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 التسييـر كليـــة العلوم االقتصـــادية وعلوم  
 لوم االقتصــاديةــــــــقســـم الع      

 
 تتبع مسار وتحليل واقع : اقتصاد المعرفة في الجزائر

 (دراسة مقارنة مع الدول العربية)
 -مصر–ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر بني سويف 
 :المؤتمر العلمي الثالث لعلوم المعلومات بعنوان

 الفرص والتحديات                  : اقتصاد المعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات

 2017أكتوبر  11-10خالل الفترة من 

 بوالقدرة نزيهة: اعداد األستاذة



 المعرفة ثروة العصر 

 بوالقدرة نزيهة: أ 

 شعار الورقة البحثية



شهد االقتصاد العالمي في السنوات األخيرة من بداية القرن الواحد والعشرين تغيرات 

سريعة ومتالحقة انعكست آثارها على المحيط االقتصادي والتي تمثلت في زيادة حدة 

التنافسية العالمية وزوال القيود والحواجز التجارية والمكانية والزمانية بفعل منظمة 

التجارة العالمية وثورة المعلومات واالتصاالت، وهو األمر الذي يدفع باالقتصاد 

الجزائري إلى ضرورة إجراء تعديالت هيكلية في أساليب استخدام وتوظيف موارده 
 .وخاصة المعرفية لمواجهة هذه التحديات

 

 أ بوالقدرة نزيهة

 مقدمة



   محاورين رئيسينلقد تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى 

 :األول 

  المضامين المعرفية المحتضنة القتصاد المعرفة: االطار النظري –أوال 

 :الثاني 

 اإلطار التحليلي القتصاد المعرفة في الجزائر مع الدول العربية –ثانيا  :

 .واقعتتبع تطور وتحليل 

 أ بوالقدرة نزيهة

 محاور الورقة البحثية 



 

 إلدراك مفهوم اقتصاد المعرفة مدخل 

 الخصائص المميزة الظواهر المساندةمع توضيح 

 وكذلك العناصر األساسية له،

 مع تقديم أركانه ومؤشراته

 أ بوالقدرة نزيهة

 المحور األول



ف االقتصاد القائم على المعرفة بأنه االقتصاد المتمكن من إنتاج المعرفة " : يُعرَّ

ونشرها واستخدامها وهو الذي تكون فيه المعرفة العامل الرئيس في النمو 

وتكوين الثروة والتوظيف في مختلف القطاعات التنموية، ويشكل رأس المال 

البشري ركيزته األساسية لالبتكار واإلبداع وتوليد األفكار الجديدة، وذلك 
 "باالعتماد على تقنية المعلومات واالتصاالت كأداة مساعدة 

 بوالقدرة نزيهة: أ 
 

 المضامين المعرفية المحتضنة القتصاد المعرفة: النظرياالطار 

 

 خصائص اقتصاد المعرفة
اعتماد التعلم والتدريب المستمرين، توظيف تكنولوجيا  ،أنه كثيف المعرفة 

المعلومات واالتصاالت بشكل فعَّال، انتقال النشاط االقتصادي من إنتاج 
وصناعة السلع إلى إنتاج وصناعة الخدمات المعرفية؛ تفعيل عمليات البحث 

 ....والتطوير كمحرك للتغيير والتنمية، 

 



 :الظاهر المالزمة لالقتصاديات المرتكزة على المعرفة 

  وهيتتكون من ظاهرة مزدوجة  : 

نزعة طويلة مرتبطة بزيادة الموارد  :الظاهرة األولى

تعليم، تدريب، أبحاث ) المخصصة إلنتاج المعارف و نقلها

 ، (وتنمية، تنسيق اقتصادي

والمتمثل في الحدث التكنولوجي الهام جدا: الظاهرة الثانية-
 بروز وانتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة، 



 قوة بشرية مؤيدة؛
 وجود مجتمع تعلمي؛

 توافر منظومة بحث وتطوير فاعلة؛
 تهيئة عمال معرفة وصناعها؛
 إيجاد الربط االلكتروني الواسع؛

 .مصداقية المعرفة
 

 بوالقدرة نزيهة: أ 

 :عناصر اقتصاد المعرفة



 

 

 المؤسسي والحوافز االقتصاديةالنظام 

 ؛االبتكار والتجديد

 ؛التعليم والتدريب

 ؛واالتصاالتالبنية التحتية للمعلومات 

 

 

 أ بوالقدرة نزيهة 

 المعرفةالركائز الرئيسة القتصاد 



 االقتصاد المعرفي بكل بساطة هو نشر وتكوين وتبادل المعرفة كنشاط اقتصادي

 ."المعرفة كسلعة"

 أ بوالقدرة نزيهة

 االقتصاد المعرفي

 لإلنتاج األساسية الثالثة العوامل هي المال ورأس ،والعمالة ،األرض كانت حين فيف

 ،الفنية المعرفة هي الجديد االقتصاد في المهمة األصول أصبحت ،القديم االقتصاد في
 . والمعلومات ،والذكاء ،واإلبداع

 من واسع نطاق عبر والتكنولوجيا الكمبيوتر برامج في المتجسد للذكاء وصار

 .العمالة أو ،المواد أو ،المال رأس أهمية تفوق  أهمية المنتجات

 االجمالي المحلي الناتج من ٪ 7بـ تستأثر المعرفه اقتصادات أن المتحدة االمم تقدر

 االتحاد انتاجية نمو من ٪ 50 ان بالذكر وجدير .سنويا ٪ 10 بمعدل وتنمو العالمي

 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وانتاج الستخدام مباشرة نتيجة هو األوروبي



 بوالقدرة نزيهة: أ 

 مرتكزات اساسية القتصاد المعرفة

 



 مؤشرات 6

 بوالقدرة نزيهة: ا 

 مؤشرات اقتصاد المعرفة

 ؛(Basic scorecard) األساسية النتائج بطاقة
 ؛(Custom scorecard) المتخصصة النتائج بطاقة

 (Overtime-comparaison )الزمنية المقارنة
 (Cross-country comparaison)  دولية مقارنة

 ؛(KEI)و(KI)العام المؤشر
 .العالم خارطة

 ومقارنة معرفة المطلوب يكون  عندما(6؛5؛4؛3) الطرق  وتستخدم : مالحظة
 الفرعية، تفاصيله في الخوض دون  عام بشكل معينة لدولة المعرفة اقتصاد مؤشر

 إحدى باستخدام ذلك فيتم وقياسها المؤشرات تفاصيل معرفة المطلوب كان إذا أما
 .الدقيقة المقارنات اجراء في االفضل هي لتبقى والثانية األولى الطريقتين

 



تتبع تطور وتحليل واقع اقتصاد المعرفة في الجزائر والدول يمكن 

 المعرفة؛العربية من خالل تطور مؤشرات الجزائر في اقتصاد 

ومعرفة تصنيف الجزائر والبلدان العربية في مؤشر اقتصاد المعرفة  

 ومؤشر المعرفة والمؤشرات الفرعية، 

عن متابعة تطورية لمسار مؤشرات الجزائر والدول العربية فضال 

 (  م2012/م2000)للفترة 

 

 على هذا النحووهي 

 

 أ بوالقدرة نزيهة

التحليلي القتصاد المعرفة في الجزائر مع  اإلطار:الثانيالمحور 
 تتبع تطور وتحليل واقع: الدول العربية



 بوالقدرة نزيهة: ا 

تطور مؤشرات الجزائر في اقتصاد المعرفة لسنوات 
 م1995-2000-2012



 بوالقدرة نزيهة: ا 

 :م2012تصنيف الجزائر والبلدان العربية في مؤشر اقتصاد المعرفة لسنة 

 قيمة المؤشر الدولة  

 (م2012)

