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 :امللخص

رمغ ، و عرف فهيا القطاع قفزة نوعية، ويه الفرتة اليت 1440 س نة منذلرتقية قطاع االتصاالت س ياسة الانفتاح واالإصالح الشامل اجلزائر انهتجت  لقد

تونس )لبدلان اجملاورة ابمقارنة  تبقى جتربهتا ضعيفةهذه اجلهود اإىل أ ن اجلزائر ال تزال تعاين من تأ خر كبري يف تمنية قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و 

براز واقع تكنولو (واملغرب خذت عىل عاتقها وضع هيالك قاعدية عرصية يف أ  واليت ، جيا االإعالم واالتصال يف اجلزائر، وس نحاول من خالل هذه الورقة البحثية اإ

صالحات الزمة  تقرير املنتدى الاقتصادي ادلويل حول تكنولوجيا غري أ ن لتكنولوجيا االإعالم واالتصال، تطوير البنية التحتية ل االتصاالت، ومعدت اإىل القيام ابإ

الس ياسات اليت اعمتدهتا اجلزائر، ومن هذا املنطلق فاإن ادلوةل اجلزائرية  ؤكد فشلاالإعالم واالتصال قد صنف اجلزائر يف مرتبة متأ خرة، ويأ يت هذا التصنيف لي

جيا االإعالم واالتصال ابعتبارها مس ئوةل عن توفري ال رضية الالزمة اليت تسمح ملؤسساهتا ابلتكيف مع التطورات العاملية فهي  ملزمة برضورة تمنية قطاع تكنولو 

 . منو القطاعاحضة لتوفري الهيالك وال دوات الرئيس ية دلمع وحتسينه من خالل تبين اإسرتاتيجية و 

 .الانرتنت -الاقتصاد اجلديد  –الهاتف النقال –اتصاالت اجلزائر  -تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  :اللكامت ادلاةل

 

Abstract: 
 

Algeria has pursued a policy of openness and comprehensive reform to modernize the 

telecommunications sector since 2001. Despite these efforts, Algeria continues to suffer 

significant lags in the development of the ICT sector, and its experience remains weakin 

comparison to the neighboring countries (Tunisia and Morocco). 

 In this paper, we try to highlight the reality of Information and communication 

technologies in Algeria in line with the report of the ICT’s World Economic Forum. The failure 

statement of Algeria's policies has the potential to bring the Algerian State to its obligations to 

provide the necessary conditions for the improvement and development of ICT. 
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 :مقدمة

خمتلف القطاعات وال نشطة، فادلول املتقدمة يشلك قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامال حاسام يف التحول الرسيع للامنذج الاقتصادية والاجامتعية نظرا لتأ ثريه ال فق  عىل 

ن املعرفة وتكنولوجيا امل، سني القدرة التنافس يةشهدت منوا نشطا بفضل ال ولوية املمنوحة لهذا العامل اذلي يعترب مصدرا أ ساس يا خللق الرثوات وحت  ستشالكن  تواالتصاال علوماتوبال شك فاإ

نتاجية، بل ل هنا تعمل عىل زايدة كفاءة و  نتاج، ليس فقط ل هنا تس تحدث أ دوات جديدة يف العملية االإ  أ ساسا للرهاانت يهاملعركة الرمقية ف ،داءال  فعالية ال سس القوية والرئيس ية لتحسني االإ

ماكنية عرصنة الاقتصاد دون التحمك تلفةتحدايت امل ال اليت تطرهحا س ياسات التمنية بشقهيا الاقتصادي والاجامتع ، وعامال رئيس يا لتحضري البالد ملواهجة  ، حيث أ نه من غري املمكن تصور اإ

، فهي  جمربة قطاع االتصاالتويف ظل الانفتاح اذلي عرفه اجلزائر املواطنني، وعليه فاإن  –ملؤسسات ا -االإدارات -الرسيع يف النظام الرمق  من طرف خمتلف الفاعلني الاقتصاديني والاجامتعيني

جلديدة ويه جمربة كذكل عىل رمس س ياسات واسرتاتيجيات واحضة لتأ هيلها واندماهجا يف احلركية الاقتصادية ا عىل التأ قمل والتكيف مع هذه املس تجدات والتحوالت اليت عرفها الاقتصاد العامل ،

حتسني فرص النفاد  النوايح، ومهنايف مجيع توافر رشوط مالمئة مع فاحلاجة اإىل الاندماج يف الاقتصاد اجلديد تتطلب تغريات دينامكية تنافس ية وغزو ال سواق العاملية، اليت تسري وفق مبدأ  ال 

 .وتسهيل ممارسة ال نشطة و الوظائف هتدف اإىل تفعيل س بل الاندماج يف الاقتصاد اجلديد وتطويرها بغرض خلق تغريات اجيابية  تو االتصاال علوماتاإىل تكنولوجيا امل

ية، وتبين أ ساليب متطورة تتالءم والثورة املعلوماتية، فاس تددام تكنولوجيا فالوضع اجلديد س يفرض تبين توهجات اإسرتاتيجية مس تحدثة تسمح ابالنفتاح وس تعاب املتغريات العامل 

نتاج،  تواالتصاال علوماتامل ماكنيات هامة لدلول املتقدمة لدلخول يف دورة اقتصادية جديدة حيث قد صاحهبا تغيري واحض يف طرق ممارسة ال عامل ويف أ ساليب ختطيط ومراقبة االإ أ عطت اإ

ماكنيات  وملواكبة التطورات احلاصةل أ خذ قطاع االتصاالت يف اجلزائر حزيا كبريا من الاهامتم ، سامهت بشلك كبري يف الرفع من الكفاءة والتنافس يةهامة يف حتقيق الرتامك الرأ ساميل و منحت لها اإ

اخلطة أ ي جمال من  قطاع وحتديثه وفتحه أ مام الاستامثر احمليل وال جنيب، وذكل ابلتشاور مع البنك ادلويل، ومل تس تثينالعن خطة الإعادة هيلكة  1444س نة  ادلوةل اجلزائرية أ علنتحيث 

ىل الثابت وصوال اإىل الانرتنت واالتصاالت الفضائية،  و الاقتصاد الرمق  والتحول حنو وذكل ل جل حتسني البيئة الرمقية وتطوير املعامالت الالكرتونية، وكذا تفعيل التحول حنالهاتف النقال اإ

 .احلكومة الالكرتونية

خصائص املؤسسات واالإدارات  وابعتبار أ ن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أ صبحت واقعا يرمس مالمح حياة اجملمتعات حيث مست لك القطاعات واخلدمات وتعترب خاصية من

ماكنيات هامة يف أ داء ال عام عطاء اإ ل وتسهيل االتصاالت، فاإن مشلكة ادلراسة ترتكز يف التعرف عىل مالمح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلزائر، وابعتبار أ ن احلديثة، كوهنا تسمح ابإ

ليه ادلراسة بصيغ اس تفهامية واحضة، وعليه فاإن هذه ادلراسة ج تساؤالت ادلراسة تتضمن التوجه اإىل لب املشلكة وذكل عن طريق وضع ما تسعى اإ مـا هو : ابة عىل االإشكـالية التـاليةتتوجه لالإ

جابة عىل االإشاكلية املطروحة مقنا بتقس مي هذا البحث اإىل ثالثة حماور رئيس ية لك  واقع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلزائـر ؟ وما يه مقومات اندماهجا يف الاقتصاد اجلديد ؟ ولالإ

