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ديسـمبـر سنة 2001 واJـذكور أعالهq حتـدث جائـزة وطنـية
لالبتكـار لفائـدة اJؤسـسات الصـغيـرة واJتوسـطة وتدعى

في صلب النص "اجلائزة".

اJــــاداJــــادّة ة 2 :: تــــخــــصص اجلـــــائــــزة Jــــكــــافــــأة اJــــؤســــســــات
الصغيرة واJتوسطة اJبتكرة وتشجيعها.

اJــــاداJــــادّة ة 3 : : تــــتــــمـــــثل اجلـــــائــــزة فـي مــــنـح مــــيـــــدالــــيــــات
وشـهــادات اســتــحـقــاق ومــكـافــآت مــالــيـة ألحــسن مــؤســسـة

مبتكرة.
ويحدد مبلغها كما يأتي :

q1.000.000 دج للفائز األول -
q800.000 دج للفائز الثاني -
- 600.000 دج للفائز الثالث.

اJـــــاداJـــــادّة ة 4 : : يـــــســـــلـم الـــــوزيـــــر اJـــــكـــــلف بـــــاJـــــؤســـــســـــات
الـصغـيرة واJتـوسطـة سنـويا اجلـائزة خالل احـتفـال ينظم

لهذا الغرضq باقتراح من جلنة تدعى "جلنة اجلائزة".

اJاداJادّة ة 5 :  : تتـرأس جلنـة اجلائـزةq شخـصيـة ذات كفاءة
عـالـيـة في مـجـال البـحث الـعـلـمي والـتكـنـولـوجـيا يـعـيـنـها

الوزير اJكلف باJؤسسات الصغيرة واJتوسطة.

وتتشكل اللجنة �ا يأتي :
- �ـثـل عن الـوزيــر اJـكــلف بـاJــؤسـســات الـصــغـيـرة

qتوسطةJوا
qاليةJكلف باJثل عن الوزير ا� -

- �ــــثل عـن الــــوزيــــر اJــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
qوالبحث العلمي

- �ـــثـل عن الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــالـــصـــنـــاعـــة وتـــرقـــيــة
qاالستثمارات

- اJديـر العـام للـوكالـة الوطـنيـة لتـرقيـة اJؤسـسات
qتوسطةJالصغيرة وا

qدير العام للمعهد اجلزائري للملكية الصناعيةJا -
- اJــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــX نــتــائج

qالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
- �ــثل عـن اجملــلس الـــوطــني االســـتــشـــاري لــتـــرقــيــة

qتوسطةJؤسسات الصغيرة واJا
- بــــاحــــثــــX (2) ذوي كـــــــفــــــاءة عـــــــالـــــــيــــــة فـي مـــــــيــــــدان

التكنولوجيات اJتقدمة.

�ــكن أن تـســتـعـX الــلـجـنــة بـكل شــخص قـادر حـسب
كفاءته مساعدتها في أشغالها.

اJــــاداJــــادّة ة 6 :  : يــــعـــX أعــــضــــاء جلـــنــــة اجلـــائــــزة بــــقـــرار من
الـوزيـر اJـكـلـف بـاJـؤسـســات الـصـغـيـرة واJــتـوسـطـةJ qـدة

اJـــــاداJـــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــصـــص Jــــيـــــــزانــــيـــــــة ســـــنـــــــة 2008
اعــتــمـــــاد قــــدره مـلـيــونـان وواحـد وعــشـرون ألف ديـنـار
(2.021.000 دج) يـــقـــيّــــد فــي مـــيــزانــيـــة  تــســيــيــر  وزارة
الـــعالقـــات مع الــبـــرJــان وفي الـــبــاب رقم 34 - 03 "اإلدارة

اJركزية - اللوازم".
اJــاداJــادّة ة 3 :  يـكـلف وزيــر اJـالـيــة  ووزيـــر الـعالقـــات
مــع الـبــرJـــان q كلّ فـيـمـا يــخـصّهq بـتـنــفـيـذ هــذا اJـرسـوم
الـــذي  يـــنــــشـــــر في اجلـــريـــدة الــــرّســـمـــيّــــة لـــلــــجـــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـرّر بــاجلــزائـر في 14  شــوّال عــام 1429 اJـوافق 14

