ربية
المملكة المغ
جــــا مـعـةشـعـيـــــب الـدكـــــالي  -الجديدة
الرئـــاسة

Royaume du Maroc
Université Chouaib Doukkali – El Jadida
PRESIDENCE

تقرير اجامتع جملس اجلامعة
يوم امجلعة  10مارس 2017
عقد جملس جامعة شعيب ادلاكيل اجامتعا عاداي يوم امجلعة  10مارس 2017عىل الساعة
الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجامتعات مبقر رئاسة اجلامعة ،وذكل حبضور الس يدات والسادة
ا ألعضاء الواردة أأسامؤمه يف الحئة احلضور رفقته.
بعد التأأكد من اكامتل النصاب القانوين ،قام الس يد رئيس اجمللس برسد ألمه النقاط املدرجة
يف جدول أأعامل اجمللس بغية النظر فهيا ويه اكلتايل:
 .1املصادقة عىل مرشوع تقرير الاجامتع السابق (دورة  24فرباير)2017؛
 .2انتداب أأس تاذ ابحث لمتثيل جملس اجلامعة مبجلس التكوين املس متر؛
 .3حصيةل مزيانية الس نة املالية 2016؛
 .4مرشوع توزيع املزيانية ا ألولية للس نة املالية 2017؛
 .5االتفاقيات ؛
 .6خمتلفات.
اإثر ذكل تقدم أأعضاء جملس اجلامعة ابإضافة نقطة جديدة تتعلق ابنتداب أأس تاذ ابحث من لكية
الآداب والعلوم االإنسانية لمتثيل جملس اجلامعة مبجلس التكوين املس متر.
بعد تعديل جدول ا ألعامل متت املصادقة عليه.
اس هتل الس يد رئيس اجلامعة لكمته مبجموعة من االإخبارات مفادها :
 تقدمي ادلرس اجلامعي الافتتايح حول موضوع الاقتصاد الاجامتعي والتضامين كركزية للمنوذجالتمنوي الوطين من طرف ا ألس تاذ نزار بركة ،رئيس اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ يوم
ا ألربعاء  22مارس  2017مبدرج املدرسة الوطنية للتجارة والتس يري.
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 تنظمي يوم البحث والابتاكر يوم امخليس  27أأبريل  2017ابملدرسة الوطنية للتجارة والتس يري. حصول الطالب أأنس الوردي الس نة ا ألوىل بلكية العلوم عىل بطوةل افريقيا للشطرجن ،كام أأنهس ميثل املغرب يف البطوةل ادلولية املنظمة مبدينة اإفران وعىل اإثر هذا ا إالجناز نوه الس يد الرئيس هبذه
النتيجة املرشفة ممتنيا التوفيق هل يف ابيق املسابقات ادلولية.
 -1املصادقة عىل مرشوع تقرير الاجامتع السابق (دورة  24فرباير)2017؛
بعد الاطالع عىل حفوى مرشوع تقرير الاجامتع السابق وإابداء الر أأي فيه متت املصادقة عليه ابإجامع
اكفة ا ألعضاء مع بعض املالحظات والاقرتاحات املزمع اإدراهجا يف صيغته الهنائية.
 -2انتداب أأس تاذ ابحث لمتثيل جملس اجلامعة مبجلس التكوين املس متر
انتدب الس يدات والسادة أأعضاء اجمللس ا ألس تاذ أأمحد لكرد لمتثيل جملس اجلامعة داخل
جملس التكوين املس متر.
وبعد ذكل مت تعيني ا ألس تاذة اجلديدة أأسامء احلناين وممثل الطلبة ابللجنة البيداغوجية .كام مت
اإعطاء توصية ابلزتام مجيع أأعضاء هذه اللجنة من أأجل القيام الفعيل اب ألعامل املنوطة لها.
يف ا ألخري رفعت أأشغال اجمللس عىل أأن يمت عقد اجامتع يوم امخليس  16مارس  2017لتمتة ابيق
النقاط.
اجامتع جملس اجلامعة يوم امخليس  16مارس 2017
تمتة الجامتع امجلعة  10مارس 2017
عقد جملس جامعة شعيب ادلاكيل اجامتعا عاداي يوم امخليس  16مارس2017عىل الساعة
الثالثة بعد الزوال تمتة الجامتع يوم امجلعة  16مارس  2017بقاعة الاجامتعات مبقر رئاسة
اجلامعة ،وذكل حبضور الس يدات والسادة ا ألعضاء الواردة أأسامؤمه يف الحئة احلضور رفقته.
 -3حصيةل مزيانية الس نة املالية :2016
يف البداية ،تقدم الس يد الرئيس ابلشكر لرؤساء املصاحل الاقتصادية ابجلامعة عىل اجملهودات
املبذوةل من أأجل رصف مزيانية س نة  ،2016كام تقدم ابلشكر اإىل ممثيل وزارة الاقتصاد واملالية
خاصة اخلازن امللكف اب ألداءات وكذا الس يدة مراقبة ادلوةل عىل مسامههتم الفعاةل خالل مواكبة
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ومساعدة اجلامعة يف مسطرة رصف املزيانية ،مت أأعطيت بعد ذكل اللكمة للسادة رؤساء
املؤسسات اجلامعية من أأجل تقدمي لك عىل حدى احلصيةل املالية اخلاصة مبؤسساهتم.

