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املراجع التنظيمية
بمقتضـى القانـون رقـم  05/99املـؤرخ ي  1999/04/04املتضمـن القانـون التوج ـي للتعليـم العالـي
بمقتضـى القانـون املاليـة رقـم  21/90املـؤرخ ي  1990/08/15املتعلـق باملحاسبـة العموميـة.
بمقتضـى املرسـوم التنفيـذي رقـم  544/83املـؤرخ فـي  1983/09/24املتضمـن القانـون األساسـي النموذجـي للجامعـة.
بمقتضـى املرسـوم التنفيـذي رقـم  85/59املؤرخ ي  1985/03/23املتضمـن القانـون األساسـي لعمـال املؤسسـات و
اإلدارات العموميـة.
بمقتضـى املرسـوم التنفيـذي رقـم  253/98املـؤرخ فـي  1998/08/17املع ـدل واملتمـم للمرسـوم التنفيـذي رقـم 544/83
املـؤرخ فـي  1983/09/24املتضمـن القانـون األساسـي النموذجـي للجامعـة.
 بمقتضـى املرسـوم التنفيـذي رقـم  122/89املـؤرخ فـي  1989/07/18واملتضمـن القانـون األساسـي الخـاص بالعمـال
املنتميـن لألسـالك الخاصـة بالتعليـم و التكويـن العالييـن  ،املعـدل
واملتمـم.
بمقتضـى املرسـوم التنفيـذي رقـم  224/89املـؤرخ فـي  1989/12/05املتضمـن القانـون األساس ـي الخـاص بالعمـال
املنتمييـن إلـى األسـالك املش ﺮكـة للمؤسسـات واإلدارات العموميـة.
بمقتـ املرسـوم التنفيـذي رقـم  99/90املـؤرخ فـي  1990/03/27املتعلـق بسلطـة التعييـن والتسييـر اإلداري ملوظفـي
وأعـوان اإلدارات املركزيـة والواليـات وكـذا املؤسسـات العموميـة ذات الطابـع اإلداري.
بمقتـ املرسـوم التنفيـذي رقـم  91/311املـؤرخ فـي 1991/09/07املتضمـن تعييـن واعتمـاد املحاسبيـن العمومييـن.
بمقتـ املرس ـوم التنفي ـذي رقـم  313املـؤرخ فـي  1991/09/07الخـاص بكيفيـات و مضمـون محاسبـة اآلمـر بالصـرف
و املحاسبيـن العمومييـن.
بمقتـ املرسـوم التنفيـذي رقـم  181/15املـؤرخ ي  2015/07/11املتضمـن إنشـاء جامعـة باتنـة.1
بمقتـ املرسـوم التنفيـذي رقـم  179/82املـؤرخ فـي  1982/05/15واملحـدد ملحتـوى الخدمـات االجتماعيـة وكيفيـة
تمويلهـا.
بمقتـ املرسـوم التنفيـذي رقـم  303/82املـؤرخ فـي  1982/09/11واملتعلـق بتسييـر الخدمـات االجتماعيـة.
بمقتـ املرسـوم التنفيـذي رقـم  187/94املـؤرخ فـي  1994/07/06املكمـل للمرسـوم رقم  179/82املذكـور أعـالﻩ.
بمقتـ التعليمـة رقـم  17املؤرخـة فـي  1983/05/31لوزارة املاليـة واملتعلقـة بالتسييـر املالـي للخدمـات االجتمـاعيـة.
بمقتـ التعليمـة رقـم  02املؤرخـة ي  2002/04/24املتعلقـة بتسييـر الخدمـات االجتماعيـة.
بمقت القـرار الوزاري رقم  14املـؤرخ فـي  2020/06/02املتضمـن تجديـد لجنـة الخدمـات االجتماعيـة لجامعـة–
باتنـة  –1الحـاج لخضـر واملحـدد لقائمـة أعضـاء اللجنـة.
تم تحي ن النظـام الداخلـي للجـنة الخدمـات االجتماعيـة كما ي ي :
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الفصـ ـ ــل األول :أحكـ ـ ـام تمهيدي ـ ـ ـة
املادة :01
دف النظام الداخ ي للجنة الخدمات االجتماعية لجامعة باتنة 1إ ى ضبط القواعد العامة لسياسة
الخدمات االجتماعية وس ﺮها خالل السنوات الثالث من ابتداء تاريخ تنصي ا.
املادة :02
دف هذا النظام إ ى تحديد مهام وصالحيات لجنة الخدمات االجتماعية طبقا للتشريع
املعمول به.
املادة :03
بناء ع ى املادة  03من املرسوم رقم  179/82املؤرخ ي  1982/05/15املذكور أعالﻩ تعمل
الخدمات االجتماعية لجامعة باتنة 1ي املجاالت التالية:
 املساعدات االجتماعية
 الخدمات الصحية
 دور األمومة ورياض األطفال
 الرياضة الجماه ﺮية وال ﺮف ية
 أنشطة الثقافة والتسلية
 األنشطة الرامية إ ى تنمية السياحة الشعبية مثل الرحالت ومراكز االستجمام ومراكز
االصطياف ومراكز االس ﺮاحة العائلية
 تعاونيات االس الك
 األنشطة ذات الطابع اإلداري الرامية إ ى تسهيل إنشاء التعاونيات العقارية ي إطار التشريع
والتنظيم املعمول ما.
 إنشاء فضاءات للخدمات املكتبية موجهة للطالب واملوظف
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الفص ـ ــل الثان ــي :اإلنش ـ ــاء
املادة :04
انشئت لجنة الخدمات االجتماعية طبقا للمادة  23من املرسوم التنفيذي رقم  303-82ملدة 3
سنوات وتم تعيي ا عن طريق القرار الوزاري رقم 14 :املؤرخ ي 2020/06/02 :الذي يضبط
قائمة أعضاء اللجنة وهيكل التسي ﺮ.
املادة :05
يتواجد املقر الرئيﺴ للجنة بمجمع الحاج لخضر " جامعة باتنة  " 1ويمكن فتح مقر فر ي إذا
اقتضت الضرورة.
املادة :06
تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من تسعة  09أعضاء دائم ن وثالثة  03إضافي ن يمك م
املشاركة ي أشغال اللجنة بصفة استشارية.
املادة :07
يتمتع أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية بالحماية القانونية وفقا ألحكام املادة  06من املرسوم
التنفيذي رقم. 303/82:

