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Abstract: This research aimed at investigate the impact of e- commerce on economic growth in the Kingdom of Saudi
Arabia, during the period 1995- 2020. For this purpose, a multiple linear regression analysis model was relied upon to
express the relationship between economic growth and e- commerce related variables. The results showed high significance
and a positive impact of the number of mobile phone subscriptions, the percentage of trade to GDP, and the number of
shares traded via the Internet, on the GDP. Despite the statistical significance of the percentage of Internet users, ratio of
mobile subscribers in the population, the number of transactions executed through the Internet, and ratio of
communications and computers to service imports, their negative impact on economic growth in the Kingdom reflects the
need to direct technology and its uses towards productive purposes. This indicates the importance of cooperation in
spreading awareness and culture of purposeful use of information and communication technology in various business, daily
commercial activities, and in e- commerce applications, as well as awareness of the importance of creating new investment
opportunities based on innovation, which is the main driver of economic growth and an important tool for diversifying
sources income.
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تأثير التجارة اإللكترونية على النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية
فيفيان محمد صالح نصر الدين
عبلة عبد الحميد بخاري
تهاني مسعود السلمي
كلية االقتصاد واإلدارة || جامعة امللك عبد العزيز || اململكة العربية السعودية
 خالل الفترة، هدف هذا البحث إلى تقص ي تأثير التجارة اإللكترونية على النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية:املستخلص
 للتعبير عن العالقة بين النمو االقتصادي وبين، تم االعتماد على نموذج تحليل االنحدار الخطي املتعدد، وفي سبيل ذلك.م2020 -1995
 وقد أظهرت النتائج الداللة اإلحصائية العالية والتأثير اإليجابي لكل من عدد اشتراكات الهواتف.املتغيرات املرتبطة بالتجارة اإللكترونية
 وعلى الرغم من. وعدد األسهم املتداولة عن طريق اإلنترنت على الناتج املحلي اإلجمالي، نسبة التجارة للناتج املحلي اإلجمالي،املتنقلة
 عدد الصفقات املنفذة عن، ونسبة مشتركي الهواتف املتنقلة من السكان،الداللة اإلحصائية العالية لكل من نسبة مستخدمي اإلنترنت
 األمر الذي، غير أن تأثيرها سلبي على النمو االقتصادي في اململكة، ونسبة االتصاالت والحواسيب إلى الواردات الخدمية،طريق اإلنترنت
 أهمية التعاون في نشر الوعي وثقافة االستخدام، ويتضح من ذلك.يعكس ضرورة توجيه التقنية واستخداماتها نحو األغراض اإلنتاجية
 وكذلك، وفي تطبيقات التجارة اإللكترونية، األنشطة التجارية اليومية،الهادف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مختلف األعمال
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الوعي بأهمية خلق فرص استثمارية جديدة تقوم على االبتكار ،والذي يعد املحرك الرئيس ي للنمو االقتصادي واألداة الهامة لتنويع مصادر
الدخل.
الكلمات املفتاحية :التجارة اإللكترونية ،االقتصاد الرقمي ،النمو االقتصادي ،اململكة العربية السعودية.