 ئيس ية دراسة موضوع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومالمح الاقتصاد اجلديد، مث بعد ذكل تطرقنا اإىل ش بكة الانرتنت والهاتف النقال يف، وتشمل العنارص الر ن فرعيةيحمور تتفرع منه عناو 

 .مقومات اندماج اجلزائر يف الاقتصاد اجلديد وأ خريااجلزائر، 

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومودل الاقتصاد اجلديد. 0

سات يف ال سواق العاملية، حيت أ صبحت مـزااي لقد خلق الاقتصاد اجلديد يف رأ ي العديد من اخلرباء االإسرتاتيجية الوحيدة الفعاةل لتحسني القدرة التنافس ية للبدلان واملناطق واملؤس 

أ ن العنارص احلامكـة يف الاقتصـاد احلـايل ليسـت  (Druker, 1993)ذكر وقد لومات الناشئ  حديثا، العقود السابقة اليت تشمل املوارد الطبيعية والعامةل الرخيصة ليست أ كرث املزااي يف جممتع املع

ويه تشمل اجلديدمخسة مزيات لوصف مالمح الاقتصاد  (Skyrme, 1999)أ دخل  كام القوى العامةل واملوارد الطبيعية لكن امجلاعات املتصة يف املعرفة واملعلوماتية،
[1]

: 

  ؛طريقها ل ن تصبح أ كرث كثافة معرفيةلك صناعة يه يف 

 ؛املنتجات اذلكية، يه احلارضة واليت توفر وظائف وخدمات أ فضل وبأ سعار ممتازة 

 ؛ارتفاع قمية ووزن املعلومات يف الاقتصاد 

 ؛القمية السوقية وال صول الغري ملموسة للرشاكت يه أ عىل عدة مرات من قمية ال صول املادية  

  غري امللموسةمنو التجارة يف ال صول. 

خيتلف عن  وهو، ابلصناعة املعلوماتية واملعرفية ر الاقتصاد اجلديد، أ و الاقتصاد الرمق  اذلي يمتزيو ومبنظور أ خر فاإن التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سامه يف ظه

نتاجية التقليدية مثل اليد العامةل واملوارد الطبيعية مكصدر أ ويل للمنو الاقتصادي الاقتصاد القدمي ل ن املعرفة عوضت عوامل االإ
[2]

فالنظام اجلديد للمنو هل ارتباط ابملامرسات التنظميية اجلديدة  

وتطور املفاهمي التنظميية والترشيعات
[3]

نتاجية العمل، مما دفع لقد خطيت الوالايت امل ، و  تحدة ال مريكية يف النصف الثاين من التسعينات منو اقتصادي قوي يواكبه تضخم منخفض وتزايد يف اإ

عالن مودل  ىل اإ زي بمنو مرتفع طويل ال مد يرجع اإىل مرتبط بأ وجه التقدم يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وينظر اإىل هذا الاقتصاد بأ نه يمت" اقتصاد جديد"ابالقتصاديني والباحثني  اإ

نتاجية، وهذه التغريات يبدو أ هنا قادة الوالايت املتحدة ال مريكية اإىل معجزة اقتصادية حقيقية، عرش س نوات من ا %0لمنو املس متر بدون تضخم وال بطاةل أ كرث من منو مرتفع مس تدام لالإ
[4]

. 

 .االتاملعلومات واالتصتكنولوجيا ادلور الاسرتاتيج  ل .0.0

نتاجية، املعلومات واالتصاالتلقد شهدت العرشية ال خرية كتاابت كثرية ومتنوعة حول تكنولوجيا  نتاج، واس تعامالهتا يف االإ ن هذه التحليالت تقود معوما اإىل تقياميت  وأ ثرها عىل االإ اإ

يف الاقتصاد من هجة، ومن هجة أ خرى عرض واس تعامل  املعلومات واالتصاالتقوية لهذا التأ ثري كام توضع الاحنرافات املعتربة بني ادلول املصنعة فامي يتعلق بأ مهية النشاطات املنتجة لتكنولوجيا 

 هذه التكنولوجيا يف النشاط
ا

الإنتايج
[5]

نتاجية لذلين يس تعملون هذه السلع كتفسري للتطورات الناجتة حتدد الانرتنتكام أ ن اس تعامل احلاسوب أ و ش بكة   مس توى االإ
[6]

وال شك أ ن هذه  

ملعريف وذات أ مهية اسرتاتيجية ابلنس بة للتمنية د االاس تعامالت سوف تسد النقص يف التكنولوجيا القدمية وتفجر أ فاقا جديدة، فتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يه واحدة من راكئز الاقتصا

الاقتصادية والاجامتعية ويظهر ذكل من خالل النقاط التالية
[7]

: 

 ؛تساعد عىل حتسني كفاءة العمل وخفض تاكليف التشغيل 
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 ؛تودل فرص معل جديدة وترتبط مبعاجلة املعلومات عىل نطاق واسع 

 ؛جتذب املستمثرين والرشاكء الاسرتاتيجيني 

 نتاج ال هجزة والربجمياتحتف نشاء رشاكت اإ  ؛زي اإ

 تمنية القطاعات ال خرى وتطويرها. 

نتاجية وختفيض التاكليف وذكل من ومبنظور أ خر فاإن اس تددام الوسائل التقنية املتقدمة اليت لها عالقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سامهت يف حتسني ال داء ورفع االإ  

انطالقا من العوامل التاليةخالل ما تتيحه هذه التكنولوجيا اليت تعترب كقطاع أ سايس هل دوره يف التمنية ويف حتقيق المنو الاقتصادي 
[8]

: 

 ؛ختفيض تاكليف املعامالت وحتسني الانتاجية 

 جراء املعامالت  ؛توفري االتصال الفوري، مع سهوةل التواصل واإ

 ؛زايدة فرصة الاختيار يف السوق واحلصول عىل السلع واخلدمات الغري متاحة 

 ؛توس يع النطاق اجلغرايف لل سواق 

 علوماتقناة املعرفة ومجيع أ نواع امل. 

 يه ال ساس يف تقوية العالقات بني رشاكء املصلحة، ال عامل التجارية، االإدارات، املواطنني واملس هتلكني، ويظهر ذكل من خالل أ مه أ نواع املعلومات واالتصاالتوتكنولوجيا 

، وتشري هذه الامنذج اإىل Meier & Stormer, 2009))ت، املؤسسات مع بعضها بعض ، املؤسسات مع االإداراواالإداراتالعالقات اليت تشمل العامل مع مؤسساهتم، الزابئن مع املؤسسات 

ىل التقليل من  املعلومات واالتصاالتفتكنولوجيا  تطور العملية االتصالية وتسهيل تبادل املعرفة والتعاون وتقدمي اخلدمة، أ اتحت ظهور خدمات عديدة ومتنوعة لتلبية حاجات ال فراد وأ دت اإ

من  30%وتكنولوجيا املعلومات تسامه يف الوالايت املتحدة ال مريكية بـ ، وهذا من خالل عقد املؤمترات عن بعد والربيد االإلكرتوين وخدمات التجارة الالكرتونية، االتصاالت الشخصية املبارشة

