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مرشوع قانون رمق ....
يتعلق ابلتعلمي العايل والبحث العلمي
اجلزء ا ألول :أآحاكم وتوهجات عامة
املادة 1
تطبيقا ألحاكم الفصل  71من ادلس تور والقانون االطار رمق  51.17املتعلق
مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 19.113. 1
املؤرخ يف  7ذي احلجة  9( 1440أآغسطس  ،)2019هيدف هذا القانون اىل حتديد
التوهجات العامة لس ياسة ادلوةل املتعلقة مبنظومة التعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر،
وبيان أآهدافها ،وحتديد املبادئ والقواعد املتعلقة بتنظميها ،وآليات تطويرها والهنوض هبا،
ومصادر متويلها وكيفيات تقيميها وآليات تتبعها ومواكبهتا.
املادة 2
هتدف منظومة التعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر اىل حتقيق ا ألهداف
املنصوص علهيا يف املادة الثالثة من القانون االطار السالف اذلكر رمق .51.17
كام تستند هذه املنظومة يف القيام مبهاهما اىل املبادئ واملرتكزات والوظائف
املنصوص علهيا يف املادتني الرابعة واخلامسة من القانون االطار املذكور.
املادة 3
تقوم منظومة التعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر عىل حتقيق التوهجات العامة
لس ياسة ادلوةل املتعلقة هبذه املنظومة واملمتثةل فامي ييل:
 اعتبار الاستامثر يف التعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر استامثرا منتجا يفالر أآسامل البرشي الوطين اسهاما يف حتقيق أآهداف التمنية الوطنية املس تدامة؛
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وضع ا ألسس القانونية العامتد أآنظمة جديدة ومتنوعة للتكوين؛
تطوير منوذج بيداغويج قوامه التنوع والانفتاح والابتاكر وتمنية القدرات
الشخصية للطلبة ،ومتكيهنم من احلصول عىل الكفاايت واملهارات العلمية واملعرفية
والرتبوية الالزمة؛
وضع خريطة وطنية متجانسة للتعلمي العايل ترتكز عىل احداث جامعات متعددة
التخصصات ،و أآقطاب جامعية ،ومركبات جامعية هجوية متاكمةل جغرافيا
واجامتعيا؛
تعزيز اس تقاللية اجلامعة يف اطار تعاقدي مع ادلوةل لتحديد مسؤوليات خمتلف
الفاعلني داخلها مع التقيد مببادئ التاكمل والتناسق والتعاضد والعمل املشرتك؛
وضع اطار قانوين حمني لتنظمي هيالك وادارة مؤسسات التعلمي العايل مبختلف
أآصنافها؛
وضع اطار تعاقدي اسرتاتيجي بني ادلوةل والقطاع اخلاص يف جمال تطوير منظومة
التعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر ،املنصوص عليه يف املادة  44من القانون
االطار رمق  ،51.17واعتباره اطارا وطنيا مرجعيا لتفعيل دور هذا القطاعوتمنيته والرفع من أآدائه ،وضامن اسهامه يف تقدمي اخلدمة العمومية املتعلقة ابلتعلمي
العايل والبحث العلمي؛
تعزيز دور املؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل من خالل الهنوض بوظائفها والرفع
من اسهاهما يف املنظومة ،يف اطار التاكمل والتعاون والرشاكة بيهنا وبني
مؤسسات التعلمي العايل يف القطاع العام؛
وضع اطار قانوين مرجعي متاكمل للرشاكة بني القطاعني العام واخلاص يف اطار
تعاقدي بني ادلوةل ومؤسسات التعلمي العايل وابيق الفاعلني الخرين ،من أآجل
حتقيق وحدة املنظومة وتطوير أآداهئا وخمرجاهتا؛
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اقامة منظومة وطنية مندجمة لتمنية البحث العلمي والابتاكر وروح المتزي واشاعة
ثقافة الاجهتاد والنبوغ واالبداع عىل صعيد املؤسسات واجملاالت وا ألنشطة طبقا
لالسرتاتيجية الوطنية للهنوض ابلبحث العلمي والابتاكر املشار الهيا يف املادة
 16من القانون – االطار السالف اذلكر رمق 51.17؛
حتديد آليات متويل مشاريع البحث العلمي والابتاكر وتنويع مصادر هذا المتويل؛
وضع ا ألسس لربط املسؤولية ابحملاس بة وضامن حاكمة انجعة وفعاةل تضمن تدبريا
شفافا ومسؤوال خملتلف مكوانت منظومة التعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر
تقوم عىل ترس يخ مبادئ التدبري املسؤول وترش يد اس تعامل املوارد ،وقواعد
النجاعة وحسن ا ألداء والتقيمي املنتظم؛
حتديد وظائف وهمام ا ألساتذة الباحثني و أآصنافهم ،حسب دالئل مرجعية خاصة
هبم ،وحتديد حقوق الطلبة وواجباهتم مبؤسسات التعلمي العايل؛
ارساء نظام معلومايت مندمج لتدبري املعطيات واس تغاللها وتطوير املنظومة
وخمتلف مكوانهتا؛
حتديد الليات العملية والتنفيذية لتقيمي وضامن جودة منظومة التعلمي العايل
والبحث العلمي والابتاكر وفق مرجعيات ومؤرشات أآداء متعاقد بشأأهنا.
اجلزء الثاين :التنظمي العام للتعلمي العايل
الباب ا ألول :هيلكة منظومة التعلمي العايل ومكوانهتا
املادة 4
تتكون مؤسسات التعلمي العايل من ثالثة أآصناف من املؤسسات التالية:
مؤسسات للتعلمي العايل العمومية؛
املؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل؛
مؤسسات التعلمي العايل الكفيةل غري رحبية ذات النفع العام.
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املادة 5
تضم مؤسسات التعلمي العايل العمومية املؤسسات التالية:
 اجلامعات العمومية؛ مؤسسات التعلمي العايل املتخصصة احملدثة يف شلك مؤسسات معومية موضوعةحتت وصاية سلطات حكومية معنية أآو يف شلك مؤسسات اتبعة لقطاعات
وزارية معنية.
وميكن أآن تنتظم مؤسسات التعلمي العايل املتخصصة احملدثة يف شلك مؤسسة
معومية يف مجموعة مؤسسات.
املادة 6
خيضع احداث مؤسسات التعلمي العايل العمومية للمعايري التالية ،والس امي:
 وجود حاجيات وطنية أآو هجوية أآو حملية تس تلزم الاس تجابة للطلب عىل التعلميالعايل مع مراعاة اخلصوصيات اجلهوية من هجة والتنوع يف العرض الرتبوي من
هجة أآخرى؛
 التوازن والتاكمل بني مكوانت اخلريطة الوطنية للتعلمي العايل ،يف اطار توهجاتالتصاممي اجلهوية العداد الرتاب؛
 اعامل مبد أآ االنصاف وتاكفؤ الفرص ،وتيسري الولوج اىل التعلمي العايل عرب حتقيقمبد أآ القرب يف تقدمي وعرض اخلدمة العمومية املتعلقة ابلتعلمي العايل؛
 حتقيق التعاضد يف الوسائل واملوارد املتاحة.املادة 7
حتدث اجلامعات العمومية بقانون طبقا للفصل  71من ادلس تور ،مع مراعاة
توهجات اخلريطة الوطنية للتعلمي العايل وحتقيق أآهدافها.
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تعترب اجلامعات مؤسسات معومية تمتتع ابلشخصية الاعتبارية والاس تقاللية
املالية واالدارية ،كام تمتتع يف اطار التقيد بأأحاكم هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه،
ابالس تقاللية العلمية والبيداغوجية والثقافية وحرية املبادرة يف جمال االبداع والابتاكر
والمتزي.
وختضع هبذه الصفة لوصاية ادلوةل اليت هتدف اىل مراقبة مدى تقيد أآهجزهتا بأأحاكم
هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه ،واىل تتبع تنفيذ الالزتامات الناجتة عن االتفاقيات
والعقود املربمة بيهنا وبني ادلوةل واىل الالزتام ابالطار التعاقدي مع ادلوةل.
املادة 8
ختضع اجلامعة العمومية ملراقبة مالية مواكبة من قبل ادلوةل هتدف اىل التأأكد من
مطابقة تس يريها للمهام وا ألهداف املرسومة لها ،وتقدير أآداهئا املايل وسالمة أآعامل التس يري
اليت تقوم هبا طبقا للنصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل.
املادة 9
تكون اجلامعات العمومية متعددة التخصصات.
وتضم لك جامعة مؤسسات جامعية ،حتدث اما يف شلك لكيات أآو مدارس أآو
معاهد للتعلمي والتكوين والبحث العلمي ،أآو يف شلك مؤسسات أآخرى ،وذكل حسب
حقول معرفية متنوعة.
املادة 10
يمت احداث لك مؤسسة جامعية مبرسوم يتخذ بعد اس تطالع ر أآي اللجنة الوطنية
لتنس يق التعلمي العايل املشار الهيا يف املادة  74من هذا القانون.
ويمت احداث لك مؤسسة من مؤسسات التعلمي العايل املتخصصة اما مبوجب
قانون اذا تعلق ا ألمر مبؤسسة معومية ،أآو مبوجب مرسوم يف احلاالت ا ألخرى ،وذكل
ابقرتاح من السلطة احلكومية املعنية ،وبعد اس تطالع ر أآي اللجنة الوطنية لتنس يق التعلمي
العايل.
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املادة 11
حتدث املؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل مببادرة للك خشص اعتباري أآو خشص
ذايت من أآشخاص القانون اخلاص.
تنتظم هذه املؤسسات اما يف شلك جامعات أآو لكيات أآو مدارس أآو معاهد،
رشيطة أآن تكون تسميهتا خمالفة لتسميات مؤسسات التعلمي العايل العمومية.
املادة 12
تضم املؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل املؤسسات التالية:
 جامعات خاصة تتكون من مؤسسات اتبعة لها؛ مؤسسات خاصة للتعلمي العايل حمدثة يف شلك مجموعة مؤسسات خاصةمامتثةل؛
 مؤسسة خاصة واحدة حمدثة بكيفية مس تقةل.املادة 13
حتدث املؤسسات الكفيةل غري رحبية ذات النفع العام يف اطار رشاكة مع ادلوةل
وفق املقتضيات الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل.
املادة 14
ميكن احداث مؤسسات التعلمي العايل الكفيةل غري رحبية بني خشصني اعتباريني
أآو أآكرث من أآشخاص القانون العام أآو بني أآشخاص القانون العام والقانون اخلاص ،حسب
ا ألولوايت الوطنية احملددة من طرف السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث
العلمي.
وحتدث هذه املؤسسات اما مبوجب اتفاقيات خاصة للرشاكة ،أآو من قبل مجموعة
ذات نفع عام خاضعة للقانون رمق  08.00املتعلق بتأأسيس اجملموعات ذات النفع العام
الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.00.204بتارخي  15من صفر  19( 1421ماي
.)2000
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وختضع مؤسسات التعلمي العايل احملدثة يف اطار الرشاكة ،وذات الطبيعة الرحبية،
ألحاكم هذا القانون فامي خيص هماهما وهيالكها العلمية والبيداغوجية واختصاص أآهجزة
حاكمهتا و أآنظمة التكوين والتقيمي اخلاص هبا ،والقواعد اخلاصة ابلتنظمي البيداغويج املعمتد،
و أآنشطة البحث العلمي والابتاكر املنجزة هبا ،وكذا أآحاكم االتفاقية احملدثة مبوجهبا ،اذا
تعلق ا ألمر مبجموعة ذات نفع عام ،مع مراعاة الرشوط املنصوص علهيا يف دفرت التحمالت
املتعلق هبا واملصادق عليه من قبل االدارة.
تطبق عىل املؤسسات املذكورة فامي خيص تسميهتا نفس املقتضيات املطبقة عىل
املؤسسات العمومية للتعلمي العايل التابعة للقطاع العام واملشار الهيا يف املادة  9و 10من
هذا القانون.
املادة 15
ميكن ملؤسسات التعلمي العايل ا ألجنبية واملمتزية علميا وذات اشعاع دويل أآن
حتدث فروعا لها عىل الرتاب الوطين.
خيضع احداث هذه الفروع لرشوط الولوج وكيفيات الرتخيص حتدد مبوجب
اتفاقيات بني ا ألطراف املعنية وحتت ارشاف السلطتني احلكوميتني امللكفتني ابلتعلمي العايل
والبحث العلمي واخلارجية.
املادة 16
تناط مبؤسسات التعلمي العايل مبختلف أآصنافها هممة التعلمي والتكوين والبحث،
من خالل:
 القيام مبهام التكوين ا ألسايس والتكوين املس متر وخمتلف أآمناط التكوين ا ألخرى؛ اعداد مناجه وبرامج تقوم عىل تمنية روح االبداع والمتزي والاس تحقاق؛ العمل عىل املالءمة املس مترة للتكوينات املقدمة مع أآهداف التمنية الوطنيةاملس تدامة ومتطلبات احمليط الاقتصادي والاجامتعي والانفتاح عىل خمتلف
الفاعلني وطنيا ودوليا؛
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تطوير همارات الطلبة وصقل مواههبم ومعارفهم العلمية والعمل عىل تمنية قدراهتم
وتمنية خشصيهتم؛
العمل عىل نرش املعارف العلمية والتقنية ووضعها رهن اشارة العموم قصد تيسري
الولوج الهيا بلك الوسائل املتاحة؛
القيام بأأنشطة البحث العلمي والابتاكر والعمل عىل تطويره ،وتمثني نتاجئه
بتنس يق وثيق مع خمتلف الفاعلني وبنيات البحث الوطنية وادلولية؛
االسهام يف تأأطري ا ألنشطة العلمية والفكرية وتنش يط احلياة الثقافية وتطوير
الوساطة العلمية؛
ترس يخ السلوك املدين واملسؤولية الاجامتعية والرتبية البدنية والرايضية؛
تيسري اندماج ا ألشخاص يف وضعية اعاقة أآو يف وضعية خاصة يف فضاءات
منظومة التعلمي العايل؛
القيام بأأعامل اخلربة واجناز ادلراسات وتقدمي الاستشارات وخمتلف اخلدمات يف
امليادين املتعلقة ابختصاصات مؤسسات التعلمي العايل املعنية وذكل لفائدة
القطاعني العام واخلاص يف اطار تعاقدي مؤسسايت؛
تنويع التكوينات لتلبية حاجيات االدارة والاقتصاد الوطين واملقاوةل من الكفاءات
املؤهةل واملتخصصة؛
العمل عىل تشجيع احلركية الطالبية والتناوب بني مؤسسات التعلمي العايل
والبحث العلمي الوطنية وا ألجنبية ،وبيهنا وبني املقاوةل من أآجل متكني الطلبة
والباحثني من متابعة ادلراسة أآو اجناز تداريب أآو دورات تكوينية خاصة أآو
القيام مبهام حبثية ،أآو زايرات دراس ية؛
تشجيع التبادل الثقايف والعلمي وتبادل اخلربات بني مؤسسات التعلمي العايل
والبحث العلمي الوطنية وا ألجنبية ،من أآجل متكني ا ألساتذة الباحثني وابيق
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ا ألطر ا ألخرى من القيام بأأعامل البحث واس تكامل اخلربة وتعزيز القدرات
والاس تفادة من تداريب أآو تكوينات متخصصة.
املادة 17
عالوة عىل املهام املذكورة يف املادة  14املشار الهيا أآعاله تضطلع مؤسسات التعلمي
العايل مبختلف أآصنافها بتنظمي تكوين مس متر.
يعترب التكوين املس متر تكوينا تمكيليا الس تكامل اخلربات أآو اكتساب وتطوير
املهارات وتعميق املعارف يف ختصص من التخصصات.
ميكن أآن يتوج هذا التكوين بشهادات خاصة للتكوين املس متر ،تسلمها مؤسسة
التعلمي العايل املعنية ،وال تكتيس بأأي صفة طابع دبلوم أآو شهادة وطنية ،ويشار فهيا لزاما
اىل عبارة "تكوين مس متر ".
املادة 18
ميكن ملؤسسات التعلمي العايل مبختلف أآصنافها املشار الهيا يف املادة  4من هذا
القانون أآن تكون فامي بيهنا أآو بني مكوانت لك صنف مهنا قطبا أآو عدة أآقطاب جامعية
أآو أآن تنضم الهيا.
غري أآنه يف حاةل احداث قطب من ا ألقطاب بني مؤسسات غري جامعية ،يتعني
أآن يضم القطب املذكور عىل ا ألقل جامعة معومية أآو مؤسسة جامعية اتبعة لها.
حيدث القطب أآو ا ألقطاب املذكورة ،مبوجب اتفاقية بني املؤسسات املكونة لها،
حتدد تسميته وا ألهداف املتوخاة من احداثه وا ألنشطة والهيالك املشرتكة فامي بيهنا ،وحقوق
والزتامات لك مؤسسة من مؤسسات القطب ،وقواعد تس يريه ،ومسامهة لك مؤسسة
يف متويل آأنشطته ،و أآنظمة تقيمي أآدائه.
املادة 19
تطبيقا ألحاكم املادة  12من القانون االطار املشار اليه أآعاله رمق  ،51.17ميكن
احداث مركبات جامعية هجوية ذات وظائف متاكمةل ومتنوعة ،اما مببادرة من ادلوةل أآو
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من قبل أآشخاص اعتبارية من أآشخاص القانون العام أآو اخلاص أآو يف اطار الرشاكة بني
القطاعني العام أآو اخلاص.
خيضع تدبري لك مركب جامعي لنظام داخيل يضعه الطرف أآو ا ألطراف املبادرة
الحداثه ،حسب احلاةل؛ ويف حاةل مبادرة من ادلوةل يعرض عىل مصادقة السلطة احلكومية
امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي أآو السلطات املعنية.

