
 :المراجـــــــــــع
 

  المحـدد لمحتـوى 1982/05/15 المؤرخ في 179/82المرســوم التنفیـذي رقـم  -
 الخدمـات االجتماعیـة و كیفیـة تمویلیــھا.  

 
 المتعلـق بتسییـر 1982/09/11المـؤرخ فـي    303/82المرســوم التنفیـذي رقـم  -

 الخدمـات االجتماعیـة.
 

 لوزارة المالیـة و المتعلقـة بالتسییـر 1983/05/31 المؤرخـة فـي 17التعلیمـة رقـم  -
 المالـي للخدمـات االجتماعیـة.

 
 لوزارة التعلیـم العالـي و المتعلقــة 2002/04/04 المؤرخـة فـي 02التعلیمـة رقـم  -

 بتسییـر الخدمـات االجتماعیـة.
 

  : أحكـــــــام عامـــــةالباب األول
 
 

 : االنخراط الفصل األول
 

 :المادة األولى
جمیع العمال و األساتذة حق االنخراط في الخدمات االجتماعیة طالما توفروا  یملك 

 على الوضعیة القانونیة الصحیحة.
 

 : المستفیدون الفصل الثاني
 

 :ةالمادة الثاني
أسرتھ  من  من یبقى المنخرط المتقاعد مسجال و مستفیدا شخصیا و ذوي الحقوق

 یبقى المنخرط  الخدمات إال انھ یفقد صفة المنخرط في حالة تعاطیھ عمال مأجورا.
 التالیة: یستفید من المساعدات االجتماعیة

 منحة األمراض المزمنة 
 الحق في التسجیل في العمرة 
 (المتقاعد) منحة الوفاة للمعني 
 .الرحالت 

  
 :ةالمادة الثالث

یستفید یتامى المنخرط المتوفى من كل اإلعانات المقدمة ألبناء المنخرطین العاملین 
 ابتدءا من أول یوم من الشھر الموالي لوفاة  المنخرط.

        



 : حالــــة المنخــــــرطالفصـــل الثالث
 

 المادة الرابعة:
 یجب على اإلدارة أن تعلم لجنة الخدمات بكافة التغیرات التي قد تطرأ على  حالة 

 المنخرط (الخدمة الوطنیة, استیداع, وفاة, عطلة مرضیة طویلة المدى). 
 ةفي حالة التقاعد, االستقالة والتحویل یجب على اإلدارة إلزام المعني بإحضار شھاد

 تبرئة من لجنة الخدمات. 
                     

   : المساعدات االجتماعیةالبــاب الثانـي
 

                                                           الفصل األول: منحة الزواج
 

 :المادةاالخامسة
للحصول على ھذه   دج, 30.000,00: للمنخرط الحق عند الزواج في منحة تقدر بـ

 المنحة یجب تقدیم شھادة عقد زواج.
    

 
  : منحة الوالدةالفصل الثاني

 
 المادة السادسة:

 دج, و في حالة الوالدة 3.000,00: للمنخرطین الحق في كل والدة من منحة تقدر بـ
 التوأمة تضاعف المنحة.

 
 :ةالمادة السابع

, للحصول على ھذه المنحة في حالة ما إذ كان األبوین منخرطین تحسب منحة واحدة
 یجب تقدیم الملف التالي :
 .بیان الوالدة أو شھادة میالد 
 .شھادة عائلیة 

 : منحة الختان الفصل الثالث 
 

 : المادة الثامنة
  دج, لالستفادة من ھذه 3.000,00للمنخرطین الحق في كل ختان منحة تقدر بـ:

 المنحة یجب على المنخرط أن یقدم الملف التالي :
 شھادة عائلیة 
   .شھادات طبیة (ختان) أصلیة 

 
 



 : منحة التقاعدالفصل الرابع
 

 : المادة التاسعة
   دج 70.000,00للمنخرطین المحالین على التقاعد الحق في منحة تقدر بـ: 

 قرار اإلحالة على التقاعد.للحصول على ھذه المنحة یجب تقدیم:  
 

 : منحة التمدرس الخامس الفصل
 

 :  العاشرة المادة
 دج, تعطى ھذه المنحة 3.000,00للمنخرطین الحق في منحة التمدرس التي تقدربـ:

كحد أقصى لخمسة أبناء متمدرسین من الطور التحضیري إلى غایة السنة الثالثة 
 ثانوي.