 -1املقدمة.
ساعد ظهور اإلنترنت في تسعينيات القرن املاض ي وانتشاره السريع إلى نمو التجارة اإللكترونية E-
 Commerceوممارساتها ،ووضعها على جدول أعمال صناع السياسات حول العالم .ومع تسارع التحول لالقتصاد
ً
ً
ومتطورا بشكل متزايد ،فأطلقت رغم الحواجز
الرقمي  Digital Economyأصبح مشهد التجارة اإللكترونية ديناميكيا
والصعوبات التي تواجهها الكثير من الفرص املعززة للنمو ورفاهية املستهلك ( ،)OECD, 2019كتوفير الوقت والجهد
والتكلفة ،من خالل إمكانية التسوق وعرض املنتجات في أي مكان وزمان .وقد ازداد توجه الدول بما فيها من
ً
ً
قطاعات األعمال واملستهلكين إلى تبني استخدام التجارة اإللكترونية باعتبارها عامال مؤثرا في نمو االقتصاد وزيادة
اإلنتاجية ،األمر الذي أدى إلى ارتفاع مبيعات التجارة اإللكترونية العاملية بنسبة  %140خالل الفترة 2020- 2015
( .)CBRE, 2021هذا باإلضافة إلى نمو مبيعات التجزئة اإللكترونية بنسبة ( %27.6بحوالي  4.28تريليون دوالر) في
 ،2020على الرغم من تفش ي جائحة كوفيد 19 -وما لها من أثر على تباطؤ االقتصاد العالمي ،إال أنه كان من املتوقع
ً
أن يتناقص نمو تجارة التجزئة قليال في  2021مسجال  %14.3من التزايد في تجارة التجزئة ( Insider Intelligence,
.)2021
ً
ً
ً
وعلى مدى العقود املاضية ،شهدت اململكة العربية السعودية نموا اقتصاديا ملحوظا ،نتيجة ملا اتخذته من
خطوات قوية مدروسة نحو تنمية اقتصاد متنوع وتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات ،حيث كان تطوير املبادرات
ً
ً
ً
سابقا.
الخاصة بالتجارة اإللكترونية ألنظمة السوق يشكل تحديا قويا نظرا للطبيعة املحافظة للمجتمع السعودي
ً
وإدراكا ألهمية التجارة اإللكترونية ودورها الحيوي في التنمية ،سعت اململكة لدمج التكنولوجيا في الهيكل املجتمعي
وتجنب املواجهات املحتملة ،فأولت اهتمامها للتوسع في الوصول إلى اإلنترنت واستكشاف فرص اإلنترنت في التعليم
والتجارة واملعامالت الحكومية ،واتباع أنظمة التجارة اإللكترونية لتعزيز األعمال التجارية ً
وطنيا (.)Sait et al., 2004
ً
ومؤخرا ،تم وضع برنامج التحول الوطني  2020من خالل رؤية ( )2030على أسس قوية لإلصالح االقتصادي ومواكبة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتبني التقنيات الحديثة التي من شأهها رفع أدا االقتصاد الوطني من جانب
وتحسين تنافسيته العاملية لهذا من الجانب اآلخر .أولت الدولة اهتمامها بذلك من خالل التوجه لالقتصاد الرقمي
الذي يعتمد على املعرفة واستخدام التكنولوجيا الحديثة ،مما كان له األثر في نمو التجارة اإللكترونية وتطورها
بشكل ملحوظ؛ إذ تجاوزت معامالت هذه التجارة ما قيمته  29.7مليار ريال في عام  .2016ساعد على ذلك التركيبة
العمرية لسكان اململكة التي ترتفع فيها نسبة الشباب ،واالنتشار الكبير للنطاق العريض والهواتف النقالة ،تركيز
الحكومة املكثف على التوسع معامالت اإللكترونية ،نمو استثمارات التجارة اإللكترونية ،ابتكارات سوق وسائل
الدفع ،والتحسن في الخدمات اللوجستية (هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.)2017 ،
ومن هنا يهدف هذا البحث إلى قياس تأثير التجارة اإللكترونية على الناتج املحلي اإلجمالي في اململكة العربية
ً
واعتمادا على املنهج الوصفي والقياس ي ،تم تقسيم البحث إلى أربعة
السعودية خالل الفترة ( .)2020 -1995لذلك
ً
أقسام رئيسية ،يختص القسم األول باإلطار التمهيدي والذي يتضمن بعد هذه املقدمة كال من مشكلة البحث،
ً
متضمنا مفهوم
أهدافه وفرضياته ،أهميته ،واملنهجية البحثية .أما القسم الثاني فيتناول اإلطار النظري واألدبي
االقتصاد الرقمي وخصائصه ،كما يتناول ماهية التجارة اإللكترونية وأهميتها وتوجهات اململكة للتحول الرقمي ،وذلك
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ً
من واقع استعرضا للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة .يتضمن القسم الثالث اإلطار التطبيقي للبحث
الخاص بالنموذج القياس ي وتحليل البيانات عن طريق االنحدار الخطي املتعدد وباستخدام البرنامج اإلحصائي E-
 ،viewsومن ثم عرض أهم النتائج واالستنتاجات .ويختتم البحث في القسم الرابع منه بالخالصة والتوصيات.
مشكلة البحث:
سعت اململكة العربية السعودية إلى تطوير سلسلة من املبادرات والتي كان لها دور فعال في تعزيز نمو التجارة
ً
وتحديدا بعد إنشا اللجنة الفنية الدائمة للتجارة اإللكترونية عام 2001م ،حيث تم العمل على توفير
اإللكترونية-
الخدمات املصرفية األكثر كفا ة ،تحسين العمليات البريدية وخدمات التوصيل ،وتعزيز تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،بما في ذلك التعلم اإللكتروني والحكومة اإللكترونية .ومنذ عام  ،2016ازداد االهتمام بالتجارة الدولية
بما فيها التجارة اإللكترونية ،وذلك من أجل االندماج في األسواق العاملية ورفع معدالت النمو االقتصادي وخاصة
اإلنتاج غير النفطي .بإطالق برنامج التحول الوطني  2020ورؤية اململكة  2030واالستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي،
ً
ثم تأسيس املجلس الوطني للتجارة اإللكترونية ،شهدت التجارة اإللكترونية ً
نموا ملحوظا ،حيث فاق حجم املعامالت
اإللكترونية  B2Cما قيمته  29.4مليار ريال ،لتصبح اململكة أحد أكبر أسواق التجارة اإللكترونية على نطاق الشرق
األوسط وشمال إفريقيا (غرفة جدة .)2019 ،وبحسب مؤشر األمم املتحدة للتجارة اإللكترونية ،في عام ،2019
تقدمت اململكة في ترتيبها العالمي بواقع  3مراكز (املركز  )49عما كانت عليه في ( 2018شركة األبحاث الرقمية،
ً
نموا في التجارة اإللكترونية ً
 ،)2020حيث كانت واحدة من أكبر  10دول
عامليا ،والتي تستأثر بحوالي  %45من إجمالي
التجارة اإللكترونية في العالم العربي.
وقد أثبت االقتصاد الرقمي منذ بداية  2020خالل جائحة كوفيد 19 -بكافة تحدياتها دوره املهم في
ً
ً
التخفيف من حدة األزمة ،حيث لعبت التجارة اإللكترونية دورا بارزا في توجه املعامالت إلى التعامل عبر شبكة
ً
ً
بدال من األسواق التقليدية .ووفقا إلحصائيات  ،2021ارتفع حجم املعامالت اإللكترونية من  4.560مليون
اإلنترنت
دوالر في  2017إلى  10.190مليون دوالر في  .2020ومن املتوقع أن تتضاعف هذه القيمة ببلوغ عام  2025لتصل إلى
ً
ونظرا العتبار االقتصاد الرقمي بمثابة
 20.277مليون ريال ،بمتوسط معدل نمو سنوي .)Statista, 2021( 18.7%
حافز للتنويع االقتصادي والتنافسية الدولية والنمو االقتصادي املستدام ،فقد سعت اململكة إلى تعزيز القطاعات
غير النفطية ،األمر الذي يتطلب إجرا املزيد من الدراسات في املوضوعات املتعلقة بهذا القطاع املهم ،ومنها موضوع
هذه الدراسة والخاص بتحليل أثر العوامل املرتبطة بالتجارة اإللكترونية على النمو االقتصادي.
أهداف البحث:
من منطلق مشكلة الدراسة ،يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر العوامل املرتبطة بالتجارة اإللكترونية على
النمو االقتصادي في اململكة ،خالل الفترة 2020 -1995م .وعليه تسعى الباحثات للتوصل إلى ما يلي:
 .1التعريف بالتجارة اإللكترونية واملفاهيم املرتبطة بها كالتحول الرقمي ،االقتصاد الرقمي ،تكنولوجيا االتصاالت
وتقنية املعلومات ،مع توضيح أهمية التجارة اإللكترونية وآثارها على االقتصاد العالمي.
 .2عرض توجهات اململكة نحو التحول الرقمي والتجارة اإللكترونية من حيث الفرص والتحديات.
 .3تحديد أهم املتغيرات والعوامل التي ترتبط بالتجارة اإللكترونية ،وتأثيرها على النمو االقتصادي في اململكة.
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أهمية البحث:
تستمد الدراسة أهميتها من مدى أهمية التجارة اإللكترونية في الوقت الحاضر ،والتي أصبحت تفرض
وجودها على الساحة االقتصادية بشكل مطرد .كما ساعدت جائحة كورونا على تعزيز التوجه نحو التعامالت التجارية
ً
إلكترونيا ،كبديل أكثر سهولة وأمنا من التعامالت التقليدية .باإلضافة إلى ذلك ،نجد أن هذه الدراسة تكتسب
ً
أهميتها من خالل استعراضها ألهم الدراسات املرتبطة بالتجارة اإللكترونية ً
ً
ومحليا ،مما يوضح مقومات
وإقليما
عامليا
هذه التجارة وآثارها االقتصادية .هذا إضافة إلى تحديدها ملدى تأثير التجارة اإللكترونية على النمو االقتصادي في
اململكة ،إذ يدعم تطويرها أهداف رؤية اململكة  2030سوا من حيث التنويع االقتصادي ،تدفق االستثمارات ،تعزيز
سهولة األعمال ،أو غيرها من األهداف ذات العالقة.

املنهجية البحثية.
يستند البحث على املنهجين الوصفي التحليلي والقياس ي ،حيث يعرض ويصف واقع االقتصادي الجديد
والتحوالت الرقمية وماهية التجارة اإللكترونية وأهميتها ،وذلك من واقع األدبيات والدراسات السابقة .كما يعتمد
األسلوب القياس ي في تقدير تأثير التجارة اإللكترونية على النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية خالل الفترة
من  1995إلى 2020م ،وذلك باستخدام نموذج تحليل االنحدار الخطي املتعدد Multiple Regression Analysis
ً
لتقدير العالقة بين النمو االقتصادي كمتغير تابع ممثال في الناتج املحلي اإلجمالي وبين املتغيرات املستقلة املرتبطة
ً
بالتجارة اإللكترونية ،والتي تم اختيارها استنادا على الدراسات السابقة واجتهادات الباحثات .تمت االستعانة ببيانات
ً
اإلحصا ات الرسمية لكال من البنك املركزي السعودي ( ،)2021والبيانات املفتوحة للبنك الدولي World Bank
) ،(2021والتي تم تحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي .E- views

