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 االقتصاد الرقمي ودوره في جذب االستثمارات األجنبية املباشرة 
في جمهورية مصر العربية

د شيـريـن محرم علي التوني

 مدرس االقتصاد 
 الجامعة العمالية – فرع القاهرة 

جمهورية مصر العربية 

امللخص 1

أدي التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم إلى زيــادة أهمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مما أدي إلى 
ظهور مفاهيم حديثة لم تكن معروفة لعل من أهمها االقتصاد الرقمي الذي أصبح أيقونة التنمية لتأثيـره البالغ في كافة 
املجاالت وتسعي الدول جاهدة إلى النهوض به. وقد أدركت مصر أهميته البالغة وتسعي بخطوات متسارعة نحو تطبيقه، 

ومن الطبيعي أن يكون له أثـر واضح، وان يكون عنصر أسا�سي من عناصر جذب االستثمارات األجنبية املباشرة.

ويهدف هذا البحث إلى دراسة العالقة بيـن االقتصاد الرقمي وحجم االستثمارات األجنبية املباشرة في مصر، وذلك 
مــن خــالل عــرض إطـــار نــظــري يــوضــح املفاهيم األســاســيــة لطرفي الــعــالقــة )االقــتــصــاد الــرقــمــي واالســتــثــمــارات األجــنــبــيــة(، ثم 
إيجاد العالقة بينهما من خالل دراسة إحصائية مبنية على عدة متغيـرات وهي االستثمارات األجنبية املباشرة كمتغيـر تابع 
ومؤشرات االقتصاد الرقمي )اشتـراكات الهاتف الثابت والهاتف املحمول وعدد مستخدمي اإلنتـرنت واشتـراكات خدمات 
البـرود باند( كمتغيـرات مستقلة، وذلك خالل الفتـرة من 2005-2018.وقد اعتمدت الدراسة علي دراسة السالسل الخاصة 
النتائج  أثبتت  التابع واملتغيـرات املستقلة،وقد  املتغيـر  بيـن  التكامل  إلى اختبارات  التابعة واملستقلة،باإلضافة  باملتغيـرات 

وجود عالقة موجبة متبادلة بيـن طرفي الدراسة وان كانت تختلف في القوة والتأثيـر من مؤشر أخر.

الكلمات املفتاحية: االستثمار األجنبي، االقتصاد الرقمي، مؤشرات االقتصاد الرقمي، خدمات البـرود باند.

املقدمة

أدت الثورة التكنولوجية إلى بـزوغ العديد من املصطلحات لم نكن نعرفها من قبل كالتجارة اإللكتـرونية والتسويق 
اإللكتـروني والتعليم عن ُبعد. كما أدى استخدام شبكات االتصال متمثلة في الشبكة الدولية للمعلومات اإلنتـرنت إلى ظهور 

عالم جديد يتسم بسرعة التفاعالت الناجمة فيه.

وأصبحت املعلومات أحد أهم األصول باملنظمات الحديثة، بل أنها أصبحت ركيـزة أساسية ملا توفره من قدرة تنافسية 
للمنظمات وسرعة ومرونة األداء.

وهنا ظهر ما يعرف باالقتصاد الرقمي الــذي أصبح أيقونة التنمية لتأثيـره البالغ في كافة املجاالت ومن الطبيعي أن 
يكون له بالغ األثـر في تنمية االستثمار بأي دولــة وبالتالي عنصر أسا�سي من عناصر جذب االستثمارات األجنبية املباشرة 

ومن هنا جاءت فكرة البحث.

في محاولة لشرح إطار نظري مبسط عن كال من االقتصاد الرقمي واالستثمار األجنبي وكيفية دعم االقتصاد الرقمي 
لالستثمار األجنبي الوارد ملصر.

 *  تم استالم البحث في أبريل 2020، وقبل للنشر في يونيو 2020، وتم نشره في يونيو 2022.
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ويهدف هذا البحث إلى دراسة العالقة بيـن االقتصاد الرقمي وحجم االستثمارات األجنبية املباشرة في مصر، وذلك من خالل 
عرض إطار نظري يوضح املفاهيم األساسية لطرفي العالقة ا)االقتصاد الرقمي واالستثمارات األجنبية(، ثم إيجاد العالقة بينهما 
من خالل دراسة إحصائية مبنية على عدة متغيـرات وهي االستثمارات األجنبية املباشرة كمتغيـر تابع ومؤشرات االقتصاد الرقمي 
مستقلة،  كمتغيـرات  باند(  البـرود  خدمات  واشتـراكات  اإلنتـرنت  مستخدمي  وعــدد  املحمول  والهاتف  الثابت  الهاتف  )اشتـراكات 
وذلك خالل الفتـرة من 2005-2018.وقد اعتمدت الدراسة علي دراسة السالسل الخاصة باملتغيـرات التابعة واملستقلة،باإلضافة 
إلى اختبارات التكامل بيـن املتغيـر التابع واملتغيـرات املستقلة،وقد أثبتت النتائج وجود عالقة موجبة متبادلة بيـن طرفي الدراسة 

وان كانت تختلف في القوة والتأثيـر من مؤشر أخر.
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مشكلة الدراسة
تولى مصر االقتصاد الرقمي اهتماًما كبيـًرا، إال أنها أمامها الكثيـر لالرتقاء بمؤشرات تحقيق مستوى يليق بمكانتها. 
وتـركز الــدراســة الحالية على العالقة بيـن مــدى التقدم في تطبيق االقتصاد الرقمي في مصر ودوره كأحد محفزات جذب 

االستثمار األجنبي املباشر.

