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  التنظيمية املراجع

  
 ي ـامل 05/99م ـقون ر ـى القانـبمقتض   يـم العالـي للتعليـون التوجـن القانـاملتضم 1999/04/04ؤرخ 
 ي ـامل 21/90م ـة رقـون املاليـى القانـبمقتض   ة.ـة العموميـق باملحاسبـاملتعل 1990/08/15ؤرخ 
 ة.ـي للجامعـالنموذجي ـون األساسـن القانـاملتضم 1983/09/24ي ـؤرخ فـامل 544/83م ـذي رقـوم التنفيـى املرسـبمقتض 
 ي  59/85 مـذي رقـالتنفيوم ـى املرسـبمقتض ات و ـال املؤسسـعمـي لون األساسـن القانـاملتضم 1985/03/23املؤرخ 

 ة. ـاإلدارات العمومي
 544/83م ـرق ذيـوم التنفيـم للمرسـدل واملتمــاملع 1998/08/17ي ـؤرخ فـامل 253/98م ـذي رقـوم التنفيـى املرسـبمقتض 

 ة.ـي للجامعـي النموذجـون األساسـن القانـاملتضم 1983/09/24ي ـؤرخ فـامل
 ال ـاص بالعمـي الخـون األساسـن القانـاملتضمو  18/07/1989ي ـؤرخ فـامل 122/89م ـذي رقـوم التنفيـى املرسـبمقتض

 دلـاملع ،ن ـن العالييـم و التكويـة بالتعليـالك الخاصـن لألسـاملنتمي
 ـم.املتمو  
 ال ـاص بالعمـالخ يــون األساسـن القانـاملتضم 1989/12/05ي ـؤرخ فـامل 224/89م ـذي رقـوم التنفيـى املرسـبمقتض

ركـى األسـن إلـاملنتميي  ة. ـاإلدارات العموميات و ـة للمؤسسـالك املش
 ي ـر اإلداري ملوظفـالتسيين و ـة التعييـق بسلطـاملتعل 1990/03/27ي ـؤرخ فـامل 99/90م ـذي رقـوم التنفيـاملرس ـبمقت

  ع اإلداري.  ـة ذات الطابـات العموميـذا املؤسسـات وكـة والواليـوان اإلدارات املركزيـعأو 
 نـن العمومييـاد املحاسبيـن واعتمـن تعييـاملتضم 1991/09/07يـؤرخ فـامل 91/311م ـذي رقـوم التنفيـاملرس ـبمقت.  
 رف ـر بالصـمة اآل ـون محاسبـات و مضمـاص بكيفيـالخ  1991/09/07يـؤرخ فـامل 313م ـذي رقــوم التنفيــاملرس ـبمقت

  ن. ـن العمومييـو املحاسبي
 ي  15/181املرسـوم التنفيـذي رقـم  بمقتـ    .1املتضمـن إنشـاء جامعـة باتنـة 2015/07/11املـؤرخ 
 ة ـكيفية و ـات االجتماعيـوى الخدمـحتملدد ـاملحو  1982/05/15ي ـؤرخ فـامل 179/82م ـذي رقـوم التنفيـاملرس ـبمقت

  ا.ـتمويله
 ة.ـات االجتماعيـر الخدمـق بتسييـملتعلاو  1982/09/11ي ـؤرخ فـامل 303/82م ـذي رقـوم التنفيـاملرس ـبمقت  
 اله.ـأعور ـكاملذ 179/82 رقم ومـل للمرسـاملكم 1994/07/06ي ـؤرخ فـامل 187/94م ـذي رقـوم التنفيـاملرس ـبمقت  
 ة.  ـاعيـات االجتمـي للخدمـر املالـة بالتسييـاملتعلقة و ـلوزارة املالي 1983/05/31ي ـة فـاملؤرخ 17م ـة رقـالتعليم ـبمقت  
 ي ـاملؤرخ 02م ـة رقـالتعليم ـبمقت  ة.ـات االجتماعيـر الخدمـة بتسييـاملتعلق 2002/04/24ة 
 ةـة لجامعـات االجتماعيـة الخدمـد لجنـن تجديـاملتضم 02/06/2020 يـؤرخ فـامل 14رقم رار الوزاري ـالق بمقت– 