 مرتفع

6,00-9,50 

 6,94 االمارات

 6,90 البحرين

 6,14 عمان

 متوسط

3,70-6,00 

 5,96 السعودية

 5,84 قطر

 5,33 الكويت

 4,95 األردن

 4,56 تونس

 4,56 لبنان

 3,79 الجزائر

 3,78 مصر

 منخفض

0,90-3,70 

 3,61 المغرب

 2,77 سوريا

 1,92 اليمن

 1,65 موريتانيا

 1,48 السودان

 1,34 جيبوتي



 بوالقدرة نزيهة: ا 

 :م2012تصنيف الجزائر والبلدان العربية في مؤشر المعرفة لسنة 

 قيمة المؤشر الدولة  

 (م2012)

 مرتفع

6,40-9,40 

 7,09 االمارات

 6,98 البحرين

 متوسط

3,60-6,40 

 6,05 السعودية

 5,87 عمان

 5,50 قطر

 5,15 الكويت

 4,80 تونس

 4,71 األردن

 4,65 لبنان

 4,28 الجزائر

 منخفض

0,84-3,60 

 3,54 مصر

 3,25 المغرب

 3,01 سوريا

 1,82 السودان

 1,58 اليمن

 1,52 موريتانيا

 1,17 جيبوتي



تصنيف الجزائر والبلدان العربية في المؤشرات الفرعية لسنة 

 م2012

 تصنف حسب 

 المؤشرات الفرعية األربعة



 بوالقدرة نزيهة: ا 

 :م2012تصنيف الجزائر والبلدان العربية في نظم الحوافز االقتصادية لسنة 

 قيمة المؤشر الدولة  

 (م2012)

 مرتفع

6,00-9,70 

 6,96 عمان

 6,86 قطر

 6,69 البحرين

 6,50 االمارات

 متوسط

3,5-6,00 

 5,86 الكويت

 5,68 السعودية

 5,65 األردن

 4,66 المغرب

 4,50 مصر

 4,28 لبنان

 3,81 تونس

 منخفض

0,12-3,5 

 2,91 اليمن

 2,33 الجزائر

 2,05 موريتانيا

 2,04 سوريا

 1,85 جيبوتي

 0,48 السودان



 بوالقدرة نزيهة: ا 

 :م2012تصنيف الجزائر والبلدان العربية في االبداع لسنة 

 قيمة المؤشر الدولة  

 (م2012)

 مرتفع

6,20-9,90 

 6,60 االمارات

 6,42 قطر

 متوسط

3,60-6,20 

 5,88 عمان

 5,22 الكويت

 4,97 تونس

 4,86 لبنان

 4,61 البحرين

 4,14 السعودية

 4,11 مصر

 4,05 األردن

 3,67 المغرب

 منخفض

1,10-3,60 

 3,54 الجزائر

 3,07 سوريا

 1,96 اليمن

 1,68 موريتانيا

 1,44 السودان

 1,44 جيبوتي



 بوالقدرة نزيهة: ا 

 :م2012تصنيف الجزائر والبلدان العربية في التعليم لسنة 

 قيمة المؤشر الدولة  

 (م2012)

 مرتفع

6,30-9,90 

 6,78 البحرين

 متوسط

3,60-6,30 

 5,80 االمارات

 5,65 السعودية

 5,55 األردن

 5,51 لبنان

 5,27 الجزائر

 5,23 عمان

 4,55 تونس

 3,70 الكويت

 منخفض

0,17-3,60 

 3,41 قطر

 3,37 مصر

 2,40 سوريا

 2,07 المغرب

 1,62 اليمن

 0,84 السودان

 0,73 جيبوتي

 0,71 موريتانيا



 بوالقدرة نزيهة: ا 

 :م2012تصنيف الجزائر والبلدان العربية في تقنية المعلومات لسنة 

 قيمة المؤشر الدولة  

 (م2012)