 -2األدبيات والدراسات السابقة.
تزامن ظهور مفهوم االقتصاد الرقمي  Digital Economyمع ظهور اإلنترنت والتوسع في استخداماته ،ليعرف
باالقتصاد الجديد  ،New Economyأو اقتصاد املعلومات  ،Information Economyأو االقتصاد املعرفي
 ،Knowledge Economyأو الشبكي  ،Networkوغيرها من املسميات ،حيث إن االقتصاد الجديد بشكل عام هو
اقتصاد يتميز عن االقتصاد التقليدي في ديناميكيته ،عامليته ،إنتاجه املرن ،واعتماده على املعرفة واملبادرة واالبتكار،
واستخدام التكنولوجية الرقمية واألسواق اإللكترونية .وقد أشارت األدبيات إلى أن جذور اإلطار املفاهيمي لالقتصاد
القائم على املعرفة  Knowledge- based Economyإنما تعود لصياغات كل من ) Romer (1986و & Grossman
) Elhanan (1991في تطوير النظريات الحديثة للنمو وتفسير تلك القوى القائدة للنمو االقتصادي في االجل الطويل
(بخاري.)2015 ،
أشار ) Tapscott (1996إلى أن االقتصاد الجديد هو "اقتصاد معرفة" و"اقتصاد رقمي" ،حيث يصبح كل
ً
ش ي من خالله "افتراضيا ً" " ،Virtualجزيئيا"  ،Molecularو"شبكيا"  ،Networkedفي ظل اقتصاد "غير وسيط"
 ،Disintermediatedومعولم  .(Badillo & Bourgeois, 2014) Globalizedوأظهرت الدراسات إن الحديث عن
ً
االقتصاد الجديد إنما يدور حول عالم يعمل الناس فيه بعقولهم بدال من أيديهم ،وهو اقتصاد أضحت املعرفة فيه
العنصر األهم املحدد ملقدرات الدول وتوزيع القوى العاملية وتحقيق الفوائض االقتصادية (بخاري ،)2015 ،بحيث
تتحقق التنافسية العاملية من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .األمر الذي تسارعت معه الدول في تحويل
موجهات نموها االقتصادي إلى املعرفة واالبتكار والتجديد والتحول إلى الرقمية في معظم التعامالت.
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وبينما يعرف اقتصاد املعرفة بأنه "اإلنتاج والخدمات القائمة على األنشطة كثيفة املعرفة التي تسهم في
تسارع وتيرة التقدم التقني والعلمي ،وكذلك التطور السريع" ) ،(Powell & Snellman, 2004: 199فإن االقتصاد
القائم على املعرفة هو ذلك االقتصاد الذي يستند على "إنتاج املعرفة ونشرها وتوظيفها بكفا ة في كافة األنشطة
االقتصادية واالجتماعية والنواحي السياسية بما يحقق التنمية البشرية املستدامة" (بخاري .)240 :2015 ،أما
االقتصاد الرقمي ،فيمثل ذلك "االقتصاد الذي يدور حول الحصول على املعرفة وتوظيفها ،وابتكارها بهدف تحسين
نوعية الحياة بمختلف مجاالتها من خالل خدمات اإلنترنت والتطبيقات التكنولوجية ،واستخدام العقل البشري
كرأس مال ،وتوظيف البحث العلمي لخلق تغييرات استراتيجية في طبيعة املحيط االقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر
استجابة وانسجام مع تحديات التنمية الجديدة" (بن سولة.)336 :2018 ،
ً
ً
ً
وفي إطار سرعة التحول الرقمي عامليا ،شهدت التجارة اإللكترونية تطورا سريعا ،لتشكل ما يقارب ثلث
إجمالي الناتج املحلي العالمي .وكما تشير دراسة ) ،Terzi (2011فإن التجارة اإللكترونية تأخذ دورين مهمين؛ فهي
ً
تعمل كقناة أكثر فاعلية وكفا ة ومجمعا للمعلومات؛ وتعمل كذلك كآلية محتملة الستبدال العديد من األنشطة
االقتصادية التي تم إجراؤها مرة واحدة داخل مؤسسة تجارية بتلك التي يمكن القيام بها من قبل املوردين
ً
الخارجيين الذين يتنافسون مع بعضهم البعض لتنفيذ هذه األنشطة .ووفقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 ،OECDتعرف معامالت التجارة اإللكترونية بأهها "بيع أو شرا سلع أو خدمات ،سوا بين األعمال التجارية ،األسر،
األفراد ،الحكومات ،أو غيرها من املؤسسات العامة أو الخاصة ،التي تتم عبر شبكات الكمبيوتر" (.)OECD, 2011: 72
وبموجب هذا التعريف ،فإنه يتم طلب السلع أو الخدمات عبر الشبكة ،إال أن عمليتي الدفع والتسليم النهائي
للمنتجات من املمكن أن يتم عبر االتصال بشبكة اإلنترنت أو بدونه .وقد أضاف مكتب اإلحصا األمريكي إلى التعريف
ً
السابق ،أن التجارة اإللكترونية قد تشمل أيضا املبيعات ،حيث يتم التفاوض على السعر وشروط البيع ،عبر
اإلنترنت ،الهاتف املحمول ،التبادل اإللكتروني للبيانات ،أو البريد اإللكتروني.
ً
وتعرف التجارة اإللكترونيةً -
وفقا لوزارة التجارة واالستثمار السعودية على أهها "نشاط اقتصادي يتم كليا أو
ً
جزئيا من خالل تقنية االتصال عن بعد باستخدام وسيط إلكتروني لتوفير سلعة أو خدمة" (هيئة االتصاالت وتقنية
املعلومات ،)55 :2017 ،لتشمل بذلك املعامالت التي تحدث بين الشركات ( )B2Bكاملصنعين وتجار الجملة والتجزئة،
املعامالت التي تحدث بين الشركات البائعة للمنتجات وبين جمهور املستهلكين ( ،)B2Cومعامالت املستهلكين ()C2C
ً
التي يتاجر من خاللها املستهلكين فيما بينهم .وعليه تتكون منظومة التجارة اإللكترونية -وفقا لهيئة االتصاالت وتقنية
املعلومات السعودية" -من جانب الطلب ،ويشمل العمال من املستهلكين والشركات ،وجانب العرض ،ويشمل
الشركات املتخصصة في التجارة اإللكترونية وبائعي التجزئة التقليديين ،واملنشآت الصغيرة واملتوسطة ،والبائعين من
املستهلكين إلى املستهلكين ،باإلضافة إلى الجهات املمكنة املختلفة والتي تشمل الجهات التنظيمية والحكومية ،ومقدمي
خدمات االتصال والتقنية ،ومقدمي خدمات املدفوعات ،وشركات الخدمات اللوجستية" (مجلس الغرف السعودية،
.)80 :2020
ً
ونظرا ألهمية التجارة اإللكترونية ،فقد زخرت األدبيات بالدراسات التي تتناول املكاسب االقتصادية للتجارة
اإللكترونية سوا على مستوى الرفاهية ،التجارة الدولية ،التوظيف ،النمو ،أو غير ذلك .وقد أكدت معظم
نظريات/نماذج التجارة والنمو االقتصادي على أن التجارة الدولية واالنفتاح االقتصادي التجاري نحو الخارج يعززان
ً
من النمو االقتصادي للدول ،بشرط أن يكون الطلب الخارجي مناسبا ،مع موثوقية العرض املحلي وتنافسية منتجاته،
ً
وإال فستمثل التجارة عائقا على النمو .كما أكدت بعض نماذج/نظريات التجارة الحديثة على اعتبار املنافسة غير
الكاملة بين الدول هي الدافع الرئيس ي للتجارة الخارجية ،حيث تتمايز املنتجات والفجوات التكنولوجية (االبتكار).
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أهمية التجارة الخارجية في تعزيز النمو االقتصادي:
عنصرا ً
ً
مهما في عملية التنمية االقتصادية؛ إذ أهها توفر الوسائل املادية من سلع
تعتبر التجارة الخارجية
رأسمالية ومواد خام ومواد شبه مصنعة ،وهي أيضا وسيلة للحركة الدولية لرأس املال خاصة من الدول املتقدمة إلى
الدول النامية ،وبذلك تعد وسيلة ملكافحة االحتكار وللمحافظة على املنافسة الحرة ).(Farahane & Heshmati, 2020
وقد أكدت الدراسات ومنها دراسة ) Sumanjeet (2008على املكاسب االقتصادية املحتملة من استخدام التجارة
اإللكترونية وتكنولوجيا املعلومات ،والتي تتمثل في الكفا ة ،أي االستخدام الفعال للموارد النادرة ،مما يسمح بزيادة
االستهالك في الوقت الحاضر ،وإتاحة سلع وخدمات رقمية جديدةً ،
فضا عن تخفيض التكاليف (تكاليف البحث،
اإلدارة ،التوزيع ،وتكاليف العمالة) .وأشارت دراسة بن سولة ( )2018إلى أهمية التجارة اإللكترونية من حيث
تخفيفها لألعبا االجتماعية وتحسين مستويات املعيشة ،وذلك من خالل اتساع األسواق وفتح مجال أوسع
للمنافسة ،خلق مصادر جديدة للدخل ،الحد من ظاهرة البطالة .كما وضحت الدراسة أبرز التحديات التي قد تواجه
هذه التجارة ،والتي تتمثل في التخوف من عدم املصداقية واألمان في التعامالت اإللكترونية .وأشارت دراسة Toh
) (2021إلى أن التجارة اإللكترونية في سنغافورة قد دعمت أكثر من  68500وظيفة ،وحفزت تشكيل حوالي 758
شركة جديدة في عام  .2018كما توقعت الدراسة نمو مساهمة القيمة املضافة للتجارة اإللكترونية من  7.9مليار
دوالر سنغافوري في  ،2018إلى  10.1مليار في  ،2020ثم إلى  28.1مليار في  .2030وأشارت دراسة Falk & Hagsten
) (2015عن تأثير التجارة اإللكترونية في الدول األوروبية إلى تأثيرها اإليجابي على نمو إنتاجية العمل ،حيث أن زيادة
املبيعات اإللكترونية بنسبة  %1تزيد من نمو إنتاجية العمل بنسبة  .%0.3كما أكدت الدراسة على أن املنشآت
الصغيرة تحقق أقص ى استفادة من الزيادات في املبيعات اإللكترونية.
وفي دراسة ) Anvari & Norouzi (2016حول مدى تأثير التجارة اإللكترونية والبحث والتطوير على التنمية
االقتصادية في  21دولة خالل الفترة 2013 -2005م ،توصل الباحثان إلى التأثير اإليجابي للتجارة اإللكترونية على
