
 

 برنامج دعم االبتكار الصناعي

 "تطوير البحث والتطوير واالبتكار"
 

 

 

 لقد أصبح 
ً
 عنصر "االبتكار والبحث والتطوير" عامال

ً
املحلي، وتعزيز القدرة  ندماجالقيمة املضافة، وتطوير االا لخلقرئيسيا

اهو لمغرب. والالتنافسية للقطاع اإلنتاجي وتحسين املستوى التكنولوجي  يادة الصناعية والغذائية يمثل رافعة أساسية لتعزيز الس 

 .والصحية للمملكة

اولة الصغرى لوكالة الوطنية للنهوض باملقافي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية جديدة لصندوق دعم االبتكار بين الدولة واف

ملساندة مشاريع االبتكار والبحث  البتكار الصناعيلدعم ابرنامج جديد  حداثإلا التحاد العام ملقاوالت املغرباواملتوسطة وا

تعزيز لى، الكبراقاوالت الناشئة وامل قاوالتواملتوسطة وامل ىاالصغراملقاوالت ا والتطوير في القطاعات الصناعية التي تتولى إنجازها

 .أدائها مستوىا التنافسية وتحسينقدرتها 

الوطنية للنهوض باملقاولة الصغرى  واملالية والوكالةوزارة االقتصاد بالتشاور مع  تطلق وزارة الصناعة والتجارة الصدد،في هذا و

أفضل  واختيارا البرنامج، لتحديدمشاريع املتعلق بهذا  لطلب اقتراحاألولى دورة التحاد العام ملقاوالت املغرب، الاوا واملتوسطة

برسم سنة ، ندوق دعم االبتكارعبر صمشاريع االبتكار والبحث والتطوير الصناعي املؤهلة للحصول على دعم مالي من الدولة 

2023. 

 املتكاملة واكبةعروض امل

ااملتعلق ببرنامج اليمثل 
ً
امتكام دعم االبتكار الصناعي عرضا

ً
البحث والتطوير الصناعية في جميع مراحل قاوالت دعم املتوخى ي ال

االعروض التكميلية الثالثة التالية:حول  املذكورا البرنامجويتمحور النماذج األولية وعملية التصنيع في املرحلة التجريبية. إعداد وا

 

 

 

 

 

 

 

  إيداع ملفات الترشيح 

  .املذكورالبرنامج عدة عروض ليتعلق بعرض أو  إيداع ملف ترشيحلشركات الصناعية املهتمة ا بُوسع

  8RviRzDpEP9https://forms.gle/BcvNoa :التاليبتكار الصناعي عبر الرابط املتعلق ببرنامج دعم االا النظامطلب  تعيني

 تاريخ في أي وقت، حتىشاريع، امل طلب اقتراحاألولى من في إطار هذه الدورة  ترشيحهم،ملفات  يداعع إيراااملش ألصحابيمكن 

اعلى العنوان التالي: ،2023ديسمبر  15

 الحي اإلداري الرباط شالة -قسم املحطات التكنولوجية وأقطاب التنافسية واالبتكار ،والتجارةوزارة الصناعة 

 fzaitelhabti@mcinet.gov.maالبريد إلكتروني:                28 69 42 61 06 /46 93 73 37 05الهاتف: 

عم تقييم براءات د: 1العرض 

 االختراع

دعم البحث والتطوير : 2العرض 

 الصناعي / مشاريع االبتكار

دعم التصنيع في : 3العرض 

 املرحلة التجريبية

٪ ، بحد 80التجاري لبراءات االختراع من خالل الدعم املالي بنسبة  /التقييم الصناعي  دعم

 .مليون درهم لكل مشروع 1أقص ى 

 
من خالل دعم  جديدة،عمليات  /االبتكار املتعلقة بتطوير منتجات  /دعم مشاريع البحث والتطوير 

 .مليون درهم لكل مشروع 4٪ ، بحد أقص ى 60مالي بنسبة 

٪ ، بحد 30من خالل دعم مالي بنسبة  املبتكرة،دعم التصنيع في املرحلة التجريبية للمنتجات  

 .مليون درهم لكل مشروع 5أقص ى 

  2023 طلب اقتراح مشاريع

https://forms.gle/BcvNoa9RviRzDpEP8

