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اتخــاذ  ودعــم  المعلومــــــات  مركــز  شــهد 
القــرار التابــع لمجلــس الــوزراء المصــري - منــذ 
الت؛ لُيواكــب  نشــأته عــام 1985 - عــدة تحــوُّ
التغيــــــرات التــي مــرَّ بهــا المجتمــع المصــري، 
فقــد اختــص فـــي مرحلتــه األولــى )1985 - 
1999( بتطويــر البنيــة المعلوماتيــة فـــي مصــر، 
ــا  ــاالت وتكنولوجي ــاء وزارة االتص ــم كان إنش ث
ل رئيســة  المعلومــات عــام )1999( نقطــة تحــوُّ
فـــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســة فكـــر  
)Think Tank(  تدعــم جهــود ُمتخــذ القــرار 

فـــي مجــاالت التنميــة المختلفــة.

ــى  يتبنَّ المركــز  أصبــح  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ 
رؤىة مفادهــا أن يكــون المركــز هــو األكثــر 
تميــًزا فـــي مجــــــال دعــم اتخــاذ القــرار فـــي 
حــوار  وإقامــة  الشــاملة،  التنميــة  قضايــا 
ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع  مجتمعــي بنَّ
المواطــن المصــري الذي ُيَعــدُّ غايــــــــة التنمية 
يؤهلــه  الــذي  األمــر  األســمى،  وهدفهــــــــا 
لاضطــاع بــدور أكبــر فــي صنــع السياســة 
التنميــة  جهــود  كفــاءة  وتعزيــز  العامــة، 

المعرفــة. مجتمــع  وترســيخ  وفاعليتهــا، 

عـن المركز 
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد )3(

عـن رؤى تكنولوجية

ــات  ــا والموضوع ــن القضاي ــدًدا م ــة ع ــة رؤى تكنولوجي ــتعرض مجل تس
الواقــع  علــى  وانعكاســاتها  بالتكنولوجيــا  المتعلقــة  االســتراتيجية 
العملــي، مــع دراســة قابليتهــا للتطبيــق فــي القطاعــات الحكوميــة 
المختلفــة، باإلضافــة إلــى عــرض وجهــة نظــر الخبــراء فــي الموضوعــات 
التكنولوجيــة والتقنيــة محــل النقــاش، واالســتفادة مــن خبراتهــم فــي 

ــة. ــاالت ذات الصل المج

القــرار بعــرض تقييــم للوضــع  إلــى دعــم صانعــي  المجلــة  تهــدف 
الحالــي وطــرح رؤى مســتقبلية ألوجــه االســتفادة مــن تلــك التقنيــات 
بتقديــم توصيــات وحلــول عمليــة، تماشــًيا مــع رؤىة مصــر 2030 وتوجــه 
الدولــة نحــو التحــول الرقمــي، وفــي إطــار التحــول العالمــي تجــاه الثــورة 

ــة. ــة الرابع الصناعي
 

تتمــــيز المجـــــلة أيًضا بطريقــــة عــــــرض مختلفـة تعتمـــد على تقنيـــــة 
مــن  آخــر  ُبعــد  لتوفيــر   )Augmented Reality( المعــــــزز  الواقــــع 
المعرفــة والمعلومــات بخصــوص الموضوعــات التقنيــة والتكنولوجيــة 

ــا.  ــم تناوله ــي ت الت
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مقدمة عن االقتصاد الرقمي

	  Digital Economy االقتصاد الرقمي

خصائص االقتصاد الرقمي  	

مميزات االقتصاد الرقمي  	

عيوب االقتصاد الرقمي  	

مقارنة ما بين االقتصاد التقليدي واالقتصاد الرقمي  	
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ــورة  ــدوث ث ــاز بح ــي تمت ــة الت ــة الراهن ــت المرحل فرض
معلوماتيــة هائلــة بلــغ مداهــا المجــاالت البشــرية 
كافــة، حتــى بــات يعــرف العصــر الــذي نعيشــه بعصــر 
الحــال  وبطبيعــة  الرقمــي،  العصــر  أو  التكنولوجيــا 
تأثــرت المجــاالت االقتصاديــة بهــذا الكــم الهائــل مــن 
التطــورات المعلوماتيــة؛ فبــات لدينــا اآلن فــرع جديــد 
مــن االقتصــاد تداخلــت معــه المفاهيــم والعمليــات 
ليتمخــض  التكنولوجيــة  بالتطبيقــات  االقتصاديــة 

ــي«. ــاد الرقم ــا »االقتص عنه

تكنولوجيــا  علــى  الرقمــي  االقتصــاد  يرتكــز 
ــورة كل  ــكيل وبل ــي تش ــل ف ــي تتداخ ــات الت المعلوم
مرحلــة مــن مراحــل منظومــة االقتصــاد الرقمــي، 
ــث  ــص بالبح ــي تخت ــى الت ــة األول ــن المرحل ــا م انطاًق
والدراســة والتدريــب علــى التطبيقــات الرقميــة، مــروًرا 
بالمرحلــة الثانيــة التــي تحــوي صناعة أجــزاء ومكونات 
الجهــاز الحاســوبي المســتخدم إلتمــام العمليــات 
االقتصاديــة، وانتهــاًء بالمرحلــة األخيــرة التــي تعتمــد 

علــى بيانــات وحســابات االقتصــاد الرقمــي.

»التفاعــل  بأنــه  السياســية  الموســوعة  وعرفتــه 
تكنولوجيــا  بيــن  المســتمر  والتنســيق  والتكامــل 
جهــة،  مــن  االتصــاالت  وتكنولوجيــا  المعلومــات 
أخــرى،  جهــة  مــن  والدولــي  الوطنــي  واالقتصــاد 
وبذلــك يحقــق الشــفافية ويتيــح لجميــع المؤشــرات 
ــة  ــرارات االقتصادي ــع الق ــاند جمي ــة أن تس االقتصادي
مــدة  خــال  المعنيــة  للدولــة  والتجاريــة  والماليــة 

))) االقتصاد الرقمي، الموسوعة السياسية، متوفر على الرابط التالي:
 https://political-encyclopedia.org/dictio-
nary/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9
%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A 
(2( Measuring the Digital Economy, The International Monterey Fund, April 2018, Available on
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/04/03/022818-measur-
ing-the-digital-economy 
(3( Ibid

ــط االقتصــاد  زمنيــة محــددة«، كمــا أن هنــاك مــن يرب
بكونــه  فيعرفــه  المعلومــات  بشــبكة  الرقمــي 
مــن  المعلومــات  فيــه  تنســاب  الــذي  »االقتصــاد 
ــق  ــه تطبي ــر في ــيب، وينتش ــبكات والحواس ــال الش خ
علــى  المتســارعة  وتطوراتهــا  اإلنســانية  المعــارف 
األنشــطة  وتتــم  تميــًزا،  أكثــر  فيكــون  المنتجــات؛ 

كبــرى«)1(. بســرعة  فيــه  االقتصاديــة 

عــام  منــذ  الرقمــي  االقتصــاد  مصطلــح  تطــور 
1990، عندمــا كان التركيــز علــى تأثيــر اإلنترنــت علــى 
االقتصــاد، وتــم توســيع نطــاق ذلــك ليشــمل ظهــور 
أنــواع جديــدة مــن الشــركات ذات التوجــه الرقمــي 
وإنتــاج تكنولوجيــات جديــدة، وفــي العقــد األخيــر 
ــات  ــن التقني ــة م ــة مذهل ــح مجموع ــمل المصطل ش
االصطناعــي  الــذكاء  ذلــك:  ويشــمل  وتطبيقاتهــا، 
واالفتراضــي  المعــزز  والواقــع  األشــياء  وإنترنــت 
والحوســبة الســحابية وسلســلة الكتــل والروبوتــات 

المســتقلة)2(. والمركبــات 

وفــي دراســة لصنــدوق النقــد الدولــي عــن »منصــات 
التجــارة علــى اإلنترنــت وعاقتهــا باالقتصــاد الرقمــي« 
ــاد  ــزاء االقتص ــع أج ــه »جمي ــى أن ــوم عل ف المفه ــرَّ ع
يــؤدي  الــذي  التكنولوجــي  التغيــر  تســتغل  التــي 
إلــى تحويــل األســواق ونمــاذج األعمــال والعمليــات 
مــن  شــيء  كل  يغطــي  فهــو  لذلــك  اليوميــة«)3(. 
واإلعــام  التقليديــة  التكنولوجيــا  قطاعــات 
الجديــدة،  الرقميــة  القطاعــات  إلــى  واالتصــاالت 

أواًل

Digital Economy االقتصاد الرقمي  
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اإللكترونيــة،  التجــارة  القطاعــات:  هــذه  وتشــمل 
ــات  ــى القطاع ــة، وحت ــة الرقمي ــات المصرفي والخدم
التصنيــع،  أو  التعديــن  أو  الزراعــة  »التقليديــة«، مثــل: 

الناشــئة.  التقنيــات  بتطبيــق  تتأثــر  والتــي 

مؤشــرات))(  األوروبيــة  المفوضيــة  وضعــت  كمــا 
للــدول األعضــاء تســتطيع مــن خالهــا التعــرف علــى 
مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه الــدول فــي هــذ المجــال، 
الدنمــارك  حــازت  اإلحصــاءات،  أحــدث  وبحســب 
والســويد وفنلنــدا علــى المراكــز األولــى، وتغطــي 

تلــك المؤشــرات خمســة عوامــل: 

االتصال. 	

رأس المال البشري. 	

استخدام اإلنترنت. 	

تكامل التكنولوجيا الرقمية. 	

تكامل الخدمات العامة الرقمية. 	

تطبيقــات  فــي  التطــور  اســتمرار  مــع  وبالتزامــن 
تطــوًرا  أكثــر  جديــد  مفهــوم  ظهــر  التكنولوجيــا، 
مــن االقتصــاد الرقمــي، فلــم َيعــد األمــر مقتصــًرا 
العمليــات  فــي  الرقميــة  التطبيقــات  إدمــاج  علــى 
االقتصاديــة، بــل تعداهــا إلــى »أتمتــة« تلــك العمليــات 
االقتصاديــة  »الثــورة  جديــد  اقتصــادي  بمفهــوم 
قيــام  تتضمــن  التــي   »Industry 4.0« أو  الرابعــة« 
إنترنــت  مفاهيــم  بإدخــال  المصانــع  أو  الشــركات 
وتحليــات  الســحابية  والحوســبة   ،)IoT( األشــياء 
مرافــق  فــي  اآللــي  والتعلــم  االصطناعــي  الــذكاء 

اإلنتــاج)5(. عمليــات  جميــع  وفــي  الخاصــة  اإلنتــاج 

(4( Digital economy, European Foundation for the Improvement of Living and Working Condi-
tions, available on https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-rela-
tions-dictionary/digital-economy 
(5( How Industry 4.0 technologies are changing manufacturing, IBM, available on https://www.
ibm.com/topics/industry-4-0 
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ثانًيا

خصائص االقتصاد الرقمي  
ــات  ــا المعلوم ــخير تكنولوجي ــق تس ــن طري ــات ع ــع المعلوم ــاء مجتم ــى بن ــل عل ــي بالعم ــاد الرقم ــز االقتص يتمي
واالتصــاالت مــن أجــل تحقيــق العديــد مــن األهــداف التنمويــة. يمكــن كذلــك تشــغيل األنشــطة والمشــروعات 
االقتصاديــة مــن خــال اإلنترنــت دون الحاجــة إلــى التحريــك الفعلــي ســواء لألفــراد أو المؤسســات. إضافــة لمــا 
ــات  ــر الضمان ــتوجب توفي ــذي يس ــة، وال ــود اإللكتروني ــداول العق ــي ت ــي ف ــاد الرقم ــهم االقتص ــد أس ــبق فق س
والبيئــة اآلمنــة لألفــراد مــن أجــل إتمــام معاماتهــم التجاريــة المختلفــة. وفيمــا يلــي أهــم مــا يتســم بــه 

ــي))(: ــاد الرقم االقتص

ــار . 1 ــي االختي ــرى ف ــة كب ــي حري ــا يعط ــو م ــتخدمين وه ــات للمس ــن المعلوم ــن م ــم ممك ــر حج ــة أكب إتاح
ــل. ــى األفض ــول إل للوص

توفير أكبر قدر من الوقت في تنفيذ المهام. . 2

انخفــاض التكاليــف، وذلــك مــن خــال إدارة معظــم األعمــال عبــر اإلنترنــت، وتوفيــر اســتئجار المبانــي . 3
والعقــارات.

السماح للفرد بإضفاء رغبته بشكل أكبر حيث يستطيع تصميم المنتج )خدمة / سلعة( حسب طلبه.. )

توفيــر العديــد مــن الخدمــات الجديــدة دون الحاجــة إلــى وجــود المســتفيد مــن الخدمــة بذاتــه، مــن خــال . 5
اســتخدام التطبيقــات علــى اإلنترنــت فــي مختلــف المجــاالت))(. 

إنشــاء قاعــدة بيانــات ضخمــة تفيــد الحكومــات والمجتمــع المدنــي وتمكنهــم مــن إدارة العديــد مــن . )
القطاعــات وفتــح رؤى جديــدة فــي مواجهــة التحديــات المختلفــة)8(.

))) عدنان مصطفى البار، االقتصاد الرقمي، يناير 9)20، رابط إلكرتوين: 
https://www.awforum.org/index.php/ar/مقاالت-وبحوثitem/208-/-2018االقتصاد-الرقمي

(7( Tejvan Pettinger, The digital economy – Pros and Cons, 5 May 2020, URL: https://www.economicshelp.org/blog/164275/economics/

the-digital-economy-pros-and-cons/

(8( Digital Economy Report 2021, unctad, URL: https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2021
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد )3(

مميزات االقتصاد الرقمي  
ُتعــد الخصائــص الســابق ذكرهــا إحــدى مميــزات االقتصــاد 
الرقمــي المهمــة، ولكــن ُيضــاف إليهــا بعــض المميــزات والتــي 

تزيــد مــن القــدرة علــى تحقيــق التنميــة، وهــي كمــا يلــي:

زيــادة الفــرص أمــام دول العالــم النامــي لنمــو اقتصــادي  	
أكبــر وأســرع. 

ــن  	 ــخاص الذي ــر لألش ــاًلا أكب ــي مج ــاد الرقم ــح االقتص يمن
يعملــون مــن المنــزل ولديهــم مرونــة كبــرى فــي ســاعات 
المــروري  االزدحــام  تقليــل  إلــى  باإلضافــة  عملهــم، 

والتلــوث.

ثالًثا
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عيوب االقتصاد الرقمي  

زيادة قدرات الشركات والمؤسسات القوية تكنولوجيا على احتكار المنتجات )سلع / خدمات(. 	

فقدان التفاعل المادي مع الغير وهو ما يؤثر على طبيعة المجتمعات. 	

تحول استخدام التكنولوجيا الطبيعي إلى إدمان بسبب إغراق األفراد في عدد هائل من المعلومات. 	

ضيــاع الخصوصيــة؛ حيــث تجمــع الشــركات والمؤسســات العديــد مــن بيانــات المســتخدمين وهــو يســمح  	
لهــا باســتغالها فــي أغــراض سياســية.

غيــاب أهميــة قوانيــن العمــل، حيــث خلــق االقتصــاد الرقمــي اتجاًهــا نحــو اســتخدام العامليــن لحســابهم  	
الخــاص، ومــن ثــم ال يتمتعــون بالحمايــة بموجــب نصــوص قوانيــن العمــل. 

تهديد استخدام الذكاء االصطناعي للعديد من الوظائف وتغيير أنماط األنشطة الخدمية والتجارية)9(. 	

التوســع فــي االقتصــاد الرقمــي وبنــاء أدواتــه يزيــد مــن اســتخدام الكهربــاء وهــو ما قد يتســبب فــي انبعاثات  	
ثانــي أكســيد الكربــون، وهــو مــا يضــر البيئة وُيســهم فــي مشــكات التغيــر المناخي.

)9) االقتصاد الرقمي، العدد 8، في مجلة آفاق اقتصادية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، يوليو 2021.  

 

رابًعا
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد )3(
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مقارنة ما بين االقتصاد التقليدي واالقتصاد الرقمي)10)  

الرقميةالميكنةالمحرك التقني الرئيس

حركيةمستقرةاألسواق

على مستوى العالمعلى مستوى الدولةحدود المنافسة

عالميمحليهدف المنافسة

خدمية/ معلوماتية في جوهرهاتصنيعية في جوهرهاالبنية

رأس مال إنسانيمواد خام ورأس مال طبيعيمصدر القيمة

إنتاج مرنإنتاج كبيرتنظيم اإلنتاج

خفض التكلفة من خال الموازنةمصدر الميزة التنافسية
االبتكار والجودة والقدرة على 

التكيف كبيرة

تعاون وتوافقأداء منفردالعالقات مع الشركات األخرى

مرن ويرتكز إلى السوققيادة وسيطرةالتنظيم

سريعة ال يمكن التنبؤ بهابطيئة وخطيةتغيرات السوق

الكاش/ شيكاتطريقة الدفع
الدفع اإللكتروني/ المدفوعات 

الرقمية

األتمتة والذكاء االصطناعيالعمل ورأس المالمرتكزات اإلنتاج

)0)) الدكتورعدنان مصطفى البار، الدكتور/ خالد عىل املرحبي، “االقتصاد الرقمي”، يف منتدى إسبار الدويل، 2 يناير 9)20، ميكن االطالع من هنا

https://bit.ly/3JAyenJ Tejvan Pettinger, The digital economy – Pros and Cons, at www.economisthelp.org, 5 May 2020 

خامًسا

االقتصاد الرقمياالقتصاد التقليديالمعيار
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد )3(

طرق اإلعالن
شفوي/ من خال الصحف 

والتلفزيون
عبر اإلنترنت/ وسائل التواصل 

االجتماعي

الوجود االفتراضيالوجود الفعلينظام العمل

سريعبطيءالسرعة والمرونة

مستوى المعرفة
ال يتطلب اعتماًدا على المعرفة 

بشكل كبير
االعتماد على المعرفة بشكل 

كلي

مفتوحمحدودنوعية السوق

نوع االقتصاد
اقتصاد ندرة؛ حيث تنضب موارده 

عند كثرة االستخدام.
اقتصاد وفرة؛ حيث تزداد موارده 
)المعرفة( عند كثرة االستخدام.

واسعةمحدودةإتاحة المعلومات

يوفر الوقتال يوفر الوقتتوفير الوقت

قليلةكبيرةالتكاليف

حواجز قليلةحواجز كبيرةالدخول لألسواق

قليلةدرجة االحتكار
كبيرة )مثال شركات التكنولوجيا 

والتسويق العماقة: جوجل 
وأمازون...(

قليلةكبيرةدرجة الحفاظ على الخصوصية

يسهل تجاوزهايصعب تجاوزهاقوانين العمل والحماية

االقتصاد الرقمياالقتصاد التقليديالمعيار
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ــي  ــاد الرقم ــن االقتص ــة بي ــرات المقارن ــم مؤش ــى أه ــارة إل وباإلش

واالقتصــاد التقليــدي بعــد عــرض مفهــوم االقتصــاد الرقمــي 

التقليــدي  نظيــره  عــن  بالضــرورة  تختلــف  التــي  بخصائصــه 

وســائل  فــي  الهائــل  التطــور  أن  نجــد  التقليديــة،  بنظرياتــه 

ــال  ــط أعم ــود نم ــى وج ــات أدى إل ــا المعلوم ــال وتكنولوجي االتص

مســتويات  علــى  المعامــات  وأصبحــت  ومختلــف،  جديــد 

عديــدة تختلــف فــي التطبيــق عمــا هــو متعــارف عليــه، وبالتالــي 

ــي  ــع اإللكترون ــة والبي ــارة اإللكتروني ــة والتج ــات اإللكتروني التعام

والعمــات المشــفرة والتطبيقــات والتمويــل اإللكترونــي وغيرهــا 

مــن التطبيقــات كل ذلــك أدى بالضــرورة إلــى تغيــر المفهــوم 

التقليــدي، وبالتالــي تظهــر أهميــة التعــرف علــى جوانــب االقتصــاد 

الرقمــي والبيئــة التشــريعية ســواء علــى المســتوى الدولــي أو 

الوطنــي؛ وذلــك لتوضيــح التحديــات التــي تواجــه وســتواجه الكثيــر 

مــن اقتصاديــات الــدول ســواء الناميــة أو الــدول المتقدمــة ومــن 

المهــم أن نتطــرق للجائحــة التــي أثــرت علــى ســير العمليــات 

التجاريــة واالقتصاديــة والتــي كان لهــا أثــر ســلبي ولكنهــا حققــت 

إيجابيــات، خاصــة عنــد الحديث عــن االقتصــاد الرقمــي وتطبيقاته، 

وجعلــت هنــاك تحديــات فــي البيئــة التشــريعية والقانونيــة، وفــي 

ــا رؤىة  ــنى لن ــى يتس ــة حت ــارب الدولي ــض التج ــرض بع ــة نع النهاي

ــم. ــاد العال ــي اقتص ــب ف ــتقبل القري المس
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد )3(
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ُأطر تشريع االقتصاد الرقمي

الجوانب القانونية لالقتصاد الرقمي )االقتصاد  	

الرقمي تحت مظلة القانون)

التنظيم القانوني لجوانب االقتصاد الرقمي على  	

المستوى الدولي

	  BLOCK التنظيم القانوني الدولي للبلوك تشين

 CHAIN

	  Smart التنظيم القانوني الدولي للعقود الذكية

Contracts

التنظيم القانوني لجوانب االقتصاد الرقمي على  	

المستوى المحلي
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مــروًرا  الرقمــي  االقتصــاد  مفهــوم  مــن  انطاًقــا 
ــيكية  ــرة الكاس ــن الفك ــف ع ــي تختل ــه، والت بخصائص
لنظريــات االقتصــاد غيــر الرقمــي، نجــد أيًضــا لاقتصــاد 
الرقمــي العديــد مــن التطبيقــات، فمنهــا مثــًلا: التجــارة 
اإللكترونيــة، والتــي ُتعــد العصــب والعمــود الفقــري 
لاقتصــاد الرقمــي؛ فالســواد األعظــم مــن المعامــات 
ــات  ــلع والخدم ــراء للس ــع والش ــات البي ــة وعملي التجاري
ســواء بيــن األفــراد أو المؤسســات الخاصــة والحكوميــة 
أو حتــى بيــن الحكومــات والــدول أصبحــت تتــم بشــكل 

ــي. إلكترون

المتعلقــة  والســمات  الخصائــص  اســتعراض  بعــد 
الرقمــي  لاقتصــاد  أن  نجــد  الرقمــي،  باالقتصــاد 
تطبيقــات عديــدة، ولكــن لمعرفــة تلــك التطبيقــات 
أحدثتــه  التــي  التطــور  مــن  أن  ــم  تفهُّ مــن  بــد  ال 
لاقتصــاد،  التقليــدي  المفهــوم  علــى  التكنولوجيــا 
أو  اجتماعيــة  ســواء  أخــرى،  جوانــب  هنــاك  أصبحــت 
قانونيــة، مغايــرة للنظــم التشــريعية المتعــارف عليهــا، 
وبالتالــي أصبــح االســتحداث نقطــة تحــول ال بــد مــن أن 

ُتراعــى فــي وضــع نصــوص القانــون. 

وبخاصــة  االقتصاديــة،  األنشــطة  باتــت  وبالتالــي   
ــة،  ــلعية أو خدمي ــت س ــواء كان ــة س ــطة اإلنتاجي األنش
تتحــول شــيًئا فشــيًئا لكــي تتــم بصــورة رقميــة. وهو ما 
يحتــاج إلــى بيئــة تشــريعية وســرعة اســتجابة لمواكبــة 
أو  االقتصــاد  رقمنــة  أن  خاصــة  المتســارعة،  الرقمنــة 
االقتصــاد الرقمــي يعتمــد علــى بيئــة منظمــة تعتمــد 
الشــبكي،  للتفاعــل  المعلومــات  تكنولوجيــا  علــى 
أي إدخــال األطــراف المعنيــة مــن مقدمــي األمــوال 
خــال  مــن  عاقــة  فــي  ومســتخدميها  والخدمــات 
منصــة رقميــة)11(، أي أداء هــذه العمليــات االقتصاديــة 

(11( C.Minet-Letaile, A la une-Plateforme numérique-Qualification du contrat liant un livreur à une plateforme numérique: la Cour de 

cassation donne le ton, Juris tourisme, 2019, n.215, p.12

ــا الرقميــة  مــن خــال اعتمــاد متزايــد علــى التكنولوجي
ــذي  ــر ال ــة Digital Platforms، األم ــات الرقمي والمنص
ظهــرت أهميتــه العمليــة فــي إنقــاذ االقتصــاد العالمي 
ــي  ــتجد COVID-19 ف ــا المس ــاء كورون ــار وب ــع انتش م
العالــم أجمــع، وهــذا التحــول الرقمــي نجــد لــه تبعــات 

مختلفــة، الســلبية منهــا واإليجابيــة. 

نجــد تأثيــرات ســلبية لمثــل هــذا التحــول الرقمــي علــى 
العمالــة مــن جانــب؛ حيــث إن االعتمــاد األساســي فــي 
ــا  ــى آالت وتكنولوجي ــون عل ــوف يك ــات س ــذه الخدم ه
قــد تغنــي عــن االعتمــاد علــى البشــر. وعلــى جانــب آخــر 
ــي  ــل إضاف ــى تموي ــة إل ــات الرقمي ــذه الخدم ــاج ه تحت
إلــى  يــؤدي  الــذي  األمــر  المرتفعــة،  لتكلفتهــا  نظــًرا 
ــن  ــل م ــى التموي ــادرة عل ــروعات الق ــن المش ــز بي التماي
جهــة، والتــي تكــون أكثــر تقدًمــا، والمشــروعات األقــل 
وســائل  علــى  العتمادهــا  أخــرى  جهــة  مــن  تقدًمــا 
تقليديــة. هــذا باإلضافــة إلــى مــا اســتحدثه التطــور 
التكنولوجــي مــن جرائــم؛ كانتهــاك حقــوق النشــر، 
اإللكترونيــة،  الفيروســات  ونشــر  الشــبكات،  واختــراق 

واالحتيــال المالــي.

