرى مهن املصهانع ووسهائل النقههلواد امللوثههة والعديهد مهن املركبهات وامله

 يف :

 أكسيد الكربون.ويتم قياسه من خالل حتديد إنبعاثات ثاين  :التغير المناخي 
  لألوزون. ةاملستنزفويتم قياسه من خالل إستهالك املواد طبقة األوزون:  ترقق 
 تركيز ملوثات اهلواء احمليطة باملناطق احلضريةقياسها من خالل  ويتم :نوعية الهواء. 

راضي ال حتتوي عالقتها بالتنمية املستدامة، فاأل فهي من بني القضايا املعقدة وذلك نتيجة تشعب :ألراضيا -2
حتتويها وحىت املياه اليت فقط على البنية الفيزيائية وطبوغرافية السطح، بل أيضا على املوارد الطبيعية املوجودة فيها، 

ات احلية اليت تعيش عليها، وعليه فالطريقة والوسيلة يف إستخدام األراضي هي اليت حتدد بشكل رئيسي والكائن
واليت تنص على ضرورة  00وهذا ماجاءت هبا األجندة القرن مدى إلتزام الدول بالتنمية املستدامة وتطبيقاهتا،
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، وذلك محاية األراضي من التلوث والتدهور والتصحر اضيئية واألر يإستخدام منهج متكامل إلدارة األنظمة الب
 املوارد وعدم إستنزافها، ومن أهم مؤشراهتا تتمثل يف :وغريها، وتزويد  عملية التنمية ب

 :ويتم قياسها مبساحة األراضي املزروعة مقارنة باملساحة الكلية، وإستخدام املبيدات واملخصبات  الزراعة
 الزراعية.

 :قياسها مبساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية لألرض، وكذلك معدالت قطع الغابات.ويتم  الغابات 
 ويتم قياسه من خالل حساب نسبة األرض املتأثرة بالتصحر مقارنة مبساحة األرض الكلية :التصحر . 
 ويتم قياسها مبساحة األراضي املستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أو مؤقتة.:  الحضرية 

من مساحة الكرة  %42 مبا أن البحار واحمليطات حتتوي على :والمحيطات والمناطق الساحليةحار لبا -3
وبالتايل تتأثر معيشتهم  ن أكثر من ثلث سكان الكرة األرضية يعيشون يف املناطق الساحلية،أاألرضية ،و 

وهلذا تعترب إدارة هذه املناطق  وأوضاعهم البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية حبالة البحار والكائنات اليت تعيش فيها،
وتواجه احمليطات واألنظمة البحرية الشاسعة بطريقة مستدامة بيئيا هو أحد أكرب التحديات اليت تواجه البشرية، 

لوث الصادر عن السواحل، مما ينتج عنه تراجع اإلنتاجية البحرية ملصائد عديد من املشاكل البيئية منها التال
 شرات املستخدمة للمحيطات واملناطق الساحلية فتتمثل يف :األمساك، أما أهم املؤ 

 وتقاس برتكيز الطحالب يف املياه الساحلية، ونسبة السكان الذي يعيشون يف املناطق  :المناطق الساحلية
 الساحلية .

 الرئيسية .وزن الصيد السنوي لألنواع التجارية  :مصائد األسماك 

فهو العنصر األكثر أمهية للتنمية، لكن أكثر املوارد تعرضا لإلستنزاف والتلوث،فمعظم الدول  : المياه العذبة -4
ويف ظل التزايد السكاين وهلذا  سها يف وضع إقتصادي وإجتماعي صعب،اليت تتميز بقلة مصادر املياه جتد نف

 :تقاس مبؤشرين مهاقتصادية يف العامل،و أصبحت القضايا اخلاصة بنوعية وكمية املياه يف مقدمة األولويات البيئية واإل

 :وتقاس برتكيز األكسجني املذاب عضويا ونسبة البكترييا املعوية يف املياه. نوعية المياه 
 فتقاس من خالل حساب نسبة كمية املياه السطحية واجلوفية اليت يتم ضخها وإستنزافها سنويا  :كمية المياه

 مقارنة بكمية املياه الكلية .

 :  1ما يلي  : وتتمثل في يةساتالرابع : المؤشرات المؤسالفرع 

  : ونعين بذلك املشرتكون يف األنرتنت والوسائط واحلواسبالحصول على المعلومات بالوسائل اإللكترونية 
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 0222شخص وعدد احلواسيب الشخصية لكل  0222الشخصية، ويعرف عدد املشرتكني يف األنرتنت لكل 

 .شخص 

  نسمة، ويعترب هذا املؤشر  0222تقاس بعدد خطوط اهلاتف الرئيسية لكل  :اإلتصالالحصول على وسائل
 أهم مقياس لدرجة تطور اإلتصاالت السلكية والالسلكية يف أي بلد .

  :يف جمال البحث والتطوير، وحيسب عدد العلماء لماء واملهندسني والباحثنييتعلق األمر بالعالعلم والتقانة 
مي كنسبة مئوية من واإلنفاق على البحث العلواملهندسني العاملني يف جمال البحث العلمي لكل مليون نسمة 

، ويشكل البحث العلمي وإعتماد التقانيات اجلديدة عاملني رئيسيني من العوامل احملددة للنمو الناتج القومي
د توصل البنك الدويل إىل أن املعارف العلمية والتقنية تساعد على حتسني ورفع مستويات واإلستدامة، ولق

املعيشة، وتؤدي إىل ختفيف حدة الفقر وخاصة يف البلدان النامية، وعليه البد من اإلهتمام باملعارف 
  .واملعلومات لتسريع عملية التنمية

 . (2.0)رقنا إليه يف اجلدول رقم ص مؤشرات التنمية املستدامة ما تطوميكن تلخي

 ( : مؤشرات التنمية المستدامة9.2الجدول رقم )

 المؤشرات  نوعية المؤشر
 
 
 
 
 

 المؤشرات اإلقتصادية
 

 

 قسم إىل:نلتعاون الدويل لتعجيل التنمية املستدامة، وتا -0
 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل. -      

 الثابت اإلمجايل من الناتج احمللي اإلمجايل .حصة اإلستثمار  -      
 صادرات السلع كنسبة مؤوية من الواردات السلع. -      

 تغري أمناط اإلستهالك وعرب عنه: -0
 .صيب الفرد السنوي من إستهالك الطاقةن -      
 املوارد واألدوات املالية  وتقسم إىل: -0

 الناتج احمللي اإلمجايل. صيد احلساب اجلاري كنسبة مئوية منر  -      
 . لدين العام/ الناتج احمللي اإلمجايل ا -      

 .جمموع املساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة أو امللتقاة -      
 

 
 
 
 
 

 كافحة الفقر:م -0
 . عدل البطالةم -     

 .مؤشر الفقر البشري -     
 الدميوغرافية واإلستدامة :لدينامية ا -0

 .عدل النمو السكاينم -      
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 اإلجتماعية المؤشرات

 
 
 

 

 : ويتضمن  تقرير التعليم والوعي العام والتدريب -0
 .عدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغنيم -      

 .لبنية اإلمجالية لإللتحاق باملدارس الثانويةا -      
 اية صحة اإلنسان وتعزيزها وينقسم إىل:مح -4
 املتوقع عند الوالدة. توسط العمرم -      

 دد السكان الذين ال حيصلون على املياه املؤمنة.ع -      
 دد السكان الذين ال حيصلون على اخلدمات الصحية.ع -      
 عزيز التنمية املستدامة للمستوطنات البشرية ويتمثل ب :ت -2

 .سبة السكان يف املناطق احلضريةن -      
 
 

 البيئية المؤشرات

 نبعاثات الغازات الدفيئةإ -0
 نبعاث غاز ثنائي أوكسيد الكاربون.إ -      

 نبعاث غاز امليثان.إ -      
 ستنزاف طبقة األوزون.إ -      
 :اية نوعية موارد املياه العذبة وإمدادهامح -0

 ملوارد املتجددة/السكانا -      
 إستخدام املياه/اإلحتياطات املتجددة. -      

 بالزراعة والتنمية الريفية املستدامة ويقسم إىل :النهوض  -0
 نصيب الفرد من األراضي الزراعية. -      
 نصيب الفرد من األراضي الصاحلة للزراعة واألراضي املزروعة بصورة دائمة. -      

 إستخدام األمسدة. -      
 مكافحة إزالة الغابات والتصحر ويتمثل ب : -4
 التغري يف مساحات الغابات. -      

 نسبة األراضي املتضررة بالتصحر. -      
 

 املؤشرات املؤسساتية
 ) اخلدماتية(

 
 
 
 
 
 

 

 اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة. -0
 ة .عاهدات الدولية اخلاصة باإلستدامتطبيق امل -0
 احلصول على املعلومات ويقسم على: -0
 نسمة 0222عدد أجهزة الراديو والتلفزيون لكل  -     

 نسمة. 0222عدد الصحف اليومية لكل  -     
 نسمة . 0222عدد احلواسيب الشخصية لكل  -     

 نسمة . 0222عدد خطوط اهلاتف الرئيسة لكل  -     
 نسمة . 0222عدد مشرتكي باإلنرتنت / مستخدمي اإلنرتنت لكل  -     

 والتكنولوجيا ويتضمن :العلم  -4
 .البحث والتطوير لكل مليون نسمة عدد العلماء واملهندسني العاملني يف -     
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 اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل. -     
المباشر على التنمية والتنمية اإلستثمار األجنبي ، عدنان داود حممد العذاري: إعتمادا على  لطالبةمن إعداد ا: المصدر

. 24 -20ص، ص 0206الطبعة األوىل، عمان، والتوزيع،  ، دار غيداء للنشرالمستدامة في بعض الدول اإلسالمية  
 التنمية المستدامةفي تحقيق أبعاد تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  دورالمبحث الثاني : 

، واملتمثلة يف املستدامة التنمية أبعاد كأداة رمكني يف حتقيق واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيالقد أصبحت        
 .، وهذا ما ميكن التطرق إليهالبعد اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

 التنمية المستدامةالمطلب األول : أبعاد 

يف هناك ثالتة أبعاد رئيسية للتنمية املستدامة، مرتابطة ومتداخلة يف إطار يتسم بالضبط والرتشيد للموارد، تتمثل 
البعد البيئي والبعد اإلجتماعي والبعد اإلقتصادي، ومن خالل الرتابط والتفاعل بني هذه األبعاد ميكن رمييز 

 :1مها  مستويني للتنمية املستدامة

قتصادية ضمن نشاط التنمية يكون عندما يقع نشاط التنمية اإلو  القوي للتنمية املستدامةاملستوى  األول:
 ط التنمية البئيية .اإلجتماعية الذي يقع بدوره ضمن نشا

مية التنمية البيئية ضمن نشاط التن، ويكون عندما يكون يقع نشاط للتنمية املستدامة الضعيفاملستوى  :يالثان
  دوره ضمن نشاط التنمية اإلقتصادية .اإلجتماعية الذي يقع ب

 . (ايتضافة إىل البعد الرابع املتعلق جبهة إختاذ القرار ) البعد املؤسسباإل

 ة لبعد اإلقتصادي للتنمية المستدام: االفرع األول

وهو وعليه يعترب البعد اإلقتصادي السلوك اهلادف للناس وهم ينشطون يف حميطهم البيئي واإلجتماعي،        
، والقضاء على بتحقيق الرفاهية للمجتمعأحد الركائز األساسية للتنمية املستدامة يستند إىل املبدأ الذي يقضي 

وتكون اإلستدامة اإلقتصادية  ،الفقر، وذلك من خالل إستغالل املوارد الطبيعية على النحو األمثل وبكفاءة عالية
 جوهانسربغ، سبتمرب " النهائي لقمة األرض عن التنمية املستدامةيف اجملاالت األساسية إعتمادا على التقرير 

 : 2وتشمل مايلي  ،" 0220
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 وذلك من أجل ضمان إمداد كايف ورفع كفاءة إستخدام املياه يف التنمية الصناعية واحلضرية  :في مجال المياه
 والريفية .

 رفع اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج من أجل حتقيق األمن الغذائي يف اإلقليم والتصدير . :في مجال الغذاء 
 العمل على زيادة اإلنتاجية من خالل الرعاية الصحية والوقائية، وحتسني الصحة واألمان  :في مجال الصحة

 يف أماكن العمل .
 ونظم املواصالت قتصادية األساسية : ضمان وفرة املتدربني لكل القطاعات اإلفي مجال التعليم والخدمات

. 
  تنمية الصناعية، املواصالت ال واإلستعمال الكفء للطاقة يف جمالضمان اإلمداد الكايف  :الطاقةفي مجال

 واإلستعمال املنزيل .
  توفري فرص العمل وزيادة الكفاءة اإلقتصادية، وحتقيق النمو . :في مجال الدخل 

إال بالرتكيز أساسا على مفهوم البيئة اإلقتصادية، وذلك من خالل هيكلها فاإلستدامة اإلقتصادية التتحقق 
وكذلك  ،ية ومنط السوق واملالية العامةإلضافة إىل التحوالت اإلقتصادااإلقتصادي العام ومنط الثروة اإلقتصادية، ب

  معيشتهم .معدالت التوظيف بالنسبة للسكان ومستويات 

 للتنمية المستدامة البعد البيئيالفرع الثاني : 

، ة على كوكب األرضأثبت الدراسات احلديثة بأن الدمار قد بات خطرا يهدد مجيع أجزاء البيئة الطبيعي       
ومن هنا جاءت فكرة بأن إدارة البيئة بشكل سليم من أوليات التنمية فهو يؤثر مستقبال على سري وتطور احلياة، 

وأمناط ، والتلوث  لبيئي تعين وضع حدود أمام اإلستهالك والنمو السكاينفاإلستدامة من املنظور ا ،1املستدامة 
 : 2اإلنتاج السيئة وإهدار الثروة املائية وتدمري الغابات ويتحدد ذلك فيمايلي 

 : املواد تتطلب حتقيق التنمية املستدامة إىل محاية املوارد الطبيعية الالزمة إلنتاج  حماية الموارد الطبيعية
محاية أماكن صيد األمساك، إىل  والوقود، وذلك إبتداءا من محاية الرتبة إىل محاية األراضي الزراعيةالغذائية 

  بإضافة إىل ضرورة التوسع يف اإلنتاج لتلبية إحتياجات السكان املتزايدة .
 حتتاج التنمية املستدامة إىل صيانة املياه بوضع حد لإلستخدامات غري املربرة، وحتسني كفاءة  :حماية المياه

وقضاء على مجيع النفايات الصناعية  مما يساعد على جتديدها،شبكات املياه وعقلنة سحب املياه السطحية، 
 ت .والزراعية والبشرية اليت تلوث املياه السطحية واملياه اجلوفية وهتدد البحريا
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 هناك بعض األراضي الصاحلة للزراعة مل تدخل يف نطاق األراضي : تقليص مالجئ األنواع البيولوجية
 نواعإنقراض األتستعمل كمالجئ لألنواع احليوانية والنباتية من التدهور واإلمهال، كما أن  فهياملزروعة، 

املستدامة يف هذا اجملال إىل صيانة ثراء األرض يف خذ يف التسارع، وهلذا حتتاج حتقيق التنمية احليوانية والنباتية أ
 التنوع البيولوجي لألجيال القادمة .

 زعزعة إستقرار املناخ عدم يعمل إىل يف هذا اجملال  فالتنمية املستدامةاية المناخ من اإلحتباس الحراري: حم
املخاطرة بإجراء تغيريات كبرية يف البيئة العاملية، كزيادة أو النظم اجلغرافية الفيزيائية والبيولوجية، أي باملعىن عدم 

 تدمريأو  تغري أمناط سقوط األمطار والغطاء النبايت، أو زيادة األشعة فوق بنفسجية،مستوى سطح البحر أو 
 طبقة األوزون احلامية لألرض من جراء أعمال البشر. 

  البعد اإلجتماعي للتنمية المستدامةالفرع الثالث : 

العيش يف بيئة نظيفة وسليمة العنصر البشري وتتمثل يف توفري حقه الطبيعي  يركز هذا البعد اإلجتماعي على       
وذلك بإعتباره جوهر التنمية وهدفها النهائي، فهو ميارس من خالهلا مجيع األنشطة مع ضمان حقه يف نصيب 

وذلك من أجل أن يستثمر مبا خيدم حاجاته األساسية اإلجتماعية، وات الطبيعية واخلدمات البيئية و عادل من الثر 
ويهتم هذا البعد بالعدالة  ،1املعيشة دون فرص األجيال القادمةفضال عن إحتياجاته املكملة لرفع مستوى 

اإلجتماعية ومكافحة الفقر وتوزيع املوارد وتقدمي اخلدمات اإلجتماعية الرئيسية إىل كل احملتاجني هلا، وإلحداث 
 : 2جيابية وفعالة البد من حتقيق األهداف التالية تغريات إ

 تعمل التنمية املستدامة على حتقيق تقدم يف تثبيت النمو السكاين، ذلك ألن النمو  :تثبيت النمو الديمغرافي
 السريع حيدث ضغوطا عادة على املوارد الطبيعية وعلى قدرة احلكومات على توفري اخلدمات.

 السيما تطور املدن الكربى يؤدي إىل عواقب لتوجه حنو توسيع املناطق احلضريةفا :أهمية توزيع السكان ،
وخيمة على البيئة، عن طريق النفايات واملواد امللوثة، وعليه ترتكز التنمية املستدامة النهوض بالتنمية الفردية، 
والرفع من مستوى معيشة سكان البوادي من أجل تثبيتهم يف مناطقهم واحلد من اهلجرة إىل املدن، هذا يكون 

 وإجياد تدابري شاملة كاإلصالح الزراعي.عتماد بإهتمام وإ
 ة إىل إعتماد على الصحة التطور اإلقتصادي واإلستغالل األمثل للقوى البشري حيتاج :الصحة والتعليم

، فهما يساعدون بشكل إجيايب يف دعم التنمية اإلقتصادية، فالتعليم يلعب دورا توعوي أيضا خاصة والتعليم
 .البيولوجي فالحني، مما يدفعهم إىل احملافظة على األراضي الزراعية والتنوعلدى طبقات املزارعني وال
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 وخاصة يف الدول النامية يف تقوم تربية  ،يف مجيع املياديننتيجة لدور الذي تلعبه املرأة  :ةأهمية دور المرأ
ومجع احلطب ..إخل، إال أهنا ، بإضافة إىل تقوم بالزراعة املعيشية والرعي املنزليةاألطفال والقيام جبميع األعمال 

يف املقابل تعاين من اإلمهال الصحي والتعليم مقارنة بالرجل، وهلذا البد من توفري الصحة والتعليم مما يؤدي 
وعليه ميكن القول أن التنمية املستدامة ترتكز على ثالتة ركائز يطة، متها يف خمتلف اجملاالت احملإىل إستدا

مل مع إجراءات احملافظة على البيئة وعملية النمو اإلقتصادي واإلندماج فهي تتعاالرئسية ومتكاملة، 
 .ايتالبعد املؤسسل يف ثمواملتعلق جبهة إختاذ القرار، ومت رابعاإلجتماعي، فضال عن البعد ال

 للتنمية المستدامة المؤسساتي : البعد رابعالفرع ال

 إستخدام التكنولوجيا األنظف واألكفأ، واليت تعمل على تقليل إستهالك الطاقة ايتويتضمن البعد املؤسس       
غري  األحفوريحتد من إستخدام الوقود الغازات، أو  تقليل إنبعاثات منوتعمل أيضا وغريها من املوارد الطبيعية، 

ذلك البد من زيادة نسبة باإلضافة إىل املتجدد )البرتول، الفحم(، وتسرع يف إستحداث موارد للطاقة املتجددة، 
لة اليت بواسطتها ترسم فهي رمثل املؤسسات العامة واإلدارات الذراع التنفيدي للدو اإلنفاق على البحث والتطوير، 

على مدى جناح مؤسساهتا نمية املستدامة يتطلب حتقيق التة والبيئية واإلجتماعية، ومن هنا، هتا التنمويوتطبق سياد
 .1ا، وهذا من أجل حتسني نوعية احلياة األفراد والتأمني على حقوقهم اإلنسانية هامفها ومهوإداراهتا يف أداء وظائ

 والذي يوضع مدى ترابط أبعاد التنمية املستدامة. (0-0)وميكن تلخيص ما قلناه يف الشكل رقم 

 ( : أبعاد التنمية المستدامة1-2الشكل رقم )
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اإلستثمار األجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة في بعض الدول عدنان داود حممد العذاري، : المصدر

 . 09، ص 0206الطبعة األوىل، عمان، والتوزيع،  ، دار غيداء للنشراإلسالمية

 

  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة: دور  الثانيالمطلب 

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتل: اآلثار اإلقتصادية الفرع األول 

 ور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في تحقيق النمو اإلقتصاديد -1

تعد تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت العمود الفقري لإلقتصاد املعريف، حيث لوحظ أهنا إخنفاض كلفة اإلستخدام 
واملعرفة تنتقل والقدرة على تقريب املسافات وتطور تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت كل ذلك جعل املعلومات 

فهناك العديد من اإلقتصادي والتنمية املستدامة، أداة فعالة لتشجيع وتعزيز النمو  فهي ،بسرعة حول العامل
يف حتقيق النمو  انوإستعمال تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يسامهالدراسات اليت بينت أن كال من إنتاج 

أكدت فيها أن اإلنتاجية احلقيقة يتم احلصول عليها من  راسات املهمة قدمت مؤشراتفتلك الداإلقتصادي، 
تكنولوجيا املعلومات ل ، فهناك األثر املباشر1تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتتعمال خالل اخلربة يف إس

 :   2من خالل جانب العرض ويثمتل يف وذلك على النمو اإلقتصادي،  واإلتصاالت
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 البعد اإلقتصادي

التنمية 
 البعد اإلجتماعي المستدامة

المؤسساتي البعد  

 البعد البيئي

التنوع البيولوجي  -  

تكامل النظم البيئية -  

الموارد الطبيعية -  

الحصول على -

 المعلومات واإلتصاالت 

اإلنفاق على البحث  -

 والتطوير
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 ليهة املتولهدة إنتهاج سهلع وخهدمات لتكنولوجيها املعلومهات واإلتصهاالت الهيت تسهاهم مباشهرة يف القيمهة املضهافة الك
 احمللي؛يف اإلقتصاد 

  امههههل ، الههههيت تسههههاهم يف اإلنتاجيههههة الكليههههة لعو تكنولوجيهههها املعلومههههات واإلتصههههاالتالزيههههادة يف اإلنتاجيههههة يف قطههههاع
 ؛اإلنتاج يف اإلقتصاد احمللي

  كمدخالت يف إنتاج السلع واخلدمات األخرى .  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتإستخدام رأس املال 
 ؛املسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل وخلق فرص العمل 
 ؛زيادة إيرادات الدولة 
 ؛ت تغري يف رصيد ميزان املدفوعاتإجراءا 

  : 1على النمو اإلقتصادي من خالل مايلي  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتاملباشر ل ويتمثل األثر الغري

  زيههادة تههدفق املعلومههات واملعرفههة، وهههذا راجههع إىل أن تكنولوجيهها املعلومههات واإلتصههاالت تسههمح للمعلومههات أن
 ؛بأقل تكلفة وفعالية نسبياتنتقل 

 ؛مشاركني يف املعامالت اإلقتصاديةتقليل عدم التأكد، وكذلك تقليل كلفة املعامالت لل 
 ؛يات عالية من اإلنتاج واإلنتاجيةرتفاع مستو إ 
 ؛تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتل زيادة اإلبداع واإلبتكار، وهذا راجع لعملية اإلكتساب والتكييف 
   ميكههن أن تههأيت مههن خههارج  تكنولوجيهها املعلومههات واإلتصههاالتزيههادة املعلومههات واملعرفههة وهههذا يكههون بسههبب أن

احلدود اجلغرافية، وهذا ما يؤدي إىل زيادة املشاركة يف املعلومات واملنافسة عهرب احلهدود اجلغرافيهة، ومهن مث كفهاءة 
 ؛أكثر يف السوق العاملية

 غهريت  تكنولوجيا املعلومات واإلتصهاالتفتطور ة بني الدول املتقدمة والنامية، تعمل على تقليص الفجوة الرقمي
 .بشكل مثري القدرة على توليد وختزين وتوزيع املعرفةو 

 واملعرفهههة اجلديهههدة ميكهههن التوضهههيح العالقهههة بهههني تكنولوجيههها املعلومهههات واإلتصهههاالت (0.0)ومهههن خهههالل الشهههكل رقهههم 
والنمو اإلقتصادي، وذلك من خهالل إسهتخدام تكنولوجيها املعلومهات واإلتصهاالت تهؤدي بهدورها غلهى زيهادة حجهم 
املعرفة اجلديدة، فإستخدام اإلنرتنت على سبيل املثال يلعب دورا كبريا يف نشر املعرفة يف اإلقتصاد احمللي، ممها يرتتهب 

، وزيهادة إنتاجيهة عوامهل اإلنتهاج الكليهة لإلقتصهاد مهن ناحيهة مة وإنتهاج منتجهات جديهدةحتسني جودة املنتجات القائ
، وحسهب منهوذج  احمللي من ناحية أخرى، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل حتقيق معدالت مرتفعة مهن النمهو اإلقتصهادي
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(، يشهرح أن النمهو املتهوازن بتهأثر بشهكل موجهب باآلثهار اخلارجيههة 0992-0986)النمهو الهداخلي لإلقتصهادي رومهر 
 لمعرفة اجلديدة .ل

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والمعرفة الجديدة والنمو اإلقتصادي ( :2-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ، امللتقى الدويل حول رأس املال" أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النمو االقتصاديجمدي الشورجبي،  المصدر:
 .11، ص ، جامعة شلف0200ديسمرب  04و 00يف االقتصاديات احلديثة يومي الفكري يف منظمات األعمال العربية 

 تكنولوجيا قطاع بوزن فقط يقاس ال قتصاداإل على تصاالتواإل املعلومات تكنولوجيا تأثري إنوهلذا ف       
 األنشطة مجيع يف تصاالتواإل املعلومات تكنولوجيا استخدام يف الرئيسي األثر ويتمثل ،تصاالتواإل املعلومات

 املعيشية، واألسر املؤسسات يف تصاالتواإل املعلومات لتكنولوجيا السريع االنتشار من الرغم على قتصادية،اإل
 وميكن، باألسواق أيضا يتعلق األمر ولكن املنال، بعيدة تزال ال التكنولوجيات هذه عن النامجة التحوالت فإن

 ويرافق، املستعملني مؤسسات منو على تصاالتواإل املعلومات تكنولوجيا آثار من أنواع ثالثة بني مييز أن للمرء
 إىل الشركات خنفاضإلا هذا ويدفع، ثابتة جبودة األسعار يف سريع اخنفاض تصاالتواإل املعلومات تكنولوجيا تطور

 يسمى ما) العمل إنتاجية من يزيد مما العمل، أجل من تصاالتواإل املعلومات لتكنولوجيا املال رأس استبدال
 بني التنسيق كفاءة حتسني إىل تصاالتواإل املعلومات تكنولوجيا نشر يؤدي وثانيا، ،(املال رأس أثر بتعميق
، (للفواتري اإلمجالية اإلنتاجية تأثري يسمى ما) لالقتصاد الكلية اإلنتاجية يرفع مما ،(الكفاءة قتصادينياإل الوكالء

 املنتجات نوعية حتسن اليت املنتجات ابتكارات إىل تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيات تؤديبإضافة إىل ذلك 

تراكم رأس املال 
 البشري

 التقدم الفين املعرفة اجلديدة

 البحوث والتطوير إنتاجية عوامل اإلنتاج

 حتسني منتجات قائمة النمو االقتصادي

 وإنتاج منتجات جديدة

 المعلومات واإلتصاالت تكنولوجيا

 نترنت، الهاتف الثابت،إلا

 يالهاتف الخلو  
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 احملرك هي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ملنتجات املبيعات ،بإضافة إىل  جديدة منتجات ختلق أو املوجودة
 األثر ولكن ،قتصادإلا يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع وزن مع يتناسب مبا للتدريب الرئيسي

 .1 نشاط أي يف تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا استخدام من أساسا يأيت احلالية التكنولوجية للثورة االقتصادي
ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية اإلقتصادية، فالتحول إىل اإلقتصاد الرقمي على أساس املعرفة وبدافع  اليومأصبحت ف

، وهذا ما أشار إليه املنظمة للنمو والتنافسية وخلق فرص العملتكون العامل اجلديدة، وسوف السلع واخلدمات 
، وهذا حسب ماذكرناه 2تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت عن األثر اإلجيايب احملتمل OECD والتنمية التعاون 
مامدى مسامهة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف حتقيق النمو  فهو يوضح (0-0)رقم والشكل  سابقا،

 .اإلقتصادي لبعض الدول املتقدمة 

 

 

 

 2111في النمو لسنة والمساهمة ماليإلجا المحلي الناتج من كنسبةواإلتصاالت   المعلومات تكنولوجيا قطاع(:3-2رقم ) الشكل

 
Source : International Telecommunication Union , ICT-centric economic growth, innovation 

and job creation,https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/gen/D-GEN-ICT_SDGS.01-2017-

PDF-E.pdf, p 18, consulté le 22/02/2017. 

                                                           
1
 - Stéphane OLIVESI, Sciences de l’information et de la communication. Objets, savoirs 

discipline, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2006, p 156. 
  

2
 - Xavier.J et al , Programme IRIS Europe, TIC et développement économique,SITER 

Systémes d’information pour les territoires ,  juin 2007, p 3-4. 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/gen/D-GEN-ICT_SDGS.01-2017-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/gen/D-GEN-ICT_SDGS.01-2017-PDF-E.pdf
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تعترب اإلسثتمارات يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت اليوم من أهم حوافز لتطوير اإلقتصاد يف  وعليه       
نرتنت أي هناك إللقد أظهرت عدة الدراسات واألحباث على أثر منو اف، على حدي سواءالبلدان املتقدمة والنامية 

، وأشار خرباء لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتعالقة بني معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل، وتطوير اجليد 
ىل يؤدي إ % 02 بنسبةشبكات النطاق العريض يف البالد  ةأن الزيادة يف مساحة تغطية أي ذلك ىلالبنك الدويل إ

 .1الناتج احمللي اإلمجايلمن  %0.00زيادة يف النمو اإلقتصادي إىل

يف كثافة اهلاتف النقال يؤدي  % 02أن زيادة  0228للتجارة والتنمية لسنة  وحسب تقرير األمم املتحدة        
اند كومباين" املتخصصة يف ام للفرد، ويف دراسة الشركة "بوز يف الناتج الداخلي اخل %  2.6ا إىل زيادة مقداره

يف الناتج  % 2.42تؤدي إىل زيادة بنسبة  يف معدل الرقمنة  %02اإلستشارات اإلدارية بينت أن زيادة مقدارها 
فمثال يف الواليات املتحدة  .2يف معدل البطالة%  0.20احمللي اإلمجايل للفرد، كما أهنا تؤدي إىل إخنفاض نسبته 

من الناتج احمللي  % 4.0سامهت شركات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت بنحو  0229األمريكية يف عام 
 % 02 لعبئ الضرييب على الشركات بنسبةومن شأن خفض ا فرصة عمل، 0222022اإلمجايل، وشكلت حوايل 

مليون دوالر على مدى عدة  40اإلسثتمارات يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت بنحو  أن يزيدعلى أساس 
 .3اإلقتصادي  سنوات، مما سيؤدي بدوره إىل زيادة اإلنتاجية وحتقيق النمو

                                                           
1

-Avezova Shakhnoza MAHMUD JANOVNA,The Informatively-communication 

technologies as important factor of development of economy of Uzbekistan, European 

journal of economics and management sciences,2015, p 21-22,  

https://cyberleninka.ru/article/n/the-informatively-communication-technologies-as-important-

factor-of-development-of-economy-of-uzbekistan, pdf, le consulté 25/08/2017. 

 2 امللتقى الدويل حول  ،"نحو توظيف إمكانيات المعلوماتى واإلتصاالت في الحد من ظاهرة الفقر بالجزائر "احلاج العمري،عماد بوقالشي،  -
.204ص  ،0اجلزائر  ،0204ديسمرب،  29-28سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة     تقييم 
 
3

- Robert J. SHAPIRO and mathur APARNA, The Contributions of Information and 

Communication Technologies To American Growth, Productivity, Jobs and Prosperity, 

  Sonecon,September 2011,p1-3.  
https://www.tiaonline.org/gov_affairs/fcc_filings/documents/Report on ICT and Innovation 

Shapiro Mathur September_8_2011.pdf, consulté le 09/10/2017. 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/european-journal-of-economics-and-management-sciences
https://cyberleninka.ru/journal/n/european-journal-of-economics-and-management-sciences
https://cyberleninka.ru/article/n/the-informatively-communication-technologies-as-important-factor-of-development-of-economy-of-uzbekistan
https://cyberleninka.ru/article/n/the-informatively-communication-technologies-as-important-factor-of-development-of-economy-of-uzbekistan
https://www.tiaonline.org/gov_affairs/fcc_filings/documents/Report%20on%20ICT%20and%20Innovation%20Shapiro%20Mathur
https://www.tiaonline.org/gov_affairs/fcc_filings/documents/Report%20on%20ICT%20and%20Innovation%20Shapiro%20Mathur
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من منو  % 22فلقد سامهت يف تطوير مجيع القطاعات اإلقتصادية األخرى فهي رمثل يف الواقع أكثر من        
لي الناتج احملمن منو  % 02تصاالت تسهم بنسبة إلأن تكنولوجيات املعلومات وا، 1 وبيةر الدول األ اإلنتاجية يف

البلدان  من حيث توليد فرص العمل، وهو أمر بالغ األمهية لتطوير منو اإلنتاجية  %42اإلمجايل لالحتاد األورويب و
 ،تصاالت إىل خلق قوة تأثري مضاعفإلاليت تعاين من ارتفاع معدالت البطالة، رميل تكنولوجيات املعلومات وا

 .2 وظيفة جديدة إضافية 6.4خلق  فة يف مايكروسوفتأظهرت دراسة يف والية واشنطن أن كل وظي

 األجنبي : تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في جلب اإلستثماردور  -1
نتيجة التحرك لعامل، العامل الرئيسي اجلديد لإلستثمار األجنيب املباشر يف ا واإلتصاالت املعلومات تكنولوجياتعترب 

البنية التحتية األساسية  فإن، املعرفة واملعلومات، إقتصاديات جمهزة علىوسرعة التحول إقتصاد حنو اقتصاد قائم 
وتتيح  إقتصاد القائم على املعلومات. جه حنو التحرك وسرعة التحول حنوتت واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيال

ذات القدرة  العامليةتقدمي السلع واخلدمات يف السوق و الفرصة للبلدان لتحرير نفسها على احلدود اجلغرافية 
 تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتلفهناك العديد من الدراسات بينت أن البنية التحتية األساسية ، التنافسية املتزايدة

، ومن بينها الدراسات اليت اإلستثمار األجنيبليست فقط ضرورية للنمو اإلقتصاد احمللي، ولكن أيضا جلذب 
يف هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان، " أن وجود البنية التحتية املتطورة هو أهم  أجريت من قبل الشركات العاملية

على  تساعد، فهي "ات وعمليات املصادرإعتبار من الشركات املتعددة اجلنسيات يف وضع املقر اإلقليمي واخلدم
األسواق وفرص اإلستثمار والوصول إىل  ،ال واملهارات والنقل التكنولوجياتنمية البلدان املضيفة وتدفق رؤوس األمو 

واب وموتوروال إىل آسيا  الشركات املتعددة اجلنسيات مثل إنتل،إنتقلت  ، حيثاجلديدة وتشجيع الصادرات
على سبيل   Dell Compterوبدأت خدمات التجارة اإللكرتونية هناك، ( Intel , IBM ,Motorola) وغريها،

يقوم بتصنيع أجهزة الكمبيوتر اململوكة لألجانب الصني يف أغسطس  0996املثال أنشأ مصنع يف ماليزيا يف عام 
سنويا وجذب اإلستثمارات من شركات  %02، ويف الربازيل تنمو مبيعات احلواسيب الشخصية مبعدل 0999

 Online, Oracle, Commerce One, Dell and)واإلتصاالت األجنبية مثل أمريكا تكنولوجيا املعلومات

Compaq ) بتعويضها من عيوهبا  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجياإيرلندا تأخد قدرة اإلستفادة من  ، كذلك
                                                           

1
 -Ministre de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, L'étude Technologies clés 

2015, Technologies de l’information et de la communication, quatrième édition, 2010,p 60. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000139.pdf, consulté 

le 21/07/2016. 

 
2

-Ibrahim ABDULLAH AL-RAHBI, An Empirical Study Of The Key Knowledge 

Economy Factors For Sustainable,Economic Development In Oman, Doctoral Thesis 

University Australia, 2008,p 81. 

http://vuir.vu.edu.au/2033/1/Al-Rahbi Ibrahim PDD thesis April 2009.pdf, consulté le 

28/06/2016. 

 

http://vuir.vu.edu.au/2033/1/Al-Rahbi%20Ibrahim%20PDD%20thesis%20April%202009.pdf
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حيث أصبحت إيرلندا جديرة  ،با وغريها يف البلدان املتقدمة النموو لق باملوقع اجلغرايف، وعلى غرار أور عيما يتف
رأس املال البشري اجلذاب  حوافز من خالل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتجبذب اإلستثمار األجنيب يف قطاع 

وذلك  ،تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتقامت بتطوير القطاع ، ، أما بالنسبة إىل سنغافورةوختفيض الضرائب
بريالية لبفضل اإلستثمارات الكبرية يف جمال اإلتصاالت والبنية التحتية جنبا إىل جنب مع سياسات التجارة ال

نولوجيا ، حيث أصبحت اجلزيرة بسرعة مركزا إقليما لتصنيع التك0942املباشر منذ أوائل  اإلستثمار األجنيبجلذب 
، مما أدى نغافورةعمليات يف س اشركة متعددة اجلنسيات لديه 4222، وهناك أكثر من الفائقة الصناعة يف آسيا

للشركات الصغرية واملتوسطة زدهرة املعمل بشكل جيد فضال عن السوق ت ةإىل نقل التكنولوجيا وهو سوق مالي
 .1 ، قطاع إنتاج اإللكرتونيات احملليةاإلستعانة مبصادر خارجية وناجحة اليت تقدم خدمات

يف اآلونة األخرية وفيما يتعلق بالدراسات غري األمريكية، تشري األدلة إىل تأثري قوي ولكن غري متجانس   
التجريبية على مستوى الكلي عموما إىل دور إجيايب تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، وتشري الدراسات ل

 تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتاإلنتاجية، وفيما يتعلق بالصلة بني و  وثمار األجنيب املباشر على النملإلست

ليكون عامال جذابا  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتل، أن نشر أدوات جديدة اإلستثمار األجنيب  املباشرو 
إىل زيادة تدفق  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا لإلستثمار األجنيب املباشر، حبيث يؤدي إرتفاع مستوىهاما 

 .2اإلستثمار األجنيب املباشر يف البلدان املتقدمة النمو 

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتلالفرع الثاني : اآلثار اإلجتماعية 

لقد أحدثت اإلنرتنت ثورة كربى بظهور " التداوي عن بعد"، والذي إختذ عدة  : في مجال الطب الرقمي -1
املصحات واملراكز الصحية  "، وهذا ما يساعد املستشفيات و أمساء مثل " الطب عن بعد " أو " الطب اإللكرتوين

ية، ويف نفس املختلفة املشرتكة يف اإلنرتنت على خمتلف بقاع العامل على اإلستفادة من خدمات الشبكة الطب
خر، ألن اإلنرتنت ستجعل كل املستشفيات يف مرتبة آ على عدم التنقل من مستشفى إىل الوقت يساعد املريض

 أن يستفيدوا من نييف أي مكان، بإضافة إىل املواطنني الرقمي متساوية، وأن الطبيب أو اجلراح ميكنه إستشارة 
 .3الوقاية منها  والدول خبصوص بعض األمراض وطرقعيات مجيع النصائح واإلرشادات اليت تقدمها اجلم

                                                           
1
 - Roghieh GHOLAMI, Sang-Yong Tom Lee, Almas Heshmati, The Causal Relationship 

Between Information and Communication Technology and Foreign Direct Investment, 

The World Economy, Vol 29, January 2006, p 57-59.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14679701.2006.00757.x/epdf?r3_referer=wol, 

consulté le 09/01/2017. 
2

 - Elena. K et al, Information and communication technology and foreigndirect 

investment: interactions and contributions to economic growth, Journal of the Institute for 

Advanced Studies, Vienna, Austria, Empirical Economics,Vol 48, Issue 4,2015,p1526.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-014-0839-1#citeas, consulté le 09/01/2017. 

. 44، ص0200 اجلزائر، ، الطبعة الثانية،ه(، دار هومالمواطن الرقمي )كيف ساعدت تكنولوجيا المعلومات الثورات العربية حممد لعقاب،  - 3  
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ى نطاق واسع وأظهر الصحية عل يف دعم تقدمي الرعاية تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتدور  وقد نوقش       
تكنولوجيا أن ، فضال على التقارير الرمسية املنظمة الصحة العاملية وغريها من املنظمات الدولية، يف عدة دراسات

عاية الصحية القائمة ، مما جيعل جهود الر لى احلد من تأثري املسافة والوقتهلا القدرة ع  املعلومات واإلتصاالت
بشأن " اإلستثمار يف  0200وكان تقرير منظمة الصحة العاملية لعام  من حيث التكلفة،، وفعالية أكثر كفاءة

األهداف املتصلة بالصحة  املعلومات واإلتصاالت تكنولوجياالصحة من أجل التنمية اإلقتصادية "، ولقد دعمت 
واملتمثل يف احلد من وفيات األطفال وحتسني صحة األم، ، على وجه التحديد 0202يف األهداف اإلمنائية لأللفية 

ملتحدة نرتنت واإلتصاالت املتنقلة واإلذاعة وغريها، فمثال يف الواليات اإلوذلك بواسطة توفري املعلومات عرب ا
لئك الذين مل عن أو  % 02عن بعد ألبوين الرضع عن إرتفاع مستوى الرعاية بنسبة  األمريكية أفاد برنامج  الطب

وبينما توجد يف البلدان النامية بالفعل معلومات عن الصحة العامة وتعميمها  ،يستخدموا نظام الطب عن بعد
وتستهدف بصفة خاصة األمهات اجلدد ، "MAMA "وتسمى ند إىل الرسائل القصرية ومعلومة، فهي تست

 .واحلوامل يف بنغالدش وجنوب إفريقيا واهلند

ائج الصحة مع نت واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيااإلجيابية لويف الضوء ماذكرناه ميكننا أن نستنتج العالقة        
الصحية والتعليم يف الوقت  وجعل املعلومات الرعاية تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت العامة، نتيجة النفاذ

تكنولوجيا املعلومات ماتطرق إليه يف الندوة الدولية التاسعة حول وهذا  املناسب أكثر إتساعا وعلى نطاق واسع،
الصحة  وتنفيذوبية من بني الدول الرائدة عامليا يف التنمية ر الدول األ كانت، 1(ISMICT ) الطبية واإلتصاالت

، مراكز ومعظم املستشفيات تستخدم السجالت ويد مجيع الرعاية الصحية األوليةاإللكرتونية، فمثال يف الس
الرقمية، وهي حركة جتعل مجيع األجهزة الطبية اإللكرتونية قابلة للتشغيل الذي حيتاجها املريض، وذلك بإعطاء 

 .2ملخص حول صحته 

احلد من املخاطر يف توفري مناصب الشغل و  تعمل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت :مجال العمل يف -2
ز على خاصة على اإلجراءات األمنية، تركفهي تسمح للوصول إىل املعلومات بشكل أسرع، و  ،املهنية واحلوادث

                                                           
1
 - Yoke Saadia IRAWAN , Allya P. Koesoema, The role of ICT, healthcare investment and 

eHealth policy in achieving millennium development goals: A cross-country comparison, 

Conference International Symposium on Medical Information andCommunicationTechnology 

(ISMICT), Japan, 2015p 111 -112 . 

https://www.deepdyve.com/lp/institute-of-electrical-and-electronics-engineers/the-role-of-ict-

healthcare-investment-and-ehealth-policy-in-achieving-KCwpVPExeE, consulté le 

09/01/2017. 
2
 - Elin LEHNBOMA et al, A Qualitative Study of Swedes’ Opinions about Shared 

Electronic Health Records, MEDINFO,vol192, 2013, p03. 

http://ebooks.iospress.nl/volume/medinfo-2013-proceedings-of-the-14th-world-congress-on-

medical-and-health-informatics, consulté le 09/10/2017. 

 

http://ebooks.iospress.nl/volume/medinfo-2013-proceedings-of-the-14th-world-congress-on-medical-and-health-informatics
http://ebooks.iospress.nl/volume/medinfo-2013-proceedings-of-the-14th-world-congress-on-medical-and-health-informatics
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من قبل الوقت  ويقدم أكثر ،صفقات التسوقملهام املتكررة يف اإلدارية أو أنشطة ذات قيمة أعلى ويقلل من ا
جتديد وتوسيع جمموعة العمل من خالل تسهيل احلصول على املعلومات والتبادل، وتعزيز تطوير  وذلك من ،الزبون

يوفر قطاع  مثال الصني. يف 1تنمية الذكاء اجلماعي و ، ديدةاجلاملنظمة يف وضع املشروع اجلماعي للطبيعة 
مليون عامل مهاجر داخلي، مع وجود أدلة على ذلك  06 وايلحت فرص العمل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاال

حتاد الدويل لالتصاالت سنة إلواملناطق الريفية والنائية، كما صرح ا فقراءيتم حتويل جزء كبري من دخلهم إىل ال
ا والصناعة تشمل النمو يف الصناعة نفسه ،قتصادية من تزايد املهاتفة املتنقلةاإل اإلجيابيةيف نيجرييا، هناك  0202

ضافة إىل ذلك اإلب، والصناعات املرتبطة هبا، وخلق مباشرة وغري مباشرة للعمالة، وتنمية مهارات القوى العاملة
األول هو املباشر تأثري  :ة فرص العمل بثالث طرق على األقلميكن أن يؤدي اخرتاق النطاق العريض إىل زياد

خلق فرص  والثاين هو اآلثار غري املباشرة والبنية التحتية،الوظائف اليت مت إنشاؤها من أجل تطوير النطاق العريض 
العريض والبنية التحتية، خدمات للشركات املشاركة يف إنشاء النطاق  العمل يف الشركات اليت تبيع السلع أو

خرتاق جماالت االقتصاد، فهناك عالقة خطية إجيابية معتدلة بني اإلمن اآلثار املستحثة يف غريها  وه والثالث
 .2ومنو العمالة النطاق العريض 

رص ، فهي تعمل على زيادة فتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم تدجمأ: لقد في مجال التعليم -3
زيادة و  توفر فرص تعليمية غري متوفرة، و بح أكثر فعالية مع تقنيات متعددةهصحيث ت، التفاعل مع الربامج التعليمية

زيادة إتقان و  ما، املساعدة يف إعداد الطالب للعمل عند التأكيد كأداة حل املشكلة ، بإضافة إىلفرص التعلم
 حيسن بشكل كبري مهاراتفهو  ،حتسني مهارات الكتابة نتيجة استخدام االتصاالتو  املهارات املهنية وقوة العمل

تقدم العديد من اجلامعات برامج تعليمية ضافة إىل باإل .3 ذوي اإلحتياجات اخلاصةحل مشكلة التعلم الطالب 

                                                           
1
 - Impacts des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur la qualité 

de vie et la santé au travail, 2013,p 5-7. 

https://www.capgemini.com/consulting-fr/wp-content/uploads/sites/31/2017/08/impacts des 

ntic sur la qualité de vie et la santé au travail.pdf, consulté le 31/08/2017.  

2
 - united nations conference on trade and development, Measuring the Impacts ofInformation 

and Communication Technology for Development ,2011, p12.   

http://unctad.org/en/Docs/dtlstict2011d1 en.pdf, consulté le 26/10/2017. 
3
-Bryan A. HANSEN, Information and communication technology ineducation: Toward 

building a literacy program, Theses, Dissertations, Professional Papers, ScholarWorks at 

University of Montana, 2002, p18-19 .  

http://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6515&context=etd,consulté le 

03/10/2017.  

https://www.capgemini.com/consulting-fr/wp-content/uploads/sites/31/2017/08/impacts%20des%20ntic%20sur%20la%20qualité%20de%20vie%20et%20la%20santé%20au%20travail.pdf
https://www.capgemini.com/consulting-fr/wp-content/uploads/sites/31/2017/08/impacts%20des%20ntic%20sur%20la%20qualité%20de%20vie%20et%20la%20santé%20au%20travail.pdf
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ويؤدي ذلك إىل  ،املراسالتو تعليمات الفرتاضية، واحملاضرات املرئية والصوتية، و إلعرب اإلنرتنت والفصول الدراسية ا
 ،اخلاصةمن أولئك الذين حيضرون اجلامعات  % 82الذين يدفعون أقل بنسبة فهم ، دخل الطلبةزيادة  حتقيق

وميكن للطالب أيضا احلصول على التعليم العايل يف وتريهتا أثناء العمل على دعم أسرهم. ومن األمثلة النموذجية 
فرتاضية األفريقية، وهي شبكة من اجلامعات اليت انضمت إىل البنك الدويل يف تقدمي دورات إلعلى ذلك اجلامعة ا

ويتحقق ذلك من (. www.avu.org)  واملهنيني األفارقةدراسية يف علوم احلاسوب وإدارة األعمال إىل الطالب 
خالل جمموعة من احملاضرات اليت تبث بواسطة األقمار الصناعية ومواد التدريب اليت يتم الوصول إليها عرب 

 .1 اإلنرتنت

ونقل املعارف األصلية  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتبشأن املسامهة  وطأة الفقر:من في مجال تخفيف  -4
يف حتقيق األهداف  سامهت لقد تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتوختفيف من وطأة الفقر، هناك دالئل على أن 

والتطبيق السليم لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ضروري لتحفيز  وتبادل املعرفة بني السكان األصليني، اإلمنائية،
 .2إدماج العلوم والتكنولوجيا احلديثة تدفق ومعرفة الشعوب األصلية و 

يف احلفاظ على  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتدور  في مجال الحفاظ على الثراث الثقافي واللغوي: -9
اإلتصال وإمكانية تعزيز  " 0222  ، ووفقا لنيكرسوني وتعزيزه إن إستخدمت بشكل مناسبالرتاث الثقايف واللغو 

اإلستمرارية الثقافية وحتديد العالقات اجملتمعية "، ومن بني أمثلة املشاريع الناجحة اليت رمت تنفيذها يف مجيع أحناء 
ستخدمة، وأصبح تركيبات م 06222العامل مثل املكتبات الرقمية للمعارف التقليدية حتتوي على معلومات عن 

عاما من الطب التقليدي، فكانت املعلومات املقدمة باللغة اإلجنليزية والفرنسية  2222النظام يبلغ من العمر 
والتكنولوجيا احليوية والزراعية لك جنوب آسيا معارف تقليدية هامة واألملانية واإلسبانية واليابانية، ورم

، وقد جذبت املكتبة سمةن مليار 0.4من  %82 ضافة إىل الرعاية الصحية أكثر منلية، باإلواملستحضرات الصيد
 . 3الرقمية اهلندية للمعارف التقليدية أيضا اإلهتمام من مناطق أخرى

                                                           
1

- Maximo TORERO and Joachim von Braun,Information and Communicatipn 

Technologies for Development and Poverty Reduction The Potential of 

Telecommunications,Published for the International Food Policy Research Institute, Printed 

in the United States of America, 2006 ,p 314. 

https://www.amazon.com/Information-Communication-Technologies-Development 

Reduction/dp/0801882265, consulté  le 03/10/2017. 

2
-Lishan ADAM,Information and Communication Technologies,Knowledge Management 

and Indigenous Knowledge: Implications to Livelihood of Communities in Ethiopia,op-cit,p2 

3
- A. CHIKONZO,op.cit, p134. 
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فاحلكومة اإللكرتونية يف الربازيل إستعادة ثقة املواطنني وهذا ما يفسر : في مجال إستعادة ثقة المواطنين -8
والثقة يف احلكومة، تركيزها حول املعتقدات حول مصداقية أدى بنا  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتالعالقة بني 

بات اإللكرتونية على وجه إىل حتديد األحكام اإلضافية اليت تؤثر على وجهات النظر املواطنني حول اإلنتخا
بات فقلد شهدت الربازيل نظام التصويت اإللكرتوين ولديه العديد من الصفات اليت جتعل منه اإلنتخا التحديد،

وسهلة اإلستخدام اآللة التصويت لديها واجهة بسيطة البأس فيها اليت ينظر إليها على أهنا جديرة الثقة، 
التصويت واخليارات وإجراءات التأكد واإللغاء وصور املرتشحني، وطريقة الرتميز على األزرار لتأمني الوصول 

ثار خمتلفة تتعلق آ ،ذلك يقدر أصحاب املصلحة املختلفني الشامل مبا يف ذلك األميني واملكفوفيني، باإلضافة إىل
 .1األحزاب السياسية  بالكفاءة وممثلي

 لقد شكلت تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت أداة متميزة لتحقيق كل األهداف اإلمنائية لأللفيةوبالتايل        
واليت تثمتل يف حتفيض الفقر، والصحة )الطب عن بعد( والتعليم )التعليم عن بعد(، بإضافة إىل ذلك  ،0202

تشارك تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف التنمية وتعزيز احلكم الدميقراطي، إلهنا تعزز الشفافية وتسهيل 
ومات واإلتصاالت يتكامل مع اإلستثمار يف اإلستثمار يف التكنولوجيا املعل ، وعليه فإن2 الوصول إىل املعلومات

تكنولوجيا املوارد البشرية واملهارات، إذ أن هذه املهارات تتطلب البشر الذين  حيسنون اإلستخدام ويتكاملون مع 
 . 3، وليسوا هم البدائل كما كان يف عصر الصناعة عندما إستبدل العمال باملكائن املعلومات واإلتصاالت

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتلالفرع الثالث : اآلثار البيئية 

 :  واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا والسلبية اإليجابية التأثيرات -1

 الطبيعية الكوارث لرصد بعد عن ستشعارتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت كأداة إ تعتربمن جانب اإلجيايب    
 أكثر حنو على الطبيعية الكوارث مع التعامل يف للمساعدة االتصاالت وحتسني املد، وموجات الفيضانات مثل

 بدور املتعلقة للبحوث ووفقا، البيئية املراقبة أجل من والسطحية الساتلية بعد عن االستشعار أجهزة أو فعالية،

                                                                                                                                                                                     

 
1
 - Chrisanthi AVGEROU, Andrea Ganzaroli, Angeliki Poulymenakou and Nicolau Reinhard, 

Interpreting the trustworthiness of ICT-mediated government: lessons from electronic voting 

in Brazil, IT for Development journal, vol 15, no 2, 2009,p 143 - 144. 
http://eprints.lse.ac.uk/30285/1/Interpreting the trustworthiness of ICT   mediated government 

%28LSERO%29.pdf, consulté le 13/10/2017.  

  
2
-Ministére des affaires étrangères et européennes, la France et les enjeux globaux des 

technologies de l’information et de la communication, 2011,p 06.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/les enjeux globaux des TIC-FR.pdf,consulté le 

23/09/2017. 

. 090حممد نائف حممود، مرجع سابق، ص  -  3  
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 فإن الوطين، الصعيد على املناخ تغري مع التكيف اسرتاتيجية صياغة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 مبادرة إطار يف ، و1املناخ تغري مع التكيف اسرتاتيجيات دعم على القدرة لديها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 تكنولوجيا من انبعاثات الكربون من الرغم أن هناك أثار سلبية يف أن تثبت وهي ، ( GeSi )ةالعاملي البيئة استدامة
 يف التكنولوجيا استخدام هذه نتيجة احملققة الوفورات بفضل كبري حد إىل تعويضها ميكن واالتصاالت املعلومات
    عام يف أطلق قد يكون واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع أن نعلم عندما" :األخرى الصناعية القطاعات

 1,27 إىل 2020 عام يف يصل أن يتوقع ذلك وأن الكربون، أكسيد من ثاين طن مليار 0,91 يبلغ ما  2011
 الكربون آثار مرات 7 يعادل مبا ختفيضات توليد على قادرة املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا فإن طن، مليار

 .2"  (واالستخدام املعلومات التحتية لتكنولوجيا والبنية التصنيع)  ابه اخلاصة

عن اإلمكانيات الكبرية لدعم  0202ولقد كشفت الدراسة املرتقبة لإلحتاد األوريب مع أفق زمين حىت عام 
وهذا من خالل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وإدارة الطاقة والتغيري اهليكلي حنو اإلقتصاد أقل كثافة يف املواد، 

املؤلفون بتطوير منوذج  احيث قامو ، بيةو ر للمفوضية األ" التابعة IPTSاملشروع بتكليف من معهد املستقبل"
وكان اهلدف النهائي من  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت على اإلستدامة البيئية،النظام للتقييم أثر  ،ديناميك

تكنولوجيا  ذات الصلة النسبية جملاالت تطبيق سياسية إستنادا إىل رؤى جديدة املشروع هو صياغة توصيات ال
 تطويرها إستجابة متاملؤشرات البيئية اليت  وذلك إعتمادا على اإلستدامة،من أجل البيئة  املعلومات واإلتصاالت

واملتمثلة يف إنبعاثات غازات اإلحتباس احلراري، كثافة الطاقة  ،0220يب يف مارس و اجات من اجمللس األور نتإلست
وكانت الفكرة ...إخل، املناطق احلضريةودة اهلواء يف يف اإلقتصاد، حجم النقل إىل الناتج احمللي اإلمجايل، ج

وعالقتها باملؤشرات البيئية  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتاألساسية للنموذج يف بناء مفاهيم حول إستخدام 
  : 3املتمثل يف  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت املذكورة سابقا، فستخلص أن هناك ثالتة أنواع من تأثريات 

 :اآلثار البيئية لإلنتاج وإستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتيف وجود ثار املادية اآل الدرجة األولى ( 
 وإعادة تدويرها والتخلص منها (. تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

                                                           
1
- ICT policies and plans for transition to smart and Sustainable Development in Arab region 

file:///C:/Users/SIRINE/AppData/Local/Temp/ICT policies_plans_for_transition_to SS 

Development in Arab Region.pdf,p29, consulté le 27/02/2018. 
 

0204 -0204سة د، تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وتغري املناخ، فرتة الدراسة السا0جلنة الدراسات  التقرير النهائي لقطاع تنمية اإلتصاالت - 2  
، مت اإلطالع عليه على املوقع اإللكرتوين:02، ص 0204  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.02.2-2017-PDF-A.pdf, consulté le 

27/01/2018. 
3
 -Lorenz M HILTY.et al, The relevance of information and communication technologies 
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Modelling & Software ,n 21, 2006, p 1618-1619 . 

https://pdfs.semanticscholar.org.pdf consulté le 23/08/2017. 
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 بسبب قدرهتا على تغيري  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف إستخدام اآلثار غري املباشرة :الدرجة الثانية
 إلنتاج، مما أدى إىل تعديل )نقصان أو زيادة( بيئتهم.إستخدام الطاقة يف احتسني كفاءة العمليات مثل 

 إىل اخلدمة يف  لسلعةالتحول من ا املتوسط أو الطويل األجل للسلوك ) لتأقلماآلثار البيئية  :الدرجة الثالثة
 .( اإلستهالك أو آثار اإلنتعاش يف النقل

 : الحراري حتباسإلا غازات انبعاثات خفض أجل من واالتصاالت المعلومات كنولوجيات -2

 انبعاثات خفض على القدرة تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيات رملك SMARTERوفقا لدراسة  و        
 يف تساعد أن تصاالتإلوا املعلومات لتكنولوجيا ميكنو  ،0202 عام حبلول املائة يف 06 بنسبة العاملية الكربون

 املباين يف الذكي والتحكم الذكي القياس مثل مرافق خالل من، وذلك الطاقة استخدام يف كفاءة أكثر املباين جعل
 ،ناجعة أكثر القائمة الشبكات جيعل مما وكذلك ،الكهرباء شبكة يف املتجددة الطاقة إلدراج أساسي شرط هي

 حنو على املوارد استخدام كذلك تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا وتتيح، السرعة وزيادة اخلسائر من واحلد
        . والتنقل للسفر أخرى بدائل يوفرفهو  األمثل النقل وأنظمة الكفاءة زيادة خالل من املثال سبيل على أفضل،

 وحتسني أفضل معلومات مع املستخدم جتربة تعزيز خالل من وزيادة العام النقل وسائل استخدام ميكن       
 تساعد أن تصاالتإلوا املعلومات لتكنولوجيا ميكن ذلك، على وعالوة ،اإللكرتوين والتوزيع الرقمنة إدارة أسطول

 وتدعم، سلوكهم وتكييف مستنرية قرارات اختاذ على بدورهم ويساعدهم، البيئي بنفوذهم الناس وعي زيادة على
 وإدارة والتخلص، وجتهيز، مجع، ذلك يف مبا األمثل، النحو على النفايات إدارة تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا

  0202تقريروهذا ما ظهر يف  البيئة العاملية استدامة مبادرةلقد توصلت أيضا و  .1النفايات املواد ورصد
SMARTER، نبعاثاتإلا ختفيض تتيح أن على قادرة تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا أن النتائج هذه ظهروت 

 عند نبعاثاتإلا مستويات إبقاء مبعىن أي ، 2030 عام حبلول املائة يف 20 بنسبة الكربون لثاين أكسيد العاملية
 قتصاديإلا النمو بالفعل تفصل أن ميكنها تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا أن تثبت كما، 2015معا مستويات

جيغا طن عامليا حبلول عام  00يعتمد إخنفاض إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبقدار و ، 2 نبعاثاتإلا ازدياد عن
ات : التنقل واخلدمخفيف من اإلنبعاثات العاملية وهيعلى مسامهة مثانية قطاعات إقتصادية يف الت 0202

وهو ميثل إخنفاض احملتمل ، والتعليم، العمل، واألعمال التجارية، األغذية، اللوجستية، والصناعة، والبناء، والصحة
 التايل :  ( 4-0)الشكل رقم  يف كل قطاع ، وميكن تلخيصها يف

                                                           
1
-Report un-Habitat and Ericsson,The role of ict in the proposedur bansustainab le 

development goaland the new urban agenda,2015, p10. 

https://www.ericsson.com.responsibility/documents/the-role-of-ict-in-the-new-urban-

agenda.pdf, consulté le 12/07/2017. 

.02، تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وتغري املناخ، مرجع سابق ، ص0لقطاع تنمية اإلتصاالت جلنة الدراسات التقرير النهائي  -  2 
  

https://www.ericsson.com.responsibility/documents/the-role-of-ict-in-the-new-urban-agenda.pdf
https://www.ericsson.com.responsibility/documents/the-role-of-ict-in-the-new-urban-agenda.pdf
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 2131لسنة   اقتصادي قطاع كلل في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحتمل نخفاضإلا :( 4-2الشكل رقم )

 
       ، ، تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وتغري املناخ0التقرير النهائي لقطاع تنمية اإلتصاالت جلنة الدراسات :  المصدر     

 .02ص ،0204،0204 -0204سة دفرتة الدراسة السا                 

 تدين وكذلك السياقة كفاءة حتسني االعتبار بعني الذكي التنقل حلوليتنب لنا أن  (4-0)رقم  فمن خالل الشكل
أكسيد  إنبعاثات ثاين، فهو يساهم يف ختفيض والتعلم الصحة فيها مبا القطاعات شىت من السفر إىل احلاجة

ففي الزراعة على سبيل املثال تستخدم تكنولوجيا املعلومات  ،، بإضافة إىل باقي القطاعاتطن جيغا 0.6 الكربون
شركة تكنولوجيا املعلومات مثل  ستخدام للمياهإلتقليل النفايات يف صناعة كثيفة ا تصاالت للمساعدةإلوا

ستشعار يرصد رطوبة الري. كل جهاز ا املزارعني على حتسنيشبكة استشعار السلكية ملساعدة وهي األسرتالية 
 طريقةدير عددا من املشاريع تبحث يف ت جامعة يف جنوب الدمنارك 02فهناك حوايل  درجة احلرارة والتبخرو الرتبة، 

املياه واليت بدورها تؤدي إىل اخنفاض  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت أن تعمل على تقليل الدفيئات الصناعية،
 .  1لزراعةل والطاقة واملواد الكيميائية املستخدمة

يف حني أن التأثري الكلي من تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف معظم املؤشرات البيئية يبدو ضعيفا،         
يف تصاالت إلوميكن أن تسهم تكنولوجيا املعلومات وا ،0202من املتوقع أن حتدث آثارها يف املستقبل حىت عام 

التنمية املستدامة من خالل تبادل املعلومات البيئية بني الباحثني والوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية. 
تصاالت يف تغري املناخ. وتتمثل التطبيقات الرئيسية إلويتمثل أحد اجملاالت اليت تطبق فيها تكنولوجيا املعلومات وا

 تفاقية األمم املتحدةإلع الشبكي لوالبحوث ذات الصلة. ويتضمن املوقيف حتسني الوعي البيئي وبناء القدرات 

                                                           
1
-Peter MADDEN, Ilka Weißbrod, ICT and sustainable development, Forum for the Future, 

April 2008, p 17. 

https://www.forumforthefuture.org/sites/default/files/project/downloads/connected.pdf 

consulté le 10/07/2017. 
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العاملية مثل بروتوكول كيوتو  مات عن البيئة يف سياق املبادراتمعلو بشأن تغري املناخ  ملبدئيةا
(www.unfccc.org)تدريبية ري املناخ مواد يبشأن تغ ملبدئيةتفاقية األمم املتحدة اإل. وباإلضافة إىل ذلك، توفر ا

وجيري استخدام التعليم عن بعد لتعزيز قدرة صانعي السياسات يف البلدان  ،لبناء القدرات يف أقل البلدان منوا
 أكسيد ثاين اقتصاديات تقيمأن  تأكد، 0202 عامل دراسةال فإن ، 1 النامية على معاجلة قضايا تغري املناخ

 دراسة قدرت حيث.طن مليون 02 يف اإللكرتونية التجارة بفضل العامل أحناء مجيع يف للتحقيق قابلة الكربون
 من عامل قبل من خيفض أن ميكن سبوعيألا التسوق يف بعد عن التسوق ممارسة أن 0224 العام املعهد أجراها

 عرب التسويق يف التسوق أن على يدل إستيا،شركة  به قامت الذي العمل ،الكربون أكسيد ثاين انبعاثات 02
 املتحرك اهلاتف عرب التسليم طريقة الدراسة تقارن. تقليدية بطرق بذلك القيام من للبيئة مالئمة أكثر هو اهلاتف

 تتطلب اليت التسوق ماركت هايرب أو التقليدية ماركت السوبر مع املنزلية للعمالء مباشرة توفر أن شأهنا من اليت
 ثاين من طنا 6280 انبعاث سيتجنب كان بعد عن التسويق إىل اللجوء أن إىل التقرير خيلص. للتحرك عميل كل

 .2الكربون أكسيد

 

    :  االستدامة تحسين أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا طبيقاتت -0

نتائج  يف متوقع هو ماك ،2030 عام حبلول طن جيغا 12 مبقدار الكربون أكسيد ثاين انبعاثات اخنفاض إن      
 عشرة اثنيت خيص فيما واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إتاحة أثر حتليل عن ناتج ، SMARTER 2030 تقرير

( 2-0، وهذا ما ميكن توضيحه يف الشكل رقم )تصاالتإلوا املعلومات بتكنولوجيا خاصة التاستعماحالة 
  :التايل

 واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا خاصة استعمال حالة عشرة اثنتا ( :9-2الشكل رقم )

                                                           
1
-Maximo TORERO and Joachim von Braun , op.cit, p 314.  

