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 أثر تطبيق احلكومة اإللكرتونية على النمو اإلقتصادي: دراسة قياسية 

 (8120-2003على احلالة املصرية خالل الفرتة )
 

 

 تغريد عبد العزيز حسوبة د.

 جامعة القاهرة  - اإلقتصاد والعلوم السياسيةكلية 

 

أدى التقدم الشددديد ا اتقتصدداد الرقما وما أ رن  مو تتورائ هايفلة ا مجال تكنولوجيا اإلتصدداتئ واملعلومائ ر    ور 
الوسددددايفدك التكنولوجيدة ( تلد  التا تو ر الدددمدائ العدامدة للمواإنت بدمسددددتدددام  E-governmentالحكومدة اإللكووييدة )

وا هذا اإلإار تسعى الدراسة ر  معر ة ما رذا كان تبنا وتتور أداء الحكومة اإللكوويية يؤثر عىل ريتاجيت ا ومو   الحديثة.
ثم النمو اتقتصدداديف ا ممدد مذ أتذ متغف ال سدداد ا اإلعتبار بصدد ت  متغفاا وسدديتاا وم ةا ا العاقة  ثم دراسددة رمكايية 

تتبيق حكومدة ال داتا املحمول والتا تو ر الدددمدائ العدامدة للمواإنت بدمسددددتدددام ال واتا املحمولدة وال واتا  يجدا 

الذكية. تسدتددم الدراسدة من جت  األول هو املن ا الويد ا واإلسدتقراع ا عرح وإل  اإلإار النلريف للعاقة بت املتغفائ 
مة ال اتا املحمول مبمدد. أما املن ا الثاف   و املن ا القيال لتحليك أثر املدتل ة   ضدداا عو يتايفا رسددتتاي رأيف عو حكو 

تتور أداء الحكومة اإللكوويية عىل النمو اإلقتصداديف  أوحدحا النتايفا وجود أثر ريجاو ومعنويف لتتور الحكومة اإللكوويية 
ددد  ساد كمتغف وسيط  مة يل ر رت عىل النمو اإلقتصاديف سواء بشكك مباإل أو بشكك غف مباإل مو تال متغف ال اقاا مذ ددد

 Sandingال ا العجائ)دددد اقاا مذ  رحية أثر الرمدددد كوويية ورت دددد اإلتجا  السايفد ا الدراسائ السابقة بالنسبة للحكومة اإلل
the wheels.بالنسبة لل ساد وأثر  عىل النمو اتقتصاديف ) 

 ال اتا املحمول  النمو اإلقتصاديف  ال ساد. الحكومة اإللكوويية  حكومة الكلةئ امل تاحية:

 

1- 

مير العدا  انن مبوجدة مو التتورائ ال دايفلدة ا مجدال اإلقتصدددداد الرقما مو حيد  التوسدددذ ا رسدددتدددام 
ا التتبيقائ اإلقتصدادية املدتل ة مبا يسداعد عىل تحقيق أهدا  (ICT) تكنولوجيا املعلومائ واإلتصداتئ  

ز لتعزيز التنميدة ات  التنميدة العدامليدة  وبداسدددتمرار ح   قتصدددداديدة أيدددبحدا التتورائ دورهدا ا العمدك كمف
التكنولوجيدة تنمو متسددددارعدة. ويتيجدةا ل دذا   رئ مجداتئ رلكووييدة غف مسدددبوقدة إلحددا  تغيفائ ا 

الذيف يحمك  -الناشددح حديثاا  -ال ياكك اإلقتصددادية والسددياسددية واإلجتةعية كنموذو الحكومة اإللكوويية
 أيدددبحا الحكومة اإللكوويية ةورة حتمية لدول الوعود بتو ف تكنولوجيا الددمائ لجميذ املواإنت  
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العدا  مو أجدك اإلرتقداء بك داءة العمدك اإلداريف والقضدددداء عىل البفوقراإيدة السدددلبيدة  األمر الدذيف يقلدك مو 
الن قائ العامة الدولة ويزيد ك اءت ا ا تقديم الددمائ   مذا أرادئ الحكومة اإلحت اظ بدورها ا عمدد 

 علي دا السدددعا يحو تبنا  وذو الحكومدة اإللكووييدة وتتويرهدا. لدذلد  تركز هدذ   تكنولوجيدا املعلومدائ
الدراسددة رهتةم ا عىل العاقة بت تبنا وتتور الحكومة اإللكوويية والنمو اتقتصدداديف معنا عن  بالناتا 

معتبار  مو املحىل اإلجةيل ا ممد بتريقة مباإلة وبتريقة غف مباإلة عو إريق رحدا ة متغف ال سداد ب
أهم املتغفائ ذائ التدأثف ا العاقدة محدك اإلهتةم. وكنتيجدةا ل دذ  التغيفائ املتزايددة واملتسددددارعدة التا 
ا تكنولوجيا ال اتا املحمول جزءاا أسداسدياا ا حياة ريسدان القرن الحاديف  جعلا مو التكنولوجيا وتصديصدا

ة تتبيق ويجدا  الجيدك الجدديدد مو الحكومدة والعرشددديو  تنتقدك الددراسددددة ر  محداولدة للبحد  ا رمكداييد 
اإللكوويية ا ممدد وها حكومة ال اتا املحمول الناشدددة حديثا واسددتندئ الدراسددة ا ذل  عىل عينة 

عشدوايفية مو املمديت  رذ تم رجراء وتحليك يتايفا رستتاي رأيف حول تن يذ طتتبيق حكومتاط عىل ال اتا 
 املحمول.

2

األويدة األتفة وا  دك عمددد العوملدة واتي تدا  التكنولوجا  أيدددبل مو املثف للجددل رذا كدايدا هدذ  ا 
التتورائ املتزايدة ا عا  التكنولوجيا واتتصددداتئ ذائ أثر عىل النمو اتقتصددداديف   ا شددد  أن األثر 

يتايفا وتويديائ ت يد اإليجاو ل ذ  التتورائ هو مو األهمية للتدارس والبح  مبا يسدتدعا اسدتدا   
 يايعا القرار  ايتاقا مة سبق تتمثك اإلشكالية البحثية للدراسة ا التساؤل الريفييس التايل:

 طهك للحكومة اإللكوويية تأثف عىل معدل النمو اإلقتصاديف محددا مبؤإل الناتا املحيل اإلجةيل؟ط.

3

 وها: تسعى الدراسة ر  تحقيق جملة مو األهدا 
التحقق مو مدى مواكبة اتقتصدداد املمدديف لثورة اتقتصدداد الرقما وتكنولوجيا املعلومائ مو تال  -

 تقييم النتايفا التا تويلا رلي ا ا مجال الحكومة اإللكوويية.
قياس أثر التحول ر  الحكومة اإللكوويية عىل النمو اتقتصددداديف للدولة بشدددكك مباإل  وشدددكك غف  -

 رحا ة ال ساد كمتغف ثايويف ا العاقة.مباإل عو إريق 
ر دددددد ا مصدد  -حكومة ال اتا املحمول-تقييم احتةلية يجا  الجيك الجديد مو الحكومة اإللكوويية   -

 .وتقديم توييائ مستقبلية بشأن تتويرها
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4
 تكمو أهمية الدراسة ا جايبت هة:

 األهمية األكاديمية 4-1

حدثيا قلة مو الدراسددائ السددابقة التا بدأئ ا البح  عو العاقة بت تتبيق اتقتصدداد الرقما أيدددر 

معنا عن  بالثورة الصدناعية الرابعة وبت النمو اتقتصداديف  رت أن املوحدوي ما نال قيد الدراسدة والتنقي  
دد ة السدد بحثيدد ائ الدد دبيل دد ا ة لدد دراسة رحدد رية تحديدا  ولذا تعد هذ  الدد الة املصدد و  يتبق عىل الح ابقة  دد

التا تعتن مو تتبيقدائ   -ا محداولت دا للكشدددا عو مددى مسدددداهمدة تبنا وتتور الحكومدة اإللكووييدة

اا عو دور تتور الحكومة دد اديف   ضدد نمو اإلقتصدد رت عة مو الدد دتئ مدد ق معدد ا تحقي  -رقمادد اد الدد اإلقتص
الشددد دا يدة ورحتواء ال سدددداد وأثر ذلد  بدالتبعيدة عىل  النمو ا شدددكل دا اإللكووف ا تحقيق  مزيدد مو 

 ات تصاديف.

 األهمية العملية والتطبيقية 4-2

تقدم الدراسددة الحالية معلومائ م مة للباحثت اتقتصدداديت ويددايعا القرار تسددية  ية يتعلق مبؤإل 
تقتصدددداديف وذلد  تتبيقدا عىل تتور الحكومدة اتلكووييدة وعاقتد  مبؤإل ال سدددداد وعاقدة كاهة بدالنمو ا

الحالة املمدية  مة قد ي يد ا اسدتدا  مجموعة مو النتايفا والتويديائ التا مو شدأن اتباع ا العمك 
رية  كة أن هذا ي تل باباا للمزيد مو ددددد عىل تح يز الوحددذ اتقتصدداديف ور ذ ك اءة عمك الحكومة املصدد 

 اإلحا ائ املستقبلية للدراسائ امل تمة باملوحوي.

5

  فروض الدراسة  5-1

 ا حوء رشكالية الدراسة تم يياغة ال رحيائ التالية تتبيقاعىل الحالة املمية:

 وجود تأثف ألداء وتتور الحكومة اإللكوويية عىل النمو اإلقتصاديف . ال رحية األو :
وجود تأثف ريجاو لتتور الحكومة اإللكوويية ا رحتواء ال سدداد   ضدداا عو وجود تأثف   ال رحددية الثايية: 

ريجاو إلحتواء ال سدداد ا تحقيق معدتئ أعىل مو النمو اإلقتصدداديف  مة يسددتتبع  أهمية 
 ومة اإللكوويية تحقيقا للمعدتئ العالية مو النمو اتقتصاديف.تتوير الحك

 منهجية الدراسة 5-2

 والتحلييل الويدد ا املن ا عىل اتعتةد سدديتم  رحدديت ا واتتبار الدراسددة هذ  أهدا  تحقيق أجك مو
 وأثرهدا عىل النمو اتقتصدددداديف  اوالحكومدة اإللكووييدة تحدديددا  ام داهيم اتقتصدددداد الرقما عمومدا  لتحدديدد

تحليك الجداول اإلحصددايفية والرسددومائ البيايية لتوحدديل العاقة محك   تال مو اتسددتقراع املن ا وكذل 
ر  ر  جاي  ددددد اإلهتةم التا تضدم املتغفائ: تتور الحكومة اإللكوويية والنمو اإلقتصداديف وال سداد ا مصد 
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القيال لتحليك أثر تتبيق وتتور مؤإل أداء الحكومة اإللكوويية عىل النمو اإلقتصاديف أوتا بتريقة املن ا  
مشداهدة لبيايائ سداسدك  16مباإلة  وثايياا بتريقة غف مباإلة بأتذ متغف ال سداد ا اإلعتبار رعتةداا عىل 

أول رإاق لتقارير األمم املتحدة ملؤإل (  وها ال وة املتاحة تسددية وأن  2018-2003نمنية تال ال وة )
 .2003تتور الحكومة اإللكوويية كان ا عام 

ا ا اتعتبار احتواء هذ  املصادر  ولتتبيق هذ  املن جية اعتمدئ الدراسة عىل مصادر البيايائ التالية أتذا

و رسدددتدددام عىل بعض القيود ومن دا محددوديدة البيدايدائ وقلدة عددد املشدددداهددائ يسدددبيداا  عىل الرغم م
املؤإلائ الدولية رت أي    يكو مو املمكو التغل  بالشكك الكامك عىل هذ  املشكلة يلرا لحداثة ايدار 

 هذا املؤإل مو ياحية   ضاا عو ريدار  مرة كك سنتت  مة دعا ر :

رحصداع  ا السدنوائ البينية كديار  EGDIرسدتددام متوسدط القيم ملؤإل تتور الحكومة اإللكوويية      -
 مقبول وإلعتاء يتايفا أجدر بالثقة.

–ر عدد املشداهدائ ددددد   رذ أن قصد OLSالتقدير باتيحدار البسديط و قا لتريقة املربعائ الصدغريف     -
يحول دون الويدددول ر  يتدايفا أكة دقدة وموثوق  ي دا رذا تم التقددير بداتيحددار  -رحصددددايفيداا وقيداسددديداا

ذ النموذو بالصدديغة اللوغاريتمية املزدوجة لكا املتغفيو التابذ هذا باإلحددا ة  ر  التعامك م  املتعدد.
واملسددتقك  و فضددلا هذ  الصدديغة مو ياحية لت اديف عدم الدتية بت املتغفائ املدرجة ا النموذو 

والويددول ر  قيم معامائ ريحدار   1ومو ياحية أترى لتقليك ال وارق بت قيم املتغف التابذ واملسددتقك
 مقبولة.