 للحصول على ھذه المنحة یجب تقدیم الملف التالي:
  شھادة عائلیة أصلیة 
 (نسخة مصورة ) شھادة مدرسیة 

  بالنسبة للقسم التحضیري ,ال تقبل إال الشھادة المدرسیة الخاصة بوزارة التربیة. مالحظة :
 المستفیدون من ھذه المنحة ھم :

  أبناء المنخرطین 
 یتامى المنخرط 
 أبناء المنخرط الموجود في عطلة مرضیة طویلة المدى 
 .(كفالة) المنخرطین المتكفلین بمنحة عائلیة 

 
 

 منحة الوفاة: الفصل السادس
 

 :الحادیةعشرالمادة
 للمنخرطین الحق عند الوفاة في منحة تقدر حسب الترتیب التالي :

   : دج 50.000,00وفاة المنخرط 
   :    دج 30.000,00وفاة القرین 
  :دج20.000,00وفاة أحد األبناء أو احد الوالدین   

 
 للحصول على ھذه المنحة یجب تقدیم الملف التالي: 

                                   - شھادة وفاة المعني 
 - شھادة إثبات القرابة.                                  



 الباب الثالث: المساعدات الصحیة
 

 الفصل األول : العملیات الجراحیة
  

 :   عشرةالمادة الثاني
تقدم مساعدة مالیة من طرف اللجنة للمنخرط أو زوجتھ أوأبنائھ في حالة إجراء 

 عملیة جراحیة
                                   

 من مصاریف العملیات الجراحیة على أن ال تتعدى عشرة %50تتكفل اللجنة بـ 
 ). دج00,100.000 (مالیین سنتم 

 
 للحصول على ھذه المنحة یجب تقدیم الملف التالي :

  (أصلیة) رسالة توجیھlettre d'orientation  
 (أصلیة) فاتورة العملیة الجراحیة 
  تقریر طبي 
  فحص طبي مؤشر من طرف طبیب الجامعة 

 : للجنة الخدمات الحق في إبرام اتفاقیات طبیة مع العیادات الخاصةمالحظة
 

 الفصل الثاني: منحة اإلعاقة
 

 :   عشرةالمادة الثالث

تحدث مساعدة اجتماعیة سنویة تعطي ألزواج المنخرطین أو أبنائھم غیر العاملین 

 %.                                                100دون سواھم الذین بلغت نسبة إعاقتھم

   دج لكل فرد سنویا.15.000,00تبلغ قیمة ھذه المساعدة بـ: 

 للحصول على ھذه المنحة على المعني تقدیم الملف التالي : 

  شھادة عائلیة 

                            شھادة اإلعاقة مستخرجة من مصالح الحمایة االجتماعیة تحمل نسبة اإلعاقة 

  سنة 18شھادة عدم العمل للمعوق المعني الذي یتعدى عمره. 

  



 الفصل الثالث: األمراض المزمنة 
 

 :المادة الرابعة عشر
تخصص مساعدة اجتماعیة سنویة تعطي للمنخرط أو زوجتھ أو أبنائھ والذین یعانون 

   من أمراض مزمنة.
 تقدر ھذه المساعدة  ب :

 6.000,00.دج  للمنخرط  
 3.000,00.دج للزوجة  
 2.000,00.دج لألبناء  

 
 للحصول على ھذه المنحة یجب تقدیم الملف التالي:

  ) بالنسبة لألشخاص الذین ینتمون الى وكالة الضمان االجتماعي للجامعةنسخة من بطاقة الشفاء( 
 )  شھادة استحقاقAttestation d’ouverture des droits aux prestations en nature.( 
 
 الفصل الرابع: النظارات الطبیة  
 

 :رالمادة الخامسة عش

یمكن للمنخرط و زوجتھ أو أبنائھ االستفادة من ھذه المنحة و التي  تسلم مرة واحدة 

 خالل كل ثالث سنوات باستثناء األطفال كل سنة.

 تقدر ھذه المنحة بـ:

 2.000,00 دج2.000,00  دج  للفاتورة التي تفوق  

 1.000,00 دج2.000,00 وأقل من 1.000,00  دج  للفاتورة التي تفوق   

                                   

 لالستفادة من ھذه المنحة یجب تقدیم الملف التالي :
  شھادة طبیة أصلیة باستعمال النظارات مؤشرة من طرف طبیب أخصائي 

 .فاتورة أصلیة 

  .فحص طبي مؤشر من طرف طبیب الجامعة 

                                     
  



 الفصل الخامس:  طاقم األسنان
 

 :رالمادة السادسةعش
یمكن للمخرط أو قرینھ أو احد أبنائھ, االستفادة من ھذه المنحة التي تقدربـ: 