 .احمليل االإجاميل ومسحت خبلق العديد من مناصب الشغلالناجت 

 .ومظاهره الاقتصاد اجلديدخصائص . 1.0

أ ول مقال هل يعـرف الاقتصـادايت اجلديـدة وهـو املقـال اذلي أ صـبح فـامي بعـد " ابلتكنولوجيات اجلديدة لالإعالم واالتصال"يف جملته اخلاصة  0991س نة  Kelvin Kellyقد أ صدر ل

نتـاج الفكـري، وهـذه الا0991عنوان لكتاب صدر س نة  قتصـادايت متصـةل ، وحسب رأ يه فاإن الاقتصادايت اجلديدة ترتكز عىل اقتصاد شامل يتعلق بلك العامل حيبذ ال دوات الغري مادية، االإ

لش بكةفامي بيهنا من خالل نظام ا
[9]

، وهـو ال نشـطة يرى دومنيك أ ن الاقتصاد اجلديد يركز عىل املعرفة واملعلومات ويعترب كظاهرة اقتصادية حديثة ميزيهـا المنـو الرسـيع لالقتصـادايت وتغيـري، و 

ن املعرفة تشلك مكوان أ ساس يا يف العم  نتاجية كام يف التسويق، وأ ن المنو يزداد بزايدة هذا املكونالاقتصاد اذلي حتقق فيه املعرفة اجلزء ال عظم من القمية املضافة، وعليه فاإ  .لية االإ

عن لّك ما هو متعلق بتكنولوجيا املعلومات االتصاالت أ و تكل املتعلقة ابلتطور التقين يس تعمل للتعبري ديدمن هذا املنظور فاإن الاقتصاد اجلو 
[10]

يعرب عن منو اقتصادي متطور وهو  

نتلكم عن عامل يس تددم فيه ال شداص أ دمغهتم عوض أ يدهيم، عـامل ختلـق فيـه تكنولوجيـا املعلومـات  ديدوعندما نتلكم عن الاقتصاد اجلللمعلوماتية والقوة املعرفية،  قامئ عىل الاس تددام الكثيف

ومـن أ مه العوامـل احلامكـة لتةل تطـور ولكن أ يضا ابلنس بة للقروض املرصفية واخلـدمات ال خـرى الـيت ال ميكـن تغليفهـا،  واالتصاالت التنافس ليس فقط ابلنس بة للسلع اليت ميكن تعبئهتا وحشهنا،

 :ما ييلالاقتصاد اجلديد 

   نتاج املعرفةالقدرة عىل  ؛، لضامن القدرة عىل التنافستوليد واإ

  ؛التجارةال عامل وممارسة بيئة  يف س يادة منط جديد 

  بداعدمع تمنية البحث والتطوير والتجديد و  تزايد احلاجة اإىل  ؛الوطين االإ

  البنية التحتية لالتصاالت واملعلوماتتوفري و  ات يف تفعيل البيئة الرمقيةحلكومالفاعل اور ادل. 

معرفية مبنية عىل ش باكت لالتصاالت واملعلومات عىل غرار هناك توجه مضطرد حنو بناء اقتصادايت ومبنظور أ خر فاإن الاقتصاد العامل  بدء يتجه حنو املنتجات ذات الكثافة املعرفة ف 

فالتطور الاقتصادي العامل  قد ارتكز وبشلك مزتايد عىل التطور التقين والعلم  أ كرث من اعامتده عىل  الاقتصادايت التقليدية املبنية اترخييًا عىل الرثوات املادية والطبيعة مثل املنامج واملعادن،

، اليت جعلت الاقتصاد الرمق  يمتزي بعدة نتاج، وهذا راجع اإىل كون اجملمتعات املعلوماتية تتضمن س ياقا جممتعيا مواتيا لنشاط منظومة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالتطور المك  يف االإ 

خصائص مهنا ما ييل
[10]

: 

  ضافة اإىل قطاع اخلدمات  ؛كثافة معرفية متصاعدة يف لّك الصناعات اإ

  ؛ كثافة املورد للنشاط الاقتصادي، مع افخفاض أ مهية حساس ية املوارد الطبيعيةهبوط يف 

  ؛تركزي لكّ  انجت عن س يوةل دولية لرؤوس ال موال، تكنولوجيا النقل واالتصاالت، واليد العامةل املؤهةل 

   نتاجية يف التصنيع خاصة يف البدلان املتقدمة مع عالقة متناهية بني ال  .تكنولوجيا والنوعيةمس توايت عالية لالإ

ىل نتاجئ هذه الثورة التكن ن تعبري الاقتصاد اجلديد يعط  للثورة التكنولوجية احلالية عبارة الاقتصاد الرمق  ويه أ كرث دقة ابلنظر اإ ولوجيةاإ
[01]

االإنرتنت وش باكت النطاق العريض ، ف

قتصاد العامل  ويكون فيه تفاعل وتاكمل وتنس يق مس متر بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت من هجة، يساعد عىل اندماج الا والتطبيقات النقاةل تشلك أ سس الاقتصاد الرمق  اذلي

، (الرسعة يف ال داء)التقليدي اإىل الشلك الفوري  والنشاطات الاقتصادية من هجة أ خرى وهذا ما يؤدي اإىل تغيري أ مناط ال داء الاقتصادي يف املال وال عامل والتجارة والاستامثر من الشلك

لكرتونية قوية وبناء من مظاهر الاقتصاد الرمق  ويتطلبان القدرة عىل  يعتربانالاستامثر يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوسع يف الصناعات املرتكزة عىل املعرفة ن حيث أ   متكل قاعدة اإ
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لكرتونية واالتصاالت سامه يف اإحداث مجموعة من التأ ثريات عىل الاقتصاد وهذه التأ ثريات جاءت نتيجة للتصادم اذلي حدث بني الزايدة يف حصص تكنولوجيا املعلومات فاس تعامل ، احلكومة االإ

نتاج وتبادل املعرفة واملعلومات  .رأ س املال الالمادي وتعممي اس تعامل هذه التكنولوجيا اليت غريت رشوط اإ

ايد ادلور الاقتصادي للمعرفة وتشمل تزايد حصة رأ س املال الالمادي يف املزون احلقيق  لرأ س املال، وتوسع الصناعات املرتكزة هناك ثالث تطورات كربى تشلك ميل عام لزت و 

يف النشاط الاقتصادي، فالقناعة اليت  ترتبط أ ساسا ابل مهية اليت تكتس هبا التغريات ديدكام أ ن فرضية تفسري مظاهر الاقتصاد اجلعىل املعرفة، وزايدة مناصب العمل ذات الكفاءات العالية، 

طار مراحل بناء قدرات جديدة وكيفية اس تغالل هذه القدرات، وهذا النظ بداع ادلامئ اقتصاد التغيري يتقامسها بعض الاقتصاديني هو أ نه هناك نظام جديد بدء يتشلك يف اإ ام يعترب نظام االإ

بداع هو جد مرتفع، وهناك تطور مس متر  املس متر اذلي يرتبط مبس توايت التكوين اجليد والكفاءات وظهرت منتجات  حيت ارتبط العرض والطلب ابملعلومةالعالية، حيث أ ن معدل االإ

مليون  14ل مرييك خلق الاقتصاد ا 0999ونومفرب  0991فبني س نة  اجلديد الاقتصادظاهر العودة اإىل خلق مناصب معل جديدة ترتبط ارتباطا وثيقا مب كام أ ن ،جديدة أ كرث أ داء وأ قل تلكفة