أكتوبر سنة 2008.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسرسـوموم  تنتنـفـيذييذيّ رقم  رقم 08 -  - 323  مـؤرؤرّخ في خ في 14 ش شـوّال عامال عام
1429 اJ اJــــــــوافق وافق 14 أك أكــــــتــــــوبوبــــــر ر  ســــــنــــــة ة q q2008 يــــــــتــــــــضــــــمـنمـن

إحـإحــداث جـائـزة وطنداث جـائـزة وطنـية لالبتية لالبتـكار لفائكار لفائـدة اJؤسساتدة اJؤسسات
الالـصـغــــيـيــرة واJرة واJــــتـوسوسـطـطـــــة وية ويـحــــدد شدد شـروط وكروط وكـيــــفـيـاتات

منحها.منحها.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر اJــؤســـســات الـــصــغـــيــرة

qتوسطة والصناعة التقليديةJوا
- وبناء على الـدّستورq السيّما اJادتان 85 - 4 و125

q( الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 18 اJــــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واJـــتـــضــمّـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اJـــؤســـســات

qادة 11 منهJالسيما ا qتوسطةJالصغيرة وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qعدلJا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذي رقم 03 - 81 اJؤرّخ
في 25  ذي احلـجة عام 1423 اJوافق 26 فبـراير سـنة 2003
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر اJــــؤســـســــات الــــصــــغــــيـــرة

qتوسطة والصناعة التقليديةJوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــاداJــادّة ة األولى :األولى : طــبــقــا ألحــكــام اJــادة 11 من  الــقــانـون
رقم 01 - 18 اJـؤرّخ في 27 رمــضــان عـام 1422 اJـوافق 12
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مـرسرسـوموم  تـنـفـيـذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 324 م مـؤرؤرّخ في خ في 19 ش شـوّال عامال عام
1429 اJ اJـوافق وافق 19 أك أكـتـوبر وبر  سـنة نة q2008 يq يـتـضـمن نمن نـقلقل

اعتماد في ميزانية تسيير وزارة اجملاهدين.اعتماد في ميزانية تسيير وزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

qاليةJبناء على تقرير  وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اJــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلّق

q تمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان

- و�قـتـضى األمر رقم 08 - 02 اJـؤرخ في 21 رجب
عـام 1429 اJـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واJـتـضـمن قـانون

q2008 الية التكميلي لسنةJا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 255
اJــؤرخ في 8 شـــعـــبـــان عـــام 1429 اJــوافق 10 غـــشت ســـنـــة
2008 واJــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة  لــوزيــر

اجملـاهـدين من مـيــزانـيـة الـتــسـيـيـر �ـوجب قــانـون اJـالـيـة
q2008 التكميلي لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى من مــــيــــزانـــيــــة ســـــنــــة 2008
اعــتــمــــــاد قـــــدره ثالثــة ماليــX وخــمـســمــائــة ألف ديــنـار
(3.500.000 دج) مـــقـــــيّــد فــي مـــيـــزانــيــــة  تـــســيـــيـــر وزارة
اجملـــاهـــدين وفــي الـــبـــاب رقم 37 - 09 "نــــفـــقـــات مـــتـــعـــلـــقـــة

بتحضير وتنظيم الذكرى 45 لالستقالل".

اJـــــاداJـــــادّة ة 2 : :  يـــــــخـــــــصــص Jــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــــة 2008
اعـــتــمـــــاد قـــــدره ثالثــة ماليــX وخــمـســمــائــة ألف ديــنـار
(3.500.000 دج)  يـــقــــيّـــــد فــي مــيــزانــيـــة تــســيــيــر وزارة
اجملــاهــدين وفــي الــبــاب رقم 35 - 01 "اإلدارة اJــركــزيـة -

صيانة اJباني".

