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 لقد مت من خالل هذا البحث التطرق إىل مدى فعالية االصالحات املصرفية
االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر هذا ما جيعل البحث مفتوحاً لدراسات  لتفعيل

 .وحبوث اخرى يف املستقبل
 لدراسة احلالية مبؤسسات أخرىلإجراء املزيد من الدراسات املشاهبة. 
اإلصالحات املصرفية ودورها يف جلب  القيام بدراسات مقارنة للتعرف على

 .االستثمارات االجنبية يف ظل األزمات املالية
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 : المعرفة اقتصاد مفهوم

 يد على الخمسينات خالل نشأت قد المعرفي االقتصاد بدايات إن       

 على بدراسات قام حيث ،(Firtz Machlup) ماكلوب فيرتز االقتصادي

 على اقتصرت االقتصاديون بها قام التي السابقة فالدراسات المعرفة، إنتاج

  غيرها، و البترولية و الزراعية المنتجات : مثل المنتجات من أخرى أنواع

 بمنتجات االهتمام زيادة مع و ضعيفا، المعرفة بمنتجات االهتمام كان و

 أصبح االقتصادي النمو في الجديدة المعارف على باالعتماد المعرفة

 االقتصادي للنمو األهمية بالغ أمرا البشري المال رأس في االستثمار

 التعليم، طريق عن نشرها يتم التي و الجديدة التكنولوجيا خالل من وخاصة

 .،((Romer رومر :أمثال االقتصاديين قبل من المحدثة

 : المعرفة اقتصاد مفهوم

 يد على الخمسينات خالل نشأت قد المعرفي االقتصاد بدايات إن       
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 بمنتجات االهتمام زيادة مع و ضعيفا، المعرفة بمنتجات االهتمام كان و

 أصبح االقتصادي النمو في الجديدة المعارف على باالعتماد المعرفة

 االقتصادي للنمو األهمية بالغ أمرا البشري المال رأس في االستثمار
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 و، (Mankiw ) مانكيو، (Barro) بارو، (Lucas ) لوكاس

آخرون، فأهمية التعليم كعامل أساسي لبناء اقتصاد المعرفة جعل 

 ناتجهاالمتطورة تنفق نسبا معتبرة من  ومختلف الدول النامية منها 
 .المحلي على التعليم

 و، (Mankiw ) مانكيو، (Barro) بارو، (Lucas ) لوكاس

آخرون، فأهمية التعليم كعامل أساسي لبناء اقتصاد المعرفة جعل 

 ناتجهاالمتطورة تنفق نسبا معتبرة من  ومختلف الدول النامية منها 
 .المحلي على التعليم
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 :يمكن تحديد المحاور الرئيسية لبناء مجتمع المعرفة وفقا لآلتي 

الذي يعني إيصال خدمات االتصاالت لجميع األطراف  واالستعداد الرقمي 

 في جميع أنحاء النظام المؤسسي؛

التي تهدف للعمل على تقديم الخدمات لجميع العاملين  واإلدارة اإللكترونية 

 الكفاءة المطلوبة؛ وفي مكان وجودهم بالسرعة 

العمل في  واألعمال اإللكترونية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي ال ورقي، 

هذا المحور يتم على عدة مراحل تشمل البيئة األساسية ثم البيئة التشريعية ثم 

أخيرا العمل على التوعية  والبيئة التنظيمية لتطبيقات األعمال االلكترونية 

 بأهمية هذه األعمال داخل النظام المؤسسي؛

التعليم اإللكتروني لرفع القدرات التنافسية لقوة العمل المؤسسي، باستخدام النظم 

 ؛اإللكترونية التفاعلية الحديثة عبر شبكات المعلومات
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أخيرا العمل على التوعية  والبيئة التنظيمية لتطبيقات األعمال االلكترونية 

 بأهمية هذه األعمال داخل النظام المؤسسي؛

التعليم اإللكتروني لرفع القدرات التنافسية لقوة العمل المؤسسي، باستخدام النظم 

 ؛اإللكترونية التفاعلية الحديثة عبر شبكات المعلومات

مجتمع المعرفة محاور بناء
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واقع اقتصاد المعرفة في الجزائر
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 :الجزائر في والتكنولوجي العلمي البحث واقع -ب

 على يقتصر الجزائر في العلمي البحث قطاع في العجز يعد لم       

 البشري المورد ليشمل تعداه بل الالزمة المالية والموارد اإلمكانيات

 .الباحثين عدد في فادحا عجزا تسجل الجزائر أضحت أن بعد بعينه

 أهم إلى التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث العام المدير يشير

