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االستثمار  وترقية الصناعية التنمية وزارة  
 

  باتنــة -مشتلة المؤسسات محضنة 

  العالي و البحث العلمي التعليم وزارة
 

 باتـــنة -جامعة الحاج لخضر 
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تعاون  تفـاقية  ا  

  باتـــنة –جامعة الحاج لخضر 

  الطاهر بن عبيد: لدكتور األستاذ اممثلة بمديرها                     

 

  باتنــة - محضنة المؤسسات مشتلة 

 ربعي عبد العزيز  :السيد ممثلة بمديرها                     

 



 مقدمة االتفـاقية 
 االقتصادي التنشيط في فعاال دورا االبتكار ومحاضن المؤسسات مشاتل تلعب

 الدعم توفير خالل من  الجديدة المشاريع إنماء و إبراز في المقاول الشاب بمرافقة

 و  الجديدة المشاريع حاملي توجيه أجل من اآلليات و البرامج كافة و الالزم

 المقاوالتية لروح اكتسابهم في يساهم مما المحيط يفرضها التي القيود من تحريرهم

 .إنمائية مشاريع في أفكارهم تجسيد في الدخول أجل من المبادرة و

 النمو معدالت أعلى وتحقيق المؤسساتي المحيط مع التآزر تطوير إطار وفي 

 البحث ومراكز الجامعة بين اتفاق و شراكة إلرساء الماسة الحاجة تبرز  االقتصادي

   .المتبادلة االستفادة لتحقيق سعيا والمقاوالتية الصناعة وعالم العلمي

 المؤسسات وزارة بين المبرمة االتفاقية إلى مرجعيا االتفاقية هذه تستند 

 العلمي والبحث العالي التعليم ووزارة التقليدية والصناعة والمتوسطة الصغيرة

 : يلي ما إلى السيما تهدف التي 3002 يوليو 32 بتاريخ

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بين العالقات لترقية المالئمة الشروط توفير 

 .العلمي والبحث العالي التكوين ومؤسسات

 القطاعين مؤسسات بين والتقني العلمي اإلعالم حركية وتسهيل تشجيع. 

 التكنولوجي والتطور العلمي البحث نتائج لتثمين المناسبة اآلليات ترقية. 

 التكوين برامج إطار في والمتوسطـة الصغـيرة المؤسسات بانشغاالت التكفل 

  .التقاول ثقافة تطوير عبر السيما العالي

 مشتلة ومدير باتنـة لخضر الحاج جامعـة مدير فإن السياق هذا وفي 

 :يلي ما على اتفقا"  باتنـــة   محضنـة" المؤسسات

 

 

  

 

 



 االتفـاقية  نص
كافة ا ال يتجزأ منها لجميع الغايات وجزءتعتبر مقدمة هذه االتفاقية : 1المادة 

 .المقاصد

 :إلى االتفاقية هذه تهدف: 2المادة 

 والمعاهـد الجامعات وخريجي الطلـبة لدى الريادي والفكر المقاولتية روح بعث 

 .المبتكرة المشاريع بروز وتشجـيع

 على بالجامعة المتواجدة التطبيقية المشاريع و العلمية البحوث أصحاب تشجيع 

  .مؤسساتية مشاريع إلى تحويلها

 قيمة ذلت مؤسسات إلى لتحويلها اإلبداعية األفكار و المشاريع أصحاب مرافقة 

 .مضافة

 :علىيعمل الطرفان  :3المادة 

 ترقيـة وتفعيل إيصال المعلومة العلمية والتقنية بين الهيئتـين. 

 ومهارات إدارة األعمال بين الجامعـة والمتعاملين  في نقل التكنولوجيا اإلسهام

 .االقتصاديين

  مساهمة الجامعة في تقديم المشورة والبحث التطبيقي في مجال اإلبتكار

 .التكنولوجي لحاملي المشاريع

   العمـل من أجل إنشاء آليات اإلدمـاج للمتحصلـين على شهادات التعلـيم

 .والمتوسطة السيما المحتضنة منها والتكوين العالي مع المؤسسات الصغيرة

 :يعمل الطرفان على: 4المادة 

  نقل التكنولوجيا من مراكز البحث العلمي إلى عالم المؤسسات الصغيرة و

 .المتوسطة

  توفير الشروط المالئمة لترقية العالقات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .ومؤسسات التكوين العالي والبحث العلمي

  بانشغاالت المؤسسات الصغـيرة والمتوسطة في إطار برامج التكوين التكفل

 .العالي السيما عبر تطوير ثقافة التقاول

  زيادة القدرات العلمية واإلدارية للمؤسسات لتحسين تنافسيتها وضمان

 .ديمومتها



  تحصين الصناعة المحلية من التراجع ودعم قدراتها وحشد القدرات العلمية

 .مهاوالتكنولوجية لدع

  العمل على أن تصبح المؤسسات على المدى المتوسط، عامل استراتيجي في

 . التطور االقتصادي  في مكان تواجدها

 : يعمل الطرفان على: 5المادة 

 حول مشتركة   محلية وأوطنية ، تنظيم أيام إعالمية، ندوات، ملتقيات دولية

  .المقاوالتيةخاصة في مجاالت القضايا ذات االهتمام المشترك، 

  إيجاد تمويل للمؤتمرات والنشاطات العلمية المتعلقة بالقضايا ذات االهتمام

 .المشترك، من مصادر ذاتية أو داخلية أو خارجية

يتم إنشاء لجنة عمل مشتركة يتشكل أعضائها من الهيئتين تكون مهمتها : 6المادة 

 .من جميع النواحي االتفاقيةاألساسية متابعة وتنفيذ نص هذه 

قييم التمشتركة دائمة تتكفل بالمتابعة والتنسيق و يؤسس الطرفان لجنة :7المادة 

 .االتفاقيةالعمل على تجسيد بنود هذه و

ن يتم االتفاق على أية موضوعات لم يرد بشأنها نص صريح بين الطرفي :8المادة 

 .تعتبر جزءا منهاوتضاف كمالحق لهذه االتفاقية و

اعتباراً من  ،سنوات خمسه سارية المفعول لمدة ذه اإلطاراتفاقية تعتبر  :9المادة 

أحد الطرفين بكتاب  يعلملم  تجدد تلقائياً بعد انتهاء مدتها ماو ،اريخ التوقيع عليهات

  .تجديدهارسمي الطرف اآلخر عن رغبته بإنهائها قبل ثالثة أشهر من تاريخ 

 