 مرتفع 

6,70-9,60 

 9,54 البحرين

 8,88 االمارات

 8,37 السعودية

 متوسط

3,80-6,70 

 6,65 قطر

 6,53 الكويت

 6,49 عمان

 4,89 تونس

 4,54 األردن

 4,04 الجزائر

 4,02 المغرب

 منخفض

0,32-3,80 

 3,58 لبنان

 3,55 سوريا

 3,16 السودان

 3,12 مصر

 2,18 موريتانيا

 1,33 جيبوتي

 1,17 اليمن



 بوالقدرة نزيهة: ا
 

متابعةةةة تطوريةةةة لمسةةةار مؤشةةةرات الجزائةةةر والةةةدول العربيةةةة للفتةةةرة -3
 (م2012/م2000)

 

من خالل الدراسات التي أجريت حول مدى استعداد الدول في  
تطبيق اقتصاد المعرفة فإن القياس العام ل اقتصاد المعرفة هو 

األفضل، ومن خالل الجداول التالية يتم تتبع تطور هذه 
-م2000)المؤشرات في الجزائر والدول العربية خالل الفترة 

(.م2012  



 بوالقدرة نزيهة: ا
 

تطةةةور مؤشةةةر اقتصةةةاد المعرفةةةة فةةةي الجزائةةةر مةةةع الةةةدول العربيةةةة للفتةةةرة 

 .م2012/م2000)

   مرتكز اقتصاد المعرفة

 قيمة المؤشر الدولة

 (م2012)

 الترتيب العربي

 (م2012)

 قيمة 

 المؤشر

 (م2000)

 الترتيب

 العربي

 (م2000)

الترتيب العالمي 

 (م2000)

الترتيب العالمي 

 (م2012)

التغير في  التغير بالمؤشر 

 الترتيب العالمي

 +13 0,94 96 109 12 2,85 10 3,79 الجزائر

 +6 0,89 42 48 3 6,05 1 6,94 االمارات

 -2 0,05 43 41 1 6,85 2 6,90 البحرين

 +18 0,86 47 65 6 5,28 3 6,14 عمان

 +26 1,36 50 76 8 4,60 4 5,96 السعودية

 -5 -0,17 54 49 4 6,01 5 5,84 قطر

 -18 -0,83 64 46 2 6,16 6 5,33 الكويت

 -18 -0,63 75 57 5 5,58 7 4,95 األردن

 +9 0,41 80 89 10 4,15 8 4,56 تونس

 -13 -0,39 81 68 7 4,95 9 4,56 لبنان

 -9 -0,51 97 88 9 4,29 11 3,78 مصر

 -10 -0,13 102 92 11 3,74 12 3,61 المغرب

 -1 -0,08 111 110 12 2,85 13 2,77 سوريا

 +6 -0,06 121 127 14 1,98 14 1,92 اليمن

 -11 -0,44 133 122 13 2,09 15 1,65 موريتانيا

 +1 0,13 137 138 16 1,35 16 1,48 السودان

 -3 -0,25 138 135 15 1,59 17 1,34 جيبوتي



 

 بوالقدرة نزيهة: ا 

تطور مؤشر المعرفة في الجزائر مع الدول العربية للفترة 
 (م2012/م2000)

 قيمة المؤشر الدولة

 (م2012)

 الترتيب العربي

 (م2012)

 قيمة 

 المؤشر

 (م2000)

 الترتيب

 العربي

 (م2000)

 الترتيب العالمي

 (م2012)

 التغير بالترتيب التغير بالمؤشر 

 العالمي

 - 0,84 95 10 3,44 10 4,28 الجزائر

 +5 1,53 41 6 5,56 1 7,09 االمارات

 -1 0,32 42 1 6,66 2 6,98 البحرين

 +4 1,38 55 7 4,67 3 6,05 السعودية

 +4 1,34 57 8 4,53 4 5,87 عمان

 -2 -0,31 61 3 5,81 5 5,50 قطر

 -4 -0,73 68 2 5,88 6 5,15 الكويت

 +4 0,56 80 11 4,24 7 4,80 تونس

 -4 -0,97 81 4 5,68 8 4,71 األردن

 -4 -0,93 82 5 5,58 9 4,65 لبنان

 -2 -0,95 100 9 4,49 11 3,54 مصر

 - -0,08 105 12 3,33 12 3,25 المغرب

 - -0,22 106 13 3,23 13 3,01 سوريا

 +2 0,20 122 16 1,62 14 1,82 السودان

 -1 -0,37 126 14 1,95 15 1,58 اليمن

 -1 -0,37 133 15 1,89 16 1,52 موريتانيا

 - -0,26 139 17 1,43 17 1,17 جيبوتي



 