كة يج  التنوي  عىل رسددتددام مؤإل مدركائ ال سدداد  قط لقياس ال سدداد  وهذا القيد ثايويف ألن     - 
 محك رهتةمنا األسال ت يشمك أسباباا سياسية أو رجتةعية بك رقتصادية بحتة.

 مصادر البيانات  5-3
 متثلا مصادر بيايائ الدراسة ا:

 مصادر أولية 5-3-1

 : مسوحائ الحكومة اإللكوويية الداية باألمم املتحدة.EGDIمؤإل تتور الحكومة اإللكوويية  -
: منلمة الشدد ا ية العاملية  وهو مؤإل تواو  قيمت  بت الصدد ر واملايفة  CPIمؤإل مدركائ ال سدداد   -

ا ا اتعتبدار أي  مؤإل معكوس بحيد  يفعن الصددد ر عو أعىل  درجائ ال سددداد  وتفعن املايفة عو أتذا
 مجتمذ مثايل تاٍل مو ال ساد.

 : مسوحائ البن  الدويل.GDPمؤإل النمو اتقتصاديف واملعن عن  الناتا املحيل اإلجةيل -
 
 

 
 .  قط 100وال الص ر بت ال ساد مدركائ مؤإل قيم تقذ حت ا دوتر البليون ب دة اإلجةيل املحيل الناتا يقدر املثال سبيك  عيل 1
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 املصادر الثايوية 5-3-2

ال داتا حكومدة  -رسدددتتاي رأيف لعيندة عشدددوايفيدة لتقييم يجدا  الجيدك الجدديدد مو الحكومدة اإللكووييدة
ا ممددر  جاي  كا ة املسددل األدو والتتبيقا السددابق ملوحددوي الدراسددة. وتتمثك الحدود  -املحمول

( وذل  يلراا لحداثة موحدددوي الدراسدددة  والحدود املكايية ها جم ورية 2018-2003الزمايية ا ال وة )
 مم العربية.

اتإار النلريف  رذ يتناول القسددم األول  ر  أربذ أقسددام  –باإلحددا ة ملا سددبق –تنقسددم الدراسددة الحالية
  ويركز القسم الثاف مو الدراسة عىل تتبيق الحكومة اإللكوويية ا مم   وامل اهميا والدراسدائ السابقة

العاقة محك اتهتةم  أما القسددم الرابذ واألتف  القياسددية ا بح ثم ينتقك القسددم الثال  ر  الدراسددة 
 واقوا  لبعض التوييائ. ومناقشت ا تايفا ي تم باستدا  أهم الن

6

املاء والتاقة  1784لقد مر العا  بثا  ثورائ يناعية مو قبك حت استددما الثورة الصناعية األو  عام  
إليشددداء البنية التاقة الك ربايفية   1870  البدارية مليكنة اإليتاو  واسدددتددما الثورة الصدددناعية الثايية عام

التحتيدة وبددأ تحتيم الحواجز الجغرا يدة واتسدددداي مجدال التجدارة  حيد  كدان العدا  يشددد دد البددايدة األويل 
رذ   1960للعوملة. ثم بدأئ اإللكووييائ وتكنولوجيا املعلومائ ا الل ور مذ الثورة الصدناعية الثالثة عام 

الثورة الصدناعية الرابعة طالرقمنةط و  ور ما يعر  ر املعلومائط ويدوتا ر   ددددد يشدار ر  هذا العمد عطعصد 
ويتيج ا باتقتصدداد الرقما الذيف يعكا اإليتقال مو الثورة الصددناعية الثالثة ر  الثورة الصددناعية الرابعة.  

لدذلد  يشددد دد العدا  انن موجدة مو التتورائ ال دايفلدة ا مجدال اإلقتصدددداد الرقما مو حيد  التوسدددذ ا 
علومدائ واإلتصدددداتئ ا التتبيقدائ اإلقتصدددداديدة املدتل دة  وكنتيجدة ل دذا   رئ اسدددتدددام تكنولوجيدا امل

مجاتئ رلكوويية جديدة وغف مسدبوقة كالحكومة اإللكوويية. وا هذا القسدم تسدتعرح الدراسدة ويد ياا 
ا ا تتور وسدايفك ددددد األسداس اإلقتصداديف لل ور ويشدأة اتقتصداد الرقما بأهم أبعاد  لكوي  السدب  الريفيسد 
سببةا   ور ويشأة الحكومة اإللكوويية محك تركيز الدراسة.  اإلتصاتئ واملعلومائ مف

 االطار النظري لالقتصاد الرقمي 6-1

ميكو تعريا اتقتصاد الرقما عىل أي  طمةرسة األيشتة اإلقتصادية ا املجال اإللكووف باستددام وسايفط 
 اإلتصاتئ وتكنولوجيا املعلومائ مو تال ريجاد روابط  عالة مابت أإرا  النشاط اإلقتصاديفط  

ا  عاتا مو أهم ا:ويعتمد اإلقتصدداد الرقما عىل مجموعة مو املكويائ األسدداسددية التا تجعك من     يلاما
املنتجائ الرقمية  والتا تعتن أهم ما مييز اتقتصدداد الرقما عو اتقتصدداد التقليديف  وها تعنا املنتجائ 

 -بعد   ور العملة اإللكوويية   -املادية امللموسدددة التا تضدددعا للرقمية مثك رمكايية الد ذ والسدددح 
ون حي  يعتن كك مو يسدتددم شدبكة اإليويا عمياا والحصدول عىل الوثايفق الرسدمية وغفها. املسدت لك

تة ا السدددوق اإللكووف رذ أي  بممكاي م البح  واإلتتيار مو العدد ال ايفك مو  محتماا للمنلةئ النشددد 
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السدلذ والددمائ املعروحدة  ي   والذيف يسداعدهم  ي  الحجم ال ايفك مو املعلومائ املتو رة عىل املواقذ 
تة عىل اإليويا  املنلةئ املسدددؤولة عو ال ياكك اإللكوويية  البايفع ون ويتمثلون ا كك املنلةئ النشددد 

القاعدية وها تل  املنلةئ املسددولة عو تو ف الناما واألج زة اإللكوويية  باإلحدا ة ر  الوسدتاء وهم 
أي م هم املسددولون  املسددولت عو جمذ البيايائ واملعلومائ الانمة ب د  تو فها للعماء والبايفعت  أيف

عو تلق السدوق اإل واحدية  هذا  ضداا عو املتورون للمحتوى وها تل  املنلةئ املسددولة عو تتوير 
 املواقذ اإللكوويية ومحتويات ا .

ر دددد يعتمد عىل قدرة البشحي     ومو أبرن تصايفص اتقتصاد الرقما س ولة الويول ر  مصادر املعلومائ
تويرها كعامك ريفييسدد ل  قيمة رقتصددادية ريتاجية. كة أدى وجود  ر  تغف عىل رسددتددام املعلومائ وت

املنا سددة وهيكك السددوق ا  ك اتقتصدداد الرقما مبا يشددمك تكنولوجيا املعلومائ والتجارة اإللكوويية 
أسددال ا نيادة معدتئ النمو اإلقتصدداديف بالتأثف عىل أسددالي  أداء   مفحرك  والنمجيائ   ضددا عو كوي 

 ملعامائ .ا

ا اإلقتصددادية  ومو أهم العوامك التا سدداعدئ ا تح يز التتور ال ايفك لاقتصدداد الرقما العوملة وتصددويددا

ركائ متعددة الجنسددديائ والتا تحتكر مسدددتويائ القمة مو ددددددد والثقا ية واإلجتةعية. ر  جاي  الشددد 
املال مما سددب  إرداا جةعياا للكثف من أيددحاع التكنولوجيا ا العا   رذ أي ا الوعاء الذيف يوكز  ي  رأس  

عو   ضددداا رأس املدال ا العدا  مو الساحة ألي م ت ميلكون القدرة عىل مواج ة تلك الشركائ العماقدة.
وأيدددبل ل دا بدال  الثورة العلميدة التكنولوجيدة املعدامة مة أعتى التكنولوجيدا قوت دا وسدددلتت دا الحداليدة 

ذا العير مقارية بدأيف وقٍئ م  مو تداريا البرشددديدة. ومذ ذلد    ة نال هنداك األهميدة عىل اإليسان ا ه
العديد مو التحديائ التا تواجة اتقتصدداد الرقما عىل الرغم مو  و  املتسدداري أهم ا التحديائ ال نية 
ن والتكنولوجية املتمثلة ا املشددداكك التا يتعرح ل ا العميك واملداإر التا يتعرح ل ا يددداح  املوقذ ع

اإليويا  والتحديائ القايويية والتنليمية املتمثلة ا مشددكائ اإلثبائ بالوسددايفك اإللكوويية ومدى قبول 
هدذ  الوسددددايفدك مو القتداعدائ املتعلقدة بداأليشدددتدة التجداريدة واملداليدة املدتل دة. عاوةا عىل ذلد  التحدديدائ 

ارَس  ي  النشاط اإلقتصاديف مة يساعد الرضيبية والجمركية  األعةل اإللكوويية تلغا  كرة املكان الذ يف ميف
عىل الت رع الرضدديبا لذل  تبد مو تتوير يلام جباع يسددتجي  ل ذ  التحديائ   ضدداا عو غياع البنية 
التحتية الداعمة لقيام مثك هذا النوي مو اتقتصداد ا كثف مو الدول وررت اي تكل ة اإليويا وبدايدة ا 

  باإلحددا ة ر  حددعا املوارد البرشددية وغياع الدنائ مبسددتويف الدتول  ي ا  الدول النامية وذل  مقارية
ا ملثك هذا النوي مو التعامائ اإلقتصدادية  التكنولوجية الانمة   يتيجة ريتشدار األمية بنسد  عالية تصدويدا
 (.(Ayman and Azim , 2016 األمية املعلوماتية

بط املنلةئ الدوليدة عو محداولة وحدددذ عدة مؤإلائ وعىل الرغم مو كا ة هذ  التحدديائ  رت أي دا   تث
لقياس تتور اإلقتصداد الرقما ا الدولة ب د  مسداعدة يدايعا القرار ب ا ا تصدميم رسدواتيجيائ رقمية 

 تقدم سياسائ محددة لتشجيذ تبنا التكنولوجيا الرقمية وتتويرها  ومو أهم هذ  املؤإلائ:
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وهو يقيا التبنا  2014الدويل بص ة غف منتلمة منذ عام    مؤإل التبنا الرقما  الذيف يصدر  البن  -
 الرقما ا الدولة بالحكم عىل الثا  قتاعائ تقتصادها وها األ راد  الحكومة  األعةل.

