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ّّ والاقتصاديّ   ّّ ولقلون ولقاايني  لو
ّ
  صّرفوبجندال�  واللقت

 

 

ة واقتصادية والتصّرف بجندو�ة  ّّ ة اللون  الاايني ّّ ة"�� ما ي�� (حددت  لو ّّ بمات�ىى  )"ال�و

�� و  .واملتلوق بإدداث لوّات 1993جن�وّة  12املؤّرخ ��  1993لسنة  75من الااينن عدد  2الفصل 

وخضل  إلشراف  .مؤسسة عمنمّة اات بغةة ددار�ة تتمّت  بالخصصّة امللنن�ة واستاالل املا��

 ذذ  اخ��ة منذ ددداث )"ا�جاملة"�� ما ي�� ( جندو�ة تم جاملةجاملة تن�س ف 3جاملة تن�س 

  .2003حوت  4 �املؤرخ � 2003لسنة  1662بمات�ىى امر عدد 
 

ة  ّّ خمسة حقسا   ع�� �شتمل و��. 1998-1997وايطوا  الّدروس بال�وّة منذ الّسنة ا�جامل

الت�ن�ن حمن  ال�وّة  2014-2013وخالل السنة ا�جاملّة  .ة وقسم لوتلوّم غ�� ا�حضنريدضنر�ّ 

دجازات  7دجازات حساسّة و 7منزع�ن ع��  ،دنا�� توث طوغة ا�جاملة حي طالغا 5157ا�جام�� لفائدة 

وف ن مختّم خالل يفس السنة ا�جاملّة حو . ماجست�� م�ي 4ماجست�� بحث و 6تطغّاّة دضافة د�� 

 ادار�ة صا�حاملويلمل بمختوف  مدرسا بادثا متلاقدا 95مدرسا بادثا قارا و 169الدروس بال�وّة 

 .حك�� من يصفهم عموةعنيا  111و�وّة ل
 

 .د.ح 938و د.ح 917ع�� التنا��  2013و 2012�ي لو�وّة خالل سن اعتّاديةو�وة  املنارد 

واعنان دون اعتغار يفاات تأج�� املدرس�ن د .ح 720ود .ح 681 ع�� التنا�� يفاات التصرف �وة و 

 .�جاملةا م��ايّةاملحمنلة ع�� 
 

  
ّ
د من مدى استجاب��ا لواناعد  حوجه التصّرف بال�وّةدائرة الّنظر �� مختوف الوتنل

ّ
لوتأك

 تّم  ،�� ذذا الّصددو. ال�ي تحكمها وملتطوغات دسن التسّ��
ّ
 ا النقنف ع�� مجمنعة من الناائص �لو

والك �التسّ�� والتنظّم ويظا  امللونمات و  لتفتح ع�� املحّطبالت�ن�ن ا�جام�� والغحث اللو�ي و�ا

 .2014د�� من�� جنان  2009 ةسن من ةاملمتّد  بخصنص الف��ة
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 أبرزولملالحظات
 

كن�نول�جام��واللقبحثولقلوميو -
ّ
 لقت

 

طالغا  19من مدّرس ل�ّل تراج  مؤشر تأط�� الطوغة من قغل املدرس�ن الغادث�ن املغاشر�ن 

 2013-2012طالغا �لننان السنة ا�جاملّة  24د�� مدّرس ل�ّل  2010-2009�لننان السنة ا�جاملّة 

 .والك يتّجة لضلف �سق تطّنر عدد املدّرس�ن ماارية م  تطّنر عدد الطوغة
 

من مجمنع %  7دّث لم تتجاوز �سغ��م " ح"كما تغ�ن ياص ذا  �� عدد املدّرس�ن من بنف 

من مجمنع ساعات %  21وذن ما حّدى د�� تأم�ن دنا��  2013-2009دطار التدريس خالل الف��ة 

 .من قغل مدرس�ن من بنف املساعدينالدروس النظر�ة 
 

ة خالل لّل سدا�ىي  ّّ حسغنعا خالل السننات ا�جاملّة  11ولم تتجاوز ف��ة الّتدريس الفلو

حسغنعا عالوة ع�� عد   14ماابل ف��ة تدريس قاينيّة ال تاّل عن  2014د��  2009املمتّدة من سنة 

د�� درمان عديد الطوغة من داهم �� الك حّدى و  .صص ال�ي �ةّغنا ع��ا�لن�ض املدرس�ن لغلض ا�ح

قدر��م ع�� استّلاب ود�� عد  اد��ا  قاعدة اللمل املنجز  ��متا�لة الدروس بايتظا  والتأت�� سوغا 

  .والك بصرف حجنر دون وجه دق
 

ة بماتضّات الّتجديد الغّداغن�� املتمثوة حساسا �� �لمّم تدريس  ّّ كما لم تو��  ال�و

، وذن ما من "دمد"وتطن�ر التلوّم عن �لد واد��ا  يظا  التاّّم وارتااء �� يظا   النددات افاّة

شأيه حن يؤدي د�� ا�حّد من دم�ايّة �ةّ�� الطوغة ملسارذم ب�ن اجازات عالوة ع�� حيه حدى حدّايا د�� 

التدريس  كما لم �س  ال�وّة د�� تطن�ر . تصر�ح ال�وّة برسنب طوغة تنفرت �� شأ��م شرو  امهال

م عن �لد منذ سنة 
ّ
  .2005غ�� ا�حضنري لونددات افاّة رغم تنفر مركز لوتلو

 

ة  ّّ د�� مز�د اللمل ع�� تنف�� ووزارة اشراف ومللا�جة مختوف ذذ  النضلّات، تد�� ال�و

بما �سمح بتحس�ن مؤشر " ح"دطار التدريس باللدد ال�ا�� وع�� ال��فّ  �� �سغة املدرس�ن من الصنف 

تأط�� الطوغة وضمان دسن س�� الدروس وايتظامها ود�� ا�حرص ع�� �لمّم تدريس النددات 

التلوّمّة افاّة وتطن�ر التدريس غ�� ا�حضنري واستةالل مركز التلوم عن �لد والتاّد بإجراءات 

ومز�د دعم ح�شطة مخ�� الغحث واللمل ع�� ددداث ذّالل بحث " دمد"التاّّم وارتااء �� يظا  

  .خرى ح
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حوع��ولملحّطو -
ّ
فت
ّ
 لقت

-  
� ملمث�� الهّتات اقتصادية واجتماعّة والثاافّة باملجوس اللو�ي لو�وّة 

ّ
 ح غّاب ك�

ّ
ات

�ن �� �شا  التدريس، وذن ما ساذم ��  2014د��  2008خالل الف��ة املمتّدة من  ّّ وضلف �شر�ك املهن

ة اات بناء مش��ك بال�وّة  ّّ   .�ستجّب ملتطوغات سنق الشةلعد  ددداث شهادات تطغّا
 

اتفاقّات حبرم��ا م  مؤسسات جاملّة  4ولم تتنل ال�وّة تفلّل سنى اتفاقّت�ن من مجمنع 

، وذن ما دال دون تطن�ر ح�شطة الغحث 2006و 2003حجنبّة رغم حن تار�خ دبرامها �لند د�� سن�ي 

 .اللو�ي
 

ة د�� اللمل ع�� درساء عالقات شرا ّّ كة مثمرة م  الهّتات اقتصادية ولذلك، تد�� ال�و

واجتماعّة والثاافّة با�جهة ��دف مالءمة عروض الت�ن�ن �حاجّات سنق الشةل ومز�د تدعّم 

 .عالقات التلاون م  املؤسسات ا�جاملّة النطنّة واجنبّة
 

نظّمواليظا ولمللونماتو -
ّ
سّ��واللقت

ّ
 لقت

 

ة منذ دددا��ا د�� وض  ذّ�ل تنظّ�ي ّّ يضغط املصا�ح ادار�ة واللالقات فّما  لم �س  ال�و

بّ��ا واكتف  باعتماد قرارات وزارة التلوّم اللا�� املتلواة بضغط ا�صطط النظّفّة والنصنص 

كما لم يتم وض  حدلة دجراءات تحدد بصفة وتّاة املها  املنلنلة د�� مختوف . الااينيّة املنظمة لها

 .لض املذكرات الداخوّة لتحديد مها  �لض اعناناملراكز النظّفّة دّث اقتصرت ع�� دبدار �
 

وتفتار ال�وّة د�� آلّات لتجمّ  الغّايات وتغادل امللونمات ب�ن مختوف املصا�ح، وذن ما لم 

ن من تنف�� مؤشرات منتنق ف��ا و�صفة منتظمة
ّ
 .يمك

 

املحددة  دسناد عطل سنن�ة لألعنان تتجاوز املّدة  2012د��  2010كما تّم خالل الف��ة من 

قاينيا بما قدر  يصف شهر، والك عالوة ع�� عد  ا�حرص ع�� متا�لة غّابات وتأخ�� اعنان طغاا ملا 

 .تاتضّه النصنص ال��تّبّة
 

نة من قغل املدّرس�ن من وتنل  ال�وّة اعتماد طر�اة لتان�م ساعات التدريس اضافّة املؤّم 

فلوّا، وذن ما حّدى د�� تحّمل م��ايّة ال�وّة ملغالغ ال ترتكز ع�� طغّلة الّساعات املنجزة " ب"بنف 

تفنق ما ذن مستنجب فلوّا ود�� برف مغالغ لفائدة املدّرس�ن املذلنر�ن دون وجه دق بوغ مجمنعها 

  .2013-2010د خالل السننات املالّة .ح 126
 



934 
 

 
 

 ح حيضا ضلف اس��الك اعتمادات م��ايّة اللننان الثا�ي يتّجة للد  تنفّذ ا
ّ
ملشاري  وات

د�� غاية %  0,57امل��مجة بال�وّة دّث لم تتجاوز �سغة اس��الك اعتمادات املخّصصة ملخ�� الغحث 

     ولم يتم اس��الك اعتمادات املخّصصة ملشروع دعم جندة التلوّم اللا�� والغالةة 2014جنان 

 .2014حفر�ل  11د رغم اياضاء الف��ة التلاقدية منذ .ح 251
 

ة دجراءات لضمان يجاعة التصرف وتد�� ال�و
ّ
ة د�� اسراع �� وض  ذّ�ل تنظّ�ي وحدل ّّ

ن من دد�ا  تغادل 
ّ
اداري ود�� ا�حرص ع�� ضغط سّاسة وا�حة �� مجال النظا  امللونما�ي تمك

ن من تحس�ن حداء ال�وّة باستخدا  تطغّاات �ةطي جمّ  
ّ
امللونمات ب�ن مختوف املصا�ح بما يمك

  .  اد��ا  ماتضّات السالمة امللونماتّةمجاالت التصرف م
 

د بالاناي�ن وال��اتبب ا�جاري ��ا اللمل �� مجال التصّرف �� اعنان  ّّ ة التا ّّ و�تلّ�ن ع�� ال�و

اللمل ع�� تحصّل مناردذا �� اّبان ومراجلة  ينغ�� عو��اكما  .لتفادي دسناد امتّازات دون وجه دق

 ".ب"ملدرس�ن من بنف د�� اطر�اة ادتساب الساعات اضافّة بالنسغة 
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I-  كن�نول�جام��واللقبحثولقلومي
ّ
 لقت

 

ل
ّ
ولتأم�ن ذذ   .الت�ن�ن ا�جام�� وتطن�ر الغحث اللو�ي ��املهمة اساسّة لو�وّة  تتمث

يتلّ�ن تنفر جموة من الضمايات بما �سمح بتنمّة ملارف الطوغة ودعم جندة ايتاج  ،ا�شطة

 .اللو�ي
 

كن�نول�جام��و-أ
ّ
 لقت

 

ن النظر �� ذذا املجال من النقنف ع�� ياائص �لوا  خابة بإطار التدريس و�تأم�ن 
ّ
مك

 .الدروس و�املجوس اللو�ي و�التجديد الغّداغن��
 

دريسو –1
ّ
 إطارولقت

 

ضمان جندة الت�ن�ن ا�جام�� تنف�� دطار التدريس املالئم بما �سمح بتحس�ن مؤشر يات�ىي 

�فّ  �� �سغة املدرس�ن من بنف 
ّ
من " ح"تأط�� الطوغة من قغل املدرس�ن الغادث�ن املغاشر�ن وال�

  ،مجمنع دطار التدريس
ّ
  دال

ّ
%  1,48ه لندظ ضلف �سغة التطنر السنني لومدرس�ن دّث لم تتجاوز حي

د��  الك حّدى وقد .2014-2009خالل الف��ة  % 6,16 بوة ماابل �سغة تطّنر سنني للدد الطوغة 

السنة  خاللطالغا  19 ل�ّل  ستراج  مؤشر تأط�� الطوغة من قغل املدرس�ن الغادث�ن املغاشر�ن من مدرّ 

 ماابلوالك  2013-2012السنة ا�جاملّة  خاللطالغا  24مدّرس ل�ّل د��  2010-2009ا�جاملّة 