الفص ـ ــل الث ــالث :اختصاصات اللجن ــة

املادة :08
تختص لجنة الخدمات بما ي ي:
ُ
 تعد مشروع برنامج عمل خاص بلجنة الخدمات االجتماعية وتس ى إ ى تطبيقه.
 تتابع وتراقب تنفيذ هذا ال ﺮنامج بواسطة مختلف األجهزة والهياكل املحدثة لهذا
الغرض.
احتياجات عمال قطاع التعليم العا ي العامل ن بالجامعة وتحدد نوعية
 تح
العمليات الواجب القيام ا.
 تراقب وتقيم دوريا تنفيذ ال ﺮنامج بواسطة هيكل التسي ﺮ.
 تعد النظام الداخ ي وتصادق عليه.
 تقدم الحصيلة ال ائية )التقرير املا ي واألدبي( للنشاط السنوي.
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الفص ـ ــل الراب ـ ــع :االجتماعات واملداوالت
املادة :09
تجتمع اللجنة مرة واحدة ي الشهر أو كلما اقتضت الضرورة امللحة بطلب من رئيس اللجنة أو
بطلب من الهيئة املعنية بتنظيم العمال أو بطلب من ثل ) (3\2أعضاء اللجنة ،بدعوة
رسمية عن طريق ال ﺮيد اإللك ﺮوني أو بكل الوسائل املتاحة قبل االجتماع بـ 48 :ساعة كأدنى
تقدير مع تحديد جدول األعمال.
املادة :10
ُيش ﺮط لصحة املداوالت توفر النصاب القانوني ) 3\2األعضاء( و ي حالة عدم اكتمال
النصاب تؤجل إ ى أجل ال يتجاوز  08أيام وتتداول اللجنة بعد ذلك بحضور ثلث )(3\1
األعضاء مع الرئيس.
املادة :11
ُ
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين و ي حالة التساوي يكون صوت الرئيس هو
املرجح.
املادة :12
يمكن التصويت بالنيابة عن طريق الوكالة )وفق نموذج محدد سلفا( ي حال الغياب امل ﺮر ع ى
أن تسلم قبل االجتماع إ ى أمانة اللجنة و ُيصادق عل ا رئيس اللجنة.
املادة :13
يحق لكل عضو أن يطلب من رئيس اللجنة تسجيل تحفظاته ال وقف عل ا ي محضر
املداوالت.
املادة :14
يمكن للجنة أن تستمع بصفة استشارية إ ى كل شخص تراﻩ ذا كفاءة ي ميدان تسي ﺮ
الخدمات االجتماعية.
املادة :15
ُيحرر محضر عقب كل اجتماع حسب ترتيبه الزم بسجل خاص باملداوالت )مرقم ومؤشر
عليه من رئيس اللجنة( وترسل املداولة ي صورة مستخرج منه إ ى هيكل التسي ﺮ ي مدة
أقصاها  06أيام من تاريخ انعقاد االجتماع.
املادة :16
يتو ى هيكل التسي ﺮ تنفيذ مداوالت اللجنة ي مدة أقصاها  10أيام من تاريخ تبليغه ا و ي
حالة عدم التنفيذ ي اآلجال املحددة يتع ن عليه ت ﺮير التأخ ﺮ كتابيا لرئيس اللجنة أو لنائبه.
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املادة :17