  .يف القطاع الصناع بق  مجموع مناصب العمل مس تقر نسبيا منصب شغل، وأ ساس خلق مناصب اكن يف اخلدمات، بيامن 

مث تأ كيدها من طرف العديد عىل أ هنا اكمبل، و  بروكرتأ و كوال  ن المنو اذلي مث مالحظته يف قمي البورصة للمؤسسات ذات التكنولوجيا العالية والاهنيار املتتايل للعاملقة مثل كواكاإ 

شارات لدلخول اإىل الاقتصاد اجلديد، فالتوسع يف القطاع التكنولويج والطرح ال ويل لل سهم يقف حتديدًا وراء تنايم أ حصاب الرثوات الك  بار اذلين حققوا ثروهتم يف قطاع الانرتنت مثل اإ

Ameritrad أ  و .م.يف الوLastminute.Com وQSL  ىل حـد ما يف بريطـان يف يف أ س يا، ومن مجموع الرأ س مال اجملازف  Soft Bank, red HAT, Yahoo, E-Bay, Amazonيا واإ

مليار دوالر منه اإىل مشاريع ورشاكت الانرتنت 14مليار دوالر املستمثر يف السوق ال مريكية، ذهب  01البالغ 
[13]

صاد ال مرييك وقد مسحت الانرتنت ابلمنو الرسيع للعاملقة اجلدد يف الاقت 

نتل الناجت ادلاخيل اخلام لروس يا 1440وهناك بعض ال مثةل اليت تسمح ابالإحاطة هبذه الظـاهرة، فف  س نة  جتاوزت القمية املالية ل سهم رشكة ميكروسوفت ورشكة اإ
[14]

 0999مـاي  0و بني 

الحظ تـزايد قميه يف  Micro Processeurs INTELقمي يف البورصة، ويف نفس الوقت فاإن منتـج مليار دوالر ك 54كوال وبنك أ مرياك خرسات لّك واحدة مهنام -، كواك1444مارس  49و

 ORACLEفاقت قمي البورصة ملصمم الربامج  1444مليار دوالر، ويف أ فريل 060اكنت الزايدة اليت حققها تقدر بـ  NOKIAمليار دوالر، كام أ ن منتج الهاتف النقال  091البـورصة بـ 

ثالث ال وىل لصناعة الس ياراتالرشاكت ال 
[15]

. 

 . ملعلومات واالتصاالت يف اجلزائراواقع تكنولوجيا . 2

م هتجشعو  انبأ مام املتعاملني ال جاالإصالحات اليت همدت الطريق من خالل  لحوًظا وانفتاح مبارش عىل اخلواصقطاع االتصاالت يف اجلزائر منذ هناية التسعينات تطوًرا معرف 

حيث تزايدت نس بة مس تدديم الانرتنت، وأ صبحت الهواتف النقاةل يف متناول رشحية واسعة  ،وحتسني اخلدماتاالإصالحات دور هام يف تأ مني املنافسة  لعبتوقد  ،القطاعيف  ستامثرعىل الا

من طرف اجمللس الوطين ملساهامت ادلوةل مضن جمال تمنية وحتسني اس تغالل الش باكت  1440مارس  40لالتصاالت اليت أ نشئت يف  ةوقد احنرص النشاط ال سايس للجزائري من اجملمتع،

 : ييلالعمومية واخلاصة وتسهيل احلصول عىل االتصاالت، وبصفة عامة فاإن ال هداف ال ساس ية لهذه االإصالحات متثلت فامي

 تصاالت؛زايدة وتنويع عرض خدمات الربيد واال 

 ؛حتسني جودة اخلدمات املعروضة، وال سعار التنافس ية 

 تطوير ش باكت الربيد واالتصاالت؛ 

 ؛ترقية اخلدمات املالية للربيد، وتشجيع الادخار الوطين وتوس يع تشكيةل اخلدمات املعروضة 

 اقتصاد تنافيس ترقية االتصاالت كقطاع اقتصادي أ سايس للمنو يف . 

عداد س ياسة قطاعية وكذكلوتمتحور ال نشطة ال ساس ي عادة صياغة االإطار القانوين والتنظمي ؛ وفصل وظائف الاس تغالل واإ طار الربانمج احلكويم يف اإ وظائف  ة املس هتدفة يف اإ

تعامل التارخي  مع الاحتفا  خبدمات الربيد والهاتف اخلاص، وكذكل فتح رأ س مال امل القطاع التسوية، ابالإضافة اإىل خلق متعاملني ممتزيين خلدمات الربيد واالتصاالت، وترقية وتشجيع مسامهة 

طار مرشوع تعاون مولته اليونسكو عىل مس توى القطر الوطين، وتطوير خدمات الانرتنت بعد أ ن يصال اجلزائر هبذه الش بكة عن طريق مركز البحث يف االإعالم العلم  والتقين يف اإ  .مت اإ

 .واشرتااكت النقال خطوط الهاتف الثابت. 0.1

مهنا أ وراسكوم املرصية،  1440الهاتف النقال س نة عدة رشاكت للحصول عىل رخصة أ ن تقدمت  بعداليت قامت هبا اجلزائر يف جمال االتصاالت نتاجئ االإصالحات أ وىل ظهرت 

س بانية، أ وروجن تلكوم الفرنس ية، برتغال تلكوم،  وحتصلت الرشكة املرصية أ وراسكوم عىل العرض بـ  مليون دوالر، ومبجرد حصولها عىل الرخصة ابرشت التحضري الإطالق  111تلفونياك االإ

ش بكهتا اجلديدة جزيي، يج،اس،ام
 

 41، كام حتصلت الرشكة الكويتية عىل رخصة تشغيل ش بكة للهاتف النقال يف وأ علنت عن خطوطها الكربى ويه أ ن تصبح الرائدة يف عامل االتصاالت 

مليون دوالر، ويه متكل املرشوع اذلي يسامه فيه لك من مؤسسة اخلليج لالستامثر وبنك اخلليج املتحد 010ي قدر بـ من خالل عرضها الراحب اذل 1441ديسمرب 
[06]

 1440أ وت  15، ويف 

طالق عالمهتا التجارية جنمةلالتصاالت قامت الوطنية  ابإ
  

مع تطور قطاع االتصاالت بدوره ساعد عىل  ، وهذاخبدمات ومزااي جد مغرية، حيث مقاييس جديدة يف صناعة االتصاالت يف اجلزائر

1440مليون دوالر فامي خيص النقال خالل س نة  941،90مليون دوالر ابلنس بة لالتصاالت السلكية و 114،16حتقيق عائدات مبقدار 
[01]

. 