أن  نجــد  اإليجابــي،  الصعيــد  علــى  المقابــل،  فــي 
ــة  ــع اإلنتاجي ــأنها أن ترف ــن ش ــة م ــا الرقمي التكنولوجي
Productivity بشــكل ملحــوظ، فضــًلا عــن تأثيرهــا 
 Quality الجــودة  برقابــة  يتعلــق  فيمــا  اإليجابــي 
والفســاد  البيروقراطيــة  علــى  والقضــاء   ،Control
اإلداري، باإلضافــة إلــى تأثيرهــا علــى القابليــة التنافســية 
فــي الداخــل والخــارج، وكذلــك فتــح آفــاق لمشــروعات 
فــي  تختلــف  جديــدة  لوظائــف  وخلــق  مختلفــة، 

التقليديــة. الوظائــف  عــن  طبيعتهــا 

أواًل

الجوانب القانونية لالقتصاد الرقمي )االقتصاد الرقمي تحت مظلة القانون)  
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ونظــًرا ألن القانــون هــو المنظــم األساســي لاقتصــاد 
فــإن كل الجوانــب التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا وغيرهــا، 
ــا  قانونّيً تنظيمــا  تتطلــب  ســلبية،  أو  كانــت  إيجابيــة 
فعــاًلا، متطــوًرا، وشــامًلا للعاقــات الناشــئة عــن رقمنــة 
االقتصــاد، ســواء بمراجعــة القوانيــن الحاليــة وتطويرها 
التقنيــات  مــع  تتماشــى  جديــدة  تشــريعات  ســن  أو 
الحديثــة كتقنيــة الـــ Blockchain، مــن أجــل تعزيــز 
ثقــة جميــع أطــراف النشــاط االقتصــادي فــي التحــول 
الرئيســة لتطويــر  القانونيــة  القيــود  الرقمــي وإلغــاء 
المشــكات  مواجهــة  وكذلــك  الرقمــي،  االقتصــاد 
المتوقــع حدوثهــا إثــر اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة 
فــي عمليــة االقتصــاد، وإال أصبــح الحديــث عــن الرقمنــة 
ــا ال جــدوى منــه وال فاعليــة.  والتطــور التكنولوجــي عبًث

التعاقديــة  العاقــات  نجــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
التقليديــة كالبيــع والشــراء... إلــخ، حينمــا تتحــول لتتــم 
تنظيــم قانونــي  إلــى  بشــكل رقمــي فإنهــا تحتــاج 
متطــور ودقيــق لضبطهــا نظــًرا الختــاف طبيعتهــا؛ 

العامــة للعقــد  القواعــد  النظــر فــي  ممــا يســتلزم 
بحيــث نتأكــد مــن ماءمتهــا للتطــور وضمــان ســريانها 
ــاد  ــن اعتم ــدًءا م ــد ب ــي للتعاق ــكل اإللكترون ــى الش عل
فكــرة اإليجــاب والقبــول الرقمــي، وصــوًلا إلــى التوقيــع 
اإللكترونــي Electronic Signature الــذي يمثــل حجر 
زاويــة كل هــذه العمليــات؛ مما يســتوجب توفــر معايير 
قانونيــة لتحديــد هويــة المتعاقديــن، وكذلــك رصــد 
جهــة محــددة لتختــص بالتصديــق علــى التوقيعــات 
منًعــا   Verification RI E-Signatures اإللكترونيــة 
لوقــوع جرائــم كالنصــب واالحتيــال، وحفاًظــا علــى 
ســرية بيانــات األفــراد مــن أخطــار نشــر المعلومــات. 
فــي  المتنافســة  العاقــات  تنظيــم  صعيــد  وعلــى 
فيمــا  تعديــات  إدخــال  فيجــب  »الرقميــة«،  الســوق 
يتعلــق بحمايــة المنافســة ومنــع االحتــكار؛ فالجوانــب 
القانونيــة فــي االقتصــاد الرقمــي متعــددة ومتشــابكة 

ــة. ــة متعمق ــات تحليلي ــى دراس ــاج إل تحت
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أســرعت الــدول المتقدمــة لوضــع تنظيمــات وأطــر 
لتحديــات  بنجــاح  التصــدي  مــن  تمكنهــا  قانونيــة 
بالبيانــات؛  الخاصــة  المســائل  وتنظيــم  الرقمنــة 
ــا  ــي)12(،  كم ــاد الرقم ــة االقتص ــل عمل ــا تمث ــًرا ألنه نظ
كونهــا  االســتثمارات  لتحفيــز  بديلــة  ُنهًجــا  تبّنــت 
الــذي  األمــر  الرقمــي.  التحــول  فــي  الزاويــة  حجــر 
أكــد المنظمــون المشــاركون ضرورتــه فــي النــدوة 
ــاالت  ــي االتص ــرين لمنظم ــة والعش ــة الحادي العالمي
لاتصــاالت  الدولــي  االتحــاد  أقامهــا  التــي   ،)13(GSR
المبــادئ  مــن  عــدًدا  أصــدر  قــد  والــذي   ،)ITU(
»ضمــان  ومنهــا:  الممارســات،  ألفضــل  التوجيهيــة 
مشــاركة الجهــات الرقابية فــي المبادرات التشــريعية 
التــي لهــا تأثيــر علــى قطــاع االتصــاالت والتكنولوجيــا 
وضــرورة  اختصاصاتهــا،  وضمــن  واليتهــا  بموجــب 

بشــأن  والدولــي  اإلقليمــي  التعــاون  تشــجيع 

(12(   P.  Lovelock, Framing policie for the digital economy: towards policy frameworks in the Asia-Pacific. UNDP Global Centre for 

Public Service Excellence, Singapore, 2018.

(13( https://digitalregulation.org/gsr-bpg-on-regulatory-uplift-for-financing-digital/

الســيبراني؛  األمــن  ومبــادرات  البيانــات  خصوصيــة 
البيانــات  خصوصيــة  وممارســات  قواعــد  لتبســيط 
واألمــن الســيبراني فــي معاييــر وقوانيــن إقليميــة أو 
ــر  ــق الح ــماح بالتدف ــك الس ــتركة، وكذل ــة مش عالمي

الرقميــة.« والتجــارة  للبيانــات 

كمــا ســنَّت معظــم الــدول قوانيــن وطنيــة لحمايــة 
المســتهلك مــن التعــرض لمختلــف أنواع الممارســات 
هــذه  بعــض  تطــورت  ثــم  العادلــة،  غيــر  التجاريــة 
ــول  ــرة التح ــى ظاه ــم إل ــدى بالتنظي ــن؛ لتتص القواني
المترتبــة  المعقــدة  واآلثــار  الرقميــة  األســواق  إلــى 
واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  إدخــال  علــى 
فيمــا يخــص مســألة حمايــة المســتهلك، ومنهــا: 
والتجــارة  الســيبراني،  واألمــن  البيانــات،  خصوصيــة 

اإللكترونيــة.

ثانًيا

التنظيم القانوني لجوانب االقتصاد الرقمي على المستوى الدولي  
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التنظيم القانوني الدولي للبلوك تشين  
 BLOCK CHAIN 

ونظــام  موزعــة))1(  بيانــات  كقواعــد  تشــين  البلــوك  لطبيعــة  نظــًرا 
متخصــص فــي عقــد معامــات التجــارة اإللكترونيــة، كان ال بــد من وضع 
أطــر تشــريع دولية لهذه التقنيــة. فيحكم تقنية الـــ Block Chain عدد 
مــن االتفاقــات الدوليــة ضمن اإلطــار العام المنظــم للتجــارة اإللكترونية 
كاتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن اســتخدام االتصــاالت اإللكترونيــة فــي 
 United Nations Convention on the Use of الدوليــة  العقــود 
 )15(،Electronic Communications in International Contracts 
 UNICTRAL ــن ــادرة ع ــة الص ــن النموذجي ــض القواني ــى بع ــة إل باإلضاف
والخاصــة بالتجــارة اإللكترونيــة والتوقيــع اإللكتروني، وقــد تبّنت )3 دولة 
نهــج تلــك القوانيــن النموذجيــة عنــد ســن تشــريعاتها الوطنيــة، ومنهــا: 
الســعودية))1(.  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات   دولــة 
ــي  ــتراتيجية دب ــاق اس ــي إط ــا ف ــى عالمّيً ــارات األول ــة اإلم ــد حكوم وُتع
للتعامــات الرقميــة »بلــوك تشــين«، فــي أكتوبــر )201، والتــي تهــدف إلــى 
ــت  ــّمى بإنترن ــا ُيس ــال م ــن خ ــة م ــات الحكومي ــع التعام ــق جمي تطبي

ــام 2020.  ــول ع ــات بحل التعام

(14( https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_

STU(2019(634445_EN.pdf

(15( https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/conventions/electronic_communica-

tions

(16( https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures/status
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رابًعا

Smart Contracts التنظيم القانوني الدولي للعقود الذكية  

تمثــل العقــود الذكيــة ))1( المســتقبل، وتنظيمهــا يحتــاج إلــى تطويــر فــي القوانيــن الموجــودة دون تغييرهــا كليــة؛ 
ذلــك ألن القواعــد العامــة للعقــود تصلــح للتطبيــق بشــكل كبيــر علــى العقــود الذكيــة. ففــي الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، اســتجابت بعــض الواليــات لابتــداع فــي العقــود الذكيــة، وســنَّت بعضهــا تشــريعات منظمــة لهــذا 
النــوع مــن العقــود )18(؛فقــد أصــدرت أريزونــا قانوًنــا يوضــح اســتخدام تقنيــة Block Chain، بمــا فــي ذلــك 
العقــود الذكيــة، فــي المعامــات التجاريــة المتعلقــة ببيــع البضائــع وعقــود اإليجــار والمســتندات فــي الملكيــة. 
ــات  ــا بالتوقيع ــرف قانوًن ــذي يعت ــة، ال ــات اإللكتروني ــا للمعام ــون أريزون ــى قان ــًلا عل ــادر تعدي ــون الص ــل القان ويمث
اإللكترونيــة. وبشــكل عــام، هنــاك أوجــه تشــابه كثيــرة فــي المبــادرات التشــريعية للعقــود الذكيــة فــي الــدول 
المختلفــة، فمعظمهــا يقتصــر علــى تعريــف العقــود الذكيــة، واالعتــراف القانونــي بوجودهــا ضمــن األطــر 

القانونيــة القائمــة، بــدًلا مــن إنشــاء أي نظــام قانونــي محــدد لهــا. 

(17( https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2021/11/Smart-legal-contracts-accessible.pdf

(18( Agata Ferreira,Regulating smart contracts: Legal revolution or simply evolution?, Telecommunications Policy, Volume 45, Issue 2, 

2021 https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102081.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596120301713(
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ــاك  ــد أن هن ــر، نج ــي مص ــريعية ف ــة التش ــر للبيئ بالنظ
جهــوًدا ملموســة فــي تطويــر البنيــة القانونيــة بإصــدار 
ــب  ــة لجوان ــتحدثة والمنظم ــن المس ــن القواني ــدد م ع
مختلفــة فــي العمليــة االقتصاديــة الرقميــة، باإلضافــة 
التكنولوجيــة،  الطفــرة  قبــل  المشــرعة  للقوانيــن 
ــى  ــي تتماش ــا لك ــر فيه ــادة النظ ــى إع ــاج إل ــي تحت والت
مــع التطــورات التكنولوجيــة الداخلــة فــي عمليــات 

االقتصــاد المختلفــة. 

لذلــك نتنــاول بالتحليــل العمليــات االقتصاديــة الرقميــة 
الجهــود  علــى  الضــوء  نســلط  بحيــث  المتنوعــة؛ 
التشــريعية فــي ضبطهــا، ثــم اقتــراح مــا يلــزم مــن 

تعديــل.

أواًل: يلــزم وضــع تنظيــم قانونــي للعاقــة التعاقديــة 
الرقميــة  التقنيــات  بتطويــر  يتعلــق  فيمــا  الناشــئة 
والعقــود الذكيــة، وتنظيــم قانونــي متكامــل أيًضــا 
يفضــل  اإلطــار  هــذا  وفــي  اإللكترونيــة.  للتجــارة 
المتحــدة  األمــم  لجنــة  تصــدره  مــا  علــى  االعتمــاد 
للقانــون التجــاري الدولــي )UNICTRAL( مــن قوانيــن 

نموذجيــة.

ظروًفــا  	 يشــكل  أن  المشــرع  علــى  كان  كذلــك 
وتخزينهــا  البيانــات  لجمــع  مائمــة  قانونيــة 
ــع  ــدة، م ــات الجدي ــتخدام التقني ــا باس ومعالجته
القانونيــة  والمصالــح  الحقــوق  حمايــة  اشــتراط 
التــي تضمــن إمكانيــة التطويــر الســريع لآلليــات 
األساســية لاقتصــاد الرقمــي، وهــو مــا قــام بــه 
مــن خــال إصــدار قانــون رقــم ١٥١ لســنة ٢٠٢٠ 
بشــأن حمايــة البيانــات الشــخصية، والــذي يضــع 
ا يــوازن مــا بيــن حقــوق األفــراد فــي  إطــاًرا تشــريعّيً
تهــم  وخصوصيَّ ة  الشــخصيَّ بياناتهــم  حمايــة 
الّدســتور، وبيــن إقــرار  رة بموجــب أحــكام  المقــرَّ
والمعلومــات  البيانــات  اســتخدام  إمكانيــة 

ناعــي،  كاء الصِّ واالحتفــاظ بهــا فــي ظــلِّ انتشــار الــذَّ
فــي   ٢٠١٨ لســنة   ١٧٥ رقــم  القانــون  وكذلــك 
المعلومــات  تقنيــة  جرائــم  مكافحــة  شــأن 

اإللكترونيــة(.  )الجرائــم 

ثانًيــا: يلــزم تحســين قانــون حمايــة المنافســة  	
ومنــع الممارســات االحتكاريــة وفًقــا الحتياجــات 
البــراءات  حمايــة  أجــل  مــن  الرقمــي؛  االقتصــاد 
األوضــاع  اســتغال  وتفــادي  والمخترعيــن 

االحتكاريــة.

التنظيــم  	 تحســين  ضــرورة  إلــى  بالنظــر  ثالًثــا: 
القانونــي لغرض تنفيــذ واســتخدام التكنولوجيات 
القانــون  صــدر  الماليــة  الســوق  فــي  المبتكــرة 
ــتخدام  ــم اس ــأن تنظي ــنة ٢٠١٩ بش ــم ١٨ لس رق
يهــدف  والــذي  النقــدي،  غيــر  الدفــع  وســائل 
غيــر  للمدفوعــات  تنظيمــي  إطــار  وضــع  إلــى 
النقديــة ُملِزًمــا لــكلٍّ مــن القطــاع العــام والخــاص 
بالدفــع اإللكترونــي، بمــا ُيســهم فــي الرفــع مــن 
مســتوى فعاليــة وكفــاءة نظــم الدفــع وتحقيــق 
 .2030 مصــر  لخطــة  تنفيــًذا  المالــي  الشــمول 
ثــم تــم إصــدار القانــون رقــم ١٩٤ لســنة ٢٠٢٠ 
الماليــة  التعامــات  والــذي يختــص بتنظيــم 
ــزي  ــك المرك ــا للبن ــأن وفًق ــذا الش ــة به الخاص
والجهــاز المصرفــي، ثــم قانــون رقــم ٥ لســنة 
اســتخدام  وتنميــة  تنظيــم  الخــاص   ٢٠٢٢
التكنولوجيــا الماليــة فــي األنشــطة الماليــة 

المصرفيــة. غيــر 

فــي  	 القانونــي  التنظيــم  تحســين  يلــزم  رابًعــا: 
ظــل  فــي  المســتهلك  حقــوق  حمايــة  مجــال 
 ١٨١ رقــم  قانــون  بــأن  الرقمــي، علًمــا  االقتصــاد 
ضوابــط  بتحديــد  المعنــي  هــو   ٢٠١٨ لســنة 

المســتهلك. حمايــة  وُســبل 

خامًسا

  التنظيم القانوني لجوانب االقتصاد الرقمي على المستوى المحلي
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خامًسا: في مجال الضرائب: 	

العامــة  الماليــة  خبــراء  يبنــي  الضريبــي:  التنظيــم 

ــة  ــا: القابلي ــن، هم ــى مبدأي ــب عل ــرض الضرائ ــاس ف أس

التغييــر  إلــى  يحتــاج  الــذي  األمــر  والمنفعــة؛  للدفــع 

ــد  ــذي ال تعتم ــي، وال ــاد الرقم ــوذج االقتص ــة نم لماءم

فيــه المنشــآت الرقميــة علــى الوجــود المــادي فــي 

ــات  ــي االتجاه ــذا تول ــتهلكين)19(؛ ل ــى المس ــا إل وصوله

المفترضــة  المنفعــة  مبــدأ  نحــو  شــطرها  الحديثــة 

Presumptive Benefit كأســاس لفــرض الضرائــب 
فــي ظــل االقتصــاد الرقمــي.)20(

الصــادر  	 الدخــل  علــى  الضريبــة  قانــون  يــزال  وال 

الضريبــة  وقانــون   2005 لســنة   91 رقــم  بالقانــون 

علــى القيمــة المضافــة يعتمــدان علــى المبــادئ 

التقليديــة التــي تشــترط ماديــة الوجــود إلمــكان 

فــرض الضريبــة، األمــر الــذي ال يتماشــى مــع عمليات 

قانــون  إلــى  بحاجــة  فنحــن  الرقمــي؛  االقتصــاد 

الخدمــات  علــى  ضريبــة  يفــرض  موحــد  دولــي 

الرقميــة بحيــث يخــدم االســتثمار ويمنــع االزدواج 

ــكل  ــة بش ــة الرقمي ــم الضريب ــال تنظي ــي ح الضريب

فــردي مــن جانــب كل دولــة علــى حــدة.

ــة  ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــددت منظم ــد ح وق

 ،201( عــام  فــي  صــدر  لهــا)21(،  تقريــر  فــي   OECD
مجموعــة مــن التدابيــر التــي يمكــن لــإدارات الضريبيــة 

اتباعهــا لمنــع جريمــة التهــرب الضريبــي.

)9))  د. رمضان صديق، الرضائب يف عامل االقتصاد الرقمي – أفكار تتغري ومبادئ تتبلور ووعاء يتحور وإدارة تتطور، دار النهضة العربية، القاهرة، 2020 

(20( (Eva Escribano, Jurisdiction to Tax Corporate Income Pursuant to the Presumptive Benefit Principle, Wolters Kluwer,2019 

(21( (Technology tools to tackle tax evasion and tax fraud. OECD  report 2017 
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نؤكــد أخيــًرا ضــرورة مراجعــة القوانين الوطنية بشــكل 
الســريعة  للتطــورات  ماءمتهــا  مــن  للتأكــد  دوري 
والقوانيــن الدوليــة؛ نظــًرا لطبيعــة العاقــات المنظمــة 
فــي مجــال االقتصــاد الرقمــي، والتــي تتصــف بكونهــا 

ــدود. ــرة للح عاب

إتماًمــا للجهــود التشــريعية، كان لزاًمــا علــى الدولــة 
عــدم إغفــال الجانــب التنفيــذي لضبــط وإدارة العمليــة 
ــال  ــذ الفع ــم بالتنفي ــق التنظي ــث يتعل ــة؛ حي االقتصادي
للمعاييــر القانونيــة، وذلــك بتنظيــم وتحديــد الجهــات 
القائمــة علــى تنفيــذ مختلــف القوانين واالســتراتيجيات 
بحيــث تكــون قــادرة علــى إزالــة المعوقــات الموجــودة 
فــي النظــام اإلداري التقليــدي بالشــكل الــذي يقضــي 
البيروقراطيــة اإلداريــة والفســاد اإلداري ويعــزز  علــى 

الحوكمــة الرقميــة. 

وقــد تضمنــت الجهــود المبذولــة فــي شــأن اإلصاحات 
الهيكليــة إنشــاء المجلــس القومــي للمدفوعــات بقــرار 
رئيــس الجمهوريــة رقــم 89 لســنة )201 وقــرار رئيــس 
مجمــع  بإنشــاء   2021 لســنة   232 رقــم  الجمهوريــة 

إلــى إنشــاء  اإلصــدارات الذكيــة والمؤمنــة باإلضافــة 
المجلــس األعلــى لألمــن الســيبراني والمجلــس األعلــى 
للمجتمــع الرقمــي ومركــز حمايــة البيانــات الشــخصية.

الشــباك  فكــرة  وتفعيــل  تعميــم  أن  نجــد  لذلــك 
ــص  ــى التراخي ــول عل ــد Single Window للحص الواح
المختلفــة والازمــة لقيــام النشــاط االقتصــادي أمــر 
أصبــح بالــغ األهميــة ولــه انعكاســات عديــدة، ولــم 

يعــد رفاهيــة.

وكمــا اتجهــت الــدول بالفعــل إلــى بــذل الجهــود فــي 
المجــال وتنفيــذ خطــط اســتراتيجية للوصــول  هــذا 
إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة، نجــد مصــر تضــع 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  فــي   2030 »اســتراتيجية 
فــي  القطــاع  هــذا  مســاهمة  لتعزيــز  المعلومــات« 
ــذي  ــي ال ــاد الرقم ــق االقتص ــادي، وتحقي ــو االقتص النم
يوفــر النفــاذ الواســع إلــى المعرفــة والحقــوق الرقميــة 
والتنافســية  الوطنيــة  الصناعــة  ويعــزز  للمواطنيــن، 

واإلبداعيــة.

األبعاد الخمسة 
للمؤشرالعربي لالقتصاد 

الرقمي

االبتكار 
الرقمي

األسس 
الرقمية

املواطن 
الرقمي

األعامل 
الرقمية

الحكومة 
الرقمية
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فــي النهايــة نؤكــد أن واقــع االقتصــاد الرقمــي ســريع 

علــى  العاجــل  القريــب  فــي  وســيفرض  ومتطــور 

المشــرع الوطنــي التدخــل إلفــراض تنظيــم تشــريعي 

حيــث  والمشــفرة؛  االفتراضيــة  بالعمــات  خــاص 

ســتصبح العمــات المشــفرة هــي العمــات المتداولــة 

شــركة  بــدأت  فقــد  االفتراضيــة،  العوالــم  فــي 

Facebook، علــى ســبيل المثــال، فــي إعــداد مشــروع 
ــه  ــت علي ــل أطلق ــي متكام ــم افتراض ــات لعال ودراس

اســم  بتحويــل  قامــت  وعليــه   ،Metaverse اســم 

 ،Meta Platforms ميتــا  مجموعــات  إلــى  الشــركة 

عملــة  إعــداد  الشــركة  اعتــزام  عــن  الحديــث  وتــم 

ــك  ــي ذل ــل ف ــا للتعام ــة به ــفرة خاص ــة مش افتراضي

ــا  العالــم االفتراضــي الجديــد. ويتضــح هــذا األمــر جلّيً

مــع ظهــور تطبيقــات متناميــة لاقتصــاد الرقمــي، 

ــارة  ــات التج ــور آلي ــرعة تط ــع س ــرى م ــة أخ ــن ناحي وم

اإللكترونيــة.
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تطبيقات االقتصاد الرقمي 
على أرض الواقع

	 E-commerce التجارة اإللكترونية

	 E-Payment الدفع اإللكتروني

	 Online advertising اإلعالن عبر اإلنترنت

	 Cloud Computing الحوسبة السحابية

	 Virtual Currency العمالت االفتراضية
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الرقمــي  تأكيــد وجــود تطبيقــات عديــدة لالقتصــاد  انطالًقــا مــن       
كالتجــارة  اإللكترونيــة التــي تمثــل العصــب والركــن األساســي للتطــور 
تتســارع  أخــرى  وتطبيقــات  صــوًرا  هنــاك  فــإن  الرقمــي،  التكنولوجــي 
وتتنافــس فــي النمــو، والتــي مــا زالــت تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســة 
والبحــث، ســواء علــى المســتوى االجتماعــي أو المؤسســي، أو مــن ناحيــة 
ــرة  ــورات المتوات ــك التط ــتيعاب كل تل ــبة الس ــريعية مناس ــة تش ــر بيئ توفي
والمتناميــة بســرعة؛ لمواكبــة مــا ســيحدث مــن ثــورات تكنولوجيــة جديدة 
فــي القريــب العاجــل؛ فالحديــث عــن عالــم ميتافيــرس االفتراضــي، ومــا 
ــراء  ــارات وش ــي والعق ــماء واألراض ــراء األس ــة ش ــن إمكاني ــه م ــيتم خالل س
االفتراضيــة،  العمــالت  تلــك  طريــق  عــن  ــا  افتراضّيً والخدمــات  الســلع 
ــا،  ــة وغيره ــارة االفتراضي ــن التج ــد م ــوع جدي ــات ون ــن إعالن ــا م ــا يتبعه وم
ــا يلــوح فــي األفــق القريــب، وال ريــب فــي وجــوب انخــراط  أصبــح أمــًرا واقعّيً
أمــن  وخبــراء  والتكنولوجييــن  واالستشــاريين  الخبــرات  أصحــاب  كل 
المعلومــات فــي نقاشــات ومؤتمــرات للخــروج بتوصيــات نحــو تطويــر 
كل تلــك التطبيقــات التــي أصبحــت أساًســا وعصًبــا للحيــاة الحديثــة علــى 
ــول  ــتراتيجية للتح ــة االس ــق الخط ــى تحقي ــوًلا إل ــك وص ــع، وذل أرض الواق
.2030 مصــر  واســتراتيجية  خطــة  إطــار  فــي  المصريــة  للدولــة  الرقمــي 

ــس  ــق الرئي ــي التطبي ــي ه ــة الت ــارة اإللكتروني ــرى للتج ــرة أخ ــارة م  وباإلش
والمظهــر األساســي لالقتصــاد الرقمــي، فإنهــا بــال شــك تحتــاج إلــى آليــة 
ســداد تختلــف عــن العمــالت التقليديــة وأوراق البنكنــوت التــي كانــت 
تســتخدم قبــل عصــر الثــورة التكنولوجيــة، والتــي أصبحــت ال تتناســب مــع 
الســرعة والتطــور الهائــل التــي تشــهدهما تلــك التجــارة؛ لــذا فقــد ظهــرت 
آليــات الســداد والدفــع اإللكترونــي والتــي ُتعــد موازيــة للنقــود الحقيقيــة 
وتضمنهــا البنــوك المركزيــة للــدول كوســيلة للســداد. وبالطبــع فــإن 
ــرض  ــوات لع ــة وقن ــيلة إعالني ــود وس ــا دون وج ــن يتأتي ــداد ل ــارة والس التج
ــر  ــالن عب ــة باإلع ــات المتعلق ــرت التطبيق ــا ظه ــات، وهن ــع والخدم البضائ
اإلنترنــت. كمــا ظهــرت تطبيقــات العمــالت االفتراضيــة والمشــفرة، والتــي 
أثــارت وال تــزال تثيــر موجــات مــن النقــد واالستحســان بيــن مؤيــد ومعــارض، 
ــاد  ــر االقتص ــي عص ــتخدم ف ــت تس ــا أصبح ــه أنه ــك في ــا ال ش ــه مم إال أن
ــيلة  ــا ووس ــة العلي ــا الكلم ــتكون له ــا س ــا أنه ــا، كم ــئنا أو أبين ــي ش الرقم
االفتراضــي  بالعالــم  المتعلقــة  القادمــة  الثــورة  فــي  والشــراء  البيــع 
والتطبيقــات  الهائلــة  والمعلومــات  البيانــات  تلــك  كل  والميتافيــرس. 
علــى الحاســب اآللــي تحتــاج إلــى مســاحات تخزيــن هائلــة، وهنــا ظهــرت 
ــر  ــكل مختص ــنتناول بش ــي س ــا يل ــحابية. وفيم ــبة الس ــات الحوس تطبيق
بيــان كل تلــك التطبيقــات الخاصــة باالقتصــاد الرقمــي علــى أرض الواقــع.
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أواًل

E-commerce التجارة اإللكترونية  

ــع،  ــام البي ــات إلتم ــوال والبيان ــل األم ــت، وتحوي ــر اإلنترن ــات عب ــلع أو الخدم ــراء الس ــع وش ــات بي ــا عملي ــد به ويقص
.internet commerce ــت ــر اإلنترن ــارة عب ــم التج ــا باس ــرف أيًض ــي ُتع وه

 أنواع التجارة اإللكترونية)))) 	

ــة  ــالت المالي ــة والمعام ــادالت التجاري ــي المب ــركات B2B( Business to Business)، وتعن ــع الش ــركات م 1- الش
ــركات  ــدى الش ــوم إح ــة؛ كأن تق ــر تجزئ ــة وتاج ــر جمل ــن تاج ــا أو بي ــركات وبعضه ــن الش ــا بي ــم إلكترونّيً ــي تت الت

ــا. ــرى بتوفيره ــركة أخ ــوم ش ــات تق ــام أو منتج ــواد خ ــتيراد م باس

2- الشــركات مــع األفــراد )Business to Consumer (B2C، وُتعــد أكثــر نمــاذج التجــارة اإللكترونيــة شــيوًعا، 
وتعنــي أن يتــم البيــع بيــن شــركة ومســتهلك إمــا بصــورة مباشــرة  D2C( Direct to consumer) ، كشــراء أثــات 
مــن موقــع IKEA، أو شــراء وجبــات طعــام مــن خــالل موقــع McDonald’s، أو بصــورة غيــر مباشــرة عــن طريــق 

.Amazon وســيط كشــراء لعبــة أطفــال مــن خــالل موقــع أو تطبيــق

   (22) https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/ 
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3-األفــراد مــع األفــراد )  Consumer to Consumer (C2C)3)) ويتــم فيــه التعامــل بيــن األفــراد وبعضهــم 
ــى  ــخصية عل ــراد الش ــابات األف ــات وحس ــى صفح ــق OLX أو عل ــل تطبي ــات مث ــع أو تطبيق ــى مواق ــرة عل مباش

منصــات التواصــل االجتماعــي، مثــل: Facebook وTikTok وغيرهــا. 

