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Abstract 

The digital revolution has become the basis of the global economy. Technological 

developments, information systems and intellectual capital have contributed to building the 

digital economy, which has been characterized by the interdependence and integration of 

business and financial institutions, the reduction of cost and time, and the increase in 

quality in performance. Technical innovation has become a driver of economic growth in 

developed countries. 

With regard to developing countries, they face a challenge in their transition towards a 

digital economy represented by the digital divide between them and developed countries, 

which necessitates cooperation with these countries to benefit from technology applications, 

manage them and employ them economically. However, this did not stand in the way of a 

number of developing countries, including (Singapore). which was able to harness 

technology, the Internet and skilled manpower to serve its economy in the field of trade, 

finance, tourism, education, health and government administration, to become a model for 

developing countries in financing towards the digital economy, as they excelled in their 

international competitiveness to be present in the global economic scene. 

Key words: Digital Economy, Digital Divide, Electronic Commerce, E-Government, Smart 

Cities, Digital Currencies. 
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االقتصاد الرقمي في الدول النامية إلىليات التحول آ  

(أنموذجا)تجربة سنغافورة  الواقع والتحديات  

 

 بشرى عاشور حاجم
 العراق،الجامعةالمستنصرية،د

 

 

 الملخص

تمثلأصبح الرقمية العالميأساستالثورة ،االقتصاد المعلوماتوأسهمفقد المالرأستالتطوراتالتكنولوجيةونظم

الرقميال والمؤسساتالماليةوخفضالتكلفةوالزمنوتزايدمعمالالذياتسمبترابطوتكاملاأل،فكريفيبناءاالقتصاد

.دافعاًللنمواالقتصاديفيالدولالمتقدمةأصبحالتقنيبدا فاإلداءالجودةفياأل

يخصالدولالنامية ال،وفيما نحواالقتصاد ًفيتحولها تواجهتحديا وبينالدولفأنها الرقميةبينها رقميالمتمثلبالفجوة

ًإدارممايحتممعليهاالتعاونمعهذهالدوللالستفادةمنتطبيقاتالتكنولوجياو،المتقدمة انذلك،إالتهاوتوظيفهااقتصاديا

العاملةيديواألنترنتواإلالتياستطامعتتسخيرالتكنولوجيا(،سنغافورا)معدداًمنالدولالناميةومنهاأماملميقفمعائقاً

واإل والصحة والتعليم والسياحة والتمويل التجارة فيمجال اقتصادها فيخدمة الحكوميةدارالماهرة نموذجاً،ة لتصبح

ًلتكونحاضرةفيالمشهد،إذتحتذيبهالدولالناميةفيالتحولنحواالقتصادالرقمي التنافسيةدوليا تفوقتفيقدرتها

 .العالمياالقتصادي

،المدنالذكية،يةلكترونالحكومةاإل،يةلكترونالتجارةاإل،الفجوةالرقمية،االقتصادالرقمي:الكلمات المفتاحية

.العمالتالرقمية  

 

 :المقدمة

واإلأدرك االبتكار الرقمييعزز االقتصاد ان حقيقة العالم دول القطامعاتاالقتصاديةنتاجتغالبية من لكثير ،ية

والرفاهيةويعملمعل الخدماتالعامة الدولمعلى،ىتحسينمستوىتقديم معلىقدرة يعتمد معلىالبقاء والقدرة فالتنافسية

.يةورمعايتهاإبدامعأفكاروخلق،االبتكار

،Digital Trans formationفالتحولالرقمي اليومأحدهو لعالم مستخدمي،المالمحالرئيسية معدد الذيفيه

التحولنحواالقتصادأصبح(،ف1)%2020منسكانالعالممعام59.6أكثريمثلون،مليارنسمة4.6منأكثرنترنتاإل

 سلم في معالية مرتبة يحتل والناميةأولويالرقمي المتقدمة العالم دول مختلف في القرار صانعي ،ات لهأمعدتحيث

منخاللسواقيةبحثاًمعنالتنافسيةفياألوحظيباهتمامالمؤسساتالدول،استراتيجياتورصدتلهاستثماراتهائلة

معلىالوصولللمعلوماتوخصائصومتطلباتاأل الداخليةوالخارجيةسواقتخفيضتكاليفالمعامالتوتحسينالقدرة

(.2وتحقيقتنميةمستدامة)

الرقميونشأالبحثسنحاولالقاءالضوءمعلىإطاروفي التأهمتطبيقاتهوأةوتطوراالقتصاد جاربفيهذاهم

:ةاآلتيالمجالوضمنالمحاور

االقتصادالرقميإلىالتحولمناالقتصادالتقليدي:أوال

تطبيقاتاالقتصادالرقمي.:ثانيا

التحدياتالتيتواجهالتحوللالقتصادالرقميفيالدولالنامية.:أهمثالثا

(موذجاأنتجاربرائدةفيالتحوللالقتصادالرقمي)سنغافورا:رابعا
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  :فرضية البحث

البحث إلىيستند الرقميفي)فرضيةمفادها المعلومات،مجتمعاتذكيةإنشاءيسهماالقتصاد تستخدمتكنولوجيا

 كفاءة االقتصاديةواالجتمامعيةمنخاللزيادة فيتطويراالنشطة السلعوالخدماتالمقدمةإنتاجواالتصاالتوخدماتها

اجاقتصادالدولالناميةباالقتصادالعالمي(.واندم،وتحسيننومعيتها



 :هدف البحث

والعمالتالرقمية،يةلكترونوالحكومةاإل،يةلكترونالتطبيقاتالرقميةفيالمجالاالقتصاديكالتجارةاإلأهماظهار-1

.وغيرها

التجاربأولىجربة)سنغافورا(منولعلت،التركيزمعلىتجاربالدولالناميةالناجمةفيالتحوللالقتصادالرقمي-2

.الرائدةفيهذاالمجال



 :االقتصاد الرقمي إلىالتحول من االقتصاد التقليدي  أوال:

 :ة وتطور االقتصاد الرقمينشأ -1.1

 Frankفرنكنايت)معندماقامالعالماالقتصادي،يكيةاألمرفيالوالياتالمتحدة1921ظهراالقتصادالرقميمعام

Knight،)نشراالقتصادي1954وفيمعام.لهمعناقتصادالمعلوماتدراسةلبأو(مارشالMarshall)بعنواندراسة

الموقعالرياديبتحليلهاالقتصادينظام(Maclubbماكلوب)كماتصدرالعالم(،نظريةاقتصاديةللتنظيموالمعلومات)

دراسةكماجاءت،رفيالتعليموالبحثوالتطويرالتقنيفقطمناالستثماأحدبأنهاجزءو،براءاتاالخترا التيوصفها

ديريلبرايس)لتحقيقنبوءةالعالماالقتصادي،Cyber Spaceالثانيةكلهياكلاالقتصاداتالتقليديةفيالفضاءالرقمي

Daryl Price،)التقنيمعالزمنبأنالمعلوماتستحلمحلالنقودفياالقتصادالرقميالذيتغيرشكلهونسيجهبالتطور

(.3)

فيالصياغاتالتحليليةاالقتصادية(،Sticklerستيكلر)ادخلالعالم،1977وفيمعام متميزاً المعلوماتمتغيراً

العلمالذييبحث)معلمالمعلوماتالتنمويالذيمعرفهبانه( kibergكيبرج)اقترحالعالماالقتصادي1989(،وفيمعام4)

ًانالمعلوماتقيمةمضافةفيتأثيرالمعلومات مفترضا االقتصادية( تمتزجبعناصرvalue Addedفيالتنمية معندما

لذااتخذتالدولالمتقدمةقرارالتنميةالمعلوماتيةخياراًاستراتيجياً،تطوراالقتصادالكليإلىومنثميقودذلك،نتاجاإل

.(5تقنيةالمعلوماتواالتصاالت)لتحقيقالتنميةاالقتصاديةمنخاللالتطورالمذهلفي

 Don tapمعلىلسانالكاتبالكندي)دونتابسكوت1995لقدظهرمصطلحاالقتصادالرقميألولمرةفيمعام

scott)
2

المعنون  The Digital Economy ; Promise، and periling the age of Networked)*فيكتابة

Intelligence).(6والمخاطرفيمعصرالشبكةالذكية)االمال:االقتصادالرقمي

الرقميبانه)يمثلجميعاالنشطة،1996وفيمعام ًلالقتصاد اقترحتمنظمةالتعاوناالقتصاديوالتنميةتعريفا

المدخالتالرقمية معلىاستخدام التيتعتمد وتعزيزها،االقتصادية معلىدمعمها والبياناتالتيتسامعد والخدماتالرقمية

.(7بمايشملجميعالمنتجينوالمستهلكينوالحكومة)،بشكلكبير

هاالبنيةأبرزويرتكزمعلىمعددمنالمكوناتلعل،فاالقتصادالرقميهواالقتصادالقائممعلىالتكنولوجياالرقمية

والبرامجيات واالجهزة باإل،التكنولوجية إلىضافةوالشبكات األ االليات خاللها من تتم التي لتجاريةامعمالالرقمية

(وكماموضحفي8)نترنتوالتيتتمبالكاملمعلىشبكةاإل،يةلكترونيةوالمعامالتاإللكترونمثلالتجارةاإل،واالقتصادية

(.1الشكل)







                                                           
*
االقتصادي )دون تاب سكوت   Don Tab scott) ذ مساعد في كلية روتمان لالدارة )جامعة تورنتو(، عضو المنتدى االقتصادي العالمي، واستا 

الذي الفه  2007( اقتصاد الويكينمكس 2.  )2008( جيل االنترنت عام 1( مؤلف عن دور التكنولوجيا في المجتمع واشهرها كتابي: )13ولديه )

( لغة في العالم. 20مع انتوني وليامز الذي ترجم الى اكثر من )  
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دارالجامعيةللنشرال،ةالعالقاتمعالعمالء(إدار–التسويقالمتقدم)التسويقالعالمي،محمدمعبدالعظيم،ابوالنجا:المصدر

.311،ص2008،مصر،االسكندرية،والتوزيع

اإل استخدام في الكبير التوسع هذا رافق الدوليةنترنتوقد الشبكة معلى المعتمدة للتقنياتالرقمية واسعا انتشارا

مجاالت كافة في والمعارف والمعلومات البيانات وتبادل وتحليل وتخزين جمع معلى القائمة ومنهاوتطبيقاتها الحياة

(9االقتصادالرقمي.)إلى)االقتصاد(الذيتحولتدريجيا



 الفرق بين االقتصاد التقليدي واالقتصاد الرقمي.   1-2

تكاملاإل منمعدم المعرفةطارمعلىالرغم السياساتمعلى،المفاهيميالخاصباقتصاد الباحثونوصانعوا يؤكد

فيأساسالرقميكمحركللنمواالقتصاديفيالتغيراتاالجتمامعية،فهويدخلكيلعبهاالقتصادأصبحالدورالكبيرالذي

تطويروتحسينمعظممرافقالحياةالبشريةفيشتىالمجاالتفيالتعليموالصحةوالتجارةوالخدماتالمصرفيةوالبنوك

 وهذا كافة، والخدمية الحكومية والدوائر والخاصة العامة والشركات التامين الدولوشركات مجتمعات اليوم تشهده ما

(10).وامريكاأوروباالمتقدمةفياليابانوالصينودول

نترنتيةالمرتبطةباإللكترونمفهوماالقتصادالرقميمنمفهومهالضيقالذييمثلالتغييرمعنالمنصةاإلأتسعوقد

،رقميالذييشملجميعاألنشطةاالقتصاديةالتعريفالشامللالقتصادالإلىوجميعاالنشطةذاتالصلةبهذهالمنصات،

(11التيتستخدمالمعلوماتوالمعرفةالرقمية.)

