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  تنظيمية مراجـــــــــــع

  
 ات ـوى الخدمـدد ملحتـاملح 1982/05/15 :ي خاملؤر  179/82 :مـرق يذـوم التنفيــاملرس

  ها.  ــتمويلي ةـة وكيفيـاالجتماعي
 ات ـر الخدمـق بتسييـاملتعل 1982/09/11 :يـؤرخ فـامل   303/82 :مـرقذي ـوم التنفيــرسامل

 ة.ـاالجتماعي
 ي ـر املالـة بالتسييـة املتعلقـلوزارة املالي 1983/05/31 :يـة فـاملؤرخ 17 :مـة رقـالتعليم

 .ةـاالجتماعيات ـللخدم
 ر ـسيية بتــي املتعلقـم العالـلوزارة التعلي 2002/04/04 :يـة فـاملؤرخ 02 :مـة رقـالتعليم

 ة.ـات االجتماعيـالخدم
 ي 15/181 :املرسـوم التنفيـذي رقـم بمقتـ  .1املتضمـن إنشـاء جامعـة باتنـة 2015/07/11 :املـؤرخ 
 ي للجنة الخدمـات االجتماعيـة ل ى النظام الداخ    .1جامعـة باتنـةبناء ع

  

  أحكـــــــام عامـــــة
 

  : 01املادة 
املصالح التقنية والعمال دارة و ي اإل موظفو  ساتذةمن األ ملنخرط كل اتشمل كلمة  
ن واملتع األمن أعوانن وسائقي السيارات و ياملهنو  قدين الذين اوالعمال املؤقت

م من جامعة باتنة   1يتقاضون روات
  : 02املادة 

ى  ن ع ي جميع العمال و  يتع طاملا  الخدمات االجتماعيةلجنة األساتذة االنخراط 
ى الوض   .من خدمات اللجنة لالستفادة عية القانونية الصحيحةتوفروا ع

  :  03 املادة
من من أسرته ذوي الحقوق يبقى املنخرط املتقاعد مسجال ومستفيدا شخصيا و  

ي حالة املتقاعد يفقد  ،الخدمات   .عمال مأجورا شغلهصفة املنخرط 
  :يةماعية التالمن املساعدات االجت ةداستفي اال املتقاعد املنخرط  يستمر 
 منحة األمراض املزمنة.  
 ي العمرة ي التسجيل    .الحق 
  لمع (املتقاعد)لمنحة الوفاة. 
  الداخليةاالصطياف رحالت. 
  والعمليات لتحاليل الطبية واألشعة ا إلجراء الخاصة تاالتفاقيااالستفادة من

رمة مع العيادات واملخابر الطبية. الجراحية     امل
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   :04 املادة
ي من كل اإل يستفيد يتامى ا   .العامل املمنوحة ألبناء املنخرطعانات ملنخرط املتو

  : 05املادة 
ى إدارة تو ي رات ال االجتماعية علم لجنة الخدمات تُ أن الجامعة جب ع بكافة التغ

ى حالة املنخرط ( استقالة، وفاة، استيداع، عطلة مرضية طويلة املدى، قد تطرأ ع
ى التقا، الخدمة الوطنية   ). الخعد...إحالة ع

 

  اجتماعية منح 
  

  منحة الزواج :06 املادة
  .دج 30.000،00ـ: قدر بتالزواج ي منحة للمنخرط الحق 

ى هذه املنحة يجب تقديم ي: للحصول ع   امللف التا
 رط يُ ( ،عقد زواج رة التوظيفن يكون أش رم خالل ف   .)عقد زواج م

  منحة الوالدة :07 املادة
ي  للمنخرط  ي حالة والدة دج 4.000،00 ـ:تقدر ب كل مولود جديدلياد زدامنحة الحق 

ن أمن    .سب منحة واحدةتحتُ بوين منخرط
ى ه يذللحصول ع   :ه املنحة يجب تقديم امللف التا
 .شهادة ميالد  
 .شهادة عائلية  

  

  منحة الختان :08 املادة
ي   م أو املكفول  حد أبنائهمنحة الختان عن كل عملية ختان أل للمنخرط الحق 

   .دج 3.000،00ـ: تقدر ب شرعا
ي: ى هذه املنحة يجب تقديم امللف التا   للحصول ع

 و كفالةأ شهادة عائلية. 
   .شهادات طبية (ختان) أصلية  

ى منحة  :09 املادة   التقاعداإلحالة ع
ي منحة تقدر ب ملحالا للمنخرط ى التقاعد الحق     .دج 100.000،00 ـ:ع

ى هذه املنحة يجب  ي:للحصول ع   تقديم امللف التا
 ى التقاعد   .(نسخة) قرار اإلحالة ع

 ى التقاعد اتجاه لجنة الخدمات : مالحظة يجب التأكد من براءة الذمة املالية للمحال ع
ى التقاعد اال  اتجاه اللجنة  امدان هي حالة وجودوجتماعية قبل تسديد منحة اإلحالة ع

 .املنحةتخصم قيمة الدين من مبلغ هذه 
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  : منحة التمدرس10املادة 
ي منحة  للمنخرط .1 كل هذه املنحة يستفيد من  ،دج3.000،00: بـ التمدرس تقدر الحق 

ى غاية السنة الثالثة ثانوي.املبناء أل ا ري إ ن من الطور التحض   تمدرس
  املستفيدون من هذه املنحة هم: .

 أبناء املنخرط.   
 يتامى املنخرط.  
  ي عطلة مرضية   .طويلة املدىأبناء املنخرط املوجود 
  ن تحت كفالة املنخرط (كفالة).األطفال   املكفول

ي: ى هذه املنحة يجب تقديم امللف التا   للحصول ع
 شهادة عائلية أصلية.   
 (نسخة) شهادة مدرسية. 
 (نسخة) الكفالة.  

ن  استثناءمنح تُ  .2 واملتقاعد  بناء املنخرطأمن مساعدة الدخول املدرس لأليتام املتمدرس
ي، ويجدد امللف سنويا( دج 2.000،00تقدر بـ:  ي حساب الكفيل الشر   .)تصب 

ي: ى هذه املنحة يجب تقديم امللف التا   للحصول ع
 شهادة عائلية أصلية. 
  و املتقاعدأشهادة وفاة املنخرط.  
 ) نسخة مصورة)شهادة مدرسية لليتيم.  

ربية: مالحظة   .الوطنية ال تقبل إال الشهادة املدرسية الخاصة بوزارة ال
  

  منحة الوفاة: 11 املادة
ي منحة  .للمنخرط الحق عند وفاته أو وفاة الزوج أو أحد األبناء أو أحد الوالدين 

ي: رتيب التا   تقدر حسب ال
  :دج50.000.00وفاة املنخرط.  
  دج30.000.00: الزوجوفاة.  
  دج. 20.000.00: حد الوالدينأأو  ءبناأل حد اأوفاة  

ى هذه املنحة يجب تقد ي: للحصول ع   يم امللف التا
  وفاة الشهادة  
  ثبات القرابة.إشهادة 

  مالحظة:
  ُي حالة وفاة املنخرط، و ُتقدم قدم منحة ت ن  الوفاة لزوج املنخرط أو ألحد ورثته الشرعي

ي حالة وفاة الزوج أو أحد األبناء أو أحد الوالدين.    للمنخرط 

  ُى من جميع الديون ال عليه  نخرطعفى املي   .لخدمات االجتماعية مهما كان مبلغهاا مناملتو
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  صحية ومنح مساعدات
  

  العمليات الجراحية: 12 املادة
ر العاملللية للمنخرط و مساعدة مال ُتمنح ي حالة  سنة 21قل من أ بناءلأل و  زوج غ

ى  من مصاريف العمليات الجراحية 50%بـ:  تقدر  جراحيةإجراء عملية   تتعدى أال ع
  . من هذه املساعدة املتقاعد دون سواهيستفيد  .دج 80.000،00 مبلغ املساعدة

ى هذه املنحة يجب تقديم امل يللحصول ع   :لف التا
 رسالة توجيه (أصلية( lettre d'orientation.  
 (أصلية) فاتورة العملية الجراحية.  
 ي تقرير ط   .أص
  طبيب الجامعة من طرف اعلمؤشر  فحص طشهادة. 
  عمل الزوجشهادة عدم.  

  
  منحة اإلعاقة: 13ادة امل

ن دون سواهم الذين بلغت  ر العامل ن غ ُتمنح للمنخرط عن الزوج أو األبناء املعاق
م    دج لكل فرد.15.000،00ُتقدر بـــ:  سنوية منحة 100%نسبة إعاق

ى املع تقد ى هذه املنحة ع ييللحصول ع   : م امللف التا
  شهادة عائلية.  
  نسبة اإلعاقة صالح الحماية االجتماعية تحملمستخرجة من م اإلعاقةشهادة.  

  

  
  األمراض املزمنةمنحة : 14ة املاد

ر العامل ولألبناء أقل من  ُتمنح يعانون من أمراض  سن الذين 21للمنخرط وللزوج غ
  منحة سنوية تقدر بـــ:مزمنة 

 6.000،00 .دج للمنخرط  

 3.000،00 .دج للزوج  

 2.000،00  رض مزمنبم مصاب بنلكل ادج.  
  

ي: ى هذه املنحة يجب تقديم امللف التا   للحصول ع
  ي للجامعة)إنسخة من بطاقة الشفاء (بالنسبة لألشخاص الذين ينتمون  .ى وكالة الضمان االجتما

 ) شهادة استحقاقAttestation d’ouverture des droits aux prestations en nature(..  
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  النظارات الطبية :15 املادة
ر العامل ولألبناء أقل من ُتمنح للمنخ سنة مساعدة مالية تسلم مرة واحدة  21رط وللزوج غ

ن باستثناء األبناء مرة كل سنة تقدر بـــ:  ى أال تتعدى %50كل سنت من مبلغ الفاتورة ع
  دج. 4.000،00املساعدة مبلغ: 

ي: ى هذه املساعدة يجب تقديم امللف التا  للحصول ع
 ا من طرف طبيب شهادة طبية أصلية تو باست عمال نظارات طبية مؤشر عل

  أخصائي. 
 .فاتورة أصلية  
 من طرف طبيب الجامعة. اشهادة فحص ط مؤشرة عل  

  

  طقم األسنان: 16املادة 
ر  من  50%سنة مساعدة مالية تقدر بـــ:  21ولألبناء أقل من  العاملُتمنح للمنخرط وللزوج غ

ى أال تتعدى املساعدة   دج. 20.000.00مبلغ:  مبلغ الفاتورة ع
ي: ى هذه املساعدة يجب تقديم امللف التا   للحصول ع

  طقم األسنان مؤشرة من طرف طبيب اآلسنان أخصائيبتثبيت تفيد شهادة طبية.   
 فاتورة أصلية  
  الجامعةطرف طبيب من  اعلمؤشر فحص ط شهادة.   

  
  األشعة والتحاليل: 17 املادة

ر العامل ولألبناء أقل من ُتمنح مساعدة مال   سنة. 21ية للمنخرط وللزوج غ
ى أال دج 2.000،00تفوق  و أتساوي  من مصاريف األشعة أو التحاليل وال 50% ـ:بتقدر   ع

  .دج 20.000،00 املساعدةتتعدى 
ي: ى هذه املساعدة يجب تقديم امللف التا   للحصول ع

 أصلية رسالة التوجيه Lettre d’orientation)(.  
 أصلية األشعة أو التحاليلتائج ن (Compte rendu).  
 أصلية فاتورة.  
  طبيب الجامعة من طرف اعلمؤشر  فحص طشهادة. 
  مالحظة

الخدمات االجتماعية اللجنة ) من %100شامل (بنسبة تكفل يستفيد املنخرط املصاب بمرض مزمن من 
و األشعة أليل االتحهذه  إجراءيتم  أنط دج شر 2.000،00 من قلاألالطبية صاريف األشعة أو التحاليل مل

  .اللجنة)طرف (وفق صيغة محددة من  ي املخابر الطبية املتعاقد معها
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  األجهزة الطبية  :18 املادة
ر العامل ولألبناء أقل من  ركيب أي  21ُتمنح للمنخرط وللزوج غ سنة مساعدة مالية ل

ي، بصري، حركي ...)، تقدر هذه املساع من فاتورة الجهاز  %50دة بـــ: جهاز ط (سم
ى أال تتعدى املساعدة مبلغ:    دج.35.000.00الط ع

ى هذ ياملساعدة ه للحصول ع   :يجب تقديم امللف التا
 أصلية رسالة توجيه Lettre d'orientation) (  
 أصلية فاتورة  
  من طرف طبيب الجامعة اعلمؤشر  فحص طشهادة  

  

  اجتماعية قروض
  :19املادة 

 ي  تخصص   لفائدة املنخرط.خدمة اجتماعية تسم قرض اجتما
ي:   يحدد مجال هذا القرض فيما ي

  قرض الزواج له األولوية 
  ).فك كربة (متنوعةقرض 

  :شروط االستفادة
 ي عطلة مرضية طويلة املدى.أ   ال يكون املنخرط 
 ن).أ ى التقاعد (قبل عام ى وشك اإلحالة ع   ال يكون املنخرط ع
 رط مدانا لدى الخدمات االجتماعية.ال يكون املنخأ  

  تحدد قيمة القرض حسب خصوصية كل ملف.
ى أن  ي االقتطاع ابتداء من تاريخ االستفادة من قرض ع  االقتطاع تكون قيمةيشرع 

يل اوفقالشهري    :لجدول التا
  

  مالحظة  االقتطاع الشهري   قيمة قرض

ىدج  3.000،00من   دج 50.000،00   خل األدنى فما فوق لذوي الد  دج5.000،00 إ

ىدج  5.000،00من   دج 100.000،00   لذوي الدخل األدنى فما فوق   دج10.000،00 إ

ىدج  15.000،00من   دج 200.000،00 ر من صاحبخاصة باملنخرط   دج20.000،00 إ ي أك   دج80.000،00 الدخل الصا

ى دج  25.000،00من   دج 300.000،00 ر منا صاحبخاصة باملنخرط   دج30.000،00إ ي أك   دج100.000،00 لدخل الصا

  
  ى تحدده يستفيد املنخرط من ذوي الدخل املحدود من قرض مصغر بمناسبة عيد األض

ا املالية.   اللجنة حسب إمكانيا
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ي حالة الحوادث الطارئة أو األضرا   املختلفة ر مساعدات اجتماعية 
  

  حوادث طارئـة :20 املادة
أو من حوادث  ملتضرر من جراء كارثة طبيعيةا للمنخرطحدث مساعدة اجتماعية تُ 

  .دج 50.000،00بـ: ه املساعدة ذقيمة هُتقدر    .ختلفةمأضرار  و أطارئة 
تقوم به لجنة الخدمات من هذه املساعدة إال بعد تحقيق  ال يمكن االستفادة

  االجتماعية.
ي: ى هذه املساعدة يجب تقديم امللف التا   للحصول ع

 (نسخة) اية املدنية أو املصالح املختصةمحضر من مصالح الحم.  
 

  أداء مناسك العمرة
  مناسك العمرة :21املادة 

  

ا اييستف ،ي السنةعن طريق القرعة عمرة مرة تنظم اللجنة  واملتقاعد،  ملنخرطد م
لية املا احسب إمكانياالتنظيم والتكفل كيفية املستفيدين و  عددتحدد اللجنة 

  .املتوفرة
 انية، واختيار ايتم اختيار وق حسن عرضا أل ت أداء العمرة حسب ما يتناسب مع امل

ن الوك    .ت السياحيةاال من ب
  ي ذلك، أن يكون مرسما ى العامل الراغب  رط ع ي عملية "القرعة"، يش للمشاركة 

ى مستوى جامعة  ال ي منصبه وأ   .1باتنةيكون قد استفاد من عمرة من قبل ع
 ال حتياطية، و ال د من العمرة يعوض تلقائيا من القائمة اي حالة تعذر ذهاب املستفي 

ي قرعة السنة املقبلة ي هذه الحالة مستفيدا، وله الحق أن يشارك  ر    .يعت
  اصطحاب مرافق، اختيار الغرفة(يمكن للمستفيد من العمرة طلب خدمات أخرى( 

 جتماعية وحسب ماال للجنة الخدمات ا مسبقاما ترتب عن ذلك  شرط أن يدفع
ر الشروط املم مع الوكالة   السياحية. يحدده دف

  

  مخيمات االصطياف والرحالت داخل وخارج الوطن
  

  املخيمات الصيفية :22املادة 
ُتنظم لجنة الخدمات االجتماعية مخيمات اصطياف ورحالت سياحية وسفريات داخل 

ا  املنخرط وعائلته مقابل مساهمة مالية تحددها اللجنة  وخارج الوطن يستفيد م
  . مكانيات املالية املتوفرة لهاحسب طبيعة املخيم أو الرحلة أو السفرية  واإل 

ن الوكأل اختيار ا بعد   .ت السياحيةاال حسن عرضا من ب
ن حسب اإلمكانيات وج ر امل   املتوفرة. املالية يمكن تنظيم رحالت لغ
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ي الحمامات املعدنية ومراكز الرا   حة.العالج والنقاهة واالستجمام 
  

  الحمامات املعدنية :23املادة 
ى أو استجمام أو عالج رحالت نقاهة حسب اإلمكانيات املالية املتوفرة، اللجنة تنظم  إ

ى  ي و تقاعد الذي هأو امل لصالح املنخرطو مراكز الراحة الحمامات املعدنية  حاجة إ
 .(Cure Thermale) العالجهذا النوع من 

رم اتفاقيات مع حمامات معدنية حسب تُ عية أن يمكن للجنة الخدمات االجتما
  اإلمكانيات املتوفرة.

  

ية رياضيةثقافية و و  علمية اتنشاط    وترف
  

   النشاطات العلمية والثقافية :24املادة 
  ُفضاءات  إنشاء نوادي علمية أو ثقافية أوحسب اإلمكانيات املتوفرة مكن للجنة ي

 ال ، خدمات مكتبية، موزع مشروبات ...)( نوادي موجهة للطالب واملنخرطو للخدمات 
ا ماعدا لجنة الخدمات االجتماعية.يجوز ألي هيئة ا  الشراف عل

  ُالوطنية.املناسبات و ي األعياد  نخرطرم املُتّك مكن للجنة أن ي  
  

يةالو  النشاطات الرياضية :25املادة    رف
  نشاء فرق رياضية خاصة بالعمال واألساتذة.إيمكن  
  ي إطار يمارس النشاط ي إطار النشاط الرياضة والعمل"منافسات الريا  " أو 

رفيه   .ال
  ي التظاهرات الرياأو النوادي   يمكن لهذه الفرق   .الجهويةو  ضية الوطنيةاملشاركة 
  لالعتماد املمنوح لها  الفرق ماديا وفقا هذأن تتكفل االجتماعية يمكن للجنة الخدمات

ي حدود   .ةاإلمكانيات املتوفر  و
  ذه  إال بعد موافقة اللجنة.الفرق ال يمكن التكفل 
  ي نشاء وتجه مرافق رياضيةإيمكن  .ةأو ترف
 ي التظاهرات الرياضية ي ُيمكن للجنة أن ُتّكرم املنخرط     .ةأو ترف
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  وسائل اجتماعية أخرى أليات خدمية و 
  

  :62 املادة
ي:  القيام بما االجتماعيةيمكن للجنة الخدمات    ي

 حسب األولوية.لفائدة املنخرط للبناء  صالحة يةراء قطع أرضش  
  ليأجهزة بالتقسيط  اقتناءتسهيل عملية ي  ،ةكهر وم  ....الخسيارات تأثيث م
 الكية وتحديد نأنشاء نوادي إ رهاظو تعاونيات اس  .ام تسي
 رهاإ  .نشاء دور لألمومة والحضانة وتحديد نظام تسي
 ي مجال عقد اتفاقيات مع املتعام ن  (الهاتف   تاال تصاالل

رنيت...)   الثابت/النقال/خدمات االن
  :72 املادة

ي أي وقت من األوقات تعليق العمل بعض أبواب أو  ُيمكن للجنة الخدمات االجتماعية 
ن لها أن اإلمكانيات املالية املتوفرة ال تسمح  فصول هذه الضوابط العامة وذلك إذا َتب

ي تعليمة خاصة. لها بتجسيد تلك األبوا   ب أو الفصول، وذلك 
  

  :28 املـادة
ا تعد الضوابط العامة ال تحكم تسي  كمرجعيةر أموال الخدمات االجتماعية ونفقا

انية اللجنة. و    قانون إلعداد م
  

  :29 املادة
ا  ي حالة لم إتطبق أحكام ومواد هذه الضوابط بصفة إجبارية وال يجوز الخروج ع ال 

  .طهذه الضوابتتعرض لها 
  

  :03 املادة
ي حالة ثبوت   راح من اللجنة أثناء تطبيقها ميدانيا  ى اق تعدل هذه الضوابط بناء ع

  سهو أو نسيان.
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  :13 املادة

ن االعتبار  ي اآلجال املحددة.تؤخذ بع   مصاريف محافظ الحسابات 
  

  :23 املادة
ي ابتداالمفعول  ي يسر    يه.املصادقة علمن تاريخ  ءنظام الداخ

  
  :بـاتنة في

  
 

 مدير الجامعة ةرئيس لجنة الخدمات االجتماعي

  الجزئيينالعام للعمال  االتحاد
  1جامعة باتنة عمالالفرع النقابي ل

  العمومية  اإلدارةالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي 
 1الفرع النقابي لعمال جامعة باتنة

  الجزئيينالعام للعمال  االتحاد
  الجامعييناالتحادية الوطنية لألساتذة 

  1جامعة باتنة الفرع النقابي ألساتذة