 G2C) Government  والحكومة مع المواطن Government to Business (G2B( 4- الحكومــة مــع األعمال
to Citizen)  وتعــدان مــن أهــم أدوات التحــول الرقمــي التــي تقــوم الحكومــات باســتخدامها فــي تعامالتهــا 
مــع الشــركات ســواء مــن ناحيــة المســتندات المطلوبــة إلنشــائها وكــذا ســداد الضرائــب والرســوم المســتحقة 
وغيرهــا، أو فــي تعامــل الحكومــة مــع المواطنيــن إلنهــاء الخدمــات الحكوميــة كترخيــص الســيارة أو اســتخراج 

أوراق رســمية.

.(24((G2E) الموظفيــن  مــع  الحكومــات  أو   (G2G) بعضهــا  مــع  كالحكومــات  أخــرى  أنــواع   وهنــاك 
 هــذا وقــد ارتفعــت معــدالت التجــارة اإللكترونيــة وعمليــات الشــراء عبــر اإلنترنــت في ظل عصــر االقتصــاد الرقمي 
 وفــي ظــل اســتمرار أزمــة كورونا؛ فقــد ارتفع عدد المشــترين عبــر اإلنترنت من 1.32 مليار شــخص في عــام 2014 إلى

2.14 مليار شخص عام 2021)22).

(23) https://www.researchgate.net/figure/Number-of-Digital-Buyers-Worldwide-from-2014-to-2021_fig1_344737735

(24) Amir Manzor –E-Commerce An Introduction – LAMPERT Academic Publishing – Germany – P8 

(25)  https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/ 
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ثانيًا

E-Payment الدفع اإللكتروني  

 هــو عمليــة تحويــل مبالــغ ماليــة بصــورة إلكترونيــة مقابــل شــراء ســلع أو خدمــات علــى اإلنترنــت، وذلــك كنــوع 
ــرى  ــة أخ ــة مالي ــي أو محفظ ــاب بنك ــى حس ــة إل ــة مالي ــي أو محفظ ــاب بنك ــن حس ــة)22) م ــوية المالي ــن التس م
ــة  ــات المالي ــع العملي ــمل جمي ــة )Debit Card أو Credit Card(. ويش ــات البنكي ــة المدفوع ــق بطاق ــن طري ع
باســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة، مثــل: أجهــزة الكمبيوتــر أو الهواتــف الذكيــة أو األجهــزة اللوحيــة. وقــد أصبــح 
الدفــع اإللكترونــي هــو عصــب الحيــاة فــي عصرنــا الحالــي لجميــع أنــواع المعامــالت الماليــة ســواء علــى مســتوى 

األفــراد أو الشــركات أو الــدول والحكومــات. 

 وفــي مصــر مــا زال النقــد هــو وســيلة الدفــع الرئيســة الســائدة فــي مصــر؛ إذ إنــه، فــي عــام 2021، تــم دفــع %20 
مــن المشــتريات عبــر اإلنترنــت مــن خــالل هــذه الطريقــة، بينمــا تم دفــع 22% مــن مدفوعــات التجزئــة عبــر اإلنترنت 
بالبطاقــات المصرفيــة، فــي حيــن تــم دفــع 8% مــن خــالل وســطاء مصرفييــن، وتــم اســتخدام المحافــظ لـــ %2 

مــن عمليــات الشــراء التــي تتــم عبــر اإلنترنــت، وقــد ُنســبت نســبة 1% المتبقيــة إلــى طــرق دفــع أخــرى.)22)

(26) Margret Tan - E-payment – the digital exchange – NUS publishing – Singapore- 2004 – p3. 

(27)  https://www.statista.com/statistics/980465/egypt-share-of-payments-ecommerce-purchases-by-method/#statisticContainer
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  كيفية عمل منظومة الدفع اإللكتروني 

للدفــع اإللكترونــي مزايــا ال يمكــن إنكارهــا تتمثــل 
فــي األمــان والســرعة والراحــة والكفــاءة فــي الوقــت 
المدفوعــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  أنــه  إال  ذاتــه، 
اإللكترونيــة تبــدو ســريعة وســهلة، فــإن العمليــة 

برمتهــا خلــف زر الدفــع معقــدة ومتطــورة.

التاجــر  موقــع  العميــل  يــزور  عندمــا  اإلجــراء  يبــدأ 
إلــى  خدمــات)  أو  )منتجــات  عناصــر  ويضيــف 
مــلء  عليــه  يتعيــن  ذلــك،  بعــد  التســوق.  ســلة 
)مثــل:  معينــة  بمعلومــات  الدفــع  نمــوذج 
الصالحيــة، انتهــاء  وتاريــخ  البطاقــة،   رقــم 

 ورمز CVV، والعنوان).

اعتمــاًدا علــى طريقــة الدفــع، تتــم إعــادة توجيــه 
ــك  ــب للبن ــع وي ــة أو موق ــة خارجي ــى خدم ــل إل العمي

أو يواصــل الدفــع علــى موقــع / تطبيــق التاجــر.

تتحقــق  المشــغل:  قبــل  مــن  الدفــع  مصادقــة 
ــا  ــة) مم ــرى المعني ــراف األخ ــع األط ــع )م ــة الدف بواب
ــك  ــم ذل ــة. ويت ــع صحيح ــات الدف ــت معلوم إذا كان
فــي الغالــب عــن طريــق إرســال رســالة بأرقــام ســرية 
إلــى موبايــل العميــل يقــوم بإعــادة كتابتهــا، وإذا 
العمليــة،  تســتمر  ُيــرام،  مــا  علــى  شــيء  كل  كان 
الناجحــة.  المعاملــة  بإبــالغ  الدفــع  بوابــة  وتقــوم 
ــًدا بالدفــع -عــادًة  وبعــد ذلــك، يتلقــى العميــل تأكي
ثــم  الفعلــي-  الوقــت  فــي  إشــعاًرا  يكــون  مــا 
ــك  ــن بن ــة م ــت دفع ــر اإلنترن ــع عب ــزود الدف ــى م يتلق
التاجــر. حســاب  إلــى  بتحويلهــا  ويقــوم  العميــل 

 

(2)) راجع التطور التاريخي بوزارة املالية حتى الوصول إىل تفعيل ميكنة منظومة إدارة املعلومات املالية الحكومية GFMIS- موقع وزارة املالية:

http://gfmis.mof.gov.eg/Epayment/HistoryEpayment

(2)) راجع قواعد نظم وخدمات الدفع – موقع البنك املركزي املرصي:

https://www.cbe.org.eg/ar/PaymentSystems/Pages/Regulations.aspx

 

وقــد أولــت الحكومــة المصريــة فــي إطــار خطــة 
كبيــًرا  اهتماًمــا  الرقمــي  للتحــول   2030 مصــر 
ناحيــة  مــن  ســواء  اإللكترونــي  الدفــع  بمنظومــة 

ــة  ــاء منظوم ــق إنش ــن طري ــة ع ــالت الحكومي التعام
منظومــة  وتعــد  اإللكترونــي،  والتحصيــل  للدفــع 
المركــزي  البنــك  مــع  بالتعــاون  مؤمنــة  متكاملــة 
مــع  للربــط  العالميــة  للمعاييــر  وفًقــا  المصــري 
وجميــع  المصــري  المصرفــي  بالقطــاع  البنــوك 
البنيــة  وبنــاء  الحكوميــة،  والمؤسســات  الهيئــات 
ــا  تقنّيً والمؤمنــة  المشــفرة  والشــبكة  التحتيــة 
إلتاحــة  الالزمــة  القومــي  األمــن  لمعاييــر  طبًقــا 
التحصيــل والدفــع اإللكترونــي للخدمــات الحكوميــة 
المختلفــة.  اإللكترونيــة  القنــوات  طريــق  عــن 

ففــي يونيــو 2002 تــم التعاقــد علــى إنشــاء وتشــغيل 
وإدارة المركــز الرئيــس للدفــع والتحصيــل اإللكترونــي 
الحكومــي وإعــداد ملحق بها يختص بخطــة التنفيذ، 
والتــي تتضمــن خطــة بنــاء وتركيــب وتشــغيل المركــز 
اإللكترونيــة  والمتحصــالت  للمدفوعــات  الرئيــس 
وخطــة للتوســع فــي تقديــم الخدمــات. وصــدر قــرار 
وزيــر الماليــة رقــم 202 لســنة 2008 بشــأن إنشــاء وحــدة 
بــوزارة  الحكومــي  اإللكترونــي  والدفــع  التحصيــل 
الماليــة لمتابعــة تفعيــل الخدمــات، واعتبــاًرا مــن عــام 
2009 بــدأت منظومــة الدفــع اإللكترونــي لمســتحقات 
العامليــن المدنييــن بالدولــة، والتحصيــل اإللكترونــي 
ــا)28)  ــن وغيره ــتحقات الموردي ــداد مس ــب، وس  للضرائ
قواعــد  المصــري  المركــزي  البنــك  وضــع  ،كمــا 
اإللكترونــي  الدفــع  خدمــات  لتنظيــم  ومعاييــر 

اللحظيــة)29). والتســوية 
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(Online advertising( اإلعالن عبر اإلنترنت  

اإلعــالن عبــر اإلنترنــت هــو فــن اســتخدام اإلنترنــت كوســيلة لتوصيــل 
وهنــاك  ومســتهدف،  محــدد  جمهــور  إلــى  التســويقية  الرســائل 
اإلعالنــات  األنــواع:  تلــك  أشــهر  ومــن  اإلعالنــات،  مــن  مختلفــة  أنــواع 
facebook – مثــل:  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عبــر  تتــم  التــي 
twitter – Istagram وغيرهــا، وكــذا اإلعالنــات التــي تتــم عبــر محــركات 
اإللكترونــي. والبريــد  المحمــول  الهاتــف  عبــر  واإلعالنــات  البحــث، 

وُيعــد اإلعــالن عبــر اإلنترنــت أحــد المحــركات الرئيســة لالقتصــاد الرقمــي؛ 
فهــو يعــزز نمــو األعمال والنمــو االقتصادي، ويمهــد الطريق البتــكار قطاع 
ا ســريًعا بســبب أزمــة كورونا؛  رقمــي أوســع. وقــد شــهد ذلــك القطاع نمــّوً
فقــد بلــغ اإلنفــاق علــى اإلعالنــات اإللكترونيــة 328 مليــار دوالر فــي عــام 
2020، ومــن المتوقــع أن يصــل إلى242 مليــار دوالر في نهاية عــام 2024. كما 
أصبــح االنترنــت أهــم قنــاة للدعايــة علــى مســتوى العالــم حيث تــم إنفاق 
مــا يقــرب مــن 21% مــن إجمالــى مــا تــم صرفــه علــى اإلعالنــات والدعايــة 
 علــى إعالنــات اإلنترنــت فــي عــام 2020، وارتفعــت بنســبة 12.4% فــي 2021)30) 
 وُتعــد ســوق اإلعــالن عبــر اإلنترنــت مــن األســواق الواعــدة فــي مصــر؛ 
ــتخدمي  ــدد مس ــغ ع ــام 2022)31)، بل ــة ع ــي بداي ــي ف ــر إحصائ ــي تقري فف
ــن،  ــون مواط ــو 21.42 ملي ــر نح ــي مص ــة ف ــائل االجتماعي ــات الوس تطبيق
وهــو مــا يمثــل نســبة 48.9% مــن إجمالــي عــدد الســكان البالــغ 102.2 
المســتخدمين  عــدد  وصــل  المثــال،  ســبيل  فعلــى  مواطــن،  مالييــن 
مليــون   44.2 إلــى   facebook االجتماعــي  التواصــل  لموقــع 
مســتخدمي  عــدد  فــي  ــا  عالمّيً العاشــر  المركــز  محتــًلا  مســتخدم 
إلــى  youtube موقــع  مســتخدمي  عــدد  وصــل  كمــا   الموقــع، 

42.30 مليــون فــي أوائــل عــام 2022 وهــو مــا دفــع بالشــركات  لتغييــر نهــج 
ــي  ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــالن عب ــاه لإلع ــة واالتج ــتها اإلعالني سياس
ــار نــوع  المختلفــة؛ لســهولة اســتخدامها وســرعة انتشــارها ولدقــة اختي
العميــل المســتهدف، ســواء مــن ناحيــة النــوع كذكــر أو أنثى، أو مــن ناحية 
الفئــة العمريــة، أو االهتمامــات وغيرهــا مــن االختيــارات التــي تجعــل مفتاح 
النجــاح للشــركات للترويــج لمنتجاتهــا وخدماتهــا فــي الوقــت الراهــن.

(30)  Digital advertising spending worldwide from 2019 to 2024

https://www.statista.com/statistics/237974/online-advertising-spending-worldwide/

(31) https://datareportal.com/reports/digital-2022-egypt

ثالًثا
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رابًعا

Cloud Computing الحوسبة السحابية 

مــع  اإلنترنــت  عبــر  الطلــب  حســب  المعلومــات  تقنيــة  مــوارد  توفيــر  تعنــي  الســحابية  الحوســبة 
وامتالكهــا  الماديــة  والخــوادم  البيانــات  مراكــز  شــراء  مــن  فبــدًلا  االســتخدام.  حســب  التكلفــة  تســعير 
إمكانــات  مثــل)32):  التكنولوجيــة،  الخدمــات  مــن  واالســتفادة  الوصــول  يمكنــك  بهــا،  واالحتفــاظ 
مثــل:  الســحابية،  للخدمــات  موفــرة  جهــة  خــالل  مــن  وذلــك  البيانــات،  وقواعــد  والتخزيــن،   الحوســبة، 
Amazon Web Services AWS، وفيهــا تتــم عمليــات الصيانــة والتخزيــن واإلدارة والمعالجــة والتحليــالت وأمن 
البيانــات، مــن خــالل اســتغالل شــبكة مــن الخــوادم المســتندة إلــى اإلنترنــت دون حفــظ البيانــات علــى األجهــزة 

الماديــة وخــوادم موجــدة فعلّيــا لــدى الشــركة، ولكــن يتــم حفظهــا علــى الســحابة عنــد مــؤدي الخدمــة. 

أنواع الحوسبة السحابية)33) 	

(SaaS( (Software-as-a-Service ( 1- البرمجيات كخدمة

فــي هــذا الخيــار يســتضيف موفــر الســحابة مــن جهــة خارجيــة تطبيقــات البرامــج، ويقدمهــا عنــد الطلــب 
 Dropbox و Google Apps :وهــي )SaaS( للعمــالء فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتوجــد بعــض األمثلــة علــى 

و BigCommerce و Hubspot وما إلى ذلك.

(IaaS( (Infrastructure-as-a-Service( البنية التحتية كخدمة -(

فــي الخيــار الثانــي يقــدم موفــرو الطــرف الثالــث أدوات البرامــج واألجهــزة أو بيئــات التشــغيل أو قواعــد البيانــات 
 AWS Elastic و Windows Azure :أو منصــات الحوســبة المصممــة لتطويــر تطبيقــات اإلنترنــت، ومــن أمثلتهــا

Beanstalk و Heroku و GCP ومــا إلــى ذلــك.

(PaaS( (Platform-as-a-Service( 3- المنصة كخدمة

ــية-  ــج وبنية أساس ــزة وبرام ــة -أجه ــحابية كامل ــة س ــالء منص ــدم للعم ــحابية يق ــبة الس ــوذج للحوس ــي نم وه
لتطويــر التطبيقــات وتشــغيلها وإدارتهــا بــدون تكلفــة وتعقيــد؛ فقبــل ظهــور تلــك الخدمــة كان علــى قســم 

المعلومــات فــي الشــركات أن يختــار البرامــج الخاصــة لشــركته وشــرائها وترقيتهــا وصيانتهــا.

والــذكاء  الضخمــة،  البيانــات  لتحليــالت  األســاس  وتشــكل  تمكينيــة،  تقنيــة  هــي  الســحابية  الحوســبة  إذن 
ــات  ــح للحكوم ــي تتي ــي؛ فه ــاد الرقم ــية لالقتص ــز األساس ــدى الركائ ــكل إح ــياء، وتش ــت األش ــي، وإنترن االصطناع
ــركات  ــر الش ــبًقا ألكب ــوز مس ــاق المحج ــة والنط ــرعة والتكلف ــة بالس ــكيل الصناع ــا تش ــى تكنولوجي ــول إل الوص
فــي القطــاع الخــاص؛ إذ يمكــن للحكومــات أن تفعــل المزيــد بمــوارد أقــل، وأن تســتخدم المــوارد المحــررة 
ــة  ــا. باإلضاف ــي تواجهه ــة الت ــات الرئيس ــة التحدي ــري- لمواجه ــال البش ــة ورأس الم ــث التكلف ــن حي ــا -م حديًث
ــا  ــة لتكنولوجي ــة التحتي ــي البني ــة ف ــتثمارات اإلضافي ــب االس ــى، وتجن ــد األقص ــى الح ــتثمارات إل ــادة االس ــى زي إل
ــهيل  ــة وتس ــين اإلنتاجي ــات لتحس ــدة للحكوم ــة فري ــحابية فرص ــبة الس ــل الحوس ــة، وتمث ــات القديم المعلوم

   (32) https://aws.amazon.com/ar/what-is-cloud-computing/

   (33) https://www.redhat.com/en/topics/cloud-computing/public-cloud-vs-private-cloud-and-hybrid-cloud#:~:text=There%20are%204%20  

   main%20types,a%2DService%20(SaaS).
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ــة  ــة للبني ــزال فــي المســتقبل، مــن خــالل القضــاء علــى التكاليــف األولي اعتمــاد أحــدث التقنيــات وتلــك التــي ال ت
التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات، وامتــالك اآلالف مــن أدوات تكنولوجيــا المعلومــات وقــدرة حوســبة غيــر 
ــات  ــدة للمؤسس ــة فري ــا فرص ــحابية أيًض ــبة الس ــل الحوس ــأول. وتمث ــع أوًلا ب ــوذج الدف ــع نم ــا م ــدودة تقريًب مح
المعلومــات؛  تكنولوجيــا  حلــول  أحــدث  واســتخدام  لتبنيهــا  الكبيــرة  والشــركات  والمتوســطة  الصغيــرة 
لالســتفادة مــن مزايــا الخدمــات الســحابية والتطــورات التكنولوجيــة الجديــدة)34) فــإذا أخذنــا فــي االعتبــار 
كحــل  الســحابية  الحوســبة  تأتــي  تخزيــن،  ومســاحة  كبيــرة  حســابية  قــوة  تتطلــب  التقنيــات  هــذه  أن 
الرقمــي. باالقتصــاد  تتعلــق  التــي  المعقــدة والســريعة  التطــورات  التقنيــات؛ وذلــك لمواكبــة  لدمــج هــذه 

(34) García Zaballos, Antonio & Iglesias Rodriguez, Enrique - Cloud Computing: Opportunities and Challenges for Sustainable Econom-

ic Development in Latin America and the Caribbean- Inter-American Development Bank.

https://publications.iadb.org/en/cloud-computing-opportunities-and-challenges-sustainable-economic-development-latin-america-and 
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العمــالت االفتراضيــة Virtual Currency هــي تمثيــل 
ــا علــى  رقمــي للقيمــة التــي يمكــن تداولهــا رقمًيّ
أســاس كونهــا وســيلة للتبــادل أو وحــدة حســاب 
ــن  ــا م ــا أو ضمانه ــم إصداره ــة، وال يت ــا للقيم أو مخزًن
قبــل معظــم التشــريعات الداخليــة للدول أي ليســت 
ــف  ــي بالوظائ ــي تف ــذا فه ــريعي، ل ــم تش ــا تنظي له
المذكــورة أعــاله فقــط باالتفــاق مــع مســتخدمي 
العمــالت  تلــك  أشــهر  ومــن  االفتراضيــة،  العملــة 
ــمية  ــود الرس ــن النق ــف ع ــي تختل ــة Bitcoin. وه عمل
للدولــة Fiat Currency أو مــا يطلــق عليــه »البنكنــوت« 
والمعتــرف بهــا مــن الدولــة مــن قبــل بنكهــا المركزي 

ــا. ــاص به ــريعي الخ ــا التش ــا تنظيمه وله

Virtual Cur� االفتراضيــة العمــالت  تختلــف   كمــا 
rency عــن النقــود اإللكترونيــة Digital Currency؛ 
ــة  ــة الورقي ــي للعمل ــل رقم ــي تمثي ــرة ه ــك األخي فتل
للعملــة  رقميــة  تحويــل  آليــة  فهــي  )البنكنــوت)، 
الورقيــة، وُتعــد مماثلــة لنظــام Fiat Currency لكــن 

ــة. ــورة إلكتروني ــي ص ف

ــة  ــالت االفتراضي ــيم العم ــض لتقس ــب البع ــد ذه وق
إلــى نوعيــن؛ النــوع األول: وهــو النــوع القابــل للتحويــل 
Convertible (or open( virtual cur�  أو النــوع المفتــوح
rency وتكــون فــي تلــك الحالــة لهــا قيمــة موازيــة أو 
مســاوية للعملــة الحقيقيــة، ويمكــن للمســتخدمين 
أن يتداولوهــا مقابــل العمــالت الرســمية، ومــن أمثلــة 
Bitcoin- e-Gold- Second Life Lin� النــوع:  ذلــك 

الثانــي:  النــوع  den Dollars- and WebMoney. أمــا 
ــق  ــوع المغل ــل أو الن ــل للتحوي ــر القاب ــوع غي ــو الن فه
 Non-convertible (or closed( virtual currency
ويتــم اســتخدامه فــي بيئة أو وســط افتراضــي معين 

ــًلا)32). كاســتخدامها فــي األلعــاب اإللكترونيــة مث

(35)  FATF report - Virtual-currency -key definitions and potential AML/CFT risks-June 2014  

 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf 

(36)  https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me/html/what-is-bitcoin.en.html

وحتــى اآلن لــم تنظــم غالبيــة دول العالــم وبنوكهــا 
المركزيــة أو تعتــرف بنظــام العمــالت االفتراضيــة، 
لــذا ال يمكــن االســتقرار علــى تعريــف محــدد لعملــة 
المثــال، لكــن  Bitcoin علــى ســبيل  مشــفرة مثــل 
يمكــن الرجــوع إلــى عــدد مــن اإلشــارات والتعريفــات 
المركــزي  البنــك  لتعريــف  إطــار  فــي  وردت  التــي 
Dig� بأنهــا رمــز رقمــي Bitcoin ف  األوروبــي حينمــا عــرَّ
ــا، وال يوجــد فــي  ital Token يمكــن اســتبداله إلكترونًيّ
الشــكل المــادي، ويتــم إنشــاؤه وتتبعــه بواســطة 
شــبكة مــن أجهــزة الكمبيوتــر باســتخدام الصيــغ 
ــدة، وال  ــة واح ــلطة أو مؤسس ــن س ــدًلا م ــة، ب الرياضي
يتــم إصدارهــا مــن قبــل ســلطة عامــة مركزيــة. 
وبالتالــي، ال يمكــن أن تتمتــع بمســتوى الثقــة نفســه 
ــورو)32). ــل الي ــمية مث ــة رس ــي عمل ــال ف ــو الح ــا ه  كم

    نخلــص إلــى أن كل التطبيقــات وغيرهــا مــن التــي 
مــن الممكــن أن تســتحدث ســتطلب وضــع أطــر 
تلــك  لتســتوعب  ومعاصــرة:  ســريعة  تشــريعية 
التكنولوجيــات الحديثــة، وأيًضــا يجــب التعــاون علــى 
ــة  ــريعية وقانوني ــر تش ــع أط ــي لوض ــتوى الدول المس
تتماشــى وآليــات القانــون الدولــي فيمــا يختــص بهــذا 
الشــأن. وبالتالــي نجــد أن لالقتصــاد الرقمــي أدوات 
وأن تلــك األدوات ال ُبــد أن تؤخــذ فــي االعتبــار حــال 
وضــع نصــوص وآليــات قانونيــة للضبــط، وتتجلــى 
تلــك التطبيقــات فــي الــذكاء االصطناعــي، والــذي 
ــل  ــركات ب ــات الش ــن أولوي ــم وم ــث العال ــح حدي أصب

ــه.  ــتثمار في ــاق واالس ــي اإلنف ــات ف والحكوم

 Virtual Currency العمالت االفتراضية 
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أدوات االقتصاد الرقمي  )التكنولوجيا الرقمية) 	

تأثير الذكاء االصطناعي )اإليجابيات والسلبيات) 	

أدوات االقتصاد الرقمي 
)التكنولوجيات الجديدة)
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 تطبيقات الذكاء

 االصطناعي

 تطبيقات الواجهة
البيئية الطبيعية

 تطبيقات اآلالت
الذكية

تطبيقات العلوم اإلدراكية

وتشمل اللغات الطبيعية، 
والتعرف على الكالم، واجهات 

متعددة الحواس، والواقع 
االفتراضي.