األ12ويختلفاالقتصادالرقميمعناالقتصادالتقليديبناءمعلىمعدةمعايير) وحدودالمنافسةوالبنيةسواق(منها

(.1فسيةوغيرهاوقدموضحفيالجدول)ومصدرالميزةالتنانتاجتنظيماإلإلىضافةومصدرالقيمةباإلسواقواأل

 وتحويلها الخام الطبيعية الموارد معلى القائم التقليدي االقتصاد معلى يقتصر يعد لم العالمي سلعإلىفاالقتصاد

البدنيةبل المكائنوالجهدالبشريالمتمثلبالقوة تيعتمدمعلىوحداتقليلةمنالعمالأصبحومنتجاتمختلفةباستخدام

العمل(،أساست)المعرفةأصبحقدانحسرتو(القيمةأساستمعاجهزهالحاسباتويمكنالقولان)نظريةالعملواآلال

 

العصر 

 الرقمي

 البنى التحية الداعمة 
 التقنيات الرقمية واليات التواصل

النمو الهائل في استخدام 
 االنترنت

فضيل العروض التسويقية من ت
قبل البائع وتفضيلها من قبل 

 المستهلك

 االنماط الجديدة من الوسطاء
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السيماظهورمايعرف)العملمعنبعد(والذييعتمدمعلىالخلفيةالتقنيةالتيسيتحلىبهاالعاملربماوراءحدودالبلدجهة

(12العمل.)

رقميواالقتصادالتقليدي(الفرقبيناالقتصادال1جدول)

 االقتصاد الرقمي االقتصاد التقليدي المعيار

 حركية مستقرة  سوا األ

 عالمية قومية  حدود المنافسة 

 خدمية / معلوماتية في جوهرها تصنيعية في جوهرها البنية

 مال انساني واجتماعي رأس مال طبيعي رأس ،مواد خام مصدر القيمة

 مرن إنتا  بيرك إنتا  نتا تنظيم اإل

 عالمي محلي هدف المنافسة 

 الرقمية المكننة المحرك التقني الرئيسي 

 االبتكار والجودة والقدرة على التكيف خفض التكلفة من خالل الموازنة مصدر الميزة التنافسية

 كبيرة بين المنخفضة والمتوسطة اهمية االبحاث / االبتكار

 السو  إلى مرن ويرتكز قيادة وسيطرة التنظيم 

 سريعة اليمكن التنبؤ بها  بطيئة وخطية سوا تغيرات األ

مصطفى،البار:المصدر المرجي،معدنان معلي الرقمي،وخالد السعودية،االقتصاد العربية .2019،المملكة

https://awfoum.org 

العاموتشعبه(هيمنةوسعةاالقتصادا1ويتضحمنالجدول) التقليديمنحيثالمفهوم لرقميمقارنةباالقتصاد

التيتتوافقمع موارده األلفيوتعدد وهذا الثالثة، الدولةاألمرة معلىمدىتطورهذه ومدىتغلغل،تلكأويتوقفنسبيا

المحركاأل بامعتباره الفكرية الرقميبامعتمادهمعلىالثروة المعلوماتيةومعدميوالرئيسيفيمعصرساساالقتصاد الثورة

المالويرتكزاالقتصادرأساقتصارهامعلىالثرواتوالمواردالطبيعيةبشكلكليكمافياالقتصادالتقليديكاألرضو

إنتاجوالعالقاتالتجاريةفهواقتصادقائممعلىالمعرفةومستندمباشرةمعلىفكارغيرالملموسةكاألصولالرقميمعلىاأل

محركاتلعلميةالنمووتكوينالثرواتوالعملفيأهموماتوتوزيعهاواستخدامها،وتكونهذهالعناصرالمعارفوالمعل

(13كافهالقطامعات.)

قيمةاقتصاديةواجتمامعيةإلىالجديدةوتحويلالبياناتوالمعلوماتالرقميةمعمالفاالقتصادالرقمييتبنىنماذجاأل

 والوظائف للعمل مختلفة ونماذج وجديده  والمؤسسات، لإلأنماطوالعمليات االستهالكداربديلة من جديدة واشكال ة

 العالمي االقتصادي المنتدى ويقدر القيمة، سالسل و (WEF)والتبادالتالتجارية حوالي الجديدة70ان القيمة %من

(14المتولدةفياالقتصادالعالميخاللالعقودالمقبلةسوفتتأتىمنمنصاترقمية.)

 ان التقليدي االقتصاد من إلىالتحول الرقمي أوجداالقتصاد األإدارأمامتحديا مؤسسات االقتصادمعمالة في

تحول،إذةالوفرة(فيظلاالقتصادالرقميإدار)إلىةالندرة(منالموارداالقتصاديةالتيتحولإدارالتقليديفيكيفية)

 إيجادإلىاالهتمام التي المعلومات في باالستخدامالوفرة قيمتها ،تزداد وأصبحفقد المعرفة الفكريرأست أهمالمال

المالالفكريبامعتبارهامساراترئيسيةرأس(وباتتاالقتصاداتتعتمدمعلىالمعرفةو15مستلزماتاالقتصادالرقمي)

مالبشريرأستصاديوبناءللتنميةلتلعبدوراحيويافيخلقالثرواتوفيتحقيقالتمويلللبحثوالتطويروالتنو االق

(16وخلقفرصمعمل.)

تفيزيادهحجموتنو التجارةبينالدولفيالسلعأسهمكمايعملاالقتصادالرقميضمنمايسمىبالعولمةالتي

 وتدفق للتكنولوجيارأسوالخدمات السريع االنتشار و والقيود،المال الحدود تالشي ظل في والخدمات السلع فانتقال

بسببالسرمعةسواقتالسرمعةفيالتبادالتالتيتحدبدورهامنمظاهرمعدمالكفاءةفياألأصبحو،تصاديةالتقليديةاالق

ومصدرنتاجتنظيماإلإلىضافةفاالقتصادالرقميوالمنافسةوالبنيةومصدرالقيمةباإل،سعارفيتدفقالمعلوماتحولاأل

(17).الميزةالتنافسية

،يالعالميجمال%منالناتجالمحلياإل%5.5و4.5المتعلقةبحجماالقتصادالرقميمابينوتتراوحالتقديرات

يكيةوالصيناألمروفيمايتصلبالقيمةالمضافةفيقطا تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتووتستحوذالوالياتالمتحدة

القطامعاتفيتايوانأكبريمنجماللناتجالمحلياإل%منالمجمو العالميبيدانالقطا كحصةمنا40معلىمايقارب

إلى2010(مليونمعاملفيمعام34وزادتفيقطا تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتمن)،الصينيةوايرلنداوماليزيا
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%2إلى%1.8وارتفعتمن38ومعاستحواذالخدماتالحاسوبيةمعلىالحصةالكبرى2015(مليونمعاملمعام39)

%فقط.%1وافريقياوامريكاالالتينيةمعا4أوروبا(وتبلغحصة18)

) سبعة )مايكروسوفت7وتتأثر منصاتفائقة (( ابل Amazonأمازونو(Apple)تليها   Googleوغوغل

وامريكايةوبقيةالعالموخاصةافريقياجمالبثلثيالقيمةالسوقيةاإلAli babaومعليبابا Ten centوفيسبوكوتنسنت

الالتينيةتقعفينهايةالقائمةبعدالوالياتالمتحدةوالصينبالعديدمنالتطوراتالرقميةممايعبرمعنالهيمنةالعالميةفي

(19مجاالتالتكنولوجياالحديثة.)

وتحليلالمعلوماتوالبيان معلىجمعواستخدام القدرة تدفعه مذهلة بسرمعة الرقميتطوره اتويواصلاالقتصاد

يحقق بما والدولي والقطامعي القومي االقتصاد بين واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بين المستمر والتنسيق والتفامعل

(20الشفافيةلجميعالمؤشراتاالقتصاديةالمساندةللقراراتاالقتصاديةوالتجاريةوالماليةفيالدولخاللفترهما.)



 تطبيقات االقتصاد الرقمي  :ثانيا  

حرصتهذه،إذتتطبيقاتاالقتصادالرقميتحظباهتمامالدولالمتقدمةوالناميةبقطامعيهاالعاموالخاصبحأص

وتسامعد،والحكوماتفرادالتيتخدماأل،وتعزيزالحلولالرقمية،تطويرالبرامجوالخدماتوالتطبيقاتالرقميةىالدولمعل

ثحداألإليهازبشكلخاصمعلىالسعيلزيادةتوفيرالخدماتوقابليةالنفاذالحاحاًمعالتركيكثرمعلىتلبيةاحتياجاتهماأل

:اآلتيالتطبيقاتفياالقتصادالرقميبأهمويمكنتحديد،تغييرايجابيمعمجتمعاتهم

  E-Government (يةلكتروناإل)الحكومة الرقمية  -1.2

اإلاألمممعرفت الحكومة لكترونالمتحدة معام 2002ية اإلاس)بانها لتقديمنترنتتخدام العريضه العالمية والشبكة

للمواطنين الحكومة وخدمات العامة21)(معلومات الخدمة جودة وتحسين الرشيد الحكم تطوير في لتسهم والتفامعل،(

التقليديةللبلديةإدخالو،وتطويرالدولةالحقيقية،المباشربينالبلدياتوالمواطنين فيالمهام القطا دارإو،التكنولوجيا ة

(22).ةالعامةداروتجديداإل،العام

التفامعلوالتواصلبينالحكومةإلىيفيالخدماتالذييؤديلكترونيةهيتمثيلللتطبيقاإللكترونفالحكومةاإل

األ،والمواطنين ومؤسسات الحكومة وبعضهامعمال،وبين الحكومية المصالح بين الداخلية الحكومية بالعمليات والقيام

