
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 والالسلكية واملواصالت السلكيةالبريد وزارة 
 

 

  

 

 للمسابقة الوطنية الثانيةالطبعة  قانون 
 االحتياجات الخاصةألشخاص ذوي لفائدة ااملحمول  وتطبيقات الهاتفلتطوير البرمجيات  

 – اإلشارة لذوي اإلعاقة السمعيةلغة برمجيات وتطبيقات الهاتف املحمول للتعامل ب-

 

 

  



 

 الفهرس 

 هدف قانون املسابقة :1املادة 

 : محاور املسابقة2املادة 

 : مراحل وشروط التقدم للمسابقة3املادة 

 : مراحل التقدم والتقييم للمسابقة4املادة 

 

 : الطعن في نتائج املسابقة5املادة 

 

 : اإلعالن عن نتائج املسابقة6املادة 

 

 : حقوق والتزامات املترشحين7املادة 

 

 : السرية8املادة 

 

 املصاريف املتعلقة باملشاركة  :9املادة 

 

 

 

 

 

 



املنظمة من قبل وزارة البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية إلى يهدف قانون املسابقة : املادة االولى

 ات الهاتفوتطبيقلتطوير البرمجيات  مسابقة الوطنيةلل الطبعة الثانية تحديد شروط و اجراءات تنظيم

برمجيات وتطبيقات الهاتف املحمول " :بعنواناالحتياجات الخاصة ألشخاص ذوي لفائدة ااملحمول 

 .أداة اتصال ووسيلة تواصلك "للتعامل بلغة اإلشارة لذوي اإلعاقة السمعية

 : محاور املسابقة2املادة 

 :غرار على ،اإلشارةتتعامل بلغة  والبرمجيات التيكل التطبيقات تشمل محاور املسابقة 

 تحويل النص الى لغة تحويلها الى نص و  الترجمة الفورية للغة اإلشارة و  تطبيقات للترجمة و  -

  .إشارة يفهمها ذوي اإلعاقة السمعية

  .الصوت املنطوق الى لغة اإلشارة تحويل لغة اإلشارة الى صوت منطوق و  -

 ية التي تساهم في تعليم لغة اإلشارة.مختلف التطبيقات التعليم -

  : مراحل وشروط التقدم للمسابقة3املادة 

ق اختيار األنسب واألفضل  عن طري يتم إطالق املسابقة عن طريق فتح باب التقدم لكافة املبتكرين و 

متطلبات  ة قادرة على تلبيةبيقية ناجعقيام لجنة متخصصة بتقييم املشاريع املقدمة، للخروج بحلول تط

 .املساعدة على تسهيل ادماجهم في مجتمع املعلوماتو  اإلعاقة السمعيةاألشخاص ذوي 

 اإلعالن عن املسابقة 1 .3

 يتم اإلعالن عن املسابقة عبر: 

  ) /www.mpt.gov.dz  (املوقع الرسمي لوزارة البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية  -

الصفحة الرسمية للفايسبوك الخاصة بوزارة البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية  -

https://www.facebook.com/mpt.gov.dz)/( 

 وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية و املسموعة.  -  

 

 شروط التقدم للمسابقة 2.3

 جزائري الجنسية. املشارك في املسابقةان يكون   -

املتوسطة واملؤسسات الناشئة او الجمعيات  لألفراد او املؤسسات الصغيرة و  تجوز املشاركة -

  الناشطة في هذا املجال.

 

http://www.mpt.gov.dz/


 :الطبيعي للشخص بالنسبة

،تقديم سنة على األقل. دون هذا السن، يشترط على املترشح للمشاركة  19أن يبلغ من العمر  -

 إذن من ولي األمر.

في  ًواعض يكون  أن للمشارك فريق، وال يمكن ضمن أو  فردي بشكل املسابقة في املشاركة يمكن -

  .عدة فرق 

 : الجمعيات أو  املعنويين لألشخاص بالنسبة

 .به املعمول  للنصوص القانونية طبقا قانونا، عليها املنصوص الشروط كل يستوفوا أن يجب -

 

  املسابقة ذكرهم، املشاركة فييحظر على االتي: 

 املسابقة على كل املستويات تنظيم في مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل يشاركون  الذين األشخاص -