1TP0Fطالغا 17,9مؤشر وط�ي قدر  مدّرس ل�ل 

(1)
P1T  1ذدف مدرج ضمن مشروع املؤسسةوTP1F

(2)
P1T   مدّرس ل�ّل قدر

طاقة لد�� عد  مراعاة سوطة اشراف  ذذ  النضلّةلند �و . �� من�� الف��ة التلاقديةطالغا  20

ة  ّّ تنجّه  2013-2012خالل السنة ا�جاملّة تم  دّث عند عموّة التنجّه ا�جام��استّلاب ال�و

 %. 59بنحن  �اطاقة استّلا� بما يفنق ل�وّة د�� ا اطالغ 1225
 

من  % 7دّث لم تتجاوز �سغ��م " ح"كما تغّ�ن وجند ياص ذا  �� عدد املدرس�ن من بنف 

�ذكر حّن امر و %  14,55ماابل �سغة وطنّة �� ددود  2013-2009مجمنع دطار التدريس خالل الف��ة 

20081TP2Fينفم��  21واملؤرخ ��  2008لسنة  3581عدد 

(3)
P1T  ضمان ل % 20ال يال عن دّد حد�ى يّص ع�� قد

 23حّن عدد املدرس�ن من الصنف املذلنر تراج  من  وتجدر اشارة د�� .أط�� الغّداغن��جندة التّ 

كما . 2013-2012مدّرسا خالل السنة ا�جاملّة  19د��  2010-2009مدّرسا خالل السنة ا�جاملّة 

                                                           
(1)

 .2014دسب املشروع السنني لوادرة ع�� اداء لنزارة التلوّم اللا�� املنجز �� حكتن�ر   
(2)

 .2013-2010�� دطار عاد الت�ن�ن والغحث امل��  م  جاملة جندو�ة لوف��ة الر�اعّة  2009تنل  ال�وّة دعداد مشروع مؤسسة سنة   
(3)

ة اات يتلوق بضغط شرو  تحن�ل بغةة    ّّ ة لوغحث اللو�ي د�� مؤسسات عمنم ّّ ا�جاملات ومؤسسات التلوّم اللا�� والغحث واملؤسسات اللمنم

ة ّّ ة وتكننلنج ّّ  .بغةة عوم
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ويلند . 2014-2009�� اختصاص عون  املحاسغة خالل الف��ة " ح"لندظ عد  تنفر مدرس�ن من بنف 

صنف د�� عد  توغّة سوطة اشراف �حاجّات ال�وّة �� ذذا الالناص امل�جل �� عدد املدرس�ن من 

 �� ددودذذا الشأن د
ّ
د�� السنة  2012-2011السنة ا�جاملّة  الف��ة املمتّدة من والك �لننان  % 13 ال

 .2014-2013ا�جاملّة 
 

من مجمنع ساعات %  20,84وحّدى الناص �� الصنف املذلنر من املدرس�ن د�� تأم�ن 

حن يؤتر ع�� جندة  الك من شأنو  .2014-2010الدروس النظر�ة من قغل مساعدين خالل الف��ة 

لوت�ن�ن الغّداغن��  بدورات 2011بداية من سنة  عد  ايتفاع املدرس�ن ا�جدد �� ظّل الت�ن�ن خابة 

ق  2008ينفم��  25ارار وز�ر الّتلوّم اللا�� والغحث اللو�ي والّتكننلنجّا املؤّرخ �� لوالك خالفا 
ّ
املتلو

 .ن��بضغط مشاركة املدّرس�ن ا�جدد �� الّت�ن�ن الغّداغ
 

باسم  2002تم ايتدا��م �لد سنة مدّرسا قارا  51مدرسا من مجمنع  18تغّ�ن حّن  كما

اللون  الااينيّة بال�وّة يجملنن ب�ن مهنة التدريس بصفة قاّرة ومهنة املحاماة والك خالفا ملاتضّات 

املتلوق بضغط خصنبّات يظا   1990جن�وّة  9املؤرخ ��  1990لسنة  1217لل من امر عدد 

 2011لسنة  79عدد املدّرس�ن الذين يجملنن بصفة استثنائّة ب�ن مهن�ي التدريس واملحاماة واملرسن  

ر سوغا ا�جم  ب�ن املهنت�ن حن  ومن شأن. املتلوق بتنظّم مهنة املحاماة 2011حوت  20واملؤرخ �� 
ّ
يؤت

من  3و 2للزل طغاا لوفصو�ن ا ع�� دسن س�� الدروس وامتحايات وحن �لرض املدرس�ن امللنّ�ن د��

 .امر املذلنر 
 

 تأم�نولقّدرالس –2
 

ال��ا  باملدة الااينيّة املخّصصة لوةرض سنن�ا وضرورة  يات�ىي دسن تأم�ن الدروس

واملؤرخ  2008لسنة  3123من امر عدد  5و�نص الفصل  ،�لن�ض دصص الةّاب من قغل املدرس�ن

املتلوق بضغط اطار اللا  لنظا  الدراسة وشرو  التحصّل ع�� الشهادة  2008سبتم��  22�� 

ة لإلجازة ع�� حن �شتمل السد ّّ لم  وخالفا لذلك،. حسغنعا من الدروس ع�� اقل 14ا�ىي ع�� النطن

ويلند الك د�� . 2014-2009خالل الف��ة حسغنعا  11 �لننان لل سدا�ىيف��ة التدريس الفلوّة تتجاوز 

عد  ال��ا  بماتضّات املناش�� السنن�ة الصادرة عن النز�ر امل�وف بالتلوّم اللا�� دنل رزيامة 

ة و  ّّ ف دّث تم ��جّل تأخ�� بما السننات ا�جامل
ّ
املتلواة بضغط تار�خ ايطالق الدروس وف��ات التنق

 .ا�جاملّة لوف��ة املذلنرةال ياّل عن حسغنع �� افتتاح السننات 
 

خالل  ال�ي بوة ا�حصص ال�ي �ةّغنا ع��ا و غلض املدرس�ن لن عد  �لن�ض كما تغ�ّ 

ة ّّ  879ساعة و 760ع�� التنا��  2013-2012 السدا�ىي اّول والسدا�ىي الثا�ي من السنة ا�جامل



937 
 

 
 

ة  558�وة  ساعة و  ّّ  بوة  تغاعاحي بنسب  2014-2013ساعة خالل السدا�ىي اّول لوسنة ا�جامل

د��  الك حّدىو . سدا�ىيمن اللدد ا�جم�� لوساعات املستنجب تأمّ��ا ب�ل  % 2,02و % 3و % 2,5

ضمن مسارات الت�ن�ن  واملحددةلدد الساعات املستنجغة � ايتفاعمن  عدد من الطوغةدرمان 

وساذم �� الك عد  درص ال�وّة ع�� دعال  ا�جاملة بجمّ  . ا�صابة باالختصابات املؤمنة بال�وّة

ة . ال�ي لم يتم �لن�ضهاو  امل��رةغ�� املدرس�ن غّابات  ّّ خالل السدا�ىي اّول من من الك لم تتنل ال�و

ة  ّّ غ احستاا 78من جموة  احستاا 16التصر�ح �ةّاب سنى  2014-2013السنة ا�جامل ّّ ا حي  امتة ّّ فلو

جنر دون وجه دق والك خالفا ملاتضّات أل  ا�جاملة ويجم عن الك برف. % 20,5بنسغة قدرذا 

ة 41الفصل  ّّ ة املحاسغة اللمنم
ّ
 .من مجو

 

 2008فّفري  25املؤّرخ ��  2008 لسنة 19من الااينن عدد  9ملاتضّات الفصل  خالفاو 

ق بالتلوّم اللا�� تم حدّايا برمجة �لن�ض غّابات �لض املدرس�ن �ش�ل مكثف �� من�� لل 
ّ
واملتلو

وحن �� متا�لة الدروس بايتظا   ممن داه الطوغة �لض وذن ما من شأيه حن يؤدي د�� درمان ،سدا�ىي

ر 
ّ
 .املناد امللنّة ع�� استّلاب قدر��مسوغا ع��  يؤت

 

�لض  حن �لادن جهة حخرى لندظ �ةّب املدرس�ن عن �جان امتحان وذن ما حّدى د�� وم

لسنة  93اجتماعا��ا دون تنفر النصاب الااين�ي املستنجب دسب منشنر وز�ر التلوّم اللا�� عدد 

دنل تنظّم امتحايات ا�جاملّة ع�� غرار اجتماعات �جان  2005ينفم��  22املؤرخ ��  2005

 .�� اختصاص اللون  الااينيّة 2013سبتم�� لشهر تدارك الل دورة امتحان خال
 

 لملجوسولقلومي –3

 

بغةة استشار�ة �ل�ى بالنظر ��  اا ذّكال بدور دّني باعتغار  املجوس اللو�ي  يضطو 

ة واللومّة ّّ  حّن �شاطه  ،مختوف املسائل ادار�ة والغّداغنج
ّ
 2008من  الف��ة املمتّدةخالل  عرفدال

 . ال�ي ا�لكس  سوغا ع�� حدائه ناائصال جموة من 2014د�� منتصف 
ّ
ه لم يتطرق د�� دعداد من الك حي

واملتلوق بتنظّم ا�جاملات  2008لسنة  2716من امر عدد  36مشروع املؤسسة خالفا لوفصل 

لم يحرص ع�� النظر �� تنفر الشرو  الااينيّة  كما. ومؤسسات التلوّم اللا�� والغحث وقناعد س��ذا

جم  ب�ن مهن�ي املحاماة والتدريس عالوة ع�� عد  مطالغته مثل عد  ا�وال��تّبّة إلطار التدريس 

   أط�� والغحث ال�ي قامنا ومدرس�ن الغادث�ن قغل بداية لل سنة بتاديم تاار�ر دنل ح�شطة التّ ل

              املؤرخ �� 1993لسنة  1825من امر عدد  5الفا لوفصل والك خ الساباةحتناء السنة  �ا�بتأمّ

 .1993سبتم��  6
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ع��  ينّص الذي املذلنر حعال   2008لسنة  2716من امر عدد  39الفصل  وخالفا ألد�ا 

ه لم �لاد تغ�ّ فاد  ،حن يجتم  املجوس اللو�ي مّرة لل شهر ع�� اقل
ّ
خالل الف��ة املمتّدة من ن حي

ةوجاء �� رّد  .لان يتلّ�ن عادذاجوسة  77جوسة من حبل  58سنى  2014 د�� منتصف 2008 ّّ حيه  ال�و

 29وتجدر اشارة د�� حيه تّم  ددالة  ".يتم عاد اجتماع املجوس اللو�ي لوما دع  الضرورة لذلك"

من يفس  40ينما والك خالفا لوفصل  69حيا  و 3محضر جوسة د�� ا�جاملة بتأخ�� تراوح ب�ن ��صة 

 د�� رئبس ا�جاملة �� ظرف حسغنع ع�� اك��محاضر ا�جوسات من  ��خامر الذي يات�ىي حن تحال 

 .من تار�خ ا�لااد ا�جوسة
 

املؤرخ  2008لسنة  35دد وخالفا ملنشنر وز�ر التلوّم اللا�� والغحث اللو�ي والتكننلنجّا ع

           املؤرخ �� 2011لسنة  29ومنشنر وز�ر التلوّم اللا�� والغحث اللو�ي عدد  2008حفر�ل  29�� 

لم يتم د��  ،ن يّصا ع�� وجنب �لن�ض عضن املجوس اللو�ي املنتخب كلمّديالوذ 2011جنان  11

 
ّ
تخا��م كلمداء وذن ما ساذم �� عد  �لن�ض حعضاء املجوس اللو�ي الذين وق  اي، 2014� ماي من�

 
ّ
 .ر اللدد الااين�ي ملمث�� دطار التدريس والغحث باملجوس اللو�يتنف

 

جديدولقبّدلغن��  –4
ّ
 لقت

 

ةن عد  ال��ا  تغ�ّ  ّّ التجديد الغّداغن�� ع�� غرار �لمّم تدريس  عنابر باللديد من  ال�و

�� ذذا الصدد عد  لندظ و . النددات افاّة واد��ا  يظا  التاّّم وارتااء وتطن�ر التلوّم عن �لد

دّث لم ّ�لّمم تدريس وددة اياو��ية �� السداسّات ارع  او�� من �لمّم تأم�ن النددات افاّة 

اجازة التطغّاّة �� تحوّل املشاري  واستشارات اقتصادية واجازة �لض شهادات اجازة ع�� غرار 

     للون  اقتصادية خالل السنة ا�جاملّةالمّة التصرف واجازة اساسّة �� ااساسّة �� دع

وكذلك الشأن بالنسغة لنددة دانق ا�سان لطوغة السنة او�� من اجازات  ،2009-2010

نشنر وز�ر التلوّم اللا�� والك خالفا مل واساسّة �� اللون  اقتصادية و�� عون  التصرفالتطغّاّة 

دنل تدريس النددات  2008ينفم��  29املؤرخ ��  2008لسنة  103والغحث اللو�ي والتكننلنجّا عدد 

