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ظاهرة جديدة  ذات  أثر قد يكون 
ا ال ال أ أعمق من أثر الثورة الصناعيةأ

ستصعد الفارق لصالح االقتصاديات  
المبنية على المعرفة



فة ال ل ال ا االقتصاد المبني على المعرفة  االق

نمفهوم أوسع  من ع و هوم

المعرفة  مجتمع

ا ل مجتمع المعلومات  ال



فة ع ال عل ن ال اد االقت ثل ت ال يتمثل االقتصاد المبني على المعرفةال
ىفي إضافة نشاط جديد إلى أنشطة  إ ي ج إ ي

.  قديمة باقية على حالتها

ا طل األ ل إلل تهدف إلىلكل األنشطةبل هي مقاربة جديدة
وإلى خلق أنشطة الرفع من قيمتها المضافة ه ن ع قر ى وإ

قيمة  أرفع مجددة لها 



رالتعريف باالقتصاد المبني على المعرفة ى ي ب ب ري

ا فلاق ال ف فيه المعرفة تخلقهو اقتصاد
طرفتوظفوتنشروتكتسبو من من طرف توظفو تنشروتكتسبو

المؤسسات والمنظمات واألشخاص  
.بهدف تنمية اقتصادية واجتماعية أرفعأ



أسس االقتصاد المبني على المعرفة

أ

ر ى ي ب س

1أ
ل ة ؤ ال قا إطا :إطار قانوني  يحفز المؤسسة على•

توظيف المعرفة المتوفرة بفاعلية•
يخلق معرفة جديدة• ج ر ق
التخلي على األنشطة التي ال تنتج قيمة عالية •
فع• أ قيمة تنتج جديدة أنشطة وز ب بروز أنشطة جديدة تنتج قيمة أرفع•
 



رأسس االقتصاد المبني على المعرفة ى ي ب س

2أأ

 مجتمع متكون من مواطنين مثقفين
على وقادرين ومبادرين ومؤهلين ومبادرين وقادرين علىومؤهلين

المساهمة في خلق معارف جديدة
توظيف المعارف المتوفرة لخلق القيمة



رأسس االقتصاد المبني على المعرفة ى ي ب س

 3أأ

بنية تحتية
المجتمع اد أف لكل مفتوحة ة اتصال خدمة توف توفر خدمة اتصالية مفتوحة لكل أفراد المجتمع
 تسمح بنشر المعرفة وتوظيفها في اإلنتاج



رأسس االقتصاد المبني على المعرفة ى ي ب س

 4أأ

للتجديد اقتصاديةمنظومة فاعلية تظمذات تظم ذات فاعلية اقتصاديةمنظومة للتجديد
وقادرة  المؤسسات ومراآز البحث والجامعات 

والمساهمة ا عالم ة المتوف ف المعا ف توظ على توظيف المعارف المتوفرة عالميا والمساهمة على
بهدف انتاج   في إنمائها  ومالئمتها للحاجيات

ة ا .خيرات وخدمات جديدةا



يمثل االنخراط في االقتصاد المبني على
الرئيسي االقتصادي العنصر المعرفة العنصر االقتصادي الرئيسي المعرفة

للمخطط الحادي عشر   



ويتمرآز هذا االنخراط  حول الرفع من القيمة 
آل تضاف تطل و األنشطة لكل المضافة لكل األنشطة  ويتطلب تضافر آل المضافة

الجهود نحو هذا الهدف على مستوى 
ال ك ال ا االق ا المؤسسات االقتصادية والتكوينية والبحثيةال

من جهة ووضع السياسات االقتصادية من  
.جهة أخرىأ



ال والسالموال


