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ِ وزارةُ التعليِم العالي والبحِث الِعلمي  أَْصدَرتْ   :رقم َعلَى اَْلقََراِر اَْلِوَزاِري 
ُد َكْيِفيَّاِت إِْعَداِد َمْشُروعِ  "1275 َرةِ اَلَِّذي يَُحد ِ  َعلَى "َشَهاَدة  ِلْلُحُصولِ  ُرج  تَخَ  ُمذَك ِ

َطلَبَِة  لِ بَ "ِمْن قِ  اعْ رَ تِ خْ اِ  ةُ اءَ رَ بَ - ة  يَ عِ امِ جَ  ةِ دَ اهَ "شَ  وْ أَ ُمَؤسََّسة  نَاِشئَة   فِي إَِطارِ  َجاِمِعيَّة

َمْجُموَعةً ِمْن اَْْلِليَّاِت اَلَّتِي الَوصي ةُ  ِوَزاَرةُ الَحْيُث َحدََّدْت  ،ُمَؤسََّساِت اَلتَّْعِليِم اَْلعَاِلي

ِ لِ  ِجهِ ُمذَك ِ يَْرتَِكُز َعلَْيَها َمْشُروعُ إِْعَداِد اَلطَّاِلِب اَْلَجاِمِعي  اَْلُحُصوِل َعلَى  قَْصدَ  ،َرِة تََخرُّ

 ةُ اءَ رَ بَ - ة  يَ عِ امِ جَ  ةِ ادَ هَ "شَ وْ أَ ”ُمَؤسََّسة  نَاِشئَة  “ تَْدُخُل ِضْمَن َما يَُسَمى بِـَشَهاَدة  َجاِمِعيَّة  

قَِة ِللثَّْرَوِة َوذَِلَك بَِهَدِف َحث ِِه َعلَى َطْرحِ اَْلُمَؤسََّساِت َواْْلَْفَكاِر اَِِلْبتِكَ  ،اعْ رَ تِ خْ اِ  اِريَِّة اَْلَخَّلَّ

بَِدْعم  َماِلي   ُمنَاِسب   الرائَِدةُ اَْلَمَشاِريُع  نُ ، َعلَى أَْن تُثَمَّ َعلَى َحد  َسَواء  َوَمنَاِصِب اَلشُّْغِل 

بنا ِمْن اَْلِوَزاَرِة َوُهَو بَِطبِيعَِة اَْلَحاِل يُْعِطي َدْفعًا قَِويًّا لِ   بَِلِهْم . ِلبِنَاِء ُمْستَقْ ُطَّل 

ادِ  ِجيل   تَْكِوينِ إِلَى الُمبَاَرُك  ِه يَْهِدُف َهذَا اَْلَمْشُروعُ َوَعلَيْ  لَبَِة ُروَّ اَْْلَْعَماِل لَُهْم  ِمْن طَّ

ِه نَْحَو ِريَاَدِة اَْْلَْعَماِل اَِِلْبتَِكاِريَِّة َوَخْلِق ُمَؤسََّسات  نَاِشئَ  ْغبَةُ فِي اَلتََّوجُّ ة  اَْلقُْدَرةُ َوالرَّ

قَة  ِللثَّْرَوِة َوَمنَاِصِب اَلشُّْغلِ   َوَدَعائِمِ   ُمْربًِحا يَقُوُم َعلَى أُُسس  َواَلَّتِي تُعَدُّ َعَمَّلً  ،َخَّلَّ

َكَما يَْهِدُف إِلَى إِيَجاِد َحل   تِْقنِي   َوتِْكنُولُوِجي   أَْو َرْقِمي    ،اَِِلْبتَِكاِر َوالت ِْكنُولُوْجيَا

 . ئَِمة  أَْو ُمَؤسََّسات  ُمْستَِقلَّة  بِذَاتَِهاِلُمَؤسََّساِت قَا

َرةِ   نَاِشئَة   ُمَؤسََّسة   -ِلْلُحُصوِل َعلَى " َشَهاَدة  َجاِمِعيَّة   ُرج  تَخَ  آِليَّاِت تَْنِفيِذ َمْشُروعِ ُمذَك ِ