أهمية الدراسة

تبـرز أهمية البحث من أهمية قطبي التنمية االستثمار األجنبي واالقتصاد الرقمي وتحديد موقف مصر من االقتصاد 
الرقمي وكيفية االرتقاء به، مما يسهم في جذب املزيد من االستثمارات األجنبية.

أهداف الدراسة
التعرف على مكونات االقتصاد الرقمي.1- 

دراسة مفاهيم وأساسيات االستثمار األجنبي املباشر.2- 

إيجاد عالقة بيـن مؤشرات االقتصاد الرقمي واالستثمار األجنبي املباشر الوارد ملصر.3- 

فروض الدراسة
املناخ املالئم شرط ضروري لجذب االستثمارات األجنبية.- 

من املفتـرض أن يمثل االقتصاد الرقمي قاطرة من قاطرات جذب االستثمارات األجنبية والدفع بعجلة التنمية.- 

منهجية الدراسة

اعتمد الباحث في عرض الدراسة على مناهج مختلفة أهمها:

املنهج الوصفي: حيث تم تجميع الحقائق واملعلومات من خالل الدراسات السابقة للظواهر محل الدراسة.1- 

املنهج التحليلي: إذ تم تجميع البيانات الالزمة في محاولة تحليلها وتفسيـرها، وذلك باستخدام السالسل الزمنية 2- 
بـرنامج E-Views9، واختبارات التكامل بيـن املتغيـرات

حدود الدراسة

في  البحث  التي تساعد علي نجاح  العوامل  البحث من  التي يتضمنها  الزمنية  املكانية والفتـرة  الحدود  يعتبـر تحديد 
2005-2018، وذلــك ألنها  تحقيق الهدف منه، وبالتالي فإن البحث سيـركز على جمهورية مصر العربية خالل الفتـرة من 

الفتـرة التي تكتمل فيها البيانات اإلحصائية الخاصة بالدراسة.

الدراسات السابقة

دراســــة )مــحــمــد، 2017(، وتــهــدف إلـــى بــنــاء نــمــوذج قــيــا�ســي يــوضــح أثـــــر اســتــخــدام تكنولوجيا املــعــلــومــات عــلــى النمو 
االقتصادي املصري خالل الفتـرة من 1999 – 2016، والتعرف على متطلبات االستثمار في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
هذا وقد اعتمدت الدراسة على بـرنامج )E-Views(، باإلضافة إلى نموذج مقتـرح لقياس أثـر تكنولوجيا املعلومات على النمو 
االقتصادي املصري اعتماًدا على »دالة كوب دوجالس«. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثـر الستخدام تكنولوجيا املعلومات 
على معدل النمو االقتصادي املصري كما أكــدت الدراسة على ضــرورة التـركيـز على االستثمار والتـراكم الرأسمالي كأحد 

العوامل املؤثـرة في استخدام تكنولوجيا املعلومات في مصر.

دراسة )املوسوي، وآخرون، 2016(، وقامت على افتـراض أن التطورات الرقمية ستحدث أثاًرا إيجابية على متغيـرات 
االقتصاد الكلي في دولة اإلمارات، هذا وقد استخدمت الدراسة أسلوب االنحدار الخطي البسيط واملتعدد كما استخدمت 
بـرنامج )E-Views( بيـن كال من املتغيـرات التابعة والتي تتمثل في الناتج املحلي اإلجمالي، البطالة واملتغيـرات املستقلة املتمثلة 
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في التجارة اإللكتـرونية وعدد مستخدمي املوبايل ومستخدمي اإلنتـرنت وبـراءات االختـراع املسجلة، وخلصت الدراسة إلى 
أن نتائج التحليل القيا�سي أثبتت وجود عالمات إيجابية ومعنوية بيـن نمو التجارة اإللكتـرونية والناتج املحلي اإلجمالي. وإن 
العالقة بيـن التجارة اإللكتـرونية والبطالة معنوية وباتجاه إيجابي إال أنها ضعيفة التأثيـر وذلك النخفاض معدالت البطالة 

في اإلمارات العربية املتحدة.

2018(، بعنوان »تقييم سياسة توفيـر املعلومات وأثـره على جذب املستثمريـن في جمهورية مصر  دراســة )محمد، 
أثـر إيجابي ذو داللــة معنوية لتوفيـر املعلومات على جــذب املستثمريـن في  العربية«. وقامت الــدراســة على افتـراض وجــود 
مدينة العاشر من رمضان وانه توجد فروق معنوية بيـن سياسة توفيـر املعلومات السائدة وبيـن سياسة توفيـر املعلومات 
العاشر من  في مدينة  امليدانية املستثمريـن املحلييـن وغيـر املحلييـن  الــدراســة  .م. ع. هــذا وقــد استهدفت  في ج  املستهدفة 
رمضان، واعتمدت على بـرنامج الحزم اإلحصائية SPSS، واستنتجت الدراسة أنه ال توجد فــروق ذات داللــة معنوية بيـن 
سياسة توفر املعلومات السائدة حالًيا في مدينة العاشر من رمضان وبيـن سياسة توفر املعلومات املستهدفة من وجهة 
نظر املستثمر املصري والعربي ورفضه بالنسبة للمستثمر األجنبي. وأوصت الدراسة بتفعيل نظام إلكتـروني فعال للرد على 

استفسارات املستثمر إلكتـرونًيا وتسجيل الشركات إلكتـرونًيا.

