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ٌ 06ونٌو  2013على الساعة الثالثة زواال بقاعة
عقد مجلس الجامعة اجتماعا ٌوم
االجتماعات برئاسة الجامعة  ،تذعٕس انسٍذاخ ٔانسادج األػعاء انٕاسدج أسًاؤْى فً الئذح
انذعٕس سفمرّ.
ئثش افرراح أشغال انًجهس ،ذُأل انكهًح انسٍذ انشئٍس ،يشدثا تانذعٕس ،ثى ذال يششٔع
جذٔل األػًال انرانً:
 انًصادلح ػهى يششٔع ذمشٌش انجايؼح تراسٌخ  30أتشٌم  2013؛ دصٍهح انسُح انًانٍح  2012؛ دساسح ٔانًصادلح ػهى َرائج انرششٍذاخ نشغم يُصة يذٌش انًذسسح انٕغٍُح نهرجاسجٔانرسٍٍش ؛
 انًصادلح ػهى تؼط االذفالٍاخ ؛ يخرهفاخ ؛ٔذًد انًصادلح ػهى جذٔل األػًال تاإلجًاعٔ .ذطٕع كم يٍ انسٍذ ػثذ انشصاق تٍاص
ٔانسٍذج أو انثٍٍُ انكذاس كًمشسٌٍ ألشغال انذٔسج.
فً تذاٌح االجرًاع ذمذو انسٍذ انشئٍس تًجًٕػح يٍ اإلخثاساخ ًٌكٍ ئجًانٓا فً يا ٌهً:
 ذأجٍم ذُظٍى دفم يُخ انذكرٕساِ انفخشٌح نهسٍذ ياسٌٕ سٕاسٌس ئنى يٕػذ الدك َظشانهظشٔف انصذٍح نهًذرفى تّ.
 2013 ٌٍَٕٕ 03؛
 انششٔع فً يُخ ذكٌُٕاخ نهًٕظفٍٍ اإلداسٌٍٍ اترذاء يٍ ذاسٌخفً يخرهف انرخصصاخ تششاكح يغ انًذسسح انٕغٍُح نإلداسجْ ،زِ انركٌُٕاخ سرُظى تماػح
االجرًاػاخ تكهٍح اَداب ٔانؼهٕو اإلَساٍَح.
 اَؼماد انجًغ انؼاو نهٕكانح انجايؼٍح انفشَكٕفٍَٕح تانثشاصٌم دٍث ذى اَرخاب انٍٓاكمانرُظًٍٍح نهٕكانحٔ ،ػهى ئثش رنك ذى اَرخاب انسٍذ ػثذ انهطٍف يٍشأي سئٍس جايؼح انماظً
ػٍاض سئٍسا نهٕكانحٔ ،جايؼح شؼٍة انذكانً فً شخص سئٍسٓا ػعٕا تًجهسٓا اإلداسي
نًذج أستغ سُٕاخ.
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ػمذ اجرًاع ٌٕو  2013 ٌٍَٕٕ 07يغ يكرة انفشع انجٕٓي نهُماتح انٕغٍُح نهرؼهٍى انؼانًٔ انًكرة انًذهً نهًذسسح انٕغٍُح نهؼهٕو انرطثٍمٍح نًُالشح ٔظؼٍح انًذسسح.
تؼذ رنك ذُأل انكهًح يًثهً انكهٍح يرؼذدج انرخصصاخ انزٌٍ ػثشٔا ػٍ دانح االسرٍاء جشاء
اػرذاء تؼط انطهثح ػهى تؼط األساذزج أثُاء يضأنرٓى نؼًهٓى.
يٍ جٓرّ َذد انسٍذ سئٍس انًجهس تٓزِ انرصشفاخ يؼهُا ذعايٍ انًجهس يغ جًٍغ األساذزج
انًؼٍٍٍُ ٔيطانثا انؼًذاء تانرشذد فً يشالثح انًإسساخٔ ،كزا انهجٍ انرأدٌثٍح تاذخار انؼمٕتاخ
انضجشٌح فً دك كم يٍ ٌخانف انمإٌَٔ ،أخثش انسٍذ انشئٍس انسادج أػعاء انًجهس أَّ ذى
ذُصٍة يذايً انجايؼح نًإاصسج األساذزج انًرعشسٌٍ.
أوال :المصادقت على مشروع تقرير الجامعت بتاريخ  30أبريل .2013
ذى ئتذاء يجًٕػح يٍ انًالدظاخ دٕل انرمشٌش ،نررى انًصادلح ػهٍّ تاجًاع انذاظشٌٍ
األخز تؼٍٍ االػرثاس الرشاداخ ٔئظافاخ ٔذؼذٌالخ انسادج األػعاء.