-

-

رئاسة اجلامعة:
قام الس يد انئب الرئيس امللكف ابلبحث العلمي والتعاون بتقدمي عرض مفصل حلصيةل الس نة
املالية  2016اليت هتم مزيانييت الاستامثر والتس يري ،حيث أأعطى تفسريا ملام جبميع النقاط
(جتدوهنا مدرجة يف العرض رفقته) ،وخالل العرض مت التطرق اإىل:
ابلنس بة ملزيانية التس يري:
الاعامتدات املفتوحة برمس س نة  19 616 566,51 :2016درمه؛
 15 819 628,96 :درمه (بنس بة)81%؛
املبالغ امللزتم بنفقاهتا
 7 876 078,75 :درمه (بنس بة)50 %؛
املبالغ املؤداة
أأما ابلنس بة ملزيانية الاستامثر:
الاعامتدات املفتوحة برمس س نة  124 798 482,98 :2016درمه؛
 116 029 008,80 :درمه )بنس بة (93%؛
املبالغ امللزتم بنفقاهتا
 8 769 474,10 :درمه (بنس بة .)25%
املبالغ املؤداة

لكية العلوم :
بدوره قدم الس يد املسؤول عن مصلحة الشؤون الاقتصادية بلكية العلوم عرضا مفصال حول
حصيةل الس نة املالية  ،2016حيث تطرق اإىل اإكراهات رصف املزيانيات واالإشاكالت اليت
تطرهحا ( أأنظر العرض).
ابلنس بة ملزيانية التس يري :
 الاعامتدات املفتوحة برمس س نة  26 609 717,12 : 2016درمه؛ 14 567 909,00 :درمه )بنس بة )54,75%؛
 املبالغ امللزتم بنفقاهتا 7 642 902,79 :درمه (بنس بة .)52,46%
 املبالغ املؤداة8/3

