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 التنظيمية المراجع

 
 
والمحدد  15/05/1982الموافق  1402عام  رجب 21 المؤرخ في: 82/179رقم  المرسوم بمقتضى -

 لمحتوي الخدمات االجتماعية وكيفية تمويلها.

 قوالمتعل 11/09/1982 الموافق 1402ذي القعدة عام  23 المؤرخ في: 82/303رقم  المرسوم بمقتضى -

 .االجتماعية الخدماتيير بتس

  06/07/1994الموافق  1415محرم عام  26المؤرخ في:  94/186رقم  التنفيذي المرسوم بمقتضى -

 أعاله. المذكور 82/179للمرسوم رقم  تمم الم

  03/02/1996الموافق  1416عام رمضان  14المؤرخ في:  96/74رقم  التنفيذي المرسوم بمقتضى -

 أعاله. المذكور 82/179للمرسوم رقم  المتمم 

لي للخدمات المتضمنة كيفية التموين و التسيير الماو  1983ماي  31المؤرخة في  17بمقتضى التعليمة رقم  -

 االجتماعية في القطاع العمومي االداري.

 ث العلميعن وزارة التعليم العالي والبحالصادرة  2002أفريل  24المؤرخة في  02بمقتضى التعليمة رقم  -

 و المتعلقة بتسيير الخدمات االجتماعية 

دى لالخدمات االجتماعية المتضمن تجديد تشكيلة  2021جانفي  14المؤرخ في  04رقم قرار بمقتضى ال -

 جامعة خنشـــــــلة.

 ما يلي : كخنشلة  –لجامعة "عباس لغرور" تم تحيين النظام الداخلي للجنة الخدمـات االجتماعية 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تمهيدية أحكام :األول الفصل

 :01 المادة
ضبط إلى  -خنشلة –"عباس لغرور"  لجامعة االجتماعية الخدمات للجنة الداخلي يهدف النظام

 تاريخمن ابتداء  الثالث السنوات خالل االجتماعية وسيرها الخدمات لسياسة العامة القواعد

  تنصيبها.

 :02المادة 

  به. لمعمولا للتشريع طبقا االجتماعية الخدمات لجنة وصالحيات مهام النظام إلى تحديد يهدف هذا

 :03المادة 

 عملت أعاله المذكور 15/05/1982المؤرخ في  82/179رقم  المرسوم من  03 بناء على المادة

 :التالية في المجاالت  خنشلة-"عباس لغرور"  جامعةل االجتماعية الخدمات

 ،االجتماعية ةالمساعد -

 ،الصحية الخدمات -

  ،األطفال ورياض األمومة دور -

 ،الجماهيرية الرياضة -

 ،والتسلية الثقافة أنشطة -

 مراكزو االستجمام ومراكزالجوالت  مثل الشعبية السياحة تنمية إلىالرامية  األنشطة -

 ،العائلية االستراحة ومراكز االصطياف

 ،االستهالك تعاونيات -

 ي إطارف العقارية التعاونيات إنشاء تسهيل الرامية إلى اإلداري الطابع ذات ألنشطةا -

 .بهما المعمول والتنظيم التشريع

ل عملها في اإلشراف على النوادي أو الكافيتريات ذات الطابع االستهالكي وتسييرها وتسهي -

 إطار السعي لتوفير األجواء األكثر مالئمة.

 اإلنشاء :الثاني الفصل

 :04المادة 

 03لمدة  303-82رقم  المرسوم من ، 24و 21تينللماد طبقا االجتماعية الخدمات لجنة أنشئت

 ضبطي الذي 14/01/2021المؤرخ في  :04 رقم الوزاري القراربموجب تعيينها  تمالتي و سنوات 

 قائمة أعضاء اللجنة.

 :05المادة 

ية طريق باتنة بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجار للجنة المقر الرئيسي يتواجد

 .خنشلة

 :06المادة 

لمشاركة يمكنهم ا إضافيين 03 وثالثة دائمين أعضاء 09 تسعة من االجتماعية الخدمات لجنة تتشكل

  .استشارية بصفة اللجنة في أشغال

 :07المادة 

 رقم: لمرسوما من 06 المادة ألحكام وفقا القانونية بالحماية االجتماعية الخدمات لجنة أعضاء يتمتع

82/303. 