 
2
-Sylvie FAUCHEUX, Christelle Hue, Isabelle Nicolai, T.I.C. et développement durable 

Les conditions du succès, groupe boeck, 1
er

 edition,2010, p 109. 

https://books.google.dz/books, consulté le 15/02/2018. 

 

https://books.google.dz/books?
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     ، ، تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وتغري املناخ0التقرير النهائي لقطاع تنمية اإلتصاالت جلنة الدراسات المصدر:        

                                                                               .00، ص0204،0204 -0204سة دفرتة الدراسة السا                  

 والتنمية المستدامة  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت اإلستثمار العالقة بين : ثالمبحث الثال

 كنيرم ومفتاح ،جمتمعنا من يتجزأ ال جزءا احلاضر ناوقتيف  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيالقد أصبحت      
وهلذا البد من  يف حتقيق التنمية املستدامة،، فهي تساهم بلد كل يفوحىت البيئية  قتصاديةإلوا جتماعيةإلا التنمية
 وزيادةأي اإلستثمار يف هذا القطاع  واالتصاالت املعلومات تكنولوجياو  تصاالتإلا إىل النفاذ وتعزيز رمكني

 .استخدامها

 

 

 

 ي تحقيق التنمية المستدامةتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ف اإلستثمار دور :المطلب األول

 اإلقتصادي  نولوجيا المعلومات واإلتصاالت بنماذج النموعالقة اإلستثمار تك:  الفرع األول 

يف النمو اإلقتصادي، لذلك حيدد اإلستثمار معدالت النمو  بصفة عامة مار وإنتاجيتهيؤثر معدل اإلستث
اإلقتصادي ، وأبرزت مناذج النمو اإلقتصادي املختلفة العوامل اليت حتدد اإلستثمار، فكان اإلستثمار يف الفكر 

فاضه يؤدي إىل ثبات معدل النمو الكالسكي يتحدد مبعدل الربح، ويرتبط معه بعالقة طردية، وبالتايل فإن اخن
وقد أضاف " هارود ودومار " أن اإلستثمار دالة يف التغريات يف مستوى الدخل، وأنه يتحدد إلقتصادي، ا
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مبستوى الدخل ومستوى اإلدخار، وأن زيادة اإلستثمار والعمالة والتقدم التكنولوجي يف ظل العمالة الكاملة يؤدي 
النمو الطبيعي، الذي ميثل أقصى معدل منو  إىل زيادة معدل النمو، كما يتحدد معدل النمو اإلقتصادي مبعدل

. فهنا منوذجني للنمو الذي تتعلف ورأس املال، والتقدم التكنولوجي(تسمح به الزيادة يف عناصر اإلنتاج ) العمل، 
 :  1باإلستثمار مها 

مار كمحدد مو النيوكالسيكي على أمهية اإلستثتركز منادج الن: مار ونماذج النمو النيوكالسيكيتثإلسا -1
وبالتايل فرتاكم رأس املال اإلقتصادي للنمو اإلقتصادي، فنجد منودج سولو يهمل أثر املوارد الطبيعية على النمو 

الطبيعي فهو اليفسر النمو اإلقتصادي وإختالفه بني الدول، ولكن يتحقق النمو اإلقتصادي بتضافر عناصر 
 يا( .اإلنتاج ) العمل، رأس املال، باإلضافة للتكنولوج

على املستوى اجلزئي يف اإلقتصاد  ولقد ركز كال من " لرامسي وكاس وكومباس" على حمددات اإلدخار واإلستثمار
، أما منوذج مار، وبالتايل معدل اإلدخار ليس ثابتا )عكس فرض منودج سولو(الذي يتخد قرارات اإلدخار واإلستث

صادي، لذلك نركز على منوذج سولو للنمو اإلقتصادي ري السكان كمحدد للنمو اإلقت"داميوند" يركز على تأث
، خاصة الذي تتحصل عليه من فهو يركز على التقدم التكنولوجي الذي يعترب أساس مناذج النمو اإلقتصادي

مار كمحدد للنمو اإلقتصادي، سواءا كان حيدد كمتغري كلي يتحدد لتايل نستنتج أمهية اإلستثوبا اخلارج.
 و يتحدد باملتغريات اجلزئية يف إطار النماذج النيوكالسيكية للنمو اإلقتصادي.باملتغريات الكلية، أ

 :  الحديثةمار ونماذج النمو اإلستث  -2

تقوم مناذج النمو النيوكالسيكية على أن مسامهة رأس املال الثابت يف النمو اإلقتصادي على مدى متوسط،        
خالل تراكم رأس املال فقط، لكن هناك عالقات أخرى فهو اليعكس تفسريه على مدى طويل األجل من 

، وعلى األساس تأيت النمو تقدم تفسريا للنمو النيوكالسيكيخارجية تثمتل أمهها التقدم التكنولوجي واليت ال
 احلديثة برؤتني :

وكيفية إنتاج ، م املعرفة كمحدد للنمو اإلقتصاديتتفق مع منوذج النمو لسولو من حيث الرتكيز على تراك : األولى
 .املعرفة كعنصر إنتاج وحمددات املوارد الالزمة إلنتاجها )مناذج البحوث والتطوير(

على أن كل أنواع  0992فاملعرفة بأشكاهلا املختلفة تلعب دورا هاما يف النمو اإلقتصادي، ولقد أكد" رومر"  -
كما أن خواصها متغرية نظرا للقدرة على املعرفة تشرتك يف أهنا غري متنافسة، وال ختضع بالكامل لقوى السوق،  

واألوضاع اإلقتصادية للمؤسسات، وهلذا يعترب  فهي تعتمد على طبيعة املعرفة، وقوانني محاية اإلخرتاع اإلستثناء
 :  تأثري على رصيد املعرفة تاثريا إجيابيا على النمو اإلقتصادي وذلك من خالل

                                                           

.004 -002ص ص منصوري الزين، مرجع سابق،  - 1  
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 :جيابية أيضا رمويل احلكومة أو القطاع اخلاص فلها آثار إوذلك من خالل  تدعيم قاعدة البحوث العلمية
 .على النمو اإلقتصادي

  :هبدف احلصول على مكاسب خاصة يف حاىل حتقيق النتائج منح حوافز للبحوث والتطوير واإلختراعات
 املستهدفة .

 اخرتاعات : من خالل تبين سياسات تعليم تؤدي إىل حتسني عمليات اإلنتاج بدون ربط التعليم بالعمل
 واضحة يف العملية اإلنتاجية.

مما  ،اكم الرأمسايل )الطبيعي والبشري(وأمهية الرت  عكس منوذج سولو وتركز على تفسري العمل الفعال، :الثانية
خالل القدرات واملهارات واملعرفة، اليت ترتكز على تفسري وذلك من  يعكس آثار هامة على النمو اإلقتصادي

 معدالت النمو اإلقتصادي. 

 : في التنمية اإلقتصادية بشكل عام مارور اإلستثد -3

هو العامل الرئيسي للتنمية اإلقتصادية والنمو اإلقتصادي يف األجل الطويل، فهو خيلق  ماريعترب اإلستث       
 مار يؤثر يف التنمية وكذلك يؤثر على عوامل اإلنتاج األخرى، هلذا البد رأس املال واإلستثالتنمية، وندرة أساسيات 

مار الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية اإلقتصادية، وتوفري رأس املال الالزم لإلستث زيادة الطاقات اإلنتاجية للدولة
إدارة سياسات التنمية اإلقتصادية تتطلب صورة مارات، وهلذا فإن دة اإلستثواإلسراع يف التنمية البد أن تواكبه زيا

 .مار احمللي واألجنيبرير سوق راس املال، وتشجيع اإلستثأساسية حت

 

 

 

 

  تحقيق التنمية المستدامة  يتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ف دور الثاني :الفرع 

 ةالناميالدول  تصاالت على إمكانات هائلة لتحسني حصيلة التنمية يف إلتتمتع تكنولوجيا املعلومات وا   
 :1حبيث .نستدامة يف القرن احلادي والعشريشمول الرقمي ضروري لتحقيق التنمية املفال، ةواملتقدم

                                                           

: اإللكرتوين على املوقع  0204/28/00حتاد الدويل لالتصاالت مث اإلطالع عليه يوم إلتقرير ا - 1  
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/icts-can-help.aspx, consulté le 22/03/2017. 

 

http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/icts-can-help.aspx
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 حنو حتقيق  حبيث حتسن تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت واإلستثمار فيها تعمل على قدرتنا على قياس التقدم
أهداف التنمية املستدامة، بإضافة إىل تقييم الطرق املتبعة لتحقيقها، ومعرفة الوسائل اليت أتبتت جدارهتا وتلك اليت 

 .مل تثبتها، وحتسني جودة عملية اختاذ القرار يف الوقت املناسب

 اليت األنشطة وفعالية كفاءة وحتسني برتشيد تسمح اليت الفرص تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا وتوفر 
 .التنمية مناحي مجيع يف هبا نضطلع

 اليت اجلديدة الرقمية واخلدمات املنتجات من واسعة طائفة إىل النفاذ تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا وتوفر 
 .احمللية واجملتمعات احمللية واالبتكارات احمللية االقتصادات تعزز

 خالل من  العامل أحناء مجيع يف األشخاص مليارات رمكني إىل فعالا  تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا تؤدي 
 وبتزويدهم الصحية، واملعلومات التعليمية املوارد على وباحلصول مستنرية قرارات اختاذ على مساعدهتم

  .االجتماعية الوسائط وشبكات اإللكرتونية واحلكومة املتنقلة املصرفية اخلدمات مثل خبدمات

 ضختفي خالل من وذلك املستدامة، التنمية وحتقيق يةبالتنم النهوض على تساعد العوامل ههذ مجيع فإن وهلذا
 الشركات على واإلجتماعية اإلقتصادية املعامالت تكلفة ختفيض وكذلك ،املعلومات على للحصول التكاليف

 واألنشطة اخلدمات مجيع فتصبح ،الكفاءة تعزيز على وتساعد بتكاراإل تشجع فهي العام، والقطاع واألفراد
 العمل وفرص النمو حيقق ما هذا ،اإلجتماعي اإلحتواء زيادة إىل تؤدي أهنا كما  قبل، ذي من وأسرع أرخص

 مؤسسات تساعد الرقمية التقنيات أن كيف  وتوضح ،الرقمية اإلستثمارت عوائد أهم من تعترب فهي واخلدمات
 تقدمي على واحلكومات الفرص، من ومزيد وظائف على العثور على ننيواملواط إنتاجيتها، زيادة على األعمال
 .1 للجميع أفضل عامة خدمات

أساسيا لنجاح التنمية  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت عنصرا اإلستثمار يف وعلى هذا األساس يعترب     
اإلجتماعية واإلقتصادية والتكنولوجية، ، حيث تساعد املعارف واملعلومات واإلتصاالت ملعرفة التغريات املستدامة

اجع لعدة أسباب مثال ، وهذا ر ن الغذائي وسبل املعيشة يف الريفمما ينتج عنه حتسني اإلنتاجية الزراعية واألم
لتدريب املزارعني وشبكة اإلنرتنت للربط بني  يفية املوجهة للتنمية اجملتمعية، والطرق املتعددة الوسائطاإلذاعة الر 

، وهلذا البد 2الباحثني ورجال التعليم واملرشدين وجمموعات املنتجني ببعضها البعض ومبصادر املعلومات العاملية 
                                                           

على املوقع : 0204/02/02، مث اإلطالع عليه 6، ص 0206مل، العوائد الرقمية، تقرير رئيسي جملموعة البنك الدويل عن التنمية يف العا -  1 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671ArSum.pdf?sequ

ence=28 , consulté le 25/03/2017. 

.06، ص 0202، الطبعة األوىل، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، ، التنمية اإلقتصادية )دراسات ومفهوم شامل(سهيلة فريد النبايت - 2 
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ساعدة احلاجة إىل هذه التكنولوجيا جديدة تكون قادرة على إنقاذ املوارد الطبيعية حىت يتسىن احلد من التلوث، وامل
 .1، وإستعاب النمو يف عدد من السكان ويف النشاط اإلقتصادي ى حتقيق إستقرار املناخعل

التنمية خطة ل اإلستثمار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في تحقيق األهداف: دور الفرع الثالث
 2131 المستدامة

، أال 0202اليت وافقت عليها حكومات العامل يف سبتمرب  0202ووفقاا خلطة التنمية املستدامة لعام        
وذلك  ،(ICT④SDG)" تصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامةإلوهو"تكنولوجيا املعلومات وا

هي ف، هذه األهداف حاسم األمهية يف اإلسراع بوترية اجلهود الرامية إىل حتقيق مع قطاعات أخرى إسهاما مبسامهة
حتقيق التنمية  تصاالت يف دعم عمليةإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واإللتسخري إمكانات اعظيمة  فرصة

، حيث إختار وركز على ستة أهداف للتنمية املستدامة اليت هلا صلة ولقد جاء يف تقرير شركة هواوي ،2املستدامة
تصاالت. هذه ليست قائمة إلوتكنولوجيا املعلومات وا 0202بني أداء أهداف التنمية املستدامة خلطة  واضحة
سرتاتيجية لقطاع تكنولوجيا إلأن تستفيد من املشاركة ا كلها  ميكن لألهداف وحنن نعتقد كل شيء شاملة،

 :ميكن تلخيصها يف اجلدول األيت  هذه الستة ذات أمهية خاصة تصاالت. ومع ذلك، وجدناإلاملعلومات وا

 2131 المستدامة التنمية خطة األهداف :(8.2)الجدول رقم

 2131 خطة التنمية المستدامة األهداف تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 

الوصول: السماح بزيادة الوصول إىل املعلومات واخلدمات املتعلقة • 
من خالل قنوات التعلم عرب اإلنرتنت، والتشخيص عن بعد،  بالصحة

 .الدفع للخدمات الصحيةومراقبة املريض، وتوفري خيارات 
العاملون الصحيون واملرضى على حد سواء أكثر التواصل: بني • 

 .وغريها من أجل توفري وتلقي الرعاية الصحي ارتباطا مع كل منهم
 اإلنتاجيةتصاالت مكاسب إلتوفر تكنولوجيا املعلومات وا الكفاءة:• 

الكفاءة يف اخلدمات اللوجستية لسلسلة  خاللمن  املواردوفعالية 
واملعدات الطبية؛ ويف نشر القضايا  التوريد، وخاصة لتوزيع األدوية

مجع وحتليل البيانات و  تفشي األمراض، ودعم الصحية الناشئة، مثل
 .على نطاق واسع

 : الصحة الجيدة والرفاهية 3الهدف 
إىل ضمان إمكانية حتقيق الصحة  0اهلدف  ويهدف

الناس، يف مجيع  والرفاهية على الصعيد العاملي للجميع
 الطبية السجالت، وذلك عن طريق حياهتم مراحل

 عرب التعلم بعد، عن والتطبيب واإلدارة، اإللكرتونية
 خدمات الطبيني، للمهنيني احللول والتدريب اإلنرتنت

 األشياء اإلنرتنت اإللكرتونية، احلكومية الصحية الرعاية
، التشخيصية للخدمات االصطناعي الذكاء واحللول

تصاالت أن تلعب دورا إلوميكن لتكنولوجيا املعلومات وا
 من خالل رمكني: رئيسيا يف الدعم

                                                           

.42لفتاح ناجي، مرجع سابق، ص أمحد عبد ا -  1
  

.على املوقع اإللكرتوين: 02ص ،0204 اإلتصاالت، لتنمية العاملي للمؤرمر النهائي التقرير - 2 
https://www.itu.int/en/itud/Conferences/wtdc/wtdc17/Documents/wtdc17 final report ar.pdf  

consulté le 29/02/2018. 

https://www.itu.int/en/itud/Conferences/wtdc/wtdc17/Documents/wtdc17%20final%20report
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الوصول: الطالب واملعلمني للمعلومات لدعم التعلم، شهادة على • 

 .االنرتنت، واخلدمات االستشارية للطالب، وما إىل ذلك
والتفاعل والتواصل  واملعلمني واملؤسساتاالتصال: ميكن للطالب • 

معا، والتعاون يف املشاريع، وتطوير  مع بعضهم البعض من أجل التعلم
 النماذج واالبتكارات. التعلم اجلديد

تصاالت من خالل الربيد إلالكفاءة: الوصول إىل املزيد من الناس وا• 
سبيل املثال، اإللكرتوين، والرسائل النصية، والتعلم عرب اإلنرتنت )على 

التعلم واملساعدة يف و  ميكن لألنظمة الذكية حتليل أمناط الطالب
 النتائج(. وصف خطط التعلم لتحسني

 : التعليم الجيد 4الهدف 
من أهداف التنمية املستدامة إىل  4ويهدف اهلدف 

 ،ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع الناس
 أقراص) النقالة األجهزة استخدام وذلك بواسطة

 عرب التعلم برامج التعلم، بيئة لتعزيز( احملمولة واهلواتف
وميكن لتكنولوجيا املعلومات ، والكبار لألطفال اإلنرتنت

 تصاالت دعم هذا اهلدف من خالل رمكني:إلوا
 

تصاالت زيادة الوصول إىل إلالنفاذ: توفر تكنولوجيا املعلومات وا• 
 بالرعاية الصحية والتغذية والتدريب والتعليم،فيما يتعلق  املعلومات

ودعم ورمكني  ميكن أن تساعد هذه املعلومات، و والعمالة، واألسواق
 النساء والفتيات.

وتتصل الفتيات مع  االتصال: زيادة االتصال الرقمي يساعد النساء• 
ويزيد من فرص التجمع. هذا ميكن أن  النساء واجملتمعات األخرى

 على الصعيد العاملي. ثر نفوذا يف اجملتمع، واحلكومةالنساء أك تعطي
ميكن للخدمات أن تزيد  الكفاءة: ربط النساء باألسواق اإللكرتونية• 

من عروض السوق النسائية والقوة  قتصادية نتيجة لذلكإلاإلنتاجية ا
الشرائية.باإلضافة إىل ذلك، االستفادة من حتليالت لفهم 

ميكن أن تؤدي  حلول حمددة لدعمهنمن النساء وخلق  االحتياجات
 التنمية بشكل عام. املشاركة والقدرات إىل حتسني اجملتمع

 

 : المساواة بين الجنسين 9الهدف 
من أهداف التنمية املستدامة إىل  2ويهدف اهلدف 

النساء  حتقيق املساواة بني اجلنسني ورمكني اجلميع
تصاالت إلوميكن لتكنولوجيا املعلومات وا، والفتيات

 دعم هذا اهلدف من خالل رمكني:
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تصاالت على توفري إل: تساعد تكنولوجيا املعلومات وا النفاذ• 
ودعم اإلدارة واالستفادة  إمكانية الوصول إىل املعلومات اليت ميكن

والبنية التحتية العاملية واحمللية، مثل الطاقة واملياه،  املثلى من املهم
 النقل.وشبكات االتصاالت، وأنظمة 

االتصال: االتصال بني األفراد وغالبا ما تكون املنظمات عامال • 
وكثريا ما تعزز من خالل منصات تكنولوجيا  أساسيا يف االبتكار،

أو التعاون أو املوارد )على سبيل  نرتنتإلتصاالت مثل اإلاملعلومات وا
ج ومجع البيانات ومنتجات البيانات، ومناذ  املثال، البيانات اجلماعية

 .األعمال
من املوارد يف الصناعة  ستخدام الفعالإلالكفاءة: زيادة اإلنتاجية وا• 

والبنية  تصاالتإلاملعلومات وا ميكن حتسينها من خالل تكنولوجيا
األشياء، واملياه الذكية  التحتية واخلدمات )مثل اإلنرتنت الصناعي

 .أنظمة اإلدارة( وشبكات الطاقة، وحركة املرور املتقدمة

 بتكارإل: البنية التحتية والتصنيع وا 5الهدف 
من أهداف التنمية املستدامة إىل  9ويهدف اهلدف 

بناء البنية التحتية،  حتسني ومحاية اجملتمعات من خالل
بتكار. إلوتعزيز الشمولية، والتصنيع املستدام، وتعزيز ا

ميكن أن تساعد يف  تصاالتإلوا  تكنولوجيا املعلومات
 : من خالل رمكني دعم هذا اهلدف

 

الوصول: يف املدن الكثيفة، والوصول إىل املعلومات عرب تنبيهات • 
من خالل البث اإلعالمي، على شبكة اإلنرتنت، أو  الرسائل القصرية،

 أمر ضروري وتوفري واستخدام أنظمة املدن األساسية، مثل النقل،
 الصحية. واالستجابة حلاالت الطوارئ، واإلسكان، والتعليم، والرعاية

 تصاالت بني األفرادإلالتوصيلية: الربط بني تكنولوجيا املعلومات وا• 
قتصادي إل، والنشاط اواإلدارة  وميكن للمنظمات حتسني اإلنتاجية

والتوعية بني السكان وفرص  يد املدنو للمدن. وميكن أيضا أن تز 
 يف عمليات صنع السياسات واختاذ القرارات. املشاركة

تصاالت أن تدعم البناء إلميكن لتكنولوجيا املعلومات واالكفاءة: • 
 وإدارة املدن املستدامة من خالل البناء الذكي املوفرة للموارد

  والتطبيقات، واملياه الذكية وشبكات الطاقة، 
 سكان. حتسني إنتاجيةيها موارد فعالة و املدن اليت لد نظم النقل و

  المدن والمجتمعات المستدامة : 11ف الهد
من أهداف التنمية املستدامة إىل  00ويهدف اهلدف 

جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع،آمنة 
ومرنة ومستدامة. وميكن لتكنولوجيا املعلومات 

 : رمكني تصاالت أن تساعد يف دعم هذا اهلدفإلوا

دورا حامسا يف  اإلتصاالتالوصول: تلعب تكنولوجيا املعلومات و • 
 وبيانات عن املناخ والطقس ومعلومات للتنبؤ مجعها وتقامسها

 واألحداث اجلوية، ويف نظم اإلنذار املبكر.
 االتصال: االتصال للهواتف النقالة، تطبيقات، أو وسائل اإلعالم• 

من التحضري  ميكن أن يبين الوعي باملخاطر املناخية وحيسن املستويات
ومنصات اإلنرتنت، ميكن  الربط عرب التطبيقاتواملرونة. من خالل 

تصاالت أن تساعد أيضا على تعزيز الوعي إللتكنولوجيا املعلومات وا

 : العمل المتعلق بالمناخ13الهدف 
من أهداف التنمية املستدامة إىل  00ويهدف اهلدف 

 ل على اختاذ إجراءات عاجلة حتفيز الدو 
وذلك بواسطة إجياد احللول  وتغري املناخ وآثاره السلبية.

 املعلومات تكنولوجيا على كفاءة الطاقة القائمة
 عن االستشعار تكنولوجياتو  ، للشركات االتتصإلوا

 بالكوارث التنبؤ، و الطقس وأمناط املناخ تغري لتتبع بعد
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 .حتسني أمناط احلياة و 
من "آثار  تصاالتإلوا الكفاءة: رمكن تكنولوجيا املعلومات• 

من ، السحابيةتقنيات مثل احلوسبة  الكفاءة" املتعددة من خالل
ونظم  لتطبيقات اليت توفر حلول نظيفة للتصنيع،ل الذكية املدن خالل

وحتديد جماالت ملزيد من  واملساعدة من خالل، النقل، والبنية التحتية
 .ة عن طريق مجع البيانات الكبرية الكفاء

وميكن لتكنولوجيا  ،املبكر واإلنذار الكشف ونظم
وهذا  االت أن تساعد يف تقدمي الدعمتصإلوااملعلومات 

  اهلدف من خالل رمكني:
 

 إعتمادا على :  طالبةمن إعداد ال المصدر: 

Report  Huawei ICT Sustainable Development Goals Benchmark, Connecting the Future, 

2017, p5-7.http://www-file.huawei.com/-/media/CORPORATE/PDF/Sustainability/2017-

ICT-sustainable-development-goals-benchmark-final-en.pdf, consulté le 24/02/2018. 

تصاالت عامال مساعدا ومسرعا لتطوير أهداف التنمية املستدامة يف إلتعد تكنولوجيا املعلومات واوعليه  
يادة ز اإلبتكار و  من خالل تعزيز ظهور مناذج القيمة املضافة اجلديدة من خالل سياسات قتصادات احملليةاإل

 وظهور الشركات والتكنولوجيات اجلديدة ميكن تطوير خدمات مبتكرة اليت تدعمتطوير احلاضنات و ، األعمال
ستخدام اإلنرتنت ميكن توسيع السوق للمنتجات املبتكرة فإ ،قتصادية احملليةاإلجتماعية و إلواملسامهة يف التنمية ا

وميكن ملنصات  ،ق العامليةالبلدان يف األسوا واخلدمات، ودعم منو املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم من التنمية
 .1وتوسيع النطاق اجلغرايف للسوق وتوفري الفرص للمعامالت  التجارة اإللكرتونية أن ختلق فرصا للمعامالت

جل تحقيق التنمية ولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أمتطلبات نجاح اإلستثمار تكن: لثانيالمطلب ا
 المستدامة 

 التكنولوجيات هذه وتسخير واالتصاالت المعلومات تكنولوجياتل  الناشئة تجاهاتإلاالفرع األول :  
 التنمية ألغراض

 تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيات إىل للوصول 0202و 0222 عامي بني ظهرت اجتاهات مخسة وهناك        
 وإمكانهات وتبنيهها التكنولوجيهات ههذه يف سهتثمارإلا علهى عميهق أثهر جتاههاتإلا هلهذه كهان وقهد ، واسهتخدامها

 .تطويره

                                                           
1
 -Report International Chamber of Commerce , ICT, Policy and sustainable economic 

development, 2017, p11. 

http://www.iccindiaonline.org/policy-statement-files/2.pdf, consulté le 24/02/2018. 

http://www-file.huawei.com/-/media/CORPORATE/PDF/Sustainability/2017-ICT-sustainable-development-goals-benchmark-final-en.pdf
http://www-file.huawei.com/-/media/CORPORATE/PDF/Sustainability/2017-ICT-sustainable-development-goals-benchmark-final-en.pdf
http://www.iccindiaonline.org/policy-statement-files/2.pdf
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  :1 يلي ما تشمل هيو  

 احملمولة؛ للهواتف عاملي وصول حتقيق حنو التقدم 
 العريض؛ النطاق شبكات إىل الضيق النطاق شبكات من االنتقال 
 السحابية؛ احلوسبة 
 احملمولة؛ والتطبيقات احملمول اإلنرتنت  
 اإلنرتنت على املستخدمون يغذيها اليت واملواقع االجتماعية الشبكات. 

 تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيات سياق كبري بشكل تري غ اليتاملذكورة سابقا   اخلمسة جتاهاتإلا جانب إىل
 من 0202 عام منذ برزت ناشئة اجتاهات مثة ،0202و 0222 عامي بني الفرتة يف التنمية ألغراض وتسخريها

 وتشمل ،بعده وما 0202 عام حىت والتنمية التكنولوجيات هذه العالقة بني يف إضافية تغيريات إحداث انهشأ
   : يلي االجتاهات ما هذه

 بيانات؛ إىل واحلكومة األعمال مؤسسات وممارسات تنظيم حتويل 
 قتصادية؛إلوا جتماعيةإلا العمليات لفهم جديدة كموارد وحتليلها الضخمة البيانات ظهور 
 ؛واسع نطاق على السحابية احلوسبة تبين 
 األشياء إنرتنت مفهوم ظهور. 

 لتكنولوجيا السريع نتيجة التطور وهذا واضح بشكل برزت ، بلليست جديدة جتاهاتإلا إذ أن هذه       
 العمليات وقدرات البيانات جتهيز تضاعفت سرعة ،عاما 22 مدى فعلى ،وأسواقها تصاالتإلوا املعلومات
 النمو هذا أتاحر"، ولقد مو  قانون" باسم عرفي اجتاه وهو ا،عامني تقريب كل مرة واسيباحل ومكونات احلاسوبية

 مستمر النمو يزال وال ،0222 عام يف املعلومات عجمتم العاملية القمة انعقاد منذ مرة 00مبعدل  القدرات يف زيادة
 على القدرة ومن ميتلك ،تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت نتيجة التطورات وظهور أنواع جديدة من خدمات

 تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا لتسخري غريه من أكثر فرص لديه تصاالتإلوا احلوسبة قدرات من ستفادةإلا
 قتصاديةإلا التنميةعزيز لت افرص ختلق الناشئة جتاهاتإلا فإن هذه لذا ،واقتصادية اجتماعية منافع لتحقيق

  .التنمية صعيد على الفجوات بتوسيع جديدة حتدياتو  خماطرتواجه   الوقت نفس يف هناأ غري جتماعية،إلوا

                                                           

العلم  بتسخريتصادية الشاملة، اللجنة املعنية تقرير األمم املتحدة، تسخري تكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت ألغراض التنمية  اإلجتماعية واإلق - 1  
.02 – 4 ص ، ص0204، نمية، الدورة السابعة عشرة، جنيفوالتكنولوجيا ألغراض الت  

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162014d2_ar.pdf , consulté le 

28/02/2018.  
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 تحقيق التنمية جلمن أولوجيا المعلومات واإلتصاالت متطلبات نجاح اإلستثمار تكنالفرع الثاني : 
 المستدامة 

تصاالت، إذا ما طبقت واستخدمت بشكل إلتكنولوجيا املعلومات واواإلستثمار يف  تطوير إن التمكني من       
فهو يتطلب  القائم على املعرفة،  اإلقتصاد األمهية للدول اليت تتحرك حنو اجملتمعات املعلومات أومناسب، أمر بالغ 

تصاالت إلالبنية التحتية تكنولوجيا املعلومات وا أي اإلستثمار يف توافر رئيسية وتثمتل يف من ثالثة عوامل  مزيج
تصاالت، والقدرة على استخدام إلات وا، وعلى مستوى عال من استخدام تكنولوجيا املعلومإليها والوصول

، واملستمدة من من قبل األفراد واحلكومات والقطاعات اخلاصة تصاالت على حنو فعالإلتكنولوجيا املعلومات وا
تصاالت، واستخدام تكنولوجيا اإلوصول تكنولوجيا املعلومات و  -املهارات ذات الصلة. هذه األبعاد الثالثة 

على  تساعد بدوره كل هذه العوامل  وبالتايل ،تصاالتإلومهارات تكنولوجيا املعلومات واتصاالت اإلاملعلومات و 
ساهم يف العمل على فهي ت، وحىت البيئية قتصاديةإلجتماعية واإلالكاملة لتحقيق التنمية ااإلمكانات  منحتقيق 

 .حتقيق التنمية املستدامة

 : 1وتثمتل يف  إذ البد من مرور بثالتة مراحل أساسية

 مامدي اجلاهزية اإللكرتونية لبلد ما، أي  يعكس فهوتصاالت إلستعداد تكنولوجيا املعلومات واإلا :1المرحلة • 
 تصاالت.إلالبنية التحتية الشبكية والوصول إىل تكنولوجيا املعلومات وااإلسثتمار يف مستوى 

استخدام تكنولوجيا املعلومات عكس مستوى ت فهيتصاالت إلكثافة تكنولوجيا املعلومات وا  :2المرحلة  •
 .اجملتمعتصاالت يف إلوا

عكس النتائج / نتائج استخدام أكثر كفاءة وفعالية ت فهيتصاالت إلتأثري تكنولوجيا املعلومات وا :3المرحلة • 
 . تكنولوجيا

رقم القياسي لتطور يتوافق مع اثنني من املكونات الرئيسية لل نالحظ كال من املرحلتني األوىل والثانية فهما
 ستثماراإل يف تقدم من البلدان حترزه ما وتتبع لقياس بإعتباره أداة قيمة ،(IDI)تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت 

                                                           
1 -Report Measuring the Information Society, International Telecommunication Union , 2016, 

p 08, Sur le site web : 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-

w4.pdf, consulté  le 27/10/2017. 
 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf
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 ستخدامإتصاالت و إلكنولوجيا املعلومات واالوصول إىل ت لة يفاملتمثو ، تصاالتاإلو  املعلومات تكنولوجيا
تعظيم تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لة النهائية، املرح، أما يف خيص تصاالتإلتكنولوجيا املعلومات وا
ستخدام الفعال لتكنولوجيا إلحيدد ا  ، فهوتصاالت املهاراتإلاو  تكنولوجيا املعلومات علىيعتمد بشكل حاسم 

واتج واملثمتلة يف التغريات واألثر املرتتب عنها سواءا كانت عبارة عن الن تصاالت اليت يتم إجراؤها،إلاملعلومات وا
تكنولوجيا النتائج احملققة من جراء مسامهة أو ، املرتبطة بإستخدام التكنولوجيا السلوكية على املستوى اجلزئي

حتقيق األهداف اإلمنائية األوسع نطاقا، ومسامهتها يف حتقيق االقتصادي و  النمو يف حتقيق  تصاالتإلوا املعلومات
 التايل : (6-0)، وميكن تلخيص ما ذكرناه يف الشكل رقم 0202أهداف  خطة التنمية املستدامة 

 لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أجل تحقيق التنمية المستدامة( : المراحل الثالت 6-2الشكل رقم )

 
 إعتمادا على :  لطالبةمن إعداد االمصدر :              

-Report Measuring the Information Society, International Telecommunication Union , 

 2016, p 08, Sur le site web :https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf, consulté  le 27/10/2017. 

 

 اإلستثمار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ألجل التنمية المستدامة : أهمية  لثالمطلب الثا

 اإلستثمار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتالفرع األول : الوعي العام بضرورة اإلعتماد على 

، فهو دافعا قويا إلحداث التنمية هاواإلستثمار في تصاالتإلوا املعلومات قطاع تكنولوجيا  اإلدراك بدور إن       
 السائرة للدول بالنسبة جيدة وخاصة  بطريقة إذا عملت، تطبيقاهتاإستخدام و  وتطورها ويتطلب جناحهاالشاملة، 

 البيئة التشريعية •
 البيئة التنظمية•
اإلستثمار يف البنية •

 التحتية والنفاذ

 اإلستعداد

 املهارات والقدرات •

 األثر اإلقتصادي• اإلستخدام
 األثر اإلجتماعي•
 األثر البيئي•

(النتائج ) األثر   

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf
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األخرى ألمهية هذا القطاع زيادة الوعي لدى اجلمهور وقطاع األعمال والقطاعات  املعلومات، إذ البد جمتمع حنو
 :1كون وهلذا فال بد أن ي التنمية املستدامةودوره يف حتقيق 

  التعليم األفضل وحتسني معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة ومشاركة املستخدمني يف التصميم الوعي بأمهية
، وسياسات لتحسني وصول اجلمهور إىل الشبكات واإلستعداد من فيذ واخلدمات والتطبيقات اجلديدةوالتن

 املصلحة اآلخرين.حاب جانب احلكومات وأص
  األفريقية التابعة لألمم املتحدةلوحظت يف مبادرة جمتمع املعلومات كما  ،صياغة إسرتاتيجيات جديدةمعرفة ،

ل األساسية للمعلومات إطار للعمل وتنفيذ اخلطط الوطنية للهياكووضعت اللجنة اإلقتصادية ألفريقيا 
 واملوارد البشرية واملعلوماتية والتكنولوجية .، اليت تشمل تطوير األطر املؤسسية واإلتصاالت

  وغريها على أمهية والربامج واملشاريع ذات األولوية، وتؤكد هذه املبادرات السعي إىل وضع اإلسرتاتيجيات
القطاع العام وقطاع األعمال والشركات اليت تعمل أساسا لتقاسم التحديات وتكاليف تطوير البنية التحتية 

من أجل دعم أهداف التنمية ونقل التكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت إىل حتقيق التنمية للمعلومات، وهذا 
 املستدامة.

 ،ووضع التدابري إلجتذاب املستثمرين  إعطاء األولوية يف حتسني النفاذ وزيادة القدرة على حتمل التكاليف
 على التنمية  تعود اليت الفوائد من ذلك على يرتتب ما األجانب لضمان تطوير الشبكة والبنية التحتية، وهذا

 .املستدامة قتصاديةإلوا جتماعيةإلا

 المستدامة  ةاإلستثمار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أجل تحقيق التنمي: إستراتيجيات الفرع الثاني

النهوض بالتنمية  كأداة فعالة للمساعدة على اإلستثمار تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتتعترب إسرتاتيجية        
ة والالسلكية والبنية لويات على توفري اإلتصاالت السلكياملستدامة، فمعظم البلدان تعمل على الرتكيز ووضع األو 

ونية واألعمال التجارية اإللكرتونية، ووصول بأسعار وين املناسب لدعم احلكومة اإللكرت التحتية، ووضع اإلطار القان
ت الالمتناهية اليت توفرها إذ ميكن تسخري اإلمكانا ،2إنتاج اخلدمات احلكوميةكفاءة يف معقولة وأكرب وال

                                                           
1
 -Robin MANSELL, Information and communication technologies for development: 

assessing the potential and the risks, Telecommunications Policy, NO 23 ,1999, P 41-  44 . 

http://eprints.lse.ac.uk/26649/1/Information and communication technologies for 

development_(LSERO).Pdf , consulté le 19/08/2017. 
 
2
 -Report Stocktaking Information Communication Technology In The Caribbean, Limited, 

English, 20 October 2005,P06. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27577/LCcarL56en.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y, consulté le 09/10/2017. 

  

http://eprints.lse.ac.uk/26649/1/Information%20and%20communication%20technologies%20for%20development_(LSERO)
http://eprints.lse.ac.uk/26649/1/Information%20and%20communication%20technologies%20for%20development_(LSERO)
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27577/LCcarL56
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تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من أجل إحالل تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خالل 
 :  1وضع اسرتاتيجيات وتثمتل يف مايلي 

  املواد اجلديدة وتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، وإعتماد تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا
 اآلليات القابلة لإلستدامة .

  ،حبيث يتم إدماج التكنولوجيات وضع اخلطط والربامج اليت هتدف إىل حتويل اجملتمع إىل جمتمع معلومايت
يف حتقيق أهداف عاملية   اجلديدة يف خطط وإسرتاتيجيات التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، كما مث العمل عليه

 كاألهداف اإلمنائية لأللفية .
  تكار وإسرتاتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع الرتكيز على تكنولوجيا املعلومات لإلبإعداد سياسات وطنية

 واإلتصاالت .
  اإلقتصاد ، هبدف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف  العلوم والتكنولوجيا واإلبتكاربناء القدرات يفتعزيز

القائم على املعرفة، والسيما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لزيادة النمو اإلقتصادي، وتعزيز التنافسية 
 وتوليد عمل جديدة وتقليص الفقر.

  حتسني أداء املؤسسات اخلاصة من خالل مدخالت معينة مستندة إىل التكنولوجيات احلديثة، فضال عن
 يدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا .إستحداث أمناط مؤسسية جد

  خدمات يف حيوية منافسة يشهد ومتنام رمتطو  معلومات وتقنية اتصاالت قطاع وجودالعمل على 
 اتونشاط اإلنرتنت، إىل والوصول الذكية األجهزة وانتشار ،املضافة القيمة ذات املعلومات وتقنية تصاالتإلا

 .االخرتاع وبراءات العلمية األحباث جمال يف
 لتحقيق امليزة اإلجتماعية واإلقتصادية، وهذا من أجل تلبية  إنتاج وإستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

 اإلحتياجات األساسية للسكان والتشجيع العالقات التفاعلية بني احلكومات احمللية والسلطات واملواطنني.
 ة لتدابري وقياسه، وهذا من أجل ضمان وإعطاء األولوي واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيااإلستثمار يف  عزيزت

وكذلك تكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية، إجتذاب املستثمرين األجانب لضمان تطوير الشبكة 
واإلتصاالت اليت تشمل الرباجميات مبا يف ذلك األشكال اجلديدة لتوليد اإليرادات وتعزيز القدرات الوطنية يف 

 .واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيالتصنيع والتكيف والتخصيص من جمال ا
 وإستكشاف فيز الطلب على اخلدمات التجارية، تشجيع خطط التسعري اإلبتكارية، مما يؤدي إىل التح

 املعلومات تكنولوجياالوسائل اليت من خالهلا األكثر هتميشا حبيث ميكن للمجتمع الوصول إىل تطبيقات 
 .2وإستخدامها  واإلتصاالت

                                                           

.06 -02سهيلة فريد النبايت، مرجع سابق، ص  -   1  
2
 - Robin Mansell, op. cit, p48. 
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 إىل الوصول سهولة كتعزيز فيه، االستثمارات حجم وزيادة القطاع لتطوير عديدة جماالت فهناكوعليه        
 الصغرية الشركات أوساط يف وتطبيقاهتا املعلومات وتقنية تصاالتإلا نشاط ودعم لة،املؤه واإلدارية التقنية الكوادر

 بزيادة املهتمة الفاعلة اجلهات بني التنسيق وتسهيل التمويل، وتوفري األعمال ريادة مستويات وحتفيز واملتوسطة،
 .1 املعلومات وتقنية تصاالتإلا قطاع يف ستثماراتإلا

 قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أجل تحقيق التنمية المستدامةل يةمستقبل رؤية :  الفرع الثالث

 يف باإلمجاع تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا قطاع مستقبل لصياغة العاملي األعمال جدول اعتمد قدل       
 تنمية بشأن 0202 لعام تصالإلا أعمال جدول" 022 القرار مبوجب ،0204 لعام املفوضني املندوبني مؤرمر

 والغايات واألهداف الرؤية حيدد الذي ،"العاملي الصعيد على تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا و تصاالتإلا
 النظام يف املصلحة أصحاب مجيع مع 0202 عام حبلول التعاون بتحقيق األعضاء الدول لتزمتإ وقد ،املشرتكة

 0202 عام خطة يف تصاالتإلل الدويل حتادإلا وسيساهم. تصاالتإلوا املعلومات لتكنولوجيا اإليكولوجي
 لتزمتإ ،0202 لعام تصالاإل أجندة خالل ومن ،0209-0206 للفرتة سرتاتيجيةإلا خطته خالل من تصالإلل

 رمكن حيث املعلومات، جملتمع " املشرتكة الرؤية حتقيق على بالعمل الدويل لإلتصاالت حتادإلا يف عضاءألا الدول
 ودعت ،"للجميع وبيئيا قتصادياإو  جتماعياإ املستدامني والتنمية النمو لتحقيق اإلتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا

 الربط أعمال جلدول الناجح التنفيذ يف وخرباهتم ومؤهالهتم وخرباهتم مببادراهتم للمسامهة املصلحة أصحاب مجيع
 الشكل رقم وتتمثل يف 0202  عام حبلول حتقيقها يتعني صلة ذات  أهداف أربعةإستكملت  ولقد، 0202 لعام

        :    التايل  (0-4) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.24سابق، ص ململكة العربية السعودية، مرجع تقرير اإلتصاالت وتقنية املعلومات ، اإلستثمارات يف اإلتصاالت وتقنية املعلومات يف ا - 1  
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 2121اإلستراتيجية لسنة ( : األهداف 9 -2الشكل رقم )

 
 إعتمادا على املوقع : طالبة: من إعداد ال لمصدرا

https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx, consulté le 28/03/2017. 

 :  1وهيمستقبال حتقيقيها األعضاء ل أهداف رئيسية تسعى الدو ك أربعة هنا (4-0)من خالل الشكل رقم 

  النمو: 1 لهدفا

  استخدام هذه التكنولوجيات من أجل جعل املنافع اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات و زيادة الوصول
 ؛تصاالت متاحة ألكرب عدد ممكن من الناسإلوا

  تكنولوجيا املعلومات  القدرة على حتمل تكاليف وزيادةحتسني اهلياكل األساسية لالتصاالت، وبناء القدرات
 ؛تصاالتإلوا

  ،والنفاذ إىل النطاق العريض واملتنقل، فضال عن النفاذ إىل معدات تكنولوجيا املعلومات  زيادة اإلنرتنت
احلياة يف  سني نوعية قتصادية وحتإلجتماعية واإلوتعظيم التنمية ا تصاالت واهلواتف الذكية أمر بالغ األمهيةإلوا

 ؛كل بلد

                                                           

: اإللكرتوين تقرير اإلحتاد الدويل لإلتصاالت مت اإلطالع عليه على املوقع -  1 
https://www.itu.int/en/connect2020/Documents/pp14-connect2020-commitments.pdf, 

consulté le 28/03/2017. 

 

 اإلستدامة• الشمولية•

اإلبتكار •   النمو•
قيادة وتحسين  والشراكة

وتكيف البيئة المتغيرة 
/ لالتصاالت 

تكنولوجيا المعلومات 
 واإلتصاالت

تمكين وتعزيز النفاذ 
/ إلى اإلتصاالت 

تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت وزيادة 

 استخدامها
 

سد الفجوة الرقمية 
وتوفير النطاق 
 العريض للجميع

 

 
إدارة التحديات 

الناجمة عن تطوير 
/ اإلتصاالت 

تكنولوجيا المعلومات 
 واإلتصاالت

https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx
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 ضرورية لتعزيز التوصيلية مت إبرازها باعتبارها  وحتسني البنية التحتية لالتصاالت، مثل شبكات األلياف البصرية
 ؛الدولية

   4الرتكيز بشكل خاص على تعزيز استخدام التكنولوجيات اجلديدة مثل حلولG ،IPv6. إخل.. 
 ومن مث خفض تكلفة  السلكية والالسلكية اليت هتدف إىل زيادةتصاالت إلأمهية سياسات التحرير لقطاع ا

 هذه اخلدمات والتكنولوجيات.

  الشمولية: 2 الهدف

 واحلفاظ تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا من استثناء دون جميعلل استفادة بضمان وأعضاءه االحتاد يلتزم 
 سد ويركز، للجميع العريض النطاق توفري من والتمكني الرقمية الفجوة سدوذلك من خالل ، رؤيتهم على

 ؛تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا و لالتصاالت العاملية الشمولية على الرقمية الفجوة
 على تدل واليت العريض، النطاق ذات النطاق العريضة الوطنية وخططها اسرتاتيجياهتا األعضاء الدول حددت 

 وتكافؤ وتقدميه العامل مناطق مجيع ربط يف املتمثل األمد الطويل اهلدف لتحقيق اجلارية العاملية اجلهود ذلك
 ؛جنسهم نوع أو عمرهم أو اجلغرايف موقعهم أو دخلهم عن النظر بغض اجلميع، أمام الفرص

 تعزيز أمهية ذلك إىل األعضاء الدول أشارت الصدد، هذا ويف املعنية املناطق يف الشبكة نشر رسوم ختفيض 
 العامل يف التكلفة منخفضة وأجهزة خدمات وتوفري لضمان التالية، السنوات يف اخلاص القطاع مع التعاون
 ؛النامي

  اإللكرتونية التطبيقات تعزيز مع العريض النطاق خدمات السلكية شبكات عن فضال اتصال، مراكز إنشاء 
 للخدمة أيضا ولكن لألفراد، فقط وليس نوعها، من فريدة التنمية وفرص خلق إىل أيضا هتدف ،واخلدمات
 اإللكرتونية، والتجارة اإللكرتونية، والصحة اإللكرتوين، والتعليم اإللكرتونية، احلوكمة أي) الشاملة احلكومية
 ؛(املتنقلة واألموال

 احلكوماتو  املواطنني مجيع ورمكني تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا استخداممن خالل  الفرص تكافؤ أمهية 
 املستهدفة، والتدريب التعليم برامج خالل من ،األمية وحمو الرقمية وزيادة تعزيز إىل الرامية جهودها بتعزيز

 .والشباب األطفال بني وخاصة

 (واالتصاالت املعلومات تكنولوجياو  االتصاالت عن النامجة التحديات إدارة) ستدامةإلا: 3 الهدف

 على احلفاظ إىل احلاجة إىل تصاالتإلوا املعلومات لتكنولوجيا املوسع ستخدامإلوا املتزايد النمو معدل يؤدي 
 تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا جمال يف املستقبلية التطورات تدعم أن ميكن اليت املستدامة والبيئة االستقرار
 ؛وتعزيزها
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  فيه املرغوب غري للمرور السليب األثر من حد أدىن إىل بالتقليل فيه األعضاء والدول حتادإلا يلتزم 
وذلك من خالل املعرفة الواسعة ، البيئة على السلبية واآلثار السيرباين، األمن هتديدات مثل والضمانات،

 ؛الالزمة القانونية باألطر
  ذات الوطنية االسرتاتيجيات تطوير. تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة بناء أمهية 

 ؛التنفيذ موضع ووضعها الصلة
 االنرتنت على واخلصوصية البيانات، ومحاية واملستهلك السيربانية اجلرمية ومسائل السيرباين األمن بني الصلة .

 والعمل استمرارها تأكيد األعضاء الدول أعادت الصدد هذا يفو  اجلميع يشمل فعال، دويل تعاون إىل احلاجة
 النفايات مثل تصاالت،إلوا املعلومات لتكنولوجيا املفرط االستخدام عن النامجة املشاكل عكس على

 .الطبيعية املوارد من والنضوب اإللكرتونية

 (التغيري مع والتكيف وحتسني قيادة)  والشراكة االبتكار: 4 الهدف

 النظام أن واعترب احلرية، وتعزيز املنافسة، زيادة تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا جمال يف االبتكار تشجيع 
 .لالبتكار بيئة مواتية بيئة إجياد يف أساسي أمر بالشفافية يتسم السوق حنو املوجه اإليكولوجي

  الشباب وإشراك ،(السحابية واحلوسبة اإللكرتونية التطبيقات مثل) اجلديدة التكنولوجيات استخدام تشجيع 
 .أساسيا أمرا األعمال وريادة واإلبداع للبحوث واحلوافز املعرفة توفري واعترب

 والتعاون ،0202 عام بعد ملا التنمية خلطة رئيسيال ركاحمل بإعتبارها واخلاص، العام القطاعني بني ةالشراك 
 عامل أفضل حنو على سيتحقق إنشاء يف املتمثل املشرتك وهدفها ،اخلربات تبادلو  األطراف واملتعدد الثنائي
 .والشعوب األمم بني وأوسع أفضل روابط مع مرتابط

، وذلك بوضع 0202 عام حبلول هابتحقيق األعضاء الدولوبناءا على تلك األهداف األربعة اليت تلتزم هبا   
جتماعية وحىت التنمية خطط اإلسرتاتيجية من أجل حتقيق التنمية اإلقتصادية واإل وضع يأ ،رؤية مستقبلية

 يف :( بتفصيل ومتمثلة 7-0، لقد مت ذكرها يف اجلدول رقم )املستدامة

 2121( : األهداف اإلستراتيجية لسنة 7-2الجدول رقم )

 2121خطة اإلستراتيجية  األهداف
 تصاالتإلا إىل النفاذ وتعزيز رمكني: لنموا -0
 وزيادة تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجياو 

 .استخدامها

 املعيشية األسر من% 22 لدى يكون أن ينبغي العاملي، الصعيد على 
 .0202 عام حبلول اإلنرتنت إىل الوصول إمكانية

 حبلول اإلنرتنت األفراد من % 62 يستخدم أن ينبغي العاملي، الصعيد على 
 .0202 عام

 مجيع يف تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجياو  تصاالتإلا تكون أن ينبغي 
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 .0202 عام حبلول % 42 بنسبة تكلفة أكثر العامل أحناء
 النطاق وتوفري الرقمية الفجوة سدلشمولية : ا -0

 .للجميع العريض
 

 إمكانية املعيشية األسر من % 22 لدى يكون أن ينبغي النامي، العامل يف 
 .0202 عام حبلول اإلنرتنت إىل الوصول

  منوا البلدان أقل يف املعيشية األسر من % 02 لدى يكون أن ينبغي 
 .0202 عام حبلول اإلنرتنت إىل الوصول إمكانية

  حبلول اإلنرتنت األفراد من % 22 يستخدم أن ينبغي النامي، العامل يف 
 .0202 عام

  حبلول اإلنرتنت منوا البلدان أقل يف األفراد من % 02 يستخدم أن ينبغي 
 .0202 عام

  املتقدمة البلدان بني التكاليف حتمل على القدرة بني الفجوة ختفيض ينبغي 
 .0202 عام حبلول % 42 بنسبة النامية والبلدان النمو

  متوسط من % 2 العريض النطاق خدمات تكلفة تتجاوز أال ينبغي 
 .0202 عام حبلول النامية البلدان يف الشهري الدخل

 النطاق خبدمات العامل أحناء مجيع يف الريف سكان من % 92 تغطية ينبغي 
 .0202 عام حبلول العريض

  0202 عام حبلول اإلنرتنت ستخدميمل اجلنسني بني املساواة بلوغ ينبغي. 
  اإلعاقة ذوي األشخاص وصول إمكانية تكفل رمكينية بيئات إنشاء ينبغي 

 حبلول البلدان مجيع يف تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجياو  االتصاالت إىل
 .0202 عام

 عن النامجة التحديات إدارة:  ستدامةاإل -0 
 املعلومات تكنولوجياو  تصاالتاإل تطوير

 .واالتصاالت
 

  0202 عام حبلول % 42 بنسبة السيرباين األمن جاهزية حتسني ينبغي 
  حبلول % 22 بنسبة احلاجة عن الزائدة اإللكرتونية النفايات حجم خفض 

 .0202 عام
  تكنولوجياو  و تصاالتإلا قطاع عن الناجتة الدفيئة غازات انبعاثات خفض 

 .0202 عام حبلول % 02 بنسبة جهاز لكل واالتصاالت املعلومات
 البيئة وتكيف وحتسني قيادة:  بتكارإلا -4

 املعلومات تكنولوجياو  لالتصاالت املتغرية
 .تصاالتإلوا

 لالبتكار املواتية تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا/  تصاالتإلا بيئة. 
 تكنولوجياو  تصاالتإلا بيئة يف املصلحة ألصحاب الفعالة الشراكات 

 .تصاالتإلوا املعلومات

: اإللكرتوين إعتمادا على املوقعلطالبة من إعداد ا المصدر :  

https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx, consulté le 28/03/2017. 
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 خالصة :      

أي  ،نتيجة لدور قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية 
اليت يف حتقيق التنمية املستدامة  ملساعدة فقلد أصبح أمرا ملحا وضروريا ،األساسية القطاعاتمسامهته يف مجيع 

فهو جيمع بني  ،الوحيد التنموي النموذج التنمية املستدامة بإعتبار، وذلك تسعى إليه مجيع الدول إىل حتقيقة
الذي يسعى ، املتعلق باملؤسسة اإلقتصاديةاجلانب البيئي وحىت ، اجلانب اإلقتصادي، اجلانب اإلجتماعياجلانب 

وهلذا  .ات األجيال احلالية واملستقبيلةبني املوارد الطبيعية والنمو اإلقتصادي وتلبية احلاجي إىل التكامل واإلنسجام
وهذا رماشيا مع خطة األمم املتحدة للتنمية ملا  ،هذا القطاعيف  ستثمارالعمل يف تطوير واإل ،ضروريالمن  أصبح

 . 0202بعد عام 

ألثر اإلجيايب لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ودورها يف حتقيق التنمية اإلقتصادية  ولقد اكدت الدراسات       
تسهم إىل حد بعيد يف حتفيز اإلبتكار وخلق فرص  فهي ،بلوغها لتحقيق التنمية املستدامةواإلجتماعية ويف 

اإلقتصادي،  أي أصبحت منصة لتعزيز التكامل بني الركائز الثالتة للتنمية املستدامة أال وهي النمو العمل،
ت البد من وضع األطر التنظيمية املالئمة ووضع سياسا ،. وهلذااإلستدامة البيئيةاإلندماج اإلجتماعي و 

، وهذا العامالقطاع ستثمار هلذه التكنولوجيا من قبل القطاع اخلاص و إلوتشجيع ا ونية لتحفيزوإسرتاتيجيات إلكرت 
من أجل النهوض وذلك  ،يتطلب التعاون واحلوار على الصعدين اإلقليمي والدويل بني مجيع أصحاب املصلحة

ضرورة إنشاء بنية  ،جهة أخرىهذا من جهة، ومن  ،صاالت  لتحقيق التنمية املستدامةبتكنولوجيا املعلومات واإلت
مبا يف  ،مثل السحابة اإللكرتونية ، وتوفر خدمات عالية اجلودةيتسم بالفعالية عالية السرعة حتتية للنطاق العريض

 واملعلومات بأقل تكلفة . اإلنرتنتالنفاذ إىل ، ذلك

ميكن القول أن تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت تعترب من بني احملركات األساسية للنمو ، وعليه        
على املدى البعيد يف وجود العالقة القوية بشكل اخلاص يف حتقيق  فهناك تنبؤاتاإلقتصادي والتنمية املستدامة، 

على أداء الصناعة واإلبتكار  ، اليت ترتكز2030أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة خلطة 
 واملساواة بني اجلنسني والتعليم والصحة واملناخ .

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالت:

تكنولوجيا  في أثر اإلستثمار
المعلومات واإلتصاالت على التنمية 

 المستدامة
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 تمهيد:  

 الوقت يف عالية جودة ذات معلومات توفريل أصبحت من ضروريات احلتمية التكنولوجيا لوجود احلاجة إن       
 قرارات والسيما القرارات، ترشيدو  جيايبإ بشكل واإلجتماعية اإلقتصادية احلياة على تنعكس مما، املناسب

 دفوذلك هب ذات أهداف نوعية وكمية وإعطاء رؤية مستقبلية لإلندماجها يف اإلقتصاد الرقمي، فيها اإلستثمار
 حكومات إقبال إىل أدى امم السابقة،الدراسات ماجاء يف وهذا حسب  ،0202 املستدامة التنمية هدافأ حتقيق

 لتحقيق تواإلتصاال املعلومات تكنولوجيا إمكانات من اإلستفادة إىل الساعية اجلزائر بينها ومن الدول العربية
 ألغراض التكنولوجيات هذه لتسخري والربامج اإلسرتاتيجيات وضعب وذلك على وجه اخلصوص، الوطنية أولوياهتا
 جذب على والعمل ،على حدي السواء املتقدمة الدولو  وبني الدول العريبة بينها الرقمية الفجوة تقليصو  التنمية،

 واألعمال اإللكرتونية احلكومة لدعم املناسب القانوين اإلطار ووضع اجملال، هذا يف واألجنبية احمللية اإلستثمارات
        .اإللكرتونية التجارية

 حققت لكوهنم ،واملتمثلة يف اإلمارات ومصر واجلزائر العربية الدول من لعينة الفصل هلذا خصصنا ذاهلو       
 ومث ،هذا من جهة متفاوتة، بالنسب لكذو  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا اجملال هذا يف متقدمة خطوات

ها حبكم جتمعه العديد من العوامل واملتغريات املشرتكة، فهي تتوزع على خمتلف أطراف الوطن العريب شرق إختيار 
وطرق  وذلك بتقييم واقع هذه التكنولوجيا، أخرى هذا من جهة (اجلزائروغرب ) (مصر) وسطو ( اإلمارت)

 املعلومات تكنولوجيا إمكانات من اإلستفادة مامدي ملعرفة املستدامة التنمية أبعاد على وإسقاطهاإستخدامها 
 البنية توفر مدى على يتوقف العربية الدول مستقبل أصبح ذا، وهلمن أجل حتقيق التنمية املستدامةت واإلتصاال
 اإلقتصاد ظل يف املعلومايت جمتمع لبناء ،كأساسمار فيهاواإلستث واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا األساسية
 مماوحتسني الظروف البيئية،  اإلجتماعية، الرفاهية وحتقيق اإلقتصادية، التنمية مستويات يف تساهم واليت الرقمي،

 .العربية الدول يف النفطية للموارد بديال إقتصادا حتقيق التنمية املستدامة، فهو يشكلتساعدها على 

 : التالية العناصر على الفصل هذا يف سنركز لذا

 ؛ومصر واإلمارات اجلزائر يف املستدامة التنمية 
 ؛ومصر واإلمارات اجلزائر يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع واقع تقييم 
 ومصر اجلزائر لدول املستدامة التنمية أبعاد على واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيايف  ماراإلستث أثر 

 .واإلمارات
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ومصر واإلمارات الجزائر في المستدامة التنمية:  األول المبحث  

السائرة يف طريق ميكن معرفة واقع التنمية املستدامة للدول مصر واإلمارات واجلزائر، بإعتبارها من بني الدول        
.النمو، وبإعتماد على أبعاد التنمية املستدامة السابقة الذكر  

الجزائر في المستدامة التنمية: األول المطلب  

ن عملية التنمية شرات املتعلقة بالتنمية املستدامة، وذلك بإعتبار أشؤ اإلقتصادية من أهم املشؤشرات املتعترب        
  اجملال اإلجتماعي والبيئي وتتمثل إاماال يف ما يلي  ىلاإلقتصادي يف البداية، بإضافة إرة اجملال تعين بصورة مباش

اإلقتصادي الجانب: األول الفرع  

 0220 -0222خالل السنوات من النمو اإلقتصادي  معدالت يف حتسنا تشهد اجلزائر : النمو اإلقتصادي -1
واألشغال العمومية والبناء  ،هذا من جهة قطاع اخلدماتحتسن يف و  لقطاع احملروقاتنتيجة للنتائج اإلجيابية 

وتزامنا مع تطبيق برامج اإلنتعاش  ،0226 -0222 ومن خالل السنوات ،من جهة أخرى والقطاع الزراعة
قتصاد اجلزائري زيادة وتواصل مستمرة يف النمو اإلقتصادي، إللقد شهد ا ،وضخ األموال يف السوق اإلقتصادي

  سنة للربميل دوالر 26 إىل 0222 سنة دوالر 222 من ااخنفض شهد حيث النفط أسعار اخنفاض من بالرغم
 نسبة أي % 0,3 بنسبة مستداما منوا سجلت 0226 السنةأن اجلزائر يف  الدويل البنك هذا ما أكده، و 0226
  (2-0) وهذا ما ميكن توضيحه يف الشكل رقم ،% 0.3 بنسبة 0222 سنة احملددة تلك مع مماثلة

 0212-0222 في الجزائر اإلجمالي المحلي الناتج تطور معدل( : 1-3) رقم الشكل

 
 اإللكرتوين   املوقع على الدويل البنك بيانات على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من:  المصدر         

https://data.albankaldawli.org/indicator/, consulté le 18/06/2018. 
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حيث بلغ معدل النمو  العمومية املالية موازنة إعادة تأثري حتت فهناك تباطشؤ يف اإلقتصاد 0222 سنةأما خالل ال
 نسبة خنفضتإو  االقتصادي النشاط تراجع، حيث (0.2)وهذا حسب ما يوضحه الشكل رقم  ،%2.2اإلقتصادي

 يف املسجل الرتاجع بسبب وذلك ،0226 سنة%  0,3 إىل 0222 سنة % 2,2 من االقتصاد لباقي النمو
غري متوازن يف غياب سياسة التنويع  وتتميز اجلزائر بالنمو .الصناعات األخرىواملياه و  الفالحة قطاعات

 منو معدالت إرتفعت كلما النفط أسعار إرتفعت كلما أي ،احملروقات قطاع منو مبعدل ، فهي ترتبطاإلقتصادي
 .امايلإلا احمللي الناتج

 العمومية املالية موازنة إلعادة سلسة العملية عن منه جزء يف ناتج املستدام النمو"  أن الدويل البنك أبرز كما      
 ال خنفاضاإل هذاو ، "0226يف % 20,0 إىل 0222 يف % 26,0 من امليزانية عجز خنفاضإب هذا مسح حيث
 املالية سياستهم غريوا الذين فريقياإ ومشال األوسط الشرق منطقة يف النفطية البلدان كل بل فحسبب اجلزائر خيص

 وعنمت مشؤسسة 203.003 بـ األوىل املرتبة حيتل التجاري القطاعبإضافة إىل  .1البرتول سعارأ هنيارإ مع العمومية
أما من  ،مشؤسسة 002.222ب اجلزائر يف االقتصادية النشاطات أهم كأحد ،الثانية املرتبة يف اخلدمات بقطاع
 خصصت لذلك هاما دورا يلعب واليزال الوطين، قتصادإلا يف إسرتاتيجي قطاعفهو  اجلزائر يف الزراعةناحية 
 هو اإلامايل احمللي الناتج يف الزراعية املضافة القيمة وحصة ،الزراعة لتكثيف جمهوداهتا من كبريا جزءا اجلزائر
 خيضع لكنه متنوع، اجلزائر يف الزراعي واإلنتاج ،0226 عام هكتار 232.302ب املروية املناطق وقدرت ،22.2٪
 .2 املناخية التقلبات لعامل

أقل بكثري مما عليه الدول املتقدمة من ناحية متر اجلزائر مبرحلة إنتقالية  :حجم الصادرات والواردات  -0
الصادرات والواردات، والسبب يعود لضعف اهلياكل األساسية للجهاز اإلنتاجي وإعتمادها على القطاع الريعي، 

 التايل   (0-0) ميكن توضيحه يف الشكل رقم وهذا ما

 

 

 

 

 

                                                           
1
 -https://www.elkhabar.com/press/article/120784/7102, consulté le 18/05/2018. 

 2    اإللكرتوين موسوعة ويكيبيديا احلرة، اقتصاد اجلزائر، على املوقع -
    https://ar.wikipedia.org/, consulté le 20/05/2018. 
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 0212-0222في الجزائر اإلجمالي المحلي الناتج من والواردات الصادرات نسبة( : 0-3) رقم الشكل

 
 اإللكرتوين   املوقع على الدويل البنك بيانات على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من :المصدر      

                            https://data.albankaldawli.org/indicator, consulté le 18/06/2018. 