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ،وتأثيرها بشكل أقوى على التنمية االقتصادية .كما توصلت دراسة Baytar
) (2015إلى أن استخدام اإلنترنت ،واالستثمار في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وإدارة سلسلة التوريد ،هي
العوامل األكثر ً
تأثيرا في تطوير التجارة اإللكترونية وتحسين النمو االقتصادي .ويرى ) Jorgenson & Smith (2005أن
التجارة اإللكترونية محدد مهم لتحسين اإلنتاجية والكفا ة االقتصادية ورفع معدل النمو االقتصادي ،إذ أهها تعمل
على زيادة حجم االستثمار في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ومن ثم إلى رفع اإلنتاجية والنمو.
اهتمت دراستي ) Liu (2013و) ITC (2016بالتجارة اإللكترونية في الصين ،فقاست دراسة  Liuأثر التجارة
ً
اإللكترونية على النمو االقتصادي ،باستخدام نموذج قياس ي يتكون من الناتج املحلي كمتغير تابع وكال من (عدد
مستخدمي اإلنترنت ،عدد مستخدمي التسوق عبر اإلنترنت ،نطاق اإلعالنات عبر اإلنترنت وعدد املواقع) كمتغيرات
مستقلة ،فتوصلت إلى وجود عالقة إيجابية بين املتغير التابع واملتغيرات املستقلة ،وكان معامل حجم اإلعالن عبر
ً
اإلنترنت هو األعلى تأثيرا من بينها .أما دراسة  ،ITCفقد وضحت مدى تطور التجارة اإللكترونية في الصين وتأثيرها
الكبير على التنمية االقتصادية وخلق فرص للعمل ،حيث أتاحت الفرص للشركات الصغيرة باملساهمة في التجارة
الدولية ،وبلغ حجم مبيعاتها  630مليار دوالر في عام 2015م ،مع توقع أن تصبح أكبر سوق للتجارة اإللكترونية في
العالم في عام 2020م ،خاصة وأن الصين تعد اليوم السوق األكبر عامل ًيا في التجارة اإللكترونية بمبيعاتها عبر اإلنترنت
ً
التي تفوق  670مليار دوالر سنويا ،تليها الواليات املتحدة األمريكية ،ثم اململكة املتحدة.
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معوقات تطور التجارة اإللكترونية في الدول النامية:
رغم ازدهار التجارة اإللكترونية ً
عامليا ،غير أن الكثير من دول العالم النامي ال تزال بعيدة عن جني ثمار هذه
التجارة واالنتفاع بعوائدها ،وذلك نتيجة للعديد من العوامل التي تعمل كعقبات أمام تطورها ،ومن أهمها الفجوة
الرقمية والتفاوت في اعتماد ونشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( .)Alyoubi, 2015تفتقر معظم الدول النامية إلى
الكفا ة في استثمارها لطاقاتها البشرية -رغم كثافتها -بالسرعة املطلوبة واملكافئة لسرعة التطور التكنولوجي العالمي،
وذلك على الرغم من سعي هذه الدول الدؤوب لتخطي الفجوة املعرفية والرقمية بينها وبين دول العالم املتقدم
(بخاري .)2015 ،ولذلك ،ركزت الدراسات على أهمية التجارة اإللكترونية للدول النامية ومدى قدرة الدول على جني
الفوائد املرجوة منها ،خاصة مع وجود فرق شاسع بين معدالت تبني وتنفيذ واستخدام التجارة اإللكترونية في الدول
املتقدمة والنامية .شككت دراسة ) Lund & McGuire (2005في مدى استعداد البلدان النامية العتماد التجارة
اإللكترونية من أجل االستفادة الكاملة من التجارة اإللكترونية من أجل التنمية ،حيث تشير إلى أنه على الرغم من
وجود استثنا ات ،إال أن هناك حاجة إلى تحسينات السياسات الحكومية ،خاصة في مجال البنية التحتية ورأس املال
البشري في الدول النامية ،لتحقيق االستخدام األفضل ملكاسب االقتصاد الكلي في التجارة اإللكترونية .وبهذا
الخصوص ،تشير دراسة ) Alyoubi (2015في ذلك ،إلى أنه بالنظر إلى اإلمكانات الهائلة التي يجب أن تعمل بها التجارة
اإللكترونية كأداة قوية في تقليص الفجوة وإعطا الدول النامية فرصة تحقيق املساواة االقتصادية ،فمن الضروري
أن تضع هذه الدول استراتيجيات وسياسات وطنية مخصصة لتطوير التجارة اإللكترونية ،ومخصصة لتناسب
مواردهم ووضعهم .هذا مع ضرورة تحسين االستثمارات في البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية ،واملناخ
القانوني والتنظيمي ،واإلصالحات املؤسسية وتدريب وتعليم املوارد البشرية ،كل ذلك يمكن أن يعزز من منافسة
الدول النامية في قطاع التجارة اإللكترونية العالمي.
أشارت دراسة ) Terzi (2011إلى تركز مكاسب التجارة اإللكترونية في الدول املتقدمة على املدى القصير ،في
الوقت الذي تفتقر فيه الدول النامية للبنى التحتية الالزمة لالستفادة الكاملة من اإلنترنت واستخداماته .ولكن على
املدى الطويل ،فيمكن للدول النامية االستفادة من التجارة اإللكترونية ،والقفز لتخطي بعض املراحل في تطوير
تكنولوجيا املعلومات التي كان يتعين على البلدان املتقدمة أن تمر من خاللها .وترى الدراسة أن الدول النامية
املنفتحة على االستيراد من الدول مرتفعة الدخل يمكنها أن تستفيد من املعرفة في تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،األمر الذي يعمل على خلق وظائف جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر ً
نتاجا لزيادة الطلب واإلنتاجية.
توصلت دراسة عبد املؤمن ( )2013إلى أن انخفاض فرص الدخول إلى اإلنترنت في معظم الدول اإلسالمية
يعود إلى ضعف استخدام تقنية املعلومات بسبب انخفاض نسبة االنفاق عليها .ولالستفادة من التجارة اإللكترونية،
اقترحت الدراسة ضرورة دعم برامج التعاون التكنولوجي فيما بين الدول اإلسالمية واالستعانة بخبرات الدول األخرى
في هذا املجال ،واالهتمام بدعم التبادل التجاري اإللكتروني بين هذه الدول من خالل استغالل تطبيقات التجارة
اإللكترونية في مختلف القطاعات االقتصادية في كل دولة .أما دراسة ) Humphrey et al. (2004في تناولها لواقع
وتوقعات التجارة اإللكترونية في الدول النامية ،فأشارت إلى أن اإلنترنت من شأنه تمكين الشركات بما فيها الصغيرة
واملتوسطة من العثور على عمال جدد بسرعة وبتكلفة زهيدة ،على أن يكون ذلك عبر األسواق املغلقة ولليس
ً
املفتوحة ،حيث أن األشكال املفتوحة للتجارة اإللكترونية لن توفر وصوال إلى األسواق العاملية منخفض التكلفة
ً
ً
تردديا
للشركات الصغيرة واملتوسطة .كما أشارت الدراسة إلى أن األسواق اإللكترونية لهذه الدول ال تتطلب نطاقا
ً
عاليا أو تطوير ألنظمة بنى تحتية تناسب االتصاالت كثيفة املعلومات ،بقدر ما يجب التركيز على إمكانية الوصول إلى
اإلنترنت املوثوق به واملتوفر بأسعار منخفضة .وحول موضوع غياب السرية واألمان في التسوق اإللكتروني ،أكدت
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دراسة عبد العالي وسلمان ( )2013على أن غياب عنصري السرية واألمان في التسوق اإللكتروني ومشكالت البريد
العشوائي تعد من أبرز األسباب املؤدية إلى انخفاض حجم التجارة اإللكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.
التجارة اإللكترونية في اململكة العربية السعودية:
حظيت اململكة العربية السعودية بتطور ملحوظ في البنى التحتية لالتصاالت والتحول الرقمي ،فنمت
التجارة اإللكترونية واملبيعات عبر اإلنترنت -رغم كوهها قطاع ناش ئ -بشكل مطرد منذ عام  -2016مع بداية تنفيذ
مبادرات وبرامج التحول الوطني والتحول الرقمي -بزيادة سنوية تصل إلى  %30في املتوسط .وصنفت اململكة وفق
مؤشر االقتصاد الرقمي العربي  2020ضمن املجموعة األولى أو "الدول القائدة" في جاذبية االستثمار الدولي والحاصلة
ً
على املركز الثاني عربيا من حيث التقدم الرقمي ،بعد اإلمارات العربية املتحدة (االتحاد العربي لالقتصاد الرقمي
ً
ومجلس الوحدة االقتصادية العربية .)2020 ،وإدراكا من الدولة ألهمية التجارة اإللكترونية كمحرك للتنمية
ً
ومعززا للنمو الشامل في البالد ،دعمت بناها التحتية بما يعزز من جاهزيتها للتحول الرقمي واعتماد الذكا
املستدامة
االصطناعي ومنصات األعمال والتقنيات الناشئة .بلغ معدل استخدام اإلنترنت  %95.7في عام  ،2019وبمعدل انتشار
 ،%89.5وشكلت عمليات الدفع اإللكترونية لقطاع التجزئة واألفراد حوالي  %36من إجمالي عمليات الدفع املتاح،
كما وبلغت إيرادات التجارة اإللكترونية  4,930مليار دوالر ،مع توقع أن تصل إلى  8,290مليار بحلول عام 2024م
ً
متجرا ،فبلغ صافي مبيعات التجارة اإللكترونية
(غرفة جدة .)2020 ،ارتفع عدد املتاجر اإللكترونية ليصل إلى 28,676
ألكبر  100متجر سعودي عبر اإلنترنت حوالي  914مليون دوالر عام .)Statista, 2021( 2020
ورغم هذه األهمية ،تفتقر األدبيات التي تتناول التجارة اإللكترونية في اململكة خاصة من الجانب
االقتصادي ،هذا وإن كانت هناك دراسات حول التجارة الخارجية وتأثيرها على االقتصاد السعودي .وتعد دراسة
فلمبان وأبو السعود ( )2012من أولى الدراسات التي اعتمدت األسلوب القياس ي في تقدير أثر التجارة اإللكترونية على
