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تجربـة الجزائـر في دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الملخص

لقد عملت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية على وضع إستراتيجية لدعم اإلبداع
التكنولوجي في هذا القطاع ،حيث تم عرض هذه الفكرة في مداخلة ألقاها وزير المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة على مجلس الحكومة سنة  2004وتم االنتهاء من تحضيرها في فيفري  ،2007وتهدف هذه
اإلستراتيجية إلى تطوير القدرات التكنولوجية لهذه المؤسسات قصد تحسين مردوديتها وتنافسيتها خاصة
مع تحرير التجارة الخارجية واالنفتاح على األسواق الخارجية وذلك من خالل إدماج قطاع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ضمن المحيط العلمي والتكنولوجي عن طريق إنشاء مديرية فرعية دائمة للبحث
على مستوى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث
.العلمي
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المداخلة

سعيدين
سا ماتها الفعالة علص الصس
سطيرة والمتوسس ة ا تماما كبيرا من قبل مختلف الدول ،نظرا لم سس
سات الصس
نالت المؤسس سس
ساء علص الب الة ،كما تلع دواا اما في يادة النات
سس
سية للقض
سس
ساس
سس
سادي واالجتماعي ،فهي تعد إحدل الحلول األس
سس
االقتص
سادية واالجتماعية ،ولقد
سا م في تحقيق التنمية اال قتصس
ساداات ،لعا يعتبر عا الق اع أداة فعالة ت سس
الداخلي اإلجمالي والصس
سعيها لتحرير تجااتها الخااجية وتوقيعها
سة مل سس
سات عا الق اع خاجس
سية مؤسس سس
سين تناف سس
سعت الدولة الجزائرية إلص تح سس
سس
التفاق الشراكة مل االتحاد األواوبي مما يزيد من حدة المنافسة ،ويعتبر اإلبداع واالبتكاا والتشجيل علص البحث والت وير
سد
س
سعر والجودة ،وقص
سي من حيث الس
ستول تنافس
ستول األداء إلص مس
سية واالاتقاء بمس
من أ م مقوما ت تحقيق الميزة التنافس
ستراتيجية لدعم اإلبداع التكنولوجي في عا الق اع للنهو
سل إس
س
تحقيق عا الهدف قامت الدولة الجزائرية بوض

بأ وته يلأ

إلص المستول الم لوب.
إشكالية البحث:
من خالل ما سبق يم كننا جياغة اإلشكالية الرئيسية لبحثنا عا في السؤال التالي:
ما ي أ م اإلج راءات التي اسمتها الدولة الجزائرية لدعم اإلبداع التكنولوجي في ق اع المؤسسات الصطيرة والمتوس ة؟.
وقصد اإلجابة علص اإلشكالية الم روحة قمنا بتقسيم بحثنا إلص أابعة محاوا ائيسية ي كما يلي.
أوال :ما ية اإلبداع التكنولوجي وواقعأ في المؤسسات الجزائرية الصطيرة والمتوس ة.
 .1تعريف اإلبداع واإلبداع التكنولوجي:
يعتبر مص لح اإلبداع من أكثر المص لحات شيوعا في الوقت الرا ن في مواضيل اإلدااة ،وتم تعريفأ من طرف العديد من
الباحثين ،وقبل تعريف اإلبداع التكنولوجي نت رق إلص تعريف اإلبداع والعي يعبر عن كل األعمال التي يقوم بها األفراد
والمؤسسات ب ريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول علص نتائ إيجابية في كافة الميادين.

i

وينقسم اإلبداع إلص نوعين أساسيين أولهما و اإلبداع التكنولوجي ،ويخص اإلنتاج أو التحسين في المنتجات وطرق الفن
اإلنتاجي ،أما الثاني فهو اإلبداع التنظيمي ويخص إدماج وتطيير إجراءات وطرق التسيير والتنظيم ،و عا النوع و إبداع غير
مادي ويهدف إلص تحويل وإعادة تنظيم طرق وأسالي
أكثر ايجابية وفعالية.

التسيير والمعااف المكتسبة من أجل جعل سلوك المنظمة واألفراد

ii

وعليأ يمكن تعريف اإلبداع التكنولوجي علص أنأ تلك العملية التي تتعلق بالمستجدات االيجابية والتي تخص المنتجات
بمختلف أنواعها وكعا أسالي اإلنتاج.

iii

األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الج زائر الف رص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي

تجربـة الجزائـر في دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما في إطاا السياسة الجزائرية لترقية اإلبداع التكنولوجي فيعرف علص أنأ االستخدام العقالني لألفكاا الجديدة باستعمال
الوسائل التكنولوجية وغير ا ،من أجل تقديم سلل وخدمات أو طرق جديدة إلنتاجها بحيث تشكل سر نجاح المؤسسة.
وعليأ فإن اإلبداع التكنولوجي و كل جديد أو كل تحسين جطير أو كبير في المنتجات وأسالي

iv

اإلنتاج العي يحصل

بمجهود فردي أو جماعي ،والع ي يثبت نجاحأ من الناحية الفنية أو التكنولوجية وكعلك فعاليتأ من الناحية االقتصادية
(تحسين اإلنتاجية وتخفيض التكاليف).

