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  مقدمة
  

قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر مجموعة من التحدیات التي تهدد تنافسیته، السیما اإلنفتاح یواجه 
للتبادل الحر، منطقة  عربیةالتدریجي للجزائر على السوق العالمیة  (إتفاقیة التبادل الحر مع اإلتحاد األوروبي، المنطقة ال

  .شرسةنه منافسة عالتبادل الحر اإلفریقیة) الذي نتج 
 
لمواجهة هذه التحدیات تبنت السلطات العمومیة سیاسة تطوعیة لتحسین محیط المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دعم  

  . وذلك من أجل تأهیل إنتاجیتهالنسیج اإلنتاجي 
  

في مجال العمومیة  اتالسیاس دیتجستصمیم و مكانة مهمة في مجال  اإلبتكار یحتل من بین الركائز المهمة للتنافسیة،
  دعم تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة.

 
تفرض نفسها في عدة أصبحت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المبتكرة  أنب في العالم التجارب لقد أظهرت، في الواقع 

لتكنولوجي و وا ،التقني اإلبتكارالتي تشجع ، التقدم والموارد بالنسبة لإلقتصادات تشكل مصادر ملموسة لإلنتاجیةو  أسواق
  المؤسسات. هترقیة البحث و التطویر بصفة جماعیة أو فردیة لفائدة هذ

 
إحداث ب، 2018سبتمبر سنة  24مؤرخ في  226-18رقم لمرسوم التنفیذي تطبیقا لقامت وزارة الصناعة، ، فقد لھذا 

وتشجیع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  ةأمكافإلى تهدف التي و جائزة وطنیة للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة المبتكرة 
طریقة إدراج  ،رجدیدة أو محّسنة بشكل كبی طریقة إنتاج،  (سلعة أو خدمة) وضعت حیز التنفیذ منتجا المبتكرة التي

  .عالقاتها الخارجیةفي تنظیم مكان العمل أو  في ممارسات المؤسسة، فيتسویق جدیدة 
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  أهداف الجائزة الوطنیة للمؤسسة الصغیرة و المتوسطة المبتكرة
  

  :إلى الوطنیة للمؤسسة الصغیرة و المتوسطة المبتكرة  تهدف الجائزة
  .تنافسیتهاوالتطویر في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتحسین  دعم االبتكار واستخدام البحث -
التي و بالصناعة  الصلة الخدمات ذات ،شطة في المجال الصناعياغیرة والمتوسطة النت الصة و تشجیع المؤسساأكافم -

  لتمیز.نحو ا لدفعها التنظیمأو  الطرق ،اتمنتوجفي الالطرق في المنتوجات،  تار اابتكحققت 
  

  :تعني هذه الجائزةالمشاركة في المسابقة لنیل 
  .التنافسیةیحسن الذي  مسعىالاختیار •

  .المبتكرةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  من طرفالمنجزة واالبتكارات المبذولة  لجهوداوتقدیر  اإلعتراف• 
  .یج للمؤسسةالترو • 
  ).... یمتنظال ،الطرق ،المنتوج(ابتكارات المؤسسة  على اطالع الزبائن •

  .إطارات المؤسسةاك تحفیز وٕاشر • 
  

  المبتكرةالصغیرة والمتوسطة  لمؤسسةل الوطنیة جائزةالمحتوى 
 أو الخدمات المتعلقة بالصناعة و/ الصناعة مجال الناشطة فيالصغیرة والمتوسطة المبتكرة  ستضع الجائزة المؤسسات

  .مبتكرة مؤسسةمیدالیات وشهادات تقدیر ومكافآت مالیة ألفضل  في منافسة والتي ستمنح من خاللها
كما  2018سبتمبر سنة  24مؤرخ في  226-18رقم المرسوم التنفیذي  في المادة األولى من الجوائزتم تحدید مبالغ  لقد

  یلي:
 الوجود والتي تنشط  من) سنوات 3المؤسسة الصغیرة والمتوسطة المبتكرة الفائزة التي لها أكثر من ثالث ( -1

وتتمثل الجائزة في منح میدالیة وشهادة استحقاق ومكافأة في قطاع یساهم في التنمیة االقتصادیة المستدامة 
  :مبلغها محدد كما یلي

 2.000.000 لفائز األولل دج. 
 1.600.000 لفائز الثانيل دج. 
 1.200.000 لفائز الثالثل دج. 