الباب الثاين :حاكمة املنظومة وآليات التنس يق بني مكوانهتا
الفصل ا ألول :مبادئ وقواعد احلاكمة
املادة 20
تطبيقا للامدتني  40و 41من القانون االطار املشار اليه أآعاله رمق  51.17تقوم
حاكمة منظومة التعلمي العايل عىل املبادئ والقواعد التالية:
 العمل مببدا التفريع من خالل تفعيل س ياسة الالمركزية والالمتركز يف تدبريمنظومة التعلمي العايل لمتكني بنيات التدبري من ممارسة املهام والاختصاصات
املوكوةل الهيا؛
 تعزيز اس تقاللية اجلامعات ونقل الصالحيات الالزمة لتس يري مرافقها يف اطارتعاقدي؛
 اعامتد التاكمل يف الوظائف والتناسق يف املهام والرتش يد يف اس تعامل املوارد،مبادئ مرجعية العادة هيلكة بنيات املنظومة ،ووضع ا ألسس الضامنة حلاكمة
انجعة وفعاةل؛
 اعامتد التفويض يف ممارسة املهام ،والعمل وفق مبدا التدبري التشاريك وربطاملسؤولية ابحملاس بة؛
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 ترس يخ متثيلية خمتلف الفاعلني ابملنظومة ونرش ثقافة املشاركة يف حتملاملسؤولية؛
 اقرار آليات لالفتحاص واملراقبة ادلاخلية ،والقيام بعمليات التقيمي ادلاخيلواخلاريج ملس توى اجناز الالزتامات املتعاقد بشأأهنا ،طبقا للامدة  54من القانون
االطار املشار اليه أآعاله رمق .51.17
الفصل الثاين :حاكمة مؤسسات التعلمي العايل العمومية
الفرع ا ألول :اجلامعات واملؤسسات اجلامعية
املادة 21
ترتكز حاكمة اجلامعة العمومية عىل:
 جملس االدارة؛ رئيس اجلامعة؛ اجمللس الأاكدميي؛ رئيس املؤسسة اجلامعية؛ جملس تدبري املؤسسة اجلامعية؛ الشعب املطابقة للتخصصات وجملاالت التكوين؛ بنيات البحث العلمي والابتاكر؛ الهيالك املشرتكة.املادة 22
يتأألف جملس االدارة من:
 رئيس جملس االدارة؛أآعضاء حبمك القانون ،ومه:
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وايل اجلهة املعنية؛
رئيس جملس اجلهة املعنية؛
ممثل السلطة احلكومية امللكفة ابملالية؛
ممثل السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي.

أآعضاء معينني من طرف رئيس جملس االدارة ،ومه:
 ثالث خشصيات ميثلون قطاعات االنتاج واخلدمات؛ رئيس جامعة خاصة أآو رشيكة؛ خشصيتان من بني الشخصيات املشهود بكفاءهتا وجتربهتا وخربهتا يف أآحد اجملاالتالعلمية أآو الاقتصادية أآو الاجامتعية.
حيرض رئيس اجلامعة اجامتعات اجمللس بصفة استشارية.
ميكن لرئيس جملس االدارة أآن يدعو للحضور لك خشص يعترب حضوره أآشغال
اجمللس مفيدا.
يتوىل همام كتابة جملس ادارة اجلامعة عضو يعينه رئيسه.
املادة 23
ير أآس جملس االدارة خشصية من الشخصيات املشهود بكفاءهتا وجتربهتا ،يعني
بظهري رشيف ملدة مخس س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة.
اذا تعذر حضور رئيس جملس االدارة أآشغال اجمللس ،انب عنه بصفة مؤقتة عضو
من أآعضاء اجمللس من بني الشخصيتني املشهود بكفاءهتا يف أآحد اجملاالت العلمية
والاقتصادية أآو الاجامتعية املعينتني من قبهل ،وذكل بقرار للسلطة احلكومية امللكفة
ابلتعلمي العايل والبحث العلمي.
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املادة 24
يسهر رئيس جملس االدارة عىل اعداد جدول أآعامل اجمللس بتنس يق مع رئيس
اجلامعة.
جيمتع جملس االدارة بدعوة من رئيسه مرتني يف الس نة عىل ا ألقل ولكام دعت
احلاجة اىل ذكل.
يعقد اجامتع اجمللس يف ادلورة ا ألوىل من أآجل:
 دراسة التقرير الس نوي حلصيةل أآنشطة اجلامعة خالل الس نة املالية املنرصمةقصد املصادقة عليه؛
 حرص القوامئ الرتكيبية للس نة احملاسبية املنهتية؛وخيصص اجامتع اجمللس يف ادلورة الثانية ألجل:
 دراسة برانمج معل اجلامعة واملصادقة عليه؛ دراسة وحرص مرشوع مزيانية الس نة املوالية.يتداول جملس االدارة بصفة قانونية حبضور نصف أآعضائه عىل ا ألقل.
واذا مل يتوفر النصاب القانوين املذكور ،جاز بعد مثانية أآايم عقد اجامتع اثن بصفة
قانونية دون اعتبار رشط النصاب.
وتتخذ القرارات بأأغلبية ا ألعضاء احلارضين .ويف حاةل تعادل ا ألصوات يعترب
صوت رئيس جملس االدارة مرحجا.
املادة 25
حيدث دلى جملس االدارة ،من أآجل مساعدته يف القيام مبهامه ،اللجان ادلامئة
التالية:
 جلنة التكوين والبحث؛ جلنة املزيانية والشؤون املالية؛16

 جلنة الافتحاص واليقظة الاسرتاتيجية.وميكن أآن حيدث اجمللس دليه جلاان مؤقتة.
حيدد تأأليف هذه اللجان وهماهما وكيفيات سريها مبوجب النظام ادلاخيل جمللس
االدارة.
املادة 26
يسهر جملس االدارة عىل تتبع تنفيذ الس ياسة العامة لدلوةل يف جمال التعلمي العايل
والبحث العلمي والابتاكر عىل صعيد اجلامعة ،وميارس من أآجل ذكل ،السلط
والصالحيات الالزمة دلمع وتتبع وتقيمي اجلامعة املعنية ،يف تنفيذ أآداء مرشوع تطويرها
وحتسني مردوديهتا ،ويتداول يف مجيع القضااي املتعلقة مبهاهما وحسن سريها.
ولهذه الغاية يتوىل ،بصفة خاصة ،ممارسة الاختصاصات التالية:
 املصادقة عىل هيلكة اجلامعة ونظاهما ادلاخيل وفق النصوص التنظميية اجلاري هباالعمل؛
 املصادقة عىل خمططات العمل الس نوية واملقرتحة من قبل رئيس اجلامعة؛ املصادقة عىل مرشوع املزيانية؛ التداول يف معايري توزيع الاعامتدات املالية اخملصصة للمؤسسات اجلامعيةومصاحلها اجلامعية ومرافقها املشرتكة؛
 اختاذ القرارات الهادفة اىل احداث مؤسسات أآو أآقطاب أآو مراكز ملحقة ،أآوادماهجا أآو تغيريها أآو حذفها ،وعىل االتفاقيات الهادفة اىل احداث ا ألقطاب
اجلامعية أآو الانضامم الهيا؛
 املصادقة عىل اقرتاح احداث اخملتربات ومراكز البحث ،وغريها من بنيات البحثا ألخرى التابعة للجامعة؛
 املصادقة عىل نظام خاص ابلصفقات طبقا للترشيع اجلاري به العمل؛17

 تيسري ادماج خرجيي اجلامعة يف الوسط املهين؛ املصادقة عىل قبول الهبات والوصااي؛ اختاذ القرارات الهادفة اىل اقتناء أآو تفويت املمتلاكت العقارية للجامعة طبقاللترشيع اجلاري به العمل وبعد مصادقة السلطة احلكومية املعنية؛
 دراسة التقرير الس نوي املتعلق حبصيةل أآنشطة اجلامعة خالل الس نة املنرصمةواملصادقة عليه؛
 املوافقة عىل احداث مؤسسة كفيةل ذات منفعة عامة ابجلامعة العمومية؛ اعداد النظام ادلاخيل جمللس االدارة واملصادقة عليه.املادة 27
ير أآس اجلامعة العمومية رئيس ملدة مخس س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة
و أآخرية ،وخيتار من بني الشخصيات املشهود بكفاءهتا وجتربهتا بعد اعالن مفتوح
للرتش يحات من بني املرتحشني اذلين يقدمون مرشوعا خاصا لتطوير اجلامعة وحتسني أآداهئا
ومردوديهتا من حيث جودة التكوين والهنوض ابلبحث العلمي والابتاكر ،مع مراعاة أآحاكم
املادة  3من هذا القانون.
تدرس ملفات الرتش يح واملشاريع املذكورة من دلن جلنة خمتصة تعيهنا السلطة
احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي ،وذكل وفق املعايري والكيفيات احملددة
طبقا للفقرة ا ألخرية من هذه املادة.
يتعني عىل اللجنة املذكورة موافاة السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث
العلمي ابلنتاجئ الهنائية للرتش يحات املقرتحة يف حدود ثالثة ترش يحات عىل الأكرث ،تعرض
من قبل السلطة املذكورة عىل مسطرة التعيني يف املناصب العليا.
حتدد املعايري والكيفيات الواجب مراعاهتا يف دراسة ملفات الرتش يح وكذا عدد
املرحشني وكيفيات تأأليف اللجنة اخملتصة دلراسة الرتش يحات بنص تنظميي.
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املادة 28
يعرض رئيس اجلامعة العمومية عند تعينه مرشوع تطوير اجلامعة ،قبل الرشوع
يف العمل به ،دلراس ته من طرف جملس االدارة ،وقبل احالته عىل تأأشرية السلطة احلكومية
امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي من أآجل النظر يف مدى مالمئته مع االطار التعاقدي
بني ادلوةل واجلامعة.
املادة 29
ميارس رئيس اجلامعة مجيع السلط والصالحيات الالزمة لتس يري شؤون اجلامعة
وتطويرها ،ويقوم بتحضري مشاريع قرارات جملس ادارهتا ،ويسهر عىل تنفيذ هذه القرارات.
ولهذه الغاية ،ميارس الاختصاصات التالية:
 التنس يق بني املؤسسات اجلامعية ،وخمتلف املراكز وبنيات البحث اجلامعيةلتنفيذ مشاريع تطويرها؛
 اقرتاح لك توصية أآو اتفاقية من شأأهنا تطوير أآداء اجلامعة واملؤسسات التابعةلها يف جمال تمثني أآنشطة البحث العلمي والابتاكر؛
 اقرتاح مشاريع اتفاقيات للتعاون والرشاكة املزمع ابراهما ابمس اجلامعة مع اجلهاتوامجلاعات الرتابية ا ألخرى واملؤسسات واملقاوالت العمومية واخلاصة؛
 اعداد التقرير الس نوي املتعلق حبصيةل أآنشطة اجلامعة خالل الس نة املنرصمةواملصادقة عليه .يرفع الرئيس نسخة منه اىل السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي
العايل والبحث العلمي؛
 اعداد خمططات العمل الس نوية ومتعددة الس نوات اخلاصة ابجلامعة ،واقرتاحآليات تنفيذها ،وعرضها عىل جملس االدارة قصد املصادقة علهيا؛
 اعداد مرشوع مزيانية اجلامعة والسهر عىل تنفيذها بعد امتام املصادقة علهيا منطرف جملس االدارة؛
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توزيع الاعامتدات املالية اخملصصة للمؤسسات اجلامعية بعد مصادقة جملس االدارة
علهيا؛
رصف الاعامتدات املالية عىل خمتلف هيالك وبنيات اجلامعة واملرافق التابعة لها؛
السهر عىل حسن سري مصاحل اجلامعة واملرافق التابعة لها؛
اقرتاح احداث مراكز لدلراسات وا ألحباث؛
تفعيل مقرتحات أآو توصيات من شأأهنا تطوير أآداء اجلامعة واملؤسسات التابعة
لها يف جمال تمثني أآنشطة البحث العلمي والابتاكر ،برشاكة مع الفاعلني
الاقتصاديني ومؤسسات البحث العلمي والابتاكر عىل الصعيدين الوطين
وادلويل؛
اعداد الواثئق املدرجة يف جدول أآعامل جملس االدارة؛
تقدمي لك برانمج أآو مرشوع هيدف اىل االسهام يف حتقيق التمنية اجلهوية
املس تدامة والاس تغالل ا ألمثل للطاقات واملوارد احمللية واجلهوية يف اطار
رشااكت حملية وهجوية منتجة مع امجلاعات الرتابية واالدارات والهيئات عىل صعيد
اجلهة؛
ابرام االتفاقات واالتفاقيات مع رشاكء اجلامعة من أآجل تطويرها واملسامهة يف
اشعاعها؛
االرشاف عىل احداث وحسن تدبري الهيالك املشرتكة؛
احداث هممة الوس يط اجلامعي وتعيينه من أآجل التسوية الودية للخالف؛
احداث وحدات لدلمع النفيس ابجلامعة؛
تيسري ادماج خرجيي اجلامعة يف الوسط املهين ،والس امي من خالل احداث
ش باكت للمقاوالت الاقتصادية والاجامتعية الرشيكة للجامعة يف جمال تنظمي
التداريب املهنية لفائدة طالب اجلامعة وتتبع مسارمه وفق حاجيات اجملمتع؛
20