تقدمي يف التنافس كام أ ن ، أ لف منصب معل مبارش وغري مبارش  200مليون دينار وخلق  228رفع القيود عن السوق متكنت رشاكت االتصاالت من حتقيق عائد بلغومنذ رفع 

االإحصائيات اخلاصة ابملتعاملني الثالث للهاتف النقال  أ شارت، حيث هذا اجملالالمنوذج الناحج يف اذلي يعترب عدد املشرتكني يف الهاتف النقال من فع والر  ،تطوير وتنويع القطاعمسح ب  دماتاخل

مليون مشرتك س نة  11وجتاوزت هده النس بة ، 1445س نة منتصف خالل  ماليني 9ال يتجاوز نس بة  شرتكنيامل مشرتك، بعد أ ن اكن عدد  مليون 01أ كرث من  سجيلمت ت  1446أ نه يف س نة 

1401 
[18]

 ،1Gاجليل الثالث  االتصاالت املتنقةل دخول خدمات النقاةل قطاع شهدحيث ، الثالث حقق سوق النقال نقةل نوعية هممة خالل ال عوام املاضية تعاملنيومع املنافسة القوية بني امل ، 

حسب اجليل الثالث يف  تسويقية يف اخلامس عرش من نفس الشهر، وقد وصل عدد املشرتكنيال طلقت العملية وان 1401ديسمرب   2يف الاس تغالل رخصة ثالث يف السوقتلقى املتعاملني ال و 

ىل  1400اإحصائيات سلطة الضبط يف ديسمرب  طار  يف أ لف مشرتك 110ماليني و1مشرتك، مهنم أ لف  110ماليني و 1اإ ادلفع %  01من احلظرية االإجاملية مقابل %  11أ ي  فع املس بقادلاإ

 .ابلنس بة للجيل الثالث % 14،1و (يج أ س أ م)للهاتف النقال % 90،1نس بة كثافة الاشرتاك االإجاملية  كام جسلت، البعدي
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 .الكثافة الهاتفية للمحمول :0رمق اجلدول

 19،544 (ابملليون) الكثافة الساكنية

 %90،1 (النقال)الكثافة الهاتفية

 14،1% (3Gاجليل التالث )الكثافة الهاتفية

 005،0% (3Gاجليل التالث  +النقال )مجموع الكثافة الهاتفية 

Source : ARPT, Dossier de Presse, 2014 

وجزيي ( مليون مشرتك 1،641)مليون مشرتك متبوع بأ وريدو  1،619الصدارة من حيث عدد املشرتكني يف الهاتف النقال من اجليل الثالث ب وحيتل متعامل موبيليس

 19،5د الساكن واذلي بلغ مقارنة ابلنس بة لعد%  005،0تصل اإىل ( اجليل الثالث + يج أ س أ م)، ويالحظ من خالل اجلدول السابق أ ن كثافة الاشرتاك االإجاملية (مشرتك 915.444)

وتلهيا أ وريدو %  19مث موبيليس %  01،9أ ما من حيث احلصص السوقية يبقى متعامل جزيي الرائد يف جمال اجل  أ س أ م بنس بة  ،حسب اإحصائيات ادليوان الوطين لالإحصاء مليون نسمة

% 01 ب 1400جويلية  45اذلي بدأ  تسويق هذه اخلدمة يف وجزيي %  01،1تبوع بأ وريدو م %  00،1، ويف جمال اجليل الثالث يتصدر متعامل موبيليس الرتتيب بنس بة %11،0ب
 
من  

يةالسوق  احلصة
 [09]

. 

أ لف  164و أ ي تراجع مبليون 1400نومفرب  14مشرتك اإىل غاية أ لف  151ومليون  11جسلت ( يج أ س أ م)كشف رئيس سلطة الضبط أ ن حظرية مشرتيك ش بكة الهاتف النقال و 

بط أ ن متعامل جزيي ض أ وحضت سلطة ال  كام، أ لف مشرتك 019ومليون  05يصل اإىل  االإجاميل ، والعدديف اجليل الثالثأ لف  110ماليني و 1، ابالإضافة اإىل 1401مقارنة مع نفس الفرتة من 

 حتليل، ومن خالل مشرتكأ لف  556ماليني و 1أ وريدو و  ،مشرتكف أ ل 105و ينيمال04متبوع مبوبيليس  ،مشرتكأ لف  111ومليون  01يتصدر الرتتيب من حيث عدد املشرتكني ب 

 .تفضل ادلفع البعدي % 9 س بق مقابلادلفع امل  اختارتمن الزابئن  % 90يتضح أ ن  (1اجلدول)ظهر يف اليت ت  ال رقام

 .1400موقع قاعدة املشرتكني يف الهاتف النقال اإىل غاية نومفرب : 1رمق  اجلدول

 اجملموع  WTAأ وريدو  OTAجزيي  ATM موبيليس ال رقام ابملاليني 

 11،110 1،451 01،109 9،641 ادلفع املس بق

 1،110 0،540 4،661 0،101 ادلفع البعدي

 11،151 1،556 01،111 04،105 اجملموع

Source : Opérateurs/ Avant audit de l’ARPT 

ذا اكن الهاتف النقال قد جسل جناًحا كبرًيا يف اجلزائر،و  ىل اإحصائيات سلطة الضبط فاإن نس بة منو الهاتف الثابت تبقى  اإ ن الهاتف الثابت ال يزال يعاين من التأ خر، فاستناًدا اإ فاإ

، وخالل 1441من الساكن يف هناية العام  % 9،0حققت حنو  حيثوتسجل سوق االتصاالت الثابتة معدالت اس تددام منخفضة، ظل حكًرا عىل متعامل معويم واحد،  متواضعة، فالقطاع

احلصة السوقية للهاتف النقال %19مقابل  %00نفس الس نة اكنت حصة سوق الهاتف الثابت يف اجلزائر 
[14]

طلب حصول عىل خط اثبت، مع اإحصاء  51010مث تسجيل  1404يف و، 

مليون مشرتك يف  1،1كام كشفت اتصاالت اجلزائر مؤخرا عن وجود  ،خطوط أ كشاك متعددة اخلدمات 101404خدمات الهاتف، و 0015، وتسجيل كذكل فرع 004جتارية و واكةل 066

 .1406هناية مارس  تابثالهاتف ال 

  .واقع ش بكة الانرتنت يف اجلزائر. 1.1

ىل أ ن ادلول النامية بدأ ت تطويرها بعد  واس تدداهما يف أ وراب اكن يف هناية نفس العقد،أ  .م.عىل الرمغ من أ ن ش بكة الانرتنت مت التوسع فهيا وتطويرها منذ الس بعينات يف الو اإ

يف حني  1404س نة  لالخنسمة  044للك مس تددم  61،1وحسب اإحصائيات الاحتاد ادلويل لالتصاالت فاإن عدد مس تدديم الانرتنت يف ادلول املتقدمة وصل اإىل عرشين س نة تقريبًا، 

واذلي أ هنيى احتاكر ادلوةل خلدمات  0991املؤرخ يف أ وت  151-91مند صدور املرسوم الوزاري و  بة حلاةل اجلزائر، أ ما ابلنس  نسمة044للك  10،0تتعدى يف البدلان النامية  النس بة ال

يف   5000وصل عدد مقايه الانرتنت اإىل ، وقد  2000س نة 150,000بعد أ ن اكن العدد ال يتجاوز ، 1446ماليني مس تددم س نة  1ووصل اإىل حوايل  س تددمنيامل الانرتنت تزايد عدد 

ىل أ نه مقارنة بعدد الساكن جند أ ن نس بة الا، اجملموع وحسب اإحصائيات الاحتاد ادلويل  س تددام تبقى منخفضةوعىل الرمغ من أ ن هذه النس بة تعكس منو ش بكة الانرتنت يف اجلزائر اإ

نتيجة وحتسن الوضع قليال  جسلت قفزة نوعية عىل مس توى اخلدماتجلزائر غري أ ن ا، ورمغ الانطالقة احملتشمة خلدمة تسكني مواقع الانرتنت 1404س نة  %01،54 لالتصاالت بلغت

تباعها واليت سرتاتيجية الإ ل طالق انرتنت ذات الرتدد العايل و توس يع نشاط املديرايت اجلهوية بدأ ت انطالقا من قرار ختفيض ال سعار و احملمكة اليت مت اإ ابلرشاكة مع العمالق الفرنيس ( أ دايسال)اإ

"أ لكتال"
[10]

. 