وغة �� ومن شأن الك حن يؤتر سوغا ع�� درجة ت�ن�ن الط". دمد"التلوّمّة افاّة �� دجازات يظا  

 .النددات التلوّمّة افاّة وا�حّد من دم�ايّة �ةّ�� الطوغة ملسارذم ب�ن اجازات
 

ومنشنر آيف الذكر لم يتم اللمل ع�� تطن�ر التدريس غ�� ا�حضنري دّث لم يتم لخالفا و 

1TP3Fتدريس حغوب النددات افاّة

(1)
P1T  م عن �لد منذ سنة

ّ
�� دطار  2005عن �لد رغم تنفر مركز لوتلو

لم يتم تدريس وددة شهادة الكفاءة ��  ،و�� ذذا الصدد .القة م  جاملة تن�س اف��اضّةالل

د��  2011-2010�ش�ل غ�� دضنري خالل الف��ة املمتّدة من السنة ا�جاملّة  اعالمّة واي��يات

                                                           
(1)
 .ودانق ا�سان ةوتاافة املؤسس) C2I(اياو��ية وشهادة الكفاءة �� اعالمّة واي��يات  
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 ويلند الك د�� ارتفاع �سب املدرس�ن اللرضّ�ن من جموة مدر�ىي قسم .2014-2013السنة ا�جاملّة 

ت دّث اعالمّة الذين يتنلنن تأم�ن الدروس التطغّاّة لنددة شهادة الكفاءة �� اعالمّة واي��يا

وذن ما لم �سمح �جاملة تن�س ، املذلنرة خالل الف��ة%  96و % 65تراود  ذذ  النسب ب�ن 

 .عنابر  سنن�ا �ةّ�� جّل يظرا د�� اف��اضّة بضمان ت�ن�ن دطار تدريس قار 
 

 املمتّدةدّث تم خالل الف��ة " دمد"ولندظ حيضا عد  ال��ا  بإجراءات التاّّم �� يظا  

برمجة النددات افاّة ضمن  2013-2012د�� السنة ا�جاملّة  2009-2008من السنة ا�جاملّة 

رخ �� ارار وز�ر التلوّم اللا�� والغحث اللو�ي والتكننلنجّا املؤ لامتحايات دورة التدارك والك خالفا 

املتلوق بضغط دلّل اجراءات املنّدد لنظا  اربدة والاناعد اللامة لوتاّّم  2009جنان  30

دورة التدارك ال �شمل النددات التلوّمّة "وارتااء �� الشهادة النطنّة لإلجازة الذي يّص ع�� حّن 

 ". ا�صاضلة لوّا لونظا  املندد الاائم ع�� املراقغة املستمرة
 

ال��ا  بإجراءات تاّّم النددات اات  2014-2013م خالل السنة ا�جاملّة كما لم يت

الربّد املنّدد دّث يّص دلّل اجراءات ا�صاص بتطغّق الاناعد اللامة لوتاّّم وارتااء �� 

 61امل�حق بمنشنر وز�ر التلوّم اللا�� والغحث اللو�ي عدد " دمد"الشهادة النطنّة لإلجازة �� يظا  

  2012د�سم��  18املؤرخ ��  2012لسنة 
ّ
وعندما ي�نن ملدل النددة  ،�� دالة الرسنب"ه ع�� حي

دون حن �شتمل ع�� عنابر مفردة بأربدة فإن الطالب �لّد امتحايات  20ع��  10التلوّمّة حقل من 

  ،"النددة لاموة بمختوف عنابرذا
ّ
ه تم تمك�ن الطوغة الراسغ�ن من دعادة اجتّاز اللنابر ال�ي لم  دال

ّ
حي

وحسندت لهم يفس اعداد ال�ي تحصونا   20من  10يتم ا�حصنل �� شأ��ا ع�� ملدل �ساوي حو يفنق 

بالنسغة لغا�� عنابر النددة ال�ي تحصونا �� شأ��ا ع��  2013-2012عو��ا خالل السنة ا�جاملّة 

 . 20من  10ق ملدل �ساوي حو يفن 
 

ةومن شأن عد  اد��ا   ّّ إلجراءات تاّّم النددات افاّة والنددات اات الربّد  ال�و

ةاملساواة وت�افؤ الفرص ب�ن طوغة  دمغدباملنّدد حن يمّس  ّّ مؤسسات �لوّم د�� ويظرا��م املنتم�ن  ال�و

 .عال حخرى 
 

ةحّن حيضا لندظ و  ّّ ت �� شأ��م شرو  امهال لم تتنّل التصر�ح بارتااء طوغة تنفر  ال�و

طوغة  8وذن ما حّدى ع�� سبّل املثال د�� درمان  ،من الارار آيف الذكر 26املنصنص عو��ا بالفصل 

 45رغم تحصوهم ع�� حربدة تفنق  ارتااءمن  2012-2011و 2011-2010 السنت�ن ا�جاملّت�نخالل 

 . 20من  10وملّدل سنني دون  اربّد
 

كما تغّ�ن عد  ال��ا  بنظا  التاّّم املزدوج لغلض املناد وذن ما من شأيه حن يحّد من 

ع�� مستنى " دمد"فاعوّة يظا  املراقغة املستمرة والك خالفا لتنجهات املذكرة اطار�ة العتماد يظا  



940 
 

 
 

 22بخصنص  لم يتم دسناد حعداد لومراقغة املستمرة ،ومن الك. 2006مارس  30 اجازة املؤرخة ��

مادة تخض  د�� النظا  املزدوج لوتاّّم تدّرس لفائدة طوغة قسم اللون  الااينيّة خالل السدا�ىي 

  و . 2014-2013الثا�ي من السنة ا�جاملّة 
ّ
ةلتجاوز ذذا اش�ال تنل ّّ اعتماد يفس حعداد  ال�و

ة دل��ا ويلند الك د�� عد   .امتحايات الدورة الرئبسّة كأعداد لومراقغة املستمّرة ّّ بالنصنص  ال�و

الاناعد اللامة لوتاّّم وارتااء ود�� م��ا وخابة " دمد"املنظمة لوشهادة النطنّة لإلجازة �� يظا  

 ّّ ة منظنماستةالل  ةنابووم ة،غّاب التنسّق ب�ن مدير الدراسات ورسساء اقسا  الغّداغنج

رغم ح��ا ال خالل السننات املذلنرة لوتصرف �� ��جّل الطوغة وامتحايات ومتا�لة الدروس " ديناس"

ا�صابة بالتصرف " سوّمة"� �� اللمل بمنظنمة �فضال عن التأخ" دمد"تتما�ىى م  خصنبّات يظا  

 بداية من السنة ا�جاملّة  دّث لم �شرع" دمد"�� يظا  
ّ
 .2013-2012�� استةاللها دال

 

حعداد ال �لكس بالضرورة الطوغة حن يؤدي د�� دسناد  ،ف ع�� ذذا النحنومن شأن التصرّ 

وذن ما ال يتما�ىى م  الهدف من اعتماد النظا  املزدوج لوتاّّم خابة وحّن مغدح ، الفل�� ذممردود

د�� لدى الطالب و  يرمي د�� ترسّخ تاافة ا�جهدباعتغار  يا حساسّا �� الت�ن�ن م�نّ  لّد املراقغة املستمرة �ّ 

ع�� مستنى اجازة " دمد"مناكغة تطنر ملارفه ومهاراته والك استنادا لومذكرة اطار�ة العتماد 

 .2006مارس  30املؤرخة �� 
 

من قرار وز�ر التلوّم اللا�� والغحث اللو�ي والتكننلنجّا  29وخالفا ملاتضّات الفصل 

ق بضغط دلّل  2009جنان  30املؤرخ �� 
ّ
اجراءات املنّدد لنظا  اربدة والاناعد اللاّمة واملتلو

ة لإلجازة ّّ ضمن مداوالت �جنة �� حغوب ادّان لم يتم التنصّص  ،لوتاّّم وارتااء �� الشهادة النطن

ة وحن يحنل دون  دحن يخّل بمغد شأن الكمن و . امتحان ع�� تفابّل عموّات اسلاف ّّ الشفاف

ة التثب  من �حة ومشر  ّّ ة املذلنرةدم�اي ّّ ة اللمو ّّ ةوجاء �� رّد . وع ّّ سبتّم اللمل مستاغال "حيه  ال�و

 ."تفابّل عموّات اسلاف �� محاضر املداوالت ال��ائّةع�� ع�� التنصّص 
 

 تطن�رولقبحثولقلوميو–ب
 

يات�ىي تطن�ر الغحث اللو�ي ال��فّ  �� عدد طوغة املاجست�� وتنني  مسالك الت�ن�ن ��ا 

أط�� ومز�د ددداث املكتغات باملراج  اللومّة دضافة د�� اللمل ع�� تحس�ن ظروف التّ ومز�د دتراء 

�� ذذا الشأن النقنف ع�� ياائص �لوا  بتنظّم وتأم�ن الشهادات تّم و . ذّالل لوغحث اللو�ي

 .النطنّة لوماجست�� و��ّالل الغحث
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ّّ وقوماجست��  –1 هادلتولقنطن
ّ
 تنظّموالتأم�نولقش

 

طالغا  861د��  2010-2009طالغا خالل السنة ا�جاملّة  363تطنر عدد طوغة املاجست�� من 

عدد الشهادات النطنّة لوماجست�� خالل يفس الف��ة كما تطنر  2014-2013خالل السنة ا�جاملّة 

 شهادات  10شهادات د��  6من 
ّ
ةحّن درص  دال ّّ سالك ع�� ال��فّ  �� عدد طوغة املاجست�� وتنني  م ال�و

الت�ن�ن لم يمن  من ��جّل ياائص ع�� مستنى ماايبس ايتااء الطوغة وتنفر املراج  اللومّة 

 .أط��الضرور�ة وظروف التّ 
 

ةلم تتنّل  ،ددو�� ذذا الّص  ّّ �ةّ�� ماايبس ايتااء بالشهادات  2014د�� غاية جنان  ال�و

ة النطنّة لوماجست�� منذ تار�خ تأذّوها لتأم�ن الدراسات اللوّ ّّ  2004-2003ا خالل السنة ا�جامل

ة " دمد"والك رغم اكتمال ايخراطها �� منظنمة  ّّ لم تحرص دّث . 2009-2008خالل السنة ا�جامل

 ع�� مالء
ّ
 1227خالفا ملاتضّات امر عدد " دمد"�سّم م  خصنبّات يظا  مة ملاي�� ايتااء لو�

ق بضغط اطار اللا  لنظا   2012لسنة 
ّ
ة واملتلو ّّ الدراسة وشرو  التحصّل ع�� الشهادة النطن

ة لم تأخذ ،من الك". دمد"لوماجست�� �� يظا   ّّ �ل�ن اعتغار اربدة املكتسغة ��ائّا عند تاّّم  ال�و

 
ّ
��حات لاللتحاق بدراسات املاجست�� واكتف  باعتماد امللدالت السنن�ة لوم���ح�ن كملّار حسا�ىي ال�

 . اليتااءالدتساب ا�حابل ال��ائي ل
 

 
ّ
ع�� مستنى املاجست�� ال�ي �ش��  تمّ�� الطالب " دمد"رة اطار�ة العتماد يظا  وخالفا لومذك

 
ّ
ح  ،�سّم باملاجست��وتفّنقه لو�

ّ
تحصونا ع�� دابل دون ا�حّد اد�ى الذين طوغة �لض التّم قغنل تر�

مرّسما باملاجست�� امل�ي  30طوغة من جموة  5املضغن  �� الةرض من قغل �جنة املاجست�� ع�� غرار 

ومن شأن التصرف ع�� ذذا النحن  .2011-2010خالل السنة ا�جاملّة " قاينن اعمال واملؤسسات"

 .حن يؤتر سوغا ع�� جندة حعمال الغحث
 

ر املراج  الضرور�ة لتطن�ر الغحث اللو�ي
ّ
  ،و�خصنص تنف

ّ
ةن لم تتمك ّّ من ال��ا   ال�و

 20.895ا�صابة بتاّّم املكتغات دّث تطنر الربّد املكت�ي من  11620باملنابفة الاّاسّة الدولّة 

20121TP4Fسنة فاط �� كتابا  24.537د��  2009سنة �� كتابا 

(1)
P1T    كتابا لوطالب النادد  4,7حي بملدل

لدل عدد الكتب لومستخد  امللّار الدو�� املذلنر يات�ىي حن ي��اوح م أّن بعوما  2012خالل سنة 

 .كتابا 20و 15النادد ب�ن 
 

 
ّ
لندظ سنء تنزي  فاد ق بتأط�� مذكرات الغحث ا�صابة بطوغة املاجست�� حّما �� ما يتلو

 دّايا د��باإلضافة د�� دسنادذا حاشراف حعغاء الّتأط�� من خالل دتاال لاذل �لض املدرس�ن بمها  

ة  فاد .مدرس�ن غ�� مؤذو�ن لذلك ّّ رسالة  11تأط��  دسناد 2012-2011تّم خالل السنة ا�جامل

