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رملانلعرض الذي تقدم به امناقشة    أمام ال

ى للحسابات   السيد الرئيس ٔالاول للمجلس ٔالاع

  حول أعمال املحاكم املالية 

رملان  ن  - ال   )2014يونيو  23( 1435شعبان  25الاثن

  ،سم هللا الرحمان الرحيمب

  م على رسول هللا وعلى آله وصحبهالحمد  والصالة والسال 

  المحترم؛مجلس النواب  السيد رئيس
  ؛والسادة الوزراء المحترمين اتالسيد

 ؛السيدات والسادة النواب المحترمين

ھذه الجلسة العمومية التي يخصصھا مجلسكم  فيالكلمة  تناولب أتشرف
السيد أمام البرلمان لمناقشة العرض الذي تقدم به  ، وألول مرة،الموقر

 ،ول أعمال المحاكم الماليةح الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات
  من الدستور.  148وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الفصل 

وقبل أن أتناول بالمناقشة مجموعة من المواضيع التي أثارھا  ،في البدايةو
يقوم الذي والحيوي المحوري الدستوري بالدور ، أود اإلشادة ھذا التقرير

لعليا لمراقبة ادستورية الھيئة الالمجلس األعلى للحسابات باعتباره به 
  .الجيدة والشفافية والمحاسبةمبادئ وقيم الحكامة بما يدعم المالية العمومية 

  

  



 
 

عزم الحكومة على التعاون التام والتفاعل بھذا الخصوص كد كما أؤ 2
، القيممبادئ وھذه اليعزز االيجابي مع مالحظات وتوصيات المجلس بما 

 االمسؤولية بالمحاسبة وضمان بربطالقاضي للمبدأ الدستوري  تطبيقا
وتدبيره بشكل سليم وفعال وناجع وحرصا على تخليق حماية المال العام ل

بما  ،الرفع من أداء وفعالية الموارد والنفقات العموميةعلى والحياة العامة 
خدمات عمومية ذات جودة عالية لفائدة المواطنين يمكن من توفير 

مة بنيات تحتية ولوجستيكية بمعايير ويوفر لبالدنا بصفة عاوالمواطنات 
  التنموي. ھاعالية ترفع من جاذبية بالدنا وتعزز نموذج

االجراءات العملية التي اتخذتھا بعض أود االشارة الى  ،وفي ھذا االطار
تفاعل اإليجابي والمثمر مع التوصيات التي يصدرھا في إطار الالحكومة 

 26بتاريخ  اصدار منشورالمجلس حيث بادر السيد رئيس الحكومة الى 
يذكر فيه بما رصده التقرير السنوي  2012-5يحمل رقم  2012أبريل 

للمجلس من اختالالت ونقائص في تدبير المالية العمومية وتسيير بعض 
فيه كل الوزراء الى الحرص شخصيا يدعو المنشآت والمرافق العمومية و

المالحظات الواردة على تتبع تنفيذ ھذه التوصيات واالستفادة من مختلف 
  في تقارير المجلس. 

كما ذكر السيد رئيس الحكومة بأن تفعيل التوصيات الواردة في ھذه 
التقارير لتقويم االختالالت، اليغني عن تحريك مساطر المتابعة القضائية 
متى كانت طبيعة ھذه االختالالت تستوجب ذلك. وفي ھذا اإلطار وتطبيقا 

قانون المنظم للمجلس األعلى للحسابات تقوم من ال 111لمقتضيات المادة 
 24وزارة العدل والحريات بإحالة التقارير على النيابة العامة داخل اجل 

ساعة كلما تعلق االمر بتقارير تمت إحالتھا من طرف الوكيل العام لدى 
المجلس األعلى للحسابات والتي تتضمن اشتباھا في اختالالت ذات طابع 

ى ذلك أحدثت وزارة العدل والحريات ابتداء من سنة جرمي. وباإلضافة ال
خلية لمتابعة التقارير التي يصدرھا المجلس األعلى   2012