 التوقيع عىل خمتلف أآصناف الشهادات وادلبلومات اليت تسمل ابمس اجلامعة منقبل املؤسسات التابعة لها؛
 تعيني وحتديد مقرات معل ا ألساتذة الباحثني واملوظفني االداريني والتقنينيابجلامعة؛
 دراسة طلبات الاس تفادة من اجازة البحث أآو اس تكامل اخلربة؛ اعداد النظام ادلاخيل للمجلس الأاكدميي؛ اعداد مرشوع النظام ادلاخيل للجامعة ومرافقها ،وعرضه عىل جملس االدارةللمصادقة عليه؛
 متثيل اجلامعة أآمام القضاء ،ويؤهل من أآجل ذكل لرفع ادلعاوى ابمسها وادلفاععن مصاحلها؛
 القيام جبميع ا ألعامل التحفظية ابمس اجلامعة ولفائدهتا؛ اعداد تقرير س نوي حول حصيةل أآنشطة اجلامعة ،وعرضه عىل جملس االدارة؛ اقتناء أآو تفويت املمتلاكت العقارية للجامعة طبقا للترشيع اجلاري به العمل ،بناءعىل موافقة جملس االدارة والوزارة الوصية.
يسهر عىل احرتام تطبيق مقتضيات النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا
العمل داخل حرم اجلامعة والنظام ادلاخيل املعمول به ،وجيوز هل أآن يتخذ مجيع التدابري
اليت تس تلزهما ظروف حفظ النظام العام داخل اجلامعة بتنس يق مع السلطات اخملتصة،
طبقا للترشيع اجلاري به العمل.
ميكن لرئيس اجلامعة أآن يتلقى تفويضا من جملس االدارة لتسوية قضااي معينة.
املادة 30
يتأألف اجمللس الأاكدميي للجامعة ابالضافة اىل رئيس اجلامعة رئيسا هل من:
 رؤساء املؤسسات اجلامعية؛21

 مدير الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين املعنية؛ مدير املركز اجلهوي لالستامثر؛ املندوب اجلهوي للتكوين املهين؛ ممثلني منتخبني من دلن ومن بني أآساتذة الباحثني ابجلامعة املعنية ،ميثلون نظراهئممن مجيع ا ألطر مع مراعاة النس بة العددية للمتثيل؛
 ممثلني منتخبني من دلن ومن بني املوظفني االداريني والتقنيني ابجلامعة؛ ممثلني منتخبني من دلن ومن بني طلبة اجلامعة ميثلون أآسالك التكوين.وحيدد مبوجب نص تنظميي كيفيات تعيني وانتخاب ا ألعضاء املنصوص علهيم أآعاله.
يساعد اجمللس يف القيام مبهامه جلان دامئة ويه:
 جلنة الشؤون البيداغوجية واحلياة اجلامعية؛ جلنة البحث العلمي والابتاكر؛ جلنة الرشاكة والتعاون.كام ميكن للمجلس احداث جلان خاصة مؤقتة لكام اقتضت الرضورة ذكل.
حيدد النظام ادلاخيل للمجلس الأاكدميي كيفيات سريه وهمام اللجان احملدثة دليه
وتأأليفها وكيفيات سريها.
ويتوىل الاكتب العام للجامعة كتابة اجمللس الأاكدميي.
املادة 31
يتداول اجمللس الأاكدميي يف املسائل املتعلقة ابجلامعة وحسن سريها ،والس امي
ابداء الر أآي يف مشاريع الربامج ذات الطابع البيداغويج وكذا املشاريع اخلاصة ابلبحث
العلمي واليت يعرضها عليه رئيس اجلامعة ،وذكل يف ضوء التوهجات العامة املتعلقة ابملنظومة
الوطنية للتعلمي والتكوين والبحث العلمي.
ولهذه الغاية ،يتوىل اجمللس القيام مبا ييل:
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-

-

ابداء الر أآي يف اقرتاح مرشوع مزيانية اجلامعة؛
ابداء الر أآي يف اقرتاح احداث مؤسسات جامعية؛
اقرتاح احداث اخملتربات ومراكز البحث ،وغريها من بنيات البحث ا ألخرى
التابعة للجامعة ،وعرضها عىل جملس االدارة قصد املصادقة؛
احداث الهيالك املشرتكة للجامعة؛
املصادقة عىل مشاريع مساكل للتكوين والبحث املزمع عرضها عىل مسطرة
الاعامتد ابمس اجلامعة؛
اقرتاح احداث شهادات خاصة ابجلامعة للتكوين املس متر؛
اختاذ لك تدبري من شأأنه حتسني جودة التكوين ،وتطويره وضامن مالءمته مع
حاجيات الاقتصاد الوطين واخلصوصيات اجلهوية؛
اقرتاح املشاريع املتعلقة ابالتفاقيات الهادفة اىل احداث أآقطاب جامعية أآو
الانضامم الهيا ،وعرضها عىل موافقة جملس االدارة متهيدا لعرضها عىل السلطة
احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي قصد املصادقة علهيا؛
اقرتاح أآمناط التكوين و أآسالكه ومسالكه ،اليت تعزتم اجلامعة تنظميها بناء عىل
اقرتاح املؤسسات اجلامعية؛
احداث بنيات خاصة لالرشاد اجلامعي ومنظومة للتواصل واملواكبة لفائدة الطلبة.
املادة 32

يعترب رئيس اجلامعة هو المر بقبض موارد اجلامعة ورصف نفقاهتا.
يساعد الرئيس يف القيام مبهامه نواب للرئيس واكتب عام ويفوض هبذه الصفة
مجموع أآو بعض سلطه اىل معداء ومديري املؤسسات اجلامعية ،فامي يتعلق ابمليادين املندرجة
مضن اختصاصاهتم ،والس امي املتعلقة مهنا ابملزيانية.
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وميكن هل أآن يفوض حتت مسؤوليته جزءا من سلطه وصالحياته اىل نوابه أآو
الاكتب العام أآو اىل املسؤولني واملوظفني العاملني حتت امرته.
اذا تغيب رئيس اجلامعة أآو عاقه عائق حال دون قيامه مبهامه أآو الاس مترار يف
مزاولهتا ألي سبب من ا ألس باب ،أآو يف حاةل شغور املنصب ،انب عنه ،بصفة مؤقتة،
أآحد نواب الرئيس رشيطة أآن يكون أآس تاذا للتعلمي العايل ،أآو رئيس من بني رؤساء
املؤسسات اجلامعية ،وذكل بقرار للسلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي.
املادة 33
يعني نواب الرئيس من دلن السلطة احلكومية الوصية بناء عىل اقرتاح من رئيس
اجلامعة وحسب هيلكة هاته ا ألخرية.
ويعني الاكتب العام للجامعة بقرار للسلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث
العلمي ،طبقا لنصوص التنظميية اجلاري هبا العمل ،وذكل ابقرتاح من رئيس اجلامعة من
بني املوظفني االداريني والتقنيني احلاصلني عىل شهادة للتعلمي العايل واملتوفرين عىل جتربة
همنية يف التس يري االداري أآو املايل ملدة ال تقل عن مخس س نوات أآو من بني احلاصلني
عىل ا ألقل عىل شهادة املاسرت أآو دبلوم مماثل ،أآو ما يعادهلام واملتوفرين عىل جتربة همنية
يف التس يري االداري أآو املايل.
املادة 34
تتكون الهيالك املشرتكة بلك جامعة طبقا للمنظام املعمول به ابلنس بة للجامعات
وبصفة خاصة من:
 املركز اجلامعي دلراسات ادلكتوراه؛ مركز للتعلمي والتكوين عن بعد؛ مركز للتكوين املس متر؛ مركز لالستشارات وتقدمي اخلربة؛ مؤسسة الوس يط اجلامعي؛24

 مركز ادلمع النفيس؛ املنشأت والبنيات املشرتكة اخلاصة ابخلدمات الاجامتعية واب ألنشطة الثقافيةوالرايضية املوازية.
ابس تثناء املركز اجلامعي دلراسات ادلكتوراه وفروعه ابملؤسسات ،واذلي حيدد
تنظميه وكيفيات سريه ،بقرار للسلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي،
حتدد همام لك الهيالك املشرتكة ،وتنظميها وكيفيات سريها مبوجب النظام ادلاخيل للجامعة.
كام حتدد الهيالك االدارية اخلاصة ابجلامعة ومرافقها ومؤسساهتا وكيفيات تنظميها
بقرار للسلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي تؤرش عليه السلطة احلكومية
امللكفة ابملالية.
املادة 35
تش متل مزيانية اجلامعة عىل ما ييل:
يف ابب املوارد:
 اخملصصات اليت تقدهما ادلوةل؛ املساهامت اليت تقدهما امجلاعات الرتابية واملؤسسات العمومية ولك هيئة عامة أآوخاصة للجامعة؛
 املداخيل احملصل علهيا برمس التكوينات املقدمة من قبل املؤسسات واملراكزاجلامعية؛
 املداخيل املتأأتية من أآنشطة البحث العلمي والابتاكر وحقوق امللكية الفكريةاملرتبطة هبا ،و أآعامل النرش والرتمجة واخلدمات املقدمة؛
 اسرتداد املوارد احملصل علهيا وغري املس تحقة؛ املداخيل واملوارد ومجيع احملاصيل ا ألخرى املأأذون فهيا مبوجب النصوصالترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل؛
25

