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 في الجزائر دراسة واقع وآفاق اقتصاد المعرفة

 ناصري مروةطــ.  د. فكارشة سفيان رشيد رد. ساطو

 طالبة دكتوراه  أستاذ حماضر أ أستاذ حماضر أ

 -02-جامعة البليدة 02-جامعة البليدة -02-جامعة البليدة

 الملخص

تهدف هذه الورقة البحثية دراسة واقع اقتصاد املعرفة يف اجلزائر والتعرف على اإلجنازات اليت 

استطاعت حتقيقها يف السنوات األخرية، من خالل التطرق اىل خمتلف املؤشرات االقتصادية 

ول اليت يقوم عليها هذا االقتصاد، باإلضافة اىل حتليل أهم املعوقات اليت واجهتها يف إطار التح

من االقتصاد التقليدي اىل االقتصاد املعريف، وحماولة اقرتاح مجلة من النقاط اليت تساعد على 

 التقليص من هذه العراقيل او ختطيها، من اجل مواكبة التطور العاملي.

 اقتصاد املعرفة، املؤشرات االقتصادية، املعوقات.الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

The purpose of This paper is study  the reality of the knowledge economy in Algeria 

and the achievements That have been attained in récent years, through addressing the 

various economic indicators That the economy, as well as an analysis of the most 

important obstacles faced in the context of the transition from the traditional 

economy to the knowledge economy, and to try to suggest a number of points that 

help to reduce or overcome these obstacles, in order to keep up with the evolution of 

the world. 

Keywords : The knowledge economy, economic indicators, constraints 

 

 مقدمة:

تعترب الثورة املعرفية اليت عرفها العامل يف نهاية القرن العشرين وبداية القرن احلالي دافعا 

تلف قويا حنو مقاربة موضوع التطور املعريف، ودوره الفعال يف كثري من مظاهر التقدم يف خم

 اإلنساني. لرفاهاجملاالت االقتصادية، االجتماعية، السياسة والثقافية، واليت تهدف يف األخري 

حتوال جوهريا يف  أحدثالتطور العلمي والتكنولوجي الذي عرفته البشرية يف السنوات األخرية 

مجيع أمناط احلياة، هذا التطور وضع مجيع بلدان العامل امام حتديات كبرية الستيفاء متطلبات 

ساسي يف الفصل ، فمعيار املعرفة اليوم يعد معيار أ بناء والتحكم يف املعرفة وضبط مكوناتهاال
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، مما أدى اىل ظهور ورها وتط ؤشرات اليت تعرب عن قدرات الدولومؤشر من امل بني الرقي والتخلف

 ".اقتصاد املعرفة" ــ نوع جديد من االقتصاديات يسمى ب

 االستجابة على وقدراتها امكاناتها رصد إىل اليوم اجلزائر حتتاج اإلطار هذا ضمن      
 والتطوير البحث ، التعليم مؤشرات حتسني يف أساسا واملتمثلة اقتصاد معريف بناء ملتطلبات

 التطورات مواكبة أجل من هذا كل ، اإلعالم واالتصال لتكنولوجيا التحتية البنية وكذا
 تقف اليت واملعوقات والقصور مواطن اخللل على التغلب وكذا ، املتالحقة العاملية االقتصادية

 املطلوب. املستوى إىل الوصول امكانية دون

 وفق الطرح السابق ميكن صياغة اإلشكالية كاالتي:

 هم املعوقات اليت واجهتها يف ذلك؟ ما هي أاجلزائر يف تبين اقتصاد املعرفة وما مدى جناح 

 لإلجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية على النحو التالي:

 .للدراسة احملور األول: اجلانب النظري -

 املعرفة.واقع اندماج اجلزائر يف اقتصاد  احملور الثاني: -

  .معوقات بناء اقتصاد املعرفة يف اجلزائر الثالث: احملور -

  :للدراسة المحور األول: الجانب النظري

 يف خمتلفة ظاهرة بدأت أن العاملية املتغريات حركة و التقنية و العلم ثروة نتائج أهم من كان
 األصول عليها يطلق ما أو املادية غري لألصول النسبية األهمية ارتفاع هي األعمال منظمات

 بالتحليل و املنظمات، و الشركات أصول يف األكرب النسبة متثل أصبحت إذ امللموسة، غري
 الناجتة و البشرية عقول يف املرتاكمة املعرفة هي امللموسة غري األصول تلك أن يتضح البسيط

 متابعة و األفكار تبادل و ، املشرفني القادة من واملساندة التوجيه و للعمل الفعلية املمارسة عن
 اليت التطوير و التنمية وجهود التدريب نتيجة كذا و العمالء ملطالب التعرض و املنافسني

 .املنظمات فيها تستمر
 مؤهلة بشرية مواد امتالك حماولة يف املنظمات بني احلقيقية املنافسة أصبحت هذا أجل من

 موادها يف املبتكرة املهاراتو الفكرية الثروات عن البحث خالل من املنظمة ورسالة رؤية لتحقيق
 "اقتصاد املعرفة". ـــــب احلديثة البشرية املواد إدارة أجبديات يف يعرف ما وهذا البشرية