 



 اللجنة اختصاصات :الثالث الفصل

 :08المادة 

 يلي: بما االجتماعية  الخدمات لجنة تختص

 ،جامعة 'عباس لغرور' خنشلةداخل  االجتماعية الخدماتب ةخاصال عملال امجبر تُعد -

 ،غرضال لهذا المحدثة والهياكل األجهزة مختلف بواسطة البرامج هذه تنفيذ وتراقب تتابع -
 على الخصوص المهام اآلتية: االجتماعيةوبهذا الصدد، يكون للجنة الخدمات 

ها في بعمال الواجب القيام ألفيما يخص الخدمات االجتماعية وتقر نوع ا االحتياجاتتحصي  -

 ،هذا المجال وأهميتها
 تعد مشروع البرنامج السنوي الخاص بالخدمات االجتماعية، -

 ،ذلك ماحتراتعد جدوال لألولويات تبعا للوسائل الموجودة واإلنجازات الالزمة وتسهر على  -

تضاء كل وتتخذ عند االق المعني التسيير هيكلعن طريق  امجنالبر تنفيذ دوريا وتقيم تراقب -

 ،اإلجراءات المالئمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض

 عليه، وتصادق الداخلي مينظتال تعد -

حسب  التسييرمشروع ميزانية  التسيير،بالتعاون مع هيكل لجنة الخدمات االجتماعية، تعد  -

 ،البرنامج المقرر

المعني قصد  لهيكل التسيير وتسلمهاتصادق لجنة الخدامات االجتماعية على الميزانية النهائية  -

 ها،تنفيذ

تصادق وة الخدمات الجامعية لجن إيرادات ونفقاتالخاصة بتسيير  الداخلية  تعد اإلجراءات -

 ، على أن ال تتعارض هذه اإلجراءات بالقوانين السارية. عليها

ثقافية ، ويجب وال ةاالجتماعيحصيلة لألنشطة كل سنة  االجتماعية:   تعد لجنة الخدمات  09المادة 

بين فيها مايلي: تأن   

 ،نفيذ البرنامج والمشاريع المقررةجدول ت -

 السنوية،تنفيذ الميزانية  التقرير المالي عن -

 المحتملة،المالحظات الالزمة واالقتراحات  -

 مختصة في الهيئة المستخدمة.تبلغ هذه الوثائق الى السلطة ال

 .ةوالتأشير المصادقةحسابات من أجل الكما يجب تقديم التقرير المالي بعد المصادقة عليه إلى خبير 

 والمداوالت االجتماعات :الرابع الفصل

 :10المادة 

جموعة تعقد لجنة الخدمات االجتماعية جلسة عادية مرة واحدة في الشهر شريطة أن تكون هناك م

على طلب من  اءالملفات المودعة لدى اللجنة بغية دراستها والتداول عليها ويتم عقد االجتماع بنامن 

( 2/3ثلثي ) من بطلب أوالرئيس أو بمبادرة من السلطة المختصة التابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية 

كون التبليغ . كما يمكنها أن تعقد اجتماعاتها استثناءا إذا استدعت الضرورة لذلك وياللجنة أعضاء

 48اع بـ: االجتم قبل المتاحة الوسائل بكل اإللكتروني، بالهاتف أو طريق البريد عن بدعوة رسمية

 كأدنى تقدير مع تحديد جدول األعمال. ساعة

 

 



 :11المادة 

 معد حالة وفيأعضاء اللجنة ( 2/3)أي ثلثي القانوني  النصاب توفر المداوالت يشترط لصحة

 ع الرئيس.محضر عدد من ب ذلك بعد اللجنة وتتداول أيام 08 يتجاوز ال إلى أجل تؤجل النصاب اكتمال

 :12المادة 

 لمرجح.ا هو الرئيس صوت يكون التساوي حالة يوف الحاضرين أصوات بأغلبية اللجنة قرارات تُتخذ

 :13المادة 

على أن  المبرر الغياب حال في سلفا( محدد نموذج )وفق الوكالة طريق عن بالنيابة التصويت يمكن

  اللجنة. عليها رئيس ويُصادق اللجنة االجتماع إلى أمانة قبل تسلم

 :14المادة 

ت تسيير الخدما ميدان كفاءة في ذا تراه شخص إلى كل استشارية بصفة تستمع أن للجنة يمكن

 االجتماعية.

