
 

جامعة محمد خيضر بسكرة 
 التسيير والتجارية وعموم كمية العموم االقتصادية

 وعموم التسييرمخبر العموم االقتصادية 
 
 

استراتيجيات تطوير المؤسسات المالية اإلسالمية : فرقة بحث
 -دراسة إستشرافية عن الجزائر- 

بالتعاون مع مركز البحث العممي والتقني في التحاليل 
 CRAPCالفيزيائية الكيميائية 

 : حـــــــولالندوة الوطنية األولى ظمتن

 

 

 
 

 

 
 

 :تقديم
لقد أصبح االىتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتزايد 

 نظرا لما تكتسيو من أىمية بالغة في إحداث ،في اآلونة األخيرة
النمو وتحقيق التنمية من خالل استغالل الطاقات واإلمكانات 

 سواء في االقتصاديات المتقدمة أو ،وتطوير الخبرات والميارات
. النامية

ونظرا لشدة المنافسة في السوق بين ىذا النوع من 
المؤسسات وحتى بينيا وبين المؤسسات الكبرى، دعت الضرورة 

لتبني استراتيجيات دفاعية تسمح ليا بفرض مكانتيا والحفاظ عمى 
فبعد أن كانت المؤسسات تحقق ميزتيا التنافسية ؛حصتيا السوقية

من خالل التكاليف بحصوليا عمى المواد األولية بأقل تكمفة وبالتالي 
أصبحت ، تكافؤ فرص الميزة السعريةو بعد تحقيق الميزة السعرية، 

 . تبحث عن استراتيجيات أخرى
المنتج، العمميات، )مجاالتو ويعد االبتكار بمختمف 

 حيث، سمات التميز والتفوق في المؤسساتمن أىم (الخ...التسويق
يمثل األساس في تحقيق رضا العمالء وتحقيق رغباتيم من خالل 

بعد أن تتم ، إيجاد فكرة جديدة ال مثيل ليا ووضعيا محل التنفيذ
 .حمايتيا بالعالمة المميزة وبراءات االختراع

وقد تعددت مصادر االبتكار في المؤسسات، فبعد أن 
كانت تعتمد عمى مصادرىا الداخمية لتوليد وتجسيد األفكار الجديدة، 
ظير شكل آخر ييدف لربط المؤسسة بمحيطيا الخارجي وىو ما 

 ،Henry Chesbrough"الذي طوره " االبتكار المفتوح" يسمى ب 
أين شرح فكرة ضرورة انفتاح المؤسسات عمى المحيط الخارجي 

  . كمصادر لالبتكار واألفكار الجديدة بالموازاة مع المصادر الداخمية
حيث يقوم االبتكار المفتوح عمى إقامة شبكات نشطة مع مؤسسات 
أخرى، مراكز البحث والتطوير، الجامعات، الموردين الخارجيين، 

 .الخ...المستيمكين 

وفي ىذا اإلطار نجد الجامعات ومراكز البحث محرك أساسي 
لنجاح االبتكار المفتوح، من خالل االستفادة من البحوث األكاديمية 
والخبرات العممية لمباحثين في الجامعات ومراكز البحث المختمفة، 
واستغالليا كمصدر لالبتكار واألفكار الجديدة القابمة لمتطبيق في 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يستدعي ضرورة تفعيل العالقة 
 .مؤسسة في إطار النظام الوطني لالبتكار- جامعة

غير أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظرا لمميزاتيا 
مكانياتيا المحدودة والتي يتطمبيا االبتكار المفتوح، تواجو مجموعة  وا 

التمويل، الحماية القانونية، اإلطار التشريعي : من المشاكل مثل
األمر الذي استدعى دراسات . ألشكال االبتكار المفتوح، وغيرىا

 تطوير ىذه المؤسسات، وتعزيز مكانتيا في من شأنياإليجاد حمول 
فبين ضرورة تبني االبتكار المفتوح في المؤسسات الصغيرة . السوق

 ممحة لتنميتيا واكتساب ميزة تنافسية، وبين كإستراتيجيةوالمتوسطة 
إمكانياتيا المحدودة لتبني ىذا الخيار االستراتيجي، تتبمور اإلشكالية  

: التي ستناقشيا ىذه الندوة في السؤال التالي
- كيف يمكن االستفادة من االبتكار المفتوح والعالقة جامعة
مؤسسة في تطوير وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة؟
: الندوة لتحقيق جممة من األىداف منيا تسعى: الندوة هدافأ
التعرف عمى خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في - 1

 الجزائر، وواقع االبتكار فييا؛
توضيح مفيوم االبتكار المفتوح ودوافع تبنيو في المؤسسات - 2

 الصغيرة والمتوسطة؛
توضيح آليات الحماية القانونية لالبتكارات، وخاصة في حالة - 3

 االبتكار المفتوح؛

االبتكار المفتوح في المؤسسات الصغيرة 
 جامعة- والمتوسطة وتنمية العالقة مؤسسة

 بين ضرورة التبني وعوائق التطبيق
 

 2018/ماي / 02-03 :ييوم
بقاعة المناقشات بكمية العموم االقتصادية 

 والتجارية وعموم التسيير
 

 رقية شرون. د: رئيس النـــــــــــــــــــــدوة 

 :منسق النــــــــــــدوة                :رئيس المجنة العممية

 حسام الدين غضبان. د           محمد رشدي سمطاني   . د
 



 

التعرف عمى الشركاء الفاعمين في نظام االبتكار المفتوح، - 4
ومساىمة مراكز البحث العممي في تفعيل االبتكار المفتوح لتنمية 

 .وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 :محاور الندوة
اإلطار النظري والمفاهيمي لالبتكار المفتوح في : المحور األول

مفيوم االبتكار المفتوح، أشكالو، شروطو ومتطمباتو، : المؤسسات
الشركاء المتدخمين في تطبيق االبتكار المفتوح، وعوائق تبني 
 ؛...االبتكار المفتوح في المؤسسات، آليات تمويل االبتكار المفتوح

أهمية االبتكار المفتوح في تطوير المؤسسات :المحور الثاني
م في الجزائر، مستوى .ص. خصائص الم:الصغيرة والمتوسطة

 ...م.ص.م، واقع االبتكار المفتوح في الم.ص.االبتكار في الم
الحماية القانونية لمممكية الصناعية في أشكال :المحور الثالث
 الييئات المكمفة بحماية الممكية الفكرية :االبتكار المفتوح

والصناعية، اإلطار القانوني لحماية الممكية الصناعية، أىمية حماية 
 ؛... الممكية الصناعية في إطار االبتكار المفتوح

م من .ص.نماذج لتطبيق االبتكار المفتوح في الم: المحور الرابع
جيود : خالل الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث في الجزائر

جامعة في إطار النظام - الدولة الجزائرية لتنمية العالقة مؤسسة
 ...الوطني لالبتكار؛ دور مراكز البحث في االبتكار المفتوح

ويتخمل الندوة مداخالت لممثمين من مديرية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، المعهد الوطني لمممكية الصناعية، 

مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية و
 .الكيميائية

تعتبر الندوة منبر التقاء مجموعة من : األطراف المعنية بالندوة
الباحثين األكاديمين والمينيين والباحثين في مجال المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة، االبتكار المفتوح، الممكية الفكرية، التمويل، 

جامعة، والذين من شانيم اإلفادة واالستفادة من -التعاون مؤسسة
 :الندوة وىم

 األساتذة الباحثون في الجامعات ومراكز البحث وطمبة الدكتوراه؛ 
 إطارات الدولة في مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
 أصحاب األفكار اإلبتكارية من طمبة، وباحثين؛ 
 مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
 ىيئات مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, 

 :أعضاء المجنة العممية
 جامعة بسكرة عيسى خميفي/ د.أ
 جامعة بسكرة عبد الوىاب بن بريكة/ د.أ
 جامعة بسكرة مفيدة يحياوي / د.أ
 جامعة ورقمة محمود فوزي شعوبي/ د.أ
 1جامعة باتنة  عمي رحال / د.أ
 جامعة ورقمة محمد الطيب دويس/ د.أ
 جامعة تممسان سمير مميكي/ د.أ
 جامعة بسكرة عبد الناصر موسي / د.أ
 - القميعة–المدرسة العميا لمتجارة  محمد العربي طاري  / د.أ
 - القميعة–المدرسة العميا لمتجارة  عنابي بن عيسى/ د.أ
 جامعة بسكرة عبد الحميم بن مشري/ د.أ
 جامعة بسكرة حسينة شرون/ د.أ
 جامعة بسكرة فريد عمواش/ د.أ
 جامعة ورقمة الحاج عرابة / د.أ
 جامعة بسكرة إسماعيل حجازي/ د.أ
 CRAPCمدير  خمدون بشاري/ د
 CRAPCرئيس المجمس العممي  عاشور طربوش/د
 جامعة بسكرة رقية شرون/ د

 جامعة بسكرة الغالي بن براىيم                 /د
 جامعة بسكرة محمد عدنان بن ضيف/ د
 البحث رئيس قسم متابعة ضياء الدين حاميتوش/د
 CRAPCنائب مدير  رضوان شبوط/ د
 جامعة قالمة محمد بوقموم / د
 1جامعة سطيف  ليندة  رقام/ د
 جامعة تيارت ثامر بن صوشة / د
 جامعة بسكرة روينة عبد السميع / د
 جامعة بسكرة وسيمة السبتي/ د
 جامعة بشار عبد الجميل مقدم / د
 جامعة بسكرة عبير مزغيش/  د
 جامعة بسكرة سميرة فرحات/ د
 جامعة بسكرة عبد الحق رايس / د
 جامعة الجمفة محمد السعيد جوال/ د
 جامعة الجمفة مختار رابحي/ د
 1جامعة باتنة  نادية ىيمة/ د
 جامعة بسكرة سماح صولح / د
 جامعة بسكرة جوىرة اقطي / د
 جامعة بسكرة إلياس غقال     / د
 جامعة بسكرة سالف رحال    / د
 جامعة بسكرة فريد بن عبيد/ د
 جامعة بسكرة محمد قريشي/د
 جامعة بسكرة نصر الدين بوريش/ د
 جامعة بسكرة محمد ياسين جوامع/ د
 جامعة بسكرة لطيفة برني   / د
جامعة بسكرة  حنان جودي/ د

 



 

 :أعضاء المجنة التنظيمية
،  بلحسن محمد علً/  أكاميميا يزغش،/ أ، خان محمد ناصر/ أ

صباح ترغيني، / أ، دبابش محمد نجٌب/ أ، عقبة قطاف/ أ
 .محمد شوقي نبار/ د

بن شريف كريمة، سارة بوضياف،حورية سميخ، : طمبة الدكتوراه
اسميان صونيا كالش، مستورة ياسمين، مرابط   رابحي،مباركة

 . كوثر، زرواطي مواىب، نادية عديمة، جودي أمينة
 :شروط المشاركة

 العربية، الفرنسية أو االنجميزية؛: لغة المداخمة- 
 أن يتصف البحث بالدقة العممية واألصالة؛- 
 أن يكون البحث ضمن أحد محاور الممتقى؛- 
 أن ال يكون البحث قد نشر في جية أخرى؛- 
 بما A4 صفحة من حجم 20أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث - 

 Arabic transparentفي ذلك المراجع والمالحق، مكتوب بخط 
 Times New Roman و، بالنسبة لممداخالت بالغة العربية14
 بالنسبة لممداخالت بالغة الفرنسية واالنجميزية، وتكون اليوامش 14

 .والمراجع في نياية البحث
أن ال يتجاوز عدد المشاركين اثنين لكل مداخمة، عمما أن المخبر - 

 .ال يتكفل بنفقات المشاركة
 :تواريخ مهمة

 2018أفريل  22: آخر اجل الستالم المداخالت كاممة. 
 2018أفريل  28: الرد عمى المداخالت. 
 2018أفريل   30:  تأكيد المشاركة والحضور. 
 ترسل المداخالت عمى اإليميل التالي: 

Openinnov18@gmail.com 

 :ألي استفسار ٌرجى االتصال على األرقام -

 0558785913:  أو066339881

 

 

                استمارة المشاركة

........... .............االسم 
...... ..................المقب 

........... .............المؤسسة  
...... .................. الوظيفة
. .......................الجامعة 

 ........................الرتبة العممية 
 ........................الياتف 

 ........................البريد االلكتروني 
 ........................محور المداخمة 
 ........................عنوان المداخمة 
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