                                                           
(1)

 .للد  تنفر ددصائّات بخصنص السننات الالداة 2012تّم اعتغار سنة   
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مدّرس وادد حي بنسغة قدرذا  رسالة د�� 39من جموة ماجست�� بحث �� اختصاص ياد ومالّة و�ننك 

ر�ن بخصنص % 2,8ماابل ملّدل �سغة  % 28
ّ
ةو . با�� املدّرس�ن املؤط ّّ      تّم خالل السنة ا�جامل

رسالة  39جموة ة ماجست�� بحث �� اختصاص ياد ومالّة و�ننك من رسال 31تأط��  2011-2012

و�رج  الك د�� عد  تنفر اللدد  % 79,5قغل حساتذة مساعدين غ�� مرّسم�ن حي بنسغة من ماجست�� 

 . ال�ا�� من املدرس�ن املؤذو�ن لتأط�� رسائل ماجست�� الغحث
 

 
ّ
اة بالّتأط�� حن ومن شأن عد  تنف

ّ
ة  سوغا ينلكسر الشرو  الضرورّ�ة املتلو ّّ ع�� جندة عمو

من امر عدد  3وفصل من ال�وّة طغاا لأط�� دضافة د�� دم�ايّة �حب التأذّل لتدريس املاجست�� التّ 

ق بضغط اطار اللا  لنظا  الدراسة وشرو   2012حوت غّرة واملؤّرخ ��  2012لسنة  1227
ّ
واملتلو

ة لوماجست�� �� يظا  التحصّ ّّ  ".دمد"ل ع�� الشهادة النطن
 

 هّاللولقبحثولقلومي –2
 

  ،يات�ىي ديجاز ح�شطة الغحث اللو�ي
ّ
ر الهّالل الضرور�ة من وددات ومخابر بحث بما تنف

  أط��،يضمن التفتح ع�� املحّط اللو�ي وت�ن�ن الاّادات اللومّة الاادرة ع�� التّ 
ّ
 حي

ّ
ه لم يتم دال

  ودّدددداث سنى مخ�� بحث 
ّ
ة رغم تنف ّّ ااف

ّ
ة والث ّّ غّل

ّ
ق بتثم�ن ال��وات الط

ّ
ر ا�ججم اد�ى يتلو

لسنة  644حخرى مثوما تّم ضغطه بمات�ىى امر عدد  ذّالل بحثلومنارد البشرّ�ة الالزمة إلدداث 

ومجملات الغحث وطرق  ووددات الغحث املتلوق بتنظّم مخابر الغحث 2009مارس  2املؤرخ ��  2009

عد  استارار دطار التدريس الاار با�جهة وايخرا  حغوب املدرس�ن  وترج  ذذ  النضلّة د��. �سّ��ذا

ةالغادث�ن ب ّّ ةعوما حّن . ��ّالل بحث محدتة لدى مؤسسات �لوّم عال حخرى  ال�و ّّ برمج  ضمن  ال�و

ددداث تالث وددات بحث بحساب وددة لّل سنة  2013-2010عاد الت�ن�ن والغحث لوف��ة الر�اعّة 

ة وعلث املؤسسات ّّ  .�� اختصابات قاينن اعمال واعالم
 

محدودية ح�شطة الغحث ، 2012سبتم��  20بخصنص املخ�� املذلنر املحدث منذ تغّ�ن و 

خالل شهر  ودّدةيدوة تنظّم ع��  �شاطه دّث اقتصر  2014د�� غاية جنان �� دطار  املنجزة 

دضافة د�� غّاب بريامج يحدد مشاري  الغحث  كما تغّ�ن عد  ددداث فرق بحث باملخ��. 2012د�سم�� 

 .آيف الذكر 2009لسنة  644من امر عدد  16املزم  تنفّذذا والك خالفا ملاتضّات الفصل 
 

II-  حوع��ولملحّط
ّ
فت
ّ
 لقت

 

ن النظر �� ذذا ا�جايب من النشا  من النقنف ع�� �لض الناائص �لوا  حساسا 
ّ
مك

ة�لالقة  ّّ  .م  املحّط ع�� املستن��ن النط�ي والدو�� ال�و
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ّّ ومعولملحّطوع��ولملستنىولقنط�يو–أ  عالق ولق�و
 

�لت�� اللالقة م  املحّط ع�� املستنى النط�ي محنرا حساسّا ضمن اس��اتّجّة تطن�ر 

وترتكز ذذ  اللالقة ع�� تناجد املهنّ�ن �� املجالس اللومّة ملؤسسات التلوّم . التلوّم اللا�� والغحث

مساذم��م �� دسداء الت�ن�ن التطغّاي ودعم الشراكة من خالل دبرا  اتفاقّات م  ع�� اللا�� و 

ة ا�صّر�ج�ن ّّ  .الهّتات اقتصادية واجتماعّة والثاافّة ودعم �شةّو
 

� ملمث�� الهّتات املذلنرة باملجوس اللو�ي خالل الف��ة  غّاب ،� ذذا ا�صصنص� لندظو 
ّ
ك�

لسنة  2716من امر عدد ) جديد( 33والك خالفا ملاتضّات الفصل  2014د��  2008من  املمتّدة

دون ددداث حي شهادة الك دال  وقد .2011لسنة  683مثوما تم تناّحه بمات�ىى امر عدد  2008

ة اات ّّ ةبناء مش��ك ب تطغّا ّّ خالفا ملنشنر وز�ر التلوّم اللا�� والغحث اللو�ي والتكننلنجّا عدد  ال�و

 ". دمد"دنل ددداث املسالك وتجديدذا �� دطار يظا   2009د�سم��  24املؤرخ ��  2009لسنة  96
 

�ن �� التدريس ّّ دّث لندظ تراج  عدد ساعات التدريس  ،كما تغّ�ن ضلف �شر�ك املهن

ساعة خالل السنة  136,5د��  2011-2010ساعة خالل السنة ا�جاملة  216املؤمنة من قغوهم من 

ة  ّّ ةمن اللدد ا�جم�� لساعات التدريس ب%  3,6 لم يتجاوز ملّدلها ةحي بنسغ 2013-2012ا�جامل ّّ  .ال�و
 

ادية لاالتحاد التن��ىي لوصناعة والتجارة و�خصنص اتفاقّات امل��مة م  الهّتات اقتص

والصناعات التاوّدية والةرفة التجار�ة والصناعّة لوشمال الةرعي واتحاد التن��ىي لوفالدة والصّد 

فاد لندظ عد  ديجاز ا�شطة املضمنة ��ا رغم حذمّة النتائج ال�ي لان من املمكن تحاّاها  ،الغحري 

ن من دائمة ومتبنة ع�� غرار ر�ط عالقات
ّ
وتحسبس املؤّسسات  املفّدةتغادل امللونمات  تمك

ترّ�صات لوطوغة ودراسة  دجراء اقتصادّية بأذمّة التلاون م  ا�جاملات من خالل تنف�� فرص

ة بمؤسسات ا�جهة ّّ  .متطوغات سنق الشةل وددداث شلب جديدة وتبس�� ددماج خّر��� ال�و
 

ال��ك�� ع�� اختصابات اات الغلد التطغّاي م  تنجّه  ،�ات�ىي دعم �شةّوّة ا�صر�ج�نو 

1TP5Fتو�ي الطوغة د�� الشهادات التطغّاّة واملهنّة

(1)
P1T  وددداث يادي لغلث املؤسسات وخوّة ددماج م�ي

ةب ّّ   ،ال�و
ّ
ةحّن  دال ّّ تّم شهادات ماجست�� بحث  3ماابل  ودّدةاكتف  بإدداث شهادة ماجست�� م�ي  ال�و

دذف دجازة تطغّاّة ��  وتّم حيضا. 2014-2013د��  2010-2009خالل الف��ة املمتّدة من دددا��ا 

وتغ�ن �� . ددداث حي دجازة تطغّاّة خالل يفس الف��ة د�� جايب عد اختصاص دعالمّة التصرف 

                                                           
(1)

ق بضغط اطار اللا  لنظا  الدراسة وشرو  التحصّل ع�� الشهادة النطنّة لإلجازة �� مختوف  2008لسنة  3123من امر عدد  11الفصل   
ّ
املتلو

رة اطار�ة العتماد يظا   3لناطة وا "دمد"مجاالت الت�ن�ن واملناد واملسالك والتخّصصات �� يظا  
ّ
 .ع�� مستنى املاجست��" دمد"من املذك
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ة واملهنّة من مجمنع الطوغة من  ،يفس السّاق ّّ �ن �� الشهادات التطغّا
ّ
تراج  �سغة الطوغة امل�جو

ة %  44,36 ّّ  . 2014-2013خالل السنة ا�جاملّة %  20,96د��  2010-2009خالل السنة ا�جامل
 

ه و 
ّ
��                           5منذ بدور منشنر وز�ر التلوّم اللا�� والغحث اللو�ي والتكننلنجّا عدد و لندظ حي

التلوّم اللا�� نل �لمّم ينادي الطوغة لغلث املؤسسات ع�� لل مؤسسات د 2003جايفي  16

ةلم تتنل  ،والغحث اللو�ي والتكننلنجّا ّّ   ال�و
ّ
ينفم��  12بتار�خ   دقرار ددداث يادي �لث املؤسسات دال

2012 . 
ّ
ةرغم �لهد و . ه لم يتم ��جّل حي �شا  لونادي املذلنر عوما حي ّّ بدعم خوّة ادماج امل�ي  ال�و

ة من عاد الت�ن�ن والغحث لوف 5الفصل  مثوما يّص عوّه ّّ د��  م تتنّل ل�ا فإ�ّ  2013-2010��ة الّر�اع

ة لوتاار�ر وادصائّات الالزمة ، ترك�� ذذ  ا�صوّة 2014من�� جنان  ّّ وذن ما دال دون تنف�� ال�و

 .تا�لة خّر��� املؤّسسة من طرف مربد ادماج امل�ي لوطوغة بجاملة جندو�ةمل
 

ّّ ومعولملحّطوع��ولملستنىووو–ب  لقّدال��عالق ولق�و
 

ة  ،تلاون م  املحّط ع�� املستنى الدو��ال�� دطار درساء وتدعّم عالقات  ّّ حكدت اس��اتّج

ة ودعم اتفاقّات الشراكة ب�ن  ّّ تطن�ر التلوّم اللا�� والغحث ع�� مز�د استلاية با�ص��ات اجنب

�� ذذا الصدد تراج  عدد اساتذة الغادث�ن لندظ و . املؤسسات ا�جاملّة التن�سّة ويظ��ا��ا اجنبّة

ة  6الزائر�ن من  ّّ نا تأم�ن  2010-2009حساتذة خالل السنة ا�جامل
ّ
د�� حستاا تدريس ساعة  200تنل

� تأم�ن 
ّ
ت�ن تدريس ساعة  40زائر وادد تن� ّّ عوما . 2013-2012و 2012-2011خالل السنت�ن ا�جامل

 
ّ
ت�ن ه لم يا  استلاية بخ��ات حجنبّة وحي ّّ  .2014-2013و 2011-2010خالل السنت�ن ا�جامل

 

راكة م  املؤسسات ا�جاملّة اجنبّة
ّ

ة  ،و�خصنص الش ّّ اتفاقّات لم يتّم  4حبرم  ال�و

وذن ما دال دون تحاّق لافة اذداف املضمنة ، بصفة جزئّة ، ولان الكم��ا تفلّل سنى اتنت�ن

ّات والتظاذرات اللومّة والتغادل املنتظم لوملونمات �ما ع�� غرار التنظّم املزدوج لوموتا�ّل م�ب

ت�ن ّّ ة باإلضافة د�� ددداث مدرسة دكتنرا  �� دطار دددى اتفاق ّّ ةو�ّررت . والنتائق الغّداغنج ّّ  ال�و

ة املخّصصة  2011و 2009عد  تفلّل با�� اتفاقّات امل��مة خالل سن�ي  ّّ بضلف اعتمادات املال

ناص ت�ن�ن دطارات التدريس �� مجال الكتابة �و�محدودية عدد مخابر التّدريس عن �لد و  لذلك

الرقمّة التفاعوّة لوّدروس خابة وحّن دددى اتفاقّات املذلنرة ��دف د�� ددداث دجازة �� الااينن 

 .ا�صاص ي�نن الت�ن�ن ف��ا عن �لد
 

III-   
ّ
 لقت

ّ
  يظا ولمللونماتنظّموال سّ��واللقت

 

دد�ا  التصرف �� املنارد  د�� جايب شامل��دف دسن التنظّم وترك�� يظا  ملونمات 

ةالبشر�ة واملالّة د�� تمك�ن  ّّ  . من اضطالع بمهامها ع�� النجه اكمل والرف  من مستنى حدا��ا ال�و
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  –أ
ّ
 يظا ولمللونماتنظّموال لقت

 

وغا ع�� حداء ال�ي ا�لكس  س تنظّم ويظا  امللونمات وجند �لض الناائصالبّ�ن النظر �� 

 .املها  املنلنلة لو�وّة
 

1–  
ّ
  نظّملقت

 