 ا ألموال احملصةل وا ألرابح املتأأتية من القيام اب ألحباث ومن تقدمي اخلدمات والس اميمهنا ادلراسات والاستشارات و أآعامل اخلربة؛
 احملاصيل وا ألرابح املتأأتية من العمليات اليت تقوم هبا اجلامعة ومن ممتلاكهتا؛ عوائد القروض املربمة مع هيئات مالية وطنية ودولية؛ املوارد ذات الطابع العريض احملصل علهيا من بيع سلع أآو قمي أآو من أآي مصدرآخر؛
 تسبيقات اخلزينة القابةل للسداد؛ املوارد الطارئة؛ الهبات والوصااي؛ مصادر متويل أآخرى.يف ابب النفقات:
 نفقات التس يري؛ نفقات التجهزي والاستامثر؛ نفقات مشاريع التكوين والبحث العلمي والابتاكر؛ النفقات املرصدة للهنوض ابخلدمات الاجامتعية والثقافية والرايضية وابيقا ألنشطة ا ألخرى اخلاصة ابلطلبة؛
 املبالغ املرجعة من القروض والتاكليف املرتتبة عهنا؛ املسامهة يف متويل املشاريع املنجزة يف اطار املوارد املالية اذلاتية؛ -نفقات خمتلفة.
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املادة 36
تنجز العمليات املالية واحملاسبية املتعلقة مبزيانية اجلامعة وفق القواعد املنصوص
علهيا يف التنظمي املايل واحملاس يب اخلاص ابجلامعة ،اذلي تعده هذه ا ألخرية وفق منوذج
حيدد بقرار مشرتك للسلطتني احلكوميتني امللكفتني ابملالية وابلتعلمي العايل والبحث العلمي.
تعرض القوامئ الرتكيبية املزيانية لك س نة عىل نظر جلنة الافتحاص واليقظة
الاسرتاتيجية احملدثة دلى جملس االدارة.
تقدم اللجنة املذكورة جمللس االدارة تقريرا خاصا عن هممهتا ،لك س نة ،يتضمن
مالحظاهتا حول كيفيات تنفيذ مزيانية اجلامعة ،مرفقة مبقرتحاهتا وتوصياهتا من أآجل حتسني
التدبري االداري واملايل للجامعة ،واقرتاح س بل تعزيز وتنويع وسائلها وضامن تطوير أآداهئا.
املادة 37
حيق للجامعات ،يف اطار املهام املس ندة الهيا مبوجب هذا القانون ،أآن تقدم
مبوجب اتفاقيات للرشاكة خدمات مبقابل ،و أآن حتدث حماضن ملقاوالت الابتاكر والمتزي
الناش ئة ،و أآن تس تغل الرباءات والرتاخيص ،و أآن تسوق منتجات أآنشطهتا.
ومن أآجل ذكل حيق لها طبقا للترشيع اجلاري به العمل ،مسامهة مهنا يف دمع
النشاط املقاواليت ،أآن تقوم مبا ييل:
 املسامهة يف مقاوالت معومية أآو خـاصة برشط أآال تقل هذه املسامهة عن %10من ر أآس مال املقاوالت املذكورة؛
 احداث رشاكت اتبعة برشط أآن يكون الغرض مهنا انتاج سلع أآو خدماتوحتسني قميهتا وتسويقها يف امليادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والرمقية
والثقافية و أآن متكل اجلامعات ما ال يقل عن  % 51من ر أآس مال هذه الرشاكت
التابعة.
يصادق جملس االدارة عىل املساهامت واحداث الرشاكت التابعة املنصوص علهيا
أآعاله وذكل بناء عىل اقرتاح من رئيس اجلامعة.
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املادة 38
ترتكز حاكمة املؤسسة اجلامعية عىل جملس تدبري.
يتأألف جملس تدبري املؤسسة اجلامعية من أآعضاء حبمك القانون ومن ممثلني منتخبني
عن ا ألساتذة واملوظفني االداريني والتقنيني ،وممثلني منتخبني عن الطلبة وكذا من أآعضاء
معينني من بني خشصيات من خارج املؤسسة.
وحيدد تأأليف جملس تدبري املؤسسة وكيفية تعيني أآعضائه أآو انتخاهبـم ،وكذا
كيفيات سريه بنص تنظميي.
املادة 39
يتداول يف شؤون لك مؤسسة جامعية ،واحملدثة طبقا للامدة  10من هذا القانون،
جملس لتدبري املؤسسة ،ير أآسه معيد أآو مدير ،حسب احلاةل.
ابالضافة اىل الاختصاصات ا ألخرى اخملوةل هل مبوجب هذا القانون ،يتوىل جملس
تدبري املؤسسة ممارسة الاختصاصات التالية:
 ينظر يف مجيع املسائل املتعلقة مبهام املؤسسة ،ويتخذ القرارات الالزمة حلسنسريها وتطوير أآداهئا يف انسجام والزتام مبرشوع اجلامعة؛
 يناقش مزيانية املؤسسة ،ويرفعها رئيس املؤسسة اىل رئيس اجلامعة؛ يدرس مشاريع احداث هيالك التعلمي والتكوين والبحث العلمي والابتاكروا ألنشطة املوازية اخلاصة ابملؤسسة ،ويعرضها رئيسه عىل رئيس اجلامعة قصد
املوافقة علهيا؛
 يصادق عىل مشاريع مساكل التكوينات ويعرضها عىل رئاسة اجلامعة؛ يدرس مشاريع برامج للتكوين املس متر قبل عرضها عىل رئيس اجلامعة؛ -يفوض السلطة التأأديبية لطلبة للجنة البيداغوجية والطالبية؛
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 يصادق عىل الربانمج الس نوي ل ألنشطة العلمية والثقافية والرايضية والفنيةاخلاص ابملؤسسة ،واذلي يعرضه عليه رئيسه؛
 يقوم ابعداد النظام ادلاخيل للمؤسسة اذلي يعرض عىل رئاسة اجلامعة للمصادقةعليه ،واذلي يتعني مراعاة أآحاكم النظام ادلاخيل اخلاص ابجلامعة يف اعداده؛
 يقوم ابعداد النظام ادلاخيل للمجلس واذلي يعرضه رئيس املؤسسة عل رئاسةاجلامعة.
يتوىل كتابة اجمللس الاكتب العام للمؤسسة.
املادة 40
حتدث دلى جملس تدبري املؤسسة جلان دامئة ويه:
 جلنة الشؤون البيداغوجية والطالبية؛ جلنة البحث العلمي والابتاكر والرشاكة.وميكن ان اقتىض احلال احداث جلان خاصة مؤقتة دلراسة قضااي معينة مببادرة
من رئيس املؤسسة؛
وعالوة عىل ذكل حتدث ابملؤسسة جلنة علمية.
وحيدد يف النظام ادلاخيل مبجلس التدبري تأأليف اللجان ادلامئة املذكورة وهماهما
وكيفية سريها ،مع مراعاة أآحاكم املادة  41بعده.
املادة 41
تتوىل اللجنة العلمية هممة اقرتاح مجيع التدابري املتعلقة ابملسار املهين والعلمي
ل ألساتذة الباحثني ابملؤسسة املعنية ،والس امي ما يتعلق منه برتس ميهم وتقيمي ا ألنشطة العلمية
والبيداغوجية اليت ينجزوهنا من أآجل ترقيهتم وارتقاهئم العلمي ،وابداء الر أآي يف لك قضية
من القضااي العلمية اليت هتم املؤسسة.
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كام ختتص اللجنة العلمية بدراسة امللفات التأأديبية املتعلقة اب ألساتذة الباحثني،
احملاةل الهيا من قبل رئيس املؤسسة ،واقرتاح التدابري الواجب اختاذها بشأأهنا يف ضوء
املقتضيات املتعلقة بوضعيهتم النظامية ،ورفع مقرتحاهتا بشأأن ذكل اىل هذا ا ألخري.
كام تعرض عىل رئيس املؤسسة امللفات التأأديبية واليت حييلها عىل رئيس اجلامعة
قصد احالهتا عىل اللجان الثنائية.
وحيدد بنص تنظميي تأأليف وسري هذه اللجنة وكيفية تعيني أآعضاهئا وانتخاهبم ،مع
مراعاة التساوي بني عدد املعينني واملنتخبني.
ويف حاةل تعذر تأأليف هذه اللجنة ألي سبب من ا ألس باب تقوم مقاهما بصفة
مؤقتة جلنة علمية ملؤسسة أآخرى اتبعة للجامعة ،يعيهنا رئيس اجلامعة.
املادة 42
يسري اللكيات واملدارس واملعاهد ملدة مخس س نوات ،قابةل للتجديد مرة واحدة
و أآخرية ،معداء ابلنس بة لللكيات ومديرون ابلنس بة للمدارس واملعاهد ،خيتارون بعد اعالن
مفتوح للرتش يحات من بني أآساتذة التعلمي العايل .اذلين يتقدمون بربانمج معل ،متعدد
الس نوات ،منسجام مع مرشوع تطوير اجلامعة ،ملزتمني بتنفيذ هذا ا ألخري.
تدرس ملفات الرتش يح من دلن جلان خمتصة تعيهنا السلطة احلكومية امللكفة
ابلتعلمي العايل والبحث العلمي ابقرتاح من رئيس اجلامعة .يتعني عىل رئيس اجلامعة موافاة
السلطة املذكورة ابلنتاجئ الهنائية للرتش يحات املقرتحة يف حدود ثالثة ترش يحات عىل
الأكرث ،ختضع للمسطرة املعمول هبا فامي يتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا.
حتدد رشوط ومسطرة تقدمي ملفات الرتش يح ملنصب رئيس املؤسسة اجلامعية،
واملعايري الواجب توافرها يف املرحشني لشغهل ،وكيفيات دراسة الرتش يحات واالعالن عن
نتاجئها وتأأليف اللجنة اخملتصة بدراسة الرتش يحات مبوجب نص تنظميي ،مع مراعاة طبيعة
اختصاص املؤسسة املراد الرتحش لشغل منصب رئاس هتا.
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املادة 43
يعرض برانمج معل رئيس املؤسسة عىل جملس التدبري من أآجل جتويده واذلي
يعرضه عىل رئيس اجلامعة للنظر يف مدى مالءمته ومطابقته مع مرشوع تطوير اجلامعة
وترمجته بربانمج عقد بني اجلامعة واملؤسسة.
خيضع تنفيذ برانمج العمل هذا لتقيمي مرحيل داخيل وخاريج وذكل بعد انقضاء
النصف ا ألول من مدة انتدابه وعرضه عىل رئيس اجلامعة.
املادة 44
يقوم رئيس املؤسسة بتس يريها واالرشاف عىل حسن سري مصاحلها واملرافق
التابعة لها ،وتنس يق أآنشطهتا ،ولهذه الغاية يتوىل املهام التالية:
 ير أآس جملس تدبري املؤسسة وحيدد جدول أآعامهل؛ يسهر عىل تدبري شؤون ا ألساتذة الباحثني وتنظمي هماهمم وكذا واملوظفنيالعاملني ابملؤسسة ،وال س امي يف لك ما يتعلق بطلبات الانتقال واحلركة االدارية؛
 يسهر عىل حسن سري ادلراسة و أآنظمة التكوين وتقيمي اكتساب املعارف ،وذكلوفق الضوابط البيداغوجية املتعلقة هبا طبقا للنصوص التنظميية اجلاري هبا
العمل ،ويتخذ من أآجل ذكل ،مجيع التدابري الالزمة لهذه الغاية بتنس يق مع
رئاسة اجلامعة؛
 يوقع اىل جانب رئيس اجلامعة عىل خمتلف أآصناف الشهادات وادلبلومات اليتتسلمها املؤسسة ابمس اجلامعة؛
 يقدم لك مقرتح من شأأنه تطوير أآداء املؤسسة يف جمال تمثني أآنشطة البحثالعلمي والابتاكر ،ويعرضه عىل جملس تدبري املؤسسة قصد املصادقة عليه
والعمل عىل تفعيهل؛
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 يسهر عىل احرتام النظام ادلاخيل للمؤسسة ،وحفظ النظام العام هبا ،بتنس يقمع رئيس اجلامعة والسلطات العمومية املعنية ،وجيوز هل أآن يتخذ من أآجل ذكل
مجيع التدابري اليت تس تلزهما الظروف طبقا للترشيع اجلاري به العمل.
يساعد رئيس املؤسسة نواب هل حيدد عددمه وفق الهيلكة املعمتدة ابجلامعة واكتب
عام للمؤسسة ،يعيهنم رئيس اجلامعة ابقرتاح من رئيس املؤسسة املعين طبقا لنفس
الرشوط املنصوص علهيا يف املادة  39من هذا القانون.
جيوز لرئيس املؤسسة أآن يفوض بعض اختصاصاته وصالحياته اىل نوابه واىل
الاكتب العام.
يتعني عىل رئيس املؤسسة ،اعداد تقرير عن حصيةل معهل عند هناية مدة انتدابه
ورفعها اىل رئيس اجلامعة قصد عرضها عىل جملس االدارة.
اذا تغيب رئيس املؤسسة أآو عاقه عائق حال دون قيامه مبهامه ألي سبب من
ا ألس باب ،أآو عند شغور املنصب انب عنه ،بصفة مؤقتة ،أآس تاذا للتعلمي العايل وذكل
بقرار للسلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي ابقرتاح من رئيس اجلامعة.
املادة 45
تنتظم هيالك التعلمي والتكوين والبحث العلمي والابتاكر وا ألنشطة املوازية ،بلك
مؤسسة جامعية ،يف شلك:
 شعب مطابقة للتخصصات وجملاالت التكوين والبحث؛ بنيات خاصة للبحث العلمي والابتاكر؛ فرع مركز دراسات ادلكتوراه ابملؤسسة ،عند الاقتضاء؛ بنيات ل ألنشطة املوازية.حتدد همام الهيالك والبنيات احملدثة بلك مؤسسة ،وتأأليفها وكيفيات سريها مبوجب
النظام ادلاخيل للمؤسسة اذلي يعرض عىل رئاسة اجلامعة للمصادقة طبقا للامدة
 34من هذا القانون.
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املادة 46
تشلك لك شعبة بنية لتأأطري ا ألنشطة البيداغوجية والعلمية ل ألساتذة الباحثني
وتنس يق معلهم وتنظمي برامج التداريب لفائدة الطلبة اذلين يتابعون دراس هتم هبا ،عالوة
عىل املهام ا ألخرى اليت ميكن أآن تلكف هبا من قبل رئيس املؤسسة.
يعترب رئيس الشعبة ممثال لها ،بعد انتخابه من طرف نظرائه ابلشعبة ،وميكنه عند
الرضورة أآن ينيب عنه من أآجل ذكل أآحد ا ألساتذة الباحثني ابلشعبة.
حتدد كيفية انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه بنص تنظميي.
الفرع الثاين :مؤسسات التعلمي العايل املتخصصة
املادة 47
ختضع مؤسسات التعلمي العايل املتخصصة املنتظمة اما يف شلك مؤسسات معومية
موضوعة حتت وصاية سلطات حكومية أآو يف شلك مؤسسات اتبعة لها ،للنصوص
الترشيعية والتنظميية املتعلقة هبا ،حسب احلاةل ،مع مراعاة أآحاكم هذا القانون فامي خيص
همام املؤسسة وهيالكها العلمية والبيداغوجية واختصاص أآهجزة حاكمهتا فامي خيص أآنظمة
التكوين والتقيمي ،والقواعد اخلاصة ابلتنظمي البيداغويج املعمتد ،والطلبة اذلين يتابعون
دراس هتم هبا ،وتطوير هيالك البحث العلمي والابتاكر وآليات الهنوض به.
وتطبق يف شأأن مسطرة الرتش يح والتعيني لشغل منصب رئيس مؤسسة للتعلمي
العايل املتخصصة نفس املقتضيات املنصوص علهيا يف هذا القانون.
غري أآنه ابلنس بة للمؤسسات املتخصصة التابعة للسلطات احلكومية املعنية يتوىل
رئاس هتا ،بصفة اس تثنائية ،مديرون من ذوي الاختصاص يف ميدان املؤسسة.
وحتل من أآجل تطبيق هذه املقتضيات ،السلطة احلكومية الوصية حمل السلطة
احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي.
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ومن أآجل ذكل ،يتعني مالءمة النصوص املتعلقة هبذه املؤسسات مع أآحاكم هذا
القانون ،خالل أآجل ال يتعدى ثالث س نوات ابتداء من اترخي نرش النصوص املتخذة
لتطبيقه ابجلريدة الرمسية.
تعرض مشاريع النصوص املذكورة عىل اللجنة الوطنية لتنس يق التعلمي العايل قصد
ابداء الر أآي بشأأهنا قبل عرضها عىل مسطرة املصادقة طبقا للنصوص الترشيعية والتنظميية
اجلاري هبا العمل.
الفصل الثالث :املؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل
املادة 48
ختضع املؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل املشار الهيا يف املادة  12أآعاله ألحاكم
هذا القانون فامي خيص هماهما ونظام التقيمي والتنظمي البيداغويج هبا ونظام حاكمهتا وقواعد
التنظمي البيداغويج املعمتد ،مع مراعاة املقتضيات التالية بعده.
املادة 49
متنح السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل الرتخيص بفتح مؤسسة خاصة للتعلمي
العايل بعد اس تطالع ر أآي اللجنة الوطنية لتنس يق التعلمي العايل احملدثة مبوجب هذا القانون
وتطبق نفس االجراءات يف حاةل حسب الرتخيص.
حتدد رشوط وكيفيات منح الرتخيص وحسبه مبوجب نص تنظميي مع مراعاة
املقتضيات التالية:
 أآن تتوفر املؤسسة املزمع فتحها عىل بناايت وجتهزيات مالمئة ألنشطة التكوينوالبحث املزمع تنظميها وكذا ا ألنشطة املوازية؛
 أآن تكون مساكل التكوين معمتدة من طرف السلطة امللكفة ابلتعلمي العايلوالبحث العلمي؛
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 أآن تتوفر عىل هيئة دامئة للتدريس تكون آأغلبية أآعضاهئا حاصلني عىل ادلكتوراهأآو ما يعادلها حتدد نس هبا يف دفرت منوذيج للتحمالت تقوم ابعداده السلطة
احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي؛
 أآن تتوفر املؤسسة عىل دالئل مرجعية حتدد رشوط وكيفيات التشغيل اخلاصةمبس تخدمهيا من ا ألطر الرتبوية واالدارية والتقنية ومسارمه املهين .وتقوم ابطالعهم
علهيا عند تشغيلهم.
 أآن تنخرط يف النظام املعلومايت املندمج املوحد واملعمتد من طرف السلطةاحلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي.
يتعني أآن يرفق ملف الرتخيص مبلف خاص من أآجل طلب اعامتد مجيع مساكل
التكوين املراد فتحها ابملؤسسة.
ال مينح الرتخيص بفتح واس تغالل وتس يري املؤسسة اال بعد اعامتد مجيع مساكل
التكوين املراد تنظميها ،ملدة حمددة قابةل للتجديد ،وبعد التقيمي ،حسب لك مسكل من
مساكل التكوين املقرتحة.
وحتدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظميي.
يعترب الرتخيص املمنوح من دلن السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل اعرتافا
من قبل ادلوةل ابلتكوين املقدم من طرف املؤسسة يف اطار التكوين ا ألسايس ،واذلي
يتوج بشهادات وطنية طبقا للمقتضيات السالفة اذلكر؛
خيضع لك توس يع للمؤسسة أآو تغيري يراد ادخاهل عىل أآحد العنارص ا ألساس ية
اليت منح عىل أآساسها الرتخيص ا ألول لنفس ا ألحاكم الواردة أآعاله.
يمت تقيمي املؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل لك أآربع س نوات للتأأكد من اس مترار
استيفاهئا لرشوط الرتخيص مع تتبع منتظم لهاته املؤسسات.
يسحب الرتخيص بقوة القانون مؤقتا أآو بصفة هنائية يف حاةل اخالل املؤسسة
بأأحد الرشوط اليت منح الرتخيص عىل أآساسها ،أآو يف حاةل حسب الاعامتد من مجيع
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مساكل التكوين املفتوحة ابملؤسسة أآو عدم جتديدها بعد اس تطالع ر أآي اللجنة الوطنية
لتنس يق التعلمي العايل.
املادة 50
ميكن ،عالوة عىل ا ألساتذة القارين ،أآن يسامه يف التكوين ابملؤسسات اخلاصة
للتعلمي العايل أآساتذة عرضيون و أآساتذة زائرون ،مغاربة أآو أآجانب ،كام ميكن أآن تس تعني
املؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل مبهنيني أآو خرباء يتوفرون عىل دبلوم وخربة تؤهلهم
للمشاركة يف التكوين.
وميكن الرتخيص ل ألساتذة الباحثني العاملني مبؤسسات التعلمي العايل التابعة
للقطاع العام ،من أآجل املسامهة يف التكوين ابملؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل بناء عىل
طلب هذه ا ألخرية ،وموافقة رئيس اجلامعة املعنية اذا تعلق ا ألمر مبؤسسة جامعية أآو
موافقة رئيس املؤسسة اذا تعلق ا ألمر مبؤسسة متخصصة وذكل رشيطة عدم اخالهلم
مبهاهمم ابملؤسسات التابعني لها ووفق املقتضيات التنظميية اجلاري هبا العمل.
املادة 51
يس تفيد الطلبة اذلين يتابعون دراس هتم ابملؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل من
التغطية الصحية اليت يس تفيد مهنا نظراؤمه مبؤسسات التعلمي العايل طبقا للنصوص
التنظميية اجلاري هبا العمل.
كام يتعني عىل ماليك املؤسسات املذكورة تأأمني الطلبة اذلين يتابعون ادلراسة
مبؤسساهتم دلى هيئات التأأمني املعمتدة ضد خماطر احلوادث اليت قد يتعرضون لها داخل
هذه املؤسسات ،أآو خالل مشاركهتم يف ا ألنشطة املوازية اليت ميارسوهنا حتت ارشاف
ومسؤولية املؤسسة املعنية.
املادة 52
يتعني أآن تتضمن االعالانت االشهارية املتعلقة ابلتكوينات اليت حتتضهنا
املؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل املرخص لها معلومات حصيحة ال حتمتل أآي تضليل أآو
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مغالطة أآو معلومات ختالف ما هو مرخص به لهذه املؤسسات من شأأهنا أآن توقع العموم
يف أآي لبس أآو مغوض يف املساكل املعمتدة هبا ،أآو املس توى التعلميي املطلوب أآو امللقن
هبا ،أآو حتديد نوعية ادلراسة أآو منط التكوين املقدم من قبلها ،أآو مدة حتضري الشهادات
املسلمة ابمسها.
املادة 53
يلزتم املمثل القانوين للمؤسسة اخلاصة للتعلمي العايل بضامن اس مترارية اخلدمات
املقدمة من قبل هذه ا ألخرية ،وال جيوز هل االقدام عىل اغالقها قبل هناية الس نة اجلامعية،
بأأي حال من ا ألحوال.
ويف حاةل تعذر اس مترارية املؤسسة يف أآداء هماهما لقوة قاهرة أآو ظروف اس تثنائية
مربرة حلاةل االغالق أآو لسحب الرتخيص مهنا ،يتعني عىل املمثل القانوين للمؤسسة اشعار
السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والطلبة و أآرسمه فورا قبل اترخي اغالقها ،وملدة ال
تقل عن ثالثة أآشهر يف احلاالت ا ألخرى واجياد حلول انجعة الس تكامل الطلبة دلراس هتم.
ويف هذه احلاةل ،تتخذ االدارة مجيع التدابري اليت تراها الزمة لضامن اس مترارية
اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسة ،وتأأمني متابعة الطلبة دلراس هتم ،اما بنفس املؤسسة
أآو مبؤسسة أآخرى ،دون حتمل الطلبة أآي نفقة اضافية ،وذكل وفق الرشوط والكيفيات
احملددة بنص تنظميي.
جيب أآن يثبت املمثل القانوين للمؤسسة اخلاصة للتعلمي العايل عند الرتخيص لها
اكتتابه لكفاةل بنكية دلى السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل ملواهجة النفقات املرتتبة
عن جعز املؤسسة اس تئناف نشاطها.
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الفصل الرابع :مؤسسات للتعلمي العايل الكفيةل غري رحبية ذات النفع العام
املادة 54
يمت تدبري مؤسسات للتعلمي العايل الكفيةل غري رحبية ذات النفع العام وفق
املقتضيات املنصوص علهيا يف نظام أآسايس خاص هبا ومصادق عليه من طرف السلطة
احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل.
جيب أآن يتضمن هذا النظام ا ألسايس ،مقتضيات الزامية واليت يتعني عىل
املؤسسات الكفيةل غري الرحبية التقيد هبا فامي خيص هماهما و أآهجزهتا ونظام التقيمي والتنظمي
البيداغويج هبا ونظام حاكمهتا ومصادر متويلها.
املادة 55
ختضع مؤسسات التعلمي العايل احملدثة يف شلك مؤسسات كفيةل غري رحبية فامي
خيص قواعد تنظميها ونظام حاكمهتا وهندس هتا البيداغوجية ونظام مراقبهتا وتقيمي أآداهئا
وكذا الرتخيص لها لنفس املقتضيات اخلاصة مبؤسسات التعلمي العايل اخلاصة مع مراعاة
خصوصية هاته املؤسسات.
الفصل اخلامس :مقتضيات مشرتكة
املادة 56
ختضع مؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي مبختلف أآصنافها ملراقبة ادلوةل،
اليت يكون الهدف مهنا ضامن جودة التكوينات املقدمة وتقيد املؤسسات املذكورة ابلترشيع
اجلاري به العمل ،والس امي أآحاكم هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.
وتؤهل االدارة ،من أآجل ذكل الختاذ مجيع التدابري الالزمة اليت تراها مناس بة من
أآجل ضامن اس مترارية املرفق العمويم للتعلمي والتكوين والبحث العلمي والابتاكر ،والسهر
عىل تقيد أآهجزة احلاكمة جبميع مؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي سواء ابلقطاع العام
أآو القطاع اخلاص أآو ابملؤسسات الكفيةل غري رحبية ذات النفع العام ،ابملبادئ والقواعد
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املتعلقة مبهام واختصاصات هذه ا ألهجزة ،وكذا ضامن جودة التكوين يف اطار احرتام
الضوابط البيداغوجية املعمتدة طبقا للنصوص التنظميية اجلاري هبا العمل.
املادة 57
ميكن ملؤسسات التعلمي العايل مبختلف أآصنافها تطوير رشااكت بيهنا ،وابرام
اتفاقيات من أآجل ذكل ال س امي يف ميادين التكوين والتداريب والتأأطري والبحث العلمي
والابتاكر ،وكذا تنظمي أآنشطة علمية وثقافية وفنية ورايضية مشرتكة ،حتدد فهيا
الالزتامات املتقابةل ل ألطراف.
كام ميكن للمؤسسات املذكورة أآن تربم اتفاقيات للتعاون والرشاكة مع االدارات
العمومية واجلهات وامجلاعات الرتابية ا ألخرى واملؤسسات واملقاوالت العمومية و أآشخاص
القانون اخلاص من أآجل اجناز دراسات أآو أآحباث أآو القيام بأأعامل خربة ،أآو تقدمي خدمات،
أآو تنظمي دورات تكوينية لفائدهتا.
املادة 58
ال جيوز ألي مؤسسة من مؤسسات التعلمي العايل العامة أآو اخلاصة أآو احملدثة
مكؤسسة كفيةل غري رحبية ذات النفع العام تسلمي أآي شهادة من الشهادات اليت تتوج سلاك
أآو مسلاك من مساكل التكوين هبا اال بعد استيفاء الطلبة للمسكل املذكور ،وقضائه عند
الاقتضاء مدة التدريب أآو التداريب املطلوبة يف اطار التكوين أآو التخصص املعين ،حتت
طائةل املتابعة اجلنائية طبقا للترشيع اجلنايئ اجلاري به العمل.
املادة 59
يعترب امس لك مؤسسة من مؤسسات التعلمي العايل مبختلف أآصنافها محميا بقوة
القانون فامي خيص حقوق امللكية الفكرية طبقا للترشيع اجلاري به العمل.
املادة 60
من أآجل تمنية التعلمي عن بعد ،وتوس يع نطاق اس تعامل التكنولوجيات الرمقية يف
تطوير منظومة الرتبية والتكوين وفق املقتضيات الترشيعية والتنظميية املعمول هبا ،وضامن
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الاخنراط التفاعيل يف جممتع املعرفة ،ميكن للك جامعة أآو أآي خشص اعتباري آخر خاضع
للقانون العام أآو اخلاص احداث مؤسسات رمقية متخصصة أآو متعددة التخصصات.
ميكن الاعرتاف هباته املؤسسات الرمقية من قبل ادلوةل طبقا للرشوط والكيفيات
احملددة وفق دفرت للتحمالت تضعه السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي
لهذا الغرض.
الباب الثالث :مبادئ التنظمي البيداغويج
املادة 61
ختتص مؤسسات التعلمي العايل مبختلف أآصنافها بتقدمي أآمناط التعلمي والتكوين
ا ألسايس يف شلك أآسالك ومساكل ووحدات ،وبتحضري وتسلمي شهادات وطنية مطابقة
للك سكل مهنا ،طبقا للرشوط والضوابط البيداغوجية احملددة مبوجب نصوص تنظميية.
املادة 62
ختضع مجيع مساكل التعلمي والتكوين ا ألساس ية املقدمة من قبل خمتلف أآصناف
مؤسسات التعلمي العايل ألنظمة خاصة لالعامتد .حتدد رشوط وكيفيات منحه بنصوص
تنظميية.
يعمتد لك مسكل من املساكل ابمس اجلامعة عندما يتعلق ا ألمر مبؤسسات التعلمي
العايل املنتظمة مضن اجلامعة املعنية ،أآو ابمس املؤسسة احملتضنة للمسكل يف حاةل عدم
وجود اجلامعة.
املادة 63
حتدد أآمناط التكوين املقدمة مبؤسسات التعلمي العايل ،بصفة خاصة ،يف ا ألمناط
التالية:
 التعلمي احلضوري؛ التعلمي عن بعد؛ التعلمي املزاوج بني احلضوري وعن بعد؛40

 التعلمي ابلتناوب؛ أآمناط التكوينات ا ألخرى.ميكن للمؤسسات العمومية للتعلمي العايل أآن تنظم تكوينات أآساس ية مؤدى
عهنا ،بعد مصادقة جملس ادارة اجلامعة تتوج بشهادات وطنية ،يف اطار التوقيت امليرس
لفائدة العاملني ابلقطاعني العام واخلاص ،وذكل طبقا ملقتضيات املادة  68من هذا
القانون.
جيب أآن يراعى يف التنظمي البيداغويج خملتلف أآمناط التكوين املذكورة حتقيق
مبادئ التواصل مع الطلبة وضامن مشاركهتم بصفة تفاعلية.
املادة 64
طبقا ملقتضيات القانون االطار السالف اذلكر رمق  51.17والس امي املتعلقة ابعامتد
نظام بيداغويج يس تجيب ملتطلبات التمنية الوطنية املس تدامة وينفتح عىل التجارب
ادلولية الناحجة ،ختضع خمتلف أآمناط التكوين املقدمة من قبل مؤسسات التعلمي العايل
ملبادئ وقواعد التنظمي البيداغويج التالية:
 تنويع التكوينات وفق املناجه احلديثة واملتعارف علهيا دوليا من أآجل تشجيع الطلبةعىل االبداع والمتزي ومراعاة قدراهتم ومؤهالهتم؛
 اعامتد هندسة بيداغوجية تراعي مبادئ الانسجام والتنس يق والتنوع والتاكملبني مكوانت منظومة التعلمي العايل؛
 ارساء جسور وممرات بني مساكل التكوين اخملتلفة؛ حتصيل الوحدات ادلراس ية عن طريق التقيمي املنتظم وترصيد املكتسب مهنا؛ اعامتد نظام ا ألرصدة القياس ية يف تقيمي املكتس بات املذكورة لمتكني الطلبة منترصيد الوحدات املكتس بة ،و أآخذها بعني الاعتبار عند اعادة التوجيه أآو احلركية
الطالبية بني مؤسسات التعلمي العايل عىل املس تويني الوطين وادلويل؛
 ترصيد املكتس بات البيداغوجية واملهنية احملصةل طبقا لالطار الوطين لالشهاد؛41