وإحالتھا على النيابة العامة متى تم االشتباه في الطابع الجرمي  للحسابات
   .لالختالالت محل تقرير المجلس



 
 

3   
  المحترم؛ السيد الرئيس

I. لماليةتقارير المجلس حول تنفيذ قوانين ا :  

أود التأكيد في  ،حول تنفيذ قوانين الماليةالمجلس تقارير بخصوص و
وتوفير تنسيق أكبر مع المناسب لتعاون لتام الالحكومة البداية على حرص 

المعلومات الضرورية والوثائق بكل المطلوبة المجلس لمده في اآلجال 
تحقق من الو يةالمراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالمھامه في ممارسة ل

سالمة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف األجھزة الخاضعة لمراقبته 
   .كيفية تدبيرھابتقييم بمقتضى القانون، و

تجدر اإلشارة في ھذا الصدد إلى الحرص الشديد الذي أولته الحكومة 
السيما خالل السنوات األخيرة لتدارك التأخير الذي كان مسجال في تقديم 

الالزمة للمجلس األعلى للحسابات من أجل إعداد الوثائق الوثائق 
، 2011ذلك أنه منذ سنة   الضرورية المصاحبة لمشاريع قوانين التصفية.

تم تقديم أربعة قوانين تصفية للبرلمان تتعلق تباعا بقوانين المالية لسنوات 
  .2011و  2010، 2009، 2008

مع التزامات الحكومة في ھذا وأود أن أشير بھذه المناسبة إلى أنه تماشيا 
المجال، فإن المصالح المختصة لوزارة االقتصاد و المالية قد أنھت كل 

الوثائق المتعلقة بقانون التصفية برسم السنة  األعمال و أعدت جميع 
و الذي تعتزم الحكومة تقديمه خالل ھذه السنة، علما أن  2012المالية 

 2013التصفية برسم السنة المالية  األشغال المرتبطة بتھيئة مشروع قانون
   .2014قد تم الشروع فيھا منذ شھر أبريل 

ھذا وضمانا للرفع من وتيرة إعداد مشاريع قوانين التصفية والوثائق  
المرافقة لھا مع تحسين جودة البيانات المحاسبية التي يتم تقديمھا في ھذا 

رئيس األول اإلطار وأخدا بعين االعتبار لما ورد في عرض السيد ال



 
 

األعلى للحسابات في ھذا الصدد، فإن اآلفاق التي يفتحھا إدماج   للمجلس  4
التكنولوجيات المعلومياتية في مسلسل تحضير الوثائق المالية 

والمحاسباتية من شأنه أن يشكل تقدما نوعيا من حيث تقليص اآلجال  
  المرتبطة بتقديم ھذه القوانين و الرفع من جودتھا.

) و المنظومة GIDعميم المنظومة المندمجة للنفقات العمومية (ذلك أن ت    
) و البدء بالعمل باالمنظومة المندمجة للمحاسبة GIRالمندمجة للمداخيل (

العامة للدولة، ستساھم حتما في تسريع عمليات تجميع الحسابات مع 
ضمان المطابقة التامة و اآلنية بين حسابات األمرين بالصرف و 

عموميين و بالتالي في تقليص الفترة الزمنية التي يتطلبھا المحاسبين ال
            إعداد مشاريع قوانين التصفية.

 الى اإلشارةتجدر  ،تنفيذ الميزانيةفيما يتعلق بمالحظات المجلس حول و
فرصة بالنسبة للحكومة شكل  المالية نونإصالح القانون التنظيمي لقاأن 

عملت الحكومة وفي ختالالت حيث حقيقة لمعالجة مجموعة من ھذه اال
تضمين مشروع القانون التنظيمي لقانون اطار مقاربة تشاركية على 

عزيز وت ؛ تحسين نجاعة أداء التدبير العموميالمالية مقتضيات تھدف الى 
تقوية الرقابة و ؛المبادئ والقواعد المالية وتقوية شفافية المالية العمومية

   .ةالبرلمانية للمالية العمومي

، فقد تجاوز نسب العجز المتوقعةوھكذا وفيما يخص المالحظة المتعلقة ب
 قانون الماليةمشروع إعداد  متضمن المشروع مقتضيات تنص على أن يت