وتشمل اإلدراك البصري، 
وحاسة اللمس، والبراعة، 

والتنقل الحركي، والشبكات 
العصبية، والوكيل الذكي.

وتشمل النظم الخبيرة، ونظم 
التعلم، والمنطق الغامض، 

والخوارزميات الجينية.

أواًل

 أدوات االقتصاد الرقمي )التكنولوجيا الرقمية) 

تتعــدد مجــاالت الــذكاء االصطناعــي كونهــا تحاكــي القــدرات الذهنيــة؛ حيــث نلمــس وجــوده فــي 
ــارات يشــير مصطلــح الــذكاء االصطناعــي )AI) إلــى »األنظمــة أو  ــا، وبأبســط العب ــر مــن األشــياء حولن الكثي
األجهــزة التــي تحاكــي الــذكاء البشــري ألداء المهــام، والتــي يمكنهــا أن تحســن مــن نفســها اســتناًدا إلــى 
المعلومــات التــي تجمعهــا)32) »وبالتالــي تصبــح أهميــة الــذكاء االصطناعــي فــي تحســين األداء والجــودة، 
ا  ــا فقــد أصبــح الــذكاء االصطناعــي أساســّيً ــات حالّيً ــا أو البيان وإلــى جانــب ظهــور الكــم الهائــل مــن الدات
فــي معالجــة تلــك البيانــات للتطويــر المؤسســي أو الحكومــي وأيًضــا فــي التنبــؤ، وبالحديــث تحديــًدا عــن 
ــد مــن اإلشــارة إلــى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي  ــه ال ُب الــذكاء االصطناعــي واالقتصــاد الرقمــي نجــد أن
بخصــوص االقتصــاد الرقمــي، وكذلــك تأثيراتــه اإليجابيــة والســلبية. أوًلا: نذكــر مــن التطبيقــات بشــكل عــام 
بالنســبة للــذكاء االصطناعــي فــي االقتصــاد الرقمــي: التعلــم، والتفاعــل بيــن الشــخص واآللــة، والتعــرف 
واالســتدالل.)38) واأللعــاب،  المعرفــة،  وتمثيــل  والروبوتــات،  الخبيــرة،  والنظــم  والكتابــة،  الــكالم  علــى 

   (37) https://www.oracle.com/ae-ar/artificial-intelligence/what-is-ai/

   (38)   - Caferra Ricardo ‚ (2011) ‚ Logique pour l’informatique et pour l’intelligence artificielle ‚ Hermes Science Publication‚  

   Paris‚ France. i/
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ــات  ــي: تطبيق ــة وه ــاالت رئيس ــة مج ــي ثالث ــي ف ــذكاء االصطناع ــات ال ــر تطبيق ــا حص ــة يمكنن ــة عام وبصف
العلــوم اإلدراكيــة، وتطبيقــات اآلالت الذكيــة، وتطبيقــات الواجهــة البيئيــة )39)وتقســم كالتالــي)40): 

كمــا أنــه نظــًرا لكثــرة تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي؛ فســوف نتطــرق إلــى أهــم التطبيقــات العمليــة التــي 
ــف  ــي مختل ــام ف ــه ع ــدول بوج ــاص وال ــه خ ــخاص بوج ــتفادة األش ــة اس ــح كيفي ــا توضي ــن خالله ــن م يمك

ــاالت: المج

1 .Internet of Things إنترنت األشياء

بروتوكــوالت  عبــر  أنواعهــا  بمختلــف  واألجهــزة  اإلنترنــت  بيــن  التواصــل  عــن  عبــارة  هــو  مبســط  بشــكل 
اإلنترنــت، حيــث تشــمل هــذه األجهــزة األدوات وأجهــزة االستشــعار واألجهــزة اإللكترونيــة والكهربائيــة 
البريطانــي  الباحــث  يــد  علــى   1999 عــام  فــي  إال  يظهــر  لــم  ا  نســبّيً حديــث  مصطلــح  وهــو  والمنزليــة. 
إنترنــت  )مصطلــح  بصياغــة  اشــتهر  حيــث  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  معهــد  مــن  آشــتون«  »كيفــن 
ــر أجهــزة استشــعار فــي كل مــكان)41)  األشــياء) وهــو نظــام يتــم فيــه توصيــل اإلنترنــت بالعالــم المــادي عب
، وبفضــل إنترنــت األشــياء ســتصبح أغلــب األجهــزة اإللكترونيــة مســتقلة بذاتهــا وال تحتــاج إلــى أي تدخل بشــري.

(39)  - O›Brien James‚ (2011) ‚ Management information systems‚ 10 th Edition‚ McGraw-Hill, USA 

(4))  أ/أمينة عثامنية - املفاهيم األساسية للذكاء االصطناعي - كتاب جامعي بعنوان تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظامت األعامل - 

املركز الدميقراطي للدراسات االسرتاتيجية واالقتصادية والسياسية (برلني - أملانيا) – ص  16.

(41) Kevin Ashton, «That ‹Internet of Things› Thing», RFID Magazine, June 22, 2009.
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هــذا ويمكــن اســتخدام تقنيــة إنترنــت األشــياء 
مجــال  فــأي  تقريًبــا؛  المجــاالت  جميــع  فــي 
يســتخدم األدوات واألجهــزة يمكــن إدخــال هــذه 

المجــاالت:  هــذه  رأس  وعلــى  فيــه،  التقنيــة 

التــي  الذكيــة  كالســاعات  الصحــة:  مجــال 
القلــب،  ضربــات  ومعــدل  الــدم  ضغــط  تقيــس 
وقــد أســهمت فــي إنقــاذ عــدد كبيــر مــن األرواح، 
وذلــك لكونهــا تســتطيع طلــب اإلســعاف عنــد 
مرتديهــا  لــدى  طارئــة  طبيــة  حالــة  تحسســها 

Apple الذكية). )ســاعة 

التقنيــة  هــذه  والمواصــالت:  النقــل  مجــال 
باإلضافــة  الطــرق  حــوادث  مــن  للحــد  تهــدف 
ــة  ــا وفاعلي ــر أماًن ــيارة أكث ــالت الس ــل رح ــى جع إل
وليــس هــذا فقــط، بــل تــم التوصــل إلــى الوســيلة 
األحــدث مــن وســائل التوصيــل وهــي الدرونــز أو 
الطيــارات المســيرة. كمــا تتبــع اآلليــات الخاصــة 
والطــرق  النقــل  وســائل  والــوزارات،  بالشــركات 
بيانــات  تحليــل  وتتولــى  المروريــة،  واالزدحامــات 
ــات  ــد أوق ــا عن ــل وتعزيزه ــائل النق ــارات لوس المس
الــذروة، أو تعديــل المســار حســب الحاجــة؛ وذلــك 
االزدحــام  مــن  ويحــد  والجهــد  الوقــت  يوفــر 

والتلــوث. المــروري 

ومواعيــد  الــري،  أنظمــة  تتبــع  الزراعــة:  مجــال 
ومراقبــة  الجويــة،  األحــوال  ومراقبــة  األســمدة، 
ــق،  ــل الحرائ ــار مث ــات واألخط ــن اآلف ــل م المحاصي
الحشــرية،  والمبيــدات  األمــالح  نســب  ورصــد 
لمــزارع  خاصــة  للميــاه  البيئــي  التلــوث  وقيــاس 

األســماك تربيــة 

()))  د/فاطمة خميس الحمالوي - االقتصاد الرقمي املفهوم والتطبيقات-آفاق اقتصادية معارصة - العدد (2) – يوليو 1)4) - ص 6).

جميــع  بيــن  األكثــر  ُتعــد  الذكيــة:  المــدن 
بكامــل  التحكــم  يمكــن  حيــث  االســتخدامات؛ 
خاصــة  باإلنترنــت،  الموصولــة  المنــزل  أجهــزة 
أجهــزة الترفيــه الذكيــة مــن التلفــاز والســماعات، 
وأجهــزة التكييــف، والتدفئــة وغيرهــا مــن األجهزة 
الذكــي  الهاتــف  خــالل  مــن  الذكيــة  المنزليــة 
»أليكســا«  مثــل  الصوتيــة  المســاعدة  أجهــزة  أو 
ــن  ــدان م ــل) يع ــن )أب ــيري« م ــو)، و«س ــازون إيك )أم
أشــهر المســاعدات الصوتيــة المســتخدمة كونها 
موجــودة علــى جميــع األجهــزة الذكيــة، كمــا 
تســاعد علــى إيجــاد حلــول ألزمــات الســير، وقيــاس 
درجــات الضوضــاء والتلــوث، والتحكــم فــي اإلنــارة، 
ومراقبــة معــدالت الجرائــم، وكاميــرات المراقبــة.

ــام  ــي ع ــت ف ــة باإلنترن ــياء المتصل ــدد األش كان ع
األشــخاص  عــدد  مــن  أكثــر  مليــارات)   8.2(  2018
المتصليــن باإلنترنــت )2.2 مليــارات اشــتراك فــي 
ومــن  المحمولــة)،  لألجهــزة  العريــض  النطــاق 
ــياء  ــت األش ــاالت إنترن ــدد اتص ــو ع ــع أن ينم المتوق
بنســبة 12% ســنوّيًا، ليتجــاوز 22 مليــاًرا بحلــول عــام 

.(42(  2024
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( .3D Printing الطباعة ثالثية األبعاد 

تلــك التقنيــة التــي تعتمــد علــى إنتــاج أشــكال ذات درجــة عاليــة مــن 
التعقيــد بأقــل مــا يمكــن مــن المــواد المســتخدمة فــي التصنيــع 
بالطــرق التقليديــة، أي إنهــا عمليــة تصنيــع مــواد جديــدة باالعتمــاد 
ــا  ــى أنه ــار إل ــوبية، ويش ــج حاس ــطة برام ــة بواس ــات رقمي ــى ملف عل
عمليــة تكويــن نمــاذج مطبوعــة بواســطة إضافــة طبقــة تلــو 
األخــرى مــن المــواد للخــروج فــي نهايــة المطــاف إلــى مــادة ثالثيــة 
ــة)43)  ــع أفقي ــرائح أو مقاط ــكل ش ــى ش ــر عل ــث تظه ــاد، بحي األبع

وتســتخدم هــذه التقنيــة فــي العديــد مــن المجــاالت ومنهــا:

القطــاع الطبــي: فــي صناعــة األجــزاء التعويضيــة المعروفــة 
هــذا  فــي  الشــركات  الحتــكارات  نظــًرا  المرتفعــة  بأســعارها 
ا، وبحيــث  النطــاق لتقــدم أجــزاء تعويضيــة بأســعار رخيصــة نســبّيً
تكــون أكثــر مطابقــة الحتياجــات المريــض مــن حيــث الشــكل 
والمضمــون، ففــي مجــال األجهــزة التعويضيــة تمكــن فريــق 
جامعــة برينســتون لألبحــاث بواليــة نيوجيرســي األمريكيــة مــن 
اختــراع أذن آليــة ال تشــكل بديــًلا لــألذن البشــرية فقــط مــن حيــث 
نســيجها  فــي  مبنيــة  مستشــعرات  تضــم  ولكنهــا  المظهــر، 

تســاهم أيًضــا فــي تحســين قــدرات الســمع. 

 ونجــح المستشــفى الثالــث لجامعــة بكيــن مؤخــًرا باســتئصال 
بالــورم  مصــاب  لمريــض  الفقــري  العمــود  مــن  قطــع  خمــس 
مصنــوع  معدنــي  فقــري  عمــود  أول  للمريــض  وزرع  الفقــري، 
بالطباعــة ثالثيــة األبعــاد فــي العالــم إلعــادة بنــاء العمــود الفقــري 

.(44 له)

وتمكــن العلمــاء مــن اختــراع ذراع تعويضيــة بتقنيــة الطباعــة 
ثالثيــة األبعــاد تكلفتهــا ال تتجــاوز 100 دوالر، وعلــى الرغــم مــن أنهــا 
ليســت بالكفــاءة ذاتهــا للتقنيــات األكثــر تقدًمــا والمحتكــرة مــن 
شــركات كبيــرة، فــإن هــذا الثمــن الزهيــد قــد يصبــح أمــًلا فــي عــالج 

الكثيريــن فــي الــدول الفقيــرة)42).  

خرائــط  مثــل:  للطــالب،  أفضــل  أدوات  توفــر  التعليــم:  قطــاع 
مجســمة، وأعضــاء جســم مجســمة، ونمــاذج مجســمة للمركبــات 

الطــالب. لمشــروعات  أوليــة  الكيميائية، ونمــاذج 

   (43) https://3dprinting.com/what-is-3d-printing/.

())) https://www.sci-magazine.com/news/technologies/6312.html املجلة العلمية 

العربية 

https://www.ruoaa.com/tech/3d-printing-revolution/1028  ((4)/ مجلة رؤى 

التكنولوجية
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3 .Augmented/Virtual Reality الواقع المعزز – الواقع االفتراضي

الواقــع المعــزز: هــي تقنيــة تفاعليــة متزامنــة تدمــج خصائــص العالــم الحقيقــي مــع عالــم افتراضــي 
بشــكل ثنائــي أو ثالثــي االبعــاد، مثــل: توليــد صــورة افتراضيــة، أو أصــوات، أو معلومــات نصيــة داخــل البيئــة 
ــتخدم  ــور المس ــة إلدراك وتص ــي بسالس ــوى الرقم ــة المحت ــمح بإضاف ــة تس ــر تقني ــى آخ ــة، بمعن الحقيقي

فــي العالــم الحقيقــي.

ــالل  ــن خ ــب م ــا الحاس ــاد يصنعه ــة األبع ــمة ثالثي ــة مجس ــة افتراضي ــو بيئ أمــا الواقــع االفتراضــي :  فه
نظــارات الواقــع االفتراضــي، باإلضافــة الــى أجهــزة استشــعار خاصــة حيــث يتــم حجــب العالــم الحقيقــي 
بعالــم آخــر افتراضــي كأنــك انتقلــت مــن مــكان إلــى مــكان آخر، ويتفاعــل معهــا المســتخدم مــن خــالل 

محــاكاة العديــد مــن الحــواس، مثــل: الــرؤىة والســمع واللمــس.

ليــس هنــاك تعريــف قياســي لتكنولوجيـــا الواقــع االفتراضــي؛ فقــد تعــددت تعريفــات الواقــع االفتراضـــي 
مـــن وجهـــة نظـــر الباحثين كل حســب اهتمامــه، ومنها: 

ــكل  ــا ب ــل معه ــاد، ويتفاع ــة األبع ــورة ثالثي ــي ص ــة ف ــوض تجرب ــتخدمها أن يخـ ــن لمس ــة يمك ــة اصطناعي ــه بيئ أن
ــا ويتأثــر بهــا)42)، وعرفــه البعــض بأنــه محــاكاة الصــور واألصــوات  الحــواس، كمــا يمكــن أن يؤثــر فيهــا حركّيً

باســـتخدام الكمبيـــوتر إلنتــاج أشــياء تبــدو وكأنهــا حقيقيــة.)42)

(46) Coquillart, S; Welch, G & Brunette, G. (2011). Virtual Realities

(47) Burdea, G & Colffet, P.(2003). Virtual Reality Technology   
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وهناك تطبيقات عديدة للواقع االفتراضي والمعزز نذكر منها:

التعليــم: مــع انتشــار فيــروس كورونــا ومــا فرضــه علــى الجميــع مــن تباعــد اجتماعــي، أعلــن العديــد مــن 
الــدول عــن إغــالق المــدارس والجامعــات لمنــع انتشــار الفيــروس أو الحتوائــه، وقامــت المــدارس والكليــات 
ــر  الجامعيــة بإلقــاء المحاضــرات االفتراضيــة وتمكيــن الطــالب مــن متابعــة المحاضــرات فــي بيوتهــم عب
أجهــزة الكمبيوتــر. والواقــع االفتراضــي خلــق تجربــة تعلــم تفاعليــة اســتثنائية بالنســبة إلــى المــواد 

ــة ــة والتاريخي العلمي

التخاطــب  التــدرب علــى مهــارات  أو  والتفاعــل معهــا،  التاريخيــة  المعالــم  حيــث يمكنــك مشــاهدة 
والتواصــل واإللقــاء Virtual Speech، ورؤىة عالــم الفضــاء الخارجــي، والقيــام بالتجــارب العلميــة فــي 

االفتراضــي.  العالــم 

الطــب: التــدرب علــى إجــراء العمليــات الجراحيــة الخطــرة، والتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ للوصــول إلــى 
نســبة أعلــى مــن الكفــاءة والتأقلــم علــى التعامــل مــع هــذه المواقــف.

بلــد مــا  إلــى  الســياحة: تطــور تجربــة التعايــش االفتراضيــة عمــا ســيتم تجربتــه فــي حالــة الســفر 
ــكل  ــرار بش ــاذ الق ــى اتخ ــالء عل ــجيع العم ــة وتش ــبة قناع ــى نس ــول إل ــة للوص ــادق معين ــي فن ــة ف واإلقام
البــالد والمعالــم  المعــزز، والتجــول فــي  الواقــع  الســائحين مــن خــالل تطبيقــات  أســرع ومســاعدة 
الســياحية بــكل ســهولة دون الحاجــة إلــى مرشــد ســياحي أو مترجــم للوصــول إلــى أماكــن معينــة.
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وقــد كانــت جائحــة كورونــا عامــًلا مســاعًدا فــي ســعي قطاع الســفر والســياحة إلــى االبتــكار ودمــج التقنيات 
الجديــدة، بســبب قيــود التنقــل، وبقــاء األفــراد فــي منازلهــم وقــد تــم اســتخدام الواقــع االفتراضــي للترويــج 
للســياحة خــالل فتــرة الوبــاء، وهــو عبــارة عن صــور تفاعليــة ومقاطع فيديــو تمكن المشــاهد من استكشــاف 
المشــهد بزاويــة رؤىة تبلــغ 320 درجــة، ويمكــن اســتخدام الواقــع االفتراضــي فــي الســياحة والســفر للتجــول 
فــي الوجهــات الســياحية بطريقــة فريــدة؛ حيــث يســمح باستكشــاف أماكــن جديــدة دون الســفر فعليــا إلــى 
هنــاك، فعلــى ســبيل المثــال: جــرب وكيــل الســفر البريطانــي »تومــاس كــوك« تجــارب واقــع افتراضي ســمحت 
للعمــالء بتجربــة رحــالت استكشــافية مختلفــة، بمــا فــي ذلــك جولــة بطائــرة هليكوبتــر فــي مانهاتــن؛ مــا أدى 
ــا  ــي مدته ــورك الت ــة نيوي ــالء تجرب ــرب العم ــا ج ــورك بعدم ــازات نيوي ــوزات إج ــي حج ــبة 190 % ف ــادة بنس ــى زي إل

خمــس دقائــق فــي المتجــر)48).

4 . Big Data البيانات الضخمة

أوضــح االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ITU أنــه ال يوجد تعريــف دقيق للبيانات الضخمة وبشــكل عــام فإننا حين 
نتحــدث عــن البيانــات الضخمة فنحن نتحدث عن بيانــات متعددة األنواع والمصــادر واألحجام. وهناك بعض 
 التعريفــات لمنظمــات وجهــات عالميــة تصــف البيانــات الضخمة؛ بحيــث يعرف االتحــاد الدولــي لالتصاالت)49)
أو  وســرعة  حجًمــا  فائقــة  بأنهــا  تتميــز  التــي  البيانــات  »مجموعــات  بأنــه  الضخمــة  مصطلح البيانــات   
ــر«  ــركة »جارتن ــا ش ــا تعرفه ــتخدام«، بينم ــودة االس ــات المعه ــات البيان ــواع مجموع ــى أن ــاس إل ــا، بالقي تنوًع
المتخصصــة فــي أبحــاث واستشــارات تقنيــة المعلومــات)20) بأنهــا »األصــول المعلوماتيــة كبيــرة األحجــام 
ــل  ــن أج ــرة م ــا ومبتك ــة اقتصادّيً ــة مجدي ــرق معالج ــب ط ــي تتطل ــوع، والت ــرة التن ــق وكثي ــريعة التدف وس

ــرارات«. ــاذ الق ــرق اتخ ــر وط ــر البصائ تطوي

تطبيقات البيانات الضخمة: 

ــي،  ــل االجتماع ــائل التواص ــن وس ــة م ــات الناتج ــل البيان ــن تحلي ــتفادة م ــادي: االس ــال االقتص ــي المج ف
ــات. ــويق والمبيع ــة التس ــج حمل ــؤ بنتائ ــا، والتنب ــد جمهوره ــر؛ لتحدي ــبوك وتويت ــل: فيس مث

فــي القطــاع الحكومــي: يمكــن للحكومــات تحليــل محتــوى مواقــع التواصــل االجتماعــي لمواطنيهــا 
حــول قــرار أو نظــام معيــن مطبــق أو تريــد تطبيقــه، وبالتالــي يمكــن معرفــة ردود األفعــال حــول ذلــك مــن 
قبــول أو رفــض؛ ممــا يســاعد الحكومــات فــي اتخــاذ القــرار المناســب لــكل حالــة، كمــا أن تحليــل البيانــات 
الضخمــة قــد لعــب دوًرا كبيــًرا فــي حملــة إعــادة انتخــاب الرئيــس »بــاراك أوبامــا« الناجحــة عــام 2012، وذلــك 
ــادة  ــى زي ــك إل ــده؛ وأدى ذل ــه وتأيي ــت لصالح ــه للتصوي ــع ناخبي ــة ودف ــات الضخم ــل البيان ــالل تحلي ــن خ م
فعاليــة حمــالت البريــد اإللكترونــي التــي نجحــت فــي جمــع تبرعــات ضخمــة بقيمــة مليــار دوالر أمريكــي 

فــي الحملــة االنتخابيــة)21).

(2)) مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء

https://gate.ahram.org.eg/News/3187130.aspx 

(49)The international Telecommunication Union, (ITU), (2018).2020 (مجلة البحوث املالية والتجارية – املجلد21 ) العدد الثاين – أبريل

(50)  Gartner Inc, (2018), «Big Data», Available at: https://www.gartner.com/glossary/big-data,accessed 18 March.

 (مجلة البحوث املالية والتجارية – املجلد 21) العدد الثاين – أبريل 2020 

(51) https://masr.masr360.net/
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5 .Machine Learning تعلم اآللة

ــا دون برمجــة، والهدف  هــو فــرع مــن فــروع الــذكاء االصطناعي يقــدم لألنظمة القــدرة علــى التعلم تلقائّيً
األساســي هــو تمكيــن اآللــة مــن التعلــم بمفردهــا، دون أي تدخــل بشــري، ويركــز التعلــم اآللــي علــى إنشــاء 
ــث  ــتقبلية حي ــؤات مس ــل تنب ــتخدامها لعم ــم اس ــات، ث ــى البيان ــول إل ــا الوص ــر يمكنه ــات كمبيوت خوارزمي

تبــدأ عمليــة التعلــم الخاصــة بــه بالمراقبــة، ثــم التحقــق مــن البيانــات، وأخيــًرا اتخــاذ قــرارات أفضــل. 

تطبيقات تعلم اآللة: 

 مــن أكثــر تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي التــي انتشــر اســتخدامها فــي اآلونــة األخيــرة فــي مختلــف 
مجــاالت الحيــاة:

مجــال التعليــم: وهــي عبــارة عــن برامــج تــم إنشــاؤها باســتخدام التعلــم اآللــي والــذكاء االصطناعــي 
ــة  ــم تجرب ــي لتقدي ــم اإللكترون ــدرب التعلي ــل م ــا مح ــد برامجه ــل أح ــن أن يح ــر، يمك ــع البش ــل م للتفاع
ــد  ــى تحدي ــب عل ــاعد الطال ــث يس ــالب؛ حي ــين والط ــين أداء المدرس ــتخدامه لتحس ــل، واس ــة أفض تعليمي
مرحلــة الخطــأ التــي وقــع بهــا خــالل حلــه مســألة معينــة مثــًلا، ثــم يقــوم بإعطائــه العديــد مــن التدريبــات 
علــى تلــك الجزئيــة، وكذلــك يمكــن اســتخدام هــذه البرامــج فــي تعييــن الموظفيــن والقيــادات التنفيذيــة 

دون تأثيــر لعواطــف العنصــر البشــري.

القطــاع الحكومــي: المؤسســات الحكوميــة تحتــاج إلــى جمــع أكبــر قــدر مــن البيانــات عــن المواطنيــن؛ 
مــن أجــل أن تقــدم لهــم الخدمــات الخاصــة بمراقبــة األنشــطة التجاريــة وجمــع الضرائــب وزيــادة اإلنتاجيــة 
واالســتغناء عــن المؤسســات غيــر المنتجــة، وســرعة الكشــف عــن عمليــات االحتيــال وانتحــال الهويــة، كل 

ذلــك يعــد مــن اســتخدامات التعلــم اآللــي.

القطــاع الطبــي: فــي التقنيــات واألدوات التــي تســاعد فــي تشــخيص األمــراض، مــن خــالل تحليــل 
األمــراض. بتطــور  للتنبــؤ  المعلومــات 

ــا  ــن)22)، إذ إنه ــت الراه ــي الوق ــان ف ــاة اإلنس ــن حي ــزأ م ــزًءا ال يتج ــي ج ــم اآلل ــات التعل ــت تطبيق ــا أصبح كم
ــي: ــتخَدم ف ُتس

-  معرفة طرق المرور والتنبؤ بحركة السير.    - التعرف على الصور             

-  التعرف على الكالم         - السيارات ذاتية القيادة

-  الترجمة اآللية للغات

كما أن هناك شركات توظف قدرات هذه التقنية ومنها:

:Pinterest شركة

وهــي منصــة إلكترونيــة تســمح للمســتخدمين باكتشــاف أفــكار جديــدة لمجــال متنــوع مــن المشــروعات؛ 
حيــث تعتمــد علــى تعلــم اآللــة لمعرفــة تفضيــالت المســتخدم واقتــراح األفــكار بنــاًء عليهــا.

