
 
 المراجع:

الذي حيدد زلتوى اخلدمات  91/51/9128ادلؤرخ يف:  28/971مبقتضى ادلرسـو الرئاسي رقم: 
 االجتماعية و كيفية دتويلها.

الذي يتعلق بتسيري اخلدمات  99/51/9128ادلؤرخ يف:  28/353 مبقتضى ادلرسـو الرئاسي رقم:
 االجتماعية.

اليت تتعلق بتسيري اخلدمات  82/52/8558ادلؤرخة يف:  20و عمال بالتعليمة الوزارية رقم: 
 االجتماعية.

  على النحو اآليت: 8592حيدد الربنامج السنوي اخلاص باخلدمات االجتماعية 
  الديباجة:

تسعى جلنة اخلدمات االجتماعية من خالؿ ىذا الربنامج إذل تقدمي خدمات تكوف يف         
مستوى الثقة ادلوضوعة يف أعضائها ، يتناوؿ رلاالت عملها احملددة قانونا ، و قد مت تقسيم الربنامج 

 إذل أبواب:

 : يتناوؿ اإليرادات و يتفرع إذل: الباب األول
 :إعانة السلطة الوصيةالفصل األول

 : إيرادات النادي . لفصل الثانيا
 : إيرادات سلتلفة ) ىبات، وصايا، تركات، ...اخل( الفصل الثالث

 و يتفرع إذل:  ادلساعدات االجتماعية : يتناوؿ الثاني  الباب
 منحة االزدياد. : الفصل األول

 . منحة الوفاة : الثاني  الفصل
 : منحة اخلتاف.ثالثالفصل ال
 الزواج.: منحة رابعالفصل ال
 : منحة التقاعد.خامسالفصل ال

 : مساعدة األيتاـ.دسالفصل السا



 : اخلدمات الصحية.الباب الثالث
 : منحة اإلعاقةالفصل الثالث
 منحة الكوارث و احلوادث. الباب الرابع:

 .االجتماعية السفلة: الباب الخامس
 : سلفة الزواج.الفصل األول
 ادلرض. سلفة: الفصل الثاني

 : سلفة ترميم سكن.الثالث الفصل
 : ادلساعدات اخلاصة بالعمرة.الباب السادس
 الرياضة الباب السابع:
 : النشاطات السياحية و الثقافية و الًتفيهية.الباب الثامن
 : نشاطات عامة.الباب التاسع
 : أحكاـ عامة.الباب العاشر

 : اإليراداتالباب األول 
  إعانة السلطة الوصية :األولالفصل 

يف احلساب اجلاري للجنة اخلدمات   يتم احلصوؿ عليها سنويا من إدارة ادلركز اجلامعي بالدفعو 
من اإليرادات  % 02و ىي تتزايد من سنة إذل أخرى تبعا لعدد ادلستخدمني و دتثل  ،االجتماعية

 ادلتوقعة سنويا .
 . : النادي الفصل الثاني

يهدؼ النادي اذل تلبية مجيع رغبات و حاجيات كل من الطلبة و ادلستخدمني، يف شكل خدمات 
 او كراءهو عائدات اكرب. أحسنمتنوعة و ىذا بعد جتهيزه جيدا من اجل احلصوؿ على تسيري 

 : خدمات الطبعالفصل الثالث
ادلركز، و يشكل  أعوافيقـو بو احد  دح 20قدره   نسخ و صور للطلبة مببلغ مارل معترب إقامةىي 

  االجتماعيةجلنة اخلدمات  إيراداتدعما يف تنمية 
 (اخل...  تركات، وصايا، ىبات،: إيرادات سلتلفة )  الفصل الرابع



و يدرج ضمنو مجيع ما ديكن أف يوصى بو من ىبات و عطايا و تركات لصاحل جلنة اخلدمات 
 االجتماعية.