إدراج مبدأ كما تم ميزانياتية لثالث سنوات.  إلى برمجة استناداللسنة 
 بشكل المالية قوانين على أن تقدمبالنص وذلك بشكل صريح  يةصدقال

 الموارد صدقية تقييم ويتم. الدولة تكاليف و موارد مجموع صادق
 التي التوقعات و إعدادھا أثناء المتوفرة المعطيات على بناء والتكاليف

  عنھا. تنتج أن يمكن



 
 

عدم القيام بتسجيل المداخيل االجمالية المحصلة واالكتفاء وفيما يخص  5
، فقد تضمن ةبتسجيل المبلغ الصافي عالقة باالرجاعات الضريبي

تشتمل نفقات التسيير على النفقات المشروع مقتضيات تنص على أن 
وفي ھذا االطار . رجاعات الضريبيةواإل والتخفيضات بالتسديداتالمتعلقة 

فتح بالباب األول من الميزانية العامة فصل تدرج فيه نفقات التسديدات  تم
 والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية.

رة تنفيذ ميزانية االستثمار وارتفاع االعتمادات ضعف وتيوفيما يخص 
ل االعتمادات المفتوحة برسم نفقات يترح، أطر المشروع المرحلة
%) من 30بالميزانية العامة في حدود سقف ثالثين في المائة ( االستثمار

اعتمادات األداء المفتوحة بميزانية االستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة 
وذلك من أجل تعزيز االنضباط الميزانياتي والتدبير ، السنة المالية برسم

المرخص بھا حسب الحاجيات المحددة في إطار  لالعتماداتاألمثل 
  النفقات على المدى المتوسط وقدرات اإلنجاز لدى المدبرين المعنيين. 

وفي ھذا السياق، البأس من التذكير بأن الحكومة تفاعلت بشكل ايجابي مع 
 2013تم اتخاذ إجراءات عملية برسم السنة المالية  ھذه المالحظة حيث

مليار  21تروم تقليص حجم االعتمادات المرحلة التي بلغت ما يناھز 
 .مليار درھم في خضم سنة واحدة 17الى ما يناھز  درھم

على مستوى بعض الفصول المبالغة في تحويل االعتمادات وفيما يخص 
لمشروع تحويل االعتمادات ما منع ا، واللجوء لفصل النفقات المشتركة

القيام بتحويالت لالعتمادات داخل نفس البرنامج وما وسمح ببين الفصول، 
منح المدبرين مزيد من الحرية في لبين البرامج داخل نفس الفصل، 

التصرف ، مقابل التزامھم بإنجاز األھداف المحددة وتقديم الحساب حول 
لتكاليف المشتركة حيث نص على كما أطر المشروع اللجوء الى االنتائج. 

فصل التكاليف المشتركة ال يمكن أن يتضمن إال التكاليف التي ال يمكن أن 
 إدراجھا ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات.



 
 

لغ المحولة من ميزانية الدولة الى اوفيما يخص االرتفاع المتزايد للمب 6
ضرورة أن تقدم للجان نص المشروع على ، ميزانية المؤسسات العمومية

البرلمانية المعنية، قصد اإلخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات 
الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لھذه القطاعات الوزارية 
أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية الخاضعة 

  .من الدولة ناتأو إعامرصدة  مواردالمستفيدة من لوصايتھا و 

  
  المحترم؛ السيد الرئيس

II.  التقاعد أنظمةديمومة  :  

بأھمية وخطورة ، ووعيا من الحكومة بديمومة أنظمة التقاعدفيما يتعلق و
عن عزمھا مباشرة اإلعالن فقد كانت سباقة إلى  الملف االجتماعي،ھذا 

بي المغر قصندوالالذي يعرفه  كبيرالمالي العجز اللمعالجة ھذا االصالح 
 .2022ه في أفق نفاذ احتياطياتلى إللتقاعد والذي سيؤدي 

بما  التقاعد لنظام مندمج إصالحإلى بھذا الخصوص ستسعى الحكومة و
يحفظ  توازنه المالي واستدامته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة 
التقاعد وذلك وفق منھجية تشاركية مع الشركاء االجتماعيين 

مل على تحسين حكامة تدبير صناديق التقاعد بما ستع واالقتصاديين. كما
  يضمن نجاعة مردوديتھا واستدامتھا وجودة خدماتھا.