 األفرادو والدول للمنظمات بالنسبة االسرتاتيجي املورد املعرفة أصبحت اجلديد املفهوم هذا مع

 اقتصاد قبل من األمثل استخدامها يكون واليت ، االقتصاد يف فعال دور لديها وأصبحت
 .املعرفة

  :أوال: نشأة اقتصاد المعرفة

 ثورات ثالث انفجار شكلها أساسية مراحل بثالث البشري اجملتمع اقتصاد تطور املؤرخون ربط
 أساس باعتبارها املعرفة ثم ومن " الصناعة ثورة " حنو " الزراعة ثورة " فمن ، متعاقبة رئيسية

 انعراج نقطة الثانية العاملية احلرب شكلت فقد ، الثالثبالتحول  يعرف ما أو " املعرفية الثورة "
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 ويعتربها ، العامل ومظاهر وقائع من الكثري تغيري يف تسبب حيث مجعاء البشرية مسرية يف
 .التكنولوجيةو والعلمية املعرفية الثورة يف تتمثل حتول نقطة اقتصاديا املختصني من الكثري

 كمصدر واآللةض رواأل العضلة اقتصاد حمل بسرعة حيل املعرفة اقتصاد أخذ األساس هذا على

 رخاء كثراأل للبلدان بالنسبة واملوارد املعرفة بني التوازن انتقل أن بعد للثروة وينبوع للقوة
 ، احلياة مقياس حتديد يف أهمية كثراأل العامل خريةاأل هذه لتصبح ، املعرفة حنو وتطورا

 استنفذت اليت والطبيعة والتنظيم والعمل املال كرأس العوامل باقي على ذلك يف متفوقة
.والصناعة الزراعة ريعص خالل التارخيي دورها

1 

 إىل اجملتمعات حتولت لذلك ونتيجة ، العشرينن القر من خريةاأل الثالثني السنوات يف
 تقنيات على كبريا اعتمادا شعوبها ورفاهية اقتصادها فيها يعتمد معلوماتية جمتمعات
 اليت املعلومات تقنيات على قتصاديةاال القطاعات خمتلف اعتماد يف ذلك وجتلى ، املعلومات

 .ودقتها املعلومات على احلصول سرعة توفر
 اجلديد داالقتصا هذا مبكونات املعرفة أسس توافر إىل تواالتصاال املعلومات ثورة أدت كما     

 يعةالسر املعلومات قطر وتوافر لواالتصا لإلعالم اجلديدة التكنولوجيات على يستند الذي
(internet) كافة حتكم أصبحت اليت سااآلس وهي ، العاملية املعلومات بشبكة رتباطاال ودرجة 

 اهتمام زيادة املذهلة التطورات هذه كل أمثرت وقد ، األعمال أداء وأسلوب احلياة مناحي
 إعطاء حماولة على معتمدة وموضوعية واضحة اقتصادية نظريات ببلورة كادميينياأل الباحثني

 .جديدا اقتصاديا ومنطا حديثا علميا حقال باعتباره املعرفة القتصاد تعريف

 : ثانيا: مفهوم اقتصاد المعرفة

 قتصاديةاال البيئة واقع أنه على يعرف حيث ، املعرفة باقتصاد املتعلقة التعاريف تعددت
 أهمية كثراأل العناصر من املادية غري العوامل يف الكامنة املعرفة تعترب أين ، املعاصرة العاملية

 واستخدام وتوزيع إنتاج فيه الذي قتصاداال مبثابة اعتباره ميكن وبالتالي ، اإلنتاج عوامل يف
 الصناعات كافة عرب التوظيف وفرص الثروة وخلق النمو لعملية يساساأل احملرك هو املعرفة

 املعرفة عمليات خالل من الثروة ئينش الذي قتصاداال " بأنه املعرفة اقتصاد كذلك يعرف كما
 خصائص وفق ملموسة وإال البشرية صولاأل على باالعتماد ، املختلفة القطاعات يف وخدماتها

ةجديد وقواعد

2

. 

 على اخليال فرضه لقدو اآلن حتى االقتصاد أنواع أكرب هو املعرفة اقتصاد  :األول التعريف-
 ميتلك ، احلياتية املستجدات و املتغريات مع التكيف على فائقة مبرونة تمتعي ، الواقع أرض

 حواجز يوجد ال متعددة فيه القيمة خلق جماالت واالبتكار، التجديد على الفائقة القدرة
 يستخدم املستقبل، بناء يف هام دور يلعب أنه خصوصياته من بالذكاء مرتبط و إليه للدخول
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 استغلت إذا الثروة خبلق تقوم بدورها اليت و املعرفة على احلصول أجل من التطوير و البحث
 .املناسب الوقت يف و استغالل أحسن

 املعلومات و االتصاالت على أساسا املبين االقتصاد هو املعرفة اقتصاد : الثاني التعريف-
 واملعارف

 قيمةال أساسي يف خلق عنصر تكون حتى إنتاجية عملية يف بعضها فيما ويدجمها والكفاءات

3

. 