 
ّ
ر ذّ�ل تنظّ�ي واعتماد حدلة دجراءات ودرساء يظا  تات�ىي يجاعة التنظّم اداري تنف

ةلم �س   ،و�� ذذا الصدد .محكم لوتصرف �� ارشّف ّّ منذ دددا��ا د�� ضغط تنظّمها الداخ��  ال�و

من خالل اعتماد ذّ�ل تنظّ�ي يضغط املصا�ح ادار�ة واللالقات فّما بّ��ا واكتف  باعتماد قرارات 

لم  من الك .وزارة التلوّم اللا�� املتلواة بضغط ا�صطط النظّفّة والنصنص الااينيّة املنظمة لها

 1981نتائق وارشّف خالفا لوفصل الثا�ي من امر عدد ددداث ذّ�ل مختّص �� التصرف �� ال يتم

 دعداد حدلة دجراءاتكما لم يتم . املتلوق بضغط شرو  وتراتبب التصرف �� ارشّف 1988لسنة 

ة اكتف مركز وظّفي وطرق ديجازذا دّث  د بدقة مها  لّل تحّد  ّّ إبدار �لض املذكرات الداخوّة ب ال�و

ها  �لند بالنظر د�� عمّد بمال�اتب اللا   قّا ��    ذذ  النضلّةوساذم. لتحديد مها  �لض اعنان

ة ّّ  .ع�� غرار دمضاء �لض الارارات ادار�ة �� غّاب تفن�ض قاين�ي �� الةرض ال�و
 

خطط تم ضغطها بمات�ىى قرار وز�ر التلوّم  6خطط وظّفّة من جموة  3تغّ�ن شةنر  كما

الك د�� غّاب دطارات تتنفر ف��ا شرو  دسناد ا�صطط ويلند . 2006ماي  17اللا�� املؤرخ �� 

د�� جم  لاتب حّول ملؤسسة �لوّم عال و�حث لومها  املتلواة بتسّ�� املكتغة الك  حّدى وقد .النظّفّة

 .واملها  املتلواة �شؤون الطوغة وامتحايات
 

ةوتد��  ّّ ة دجراءات  ال�و
ّ
 يجاعة لضماند�� اسراع �� دعداد واعتماد ذّ�ل تنظّ�ي وحدل

 .التصرف اداري 
 

يه لم يتم تطغّق يظا  تصنّف النتائق حمن الك التصرف �� ارشّف عدة ياائص،  ويش�ن 

ويظا  تصنّف النتائق ا�صصنبّة التا�لة ل�جاملة واملؤسسات الراجلة لها املش��كة ب�ن النزارات 

منشنر وز�ر التلوّم و  2001د�سم��  29قرار النز�ر اول املؤرخ ��  بمنجب وق  دقرارذما نذيوالبالنظر 

دنل تطغّق يظا  تصنّف النتائق  2006جن�وّة  17املؤرخ ��  2006لسنة  46اللا�� عدد 

اعتماد جداول مدد استغااء النتائق املش��كة ب�ن النزارات واملؤسسات  كذلك لم يتمو . ا�صصنبّة

ء النتائق ا�صصنبّة التا�لة لومؤسسات ا�جاملّة املصادق عو��ما اللمنمّة وجداول مدد استغاا



946 
 

 
 

عد  ت�وّف عنن لوتصرف  و�رج  الك خابة د��.  2004فّفري  18و  2000حكتن�ر  3ع�� التنا�� �� 

 خالل الف��ة املمتّدة من من�� 
ّ
  .2014د�� منتصف  2012�� النتائق وارشّف دال

 

محل لائن بامللهد اللا�� ��  دون جرد النسّط  هاحرشّفجزء من إيداع ب وقام  ال�وّة

عديد النتائق  ضّاعد�� الك وحّدى  .لولون  ا�سايّة بجندو�ة ال تتنفر به مانمات السالمة املستنجغة

   من السنة ا�جاملّة املمتّدةع�� غرار محاضر جوسات املجوس اللو�ي وحوراق امتحايات لوف��ة 

رسائل ختم ال��بص والغحث ا�صابة دتالف دضافة د��  2008-2007د�� السنة ا�جاملّة  1998-1999

ةوحفادت . 2013-2012 سنة ا�جاملّةلو لوسننات الساباة بطوغة اجازة ّّ �� دجاب��ا �لد  ا�حاجة  ال�و

 ّّ تنص ع�� خالف  لومجالجراءات املنظمة عوما حّن ا  .ةلونتائق املتوفة و�ا�لدا  قّم��ا الغّداغنج

 .الك
 

 يظا ولمللونمات –2
 

ن يظا  امللونمات من ا�حصنل ع�� الغّايات وادصائّات الضرور�ة ومتا�ل��ا ��دف 
ّ
يمك

  ضمان دسن اضطالع املؤسسة بمهامها،اتخاا الارارات املناسغة ل
ّ
ة حّن  دال ّّ لم تتمكن من درساء  ال�و

تّم النقنف ع�� ياائص �لوا  بإعداد املؤشرات و�التطغّاات امللتمدة  �� الةرض دّث شامليظا  

 .و�السالمة امللونماتّة
 

ةحّن  ،�� ذذا الصددلندظ و  ّّ تفتار د�� آلّات لتجمّ  الغّايات وتغادل امللونمات ب�ن  ال�و

دون  الك دالو . وذن ما لم يمكن من تنف�� مؤشرات منتنق ف��ا و�صفة منتظمة ،مختوف املصا�ح

 2008حوت  4املؤرخ ��  2008لسنة  2716من امر عدد  30دعداد التاار�ر املنصنص عو��ا بالفصل 

ملّدل املدة  ع�� غرار من الك تغ�ن وجند ياص �� متا�لة مؤشرات تاّّم املردود الداخ�� . آيف الذكر

كما تم ��جّل . ةاة من قغل الطالب ل�حصنل ع�� اجازة و�سغة اياطاع الطوغة عن الدراساملاضّ 

تضارب ب�ن املؤشرات املضمنة بمشروع املؤسسة واملؤشرات املستخرجة من مختوف التطغّاات 

ةاعالمّة املستةوة ب ّّ مشروع  دسبطالغا  28ل�ل  يحن مدرسا واددا بوغ مؤشر تأط�� الطوغة فاد. ال�و

التصرف �� تطغّاة ديناس و  منظنمة ملخرجاتاستنادا طالغا  23مدرسا واددا ل�ل املؤسسة ماابل 

 ويلند الك د�� عد  . 2009-2008غّابات اساتذة ودصص التدارك �لننان السنة ا�جاملّة 
ّ
 نالتمك

 . �ن بصفة دقّاةمن ضغط اعداد الفلوّة لوطوغة واملدرس�ن الاارّ 
ّ
ر يظا  ومن شأن عد  تنف

لسنة  19بالااينن عدد  عو��ا املنصنصحن يؤتر سوغا ع�� عموّة التاّّم الداخ�� ياج   ملونمات

واملتلوق بالتلوّم اللا�� كشر  من شرو  اللالقة التلاقدية ب�ن  2008فّفري  25املؤرخ ��  2008

ة ّّ  . وا�جاملة ال�و
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ةكما لم تتنّل  ّّ ة ل��ك��  ال�و
ّ
تضّمن ي�ا �امللونمات واتصال ا�صاص  يظا دعداد خط

ة التادير�ة والك  ّّ �خصّصا عاما ملجمل املشاري  املزم  ديجازذا والف��ة امللنّة ��ا ولوف��ا اجمال

دنل تخطّط املشاري  املتصوة   2003حكتن�ر  11املؤّرخ ��  27نشنر النز�ر اول عدد ملخالفا 

ق بتطن�ر  2011ماي  20ار�خ بت 10نشنر النز�ر اّول عدد ملباإلعالمّة و�رمج��ا ومتا�لة ديجازذا و 
ّ
املتلو

وحّدى الك د�� عد  �ةطّة �لض املجاالت بتطغّاات دعالمّة ع�� غرار . يظم امللونمات واتصال

التصرف �� شؤون املكتغة والتصرف �� مكتب الضغط والتصرف �� ارشّف والتصرف �� املخزون 

  شرعلم � ّثد" سوّمة"�ن �� اعتماد برمجّة سنت بحنا��تأخ�� ال وكذلك
ّ
بداية  جزئّا�� استةاللها دال

ة  ّّ  2011-2010بداية من اللندة ا�جاملّة ماارية باآلجال املحددة  2013-2012من السنة ا�جامل

ترك�� التجه��ات عوما حيه تم . 2010لسنة  36منشنر وز�ر التلوّم اللا�� والغحث اللو�ي عدد دسب 

 .2009سبتم��  10امللونماتّة الضرورّ�ة منذ 
 

 2004لسنة  1250عدد من امر  5وخالفا لوفصل  ،حّما بخصنص السالمة امللونماتّة

تلوق بضغط النظم امللونماتّة وشغ�ات الهّالل ا�صاضلة د�� تدقّق املو  2004ماي  25املؤرخ �� 

دخضاع   عدفاد تغّ�ن  ،دجغاري دوري لوسالمة امللونماتّة وامللاي�� املتلواة بطغّلة التدقّق ودور�ته

ة  الداخوّةشغكة الالنظا  امللونما�ي و  ّّ ة د�� تدقّق دجغاري وسنني لوّسالمة امللونمات ّّ منذ ددداث ال�و

 
ّ
املخاطر من  ا�حمايةرغم حذّمّة ذذا ا�جايب �� والك  2010سبتم��  28بتار�خ  ودّدة�� مناسغة  دال

مضاّدة  ومجّهزة ب��مجّات دّرة وحّن جّل ا�حناسبب متصوة �شغكة اي��يات خاّبةاملحتموة 

عمال بماتضّات  �� مجال ا�حمايةومن شأن عد  اسراع �� اقتناء برمجّات حبوّة . لوف��وسات

دنل تأم�ن سالمة  2009لسنة  36منشنر وز�ر التلوّم اللا�� والغحث اللو�ي والتكننلنجّا عدد 

وقد  .لطّات املضمنة بمختوف ا�حناسببحن يؤّدي د�� دتالف الغّايات واملالشغكة النطنّة ا�جاملّة 

 
ّ
ة تنل ّّ  .وملّدة سنة واددة 2012ينفم��  24ترك�� برمجّة حبوّة مضاّدة لوف��وسات بداية من  ال�و

 

ةولم تحرص  ّّ اةع�� اللمل بتنبّات مكتب التدقّق  ال�و
ّ
ب��ك�� ا�جدار الناري  املتلو

ة بو�تمتّ  امل ّّ دورات ت�ن�نّة �� الةرض و�تنتّق قناعد دفظ الغّايات سؤول عن السالمة امللونمات

وامللطّات املضمنة بمختوف ا�حناسبب و�إعداد تاار�ر دورّ�ة بخصنص اخ��اقات املحتموة ع�� 

ة ّّ اة ومضغنطة  لم تحرص ال�وّة ع�� وض كما . مستنى الشغكة امللونمات
ّ
التةّ��  �� مجالقناعد منت

ة ع�� غرار تطغّاة  الدوري ل�ومات اللغنر املتلواة ّّ بغلض املنظنمات والتطغّاات املستةوة بال�و

" ديناس"التصرف �� غّابات اساتذة ودصص التدارك وتطغّاة ايتااء طوغة املاجست�� ومنظنمة 

  ومن شأن الك .لوتصّرف �� شؤون الطوغة والت�جّل وامتحايات
ّ
ص لهم ن حن يمك

ّ
ح�صابا غ�� مرخ

الع ع�� امللطّا
ّ
 حن ال يحنل دون ت املضمنة بالتطغّاات املذلنرة و�ةّ�� �لض الغّايات و من اط

 .املحتموةارت�اب �لض التجاوزات 
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 و–بو
ّ
 فوادلري صرّ لقت

 

ن النظر �� ذذا امل
ّ
عنان و�ا�صدمات التصرف �� ا جال من النقنف ع�� ياائص �لوا  بمك

 .لطوغة و�حماية املمتو�ات والتصرف ف��اا املاّدمة د��
 

1–  
ّ
 صّرفو��واعنلنلقت

 

ة حسندت �شن�ه �لض الناائص دّث ف �� اعنانالتصرّ حّن  تغّ�ن ّّ             الف��ةعنا��ا خالل أل  ال�و

والك خالفا شهر قاينيا بما قدر  يصف تتجاوز املدة املحددة سنن�ة  اس��ادةعطل  2010-2012

بضغط النظا  اسا�ىي اللا  ألعنان الدولة  املتلوق 1983لسنة  112من الااينن عدد  37وفصل ل

وابو  التصرف ع�� و . وا�جماعات اللمنمّة املحوّة واملؤسسات اللمنمّة اات الصغةة ادار�ة

ب�ن  اتفاقاستنادا د�� محضر والك  2014من�� جنان و  2013 املمتدة ب�ن سنةيفس النحن خالل الف��ة 

اللامة ملنظفي وحعنان املخابر بالتلوّم اللا�� والغحث اللو�ي  النزارة امل�وفة بالتلوّم اللا�� والناابة

م  املغادئ اللامة لوااينن دّث �لت��  التصّرف ع�� ذذا النحن  �تلارضو . 2013حفر�ل  23مؤرخ �� 

مخالفا آيف الذكر  1983لسنة  112تناّح الااينن عدد  قغلاملذلنر  اتفاقما جاء بمحضر  تطغّق

 .الش�وّاتتنازي الصّغ و  دملغد
 

لوتنقّ  اداري من دّث عدد ساعات  عنانا  اد��ا ن عد  تغ�ّ  ،وع�� بلّد آخر

ن   فاد. ودصص اللمل
ّ
ةمك ّّ ساعة �� اسغنع  40اللموة امل�وف�ن بمها  ددار�ة من اللمل ملّدة  ال�و

 1998لسنة  2509من امر عدد  5خالفا لوفصل والك ساعة  48ماابل مدة عمل قاينيّة قدرذا 

املتلوق بضغط النظا  اسا�ىي ا�صاص �سوك عموة الدولة وا�جماعات  1998د�سم��  18املؤرخ �� 

ن  .املحوّة واملؤسسات اللمنمّة اات الصغةة ادار�ة
ّ
 اعني 111عنيا من مجمنع  34 ال�وّة كما مك

والك  املستنجغةمن اللمل بنظا  ا�حصة املس��سوة �� غّاب ال��اخّص الااينيّة  2014خالل سنة 

دنل  2005سبتم��  12  املؤرخ ��  2005لسنة  66خالفا ملاتضّات منشنر وز�ر التلوّم اللا�� عدد 

 .تطغّق التنقّ  اداري 
 

نشنر النز�ر ملخالفا  اعنان والك وتأخ��  غّاباتمتا�لة  حرص ع��ا�عد  حيضا لندظ و 

، لم تتنل من الك. امل�ي وعدد منحة ايتاجدنل كّفّة دسناد اللدد  1994لسنة  58اول عدد 

�لض دسناد  دّث تمعند تاّّم مردود اعنان حخذ داالت التأخ�� امل�جوة �ل�ن اعتغار  ال�وّة

 الفل�� اداءال �لكس بصنرة  2014و 2013و 2012بالنسغة لوسننات  صابة بمنح ايتاجا�عداد ا 

ة وحدال . لألعنان ّّ ّّ ال جاملة بطاقات متا�لة شهر�ة ا�د��  ال�و و��  .وةّاباتّة لة الفلو�لكس النضل

 5ينما بخصنص عّنة قدرذا  193ن الغطاقات املذلنرة لةّابات ياذزت ن عد  تضّم دد تغ�ّ ذذا الصّ 
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من مجوة  41ويلت�� التصرف ع�� ذذا النحن مخالفا ملاتضّات الفصل  .الف��ة�لننان يفس حشهر 

ل  هومن شأي املتلوق بااعدة اللمل املنجز املحاسغة اللمنمّة
ّ
الفصل خطأ تصّرف ع�� مل�ى حن �ش�

املتلوق بتحديد حخطاء التصّرف  1985جن�وّة  20املؤرخ ��  1985لسنة  74من الااينن عدد  اّول 

ال�ي ترتكب دزاء الدولة واملؤّسسات اللمنمّة ادار�ة وا�جماعات اللمنمّة املحوّة واملشاري  اللمنمّة 

 .وضغط اللان�ات املنطغاة عو��ا و�إدداث دائرة الزجر املا��
 

 قطوب ل لملاّدم وإ��ل�خدماتو –2

 

آجال طوغة وتحس�ن جند��ا ا�حرص ع�� اد��ا  د�� ال املاّدمة�ستد�� تطن�ر ا�صدمات 

  �ا،�ودجراءات دسدا
ّ
  دال

ّ
�تسوّم م�حق و ه تم النقنف ع�� ياائص �لوا  بتأجّل ��جّل الطوغة حي

  .النطنّة لإلجازة شهادةلو
 

مطالب  املنافاة ع�� 2014-2009الف��ة ال�اتب اللا  خالل  تن�� لندظ ،ذذا الصدد ��و

خالفا ملنشنر وز�ر التلوّم اللا�� عنضا عن اللمّد �لض الطوغة ألسغاب �حّة ��جّل تأجّل 

دنل تأجّل الت�جّل  2002حكتن�ر  3املؤرخ ��  2002لسنة  56والغحث اللو�ي والتكننلنجّا عدد 

بخصنص ا من قغل مديري اقسا  ودون دبداء الرحي ف��و�� غّاب �جنة خابة  ألسغاب �حّة

           املؤرخ �� 1991لسنة  55خالفا ملنشنر وز�ر ال��بّة واللون  عدد  مطالب التأجّل ألسغاب �صصّة

��جّل وب تأجّل مط 42تّم  املنافاة ع��  كما. دنل ادتفاظ ودلةاء الت�جّل 1991د�سم��  2

وساذم الك �� عد  . املحدد �شهر من تار�خ ايطالق الدروس اجل�لد  األسغاب �صصّة تم ديداعه

 
ّ
ّّ التمك ة ن من ضغط قائمة �� الةرض وددال��ا د�� دينان ا�صدمات ا�جاملّة وددارة الشؤون الطالغ

الطوغة امللنّ�ن بمنح وقروض جاملّة دون  ايتفاعمن شأيه حن يؤدي د��  وذن ما بنزارة التلوّم اللا��

  .دق وجه
 

ةتنل  ، 2002لسنة  56ملاتضّات املنشنر عدد وخالفا  ّّ مطالب لتأجّل  8املنافاة ع��  ال�و

دم�ايّة وذن ما حّدى د�� تجنبب الطوغة امللنّ�ن  �حّة �لد ايطالق ف��ة امتحايات،الت�جّل ألسغاب 

  .املنافاة املذلنرةع��  ا�حصنل الرسنب خابة وح��م �ةّغنا عن امتحايات قغل 
 

ةولندظ حّن  ّّ من امر  39خالفا لوفصل  لوطوغة املجاز�ن لوشهادة �سوّم م�حق لم تتنّل  ال�و

املتلوق بضغط اطار اللا  لنظا  الدراسة  2008سبتم��  22املؤرخ ��  2008لسنة  3123عدد 

وشرو  التحصّل ع�� الشهادة النطنّة لإلجازة �� مختوف مجاالت الت�ن�ن واملناد واملسالك 

د�� تنف�� املذلنر صل وفلعوما وحّن م�حق الشهادة ��دف استنادا  ".دمد"والتخصصات �� يظا  

 .�لوّمه اللا�� خاللملونمات وبفّة لوملارف واملهارات ال�ي اكتس��ا الطالب 
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3–  
ّ
 فوف��اصرّ حماي ولملمتو�اتواللقت

 

يتطوب دسن التصرف �� املمتو�ات ضرورة تنف�� ا�حماية الالزمة لها عالوة ع�� ال��ا  

ة حّن  غ��  .والسّارات ادار�ةاستةالل املساكن �� مجال باإلجراءات الااينيّة  ّّ لم تحرص ع�� تنف��  ال�و

ا�حماية املادية ملمتو�ا��ا خالفا ملاتضّات منشنر وز�ر التلوّم اللا�� والغحث اللو�ي والتكننلنجّا 

دنل مز�د دماية مؤسسات التلوّم اللا�� والغحث  2008حفر�ل  15  بتار�خ 2008لسنة  23عدد 

ر ال�وّةلم  ،من الك .ا�جاملّةاللو�ي وا�صدمات 
ّ
عنن دراسة ماابل داجّات فلوّة ال  12سنى  تنف

عد  التنصّص ضمن عاند مناولة و ترك�� حجهزة لومراقغة عن �لد عنيا عالوة ع�� عد   18تال عن 

ا�حراسة ع�� الضمايات الالزمة لتحمّل الشرلات ا�صابة با�حراسة مسؤولّة �لن�ض اضرار 

ذذ    وساذم. ث سرقة املمتو�ات عند تغنت لل تاص�� حو دخالل من قغل حعنا��االناجمة عن دناد

ة �� �لّدد عموّات السرقة دّث �لرض  النضلّة ّّ عموّات سرقة منذ سنة  6ال يال عن  د�� ما ال�و

 خالل ف��ة مناولة سرقات تّم ارت�ا��ا 3 م��ا اس��دف  حساسا التجه��ات وامللدات اعالمّة 2008

 . خدمات ا�حراسة
 

ةكما لم تو��   ّّ بالاّا  بمراجلة دور�ة لتجه��ات استشلار ا�حر�ق ووسائل وملدات  ال�و

 
ّ
مختوف الشغ�ات الفنّة املركزة  دخضاعد من دسن اشتةالها عالوة ع�� عد  النجدة واطفاء لوتأك

حماية املديّة خالل الف��ة بالغناية د�� الصّاية الدور�ة والك خالفا لوتنبّات الصادرة عن مصا�ح ا�

ةعوما وحّن . 2010-2013 ّّ لم تو��  كذلك بماتضّات مجوة السالمة والنقاية من حخطار ا�حر�ق  ال�و

وايفجار والفزع بالغنايات دّث لم تتنل ترك�� فر�ق لوسالمة والنقاية ومسك دف�� سالمة خاص ب�ل 

 .بناية
 

ت اسناد املنصنص عو��ا بدلّل املساكن ادار�ة عد  اد��ا  دجراءا دسنادبخصنص تغّ�ن و 

ا�صاص بإشةال املساكن ادار�ة دّث لم يتم دعداد وزارة حمالك الدولة والشؤون اللاار�ة دجراءات 

 عالوة ع�� عد  قرارات دسناد ومحاضر ملاينة �� الةرض 
ّ

ال��ا  يتم تاديم اغو�ن لها بمطالغة الش

قرار بالتمت  بمسكن دداري وال��ا  بمةادرته عند اشلار من قغل ادارة و�سوّمه �� بماتضا  ا

 . يفس ا�حالة ال�ي تم �سومه عو��ا
 

                    املؤرخ �� 1988لسنة  23وز�ر التلوّم اللا�� والغحث اللو�ي عدد نشنر ملوخالفا 

ةتنل   ،دنل دشةال املساكن النظّفّة 1988جنان  9 ّّ  الف��ة املمتّدةتمك�ن رئبس ا�جاملة خالل  ال�و

من جايفي  الف��ة املمتّدةولاتب حول ملؤسسة �لوّم عال خالل  2011د�� غاية جن�وّة  2004سنة من 

  ال�وّة. من استةالل مسكن�ن ددار��ن دون وجه دق 2011د�� حوت  2009
ّ
اقتناء حتاث لفائدة  كما تنل

املتلوق بضغط  1972لسنة  199من امر عدد  3خالفا لوفصل د .ح 12,115ة بمغوغ ساكن ددار�ّ م 3
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ل خطأ تصّرف  .دس�ان املنظف�ن املديّ�ن التا�ل�ن لودولة
ّ
ومن شأن التصّرف ع�� ذذا النحن حن �ش�

 .1985جن�وّة  20املؤرخ ��  1985لسنة  74ع�� مل�ى الفصل اول من الااينن عدد 
 

استةالل السّارات ادار�ة دّث تغ�ن عد  اد��ا   مجال ��خالالت كما تم ��جّل �لض ا 

املتلوق باستلمال  1988فّفري  11املؤرخ ��  1988لسنة  189األمر عدد باجراءات املنصنص عو��ا 

ما تم تناّحه للمنمّة اات الصغةة ادار�ة مثوسّارات الدولة وا�جماعات املحوّة واملؤسسات ا

دنل مز�د دد�ا  التصرف �� السّارات  2005جايفي  19بتار�خ  6ومنشنر النز�ر اول عدد ودتمامه 

 تغ�ّ  فاد. ادار�ة ويفاات املحروقات
ّ
ارات ادار�ة لاستةاليتم  هن حي ّّ دون مسك دفاتر النسّوة  الس

�ايّة لنقند ودموذن ما من شأيه حن يؤدي د�� عد  ترشّد اس��الك ا ،واستلمال حاون املأمنر�ة

ارات ّّ  اتالسّار دددى ع�� غرار ما تم النقنف عوّه بخصنص  ألغراض �صصّة استةالل ذذ  الس

 .دون حاون مأمنر�ةكم حلف  22 ع��قطل  مسافة تز�د ال�ي ادار�ة 
 

ة ولندظ حّن  ّّ الاّا  �لموّة ا�جرد السنني ملمتو�ا��ا ومسك  2000لم تتنل منذ سنة  ال�و

 املمتو�ات دسب الّد  لتصنّف ذذ قنائم 
ّ
الدولة وزارة حمالك �قّ�ي لومنانالت الصادر عن لّل ال�

مسك بطاقات  2014د�� غاية من�� جنان  ال�وّة حيضا م تتنل ول .1998والشؤون اللاار�ة �� ماي 

    ذذ  النضلّةوساذم. محل بامل�اتب ادار�ة وم�اتب اساتذة وفضاءات التدريس
ّ
��ا �� عد  تمك

1TP6Fدسنادذا د�� �لض اعنان ة تّم دناسبب وآلة طغاعة ل��ر�ّ  3من اس��جاع  املثالع�� سبّل 

(1)
P1T. 

