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 في التكنولوجي اإلبداع دعم في الجزائـر تجربـة

 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
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 اإلبداع لدعم إستراتيجية وضع على الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة عملت لقد

 الصغيرة المؤسسات وزير ألقاها مداخلة في الفكرة هذه عرض تم حيث القطاع، هذا في التكنولوجي

 هذه وتهدف ،2007 فيفري في تحضيرها من االنتهاء وتم 2004 سنة الحكومة مجلس على والمتوسطة

 خاصة وتنافسيتها مردوديتها تحسين قصد المؤسسات لهذه التكنولوجية القدرات تطوير إلى اإلستراتيجية

 المؤسسات قطاع إدماج خالل من وذلك الخارجية األسواق على واالنفتاح الخارجية التجارة تحرير مع

 للبحث دائمة فرعية مديرية إنشاء طريق عن والتكنولوجي العلمي المحيط ضمن والمتوسطة الصغيرة

 والبحث العالي التعليم وزارة مع بالتعاون وتعمل  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة مستوى على

 .العلمي
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كبيرا من قبل مختلف الدول، نظرا لمسسسسسا ماتها الفعالة علص الصسسسسعيدين   انالت المؤسسسسسسسسسسات الصسسسسطيرة والمتوسسسسس ة ا تمام  

االقتصسسسسسادي واالجتماعي، فهي تعد إحدل الحلول األسسسسسساسسسسسسية للقضسسسسساء علص الب الة، كما تلع  دواا  اما في  يادة النات  
قتصسسسسادية واالجتماعية، ولقد اال التنمية أداة فعالة تسسسسسا م في تحقيقق اع الداخلي اإلجمالي والصسسسساداات، لعا يعتبر  عا ال

سسسسسعت الدولة الجزائرية إلص تحسسسسسين تنافسسسسسية مؤسسسسسسسسسسات  عا الق اع خاجسسسسة مل سسسسسعيها لتحرير تجااتها الخااجية وتوقيعها 
التفاق الشراكة مل االتحاد األواوبي مما يزيد من حدة المنافسة، ويعتبر اإلبداع واالبتكاا والتشجيل علص البحث والت وير 

ت تحقيق الميزة التنافسسسية واالاتقاء بمسسستول األداء إلص مسسستول تنافسسسي من حيث السسسعر والجودة، وقصسسد من أ م مقوما
تحقيق  عا الهدف قامت الدولة الجزائرية بوضسسل إسسستراتيجية لدعم اإلبداع التكنولوجي في  عا الق اع للنهو  بأ وته يلأ 
 إلص المستول الم لوب.

 إشكالية البحث:
 كننا جياغة اإلشكالية الرئيسية لبحثنا  عا في السؤال التالي:من خالل ما سبق يم

 ما  ي أ م اإلجراءات التي اسمتها الدولة الجزائرية لدعم اإلبداع التكنولوجي في ق اع المؤسسات الصطيرة والمتوس ة؟.

  ي كما يلي. يسيةئمحاوا ا أابعة  إلصالم روحة قمنا بتقسيم بحثنا  اإلشكاليةعلص  اإلجابةوقصد 

 .الصطيرة والمتوس ةأوال: ما ية اإلبداع التكنولوجي وواقعأ في المؤسسات الجزائرية 
 . تعريف اإلبداع واإلبداع التكنولوجي:1

يعتبر مص لح اإلبداع من أكثر المص لحات شيوعا في الوقت الرا ن في مواضيل اإلدااة، وتم تعريفأ من طرف العديد من 
تعريف اإلبداع التكنولوجي نت رق إلص تعريف اإلبداع والعي يعبر عن كل األعمال التي يقوم بها األفراد قبل الباحثين، و 

 iوالمؤسسات ب ريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول علص نتائ  إيجابية في كافة الميادين.
التحسين في المنتجات وطرق الفن  وينقسم اإلبداع إلص نوعين أساسيين أولهما  و اإلبداع التكنولوجي، ويخص اإلنتاج أو

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  التسيير والمعااف المكتسبة من أجل جعل سلوك المنظمة واألفراد 

 iiايجابية وفعالية.أكثر 
اإلبداع التكنولوجي علص أنأ تلك العملية التي تتعلق بالمستجدات االيجابية والتي تخص المنتجات وعليأ يمكن تعريف 

 iiiبمختلف أنواعها وكعا أسالي  اإلنتاج.

 المداخلة
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لألفكاا الجديدة باستعمال فيعرف علص أنأ االستخدام العقالني اإلبداع التكنولوجي في إطاا السياسة الجزائرية لترقية أما 
 iv.الوسائل التكنولوجية وغير ا، من أجل تقديم سلل وخدمات أو طرق جديدة إلنتاجها بحيث تشكل سر نجاح المؤسسة

اإلبداع التكنولوجي  و كل جديد أو كل تحسين جطير أو كبير في المنتجات وأسالي  اإلنتاج العي يحصل وعليأ فإن 
ي يثبت نجاحأ من الناحية الفنية أو التكنولوجية وكعلك فعاليتأ من الناحية االقتصادية بمجهود فردي أو جماعي، والع

 3)تحسين اإلنتاجية وتخفيض التكاليف(.
وما تجدا اإلشااة إليأ  و التمييز بين مص لحي اإلبداع واالبتكاا ففي غال  األحيان يستعمالن للتعبير عن مفهوم واحد، 

اإلبداع  أما مميزة، جديدة فكرة باستكشاف يتعلق فاالبتكاا بينهما، التفريق إلص يميلون المتخصصين الكتاب بعض أن إال
 كان االبتكاا إذا، و لزبائنها المؤسسة تقدمها خدمة أو سلعة أو عملية شكل علص التنفيع الفكرة موضل بوضل  عه فيتعلق