توظيف أ خر التكنولوجيات املعمتدة يف أ ورواب لتدعمي عىل اليت معلت اجملموعة ال ملانية  ومهنمدمات الانرتنت خ طويرلتعديد من الرشاكء ال جانب وقد اختارت اجلزائرية لالتصاالت ال

مؤسسة اتصاالت اجلزائر عىل تدارك التأ خري كام معلت  ،الاس تعامل الفعال لالنرتنتقدرات و توفري خدمة تتوافق هذا ما يساعد عىل ، و نقصقدرات الش بكة اجلزائرية اليت ال تزال تعاين من ال 

نت يسمح ابلربط بني شامل البالد وجنوهبا ل جل تلبية احتياجات لك من مزودي خدمات الانرت ، وفرت معودا فقراي وطنيا من ال لياف الضوئيةو الكبري فامي خيص البنية التحتية لالتصاالت، 

 :، ويتكون العمود الفقري من ال جزاء التاليةوالبنوك واملؤسسات

  1،5العمود الفقري الشاميل وتبلغ قدرتهGbit/s  1441، وهو معيل منذ سبمترب، 
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  04العمود الفقري الشاميل وتبلغ قدرتهGbit/s  1440، وهو معيل منذ جوان، 

  1،5العمود الفقري اجلنويب وتبلغ قدرتهGbit/s ،  1445وهو معيل منذ مارس. 

 .خشص 044اس تعامالت الانرتنت يف اجلزائر للك : 40 رمق الشلك

 
    

، وكذكل 1441خشص س نة  044للك  18،04بعد أ ن اكنت النس بة ال تتعدى ، 1400خشص س نة  044للك  01،49اإىل الانرتنت يف اجلزائر  دديممس ت نس بةقد وصلت و 

يفيدو"أ الف زبون  04أ لف مشرتك و ADSL 114قدر عدد مشرتيك التدفق الرسيع لالنرتنت وقد ، (40الشلك ) 1445خشص س نة  044للك  84،45 ، وتسعى مؤسسة "ومياكس"و" اإ

ىل أ كرب عدد من املشرتكني والزابئن، ويف س ياق متصل  سد اجلهود اليت تبدلها اتصاالت لك س نة وهو ال مر اذلي جي  % 54ن عائدات الانرتنت تمنو بنس بة فاإ اتصاالت اجلزائر اإىل الوصول اإ

 .وخدمات الانرتنت اجلزائر لتوس يع ش باكت االتصاالت

  .مقومات الاندماج يف الاقتصاد اجلديد. 1

ن اجلهود اليت تبدلها اجلزائر يف جمال تفعيل وتسهم يف رفع  ديدتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اخلدمات الاقتصادية ستسمح بفتح الطريق أ مام الاندماج يف الاقتصاد اجل اإ

نعاش الاقتصاد وتداول ال موال من خالل وسائل جديدة مبنتجات جديدة، حيث عرفت هناية شهر  ق الرمس  للنظام اجلديد االإطال 1406ديسمرب من س نة  حتدايت مجع املوارد املالية واإ

عدة مؤسسات دور كبري يف تفعيل اخلدمات الرمقية ومهنا اتصاالت اجلزائر، اخلطوط اجلوية اجلزائرية، طاس ييل كام لعبت ، "jibayatic.dz" للترصحي و ادلفع الالكرتونيني للرضائب والرسوم

للجزائر، أ مانة للتأ مينات، وكذكل متعاميل الهاتف النقال جازي واوريدو وموبليس،وهذه اخلطوة متثل مرحةل هامة يف تفعيل  للطريان، الصندوق الوطين للضامن الاجامتع ، رشكة املياه والتطهري 

بنوك  6مهنا  ،بناك 00 مع 1406 س نة من أ كتوبر شهر خالل أ عطيت اجلزائر يف الالكرتوين ادلفع خلدمة الرمس  الانطالق اإشارة، خاصة وأ ن التجارة الالكرتونية والتحول حنو الاقتصاد الرمق 

جراء خمتلف " اذلهبية"ابجلزائر العامصة بطاقة ادلفع االإلكرتوين  1406 ديسمربيف أ طلقت مؤسسة بريد اجلزائر ، كام معومية ومخسة بنوك خاصة املعامالت املالية عرب االإنرتنت، يف اليت تسمح ابإ

مت أ كد الوزير املنتدب امللكف بتمنية الاقتصاد الرمق  يف اجلزائر أ نه قد ، حيث 1401س تدخل حزي التنفيذ قبل هناية س نة  اليتدلفع الالكرتوين عرب الهاتف النقال اانتظار تفعيل خدمات 

 .تنصيب فوج معل ملكف بدراسة هذا النظام

 .يف اجلزائر تمنية الاقتصاد اجلديدحتدايت . 0.1

ن التطورات اليت عرفهتا اجلزائر يف جمال تمنية الاقتصاد الرمق  ابلرتكزي عىل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال مل تكن مكحرك للت فاعل مع الاقتصاد الوطين، ويف احلقيقة فاإن اإ

رهاق موارده الطبيعية الكبرية بدون أ ن يشلك التطور ا ىل أ ن اجلزائر ختلفت كثريا يف الاقتصاد اجلزائري قد اتبع منوه من خالل اإ ن واقع احلال يشري اإ لتقين عامل حمدد يف اإسرتاتيجية التمنية، اإ

هامل اجلهود املبدوةل من خالل تفعيل وسائل ادلفع الالكرتوين يف النظام املايل واملرصيف،  ن اكن ال ميكن اإ  ومرشوع مدينة س يدي عبد هللا كقطب متخصص لتوفرياجملاالت الرمقية، وحىت واإ

 .ري اكيف لبناء اقتصاد رمق بيئة معل مناس بة، غري أ ن تأ ثري قطاع تكنولوجيا االإعالم واالتصال عىل التمنية الاقتصادية حمدود جدا، وهو حبيس قطاعات قليةل، وهذا غ

 يف الناجت احمليل االإجاميل%  2.9تسامه فقط بنس بة تواالتصاال علوماتتكنولوجيا امل أ ن، 1400ل ول مرة يف تقريرها الس نوي لعام لربيد واالتصاالت التنظميية ل الهيئة كشفتلقد و 

%7 مقارنتا ابملعدل العامل  البالغ جدا الوطين، وهذه النس بة تعترب منخفضة
 [22]

ل ربعة ماليني  سوق تنافس ية، و لهاتف الثابتهناك ثالثة متعاملني ل املغرب  ، وتدل عىل تأ خر كبري للجزائر، فف 

ذا اكنت اجلزائر قد استمثرت %13، ويف تونس النس بة تفوق%1يه  املغريب يف الناجت احمليل االإجاميل تواالتصاال علوماتتكنولوجيا امل مسامهة، و من ال فراد والرشاكتمشرتك   مليارات 5، واإ

نشاءمن دون أ ن  وذكل تواالتصاال علوماتتكنولوجيا امل قطاعيف  1406-1401 بني دوالر ، والناش ئة املتقدمة ابلنس بة لالقتصادايت هذا القطاع الاسرتاتيج  اقتصادية حول دينامكية يمت اإ