بناء املجتمع واقتصاد املعرفة،  الــدراســة أهمية املعلومات مــن أجــل  تـر�سي هــذه   ،)Negrea et el., 2019( دراســة
وأهمية بناء الشبكات، ويوضح أن سبب الفجوة في التنمية بيـن رومانيا والــدول املتقدمة يكمن في عدم االرتقاء باملهارات 
عبـر  التجارة  توفرها  التي  اإلمكانيات  مــن  واالســتــفــادة  املــهــارات  لتنمية  تعليمية  بـرامج  تنفيذ  على  رومانيا  ويحث  الرقمية، 

اإلنتـرنت.

مالحظات على الدراسات السابقة

اهتمت الدراسات السابقة باالقتصاد الرقمي وأهميته مثل دراسة )محمد،2017(، و)املوسوي، وآخرون، 2016(، 
)Negrea et al., 2019( وقــد ركـــزت هــذه الــدراســات على أثـــــر االقــتــصــاد الرقمي على النمو االقــتــصــادي ســـواء فــي مصر أو 
دولة اإلمارات أو رومانيا. كما ارتكزت دراسة )محمد، 2018( علي دور املعلومات في جذب االستثمارات. لذلك يهتم البحث 
الحالي بدراسة مؤشرات االقتصاد الرقمي في مصر ومحاولة تأكيد وجود عالقة بينها وبيـن االستثمارات األجنبية. وبالنسبة 
 ،)2017 )محمد،  استخدم  فقد  الحالي،  البحث  سيتناولها  والــتــي  السابقة  الــدراســات  فــي  املستخدمة  اإلحصائية  للنماذج 
)املوسوي، وآخرون، 2016( بـرنامج )E-Views(، ويهدف البحث إلى االستفادة من البـرنامج باإلضافة إلى اختبارات التكامل 

بيـن املتغيـرات في اإلطار التطبيقي للبحث.

اإلطار النظري
 - مفهوم االقتصاد الرقمي

ً
أوال

تعددت اآلراء حول إيجاد تعريف موحد لالقتصاد الرقمي، ولعل أبـرزها يتمثل في: أنه االقتصاد القائم على استخدام 
التكنولوجيا الرقمية مثل الشبكة الدولية للمعلومات »اإلنتـرنت«، والشبكات الداخلية للمعلومات »إنتـرانت«، وكذلك الحاسبات 

.)Turban, 2006( اآللية والبـرامج وكل ما هو متعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ثانًيا - خصائص االقتصاد الرقمي

يتميـزا القتصاد الرقمي بمجموعة من الخصائص التي ميـزته عن االقتصاد التقليدي من أهمها:

يختلف هيكل السوق في االقتصاد الرقمي وفق درجة تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستوييـن 1- 
املحلي والدولي.

يعتمد نجاح ونمو االقتصاد الرقمي على قــدرة األفــراد واملؤسسات على املشاركة في شبكات املعلومات ومواقع 2- 
وانخفاض  الــهــواتــف،  وشبكات  الكهرباء،  شبكات  مثل:  التحتية،  البنية  توفر  ذلــك  ويتطلب  املختلفة  اإلنتـرنت 
تكلفة ورسوم تلك الخدمات، وتوفر اآلالت واألجهزة واملعدات واملهارات والتعليم والتدريب وتوفر املــوارد املالية 

واستخدام األموال اإللكتـرونية والبالستيكية مثل بطاقات االئتمان الدائنة واملدينة )النجار، 2007: 26(.
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الــرقــمــي، إذ ال توجد أي عقبات أمــام أي شخص للدخول إليه 3-  فــي االقــتــصــاد  تتهاوي القيود التقليدية والــحــدود 
والــتــعــامــل فــيــه وكـــل مــا يــحــتــاج إلــيــه الــشــخــص هــو مــعــرفــة علمية وإدراك واســتــيــعــاب كــامــل بــأبــعــاد وجـــوانـــب هــذا 

.)Hilbert, 2001: 16( االقتصاد

يـرتكز االقتصاد الجديد على االبتكار لتطويـر منتجات وخدمات جديدة معتمدا على اإلبــداع واالبتكار البشري 4- 
.)Bryniolfsson & Kahin, 2002: 25( الذي يمثل القيمة املضافة في االقتصاد الرقمي

ــــل عــــصــــر املـــعـــرفـــة 5-  ــي ظــ ــ ــــة لـــلـــتـــعـــلـــم املــــســــتــــمــــر فــ ــــاجـ ــــحـ ــــرف بــــالــــتــــوظــــيــــف مـــــــدى الـــــحـــــيـــــاة، إذ أن الـ ــعـ ــ ـــا يـ ــ ــــد مـ ــــوجـ ال يـ
)جاسم، 2010:  100-92(.

ا - أهم تطبيقات االقتصاد الرقمي
ً
ثالث

يمكن استخدام االقتصاد الرقمي في كثيـر من املجاالت والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

التجارة اإللكتـرونية Electronic Commerce: عن طريق استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال في تبادل 1- 
السلع والخدمات واملعلومات )محمود، 2006: 6(.

في 2-  املعلومات واالتصال  تكنولوجيا  ويتم من خالل استخدام   :Electronic Marketing اإللكتـروني  التسويق 
تحقيق األهداف التسويقية من خالل شبكات االتصال املباشر واتصاالت الحاسب والوسائل التفاعلية الرقمية 

)أحمد، 2009: 132(.

االستثمار اإللكتـروني Electronic Investing: حيث يتم االعتماد على إمكانيات الشبكة وما توفره من معلومات 3- 
وآليات التخاذ قرارات االستثمار، وبخاصة في مجال أسواق املال )النجار،2004: 300(.

رابًعا - مفاهيم االستثمار األجنبي املباشر

تعددت التعاريف والنظريات املفسرة لهذا النوع من االستثمارات األجنبية، وأهم ما جاء في هذا املجال:

تعريف صندوق النقد الدولي )IMF(: )رخا، 2012: 218( 1-

يعرف صندوق النقد الدولي االستثمار األجنبي املباشر بأنه قيام شركة أو منشأة ما باالستثمار في مشروعات بالخارج 
وبحيث ال تقل حصة املستثمر عن )10%( أو أكثـر من رأس مال املشروع على أن تـرتبط هذه امللكية بالتأثيـر في إدارتها.

-2 :UNCTAD تعريف مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

االستثمار األجنبي هو ذلك االستثمار الذي يف�سي إلى عالقة طويلة األمد ويعكس منفعة وسيطرة دائمتيـن للمستثمر 
األجنبي أو الشركة األم في فرع أجنبي قائم في دولة مضيفة غيـر تلك التي ينتميان إلى جنسيتها )منصور، 2014: 106(.

خامًسا - أهمية االستثمار األجنبي

لالستثمار األجنبي املباشر دور ومزايا متعددة للدول املضيفة، ومن أهم هذه املزايا: 

توفيـر مصدر متجدد وبشروط ميسرة وجيدة للحصول على العمالت أو رؤوس األموال األجنبية لتمويل بـرامج التنمية.1- 

إلــى خلق عالقات تكاملية بيـن أوجــه النشاط االقتصادي في الــدول املضيفة، فمن 2-  يــؤدي االستثمار األجنبي املباشر 
زيـــادة عدد  إلــى  يـــؤدي  الــشــركــات األجنبية مما  إنــشــاء مــشــاريــع تكاملية مــع  خــاللــه يتم حفز املستثمريـن املحلييـن على 
املشاريع الوطنية الجديدة وبالطبع لهذا مردوده اإليجابي على الناتج املحلي وفرص العمل )عبد اللطيف، 2016: 99(.

تحسيـن كفاءة عنصر العمل ورفع إنتاجيته من خالل تنمية وتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع نظم 3- 
اإلنتاج واإلدارة والتسويق الحديثة.

 -4.)Walz, 1997: 75( يؤدي إلى نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول املضيفة

تحسيـن وضعية ميـزان املدفوعات للدولة املضيفة لالستثمارات من خالل زيادة جودة املنتجات املحلية وزيادة 5- 
.)Aitken et al, 1999( حجم اإلنتاج وبالتالي زيادة الصادرات والحد من الواردات
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 -6.)Blomstrom, 1996: 8-26( االهتمام بالبحوث والتطويـر

زيـــادة عــوائــد الــدولــة مــن الــضــرائــب املستحقة على األربــــاح والــرســوم الجمركية، وبالتالي زيـــادة قـــدرة الــدولــة على 7- 
التوسع في إنشاء مشاريع استثمارية باإلضافة إلى تطويـر البنية األساسية.

اتباع نظم إدارية متطورة وفعالة في مختلف قطاعات االقتصاد واملجتمع بشكل عام، بما يحقق فرص االستغالل 8- 
األمثل للموارد.

زيادة املنافسة مع البضائع املحلية الصنع، وبالتالي دفع املنتجيـن املحلييـن إلى االرتقاء بجودة املنتج املحلي الصنع.9- 

زيادة الدخل القومي نتيجة لخلق الصناعات املغذية لالستثمارات األجنبية. 10-

فتح املــجــال لــدخــول عــدد كبيـر مــن رجــال األعــمــال مــن مختلف الـــدول والقطاعات، مما يسهم فــي ســد العجز في  11-
عنصر التنظيم املحرك األسا�سي لعملية التنمية.

اإلطار التطبيقي - آثـر تطور مؤشرات االقتصاد الرقمي علي جذب االستثمارات األجنبية في مصر

توضح اإلحصاءات بعض الحقائق عن وضع مصر الحالي من تطبيق االقتصاد الرقمي، حيث تصنف مصر في املرتبة 
الـــدول العربية، 2019(.  فــي  )مــنــاخ االستثمار   2018 فــي مؤشر االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات وذلــك لعام  78 عاملًيا  الـــ 
وبالرغم من تدني هذا املؤشر مقارنة بوضع ومكانة مصر عاملًيا، إال أن االهتمام بهذا القطاع أصبح واضًحا للجميع، مما 

ا في هذا القطاع.
ً
يدل على أن املرحلة القادمة ستشهد نمًوا ملحوظ

وبالنظر إلى الجداول اإلحصائية الخاصة باالستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى مصر، نجد أن مصر تعتبـر من أكثـر 
الدول العربية املستقبلة لالستثمارات األجنبية املباشرة، إذ إنها استقبلت ما نسبته 21.8% من إجمالي االستثمارات املوجهة 
للدول العربية وذلك عن عام 2019، لتأتي في املركز الثاني بعد دولة اإلمارات العربية املتحدة )األونكتاد، 2019(، ومع ذلك 
فإن حجم االستثمارات املوجهة ملصر يعتبـر ضئيل مقارنة بإمكانيات الدولة، وتسعي القيادات إلى إزالة العقبات أمام تدفق 

االستثمارات سواء املحلية أو األجنبية.

