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مالحق

تمهيــد:

تحدث مخابر البحث ووحدات البحث لتلبية حاجيات االقتصاد والمجتمع من البحث
والتطوير ،ترتبط برامجها بميادين ذات عالقة مباشرة باألولويات التنموية الوطنية والتطورات العلمية والتكنولوجية.

وتقتضي عملية احداث الهياكل البحثية تجميع الجهود واإلمكانيات على أساس تكامل االختصاصات
أو تكافؤىا ،ضمانا لتوفر كتلة فاعلة من الباحثين قادرة على تحقيق االىداف العلمية المحددة وتجسيمها.

 .Iخاصيات مخبر البحث
 .1التعريف :
يعتبر مخبر البحث ىيكل اساسي إلنجاز أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في كل ميادين العلوم والتكنولوجيا وذلك
في اطار االولويات الوطنية المحددة بمخططات التنمية والبرامج الوطنية التي تحددىا الجهات ذات النظر حيث يخضع احداثو
الى معايير من شأنها تأمين فاعليتو وقدرتو على االنجاز مع ضمان الحد االدنى المطلوب من الجدوى ومن مردودية أنشطتو البحثية
ومنها خاصة :
-

عدد الباحثين العاملين فيو،

-

أىمية االىداف العلمية المرسومة ببرنامج البحث ،انسجام االىداف مع االولويات الوطنية للبحث،

-

قدرتو على التفتح على المحيط.

-

قدرتو على انجاز المهام الموكولة اليو،

 -2االحداث

 يحدث مخبر البحث بطلب من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي مجلسها العلمي
وباقتراح من رئيس الجامعة المعنية بعد أخذ رأي مجلس الجامعة حيث يتولى
رئيس المؤسسة تقديم مطلب احداث مخبر البحث اما في اطار طلب عروض أو
بطلب صادر عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
 ويكون االحداث بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
وعند االقتضاء بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
والوزير المعني باألمر بعد تقييم تجريو الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.

 يحدد الحجم االدنى للموارد البشرية من الباحثين أو االطارات المؤىلة للبحث بمخابر البحث
بالكليات والمعاىد والمدارس العليا كما يلي 24 :باحثا على أن يكون من ضمنهم  6باحثين من
رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر أو أستاذ تكنولوجي أو محاضر تكنولوجي أو رتبة معادلة لها
و 8باحثين من رتبة أستاذ مساعد أو مساعد للتعليم العالي أو رتبة معادلة لها و 10من طلبة
الدكتوراه أو االطارات االخرى ذات الرتب المعاملة لمساعد للتعليم العالي أو المتناظرة معها.
 يتعين أن ال يقل الحجم االدنى للموارد البشرية المنتمية الى المؤسسة التي تقترح احداث مخبر
بها عن ثلث الكتلة المطلوبة من الباحثين من صنف أساتذة التعليم العالي أو االساتذة
المحاضرين أو االساتذة المساعدين أو المساعدين أو الرتب المعادلة لتكوين البحث.

 يحدد الحجم االدنى للموارد البشرية من الباحثين أو االطارات المؤىلة للبحث بمخابر البحث
بمدارس المهندسين والمعاىد العليا للعلوم التطبيقية والمعاىد العليا للدراسات التكنولوجية كما
يلي 24 :باحثا على أن يكون من ضمنهم  4باحثين من رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر
أو أستاذ تكنولوجي أو محاضر تكنولوجي أو رتبة معادلة لها و 6باحثين من رتبة أستاذ مساعد
أو مساعد للتعليم العالي أو رتبة معادلة لها و 14من طلبة الدكتوراه أو االطارات االخرى ذات
الرتب المعاملة لمساعد للتعليم العالي أو المتناظرة معها.

الحجم األدنى
المطلوب لألعضاء

مخبر بحث بالكليات
والمعاىد والمدارس
العليا

مخبر بحث بمدارس
المهندسين والمعاىد
العليا للعلوم التطبيقية
والمعاىد العليا
للدراسات التكنولوجية

24

24

الحد األدنى المطلوب من الباحثين في كل
صنف

 صنف أ 06 :
 صنف ب08 :
 طلبة الدكتوراه و اإلطارات
ذات الرتب ادلعادلة 10 :
 صنف أ 04 :
 صنف ب06 :
 طلبة الدكتوراه و اإلطارات
ذات الرتب المعادلة 14 :

الحد األدنى المطلوب من الباحثين حسب االنتماء




الباحثني ادلنتمني للمؤسسة ال يقلون عن 05 :
الباحثني ادلنتمني للجامعة ال يتوزع أكثر من 12
منهم على أكثر من مخس مؤسسات

 الباحثني ادلنتمني للمؤسسة ال يقلون عن 03 :
الباحثني ادلنتمني للجامعة ال يتوزع أكثر من 12
منهم على أكثر من مخس مؤسسات

 -3التسيير



يسير مخبر البحث رئيس مخبر يسمى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين اثنتين وذلك بمقتضى
قرار ،يعين من بين أعضاء المخبر المنتمين للمؤسسة التي تقترح احداثو والذين لهم رتبة أستاذ تعليم
عال أو مدير بجث أو أستاذ استشفائي جامعي .وفي صورة عدم توفر باحث من ىذه الرتبة فمن بين
الذين لهم رتبة أستاذ محاضر أو أستاذ باحث أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي أو الذين لهم
رتب معادلة.