  : "5127 :ْفَق اَْلقََراِر َرْقمِ " وِ  بََراَءةُ اِْختَِراع   - َجاِمِعيَّة   " َشَهاَدة   " وَ 

َدْت  ، َوِهيَ  ( َمَحاِور  4) اَْلِوَزاَرةُ أَْربَعَةَ َحدَّ  َرئِيِسيَّة 

 .اَْلَجانُِب اَْلبِيَداُغوِجيُّ  -1

 .اَلتَّْوِعيَةُ َوالتَّْدِريبُ   -2

3-   ِ ِ َواِِلْقتَِصاِدي   .اَْلعَََّلقَةُ َمَع اَْلُمِحيِط اَِِلْجتَِماِعي 

 .ُمَؤسََّسة  نَاِشئَة   َوَوْسمُ َمْشُروع  ُمْبتََكر   مُّ ، َوسْ اْلُحُصوُل َعلَى بََراَءِة اِْختَِراع    -4

 :ي للمشروعِ البيداغوجِ  الجانبُ -1

 :ِهيَ  َساِسيَّة  اْلَ  نِقَاط  ال َعلَى اَْلبِيَداُغوِجيُّ  اَْلَجانِبُ يَْرتَِكُز 

  ُاَْلُمْبتََكَرةُ  اَْلِفْكَرة. 

   ُاَْلعََملِ  فَِريق. 

  َُرةِ  إِْنَجاز  تََخُرج   ُمذَك ِ

   ْش  َرافُ اَْْلِ

   ُاَْلُمنَاقََشةِ  لَْجنَة. 

 فريق العمل:  -1

، َمَع  لَبَِة اَْلُمَشاِرِكيَن فِي َمْشُروع  َواِحد  يَتِمَّ تَْشِكيُل فَِريِق اَْلعََمِل َوْفقًا ِلعََدِد اَلطَّ

 02ِن ، أَْو ِمْن اِثْنَيْ ِمْن نَْفِس اَلتََّخصُِّص  َطلَبَة   06ِة ِست  إِلَى  02اِثَْنْيِن إِْمَكانِيَِّة تََواُجِد ِمْن 

َصات  ُمْختَِلفَة   َطلَبَة   06إِلَى ِستَِّة   . ِمْن تََخصُّ

 :ج  رُ خَ تَ  ةِ رَ كِ ذَ مُ  ازُ جَ نْ إِ  -2
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جِ َوْفَق اَْلخَ إِْنَجاُز ُمذَك ِ  يَتِمُّ   : يَاَراِت اَلتَّاِليَةِ َرِة اَلتََّخرُّ

ج  + ُمْلَحقْ  • َرةُ تََخرُّ ِ ( َوَوَرقَة  ذَُج اَْلعَ نَُمو) BMC بُِخُصوِص  ُمذَك ِ  ِتْقنِيَّة   َمِل اَلت َِجاِري 

 َصْفَحة  (.  30) فِي ُحُدوِد           ِلْلَمْشُروعِ 

: إِْعَداُد ُمَخطَّطِ •  ِ ) نَُموذَُج َعْرض  َجِديد   .BMC (نَُموذَُج اَْلعََمِل اَلت َِجاِري 

 :أَْن يَْحتَِوَي اَْلِملَفُّ َعلَى  : يَِجبُ  ُمََّلَحَظة  

   َعْن اَْلَمْشُروعِ . َوَدقِيقَة   َواِضَحة   فِْكَرة 

 . اَْلَجانُِب اَْلُمْبتََكُر ِلْلِفْكَرِة 

  ُنَ  َصََّلبَة() ِ   .BMC ُموذَُج اَْلعََمِل اَلت َِجاِري 

  ِ ِلي   .َجْدَوى اَلنَُّموذَجِ اَْْلَوَّ

 :ةِ شَ اقَ نَ المُ  ةُ نَ لجَ وَ  افُ رَ شْ اْلِ وَ  يرُ طِ أْ التَ -3

نُ  ْشَراِف َوْفَق اَْلخَ يُق اَلتَّأْطِ فَرِ  يَتََكوَّ  يَاَراِت اَلتَّاِليَِة :يِر َواْْلِ

