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 حضانة المؤسسات الناشئة في ظل االقتصاد الرقمي

 -قراءة في الفرص والتحديات  -

 :إشكالية الملتقى

تزايد االىتمام في اآلونة األخيرة بالمؤسسات الناشئة نظرًا لمدور الذي تمارسو ىذه المؤسسات 
سواء في الدول المتقدمة أو النامية عمى حد السواء، خاصة مع التوجو نحو اقتصاد رقمي مبني عمى 
التكنولوجيا ووسائل االتصال التي تقدم أساليب جديدة لممارسة األعمال فيبيئة مبنية عمى فكر إبداعي 

 .وابتكاري
تعد المؤسسات الناشئة مؤسسات حديثة العيد ترتكز عمى اإلبداع واألفكار الريادية لتقديم خدمات 
ومنتجات جديدة ألجل التموقع في السوق؛ وىوما يجعل مخاطرىا عالية من جية،كما قد يواجو تجسيد 
أفكارىا في الواقع بعض التحديات والصعوبات من جية أخرى، لذلك فيي بحاجة لممرافقة والدعم وتقديم 

 .تسييالت لالنطالق والتأسيس
لقد تم خمق حاضنات األعمال لمرافقة طالبي المشاريع الناشئة لتجسيدىا في الواقع في ظل 

التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعمومات التي تخص المؤسسات والحكومات عمى حد سواء في ظل 
 .السعي لتجسيد فكر إبداعي وقدرات تقنية متطورة مواكبة لتطورات السوق

وعمى ىذا األساس فإن إشكالية الممتقى يراد من خالليا الوقوف عمى واقع حضانة 
 المؤسسات الناشئة وسبل تفعيميا في ظل االقتصاد الرقمي

 : أهداف الملتقى

 براز أىميتيا في اقتصاديات الدول؛  الوقوف عمى اإلطار العام لممؤسسات الناشئة وا 
 إبراز أىمية حاضنات األعمال في دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة؛ 
 تقيم دور الييئات الداعمة لممؤسسات الناشئة؛ 
 تقييم مدى اعتماد حاضنات األعمال عمى الرقمنة في حضانة المؤسسات الناشئة؛ 
 البحث في السبل الكفيمة بتفعيل حضانة المؤسسات الناشئة في ظل االقتصاد الرقمي؛ 
 التطرق لمتحديات التي تواجو المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال. 

 :محاور الملتقى

 اإلطار النظري لحضانة المؤسسات الناشئة واالقتصاد الرقمي؛: المحور األول
 اإلطار القانوني والتنظيمي لحضانة المؤسسات الناشئة في البيئة الرقمية؛: المحور الثاني
 الصيغ التمويمية لممؤسسات الناشئة؛: المحور الثالث



 مقاربات وتجارب عالمية في مجال المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال؛: المحور الرابع
 .تحديات وآفاق حضانة المؤسسات الناشئة واالقتصاد الرقمي في الجزائر: المحور الخامس

 .شروط وتعليمات المشاركة

 أن يكون البحث في أحد محاور الممتقى ومستوفيًا لمشروط الشكمية 
  والموضوعية المتعارف عمييا ومتصف بالجدية واألصالة العممية؛

 أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ممتقيات سابقة؛ 
  صفحة؛15أن ال تزيد عدد الصفحات عن  
  يكون البحث بأحد المغات الثالث عربية، فرنسية، انجميزية وأن يشمل ممخص بالعربية وبمغة

 أخرى؛
  يجب إرفاق المداخمة باستمارة معمومات تحمل اسم الباحث أو الباحثين والرتبة العممية، ومؤسسة

 .االنتماء، والمحور المشارك فيو
  تحرر المشاركات بMicrosoft Word فقط لورق حجم A4 وترسل عبر البريد اإللكتروني 

 12 حجم Time new Roman لمغة العربية وبخط 14 مقياس simplifiedArabicبخط 
 لمغة 9 لمغة العربية و10لمغات األجنبية، أما التيميش فيكون بصفة آلية جديد كل صفحة حجم 