 .القطاعاتمبختلف  رتبطأ صبحت تتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خاصة وأ ن 

ن  نتاهجا وتوظيفها بكفاءة يف مجيع اجملاالت يتطلبديد الاندماج يف الاقتصاد اجلاإ هذه البيئة حتتل فهيا تكنولوجيا  ،وجود بيئة مالمئة يمت من خاللها نرش املعلومات واملعرفة واإ

زائر، والوقوف عىل املعوقات اليت تقف أ ماهما اجلاملعلومات واالتصاالت ماكنة هامة، فادلخول يف هذا الاقتصاد يقتيض توجيه اهامتم مركز للبحث عن س بل تطوير وتمنية البيئة الرمقية يف 

، ومعوما لش بكة الانرتنت لتحتيةالعيوب اليت تشمل البنية اابالإضافة اإىل االإلكرتوين وادلفع املصاعب املتعلقة بتأ مني معليات الرشاء و  ،التجارة الالكرتونيةتطور تواجه وخمتلف التحدايت اليت 

ىل تأ خر عوامل متعددة هناك   :يف النقاط التالية هاوجنمل بعض ، الاقتصاد اجلديدزائر يف اجلماج اندأ دت اإ

  ؛عىل الريع البرتويل واعامتدهالتدلف الهيلك  لالقتصاد اجلزائري 

 جراء املعامالت والسداد عرب الانرتنت، وعدم انتشار اعامتد التوقيع الالكرتوين  ؛انعدام الثقة ابإ

 ؛اس تقرار خدمات االتصال الهاتف  مع عدمالتصاالت ضعف البنية التحتية ل  

 ؛رمقيةمتطلبات الثورة ال تتالءم معاليت اليت تنظم املعامالت الالكرتونية قانونية القواعد انعدام ال 

 ماكنيات املعلوماتية واالتصال حمليا ةالرمقي جوةالف   ؛وضعف اإ
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  اتحة املعلومات عىل الانرتنت نقص  .وقةل عدد املس تددمني للش بكةاإ

عـىل وجـود ، وتفعيـل الاقتصـاد الرمقـ يف اجلزائـر  لكرتونيـةاملعـامالت الااللقاءات بني خمتلف البنوك والهيئات املرصفية دلراسـة ملـف توسـ يع العديد من اخلرباء من خالل  أ كد كام

 : ة يف اجلزائر ومن بني هذه التحدايت نذكر ما ييلكون هذه اخلدمات حديثة النشأ   مثال، دلفع الالكرتويناحتدايت كبرية تعرتض الهيئات املالية واملرصفية يف جمال 

 ؛عزوف اجلزائريني عن اس تغالل بطاقات ادلفع الالكرتوين 

 ؛التعود عىل التعامالت النقدية 

 ؛الثقة اجتاه هذا النوع من املعامالت 

 غياب االتصال والتحسيس والتوعية بأ مهية املعامالت الالكرتونية. 

ن العوائق ال ساس ية اليت تؤثر سلبا عىل اجلاهزية الرمقية ودرجة تقدهما أ و تراجعها يف أ ي دوةل تعود اإىل ضعف دور احلكومة وانتشار ا لفقر وعدم الاس تقرار الاقتصادي وعدم ثقة اإ

ىل العيوب اليت تشمل وس ثبات، املس هتلكني، وعدم وجود حوافز تشجيعية وقوانني محلاية امللكية، ابالإضافة اإ لكرتونية الغري اكفية وال من الضعيف وأ دةل االإ وأ رقام بطاقات االئامتن ائل السداد االإ

طارات املالية واحملاس بة فاإن  يفسب ال رقام اليت وردت اخلاصة، وكذكل قةل عدد مس تدديم الانرتنت اليت لها أ مهية ابلغة يف تمنية التعامالت الالكرتونية، ف  دراسة مقارنة قدمهتا كنفدرالية اإ

م اجلزائر يفمن الساكن % 01,15 اكنياهتا املادية ميلكون الهاتف الثابت ال مر اذلي جيعل عدد مس تدديم الانرتنت بصفة عادية غري مرتفع، فوضعية اجلزائر يف هدا اجملال أ ضعف بكثري من اإ

بداع والبحث التمنوي والتعلمي، ويف البنية التحتية واالإطار القانوين وجمال التحفزي  ، الاقتصاديوهدا التدلف يظهر يف جمال االإ

ن  جديدة، كام يعط  فرصة كبرية للمؤسسات ملضاعفة جحم املبيعات والرتوجي ملنتجاهتا،  معللق مناصب عكس اجيابيا عىل الاقتصاد الوطين وخييف اجلزائر سينحتسني البيئة الرمقية اإ

اقتصادية جعلت الاقتصاد اجلزائري  أ فرزت وضعيةالاختيارات املتناقضة أ حيااًن ، غري أ ن زينة العموميةومن املؤكد أ ن اإطالق معليات ادلفع الالكرتوين ستسهم يف خض املزيد من ال موال اإىل اخل

تكنولوجيا  عاقا الاقتصاد اقتصاد ريع  يعمتد أ ساًسا عىل الرثوة البرتولية، ومن خالل تشخيص و ذيمتزي خبصائص سلبية تسامه يف اإضعاف كفاءته الاندماجية يف الاقتصاد الرمق ، حبيث أ صبح ه

قطاع من جمرد هذا الفاجلزائر ختلفت كثريا عن بدلان أ خرى جنحت يف حتويل  حتقق ال هداف املنتظرة، مل ست قطاع االتصاالتاالإصالحات اليت م نالحظ أ ن  االإعالم واالتصال يف اجلزائر

 .خمزون للفرص اإىل ذراع رئييس يف اإسرتاتيجية التمنية

 .يف اجلزائر س بل حتسني البيئة الرمقية. 1.1

اإسرتاتيجية جتد منفًذا وتنطلق يف تدابري جديدة ملواصةل طريق االإصالحات وتمكةل املسرية، حيت أ بدت ادلوةل اهامتما كبريا بقطاع االتصاالت ووضعت  لقد اكن لزاما عىل اجلزائر أ ن

 عىل المنو الاقتصادي ويشلكمضن حتديد وتنفيذ رؤية مس تقبلية ومقاربة معلية جلعل الاقتصاد الرمق  يؤثر ندرج اذلي ي اجلزائر الالكرتونية  لالنتقال حنو احلكومة الالكرتونية من خالل مرشوع

نشاء والا ه االإسرتاتيجية اليت تتضمن خطة معل مامتسكة وقوية، اإىل تعزيز أ داء الاقتصاد الوطين، كام أ هنا تسعى اإىل حتسني قدرات التعلمي والبحثذبديال للموارد النفطية، وهتدف ه بتاكر واإ

  .كوكبات صناعية يف جمال تكنولوجيا االإعالم واالتصال

ن ما حتتاجه اجلزائر لتجاوز املعوقات السابقة هو ، فاالنتقال الرسيع والتحول الاجيايب يف امليادين عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتنويع خياراهتا فامي يتعلق بس بل الاندماج يف  اإ

جمال تكنولوجيا تشجيع الاستامثرات ال جنبية املبارشة يف وتطوير قاعدة املهارات احمللية، و  تعممي اس تددام ش باكت االتصاالت اليت تشمل احملاورتتطلب الرتكزي عىل  رمق صاد الذات الصةل ابالقت