ولتوضيح أثـر االقتصاد الرقمي علي جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، قام الباحث بعمل دراسة إحصائية مبنية 
على عدة متغيـرات وهي االستثمارات األجنبية املباشرة كمتغيـر تابع واالقتصاد الرقمي متغيـر مستقل، وحيث إن االقتصاد 
الثابت،  الهاتف  اشتـراكات  وهــي  أال  الرقمي  االقتصاد  تطبيق  بمؤشرات  االستعانة  تــم  فقد  كمتغيـر،  صريح  ليس  الرقمي 
واشتـراكات الهاتف املحمول ونسبة مستخدمي اإلنتـرنت من السكان، واشتـراكات خدمات النطاق العريض »البـرود باند« 

)اإلنتـرنت فائق السرعة(، وذلك عن الفتـرة من 2005 حتى 2018.

E-Views9 دراسة السالسل الخاصة باملتغيـرات التابعة واملستقلة باستخدام بـرنامج - 
ً
أوال

دراسة السلسلة الخاصة باالستثمار األجنبي 1-

الشكل البياني للسلسلة الزمنية لالستثمار األجنبي في مصر في الفتـرة من 2005 حتى 2018

بإجراء اختبارات استقرار السلسلة الزمنية باستخدام 
اختبار ديكي فليـر املوسع Augmented Dicky-fuller كما هو 

موضح في الجدول التالي:
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شكل )1( االستثمار األجنبي في مصر الفتـرة من 2018-2005  

جدول رقم )1(
Null Hypothesis: SER01 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=2(

t-Statistic  Prob.*
Augmented Dickey-Fuller 
test statistic -1.106125  0.2293
Test critical values: 5% level -1.970978
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وكما يتضح من الجدول السابق، فإن القيمة الجدولية أقل من القيمة املحسوبة، قيمة االحتمال املحسوب أكبـر من 
مستوى املعنوية املحدد وهو 5%، وهذا يعني أنه ال يمكن رفض فرض العدم الذي يق�سى بوجود جذر الوحدة للسلسلة 
الزمنية، وهذا يعني أن السلسلة غيـر مستقرة. لذلك يتم أخذ الفرق األول للسلسلة للحصول على سلسلة زمنية مستقرة.

وبإجراء اختبارات االستقرار وجد أن السلسلة الزمنية مستقرة كما هو موضح في الجدول رقم )2(.

جدول رقم )2(
Null Hypothesis: DSER01 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=2(

t-Statistic  Prob.*
Augmented Dickey-Fuller 
test statistic -3.875261  0.0011
Test critical values: 5% level -1.974028

وكــمــا يتضح مــن جـــدول )2( أن قيمة االحــتــمــال أقل 
من مستوى املعنوية املحدد مما يعنى رفض فرض العدم 
يعنى  مما  الزمنية،  السلسلة  استقرار  بعدم  يق�سى  الــذي 
أن سلسلة الــفــروق األولــــى لسلسلة االســتــثــمــار األجــنــبــي في 

مصر مستقرة.

دراسة السلسلة الخاصة بعدد مستخدمي الهواتف الثابتة: 2-

الثابتة باستخدام اختبار ديكي  الهواتف  الخاصة بعدد مستخدمي  الزمنية  للسلسلة  وبإجراء اختبارات االستقرار 
فليـر املوسع.

جدول رقم )3(
Null Hypothesis: SER02 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=2(

t-Statistic  Prob.*
Augmented Dickey-Fuller 
test statistic -0.744572  0.3742
Test critical values: 5% level -1.970978

ــا يـــتـــضـــح مـــــن الـــــجـــــدول الــــســــابــــق أن الــســلــســلــة  ــمــ وكــ
غيـر  الثابتة  الــهــواتــف  بــعــدد مستخدمي  الــخــاصــة  الزمنية 

مستقرة، لذلك يتم أخذ الفروق األولى لهذه السلسلة، وإجراء اختبار االستقرار مرة أخرى.

الرسم البياني للفروق األولى لسلسلة عدد مستخدمي الهواتف الثابتة

جدول رقم )4(
Null Hypothesis: DSER02 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=2(

t-Statistic  Prob.*
Augmented Dickey-Fuller 

test statistic -2.681801  0.0120
Test critical values: 5% level -1.974028

وكــمــا يتضح مــن الــجــدول أن سلسلة الــفــروق األولــى 
عند  مستقرة  الثابتة  الهواتف  مستخدمي  بعدد  الخاصة 

مستوى معنوية %5
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بمستخدمي  3- الــخــاصــة  الــزمــنــيــة  السلسلة  دراســــة 
الهاتف املحمول:

اختبار استقرار السلسلة الخاصة بعدد مستخدمي 
الهواتف املحمولة

وكما يتضح من الجدول )5( أن السلسلة الزمنية الخاصة 
بعدد مستخدمي الهواتف املحمولة غيـر مستقرة لذلك يتم أخذ الفروق األولى لهذه السلسلة.