ًإلكترونلبعضا بالمواطنين،يا المرتبطة الديمقراطية الحكومة اوجه وتحسين تبسيط األ،بغية حدمعمالومؤسسات معلى

(23).سواء

الرقمية للحكومة الرئيسي الهدف األ،ويتمثل لجميع الخدمات وتبسيط دمعم ،المواطنين،)الحكومةطراففي

المعلومات،(معمالمؤسساتاأل تكنولوجيا األواستخدام كل ربط معلى السرمعةطرافواالتصاالتالذييسامعد بتحقيق

(.وكماموضحفيالشكلرقم24ية)نتاجاالنشطةالحكوميةواإلأداءوفامعلية،ورفعالكفاءة،ةالمحاسبةإمكانيو،والشفافية

(2)
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 يةلكترونالنموذج الجديد للحكومة اإل (2)شكل 

































18ص،2005.مصر،دارالفاروقللنشروالتوزيع،يةلكترونالحكومةاإل،كلوريا،ايفانز:المصدر



الداخليةمعمالمؤسسيفعالللحكومةااللكرونيةفيتحسيناألإطاريةالمدمعومبلكترونيللحكومةاإلساسوالمبدأاأل

وتمكين،تدفقاتالعملوالعملياتبشكلافضلأجلواوقاتالمعامالتمن،منخاللتقليلالتكاليفالمالية،للقطا العام

الفعالللموارد المختلفة،االستخدام ومعلى،حلولمستدامةمنخاللاالبتكارإلىالتيتهدف،معبروكاالتالقطا العام

(25):اآلتيالنحو

G2Gلمستوياتالمحليةيبينالجهاتالحكوميةمعلىالكترونوتسمىمشاركةالبياناتواجراءمعملياتالتبادلاإل

.يةقليموالوطنيةواأل

G2B.والمعامالتبينالحكومةوالشركاتمعمالتوفيرالخدماتالتيترتكزمعلىاأل

G2Cقبل من المقدمة للخدماتالعامة كمستهلكين الحكومة الناسمع تفامعل مبادراتوتسهيل توفير وتتضمن

.شاورالتخاذالقرارالمشاركةفيالتإلىضافةباإل،المواطنإلىالحكومة

TCT.زيادةالكفاءةوالشفافيةواالتصاالتومشاركةالمواطنين

اإل األلكترونفالحكومة لجميع الفعال التكافلي االستخدام هي االتصاالتنظمةية ووسائل المعلومات وتكنولوجيا

)حكومة الحكومية الجهات داخل معالية بدرجة المعامالت وتسريع ،لتسهيل تربطإلىفةإضامستفيد( التي التعامالت

.معمالالحكومةبقطا األ

 E- Tradeية لكترونالتجارة اإل -2.2

والتنمية االقتصادي التعاون منظمة اإل،معرفت بلكترونالتجارة إية بين)نها تتم التي التجارية المعامالت جميع

معلى،فرادالشركاتواأل اإلأساسوتقوم معر(،يللبياناتلكترونالتبادل بكما العالمية التجارة منظمة إفتها مجمومعة)نها

(26).(يةلكترونوتأسيسالروابطالتجاريةوتوزيعوتسويقالمنتجاتمعبرالوسائطاإل،معملياتمعقدالصفقات
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اإل التجارة ظهرت الماضيلكترونوقد القرن من السبعينات في ،ية المتحدة الواليات في ،يكيةاألمروتطورت

حيثوافقتلجنة(،1996/ديسمبرمعام16يةفي)لكترونبوضعمشرو للتجارةاإلUNلمتحدةااألممواهتمتمنظمة

االوليختص،جزئينإلى(مادةمقسمة17الذيتضمن)،يةلكترونمعلىاصدارالقانونالنموذجيللتجارةاإل(االونسترال)

ًلكترونبالتجارةاإل القانونسارمعتالعديديةفيلكترونوالثانيمعلىالتجارةاإل،يةمعموما مجاالتمحددةومعصدورهذا

(27).يةمستمدةمناحكامهذاالقانونلكتروناصدارقوانينتنظيمالمعامالتاإلإلىمندولالعالم

الماضي القرن من التسعينات بداية اإلأصبح،وفي التجارة ًلكترونت دوليا سائدة ظاهرة منصة،ية تعد حيث

(Amazon)وسرمعانما،1995والتيظهرتاولمرةفيمعام،يةفيالعالملكترونمنصاتالتجارةاإلبرأكمنأمازون

يلكترونوفيمجالالتسويقاإل(،Bay)(،palPay)(،Ali babaمعليبابا)يةمثللكترونتبعتهامنصاتفيالتجارةاإل

حيث،المنصاتالرقميةفيمجالالبيعأهممن(Jumiaجوميا)و(Sauqسوك)والشحنتعدالشركاتالمذكورةوشركة

المنصاتالرقميةفيأهمالذييوضح،(2وكماموضحفيالجدول)،ونالينمعلىمستوىالعالمأتبيعماليينالمنتجات

.هاالرقميةومعددمستخدميهاأنشطتالعالممعتحديدلطبيعة

(28)إلىمعنيةبالتعاملالتجاريالطرافيةحسبطبيعةوهويةاأللكترونويمكنتقسيمالتجارةاإل

B2B business to business.التعاملبينالشركاتالتجاريةوشركاتتجاريةاخرى

 

 ( المنصات الرقمية الكبرى2جدول )

(سيويةوسطية والعالمية واآلأالشرق )

العرض في الشر   الرقمي نشاطال
 االوسط

 المستخدمون
 )ماليين(

الشركات الرائدة 
 ةالعالمي

 المستخدمون
 )ماليين(

الشركات الرائدة 
 االسيوية

 المستخدمون
 )ماليين(

 Google 1.400 Baidu 300 _ _ البحث

 Facebook 1.712 Tencent 812 _ _ الوسائط االجتماعية

 What SAPP 1000 Wechat 1.120 _ _ االتصاالت

 You Tube 1000 You Ku 500 _ _ الفيديو

 Anghami 4 Spotify 100 QQ music 800 الموسيقى

 Souq.com 6 Amazon.com 304 Ali baba.com 434 يةلكترونالتجارة اإل
 Cash U 1 Pay Pal 179 Ali pay 300 يةلكترونالدفع اإل

االزياء على 
 نترنتاإل

Namshi 5 Zalando 18 Zalora 5 

 Airbnb 50 Tujia 40 _ _ السفر واالستضافة

 Bayt 18 Liakedln 450 Daije.com 32 سو  العمل
 Careem 4 Uber 8 Didi chuxing 250 النقل

 _ _ Skill Academy 8 Cour Sera 17 التعليم
 Cobone 3 Groupon 50 Meituan.com 20 يةلكترونالتجارة اإل

،المتحدةاألمم-:المصدر العربية،ESCWAاالسكوا  الرقميفيالمنطقة واالجتمامعيةاللجنةاالقتصادية،افاقاالقتصاد

.80ص،2017،أسيالغربي

B2GBusiness to Governmentوالمؤسسات التجارية المؤسسات بين التفامعل معلى ويتركز

الحكوميةمثلمعملياتدفعالضرائبومدفومعاتالتراخيصورسومالكماركوتخليصالوارداتمنالبضائعوالمشتريات

. اًيإلكترونالحكوميةمنالمؤسساتالتجارية

B2C Business to consumer.التعاملالتجاريبينالشركاتوالمستهلكين

C2C Consumerالمستهلكينوالمستهلكيناالخرينمنخاللاالمعالناتفرادالتعاملالتجاريبيناأل

.بيعالخبراتلالخرينأووالمواقعالشخصية

B2A Business to Administrationةدارواإل(الشركات)معمالبينوحداتاأليةلكترونالتجارةاإل

.الحكومية

A2CBusiness to Administrationةالحكوميةدارالمستهلكينواإلفراديةبيناأللكترونالتجارةاإل

ًإلكترونالمحليةفيمجالالضرائبواستخراجالمستندات .يا
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 اإلأوبما التجارة اللكترونن تنفيذ هي بيعنشاطية من المجالاالقتصادي معبر والخدمات للسلع وتبادل وشراء

اإللكتروناإل والشراء )البيع المعلوماتواالتصاالتمثل تكنولوجيا باستخدام اإللكتروني والتسويق والبنوك،يلكتروني

2017يمعاميةبالتجزئةفيجميعانحاءالعالمفلكترون(فقدبلغتمبيعاتالتجارةاإل29)(يةلكترونوالرقابةاإل،يةلكتروناإل

.مريكيأ(تريليوندوالر2.3مايقارب)

وكسرالقيودوالحدودوالمحددات،وقدسامعداالقتصادالرقميمعلىاندماجالدولفيمابينهاضمناالقتصادالعالمي

نفيشتىوزيادةالتجارةالعالميةفضالًمعنتحسينالعالقاتبينالمصدرينوالموردينوالمنافسينوالمستثمري،فيمابينها

(30المجاالت)

بمافيذلكالتجارةالرقميةبين،تتعلقبالتجارةالرقمية،والمحيطالهاديأسيايةفيمنطقةأقليموتوجدقوامعدثنائية

 والوالياتالمتحدة وسنغافورا،يكيةاألمراليابان استراليا بين الرقمي االقتصاد االتفاقياتيكون،واتفاقية وبموجبهذه

(31).لزيادةمعددالدولالتيتلزمبقوامعدالتجارةالرقميةأساسهذهالقوامعدكاستخدام

(32)إلىيةواستفادتهافهانظرألكتروناتسا مشاركةالدولالناميةفيالتجارةاإلإلىوتشيرتقاريراالونكتاد

يةوارتفا مستوىاستخداماالنترنيتونتشاراستخدامالهواتفالمحمولةوالشبكاتاالجتمامعبتحسينالربط -

 االنترنيت

اإل - اإللكترونتواديتطبيقاتالتجارة الدفع والمنصاتوحلول لكترونية التجارةإلىي با االنخراط تيسير

.يةلكتروناإل

يةمصممةوفقاًلكترونيةالمحليةوالتيتظهربسرمعةوتقدمخدماتفيالتجارةاإللكتروننموالشركاتاإل -

 للطلبالمحلي

 Smart citiesالمدن الذكية-3-2

التخطيطنشأ معن ومسؤولون ومشرمعون اقتصاديون تشكيله في وساهم الزمن من معقد منذ الذكية المدن مفهوم

،Intelligent وDigitalمثلالرقمية،وتحتمسمياتوفيسياقومعانيمختلفة،الحضريلدىالعديدمندولالعالم

المدنالذكية فاستخداممفهوم تعارففيد،Urban Labelingيعتبرظاهرةمعمرانية معدة اتوابحاثرأسوضعتلها

.أكاديميةتطبيقيةو

منخالل،فالمدنالذكيةهيتلكالمدنالتيتستخدمتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتلغرضتلبيةحاجةالسوق

ل واشامعتها التكنولوجيا هذه الفامعلةفياستخدام المجتمعية فهيتجمعبينتكنولوجيا33لجميعقدراالمكان)المشاركة ،)

إلىوجهودالتخطيطالتيتهدف،وبينالتصميمات،اآلخرىوتكنولوجياالويبوالهياكلالتنظيمية،المعلوماتواالتصاالت

أجلمن،دينةةالمعقدةللمدارحلولجديدةومبتكرةلإلإيجادوذلكلكيتسامعدمعلى،تحقيقوتسريعالعملياتالبيروفراطية

(34).وطريقةالحياة،تحسيناالستدامة

(35والمدنالذكيةظاهرةحضاريةحديثةتمثلاستراتيجياتلتطورالمدنضمنثالثةمحاورهي:)

 .نجاحالمدنالذكيةتطبيقتكنولوجيااالتصاالتفيالبنىالتحتيةأساس -1

 .ةالذكيةداروجوداإل -2

 .ماالجهزةالذكيةتدريبالمواردالبشريةمعلىاستخدا -3

ةإدارنهامزيجمنتقنياتمتقدمةترتكزمعلىإيكيلألتينةالذكيةوصفتالمدنالذكيةباألمروفيالموترالكندي

االتصاالتو،الطاقة و  المعلوماتواالتصاالت،(36مانالعيش)أاالتمته فالمدنالذكيةكمصطلحيربطبينتكنولوجيا

فالمدنالذكيةهي،واالهدافالتيتسهلالتكولوجياتحقيقها،مفاهيمومتغيراتاالستدامةومتغيراتاالستدامةحيثتضع

ويدير،غيرالملموسأو(،العمرانيالذييربطبينالعمرانالماديومايمكنانيطلقمعلية)العمرانالغيرماديطاراإل

منخاللاستخدامتكنولوجياالمعلومات،يةساسحتيةواألكافةالقطامعاتالبيئةواالقتصاديةواالجتمامعيةوالنقلوالبنهالت

ويمكنالهدففيبناءالمدنالذكيةتسهيلالخدماتالمقدمةللمجتمعوتمكينهممنممارسةحقوقهموحرياتهم،واالتصاالت

الجووتحقيقالنموفيco2)الحدمن(نسبةانبعاثاتغازأوجانبزيادةكفاءةالوحداتالمحليةفيتقليلإلىبشكلافضل

(37االقتصاديالمستدامللمجتمعاتوضماناالنسجاماالجتمامعيبينالمجمومعاتالمختلفةمنالسكان.)

منخاللتكنولوجياالمعلوماتAmenitiesDigitalويستندمفهومالمنالذكيةمعلىامعتمادوسائلالراحةالرقمية 

يالحياةأساسشروطqualityكفاءة)نومعيةالحيات(أكثروالتنقلفيهاواالتصاالتمعادةلتحسينالمدينةوجعلالخدمات

:االنسانمنخالل
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Beingمؤشرالبقاءمعلىالحيات -

 well-Beingمؤشرالرفاهيةاالنسانية -

 Enjoymentمؤشرالترفيهوالمتعةاالنسانية -

 الشكل في موضح 3)وكما الذكية المدن في الرقمية الراحة وسائل بين االنسانية(الذي المتطلبات با ،ومعالقتها

العالم في الحظري التوسع المواجهة المستدامة التنمية ممارسات تعزيز في تسهم الذكية حواليإذافالمدن يقدر

(39).مدينهحولالعالم286مشرومعاللمدنالذكيةفي443

المدنالذكية

 يةوسائل الراحة الرقمية وعالقتها بالمتطلبات االنسان (3)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يوسف:المصدر حسين،ال مهدي ومحمد جواد الحادي،ابراهيم القرن مدن وتطلعاتمعلىخطى افاق  المستدامة الذكية المدن

  w.researchgate.nethttps://ww:متاحمعلىالموقع،2018،العراق،بغداد،الجامعةالتنولوجية،والعشرين

 Cryptocurrencyالعمالت الرقمية  -4.2

 العمالت اشكال تضم التي الرئيسية المظلة الرقمية العملة اإل،اآلخرىتعتبر يةلكترونسواء أواالفتراضيةأو

معليهاإطالقالتييمكناآلخرىوبغضالنظرمعنالتسميات،المشفرةأو،الرقميةالقانونية الرئيسيلتلكيظلالطابع،ها

وبالرغممنانهاذاتخصائصمماثلةللعمالت،ملموس(فيزيائي)العمبانهاالمتاحةبشكلرقميوليسلهاوجودمادي

(4)وكماموضحفيالشكل،القانونيةالمادية
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being 

 الرفاهية

Well being 

 المتعة

enjoyment 

Security 
safety 
health 

Attraction 
entertainment   

Stresslessnos  
Comfort  

http://www.ijherjournal.com/
https://www.researchgate.net/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

166  

 

www.ijherjournal.com 

 

 العمالت الرقمية في عالم االدوات النقدية (4)شكل 

 

 

 

 

 

 



















فريقمعملاالستقرارالمالي،مخاطروتدامعياتالعمالتالمشفرةمعلىالقطا المالي،2019،صندوقالنقدالعربي:المصدر

6ص،2019،االماراتالعربيةالمتحدة،ابوظبي،117رقم،فيالدولالعربية

هيمعمالت ملموسواليمكنرصإلكترونفالعمالتالرقمية وجود ليسلها افتراضية فياألية حركتها سواقد

تتداولمعبراالشخاصوالمؤسساتمعنطريق)اإل وتتميزبانهامعملةالمركزيةاياليتحكمبها،(نترنتالدوليةكونها

ً،غيرمستخدميها ويتمالتعامل،والتخضعلسيطرةالحكوماتوالبنوكالمركزيةكالعمالتالتقليدية،والتملكتسلسالًرقميا

بعيدة،وبالتاليتجاوزنظامالتداولالنقديالتقليديبعملةغيرملموسة،دونوجودفيزيائيلهانترنتقاإلبهافقطمعنطري

،معينالسلطاتالرسميةأمعن غطاءمنالذهبأو بياناتتسمحأجنبيةمعمالت،وجود التشفيروقامعدة وتستخدم تدمعمها

.(40لتقليدي)بتحويلاالموالبسرمعةوسريةخارجنطاقالدفعالمركزيا

معملةافتراضيةرقميةمشفرةوالتيمعلىالرغممنكونهامعملةافتراضية1324منأكثرسواقواليوميوجدفياأل

أجرةوقبلتفيالكثيرمنالكثيرمنالمتنترنت،يةمعلىشبكةاإللكترونانهاانتشرتفيالتعامالتاإل،إاليةإلكترونرقمية

.(Bit coinهاالعملةالرقمية)رأسومعلى

 الخدمات الرقمية  -5.2

 Digital Educationي لكترونالتعليم اإل-1.5.2

ودمجتكنولوجيا،توظيفالتقنيةالرقميةفيبيئةالنظامالتعليميالمعتمدإلىيشيرمفهومالتحويلالرقميفيالتعليم

التحول،ومنتلكالخدماتالتييقدمها،يميةالعمليةالتعلأطرافكخدمةجميع،المعلوماتواالتصاالتفيقطا التعليم

يللطلبةمعبرالموقعالمعتمدللمؤسسةلكترونيةمثلالقبولوالتسجيلاإلدارالقيامباإلجراءاتاإل،الرقميفيقطا التعليم

(41).التعليمية

 

راضيةالعمالت االفت  مركزية 

 النقود الكتابية
الالمركزية 

التشفير ،البلوكشين  

 النقود االلكترونية

 ،حساب بنكي

بطاقة ائتمان دفتر 

 شيكات

 العمالت

 غير مادية

 مادية

 اورا  نقدية

 نقود معدنية
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بوسائلتعليميةتقنيةإيجاديالتدريسمعبرلكترونويعنيالتعليماإل تاحةانوا معديدةمنوا،صفوفذكيةمزودة

حيثيتلقىالطالبتعليميةDistance Learningالتعليمالمعتمدمعلىالتكنولوجيافيالمفهومالحديثمثلالتعليممعنبعد

(42).نترنتمعبرالمنصاتالتعليميةالتفامعليةوغيرالتفامعليةباستخدامشبكةاإلنشأالتيت،فيالفصولاالفتراضية

المدم التعليم اما اإلBlended Learningج التعليم مابين لكترونفيجمع التقليدي والتعليم  Traditionalي

Learning،ومعمليةالتعليمومعملية،وبالتالينجدانمعمليةالتحولالرقميتشملثالثمجاالتهيالنظامالبيئيالتعليمي

(43).التدريس

استخدمت قد منانبعضالمؤسساتالتعليمية معلىمدارالسنواتالماضيةومعلىالرغم إالالحلولالتقنية ان،

التعليم في الرقمي المدارسوالجامعات،التحول كورونا(،في )وباء تفشي اثناء تحقق الحكوماتفي،قد حيثتسعى

 العالم للجميعإلىمختلفدول التعليم استمرارية االغالقوتعزيز لعملية المباشرة االثار ادتج،التخفيفمن ائحةفقد

ًإلى،التياثرتمعلىاقتصاداتالعالم(كورونا) التأثيرمعلىالقطا التعليميايضا إذ يقارب)، مليارطالبو1.5ما )

والثانوية91 فعلياًأصبحوطالبالجامعات،%منطالبالمدارساالبتدائية االلتحاق من بسببالوباء قادرين غير و

(44).قدساهمفعلياًفينشرالتعليموالتعليمنترنت،ليممعبراإلفكانالتحولالرقميفيالتع،بالمدرسة

 خدمات النقل والمواصالت الرقمية -2.5.2

فقدتأسست،التطبيقاتللتحولالرقميفيمجالالنقلأحدأهم(Careemكريم)وشركة(Uberاوبر)تعدشركة

2021فقدتأسستمعام(CAREEMكريم)ماشركةا،يكيةاألمرفيالوالياتالمتحدة2009معام(Uberاوبر)شركة

فلميكنمن،استطامعواتطويرخدمةالنقلأنهم،إاللميقومواباخترا جديدأنهمرغم،فيدولةاالماراتالعربيةالمتحدو

،بسهولةالركابإيجادولميكنمنالسهلمعلىسائقيالسيارات،إليهاوقتالحاجةأجرةسيارةإيجادفرادالسهلمعلىاأل

(45).لذاجاءتفكرةاستخدامالتكنولوجياالرقميةمعنطريقتطبيقرقمييمكناليشخصتحميلهمعلىالهاتف

سواءفي،مجاالتالحصرلهاإلىبليمتد،ولميقتصرتطبيقالتحولالرقميمعلىالمجاالتالسابقةالذكرفحسب

 )شركة فيه تبرز الذي والفنادق السياحة وAir b&bمجال  ( Booking)شركة من تعتبران اللتان المنصاتأكبر(

سالسلإلىضافةباإل(،Pay pal Virtul  Bankبنكبايبال)امافيمجالالبنوكفقدبرز،الرقميةفيمجالالسياحة

حيث،Just in time)وولمارت(التيقامتمعلىاستخدامالتكنولوجيالتقليلسالسلالتوريدباالمعتمادمعلىتقنيةأجرةمت

.موظفينإلىيتمالتواصلمعالموردينلمألاالرففالفارغةتلقائياًدونالحاجة



 التحديات التي تواجه التحول لالقتصاد الرقمي  : أهمثالثا  

:اآلتيتواجهالدولالناميةصعوبةتعترضطريقهالتبنياالقتصادالرقمييمكنتحديدهاب

 :الفجوة الرقمية -1.3

التكنولوجيايعبرم الرقميةمعنالفارقفيحيازة الفجوة التعاملمعها،فهوم المهاراتالتييتطلبها بين،وحيازة

،هذهالتكنولوجيافيصياغةمحتوياتهاإنتاجالدولالمتقدمةالمنتجةلهذهالتكنولوجياوبينالدولالناميةالتيالتساهمفي

 الشبكات،بلوغالمعلومةوالمساهمةفيالمعرفةاتإمكانيأمامويمكنالقولانالالمساواة وكذلكاالستفادةمن،وازدياد

(46).التنميةالهائلةالتيتوفرهاتكنولوجيااالمعالمواالتصالهذهالعناصرهياالجزاءالبارزةللفجوةالرقمية

بركب اللحاق معلى القدرة لعدم نتيجة هي االقتصادية النظر وجهة من الرقمية المعرفةوالفجوة ومعلى،اقتصاد

المضافة القيمة لتوليد المعلومات موارد األ،استغالل تحرير يسهم سواقوفد الحواجز المعلوماتأماموالغاء تدفق

(47).وكلهااموروتتطلبسرمعةاالندماجفياالقتصادالعالمي،والخدماتوحركاترؤوساالموال

 تعرف الرقمية)كما الح(الفجوة الفجوة الناميةبانها والدول المتقدمة الدول بين ،اصلة النفاذ مصادرإلىفي

ولهذهالفجوةايبابمعلميةوتكنولوجياوتنظيميةفظالًمعنتوفر،والقدرةمعلىاستخدامهاواستغاللها،المعلوماتوالمعرفة

(5(.كماموضحفيالشكل)48البنيةالتحتية)

 الوصول في الرقمية الفجوة المعلوماتواالتصاالتاستخداإلىوتظهر تكنولوجيا انتشاء،م بمدئ ً وتقاسشكليا

باإل الموصولة الكمبيوتر واجهزة الهاتف التكنولوجيانترنتخطوط استخدام في الفجوة وتبرز وتقاسبمبدئ،وغيرها

(49).مستوىالمهاراتوبوجودالعديدمنالمكمالتالنشطة
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الفعلي االستخدام فجوة خاللالوقتالمستغرقفياالتصاالتالسلكيةوالالسلكيةالغراضوالتيتقاسمن،اما

اإل،مختلفة مستخدمي ذلكنترنتبعدد في المستغرق اإل،والوقت التجارة وغيرهالكترونومستوى اثر،ية في وفجوة

(50).االستخداموتقاسبالعوائدالماليةفيالقدرةمعلىاستغاللالتكنولوجياالجديدة

 

 ة الرقمية( الفجو5شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،الطائف،كليةالمعلمين،وزارةالتربيةوالتعليم،العصاالتكنولوجيةلعبورالفجوةالرقمية،محمدمعبدالهادي،حسن:المصدر

.7،ص2005،السعودية



هاالتحديالمتعلقبتضييقالعديدمنالتحدياتومنبين،لقدنتجمعنالثورةالتكنولوجيةفياالتصاالتوالمعلومات

تدبير،2002المتحدةللتجارةوالتنميةقدقدمفيمعاماألمموكانمؤتمر،الفجوةالرقميةبينالدولالمتقدمةوالدولالنامية

لمحواميةالمعلوماتكجزءمنمؤشراتتنميتهالتكنولوجياالمعلوماتمعلىبياناتمحواالميةالتكنولوجيةواستخدامات

(51).لوجياالمعلوماتواالتصاالتتكنو

معلىالدولالناميةانتندمجفي،(UNCS TDالتنمية)أجلالمتحدةللعلوموالتكنولوجيامناألمموحسبجمعية

يتطلباقامةبنىتحتيةمعلوماتيةمكلفة يكون،اقتصادالمعرفةوانتركزمعلىجانبتكنولوجيا أكثرفانمعدماستعمالها

(52).تكلفة

معدداًمنالمواضيعفيمجالالسياساتالمتعلقة،2005ومؤتمرتونسمعام،2003اتناولمؤتمرجنيفمعامكم

التكنولوجي والتطور المعرفة ،باقتصاد السبرانيأبرزلعل واالمن واالمية الجهل ومحاربة الرقمية الفجوة من الحد ،ها

لإل الكاملة الحرياتنترنت،والسيادة اال،واحترام ،معالموحرية النفاذ في المرأة المجتمع،المعلوماتإلىوحقوق ودور

(53).وتحسينالبنيةالتحتية،رساءمجتمعالمعلوماتإالمدنيفي

يخص)الدولالعربية( ً،وفيما رقميا تعانيفقراً فأنها إذ وهومانترنت،اإلإلىيوجدتطورمعتدلفيالوصول،

اإل اللكترونيصعبالتجارة العربية الدولترتبطبظهيرمعالمي،بينيةية فانالغالبيةمنهذه منتكلفة،ومنثم يزيد مما

وبعضها العربية الدول بين ،االتصال تتعدى ال الشخصية الحاسبات و1.6فنسبة ساكن لكل بالنسبة سوريا %36في

لإل  نترنتمستعمالً كل بين المتحدة،مواطن10000من العربية االمارات نسبةالد،وتتصدر حيث من العربية ول

 

لفجوة التعليميةا الفجوة الرقمية الفجوة  

 التشريعية

التقنيةالفجوة  رفيةالمعالفجوة   االتصاليةالفجوة    

الحرياتفجوة  العقلفجوة   الثقافيةالفجوة    
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للمعلوماتمنبينسكانها الدولية )،مستخدميالشبكة البحرينبنسبة29.9حيثبلغتلديها لتتبعها قطر،%17%( ثم

%(وقبلهالسودانبنسبة0.8فيحينيقفالعراقفينهايةالقائمةبنسبة)،%(11.29فالكويتبنسبة)،%(12.8بنسبة)

(54).%(0.10)

 :مويل غير الكافي لبحوث االتصاالت والمعلوماتيةالت -2.3

أ البرامجيات لصنامعة الكافي التمويل غياب األإلىدى للخبراء المتزايد قطا ،جانباالمعتماد جعل ما وهو

العربيةمنها(يشاركبنسبة لتصبحهذه،يجمال%منالدخلالقوميالعربياإل5المعلوماتيةفيالدولالنامية)السيما

(55ولمستورداًصافياًلتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت.)الد

 :Brain Drainهجرة االدمغة والكفاءات  -3.3

فالنفقاتالتيخصصتلالستثمار،تمثلهجرةالكفاءاتاستنزافاًحقيقياًيكبدالدولالناميةخسائراقتصاديةكبيرة

العقولخاصةفيمجال،بشريالمالالرأسالمالالرقميالمعرفيالقائممعلىرأسفي هذه مهددبشكلمباشربهجرة

كبيرة،التكنولوجيا اقتصادية خسائر االصلي البلد يكبد ً حقيقيا ً نزيفا توصفبأنها التي،والتي الطائلة النفقات ان حيث

شمعددكبيريعي،إذلمتجنمنهاالدولالناميةأيمكاسبhuman capitalالمالالبشريرأسخصصتلالستثمارفي

أنهمويقدرمعددالخبراءوالمهنيينالعربالذينيعملونخارجبلد،منالكفاءات)ومنهاالعربية(معاليةالتأهيلخارجبلدانها

(56).فينهايةالقرنالعشرينبمايقاربمليونمهنيمعربييعملونفيدولمنظمةالتعاوناالقتصاديوالتنمية

ً والحفاظمعلىالعقولوالكفاءاتالمتواجدة،أجرةصعباًفياسترجا تلكالعقولالمهوبذلكتواجههذهالدولتحديا

.بدا منخاللتوفيرالظروفالمالئمةالتيتهيئهالهذالطاقاتالبيئةالمالئمةللعملواإل،فيها

 :انتهاك حقوق الملكية الفكرية -4.3

هيمصطلحمعاميتعلقبنسبةINTELLECTUAL PROPERTY Rights(IPRSحقوقالملكيةالفكرية)

ومالكيها ألصحابها الملكية النشر،حقوق وحقوق االخترا  ،كبراءات التجاريةأو باحتكارها،العالقة لهم والسماح

(57).فهيتعتبرحقوققانونيةتحفظاالبتكارات،واستخدامهالمدةمحددة

،كاالخترامعاتإليهاالتيتوصلت،يةبدامعالفكراإلمالمعكماتعرفالملكيةالفكريةبانهاحقتمتلكهجهةمعينةأل

إلىتنتقلأوتأليفهاأوهاإنتاجوالرموزواالسماءالتيتقومب،والصوروالمصنفاتاالدبية،والنماذجالصنامعية،والرموز

(58).التزويرأوالغشأوالذييتطلبحمايةهذهالملكيةمنالسرقةاألمر،ملكيتهافيوقتالحق

منخالل،يةحقوقالملكيةالفكريةمعالتطورالحاصلمنمجالالتكنولوجياواالبتكاراتوالمعلوماتيةأهمتظهرو

تدرها التي والعوائد القتصاد تنشيط تلعبه الذي النمو،الدور تحقيق في تكمن التنمية في الفكرية الملكية فمساهمة

وخلقفرصالعملفيالقطامعاتالتيتعتمدمعلىحقوقالملكية،يجمالتساهمفيزيادةالناتجالمحلياإل،إذاالقتصادي

،الفكرية توفر كندا5.4والتي في الوظائف االوربي6.5،%من االتحاد روسيا7.3،%في الدول،%في وتستحوذ

 حوالي معلى االخترا 97المتقدمة براءات من ،% معلى العالمية الشركات االخترا 90وتستحوذ وبراءات %