النمو االقتصادي في اململكة ،من عام  2000إلى 2010م ،باالعتماد على املؤشرات املباشرة وغير املباشرة ،التي تضم
ً
كال من عدد مستخدمي اإلنترنت ،عدد املواقع على اإلنترنت ،عدد املشتركين في التليفون ،وعدد الحاسبات
الشخصية ،والتي كان أغلبها ذو معنوية وارتباط عالي مع نمو الناتج املحلي .وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من زيادة
عدد مستخدمي اإلنترنت -حيث بلغ حوالي  28مليون نسمة في عام  2010بزيادة حوالي  5مليون نسمة ،مقارنة بعام
ً
 ، -2000إال أن النصيب النسبي للمملكة مازال ضئيال ،حيث تمثل حجم التجارة اإللكترونية في السعودية حوالي
 %0.1فقط من إجمالي حجم التجارة اإللكترونية على مستوى العالم .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة
) ،Simsim (2011من حيث زيادة عدد مستخدمي اإلنترنت ألغراض مختلفة ،حيث بلغت نسبة مستخدمي اإلنترنت
بغرض العلم  %40.4 ،%47للثقافة %36.9 ،للترفيه %25.3 ،للدردشة ،و %15.3للتسلية.
وكذلك ،تناولت دراسة ) Elseoud (2014أثر التجارة اإللكترونية على نمو االقتصاد الوطني في اململكة خالل
الفترة  ،2013 -2001فتوصلت إلى التأثير اإليجابي لكل من نسبة رأس املال إلى العمالة ،حجم القطاع الخاص،
شروط التجارة ،عدد املعامالت التجارية عبر اإلنترنت ،نفقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وعدد بطاقات
االئتمان على النمو االقتصادي .أما في حجم القطاع العام فكان له تأثير سلبي كبير على النمو .وقد أوصت الدراسة
بضرورة زيادة االستثمار في البنية التحتية املعززة للتجارة اإللكترونية ،ودفع املزيد من مستخدمي اإلنترنت إلى تطوير
عادات التسوق عبر اإلنترنت من أجل تحسين مستوى التنمية العام للتجارة اإللكترونية وتعزيز النمو االقتصادي
بفعالية.
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وكمحاولة لدراسة تحول قطاع األعمال إلى التجارة اإللكترونية لزيادة مساهمته في النمو االقتصادي في
اململكة ،توصلت دراسة لغرفة جدة ( )2019من خالل استطالع آرا بعض الخبرا في التجارة اإللكترونية ،إلى أن
سوق التجارة اإللكترونية ً
عربيا ال يزال جديد ويفتقر إلى العديد من العوامل التي تعزز ثقة املستهلك وتزيد من إقبال
املستثمرين .إضافة إلى استطالع رأي  311من املستهلكين ،فقد أظهرت النتائج أنه على الرغم من تفضيل  %67من
ً
املستهلكين للشرا إلكترونيا -مقابل ميل  %42.4منهم إلى تفضيل األسواق التقليدية -إال أن  %90من مفردات العينة
يشترون من املتاجر اإللكترونية .كما أظهرت النتائج أن  %77من املفردات يذهبون لألسواق بغرض شرا املنتجات،
 %34بغرض الذهاب للمطاعم واملقاهي ،و %24بغرض الترفيه .باإلضافة إلى ما سبق ،فقد اتضح أيضا تفضيل
ً
وأخيرا ،أظهرت الدراسة
املستهلكين للمتاجر املحلية ( )%75.2الرتفاع درجة الثقة فيها وتوفر وسائل التوصيل السريع.
أن أهم التحديات التي تواجه التجارة اإللكترونية ،تتمثل في الشحن والتوصيل ،تأخر املنتج على العميل ،طول وتعقد
ً
إلكترونيا.
اإلجرا ات الحكومية ،باإلضافة إلى تخوف التجار التقليديون من التحول نحو اإلتجار
أشارت دراسة ) Makki & Chan (2015إلى أهم الصعوبات ومثبطات قبول وتنفيذ التجارة اإللكترونية في
اململكة ،ومنها قصور مشاركة الحكومة بالقواعد واللوائح التي تحكم معامالت التجارة اإللكترونية وحماية املستهلك،
وترخيص األعمال التجارية عبر اإلنترنت ،وحل مشكالت األمان والخصوصية؛ وعدم وجود طرق دفع آمنة عبر اإلنترنت
يمكن لكل من تجار التجزئة واملستهلكين االعتماد عليها بطريقة تزيد من قبول التجارة اإللكترونية وتنفيذها .ومن
منطلق النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،يرى الباحثان أن وسائل التواصل االجتماعي يمكن أن تساعد بشكل كبير
في زيادة الوعي بالتجارة اإللكترونية في اململكة العربية السعودية.
ً
مؤخرا ،فإنه من غير املمكن إغفال الدور الذي
ورغم ما لوحظ من النمو الذي شهدته التجارة اإللكترونية
لعبته جائحة كوفيد 19 -في زيادة سرعة التحول الرقمي ،والتوجه نحو التجارة اإللكترونية بشكل أكثر كثافة (موس ى،
 .)2021لقد غيرت الجائحة "مبادئ اللعبة" عبر اإلنترنت ،كما أكدت على "أهمية التجارة اإللكترونية في العالم وكيف
أهها كانت الحل األمثل لسير دورة الحياة اليومية لألفراد والشركات والحكومات على حد سوا " .وفي  ،2020أشار تقرير
شركة  DRCإلى أبرز القرارات التي أطلقتها الحكومة السعودية لدعم التجارة اإللكترونية ،واملتمثلة في التشجيع على
استخدام التطبيقات املرخصة الخاصة بالتوصيل ،حيث تم اإلعالن عن  20تطبيق مرخص من قبل هيئة االتصاالت
وتقنية املعلومات ،باإلضافة إلى تقديم الحكومة الدعم املالي لتشجيع املواطنين على العمل في خدمات التوصيل .وعلى
الرغم من تحديات التأقلم مع األوضاع واألنظمة الجديدة ،مع املحافظة على العمال والقدرة على توفير الطلبات لهم
في الوقت املحدد ،إال أن التقرير قد أظهر مدى التغير في سلوك املستهلك الشرائي ،نتيجة اإلجرا ات االحترازية
واعتياده على التسوق إلكترونيا .وأخيرا ،فقد أوص ى الخبرا بضرورة اقتناص الفرص التي اتضحت خالل الجائحة
وضرورة االستثمار في القطاعات اللوجستية والتقنية (شركة األبحاث الرقمية.)2020 ،
وفي تقرير أعده مجلس الغرف السعودية ( )2020حول تأثير الجائحة على القطاع الخاص في اململكة ،تمت
اإلشارة إلى أن التجارة اإللكترونية هي أحد أكبر الرابحين من أزمة كوفيد ،19 -حيث أصبحت التجارة التقليدية من
البدائل غير املرغوبة ،مقارنة بالثقة التي تكونت فيما يخص التجارة اإللكترونية .كما أشار التقرير إلى تأثر العديد من
القطاعات إيجابيا ،نتيجة لتطور التجارة اإللكترونية ،وكان أهمها قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات (خدمات
اتصاالت ،أجهزة ذكية وحواسيب ،برامج وتطبيقات إلكترونية) ،قطاع الخدمات املصرفية ،وقطاع تجارة التجزئة
(مواد غذائية ،مطاعم ،أجهزة منزلية ،سلع شخصية ومالبس ،صيدليات ومستلزمات طبية ،أجهزة ذكية وحواسيب
وملحقاتها) .هذا باإلضافة إلى الفرص االستثمارية الواعدة التي تولدت عن الجائحة في مجال خدمات التوصيل ،قطاع
التعليم والتدريب الرقمي (عن بعد) ،قطاع الرعاية الصحية ،وفي القطاع التقني.
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يتضح مما سبق ،مدى أهمية التجارة الدولية بشكل عام والتجارة اإللكترونية بشكل خاص من خالل
األدبيات السابقة ،باإلضافة إلى املكاسب االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن تطوير البنى التحتية الرقمية والتجارة
اإللكترونية ،وما يترتب عليها من تعزيز للنمو االقتصادي سوا بشكل مباشر أو غير مباشر .ومن خالل البحث ،اتضح
ً
النقص النسبي في الدراسات الحديثة الخاصة باململكة العربية السعودية ،وتحديدا فيما يخص تأثير التجارة
ً
اإللكترونية على النمو االقتصادي ،األمر الذي يكسب هذه الدراسة أهميتها في دراسة وتحليل هذا األثر قياسيا .وعليه
تفترض هذه الدراسة وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادي من جهة ،وبين نسبة مستخدمي اإلنترنت ،عدد
األسهم املتداولة عن طريق اإلنترنت ،نسبة االتصاالت والحواسيب إلى الواردات الخدمية ،نسبة التجارة للناتج املحلي
اإلجمالي ،عدد الصفقات املنفذة عن طريق اإلنترنت ،عدد اشتراكات الهواتف املتنقلة ،ونسبة مشتركي الهواتف
املتنقلة من السكان ،من جهة أخرى.
تقدير أثر التجارة اإللكترونية على النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية
في سبيل تحقيق الهدف الرئيس من هذا البحث ،واملتمثل في تحليل أثر العوامل املرتبطة بالتجارة
اإللكترونية على النمو االقتصادي في اململكة خالل الفترة 2020 -1995م ،تم -كما ذكر ً
سابقا -تقدير نموذج تحليل
االنحدار الخطي املتعدد ،واملمثل للعالقة بين الناتج املحلي اإلجمالي كمتغير تابع يعبر عن النمو االقتصادي وبين
ً
املتغيرات املستقلة املرتبطة بالتجارة اإللكترونية ،والتي تم اختيارها استنادا على الدراسات السابقة واجتهادات
الباحثات .وبتحديد املتغيرات والفرضيات املطلوب اختبارها ،تم إجرا االختبارات الوصفية والتعرف على االتجاه
العام للمتغيرات ،وتقدير النموذج محل البحث ،وذلك باستخدام البرنامج االحصائي .E- views
توصيف النموذج ومتغيرات الدراسة:
يأخذ نموذج النمو الخاص بالدراسة الشكل الدالي التالي:
𝜀 𝐺𝐷𝑃 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝑈 + 𝛽2 𝑇𝑆 + 𝛽3 𝐶𝑅 + 𝛽4 𝑇𝑅 + 𝛽5 𝐼𝑇 + 𝛽6 𝑀𝐶 + 𝛽7 𝑀𝑅 +