  ة.ـلجنالاء ـة أعضـدد لقائمـواملحالحـاج لخضـر  –1ة ـباتن
 ن ي ةـات االجتماعيـنة الخدمـي للجـام الداخلـالنظ تم تحي  : كما ي
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  ةــــــــام تمهيديـــــــأحك األول:الفصــــــــل 
  

   :01املادة 
ي للجنة الخدمات االجتماعية لجامعة  ى 1باتنةدف النظام الداخ ة العامة لسياس ضبط القواعد إ

رها خالل السنوات الثالث  الخدمات االجتماعية ا. ابتداءمن وس    تاريخ تنصي
   :02املادة 

ى تحديد مهام وصالحيات لجنة الخدمات االجتماعية طبقا للتشريع إدف هذا النظام 
  .هول باملعم

  :03املادة 
ى املادة  ي  82/179من املرسوم رقم  03بناء ع املذكور أعاله تعمل  15/05/1982املؤرخ 

  ي املجاالت التالية: 1الخدمات االجتماعية لجامعة باتنة
  
 املساعدات االجتماعية  

 الخدمات الصحية  

 دور األمومة ورياض األطفال  

 رية ية الرياضة الجماه رف   وال

 افة والتسليةأنشطة الثق  

  ى تنمية السياحة الشعبية مثل ومراكز االستجمام ومراكز  الرحالتاألنشطة الرامية إ

راحة العائلية   االصطياف ومراكز االس

 الك اتتعاوني   االس

  ي إطار التشريع ى تسهيل إنشاء التعاونيات العقارية  األنشطة ذات الطابع اإلداري الرامية إ

ما.   والتنظيم املعمول 

 نشاء فضاءات للخدمات املكتبية موجهة للطالب واملوظف إ  
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  ــاءــالفصـــــــل الثانــــي: اإلنشـــ
  

  :40املادة 
 3ملدة  82-303من املرسوم التنفيذي رقم  23لجنة الخدمات االجتماعية طبقا للمادة  ئتانش

ا عن طريق  يامل 14رقم:  وزاري القرار السنوات وتم تعيي يضبط الذي  02/06/2020: ؤرخ 
ر جنةلقائمة أعضاء ال   .وهيكل التسي

  :50املادة 

ي إذا وي"  1للجنة بمجمع الحاج لخضر " جامعة باتنة  املقر الرئيس تواجدي مكن فتح مقر فر
  .اقتضت الضرورة

  :60املادة 
نأعضاء  09 تسعة لجنة الخدمات االجتماعية منتتشكل  ن 03 ثالثةو  دائم م يمك إضافي

ي أشغال اللجنة بصفة استشارية.   املشاركة 
  :70املادة 

من املرسوم  06بالحماية القانونية وفقا ألحكام املادة االجتماعية يتمتع أعضاء لجنة الخدمات 
  .303/82 :رقم يالتنفيذ

  

  اختصاصات اللجنـــة  الثـــالث:الفصـــــــل 
  :80املادة 

ي:    تختص لجنة الخدمات بما ي
  ُى ت ىستو االجتماعية الخدمات لجنة خاص ب عملوع برنامج مشر  عدت   .قهيطبإ
 ر ذا اتتابع وتراقب تنفيذ ه مج بواسطة مختلف األجهزة والهياكل املحدثة لهذا نال

 الغرض.
  ن بالجامعة وتحدد نوعية ي العامل تح احتياجات عمال قطاع التعليم العا

ا.  العمليات الواجب القيام 
 رنامج بواسطة هيكل التسيتراقب وتقيم دوري   .را تنفيذ ال
  ي وتصادق  ليه.عتعد النظام الداخ
 ائية تقدم ي واألدبي) الحصيلة ال  للنشاط السنوي. (التقرير املا
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  الفصـــــــل الرابــــــع: االجتماعات واملداوالت
  

  : 90املادة 
 أو رئيس اللجنة ن بطلب م امللحةاقتضت الضرورة ي الشهر أو كلما واحدة مرة مع اللجنة تتج

بدعوة  ،) أعضاء اللجنة3\2ثل ( بطلب من بتنظيم العمال أو الهيئة املعنية  بطلب من
روني عن رسمية  ريد اإللك أدنى ساعة ك 48 ـ:قبل االجتماع ب تاحةامل ائلوسال بكل أو طريق ال

