
 

 

 

 االقتصاد الرقمي تعريف 
 
 

 قسم الدراسات واألبحاث االقتصادية

 الحيدددا  أنمدددا  فددد  جوه يددد  تغيددد ا  إلددد  واإلتصدددا   المعلومدددا  تكنولوجيدددا فددد  الهائددد  التقددد   أدى 

 المجتمعددددددا   مسددددددتوى وعلدددددد  األسدددددد    أو الفدددددد د  المسددددددتوى علدددددد  سددددددوا  مجا تهددددددا  بمختلدددددد 

 األنشددددد   تنفيددددد  ووسدددددائ  أسدددددالي  فددددد  تغييددددد  إلددددد  مباشددددد  بشدددددك  أدى حيددددد  . والبيئددددد  واإلقتصددددداد

 بيددددا ًإيجا تدددده ي   وانعكددد  ال قمدددد   باإلقتصدددداد عددد   اإلقتصدددداد مدددد  ج يددد ا ً نوعددددا ً وأنددددت    اإلقتصدددادي 

 ج يددد   أحددد ا  وتحقيددد  بتغييددد  كفيددد  ال قمددد  لإلقتصددداد التحدددو  نأ حيددد  العمدددو  فددد  المجتمددد  علددد 

 . عام  لل و  ا قتصادي  المصالح عل  إيجابيا ً تؤ  

  -: اإلقتصاد الرقميوهدف مفهوم ومميزات 
 عل  خ واته أغل  ف  ويستن  المعلوما   عل  عملياته مجم  ف  يقو  ال   اإلقتصاد م  النوع ذلك هو

 والسل  المعلوما  ت ف  أما  والحواجز الح ود ك  ألغت الت  واإلتصا   المعلوما  تكنولوجيا استخ ا 

 . وقت أ  وف  عالم ال ف  نق   أ  وإل  م  األموا  رؤوس وح ك  والخ ما 

 ويسمح. اإلقتصادي  األنش   مختل  ف  واإلتصا   المعلوما  تكنولوجيا ب خو  ال قم  اإلقتصاد يتميز

 ويه    ومكان زمان أ  ف  لحظيا ً اإللكت وني  العمال  م  مبلغ أ  واستقبا  بإرسا  ال قم  اإلقتصاد

 ه   م  وا تصا   المعلوما  تكنولوجيا باستخ ا  ا والش ك للمنشئا  المناف  تحقي  إل  ال قم  ا قتصاد

 التكلف  قيود م  التعام  وتحسي  والهيكلي  والزماني  الجغ افي  الحواجز إزال  المناف 

 -: الفرق بني اإلقتصاد الرقمي واإلقتصاد التقليدي

 الرقمي االقتصاد التقليدي االقتصاد المعيار

 اررباستم متقدمة مستقرة األسواق

 عالمية نسبيًا اقليمية أو محلية المنافسة حدود

 جوهرها في معلوماتية/خدماتية جوهرها في تصنعية البُنية

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

  مرن انتاج  كبير انتاج  اإلنتاج



 

 

 

 االقتصاد الرقمي تعريف 
 
 

 قسم الدراسات واألبحاث االقتصادية

  

 -: مكونات اإلقتصاد الرقمي
 والثدددددان  اإللكترونيااااا  األعمااااا   األو  أساسددددديي  مكدددددوني  مددددد  يتكدددددون ال قمددددد  اإلقتصددددداد

 . ال قم  لإلقتصاد الف عي  المكونا  تتف ع ومنهما  اإللكتروني  التج رة

 إلددددد  التقليددددد   مددددد  األدا  فددددد  التحدددددو  بهنهدددددا اإللكترونيااااا  ب ألعمااااا   ويقصااااا  -
   اإللكت ون  

 : اعم    ةع اإللكتروني  األعم   تحت وين رج

 اإلداريدددددد  النشددددددا ا  وممارسدددددد  اإلدار  وظدددددائ  تنفيدددددد  وهدددددد  اإللكت ونيددددد  اإلدار  -1
 وعلددددد  اإللكت ونيددددد  المعددددد ا  واسدددددتخ ا  المعلومدددددا  تكنولوجيدددددا وسدددددائ  باسدددددتخ ا 