ً
حيث يتمثل املتغير التابع ) (GDPفي النمو االقتصادي والذي عادة ما يقاس إما بالناتج املحلي اإلجمالي مقوما
باألسعار الجارية أو الثابتة ،أو بنصيب الفرد من الناتج .وقد اعتمد البحث على إجمالي الناتج املحلي غير النفطي
ً
مقوما باألسعار الجارية .Non- Oil Gross Domestic Product
أما املتغيرات املستقلة ،فتتمثل في كل من:
 نسبة مستخدمي اإلنترنت ) The percentage of Internet users (IUيعكس هذا املتغير نسبة االختراع ،أي نسبة
عدد مستخدمي اإلنترنت في الدولة إلى التعداد السكاني في هذه الدولة .ومستخدمي اإلنترنت هم األشخاص
الذين يستخدمون اإلنترنت خالل السنة املاضية كاملة ،من أي جهاز ،بما في ذلك الهواتف املحمولة
(.)International Telecommunication Union, 2010
 عدد األسهم املتداولة عن طريق اإلنترنت ) The number of shares traded via the Internet (TSيمثل هذا
املتغير عدد األسهم التي يتم تداولها في السوق املالية ،مما يعكس حركة األسواق واملعامالت التجارية واإلنتاج.
 نسبة االتصاالت والحواسيب إلى الواردات الخدمية The ratio of communications and computers to
) service imports (CRيعكس هذا املتغير تغطية االتصاالت واملعامالت اإللكترونية الدولية والخدمات األخرى
املرتبطة بها ،منسوبة إلى إجمالي قيمة الواردات الخدمية في ميزان املدفوعات.
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 نسبة التجارة السلعية للناتج املحلي اإلجمالي ) The ratio of merchandise trade to GDP (TRويقصد بنسبة
التجارة السلعية ،مجموع الصادرات والواردات السلعية كحصة من الناتج املحلي اإلجمالي.
 عدد الصفقات املنفذة عن طريق اإلنترنت )،The number of transactions executed via the Internet (IT
ً
ويحدد هذا املتغير عدد الصفقات التي تم تنفيذها سنويا عبر اإلنترنت ،خالل فترة الدراسة
 عدد اشتراكات الهواتف املتنقلة ) ،The number of mobile phone subscriptions (MCويشير هذا املتغير إلى
االشتراكات في خدمة الهاتف املتنقل/املحمول باستخدام التكنولوجيا الخلوية (التماثلية والرقمية).
 نسبة مشتركي الهواتف املتنقلة من السكان The ratio of mobile phone subscribers in the population
) ،(MRويشير هذا املتغير إلى نسبة مشتركي الهاتف املتنقل/املحمول من السكان ،وتقاس بعدد الهواتف املتنقلة
لكل  100شخص من السكان.
نتـائج تقدير نموذج االنحدار:
للوصول إلى النتائج وتفسيرها بما يخدم الهدف الرئيس ي من البحث ،فقد تم تقدير معادلة االنحدار الخطي
املتعدد باستخدام طريقة املربعات الصغرى االعتيادية ) ،Ordinary Least Squares (OLSومن ثم تم اجرا
ً
االختبارات الالزمة للتأكد من جودة النموذج وقوته التفسيرية .وبتقدير معادلة االنحدار ،أظهرت النتائج داللة كال من
ً
ً
 ،MC ،IUو ،MRوعدم داللة كال من  ،TR ،CR،TSو( ITعند مستوى معنوية  )%5في تفسير املتغير التابع (وفقا
ملعنوية  .)tوكما يتضح من الجدول ( ،)1أظهرت قيمة اختبار  Fاملرتفعة ( )810,25املعنوية اإلجمالية العالية للنموذج.
وكذلك اتضح ارتفاع القدرة التفسيرية للنموذج ،من خالل معامل التحديد  ،R2حيث تفسر املتغيرات املستقلة
التغيرات الحاصلة في املتغير التابع بنسبة ً %99.7
تقريبا.
جدول ( :)1نتائج تقدير نموذج االنحدار املتعدد
Dependent Variable: GDP
Variable
Coefficient
Std. Error
t- Statistic
Prob.
C
464283.5
173702.0
2.672874
0.0155
IU
10741.56
1218.589
8.814754
0.0000
TS
- 0.293649
1.181046
- 0.248635
0.8065
CR
- 1573.821
1499.789
- 1.049361
0.3079
TR
1362.151
1712.852
0.795253
0.4368
IT
2.75E- 05
0.001157
0.023751
0.9813
MC
0.049431
0.008938
5.530558
0.0000
MR
- 12584.96
2280.844
- 5.517677
0.0000
R- squared
0.996836
Mean dependent var
1006561.
Adjusted R- squared
0.995606
S.D. dependent var
613095.7
F- statistic
810.2510
Durbin- Watson stat
0.926983
)Prob(F- statistic
0.000000
وللتأكد من جودة النموذج وخلوه من مشاكل القياس التي تؤثر على مدى صحة نتائج التقدير ،لقد تم
إجرا اختبار  ،Jarque- Beraوالذي وضح أن األخطا العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي .وباستخدام منهجية Breusch-
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 ،Pagan- Godfreyتم إجرا اختبار عدم ثبات التباين  ،Heteroscedasticityوالذي وضح أن قيمة  Chi- Squareأكبر
من  ،%5مما يعني ثبات تباين األخطا  .كما وضحت القيمة االحتمالية الختبار Breusch- Godfrey Serial Correlation
ً
وأخيرا ،تم إجرا اختباري  CUSUMو،CUSUM of Squares
 LM Testوجود مشكلة ارتباط تسلسلي/ذاتي لألخطا .
والذي اتضح منه عدم استقرار النموذج ،حيث يقع الخط البياني الختبار النموذج خارج حدود املنطقة الحرجة ،كما
يوضح الشكل التالي (.)1
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شكل ( )1اختباري  CUSUMوCUSUM of Squares
نتائج نموذج االنحدار في الصيغة اللوغاريتمية:
في سبيل الحصول على تقديرات أفضل وحل مشكلة االرتباط التسلسلي ،تمت إعادة صياغة نموذج
االنحدار بالصيغة اللوغاريتمية ،لتصبح العالقة على النحو التالي:
ln GDP = β0 + β1 lnIU + β2 TS + β3 lnCR + β4 lnTR + β5 lnIT + β6 lnMC
+ β7 lnMR
ً
تحسنا في النتائج كما يتضح من الجدول
وأظهرت نتائج تقدير العالقة من خالل الصورة اللوغاريتمية
الالحق ( ،)2أتضح ذلك من القوة التفسيرية للنموذج ،حيث تفسر التغيرات التي تحدث في املتغيرات املستقلة %99.8
من التغيرات التي تحدث في املتغير التابع ،أظهر اختبار Fاملعنوية اإلحصائية للنموذج ككل .وبغض النظر عن اإلشارات
املتوقعة للمعامالت ،فقد أظهر اختبار  tاملعنوية اإلحصائية لكافة املتغيرات ،عند مستوى معنوية  ،%5حيث تبين
ً
ً
النتائج وجود عالقة طردية بين املتغير التابع وكال من ،LnTR،LnMCو ،LnTSووجود عالقة عكسية بينه وبين كال من
LnIU.،LnCR،LnIT،LnMS
جدول ( )2نتائج تقدير نموذج االنحدار املتعدد للدالة اللوغاريتمية
Dependent Variable: LnGDP
Prob.
0.0000
0.0000
0.0050
0.0182
0.0009
0.0001
0.0000