 أن القول المن لق يمكن  عا ومن. والتسويقي اإلنتاجي وبنشاطها بالمؤسسة يتعلق اإلبداع فإن متعلق باألشخاص عام

يمكن  التفكير االبتكاايكما أن   .لعلك المناسبة الظروف توفرت لديهم إذا مبتكرين أن يكونوا يمكن األشخاص معظم
 مدلولأ مص لح لكل كان لو وحتص إذن، شروط نجاحأ كهحد ويقف اإلبداع يسبق عامة بصفة و و عليأ والتداي  تعلمأ

 vمتال مان. فهما الخاص،
ئسر:2  . تعريف المؤسسات الصطيرة والمتوس ة في الجزا

تعرف المؤسسة الصطيرة والمتوس ة حس  المشرع الجزائري مهما كانت طبيعتها القانونية بهنها مؤسسة إنتاج السلل و/أو 
 viالخدمات التي:

 ( شخصا؛250تشطل من شخص واحد إلص مائتين وخمسين ) -
( 500( ديناا جزائري أو ال يتجاو  مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة )2أعمالها السنوي مليااي )ال يتجاو  اقم  -

 مليون ديناا جزائري؛
 تستوفي معايير االستقاللية. -
مليون ديناا  20أشخاص وال يتعدل اقم أعمالها السنوي  09إلص  01 ي المؤسسة التي تشطل من  المؤسسة المصطرةف

هي المؤسسة التي تشطل من ف المؤسسة الصطيرة، أما ماليين ديناا جزائري 10  حصيلتها اإلجمالية جزائري أو ال تتجاو 
 100مليون ديناا جزائري أو ال تتجاو  حصيلتها اإلجمالية  200شخص وال يتعدل اقم أعمالها السنوي  49إلص  10

شخص ويتراوح اقم أعمالها بين  250إلص  50هي المؤسسة التي تشطل من ف المؤسسة المتوس ة، أما مليون ديناا جزائري
 مليون ديناا جزائري. 500و  100مليون ومليااي ديناا جزائري أو التي تتراوح حصيلتها اإلجمالية بين  200

علص التجديد وتتميز المؤسسات الصطيرة والمتوس ة مقاانة بالمؤسسات الكبيرة بالعديد من الخصائص وأ مها قداتها 
ريعة خصوجا في فنون تمييز السلل والتعبئة والتطليف حس  حساسيات واغبات السوق وبمعدل يتفوق بصفة س واإلبداع

تعتبر المؤسسات الصطيرة والمتوس ة موقعا مهما لتنمية مهااات الرياديين ، كما علص نظيره في المؤسسات الكبيرة أحيانا
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ت كبيرة وبيروقراطية ال يوفر فرجا كهعه، األمر العي سسامؤ الضرواية لنمو أي اقتصاد معاجر، فاالقتصاد العي تهيمن عليأ 
يؤدي إلص تراجعأ، ولعل أحد أسباب انهياا اقتصاد الدول االشتراكية  و خنق المباداات العاتية والمهااة في إقامة أعمال 

 viiجديدة.
ي في ذلك يعود إلص تعداد ا وتحتل المؤسسات الصطيرة والمتوس ة أ مية بالطة في االقتصاد الجزائري ولعل السب  األساس

مؤسسة، وت وا  عا العدد ليبلغ  519.526بلغ عدد ا  2008الواسل والعي أخع يت وا من سنة ألخرل، ففي سنة 
 viii.2009مؤسسة سنة  625.069

 في المؤسسات الجزائرية الصطيرة والمتوس ة.واالبتكاا  اإلبداعواقل . 3
العالقة بين المؤسسات الصطيرة والمتوس ة فيما يخص األبحاث التي تم القيام بها في الجزائر الدااسات و وجلت مختلف 

 ix:إلص ما يلي االبتكاانشاطات اإلبداع و و 
 غير مدعمة؛جعبة و العالقة بين المؤسسات الصطيرة والمتوس ة والجامعة  ي  -

االبتكاا، البحث اإلبداع و عرف جمودا في مجال تعاني المؤسسات الصطيرة والمتوس ة من مشكل عدم االبتكاا فهي ت -
 والت 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 داف  -
 دقيقة؛

كعامل أساسي لدعم تنافسيتها وتحسينها و عا ااجل   اإلبداعوعي مسيري المؤسسات الصطيرة والمتوس ة به مية  عدم -
 اال تمام بالتقرب من الجامعات ومراكز البحث؛ نقصل

النشاطات المتعلقة بالبحث والت وير عادة ما تكون مكبوحة بسب  قلة اإلجراءات الدافعة،  عا إلص جان  قلة التمويل  -
 ؛النتائ الال م لعلك، باإلضافة إلص الصعوبات المرتب ة بتسويق 

والصناعات والمنظمات  ويدم  حول عملية البحث ذاتها بعض الو اااتمالية معتبرة يعتبر البحث كنظام يحتاج إلص مبالغ  -
 المحلية والدولية وكعا منتجي المعلومات العلمية والتقنية.