 يتمتع رئيس مخبر البحث بالمنح المسندة لكاىية مدير ادارة مركزية

 وللقيام بمختلف ىذه المهام تقوم مخابر البحث بوضع نظام داخلي للمخبر و احداث مجلس للمخبر يتكون من:
 رئيس مخبر، رئيس فريق البحث أو رئيسا فريقي البحث، أعضاء مخبر البحث من بين أساتذة التعليم العالي واالساتذة المحاضرين و االساتذة المساعدين أو الذين لهمرتبة معادلة ،
 ممثلين اثنين عن طلبة الدكتوراه، اطارين اثنين من الكفاءات العاملة في ميادين اقتصادية ذات عالقة بالبرنامج العلمي للمخبر يعينهما رئيسالمؤسسة باقتراح من رئيس المخبر والمؤسسات المعنية.



يجتمع المجلس بدعوة من رئيسو مرة كل شهرين على االقل للنظر في:

-

البرنامج العلمي للمخبر ومتابعة تنفيذه،

-

التقارير العلمية للمخبر ،نتائج البحث التي يمكن نشرىا،

-

اتفاقيات الشراكة مع ىياكل البحث ومؤسسات االنتاج،

-

الميزانية المخصصة للمخبر،

-

تقارير التقييم الذاتي السنوية ونصف المرحلية والنهائية.



ال يمكن للمجلس أن يتداول بصفة قانونية اال بحضور نصف أعضائو على االقل .وفي صورة عدم
توفر ىذا النصاب تنعقد جلسة ثانية في ظرف أسبوع على االكثر مهما كان عدد االعضاء الحاضرين.



يضطلع رئيس مخبر البحث بمهام تتمثل في العمل على وضع مشاريع البحث في اطار برنامج البحث المقترح
ومشاركة المخبر في مشاريع البحث االيالفي واالنخراط في مجمعات البحث ،متابعة تنفيذ مشاريع البحث التي
يلتزم المخبر بتنفيذىا ،انجاز عقود البحث والخدمات التي تندرج ضمن اختصاص المخبر  ،حسن استعمال
اعتمادات البحث الموضوعة على ذمتو ،حسن التصرف في التجهيزات والوسائل الموضوعة على ذمة المخبر،
تقديم تقارير التقييم الذاتي السنوية ونصف المرحلية والنهائية لنشاط المخبر ،اعداد التصورات المستقبلية ألنشطة

المخبر وبرامج البحث التي يقترح انجازىا عند طلب االقرار.

 -4تقييم االنشطة
يخضع نشاط مخبر البحث الى عمليات التقييم التالية:


تقييم عند االحداث :تقييم يتم من طرف المؤسسة والجامعة والوزارة ويتمثل في التثبت من توفر جملة من
المعايير مثل االمكانيات المادية والمعدات المخبرية ووسائل العمل الضرورية ،الموارد البشرية في مجال التصرف
االداري والمالي ،الفضاءات الالزمة لمباشرة االنشطة البحثية المبرمجة ومدى الحاجة االقتصادية واالجتماعية
إلحداث المخبر ومدى تالئم نشاطو البحثي مع استراتيجية المؤسسة والجامعة



التقييم السنوي :يكون في شكل تقرير عن اإلنتاج العلمي والتكوين االشهادي السنوي ،يتم اعداده من طرف
المخبر بطلب من االدارة العامة للبحث العلمي وذلك في اطار المتابعة السنوية ألنشطة الهياكل وضبط
االعتمادات التي ستخصص لها بعنوان السنة الموالية.

تقييم نهائي :تتولى الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي انجاز التقييم النهائي لمخابر البحث
المحدثة وذلك لفترة االربع السنوات االولى من نشاطها والنظر في برامجها البحثية الجديدة لفترة
موالية .كما يمكن اجراء التقييم بطلب من سلطة االشراف كلما دعت الضرورة الى ذلك.
ويمكن تبعا لتقييم الهيئة المذكورة ألنشطة المخبر اقراره أو حلو بمقتضى قرار من الوزير بناءا على
رأي الهيئة وسماع رئيس المخبر.
وفي صورة حل المخبر ،تتم اعادة توزيع االعوان واالعتمادات وكذلك التجهيزات من قبل
وزارة االشراف باقتراح من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي المؤسسة التي يرجع اليها مخبر البحث
بالنظر.

 .Iخاصيات وحدة البحث:
 -1التعريف:


تتولى وحدات البحث القيام بمهام التكوين و اليقظة العلمية و التكنولوجية و تتكون الوحدة
من فريق من الباحثين يساىمون في سير أنشطة البحث حول موضوع معين .يتم احداث
وحدات البحث بقرار من الوزير المعني باألمر بعد أخذ رأي المؤسسة ومصادقة مجلس
الجامعة لمدة  3سنوات



تتكون وحدة البحث من فريق من الباحثين يساىمون في سير أنشطة البحث حول مواضيع
ذات عالقة باألولويات الوطنية وذلك بمقتضى عقود تبرم في الغرض بين المشرف على
الوحدة ومدير المؤسسة التي ينتمي اليها من جهة والوزير المكلف بالبحث العلمي
والتكنولوجيا والوزير المعني باألمر عند االقتضاء من جهة أخرى.