 

نشنر رئبس ملو  2005حفر�ل  19بتار�خ  2005لسنة  19نشنر النز�ر اول عدد ملن خالفا وتغ�ّ 

دنل التجه��ات اعالمّة املزم  التفن�  ف��ا من قغل  2013فّفري  غرةبتار�خ  4ا�ح�نمة عدد 

ه لم يتم د�� غاية شهر جنان ل اللمنمّة الهّال
ّ
 145وددة داسنب مركز�ة و 133التفن�  ��  2014حي

د�سم��  31ضغط قائمة �� شأ��ا منذ  رغممسطحات كهر�ائّة  6آلة طغاعة و 15شاشة داسنب و

 و عوما . 2012
ّ
وحدى خزن ذذ  . سننات 5عن استلمال جزء م��ا منذ ما يز�د عن  التنقفتم قد ه حي

  التجه��ات �� الفضاء املخصص لأل�شطة الثاافّة
ّ
وةرض املخصص ن من استةالله لد�� عد  التمك

 .له
 

التنسّق م  ا�جاملة عد  متا�لة استةالل ا�حناسبب و  مجال ��ت الناائص امل�جوة وحدّ 

 ضغط ا�حاجّات عند اقتناء ل
ّ
 . ن من دسن استةاللها واستفادة م��االتجه��ات د�� عد  التمك

 

                                                           
(1)

 . 2005-2002داسنب محمنل مستوم من قغل اللمّد الذي باشر خالل الف��ة   
ّ

ن من قغل مدير الدراسات السابق وكذلك داسنب وآلة طغاعة مستةال

 .وداسنب مستةل من قغل مدرس�ن
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داسن�ا مخصصا من قغل  44حّن ال�وّة لم �شرع �� استةالل دد �� ذذا الصّ لندظ و 

 �لد ما يز�د عن 
ّ
من تار�خ سننات  3سنت�ن وجاملة تن�س اف��اضّة لفائدة مراكز التلوم عن �لد دال

 و عوما . والك ع�� دتر تدخل الدائرة ا�حصنل عو��ا
ّ
 .دناسبب م��ا ألغراض ددار�ة 3ه تّم تخصّص حي

 

التنسّق م  ا�جاملة بخصنص ضغط ا�حاجّات املتلواة �لموّة اقتناء  عد ى كما حدّ 

 .ح 18,5بمغوغ قدر   2009خالل سنة  مسطح كهر�ائي
ّ
ن من استةالل ا�جهاز املذلنر د د�� عد  التمك

ةخابّاته الفنّة م  خابّات الشغكة الكهر�ائّة املركزة ب�سبب عد  تطابق  ّّ  . ال�و
 

ه لم يتم تطن�ر الربّد املكت�ي واملحافظة عوّه بخصنص التصرّ لندظ و 
ّ
ف �� املكتغة حي

 تغّ�ن و . عالوة ع�� عد  تخصّص فضاء مالئم له
ّ
رغم ضّق مسادة املكتغة تّم و ه �� ذذا الصدد حي

تخصّص خمس ذذ  املسادة �حفظ منشنرات امم املتحدة  2010-2009 بداية من السنة ا�جاملّة

ةذذ  املراج  م  اختصابات املؤمنة ب تطابقرغم عد   ّّ ةكما تغ�ن عد  درص . ال�و ّّ ع�� دلزا   ال�و

املستفّدين من خدمات املكتغة من حساتذة وطوغة باد��ا  آجال استلارة الكتب واملراج  املحددة 

 الك ساذم  وقدمكتغة، لوبالنظا  الداخ�� 
ّ
تار�خ آخر عموّة جرد ( 2012ن د�� غاية سنة �� عد  التمك

 .مذكرة بحث لنّل شهادة املاجست�� 16كتابا و 506من اس��جاع  )لومكتغة
 

  –ج
ّ
 فولملا��وصرّ لقت

 

ب
ّ
 التّ  يتطو

ّ
آيف الذكر حن تتم ترجمة  2008لسنة  19س بالااينن عدد ي التلاقدي املكرّ م�ى

دات تادير�ة ضمن دطار عتماد�� ايشطة وحمج افي بّةة براملضمنة بمشروع املؤسسة اذداف 

  ،املصار�ف ع�� املدى املتنسط
ّ
ة حّن  دال ّّ تنل  دعداد دطار املصار�ف ع�� املدى املتنسط لوف��ة  ال�و

 دون حخذ اذداف املضمنة بمشروع املؤسسة امل�حق �لاد الت�ن�ن والغحث 2013-2010التلاقدية 

حّن التاديرات املتلواة بتلغتة املنارد املتأتّة من دسداء خدمات �� ذذا الشأن ن تغ�ّ  وقد. ل�ن اعتغار�

ة ال��اماتلفائدة الة�� �� مستنى دطار املصار�ف آيف الذكر لم �لكس  ّّ املضمنة بمشروع  ال�و

 2011سننات املالّة �لننان ال تاديرات منارد �� ذذا الةرضاملشروع املذلنر ن تضّم  فاد .املؤسسة

 ، د سنن�ا.ح 50بما قدر   2013و 2012و
ّ
  دال

ّ
��ذا اللننان ضمن دطار  منارده لم يتم برمجة تحصّل حي

كما لندظ تغاين ب�ن التاديرات املضمنة بإطار املصار�ف ع�� املدى املتنسط لوف��ة . املصار�ف املذلنر 

ةرت من الك قّد . امل��ايّات السنن�ة لنفس الف��ةمة بارارات واملنارد املرّس  2013-2010التلاقدية  ّّ  ال�و

داج��ا من اعتمادات بخصنص قسم التدخل اللمنمي �� مستنى دطار املصار�ف ع�� املدى 

  ،2013د��  2010د �لننان لل سنة لوف��ة من .ح 400املتنسط بما قدر  
ّ
  دال

ّ
ع�� التنا�� ه لم يتم حي

 . د �لننان م��ايّات السننات املذلنرة.ح 55د و.ح 73د و.ح 41د و.ح 36ترسّم سنى 
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ة ن حّن كما تغ�ّ  ّّ لم تتنل تحّ�ن دطار املصار�ف ع�� املدى املتنسط خالل الف��ة  ال�و

ةوتد��  .من عاد الت�ن�ن والغحث 6والك خالفا ملاتضّات الفصل  2013-2010 التلاقدية ّّ د��  ال�و

لماابوة لها من المالّة ارد المنوامن جهة اف املرسنمة دهألابّن ضرورة التثب  من مدى التناسب 

 . تحّ�ن دطار املصار�ف املذلنر بصفة دور�ةد�� حخرى و جهة 
 

ةدعداد امل��ايّة دّث اكتف   مجال ��ناائص ال   �لضولندظ ّّ ا�جداول  بإعداد ال�و

ةاملحالة �� الةرض من قغل ا�جاملة دون تادير مختوف متطوغات الس�� امثل ملصا�ح  ّّ دون و  ال�و

عالوة ع�� عد  �شر�ك مص�حة مراقغة املصار�ف اللمنمّة �� �جان  دقّاةبصفة  �اداجّا�ضغط 

1TP7Fر�ف اللمنمّةاملنظمة ملراقغة املصامر وامن ا  17وفصل لاشةال التحض��ية لوم��ايّة خالفا 

(1)
P1T.  لم و

خالفا  2013-2009لف��ة طّوة ا��ايّة خالل اجتماعات املجوس اللو�ي املالتداول �� مشاري  حيضا  يتّم 

ةوحفادت . آيف الذكر 2008لسنة  2716من امر عدد  30ملاتضّات الفصل  ّّ دورذا �� ذذا  حّن  ال�و

وحّدت . ياتصر ع�� تنزي  اعتمادات املربندة من قغل ا�جاملة ع�� مختوف فصنل امل��ايّة ،املجال

ذذ  الناائص �� دعداد امل��ايّة د�� ضلف �سب اس��الك اعتمادات املربندة بم��ايّة اللننان اول 

 .2013سنة ��  % 23و 2011سنة ��  % 31��جّل فناضل ذامة تراود  �س��ا ب�ن د�� و 
 

                         بتار�خ 2010لسنة  6نشنر وز�ر التلوّم اللا�� والغحث اللو�ي عدد ملوخالفا 

بالفارات ا�صابة بالتنشّط الثاا�� والر�ا�ىي ال تاّل ربد اعتمادات  ينّص ع�� ذيال 2010جايفي  28

عدد  يفنق ال�ي بم��ايّة تصرف املؤسسات الراجلة بالنظر لنزارة التلوّم اللا�� د سنن�ا .ح 30 عن

لم  كما 2011و 2010 تصرف سن�يخالل لوةرض لم تربد ال�وّة اعتمادات  آالف طالب، 4طوغ��ا 

ةرت و�رّ  .2014-2012الف��ة د خالل .ح 7 وةرضلاملربندة  عتماداتتتجاوز ا  ّّ الك بضلف  ال�و

 .املربندة لاسم التدخل اللمنمي من قغل سوطة اشراف اعتمادات
 

حرص ع�� استخالص ملّنات كراء املشارب ا�ن عد  تغ�ّ  ،و�خصنص تحصّل املنارد

 441بوة  �� �لض ا�حاالت  استخالصدّث تم ��جّل داالت تأخ�� ��  �� دبا��اومحالت الن�خ 

ينما بخصنص  193مشرب اساتذة وينما بخصنص كراء  338ينما بخصنص كراء مشرب الطوغة و

ةغ�ن تجا  وحّدى الك د�� تراكم دينن املتسنّ  .كراء محل ��خ النتائق ّّ  الزمةاجراءات ال اادون اتخ ال�و

ستخوصة واملتلواة بتسنيغ بوة  الدينن غ�� امل ويتّجة لذلك، .ل�حصنل ع�� مستحاا��ا �� شأ��م

 .2011سبتم��  30د��  2008حكتن�ر   غّرة من املمتّدةلف��ة �لننان اد والك .ح 3يحن  محل ��خ
 

                                                           
(1)

 2012ينفم��  19املؤّرخ ��  2012لسنة  2878املنظم ملراقغة املصار�ف اللمنمّة وامر عدد  1989د�سم��  31املؤرخ ��  1989لسنة  1999عدد امر   

ة ّّ ق بمراقغة املصار�ف اللمنم
ّ
 .املتلو
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ةتحمو   ،وع�� بلّد آخر ّّ ّّ  2500يفاات طغاعة  ال�و 1TP8Fات��صة �لننان دنل

(1)
P1T  مختوفة بما

 ، 2012- 2010الف��ة  د خالل.ح 25,881قدر  
ّ
 حي

ّ
ا�حنلّات ذذ  ه تغّ�ن غّاب دجراءات لوتصرف �� دال

لفائدة مؤسسة تجار�ة  من ذذ  ا�حنلّات ��صة 140�سوّم  ،تم ع�� سبّل املثال فاد .وتنزيلها

��صة من ذذ   45دينارا �لننان تمن  675مغوغ صّل حتتم النقنف ع�� كما . خابة دون ماابل

 .ا�حنلّات لفائدة يادي املغادرة اقتصادية والغحث اللو�ي وعلث املؤسسات
 

املتلوق بضغط النظا   1993سبتم��  6املؤرخ ��  1993لسنة  1825عدد  امر وحتاح 

مدرس�ن ول كما تّم دتمامه وتناّحه اسا�ىي ا�صاص �سوك املدرس�ن الغادث�ن التا�ل�ن ل�جاملات

ة تنل  ،دد�� ذذا الصّ و .عند اقتضاء نظر�ةال دروستأم�ن ال "ب"غادث�ن من الصنف ال ّّ تان�م  ال�و

ساعات دروس كاملؤمنة من قغل املساعدين واساتذة املساعدين  اضافّة ساعات الدروس النظر�ة

والك خالفا  مس��ة عنضا عن اعتماد طر�اة ادتساب ترتكز ع�� طغّلة الساعات املنجزة فلوّا

 1992لسنة  251واملناح لألمر عدد  2000جايفي  31املؤرخ ��  2000لسنة  243ملاتضّات امر عدد 

تلوق بضغط كّفّة تأج�� ساعات التدريس التكمّوّة بمؤسسات التلوّم امل 1992فّفري  3املؤرخ �� 

ةم��ايّة  تحمّلّدى التصرف ع�� ذذا النحن د�� وح. اللا�� والغحث ّّ غالغ زائدة عما ذن مستنجب مل ال�و

خالل بوة  " ب"لفائدة املدرس�ن الغادث�ن من الصنف دون وجه دق فضال عن برف مغالغ فلوّا 

 د.ح 34,070د و.ح 26,103د و.ح 26,750ع�� التنا��  2013و 2012و 2011و 2010السننات املالّة 

 التدريس ساعات ضغطالارار اداري املتلوق ب دعدادحّن ا�جاملة رفض   و�ذكر . د.ح 38,728و