(52) «Applications of Machine learning”   https://www.javatpoint.com/applications-of-machine-learning .
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد )3)

6 .BlockChains سالسل الكتلة

ــة  ــل الملكي ــل أص ــمح بنق ــوح يس ــوزع ومفت ــي م ــجل رقم ــر س ــة أكب ــة الكتل ــين أو سلس ــوك تش ــد البل ُيع
مــن طــرف إلــى آخــر فــي الوقــت نفســه - دون الحاجــة إلــى وســيط- مــع تحقيــق درجــة عاليــة مــن 
األمــان لعمليــة التحويــل فــي مواجهــة الغــش أو التالعــب. ويشــترك فــي هــذا الســجل جميــع األفــراد 
ــا)24) بيــن األفــراد)22). ــا أكبــر قاعــدة بيانــات موزعــة عالمّيً  حــول العالــم)23)، ويمكــن اعتبــار البلــوك تشــين حالّيً

  وُيعــد البلــوك تشــين ذات صلــة بالعديــد مــن المجــاالت األخــرى ذات األهميــة للــدول الناميــة، والتــي تشــمل 
التعريفــات الرقميــة وحقــوق الملكية وصرف المســاعدات، وتســمح المنصــات مفتوحة المصــدر للمبرمجين 
بتطويــر تطبيقــات المركزيــة لتعمــل علــى البلــوك تشــين الخــاص بهــم، ومــع ذلــك فــإن أحــد التحديــات التي 
تواجههــا هــو أنهــا تتطلــب -بالنســبة لبعــض التطبيقــات- مصــدًرا كبيــًرا وموثوًقــا بــه للكهربــاء للمعالجة. 
وبعــض تطبيقــات البلــوك تشــين قيــد االســتخدام بالفعــل فــي الــدول الناميــة، فــي مجــاالت التكنولوجيــا 
الماليــة، وإدارة األراضــي، والنقــل، والصحــة، والتعليــم فــي إفريقيــا. وتســتحوذ الصين وحدها على مـــا يقـــرب 
مـــن 20% مـــن جميــع تطبيقــات بــراءات االختــــراع فــي التكنولوجيــا المتعلقــة بــالبلوك تشين، وتمثل مع 

الواليــات المتحــدة، أكثــر مــن 22% مــن جميــع تطبيقــات بــراءات االختــراع ذات الصلــة)22).

(53)  BlockChain Technology,Sutardja Center for Enterpreneurship&Technology Rebort (Berkeley University- of California),Octo-

ber 16,2015,(P.1),accessible at: http://bit.ly/2a0UB7R. 

(54) A Scalable Blockchain Database,BigchainDB(Berlin,Germany),June 8,2016,(p.1),accessible at:http://bit.ly/2tlFwd6. 

 

(44)  أ/إيهاب خليفة - البلوك تشني: الثورة التكنولوجية القادمة يف عامل املال واإلدارة - مركز املستقبل لألبحاث والدراسات (أوراق أكادميية) – العدد (3) – 34 

مارس 412) – ص 1.

(46)  د/فاطمة خميس الحمالوي – االقتصاد الرقمي املفهوم والتطبيقات -آفاق اقتصادية معارصة – العدد (2) – يوليو 1)4)- ص4).
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ثانًيا

 تأثير الذكاء االصطناعي )اإليجابيات والسلبيات)

االصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  تحليــل  بعــد 
ــد  ــاالت، فق ــف المج ــي مختل ــا ف ــة أهميته ومعرف
ــا  إيجابّيً بالضــرورة  ليــس  التأثيــر  أن  اإلشــارة  تمــت 
ــاد  ــي االقتص ــي ف ــذكاء االصطناع ــة ال ــم أهمي برغ
والمعالجــة  البيانــات  فــي  خاصــة  ودوره  الرقمــي 
بشــكل عــام. إًذا فــإن تأثيــر الــذكاء االصطناعــي لــه 

جانــب إيجابــي وجانــب ســلبي وهمــا كاآلتــي: 

اإليجابيات

 الحــد مــن الخطــأ البشــري؛ فاآللــة ال ترتكــب  	
برمجــت بشــكل صحيــح. إذا  البشــر  أخطــاء 

الوقــت  	 طــول  تعمــل  أن  للروبوتــات  يمكــن   
بالتعــب  الشــعور  دون  الســاعة  مــدار  وعلــى 

البشــر. بخــالف  واإلرهــاق 

وذلــك  	 وأدق  أســرع  بشــكل  القــرارات  اتخــاذ   
الوقــت. مــن  الكثيــر  توفيــر  إلــى  يــؤدي 

 المجازفــة بــدًلا مــن البشــر؛ حيــث يمكــن للعلماء  	
إرســال روبوتــات إلــى الفضــاء أو اســتخدامها فــي 

نــزع فتيــل القنابــل.

 تحســين قطاعــات التعليــم والصحــة والحــد  	
مــن الفقــر عــن طريــق تجميــع البيانــات ومعرفــة 

ــم. ــتحقي الدع مس

ــس؛  	 ــؤات الطق ــر تنب ــوارث وتطوي ــن الك ــد م  الح
حيــث شــهدت كاليفورنيــا دمــاًرا كبيــًرا عــام 2012 
بســبب حرائــق الغابــات، إذ ُأبلــغ عــن حريــق أكثــر 
مــن مليــون فــدان مــن األراضــي فــي حرائــق 
شــخًصا   42 نحــو  بحيــاة  أودت  التــي  الغابــات 
وســببت  المنــازل،  مئــات  فقــدان  إلــى  وأدت 
ــتراليا  ــي أس ــاق ف ــعة النط ــات واس ــق الغاب حرائ
عامــي 2019 و2020، أضــراًرا جســيمة وخســائر فــي 

األرواح، وبســبب التهديــدات المتزايــدة ألحــداث 
مــن  متزايــد  عــدد  بــدأ  العنيفــة،  الطقــس 
ــتخدام  ــة اس ــات الحكومي ــلطات والمنظم الس
الــذكاء االصطناعــي للمســاعدة علــى مكافحة 
هــذه الكــوارث باســتخدام الخوارزميــات وبيانــات 

األقمــار الصناعيــة .

تشــغيل  	 علــى  االصطناعــي  الــذكاء  يعمــل   
مجــال  كل  فــي  االختراعــات  مــن  العديــد 
تقريًبــا؛ ممــا يســاعد البشــر علــى حــل غالبيــة 

المعقــدة. المشــكالت 

ــط  	 ــف الضغ ــرول وتخفي ــات البت ــل محروق  تقلي
علــى وســائل النقــل والطــرق وتوفيــر مالييــن 

العمــالت الورقيــة.

السلبيات

 الذكاء االصطناعي يجعل البشر كسالى.   	

 التكلفة المرتفعة للصناعة.  	

اإلنتــاج  	 علــى  الكبــرى  الشــركات  هيمنــة 
ــطة  ــركات المتوس ــار دور الش ــي، وانحس الصناع
والصغيــرة فــي العمليــة اإلنتاجيــة؛ مــا ســيؤدي 
إلــى حــدوث فجــوة وعــدم مســاواة بيــن األغنياء 

والفقــراء.

قبــل  	 ذي  مــن  أقــل  البشــري  التدخــل  أصبــح 
ــرة  ــكلة كبي ــى مش ــيؤدي إل ــا- س ــك -حتًم وذل
البطالــة. واتســاع نطــاق  التوظيــف  فــي معاييــر 

ال يمكــن تطويــر عالقــة مــع البشــر، والتــي تعــد  	
بفريــق  األمــر  يتعلــق  عندمــا  أساســية  ســمة 

العمــل.
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وبالرغــم مــن اإلشــارة إلــى أن لتطبيــق الــذكاء  	
ومعــارض  مؤيــد  وبيــن  ســلبيات،  االصطناعــي 
لتدخــل الــذكاء االصطناعــي فــي كل مناحــي 
ضــرورة  أصبــح  التدخــل  هــذا  فــإن  الحيــاة، 
الســاحة  علــى  نفســها  فرضــت  وحقيقــة 
الدوليــة، وتجلــى تأثيرهــا باألخــص فــي الحيــاة 
االقتصاديــة والتجاريــة، وبمــا أن العالــم أجمــع 
ــل  ــات ب ــن التقلب ــن م ــن عامي ــر م ــهد أكث ــد ش ق
ــال  ــي المج ــا ف ــام خصوًص ــلل الت ــف والش التوق
االقتصــادي، فقــد ظهــرت الفــرص الحقيقيــة 
للتكنولوجيــا واختبــرت علــى اإلنســان واإلنتــاج؛ 
ممــا عــزز الــدور التــي تلعبــه التكنولوجيــا والذكاء 
االصطناعــي، فــكان ال ُبــد ســريًعا مــن الربــط بيــن 
جائحــة كورونــا واالقتصــاد الرقمــي؛ ممــا قــد 
يعطــي فرصــة للتفكــر والتنبــؤ لتوغــل الرقمنــة 
ــن  ــر بي ــد كبي ــى ح ــابه إل ــا تتش ــاة، وأنه ــي الحي ف

دول العالــم كافــة. 
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تأثير جائحة كورونا
على االقتصاد الرقمي

مقدمة  	

آثار جائحة كورونا على االقتصاد الرقمي 	

أثار الجائحة على االقتصاد الرقمي المحلي 	
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ــرت  أثَّ العــادي،  االقتصــاد  عكــس  علــى 

علــى  إيجابــي  بشــكل  كورونــا  جائحــة 

حيــث  ه؛  نمــوَّ زت  وعــزَّ الرقمــي  االقتصــاد 

فــي  -تقريًبــا-  البلــدان  جميــع  بــدأت 

والخدمــات  الســلع  رقمنــة  نحــو  التوجــه 

مــع  للتعامــل  التجاريــة؛  والمعامــات 

والعزلــة. التباعــد 

االقتصــاد  علــى  الفيــروس  آثــار  ولقيــاس 
ــن  ــه وبي ــرق بين ــا أن نف ــم علين ــي يتحت الرقم

ــزة، يمكــن تعريــف االقتصــاد  التجــارة اإللكترونيــة؛ حيــث عــادًة مــا يتداخــل المصطلحــان، وكتفرقــة وجي
ــادي،  ــر االقتص ــد واألث ــة أو ذات العائ ــطة االقتصادي ــن األنش ــون م ــع يتك ــوم واس ــه مفه ــى أن ــي عل الرقم
والتــي يتــم ممارســتها مــن خــال التكنولوجيــة الرقميــة)5)).  فــي حيــن أن التجــارة الرقميــة -وفًقــا لتعريف 
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي- هــي مفهــوم واســع مــن األنشــطة التــي تشــمل 
ــا، وكذلــك المعلومــات والبيانــات التــي  المعامــات التجاريــة ذات الصلــة بالســلع والخدمــات المتاحــة رقمّيً
ــا، وهــذا يعنــي أن التجــارة الرقميــة ُتســهم بشــكل كبيــر فــي نمــو  ــا أو مادّيً يمكــن الحصــول عليهــا رقمّيً

ــه)5)).  ــن عدم ــي م ــاد الرقم االقتص

 آثار جائحة كورونا على االقتصاد الرقمي

ــاره  ــه آث ــت ل ــد كان ــا، فق ــاد وتجارته ــب الب ــاد أغل ــى اقتص ــن عل ــر متباي ــا أث ــروس كورون ــة في ــا كان ألزم ولّم
ــة أيًضــا. وفــي حيــن شــهدت بعــض الــدول  علــى االقتصــاد الرقمــي والتجــارة الرقميــة للبــاد بصــور متفاوت
ا بيــن  -معظمهــا مــن الــدول المتقدمــة- طفــرة فــي التجــارة الرقميــة، تأرجحــت الــدول الناميــة واألقــل نمــّوً
المعانــاة مــا بيــن اآلثــار الســلبية لألزمــة مــن ناحيــة واالســتفادة مــن الوضــع مــن خــال االبتــكار الرقمــي الــذي 
تمكنــه االســتراتيجيات الحكوميــة مــن ناحيــة أخــرى. وقــد أثــر ذلــك علــى جميــع جوانــب الحيــاة ومــن أهمهــا 

االقتصــاد الرقمــي.

وال يســعنا ســوى أن ننــدد بمــدى أهميــة التحــول الرقمــي الــذي كان ومــا زال ُيســهم فــي اســتمرارية االقتصاد 
ــن  ــد م ــل الح ــن عوام ــًلا م ــون عام ــد تك ــة ق ــى أن الرقمن ــة إل ــة المبدئي ــير األدل ــة. وتش ــن الجائح ــم م بالرغ
تأثيــر األزمــات، وهــو مــا يظهــر مــن خــال مراقبــة مــدى قــدرة الــدول ذات بنيــة تحتيــة رقميــة علــى التكيــف 
 (58) https://www.mfat.govt.nz/vn/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/digital-economy-partnership-agree     

ment-depa/what-is-the-digital-economy-and-digital-trade/ 

 (59) https://www.dfat.gov.au/trade/services-and-digital-trade/Pages/e-commerce-and-digital-trade

مقدمة

ًأوال
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد )3)

بشــكل أفضــل مــع تحديــات ومســتجدات األوضاع؛ 
ــار االقتصاديــة الســلبية  لتفــادي قــدر كبيــر مــن اآلث
كورونــا  جائحــة  زت  عــزَّ وقــد  كورونــا.  لفيــروس 
ــة  ــال التجاري ــي األعم ــة ف ــتخدام األدوات الرقمي اس
حيــث أضحــى تبنــي التكنولوجيــا الرقميــة وســيلة 
للتعامــل مــع ظــروف محدوديــة التواصــل المباشــر 
الرقمــي)6)).  التواصــل  علــى  االعتمــاد  خــال   مــن 
ــدوى  ــى ج ــركات عل ــن الش ــا أعي ــت أيًض ــا فتح  كم

العمــل عــن بعــد في خفــض النفقــات مــع الحفاظ 
علــى األداء، وقــد ثبــت ذلــك بصفــة خاصــة فــي أثناء 
فتــرات اإلغــاق الماضيــة، والتــي هــددت عــدًدا كبيــًرا 
ــا  مــن المؤسســات التجاريــة بوقــف نشــاطها نهائّيً
حتــى بــدأت فــي االعتمــاد علــى األســاليب الرقميــة 
فــي ممارســة أنشــطتها. وتمكنــت الشــركات مــن 
رقمنــة المنتجــات مــن خــال إدارة ساســل اإلمــداد 
عــن ُبعــد، والتعامــل مع لوجســتيات تبــادل وتعقب 
ذلــك  وأســهم  ُبعــد،  عــن  والخدمــات  الســلع 
ــادي  ــاط االقتص ــتمرارية النش ــى اس ــاء عل ــي اإلبق ف
خــال األزمــة، والحفــاظ علــى التواصــل بيــن التجــار 
التــي  العزلــة  مــن  الرغــم  علــى  والمســتهلكين 
فرضتهــا الجائحــة، ال ســيما فــي بدايتهــا عندمــا 
ــص  ــه لنق ــي ذروت ــام ف ــتقرار الع ــدام االس كان انع
المعلومــات عــن الفيــروس، وبــدأت بعــض األعمــال 
التجاريــة تتخــذ التدابيــر الازمــة لإلغــاق أو تقليــص 
اإلنفــاق)6)).  تقليــل  والموظفيــن  العمــال   حجــم 
ــون  ــه المنتج ــة، اتج ــة الماضي ــود القريب ــي العق  ف
والتجــار إلــى االعتمــاد المتبــادل بينهم في سلســلة 
ــات،  ــي المنتج ــص ف ــل: التخص ــأدوات، مث ــداد ب اإلم
المشــروعات  ونقــل   ،(Outsourcing( والتعهيــد 
ــه  ــذي يحرك ــاج ال ــارج )off-shoring)، واإلنت ــى الخ إل

   (60) https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d19_en.pdf

   (61) https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php

   (62) https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.COV_ECO_IMPACT-2020-PDF-E.pdf

المســتهلك، وقــد أدى ذلــك إلــى توزيــع عمليــات 
ــركات  ــن الش ــا بي ــع م ــع والتوزي ــم والتصني التصمي
التــي لــم َتعــد تعمــل بمعــزل عــن غيرهــا، ولكنهــا 
يعتمــد بعضهــا علــى بعــض فــي اجتيــاز الخطــوات 
فــي سلســلة اإلمــداد. وكان التباعــد الــذي فرضتــه 
الجائحــة بمثابــة تهديــد لتلــك العمليــة؛ حيــث بدأت 
بإضعــاف بعــض الشــركات المنتجــة بمــا أنبــأ بانهيــار 
ــل  ــا وفش ــدة عليه ــرى المعتم ــركات األخ ــن الش م
ديناميكيــة سلســلة اإلمــداد. ولكــن الرقمنــة حدت 
مــن ذلــك التهديد من خــال الحفاظ علــى التواصل 
بيــن الشــركات وبعضهــا، وعلــى تطبيــق سياســات 
التباعــد؛ خوًفــا مــن انتشــار الفيــروس المســتجد. 
المضــي قدًمــا فــي االعتمــاد  ومــع ذلــك، فــإن 
ــرات  ــب تغيي ــة يتطل ــداد الرقمي ــل اإلم ــى ساس عل
جوهريــة فــي الجوانــب غيــر الرقميــة للعمليــة مثل 
اإلجــراءات الجمركيــة والقضائيــة والتصاريــح الازمة 
ــا  ــتمرار مم ــم لاس ــة أضخ ــة تحتي ــب بني ــي تتطل الت

ــت)6)). ــع مؤق ــغيل كوض ــا للتش كان مطلوًب

بالنســبة  الوضــع  كان  أعــاه  المذكــور  لكــن 
واالقتصــادات  حجًمــا  األكبــر  للمؤسســات 
البلــدان  فــي  الحــال  أن  حيــن  فــي  المتقدمــة، 
ا )LDCs) والمشــروعات  الناميــة والبلــدان األقل نمــّوً
إيجابيــة.  أقــل   (SMEs( والمتوســطة  الصغيــرة 
لقــد أعــاق االفتقــار إلــى البنيــة التحتيــة الرقميــة 
العريــض  النطــاق  ذات  األساســية  والهيــاكل 
)broadband) االنتقــال الســلس إلــى االعتمــاد علــى 
ــا  ــيع م ــي توس ــهم ف ــا أس ــة؛ مم ــطة الرقمي األنش
ــدان ذات  ــي البل ــة« ف ــوة الرقمي ــه بـــ »الفج ــار إلي ُيش

الهــش. االقتصــاد 
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»الفجــوة الرقميــة« هــي الفجــوة فــي تكنولوجيــا 
البلــدان  بعــض  بيــن  والمعلومــات  االتصــاالت 
حيــث  كورونــا؛  فيــروس  أعقــاب  فــي  وغيرهــا 
والضواحــي  الريفيــة  المناطــق  معظــم  تفتقــر 
ا إلــى  فــي البلــدان الناميــة والبلــدان األقــل نمــّوً
الشــبكية  التغطيــة  إلــى  الوصــول  إمكانيــة 
الرقميــة  األميــة  معــدالت  أن  كمــا  الســليمة، 
ــا  ــن انعزاله ــذا م ا. زاد ه ــّدً ــة ج ــكانها عالي ــن س بي
التعلــم  مثــل:  أساســية،  حيــاة  مقومــات  عــن 
عــن بعــد للطــاب، والعمــل عــن ُبعــد، والتجــارة 
ــاء  ــي أثن ــات ف ــى الضروري ــول إل ــة والوص اإللكتروني
إضعــاف  إلــى  أدى  عامــًلا  هــذا  وكان  اإلغــاق. 
ــل  ــل قب ــي بالفع ــت تعان ــي كان ــاد الت ــف الب موق
ــات ــا المعلوم ــو تكنولوجي ــة نم ــة لمواكب  الجائح

 واالتصاالت العالمي)3)). 

(63) https://unctad.org/system/files/official-document/ldcr2020_en.pdf

الكبــرى  الشــركات  قــدرة  مــن  النقيــض  وعلــى 
ــا،  رقمًيّ اإلمــداد  سلســلة  علــى  الحفــاظ  علــى 
تعطــل العديــد مــن األعمــال التجاريــة فــي بعــض 
إفريقيــا بشــدة بســبب فيــروس  المناطــق فــي 
ــل  ــي ساس ــب ف ــي الغال ــل ف ــا تعم ــا، ألنه كورون
إلــى  وتفتقــر  الرســمية،  غيــر  والقيمــة  اإلمــداد 
ــا والحفــاظ عليهــا  الوســائل إلدارة إمداداتهــا رقمًيّ
فــي أثنــاء عمليــات اإلغــاق والظــروف الصعبــة 
التــي أدت إلــى أزمــة أمــن غذائــي ضخمــة لــم 
الكــوارث  أوقــات  فــي  حتــى  مثيــل  لهــا  يســبق 
كورونــا  فيــروس  أزمــة  أثبتــت  ولقــد  الســابقة. 
وتداعياتهــا المتشــعبة أن تكنولوجيــا االتصــاالت 
ــا  ــا ودولّيً هــي ثانــي أكثــر القطاعــات أهميــة محلّيً
بعــد العاجــات والصناعــات الدوائيــة لتعزيــز قــدرة 
البلــدان علــى التغلــب علــى التحديــات الصعبــة 

فــي عصرنــا الحالــي.
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  آثار الجائحة على االقتصاد الرقمي المحلي

سنســلط الضــوء فــي هــذه الجزئيــة علــى القطاعــات التــي أســهمت بشــكل رئيــس فــي بقــاء ونمــو 
االقتصــاد الرقمــي المصــري، وتوفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى الســلع والخدمــات لألفــراد خــال فتــرة اإلغــاق. 
وقــد أســهمت األنشــطة المذكــورة أدنــاه إســهاًما كبيــًرا فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لمصــر علــى مــدار 

ــن 6666 و6666. ــنتين الماليتي الس

ــة  ــإن أزم ــام، ف ــو ع ــة بنح ــة الجائح ــل بداي ــا قب ــم وضعه ــد ت ــة 6636« كان ق ــر الرقمي ــة »مص ــم أن خط ورغ
هــت االهتمــام نحــو إمكانيــة بــل وضــرورة إضفــاء الطابــع الرقمــي علــى عــدة قطاعات،  فيــروس كورونــا وجَّ
كمــا أنهــا اســترعت انتبــاه الدولــة وصنــاع القــرار نحــو افتقــار بعــض المناطــق الريفيــة والنائيــة إلــى البنيــة 
التحتيــة والهيــكل الســليم لاتصــال الرقمــي؛ ممــا صــار حافــًزا نتــج عنــه اتخــاذ خطــوات ثابتــة وملموســة 
لتطويــر البنيــة والهيــكل لتســريع تطبيــق مبــادرة الرقمنــة التــي تــم وضعهــا، ومكافحــة الفجــوة الرقميــة 

القائمــة بيــن بعــض الفئــات.

 تنوعــت مزايــا تبنــي الرقمنــة فــي مصــر مــا بيــن مســاعدة المشــروعات التجاريــة علــى التعايــش مــع األزمــة، 
إلــى توفيــر وتســهيل وصــول الســلع والخدمــات األساســية للمســتهلكين فــي تلــك الفتــرة. ونعــرض فيمــا 

يلــي بعــض أهــم المبــادرات والمشــروعات وأكثرهــا ظهــوًرا منــذ بدايــة أزمــة كورونــا وحتــى اآلن.

التكنولوجيــا الماليــة: ُيعــد قطــاع التكنولوجيــا الماليــة هــو القطــاع األكثــر ازدهــاًرا فــي مصــر منــذ . 6
بدايــة ظهــور الجائحــة، وأصبحــت مصــر رائــدًة فــي المجــال بيــن دول الشــرق األوســط وشــرق إفريقيــا 
بســبب تطويــر تلــك التكنولوجيــا وتوفيــر الدولــة البيئــة الداعمــة لتقدمهــا. وســجلت الهيئــة الوطنيــة 
لتنظيــم االتصــاالت الســلكية والاســلكية حــدوث طفــرة فــي المعامــات الماليــة اإللكترونيــة خــال 
فتــرة األزمــة ومــا بعدهــا. وقــد انتقــل المســتهلكون بساســة إلــى المدفوعــات اإللكترونية خــال تلك 
الفتــرة نظــًرا لغيــاب إمكانيــة االتصــال المــادي مــع الحاجــة المســتمرة إلجــراء جميــع أنــواع المعامات 
ــة  ــادرات الحكومي ــي المب ــال ه ــك االنتق ــي ذل ــي ف ــكل إيجاب ــا بش ــهم أيًض ــا أس ــات. ومم والمدفوع

وتعديــل سياســات البنــك المركــزي المصــري لتائــم المســتجدات كمــا ســنعرض أدنــاه)6)). 

ــر . 6 ــد والحظ ــات التباع ــان سياس ــروس وإع ــار الفي ــد انتش ــا، فبع ــر آنًف ــا ُذِك ــة: كم ــال المصرفي األعم
المنزلــي بوقــت قصيــر بــدأت الحاجــة إلــى المعامــات الماليــة والمصرفيــة فــي التزايــد، وكحــلٍّ لتلــك 
المعضلــة أطلــق البنــك المركــزي المصــري عــدًدا مــن القــرارات تهــدف إلــى تخفيف وقــع اآلثار الســلبية 
للجائحــة علــى القطــاع المصرفــي. اعتــادت هــذه القــرارات فــي باطنهــا علــى اســتغال التكنولوجيــا 
الماليــة؛ حيــث تنوعــت مــا بيــن تيســير التعامــات البنكيــة الرقميــة، والمعامــات الماليــة، والمدفوعــات 

اإللكترونيــة، بــل وحتــى عقــد اجتماعــات مجالــس إدارات البنــوك عــن بعــد)))). 

(64) https://www.fitchsolutions.com/telecommunications/fertile-market-provides-fintech-opportunities-egypt-accelerated-pan-

demic-22-06-2021?fSWebArticleValidation=true&mkt_tok=NzMyLUNLSC03NjcAAAGDVpiv88QLUGDPBTsGoiZJkXN-

j0QtUZ7p7imHgHJdOJoVToCFd3JEQRQqL2XHanLg3f6Rh7OmHMZZFnBTR8FcEZY-2ATBayHW7i3MrGTWeJ1aJQOJr0Q

(65) https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/Central-Bank-of-Egypt-Measures-to-offset-the-impact-of-COVID-19.aspx

ثانًيا
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● النقدية: 	 المعامالت  من  للحد  طرق 
على  المستحقة  والعمات  الرسوم  إلغاء  تم 
 ،(POS( المدفوعات عن طريق ماكينات نقاط البيع
واستخدام  اآللي،  الصراف  أجهزة  وسحوبات 
المحافظ اإللكترونية لفترة ستة أشهر منذ بداية 
تطبيق التدابير االحترازية واإلغاقات. وأسهم ذلك 
والسداد  اإللكترونية  المدفوعات  زيادة  في  القرار 
باستخدام  خاصة  ملحوظ،  بشكل  اإللكتروني 
المحافظ اإللكترونية، وال يزال سارًيا على عمليات 

السحب من الصراف اآللي حتى اآلن)))).