3

وما تجدا اإلشااة إليأ و التمييز بين مص لحي اإلبداع واالبتكاا ففي غال

األحيان يستعمالن للتعبير عن مفهوم واحد،

إال أن بعض الكتاب المتخصصين يميلون إلص التفريق بينهما ،فاالبتكاا يتعلق باستكشاف فكرة جديدة مميزة ،أما اإلبداع
فيتعلق بوضل عه الفكرة موضل التنفيع علص شكل عملية أو سلعة أو خدمة تقدمها المؤسسة ل زبائنها ،وإذا كان االبتكاا
عام متعلق باألشخاص فإن اإلبداع يتعلق بالمؤسسة وبنشاطها اإلنتاجي والتسويقي .ومن عا المن لق يمكن القول أن
معظم األشخاص يمكن أن يكونوا مبتكرين إذا توفرت لديهم الظروف المناسبة لعلك .كما أن التفكير االبتكااي يمكن
تعلمأ والتداي عليأ و و بصفة عامة يسبق اإلبداع ويقف كهحد شروط نجاحأ ،إذن وحتص لو كان لكل مص لح مدلولأ
الخاص ،فهما متال مان.

v

 .2تعريف المؤسسات الصطيرة والمتوس ة في الجزائسر:
تعرف المؤسسة الصطيرة والمتوس ة حس المشرع الجزائري مهما كانت طبيعتها القانونية بهنها مؤسسة إنتاج السلل و/أو
الخدمات التي:

vi

 تشطل من شخص واحد إلص مائتين وخمسين ( )250شخصا؛ ال يتجاو اقم أعمالها السنوي مليااي ( ) 2ديناا جزائري أو ال يتجاو مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة ()500مليون ديناا ج زائري؛
 تستوفي معايير االستقاللية.فالمؤسسة المصطرة ي المؤسسة التي تشطل من  01إلص  09أشخاص وال يتعدل اقم أعمالها السنوي  20مليون ديناا
جزائري أو ال تتجاو حصيلتها اإلجمالية  10ماليين ديناا ج زائري ،أما المؤسسة الصطيرة فهي المؤسسة التي تشطل من
 10إلص  49شخص وال يتعدل اقم أعمالها السنوي  200مليون ديناا جزائري أو ال تتجاو حصيلتها اإلجمالية 100
مليون ديناا جزائري ،أما المؤسسة المتوس ة فهي المؤسسة التي تشطل من  50إلص  250شخص ويتراوح اقم أعمالها بين
 200مليون ومليااي ديناا جزائري أو التي تتراوح حصيلتها اإلجمالية بين  100و  500مليون ديناا جزائري.
وتتميز المؤسسات الصطيرة والمتوس ة مقاانة بالمؤسسات الكبيرة بالعديد من الخصائص وأ مها قداتها علص التجديد
واإلبداع بصفة س ريعة خصوجا في فنون تمييز السلل والتعبئة والتطليف حس حساسيات واغبات السوق وبمعدل يتفوق
علص نظيره في المؤسسات الكبيرة أحيانا ،كما تعتبر المؤسسات الصطيرة والمتوس ة موقعا مهما لتنمية مهااات الرياديين
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الضرواية لنمو أي اقتصاد معاجر ،فاالقتصاد العي تهيمن عليأ مؤسسا ت كبيرة وبيروق راطية ال يوفر فرجا كهعه ،األمر العي
يؤدي إلص تراجعأ ،ولعل أحد أسباب انهياا اقتصاد الدول االشتراكية و خنق المباداات العاتية والمهااة في إقامة أعمال
جديدة.

vii

وتحتل المؤسسات الصطيرة والمتوس ة أ مية بالطة في االقتصاد الجزائري ولعل السب األساسي في ذلك يعود إلص تعداد ا
الواسل والعي أخع يت وا من سنة ألخرل ،ففي سنة  2008بلغ عدد ا  519.526مؤسسة ،وت وا عا العدد ليبلغ
 625.069مؤسسة سنة .2009

viii

 .3واقل اإلبداع واالبتكاا في المؤسسات الجزائ رية الصطيرة والمتوس ة.
وجلت مختلف الدااسات واألبحاث التي تم القيام بها في الجزائر فيما يخص العالقة بين المؤسسات الصطيرة والمتوس ة
ونشاطات اإلبداع واالبتكاا إلص ما يلي:

ix

 العالقة بين المؤسسات الصطيرة والمتوس ة والجامعة ي جعبة وغير مدعمة؛ تعاني المؤسسات الصطيرة والمتوس ة من مشكل عدم االبتكاا فهي تعرف جمودا في مجال اإلبداع واالبتكاا ،البحثوالت وير ،إضافة إلص عدم قداة مراكز البحث علص القيام بنقل فعال وملموس لنتائ أبحاثها للمؤسسة؛
 اليقظة التكنولوجية المنتشرة حاليا في المؤسسات الصطيرة والمتوس ة ي غير منظمة في إطاا إجراءات محددة وأ دافدقيقة؛
 عدم وعي مسيري المؤسسات الصطيرة والمتوس ة به مية اإلبداع كعامل أساسي لدعم تنافسيتها وتحسينها و عا ااجللنقص اال تمام بالتقرب من الجامعات ومراكز البحث؛
 -النشاطات المتعلقة بالبحث والت وير عادة ما تكون مكبوحة بسب