  ْف  ُمش  بِاْلَمْشُروعِ . َرةً ُمبَاشَ  اَلتََّخصُِّص ُمْرتَبِط   ِمنَ  َواِحد   ر ِ

  ْف  ُمش ُمَشاِرك   بِاْلَمْشُروعِ َمَع ُمْشِرف   َرةً ُمبَاشَ  اَلتََّخصُِّص ُمْرتَِبط   ِمنَ  َرئِيِسي   ر ِ

ُب اَْلَحاِضنَِة أَْو َداِر اَْلَمقَاوَِلتِيَّةِ تَابِع     .(  ِلْلَحاِضنَِة ) َعلَى َسبِيِل اَْلِمثَاِل : ُمَدر ِ

  ََدةَ ُمْشِرفَاِن إِذَا َكانَْت اَْلِفْكر اَلتََّخصَُّصاِت َمَع ُمْشِرف  ُمَشاِرك  لَهُ َعََّلقَة   ةُ ُمتَعَد ِ

 . (اَْلَمقَاوَِلتِيَّةِ  رُ َداَ أَوْ  ُروعِ ) اَْلَحاِضنَةُ ِة ِلْلَمشْ بِاْلَجَوانِِب اَْلَجْوَهِريَّ 

 :ةِ شَ اقَ نَ المُ  ةُ نَ جْ لَ -4

نُ   اَْلُمنَاقََشِة ِمْن : لَْجنَةُ  تَتََكوَّ

  ِْشَرافِ  اَْلُمْشِرف  .أَْو فَِريِق اَْْلِ

  ِِص اَْلَمْشُروعِ ُمْمتَح  .ن  ُمْرتَِبط  بِتََخصُّ

 ص  فِي ِ اَلْ  نَُموذَجِ  ُمْمتََحن  ُمتََخص ِ  BMC عََمِل اَلت َِجاِري 

  ِص  فِي َمْوُضوعِ اَْلَمْشُروع لُ  ،َدْعَوةُ َخبِير  َخاِرِجي   ِمْن اَْلَجاِمعَِة ُمتََخص ِ  َويُفَض ِ

 . أَْن يَُكوَن ِمْن اَلشَُّرَكاِء اَِِلْجتَِماِعي ِيَن َواِِلْقتَِصاِدي ِينَ 

 :جِ رُ خَ التَ  ةِ رَ كِ ذَ مُ  ونُ مُ ضْ مَ -5

 َن:أَْن تَتََضمَّ  يَِجبُ 

  َُرة َعْن )  ُمْستَِقل   ُمْلَحق باْلضافةالى بِالتََّخصُِّص  ُمْرتَِبَطة   ُرج  تَخَ  ُمذَك ِ

 ِ  30فِي ُحُدوِد تِْقنِيَّة  ِلْلَمْشُروعِ ) َوَرقَة  وَ  ،BMC(نَُموذَُج اَْلعََمِل اَلت َِجاِري 

 (.َصْفَحة  

  َُرةُ تَك ل   وُن اَْلُمذَك ِ يَّة  ة  َواْقتَِصادِ ِدَراَسة  فَن ِيَ : َعلَى َشْكِل َمْشُروع  ُمفَصَّ

 .() بِتَْوِجيه  ِمْن ُمِديِر اَْلَحاِضنَةِ  تَْسِويِقيَّة   ِلْلَمْشُروعِ + ِدَراَسة  

 :يمِ يِ قْ التَ  يرُ ايِ عَ مَ -6

 ي:الِ التَّ  وِ حْ ى النَ لَ عَ  ييمِ قْ التَ  يرِ ايِ عَ مَ  يدُ دِ حْ تَ  مُ تِ يَ 

 ٪ ؛20ىلَ عَ  ةِ رَ كْ الفِ  وحُ ضُ وُ  -

 ٪؛25ِلْلَمْشُروعِ  اَْلُمْبتََكَرةُ  بُ اَْلَجَوانِ  -
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ِ ل اَْلَجْدَوى اَِِلْقتَِصاِديَّةُ  -   .BMC  30٪ نَُموذَُج اَْلعََمِل اَلت َِجاِري 