وحتدد كيفيات احتساب ا ألرصدة القياس ية ابلنس بة للك سكل من ا ألسالك
ادلراس ية بنص تنظميي.
 اعامتد تنويع اخليارات اللغوية يف خمتلف أآسالك التعلمي العايل والبحث العلميوالابتاكر؛
 متكني الطلبة يف خمتلف أآسالك التعلمي العايل والبحث العلمي مبختلف ختصصاهتممن اكتساب امللاكت واملهارات اذلاتية واحلياتية واللغات الرمسية وا ألجنبية.
الباب الرابع :هيئة ا ألساتذة الباحثني
املادة 65
تتأألف هيئة ا ألساتذة الباحثني العاملني مبؤسسات التعلمي العايل التابعة للقطاع
العام من أآساتذة ابحثني دامئني.
ابالضافة اىل ا ألساتذة الباحثني املشار الهيم يف الفقرة ا ألوىل أآعاله ،ميكن
للمؤسسات أآن تس تعني ،لكام دعت الرضورة اىل ذكل ،بأأساتذة مشاركني أآو زائرين أآو
عرضني من أآجل اجناز بعض املهام املوكوةل ل ألساتذة الباحثني واملرتبطة ابلتكوين والتعلمي
والتقيمي والتأأطري.
وفامي خيص اس ناد املسؤوليات الرتبوية والعلمية واالدارية ل ألساتذة الباحثني،
وطبقا ألحاكم املادة  37من القانون االطار السالف اذلكر رمق  ،51.17يتعني أآن تراعي
ا ألنظمة ا ألساس ية املذكورة املبادئ واملعايري والقواعد احملددة يف ادلالئل املرجعية للوظائف
والكفاءات.
املادة 66
حتدد الوضعية النظامية ل ألساتذة الباحثني وكيفيات ترس ميهم وترقيهتم وتـأأديهبم
ونظام التعويضات اخملوةل هلم وهماهمم مبوجب أآنظمة أآساس ية خاصة تصدر مبراس مي ،مع
مراعاة املقتضيات التالية بعده.
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حتدث جلنة وطنية للجامعات العمومية دلى السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي
العايل والبحث العلمي يعهد الهيا:
 دراسة وحرص الحئة املرتحشني ،حسب لك حقل من احلقول املعرفية املس توفنيلرشوط ا ألهلية قصد الرتحش الجتياز مباراة ولوج همنة أآس تاذ ابحث؛
 البت يف ملفات الرتس مي والرتيق والتأأديب بناء عىل حمارض اللجان الثنائيةاملتساوية ا ألعضاء؛
 ابداء الر أآي يف لك مسأأةل تتعلق اب ألساتذة الباحثني اليت تلكفها هبا السلطةاحلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي.
وحيدد تأأليف وكيفيات سري اللجنة الوطنية للجامعات العمومية مبوجب نص
تنظميي.
املادة 67
ميارس ا ألساتذة العاملون ابملؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل واملؤسسات الكفيةل
غري رحبية ذات النفع العام نفس املهام اليت ميارسها نظراؤمه مبؤسسات التعلمي العايل التابعة
للقطاع العام طبقا للامدة  73من هذا القانون.
املادة 68
ويس تفيد مجيع ا ألساتذة العاملني مبؤسسات التعلمي العايل مبختلف أآصنافها من
ورشات لتقيمي ا ألداء ولتمنية اخلربة ،ودورات تدريبية وتكوينات متخصصة وفق برامج
س نوية حمددة.
الباب اخلامس :حقوق الطلبة وواجباهتم
املادة 69
مع مراعاة الفقرة ا ألخرية من املادة  70من هذا القانون ،يعترب طلبة يف مفهوم هذا
القانون ا ألشخاص املس تفيدون من خدمات التعلمي العايل والبحث العلمي واملسجلون
بكيفية قانونية يف مؤسسات التعلمي العايل مبختلف أآصنافها قصد متابعة ادلراسة والتكوين
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ابملؤسسات املذكورة من أآجل حتضري شهادة من الشهادات الوطنية يف ختصص من
التخصصات.
املادة 70
يس تفيد الطلبة اذلين يتابعون دراس هتم ابلتعلمي العايل وفق الرشوط التنظميية
املطلوبة من اخلدمات التالية:
 نظام املنح اخملوةل للطلبة املس تحقني وفق الرشوط واملعايري احملددة بنص تنظميي؛ اخلدمات الاجامتعية والثقافية والرايضية املقدمة لفائدهتم من قبل خمتلف البنياتواملرافق التابعة لقطاع التعلمي العايل؛
 خدمات االيواء والطعامة املقدمة اب ألحياء واالقامات اجلامعية؛ نظام التغطية الصحية اخلاص بطلبة التعلمي العايل؛ خدمات وحدات ادلمع النفيس والوساطة احملدثة عىل صعيد لك مؤسسة جامعيةأآو مجموعة من املؤسسات قصد املواكبة النفس ية ومعاجلة املعيقات اليت حتول دون
متكني الطلبة من متابعة دراس هتم يف ظروف طبيعية؛
 نظام القروض ادلراس ية املمنوحة لفائدة طلبة املؤسسات اخلاصة وكذا طلبةاملؤسسات الكفيةل غري رحبية ذات النفع العام برشوط تفضيلية يف اطار الرشاكة
مع ا ألبناك ومؤسسات المتويل اخملتلفة؛
 ضامن متثيليهتم ومشاركهتم يف أآشغال اجملالس وا ألهجزة الاستشارية والتداوليةمبؤسسات التعلمي العايل؛
 اماكنية تأأسيس أآندية ثقافية ورايضية وفنية داخل الفضاء اجلامعي؛ المتتع حبرية االعالم والتعبري داخل مؤسسات التعلمي العايل وفق املقتضياتالترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل؛
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 خدمات الوحدات امللكفة بربامج التحسيس والتحفزي والتتبع املوهجة الهيم منأآجل مساعدهتم عىل متابعة دراس هتم وحتديد اختياراهتم املتعلقة مبشاريعهم
املس تقبلية ،ودمع نبوغهم الفكري واالبداعي؛
 تيسري الاندماج املهين للطلبة يف احلياة العملية؛ابالضافة اىل اخلدمات املشار الهيا أآعاله ،يس تفيد الطلبة املوجودون يف وضعية
اعاقة أآو يف وضعية خاصة أآو اذلين يواهجون صعوبة نفس ية أآو ادراكية من الولوج اىل
التعلمي العايل مع ضامن توفري الوسائل املتاحة لمتكيهنم من متابعة دراس هتم بكيفية طبيعية
ومكيفية حسب وضعيهتم.
املادة 71
جيب عىل لك الطلبة اذلين يتابعون دراس هتم بسكل من أآسالك التعلمي العايل
التقيد اباللزتامات التالية:
 احرتام ضوابط احلياة اجلامعية داخل فضاء التعلمي العايل كام يه منصوص علهيايف ا ألنظمة ادلاخلية للجامعات ومؤسساهتا ومؤسسات التعلمي العايل ا ألخرى؛
 التقيد ابلقوانني وا ألنظمة املتعلقة ابلتعلمي العايل ومؤسساته؛ الالزتام ابملبادئ والقواعد االرشادية املنصوص علهيا يف ميثاق املتعمل اخلاصبطلبة التعلمي العايل؛
 الالزتام برشوط الاس تفادة من اخلدمات البيداغوجية والاجامتعية واالداريةاملقدمة للطلبة.
املادة 72
تضع لك مؤسسة من مؤسسات التعلمي العايل رهن اشارة املسجلني بصفة قانونية
هبا نسخا من النظام ادلاخيل اخلاص ابملؤسسة.
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دون اخالل بتطبيق أآحاكم النصوص الترشيعية والتنظميية ا ألخرى ،فان لك معل
خمالف ألحاكم ا ألنظمة ادلاخلية املذكورة أآعاله ،يعرض مرتكبه لعقوابت تأأديبية وفق
مسطرة وتدرج حيددان بنص تنظميي.
اجلزء الثالث :اللجنة الوطنية لتنس يق التعلمي العايل
املادة 73
حيدث دلى السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي ،جلنة وطنية
لتنس يق التعلمي العايل تتوىل ،عالوة عىل الاختصاصات املس ندة لها مبوجب هذا القانون،
النظر يف لك القضااي املتعلقة ابلتعلمي العايل اليت تعرضها علهيا السلطة احلكومية املعنية
وابداء الر أآي بشأأهنا ،والس امي مهنا القضااي التالية:
حمددات اخلريطة الوطنية للتعلمي العايل وحتديد احلاجيات اجلهوية واحمللية يف جمالالتعلمي العايل والبحث العلمي؛
 احداث اجلامعات أآو أآي مؤسسة أآخرى عامة أآو خاصة للتعلمي العايل ،أآو املؤسساتالكفيةل غري رحبية ذات النفع العام ادماهجا أآو تغيريها أآو حذفها؛
 احداث املؤسسات الكفيةل غري الرحبية ذات النفع العام واملقرتحة من قبل اجلامعات؛ مشاريع احداث مؤسسات جامعية رمقية؛ مشاريع احداث أآقطاب جامعية ومركبات جامعية؛ طلبات الاعامتد املتعلقة مبشاريع احداث مساكل للتكوين أآو للتكوين والبحثاملقدمة من خمتلف مؤسسات التعلمي العايل بلك أآصنافها ،طبقا للامدة  68من هذا
القانون؛
 املعايري والضوابط البيداغوجية الوطنية املتعلقة مبختلف أآسالك ومساكل التكوينوالبحث.
حيدد بنص تنظميي تأأليف اللجنة الوطنية لتنس يق التعلمي العايل وكيفيات سريها
واللجان املتفرعة عهنا.
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اجلزء الرابع :تطوير البحث العلمي والابتاكر وآليات الهنوض به
الباب ا ألول :املبادئ وا ألهداف
املادة 74
تستند الس ياسة الوطنية للبحث العلمي والابتاكر اىل املبادئ وا ألسس التالية:
اعتبار الاستامثر يف البحث العلمي والابتاكر استامثرا منتجا يف الر أآسامل البرشي
ورافعة للتمنية الوطنية املس تدامة؛
اعامتد مبادئ التاكمل واالنتاجية يف تنظمي همام و أآنشطة مؤسسات البحث العلمي
والابتاكر؛
ضامن اجلودة العلمية للبحث وتنوع الراء والطرق وا ألساليب العلمية؛
احلرص عىل ارساء روابط وصالت وثيقة بني التعلمي والبحث العلمي والابتاكر،
وما بني البحث النظري والبحث التطبيقي؛
ترش يد وعقلنة اس تعامل املوارد املالية والبرشية املرصودة للبحث العلمي والابتاكر
عرب حتقيق التعاضد بني هيالك وبنيات البحث؛
اعامتد مبدا الرشاكة املنتجة يف اجناز برامج ومشاريع البحث وتقامس نتاجئه
واحلقوق املرتتبة عليه؛
اعامتد آليات تعاقدية مرنة ومشجعة بني مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص
يف متويل برامج ومشاريع البحث العلمي والابتاكر سواء عىل الصعيد الوطين أآو
ادلويل.
املادة 75
هتدف الس ياسة الوطنية للبحث العلمي والابتاكر اىل حتقيق ما ييل:
تلبية احلاجيات واملسامهة يف حتقيق ا ألولوايت الوطنية يف جمال التمنية الوطنية
املس تدامة وتقوية الهوية الثقافية وتمثني الرتاث املادي والالمادي الوطين؛
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 جعل البحث العلمي والابتاكر آلية أآساس ية يف حتسني جودة التعلمي العايلواملسامهة يف تكوين الكفاءات وتطوير اخلربات وتشجيع االبداع والابتاكر
والمتزي؛
 تمثني نتاجئ البحث العلمي والتكنولوجيا وربطهام ابحمليط الاقتصادي والاجامتعي؛ تعزيز وتطوير الرشاكة والتعاون عىل املس توى الوطين واجلهوي وادلويل يفجمال البحث العلمي والابتاكر هبدف تشجيع مشاريع البحث العلمي والابتاكر
املنتج ،ومتكني الباحثني واملتخصصني من احلركية والاخنراط يف ش باكت ومراكز
وخمتربات البحث عىل الصعيد ادلويل.
املادة 76
استنادا اىل املبادئ وا ألسس و أآهداف الس ياسة الوطنية املتبعة يف جمال البحث العلمي
والابتاكر املشار الهيا يف املادتني  81و 82من هذا القانون واس تجابة للتحدايت العلمية
والتكنولوجية واجملمتعية ،تضع احلكومة اسرتاتيجية وطنية للبحث العلمي والابتاكر.
ويمت العمل عىل حتيني هذه الاسرتاتيجية الوطنية يف جمال البحث العلمي
والابتاكر لك مخس س نوات.
املادة 77
حتدد أآولوايت الاسرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتاكر بتشاور مع مجيع
املتدخلني والفاعلني والس امي امجلاعات العاملة وا ألساتذة الباحثني والرشاكء الاجامتعيني
والاقتصاديني.
ويتوىل اجمللس الوطين للبحث العلمي احملدث مبوجب املادة  16من القانون –
االطار املشار اليه أآعاله رمق  51-17تتبع وتنس يق الاسرتاتيجية الوطنية بني مجيع
املتدخلني.
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الباب الثاين :هيالك البحث العلمي والابتاكر وبنياته ا ألساس ية
املادة 78
تشمل املنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتاكر ،القطاعات احلكومية والهيئات
املرشفة عىل هذه املنظومة وكذا الفاعلني واجلهات املعنية بتنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية
للبحث العلمي والابتاكر ،والبنيات امللكفة بأأنشطة البحث العلمي.
تضم هذه املنظومة القطاع احلكويم امللكف ابلتعلمي العايل والبحث العلمي،
ابالضافة اىل الهيئات واملؤسسات والفاعلني التاليني:
 أآاكدميية اململكة املغربية؛ اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل ا ألخرى مبختلف أآصنافها؛ مؤسسات البحث العلمي والابتاكر املتخصصة سواء العامةل بكيفية مس تقةل أآواتبعة ملؤسسات أآو قطاعات أآخرى؛
 أآاكدميية احلسن الثاين للعلوم والتقنيات؛ املركز الوطين للبحث العلمي والتقين؛ مراكز وخمتربات وبنيات البحث والتمنية التابعة للمقاوالت؛ امجلاعات العاملة.املادة 79
تنتظم البنيات امللكفة بأأنشطة البحث العلمي والابتاكر عىل مس توى اجلامعات
يف مراكز ادلراسات لدلكتوراه ،ويف شلك فرق وخمتربات ومراكز وش باكت للبحث.
املادة 80
تضطلع الهيئات املرشفة عىل البحث العلمي والابتاكر ابملسامهة يف التخطيط
واالعداد للس ياسة الوطنية يف جمال البحث العلمي والابتاكر واقرتاح تطويرها.
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ويتوىل الفاعلون واجلهات املعنية املذكورة تنفيذ الس ياسة الوطنية للبحث العلمي
والابتاكر ،سواء تعلق ا ألمر ابملؤسسات العامةل يف القطاعني العام واخلاص أآو يف اطار
الرشاكة بيهنام.
تعترب البنيات امللكفة بأأنشطة البحث النواة ا ألساس ية الجناز أآعامل و أآنشطة
البحث العلمي والابتاكر يف خمتلف اجملاالت والتخصصات.
الباب الثالث :آليات الهنوض ابلبحث العلمي والابتاكر وتمثني نتاجئه
املادة 81
تعمل السلطات احلكومية املعنية يف اطار الهنوض ابلبحث العلمي والابتاكر
وتمنيته عىل وضع خمططات معل وطنية مندجمة ومتاكمةل وفق مقاربة تشاركية يسامه يف
اعدادها وتنفيذها مجيع املتدخلني يف هذا اجملال.
وتعمتد يف هذا االطار عىل تطوير رشااكت منتجة وذات قمية مضافة يف جمال
البحث العلمي عىل أآساس تعاقدي.
املادة 82
تضع السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي وبتنس يق مع
السلطات احلكومية املعنية نظاما وطنيا متاكمال للمعلومات ،وذكل لتحقيق ما ييل:
 تعزيز آليات تدبري وتقيمي خمتلف مكوانت املنظومة الوطنية للبحث العلميوالابتاكر؛
 تعزيز االعالم العلمي والتقين وآليات نرش الثقافة العلمية ،من خالل تقوية البنياتالتحتية لتيسري الولوج الرسيع اىل املعلومات العلمية والتقنية.
تس تغل خمرجات هذا النظام العداد وحتيني املؤرشات الوطنية للبحث العلمي
املعمتدة دوليا بواسطة بنك للمعطيات العلمية.
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املادة 83
تعمل السلطات احلكومية املعنية عىل تأأهيل هيالك وبنيات البحث العلمي
والابتاكر القامئة والعمل عىل تطويرها وتمنيهتا وحتسني أآداهئا.
كام يمت العمل عىل وضع معايري وضوابط اعداد واجناز الربامج واملشاريع العلمية يف
خمتلف التخصصات واجملاالت من أآجل حتقيق النجاعة واملردودية والقمية املضافة ،والس امي
من خالل توجيه أآعامل البحث حنو املوضوعات ذات ا ألولوية اليت ختدم أآهداف التمنية
الوطنية املس تدامة.
املادة 84
حتدث السلطات احلكومية املعنية مجموعة من البنيات اخلاصة ابحتضان أآنشطة
البحث وتمثني نتاجئه تتوىل تمنية الابتاكر ونقل التكنولوجيا وتطوير البحث يف مجيع جماالت
وميادين املعرفة والرفع من االماكانت والقدرات عىل مس توى اخلربة ونرش املعارف العلمية.
تشمل هذه البنيات عىل اخلصوص:
 مدن الابتاكر كفضاءات حاضنة للباحثني ومراكز البحث ووحدات البحثاملتخصصة ا ألخرى؛
 احلاضنات اجلامعية ملشاريع املقاوالت املبتكرة؛ مرسعات البحث العلمي والتكنولويج؛ مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اخلاصة برباءات الاخرتاع؛ ماكتب نقل التكنولوجيا؛ -ا ألقطاب التكنولوجية املتخصصة.
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اجلزء اخلامس :متويل منظومة التعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر وتنويع مصادره
الباب ا ألول :مصادر وآليات متويل املنظومة
املادة 85
يمت متويل منظومة التعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر ابلنس بة للمؤسسات
العامة للتعلمي العايل بصفة خاصة من خالل املصادر التالية:
 االعاانت واخملصصات اليت تقدهما ادلوةل بصفة مبارشة من مزيانيهتا العامة أآو منصناديق خاصة؛
 مساهامت اجلهات وامجلاعات الرتابية ا ألخرى يف متويل مشاريع احداث بنياتجديدة للتعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر التطبيقي اذلي خيص دائرة النفوذ
الرتايب للجهة أآو امجلاعة املعنية ،وذكل يف اطار تعاقدي؛
 مساهامت املؤسسات واملقاوالت العمومية يف حتمل نفقات مشاريع بنيات للتعلميالعايل املتخصص وبرامج للبحث العلمي التطبيقي يف اطار عقود رشاكة بيهنا
وبني ادلوةل؛
 املساهامت املقدمة يف اطار اتفاقيات الرشاكة والتعاون بني ادلوةل واجلهاتا ألجنبية وادلولية من أآجل متويل اجناز مشاريع خاصة ذات قمية مضافة يف خمتلف
جماالت التعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر؛
 المتويالت البنكية اخلاصة ابجناز وتمنية مشاريع وبرامج للتعلمي العايل والبحثالعلمي والابتاكر يف اطار عقود للرشاكة بني ادلوةل واجلامعة والقطاع اخلاص
والقطاع البنيك واملأأذون هبا مضن املقتضيات الترشيعية اجلاري هبا العمل؛
 حصيةل التربعات والهبات والوصااي املمنوحة لفائدة قطاع التعلمي العايل أآو مؤسسةمن مؤسساته؛
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 ا ألموال املوقوفة لفائدة مرفق التعلمي العايل أآو لتحقيق مشاريع خاصة يف جمالالبحث العلمي والابتاكر ،طبقا للظهري الرشيف رمق  1.09.236الصادر يف 8
ربيع ا ألول  23( 1431فرباير  )2010يتعلق مبدونة ا ألوقاف؛
 اعاانت القطاع اخلاص يف اطار رشااكت بني القطاعني العام واخلاص.املادة 86
حتدد آليات متويل التعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر بصفة خاصة فامي ييل:
 ابرام رشااكت من أآجل اجناز برامج ومشاريع مشرتكة مع الهيئات واملؤسساتواملقاوالت العامة واخلاصة سواء مهنا الوطنية أآو ادلولية حتدد بصفة خاصة أآهداف
هذه الربامج واملشاريع وكيفيات ومدة اجنازها وموارد متويلها؛
 تفعيل دور وهمام الصندوق الوطين دلمع البحث العلمي والابتاكر والتمنيةالتكنولوجية يف متويل برامج ومشاريع البحث العلمي والابتاكر ذات ا ألولوايت
الوطنية؛
 رصد موارد خاصة للصندوق الوطين دلمع البحث العلمي والابتاكر والتمنيةالتكنولوجية ،من أآجل تعبئهتا لمتويل العمليات التالية:
 رصد موارد مالية خاصة من املزيانية العامة لمتويل التطوير التجرييب يف جمالالبحث العلمي والابتاكر.
الباب الثاين :نظام التحفزي اخلاص ابالستامثر يف منظومة التعلمي العايل
املادة 87
يوضع مبوجب قانون للاملية نظام جبايئ خاص من أآجل التشجيع عىل اجناز مشاريع
وبرامج لالستامثر يف التعلمي العايل ،من قبل لك خشص ذايت أآو اعتباري.
ويف هذا االطار ،تعمل ادلوةل عىل:
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 اقرار حتفزيات جبائية وعينية لفائدة لك مرشوع أآو برانمج هيدف اىل احداثمؤسسات خاصة للتعلمي العايل ،أآو أآقطاب جامعية أآو مركبات جامعية ،أآو أآحياء
أآو اقامات جامعية.
ومتتد التحفزيات املذكورة كذكل اىل لك مرشوع أآو برانمج هيدف اىل توسعة
املؤسسات املذكورة ،واىل معليات اقتناء العقارات الالزمة ملزاوةل أآنشطهتا ،والسلع
واملعدات الالزمة لتجهزيها ،وكذا اىل اخلدمات اليت تقدهما.
 وضع نظام حتفزيي خاص من أآجل التشجيع عىل منح قروض دراس ية برشوطميرسة وتفضيلية لمتويل متابعة ادلراسة ابلتعلمي العايل ،طبقا ألحاكم املادة 78
من هذا القانون؛
 اقرار اخلصم من ا ألساس اخلاضع للرضيبة عىل ادلخل عىل رسوم وحقوقومصاريف ادلراسة والتكوين مبؤسسات التعلمي العايل مبختلف أآصنافها؛
 اقرار حتفزيات جبائية خاصة لفائدة املؤسسات الكفيةل غري الرحبية ،اليت تكتيسصبغة املنفعة العامة ،احملدثة طبقا للامدة  26من هذا القانون ،فامي خيص معليات
الاقتناء املتعلقة ابلعقارات واملنقوالت الالزمة ملزاوةل هماهما ،وكذا ا ألنشطة
واخلدمات اليت تقدهما؛
 اقرار حتفزيات خاصة لفائدة املؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل اليت تقدم خدماهتايف جمال التعلمي والتكوين بصفة جمانية أآو مقابل رسوم تفضيلية خمفضة لفائدة
الطلبة اذلين يرغبون يف متابعة دراس هتم هبا ،واملنمتني ل ألرس ذات ادلخل احملدود
أآو ا ألرس املعوزة ،أآو لفائدة ا ألشخاص يف وضعية خاصة ،أآو يف وضعية اعاقة،
وذكل طبقا ألحاكم املادة  13من القانون االطار السالف اذلكر رمق .51.17
املادة 88
تس تفيد املؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل من حتفزيات لفائدهتا ،تنفيذا ألحاكم
املادة  96من هذا القانون ،وذكل يف اطار اتفاقيات خاصة حتدد رشوط الاس تفادة من
هذه التحفزيات ،والالزتامات املرتتبة عهنا ،تربم بني االدارة ولك مؤسسة معنية.
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الباب الثالث :نظام التحفزي اخلاص بربامج ومشاريع البحث العلمي والابتاكر يف اطار الرشاكة
املادة 89
تطبيقا ألحاكم املادة  43من القانون-االطار ،يوضع نظام حتفزيي خاص من أآجل
اجناز برامج ومشاريع البحث العلمي والابتاكر ذات ا ألولوية الوطنية يف اطار رشاكة
تعاقدية.
وتمتثل مرتكزات هذا النظام يف التدابري التالية:
 اقرار حتفزيات رضيبية لتشجيع املقاوالت عىل الاستامثر يف جمال البحث العلميوالابتاكر والتطوير التجرييب؛
 اقامة منظومة لدلمع واملواكبة من أآجل: تيسري احداث املقاوالت اليت يرتكز نشاطها عىل الابتاكر واستامثر نتاجئ البحثالعلمي والابتاكر التطبيقي؛
 تشجيع املقاوالت عىل الاخنراط يف متويل مشاريع البحث املنجزة يف اطارالرشاكة؛
 تبس يط املساطر االدارية واملالية واجلبائية املتعلقة بربامج البحث العلميوالابتاكر؛
 رصد الاعامتدات الالزمة القتناء التجهزيات الرضورية الجناز برامج ومشاريعالبحث العلمي والابتاكر؛
 متويل برامج التكوين والتكوين املتخصص والتكوين املس متر من أآجل تأأهيلاملوارد البرشية العامةل يف جمال البحث العلمي.
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اجلزء السادس :هيئة رؤساء اجلامعات
املادة 90
حتدث دلى السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي هيئة
استشارية تتكون من رؤساء اجلامعات العامة ،تناط هبا هممة ابداء الر أآي يف القضااي اليت
هتم قطاع التعلمي العايل ،وتقدمي لك مقرتح أآو توصية من شأأهنا حتقيق أآهداف اصالح
املنظومة وتطوير أآداهئا.
حتدد كيفيات سري هذه الهيئة مبوجب نظام داخيل.
اجلزء السابع :منظومة التقيمي وآليات التتبع واملواكبة
الباب ا ألول :مبادئ ومرتكزات منظومة التقيمي
املادة 91
تطبيقا ألحاكم املواد  53و 54و 55و 56من القانون االطار السالف اذلكر
رمق 51.17تستند منظومة تقيمي التعلمي العايل والبحث العلمي عىل املبادئ واملرتكزات
التالية:
 اعامتد دالئل مرجعية تتعلق مبساطر تنفيذ الربامج واملشاريع املتعلقة بقطاع التعلميالعايل والبحث العلمي؛
 وضع اطار تعاقدي مرجعي خاص حيدد مساطر اجناز معليات التقيمي املنتظمةاليت ختضع لها مؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي يف القطاعني العام واخلاص
واملؤسسات احملدثة يف اطار رشاكة؛
 وضع قاعدة معطيات تتضمن مجيع البياانت املتعلقة ابملهام وا ألنشطة والربامجواملشاريع والتعاقدات والرشااكت مبا يف ذكل املعطيات املتعلقة ابلتدبري
البيداغويج واملايل واالداري ملؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي مبختلف
أآصنافها؛
 ربط الاعامتدات املالية ابالجنازات يف جمال التعلمي العايل والبحث العلمي؛56

 اعامتد مبدا التقيمي املرحيل املنتظم للربامج واملشاريع املنجزة أآو اليت يف طوراالجناز يتوج بتقارير خاصة حتدد مؤرشات ا ألداء املتعلقة اب ألهداف املتوخاة من
هذه الربامج واملشاريع؛
 اعداد تقرير وطين س نوي من قبل السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايلوالبحث العلمي حول وضعية القطاع ومؤرشات أآدائه يعرض عىل اللجنتني
الربملانيتني اخملتصتني مبجليس الربملان ،واجمللس ا ألعىل للرتبية والتكوين والبحث
العلمي ،والعمل عىل نرشه ووضعه رهن اشارة العموم.
املادة 92
يتعني من أآجل ضامن رشوط حاكمة انجعة وفعاةل ملنظومة التعلمي العايل والبحث
العلمي ،القيام مبراجعة شامةل ملساطر واجراءات االنفاق العمويم املتعلقة بقطاع البحث
العلمي ،وذكل بغية حتقيق ا ألهداف التالية:
 تبس يط وشفافية وعقلنة وفعالية مساطر رصف النفقات ،قصد تسهيل معلياتتدبري برامج ومشاريع البحث العلمي املعمتدة ،وتوفري رشوط النجاعة يف تنفيذها،
وحتقيق ا ألهداف املتوخاة مهنا؛
 اعامتد مراقبة للمساطر االدارية املرتبطة بتنفيذ املزيانية؛ العمل عىل تقيمي جحم االنفاق االجاميل اخملصص دلمع البحث العلمي بصفة دورية؛ اعداد ونرش تقرير تركييب يتضمن لك املعطيات املتعلقة بمتويل أآنشطة البحثالعلمي والابتاكر عىل املس توى الوطين ،من قبل السلطة احلكومية امللكفة
ابلتعلمي العايل والبحث العلمي ،بناء عىل خمتلف معليات التقيمي ادلاخيل
واخلاريج املنجزة.
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املادة 93
طبقا ألحاكم املادة  3من القانون رمق  80.12الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق
 1.14.130بتارخي  3شوال  31( 1435يوليو  ،)2014تقوم الواكةل الوطنية لتقيمي وضامن
جودة التعلمي العايل والبحث العلمي ابجناز تقياميت دورية ملؤسسات منظومة التعلمي العايل
والبحث العلمي واعداد تقارير بشأأهنا ترفع اىل السلطة احلكومية املعنية ،وتنرش جبميع
الوسائل املتاحة.
الباب الثاين :آليات التتبع واملواكبة وضامن اجلودة
املادة 94
طبقا ألحاكم املادة  56من القانون االطار املشار اليه أآعاله رمق  51.17حتدث
جلنة وزارية عىل صعيد قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي ،تتوىل تتبع نتاجئ معليات
التقيمي املنجزة بشأأن مؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي مبختلف أآصنافها ،أآو بشأأن
نشاط من أآنشطهتا ،واقرتاح التدابري الناجعة لتصحيح الاختالالت عند الاقتضاء،
وتطوير أآداء املنظومة يف ضوء نتاجئ معليات التقيمي املذكورة.
حتدد همام اللجنة الوزارية املذكورة أآعاله وتنظميها وكيفية سريها مبرسوم.
املادة 95
تقوم لك جلنة دامئة للتدقيق والافتحاص ادلاخيل احملدثة دلى مؤسسات التعلمي
العايل مبختلف أآصنافها ،ابعداد تقارير س نوية تتضمن نتاجئ الافتحاص اذلي مت القيام به
والتوصيات املقرتحة من قبلها لضامن تطوير أآداء املؤسسات املذكورة.
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اجلزء الثامن :العقوابت ومعاينة اخملالفات
املادة 96
دون االخالل ابلعقوابت االدارية املنصوص علهيا يف الفقرة ا ألخرية من املادة 56
من أآحاكم هذا القانون ،مع مراعاة ا ألحاكم الترشيعية اجلاري هبا العمل يعاقب بغرامة من
مائة أآلف درمه ( )100.000اىل مائيت أآلف درمه ( ،)200.000لك من أآقدم عىل:
 احداث أآو ادارة مؤسسة التعلمي العايل التابعة للقطاع اخلاص دون احلصول عىلالرتخيص املنصوص عليه يف املادة  56من أآحاكم هذا القانون أآو ابقاهئا مفتوحـة
أآو الاس مترار يف تس يريها بعد حسب الرتخيص؛
 القيام دون ترخيص بتوس يع مؤسسة س بق الرتخيص ابحداهثا سواء تعلق هذاالتوس يع ابملؤسسة نفسها أآو بأأحد العنارص ا ألساس ية موضوع الرتخيص ا ألول
أآو اضافة فروع الهيا؛
 اغالق املؤسسة قبل هنايـة الس نة اجلامعية ماعدا يف حاةل القوة القاهرة أآو اغالقهادون القيام ابالشعار املذكور يف املادة  60من أآحاكم هذا القانون؛
 تغيري أآحد العنارص ا ألساس ية اليت بين علهيا الرتخيص ابلفتح من دلن السلطةاحلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي وال س امي تغيري الربامج واملساكل
املعمتدة وعدد املقاعد البيداغوجية املسموح هبا؛
 تسلمي شهادة غري مرخص هبا أآو غري مؤرش علهيا من دلن السلطة احلكوميةامللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي؛
ويف حاةل العود ،يضاعف املبلغ ا ألدىن واملبلغ ا ألقىص للغرامة.
وميكن احلمك حبرمان مرتكب اخملالفة من احداث مؤسسة التعلمي العايل التابعة
للقطاع اخلاص أآو ادارهتا ملدة ال تتجاوز عرش س نوات.
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املادة 97
يعاقب بغرامة من  50.000درمه اىل  100.000درمه لك من امتنع عن
ابرام عقد التأأمني املشار اليه يف املادة  58من أآحاكم هذا القانون
ويف حاةل العود يضاعف املبلغ ا ألدىن واملبلغ ا ألقىص للغرامة.
املادة 98
يعاقب بغرامة من أآربعني أآلف درمه ( )40.000اىل مائة ومثانني أآلف درمه
( )180.000لك خشص يرفض اخلضوع للمراقبة املنصوص علهيـا يف املادة  62من أآحاكم
هذا القانون أآو يعرقل القيام هبا.
ويف حاةل العود يضاعف املبلغ ا ألدىن واملبلغ ا ألقىص للغرامة.
ويوجد يف حاةل العود لك خشص صدر يف حقه حمك أآصبح هنائيا بسبب احدى
اخملالفات املنصوص علهيا يف املادة  105ويف هذه املادة ،وقام ابرتاكب خمالفة مماثةل داخل
أآجل مخس س نوات التالية لصدور احلمك املذكور.
املادة 99
اضافة اىل ضباط الرشطة القضائية تعاين اخملالفات ألحاكم هذا القانون من دلن
موظفني حملفني حيررون حمارض بذكل.
يعني املوظفون املذكورون من قبل السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل
والبحث العلمي لهذا الغرض .وذكل وفق رشوط حتدد بنص تنظميي.
ويلزتم هؤالء املوظفني بكامتن الرس املهين حتت طائةل العقوابت املنصوص علهيا
يف الفصل  446من القانون اجلنايئ.
املادة 100
ابلرمغ من أآحاكم املادة  24من القانون املتعلق ابملسطرة اجلنائية ،تتضمن احملارض
املذكورة طبيعة املعاينات و أآعامل املراقبة املنجزة واترخيها وماكهنا ،ويوقعها املوظفون املشار
الهيم يف املادة  111من أآحاكم هذا القانون والشخص أآو ا ألشخاص املعنيون ابملعاينة.
60

واذا امتنع الشخص أآو ا ألشخاص املعنيون عن التوقيع ،جيب االشارة اىل ذكل
يف احملرض مع ذكر أآس باب الرفض.
تسمل نسخة من احملرض اىل ا ألطراف املعنية ،ويوثق مبضموهنا اىل أآن يثبت
العكس بأأي وس يةل من وسائل االثبات.
تعفى احملارض من اجراءات ورسوم التنرب والتسجيل.
املادة 101
يف حاةل فتح مؤسسة خاصة للتعلمي العايل دون ترخيص أآو اعامتد ،تتخذ االدارة
مقررا ابغالقها يولك أآمر تنفيذه اىل القوة العمومية.
وجيوز لالدارة يف حاةل ارتاكب خمالفة خطرية ألحاكم هذا القانون ترتب عهنا
اخالل مبس توى التعلمي أآو برشوط الصحة والسالمة والنظافة املطلوبة أآن تسحب
الرتخيص املمنوح للمؤسسة مبقرر معلل.
واذا تقرر حسب الرتخيص قبل هنـاية الس نة اجلامعية وجب عىل السلطة احلكومية
امللكفة ابلتعلمي العايل والبحث العلمي تطبيق التدابري املنصوص علهيا يف املادة  60من
أآحاكم هذا القانون.
اجلزء التاسع :أآحاكم انتقالية وختامية
املادة 102
يدخل هذا القانون حزي التنفيذ بكيفية تدرجيية ابتداء من اترخي نرشه ابجلريدة
الرمسية ،مع مراعاة أآحاكم املواد التالية بعده.
غري أآن ا ألحاكم اليت تس تلزم صدور نصوص تطبيقية لها ال تدخل حزي التنفيذ
اال ابتداء من اترخي نرش هذه النصوص ابجلريدة الرمسية.
ال تدخل مقتضيات املادة  9من هذا القانون حزي التنفيذ اال بعد انقضاء ثالث
س نوات ابتداء من اترخي نرشه يف اجلريدة الرمسية ،وتبعا ذلكل ،تظل اجلامعات التابعة
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للقطاع العام خاضعة للمراقبة املالية املطبقة عىل املنشأت العامة مبوجب القانون 69.00
خالل فرتة انتقالية ال تتجاوز املدة املذكورة.
تنسخ أآحاكم القانون رمق  01.00املتعلق بتنظمي التعلمي العايل والصادر بتنفيذه
الظهري الرشيف رمق  1.00.199املؤرخ يف  15من صفر  19( 1421ماي  ،)2000وتظل
النصوص املتخذة لتطبيقه سارية املفعول اىل حني تعويضها.
املادة 103
مع مراعاة أآحاكم الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون ،حيتفظ ا ألساتذة
الباحثون واملوظفون العاملون ابجلامعات يف اترخي دخول هذا القانون حزي التنفيذ
بوضعيهتم النظامية ،ويظلون خاضعني ألحاكم النظام ا ألسايس العام للوظيفة العمومية،
وكذا النصوص الترشيعية والتنظميية ،اجلارية علهيم اىل حني دخول ا ألنظمة ا ألساس ية
اخلاصة هبم حزي التنفيذ.
املادة 104
من أآجل متكني اجلامعات من القيام ابملهام املس ندة الهيا مبوجب هذا القانون،
تفوت لها ادلوةل ابجملان اكمل ملكية العقارات واملنقوالت التابعة مللكها اخلاص والرضورية
ملزاوةل أآنشطهتا.
وال يرتتب عن هذا التفويت استيفاء أآي رضيبة أآو رمس كيفام اكنت طبيعته.
كام توضع العقارات املس تغةل من قبل اجلامعات يف اترخي دخول هذا القانون حزي
التنفيذ ،والتابعة ملكل ادلوةل وغري اخملصصة بعد ،رهن اشارة اجلامعات املذكورة بكيفية
دامئة ،اىل حني تسوية وضعيهتا ،وذكل طبقا ألحاكم الفقرتني السابقتني من هذه املادة
ووفق املساطر املعمول هبا يف هذا اجملال.
حتدد قامئة العقارات واملنقوالت التابعة ملكل ادلوةل اخلاص املشار اليه يف الفقرة
ا ألوىل من هذه املادة بنص تنظميي.
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املادة 105
يتعني عىل املؤسسات اخلاصة للتعلمي العايل املرخص لها من قبل ادلوةل قبل اترخي
نرش هذا القانون ابجلريدة الرمسية وكذا املؤسسات اليت أآبرمت مع ادلوةل اتفاقيات رشاكة،
أآن تقوم مبطابقة وضعيهتا مع أآحاكمه خالل أآجل ال يتعدى مخس س نوات ابتداء من اترخي
دخول النصوص املتخذة لتطبيقه حزي التنفيذ ،واال اعترب الرتخيص املمنوح لها الغيا ولك
اس مترار يف مزاوةل نشاطها يعرض مالكهيا للعقوابت املنصوص علهيا يف الباب التاسع من
هذا القانون.
املادة 106
ال تطبق أآحاكم هذا القانون عىل جامعة القرويني وجامعة ا ألخوين واملؤسسات
العسكرية للتعلمي العايل وفروع مؤسسات التعلمي العايل ا ألجنبية اليت تظل خاضعة
للنصوص املنظمة لها أآو االتفاقيات احملدثة لها حسب احلاةل.
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