 اإليرادات.اليت تراىا اللجنة مساعدة يف تنمية  األخرى األنشطةمجيع  إذلباإلضافة 

 : ادلساعدات االجتماعيةالباب الثاني

 منحة االزدياد :الفصل األول
 تقدـ منحة االزدياد للعامل)ة( الذي ازداد لو مولود و قيد بسجل احلالة ادلدنية. :59المادة 
 دح. 000,0002تبلغ قيمة ىذه ادلنحة :58المادة 
 على ىذه ادلنحة جيب على ادلعين تقدمي ادللف التارل: للحصوؿ :53المادة 

 اإلستمارة اخلاصة باللجنة تسحب من مكتب اللجنة-
 شهادة عمل أو قرار اإلحالة على التقاعد. -
 بياف والدة أو شهادة ميالد ادلولود. -
 بطاقة عائلية. -
 .(RIP-RIB) البنكي او الربيدي التعريف رقم -

 فاةمنحة الو  :الفصل الثالث
تقدـ جلنة اخلدمات االجتماعية منحة الوفاة دلستخدمي اجلامعة مبا فيهم ادلتقاعدوف و  :52المادة 

 تكوف كالتارل:
دج ) يف حاؿ تعدد زوجات العامل ادلتويف يقسم  100000.00 وفاة العامل )ة( :51المادة 

 ادلبلغ بالتساوي على زوجاتو (.
 دج. 30000,00 وفاة أحد األصوؿ :50المادة 
 دج.  30000,00 وفاة زوج )ة( العامل )ة ( :57المادة 
 دج. شريطة بلوغ االبن سنة كاملة بعد االزدياد.30000,00 وفاة أحد األبناء: :52المادة 
 للحصوؿ على ىذه ادلنحة جيب على ادلعين تقدمي ادللف التارل: :51المادة 

 اللجنة مكتب من تسحب باللجنة اخلاصة االستمارة-
 شهادة عمل أو قرار اإلحالة على التقاعد. -
 شهادة وفاة ادلعين. -



 شهادة عائلية للعامل )ة( أو ادلتقاعد )ة( لتثبيت القرابة. -
 RIP-RIB) البنكي او الربيدي رقم التعريف -

 منحة اخلتاف :الفصل الرابع
 تقدـ منحة اخلتاف للعامل )ة( الذي قاـ خبتاف أحد أبناءه. :29المادة 
 دج. 10000,00 تبلغ قيمة ىذه ادلنحة :99المادة 
 للحصوؿ على ىذه ادلنحة جيب على ادلعين تقدمي ادللف التارل: :98المادة 

 شهادة عمل أو قرار اإلحالة على التقاعد. -
ادلؤرخة يف  220شهادة طبية تثبت عملية اخلتاف صادرة عن طبيب جراح )التعليمة الوزارية رقم  -

دلتعلقة بالتكفل بعمليات اخلتاف الصادرة عن وزارة الصحة وإصالح ا 0220جواف  20
 ادلستشفيات(.

 بطاقة عائلية. -
 (RIP-RIB) البنكي او الربيدي التعريف رقم -

 منحة الزواج :الفصل الخامس
 تقدـ منحة الزواج للعامل )ة( ادلقبل على الزواج. :93المادة 
 دح. 40000,00 تبلغ قيمة ىذه ادلنحة :92المادة 
 للحصوؿ على ىذه ادلنحة جيب على ادلعين تقدمي ادللف التارل: :91المادة 

 (RIP-RIB) البنكي أو الربيدي التعريف رقم -
 شهادة عمل أو قرار اإلحالة على التقاعد. -
 عقد الزواج. -
 (RIP-RIB) البنكي او الربيدي التعريف رقم -

 منحة التقاعد :الفصل السادس
 تقدـ منحة رمزية تدعى ىدية التقاعد و دتنح للعامل )ة( احملاؿ على التقاعد. :90المادة 
 دج. 50000,00 تبلغ قيمة ىذه ادلنحة :97المادة 
 للحصوؿ على ىذه ادلنحة جيب تقدمي ادللف التارل: :92المادة 

 قرار اإلحالة على التقاعد. -



 شهادة توقيف الراتب. -
 مساعدات األيتاـ :الفصل السابع

سنة ( مساعدة رمزية وذلك كل  01دتنح لأليتاـ من أبناء مستخدمي اجلامعة ) إذل غاية  :91المادة
 سنة.