 األساتذة على تتوزع والتي الجزائر في بالباحثين الخاصة التصنيفات

 االستشفائيين األطباء البحث، ومخابر بمراكز الباحثين الجامعيين،

 والباحثين، للبحث دعم مصادر يشكلون باعتبارهم والمهندسين

 على يعملون جامعيا باحثا عن يزيد ما مجتمعة الفئات هذه كل وتشكل

 حوالي تحصي الجزائر أن علمنا وإذا معتمد، بحث مخبر مستوى

 ضعيفا يعد الجزائر في الباحثين معدل أن يعنى مما ، سنة دائما باحثا

 األبيض البحر وحوض إفريقيا شمال بلدان من نظرائها مع نسبة وأقل

 .المتوسط
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:الجزائر في اقتصاد المعرفة  إندماجسبل 

 مواردها تنمية كذا و الجدير االقتصاد في لإلندماج الجزائر تواجه التي العقبات رغم

 نوجزها الحلول أو التوصيات من مجموعة خالل من تتجاوزها ان يمكن أنها إال البشرية

   : يلي فيما

 المعلومات تكنولوجيا الستخدام عمل تطوير إلى إضافة ، واضحة رؤية وضع ضرورة -

 . الجزائر في المتكاملة التنمية واالتصاالت

   : طريق عن ذلك و استدامها و االتصال و المعلومات تكنولوجيا نشر تشجيع -

 . االحتكار من االتصاالت قطاع تحرير *

 . الجمركية الرسوم من مجال في عالمية شركات في الدخول *  

 هذا يتماشى بحيث بعد بذلك تقم لم التي الجزائر في االتصاالت قطاع هيكلة إعادة ضرورة-

 . ذلك غير و تراخيص منح و االتصاالت القطاع
 .تحسين نوعية الخدمات  وذلك لرفع الكفاءة  والعمل على إشاعة الخصخصة    -

تحسين  وخفض الكلفة  وذلك لتشجيع انتشار الخدمة ،  وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة  -

 . النوعية
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الكيان المستقل لتنظيم قطاع االتصاالت بحيث يتم الفصل بين الحكومة التي تضع إنشاء  -

 .يقدمون الخدمات والمشغلين الدين يملكون الشبكات  والهيئة التي تنظم القطاع  والسياسة 

 : بـدلك  وتطوير المنظومة التعليمية 

 .الثقافية  ونشرها في األوساط التربوية  واستخدام التكنولوجيا تشجيع * 

نشر  وفي شبكة االنترنيت من خالل إنشاء المواقع الثقافية العربية المشاركة * 

 .كدا اللغات العالمية والمعلومات عليها باللغة العربية 

دلك من خالل  وأعضاء الهيئات التدريسية من جميع التخصصات  والمعلمين تأهيل * 

المعلومات ،بغية إحداث نقلة نوعية في  والتدريب المستمر على تكنولوجيا االتصاالت 

 .المنهجيات التعليمية المتبعة وثقافة التعليم 

الوسائل  ومع المتطلبات التربوية الحديثة  لتتالئمتحديثها  والنظر في المناهج إعادة * 

 .التعليمية المتاحة

تشجيع الطلبة على استخدام تكنولوجيا  وفي تطبيق أساليب التعلم الذاتي ، التوسع * 

 .االتصاالت لهدا الغرض والمعومات 

في المناطق النائية زيادة  سيماخدمة المجتمع ال  وإنشاء مراكز المعلومات جميع *   

 .النوعية المعلوماتية في أوساط مختلف فئات المجتمع 

 وتشجيع المشروعات المشتركة في مجال المعلومات  والتعاون العربي تعزيز * 

 .التعليم والثقافة والتربية 
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دلك من خالل  وأعضاء الهيئات التدريسية من جميع التخصصات  والمعلمين تأهيل * 

المعلومات ،بغية إحداث نقلة نوعية في  والتدريب المستمر على تكنولوجيا االتصاالت 

 .المنهجيات التعليمية المتبعة وثقافة التعليم 
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 وتشجيع المشروعات المشتركة في مجال المعلومات  والتعاون العربي تعزيز * 

 .التعليم والثقافة والتربية 
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 في التكنولوجيا و العلوم مجاالت لتعزيز وطنية سياسات اعتماد في اإلسراع -

 يخص فيما العالي التعليم مؤسسات في الضعف مواطن معالجة و الجزائر

 و البحث و التعليم مؤسسات دعم إلى إضافة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 بالدنا تبقى ال حتى المؤسسات هذه تعانيها التي الترهل حالة إلنهاء التطور

   .تكنولوجيا و معرفيا معزولة

 الجديد المعلوماتي المجتمع إلى الصناعي من العالمي التحول مواكبة - 

 اإلسالمية و العربية الهوية على بالحفاظ الكفيلة و االجتماعية اآلثار ودراسة

 .الجزائري للمجتمع

 بمختلف اإللكترونية للتعامالت المناسبة التشريعية البيئة تطوير على العمل - 

 حماية قانون العمل قانون مثل قوانين من يلزم ما تعديل و أنواعها و أشكالها

 . غيرها و االختراع براءة قانون و المؤلف

  