قلة اإلجراءات الدافعة ،عا إلص جان

قلة التمويل

الال م لعلك ،باإلضافة إلص الصعوبات المرتب ة بتسويق النتائ ؛
 يعتبر البحث كنظام يحتاج إلص مبالغ مالية معتبرة ويدم حول عملية البحث ذاتها بعض الو ااات والصناعات والمنظماتالمحلية والدولية وكعا منتجي المعلومات العلمية والتقنية.
ثانيا :أ داف وإجراءات دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الجزائرية الصطيرة والمتوس ة.
سيتم ت ويره
سة لترقية وت وير التقدم التقني في إطاا النظام الوطني لإلبداع العي س
سياس
سيد س
لقد قامت الدولة الجزائرية بتجس
سقة وت وي ر برام العمل،
ساعي واأل داف المتناسسس
سة إبداع تحدد مجموعة من الم سسس
سياسسس
في اتجا ين ،يتعلق األول بتبني سسس
ويتعلق االتجاه الثاني بإقامة مجموعة من المؤسسات والهيئات والتنظيمات المكلفة بتنفيع ومتابعة عه السياسة.
 .1أ داف دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الجزائرية الصطيرة والمتوس ة.
تتمثل األ داف الرئيسية إلستراتيجية دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصطيرة والمتوس ة في أ داف إستراتيجية
وأخرل عملية نلخصها فيما يلي:

x
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أ  -األ داف اإلستراتيجية:
سة مل
سس
سطيرة والمتوسسس ة خاج
سس
سات الص
سية المؤسسسسس
ستراتيجية لدعم اإلبداع التكنولوجي في ترقية تنافسس
تتمثل األ داف اإلسس
االتجاه نحو تحرير التجااة الخااجية وسياسة االنفتاح التي ت بل االقتصاد الجزائري ،حيث يمثل اإلبداع الضمان األساسي
ستعمال طرق جديدة للتس يير من خالل إيجاد عالقة تعاون بين عالم
سويق باس
ساطات اإلنتاج والتس
س
سة في ن ش
ستمراا المؤسس
الس
البحث والمؤسسة وإنشاء جسوا فعالة بين الق اعين.
ب  -األ داف العملية:
سطيرة
سات الصسسس
ستراتيجية دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسسس سسسس
تتمثل أ م األ داف العملية المراد تحقيقها من خالل إسسسس
والمتوس ة الجزائرية في اآلتي:
 تشجيل العمليات اإلبداعية علص مستول المؤسسة؛سات
سا المعلوم
س
سال (تكنولوجي
سسسسس
س
سال اإلعالم واالتص
س
سدة في مج
س
سدي
س
سا الج
س
سال التكنولوجي
س
ستعم
سسسسس
سة واس
س
سداات التكنولوجي
س
 تعزيز القواالتصال)؛
 ت وير قداة المؤسسات الجزائرية الصطيرة والمتوس ة علص اإلبداع واالب تكاا من أجل تسهيل التكيف مل المستجداتالتكنولوجية؛
سيتها وذلك م ابقة مل
سطيرة والمتوسس ة به مية اإلبداع التكنولوجي في ترقية تناف سس
سات الصس
سيري المؤسس سس
سيي م سس
 تح سسمت لبات اتفاق الشراكة مل اإلتحاد األواوبي واالنضمام المرتق للمنظمة العالمية للتجااة؛
 التقليل من معدل فشل المؤسسات الصطيرة والمتوس ة الجديدة من خالل المشاتل ومراكز التسهيل ومختلف اآللياتالمناسبة؛
 تحسين محيط أعمال المؤسسات الصطيرة والمتوس ة والتكيف مل احتياجات المؤسسات الصطيرة والمتوس ة من أجلالتمكن من الصمود في وجأ المنافسة المتنامية سواء علص المستول المحلي أو الدولي؛
 تعزيز العالقات بين السل ات العمومية ومنظمات أاباب العمل والجمعيات المهنية؛ تقوية العالقة بين المؤسسات الصطيرة والمتوس ة والجامعات ومختلف مراكز البحث؛ يعتبر اإلبداع بالنسبة للمؤسسة بمثابة سالح تنافسي من شانأ تط ية احتياجات جديدة؛ التحكم في تسيير التكاليف وتخفيض أسعاا البيل؛ تدعيم سياسة االنفتاح علص األسواق الخااجية. .2إجراءات دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الجزائرية الصطيرة والمتوس ة.

األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الج زائر الف رص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي
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سل جملة من
س
س ة تم وض
سطيرة والمتوس
س
سات الجزائرية الص
سس
ستراتيجية الوطنية لدعم اإلبداع التكنولوجي في المؤس
في إطاا اإلس
ستول
سيتها إلص المس
سين تنافس
س ة المبتكرة وتحس
سطيرة والمتوس
س
سات الص
سس
الخ وات واإلجراءات من أجل ت وير وترقية المؤس
العالمي وتتمثل أ م عه اإلجراءات فيما يلي:

xi

أ  -تحضير السياسة الوطنية لدعم اإلبداع التكنولوجي:
ويتكون عا اإلجراء من تقاطل سياستين ما:
 سياسة البحث العلمي الوطني؛ سياسة اإلبداع التكنولوجي السيما علص مستول ق اع المؤسسات الصطيرة والمتوس ة.سات
سكل كبير يتمثل في عدم قداتها علص انجا البحوث والدااس
س
سطيرة والمتوسس ة تعاني من م ش
س
سات الجزائرية الص
فالمؤسسس
سل ات العامة
ساعدة الدولة والسسسسس
الت بيقية نظرا الفتقاا ا لإلمكانيات الكفيلة بتحقيق ذلك مما يجعلها في حاجة إلص مسسسسس
المعنية بعلك.
سة في
سسس
س
سسسسص
ساط األكثر أ مية ،ثم يتم تكوين فرق بحث متخص
سسس
س
ويمكن للدولة القيام بعلك من خالل تحديد ق اعات الن ش
سفة محددة
س
ستعمال اللجان الق اعية الموجودة فعال وتوجيهها بص
سطيرة والمتوسس ة واإلبداع واالب تكاا أو اس
س
سات الص
المؤسسس
سد إعداد قائمة من المنتجات (أو اإلجراءات) الجديدة لت وير ا ،مل مراعاة معايير
سطيرة والمتوسس ة قصس
سات الصس
للمؤسس سس
سافة إلص
س
س
ساداات ،إض
س
س
سس عمل جديدة وت وير وترقية الص
ساء مناج
س
س
الفعالية مثل :معدل النمو المتوقل ،المردودية العالية ،إن ش
المزايا النسبية التي تتمتل بها الجزائر كوفرة الموااد ،القرب من األسواق الكبيرة والعالمية ،الخبرات المتقدمة ودعم الدولة
وأولويتها للق اع.
سناعات
سس
سس ة والص
سطيرة والمتوس
س
س
سات الص
س
سسس
ساء بروتوكول بين و ااة المؤس
سس
سياق تم في  27جويلية  2001إمض
وفي عا السس
سطاالت
سسس
سا إلص إيجاد الظروف المالئمة للتكفل بان ش
ساسسس
التقليدية الجزائرية وو ااة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف أسسس
ساعي الوطنية للبحث العلمي والت وير التكنولوجي ،تعبئة طاقات الق اعين من أجل
سات عا الق اع في إطاا الم سسس
مؤسسس سسس
ترقية ا لتميز في ق اع المؤسسات الصطيرة والمتوس ة إضافة إلص تسهيل انتقال المعلومات العلمية والتقنية بين مؤسسات
الق اعين.
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ب  -إنجا دااسات حول المؤسسات الصطيرة والمتوس ة المبدعة:
س ة التي قامت بانجا ابتكااات،
سطيرة والمتوس
س
سات الص
س
سس
سبة المؤس
س
سات من أجل تحديد ن س
س
تتعلق عه العملية بإجراء دااس
والمؤسسات التي تملك القداة علص اإلبداع ،ويقصد بالمؤسسات الصطيرة والمتوس ة المبدعة أو المبتكرة ي تلك التي
سة األخيرة باإلنفاق علص عمليات البحث ،أو تلك التي أنتجت فعال منتجات جديدة ي
سنوات الخم سسس
قامت خالل ال سسس
سات
ساعدات الموجهة للمؤسسس سسس
سات في التمييز بين الم سسس
سويق ،ويت مثل الهدف من تلك الدااسسس
في مرحلة الت وير أو الت سسس
الصطيرة والمتوس ة بصفة عامة والمساعدات اإلضافية الموجهة للمؤسسات الصطيرة والمتوس ة المبدعة.
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وتتعدد المساعدات التي تقدمها الدولة للمؤسسات الصطيرة والمتوس ة المبدعة فهي تشمل الجوان المالية ،الخبرة في
ساايل ،المجاالت العلمية والتكنولوجية
س
سيير الم ش
سخيص الداخلي ،تس
س
سوق والمحيط ،الت ش
سة الس
مجال الملكية الفكرية  ،دااس
وتزويد المؤسسات الصطيرة والمتوس ة باإلطااات المؤ لة والمختصة في اإلبداع.
ج  -تكوين شبكات محلية للبحث واإلبداع واالبتكاا:
سطيرة والمتوسس ة،
س
سات الص
س
سس
ستول المؤس
س
سبكات إقليمية للبحث في اإلبداع واالبتكاا علص م س
س
ساء ش
س
تتعلق عه العملية بإن ش
سطيرة والمتوس ة المبتكرة ،باحثين من الق اع العام
س
سات الص
حيث تجمل بين كل الجهات الفاعلة في اإلبداع ومنها المؤسس
والخاص ،جناديق اأسمال المخاطر المستعدة لالست ثماا في االختراعات المستقبلية...
وتتمثل مهام الشبكات المحلية للبحث والت وير في:
 تحليل ت واات األسواق المستهدفة؛ -تحديد الفرق متعددة االختصا جات والباحثين المتخصصين حس

