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املراجع التنظيمية
بملخظـى اللاهـىن ضكـم  05/99املـؤضخ في  1999/04/04املخظمـً اللاهـىن الخىحيهـ :للخعلُـم العالـ:
بملخظـى اللاهـىن املالُـت ضكـم  21/90املـؤضخ في  1990/08/15املخعلـم باملحاػبـت العمىمُـت3
بملخظـى املطػـىم الخىفُـصي ضكـم  544/83املـؤضخ فـ 1983/09/24 :املخظمـً اللاهـىن ألاػاػـ :الىمىشحـ :للجامعـت3
بملخظـى املطػـىم الخىفُـصي ضكـم  5./.3املؤضخ في  1985/03/23املخظمـً اللاهـىن ألاػاػـ :لعمـاٌ املؤػؼـاث و
إلازاضاث العمىمُـت3
بملخظـى املطػـىم الخىفُـصي ضكـم  253/98املـؤضخ فـ 1998/08/17 :املع ـسٌ واملخمـم للمطػـىم الخىفُـصي ضكـم 544/83
املـؤضخ فـ 1983/09/24 :املخظمـً اللاهـىن ألاػاػـ :الىمىشحـ :للجامعـت3
 بملخظـى املطػـىم الخىفُـصي ضكـم  122/89املـؤضخ فـ 1353/20/15 :واملخظمـً اللاهـىن ألاػاػـ :الخـاص بالعمـاٌ
املىخمُـً لألػـالن الخاصـت بالخعلُـم و الخيىٍـً العالُُـً  ،املعـسٌ
واملخمـم3
بملخظـى املطػـىم الخىفُـصي ضكـم  224/89املـؤضخ فـ 1989/12/05 :املخظمـً اللاهـىن ألاػاػ ـ :الخـاص بالعمـاٌ
املىخمُُـً إلـى ألاػـالن املشونهـت للمؤػؼـاث وإلازاضاث العمىمُـت3
بملخـط ى املطػـىم الخىفُـصي ضكـم  99/90املـؤضخ فـ 1990/03/27 :املخعلـم بؼلؼـت الخعُُـً والدؼُِـط إلازاضي ملىؿفـ:
وأعـىان إلازاضاث املطهعٍـت والىالًـاث وهـصا املؤػؼـاث العمىمُـت شاث الؼابـع إلازاضي3
بملخـط ى املطػـىم الخىفُـصي ضكـم  91/311املـؤضخ فـ1991/09/07 :املخظمـً حعُُـً واعخمـاز املحاػبُـً العمىمُُـً3
بملخـط ى املطػ ـىم الخىفُ ـصي ضكـم  313املـؤضخ فـ 1991/09/07 :الخـاص بىُفُـاث و مظمـىن محاػبـت لامـط بالصـطف
و املحاػبُـً العمىمُُـً3
بملخـط ى املطػـىم الخىفُـصي ضكـم  151/1.املـؤضخ في  2015/07/11املخظمـً إوشـاء حامعـت باجىـت31
بملخـط ى املطػـىم الخىفُـصي ضكـم  179/82املـؤضخ فـ 1982/05/15 :واملحـسز ملحخـىي الخسمـاث الاحخماعُـت وهُفُـت
جمىٍلهـا3
بملخـط ى املطػـىم الخىفُـصي ضكـم  303/82املـؤضخ فـ 1982/09/11 :واملخعلـم بدؼُِـط الخسمـاث الاحخماعُـت3
بملخـط ى املطػـىم الخىفُـصي ضكـم  187/94املـؤضخ فـ 1994/07/06 :املىمـل للمطػـىم ضكم  179/82املصهـىض أعـاله3
بملخـط ى الخعلُمـت ضكـم  17املؤضدـت فـ 1983/05/31 :لىظاضة املالُـت واملخعللـت بالدؼُِـط املالـ :للخسمـاث الاحخمـاعُـت3
بملخـط ى الخعلُمـت ضكـم  02املؤضدـت في  2002/04/24املخعللـت بدؼُِـط الخسمـاث الاحخماعُـت3
بملخط ى اللـطاض الىظاضي ضكم  11املـؤضخ فـ 0202/23/20 :املخظمـً ججسًـس لجىـت الخسمـاث الاحخماعُـت لجامعـت–
باجىـت  –1الحـاج لخظـط واملحـسز للابمـت أعظـاء اللجىـت3
جم جحُين الىــام السادلـ :للجـىت الخسمـاث الاحخماعُـت هما ًلي :
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الفصـ ـ ــل ألاول :أحكـ ـ ـام ثمهيدي ـ ـ ـة
املادة :01
يهسف الىـام السادلي للجىت الخسماث الاحخماعُت لجامعت باجىت 1إلى طبؽ اللىاعس العامت لؼُاػت
الخسماث الاحخماعُت وػينها دالٌ الؼىىاث الثالر مً ابخساء جاضٍر جىصُبها3
املادة :02
 يهسف هصا الىـام إلى جحسًس مهام وصالحُاث لجىت الخسماث الاحخماعُت ػبلا للدشطَع
املعمىٌ به3
 جلسم اللجىت حؼهُالث في ما ًذص جلبُت احخُاحاتها املخعللت بالخسماث و هصا اللىاظم مً
حُث ػطٍلت جىُُفها للحطاءاث التي ال جخعاضض مع الطػىم الطباس ي ضكم  010/1.املخظمً
جىـُم الصفلاث العمىمُت و جفىٍظاث املطفم العام3
املادة :03
بىاء على املازة  29مً املطػىم ضكم  103/50املؤضخ في  1350/2./1.املصوىض أعاله حعمل
الخسماث الاحخماعُت لجامعت باجىت 1في املجاالث الخالُت:
 املؼاعساث الاحخماعُت
 الخسماث الصحُت
 زوض ألامىمت وضٍاض ألاػفاٌ
 الطٍاطت الجماهينًت والونفيهُت
 أوشؼت الثلافت والدؼلُت
 ألاوشؼت الطامُت إلى جىمُت الؼُاحت الشعبُت مثل الطحالث ومطاهع الاػخجمام ومطاهع
الاصؼُاف ومطاهع الاػوناحت العابلُت
 حعاوهُاث الاػتهالن
 ألاوشؼت شاث الؼابع إلازاضي الطامُت إلى حؼهُل إوشاء الخعاوهُاث العلاضٍت في إػاض الدشطَع
والخىـُم املعمىٌ بهما3
 إوشاء فظاءاث للخسماث املىخبُت مىحهت للؼالب واملىؿف
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الفص ـ ــل الثان ــي :إلانش ـ ــاء
املادة :44
اوشئذ لجىت الخسماث الاحخماعُت ػبلا للمازة  09مً املطػىم الخىفُصي ضكم  303-82ملسة 3
ػىىاث وجم حعُُنها عً ػطٍم اللطاض الىظاضي ضكم 11 :املؤضخ في 0202/23/20 :الصي ًظبؽ
كابمت أعظاء اللجىت وهُيل الدؼُين3
املادة :45
ًخىاحس امللط الطبِس ي للجىت بمجمع الحاج لخظط " حامعت باجىت  " 1وٍمىً فخح ملط فطعي إشا
اكخظذ الظطوضة3
املادة :46
جدشيل لجىت الخسماث الاحخماعُت مً حؼعت  09أعظاء زابمين وزالزت  03إطافُين ًمىنهم
املشاضهت في أشغاٌ اللجىت بصفت اػدشاضٍت3
املادة :47
ًخمخع أعظاء لجىت الخسماث الاحخماعُت بالحماًت اللاهىهُت وفلا ألحيام املازة  06مً املطػىم
الخىفُصي ضكم3 303/82:

الفص ـ ــل الث ــالث :اختصاصات اللجن ــة
املادة :48
جذخص لجىت الخسماث بما ًلي:
 حعس مشطوع بطهامج عمل داص بلجىت الخسماث الاحخماعُت وحؼعى إلى جؼبُله3
 جخابع وجطاكب جىفُص هصا البنهامج بىاػؼت مذخلف ألاحهعة والهُاول املحسزت لهصا
الغطض3
 جحص ى احخُاحاث عماٌ كؼاع الخعلُم العالي العاملين بالجامعت وجحسز هىعُت
العملُاث الىاحب اللُام بها3
 جطاكب وجلُم زوضٍا جىفُص البنهامج بىاػؼت هُيل الدؼُين3
 حعس الىـام السادلي وجصازق علُه3
 جلسم الحصُلت النهابُت (الخلطٍط املالي وألازب ):لليشاغ الؼىىي3
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الفص ـ ــل الراب ـ ــع :الاجتماعات واملداوالت
املادة :49
ججخمع اللجىت مطة واحسة في الشهط أو ولما اكخظذ الظطوضة امللحت بؼلب مً ضبِؽ اللجىت أو
بؼلب مً الهُئت املعىُت بدىـُم العماٌ أو بؼلب مً زلثي ( )9\0أعظاء اللجىت ،بسعىة
ضػمُت عً ػطٍم البنًس إلالىونوو :أو بيل الىػابل املخاحت كبل الاحخماع بـ 15 :ػاعت هأزوى
جلسًط مع جحسًس حسوٌ ألاعماٌ3
املادة :14
ٌشونغ لصحت املساوالث جىفط الىصا اللاهىو 9\0( :ألاعظاء) وفي حالت عسم اهخماٌ
الىصا جؤحل إلى أحل ال ًخجاوظ  08أًام وجخساوٌ اللجىت بعس شلً بحظىض زلث ()9\1
ألاعظاء مع الطبِؽ3
املادة :11
جخذص كطاضاث اللجىت بأغلبُت أصىاث الحاططًٍ وفي حالت الدؼاوي ًيىن صىث الطبِؽ هى
املطجح3
املادة :12
ًمىً الخصىٍذ بالىُابت عً ػطٍم الىوالت (وفم همىشج محسز ػلفا) في حاٌ الغُا املبنض على
أن حؼلم كبل الاحخماع إلى أماهت اللجىت وٍصازق عليها ضبِؽ اللجىت3
املادة :13
ًحم ليل عظى أن ًؼلب مً ضبِؽ اللجىت حسجُل جحفـاجه التي وكف عليها في محظط
املساوالث3
املادة :14
ًمىً للجىت أن حؼخمع بصفت اػدشاضٍت إلى ول شخص جطاه شا هفاءة في مُسان حؼُين
الخسماث الاحخماعُت3
املادة :15
ًحطض محظط علب ول احخماع حؼب جطجِبه العمجي بسجل داص باملساوالث (مطكم ومؤشط
علُه مً ضبِؽ اللجىت) وجطػل املساولت في صىضة مؼخذطج مىه إلى هُيل الدؼُين في مسة
أكصاها  23أًام مً جاضٍر اوعلاز الاحخماع3
املادة :16
ًخىلى هُيل الدؼُين جىفُص مساوالث اللجىت في مسة أكصاها  12أًام مً جاضٍر جبلُغه بها وفي
حالت عسم الخىفُص في لاحاٌ املحسزة ًخعين علُه جبنًط الخأدين هخابُا لطبِؽ اللجىت أو لىاببه3
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الفص ـ ــل الخـ ــامس :الانضب ـ ــاط
املادة :17