ةودع   2013-2012 ا�جاملّةوسنة بالنسغة لاضافّة  ّّ الساعات اضافّة باعتماد  تان�مد��  ال�و

 .طغّلة الساعات املنجزة فلوّا
 

ةكما لم تتنل  ّّ الساعات التكمّوّة  منح املنرد �لننان مناداء خصم  جزء من دف  ال�و

اللان�ات ا�جغائّة ادار�ة املنصنص د��  هاد وذن ما من شأيه حن �لرض.ح 23,569قدر   2011لسنة 

ود�� اللان�ات ا�جغائّة من مجوة ا�حانق واجراءات ا�جغائّة ) جديد( 82و 81لفصو�ن عو��ا با

ةوتد�� . يفس املجوةمن  92ا�جزائّة املنصنص عو��ا بالفصل  ّّ  .النضلّةذذ  د�� �سن�ة  ال�و
 

 مكّرر من مجوة اداء ع�� الاّمة املضافة واملذكرة اللامة 19وخالفا ملاتضّات الفصل 

ة مكنلم تت ،الصادرة عن ادارة اللامة لودراسات والتشري  ا�جغائّي  2004لسنة  15عدد  ّّ  من ال�و

�لننان اداء ع�� الاّمة املضافة املنظف ع�� املغالغ ال�ي  % 50ا�صصم من املنرد بنسغة  دجراء

قدر  جم�� صدمات بمغوغ علض ا�ملدات وتجه��ات و  قتناءا�لوا  بوال�ي د .ح 1�ساوي حو تفنق 

ةو�رج  الك حساسا د�� قغنل . 2013د��  2010من  الف��ة املمتّدةد خالل .ح 102,281 ّّ لفنات�� ال  ال�و

التلوّمات من مجوة اداء ع�� الاّمة املضافة و� II-18بالفصل تتنفر ف��ا الشرو  املنصنص عو��ا 

                                                           
(1)

 .مجالت عومّة سنن�ة تصدرذا ال�وّة  
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دنل قائمة  1999ينفم��  5واملؤرخة �� الصادرة عن ادارة اللامة لومحاسغة اللمنمّة  2اللامة عدد 

ةومن شأن الك حن �لّرض . النتائق املثبتة لونفاات اللمنمّة ّّ د�� اللان�ات املنصنص عو��ا  ال�و

 .من مجوة ا�حانق واجراءات ا�جغائّة 83بالفصل 
 

ةوتنل   ّّ   2011سنة �� املنجزة شراءات من الوناز  املكتبّة وا�ح�� والنرق التجزئة  ال�و

املنظّم لوصفاات  2002لسنة  3158 عدد ألمرمن ا 8خالفا ملاتضّات الفصل الك و د .ح 43,6 بمغوغ

ي د�� عد  ا�حصنل ع�� حفضل اللروض عالوة حن يؤدّ  الكومن شأن . الداا كما تم تناّحه اللمنمّة

 .املساواة ب�ن اللارض�ن حما  الطوب اللمنمي دع�� اخالل بمغد
 

 عوى الذكر  سالف 3158امر عدد  من 121الفصل  ينصّكما 
ّ
شأن كل  يفب حن يتم جي"ه حي

حجل حقصا  تسلنن ينما ابتداء من  يفنة الصفاات اات النظر جلعرضه عوى ��ائي يتم بفاة ختم 

  ،"الصفاةتاريخ الاغنل النهائي لوطوغات منضنع 
ّ
ة حّن  دال ّّ ختم  2014لم تتنل د�� من�� جنان  ال�و

د��  2009من  املمتّدةالصفاات املتلواة �لاند مناولة التنظّف وخدمات ا�حراسة �لننان الف��ة 

 والك باإلضافة د�� عد  ،2012 تصّرفوبفاة ال��ود بوناز  مكتبّة ولناز  لوتدريس �لننان  2011

 .ضمايات ال��ائّة ا�صابة ��ا د�� ح�حا��الو هادرجاع
 

ةتات�ىي قناعد دسن التصرف حن تتن�� و  ّّ بدقة تجا  ا�صناص ضغط ومتا�لة دين��ا  ال�و

  ،وتخصّص اعتمادات الالزمة لها واللمل ع�� خالبها �� حقصر اجال
ّ
  دال

ّ
ه لندظ تأخ�� �� خالص حي

رغم ربد اعتمادات ال�افّة لتسديدذا عالوة ع��  2013-2011الف��ة خالل  تجا  ا�صناص املتخودات

ةمن الك لم تتنل . حيه لم يتم خالص دال جزء م��ا ّّ  2010من متخودا��ا لسنة   %44�سديد سنى  ال�و

ةو�ررت . د.ح 4,366 الغالةة 2011من متخودا��ا لسنة   %23و د .ح 26,945  الغالةة ّّ �لد   الك ال�و

 . الضرور�ةاملزودين لنتائق اتغات تنف�� 
 

تنفّذ املشاري   يتّجة عد م��ايّة اللننان الثا�ي  ضلف اس��الك اعتماداتولندظ 

ةامل��مجة ب ّّ من   %0,57�سغة اس��الك اعتمادات املخصصة ملخ�� الغحث لم تتجاوز  ومن الك. ال�و

ة وحرجل  .2014من�� جنان  د�� غاية د.ح 101 اعتمادات قدرذاجموة  ّّ دطار تنفر عد  د�� الك  ال�و

 . 2013و 2012خالل سن�ي  املخ�� س�� رف ع�� �ش
 

      والغالةة شروع دعم جندة التلوّم اللا��املخصصة مل عتماداتا  اس��الك تمكما لم ي

وذن ما لم �سمح بإيجاز مختوف عنابر ، 2014حفر�ل  11رغم اياضاء الف��ة التلاقدية منذ د .ح 251

ع�� غرار ددداث بنابة دلك��ويّة وت�ن�ن اساتذة الستلمالها ��دف ديجاز دروس مرقمنة  املشروع

ويلزى الك د�� عد  بذل املجهندات الالزمة لتنفّذ  و��ّتة مولغ�ن ر�اضّ�ن وتجه�� قاعة لور�اضة
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 تماداتاعمن  % 98 حّن عوما عنابر املشروع واستفادة من اعتمادات املربندة �� الةرض 

ة مناملخصصة لهذا املشروع  ّّ   .لم��قرض الغنك الدو�� لإل�شاء والتّ  متأت
 

  * 

 

        *            * 
 

 ّّ   ،الت�ن�ن ا�جام�� وتطن�ر الغحث اللو�ية بدور ذا  �� مجال تضطو  ال�و
ّ
�لض  حّن  دال

ةاملتلواة بنشا   واخالالتالناائص  ّّ  ها بامل الاّا ف ف��ا دال  دون و�مختوف حوجه التصر  ال�و

 . ه املطونبع�� النجدل��ا  ةاملنلنل
 

ضمان جندة الت�ن�ن ا�جام�� تنفر دطار التدريس املالئم بما يات�ىي  ،ددو�� ذذا الّص 

 
ّ
�فّ  �� �سغة املدرس�ن من حساتذة التلوّم اللا�� واساتذة �سمح بتحس�ن مؤشر تأط�� الطوغة وال�

ة�ن باملدرس�ن الاارّ املحاضر�ن من جموة  ّّ ةتد�� و . ال�و ّّ دسن س�� وايتظا  د�� مز�د ا�حرص ع��  ال�و

 ."دمد"املتلواة بنظا   وارتااءبالاناعد اللامة لوتاّّم  وال��ا  الدروس
 

ةبو�تطوب ال��نض بمجال الغحث اللو�ي  ّّ دعم ح�شطة مخ�� الغحث واللمل ع��  ،ال�و

ومز�د اعتناء بمردوة املاجست�� من خالل تنف�� اللدد ال�ا�� من املدرس�ن  حخرى  بحث ذّاللددداث 

 . املؤذو�ن لتأط�� رسائل الغحث ودعم ودتراء الربّد املكت�ي
 

ةكما يات�ىي تفتح  ّّ م  الهّتات اقتصادية درساء عالقات شراكة مثمرة  ،ع�� محّطها ال�و

مز�د عروض الت�ن�ن �حاجّات سنق الشةل عالوة ع��  مةمالء��دف واجتماعّة والثاافّة با�جهة 

 .اجنبّةالنطنّة و املؤسسات ا�جاملّة م  تدعّم عالقات التلاون 
 

  ،ب مز�د دد�ا  التنظّمستنجوي
ّ
ة دجراءات لوتمك

ّ
ن من ضغط دعداد ذّ�ل تنظّ�ي وحدل

ةملونمات فلال ب و�ات�ىي ترك�� يظا . املصا�ح ادار�ة وتنضّح مهامها واللالقات �� ما بّ��ا ّّ  ال�و

ن من التغادل امثل لوملونمات ب�ن مختوف املصا�ح لتحس�ن 
ّ
ضغط سّاسة عامة �� ذذا املجال تمك

ةحداء  ّّ باستخدا  تطغّاات ياجلة �ةطي جمّ  مجاالت التصرف م  اد��ا  ماتضّات السالمة  ال�و

 . امللونماتّة
 

د  ،كما �ستد�� دسن التصرف �� اعنان ّّ ةال�وتا بالاناي�ن وال��اتبب ا�جاري ��ا اللمل  ّّ

 .لتفادي ارت�اب تجاوزات ع�� غرار دسناد امتّازات دون وجه دق
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ة ملختوف مصا�ح حفضلس�� ولضمان  ّّ ضغط تاديرات مز�د دد�ا  د�� فإّ��ا تد��  ال�و

 �� اّبان مناردذاامل��ايّة ود�� ضرورة تحّ�ن دطار املصار�ف ع�� املدى املتنسط واللمل ع�� تحصّل 

وترشّد التصرف �� املمتو�ات �� ما يتلوق بصّاية الغنايات و�إشةال املساكن ادار�ة و�التصرف �� 

 .وسائل النال وامللّدات اعالمّة
 

التنسّق م  سوطة اشراف ضرورة  امل�جوة واخالالتوتات�ىي ملا�جة مختوف الناائص 

ن من الرف  من قدرة 
ّ
ةبما يمك ّّ  .ع�� تحس�ن حدا��ا اداري واملا�� والادي�ي ال�و
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 كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف بجندوبةرّد 
 

 حماية الممتلكات والتصرف فيها -1
 

بخصوص حماية الممتلكات فقد تمت متابعة تركيز األبواب والنوافذ الحديدية 

لمختلف المداخل الرئيسية لألروقة باإلدارة والمنافذ الخارجية لقاعات التدريس والمدارج، 

الكترونية و كاميرات مراقبة في  وإنذارإضافة إلى تعزيز الحماية عبر تركيز أجهزة مراقبة 

  .المداخل الرئيسية

 

ا فيما يتعلق بتأثيث المساكن اإلدارية فقد تم سابقا تأثيث مسكن إداري وحيد وأمّ 

قصد استغالله إلقامة األساتذة الزائرين األجانب للقيام بحصص تدريس لفائدة طلبة الكلية، 

 .خاصة أمام غياب نزل الئق بالجهة لتوفير إقامة الئقة للمعنيين باألمر

 

فقد تم استغاللها من قبل  140247-18ات الرقم المنجمي بالنسبة للسيارة اإلدارية ذو

السيد العميد السابق، مستعمال مقتطعات الوقود الخاصة به، وذلك نظرا للتهديدات التي 

إلى جندوبة وتونس خاصة خالل فترات و لحقته بحرق سيارته الخاصة عند التنقل من

 .اإلضرابات واالعتصامات التي شهدتها الكلية

 

هزة الحواسيب التي لم تعد في االستعمال فقد تم جردها وإحالتها بخصوص أجو

إلى رئاسة الجامعة قصد إتمام إجراءات التفويت فيها، وتم اثر ذلك تهيئة الفضاءات الخاصة 

 .باألنشطة الثقافية الستغاللها من قبل الطلبة

 

 التصرف المالي -2

 

في ما يتعلق بختم الصفقات المتعلقة بعقود المناولة والحراسة خالل الفترة الممتدة 

الكلية لم تقم بعرض ملف الختم النهائي على أنظار لجنة الصفقات  نّ إف 2011الى  2009من 
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المختصة باعتبار عدم استكمال الشركة المعنية تقديم الوثائق الضرورية لذلك وخاصة ما 

التالي لم يتم بت العملة لفائدة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ويفيد خالص مستحقا

 .إلى حد هذا التاريخ خالص الفواتير المتخلدة والقيام بإجراءات الختم النهائي

بخصوص صرف االعتمادات الخاصة بمشروع دعم الجودة فقد تم تجاوز هذا و

تم  ، حيثذالتنفي جالآالمشروع وإعادة برمجة  جديد على مشرف اإلشكال خاصة بعد تعيين

وتكوين اإلداريين واألساتذة الستعمالها بهدف   DATA CENTERاقتناء بوابة الكترونية 

 .نجاز دروس مرقمنةإ

 

وكذلك تم اقتناء المعدات الرياضية وتركيزها والشروع في استغاللها بالقاعة 

 .ة لذلكأالمهي
 