  .مع تحديد جدول األعمال تقدير 
  :01املادة 

ي حالة عدم اكتمال األعضاء)  3\2( رط لصحة املداوالت توفر النصاب القانونيشيُ   و
ى النصاب تؤجل ) 3\1بحضور ثلث (لك تداول اللجنة بعد ذتو أيام    08أجل ال يتجاوز  إ

  األعضاء مع الرئيس.
  :11املادة 

ي حالة ُتت  س هو صوت الرئي التساوي يكون خذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين و
  رجح.امل

  : 21املادة 
ى  )سلفا (وفق نموذج محدد مكن التصويت بالنيابة عن طريق الوكالةي رر ع ي حال الغياب امل

ىتسلم قبل االجتماع  أن ا رئيس اللجنةيُ اللجنة و  أمانة إ    .صادق عل
  : 31املادة 

ي م ا  حضر يحق لكل عضو أن يطلب من رئيس اللجنة تسجيل تحفظاته ال وقف عل
  املداوالت.

  : 41املادة 

ي ميدان ى كل شخص تراه ذا كفاءة  ر  يمكن للجنة أن تستمع بصفة استشارية إ  تسي
  الخدمات االجتماعية.

  : 51املادة 

 باملداوالت (مرقم ومؤشر  بسجل خاصالزم  حسب ترتيبهحرر محضر عقب كل اجتماع يُ 
ي صورة مستخ من رئيس اللجنة) عليه ي مدة وترسل املداولة  ر  ى هيكل التسي رج منه إ

  أيام من تاريخ انعقاد االجتماع. 06أقصاها 
  : 61املادة 

ى  ي مدة أقصاها يتو ر تنفيذ مداوالت اللجنة  ي  اأيام من تاريخ تبليغه  10هيكل التسي و
ي اآلجال املحددة  نحالة عدم التنفيذ  رير عليه  يتع ر كتابيا لرئيس اللجنة  ت   .ئبهنال أو التأخ
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  االنضبــــــاط الفصـــــــل الخـــــامس:
  :71املادة 

ام بأدبيات العملو  هذا النظامألحكام التام وفقا  يخضع أعضاء اللجنة لالنضباط   .االل
   :81املادة 

رام املوعد املقرر  ي حالة و  ،حضور املداولة إجباري لجميع أعضاء اللجنة مع اح ى كل عضو  ع
   .االجتماعمن ساعة  24قبل  و نائبهأس اللجنة خطر رئييُ  أنغيابه 

  :91املادة 

ي هذا النظام ضد كل عضو من تُ  ا   أعضاء اللجنةتخذ كل اإلجراءات القانونية املنصوص عل
رر لثالث مرات متتالية وذلك بفصله وتعويضه بعضو من قائمة االحتياط  ثبت غيابه بدون م

رتيب املنصوص  ي القرار وفقا لل ي:  14الوزاري رقم: عليه  يضبط الذي  02/06/2020مؤرخ 
ر.   قائمة أعضاء اللجنة وهيكل التسي

  :02املادة 

رير غيابتحدد    أعضاء اللجنة: اتهذه املادة األعذار املقبولة لت
  ى الدرجة الرابعة إو الفروع أوفاة األصول 
 الزواج  
  املرض 
 ةبيداغوجيو أعلمية أو دارية إم االقيام بمه 
 و التكوين خارج املؤسسةأولة الدراسة مزا 
 رر تراه اللجنة مقنعاأ  ي م

  :12املادة 
رر   ر م ر االنسحاب من االجتماع غياب غ    .يعت

   :22املادة 

ي  رطو  االستقالة لكل عضو الحق  ىتقديمها كتابيا  يش ى نائبه أو رئيس اللجنة  إ تكون أن  ع
ا   .  اللجنةمن طرف  سارية املفعول بعد املوافقة عل

م  :32املادة    :ـبـ نةاللج أعضاءيل
 .امضاء محاضر املداوالت بعد كل اجتماع 
 ى سرية املداوالت   الحفاظ ع
 خصوصية امللفات   
  ر  عناالمتناع   التشه
 ى مستوى اللجنة   تسوى خالفات األعضاء ع

  .لفصل)ا أو  اإلنذار العقوبة املناسبة ( طارئ ي اجتماع  اللجنةي حالة اإلخالل تقرر و
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  ونائبه رئيـــــس اللجنـــةمهام : الفصـــــــل الســـــادس
  : 42املادة 