 إنتاج، خلق، إىل يهدف االقتصاد من النوع هذا أن نستنتج الذكر السابقة التعاريف خالل من
 .أوىل بدرجة وهذا الثروة خلق قصد مثلى بصورة وتسخريها املعارف واستخدام حتويل

  :اقتصاد المعرفةثالثا: خصائص 

 واليت والسمات اخلصائص من بالعديد يتسم وتقنياته ومكوناته مبضامينه املعرفة اقتصاد إن

يأتي ما منها

4

: 

 والنقود تصالاال شبكات و اإلعالم تكنولوجيا على يعتمد حيث ضيوافرتا شبكي رقمي أنه -
 .فرتاضيةاال

 معدل يتسارع اليت احلياتية واملستجدات املتغريات مع التكيف يف فائقة مبرونة يتمتع -
 ويتكاثف تغريها

 وغري معرفية فكرية منتجات وتوليد بتكارواال التجديد على القدرة له كما تأثرييها حجم
 مع التواصل وكذا املضافة القيمة خللق وممتدة ومتنوعة متعددة جماالت وخلق جديدة معرفية

 .فيه لالندماج توقت أصبحت اليت قتصادياتاال من غريه

 التعامل يف يرغب من أمام ومكانية زمنية عقبات أو فواصل وال لللدخو حواجز توجد ال-

 .املعرفة باقتصاد

 واجلماعية الذاتية واملبادأة خرتاعاال بأهمية اإلدراكي وبالوعي واخليال بالذكاء ارتباطه-
 .وأحسن أفضل هو ما لتحقيق

 و ومتابع خمطط فيه شيء فكل الصدفة قوانني على يعتمد وال العشوائية العوامل يعرف ال-
 .مراقب

 هو اإلنتاج عنصر أن حيث منها املتطورة وخاصة والعملية العلمية للمعرفة الكثيف ستخداماال-

 املعلومة.

  عناصر ومتطلبات اقتصاد المعرفة: رابعا:

لالقتصاد املعريف عدة عناصر ومستلزمات تدعمه وتثبت وجوده كاقتصاد قوي ضمن تصنيف 

 االقتصاديات املتقدمة.

 يف:يرتكز االقتصاد املعريف على مجلة من العناصر تتمثل : عناصر االقتصاد املعريف-1
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  العالي من التأهيل بنية حتتية جمتمعية داعمة تتمثل بالكوادر البشرية املدربة ذات املستوى

 اليت تعترب مبثابة الدعامة القوية لالقتصاد املعريف.
  جمتمع متعلم، وهذا يستوجب الرتكيز على مستوى التعليم والعمل على تدعيم التأهيل

والتعليم املستمر، وإقامة املراكز واملعاهد املؤهلة للنهوض مبستوى الكفاءات املوجودة وزيادة اخلربة 

املتخرجني من أجل ضمان جيل من العاملني من ذوي اخلربات العالية اليت تنهض لدى الطلبة 

 باالقتصاد يف ظل التغريات التكنولوجية املتالحقة.
  وجود خدمة تكنولوجيا املعلومات واالتصال وخصوصا االنرتنت اليت تتيح التفاعل مع الكثري

سرعة احلصول على املعلومات وكمها  ، من خالل اخلدمات اليت تقدمها للعاملني من من اجملاالت

 اهلائل الذي ميكن ان توفره. 
  منظومة فاعلة للبحث والتطوير والعلم وتكنولوجيا االبداع واالبتكار، هذه املنظومة اليت

ترتقي باالقتصاد من خالل ما تقدمه من معطيات علمية حتتل دور الريادة يف رفع املستوى 

 ملنظمات األعمال.االقتصادي واملعريف يف آن واحد 

 هناك جمموعة من املستلزمات اليت جيب توافرها وأبرزها: : متطلبات اقتصاد املعرفة-2

 زيادة حامسة يف االنفاق املخصص لتعزيز املعرفة. وإجراء،  إعادة هيكلة االنفاق العام وترشيده 
 املناخ املناسب ، وعلى الدول خلق  العمل على خلق وتطوير رأس املال البشري بنوعية عالية

 ، حيث ان عالقة املعرفة ببيئة اجملتمع وثقافته. للمعرفة
 واملالحظ أن منظمات األعمال  إدراك املستثمرين ومنظمات األعمال ألهمية اقتصاد املعرفة ،

، ورفع مستوى تدريبهم  العاملية الكربى تساهم يف متويل جزء من تعليم العاملني لديها

وكفاءتهم.

5

  

  قياس اقتصاد المعرفة:خامسا: 

تسمح املؤشرات االقتصادية بتخليص النظام االقتصادي عموما، وخبصوص قياس كفاءة اقتصاد 

، فهناك عراقيل نظامية تعرتض التسجيل احملاسيب لراس املال  صعوبة أكثراملعرفة فان العملية 

، ذلك ان مقاييس  عرفة يف حد ذاتها، اذ يصعب يف اقتصاد املعرفة حساب وتقدير امل الفكري

 ومؤشرات منو راس املال املعريف املوجودة هي مقاييس ومؤشرات غري مباشرة وجزئية بشكل كبري.