● البنك 	 أصدر  االستثناءات:  بعض  تقرير 
المحافظ  في  بالتسجيل  قراًرا  المصري  المركزي 
مسبقة  البنكية  البطاقات  واستخراج  اإللكترونية 
لإليداع  األقصى  الحد  رفع  كما  مجاًنا،  الدفع 
بالسماح  المركزي  البنك  قام  منهم.  والسحب 
بالتسجيل  والشركات  األفراد  من  البنوك  لعماء 
Online Bank� )في األعمال المصرفية اإللكترونية 

المصرفية  حساباتهم  بيانات  باستخدام   (ing
دون الحاجة إلى الوجود في فروع البنوك. وألغى 
التحويات  على  المستحقة  العموالت  المركزي 
وكل  اإللكترونية،  المحافظ  باستخدام  النقدية 
ذلك بهدف تشجيع المستخدمين على االعتماد 
والحد  النقدية،  المعامات  في  الرقمنة  على 
من  كان  التي  الورقية  العمات  استخدام  من 

المحتمل أن تساعد في نقل العدوى. 

● المركزي 	 البنك  حثَّ  للبنوك:  توجيهات 
البنوك األخرى على تطوير بنيتها الرقمية وإدارات 
المحلية  التحويل  عمليات  من  لإلسراع  الحواالت 

بالجنيه المصري وتنفيذها في اليوم نفسه.

(66) https://www.tra.gov.eg/en/ntra-issues-its-2021-semi-annual-report-on-usage-indicators-of-mobile-wallets-provided-by-tele-

com-operators/

(67) https://www.qnb.com/sites/qnb/qnbegypt/document/en/arCBEinitiativeforelectronicpaymentsmethodss

(68) https://fintech-egypt.com/news/news_details.php?id=134

(69) https://fintech.cbe.org.eg/home/index?en

● البنك 	 أطلق  اإللكتروني:  السداد  مبادرة 
اإللكتروني،  الدفع  بقبول  المركزي مبادرة خاصة 
 (POS( البيع  نقاط  ماكينات  عدد  لزيادة  وذلك 
في جميع المحافظات وتشجيع المتاجر الكبيرة 
التجار  على  زهيدة  بنفقات  أو  مجاًنا  وتوزيعها 
دفع  خيارات  تقديم  يسعهم  لم  الذين  الصغار 

بديلة للنقد سابًقا)6)).

● لتسهيل 	 اإلدارات:  مجالس  اجتماعات 
وتأمين اجتماعات مجالس اإلدارات في أثناء األزمة، 
بعقد  للبنوك  بالسماح  قراًرا  المركزي  البنك  أصدر 
استلزام  دون  ا  رقمّيً إداراتها  مجالس  اجتماعات 
الحضور الشخصي؛ حيث يتعين على البنوك عقد 
فترة  في  خاصًة  مستمر  بشكل  المجالس  تلك 
ذروة فيروس كورونا؛ لكي تظل البنوك على تواصل 
أطلق  ذلك،  إلى  االضطرابات.باإلضافة  أثناء  في 
المالية التكنولوجيا  استراتيجية  المركزي   البنك 

وكان   ((5(،6665 عام  من  األول  الربع  في   (Fintech(
مبادرات  تشجيع  في  ضخًما  إسهاًما  األمر  هذا 
قدمها  التي  السريع  الرقمي  التحول  وقرارات 
المركزي لمساندة القطاع المالي في أثناء وبعد 
الفيروس؛ حيث كانت االستراتيجية مجهزة  ذروة 
بالفعل  االنطاق  مشارف  وعلى  واضحة  بأهداف 

قبل بدئ األزمة. )6))

● المنزلي 	 زاد استهاك اإلنترنت  التجزئة:  سلع 
بشكل كبير وفًقا لدراسات بحثية متعددة ُأجريت 
في الفترة 6666-6666، وانعكست هذه الزيادة على 
العديد من جوانب حياة الشعب المصري، وقد حثَّ 
التجارية من جميع األحجام على  ذلك الشركات 
االستفادة من ذلك االنتشار من خال العمل على 
وجودهم على المنصات االفتراضية عبر اإلنترنت؛ 
مستهلكيهم  إلى  والوصول  العمل  لمواصلة 
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على الرغم من اإلغاق. خال الفترة من مارس إلى 
للتسوق  الرقمية  المعامات  شهدت   6666 أكتوبر 
عبر اإلنترنت زيادة بلغت أكثر من 666% مقارنة بما 
كان عليه الحال قبل الجائحة بالنسبة لسلع مثل 
المنتجات  من  وغيرها  المنزلية  واألدوات  المابس 

المتنوعة.)66)

● خدمات المأكوالت: لم يكن قطاع تقديم 	
خدمات الطعام والمأكوالت ليستمر في العمل 
الرقمنة؛  إال من خال  الفيروس  انتشار  خال فترة 
االجتماعي  التباعد  سياسات  أن  إلى  نظًرا  وذلك 
والحظر المنزلي التي تم تطبيقها للحد من انتشار 
استمرارية  على  جسيًما  خطًرا  شكلت  الفيروس 
حيث  الخدمات؛  وتقديم  العمل  في  القطاع 
االتصال  على  الخدمات  مقدمي  غالبية  تعتمد 
المصرية  الحكومة  ولكن  آخر.  أو  بشكل  البشري 
تداركت مثل هذا الخطر بتطبيق سياسات خاصة 
متمثلة في السماح لهذه األعمال التجارية بالعمل 
جاء  وهنا  البشري،  االتصال  من  الشديد  الحد  مع 
دور تطبيقات إلكترونية مثل: طلبات، وبريدفاست، 
للمستهلكين  وأتاحت  وأخرى،  وإنستاشوب، 
الحصول على السلع والمواد الغذائية والمنتجات 
زيارة  ذلك-  -لوال  لتتطلب  كانت  التي  المنزلية 
التام  االستغناء  أو  والمطاعم،  الكبرى  المتاجر 

ومواجهة أزمة غذائية وانهيار القطاع.

● الرعايــة الصحيــة: كان أحــد اآلثــار اإليجابيــة 	
علــى  المتزايــد  التركيــز  هــو  كورونــا  لفيــروس 
ــة  ــات الرعاي ــم خدم ــال تقدي ــي مج ــتثمار ف االس
الصحيــة، وخاصــة تكنولوجيــا الخدمــات الصحيــة 
ا قبــل  التــي كان اســتخدامها غيــر شــائع نســبّيً
الرعايــة  تطبيقــات  وأصبحــت  كورونــا.  جائحــة 
الصحيــة اإللكترونيــة تيســر التواصــل مــع األطبــاء 
طبيــة  استشــارات  علــى  للحصــول  ــا  إلكترونّيً

(70) https://jces.journals.ekb.eg/article_188360_a5079a7fd0bb189c1b3e49dbe11252a0.pdf 

(71) https://erf.org.eg/app/uploads/2021/09/1488.pdf 

النفســية،  أو  البدنيــة  بالصحــة  خاصــة  ســواء 
والحصــول علــى األدويــة مــن خــال تطبيقــات، 
تتوقــف  ولــم  ويــداوي.  مثــل: فيزيتــا، شــيزلونج 
عنــد  الصحيــة  الخدمــات  تكنولوجيــا  فوائــد 
ســمحت  بــل  اإلنترنــت،  علــى  الخدمــات  توفيــر 
أيًضــا بإمكانيــة اســتخدام مســتودع غيــر محــدود 
للبيانــات والســجات الطبيــة المتصلــة بالصحــة 
ــتخدمه  ــن أن تس ــتخدمين، يمك ــال المس ــن خ م
ــراء  ــة إلج ــة بالصح ــة المعني ــلطات الحكومي الس
ــتيفاء  ــد اس ــة )بع ــة العام ــة الصح ــات لحال تقييم
موافقــة المســتخدمين مــن قبــل القائميــن علــى 
البيانــات  حمايــة  قانــون  علــى  بنــاء  التطبيقــات 
مــن  زاد  ممــا  ذلــك  كل  الجديــد).  الشــخصية 
ــي  ــاره ف ــاع وازده ــذا القط ــر ه ــي تطوي ــر ف اليس

القريــب)66).  المســتقبل 

● خدمــات أخــرى:  إلى جانــب تقديــم الخدمات 	
الرقمــي فــي  االســتهاكية، امتــد اإلبــداع فــي 
ــا مــن  ــر تنوًع مصــر ليشــمل قاعــدة ُوْســعى وأكث
تطبيقــات  تصميــم  خــال  مــن  المســتخدمين 
لمــن  العمــل  فــرص  توفــر  إلكترونيــة  ومواقــع 
وصــل  حلقــة  تمثيــل  خــال  مــن  حرفــة  لديــه 
تمتــد  والمســتخدمين.  خدمــات  مقدمــي  بيــن 
اختصاصــات تلــك التطبيقــات لتشــمل المحترفين 
الســيارات،  إصــاح  أو  الســباكة،  مجــاالت  فــي 
والباحثيــن األكاديمييــن، وكل حرفــة أو موهبــة 
منصــات  عــدة  إطــاق  وتــم  ممكنــة.  أخــرى 
وأظهــرت  الغــرض،  هــذا  لخدمــة  إلكترونيــة 
تأثــروا  لمــن  معيشــة  لتوفيــر  هائلــة  إمكانــات 
بعمليــات التقليــص فــي الموظفيــن والتســريح، 

البطالــة. فــي  واإلســهام 
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وقــد يتضــح مــن تحديــات الجائحــة التــي شــهدها العالــم بأســره أنــه مــن 

ــل  ــا قب ــاط م ــى أنم ــي ال ــي أو المحل ــاد العالم ــود االقتص ــتبعد أن يع المس

ــا  جائحــة كورونــا؛ نظــًرا إلــى أن الرقمنــة أصبحــت االتجــاه الســائد عالمّيً

واخترقــت كل جوانــب المعيشــة المختلفــة. وليــس واضًحــا حتــى اآلن 

ــوة  ــص الفج ــى تقلي ــا عل ــل مًع ــتعداد للعم ــى اس ــدول عل ــت ال ــا إذا كان م

الرقميــة الحاليــة أم ال، ولكــن مــن المؤكــد أن مســتقبل اقتصاديــات الــدول 

ــد. ــتقبل واع ــي مس ــود الرقم ــى الوج ــدرة عل ــات ذات الق والكيان

كل مــا جــاء أعــاه هــو مؤشــرات بــأن جائحــة كورونــا جلبــت مــع الســلبيات 

العديــدة بعــض اإليجابيــات؛ حيــث دفعــت االقتصــاد نحــو التحــول الرقمــي، 

مصــدر  الرقميــة  والتجاريــة  االقتصاديــة  العمليــات  أن  ــا  عملّيً وأثبتــت 

ــي  ــتقرار المال ــتدامة واالس ــق االس ــره ليحق ــه وتطوي ــاد علي ــن االعتم يمك

واالقتصــادي.
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تجارب وحلول دولية

تجارب وحلول دولية 	

تحليل إيجابيات وسلبيات االقتصاد الرقمي 	

تحديات االقتصاد الرقمي 	



73



74

 تجارب وحلول دولية

نســتخلص ممــا جــاء، وباألخــص بعــد تحليــل العاقــة بيــن الجائحــة واالقتصــاد الرقمــي ومــا أســفرت عنــه 
ــي  ــي ف ــاد الرقم ــو االقتص ــه نح ــات، أن التوج ــلبيات والتحدي ــن الس ــد م ــم العدي ــرص برغ ــن ف ــة م الجائح
 تزايــد، ونجــد العديــد مــن التوقعــات منهــا توقــع مركــز المعلومــات ودعــم اتخاذ القــرار بمجلــس الــوزراء)66)

ــا إلــى 566 مليــار دوالر بحلــول عــام 6636 بعــد أن كان يتــراوح   بارتفــاع االقتصــاد الرقمــي االســتهاكي عالمّيً
ــار دوالر فــي 6666)63).  بيــن )5 و56 ملي

ومــن هنــا يتضــح دور الرقمنــة فــي تنظيــم وتمكيــن العديــد مــن المشــروعات، وخلــق منتجــات وخدمــات 
جديــدة ومبتكــرة، وخاصــة االهتمــام والتأثــر الواضــح فــي مجــال ريــادة األعمــال، وفــي العديــد مــن الــدول 
التــي ســيتم فيهــا عــرض مجموعــة من تلــك التجــارب الدوليــة. ومــن األبحــاث والدراســات العديــدة، وكذلك 
ــادة  ــال وزي ــة األعم ــو رقمن ــا نح ــا عالمّيً ــد توجًه ــًدا، نج ــة تحدي ــرة الجائح ــي فت ــة ف ــرات االقتصادي المؤش
المشــروعات واالســتثمار فــي تلــك المشــروعات المرتكنــة إلــى الحلــول المبتكــرة والجديــدة، بحيــث تجــدر 
اإلشــارة بشــكل مجمــل إلــى أن دور الرقمنــة أساســي فــي تعزيــز مرونــة األعمــال ودور االقتصــاد الرقمــي 

فــي النمــو االقتصــادي

الواليات المتحدة 	

ــا؛ فهــي تســعى إلــى  الواليــات المتحــدة هــي موطــن لشــركات تكنولوجيــا المعلومــات الرائــدة عالمًيّ
ــا بعمــق، بمــا فــي ذلــك تدفــق البيانــات وانفتــاح اإلنترنــت، بحيــث يمكــن لشــركاتها  ســوق متكاملــة عالمًيّ
االســتفادة بشــكل كامــل مــن األســواق الموســعة. لكــن الدافــع يتجــاوز الشــق التجــاري أيًضــا؛ ألن معظــم 
صانعــي السياســة األمريكييــن يعتقــدون أن االبتــكار التكنولوجــي أمــر بالــغ األهميــة لنمــو الناتــج المحلــي 

ــي. ــدم المجتمع ــي )GDP) والتق ــي العالم اإلجمال

هــذا وتجنبــت الواليــات المتحــدة بشــكل عــام االبتــكار الــذي يضــر باألنظمــة التنظيميــة، وســعت إلــى إقنــاع 
الــدول األخــرى بحكمــة هــذا النهــج. وفــي اآلونــة األخيــرة، حاولــت الواليــات المتحــدة، وإن كان ذلــك بشــكل 
عشــوائي، قيــادة تحالــف عالمــي لمقاومــة تكنولوجيــا المعلومــات الصينيــة والهيمنــة الرقميــة، بمــا فــي 
ــذه  ــل ه ــة لمث ــع رئيس ــة دواف ــاك ثاث ــي. وهن ــذكاء االصطناع ــاحات ال ــاالت ومس ــدات االتص ــي مع ــك ف ذل

اإلجــراءات:

مخاوف بشأن األمن السيبراني ووصول الحكومة الصينية إلى الشبكات األجنبية.أ) 

انتشــار المخــاوف بشــأن قيــم اإلنترنــت الصينيــة، بمــا فــي ذلــك الرقابــة والمراقبــة الحكوميــة، علــى مســتوى ب) 
العالم.

ــدرة ت)  ــى الق ــة عل ــة الصيني ــكاري« المفترس ــاري االبت ــب التج ــات »المذه ــارة لممارس ــار الض ــأن اآلث ــاوف بش مخ
ــدة)66). ــات المتح ــي للوالي ــكار العالم ــية واالبت التنافس

(7)) تقرير معلومايت ملركز املعلومات تحت عنوان »االقتصاد الرقمي« 

(73) https://mena.org.eg/ar/news/dbcall/table/textnews/id/9298762 

(74) https://itif.org/publications/2021/01/19/us-grand-strategy-global-digital-economy 

أواًل
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الصين 	

ُتعــد الصيــن ثانــي أكبــر اقتصــاد رقمــي فــي العالــم، إذ تحتــل المرتبــة الثانيــة 

بعــد الواليــات المتحــدة، وتتصــدر العالــم مــن حيــث قيمــة العديــد مــن 

التطبيقــات الرقميــة، بمــا فــي ذلــك التجــارة اإللكترونيــة والمدفوعــات عبــر 

ــول. ــف المحم الهات

تهيمــن الشــركات الصينيــة علــى توريــد أجهــزة 5G؛ ممــا ســيؤثر أيًضــا علــى 

نمــو الخدمــات التــي تعتمــد علــى البيانــات. ووفًقــا ألحــد المقاييــس، تمتلــك 

شــركة هــواوي Huawei الحصــة الكبــرى مــن بــراءات االختــراع األساســية 

عالــَي  اتصــاًلا   5G وســتجلب  الخامــس.  الجيــل  شــبكة  علــى  القياســية 

الســرعة إلــى حافــة الشــبكة؛ ممــا يقلــل مــن زمــن الوصــول ويزيــد الســرعة، 

ــورة. ــبة المتط ــياء )IoT) والحوس ــت األش ــيمكن إنترن ــذا س وه

هــذا وتقــدر شــركة Cisco أن عــدد األجهــزة المتصــــلة باإلنترنــت سيـــــــكون 

36 مليــاًرا بحلــول عــام 6663، نصفهــا عبــارة عــن اتصــاالت مــن آلــة إلــى آلــة، بمــا 

 5G ــتؤثر ــيارات. وس ــة، والس ــزة المنزلي ــة، واألجه ــع المتصل ــك المصان ــي ذل ف

أيًضــا فــي تطويــر ساســل القيمــة العالميــة ودور الخدمــات الرقميــة؛ حيــث 

تعمــل 5G والتقنيــات المرتبطــة بهــا علــى توســيع قــدرة األعمــال علــى جمع 

البيانــات مــن األشــياء فــي الوقــت الفعلــي، وتحليــل البيانــات وتطويــر حلــول 

األعمــال علــى طــول ساســل التوريــد. وســتؤثر 5G علــى النمــو الصينــي فــي 

ــا بشــكل  ــا؛ نظــًرا ألن الصيــن تقــوم بتثبيــت 5G محلًيّ الخدمــات الرقميــة جزئًيّ

ــيهم  ــى منافس ــبق عل ــن الس ــال الصينيي ــال األعم ــيجعل لرج ــا س ــريع، م س

الغربييــن الذيــن يطــورون نمــاذج أعمــال جديــدة تعتمــد علــى البيانــات، والتــي 

ــرات  ــؤدي تأثي ــث ت ــوق أوًلا. وحي ــى الس ــول إل ــرص الوص ــع ف ــتتيحها 5G م س

ــل  ــن المحتم ــيء«، فم ــذ كل ش ــز يأخ ــوم »الفائ ــق مفه ــى تحقي ــبكة إل الش

أن تكــون شــركات التكنولوجيــا الجديــدة هــي المهيمنــة علــى األســواق 

العالميــة فــي المســتقبل القريــب))6).

(75)  https://www.brookings.edu/articles/chinas-digital-services-trade-and-data-governance-

how-should-the-united-states-respond/
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   المملكة المتحدة 	

تتبنــى المملكــة المتحــدة اســتراتيجية مفادهــا »مســاعدة الشــركات الموجــودة فــي المملكــة علــى 
االبتــكار باســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة«.  

وســتعمل Innovate UK مــع الشــركات لفهــم كيــف يمكــن لهــذه التكنولوجيــا أن تســاعدها علــى 
االبتــكار لخدمــة العمــاء الحالييــن والمســتقبليين بشــكل أفضــل، وكيــف يمكنهــا تطويــر وبنــاء ثقتهــا فــي 

ــا لممارســة األعمــال. طــرق جديــدة ممّكنــة رقمًيّ

االستراتيجية 	

االتصال - بناء بنية تحتية رقمية عالمية المستوى للمملكة المتحدة.. 6

ــون . 6 ــي يحتاج ــة الت ــارات الرقمي ــى المه ــول إل ــة الوص ــع إمكاني ــح الجمي ــمول - من ــارات والش المه
إليهــا.

القطاعــات الرقميــة - ممــا يجعــل المملكــة المتحــدة أفضــل مــكان لبــدء وتنميــة األعمــال . 3
الرقميــة. التجاريــة 

االقتصاد األوسع - مساعدة كل شركة بريطانية على أن تصبح شركة رقمية.. 6

الفضــاء اإللكترونــي - جعــل المملكــة المتحــدة المــكان األكثــر أماًنــا فــي العالــم للعيــش والعمل . )
ــر اإلنترنت. عب

الحكومــة الرقميــة - الحفــاظ علــى حكومــة المملكــة المتحــدة كرائــد عالمــي فــي خدمــة . )
مواطنيهــا عبــر اإلنترنــت.

اقتصــاد البيانــات - إطــاق العنــان لقــوة البيانــات فــي اقتصــاد المملكــة المتحــدة وتحســين ثقــة . 6
الجمهــور فــي اســتخدامها.

األهداف 	

تشجيع المبدعين الرقميين.. 6

التركيز على المستخدم.. 6

تجهيز المبتكر الرقمي.. 3

تنمية البنية التحتية والمنصات والنظم البيئية.. 6

ضمان االستدامة.. )
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    إستونيا 	

خلــق  إلــى  هدفــت  اســتراتيجية  إســتونيا  تبنــت 
المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  تســهل  بيئــة 
واالتصــاالت وتطويــر الحلــول الذكيــة فــي إســتونيا 
بشــكل عــام. الهــدف النهائــي هــو زيــادة القــدرة 
النــاس وكفــاءة  االقتصاديــة ورفاهيــة  التنافســية 

العامــة. اإلدارة 

االستراتيجية 	

المعلومــات . 6 لتكنولوجيــا  الذكــي  االســتخدام 
واالتصــاالت هــو أفضــل طريقــة للتنميــة االجتماعية 

واالقتصاديــة الوطنيــة فــي إســتونيا.

تحسين الحوكمة العامة.. 6

الجيل القادم من شبكة النطاق العريض.. 3

أي . 6 قديــم«،  مبــدأ  وجــود  »عــدم  تقديــم  ســيتم 
حلــول  أي  العــام  القطــاع  لــدى  يكــون  أال  يجــب 
ــد  ــاالت يزي ــات واالتص ــا المعلوم ــة لتكنولوجي مهم

عمرهــا علــى 13 عاًمــا.

زيــادة قــدرة القطــاع العــام علــى تطبيــق حلــول . )
تحليــل البيانــات.

إطاق اإلقامة االفتراضية أو اإلقامة اإللكترونية.. )

إطاق مفهوم »سفارة البيانات«.. 6

المعلومــات . 5 لمجتمــع  فكريــة  مؤسســة  إنشــاء 
العالمــي فــي إســتونيا.

ــا . 5 ــاع تكنولوجي ــدد العامليــن فــي قط مضاعفــة ع
ــتوني. ــاالت اإلس ــات واالتص المعلوم
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سنغافورة  	

فــي  	 والتكنولوجــي  االقتصــادي  للنمــو  يكــن  لــم 

أن يظهــر دون اســتراتيجية وطنيــة عملــت  ســنغافورة 

وتنفيذهــا. لهــا  التخطيــط  علــى  الدولــة 

االستراتيجية 	

الصناعــات،  	 رقمنــة  تســريع  علــى  العمــل  التعجيــل: 

ودعــم الشــركات والعامليــن الســتخدام التكنولوجيــا 

عملهــم. وأماكــن  عملياتهــم  فــي  مكثــف  بشــكل 

التنافــس: تعمــل الرقمنــة علــى تســريع طمــس حــدود  	

ــة  ــة مواتي ــز بيئ ــى تعزي ــنغافورة إل ــدف س ــاع؛ إذ ته القط

ودعــم  المتكاملــة  البيئيــة  النظــم  هــذه  مثــل  لنمــو 

لتصبــح  وتطويرهــا،  أعمالهــم  نمــاذج  البتــكار  األعمــال 

قــادرة علــى المنافســة فــي الســوق العالميــة.

مجــال  	 فــي  قــوي  قطــاع  وجــود  مــن  بــد  ال  التحــول: 

والــذي  وديناميكــي،  تنافســي   (ICM( اإلعــام  وســائل 

لتحقيــق  لســنغافورة  بالنســبة  حاســًما  أمــًرا  ســيكون 

الرقمــي. االقتصــاد  مجــال  فــي  تطلعاتهــا 

الهدف  	

ــه  	 ــراع نفس ــد اخت ــد يعي ــي رائ ــاد رقم ــنغافورة كاقتص س

ــتمرار. باس

المتطلبات 	

موهبة. 	

البحث واالبتكار. 	

السياسات واللوائح والمعايير. 	

البنية التحتية المادية والرقمية. 	
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كوريا الجنوبية 	

المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  فــي  عالميــة  قــوة  كوريــا  أصبحــت 
األمــم  اســتطاعات  فــي  عليــا  مراتــب  واحتلــت  جيــًدا  بهــا  معترًفــا 

اإللكترونيــة. للحكومــة  المتحــدة 

هــذا وقــد وضعــت الحكومــة الكوريــة أجنــدة للمعلومــات كأحــد 
تعزيــز  نظــام  بنــاء  أعــادت  وبالتالــي  الرئيســة،  الوطنيــة  أهدافهــا 

الماضــي. القــرن  مــن  التســعينيات  فــي  الوطنــي  المعلوماتيــة 

حــول  المــدى  متوســطة/طويلة  إطاريــة  خطــة  وضــع  تــم  كمــا 
ــة  ــط فردي ــع خط ــت كل وزارة لوض ــي وجه ــة، والت ــة الوطني المعلوماتي

الحكومــة. فــي  المنتظــم  المعلوماتــي  الطابــع  إضفــاء  إلــى  أدت 

ــا  	 ــى أهدافه ــة إل ــا الجنوبي ــول كوري ــاح وص ــل نج ــن عوام وم
الرئيســة مــا يلــي:

ترسيخ المعلومات كأجندة وطنية واستثمار مستمر.

إنشاء وإدارة نظام وطني لتعزيز المعلوماتية.

لدعــم   (655(( واالتصــاالت  المعلومــات  ترويــج  صنــدوق  إنشــاء 
الرئيســة. المعلوماتيــة  مشــروعات 

المتبادلــة  المنفعــة  لتحقيــق  المعلوماتيــة  حوكمــة  تأســيس 
والخــاص. العــام  القطاعيــن  بيــن  والتعــاون 

تحقيق التوازن الرقمي بين الحكومات المركزية والمحلية.