ًذظع أعظاء اللجىت لالهظباغ الخام وفلا ألحيام هصا الىـام والالوزام بأزبُاث العمل3
املادة :18
حظىض املساولت إحباضي لجمُع أعظاء اللجىت مع احونام املىعس امللطض ،وعلى ول عظى في حالت
غُابه أن ًذؼط ضبِؽ اللجىت أو هاببه كبل  01ػاعت مً الاحخماع3
املادة :19
جخذص ول إلاحطاءاث اللاهىهُت املىصىص عليها في هصا الىـام طس ول عظى مً أعظاء اللجىت
زبذ غُابه بسون مبنض لثالر مطاث مخخالُت وشلً بفصله وحعىٍظه بعظى مً كابمت الاحخُاغ
وفلا للونجِب املىصىص علُه في اللطاض الىظاضي ضكم 11 :مؤضخ في 0202/23/20 :الصي ًظبؽ
كابمت أعظاء اللجىت وهُيل الدؼُين3
املادة :24
جحسز هصه املازة ألاعصاض امللبىلت لخبنًط غُاباث أعظاء اللجىت:







وفاة ألاصىٌ أو الفطوع إلى السضحت الطابعت
العواج
املطض
اللُام بمهام إزاضٍت أو علمُت أو بُساغىحُت
معاولت السضاػت أو الخيىًٍ داضج املؤػؼت
أي مبنض جطاه اللجىت ملىعا

املادة :21
ٌعخبن الاوسحا مً الاحخماع غُا غين مبنض3
املادة :22
ليل عظى الحم في الاػخلالت وَشونغ جلسًمها هخابُا إلى ضبِؽ اللجىت أو هاببه على أن جيىن
ػاضٍت املفعىٌ بعس املىافلت عليها مً ػطف اللجىت3
املادة ً :23لوزم أعظاء اللجىت ب ـ:






امظاء محاطط املساوالث بعس ول احخماع3
الحفاؾ على ػطٍت املساوالث
دصىصُت امللفاث
الامخىاع عً الدشهين
حؼىي دالفاث ألاعظاء على مؼخىي اللجىت