 :15المادة 

 عليه ومؤشر خاص بالمداوالت )مرقم بسجل الزمني ترتيبه حسب اجتماع كل عقب يُحرر محضر

 صاهاأق مدة يالتسيير ف إلى هيكل منه مستخرج صورة في المداولة اللجنة( وترسل طرف رئيس من

 .االجتماع انعقاد تاريخ من أيام 03

 :16المادة 

، صى حدومين التاليين لالجتماع كأقالمداولة إلزاميا من طرف األعضاء المجتمعين في الي تمضى

 تصبح سارية المفعول وقابلة للتنفيذ.ل

 :17المادة 

ارة المركزية يمكن أن تبلغ مداوالت لجنة الخدمات االجتماعية لإلعالم لكل من يهمه األمر من اإلد 

جامعة روني لذا نشرها في الموقع اإللكتوالتنظيمات النقابية التي تنشط على مستوى جامعة خنشلة وك

 .عباس لغرور خنشلة

 :18المادة 

 بها وفي حالة تبليغه تاريخ من أيام 10 أقصاها مدة في اللجنة مداوالت التسيير تنفيذ يتولى هيكل

 لنائبه. و أ اللجنة لرئيس كتابيا تبرير التأخير عليه يتعين المحددة التنفيذ في اآلجال عدم

 : 19المادة 

يس اللجنة أو نائبه المداولة لرئ فييقدم هيكل التسيير نسخة من القائمة االسمية الخاصة بالمستفيدين 

  .الدفع للدفع وصك يالكشف التفصيلبعد تنفيذها مع إرفاقها بنسخة من 

 : 20المادة 

وال يتم  ميزانية،الفي حالة االقتضاء يمكن تعديل النظام الداخلي أو برنامج العمل السنوي أو تقسيم 

ذا التعديل في هويسجل  على األقل أعضاء اللجنة يو ثلثأ هباقتراح من رئيس اللجنة أو نائب الذلك إ

 ير وكذا السلطات المختصة.يمحضر مداولة ويبلغ إلى هيكل التس

   

 

 

 .   

 



 اطاالنضب :الخامس الفصل

 :21المادة 

 .العمل بأدبيات تزامواالل النظام هذا ألحكام وفقا التام لالنضباط اللجنة أعضاء يخضع

 :22المادة 

 يفعضو  وعلى كل المقرر، احترام الموعد مع اللجنة أعضاء لجميع إجباري المداولة حضور

 .نائبه أو اللجنة رئيس يُخطر أن غيابه حالة

 :23المادة 

 نة إذااللج أعضاء من عضو كل ضد النظام هذا عليها في المنصوص القانونية اإلجراءات كل تُتخذ

 قائمة نم بعضو وتعويضه بفصله وذلكللدورات العادية  متتالية مرات مبرر لثالث بدون غيابه ثبت

 14/01/2021 :في مؤرخ 04رقم : الوزاري القرار في عليه المنصوص للترتيب وفقا االحتياط

 اللجنة. أعضاء قائمة الذي يضبط

 :24المادة 

 :اللجنة أعضاء تلتبرير غيابا المقبولة األعذار المادة هذه تحدد
 الرابعة. الدرجة إلى الفروع أو األصول وفاة -
 الزواج -
 المرض -
  بيداغوجية أو علمية أو إدارية بمهام القيام -
 المؤسسة خارج التكوين أو الدراسة مزاولة -
  مقنعا اللجنة تراه مبرر أي -

 :25المادة 

 .مبرر غير غياب االجتماع من االنسحابيعتبر 

 :26المادة 

 سارية كونت على أن نائبه أو اللجنة رئيس إلى كتابيا ويشترط تقديمها الحق في االستقالة عضو لكل