أأما ابلنس بة ملزيانية الاستامثر فذكر أأهنا ترصف من خالل رئاسة اجلامعة ،كام أأشار اإىل أأن:
 الاعامتدات املفوضة للمؤسسة برمس س نة  12 109 782,24 : 2016درمه؛ 7 740 982,54 :درمه )بنس بة )63,92 %؛
 املبالغ امللزتم بنفقاهتا 0,00 :درمه.
 املبالغ املؤداةلكية الآداب والعلوم االإنسانية :
ابلنس بة للكية الآداب والعلوم االإنسانية ،تقدم الس يد املسؤول عن مصلحة الشؤون
الاقتصادية بعرض مفصل حول حصيةل املزيانية اخملصصة للمؤسسة برمس الس نة املالية ،2016
حيث تطرق ملشلك النقص يف الس يوةل اذلي تعاين منه اللكية ،مما جعلها تعاين من صعوبة
الالزتام برصف مس تحقات املمولني مس تعرضا خمتلف النقاط املدرجة يف العرض املوجود رفقته:
ابلنس بة ملزيانية التس يري:
 الاعامتدات املفتوحة برمس س نة  12 814 254,81 :2016درمه؛ 9 199 474,12 :درمه (بنس بة )71%؛
 املبالغ امللزتم بنفقاهتا 4 428 200,31 :درمه (بنس بة .)48%
 املبالغ املؤداةأأما ابلنس بة ملزيانية الاستامثر فاإن:
 الاعامتدات املفوضة للمؤسسة برمس س نة  724 657,95 :2016درمه؛ 470 276,79 :درمه (بنس بة )64%؛
 املبالغ امللزتم بنفقاهتا 49 200,00 :درمه (بنس بة .)10%
 املبالغ املؤداةاللكية املتعددة التخصصات:
أأما ابلنس بة لللكية املتعددة التخصصات ،فتقدم الس يد رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية بعرض
مفصل حول حصيةل مزيانية س نة  2016اخلاصة ابملؤسسة ،حيث متت االإشارة اإىل الاعامتدات
املرصودة للمؤسسة :
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ابلنس بة ملزيانية التس يري:
 الاعامتدات املفتوحة برمس س نة  7 680 573,57 :2016درمه؛ 4 880 939,12 :درمه (بنس بة (63,55%؛
 املبالغ امللزتم بنفقاهتا 2 717 167,11 :درمه (بنس بة .(55,67%
 املبالغ املؤداةأأما ابلنس بة ملزيانية الاستامثر:
 الاعامتدات املفوضة للمؤسسة برمس س نة  487 088,48 :2016درمه؛ 209 197,00 :درمه (بنس بة (42,95%؛
 املبالغ امللزتم بنفقاهتا 84 096,00 :درمه (بنس بة .(40,20%
 املبالغ املؤداةاملدرسة الوطنية للتجارة والتس يري:
أأما ابلنس بة للمدرسة الوطنية للتجارة والتس يري ،فتقدم الس يد رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية
بعرض مفصل حول حصيةل مزيانية س نة  2016اخملصصة للمؤسسة ،و أأشار اإىل أأنه:
ابلنس بة ملزيانية التس يري:
 الاعامتدات املفتوحة برمس س نة  10 705 584,72 :2016درمه؛ 6 127 083,29 :درمه )بنس بة (57,24%؛
 املبالغ امللزتم بنفقاهتا 2 460 376,17:درمه )بنس بة (40,15%؛
 املبالغ املؤداةأأما ابلنس بة ملزيانية الاستامثر:
 الاعامتدات املفوضة للمؤسسة برمس س نة  164 554,00 :2016درمه واخلاصة ابلبحث العلمي؛ 0,00 :درمه.
 املبالغ امللزتم بنفقاهتااملدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية:
فامي خيص املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ،قدم الس يد املسؤول عن مصلحة الشؤون
الاقتصادية عرضا مفصال حول حصيةل الس نة املالية لس نة  2016اخملصصة للمؤسسة ،حيث
أأشار اإىل أأنه:
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ابلنس بة ملزيانية التس يري:
 الاعامتدات املفتوحة برمس س نة  6 061 680,34 :2016درمه؛ 5 663 629,73 :درمه )بنس بة ;(93,43%
 املبالغ امللزتم بنفقاهتا 2 711 288,56 :درمه )بنس بة (47,87%؛
 املبالغ املؤداةأأما ابلنس بة ملزيانية الاستامثر:
 الاعامتدات املفوضة للمؤسسة برمس س نة  2.189.554.,00 :2016درمه؛ 1 762 847,00 :درمه )بنس بة (80,51%؛
 املبالغ امللزتم بنفقاهتا 0,00 :درمه.
 املبالغ املؤداةبعد تقدمي العروض ،أأعطى الس يد الرئيس اللكمة للس يدات والسادة أأعضاء اجمللس ملناقش هتا .و
يف س ياق تدخالت أأعضاء اجمللس متت االإشارة اإىل النقط التالية :
-