(59).التكنولوجية

تحقوقالملكيةالفكريةضرورةوطنيةومعالميةملحةخصوصاًفيمعصرتتطورفيهالعلوموالتكنولوجياأصبحو

المجال تس،كلدقيقةمعالتفاوتبينالدولالناميةوالمتقدمةفيهذا الصنامعينشاطار الفالدولالمتقدمةفرضمعليها

بينماالتزالالدولالناميةمتهاونةفيهذا،والتجارياتخاذتدابيرصارمةوقوانينمنظمةكحمايةحقوقالملكيةالفكرية

فانانتقالتلكالعوائد،محتكرةفيالدولالمتقدمة وطالماانتلكالحقوق،صنامعيومعلميضاغطنشاطالحقللعدموجود

الناإلى البحثالدول تكلفة ارتفا  بسبب والتكنولوجية العلمية التطورات مالحقة معلى قدرتها لعدم تبعيتها سيعيق مية

(60).والتطوير

االقتصادية ومؤسساتها ومبدمعيها الفكريةواحاطةمخترمعيها الدولالمتقدمةفيمجالحقوقالملكية فلسفة وتقوم

من،بلفرضتهامعلىالمستوىالدولي،ىتشريعاتهاالوطنيةفحسبليسمعلىمستو،والتكنولوجيةبقوامعدحمايةصارمة

(للحدمنانتشارظاهرةالتقليدوالقرصنةمعلىTRIPSخاللاتفاقيةالجوانبالمتصلةبالتجارةمنحقوقالملكيةالفكرية)

وألن،زيهةبعينالمبدمعينواالبتكارفيظلمنافسةشريفةونبدا فكلتلكالقوانينكانتمدمعاةلتشجيعاإل،نطاقواسع

ًللتطوروالرفاهيةوخسائراقتصاديةتقدرمابين -5غيابهذهالحمايةلحقوقالملكيةالفكريةفيالمجتمعستفوتفرصا

(%61منحجمالتجارةالدولية.)7
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 ات المعلوماتية واالتصال محليا  إمكانيضعف  -5.3

والتوجدمبادرةلدولةنامية/معربيةللتعاملمعهذهالمعضلةالتي،دواتالمعلوماتيةمستوردةمنالخارجأفمعظم

العالمية لغاتالبرمجة الكليمعلى منحيثاالمعتماد البرامجياتالعربية معلىصنامعة بدورها نقصفي،تؤثر يرافقها

البرامجياتيدياأل تلك مع التعامل معلى القادرة والمدربة الماهرة لضعفمستوى،العاملة التمويلنتيجة وقلة التعليم

.الحكوميفيتمويلالبحثالعلمي

 البطئ في بناء قواعد قانونية لالتصاالت  -6.3

فيكثيرمنالدولالنامية)العربية(يوجداتجاهلتعديلقوانيناالتصاالتبسببالضغوطالمرتبطةبشروطمنظمة

اصدارقوانينتتناسبمعمتطلباتالمعلوماتيةماتزالغيران،(وللتقدمفيمعمليةالخصخصةWTO)التجارةالعالمية

.تتسمبالبطئالشديد



 تجربة سنغافورا الرائدة في التحول لالقتصاد الرقمي: :رابعا

تعدسنغافورااولدولةفيالعالمقداخذتبالتحوللالقتصادالرقميوذلكمنذمعقدالثمانيناتمنالقرنالماضي

يحتذى نموذجا بهرغمالظروفالتيمرتبهاسنغافورةخاللاالزمهاالقتصاديةاألسيويةالتيحصلتفيمماجعلها

.أسيادولجنوبشرق

.وكاناقتصادسنغافورا1965ابمعام9تدولةمستقلةفيأصبحوالمعروفانسنغافوراتركتاتحادماليزياو

وكانمستوى التصدير. وامعادة معلىالتجارة يعتمد واالسكانوالرمعايةوقتاستغالل مرتفعة منخفضوالبطالة  التعليم

رديئان.) (62الصحية للمنافسةإال و للعالم كمدخل متميز تعليمي نظام خالل من بنهضتها تنطلق ان استطامعت انها

ليموتنميةالمالالبشريلتحقيقالتنميةالمستدامةلالستثمارفيقطا التعرأسمنخاللاالستثمارفي،االقتصاديةمعالميا

.الصنامعاتالتكنولوجية

معلىالصنامعاتكثيفةالعملكالمنسوجاتالتيالتحتاجرؤوساموال فيبدايةصنامعاتها لقدامعتمدتسنغافورا

األ لتوفر نظرا يديكبيرة وندرة األ،المالرأسالعاملة، المرحلة امعتمدت الوارداتولىحيث احالل استراتيجية معلى

فلجأتسنغافورا،واثبتتهذهاالستراتيجيةمعدمجدواها،نظامالحصصمعلىالسلعالمستوردةوفرضرسومكمركيةو

إنشاءالمالاالجنبيورأسوتقديمالحوافزالجتذابجانباستراتيجيةتشجيعالصادراتمنخاللجذبالمستثمريناألإلى

(63المناطقالحرةومنخاللمنحامعفاءاتضريبيةوحوافزللتصدير.)

فنهضةسنغافوراقدبدأتفيالسبعينياتمنالقرنالماضيمعندمابدأتتدمعمحقلالتدريبالتقنيالمهنيوتنمية

)كاإل،المهارات صنامعيه مجمومعات شملت التي التكنولوجيا حقل معلى سنغافورا ركزت التسعينات ياتلكترونوفي

اللوجستيةوهندسةالنقل(.والكيميائياتوالهندسةوالصنامعاتالطبيةالحيويةوالخدمات

مجمومعةصنامعيةمنسلسلةكاملةتبداباالبتكاروتنتهيبالمنتجالنهائيوخاصةفيتصنيعاالجزاءإنشاءحيثتم

فيشبكاتاإل الحديثة النفاذنتاجوالقطعوكانتطبيقاالساليبالتكنولوجية للتصديرمنالعواملالتياتاحتلسنغافورا

(64.)العالميةسواقلأل

ومنثمتحولت،وتطلعتسنغافورانحومواكبةمتطلباتاقتصادالمعرفةمنخاللاستراتيجيةتقوممعلىالمعرفة

مثلتوسعة،المالالبشريوتسويقهلدمعمالنمواالقتصاديرأسسياستهامعلىاالقتصادالقائممعلىاالستثمارالمرتكزمعلى

بالد العليارأسالتعليم اإل،ات للدانيمكومضامعفة االستيعابية العليارأسة المستوى،ات معالية سنغافورا جامعات ،جعل

لضمانمالئمةوحداتهاومراجعةاجراءاتالتقويمواتبا اليةالمشاريعالتنفيذيةوابتكارولىومراجعةالمناهجالجامعيةاأل

واجتذاب(يةبدامعرجوبرامجالكتابةاإلبرامجتطويرالمواهبوبرامجالبحوثالجامعيةلماقبلالتخ)برامجخاصةمثل

(65).معددممكنمنالطلبةالموهوبينأكبر

منإالوانالتنميةاالقتصاديةالتأتي،فنجاحتجربةسنغافورااستندتمعلىالمعرفةوسرمعةاالستجابةللتغيرات

فيالمدارسدراسةخاللقامعاتال فيسوقالعملوامعتبأجلالجامعاتمنأو منسماتالمنافسة سمة المبدأ رتهذا

(66).معصرالمعرفة

فيأمعمالوتأسيسقامعدةجنبيةجذباالستثماراتمعنطريقتدمعيمالبنىالتحتيةلجذباالستثماراتاألأسهمكما

الماضي القرن من الثمانينات ،نهاية سنغافورا جعل الكمبيوترأكبرفي اجهزة مثل العالم في التكنولوجيا مصدري
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ياتفيالعالموبضامعةتكنولوجياذاتلكترونمصدرياإلأكبرإلىةالثالثةتحولتسنغافورااأللفيهاومعدخولومستلزمات

الجديدةوتغنيهامعنالصنامعاتالتقليديةالتيتخضعللمنافسةالشديدةمنقبلسواقاألإلىتقنيةمعاليةتسمحلهابالوصول

(67.)أسيابشرقالدولذاتاالجورالمنخفضةكالصينودولجنو

هأساس(،االقتصادالمعرفي)التكنولوجياركزتمعلىمايسمىبـنظمةتمتأسيسوكالةائتمانيةأل2000وفيمعام

التركيزمعلى2004–2001المالالبشريوفيالفترةمنرأسالتنميةالبشريةو برنامجاالبتعاثللحصولإطالقثم

معلمالطاقةوالكيمياءدراسةوراه(فيالعلومالهندسيةوالطبالحيويوالرياضياتوماجستيرودكت)معلىالشهاداتالعليا

ومعلمالجيناتوالفيزياءومعلمالكمبيوتر.

 معبرالمحيطالهاديللسلعوالخدمات،2005وفيمعام االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية وقعتسنغافورا

وبرو نيوزلندا من كل مع االستثمار فيوقوامعد موضح وكما الدولية الرقمية القوامعد تطوير في للمشاركة وشيلي ناي

(.3الجدول)

فبجانب ومصر بنما يماثل واللوجستياتبما  العالمية التجارة فيمنظومة بارزا تاريخيا دورا وتلعبسنغافورا

نسياالتعاوناالقتصاديلألومعضويتهافيمنظمة،الذيكانتمنالدولالمؤسسةله(APEC)نسيادورهافيتجمعاأل

األ يقاربأمعدتفهيتمتلكموانئجويةوبحريةسأسيا(ومجمومعةشركة3ن)+سياباسفيكومجمومعة معلىتحقيقما ها

%من7ةالثالثةوساهمقطا المالحةبنسبةاأللفي(ملياردوالرسنوياكعائداتللخدماتالمقدمةفيموانئهافيمطلع21)

(68(الففرصةمعمل/وظيفةللمواطنينالمحليين.)170.000يوتوفير)جمالالناتجالمحلياإل

باإل المدفومعة بالطفرة بدأت اقتصادية قفزة سنغافورا شهدت نترنتلقد الخدمات مجالإلىوقطا  في التصنيع

 جنوبسرق فيدول التكنولوجيا بذلكقاطرة لتقود الفائقة وسارمعتالشركاتالسنأسياالتكنولوجيا التقدمإلىغافورية

معداتوحداتصنامعةإلىثمجاالتهامنالحاسوباالليأحدللبحثمعنالتكنولوجياواالنفاقمعليهاواالستثمارفيماملأل

.اشباهالموصالت

وشرمعتسنغافوراباستخدامالمعلوماتواالتصاالتالتجاريةلتقييممدىاستخدامالشركاتللمعلوماتواالتصاالت