ما إذا كان  يعوض المستقيل بالعضو االحتياطي، وفي حالة، واللجنة طرف من عليها الموافقة بعد المفعول

ضو االحتياطي المستقيل مكلف بمهام داخل اللجنة تسند هذه المهام لرئيس اللجنة أو نائبه إلى غاية انضمام الع
 ونهائية لتكليفه بهذه المهام.بصفة رسمية 

 بـ:  اللجنة أعضاء يلتزم :27المادة 

 اجتماع كل بعد المداوالت محاضر إمضاء -
 المداوالت الحفاظ على سرية -
 الملفات خصوصية  -
 التشهير عن االمتناع -
  اللجنة مستوى على األعضاء خالفات تسوى -

 
 
 
 
 
 
 



 ونائبه اللجنة رئيس مهام :السادس الفصل

 :28المادة 

 .والقضائية اإلدارية السلطات أمام الرسمي للجنة الممثل هو اللجنة رئيس

 :29المادة 

 استثمارو تطوير على المجالت التي تساعد مختلف في الكفاءات يستعين بذوي أن وله اللجنة، يُدير

 وترقيتها. االجتماعية الخدمات أموال

 :30المادة 

 المفعول ساريةال للقوانين وفقا االجتماعية بالخدمات الخاصة والعقود والصفقات االتفاقيات يُبرم

 .اللجنة أعضاء أغلبية موافقة بعد

  نائبه يخول وا المبرمة والصفقات إطار االتفاقيات في الشركاء مع التعامالت كل في اللجنة يُمثل
 .بذلك للقيام

 :31المادة 

 فطر من وممضية اللجنة عن وصادرة واضحة بمداولة نوعها كان مهما التخليص عمليات تتم

 .شخصيا الرئيس

 :23المادة 

اء تحضير جدول األعمال ويبلغ جميع األعضاء عن طريق االستدععد ب اللجنة اجتماعات يترأس

 أسبوعا قبل موعد االجتماع في الحاالت االعتيادية.

 :33المادة 

 .سواه دون اللجنة رئيس باسم والمعلقات والبيانات والقرارات المراسالت تصدر

 :34المادة 

 أي أو الغياب أو المرض حالة مهامه في ويخلفه في الرئيس أمام مسؤول اللجنة رئيس نائب

 .الضرورة عند أخرى بمهام ويكلف .منه كتابي بتفويض عجز

 

 اللجنة أعضاء :السابع الفصل
 :35المادة 

 .اللجنة رئيس أمام ولونؤمس اللجنة أعضاء

 :36المادة 

هذه  وتُقدم ،اتالنشاط يها في مختلفإل المسندة المهام بإنجاز كلفت مصغّرة لجان تُنشأعند الحاجة 

 .اللجنة رئيس إلى لها المسندة والمهام األعمال كل عن حصيلة اللجان

 :37المادة 

 .الجامعة وأساتذة لعمال مفيدا يراه مشروع أي عرض اللجنة أعضاء من عضو لكل يحق

 :38المادة 

 .الزمةال اإلجراءات ضده تتخذ مهامهاللجان في  أعضاء من تقصير عضو أو عجز إثبات حالة في

 

 



 

 خاصة أحكام

 :39المادة 

 تعد مهام كل عضو من لجنة الخدمات االجتماعية وأعضاء هيكل التسيير مجانية.

 

 :40المادة 

  .المستفيد حساب في الدفع طريق عن والُسلف والمساعدات والمنح التعويضات أنواع كل تُدفع
  

 ختامية أحكام

 :41المادة 

   .303-82المرسوم  من 07 للمادة وفقا الداخلي النظام على االجتماعية الخدمات لجنة تصادق

 :42المادة 

  .اللجنة أعضاء طرف من عليه والمصادقة الموافقة بعد الداخلي النظام هذا مفعول يسري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .: .............فيخنشـــــــــلة 
 

 االجتماعية الخدمات لجنة رئيس
 
 
 