 األجنبية 
 .الجهات المستهدفة من الملتقى

 األساتذة والطمبة الباحثين 
  المختصين في مجال 

 :نشر األوراق البحثية

 سيتم نشر أحسن األوراق البحثية المقدمة في كتاب عممي لمممتقى
 . بعد ضبطيا من قبل المشاركين وفق شروط وقالب الكتابISBN ذو ترقيم دولي 

 
 .مواعيد حول الملتقى

 13/03/2021آخر أجل الستقبال النص الكامل لممداخمة يوم 
  18/03/2021آخر أجل لمرد عن المداخالت المقبولة يوم 
  رسال رابط المشاركة يكون يوم  23/03/2021اإلعالن عن برنامج الممتقى وا 
 27/03/2021انعقاد الممتقى بتاريخ السبت 

 
 



 هيئات الملتقى الدولي

 إدارة امللتلى
 مذير حامعت أحمذ درايت أدرار      د أدرحرفور هور الذيً .الرئيط الغرفل للملتلى  أ

  عميذ كليت العلوم الاكتصاديت والتجاريت وعلوم التضيير               مذياوي محمذ.رئيط امللتلى  د

 جامعة أدرار إلافريليمذير مخبر التكامل الجسائري     بً الذيً أمحمذ . املغرف العام للملتلى د

 حامعت أحمذ درايت أدرار  الجسائر–                   بً العاريت محمذ رئيط كضم العلوم التجاريت. د

 حامعت أحمذ درايت أدرار  الجسائر   -                                 حذادي عبذ الغني   .رئيط اللجىت العلميت د

 حامعت أحمذ درايت أدرار  الجسائر-                      كويذري عبذ الرحمان    . رئيط اللجىت التىظيميت د

 حامعت أحمذ درايت أدرار  الجسائر -                         بً زيذي عبذ اللطيف   . امليضم العام للملتلى د

 حامعت أدرار أحمذ درايت الجسائر  -                                              ولذ باحمو صمير        . ملرر امللتلى  د

 
 :اللجنة العلمية للملتقى

الجسائر - حذادي عبذ الغني حامعت أحمذ درايت أدرار . د: رئيط اللجىت العلميت

فارش حعفري ألاكادميت العامليت للبحوث . دحامعت أدرار - د بً عبذ الفتاح دحمان            .أ

الغرعيت ماليزيا 

حامعت بغار -بً عبذ العسيس صمير     . د 2حامعت وهران -د درباو عبذ اللادر                .أ

حامعت جمنراصت -عساوي عبذ الباصط     . د 3حامعت الجسائر -د كذي عبذ املجيذ                .أ

حامعت جمنراصت -مىصوري حاج موس ى  . دحامعت بغار - د مخلوفل عبذ الضالم             .أ

حامعت جمنراصت -صويلحل هور الذيً   . دحامعت جلمضان -د بلملذم مصطفي                 .أ

حامعت أدرار -طروبيا هذير             . دحامعت أدرار -د بً الذيً أمحمذ                 .أ

مذوري عبذ الرزاق مركس بحث العاصمت . دحامعت هيوعاجل صويضرا - د برهار دافلون            .أ

حامعت أدرار -هذاجل عبذ الجليل       . دد جيومو ميالزيو               حامعت جومبيري فىلىذا .أ

صهير الذمنهوري حامعت حلوان مصر  . دد محضً براهمي         مذرصت ادارة ألاعماو فروضا .أ

د كليب صعذ كليب حامعت بيروث لبىان .أد زكاريا بىاوي املذرصت الوطىيت للتجارة طىجت املغرب .أ

د عبذ هللا بً صلمان الباحوث حامعت محمذ بً صعود .أ

إلاصالميت الرياض الضعوديت 

د محمذ بً ابراهيم السحيباوي حامعت محمذ .أ

بً صعود إلاصالميت الضعوديت 

حامعت أدرار -د جيلاوي العربي           .أحامعت أدرار -د صاوش الغيخ                  .أ

املركس الجامعل جىذوف -فردي حماد     . داملركس الجامعل جىذوف -د بً عابذ مختار             .أ

حامعت صعيذة -عتيم الغيخ            . دحامعت بغار -د بوصهمين أحمذ                .أ

حامعت بغار -برباوي كماو            . دحامعت بغار - د طافر زهير                     .أ

حامعت بغار -العرابي مصطفى        . دحامعت بغار      - د بحوص ي مجذوب              .أ