في شعبة  الوجود والتي تنشط ) سنوات من3ثالث (المؤسسة الصغیرة والمتوسطة التي لها أكثر من  -2
 :مبلغها محدد كما یليوتتمثل الجائزة في منح میدالیة وشهادة استحقاق ومكافأة مالیة االقتصاد األخضر 

 2.000.000 لفائز األولل دج. 
 1.600.000 ثاني.لفائز الل دج 
 1.200.000 ثالث.لفائز الل دج  
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المؤسسة الصغیرة والمتوسطة الشابة المبتكرة التي تنشط في قطاع یساهم في التنمیة االقتصادیة المستدامة  -3
 :مبلغها محدد كما یليوتتمثل الجائزة في منح میدالیة وشهادة استحقاق ومكافأة مالیة 

 1.000.000لفائز األولل دج. 
 800.000 الثانيلفائز ل دج. 
 600.000 الثالثلفائز ل دج. 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سیتم إبالغ و تنظمه وزارة الصناعة لهذا الغرض. ستوزیع الجوائز خالل الحفل الذي  یتم
  تاریخ ومكان هذا الحفل.بالمشاركة 

  
  شروط المشاركة في الجائزة

أن  المبتكرةالصغیرة والمتوسطة للمؤسسة الجائزة الوطنیة  فيمسابقة  الراغبة في المشاركة فيالمؤسسات  علىیجب 
  :التالیة الشروطتستوفي 

 10المؤرخ في  02-17القانون رقم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المنصوص علیها في تعریف معاییر ل اإلمتثال -1
  ؛والمتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 2017ینایر سنة 

  ؛الخدمات ذات الصلة بالصناعة  فيأو و/في الصناعة  أن یكون مجال النشاط -2
لمنتج (سلعة أو  2020،  2019،  2018 األخیرةخالل السنوات الثالث  حیز التنفیذ دخلمنجز  بتكارإتقدیم   -3

  :یمالتنظ ما یخصفیإنتاج أو  طریقةخدمة) أو 
  ./ تسویق منتج أكثر كفاءة بهدف تزوید المستهلك بخدمات جدیدة أو محّسنة ، استحداثمنتج ابتكاربُیقصد  3-1
 كماالتسویق أو التنظیم.  ،اعتماد أسالیب جدیدة لإلنتاج، استحداث/ متعلق بنمط اإلنتاج ابتكارُیقصد ب 3-2

  .الموارد البشریة أو أسالیب العمل ، المعداتعلى  - متزامنبشكل منفصل أو  -یمكن أن یتضمن تغییرات تؤثر 
  فقط. بابتكار واحد المشاركة  -4
  .لفحص االبتكار وتقییمه ،ذلك إذا اقتضى األمر ،لمؤسسةمیدانیة لالموافقة على قیام أعضاء لجنة الجائزة بزیارة   -5
  .الجائزة لجنةقبول الطابع غیر القابل للنقض لقرارات   -6
الوطنیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المعرض الوطني الخاصة بالجائزة جوائز البحضور حفل توزیع  اإللتزام -7

  .الحًقا مكانهو  عدهعن مو  والذي سیتم اإلعالن لالبتكار
  

  .مجانیةالمبتكرة الصغیرة والمتوسطة  لمؤسسةل: المشاركة في الجائزة الوطنیة ظةحمال
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  ملف الترشح
  :التالیة الترشح للمسابقة الوثائق یتضمن ملف 

  ؛نسخة من السجل التجاري  -
  ؛للمؤسسة بطاقة تقنیة  -
  نوع الكتابة " wordبخط  المحدد النموذجحسب  و دلیل الترشح ملء اإلستمارة   -

 Times New Roman" شمل:الذي یو "12رقم  
o ؛ستمارة الترشح إ  
o  المبتكرة للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة الجائزة الوطنیةإستبیان.  

  ؛موجزة عن االبتكار المقترح للجائزة تبرز المزایا التكنولوجیة واالقتصادیة لالبتكار تقنیة بطاقة  -
  .)مرجعال( المنجزأصل االبتكار   -
  

  .سریة المشاركةفي ملف  التي ترد المعلوماتتظل  
  

أن  المبتكرةالصغیرة والمتوسطة  الوطنیة للمؤسسةجائزة الفي صغیرة ومتوسطة ترغب في المشاركة  مؤسسةیمكن ألي 
   :من 2021سبتمبر 19األحد من یوم  إبتداءاتسحب الدلیل 

  ؛ كالفیسبو وزارة الصناعة أو صفحتها على االلكتروني ل موقعال -
 لمدیریات الصناعة والمناجم عبر مختلف والیات الوطن.ك الفیسبو ة، الصفحات على لكترونیاإل قعامو الالمقرات،  -
  ؛ (ADPIPME)لوكالة تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االبتكارفیسبوك ال ةصفح  -
ومراكز الدعم  بمشاتل المؤسساتالفیسبوك الخاصة على صفحات الااللكترونیة أو  قعامو الالمقرات أو  -