للحالة  تستجيب ،مرحلة أولىوسيتم ھذا اإلصالح عبر مرحلتين. 
رساء للصندوق المغربي للتقاعد عبر إتعجالية لنظام المعاشات المدنية السا

ة على التقاعد، ومساھمات تھم سن اإلحال هعلى مستوى مقاييستعديالت 
سيتم فيھا  ،مرحلة ثانيةو الدولة والموظفين، وطريقة احتساب المعاشات.

صالح الشمولي لقطاع التقاعد من خالل تجميع أنظمة القطاع إلتفعيل ا
تشكيل قطب خاص يغطي و ،واحد عمومي العام وشبه العام في قطب 



 
 

لتي ال تستفيد في ا األجراءغير فئة ألجراء القطاع الخاص  باإلضافة 7
 من أي تغطية. نالوقت الراھ

التشاور والتشارك ھجية وفق منفإن الحكومة عازمة، وبھذا الخصوص، 
على القيام بإصالح مندمج وشامل ، وتغليب المصلحة الوطنية والحوار

 بغية ضمان توازنھا المالي وديمومتھا على المدى البعيد.، ألنظمة التقاعد
 2014يونيو  18يوم لجنة الوطنية لثان قد اجتماع عفي ھذا الصدد قد تم و

وقد تم االتفاق على تقديم مالحظات ومقترحات  .لعرض سيناريو االصالح
  . الشركاء االجتماعيين في غضون شھر

III.  : نفقات المقاصة  

، واستشعارا من الحكومة بمخاطر عدم وفيما يتعلق بنفقات المقاصة
استھدافھا وكذا لضعف لتوازنات المالية لالتحكم في ھذه النفقات وتھديدھا 

، فقد عمدت إلى اتخاذ االجراءات الضرورية ة المعنيةاالجتماعيللفئات 
لضمان التحكم في كتلة نفقات المقاصة وذلك بالموازاة مع مواصلة الحفاظ 

  على القدرة الشرائية للمواطنين.

صة شرعت الحكومة في االصالح الفعلي لنظام المقا، وبھذا الخصوص
سعار بعض المواد النفطية السائلة، عبر تفعيل نظام المقايسة الجزئي أل

تنزيل وكذا والغاء أو تقليص الدعم لبعض المواد في مرحلة ثانية، 
اإلصالح في بعده االجتماعي من خالل استھداف الفئات الھشة مستحضرة 
 في ذلك اآلثار الناجمة عن خفض مستوى الدعم عن المواد األساسية على

  مختلف الفئات االجتماعية والقطاعات االقتصادية.

دعم االستثمار المنتج يتم توجيھھا لالمترتبة عن اإلصالح  لمداخيلكما أن ا
وتعزيز شبكة الخدمات االجتماعية من جھة أخرى، وخاصة في مجاالت 

بدعم واستھداف بعض الفئات المعوزة وذلك  التعليم والصحة والسكن
  المحددة.



 
 

في  6ذه االجراءات من تخفيض نفقات المقاصة من أكثر من وقد مكنت ھ 8
  .2014في المائة سنة  4المائة من الناتج الداخلي الخام إلى أقل من 

إنشاء صندوق التماسك االجتماعي بموجب قانون كما قامت الحكومة ب
حرص الحكومة على نھج إطار والذي يندرج في  2012المالية لسنة 

استھداف الفئات المستضعفة. ويھدف ھذا سياسة تضامنية تمكن من 
الصندوق إلى تمويل العمليات االجتماعية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية. 
كما يمكن ھذا الصندوق من تقوية برنامج تيسير الخاص بتقديم الدعم 
النقدي المباشر لفائدة تمدرس أبناء األسر الفقيرة واستھداف األشخاص 