يخضع احداث وحدة البحث الى معايير من شأنها تأمين فعاليتها ومنها خاصة:

-

عدد الباحثين العاملين فيها،

-

مساىمتها في التكوين ،

-

قدرتها على انجاز المهام الموكولة اليها،

-

قابلية ارتقائها الى نظام مخبر،

-

قدرتها على تكوين قيادات علمية قادرة على التأطير،

-

أىمية االىداف العلمية المرسومة بمشروع البحث،

-

انسجام االىداف مع االولويات الوطنية للبحث،

-

قدرتها على التفتح على محيطها العلمي الذي تندرج ضمنو.

 -2االحداث:



تحدث وحدة البحث باقتراح من رئيس المؤسسة أو بطلب من الوزير المعني باألمر وذلك بعد
أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي ،اذا توفر الحجم االدنى من الموارد
البشرية من صنف الباحثين أو االطارات المؤىلة للبحث.



يحدد الحجم االدنى للموارد البشرية ب ـ ــأربعة عشر ( )14باحثا على االقل على أن يكون من
ضمنهم  02باحثان اثنان من رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر أو رتبة معادلة و06
باحثين من رتبة أستاذ مساعد أو مساعد للتعليم العالي أو رتبة معادلة و 06من طلبة الدكتوراه
أو االطارات التقنية االخرى ذات الرتب المعادلة لمساعد للتعليم العالي.



يتعين أن ال يقل الحجم االدنى للموارد البشرية المنتمية الى المؤسسة التي تقترح احداث وحدة بها عن ثلث
الكتلة المطلوبة من الباحثين من صنف أساتذة التعليم العالي أو االساتذة المحاضرين أو االساتذة المساعدين
أو المساعدين أو الرتب المعادلة لتكوين البحث .ويتعين أن ال تتوزع نصف الكتلة المطلوبة على أكثر من
خمس مؤسسات من نفس الجامعة كما يتعين أن ينتمي بقية الباحثين الى مؤسسات التعليم العالي والبحث
بالواليات المنتمية الى نفس االقليم الجغرافي اال اذا ثبتت للهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي الحاجة
الى تعديل ىذه التركيبة نظرا لندرة الموارد البشرية في االختصاص العلمي للوحدة.

وحدة البحث

الحد األدنى المطلوب
الحجم األدنى
المطلوب لألعضاء من الباحثين في كل
صنف
 صنف أ 02 :

 صنف ب06 :
 طلبة الدكتوراه

14
واإلطارات
ذات الرتب
المعادلة06 :

الحد األدنى المطلوب من
الباحثين حسب اإلنتماء
الباحثني ادلنتمني للمؤسسة ال
يقلون عن 03 :
ال يتوزع أكثر من  7من
الباحثني ادلنتمني للوحدة على
أكثر من مخس مؤسسات
باجلامعة



غير أنو يمكن للهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي أن تقترح بصورة استثنائية التخفيض
في العدد الجملي للباحثين بثالثة على االقصى اذا ثبت لديها عدم توفر الباحثين
العاملين في االختصاص العلمي لوحدة البحث على أن يكون من بين الباحثين المتبقين أستاذ تعليم
عال أو أستاذ محاضر أو رتبة معادلة على االقل .وال يمكن اقرار وحدة البحث اال اذا توفر الحجم
االدنى المطلوب.



تحدث وحدة البحث اما في اطار طلب عروض أو بطلب صادر عن الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير
المعني عند االقتضاء وذلك بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين بعد تقييم من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة
البحث العلمي لمدة  3سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .وال يقع اقرارىا اال بناءا على تقييم ايجابي.



تحدث الوحدة وتجدد بنفس الصيغة المذكورة وذلك بطلب من رئيس المؤسسة واقتراح من رئيس الجامعة
المعنية بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.

 -3التسيير



يشرف على وحدة البحث رئيسا يعين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وعند
االقتضاء بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المعني باقتراح من
رئيس الجامعة وبعد أخذ رأي مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة.



يتمتع رئيس وحدة البحث بالمنحة المسندة لرئيس مصلحة باإلدارة المركزية.



يتولى المشـرف علـى الوحـدة تسـيير مهامهـا ويضـطلع فـي ىـذا االطـار بوضـع مشـروع البحـث الـذي يقتـرح احـداث
الوحــدة إلنجــازه ،متابعــة تنفيــذ مشــروع البحــث الــذي تلتــزم الوحــدة بتنفيــذه ،انجــاز عقــود البحــث والخــدمات التــي
تنــدرج ضــمن اختصــاص الهيكــل ،حســن اســتعمال اعتمــاداة البحــث الموضــوعة علــى ذمتــو ،حســن ســير الوحــدة
وســالمتها ،تنســيق أنشــطة فريــق البحــث داخــل الوحــدة ،حســن التصــرف فــي التجهيـزات والوســائل الموضــوعة علــى
ذمتها اضافة الى تقديم التقرير السنوي
وتقرير التقييم الذاتي النهائي لنشاطها مع مسك سجل الوحدة في صيغة وثيقة مرقمة يـتم ضـمنها تـدوين كـل االعمـال
واالنشطة المنجزة والمبرمجة ...

 -4تقييم األنشطة:



تقييم عند االحداث :يخضع احداث وحدة البحث الى تقييم من خالل عرض مشروع االحداث على أنظار
رئاسة الجامعة قبل احالتو الى الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي وكذلك عند نهاية فترة الثالث
سنوات .ويشمل التقييم في ىذه الحالة برنامج عمل وحدة البحث وكافة أنشطتها العلمية المنجزة.



التقييم السنوي :يكون في شكل تقرير عن اإلنتاج العلمي والتكوين االشهادي السنوي ،يتم اعداده من طرف
الوحدة بطلب من االدارة العامة للبحث العلمي وذلك في اطار المتابعة السنوية ألنشطة الهياكل وضبط
االعتمادات التي ستخصص لها بعنوان السنة الموالية.



تقييم نهائي في نهاية فترة الثالث سنوات من تنفيذ البرنامج تتولى الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي

 في اطار متابعة نشاط وحدات البحث وتجديدىا  -انجاز التقييم النهائي لوحدات البحث المحدثة وذلك لفترةالثالث سنوات االولى من نشاطها والنظر في برامجها البحثية الجديدة لفترة موالية .وفي ىذه الوضعية تكون فترة
التجديد بعنوان الثالث سنوات القادمة اطارا إلعداد الوحدة قصد تحويلها وجوبا الى مخبر بحث عند نهاية فترة

تجديدىا ( ال يمكن اعادة تجديدىا في شكل وحدة بحث).


يمكن للوزير المكلف بالبحث العلمي أو الوزير المعني باألمر اقرار وحدة البحث أو حلها تبعا لتقييم الهيئة
الوطنية المذكورة وذلك بعد سماع المشرف على الوحدة.



وفي صورة حل وحدة البحث ،تتم اعادة توزيع االعوان واالعتمادات وكذلك التجهيزات من قبل وزارة االشراف
باقتراح من رئيس المؤسسة التي يرجع اليها ىيكل البحث بالنظر.

 -IIIتموٌل هٌاكل البحث:
 .1موارد التمويل:
يستمد ىيكل البحث موارده أساسا من:
 -منحة الدولة،

 المداخيل المتأتية من المشاركة في تنفيذ طلبات عروض برامج وطنية أو دولية، المداخيل المتأتية من االتفاقيات والعقود المبرمة بين المؤسسة التي يرجع اليها الهيكلبالنظر والمؤسسات العمومية أو الخاصة،
 العائدات المتأتية من استغالل مختلف عناصر الملكية الفكرية، -وكل المداخيل االخرى المرخص فيها بميزانية المؤسسة.

 -2توزٌع االعتمادات:

 -4صرف االعتمادات
أ -منح البحث:

اإلعتمادات

ىذه المنح تسند على ميزانيات وحدات و مخابر البحث (فصل التربصات)

شروط الحصول
على المنحة

يمكن للباحثين المنضوين في إطار ىياكل البحث من طلبة مسجلين
بشهادة الدكتوراه أو بالسنة الثانية من ماجستير البحث ،و المدرسون
الباحثون والباحثون القارون (أستاذ تعليم عال ،أستاذ محاضر ،أستاذ
مساعد ،مساعد) ،الترشح للحصول على ىذه المنح و ذلك لتمويل
أنشطتهم البحثية على أن يتحصل المعنيون باألمر على موافقة المشرف
على الهيكل و مدير المؤسسة الراجع لها الهيكل بالنظر

ٌحدد مبلػ المنحة وتوزيعو على النحو التالي:
مصاريف السفر الى الخارج :ثمن تذكرة السفر كحد أقصى

قيمة المنحة

ب-مصاريف التسجيل 1000 :د كمقدار أقصى.

ت-مصاريف االقامة:
 1400د كمقدار أقصى للمدرسين الباحثين والباحثين القارين 2500-د كمقدار شهري أقصى للطلبة الباحثين المسجلين بشهادة الدكتوراه أو

بالسنة الثانية من ماجستير البحث

تقدٌم مطلب للمؤسسة (محررا باللؽة العربٌة) و الذي ٌنص على اسم المستفٌد
بالمنحة ,موضوع المنحة ,نوعٌة النشاط  ,المكان ٌ ,كون المطلب مذٌل بموافقة
المسؤول عن الوحدة أو مخبر البحث و ٌرفق المطلب بالوثائق التالٌة :
الدعوةٌ :جب أن تكون الدعوة وثٌقة رسمٌة ٌمكن اعتمادها وتنص على اسم
المدعو وتحدد فترة الدعوة والنشاطات التً سٌقوم بها المعنً باألمر كما تنص

كيف يتم تكوين
الملف

بكل دقة على الجهة المتحملة لمصارٌؾ النقل واإلقامة
وثٌقة التسجٌل للمشاركة فً الندوات والتظاهرات العلمٌة
الفاتورات و الفاتورات التقدٌرٌة شهادات السعر لتذاكر السفر
كل الوثائق التً من شأنها أن تدعم مطلب المعنً باألمر
ترخٌص بالتؽٌب بالنسبة للمدرسٌن الباحثٌن الراجعٌن بالنظر للجامعة
رخصة تؽٌب تسلم من سلطة اإلشراؾ بالنسبة للباحثٌن الؽٌر منتمٌن لمؤسسة
راجعة بالنظر للجامعة

فترة التغيب
ال تتجاوز
العشرة أيام
ال تتجاوز
الشهر
أكثر من
شهر

الجهة المؤىلة إلسناد الترخيص
يسند الرتخيص من طرف رئيس ادلؤسسة
يسند الرتخيص من طرف رئيس اجلامعة
يسند الرتخيص من طرف وزير التعليم
العايل والبحث العلمي

اآلجال
بعد الحصول على
المنحة

تضبط من قبل ادلؤسسة
تقدمي تقرير يف ظرف شهر من انتهاء نشاط البحث مرفق بالوثائق ادلثبتة
للمصاريف مثل تذكرة السفر وشهادات التسجيل والفاتورات...