-0222تفاعا مستمرا يف حجم الصادرات خالل الفرتة من سنة ل الشكل يتضح أن اجلزائر شهدت إر من خال 
شهدت  0222-0220 احملروقات، لكن يف السنوات األخريةوهذا راجع إلعتماد اجلزائر على القطاع  ،0220

مما تراجع من  ،نتيجة إخنفاض أسعار البرتول %،02إىل  %02اجلزائر إخنفاض يف قيمة الصادرات حيث بلغ 
، إال خالل هذه السنواتأما من ناحية الواردات السلع واخلدمات لقد شهدت إرتفاعا مستمرا حجم الصادرات، 

لذلك يتوجب على اجلزائر أن اجلزائر إجتهت بوضع السياسة لتقليل الواردات، من أجل تشجيع اإلنتاج الوطين، 
خمتلف اجملاالت، وفتح  تنويع إقتصادها وذلك بإعادة بناء إلسرتاتيجية تنموية من أجل رفع القطاع اإلنتاجي يف

 .اخلارجية ورفع القدرة التصديرية رة جنبية لتنشيط التجااألاإلسثتمارات 

يقيس هذا املشؤشر درجة مديونية  كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي:رصيد الحساب الجاري   -3
ويوضح قدرة البالد على نقل  الدول، فهو يربط بقاعدة املوارد ويساعد على تقيم قدرت البالد على حتمل الديون،

املوارد إىل إنتاج الصادرات هبدف تعزيز القدرة على تلبية التسديد، حيث بلغت نسبة رصيد احلساب اجلاري 
ف ترب نسبة مقبولة عموما، راجع لظرو وتع ،0220يف اجلزائر كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلامايل سنة  % 20.2

اإلنفاق خاصة  وكذا زيادةبالركود نتيجة عدم اإلستقرار من جراء الوضع األمين العام،  تاليت مرت هبا البالد تعلق
 .1يف جمال اإلستهالك

 

                                                           

. 230سابق، صقادري حممد الطاهر، مرجع  - 1  

https://data.albankaldawli.org/indicator
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 الجانب اإلجتماعي  الفرع الثاني: 

 ،0220 -0222لقد شهد اجلزائر تراجع يف معدل البطالة وهذا بسبب الربامج التنموية عام  معدل البطالة : -1
هناك إخنفاض مستمر يف معدل البطالة حيث ، حيث نالحظ تطوير الصناعاتالزراعية و  ليت اركزت على الثورةوا

، ويعود السبب يف ذلك اإلخنفاض إىل حتسن الوضعية اإلقتصادية واملتمثلة يف الرخاء املايل الناتج % 3.3بلغ نسبة 
بأكثر من مليارين، بإضافة إىل النمو عن إرتفاع اجلباية البرتولية املرتبطة بأسعار البرتول، واملديونية اليت تقلصت 

مليار دوالر، كل هذه العوامل ساعدت الدولة بتنفيذ براجمها وتدخلها يف  20اإلجيايب مليزان الدفوعات الذي بلغ 
 .1سوق العمل

 حق على ،2326 سنةل الوطين امليثاق نص لقد قامت اجلزائر بالرعاية الصحية وهذا ماجاء يف : الصحة -0
 وتعبري العمومية، الصحة لنشاط وقاعدة ثوري مكسب اجملاين الطب» فيه جاء حيث اجملاين، الطب يف املواطن
 يف وذلك احلق هذا 2326 دستور دعم كما ،«العالج يف املواطن حق جتسد ووسيلة الوطين، التضامن عن عملي
 خبدمات مضمون احلق وهذا صحتهم محاية يف احلق هلم املواطنني كل» بأن صراحة تنص واليت منه، 62 املادة

 املرحلة ميزت اليت الصعبة والظروف االستقالل حداثة من وبالرغم. «الوقائي الطب وبتوسيع وجمانية عامة صحية
 وتكوين البشرية التنمية تشجيع خالل من وهذا الصحي، القطاع يف تطورا حتقق أن اجلزائر استطاعت ودوليا وطنيا

عدة مشؤسسات  0220 -2330، حيث شهدت سنة العديد من اإلجنازات ووضع الطبية، وشبه الطبية اإلطارات
 مرجعيا خمربا أصبح الذي( اجلزائر) باستور ومعهد الصيدالنية املواد ملراقبة الوطين املخرب غرار علىدعمت القطاع 

 هذه إىل وتضاف احليوية، للضمادات اجلراثيم مقاومة حول والتكوين املراقبة جمال يف العاملية الصحة ملنظمة
 الوطين واملركز الصحي، للتوثيق الوطنية والوكالة للدم الوطنية والوكالة للمستشفيات املركزية الصيدلية املشؤسسات

 فيها مبا الصحية، للمشؤسسات املسرية القانونية النصوص يف النظر إعادة املرحلة هذه عرفت كما الصيدالنية لليقظة

 للنشاطات املسري النظام تطبيق إىل باإلضافة اجلامعية، املستشفياتو  الصحية واملراكز املتخصصة املشؤسسات
 مبادرة ختاذإيف  0220و 0220 بني املمتدة األخرية املرحلة وتتمثل ،واخلاص العمومي القطاعني بني اإلضافية
 الطلبات مع متاشيا النشاطات وعصرنة ،هبا العالج ختطيطو  تنظيم إىل هتدف اليت املستشفيات إصالح سياسة

          0202-0223 للفرتة للصحة التوجهي املخطط يتوقعو ، 2نوعية ذات خدمة بتوفري يسمح مما اجلديدة،

                                                           
 اإلقتصادي دراسة تقييمية لدور الدولة يف حتقيق البعد اإلقتصادي للتنمية املستدامة باجلزائر خالل برامج اإلنعاش"سليماين حممد، بايزيد علي،  -1
.22، ص 0222فريل أ، 20العدد جامعة املدية، ، اجمللة اجلزائرية لإلقتصاد واملالية،"(0222-0222)   

  2  اإللكرتوين ويكيبيديا احلرة، الصحة يف اجلزائر، على املوقعموسوعة  -
https://ar.wikipedia.org/wiki/, consulté le 18/05/2018. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/,
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 متوهلذا ، املوجودة املستشفيات حتديث وكذا جديدة صحية مرافق لبناء أورو مليار 02 ب تقدر إستثمارات
 .1الصحية اهليئات وتدريب املستشفيات ومعدات التحتية البىنب املتعلقة اإلصالحات  يف الشروع

رة دقيقة، ووفقا لتقرير التنمية لى املستوى الوطين غري متاحة بصو البيانات املتعلقة بالفقر عتشري  :الفقر مؤشر -3
عادل القوة الشرائية بالدوالر سب الناتج اإلامايل للفرد، الذي يحب 26حتتل اجلزائر املرتبة  0220 البشرية لعام 
، كما %0أكثر من  حيث كانت نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد يف اليوماألمريكي، 

 يكلياهل ليالتعد اساتيس أدت لقدو ، 02222-2332 من الدخل القومي من سنة % 02قدرت نسبة  الفقر
 ثيح ة،ري فق واسعة فئات رهو ظ إىل اجلزائر على الدويل النقد صندوق قبل من املفروضة ةينكماشإلا اساتيوالس

  3كما يلي جتماعيإلا بالوضع اخلاصة اتياإلحصائ بعض میتقد كنمي

 سنة %22 من أقل إىل لتصل 0222 سنة % 00 من( سنة22من أكرب) الكبار نيب ةياألم نسبة إخنفاض -
 .ةياألم حمو برامج ذيوتنف لألطفال املدرسي الدعم جةينت 0222

 إىل صليل 0222 سنة دج 2222 إىل 0222 سنة دج 3222 من املضمون الوطين لألجر األدىن احلد إنتقال -
 .0220 سنة من ةيبدا دج 23222

 الربامج بفضل ةيالشعب األوساط نيب ةياملعد األمراض جمال يف الوضع حتسن، و للشرب الصاحلة اهيامل حتسن -
 .ةيالوقائ

 مضاعفة احلكومة على نبغيي اأهن إال ،اجلزائر يف الفقر مكافحة جمال يف امللحوظ التحسن من وبالرغم       
 مهمة وإسناد ،الفقر مكافحة يف واضحة ةيجيإسرتات وتبين ةيالضرور  ةيالغذائ السلع دعم جمال يف مايالس هداجل

 إىل شؤديي الذي قتصاديإلا النمو زيتعز البد من  الفقر حدة من ليوللتقل، الوطين التضامن لوزارة الفقر مكافحة
، الفقر على القضاء يف ةياحلكوم ريغ املنظمات دور ليتفع، و وحتسني الظروف املعيشية للفرد العمل فرص ادةيز 
 .االقتصادي اإلصالح ةيعمل تواكب اليت ةيجتماعإلا نعكاساتإلا من اجملتمع ةيمحا يف الدولة تدخلو 

 

 

                                                           

على املوقع اإللكرتوين  اإلستثمار لتطوير الوطنية الوكالة  -1  
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-sante, consulté le 11/06/2018. 

.233ص ر، مرجع سابق، قادري حممد الطاه - 2  
.022، ص0226، 26العددجامعة ورقلة، ، جملة الباحث، "التنمية املستدامة يف اجلزائر  الواقع والتحديات"، اجلودي صاطوري - 3 
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 البيئي الجانب:  الثالث الفرع

 ورصد للتلوث والقياس املراقبة شبكات يدير الذي ،0220 عام يف اجلزائر للبيئة الوطين املرصد أنشات لقد       
 خالل من احمللي املستوى على، أما اإلقليمي املستوى على البيئية الربامج رصدى عل وتعمل، الطبيعية البيئات

 اإلطار تعزيز إىل يهدف وهو للبيئة وطنية عمل خطة أول وهي تنفيذها يف هاما دورا تشؤدي اليت اخلدمات
 من واهلدف ،0220-0220 الفرتة يف املناخ تغري مع للتكيف الوطنية اخلطة وكانت املستدامة، التنمية التشريعي

-0222) اخلمسية التنمية وخطة اجلوي الغالف يف احلراري االحتباس آثار إىلو  الغاز بعاثاتإن من حلدا ذلك
 ومحاية النفايات، وإدارة ،األراضي وتدهور البيولوجي، بالتنوع املتصلة واملسائل جتددتعمل على  ،(0222

 .1واملياه امللوثات ومراقبة السواحل،

 التنمية بناء نهأش من ما بكل لعنايةبا الوطين الشعيب اجمللس حداثألقد شروط وال البيئة ضوابطلل وفقا      
 اليت املشكلة تناقش اجلزائر يف 0222 سنة بعد املستدامة والتنمية لبيئةا دارةإلوا السياسة، حيث بدأت املستدامة

 البيئية احملاسبة نظم بذلك متضون ،واهلواء املياه وتلوث والبطالة الفقر مشاكل مثل اجلزائري اجملتمع تواجه
   2وتتضمن مايلي جل حتقيق التنمية املستدامةأمن  اجلزائرية اتيجيةاالسرت  جاءت وبذلك املالية والقوانني

 .الفقر ظاهرة ومكافحة الشغل مناصب من أجل توفري  االقتصادية التنمية حتقيق -

 .البيئي والتنوع املياهو  الفالحية االراضيك احملدودة الطبيعية املوارد على احلفاظ -

 يف ما يلي يف اجلزائر ميكن ذكرها  ومن بني مشؤشرات البيئية

تعد اجلزائر من أكثر مناطق العامل فقرا يف املوارد املائية، حيث   الموارد المائيةمؤشر نصيب الفرد من  -1
من املياه املتاحة،  % 03مليار مرت مكعب أي بنسبة  20.3حبوايل  0222حيث قدرت املياه املتاحة سنة 

مرت مكعب، فهو بعيد كل البعد عن املعدل  223وكان املعدل السنوي لنصيب الفرد اجلزائري ال يتجاوز 
 .مرت مكعب للفرد الواحد 2222العاملي املقدر حبوايل 

ويرجع السبب إىل إالرتفاع معدل  :متوسط نصيب الفرد من األراضي المزروعة يتجه نحو اإلنخفاض -0
وبالتايل جند صعوبة يف توفري اإلنتاج الزراعي مبا يتماشى مبتطلبات توفري الغذاء للسكان، وذلك  ،النمو السكاين

                                                           
1
- Rédha Younes BOUACIDA, What integration of Algeria in sustainable development ? Un 

essai d’analyse à partir d’indicateurs statistiques, El-Bahith Review 16/2016, P 87. 

http://platform.almanhal.com/Reader/Article/97975, consulté le 16/06/2018. 
 

جملة  ، "تقييم خطوات التحول حنو منهج التنمية املستدامة يف بعض بلدان الوطن العريب"نباري، شيماء ساطع، حيدر عبد الرزاق، ألاحممد علي  - 2 
. 32ص  ،0220 ،الكوفة العراق ، جامعة22العدد لبحوث اجلغرافية، ا  

http://platform.almanhal.com/Reader/Article/97975
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حيث تقدر املساحة التكنولوجة الزراعية يف العامل املتطور،  اإلبتكاراتما تأخذ بتطبيق األساليب اجلديدة 
 .0202هكتار يف حدود آفاق  2.22املستغلة لكل فرد حبوايل 

 من املساحة اإلامالية%  63.2تشري اإلحصائيات أن نسبة التصحر بلغت  :لمصابة بالتصحراألراضي ا -3
 ة اجلزائر، وحسب الدراسات األمم املتحدة فإنمن مساح % 32لما أن مساحة الصحراء متثل حوايلللجزائر، ع

 .1من املساحة الصاحلة للزراعة يف إفريقيا مهددة بالتصحر % 22

 التنمية المستدامة في اإلماراتالمطلب الثاني :  

 اإلقتصادي الجانبالفرع األول : 

، وسرييها حنو التنمية الشاملة ن اإلقتصاد اإلمارات يعترب من بني اإلقتصاديات املتينةإ :النمو اإلقتصادي -1
قرير التوىل على النفط لوحده، فبموجب ، فهي ال تعتمد بدرجة األعة كما هو املعروف عربيا وعاملياواملتنو 

والذي أصدرته وزراة اإلقتصاد اإلماراتية، حيت وصل نسبة إسهامات القطاعات غري  0223اإلقتصادي لعام 
ما يشؤكد أمهية دعم سياسات التنوع اإلقتصادي اليت تتبعه  وهذا ،%22حوايل يف الناتج احمللي اإلامايل  النفطية 

 قتصادإ شهد، حيث 2وع واإلنفتاح اإلقتصادياإلمارات وذلك من أجل تعظيم عوائدها، أي من هنج التن
 قتصادية،إلا املشؤشرات بعض حيث من األوىل املراتب ضمن الدولة جعل مما ،كبريا زدهاراإ املتحدة العربية اإلمارات

 احمللي الناتج حيث من العامل مستوى على والثالثون والثالثة ومصر السعودية بعد عريب اقتصاد أقوى ثالثو 
 ارتفاع ويرجععترب من أكرب اإلقتصاديات قوة وتنافسية وديناميكية على املستوييني اإلقليمي والعاملي، يو  ،اإلامايل
 التجارةمنها  النفطية غري للقطاعات املرتفعة املسامهة إىل 0222 عام خالل اإلمارات دولة اقتصاد منو معدل

املنافسة للعديد من اإلقتصادات إقليميا وعامليا، إمتالكها مقومات ونتيجة  ،والسياحة املصارف و والعقارات
، أحناء العامل مارات العاملية وقدرهتا على إلستقطاب الشركات من كافةسامهتها يف خلق بيئة جاذبة لإلستثوم

 احلكومي اإلنفاق تواصلحيث  ،%6على يزيد منو معدلمبعدل  0222و 0222 عاميخالل  تسجل حبيث
 تنظيم يساهم أن توقعي كما والسائحني، املستهلكني إنفاق قوة تزايدو  التحتية البنية مشروعات على القوي

 القطاعفمثال  .األصعدةاألوجه و  كافة على املقبلة السنوات خالل ديب اقتصاد ازدهار تعزيز يف" 0202 إكسبو"
 ما ،%22 بلغت بنسبة الصناعي القطاع ساهم حيث ،نفطي غري قتصادإ يلإ التحول خطة ضمن الصناعي

 القطاع يساهم أن املرجح ومن ،0222 هناية درهم مليار 020 إىل لتصل ،0222 يف درهم مليار 022 يعادل
 إىل 0222 عام الصناعية املنشأت عدد وصل فقد ،0202 حبلول للدولة احمللي الناتج يف %02 بنسبة الصناعي

                                                           

.  022-233 ص ، ص، مرجع سابقمد الطاهرقادري حم - 1
  

.032، ص 0222دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، األردن، ، الحكومة اإللكترونية، إبراهيم قنديلجي عامر - 2 
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 0226إىل  0222 نخالل السنوات م ولقد شهدت اإلمارات إرتفاعا يف النمو اإلقتصادي .1منشأة 2362
 ا، وهذ2ماراألجنيبتثبالدولة، وتطور حجم تدفقات اإلسجلودة البنية التحتية املادية واإلجتماعية والتشريعية نتيجة 

 التايل   (0-0) ما ميكن توضيحه يف الشكل رقم

 0212-0222 في اإلمارات معدل تطور الناتج المحلي اإلجمالي :(3-3الشكل رقم )

 
 اإللكرتوين  املوقع على الدويل البنك بيانات على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من:  المصدر           

                                             https://data.albankaldawli.org/indicator, consulté le 18/06/2018. 

راجع  0223-0222امايل خالل الفرتة هناك تراجع يف الناتج احمللي اإلمن خالل هذا الشكل نالحط أن  
 يعود تقلب معدل منو الناتج احمللي اإلامايل ، و أسبابه األزمة املالية العاملية اليت أثرت على النمو اإلقتصادي العاملي

وهذا ما جيعله  ،اإلماراتباألساس إىل إعتماد على النفط ومشتقاته يف دولة  ،0222-0222خالل السنوات من 
 .مرتبط بتقلبات أسعار النفط يف األسواق العاملية

وتثمتل أمهها يف النفط اخلام ، 0222مليار سنة 222الصادرات حيث بلغت  :حجم الصادرات والواردات -0
ومن أهم مليار،  3.26مليار والغاز النفطي ب20.2والذهب ب مليار23.3ب والنفط املكرر مليار26.3ب

بلغت  الوارداتأما  ،%2.0وعمان % 2.2والصني %3.0واهلند  %3.3واليابان  %22.2شركات التصدير إيران 
مليار، ومن أهم 3.0والطائرات واملروحيات  مليار22.2السيارات و  مليار 22.0 مليار، وتتمثل معدات املنزلية022

                                                           

1-   اإللكرتوين ملوقععلى ا، اقتصاد اإلمارات، موسوعة ويكيبيديا احلرة
 

https://ar.wikipedia.org/, consulté le 11/06/2018. 

،م القرار، مبادرات الربع الثالثإقتصاد اإلمارات مشؤشرات إجيابية وريادة عاملية، إدارة التخطيط ودع ، دراسةوزراة اإلقتصاد اإلمارات العربية املتحدة  -2 
      اإللكرتوين ملوقععلى ا ،22، ص 0226

http://www.economy.gov.ae/Economical Reports.pdf, consulté le 20/06/2018. 

https://ar.wikipedia.org/
http://www.economy.gov.ae/Economical%20Reports.pdf
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 أملانياو  %2.2واململكة املتحدة  %3.2والواليات املتحدة  %20.3واهلند  ،%22.2شركاء اإلسرتاد الصني 
 .0222-0222، ومن خالل هذا الشكل ميكن التوضيح حجم الصادرات والواردات خالل السنوات 6.3%1

 0212-0222في اإلمارات : نسبة الصادرات والواردات من الناتج المحلي اإلجمالي(4-3الشكل رقم )

 
 اإللكرتوين  املوقع على الدويل البنك بيانات على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من :المصدر        

https://data.albankaldawli.org/indicator, consulté le 18/06/2018. 

 لإلمارات املايل للمركز الرئيسة الدعائم من هو التجارييعترب امليزان  :الميزان التجاري للسلع والخدمات -3
درجة تعرضه للخطر، مدى إنفتاح اإلقتصاد أو  ، وهو مشؤشر يعكسومستمر دائم بشكل فائض بوجوديتميز  الذي

حيث  ،0222-0222وقد أشارت األرقام أن دولة اإلمارات حققت فائضا يف ميزاهنا التجاري طيلة الفرتة 
، 0222مليار دوالر سنة  03.3إىل حوايل  0222مليار دوالر عام 22.2إرتفعت قيمة هذا الفائض من حنو 

، وقد ساعدت قيمة الصادرات النفطية ا يف أداء قطاع التجارة اخلارجيةفاإلقتصاد اإلمارايت قد شهد تطورا ملحوظ
 حنو السلعية رتاالصاد بلغت، حيث 02222سنة  %32على حتسني امليزان التجاري، حيث إرتفعت إىل حوايل 

 وبلغاإلامايل  احمللي الناتج من%  20.0 السلعية الواردات لتكش بينما اإلامايل، احمللي الناتج من%  22.0
 احمللي الناتج من%  22.3 بنسبة درهم مليون 200.322 مايعادل 0220 عام اخلارجية التجارة صادارت حجم

 مليون223.320 ب مقارنة درهم مليون 222.022 قيمته ما 0220 لعام وارداتال قيمة بلغت بينما اإلامايل،
 .02203 عام درهم

                                                           

 1 اإللكرتوين ، على املوقع، اقتصاد اإلماراتموسوعة ويكيبيديا احلرة -
https://ar.wikipedia.org, consulté le 11/06/2018. 

للدراسات والبحوث، مركز اإلمارات التنمية المستدامة اإلطار العام والتطبيقات دولة اإلمارات العربية المتحدة نموذجانوزاد عبد الرمحن اهلييت،  -  2 
.22، ص0223 أبو ظيب، اإلسرتاتيجية، الطبعة األوىل،    

، على املوقع اإللكرتوين  20، ص0222، مشؤشرات التنمية املستدامة يف إماراة أبو ظيب مركز اإلحصاء، - 3 
https://www.scad.ae/Release%20Documents, consulté le 15/07/2018. 

https://data.albankaldawli.org/indicator
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 اإلجتماعي الجانب: الفرع الثاني

سنويا،  بريةاإلمارات من بني الدول لديها القدرة على إجياد فرص عمل وبأعداد كرغم من أن  :معدل البطالة -1
ومتمثلة يف نصيب العمالة املواطنة من فرص العمل اجلديدة تعد حمدودة إال أهنا مازالت هناك مشكلة رئيسية 

إىل ان إرتفاع معدالت البطالة من ، وتشري البيانات مقارنة مبجمل فرص العمل اليت خيلقها اإلقتصاد اإلمارايت
، ومع ذلك يبقى هذا املعدل منخفضا مقارنة مبعدل (0220-0222) % 0.0إىل( 2332-2333) 2.3%

 العمل منظمة تقديرات إىل إستناداو .1%2ويف الدول املتقدمة ب  %6.0البطالة على الصعيد العاملي البالغ 
 عدد إامايل من ألف 6020.2 حنو 0222 عام اإلمارات بدولة العاملة القوى إامايل يبلغ الدويل والبنك الدولية

 عام % 0.6 حنو إىل املتحدة العربية اإلمارات بدولة اإلامالية البطالة معدل يف تراجع هناك حيث السكان،
 .2 0220 عام % 0.3 البالغ مستواه عن 0222

فقد حققت مرافق الرعاية الصحية األولية بنسبة  الصحية، بالرعاية اإلمارات اهتمت لقد  مجال الصحة: -0
وذلك  ،األمراض من اإلمارات دولة جمتمع لوقاية الصحي النظام تطوير لربامج ختصيص مت حبيث 222%

 قامت الصحية،كما والتشريعات السياسات تطوير الربامج ووضع ،بالتحصني ضد احلصبة والتحصني ضد السل
 املتقدمة، التكنولوجيا باستخدام وصحية عالجية خدمات تقدمی جماالت يف لإلبتكار اسرتاتيجية بوضع اإلمارات
 حتاديةإلا للميزانية بالنسبة اجملتمع ووقاية اعتمادات بلغت فقد احليوية، والتقنية الدوائية الصناعات تطوير وتشجع

 املستقبلية لرؤية املتوقع ومن العامة، امليزانية إامايل من% 3,6 بنسبة أي درهم مليارات 2,0 ،0222 للعام
 .3 الوطنية األجندة يف ماجاء وهذا ،العاملية املعايري أعلى إىل يستند صحي نظام تطبيق إىل 0202 لإلمارات

 من التعليم ،"هنيان آل سلطان بن زايد" الشيخ واعترب للتعليم، كبريا اهتماما اإلمارات الدولة أولت: التعليم -3
 اميع وتوفري التعليم تطويراإلهتمام  بدأ حيث ،" احلقيقية األمم ثروة هم الشباب إن" قال إذ التنمية، أولويات

 جلهود متمما اخلاص التعليم بعد فيما ليظهر ،جمانا احلكومية املدارس يف تعليمهم احلصول علىو  احتياجاته،
 اللغات بتعليم اخلاص التعليم يقوم كما ،اإلمارات دولة يف يدرسون الذين الطالب من %22 بنسبة العام، القطاع

 يف التعليم لتطوير مستقبلية خطة بتبين فقامت املختلفة، اجلاليات وأبناء املواطنني من لكثري اإلضافية األجنبية

                                                           

.60-60، ص ، مرجع سابقنوزاد عبد الرمحن اهلييت  -1  
. على املوقع اإللكرتوين 22والعشرون، صاإلصدار الرابع  ،0226اإلقتصادي السنوي اإلمارات  التقرير - 2 

http://www.economy.gov.ae/PublicationsArabic/MOE%20Anual%20Repoert%20Arabic%20

2016.pdf, consulté le 28/07/2018. 

اإللكرتوين  ، على املوقعة، اقتصاد اإلماراتموسوعة ويكيبيديا احلر  - 3 
https://ar.wikipedia.org, consulté le 28/07/2018. 
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. 0202 العام حبلول %32 إىل والتعليم الرتبية سلك يف العاملني املواطنني نسبة لتصل املقبلة العشرين السنوات
 . 1متييز دون من الرتبوية والرعاية التعليم من حظه ينال طالب وكل قرية، كل يف املدارس تنتشر واليوم

 البيئي الجانب الفرع الثالث :

واملتمثلة الطويل ومطبقة للمعايري عامليا، بعناصر بيئية نظيفة، وصحية ومستدامة على املدى  اإلماراتتتمتع        
يف معايري السالمة يف كافة النواحي البيئية احلضرية واملتعلقة بالسالمة العامة وتدابري مواجهة الكوارث واألزمات، 

 وهي  شؤشرات الغالف اجلوي بعدة مشؤشرات من بينها امل، فهي ترتبط 2وحتافظ على بيئتها الصحراوية والبحرية

 %220وتعد األسرع منوا بني الدول العامل، حيث زادت النسبة مبعدل : غاز ثاني أكسيد الكربونإنبعاثات   -1
يف الدول املتقدمة، لكن ميكن  %23يف الدول النامية، و %32على الصعيد العاملي، و %03وهو يعد األعلى مع 

يف اإلمارات، وذلك رمبا ينحفض معدل نصيب الفرد من إنبعاثات أكسيد الكربون  ،خالل السنوات املقبلةالقول 
 .كهاورفع كفاءة إنتاج الطاقة وإستهال  من أجل تبين آليات التنمية النظيفة نتيجة اجلهود املتميزة اليت تبذهلا الدولة

فهو يقيس إستهالك مركبات الكلور وفلور والكربون املسببة  :لألوزون المواد المستنفدة مؤشر إستهالك -0
إال أهنا مع تضافر جهود  ،0222 طنا سنة 226إىل 2332طنا سنة  223 حيث إرتفعت من ،نلنفاد األوزو 

مشؤسسات وأجهزة الدولة وشركات اخلاص والشركات األجنبية العاملة شهدت إخنفاضا ملحوضا حيث وصل 
  .0220طنا سنة  023

وهذا اإلحنفاض  ،0226مساحة الدولة سنة  من إامايل %0 حيث بلغت النسبة  األراضي الصالحة للزراعة -3
بفعل  من األرضي يعاين تدهورا معتدال من جراء اإلجنراف %20كبريا، خصوصا حوايل هور األراضي  جيعل تد

ورغم اإلمارات تعاين من شح املياه إال أهنا قد جنحت يف زيادة املساحات اخلضراء الرياح والتدهور الكيميائي، 
ملنشآت من تآكل واجهات املزروعة بالنخيل وخمتلف أنواع النباتات داخل املدن وخارجها، وذلك من أجل محاية ا

من إحتماالت إصابة ياألمراض الصدرية واحلساسية، املباين واملنشآت اخلارجية نتيجة حلركة الرمال والرياح، ويقلل 
 .3وهذا ما يساعد يف اإلدارة اجليدة للموارد املائية يف حتلية مياه البحر وإعادة إستخدام املياه املعاجلة

 لذا، و جتماعيةإلوا قتصاديةإلا التنمية بني التوازن وحتقيق البيئة محاية ضمان على اإلمارات دولة حكومة تعمل
 على عتمادإلا وزيادة اهلواء، جودة حيث من مستدامة بيئة لتحقيق 0202 اإلمارات لرؤية الوطنية األجندة تسعى
 األجندة تتطلع التحتية، البنية صعيد وعلى، اخلضراء التنمية وتطبيق املائية، املوارد على واحملافظة النظيفة الطاقة

                                                           

.سابقمرجع  موسوعة ويكيبيديا احلرة، اقتصاد اإلمارات، -  1  
.063، ص ي، مرجع سابقبوحنيفة قو  -  2  

.     32- 22ص ص مرجع سابق، نوزاد عبد الرمحن اهلييت، -  3  
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 جودة تعزيز إىل إضافة والطرق، واملوانئ للمطارات التحتية البنية جودة يف عامليا األوىل الدولة تصبح أن إىل الوطنية
 .1الذكية اخلدمات يف الدول مقدمة يف الدولة لتصبح تصاالتإلوا الكهرباء توفري

 مصر: التنمية المستدامة في ثالثال المطلب

 الجانب اإلقتصاديالفرع األول : 

 والتبادل الزراعي بالقطاع تإهتم ،العامل اقتصاديات أقدم املصري من قتصادإلايعترب  :النمو اإلقتصادي -1
 وتسهيل األجنبية ستثماراتإلا جلذب سعيا قتصاديةإلا اإلصالحات وترية زادتلقد و  ،اجملاورة البلدان مع التجاري

 للنمو انسبي العالية املستويات من الرغم على، 0223 عام إىل 0222 عام من الفرتة يف اإلامايل احمللي الناتج منو
وذلك راجع  تدهور، يف ظلت العاديني واملواطنني للفقراء املعيشية الظروف أن إال األخرية، السنوات يف قتصاديإلا

مما ، 0222 سنة البالد داخل واألمنية السياسية الظروف لتدهور نتيجة ،0222 يناير يف ندلعتإ ضطراباتلإل
 قتصادية،إلا اإلصالحات عن املصرية احلكومة تراجعو  ،%2.23إنعكس على إخنفاض النمو اإلقتصادي بنسبة 

 النمو تسبب السياسي ستقرارإلا عدم حالة ولكن اإلضطرابات، هذه ملعاجلة كبري بشكل احلكومي اإلنفاق وزاد
من بني  وكانت، احلكومية اإليرادات يف وتقليص قتصادية،إلا القطاعات يف ملحوظ بطء إىل قتصاديإلا

 . والبناء السياحةو  التحويلية الصناعة القطاعات األكثر تضررا

 عام يف كثريا عاىن املصري قتصاداإلو  0222 لعام دوالر مليار 022 املصري االامايل احمللي الناتج لقد بلغ       
 حيث اجلنيه لتعومی املركزي البنك دفع مما الروسية الطائرة حتطم بسبب السياحة عوائد اخنفاض بسبب ،0226
 0222عام فرباير حىت الدوالرات من مليار20.2 ختلى حيث ،جنيه20إىل جنيه3.3 من مباشرة اخنفض

 احلالية ستثماراإل وزيرة وتتوقع ،0226 عام يف جنبيةأ كاستثمارات دوالر مليار 6.2 جذب مصر واستطاعت
 من عوامل لعدة املصري لإلقتصاد اإلامايل احمللي الناتج إرتفاع يرجع، و 02222 عام دوالر مليارات 22 جذب
 وغريها اخلدمات جتارة ومسامهة واملتوسطة، الصغرية املشؤسسات وتطور واإلستثمارات الصادرات عوائد زيادة بينها
 بكثافة الصادرات وزيادة الدخل مصادر تنويع على مصر عملت فلقد اإلقتصادية، للقطاعات النشاطات من

 0226سنة  % 2.2حيث بلغ معدل النمو اإلقتصادي ب ، 3الربجميات وصناعة املعلومات تقنية جمال يف نسبية

                                                           
1
 -https://www.vision 2021.ae/ar/national-priority-areas/sustainable-environment-and-

infrastructure, consulté le 15/07/2018. 

 2 اإللكرتوين   على املوقع ، اقتصاد مصر،موسوعة ويكيبيديا احلرة -
https://ar.wikipedia.org, consulté le 19/07/2018.  

 3-  العلوم اإلقتصادية،جملة "(اإلقتصاد املعريف ودوره يف التنمية اإلقتصادية )امهورية مصر العربية منوذجا"الزبيدي،كرمی سامل حسني الغاليب، حممد نعمة 
.66ص  ،0223، ة العراقامعج ،اجمللد السادس 02العدد     



     تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على التنمية المستدامة في :              أثر اإلستثمارث الفصل الثال 

165 
 

األمنية، مما ساعد على والتحسن التدرجيي لألوضاع السياسية و وهذا التحسن نتيجة اإلصالحات اإلقتصادية 
 وهذا ما ميكن توضيحه يف الشكل التايل    ،1واألجنبيةمارات احمللية جذب اإلستث

0212-0222في مصر  اإلجمالي المحلي الناتج تطور معدل( : 5-3) رقم الشكل  

 
 اإللكرتوين  املوقع على الدويل البنك بيانات على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من  المصدر 

https://data.albankaldawli.org/indicator/, consulté le 18/06/2018. 

يف النفط اخلام تتمتل و  ،0222سنة  مليار 03.02درات ب القد بلغت الص  :الصادرات والوارداتحجم  -0
 التصدير إيطاليابالنسبة للشركات أما  ،نتجات املعدنية واألغذية املصنعةواملنتجات النفطية والقطن واملنسوجات وامل

 ، إسبانيا %2.3تركيا  ،%2.0الواليات املتحدة  ،% 6.2اململكة العربية السعودية، %2.0اهلند  ،% 3.2
، واملواد يف اآلالت واملعدات، وتتمثل 0222سنة مليار 23.26بلغت  أما الواردات، % 2.0فرنسا و  ،2.0%

 2.2تركيا  %، 2.2والكويت %، 2.2وإيطاليا  %،6.0ومن أهم شركاء اإلسترياد أملانيا الكيمائية واملواد الغذائية، 
 . وعليه ميكن توضيح نسبة حجم الصادرات والواردات يف الشكل التايل  2%  2.0السعودية %، 

 

 

 

                                                           

املوقع اإللكرتوين ، على 22، ص0226/0222وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، خطة التنمية املستدامة للعام  - 1 
https://drive.google.com/file/d/0B1UBwgwwTg7, consulté le 24/07/2018. 

اإللكرتوين  ، على املوقعة، اقتصاد مصرموسوعة ويكيبيديا احلر  - 2
 

https://ar.wikipedia.org, consulté le 24/07/2018. 
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0212-0222في مصر  اإلجمالي المحلي الناتج من والواردات الصادرات نسبة( : 6-3) رقم الشكل  

 
 اإللكرتوين  املوقع على الدويل البنك بيانات على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من: المصدر

 https://data.albankaldawli.org/indicator, consulté le 18/06/2018. 

زيادة مستمرة يف حجم الصادرات  مقارنة  0222-0222لقد شهدت مصر يف الفرتة نالحظ من خالل الشكل 
نتيجة لإلضطرابات إخنفاض مستمر يف حجم الصادرات  0222-0220بالواردات، إال اهنا يف سنوات األخرية 

 ثر سلبيا على اإلقتصاد املصري، مقابل الزيادة يف حجم الواردات.أنية والسياسية مما األم

جز امليزان التجاري، علقد إتضح ميزان املعامالت التجارية تزايد يف  :والخدمات للسلع التجاري نالميزا -3
مليار  02.2وكان العجز قد بلغ حنو ، %22.2ب  0222مقارنة بسنة  %20.3ب  0222حيث إرتفع سنة 

مليار  06.2حنو  الصادراتخالل هاتني السنتني، ويرجع السبب إىل إخنفاض حجم مليار دوالر  03.3 دوالر، و
ليار م 02.3مليار دوالر إل  02.0السلعية حنو  مع إرتفاع الواردات 0222مليار عام  00حنو إىل  0222عام 
مليار دوالر 03.6ومليار دوالر 3.2كما بلغت أيضا قيمة الصادرات السلعية حنو  ،%2بنسبة بلغت حنو  دوالر

وهتدف اخلطة ، 0226مليار دوالر سنة 23.2على التوايل، مما نتج عنه عجز يف امليزان التجاري بقيمة 
 .02221مليار دوالر أمريكي سنة  20.6اإلسرتاتيجية للصادرات السلعية الوصول إىل حنو 

 الجانب اإلجتماعي: الفرع الثاني 

 0226بلغ معدل البطالة سنة صر معدالت البطالة مرتفعة، حبث لقد شهدت م :معدل البطالة -1
وتعترب إرتفاع معدل البطالة على التوايل،  0222و 0222السنة  خالل %20.2و % 20.3مقابل  %20.3حنو

وهتدف احلكومة املصرية إىل ختفيض معدل البطالة ليصل سنة ه احلكومة املصرية من أهم التحديات اليت تواج

                                                           

. 60-62، مرجع سابق، ص 0226/0222وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، خطة التنمية املستدامة للعام  - 1  

https://data.albankaldawli.org/indicator
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ات العامة واخلاصة مار لك يتم من خالل ضمان تنفيذ اإلستث، وذ0223سنة  %22.3و % 22.3ب  0222
اإلجراءات عمل مباشرة، ومن بني ألف فرصة  222ار جنيه، ومن املتوقع توفر حوايلملي 222البالغة حوايل
  .1واملتوسطةاملشروعات الصغرية و  املصرية مار، دعم وتشجيع الصناعةتوفري مناخ جاذب لإلستثوالسياسات 

متتلك مصر نظاما صحيا متنوعا، ولديها العديد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية مجال الصحة:  -0
سرير، وختدم 202222مستشفى هبا حوايل  0260التابعني للقطاعني العام واخلاص، حيث بلغ عدد املستشفيات 

إهتمت احلكومة املصرية بالرعاية الصحية، وذلك من خالل ختصيص نسبة من حيث  ،2مليون نسمة 32.2
 (،23)املادة  وهذا ماجاء به يف الدستور املصري من الناتج القومي اإلمحايل، %0اإلنفاق احلكومي التقل عن 

اإلسرتاتيجية وإعطاء الرؤية األمراض،  اميععلى إقامة نظام تأمني صحي شامل جلميع املصريني يغطي والعمل 
لقطاع الصحة، حبيث يتمتع املصريني باحلياة الصحية آمنة، وذلك من خالل نظام صحي متكامل، عن طريق 

ر احلماية املالية لغري القادرين، حتقيق الوقائية الشاملة والتغطية الصحية، والتدخل املبكر لكافة املواطنني، مبا يوف
الصحة، وذلك من أجل أن تكون مصر رائدة يف جمال اخلدمات  وحتقيق رضاء املواطنني والعاملني يف قطاع

 مليون جنيه. 020.2مارات الكلية للخدمات الصحية حنو ، فتم ختصيص اإلستثالصحية والوقائية

إهتمت مصر بقطاع التعليم، وذلك من خالل يف إتاحة التعليم والتدريب جبودة عالية دون متييز،   التعليم -3
وكانت تتضمن إتاحة التعليم للجميع جمانا، وتوفر  ،0222 خطة التنمية املستدامةومت حتديد مستهدفات 

التكنولوجيا الالزمة لتمكن املعلم والتعليم، من أجل اإلرتقاء بالتعليم العام عن طريق تأصيل املنهج العلمي يف 
توفري  ،0226/0222سنة سنة  00إىل  23اإلرتفاع بنسبة اإللتحاق بالتعليم العايل من سن التفكري، 

مارات املوجهة للمشروعات حيث بلغ حجم اإلستث مدارس الرتبية،مارات الالزمة ملستلزمات وجتهيزات اإلستث
خصصة للتعليم قبل مارات اململيار جنيه، أما اإلستث 02.2وحن 0222والربامج اخلاصة خبدمات التعليم سنة 

  . 3مليار جنيه من نفس السنة 6.2اجلامعي حوايل

 الجانب البيئي  الفرع الثالث :

وموارها البيئية يف  تشري الدراسات أنه توجد العديد من املخاطر اليت هتدد نوعية البيئة البحرية والساحلية     
  مصر، وهذا راجع إلستخدام املبيدات واألمسدة الكيماوية حيث يصل متوسط إستهالك مصر من األمسدة حوايل 

طن تقريبا، ويصل إىل جزء كبري من امللوثات إىل البيئة البحرية،  3222 املبيداتألف طن سنويا، ومن  322

                                                           

  1 .33-20  ص ، مرجع سابق، ص0226/0222وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، خطة التنمية املستدامة للعام  -
، على املوقع اإللكرتوين 22يف مصر، صقطاع الرعاية الصحية ، 0222التقرير السابع   -2 

http://www.colliers.com/en-gb/-/media/files/emea/uae/case-studies/2017-overview/The-Pulse-

7th-Edition-2017-Egypt-Healthcare-AR.pdf, consulté le 03/05/2018. 

. 236-220 ص مرجع نفسه، ص - 3  
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إزدياد معدالت  هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرجع التغريات املناخية إىل باإلضافة إىل خملفات الصرف الصحي
 يف البيئية السياسة مع بتنسيق البيئة لششؤون الدولة وزارة اعتنت ، وهلذا1وغاز امليثانإنبعاثات ثاين أكسيد الكربون 

 هدف حتقيق جلمن أوذلك  ،احلكومية غري واملنظمات واخلاصة احلكومية الدولة قطاعات بني تشاور عملية
 على املخاطر وتقليل الطبيعية املوارد دارةإو  نسانإلا صحة حبماية املتعلقة ،البيئية اتهتمامإلا وهو أال اسرتاتيجي

 .احلالية التلوث معدالت من احلدو  ،الصحة

 مستوى على املستدامة التنمية مبادى وتنفيذ البيئة وجودة نوعية بتحسني2332سنة  2رقم  القانون اهتم لقد
   2الدولة وجاء يتضمن مايلي

 .املتجددة غري املوارد متطلبات من احلدو املتجددة  الطاقة استهالك يف الرتشيد -
معدالت و  واهلواء والرتبة املياه ىلإ نبعاثاتإلوا البيئة على السيئة التاثريات العمل على تقليل اميع -

 . املخلفات وانتاجالضوضاء 
 .ساسيألوا الطبيعي البشري املال لراساإلهتمام بتحسني  -

 ،العاملة القوى من بينها  خمتلفة باإلهتمامات بعدة جوانب  0222إىل سنة 2332ولقد جاءت القوانني من سنة 
 .العايل التعليمو  ،الصناعة، الكهرباء، البرتول ، املدين الدفاع، النقل، التجارة، الزراعة ،الصحة ،االسكان

ويتطلب التكيف مع املناخ وضع اسرتاتيجيات مع التخطيط السليم واإلستعداد اجليد، بدوره يعمل على      
، ورفع مستوى الوعي اجملتمعي مبخاطر تغري تقليل الكوارث، كما الرتكيز على الصيانة املستمرة أي اإلنذار املبكر

 .3املناخ 

 واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الجزائر واإلمارات ومصرتقييم  : ني الثاالمبحث 

 من وهذا ،املعرفة من متقدمة مراتب إىل بلوغ ومن بينها اجلزائر واإلمارات ومصر لقد سعت الدول العربية        
 األساسية الدعائم أحد العربية الرقمية البيئة تطور يعترب حيث الرقمي، اجملتمع بركب اإللتحاق على القدرة أجل
 .واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف إقليمية عربية صناعة إقامةو  املعلومات، اجملتمع لبناء

                                                           

،22ص ،0220دراسة حتليلية بالتطبيق علي امهورية مصر العربية،  ،التنمية املستدامة يف دول العامل اإلسالميمعوقات  مسر خريي مرسي غامن، - 1 
  على املوقع اإللكرتوين    

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/.pdf, consulté le 14/05/2018. 

. 30، ص ، مرجع سابق، حيدر عبد الرزاقحممد علي األنباري، شيماء ساطع - 2  
، على املوقع اإللكرتوين 220، ص 0222سية اليت تواجه مصر، تقرير حتليل املوقف، التحديات التنموية الرئي - 3 

http://www.eg.undp.org/content/dam/egypt/docs/LegalFramework/2010_Sit%20Analysis_KD

CFE_Arabic.pdf, consulté le 09/05/2018. 
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  ومصر واإلمارات الجزائر في واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع واقع: المطلب األول

  الجزائر في واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع واقع: الفرع األول

 :الجزائر في واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع -1

 قدول ،(اإلنرتنت، واهلاتف النقال) اإلتصاالت قطاع يف تنشط وطنية شركة وأهم أول اجلزائر إتصاالت تعترب       
 قبل حيث كان اليوم، العامل يعرفها اليت والتطورات التغريات مع خصوصا التاإلتصا جمال يف إجنازات قامت بعدة

 واملكمل املعدل 22-33 القانون وفق ينظم اجلزائر يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع كان 2333 سنة
 الشبكات إستغالل يف اإلحتكار متارس واإلتصال اإلعالم تكنولوجيا وزارة كانت حيث لإلحتكار، املكرس
 قطاع حترير وقرر الوطين الصعيد على كبرية إصالحات اجلمهورية رئيس أطلق 0222 ومنذ ،والالسلكية السلكية

 من ،األجنبية ماراتتثاإلس جذب أجل من املنافسة باب لفتح وذلك وتطويره، واإلتصال اإلعالم تكنولوجيا
 ،0222 جويلية 02 يوم احلكومة قبل من واملتبناة املسطرة األهداف أولوية حتدد قطاعية بسياسة التصريح خالل

   1يلي ما إىل أساسا السياسة هذه وهتدف

 .اهلاتفية اخلدمات عرض تطوير -

 .بإستمرار وحتسينها املقدمة اخلدمات املة يف الزيادة -

 .اإلعالم بشبكات واملوصولة الفعالة والالسلكية السلكية لإلتصال وطنية شبكة تطوير -

 أين العامل على مفتوح تنافسي إقتصاد تقدم يف هام إقتصادي كقطاعاملعلومات   وتكنولوجيا اإلتصاالت ترقية -
 .اإلامايل احمللي الناتج من هاما جزءا اخلدمات قطاع ميثل

 بالربيد املتعلقة العامة للقواعد احملدد 0222-20 القانون بإصدار 0222 أوت 2 يف احلكومية اإلرادة هذه وترامت
  :إىل خاصة يهدف والذي والالسلكية، السلكية واملواصالت

 .وحرة مستقلة ضبط لسلطة دستوري إطار حتديد -

 .والالسلكية السلكية واملواصالت بالربيد املتعلقة النشاطات ضبط وشروط إطار حتديد -

 .املتعاملني طرف من والالسلكية السلكية واملواصالت الربيد ميادين إلستغالل العامة الشروط حتديد -

                                                           

 1 0226سبتمرب 6و 2ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، نشرة فصلية لسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، رقم سلطة  -
، على املوقع اإللكرتوين  02ص   

 http://www.arpt.dz/ar/doc/pub/bult/arptbulletinN5-6-ar-pdf, consulté le 03/02/2018 . 
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 موضوعية شروط يف وضماهنا جودة ذات والالسلكية السلكية واملواصالت الربيد خدمات وتقدمی تطوير -
 إصدار 0222ديسمرب20 بتاريخ مثو  ،ةنوباملواز  العامة، املصلحة ضمان مع تنافسية بيئة يف متيزية وغري وشفافة
 واإلتصاالت التحتية والبنية للخدمات توجيهي وبيان الدائم وتطويره اإلقليم بتهيئة املتعلق 22-02 رقم القانون

 .واإلعالم والالسلكية السلكية

 اجلميع وإنضمام اإلقليم، كافة يف اخلدمات هذه إىل النفاذ إىل الرقمية للتهيئة التوجيهي البيان يهدف       
 اإلتصاالت سوق جوانب خمتلف لفتح تنظيمي جهاز بتحديد وذلك والتكنولوجيا، والثقافة املعلومات جملتمع

 وتوفري نفاذ وضمان املباشرة وغري املباشرة العمل مناصب خلق تنشيط أجل من للمنافسة، والالسلكية السلكية
 .املتقدمة والدول اجلزائر بني الرقمية اهلوة تقليص وذلك من أجل خدمات،

:السوق في المتعاملين حسب النقال الهاتف في المشتركين عدد تطور  0-     

  اخلواص املتعاملني دخول بعد املشرتكني عدد عرفه الذي اهلائل تطورتنافس حاد و  اجلزائر شهدت لقد       
بإعتبار اجلزائر الوحيدة الذي يتنافس فيه ثالث شركات معا، من ناحية حتسني  ،0220 سنة وبالضبطالثالثة 

 مبعدالت النمو هذا وإستمر ،%32.22 بـ 0222 سنة النفاذ نسبة معدل بلغ حيثاخلدمات وختفيض األسعار، 
 ميكن ما هذاو  ،02221سنة %222 وصل إىل 0220 سنة%  220.22 من الزيادة يف إستمر حيث كبرية،

 :  اجلدول هذا يف توضيحه

 السوق في المتعاملين حسب النقال الهاتف في المشتركين عدد تطور: (1-3رقم) الجدول

 0215 0214 0213 0210 0211 0212 عدد المشتركين
 موبيليس )وكيل إتصاالت

(ATM)خارجي 
6446774 10515914 10622884 12538475 13022295 14318169 

جازي )اوراسكوم إتصاالت 
 (OTA) الجزائر

15087393 16595233 17845669 17585327 18612148 16611115 

(WTA) نجمة )الوطنية   8245998 8504779 9059150 9506545 11663731 12298360 
 20002622 20033222 03602022 02202220 02622306 00232262 إجمالي المشتركين
 222.22 223.60 220.22 33.03 36.20 32.02 نسبة النفاذ )%(

 0220 نشرة 0222 نتائج 20 العدد باألرقام اجلزائر لإلحصائيات الوطين الديوان :المصدر

 . 0226 نشرة 0222 نتائج 26 العدد باألرقام اجلزائر لإلحصائيات الوطين الديوان           

                                                           

، على املوقع اإللكرتوين 02، ص 0220-0222، 20الديوان الوطين لإلحصائيات اجلزائر باألرقام العدد  -  1 
  http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC-2012-Arabe.pdf, consulté le 20/06/2018. 

  

http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC-2012-Arabe.pdf
http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC-2012-Arabe.pdf
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، فهو األكثر تل املرتبة األوىلإح (OTA)وراسكوم تيليكوم اجلزائريأن املتعامل أ جلدولنالحظ من خالل هذا ا   
املتعامل الوطين  ، مث تليهامن الرتاب الوطين %32إنتشارا من الوصول إىل العدد أكربمن املستهلكني أي بنسبة 

 .(WTA)، مث بعدها الوطنية لإلتصاالت جنمة (ATM)لإلتصاالت موبيليس

  اإلمارات في واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع واقع الفرع الثاني:

 : اإلمارات في واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع -1

 حرة جتارة منطقة إنشاء مث حيث كبري، بتقدم واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنيةواقع  تتميز       
 سنة لإلنرتنت ديب ومدينة اإلحتادية، احلكومة إختدته القرار مبوجب 0220 سنة والتقنيات اإللكرتونية للتجارة
 وتستضيف احلرة، التجارة منطقة داخل بناءه مث املعلومات وتقنيات لإلتصاالت كامل مركز أول وهي 0222
 على الضرائب من الشركات تعفى وفيها املعلومات، صناعة يف إختصاصاهتا مبختلف شركة 222 من أكثر حاليا

 .1األرباح

حتتل دولة اإلمارات املرتبة األوىل عربيا يف "اجلاهزية الشبكية"، وهذا نتيجة إلرتفاع الكثافة اهلاتفية للهواتف        
بإضافة إىل توافر شبكات اإلتصاالت ذات النطاق الثابتة والنقالة، ومعدل إستخدام اإلنرتنت وعدد املواقع، 

عددة، عالة على ذلك توافر خدمات اإلتصاالت اهلاتفية الدولية ت الكابل التلفزيوين للوسائط املتالعريض وخدما
، الذي يعطي 2 0222 والنفاذ إىل اإلنرتنت عرب مشروع "الثريا لإلتصاالت" الذي أطلق أول قمر صناعي عام

 تااإلمار  أنشات لقدو ، العالية السعة ذات العريض النطاق لشبكات  FOG شبكة أقامتضية، و ثلث الكرة األر 
 الشركات على ضرائب أية فرض بعدم تتميز واإلقليمية، العاملية الشركات إلستقطاب احلرة اإلقتصادية املناطق
 بني من وتعترب التكاليف، منخفضة عمل بيئة 0222 سنة لإلنرتنت ديب مدينة توفر فمثال فيها، العاملة اخلاصة
 منطقة تستهدف اليت واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا الشركات جبذب قامت حيث اإلستثمارات، جلذب حوافز
 .3اهلندية القارة وشبه األوسط الشرق

سابقة الدول العربية يف توجه حنو اجملتمع املعلومايت فحسب، بل أصبحت تضع مل تكن فاإلمارات اليوم        
نفسها واجهة أمام بوابة إقليمية مع اإلقتصاد العاملي، ومن بني املشروعات اليت هتدف إىل إنشاء البنية األساسية 

وسوق ديب  نرتنت،يب اإلإلبتكار والتجديد، ومدينة ديب لظالتحتية ومنو اإلقتصاد مبين على املعرفة، مركز أبو 

                                                           

العلميملشؤمتر جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعة، العدد اخلاص با،"دور التجارة اإللكرتونية يف التنمية املستدامةساليل بوبكر،" عيساين عامر، -  1   
.002، ص 0222املشرتك "،   

.62ص  ، مرجع سابق،نبيل علي، نادية حجازي -  2  
 3-  23سابق،ص مرجع ت ملواجهة حتديات إقتصاد املعرفةتعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا،  
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كات والنشاطات املرتبطة بصناعة اإلقتصاد اجلديد بلإللكرتونيات وذلك هبدف إجياد مركز مناسب ملختلف الش
 .1القائم على تقنية املعلومات واإلتصاالت 

 : والمعلومات اإلتصاالت سوق -0

 شبكة عن عبارة وهي ،"الثريا شركة "يف أوال واملتمثلة اإلمارات اتصاالت يف متعاملني ثالتة هناك       
 من هم الشركة أسهم حاملي، لالتصاالت واحد صناعي قمر اخلدمة تستعمل صناعية أقمار ذات اتصاالت
"( اتصاالت" شركة ضمنهم من) أفريقيا ومشال األوسط لشرقا من اجلنسيات خمتلف من اتصاالت شركات
 وقد املتكاملة، لالتصاالت اإلمارات شركة أوتسمى "دو الشركة" ثانيا  األخرى، ستثمارإلا شركات من والعديد
 اتصاالت مزود الشركة وتعد ،0226 فرباير 20 يف الدولة يف تصاالتإلا خدمات تشغيل رخصة على حصلت
 الشركة وتعرف ،اإلمارات يف الثابت واهلاتف الربودباند نرتنتإلوا( املوبايل) املتحرك اهلاتف خدمات يقدم رباعي

 بعد درهم مليار 0.60 إىل لتصل سنوي أساس على %22.20 بنسبة اإليرادات منو اإلماراتية، الشركات أوائل من
 اثثال ،(0222) أمريكي دوالر مليار يراداتإ 0.06 ،0220 العام من األول الربع يف درهم مليار 0.02 كانت أن
 اإلمارات دولة يف لالتصاالت الوحيدة املشؤسسة كانت اتصاالت، باسم املعروفة ،"لالتصاالت اإلمارات شركة"

 لالتصاالت اإلمارات مشؤسسة وتعد ،0222يف جديدة اتصاالت شركة تأسيس قرار صدور حىت املتحدة العربية
 من بـدءا احلديثة، اخلدمات من العديد تقدم إذ املنطقة، يف تصاالتإلا خدمات مزودي أبرز أحد ،"اتصاالت"

" انرتنت" الـ خدمات جانب وإىل الثابتة، اهلواتف من التايل اجليل خدمات وكذلك األساسية، اهلاتفيـة اخلدمات
 مليار 22.2حوايل عائداته وبلغ اإللكرتونية، والتجارة املتعددة بالوسائط الرتاسل وخدمة الثالث، اجليل وخدمات

 إذ دوالر، مليار 22.2 حبدود اخلليجية اإلتصاالت للشركات أكرب سوقية بقيمة تتمتع فهي ،02222 سنة درهم
 . األجنبية ماراتتثاإلس من كبري عدد إستقطاب هناك

 مصر في واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع واقع :الفرع الثالث

 : قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت -1

 كما للسياسة، مستوى أعلى على أولوية ذي كقطاع واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع حتديد مث لقد       
 اخلطة إعداد مع تأبد واليت املعلومات جمتمع إنشاء مهمتها املعلومات وتكنولوجيا اإلتصاالت وزرات إنشاء مت

عن طريق تطوير  القطاع هذا تطوير إىل باإلضافة ،02233-2333 واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا القومية

                                                           

.003، ص مرجع سابق رحبي مصطفى عليان، - 1  
 2- موسوعة ويكيبيديا احلرة، اقتصاد مصر، على املوقع اإللكرتوين 

https://ar.wikipedia.org/wiki, consulté le 03/03/2018. 

.02حتليل املوقف، التحديات التنموية الرئيسية اليت تواجه مصر، مرجع سابق، صتقرير  - 3
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إعداد الربامج وتنفيذها و أكتوبر،  6إلتصاالت يف مشروع القرية الذكية املعلوماتية وا الربامج والتدريب يف جمال
 وهناك هيئة تابعة لوزراة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 1 وذلك ملواكبة التطورات اجلديدة لإلقتصاد املعريف

تكنولوجيا املعلومات ، أنشئت لتطوير مصريف "ITIDAوهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات "
 ،املعلومات تكنولوجياوزيادة قدرهتا التنافسية على مستوى العاملي، وتقوم هذه اهليئة بتطوير صناعة  واإلتصاالت

، وتعزيز احلماية اإللكرتونية ذلك بتحديد اميع إحتياجات الصناعة احمللية وتصميم برامج املخصص هلا وتنفيذهاو 
ستثمارات حملية وعاملية يف إوجذب  األعمال اإللكرتونية وخدمات تعهيد األعمال، ومحاية البيانات من أجل تيسري

بإضافة إىل ذلك تعمل تلف مشاريع األعمال اإللكرتونية، جمال التوقيع اإللكرتوين وتشجيع التجارة اإللكرتونية وخم
فاهليئة مسشؤولة  كيب اإلنتهاكاتلقرصنة ومعاقبة مرتاهليئة بالتعاون مع مكتب حقوق امللكية الفكرية على حماربة ا

، لقد 02222لسنة  22عن تنظيم أنشطة تقدمی التوقيع اإللكرتوين، وهذا طبقا للشركات املتخصصة لقانون رقم 
 .23333يف العام  مة العربية "عربسات" قمرها الثالث صناعيني، واملنظنيمصر قمريمث إطالق 

كانت سباقة يف إختاد هذه فيف أواخر التسعينات برناجمها لتحرير القطاع وإصالحه،  مصر لقد بدأت       
وذلك بإشرتاك اميع الكيانات العامة واخلاصة لتبادل وحهات نظرها حول عملية إصالح هذا القطاع، القرارات 

الفاعلة يف  األطراف، الذي ينص على التعاون بفعالية مع اميع 0220يف  22ومبوجب قانون اإلتصاالت رقم 
، وذلك هبدف تعظيم الفوائد وتعزيز القدرة ع منظمات أخرى يف خمتلف القطاعاتوم تصاالتالسوق بقطاع اإل

، وتعترب مصر من أوائل الدول العربية يف تصنيع  4 على التصدي للتحديات اجلديدة يف هذه البيئة احليوية
، باإلضافة إىل أهنا تعترب 02205مليار دوالر سنة  0.6ا حيث بلغ حجم صادراهت احلواسيب وتصدير الربجميات،

نقطة إلتقاء يف عامل اإلتصاالت، حيث تستضيف على أرضها الكبل البحري وهو أول كبل حبري يف العامل يربط 
هنا أن تزيد من وضعت مصر تشريعات جديدة من شأسيا ومنطقة الشرق األوسط وأوروبا. و بني جنوب شرق أ

 امت اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ومن بينها قانون امللكية الفكرية وقانون اإلتصاالت الذي ققدرات قطاع 

 

                                                           

62ص  ، مرجع سابق،كرمی سامل حسني الغاليب، حممد نعمة الزبيدي  - 1  
23ص،مرجع سابق املعرفة،تقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ملواجهة حتديات إقتصاد  - 2

  
. 60، ص ، مرجع سابقنبيل علي، نادية حجازي - 3  
حتاد الدويل لإلتصاالت، أخبار اإلحتاد التنظيم التعاوين، توحيد اجلهود لتحقيق أقصى إستفادة من تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتإلاتقرير  - 4 

.23-23، ص 0226، شرم الشيخ، مصر، 0العددألعراض التنمية، الندوة العاملية ملنظمي اإلتصاالت ،    

حبوث الناشر املنظمة العربية للتنمية اإلداريةتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وتطبيقاتها في مجال التجارة النقالة، بشري عباس العالق،  -  5 
.032-032، ص 0222ودراسات، األردن،    
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مارات وإعفاءات جمال لإلستث وحيفز ه من خالل جهاز تنظيم اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مما يفتحبتنفيذ
 .1بني مخس وعشرة سنوات ما ترتاوح زمنية الضريبية ملدة

 :سوق اإلتصاالت والمعلومات -0

شركة، برأمسال قدره  306حوايل  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيالقد بلغ عدد الشركات العاملة يف جمال        
 تنتهي عند عمليات التوزيع و  املعلومات تكنولوجيامليون حنيه، قهي تعمل بدورها يف إنتاج بعض املكونات 2222

   2كات كاأليتوالصيانة، وتثمتل هذه الشر 

  2333شركة موبينيل وهي شركة مسامهة بدأت نشأهتا منذ عام. 
 إىل الشركات  2333سنة 23ة حكومية حتولت وفقا للقانون رقمالشركة املصرية لإلتصاالت وهي شرك

 املسامهة.
  شركة فودافون وهي شركة مسامهة مشرتكة بني أطراف مصرية وشركة فوادفون العاملية، حيث بدأت

 .2333 سنة نشاطها
  مسامهة كال من الشركات العاملية فودافون، ميكروسوفت، الكاتيل وتعمل يف بناء أربعة عشر حضانة

، وذلك مبسامهة القطاع 2333تكنولوجية، ومسي مبشروع مبشروع القرية الذكية، لقد بدأ العمل سنة 
 مليون جنيه.22برأمسال قدرة  %02واحلكومة  ،%32ص ااخل

 راجع وهذا شركة، 0222 بلغ حيث 0222 سنة مصر يف املعلومات تكنولوجيا سوق حجم إرتفع ولقد       
 مصر خطط هتدف حيث الوطين، إقتصادها دعم جلأ من وذلك اجملال هذا يف مارتثاإلس على املتزايد لإلقبال

أما يف ماخيص شركات  .02023 عام يف مليار 02إىل املعلومات وتقنية الربجميات جمال يف بالصادرات بالوصول
، لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتالربجميات يف مصر تعترب من األركان األساسية يف البنية األساسية صناعة 

مما ، Softwareأن تعمل دون وجود الربجميات اخلاصة بتشغيلها  Hardwareاألساسية  حيث الميكن هلذه البنية
، وعليه مت تقسيم بتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتواملاكينات اخلاصة يف العمل وتشغيل اآلالت واملعدات تلزمها 

الشركات العاملة يف جمال صناعة الربجميات إىل  شركات تطوير الربامج العامة وشركات تطوير برامج اإلنرتنت، 

                                                           

، الناشر العريب للمعارف،  دور قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التنمية اإلقتصادية طيف،لمرتضى حممد صالح الدين عبد ال - 1 
.22-22، ص 0222 ر،مصالطبعة األوىل،     

.232، ص0220اجلزائر،  ،، الدار اجلامعية، الطبعة األوىلاإلقتصاد الجديد حممود حامد حممود عبد الرازق، - 2
  

.22-63ص  ، ص، مرجع سابقحممد نعمة الزبيديكرمی سامل حسني الغاليب،   - 3
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ر الربامج العامة، حيث بلغ عدد الشركات من شركات الربجميات العاملة تعمل يف جمال تطوي 32ويالحظ أن 
 .1 0220شركة سنة 263

 : تقييم قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على المستوى الدولي  الثانيالمطلب 

  مستوى بلوغ الرقمنة الدول كال من الجزائر واإلمارات ومصر :الفرع األول

 الروتني على القضاء أمهها من املعاصرة املشكالت من كثري حلل ضروريا أمرا أصبح الرقمنة إىل التحول        
 يوضح (2-0) رقم الشكل خالل ومن اإللكرتونية، احلكومات إىل التوجه ظل يف اإلجراءات وتعقد احلكومي

 . 2الرقمنة إىل إقتصاد وصول مراحل

 .الرقمنة إلى إقتصاد وصول مراحل:  (2-3) رقم الشكل

 
 .22 ص سابق، مرجع حلسن، هدار شايب، حممدالمصدر:  

 مصنفة ان الدول إتضح 0220 لسنة اإلعالم لتكنولوجيا العاملي التقرير خالل ومن الشكل خالل من        
 الفقرية الدول تضم واليت ،(وجمربة مكرهة)″Constrained ″ التكنولوجيا تبين تلزمها اليت املرحلة يف الدول ضمن
 أما ،اخل...  جيبويت غانا، الطوغو، سوريا، العراق، اليمن،تونس، واملغرب، وسوريا،  اجلزائر،  الثالث العامل ودول
 اليت دول أما إخل،...  البريو الربازيل، الصني، لبنان، فهي  ″Emerging" الرقمنة إنتشار ظهور فيها بدأ اليت دول

                                                           

.23ص مرجع سابق،  مرتضى حممد صالح الدين عبد اللطيف، - 1  
تقييم، أحباث املشؤمتر الدويل حول ن، تقييم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا اإلعالم يف اجلزائر بعد عشرية من اإلصالحاتحممد شايب، هدار حلس -  

2
 

 20/ 22سطيف،  ، جامعة0222-0222خالل فرتة ي ستثمار والنمو اإلقتصادإلشغيل واالعامة وإنعكاساهتا على التآثار برامج االستثمارات  
.  20-22، ص0220مارس   
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 إيران، قطر، العربية، السعودية الكويت، عمان، البحرين، األردن، هي " Transitional″  اإلنتقالية باملرحلة متر
 .إخل..  ماليزيا، تركيا،

 املتقدمة باملرحلة متر اليت دول أما       ″ Advanced ″   تكنولوجيا يف مذهل تطور تعرف املتقدمة الدول فهي 
، الواليات ،إيطاليافرنسا فلندا، هولندا، اليابان، املتحدة، العربية إلماراتاملعلومات واإلتصاالت ا بينها ومن

.إخل.... املتحدة والربتغال  

بلوغ اإلمارات املستوى األول نتيجة ارتفاع مستوى الوعي بتكنولوجيا ووفقا لدراسة احلديثة ملنظمة اإلسكو        
لتحفيز لبيئة التمكينية والتنظيمية اووجود  بتكار يف هذا القطاعة البحث واإلاملعلومات واإلتصاالت، وتعزيز أنشط

الوعي حول أمهية ، وعدم يف هذا القطاع مستوى اإلستثمار، عكس اجلزائر ضعف منو القطاع وزيادة اإلستثمار
واإلبتكار يف تكنولوجيا الت، وغياب أنشطة البحث والتطوير واإلتصاستخدامات تكنولوجيا املعلومات وإ

خدمات يف جمال  وسعوالت طوير واإلبتكارما مصر هناك تقدم يف أنشطة البحث والت، أاملعلومات واإلتصاالت
 .  1لكن يف ظل حمدودية اإلستثمارات واحلوافز احلكوميةتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، 

دا الدول اخلليج، وهذا من خالل ما ذكرناه نالحظ هناك ضعف احملتوى الرقمي لدى الدول العربية ماع       
وهو أكرب حتدي حيث يستخدم يف جماالت األعمال الشركات الرئيسية  ،العربيةراجع لعدة أسباب من بينها اللغة 

يف البلدان العربية على عكس البلدان املتقدمة مثل الصني وروسيا وتركيا اليت تستخدم اللغة احمللية على شبكة 
ة اليت فيها كثري من السكان تعترب مقر العديد من الشركات العاملة يف اجملاالت التجارية واملالي ماراتفاإلاألنرتنت، 

 .2املهاجرين من أصول غري عريب، حبيث فرضت اللغة اإلجنليزية نفسها 

 الفرع الثاني : جاهزية شبكة المعلومات واإلتصاالت لدول الجزائر واإلمارات ومصر

 والتشريعية التنظيمية البيئة جتاوب مع وهذا ،الرقمية الفجوة لقياس املشؤشرات بني من اجلاهزية مشؤشرإن        
 خالهلا من يبنيو  السنوية تقاريره العاملي اإلقتصادي املنتدى يصدرو  ،املعلومات للمجتمع التحتية البنية ومستوى

 استخدام حول املنتدى هذا عن الصادر التقارير أفادت ولقد، واإلتصاالت املعلومات شبكة جاهزية مدى
لدول النامية على حيث كشف التقرير عن فشل ا ،التاسعة طبعاته يف العامل عرب واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا

متنامية بينها وبني  مكانات وقدرات تقنيات اإلتصاالت واملعلومات، أي هناك فجوات رقميةمستوى إستثمار إ
ولرفع مستويات ي، مما تعرقل حتقيق اإلصالحات املشؤدية لزيادة اإلنتاجية، وتعزيز النمو اإلقتصاد الدول املتقدمة،
  التايل وهذا ما ميكن توضحيه يف هذا اجلدول  احلياة الكرمية،

                                                           

. 233ص ، مرجع سابق، نبيل علي، نادية حجازي - 1  
،سابق، مرجع ت ملواجهة حتديات إقتصاد املعرفةتقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاال - 2 
.22ص    



     تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على التنمية المستدامة في :              أثر اإلستثمارث الفصل الثال 

177 
 

 0212 واإلتصاالت المعلومات شبكةالجاهزية لل اتمؤشر  : ترتيب الدول حسب(0-3الجدول رقم )

 IDIمؤشر  الدول المرتبة
0216 

 IDI مؤشر المرتبة
0212 

 إتجاه التغير

  8.98 2 8.78 أيسلندا 0
  8.85 0 8.80 كوريا 2

   8.74 0 8.66 سويسرا 2

  8.71 2 8.68 الدامناراك 0

  8.02 02 7.70 أسرتاليا 02

  7.60 02 7.46 البحرين 02

  7.21 03 7.12 قطر 06
  7.21 22 7.18 اإلمارات 02
  2.62 220 4.32 اجلزائر 226
  2.60 220 4.44 مصر 222
  0.62 220 2.44 نيجريا 220
  0.26 222 2.05 مايل 220

  تقرير اإلحتاد الدويل لإلتصاالت على املوقع اإللكرتوين  المصدر

 https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017, consulté le 03/04/2018. 