  املساهمات اجلديدة يف العلوم: قياس-1

، وبهذا  اليزال الرتكيز يف اقتصاد املعرفة يتم على خلق املعارف واملساهمات اجلديدة يف العلوم

 اخلصوص تتمثل املؤشرات فيما يلي: 

تظهر املؤشرات اجلهد املبذول املوجه حنو توسيع قاعدة املعارف  تكاليف البحث والتطوير: -

، وتعطي املؤشرات املتعلقة بالباحثني فكرة عن كمية املشاكل اليت مت حلها  واملساهمات العلمية

 واليت حتتاج إلنتاج العلوم.
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ويشري اىل عدد العمال املؤهلني علميا وتقنيا حسب الدرجة العلمية ني والتقنيني: عدد املهندس -

 واملهنية كخرجي اجلامعات يف امليادين التقنية، وخرجي معاهد التكوين. 

املباشرة خللق العلوم واملعارف، ومتتلك معظم الدول  تعترب من أقرب املؤشراتبراءات االخرتاع:  -

أنظمة وطنية إليداع براءات االخرتاع اليت تتمحور حول قاعدة بيانات مركزية، وتغطي 

 البيانات أغلب احلقول التكنولوجية. 

 : خمزونات وتدفقات املعارف قياس-2

يات املتعلقة باالستعمال ميكن احلصول على تقدير ملخزونات االبتكارات باالعتماد على املعط

احلصري للرباءات وكذا مدة استغالهلا، إضافة اىل العاملني يف البحث والتطوير وتطور عدد 

 الباحثني يف كل ميدان. 

  قياس منتوجات العلوم:-3

نسبة البحث والتطوير على اإلنتاج اخلام( فقد )والتطوير ميكن هنا االعتماد على كثافة البحث 

 ، وصناعة الطائرات من القطاعات العالية ، صناعة االدوية تاالتصاال،  االعالماعترب كل من 

 تكنولوجيا واليت تتميز بنمو سريع وكبري يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 

  شبكة املعرفة: قياس-4

ال ميكن تتبع خمزونات وتدفقات االشكال الضمنية للعلوم واملعارف، لذلك جيب اعداد مؤشرات 

، مما يفرض  ، ونشر االعوان واملؤسسات الفاعلة يف االقتصاد جديدة لتتبع عملية االخرتاع

قياس " األنظمة الوطنية لإلبداع" خاصة القدرة على نشر العلوم يف البلدان واألنظمة املوجودة 

بني خمتلف االعوان واهليئات
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 اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة: واقع: المحور الثاني

 اجلديد العاملي قتصاداال يف ندماجاال هو العامل دول من كغريها اليوم اجلزائر هدف أصبح
 العمل تشجيع أجل من وخطط برامج وضع على جاهدة تعمل انها جند إذ املعرفة، على املبين

 والتطوير البحث التعليم، من بكل يتعلق فيما مؤشراتها حتسني وكذا املعرفة، جماالت يف
 من جمموعة حتدها كانت لطاملا اجلهود هذه أن إال تصال،واال عالماال تكنولوجيا وتطبيقات

 اجلزائر جمارات عدم يف السبب كانت واليت اجلزائرية البيئة تعرفها اليت والعراقيل العوائق
 .لديها تتوفر اليت املكانات كافة رغم العاملي للمستوى

  :والحوكمة االلكترونيةاالقتصاد الرقمي -1

يتوقف تقييم تطور االقتصاد الرقمي ألي بلد من خالل العالقة اليت تربط البلد بتكنولوجيا 

وفقا هلذا املؤشر  ،EGDIوذلك من خالل مؤشر منو احلوكمة االلكرتونية  واالتصال،االعالم 

حسب التقرير  0,3106بلد مشلها اإلحصاء بقيمة  194عامليا من بني  132 احتلت اجلزائر املرتبة

 ـــي تكون قد تراجعت بالوبالت العامل،حول احلوكمة يف  2014الصادر عن األمم املتحدة يف سنة 
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وهي داللة مبدئية على أن طل اجلهود املبذولة يف هذا السياق هي دون  2012اربع مراتب منذ 

املطلوب

7

. 

 : المعلومات واالتصالتكنولوجيا -2

 قتصادياال املنتدى عن والصادر تصالواال عالماال لتكنولوجيا السنوي العاملي التقرير كشف
 النمو لتحقيق تصالواال العالم تكنولوجيا حول الشامل التقرير" عنوان حتت 2015 لعام العاملي

 هذه أن يؤكد ما هذا  112 املرتبة احتلت اجلزائر أن التقرير كشف حيث 2015 لسنة الشامل
 تصاالت،واال املعلومات تقنيات من كامل بشكل ستفادةاال جمال يف كثريا متأخرة تزال ال الدول

 عن الناجتة البيانات أشارت وقد اجملال، هذه يف الدولة تواجهها اليت التحديات حجم يوضح ما
 شهد حيث ، تساعاال يف آخذة سوأواأل فضلاال قتصادياتاال أداء بني ما الفجوة أن التقرير هذا