أ -المهمات بالخارج:

اإلعتمادات

شروط الترشح للقيام
بمأمورية

على ميزانيات وحدات و خمابر البحث (فصل ادلهمات)
ميكن للمدرسني الباحثني القارين ادلنضوين يف إطار اذليكل (أستاذ تعليم
عال ،أستاذ حماضر ،أستاذ مساعد ،مساعد) والذين ىم بصدد إعداد
حبوثهم أو أطروحاهتم أو ملف تأىيلهم ،الرتشح للقيام مبهمة إلجناز أنشطة
حبثهم على أن يتحصل ادلعنيون باألمر على موافقة ادلشرف على اذليكل
ومدير ادلؤسسة الراجع ذلا اذليكل بالنظر

يمكن للمؤسسة و في حدود ميزانيتها و إمكانياتها و بتقدير من المسؤول عن
الهيكل أن تتكفل بالنفقات التالية:
 التنقل

النفقات التي يمكن
التكفل بها في إطار
المأمورية

 المنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية قصد تغطية مصاريف
السكن و األكل و اإلقامة
 التغطية االجتماعية ضد المخاطر و األمراض التي يمكن
أن تصيب المستفيد بالمأمورية بالخارج
 اآلداءات و الرسوم المتعلقة باستالم التأشيرة وبمصاريف
التالقيح اإلجبارية و اآلداءات الموظفة على المسافرين في
بعض المطارات و مصاريف الترسيم في الملتقيات و المؤتمرات و التظاىرات

يتم تقديم مطلب في القيام بمهمة إلى المؤسسة

يكون المطلب محررا باللغة العربية ويتضمن المعطيات التالية :اسم المستفيد من المهمة,
النشاط المزمع القيام بو ,المكان ،الفترة ،المصاريف المنجرة عن ىذه المأمورية ،مع ضرورة
تذييل المطلب بموافقة المشرف على ىيكل البحث (مخبر ,وحدة بحث).
يرفق المطلب بالوثائق التالية

كيف يتم تكوين
الملف

 دعوة رسمية من الجهة المضيفة وبرنامج المهمة إن وجدومختلف الوثائق التي من شأنها أن تدعم مطلب المعني باألمر من شهادة سعر لتذكرة السفر و

مختلف الوثائق المالية و المحاسبية المبررة للمصاريف المطلوبة (الوثائق الخاصة بالتأشيرة،
شهادات التسجيل في التظاىرات).....
 المعطيات التي تسمح بإعداد مشروع اإلذن بمأموريةو بطاقة تجميد اإلعتمادات :الهوية ،الصنف  ،مستوى التأجير  ،المعرف الوحيد  ،الخطة
الوظيفية
 ترخيص بالتغيب بالنسبة للمدرسين الباحثين الراجعين بالنظر للجامعة مرفق بجدول
التعويضات

فرتة التغيب
ال تتجاوز العشرة
أيام

اجلهة ادلؤىلة إلسناد الرتخيص
يسند الرتخيص من طرف رئيس ادلؤسسة

ال تتجاوز الشهر

يسند الرتخيص من طرف رئيس اجلامعة

أكثر من شهر

يسند الرتخيص من طرف وزير التعليم العايل
والبحث العلمي

 رخصة تغيب تسلم من سلطة اإلشراف بالنسبة للباحثين الغير منتمين لمؤسسة راجعة بالنظر للجامعة
 بطاقة إرشادات حول مأمورية بالخارج معمرة بكل دقة من المعني باألمر و ذلك وفق األنموذج
المعتمد و مؤشرة من جميع األطراف مع التركيز و بكل دقة على تحديد الجهة المتحملة للمصاريف
حتى يتم على أساسها ضبط مقدار منحة المأمورية المسندة
 تصريح وفق األنموذج المعتمد و ذلك في صورة عدم تكفل الجهة المضيفة بالمصاريف يقرالمكلف بالمأمورية ضمنو بأن الهيكل المضيف ال يتحمل أي نوع من النفقات (نقل ,إقامة,
مصاريف أخرى)...

تضبط من قبل ادلؤسسة

اآلجال
-

بعد القيام بالمهمة

بعد انتهاء ادلهمة و يف ظرف مثانية أيام يقوم ادلستفيد بادلهمة مبوافاة
ادلؤسسة الراجع ذلا بالنظر بالوثائق ادلثبتة للمصاريف (تذكرة الطائرة,
تذكرة القطار ,شهادات التسجيل بالندوات )...و بتقرير مفصل عن
ادلهمة يتم إعداده وفق األمنوذج ادلعتمد.

-

كما يتعني على ادلستفيد بادلأمورية الذي يتحصل على أي منفعة من
اذليكل ادلضيف تتعلق بتحمل نفقة السكن أو اإلقامة أو معلوم
ادلشاركة أو معلوم الرتسيم أو احلصول على أي منحة مل يكن على
علم هبا قبل مغادرتو ألرض الوطن أن يصرح هبا عند انتهاء ادلأمورية
للمؤسسة حىت تتم تسوية الوضعية وفقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل .

ج -العقود مع ىياكل البحث:

ميكن ذلياكل البحث من وحدات و خمابر يف إطار برنامج عملها إبرام عقود ،تسمى " عقود اسداء
خدمات" يكلف فيها ادلنتدب مبهام يف اطار تنفيذ مشاريع البحث اخلاصة باذليكل
 تعريف العقد
عقود اسداء خدمات البحث ىي عقود ذات مدة زمنية محددة وىي غير قابلة في كل الحاالت

للتجديد أو للتسوية أو التنظير كعقود عمل.
تحدد بالعقود المذكورة مدة العمل وشروطو وتأجير المعنيين وتعرض العقود مسبقا على وزارة
االشراف للمصادقة وتصبح نافذة المفعول بمجرد المصادقة عليها.

تعتبر عقود اسداء خدمات العقود المبرمة مع االعوان االتي ذكرىم:
 المدرسون الباحثون بالجامعات، -الباحثون،

 االطارات باإلدارة العمومية والكفاءات العاملة بالقطاع الخاص ذات المهارات المطلوبة إلنجاز مشاريع بحث، الحاملون الجدد لشهادات التعليم العالي الالزم مساىمتهم إلنجاز مشاريع البحث، -الطلبة بصدد اعداد شهادة الدكتوراه أو طلبة السنة الثانية ماجستير.

وذلك قصد تنفيذ االنشطة التالية:
المشاركة كامل الوقت في انجاز مشاريع البحث،المشاركة بوقت جزئي في انجاز مشاريع البحث،تأطير أعمال البحث،اختبار علمي أو تكنولوجي في اطار أنشطة البحث،-المساىمة في تنفيذ أنشطة الزمة إلنجاز مشاريع بحث وتطوير تكنولوجي.

االجراءات
الوثائق المكونة لملف العقد
بالنسبة لألعوان المتفرؼٌن للعمل
كامل الوقت

وثائق تسحب من المؤسسة :
 عقد اسداء خدمات البحث بطاقة وصفٌة جدول فً وضعٌة االعتمادات المرصودة للتأجٌر على العنوان الثانً،تصرٌح على الشرؾ ٌنص على التفرغ للعمل كامل الوقت إلسداء خدمات بحث- ،
وثائق ٌوفرها المترشح:
 نسخة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة، نسخة مطابقة لألصل من الشهادة أو الشهادات العلمٌة مع ارفاقها بمقرر معادلة بالنسبة الى الشهادات االجنبٌةومقرر التنظٌر بالنسبة الى شهادات التكوٌن،
 (بطاقة عدد  )3لم ٌمضً على تارٌخ تسلٌمه أكثر من سنة، شهادة طبٌة لم ٌمضً على تارٌخ تسلٌمها أكثر من ثالثة أشهر تثبت توفر المؤهالت البدنٌة والذهنٌة لممارسةالمهام الموكولة
 جدول ٌبرز الحالة المالٌة للمشروع من حٌث االعتمادات التً وقع صرفها واالعتمادات المتبقٌة،كل وثٌقة ضرورٌة للترشح للرتبة المزمع انتداب المتعاقد فٌها طبقا لما تنص علٌه أحكام النظام االساسً
الخاص بها

االجراءات

الوثائق المكونة لملف العقد
بالنسبة لعقود العمل لوقت جزئً
بالنسبة لإلطارات باإلدارات العمومٌة والكفاءات العاملة بالقطاع
الخاص ذات المهارات المطلوبة إلنجاز مشارٌع البحث

اإلطارات باإلدارة العامّة
 نسخة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة، شهادة عمل تبٌن الرتبة والصنؾ، ترخٌص من رئٌس االدارة الراجعالٌها العون العمومً بالنظر ٌنص وجوٌا
علة ممارسة نشاط مهنً خاص بمقابل،
 جدول ٌبرز الحالة المالٌة للمشروع منحٌث االعتمادات التً وقع صرفها
واالعتمادات المتبقٌة.

الكفاءات العاملة بالقطاع الخاص
 نسخة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة، نسخة مطابقة لألصل من الشهادة أو الشهادات العلمٌة، ترخٌص من المؤجر ٌنص وجوبا على ممارسة نشاطمهنً خاص بمقابل،
 (بطاقة عدد  )3لم ٌمضً على تارٌخ تسلٌمه أكثر من سنة شهادة طبٌة لم ٌمضً على تارٌخ تسلٌمها أكثر من ثالثةأشهر تثبت توفر المؤهالت البدنٌة والذهنٌة لممارسة الوظٌفة
بكامل تراب الجمهورٌة،
 جدول ٌبرز الحالٌة المالٌة للمشروع من حٌث االعتماداتالتً وقع صرفها واالعتمادات المتبقٌة،
كل وثٌقة ضرورٌة للترشح للرتبة المزمع انتداب المتعاقد
فٌها طبقا لما تنص علٌه أحكام النظام االساسً الخاص بها