 .الحاسوب رأسها

 اسدددتخ ا  بددده ويقصددد  اإللكت ونيددد  األعمدددا  مددد  مهدددم آخددد  جدددز  اإللكت ونيددد  األرشدددف  -2
 أجهدددددز  علددددد  وحفظهدددددا والو دددددائ  األعمدددددا  ألرشدددددف  كت ونيددددد اإلل األرشدددددف  أنظمددددد 

 .  الحاسوب

 ومنهددددا   السدددداع  مدددد ار وعلدددد  إلكت ونيددددا ً وتنفيدددد ها تقدددد يمها بهددددا ويقصدددد  الخدددد ما  -3
 .وغي ها أبش  مث  اإللكت وني  الحكومي  الخ م 

 

 

  عالمي  نسبيًا محلي  المنافسة هدف

 على القدرة الجودة، بتكار،اال  للمنافسة التكاليف تخفيض  التنافسية الميزة مصدر

  التكيف

  عالي  متوسط/  منخفض  بتكاراال/األبحاث أهمية

  السوق إلى ويرتكز مرن  وسيطرة قيادة  التنظيم

  بها التنبؤ يمكن ال سريعة  ةبطيئ السوق تغيرات
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 علددد  وتعددد    اإللكترونيااا  التجااا رة فهااا  الرقمااا  االقتصااا   مااا  الثااا ن  المكااا   أمااا 
 والمعلومدددا  والخددد ما  للسدددل  وتبددداد  وشددد ا  بيددد  مددد  اإلقتصددداد  النشدددا  تنفيددد  أنهدددا
 التجدددار  تحدددت وينددد ر  اإللكت ونددد   المجدددا  عبددد  اإلقتصددداد  النشدددا  أ ددد ا  بدددي  مدددا

 مكونا  ع   اإللكت وني 

 بيدد  أو شدد ا  عدد  المسددؤو  النشددا  تنفيدد  بدده ويقصدد  اإللكت وندد  والبيدد  الشدد ا  -1
 واإلتصددددددا   المعلومددددددا  تكنولوجيددددددا باسددددددتخ ا   والخدددددد ما السددددددل  وتددددددوفي 

 .  اإللكت وني  واألسالي  والوسائط

 أن ويمكددد  العمليدددا  تلدددك فددد  مهمدددا دورا ً يلعددد  اإللكت ونددد  واإلعدددالن التسدددوي  -2

 . ك لك إلكت وني  وبنوك تجاري  وسا   خال  م  التجار  عمليا  تتم

 

   -: حتديات اإلقتصاد الرقمي

  حتياجددددا  وفق ددددا والمددددهمو  الواقدددد  بددددي  مددددا ال قميدددد  الفجددددو  فدددد  تكمدددد  التحدددد يا  أبدددد ز
 ته يدددد  أن كمددددا المجددددا   هدددد ا فدددد  المتق مدددد  بالدددد و  مقارنتهددددا مدددد  والمؤسسددددا  األفدددد اد

 األعمدددا  جميددد  فيهدددا شدددت كت والتددد  التحددد يا  أحددد  تعددد  لوماتيددد المع والجددد ائم الخصوصدددي 
 والمعلومدددات  ال قمددد  ا قتصددداد هددد ا حمايددد  يجددد  لددد لك المعلومدددا  تكنولوجيدددا علددد  القائمددد 

 هدددو التحددد يا  آخددد . السددداع  مددد ار علددد  وتوف هدددا وسدددالمتها البياندددا  سددد ي  يضدددم  بمدددا
 مدددد  المنشددددود  أه افدددده لتحقيدددد  وتشدددد يعاته أسسدددده وبيددددان اإلفت اضدددد  العددددالم هدددد ا تنظدددديم
 .المجا   ه   مث  تشه ها الت  المتسارع  التغي ا  مواكب 

 

   ثواألبح ال راس ت قسم إع ا 
  األعما  ل جا  ال خا  جمعي 
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