يغ

ثاويا :حصيلت السىت الماليت .2012
فً بداٌة مناقشة هذه النقطة تقدم السٌد الرئٌس بالشكر لجمٌع المسإولٌن على المصالح
المالٌة على المجهودات المبذولة لتحسٌن جودة األداء خاصة بالنسبة لهذه السنة التً
شهدت تغٌٌرا على مستوى بنود مٌزانٌة الجامعة.
وأشار السٌد الرئٌس إلى أن الجامعة شرعت هذه السنة فً التدبٌر الرقمً لمالٌة الجامعة،
و بعد ذلك منحت الكلمة لممثلً المإسسات الجامعٌة لبسط الحصٌلة المالٌة لسنة 2012
بالنسبة لكل مإسسة على حدى ،تلتها مناقشة عامةٌ ،مكن إجمالها فً ماٌلً:
 التساإل حول عدم إدراج تعوٌضات الموظفٌن فً مٌزانٌة المدرسة الوطنٌة للعلومالتطبٌقٌة ؛
 المطالبة بتقدٌم جدول عام ٌبٌن مٌزانٌة مإسسات الجامعة ككل لكً تتوضح الرإٌةأكثر ؛
 عدم إدراج الباقً من المٌزانٌة و الغٌر المستهلك خالل السنة المالٌة ؛ عدم صرف بعض بنود المٌزانٌة والتساإل حول مدى إمكانٌة تحوٌلها لبنود أخرى ؛ المطالبة بورقة تقدٌمٌة تخص مٌزانٌة التكوٌن المستمر ؛ المطالبة بخفض مصارٌف مختلف النفقات تماشٌا مع التقلٌص من حجم مٌزانٌةالجامعة ؛
 ضعف جودة الخدمات المتعلقة بالحراسة والنظافة بالرغم من ارتفاع المبالغالمرصودة لذلك ومطالبة المجلس بتحسٌن الخدمات ؛
 ضعف جودة الخدمات المتعلقة باألنترنٌت رغم ارتفاع المبالغ المرصودة لذلك ؛5/2

-

-

مطالبة بعض أعضاء المجلس بالمزٌد من ترشٌد مٌزانٌة التسٌٌر ؛
التساإل حول مسطرة اقتناء حافلة بحوالً  170ملٌون سنتٌم ،واستمرار مشكل النقل
هذا فضال عن بعض األعطاب التقنٌة المتكررة حفاظا على سالمة موظفً الجامعة
والطلبة ؛
التساإل حول مسطرة إعداد والمصادقة على مٌزانٌة رئاسة الجامعة ؛
التساإل حول أسباب تؤخر صرف المٌزانٌة ؛
انخفاض نسبة األداء و انعكاس ذلك على العملٌة البٌداغوجٌة ؛
عدم صرف اعتمادات المالٌة المخصصة لبعض المشارٌع  PERSنموذجا ؛
التساإل حول مآل بناء مدرج بكلٌة العلوم ؛
عدم صرف تعوٌضات بعض األساتذة الباحثٌن منذ سنة  2010بالمدرسة الوطنٌة
للعلوم التطبٌقٌة ؛
طرح إشكالٌة المادة  17من قانون  01-00بخصوص صرف تعوٌضات الموظفٌن ؛
ضعف االعتمادات المخصصة لدعم البحث العلمً ؛
بعد ذلك أعطى السٌد رئٌس المجلس الكلمة للسٌد المراقب المالً للدولة الذي أدلى
ببعض المالحظات ،والمتمثلة فً وجود بعض اإلكراهات التً تصطدم بإعداد و
صرف المٌزانٌة ،كالطبٌعة القانونٌة للجامعة كمإسسة عمومٌة تعتمد باألساس على
إعانة الدولة و بعض المداخٌل الخاصة التً تبقى ضعٌفة ،كمداخٌل التكوٌن المستمر
و تعقد مساطٌر إعداد وتنفٌد المٌزانٌة المرتبطة بضرورة التقٌد بالسنة المالٌة .هذا
باإلضافة إلى أن إعداد وتنفٌذ المٌزانٌة ٌبقى عملٌا من اختصاص اآلمر بالصرف،
كما أن طرٌقة تقدٌم العروض ال تسمح بمناقشة المٌزانٌة بشكل دقٌق .وأضاف السٌد
17
المراقب المالً أن الحوافز والمنح المخصصة للموظفٌن حسب الفصل
من القانون  01-00ال تطرح إشكاال مادامت فً إطارها القانونً.