  ؛الصغیرة والمتوسطة للمؤسسات واالستشارة
،  (INAPI)للمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة الفیسبوكعلى صفحات الأو  و/ المواقع اإللكترونیة -

 الوطني للتشاور من أجل تطویر المجلس ، (FGAR) الصغیرة والمتوسطة للمؤسسات القروضصندوق ضمان 
 أو صفحاتها على الفیسبوك. بورصات المناولة والشراكة ، (CNCDPME) الصغیرة والمتوسطة المؤسسات

 فظر  في لكترونیةإدعامة مع نسخ  )03(ومقدًما في ثالث كتابشكل  على ومرّقًما ًمامنظیجب أن یكون ملف الطلب 
  :ارةیتضمن بوضوح عب مغلق

  الصغیرة والمتوسطة المبتكرة  للمؤسسة الجائزة الوطنیة"
  )2021سنة (الطبعة العاشرة 

  "فتحیال " عبارة  و المؤسسةاسم وعنوان مع ذكر  
  

  مستوى:على  الترشحیتم تقدیم ملف 
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 العنوان التالي: على وزارة الصناعة .1
  وزارة الصناعة

  ،االستثمار لترقیةالمدیریة العامة 
  ،الصغیرة والمتوسطةوالصناعات  مدیریة المؤسسات

  )06(مكتب رقم  )8الثامن (الطابق  الكولیزيمبنى  بايشارع أحمد  ،02
  - الجزائر - األبیار

  ؛الصناعة والمناجم بالوالیاتمدیریات  .2
  ؛بالوالیات الدعم واالستشارة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مراكز .3
 .لوالیاتمشاتل المؤسسات با .4

  
  .16.00، على الساعة 2021أكتوبر 28الخمیس  یوم محدد الملفات تقدیملآخر موعد 

  
  التقییم كیفیة

البحث  مجال في عالیة شخصیة ذات كفاءة ، یترأسهابالصناعة الوزیر المكلف قرارتقییم اإلبتكارات بموجب لجنة  تنشأ
  إلنجاز مهمتها المتمثلة في تقییم االبتكارات.مختلفة في مجاالت  بخبراء مؤهلین، یمكن أن تستعین والتكنولوجيالعلمي 

  .السریةٕالى و  ة واضحة ومحددة أخالقیلقواعد هؤالء الخبراء  سیخضع 
  :ما یلي فیهذه اللجنة تتمثل مهام 

  ؛بالجائزة المجاالت المتعلقةمختلف تحدید   -
  ؛تحدید معاییر االختیار  -
  ؛محیطها المباشر كذارشحة و تت الصغیرة والمتوسطة الملمؤسساا تنافسیةتقییم االبتكارات وتأثیراتها على تحسین  -

  .اختیار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الفائزة  -
  

عناصر  لدراسة الزیارات المیدانیة عن طریقأكثر تعمًقا ،  دراسةبإجراء  -حسب الضرورة  -تقوم لجنة الجائزة  ظة:حمال
  االبتكار.
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 (إسم المؤسسة)

  شرفيتصریح 

  قواعد على بأنني إطلعت.. ، أقر ................................... للمؤسسة مسیرابصفتي   مضي أسفلهأنا الم

 المعلومات المقدمة بصحةلشروط المشاركة ، وأقر  المبتكرة واالمتثالللمؤسسة الصغیرة والمتوسطة  الجائزة الوطنیة 

  الترشح. وملف ستمارةفي اإل

  ..........................لمؤسسةا مسیر اسم

  ...............................................التوقیع    

   .............................................. تاریخال    
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 )2021الطبعة العاشرة (سنة  -الجائزة الوطنیة للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة المبتكرة 
  

  إستمارة الترشح

  ...........................................................................:)المقر اإلجتماعي( إسم المؤسسة
............................................................................................................. 