األعوان العمومٌٌن المتقاعدٌن
 ترخٌص مسبق من الوزارة االولى(االدارة العامة للمصالح االدارٌة والوظٌفة
العمومٌة) ،
 السٌرة الذاتٌة للمعنً باألمر نسخة من قرار االحالة على التقاعد، -شهادة فً اٌقاؾ صرؾ المرتب،

االجراءات

الوثائق المكونة لملف العقد
بالنسبة لعقود العمل لوقت جزئً
بالنسبة لإلطارات باإلدارات العمومٌة والكفاءات العاملة بالقطاع
الخاص ذات المهارات المطلوبة إلنجاز مشارٌع البحث

 نسخة من بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة، تصرٌح على الشرؾ ٌنص على عدم تعاطً أي نشاط مهنً أخر بمقابل ٌتضمن وجوباامضاءا معرفا به،
 نسخة مطابقة لألصل وسارٌة المفعول من شهادة الترسٌم الجامعٌة، شهادة فً عدم انتفاع بمنحة جامعٌة، نسخة مطابقة لألصل من الشهادة أو الشهادة العلمٌة، (بطاقة عدد  )3لم ٌمضً على تارٌخ تسلٌمه أكثر من سنة، شهادة طبٌة لم ٌمضً على تارٌخ تسلٌمها أكثر من ثالثة أشهر تثبت توفر المؤهالتالبدنٌة والذهنٌة لممارسة الوظٌفة بكامل تراب الجمهورٌة،
 جدول ٌبرز الحالة المالٌة للمشروع من حٌث االعتمادات التً وقع صرفها واالعتماداتالمتبقٌة،

االجراءات

كٌفٌة تقدٌم مطالب العقود
بالنسبة لألعوان المتفرؼٌن للعمل
كامل الوقت

* ٌتولى رؤساء هٌاكل البحث الراؼبٌن فً ابرام عقود اسداء خدمات البحث تقدٌم مطلب فً الؽرض باسم مدٌر المؤسسة
المعنٌة قبل ثالثة أشهر على االقل من بداٌة مدتها التعاقدٌةٌ ،تم ضمنه التنصٌص بكل دقة على ما ٌلً:
 تبرٌر الحاجة المتأكدة للجوء الىالتعاقد،
 المهام االدارٌة أو الفنٌة البحثٌة المزمعالقٌام بها ومدتها.
 االختصاص المطوب (الشهادة العلمٌة والمؤهالت)، التأجٌر الشهري الخام المقترح،ٌرفق كل مطلب بجدول فً وضعٌة االعتمادات المخصصة للتأجٌر وببطاقة وصفٌة طبقا لألنموذج المعتمد.
*ٌتولى مدٌر المؤسسة فً أجل أسبوعٌن على االقصى من تارٌخ تلقٌه للمطلب االعالن عن الخطة المطلوبة وذلك بواسطة
بالغ ٌنشر بالمؤسسة وٌدرج ضمن موقعها االلكترونً وٌتم التنصٌص ضمنه على ما ٌلً:
فتح باب الترشح إلبرام عقد اسداء خدمات البحث لمدة زمنٌة محددة،هٌكل البحث المعنً،المهام المزمع القٌام بها،المدة التعاقدٌة،االختصاص والخبرة المطلوبة،الوثائق المطلوبة لتكوٌن ملؾ الترشحاجراءاتاٌداع مطالب الترشح واجالها،تؽلق قائمة الترشحات بعد شهر من تارٌخ االعالن عن الخطة المطلوبة وٌجب أال ٌقل عدد المترشحٌن عن  3لكل خطة
وفً صورة التعذر ٌتعٌن تبرٌر ذلك.

االجراءات

كٌفٌة تقدٌم مطالب العقود
بالنسبة لألعوان المتفرؼٌن لعمل جزئً
بالنسبة لإلطارات باإلدارات العمومٌة و الكفاءات العاملة بالقطاع الخاص
ذات المهارات المطلوبة النجاز مشارٌع البحث

االطارات باالدارة
العمومٌة

الكفاءات بالقطاع
الخاص

األعوان العمومٌٌن
المتقاعدٌن

طلبة السنة
الثانٌة ماجستٌر
و طلبة
الدكتوراه

*ٌتولى رئٌس هٌكل البحث المعنً تقدٌم مشروع عقد فً الغرض الى السٌد مدٌر المؤسسة الراجع الٌها الهٌكل
بالنظر للمصادقة ,وبعد المصادقة من طرف المؤسسة ،تتم احالة مشروع العقد الى الجامعة فً مرحلة أولى
والى الوزارة فً مرحلة ثانٌة للمصادقة,
• ال تصبح العقود سارٌة المفعول اال بعد المصادقة علٌها من قبل الوزارة حٌث أنه ال ٌمكن للمتعاقدٌن مباشرة
أعمالهم دون الحصول على عقد مصادق علٌه من قبل الوزارة.
• مالحظة :بالنسبة الى عقد اسداء خدمات خاص بأعوان عمومٌٌن متعاقدٌنٌ ،حال بعد المصادقة علٌه من طرؾ
سلطة االشراؾ الى رئاسة الحكومة للتأشٌر علٌه,