 املسابقة"، باإلضافة الى أصولهم وفروعهم. هذه تنفيذ و  "إدارة

 .السابقة الفائزون في الطبعة -

إخالل مشارك بهذه الشروط في أي مرحلة من مراحل  اإذا تأكد له للجنة املتخصصةحق ي مالحظة:

 .الالزمةواتخاذ اإلجراءات القانونية  سحب الجائزة  –حتى بعد إعالن الفائزين  –املسابقة 

 

 شروط قبول فكرة االبتكار .3.3

 أهداف املسابقة. ان تتوافق فكرة التطبيق أو البرنامج مع موضوع و  -

 .(الشكلو  أو التقنية املستعملة أسواء فيما يخص املجال )    مبتكر ان تكون الفكرة جديدة و  -

 

 طلب االستفسارات 3.4

تتيح وزارة البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية للمترشحين إمكانية االستفسار و طلب توضيحات عبر 

 :هاتف الاالتصال مباشرة  على رقم   و  moussabaqua@mpt.gov.dzللمسابقة العنوان االلكتروني 

21748059(0 )213 +  

 

 

 



 طريقة التقدم للمسابقة-3.5

 يجب على الراغبين في املشاركة في املسابقة: 

 ارسال ملف املسابقة في ظرف موص ى عليه عبر البريد، للعنوان الخاص بالوزارة. -

 وأ

 جتمعاملديرية العامة مل -ةإيداع ملف املسابقة لدى وزارة البريد و املواصالت السلكية و الالسلكي -

 .املعلومات

 

  اآلتية:  اتيوضع ملف املسابقة في ظرف، يكون مقفال بإحكام، و يحمل العبار 
 

 

 هوية املترشح

ذوي  ألشخاصفائدة ااملحمول ل وتطبيقات الهاتفالبرمجيات  لتطوير " املسابقة الوطنية 

  "االحتياجات الخاصة 
 – اإلعاقة السمعية برمجيات وتطبيقات الهاتف املحمول للتعامل بلغة اإلشارة لذوي -

 ةوزارة البريد و املواصالت السلكية و الالسلكي

 املديرية العامة ملجتمع املعلومات

 ،الجزائر العاصمة 16027نهج كريم بلقاسم،  4العنوان: 

  حال يفت"
ا
 "من قبل لجنة التحكيم إال

 

 

 

 حتوي ملف املسابقة على الوثائق التالية:ي 

على املوقع االلكتروني لوزارة البريد واملواصالت السلكية استمارة املعلومات، املتاحة  -

 ؛/www.mpt.gov.dzوالالسلكية

العامة  الفكرة مفصلظهر بشكل ت ، حيثدقيقةكون ت أن والتي ينبغي للمشروع،وثيقة وصف  -

يل وصفي دلباإلضافة إلى  يق او البرنامج،املراد معالجتها عن طريق التطب يةتحليل للوضع و  للمشروع،

 .لطريقة تشغيل التطبيق او البرنامج

قانون املسابقة املوقع عليه من طرف املترشح، املتاح على املوقع االلكتروني لوزارة البريد واملواصالت  -

 ؛/www.mpt.gov.dzالسلكية والالسلكية

بطاقة الهوية بالنسبة للشخص الطبيعي أو نسخة من االعتماد بالنسبة للجمعيات أو نسخة نسخة من  -

 .من السجل التجاري بالنسبة لألشخاص املعنويين

http://www.mpt.gov.dz/
http://www.mpt.gov.dz/


و رئيس الجمعية بالنسبة للشخص أو مسير املؤسسة أللشخص الطبيعي،  السيرة الذاتية نسخة عن  -

 املعنوي 

 ،Clé USBنسخة من التطبيق اإللكتروني على شكل قرص مضغوط ودعامة إلكترونية  -

د وزارة البريمبادرة حالة  تصريح شرفي مصادق عليه من طرف املعني للتنازل عن أي مقابل مادي في-

مجانا لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة  التطبيق او البرنامجاتاحة الى واملواصالت السلكية والالسلكية 

 السمعية.

 

لكل عضو مع تحديد معلومات في حالة ما إذا كان املشروع مقدم من طرف فريق تمأل استمارة  :مالحظة

 هوية العضو املمثل للفريق.