اJـاداJـادّة ة 3 :  يـكلف وزيـر اJالـيـة ووزير اجملـاهدينq كلّ
فــيــمـا يــخــصّهq بــتـنــفــيـذ هــذا اJــرســوم الـذي  يــنــشـــر  في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .

حـرّر بــاجلــزائـر في 19  شــوّال عــام 1429 اJـوافق 19
أكتوبر سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ثالث (3) سـنـوات قــابـلـة لــلـتــجـديـد بــنـاء عـلـى اقـتـراح من
الــســلــطــة الــتـي يــنــتــمــون إلــيـــهــا وتــنــهى مــهـــامــهم بــنــفس

األشكال.
اJـاداJـادّة ة 7 :  : تـزود جلـنـة اجلـائـزة بـأمـانـة تـقـنـيـة تـتـوالهـا
مـــــصــــالـح الــــوزارة اJـــــكــــلـــــفــــة بـــــاJــــؤســـــســــات الـــــصــــغـــــيــــرة

واJتوسطة.
اJــــاداJــــادّة ة 8 : : تــــعـــــدّ جلــــنــــة اجلــــائــــزة نــــظـــــامــــهــــا الــــداخــــلي

وتصادق عليه خالل اجتماعها األول.
اJاداJادّة 9 : : تكلف جلنة اجلائزة �ا يأتي :

qتعلقة باجلائزةJحتديد مختلف اجملاالت ا -
qحتديد معايير االنتقاء -

- تــــقــــيــــيم األعــــمــــال وآثــــارهــــا عـــلـى حتــــســـX أداءات
qباشرJؤسسة ومحيطها اJا

- اختيار اJؤسسات الفائزة.

اJـاداJـادّة ة 10 :  : حتـدّد شــروط الـتــرشح وكـيــفـيــاته وآجـاله
بــــقــــرار مـن الــــوزيــــر اJــــكــــلف بــــاJــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة

واJتوسطة.
تــودع اJـــؤســســـات الــصـــغــيـــرة واJــتـــوســطـــة مــلـــفــات
الـــتـــرشـــيــحـــات لـــدى أمـــانـــة جلـــنـــة اجلـــائـــزة وتـــرفق �ـــلف

يحتوي على الوثائق اآلتية :
- نـــســخــة مـن الــقــانـــون األســاسي اJـــتــضـــمن إنــشــاء

qؤسسةJا
qؤسسةJبطاقة تقنية عن ا -

- بـــطــاقــة تـــقــنـــيــة تــلـــخــيــصـــيــة عن الـــعــمل اJـــقــتــرح
qللجائزة

qنجزJأصل ومرجعية العمل ا -
- وثــيــقــة تــبــرز فــيــهــا االمــتــيــازات الــتــكــنــولــوجــيــة

واالقتصادية لالبتكار.

11 :  : �ـــــكن جلـــــنـــــة اجلـــــائــــزة أن تـــــقـــــتــــرح عـــــلى اJــــاداJــــادّة ة 
qــتـوســـطـةJــؤســســات الــصـغــيـــرة واJـكـــلـف بـاJالــوزيـــر ا
عــــدم مـــــنـح اجلــــائــــــزة في مــــجـــــال أو عــــدة مــــجـــــاالت الــــتي
تـــغـــطـــيــهـــا في حـــالـــة مـــا إذا لم تـــكن األعـــمـــال اJـــقــدمـــة في

اJستوى اJطلوب.

اJـاداJـادّة ة 12 : : يـتم الـتــكـفل �ـصــاريف تـنـظـيـم اJـسـابـقـة
ومـبلغ مـكافـأة اجلائـزة في إطار مـيزانـية الـوزارة اJكـلفة

باJؤسسات الصغيرة واJتوسطة.

اJــــــاداJــــــادّة ة 13 :  :  يـــــنــــــشـــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 14  شــوّال عــام 1429 اJـوافق 14

أكتوبر سنة 2008.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى


