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مع حلول ما يسمى باالقتصاد الجديد أو اقتصاد المعلومـات           في إطار العولمة القائم و    
والسعي الحثيث للبلدان الغربية على الخصوص لفرض هيمنة تفوقها فيه على مجموعـة مـن     

ها العربية و السائرة في طريق النمو عموما، تسارع هذه المجموعة إلى كسب أكبر              البلدان  من  
الحظوظ في االستفادة منه و كذلك تعزيز قدراتها المعلوماتية بغـرض تقلـيص الفجـوات و                
بالتالي تحقيق أعلى مستويات و أسرع كيفية ممكنة للنمو االقتصادي والتقني واالجتمـاعي و              

  .الثقافي
 

بار سرعة التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصال، فإنه إذا مـا              لكن، و باعت  
تمت محاولة االلتحاق بالركب بدون خطة إستراتيجية ذكية و محكمة تاركا بذلك المجال واسعا              
لالختالالت الهيكلية و الوظيفية، فإن النتيجة تكون ال محالة هي تدني  مستويات األداء ممثلـة                

  . دية المنخفضة و تقليص القدرات اإلبداعية ممثلة في المزايا غير التنافسيةفي المرد و
 

على أساس المعطيات المتوفرة لديه عن المؤسسات االقتصادية الجزائرية، يرغب صاحب هذه            
المداخلة إبراز العوامل التي تعوق دون ضمان استغالل جيد للعالقة بين التطور االقتصادي و              

ياتها رغم توفرها و انتشارها الذي ما فتئ يتسع بسرعة ملحوظـة فـي              المعلومات وتكنولوج 
األوساط اإلدارية و الصناعية في بلده، مع أمله في استخالص بعض العبر التي قد يستفيد منها                

   .مةاإلداريون و متخذو القرارات بصفة عا
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About the problem of lack of efficient relationship 
between information technologies and economic 

progress in Developing and Arab Countries 
 

 
In the actual context of globalisation, with the arrival of 

what is called  the Digital Economy, and the western countries' 
attempt to set down their superiority over other countries of which 
Arab and other developing ones, these are willingly or unwillingly 
involved to gain as much as possible from that event. They do 
strive to reinforce their informational capabilities in order to 
close prevailing gaps with the advanced countries, thus achieving 
highest possible levels of economic, social and cultural 
development. 
 
However, considering the extremely rapid developments in the field of 
information and communications technologies, it would be significantly 
catastrophic for developing as well as for Arab countries in terms of 
productivity performance and innovation capabilities, if they do not set 
up an intelligent and well thought strategy. Thus without serious 
governments’involvment and firms’ engagement and flexibility the risks 
of failure will be high.. 
 
On the basis of data available to him on Algerian industrial firms, the 
author of this paper wishes to shed some light and analyse factors which 
prevent from insuring a best exploitation of the relationship between 
economic progress and information technologies, particularly that these 
are available and widely spread across his country’s industrial sector. 
He also wishes to deduce some lessons, which could be useful for 
decision and policy makers in general. 