الرسم البياني للفروق األولى للسلسلة الزمنية الخاصة بعدد مستخدمي الهواتف املحمولة

وبإجراء اختبار استقرار السالسل الزمنية كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول رقم )6(
Null Hypothesis: DSER03 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=2(

t-Statistic  Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.270251  0.1765

Test critical values: 5% level -1.974028

وكــمــا يتضح مــن الــجــدول أن سلسلة الــفــروق األولــى 
لسلسلة عدد مستخدمي الهاتف املحمول غيـر مستقرة، 

لذلك يتم أخذ الفروق الثانية.

جدول رقم )7(
Null Hypothesis: D2SER03 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=2(

t-Statistic  Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.972951  0.0002

Test critical values: 5% level -1.977738

وكما يتضح من الجدول أن هذه السلسلة مستقرة 
عند مستوى معنوية %5

ــــة بــــعــــدد  4- ــــاصــ ــخــ ــ ــــة الــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــزمـ ــلــــة الـ ــلــــســ دراســـــــــــــة الــــســ
مستخدمي اإلنتـرنت:

جدول )8(
Null Hypothesis: SER04 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=2(

t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.495264 0.8081

Test critical values: 5% level -1.970978

الزمنية ديكي  للسلسلة  اخــتــبــار االســتــقــرار  وبــإجــراء 
فــيــلــر املـــوســـع ُوجــــد أن الــســلــســلــة الــزمــنــيــة الــخــاصــة بــعــدد 
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شكل رقم )5( السلسلة الزمنية ملستخدمي الهاتف املحمول   
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شكل رقم )8( السلسلة الزمنية لعدد مستخدمي اإلنتـرنت   

الفتـرة من 2018-2005

جدول رقم )5(
Null Hypothesis: SER03 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 )Automatic - based on SIC, maxlag=2(

t-Statistic  Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.069783  0.6392

Test critical values: 5% level -1.974028
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مستخدمي اإلنتـرنت غيـر مستقرة، لذلك يتم أخذ الفروق 
األولى لهذه السلسلة الزمنية

جدول رقم )9(
Null Hypothesis: DSER04 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=2(

t-Statistic  Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.186131  0.0006

Test critical values: 5% level -1.974028

الزمنية  السلسلة  أن  يتضح  الــســابــق  الــجــدول  ومـــن 
الخاصة بالفروق األولى مستقرة عند مستوى معنوية %5.

بمستخدمي  5- الــخــاصــة  الــزمــنــيــة  السلسلة  دراســــة 
اإلنتـرنت فائق السرعة:

الـــــــرســـــــم الـــــبـــــيـــــانـــــي لــــلــــســــلــــســــلــــة الـــــزمـــــنـــــيـــــة الــــخــــاصــــة 
بمستخدمي اإلنتـرنت فائق السرعة.

جدول رقم )10(
Null Hypothesis: SER05 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=2(

t-Statistic  Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic  4.833343  0.9999

Test critical values: 5% level -1.970978

يــتــضــح مـــن الــــجــــدول أن الــســلــســلــة الـــخـــاصـــة بـــأعـــداد 
مستخدمي اإلنتـرنت فائق السرعة غيـر مستقرة، وذلك عند 
مستوى معنوية 5% لذلك يتم إيجاد سلسلة الفروق األولي.

اخــتــبــار االســـتـــقـــرار لــســلــســلــة الـــفـــروق األولـــــى ألعـــداد 
مستخدمي اإلنتـرنت فائق السرعة

جدول رقم )11(
Null Hypothesis: DSER05 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 )Automatic - based on SIC, maxlag=2(

t-Statistic  Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.046372  0.6766

Test critical values: 5% level -1.977738

وكما يتضح من الجدول أن السلسلة غيـر مستقرة، 
عند مستوي معنوية 5%، لذلك يتم أخذ الفروق الثانية.

اختبار االستقرار

وكما يتضح من الجدول أن سلسلة الفروق الثانية ألعداد 
سيتم  ألنــه  ونــظــًرا  مستقرة،  السرعة  فائق  اإلنتـرنت  مستخدمي 
لذلك  املتغيـرات،  وبقية  األجنبي  االستثمار  بيـن  العالقة  دراســة 

يتم أخذ الفروق الثانية لكل السالسل الزمنية.
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شكل رقم )12( الفروق الثانية ملستخدمي  

اإلنتـرنت فائق السرعة الفتـرة 2018-2005

جدول رقم )12(
Null Hypothesis: D2SER05 has a unit root
Exogenous: None
)Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=2

t-Statistic  Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.253704  0.0001

Test critical values: 5% level -1.977738
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ثانًيا - اختبارات التكامل بيـن االستثمار األجنبي

)املتغيـر التابع( واملتغيـرات املستقلة

اختبار التكامل املشتـرك بيـن سلسلة الفروق الثانية أ- 
لــالســتــثــمــار األجــنــبــي، ســلــســلــة الـــفـــروق الــثــانــيــة لــعــدد 

مستخدمي الهواتف الثابتة.