 .الصطيرة والمتوس ة الجزائرية في المؤسسات اإلبداع التكنولوجيدعم أ داف وإجراءات  :ثانيا
العي سسسيتم ت ويره لإلبداع لقد قامت الدولة الجزائرية بتجسسسيد سسسياسسسة لترقية وت وير التقدم التقني في إطاا النظام الوطني 

 ،ر برام  العمليت و و األ داف المتناسسسسسسسقة المسسسسسسساعي و تحدد مجموعة من  إبداعفي اتجا ين، يتعلق األول بتبني سسسسسسسياسسسسسسسة 
 متابعة  عه السياسة.بتنفيع و المكلفة والهيئات والتنظيمات ويتعلق االتجاه الثاني بإقامة مجموعة من المؤسسات 

 .الصطيرة والمتوس ةالجزائرية في المؤسسات  التكنولوجياإلبداع أ داف دعم . 1
سية  في المؤسسات الصطيرة والمتوس ة في أ داف إستراتيجية اإلبداع التكنولوجي دعم  إلستراتيجيةتتمثل األ داف الرئي

 xوأخرل عملية نلخصها فيما يلي:
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 :األ داف اإلستراتيجية -أ

ترقية تنافسسسسسية المؤسسسسسسسسسسات الصسسسسطيرة والمتوسسسسس ة خاجسسسسة مل لدعم اإلبداع التكنولوجي في  تتمثل األ داف اإلسسسسستراتيجية
الضمان األساسي اإلبداع يمثل حيث االتجاه نحو تحرير التجااة الخااجية وسياسة االنفتاح التي ت بل االقتصاد الجزائري، 

يير من خالل إيجاد عالقة تعاون بين عالم السسستمراا المؤسسسسسسة في نشسساطات اإلنتاج والتسسسويق باسسستعمال طرق جديدة للتسسس
 وإنشاء جسوا فعالة بين الق اعين. البحث والمؤسسة

 :األ داف العملية -ب

في المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسات الصسسسسسسسسطيرة  اإلبداع التكنولوجيدعم  إسسسسسسسسستراتيجيةتتمثل أ م األ داف العملية المراد تحقيقها من خالل 
 والمتوس ة الجزائرية في اآلتي:

 علص مستول المؤسسة؛   داعيةاإلبتشجيل العمليات  -

)تكنولوجيسسا المعلومسات  تعزيز القسسداات التكنولوجيسسة واسسسسسسسسسسسستعمسسال التكنولوجيسسا الجسسديسسدة في مجسسال اإلعالم واالتصسسسسسسسسسسسسال -
 واالتصال(؛

سهيل التكيف مل المستجدات اإلبداع واالبالصطيرة والمتوس ة علص الجزائرية ت وير قداة المؤسسات  - تكاا من أجل ت
 لوجية؛التكنو 

التكنولوجي في ترقية تنافسسسسسيتها وذلك م ابقة مل  اإلبداعتحسسسسسيي مسسسسسيري المؤسسسسسسسسسسات الصسسسسطيرة والمتوسسسسس ة به مية  -
 مت لبات اتفاق الشراكة مل اإلتحاد األواوبي واالنضمام المرتق  للمنظمة العالمية للتجااة؛

ومختلف اآلليات  خالل المشاتل ومراكز التسهيلالتقليل من معدل فشل المؤسسات الصطيرة والمتوس ة الجديدة من  -
 ؛المناسبة

من أجل والتكيف مل احتياجات المؤسسات الصطيرة والمتوس ة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة أعمال  محيطتحسين  -
 التمكن من الصمود في وجأ المنافسة المتنامية سواء علص المستول المحلي أو الدولي؛

 ؛منظمات أاباب العمل والجمعيات المهنية ات العمومية و تعزيز العالقات بين السل -
 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. -

 .الصطيرة والمتوس ةالجزائرية في المؤسسات  اإلبداع التكنولوجيإجراءات دعم . 2
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الوطنية لدعم اإلبداع التكنولوجي في المؤسسسسسسات الجزائرية الصسسطيرة والمتوسسس ة تم وضسسل جملة من  في إطاا اإلسسستراتيجية
الخ وات واإلجراءات من أجل ت وير وترقية المؤسسسسسسات الصسسطيرة والمتوسسس ة المبتكرة وتحسسسين تنافسسسيتها إلص المسسستول 

 xi:العالمي وتتمثل أ م  عه اإلجراءات فيما يلي
 اإلبداع التكنولوجي:طنية لدعم تحضير السياسة الو  -أ

 ويتكون  عا اإلجراء من تقاطل سياستين  ما:
 سياسة البحث العلمي الوطني؛ -
 علص مستول ق اع المؤسسات الصطيرة والمتوس ة.السيما  اإلبداع التكنولوجيسياسة  -

علص انجا  البحوث والدااسسسات الصسسطيرة والمتوسسس ة تعاني من مشسسكل كبير يتمثل في عدم قداتها الجزائرية فالمؤسسسسسسات 
الت بيقية نظرا الفتقاا ا لإلمكانيات الكفيلة بتحقيق ذلك مما يجعلها في حاجة إلص مسسسسسسسسسسساعدة الدولة والسسسسسسسسسسسل ات العامة 

 .المعنية بعلك
ويمكن للدولة القيام بعلك من خالل تحديد ق اعات النشسسسسسسسساط األكثر أ مية، ثم يتم تكوين فرق بحث متخصسسسسسسسسصسسسسسسسسة في 

تكاا أو اسسسستعمال اللجان الق اعية الموجودة فعال وتوجيهها بصسسسفة محددة واإلبداع واالبالصسسسطيرة والمتوسسسس ة المؤسسسسسسسسات 
لت وير ا، مل مراعاة معايير  للمؤسسسسسسسسسسات الصسسسسطيرة والمتوسسسسس ة قصسسسسد إعداد قائمة من المنتجات )أو اإلجراءات( الجديدة