  ......................................:...................................................... المسیر الرئیسي
  ...................................................................... ..................... : العنوان الكامل

............................................................................................................ 
 ............................:..........................الفاكس………………........……….  الهاتف :

 ............:.............................................................................البرید اإللكتروني
 ..................................................................................:......الموقع اإللكتروني

 ..........................................................................…:..رقم وتاریخ السجل التجاري
  ...............................:......................................................تاریخ انطالق النشاط

 ...............................:..............................................................قطاع النشاط
  .................................................................................: أهم المنتجات/الخدمات

........................................................................................................... 
 ...........................................................:.مؤسسة معتمدة

  ..........................................................)( السنة و البلدان المصدر إلیها التصدیرحجم المؤسسة، 
  ..................................:......................................عدد المستخدمین 

  250-50مؤسسة متوسطة             49 - 10مؤسسة صغیرة                    9- 1 صغیرة جدا  
  

 : رقم األعمال
 السنة 2018 2019 2020

(دج) رقم األعمال        
  

  جمیع المعلومات سریة.تبقى  : مالحظة
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  إستبیان 
  )2021الجائزة الوطنیة للمؤسسة الصغیرة و المتوسطة المبتكرة  في طبعتها العاشرة (سنة 

  
 تحدید ووصف االبتكار موضوع الترشح للمسابقة

  ما هي طبیعة ابتكارك؟ - 1
   أو معدات اإلنتاج          موجود منتج جدید (سلعة أو خدمة)          تحسین منتج 
 إنتاج أو تسویق نمطإنتاج أو تسویق جدید          تحسین  نمط 
 االبتكار في التسییر والتنظیم 
  وطرحه في السوق بالنسبة للمنتجات،  هتاریخ وضعه حیز الخدمة (إنتاج االبتكار، حول وثوالبح مالعاألبدایة

 جدید،.....الخ)تنظیم  أو  أنماط  جدیدة تطبیق
 ما هي خصائص وتفاصیل ابتكارك؟ - 2

   أهداف االبتكار. 
  الخصائص التقنیة للمنتج الجدید أو المحسن 
  في التنظیم و التسییر  خاص بنمط اإلنتاجتفصیلي  وصف  
دقائق)  05أو فیدیو (ال تزید مدته عن  ة، صور رسم بیاني ، مخطط  : یجب على المؤسسة تقدیم كل مستند،مالحظة

 .لوصف اإلبتكار 
 ما هو أصل ابتكارك ؟ - 3

  الخبرة الخاصة بالمؤسسة 
  بالتعاون مع مخبر بحث 
  تثمین نتائج البحث 
 انطالقا من إختراع 
 شراء براءة اختراع أو ترخیص 
  نمط  التي یقوم علیها المنتج الجدید،نقل التكنولوجیا وتحسینها (حدد المبادئ و/أو التكنولوجیات األصلیة

 .....الخ) اإلنتاج
  شراء أو تكییف نموذج 
 واالتصال اإلعالم تتصمیم / تحسین خدمة تكنولوجیا 
  الذكاء اإلقتصادي و الیقظة التكنولوجیة 
  العمل على مستوى الشبكة المحلیة أو الدولیة 
 أخرى  
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  .یبرر أصل ومحتوى االبتكار دعامة إلكترونیةمالحظة: یجب على المؤسسة تقدیم أي مستند أو 
  ما هو نطاق ابتكارك ؟ - 4

  وطني  
 دولي  

  ما هو تأثیر ابتكارك ؟ - 5
 على المؤسسة:  
  أخرى ..... ،صافي الربح  ، القیمة المضافة، رقم األعمال :نتائج الربح في 
  تحسین اإلنتاجیة 
 الوقت والطاقة ربح 
 التنافسیة  ربح في: 

 عالقة الجودة / السعر   -
 في السوقربح حصص  -

 ز المستخدمین یتحف 
 التكنولوجیات التمكن منو  لواالتصا اإلعالم تتكنولوجیال أحسن إستخدام 
 تنمیة الموارد البشریة 

  رة .مؤشرات تقییم تأثیر االبتكار مقدّ یجب أن تكون : مالحظة
  على محیط المؤسسة: 
 إرضاء الزبائن ؛ 
 فعل المنافسین؛ ودرد 
  ؛لمستهلكینل اإلطار المعیشيتحسین 
 الحفاظ على النظام البیئي؛ 
 ؛النشاطشعبة تأثیر على ال  
 توظیف إطارات جامعیین جدد مؤهلین (لهم عالقة باالبتكار)؛   

 .أو التنظیم نمط اإلنتاجقبل وبعد إبتكار المنتج،  تكممؤسسیرجى تقدیم جدول مقارن لوضعیة  - 6
 وطنیة أو دولیة ؟ هیئاتمن طرف  إعتمادأو  ترخیصهل ابتكارك محمي و / أو حصل على اعتراف،   - 7

  المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ؛ -
 ؛الوكالة الوطنیة لتثمین نتائج البحث والتنمیة التكنولوجیة -
 ؛الدیوان الوطني للقیاسة القانونیة -
 المعهد الجزائري للتقییس ؛ -
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  ؛الهیئة الجزائریة لإلعتماد -
 ؛  المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -
 ؛  المكتب األوروبي للبراءات -
  .(أذكرها) .خرىأ -