وكــمــا يتضح مــن الــجــدول رقــم )13( وجـــود عــالقــة بيـن 
االســتــثــمــار األجــنــبــي فــي مــصــر ومــســتــخــدمــي الــهــواتــف الــثــابــتــة، 
ــتــــخــــدام الـــهـــواتـــف  ــــــر االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي عـــلـــى اســ حـــيـــث يـــؤثـ
ــابــــتــــة، كــــذلــــك يـــؤثـــــــر اســــتــــخــــدام الــــهــــواتــــف الـــثـــابـــتـــة عــلــى  ــثــ الــ
االستثمار األجنبي، ولكن درجة تأثيـر االستثمار األجنبي على 
عدد مستخدمي الهواتف الثابتة أعلى من درجــة تأثيـر عدد 

مستخدمي الهواتف الثابتة على االستثمار األجنبي.

اختبار التكامل املشتـرك بيـن سلسلة الفروق الثانية لالستثمار األجنبي، سلسلة الفروق الثانية لعدد مستخدمي ب- 
الهواتف املحمولة.

يتضح مــن الــجــدول رقــم )13( وجـــود عــالقــة معنوية بيـن االســتــثــمــار األجــنــبــي وعـــدد مستخدمي الــهــواتــف املحمولة عند 
مستوى معنوية 5%، مع مالحظة أن تأثيـر استخدام الهواتف املحمولة على االستثمار األجنبي أقوى من تأثيـر االستثمار األجنبي 

على الهواتف املحمولة، وهذا يعني أن زيادة عدد مستخدمي الهواتف املحمولة أدى إلى زيادة االستثمار األجنبي في مصر.

اختبار التكامل املشتـرك بيـن سلسلة الفروق الثانية لالستثمار األجنبي، سلسلة الفروق الثانية لعدد مستخدمي ج- 
اإلنتـرنت.

يتضح من الجدول رقم )13(، وجود عالقة معنوية بيـن االستثمار األجنبي وعدد مستخدمي اإلنتـرنت، والعالقة هنا 
متبادلة حيث أن زيادة عدد مستخدمي اإلنتـرنت يؤدي إلى زيادة االستثمار األجنبي في مصر وزيادة االستثمار األجنبي تؤدي 

إلى زيادة عدد مستخدمي اإلنتـرنت.

بــيـــــن سلسلة الـــفـــروق الثانية د-  اخــتــبــار الــتــكــامــل املــشــتـــــرك 
ــــروق الـــثـــانـــيـــة لـــعـــدد  ــفــ ــ ــثـــمـــار األجــــنــــبــــي، ســـلـــســـلـــة الــ ــتـ لـــالسـ

مستخدمي اإلنتـرنت فائق السرعة.

13(، وجـــود عـــالقـــة مــعــنــويــة  يــتــضــح مـــن الـــجـــدول رقـــم )
بــيـــــن االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي وعــــدد مــســتــخــدمــي اإلنـــتـــــــرنـــت فــائــق 
ــــة هـــــي مــــتــــبــــادلــــة أيـــــضـــــا، حــــيــــث إن  ــــعـــــالقـ الـــــســـــرعـــــة، وهــــــــذه الـ
االستثمار  زيادة  إلى  يؤدى  السرعة  فائق  اإلنتـرنت  استخدام 
األجــنــبــي فــي مــصــر، ووجــود االســتــثــمــار األجــنــبــي يــؤدى إلــى زيــادة 
ــكــــن درجــــــة تـــأثـــيـــــــر  ــائــــق الــــســــرعــــة، ولــ ــــرنــــت فــ ـــ ــتــ اســــتــــخــــدام اإلنــ
اإلنــتـــــرنــت فــائــق الــســرعــة عــلــى االســتــثــمــار األجــنــبــي كــانــت أكــبـــــر 
ــــة تـــأثـــيـــــــر االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي عـــلـــى عــــدد مــســتــخــدمــي  مـــن درجـ

اإلنــتـــــرنــت فــائــق الــســرعــة.

النتائج
أدت الثورة التكنولوجية إلى تحول العالم من االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد الرقمي املبني على تكنولوجيا املعلومات، 1- 

وبهذا التحول تهاوت الحدود بيـن الدول وأصبحت املعرفة واملعلومات عامل جذب هام لالستثمار املحلي واألجنبي.
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شكل رقم )13( الفروق الثانية لسلسلة االستثمار األجنبي  

للفتـرة 2018-2005

جدول رقم )13(
Sample )adjusted(:2007 2018
Included observations:12 after adjustments
Null hypothesis :Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministic :C
Automatic lags specification based on Schwarz 
criterion )maxlag=1(
Dependent tau-statistic prob.* z-statistic prob.*
D2SER01 -6.373126 0.0017 -18.23673 0.0012
D2SER02 -3.773724 0.0690 - 37.97032 0.0000
D2SERO1 -5.113163 0.0095 -16.09195 0.0050
D2SER03 - 4.363625 0.0277 - 14.40536 0.0182
D2SER01 - 6.320460 0.0018 -17.98965 0.0013
D2SER04 - 8.392002 0.0001 -19.41794 0.0014
D2SER01 - 4.976158 0.0115 -16.49843 0.0033
D2SER05 - 4.608279 0.0195 - 15.88728 0.0059
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هناك عالقة طردية وموجبة بيـن االستثمار األجنبي في مصر ومؤشرات االقتصاد الرقمي متمثلة في )مستخدمي 2- 
الهواتف الثابتة، ومستخدمي الهواتف املحمولة، ومستخدمي اإلنتـرنت، ومستخدمي اإلنتـرنت فائق السرعة(، 

إال أن درجة التأثيـر وقوته واتجاهه تختلف من مؤشر ألخر.