  .تقديم الدعم لألرامل في وضعية ھشاشةو ذوي االحتياجات الخاصة

أوصى المجلس بأن يشمل االصالح المكتب الوطني من جھة أخرى، و
ب اعادة النظر في السياسة ووجو للكھرباء والماء الصالح للشرب

شطر االجتماعية ودعم القدرات الذاتية ألالتعريفية مع الحفاظ على ا
  .ةللمكتب بشكل يمكنه من استرجاع سيولته المالي

وبالنظر للوضعية المالية المتدھورة وللطابع وبھذا الخصوص، 
االستراتيجي للمكتب، وانطالقا من منھجھا االستباقي واإلصالحي، فقد 
انكبت الحكومة منذ أكثر من سنة  في إطار الحوار والعمل الجاد والعميق 
 على التحضير لبرنامج إنقاذ المكتب مستثمرة في ذلك كل المداخل الممكنة

لإلصالح في إطار تدخل والتزام قوي للدولة والمكتب باإلضافة إلى 
المشتركين ضمن مجھود جماعي متوازن يؤدي في نفس الوقت إلى 

  المساس بتسعيرة الشطر االجتماعي. دون استعادة العافية المالية للمكتب 

على التوقيع  2014ماي  26أقدمت الحكومة بتاريخ وفي ھذا االطار، 
البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح على العقد 

جھود جماعي، في إطار م 2017و 2014للشرب للفترة الممتدة بين 
تدريجي، متوازن الستعادة العافية المالية للمكتب وضمان أفضل الشروط 
لالستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكھرباء والماء الصالح للشرب 



 
 

ألف  100مليون و 4والتي تھم  ةمساس باألشطر االجتماعيوذلك دون ال 9
ألف من المشتركين في  200مليون و 2في الكھرباء و من المشتركين 

  .الصالح للشرب الماء

المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح البرنامج سيمكن ھذا العقد و
من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته االستراتيجية لضمان للشرب 

ضل شروط الجودة واألسعار لالستجابة للطلب الوطني المتزايد على أف
الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي، ومواصلة الكھرباء والماء 

مساھمة الدولة في تمويل مشاريع تعميم الماء الصالح للشرب والكھرباء 
في العالم القروي وتمويل الصرف الصحي في إطار البرنامج الوطني 

 في أداء مستحقات الموردينالكبير التأخر ، وكذا معالجة للتطھير السائل
باإلفالس كما يؤدي الصغيرة والمتوسطة مما يھدد ھذه الشركات وخاصة 

اإلضافية الناجمة عن  بسبب التكاليفالمكتب مشتريات  أسعار ارتفاعإلى 
  .تأخير األداءات

IV. : نفقات الدين العمومي  

ومة ال تلجأ إلى االستدانة إال إذا لم في البداية، البد من التذكير بأن الحك
من أجل دعم التنمية  تتمكن من تغطية نفقاتھا بمواردھا الخاصة

. وتحرص وإنجاز األوراش الكبرى ببالدنا االقتصادية واالجتماعية
الحكومة على أن تخصص موارد االستدانة لتمويل االستثمار في البنيات 

طية نفقات االستھالك. كما التحتية واألوراش اإلصالحية وليس في تغ
تحرص على أن ال تتجاوز نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام، سقفا 
معينا، حتى تبقى الدولة قادرة على الوفاء بالدين وتحافظ على ثقة الدائنين 

 والمؤسسات المالية الدولية بصفة عامة.

يزانية وبھذا الخصوص، ستواصل الحكومة مجھوداتھا للتحكم في عجز الم
، الذي 2016من الناتج الداخلي الخام سنة  %3,5بغاية ضبطه في حدود 



 
 

يعد المستوى الذي يمكن من التحكم في المديونية في مستويات مستدامة  10
  دون المساس بمتطلبات التنمية.