والقوانني اليت تتالءم  حتسني ال طر الترشيعيةابالإضافة اإىل ، ونرش الثقافة الالكرتونيةردم الهوة املعرفية بني الرجال والنساء و  ،الانرتنت وتطويرهاحتسني فرص النفاذ اإىل االإعالم واالتصال مع 

ق مس متر بني تكنولوجيا املعلومات تفاعل وتاكمل وتنس ياالإنرتنت وش باكت النطاق العريض والتطبيقات النقاةل تشلك أ سس املعامالت الرمقية اليت يكون فهيا ، فش بكة واملعامالت الرمقية

ىل الشلك الفوري االتصاالت من هجة والنشاط الاقتصادي من هجة أ خرى، وهذا يؤدي اإىل تغيري أ مناط ال داء الاقتصادي يف املال وال عامل والتجارة والاستامث ر من الشلك التقليدي اإ

س ية لالسرتاتيجيات الرمقية الوطنية ويه تشمل، والنقاط التالية تعكس قامئة الراكئز ال سا(الرسعة يف ال داء)
[23]

: 

   ؛مثل الوصول اإىل خدمات النطاق العريض واالتصاالت السلكية والالسلكية)تطوير البنية التحتية لالتصاالت 

  ؛الرتوجي لقطاع تكنولوجيا املعلومات مبا يف ذكل تدويلها 

  لكرتونية وتعزيز الوصول اإىل املعلومات العامة والبياانت تفعيل  ؛اخلدمات احلكومة االإ

   ؛ (الهوايت الرمقية، واخلصوصية وال من)الثقة 

  مثل الصحية، النقل  مع الرتكزي عىل القطاعات الرئيس ية ؛تشجيع اعامتد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل الرشاكت واملؤسسات الصغرية واملتوسطة عىل وجه اخلصوص

 ؛والتعلمي

  ؛نرش الثقافة االإلكرتونية مع الرتكزي عىل الفئات احملرومة 

  ؛تطوير املهارات املتخصصة يف تكنولوجيا االإعالم واالتصال 

  معاجلة التحدايت العاملية مثل حومكة االإنرتنت وتغري املناخ والتعاون االإمنايئ. 

ن البنية التحتية لتكنولوجيا ا ، وما حتوز عليه اجلزائر من مقومات ال الاقتصاد اجلديديف اجلزائر ال تزال تعاين من بعض النقائص اليت تقف أ مام الاندماج يف  تواالتصاال تملعلومااإ

نشطة اليت لها عال ،وتطبيقات التجارة الالكرتونية لقيام ابملعامالت الالكرتونيةيؤهلها ل  قة بتقنية املعلومات وترسيع اس تغالل التطبيقات املتلفة وهنا تظهر رضورة تقدمي ادلمع واملساندة لل 

عطاء أ مهية كربى لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ابالإضافة اإىل اعامتد س ياسات حكومية من شأ هنا ترس يخ قمي املسؤولية الاقتصادية والاجامتعية وروح ا ىل اإ ملبادرة احلكومة اليت تصل اإ

نت لتجنب املواقع التجارية اكت االتصاالت، ويف جمال التحويالت املالية الالكرتونية، وتفعيل ما يسمى ابل من املعلومايت لتأ مني أ هجزة ادلفع وتأ مني مواقع الانرت لالستامثر يف البنية التحتية لش ب

 .واللحاق بركب البدلان املتقدمة وذكل لمتهيد الطريق حنو حتسني البيئة الرمقية يف اجلزائر وتسهيل التحول حنو الاقتصاد الرمق  ،الغري معروفة واملش بوهة
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 :امتةـاخل

معلت بدلت اجلزائر جمهودات كبرية و قد لف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلزائر وس بل اندماهجا يف الاقتصاد اجلديد،واقع ورقة البحثية تقيص من خالل هذه الحاولنا لقد 

صالحههمدت الطريق حنو حتديثه و حتسني قطاع االتصاالت عىل  تكنولوجيا البنية التحتية ل  م عىل الاستامثر يفهتجشعواخلواص و ال جانب ستمثرين ، كام فتحت اجملال أ مام امل 1444منذ س نة  واإ

حميطا قانونيا ومؤسساتيا اجلزائر  هيأ تقد ، و قطاعالالإرشاف اليت أ صبحت وزارة تكنولوجيا االإعالم واالتصال كخطة أ ولية الإعادة هيلكة تغيري تسمية وزارة ا وهذا بعد واالتصال، علوماتامل

وازداد عدد مس تدديم الانرتنت  ، حيث توسعت وتنوعت العروض وحتسنت جودة اخلدمةالانرتنت والهاتف النقالخدمات حمفزا لروح املنافسة ومساعدا عىل حتسني الاس تفادة من 

 .وادلوري الاسرتاتيج  ملتعاميل الهاتف النقال الثالث عرب خمتلف مناطق الوطنت تمنية الش باكومشرتيك الهاتف النقال بفضل 

ال أ ن اجلزائر و  الاقتصاد الرمق  واملعامالت الالكرتونية، حيث تفعيل  يساعد عىل تنهتج اإسرتاتيجية واحضة ومنسجمة من شأ هنا جتس يد جممتع معلومات حقيق  ملرمغ اجلهود املبذوةل اإ

هتيئة البيئة الرمقية من خالل انطالق معليات ادلفع الالكرتوين أ واخر رمغ الاهامتم احلكويم واملؤسسايت مبجال ، وهذا بقيت الطرق التقليدية مس يطرة يف جمال املعامالت املالية والتجارية

ناس بة مبختلف أ شاكلها وأ نواعها العمل عىل تطوير البيئة الترشيعية امل  املغرب وتونس، فالبد من هذا امليدان ابملقارنة مع  يفود تأ خر كبري تشري اإىل وج غري أ ن االإحصائيات ال خرية ،1406

قلمي  ملوضوع تكنولوجيا التحول حنو الاقتصاد الرمق ، وينبغ  كذكل ونرش الوع  بأ مهية وتعديل ما يلزم من القوانني،  طار اإ بدلان اليت ابالس تفادة من جتارب ال  تاالتصاال علوماتاملوضع اإ

 علوماتتكنولوجيا املخاصة وأ ن ، مضن البدلان ذات النتاجئ املتوسطة تندرجاجلزائر  وتأ خر،  زال هناكي ه الأ نتشري اإىل ال خرية رشات ؤامل، فتبادل املعرفة معهمس بقتنا يف هذا اجملال و 

ت وتوفري البيئة اليت واالتصاال وماتعلتكنولوجيا املخدمات غالل اس ترسيع رضورة ت  ال مر يطرحوهذا ، واملسامهة يف الناجت ادلاخيل اخلام  يف حتريك الاقتصادي العب دورهتمل  تواالتصاال

نشطة اليت لها عالقة وسائل وتقدمي يف خمتلف القطاعات  هاوتغلغل  هاتساعد عىل منو  قامة هيالك أ ساس ية ل ، ابالإضافة اإىل تكنولوجيا هبذه ال ادلمع واملساندة لل  قواعد ال، ووضع هذا الغرضاإ

 .اقتصاد املعرفة واملعلوماتاملتجهة برسعة قياس ية حنو  العاملية وابلقاطرة الاقتصادية ةاملتقدماللحاق ابدلول الاقتصاد اجلديد و مع التحول حنو فزة دلاحمليرسة و امل جراءات االإ و 
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