الفص ـ ــل الخـ ــامس :االنضب ـ ــاط

يخضع أعضاء اللجنة لالنضباط التام وفقا ألحكام هذا النظام واالل ام بأدبيات العمل.
املادة :18
حضور املداولة إجباري لجميع أعضاء اللجنة مع اح ﺮام املوعد املقرر ،وع ى كل عضو ي حالة
غيابه أن ُيخطر رئيس اللجنة أو نائبه قبل  24ساعة من االجتماع.
املادة :19
ُ
تتخذ كل اإلجراءات القانونية املنصوص عل ا ي هذا النظام ضد كل عضو من أعضاء اللجنة
ثبت غيابه بدون م ﺮر لثالث مرات متتالية وذلك بفصله وتعويضه بعضو من قائمة االحتياط
وفقا لل ﺮتيب املنصوص عليه ي القرار الوزاري رقم 14 :مؤرخ ي 2020/06/02 :الذي يضبط
قائمة أعضاء اللجنة وهيكل التسي ﺮ.
املادة :20
تحدد هذﻩ املادة األعذار املقبولة لت ﺮير غيابات أعضاء اللجنة:







وفاة األصول أو الفروع إ ى الدرجة الرابعة
الزواج
املرض
القيام بمهام إدارية أو علمية أو بيداغوجية
مزاولة الدراسة أو التكوين خارج املؤسسة
أي م ﺮر تراﻩ اللجنة مقنعا







امضاء محاضر املداوالت بعد كل اجتماع.
الحفاظ ع ى سرية املداوالت
خصوصية امللفات
االمتناع عن التشه ﺮ
تسوى خالفات األعضاء ع ى مستوى اللجنة

املادة :21
يعت ﺮ االنسحاب من االجتماع غياب غ ﺮ م ﺮر.
املادة :22
لكل عضو الحق ي االستقالة ويش ﺮط تقديمها كتابيا إ ى رئيس اللجنة أو نائبه ع ى أن تكون
سارية املفعول بعد املوافقة عل ا من طرف اللجنة.
املادة  :23يل م أعضاء اللجنة ب ـ:

و ي حالة اإلخالل تقرر اللجنة ي اجتماع طارئ العقوبة املناسبة )اإلنذار أو الفصل(.
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الفص ـ ــل السـ ــادس :مهام رئيـ ــس اللجن ــة ونائبه