ــات  ــل الممارس ــاق ألفض ــع النط ــاد الواس ــاركة واالعتم ــم المش دع
ــة. ــأن الرقمن ــاور بش والتش

بنــاء القــدرات للجمهــور فــي اســتخدام الخدمــات والمعلومــات عبــر 
اإلنترنت.

فــي عــام 6666، تــم وضــع »خطــة محــو األميــة الرقميــة لـــ 66 ماييــن 
فهــم  فــي  الجمهــور  لمســاعدة  ومتابعتهــا؛  كــوري«  مواطــن 

واســتخدام الخدمــات والمعلومــات عبــر اإلنترنــت.
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ثانًيا

المميزات 

ــدأ ظهــور العديــد  مــع ظهــور االقتصــاد الرقمــي، ب
إذا  الناشــئة؛  واألفــكار  الجديــدة  االتجاهــات  مــن 
-تقريًبــا-  شــركة  كل  فســنجد  حولنــا،  نظرنــا 
منخرطــة فــي العالــم الرقمــي. ومــن أكبــر األمثلــة 
Ap�و Google  التــي يمكــن االستشــهاد بهــا هــي:

ple وMicrosoft وAmazon. واآلن ســنناقش مزايــا 
االقتصــاد الرقمــي وهــي:

تعزيز استخدام اإلنترنت.. 1

اإلنترنــت  علــى  العمــل  معظــم  اليــوم  يتــم 
وبمســاعدة اإلنترنــت؛ لذلــك هنــاك ارتفــاع كبيــر فــي 
االســتثمار فــي التكنولوجيــا. وبالتالــي، هنــاك ارتفــاع 
فــي الطلــب علــى األجهــزة، والبحــوث التكنولوجية، 
الرقميــة،  واالتصــاالت  والخدمــات،  والبرمجيــات، 
ــى  ــر عل ــر مباش ــكل غي ــر بش ــا أث ــك؛ مم ــى ذل ــا إل وم

الــواردات وكذلــك الصــادرات فــي العالــم.

صعود التجارة اإللكترونية. 2

ــارة  ــبت التج ــي، اكتس ــاد الرقم ــود االقتص ــع صع م
اإللكترونيــة أهميــة أيًضــا، وتكتســب أرضيــة متزايدة؛ 
ــويق  ــع والتس ــراء والتوزي ــق بالش ــة تتعل ــكل مهم ف
نقــرة  ُبعــد  علــى  اآلن  أصبحــت  والبيــع  واإلنشــاء 

ــي. ــاد الرقم ــبب االقتص ــك بس ــدة، وكل ذل واح

السلع والخدمات الرقمية. 3

ــا؛  فــي الوقــت الحاضــر، البضائــع متاحــة لنــا رقمًيّ
فلســنا بحاجــة إلــى الذهــاب إلــى الســوق وشــراء 
البضائــع، فحتــى الخدمــات متوفــرة اآلن أيًضــا علــى 
ــي  ــب ف ــت ترغ ــال: إذا كن ــبيل المث ــى س ــت. عل اإلنترن
ــع  ــن الموق ــراؤه م ــك ش ــن ل ــم، يمك ــاهدة فيل مش
ــز  ــات الخب ــة خدم ــي حال ــه، وف ــت أو تنزيل ــر اإلنترن عب
إذا كنــت ترغــب فــي زيــارة البنــك الــذي تتعامــل 
معــه إلجــراء الدفــع ألي شــخص، يمكــن لــك القيــام 
الســلع  أصبحــت  لذلــك،  اإلنترنــت؛  بمســاعدة  بــه 

والخدمــات رقميــة اآلن.

 تحليل إيجابيات وسلبيات االقتصاد الرقمي)76)

      (7)) تأيت هذه الجزئية بخصوص التعرض لبعض التجارب الدولية لتلخيص مجموعة من اإليجابيات والسلبيات وتحليلها، والوقوف عىل التحديات  التي تواجه 

االقتصاد الرقمي.

https://financeninsurance.com/digital-economy/
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 تحديات االقتصاد الرقمي

خسارة في التوظيف. 1

نظــًرا ألننــا نعتمــد أكثــر علــى التكنولوجيــا، فإننــا نبتعــد عــن المــوارد الطبيعيــة والبشــرية فــي مجتمعنــا. 
وهــذا يؤثــر علــى معــدل البطالــة الــذي نما مــع ظهــور التكنولوجيــا؛ فبفضــل هــذه التكنولوجيــا واالقتصاد 

الرقمــي، نحــن نفقــد وظائفنــا.

نقص الخبراء. 2

ــن  ــي ال يمك ــوارد الت ــن الم ــًلا ع ــم، فض ــتثمار ضخ ــى اس ــة إل ــاك حاج ــي، فهن ــاد الرقم ــأ االقتص ــي ُيَنش لك
ترتيبهــا فــي المناطــق الريفيــة؛ لذلــك ال يحــدث أي تطويــر تقنــي فــي المناطــق الريفيــة؛ كمــا يمكننــا القــول 

إن االقتصــاد الرقمــي ليــس متاًحــا بســهولة، خاصــة فــي المناطــق الريفيــة وشــبه الريفيــة.

استثمار ضخم. 3

تعــد البنيــة التحتيــة القويــة واإلنترنــت عالــي األداء وشــبكات الهاتــف المحمــول القويــة واالتصــاالت تعــد 
كلهــا أشــياء أساســية للعمــل مــن أجــل اقتصــاد رقمــي، وهــي اســتثمار ضخــم. وبالتالــي، فــإن االقتصــاد 
الرقمــي فــي حــد ذاتــه ينطــوي علــى تكلفــة عاليــة واســتثمارات ضخمــة، كمــا أنــه عمليــة بطيئــة للغايــة 

ومملــة ومكلفــة للعمــل عليهــا.

هناك بعض المميزات والتحديات األخرى مثل )66):

ــن اإلنترنــت المســتهلكين مــن الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات . 6 معلومــات أكثــر؛ إذ مكَّ
واالختيــارات. 

توفير الوقت. . 6

انخفاض التكاليف. . 3

حواجــز أقــل للدخــول؛ فقــد جلــب االقتصــاد الرقمــي العديــد مــن الخدمــات الجديــدة التــي لــم . 6
يكــن مــن الممكــن تصورهــا مــن قبــل، مثــل: توصيــل الطلبــات للمنــازل عبــر اإلنترنــت للبقالــة، 

وتطبيقــات المواعــدة.

إنشــاء بيانــات مهمــة يمكــن أن تعطــي رؤى جديــدة؛ إذ يمكــن أن يســاعد اإلنتــاج الضخــم للبيانات في . )
إعــام الحكومــات والجمعيــات الخيريــة بمــا يحــدث فــي االقتصــاد. علــى ســبيل المثــال، فــي تتبــع 
انتشــار COVID-65، قــد يشــير اســتخدام تطبيــق علــى الهواتــف المحمولــة إلــى مكان ظهــور النقاط 

ــاخنة المحلية. الس

((() https://www.economicshelp.org/blog/1747(5/economics/the-digital-economy-pros-cons/

ثالًثا
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اســتطاعة النــاس علــى العمــل مــن المنــزل؛ كان االقتصــاد الرقمــي أحــد األصــول الضخمــة خــال . )
إغــاق COVID-65. وبــدون التقنيــات الرقميــة، كان ســيصير التدهــور فــي النشــاط االقتصــادي 
ــم  ــزل ولديه ــن المن ــون م ــن يعمل ــخاص الذي ــر لألش ــاًلا أكب ــي مج ــاد الرقم ــح االقتص ــر؛ إذ يمن أكب
مرونــة كبــرى فــي ســاعات عملهــم )وهــو مــا قــد يناســب اآلبــاء واألمهــات الذيــن لديهــم أطفــال). 
ــا  ــاعد أيًض ــن أن يس ــروس، ويمك ــار الفي ــال وانتش ــن االتص ــل م ــزل أن يقل ــن المن ــل م ــن للعم ويمك

فــي تقليــل االزدحــام المــروري والتلــوث.

كما أن هناك تحديات أخرى أمام االقتصاد الرقمي مثل:

قــوة االحتــكار؛ فعلــى الرغــم مــن إمكانات الشــركات الناشــئة الجديــدة، أصبــح العديد مــن جوانب . 1
االقتصــاد الرقمــي تحــت ســيطرة الشــركات ذات القــوة االحتكاريــة. علــى ســبيل المثــال، حاصــرت 
أمــازون ســوق المبيعــات عبــر اإلنترنــت؛ ممــا يعنــي أن العديــد مــن الشــركات يجــب أن تمر عبر ســوق 
أمــازون للوصــول إلــى المســتهلكين الذيــن يذهبــون إلــى أمــازون بدافــع العــادة. وبالمثــل، طــور كل 
ــواق كل  ــي أس ــوقية ف ــة س ــة وحص ــة التجاري ــة للعام ــا للغاي ــن Google وFacebook والًء قوًيّ م
منهمــا. وقــد أدى هــذا إلــى جعــل عــدد غيــر قليــل مــن عمالقــة التكنولوجيــا مربًحــا للغايــة. ومــن 
خــال القــوة االحتكاريــة، يمكــن لـــ Google فــرض أســعار عاليــة لإلعــان عبــر اإلنترنــت، كمــا تتمتــع 

Amazon بالقــدرة الســوقية لتقويــض بائعــي الكتــب التقليدييــن.

طبيعــة التكنولوجيــا المســببة لإلدمــان؛ مــن الناحيــة النظريــة، يمكــن لإلنترنــت توفيــر الوقــت. على . 2
ســبيل المثــال، العثــور علــى أوقــات الحافــات أســهل بكثيــر مــع اإلنترنــت مــن النســخ المطبوعــة، 
إذ قــد يفــوق الوقــت الــذي يتــم توفيــره الوقــت الــذي نضيعــه فــي التحقــق مــن عمليــات البحــث 
علــى Facebook وTwitter واإلنترنــت. وكذلــك يمكــن أن يتســبب الحجــم الهائــل للمعلومــات فــي 
غمرنــا بالمعلومــات ونغفــل عمــا نحتــاج إليــه حًقــا؛ فالمزيــد مــن الخيــارات ال يــؤدي بالضــرورة إلــى 
ــاذ  ــا التخ ــذ وقًت ــا أن نأخ ــج يمكنن ــن النتائ ــرة م ــة محي ــه مجموع ــا نواج ــه عندم ــل؛ إذ إن ــج أفض نتائ

القــرار ويصبــح مــن األســهل المماطلــة.

3 .Face� ــا ضخًمــا؛ إذ يجمــع  مشــكات الخصوصيــة؛ أصبــح تجميــع البيانــات واســتخدامها عمــًلا تجارّيً
ــات  ــل االهتمام ــن قب ــراؤها م ــم ش ــد يت ــتخدميه، وق ــول مس ــات ح ــن البيان ــرة م ــة كبي book كمي

السياســية التــي يمكنهــا تقديــم إعانــات سياســية عاليــة االســتهداف لمســتخدميها.

تجــاوز قوانيــن العمــل؛ فقــد خلــق االقتصــاد الرقمــي اتجاًهــا نحــو اســتخدام العاملين لحســابهم . 4
الخــاص، والذيــن ال يتمتعــون بالحمايــة بموجــب قوانيــن العمــل نفســها. علــى ســبيل المثــال، غالًبــا 
مــا يتــم تعييــن ســائقي التوصيــل لشــركتي Deliveroo وUber بموجــب عقــود بدون ســاعات عمل. 
ــن هــذا الشــركات مــن خفــض تكاليــف العمالــة، ويجعلهــا أكثــر مرونــة، ولكــن يمكنهــا تــرك  ويمكِّ

العمــال بــدون أجــر مرضــي أو حمايــة وظيفيــة. 
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التكاليــف البيئيــة؛ ففــي الواليــات المتحــدة شــكلت مراكــز البيانــات نحــو 6% مــن اســتخدام . 5
الكهربــاء فــي الواليــات المتحــدة فــي عــام 6666. وتكــون أكبــر تكلفــة محتملــة هــي كيــف يشــجع 
االقتصــاد الرقمــي ثقافــة »االســتبعاد«. علــى ســبيل المثــال، التقــادم المخطــط لــه للهواتــف 
ــا  ــدة؛ مم ــات جدي ــراء مودي ــى ش ــتهلكين عل ــجع المس ــا يش ــر؛ مم ــزة الكمبيوت ــة وأجه المحمول

ــام. ــواد الخ ــتخدام الم ــادة اس ــى زي ــؤدي إل ي

  الــدول التــي تتبنــى التكنولوجيــا أوًلا هــي أيًضــا أول مــن جنــى فوائدهــا، فعلــى ســبيل المثــال،
تتمثل تلك الفوائد في)78):

التركيز على فرص النمو. 1

ُيعتقــد أن التركيــز علــى فرصــة النمــو واالقتــراب مــن الرقمنــة كعامــل تمكيــن لكفــاءة العالــم الجديــد 
بــدًلا مــن اعتبارهــا تهديــًدا لألعمــال القائمــة، هــو التحــدي الــذي يتعيــن علــى معظــم العمــاء ومجالــس 

ــه اآلن. ــب علي اإلدارات التغل

ــدة  ــال الجدي ــاذج األعم ــكار ونم ــي االبت ــتباقي ف ــكل اس ــتثمر بش ــي تس ــة، والت ــات الواقعي ــن للمنظم يمك
وتتبنــى التغييــر الرقمــي، إعــادة اختــراع نفســها والتوســع خــارج الحــدود الجغرافيــة والصناعيــة مــن خــال 

تقديــم منتجــات وخدمــات وتجــارب جديــدة ومبتكــرة ومحّســنة.

ــا يعنــي تبنــي مجموعــة مــن فــرص االســتثمار والتطويــر فــي أدوات ومنصــات جديــدة  أن تكــون رائــًدا رقمًيّ
لتحســين تجربــة العمــاء. وهــذا يعنــي أيًضــا تحــدي النهــج التقليــدي لعائــد االســتثمار لاســتثمارات التقنيــة 

مــن خــال إدارة حافظــة أكثــر تركيــًزا، واالبتــكار لتعطيــل نمــوذج األعمــال الحالــي بشــكل إيجابــي.

تطوير شبكة من المتعاونين. 2

يتمثــل جــزء مــن دور القائــد الرقمــي فــي تمويــل مناهــج جديــدة لتعويــض الديــون التقنيــة، وبنــاء قــدرات 
ــدرات  ــي ق ــرة ف ــة للمغام ــاء المرون ــى بن ــن عل ــك القادري ــاون. إن أولئ ــراكات والتع ــال الش ــن خ ــدة م جدي
جديــدة بشــكل أكثــر فعاليــة مــن منافســيهم ســيكونون هــم الفائــزون فــي االقتصــاد الرقمــي الجديــد.

تماًمــا كمــا هــو الحــال مــع دائــرة األصدقــاء المقربيــن، تحتــاج الشــركات إلــى بنــاء شــبكة قوية من الشــركاء 
الخارجييــن الذيــن يمكنهــم نقلهــا إلــى المســتوى التالــي مــن خــال المســاعدة فــي تقديــم اســتراتيجية 
مؤسســة رقميــة حقيقيــة. ويمكــن للشــركات التــي لديهــا رأس مــال لاســتثمار القيــام بذلــك، مــن خــال 

عمليــات االســتحواذ. 

علــى ســبيل المثــال، بينمــا تمتلــك الشــركات عــادًة مســتوى معيًنــا مــن الخبــرة واألصــول الرقميــة الداخليــة، 
ــف  ــات الهات ــدث تقني ــن أح ــتفادة م ــى اس ــق أقص ــن لتحقي ــع اآلخري ــاون م ــى التع ــا إل ــيحتاج معظمه س
مــن  وغيرهــا  الســحابية  والحوســبة  المتقدمــة  والتحليــات  االصطناعــي  الــذكاء  وقــدرات  المحمــول 

ــئة. ــات الناش التقني

(78) https://www.ey.com/en_eg/digital/four-ways-organizations-can-prepare-for-a-digital-future



90

االستفادة من قوة تحليالت البيانات. 3

هنــاك طريقــة عمليــة أخــرى لتبنــي االضطــراب الرقمــي بشــكل إيجابــي، 
ــا كتــل  وهــي اســتخدام برامــج تحليــات متطــورة لاســتفادة ممــا هــو غالًب

ــة. ــتغلة أو الكامن ــر المس ــاء غي ــركات والعم ــات الش ــن بيان م

ووفًقــا لبحــث أجرتــه EMC وIDC، فقــد ازدادت كميــة البيانــات الرقميــة 
التــي تــم إنشــاؤها وتكرارهــا واســتهاكها فــي عــام واحــد فــي الفتــرة مــن 
عــام )666 وحتــى 6666 بمقــدار مــن 636 إكســابايت إلــى 66 ألــف إكســابايت، أو 
66 تريليــون جيجــا بايــت )أكثــر مــن 666) جيجــا لــكل رجــل وامــرأة وطفــل فــي 
6666). ومــع ذلــك، تــم استكشــاف جــزء ضئيــل فقــط مــن هــذه البيانــات مــن 

أجــل القيمــة التحليليــة.

وضع خطوة استثمار رقمية ُمثبتة في المستقبل. 4

فــي جميــع الســيناريوهات، يتعيــن علــى الشــركات أن تكــون واضحــة بشــأن 
القــدرات الرقميــة التــي تحتــاج إلــى أن تطمــح إليهــا -علــى ســبيل المثــال- مــا 
تحتــاج إلــى شــرائه مقابــل ما تحتــاج إلى بنائه. ستســاعد اســتراتيجية االســتثمار 
المدروســة والمنظمــة هنــا علــى ضمــان عــدم التخلــي عــن األفــكار المبتكــرة 
ــول  ــل األص ــال أفض ــن خ ــم م ــذا الحج ــق ه ــم تحقي ــا، ويت ــي عنه أو التغاض

ــا أم ال). وقنــوات التوزيــع المتاحــة )ســواء كانــت مملوكــة ومــدارة داخلًيّ

تحتــاج الشــركات أيًضــا إلــى أن تكــون واقعيــة بشــأن االســتثمار فــي التغييــر 
ــي  ــوة ف ــتثمار بق ــم االس ــا يت ــة، وعندم ــال الحالي ــد لألعم ــيولد عوائ ــذي س ال
التكنولوجيــا الرقميــة المناســبة والمواهــب -كجــزء من محفظــة متكاملة 
عبــر جميــع وظائــف األعمــال- يمكــن أن تكــون المكافــآت مــن االضطــراب 

الرقمــي غيــر محــدودة للمؤسســات.
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مقــــــاالت رقميـــــــــة

القدرات الرقمية مفتاح الخروج من األزمة 	
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  القدرات الرقمية مفتاح الخروج من األزمة: 
مقدمة : 

واالنتشــار   (16- )كوفيــد  فيــروس  لجائحــة  العالميــة  الطبيعــة  فرضــت 
الســريع للفيــروس حتميــة تأثــر شــتى مجــاالت الحيــاة، البيئيــة واالجتماعيــة 
العالــم  شــهد  بحيــث  االقتصاديــة؛  التداعيــات  عــن  فضــًلا  والسياســية، 
ــا  ــا تاريخًيّ ــا اقتصادًيّ ــن، وانكماش ــاة المايي ــانية أودت بحي ــة إنس ــع كارث أجم
ــال  ــتعصى االتص ــذ أن اس ــي. فمن ــاد العالم ــي أداء االقتص ــا ف ــًرا جذرًيّ وتغي
ــام  ــح أم ــم يصب ــر 2020 ل ــة يناي ــي نهاي ــة ف ــاة العام ــت الحي ــي وتوقف الفعل
واضعــي السياســات فــي جميــع حكومــات العالــم خيــار بديــل عــن فــرض 
تدابيــر الغلــق والبقــاء فــي المنــزل والتباعــد االجتماعــي وتقييــد الســفر فــي 
محاولــة لكبــح جمــاح الوبــاء مــن التفشــي واحتــواء األزمــة؛ األمــر الــذي نتــج 
ــا أو  عنــه تغيــر فــي شــكل الســلوك اإلنســاني والتفاعــل بــأن أصبــح رقمًيّ
كمــا درج التعبيــر “عــن ُبعــد”. وعلــى الرغــم مــن اتفــاق حكومــات الــدول 
علــى ضــرورة اتخــاذ التدابيــر ســالفة الذكــر، فــإن االســتجابة الدوليــة كانــت 
ــات  ــداد اإلصاب ــه أع ــمحت ب ــبما س ــدة حس ــدة والم ــث الش ــن حي ــة م متباين
المحليــة لــكل دولــة وقدرتهــا علــى تحمــل التكلفــة؛ ممــا أدى إلــى تفــاوت 

ــاد. ــوء االقتص ــي ض ــر ف ــة التأث ــث درج ــن حي ــدان م ــن البل بي

د. سارة عبد اهلل 
الغراب

مدرس بكلية الحقوق  
جامعة اإلسكندرية
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التكنولوجيا الرقمية في مواجهة األزمة:

 لقــد أظهــرت األزمــة خــال عاميــن مــن تفشــي الوبــاء قــدرة العالــم علــى المواجهــة الفطنــة للتهديــدات 
ــن مــن تطويــع التكنولوجيــا الرقميــة بوتيــرة ســريعة للتغلب علــى اآلثار الســلبية المتعــددة لظاهرة  والتمكُّ
ــرات؛  ــع المتغي ــف م ــة للتكي ــر مرون ــون أكث ــة لتك ــات االقتصادي ــكل السياس ــر هي ــل، وتغيُّ ــن التنق ــد م الح
ر عــن نهــج  ممــا يهيــئ لخــروج البشــرية مــن األزمــة ويعيــد الحيــاة لمســيرتها فــي هيــكل مســتحدث متحــوِّ
ــة،  ــة األزم ــل ومواجه ــاد الح ــي إيج ــم ف ــة العال ــة الرابع ــورة الصناعي ــعفت الث ــد أس ــدي. وق ــاة التقلي الحي
ــم  ــة والتعلي ــاالت كالصح ــي مج ــي ف ــذكاء االصطناع ــات ال ــي وإدراج تقني ــال التكنولوج ــث كان لإلح حي
واإلدارة العامــة للدولــة وغيرهــا دور بــارز فــي تخطــي العقبــات؛ ممــا انعكــس علــى قــدرة التعافــي 
ــم  ــز بالرقمنة.فبالعل ــاد يتميَّ ــل اقتص ــي ظ ــاح ف ــق األرب ــل وخل ــائر، ب ــن الخس ــد م ــكان الح ــادي وإم االقتص
واالبتــكار اســتطاعت البشــرية إلــى حــد كبيــر أن تتبــع الُعســر بالُيســر، وصقلــت ســمات لحيــاة مختلفــة عمــا 
ــعل،  ــد ُأش ر ق ــوُّ ــار التط ــاق قط ــل انط ــه. وكأن فتي ــوع في ــور الرج ــكل ال يتص ــة بش ــل األزم ــه قب ــت علي كان
ــتراتيجيات  ــا واس ــدول خطًط ــت ال ــه، أرس ــدأ. وعلي ــا ب ــتدام لم ــل ومس ر متكام ــوُّ ــع تص ــدول وض ــى ال وعل
تتمحــور حــول االقتصــاد الرقمــي وركائــزه المختلفــة مــن منصــات رقميــة، وتوســع فــي الخدمــات 
بأبعــاده المختلفــة. الرقمــي  الرقميــة لمواكبــة العصــر  الرقميــة، وتعليــم األفــراد المهــارات   الماليــة 

جهود الدولة المصرية في مواكبة العصر الرقمي:

بــادرت الحكومــة المصريــة، بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص، بتبّنــي اســتراتيجيات وتفعيــل خطــط 
ــادي  ــو اقتص ــا لنم ــة تحقيًق ــدرات الرقمي ــز الق ل، ولتعزي ــوُّ ــول دون التح ــي تح ــز الت ــة الحواج ــة؛ إلزال متنوع

ــة 2030.  ــتدامة األممي ــة المس ــداف التنمي ــى أه ــوًلا إل ــي وص رقم

وباتــت الجهــود المصريــة المتخــذة علــى شــكل حزمــة مــن اإلجــراءات والخطــوات الرقميــة تغطــي 
ــي  ــة الت ــاالت الخمس ــي المج ــة؛ وه ــع، والثقاف ــاد، والمجتم ــة، واالقتص ــة، والحوكم ــة التحتي ــاالت البني مج
اختيــرت مــن قبــل اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا ESCWA كركائــز تائــم احتياجــات 
المنطقــة العربيــة كمــا جــاءت فــي األجنــدة الرقميــة العربيــة، والتــي تخضــع لتطويــر مســتمر مــن قبــل 

ــات. ــدول والمنظم ــراء ال خب

فمــن الوجهــة االقتصاديــة، والتــي تمثــل أســاس تغييــر وتطويــر ســائر القطاعــات، اســتطاعت مصــر أن 
تطــوع األدوات المتاحــة وتبتكــر أدوات مســتحدثة فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت تمكــن الدولــة 
ــات  ــا المعلوم ــاع تكنولوجي ــر قط ــو تطوي ــام نح ــت االهتم ــث ولَّ ــي؛ حي ــاد الرقم ــة االقتص ــن إدارة عجل م
واالتصــاالت بمــا يحقــق االســتراتيجية المصريــة للتنميــة، المحــددة مــن قبــل وزارة االتصــاالت المصريــة، فــي 

ُبعدهــا االقتصــادي الــذي يشــمل التنميــة االقتصاديــة والشــفافية وكفــاءة المؤسســات الحكوميــة. 
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ــم  ــل أه ــي تمث ــة، والت ــر الرقمي ــة مص ــل منص ــار، تفعي ــذا اإلط ــي ه ــة ف ــوات المقدم ــرز الخط ــن أب وم
منصــة تقــدم خدمــات رقميــة حكوميــة للمواطنيــن تضمــن وصــول الخدمــات بشــكل منصــف لجميــع 
ــي  ــمول المال ــا للش ــن؛ تحقيًق ــار آم ــي إط ــدي ف ــل الانق ــع والتحصي ــائل الدف ع وس ــوُّ ــك تن ــات، وكذل الفئ
ــة  ــات الحكومي ــر المؤسس ــتهدف تطوي ــي تس ــة الت ــج المتنوع ــة للبرام ــي، باإلضاف ــي المال ــج الرقم والدم
ورقمنــة أعمالهــا وتطبيــق نظــام إدارة المعلومــات الماليــة الحكوميــة )GFMIS) لرفــع كفاءتهــا؛ تحقيًقــا 

ــودة األداء. ــفافية وج للش

كل مــا ســبق وغيــره مــن مشــروعات التحــول االقتصــادي والتنميــة لــم يكــن ليتحقــق بشــكل فّعــال 
ــاري  ــاص والتج ــاع الخ ــي والقط ــع المدن ــة كالمجتم ــات المختلف ــاركة القطاع ــة، أوًلا: مش ــور ثاث ــر أم بغي
للقطــاع العــام بحيــث ال يحتكــر األخيــر المــوارد وال ينفــرد بصفــة الفاعــل األقــوى فــي الدولــة وإنمــا 
ــع مــن قــدرات االبتــكار. وثانًيــا:  يحتفــظ بالمســؤولية عــن معاييــر وجــودة األعمــال المحققــة، األمــر الــذي وسَّ
ــى  ــتثمرين عل ــراد والمس ــجع األف ــكل يش ــي بش ــاد الرقم ــات االقتص ــم عملي ــريعي ينظ ــار تش ــع إط وض
الدخــول فــي دائرتهــا ويهيــئ بيئــة آمنــة لتبــادل المعلومــات فــي الفضــاء الســيبراني. ومــن أمثلــة القوانيــن 
المســتحدثة لهــذا الغــرض القانــون رقــم 151 لســنة 2020 بشــأن حمايــة البيانــات الشــخصية والقانــون رقــم 
5 لســنة 2022 بشــأن تنظيــم وتنميــة اســتخدام التكنولوجيــا الماليــة فــي األنشــطة الماليــة غيــر المصرفيــة 
والقانــون رقــم 175 لســنة 2018 فــي شــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات )الجرائــم اإللكترونيــة) 
وغيرهــا. وأخيــًرا: توفــر التقنيــات المعقــدة الكاشــفة للهجمــات الســيبرانية والقــادرة علــى التعامــل معهــا 

لتجنــب مخاطرهــا علــى المؤسســات الحكوميــة والماليــة.