 ٪.25جِ وذَ مُ النَ  ودُ جُ وُ  -

 : ة  ظَ حَ ََّل مُ 

ُل َعلَى َمْجُمو ُروعِ اَْلُمْبتََكِر " ُمَخصَّص  َوُسمَّ " اَْلَمشْ   ٪ . 100عِ ِلْلِفَرِق اَلَّتِي تَتََحصَّ

ِ ِللت ِْكنُولُوْجيَا من  َِل يُْمِكُن اَْلُحُصوُل َعلَى إِْذن  بِاْلُمنَاقََشِة ُدوَن ُمَوافَقَة   ْعِم اَْلفَن ِي  َمْرَكُز اَلدَّ

المعهااد الااوطني للملكيااة  اَْلَمْشااُروعِ لَااَدى ُمَؤسََّساااتِ ( بَْعااَد تَْسااِجيِل CATI)َواِِلْبتَِكاااِر 

 الااديوان الااوطني لحقااوق المؤلااف والحقااوق المجاااورة) أَوْ  ( INAPI) الصااناعية

(ONDA)  ذَا تَْحِسينًا أَْو لَةُ َعلَى تَْحِديِد َما إِذَا َكاَن هَ اَْلَوِحيَدةُ اَْلُمَؤهَّ  الُمؤَسَساتُ وهي

 . ااِْبتَِكارً 

 :ةُ ادَ هَ الشَ -7

ُجوَن ِمْن َشَهاَدتِهِ  يَْستَِفيدُ  لَبَةُ اَْلُمتََخر ِ ئِياَلطَّ ( َمَع  ُمَهْنِدسْ  ،َماْستَرْ  ،ِسيَِّة )ِليَساْنسْ ْم اَلرَّ

  :َشَهاَدة  ثَانَِويَّة  

) تَْحَت إِْشَراف    َمَع ِذْكِر اَلتَّْدِريبَاِت اَْلُمْكتََسبَِة ( فِي .......()أ(َشَهاَدةُ ُمَؤسََّسة  نَاِشئَة 

َرةُ اَْلَمْشُروعِ  ،إَِطاِر َمْشُروعِ ُمَؤسََّسة  نَاِشئَة    اَْلُمْبتََكِر " . " ُمذَك ِ

ل   ب( ُمْلَحق    َرِة  ُمفَصَّ اِلِب فِي إَِطاِر َمْشُروعِ ُمَؤسََّسة  نَاِشئَة  َوُمذَك ِ
يَْشَرُح تَْكِويَن اَلطَّ

جِ ِلْلَمْشُروعِ اَْلُمْبتََكرِ   . اَلتََّخرُّ

II- َيبُ رِ دْ التَ وَ  ةُ يَ عِ وْ الت: 

 :يسُ سِ حْ والتَ  وعيةُ التَ -1

  ِِل  اَْلُمَؤسََّسِة اَلنَّاِشئَِة ِمْن ِخََّلِل َوَسائِِل اَلتََّواصُ نَْشُر َوتَْرِويُج َمْشُروع

ِ َوَمَواقِعِ   .اَْلَجاِمعَاِت َواْلَحاِضنَاتِ  اَِِلْجتَِماِعي 

  ِتَْنِظيُم أَيَّام  إِْعََّلِميَّة  َعلَى ُمْستََوى اَْلكُل ِيَّاِت َواْْلَْقَساِم َواْلَمعَاِهِد بُِحُضوِر َجِميع

لَبَةُ، اَْلُمْشِرفُوَن َواْلُمَدرِ اَْلفَاِعلِ   بُوَن َوَمْسُؤولُو اَْلَميَاِدينِ يَن َوَحاِمِلي اَْلَمَشاِريعِ ) اَلطَّ

 ( .. . .،والش عب

  ْعََّلمِ مختلف ِ اِْستِْخَداُم  .قَنََواِت اَْْلِ

  ِتَْنِظيُم أَْبَواب  َمْفتُوَحة  ِللتَّْوِعيَة . 

 :يبُ رِ دْ التَ  -2

 ِريِب َوَمََّلِمحِ اَلتَّْكِوينتَّدْ تَْصِميُم بََراِمجِ اَل.  

  َِلَصاِلحِ اَْْلََساتِذَِة اَْلُمْشِرفِيَن َعلَى اَْلَمَشاِريعِ  ْقِديُم اِْمِتيَاَزات  ت. 

   ِلْلُخبََراِء اَْلَخاِرِجي ِيَن َمَع تَْحِديِد َكْيِفيَِّة َمْنحِ تَْعِويَضاتِِهمْ  َدْعَوة. 

  َبِينَ تَْوفِيُر َجِميعِ اَْلَوَسائِِل ِلف  . ائَِدِة اَْلُمَدر ِ

 :يبِ رِ دْ ى التَ وَ تَ حْ مُ وَ  جُ امَ نَ رْ بَ -3

 اَلتَّْدِريُب َعلَى  ِ ْعََّلِم َواِِلت َِصاِل  BMC نَُموذَُج اَْلعََمِل اَلت َِجاِري  َوتِْكنُولُوْجيَاُت اَْْلِ

 ِ ْقِمي  ِ َوالتَّْسِويِق اَلرَّ  .َوالذََّكاِء اَِِلْصِطنَاِعي 

  ِاَلتَّْكِويِن َعلَى ُمْستََوى اَْلَحاِضنَاتِ تَْحِديُد َمََّلِمح. 
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   اِْستِْخَداُم تِْقنِيَّات MOOC  َِلَضَماِن اَلنَّْشِر َعلَى نَِطاق  أَْوَسع 

  

 :لِ مَ العَ  اتُ اءَ ضَ فَ -4

  ُد ِة  اَْلَجاِمعَاتِ  َمْدَراءُ  يَتَعَهَّ ْمَكانَاِت اَْلَخاصَّ بِتَْوفِيِر َجِميعِ اَْلفََضاَءاِت َواْْلِ

َمْكتَُب اَْلعَََّلقَِة بَْيَن  ،َداُر اَْلَمقَاوَِلتِيَّةِ  ،َحاِضنَةُ )ال سََّسِة اَلتَّْعِليِم اَْلعَاِليبُِمؤَ 

لَبَةِ  َوَمْكتَبُ CATI ،اَْلَجاِمعَِة َواْلُمَؤسََّساتِ   .إِلَْخ ( ،قَُدَماِء اَلطَّ

   تْجِميُع ُكل ِ ُمعَدَّاِت اَْلَحاِضنَِة فِي َمَكان  َواِحد. 

  ِلَبَِة َحاِمِلي تَْجه ِزَمِة ِللطَّ يُز فََضاَءاِت اَْلَحاِضنَاِت اَْلَجاِمِعيَِّة بَِجِميعِ اَْلُمعَدَّاِت اَلَّلَّ

 .اَْلَمَشاِريعِ 

  َِصِة ِلْلُمَساَهَمِة فِي اَِِلْبتَِكار  .َدْعَوةُ اَْْلَْنِديَِة اَْلِعْلِميَِّة اَْلُمتََخص ِ

  ِإِْنَشاُء ُمْخبِِر تَْصنِيع Fab – Lab  َِعلَى ُمْستََوى اَْلَحاِضنَِة ِلتَْصنِيعِ اَلنََّماِذج

ِليَّةِ   .اَْْلَوَّ

 اِْستِْخَداُم َوتَْجِميُع َكافَِّة ُمعَدَّاِت اَْلَمَخابِِر َعلَى ُمْستََوى اَْْلَْقَساِم َواْلَمعَاِهِد

 .َوَمَراِكِز اَْلبَْحثِ 

 ِِليَِّة َخاِرَج اَْلَجاِمعَِة ِمْن ِخََّلِل إِْمَكانِيَّةُ تَْمِويِل اَلتََّحاِليِل َوتَْصنِيع  اَلنََّماِذجِ اَْْلَوَّ

ة    ”اِْبتَِكار  “ ِمنَصَّ

III-:العَّلقة مع المحيط الخارجي 

  ْلَبَِة ِلتَو قِيعِ تَْفِعيُل َدْوِر َمْكتَِب اَْلعَََّلقَِة بَْيَن اَْلَجاِمعَِة َواْلُمَؤسََّساِت َوَمْكتَِب قَُدَماِء اَلطَّ

 .يَّات  َمعَُهمْ اِت ِفَاقِ 

  ِاِعيَِة ِْلَْنِشَطِة اَْلَحاِضنَات  .تَْوقِيُع اِت ِفَاقِيَّاِت تَعَاُون  َمَع اَلشَِّرَكاِت َواْلُمَؤسََّساِت اَلرَّ

 تَْنِظيُم ِزيَاَرات  ِلْلُمَؤسََّساِت اَْلُكْبَرى ِِلْقتَِراحِ ُحلُوِل ِلَمَشاِكِلَها. 