ق اع النشاط؛

 تحديد المت لبات التكنولوجية الواج توفير ا لكل نوع من احتياجات المؤسسات الصطيرة والمتوس ة؛ االستعانة باألشخاص المختصين في المجال التكنولوجي واإلدااي بما في ذلك المساعدات الخااجية؛ تزويد أعضاء عه الشبكات بالمعلومات المختلفة عن طريق المؤتمرات ،األيام التقنية والمنشواات؛ تقييم مدل تناسق المشاايل المقدمة خصوجا مدل مالئمتها مل األولويات المحددة من قبل المسؤولين عن الشبكاتسناعي والتوا ن
سس
سي الص
سطيل وفرص العمل ،النسس
سس
سطيرة والمتوسسس ة ،الت ش
سس
سات الص
المعنية وعالقتها بتوجهات و ااة المؤسسسسس
الجهوي وداجة اإلبداع الموجود بها ومدل توفر األسواق؛
 توفير إمكانيات ووسائل العمل المتعلقة بالبنية التحتية ،التجهيزات والمعدات ،فرق العمل ومصادا التمويل؛سبكات اإلقليمية
س
سة مل ال ش
س
سبكة وتمكينها من التفاعل مل المحيط الخااجي خاج
س
ساء ال ش
س
سيق العمل الداخلي بين أعض
س
 تن ساألخرل وحتص الشبكات العالمية من أجل تبادل الخبرات.
سات
سبكات تجمل العد يد من المنظمات والهيئات المحلية المعنية بالبحث والت وير واإلبداع في المؤسسسسس سسسسس
إن عه ال شسسسس
سة ،الوكالة الوطنية لتثمين نتائ البحث وت وير
سيير والهندسسس
سة ،معا د الت سسس
سطيرة والمتوسسس ة ،المخابر العامة والخاجسس
الصسس
سافة إلص يئات
س
س ة إض
سطيرة والمتوس
س
سات الص
س
سس
سناعة والمؤس
س
التكنولوجيا ،الوكالة الوطنية لت وير البحث الجامعي ،و ااة الص
إدااة عه الشبكات مثل مجلي اإلدااة والمستشااين التكنولوجيين.
د  -تقديم الدعم الوثائقي:
سل
سس
سبكات ،ويكون ذلك من خالل وض
سس
ساء وثائق الدعم الال مة لتنفيع المهام الموكلة لهعه ال ش
سس
ين وي عا اإلجراء علص إن ش
سيق
سيمكن من التن سس
سالي عملها ،و عا سس
سق طرق وأسس
سبكات من توافق وتناسس
سفات الوطنية التي تمكن ال شس
وتحديد المواجس
سبكات األخرل من
س
ستفادة ال ش
سال عن اس
س
سل ات العمومية فض
سات الم سس رة من طرف الس
سياس
الوطني للتوجهات الكبرل والس
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سواء علص
سطيرة والم توسس ة المبدعة س
س
سات الص
سمن عا اإلجراء إعداد حولية لمهااات المؤسسس
س
التجااب االيجابية ،كما يتض
سراكة األجنبية في حالة
سس
سات ،حيث يمكن لهعه المهااات أن تهتي من خالل ال ش
ساايل اإلبداع أو الدااسسس
ستول إدااة م شسس
م سسس
غياب وجود ا علص المستول الوطني.
س  -تكوين مديري المؤسسات الصطيرة والمتوس ة:
سطيرة والمتوسس ة (المبدعة منها في باد) األمر) وذلك
س
سات الص
سرواي توفير برام تكوينية موجهة لمديري المؤسسس
س
من الض
سات المت واة والتي
س
سات ،ويتمثل الهدف من عا التكوين و إيجاد بعض الممااس
لت وير اوح المباداة لدل عه المؤسسسسس
سكل كافي مثل االعتماد في
س
ستول الوطني ال تزال غير م واة ب ش
أثبتت نجاحها في الدول المتقدمة ،في حين أنها علص المس
ستمر بما في ذلك
س
سعي نحو النمو المس
س
ستقبل ،المرونة والس
س
سي علص القياس المقاان ،التفكير في المس
س
ساب موقل تنافس
س
اكتس
الشراكة.
سائل المتعلقة باالبتكاا ،تقنيات
س
سس ة المبدع ة في المس
سطيرة والمتوس
س
س
سات الص
س
سسس
وفي نفي الوقت يج تكوين عمال المؤس
اإلبداع وتسيير المشاايل ،دااسة األسواق ،حساب وتحليل التكاليف ومواكبة التكنولوجيا الجديدة.
سطيرة والمتوس ة حيث تقوم الدولة
سات الص
ستول المؤس س
سمل عا اإلجراء تكوين األفراد المكلفين باإلبداع علص م س
كما ي ش
سة في البحث
س
سص
سين وباحثين) متخص
س ة من خالل تو يف إطااات جامعية (مهندس
سطيرة والمتوس
س
سات الص
سس
ساعدة المؤس
بمس
سة بتمويل جزء من األجوا
سياس
سا م الدولة في إطاا عه الس
سات ،وتس
والت وير يقومون بتكوين فرق داخلية في تلك المؤسس
(من  %20إلص  ) %30طيلة سنتين أو ثالثة سنوات األولص من التعيين.
سص
س
سطيرة والمتوس ة المبدعة وتجعلها تتمتل يهيكل مالئم لإلبداع بهقص
س
سات الص
سانها أن تدعم المؤسس
س
عه اإلجراءات من ش
قدا من الكفاءة.
و  -تنظيم المسابقات الوطنية:
بمباداة من و ااة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة وو ااة التعليم العالي والبحث العلمي يتم تنظيم مسابقات وطنية من أجل
ساايل،
س
ساعدة تلك الم ش
سطيرة والمتوس ة مبدعة ،حيث يتعين علص الدولة مس
س
سات ج
سئ ة لمؤسس
ساايل المن ش
س
سن الم ش
اختياا أحس
من خالل مجموعة من الخدمات في مرحلة االن الق ،عا االختياا يسمح بزيادة مصداقية عه المشاايل لمصادا أخرل
للتمويل ،أما عن الجوائز المقدمة للعناجر المختااة فهي تكمل عملية المساعدة وتحفيز الباحثين.
ثالثا :وسائل دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الجزائرية الصطيرة والمتوس ة.
قصد تحقيق األ داف المس رة عمدت الدولة الجزائرية علص استخدام الوسائل التالية:
 - 1إنشاء المحاضن:
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وتتمثل عه الوسيلة في إنشاء محاضن اإلبداع التكنولوجي التي تهدف إلص تحقيق دف كلي يتمثل في دعم اإلبداع
التكنولوجي في المؤسسات الصطيرة والمتوس ة ومرافقة الشاب الجامعي المبتكر ،إضافة إلص أ داف أخرل نوعية أ مها ما
يلي:

xiii

إيجاد جسوا تواجل بين المؤسسات الصطيرة والمتوس ة والجامعات ومراكز البحث؛
استفادة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة من نتائ البحث؛
إطالع الباحثين علص االحتياجات التكنولوجية للمؤسسات الصطيرة والمتوس ة علص مستول المنتوج وطرق اإلنتاج.
كما تتولص المحاضن القيام بالمهام التالية:
 استقبال ومرافقة لسنوات محددة مشاايل إنشاء مؤسسات إبداعية؛ ابط حاملي المشاايل مل مختلف أجهزة المعلومات التكنولوجية ،االقتصادية ،التجااية ،المالية والصناعية؛ مرافقتهم في كل المجاالت التي لها عالقة بهعا النوع من المشاايل من إدااة ،قانون ،تكنولوجيا وتسويق؛ تكوينهم في اختصاجاتهم وفي اختصاجات أخرل ثم تقدم لهم خدمات استشااية ،ويتم إيواء م إلص غاية أن يحصلواعلص مقرات جناعية محددة.
لقد تم اإلعالن الرسمي عن المراسيم التي حملت إنشاء المحاضن في  5نوفمبر ،2005عدد المحاضن التي تم اختياا ا
سطيرة
سس
سات الص
سس
سس س
ساية و ااة المؤس
سس
سنة ،تم إقامتها في الواليات الكبرل في الجزائر ،تعمل تحت وج
سس
سر حاض
سس
ي إحدل ع ش
والمتوس ة.
 - 2إنشاء وتعزيز المراكز التقنية:
يعرف المركز التقني بهنأ الهيكل العي يهدف إلص دعم تنافسية المؤسسات خاجة منها الصطيرة والمتوس ة ،حيث يتم
عا الدعم علص جانبين ما:

xiv

 الرفل من المستول التكنولوجي بالتحكم بتحويل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات؛ توفير خدمات متنوعة بتكلفة منخفضة بفضل االستعمال المشترك للوسائل عه الم راكز تقيم عالقات تكاملية مل مخابر البحث الجامعية ،بحيث إذا كانت عه األخيرة ي مكلفة بت وير العلوم
األساسية فإن الم راكز التقنية ي مكلفة بتجري

نتائ البحوث واالستفادة منها في ت وير المؤسسة

وعلص عا األساس فإن الهدف األساسي للمراكز التقنية و افل المستول التكنولوجي والمسا مة في نشر اإلبداع
واالبتكاا العي يمكن المؤسسات الصطيرة والمتوس ة من تحسين تنافسيتها.
س ة علص ت وير
سطيرة والمتوس
س
سات الص
س
سس
ساعدة المؤس
س
ساء مراكز تقنية بهدف مرافقة وم س
س
سل ات الجزائرية بإن ش
س
لقد قامت ال س
سناعة مواد البناء
سسسسس
سات والخدمات التكنولوجية لص
سسسسس
ساايعها مثل مركز الدااس
سسسسس
مش

 ،والمركز الوطني للتكنولوجيا
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والمراقبة

سائل الال مة والتي تمكنها من تنفيع إجراءات دعم اإلبداع
سسسس
 .عه المراكز ينبطي تعزيز ا وتجهيز ا ب الوس

التكنولوجي في المؤسسات الصطيرة والمتوس ة وته يلها إلص المستول الم لوب وفي الوقت المحدد.

xv

وتحتوي الج زائر علص أكثر من  20جها تقني لدعم المؤسسات وذلك في مجمل النشاطات االقتصادية ،وتعمل عه
المراكز علص ضمان مرافقة تقنية ودعم تكنولوجي مختص ،وتعد عه المراكز بمثابة أدوات دعم للمؤسسات الصطيرة
والمتوس ة من خالل تقديم مختلف الخدمات الهادفة إلص تحسين طا قاتها علص المستول التقني.

xvi

 - 3منح المساعدات المالية والجبائية:
سطيرة والمتوسس ة المبدعة ،فالممولون من
س
سات الص
ساعدات المالية والجبائية المقدمة من طرف الدولة للمؤسسس
وتتعلق بالمس
سل ات
ساايل االبتكاا حيث تكون مخاطر عدم النجاح كبيرة و نا علص الس
س
أفراد وبنوك ال يخاطرون في المراحل األولص لم ش
العمومية التدخل من أجل تكملة المسا مات الشخصية للمنظمين.
سطيرة والمتوسس ة التي لها
س
سات الص
سلفات للمؤسسس
سبيقات وس
سكال كهن تكون تس
س
ساعدات عدة أش
ويمكن أن تهخع عه المس
سات جبائية أو
سس
س
سافة إلص منحها تخفيض
سس
س
ساعدتها علص تحمل تكاليف االبتكاا والبحث والت وير إض
سس
ساايل إبداعية ،أو مس
سس
س
مش
تمويلها بقرو

بنكية.