إنشسسسساء مناجسسسس  عمل جديدة وت وير وترقية الصسسسساداات، إضسسسسافة إلص الفعالية مثل: معدل النمو المتوقل، المردودية العالية، 
المزايا النسبية التي تتمتل بها الجزائر كوفرة الموااد، القرب من األسواق الكبيرة والعالمية، الخبرات المتقدمة ودعم الدولة 

 وأولويتها للق اع.
مؤسسسسسسسسسسات الصسسسسطيرة والمتوسسسسس ة والصسسسسناعات إمضسسسساء بروتوكول بين و ااة ال 2001جويلية  27وفي  عا السسسسسياق تم في 

التقليدية الجزائرية وو ااة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف أسسسسسسسساسسسسسسسسا إلص إيجاد الظروف المالئمة للتكفل بانشسسسسسسسطاالت 
مؤسسسسسسسسسسسسات  عا الق اع في إطاا المسسسسسساعي الوطنية للبحث العلمي والت وير التكنولوجي، تعبئة طاقات الق اعين من أجل 

لتميز في ق اع المؤسسات الصطيرة والمتوس ة إضافة إلص تسهيل انتقال المعلومات العلمية والتقنية بين مؤسسات ترقية ا
 xii.الق اعين

 المبدعة:إنجا  دااسات حول المؤسسات الصطيرة والمتوس ة  -ب
بانجا  ابتكااات، تتعلق  عه العملية بإجراء دااسسسسات من أجل تحديد نسسسسبة المؤسسسسسسسسات الصسسسطيرة والمتوسسسس ة التي قامت 

المبتكرة  ي تلك التي المبدعة أو ، ويقصد بالمؤسسات الصطيرة والمتوس ة اإلبداعوالمؤسسات التي تملك القداة علص 
قامت خالل السسسسسسنوات الخمسسسسسسة األخيرة باإلنفاق علص عمليات البحث، أو تلك التي أنتجت فعال منتجات  جديدة   ي 

مثل الهدف من تلك الدااسسسسسسسات في التمييز بين المسسسسسسساعدات الموجهة للمؤسسسسسسسسسسسسسسات ويت، في مرحلة الت وير أو التسسسسسسسويق
 المبدعة.والمساعدات اإلضافية الموجهة للمؤسسات الصطيرة والمتوس ة بصفة عامة الصطيرة والمتوس ة 
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شمل الجوان  المالية، الخبرة في  وتتعدد المساعدات التي تقدمها الدولة للمؤسسات الصطيرة والمتوس ة المبدعة فهي ت
، دااسسسة السسسوق والمحيط، التشسسخيص الداخلي، تسسسيير المشسساايل، المجاالت العلمية والتكنولوجية مجال الملكية الفكرية

 وتزويد المؤسسات الصطيرة والمتوس ة باإلطااات المؤ لة والمختصة في اإلبداع.
 البتكاا:واإلبداع واتكوين شبكات محلية للبحث  -ج

علص مسسسستول المؤسسسسسسسسات الصسسسطيرة والمتوسسسس ة، اإلبداع واالبتكاا تتعلق  عه العملية بإنشسسساء شسسسبكات إقليمية للبحث في 
المؤسسسسسسات الصسسطيرة والمتوسسس ة المبتكرة، باحثين من الق اع العام كل الجهات الفاعلة في اإلبداع ومنها تجمل بين  حيث 

  ...ثماا في االختراعات المستقبليةوالخاص، جناديق اأسمال المخاطر المستعدة لالست
 وتتمثل مهام الشبكات المحلية للبحث والت وير في:

 األسواق المستهدفة؛ت واات تحليل  -
 ؛حس  ق اع النشاطالمتخصصين جات والباحثين اصتخفرق متعددة االتحديد ال -
 ؛المؤسسات الصطيرة والمتوس ةاحتياجات  نوع من الواج  توفير ا لكلالمت لبات التكنولوجية تحديد  -
 االستعانة باألشخاص المختصين في المجال التكنولوجي واإلدااي بما في ذلك المساعدات الخااجية؛ -

 بالمعلومات المختلفة عن طريق المؤتمرات، األيام التقنية والمنشواات؛ عه الشبكات  تزويد أعضاء -
مالئمتها مل األولويات المحددة من قبل المسؤولين عن الشبكات خصوجا مدل قدمة المشاايل المتناسق تقييم مدل  -

، النسسسسسي  الصسسسسناعي والتوا ن وفرص العمل التشسسسسطيلوعالقتها بتوجهات و ااة المؤسسسسسسسسسسات الصسسسسطيرة والمتوسسسسس ة، المعنية 
 الموجود بها ومدل توفر األسواق؛ اإلبداعالجهوي وداجة 

 التمويل؛مصادا المعدات، فرق العمل و التجهيزات و العمل المتعلقة بالبنية التحتية، ووسائل توفير إمكانيات  -
 الشسسسبكات اإلقليميةتنسسسسيق العمل الداخلي بين أعضسسساء الشسسسبكة وتمكينها من التفاعل مل المحيط الخااجي خاجسسسة مل  -

 .تبادل الخبراتمن أجل وحتص الشبكات العالمية األخرل 
يد من المنظمات والهيئات المحلية المعنية بالبحث والت وير واإلبداع في المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات إن  عه الشسسسسسسسسسسبكات تجمل العد

الصسسسسسسطيرة والمتوسسسسسسس ة، المخابر العامة والخاجسسسسسسة، معا د التسسسسسسسيير والهندسسسسسسسة، الوكالة الوطنية لتثمين نتائ  البحث وت وير 
سسسسسسسسات الصسسسطيرة والمتوسسسس ة إضسسسافة إلص  يئات ، و ااة الصسسسناعة والمؤ البحث الجامعي الوكالة الوطنية لت ويرالتكنولوجيا، 