المعلوماتواالستفادةمنها.االقتصادالرئيسيةفيهافيقطامعات والتطورالذيوصلتاليهالشركاتفيتنبنيتكنولوجيا

(69).حتىيتسنىلهاالحفاظمعلىقدرتهاالتنافسيةفياقتصادمبنيمعلىالمعلومات

 تطور القواعد الرقمية الدولية :(3جدول )

 عبر المحيط الهادي اتفاقية الشراكة االقتصادية االستراتيجية

 2005 للسلع والخدمات وقواعد االستثمار (شيلي ،بروناي ،سنغافورا ،نيوزلندا)وقعت من قبل 

 TPPمفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادي 
 2010 بدأت المفاوضات مع ثمان دول من ضمنها الواليات المتحدة

   2013المفاوضات                                      إلىانضمت اليابان                                    

 2017 انسحبت الواليات المتحدة

 CPTPP   (TPP 11)اتفاقية 

 2018 (مع احكام القواعد الرقمية)( دولة ما عدا الواليات المتحدة 11وقعت االتفاقية )

 اتفاقية التجارة الرقمية بين الواليات المتحدة واليابان 

 2019 يعتم التوق

 اتفاقية االقتصاد الرقمي بين سنغافورا واستراليا 

 2020 تم التوقيع

Source: RTEI، Development of international Rules for Digital Economy (https://www.rieti.go) 



أولىالمراتبمعلىالدواموصنفالنظامالقانونيضمناتاالستقصائيةالعالميةسنغافورافيامعلىرأسوتصنفالد

يةوالشراكةاالستشاريةلتقييمالمخاطراالقتصاديةدارالنظممنقبلالمنتدىاالقتصاديالعالميوالمعهدالدوليللتنميةاإل

متقدمةمعلىالوالياتولىحققتالمراتباأل،إذ2021-2019اقتصاداتالعالمتنافسيةلألمعواممنأكثروتعدسنغافورامن

القيمةالمثاليةللتنافسيةلتتصدرالترتيبإلىاألقربوتعتبرسنغافورا،اآلخرىالمتحدةودولاقتصاداتمجمومعةالعشرين

قليماأل بفضل العالمي أي من المتميز 12-7دائها يستند التحيةإليهاركيزة البنية تشمل والتي العالمية التنافسية مؤشر

انفتاحافيالعالموكماكثروقالعملوالنظامالماليوجودةالمؤسساتالعامةوتستفيدمنكونهااالقتصاداألوالصحةوس

(.4موضحفيالجدول)
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 ية( في سنغافورا:لكتروناإل)الحكومة الرقمية  4-1

كافةأرشفةفقدتميةللشبكةالتيتضمقامعدةضخمةمنالبياناتلكتروناإلرشفةثاالساليبلألأحدويتماستخدام

 معام منذ سنغافورا في المحاكم فيها نظرت التي واأل1981القضايا القوانين كافة الشبكة والتشريعاتفينظمةوتضم

فيالقضايا السنغافورية المحاكم التيصدرتمعن االحكام كافة تضم كما الدولية)الهاي(. العدل وفيمحكمة سنغافورا

(70مان.)السابقةوكذلكتقاريرالبرل

 )2000وفيمعام النقابمعنخطهخصصتلها سنغافورا تهدف1.5كشفتحكومة بليوندوالر تحويلإلى(

موقعإنشاءياوإلكترونياوبمقتضىهذهالخطةيتمانجازهذهالخدماتالعامةإلكترونهاأنشطتحكومةتدارإلىالحكومة

ية(تصنففيهاالخدماتحسباالنشطةالحياتيةالبحسبترونإلكخاصمعلىالشبكةيعرفباسم)مركزخدمةالمواطن

(71ةوالوكاالت.)داراإل

 2021-2007تنافسية  كثرترتيب االقتصادات العالمية والعربية األ :(4جدول )

 داءاأل
 االقتصادي

الكفاءة 
 الحكومية

كفاءة 
 عمالاأل

البنية 
 التحتية

 2007 2011 2015 2019 2021 الدولة

 6 5 4 4 3 راسويس 1 5 2 7

 9 4 9 9 6 السويد 2 2 9 16

 5 12 8 8 2 الدنمارك 3 1 7 17

 8 14 14 6 4 هولندا 7 4 12 2

 2 3 3 1 1 سنغافورا 11 9 5 1

 13 13 7 11 7 النرويج 4 6 4 25

 3 1 2 2 5 هونك كونك 16 3 1 30

 18 6 11 16 11 تايوان 14 7 8 6

االمارات  28 8 3 9
 العربية

9 5 12 28 - 

الواليات  6 10 28 5
 المتحدة

10 3 1 1 1 

 17 15 20 15 13 فنلندا 5 12 14 34

 4 11 6 12 15 لوكسمبورغ 24 13 10 10

 14 24 15 7 12 ايرلندا 20 11 13 22

 10 7 5 13 8 كندا 8 16 15 14

 16 10 10 17 17 المانيا 10 23 23 3

 15 19 22 14 20 الصين 18 17 27 4

 14 8 19 10 14 قطر 40 15 6 11

 20 20 19 23 19 بريطانيا 13 19 19 26

 11 18 26 19 16 النمسا 12 18 29 20

 19 21 17 21 20 نيوزلندا 25 22 11 32

 55 59 61 63 64 عدد الدول 64 64 64 عدد الدول

Source: https://www.imd.org/centers/world-copetitiveness-center/rankings/world-

competitivenss. 

 ،2010وفيمعام بتحويل أكثرقامتسنغافورا 1600من حكومية إلىخدمة إلكترونخدمة وفيمعام 2017ية

إلىيهدف(DGB)ية(ومخططالحكومةالرقميةلكتروندفومعاتاإلاطلقتسنغافورامشرو )الهويةالوطنيةالرقميةوالم

معنالخدماتالرقميةالحكوميةوقداحرزتمعمال%منرضاالمواطنينواأل%80و75تحقيقمستوياتتتراوحمابين

(72).69%إلى%64منمعمالوارتفعتدرجةرضااأل2018و2017سنغافوراهذهاالهدافبينمعام

منالخططالشاملةللعملبالرقمنةمثلرقمنةتسجيلالوفياتفيوزارةولىاستكمالالجولةاأل2018وتمفيمعام

 معلى فورية معلومات تتيح التي المائية والموارد البيئة لوزارة التابعة العدادات وقراءة التحتية والبنية أنماطالداخلية

إطالقينمراقبةوانفاذالسالمةفياماكنالعملومواقعالبناءوونشركاميراتواجهزةاستشعارلتحس،االستهالكللمياه

بيئةالمعامالتالرقميةللوصول كبارالسنفيتعلم الحراكالتومعويجعل،يةلكترونالخدمةاإلإلىبرامجلمسامعدة هذا
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أكثر لتغييرالذكية(المداألمة)مبادرةإطارتفاؤالحيالالمستقبلفيأكثرمننصفسكانسنغافورا فومعةبالتكنولوجيا.

(73طريقةمعيشهاومعملمواطنيهاوشركاتها.)

وخلقفرصمعملالوظائفجنبيةلجذباالستثماراتاألمعمالوتكيفسنغافوراالتكنولوجيالجنيفوائدالرقمنةلأل

.(5لمواطنيسنغافوراوكماموضحفيالجدول)

نولوجياالمعلوماتواالتصاالتالتيتضمنتفيهذاالمجالامعتمدتسنغافوراالخطةالرئيسيةلتك2020وفيمعام

الدولالذكيةفيالعالمأولىانتصبحإلىنحواقتصادآمنومستدام.وتسعىسنغافوراجاهدة2025-2020للسنواتمن

واالستفادةمنتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتلتعزيزالنمواالقتصاديوالرفاهية.

 ية في سنغافورا:ترونلكالتجارة اإل 4-2

تلتهاالوالياتالمتحدة،1998يةسنةلكترونكانتسنغافورااولدولةفيالعالمطبقتالقانونالنموذجيللتجارةاإل

(74.)2002ودبيوالبحرين2001داوايرلن2000وفرنساوتونسوالصينمعام1999وايطالياسنةUSAيكيةاألمر

 2018-2014ي سنغافورا من ( تطور عدد المؤسسات ف5جدول )

 2018 2017 2016 2015 2014 المتغيرات

 263.9 254.1 247.4 246.4 244.1 عدد الشركات )باآلالف( 

 217.6 209.7 203.6 203 202.2 عدد الشركات المملوكة محليا)باآلالف(

 46.3 44.4 43.8 43.5 42 )باآلالف( جانبعدد الشركات المملوكة لأل

 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 مليون(عدد الموظفين )

 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 عدد الموظفين المحليين )مليون(

 1.1 1 1 1 1 )مليون( جانبعدد الموظفين األ

 169 16.3 161 158 155 القيمة المضافة للمؤسسات المحلية )مليار(

 278 258 235 223 205 )مليار( جنبيةالقيمة المضافة للمؤسسات األ

 82 83 82 82 83 مؤسسات المحلية من المجموع)%(نسبة عدد ال

 18 17 18 18 17 من المجموع)%( جنبيةنسبة عدد المؤسسات األ

 69 70 70 71 72 نسبة عدد الموظفين المحليين من المجموع )%(

 31 30 30 29 28 من المجموع )%( جانبنسبة عدد الموظفين األ

ا،2021،الشارف،سفيان،بنمعطية:المصدر والمتوسطة  معرضلتجربة:التنويعاالقتصاديأساسلصنامعاتالصغيرة

.197ص،2021خاص/ابريل،–3العدد،11المجلد،مجلةاالستراتيجيةوالتنمية،ةاستفادةالجزائرمنهاإمكانيسنغافوراو



2000يةفيسنهترونلك%منكبرياتالشركاتفيسنغافورا.ناشطةفيمجالالتجارةاإل15اتانرأسوبينتالد

.%1999معام4ومقارنةاب

اإل التجارة معامالت ملحوظ بشكل اإللكترونوازدادت التجارة مبيعات ارتفعت حيث شركاتلكترونية بين ية

92إلىثم1999بليوندوالرمعام40إلى1998بليوندوالرمعام5.7منB2Bالتجاريةوبعضهاالبعضمعمالاأل

مليوندوالر36منB2Cالتجاريةوالمستهلكينمعمالوازدادتقيمةالمبيعاتالتجاريةبيناأل2000بليوندوالرمعام

(75).2000بليوندوالرمعام1.2مايقدربمبلغإلى1999مليوندوالرمعام2000إلى1998معام

ها:أهميةأساسوتركزتالسياسةالتجاريةفيسنغافورامعلىمعناصر

 خاللالترويجللصادراتواالستيرادات.منترويج التجارة -1

البنية التحتية للتجارة -2 خالل من للتجارة التنافسية القدرة لتعزيز تمويلأنظمةوذلك و التجارية التسهيالت