 وذلك 2012 سنة حققته ما ضعف بلغ حتسن التصنيف سلم يف الدول من باملائة 10 أفضل
 من التميز استطاعت اجلزائر لكن ، 21 التصنيف سلم يف الدول من باملائة 10 بأدنى مقارنة
 الربيد وزارة أعلنت واحدة سنة ظرف يف القطاع هذا يف أحدثتها اليت النوعية القفزة خالل

 الدولي االحتاد تصنيف يف مراتب بتسعة اجلزائر تقدم عن تصالواال اإلعالم وتكنولوجيات

 لتكنولوجيات التنمية مؤشر حسب وذلك 2016 لسنة UIT تصالواال اإلعالم لتكنولوجيات
 بذلك اجلزائر ارتقت حيث ، 2016 نوفمرب 22 الثالثاء يوم نشر الذي ،IDI تصالواال اإلعالم

 االحتاد أشار الصدد هذا ويف ، 2015 سنة 112 املرتبة حتتل كانت أن بعد 103 املركز إىل
 عد يف معيارت اجلزائر بأن والالسلكية السلكية لالتصاالت دولية هيئة وهو لالتصاالت الدولي

 تكنولوجيات تطوير يف "مهما منوا" حتقق العامل يف "ديناميكية دولة ثالث "املعلومات جمتمع
 تكون وبذلك 2016 عام 4.40 إىل 2015 يف 3.74 من انتقل تنمية مبؤشر تصالواال اإلعالم

 إىل الرامية والالسلكية السلكية تصاالتاال تطوير جمال يف املعتمدة الوطنية سرتاتيجيةاال

 قد ، جدا والعالي العالي التدفق ذات التحتية البنى تأمني وكذا تكنولوجيات وتنويع تكثيف
 باملقارنة ومعتربة ضعيفة تبقى واليت ، الرقمية الفجوة تقليص خيص فما مثارها تعطي بدأت

 قابلة النتائج هذه وتبقى ، اجملال هذا يف الرائدة الدول إليه وصلت الذي املمتاز املستوى مع
أخرى تطورات حتقيق اجل من جهودا وتستدعي للتحسني

8. 

  :االنترنت-3

 عصر يف املعرفة إىل التوصل امكانية على املؤشرات أهم أحد من نرتنتاال استخدام يعترب
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 خاصة خريةاال ونةاآل يف تطورا اجلزائر يف نرتنتاال استخدام مؤشرا عرفت وقد تصال،اال
 هذا يف العاملية التطورات ومواكبة املواطن حياة تسهيل وحماولة لكرتونيةاال دارةاال ظهور مع

 هذا ،28% بــــ  2015 سنة نرتنتاال على املتوفرةالشرتاكات ا عدد يقدر حيث ، اجملال
 10 ليقارب واحدة سنة خالل مرات بأربع نرتنتاال يف املشرتكني عدد تضاعف إىل باإلضافة

 الشركات تزويد يف التطور إىل باإلضافة 84% بـــ تقدر اشرتاك بنسبة أي 2014 سنة مليونا
 إطار يف وذلك ، البحث مراكز واملعاهد اجلامعات وكذا باالنرتنت اخلاصة أو العمومية سواء

 إيصال من متكن نةیمت تكنولوجية قاعدة بناء يف الدولة طرف من املبذولة اجلهود
 وتبين ، لألفراد الثقايف املستوى حتسني يف يساهم ما الوطن مناطق خمتلف إىل التكنولوجيا

 هذه أن إال ، املعرفة اقتصاد يف ندماجاال أجل من األبواب فتح شأنها من عملية خطوات
 مع باملقارنة نسبيا ضعيف الوقت نفس ويف السابقة السنوات مع مقارنة مقبولة تبقى األرقام
الرائدة الدول

9
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 .2014اىل  1994: يبني تطور قطاع املعلومات من 01اجلدول رقم

1994 

 طريق عن مارس شهر يف كان العنكبوتية بالشبكة لالرتباط الفعلي االنطالق
 إيطاليا

 ثا/ثنائي حرف 9600 تتعدي ال جدا ضعيفة اخلط سرعة

1997 

 العاصمة عرب مير ثا/ثنائي حرف ألف 256 ب سرعة احداث خط اخر
 باريس الفرنسية

 
 

1999 

 الوطين الرتاب عرب موزعة جديدة وصول نقطة 30 احداث
 اخلدمات لتوزيع استغالل رخصة 13ممنح 

 اجلامعي القطاع يف منها هيئة 800و شخص3500 اشرتاك تسجيل
 اكرب نسبة ميثل ما هو و مستعمل ألف  60اىل األنرتنت مستعملي عدد وصول