 دج 15.000,00
 

 للحصول على ھذه المنحة یجب تقدیم الملف التالي :
  ورق الفحص 
  .شھادة طبیة باالستعمال طاقم األسنان مؤشرة من طرف طبیب اآلسنان أخصائي 
  أصلیةفاتورة 
 .فحص طبي مؤشر من طرف طبیب الجامعة  

 
 الفصل السادس: األشعة و التحالیل 

 
 :رالمادة السابعةعش

 یمكن للمخرط أو قرینھ أو أبنائھ, االستفادة من ھذه المنحة
 

 دج 2.000,00 من مصاریف األشعة أو التحالیل و التي تفوق %50تتكفل اللجنة ب 
  دج20.000,00و ال تتعدى قیمتھا 

                                 

 للحصول على ھذه المنحة یجب  تقدیم الملف التالي:
 رسالة التوجیھ أصلیةLettre  d'orientation)   ( 
 نتائج  األشعة أو التحالیل 
 .فاتورة أصلیة 
 .فحص طبي مؤشر من طرف  طبیب الجامعة 

 : للجنة الخدمات الحق في إبرام اتفاقیات طبیة مع المخابر الخاصةمالحظة
 

 الفصل السابعة : األجھزة الطبیة
                                                                    

 :رالمادة الثامنة عش
 تقدم لجنة مساعد مالیة  للمنخرط أو قرینھ أو أبنائھ في حالة  تركیب أي جھاز طبي 

 (سمعي , بصري , حركي) .
  دج70.000,00%, على أن ال تتعدى 50تقدر ھذه المنحة ب 

 للحصول على ھذه المنحة یجب تقدیم الملف التالي :
  أصلیةرسالة توجیھ Lettre d'orientation)   ( 
  أصلیة فاتورة
 فحص طبي مؤشر من طرف طبیب الجامعة 



 الفصل الثامن : مساعدات خاصة بشھر رمضان و األعیاد
                                                                    

 :رالمادة التاسعة عش
 تقدم لجنة الخدمات مساعد مالیة حسب اإلمكانیات, خالل شھر رمضان و العیدین.    

 : منحة العیدین خاصة باألیتام و األرامل فقط.مالحظة
 

 الباب الرابع: القروض
 

 : المادة عشرون
 تخصص خدمة اجتماعیة تسمى قرض اجتماعي لألساتذة, العمال المثبتین و المتعاقدین.                    

 یحدد مجال ھذا القرض فیما یلي:
  قرض الزواج لھ األولویة 
 .( متنوعة) قرض فك كربة 

 
 شروط االستفادة :
 .ال یكون المنخرط في عطلة مرضیة طویلة المدى 
 .(قبل عامین) ال یكون المنخرط على وشك اإلحالة على التقاعد 
 .ال یكون المنخرط مدانا لدى الخدمات االجتماعیة 

 
 تحدد قیمة القرض حسب خصوصیة كل ملف.

یشرع في االقتطاع ابتداء من تاریخ االستفادة من قرض على أن تكون قیمة  االقتطاع 
 وفق الجدول التالي :

 
 االقتطاع الشھري قرضقیمة 

  دج3.000,00  دج50.000,00

  المعني :تحسب إمكانیا  دج100.000,00
 دج10.000,00 دج أو 5.000,00

  خاصة بالمنخرطین ذوي 20.000,00  دج200.000,00 
 دج80.000,00الدخل الصافي أكثر من 

 
  



 الباب الخامس: مساعدات الحوادث و األضرار المختلفة
 

 الفصـــل األول : حوادث طارئـة 
              

  المادة واحد وعشرون:
تحدث مساعدة اجتماعیة للمتضررین من جراء كارثة طبیعیة أو من حوادث و 

 األضرار المختلفة.
          

  دج50.000,00تبلغ قیمة ھده المساعدة  
 

 ال یمكن االستفادة من ھذه المساعدة إال بعد تحقیق تقوم بھ لجنة الخدمات االجتماعیة.
 

 للحصول على ھذه المساعدة یجب تقدیم الملف التالي:
 .محضر من مصالح الحمایة المدنیة أو المصالح المختصة 

   
 : تدعیم أداء مناسك العمرةالباب السادس

 
 : العمرة  الفصل األول

 
 :المادة الثانیة وعشرون

 
 تنظم اللجنة مرة في السنة عملیة العمرة عن طریق القرعة للمنخرطین.

 عدد األماكن و كیفیة التكفل بھا حسب إمكانیات اللجنة.
 

 الحمامات المعدنیةالباب السابع: المخیمات الصیفیة و 
 

 : الحمامات المعدنیةالفصل األول
 

 المادة الثالثة وعشرون:
 

 یمكن تنظیم رحالت النقاھة إلى الحمامات المعدنیة لصالح المنخرطین العاملین أو 
 المحالون على التقاعد و خاصة الذین ھم في  حاجة إلى العالج.