املادة :24
رئيس اللجنة هو املمثل الرسم للجنة أمام السلطات اإلدارية والقضائية.
املادة :25
ُيدير اللجنة ،وله أن يستع ن بذوي الكفاءات ي مختلف املجالت ال تساعد ع ى تطوير
واستثمار أموال الخدمات االجتماعية وترقي ا.
املادة :26
يحق للرئيس ي الحاالت االستثنائية واالستعجالية أن يتخذ القرارات العاجلة واملناسبة ع ى
أن ُيبلغ أعضاء اللجنة بعد ذلك للمصادقة عل ا.
املادة :27
ُ ي ﺮم االتفاقيات والصفقات والعقود الخاصة بالخدمات االجتماعية وفقا للقوان ن السارية
املفعول بعد موافقة أغلبية أعضاء اللجنة.
ُ يمثل اللجنة ي كل التعامالت مع الشركاء ي إطار االتفاقيات والصفقات امل ﺮمة او يخول نائبه
للقيام بذلك.
املادة :28
تتم عمليات التخليص مهما كان نوعها بمداولة واضحة وصادرة عن اللجنة وممضية من طرف
الرئيس شخصيا.
املادة :29
يرأس اجتماعات اللجنة ويعد جدول األعمال ويوجه الدعوات ألعضا ا.
املادة :30
تصدر املراسالت والقرارات والبيانات واملعلقات باسم رئيس اللجنة دون سواﻩ.
املادة :31
نائب رئيس اللجنة مسؤول أمام الرئيس ويخلفه ي مهامه ي حالة املرض أو الغياب أو أي
عجز بتفويض كتابي منه .ويكلف بمهام أخرى عند الضرورة.
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املادة :32

الفص ـ ــل السابع :أعضـ ــاء اللجنـ ــة

أعضاء اللجنة مسؤول ن أمام رئيس اللجنة.
املادة :33
ّ
ُ
تنشأ لجان مصغرة مكلفة بإنجاز املهام املسندة إل ا ي مختلف النشاطات.
املادة :34
يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة عرض أي مشروع يراﻩ مفيدا لعمال وأساتذة الجامعة .
املادة :35
ُ
تقدم اللجان حصيلة عن كل األعمال واملهام املسندة لها إ ى رئيس اللجنة.
املادة :36
ي حالة إثبات عجز أو تقص ﺮ عضو من أعضاء اللجان ي مهامه تتخذ ضدﻩ اإلجراءات الالزمة.

أحك ـ ـ ــام خاص ـ ـ ــة
املادة

:37

ُ
تعد مهام كل عضو من لجنة الخدمات االجتماعية و أعضاء هيكل التسي ﺮ مجانية ما عدا
مصاريف القيام بمهام )النقل ،اإليواء ،اإلطعام (...ع ى أن يكون التعويض للحاالت املشار إل ا
كما ي ي:
ُ
 تحدد مصاريف النقل بـ 05 :دج للكيلوم ﺮ الواحد) .ذهابا وإيابا(
ُ
 تحدد مصاريف االطعام بـ 800 :دج للوجبة الواحدة.
ُ
 تحدد مصاريف اإليواء بـ 3000 :دج لليلة الواحدة
ُ
 تحدد مصاريف استعمال السيارة الشخصية بـ 02 :دج للكيلوم ﺮ الواحد )ذهابا وإيابا(
املادة :38
ُ
تدفع كل أنواع التعويضات واملنح واملساعدات وال ُسلف عن طريق الدفع ي حساب املستفيد
واستثناء يمكن اعتماد االستفادة املباشرة )شيك ،نقدا( ي حالة الضرورة القصوى ويتم ذلك
عن طريق رئيس اللجنة أو نائبه ،ع ى أن ُيبلغ أعضاء اللجنة بعد ذلك للمصادقة عل ا.
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املادة :39

أحك ـ ـ ـ ـ ـ ــام ختاميـ ـ ـ ــة

تصادق لجنة الخدمات االجتماعية ع ى النظام الداخ ي و فقا للمادة  07من املرسوم .303-82
املادة :40
يسري مفعول هذا النظام الداخ ي بعد املوافقة واملصادقة عليه من طرف أعضاء اللجنة.

بـاتنة فـي

رئيس لجنة الخدمات االجتماعية
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