المملكة المغربية
جــــامـعـة شـعـيـــــب الـدكـــــالي  -الجديدة
الرئـــاسة

Royaume du Maroc
Université ChouaibDoukkali – El Jadida
PRESIDENCE

تقرير اجتماع مجلس التدبير
ليوم  01يناير 4102

عقد مجلس التدبٌر المنبثق عن مجلس جامعة شعٌب الدكالً ،اجتماعا عادٌا بتارٌخ ٌ 16ناٌر 2024
على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة االجتماعات بمقر رئاسة الجامعة.
وفً مستهل هذا االجتماع تناول الكلمة السٌد رئٌس المجلس مرحبا بالسٌدات والسادة األعضاء (أنظر الئحة
الحضور رفقته)  ،بعد ذلك عرض السٌد الرئٌس مشروع جدول األعمال التالً:
 -1المصادقة على تقرٌر االجتماع السابق بتارٌخ  00دجنبر  2022؛
 -2مشروع مٌزانٌة سنة  2024؛
 -3مختلفات.
أوال :المصادقة على تقرير االجتماع السابق.
بعد قراءة السٌد الكاتب العام لمشروع تقرٌر االجتماع السابق بتارٌخ  00دجنبر  ،2022تم
اقتراح بعض التعدٌالت ،لتتم المصادقة علٌها وإلحاقها بالتقرٌر.
ثانيا  :مشروع ميزانية .4102
فً بداٌة هذه النقطة تطرق السٌد الرئٌس إلى االجتماع المزمع عقده مع مسؤولً وزارة االقتصاد
والمالٌة بتارٌخ ٌ 24ناٌر  2024من أجل االستجابة لطلبات هذه األخٌرة ،خصوصا وضعٌة االلتزام
بالنفقات ،ووضعٌة األداءات وكذا رصٌد الجامعة المؤشر علٌه من طرف الخازن المكلف باألداءات،
لذا طلب من الجمٌع العمل على تقدٌم هذه الحصٌلة قبل تارٌخ ٌ 24ناٌر .2024
كما اقترح السٌد الرئٌس أن ٌتم تحدٌد توارٌخ عقد مجالس المؤسسات من أجل المصادقة على
مشروع المٌزانٌة ،فً أفق تقدٌمها ألعضاء مجلس الجامعة المبرمج عقده بتارٌخ  00فبراٌر 2024
من أجل المصادقة علٌه.
كما أكد أن الجامعة ستقدم هذه السنة مشروع المٌزانٌة األولٌة عوض المٌزانٌة المؤقتة حتى ٌتم
التأشٌر علٌها قبل متم مارس .2024
وفً إطار تحسٌن التدبٌر المالً ،تطرق السٌد الرئٌس إلى البرنام المعلومٌاتً الذي تم اعتماده برئاسة
الجامعة ،كما وعد بتعمٌمه على جمٌع المؤسسات الجامعٌة ،وأشار إلى رغبة عدة جامعات وطنٌة فً
االستفادة من هذا البرنام منها سطات ،فاس وأكادٌر ،حٌث ستتم االستجابة لطلباتهم .وأضاف أن
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الجامعة فً إطار التعاون مستعدة لوضعه رهن إشارة المجلس اإلقلٌمً عند االقتضاء ،وأضاف أن
هناك برنام آخر من أجل تدبٌر مكتب الضبط.
أما بخصوص مٌزانٌة الجامعة لسنة  2024فأشار أنها جاءت على النحو التالً:
 مٌزانٌة التسٌٌر 25.290.000,00 :درهم ،حٌث عرفت انخفاضا بقٌمة  642.000,00درهممقارنة مع سنة . 2022
 مٌزانٌة االستثمار 18.265.000,00 :درهم موزعة مابٌن  1.950.000,00درهم لدعم البحثالعلمً وكذا  2032203000,00درهم تخصص لتحسٌن العرض التربوي ،أي ما مجموعه
 43.555.000,00درهم.
وبخصوص مشروع توزٌع مٌزانٌة التسٌٌر ،فقد تم االحتفاض بنفس التوزٌع الذي تم اعتماده السنة
الفارطة بٌن جمٌع المؤسسات ،مع زٌادة طفٌفة بالنسبة للمؤسسات المحدثة أي المدرسة الوطنٌة للعلوم
التطبٌقٌة والمدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر.
كما تمت إضافة مبلغ  100.000,00درهم بمٌزانٌة رئاسة الجامعة كتعوٌضات للمسؤولٌن الجدد من
عمداء ونواب عمداء (أنظر الوثٌقة رفقته).
وفً إطار المناقشة ،تطرق ممثل المجلس اإلقلٌمً إلى هزالة المبلغ المخصص لألنشطة الرٌاضٌة
والثقافٌة ،كما أشار أن المجلس اإلقلٌمً ٌتوفر على صندوق إقلٌمً لتنشئة الرٌاضة ٌمكن للجامعة أن
تستفٌد من إعاناته المالٌة.
وبخصوص مٌزانٌة االستثمار ،أشار السٌد الرئٌس أن هذه المٌزانٌة عرفت انخفاضا ملحوظا ،وبالتالً
فإ ن الجامعة ستعمد هذه السنة إلى تخصٌص االعتمادات المرصودة لتجهٌز المرافق المحدثة وكذا
التهٌئة ،علما أن مٌزانٌة السنة الفارطة خصصت لبناء مرافق جامعٌة ،حٌث تم تخصٌصها لبناء مدرج
ومكتبة بالكلٌة متعدة التخصصات ،وقاعات لألشغال التوجٌهٌة بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة وقاعات
لألشغال التطبٌقٌة بكلٌة العلوم (أنظر التوزٌع فً الوثٌقة المرفقة).
وبطلب من السادة عمداء كلٌة العلوم وكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،فقد تم تخصٌص مبلغ
 600.000,00درهم للمساهمة فً توسٌع قاعات المطالعة للطلبة بكلتا المؤسستٌن بمبلغ 300.000,00
درهم لكل مؤسسة.
كما تم االتفاق على بناء أربع قاعات للغات بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بمبلغ  1,2ملٌون درهم.
اختتم االجتماع على الساعة السادسة مساء.
صودق على التقرير بتاريخ  11مارس 4102

المقرر:

السيد عبد الحكيم حسن الدين
الكاتب العام للجامعة
2/2