مؤإل اتقتصاد واملجتمذ الرقما  الذيف تصدر  امل وحية األوروبية ألعضايف ا وهو مؤإل مرك  يلدص  -
ما ألوروبا ويتتبذ تتور الدول األعضداء ا اإلتحاد األوروو ا مجال املؤإلائ ذائ الصدلة باألداء الرق

 التنا سية الرقمية.
مؤإل تنمية تكنولوجيا املعلومائ واإلتصددداتئ  الذيف يصددددر  اإلتحاد الدويل ل تصددداتئ السدددلكية  -

املعلومائ واتتصداتئ املت ق والاسدلكية التابذ للمم املتحدة بناءاا عىل املؤإلائ ال رعية تكنولوجيا 
علي ا دولياا  ويعد أداة قياسددية ميكو للحكومائ والباحثت مو تال ا قياس ال جوة الرقمية ومقارية 

 (.2014أداء تكنولوجيا املعلومائ واإلتصاتئ داتك البلدان و ية بين ا )وسام  

 اإللكترونيةاالطار النظري للحكومة  6-2

 النشأة والتعري ائ  6-2-1

اإلتجا  مل  وم الحكومة اإللكوويية اسدددتحد  مؤتراا ا أعقاع التتور ال ايفك لثورة اإليويا واتقتصددداد 
بدأ م  وم الحكومة اإللكوويية ا الل ور رسدمياا أواتر الرقما والرغبة ا اسدتغال ا لصدالل الحكومائ  رذ 

 ع دد الريفيا األسدددبق بيدك كلينتون حت بددأئ هيددة النيدد ا الوتيدائ املتحددة األمريكيدة ا 1995سدددندة 

. ييل ذلد  مدا حدد  ا لشدددبويد  حت أإلق املجلا األوروو املركزيف بوتيدة  لوريددا تتبيقد  عىل ردارت دا
 وتركزئ عىل م  وم الحكومة املباإلة املتاحة عىل شبكة اتيويا. 2000مبادرة أوروبا اإللكوويية عام 

ا مؤمتر يابويل  2001التوثيق السددديال الرسدددما مل  وم الحكومة اإللكوويية كان ا مارس عام  أما عو   
ويتيجةا لذل  تسابقا الدول ا رقامة الحكومائ اإللكوويية وبدأئ ا وحذ الدتط والسياسائ  اإليتايل 

كايا حكومة دو أو  وعىل الصددعيد العرو    الواحددحة ل سددت ادة مو التتور ال ايفك ا ثورة املعلومائ 
 . 2001ا أكتوبر عام الدول العربية التا قاما بميشاء حكومة رلكوويية 

ا لدراسة أجراها البن  الدويل عام   حمولة ددد  واتا املددد ار الددد % ا ريتش10   من كك نيادة مبقدار 2009وتبعا
ال اتا   -ومة املتنقلة% نيادة ا معدل النمو اإلقتصددداديف السدددنويف   الحك0.81ا بلد يامية تسددد ر عو  

ها رمتدداد للحكومدة اإللكووييدة   ا ليسددددا تلي دة أو بدديدك عو منداها الحكومدة اإللكووييدة  -املحمول
التقليدديدة ولكن دا ت دد  ر  رثراء مجموعدة الدددمدائ الحكوميدة اإللكووييدة املقددمدة عو إريق ال واتا 

اتا املحمول تزايدد عددد مسدددتدددما ال واتا . ولعدك أهم الددوا ذ وراء اإليتقدال لحكومدة ال د  املحمولدة
ايد اح تكل ت ا وسدد ولة تعلم ا  باتحددا ة ر  دورها ا دعم التوايددك بت املواإو    عواملحمولة  ضدداا 

ا املشدداركة ا تحسددت أداء العمك السدديال الحكوما للباد  ,Mengistu; Zo & Rho)والحكومة وأيضددا
2009) 
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 التعري ائ الداية مب  وم الحكومة اإللكوويية وها ا تتور ملحوظ ومو أهم ا:وهناك الكثف مو  -
للحكومة اإللكوويية بأي ا طأيلمة تكنولوجيا املعلومائ واتتصددداتئ  2002تعريا البن  الدويل عام  -

ئ اململوكدة للحكومدة أو التا تدديرهدا  والتا تحول العاقدائ مذ املواإنت والقتداي الددا  و/أو الوكدات 
الحكومية األترى مو أجك تعزيز متكت املواإنت وتحسددت تقديم الددمائ وتعزيز املسدداءلة ونيادة 

 (Panzardi et al., 2002 الش ا ية أو تحست ك اءة الحكومة.ط)
عىل أي دا طرسدددتدددام تكنولوجيدا  ا املقدابدك ويددد تد  دول منلمدة دول التعداون والتنميدة اتقتصدددداديدة -

ا اإليويا كأداة للويول لحكومائ أ ضكط.  (OECD, 2003) املعلومائ واتتصاتئ وتصويا
 إلتصددداتئعىل أي ا طرسدددتددام يلم ا    UNPANكة عر  ت  شدددبكة املنلمة الدولية لادارة العامة -

ألج زة الحكوميدة األترى  واملعلومدائ لتقدديم الدددمدائ الحكوميدة للمواإنت وقتداي األعةل وا

وت د  ر  تقديم الددمة للمواإو مذ األتذ ا اإلعتبار تو ف الوقا والج د والتكل ة وها العنام 
 (.(Zahir, et al., 2007الثا  األساسية لنجا  الحكومة اإللكوويية ا أيف مجتمذ 

نا ر  أربعد  ة أيواي بداتتا  الج دائ التا يتم ومو الجددير بدالدذكر أن عاقدائ الحكومدة اإللكووييدة تفصدددَ
( وحكومدة ر  األعةل G2E( وحكومدة ر  املو ا )G2Cالتعدامدك مع دا أت وها حكومدة ر  املواإنت )

(G2B( وحكومة ر  حكومة )G2G.) .(Dadari, 2010)  

مزايدا   ويجد  التدأكيدد عىل أن ردتدال ربتكدارائ جدديددة ا مجدال تكنولوجيدا املعلومدائ واتتصدددداتئ ت ميثدك
 قط ل دارة العدامدة  بدك تواج د  مدداإر وتحدديدائ عددة من دا:عددم ك دايدة تتوير الحكومدة اإللكووييدة مبجرد 

  ارت اي تكاليا تتوير اإلعتةد عىل امليزايية العادية التا تدصدص ألجك تدمائ الحكومة املحلية املعتادة
 -البلدان املتقدمة  -لقيام ا باإلستفاد الكامك موالشبكائ الاسلكية والبنية التحتية وتاية البلدان النامية  

باد املنشأ أيف عدم وجود ركت اء ذايت  يعوبة حةية الدصويية وتو ف األمو للبيايائ واملعامائ بالشكك 
 (.(Lallana, 2008; Zefferer, 2011األمثك مذ وجود قراينة اإليويا

 مؤإل قياس أداء الحكومة اإللكوويية 6-2-2

ا لتقرير األمم املتحددة الدذيف يفعدد مرة كدك سدددنتت يتم رعدداد مؤإل لقيداس أداء الحكومدة اإللكووييدة  و قدا
  وهو مؤإل مركد  يتكون مو ثاثدة مؤإلائ  رعيدة EGDIوهو: مؤإل قيداس تتور الحكومدة اإللكووييدة 

ثك كاا من م الثل  ا قياس م  ؤإل أداء الحكومة اإللكوويية  هم عىل النحو التايل:ميف
: يقيا هذا املؤإل أربذ مراحك مو تواجد السلتائ الحكومية OSIر اإليويا  دددد ر الددمة عبدددد مؤش -

عىل اإليويدا: تددمدة املعلومدائ النداشدددددة وها التدأكدد مو أن موقذ الحكومدة  يو ر املعلومدائ 

كان يدعم الروابط مذ الونارائ للحكومة. تدمة املعلومائ للمواإنت بتريقة سد لة اإلسدتددام ورذا 
املحسدنة   ا تدتن ما رذا كايا مواقذ الحكومة اإللكوويية قابلة للتوايدك ا رتجا  واحد أو رتصدال 
بسدديط ا رتجاهت بت السددلتائ واملواإنت. تدمائ املعامائ تقيا النتاق الذيف ميكو مو تال  

واإنت مبا ا ذل  رمكايية التعامك مذ مجموعة واسعة مو الددمائ العامة التوايك بت الحكومة وامل

mailto:lallana@pfgc.ph


  2020 يناير – األولالعدد  -( 57املجلد ) – ©اإلسكندرية للعلوم  اإلداريةجامعة  مجلة  
 

 

101 

عن اإليويدا. تددمدائ اإلتصددددال وها تقيا قددرة الحكومدة ا تتبيقدائ الويد   رذ يتم قيداس املؤإل 
  ,UN Global Survey). 2104) 2الددمة اإللكوويية لكك دولة 1رقمياا بناءاا عىل استبيان

ويتكون هذا املؤإل مو العدد التقديريف ملسدددتددما اإليويا TII: البنية التحتية ل تصددداتئمؤإل   -
وعدد الدتوط ال ات ية الثابتة وعدد املشدددوكت ا تدمة ال اتا املحمول وعدد اإلشدددواكائ الثابتة 

نية التحتية ل يويا. وب ذا  من مؤإل البنية التحتية ل تصدداتئ السددلكية والاسددلكية يقيا قدرة الب
ل تصداتئ عىل متكت األ راد مو املشداركة ا جميذ أشدكال الحكومة اإللكوويية  ولكو سديتم حسداع 

عتاة )  UN Global Survey, 2104). ذل  املؤإل مو بيايائ تقرير األمم املتحدة كنسبة مدوية مف
األول هو معر دة الراشددددديو : ويتكون هدذا املؤإل مو أربذ عندام  HCIمؤإل رأس املدال البرشددديف  -

. والثاف يسدددبة اإللتحاق 1/3 ية أعىل بنسدددبة الثل    15بالقراءة والكتابة التا تواو  أعةرهم مو 
ثك  اإلجةلية ا اإلبتدايفية والثايوية بغض النلر عو السدو كنسدبة مدوية للسدكان ا سدو املدرسدة ومتف

. وأتفاا سدنوائ الدراسدة املتوقعة 2/9عت  . والثال  متوسدط سدنوائ الدراسدة بنسدبة تسد 2/9تسدعت  
  مذ األتذ ا اتعتبار أي  كلة اقوبا النسددبة مدوية ل ذا املؤإل مو الواحد كلة 2/9بنسددبة تسددعت 

  UN Global Survey, 2104). دل ذل  عىل ك اءة رأس املال البرشيف ا الدولة )

 ية على النمو اإلقتصاديآراء الدراسات السابقة عن أثر الحكومة اإللكترون 6-3

توجد مجموعة مو الدراسدائ السدابقة التا تناولا املوحدوي محك الدراسدة رغم حداثت  النسدبية  وهذا 

يعود ر  الرضدددورة الحتميدة ا توجد  العدا  يحو مجتمذ رقما متتور يتم حكمد  مو ق بَدك حكومدة رقميدة 
  ل رحيائ الدراسة.متتورة  و ية ييل إر  لبعض مو هذ  الدراسائ مقسمة و قاا 

و النمو اإلقتصاديف 1-3-6  التريقة املباإلة: العاقة بت تبنا الحكومة اإللكوويية وتحسف

أي دئ وجود عاقة ريجابية بت تبنا الحكومة اإللكوويية   -التا تم اإلإاي علي ا -جميذ الدراسائ السابقة
العاقدائ الثندايفيدة بت النمو  البحد  التجريبا عووارت داي معددل النمو اإلقتصدددداديف  وا رإدار محداولدة 

اتقتصددداديف والحكومة اإللكوويية  والتجارة والحكومة اإللكوويية  والتجارة والنمو اتقتصددداديف أشدددارئ 

 النتايفا ر  أن الحكومة اإللكوويية ها عامك مفح ر لكك مو النمو اتقتصاديف والتجارة.

أن  الحكومة اإللكوويية أداة تساعد عىل تحست التجارة ( Majeed & Malik, 2016)رذ أكدئ دراسة  -
مو تال تقديم الددمائ عن اإليويا وذل  يؤديف ر  نيادة ا حجم الت اعائ بت التفَجار وبعضد م 
ا يسداعد ذل  عىل تو ف املعلومائ عو السدلذ  وبت املشدويو وبعضد م وبت التفَجار واملشدويو. وأيضدا

أرسي وأكة ك داءة  ومو ثَم  نيدادة اإليتداجيدة الحدديدة للعمدك وتد يض البتدالدة ا والدددمدائ بشدددكدك 
الدولة   ضددداا عو دورها ا تذليدك العواق  التا تعوق التجدارة مثدك التعري دائ الجمركيدة بت الدول  

 ة.وبالتايل تساعد أكة عىل جعك اإلقتصاد م تو  مة يفس م ا نيادة معدل النمو اإلقتصاديف بالدول

 
  UN Global Survey, 2104).) ألترى سنة مو يدتلا وهو سؤاتا  140 تضم قامئة مو 2018 لعام اإللكوويية الددمة رستبيان يتكون 1

 الدرجة  معين  لدولة  اإليويا  تدمة  مؤإل قيمة تفعادل  حي   الواحد  ر   ي ر مو يتاق  عىل  دولة كك  علي ا  حصلا  التا  النقاط  عدد  رجةيل  تقدر  2
ا اإلجةلية ال علية  .الدول لجميذ النقاط عدد رجةيل عىل قسمت ا ثم( الص ر) رجةيل مجموي أقك من ا ياقصا
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( أن التمويدك والتدتيط املبدذوتن ا تتوير الحكومدة (Mont, et al., 2015كة تويدددلدا دراسددددة  -
يسدداهم ا تحسددت النمو اإلقتصدداديف للدولة  ولكو يج  أتذ   -بدول اإلتحاد األوروو   -اإللكوويية  

ا عو بعض العوامدك األترى ا اإلعتبدار مثدك كم التمويدك املداديف املوجد  ر  تتوير الحكومدة ع وحددددا
توجي د  يحو تتوير الدددمدائ اإللكووييدة. وهدد دا مو ذلد  تعميق البحد  ا العاقدة املوجبدة 
و النمو اإلقتصداديف  كة قاما الدراسدة بتتوير مؤإل  املحتملة بت تتوير الحكومة اإللكوويية وتحسدف

وكاا   -القتاي العام-جديد يعن عو هذ  العاقة ومو تال  ميكو تقييم مقدار العاقائ بت الحكومة  
 مو القتاي الدا  واملواإنت.