 
 في التكنولوجيا و العلوم مجاالت لتعزيز وطنية سياسات اعتماد في اإلسراع -
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 بالدنا تبقى ال حتى المؤسسات هذه تعانيها التي الترهل حالة إلنهاء التطور

   .تكنولوجيا و معرفيا معزولة

 الجديد المعلوماتي المجتمع إلى الصناعي من العالمي التحول مواكبة - 

 اإلسالمية و العربية الهوية على بالحفاظ الكفيلة و االجتماعية اآلثار ودراسة

 .الجزائري للمجتمع

 بمختلف اإللكترونية للتعامالت المناسبة التشريعية البيئة تطوير على العمل - 

 حماية قانون العمل قانون مثل قوانين من يلزم ما تعديل و أنواعها و أشكالها

 . غيرها و االختراع براءة قانون و المؤلف
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 ذلك و االتصاالت تكنولوجيا لموضوع إقليمي إطار وضع على العمل -

 والحوارات الندوات عقد خالل من األخرى الدلو تجارب من باالستفادة

 اآلخرين مشاركة فيها تتم بحيث الغرض لهذا خصيصا تقام التي

 . معهم المعرفة تبادل و تجاربهم

 ذوي من فريق تشكيل و المعرفة إدارة و أسس بموضوع االهتمام - 

 و التدريب و التوعية مثل ، الركائز من ركيزة كل لمعالجة االختصاص

 . ذلك غير و التشريعات و القوانين معالجة إلى إضافة ، التحتية البنية

 . النساء و الرجال بين المعرفية الهوة ردم 
 . الحياة مدى بالتعليم االهتمام مع األمية على القضاء - 
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بعض إنجازات الجزائر في ظل اقتصاد المعرفة

 هذا و العالم في اآلن السائدة المعرفية التصورات أن إلى الكثير يذهب قد

 بالدنا، تعيشه واقع عن كثيرا يبتعد المهارة، و الممارسة من العالي المستوى

 يمكن ال البالد على فرضت ذلك إلى الوصول بين و بيننا كبيرة الفجوة وأن

 مواعيد ذلك من و البقاء إلى تطمح كانت إذا معها تتكيف أن إال األخيرة لهذه

 إلى االنضمام بالتالي و الحر التبادل منطقة و العالمية للتجارة االنضمام

 لوجدنا النظر دققنا لو و مرة، كل في المؤجل االنضمام هذا العالمي، االقتصاد

  هذا كل ظل في لكن و المؤشرات، بتأخر ضمني اعتراف التأخير هذا أن

 األخرى الكفة مؤشرات دراسة أردنا وإن بالركب اللحاق عن التأخر و التماطل

 المعطيات من الكثير تحذف بدأت نشطة و مألوفة غير حركية هناك أن نجد

 حققتها التي االنجازات بعض أمثلة من و المجاالت، من العديد في السلبية

 :منها نذكر األخيرة اآلونة في الجزائر
 
 

 هذا و العالم في اآلن السائدة المعرفية التصورات أن إلى الكثير يذهب قد

 بالدنا، تعيشه واقع عن كثيرا يبتعد المهارة، و الممارسة من العالي المستوى

 يمكن ال البالد على فرضت ذلك إلى الوصول بين و بيننا كبيرة الفجوة وأن

 مواعيد ذلك من و البقاء إلى تطمح كانت إذا معها تتكيف أن إال األخيرة لهذه

 إلى االنضمام بالتالي و الحر التبادل منطقة و العالمية للتجارة االنضمام

 لوجدنا النظر دققنا لو و مرة، كل في المؤجل االنضمام هذا العالمي، االقتصاد

  هذا كل ظل في لكن و المؤشرات، بتأخر ضمني اعتراف التأخير هذا أن

 األخرى الكفة مؤشرات دراسة أردنا وإن بالركب اللحاق عن التأخر و التماطل

 المعطيات من الكثير تحذف بدأت نشطة و مألوفة غير حركية هناك أن نجد

 حققتها التي االنجازات بعض أمثلة من و المجاالت، من العديد في السلبية

 :منها نذكر األخيرة اآلونة في الجزائر
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بعض إنجازات الجزائر في ظل اقتصاد المعرفة

 الجزائريالقمر الصناعي  والوكالة الفضائية. 

 سونلغازجهود شركة. 
 
 هللاسيدي عبد  البيبرية الحضيرةتجربة. 

