الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

مركز اليقظة البيداغوجية
بالتنسيق مع نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي

بمساهمة

 DGRSDTو ATRSSH

ينظم:
يوم تكويني لفائدة مدراء المخابر

حول:

التسيير المالي
لمخابر البحث
يوم األربعاء 2019/06/12
على الساعة 09:00 :صباحا
بقاعة المحاضرات عبد المجيد عالهم

جامعة محمد بوضياف ( وسط المدينة)
موقع مركز اليقظة البيداغوجية:
موقع مركز اليقظة البيداغوجيةwww.univ-msila.dz/cvp :

البريد اإللكتروني

cvp@univ-msila.dz:

الهاتف 0659846815 :
ال عنوان :مركز اليقظة البيداغوجية بالمكتبة المركزية بالقطب الجامعي

محاور التكوين

الديباجة
يعتبر البحث العلمي قضية رئيسية في القرن الـ 21خاصة فيما
يتعلق بالتحديات التكنولوجية والعولمة التي ستشكل مجال المواجهة
بين الدول الصناعية والدول الحديثة ،األمر الذي قد يدفع
بالمؤسسات التي ال تواكب النمو بالتراجع إلى مراتب متأخرة.
لتنشيط مجاالت البحث أصدرت الجزائر مجموعة من النصوص
التشريعية بما في ذلك القانون رقم  11/98المؤرخ في  22أوت
 1998المتعلق بقانون التوجيه و برنامج سياسة إلسقاط في
خمس سنوات  ، 2000/1998خاص بإنشاء خطة وطنية للبحث
العلمي ) (PNRوإنشاء صندوق وطني للبحث العلمي والتنمية
التكنولوجية ) (FNRمسؤول عن تمويل البحوث.
لتطبيق القانون المذكور أعاله رقم  11/98و المرسوم التنفيذي
رقم  244/99المؤرخ في  1999/10/31المحدد لقوانين
اإلنشاء و التنظيم و سيرورة العمل داخل مخابر البحث،
فيشتمل مخبر البحث على مجلس خاص بالمخبر مكلف بتحضير
البرامج و تقييم الحاالت التوقعية للحصيالت و النفقات المقدمة من
طرف مدير المخبر .بالتالي نجد أن المخبر له استقاللية التسيير
الخاضع للرقابة المالية حيث يكون ذلك استدالليا .بحيث يمول
المخبر عن طريق اإلعانات المالية المقدمة من طرف FNRSDT.
و يمكن لمخبر البحث أن يجد مصادره الخاصة للتمويل ،ولهذا من
أجل التسيير المالي الجيد و التحكم في استراتيجياته وترشيد نفقاته
يتم عقد هذا اليوم التكويني لرؤساء المخابر وذلك بغية التحكم
الراشد في آليات التسيير المالي للمخابر.

أهداف التكوين
ــ التعرف على القوانين والمفاهيم ذات العالقة باإلطار القانوني،
والتجاري في التسيير المالي

ــ اإلطالع على إجراءات التسيير المالي للمخابر
ــ التمكين من التحكم باستراتيجيات التخطيط و التسيير المالي
ــ التحكم في عملية توزيع و استهالك اإلعتمادات
ــ التمكن من اإلستثمار المالي وايجاد مصادر التمويل من المحيط
اإلقتصادي واإلجتماعي.

1ــ مدخل مفاهيمي حول التسيير المالي
2ــ التسيير والتمويل المالي لمخابر البحث العلمية
 3ــ متفرقات حول التسيير المالي للمخابر

المشاركون في اليوم التكويني
ـ بمساهمة مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ( ) DGRSDT
ـ المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم االجتماعية و
اإلنسانية )( ATRSSH
ــ خبراء في المالية والقانون

البرنـامج
االفتتاح09:00 :
ــ القرآن الكريم
ــ النشيد الوطني
ــ كلمة السيد مسؤول مركز اليقظة البيداغوجية
ــ كلمة السيد نائب مدير الجامعة للتكوين العالي
ــ كلمة السيد مدير جامعة المسيلة
09:30
10:00

د /مسعودي هشام
جامعة المسيلة

10:00
10:30

أ.د /مانع عمار المدير العام
للوكالة الموضوعاتية للبحث
في العلوم اإلجتماعية و
اإلنسانية )( ATRSSH
د /تومي ذهبي مدير إدارة
وتمويل البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي
بالمديرية العامة للبحث
العلمي والتطويرالتكنولوجي
أ.د /خضري حمزة جامعة
محمد بوضياف المسيلة
السيد  /قانة حسين مفتش
الرقابة المالية والية المسيلة

10:30
11:00

11:00
11:30
11:30
12:00
12:00
12:30

البحث العلمي في الجزائر بين اآلليات
المتخذة و العوائق الموجودة
 دراسة في المخابر البحثية(التمويل)تمويل المخابر حسب األهداف

إجراءات تمويل مخابر البحث الجامعية

إجراءات إبرام العقود عن طريق
االستشارات و سندات الطلب
قراءات قانونية في تسيير مخابر
البحث العلمي

مناقشة عامة