t- Statistic
- 13.78352
- 6.529543
3.193865
- 2.596087
3.975866
- 4.865820
24.49485
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Std. Error
2.253631
0.011836
0.027190
0.067274
0.074918
0.021108
0.147917

Coefficient
- 31.06298
- 0.077286
0.086840
- 0.174650
0.297862
- 0.102707
3.623212
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Dependent Variable: LnGDP
LnMR
- 3.601054
0.145098
- 24.81801
0.0000
R- squared
0.998117
Mean dependent var
13.62777
Adjusted R- squared
0.997385
S.D. dependent var
0.648243
F- statistic
1363.088
Durbin- Watson stat
1.657744
)Prob(F- statistic
0.000000
وبإجرا اختبارات القياس للتأكد من جودة النموذج ومدى تحقق افتراضات طريقة املربعات الصغرى
االعتيادية ،اتضح أن األخطا العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي ،كما اتضح خلو النموذج من مشكلتي عدم تجانس
تباين األخطا واالرتباط التسلسلي/الذاتي بين األخطا  .كما وضح اختباري  CUSUMو CUSUM of Squaresأن
النموذج يتميز باالستقرار ،حيث يقع الخط البياني للنموذج داخل حدود املنطقة الحرجة ،كما يوضح الشكل التالي
(.)2
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شكل ( )2اختباري  CUSUMو  CUSUM of Squaresللدالة اللوغاريتمية
مناقشة النتائج واالستنتاجات:
بتقدير النموذج بالصيغتين الخطية واللوغاريتمية ،تبين أنه يمكن االعتماد على نتائج نموذج الصيغة
اللوغاريتمية ،من حيث تحقيق النموذج لفرضيات طريقة املربعات الصغرى االعتيادية ،والخلو من مشاكل القياس
املترتبة على ذلك .وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين املتغير التابع وبين جميع املتغيرات
املستقلة .ويمكن حصر النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في الجدول التالي:
جدول ( )3نتائج تقدير عالقة متغيرات التجارة الخارجية بالنمو االقتصادي
املتغيرات املستقلة