 .التجارةوسالسلالتوزيع

الثنائيالعالقات التجارية -3 العالقاتالتجارية منخالل لالستثمار الحرة التجارة بنية لتوفير والجمامعيةوذلك ة

سنغافورامعلىاالرتقاءفيمستوىاقتصادهاوزيادةحجمصادراتهامنالسلعأمعدتمنالعواملالتيس،يةقليمواأل

 .والخدمات

اإل تتعلقبالتجارة ثنائية اتفاقية واستراليا لكترونحيثابرمتسنغافورا ثنائية قوامعد للتجارةأقليميةحيثتوجد ية

لكتروناإل موضحفيجدول)سياأيةفيمنطقه المذكورسابقا3والمحيطالهاديكما الرقميمعلى.( االقتصاد فقدسامعد

التجارة وزيادة بينها والمحدداتفيما والحدود القيود كسر العالميو االقتصاد ضمن بينها فيما الدول اقتصاد اندماج

والمناف والموردين المصدرين العالقاتبين تحسين فضالمعن المجاالت.)العالمية فيشتى والمستثمرين ومن76سين )
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 Tradeاناجراءاتهاالكمركيةرقميةبالكاملويتمتنفيذهابطريقةسريعة،يةفيسنغافورالكترونمعناصرقوهالتجارةاإل

netالنافذةالوطنيةالموحدةولديهاكذلكمنصةالتجارةالشبكيةأو(NTR)وجستيةوهينظامجديدللتجارةوالخدماتالل

كمنصةلتطبيقTrade netيربطالالمعبينمعبرسلسلهالقيمةالتجاريةفيسنغافوراوخارجهاوتشملهذهالمنصةمحل

(77التصاريحالكمركية.)

إل فيسنغافورا طالقوتخططالحكومة 5Gشبكة اإل التجارة وشبكاتلكترونكجزءمناستراتيجية هي5Gية

،تشكلالعمودالفقريفياالقتصادالرقميفيسنغافوراويعززمنقدرهالبنيةالتحتيةنتنترالجيلالثانيمناتصالاإل

(78الدوليهوفقالوزارةالصنامعةوالتجارة.)نترنتةطلباتالمبيعاتالكبيرةمعبراإلدارإل

 المدن الذكية في سنغافورا  4-3

المرتبةاأل األفيالعالمضمنمؤشرالمدنالذولىاحتلتسنغافورا ومدينةولىكية،حيثتمتصنيفسنغافورا

الثالثة  اوسلوا و الثانية المدنالذكية،)زيورخ( الثالثمنمؤشر فياالصدار فيالعالم الرائدة المدنالذكية معلىانها

(.6وكماموضحفيالجدول)(IMD)يةالعالميدارالتابعلمعهدالتنميةاإل(SCI)السنوي

 لذكية الرائدة في العالم( المدن ا6جدول )

 المدن ت المدن ت المدن ت

 اوكالند 9 لوزان 5 سنغافورا 1

سان باولو  ،بوكوتا 10 هلسنكي 6 زيورخ 2
 ريودي جانيرو

   كوبنهاكن 7 اوسلوا 3

   جنيف 8 تايبيه 4

Source: https://www.smartcitiesdive.com، https://smarteitiesworld.net  



ومنصةتعاونيةتدمعماصحابالمصلحةفي،قامتسنغافورافورابتطويرنموذجديناميكيثالثياالبعادللمدينة

واتخاذالقرارمعمالحليلالسياساتواألمكنتمناستخدامرؤىقيمةمستمدةمنبرنامجلت،المدينةفيدفعمعجلهاالبتكار

(79.)فكارواختياراأل

ناحيه من الذكية للمدن والتكنولوجية الجوانباالقتصادية المتوازنمعلى التصميم سنغافورا من،وتقدم والمزيد

.االبعاداالنسانيةللحياةالحضريةمثلنومعيةالحياةوالبيئةوالشموليةمنناحيةاخرى

حركةالمرورأداءوتمكنالحكومةمنتقييم،االستشعاروالكاميراتمعلىالنظامالبيئيالرقميالقائموتعتمداجهزه

تعزيزأجلقامتالمدينةمنإذ،وكفاءتهاوتحديدمشاكلمثلمطباتالطرقورحالتالحافالتالومعرة،ومنتهكيالقانون

 بتركيب العامة االماكن في )أكثراالمن كا62000من من ومواقف( العامة السكنية المجمعات في الشرطة ميرات

(80السيارات)

واالقلفيمعدالتالفقروالجريمةوحركةأسياألنهااالقلفوضويةمعنبقيةدول(أسياوتسمىسنغافورا)سويسرا

.(مستدامة)مدينةذكيةإلىوخاللالسنواتالماضيةنفذتالحكومةاستراتيجيةتحويلسنغافورا،المرورالمنخفضة

بالبيئةمنذمعام وبدأتفكرة)المدينةالذكية(بينمسؤوليالحكومة1992وكانتسنغافوراقدابدتاهتماماكبيرا

بهدفتحسيننومعيةالحياهللجميعوتحقيقالنمواالقتصاديوقامتسنغافورابتطويرسبلجديدهللربطبينالبنيةالتحتية

(81.)والسكنمعمالالحكوميةوقطا األ

النماذجالفريدةللمدنالذكيةفيالعالممنخاللتجربةانوا متنومعةمنالتكنولوجياالمتطورةأحدلتصبحسنغافورا

نماذجثالثيةاالبعادلكلالمبانيحتىالزجاجوالخرسانةوالمواصفاتالداخليةإنشاءفيسنغافورامنخاللالعملمعلى

ورةواجهزةخاصةبالطوارئوالكوارثواستخدمتسنغافوراالكثيرمنااللياتمثلللمبنىوذلكمنخاللبياناتمتط

الرقميةواجهزهاالستشعارفيالشوار وتطويرنظامآليللصرفالصحيوتمتحديدنسبةالنظافةفيالمناطقنظمةاأل

(82العامةباستخدامصناديقذكيةتعملالحاسوبااللي.)

ت سنغافورا منخاللوترمىرؤية مواطنيهااألمةعزيزاقتصادها فياثراءحياة منالقدرات،الذكية باالستفادة

الكامنةالتيتهيئةتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتتحسينالالستدامةالبيئيةوالنمواالقتصاديواالجتمامعيالعادل.
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 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات أوال:

بيقالتكنولوجياواالستفادةمنثورةاالتصاالتوالمعلوماتلتقديمالخدماتوالمنتجاتبشكليرتبطالتحولالرقميبتط -1

 .ابتكاريمعلىجميعاالصعدةفيكلاالنشطة

به -2 وتتأثر باالقتصاد التكنولوجيا األ،تؤثر المؤثر كبرفهي في االقتصاد معلىاأللفيفي االقتصاد بامعتماد الثالثة ة

التشفيرفيمجاالتالتسوقإلىوصوالشياءطنامعيواجهزةالكمبيوترفائقةالسرمعةوانترنياألالمعلوماتوالذكاءاالص

دارواإل والسياحة والبنوك والمصارف والتجارة والتعليم الطبيةإلىة مجاالت في المستخدمة المحاكاة اساليب جانب

 والكيميائيةوالفيزيائية.

 -3 اقتصاد معلى القائم الرقمي االقتصاد واإليتسم االقتصادنترنتالمعلومات معن يتميز الخصائصجعلته من بالعديد

 .واالستجابةوانخفاضالتكاليفوالجودةداءالتقليديفيسرمعةاأل

يقدماالقتصادالرقميميزةالسهولةفياتخاذالقرارفيتوظيفالمعلوماتفيخدمةالقراراتاالقتصاديةفيمختلف -4

 .االنشطةوفيمختلفالدول

نالقوةاالقتصاديةالقادمةستكوننابعةمنمجتمعالمعلوماتوالمعرفةواناالستثمارفيالبحثوالتطويروامتالكإ -5

 .معنصرامهمافيالتنميةاالقتصاديةأصبحبل،رفاهيةمعلميةأوالتكنولوجياالمتقدمةلميعدترفا

 -6 النامية الدول من الكثير لتوظيإلىتفتقر والمهارات الالقدرات في التكنولوجيا معليهانشاطف يحتم مما االقتصادي

 التصديللفجوةالرقميةمابينهاوبينالدولالمتقدمة.

الذكاءاالصطنامعيوالخدماتفيتزايدالبطالةبينالعاملينغيرالماهرينمماقديعدمنسلبياتأنظمةقديفرزتطبيق -7

 ومخاطرالتحولنحواالقتصادالرقمي.

 

 وصياتالت :ثانيا

معلى -1 التركيز مجالأهمضرورة في الرقمية الفجوة لتقليل النامية الدول في العلمي البحث مراكز وتطوير دمعم ية

 االقتصادالرقميمابينالدولالمتقدمةوالدولالنامية.

 المعرفةواالبتكاروزيادةالقدرةالتنافسية.إنتاجتوفيراالمكاناتالماديةالمخصصةلالستثمارفي -2

المعوقاتالتيأهمهمنأحديةفيالتكنولوجياالعاليةللتغلبمعلىوساسوتطويرالبنىالتحتيةاألإنشاءالحرصمعلى -3

 تواجهالتحولالرقمي.

تهاوبعكسإداريةالتعاونمابينالدولالناميةوالمتقدمةلالستفادةمنالتطبيقاتالتكنولوجيةوأهمينبغيالتركيزمعلى -4

 استخدامفقطماتجودبهالدولالكبرىوتصبحتحتهيمنةهذهالدولإلىالدولالناميةذلكستضطرفي

المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمإلىضرورةالتعاونمعالقطا الخاصلتقديمالمزيدمنالتدريبوالمهارات -5

 بشأنكيفيةاالستفادةمنالمنصاتالرقمية.

الرقميفيت -6 التحول المرجوةلضمانمساهمة الشأن،حقيقالنتائج بهذا المتصلة القوانينواللوائح بدمعم الثقة تعزيز

 .المعرفةإلىوانفاذهابهدفالترويجالستحداثالقيمةواغتنامهافياالقتصادالمستند

أكثرىتوزيعجديدهتسامعدمعلأنظمةلمتعالجالفجوةالرقميةفيالدولالناميةفإنهاستتفاقمممايتطلبسياساتوإذا -7

 معدالللمكاسبالمتأتيةمنمعمليةالتحولالرقمي.

الذكاءأنظمةالتغلبمعلىثقافةرفضالتغييروالمشاركةالمحدودةومعدمجهوزيةالمؤسساتالحاليةمنخاللتطبيق -8

 .معمالةاألإدارالتكنولوجيةفيمجالاالقتصادوالخدماتونظمةاالصطنامعيواأل
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