-

أعطٌت بعد ذلك الكلمة لمسإولً مإسسات الجامعة الذٌن أدلوا بالمالحظات التالٌة :
صرف مستحقات الساعات اإلضافٌة والعرضٌة تم من مداخٌل التكوٌن المستمر
بالمدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر ؛
صرف مٌزانٌة الفقرة ٌ 50إطره برنامج خاص ٌوقعه كل من رئٌس المإسسة
ورئٌس الجامعة والمراقب المالً ؛
هناك بنود من المٌزانٌة لم تصرف و تم تحوٌلها إلى شراء بعض الكتب أو للندوات
بكلٌة اآلداب ؛
التؤخر فً أداء بعض المستحقات كان ظرفٌا.
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من جهته أوضح السٌد رئٌس المجلس أن مداخٌل التكوٌن المستمر هً واردة فً
مٌزانٌة كل مإسسة على حدى باعتبارها مداخٌل خاصة ،كما أشار إلى أن هناك بعض
األساتذة الباحثٌن قد استفادوا من عملٌة التكوٌن المستمر فً إطار البرنامج االستعجالً.
وأوضح السٌد الرئٌس أن المدرج المخصص لكلٌة العلومٌ ،ندرج فً إطار  25مدرج
على المستوى الوطنً خارج مٌزانٌة الجامعة.
و بخصوص مسطرة إعداد والمصادقة على مٌزانٌة الجامعة فهً ٌإطرها القانون
 01-00الذي ٌحدد اجتماعا للمصادقة على توزٌع المٌزانٌة واجتماعا آخر ٌخصص
للحصٌلة المالٌة لكل سنة (المادة  .)11كما أن الجامعة اصطدمت بإكراه تقلٌص نسبة
 12.6فً المائة من مٌزانٌة االستثمار .ولتجاوز ضغط األداء تم تعٌٌن مساعد للخازن
مكلف باألداء بكل من كلٌة اآلداب والكلٌة متعددة التخصصات ،أما بخصوص مشكل
الحراسة فقد تم تسجٌل مجموعة من المشاكل لذلك سٌتم اإلعالن عن صفقة جدٌدة وأن
كل مإسسة سوف تتكلف بذلك ابتداء من فاتح غشت .2013
أما بخصوص مشكل الحافلة فقد تم اقتناإها بوساطة من المكتب الوطنً للنقل ،وتم
إرسال كل التقارٌر المقدمة من طرف األساتذة المعنٌٌن بهذا المشكل للمكتب الوطنً
للنقل الذي سوف ٌجتمع مع الشركة إلصالح األعطاب الموجودة فً الحافلة ،أما
بخصوص صفقات البستنة فاألمر ٌعود للمإسسات.
و فً األخٌر تم رفع توصٌة من طرف مجلس الجامعة بضرورة التسرٌع من وثٌرة
صرف وتنفٌذ المٌزانٌة.
ثالثا :دراست والمصادقت على وتائج الترشيحاث لشغل مىصب مدير المدرست
الوطىيت للتجارة والتسيير.
فً تذاٌح يُالشح ْزِ انُمطح ،ركش انسٍذ سئٍس انًجهس تًخرهف يشادم ػًهٍح
انرششٍذاخ نشغم يُصة يذٌش انًذسسح انٕغٍُح نهرجاسج ٔانرسٍٍشٔ ،انرً يشخ ٔفما
تؼذ رنك فرخ انظشف انًشًغ انًرعًٍ
نهًساغش انمإٍََح ٔفً أجٕاء ػادٌح ،نٍرى
اللرشاداخ انهجُح انرً أششفد ػهى انؼًهٍح انًزكٕسج.
ٔتؼذ ذالٔج انًذعش يٍ غشف انسٍذ انشئٍس ،جاءخ الرشاداخ انهجُح ػهى انُذٕ انرانً:
- 1ر.سؼٍذ أيعاستً ؛
- 2ر .خهٍم يخهص ؛
- 3ر .ػثذ انًجٍذ صانخ انذٌٍ ؛
- 4ر .ػضٌض سٍش.
ٔتزنك ذًد انًصادلح ػهى الرشاداخ انهجُح انًزكٕسج ،تاجًاع انذاظشٌٍ.
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رابعا :المصادقت على بعض االتفاقياث
ذى ذمذٌى يجًٕػح يشاسٌغ اذفالٍاخ تٍٍ انجايؼح ٔتؼط انًإسساخ انٕغٍُح ٔاألجُثٍح (أَظش
انالئذح سفمرّ) نررى انًصادلح ػهٍٓا تاجًاع انذاظشٌٍ.
ٔتّ ذى اخرراو أشغال انذٔسج.

المقرران:
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