 إدااة  عه الشبكات مثل مجلي اإلدااة والمستشااين التكنولوجيين.
 تقديم الدعم الوثائقي: -د

ين وي  عا اإلجراء علص إنشسسسساء وثائق الدعم الال مة لتنفيع المهام الموكلة لهعه الشسسسسبكات، ويكون ذلك من خالل وضسسسسل 
التي تمكن الشسسسسبكات من توافق وتناسسسسسق طرق وأسسسسسالي  عملها، و عا سسسسسيمكن من التنسسسسسيق وتحديد المواجسسسسفات الوطنية 

الوطني للتوجهات الكبرل والسسسياسسسات المسسس رة من طرف السسسل ات العمومية فضسسال عن اسسستفادة الشسسبكات األخرل من 
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توسسسس ة المبدعة سسسسواء علص التجااب االيجابية، كما يتضسسسمن  عا اإلجراء إعداد حولية لمهااات المؤسسسسسسسسات الصسسسطيرة والم
مسسسسسستول إدااة مشسسسسساايل اإلبداع أو الدااسسسسسسات، حيث يمكن لهعه المهااات أن تهتي من خالل الشسسسسسراكة األجنبية في حالة 

 غياب وجود ا علص المستول الوطني.
 :المؤسسات الصطيرة والمتوس ة تكوين مديري - س

الصسسسطيرة والمتوسسسس ة )المبدعة منها في باد( األمر( وذلك من الضسسسرواي توفير برام  تكوينية موجهة لمديري المؤسسسسسسسسات 
التي المت واة و بعض الممااسسسسسات إيجاد يتمثل الهدف من  عا التكوين  و لت وير اوح المباداة لدل  عه المؤسسسسسسسسسسات، و 

ماد في أثبتت نجاحها في الدول المتقدمة، في حين أنها علص المسسسستول الوطني ال تزال غير م واة بشسسسكل كافي مثل االعت
اكتسسسسساب موقل تنافسسسسسي علص القياس المقاان، التفكير في المسسسسستقبل، المرونة والسسسسسعي نحو النمو المسسسسستمر بما في ذلك 

 .الشراكة
ة في المسسسسسائل المتعلقة باالبتكاا، تقنيات دعوفي نفي الوقت يج  تكوين عمال المؤسسسسسسسسسسات الصسسسسطيرة والمتوسسسسس ة المب

 األسواق، حساب وتحليل التكاليف ومواكبة التكنولوجيا الجديدة.اإلبداع وتسيير المشاايل، دااسة 
تقوم الدولة باإلبداع علص مسستول المؤسسسسات الصسطيرة والمتوسس ة حيث ألفراد المكلفين كما يشسمل  عا اإلجراء تكوين ا

البحث بمسسساعدة المؤسسسسسسات الصسسطيرة والمتوسسس ة من خالل تو يف إطااات جامعية )مهندسسسين وباحثين( متخصسسصسسة في 
وتسسسا م الدولة في إطاا  عه السسسياسسسة بتمويل جزء من األجوا تلك المؤسسسسسسات،  والت وير يقومون بتكوين فرق داخلية في

 ( طيلة سنتين أو ثالثة سنوات األولص من التعيين.%30إلص  %20)من 
بهقصسسص يكل مالئم لإلبداع  عه اإلجراءات من شسسانها أن تدعم المؤسسسسسسات الصسسطيرة والمتوسسس ة المبدعة وتجعلها تتمتل يه

 .قدا من الكفاءة
 

     تنظيم المسابقات الوطنية: -و
بمباداة من و ااة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة وو ااة التعليم العالي والبحث العلمي يتم تنظيم مسابقات وطنية من أجل 

حيث يتعين علص الدولة مسسساعدة تلك المشسساايل، مبدعة، ة لمؤسسسسسسات جسسطيرة والمتوسسس ة ئاختياا أحسسسن المشسساايل المنشسس
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.

 الصطيرة والمتوس ة.الجزائرية في المؤسسات  اإلبداع التكنولوجيوسائل دعم ثالثا: 
 قصد تحقيق األ داف المس رة عمدت الدولة الجزائرية علص استخدام الوسائل التالية:

 :إنشاء المحاضن -1
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 اإلبداعدعم ي التي تهدف إلص تحقيق  دف كلي يتمثل في التكنولوج اإلبداعإنشاء محاضن وتتمثل  عه الوسيلة في 
، إضافة إلص أ داف أخرل نوعية أ مها ما ب الجامعي المبتكراالتكنولوجي في المؤسسات الصطيرة والمتوس ة ومرافقة الش

 xiii:يلي
 إيجاد جسوا تواجل بين المؤسسات الصطيرة والمتوس ة والجامعات ومراكز البحث؛ 

  استفادة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة من نتائ  البحث؛ 

 .طرق اإلنتاجالمنتوج و للمؤسسات الصطيرة والمتوس ة علص مستول  كنولوجيةاجات التيعلص االحتإطالع الباحثين  
 تتولص المحاضن القيام بالمهام التالية:كما 

 ؛إبداعيةاستقبال ومرافقة لسنوات محددة مشاايل إنشاء مؤسسات  -

 االقتصادية، التجااية، المالية والصناعية؛ابط حاملي المشاايل مل مختلف أجهزة المعلومات التكنولوجية،  -

 ، تكنولوجيا وتسويق؛قانونمرافقتهم في كل المجاالت التي لها عالقة بهعا النوع من المشاايل من إدااة،  -
شااية، ويتم إيواء م إلص غاية أن يحصلوا  - تكوينهم في اختصاجاتهم وفي اختصاجات أخرل ثم تقدم لهم خدمات است

 ية محددة.علص مقرات جناع
، عدد المحاضن التي تم اختياا ا 2005نوفمبر 5لقد تم اإلعالن الرسمي عن المراسيم التي حملت إنشاء المحاضن في 

 ي إحدل عشسسسسسر حاضسسسسسنة، تم إقامتها في الواليات الكبرل في الجزائر، تعمل تحت وجسسسسساية و ااة المؤسسسسسسسسسسسسات الصسسسسسطيرة 
 والمتوس ة.