 العامل يف اإلنرتنت مستعملي عدد من االلف يف1 من بقليل

 
2003 

 ALG Telecom و L’EPADشهر نوفمرب مبساهمة  يف ADSLبداية استعمال

 موقع 2000 وصول عدد املواقع اىل

 3G دخول اجلزائر تقنية 2013
 4G دخول اجلزائر تقنية 2014

املصدر: عمر مصطفى" واقع املصارف االلكرتونية يف الدول العربية" ، امللتقى الدولي حول التجارة 

 ورقلة.االلكرتونية جامعة 
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 : التحتية البنية-4

 هاتفية شبكة توفر مبدى ، تصالواال اإلعالم لتكنولوجيا التحتية البنية تطور مدى يقاس
 رقاماال أهم وتتمثل ، القطاع هذا يف ستثماراال مبستوى وكذا لالنرتنت جيدة وخدمات واسعة

يف خريةاال السنوات يف اجملال هذه يف اجلزائر حققتها اليت

10: 
 : االتصاالت اهلاتفية -

 تطوره يتجهحيث  مليون 3.192 حنو الثابت اهلاتف شبكة يف 2015سنة  املشرتكني عدد سجل
 عدد يعرف حبيث تقريبا بأسره العامل يف مالحظتها متت ظاهرة وهي ستقرار،اال حنو

 من أشخاص 08 أن نالحظ اجلزائر ففي أخرى، إىل سنة من اخنفاضا الثابت اهلاتف مشرتكي

 حنو املواطنني لتوجه ذلك يف السبب ويرجع الثابت، اهلاتف خدمات من يستفيدون 100 أصل

 السوق، متطلبات افضل بشكل تليب أصبحت اليت اخلرية هذه النقال، اهلاتف تكنولوجيا
 حيث اجلزائرية، السوق يف متعاملني ثالث وجود تعرف اليت للمنافسة السوق بفتح خاصة
 السكان تغطية نسبة جتاوزت حيث ملحوظا، حتسنا اجلزائر يف النقال اهلاتف خدمات شهدت

 يف مشرتك مليون 38 إىل املشرتكني عدد ارتفاع يفسر ما 2014 عام % 99 النقال باهلاتف
 خاصة مع انطالق تقنية اجليل الثالث. % 9,6بنمو السنة نفس

 : االستثمار يف قطاع االتصال -

 العالم تكنولوجيا قطاع مساهمة على يتوقف العاملي قتصاداال يف ما بلد اقتصاد اندماج ان

 ضعيف اجلزائر يف عليه النفاق ا مازال والذي اخلام الداخلي الناتج يف والبحث تصالواال
 فيما أما ،موظف ألف 140 ب القطاع يف املوظفني عدد بلوغ مع املتقدمة، الدول مع مقارنة
 منو شهدت فقد تصالواال العالم وتكنولوجيا الربيد قطاع يف الناشطة املؤسسات عدد خيص

 247.803 إىل 2010 سنة مؤسسة ألف 176.777 من انتقل حيث مستمرة وبطريقة متزايد
 .صالتواال العالم والتكنولوجيا الربيد وزارة مصادر حسب2014 سنة ألف

 : األقمار الصناعية -

   ALSAT1 القمر إطالق مت أين اجلزائرية، الفضائية الوكالة إنشاء 2002 جانفي يف مت

 يعترب ما وهو ، ALSAT3 بعدها و  ALSAT2 إطالق مث 2008 نهاية مساره ومع يف ووضعه
 جبرنام تفعيل إطار ويف والتطوير، والتكنولوجيا التنمية حركة يف هامة وطنية مساهمة

 تقوية إىل يهدف الذي 2006 سنة يف احلكومة أطلقته والذي 2020 ألفاق الوطين ءالفضا
 السيادة وتعزيز املستدامة التنمية خلدمة رضاال خدمة برصد يتعلق امب اجلزائر قدرات

 سايتش" الفضائي املركز من صناعية أقمار ثالث إطالق 2016 سبتمرب يف مؤخرا ومت الوطنية،
،  Alsat-1B  ،Alsat-2B: هي القمار أن الوطنية الفضائية الوكالة ذكرت حيث باهلند، "دهاون
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Alsat-1N هذه باعتبار الكوارث، رصد أجل من الدولية املنظومة إىل القمار هذه ستنضم حيث 

 للمساعدة كأداة واعتبارها التكنولوجي، والتحكم الفضاء ميدان يف للجزائر نوعية قفزة اخلطوة

 .املستدامة قتصاديةاال التنمية يف

 البحث والتطوير العلمي: -5

 ما يلي: في تلخيصها ميكن اليت املؤشرات من جمموعة يضم

 : عدد الباحثني -

 باحث 700 التكنولوجي والتطور العلمي البحث ریمد حسب اجلزائر يف الباحثني عدد بلغ
 معظم تشهده الذي اهلائل بالتطور مقارنة لیضئ رقم وھو ،2012 سنة نسمة ونیمل لكل
 نسمة ونیمل لكل الباحثني لعدد الدولي املتوسط أن ثیح منها املتطورة خصوصا العامل دول
 النسبة هذه من الرفع أجل من جاهدة تعمل مازالت اجلزائر أن جند النقص هلذا نظرا .1063 وھ