املطالبة ابإمداد ا ألعضاء ابلتقارير املالية املفصةل قبل موعد اجمللس من أأجل املناقشة البناءة؛
توحيد املعايري من أأجل تقدمي احلصيةل املالية ؛
اإشاكلية توس يع اجلامعة دون مواكبة املزيانيات اخملصصة لها؛
التساؤل عن كيفية معلية توزيع الس يوةل املالية عند التوصل هبا من طرف رئاسة اجلامعة؛
عقلنة وترش يد النفقات جبميع املؤسسات خاصة فامي خيص املاء والكهرابء واالتصاالت؛
وجوب تقدمي تقرير مراقب ادلوةل مرفوقا ابحلصيةل املالية للجامعة؛
أأخذ بعني الاعتبار مالحظات وتوصيات الس نة املاضية للمراقب املايل قبل عرض التقرير من
أأجل اإحداث تغري نوعي يف ترصيف املزيانية؛
مشلك الس يوةل جبميع املؤسسات؛
ضعف نس بة ا ألداءات جبميع املؤسسات خاصة فامي خيص مزيانية حتفزي البحث العلمي؛
ضعف معدل الالزتام ابلنفقات؛
مشلك احلراسة عىل صعيد اجلامعة؛
احلاجة اإىل دورات تكوينية ألعضاء اجمللس خبصوص دراسة املزيانية؛
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-

اإعداد تقرير من أأجل معرفة املشألك واخللل واالإكراهات يف رصف املزيانية؛
تراجع املزيانية اخملصصة للطلبة ادلاكترة مع التوصية برصف هذه املزيانية؛
وجوب ختصيص مزيانية من أأجل تشجيع اإحداث االإجازات املمهننة؛
هزاةل املبالغ املرصودة ملزيانية س نة  2016اخلاصة ابملؤسسات.

وبعد مناقشة مس تفيضة ومسؤوةل ،متت املصادقة عىل حصيةل مزيانية الس نة املالية ،2016
وهتنئة مجيع القامئني عىل اإعداد التقارير املالية اليت متت مناقش هتا يف مجيع جمالس املؤسسات.
 -4مرشوع توزيع املزيانية ا ألولية للس نة املالية  2017؛
خالل التدخالت أأشار السادة انئب الرئيس ورؤساء املؤسسات اإىل املبالغ الغري ملزتم هبا خالل
الس نة املالية  ،2016واليت مت تبويهبا حسب ا ألولوايت وحاجيات املؤسسات ( أأنظر العرض) بعد
املصادقة علهيا من طرف جمالس املؤسسات لتمت املصادقة علهيا ابالإجامع.
 -5االتفاقيات:
خبصوص هذه النقطة ،قدم الس يد انئب الرئيس عرضا لس تة اتفاقيات عىل أأنظار اجمللس
( أأنظر املرفقات) .وبعد نقاش حاد ومسؤول متت املصادقة عىل مجيع االتفاقيات.
- Convention cadre de coopération et de partenariat entre le Centre Régional des
Métiers de L’Education et de la formation (CRMEF) Casablanca-Settat et
; L’Université Chouaib Doukkali
 مذكرة تفامه بني جامعة محمد اخلامس – أأبو ظيب وجامعة شعيب ادلاكيل – اجلديدة؛- Mémorandum of Understanding entre The Institute of Remote Sensing and Digital Earth
Chinese Academy of Sciences (RADI-CAS), Beijing, China et l’Université Chouaib
;Doukkali
)- Accord de Coopération entre l’Institut National de la Recherche Agronomique (France
; et l’Université Chouaib Doukkali
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- Convention cadre de coopération entre l’Université Chouaib Doukkali et l’Université
Paul Valery Montpellier 3 (France) ;
- Convention de partenariat spécifique de double diplomation du Master GRH « Expertise
Socio-Economique, Emplois et Compétences » (ESEEC).

 ال يشء:خمتلفات- -6
:املقرران
الس يد طارق قصباوي
الس يد الس باعى هشام

.2017  يوليوز13 صودق عليه يف دورة جملس اجلامعة بتارخي
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