 تبلغ قيمة ىذه ادلساعدة وفقا للمقاييس التالية: :85المادة 
 . دج لكل يتيم 10000,00 -

 للحصوؿ على ىذه ادلساعدة جيب على ادلعين تقدمي ادللف التارل: :89المادة 
 اللجنة مكتب من تسحب باللجنة اخلاصة االستمارةا -
 شهادة عمل. -
 بطاقة عائلية. -
 (RIP-RIB) البنكي أو الربيدي التعريف رقم - -

  جيػدد ادللػف سنويػا.
 مساعدة األرملة غري العاملة :الفصل الثامن

 باجلامعة.دتنح مساعدة لألرملة غري العاملة اليت فقدت زوجها و ىو مستخدـ  :00ادلادة 
 دج.02.222.22 تسدد ىذه ادلساعدة سنويا و قيمتها :83المادة 

 للحصوؿ على ىذه ادلساعدة جيب على ادلعين تقدمي ادللف التارل: 
 بطاقة عائلية. -

 شهادة بطالة-
 شهادة عمل الزوج ادلتويف. -
 شهادة عدـ تكرار الزواج. -
 (RIP-RIB) البنكي أو الربيدي التعريف رقم - -

 جيدد ادللف سنويا.
 يف حاؿ تعدد زوجات ادلتويف ، يقسم ادلبلغ بالتساوي على زوجاتو. :مالحظة

 : اخلدمات الصحيةالباب الثالث
 العمليات اجلراحية :الفصل األول



تقدـ مساعدة مالية من طرؼ جلنة اخلدمات االجتماعية للعامل يف حاؿ إجراء عملية  :82المادة
 جراحية.
يتعدى ادلبلغ  من مبلغ الفاتورة داخل الوطن شريطة ال ℅ 02قيمة ىذه ادلساعدةتبلغ  :81المادة 

 وزوجتو وأوالده لدج وىذا للعام022222.22
من ادلبلغ ادلدفوع شريطة إف يكوف  ℅02تبلغ ادلساعدات اخلاصة باألشعة والتحاليل  :80المادة 

 دج0222ادلبلغ أكثر من 
 منحة اإلعاقة :الفصل الثالث

حتدث مساعدة اجتماعية سنوية تعطى ألزواج مستخدمي اجلامعة و أصوذلم و أبنائهم  :87المادة
فما فوؽ و ادلعين إذا منعتو اإلعاقة من  ℅ 02غري العاملني دوف سواىم الذين بلغت نسبة إعاقتهم 

 مزاولة العمل.
 دج سنويا. 10000,00 تبلغ قيمة ىذه ادلساعدة :82المادة 
 ه ادلنحة جيب على ادلعين تقدمي ادللف التارل:للحصوؿ على ىذ :81المادة 

 اللجنة مكتب من تسحب باللجنة اخلاصة االستمارة-
 شهادة عمل أو قرار اإلحالة على التقاعد. -
نسخة من بطاقة اإلعاقة مصادؽ عليها مستخرجة من مصاحل احلماية االجتماعية حتمل نسبة  -

 الدديومة. اإلعاقة و صفة
 بطاقة عائلية. -
 شهادة كفالة صادرة عن احملكمة يف حاؿ التكفل باألصوؿ. -
 .(RIP-RIB) البنكي أو الربيدي التعريف رقم -

 منحة الكوارث و احلوادث الباب الرابع:
تقدـ مساعدة مالية للمتضررين من مستخدمي اجلامعة إثر حادث طارئ ، زلزاؿ ،  :35المادة 

 فيضانات ، حرائق ، انفجارات.....اخل.
دح كحد  50000,00 دح إذل غاية: 10000,00تبلغ قيمة ىذه ادلساعدة من: :39 المادة

 أقصى .



تقدـ ىذه ادلساعدة للضرر ادلعنوي ال ادلادي و يستفيد منها العامل)ة( و الزوج)ة( و أبنائو شريطة 
ىذه ادلنحة للسلطة  عي صادر عن السلطات الرمسية و ختضتقدمي ملف طيب و تقرير تقين رمس

 ية للجنة.التقدير 
 للحصوؿ على ىذه ادلنحة جيب على ادلعين تقدمي ادللف التارل: :38المادة 

 شهادة عمل أو قرار اإلحالة على التقاعد. -
 تقدـ من ادلصاحل ادلختصة. منكوبشهادة  -
 بطاقة تقنية لتقدير اخلسائر. -
 (RIP-RIB) البنكي أو الربيدي التعريف رقم -

 االجتماعية: السلفة الباب الخامس
 سلفة الزواج الفصل األول:

 تقدـ سلفة الزواج للعامل )ة( ادلقبل على الزواج. :32لمادة ا
 دج. 50000,00 تبلغ قيمة ىذه السلفة :31المادة 
 للحصوؿ على ىذه السلفة جيب على ادلعين تقدمي ادللف التارل: :30المادة 

 شهادة عمل. - 
 عقد الزواج. -
 (RIP-RIB) البنكي او الربيدي التعريف رقم - -

 سلفة ادلرض الفصل الثاني:
حتدث خدمة اجتماعية تسمى سلفة ادلرض دلستخدمي اجلامعة تقدـ للعامل )ة( و الزوج  :37المادة

  )ة( وأصولو و أبناءه القصر يف حاؿ اإلقباؿ على إجراء عملية جراحية.
 دح. 100000,00 الفاتورة إذل غايةمن مبلغ  ℅ 02تبلغ قيمة ىذه السلفة  :32المادة 
 للحصوؿ على ىذه السلفة جيب على ادلعين تقدمي ادللف التارل: :31المادة 

 شهادة عمل. -
 فاتورة العملية بادلواصفات القانونية للفاتورة. -
 تقرير طيب يشخص ادلرض. -
 بطاقة عائلية. -



 شهادة كفالة صادرة عن احملكمة يف حاؿ التكفل باألصوؿ. -
 شهادة ادلكوث بادلستشفى. -
 (RIP-RIB) البنكي او الربيدي التعريف رقم - -

 سلفة ترميم سكن :الفصل الثالث
 حتدث خدمة اجتماعية تسمى سلفة ترميم سكن دلستخدمي اجلامعة. :25المادة 
 دح كحد أقصى. 50000,00 تبلغ قيمة ىذه السلفة :29المادة 
اإلمكانات و االعتمادات ادلالية ادلتوفرة لدى جلنة اخلدمات دتنح ىذه السلفة حسب  :28المادة 

 االجتماعية.
 شروط االستفادة من ىذه السلفة: :23المادة 

 أف ال يكوف يف عطلة مرضية طويلة ادلدى أو على وشك اإلحالة على التقاعد. -
 أف ال يكوف مدانا لدى اخلدمات االجتماعية. -

 جيب على ادلعين تقدمي ادللف التارل: للحصوؿ على ىذه السلفة :22المادة 
 شهادة عمل. -
 شهادة اإلعفاء من ديوف اخلدمات االجتماعية صادرة عن ىيئة التسيري. -
 قرار التنازؿ أو قرار االستفادة أو عقد ملكية السكن باسم ادلعين . -
 كشف الراتب.  -
 (RIP-RIB) البنكي أو الربيدي التعريف رقم -

 عدات اخلاصة بالعمرة: ادلساالباب السادس
تنظم جلنة اخلدمات االجتماعية عمليػة العمرة عن طريق القرعة و يستفيد منها عشرة  :21المادة 

 أشخاص 
 %022تكاليف العمرة على عاتق اللجنة بنسبة    :20المادة 
ال ديكن االستفادة من العمرة إال مرة واحدة فقط خالؿ مساره ادلهين بادلؤسسة و ال  :27المادة 

ديكن التنازؿ عليها لغري ادلعين ، و يف حالة التنازؿ يعوض من القائمة االحتياطية وفقا للًتتيب الناتج 
 عن عملية القرعة.

 : الرياضػةالباب السـابع



 ة دورات رياضية مناسباتية لفائدة مستخدمي اجلامعة.تنظم جلنة اخلدمات االجتماعي -:22المادة 
 تتوذل دتويل الفريق ادلمثل للمركز اجلامعي يف الدورات الرياضية. -           

 القائمة اخلاصة بالفريق .  إعداديتوذل ادلكلف بالنشاطات الرياضية   -          
 : النشاطات السياحية و الثقافية و الًتفيهيةالباب الثامن

تسعى جلنة اخلدمات االجتماعية يف حدود اإلمكانات ادلتوفرة تنظيم احتفاالت  :21المادة 
 مناسباتية و القياـ بنشاطات ترفيهية للعامل )ة( و أفراد عائلتو ، رحالت سياحية...إخل

ويتعلق بتنظيم نزىات خرجات سياحية للًتفيو عن ادلستخدمني و أبنائهم سواء يف  :15 المادة
 الفصلية أو السنوية و من أمثلة ذلك :العطل 

 * زيارة للمعادل األثرية و احلضارية للمنطقة و ادلناطق اجملاورة.
 * تنظيم رحالت لشاطئ البحر أو الغابة.