 العالي التعليم بوزارة التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث العام املدير أعلن حيث املستقبل يف

 .2020آفاق  يف ألف 80 سيقارب اجلزائر يف الباحثني عدد أن العلمي والبحث

 : براءات االخرتاع -

 خرتاعاال براءة طلبات عدد يقدر ثیح جدا ضعيف اجلزائر يف خرتاعاال براءات عدد يعترب
 العاملية املنظمة احصاءات حسب التوالي، على طلبا 813و ،806 بــ  2014 إىل 2010 لسنيت

 بالرغم وذلك اجلزائر، يف الفكرية ةیاإلنتاج الطاقات ضعف عينی ما وھ، والفكرية للملكية
 عدد زيادة خالل من العلمي البحث تشجيع أجل من احلكومة طرف من املبذولة اجلهود من

 .خمابر البحث
 بناء وعدم البرتولي الريع على اعتماده استمرار نتيجة اجلزائري لالقتصاد اهليكلي التخلف  -

 .دوليا عليها املتعارف للمعايري خاضع حقيقي إنتاج اقتصاد

 باإلنرتنيت تصالاال بعمليات للقيام الالزمة التحتية البنى من املطلوب املستوى غياب  -
.النقالة واهلواتف الصناعية واألقمار الالسلكية ابالتكنلوجي يتعلق ما خاصة

 

  :معوقات بناء اقتصاد المعرفة بالجزائرالمحور الثالث: -ج

 اليت واملشاكل األخطار لبعض عرضة منه جتعل املعرفة قتصادال املتميزة اخلاصة الطبيعة إن
 أمام تقف اليت التحديات أهم إىل سنتطرق وهنا طائلة خسائر وتكبده اجتاهه عكس تسري

 .املعرفة على أساسا مبين اقتصاد إىل الريعي اقتصادها من لتتحول اجلزائر

 : طبيعة النظام السائد -1

 حمور املعرفة من جعل املتحدة األمم عن صدر الذي العربية للمنطقة الثاني تقرير حسب
 هو األسباب هذه أهم ومن العربية، البالد يف التنمية تعثر أسباب لفهم سعيه يف اهتمامه
 الضعف نقطة اجلزائر وخاصة البعض نظر يف اليوم تشكل اليت السياسية النظم طبيعة
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 ، االقتصادية البنيان عن متاما مستقلة ليست النظم هذه أن رغم اجملتمع حياة يف الرئيسية
 :نذكر اخلصائص هده بني ومن اجملتمعات هذه يف السائدة والثقافية االجتماعية

 وجماالته االقتصادي النشاط حركية على تؤثر أضحت فقد الفساد آليات فيه تطورت اقتصاد -

 املرتبطة البريوقراطية أن جند حيث االقتصادية واملؤسسات السياسات كفاءة من وحتد ،
 االقتصادية اإلدارة على سيطرت واليت السياسيني واحملاسبة املساءلة وانعدام املطلق باحلكم

 إضعاف على طويلة لعقود اجلزائرية
 الذي املضاربة اقتصاد تدعم ما بقدر والتقين العلمي والتجديد املعرفة على االقتصادي الطلب

 وان االحتكار، منطق لفرض األعمال ورجال اإلدارة بني تقوم اليت اخلاصة الصالت من يستفيد
 اهليكلي، التعديل مشاريع تطبيق مثل املنافسة ببعض تسمح قوانني تطبيق مت ذلك بعد كان

 شبكات تكوين إىل يقود والسياسية اجملتمعية النظم فساد فان االقتصادي واإلصالح االنفتاح
 .بينها فيما واملصاحل املنافع تتقاسم قوية مصاحل

 تراعي ال البرتولية للثروة استنزافية اسرتاتيجية على يقوم ريعي اقتصاد اجلزائر اقتصاد -

 توزيع يف والعدالة عائداتها ختصيص يف والكفاءة استخالفها وضرورة االحتياطات حمدودية
.املعرفية التنمية على البريوقراطية اإلدارة حدة من يزيد ما وهذا ، منافعها

11 

 : الفجوة الرقمية-2

 بني ما واالتصال املعلومات تكنولوجيا خلقتها اليت الفجوة أنها على الرقمية الفجوة تعرف
 واالتصال املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنى يف أساسا وتتمثل النامية، والدول املتقدمة الدول

 .بها االتصال وسرعة
 البين يف املتخلفة والدول املتقدمة الدول بني القائمة الفجوة أنها على أيضا تعرف كما

 واجلزائر .باالنرتنيت والشركات األفراد وصول إمكانية ويف واملعلومات لالتصاالت األساسية
 تبقى أنها إال املستمرة املشاريع فرغم ، الظاهرة هذه من تعاني النامية الدول من كغريها

 يف اندماجها من حيد أمر وهو واالتصال اإلعالم تكنولوجيا جمال يف نسيب بشكل متأخرة
 لقطاعات حبيسة هي اجلزائر يف واالتصال اإلعالم تكنولوجيا أن الواقع ويف .املعرفة اقتصاد