نوع العالقة

نسبة مستخدمي
اإلنترنت

عكسية

عدد األسهم
املتداولة عبر
اإلنترنت

طردية

التطابق
يخالف التوقعات ،كما
يخالف ما توصلت إليه
دراستي  )2013( Liuوفلمبان
وأبو السعود (.)2012
يطابق التوقعات ،أي أن زيادة
نسبة عدد األسهم املتداولة
عن طريق اإلنترنت ،تؤدي إلى
ارتفاع معدل النمو ،والعكس
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التفسير
ً
قد يوثر ارتفاع نسبة استخدام اإلنترنت سلبا على النمو
ً
واإلنتاج ،إذا كان هذا االستخدام غير مجديا ،كالترفيه،
التواصل مع اآلخرين ،والتسلية ،خصوصا إذا كان ذلك
على حساب العمل.
يعكس سوق األسهم الوضع االقتصادي للدولة ،ملا له من
دور هام في نمو التجارة واإلنتاج ،وعليه فكلما زاد معدل
التداول كان النمو أسرع .وقد يتضح من ذلك اهتمام
اململكة بتطوير سوقها املالي وتنفيذ العديد من املبادرات
تأثير التجارة اإللكترونية على النمو االقتصادي
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املتغيرات املستقلة

نوع العالقة

نسبة االتصاالت
والحواسيب إلى
الواردات الخدمية

عكسية

نسبة التجارة
للناتج املحلي
اإلجمالي

طردية

عدد الصفقات
املنفذة عن طريق
اإلنترنت

عكسية

عدد اشتراكات
الهواتف املتنقلة

طردية

نسبة مشتركي
الهواتف املتنقلة
من السكان

عكسية

التفسير
التطابق
الخاصة بالريادة املالية وتطوير القطاع املالي ،لتعزيز
صحيح.
مكانة سوق املال السعودي كأحد أهم األسواق املالية في
العالم.
كما أشارت دراسة ) ،Baytar (2015يعد االستثمار في
يخالف التوقعات ،إال أنه
وبشكل عام ،يوثر ارتفاع قيمة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وما يقتضيه من استيراد
ً
من املحفزات املهمة لزيادة الناتج املحلي وبالتالي النمو
الواردات سلبا على النمو،
االقتصادي ،إذا تم تسخير هذه الواردات لألغراض
لكونه يمثل الجزء املوجه
اإلنتاجية (وليست االستهالكية غير املنتجة).
للخارج من اإلنفاق.
وهو أمر متوقع خاصة مع تأكيد األدبيات على أهمية
يطابق التوقعات ،أي أن زيادة
التجارة الخارجية ،كما في دراسة البنا ( )2014لتعزيز
نسبة التجارة الخارجية للناتج
ً
ً
املحلي ،تؤدي إلى ارتفاع معدل فرص النمو ،وخاصة الصادرات والتي تعد محددا رئيسيا
للنمو االقتصادي في اململكة.
النمو ،والعكس صحيح.
يخالف التوقعات ،أي أن
وعلى الرغم من أن عدد الصفقات املنفذة يعكس أداء
زيادة عدد الصفقات املنفذة
السوق املالي ،إال أن مشاكل سوق املال وكفاءة أدائه قد
عن طريق اإلنترنت ،تؤدي إلى
تؤثران على طبيعة العالقة بين عدد الصفقات والنمو
انخفاض معدل النمو،
االقتصادي.
والعكس صحيح.
بمعنى أن زيادة عدد اشتراكات الهواتف املتنقلة ،يؤدي إلى
زيادة سرعة إنجاز املعامالت اإللكترونية التجارية ،مما
يطابق التوقعات.
يساعد على سرعة تزايد الناتج املحلي ومن ثم النمو.
ً
وإن كان من املتوقع -توافقا مع األدبيات -أن يكون
يخالف التوقعات ،أي أن
لالتصاالت تأثير إيجابي على النمو ( ،)Trezi, 2011فقد
زيادة نسبة/عدد الهواتف
لوحظ من بيانات الدراسة أن عدد الهواتف املتنقلة
املتنقلة لكل  100من السكان،
تجاوز  100هاتف لكل  100من السكان ،مما يعني أن
تؤدي إلى انخفاض معدل
الشخص الواحد قد يمتلك أكثر من جهاز ،1وقد يعني
النمو ،والعكس صحيح.
ذلك عدم الكفاءة في استخدام املوارد.

 -4أهم االستنتاجات.
لتحقيق هدف الدراسة املتمثل في تحديد أثر متغيرات التجارة اإللكترونية في اململكة على نمو الناتج املحلي
خالل الفترة 2020 -1995م ،تم استعراض أهم الدراسات السابقة ذات العالقة في سبيل التأصيل النظري ملوضوع
الدراسة ،ووضع النموذج القياس ي وتحديد متغيراته بنا عليها .وقد اتضح من استعراض األدبيات األهمية التي
تستحوذ عليها التجارة اإللكترونية في الوقت الراهن مع سرعة التطور الرقمي والسعي لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة .ولتحديد مدى تأثير التجارة اإللكترونية على النمو االقتصادي في اململكة ،تم اختبار سبع فرضيات،
تتمحور حول التأثير اإليجابي لكل من نسبة مستخدمي اإلنترنت ،عدد األسهم املتداولة عن طريق اإلنترنت ،نسبة
االتصاالت والحواسيب إلى الواردات الخدمية ،نسبة التجارة للناتج املحلي اإلجمالي ،عدد الصفقات املنفذة عن طريق
( )1بلغ عدد الهواتف املتنقلة عام  2011على سبيل املثال حوالي  191اشتراك لكل  100من السكان ،بدأ هذا العدد في االنخفاض
تدريجيا فوصل إلى  124اشتراك لكل  100من السكان عام .2020
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اإلنترن ت ،عدد اشتراكات الهواتف املتنقلة ،ونسبة مشتركي الهواتف املتنقلة من السكان ،على النمو االقتصادي-
ً
متمثال في إجمالي الناتج املحلي غير النفطي.
وقد أظهرت الدراسة الداللة اإلحصائية العالية والتأثير اإليجابي لكل من عدد اشتراكات الهواتف املتنقلة،
نسبة التجارة للناتج املحلي اإلجمالي ،وعدد األسهم املتداولة عن طريق اإلنترنت على الناتج املحلي اإلجمالي ،األمر الذي
يساعد على تنويع االقتصاد الوطني ورفع معدالت النمو االقتصادي .وعلى الرغم من الداللة اإلحصائية العالية لكل
من نسبة مستخدمي اإلنترنت ،ونسبة مشتركي الهواتف املتنقلة من السكان ،عدد الصفقات املنفذة عن طريق
اإلنترنت ،ونسبة االتصاالت والحواسيب إلى الواردات الخدمية ،غير أن تأثيرها سلبي على النمو االقتصادي في اململكة،
األمر الذي يعكس ضرورة توجيه التقنية واستخداماتها نحو األغراض اإلنتاجية .ويتوافق رأي الباحثات حول
االستخدام غير اإلنتاجي للتقنية في اململكة مع ما أشارت إليه دراسة ) ،Simsim (2011بأن  %36.9من سكان اململكة
يستخدمون اإلنترنت للترفيه %25.3 ،للدردشة ،و %15.3للتسلية.

التوصيات واملقترحات.
ومن خالل ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج واستنتاجات ،فإن جني املكاسب وتعظيم العوائد
االقتصادية من التجارة اإللكترونية في اململكة ،يتطلب التالي:
 .1استمرار جهود الدولة في تطوير البنى التحتية لالتصاالت ،وتوفير سرعات عالية لإلنترنت بتكلفة مقبولة وعلى
نطاق واسع يشمل كافة املدن السعودية والقرى الصغيرة .
 .2حماية حقوق البائع واملستهلك في املعامالت التجارية واكتساب ثقة األطراف املتعاملة مع اإلنترنت ،من خالل
تطوير السياسات واملعايير واإلجرا ات املرتبطة بقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات وقوانين التجارة اإللكترونية.
 .3اتخاذ الخطوات الجادة نحو تطبيق االستخدامات الرقمية على جميع املجاالت وفي مختلف القطاعات ،والسرعة
ً
في تحويل الخدمات غير القابلة للتداول إلى خدمات قابلة للتداول إلكترونيا.
 .4التعاون في نشر الوعي وثقافة االستخدام الهادف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مختلف األعمال،
األنشطة التجارية اليومية ،وفي تطبيقات التجارة اإللكترونية ،إذ أظهرت األخيرة أهميتها في التعامل مع األزمات،
كتجاوز الكثير من صعوبات التعايش مع جائحة كوفيد.19 -
 .5القيام بعمل ندوات ودورات تدريبية متخصصة -لخريجي التعليم العام والتعليم العالي -في مجال التجارة
اإللكترونية وسوق العمل الحر ،بما يخدم الراغبين بالعمل في فتح مشاريع تطبق التجارة اإللكترونية .بحيث
يكون ذلك من خالل تزويد السوق بكوادر مؤهلة تساعد في تنويع اإلنتاج وخلق فرص وظيفية جديدة ،مما يعزز
فرص النمو االقتصادي للقطاعات غير النفطية.
 .6توفير البيئة املحفزة واملوثوقة لدفع املتعاملين في السوق املالي نحو االستثمار املحلي واألجنبي .باإلضافة إلى ضرورة
نشر الوعي املالي حول التعامل مع األسهم وأهمية التوجه للشركات ذات األسس االستثمارية السليمة .وكذلك
الوعي بأهمية خلق فرص استثمارية جديدة ومتنوعة تقوم على االبتكار ،والذي يعد املحرك الرئيس ي للنمو
االقتصادي واألداة الهامة لتنويع مصادر الدخل.
وأخيرا ،تأمل الباحثات في إجرا املزيد من الدراسات املتخصصة في التجارة اإللكترونية -التي تفتقر إليها
األدبيات -وتأثيراتها االقتصادية واالجتماعية .باإلضافة إلى الدراسات التي تبحث في سلوكيات مستخدمي اإلنترنت في
ً
اململكة ،بهدف تقنين االستخدام غير املنتج لإلنترنت ،األمر الذي يمثل هدرا للوقت والتكلفة وكيف يمكن توجيههما
لالرتقا بإنتاجية الفرد واملجتمع.
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