 
 .البريدو  سوناطراكاتفاقيات أوراكل مع 
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 هللاسيدي عبد  البيبرية الحضيرةتجربة. 

 
 .البريدو  سوناطراكاتفاقيات أوراكل مع 
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   : يلي ما نذكر المعوقات أو التحديات هذه بين من و

 والدول المتقدمة الدول بين االتصاالت و المعلومات ثورة خلقتها التي الرقمية الفجوة -

  .النامية

 و البترولي الربح على الكلي اعتماده استمرار نتيجة الجزائري لالقتصاد الهيكلي التخلف -

 . دوليا عليها المتعارف للمعايير خاضع حقيقي إنتاج اقتصاد بناء عدم

 باألنترنيت االتصال بعمليات للقيام األزمة التحتية البنى من المطلوب المستوى غياب -

   .النقالة الهواتف و الصناعية األقمار و الالسلكية بالتكنولوجيا يتعلق ما خاصة

 مع مواقعها من % 80 على اإلنجليزية اللغة استحواذ و األنترنيت استخدام تكلفة ارتفاع -

   .بها االهتمام ضعف

 و كهرباء من الرئيسية واالحتياجات خاصة التكنولوجيا بأهمية الوعي ضعف أو انعدام -

 المعرفة اقتصاد و األنترنيت مسائل لتبقى ، الطمانينة األمن استعادة و تعليم و صحة و مياه

 مع خاصة ، االهتمامات قائمة أخر في هو و إليه حاجة ال شرفا مسؤوليتها أغلب نظر في

   .األفواه في الطعام تضع ال األنترنيت أن القناعة انتشار
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 :  معوقات اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة 
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 يتمكنها التي التكنولوجية الخبرات و المادية و البشرية لموارد الجزائر افتقار -

 . االتصاالت و المعلومات  تكنولوجيا من اقتصاديا االنفتاح من

 نحو العلمية للكوادر طاردة عربية دولة أول الجزائر أن إلى باإلضافة -

 قائمة رأس على – سابق وقت في العربية الدول جامعة صنفتها حيث الخارج

 عليها متأخرا الخارج نحو األدمغة و العلمية للكفاءات المصدرة العربية الدول

 .الثالتة المرتبة في مصر و المغرب

 الرعاية و الشرائية القدرة تدهور و الجزائريين غالبية معيشة مستوى تدني -

 التنمية مستويات أدنى البالد بلوغ ذلك على أدل ال التعليم مستوى و الصحية

 على  متأخرة 2003 سنة خالل دولة 173 أصل من 107 بمرتبة البشرية
  .ليبيا و كتونس المغاربيين الجيران بعض
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 والمؤسسات الثقافية الوطنية البيروقراطية تعرف عجزا كبيرا في إنتاج المعرفة إن         

تبذير المال العام لذلك ال يمكن  والطاقات البشرية  وللهياكل   السيءتوزيعها بسبب التسيير 

األحسن أن نضع لها حدا حتى ال تستمر في  وان يعول عليها مستقبال في صياغة المعرفة، 

 .استنساخ الفشل  وهدر  الطاقات 

 

ترى هل ثمة أمل في المستقبل أم قدرنا أن نبقى : لو بقليل على هذا السؤال  ويمكننا اإلجابة 

 التنموي على مستوى العالم ؟  وفي أدنى مراتب التخلف التكنولوجي 

عدم االستمرار في العبث بمصير أمة تريد أن يكون  وإننا نحتاج إلى تجاوز  األمر الواقع 

 ولها حضور إيجابي في األلفية الجدية، فهو ليس  قدرا محتوما عندما تتوفر البنية الحسنة 

االندماج في االقتصاد  والفعالة المطلوبة ، كما ان تكنولوجيا المعلومات  واإلرادة القوية 

ما تنتظره الجزائر من مشروع والجديد سيحقق قفزة نوعية معتبرة للجزائر في مجال التنمية 

القادمون من  – ذلك هناك ميزة لهذه التكنولوجيات تدعى ك. االتحاد من أجل المتوسط
 .أي هناك إمكانية لمن بدأ متأخرا أن يلحق بالمتقدمين –الخلف 
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 :الخـــاتمــــة 
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 نوصي ابإلسراع بقدر اإلمكان يف عملية اخلصخصة يف اجلزائر، والعمل على زايدة
دور القطاع اخلاص ابعتباره القطاع االكثر حرية وديناميكية وفاعلية، والذي يعاين 
حاليا من البريوقراطية وعدم الشفافية، وهو األمر الـذي يربـك املستثمرين األجانب 

الذين تكون لديهـم الرغبـة يف املشاركة، يف ظـل اتفاقيات الشراكة األوروبية، 
      .العامليـةوالتأهب لالنضمام ملنظمة التجـارة 
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