 تقنية:المراكز وتعزيز الإنشاء  -2
يتممنها الصطيرة والمتوس ة، حيثخاجةالمؤسساتتنافسيةدعمإلصيهدفالعيالهيكلبهنأالتقنيالمركزيعرف
xivعلص جانبين  ما:الدعم عا

المؤسسات؛لفائدةاالتكنولوجيبتحويلبالتحكمالتكنولوجيالمستولمنالرفل -

للوسائلالمشتركاالستعمالبفضلمنخفضةبتكلفةمتنوعةخدماتتوفير -

 ي مكلفة بت وير العلوماألخيرة عهكانتإذابحيثالجامعية،البحثمخابرملتكامليةعالقاتتقيمالمراكز عه
 المؤسسةفي ت ويرواالستفادة منهاالبحوثنتائ بتجري مكلفة يالتقنيةالمراكزفإناألساسية

اإلبداع في نشروالمسا مةالتكنولوجيالمستولافل والتقنيةوعلص  عا األساس فإن الهدف األساسي للمراكز
 يمكن المؤسسات الصطيرة والمتوس ة من تحسين تنافسيتها.واالبتكاا العي

لقد قامت السسسسل ات الجزائرية بإنشسسساء مراكز تقنية بهدف مرافقة ومسسسساعدة المؤسسسسسسسسات الصسسسطيرة والمتوسسسس ة علص ت وير 
، والمركز الوطني للتكنولوجيا مشسسسسسسسسسسساايعها مثل مركز الدااسسسسسسسسسسسسات والخدمات التكنولوجية لصسسسسسسسسسسسناعة مواد البناء 
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الوسسسسسسسسسسسائل الال مة والتي تمكنها من تنفيع إجراءات دعم اإلبداع  عه المراكز ينبطي تعزيز ا وتجهيز ا ب .والمراقبة 
 xvالتكنولوجي في المؤسسات الصطيرة والمتوس ة وته يلها إلص المستول الم لوب وفي الوقت المحدد.

جها  تقني لدعم المؤسسات وذلك في مجمل النشاطات االقتصادية، وتعمل  عه  20تحتوي الجزائر علص أكثر من و 
أدوات دعم للمؤسسات الصطيرة بمثابة تعد  عه المراكز و المراكز علص ضمان مرافقة تقنية ودعم تكنولوجي مختص، 

 xviقاتها علص المستول التقني.والمتوس ة من خالل تقديم مختلف الخدمات الهادفة إلص تحسين طا
 جبائية:المالية و المساعدات المنح  -3

فالممولون من مبدعة، وتتعلق بالمسسساعدات المالية والجبائية المقدمة من طرف الدولة للمؤسسسسسسات الصسسطيرة والمتوسسس ة ال
كبيرة و نا علص السسسل ات أفراد وبنوك ال يخاطرون في المراحل األولص لمشسساايل االبتكاا حيث تكون مخاطر عدم النجاح  

 العمومية التدخل من أجل تكملة المسا مات الشخصية للمنظمين.
ويمكن أن تهخع  عه المسسسساعدات عدة أشسسسكال كهن تكون تسسسسبيقات وسسسسلفات للمؤسسسسسسسسات الصسسسطيرة والمتوسسسس ة التي لها 
مشسسسسسساايل إبداعية، أو مسسسسسسساعدتها علص تحمل تكاليف االبتكاا والبحث والت وير إضسسسسسسافة إلص منحها تخفيضسسسسسسات جبائية أو 

 تمويلها بقرو  بنكية.
 لإلبداع:إنشاء مرجد  -4
المساعدات التي تقدمها السل ات العمومية ليست مساعدات مالية فقط وإنما تمي كل محيط المؤسسة، وكعلك في إن 

 مجال المعلومات حيث من الضرواي إنشاء معهد )مرجد( للمؤسسات الصطيرة والمتوس ة من أجل:
لفكرية وذلك من أجل حماية إعالم وتكوين المؤسسسسسسسسسسسسسسسسات الصسسسسسسسطيرة والمتوسسسسسسسس ة المبدعة حول أنظمة حماية الملكية ا -

 وتشجيل المبدعين؛
إعداد مؤشسسسسرات المقاانة مل دول أخرل،  عه المؤشسسسسرات سسسسستكون بمثابة معايير تسسسسستعملها السسسسسل ات العمومية للحكم  -

 علص النتائ  وتقييمها ووضل األ داف المس رة؛
ات الصسسسسسسطيرة والمتوسسسسسسس ة ومحي ها، كما يهدف مرجسسسسسسد اإلبداع إلص تعزيز قاعدة المعااف والمعلومات حول المؤسسسسسسسسسسسسسس  -

 السيما فيما يتعلق بإجراءات اإلبداع.
 اابعا: الجائزة الوطنية لإلبداع لفائدة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة.