 

 إيداع امللفات 3.6

إلى  ديسمبر 03إلى الخميس، ابتداء من تاريخ فتح املسابقة من األحد يتم إيداع امللفات كل أيام األسبوع 

 .(د 30سا  16)على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال  فريلأ 28الخميس غاية يوم 

 

 مراحل التقدم والتقييم للمسابقة 4املادة 

 ، املفتوح للمسابقة                   امليدانفي  ينتتكـون من أعضـاء مؤهلـتقّيم األعمال من طرف لجنة تحكيم 

م تنقيطي بمجموع مائة )
ّ
( نقطة، موزعة على مرحلتين تقييميتين 100حسب معايير محددة وفق سل

 وهذا بعد االنتقاء االولي للمشاريع وفقا لشروط تقديم املسابقة املذكورة أعاله.

 

 نقطة( 09)املرحلة األولى 

عايير التقييم م بالتوافق معنقطة االستحقاق املحصل عليها  حسبفي هذه املرحلة يتم ترتيب املترشحين 

 األوائل. الخمسةاختيار  على ان يتم، بعدها،املحددة للجانبين التقني واالجتماعي، 

 نقطة 40: لالبتكار التقنيمعايير تنقيط الجانب -1

 نقاط15  .................................................االستعمال.........................................................................سهولة -1

 

 نقاط10 .................................................................................................................................االستجابة زمن-2

 

أنواع مختلفة من األجهزة الجّوالة دون حاجة إلى تعديالت على االستعمال  قابلّية-3

 نقاط 5.............................................................................................................................خاّصة



  

خصّية  لقواعد الّسالمة املعلوماتّية و مدى االستجابة  -4
ّ

املحافظة على املعطيات الش

 نقاط…….………………5 ........... ...................................................................................للمستعملين

ة المدى -5
ّ
 نقاط 10............................................................الّروابط غير الفّعالة األعطال و  من خلو ال و دق

  نقطة 5.....................................................................................................توضيحي لالستعمالدليل  توفر -6

 

  مالحظة:

يقص ى معيار "سهولة االستعمال" نقاط في )7 (سبعاملشروع الذي يتحصل على اقل من  -

 مباشرة من املنافسة.

يترتب عنه وانما  ال يعد اقصاء له، ،6و5- 4- 3استجابة املشروع للمعايير التقنية رقم عدم  -

 .للمشارك في املسابقة عن هذه املعايير )0 (صفر نقطة منح

أليف املشارك ل عدم احترام -
ا
ة التي يمكن أن  فيما يخص مصادر حقوق الت يا صا

ا
املحتويات الن

 قتض ي اقصاء املشروع من املنافسة.ي، مشروعه دون اإلشارة الى ذلكيكون قد أدرجها ضمن 

واصل ملستعمليه  املشروع يتيحكان  إذا -
ا
ة الت فاعل مع منتجفيما بينهم او إمكانيا

ا
ستمنح  هالت

 نقطة إضافية. 1للمشارك 

 

 نقطة 05: لالبتكارالخدماتي  و  االجتماعيمعايير تنقيط الجانب -2

 نقاط 10 ................................................................................................الفئة املستهدفة نوع-1

 نقاط 10....................................مباشرة.................ابتكار يستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية 

 نقاط 05................األشخاص القائمين على رعاية الشخص ذوي اإلعاقة السمعية ابتكار يستهدف

 

 نقاط 10 ...............................................................................................حجم الفئة املستهدفة-2

 نقاط10........................................................................................يستهدف فئات عمرية مختلفة ابتكار 

 نقاط 05.............................................................................................يستهدف فئة عمرية واحدة ابتكار 

 

 نقاط 10............................................................................................طبيعة املجال املستهدف.-3

 نقاط 10..................................................................يستهدف األنشطة األساسية للحياة اليومية ابتكار 

  نقاط 05...................................................................................ترفيهيةتكميلية/يستهدف أنشطة ابتكار 

 



التفاوت في  كذا و  لإلعاقة السمعيةاملستويات املختلفة ب تتعلق على تصنيفاتاالبتكار مدى توفر -4

 نقاط 10........................................................................................................املستوى التعليمي 

 نقاط 10................................املستوى التعليمي  و  السمعية مصمم ليتكيف مع درجة اإلعاقة ابتكار 

 نقاط 05........................................................................................................بصفة عامة مصمم  ابتكار 

  نقاط 10االبتكار........................................................................درجة االستقاللية التي يوفرها -5

 نقاط 10........................................) النشاط بدون مرافق بآداءيسمح  املشروع (استقاللية مطلقة

 نقاط 05..........................) يحتاج لالستعانة الجزئية او الكلية ملرافق نسبية( املشروعاستقاللية 

 

 (نقاط 10) الثانيةاملرحلة 

من املسابقة، والذين  ىالناجحين في املرحلة األول األوائل الخمسةاملتفوقين املرحلة تخص هذه 

 سيخضعون لعرض أعمالهم أمام لجنة التحكيم، حيث سيتم انتقاء أحسن عمل.