 بوالقدرة نزيهة: ا 

الجزائر مع الدول العربية للفترة مؤشرات الفرعية في تطور 
 (م2012/م2000)

 :(م2012/م2000) للفترة العربية للدول االقتصادية الحوافز مرتكز تطور :)( رقم جدول

  

 قيمة المؤشر الدولة

 (م2012)

 الترتيب العربي

 (م2012)

 قيمة المؤشر

 (م2000)

 الترتيب

 العربي

 (م2000)

الترتيب العالمي 

 (م2012)

التغير في  التغير بالمؤشر 

 الترتيب العربي

 +3 1,24 115 16 1,09 13 2,33 الجزائر

 - -0,55 44 1 7,51 1 6,96 عمان

 +3 0,22 45 5 6,64 2 6,86 قطر

 - -0,76 48 3 7,45 3 6,69 البحرين

 -3 -1,01 50 1 7,51 4 6,50 االمارات

 -1 -1,14 54 4 7,00 5 5,86 الكويت

 +2 1,28 60 8 4,40 6 5,68 السعودية

 -1 0,37 62 6 5,28 7 5,65 األردن

 -1 -0,33 72 7 4,99 8 4,66 المغرب

 +1 0,82 73 10 3,68 9 4,50 مصر

 +1 1,24 79 11 3,04 10 4,28 لبنان

 -2 -0,08 96 9 3,89 11 3,81 تونس

 +1 0,84 107 13 2,07 12 2,91 اليمن

 -2 -0,67 205 12 2,72 14 2,05 موريتانيا

 - 0,32 121 15 1,72 15 2,04 سوريا

 -3 -0,22 124 13 2,07 16 1,85 جيبوتي

 - -0,06 142 17 0,54 17 0,48 السودان



 

 بوالقدرة نزيهة: ا 

الجزائر مع الدول العربية للفترة مؤشرات الفرعية في تطور 
 (م2012/م2000)

 مرتكز نظم االبداع

 قيمة المؤشر الدولة

 (م2012)

 الترتيب العربي

 (م2012)

 قيمة المؤشر

 (م2000)

 الترتيب

 العربي

 (م2000)

الترتيب العالمي 

 (م2012)

التغير في الترتيب  التغير بالمؤشر 

 العربي

 - 0,29 88 12 3,25 12 3,54 الجزائر

 +6 2,28 46 7 4,32 1 6,60 االمارات

 +1 0,91 70 3 5,51 2 6,42 قطر

 +5 1,63 57 8 4,25 3 5,88 عمان

 - -0,16 71 4 5,38 4 5,22 الكويت

 -4 0,73 84 9 4,24 5 4,97 تونس

 - 0,39 85 6 4,47 6 4,86 لبنان

 -6 -1,76 49 1 6,37 7 4,61 البحرين

 +1 -0,10 64 9 4,24 8 4,14 السعودية

 -4 -0,92 96 5 5,03 9 4,11 مصر

 -8 -2,15 75 2 6,20 10 4,05 األردن

 - -0,37 99 11 4,04 11 3,67 المغرب

 -1 -0,46 107 12 3,53 13 3,07 سوريا

 - 0,38 126 14 1,58 14 1,96 اليمن

 -2 0,02 136 13 1,66 15 1,68 موريتانيا

 - 0,01 141 16 1,34 16 1,44 جيبوتي

 -1 0,06 142 15 1,38 16 1,44 السودان



 

 بوالقدرة نزيهة: ا 

الجزائر مع الدول العربية للفترة مؤشرات الفرعية في تطور 
 (م2012/م2000)

 مرتكز التعليم والموارد البشرية

 الترتيب العربي (م2012) الدولة

 (م2012)

 الترتيب (م2000)

 العربي

 (م2000)