، ودوليا حمليا والتحديات احلاجيات حبكم، IDI مشؤشر يف التطور وترية قلة اجلدول هذا خالل من نالحظ       
 0222لقد صنف مشؤشر جاهزية الشبكات للعام  ،0222لإلتصاالت الدويل لإلحتاد تصنيف آخر وحسب
كأفضل دولة يف العامل من حيث اإلستفادة من تقنيات املعلومات واإلتصاالت، تليها كوريا والدامنارك  أيسلندا

ويرجع  تصدرت املراتب األوىل،وسويسرا، أما من ناحية الدول العربية فإن كال من اإلمارات والبحرين وقطر 
 التنويع والدعم املعرفة، على مبنية قوية اقتصادات بناء إىل هدفت السياسات لوضع السبب التفوق

باإلضافة إىل تعزيز بيئات األعمال الداعمة خللق الشراكات بني القطاعات ووجود بنية  حتتية متطورة،  ،قتصاديإلا
مار األجنيب ودعمها ملشؤسسات التجارية مراكز املعريف واإلبتكار، وجذب اإلستثج العامة واخلاصة يف جمال اإلنتا 

 عن بذلك متأخرة وعربيا، عامليا األخرية املراتب حتتل اليت الدول بني من تبقى اجلزائر يف حني ،1األحباث والتطوير
 لإلتصاالت احلديثة التكنولوجيا قطاع منه يعاين يزال ال الذي التأخريالعريب  املغرب والدول واجملاورة العربية الدول

يف  صنفت اليتالبحرين وقطر واإلمارات  الدول فهي بعيدة عن دولة، 226 بني من 220 املرتبة يف اجلزائر يف
هذه  رباجت وتشري فهي الدول اليت تتميز بإرتفاع دخلها والغنية بالنفط، لى الرتتيب،ع 22، 02،03 اتب األوىلاملر 

 بيئة توفري يف وضعتها اليت السياسات إىل واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا تنمية مشؤشر يف األداء عالية الدول
 التكاليف حتمل على القدرة وزيادة واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا جمال يف واإلبتكار ثمارتلإلس مالئمة

                                                           

.200ص ،0222دار الكتاب احلديث، الطبعة األوىل، القاهرة، اإلقتصاد المعرفي: الثروة المستدامة،  خالد عجيل احلشاش، - 1 
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 املعلومات تكنولوجيا إستعمال مدى توسيع بإضافة معقولة، بتكلفة النفاذ على تشجع اليت األسواق والسيما
 .1املستدامة واإلجتماعية اإلقتصادية التنمية حتقيق إىل تعود اليت فوائد عدة عليه ترتب ما وهذا واإلتصاالت،

 ،بالدول وهذا ينطبق أيضا على مصر مقارنة 222 فوق دائما مشؤخرة يف فاجلزائر السابقة لسنوات بالنسبة وكذلك
املعلومات  احلديثة التكنولوجيا لتطبيق واحلكومة واألفراد املشؤسسات جاهزية على سلبا ينعكس ما وهذا

 السطرة الربامجو املتوسط يف توفري خدمة اإلنرتنت، ، حبيث مل تتعدى املختلفة أنشطتها مستوى على واإلتصاالت
ورغم ظهور خدمة  ،0223 التنفيذ حيز دخل 0220 اإللكرتونية اجلزائر عو فمشر  الواقع أرض تلمس مل واحملددة

خرى يف خدمة اجليل الرابع منذ عدة أهنا مازالت متأخرة أين يوجد تقدم دول أإال ، 0220 اجليل الثالت هناية
 .اجملال هذا يف اجلهد من مزيد بذل إىل حباجة وبقية الدول النامية واجلزائر مصروهلذا على كل من سنوات، 

خالل عرضنا لواقع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت لدولة اإلمارات ومصر  وعليه ميكن القول من       
حيث  ،ذه الدولزالت ضعيفة نوعا ما مقارنتها هبواجلزائر، بإعتبارها القاعدة األساسية للبيئة الرقمية أن اجلزائر ما

وهذا  باألكثر تطورا، تتميزلوجية عكس اإلمارات ومصر اليت يف دعم البنية التكنو  األقل تطور تعتربمن بني الدول
، إذ أن هناك فجوة الرقمية بني اجلزائر والدولة املتقدمة بل حىت على بعض اجع لتخلفها يف اجملاالت الرقميةر 

لتكنولوجيا املعلومات الدول العربية مثل تونس ومصر واإلمارات، يرجع السبب لتفطن هذه الدول لألمهية القصوى 
ائر أن تعمل يف تقليص الفجوة الرقمية مما تساهم يف تقليص سريع الفجوة واإلتصاالت، ولذلك على اجلز 

 .اإلقتصادية نتيجة لدور األساسي الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف اميع األنشطة اإلقتصادية

 في عدد مستخدمي اإلنترنتالفرع الثالث : مكانة الدول 

 ،0222 سنة يف اإلنرتنيت مستخدمي عدد خالل من اإلمارات ومصر واجلزائر مكانة وتقييم معرفة حناول       
   ذلك يوضح املوايل والشكل

 

 

 

 

 

 
                                                           

.26، ملخص تنفيذي، ص 0222تقرير قياس جمتمع املعلومات  - 1  
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 0212مكانة الدول في نسبة إستخدام األنترنت عالميا : (8-3الشكل رقم )

 
 إعتمادا على    Excelبإستخدام برنامج  من إعداد الطالبة :المصدر

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx, consulté le 18/06/2018. 

 ،% 22.02 بلغ حيث اإلنرتنيت إستخدام الزيادة يف نسبةب تتميز اجلزائر أن يتضح الشكل خالل من         
 واليت تسويقها يتمل 4G وبدأت ،0220 عام هناية يف إطالقه مت الذي الثالث اجليل خدمات إنطالق نتيجة وهذا
سنغافورة وكوريا لدول املتقدمة يف هذا اجملال مثل كال من ا  سبقتها ،02261 عام يف ٪30.03 بنسبة زادت

اإلمارات، وكانت اإلمارات من بني الدول وتونس والدول قيد الدراسة مصر و  وماليزيا، وحىت الدول اجملارورة املغرب
 .حجم التجارة اإللكرتونية نوهذا ما حيس، %32.30العربية اليت تصدرت املراكز األوىل إذ بلغت النسبة 

 الفرع الرابع : ترتيب الدول حسب سرعة تدفق األنترنت عالميا .

 مصدر بكوهنا املعروفة األمريكية "Net Index " أندكس نت والتحقيقات اإلحصاءات لبوابة وفقا       
 من كل امعتها نتائج إىل وإستنادا العريض، مشؤشر العاملي لسرعة اإلنرتنت يف النطاق حول الشاملة اإلحصائيات

 من وعربيا إفريقيا عامليا اجلزائر ترتيب يوضح املوايل اجلدول" Ping test" تست وبنيف "Speedtest سبيدنست"
 .القائمة يف دولة 200 بني

 

 

 
                                                           

1
-Rapport Annuel, autorité de régulation de la poste et des télécommunications, 2016, p32. 

https://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2016.pdf, consulté le 03/04/2018. 
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 (Mbps الوحدة)   0212 لسنة اإلنترنيت تدفق سرعة حسب الدول مرتبة( : 3-3) رقم الجدول

كوريا  سنغافورة البلد
 الجنوبية

هونج  
 كونج

 ليتوانيا أمريكا السويد سويسرا ماكاو رومانيا أيسلندا

 22 3 3 2 6 2 2 0 0 2 المرتبة
سرعة 
تدفق 

 اإلنترنيت

222.03 202.63 222.02 222.20 32.32 32.22 22.02 20.66 22.22 62.03 

اإلمارات  قطر البلد
العربية 
 المتحدة

 فنزويال ليبيا لبنان الجزائر مصر األردن تونس البحرين

 133 132 131 130 127 90 119 81 55 49 المرتبة
سرعة 
تدفق 

 اإلنترنيت

27.78 23.77 15.22 6.61 13.25 4.86 4.54 3.67 3.66 3.20 

consulté le 23/03/2018.     Source : https://www.sasapost.com/net-speed-global-index,     
 لسرعة العاملي املشؤشر يف دول 22 أعلى قائمة علىسيطرت  أوروبا قارةن من خالل هذا اجلدول أ نالحظ       

 يف ميغابايت 222.03 بلغت حتميل سرعة مبتوسط املشؤشر سنغافورة وتصدرت العريض النطاق يف اإلنرتنت،
 الثانية، يف ميغابايت 202.63 بلغت حتميل سرعة مبتوسط الثاين، ركزامل يف اجلنوبية كوريا جاءت فيما الثانية،

جاءت يف الذيل  فنزويال، بينما الثانية يفميغابايت  222.02 بلغت مبتوسطة الثالث املركز يف كونج هونج وجاءت
 يف جاءت اليت ليبيا دولة عليها وتفوقت الثانية، يف ابايتغمي 0.02 بلغت حتميل سرعة مبتوسط املشؤشر القائمة
 يف جاءت اليت لبنان عن ضئيل بفارق الثانية، يف ابايتغمي 0.66 بلغت حتميل سرعة مبتوسط 200 رقم املركز
 البحرينواإلمارات و  قطربإضافة إىل أن  الثانية، يف ابايتغمي 0.62 بلغت حتميل سرعة مبتوسط 202 رقم املركز

جلزائر ومصر جادت يف ذيل دولة، بينما ا 00دولة عربية من أصل  26واليت تضمن املراكز األوىل عربيا  تصدرت
ة ثأي بثالدولة 200بني من  202وجاءت يف املركز دولة عربية  26من أصل  22أين إحتلت اجلزائر املرتبة  القائمة

عربيا  20، بينما مصر إحتلت املرتبة الثانية يف ابايتغمي 2.22 بلغت حتميل سرعة مبتوسط، مراتب قبل األخري
 .الثانية يف ابايتغمي 2.36 بلغت حتميل سرعة مبتوسط  202وجاءت يف املركز 

 

 

 

https://www.sasapost.com/net-speed-global-index
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 على المستوى المحلي : تقييم قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لثالثالمطلب ا

 : واقع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لدول الجزائر ومصر واإلمارات الفرع األول

بإعتباره  السكان دراسةالدراسات يف خمتلف العلوم هتتم ب  تأصبح  0212 لسنة الدول السكان عدد -1
 نتائجه تستخدم والتحاليل األرقام من الكثري مرجع فهو اإلحصائيات، من الكثري يف مهما ومشؤشرا رئيسيا حمورا

، واإلتصاالت املعلومات بتكنولوجيا املتعلق ومنها ،املقارنة من بالعديد والقيام ،الدقيقة القرارات اختاذ يف وخمرجاته
 سكان عدد بإامايل ومقارنتها ،حدا على كل مصر ،اإلمارات اجلزائر، من كل سكان عددتوضيح  وعليه ميكن

    .جمتمعة العربية الدول

 اجلزائر،) الدول نصيب كان نسمة مليون 023 قاربي ما 0222 سنة العربية الدول سكان عدد بلغ          
 إحتلت نسمة ونيمل 32.222.220 بتعداد العريب، الوطن سكان عدد إامايل من %22.22( مصر اإلمارات،

 مليون 22.363.200 بتعداداجلزائر  تليها الثالث، الدول سكان عدد إامايل من%  62.06 األوىل املرتبة مصر
 .1نسمة مليون 6.220.222  بتعداد% 2.26 بنسبة فتمثلت اإلمارات أما ،% 03.22 نسمة

حيث  متدنية، تبقى نسبة إنتشار اهلاتف الثابت يف املنطقة العربية على العموم  :الثابت الهاتف إشتراكات -0
شخص  222لكل  إشرتاكات اهلاتف الثابت  ن هناك تباين كبري يفأنالحظ  (3-0رقم ) الشكل هذا من خالل

وهي يف مقدمة الدول العربية على  اإلمارات سجلت إرتفاعا مستمر أنهر ويظ ،0222-0222خالل السنوات 
نتيجة ، 0222 -0223من حيث إنتشار اهلاتف الثابت رغم هبوط اليت شهدته سنة  0222العموم يف عام 

 متدنية تبقى هناأ إال اإلمارات سجلته الذي التفوق فبالرغمإشباع السوق وظاهرة التحول إىل اهلاتف النقال، 
باملقابل بلغت يف نفس الفرتة مستويات منخفضة قي اجلزائر ومصر، وذلك بسبب ، املتقدمة بالبلدان مقارنتها

ويظهر قارنة مع املتوسط العاملي، مب لتحتية للهاتف الثابتضعف يف البنية او ، اليت كانت سائدة آنذاكحتكار اإل
التوجه هذا الضعف بشكل ملحوظ يف هذه الدول ذات الدخل املنخفض، وجتدر اإلشارة إىل أن يكون السبب 

 MMS ة من خالل من اخلدمات املتميزة كخدمة رسائل التواصل القصري  يف اجلزائر املتزايد على اهلاتف النقال

GPRS  اإلنرتنتوخدمة 
، بإعتبار هذا األخري يشكل جزءا أساسيا من البنية األساسية لألنرتنت وتكنولوجيا 2

 .املعلومات واإلتصاالت

                                                           

 1   اإللكرتوين عاإلحصائيات العاملية واإلقليمية، والبيانات القومية على املوق -
http://ar.knoema.com/atlas/, consulté le 27/03/2018. 

 
 جامعة ورقلة، الكمية، جملة الدراسات ،"0222-0222تشخيص قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصال باجلزائر للفرتة مابني  "إميان بن الزين، - 2

 .20، ص0226، 20العدد 
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 (شخص 122)  لكل الهاتف اشتراكات ثابت( : 9-3رقم ) الشكل

 
 اإللكرتوين  املوقع على الدويل البنك بيانات على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من: المصدر

http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx, consulté le 18/06/2018. 

تقدما وتطورا يف  قيد الدراسةلقد حققت الدول   :(النقال الهاتف) المتنقلة الخلوية اإلشتراكات -3
 النفاذ معدالت ومصر واجلزائر اإلمارات هانبي ومن العربية الدول معظم طتخت اهلاتف النقال، حيث إشرتاكات

يف  ،املستهلكني شرائح كامل تغطية على والقدرة السوق حبجم أساسا تتعلق واليت رغم الفروقات النسبية، ،العاملية
عدد املشرتكني يف خدمات اإلتصاالت النقالة عدد املشرتكني يف خدمات اإلتصاالت الثابتة يف  جتاوز املقابل

سجلت اإلمارات حيث  ،(22-0)ما ميكن توضيحه يف الشكل رقم  وهذا 0222الدول املقارنة، إبتداءا من سنة 
 ،0222إىل غاية سنة  وكذلك على مستوى العاملي إرتفاع مستمر على مستوى املنطقة العربية 0222مند عام 

منو هذه اخلدمات  تسارعمصر واجلزائر ت من اإلحتكار الثنائي إىل املنافسة، أما يف ماخيص ايجة حتول اإلمار تن
 إرتفاع مصر حيث شهدت ،حمسوس إرتفاعيف املقابل هناك  بالتوازي تطور وإنشار خدمات اجليل الثالت والرابع

 يف املستهدفة النسبة تفوق وهي ،0222-0220 من الفرتة خالل احملمول اهلاتف خدمات إنتشار نسبة
 املنافسة مستويات زيادة مث ومن احملمولة اإلتصاالت قطاع حترير نتيجة وهذا ،% 30 حنو إىل وتصل اإلسرتاتيجية

 اإلتصاالت خدمات يف املشرتكني عدد ن مصر شهدت إخنفاض يف إال إ القطاع، هذا يف العاملة الشركات بني
لقد شهدت يف ما خيص اجلزائر  أماهور احلالة األمنية وسوء اإلدارة، وهذا راجع لتد ،0222-0222سنة  النقالة

 هناك لإلتصاالت الدويل اإلحتادوهذا ماصرح به  ،0222إىل غاية سنة  0220إرتفاعا مستمرا بداية من سنة 
، حيث اجلميع متناول يف استعماله جعل تكاليفيه يف والتحكم املتنقلة اخللوية اإلشرتاكات عدد يف ما نوعا تطورا

 على املتوسط يف ثانية/ابتغمي 2 مبعدل احملمولة األجهزة تنزيل سرعات زيادة 0226و 0222عامي شهدت بني
 ستثمارإلل نتيجة ذلك ويأيت ،الثابتة اخلطوط تنزيل لسرعات املتوسط يف ثانية/ابتغمي 20 بـ مقارنة العامل، مستوى
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 املتقدمة قتصاداتإلا من كل يف وحتسينها، واملتنقل الثابت العريض للنطاق التحتية للبنية املستمر النشر يف الكبري
 .1والنامية

 شخص 122 لكل المتنقلة الخلوية اإلشتراكات(:12-3الشكل رقم )

 
  اإللكرتوين املوقع على الدويل البنك بيانات على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من :رالمصد  

http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx, consulté le 19/07/2018. 

نرتنت ذات احلزمة العربية من حيث خدمات اإلدم الدول نتيجة لتق  :الثابتة العريض النطاق اإلشتراكات -4
فهي تتميز بالسهولة اإلشرتاك هبا،  اخللوية اإلتصاالت من والرابع ثالثال اجليل إلنتشار راجع ، وهذاالعريضة النقالة

 العريضة احلزمة ذات اإلنرتنت خدماتلب على اإلقبال على ا، مما إنعكس بالسواإلخنفاض التدرجيي يف أسعارها
 النطاق اإلشرتاكاتشهد إنتشار عدد  حيث ،DSL على الرقمية املشرتكني خطوط عربوباخلصوص  الثابتة،
يف حني ما  ، مث بدات بإرتفاع نوعا0222 بقيم منخفضة جدا كال من مصر واجلزائر حىت سنة الثابتة العريض
هلذه الشبكة يف نشر احلزمة  هناك تأخر يف إستخدام القدرات املتواجدةإذ إرتفاع مستمر،  اإلمارات شهدت
، وعليه فيتعلق األمر وهذا راجع لضعف البنية األساسية ،الثايتة كال من مصر واجلزائر ماعدا اإلمارات العريضة

، العامة بعدم إمكانية اللحاق بركب الدول املتقدمة، إال مل تتم تطوير ونشر شبكة اإلتصاالت عرب املنازل واملرافق
 (.22-0)وهذا ما نالحظه يف الشكل رقم  .لقدرات املتواجدة على حنو األمثلإستخدام ابإضافة إىل ذلك عدم 

 

                                                           
1
- Report Measuring the Information Society, International Telecommunication Union ,p81, 

2018, Sur le site web https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/misr2018/ Volume1.pdf, consulté le 71/10/2018. 
 

http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx,%20consulté%20le%2019/07/2018.
http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx,%20consulté%20le%2019/07/2018.
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 (شخص 122 لكل)  الثابتة العريض النطاق اشتركات(: 11-3رقم ) لشكلا

 
  اإللكرتوين املوقع على الدويل البنك بيانات على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من  المصدر

http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx, consulté le 19/07/2018. 

قيد والدول  اإلنرتنت بشكل سريع يف املنطقة العربيةخدمات لقد إزداد إستخدام  : تاإلنترن إشتراكات -5
عدد من ، وذلك مع ظهور نرتنتإلا عدد إشرتاكات يف سريع وتطور منو حيث شهدت ،على اخلصوص الدراسة

، وخدمات (3G) (، وخدمات اجليل الثالتWiMax) تصاالت الثابتة والالسلكية، مثل الواي ماكستقنيات اإل
لقد تصدرت اإلمارات جمددا يف قائمة  حيث ،(20-0، وهذا ما ميكن توضيحه يف الشكل رقم )النطاق العريض

 0222 إىل سنة 0220الدول العربية من حيت نسبة إشرتاكات اإلنرتنت، حيث إرتفعت النسبة إبتداءا من سنة 
 اخلاص القطاع استثمارات ومنو احلكومية املالية املخصصات زيادة ضوء يف خاصة %22غت النسبة لحيث ب
صر وهذا ما شهدناه أيضا كال من م احلواسيب وكلفة اإلتصال عرب اإلنرتنت،نتيجة إخنفاض كلفة ، و فيه املوظفة

حيث متيزت مصر بإنشاء مراكز للنفاذ إىل اإلنرتنت يف اميع األكشاك األرياف واجلزائر ولكن بالنسب متفاوتة، 
 .واسيبة إعفاء الرسوم اجلمركية على احلعار ميسرة، بإضافة إىل إختاذ سياسوتوفريها يف كل منازل بأس
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 اإلنترنت يستخدمون الذين لألفراد المئوية النسبة(:10-3الشكل رقم )

 
 اإللكرتوين املوقع على الدويل البنك بيانات على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من: المصدر

http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx consulté le 18/07/2018.     

 ويعترب توفري احلاسوب من بني املعايري األساسية لقياس مدى وصول تكنولوجيا املعلومات  الكمبيوتر -6
يف عدد األسر الذي  اإلمارات لديها نسبة أكربأن تشري هذا الشكل ، وحسب اجلديدة عرب التقنيات واإلتصاالت

أما  ،%20.2 ةبوكذلك بالنسبة ملصر إذ بلغت النس ،0226 ةسن% 32 لديها جهاز كمبيوتر حيث كانت النسبة
 التايل الشكل  كما يوضخهمقارنتها بالدول قيد الدراسة،   %03.2النسبة  نقص شديد حيث بلغاجلزائر شهدت 

 (: عدد مستخدمين الحاسوب 13-3الشكل رقم )

 
  على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من المصدر:                   

- The Little Data Book on Information and Communication  Technology 2007, 2012 ,2018, 

p20, p76, p222. 

https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/ldb/LDB_ICT_2018.pdf 

consulté le 18/07/2018. 
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 تكنولوجيا سلع وواردات صادرات تعترب :المعلومات واإلتصاالتصادرات وواردات سلع تكنولوجيا  -7
يف بلد معني،  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجياهنا تقيس ديناميكية وأمهية قطاع ألمهمة  واإلتصاالت املعلومات

 املعلومات تكنولوجيا منتجات يف واجلزائر مصر من كال تتميز ، لقدوقدرته على التنافسية على الصعيد الدويل
 ا ميكن توضيحه يف الشكل التايل  وهذا م .احمللية السنرتاالت بصناعة واإلتصاالت

  (:صادرات وواردات سلع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت14-3الشكل رقم ) 

 
  على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد منالمصدر:                       

-The Little Data Book on Information and Communication Technology 2007, 2012, 

2018,p20, p76, p222. 

https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/ldb/LDBICT_2018

pdf, consulté le 03/02/2018. 

 ويرجع ،0223 عام خالل املشؤشر يف السادسة املرتبةمصر  احتلت أن مصر "كريين يت آي "مشؤشر خالل من
رغم دخول مصر  العاملة، الكوادر اليد وتأهيل القدرات بناء خالل من التصدير مستويات الزيادة إىل الفضل

نسبيا يف استعمال الواسع لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وحداثة عهد الصناعة الربجميات، فهي هتدف من 
الربجميات واملعلومات إىل رفع قيمة الصادرات من املنتجات املصرية يف هذا  خالل الربامج الطموحة لتنمية صناعة

 والعشرون، التاسعة املرتبة اإلمارات مث التاسعة، املرتبة األردن مث ،02021مليار دوالر حبلول  02اجملال إىل 
 عدم إىل السبب ويرجع التصدير، معدالت كبرية بدرجة جتاوزت قد اإلسترياد معدالت أو الورادات أن ونالحظ

 النقالة اهلواتف السلع يف ومثمتلة الصادرات هذه وتشمل ،واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا حقيقة صناعة وجود

                                                           

.230ص مرجع سابق،  ،مهدي الوائلي نادية صاحل - 1
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مار األجنيب، نظرا لنظام ل العربية من ناحية إجتذاب اإلستث، وهي من أكثر الدو 1والرقائق اإللكرتونية واحلواسيب
 . 2هذه املشاريع يف صناعة تكنولوجيا املعلومات حالبيئة املناسة لنمو وجنا اإلعفاءات الضريبية ووجود 

 املعلومات تكنولوجياإن اإلقبال على إستعمال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت: سعار خدمات أ -8
 تكنولوجيافهو مرهون بتكلفتها، ولقد إستعمل اإلحتاد الدويل لإلتصاالت مشؤشر يسمى سلة  واإلتصاالت

كال من ، وهي تقيس  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجياجل قياس تكاليف استعمال أمن  واإلتصاالت املعلومات
لقد جنحت كال من مصر واإلمارات يف تطبيقها لتلك ال وأسعار اخلدمات النطاق العريض، اهلاتف الثابت والنق

أن هناك تراجع يف  ، أيإخنفاضا واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات عرفت أسعار إال أهنا، اإلسرتاتيجيات
ففي مصر التتعدى التكلفة الشهرية خلدمات  حيث عرفت ،اإلتصاالتالتكلفة الشهرية حلزمة خدمات 

 التايل  ، وميكن توضيحه يف هذا اجلدول 3دوالرا02دوالرا، ويف اإلمارات  26اإلتصاالت 

 2016واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا خدمات أسعار (:4-3الجدول رقم)

تكلفة الحزمة  الترتيب البلد
 0216بالدوالر 

 الحزمة تكلفة الترتيب
 0216 بالدوالر

 الحزمة تكلفة الترتيب
 0216 بالدوالر

 تنقلامل العريض النطاق النطاق العريض الثابت اخلدمات اخللوية املتنقلة
 00.02 0 22.03 0 3.22 2 اإلمارات

 22.22 2 00.62 2 26.23 0 مصر
 22.23 0 22.22 0 03.23 0 الجزائر

 

Source: Report Measuring the Information Society, International Telecommunication Union , 

2016, p 122 , p120, p136, Sur le site web :https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf, consulté le 27/10/2017. 

اخلدمات اليت تقدمها  يف مارات لقد متيزت عن نظريتيها كال من مصر واجلزائريظهر لنا من خالل اجلدول أن اإل
 ىل املعارف وتقدمی اخلدماتالوصول إوذلك يف إحداث تغيري مرحلي اإلنتاجية اإلقتصادية و  ،النطاق العريض

قيق التنمية املستدامة، وهلذا تعلق حتمث مية اإلجتماعية واإلقتصادية، ومن ومن مث مسامهته يف التن ،العامة
 .4احلكومات والوكاالت الدولية آماال كبرية على تلك اخلدمات 

                                                           

 1   سابق، مرجع ،املعرفة إقتصاد واإلتصاالت ملواجهة حتديات ، تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلوماتتقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا -
.02ص  

.22ص  سابق،مرجع  ،الوائلي مهدي نادية صاحل -   2 
،سابق مرجع تقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ملواجهة حتديات إقتصاد املعرفة، -  3 

.00ص      
،66العدد ي، تسخري تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ألغراض التنمية،، اجلمعية العامة اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعمم املتحدةألاتقرير  -  4 
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 الدول في المعلومات لمجتمعات وإقتصادياتها المعرفة إقتصاد أدلة:  الثاني الفرع

ميكن التوضيح مشؤشرات اإلقتصاد املعرفة لدى الدول، ومدى مسامهتها يف حتقيق التنمية  اجلدول من خالل هذا 
  .الشاملة

 0214إقتصاد المعرفة لدى الدول سنة (: مؤشرات 5-3رقم ) الجدول

مؤشر اقتصاد  البلد الترتيب
 المعرفة

فز االحو مؤشر  مؤشر المعرفة
اإلقتصادية والنظام 

 المؤسسي

التعليممؤشر  مؤشر اإلبتكار  

 2.32 6.63 6.22 6.20 6.20 اإلمارات 2
 2.02 2.22 0.23 2.02 2.23 مصر 9
 - 0.22 0.00 2.03 0.23 اجلزائر 14

 حتديات ملواجهة واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع تعزيز آسيا، لغريب واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة تقرير : المصدر
 .20 ص ،0222،بريوت، لبنان األمم املتحدة املعرفة، إقتصاد

 لقد املعرفة، اإلقتصاد مشؤشر ناحية من األوىل املراتب تتصدر اإلمارات أن نالحظ اجلدول هذا خالل من       
 بذج أجل من واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية إنشاء على املاضية السنوات منذ عملت

 املعرفة اإلقتصاد" تقرير يف ماجاء وهذا ،املعرفة على القائم اإلقتصاد إىل وإنتقاهلا ،األجنبية ماراتتثاإلس
 اخلليج الدول إستطاعت فلقد الشاملة، التنمية يف مسامهته ومدى هبا يتميز الذي خلصائص نتيجة ،"0222العريب

 يف واملتمثلة أربعة الركائر على بإعتماده وذلك املعرفة، على قائم جمتمع إنشاء حنو تتقدم أن اإلمارات بينها من
 البنية يف الضخمة واإلستثمارات اإلبتكار، ونظم املشؤسسي والنظام للمعلومات التحتية والبنية والتدريب، التعليم،
 .املتقدمة الدول بركب للحاق بسرعة تتجه فهي واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية

 الدول ماعدا ومصر املعريف، اإلقتصاد تطبيق عن بعيدة مازالت اجلزائر بينها ومن العربية الدول باقي بينما       
 مشؤشر على إنعكس ما وهذا املعريف، اإلقتصاد لتبين التوجه حنو وحتديات صعوبات عدة تواجهفهي  اخلليج،
 راجع وهذا الرقمي بالتخلف تتميز وهي املتقدمة، الدول وبني بينها القائمة الرقمية الفجوة نتيجة املعرفة، إقتصاد

 التواصل آليات تتوفر تتطلب فهي اإلقتصاد، بدعم تقوم الذي بدورها التحتية البنية ضعف بينها من أسباب لعدة
 نتيجة الالزمة التكنولوجية اخلربات غيابو  الرقمية، والتقنيات والالسلكية السلكية اهلاتف اإلتصال شبكات من

 فيه ينخفض الذي الوقت يف اإلنرتنت إستخدام تكلفة وإرتفاع البشرية، املوارد وضعف عالية، بنسب األمية إنتشار

                                                                                                                                                                                     

.2-2، ص 0220   
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 البنية على العام اإلنفاق ضعف ذلك إىل باإلضافة النامية، الدول من العديد يف للفرد السنوي الدخل متوسط
 على حساب هذا قطاع األخرى األساسية اإلحتياجات توفري على احلكومية اجلهود وإعتماد ،املعلوماتية التحتية

 . 1إخل... وصحة وتعليم ومياه كهرباء من

 0212 لسنة دوالر مليون واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع على ماريتثاإلس اإلنفاق: الفرع الثالث

 الدول معظم يف 0220-0220 خالل واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا على منوا اإلنفاق شهد لقدو        
 العامل يف األوىل العشرين الدول قائمة ضمن إندرجت حيث ،واإلمارات والسعودية ومصر املغرب السيما العربية
 ،النمو لقياس تستخدم اليت املشؤشراتو  الكلي الطلب متغريات بني من يعتربو  ،األسرع السنوية النمو معدالت ذات
 العاملي اإلنفاق جمموع أن يشري التقديرات وحسب ،المستدامة التنمية حتقيق مدى على األوىل بدرجة يشؤثر فهو
 على% 3و اإلتصاالت، خدمات على انفقت %23 يف وتثمتل ،0220 سنة دوالر مليار 2226 إىل وصل قد

 تكنولوجيا على إنفاق نسبة األوسط الشرق منطقة شهدت وقد احلاسوب، خدمات على % 02 و الربجميات
 اخلليجي، التعاون اجمللس بلدان يف القطاع هذا على اإلنفاق ويسجل العاملي، املعدل تفوق واإلتصاالت املعلومات

 مايقارب أي %22و %3 بني ترتواح بنسبة واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا على اإلنفاق ينمو أن املرجع من
 حيث من واإلمارات السعودية العربية اململكة من كال وتتصدر القادمة، ةثالثال السنوات خالل دوالر مليار232

 جمموع من الرتتيب على%  02و %22 بني ما ترتاوح بنسب واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا على اإلنفاق
 .اخلليجي التعاون جملس بلدان يف القطاع هذا على اإلنفاق

مار يف تقنية املعلومات واإلتصاالت يف القطاعني احلكومي كبري يف اإلستثالهتمام اإللقد تولت  اإلماراتي ف -
عامليا، واملرتبة  02أن اإلمارات حتتل املرتبة  0222-0222واخلاص، وحسب التقرير العاملي لتكنولوجيا املعلومات 

على  عزيز القدرة التنافسية والتنمية، حيث وصل حجم اإلنفاقمار، وذلك من أجل تن ناحية اإلستثاألوىل عربيا م
 إرتفع فقد سوق، أكرب ثاين وهي ،2مليار دوالر 23.2قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف دولة اإلمارات 

 األعوام خالل %23 بنسبة مركب سنوي مبعدل واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البىن على اإلنفاق
 اإلستهالك على اإلنفاق هذا يرتكز حبيث تقريبا، دوالر مليار 20 إىل ليصل 0220-0220 من املاضية اخلمسة
 واملرافق، والطاقة احلكومية، القطاعات على % 3و% 2 بني ما إنفاق يتم حني يف % 22  نسبته تبلغ حيث

                                                           

 1 والتنميةالوطين اجملتمع اإللكرتوينامللتقى ، "اإلقتصاد الرقمي يف العامل العريب ورهان التنمية املستدامة "،فاطمة الزهراء طلحي، رحايلية سيف الدين -
.23-23، ص 0222ديسمرب 26-22، يومي قاملة جامعةلرشيدة يف الوطن العريب، ا   

.033ص، مرجع سابق، إبراهيم قنديلجي، احلكومة اإللكرتونية عامر -  2  
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 الربجميات على أي واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا على اإلنفاق يف زيادة شهد لقد الصناعي القطاع إىل بإضافة
 .1 %23 بنسبة واألجهزة

 يفواإلتصاالت  املعلومات تكنولوجيامار اإلستث جمال يف دينار مليار 20.2 ميزانية خصصت لقدالجزائر  في -
إطار الربنامج التكميلي لدعم النمو  ، أما يف0222-0222 اإلقتصادي اإلنعاش ملساندة الرئاسي الربنامج إطار

عن طريق الشراكة  ،قامت اجلزائري إجناز الربط األلياف البصرية بينها وبني أبوجا 0223-0222اإلقتصادي 
ربنامج التنمية اخلماسي مليار دينار، ولقد جاءا ال26.0غ إامايل للقطاع جل تنمية إفريقية مببلأاجلديدة من 

وذلك بدعم ، لتطوير إقتصاد املعرفة ملياردوالر 0 مايقاربمليار دينار  022خصص  حيث 0222-0222
مت بتعزيز التكامل اق 0223-0222الربنامج اخلماسي ما يف ما خيص ألوطنية للتعلم واملرافق العمومية، املنظومة ا

بني اجملتمع يف اقتصاد قائم على املعرفة واخلربة، باإلضافة إىل تراخيص اجليل الثالث والرابع الذي غطى بالفعل 
 .2اميع املراكز اإلدارية من الواليات

حنو  0222/0226مارات يف نشاط تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت سنة لقد بلغت اإلستث أما مصر -
اإلقتصادية، مارات املوزعة على القطاعات تثمن إامايل اإلس % 2.2مليون جنيه، أي ما يعادل  02222.2

مليون جنيه، ويساهم 2323.2لتبلغ  %00.6سبة بن 0226/0222مارات الكلية سنة وترتفع إامايل اإلستث
يف نشاط اإلتصاالت واملعلومات، حيث  0226/0222مار سنة خلاص على النسبة األكرب يف اإلستثالقطاع ا

 .3مارات املعلوماتإستث %32.3مارات اإلتصاالت، وإىل من إستث %33.3يصل نسبة القطاع اخلاص إىل 

  يف الشكل التايل  هتوضيحوهذا ما ميكن       

 

 

 

 

 

                                                           

  1 .20-20صاحل مهدي الربهان، مرجع سابق، ص  -
اإلقتصاد  ، جملة0222-0222دراسة إقتصادية خالل الفرتة  حصيلة برامج وخمططات التنمية يف اجلزائرتقييم "مشري حممد الناصر، بقة الشريف، - 2 

.22-03 ص ، ص0222، 22 العدداإلسالمي العاملية،    

 .223، مرجع سابق، ص0226/0222وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، خطة التنمية املستدامة للعام  -3
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 )مليون دوالر(0212-0213ماري على قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت مابين( :اإلنفاق اإلستث15-3رقم)الشكل 

 

" مشؤشر ضمان مار يف الدول العربية ستثإعتمادا على تقرير مناخ اإلExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من :المصدر      
 .36-20ص، ص 0223 مار "جلاذبية اإلستث

تصاالت على قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلباإلنفاق شكل يتضح لنا أن اإلمارات إهتمت من خالل ال       
 ، مصر واجلزائر أما ،والعقارات والسياحة واخلدمات املالية عات األخرى الغاز الطبيعي والنفطباإلضافة إىل القطا

حيث طاع، وهذا الدال على ضعف وقلة إنفاقهم، وبعض الدول العربية مازالت عاجزة على اإلهتمام هبذا الق
دوالر،  مليار 300، بينما مصر 0222سنة  ىلإ 0220مليار دوالر من سنة  2202يلحوااإلمارات إنفقت 
  ماري على هذا القطاع.فهناك ضعف يف اإلنفاق اإلستث دوالر مليار 002 واجلزائر

  : استراتيجية تطوير تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والتجارة اإللكترونية  رابعالمطلب ال

 : استراتيجية  تطوير تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في اإلمارات الفرع األول

 يف املتطورة التحتية يةالبن أفضل من واحدة إنشاء إىل ومستدامة شاملة تنمية حنوسعت اإلمارات  لقد       
 وبغية التاالتصا شبكات من متينة أساسية بنية تشييد من قصرية زمنية فرتة خالل أبوظيبمتكنت  حيث العامل،
 لتقنية التحتية البنية يف التنمية جهود لدفع طموح وطنية اتيجيةاسرت  حكومة أطلقت فقد التقنية، الثورة مواكبة

 اليوم تعترب اإلماراتف .1املتطورة التقنيات قطاع يف واألجنيب احمللي ماراإلستث وتشجيع واالتصاالت، املعلومات
وهذا راجع لتطبيقها لتلك اإلسرتاتيجيات اليت وضعتها،  العريب، اجلديد قتصادإلا جمال يف والرائدة عربيا األوىل

 آسيا لغرب جتماعيةإلوا قتصاديةإلا املتحدة األمم جلنة أعدت املعلومات، جملتمع العلمية القمة نعقادإ فبمناسبة

                                                           

. 20، مرجع سابق، صمشؤشرات التنمية املستدامة يف إماراة أبو ظيب مركز اإلحصاء، - 1 
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 يف الدراسة فجاءت دراسات، سلسلة للقمة حتضريا 0220 يف نظمته الذي اإلقليمي العريب املشؤمتر بعد اسكوا
 اإلقتصاد بإجتاه السري هبدف العشر السنوات عرب إستثمرت اإلمارات أن سرتاتيجياتإلوا السياسات يف جمال
 العربية املنطقة يف السباقة فقط ليست اآلن فاإلمارات تصاالت،إلوا املعلومات تقنيات قطاع على املبين هائل
 فبعض. العاملي قتصادإلا مع إقليمية بوابة أو كواجهة نفسها تضع بل العمل، يف املعلومات تقنيات بوضع

 مبنتجات اخلاصة األعمال من العديد إنشاء إىل يهدف الذي" والتجديد لالبتكار أبوظيب مركز" مثل املبادرات
 اميعها" النواقل ألنصاف ديب واحة" و ،"لإلنرتنت ديب مدينة" وكذلك تصاالتإلوا املعلومات تقنيات على مبنية
 ومسامهتها واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا بشركات للنهوض الالزمة والبيئة التحتية األساسية البنية إنشاء إىل

 اإللكرتونية للتجارة حرة منطقة إنشاء قرار 0220 سنة يف املعرفة، على املبين اإلقتصاد النمو حتقيق يف اإلجيابية
 خمتلفة باختصاصات شركة 222 من أكثر حاليا املدينة وتستضيف ،"لإلنرتنت ديب مدينة"و املعلومات، والتقنيات

 . 1واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا صناعة يف

 تشجيع هبدف وذلك ،"0222 -0226 اإلتصاالت لقطاع العليا السياسة" 0222 عام اإلمارات تبنت لقد
 البحث وتشجيع البشرية، املوارد وتنمية للقطاع، التنظيمي واإلطار السياسات وصياغة احلديثة التقنيات وتطوير

 تبين لتحفيز سياساتهذه ال راتإلماا .وتستمر2املنطقة يف للتكنولوجيا رئيسي مركز إىل والتحول والتطوير،
 من تصاالتإلوا املعلومات لتكنولوجيا املتقدمة التحتية البنية يفمار واإلستث ت،التصاإلوا علوماتملا تكنولوجيا

 التنمية مفتاح هي لالتصاالت التحتية البنية بأن عرتافإلوا. هاقتصادإ وتنويع األجنبية ستثماراتإلا جذب أجل
مارات يف دعم اإلجنحت فهي اآلن  .3يف حتقيق التنمية املستدامة رئيسية متكني وأداة واإلجتماعية، قتصاديةإلا

يف تفعيل الشراكة بني   وذلك من خالل اإلسرتاتيجيات اليت وضعتها القطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت،
، نتيجة إلستقطاببها للعديد من الشركات اإلتصاالت املدينءا القطاع العام واخلاص وجمتمع كافة اجلهات سوا

مارات الضخمة يف وسطة، والشركات العاملية، واإلستثواملت الصغريةوتكنولوجيا املعلومات سواءا من قبل الشركات 
باإلضافة إىل  .4ةيكبوابة رئيسية للتنمجلعل هذا القطاع   فهي تسعىهذا القطاع هبدف السري حنو اإلقتصاد املعريف، 

                                                           

،0222 ،2العدد  ،جملة الباحث، جامعة ورقلة "واقع االقتصاد اجلديد يف العامل العريب و اجلزائر"، ،بوشول فائزة، قطاف ليلى، عماري عمار - 1 
.202ص     

23صسابق، مرجع،تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ملواجهة حتديات إقتصاد املعرفةتقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا،  - 2 
  

3
- Report Measuring the Information Society, International Telecommunication Union , 2010, 

p 13, Sur le site web 

https://www.itu.int/ITUD/ict/publications/idi/material/2010/MIS_2010_without_annex_4-

e.pdf, consulté le 25/26/2018. 

 

23نفسه،ص مرجع تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ملواجهة حتديات إقتصاد املعرفة، ،تقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا- 4 
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" العمل على دعم األنشطة القائمة على 0202وذلك بإستضافة اإلمارات لفعاليات "إكسبواملشروعات اخلاصة 
 .1على البحوث واإلبتكاراتاإلقتصاد املعريف القائم 

 استراتيجية  تطوير تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الجزائر  :فرع الثانيال

 فهو ،واإلجتماعي اإلقتصادي التطور على مشؤثرة قوة ذو عامل التاالتصاو  املعلومات تكنولوجيا أصبحت        
 إندماج أن للشك يدعو ال هنا ومن بالتطور، تسمح اليت اجلديدة الفرص وخلق قتصادياتإلا تنمية يف يساهم

 حتولو  ،العامل دول باقي عن التخلف لتفادي ملحة ضرورة يصبح"  العوملة" العاملي التوجه ضمن اجلزائري إقتصادنا
     باسم مسي القطاعات متعدد خمططا حدد اإلطار هذا ويف ،واملعارف العلم على يرتكز جمتمع حنو جمتمعنا

  2:التايل النحو على جاء حمورا عشر ثالثة يضم" 0220 اإللكرتونية اجلزائر إسرتاجتية"

  .احلكومية اإلدارات يف تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا استعمال تسريع -
 .املشؤسسات طرف من واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا إستعمال تسريع -
 .تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا استعمال على للمواطنني املشجعة واإلجراءات اآلليات تطوير -
 .املعرفة إقتصاد وتطوير دعم -
 واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا القاعدية اهلياكل دعم -
 .واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف العاملة البشرية القدرات تطوير -
 .واإلبداع التطوير جمال يف البحث تشجيع -
 .واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا املنظم القانوين اإلطار تطوير -
 .واإلتصال املعلومة تطوير -
 .واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف الدويل التعاون دعم   -
 واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا ميدان يف التجارية األعمال ومتابعة لتقييم آليات وضع -
  .واإلتصاالت املعلومات بتكنولوجيا خاصة تنظيمية إجراءات وضع -
 .القطاع هبذا للنهوض الالزمة املالية املواد توفري -

 بالدنا ربط" سبيل يف املبذولة اجلهود مواصلة إىل احلكومة اجلمهورية رئيس دعا لقد ذلك إىل باإلضافة        
 هذه تتمحور أن جيب ،" واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا املتنامي اإلستعمال على القائم اجلديد اإلقتصاد

 والكيانات املواطنني لفائدة جدا العايل التدفق ذي نرتنتإلا إىل الوصول ترقية حول خاصة بوجهة الدينامكية

                                                           

.06ص ،مرجع سابق ،0226اإلقتصادي السنوي اإلمارات  التقرير  - 1  
 2  من امللتقى الوطين بعنوان "فرص وخماطر السياحة"، "دور تكنولوجيا املعلومات يف تنمية السياحة الداخلية مغاري عبد الرمحان، شيخي بالل، -

.20، ص0220نوفمرب  02-23يومي  ،الداخلية يف اجلزائر "، جامعة باتنة   
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 اهلدف اجلزائرية، اإللكرتونية احلكومة برنامج إطار يف املسطرة األهداف حتقيق إىل الوصول وكذا ،اإلقتصادية
 التعليم مثل لتطبيق جماالت عدة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إستعمال تعميم هو الربنامج هلذا الرئيسي
 جمال ويف اإللكرتوين، الربيد الويب، تكنولوجيا اإللكرتونية، املكتبات والالسلكية، السلكية واإلتصاالت والبحث
 .بعد عن الطب

ا املكانة الذي حيتلها قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف حتقيق التنمية مأخر لقد أدركت اجلزائر هلذا         
وهلذا سعت إىل تطبيق اإلسرتاتيجية حيث قامت بتحرير قطاع اإلتصاالت، ودعمها يف اإلقتصادية واإلجتماعية، 

 يف إطار خمطط دعم اإلنعاش اإلقتصادي. واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيااإلنفاق اإلسثتماري يف البنية التحتية ل
"  دينامكية األكثر"الثالث البلد أهنا على اجلزائر تصنيف مت اجلديدة، للتكنولوجيات وإستخدامها إجنازاهتا بني ومن
 اجلزائر حققت إذ تصاالت،إلا جمال يف دولية هيئة أعلى تعترب واليت لالتصاالت، الدولية اهليئة طرف من العامل يف

  (6-0) رقم اجلدول يف منها نذكر القطاع، هذا يف هامة إجنازات

 

 

 الجزائر في واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع  إنجازات: (6-3رقم ) الجدول

 اإلنجازات النوع
عين قزام -وصلة األلياف البصرية:  الجزائر هذا املشروع الذي مت إطالقه يف إطار الشراكة اجلديدة لتنمية افريقيا، موجه لوضع  

لضمان و هذه البنية التحتية حتت تصرف سكان الدول الثالث وكذا الدول اجملاورة 
عن طريق  اإلتصال مع الدول األوروبية عرب نقاط التواصل املوجودة يف اجلزائر

 .الكابالت البحرية لأللياف
فالنسيا -لياف البصرية البحرية:  وهرانوصلة األ اليت تربط مدينة وهران مبدينة ياف البصرية البحرية )اورفال(، و إن إجناز وصلة األل 

كلم، متثل   260بطول يبلغ جيغابيت و  222قدرة تدفق تصل إىل فالنسيا ب
إستثمار إسرتاتيجي أتى  لتعزيز الولوج خلدمات شبكة ذات جودة عالية، وهذا 

مدينة عنابة مبدينة  الذي يربطو    SMW4 اكلة الكابلني املوجودين ومهاعلى ش
 .الذي يربط مدينة اجلزائر العاصمة مبدينة Alpal2 مرسيليا، و

  G3إن خدمة اهلاتف النقال باجلزائر عرفت إستعمال تكنولوجيا اجليل الثالث  الهاتف النقال
مع دخول عام ا تدرجييا يف اميع أحناء الوطن، اليت مت تعميمهو  0222منذ عام 
اليت مسحت ذات التدفق العايل و  G4  إطالق  تكنولوجيا اجليل الرابع، مت0226

 .املواطننياة الرقمية للمشؤسسات و بتسهيل احلي
باإلضافة إىل الثالث األقمار الصناعية، واليت دخلت حيز اخلدمة، سوف تطلق  االتصاالت الفضائية

حيث سيقوم هذا القمر ،Alcomsat القمر الصناعي 0222يف عام اجلزائر 
حدوث  حالة واصل عرب شبكة اإلنرتنت يفالصناعي بضمان إستمرارية الت

 .إضطرابات على مستوى األلياف البصرية وبتكاليف منخفضة
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    اإللكرتوين املوقع االستثمار، لتطوير الوطنية الوكالة  على إعتمادا لطالبةا إعداد من  المصدر       

http://www.andi .dz/index.php/ar/secteur, consulté le 29/26/2018. 

 : استراتيجية  تطوير تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في مصرالفرع الثالث

 إعادة  وهي رئيسية ركائز ثالثة على املعلومات وتكنولوجيا تصاالتإللمصر  اسرتاتيجية ارتكزت لقد       
 املعلومات تكنولوجيا وصناعة بتكارإلا التنمية، أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا القطاع، هيكلة

 على قيود وضع عدم استحدثت فقد. واألجنبية احمللية الشركات جلذب احلوافز من العديد فتضمنت تصاالتإلوا
ىل إ باالضافة. للخارج أرباحها حتويل يف الكاملة باحلرية ومتتعها القطاع يف العاملة األجنبية الشركات ستثماراتاإل

 ،العاملة للمشروعات ضريبية إعفاءات وتقدمی ،%222و %32 بني يرتاوح ما وحتمل العقارات تكلفة خفض
 لتحقيق ركائز سبع املعلومات وتكنولوجيا تصاالتإلا وزارة حددتحيث ، 1والتصدير االسترياد إجراءات وتسهيل

، الرقمي واحملتوى للمعلومات التحتية البنيةة، األساسي التحتية البنيةلة يف تمثوامل سرتاتيجيةإلا يف احملددة األهداف
 األمن ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا صناعة ومبادرات برامجاجملتمع،  تطوير، اإللكرتونيات وتصنيع تصميم

 العريض النطاق خدمات نشر إىل هتدف، بإضافة التشريعية واألطر السياسات، و اإللكرتونية والتوقيعات السيرباين
 .2مصر أحناء اميع يف

لقد إستهدفت اإلتصاالت واملعلومات تطوير البنية األساسية للقطاع ورفع مستويات اإلستعداد الرقمي، و        
وتلي ذلك تبين "إسرتاتيجية اإلتصاالت وتكنولوجيا  ،2333حيت تبنت "مبادرة جمتمع املعلومات املصري" عام 

طريق  قامت بتهيئة البيئة املواتية إلقامة صناعة خدمات تكنولوجيا املعلومات، عنف "، 0222-0222املعلومات 
توسيع و حقوق امللكية الفكرية والتوقيع اإللكرتوين،  اصة بدعم القطاع وتنظيمه يف جمالإستصدار التشريعات اخل

 ،0220جية مثل القرية الذكية سنة التحتية اليت تدعم هذه الصناعة وذلك بإقامة عدد من املناطق التكنولو  البنية
وإعادة هيكلة القطاع، ودعم تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت  هبدف إتاحة 0226واملنطقة التكنولوجية سنة 

األجنيبة املشرتكة من أجل تكوين  وجذب اإلستثمارات واإلتصاالت املعلومات تكنولوجياصناعة وتشجيع 
 -0222 "اإلسرتاتيجية اجلديدة لإلتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتوتليها اإلبتكار، ز وحتفي ات ناجحة،راكشال

هتدف جبذب اإلستثمارات  كانتف ،األعمال وريادية التكنولوجي اإلبداع بتحفيز رئيسي بشكل هتتم اليت "0222
خال خدمات اجليل الرابع خلدمات اهلاتف احملمول، وتشجيع اإلستثمار يف إنشاء املزيد من الكابالت جديدة إلد

 %20البحرية يف البحر األبيض املتوسط والبحر األمحر، واحلفاظ على معدل منو القطاع بنسبة ترتاوح ما بني 
                                                           

،0222حتليل اإلسرتاتيجيات الوطنية لإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بدول اإلسكوا،  تقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، - 1 
.20-22ص ص  

2
 - Report Organization of Economic Cooperation and Development, Digital Economy 

Outlook, 2015, p26. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents, consulté le 28/07/2018. 
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خالل اإلستمرار يف سياسة حترير القطاع وزيادة مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلامايل، وذلك من و  %22و
، بإضافة إىل زيادة عدد فرص العمل املباشر يف جمال صادرات خدمات التعهيد وتكنولوجيا وجذب اإلستثمارات

 222اشر من ، وزيادة فرص العمل غري املب0222ألف سنة 22إىل  0222ألف فرصة سنة  02املعلومات من 
، ولقد خلصت 1 0220مليار يف سنة  0، ورفع صادرات القطاع إىل الفرتةمن نفس  ألف002ألف فرصة إىل 

إىل وضع رؤية وطنية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت حىت  0222مبادرة جمتمع املعلومات املصري سنة 
تطويره  رفع القيود التنظيمية املفروضة على هذا القطاع، ذلك بإشرتاك القطاع اخلاص يف ، وهدفت إىل0202عام 

وتنظيميه، وتوفري اخلدمات اإللكرتونية بكلفة معقولة، وتعزيز صناعات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت املوجهة 
 .2حنو التصدير، وتطوير التعليم اإللكرتوين والتوثيق الرقمي

قيد  بلدان يف تصاالتإلوا املعلومات لتكنولوجيا الوطنية سرتاتيجياتإلايف ما خيص  لناهوميكن تلخيص ما ق      
  يف اجلدول التايل  الدراسة

  تصاالتإلوا المعلومات لتكنولوجيا الوطنية ستراتيجياتإلا:(2-3الجدول رقم )
 اعتماد سنة 

 االستراتيجية
 األولى

االستراتيجية تسمية  
 األولى

 الجهة
 المسؤولة

االستراتيجية تسمية  
 التالية

 الجهة
 المسؤولة

أحدث تسمية  
 استراتيجية

 الجهة
 المسؤولة

 

 التقدم
 المحرز

 التنفيذ في
 اإلمارات

 
كلتعتمد    

أو سياسة إمارة  
 هبا خاصة اسرتاتيجية

يف احلكومة  
 إمارة كل

العامة السياسة  
االتصاالت لقطاع  

 (0222-0226) 

تنظيم هيئة  
 االتصاالت

العامة السياسة  
االتصاالت لقطاع  

(0222-0222) 

تنظيم هيئة  
 االتصاالت

 
 ممتاز

 - اجلزائر
 
 
 

اإللكرتونية اجلزائر - - - -  
0220 

الربيد وزارة  
 واالتصاالت
 وتكنولوجيا
 املعلومات

  
 حمدود

القومية اخلطة 0222 مصر  
 لالتصاالت

 وزارة
 االتصاالت
 وتكنولوجيا
 املعلومات

يف مصر اسرتاتيجية  
 االتصاالت
 وتكنولوجيا

0222 ) املعلومات  
0222) 

 وزارة
 االتصاالت
 وتكنولوجيا
 املعلومات

مصر اسرتاتيجية  
 يف 2020
 االتصاالت
 وتكنولوجيا
 املعلومات

 وزارة
 االتصاالت
 وتكنولوجيا
 املعلومات

 
 
 وسط

-0220 للفرتة العربية املنطقة يف املعلومات جملتمع اإلقليمية املالمح آسيا، لغريب واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة تقرير المصدر:
 .23-23ص ،0226 ،املتحدة األمم، 0222

                                                           

سابق،  مرجع املعرفة، إقتصاد حتديات ملواجهة واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع تعزيز آسيا، لغريب واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة تقرير - 1 
.02-02صص    
 2 األمم  املتحدة، ،" 0222-0220املالمح اإلقليمية جملتمع املعلومات يف املنطقة العربية للفرتة  تقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، -

.26، ص 0226   
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 املعلومات لتكنولوجيا الوطنيةمن خالل هذا اجلدول لقد متيز اإلمارات بتقدم حمرز يف تنفيذ اإلسرتاتيجيات 
ووجود خطط تنفيذية فاعلة، بإضافة إىل إبراميها للعديد من نتيجة لتوفري إرادة سياسية قوية  ،واالتصاالت

جند مصر حيث  ،من مصر واجلزائرالشراكات الناجحة بني القطاعني العام واخلاص، مما حققت مستوى أعلى 
لديها رؤية اسرتاتيجية واضحة وخطط تنفيذية فاعلة جدا، وقامت بإبرام الشراكة بني القطاع العام واخلاص، بينما 

إال أهنا جاءت مشؤخرا مقابل عدم وجود  ،تصاالتة وطنية لتكنولوجيا املعلومات واإلاجلزائر رغم وجود اسرتاتيجي
 أية خطط تنفيذية وضعف الشراكة القطاع العام واخلاص.

التنمية المستدامة لدول  أبعادتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  على في  ماراإلستث ر: أثثالمبحث الثال
 الجزائر ومصر واإلمارات

من بني أولويات اليت تسعى إليهم اميع الدول،  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا مار يفأصبح اإلستثلقد        
به  صرحمبختلف أبعادها وهذا ما مة، اوسيلة من بني الوسائل اليت تسعى إىل حتقيق التنمية املستد وذلك بإعتبارها

 اإلحتاد الدويل لإلتصاالت.

 

 المستدامة التنمية أبعاد في تحقيق واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا ماراإلستث ورد :المطلب األول 
 واإلمارات ومصر الجزائر لدول

 اإلقتصاديالبعد : الفرع األول

 تصاالتإلل الدويل حتاداإل أظهرهتا اليت فالدراسة :مؤشر عائدات اإلتصاالت من الناتج المحلي اإلجمالي -1
 احمللي الناتج يف% 2.023 يبلغ زيادة معدل إىل تشؤدي أن العريضة احلزمة نتشارإ يف %22 بنسبة لزيادة ميكن أنه

 احلزمة انتشار يف باملئة 22 بنسبة فالزيادة للدراسة، وفقا العربية البلدان يف األثر نسبة تباينت وقد ،للفرد اإلامايل
 0220 عامي بني للفرد اإلامايل احمللي الناتج يف%  2.22 تبلغ اامالية زيادة إىل أدت اإلمارات، يف العريضة

 كلما أنه الدراسات تثبتأ ولقد .%2.02 بنسبة ومصر ،%0.20 الزيادة نسبة فكانت اجلزائر يف أما ،0222و
 مما ،% 2.00ب اإلامايل احمللي الناتج يرتفع %22 ب املتقدمة الدول يف الثالث اجليل خدمة مشرتكي عدد إرتفع

 أحد تقوية أجل من وذلك واملبادرة، اإلبتكار بروح والتميز مواتية حتتية بنية توفري وبقية الدول اجلزائر على يتطلب
 .1املعرفة أركان

 المحلي الناتج إجمالي من اإلتصاالت إيرادات(: 8-3) رقم الجدول
                                                           

ة بسكرة، حلمر خدجية،" حتليل جاهزية اإلقتصاد اجلزائري لإلندماج يف إقتصاد املعرفة"، جملة أحباث إقتصادية وإدارية،  العدد الثامن عشر، جامع - 1 
.026ص ،0222  
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 0216 0212 0225 0222 الدول
% اإلمارات  0.2  %2.3 %0.6 %3.2 
 0.0% 0.2% 0.6% 2.6% الجزائر
 2.3% 0.0% 0.2% 0.3% مصر

   من إعداد الطالبة إعتمادا علىالمصدر:         

                                         ودعم التخطيط إدارة، عاملية وريادة إجيابية مشؤشرات اإلمارات إقتصاد دراسة املتحدة، العربية اإلمارات اإلقتصاد وزراة -     
 .00ص  ،2016 الثالث، الربع مبادراتالقرار، 

-Report Measuring the Information Society, International Telecommunication Union , 2016, 

p122 , p120, p136, Sur le site web :https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf, consulté le 27/10/2017. 