 عه تشجيل  لفائدة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة بهدفاالبتكاا وطنية لإلبداع و استحداث جائزة قامت الدولة الجزائرية ب
تسيير ا،  وأنماط أداء ا، وت وير إنتاجهافعيل البحث العلمي وترقية التكنولوجيا الجديدة في مراحل المؤسسات علص ت

 .وتحسين خدماتها، في  ل المنافسة الوطنية والدولية
 . تقديم الجائسزة:1
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-08عي اقم تم استحداث جائزة وطنية لإلبداع واالبتكاا لفائدة المؤسسات الصطيرة والمتوس ة بموج  المرسوم التنفي
، وبناءا عليأ فإنأ تخصسسسص جائزة لمكافهة المؤسسسسسسسسات الصسسسطيرة والمتوسسسس ة المبدعة 2008أكتوبر  14المؤاخ في  323

وتشجيعها وتتمثل  عه الجائزة في ميداليات وشهادات استحقاق ومكافآت مالية ألحسن المؤسسات المبدعة والمبتكرة، 
 xviiويقدا مبلطها ب:

 األول،دج للفائز  1.000.000
 دج للفائز الثاني؛ 800.000
 دج للفائز الثالث. 600.000

ويتم تسليم  عه الجائزة من طرف الو ير المكلف بالمؤسسات الصطيرة والمتوس ة سنويا خالل احتفال يتم تنظيمأ باقتراح 
ين يعينأ و ير المؤسسات من لجنة الجائزة والتي يترأسها ائيي ذو كفاءة عالية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والع

 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. 

وتحت شسسعاا  االبتكاا مفتاح التنافسسسية وقاطرة التنمية االقتصسسادية المسسستدامة  أعلنت و ااة المؤسسسسسات  2009وفي سسسنة 
الصسسسسطيرة والمتوسسسسس ة الجزائرية عن تنظيم المسسسسسابقة وألول مرة لنيل  عه الجائزة لمكافهة وتشسسسسجيل المؤسسسسسسسسسسات الصسسسسطيرة 

 .2010ن عن  عه المسابقة في طبعتها الثانية سنة كما تم اإلعال xviiiوالمتوس ة المبدعة والمبتكرة، 

 . أ داف الجائزة الوطنية لإلبداع:2
الصطيرة والمتوس ة لتحسين  مؤسساتواستخدام البحث والت وير في ال اإلبداعإلص دعم لالبتكاا الجائزة الوطنية تهدف 

 .ا التنافسيةهتاقدا 
، من المنتجاتوإبداعات ابتكااات التي حققت ت الصطيرة والمتوس ة مؤسساشجل الومن شهن  عه الجائزة أن تكافئ وت

 .التميزالعمليات أو التنظيم من أجل قيادتهم ودفعهم نحو 
 xixإن المشااكة في المسابقة من أجل الحصول علص الجائزة الوطنية لالبتكاا تمكن المؤسسات الصطيرة والمتوس ة من:

 للمؤسسة؛ التنافسيةاختياا النه  العي يحسن القداة  

 المبتكرة، ات الصطيرة والمتوس ةلمؤسسر الجهود واالبتكااات التي قدمتها ايقدتو  إدااك 

 لإلبداع واالبتكاا؛الجائزة الوطنية من خالل ة لمؤسستعزيز جواة ا 

 اإلطااات الجامعية العين ينش ون داخل المؤسسة؛تحفيز وإشراك  
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 ققة من طرفها.إعالم  بائن المؤسسة باالبتكااات المح 
 . شروط المشااكة في المسابقة الوطنية لإلبداع:3

 xxيتكون ملف الترشح لنيل جائزة اإلبداع من الوثائق التالية:
 نسخة من القانون األساسي المتضمن إنشاء المؤسسة؛ 

 ب اقة تقنية عن المؤسسة؛ 

 ب اقة تقنية تلخيصية عن العمل المقترح للجائزة؛ 

 المنجز؛أجل ومرجعية العمل  

 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 

االبتكااات بصفة تفصيلية ودقيقة(، ويتم إيداع الملف لدل األمانة التقنية علص مستول لجنة الجائزة ومخ  ات تشرح 
 والتي تتولص عملية التقييم )يتم تقييم االبتكااات المحققة في السنة السابقة(.

 ويتم اختياا المؤسسات المستفيدة من الجائزة الوطنية لالبتكاا وفق الخ وات التالية:
 ف الترشح للمسابقة الوطنية لالبتكاا؛إيداع مل 

ميدانية بما في ذلك  يااة التقييم األولي )المبدئي(: تقوم لجنة الجائزة عند الضرواة بإجراء دااسة معمقة وشاملة،  
 اإلبداع؛بعض عناجر لمعاينة وفحص 

 سرية؛المعلومات الواادة في ال ل  تبقص  

المؤسسات الصطيرة والمتوس ة، ويتم إبالغ المؤسسات المشااكة في يتم تسليم الجائزة خالل احتفال تنظمأ و ااة  
 المسابقة بموعد ومكان االحتفال؛

 المشااكة في مسابقة الجائزة الوطنية لالبتكاا  ي مجانية؛ 

من مجموعة مختلفة من األفراد ذوي  الصطيرة والمتوس ة المؤسسات بتكاا لفائدةتتهلف لجنة الجائزة الوطنية لال 
للمؤسسات مكلفين بتثمين نتائ  البحوث، عامين والمهااات في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، ومدااء  الكفاءات

 وممثلي جمعيات المؤسسات الصطيرة والمتوس ة؛ المؤسسات الصطيرة والمتوس ةالملكية الصناعية وت وير 

من أجل مساعدتها في مختلف المجاالت ين يمكن أن يدعم لجنة الجائزة الوطنية لالبتكاا مجموعة من الخبراء المؤ ل 
 علص أداء وانجا  مهمتها والمتمثلة في تقييم االبتكااات.