ضوريا ح لعرض أعمالهم )عن طريق البريد العادي و االلكتروني( األوائل لخمسةاملترشحين ايتم استدعاء 

 من  بعد،عن املرئي و باستعمال تقنية التحاضر أ
ً
وفي حالة عدم الحضور يتم إقصاء املعنيين تلقائيا

 املسابقة، مهما كانت األسباب. 

 

تليها دقائق، ( 10)مرحلتين، األولى تتعلق بالعرض التوضيحي للمشروع ملدة عشر ملشروع اعرض يشمل 

 .(10) دقائق دة عشر ملطرحها أعضاء لجنة التحكيم يجلسة من األسئلة التي مرحلة ثانية تتمثل في 

 

 :تستند عملية تقييم عرض املشروع في هذه املرحلة الى املعايير التالية

 .مدى التحكم في املوضوع 

 .درجة التفاعل مع أسئلة لجنة التحكيم 

 هم محيطالتواصل بشكل أفضل مع في  لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية مدى مساعدة التطبيق

 .الخارجي

  ة
ّ
 .املعروضة من األخطاء املعرفّيةاملحتويات سالمة  مدى  و الّدق

  غة و
ّ
ركيب  سالمة الل

ّ
 .بلغة سليمة املحتويات بصورة سلسة و  مدى صياغة و الت

  املحتوى ثراء. 

  الخطوط املستعملة الجمالّية من حيث األشكال واألحجام واأللوان و.  

 

جمع ل من خالمتحصل عليها  استنادا الى اعلى نقطةفي نهاية املرحلة الثانية وع يتم اختيار أفضل مشر 

 .مشاركاملرحلتين لكل  النقاط املحصل عليها في كلتا



 : الطعن في نتائج املسابقة5املادة 

 .ال يمكن الطعن في نتائج املسابقة املعلن عليها من طرف لجنة تحكيم املسابقة 

 

 اإلعالن عن نتائج املسابقة :6املادة 

 اتمجتمع املعلوم و العاملي لالتصاالت باليوم يتم اإلعالن عن نتائج املسابقة بمناسبة االحتفال 

 .2022ماي  17 ليوم املصادف

 

 حقوق والتزامات املترشحين-7املادة 

 الحقوق 7.1 

  .على شهادة مشاركةيتحصل كل املترشحين  -

سنة على مستوى الوكالة الوطنية لترقية  ملدة مرافقة و  على شهادة نجاح ألوائلالخمسة يتحصل ا -

  .تطويرها و الحضائر التكنولوجية 

  .الثالثة األولى، الثانية و  اتبباملر  ينللفائز  جوائز معتبرةيتم تخصيص  - -

 االلتزامات 7.2

ة وزار  مبادرةحالة  يحرر تصريح شرفي مصادق عليه من طرف املعني للتنازل عن أي مقابل مادي في -

 ية.مجانا لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة السمع الى توفير االبتكار  واملواصالت السلكية والالسلكيةالبريد 

يتحمل املترشحون الفائزون املسؤولية املترتبة عن أعمالهم في حال ما تسببت تطبيقاتهم في أفعال    -

 معاقب عليها قانونا.

: السرية8املادة   

 غير  أو  مباشر  بشكل يشاركون  واألشخاص الذين التحكيمأعضاء لجنة  لتزمي املسابقة،في سياق هذه 

علومات بعدم الكشف عن امل املسابقة" هذه تنفيذ و  املسابقة على كل املستويات "إدارة تنظيم في مباشر 

 املتعلقة باملشاريع طوال مدة املسابقة.
 

 املتعلقة باملشاركة  ف: املصاري9املادة 

 تقع على عاتق املترشح، وال يمكن تعويضها في كل األحوال.  املشروعكل املصاريف التي تترتب عن إعداد 

 

 حرر بالجزائر في ...................................  

 املترشح                                                                                                                                                                                                                        

 )تمت قراءته واملصادقة عليه(

 اإلمضاء                                                                                                                    