الترتيب العالمي 

 (م2012)

التغير في الترتيب  التغير بالمؤشر 

 العربي

 +5 1,31 71 11 3,96 6 5,27 الجزائر

 - 0,44 45 1 6,34 1 6,78 البحرين

 +5 1,36 55 7 4,44 2 5,80 االمارات

 +5 1,37 58 8 4,28 3 5,65 السعودية

 -1 -0,07 63 3 5,62 4 5,55 األردن

 -3 -0,26 64 2 5,77 5 5,51 لبنان

 +2 1,01 74 9 4,22 7 5,23 عمان

 +2 0,63 89 10 3,92 8 4,55 تونس

 -5 -1,47 98 4 5,17 9 3,70 الكويت

 -5 -1,44 101 5 4,85 10 3,41 قطر

 -5 -1,29 102 6 4,66 11 3,37 مصر

 - -0,17 109 12 2,57 12 2,40 سوريا

 - 0,05 115 13 2,02 13 2,07 المغرب

 - -0,34 124 14 1,96 14 1,62 اليمن

 - -0,54 134 15 1,38 15 0,84 السودان

 +1 0,38 137 17 0,35 16 0,73 جيبوتي

 -1 -0,48 138 16 1,19 17 0,71 موريتانيا



 بوالقدرة نزيهة: ا 

الجزائر مع الدول العربية للفترة مؤشرات الفرعية في تطور 
 (م2012/م2000)

 مرتكز تقنية المعلومات

 قيمة المؤشر الدولة

 (م2012)

 الترتيب العربي

 (م2012)

 قيمة 

 المؤشر

 (م2000)

 الترتيب

 العربي

 (م2000)

الترتيب العالمي 

 (م2012)

التغير في  التغير بالمؤشر 

 الترتيب

  

 +4 0,93 89 13 3,11 9 4,04 الجزائر

 +1 2,28 1 2 7,26 1 9,54 البحرين

 -1 0,96 12 1 7,92 2 8,88 االمارات

 +3 2,88 21 6 5,49 3 8,37 السعودية

 - -0,40 51 4 7,05 4 6,65 قطر

 -2 -0,56 54 3 7,09 5 6,53 الكويت

 +2 1,37 55 8 5,12 6 6,49 عمان

 +2 0,35 79 9 4,54 7 4,89 تونس

 -1 -0,68 87 7 5,22 8 4,54 األردن

 - 0,09 90 10 3,93 10 4,02 المغرب

 -6 -2,91 99 5 6,49 11 3,58 لبنان

 - -0,03 100 12 3,58 12 3,55 سوريا

 +4 1,06 104 17 2,1 13 3,16 السودان

 -3 -0,65 106 11 3,77 14 3,12 مصر

 -1 -0,63 117 14 2,81 15 2,18 موريتانيا

 -1 -1,27 129 15 2,6 16 1,33 جيبوتي

 -1 -1,13 132 16 2,3 17 1,17 اليمن



 من خالل الدراسة التحليلية التطورية لمؤشر اقتصاد المعرفة ومؤشر

المعرفة والمؤشرات الفرعية القتصاد المعرفة يالحظ تباين مستويات 

الدول العربية في مسيرتها التطورية وفروق شاسعة تدعو لمزيد من القلق 

نظرا لتخلفها الشديد ما يلزم وقت أكبر لتعديل وضعيتها مما يفقدها وقت 
 .يزيد من تخلفها وابتعادها عن ركب الدول الناشئة سريعة النمو

 وعلى مستوى المؤشرات الفرعية يالحظ عدم تزامن وتوافق في التطور

واالستعداد وهذا له تأثير سلبي ، مع وجود فارق مسافة أو فجوة معرفية 

وهو ما يستدعي . بين الدول العربية فيما بينها وكذلك بين األولى عالميا
 .تعديل الوضع في اقرب وقت لتفعيل المسيرة التطورية

 

 أ بوالقدرة نزيهة

 خالصة



اهاالْنتِبَ ُشْكًرا َعلَى ُحْسِن   