 باإلة: العاقة عن املتغف الوسيط وهو ال ساداملالتريقة غف  6-3-2

 عاقة تتور الحكومة اإللكوويية بال ساد  -

 وا هذا الصدد  أيدئ معلم الدراسائ وجود تأثف ريجاو لتبنا الحكومة اإللكوويية ا احتواء ال ساد:

( بت قوة أثر الحكومة اإللكوويية عىل ال ساد ا الدول    (Mistry and Jalal, 2013رذ ميزئ دراسة          -
النداميدة عند  ا الددول املتقددمدة  بداعتبدار أن   رو  كدك دولدة تؤثر بددورهدا ا تحدديدد درجدة احتواء 

بنا الحكومة اإللكوويية ال سدداد يتيجة لتتبيق يلام الحكومة اإللكوويية   مو أجك البح  ا أثر ت
عىل ال سدددداد وريجداد مدا رذا كدان هنداك  دارق بت هدذا األثر ا الددول النداميدة والددول املتقددمدة تم 

(  وأوحدددحا النتايفا وجود أثر 2007-2003دولة حول العا  تال ال وة ) 108اإلسدددتعاية ببيايائ 
  كة تويدلا الدراسدة ر  أن األثر أقوى ا ريجاو ترت اي أداء الحكومة اإللكوويية ا احتواء ال سداد

الدول النامية عن  ا الدول املتقدمة   تكنولوجيا املعلومائ مك نا الحكومة اإللكوويية مو تحسدت 
 ش ا ية العمك وبالتايل تعزيز املساءلة األمر الذيف يؤديف ر  ت ض حجم ال ساد. 

ئ دراسددددة       - عىل هدذ  العاقدة اإليجدابيدة والتا ميكو ترجيح دا ر  قنداة البنيدة  (Lee, 2017)كة أكدد 
التحتيدة  ومو امل يدد اسدددتدددام مؤإلائ  رديدة غف مفجَمعدة لقيداس العاقدة حيد  أن  لكدك مكون مو 

يؤثر مسدددتوى تتوير مكويدائ الحكومدة اإللكووييدة تدأثف مدتلا وا بعض األحيدان متبداعدد رذ 

ا مو تال البنية التحتية ل تصدداتئ الحكومة اإللكوويية ريجا بياا ا السدديترة عىل ال سدداد تصددويددا
واملعلومائ اللاهر مو تال مؤإل البنية التحتية لاتصدداتئ السددلكية والاسددلكية  كة تؤثر درجة 

 ريجابياا عىل ت ض ال ساد. املشاركة اإللكوويية

 عاقة ال ساد بالنمو اتقتصاديف -

ي  ر  أن وا  ك دراسدة العاقة بت ال سداد والنمو اإلقتصداديف ايقسدم الباحثون ر  ا البداية يج  التنو
مجموعدة ترى وجود عاقدة متبدادلدة سدددببيدة سددددالبدة بين ة وهدذا يفعر  بدأثر الرمدال ا العجائ  و ترون 
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قتصادية وهذا رةا مو تال انثار املفح زة للتنا سية والك اءة اإل ددد يؤيدون وجود عاقة ريجابية بين ة مف س
 . 1يفعر  بأثر الشحم ا العجائ

ا ملا تويدلا رلي  دراسدة   )et al.,  ,Awanبالنسدبة للتأثف السدلبا لل سداد عىل النمو اتقتصداديف:  مي  و قا
باسدتددام  وذو انثار الثابتة لدما دول   (Panel data)باتعتةد عىل البيايائ املقتية عن الزمو 2018(

(. وباسدتددام متغف النمو اتقتصاديف 2014-1996م تال ال وة )اتحاد جنوع  سديا للتعاون اإلقليمو دول 
كمتغف تابذ  وثاثة متغفائ مسددتقلة أت وها مؤإل مدركائ ال سدداد  ك اءة األداء الحكوما  اتسددتقرار 

 ثف سلبا لل ساد عىل النمو اتقتصاديف.السيال   قد تبت وجود تأ 

وباسدددتددام إريقة ايحدار املربعائ الصدددغريف ا ي ا الدولة سدددابقة الذكر  قد تويدددلا دراسدددة      -
(Amin, et al., 2013)  ( ر  وجود تأثف سلبا لل ساد عىل كا مو اتستثةر 2010-1985تال ال وة )

املحيل والنداتا املحيل اإلجةيل لل رد  بينة هنداك تدأثف ريجلبا لكا مو اتي داق الحكوما واتي داق 
 عىل التعليم والنمو السكاف عىل الناتا املحيل اإلجةيل لل رد. 

ا   قد أعتمدئ         - عىل بيايائ مقتعية لثةن عرشد دولة  (Anoruo and Habtu, 2005)دراسدة  وتتاما

لجدذر الوحدة للبيدايائ املقتعيدة ملعر ة   IPS( باسدددتدددام اتتبدار 2000-1994أ ريقيدة تال ال وة )
ملعر ة  Fully modified OLSمدى اسدتقرار البيايائ  وإريقة اتيحدار املتورة للمربعائ الصدغرى  

ك بت ال سدداد عىل النمو اتقتصدداديف  وتويددلا ر  وجود تأثف سددلبا إويك األجك األثر إويك األج
مباإل وغف مباإل عىل النمو اتقتصدداديف  حي  يعيق ال سدداد النمو بشددكك مباإل عو إريق ت ض 

 معدتئ اتيتاو  وبشكك غف مباإل عو إريق تأثف  السلبا عىل اتستثةر.

 حا التأثف اإليجاو لل ساد عىل النمو اتقتصاديف :وباتيتقال ر  الدراسائ التى أوح
مو تال اتعتةد عىل البيايائ املقتية عن الزمو لدما  – (Shittu, et al., 2018)هد ا دراسددة       -

عىل تتبذ تأثف كاا مو ال سدداد والديو الدارجا عىل النمو اتقتصدداديف تال ال وة   -مو دول أ ريقيا  
باسدتددام من جية التكامك املشدوك للبيايائ املقتعية للتعر  عىل وجود تأثف (  وذل  1990-2015)

إويك األجك للمتغفائ مو عدم   واتتبار السببية لجرايجر ملعر ة اتجا  هذ  العاقائ  وتم التويك 
 ر  وجود عاقة سببية إويلة األجك  حادية اتتجا  مو ال ساد ر  النمو.

اعتةداا عىل بيايائ مقتعية ولكو لدول املجموعة اتقتصدددادية  (Ondo, 2017) -تويدددلا دراسدددة       -
( وباسددتددام  وذو التأثفائ العشددوايفية للبيايائ 2015-2005والنقدية لوسددط أ ريقيا تال ال وة )

ر  وجود تأثف ريجاو لل سددداد عىل النمو اتقتصددداديف عو إريق تأثف  ا تد يا األعباء   - املقتعية

 ة التا تعيق الويول ر  الددمائ العامة األساسية ا ريشاء وتتوير املشاريذ الداية.اإلداري

 
 (. سيا لغز) مصتلل اللاهرة هذ  عىل ويفتلق الصت  حمن ا ومو أقتصادياا الناجحة  سيا دول مو عديد ا ماحلت  ميكو 1
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7

بددأ تكونن الوعا العداملا للتحرك يحو الحكومدائ اإللكووييدة يتيجدةا للداهرتت متدداتلتت  أول ة الوتفة 
لتتور العوملة وأثر هذا التتور عىل التجارة وال ر  اإلسدددتثةرية  بحي  تسدددعى كك دولة ر  الرسددديعة 

ريجاد إرق جديدة لتو ف منتجائ وتدمائ أكة قدرة عىل املنا سددة. وثايي ة الن ا الجديد الذيف قدمت  
ا مو تال   تكنولوجيا املعلومائ واإلتصدداتئ لتحسددت الك اءة التنا سددية ا مدتلا أيحاء العا   وتحديدا

ت ض التكداليا وتحسدددت اإليتداجيدة. وبنداءاا عىل هدذا بددأئ أيلمدة القتداي العدام حول العدا  ا تبنا  كر 
الحكومة اإللكوويية للتكيا مذ متتلبائ العمددد وتحسدددت ك اءت ا ا تقديم الددمائ والسدددلذ العامة 

 (. UNPAN Survey, 2003ملواإني ا. )

  حيد  بددأ 1992ها الحكومدة األمريكيدة عدام  -ورن   يكو أول م - هدذا التحولومو أشددد ر األمثلدة عىل
الريفيا بيك كلينتون تتبيق تكنولوجيا املعلومائ واإلتصدداتئ ا تقديم تدمائ أكة للمواإنت وا ي ا 

أعىل أن   2018ويؤكدد تقرير األمم املتحددة للحكومدة اإللكووييدة عدام الوقدا تقليدك تكداليا الحكومدة. 
معددتئ التقددم للحكومة اإللكووييدة بصددد دة عامة تقذ ا القدارة األوروبيدة  بينة أديف املعددتئ ا ا ريقيدا 
وأسددواليا عىل الوتي   ومو املرجل أن  هذا التقدم امللحوظ ألوروبا يرجذ ر  سددياسددائ اإلتحاد األوروو 

  2020ومستمرة حتى  2010ة التا بدأئ منذ عام  املشدوكة الداية بمسواتيجية تتوير الحكومة اإللكوويي
ميثك اللون األنرق مو الباها وحتى الداكو درجة التغفائ ا تقدم الحكومة اإللكوويية    1الشدددكك   وا

ا بالتغيفائ املتتورة تلي ا  سديا واألمريكتت  حي  تحتك  ي ة النسدبة  ويتضدل أن  أوروبا أكة القارائ قياما
لتغفائ املتوسدتة  ثم  اسدواليا وأتفاا أ ريقيا والتا تحتك  ي ا درجة التغيفائ األديف يسدبة األكن لدرجة ا

 هايفلة.

 
 
 
 
   

 2018و    2016: معدتئ التغف ا مؤإل تتور الحكومة اإللكوويية بت عاما  1شكك  

 2018املصدر: تقرير األمم املتحدة للحكومة اإللكوويية 

مجموعدة مو املعلومدائ عو التتبيقدائ املميزة ا مجدال  1تال الجددول رقم تلدص الددراسددددة مو و 
ا ملوقع ا مو قارائ العا :   الحكومة اإللكوويية ملجموعة متنوعة مو الدول النامية واملتقدمة املصن ة و قا
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 النامية واملتقدمة نوعة مو الدول  : التتبيقائ املميزة ا مجال الحكومة اإللكوويية ملجموعة مت   1جدول  
 

 

 UN Survey, 2014املصدر : اعداد الباح  باتعتةد عىل 

 كوويية ل يجانائ الدولة ا تتبيق الحكومة اإل ر  الدولة  القارة 

 ا ريقيا 

 كينيا
بدأئ وحدددذ تتة تن يذية لتحسدددت أداء حكومت ا اإللكوويية   تم  تو ف  2002عام    ا ديسددديمن

العدديدد مو الدددمدائ للمواإنت مثدك الدد ذ اإللكووف والتحويائ النقدديدة عن ال داتا املو  رة مو 
 .M-Pesaقبك إلكة 

 روايدا 
بددأ العمدك عىل التحول مو دولدة ذائ دتدك مند ض ر  دولدة ذائ دتدك متوسددددط   2000مندذ عدام  

ومو أحد  التتبيقائ ا هذا املجال التايفرائ بدون إيار املتدصددصددة ا ررسددال املنتجائ التبية 
 األمريكية. Ziplineر  املناإق الري ية النايفية بالتعاون مذ إلكة 

جنوع  
 ا ريقيا 

مبدادرة متكت حددددحدايدا العنا املبنا عىل النوي مو تال تعليم م أهم م دارائ تكنولوجيدا أإلقدا 
املعلومائ واإلتصداتئ مثك النمجة  تشدجيع م اسدتددام مثك هذ  امل ارائ لتقليك ال جوة الرقمية 

 التا تواج  النساء.

  سيا

 ماليزيا 
إنا للمنلةئ النسدايفية مو أجك ردماو الرشداكة بت لجنة الوسدايفط املتعددة املاليزية واملجلا الو 

املرأة ا عملية التتوير التكنولوجا عن تدريب ا عىل رسدددتددام وسدددايفك اإلتصددداتئ واملعلومائ  
 باإلحا ة ر  تدريب م عىل قواعد اإلستددام انمو للج زة الذكية.