وفي حالت إلادالٌ جلطض اللجىت في احخماع ػاضا العلىبت املىاػبت (إلاهصاض أو الفصل)3
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الفص ـ ــل السـ ــادس :مهام رئيـ ــس اللجن ــة ونائبه
املادة :24
ضبِؽ اللجىت هى املمثل الطػمي للجىت أمام الؼلؼاث إلازاضٍت واللظابُت3
املادة :25
ًسًط اللجىت ،وله أن ٌؼخعين بصوي الىفاءاث في مذخلف املجالث التي حؼاعس على جؼىٍط
واػدثماض أمىاٌ الخسماث الاحخماعُت وجطكُتها3
املادة :26
ًحم للطبِؽ في الحاالث الاػخثىابُت والاػخعجالُت أن ًخذص اللطاضاث العاحلت واملىاػبت على
أن ًبلغ أعظاء اللجىت بعس شلً للمصازكت عليها3
املادة :27
ً بنم الاجفاكُاث والصفلاث والعلىز الخاصت بالخسماث الاحخماعُت وفلا لللىاهين الؼاضٍت
املفعىٌ بعس مىافلت أغلبُت أعظاء اللجىت3
ً مثل اللجىت في ول الخعامالث مع الشطواء في إػاض الاجفاكُاث والصفلاث املبنمت او ًذىٌ هاببه
لللُام بصلً3
املادة :28
جخم عملُاث الخذلُص مهما وان هىعها بمساولت واضحت وصازضة عً اللجىت وممظُت مً ػطف
الطبِؽ شخصُا3
املادة :29
ًطأغ احخماعاث اللجىت وَعس حسوٌ ألاعماٌ وٍىحه السعىاث ألعظائها3
املادة :34
جصسض املطاػالث واللطاضاث والبُاهاث واملعللاث باػم ضبِؽ اللجىت زون ػىاه3
املادة :31
هابب ضبِؽ اللجىت مؼؤوٌ أمام الطبِؽ وٍذلفه في مهامه في حالت املطض أو الغُا أو أي
عجع بخفىٍع هخاب :مىه 3وٍيلف بمهام أدطي عىس الظطوضة3
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الفص ـ ــل السابع :أعضـ ــاء اللجنـ ــة
املادة :32

أعظاء اللجىت مؼؤولين أمام ضبِؽ اللجىت3
املادة :33
جيشأ لجان مصغطة ميلفت بئهجاظ املهام املؼىسة إليها في مذخلف اليشاػاث3
املادة :34
ًحم ليل عظى مً أعظاء اللجىت عطض أي مشطوع ًطاه مفُسا لعماٌ وأػاجصة الجامعت .
املادة :35
جلسم اللجان حصُلت عً ول ألاعماٌ واملهام املؼىسة لها إلى ضبِؽ اللجىت3
املادة :36
في حالت إزباث عجع أو جلصين عظى مً أعظاء اللجان في مهامه جخذص طسه إلاحطاءاث الالظمت3

أحك ـ ـ ــام خاص ـ ـ ــة
املادة

:37

حعس مهام ول عظى مً لجىت الخسماث الاحخماعُت و أعظاء هُيل الدؼُين مجاهُت ،ما عسا
مصاضٍف اللُام باملهام و املؼاهمت الصخصُت ،على أن ًيىن الخعىٍع للحاالث املشاض إليها
هما ًلي:
 جحسز مصاضٍف الىلل بـ 2. :زج للىُلىمون الىاحس( 3شهابا وإًابا)
 جحسز مصاضٍف الاػعام بـ 522 :زج للىحبت الىاحسة3
 جحسز مصاضٍف إلاًىاء بـ 9222 :زج للُلت الىاحسة
 جحسز مصاضٍف اػخعماٌ الؼُاضة الصخصُت بـ 20 :زج للىُلىمون الىاحس (شهابا وإًابا)
 جخىفل لجىت الخسماث الاحخماعُت بدؼسًس مبالغ املؼاهمت الصخصُت ألعظاء اللجىت
وهُيل الدؼُين في إػاض الطحالث الصُفُت ،الحماماث ،العمطة 333الخ
املادة :38
جسفع ول أهىاع الخعىٍظاث واملىح واملؼاعساث والؼلف عً ػطٍم السفع في حؼا املؼخفُس
واػخثىاء ًمىً اعخماز الاػخفازة املباشطة (شًُ ،هلسا) في حالت الظطوضة اللصىي وٍخم شلً
عً ػطٍم ضبِؽ اللجىت أو هاببه ،على أن ًبلغ أعظاء اللجىت بعس شلً للمصازكت عليها3
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أحك ـ ـ ـ ـ ـ ــام ختاميـ ـ ـ ــة
املادة :39

جصازق لجىت الخسماث الاحخماعُت على الىـام السادلي و فلا للمازة  07مً املطػىم 3303-82
املادة :44
ٌؼطي مفعىٌ هصا الىـام السادلي بعس املىافلت واملصازكت علُه مً ػطف أعظاء اللجىت3

بـاجىت فـ:

رئيس لجنة الخدمات االجتماعية
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