 * نزىة للحمامات ادلعدنية قصد االستجماـ.
 *تنظيم رحالت سياحية خارج الوطن يف حدود توفر اإلمكانات ادلالية

 وانات و التسلية لفائدة أبناء ادلستخدمني.* نزىة حلديقة احلي
تراه اللجنة مناسبا و حسب توفر االعتماد  حتدد النسبة اليت يدفعها العامل )ة( وفقا دلا  :مالحظة

 ادلالية.
 نشاطات عامػة الباب التاسع:

 ومنزلية و إلكًتونية، أثاثمى اقتناء اللواـز ) أجهزة كهر حتدث خدمة اجتماعية تس :19المادة 
 منزرل، سيارات.....اخل ( بصيغة البيع بالتقسيط وفق شروط يعلم هبا العامل )ة(.

تقـو اللجنة باقتناء األجهزة و ادلعدات و الوسائل ذات النوعية ادلتميزة لتوفري أفضل  :18المادة 
اخلدمات للعاملني باجلامعة، مع العمل مستقبال على تقدمي وجبات سريعة بالصور الالئقة، مىت 

فرت الوسائل ادلادية و البشرية، مع متابعة نشاطات النوادي و مراقبة إيراداهتا و العمل على تنمية تو 
 ىذه النشاطات و العناية هبا و تطويرىا كما و كيفا.

 : أحكػاـ ختاميةالباب العاشر
 ،39، 99، 50 يف حالة االشًتاؾ يف فرع أو أصل واحد يف ادلنح ادلذكورة يف ادلواد :13المادة 
 يستفيدوف من نفس ادلبلغ ،  92، 91



 فيما خيص منحة الوفاة تدفع يف حساب الزوج)ة( مباشرة . : 12المادة 
المادة 11 : يف حالة ازدياد مولود متوىف يستفيد من منحة االزدياد فقط  يف حالة توىف مولود جديد 

 الفصل 20يها يف ادلادة يطلب من ادلعين تقدمي شهادة وفاة لالستفادة من منحة الوفاة ادلشار إل
.      الثالث ادلتعلق مبنحة الوفاة  

:كل ادللفات الطبية تعرض على طبيب اجلامعة و يكوف لرأيو نسبة كبرية يف الفصل عن 10المادة
 عدمها. االستفادة أو

أشهر من تاريخ  20وفقا للنظاـ ادلارل للجنة يسقط حق االستفادة من ادلنح بعد مضي  :17المادة 
 .التسجيل
يعد ىذا الربنامج الذي حيكم و يضبط تسيري أمواؿ اخلدمات االجتماعية كمرجعية  :12المادة 

 إلعداد ميزانية اخلدمات االجتماعية.
ديكن للجنة اخلدمات االجتماعية عند االقتضاء إجراء تعديالت جزئية على ىذا  :11المادة 

 الربنامج.
اعية مكافئة ادلستخدمني الذين يسامهوف يف إجناح برنامج ديكن للجنة اخلدمات االجتم :05المادة 

 جلنة اخلدمات االجتماعية مبا تراه مناسبا.
ديكن للجنة اخلدمات االجتماعية اقتناء كراسي و طاوالت و خيمة قصد استعماذلا يف  :09المادة 

 األصوؿ ، الفروع(. األفراح و الوفاة ، و دتنح للموظفني بادلركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي ،)
 مالحظة :

 من مكتب جلنة اخلدمات االجتماعية  باللجنة اخلاصةاالستمارة  تسحب
السلفة دتنح مرة واحدة يف السنة . -  
تدرس من طرؼ اللجنة احلالية  92/50/8597ادللفات ادلتأخرة من السنة ادلاضية ابتدءا من  -  

             رئيس الجنة 
بنة ع/القادر                                                                           

 

 