، فقد بدأت الحكومة 2013و  2012رغم الصعوبات التي طبعت سنتي 
جي باعتماد منھجية ترتكز على فعليا ھذا المسار وستواصله بشكل تدري

الرفع من فعالية النفقات العمومية وخاصة نفقات االستثمار وتعبئة 
 باعتبار عبر توسيع الوعاء. ذلك  المتاحة على مستوى المواردالھوامش 

تم من داخل دينامية تإعادة التوازن التدريجي للمالية العمومية يجب أن أن 
الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات ذات ، وذلك حماية للقدرة انتعاش شامل
  .النموستثمار ولظروف المواتية لال، وضمانا لالدخل المحدود

بأن اللجوء إلى االقتراض من طرف الحكومة أن أذكر وھنا البد من 
مستوى المداخيل لبرلمان باعتبار أن لير قبلي و بعدي تأط يخضع إلى

خيص بھا من طرف يتم التروالنفقات و حاجيات التمويل السنوية 
يحدد سقفا لمستوى التمويالت للسنة قانون المالية . كما أن البرلمان

ويتم تغطية الفارق المتبقي من اليمكن بأي حال تجاوزه، الخارجية 
. وفي إطار تشديد ھذا التأطير فقد نص احتياجات التمويل بالموارد الداخلية

ال يجب بمقتضاھا أن  قاعدة ذھبيةعلى القانون التنظيمي للمالية مشروع 
  .ميزانية االستثمار معينة يتعدى صافي المديونية لسنة مالية

 ، باإلضافة التمويالت الخارجية الحكومة تحرص عند اللجوء الىكما أن 
لتواصل مع المستثمرين في السوق المالي الدولي الى اعتمادھا فرصة ل

على ركز ت فإنھا، حول الوضع االقتصادي وأھم اإلصالحات بالمغرب
تعبئة المنح و التمويالت الخارجية بشروط ميسرة وال يتم اللجوء إلى 

  .السوق  المالي الدولي إال عندما تكون الظروف مواتية

، السيدات والسادة النواب المحترمين، بعض المحترم السيد الرئيستلكم 
قشة العرض الذي تقدم على عالقة بمناالحكومية االصالحات واالجراءات 



 
 

مام البرلمان السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول به أ 11
  أعمال المحاكم المالية.

  والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.



 
 

  مناقشة املالحظات املتعلقة مبراقبة اللكية متعددة التخصصات بتازة 12

 ابتداء مكركزٔاحدثت اللكية  ، ينبغي التذكري ٔان هذهاللكية متعددة التخصصات بتازةخبصوص 
مث مت حتويلها ٕاىل لكية  2002فرباير  13لدلراسات اجلامعية مبوجب قرار وزاري صادر  بتارخي 

واليت فتحت ٔابواهبا برمس  2004دجنرب 29متعددة التخصصات مبقتىض مرسوم صادر بتارخي 
  ؤسسة اتبعة جلامعة سـيدي محمد بن عبد هللا بفاس.م، ويه  2004-2003السـنة اجلامعية 

مت تنظمي لقاء درايس بتارخي   فقدٕاحساسا بأمهية ترسـيخ قواعد احلاكمة مبؤسسات التعلمي العايل، و 
يف موضوع حاكمة مؤسسات التعلمي ووقف املشاركون  ، حبضور العمداء ونواهبم 2012شـتنرب  25

ضوء مالحظات مراقبات التسـيري والتقياميت  عىلعىل ٕاشاكالت التدبري املايل وإالداري 
  فتحاصات ؤاعامل التفتيش اليت قامت هبا خمتلف ٔاهجزة املراقبة  للمؤسسات اجلامعية  .والا

لوزارة التعلمي العايل مت تفعيل دور املفتشـية العامة  فامي يرتبط ابملراقبة ادلاخلية لتدبري املوارد فقد و 
ويج لعدة ، حيث قامت بعدة همام افتحاص ٕاداري و مايل وبيداغو البحث العلمي وتكوين أالطر