حامعت أدرار -بوعرى عبذ الغني       . د 2حامعت وهران -د زايري بللاصم                 .أ

حامعت أدرار -مضعودي عبذ الكريم     . د 2حامعت وهران -د حاكمي بوحفص              .أ

حامعت بغار -بً عبذ العسيس صفيان    . دحامعت صعيذة -د صوار يوصف                 .أ

حامعت أدرار -كويذري عبذ الرحمان     . دحامعت صيذي بلعباش -د كوادري رعيذ                 .أ

حامعت أدرار -بً زيذي عبذ اللطيف    . دحامعت صيذي بلعباش -د بً صعيذ محمذ              .أ



 
  

 
 الهيئة التنظيمية للملتقى

كويذري عبذ الرحمان حامعت أدرار . رئيط الهيئت التىظيميت د

 حامعت أدرار-ولذ باحمو صمير . د حامعت أدرار-             بً زيذي عبذ اللطيف . د

 حامعت أدرار-بً صويس ي حمسة . د حامعت أدرار-                  بروكي عبذ الرحمان  . د

 حامعت أدرار- بالعاريت محمذ     . د حامعت أدرار- ملطوظ لطيفت                          . د

 حامعت أدرار-                    بلباول عبذ الرحيم. د حامعت أدرار-                                  موهت يووط   . د

 حامعت أدرار-                 بالوافل عبذ املالك. د حامعت أدرار-                         بً العاريت محمذ . د

 حامعت أدرار-                   عييني رعيذ . د. ط حامعت أدرار-                  املومً عبذ الكريم  . د

 حامعت أدرار-  د صليماوي عبذ الوهاب .ط حامعت أدرار-                        بً العاريت أحمذ   .د

 جامعة أدرارد مضعودي عبذ الحميذ   .ط حامعت أدرار-بوعرى عبذ الغني                    . د
 

حامعت أدرار -هاصري عبذ العسيس       . دحامعت أدرار -د بوعسة عبذ اللادر             .أ

حامعت أدرار -بروكي عبذ الرحمان      . داملذرصت العليا للتجارة -د بريػ عبذ اللادر            .أ

حامعت أدرار -صباعل أمحمذ           . دحامعت أدرار -د صذيلي أحمذ                .أ

املركس الجامعل جىذوف -بً غىامي هجاة . دحامعت أدرار -د أكاصم عمر                  .أ

حامعت ألاغواط – بذران دليلت            . دحامعت وركلت - الضعيذي صعذيت              . د

حامعت وركلت -كاهل فطيمت            . دحامعت أدرار - العبادي أحمذ                . د

حامعت أدرار -ولذ باحمو صمير        . دحامعت جمنراصت -حذادي عبذ اللطيف          . د

حامعت أدرار -موهت يووط             . دحامعت أدرار -بً مضعود محمذ             . د

حامعت أدرار - عسيسي أحمذ عكاعت     . دحامعت معضكر - عاكور صميرة                .  د

حامعت بغار - بً حيمت مريم          . دحامعت جمنراصت - د البحري عبذ هللا               

حامعت أدرار - محمودي حضين        . دحامعت أدرار -مضعودي محمذ              . د

حامعت أدرار -عياد صالح             . دحامعت أدرار -مصطفاوي صفيان           . د

حامعت أدرار -بلباول عبذ الرحيم       . دحامعت أدرار -بً العاريت محمذ            . د

حامعت أدرار -بلوافل عبذ املالك       . دحامعت أدرار -صيذ أعمر زييب             . د

حامعت أدرار - صذيلي عبذ الكريم      . دحامعت أدرار -املومً عبذ الكريم          . د

حامعت أدرار -بً الغريف مبروكت      . دحامعت أدرار -عوماري عائغت             . د

حامعت أدرار - بً العاريت أحمذ         . أحامعت أدرار -لحضين عبذ اللادر          . د

حامعت بغار - بلعابذ فايسة              . دحامعت أدرار -الحاج كويذر عبذ الهادي    . د

حامعت أدرار - بً الضويس ي حمسة      . دحامعت أدرار -ملطوظ لطيفت              . د

حامعت أدرار -مهذاوي زييب            . أحامعت أدرار -فودو محمذ                 . د