 اإلمارائ
وحدعا اسدواتيجية تدص تتوير  2017تسدتددم حالياا تتبيقائ الذكاء اإليدتناعا وا أكتوبر عام  

 الذكاء اإليتناعا ا أج زة الدولة  كة عي نا أول ونير للذكاء اإليتناعا ا العا .

 
 بنجاديش 

تفعتن مو أقدك الباد  واا رت أي دا تحقق تقددم مسددددتمر ا تتوير حكومت دا اإللكووييدة   قدد أإلقدا 
والتا ت ددف  مو تال دا ر  التدأكيدد عىل أهميدة تكنولوجيدا ط 2021مبدادرة طبنجاد  الرقميدة 

املعلومائ واتتصدداتئ ا تحسددت الك اءة واإليتاجية ا جميذ الصددناعائ وجعك الددمائ العامة 
 أكة ش ا ية.

 أوروبا

 رستوييا 
لتصدددويا تعتن مو أو  الدول الرايفدة ا مجال الحكومة اإللكوويية  ومو أكة تتبيقات ا متيزاا هو ا
 اإللكووف ا اإليتدابائ املحلية والوإنية   ضاا عو تو ف رقامة رلكوويية لغف املواإنت.

تفغال  النف
مبدادرة طمكدان املواإوط والتا تو ر دعةا مبداإلاا مو ق بَدك مو  ا الدددمة املدييدة  2014أإلقدا عام 

الرقمية لدي م مو أجك تسدد يك اإلسددتددام املسددتقبيل املتدربت عىل توجي  املواإنت ومحو األمية  
 لددمائ الحكومة التكنولوجية والحد مو ال جوة الرقمية.

 سويرسا 
مسددودة قايويية تايددة بتنليم رسددتددام التكنولوجيا  2017أيدددرئ الحكومة السددويرسددية عام  

ريجابية مو أجك الحد مو الرقمية مو أجك تعزيز حةية البيايائ الشددددصدددية  والتا تفعتن تتوة  
 مشكائ رتواق الدصويية.

 األمريكتت 
 تشييل 

وتسدعى ر  تحسدت  2013أإلقا مبادرة طسدايتياجو الغدط الدايدة بالعايدمة والتا بدأئ ا عام 
يوعية الحياة لسددكاي ا مو تال نيادة القدرة عىل الويددول ر  التاقة والتكنولوجيا  والتأكيد عىل 

 ام بميشاء منانل ذكية يديقة للبيدة.اإلستددام املستد

 بفو
كِّو املواإو  2014أيشدددأ السدددجك الوإنا للددمائ املديية ا عام  وثيقة ال وية اإللكوويية التا متف

 مو التوقيذ اإللكووف  باإلحا ة ر  الويول لجميذ الددمائ الرقمية العامة مبنت ى الس ولة.

 اسواليا 
  يجا 

التحتيدة املريدة مو تال الرشدددداكدائ بت القتداعت العدام والددا   حيد  تعداويدا مذ إورئ البنيدة 
املنلمة العاملية للريداد الجوية  كة أيشدأئ أيلمة اإليذار املبكر بمعتبارها رسدتثةرائ تتعلق مبجال 

 ردارة الكوار .

 اسواليا 
اإللكوويية وحةية البيايائ الرقمية الشدددصددية  باإلحددا ة ت عيك األفإفر القايويية لتنليم التعامائ  

 ر  منذ الثغرائ اإللكوويية التا تساعد عىل اإلتواقائ ورساءة استددام البيايائ.
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8

 التطور والنشأة 8-1

حت اتج دا الحكومة لتتوير البنيدة التحتيدة للحكومة اإللكووييدة  2001ر عام  ددددددد كايا البدداية ا مصددد 
إلحددا  تغيف ا الدددمدائ املفقددمد  للمواإنت والرشدددكدائ   ية تتو  كدك مو ونارة التدتيط واإليدددا  

تصدددداتئ وتكنولوجيدا املعلومدائ مسدددؤوليدة عو قيدادة بريداما الحكومدة اإللكووييدة ا اإلداريف  وونارة ات 

الدولة للحصددول عىل معلم الددمائ لل راد والرشددكائ عن اإليويا   يتم رعادة تشددكيك القتاي العام 
ا مبادرة طحاس  لكك بياط التا أف  إلقا ا ورعادة تشكيك العاقة بت املواإنت والحكومة  ر  جاي  أيضا

ركة املمية ددد أج زة كمبيوتر شدصية بأسعار مناسبة بأقساط ش رية  وكايا تفن ذ بالتعاون مذ الش 2002
 ..Abdelsalam, et al) (2010 ,لاتصاتئ وبن  مم 

  2004 وا هدذا الصدددددد  أإلقدا ونارة التدتيط واملتدابعدة واإليدددا  اإلداريف اسدددواتيجيدائ جدديددة ا
بتتوير الناما األربعة  أهدا اا لتتوير وتحدي  الحكومة وتن يذها بشددكك أكة تحديداا  قاماووحددعا  

 (2019ونارة التدتيط واملتابعة واإليا  اإلداريف ; .(Ghalwash, 2014املوابتة التالية:

جور برياما التتوير املؤسديسد: يتضدمو السدياسدائ والدتط واللوايفل وهياكك اإلدارة الحديثة لتنليم األ  -
 وأيلمة الحوا ز وتحست بيدة العمك وتنمية املوارد البرشية.

 برياما تتوير الددمائ الحكومية: تمداد املواإنت والرشكائ ومو  ا الحكومة بالددمائ بك اءة. -
بريداما تدتيط موارد املؤسدددسددددة: ي دد  ر  تحسدددت عمليدائ العمدك الحكوما وت ض الن قدائ  -

 .ل عال لتكنولوجيا املعلومائ واتتصاتئالحكومية مو تال اتستددام ا
كو  - ريشدددداء وتكدامدك بريداما قواعدد البيدايدائ الوإنيدة: ريشدددداء قداعددة بيدايدائ وإنيدة متكداملدة حيد  ميف

 لل يدائ واملؤسسائ الحكومية أن تتبادل املعلومائ بك اءة وأمان.

تواج  عديد مو التحديائ ا ر دددددد وعىل الرغم مو تعدد املرشددوعائ والج ود األولية  لكو ت تزال مصدد 

   ومن ا:  2011مساعي ا لتن يذ مبادرائ الحكومة اإللكوويية كة يوحح ا تقرير األمم املتحدة لعلم 
عدم وجود رإار ترشديعا شدامك للحكومة اإللكوويية ا ممد مة أدى ر  ربتاء تتوير بعض الددمائ     -

 اإللكوويية.
وايد اح معدل اتواق اإليويا  عىل الرغم مو أن الحكومة املمية حققا بعض األمية الحاسوبية      -

ا  اإليجدانائ  ية يتعلق بتتوير املحتوى الثقداا والوبويف  رت أن املحتوى اإللكووف ت يزال ميثدك تحدديدا
 مو كبفاا حيد  أن الكثف مند  ت يزال يتم تتوير  بداللغدة اإليجليزيدة وهو أمر غف منداسدددد  للكثف

 املميت.
الوسددديا اإلجتةعا الدذيف يلزم األ راد بدمتبداي عدادائ وتقداليدد متنع م مو مواكبدة أى تتور تكنولوجا       -

 وتسية تركيبات م العقلية غف القابلة للتتور والجامدة عند حدود التعامك.
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ة لغياع الوعا بال وايفد املح     - تملة مو تتبيق الحكومة ايعدام وعا املواإنت وحدعا مشداركت م يتيجا
 اإللكوويية يفعيق التحول الناجل للحكومة اإللكوويية ا مم.

 أهم التطبيقات المصرية للحكومة االلكترونية 8-2

يجحا الحكومة املمدددية ا تو ف بعض مو تدمات ا رلكوويياا لتسددد يك حصدددول املواإنت علي ا  مثك 
وويية  وريف التا تفقدم تدمائ مالية للعماء  وذل  بدعم بميشداء شدبكة مد وعائ رلك 2008قيام ا عام 

  ا تتيل إرق  مندة وسددد لدة لدد ذ ال واتف عو إريق قنوائ متنوعدة تشدددمدك  1مو كبدار املسدددتثمريو
 2مداكيندائ المددد  انيل واملندا دذ التجداريدة بداإلحددددا دة للدد ذ عو إريق اتيويدا  ويعرح الجددول رقم 

 مجموعة متنوعة مو الج ود الونارية ا مجال الحكومة اإللكوويية.

 مم و قا ملدتلا الونارائ   يية ا : تتبيقائ الحكومة اإللكوو 2جدول    

 
 .الدويل ات ريقا العرو والبن  التكنولوجيا دعم ويندوق القابضة راية إلكة مثك 1

 التتبيق  الونارة 

 
ونارة الوبية 
 والتعليم 

بن  املعر ة املميف وهو مصدر هايفك للمعر ة يست د  مجموعائ مو التاع واملعلمت واألإ ال  -
 .والباحثت والقراء يقدم الددمائ التعليمية ل م بتريقة يس ك الويول رلي ا 

أجدك دعم التعليم اإللكووف  ويسددددتتيذ التاع مو تالد  مو  2016أإلا املنداها املفعددل ا  -
تحميك الكت  الدراسدية لجميذ املراحك التعليمية والتمتفذ مبةرسدة األيشدتة واأللعاع التا يو رها 

 التعليم اتستكشاا.

درسدت متابعة تتورهم امل نا ومشداركة  - كو للمف املفعلمون أوتا يفعد مسداحة للتتوير امل نا  حي  ميف
 نات م مذ بعض م البعض أثناء عمل م سوياا ا مجتمعائ يغفة محورها التدري  املستمر ل م.ت

تدمائ التنسديق اإللكووف التا تفتيل للتال  ان يفسدجك رغبات  بن سد  وميكن  مراجعت ا وإباعت ا  -
ئ تال  وة مة يقلك مو األتتاء أثناء عملية ردتال البيايائ  باإلحدددا ة ر  رمكايية تعديك الرغبا 

 .التنسيق الداية مبرحلت 

املنل الدراسددية  حي  تو ر الونارة كا ة املعلومائ املرجوة للحصددول عىل تل  املنل الدراسددية مذ  -
تقديم تسدد يائ باتت اق مذ تل  الجامعائ لزيادة يسددبة املقبولت   ضدداا عو قيام ا بتغتية جزء 

 كبف مو تكاليا املنحة.

 
ونارة  
 الداتلية 

تدمائ األحوال املديية واملتمثلة ا اسددتدراو اوراق اإلعتةد الرسددما املثعو  ب ا مو الدولة مثك  -
بتاقة الرقم القوما وشد ادة املياد والو اة وغفها  وذل  برشدط أي  ا حالة شد ادة املياد يتتل  

  .أن يكون إال  الددمة يتلب ا بدل  اقد أو مميكنة وليسا املرة األو 

موقذ الشددكاويف الحكومية الذيف يسددتتيذ املواإو مو تال  تقديم الشددكاويف الدايددة بالونارائ  -
 املدتل ة

ونارة  
 اتستثةر

لة عىل  - تدمة التأسديا اإللكووف للرشدكائ والتا تعتن مو أهم اإلجراءائ التحديثية املتو رة وامل ع 

املسدتثمريو ورواد األعةل عىل ريشداء إلكات م دون الدو  موقذ الحكومة اإللكووف والتا تشدجذ  
 مو اإلجراءائ املعقدة والتعتيك البفوقراإا.
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 املصدر : اعداد الباح  اعتةداا عىل التقارير الصادرة عو الونرائ املمية  

 ( 2018-2003التحليل الوصفي ألداء الحكومة اإللكترونية المصرية ) 8-3

وحتى  2003بداية مو   (EGDI)رية  ددددد أن مؤإل تتور الحكومة اإللكوويية املصد  2يفاحظ مو شدكك رقم 
  2004  2003يتقدارع مذ متوسدددط املؤإل لددول العدا  ويزيدد عليد  ا بعض األحيدان مثدك ا عدام  2018
ا مو متوسدط املؤإل بالنسدبة لقارة أ ريقيا  حي  تحسدو ترتي  مصد    وأعىل  2018 ر بت دول العا  ددددد أيضدا

. ويرجذ ذل  ر  تتط 2018عام   114ر  املركز رقم  2003عام   140بالنسددبة لذل  املؤإل مو املركز رقم 
ر الحكومة التتوير والتحدي  التا تقوم بتن يذها الحكومة املمدددية مة ينعكا ريجابا عىل مؤإل تتوي

اإللكوويية املمدية. رت أن التحسدو مانال محدود وت يدلك عىل أي ا األ ضدك. ومو الجدير بالذكر أن الدول 
كا ة تسدعى ر  بذل مج ودائ ا سدبيك تتوير الحكومائ اإللكوويية وبالتايل ينعكا ذل  عىل الوتي   

ر ت يددل عىل عددم وجود مج ودائ تفبدَذل رت أن هدذ  املج ودائ قدد تكون أقدك مو  لدذا  دمن الوتيد  املفتدأت 
 دول أترى أسبق ا الوتي  ولكو قيمة املؤإل ي س  ها التا تعكا تل  املج ودائ.

 

 

 
 

 

 

  :  مقارية بت أداء مؤإل الحكومة اإللكوويية ا مم وقارة أ ريقيا ومتوسط العا 2شكك                         
 2018:اعداد الباح  باتعتةد عىل تقرير األمم املتحدة لعام املصدر 

ت يدة بيدة اتعةل واتسددتثةر تفو ر دراسددة شدداملة عو تتور مناث اتسددتثةر واألعةل ا ممدد   -
 .باإلحا ة ر  رجراءائ بدء األيشتة التجارية واتستثةرية وت اييل ا 

  ونارة
التمويو  
والتجارة  
 الداتلية 

تقددم تددمدائ البتداقدة اتلكووييدة الدذكيدة لمدددد  السددددلذ التموينيدة للمواإنت حيد  يقوم املواإو 
 ر  املقررائ التموينية بالبتاقة الذكية مو تال التاجر اتقرع ل .دبص

ونارة   
اإلتصاتئ  
وتكنولوجيا  
 املعلومائ 

دليك تدما للممديت   الداتك والدارو يعمك بدون اإليويا تم دليك ممد والذيف يعتن أول وأكن 
  حيد  يتضددددمو العدديدد مو الدددمدائ مثدك تددمدائ التوارل والدددمدائ العدامدة 2017ايشدددداؤ  عدام 

 املدتل ة.

ونارة النقك 
واملوايائ  
طهيدة 
السك   
 الحديديةط 

محتة ا  500بت أكة مو  وهو تتبيق يفتيل البح  بت أيف محتتا قتار مو   2016قتارائ ممدد ا 

ممددد حي  ميكو اتسدددتعام عو مواعيد القتارائ واسدددعار التذاكر واملقاعد املتاحة للحجز لحجز 
 املقعد املناس .
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ا لدراسدة )  من الحكومة اإللكوويية أيدبحا أداة رسدواتيجية ليا  قط  Ayman & Azim, 2016)وو قا
لتحسدت معدتئ النمو اإلقتصداديف ولكو للتنمية اإلقتصدادية عامةا  ومو ذل  تسدتمد الحكومة اإللكوويية 

ر كباقا الدول النامية األترى تعاف مو ددددد ر  حي  أن مصد ددددد ا الدول النامية مثك مصد أهميت ا وتايدة 
مشدكائ حرجة كالبفوقراإية ونيادة أعداد املو  ت وبالتأكيد ال سداد  مة يشدف ر  أن تتبيق الحكومة 

لنسدبة لتبيعة اإللكوويية سديحد مو تل  املشدكائ وبالتايل املسداعدة ا د ذ عجلة لنمو اإلقتصداديف. أما با
( عىل األثر الكيل Ghalwash, 2014العاقة بت ال سدداد والنمو اإلقتصدداديف ا ممدد   قد أكدئ دراسددة )

السددلبا لل سدداد عىل النمو اإلقتصدداديف  باإلحددا ة ر  أن الت اعك بت ال سدداد واإلي اق الحكوما يقلك مو 
 حكوما عىل النمو اإلقتصاديف.النمو اإلقتصاديف ا مم مو تال الحد مو  اعلية اإلي اق ال

أن هناك أثر كيل   -1الذيف يريددد عاقة بت متغفيف ال سدداد والنمو اتقتصدداديف -3كة يوحددل الشددكك رقم  
ريجداو لتتور مؤإل مددركدائ ال سدددداد والنداتا املحيل اإلجةيل   رذ ميكو القول أن الح داظ عىل معددتئ 

  الح اظ عىل معدتئ  و اقتصداديف ثابتة رن   تكو ثابتة ملؤإل مدركائ ال سداد وعدم تدهور  مو شدأي
 2018  2017  2016 متزايددة   مو املاجظ أن أيف أيد داح أو ارت داي إ يا ا املؤإل تسدددية ا األعوام

 كان مصاحبا بايح اح ثم ارت اي ا الناتا املحىل اإلجةيل عىل الوتي . 

بت ارت داي مؤإل مددركدائ ال سدددداد ونيدادة النمو   -3املسدددتنبتدة مو الشدددكدك  –وهدذ  العاقدة املوجبدة
اإلقتصداديف مة يصدنا ممد حدمو يد و  الدول الدارجة تحا  رحدية أثر الرمال ا العجائ عىل النمو  

  ة  أن دد اديف  ول ذا ت وح الدراسدد نمو اإلقتصدد ادة معدتئ الدد وهذا يدل عىل أن  احتواء ال ساد يساهم ا ني
اإللكووييدة ميكو أن يسدددداعدد ا الحدد مو ال سدددداد وبدالتدايل ر ذ اإليتداجيدة ومو ثم تحقيق تتور الحكومدة  

 معدتئ  و أعىل.

 

 :  العاقة بت النمو اإلقتصاديف وال ساد ا مم 3شكك  
 

   املصدر: اعداد الباح  باتعتةد عىل بيايائ البن  الدويل ومنلمة الش ا ية العاملية

 
 انتر  عو تدتلا من م كا قياس  دة وأن تسددية بين ة ال وراق وتقري  املتغفيو قيم بت  ال جوة لتقليص املتغفيو كا بلوغاريتم اتسددتعاية تم 1

 .  لل  م وأقرع أوحل بتريقة البياف  الشكك تال مو العاقة ريضا  يتسنى التريقة وب ذ 
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 الهاتف المحمول كأحد صور الحكومة اإللكترونيةتطبيق حكومة  8-4

متثك حكومة ال اتا املحمول الجيك الجديد مو الحكومة اإللكوويية   ا تو ر ي ا الددمائ عو إريق 
قنوائ أرسي وأرتص تتمثك ا ال واتا املحمولة  وبالتايل  من  تبني ا ا  ك مشدكلة طال جوة الرقميةط أمر  

قيق هد  الحكومة اإللكوويية وهو تضدددمت أكن عدد ممكو مو املواإنت ا تلقا تبد  مند  رغبة ا تح

ولقد تم تبنا التحدي  الجديد  الددمائ  األمر الذيف ينتا عن  تحقيق هد  ا األعم طالتنمية املسددتدامةط.
عاون بشكٍك مبدع بالت 2015ا منتصا ديسيمن   -حكومة ال اتا املحمول –ر ددد للحكومة اإللكوويية مبص

بت وناريت اإلتصدددداتئ وتكنولوجيدا املعلومدائ وونارة التدتيط  وهدذا مو تال رإاق تتبيق طحكومتاط 
لل واتا الذكية ب د  القضدداء عىل ال سدداد وتقديم إريق أسدد ك للمواإو يسدداعد  ا ريجان معامات  

 ف بوابدة طحكومتاط الحكوميدة مو تال ربط الدددمدائ الحكوميدة بتتبيق لل واتا الدذكيدة  ضددداا عو تو 
اإللكوويية عىل اإليويا مبا ت يجعك املواإو مضدددتر للتعامك املكتبا املباإل مذ املو ا مقدم الددمة. 
ويقدم التتبيق تدمائ مدتل ة ومن ا الددمائ املرورية  تدمائ اإلسدتعام والسدداد اإللكووف  تدمائ 

ئ الحصددول عىل مسددتند حكوما مثا الرتصددة حجز التذاكر  تدمائ التحقق مو يددحة البيايائ  تدما
 وش ادة مياد.

ر   و يتيل عدة وسددايفك للد ذ اإللكووف بمسددتددام املح لة دددددد ومو أجك تلقا الددمة بسدد ولة ويسدد 
اإللكووييدة بعدد ريدداي األموال ب دا مو تال  وريف أو مكداتد  النيدد أو البتداقدائ اإليفتةييدة  يزا ومداسدددو 

ة ر  وجود عدة مشدددكائ ا التتبيق وغالبيت ا تقنية متعلقة بالدصدددويدددية كارد  ولكو يج  اإلشدددار 
والح اظ عىل األمان اإللكووف  لذل  ت يوجد معدل قبول عال  مو املواإنت علي  مة ي وئ علي م  رية 
اإلسدددت دادة مو تددمداتد  ويقلدك مو الت داعائ ذائ اإلتجدا  الواحدد مو املواإو ور  الحكومدة وهو مدا 

 رح مذ رغبة الحكومة ا تحقيق طالشمول الرقماط لكا ة مواإني ا.يتعا

ا للرأيف ي د  ر  تحديد مدى ت اعك املواإنت مذ تتبيق  ا هذا اإلإار قاما الدراسددة بميشدداء اسددتتاعا
( سدنة  تم تقسديم م ر   دائ 74-16حكومتا عىل عينة عشدوايفية مو األ راد الذيو تواو  أعةرهم بت )

  واسدددتند Excelرداا عىل اإلسدددتتاي وتحليل م عيل برياما   6000ريا وبعد تحققنا مو حوايل إال  أو ت
التحليدك ر  ثا  مراحدك أول دا تتتبدار مددى معر دة العيندة بدالتتبيق مو عددمد  والثداييدة لقيداس يسدددبدة 

 اتستددام ال عيل للتتبيق داتك العينة واألتفة ملعر ة يسبة الرحا عو التتبيق. 

ا % مو يسدبة املشداركت عىل عدم دراية 72رذ تم اسدتنتاو أن   4للمرحلة األويل  يوحدل بالشدكك رقم   و قا
%  قط عىل علم بالتتبيق وتقدمي  لتل  الددمائ  وهذ  يسدبة ليسدا بالكبفة 28بتتبيق حكومتا  وأن   

ا ا  دة الشدددباع التا مو امل وح أن تكون األكة معر ة بكك ما هو جديد ا  عا  اإلتصددداتئ تصدددويدددا
اع متعددة من ا عدم الوعا بالتتور الرقما ا دد ألسب واملعلومائ  وميكو ررجاي اإليد اح ا هذ  النسبة

املجتمذ عىل الرغم مو الج ود املبدذولدة  مة يعتا مؤإلاا عىل قصدددور الحكومدة ا التوعيدة بدددمدات دا 
 وتتبيقات ا الحديثة ا املجال.
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 مدى التعر  عىل التتبيق مو عدم  : قياس  4شكك  
  

 املصدر: مو اعداد الباح  باتعتةد عىل  رستتاي الرأيف
% 28  رذ أي  عىل الرغم مو معر ة التتبيق التا ويلا لحوايل 5أما املرحلة الثايية  يوحدح ا الشدكك رقم 

الحكومة متمثك ا عدم ايتشدار % وهو ما يعنا رما قصدور مو جاي  19رت أن  يسدبة اإلسدتددام ويدلا  
الوعا بدأهميدة التتبيق واملزايدا املفقددمدة مو تالد  أو مو جدايد  األ راد لضدددعا ثقت م بسدددبد  الحكم 

 املسبَق عىل يتايفا أعةل الحكومة.

 

 قياس مدى رستددام التتبيق  عليا   : 5الشكك  

 املصدر: مو اعداد الباح  باتعتةد عىل  رستتاي الرأيف

ايتقك التحليك ا مرحلت  الثالثة للبح  ا يسدبة رحدا املسدتددمت ال اعلت بالتتبيق مو تال الشدكك ثم 
كو رغ ال يسددبة عدم الرحددا التا ويددلا ر    6رقم  % والتا 34وقد تبت ررت اي يسددبة الرحددا  ولكو ت ميف

كوويياا   ضاا عو بطء تحدي  تعود ر  جملة مو املعوقائ من ا عدم توا ر الددمة املراد الويول رلي ا رل
البيدايدائ وعددم الت عيدك بشدددكدك جيدد ومنلم. ر  جدايد  عددم توا ر مجموعدة تددمدائ م مدة عىل التتبيق 
ومن ا: تحصديك املعاشدائ  تحويك روات  املو  ت  اإلسدتعام عو أسدعار السدلذ املحلية  اإلسدتعام عو أرقام 

 ر وغفها  رستدراو ش ادائ األحوال املديية رلكوويياا.دسالقضايا الداية مبل ائ املواإنت مبحكمة األ 
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   : قياس مدى الرحا عو التتبيق مو عدم  6شكك  

 املصدر: مو اعداد الباح  باتعتةد عىل  رستتاي الرأيف
 

9

اإللكوويية مبا تشددمل  أيضددا مو حكومة ال اتا املحمول تتناول الدراسددة بالتحليك القيال تأثف الحكومة  
( ا اإار اثنت مو النةذو القياسدية لبيايائ سداسدك نمنية 2018-2003عىل النمو اإلقتصداديف تال ال وة )

 مشاهدة مو أجك توحيل العاقة بت املتغفائ محك الدراسة واستدا  أهم النتايفا. 16مكوية مو 

 عن سابقتها  ما يميز الدراسة 9-1

تضديا هذ  الدراسدة ر  الدراسدائ السدابقة اهتةم ا ا البح  حول تأثف الحكومة اإللكوويية عىل النمو 
ر دددد اإلقتصاديف مستددمةا كاا مو األثر املباإل للحكومة اإللكوويية عىل النمو اإلقتصاديف  واألثر الغف مباش

عىل النمو اإلقتصدددداديف  وقدد تم اتتيدار متغف ال سدددداد للحكومدة اإللكووييدة ورحددى املتغفائ التا تؤثر 
 كمتغف وسيط يلراا ألهمية دور  ا هذ  العاقة كة تترح ا الدراسائ السابقة يلرياا أو قياسياا.

 إفتراضات التحليل وفرضياته 9-2

 اإل واحائ والتا تعن عو القواعد التا تحكم منلور التحليك: -
أشدكال  عدم تنا ر املعلومائ بت الحكومة واملواإنت  األمر الذيف يعتا ال سداد مصدتلل واسدذ ومو   -

ال ريدة لل عال اإليت انية داتك النلام البفوقراإا واسدتغال املو  ت لسدلتات م ا تلق  جوة أكن 

 للمعلومائ الغف متنا رة وتعقيد رجراءائ رمتام الددمائ الحكومية.
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وييدة يتمثدك ا رتداحت دا للمعلومدائ املدتل دة سدددواء املتعلقدة جزء أسددددال مو تقددم الحكومدة اإللكو  -
 بددمات ا للمواإنت أو املتعلقة بدتت ا إويلة األجك ا مدتلا املجاتئ.

ثك النتايفا املحتملة للتحليك  ويكت ا بكتابة  رحدديائ األسدداس ألن ال رحدديائ البديلة  - ال رحدديائ متف
 موحدة طغف ذل ط:

وجود تأثف ريجاو لتتور الحكومة اإللكوويية عىل النمو اتقتصددداديف   وتم اتتبارها مو ال رحددية األو :  
تال النموذو األول: وهو ميثدك العاقدة املبداإلة ا التقددير  رذ يتم قيداس أثر تتور الحكومدة 

 اإللكوويية عىل النمو اإلقتصاديف .
لتتور الحكومة اإللكوويية عىل النمو اتقتصداديف وتم اتتبارها مو   وجود تأثف غف مباإل  ال رحدية الثايية: 

 تال النموذو الثاف: ويتم عىل مرحلتت للويول ر  النتيجة الن ايفية  أت وهة:
 : يتم قياس أثر تتور الحكومة اإللكوويية عىل رحتواء ال ساد.املرحلة األو 
 رحتواء ال ساد عىل النمو اإلقتصاديف ريجابياا.: و ي ا يتم قياس أثر املرحلة الثايية

  متغيرات النموذج 9-3

ا بلوغاريتم مؤإل تتور الحكومة اإللكوويية ) - ( الذيف تصددر  EGDIمؤإل الحكومة اإللكوويية مقاسدا
 تقارير ومسوحائ األمم املتحدة.

ا بلوغاريتم مؤإل مدركائ ال سداد ) - منلمة الشد ا ية الدولية ( الذيف تصددر   CPIمؤإل ال سداد مقاسدا
 كك عام.

ا بلوغاريتم الناتا املحيل اإلجةيل ) - ( والذيف تصدددر  مسددوحائ GDPمؤإل النمو اإلقتصدداديف مقاسددا

 البن  الدويل.

 صياغة النموذج ونتائج التقدير  9-4

-2003ر تال ال وة )ددددد تبح  الدراسدة ا تأثف تتور الحكومة اإللكوويية عىل النمو اإلقتصداديف ا مصد 
( بتريقة مباإلة ثم بتريقة غف مباإلة عن رحدا ة متغف ال سداد. ومو هذا املنتلق تعتمد الدراسدة 2018

ا النموذو األول عىل اعتبار أن مؤإل النمو اتقتصددداديف هو املتغف التابذ ويصدددبل مؤإل تتور الحكومة 
اإل  وا املرحلة األو  مو النموذو اإللكوويية متغف مسدتقك ملعر ة تأثف  عىل النمو اإلقتصداديف بشدكك مب

الثاف يسددتبدل النمو اتقتصدداديف مبؤإل تتور الحكومة اإللكوويية كمتغف تابذ ويصددبل مؤإل ال سدداد هو 
املتغف املسددتقك ملعر ة أثر  من رداا عىل ال سدداد وأتفاا ا املرحلة الثايية يدرس أثر احتواء ال سدداد كمتغف 

ديف كمتغف تابذ  ومو تال مقارية النتايفا سدددنتمكو مو معر ة ذل  التأثف مسدددتقك عىل النمو اتقتصدددا

هو حدد الدتدأ الدذيف يعن عو كدا دة  t𝜺ها الحدد الثدابدا و  𝛼والحكم عىل يوعد   أتدذا ا اتعتبدار أن 

 املتغفائ التا   تدرو ا النموذو.
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 الحكومة اإللكوويية عىل النمو اتقتصاديفالنموذو األول: العاقة املباإلة: أثر تتور  9-4-1

t𝜺+𝑡LogEGDI1𝛽+𝛼=𝑡LogGDP 

 

 والتا من ا تم تقدير املعادلة التالية: –( بامللحق 1كة ها ا الجدول ) -وكايا يتيجة التقدير 

                          ᴧ 

LogGDP = 2.959 +1.8307 LogEGDI𝑡 + 𝜺t 

T(C)             (22.2)      (5.23)              

R2 = 0.66   Adjusted R2 = 0.63     Fc=27.45    P.value=0.000   DW= 0.54 

كة أن  0.05أقك مو     Fإلحصدداء P.value يتضددل مو يتايفا التقدير معنوية النموذو بشددكك عام تسددية 

مؤإل تتور الحكومدة اإللكووييدة ذو تدأثف ريجداو ومعنويف عىل مؤإل النمو اإلقتصدددداديف عندد مسدددتوى 
% ا مؤإل تتور الحكومة 1% مة يؤكد تحقق ال رحددية األو . وتل ر النتايفا أن نيادة قدرها  5معنوية  

مدا يثف اتهتةم بتحقيق هدذا  % ا النداتا املحيل اإلجةيل وهو183اإللكووييدة يؤديف ر  نيدادة قددرهدا 
 -مرت عدة  2Rالتتور وتبنا رقمندة الحكومدة ملدا لد  مو أثر محقق ا  و النداتا املحيل تسدددية وأن قيمدة 

 -% 66-ر يسدبة تبأس ب ا ددددد مبا يعنا أن تتور الحكومة اإللكوويية ي سد   - 2Adjusted Rوتدع ة يتيجة  
 مو النمو اتقتصاديف.  

 النموذو الثاف: العاقة غف املباإلة مو تال متغف ال ساد   2- 4- 9 

 املرحلة األو : أثر تتور الحكومة اإللكوويية عىل احتواء ال ساد :

t𝜺+  𝑡LogEGDI 1𝛽+ 𝛼=  𝑡LogCPI 

 والتا من ا تم تقدير املعادلة التالية: –بامللحق 2كة ها ا الجدول  -وكايا يتيجة التقدير 
                            ᴧ 

LogCPI  = 1.58 +   0.178 LogEGDI 𝑡 + 𝜺t 

T(C)         (62.45)     (2.687)          

R2 = 0.34      Adjusted R2 = 0.30     Fc=7.22   P.value=0.017   DW= 1.54 

  كة يتضدل أن تتور 0.05مو     Fإلحصداء P.value تل ر يتايفا التقدير معنوية النموذو بشدكك عام تسدية 
الحكومدة اإللكووييدة ذو تدأثف معنويف وريجداو ا تقليدك معددتئ ال سدددداد ورحتوايفد  وذلد  عندد مسدددتوى 

%. كة أن مؤإل تتور الحكومة اإللكوويية ذو تأثف ريجاو ومعنويف عىل مؤإل النمو اإلقتصدداديف 5معنوية  
الجزء األول مو ال رحدية الثايية وهو يتسدق مذ يتايفا الدراسدائ % مة يؤكد تحقق  5عند مسدتوى معنوية  

 .(Máchová, 2018; Mistry and Jalal, 2013)السابقة ومن ا 
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% ا 17% ا مؤإل تتور الحكومة اإللكوويية يؤديف ر  نيادة قدرها  1كة تريددد النتايفا أن نيادة قدرها  
ر  أتذاا ا ددددد لك عىل ايد اح حجم ال سداد مبصد مؤإل مدركائ ال سداد وحي  أي  مؤإل معكوس   ذا يد 

ومو ثم  من هذ  الزيادة التا يقدرها  100اتعتبار أن القيمة القصددوى ل ذا املؤإل املعن عو ال سدداد ها 
النموذو ليسددا بالقليلة ومتثك يقلة يوعية ملموسددة ووحددذ ممدد ا ترتي  أ ضددك مو حي  الدول األقك 

والتكنولوجا ا الحكومة املمدية سديكون ل  أبل  األثر ا رحتواء ال سداد.  رذن تبنا اتتجا  الرقما   سدادا.
  ا يسددبة مقبولة وت يد بأن   -2Adjusted Rوتدع ة يتيجة    -%30والتا تسدداويف  2Rأما بالنسددبة لقيمة  

مؤإل تتور الحكومة اإللكوويية ميثك يسددبة الثل  تقريبا ا ت سددف ال سدداد كة أي  منتقا ألن ال سدداد 
 رسد مبتغفائ أتريف ومن ا عىل سدبيك املثال يصدي  ال رد مو الناتا املحيل اإلجةيل واملشداركة السدياسدية ي

 E-Participation (Lee, 2017.)اإللكوويية 

 املرحلة الثايية: أثر احتواء ال ساد عىل النمو اتقتصاديف:

t𝜺+  𝑡LogCPI 1𝛽+ 𝛼=  𝑡LogGDP 

 والتا من ا تم تقدير املعادلة التالية: –بامللحق 3ا الجدولكة ها  -وكايا يتيجة التقدير 

                              ᴧ 
LogGDP  = -4.69 +4.6 LogCPI𝑡 + 𝜺t 

T(C)         (-2.02)   (3)         

R2 = 0.39    Adjusted R2 = 0.35  Fc=9.016  P.value=0.0095  DW=0.55 

  كة يتضدل أن  0.05أقك مو    Fإلحصداء P.value  تل ر يتايفا التقدير معنوية النموذو بشدكك عام تسدية 
أكة لل سداد( ذو تأثف معنويف وريجاو عىل تحقيق  و أعىل ا  ارت اي مؤإل مدركائ ال سداد )مبعنى رحتواء

%. مة يؤكد تحقق الجزء الثاف مو ال رحدددية الثايية 5الناتا املحيل اإلجةيل وذل  عند مسدددتوى معنوية  
 (. (Awan, et al., 2018; Amin, et al., 2013ويتسق ذل  مذ يتايفا الدراسائ السابقة ومن ا ومن ا

% مؤإل مددركدائ ال سدددداد مبعنا تقليدك لحجم ال سدددداد يؤديف ر  نيدادة 1ا بدأن نيدادة قددرهدا  وت يدد النتدايف
% ا النداتا املحيل اإلجةيل وهو مدا يؤكدد مرة أترى أهميدة رحتواء ال سدددداد لتحقيق معددتئ 460قددرهدا 

 ة يتيجة وتدع  -%39والتا تسداويف   2Rالنمو أ ضدك والتا يسدت د  ا اتقتصداد املمديف. أما بالنسدبة لقيمة  
2Adjusted R -   ا يسدبة مقبولة وت يد بأن مؤإل مدركائ ال سداد ذو جدوى واحدحة ا ت سدف الناتا  

% ها يسبة عالية لدرجة تثف اتيتبا  480املحيل والن وح بالنمو اتقتصاديف. ومو الجدير بالذكر أن يسبة  

رية ا نيادة ددددد سدت د ائ الحكومة املصد رت أي ا تثبا الرضدورة الحتمية لتقليك ال سداد ا سدبيك تحقيق م
تجعلد  متوا قدا مذ الزيدادائ الغف –كة يقددرهدا النموذو  -اتيتداو  وتحقق هدذ  النسدددبدة ا نيدادة النداتا

 إبيعية ا معدتئ النمو السكاف مة يحا ظ عىل قيم مقبولة لنصي  ال رد مو الناتا املحيل اإلجةيل.

ألو  والثايية مو النموذو الثاف تثبا تحقق ال رحدية الثايية  وهنا تتأكد ورجةت   من تقديرائ املرحلتت ا
أهميدة تتور الحكومدة اإللكووييدة لددور  ا التدأثف اإليجداو عىل رحتواء ال سدددداد والتا بددورهدا تحقق 

 املعدتئ املتزايدة املرجوة مو النمو اتقتصاديف.
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رية للمن ا اإللكووف ومعدل النمو اإلقتصداديف ددددد ملصد مة سدبق وبعد تحليك العاقة بت تبنا الحكومة ا
كننا اسددتنتاو  ا بالناتا املحيل اإلجةيل وبمسددتددام ال سدداد كمتغف وسدديط ا ثا   اذو قياسددية  ميف مقاسددا

 انيت:

ر هو أثر موج   وبالتايل رذا تم  العمك ددددد أثر تتور الحكومة اإللكوويية عىل النمو اإلقتصداديف ا مصد  -
تحسدت البنية التحتية ل تصداتئ واملعلومائ وتقديم تدمائ رلكوويية أ ضدك للمواإو سديوثر عىل  

 ذل  ريجابا عىل الناتا املحيل اإلجةيل ومعدتئ النمو اتقتصاديف.
أثر احتواء ال سداد عىل النمو اإلقتصداديف ا ممد هو أثر موج  وهذا يضدمنا ا يد و  الدول املتبنية  -

ا العجائ   أيف أن  ال سداد يسداعد عىل تتور و و اإلقتصداد املمديف ورحتوايف  ميثك ل رحدية أثر الرمال  
حا زاا هاما لتسددد يك أعةل  وميكو القضددداء عىل أيف  ر  لل سددداد مو تال نيادة وتبنا أكة تتورا 

ة ا لاقتصداد الرقما واملن ا اإللكووف تسدية وان تكون يقتة البداية ها املعامائ الحكومية ممثل
 تتور الحكومة اإلكوويية وحكومة ال اتا املحمول.

10
وا الن اية  وو قا لنتايفا هذ  الدراسدددة والدراسدددائ السدددابقة  يج  تسدددليط الضدددوء عىل أن  الحكومة 

لنمو اإللكووييدة أيدددبحدا أداة رسدددواتيجيدة هدامدة لتح يز النداتا املحيل اإلجةيل وتحسدددت معددتئ ا
اإلقتصداديف ألي ا تضدمو ويدول الددمائ العامة ألكن عدد مو املواإنت وتو ف الكثف مو الوقا واملج ود 
وكا ة تكداليا املعدامائ وهذا بدور  يحقق الت رال تيتاو املزيد وتحقيق معدتئ  و ا ضدددك. كة يج  

الن اية دد ا يساعد بدد كوويية ا كك دولة ممدد عىل يايعا القرار الوكيز عىل الن ا اإلسواتيجا للحكومة اإلل
ا التحكم ا ال ساد بشكك أكة  عالية و بالتبعية يتأثر النمو اتقتصاديف ريجابا  أتذا ا اتعتبار أن تتوير 
الحكومدة اإللكووييدة ليا وحدد  الكداا ملكدا حدة ال سدددداد واألمر يتتلد  مراجعدة دور العوامدك اتجتةعيدة 

 دية والثقا ية.والسياسية واتقتصا

 نتائج الدراسة    10-1

 النتايفا النلرية  1- 1- 10

ليا بداألمر السددد دك ولكو ليا بداألمر  -أيف الحكومدة اإللكووييدة –التحول التقنا لاقتصدددداد الرقما -
ا وت يتوقا باألساس عىل مديف تقدم الدولة مو عدم ا.  املستحيك أيضا

 هيكلة اإلدارائ مبا يتايفم مذ متتلبات .يتتل  تتبيق الحكومة اتلكوويية رعادة  -

ر ت يدل عىل عدم وجود مج ودائ تفبَذل رت أن هذ  املج ودائ قد تكون أقك مو دول   - الوتي  املفتأت 
 أترى أسبق ا الوتي  ولكو قيمة املؤإل ي س  ها التا تعكا تل  املج ودائ.

 وحقوق وواجبائ األ راد. وحذ الترشيعائ القايويية الانمة لضةن حةية املعلومائ -

يواج  تتبيق حكومة ال اتا املحمول تحديائ تقنية وها مو السد ك تدتي ا عىل عكا التحديائ  -
غف التقنيدة املنددرو تحت دا ثقدة املواإنت تدأتدذ مددة نمنيدة أإول  والوسددديا اإلجتةعا حيد  وجود 
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بات م العقلية غف القابلة للتتور عادائ وتقاليد تعيق م ا مواكبة أى تتور تكنولوجا وتسدددية تركي
 والجامدة عند حدود التعامك.

 النتايفا التتبيقية  2- 1- 10

قد تبت مو تال اسددتتاي الرأيف حول تتبيق حكومتا لعينة عشددوايفية مو األ راد أن مانال هناك قصددور 
للمتعاملت بالتتبيق مبا يعنا أن يسددبا ا معر ة العينة بالتتبيق  كة تند ض يسددبة اتسددتددام ال عيل  

معر ت م بالتتبيق   تكو ها العدامك األسدددال الذيف يح زهم يحو تتبيق   وأتفا أوحدددل تحليك يتايفا 
 العينة عو ايد اح يسبة الرحا عو و ايفا التتبيق ملو استددمو   عليا.

ة عىل النمو اإلقتصاديف دد كووييدد ة اإللدد حكومدد تور الدد ام لتأثف تدد ال أن  اإلتجا  العدد ك القيدد د التحليدد ا أكدد كم

ا املفجمدك هو اإليجداع أيف وجود أثر معنويف موجد  ملؤإل تتور أداء الحكومدة اإللكووييدة عىل مؤإل 
النمو اتقتصداديف املعن عن  بلوغاريتم رجةيل الناتا املحيل ا ممد  وهو مايت ق مذ الدراسدائ السدابقة 

  Majeed & Malik, 2016; Méon & Sekkat, 2005)) التا اهتما بن ا اللاهرة ومن ا

 التوصيات   10-2
 تويص الدراسة بناء عىل يتيجة استتاي الرأيف مبا ييل: 

ر الوعا بت مدتلا التبقائ بأهمية التعامك التكنولوجا واسدددتددام التتبيقائ ددددددد محاولة يشددد  -
الويددول للددمة  وميكو ا هذا الحكومية ملا ل ا مو أثر ا تو ف الوقا والج د  ضددا عو سدد ولة  

ريحة التا تف ضدك العمك ددددد الصددد اإلسدت ادة مو اإلعام وشدبكائ التوايدك اإلجتةعا ا جذع الشد 

ويسدددتتبذ ذل  أهمية وحدددذ الدتط الانمة   بالتتبيقائ الحديثة والرسددديعة مو البالغت والنشء.
ثدة وتتبيق  وذجا الحكومدة لتدأهيدك وتددريد  املو  ت مبدا يتاءم مذ اسدددتدددام التقنيدائ الحددي

ريف ددددد اإللكوويية وحكومة ال اتا املحمول  وهذا بدور  سدف ذ مو معدتئ مؤإل رأس املال البشد 
HCI   مة يؤديف إلرت اي مؤإل تتور الحكومة اإللكوويية ومو ثَم  النمو اإلقتصدداديف ككك.  ضددا عو

الحقيقة للمواإنت مو اسدتددام هذ  أهمية رجراء بعض الدراسدائ واتسدتبيايائ ملعر ة اتحتياجائ 
 التتبيقائ اإللكوويية حتا يكون التتبيق مثمر ومريض للمستددمت.

 كة تويص الدراسة بناء عىل يتايفا التحليك القيال مبا ييل: 
أهمية تحقيق تتور ا التبنا الرقما والتكنولوجا للحكومة املمددية ملا لذل  مو أثر أكدت  النتايفا   -

القياسدية سدواء ا د ذ النمو مباإلة أو بشدكك غف مباإل مو تال الحد مو ال سداد  وميكو تحقيق 
ك اإللكووف  ذل  مو تال العمك عىل تتوير رؤية حكومية مو شددأي ا تشددجيذ املواإنت عىل التعام

راكة مذ القتاي الدا  ا تتوير ددددد ويضدمو ا هذا الصددد أهمية تشدجيذ القتاي الحكوما عىل الشد 

الحلول املناسدبة حي  ميكن ة تحسدت مسدتوى الددمائ وتتوير املحتوى بت املؤسدسدائ. ولضدةن 
ائ الحكومدة اسدددتمراريدة التتور وانديداد الثقدة ا األداء الحكوما اإللكووف يجد  مراجعدة تددمد 

اإللكوويية بايتلام مو قبك مزوديف الددمة للتأكد مو أن هذ  الددمائ متبقة بشدكك ميرسد  وميكو 
تحقيق ذلد  مو تال وحدددذ أهددا  ومؤإلائ أداء قدابلدة للقيداس  وتقييم دا وتقدديم تقدارير عن دا 
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عا بأهمية بايتلام بغرح ردتال اإلجراءائ التصدددحيحية الانمة. أحدددا ر  ذل   ةورة يرشددد الو 
التحول اإللكووف و وايفدد  للمجتمذ وذلد  مو تال تن يدذ الحمائ اإلعاييدة املدتل دة   ضددداا عو 
تقديم بعض املواد التعليمية األسددداسدددية عو الحكومة اإللكوويية عىل مسدددتوى املدراس والجامعائ 

 .إليشاء جيك واسذ املعر ة قادر عىل الحصول عىل  وايفد الحكومة اإللكوويية
كة يج  التأكيد عىل أن هذا التتور التكنولوجا سدديسدداهم بدرجة جيدة ا رحتواء ال سدداد  وهذا   -

األتف ل  أثر ريجاو ا د ذ وتح يز النمو  ولذا تقو  الدراسة أتذ اإلجراءائ املكملة والتا مو شأي ا 
األيلمة والترشدديعائ عىل سددبيك املثال سددون مسددايدة التتور اإللكووف ا الحد مو ال سدداد ومن ا  

املضددادنة لل سدداد   وريزال أقعدد العقوبائ عىل مدال ي ا. التوعية املجتمعينة ل ذ  اللناهرة الدتفة  
ومددى تدأثفهدا عىل املجتمذ واأل راد  وتنميدة دورهم ا مكدا حت دا والقضدددداء علي دا.ر  جدايد  وحدددذ 

  عقوبائ رادعة تناس  ككن  ساد  وذل  لعدم تكرار .

 أوال: المراجع العربية

(. ات اقية لدعم اتقتصددداد الرقما ا الدول العربية. متا  عن الرابط 2018لغر ة التجارية )لاتتحاد العام  
http://www.fedcoc.org.eg/c9847/RecoverPassword.aspx 

 . املنتديف العرو للتجارة اإللكوويية.اتقتصاد الرقما واقتصاد املعلومائ(. 2010الناهمة  تالد )

. اململكدة العربيدة مقومدائ اإلقتصددداد الرقما ومددتدك ريل رقتصددداديدائ اإليويدا (. 2006الرنو  حسدددو )
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تثةر ا تكنولوجيا املعلومائ واإلتصداتئ ا تحقيق التنمية املسدتدامة. (. دور اإلسد 2012حسدت )  العلما 
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 .للتنمية
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Abstract 

The Global Economics is faced recently by new megatrends which 

implies sustained and macro-economic forces of development that 

affects business, economy, society, governments, cultures and personal 

lives thereby defining our future world and its increasing pace of change. 

As a result, there are massive technological advances and new financial 

tools as well as services. This improvement -by the trend of digital 

economy- produced more tremendous developments in the field of ICT 

and has led to the emergence of E-government, which provides public 

services to citizens using easier technological means. Accordingly, the 

study aims at investigating the impact of adopting E-government on 

Egyptian economic growth, taking into consideration the corruption 

variable as an intermediate variable in the relationship. To achieve this 

target, the study depends on the descriptive approach to clarify the 

theoretical concepts as well as empirical reviews that is in addition to 

Empirical approach to investigate the impact of E-government using OLS 

simple regression. The results showed a positive signifacnt impact of e-

government on economic growth either directly or indirectly through 

the intermediate variable- corruption. 

Finally, some policy implications will be highlighted with respect to 

improving the performance of e-government in Egyptian economy. 

Keywords: E-government, M-government, Economic growth, 

corruption, Egyptian Economy. 
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