یمكن للجنة الخدمات االجتماعیة أن تبرم اتفاقیات مع حمامات معدنیة حسب 
 اإلمكانیات المتوفرة.

  



 الفصل الثاني: المخیمات الصیفیة 
 

  المادة الرابعة وعشرون:
یمكن تنظیم مخیم صیفي و رحالت داخل و خارج الوطن لصالح المنخرطین و 

عائالتھم, ال یمكن االستفادة من ھذه المخیمات إال مقابل مساھمة مالیة تحددھا اللجنة 
 حسب طبیعة الرحلة أو السفر. 

 یمكن تنظیم رحالت لغیر المتزوجین حسب اإلمكانیات المتوفرة.
                

 : النشاط الریاضيالباب الثامن
 

 :المادة الخامسة وعشرون
 

 یمكن إنشاء فرق ریاضیة خاصة بالعمال و األساتذة. 
 .یمارس النشاط الریاضي في إطار الریاضة و العمل 
 . یمكن لھذه الفرق المشاركة في التظاھرات الریاضیة المحلیة الوطنیة 
  یمكن للجنة الخدمات أن تتكفل لھذه الفرق مادیا وفقا لالعتماد الممنوح لھا و في

 حدود  اإلمكانیات المتوفرة.
 ال یمكن التكفل بھذه الفرق إال بعد موافقة اللجنة. 

 
 

 : النشاط الثقافي و العلميالباب التاسع
 

 :المادة السادسة وعشرون
یمكن للجنة إنشاء نوادي للمنخرطین و أبنائھم حسب اإلمكانیات المتوفرة و الیجوز 

 ألي ھیئة  االشراف علیھا ماعدا لجنة الخدمات. 
  تنحصر النوادي التي یمكن إنشاءھا في قاعة االنترنت, أو في شكل مقھى

 أو في تشجیع التبـادل الثقــافي و السیـاحي بیـن مختلف الجامعات.
  ال یمكن االستفادة إال مقابل اشتراك سنوي أو مساھمة بمبلغ مالي معین

 تحدده اللجنة.
 :المادة السابعة وعشرون

 یمكن للجنة أن تكرم األساتذة والعمال في األعیاد الوطنیة.
 

  



 المحالت التجاریةالباب العاشر : 
 

 : المادة الثامنة وعشرون
  التنظیم العام للمحالت و النوادي یحدد كما یلي :

 إعداد قانون أساسي خاص لكراء المحالت التجاریة 
 .تحدید ھوامش الربح للنوادي تحدده اللجنة 

 
  . بالنسبة لكراء المحالت على مستوى الجامعة تشرف علیھا اللجنة 
 .تحول المداخیل الناجمة الى حساب لجنة الخدمات االجتماعیة 

                                                                  
 الباب الحادي عشر : المعدات و الوسائل األخرى

 
 :المادة التاسعة وعشرون

 
 یمكن للجنة الخدمات اإلجتماعیة القیام بمایلي : 

 .شراء قطعة أرض مخصصة للبناء حسب األولویة 
 تسھیل عملیة إقتناء أجھزة كھرومنزلیة أو سیارات بتقسیط 

 
 :المادة الثالثون

 
یمكن للجنة الخدمات في أي وقت أن تعلق العمل ببعض األبواب أو الفصول من ھذه  

الضوابط العامة و ذلك إذا تبین أن اإلمكانیات المالیة المتوفرة ال تسمح بتطبیق تلك 
 األبواب في تعلیمة خاصة  .

           
 المـادة الواحدة و الثالثون :

 
تعد ھذه الضوابط العامة التي تحكم تسیر أموال الخدمات االجتماعیة  ونفقاتھا  

 كقانون وكمرجعیة إلعداد میزانیة اللجنة. 
 

 :المادة  الثانیة و الثالثون 
 

 تطبق أحكام و مواد ھذه الضوابط بصفة إجباریة وال یجوز الخروج عنھا.                                                                                
  



 
   :المادة  الثالثة و الثالثون

 
 تعدل ھذه الضوابط بناء على اقتراح من اللجنة أثناء تطبیقھا میدانیا في حالة ثبوت 

 سھو أو نسیان.
 

   :المادة  الرابعة و الثالثون
 

 مصاریف محافظ الحسابات  تؤخذ بعین االعتبار وفي اآلجال المحددة.
 

 :المادة  الخامسة و الثالثون
 

 .یسرى مفعول ھذا النظام الداخلي ابتداء من المصادقة علیھ
 
 
 
 
 
 

 