قسة في طبعتها األولص والثانية:4 ئس  المساب  . نتا
 (:2009)سنة نتائ  ال بعة األولص  -أ
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 مسونة للصيانةفي فو  مؤسسة مؤسسة جزائرية جطيرة ومتوس ة  37والتي شااكت فيها تمثلت نتائ  ال بعة األولص للمسابقة 
مكافهة لها علص اختراعها لجها  يمكن المرضص الموجودين بالمستشفيات من نداء أعوان ال   االلكترونية  بالمرتبة األولص 

يميز  عا الجها   و نظامأ للتحكم عن بعد العي يمكن للمريض  م، ومامن خالل الضطط علص  ا جها  موجود بجواا 
وتحصل علص الجائزة الثانية  المؤسسة ذات ، تشطيلأ أو توقيفأ باستعمال نفي الزا وكعلك شكل علبتأ الصطير جدا

الطلق حيث يمكن  عا االختراع من ، المسؤولية المحدودة  آلتاك انفونت  مكافهة علص إنجا  ا لكاشف لتسرب الطا 
وسلمت الجائزة الثالثة لمؤسسة  تي سي ، األوتوماتيكي لمخااج الطا  ال بيعي والكهرباء بمجرد وجود أدنص تسرب للطا 

 xxi.أو غا   الختراعها تقنية جديدة لترجيص القنوات النحاسية من الداخل وليي من الخااج مثلما جرت العادة
 
 (:2010نتائ  ال بعة الثانية )سنة  -ب

مؤسسة جطيرة ومتوس ة، أثبتت مشااكتها الرسمية في  38 للمؤسسات في طبعتها الثانية لإلبداعالجائزة الوطنية شملت 
 تحيث عاد، كمعايير لتحقيق التنافسية  واالبتكااالتصفيات، و و ما يدل علص اغبتها الجادة في بلوغ أعلص داجات اإلبداع 

' من الجزائراألولص الجائزة  'بيت بات' ' العاجمة، والمختصة في إنتاج مبيدات الحشرات والقواا  تحمل جفة  لمؤسسة 
' من برج بوعريري  المختصة في الهندسة الصناعية وإنتاج آالت  ' 'اسباك ' '، في حين عادت المرتبة الثانية لمؤسسة  ' 'بيو '

'أم سي أل كانت من نصي  مواد البناء واألشطال العمومية، أما المرتبة الثالثة فقد   ' '، المختصة في إنتاج مؤسسة  ' و ران
 xxii.األسرة واألفرشة

مسة  :خات
 الخروج بجملة من النتائ  وأ مها ما يلي:من خالل ما سبق يمكننا 

في تحقيق التنمية االقتصسسادية نظرا للخصسسائص الفريدة التي تميز ا أ مية بالطة المؤسسسسسسات الصسسطيرة والمتوسسس ة تكتسسسي  -
 مما يستدعي اال تمام الجدي بهعا الق اع. مقاانة مل المؤسسات الكبيرة

لتحقيق ميزة تنافسسسسية مسسسستدامة يتم بالسسسسعي وااء تحقيق كل مقومات التميز الصسسسطيرة والمتوسسسس ة سسسسعي المؤسسسسسسسسات إن  -
 .باعتبااه األساس في ذلكويعتبر اإلبداع أحد أ م  عه المقومات 

في تحسين تنافسية المؤسسات الصطيرة والمتوس ة خاجة مل تزايد االبتكاا اإلبداع و قناعة من الدولة الجزائرية به مية  -
حدة المنافسسسة التي أفر تها  ا رة العولمة وما جسساحبها من تحرير وانفتاح اقتصسسادي فقد سسسعت جا دة إلص وضسسل جملة من 

أو  دعة،ات المباآلليات واألدوات واإلجراءات التي من شسسهنها أن تمنح دفعا قويا لهعا الق اع من خالل تشسسجيل المؤسسسسسس
شر ودعم الفكر اإلبداع واالتي تملك القداة علص  سيتها من خالل ن سمح بالرفل من تناف كهساس   اإلبداعيالبتكاا ب ريقة ت

 .لعملية تحسين أداء المؤسسة وكبديل لمقاومة المنافسة غير المتكافئة مل المؤسسات الكبرل
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في المؤسسات الجزائرية الصطيرة والمتوس ة فمن الضرواي إيجاد  من أجل إنجاح إستراتيجية دعم اإلبداع التكنولوجي -
 محيط تشريعي وتنظيمي مالئم من أجل تثمين نتائ  البحث واإلبداع واالبتكاا وت وير ا.

تعتبر المسسسسساعدات المقدمة من طرف الدولة وكل أشسسسسكال المرافقة والدعم بمثابة أداة أسسسسساسسسسسية لت وير البحث واإلبداع  -
عملية فعالة بين ق اع فإن الهدف  و خلق جسسسوا وترقية المؤسسسسسسات الصسسطيرة والمتوسسس ة، ومن  عا المن لق  التكنولوجي

 المؤسسات الصطيرة والمتوس ة  وعالم البحث والت وير من أجل التحفيز علص اإلبداع.
البحث ة والمتوسسس ة وتحثها علص لإلبداع واالبتكاا بمثابة آلية تدعم المؤسسسسسسات الجزائرية الصسسطير الوطنية تعتبر الجائزة  -

 .التميزوإبداعات من أجل قيادتها ودفعها نحو ابتكااات التي حققت ت مؤسساشجل ال، وبالتالي فإنها تكافئ وتوالت وير
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