تحديات العصر الرقمي: 

ــا؛ نظــًرا للسياســات والجهــود المصريــة  تقــف مصــر بيــن مجمــوع الــدول العربيــة الواعــدة رقمًيّ
ــن  المبذولــة فــي االتجــاه للرقميــة. وهــذه السياســات دائًمــا مــا تخضــع للتطويــر المســتمر علــى نحــو يمكِّ
الدولــة مــن مواجهــة التحديــات القائمــة والمتوقعــة التــي تفرضهــا التقنيــات الحديثــة ســواء كانــت 
ــرص  ــدان ف ــع، وفق ــات المجتم ــن فئ ــة بي ــارات الرقمي ــدرات والمه ــي الق ــوة ف ــة كالفج ــات اجتماعي تحدي
العمــل، أو اقتصاديــة كارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات العالميــة، وزيــادة تكاليــف الشــحن أو غيــر ذلــك 

ــة.  ــات األمني ــن التحدي م

ــن  ــب... آملي ــة الرك ــة لمواكب ــود الفائق ــه الجه ــل في ــا نواص ــق أمامن ــا زال الطري ــواًطا وم ــا أش “قطعن
ــتويات.” ــى مس ــى أعل ــه إل ــدم في التق
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  العمالت االفتراضية في عصر االقتصاد الرقمي

ــر والســريع ودخولنــا عصــر االقتصــاد           أدى التقــدم التكنولوجــي المتوات
المؤسســات  إدارة  طريقــة  فــي  جذريــة  تغييــرات  إحــداث  إلــى  الرقمــي 
لخدماتهــا أو الســلع التــي تقدمهــا، فالســوق المعــروض فيهــا الســلع 
والخدمــات المقدمــة مــن تلــك الكيانــات وكــذا اإلعــان عنهــا كل ذلــك 
ــن  ــد م ــوع جدي ــور ن ــى ظه ــذي أدى إل ــر ال ــت؛ األم ــر اإلنترن ــا عب ــح افتراضًيّ أصب

العمــات االفتراضيــة يتماشــى مــع ذلــك التطــور.

:(Virtual Currency( العمالت االفتراضية 

ــا علــى أســاس كونهــا           هــي تمثيــل رقمــي للقيمــة يمكــن تداولهــا رقمًيّ
إصدارهــا  يتــم  وال  للقيمــة،  مخزًنــا  أو  حســاب  وحــدة  أو  للتبــادل  وســيلة 
أو ضمانهــا مــن قبــل معظــم التشــريعات الداخليــة للــدول أو بنوكهــا 
المركزيــة، لــذا فهــي تفــي بالوظائــف المذكــورة أعــاه فقــط باالتفــاق مــع 
مســتخدمي العملــة االفتراضيــة)56). وبذلــك تختلــف العمــات االفتراضيــة 
ــة )Fiat Currency) وهــي التــي تتوافــر فيهــا  عــن العمــات الرســمية للدول
الوظائــف الثــاث األساســية للنقــود باإلضافــة إلــى اعتــراف وضمــان البنــوك 

ــا.  ــدول به ــة لل المركزي

Dig� )      وتقــع العمــات االفتراضيــة تحــت المظلــة العامة للعمــات الرقمية 
ــة  ــود اإللكتروني ــن: 1- النق ا م ــة كًلّ ــات الرقمي ــمل العم ital currency) وتش
ــا للعملــة الورقيــة )البنكنــوت)  )e-money) وهــي التــي ُتَعــد تمثيــًلا رقمّيً
 Fiat فهــي آليــة تحويــل رقميــة للعملــة الورقيــة، وُتَعــد مماثلــة لنظــام

ــة. ــات االفتراضي ــة، 2- العم ــورة إلكتروني ــي ص ــن ف Currency لك

(80) FATF report - Virtual-currency -key definitions and potential AML/CFT risks-June 2014 

– p4. 

 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-defini-

tions-and-potential-aml-cft-risks.pdf 

القاضي: 

محمود رأفت نايل
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أنواع العمالت االفتراضية:

 (FATF( قســمت مجموعــة العمــل المالــي         
الــدول الســبع )G7) العمــات  التابعــة لمجموعــة 

نوعيــن)56):  إلــى  االفتراضيــة 

1- العملــة االفتراضيــة المفتوحــة أو القابلة للتحويل 
وتكــون   (open or convertible virtual currency(
لهــا قيمــة مســاوية للعملــة الحقيقيــة وُيمكــن 
تبادلهــا معهــا. 2- العملــة الافتراضيــة المغلقــة أو 
 Close or Non-Convertible( غيــر القابلــة للتحويــل
ــا  ــن تبادله ــات ال ُيمك ــي عم virtual currency) وه
مــع العمــات الرســمية، كالعمــات المســتخدمة 

فــي األلعــاب اإللكترونيــة.

      وكذلــك تنقســم العمــات االفتراضيــة القابلــة 
االفتراضيــة  العمــات   -1 نوعيــن)56):  إلــى  للتحويــل 
المركزيــة )Centralized Virtual Currency) وفــي 
ــؤولة  ــة مس ــة مركزي ــاك جه ــون هن ــوع يك ــذا الن ه
عــن إصــدار العملــة وتحديــد قواعــد اســتخدامها 
الحقيقيــة   بالعملــة  قياســها  ويتــم  وتبادلهــا 

 .(e-gold( اإللكترونــي  كالذهــب 

Decentral�( الامركزيــة  االفتراضيــة  العمــات   -2
العمــات  تلــك  وتعتمــد   (ized Virtual Currency
طريــق  عــن  اســتخراجها  فــي  الخوارزميــات  علــى 
عمليــات التعديــن، وال يكــون هنــاك ســلطة مركزيــة 
مســؤولة عــن تنظيمهــا أو ضمانهــا وهــي مــا يطلــق 
 (Cryptocurrencies( المشــفرة  العمــات  عليهــا 

ــل. ــن والريبي ــة البيتكوي ــا: عمل ــهر أمثلته ــن أش وم

(81) https://web.archive.org/web/20190709175503/https://www.fincen.gov/news/testimony/statement-jennifer-shasky-calvery-direc-

tor-financial-crimes-enforcement-network

(82) https://web.archive.org/web/20190709175503/https://www.fincen.gov/news/testimony/statement-jennifer-shasky-calvery-direc-

tor-financial-crimes-enforcement-network 

(83) https://web.archive.org/web/20180619181612/http://www.fatf-gafi.org:80/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-

RBA-NPPS.pdf 

(84) راجع املادة (117) من قانون املالية الجزائري رقم 17-11 واملنشور يف الجريدة الرسمية بتاريخ 28 ديسمرب 2017 حيث تنص عىل أن »مينع رشاء العملة 

االفرتاضية وبيعها واستعاملها وحيازتها«.

(88) راجع املادة (117) من قانون املالية الجزائري رقم 17-11 واملنشور يف الجريدة الرسمية بتاريخ 28 ديسمرب 2017 حيث تنص عىل أن »مينع رشاء العملة 

االفرتاضية وبيعها واستعاملها وحيازتها«.

مخاطر العمالت االفتراضية:

العمــات االفتراضيــة  أن  الرغــم مــن           وعلــى 
ــن  ــد م ــا العدي ــفرة) له ــات المش ــة )العم الامركزي
وســرعتها  الكليــة  تكلفتهــا  النخفــاض  المميــزات 
توفيــر  وكــذا  كالبنــوك،  وســطاء  وجــود  لعــدم 
تتطلــب  ال  حيــث  للمســتخدمين؛  الخصوصيــة 
المعامــات التــي تتــم مــن خالهــا معرفــة البيانــات 
الشــخصية للمســتخدم، فــإن المخاطــر المترتبــة 
علــى اســتخدامها مــا زالــت تفــوق مميزاتهــا، أول 
تلــك المخاطــر هــو خطــر االحتيــال نتيجــة للقرصنــة 
البنــوك  مــن  العديــد  دفــع  مــا  وهــو  الســرقة  أو 
ــا.  ــن خطره ــر م ــى التحذي ــم إل ــي العال ــة ف المركزي
ــداول؛  ــا للت ــا أو قابليته ــدم قبوله ــر ع ــك خط وكذل
حيــث إن الغالبيــة العظمــى مــن التجــار ال تســتخدم 
ــى اآلن. إال أن  ــات حت ــن العم ــوع م ــك الن ــل ذل أو تقب
أكبــر تلــك المخاطــر هــي المخاطــر المتعلقــة بأمــن 
فهنــاك  واالقتصاديــة،  الماليــة  وســامتها  الــدول 
مخاطــر تمويــل اإلرهــاب وبيــع األســلحة بطــرق غيــر 
مشــروعة وغســيل األمــوال)53) واالتجــار فــي الســلع 

غيــر القانونيــة وغيرهــا مــن المخاطــر.

ــة  ــة مختلف ــدول الداخلي ــريعات ال ــت تش ــا زال           وم
فــي مــدى قانونيــة العمــات المشــفرة؛ فقــد اتجــه 
ــا كالمشــرع  البعــض إلــى تجريــم التعامــل بهــا نهائّيً
الســماح  أو  الجزائــري))5)،  والمشــرع  المصــري)56) 
والســداد  للدفــع  كوســيلة  واعتمادهــا  بتداولهــا 
كدولــة فنزويــا، فــي حيــن أن غالبيــة الــدول لــم 
تجــرم التــداول بهــا أو اســتخدامها صراحــة ســواء 
ــة أو  ــا المركزي ــت بنوكه ــركات، واكتف ــراد أو الش لألف
مؤسســاتها إلــى التحذيــر مــن خطــورة التعامــل بهــا.
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رؤى تكنولوجيــة - العــدد )3)

   األصول الرقمية المملوكة للدولة

         منــذ الربــع األخيــر مــن القــرن العشــرين، شــهد المجتمــع البشــري 
ازدهــاًرا لمجــال تكنولوجيــا المعلومــات وباألخــص االتصــال باإلنترنــت؛ حيــث 
إن دمــج اإلنترنــت مــع الهواتــف الذكيــة قــد أدى إلــى عالــم متصــل ببعضــه 
بشــكل دائــم متجــاوز الحــدود الوطنيــة واالختافــات الزمنيــة والمســافات 
ــم  ــري لمعظ ــود الفق ــت العم ــح اإلنترن ــأن أصب ــذا الش ــي ه ــة. وف الجغرافي
ــة  ــطة االقتصادي ــع األنش ــى جمي ــر إل ــد التأثي ــى امت ــا حت ــطتنا واتصاالتن أنش
علــى مســتوى المؤسســات العامــة والخاصــة. لــذا أصبــح االتصــال باإلنترنــت 
ــور  ــذا التط ــر ه ــغ تأثي ــد بل ــة، وق ــات اليومي ــي كل المعام ــرورة ف ــا وض حّقً
ذروتــه فــي ظهــور مجتمــع جديــد ُيعــَرف فــي جميــع أنحــاء العالــم باســم 

ــة«.  ــع المعرف ــات« أو »مجتم ــع المعلوم »مجتم

ــة  ــة كان نتيج ــورة المعلوماتي ــن الث ــج ع ــي النات ــدم التكنولوج             إن التق
ــلع  ــن الس ــر م ــور الكثي ــى ظه ــا أدى إل ــة، كم ــبكة العنكبوتي ــال بالش لاتص
والخدمــات الرقميــة والتــي قــام علــى أثرهــا القطــاع الخــاص باالســتثمار 
Ama�و  Facebook ــل ــة مث ــر تقليدي ــدة وغي ــواق جدي ــق أس ــع خل ــا، م  فيه
zon وغيرهمــا مــن أســواق الســلع والخدمــات الرقميــة التــي تــدر الكثيــر مــن 
ــة  ــات الرقمي ــة المنص ــل هيمن ــي ظ ــة، وف ــات الخاص ــك المؤسس ــاح لتل األرب
ــه،  ــيطرة علي ــركات المس ــاح الش ــم أرب ــة وتعاظ ــارة الدولي ــوق التج ــى س عل
يبقــى الســؤال الُملــح واألهــم: مــا دور الــدول لمواكبــة التطــور التكنولوجــي 

ــي«؟ ــاد الرقم ــور »االقتص ــى ظه ــذي أدى إل ــريع ال الس

            قبــل الحديــث عــن االقتصــاد الرقمــي، يجــب توضيــح أن النظريــات 
ــة التــي تتبناهــا الــدول تســتند إلــى تحســين االقتصــاد  ــة التقليدي االقتصادي
عــن طريــق تدريــب وتطويــر قــدرات األيــدي العاملــة، وزيــادة رأس المــال، 
الحديثــة،  التكنولوجيــا  بإدخــال  واآلالت  المعــدات  بتطويــر  واالهتمــام 
بالطريقــة  والمنقولــة  الثابتــة  ألصولهــا  الدولــة  اســتغال  إلــى  باإلضافــة 
الُمثلــى؛ ممــا ُيســهم فــي نمــو االقتصــاد الوطنــي؛ إذ إن دوًلا كثيــرة تمتلــك 
ــة-  ــة عالي ــون ذات قيم ــا تك ــا م ــي غالًب ــة -الت ــة والمنقول ــول الثابت ــن األص م
ــتفادة  ــم االس ــروات ال يت ــك الث ــم تل ــن معظ ــة، لك ــا العام ــن ديونه ــر م أكث
بهــا علــى النحــو األمثــل وتوجيههــا بالشــكل الصحيــح لصالــح االقتصــاد 
الوطنــي وتنميــة قدراتــه. وقــد ظهــر نــوع جديــد مــن األصــول والممتلــكات 
وهــي »األصــول الرقميــة« والتــي نتــج عنهــا »االقتصــاد الرقمــي« الــذي يعتمــد 

بشــكل أساســي علــى تكنولوجيــا المعلومــات. 

بقلم:

د. مارك ميخائيل               
أستاذ القانون العام 
بالجامعة البريطانية 

في مصر
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   إًذا، ما األصول الرقمية؟ وهل يجوز للدولة امتالكها؟ 

ــوم  ــات لمفه ــن التعريف ــد م ــه العدي ــد ل ــد، يوج ــح جدي ــو مصطل ــة ه ــول الرقمي ــح األص           إن مصطل
تلــك األصــول غيــر الملموســة، ولكــن ُيمكــن تعريــف األصــل الرقمــي بأنــه الشــيء الــذي يتــم تخزينــه بصــورة 
رقميــة ويكــون لــه قيمــة ماليــة، كمــا ُيمكــن التعــرف عليه بشــكل فريــد، وُيمكــن للمؤسســات اســتخدامه 
لتحقيــق اإليــرادات واألربــاح، وهــذه األصــول تتضمــن المســتندات وجــداول البيانــات الرقميــة والمواقــع 
اإللكترونيــة والعقــارات االفتراضيــة والعمــات المشــفرة وغيرهــا مــن األشــياء التــي تتميــز بالطابــع الرقمــي 

ولهــا قيمــة ماليــة. 

ــه قيمــة ماليــة يحددهــا قانــون العــرض والطلــب، مثــل جميــع  ــد مــن أن يكــون األصــل الرقمــي ل ــذا ال ُب ل
ــة.  ــة أو المنقول ــواء الثابت ــة) س ــر الرقمي ــرى )غي ــول األخ األص

           وُيقَصــد باألصــول الرقميــة هنــا الممتلــكات الرقميــة كمواقــع التواصل االجتماعي وحســابات اإلعانات 
علــى المواقــع االفتراضيــة ومواقــع الويــب وحســابات االســتضافة وأي ممتلكات أخــرى مماثلــة.  وإذا نظرنا 
إلــى األصــول الملموســة الثابتــة والمنقولــة يكــون للمالــك الحــق فــي اســتغالها أو التصــرف فيهــا ســواء 
ــزًلا  ــك من ــخص يمتل ــإذا كان الش ــون. ف ــه القان ــا ل ــي يمنحه ــات الت ــن التصرف ــا م ــار أو غيره ــع أو اإليج بالبي
يكــون مــن حقــه االنتفــاع أو التصــرف فــي ذلــك المنــزل. ولكــن هــل حــق الدولــة علــى أماكهــا الرقميــة 
هــو الحــق نفســه الــذي يمنحــه القانــون لألشــخاص الطبيعييــن والمعنوييــن علــى أصولهــم الثابتــة 
والمنقولــة؟ لإلجابــة عــن ذلــك الســؤال، يجــب فهــم المشــهد الحالــي؛ حيــث إنــه فــي ظــل الثــورة الرقميــة 
الحاليــة التــي تعمــل علــى تغييــر العالــم كمــا نعرفــه فــي الوقــت الحاضــر، تمكنــت التقنيــات الرقميــة مــن 
تغييــر الطريقــة التــي تعمــل بهــا الشــركات واألفــراد، وامتــدت كذلــك لتشــمل الــدول والحكومــات؛ حيــث 
ذهــب بعــض الــدول إلــى خلــق عماتهــا الرقميــة والمنصــات اإللكترونيــة التــي ُتســهم فــي دعــم وتطويــر 
اقتصاداتهــا خاصــة بعــد الركــود االقتصــادي الــذي اجتــاح العالــم خــال أزمــة كورونــا وتداعياتــه الكارثيــة 
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ــي  ــول الرقم ــو التح ــاه نح ــى االتج ــدول إل ــض ال ــع بع ــذي دف ــر ال ــم؛ األم ــم دول العال ــاد معظ ــى اقتص عل
للحفــاظ علــى صحــة مواطنيهــا وضمــان الســلم واألمــن العــام باالعتــراف بأهميــة التحــول الرقمــي، وأن 
يكــون للــدول الحــق فــي تعزيــز اقتصاداتهــا وزيــادة إيراداتهــا لدفــع تكاليــف الخدمــات العامــة وتمويــل 
ــتغالها  ــفرة واس ــة والمش ــا الرقمي ــى أصوله ــز عل ــب بالتركي ــادة الضرائ ــة دون زي ــة التحتي ــتثمارات البني اس

واالســتفادة منهــا علــى الوجــه األمثــل. 

          كمــا أشــرنا، لقــد اتجهــت بعــض الــدول والحكومــات إلى خلــق عماتهــا الرقمية والمنصــات اإللكترونية 
ــو  ــة نح ــوات المهم ــى الخط ــد أول ــوات ُتع ــك الخط ــا وتل ــة به ــة الخاص ــات الرقمي ــداول العم ــع ت ومواق
ــذر  ــتقبل ين ــة. إن المس ــة العام ــخاص المعنوي ــة ولألش ــة للدول ــة المملوك ــول الرقمي ــن األص ــتفادة م االس
ــا  ــتخدام أصوله ــى اس ــا عل ــدى قدرته ــى م ــد عل ــكل متزاي ــيعتمد بش ــات س ــدول والحكوم ــاح ال ــأن نج ب
الرقميــة مثــل البيانــات الرقميــة الازمــة لتقييــم مخزونهــا مــن األصــول الماديــة لتوليــد المزيــد مــن رأس 
المــال علــى غــرار مــا تمتلكــه الشــركات الكبــرى، مثــل: Uber - Airbnb - Google، واســتغالها ألصولهــا 
الرقميــة لتســويق خدماتهــا بكفــاءة؛ حيــث إن تلــك الشــركات ال تمتلــك أصــوًلا ماديــة ولكنهــا قــادرة علــى 

االســتفادة مــن منصاتهــا الرقميــة مــن مالكــي المنــازل والســيارات مــن خــال تطبيقاتهــا الرقميــة.

         وأشــار الدســتور المصــري بشــكل واضــح إلــى أهميــة أمــن وتكنولوجيــا المعلومــات لاقتصــاد الوطنــي؛ 
إذ إن المــادة 36 مــن دســتور 6666 قــد نصــت علــى أن »أمــن الفضــاء المعلوماتــي جــزء أساســي مــن منظومــة 
االقتصــاد واألمــن القومــي، وتلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر الازمــة للحفــاظ عليــه، علــى النحــو الــذي ينظمه 

القانون”.

         ولــذا ســيكون علــى الــدول ومنهــا مصــر ســن القوانيــن التــي تســاعدها علــى أن تحــذو حــذو القطــاع 
الخــاص، وتعطــي لهــا حــق اســتغال ممتلكاتهــا الرقميــة، وتوضــح طبيعــة حــق الدولــة علــى تلــك األصــول 

والممتلــكات الرقميــة؛ وذلــك لتعظيــم إيــرادات الدولــة وتعزيــز نمــو االقتصــاد الوطنــي.
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مــن تحليــل نمــاذج وتجــارب دوليــة، وبعــد التعــرض بدقــة لخصائــص وســمات االقتصــاد الرقمــي، وتوضيــح 
أهــم نقــاط الفــرق بيــن االقتصــاد الرقمــي واالقتصــاد العــادي، واإلشــارة إلــى تطبيقــات االقتصــاد الرقمــي 
وأدواتــه وباألخــص الــذكاء االصطناعــي، والعاقــة بيــن جائحــة كورونــا واالقتصــاد الرقمــي والفــرص التــي 
تولــدت مــن تلــك األزمــة التــي مــا زال العالــم يحــاول أن يتعافــى مــن تبعاتهــا، كان مــن األهــم أن ُيطــرح 
ــن،  ــن القواني ــي س ــه ف ــارف علي ــه المتع ــر التوج ــي بتغي ــة الوع ــع حال ــريعي لرف ــي والتش ــد القانون البع

وخلــق بيئــة تشــريعية داعمــة للنمــو وتحقــق الحمايــة فــي الوقــت نفســه.

فقد أوصت الدراسة بشكل عام باآلتي:

وضع خيارات سياسات متعددة لدعم التحول الرقمي لنماذج األعمال.- 

تكنولوجيــا -  علــى  القائــم  واالبتــكار  الرقميــة  التحتيــة  بالبنيــة  المتعلقــة  السياســات  تطويــر 
المجتمــع. داخــل  الرقميــة  التقنيــات  اســتخدام  وتعزيــز  واالتصــاالت،  المعلومــات 

إصدار قانون بشأن االستخدام اآلمن للذكاء االصطناعي.- 

مراعاة الخصوصية والشفافية وحقوق اإلنسان واألمن والسامة عند أخذ البيانات وتداولها.- 

 دعــم ريــادة األعمــال وســد الفجــوة بيــن الشــركات الكبيــرة والقطاعــات الخاصــة والمشــروعات - 
الصغيــرة وإعطــاء فرصــة متكافئــة لاســتفادة مــن الــذكاء االصطناعــي وزيــادة اإلنتاجيــة.

 للحــد مــن فقــدان الوظائــف يجــب إجــراء بحــوث مفصلــة ودعمهــا لتقييــم عــدد الموظفيــن - 
الذيــن هــم أكثــر عرضــة لفقــدان وظائفهــم.

ــى  ــاء عل ــك بن ــة، وذل ــا الرقمي ــق إمكاناته ــا لتحقي ــى تبنيه ــة إل ــاج كل دول ــي تحت ــة الت ــات الرئيس التوصي
ــا:  ــارة إليه ــت اإلش ــي تم ــارب الت ــض التج بع

تطوير استراتيجية رقمية نشطة.	 

سد الفجوات الرقمية.	 

توفير البنية التحتية الرقمية. 	 

االستثمار في موارد تنافسية جديدة.	 

تشجيع قطاع التكنولوجيا النابض بالحياة.	 

إعطاء األولوية لريادة األعمال واالبتكار.	 
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  اقتراحات

التفكير بشكل استراتيجي في الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة.. 1

معالجة السياسات والحواجز اإلدارية التي تعوق التدفقات العالمية.. 2

معالجــة االضطرابــات؛ فعلــى الرغــم مــن أن تأثيرهــا العالمــي الصافــي إيجابــي فــي نهايــة . 3
المطــاف، فــإن التدفقــات العالميــة يمكــن أن تتســبب فــي فقــدان الوظائــف والتشــريد علــى 

المــدى القصيــر.

االستثمار في رأس المال البشري.. 4

بناء البنية التحتية الازمة وسد الفجوة الرقمية.. 5

خلق بيئة أعمال قوية.. 6

حماية خصوصية البيانات مع الحفاظ على اإلنترنت المفتوح.. 7

جعل األمن السيبراني أولوية قصوى.. 8

  بعض الحلول )79)

فهم وتحليل موقفنا.أ. 

تطوير استراتيجية رقمية نشطة.ب. 

بناء الخطط ومتابعتها.ج. 

التركيز على إنشاء األعمال الرقمية وليس الحكومة الرقمية فقط.د. 

التركيز على الجوانب اللينة مقابل الجوانب الصعبة.	. 

تعزيز النظام البيئي التنظيمي.و. 

سد الفجوات الرقمية.ز. 

تطوير القدرات الرقمية ومجموعة المهارات.ح. 

الشمول الرقمي مقابل الشمول المالي.	. 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة للحكم.	. 

 االستفادة من الخبرات الفردية الواسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.ك. 

 تعزيز األمن والسامة. ل. 

(79) https://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2019_12_4-13_21_1020190213%20Ahmed%20El%20Oteify%20-%20High-

lights%20of%20Main%20Countries%E2%80%99%20Experiences%20in%20Building%20Digital%20Economies.pdf
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