حسب ما هو موضح يف  اإلامايل احمللي الناتج من اإلتصاالت عائدات مشؤشرحول  البنك الدويلووفقا لبيانات  
مما يشري إىل  ،%0، لقد شهدت الزيادة يف كل من الدول اإلمارات ومصر واجلزائر حيث فاقت النسبة اجلدول

 ،%0.0 اجلزائر حيث كان مسامهة هذا القطاع يفوجود إمكانيات كافية لنمو هذا القطاع يف البلدان العربية، 
مارات عندما حققت مسامهة تكنولوجيا إلبعد أداء ا ،0226 سنة %2.3ومصر  ،% 9.7اإلمارات وتأيت كال من 

، وهذه النسب القليلة يعود السبب إىل الظروف 0222 سنة 0.6املعلومات واإلتصاالت حيث قدرت حنو 
 مما ،البرتول أسعارأكثر صعوبة نتيجة تباطشؤ وإحنفاض اإلقتصادية والعاملية واإلقليمية، مما جعل منو هذا القطاع 

 ، بإضافة إىل اإلضطرابات األمنية والسياسية.القطاع هذا يف مارتثاإلس عدم عنه جنم

 واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في العاملة القوى -0

 تصاالتإلامن العاملني املشؤهلني ومن ذوي اخلربة العالية يف جمال ة تستقطب أعداد كبري  اإلماراتفي  -
 العالية النسبة على تستحود اخلدمات قطاع أن أي ،0220سنة %36ولقد بلغت النسبة ، املعلومات وتكنولوجيا

 1.وهذا يدل على قوة اجلذب اليت ميتلكها هذا القطاع بالنسبة للقوى العاملة   ،العاملني من

 قطاع يف الوطنية الوكالة قبل من ماريةتثإس مشاريععدة  0222-0220 الفرتةلقد سجلت خالل  الجزائر في -
 يسمع مما جزائري، دينار مليون 206000 ب يقدر مببلغ مشاريع 2 ب واملقدرة واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 قطاع يساهم ستثمارإلا لتطوير اجلزائرية اهليئة وحسب ،2عاملة يد 2023 من أزيد الشغل مناصب بتوفري
 دوالر مليارات 0 قيمته ما سنويا تصاالتإلا قطاع ويستورد سنويا، شخص ألف 222 تشغيل يف تصاالتإلا

 يف اجلديدة ستثماراتإلا ختلق أن خمتصون يتوقع واخلدمات، النقالة واهلواتف والتجهيزات املعدات بني مقسمة
                                                           

.223ص  ،مرجع سابق كايف،  فمصطفى يوس  - 1  
، على املوقع اإللكرتوين  0222مارتثالوكالة الوطنية لتطوير اإلس - 2 

http://www.andi .dz/index.php/ar/secteur- consulté le 10/07/2018. 
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 تقدر حني يف املقبلة، السنوات خالل مباشرة غري وظيفة ألف 022و مباشرة وظيفة ألف 222 حواىل القطاع
 .02021 عام حىت شخص ألف 02 بنحو البشرية املوارد من السنوية حتياجاتإلا

  ،2فرصة عمل 22222قد وفرت  0222سنة  وحسب إحصاءات وزراة اإلتصاالت واملعلومات مصر يف -
، 0222سنة  عامل ألف 022 من أكثر حنو إىل املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت بقطاع العاملني عدد ارتفعو
 تكنولوجيا خدمات تعهيد صناعة يف املتخصصني عدد ارتفع سبيل فعلى. %6 بلغ سنوي منو معدل توسطمب

 يساهم أن املتوقع منو  ،0222 عام فرد ألف 00 إىل 0222 عام يف أالف 6 من ارتفع قد مصر يف املعلومات
  ، بإضافة إىل توفري 3 مباشرة وغري مباشرة عمل فرصة ألف 222 حنو خلق يف القاهرة يف التكنولوجية املنطقة افتتاح

ألف فرصة عمل غري املباشرة سنويا من خالل التعهيد وتصدير  202ألف فرصة عمل مباشرة سنويا،  20
 .4اخلدمات التكنولوجية 

 اإلجمالي المحلي الناتج مقابل اإللكترونية الحكومة تطور مؤشر تطور -3

هناك العالقة الوثيقة ، أن 0222مم املتحدة اخلاص حول إستطالع احلكومة اإللكرتونية حسب تقرير األ       
، فهي 0202، حيث هلا القدرة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة اإللكرتونية والتنمية املستدامة بني احلكومة

واحلد من  تفسر أن احلكومة اإللكرتونية يف رفع القدرات الوطنية، وزيادة مشولية وكفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية
الفساد يف القطاع العام، وتعزير الشفافية وتعزيز اإلندماج اإلجتماعي من خالل املساواة يف احلصول على 

 .5، وإحياد بيئة مواتية للنمو اإلقتصادي"اإلقتصاد األخضر  وتوجيه احلكومات حنو "اخلدمات، 

 احلكومة ملشروع وتفعيلها الرقمي، اإلقتصاد جراء من دوالر مليار2.0 حوايل اإلمارات وفرت قدل بإضافة       
 تقرير وحسب اخلارجية، اجلزائر مديونية نصف مايعادل وهو ،0226-0220 عامي بني ديب يف اإللكرتونية

 على يصرف دج2 كل عن دج2.6 مايعادل أي أنفق، درهم 2 كل عن درهم 2.6 وفرت الذكية ديب حكومة

                                                           

اإللكرتوين مقال منشور على املوقع  ،0226 االتصاالت-قطاع-يف-استثماراهتا-تطور-محزةكحال، اجلزائر -  1 
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/27, consulté le 10/06/2018. 

.232نادية صاحل مهدي الوائلي، مرجع سابق، ص  - 2  
سابق، مرجع ، حتليل اإلسرتاتيجيات الوطنية لإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بدول اإلسكوا تقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، - 3 
. 02ص  

" اجملتمع املصري ،0222-0226االت وتكنولوجيا املعلومات صوزراة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، اإلسرتاتيجية القومية لإلت -  4 
.02، ص0222رفة"، عالرقمي يف ظل إقتصاد امل   

https://www.who.int/goe/policies/countries/egy_ehealth.pdf, consulté le 10/07/2018. 

. 66 ، صة، مرجع سابقتقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت والتنمي - 5  
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 وتوفري الرقمي، اإلقتصاد إعتماد بفعل ناجتها منو يف نقطة 2إىل 2.0وفرت فقد الصني أما احلديثة، التقنيات تطبيق
 .1اجلزائريني السكان إامايل من النشيطة الطبقة حجم مايعادل شغل منصب مليون22 من أكثر

 

0214 للفرد، اإلجمالي المحلي الناتج مقابل اإللكترونية الحكومة تطور مؤشر( : 16-3) رقم الشكل

 
العربية املنطقة يف املعلومات جملتمع اإلقليمية املالمح آسيا، لغريب واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة تقرير: المصدر  

 .30ص ،0226 ،املتحدة األمم ،0222-0220 للفرتة

 تطور ومشؤشر للفرد اإلامايل احمللي الناتج قيمة بني تباين هناك هنا أنا( 26-0) رقم الشكل هذا خالل من
 يف اإلمارات بينها ومن اخلليج الدول تقع حيث متقاربة، للفرد اإلامايل احمللي الناتج وِقيم اإللكرتونية، احلكومة

 وإىل واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا قوية أساسية بنية وجود  إمتالكها السبب ويرجع البياين، الرسم أعلى
وتونس واملغرب  واجلزائر مصر بينما األوىل، بالدرجة املواطن احتياجات تليب اليت املتنوعة اإلنرتنت خدمات توافر

 فئة ضمن 2.0626 بني املشؤشر قيمة فترتاوح اليمىن، اجلهة على جنب إىل جنبا تقع وليبيا وغريها من الدول العربية
 .املرتفع املشؤشر فئة ضمن 2.203و، الوسطى املشؤشر

 التجارة اإللكترونية -4

( B2B) نوع من التجارة حققت فقد ،(B2C) و (B2B) النطاقني على عالية مستويات حققت اإلمارات في -

 ،02232 سنة دوالر مليون 232 حققت فقد (B2C) نوع من اإللكرتونية التجارة أما دوالر، مليون 0266 ب
                                                           

مارس26اخلميس ، بتاريخ 2220دج يصرف يف توطني اإلقتصاد الرقمي، جريدة التحرير، العدد 2دج يوفرها كل 6نور الدين جوادي، حوايل  - 1 
.26،ص0222  

.66، ص مرجع سابق،نادية صاحل مهدي الوائلي - 2
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 التجارة حجم كان  حيث ،%20و %22 بني ترتاوح اإلمارات يف اإللكرتونية التجارة يف السنوية النمو معدالتو 

 من % 02 يشكل مبا ،(دوالر مليار 0 يقارب ما) 0222 يف درهم مليار 203 جتاوز اإلمارات يف اإللكرتونية
 لتعزيز احلكومي التوجهتوفري بنية حتتية، و  نتيجة وذلك ،اخلليجي التعاون جملس دول يف اإللكرتونية التجارة حجم

، فهي تقوم اري" على اإلنرتنت بوابة عمالقةميثل موقع "جتحيث  ،1املعلوماتية الثقافة ونشر اإللكرتونية اخلدمات
ومن بني العوامل اليت ساعدت على بدور الوسيط بني الشركات الراغبة يف ممارسة األعمال اإللكرتونية فيما بينها، 

حكومة ديب هلا،  جناح التجارة اإللكرتونية إرتفاع القدرة الشرائية جملتمع اإلمارات، بإضافة إىل الدعم الذي قدمته
وتتمثل يف النظم الدفع اإللكرتوين، ونظام " كوم.ترست" للربط بني الشركات واملشؤسسات املالية والبنوك، ويعمل 

 شهدت لقدوهلذا  .2إتاحة التعامالت املالية على مستوى العام وحتويالت األرصدة إلكرتونياباملركز ديب املايل 
 أفريقيا ومشال آسيا غرب منطقة يف األول املركز واحتلت اإللكرتونية، التجارة يف مستمرة وجناحات تطورا اإلمارات

 األمم مشؤمتر" أونكتاد، منظمة تقرير يف جاء ملاقا وف اإللكرتونية، التجارة من االستفادة على قدرهتا حيث من
 من ستفادةإلا يف الناشئة قتصاداتاإل بني الرابع املركز اإلمارات واحتلت ،0222 للعام "والتنمية للتجارة املتحدة
 يف حلت إذ اإللكرتونية، التجارة من استفادة األكثر العامل يف 02الـ الدول بني من وجاءت اإللكرتونية، التجارة
 العام بتقرير مقارنة مراكز ثالثة بذلك متقدمة العامل، يف دولة 220 مشل الذي نفسه، التقرير يف عامليا 00 املركز

 أرقام حسب التسوق، يف اإلنرتنت يستخدمون اإلمارات دولة سكان من %32 أن إىل التقرير وأشار ،0222
يف جمال بيئة  تمتيز  . باإلضافة إىل أهنا3إلكرتونية مواقع على حسابات لديهم السكان من %32 أن وإىل ،0226

 معايري من بينها اإلستقرار اإلقتصادي، حبيث إحتلت املرتبة األوىل يف هذا اجملال، وذلك إستنادا إىل عدة األعمال
، وسوق العمل والتجارة املبادالتعات اخلاصة، مارات األجنبية واملشرو والسياسي، وظروف املساعدة لإلستث

 . 4واملال، وإخنفاض الضرائب

 مع األعمال مشؤسسات جتارة قطاع أن جند حيث املبذولة، اجملهودات رغم خطواهتا أوىل يف وهي الجزائر في -
 مع احلكومية املشؤسسات جتارة لنموذج كامل شبه غياب أن كما جدا، ضعيف مازال B2B األعمال مشؤسسات
 بلغ حيث بدايته، يف مازال B2C املستهلكني مع األعمال مشؤسسات جتارة قطاع أما ،G2G احلكومية املشؤسسات

 لشركات موقعا 62 حوايل األنرتنت شبكة على اإللكرتونية للتجارة مواقع ملتاجرها وضعت اليت املشؤسسات عدد
 جزائرية مشؤسسة 06 وجود حتصي Kompass مشؤسسة فمثال، 5إلكرتونيا منتجاهتم بيبع يقومون وإدرات وخواص

                                                           

الباحثجملة ،0222-0222اإلمارات خالل الفرتة و  مصر ،إلتصاالت يف كل من اجلزائرواقع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وا،حسني شنيين - 1 
. 22، ص0222، 3العدد ،جامعة ورقلة   

.60، ص مرجع سابق حجازي،نادية ، نبيل علي -  2  
3
- https://saneoualhadath.me, consulté le 28/06/2018. 

.020، ص مرجع سابق عيساين عامر، - 4 
. 023 - 023، ص نفسه مرجع - 5  

https://saneoualhadath.me/
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 اخلدمات أهم من، غري ال الصيدلة جمال يف غالبيتها تعريفية إعالنية مواقع عن عبارة  احلقيقة يف فهي الويب على
 البطاقة تشكل حيث اإللكرتونية والنقود االئتمان بطاقات و اخلصم بطاقة ذكر اجلزائر،جيدر يف اإللكرتونية البنكية
 .02221 مارس منذ اجلزائرية االقتصادية البيئة دخلت اليت اإللكرتونية النقود حافظة كذلك تسمى واليت الذكية

 املتعاملني على بفرض 0223 املالية قانون يف جاء ما وهذا اجلزائر، يف اإللكرتوين الدفع تعميم مت لقدو         
 خدمة إطالق منذ إلكرتونيا متت صفقة ألف 222 من كثرأ فهناك األلكرتوين، الدفع أجهزة توفري اإلقتصاديني

 بإعتباره جهة من جدا، ضعيف رقم وهو شهريا صفقة أالف 22 مبعدل أي ،0226 أكتوبر يف اإللكرتوين الدفع
 اليشعر اليوم فاملواطن التأمني، وخدمات والكهرباء، واملاء الغاز فواتري بدفع معظمها حمدودة خدمات عن يعرب

 نسمة، مليون 22 جتاوز والذي السكانية بالكثافة مقارنتها أخرى جهة ومن اإللكرتوين، للدفع احلقيقى بالقيمة
 وسائل يف املواطن لدى الثقة وإنعدام اإللكرتونية، التجارة ينظم الذي القانون وغياب املوازي السوق تفشي ومع

 لدفع حقيقة ممانعة قوة يعترب وهلذا وسهولة، أمنا أكثر بالسيولة بالدفع يفكرون وأغلبية اإللكرتوين، الدفع
 يف احمللي، الناتج إامايل من %2يتجاوز ال فهو الرقمي اإلقتصاد تطبيق يف نسبيا متأخرة التزال فاجلزائر اإللكرتوين،

 .2بتونس %22 من وأكثر باملغرب %2 اجملاورة الدول يف اكثر جتاوز حني

 لتهيئة واألنكتاد كاألسكوا واإلقليمية الدولية املنظمات بعض مع والتعاون الفردية باجلهود سعت لقد مصرأما  -
 الصادرات قيمة زيادة يف ساعدت مما واخلاص، احلكومي الصعيد على اإللكرتونية التجارة إلعتماد التحتية البىن

 وبفضله املعلومات، تقنية جمال يف حديثا العاملة الدول من ألهنا العاملية السوق يف قدم حنو ومنحها املصرية
 لكرتونيةإلا التجارة حجم أن الدولية التجارة عن صادر تقرير ويف ،3املصري اإلقتصاد على باإلجياب إنعكس

 اإللكرتونية التجارة حجم يبقى ، إال أنه0222 بنهاية اداخلي التجاري التداول حجم إامايل من % 22 إىل وصل
 البنية توافر عدمو  الفرد، دخل مستوى اخنفاضإىل  يعود ذلك وسبب ا،جد ضئيل مبصر اإلنرتنت عرب والتسوق
 .4 اإلنرتنت شبكة إىل الوصول تكلفة ارتفاع الكايف، بالشكل املشؤهلة التحتية

راجع لعدة  على وجه اخلصوص حمل الدراسةعلى العموم والدول  للدول العربية اإللكرتونيةضعف التجارة ف        
املعامالت اإللكرتونية والسداد بوسائل إلكرتونية، وعدم اإلعتماد على التوقيع  أسباب منها، إنعدام الثقة يف إجراء

باللغة اإلجنليزية مما جيعل عدم اإلستفادة اإللكرتوين والتصديق اإللكرتوين للوثائق، بإضافة إىل ذلك ضعف اإلملام 
لة اللغة فنجد مشكتستخدم اللغة اإلجنليزية،  %32من كافة مواقع شبكة اإلتصاالت الدولية فمعظمها أي 

                                                           

. 200 - 202ص بوشول فائزة، قطاف ليلى، عماري عمار، مرجع سابق، ص - 1  
0223جانفي  22،بتاريخ اإلثنني 2023جريدة التحرير، العددأهداف رائدة وآليات غري واضحة، 2...0223نور الدين جوادي، قانون املالية  -  2 
.2ص   

.22-26كرمی سامل حسني الغاليب، حممد نعمة الزبيدي، مرجع سابق، ص  - 3  
. 22حسني شنيين، مرجع سابق، ص - 4  
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التجارة اإللكرتونية والتسوق اإللكرتوين، فمعظم املواقع تستخدم اللغة العربية ال متثل  تشكل عائق كبري أمام جناح
من مساحة اإلستخدام على شبكة اإلنرتنت، بإضافة إىل ذلك غياب اإلطار التشريعي الذي  %2.2أكثر من 

أن و ، 1حيمي وينظم املعامالت اإللكرتونية خاصة يف ظل احلماية على حقوق امللكية الفردية وإنفتاح األسواق 
إللكرتونية بصورة غري كاملة، إلعالن، فهي متارس عملية التجارة اأغلب املتاجر اإللكرتونية العربية هي للعرض وا

ما يطلق عليه البعض التجارة اإللكرتونية  الكافية يف البالد العربية، وهذا وذلك راجع لعدم توفر البنية التحتية
 .2الساكنة

وتطويرها يف اجلزائر وأخد بالتجارب الدولية والعربية  وعليه ميكن القول للنهوض بالتجارة اإللكرتونية       
 اجلهود  بني ضافر، البد من التلإلستفادة منها ومصر وتونس وغريها من اإلمارات الدول اخلليج  الناجحة مثل

وميكن ، ، وذلك من أجل إزالة املعوقات واحلواجز اليت تعرتض هذه التجارةاحلكومة والقطاع اخلاص واألفراد
 ر أن حتقق رحبا باملاليري إذا مث تطوير التجارة اإللكرتونية وهذا ما صرح به بعض املختصني .للجزائ

 اإلجتماعي  البعد الفرع الثاني:

 : الحكومة اإللكترونية -1

ة عامليا رتبة الثالثوامل ،0222من أوائل الدول العربية اليت قامت بتطبيق احلكومة اإللكرتونية سنة  اإلمارات في -
والوصول إىل اخلدمات العامة وإستخدام نرتنت إلسنغافورة والنرويج، إبتداءا من توفري بوابات إلكرتونية على ابعد 

من حيث نشر تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف القطاع ، وذلك 3واملبادرة يف التواصل والتعلم القنوات الرقمية
، ويقدم املواقع اآلن 0222ية الذي بدأ فعليا يف أبريل احلكومي، فمثال برنامج ديب اخلاص باحلكومة اإللكرتون

فهي تشمل خدمات املشرتيات والتوريدات احلكومية على اإلنرتنت، وعرض  وزراة، 02خدمة إلكرتونية من  622
لكرتونية ألعمال النشاط وخدمة متابعة قضايا الدولة إلكرتونيا، وتقدمی اخلدمات اإلحركة تداول العقارات، 

 اسرتاتيجية ضمن وحلوهلا السحابية احلوسبة خدمات املتحدة العربية اإلمارات دولة جا در لقد مث إ .4البحري 
 كأحد السحابية احلوسبة مبادرة تنفيذ سياق يف وذلك ،0222-0220سنة  االحتادية اإللكرتونية احلكومة

 ختزين مثل خدمات لتوفري احلاسوبية السحابة بناءو  احلكومية، اجلهات  بني التكامل لتعزيز األساسية زاتاحملف
 . 5 اإللكرتونية احلكومة  خدمات من وغريها احملتوى وإدارة البيانات

                                                           

. 23-23فاطمة الزهراء طلحي، رحايلية سيف الدين، مرجع سابق ، ص  - 1  
. 20، ص 0226، األردن دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، إدارة تكنولوجيا المعلومات،رتيبة  طييب،  - 2  
. 036، صية، مرجع سابقعامرإبراهيم قنديلجي، احلكومة اإللكرتون -  3  
60ص  ي، مرجع سابق،علي، نادية حجاز نبيل   - 4  
22ص، مرجع سابق، اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، نشرة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من أجل التنمية يف املنطقة العربية -  5 
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 23حيث صنفت من املرتبة  ،0220طبقا لتقرير األمم املتحدة للحكومات اإللكرتونية الصادر يف فرباير و       
من عدد السكان،  02حوايل آنذاك ووصل عدد مستخدمي اإلنرتنت عامليا وهي األوىل عربيا،  03إىل املرتبة 

اسرتاتيجية للشركات اليت تستهدف ، وتوفر مدينة ديب لألنرتنت قاعدة مقارنة بالدول العريب فهي نسبة كبرية
على ومن بني العوامل اليت ساعدت ، سواق منطقة كبرية متتد من الشرق األوسط إىل إفريقيا واهلند ومنطقة اخلليجأ

، البنية التحتية املالئمة يعتمد عليها يف إجناح املشروع، اإلستعانة بشركات جناح احلكومة اإللكرتونية باإلمارات
ت والشراكة مع القطاع اخلاص، باإلضافة إىل الرتكيز على املتطلبات ص العاملية، تطوير وتبسيط اإلجراءالقطاع اخلا

كز دراسات اإلقتصاد الرقمي " مدار" كانت من بني املدينة الوحيدة اليت ووفقا لتقرير مر  .1 و اإلحتياجات العمالء
مدن فقط يف العامل تتيح خدمات دفع  22وضمن  مدينة رقمية يف العامل، 02مت تصنيفها ضمن قائمة أفضل 

، بإضافة 2عامليا يف جمال توفري املعلومات اإللكرتونية  22رسوم اخلدمات إلكرتونيا، بإضافة إىل ذلك إحتلت املركز 
 وطبقت هذه املبادرة عام إىل ذلك تعترب اإلمارات من أوىل املنطقة العربية اليت بادرت يف تطبيق احلكومة الذكية، 

م، هبدف توفري اخلدمات لألفراد واجلمهور أينما وجدوا، وحددت مالحمها األساسية لتكون" حكومة التنا 0220
ساعة يف اليوم، سريعة معامالهتا، تستجيب بسرعة، قوية يف إجراءاهتا، تستجيب بسرعة للمتغريات،  02تعمل 

، فهي تعترب مكمل للحكومة اإللكرتونية وذلك مبسامهتها يف ترسيخ ريادة تسهل حياة الناس وحتقق هلم السعادة"
 ماخيص كل األعمال اميع وتيسري للناس احلياتية األمور تسهيلو  ،3دولة اإلمارات يف جمال التطور اإللكرتوين

 .احلكومة مع  التعامل

 احلديثة تكنولوجيات تأخذ فهي اإللكرتونية، احلكومة جمال الشاملة باإلصالحات باشرت لقد الجزائر يف -
 تعكس حكومية مواقع عدة لنشأة ذلك أدى حيث الدولة، اهتمامات من كبريا حيزا تصاالتاإلو  للمعلومات
 .4 الدولة جملس موقع االقتصاد، وزارة موقع الضرائب، إدارة موقع مثل املبذولة اجملهودات

 وذلك ، املعلومات جمتمع إىل مصر حتويل أجل من والعمل اإللكرتونية احلكومة مشروع لتنفيذ مصرفي أما  -
 صناعة وبناء اإلستثمارات وجذب احلكومية البريوقراطية على والتغلب الرقمي اإلقتصاد عصر الدخول جلأ من
 تكنولوجيا عصر إىل للدخول املنظم التشريعي البناء إستكمال يف سيعها إىل بإضافة لإلتصاالت، مصر يف قوية

                                                           

.220، ص 0220، مبشؤمتر الكليةجملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية ، العدد اخلاص ، "احلكومة اإللكرتونية "،مرمی خالص حسني  - 1
  

. 002ص  ،مرجع سابق ،بوبكر ساليل عيساين عامر، - 2  
،00، العدد اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، نشرة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت للتنمية يف املنطقة العربية، األمم املتحدة - 3 

.22، ص0222   

.202وشول فائزة، قطاف ليلى، عماري عمار، مرجع سابق، ص ب -  4  
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 الفكرية امللكية حقوق قانون مع اجلديدة ملعلومات لثورة املالئم القانوين اإلطار وضع يف مصر عتمدتإ املعلومات
 .1اإللكرتوين التوقيع وقانون اإللكرتونية، األعمال وقانون اإللكرتونية التجارة وقانون التجارية املعامالت وقانون

 البحرين إحتلت حيث اخلليج دول تفوق ،0222 اإللكرتونية احلكومة إستطالع نتائج أظهرت لقدهلذا      
 ضمن الرتتيب توجاء، 2 املرتبة يف اإلمارات مث ،20 املركز يف جاءت العربية البلدان مستوى على األوىل املرتبة

 تطور صعيد على ملحوظا تقدما هناك أن وتبني بلدا،230 أصل من العامل مستوى على األوىل اخلمسني البلدان
 املتعلقني الفرعيني مشؤشرين من لكل بإضافة املنطقة، يف واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية

 املشؤشر إخنفاض ظحلو  فيما العاملي، املتوسط ختطت قد لإلتصاالت التحتية والبنية اإلنرتنت شبكة عرب باخلدمات
    التايل اجلدول يف توضحه ميكن ما وهذا ،2العاملي املتوسط عن البشري املال برأس املتعلق الفرعي

اإللكترونية الحكومة خدمات مؤشرات(:9-3) رقم الجدول  

مؤشر رأس المال 
 البشري

مؤشر البنية 
التحتية 

 لإلتصاالت

مؤشر الخدمات 
نترنتإلعبرا  

تطور الحكومة 
 اإللكترونية مؤشر

الترتيب العالمي 
 193من أصل 
 بلدا

 البلد الترتيب عربيا

 اإلمارات 0 00 2.2206 0.8819 2.2300 2.6622
 مصر 3 32 2.2203 0.5906 2.0222 2.2320
 الجزائر 22 206 2.0226 0.0787 2.2333 2.6220

 ،املتحدة األمم والتنمية، واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا بني العالقة آسيا، لغريب واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة تقرير :المصدر
 .66 ص،  0222

 راجع وهذا العربية، الدول مستوى على التانية املرتبة إحتلت اإلمارات أن يتضح اجلدول هذا خالل من       
 والشحن النقل شركات من لآلالف مسحت حيث واجلمارك، املوانئ هيئة توفر حيث خدمات لعدة لتوفريها
 وهذا اإللكرتونية، اخلدمات أداء تقدمی يف فشلت لقد مصر بينما ،%22 تقارب بنسبة والتكلفة الوقت خبفض
 مركزا 22 تراجعت حيث ،0222 املعلومات لتكنولوجيا التقرير يف عامليا 32 للمركز مصر تراجع ذلك على دليل

 تعرضت 0220-0220 العامني هذين يف السياسي إستقرارها عدم بسبب سبقه، الذي العام برتتيبها مقارنتها
 املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية لضعف راجع وهذا وعامليا، عربيا اإلخرية مراتب اجلزائر بينما لنكسات،

 .واإلتصاالت

 

                                                           

.206، ص مرجع نفسه -   1 
  2 .62تقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت والتنمية، مرجع سابق، ص  -
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 :تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم  -0

 عاملية، شراكات مع بالتعاون وذلك احلكومية، اخلدمات ضمن املعلومات تكنولوجيا أدرجت لقدفي اإلمارات  -
 وذلك التعلم تعزيز إىل هتدف اليت" للمستقبل التعليم" مبادرة بينها ومن واخلاص العام القطاعني بني الشراكة أي
 أهم من، و 1اإلمارات دولة يف 0223 سنة تطبيقها مث واليت املستوى، الرفيع التفكري مهارات تنمية طريق عن

 تعليم أجل من مبخابر وجتهيزها املدارس، يف اإلنرتنت توصيل مشروع اإللكرتوين التعليم يف اإلمارات إجنازات
 خالل من وذلك بالكمبيوتر، للتعليم كوسيلة واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا وإدخال األمية، وحمو الكمبيوتر

 إلدارة لتأهيلهم الشبان األعمال لقادة تدريبية دورات عقد ذلك إىل بإضافة املختلفة، املناهج تقدمی يف إستخدامها
 .2املعرفة إقتصاد تنظيمات

 واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا بإدراج 0223 سنة اجلزائرية والتعليم الرتبية وزراة عملت لقد ي الجزائرف -
 الكفاءة وحتسني املعلومات جمتمع إىل الوصول هبدف احلاسوب بأجهزة التعليم املشؤسسات كل بتجهيز وذلك

 اإلبتدائية املشؤسسات اميع على الرتبية قطاع يف احلديثة والتكنولوجيات احلاسبات وإستخدام التعليمية،
 املعلومات تكنولوجيا بفضل اجلزائر يف العايل التعليم قطاع تطور لقد أخرى جهة ومن والثانويات، واملتوسطات
 اإلنرتنت، على مواقع متلك اجلامعية دارسملوا واملعاهد واملراكز اجلامعات خمتلف أصبحت حيث واإلتصاالت

 تلقي إىل بإضافة املكتبات، يف والكتب والبحوث والتسجيالت النتائج على اإلطالع ميكنه الطالب وأصبحت
تزويد ومث ، 3النوعية ضمان متطلبات مع متاشيا التعليم نوعية حتسني أجل من وذلك بعد، عن واحملاضرات الدروس
درسة من بني مشؤسسة على املستوى الوطين بقاعات إنرتنت م 3222إكمالية و 0222انوية ث 20222حوايل 
حاسوب مرتبطة مبركز وطين لتطوير  22أجهزة حاسوب يف كل قاعة، وقاعات حواسيب حتتوي على  3علىحتتوى 

 .4البيداغوجية وإدماج تكنولوجيا التعليم

عبارة عن الشراكة القائمة بني وزارة اإلتصاالت  املركز التنافسي للتعلم اإللكرتوين، وهو أنشئت لقدأما مصر  -
هتدف إىل تعزيز وتطوير مهارات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت عن  وتكنولوجيا املعلومات وشركة "سيسكو"
وهي شراكة القطاعني العام واخلاص، وجاءت  أطلقت "مبادرة التعليم"طريق توفري برامج للتعلم اإللكرتوين، و 

 .5ا املعلومات واإلتصاالت هتدف إىل حتسني التعليم بواسطة اإلستخدام الفعال لتكنولوجي

                                                           

22ص،، مرجع سابقتعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ملواجهة حتديات إقتصاد املعرفةواإلجتماعية لغريب آسيا،قتصادية تقرير اللجنة اإل - 1 
  2 60نبيل علي، نادية حجازي، مرجع سابق، ص -
. 202ص مرجع سابق، ،عماد بوقالشي، احلاج العمري - 3  
.220، ص مرجع سابق، هند علوي - 4  
 5 مرجع سابق، ،0222-0220اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، املالمح اإلقليمية جملتمع املعلومات يف املنطقة العربية للفرتة تقرير اللجنة  -
.22-26ص  
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 :الصحة  في واإلتصاالت المعلومات لتكنولوجيا تطبيقات -3

 امللفات على اإلطالع أجل من وذلك ،"الذكية املريض بوابة" بفتح الصحة الوزراة قامت لقد في اإلمارات -
 اميع وتوفري واحلساسية، الصحية، واملشاكل يةر والدو  واملستندات املخربية والتحاليل الصحية، املرضى اميع

، حيث للمرضى الطبية املواعيد متابعة أجل من اللوحية، والكمبيوترات الذكية، اهلواتف مثل اإللكرتونية زةاألجه
جل التواصل مع اجلمهور أأدرجت وزراة الصحة منشورات إلكرتونية على البوابة الرمسية لدولة اإلمارات، وذلك من 

 .1والتعرف على اميع املقرتحات لتحسني اخلدمات الصحية

 الوكالة بإشراف وذلك ،2333 سنة اجلزائر يف الصحة قطاع يف إجيابية خطوة حتقيق مث لقد الجزائر أما  -
 يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا وإستعمال إدراج على عملت حيث ،ة "ANDS"الصح لرتقية الوطنية

 يرغبون الذين األشخاص منها اإلستفادة أجل من ،"Algeria Health صحة اجلزائر"  شبكة وإنشاء مشؤسساهتا،
 مشؤسسة 662 تربط معلوماتية شبكة توفري مث حيث األمراض من الوقاية وأساليب الصحية الثقافة على احلصول

 نظام بوضع قامت كما رقميا، بيتا القطاع جلعل تعمل وهي ،0223 سنة الوطين الرتاب مستوى على إستشفائية
 من الثالتاء يوم كل عرضها يتم واليت األطفال، طب مبصلحة بالعاصمة طرارية بئر مبستشفى بعد عن التطبيب

 .2بعد عن الفحص بواسطة املضية احلاالت وتشخيص املعلومات تبادل أجل

وهذا  ،أفضل حنو على الصحية اخلدمات لتوفري اإللكرتونية الصحة برامجلقد تناولت مصر بوضع   مصر أما -
( 0222 - 0222)مصر يف الصحة وزارة مع بالتعاون املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارةماأطلقت عليه 

 املناطق يف الطيب التثقيف إتاحة عن طريق ،الصحية اخلدمات يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وذلك بدمج
 اخلدمات على للحصول متكافئة فرص لتوفري األمل من بدافع اإللكرتونية الصحة مبادرة وتأيت واحملرومة، النائية

" الصحة زايد هالة" كما مت تصريح الوزيرة،  3املواطنني اميع لتشمل الصحي التأمني توسيعو  مكان، أي يف الصحية
 .املتخصصة الطبية واجملالس ،راحياجل تدخلال عنده مريض ألي للتسجيل وتكونفتح عدة مواقع اإللكرتونية، 

 المعلومات واإلتصاالت البيئي لتكنولوجيااألثر  :الفرع الثالث

لقــد قامــت الــدول العربيــة العربيــة علــى العمــوم بتوظيــف تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــاالت، والســيما نظــم         
عـن  املعلومـات اجلغرافيـة ونظـم اإلستشـعار عـن بعـد، إلدارة األزمـات والكـوارث أو التنبـشؤ هبـا، مثـل هيئـة اإلستشـعار

تكنولوجيـا ديب بتوظيـف  اإلمااراترصاد اجلوية والزالزل يف اإلمارات، حيث قامـت ، واملركز الوطين لألمصر بعد يف
                                                           

على املوقع اإللكرتوين    ،26-22، ص 0222زراة اإلقتصاد اإلمارات العربية املتحدة، آليات تعزيز بدولة اإلمارات العربية املتحدة، و  - 1 
http://www.economy.gov.ae/EconomicalReports/.pdf,  consulté le 03/10/2018.  

.  200عماد بوقالشي، احلاج العمري، مرجع سابق، ص  - 2  
املوسوعة اإللكرتونية العربية على املوقع اإللكرتوين    - 3 

http://register.tagepedia.org/article, consulté le 08/10/2018. 
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ـــة وأمطـــار ـــة مـــن العواصـــف الرملي ـــشؤ بـــالتغريات املناخي ـــة لإلنـــذار املبكـــر للتنب املـــد  املعلومـــات إلنشـــاء منظومـــة متكامل
نصــية قصــرية للمعنيــني ويســمح هــذا النظــام بتمريــر رســائل  ،0222أخــر مشــاريعها يف منتصــف عــام البحــري، وكــان 

 ، 1ومستخدمي النظام قبل وقوعها عرب نظام اإلنذار املبكر

 إنشــاء مث حيــث اجلزائريــة، الفضــائية للوكالــة التــابع بــوهران الصــناعية قمــارألا تطــوير مركــز إفتتــاح مث لقــد أمااا الجزائاار
 صـــور منـــاذج عـــرض مت كمـــا ،0222 ســـنة قبـــل" 2 ســـات الكـــوم" تصـــاالتإلبا اخلـــاص الصـــناعي القمـــر وإطـــالق

 هـذا أن اجلزائريـة الفضـائية الوكالـة مسـشؤول وأوضـح الدولـة، رئـيس علـى" 0السـات" الثـاين الصـناعي القمر من منبعثة
 الــذي املركــز بنــاء ومت الدقــة، عاليــة صــورة 00.222 مــن أكثــر أرســل ،0222 ســنة إطالقــه مت الــذي الصــناعي القمــر

 إلدمـــاج موجهـــة بنايـــات علـــى ويشـــتمل. هكتـــارات األربعـــة تفـــوق مســـاحة علـــى 0223 ســـنة بـــه األشـــغال انطلقــت
 عــن لالستشــعار أخــرى بنايــات خصصــت البيئيــة،كما للتجــارب موجــه وأخــر البيضــاء القاعــة يف الصــناعية األقمــار

 2.2 ب يقـدر مـايل بغـالف املشـروعات هـذه إنشاء كلف وقد الفضائية، والتكنولوجيات املناخية، والتوقعات بعد،
 .2دينار مليار

 ال العربية البلدان أن به املسلم فمن واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا تتيحها اليت والفرص للفوائد ونظرا       
 مبادئ وضع دون البيئة ومحاية واملستدامة الذكية املدن تنمية إىل انتقاهلا يف فعال حنو على قدما املضي تستطيع
 .اإلقليمية وتسريع لدعم تصاالتإلوا املعلومات لتكنولوجيا مناسب وإطار توجيهية

 في تحقيق التنمية المستدامة  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تقييم مدى مساهمة:  نيالمطلب الثا

 مؤشر أهداف التنمية المستدامة لدى الدول تقييم  الفرع األول:  

تصنيف الدول حسب مشؤشر أهداف التنمية املستدامة الذي ذكرناها  يف التقرير العاملي نيويورك جاء لقد      
 اهلدف فيعد هذا التصنيف أوليا، وذلك من أجل املعرفة التقدم احملرز حنو حتقيق 22سابقا، حسب احلالة املبدأ 

الدول  ، ويتيح لكل دولة إمكانية تقييم احلالة الراهنة للتقدم الذي أحرزته مع0202 ةأهداف التنمية املستدام
، وهذا ما 3%222إىل احلاالت أفضل  %2م من أسوأ يويتم التقيدولة  223من الدول األخرى، وجاء الرتتيب 

 يف اجلدول التايل    توضيحه

 الدول لدى المستدامة التنمية أهداف مؤشر(: ترتيب الدول حسب 12-3الجدول رقم )

                                                           

.62-23اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت والتنمية، مرجع سابق، ص تقرير  - 1  
.0220، بوابة املواطن، تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف منو مستمر  -2 

 http://www.elmouwatin.dz ,consulté le 16/06/2018. 
.20 ، ص0226أهداف التنمية املستدامة ولوحات املعلومات، تقرير شامل مشؤشر  - 3 

http://www.sdgindex.org/assets/files/SDG-Index-AR-V2.pdf, consulté le 03/09/2018. 
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 الدرجة الدول الرتتيب
 60.6 اإلمارات 22
 62.3 مصر 66
 23.2 اجلزائر 30

 .22ص ،0226 املعلومات، ولوحات املستدامة التنمية أهداف مشؤشر شامل تقريرالمصدر: 

من خالل هذا اجلدول يتضح أن هذه الدول ماتزال بعيدة عن حتقيق اميع األهداف التنمية املستدامة، رغم من  
وكذلك بالنسبة  ،%60.0دولة أي بنسبة جيدة  223من بني  22حتسن ترتيبها حيث اإلمارات حققت اإلمارات 

فهي  % 23.2بالنسبة  3بينما اجلزائر جاءا ترتيبها متأخرا   ،%62.3دولة بالنسبة 223من بني  00إىل مصر 
 .0202بعيدة نوعا ما عن حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

 أثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة لدى اإلمارات والجزائر :الثانيالفرع 
  ومصر

من  ،دولة 203للدول قيد الدراسة من أصل  0226 لقد مت تقييم مشؤشرات اجلاهزية الشبكية للدول العربية       
البعد وتأثريها على البعد اإلقتصادي و  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجياناحية البيئة واإلستعداد واإلستعمال هلذه 

عدد ترتيب وجاءت طريقة القياس على أساس  تها يف حتقيق التنمية املستدامة،اإلجتماعي، أي ما مدى مسامه
 الدول.

 0216(: مؤشرات الجاهزية الشبكية للدول 11-3الجدول رقم )

 تأثير إستعمال إستعداد البيئة 
 22 3 3 2 6 2 2 0 0 2 البلد
سياسة  

 التنظيمية
األعمال 
 والتعاون

البنية 
 التحتية

القدرة على 
تحمل 
 التكاليف

 اإلجتماعي اإلقتصادي الحكومي األعمال الفرد مهارات

اإلمارات 
(06) 

02 20 03 226 00 23 02 0 06 0 

 اجلزائر
(222) 

200 200 32 33 33 220 200 202 202 200 

 مصر
(36) 

220 220 32 22 222 32 203 62 23 220 

Source: Report Economic and Social Commission for Western Asia , Perspectives on the 

Digital Economy in the Arab Region ,2017, p36, Sur le site 

https://www.unescwa.org/file/75660/download?token=VHhi6GSH , consulté le 27/10/2017. 
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من  ،اجلاهزية اإللكرتونيةمازالت بعيدة عن  وبعض الدول العربية  اجلدول يتضح لنا أن مصر واجلزائرمن هذا 
 يف األخرية اجلزائر حيث جاءت جيث البيئة وإستعداد وإستعمال وأثر هذه تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت،

اجلاهزية الشبكة، حيث عدم توفري سياسة التنظمية من  اتنتيجة لضعفها يف مشؤشر  ،203 أصل من 222 املرتبة
لبنيتها التحتية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، ناحية اإلسثتمار يف هذا القطاع، بإضافة إىل ضعف إستعدادها 

قلة وعدم حتملها للتكاليف، وقلة اإلستعمال هذه التكنولوجيا من قبل األفراد واحلكومة واألعمال، هذا مانتج عنه 
إال أنه هناك  ،املشؤشر هذا يف ضعف فهناك 36رتبة مصر يف امل وكذلك بالنسبة إىلتأثري اإلقتصادي واإلجتماعي، 

، ما إنعكس باألثر اإلجيايب على 06بينما اإلمارات إرتفاع يف هذا املشؤشر جاءت مبرتبة  ،23مبرتبة  أثر إقتصادي
 سابقا ميكن تلخيصه يف الشكل الثايل  من خالل ما قلناه البعد اإلقتصادي واإلجتماعي. 

 الشبكية الجاهزية مؤشرات(:12-3الشكل رقم )

 
 على   إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من المصدر:

Report The Global Information Technology, Innovating in the Digital Economy, 2016, p 238-

266, http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf , consulté le 

03/02/2018.  
يتضح لنا من خالل هذا الشكل مامدى تطور القوانني املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت للدول، مثل 

مل  2مث قياسها بإستعمال الدرجات من  استخدام التجارة اإللكرتونية والتوقعات الرقمية، ومحاية املستهلك، حيث
مارات دائما سابقة الدول العربية يف تطيبقها للقوانني جيد للغاية، فاإل 2دىن إىل الدرجة يتم تطويره كحد األ

 امللكية حقوق قانون اإلخرتاع، براءة وقانون التجارية العالمة قانون واإلتصاالت املعلومات بتكنولوجيااملتعلقة 
 بيئة تعزيز إىل اميعها هتدففهي ، 0.0ومصر  0.3، فهي أحسن من اجلزائر دراجات 6 تقدميها ب فثم الفكرية

 املعلومات تكنولوجياباإلضافة إىل قياس مامدى إستخدام شركات األعمال ل واملستثمرين، لألعمال آمنة
ها أي لدي 6إلجراء معامالت مع شركات األخرى، فاإلمارت دائما سابقة الدول العربية بدرجة  واإلتصاالت
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، كذلك بالنسبة إىل مصر فكانت واإلتصاالت املعلومات تكنولوجياالشركات لالزيادة مستمر يف إستخدامها 
هلذه التكنولوجيا لدى ا ، وهذا مايعكس لقلة إستخدامه0.6بتقريب، بينما اجلزائر حتسن طفيف  2دراجتها 
ألعراض التعليم فاإلمارات دائما يف الصادرة الدول نرتنت يف املدارس إل، أما يف ما خيص إىل  الوصول االشركات

وهذا ينطبق أيضا على   ،نرتنت إىل املدارسإلبعيدة إىل حد كبري يف الوصول ا 0.6ومصر  0.3 العربية ، فاجلزائر
 كما هو موضح يف الشكل .  واإلتصاالت املعلومات نولوجياتككفاءة احلكومة يف إستخدامها ل

 خالصة:  

   املشؤشرات هذه  يف عالية مستويات حققت، حيث جيد داءأب العربية الدول باقي عن اإلمارات متيزت لقد       
 يف ماراهتاتثإس جناع مايشؤكد وهذا املعريف، اإلقتصاد لإلندماج يف مما ساعدها تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتل

على  العربية الدول مابني كبري تفاوت هناكف هبا مقارنة باجلزائر،مت تأيت مصر مبستويات البأس  ،القطاع هذا
 إستخدام ومعدالت اإلتصالية التحتية البنية توافر حيث من وعلى وجه اخلاص ،العموم والدول حمل الدراسة

 يف إلندماجها عاجزة مازالت جلزائرفا، واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا ماري علىواإلنفاق اإلستث نرتنت،إلا
 وتدين الرقمي والتخلف واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية لضعف راجع وهذا املعلومات، جمتمع

 على األدىن املشؤشرات تسجل هيف ،التعليم ومستوى العلمي اإلنتاج ضآلة إىل بإضافة للفرد، املعيشي مستوى
 إال األخرية السنوات يف بذلتها اليت اجلهود من بالرغم تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيات جمال يف العاملي الصعيد

 .املطلوب املستوى إىل يرتقي وال حمتشما يزال ال فيها ستثمارإلا أن

 من الرقمية البيئة حتسني أجل من اجلهود تعزيزب الدول العربيةباقية و  ومصر اجلزائر على يتطلب الشك        
 املعلومات تكنولوجيا قطاع هذا على اإلعتمادو  التكنولوجي، التقدم ومسايرة املعريف باإلقتصاد اإللتحاق أجل

 القدرات وحتسني واإلقتصادية، واإلجتماعية البيئية واإلستدامة االقتصادي، للنمو رئسيا حمركا بإعنباره واإلتصاالت
 وتسهيل االبتكار، وتسريع ،االجتماعي والتقدم العمل، فرص وخلق الفقر درجة وختفيف املعيشة مستويات ورفع
خطة   أهداف حتقيق يف مسامهته أي. القائمة الصناعات تشكيل وإعادة التجارية، األعمال ملمارسة جديدة طرق

 .التنموية عمليةلبا لإلسراع والعلمية الرقمية الفجوة تقليص نفسه، الوقت ويف 0202 املستدامة التنمية

املستدامة أصبح   مار يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من أجل حتقيق التنميةاإلستثميكن القول أن هلذا       
 أسعار تذبذب نتيجة الدول هبا متر اليت األزمة مع خاصة اإلقتصادي التنويعومسامهته يف  كخيار إسرتاتيجي

على العموم  العربية الدول يستدعي مما القطاع،هذا  إىل واألجنبية احمللية اإلستثمارات جذبفهو يتطلب  ،البيرتول
  قطاع لتنمية طموحة إسرتاتيجيات وضع إىل والسعي املعلومات جمتمع إىل اإلنتقال واجلزائر على وجه اخلاص

سباقة املنطقة  بإعتبارها والدول اخلليج عامة، أخد بالتجربة اإلماراتوذلك ب واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا
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 العربية املنطقة يف واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا مركز كأرقى املرموقة املكانة تتبوألكي  ،العربية يف هذا اجملال
 .والعامل
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  تمهيد : 

 هذا مواكبة خيار سوى العربية الدول أمام تكن مل واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا السريع التطور ظل يف       
 إىل التقليدية التعامالت من بالتحول تتجه العربية فالدول القطاعات، مجيع يف منه اإلستفادة أجل من التطور

 تطبيق هتدد ورهانات حتديات توجد أنه إال نرتنت،إلا بواسطة وذلك القطاعات مجيع يف اإللكرتونية التعامالت
 املعلومات تكنولوجيا مارتثاإلس بني العالقة بتحليل القياسية الدراسات لقلة ونتيجة الرقمية، البيئة توفري وجناح

، أال واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا ماراتوذلك بإختيار أحد أنواع اإلستث املستدامة، والتنمية واإلتصاالت
 املعلومات تكنولوجيا مارتثاإلس قياس إىل التطرق سيتم عليه، و والالسلكية السلكية تصاالتاإل ستثماراتإوهي 

 اإلقتصاد يدعم الذي التمويل، مصادر من نوعا بإعتباره تهمسامه مدى وإختبار املستدامة، والتنمية واإلتصاالت
 .الريعي اإلقتصاد من للخروج

 التنمية أبعاد على وإسقاطها واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا مارتثاإلس بني العالقة بالدراسة قمنا ما بعد        
 هلذا الكمي، القياس عملية تسهل الرياضية مناذج الشكل على العالقة ترمجة الفصل هذا يف سنحاول املستدامة،

البعد اإلقتصادي والذي ميثل يف النمو اإلقتصادي  ة املتعلقة بأبعاد التنمية املستدامة، قياسي ثالتة مناذج بناء نقوم
ومت إختيار نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، أما البعد اإلجتماعي مت إختيار مؤشر معدل البطالة، أما البعد 

 مناذج باستعمال وذلكالبيئي نظرا لصعوبة قياس مؤشر ثلوت البيئي مت إختيار إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون، 
 املعلومات تكنولوجيا مارتثاإلس أثر يدرسفهو  واليت ترتكز عليه معظم الدراسات اإلقتصادية القياسة احلديثة، انلب

 تكنولوجياعلى التنمية املستدامة، لكن قبل ذلك البد من معرفة اجتاهات الدول العربية حنو  واإلتصاالت
  .والتحديات اليت تواجهها واإلتصاالت املعلومات

 : التالية العناصر على الفصل هذا يف سنركز لذا

  اجتاهات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت للدول العربية حنو حتقيق التنمية املستدامة؛ 
 ؛بانل التحليل يف املتبع القياسي اإلطار 
 القياسي النموذج وصياغة وصف. 
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 المستدامة التنمية تحقيق نحو العربية للدول واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا اتجاهاتالمبحث األول: 

 من فمنها قتصاديةإلا سياستها مسار يف كبرية حتوالت األخرية اآلونة يف العربية الدول معظم شهدتلقد         
 ومستدام قوي منو  حتقيق إىل هتدف إسرتاتيجية خطط تبين خالل من ، وذلكقتصاديإلا النشاط تنويع إىل اجته
لى مواجهة التحديات من ، واآلن تعمل بقية الدول العربية عاخلليجي التعاون جملس دول مثل الطويل املدى على

 مار يف هذا القطاع من أجل حتقيق التنمية املستدامة.أجل اإلستث

في الدول العربية  واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيامار في طلب األول: إتجاهات مؤشرات اإلستثالم  

العربية الدول في واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا مارتثاإلس مؤشرات تطورالفرع األول:    

زيادة مستمرة يف عدد اإلشرتاكات اهلاتف  5002 -5002لقد شهدت الدول العربية خالل السنوات من        
، نتيجة دخول املنافسة إىل أسواق تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت اخللوي و األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت

 من اإلنرتنت مستخدم نصيب بني كبريا   يزال ال التفاوت ولكنحبيث تزداد جودة خدماهتا وتنخفض تكاليفها، 
، وهذا 1بت/ثانية فقط يف الدول العربية00000بت/ ثانية مقابل  20000 أوروبا يف لإلنرتنت الدولية احلزمة سعة

 الالزمةواإلجراءات  التدابري واختاذ واالتصاالت املعلومات لتكنولوجياراجع لتحسني البنية التحتية األساسية 
 الثابت اهلاتف باشرتاكاتما املؤشرات املتعلقة نبي  ،واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يف املنافسة لتشجيع

ربية نرتنت ضعيف يف بعض الدول العأن اإل وهذا ما يفسر، ضعيفة بشكل اخلاص العريض النطاق وإشرتاكات
نقص خطوط كنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، مار يف تسياسة اإلستثمقارنة بالدول اخلليج، مما ينعكس على 

 بني الكبرية الرقمية الفجوة، وإتساع ةتبلتاا للخطوط التحتية البنية إىل لإلفتقار التأخر هذا ويعود الثابت اهلاتف
سلبا على صادراهتا جميات املعلوماتية، وهذا مايؤتر عدم تطور يف جمال إنتاج الب و  ،األخرى والبلدان منوا البلدان أقل

 وهذا ما ميكن توضيحه يف الشكل التايل:  ، وتعظيم منافع هذه التكنولوجيا

 

 

 

                                                           

 1 ،5002ة، تقرير األمم املتحدة، اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا ، نشرة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت للتنمية يف املنطقة العربي -
، على املوقع اإللكرتوين: 23ص  

 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e escwa ictd 13 

3a.pdf,  consulté le 27/08/2017 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e%20escwa%20ictd%2013%203a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e%20escwa%20ictd%2013%203a.pdf
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العربية الدول في واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا مارتثاإلس مؤشرات تطور(: 1-4) قمالشكل ر   

 
 على املوقع اإللكرتوين عتمادا على مؤشرات اإلحتاد الدويل لإلتصاالتإExcel من إعداد الطالبة بإستعمال برنامج : المصدر            

                http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx,consulté le 30/07/2017. 

 اخللوي احملمول اهلاتف اشرتاكات وتوازي العامل أحناء مجيع يف املتنقل العريض النطاق اشرتاكات يف الزيادةف 
 والكمبيوتر اإلنرتنت إىل الوصول أن كماالعامل،   املناطق مجيع يف اآلن مرتفعة املتنقلة اخللوية االشرتاكات انتشار معدالت
يف حني هناك ختلف يف إشرتاكات  العامل والدول العربية، يف أعلى العريض النطاق لشبكات االخرتاق معدالت وكذلك

 اهلاتف الثابت وعدد املستخدمني اإلنرتنت، وهذا ما ميكن توضيحه يف الشكل التايل: 

 في الدول العربية والعالم  واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا(: اإلقبال على 2-4الشكل رقم )

 
 على املوقع اإللكرتوين عتمادا على مؤشرات اإلحتاد الدويل لإلتصاالتإExcel من إعداد الطالبة بإستعمال برنامج  المصدر:

Report Measuring the Information Society, International Télécommunication Union , 2016, p6-7, Sur le site 

whttps://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/ pdf, consulté le 27/10/2017. 
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تصاالتإلوا المعلومات تكنولوجيا تنمية مؤشرالفرع الثاني:    

هو املؤشر الذي يعكس لنا مستوى التطور  (،IDI) تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا تنمية مؤشر إن       
عب الزمن على مستوى الدول املقارنة مع دول  واملعلومات اإلتصاالت تقنيات وقدرات إمكانات إستثمارومدى 

 التنظيمية البيئة جتاوب مع وهذا بني الدول املتقدمة والنامية كما ذكرناه سابقا، الرقمية الفجوة لقياسأخرى، أي ا
 للدول ومبتوسطات العاملي باملتوسط مقارنتها يتم حيث، املعلومات للمجتمع التحتية البنية ومستوى والتشريعية

 اخلليجي التعاون جملس الدول وهي IDIومن بني الدول العربية اليت حققت أفضل ترتيب يف مؤشر  ،املتقدمة
واليت تتميز  ،2.00 من العاملي املتوسط من بكثري أعلى IDI قيم لديهاالبحرين واإلمارات وقطر والسعودية 

 يف تتبعها واألردن لبنان املنطقة، يف الدخل متوسطيت دولتني تفعل بالنفط،كما غنية الدخل عالية قتصاداتإب
، وهذا ما ميكن توضيحه يف (ومصر واجلزائر واملغرب تونس) أفريقيا مشال يف الدخل متوسطة بلدان أربعة الرتتيب

 الشكل التايل:

 2112في منطقة الدول العربية لسنة  IDI تصاالتإلوا المعلومات تكنولوجيا تنمية مؤشر(: قيم 3-4الشكل رقم )

 
 :إعتمادا علىExcel بإستعمال برنامج من إعداد الطالبة  المصدر :          

Report Measuring the Information Society, International Telecommunication Union , 2017, 

P72, Sur le site web https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/misr2017/ Volume1.pdf, consulté le 27/10/2018. 
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دول العربية بال واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا ماراإلستث التنمية على المؤثرة العوامل: الفرع الثالث  

 تعاين ماتزال الدول العربية فهناك بعض  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع واقع على طالعاإل بعد       
 اليت واألردن اخلليج ودول ومصر اإلمارات بإستثناء واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا مع تعاملها يف ضعف من

مما دفعت القمة العاملية جملتمع  واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا يف مارتثاإلس جمال يف كبريا شوطا قطعت
 حتقيق يف يساعدها ما وهذا ،املعلومات للدول العربية إىل وضع سياسات وإسرتاتيجيات لبناء جمتمع املعلومات

 الرقمي، العامل يف اإلندماج ودرجة التقدم مستوى يف تفاوت هناك أهنا إال ،5020 املستدامة التنمية خطة أهداف
 ،نفسها العربية الدول باقية وبني سابقا املذكورة رقميا املتطورة الدول بني تتسع رقمية فجوة وجود إىل يشري فهو

 اإلنرتنت، إىل والوصول الالسلكية لإلتصاالت التحتية البنية الكفاية عدم منها أسباب عدة إىل وذلك راجع
 ونقص املناسبة، والتنظيمية القانونية األطر إىل واإلفتقار التكنولوجيا، هذه توفره ميكن مبا واإلدراك الوعي وضعف

 قطاع التنمية على املؤثرة العوامل بتحليل قمنا وهلذا ،1إليها للوصول الباهضة والتكلفة املطلوبة، البشرية القدرة
 وذلك العجز، نفس من تعاين اليت العربية الدول بقية على وإسقاطها اجلزائر يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 الفرص من ستفادةإلوا ميزاهتا استثمار على العمل وكذلك املستقبل، يف جتنبها أجل من الضعف نقاط أهم بذكر
 هذه أبرز اجلدول ويوضح املستدامة، التنمية وحتقيق تطوير  أجل من املتوقعة التحديات ومواجهة املوجودة
  :العوامل

 والفرص الضعف وعناصر واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا التنمية على المؤثرة العوامل(: 1-4) رقم الجدول
العربي العالم في والتهديدات  

 .الدخل هذا توزيع وإختالالت للفرد القومي الدخل متوسط  -
 . للتكنولوجيا املرتفعة اإلقتصادية التكلفة - 

 اإلقتصادية العوامل

 .للتكنولوجيا الالزمة والتشريعات القوانني نقص- 
 .احلكومية املؤسسية البنية ضعف -
 .املالية واملؤسسات للمنظمات املؤسسية القدرات ضعف -

 والتشريعية المؤسسية العوامل

 واإلقتصادية احلكومية املؤسسات يف التقنية التحتية البنية ضعف - 
 .(واخلدماتية اإلنتاجية)
 . اإلتصاالت شبكات كفاءة نقص -
 والكهرباءواملياه والطرق النقل شبكات نقص -

 التحتية البنية عوامل

 الثقافية العوامل .التعليم مستوى وضعف األمية نسبة إرتفاع -

                                                           

242-245مرجع سابق، ص  بشري عباس العالق،  - 1  
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 .األجنبية باللغات املعارف نقص -
 الرقمي اإلقتصاد يف الثقة عدم -
 يف  واخنفاض ، الالسلكية االتصاالت  وخاصة التحتية البنية ضعف -

 تناسبها وعدم  احلزمة عريض نرتنتإلل الضعيف نتشارإلوا نرتنتإلا سرعة
 قطاع يف التكنولوجيا هذه استثمار أمام عقبة تقف اليت التطبيقات منو مع

 األعمال
 .تصاالتإلاو  املعلومات لتكنولوجيا والتطوير البحث يف ضعف وجود-
 .الرقمي احملتوى صناعة يف متخصصة صناعية مؤسسات وجود عدم -

 الضعف عناصر

 .تكنولوجيا جمال يف واحمللي األجنيب اإلستثمار وتشجيع جذب-
( واألرضية البحرية الكوابل) الدولية لالتصاالت التحتية البىن توسيع-

 .نرتنتإلوا لالتصاالت سعات لتأمني

 الفرص

 .العربية الدول مابني التكنولوجية الفوارق-
 املعلومات تكنولوجيا جمال يف ستثمارلإل وحمفز مالئم مناخ وجود غياب-
 .تصاالتإلوا
 .اإللكرتونية احلكومة خدمات تقدمي يف أخريالت -

 التحديات

.242 -242 ص ص سابق، مرجع العالق، عباس بشري: المصدر  

                  لدى المستدامة التنمية تحقيق على واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا مار فياإلستث أثر: الثاني المطلب
 العربية الدول

 واإلجتماعي اإلقتصادي البعد على تصاالتإلوا المعلومات تكنولوجيا في مارتثاإلس أثر : األول الفرع
 العربية للدول

 قبل من واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا هلذه واإلستعمال واإلستعداد البيئة ناحية من أثر قياس مث لقد       
 5002 لسنة اإلجتماعي البعد و اإلقتصادي البعد على وتأثريها ،العربية الدول لدى واحلكومات والشركات األفراد

 والتحديات القضايا حتديد يف يساعد ما وهذا املستدامة، التنمية حتقيق يف مسامهتها مدى ما أي ،021 أصل من
 ميكن ما وهذا املستدامة، التنمية وحتقيق الرقمي، قتصادإلا حنو انتقاهلم يف العربية الدول قبل من تواجهها اليت

 :التايل الشكل يف توضيحه
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 للدول واإلجتماعي اإلقتصادي البعد على تصاالتإلوا المعلومات تكنولوجيا في مارتثاإلس أثر(: 4-4) رقم الشكل
 العربية

 
 :على إعتماداExcel بإستعمال برنامج  الطالبة إعداد من :المصدر        

- Report Economic and Social Commission for Western Asia , Perspectives on the Digital 

Economy in the Arab Region ,2017, p36, Sur le site 

https://www.unescwa.org/file/75660/download?token=VHhi6GSH, consulté le le 27/10/2017. 

 حققت والسعودية والبحرين وقطر اإلمارات من كال اخلليجي التعاون جملس دول أن لنا يتضح الشكل هذا من
 اإلقتصادي البعد على أثرهاو  تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا والتوظيف اإلستخدام أثر حيث من األول املراتب

 من الثانية املرتبة اإلجتماعي أثر حققت حيث ،021 أصل من 52 اإلمارات الرتتيب كان حيث واإلجتماعي،
 العربية الدول بعض هناك أنه إال الدول، لبقية بالنسبة وكذلك ،52 املرتبة اإلقتصادي أثر يف تقوحق 021 بني

 مصر  بينها من واإلجتماعية، اإلقتصادية ناحية من عليها ماأثر وهذا التكنولوجيا هذه إستخدام عن بعيدة مازالت
 من 003 املرتبة يف األخرية اجلزائر جاءت حيث الشكل، يف موضحة هي كما إخل... واملغرب ولبنان واجلزائر

 مارتثاإلس ناحية من التنظمية سياسة توفري عدم حيث الشبكة، اجلاهزية مؤشرات يف لضعفها نتيجة ،021 أصل
 حتملها وعدم واإلتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا التحتية لبنيتها إستعدادها ضعف إىل بإضافة القطاع، هذا يف

 السليب باألثر إنعكس ما هذا، واألعمال، واحلكومة األفراد قبل من التكنولوجيا هذه اإلستعمال وقلة للتكاليف،
 .واإلجتماعي اإلقتصادي البعد على
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 التنمية تحقيق أجل من العربي العالم في تصاالتإلوا المعلومات تكنولوجيا حلول تبني: الفرع الثاني
 المستدامة

 حيث ،"فرعون هدى" اميان والرقمنة والتكنولوجيات والالسلكية السلكية واملواصالت البيد وزيرة شددت       
 احلديثة للتكنولوجيات الشامل النفاذ ترقية أجل من العربية الدول قبل من اجلهود من مزيد بذل ضرورة إىل دعت

 املتسارع التطور مع خاصة ،5020 املستدامة التنمية أهداف حتقيق أجل من الرقمية الفجوة وتقليص
 ضرورة على ترتكز مل فهي ،الضخمة واملعطيات اخلامس واجليل األشياء نرتنتاإل غرار على للتكنولوجيات،

 جيالألا لتملك الظروف وتوفر هتيئة أيضا وإمنا فحسب، العايل التدفق ذات املنشآت نشر أجل من اإلنفاق
 تبين منا تستدعي مما منطقتنا، يف التنمية مشاريع همأ ذاهتا حد يف تشكل بإعتبارها التكنولوجيات، هلذه اجلديدة

 حتقيق أجل من الرقمي التكوين يف والدويل اإلقليمي التعاون وتعزيز اخلبات وتشجيع منسجمة اسرتاتيجية رؤية
 . 1املستدامة التنمية أهداف

 النمو حتقيق يف أساسيا حمركا تعد تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا يف مارتثاإلس أن القول البد هلذا     
 أن يرى" أونكتاد" املتحدة األمم أعدهتا اليت والتنمية اإللكرتونية التجارة فتقرير املستدامة، والتنمية اإلقتصادي

  :إىل أحوج هي النامية البلدان ضمن تقع اليت العربية البلدان

 التنمية حيقق مما احلياة، القطاعات مجيع على بالنفع يعود مبا اإلقتصاد أداء تفعيل على قادرة رقمية إسرتاتيجية - 
  .القائمة اإلنتاجية األنشطة مجيع يف اإلنتاجية حتسن فهي واإلجتماعية، اإلقتصادية

 واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا على املبنية واخلدمات السلع من خمتلفة أنواع وإنتاج جديدة أنشطة ظهور - 
 .املنافسة على قدرهتا وزيادة إقتصادها، تنويع من العربية الدول تساعد األنشطة وهذه

 .الوطين اإلقتصاد تدعم عالية قيمة ذات خدمات وتوصيل إنتاج - 

 تكنولوجيا ثورة عن اإلبتعاد ظل يف املستدامة التنمية حتقيق إستحالة أن مبكرا العربية الدول أدركت مث ومن       
 سخية ميزانيات ختصيص ومث التعليمات، وأصدرت القوانني شرعت اإلمارات دولة فمثال تصاالت،إلوا املعلومات

 بعد الرابعة املرتبة يف وتأيت املستدامة، التنمية حتقيق جلأ من الثورة، هذه مع للتكيف التسعينات بداية منذ جدا
 والقيادة اإللكرتونية واألعمال اإلدارة ملناخ تبنيها مدى يف وذلك وإيرلندا، وكندا األمريكية املتحدة الواليات

                                                           

.على املوقع اإللكرتوين:02، ص5002تقرير منتدى رؤساء املؤسسات، معرض الصحافة،  - 1 
http://www.fce.dz/wp-content/uploads/2018/02/revue-de-presse-13-fevrier-2018-arabe.pdf، 

consulté le 27/10/2017. 
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 تكنولوجيا قطاع يف إبرامها مت صفقة 400 من أكثر فهناك البشري، والرأمسال املعلومات وأمن اإللكرتونية
 دول مقدمة يف موقعها على اإلمارات حافظت حيث ،5002 سنة العربية املنطقة يف تصاالتإلوا املعلومات

 إحتالل إىل التقرير إليه أشار ما فحسب واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا حلول تبين خيص فيما املنطقة
 تليها %02 حبصة الثاين املركز يف السعودية وجاءت العقود، إمجايل من% 54 حبصة األوىل املرتبة اإلمارات
 تبين جمال يف تقدما حققت دول بني من واألردن والعراق عمان سلطة وجاءت ،%00 حبصة ومصر الكويت

 . 1تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا

  التحليل في المتبع القياسي اإلطار:  الثاني المبحث

لقد مت اإلعتماد يف هذا اإلطار القياسي على النماذج السالسل الزمنية املقطعية )بيانات بانل(، يتم إستعمال هذا 
جمموعة من الدراسة،   ردية بنيالنموذج ملعرفة العالقات بني املتغريات اإلقتصاد الكلي، وعندما تتقارب اآلثار الف

ي هذه الدراسة ختص جمموعة من الدول العربية اليت تتقارب فيما بينهما من حيث األداء اإلقتصادي، وذلك فف
، وهلذا سنلجأ إىل إستعمال هذا املستدامة التنمية على واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيايف  مارتثاإلسملعرفة أثر 

   النوع من النماذج. 