  ِْوِليَِّة اَْلُكْبَرىتَْنِظيُم ِزيَاَرات  ِلْلَمعَار  .ِض اَْلَوَطنِيَِّة َوالدَّ

  ُاَْلُمَسابَقَاِت َواْلُمْؤتََمَراِت َوالنََّدَواتِ  تَْنِظيم. 

  َدْعَوةُ ِرَجاِل اَْْلَْعَماِل إِلَى اَْلَجاِمعَِة َوَجْعِلِهْم َعلَى اِت َِصال  ُمبَاِشر  َمَع َحاِمِلي

بَقَاِت اَْلَمَحل ِيَِّة َواْلَوَطنِيَِّة َواْلَهاَكاثُوْن َمَع تَْقِديِم َجَوائَِز تَْنِظيُم اَْلُمَسا•  .اَْلَمَشاِريعِ 

 ِلْلفَائِِزيَن.

 َْدْعَوةُ اَْلُمَؤسََّساِت اَلنَّاِشئَِة اَلسَّابِقَِة ِلَِّلْستِفَاَدِة ِمْن ِخْبَراتِِهم . 

IV- َاعِ رَ تِ خْ اِلِ  ةُ اءَ رَ ب: 

 :ةِ رَ كْ الفِ  ةُ ايَ مَ حِ وَ  يلُ جِ سْ تَ -1

  ِْللت ِْكنُولُوْجيَا َواِِلْبِتَكارِ إِن ِ ْعِم اَْلفَن ِي  ِلتَْوقِيعِ اَِِلت ِفَاقِيَّاِت بَْيَن  (CATI) َشاء َمْرَكِز اَلدَّ

نَاِعيَّةِ  ِ ِلْلَملَِكيَِّة اَلص ِ  .اَْلَجاِمعَاِت َواْلَمْعَهِد اَْلَوَطنِي 

  ََرِة َعلَى ُمْستََوى اَْلَحاِضنَةِ تَْسِهيُل إِْجَراَءاِت تَْسِجيِل اَْْلَْفَكاِر اَْلُمْبتَك. 
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  ِِلُحقُوِق اَلتَّأِْليِف َوالنَّْشر ِ  ONDA تَْوقِيُع اِت ِفَاقِيَّات  بَْيَن اَْلَجاِمعَِة َواْلَمْكتَِب اَْلَوَطِني 

ِة بُِحقُوِق اَْلِمْلِكيَِّة اَْلِفْكِريَّ وَ    INAPI و ُسوِم اَْلَخاصَّ ِة تَْمِويُل اَلتََّكاِليِف َوالرُّ

لَبَِة َواْلبَاِحثِينَ  نَاِعيَِّة ِللطَّ  . َوالص ِ

 اْلولي: موذجُ النَ -2

  ِة  َرْقِميَّة  َعلَى ُمْستََوى اَْلُمَؤسََّساِت اَْلَجام َع ُكلُّ اَْلُمعِ إِْنَشاء ِمنَصَّ دَّاِت ِعيَِّة تََجمَّ

تَ  لَبَِة أَْصَحابُ احَ اَْلُمتََوف َِرِة َعلَى ُمْستََوى اَْلَمَخابِِر اَْلبَْحثِيَِّة ِْلِ  .اَْلَمَشاِريعِ  تَِها ِللطَّ

 لَبَِة ق  ِلْلَمَخابِِر َعلَى ُمْستََوى اَْلَجاِمعَِة ِلتَْقِديِم تَْسِهيََّلت  ِلفَائَِدِة اَلطَّ تَْعيِيُن ُمنَس ِ

ْنَشاِء  ِليَّةِ اَْلقَائِِميَن َعلَى اَْلَمَشاِريعِ ِْلِ  .نََماِذِجِهْم اَْْلَوَّ