 - 4إنشاء مرجد لإلبداع:
إن المساعدات التي تقدمها السل ات العمومية ليست مساعدات مالية فقط وإنما تمي كل محيط المؤسسة ،وكعلك في
مجال المعلومات حيث من الضرواي إنشاء معهد (مرجد) للمؤسسات الصطيرة والمتوس ة من أجل:
سسس ة المبدعة حول أنظمة حماية الملكية ا لفكرية وذلك من أجل حماية
سطيرة والمتوس
سسس
سات الص
سسس
سسس س
 إعالم وتكوين المؤسوتشجيل المبدعين؛
سل ات العمومية للحكم
س
ستعملها الس
س
ستكون بمثابة معايير تس
س
سرات س
س
س
سرات المقاانة مل دول أخرل ،عه المؤش
س
س
 إعداد مؤشعلص النتائ وتقييمها ووضل األ داف المس رة؛
سطيرة والمتوسسس ة ومحي ها،
سد اإلبداع إلص تعزيز قاعدة المعااف والمعلومات حول المؤسسسسسسات الصسس
 كما يهدف مرجسسالسيما فيما يتعلق بإجراءات اإلبداع.
اابعا :الجائزة الوطنية لإلبداع لفائدة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة.
قامت الدولة الج زائرية باستحداث جائزة وطنية لإلبداع واالبتكاا لفائدة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة بهدف تشجيل عه
المؤسسات علص ت فعيل البحث العلمي وترقية التكنولوجيا الجديدة في مراحل إنتاجها ،وت وير أداء ا وأنماط تسيير ا،
وتحسين خدماتها ،في ل المنافسة الوطنية والدولية.
 .1تقديم الجائسزة:
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تجربـة الجزائـر في دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تم استحداث جائزة وطنية لإلبداع واالبتكاا لفائدة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة بموج المرسوم التنفيعي اقم - 08
سطيرة والمتوسس ة المبدعة
س
سات الص
سص جائزة لمكافهة المؤسسس
س
 323المؤاخ في  14أكتوبر  ، 2008وبناءا عليأ فإنأ تخص
وتشجيعها وتتمثل عه الجائزة في ميداليات وشهادات استحقاق ومكافآت مالية ألحسن المؤسسات المبدعة والمبتكرة،
ويقدا مبلطها ب:
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 1.000.000دج للفائز األول،
 800.000دج للفائز الثاني؛
 600.000دج للفائز الثالث.
ويتم تسليم عه الجائزة من طرف الو ير المكلف بالمؤسسات الصطيرة والمتوس ة سنويا خالل احتفال يتم تنظيمأ باقت راح
من لجنة الجائزة والتي يترأسها ائيي ذو كفاءة عالية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والعين يعينأ و ير المؤسسات
الصطيرة والمتوس ة ،إضافة إلص مجموعة من األعضاء وتكلف عه اللجنة بما يلي:
تحديد مختلف المجاالت المتعلقة بالجائزة؛
تحديد معايير االنتقاء؛
تقييم األعمال وأثاا ا علص تحسين أداء المؤسسة ومحي ها؛
اختياا المؤسسات الفائزة بالجوائز.
سات
ستدامة أعلنت و ااة المؤس س
سادية المس
س
سية وقاطرة التنمية االقتص
سعاا االبتكاا مفتاح التنافس
س
سنة  2009وتحت ش
وفي س
سطيرة
س
س
سات الص
س
سسس
سجيل المؤس
س
س
سابقة وألول مرة لنيل عه الجائزة لمكافهة وت ش
س
سس ة الجزائرية عن تنظيم المس
سطيرة والمتوس
س
س
الص
والمتوس ة المبدعة والمبتكرة xviii ،كما تم اإلعال ن عن عه المسابقة في طبعتها الثانية سنة .2010
 .2أ داف الجائزة الوطنية لإلبداع:
تهدف الجائزة الوطنية لالبتكاا إلص دعم اإلبداع واستخدام البحث والت وير في المؤسسات الصطيرة والمتوس ة لتحسين
قدااتها التنافسية.
ومن شهن عه الجائزة أن تكافئ وت شجل المؤسسات الصطيرة والمتوس ة التي حققت ابتكااات وإبداعات من المنتجات،
العمليات أو التنظيم من أجل قيادتهم ودفعهم نحو التميز.
إن المشااكة في المسابقة من أجل الحصول علص الجائزة الوطنية لالبتكاا تمكن المؤسسات الصطيرة والمتوس ة من:

xix

اختياا النه العي يحسن القداة التنافسية للمؤسسة؛
إدااك وتقدي ر الجهود واالبتكااات التي قدمتها المؤسسات الصطيرة والمتوس ة المبتكرة،
تعزيز جواة المؤسسة من خالل الجائزة الوطنية لإلبداع واالبتكاا؛
تحفيز وإشراك اإلطااات الجامعية العين ينش ون داخل المؤسسة؛
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تجربـة الجزائـر في دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إعالم بائن المؤسسة باالبتكااات المحققة من طرفها.
 .3شروط المش ااكة في المسابقة الوطنية لإلبداع:
يتكون ملف الترشح لنيل جائزة اإلبداع من الوثائق التالية:
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نسخة من القانون األساسي المتضمن إنشاء المؤسسة؛
ب اقة تقنية عن المؤسسة؛
ب اقة تقنية تلخيصية عن العمل المقترح للجائزة؛
أجل ومرجعية العمل المنجز؛
وثيقة توضح االمتيا ات التكنولوجية واالقتصادية لإلبداع المحقق.
كما يج علص المؤسسة سح ومأل استمااة الترشح واستبيان خاص بالجائزة.
وأيضا يج

علص المؤسسة أن ترفق ملف الترشح بكافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة واالبتكااات المقدمة (جداول

ومخ ات تشرح االبتكااات بصفة تفصيلية ودقيقة) ،ويتم إيداع الملف لدل األمانة التقنية علص مستول لجنة الجائزة
والتي تتولص عملية التقييم (يتم تقييم االبتكااات المحققة في السنة السابقة).
ويتم اختياا المؤسسات المستفيدة من الجائزة الوطنية لالبتكاا وفق الخ وات التالية:
إيداع ملف الترشح للمسابقة الوطنية لالبتكاا؛
التقييم األولي (المبدئي) :تقوم لجنة الجائزة عند الضرواة بإج راء دااسة معمقة وشاملة ،بما في ذلك يااة ميدانية
لمعاينة وفحص بعض عناجر اإلبداع؛
تبقص المعلومات الواادة في ال ل سرية؛
يتم تسليم الجائزة خالل احتفال تنظمأ و ااة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة ،ويتم إبالغ المؤسسات المشااكة في
المسابقة بموعد ومكان االحتفال؛
المشااكة في مسابقة الجائزة الوطنية لالبتكاا ي مجانية؛
تتهلف لجنة الجائزة الوطنية لالبتكاا لفائدة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة من مجموعة مختلفة من األفراد ذوي
الكفاءات والمهااات في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا ،ومدااء عامين للمؤسسات مكلفين بتثمين نتائ البحوث،
الملكية الصناعية وت وير المؤسسات الصطيرة والمتوس ة وممثلي جمعيات المؤسسات الصطيرة والمتوس ة؛
يمكن أن يدعم لجنة الجائزة الوطنية لالبتكاا مجموعة من الخبراء المؤ لين في مختلف المجاالت من أجل مساعدتها
علص أداء وانجا مهمتها والمتمثلة في تقييم االبتكااات.
 .4نتائس المساب قسة في طبعتها األولص والثانية:
أ  -نتائ ال بعة األولص (سنة :)2009

األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الج زائر الف رص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي

تجربـة الجزائـر في دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تمثلت نتائ ال بعة األولص للمسابقة والتي شااكت فيها  37مؤسسة ج زائرية جطيرة ومتوس ة في فو مؤسسة مسونة للصيانة
االلكترونية بالمرتبة األولص مكافهة لها علص اختراعها لجها يمكن المرضص الموجودين بالمستشفيات من نداء أعوان ال
و نظامأ للتحكم عن بعد العي يمكن للمريض

من خالل الضطط علص ا جها موجود بجواا م ،وما يميز عا الجها

تشطيلأ أو توقيفأ باستعمال نفي الزا وكعلك شكل علبتأ الصطير جدا ،وتحصل علص الجائزة الثانية المؤسسة ذات
المسؤولية المحدودة آلتاك انفونت مكافهة علص إنجا ا لكاشف لتسرب الطا  ،حيث يمكن عا االختراع من الطلق
األوتوماتيكي لمخااج الطا ال بيعي والكهرباء بمجرد وجود أدنص تسرب للطا  ،وسلمت الجائزة الثالثة لمؤسسة تي سي
أو غا الختراعها تقنية جديدة لترجيص القنوات النحاسية من الداخل وليي من الخااج مثلما جرت العادة.
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ب  -نتائ ال بعة الثانية (سنة :)2010
شملت الجائزة الوطنية لإلبداع للمؤسسات في طبعتها الثانية  38مؤسسة جطيرة ومتوس ة ،أثبتت مشااكتها الرسمية في
التصفيات ،و و ما يدل علص اغبتها الجادة في بلوغ أعلص داجات اإلبداع واالبتكاا كمعايير لتحقيق التنافسية ،حيث عادت
الجائزة األولص لمؤسسة ' 'بيت بات ' ' من الجزائر العاجمة ،والمختصة في إنتاج مبيدات الحش رات والقواا تحمل جفة
' 'بيو '' ،في حين عادت المرتبة الثانية لمؤسسة ' 'اسباك ' ' من برج بوعريري المختصة في الهندسة الصناعية وإنتاج آالت
مواد البناء واألشطال العمومية ،أما المرتبة الثالثة فقد كانت من نصي
األسرة واألفرشة.

مؤسسة ' 'أم سي أل و ران ' ' ،المختصة في إنتاج
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خات مسة :
من خالل ما سبق يمكننا الخروج بجملة من النتائ وأ مها ما يلي:
سائص الفريدة التي تميز ا
س
سادية نظرا للخص
س
سطيرة والمتوس ة أ مية بالطة في تحقيق التنمية االقتص
س
سات الص
سي المؤسس
 تكتسمقاانة مل المؤسسات الكبيرة مما يستدعي اال تمام الجدي بهعا الق اع.
سعي وااء تحقيق كل مقومات التميز
ستدامة يتم بالس
سية مس
سطيرة والمتوسس ة لتحقيق ميزة تنافس
س
سات الص
سعي المؤسسس
 إن سويعتبر اإلبداع أحد أ م عه المقومات باعتبااه األساس في ذلك.
 قناعة من الدولة الجزائرية به مية اإلبداع واالبتكاا في تحسين تنافسية المؤسسات الصطيرة والمتوس ة خاجة مل ت زايدسل جملة من
س
سعت جا دة إلص وض
سادي فقد س
س
ساحبها من تحرير وانفتاح اقتص
س
سة التي أفر تها ا رة العولمة وما ج
حدة المنافس
سات المبدعة ،أو
سس
سجيل المؤس
س
سهنها أن تمنح دفعا قويا لهعا الق اع من خالل ت ش
س
اآلليات واألدوات واإلجراءات التي من ش
التي تملك القداة علص اإلبداع وا البتكاا ب ريقة تسمح بالرفل من تنافسيتها من خالل نشر ودعم الفكر اإلبداعي كهساس
لعملية تحسين أداء المؤسسة وكبديل لمقاومة المنافسة غير المتكافئة مل المؤسسات الكبرل.
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تجربـة الجزائـر في دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 من أجل إنجاح إستراتيجية دعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الجزائرية الصطيرة والمتوس ة فمن الضرواي إيجادمحيط تشريعي وتنظيمي مالئم من أجل تثمين نتائ البحث واإلبداع واالبتكاا وت وير ا.
سية لت وير البحث واإلبداع
س
ساس
س
سكال المرافقة والدعم بمثابة أداة أس
س
س
ساعدات المقدمة من طرف الدولة وكل أش
س
 تعتبر المسسوا عملية فعالة بين ق اع
سطيرة والمتوس ة ،ومن عا المن لق فإن الهدف و خلق جس
س
سات الص
التكنولوجي وترقية المؤسس
المؤسسات الصطيرة والمتوس ة وعالم البحث والت وير من أجل التحفيز علص اإلبداع.
سطيرة والمتوس ة وتحثها علص البحث
س
سات الجزائرية الص
 تعتبر الجائزة الوطنية لإلبداع واالبتكاا بمثابة آلية تدعم المؤسسوالت وير ،وبالتالي فإنها تكافئ وت شجل المؤسسات التي حققت ابتكااات وإبداعات من أجل قيادتها ودفعها نحو التميز.
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