: مفاهيم حول نموذج بانلاألول المطلب    

 الفرع األول: تعريف نموذج بانل 

تعين مبصطلح بيانات السالسل الزمنية املقطعية أومعطيات البانل، وهي عبارة عن مفهوم نموذج بانل:  -1
 األسر أو الدول مثل ،الوحدات لعدة فرتات من الزمنتتكرر عند جمموعة من األفراد أو  جمموعة من املشاهدات اليت

حيث جتمع بني خصائص كل البيانات املقطعية والسالسل الزمنية يف نفس الوقت، فإذا كانت  اخل،...السلع أو
الفرتة الزمنية نفسها لكل األفراد نسمي منوذج البانل بالنموذج املتوازن، أما إذا إختلفت الفرتة الزمنية من فرد إىل 

 .2نآخر يسمى منوذج البانل بالنموذج غري املتواز 

 املفردات، من كبرية أعدادجمموعة  تشتمل واليت املدجمة بالبيانات تسمى فقد البانل لبيانات تسميات عدةوهناك 
 األدب يف استخدامهاومت  طويلة، زمنية سالسل على حتتوي عندما "Longitudinal Data"بيانات أيضا تسمىو 

 .(Panel Data) البانل بيانات ستكون دراستنا يف عليها سنعتمد اليت عامة، والتسمية التطبيقي

                                                           

242-242 ص العالق، مرجع سابق، صبشري عباس   - 1  
، جملة "5002-5002أثر تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت على النمو اإلقتصادي يف الدول النامية دراسة قياسية خالل الفرتة  "طه بن احلبيب، - 2 

.224، ص 5002جوان  جامعة أم البواقي، ،ولألاملالية، اجمللد اخلامس، العدد االبحوث اإلقتصادية و   
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تتمتع مناذج بيانات البانل أو ما تعرف بنماذج البيانات الطولية يف إستخدامها مميزات النموذج بانل : -2
مقارنة عند استخدام مناذج البيانات املقطعية مبفردها أو مناذج بيانات السلسلة الزمنية مبفردها بالعديد من املزايا 

 :1منها

  يف عدم جتانس التباين اخلاص الذي قد يظهر يف حالة البيانات املقطعية أو حالة البيانات التحكم
 الزمنية؛

  تعطي البيانات الطولية كفاءة أفضل وزيادة يف درجات احلرية وكذلك أقل تعددية خطية بني
 املتغريات، وحمتوى معلومايت أكثر إذا ما مت استخدام البيانات املقطعية أو الزمنية؛

 ادة الدقة يف التنبؤ، وذلك من خالل زيادة عدد املشاهدات بواسطة ربط الفرتات الزمنية مع عدد زي
 املشاهدات املقطعية.  

 التعدد اخلطي  مشكلة من التخفيف لنا سيتيح البانل معطيات استخدام إن(Multicollinearity.) 
 كل ألن بينها، التجانس انعدام ضبط مع الفردية الوحدات مستوى عند السلوك حتليل يعمل على 

 ثابتة معلومات حذف هو العرضي املقطع لبيانات، التجانس ثبات النعدام اهلامة املصادر من واحد
وعلى هذا األساس تأيت أمهية إستخدام بيانات بانل واليت تسمى "بعدم  الفردية، الوحدات من نسبيا

 .2التجانس أو اإلختالف غري امللحوظ"، اخلاص مبفردات العينة سواء املقطعية أو الزمنية
 (Panel Data Models) البانل بيانات لتحليل األساسية النماذج: الثاني الفرع

حندار التجميعي، منوذج التأثريات الثابتة إلوتأيت مناذج البيانات الطولية يف ثالثة أشكال رئسية هي: منوذج ا     
 ومنوذج التأثريات العشوائية.

من الفرتات الزمنية، فإن منوذج البيانات الطولية يعرف  Tمن املشاهدات املقطعية مقاسة يف  Nليكن لدينا 
 بالصيغة التالية:

        ( )  ∑  

 

   

  (  )                               ( )  

 
                                                           

جامعة ،05، اجمللة اجلزائرية لإلقتصاد واملالية، العدد"إستخدام مناذج بيانات البانل يف تقدير دالة النمو اإلقتصادي يف الدول العربية"رتيعة حممد،  - 1 
.024ص ،5004 املدية، سبتمب   

 2 النامية دول 02ة بإستخدام بيانات البانل لعينة من يقياسدي يف الدول النامية، دراسة بدراوي شهيناز، تأثري أنظمة سعر الصرغ على النمو اإلقتصا -
 5004/5002تلمسان، نقدي واملايل ختصص مالية، جامعة أيب بكر بلقايدالدكتوراه يف العلوم اإلقتصاد ال(، أطروحة لنيل شهادة 0120-5005) 
.505ص    
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 حيث أن:

 .tعند الفرتة الزمنية  i: متثل قيمة متغري اإلستجابة يف املشاهدة      

 حندار.إلمتثل قيمة خط ا   و ،iمتثل قيمة نقطة التقاطع يف املشاهدة :  ( )  

 .tخالل الفرتة الزمنية  iيف املشاهدة  j: قيمة املتغري التفسريي (  )  

 . tخالل الفرتة الزمنية  i : متثل قيمة اخلطأ يف املشاهدة     

Poolde Régression Model (PME) 1 نموذج اإلنحدار التجميعي -1
 : 

ثابتة جلميع  ( )  و   يعتب هذا النموذج من أبسط مناذج البيانات الطولية، حيث تكون فيه مجيع املعامالت  
 املعادلة التالية : ( 0)الفرتات الزمنية، وبالصيغة التجميعي االحندار النموذج حنصل 

        ( )  ∑  

 

   

  (  )                               ( )  

  =(   )varو  (   )E 0=حيث: 
عتيادية يف تقدير معلمات النموذج يف إلتستخدم طريقة املربعات الصغرى ا ، 

 .(5) املعادلة

ستجابة واملتغري التوضيحي بدأ من أول جمموعة بيانات مقطعية، وهكذا وحبجم إليتم ترتيب القيم اخلاصة بقيم ا
 (.N*T)مشاهدات املقدرة 

Fixed Effects Model ( FEM 2)  نموذج التأثيرات الثابتة -2
 : 

يف منوذج التأثريات الثابتة يكون اهلدف هو معرفة سلوك كل جمموعة بيانات مقطعية على حدى من خالل جعل 
ثابتة لكل جمموعة بيانات مقطعية     لتتفاوت من جمموعة إىل أخرى مع بقاء معامالت املي   معلمة القطع 

)أي سوف نتعامل مع حالة عدم التجانس يف التباين مع اجملاميع(، وعليه فإن منوذج التأثريات الثابتة يكون 
 بالصيغة االتية:

                                                           

  1 530-530،ص5005، 50ة والعشوائية،اجمللة العراقية للعلوم اإلحصائية"،العددزكريا حيي اجلمال،"إختبار النموذج يف مناذج البيانات الطولية الثابت-
 2-  دراسة قياسية بإستعمال معطيات "(5002-0110أثر اإلسثتمار األجنيب املباشر على حجم العمالة يف الدول العربية خالل الفرتة ) "متار أمني،

.341-342ص ،5002جامعة أم البواقي، جواناجمللد اخلامس، العدد األول،، جملة البحوث اإلقتصادية واملالية،   panel 
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        ( )  ∑  

 

   

  (  )                               ( )  

  =(   )varو  (   )E  0=    حيث:
  

وإمنا يكون  ،لكل جمموعة بيانات مقطعية ال تتغري خالل الزمن    التأثريات الثابتة بأن املعلمةويقصد مبصطلح 
    والسماح ملعلمة القطع (2) التغري فقط يف جماميع البيانات املقطعية لغرض تقدير معلمات النموذج يف املعادلة

لكي نتجنب التعددية اخلطية التامة. مث  (N-1)اميع املقطعية عادة ما تستخدم متغريات ومهية بقدر اجملبالتغري بني 
 تستخدم طريقة املربعات الصغرى االعتيادية.

 D ةيبعد اضافة املتغريات الومه ،ويطلق على منوذج التأثريات الثابتة اسم منوذج املربعات الصغرى للمتغريات الومهية
 :االيت يصبح النموذج على الشكل (2) يف املعادلة

         ∑   

 

   

   ∑  

 

   

  (  )                               ( ) 

∑   حيث ميثل املقدار    
 
وميكن كتابة النموذج بالكتابة    ري يف اجملاميع املقطعية ملعلمة القطع التغ      

 بالشكل االيت:    بعد حذف  (4)

      ∑   

 

   

   ∑  

 

   

  (  )                               ( ) 

 :Random Effects Model (REM) ئيةالعشوا اتلتأثيرا ذجنمو -3

 معامل أهنا املقطعية على الزمنية و اآلثار مع العشوائية التأثريات منوذج يتعامل الثابتة التأثريات منوذج عكس على
 ،  عشوائي مسحوبة بشكل املستخدمة العينة نأ على فرتاضإلا هذا يقوم ، وعليهثابتة معامل وليست عشوائية
ذا      حد اخلطأ يف منوذج التأثريات الثابتة يكونو  ،1بأكملها العينة متثل النموذج احندار معلمات فان وبالتايل

  صفر وتباين مساوي إىل  بوسط مقداره توزيع طبيعي
، ولكي تكون معلمات التأثريات الثابتة صحيحة وغري  

متحيزة عادة ما يفرض بأن تباين اخلطأ ثابتة )متجانس( جلميع املشاهدات املقطعية، وليس هناك أي إرتباط ذايت 
 خالل الزمن بني كل جمموعة من جماميع املشاهدات املقطعية يف فرتة زمنية حمددة. يعتب منوذج التأثريات العشوائية

 منوذجا مالئما يف حالة وجود خلل يف أحد الفروض املذكورة أعاله يف منوذج التأثريات الثابتة. 

                                                           

،5003اجلزائر، جوان، 04العدد ،  Revue du Lareiid - جملة،"التعليم، املؤسساتية والنمو اإلقتصادي "حكيمة، بصدار زوليخة، العفويف 1 
.12ص    



المعلومات واإلتصاالت على التنمية المستدامة الفصل الرابع:  دراسة قياسية ألثر اإلستثمار في تكنولوجيا 
 في الدول العربية

 

226 
 

 :1أي uكمتغري عشوائي له معدل مقداره   ( )  يف منوذج التأثريات العشوائية سوف يعامل معامل القطع 
  ( )                      ( ) 

 حنصل على منوذج التأثريات العشوائية وبالشكل االيت: (2)يف املعادلة ( 2)وبتعويض املعادلة 

        ∑  

 

   

  (  )                                   ( ) 

. يطلق عل منوذج التأثريات العشوائية أحيانا منوذج مكونات iميثل اخلطأيف جمموعة البيانات املقطعية     حيث
التأثريات العشوائية  ميتلك منوذج     و     حيوي مركبني للخطأ مها (3)اخلطأ، بسبب أن النموذج يف املعادلة 

  =(   )varو   (   )E 0= :: خواص رياضية منها أن
   و  (  ) = 0,  

     (  ). 

 حيث أن:      ( )                  ليكن لدينا حد اخلطأ املركب االيت:
                                                             (   )      ( ) 
……….(10)                                                (   )    

     
   

تفشل طريقة املربعات الصغرى اإلعتيادية يف تقدير معلمات منوذج التأثريات العشوائية كوهنا تعطي مقدرات غري  
ال     و    كفوءة وهلا أخطاء قياسية غري صحيحة مما يؤثر يف اختبار املعلمات كون أن التباين املشرتك بني 

(       )      يساوي الصفر أي:     
             (  ) 

غرض تقدير معلمات منوذج التأثريات العشوائية بشكل صحيح عادة ما تستخدم طريقة املربعات الصغرى ل
 املعممة.

 التحديد إختبارات: نيالثا المطلب

 املستخدم، للنموذج التجانس عدم أو التجانس خاصية من التحقيق جيب بانل مناذج استخدام أول إن        
 االفراد مستوى على املدروس النموذج معامالت تساوي االختبار هذا يعين القياسي املستوى فعلى مستويني فهناك

 كل بني الثابت احلد أيضا وتساوي املستقلة، املتغريات املعامالت تساوي أي ،ككل املؤسسات أو الدولأو 
 هو املدروس النموذج أن يعين التجانس فرضية وحتت االختبار فيكون هذا االقتصادي املستوى على أما الدول،
، إذا كانت هناك خصوصية خاصة بكل مفردة من أجل إجياد ككل املعنية أوالدول االفراد كل بني مشرتك منوذج

 املناسب النموذج ولتحديد، النموذج املالئم عند استخدام معطيات بانل يستخدم ما تسمي باختبارات التحديد
                                                           

. 023-022رتيعة حممد، مرجع سابق، ص - 1  
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 التأثريات منوذجأو  الثابتة التأثريات ومنوذج التجميعي حنداراإل منوذج بني االختيارب نقوم سوف الطولية للبيانات
 . واليت تتمثل فيما يلي: العشوائية

 (FEM) ونموذج (PRM) للمفاضلة بين نموذجHsiao (6891 )اختبارات التجانس لــــــ الفرع األول: 

                                                                                         إذا اعتبنا النموذج التايل: 
                         ( ) 

 

  مبتوسط معدوم وتباين يساوي (i,i,D) يفرتض اهنا مستقلة ومتماثلة التوزيع      خطاء ألحد ا
، كما يفرتض أن  

ة يف الزمن، عند هذا املستوى هناك عدة تيف النموذج ميكن ان ختتلف يف البعد الفردي وأهنا ثاب   و   املعلمات 
 :1صيغ ممكنة على النحو التايل

  فيكون لدينا منوذج بانل ،      ،        [   ]   حبيث:    وشعاع املعلمات    تطابق الثوابت
 متجانس.

  تكون خمتلفة حسب االفراد، فيكون لدينا عدد    وشعاع املعلمات    الثوابتN .منوذج خمتلف 
  ختتلف بني املفردات، يف    ، بينما أشعة املعلمات        [   ]   متطابقة،  تكون   الثوابت

  N يكون لدينا العددو  هذه احلالة، كل معلمات النموذج باستثناء الثوابت تكون خمتلفة حسب املفردات،
 منوذج خمتلف.

  ختتلف حسب املفردات حنصل    ، يف حني ثوابت        [   ]   متطابقة،    شعاع املعلمات
 يف هذه احلالة على منوذج التأثريات الفردية.

نموذج بانل نلجأ إىل اختبار التجانس، اخلطوات العامة لالختبار املقرتح ل والتميز هذه احلاالت املختلفة لتحديد
 يف الشكل التايل: ، موضحة Hsiao (0122) من قبل

 

 

 

 
                                                           

 أطروحة لنيل شهادة، سية بإستخدام بيانات بانلالنمو اإلقتصادي: دراسة نظرية وقيأسعار الصرف على التضخم واجبوري حممد، تأثري أنظمة - 1
 .244-242، ص 5005/5002، مالية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمساننقود، بنوك و  ختصص يةالدكتوراه يف العلوم اإلقتصاد
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 Hsiao (1891)خطوات اختبار التجانس لــــــــ (: ال4.4الشكل رقم )

                                           

 

          
   صحيحة                                   رفض  

  

 

 

        
   رفض                             صحيحة   

  

 

  رفض   
                        

 صحيحة  

 

 

Regis Bourbonnais, « économetrie »,       édition, Donod, Paris, 2018, p375.: source 
 :  1فيما يلي Hsiao (1986)  قبل من املقرتح لالختبار العامة اخلطوات وتثمتل

 واملعامالتت املتطابقة(:)الثوابت  تتمثل يف اختبار فرضية بنية التجانس العام :الخطوة االولى
                     [   ] 

     (   )   [   ]                   

تكون مستقلة التوزيع      فرتاض أن البواقي اقيد خطي.ب (K+1()N-1) الختبار Ficherنستخدم اذن احصائية 
  : نتبع القانون الطبيعي بتوقع معدوم وتباين حمدد tو  iيف البعدين 

 . 

 درجة حرية: (K+1()NT-N( و)K+1()N-1)مع  Ficherحصائية تتبع توزيع إلهذه ا

                                                           
1
 - Regis Bourbonnais, « économetrie »,   

   
 édition, Donod, Paris, 2018, p376-377. 

   اختبار
            

   اختبار جتانس املعامالت                
          [   ] 

                 

 

   اختبار جتانس الثوابت
           [   ] 
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(           )

    
  

    (   )

(   )(   )
 

للتجانس، يتم احلصول إذن على منوذج بانل متجانسا     تكون نتائج هذا االختبار كالتايل: إذ مت قبول الفرضية 
                                                     كليا:

مت رفض فرضية العدم، ننتقل اىل اخلطوة الثانية اليت تتمثل يف حتديد اذا كان عدم التجانس مصدره  يف حالة إن
 .  املعامالت 

 .  مركبة لألشعة  Kتتمثل هذه اخلطوة يف اختبار املساواة بالنسبة لكل املفردات لــــــ : الخطوة التانية 
             [   ] 

              (   )   [   ]       

 Ficher، بنفس الطريقة يتم اعداد احصائية   يف ظل فرضية العدم، اليتم وضع أي قيد على الثوابت الفردية 

حصائية تتبع إلقيد خطي. دائما يف ظل فرضية استقاللية والصيغة الطبيعية للبواقي، هذه ا K(N-1)الختبار 
 درجة حرية: (NT-N) (K+1( و)N-1) Kمع  Ficherقانون 

 تأخذ الصيغة التالية: Ficherاحصائية 

   
(           )

    
  

    (   )

(   ) 
 

. يتم رفض إذن بنية منوذج بانل، ألنه يف هذه احلالة تكون   لتجانس املعامالت    يف حالة رفض الفرضية 
                         فقط متطابقة بني املفردات:   الثوابت

املشرتكة لكل    حتديد اختبار مساواة الثوابت الفردية يف ظل فرضية املعامالت  :تثمتل يف ةالخطوة الثالث 
 املفردات:

              [   ] 

     (   )   [   ]       

قيد ( N-1)الختبار  Ficherستقاللية، إعداد احصائية إل: مع الفرضية ا        يف ظل فرضية العدم، يتم وضع 
 درجة حرية:  (K(T-1)N-( و)N-1) مع  Ficher حصائية تتبع قانونإلخطي. هذه ا

   
(             )

      
  

 (   )   
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 (REM) ونموذج (FEM)للمفاضلة بين نموذج  Hausman (1829) الفرع الثاني: اختبار 

يف حالة االختالف بني التأثريات الثابتة والعشوائية وهو املدى الذي يرتبط  Hausman (0132،) يستخدم اختبار 
 : 1إىل والفرضية البديلة فرضية العدمالفيه االثر الفردي باملتغريات املستقلة، فتستند 

 منوذج التأثريات العشوائية هو النموذج املالئم.:                                             

 .املالئم النموذج هو الثابتة التأثريات منوذج :                                            

 مقدرات خيتب وحتديدا امللحوظة، غري واآلثار التفسريية املتغريات بنيويتم اإلختيار ما إذا كانت هناك إرتباط 
 بأن البديل الفرض مقابل كفاءة، وأكثر متسقةتكون  العشوائية اآلثار مقدرة بأن العدم فرض ظل يف النموذجني

 .متسقة غري العشوائية اآلثار مقدرة

 :التالية الصيغة وفق ،K مقدارها حرية وبدرجة(    ) توزيع هلا اليت (H) احصائية االختبار ويستخدم

                     (  ̂     ̂   )[   ( ̂   )     ( ̂   )]
  

(  ̂     ̂   )   

 الفرق بني مقدرات التأثريات الثابتة والتأثريات العشوائية.: متثل (   ̂     ̂  ) حيث 

(   ̂ )   و  : هي الفرق بني مصفوفة التباين والتباين املشرتك لكل مقدرات التأثريات الثابتة  (   ̂ )    
 والتأثريات العشوائية.

 اجلدولية، كاي مربع قيمة من أكب االحصائية قيمة كانت إذا املالئم النموذج هو الثابتة التأثريات منوذج يكون
 القائل العدم رفض ميكن وعليه معنوي، املقدرتني بني الفرق أن يعين فهذا كبرية االحصائية قيمة كانت إذا حيث

 منوذج معنوية،فيكون وغري صغرية القيمة كانت إذا أما الثابتة، اآلثار بنموذج والقبول متسقة، العشوئية اآلثار بأن
 .الدراسة لبيانات املالئم النموذج هو العشوئية اآلثار

 Lagrangeمضاعف : اختبار  الفرع الثالث

يعتمد هذا االختبار  Paganو Breusch 1980من أجل اختبار وجود أو عدم وجود االثر العشوائي لدينا اختبار  
 :2، وتكون إحصائية اختبار معرفةكالتايل Lagrangeمضاعف  ىعل

                                                           

.021-022رتيعة حممد، مرجع سابق، ص  -1  
.01مرجع سابق، ص ،جمدي الشورجبي  - 2  
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 (   )
(
∑ (∑  ̂  

 
   )  

   

∑ ∑  ̂  
 
   

 
   

  )

 

    
  

، PRMسوف يكون أفضل من  REMأو  FEMتشري إىل أن   LMإذاكانت القيم الكبرية إلحصائية إختبار 
 مبعىن: 

تشري إىل وجود معنوية إحصائية هلذا اإلختبار،  LMإلحصائية إختبار  P (P-Value)  يف حالة إذا كانت قيمة -
 .PRMوف يكون أفضل من س  REMأو FEMن أفيعين هذا 

سيكون أفضل  PRMأما إذا كانت هذه القيمة تشري إىل عدم وجود معنوية إحصائية لنفس اإلختبار، فيعىن أن  -
 REM .و FEMمن كل من 

  ةيقياس دراسة:  ثالثال المبحث

 املستدامة التنمية على واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف مارستثاإل أثر قياس ميكنناهذا املبحث  خالل من
 النماذج الثالثة واليت تشمل البعد اإلقتصادي البعد اإلجتماعي، والبعد البيئي، تقديرب وذلك، العربية للدول

 صحة مدى على الوقوف هبدف نتائجها وحتليل (،Panal Data)  إستخدام بيانات السالسل الزمنية املقطعيةب
 .نفيها أو البحثات فرضي

 البعد اإلقتصادي على واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيافي  ماراإلستث ألثر ةيقياس دراسة: المطلب األول

 ة المستخدمةثاذج الثالالفرع األول : وصف النم

 ذج االنم في المستعملة المتغيرات وصف -1

 اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب (PIB): اليت املهمة املؤشرات أحد بني من املؤشر هذا يعد 
 مقدار ويشري إىل ،املختلفة الدول بني فيما ومقارنته األداء وتقييم اإلقتصاد، مستوى لقياس تستخدم

 عدد على مقسوم احمللي الناتج إمجايل من ة الدراسة ويتم احلصول عليهالتغري يف رفاهية الفرد خالل الفرت 
 لكوهنا املتغرية هاته إختيار ويعود، األمريكي للدوالر اجلارية باألسعار، مقاسا 1 العام منتصف يف السكان
 تكنولوجيا مارتثاإلس مؤشرات مع طرديا إرتباطا يرتبط وبصفته واألفراد، للدولة اإلقتصادي الوضع تعكس

 .الدراسات بعض أكدته ما وهذا واإلتصاالت، املعلومات

                                                           

على املوقع اإللكرتوين:  01مركز اإلحصاء، مؤشرات التنمية املستدامة يف إماراة أبو ظيب، مرجع سابق، ص - 1 
https://www.scad.ae/Release%20Documents, consulté le 20/11/2018. 

https://www.scad.ae/Release%20Documents
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 معدل البطالة (TC:) دون والباحثني عنه فيه والراغبني العمل القادرين على األشخاص عدد به يقصد 
 قوة يشكلون لألشخاض الذين الكلي العدد من ئويةاملنسبة الب عنه معباوذلك   ،العمل جيدو أن

، فهي تعتب الشغل الشاعل بالنسبة للدول العربية نتيجة لإلنعكاساهتا على األوضاع اإلقتصادية 1العمل
 واإلجتماعية .

 صناعة من أساسا الكربون أكسيد ثاين انبعاثات تصدر :(   ) الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاثات 
 استهالك أثناء تنطلق اليت الكربون أكسيد ثاين انبعاثات تشمل وهي ، األحفوري الوقود األمسنت وحرق

 الدراسات يف استخداما األكثر املؤشر  هذا يعد إذ ،2الغاز وحرق والغازية والسائلة الصلبة الوقود أصناف
 .مليون طن مرتي بوحدة  التطبيقية

 نسمة 111 لكل الثابتة العريض النطاق ذات اإلنترنت اشتراكات  (FBI):إىل عدد تشري 
 أكب أومساوية تكون السرعة ةعالي للوصول الثابتة االشرتاكات إىل الثابت العريض النطاق شرتاكاتإلا

، DSL املودم كابل يشمل وهذا ،000ويقسم على عدد السكان مضروبا يف  ،ثانية/ كيلوبت522
 باستثناء، الساتلي العريض والنطاق العريض للنطاق( السلكية) الثابتة اإلسطواناتو  املنزل إىل واأللياف

 .اخللوية احملمول شبكات عب البيانات اتصاالت إىل الوصول ميكنها اليت االشرتاكات
 شخص111 لكل الثابت الهاتف اشتراكات (FLS): اهلاتف اإلشرتاكات العدد جمموع عبارة هو 

 الثابت، اهلاتف األنشطة من جمموعة وتتضمن ،000 يف اومضروب السكان عدد على امقسوم الثابت
 رقمية وشبكة ،(PVOL)اإلنرتنت بروتوكول عب الصوت اشرتاكات (،WLL) الثابت اهلاتف يف واملثمتلة

 .التقليدية اهلاتفية اخلدمات من أكثر السرعة عالية هاتفية خدمة هي (ISDN) املتكاملة للخدمات
 اإلنترنت يستخدمون الذين لألفراد المئوية النسبة (PIIN): مستخدمي اإلنرتنت عدد عن عبارة هو 

 املؤشر مقياسا هذا عدوي ،000 يف مضروباالسكان  عدد جمموع على االدولة، مقسوم مستوى على
 . 3للمعلومات الشبكة العاملية خلدمات النفاذ لكثافة

 شخص 111 لكل المتنقل الخلوي الهاتف اشتراكات (MCS) :اهلاتف يفاإلشرتاك  إىل يشري 
 وهو ،000 يف اومضروب السكان عدد على امقسوم اخللوي اهلاتف شرتاكاتاإل عدد إىل املتنقل اخللوي
 البيانات عب شرتاكاتاإل يستبعد وهو، الصوتية تصاالتإلا تقدم اليت اخللوية مجيع على ينطبق املؤشر

 .املودم أجهزة أو العامة احملمول اهلاتف بيانات خدمات يف شرتاكاتإلوا
                                                           

.00ص مرجع سابق، ،مركز اإلحصاء، مؤشرات التنمية املستدامة يف إماراة أبو ظيب -  1
  

 2 ، 03، جملة إقتصاديات مشال إفريقيا، العددإستخدام طريقة املركبات األساسيةوالبيئية بترقو حممد، التحليل متعدد األبعاد للمتغريات السياحية  -
 . 042، ص5003 ، جامعة شلف،السداسي الثاين

.23، صنفسهمرجع  ،مؤشرات التنمية املستدامة يف إماراة أبو ظيب مركز اإلحصاء،  -3  
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 يالحكوم اإلنفاق (GS):  من الناتج املئوية وهو عبارة عن اإلنفاق اإلستهالكي احلكومي العام كنسبة
 احمللي الناتج على األمريكي بالدوالر مقاسا وذلك بقسمة هذا اإلنفاق باألسعار اجلارية احمللي اإلمجايل،

  .اإلمجايل
  التضخم(INF): نسبة املعب عنه بال غري يف األسعار احمللية يف اإلقتصاد ككل،هو عبارة عن معدل ت

ار ويتم احلصول عليه بقسمة الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية على الناتج احمللي باألسع املئوية
لتأثري على قطاع احلكومي الثابتة، ويعتب من أهم املشاكل اإلقتصادية اليت تواجه معظم دول العامل، نظرا 

 و قطاع األعمال، واألفراد.
 عدد السكان ( POPG):  خالل فرتات الزمنية . اإلمجايل منو عدد السكان 
 التجاري اإلنفتاح درجة (OPEN): إليها مضافا واخلدمات، السلع من الصادرات إمجايل عن عبارة هو 

 .1مقاسا بدوالر األمريكي واخلدمات، السلع من إمجايل الواردات
  استهالك الطاقة(EC): النسبة املئوية،مقاسا ب األحفورية الطاقة إلنتاج استعماله يتم وقود هو 

 الغاز األسود، النفطي الفحم احلجري، كالفحم األحفورية املواد من األحفوري الوقود ويستخرج
 األكسجني مع اهلواء يف وحترتق األرض باطن من بدورها املواد هذه تستخرجو  النفط ومن الطبيعي،

 2.امليادين كافة يف تستخدم حرارة إلنتاج
 مصادر بيانات الدراسة : -2

تباسها من عدة لقد تنوعت مصادر بيانات املتغريات املستعملة يف هذه الدراسة القياسية، حيث مت إق       
مار تكنولوجيا املعلومات واملتمثلة يف املؤشرات اإلستثية بالنسبة  للمتغريات املستقلة الرئيس :مصادر متنوعة منها

أما املتغريات املستقلة الثانوية واملتمثلة يف التضخم  ،(ITU)اإلحتاد الدويل لإلتصاالت  واإلتصاالت مت إقتباسها من
 الفرد نصيبو اين إنبعاثات أكسيد الكربون اري وإستهالك الطاقة وثنفتاح التجوعدد السكان ومعدل البطالة واإل

 وإقليمية دولية إحصائيات العامل بيانات أطلسو  ،(WDI)البنك الدويل من مت إقتباسها  اإلمجايل احمللي الناتج من
  .(knoema)  وتصنيفات وخرائط قومية وبيانات

التفسريية البد يف البداية القيام بإجراء جمموعة من اإلختبارات اإلحصائية على املتغريات  إلحصاء الوصفي:ا -3
 دول العربية، وهذا ما ميكن توضيحه يف اجلدول التايل :  03ذج الدراسة، والعينة متكونة من مثلة يف مناتامل

                                                           

.52جمدي الشورجبي، مرجع سابق، ص - 1  
  2 :موسوعة ويكيبيديا احلرة، على املوقع اإللكرتوين -

          https://ar.wikipedia.org/wiki/, consulté le 22/10/2018. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 التفسيرية للمتغيرات الوصفي اإلحصاء (:2.4الجدول رقم )

EC POPG INF GS OPEN PIIN 

 

MCS FLS FIB  

96.95418 

21500270  6.030488  93.35298  88.34354  78.50062  29.83690  14.47958  3.358072  Mean 

98.68776 
10464585  3.356753  95.08660  85.20353  76.27000  21.26500  13.04500  1.270000  Median 

100.0000 
97553151   53.23096 140.8745  191.8778  214.7300  98.00000  38.42000  22.81000  Maximum 

81.49045 
 592267.0 10.06749- 51.54775  30.02141  0.000000  0.080000  1.940000  0.010000  Minimum 

4.235474 

23809617   8.151471 19.64730  31.05058  53.86063  26.98528  8.098922  4.756111  Std. Dev. 

-

1.681241 

 1.513981  2.433016 -0.126864 0.781584  0.299336  0.888093  0.796877  2.077295  Skewness 

4.622432 

 4.453840  10.74702 2.405556  3.679188  2.203727  2.686238  3.338414  7.620780  Kurtosis 

167.8436 
 143.8481  1067.107 5.326204  37.03608  12.65386  41.47940  33.84583  492.3058  Jarque-Bera 

0.000000 
 0.000000  0.000000 0.069732  0.000000  0.001788  0.000000  0.000000  0.000000  Probability 

28019.76 
6.58E+09   1845.329 28566.01  27033.12  24021.19  9130.090  4430.750  1027.570  Sum 

5166.501 

1.73E+17   20266.18 117735.0  294062.2  884795.0  222102.7  20005.73  6899.282  Sum Sq. 

Dev. 

289 306 306 306 306 306 306 306 306 Observations 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 Cross 

sections 
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 :التفسيرية المتغيرات بين رتباطإ -4

من أجل حتديد اإلرتباط ما بني األزواج من املتغريات املفسرة، البد من فحص مصفوفة اإلرتباط بني املتغريات 
التفسريية باإلضافة إىل التأكد من خلو هذه النماذج من املشاكل اليت بإمكاهنا أن حتدث عند تقدير منوذج بيانات 

ة باإلحندار اخلاص كل متغري مستقل بالباقي املتغريات البانل، وهذا راجع إىل معامالت اإلرتباط تكون هلا صل
 حتصلنا على اجلدول الثايل:   Eviews 00التفسريية، واليت يتم حساهبا عن طريق إستخدام برنامج 
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 الثالثة ذجالنمل متغيرات بين رتباطإلا مصفوفة(: ال3.4الجدول رقم )

TC     PIB EC POPG INF GS OPE
N 

PIIN MCS FLS FIB  

           1.000 FIB 

          1.000 0.270 FLS 
         1.000 0.237 0.802 MCS  

        1.000 0.813 0.150 0.616 PIIN 

       1.000 -0.286 -0.119 -0.283 -0.027 OPEN 

      1.000 0.092 -0.114 -0.143 0.151 -0.093 GS 

     1.000 0.342 0.253 -0.185 -0.225 -0.013 -0.110 INF 

    1.000 -0.639 -0.138 -0.228 0.437 0.432 0.139 0.395 POPG 

   1.000 -0.060 -0.013 0.168 -0.340 -0.033 -0.106 0.228 0.007 EC 

  1.000 0.193 0.365 -0.400 -0.120 -0.580 0.478 0.590 0.390 0.383 PIB 

 1.000 0.853 0.311 0.326 -0.414 -0.137 -0.618 0.321 0.381 0.502 0.244     

1.000 -0.619 -0.644 -0.015 -0.230 0.170 0.161 0.023 
 

0.220- 
 

-0.532 -0.485 -0.432 TC 

 Eviews   00 تقدير البنامج اإلحصائي نتائج على باالعتماد الطالبة إعداد من :المصدر

 :التالية النتائج تبني التفسريية املتغريات هذه بني رتباطإلا مصفوفة بأن نالحظ اجلدول هذا خالل من

 ومؤشر  اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب معدل :مها متغريين بني ةقوي وموجب ارتباط عالقة وجود -
 .0.222إىل بينهما رتباطإلا معامل قيمة وصلت حبيث الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثات

 رتباطاإل معامل قدر حبيث: مؤشر التضخم مع معدل البطالة، مها متغريين بني ةط موجبارتبا عالقة وجود -
 .0.030 ب بينهما

 بلغ حبيث: مؤشر اإلنفاق احلكومي مع درجة اإلنفتاح التجاري مها متغريين بني ةموجب ارتباط عالقة وجود -
 .0.015 بينهما رتباطإلا معامل
 :أن إلى باإلضافة

 ذات اإلنرتنت اشرتاكات كل مع جيابياإ يرتبطPIB اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب منو معدل -
 FLS شخص000 لكل الثابت اهلاتف اشرتاكاتومؤشر  FIB نسمة 000 لكل الثابتة العريض النطاق

 يستخدمون الذين لألفراد املئوية النسبةو  MCS شخص 000 لكل املتنقل اخللوي اهلاتف اشرتاكاتو 
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 احملصل االرتباط معامالت تقدر حبيث، EC وإستهالك الطاقة  POPG  السكان عددو  PIIN  اإلنرتنت
 0.222،0.012، 0.210،0.210،0.432 ،0.222ب التفسريية املتغريات وهذه التابع املتغري بني عليها

 على الرتتيب .
 كل مع جيابياإ يرتبط الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثاتالثاين  التابع املتغري بأن أيضا نالحظ كما -

 الثابت اهلاتف اشرتاكات ومؤشر FIB نسمة 000 لكل الثابتة العريض النطاق ذات اإلنرتنت اشرتاكات
 لألفراد املئوية والنسبة MCS شخص 000 لكل املتنقل اخللوي اهلاتف واشرتاكات FLS شخص000 لكل

 الناتج من الفرد نصيبو   EC الطاقة وإستهالك POPG السكان وعدد PIIN اإلنرتنت يستخدمون الذين
 املتغريات وهذه التابع املتغري بني عليها احملصل االرتباط معامالت تقدر حبيث، PIB اإلمجايل احمللي

 .0.222، 0.200، 0.252، 0.220،0.250، 0.205، 0.544 ب التفسريية
 OPENدرجة اإلنفتاح التجاري  كل مع اجيابيا يرتبط TCأما بالنسبة للمتغري التابع الثالت معدل البطالة  -

 التابع املتغري بني عليها احملصل رتباطإلا معامالت تقدر حبيث ،INFوالتضخم  GSواإلنفاق احلكومي 
لة يف مؤشرات ا باقي املتغريات التفسريية واملتمث، أم0.030، 0.020، 0.023ب التفسريية املتغريات وهذه

 سلبيا. تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت فهي ترتبط

 :البانل لبيانات المتزامن والتكامل ستقراريةإلا دراسة -4

من أجل القيام بتقدير النماذج لبيانات البانل البد من دراسة إلستقرارية السالسل الزمنية واملقطعية، جلميع        
مل املتزامن للمتغريات اليت املتغريات النموذج اخلاص هبذه الدراسة، مت نقوم خبطوة التانية واملتمثلة يف إختبارات التكا

تكون هلا نفس درجة التفاضل، وذلك بإستعمال عدد من اإلختيارات من أجل فحص وحتليل جذر الوحدة 
 لبيانات البانل .

  :الزمنية السالسل استقرارية -4-1

وهذا ملعرفة  ،,LLC  Fisher-ADF, IPS لدراسة إستقرارية السالسل الزمنية البد من إجراء إختبارات       
اخلواص السالسل الزمنية للمتغريات املدروسة لنموذج البانل، وعلى هذا األساس قمنا بتطبيق هذه اإلختبارات 

 على كل متغرية على حدى، وتوصلنا إىل النتائج كما هي موضحة يف اجلدول التايل : 

 

 

 



المعلومات واإلتصاالت على التنمية المستدامة الفصل الرابع:  دراسة قياسية ألثر اإلستثمار في تكنولوجيا 
 في الدول العربية

 

237 
 

 لدراسة استقرارية معطيات البانل LLC ،ADF  ،IPS (:نتائج اختبارات4.4الجدول رقم )

 I(0عند المستوى: ) ختبارإلنوع ا المتغيرات
(Level) 

 I(1) عند المستوى األول:
(1st Difference) 

 القرار

 

 

 

PIB 

 

 

 

 

LLC -3.33200 
(0.0004) 

1.42222- 
(0.0000) 

 
 
 مستقرة السلسلة

 األول المستوىفي 
IPS -0.58580 

(0.2790) 
2.22435- 

(0.0000) 
ADF 30.0102 

(0.6636) 
000.130 

(0.0000) 
 

 

 

FIB 

 

 

 

LLC 5.2274 
(1.0000) 

2.02522- 
(0.0002) 

 
 
  مستقرة السلسلة

 األول المستوىفي 
IPS 7.30018 

(1.0000) 
2.21115- 

(0.0002) 
ADF 14.1266 

(0.9989) 
32.5312 

(0.0000) 
 

 

 

FLS 

LLC -4.95823 
(0.0000) 

2.30203- 
(0.0000) 

 
 
  مستقرة السلسلة

 األول المستوىفي 
IPS -2.16307 

(0.0153) 
2.01022- 

(0.0000) 
ADF 55.6208 

(0.0111) 
22.2550 

(0.0000) 
 

 

 

MCS 

LLC 2.81437 
(0.9976) 

4.43302- 
(0.0000) 

 
 
 مستقرة السلسلة

 األول المستوىفي 
 

IPS 8.57420 
(1.0000) 

2.20422- 
(0.0002) 

ADF 2.14105 
(0.0000) 

23.2304 
(0.0000) 

 

 

PIIN 

 

LLC 2.31024- 
(0.0000) 

2.02004- 
(0.0000) 

 
 
  مستقرة السلسلة

 األول المستوىفي 
IPS 0.00522 

(0.2450) 
2.23002- 

(0.0000) 
ADF 52.2022 

(0.1022) 
12.5222 

(0.0000) 
 

 
LLC 5.02245- 

(0.0025) 
00.2453- 

(0.0000) 
 
 



المعلومات واإلتصاالت على التنمية المستدامة الفصل الرابع:  دراسة قياسية ألثر اإلستثمار في تكنولوجيا 
 في الدول العربية

 

238 
 

 

GS 
IPS 0.20331- 

(0.0122) 
00.0214- 

(0.0000) 
  مستقرة السلسلة

 األول المستوىفي 
ADF 42.2425 

(0.0412) 
022.022 

(0.0000) 
 

 

 

 

INF 

LLC -3.73246 
( 0.0001) 

  
  مستقرة السلسلة

 IPS -3.86200 مستواهافي 
( 0.0001) 

 

ADF  71.4853 
( 0.0002) 

 

 

 

 

POPG 

LLC 2.52212- 
(0.0002) 

  
 
  مستقرة السلسلة

 مستواها في
IPS 2.52512- 

(0.0002) 
 

ADF 20.5222 
(0.0000) 

 

 

 

 

OPEN 

LLC 50.2404- 
(0.0000) 

  
 
  مستقرة السلسلة

 مستواها في
IPS 00.1201- 

(0.0000) 
 

ADF 24.5222 
(0.0002) 

 

 

 

 

TC 

LLC 4.25005- 
(0.0000) 

  
 
 مستقرة السلسلة

 مستواها في 
IPS 2.02533- 

(0.0000) 
 

ADF 22.0252 
(0.0000) 

 

 

 

    

LLC -4.35593 
( 0.0000) 

  
  مستقرة السلسلة

 IPS -2.07316 مستواها في
( 0.0191) 

 

ADF  49.0222 
( 0.0460) 

 

 
 

LLC -4.35593 
( 0.0000) 
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EC IPS -2.07316 
( 0.0191) 

  
  مستقرة السلسلة

 ADF  49.0222 مستواها في
( 0.0460) 

 

 Eviews 00تقدير البنامج اإلحصائي  نتائج على عتمادإلبا الطالبة إعداد من: المصدر

، بينما القيم الثانية واليت بني القوسني تعب عن القيم اإلحتمال لكل (statistic) القيم األول متثل اإلحصائية *
 .إحصائية 

 باستخدام اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانلمن خالل اجلدول يتضح لنا أن النتائج املتحصل عليها        
 التضخممعدل  حيث تبينت لنا النتائج عدم وجود جذور الوحدة على مستوى املتغريات واليت تشمل كال من

(INF)  ،عدد السكان (POPG)درجة اإلنفتاح التجاري ، (OPEN)  ،اين أكسيد الكربونإنبعاثات ث (   ،) 

، (Level)فهي تكشف لنا إستقرار هذه املتغريات عند املستوى  (،EC)، وإستهالك الطاقة (TC) معدل البطالة
عند  بالنسبة للمتغريات املستقرة عند الدرجة األوىلوهذا ما يفسر رفض الفرضية العدم لوجود جذور الوحدة، أما 

 النطاق ذات اإلنرتنت اشرتاكات ،(PIB) اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيبوتشمل كال من  %2مستوى 
 اهلاتف اشرتاكات، (FLS)شخص000 لكل الثابت اهلاتف اشرتاكات، (FIB) نسمة 000 لكل الثابتة العريض
 اإلنفاق ،(PIIN) اإلنرتنت يستخدمون الذين لألفراد املئوية النسبة ،(MCS)شخص 000 لكل املتنقل اخللوي

 (.GS) احلكومي

 :المتزامن التكامل عالقات دراسة - 4-2

ستقرة واملتكاملة من من خالل إختبارات اإلستقرارية السالسل الزمنية تبنا لنا وجود بعض املتغريات غري امل        
، مما يقودنا إىل إختبار العالقات التكامل املتزامن بني هذه املتغريات، وذلك بإستعمال إختبار نفس الدرجة

0111Pedroni ،وجود مدى عن فهو يكشف لنا املقدرة، للبواقي الوحدة جذر إختبارات على يرتكز والذي 
كما هو موضح يف   الدرجة نفس من املتكاملة الزمنية للسالسل الطويل املدى يف التفسريية املتغريات بني ارتباط

 اجلدول التايل :
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 Pedroni ل المتزامن التكامل عالقات اختبار نتائج (:4.4الجدول رقم )

 Pedroni   اختبار
 المرجحة اإلحصائية :اإلحصائية (:Com.AR)داخل الفرديات

(Weighted): 
 :حتمالإلا

 :V  إحصائية -
 :RHO  إحصائية -      
 :PP  إحصائية - 
 :ADF  إحصائية -    

-0.049524 
1.893666 
0.524523 
0.479628 

-1.005262 
1.325631 
-1.579615 
-2.900602 

0.5197 
0.9709 
0.7000 
0.6843 

 
 :حتمالإلا :اإلحصائية (:Indiv.AR)الفرديات بني

 : RHO  إحصائية -    
 : PP  إحصائية -

 :ADF  إحصائية -   

3.471070 
-3.662432 
-5.427251 

0.9997 
0.0001 
0.0000 

 Eviews 00 تقدير البنامج اإلحصائي نتائج على باالعتماد الطالبة إعداد من :المصدر

قبول  ختبار السبعةإلتشري نتائج اختبار التكامل املتزامن لبدروين أن أغلبية إحصاءات ا من خالل اجلدول       
 املتغريات داخل املتزامن التكامل عالقة وجود عدم توحي إىلوبالتايل فهي الفرضية العدم ورفض الفرضية البديلة، 

، واليت تبني رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية V , RHO , PP , ADF ومن خالل إحصائية ،حمل الدراسة
 كما تبني لنا من خالل، (Com.AR) وبالتايل عدم وجود عالقات تكامل متزامن داخل فرديات السلةالعدم 

وبالتايل عدم وجود ، (Indiv.AR)ة فرديات السل عدم وجود عالقات تكامل متزامن داخلب RHO إحصائية
 . ، أي التوجد عالقة توازنية طويلة األجل بني املتغرياتالتكامل املتزامن بني املتغريات

 وعرض النتائجاألول الفرع الثاني : خطوات تقدير النموذج 

 :المستخدم األول النموذج تحديد -1

  ثالتة مناذج فهناك،  W. Green(1993) قدمه كما بانل بيانات الحندار األساسية الصيغة احلديث املنهج يقرتح

 أشكال رئيسية يف مناذج البيانات الطولية ، واملثمتلة يف:

 منوذج اإلحندار التجميعي (PRM)  Pooled regression model    
 منوذج التأثريات العشوائية الثابتة (FEM)      Fixed Effects Model 
   ة العشوائيمنوذج التأثريات  Random effects model (REM ) 
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 تكنولوجيافي  مارلك بدراسة أثر اإلستثوذ ،األول القياسي النموذج يتضمنها اليت املتغريات على التعرف بعد
 البيانات ومجع، اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب على البعد اإلقتصادي أال وهو واإلتصاالت املعلومات

 : التالية الدالة يف وذجمللن الرياضي الشكل حتديد يتم متغري بكل املتعلقة

PIB = f (FBI , FLS, PIIN, MCS, GS, INF, POPG, OPEN ) 

  النموذج يف الدراسة قيد املستقلة املتغريات مجيع بوضع العامة الرياضية بصيغته النموذج كتابة ميكن خمتصر وبشكل

 : يلي كما املقرتح

   =  +    +    

 حيث:  

    t . ويف الفرتة  i للدولة اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيبميثل املتغري التابع (  TN) متجه عمودي  :   

من  التأثريات العشوائيةترمز للتأثري اخلاص بكل دولة وهذا التأثري خيضع ملنهج التأثريات الثابتة أو منهج      
  .Hausman  خالل اختبار

Β: متجه عمودي (K*1) .للمعلمات املراد تقديرها لكل متغري مستقل 

ويف  i للدولة اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيبللمتغريات املستقلة املؤثرة على  (*k T)  : متثل املصفوفة   
 . t الفرتة

 . t ويف الفرتة iحلد اخلطأ العشوائي للدولة  (TN*1) متجه عمودي        

 :التايل الشكل على البيانات لتكديس األساسية الرياضية الصيغة وفق بانل منوذج يكتبوبالتايل  

                                                        

                                   

 :متثل حيث

 معلمات النموذج . :  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

 .اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيباحلد اخلطأ ينوب عن بعض املتغريات اليت ميكن أن تؤثر على  :   
 املذكور أعاله.اجلدول التايل يتضمن التعريف هبذه املتغريات اليت حيتويها النموذج 
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 األول النموذج لمتغيراتا (:1.4الجدول رقم )

 رمز المتغير إسم المتغير نوع المتغير
 PIB اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب المتغير التابع

المتغيرات المستقلة 
 الرئيسية

 FIB . نسمة 000 لكل الثابتة العريض النطاق ذات اإلنرتنت اشرتاكات

 FLS .شخص000 لكل الثابت اهلاتف اشرتاكات

 MCS . شخص 000 لكل املتنقل اخللوي اهلاتف اشرتاكات

 PIIN . اإلنرتنت يستخدمون الذين لألفراد املئوية النسبة

المتغيرات المستقلة 
 الثانوية

 GS احلكومي اإلنفاق

 INF التضخم

 POPG السكان عدد

 OPEN التجاري اإلنفتاح درجة

 : من إعداد الطالبة المصدر

 : للنموذج األول تحديد مجتمع الدراسة -2

 مقطعية زمنية وسالسل عرضي مقطع أي مدجمة بيانات قاعدة باستخدام نقوم وتغرياهتا الدالة هذه دراسة أجل من
   متمثلة مقطعية ووحدات، t=18أي الفرتة الزمنية حمددة ب  5003إىل   2000الفرتة منفكان جمتمع الدراسة 

اإلمارات، البحرين، اجلزائر، مصر، إيران، العراق، األردن، الكويت، لبنان،  مثلة يفواملت لعينة من الدول العربية
 املشاهدات عدد يكون وبالتايل ،N=17أي ، ليبيا، املغرب، عمان، قطر، سوريا، تونس، اليمن، السعودية

 مشاهدة . 202هو  N T*النموذج األول  التحليل يف املستخدمة

 :للنموذج األول  ةتقدير نماذج بانل الثالث -3

، (Panel Data)البانل معطيات حتليل طريقة استخدام مت العربية الدول لعينة البانل منوذج تقدير من أجل       

 Pooled حندار التجميعي )طريقة الدمج(إلوللقيام هبذه الدراسة البد بناء النموذج وتقديره بثالث طرق: منوذج ا

Regression Model منوذج اآلثار الثابتة ،Model Fixed Effectsومنوذج اآلثار العشوائية ، Random Effects 

Model  ،00عتماد على برنامج إلوبا Eviews : مت احلصول على نتائج التقدير املبينة يف اجلدول األيت 

 

 



المعلومات واإلتصاالت على التنمية المستدامة الفصل الرابع:  دراسة قياسية ألثر اإلستثمار في تكنولوجيا 
 في الدول العربية

 

243 
 

 الثالثة النماذج باستخدام المقدرة دراسةل األول نموذجال معلمات(:2.4الجدول رقم )

 PIB اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب :التابع المتغير
 مشاهدة 311=19 12:البانل مشاهدات مجموع    T= 18    N= 17     2017-2000:الفترة

 :العشوائية التأثيرات نموذج :الثابتة التأثيرات نموذج :التجميعي االنحدار نموذج :التفسيرية المتغيرات
Constante 48503.44 

* (0.0000)  
42821.38 

* (0.0000)  
44300.33 
(0.0000) * 

FBI -601.1863 
* (0.0042)  

-52.11641 
(0.7011) *** 

-71.11550 
(0.6024) *** 

FLS 300.3439 
* (0.0005)  

-377.8230 
(0.0001) * 

521.0202- 
(0.0013) * 

MCS 524.9028 
(0.0000) *  

147.9762 
(0.0000) * 

023.2225 
(0.0000) * 

PIIN -77.60518 
(0.0002) *  

18.54108 
(0.1595) *** 

03.22443 
(0.1635) * 

                 GS -436.3381 
(0.0000) *  

-256.5880 
(0.0000) * 

530.0015 - 
*(0.0000) 

INF 92.48937 
(0.2331) ***  

110.7607 
(0.0186) * 

002.2045 
(0.0253) * 

POPG -0.000160 
(0.0000) *  

-0.000120 
(0.3780) *** 

0.000502 - 
*(0.0170) 

OPEN -38.02149 
(0.1672) ***  

-42.54075 
(0.0567) * 

42.24440- 
(0.0349) * 

Number of observations 202 202 202 
R- squared 0.220222 0.155202 0.413893 

Adjusted R- squared 0.230354 0.102233 0.398106 

Prob ( F- statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 
  الترتيب على% 1 أو% 4 أو%  11 المستوى عند سواء معنوية المعلمة أن يعني t.statisticل اإلحصائية القيمة تمثل***: ،**،*

 .Eviews 00تقدير البنامج اإلحصائي  نتائج من انطالقا الطالبة إعداد من :المصدر
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 البد من القيام ببعض اإلختبارات واملتمثلة يف :  الدراسة، هلذه املالئم النموذج حتديد أجل من
 : للنمودج األولإختبار فيشر المقيد  -3-1
فهو يقارن بني النموذج اإلحندار  للدراسة، املالئم النموذج حتديد من ميكننا " فيشر "اختبار استخدام إن       

 حتت الفرضية التالية: ،FEM الثابتة التأثريات مناذجو  PRM التجميعي
 .املالئم هو PRM اإلحندار التجميعي منوذج:                                        

 .املالئم هو FEM الثابتة التأثريات جذ منو :                                     

 : كاأليت االختبار نتائج يبني التايل واجلدول
 للنمودج األول المقيد فيشر اختبار نتائج( : 9.4) رقم الجدول

 

 Eviews 00 تقدير البنامج اإلحصائي نتائج على عتمادإلبا الطالبة إعداد من : المصدر

 
، وعليه نرفض الفرضية العدم (P(value)<0.05 )  %2من خالل هذا اجلدول نالحظ أن قيمة فيشر أقل من

 .FEM  الثابتة التأثيرات ذجو نمأي النموذج املالئم هو  ،   البديلةونقبل الفرضية      

 :LM الغرنج مضاعف ختبارإ -3-2

 التأثريات ومنوذج  PRMحندار التجميعيإليتم إستخدام هذا اإلختبار من أجل املفاضلة بني منوذج ا      
  حتت الفرضية التالية:، REM  العشوائية

 املالئمو ه PRM اإلحندار التجميعي منوذج                                              

 املالئم هو REM العشوائية التأثريات منوذج:                                     

 ختبار كاأليت:إلواجلدول التايل يبني نتائج ا

 

 

Redundant Fixed Effects Test                     

Equation: Untitled            

Test cross-section fixed effects                     

Prob. d.f. Statistic Effects Test 

0.0000 

0.0000 

(16,281) 

16 

54.702995 

432.861732 

Cross-section F 

Cross-section Chi-square  
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 للنمودج األولLM  الغرنج مضاعف اختبار نتائج (: 8.4) رقم جدولال

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects    

Null hypotheses: No effects    

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided   

) all others) alternatives             

Test Hypothesis 

Both 

986.6050 

(0.0000) 

Time 

0.583874 

(0.4448) 

Cross-section 

986.0211 

(0.0000) 

Breusch-Pagan 

 Eviews 00 تقدير البنامج اإلحصائي نتائجعتماد على إلبا طالبة: من إعداد الالمصدر 

، وعليه نرفض الفرضية العدم (P(value)<0.05) %2أقل مناإلحتماالت من خالل هذا اجلدول نالحظ أن قيمة 
 .REM العشوائية التأثيرات نموذج، أي النموذج املالئم هو   ونقبل الفرضية البديلة    

 : Hausman هوسمان إختبار -3-3
نصوص التحليل القياسي تشري إىل أن التأثريات الثابتة هي األكثر مالئمة للبيانات املقطعية  عب  معظم     

فهو يقوم من من أجل ، Hausman الدول، إال أنه ال ميكن التأكد من ذلك إال بعد استخدام اختبار
 حتت الفرضية التالية: ، REMومنوذج التأثريات العشوائية  FEMاملفاضلة بني منوذج التأثريات الثابتة  

 املالئم هو REM العشوائية التأثريات منوذج                                         

 .املالئم هو FEM الثابتة التأثريات منوذج:                                   

   عتماد على برنامجإلواجلدول التايل يبني النتائج املتحصل عليها من خالل هذا االختبار وذلك با
00Eviews. 

  للنمودج األول Hausman اختبار نتائج:  (11.4) رقم الجدول
Correlated Random Effects-Hausman Test 

Test cross-section random effects 

Prob Chi-Sq.df. Chic-Sq.Statistic Test Summary 

0.0010 8 21.275234 Cross-section random 

 Eviews 00 تقدير البنامج اإلحصائي نتائج على عتمادإلبا طالبةال إعداد من : المصدر

 عند 50.532524 بلغت اإلحصائية القيمة بأن (Hausman) اختبار أظهر فقد اجلدول نتائج على عتمادإلوبا
 .%2 مستوى عند معنوية وهي( 0.0022) االحتمالية القيمة وبلغت(. املستقلة املتغريات عدد) 8  حرية درجة
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 أن على تنص اليت،   ونقبل الفرضية البديلة     العدم فرضية نرفض وعليه ،  P value(0.0022)<%2 أي
 .الدراسة لبيانات مالئمة األكثر وهو ، FEM  الثابتة التأثيرات نموذجاملناسب  منوذج

 (: الثابتة التأثيرات نموذج) للدراسة المناسب النموذج تقدير -4

 التأثريات منوذج باستخدام النموذج معلمات تقدير إىل سنتطرق ،Hausman اختبار نتائج من التأكد بعد       
 وذلك بعد القيام بعملية الرتجيح حسب ،(GLS) املعممةشبه  الصغرى املربعات طريقة على باالعتماد الثابتة

Cross-section SUR، تقدير النموذج   النتائج يوضح املوايل واجلدول  لألخطاءينوذلك بسبب وجود إرتباط األ
 : كاأليت

 (.ةلثابت)نموذج التأثيرات ا المقيد األولنتائج تقدير معلمات النموذج (:11.4الجدول رقم )

 PIB اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب: التابع المتغير
   311 =19×12:البانل مشاهدات مجموع    T= 18    N= 17     2112-2111  :مشاهدةال   الفترة

 نموذج التأثيرات العشوائية المتغيرات التفسيرية
Constante 40729.37 

(0.0000) 
FBI -39.57347 

(0.0000) 
FLS -365.3294 

(0.0000) 
MCS 141.3600 

(0.0000) 
PIIN 18.02951 

(0.0000) 
GS -240.6653 

(0.0000) 
INF 101.2189 

(0.0000) 
POPG -0.000103 

(0.0000) 
OPEN -38.99256 

(0.0000) 
Number of observations 202 

R- squared 0.112252 
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 00Eviews تقدير البنامج اإلحصائي نتائج على عتمادباإل ةبلطالا إعداد من:  المصدر

التابع  املتغري بني العالقة نفسر أن ميكننا واملتمثلة يف منوذج التأثريات الثابتة من خالل تقدير نتائج اجلدول       
، معها تتناقض أو توافقها كانت إن والتأكد االقتصادية بالنظرية اإلحصائية النتائج مقارنة مع التفسريية واملتغريات
 القول: ميكن اجلدول يف النتائج املبينة هذه من فانطالقا

- R2: R-squared    املستقلة والذي تدل قيمة معامل التحديد أن هناك العالقة قوية بني املتغري التابع واملتغريات
، أي النموذج املقرتح ميثل العالقة حمل الدراسة متثيال جيدا، أي املتغريات املستقلة للنموذج فهي 0 تقرتب قيمته من

لعوامل أخرى  %5 ، وتبقى% 11.12 بنسبةاإلمجايل  احمللي الناتج من الفرد نصيب تفسر التغريات اليت حتدث يف
 غري مشخصة ميثلها املتغري العشوائي.

 املتغريات معلمات أغلبية أن إىل اإلحصائية، باإلضافةFicher  (F) معنوية النموذج من خالل قيمة نالحظ -
كن التعبري على النتائج الدراسة  مي وهذا ما فالنموذج ككل له معنوية إمجالية وله قدرة تفسريية عالية،، معنوية

 كالتايل:

Adjusted R- squared 0.112020 
Prob ( F- statistic) 0.000000 

  

 

 

 

 

UAE 21313.67 
Bahrain 3224.801 
Algeria -9614.446 
Egypt -3722.034 
Iran 2661.403 
Iraq -9155.672 

Jordan -4377.855 
Kuwait 13559.50 

Lebanon 795.0640 
Libya -10312.40 

Morocco -9505.715 
Oman -5424.840 
Qatar 38879.43 
Syrian -8774.684 
Tunisia -8512.892 
Yemen -10995.56 

Saudi Arabia -37.75699 
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 الثابتة العريض النطاق ذات اإلنرتنت لإلشرتاكات %2عند املستوى  ةومعنوي ةسالبإشارة املعلمة  وجود 
 لإلشرتاكات بني عكسية  عالقة اإلمجايل: هناك احمللي الناتج من الفرد على نصيب نسمة 000 لكل

أي كلما زادات عدد  ،اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد ونصيب العريض النطاق ذات اإلنرتنت
 الناتج من الفرد الثابتة بوحدة واحدة، يقابلها إخنفاض نصيب العريض النطاق ذات اإلنرتنت لإلشرتاكات

 وهذا ما خيالف الدراسات السابقة أي أن اإلسثتمار سالب أثرأي هناك ، وحدة 21اإلمجايل ب  احمللي

يساهم يف زيادة النمو نسمة يف ال 000 لكل الثابتة العريض النطاق ذات اإلنرتنت لإلشرتاكات
خباء البنك و  املنظمة التعاون والتنمية، وهذا خيالف الدراسات اليت جاءت هبا كال من اإلقتصادي

يؤدي إىل زيادة  % 00 بنسبةأن الزيادة يف مساحة تغطية أية شبكات النطاق العريض يف البالد  "الدويل
 ". احمللي اإلمجايل من الناتج %0.50يف النمو اإلقتصادي إىل

 على شخص000 لكل الثابت اهلاتف لإلشرتاكات %2عند املستوى ة ومعنوي إشارة املعلمة سالبة وجود 
 لكل الثابت اهلاتف اشرتاكات بني عكسية عالقة هناك: اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب

 الثابت اهلاتف اشرتاكات عدد زادات كلما أي اإلمجايل، احمللي الناتج من الفرد ونصيبشخص 000
  وحدة 222 ب اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب إخنفض يقابلها واحدة، شخص بوحدة000 لكل

 . السابقة الدراسات خيالف ماأيضا   وهذا سالب أثرأي هناك 
 000 لكل املتنقل اخللوي لإلشرتاكات اهلاتف %2عند املستوى  ةومعنوي إشارة املعلمة موجبة وجود 

 اخللوي اهلاتف اإلشرتاكات بني  عالقة طردية هناك: اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب على شخص
 املتنقل اخللوي اهلاتف اإلشرتاكات عدد زادات كلما أي اإلمجايل، احمللي الناتج من الفرد ونصيب املتنقل
 أثر أي هناك وحدة، 040 ب اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد إرتفاع يف نصيب يقابلها واحدة، بوحدة
حسب تقرير األمم املتحدة للتجارة والتنمية لسنة  ، وذلك السابقة الدراسات يدعم ما وهذا موجب
يف الناتج الداخلي اخلام  % 0.2يف كثافة اهلاتف النقال يؤدي إىل زيادة مقدارها % 00أن زيادة  5002
 للفرد،

 اإلنرتنت يستخدمون الذين لألفراد املئوية لنسبةل %2عند املستوى  ةومعنوي إشارة املعلمة موجبة وجود 
 الذين لألفراد املئوية النسبة بني طردية عالقة هناك أي:اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب على

 لألفراد املئوية إرتفعت النسبة كلما أي اإلمجايل، احمللي الناتج من الفرد ونصيب اإلنرتنت يستخدمون
 ب اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب يف إرتفاع يصاحبه واحدة، بوحدة اإلنرتنت يستخدمون الذين

 . السابقة الدراسات يدعم ما وهذامبعىن هناك أثر موجب  وحدة، 02
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 الناتج من الفرد نصيب احلكومي على إلنفاقل %2عند املستوى ة ومعنوي إشارة املعلمة سالبة وجود 
 أي اإلمجايل، احمللي الناتج من الفرد احلكومي ونصيب اإلنفاق عكسية بني عالقة هناك: اإلمجايل احمللي
 ب اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب يف إخنفاض يقابلها واحدة، احلكومي اإلنفاق تزاد كلما
، التجربية الدراسات معظم يدعميتفق مع النظرية اإلقتصادية و  ما وهذا أثر سالبأي هناك  وحدة، 540

فإن النفقات احلكومية اجلارية تؤتر سلبا على النمو اإلقتصادي للدول، حبيث كلما زدات النفقات 
 احلكومية زادت حاجة الدول من املوارد املالية لتغطية عجز امليزانية.