االجراءات

 -3كٌفٌة انتقاء المترشحٌن
بالنسبة لألعوان المتفرؼٌن للعمل
كامل الوقت

 ٌتولى مدٌر المؤسسة تكوٌن لجنة لفرز وتقٌٌم ملفات المترشحٌن .تتكون الجنة من:رئٌس المؤسسة :رئٌسارئٌس هٌكل البحث :عضواالكاتب العام للمؤسسة أو المسؤول عن مواردها البشرٌة :مقررا* تجتمع اللجنة فً أجل شهر من تارٌخ ؼلق قائمة الترشحات حٌث تعتمد فً تقٌٌم وترتٌب الملفات المقاٌٌس التالٌة:
مدى مالئمة اختصاص الشهادة العلمٌة مع المهام الموكولة،االقدمٌة فً التخرج ومجموع معدالت النجاح* تجتمع اللجنة فً أجل شهر من تارٌخ ؼلق قائمة الترشحات حٌث تعتمد فً تقٌٌم وترتٌب الملفات المقاٌٌس التالٌة:
مدى مالئمة اختصاص الشهادة العلمٌة مع المهام الموكولة،االقدمٌة فً التخرج ومجموع معدالت النجاح خالل سنوات الدراسة،الخبرة ذات العالقة بالمهام الموكولة (التجربة ،التكوٌن ،التربصات المنشورات)...،المؤهالت الخصوصٌة عند االقتضاء.• تضبط اللجنة عدد من النقاط لكل مقٌاس مع التأكٌد على اعطاء االولوٌة عند االختٌار لمقٌاسً االقدمٌة فً سنة التخرج ومجموع
معدالت النجاح خالل سنوات الدراسة.
وتدون مداوالت الجنة ضمن محضر جلسة ٌوقع علٌه جمٌع االعضاء.
*ٌتولى مدٌر المؤسسة ابرام عقد اسداء خدمات البحث مع المترشح الذي تم انتقاؤه بعد اعالمه رسمٌا بقبول ترشحه .وتتم احالة العقد
عن طرٌق التسلسل االداري ومرفقا بالمحضر والوثائق المكونة لملؾ التعاقد(ملحق) الى الوزارة قصد المصادقة.

االجراءات

 -4النظر فً العقود من قبل
اللجنة المختصة و المصادقة
علٌها

بالنسبة لعقود العمل لوقت جزئً

بالنسبة لألعوان المتفرؼٌن للعمل
كامل الوقت

•

بالنسبة لإلطارات باإلدارات العمومٌة
اإلطارات
باإلدارة
العامّة

الكفاءات
العاملة
بالقطاع
الخاص

األعوان
العمومٌٌن
المتقاعدٌن

تنظر اللجنة فً ملفات العقود الواردة علٌها وتتثبت خاصة من الحاجة المتأكدة للتعاقد ومدى احترام جمٌع اجراءات
اختصاص المعنً باألمر مع المهام المزمع تكلٌفهم بها.

طلبة الثانٌة
ماجستٌر و
طلبة
الدكتوراه

التعاقد اضافة الى مالئمة

* ال تصبح العقود سارٌة المفعول اال بعد المصادقة علٌها من قبل الوزارة حٌث أنه ال ٌمكن للمتعاقدٌن مباشرة أعمالهم دون الحصول على عقد مصادق
علٌه من قبل الوزارة.

االجراءات

 -5التأجٌـــــر
بالنسبة لألعوان المتفرؼٌن للعمل
كامل الوقت

ٌضبط األجر االقصى الممكن اسناده حسب السلك والصنؾ
الذي ٌنتمً الٌه المتعاقد وفق شبكة االجور المعتمدة فً
الوظٌفة العمومٌة بشرط توفر االعتمادات المخصصة
للؽرض ،وضبط التأجٌر بصفة جزافٌة دون تنظٌر المتعاقد
بإحدى رتب الوظٌفة العمومٌة.

االجراءات

 -5التأجـــــــٌر
بالنسبة لعقود العمل لوقت جزئً
بالنسبة لإلطارات باإلدارات العمومٌة

اإلطارات باإلدارة
العامّة

الكفاءات العاملة بالقطاع الخاص

*سلك التعليم العالي:
المبلغ الشهري

الصفة
أستاذ تعلٌم عال

300د

أستاذ محاضر

 250د

أستاذ مساعد

 200د

مساعد التعلٌم العالً

150د

*سلك التعليم التقني والثانوي:
الصفة

المبلغ الشهري

مهندس أول

150د

مهندس

 125د

تقنً سامً

 100د

األعوان العمومٌٌن المتقاعدٌن

ٌتم اسناد المعنً باألمر منحة ال
ٌمكن أن تتجاوز مبدئٌا  5/1خمس
المرتب الذي ٌتقاضاه قبل احالته
على التقاعد ،وٌشمل المرتب الذي
ٌتم على أساسه احتساب هذه المنحة
مجموع المنح النقدٌة وكذلك ما ٌعادل
االمتٌازات العٌنٌة والتً ٌتم تقدٌرها
نقد

طلبة الثانٌة ماجستٌر و
طلبة الدكتوراه

الصفة

المبلغ
الشهري
الخام

الدكتوراه
طلبة
(ٌشمل المرسمٌن
الى غاٌة السنة
على
الرابعة
االقصى)

 500د

طلبة السنة ثانٌة
بحث
ماجستٌر
(ٌتم التعاقد لمدة 6
على
أشهر
االقصى)

 250د