  َْوتَْسِهيِل ُمَساَهَمةُ اَل ِ ِلي  ْنتَاجِ نَُموذَِجِهْم اَْْلَوَّ َجاِمعَِة اَْلَماِليَِّة ِلَحاِمِلي اَْلَمَشاِريعِ ِْلِ

اِت " اِْبتَِكاِر َوأنِِفِريِديتْ   . " اَْلُوُصوِل إِلَى ِمنَصَّ

 :رِ كَ تَ بْ المُ  وعِ رُ شْ المَ  مُ سْ وَ -3

لَبَةُ  َيتَقَاَسُمَها اَْلُمْبتََكرِ  اَْلَمْشُروعِ  ِمْلِكيَّة لُونَ اْ  اَلطَّ  ُمَؤسََّسة   َشَهاَدةُ "  َمْشُروعِ  فِي ُمَسجَّ

ْشَرافِ  َوفَِريقُ "  اِْخِتَراع  بََراَءةُ /  نَاِشئَة    اَْلُمَؤسََّسةُ  تَْعتَبَرُ  أُْخَرى نَاِحيَة   نْ  ِم،اَْْلِ

لَة  مُ  ْلِفْكَرةَ ا ِْلَنَّ  ِلَِّلْبتَِكارِ  اَْلَمْعنَِويَّ  اَْلَماِلكَ  َجاِمِعيَّةُ ال  يَقُومَ  أَنْ  اَْلُمْمِكنِ  ِمنْ . ) بِاْسِمهِ  َسجَّ

َمةِ   اَلت َِجاِريَّةِ  اَْلُحقُوقِ  بِتَْعِيينِ  اَْلَجاِمعَةِ  مِديرُ   اَْْلََساتِذَةُ /  اَلطَّلَبَةِ  ِلَصاِلحِ  اَْلُمْبتََكَرةِ  ِلْلعََّلَّ

 .( ْلِفْكَرةِ ا أَْصَحابَ 

 :يلِ وِ مْ التَ  اتُ يَ آلِ -4

  ِ َوِوَزاَرةُ تَْفِعيُل اَِِلت ِ فَاقِيَِّة اَْلُمَوقَّعَِة بَْيَن ِوَزاَرِة اَلتَّْعِليِم اَْلعَاِلي َواْلبَْحِث اَْلِعْلِمي 

ْنُدوُق  ِ َواْلُمَؤسََّساِت اَلنَّاِشئَِة ِلتَْشِجيعِ َصنَاِديِق اَِِلْستِثَْماِر  اَلصُّ اَِِلْقتَِصاِد اَْلَمْعِرفِي 

ْعِم اَْلَوَطنِيَِّة َوتَْنِميَةُ ِريَاَدِة  ASF اَلنَّاِشئَةِ اَْلَجَزاِئِريُّ ِللشَِّرَكاِت  َوِوَكالَةُ اَلدَّ

ِلتَْقِديِم اَِِلْلتَِزاَماِت ِلتَْمِويِل َهِذِه اَْلَمَشاِريعِ َعلَى َسبِيِل   ANADEاَْْلَْعَمالِ 

 اَْْلَْولَِويَّةِ 

  َاختراع   براءةِ  / ناشئة   مؤسسة   شهادةِ لمشاريعِ  ويلِ مْ التَ  جراءاتِ إِ  سهيلُ ت " 

 . ANADE إَِعاَدةُ تَْوِجيِه اَْلَمَشاِريعِ اَلَّتِي َِل تَْحِمُل َعََّلَمةً اِْبتَِكاِريَّةً نَْحو • 

والتي  1275َهِذِه ِهَي أََهمُّ آِليَّاِت اَلتَّْنِفيِذ اَلَّتِي َحَملََها اَْلقََراُر اَْلِوَزاِريُّ تَْحَت َرْقم  : 

واضحة ُميََسَرةً َحتَى يَتََسنَى لَنَا العََمُل بِآِليَاتَِها َوَضَوابِِطَها إِْن َشاَء تمنى أَْن تَُكوَن نَ 

 .َللَاُ ِلتَْحِقيِق فَاِعِليَِة هذا الَمْشُروعِ الُمبَاَرِك الِذْي يَْفتَُح آفَاقًا َواِعَدةً ِلَطلَبَتِنَا
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