بالرغم من تواضع مؤشرات امل�سي في االقتصاد الرقمي في مصر، إال أن توجه الحكومة في الوقت الحالي يعطي 3- 
مؤشرات إيجابية على تحسن الوضع.

التوصيات
إدخال تغييـرات على نظم التعليم والتدريب، ووضع مناهج مناسبة للمهارات والوظائف املطلوبة، وزيادة اإلنفاق 1- 

على األبحاث والتطويـر، هذا إلى جانب تحسيـن البنية التحتية وتهيئة بيئة مواتية لالستثمار وتقديم الدعم إلى 
املبادرات الخاصة واالبتكار.

ضرورة قيام الدولة بسن قوانيـن وتشريعات تضمن حقوق املتعامليـن في ظل االقتصاد الرقمي، وذلك ملكافحة 2- 
كل أشكال الغش والتدليس والقرصنة من أجل خلق املصداقية للنظام الرقمي.

الضرائب 3-  خفض  إلــى  بــاإلضــافــة  اإلنــتـــــرنــت،  وخــاصــة  الحديثة  التكنولوجية  األدوات  استعمال  تكاليف  تخفيض 
ورسوم االستيـراد على معدات وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية.

عقد االتفاقيات الثنائية مــع الـــدول املتقدمة فــي هــذا املــجــال لالستفادة فــي مجال التأهيل والــتــدريــب، إلــى جانب 4- 
جذب وتشجيع االستثمارات األجنبية في التكنولوجيات الحديثة.
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املالحق
جدول مجمع لبيانات تم استخدامها بالبحث

االستثمار األجنبي الوارد 
باملليون دوالر

مشتـركو اإلنتـرنت فائق 
السرعة باملليون

مستخدمي اإلنتـرنت 
باملليون

الهاتف املحمول 
باملليون خط

الهاتف الثابت
باملليون خط السنة

5375.6 - 4 9.4 9.7 2005
10042.8 - 5 14.03 10.7 2006
11578.1 - 7 22 10.96 2007
9494.6 - 12 32 11 2008
6711.6 - 14 45 12 2009
6385.6 1.1 23.1 58.7 10.4 2010

483- 1.5 27.08 74.6 8.09 2011
6031 1.9 31.99 92 8.06 2012
4256 2.14 38.2 94.21 8.65 2013
4612 2.8 47.5 101.93 6.88 2014

6925.2 3.32 29.84 95.75 6.22 2015
8106.8 4.05 37.52 95.29 6.09 2016
7391.7 4.57 33.72 99.91 6.55 2017
6798 5.64 37.9 97.68 7.47 2018

املصدر: ا لكتاب اإلحصائي للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أعداد مختلفة.

حجم االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة للدول العربية عام 2018
الحصة في اإلجمالي العربي% حجم االستثمار الواردة باملليون دوالر الدولة

33.3 10385 اإلمارات
21.8 6798 مصر
13.4 4191 سلطنة عمان
11.7 3640 املغرب
10.3 3209 السعودية
9.2 2880 لبنان
4.9 1515 البحريـن
4.8 1506 الجزائر
3.6 1136 السودان
3.3 1036 تونس
3 950 األردن

1.3 409 الصومال
1.1 346 الكويت
.8 265 جيبوتي
.7 226 فلسطيـن
.2 71 موريتانيا
- - ليبيا
- - سوريا

.1- 282- اليمن
7 2186- قطر

15.7 4885- العراق

املصدر: األونكتاد: تقريـر االستثمار في العالم، 2019.
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 ABSTRACT

The technological development that the world is witnessing has increased the importance of the com-
munication and information technology sector, which has led to the emergence of modern concepts that 
were not known, perhaps the important of this is the digital economy , which has become the icon of devel-
opment because of its great role in all fields, and countries are striving to improve it. Egypt has recognized its 
great importance and is seeking quickened steps towards its application, and it naturally has a clear impact, 
and an essential component of attracting foreign direct investment.

This research aims to study the relationship between the digital economy and foreign direct invest-
ment in Egypt, by presenting a theoretical framework that clarifies the basic concepts of the two sides of the 
relationship )digital economy and foreign investment(, then finding the relationship between them through 
a statistical study based on several variables, namely foreign direct investments as a dependent variable and 
indicators of the digital economy )fixed telephone and mobile phone subscriptions, the number of internet 
users and broadband service subscriptions( as an independent variable, during the period from 2005- 2018.

The study relied on studying the chains of dependent and independent variables, in addition to inte-
gration tests between the independent variable and the dependent variables .The results showed that there 
is a positive relationship between the two parties to the study, although they differ in strength and influence 
from one indicator to another.

Keywords: Foreign Investment, Digital Economy, Digital Economy Indicators, Broadband Services.