  على نصيب الفرد من الناتج احمللي  للتضخم %2عند املستوى  ةومعنوي إشارة املعلمة موجبةوجود
، أي كلما إرتفع اإلمجايلنصيب الفرد من الناتج احمللي بني التضخم و ناك عالقة طردية اإلمجايل: ه

مبعىن  ، وحدة 000التضخم بوحدة واحدة،  يقابلها إرتفاع يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ب 
 النظرية اإلقتصادية.منطق وهذه النتيجة التتفق مع أثر موجب هناك 

 احمللي الناتج من الفرد نصيب السكان على عددلل %2عند املستوى ة ومعنوي إشارة املعلمة سالبة وجود 
 كلما زاد أي اإلمجايل، احمللي الناتج من الفرد نصيب السكان و عدد عكسية بني عالقة هناك: اإلمجايل

 0.00000 ب اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب يف إخنفاض يقابلها واحدة، بوحدة حجم السكان
ألنه  ."ملالتوس "توماس روبرتاإلقتصادية النظرية مع تتفق النتيجة وهذهأثر سالب  ، مبعىن هناكوحدة

فكلما كان عدد السكان اقل  اإلقتصادي يعتب النمو السكاين من الشروط الضرورية اليت تؤثر على النمو 
، عكس النظرية وختفيض حاالت الفقر كلما ادى ذلك اىل زيادة يف عملية التنمية االقتصادية

  .بن خلدونالكالسكية إل
 من الفرد نصيب على التجاري اإلنفتاح درجةلل %2عند املستوى ة ومعنوي إشارة املعلمة سالبة وجود 

 احمللي الناتج من الفرد التجاري ونصيب اإلنفتاح درجة بني عالقة عكسية هناك: اإلمجايل احمللي الناتج
 الفرد نصيب يف إخنفاض يقابلها واحدة، التجاري بوحدة اإلنفتاح درجة عدد زادت كلما أي اإلمجايل،

األدبيات  مع التتفق النتيجة وهذه ومعنوي سالب أثر أي هناك وحدة، 22 ب اإلمجايل احمللي الناتج من
اإلقتصادي، مؤشر اإلنفتاح التجاري يؤثر إجيابيا على النمو ، بإعتبار اإلقتصاد والدراسات التجريبية

ومتفتحة على التجارة فهي ستحقق معدالت مرتفعة  وخاصة الدول املتطورة اليت يقودها قطاع التصدير
  وموجبة. 
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على  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيايف مار اإلستثالنموذج املناسب لقياس أثر ومنه ميكن القول أن         
وهذا راجع لطبيعة وخصوصية  اليت تتميز هبا  ، النموذج التأثريات الثابتةمجايل هو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإل

 اخللوي لإلشرتاكات اهلاتفكال من مؤشرين معنوي ذات داللة إحصائية،  و  كل الدولة، أنه هناك أثر موجب
اإلنرتنت، وهذا ماجاءت به العديد من  يستخدمون الذين لألفراد املئوية شخص، النسبة 000 لكل املتنقل

إذ أنه  ،وإجيابية تأثريه على النمو اإلقتصادي واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار اإلستثالدراسات على معنوية 
 املعلومات تكنولوجيايف  اإلستثماراألوىل  ما يؤكد صحة الفرضيةوهذا  يساهم يف حتقيق البعد اإلقتصادي،

  أثر موجب على النمو اإلقتصادي يف الدول العربية. واإلتصاالت

  البعد اإلجتماعي  على واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا اإلستثمار في ألثر قياسة دراسة:  الثاني المطلب

  المستخدمالثاني  النموذج وصف:  األول الفرع

 تحديد النموذج الثاني المستخدم  -1

معدل ، وذلك بإختيار مؤشر اإلجتماعي البعد على واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيايف  مارتثاإلس أثر دراسةل
 يتمو  ،متغري بكل املتعلقة البيانات ومجع لثاينا القياسي النموذج يتضمنها اليت املتغريات البد من معرفة  ،البطالة
 : التالية الدالة يف وذجمللن الرياضي الشكل حتديد

TC = f  (FBI , FLS, PIIN, MCS, GS, INF , POPG, PIB ) 

  النموذج يف الدراسة قيد املستقلة املتغريات مجيع بوضع العامة الرياضية بصيغته النموذج كتابة ميكن خمتصر وبشكل

 :يلي كما املقرتح

                                                                             :حيث

 . t الفرتة ويف  i البطالة للدولة معدل التابع املتغري ميثل (TN*1)  عمودي متجه:     

 من العشوائية التأثريات أومنهج الثابتة التأثريات ملنهج خيضع التأثري وهذا دولة بكل اخلاص للتأثري مزتر  :   
 Hausman اختبار خالل

Β :عمودي متجه (K*1) مستقل متغري لكل تقديرها املراد للمعلمات. 

 t .  الفرتة ويف i للدولة معدل البطالة على املؤثرة املستقلة للمتغريات (*k T ) املصفوفة متثل:    
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  .tويف الفرتة  i للدولة العشوائي اخلطأ حلد (TN*1) عمودي متجه 

 :التايل الشكل على البيانات لتكديس األساسية الرياضية الصيغة وفق بانل منوذج يكتبوبالتايل  

                                                      

                                 

 . النموذج معلمات متثل :  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

 معدل البطالة. على تؤثر أن ميكن اليت املتغريات بعض عن ينوب اخلطأ احلد ميثل:     

 .أعاله املذكور النموذج ويهاتحي اليت املتغريات هبذه التعريف يتضمن التايل اجلدول

 لثانيا النموذج المتغيرات(:12.4) رقم الجدول                                 

 رمز المتغير اسم المتغير نوع المنغير
 TC معدل البطالة  التابعالمتغير 

المتغيرات المستقلة 
 الرئيسية
 

 FBI  نسمة 000اشرتاكات اإلنرتنت ذات النطاق العريض الثابتة لكل 

 FLS .شخص000اشرتاكات اهلاتف الثابت لكل 

 MCS . شخص 000اشرتاكات اهلاتف اخللوي املتنقل لكل 

 PIIN . النسبة املئوية لألفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت

المتغيرات المستقلة 
 الثانوية
 

 GS اإلنفاق احلكومي

 INF التضخم

 POPG عدد السكان

 PIB نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل

 الطالبة إعداد من:  المصدر

 : للنموذج الثاني تحديد مجتمع الدراسة -2

 مقطعية زمنية وسالسل عرضي مقطع أي مدجمة بيانات قاعدة باستخدام نقوم وتغرياهتا الدالة هذه دراسة أجل من
   متمثلة مقطعية ووحدات، t=18أي الفرتة الزمنية حمددة ب  5003إىل   2000الفرتة منفكان جمتمع الدراسة 

اإلمارات، البحرين، اجلزائر، مصر، إيران، العراق، األردن، الكويت، لبنان،  مثلة يفواملت لعينة من الدول العربية
 املشاهدات عدد يكون وبالتايل ،N=17أي ، ، تونس، اليمن، السعوديةليبيا، املغرب، عمان، قطر، سوريا

 مشاهدة . 202هو  N T* النموذج الثاين التحليل يف املستخدمة
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 النتائج وعرض الثاني النموذج تقدير خطوات:  الثاني الفرع

 للنموذج الثاني ةثالثال بانل نماذج تقدير -1

 Panel)البانل معطيات حتليل طريقة استخدام مت العربية الدول لعينة البانل نموذجالنموذج الثاين لل تقدير من أجل

Data) ،حندار التجميعي )طريقة الدمج(إلوللقيام هبذه الدراسة البد بناء النموذج وتقديره بثالث طرق: منوذج ا 

Pooled Regression Model منوذج اآلثار الثابتة ،Model Fixed Effectsومنوذج اآلثار العشوائية ، Random 

Effects Model  ،00عتماد على برنامج إلوبا Eviews : مت احلصول على نتائج التقدير املبينة يف اجلدول األيت 

 ةثالثال النماذج باستخدام المقدرة لدراسةالثاني   نموذجال معلمات (:13.4) رقم الجدول

 TC  البطالةالمتغير التابع: معدل  
 مشاهدة 311=19×12مجموع مشاهدات البانل:    T= 18    N= 17     2112-2111الفترة: 

 نموذج التأثيرات العشوائية: نموذج التأثيرات الثابتة: نموذج االنحدار التجميعي: المتغيرات التفسيرية:
Constante 25.43136 

*(0.0000) 
20.15667 

*(0.0000) 
21.34798 

*(0.0000) 
FBI -0.027388 

)0.7342  ( *** 
-0.084676 
) 0.1429)*** 

-0.072812 
(0.2026)*** 

FLS -0.218897 
)0.0000(* 

-0.147680 
)0.0003)* 

-0.173265 
(0.0000)* 

MCS -0.023424 
(0.2946)** 

.039437 
(0.0088)* 

0.035662 
)0.0169)* 

PIIN 0.003426 
)0.6630  ( *** 

-0.029285 
(0.0000)* 

-0.025501 
)0.0000)* 

GS -0.091023 
)0.0000(* 

-0.078294 
(0.0000)* 

-0.076748 
(0.0000) 

INF 0.129961 
 )0.0000(* 

0.147317 
)0.0000)* 

0.146909 
(0.0000)* 

POPG -2.64E-08 
 )0.0148  ( * 

6.49E-08 
(0.2391)*** 

2.40E-08 
)0.4309)** 

PIB 0.000520- 
*(0.0000) 

-9.07E-05 
*(0.0004 ( 

-0.000114 
*(0.0000) 

Number of 

observations 
202 202 202 

R- squared 0.595177 0.878137 0.321841 
Adjusted R- 0.584273 0.867729 0.303575 
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squared 

Pro ( F- 

statistic) 
0.000000 0.000000 0.000000 

 الترتيب على% 1 أو% 4 أو%  11 المستوى عند سواء معنوية المعلمة أن يعني t.statisticل اإلحصائية القيمة تمثل***: ،**،*

 Eviews .  00 تقدير البنامج اإلحصائي نتائج على عتمادإلبا الطالبة إعداد من :المصدر

 البد من القيام ببعض اإلختبارات واملتمثلة يف :  الدراسة، هلذه املالئم الثاين النموذج حتديد أجل من
 :  المقيد فيشرختبار إ -1-1

فهو يقارن بني النموذج اإلحندار  للدراسة، املالئم النموذج حتديد من ميكننا " فيشر "اختبار استخدام إن      
  ، حتت الفرضية التالية: FEM الثابتة التأثريات مناذج و PRMالتجميعي 

 .املالئم هو PRM اإلحندار التجميعي وذجمن                                            

 .املالئم هو FEM الثابتة التأثريات منوذج :                                            

 : كاأليت االختبار نتائج يبني التايل واجلدول

 للنمودج الثاني المقيد فيشر اختبار نتائج( : 14.4) رقم الجدول
Redundant Fixed Effects Test                     

Equation: Untitled            

Test cross-section fixed effects                     

Prob. d.f. Statistic  Effects Test 

0.0000 

 

0.0000 

(16,281) 

 

16 

 

00.771.00 

 

.37..31.88 

Cross-section F 

Cross-section Chi-square  

 Eviews   00 تقدير البنامج اإلحصائي نتائج على عتمادإلبا الطالبة إعداد من :المصدر
 

، وعليه نرفض الفرضية العدم (P(value)<0.05 )  %2من خالل هذا اجلدول نالحظ أن قيمة فيشر أقل من
 .FEM  الثابتة التأثيرات ذجو نمأي النموذج املالئم هو  ،   نقبل الفرضية البديلةو     
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 :LM الغرنج مضاعف ختبارإ -1-2

  العشوائية التأثريات ومنوذج  PRMيتم إستخدام هذا اإلختبار من أجل املفاضلة بني منوذج االحندار التجميعي   
REM، :حتت الفرضية التالية 

 املالئمو ه PRM اإلحندار التجميعي منوذج                                                     

 املالئم هو REM العشوائية التأثريات منوذج:                                      

 ختبار كاأليت:إلواجلدول التايل يبني نتائج ا 

 للنمودج الثانيLM  الغرنج مضاعف اختبار نتائج (: 14.4) رقم جدولال
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects    

Null hypotheses: No effects    

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided   

      all others) alternatives  )     

Test Hypothesis 

Both 

223.5500 
(0.0000) 

Time 

0.340204 
(0.2210) 

Cross-section 

  222.4322 
(0.0000) 

Breusch-Pagan 

 Eviews 00 تقدير البنامج اإلحصائي نتائجعتماد على إلبا لطالبة: من إعداد االمصدر 

وعليه نرفض الفرضية  ،(P(value)<0.05) %2 أقل مناإلحتماالت من خالل هذا اجلدول نالحظ أن قيمة    
 .REM العشوائية التأثيرات نموذج، أي النموذج املالئم هو   ونقبل الفرضية البديلة    مالعد

 : Hausman هوسمان ختبارإ -1-3

التحليل القياسي تشري إىل أن التأثريات الثابتة هي األكثر مالئمة للبيانات املقطعية  عب  الدراسات معظم      
، فهو يقوم من من أجل املفاضلة Hausman الدول، إال أنه ال ميكن التأكد من ذلك إال بعد استخدام اختبار

 حتت الفرضية التالية: ،REMومنوذج التأثريات العشوائية  FEMبني منوذج التأثريات الثابتة  

 املالئم هو REM العشوائية التأثريات منوذج                                                

 .املالئم هو FEM الثابتة التأثريات منوذج:                                       

 .Eviews 00 ختبار وذلك باالعتماد على برنامجإلواجلدول التايل يبني النتائج املتحصل عليها من خالل هذا ا  
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  للنمودج الثاني Hausman اختبار نتائج:  (11.4) رقم الجدول

Correlated Random Effects-Hausman Test 

Test cross-section random effects 
Prob Chi-Sq.df. Chic-Sq.Statistic Test Summary                                 

0.0100 8 14.688596 Cross-section random                        

 . %1.14 عند االختبار معنوية(  *)      

 Eviews   00 تقدير البنامج اإلحصائي نتائج على باالعتماد الطالبة إعداد من :المصدر

 عند 14.688596 بلغت اإلحصائية القيمة بأن (Hausman) اختبار أظهر فقد اجلدول نتائج على عتمادإلوبا
 مستوى عند معنوية غري وهي (0.0222) االحتمالية القيمة وبلغت(. املستقلة املتغريات عدد) 8  حرية درجة

 تنص ليتا    ، ونقبل فرضية العدم    الفرضية البديلة نرفض وعليه ، P value (0.0222) > %2 أي .2%
 .الدراسة لبيانات مالئمة األكثر هو ، REMالعشوائية  التأثيرات نموذجاملناسب  منوذج أن على

 (: العشوائية التأثيرات نموذج) للدراسة المناسب الثاني النموذج تقدير -2

  التأثريات منوذج باستخدام النموذج معلمات تقدير إىل سنتطرق ،Hausmanاختبار نتائج من التأكد بعد      
 : كاأليتتقدير النموذج   النتائج يوضح املوايل واجلدول ،العشوائية 

 (.العشوائيةالمقيد )نموذج التأثيرات  الثاني نتائج تقدير معلمات النموذج(:12.4الجدول رقم )

 TC  البطالة معدل: التابع المتغير
 مشاهدة  311=19×12:البانل مشاهدات مجموع     T= 18    N= 17     2112-2111 :الفترة

 التأثيرات العشوائيةنموذج  المتغيرات التفسيرية
Constante 21.34798 

*(0.0000) 
FBI -0.072812 

(0.2026)*** 
FLS -0.173265 

(0.0000)* 
MCS 0.035662 

0.0169)* ) 
PIIN -0.025501 
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0.0000)* ) 
GS -0.076748 

(0.0000) 
INF 0.146909 

(0.0000)* 
POPG 2.40E-08 

0.4309)** ) 
PIB -0.000114 

*(0.0000) 
Number of observations 202 

R- squared 0.321841 
Adjusted R- squared 0.303575 
Prob ( F- statistic) 0.000000 

 UAE -2.852007 
Bahrain -3.247343 
Algeria 2.288327 
Egypt -2.581908 
Iran 0.637370 
Iraq -0.936544 

Jordan 4.175637 
Kuwait -6.265073 

Lebanon -0.522105 
Libya 7.494094 

Morocco -1.422057 
Oman 7.404134 
Qatar -3.414533 
Syrian -1.516439 
Tunisia 4.035626 
Yemen 0.783696 

Saudi Arabia 

 
-4.060875 

 00Eviews تقدير البنامج اإلحصائي نتائجعتماد على إل: من إعداد الطالبة باالمصدر 
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 التابع املتغري بني العالقة نفسر أن ميكننا العشوائية التأثريات منوذج يف واملتمثلة اجلدول نتائج تقدير خالل من
. معها تتناقض أو توافقها كانت إن والتأكد اإلقتصادية بالنظرية اإلحصائية النتائج مقارنة مع التفسريية واملتغريات
 :القول ميكن اجلدول يف املبينة النتائج هذه من فانطالقا

R2: R-squared -   أي املستقلة، واملتغريات التابع املتغري بني العالقة هناك أن التحديد معامل قيمة تدل 
% 23.25وتبقى  ،%25.02بنسبة معدل البطالة يف حتدث اليت التغريات تفسر فهي للنموذج املستقلة املتغريات

 .العشوائي املتغري ميثلها مشخصة غري أخرى لعوامل

 املتغريات معلمات أغلبية أن إىل باإلضافة، اإلحصائية Ficher  (F) قيمة خالل من النموذج معنوية نالحظ -
 :كالتايل الدراسة النتائج على التعبري ماميكن وهذا معنوية
 معدلو  اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب بني %2عند املستوى  ةومعنوي إشارة املعلمة سالبة وجود 

زاد  كلما أي البطالة، اإلمجايل ومعدل احمللي الناتج من الفرد نصيب بني  عكسية عالقة هناك: البطالة
 ،%0.0004 ب البطالة معدل  إخنفاض إىل تؤدي ،%00 بنسبة اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب

 .)الكنزية واملاركسية( اإلقتصادية النظرية مع تتفق النتيجة وهذه
 العريض النطاق ذات اإلنرتنت لإلشرتاكات %2 عند املستوى وغري معنوية املعلمة سالبةإشارة  وجود 

 النطاق ذات اإلنرتنت لإلشرتاكات بني عكسية عالقة هناك: البطالة معدل على نسمة 000 لكل الثابتة
 لكل الثابتة العريض النطاق ذات اإلنرتنت لإلشرتاكات عدد زادات كلما أي البطالة، ومعدل العريض

 .% 3 البطالة ب معدل إخنفاض تؤدي إىل ،%00بنسبة  نسمة 000
 على شخص000 لكل الثابت اهلاتف لإلشرتاكات %2عند املستوى ومعنوية  إشارة املعلمة سالبة وجود 

 أي ،البطالة معدل شخص000 لكل الثابت اهلاتف اشرتاكات بني  عكسية عالقة هناك: البطالة معدل
 معدل إخنفض يقابلها ،%00 بنسبة شخص000 لكل الثابت اهلاتف اشرتاكات عدد زادات كلما

 . موجب فهذا املؤشر يساهم يف ختفيض معدل البطالة، مبعىن هناك أثر %03 بنسبة البطالة 
 000 لكل املتنقل اخللوي اهلاتف لإلشرتاكات %2عند املستوى ومعنوية  موجبةإشارة املعلمة  وجود 

 ،البطالة ومعدل املتنقل اخللوي اهلاتف اإلشرتاكات بني طردية عالقة هناك: البطالة معدل على شخص
البطالة  معدل  يف إرتفاع يقابلها ،%00 بنسبة املتنقل اخللوي اهلاتف اإلشرتاكات عدد زادات كلما أي

حسب تقرير األمم املتحدة ذلك و  ،سالب فهو ال خيدم الدراسات السابقةأثر ، أي هناك %2.2 نسبةب
أهنا تؤدي إىل إخنفاض نسبته تف النقال بيف كثافة اهلا % 00أن زيادة  5002للتجارة والتنمية لسنة  

 .يف معدل البطالة%  0.05
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 اإلنرتنت يستخدمون الذين لألفراد املئوية لنسبةل %2عند املستوى ومعنوية  إشارة املعلمة سالبة وجود 
 ومعدل اإلنرتنت يستخدمون الذين لألفراد املئوية النسبة بني عالقة عكسية هناك أي :البطالة معدل على

 يصاحبه ،%00 بنسبة اإلنرتنت يستخدمون الذين لألفراد املئوية النسبة إرتفعت كلما أي البطالة،
هناك أثر موجب وهذا ما نريد الوصول إليه من أجل دعم ، %5.2 نسبةالبطالة ب معدل نقصان يف
 السابقة. الدراسات

 عالقة هناك: البطالة معدل على احلكومي إلنفاقل %2عند املستوى  ومعنوية إشارة املعلمة سالبة وجود 
 يقابلها %00 نسبة احلكومي اإلنفاق زادات كلما أي ،البطالة معدل و احلكومي اإلنفاق بني عكسية
 النظرية اإلقتصادية.تفق مع النتيحة ت، وهذا % 3.2 البطالة بنسبة معدل  يف إخنفاض

 طردية عالقة هناك: البطالة معدل على للتضخم %2عند املستوى ومعنوية  موجبةإشارة املعلمة  وجود 
البطالة  معدل يف إرتفاع يقابلها ،%00 نسبة التضخم إرتفع كلما أي ،البطالة ومعدل التضخم بني

 .اإلقتصادية النظرية مع التتفق النتيجة وهذه ،%04 بنسبة
 عالقة هناك: البطالة معدل على السكان عددلل %2عند املستوى  معنوية غري موجبةإشارة املعلمة  وجود 

  يف زيادة يقابلها ،%00 نسبة السكان حجم زاد كلما أي البطالة، معدلو  السكان عدد بني عكسية
 .اإلقتصادية النظرية مع تتفق النتيجة وهذه ،%0.0000054 البطالة بنسبة معدل

معدل على  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف مارموذج املناسب لقياس أثر اإلستثميكن القول أن النومنه 
 املئوية النسبةومعنوي ذات داللة إحصائية ب موجبهناك أثر  فوجدنا أن، العشوائية التأثريات منوذجهو  البطالة
 املعلومات تكنولوجيا يف ماراإلستثيف  أثر، أي هناك على معدالت البطالة اإلنرتنت يستخدمون الذين لألفراد

 املعلومات تكنولوجيايف  اإلستثمار ، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانيةمعدل البطالةختفيض  على  واإلتصاالت
 .ت أثر موجب على معدل البطالة يف الدول العربيةواإلتصاال

 البيئي البعد على واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا في ماراإلستث ألثر قياسة دراسة:  ثالثال المطلب 

  المستخدم ثالثال النموذج وصف:  األول الفرع

 :المستخدم الثالث النموذجحديد ت -1

 ثاين غاز انبعاثاتل يف البيئي، واملتمث البعد على واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف مارتثاإلس أثر دراسةل
 الدالة يف وذجمللن الرياضي الشكل تحديدب ، وذلكمتغري بكل املتعلقة البيانات مجعالبد من  الكربون، أكسيد
 : التالية
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    = f (FBI , FLS, PIIN, MCS, PIB, OPEN, EC) 

 يف الدراسة قيد املستقلة املتغريات مجيع بوضع العامة الرياضية بصيغته النموذج كتابة ميكن خمتصر وبشكل 
 :يلي كما املقرتح النموذج

                                                                       :حيث   

  .t الفرتة ويف i الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثات التابع املتغري ميثل (TN*1)  عمودي متجه:   

 من العشوائية التأثريات منهج أو الثابتة التأثريات ملنهج خيضع التأثري وهذا دولة بكل اخلاص للتأثري ترمز:     
 . Hausmanاختبار خالل

 .مستقل متغري لكل تقديرها املراد للمعلمات (K*1) عمودي متجه :    

 ويف i الكربون للدولة أكسيد ثاين غاز انبعاثات على املؤثرة املستقلة للمتغريات (*k T)  املصفوفة متثل :   
 . t الفرتة

 
  
 .  t ويف الفرتة  i للدولة العشوائي اخلطأ حلد( TN*1) عمودي متجه:   

 :التايل الشكل على البيانات لتكديس األساسية الرياضية الصيغة وفق بانل منوذج يكتبوبالتايل  

      
                                                 

                          

 : حيث   

 .النموذج معلمات متثل :   ,  ,  ,  ,  ,  ,  

 التايل اجلدول .الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثات تؤثر أن ميكن اليت املتغريات بعض عن ينوب اخلطأ احلد :    
 .أعاله املذكور النموذج حينويها اليت املتغريات هبذه التعريف يتضمن
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 .ثالثال النموذج المتغيرات(:19.4) رقم لجدولا

 رمز المتغير اسم المتغير نوع المتغير
     انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون  المتغير التابع

المتغيرات 
 المستقلة الرئيسية

 

 FBI  نسمة 000اشرتاكات اإلنرتنت ذات النطاق العريض الثابتة لكل 

 FLS .شخص000اشرتاكات اهلاتف الثابت لكل 

 MCS  شخص 000اشرتاكات اهلاتف اخللوي املتنقل لكل 

 PIIN  النسبة املئوية لألفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت

المتغيرات 
 المستقلة الثانوية

 

 PIB نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل

 OPEN درجة اإلنفتاح التجاري

 EC استهالك الطاقة
 الطالبة إعداد من : المصدر

 : الثالثللنموذج  تحديد مجتمع الدراسة -2

 مقطعية زمنية وسالسل عرضي مقطع أي مدجمة بيانات قاعدة باستخدام نقوم وتغرياهتا الدالة هذه دراسة أجل من
   متمثلة مقطعية ووحدات، =03tأي الفرتة الزمنية حمددة ب  5002إىل   2000الفرتة منفكان جمتمع الدراسة 

اإلمارات، البحرين، اجلزائر، مصر، إيران، العراق، األردن، الكويت، لبنان،  مثلة يفواملت الدول العربيةلعينة من 
 املشاهدات عدد يكون وبالتايل ،N=17أي ، ، تونس، اليمن، السعوديةبيا، املغرب، عمان، قطر، سوريالي

 مشاهدة . 289هو  N T*النموذج الثالث   التحليل يف املستخدمة

 النتائج وعرضث الثال  النموذج تقدير خطوات:  الثاني الفرع

 :ةثالثال بانل نماذج تقدير -1
وللقيام ، (Panel Data)البانل معطيات حتليل طريقة استخدام مت العربية الدول لعينة البانل منوذج تقدير من أجل

 Pooled )طريقة الدمج(هبذه الدراسة البد بناء النموذج وتقديره بثالث طرق: منوذج االحندار التجميعي 

Regression Model منوذج اآلثار الثابتة ،Model Fixed Effectsومنوذج اآلثار العشوائية ، Random Effects 

Model  ،00عتماد على برنامج إلوبا Eviews : مت احلصول على نتائج التقدير املبينة يف اجلدول األيت 
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 .للنموذج الثالث الثالثة النماذج باستخدام المقدرة لدراسةالثالت   نموذجال معلمات(:18.4) رقم الجدول
            انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المتغير التابع:

 298=12×12مجموع مشاهدات البانل: T= 17    N= 17     مشاهدة       2111  -2111 الفترة:
التأثيرات العشوائية  نموذج

: 
الثابتة نموذج التأثيرات 

: 
 المتغيرات التفسيرية : نموذج االنحدار التجميعي :

-22.72263 
* (0.0062) 

-7.720518 
*** (0.4000) 

-30.36260 
 (*0.0012) 

Constante 

-0.086473 
*** (0.2263) 

-0.019935 
*** (0.7828) 

-0.104600 
( ***0.4626) 

FBI 

0.406922 
* (0.0000) 

0.204863 
* (0.0001) 

0.316855 
( *0.0000) 

FLS 

-0.039797 
*(0.0328) 

-0.044905 
* (0.0179) 

-0.088346 
( *0.0182) 

MCS 

0.012370 
* (0.0390) 

0.022906 
* (0.0002) 

0.005649 
( ***0.6334) 

PIIN 

0.017206 
** (0.0758) 

0.000608 
*** (0.9528) 

0.033657 
* (0.0126) 

OPEN 

0.270974 
* (0.0014) 

0.184730 
* (0.0495) 

0.291138 
* (0.0052) 

EC 

7.82E-05 
* (0.0013) 

-0.000154 
* (0.0000) 

0.000635 
* (0.0000) 

PIB 

289 289 289 Number of 

observations 

0.220405 0.967476 0.797498 R- squared 

0.200985 0.964653 0.792454 Adjusted R- 

squared 

0.000000 0.000000 0.000000 Prob ( F- 

statistic) 

 الرتتيب على% 0 أو% 2 أو%  00 املستوى عند سواء معنوية املعلمة أن يعين t.statisticل اإلحصائية القيمة متثل: ***،**،*

  Eviews   00 تقدير البنامج اإلحصائي نتائج على عتمادإلبا الطالبة إعداد من :المصدر

 البد من القيام ببعض اإلختبارات واملتمثلة يف :  الدراسة، هلذه املالئم النموذج حتديد أجل من
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 إختبار فيشر المقيد :  1-1

فهو يقارن بني النموذج  للدراسة، املالئم النموذج حتديد من ميكننا " فيشر "اختبار استخدام إن      
 حتت الفرضية التالية: ،  FEM الثابتة التأثريات مناذجو  PRMاإلحندار التجميعي

 .املالئم هو PRM اإلحندار التجميعي منوذج :                                        

 .املالئم هو FEM الثابتة التأثريات منوذج :                                      

 : كاأليت االختبار نتائج يبني التايل واجلدول

 ثللنمودج الثال المقيد فيشر إختبار نتائج( : 21.4) رقم الجدول
Redundant Fixed Effects Test                     

Equation: Untitled            

Test cross-section fixed effects                     

Prob. d.f. Statistic Effects Test 

0.0000 
0.0000 

(16,265) 
16 

86.557996 
528.510793 

Cross-section F 

Cross-section Chi-square  

 Eviews 00 تقدير البنامج اإلحصائي نتائجعتماد على إلمن إعداد الطالبة با المصدر :

     ، وعليه نرفض الفرضية العدم (P(value)<0.05 )  %2من خالل هذا اجلدول نالحظ أن قيمة فيشر أقل من
 .FEM  الثابتة التأثيرات ذجو نمأي النموذج املالئم هو  ،   نقبل الفرضية البديلةو 

 :LM الغرنج مضاعف ختبارإ 1-2

 التأثريات ومنوذج  PRMحندار التجميعيإليتم إستخدام هذا اإلختبار من أجل املفاضلة بني منوذج ا      
 حتت الفرضية التالية:، REM  العشوائية

 املالئم وه PRM اإلحندار التجميعي منوذج                                               

 املالئم هو REM العشوائية التأثريات منوذج:                                      

 ختبار كاأليت:إلواجلدول التايل يبني نتائج ا
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 للنمودج الثالت LM  الغرنج مضاعف اختبار نتائج (: 21.4) رقم جدولال

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects    

Null hypotheses: No effects    

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided  

all others) alternatives)    

Test Hypothesis 

Both 

003.1.48 

(0.0000) 

Time 

..8.0730 

(0.0004) 

Cross-section 

00..0180 

(0.0000) 

Breusch-Pagan 

 Eviews 00 تقدير البنامج اإلحصائي نتائجعتماد على إلباالطالبة : من إعداد المصدر 

، وعليه نرفض الفرضية العدم (P(value)<0.05) %2أقل مناإلحتماالت من خالل هذا اجلدول نالحظ أن قيمة 
 .REM العشوائية التأثيرات نموذج، أي النموذج املالئم هو   نقبل الفرضية البديلة و     

 : Hausman هوسمان إختبار 1-3

عب  األكثر مالئمة للبيانات املقطعيةنصوص التحليل القياسي تشري إىل أن التأثريات الثابتة هي  معظم        
، فهو يقوم من من أجل املفاضلة Hausman الدول، إال أنه ال ميكن التأكد من ذلك إال بعد استخدام اختبار

 حتت الفرضية التالية: ، REMومنوذج التأثريات العشوائية  FEMبني منوذج التأثريات الثابتة  

 املالئم هو REM العشوائية التأثريات منوذج                                              

 .املالئم هو FEM الثابتة التأثريات منوذج :                                    

 .Eviews 00 واجلدول التايل يبني النتائج املتحصل عليها من خالل هذا االختبار وذلك باالعتماد على برنامج

 للنمودج الثالت Hausman اختبار نتائج:  (22.4) رقم الجدول
Correlated Random Effects-Hausman Test 

Test cross-section random effects 

Prob Chi-Sq.df. Chic-Sq.Statistic Test Summary                                 

0.0000 3 295.418602 Cross-section random                        

 00Eviews تقدير البنامج اإلحصائي نتائج على عتمادإلباطالبة ال إعداد من : المصدر

 عند 295.418602 بلغت اإلحصائية القيمة بأن (Hausman) اختبار أظهر فقد اجلدول نتائج على عتمادإلوبا
 .%2 مستوى عند معنوية وهي (0.0000) االحتمالية القيمة وبلغت(. املستقلة املتغريات عدد) 3  حرية درجة
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 أن على تنص اليت،    نقبل الفرضية البديلةو     العدم فرضية نرفض وعليه ، P value(0.0000)<%2 أي
 .الدراسة لبيانات مالئمة األكثر وهو ،FEM  الثابتة التأثيرات نموذجاملناسب  منوذج

 (: الثابتة التأثيرات نموذج) ثالثال المناسب النموذج تقدير-2

 التأثريات منوذج باستخدام النموذج معلمات تقدير إىل سنتطرق ،Hausmanاختبار نتائج من التأكد بعد       
 وذلك بعد القيام بعملية الرتجيح حسب ،(GLS) املعممةشبه  الصغرى املربعات طريقة على باالعتماد الثابتة

Cross-section weights تقدير  النتائج يوضح املوايل واجلدول ،ين لألخطاءآلوذلك بسبب وجود إرتباط ا
 : كاأليتالنموذج  

 (ةلثابتالمقيد )نموذج التأثيرات ا ثالثال نتائج تقدير معلمات النموذج  (:23.4الجدول رقم )

          المتغير التابع: انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
 مشاهدة 298=12×12:البانل مشاهدات جموعم         T= 17    N= 17             2111  - 2111: الفترة

 لثابنةالتأثيرات انموذج  المتغيرات التفسيرية
Constante 0.965385 

(0.7808) 
FBI 0.006174 

(0.7818) 
FLS 0.068485 

(0.0000) 
MCS 0.014347 

(0.0070) 
PIIN 0.007260 

(0.0001) 
OPEN -0.000194 

(0.9301) 
EC 0.098890 

(0.0056) 
PIB -9.22E-06 

(0.7557) 
Number of observations 289 

R- squared 0.975050 
Adjusted R- squared 0.972885 
Prob ( F- statistic) 0.000000 
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 UAE  12.27898 
Bahrain  10.01367 
Algeria -8.376015 
Egypt -9.118349 
Iran -5.776537 
Iraq -7.328113 

Jordan -8.220404 
Kuwait  16.76733 

Lebanon -7.177963 
Libya -3.483148 

Morocco -8.516642 
Oman  3.067135 
Qatar  38.73205 
Syrian -9.257848 
Tunisia -8.154207 
Yemen -10.12450 

Saudi Arabia  4.674569 
 00Eviews تقدير البنامج اإلحصائي نتائج عتماد علىإل: من إعداد الطالبة باالمصدر 

 التابع املتغري بني العالقة نفسر أن ميكننا الثابتة التأثريات منوذج يف واملتمثلة اجلدول نتائج تقدير خالل من
. معها تتناقض أو توافقها كانت إن والتأكد االقتصادية بالنظرية اإلحصائية النتائج مقارنة مع التفسريية واملتغريات
 :القول ميكن اجلدول يف املبينة النتائج هذه من فانطالقا

 R2: R-squared -   املستقلة واملتغريات التابع املتغري بني قوية العالقة هناك أن التحديد معامل قيمة تدل 
 املستقلة املتغريات أي جيدا، متثيال الدراسة حمل العالقة ميثل املقرتح النموذج أي ،0من قيمته تقرتب والذي

 %5.2وتبقى ،%13.20بنسبة  الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثات يف حتدث اليت التغريات تفسر فهي للنموذج
 .العشوائي املتغري ميثلها مشخصة غري أخرى لعوامل

 املتغريات معلمات أغلبية أن إىل باإلضافة. اإلحصائية Ficher  (F) قيمة خالل من النموذج معنوية نالحظ-
 :كالتايل الدراسة النتائج على التعبري ماميكن وهذا معنوية

 اإلمجايل  احمللي الناتج من الفرد نصيببني   %2عند املستوى  ةمعنويغري و إشارة املعلمة سالبة  وجود  
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اإلمجايل  احمللي الناتج من الفرد نصيب بني  عكسية عالقة هناك: الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثات و
 اإلمجايل نسبة احمللي الناتج من الفرد نصيب كلما إرتفع أي الكربون، أكسيد ثاين غاز وانبعاثات

، وهذا خيالف %0.00000155 بنسبة الكربون أكسيد ثاين غاز إخنفاض انبعاثات يقابلها ،00%
 مستويات إىل ازدياد تشري اليت ،البيئي كوزنتس منحىن فرضيات واليت تدعى بعض الدراسات اإلقتصادية

 .الدخل مستويات زيادة مع يتماشى البيئي التلوث
 النطاق ذات اإلنرتنت إلشرتاكاتبني ا %2عند املستوى  ةمعنويغري و إشارة املعلمة موجبة  وجود 

 بني طردية عالقة هناك: الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثاتو  نسمة 000 لكل الثابتة العريض
 زادات كلما أي الكربون، أكسيد ثاين غاز وانبعاثات الثابتة العريض النطاق ذات اإلنرتنت لإلشرتاكات

 غاز انبعاثات يف إرتفاع يقابلها ،%00 نسبة الثابتة العريض النطاق ذات اإلنرتنت لإلشرتاكات عدد
 .أي هناك أثر سالب ، %0.2 بنسبة الكربون أكسيد ثاين

 شخص000 لكل الثابت اهلاتف لإلشرتاكات %2عند املستوى  ةومعنويإشارة املعلمة موجبة  وجود 
 لكل الثابت اهلاتف اشرتاكات بني طردية عالقة هناك: الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثات على

 لكل الثابت اهلاتف اشرتاكات عدد زادات كلما أي الكربون، أكسيد ثاين غاز شخص وانبعاثات000
أي هناك ، %2.2 بنسبة الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثات  زيادة يقابلها ،%00 نسبة شخص000

 .أثر سالب 
 000 لكل املتنقل اخللوي اهلاتف لإلشرتاكات %2عند املستوى  ةومعنويإشارة املعلمة موجبة  وجود 

 اخللوي اهلاتف اإلشرتاكات بني  طردية عالقة هناك: الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثات على شخص
 املتنقل اخللوي اهلاتف اإلشرتاكات عدد زادات كلما أي الكربون، أكسيد ثاين غاز وانبعاثات املتنقل
 .أي هناك أثر سالب ، 0.4 بنسبة الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثات يف إرتفاع يقابلها ،%00 نسبة

 يستخدمون الذين لألفراد املئوية النسبةبني  %2عند املستوى  ةومعنويإشارة املعلمة موجبة  وجود 
 الذين لألفراد املئوية النسبة بني طردية عالقة هناك أي :الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثات و اإلنرتنت

 الذين لألفراد املئوية النسبة إرتفعت كلما أي الكربون، أكسيد ثاين غاز وانبعاثات اإلنرتنت يستخدمون
، %0.3 بنسبة الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثات يف إرتفاع يصاحبه ،%00 نسبة اإلنرتنت يستخدمون

 .أي هناك أثر سالب 
 ثاين غاز انبعاثاتو  التجاري اإلنفتاح درجةبني  %2عند املستوى  ةمعنويغري و إشارة املعلمة سالبة  وجود 

 الكربون، أكسيد ثاين غاز التجاري وانبعاثات اإلنفتاح درجة بني عكسية عالقة هناك: الكربون أكسيد
 أكسيد ثاين غاز إخنفاض انبعاثات يقابلها ،%00 نسبة التجاري اإلنفتاح درجة زادات كلما أي
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 فرضيات، وهي تتماشى مع اإلقتصاديةوهذا ما يدعم بعض الدراسات ، %0.0014 نسبة ب الكربون
الكربون  أكسيد ثاين غاز انبعاثاتحبيث يعمل اإلنفتاح التجاري على ختفيض  ،البيئي كوزنتس منحىن

، حبيث ال يكون هلا تأثري سليب  دات ذات اجلودة من الدولمن خالل العمل على إسترياد السلع واملع
 .كبري على البيئة

 أكسيد ثاين غاز انبعاثات على الطاقة لإلستهالك %2عند املستوى  ةومعنويإشارة املعلمة موجبة  وجود 
 إرتفع كلما أي الكربون، أكسيد ثاين غاز وانبعاثات الطاقة استهالك بني  طردية عالقة هناك: الكربون

 ذلكو  .%1.2 بنسبة الكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثات  يف إرتفاع يقابلها %00 الطاقة نسبة استهالك
إلنتاج ل األساسية عناصر بإعتبارها من  كالوقود الطاقة التقليدية استخدام على الكبري اإلقبال إىل يعود

بعض الدراسات اإلقتصادية اليت تدعى  النتائج تدعموهذه  قتصادية،اإل املشروعات من العديد يف
 غاز انبعاثات على الطاقة ، أي هناك العالقة بني اإلستهالكالبيئي كوزنتس منحىن فرضيات مبصطلح

 .الكربون أكسيد ثاين

 غاز انبعاثاتعلى  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار النموذج املناسب لقياس أثر اإلستثومنه ميكن القول أن 
أنه إذ هبا كل الدولة،  وهذا راجع لطبيعة وخصوصية  اليت تتميزأثريات الثابتة، هو النموذج الت الكربون أكسيد ثاين

 إلشرتاكاتا ،نسمة 000 لكل الثابتة العريض النطاق ذات اإلنرتنت إلشرتاكاتا كال من ،هناك أثر سالب
 لألفراد املئوية النسبةو شخص،  000 لكل املتنقل اخللوي إلشرتاكات اهلاتف، اشخص000 لكل الثابت اهلاتف
على  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار اإلستثيدل على أنه ال يوجد أثر اإلنرتنت، وهذا  يستخدمون الذين

الدراسات وهذا ما يدعم ميكن إال على املدى البعيد، للدول العربية، الكربون  أكسيد ثاين غاز انبعاثات
SMARTER 02 بنسبة العاملية الكربون انبعاثات خفض على القدرة تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيات متلك 

ت واإلتصاال املعلومات تكنولوجيايف  اإلستثمار الثالثة ال يؤكد صحة الفرضية وهذا، 5050 عام حبلول املائة يف
 .يف الدول العربيةالكربون  أكسيد ثاين غاز انبعاثاتأثر موجب على 
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 :  خالصة  

 مستوى ارتفاع من بالرغمالدول العربية حمدودة إجتاه هذه التكنولوجيا املتاحة عامليا،  اإلمكاناتماتزال        
إتضح لنا أن معظم الدول العربية قامت بتحسني البنية األساسية ، و العربية الدول يف واستخداماهتا تهابأمهي الوعي

رتنت لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، عن طريق حترير خدمات اإلتصاالت وإرتفاع نسبة املستخدمني اإلن
اخلليج معدالت منو  خطت الدول العربية السيما الدوللقد جنبية، مارات األواهلاتف النقال، وجذب اإلستث

مرتفعة جدا يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، وردم الفجوة الرقمية وبناء جمتمع املعلومات، نتيجة أمهية 
 صاالت يف حتقيق التنمية املستدامة.تكنولوجيا املعلومات واإلتمار اإلستث

التقدير للنماذج  الثالتة أن النماذج املالئمة هلذه الدراسة هي  نتائج أن لنا تبنا القياسية الدراسة خالل من       
، وذلك للخصوصية الفردية اليت تتميز هبا كل  REM، ومنوذج التأثريات العشوائية FEMمناذج التأثريات الثابتة 

 موجب أن هناك أثر إىل تشري النتائج كانت دولة من دول العربية باإلضافة إىل أن جتمعهما عوامل املشرتكة، وقد

إنبعاثات أما   ،وختفيض معدل البطالةالنمو اإلقتصادي يف حتقيق  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا ماراإلستث
 .ليس له تأثري إال على املدى البعيد ثاين أكسيد الكربون

على أحد جد متواضعا  الز ما تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت بالدول العربيةيف  األثر اإلستثمارإال أن        
، وهلذا البد وضع إسرتاتيجيات للنهوض هبذا سامهته بنسب قليلةكانت محيث  ، األبعاد اإلقتصادية واإلجتماعية

 .5020يتماشى وفق خطة أهداف التنمية املستدامة فيه، لكي  واإلسثتمار القطاع
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 البنية يف اإلستثمار وأن العاملي، التطور مواكبة أمهية العربية الدول فيها مبا النامية الدول من كال أدركت لقد          
 من إال يأيت لن  احملروقات لقطاع بديل سرتاتيجيإ كخيار بإعتباره واإلتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا التحتية
 يف مبعنوية يساهم والذي املختلفة اإلتصاالت خدمات توفري يف لإلستثمار اخلاص القطاع أمام اجملال فتح خالل
 ويعد من بني قطاعات الرائدة يف تفعيل سياسة التنويع دعائم اإلقتصاد املعرفة، ،اإلقتصادي والنمو التنمية حتقيق
 أداة بإعتباره واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا بقطاع باإلهتمام العربية الدول أمام ذهبية فرصة أصبحت وهلذا
 القطاعات أهم من ليصبح منتجا اقتصاديا قطاعا وجعله املستدامة، التنمية وحتقيق التنمية تسريع يف متكني

 وتزايد االقتصادي النمو دعم يف التكنولوجي القطاع به يقوم هام دور لوجود نظرا املستقبل، يف سرتاتيجيةإلا
 .0202 املستدامة التنمية أهداف خطة وحتقيق اإلنتاجية

 واألمم الدويل والبنك الدويل النقد وصندوق الدويل حتاداإل مثل دوليةال نظماتامل مجيع طالبت وهلذا       
 من ختتلف اإلستثمارات هذه أن إذ التنمية، أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف ستثماراتإلبا املتحدة

 املعلومات تكنولوجيا ستثماراتإ جوانب أكرب والالسلكية السلكية تصاالتاإل ستثماراتإ وتظل آخر، إىل بلد
 ، إذ وصفتها بأهنا أحد ركائز القطاعات ديناميكية يف اإلقتصاد.املاضية القليلة السنوات مدى على تصاالتإلوا

 كخيار أصبح املستدامة التنمية حتقيق أجل من واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف مارتثاإلس إنف  وعليه       
 األزمة مع خاصة فيه، مارتثلإلس احلتمية الضروريات من أصبح أنه إذ ،اإلقتصادي التنويع يف ومسامهته إسرتاتيجي

 ألن نظرا التنمية، حتقيق يف هامة مكانة له القطاع هذا فوجود رتول،الب أسعار تذبذب نتيجة الدول هبا متر اليت
 جيعل مما عليه، الطلب وتسارع التكنولوجي، بالتقدم يتسم فهو واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا جمال يف اإلنتاج

 اإللكرتونية، والتجارة اإللكرتونية والصحة بعد عن والتعليم والعمالة اإلقتصادي، النمو حتقيق يف ةالكبري  مسامهته
 النامية الدول بني الرقمية الفجوة وتقليص القطاع، هذا إىل واألجنبية احمللية اإلستثمارات جذب يتطلب وهلذا

 على واجلزائر العموم على العربية الدول يستدعي مما القطاع، هذا يف ماريتثاإلس اإلنفاق من وزيادة واملتقدمة،
 وضع إىل السعي البد وهلذا الرقمي، اإلقتصاد يف وإندماجهم املعلومات جمتمع إىل اإلنتقال اخلاص وجه

  وحىت املتقدمة الدول بالتجربة بأخد وذلك واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا  قطاع لتنمية طموحة إسرتاتيجيات
 تتبوأ لكي عامة، اخلليج الدول مع اجملال هذا يف العربية املنطقة سباقة بإعتبارها اإلمارات مثل منها العربيةالدول 
 .والعامل العربية املنطقة يف واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا مركز كأرقى املرموقة املكانة

 حتقيق يف ودورها واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا اإلجيايب ألثر الدراسات من العديدوهذا ما جاءت به      
 يف بعيد حد إىل تساهم فهي املستدامة، التنمية لتحقيق بلوغها ويف البيئية وحىت واإلجتماعية اإلقتصادية التنمية
 أصبحت أي الفقر، وحماربة البيئة على واحملافظة العمل فرص وخلق للفرد املعيشية الظروف وحتسني اإلبتكار حتفيز
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 اإلجتماعي اإلندماج اإلقتصادي، النمو وهي أال املستدامة للتنمية الثالتة الركائز بني التكامل لتعزيز منصة
 إستخدام يف يثمتل والذي املقبلة، السنوات يف العربية الدول تواجه حتدي أكرب أصبح وهلذا البيئية، واإلستدامة

 .املستدامة التنمية وحتقيق للطبيعة املفرط اإلستغالل ومنع املوارد إدارة تعزيز أجل من التكنولوجيا هذه

 أوال: اختبار الفرضيات

لنمو اإلقتصادي يف الدول على اأثر موجب  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار يف اإلستث متثل األول الفرضية
مار إليه لقياس أثر اإلستث تطرقنا ما وهذا األوىل، فرضيتها صحة على الدراسة، هذه يف التأكد مت وهبذا ، العربية

ذج التأثريات الثابتة هو على نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل وكان النمو  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا
هناك أثر موجب ومعنوي ذات  فوجدنا أنوهذا راجع لطبيعة وخصوصية  اليت تتميز هبا كل الدولة، املناسب، 

 املعلومات اتكنولوجيمار اإلستثعلى  املتنقل اخللوي لإلشرتاكات اهلاتفداللة إحصائية، كال من مؤشرين 
 .وإجيابية تأثريه على النمو اإلقتصادي واإلتصاالت

على معدل البطالة أثر موجب ت واإلتصاال املعلومات تكنولوجيامار يف اإلستثواليت نصت على  الثانية الفرضية
لقياس أثر ا وهذا ما تطرقنا إليه يف الثانية، فرضيتها صحة على الدراسة هذه يف التأكد مت وهبذا ،يف الدول العربية

العشوائية هو النموذج  التأثريات منوذجعلى معدل البطالة، فكان   واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار يف اإلستث
، وهذا راجع لعوامل املشرتكة بني الدولة العربية، فكانت النتيجة أن هناك أثر موجب ومعنوي ذات داللة املناسب

 الذين لألفراد املئوية شخص، والنسبة022 لكل الثابت اهلاتف لإلشرتاكات مؤشرينإحصائية، كال من 
على   واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار اإلستثاإلنرتنت على معدالت البطالة، أي هناك أثر يف  يستخدمون

 ختفيض معدل البطالة.

 على إنبعاثات تاينأثر موجب  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار يف بأن اإلستثواملتعلقة  ةثالثال الفرضية
لقياس أثر وهذا ما تطرقنا إليه يف ا ة،ثالثالوهذا ال يؤكد صحة الفرضية  ،أكسيد الكربون يف الدول العربية

النموذج التأثريات  ، فكانالكربون أكسيد ثاين غاز انبعاثاتعلى  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار اإلستث
،  وهذا راجع لطبيعة وخصوصية  اليت تتميز هبا كل الدولة، أنه هناك أثر سالب هو النموذج املناسب الثابتة

 022 لكل املتنقل اخللوي شخص، اإلشرتاكات اهلاتف022 لكل الثابت اهلاتف لإلشرتاكاتومعنوي ،كال من 
 تكنولوجيامار اإلستثاإلنرتنت، وهذا يدل على أنه ال يوجد أثر  يستخدمون الذين لألفراد املئوية شخص، والنسبة

وهذا  الكربون للدول العربية، ميكن إال على املدى البعيد، أكسيد ثاين غاز انبعاثاتعلى  واإلتصاالت املعلومات
 انبعاثات خفض على القدرة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات متلك SMARTERما يدعم الدراسات 

 .0202 عام حبلول املائة يف 01 بنسبة العاملية الكربون
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 البحث نتائج: ثانيا 

 :يلي ما يف نوجزها واليت النتائج من مجلة إىل توصلنا لقد

 وطريقة الوصول والتفاعل واملشاركة القطاع اخلاص  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف اإلستثمارأن  لنا تبني
 وهام ضروري أمر والعام يف إستدامة احملتوى الرقمي ينعكس على خمرجات عملية التنمية املستدامة، فهو

 التنمية خطة أهداف لتحقيق اتضروريأصبح اليوم من و  ،هواإلستقرار  الكلي اإلقتصاد منو مفتاحو 
 ؛0202املستدامة

 هناك أن من برغم ،املعريف إلقتصادل األساسية الدعائم أحد واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يعترب 
للجاهزية اإللكرتونية من أجل إندماجها يف اإلقتصاد  اخلليج الدول وخاصة العربية املنطقة يف ملحوظا تطورا
 ؛تكارإلبوا والتطوير البحث جمال يف  هتمامإلوا القطاع هذا يف مارتثاإلس إىل اجةحب اأهن إال ،املعريف

 اإلستخدامات حنو وتوجيها وتطويرها فيها، واإلستثمار واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية دعم 
 اإلنتاجية رفع يف يساهم مبا ، بإعتبارها العامل األساسي للبيئة اإلقتصادية واجلاذبة لإلستثمار األجنيب،األفضل
 العربية الدول وحىت املتقدمة الدول جتارب من اإلستفادة حماولة مع ،املستدامة والتنمية اإلقتصادي النمو وحتقيق

 ؛اجملال هذا يف األخرىهي  اإلمارات مثل
  لتكنولوجيا األساسيةية البن حتسني إىل العربية الدول ومجيع واجلزائر ومصر اإلمارات من كال سعت لقد 

 اإلجيايب وإرتباط اإلتصاالت، قطاع يف املنافسة بتشجيع املتعلقة التدابري مجيع وإختاذ واإلتصاالت، املعلومات
 ؛اإلتصاالت خدمات وحترير واألنرتنت النقال اهلاتف خدمات إنتشار معدالت إرتفاع بني

 وهذا ما إنعكس على مؤشر تنمية  الرقمي، باإلقتصادالدول اخلليج ماعدا  العربية الدول إندماج عدم
 املستدامة، الشاملة التنمية على وتأثريا حدة أكثر دورا يلعب قد والذي واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا

 لتكنولوجيا التحتية البنية يف مارتثواإلس القطاع هبذا اإلهتمام الكامل إىل أهنا مل تصل بعد يرجع األمر
إىل احلد األمثل إلعطاء مزيدا من األولوية اإلقتصادية والتقدم مل ترقى فهي ، واإلتصاالت املعلومات

 ؛اإلجتماعي
 لسنة املستدامة التنمية األهداف مجيع اإلجناز يف العامل والدول اخلصوص، على العربية الدول على سيتعني 

 واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا وإستخدام العاملي، اجملتمع أجل من جهدهم قصارى ببذل وذلك ،0202
 ؛األهداف هذه حتقيق يف لنجاح مفتاح سيكون

 احمللية اإلستثمارات من املزيد جذب يف كفاءهتا وعدم واإلتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية ضعف 
 عن بعيدة أهنا عنها نتج مما املتقدمة، الدول وبني بينها الرقمية الفجوة وإتساع ،لدى الدول العربية واألجنبية

 الفجوة تضيق على يتوقف الرقمي اإلقتصاد يف اندماجها يف العربية الدول فمستقبل، املستدامة التنمية حتقيق
 ؛املستدامة التنمية حتقيق جلأ من التوجه هذا تعزيز من البد وهلذا املتقدمة، الدول مع الرقمية
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  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار هناك أثر إجيايب يف مسامهة اإلستثمن خالل الدراسة القياسية وجدنا أن 
 إلقتصادي واإلجتماعي جد متواضعا،، ماعدا البعد البيئي إال ان األثر ااملستدامة التنميةمن أجل حتقيق أبعاد 

 ؛إذ أن املسامهة كانت بنسب قليلة
 فيشر املقيد، وإختبار مضاعف إختبار  من إختبارات حتديد النموذج املالئم لكل منLM وإختبارهومسان 

Hausman  عند تقدير مناذج بيانات السالسل الزمنية املقطعيةPanel Data الدراسة هلذه املالئم النموذج، أن 
ابتة، وذلك راجع للخصوصية اليت يتميز هبا كل التأثريات الث منوذج هويف ما خيص البعد اإلقتصادي والبيئي 

 ،وهذا راجع أهنما جتمعهما عوامل مشرتكة العشوائية، لتأثرياتا اإلجتماعي هو منوذجالدولة، أما على البعد 
 احمللي الناتج من الفرد نصيب حتقيق يف هاما دورا هلا واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيااإلستثمار يف   أن وتبني

 ، أما البعداإلجتماعي البعدوختفيض معدل البطالة أي  اإلقتصادي، البعد حتقيق مسامهته يف أي اإلمجايل
فيكون إال على املدى البعيد وهذا حسب ، الكربون أكسيد ثاين الغاز إنبعاثاتاملتمثلة يف إخنفاض  و البيئي

 ؛الدراسات السابقةماجاء يف 
  إستقرارية السالسل الزمنية أظهرت نتائج إختبار جذر الوحدة  من خالل دراسة Levin, Lin et chu  أن

لدراسة Pedroni   بيانات السالسل الزمنية املقطعية غري مستقرة ومتكاملة من نفس الدرجة، وعند إختبار
 ؛لنا أنه ال توجد عالقة التكامل املشرتك بني املتغرياتالقات التكامل املتزامن بني متغريات الدراسة، تبني ع

 أهنم على راجع وهذا فعلية، مضافة قيمة العربية الدول يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يكتسب مل 
أو  قليلة مسامهات هناك باملقابل النقال، واهلاتف اإلنرتنت أسواق يف واملثمتلة اإلتصاالت قطاع على يعتمد
 ؛تصنيعالو  الربجميات يفمعدومة شبه 

 نضج عدم إضافة واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا للقطاع والتنظيمية األساسية البنية تطوير يف ضعف 
  املصرفية، والقروض الضريبية كاحلوافز احلكومية، واحلوافز للتسهيالت وإفتقار القطاع، هذا يف التمويل آليات
 ؛واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيامار يف تعيق اإلستثمن بني املسببات اليت تعترب 

 تزال ال يثحب ،لدى الدول العربية واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يف مارتثاإلس مستوى ضعف 
 يف صعوبات متفاوتة بدرجات لكن ،هلا منِتجة هي مما أكثر واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا مستهلِكة

اليت قطعت  اخلليج الدول خارج من السيما ،املستدامة جتماعيةإلوا قتصاديةاإل لتنميةا وحتقيق ،هاتسخري 
وتطبيق اإلسرتاتيجية والتحول إىل جمتمع  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف مارتثاإلس يف أشواطا كبرية 

 ؛املعرفة
 بشكل اخلاص، بني تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت  هناك تنبؤات على املدى البعيد يف وجود العالقة القوية

، اليت 2030حقيق أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة خلطة حيث متتلك رؤية مستقبلية لت
 .ترتكز على أداء الصناعة واإلبتكار واملساواة بني اجلنسني والتعليم والصحة واملناخ
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 البحث اقتراحات: لتاثا

 خلق أجل من واإلتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية تطوير يف ماراتتثلإلس مناسبة بيئة توفري 
 ؛ املستدامة التنمية ألغراض واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتنمية األولوية وإعطاء معلومات، جمتمع

 والتنظيمية السياسية والبيئة واألعمال السوق البيئة طريق عن تقاس واليت التمكينية البيئة إنشاء على العمل 
 تشجيع طريق عن واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا بقطاع اخلاصة العمال مجيع لدعم األساسية، البنية وبيئة
 أن أجل من واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا قطاع وتطوير دعم وإستمرارية واألجنبية، احمللية ماراتتثاإلس

 ؛اجملتمع من الشرائح مجيع مع تتناسب معقولة بأسعار خدماته لتوفري الالزمة التنافسية امليزة يكتسب
 ووضع واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف مارتثاإلس وتشجيع لتحفيز ميةيالتنظ األطر وضع من البد 

 فهو واإلتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية يف التنمية جهود دفع أجل من طموحة وطنية اسرتاتيجية
 ؛الفقر وطأة حتت من  للخروج املستدامة التنمية لتحقيق الوحيد السبيل

 واإلتصاالت املعلومات تكنولوجياماري يف البنية التحتية دول العربية زيادة اإلنفاق اإلستثيتعني على ال ،
ستقطاهبا للمزيد واحملفزة لإلسثتمار،مما يضمن إوتطويرها وتوسيعها، فهي العامل األساسي للبيئة اإلقتصادية اجلاذبة 

 ؛من اإلسثتمارات احمللية واألجنبية، ويزيد يف حصتها يف مسامهة يف النمو اإلقتصادي
 عملية دفع أجل من ،0202 املستدامة التنمية خطة أهداف مع تتماشى وطنية وإسرتاتيجيات سياسات وضع 

 ؛املصلحة أصحاب مجيع بني بالتعاون وذلك واإلجتماعية اإلقتصادية التنمية
 الضرائب اإللغاء على بالعمل وذلك واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا تكلفة يف إرتفاع من احلد من البد 

 اخلدمات بني وتعزيزها املنافسة روح خلق أجل من اإلتصاالت، قطاع وحترير وخدماهتا معدلتها على املفروضة
 ؛اإلتصاالت جمهزي و املعلومات

 وتطوير الدخل مصادر تنويع هبدف وذلك إقتصادها، هيكلة إعادة إىل حباجة اجلزائر بينها من العربية فالدول 
مار يف قطاع تكنولوجيا املعلومات باإلستثاإلهتمام ، وذلك واإلقتصادية اإلجتماعية التنمية تدعم قطاعات

 واإلتصاالت؛
 املعلومات تكنولوجيا جمال يف قوية حتتية بنية لإلمتالكها نتيجة اإلمارات جتربة من اإلستفادة من البد 

 وتبادل وكفاءة سرعة على ساعدهتا مما اإللكرتونية، اجلاهزية يف األول املراتب حتتل ودائما واإلتصاالت،
 اجلديدة، العمل فرص وتوفري للفرد، أفضل حنو اخلدمات مستوى وحتسني الرقمية الفجوات وسد املعلومات،
 وتقليل والطاقة الوقت وتوفري املنافسة، على القدرة على وتساعد اإلنتاج عناصر حمل حتل املعرفة وأصبحت
 ؛املطلوبة واخلدمات السلع إنتاج من املزيد وزيادة التجارية الصفقات تكاليف
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 إىل العربية املنطقة يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف العاملة املؤسسات ومجيع األحبات مراكز دعوة 
 املعلومات تبادل أجل من وذلك واإلبتكار، وتطوير والبحث التعليم يف واملشاركة العاملية اجلامعات الروابط تطوير

 ؛املستوى رفيع تكنولوجي إنتاج وحتقيق التواصل وتسهيل
  خدماهتا تأهيل بواسطة منها، واإلستفادة واإلتصاالت، املعلومات تكنولوجيا يف عربية صناعة إقامةالعمل على 

 ؛املستدامة واإلقتصادية اإلجتماعية التنمية لدعم وذلك العمل، فرص وتوفري العاملية السوق يف للتصدير ومنتجاهتا
 املستويني على الرقمي احملتوى لتطوير الالزمة العمل وخطط ةنياإللكرتو  باملعامالت املتعلقة القوانني وضع 

 الفكرية امللكية وتعزيز اإللكرتونية، التجارة وتشجيع اإللكرتوين، والتوقيع السيرباين األمن وتعزيز والوطين، اإلقليمي
 ؛والربجميات الرقمي احملتوى جمال يف
 التنمية خطة إطار يف العاملي املستوى على تنظم اليت الفعاليات يف العربية الدول والتعاون املشاركة تعزيز 

 أهداف تنفيذ تطور القياس مبؤشرات اخلاصة املعلومات لنشر إلكرتونية بوابة بإنشاء والقيام ،0202 املستدامة
 .املستدامة التنمية

 الدراسة فاقآرابعا : 

 إثرائه يف كبري إسهام هلا يكون سوف واليت واألدق األعمق الدراسات من للمزيد مفتوحا هذا البحث ميدان ليبقى
 : يلي ما نقرتحها اليت املواضيع ومن

من أجل حتقيق التنمية  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف مارتثاإلس تفعيل دورإسرتاتيجيات  -0
 املستدامة .

أهداف  ةمن أجل حتقيق خط واإلتصاالت املعلومات تكنولوجياأمهية تفعيل التعاون العريب يف جمال   -0
 .0202 التنمية املستدامة

 .النفط بعد ما ملرحلة اسرتاتيجي كبديل املعرفة اقتصاد حنو العريب التوجه أمهية  -0
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باللغة العربية -أوال  
 مؤلفات :  

 السياسية األبعاد) العربية الدول يف املستدامة والتنمية اإلقتصادي النمو آخرين، مؤلفني حممد، زيد أمحد أبو -1
 .3102 قطر، السياسات، ودراسة لألحباث العريب املركز ،(واإلجتماعية

 وفرص التنمية سياسات) العربية الدول يف املستدامة والتنمية اإلقتصادي النمو وآخرون، القادر، أشرف عبد -2
 .3102 األوىل، قطر، السياسات، الطبعة ودراسة لألحباث العريب املركز ،(العمل

اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على الدول العربية، األخرس إبراهيم، اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية، الثورة  -3
  .3112، األردن ،الطبعة األوىل إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع،

سناء جودت خلف، جتارة إلكرتونية، دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ، حممد نور ،اجلداية صاحل -4
  .3112، عمان، األردن

، تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف األعمال اإللكرتونية املتطورة، دار وائل غصون، السعدون عالءاحلمامي  -5
  . 3102 األردن، للنشر، الطبعة األوىل،

الدار اجلزائرية واملنظمة العربية  مجانة زياد، أثر إستخدام تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة التنظيمية، الزعيب -6
 .3102، ، الطبعة األوىل، اجلزائر ومصرجامعة الدول العربية للتنمية اإلدارية،

 الطبعة األوىل، مار وأثره على التنمية اإلقتصادية، دار الراية للنشر والتوزيع،ثالزين منصوري، تشجيع اإلست -7
 .3102 األردن،

  .3101الطبعة األوىل، عمان، ، تكنولوجيا املعلومات، دار املناهج للنشر والتوزيع، عالء عبد الرزاقالساملي  -8

، حممد الزعيب هيثم، نظم املعلومات اإلدارية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة إميان فاضلالسامرائي  -9
 .3102 ،األوىل

 جليس دار ،(النهوض سبل الواقع،العوائق،) العريب العامل يف اإلقتصادية التنمية جدوع، الشرفات علي -11
  . 3102 عمان، الزمان،

 .3112، عمان الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، ، نادية الليثي،  االقتصاد املعريف،هاشمالشمري  -11
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، نظم املعلومات االدارية، منظور التكنولوجي، الطبعة األوىل، دار وائل، عمان، مزهر شعبانالعاين  -12
3112. 

 الدول بعض يف املستدامة والتنمية التنمية على املباشر األجنيب اإلستثمار حممد، داود العذاري عدنان -13
 .3102 عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر غيداء دار اإلسالمية،

 ، تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وتطبيقاهتا يف جمال التجارة النقالة، الناشر املنظمةبشري عباسالعالق  -14
 .3112ودراسات، األردن، العربية للتنمية اإلدارية حبوث 

، الوظائف، اهلياكل، األدوار، ديوان املطبوعات اجلامعية –، مؤسسات اإلعالم واإلتصال مجالالعيفة  -15
  .3101، اجلزائر

 الثانية اجلزائر، الطبعة اجلامعية، مطبوعات ديوان ،( األول اجلزء)  اإلقتصاد علم أسس جميد، املوسوي ضياء -16
3102.    

 األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر الراية دار ،(شامل ومفهوم دراسات) اإلقتصادية التنمية فريد، النبايت سهيلة -17
 .3102عمان، 

شباب احلامعة، مصر،  ، الناشر مؤسسةظم اإللكرتونية واإلقتصاد الرقمي، اإلستثمار بالنالنجار فريد -18
 . 3112 ،اإلسكندرية

رتونية (، الدار ، اإلقتصاد الرقمي )األنرتنت وإعادة هيكلة اإلستثمار والبورصات والبنوك اإللكفريدالنجار  -19
   .3112، ، مصر، اإلسكندريةاجلامعية

أجمدل أمحد، مبادئ التسويق اإللكرتوين، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،  -21
 .3102األردن، 

أوعيل نعيمة، واقع اإلستثمار األجنيب املباشر يف ظل التغريات اإلقتصادية يف اجلزائر، مكتبة الوفاء القانونية،  -21
 .3102الطبعة األوىل، اإلسكندرية ،

ديوان  خبيت إبراهيم، التجارة اإللكرتونية )مفاهيم وإسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسة(، الطبعة الثانية، -22
  .3102املطبوعات اجلامعية،  اجلزائر، 

   .3112 اجلزائر، والتوزيع، للنشر اخللدونية دار اإلقتصاد، يف دليل الطيب، احممد حممدي علي بلعزوز، بن -23
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، ، الدار املصرية اللبنانية، الطبعة األوىلفة اإللكرتونية "رؤية مستقبلية ""اإلنرتنت والصحا ،ماجد ساملتربان  -24
 .3112، مصر، القاهرة

 . 3112الدار اجلامعية، مصر  ثابت إدريس عبد الرمحن، نظم املعلومات اإلدارية يف املنظمات املعاصرة، -25

الطبعة األوىل، عمان،  ، مقدمة يف اإلقتصاد الرقمي، دار البداية ناشرون وموزعون،جعفر حسنجاسم  -26
 .3103األردن، 

 .3102حممود عبد الرازق، اإلقتصاد اجلديد، الدار اجلامعية، الطبعة األوىل، اجلزائر ،  ،حامد حممود  -27

، مسعود بوسعدية، ياسني قرناين، تكنولوجيا اإلتصال واإلعالم احلديثة، مؤسسة كنوز حممد الفاتحمحدي  -28
  .3100 احلكمة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، اجلزائر ،

، الدور الثقايف للمكتبات اجلامعية بني تكنولوجبا اإلتصاالت وثورة املعلومات، مربوكالسعيد خطاب  -29
   .3102عمان،  الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،

خريي مرسي مسر غامن، معوقات التنمية املستدامة يف دول العامل اإلسالمي، دراسة حتليلية بالتطبيق علي  -31
 .3102مجهورية مصر العربية، 

األردن، دريد كامل آل شبيب، اإلستثمار والتحليل اإلستثماري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  -31
3112. 

، تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال اجلديدة بعض تطبيقاهتا التقنية، دار هومة، الطبعة األوىل، فضيلدليو  -32
 .3102اجلزائر، 

طييب، إدارة تكنولوجيا املعلومات، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،  رتيبة -33
3102  

تصال وعوملة املعلومات، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، إل، تطوير تكنولوجيا اعبد امللكردمان الدناين  -34
 .3112اإلسكندرية، 

زرزار العياشي، غياد كرمية، استخدمات تكنولوجيا العلومات واإلتصال يف املؤسسة اإلقتصادية ودورها يف  -35
 .3102للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن،   دعم امليزة التنافسية، دار صفاء
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"اإلقتصاد الدويل وعوملة اقتصاد املعرفة"، دار العلوم للنشر والتوزيع، جامعة عنابة، اجلزائر،  ،مجال ساملي -36
3101. 

 .3102 عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر الراية دار املستدامة، التنمية سيف، الرمحن سردار عبد -37

املنهجية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، ، اإلقتصاد املعريف، الدار نادية صاحل مهدي الوائلي -38
3102. 

، تكنولوجيا اإلتصال واإلعالم اإللكرتوين، أعمال املؤمترات اإلعالم حممد، عبد الفتاح أمريةعبد الفتاح  -39
 .3100، ، مصراإلدارية اإللكرتوين، املنظمة العربية العربية

 احلديثة، واحمللية العاملية املتغريات ضوء يف النامي اجملتمع يف املستدامة التنمية ناجي أمحد، الفتاح عبد -41
 . 3102  مصر، األوىل، اإلسكندرية، الطبعة احلديث، اجلامعي املكتب

دار النشر  واإللكرتوين، املعلومات ودورها يف التسويق التقليديعبد اهلل فرغلى على موسى، تكنولوجيا  -41
 .3103إيرتاك، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر ، 

 قسم الناشر تطبيقية، نظرية دراسات اإلقتصادية التنمية ناصف، عطية اميان العزيز، عبد عجمية حممد -42
  .3111 ،مصر اإلسكندرية، جبامعة التجارة كلية اإلقتصاد

 اإلقتصادية التنمية القفاش، الرؤوف عبد سحر جنا، الوهاب عبد على العزيز، عبد عجمية حممد -43
 اإلسكندرية، األوىل، الطبعة اجلامعي، التعليم دار ،( املستدمية التنمية -البيئي التلوث -الفقر مشاكل)ومشكالهتا

3102. 

، اإلقتصاد املعريف: الثروة املستدامة، دار الكتاب احلديث، الطبعة األوىل، القاهرة، خالدعجيل احلشاش  -44
3102. 

 اإلسكندرية، للكتب، اجلامعة الدار الناشر الكلية، اإلقتصادية النظرية القادر، عبد حممد القادر عطية عبد -45
0222. 

دار السحاب للنشر -، تكنولوجيا املعلومات واإلتصال ومستقبل صناعة الصحافةحممودعلم الدين  -46
 .3112، والتوزيع، الطبعة األوىل ، مصر
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 .3112اجلزائر،  ، جمتمع  املعلومات اجلزائر،دار األكادميية طبع نشر وتوزيع، الطبعة األوىل، هندعلوي  -47

 .3102 ، عمان،الطبعة الثانية، إقتصاد املعرفة، دار صفاء للنشر والتوزيع، رحبي مصطفى عليان -48

 .3101 عمان، األوىل،الطبعة  إقتصاد املعلومات، دار صفاء للنشر والتوزيع، ،رحبي مصطفىعليان  -49

دار الراوفد الثقافية،  الطبعة األوىل، ، التكامل العريب بني دوافع التنمية املستدامة وضغوط العوملة،حممدغريب  -51
  .3102 لبنان، بريوت،

 ،(قياسها وأدوات ختطيطها وأساليب فلسفتها) املستدمية التنمية زنط، أبو ماجدة حممد، غنيم عثمان -51
 .3112 عمان، األوىل، الطبعة

 حسن مكتبة النشر دار والتطبيق، النظرية بني العربية البلدان يف املستدامة التنمية الطاهر، حممد قادري -52
 .3102 بريوت، ، لبنان األوىل، الطبعة العصرية،

 اجلديدة، اجلامعة دار إسالمي، الواقع حتديات منظور من ظل يف املستدمية التنمية العزيز، حمارب عبد قاسم -53
  .3100 اإلسكندرية،

 .3102قنديلجي عامر إبراهيم ، التجارة اإللكرتونية وتطبيقاهتا، الطبعة األوىل، دار املسرية، عمان،  -54

، احلكومة اإللكرتونية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، األردن، إبراهيم قنديلجي عامر -55
3102 . 

قنديلجي عامر إبراهيم، عالء الدين عبد القادر اجلنايب، نظم املعلومات اإلدارية، دار املسرية والتوزيع  -56
 .3112والطباعة، عمان، األردن، الطبعة الثانية، 

 دار ،(واملؤشرات النماذج لبعض دراسة والتطبيق النظرية يف) املستدامة التنمية حوكمة قوي بوحنيفة، -57
 .3102اجلزائر، األوىل، الطبعة احلديث،

 ،قتصاد املعريف، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، الطبعة العربية األوىلإل، امصطفى يوسفكايف  -58
 .3102األردن، 

تكنواوجيا اإلعالم واإلتصال يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية الواقع واملعوقات، الدار  حلمر عباس ابن تاج، -59
 .3102، جامعة الدول العربية، اجلزائر ومصر، الطبعة األوىل العربية للتنمية اإلدارية، واملنظمةاجلزائرية 
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  الطبعة هومه، دار ،( العربية الثورات املعلومات تكنولوجيا ساعدت كيف) الرقمي املواطن لعقاب حممد، -61

 .3102، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ، مصر، أمحد، اإلتصالماهر  -61

مرتضى حممد صالح الدين عبد اللطيف، دور قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف التنمية  -62
 .3102 اإلقتصادية، الناشر العريب للمعارف، الطبعة األوىل، مصر،

 ، التقنيات احلديثة للمعلومات، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، جامعة امللك سعود الرياضيمرسي نبيل حممد -63
 .3112السعودية، 

، اجلاهزية اإللكرتونية للبلدان العربية وإنعكاساهتا احملتملة على فرص تفعيل بيئة اقتصاد حسنمظفر الرزو  -64
 .3103العربية، بريوت، لبنان،  املعرفة، مركز الدراسات الوحدة

 .3112 األردن، والتوزيع، للنشر الصفاء دار الكلي، اإلقتصاد حتليل هوشيار، معروف -65

مفتاح حممد دياب، اجتاهات حديثة يف دراسة املعلومات، الدار املنهجية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  -66
  .3102األردن، 

 لدار املصرية اللبنانية، القاهرة،ا، تكنولوجيا االتصال احلديثة يف عصر املعلومات، حسن عمادمكاوي  -67
3112   

دار التعليم اجلامعي،  اإلقتصادية واإلجتماعية والتغيري اهليكلي يف الدول العربية،التنمية  مندور عصام عمر، -68
 .3100اإلسكندرية، 

مين يوسف شفيف، "كتاب مهارات اإلتصال الفعال"، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر،  -69
3100. 

 ،مركز االسكندرية للكتاب، الطبعة الثانيةتصال، إل، مدخل إىل اإلعالم وتكنولوجيا احممد نصرمهنا  -71
 .3112 ،مصر

 لطبعة األوىل،والتوزيع، ا دار الثقافة للنشربني النظرية والتطبيق(، ستثمار )، إداراة اإلقاسمنايف علوان  -71
 .3112عمان، 

 .3102األردن، ، الطبعة األوىل، األكادمييون للنشر والتوزيعاإلقتصاد املعريف،  ،حممدنائف حممود  -72
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جنا على عبد الوهاب، اإلستثمار األجنيب املباشر وأثره على التنمية اإلقتصادية يف املنطقة العربية بني النظرية  -73
 .  3102والتطبيق، الدار اجلامعية ،جامعة اإلسكندرية، 

نوزاد عبد الرمحن اهلييت، التنمية املستدامة اإلطار العام والتطبيقات دولة اإلمارات العربية املتحدة منوذجا،  -74
 .3112أبو ظيب،  مركز اإلمارات  للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، الطبعة األوىل،

 .3100 ،والتوزيع، اجلزائر، "مبادئ يف علم االتصال" ، طاكسيج.كوم لدراسات والنشر واكد نعيمة -75

، تكنولوجيا اإلتصال وجمتمع املعلوماتية، أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، الطبعة الثانية، حنانيوسف  -76
 .3112مصر، 

 طروحاتأ : 

ة بإستخدام يبدراوي شهيناز، تأثري أنظمة سعر الصرغ على النمو اإلقتصادي يف الدول النامية، دراسة قياس1- 
(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلقتصاد 3103-0221(  النامية دول 02البانل لعينة من بيانات 

   .3102/3102 تلمسان، النقدي واملايل ختصص مالية، جامعة أيب بكر بلقايد
بإستخدام سية ياالنمو اإلقتصادي: دراسة نظرية وقجبوري حممد، تأثري أنظمة أسعار الصرف على التضخم و  -2

مالية، جامعة أيب بكر نقود، بنوك و  ختصص يةالدكتوراه يف العلوم اإلقتصاد أطروحة لنيل شهادة، بيانات بانل
 .3103/3102، بلقايد تلمسان

 ومداخالت مقاالت : 

 املستدامة التنمية منهج حنو التحول خطوات تقييم" الرزاق، عبد حيدر ساطع، شيماء علي، األنباري حممد -1
 .3102 ،الكوفة العراق جامعة جامعة ،02 العدد اجلغرافية، البحوث جملة  ،"العريب الوطن بلدان بعض يف

 رأس حول الدويل امللتقى ،" االقتصادي النمو على تصاالتإلوا املعلومات تكنولوجيا أثر"  الشورجبي جمدي، -2
 جامعة ،3100 ديسمرب 02و 02 يومي احلديثة االقتصاديات يف العربية األعمال منظمات يف الفكري املال

  .شلف
، 21، جمتمع املعلومات والفجوة الرقمية يف الدول العربية، جملة جامعة دمشق، اجمللدمسريالشيخ علي  -3

 .3102، 3و0العدد

   Revue du Lareiid ، جملة"املؤسساتية والنمو اإلقتصادي "حكيمة، بصدار زوليخة، التعليم، العفويف -4

 . 3102اجلزائر، جوان، 12العدد
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 مصر مجهورية) اإلقتصادية التنمية يف ودوره املعريف اإلقتصاد" الزبيدي، نعمة حممد حسني، سامل الغاليب كرمي -5
 . 3112 ، العراق السادس، جامعة اجمللد 32 العدد اإلقتصادية العلوم  جملة ،("منوذجا العربية

، جملة يف تنمية قطاع السياحة والفندقة خبيت إبراهيم، شعويب حممود فوزي، دور تكنولوجيا املعلومات واإلتصال -6
 . 3101-3112، جامعة ورقلة 2الباحث، العدد

، (3102 -3111زائر للفرتة مابني )، تشخيص قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصال باجلبن الزين إميان -7
    .3102، 13جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر ،العدد  اإلقتصادية الكميةجملة الدراسات 

بن الرتكي زينب، أثر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف دفع عجلة التنمية،جملة الباحث، -بن بركة عبد الوهاب -8
 .3112/3101امعة بسكرة ، ج12العدد

، هاجر سالطين ، دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل اإلنفاق اإلستثماري حممد الشريفبن زاوي  -9
 .3102، جامعة أم البواقي، العدد الثالت، جوان جملة البحوث اإلقتصادية واملاليةالعام على البىن التحتية، 

 والنمو واإلستثمار التشغيل على وانعكاساهتا العامة اإلستمارات برامج آثار تقييم" حممد، عزة بن -11
 .3102 مارس 03-00 سطيف جامعة الدويل، املؤمتر أحباث ،"اإلقتصادي

بن صاحل احلديثي، اآلثار اإلقتصادية لزيادة اإلستثمارات يف تقنية املعلومات واإلتصاالت  ،إبراهيمبن حممد  -11
 .3102 ،22 اإلسالمي العاملية، العدد باململكة العربية السعودية، جملة اإلقتصاد

، جامعة ورقلة ،01، واقع مناخ اإلستثمار يف الدول العربية، جملة الباحث، العدد ديعبد احلم بوخاري -12
3103. 

 الباحث، جملة ،"واجلزائر العريب العامل يف اجلديد االقتصاد واقع" عمار، عماري ليلى، قطاف فائزة، بوشول -13
 .2007 ورقلة، جامعة ، 2 العدد

 الفقر ظاهرة من احلد يف واإلتصاالت املعلوماتى إمكانيات توظيف حنو" العمري، احلاج عماد،بوقالشي  -14
 12-12 العوملة ظل يف العربية الدول يف الفقر من اإلقالل سياسات تقييم حول الدويل امللتقى ،"باجلزائر

  .3102، 2اجلزائر ديسمرب،

 جملة األساسية، املركبات طريقة بإستخدام والبيئية السياحية للمتغريات األبعاد متعدد التحليل حممد، ترقو -15
 .3102الثاين، جامعة شلف، السداسي ،02العدد إفريقيا، مشال إقتصاديات
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-0220مار األجنيب املباشر على حجم العمالة يف الدول العربية خالل الفرتة )تثأثر اإلس "متار أمني، -16
 ، جملة البحوث اإلقتصادية واملالية، اجمللد اخلامس، العدد األول،بانل دراسة قياسية بإستعمال معطيات "(3102

 .3102 جامعة أم البواقي، جوان

 ،مار تكنولوجيا املعلومات واإلتصال على رحبية املؤسساتتثأثر اإلس ، أحالم بوعبديل،نفيسةحجاج  -17
، 02 (، جملة الباحث، العدد3102-3101 دراسة حالة عينة من املؤسسات البرتولية اجلزائرية خالل الفرتة )

 .3102 جامعة ورقلة،

لتقدم يف تكنولوجيا املعلومات على اخلصائص الكمية والنوعية للموارد شكر، اأمحد  ،ليلى الدين حسام -18
 .3101مارس مصر، جامعة الدول العربية، ، للتنمية اإلدارية البشرية، جملة املنطقة العربية

محدي حممد الفاتح، استخدام الشباب اجلزائري لوسائط اإلتصال واإلعالم احلديثة وإنعكاسها على قيمهم  -91
 .3103 ، لبنان،222، العددالعريب الثقافية واإلجتماعية، جملة املستقبل

  الكلية مبؤمتر اخلاص العدد اإلقتصادية، للعلوم بغداد كلية جملة ،"اإللكرتونية احلكومة" حسني مرمي، خالص -21
3102. 

، اجمللة ق املالية حالة دول مشال إفريقيا، دراسة حمدادت تكامل أسواق األوراكروشدادن عبد الغين، راضية -21
 .3102، 2جامعة اجلزائر، 02اإلقتصادية  العدد  اجلزائرية للعوملة والسياسات

، اجمللة "النمو اإلقتصادي يف الدول العربيةإستخدام مناذج بيانات البانل يف تقدير دالة "رتيعة حممد،  -22
 .3102جامعة املدية، سبتمرب ،13اجلزائرية لإلقتصاد واملالية، العدد

 املستدامة للتنمية اإلقتصادي البعد حتقيق يف الدولة لدور تقييمية دراسة" علي، بايزيد حممد، سليماين -23
 جامعة املدية، واملالية، لإلقتصاد اجلزائرية اجمللة ،("3102-3110) اإلقتصادي اإلنعاش برامج خالل باجلزائر
 .3102 فريلأ ،12العدد

شارف عبد القادر، رمضاين لعال، التحديات العربية لتضييق الفجوة الرقمية" حنو تكامل اقتصادي عريب  -24
 .3102سبتمرب، ، 12معريف"، جملة البشائر، اجلزائر،العدد

شارف نور الدين، التسويق اإللكرتوين ودوره يف زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة مع اإلشارة إىل حالة  -25
 .3102 ، جامعة شلف،إفريقيا ، العدد الرابع عشر، السداسي األول املؤسسات اجلزائرية، جملة إقتصاديات مشال
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 من عشرية بعد اجلزائر يف اإلعالم وتكنولوجيا تصاالتإلا قطاع تقييم حلسن، هدار شايب حممد، -26
 التشغيل على وإنعكاساهتا العامة االستثمارات برامج آثار تقييم حول الدويل املؤمتر أحباث اإلصالحات،

 .3102 مارس00/03سطيف، جامعة ،3102-3101 فرتة خالل اإلقتصادي والنمو واالستثمار

 اإلمارات مصرو اجلزائر، من كل يف واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية واقع شنيين حسني، -27
 .3100 ،2العدد جامعة ورقلة، الباحث، جملة ، 3101-3111 الفرتة خالل

، جامعة ورقلة الباحث، جملة ،"والتحديات الواقع: اجلزائر يف املستدامة التنمية" صاطوري اجلودي، -28
 .3102 ،02العدد

 ،"املستدامة التنمية ورهان العريب العامل يف الرقمي اإلقتصاد" الدين، سيف رحايلية الزهراء، طلحي فاطمة -29
 .3102ديسمرب 02-02 يومي ،قاملة العريب،جامعة الوطن يف الرشيدة والتنمية  اإللكرتوين اجملتمع الوطين امللتقى

أثر تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت على النمو اإلقتصادي يف الدول النامية دراسة  "طه بن احلبيب، -31
جامعة أم  ،ولأل، جملة البحوث اإلقتصادية واملالية، اجمللد اخلامس، العدد ا"3102-3112قياسية خالل الفرتة 

 .3102جوان  البواقي،
جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة،   ات واالتصال،طوايبية أمحد، املؤشرات اإلحصائية التكنولوجيا املعلوم -31

 .3112، 02كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسري جامعة اجلزائر، العدد 
 للعلوم بغداد كلية جملة ،"املستدامة التنمية يف اإللكرتونية التجارة دور" بوبكر، ساليل عامر، عيساين -32

 .3102 ،" العلمي املشرتك باملؤمتر اخلاص العدد اجلامعة، اإلقتصادية

 وإدارية إقتصادية أحباث جملة ،"املعرفة إقتصاد يف لإلندماج اجلزائري اإلقتصاد جاهزية حتليل" خدجية، حلمر -33
 . 3102،جامعة بسكرة عشر، الثمن العدد

 إقتصادية دراسة اجلزائر يف التنمية وخمططات برامج حصيلة تقييم" الشريف، بقة الناصر، حممد مشري -34
  .3102 ،22 العدد العاملية، اإلقتصاد اإلسالمي  جملة ،3102-3112 الفرتة خالل

يزة التنافسية يف ، مسات اقتصاد املعرفة يف دول املغرب العريب، وإنعكاساهتا احملتملة على املحسنمظفر الرزو  -35
  .3112،  فرباير222العدد  لبنان، الدراسات العربية، ، جملة املستقبل العريب مركزالبيئة الرقمية
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 امللتقى من ،"الداخلية السياحة تنمية يف املعلومات تكنولوجيا دور" بالل، شيخي الرمحان، عبد مغاري -36
 .3103 نوفمرب 31-02 يومي باتنة جامعة ،" اجلزائر يف الداخلية  السياحة وخماطر فرص" بعنوان الوطين

 التنمية مؤشرات لبعض إحصائي حتليل" احملمدي، نصيف امحد اهلل عبد احملمدي، عبد اهلل عبد ناظم -37
 العدد ،2 اجمللد واإلدارية، اإلقتصادية للعلوم األنبار جامعة جملة ،"3103 -3112 للمدة العراق يف املستدامة

  .3102 األنبار، العراق، جامعة الناشر ،03

املعرفة ) رؤية عربية جملتمع املعرفة (، سلسلة كتب ثقافية نبيل علي، نادية حجازي، الفجوة الرقمية، عامل  -38
 .3112، أوت 202الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،العدد  شهرية يصدرها اجمللس

إختبار النموذج يف مناذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية، اجمللة العراقية للعلوم "، زكرياحيي اجلمال  -39
 .3103، 30العدد، "اإلحصائية
 وثائق: 

قرير األمم املتحدة، اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، مسح التطورات اإلقتصادية واإلجتماعية يف ت -1
 3102بريوت،  ،3102-3102املنطقة العربية 

اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، نشرة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من أجل التنمية يف  -2
 .3102 ،30العدداملنطقة العربية، األمم املتحدة، 

نشرة مشرتكة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومركز التكامل املتوسطي يف التنمية احمللية، توظيف قدرات  -3
 .3101، جنيف، التنمية احملليةواإلتصاالت يف  تكنولوجيا املعلوماتوإمكانات 

تصاالت وعالقتها بتنمية وتطوير األداء"، املؤمتر العلمي إلابراهيم خبيت، " صناعة تكنولوجيا املعلومات وا -4
 . 2005مارس، 12-12الدويل حول األداء املتميز للحكومات واملنظمات، جامعة ورقلة، 

اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ملواجهة حتديات اللجنة  -5
 .3100، لبنان ،بريوت إقتصاد املعرفة، األمم املتحدة

ملخص عن قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت عطا اهلل العايد، اآلء خريسات،  ،وزراة الصناعة والتجارة -6
 . 3101 األردن،
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نشرة مشرتكة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومركز التكامل املتوسطي يف التنمية احمللية، توظيف قدرات  -7
 .3103واإلتصاالت يف التنمية احمللية ، جنيف،  وإمكانات تكنولوجيا املعلومات

، مركز األحباث التنافسيةجية والقدرة االتوقعات اإلقتصادية يف منظمة التعاون اإلسالمي، تعزيز اإلنت -8
 .3102اإلسالمية )مركز أنقرة (،  اإلحصائية واإلقتصادية والتدريب للدول

  . 3102 اإلمارات العربية املتحدة، ، ديب،مؤشر املعرفة العريب  ة اإلمنائي،برنامج األمم املتحد -9

 .3102لإلتصاالت، اإلحتاد الدويل  ملخص تنفيدي، ،املعلومات قياس جمتمع تقرير -11

 ، الناشر املؤسسة العربية لضمانستثمارية، مؤشر ضمان جلاذبية اإلمار يف الدول العربتثمناخ اإلس -11
 3102، الكويت، وإئتمان الصادرات رماتثاإلس

، اإلستثمارات يف اإلتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية قرير اإلتصاالت وتقنية املعلوماتت -12
 .3102، السعودية، املعلومات السعودية، هيئة اإلتصاالت وتقنية

اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ملواجهة حتديات  -13
 .3100لبنان ، بريوت، إقتصاد املعرفة، األمم املتحدة

، تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وتغري املناخ، 3التقرير النهائي لقطاع تنمية اإلتصاالت جلنة الدراسات  -14
 .3102،3102 -3102سة دفرتة الدراسة السا

   : اإللكرتوين املوقع لالتصاالت الدويل حتادإلا تقرير -15

http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/icts-can-help.aspx, consulté le 7102/10/77   

 :   اإللكرتوين املوقع على ،3102 الرقمية، العوائد العامل، يف التنمية عن الدويل البنك جملموعة رئيسي تقرير -16

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671ArSum.pdf?sequ

ence=28, consulté le   7102/01/72  

 اإللكرتوين: ، املوقع3102 اإلتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر النهائي التقرير -17

https://www.itu.int/en/ITUD/Conferences/WTDC/WTDC17/Documents/WTDC17_final_rep

ort_ar.pdf , consulté le 29/02/2018. 

 .3102، مار يف الدول العربية " مؤشر ضمان جلاذبية اإلسثتمار "تقرير مناخ اإلستث -18

 واإلقتصادية اإلجتماعية التنمية ألغراض واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيات تسخري املتحدة، األمم تقرير -19
  .3102 جنيف، عشرة، السابعة الدورة التنمية، ألغراض والتكنولوجيا العلم بتسخري املعنية اللجنة الشاملة،
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 املنطقة يف للتنمية واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا نشرة آسيا، لغريب واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة -21
 .3102 ،33 العدد املتحدة، األمم العربية،

 : اإللكرتوين املوقع على والعشرون. الرابع اإلصدار ،3102 اإلمارات السنوي اإلقتصادي التقرير -21

http://www.economy.gov.ae/PublicationsArabic/MOE%20Anual%20Repoert%20Arabic%20 

2016.pdf, consulté le 28/07/2018. 

 اإللكرتوين: املوقع مصر، يف الصحية الرعاية قطاع ،3102 السابع التقرير -22

http://www.colliers.com/en-gb/-/media/files/emea/uae/case-studies/2017-overview/The-Pulse-

7th-Edition-2017-Egypt-Healthcare-AR.pdf, consulté le 03/05/2018. 

 اإللكرتوين: املوقع ،3101 مصر، تواجه اليت الرئيسية التنموية التحديات املوقف، حتليل تقرير -23

http://www.eg.undp.org/content/dam/egypt/docs/LegalFramework/2010_Sit%20Analysis_KD

CFE_Arabic.pdf, consulté le 09/05/2018 

 من إستفادة أقصى لتحقيق اجلهود توحيد التعاوين، التنظيم اإلحتاد أخبار لإلتصاالت، الدويل اإلحتاد تقرير -24
 الشيخ، شرم ،2العدد اإلتصاالت، ملنظمي العاملية الندوة التنمية، ألعراض واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 .3102 مصر،

 اإللكرتوين: املوقعتنفيذي،  ملخص ،3102 املعلومات جمتمع قياس تقرير -25

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-ES-

A.pdf, consulté le 28/05/2018. 

 املعلومات تكنولوجيا تسخري واإلجتماعي، اإلقتصادي اجمللس العامة اجلمعية املتحدة، األمم تقرير -62
 .3103 ،22العدد التنمية، ألغراض واإلتصاالت

 وتكنولوجيا لإلتصاالت الوطنية اإلسرتاتيجيات حتليل آسيا، لغريب واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة تقرير -27
   .3100 اإلسكوا، بدول املعلومات

 للفرتة العربية املنطقة يف املعلومات جملتمع اإلقليمية املالمح آسيا، لغريب واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة تقرير -28
 .3102 ،املتحدة األمم ،" 3112-3102
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 Pooled Regression Model  : تقدير النموذج التجميعي للنموذج األول 10الملحق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: PIB   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/02/19   Time: 17:31   

Sample: 2000 -2017   

Periods included: 18   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 306  

     
      

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 48503.44 4742.590 10.22720 0.0000 

FIB -601.1863 210.7202 -2.853007 0.0046 

FLS 300.3439 80.83080 3.715711 0.0002 

MCS 524.9028 49.45139 10.61452 0.0000 

PIIN -77.60518 20.42176 -3.800123 0.0002 

GS -436.3381 34.71424 -12.56943 0.0000 

INF 92.48937 77.40708 1.194844 0.2331 

POPG -0.000160 3.50E-05 -4.564793 0.0000 

OPEN -38.02149 27.45961 -1.384633 0.1672 

     
     

R-squared 0.680335     Mean dependent var 13430.51 

Adjusted R-squared 0.671724     S.D. dependent var 17470.67 

S.E. of regression 10009.89     Akaike info criterion 21.28950 

Sum squared resid 2.98E+10     Schwarz criterion 21.39902 

Log likelihood -3248.294     Hannan-Quinn criter. 21.33330 

F-statistic 79.01205     Durbin-Watson stat 0.158541 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 Fixed Effect Model : تقدير نموذج التأثيرات الثابتة للنموذج األول 10 الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: PIB   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/02/19      Time: 15:12   

Sample: 2000 -2017   

Periods included: 18   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 306  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 42821.38 5174.835 8.274926 0.0000 

FIB -52.11641 135.6610 -0.384167 0.7011 

FLS -377.8230 92.39991 -4.088997 0.0001 

MCS 147.9762 33.81886 4.375552 0.0000 

PIIN 18.54108 13.14573 1.410426 0.1595 

GS -256.5880 38.24434 -6.709176 0.0000 

INF 110.7607 46.78854 2.367260 0.0186 

POPG -0.000120 0.000135 -0.883032 0.3780 

OPEN -42.54075 22.22980 -1.913681 0.0567 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.922313     Mean dependent var 13430.51 

Adjusted R-squared 0.915677     S.D. dependent var 17470.67 

S.E. of regression 5073.198     Akaike info criterion 19.97950 

Sum squared resid 7.23E+09     Schwarz criterion 20.28371 

Log likelihood -3031.863     Hannan-Quinn criter. 20.10116 

F-statistic 139.0024     Durbin-Watson stat 0.416684 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 Random Effect Model : تقدير نموذج التأثيرات العشوائية للنموذج األول10الملحق 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: PIB   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 09/02/19   Time: 23:46   

Sample: 2000 -2017   

Periods included: 18   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 306  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 44879.03 5253.031 8.543454 0.0000 

FIB -76.11610 134.2537 -0.566957 0.5712 

FLS -274.0494 87.34094 -3.137697 0.0019 

MCS 171.0602 33.37617 5.125221 0.0000 

PIIN 16.91623 12.33654 1.371230 0.1713 

GS -274.2612 36.56741 -7.500152 0.0000 

INF 105.3334 46.37008 2.271582 0.0238 

POPG -0.000211 8.00E-05 -2.643933 0.0086 

OPEN -46.90038 21.57438 -2.173892 0.0305 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 9162.251 0.7654 

Idiosyncratic random 5073.198 0.2346 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.414979     Mean dependent var 1738.075 

Adjusted R-squared 0.399221     S.D. dependent var 6689.904 

S.E. of regression 5185.339     Sum squared resid 7.99E+09 

F-statistic 26.33430     Durbin-Watson stat 0.379850 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.472545     Mean dependent var 13430.51 

Sum squared resid 4.91E+10     Durbin-Watson stat 0.061776 
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 للنموذج األول : إختبار فيشر المقيد 10 الملحق
 

  

 

 

 للنمودج األول Breusch-Pagan : إختبار10 الملحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 54.702995 (16,281) 0.0000 

Cross-section Chi-square 432.861732 16 0.0000 

     
          

 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-

sided 

        (all others) alternatives  

    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

    
    Breusch-Pagan  986.0211  0.583874  986.6050 

 (0.0000) (0.4448) (0.0000) 

    

Honda  31.40097  0.764116  22.74415 

 (0.0000) (0.2224) (0.0000) 

    

King-Wu  31.40097  0.764116  23.06981 

 (0.0000) (0.2224) (0.0000) 

    

Standardized Honda  38.06755  1.091533  21.68150 

 (0.0000) (0.1375)  

   (0.0000) 

    

Standardized King-

Wu  38.06755  1.091533  22.09925 

 (0.0000) (0.1375) (0.0000) 

    

Gourierioux, et al.* -- --  986.6050 

   (< 0.01) 

    
    *Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   
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 Hausman Test  : اختبار هوسمان للنموذج األول 16 الملحق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 21.275234 8 0.0065 

     
     
     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     

FIB -52.116405 -76.116099 379.855961 0.2182 

FLS 

-

377.822979 -274.049354 909.304283 0.0006 

MCS 147.976202 171.060223 29.747138 0.0000 

PIIN 18.541077 16.916225 20.619942 0.7205 

GS 

-

256.587992 -274.261176 125.453490 0.1146 

INF 110.760652 105.333408 38.983738 0.3847 

POPG -0.000120 -0.000211 0.000000 0.4014 

OPEN -42.540746 -46.900381 28.709981 0.4158 
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 (Cross-section SUR )الترجيح : تقدير النموذج التاثيرات التابتة للنموذج األول بعد 17الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: PIB   

Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)  

Date: 02/09/19   Time: 22:41   

Sample: 2000 -2017   

Periods included: 18   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 306  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 40729.37 613.7085 66.36599 0.0000 

FIB -39.57347 6.657863 -5.943869 0.0000 

FLS -365.3294 7.079053 -51.60710 0.0000 

MCS 141.3600 2.769871 51.03489 0.0000 

PIIN 18.02951 0.758792 23.76080 0.0000 

GS -240.6653 4.865778 -49.46080 0.0000 

INF 101.2189 4.003475 25.28276 0.0000 

POPG -0.000103 1.17E-05 -8.812063 0.0000 

OPEN -38.99256 1.210433 -32.21374 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.998323     Mean dependent var 20.02405 

Adjusted R-squared 0.998180     S.D. dependent var 76.09469 

S.E. of regression 1.018225     Sum squared resid 291.3359 

F-statistic 6970.253     Durbin-Watson stat 2.026496 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.922224     Mean dependent var 13430.51 

Sum squared resid 7.24E+09     Durbin-Watson stat 0.412562 

     
      



 المالحق

 305  
 

 LLC ;IPS ;ADF  : استقرارية متغيرات الدراسة وفق االختبارات 10الملحق 

 LEVEL I(0) في المستوى                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pool unit root test: Summary   

Series: PIB_UAE, PIB_BAHRAIN, PIB_ALGERIA, PIB_EGYPT, PIB_IRAN, 

       PIB_IRAQ, PIB_JORDAN, PIB_KUWAIT, PIB_LEBANON, PIB_LIBYA, 

       PIB_MOROCCO, PIB_OMAN, PIB_QATAR, PIB_SYRIAN, PIB_TUNISIA, 

       PIB_YEMEN, PIB_SAUDI  

Date: 09/02/19   Time: 09:07  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -3.33200  0.0004  17  284 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.58580  0.2790  17  284 

ADF - Fisher Chi-square  30.0102  0.6636  17  284 

PP - Fisher Chi-square  25.6242  0.8487  17  289 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

Pool unit root test: Summary   

Series: FIB UAE, FIB _BAHRAIN, FIB _ALGERIA, FIB _EGYPT, FIB _IRAN, 

       FIB IRAQ, FIB _JORDAN FIB _KUWAIT, FIB _LEBANON, FIB _LIBYA, 

       FIB _MOROCCO, FIB _OMAN, FIB _QATAR, FIB _SYRIAN, FIB _TUNISIA, 

       FIB _YEMEN, FIB _SAUDI  

Date: 09/02/19   Time: 09:09  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  5.22747  1.0000  17  268 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   7.30018  1.0000  17  268 

ADF - Fisher Chi-square  14.1266  0.9989  17  268 

PP - Fisher Chi-square  3.59215  1.0000  17  289 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Pool unit root test: Summary   

Series: FLS _UAE, FLS _BAHRAIN, FLS _ALGERIA, FLS _EGYPT, FLS _IRAN, 

     FLS _IRAQ, FLS _JORDAN, FLS _KUWAIT, FLS _LEBANON, FLS _LIBYA, 

     FLS _MOROCCO, FLS _OMAN, FLS _QATAR, FLS _SYRIAN, FLS  _TUNISIA,        

     FLS _YEMEN, FLS _SAUDI                                                                                             

  

Date: 09/02/19   Time: 09:10  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.95823  0.0000  17  277 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.16307  0.0153  17  277 

ADF - Fisher Chi-square  55.6208  0.0111  17  277 

PP - Fisher Chi-square  36.7704  0.3418  17  289 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

Pool unit root test: Summary   

Series: MCS_UAE, MCS_BAHRAIN, MCS_ALGERIA, MCS_EGYPT, MCS_IRAN, 

       MCS_IRAQ, MCS_JORDAN, MCS_KUWAIT, MCS_LEBANON MCS_LIBYA,             

      MCS_MOROCCO, MCS_OMAN, MCS_QATAR, MCS_SYRIAN, MCS_TUNISIA, 

      MCS_YEMEN, MCS_SAUDI  

Date: 09/02/19   Time: 09:11  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  2.81437  0.9976  17  273 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   8.57420  1.0000  17  273 

ADF - Fisher Chi-square  5.94902  1.0000  17  273 

PP - Fisher Chi-square  1.91769  1.0000  17  289 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Pool unit root test: Summary   

Series: PIIN_UAE, PIIN_BAHRAIN, PIIN_ALGERIA, PIIN_EGYPT, PIIN_IRAN, 

            PIIN_IRAQ, PIIN_JORDAN, PIIN_KUWAIT, PIIN_LEBANON, PIIN_LIBYA, 

           PIIN_MOROCCO, PIIN_OMAN, PIIN_QATAR, PIIN_SYRIAN, PIIN_TUNISIA    

            PIIN_YEMEN, PIIN_SAUDI  

Date: 09/02/19   Time: 09:12  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -3.79134  0.0001  17  282 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   1.00283  0.8420  17  282 

ADF - Fisher Chi-square  23.8086  0.9038  17  282 

PP - Fisher Chi-square  21.0904  0.9591  17  289 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

Pool unit root test: Summary   

Series: OPEN_UAE, OPEN_BAHRAIN, OPEN_ALGERIA, OPEN_EGYPT, 

            OPEN_IRAN, OPEN_IRAQ, OPEN_JORDAN, OPEN_KUWAIT, 

            OPEN_LEBANON, OPEN_LIBYA, OPEN_MOROCCO, OPEN_OMAN, 

            OPEN_QATAR, OPEN_SYRIAN, OPEN_TUNISIA, OPEN_YEMEN, 

            OPEN_SAUDI   

Date: 09/02/19   Time: 09:13  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -21.8414  0.0000  17  277 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -11.9619  0.0000  17  277 

ADF - Fisher Chi-square  64.2565  0.0013  17  277 

PP - Fisher Chi-square  34.0358  0.4660  17  289 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

Pool unit root test: Summary   

Series: GS_UAE, GS_BAHRAIN, GS_ALGERIA, GS_EGYPT, GS_IRAN, GS_IRAQ 

            GS_JORDAN, GS_KUWAIT, GS_LEBANON, GS_LIBYA, 

            GS_MOROCCO, GS_OMAN, GS_QATAR, GS_SYRIAN, GS_TUNISIA, 

            GS_YEMEN, GS_SAUDI  

Date: 09/02/19      Time: 09:14  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -2.13842  0.0162  17  281 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -1.31779  0.0938  17  281 

ADF - Fisher Chi-square  48.6452  0.0496  17  281 

PP - Fisher Chi-square  31.6219  0.5847  17  289 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Pool unit root test: Summary   

Series: POPG_UAE, POPG_BAHRAIN, POPG_ALGERIA, POPG_EGYPT, 

            POPG_IRAN, POPG_IRAQ, POPG_JORDAN, POPG_KUWAIT, 

            POPG_LEBANON, POPG_LIBYA, POPG_MOROCCO, POPG_OMAN, 

            POPG_QATAR, POPG_SYRIAN, POPG_TUNISIA, POPG_YEMEN, 

            POPG_SAUDI   

Date: 09/02/19   Time: 09:15  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 2 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -3.28893  0.0005  17  244 

Breitung t-stat -3.43767  0.0003  17  227 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -3.25293  0.0006  17  244 

ADF - Fisher Chi-square  80.2568  0.0000  17  244 

PP - Fisher Chi-square  16.0007  0.9963  17  289 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

Pool unit root test: Summary   

Series: TC _UAE, TC _BAHRAIN, TC _ALGERIA, TC _EGYPT, TC _IRAN, 

            TC _IRAQ, TC _JORDAN, TC _KUWAIT, TC _LEBANON, TC _LIBYA, 

            TC _MOROCCO, TC _OMAN, TC _QATAR, TC _SYRIAN, TC _TUNISIA, 

            TC _YEMEN, TC _SAUDI  

Date: 09/02/19   Time: 09:16  
 
Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 2 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.52012  0.0000  17  279 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -3.08277  0.0010  17  279 

ADF - Fisher Chi-square  65.1828  0.0010  17  279 

PP - Fisher Chi-square  52.0786  0.0244  17  289 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Pool unit root test: Summary   

Series: CO2_UAE, CO2_BAHRAIN, CO2_ALGERIA, CO2_EGYPT, CO2_IRAN 

            CO2_IRAQ, CO2_JORDAN, CO2_KUWAIT, CO2_LEBANON 

            CO2_LIBYA, CO2_MOROCCO, CO2_OMAN, 

            CO2 _QATA , CO2_SYRIAN, CO2_TUNISIA, CO2_YEMEN, CO2_SAUDI 

   

Date: 09/02/19   Time: 16:47  

Sample: 2000 2016   

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 2 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.35593  0.0000  17  268 

Breitung t-stat -3.34015  0.0004  17  251 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.07316  0.0191  17  268 

ADF - Fisher Chi-square  49.0222  0.0460  17  268 

PP - Fisher Chi-square  51.3516  0.0285  17  272 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

Pool unit root test: Summary  

 Series:   INF_IRAQ, INF_JORDAN, INF_KUWAIT, INF_LEBANON, INF_LIBYA, 

              INF_MOROCCO, INF_OMAN, INF_QATAR, INF_SYRIAN, INF_TUNISIA, 

              INF_YEMEN, INF_SAUDI  

Date: 09/02/19   Time: 1 6:  53  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -3.73246  0.0001  17  281 

Breitung t-stat -2.98754  0.0014  17  264 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -3.86200  0.0001  17  281 

ADF - Fisher Chi-square  71.4853  0.0002  17  281 

PP - Fisher Chi-square  80.1513  0.0000  17  289 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 I (1) : استقرارية المتغيرات عند المستوى 10الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pool unit root test: Summary   

Series: PIB_UAE, PIB_BAHRAIN, PIB_ALGERIA, PIB_EGYPT, PIB_IRAN, 

        PIB_IRAQ, PIB_JORDAN, PIB_KUWAIT, PIB_LEBANON, PIB_LIBYA, 

        PIB_MOROCCO, PIB_OMAN, PIB_QATAR, PIB_SYRIAN, PIB_TUNISIA, 

        PIB_YEMEN, PIB_SAUDI  

Date: 09/02/19   Time: 09:08  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -9.45365  0.0000  17  271 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -6.86472  0.0000  17  271 

ADF - Fisher Chi-square  110.970  0.0000  17  271 

PP - Fisher Chi-square  111.444  0.0000  17  272 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

Pool unit root test: Summary   

Series: EC _UAE, EC _BAHRAIN, EC _ALGERIA, EC _EGYPT, EC _IRAN, 

           EC _IRAQ, EC _JORDAN, EC _KUWAIT, EC _LEBANON, EC _LIBYA, 

           EC  MOROCCO, EC _OMAN, EC _QATAR, EC _SYRIAN, EC _TUNISIA, 

           EC _YEMEN, EC _SAUDI  

Date: 09/02/19   Time: 09:39  

Sample: 2000 2     16   

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 2 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.35593  0.0000  17  268 

Breitung t-stat -3.34015  0.0004  17  251 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.07316  0.0191  17  268 

ADF - Fisher Chi-square  49.0222  0.0460  17  268 

PP - Fisher Chi-square  51.3516  0.0285  17  272 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Pool unit root test: Summary   

Series: FIB _UAE, FIB _BAHRAIN, FIB _ALGERIA, FIB _EGYPT FIB _IRAN, 

            FIB _IRAQ, FIB _JORDAN FIB KUWAIT, FIB _LEBANON, FIB _LIBYA, 

            FIB _MOROCCO, FIB _OMAN, FIB _QATAR, FIB _SYRIAN, FIB                    

     _TUNISIA, FIB _YEMEN FIB _SAUDI 

  

Date: 09/02/19   Time: 09:09  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -3.16233  0.0008  16  242 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -3.39992  0.0003  16  242 

ADF - Fisher Chi-square  73.2795  0.0000  16  242 

PP - Fisher Chi-square  61.2882  0.0014  16  256 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

Pool unit root test: Summary   

Series: FLS _UAE, FLS _BAHRAIN, FLS _ALGERIA, FLS _EGYPT, FLS _IRAN, 

     FLS _IRAQ, FLS _JORDAN, FLS _KUWAIT, FLS _LEBANON, FLS _LIBYA, 

     FLS _MOROCCO, FLS _OMAN, FLS _QATAR, FLS _SYRIAN, FLS  _TUNISIA,        

     FLS _YEMEN, FLS _SAUDI                                                                                             

  

Date: 02/13/19   Time: 09:10  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -5.70617  0.0000  17  265 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -5.09085  0.0000  17  265 

ADF - Fisher Chi-square  88.6221  0.0000  17  265 

PP - Fisher Chi-square  102.970  0.0000  17  272 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Pool unit root test: Summary   

Series: MCS_UAE, MCS_BAHRAIN, MCS_ALGERIA, MCS_EGYPT, MCS_IRAN, 

       MCS_IRAQ, MCS_JORDAN, MCS_KUWAIT, MCS_LEBANON MCS_LIBYA,             

      MCS_MOROCCO, MCS_OMAN, MCS_QATAR, MCS_SYRIAN, MCS_TUNISIA, 

      MCS_YEMEN, MCS_SAUDI  

Date: 09/02/19   Time: 09:11  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.47713  0.0000  17  264 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -3.60458  0.0002  17  264 

ADF - Fisher Chi-square  87.3714  0.0000  17  264 

PP - Fisher Chi-square  80.6882  0.0000  17  272 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

Pool unit root test: Summary   

Series: PIIN_UAE, PIIN_BAHRAIN, PIIN_ALGERIA, PIIN_EGYPT, PIIN_IRAN, 

            PIIN_IRAQ, PIIN_JORDAN, PIIN_KUWAIT, PIIN_LEBANON, PIIN_LIBYA, 

           PIIN_MOROCCO, PIIN_OMAN, PIIN_QATAR, PIIN_SYRIAN, PIIN_TUNISIA    

            PIIN_YEMEN, PIIN_SAUDI  

Date: 09/02/19   Time: 09:12  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 2 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -5.15014  0.0000  17  270 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -5.57108  0.0000  17  270 

ADF - Fisher Chi-square  96.2656  0.0000  17  270 

PP - Fisher Chi-square  91.1724  0.0000  17  272 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 Pedronie Test    : اختبار التكامل المتزامن 01 الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedroni Residual Cointegration Test   

Series: PIB FIB FIB FLS PIIN 
  

Date: 09/02/19   Time: 09:21   

Sample: 2000 -2017    

Included observations: 18   

Cross-sections included: 17   

Null Hypothesis: No cointegration   

Trend assumption: No deterministic intercept or trend  

Automatic lag length selection based on SIC with a max lag of 2 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

      
      
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  

  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic -0.049524  0.5197 -1.005262  0.8426 

Panel rho-Statistic  1.893666  0.9709  1.325631  0.9075 

Panel PP-Statistic  0.524523  0.7000 -1.579615  0.0571 

Panel ADF-Statistic  0.479628  0.6843 -2.900602  0.0019 

      

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      

  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  3.471070  0.9997   

Group PP-Statistic -3.662432  0.0001   

Group ADF-Statistic -5.427251  0.0000   
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 Pooled Regression Model : تقدير النموذج التجميعي للنموذج الثاني 10الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: TC   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 09/02/19   Time: 18:22   

Sample: 2000 -2017   

Periods included: 18   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 306  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 25.43136 1.846869 13.76998 0.0000 

PIB -0.000230 2.22E-05 -10.34024 0.0000 

FIB -0.027388 0.080572 -0.339925 0.7342 

FLS -0.218897 0.031736 -6.897477 0.0000 

 

MCS -0.023424 0.022311 -1.049901 0.2946 

PIIN 0.003426 0.007854 0.436190 0.6630 

GS -0.091023 0.016491 -5.519651 0.0000 

INF 0.129961 0.029604 4.389990 0.0000 

POPG -2.64E-08 1.08E-08 -2.450367 0.0148 

     
     R-squared 0.595177     Mean dependent var 10.36838 

Adjusted R-squared 0.584273     S.D. dependent var 5.971838 

S.E. of regression 3.850456     Akaike info criterion 5.563231 

Sum squared resid 4403.325     Schwarz criterion 5.672748 

Log likelihood -842.1743     Hannan-Quinn criter. 5.607030 

F-statistic 54.58183     Durbin-Watson stat 0.185928 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 Fixed Effect Model : تقدير نموذج التأثيرات الثابتة للنموذج الثاني00 الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: TC   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/02/19   Time: 23:55   

Sample: 2000 -2017   

Periods included: 18   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 306  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 20.15667 1.863558 10.81623 0.0000 

PIB -9.07E-05 2.54E-05 -3.574145 0.0004 

FIB -0.084676 0.057632 -1.469246 0.1429 

FLS -0.147680 0.040681 -3.630184 0.0003 

 

MCS 0.039437 0.014946 2.638596 0.0088 

PIIN -0.029285 0.005520 -5.304819 0.0000 

GS -0.078294 0.016887 -4.636460 0.0000 

INF 0.147317 0.019825 7.430681 0.0000 

POPG 6.49E-08 5.50E-08 1.179795 0.2391 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.878137     Mean dependent var 10.36838 

Adjusted R-squared 0.867729     S.D. dependent var 5.971838 

S.E. of regression 2.171902     Akaike info criterion 4.467252 

Sum squared resid 1325.522     Schwarz criterion 4.771467 

Log likelihood -658.4896     Hannan-Quinn criter. 4.588918 

F-statistic 84.36969     Durbin-Watson stat 0.609873 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 Random Effect Model : تقدير نموذج التأثيرات العشوائية للنموذج الثاني00الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable:  TC   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 09/02/19   Time: 23:56   

Sample: 2000 -2017   

Periods included: 18   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 306  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 21.34798 1.954573 10.92207 0.0000 

PIB -0.000114 2.39E-05 -4.760218 0.0000 

FIB -0.072812 0.057012 -1.277132 0.2026 

FLS -0.173265 0.037399 -4.632845 0.0000 

 

MCS 0.035662 0.014847 2.401957 0.0169 

PIIN -0.025501 0.005190 -4.913197 0.0000 

GS -0.076748 0.016105 -4.765516 0.0000 

INF 0.146909 0.019521 7.525548 0.0000 

POPG 2.40E-08 3.04E-08 0.788785 0.4309 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 3.495790 0.7215 

Idiosyncratic random 2.171902 0.2785 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.321841     Mean dependent var 1.502320 

Adjusted R-squared 0.303575     S.D. dependent var 2.631716 

S.E. of regression 2.196222     Sum squared resid 1432.548 

F-statistic 17.61883     Durbin-Watson stat 0.558114 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.447102     Mean dependent var 10.36838 

Sum squared resid 6013.964     Durbin-Watson stat 0.132945 
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 للنموذج الثاني : إختبار فيشر المقيد00الملحق 

 

 

 

 

 
 

 للنموذج الثاني Breusch-Pagan  :إختبار 00الملحق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 40.779340 (16,281) 0.0000 

Cross-section Chi-square 367.369388 16 0.0000 

     
          

 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

(all others) alternatives  

    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

    
    Breusch-Pagan 686.4785 0.741614 687.2201 

 (0.0000) (0.3891) (0.0000) 

    

Honda 26.20073 -0.861170 17.91778 

 (0.0000) -- (0.0000) 

    

King-Wu 26.20073 -0.861170 18.20569 

 (0.0000) -- (0.0000) 

    

Standardized Honda 32.25755 -0.619595 16.29096 

 (0.0000) -- (0.0000) 

    

Standardized King-Wu 32.25755 -0.619595 16.65988 

 (0.0000) -- (0.0000) 

    

Gourierioux, et al.* -- -- 686.4785 

   (< 0.01) 

    
    *Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   
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 Hausman Test : اختبار هوسمان للنموذج الثاني06 الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic   Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 14.688596 8 0.0655 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     PIB -0.000091 -0.000114 0.000000 0.0080 

FIB -0.084676 -0.072812 0.000071 0.1595 

FLS -0.147680 -0.173265 0.000256 0.1100 

 

MCS 0.039437 0.035662 0.000003 0.0279 

PIIN -0.029285 -0.025501 0.000004 0.0442 

GS -0.078294 -0.076748 0.000026 0.7608 

INF 0.147317 0.146909 0.000012 0.9062 

POPG 0.000000 0.000000 0.000000 0.3721 
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 ثيرات العشوائية للنموذج الثانيأ: تقدير النموذج الت07الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: TC   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 09/02/19   Time: 22:59   

Sample: 2000 -2017   

Periods included: 18   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 306  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 21.34798 1.954573 10.92207 0.0000 

PIB -0.000114 2.39E-05 -4.760218 0.0000 

FIB -0.072812 0.057012 -1.277132 0.2026 

FLS -0.173265 0.037399 -4.632845 0.0000 

 

MCS 0.035662 0.014847 2.401957 0.0169 

PIIN -0.025501 0.005190 -4.913197 0.0000 

GS -0.076748 0.016105 -4.765516 0.0000 

INF 0.146909 0.019521 7.525548 0.0000 

POPG 2.40E-08 3.04E-08 0.788785 0.4309 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 3.495790 0.7215 

Idiosyncratic random 2.171902 0.2785 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.321841     Mean dependent var 1.502320 

Adjusted R-squared 0.303575     S.D. dependent var 2.631716 

S.E. of regression 2.196222     Sum squared resid 1432.548 

F-statistic 17.61883     Durbin-Watson stat 0.558114 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.447102     Mean dependent var 10.36838 

Sum squared resid 6013.964     Durbin-Watson stat 0.132945 
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 Pooled Regression Model  ث: تقدير النموذج التجميعي للنموذج الثال 00الملحق 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable:       

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/02/19   Time: 18:55   

Sample (adjusted): 2000- 2016   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 289  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -30.36260 9.287520 -3.269182 0.0012 

PIB 0.000635 2.95E-05 21.52854 0.0000 

FIB -0.104600 0.142192 -0.735626 0.4626 

FLS 0.316855 0.050131 6.320488 0.0000 

MCS -0.088346 0.037192 -2.375388 0.0182 

PIIN 0.005649 0.011830 0.477503 0.6334 

OPEN 0.033657 0.013396 2.512418 0.0126 

EC 0.291138 0.094481 3.081462 0.0023 

     
     

R-squared 0.797498     Mean dependent var 11.57518 

Adjusted R-squared 0.792454     S.D. dependent var 13.29595 

S.E. of regression 6.057270     Akaike info criterion 6.467687 

Sum squared resid 10310.04     Schwarz criterion 6.569179 

Log likelihood -926.5807     Hannan-Quinn criter. 6.508354 

F-statistic 158.0918     Durbin-Watson stat 0.216907 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 Fixed Effect Model ث: تقدير نموذج التأثيرات الثابتة للنموذج الثال 00 الملحق

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable:       

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/02/19   Time: 00:00   

Sample (adjusted): 2000 -2016   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 289  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -7.720518 9.177832 -0.841214 0.4010 

PIB -0.000154 2.78E-05 -5.537886 0.0000 

FIB -0.019935 0.072251 -0.275913 0.7828 

FLS 0.204863 0.049852 4.109457 0.0001 

MCS -0.044905 0.018853 -2.381879 0.0179 

PIIN 0.022906 0.006132 3.735641 0.0002 

OPEN 0.000608 0.010252 0.059276 0.9528 

EC 0.184730 0.093605 1.973499 0.0495 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.967476     Mean dependent var 11.57518 

Adjusted R-squared 0.964653     S.D. dependent var 13.29595 

S.E. of regression 2.499756     Akaike info criterion 4.749656 

Sum squared resid 1655.926     Schwarz criterion 5.054135 

Log likelihood -662.3253     Hannan-Quinn criter. 4.871659 

F-statistic 342.7272     Durbin-Watson stat 0.683247 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 Random Effect Model ث: تقدير نموذج التأثيرات العشوائية للنموذج الثال01الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable:       

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 09/02/19   Time: 00:03   

Sample (adjusted): 2000 -2016   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 289  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -22.72263 8.242165 -2.756877 0.0062 

PIB 7.82E-05 2.40E-05 3.254154 0.0013 

FIB -0.086473 0.071319 -1.212476 0.2263 

FLS 0.406922 0.043264 9.405628 0.0000 

MCS -0.039797 0.018552 -2.145114 0.0328 

PIIN 0.012370 0.005964 2.074158 0.0390 

OPEN 0.017206 0.009656 1.781875 0.0758 

EC 0.270974 0.083835 3.232236 0.0014 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 2.811661 0.5585 

Idiosyncratic random 2.499756 0.4415 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.220405     Mean dependent var 2.439882 

Adjusted R-squared 0.200985     S.D. dependent var 3.980914 

S.E. of regression 3.558445     Sum squared resid 3558.171 

F-statistic 11.34911     Durbin-Watson stat 0.285029 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.354740     Mean dependent var 11.57518 

Sum squared resid 32852.36     Durbin-Watson stat 0.030871 
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 ثللنمودج الثال فيشر المقيدإختبار :  00 الملحق

 
 

 

 

 

 

 

 ثللنمودج الثال Breusch-Pagan: إختبار  00 الملحق

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 86.557996 (16,265) 0.0000 

Cross-section Chi-square 528.510793 16 0.0000 

     
          

 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  

    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

    
    Breusch-Pagan  143.0980  3.834764  146.9328 

 (0.0000) (0.0502) (0.0000) 

    

Honda  11.96236  1.958255  9.843360 

 (0.0000) (0.0251) (0.0000) 

    

King-Wu  11.96236  1.958255  9.843360 

 (0.0000) (0.0251) (0.0000) 

    

Standardized Honda  14.79804  2.355110  7.083192 

 (0.0000) (0.0093)  

   (0.0000) 

    

Standardized King-Wu  14.79804  2.355110  7.083192 

 (0.0000) (0.0093) (0.0000) 

    

Gourierioux, et al.* -- --  146.9328 

   (< 0.01) 

    
    *Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   
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 Hausman Test ث: اختبار هوسمان للنموذج الثال00 الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 295.418602 7 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     PIB -0.000154 0.000078 0.000000 0.0000 

FIB -0.019935 -0.086473 0.000134 0.0000 

FLS 0.204863 0.406922 0.000613 0.0000 

MCS -0.044905 -0.039797 0.000011 0.1275 

PIIN 0.022906 0.012370 0.000002 0.0000 

OPEN 0.000608 0.017206 0.000012 0.0000 

EC 0.184730 0.270974 0.001734 0.0383 
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 (Cross-section weights) الترجيحبعد  ث: تقدير النموذج التاثيرات التابتة للنموذج الثال00 الملحق

 

 Dependent Variable:       

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 09/02/19   Time: 22:50   

Sample (adjusted): 2000 -2016   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 289  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.965385 3.465947 0.278534 0.7808 

PIB -9.22E-06 2.96E-05 -0.311465 0.7557 

FIB 0.006174 0.022268 0.277276 0.7818 

FLS 0.068485 0.012310 5.563563 0.0000 

MCS 0.014347 0.005283 -2.715684 0.0070 

PIIN 0.007260 0.001829 3.968701 0.0001 

OPEN -0.000194 0.002206 -0.087743 0.9301 

EC 0.098890 0.035379 2.795166 0.0056 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.975050     Mean dependent var 13.82322 

Adjusted R-squared 0.972885     S.D. dependent var 4.981214 

S.E. of regression 1.835580     Sum squared resid 892.8792 

F-statistic 450.2774     Durbin-Watson stat 0.648304 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.957856     Mean dependent var 11.57518 

Sum squared resid 2145.676     Durbin-Watson stat 0.446736 
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 :الملخص

 واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا حول شاملة رؤية تقدمي خالل منوذلك   املستدامة، التنمية حتقيق يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا اإلسثتمار دورإىل تبيان  الدراسة هذه هتدف           
 اجلاهزية على الرتكيز مع ،0202 املستدامة التنمية أهداف خطة حتقيق يف واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا اإلستثمار أمهية ومدى وأبعادها، املستدامة التنمية إىل والتعرف فيها، واإلسثتمار
 أبعاد على واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا اإلسثتمار  أثر قياسب قمنا الغرض هذا ولتحقيق املستدامة، التنمية أبعاد على وإسقاطها واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيق وواقع اإللكرتونية

 توصلنا من، 0271إىل 0222 املمتدة الفرتة خالل  دولة 71 من مكونة العربية دول من لعينة (،Panal Data) بانل املقطعية الزمنية السالسل مناذج باستخدام وذلك املستدامة، التنمية
التقدير للنماذج  الثالتة أن  حيث بينت نتائج  املستدامة التنمية وأحد أبعاد واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا اإلسثتمار مؤشرات بني ومعنوية إجيابية عالقة وجودإىل خالل هذه الدراسة 

ة إىل أن جتمعهما ول العربية باإلضافوذلك للخصوصية الفردية اليت تتميز هبا كل دولة من د REM، ومنوذج التأثريات العشوائية FEMالنماذج املالئمة هلذه الدراسة هي مناذج التأثريات الثابتة 
النمو اإلقتصادي  وختفيض نسبة البطالة أما إخنفاض إنبعاثات ثاين يف حتقيق  واإلتصاالت املعلومات تكنولوجيا لإلسثتمار إجيايب هناك أثر هأن إىل تشري النتائج كانت ، وقدعوامل املشرتكة

تلك فهو ميواإلتصاالت هو احلل األسرع واألكثر تأثريا يف حتقيق التنمية املستدامة،  املعلومات تثمار يف قطاع تكنولوجياما يؤكد لنا أن اإلس ، وهذاله أثر إال على املدى البعيدأكسيد الكربون 
 . 0202 املستدامة التنمية رؤية مستقبلة لتحقيق أهداف خطة

 (.البانل بيانات) املقطعية الزمنية السالسل بيانات ، منهج اإللكرتونية املستدامة، اجلاهزية واإلتصاالت، التنمية املعلومات تكنولوجيا يف : اإلسثتمار كلمات مفتاحية

Résumé : 

          Cette étude vise à mettre en évidence le rôle des TIC dans la réalisation du développement durable en proposant 

une vision globale des technologies de l'information , de la communication et des investissements dans ce domaine, en 

identifiant le développement durable et ses dimensions, ainsi que l'importance de l'investissement en technologies de 

l'information et de la communication dans la réalisation des objectifs du développement durable 2030, ainsi que la 

réalité de l'application des TIC sur les dimensions du développement durable Pour ce faire, nous nous sommes appuyés 

sur une étude économétrique afin de mesurer l'impact des TIC sur les dimensions du développement durable, en 

utilisant l’approche des séries chronologiques (données de Panel), nous avons choisi un échantillon de 17 pays arabes, 

pour la période 2000-2017, Les résultats de l'estimation montrent qu’il existe une relation positive et significative entre 

les indicateurs d’investissement, de technologie de l’information et de la communication et l’une des dimensions du 

développement durable, où les résultats des estimations pour les trois modèles ont montré que les modèles appropriés 

pour cette étude sont FEM et REM, les résultats indiquent que les investissements dans les TIC ont un impact positif sur 

la croissance économique ainsi que la réduction du chômage et de faibles émissions du CO2 qui n’ont d’impact que sur 

le long terme, cela confirme que l’investissement dans le secteur des TIC est la solution la plus rapide et qui a le plus 

d’effet pour parvenir à un développement durable, Il a une vision afin d’atteindre les objectifs du Plan du 

développement durable à l'horizon 2030. 

Mots-clés :Investissement Technologies de l’information et de la communication, développement durable, disponibilité 

électronique, série chronologique (Données PANEL). 

Summary: 

           The objective of this study is to demonstrate the role of ICT in achieving sustainable development by providing a 

comprehensive vision on information and communications technology and its sustainability, identifying sustainable development 

and its dimensions, and the importance of investment in information technology and communication in achieving the 2030 

sustainable development goals plan. On the electronic readiness and the reality of the application of ICTs to the dimensions of 

sustainable development. To achieve this, we have measured the impact of ICT on the dimensions of sustainable development, 

Using time series models CT Pannell (Panal Data), a sample consisting of 17 Arab countries during the period 2000 to 2017,  in this 

study, we found that there is a positive and significant relationship between the ICT indicators and one of the dimensions of 

sustainable development. The results of the estimation of the three models showed that the appropriate models for this study are 

FEM and REM models for the individuality of each country Arab countries in addition to the combination of common factors, and 

the results indicate that there is a positive impact of investment in information and communication technology in achieving 

economic growth and reduce the unemployment rate and the decrease in emissions of carbon dioxide N has an impact only in the 

long term, and this is what assures us that the investment in the ICT sector is the fastest and most effective solution to the 

achievement of sustainable development, it has a vision receptor to achieve the goals of the Sustainable Development Plan 2030. 
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