   .القضائيةاإلدارية و لجنة أمام السلطات لالرسم  املمثلرئيس اللجنة هو 
  : 52املادة 

ى تطوير و  ،دير اللجنةيُ  ي مختلف املجالت ال تساعد ع ن بذوي الكفاءات  له أن يستع
اخدمات االجتماعية و ثمار أموال الاستو    .ترقي

  :62املادة 
ي الحاالت االستثنائية ي ى  املناسبةو  عاجلةالقرارات الأن يتخذ واالستعجالية حق للرئيس  ع

ا بعد ذلك أعضاء اللجنة بلغيُ أن    .للمصادقة عل
  : 72املادة 
  ُن السارية فقا للقوانو ود الخاصة بالخدمات االجتماعية العقو والصفقات  ترم االتفاقياي

  .أعضاء اللجنة أغلبيةاملفعول بعد موافقة 
  ُي ي ي كل التعامالت مع الشركاء  رمة او يخول نائبه  تاالتفاقيا إطار مثل اللجنة  والصفقات امل

  للقيام بذلك. 
  : 82املادة 

من طرف ممضية اللجنة و  صادرة عنو تخليص مهما كان نوعها بمداولة واضحة العمليات تتم 
  .اشخصي رئيسال

  :92املادة 
ا.دعوات اليوجه يرأس اجتماعات اللجنة ويعد جدول األعمال و      ألعضا

  :03املادة 

  .سواه املعلقات باسم رئيس اللجنة دون والبيانات و  تلقرارااملراسالت وا تصدر 
  : 13املادة 

ي حالة رئيس اللجنة مسؤول أمام الرئيس و نائب   ي مهامه  غياب أو أي الرض أو امليخلفه 
  .عند الضرورةأخرى يكلف بمهام و  . منهتفويض كتابي بعجز 
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  : أعضـــــاء اللجنـــــةالسابعالفصـــــــل 
  :23املادة 

ن ؤو مسأعضاء اللجنة    أمام رئيس اللجنة.ل
  :33املادة 

اإاملسندة هام املنجاز مكلفة بإرة غّ نشأ لجان مصتُ     .ي مختلف النشاطات ل
  :43املادة 

   .ن أعضاء اللجنة عرض أي مشروع يراه مفيدا لعمال وأساتذة الجامعةيحق لكل عضو م
  :53املادة 

   .ى رئيس اللجنةإ ااملهام املسندة لهاألعمال و عن كل  اللجان حصيلةقدم تُ 
  :63املادة 

ر عضو من أعضاء  إثباتي حالة    .الالزمةمهامه تتخذ ضده اإلجراءات  ياللجان عجز أو تقص
  

  خاصــــــــــةأحكـــــــــام 
  

  : 73املادة  

ر لجنة الخدمات االجتماعية و أعضاء هيكل امن عد مهام كل عضو تُ   اجانية ما عدم لتسي
ى  ..)اإلطعام. ،اإليواء ،(النقل القيام بمهام مصاريف ا  كون ين أع التعويض للحاالت املشار إل
ي:   كما ي
  ُر الواحد. 05 :مصاريف النقل بـحدد ت   )اوإياب ا(ذهاب دج للكيلوم
  ُدج للوجبة الواحدة. 800 :مصاريف االطعام بـحدد ت  
  ُدج لليلة الواحدة 3000 :مصاريف اإليواء بـحدد ت 
  ُر الواحد (ذهاب 02 :مصاريف استعمال السيارة الشخصية بـحدد ت   )اوإياب ادج للكيلوم

  :83املادة  
ي حساب املستفيد لف عن طُس وال واملساعداتالتعويضات واملنح  أنواعدفع كل تُ  ريق الدفع 

لك ويتم ذي حالة الضرورة القصوى  ، نقدا)شيك(االستفادة املباشرة اعتماد يمكن واستثناء 
ا، عن طريق رئيس اللجنة أو نائبه ى أن ُيبلغ أعضاء اللجنة بعد ذلك للمصادقة عل   .ع
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  أحكــــــــــــــــــام ختاميـــــــــــة 

  :93املادة 

ي و فقا للمادةتصادق لج ى النظام الداخ   .82-303 من املرسوم  07نة الخدمات االجتماعية ع
  :04املادة 

ي بعد املوافقة واملصادقة عليه من طرف       .عضاء اللجنةأيسري مفعول هذا النظام الداخ
  
  

  
   يـاتنة فـب

  
  رئيس لجنة الخدمات االجتماعية

  
   