هذه املؤسسات  مرد وديةمؤسسات جامعية من ٔاجل ترسـيخ مبادئ احلاكمة اجليدة و تطوير 
واحلد من ظواهر الفساد إالداري و املايل. و يف هذا الصدد قامت املفتشـية العامة مبهمة افتحاص 

ات لرصد الاختالالت وحتديد املسؤولي 2012خالل سـنة  مايل للكية املتعددة التخصصات بتازة
  .عهنا قصد اختاذ تدابري زجرية من خالل ٕاقاةل املسؤولني عهنا

ولٕالشارة فٕان ٕادارة اجلامعة و اللكية املذكورة قد عرفتا تغيريا عىل صعيد املسؤولني عهنا ٕاذ مت تعيني 
وكذا معيد جديد لللكية خلفا للعميد  2013رئيس جديد جلامعة سـيدي محمد بن عبدهللا سـنة 

  عىل تفعيل توصيات اجمللس أالعىل للحساابت حتت ٕارشاف الوزارة الوصية. او اذلين معلو السابق 

عدة لأالساتذة ٕانشاء ناء عىل مالحظة  التقرير حول وب ، تعلقة مبهام اللكيةامل الحظات وخبصوص امل
مت تقدميه من  خمتربات  وفرق للبحث العلمي وقياهمم بأنشطة يف هذا اجملال  وابٕالضافة ملا

ف السـيد رئيس جامعة سـيدي محمد بن عبد هللا فٕان وزارة التعلمي العايل توضيحات من طر 
بتحديد  2.04.89رمق املتعلق من املرسوم  3والبحث العلمي وتكوين أالطر ارتأت تعديل املادة 

لمتكني اختصاص املؤسسات اجلامعية ؤاسالك ادلراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة 



 
 

تسلمي شهادات املاسرت وادلكتوراه مع مايرافق ذكل من ٕااتحة من خصصات اللكيات متعددة الت 13
  جمال البحث العلمي.

مسلاك لدلراسات أالساسـية يف  11ٔاصبحت اللكية تتضمن ، فقد تطوير املساكل املهنيةوخبصوص 
.ومت تقدمي ٔاربع مشاريع ملساكل  génie des procédésإالجازة ومسكل لٕالجازة املتخصصة  

. ٕاال ٔانه يف السـنة املاضية  مل حتصل ٔاربع مساكل  2015-2014قيد ادلراسة برمس  ماسرت يه
النسـيج السوسـيو اقتصادي عىل  حمدوديةعىل الاعامتد  ابلنظر ٕاىل ضعف الرشاكة  بسبب  جديدة

  املسـتوى اجلهوي.

ة ٔاجل رفع نسـبة التأطري البيداغويج ٔاسـندت  الوزار ، ومن نسـبة التأطري البيداغويجوخبصوص 
  .20 ةٔاي بزايد 2013مناصب مالية خالل  9و 2012منصبا ماليا برمس سـنة  12لللكية 

مدرجات يتسع لك  3ناء بب  تقرر توسـيع اللكية، فقد جل التغلب عىل مشلكة الاكتظاظن أ وم  
دٔا اسـتعاملها مند وب 2012طالب انهتت اشغال بناءها عند ممت سـنة  250واحد مهنم ٔالزيد من 

مقعد يف طور الانهتاء من  220بناء مدرج للندوات بطاقة استيعابية تقارب و  2013بداية سـنة 
قامت . و طالب 600كام برجمت الوزارة بناء مدرج من احلجم الكبري يتسع ل . ٔاشغال التجهزي

 طالب. 160قاعات كربى تتسع لك واحدة ل  6اللكية إبدماج قاعات صغرى من ٔاجل ٕاحداث 

رفع دعوى من طرف رئيس مت عقب صدور تقرير اخلربة ، و ةمرشوع بناء مقر اللكيوخبصوص 
 2002/1اجلامعة ضد الرشكة املسؤوةل عن بناء اللكية من ٔاجل ضامن حقوق اجلامعة برمس الصفقة 

  .املتعلقة ببناء اللكية متعددة الاختصاصات بتازة

  