 هذا يف اإلخفاق وان ، فعال معريف اقتصاد إلنتاج كاف غري وهذا حمدودين وأشخاص قليلة
 التكنولوجيا لدور السريع اإلدراك يتم مل إن وخيمة عواقب له تكون أن ميكن التالحم
 ندق جيعلنا ما وهذا االقتصادي التخلف لتدارك فعالة كوسيلة واالتصال لإلعالم احلديثة
 عميق سبات يف وباحثني قرارات متخذي من املعنيني حيث للجزائر، بالنسبة اخلطر ناقوس

 املتحدة األمم مجعية قبل من ورد ما وحسب .اجلزائري االقتصاد ملستقبل قاتال يكون أن ميكن
 تركز أن املعرفة اقتصاد يف تندمج كي النامية الدول على التنمية اجل من والتكنولوجيا للعلوم

 إقامة بغرض األخرية هذه استعمال كان إذا حبيث ، واالتصال اإلعالم تكنولوجيا جانب على
 .تكلفة أكثر يكون استعماهلا عدم فان مكلفا، معلوماتية حتتية بنى
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 : غياب املنافسة النزيهة-3

 تبقى إذ والتقنية، على اخلربة الطلب ضعف إىل املنتجة الشركات بني املنافسة غياب يؤدي
 الرشاد حتقيق من أهمية هلم أكثر السلطة ورجال األعمال رجال بني الضيقة واملصاحل األنانية

 .االقتصادي
 : اداء اجلامعات اجلزائرية ضعف-4

 حسب رأسها على يأتي عوامل عدة إىل راجع عامة والعربية اجلزائرية اجلامعات أداء ضعف إن
 الالزم واملعنوي املادي والدعم ، احلكومات طرف من الكايف االهتمام غياب ، الباحثني أغلب

 عدم يفسر ما وهذا ،املالية املخصصات يف الكبري النقص مع والبحث العلم مبحاضن للنهوض
 العاملي املستوى على جامعة 500 أفضل تصنيف ضمن مرتبة على جزائرية جامعة أية حصول

العشر األخرية. سنواتلل

 

 الخاتمة:

 اقتصاد لتبين اسيةيالس املتطلبات تطوير يف احلاصل والتطور اجلهود هذه كل من الرغم على
 املنظومة حتسني أجل من املوضوعة والربامج التسهيالت كافة يف أساسا واملتمثلة املعرفة

 وتوفري والتطوير البحث تشجيع وكذا والباحثني، الطلبة من خمرجاتها وحتسني التعليمية
 إىل باإلضافة ، العلمي البحث ونوعية مستوى حتسنيى عل تساعد اليت واملخابر البحث مراكز

 نرتنتاال شبكة توسيع على بالعمل تصالواال عالماال لتكنولوجيا التحتية البنى تطوير
 تبقى اجلهود هذه أن إال ، القطاع بهذا للنهوض جنبيةواأل احمللية ستثماراتاال وتشجيع

 مقارنته متت ما إذا املطلوب املستوى دون مازالت واليت احملققة النتائج إىل بالنظر ضعيفا

 يبقى واليت اجملاورة الدول مع مقارنة حتى أو ، اجملال هذا يف الرائدة للدول العاملية باملؤشرات
 .اجلزائر على متقدما والتعليم تصالواال العالم تكنولوجيا جمال يف تطورها

 النتائج: 

يعد اقتصاد املعرفة هدف اسرتاتيجي ألي بلد والذي يتم حتقيقه من خالل االعتماد على  -

التكنولوجيا احلديثة وتوفري كافة البنى التحتية الالزمة والضرورية من اجل حتقيق االزدهار 

 والرقي. 

على اجلزائر الرتكيز على املنظومة التعليمة وتطويرها لضمان حتقيق خمرجات نوعية من  -

الطلبة والباحثني الذي ميكن من خالهلم حتقيق قفزة نوعية يف بناء املعرفة وتكوين جمتمع 

 واعي. 

 التوصيات:

ذلك عن تشجيع االستثمارات األجنبية يف جمال تكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال، و -

 طريق حتسني مناخ االستثمار يف اجلزائر، من اجل تكوين إطارات جزائرية من خربات اجنبية.



 

 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   
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 السياسة تطبيق إطار يف والقطاعات اجملالت كافة يف باجلزائر نرتنتاال استخدام تعميم -
 املتقادمة اهلاتفية اخلطوط وحتديث وإصالح شبكاتها توسيع ضرورة مع كرتونية،لاال الوطنية

 من تصالاال وتكنولوجيا نرتنتاال مؤشر باعتبار اجلميع، متناوال يف لتكونا أسعارها وختفيض
 .املعرفة اقتصاد يف لالندماج وىلاال املتطلبات

 ، الدمغة جرةه وتفادي البحث مستوى حتسني أجل من العلمي البحث مراكز على أكثر الرتكيز -
 حمليا طاقاتها تفجري على خريةاال هذه تساعد اليت الظروف كافة توفري من البد حيث
 .اخلارج من اجلزائرية الكفاءات أجنزته ما استرياد إىل اللجوء من بدال
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