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 الجمهوريــــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــــة  الديمقراطيـــــــــــــــــة الشعبيــــــــــــــة

 التعليــــم العـــــــا�� والبحــــــث العلــــــ��وزارة 

–تـــــــلمســـــــــــــــــــــان  –جـــــــــــــــامعة أبو بــكــــــــــــر بــــلــــقـــــــايــد   

 *,نة ا*(دمات 'جتماعية 
Commission des Œuvres Sociales 

2021/2022مشروع البرنامج السنوي الخاص بالخدمات االجتماعية  

 المراجع:
.الذي يحدد محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويلها  15/05/1982: فيالمؤرخ  179/72: بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   

.الذي يتعلق بتسيير الخدمات االجتماعية  11/09/1982: المؤرخ في  82/303: بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   

.عية التي تتعلق بتسيير الخدمات االجتما 24/04/2002: المؤرخة في  02: وعمال بالتعليمة الوزارية رقم   

:يحدد البرنامج السنوي الخاص بالخدمات االجتماعية على النحو اآلتي   

 الباب األول : المساعدات االجتماعية

 المبلغ  مالحظة

    :االزديادمنحة 
بالجامعة مع تقديم الوثائق  الوالدين الموظفانوتمنح لكال 

 الثبوتية الالزمة 
 

 وتتضاعف في حالة التوأم

ه ذتبلغ قيمة ه
المنحة 
دج8000,00 -  kafala-عائلية شهادة-الميالدشهادة –طلب خطي  

.-شهادةعمل  

 

 المبلغ  مالحظة

  :الختانمنحة 
بالجامعة مع تقديم الوثائق  الوالدين الموظفانوتمنح لكال 

 الثبوتية الالزمة
 

 وتتضاعف في حالة التوأم

تبلغ قيمة هده 
المنحة 
دج8000,00  –عمل  شهادة-عائلية  شهادة-الميالدشهادة –طلب خطي  

.طبيةشهادة   

 

 المبلغ   مالحظة

 :منحة الزواج
زمةالتقديم الوثائق الثبوتية ال   

دم مرة واحدة في المسار قت
 المهني بالجامعة

تبلغ قيمة هده 
المنحة 

دج50.000,00 .شهادةعمل- الزواجعقد –طلب خطي    

 

 المبلغ  مالحظة

    :منحة اليتامى
كل سنة مع  ةوتمنح لعائلة المتوفي من موظفي الجامع

.الالزمةتقديم الوثائق الثبوتية   

 19أال يتجاوز سن المستفيد منها 

 سنة

)02في حدود يتيمين(  

تبلغ قيمة هده 
المنحة 
دج5000,00  –شهادة كفالة اليتيم  –شهادة عائلية  –شهادة الوفاة  

.للزوجةشهادة عدم العمل بالنسبة   

 

 

 المبلغ  مالحظة

منحة األرملة الغير 
    العاملة

زمةالتقديم الوثائق الثبوتية ال تمنح سنويا لألرملة التي فقدت  
.بالجامعةزوجها وهو موظف   

في حالة تعدد الزوجات : مالحظة

ه ذتبلغ قيمة ه
المنحة 

دج10.000,00  
شهادة عائلية –شهادة عدم العمل –شهادة عدم تكرار 

2022البرنامج السنوي الخاص بالخدمات االجتماعية  
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.بالتساوييقسم المبلغ  الزواج   

 المبلغ  مالحظة

منحة ذوي االحتياجات 
 الخاصة

زمةالتقديم الوثائق الثبوتية ال تقدر قيمة منحة اإلعاقة لموظفي  
الجامعة وعائالتهم المدرجين في 
الدفتر الصحي والذين بلغت نسبة 

: بالمئة فما فوق بــ 80إعاقتهم 

.سنويادج 20.000,00  

ه ذتبلغ قيمة ه
المنحة 

دج20.000,00  
.عملشهادة –شهادة عائلية –نسخة من بطاقة اإلعاقة   

 المبلغ مالحظة

 منحة الوفاة 

:تقدر بــ تقديم الوثائق الثبوتية الالزمة  

دج تصب في الحساب الخاص للموظف  80.000،00
.بالجامعة  

).ة(دج للزوج  40.000.00-  

.لألبناءدج  20.000.00 -  

.األبويندج أحد  20.000.00 -  

حالة تعدد  في(دج لمتقاعدي الجامعة  30.000.00 -
.)بالتساويالزوجات تقسم   

 

 شهادة الوفاة 

.القرابةشهادة عائلية للموظف إلثبات   

 المبلغ مالحظة

 منحة التقاعد 
:منحة التقاعد لكل موظفي الجامعة بـــ تقديم الوثائق الثبوتية الالزمة  

دج150.000،00  

.شهادة توقيف الراتب+قرار اإلحالة على التقاعد   

 المبلغ مالحظة

منحة الكوارث ( 
الفيضان– الحريق – 
 انهيار المنزل ...إلخ)

كحد أقصى وتخص  دج 50.000,00: تقدر المنحة بــــ تقديم الوثائق الثبوتية الالزمة
.مستخدمي الجامعة فقط   

مع خروج أفراد لجنة الخدمات االجتماعية للتحقيق في 
 عين المكان 

.طلب خطي –ملف كامل للكارثة  –شهادة عمل   

 المبلغ مالحظة

 منحة عيد األضحى 
 

 أو  دج5000,00:  تمنح لموظفي الجامعة تقدر بــــ

 .المالية المتوفرة حسب اإلمكانيات أكثر

 

 الباب الثاني:  الخدمات الصحية

 المبلغ مالحظة

 منحة األشعة والتحاليل 
 )1(بالمئة من الفاتورة وتمنح لموظفي الجامعة وعائالتهم 50تقدر بنسبة  تقديم الوثائق الثبوتية الالزمة

 Assurance TALA ال ينتمي إلى 

 )1(بالمئة من الفاتورة وتمنح لموظفي الجامعة وعائالتهم 20بنسبة تقدر 

TALA Assurance .المنتسبين      
شهادة عمل كشف –الفاتورة األصلية 

).شهادة عائلية األبناء–الراتب  

 

 المبلغ مالحظة

 عمليات جراحية 

 )1(وتمنح لموظفي الجامعة وعائالتهمبالمئة من الفاتورة  50تقدر بنسبة  تقديم الوثائق الثبوتية الالزمة

 Assurance TALA ال ينتمي إلى 

 )1(بالمئة من الفاتورة وتمنح لموظفي الجامعة وعائالتهم 20تقدر بنسبة 

TALA Assurance .المنتسبين      
شهادة عمل و كشف –الفاتورة األصلية 

).شهادة عائلية األبناء–الراتب   

 مالحظة: ال يتجاوز مبلغ التعويض 100.000,00دج لكل سنة مدنية

 

 الباب الثاني:  الخدمات الصحية
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 المبلغ مالحظة

 النظارات الطبية 

 )1(بالمئة من الفاتورة وتمنح لموظفي الجامعة وعائالتهم 50تقدر بنسبة  تقديم الوثائق الثبوتية الالزمة

 Assurance TALA ال ينتمي إلى 

 )1(لموظفي الجامعة وعائالتهمبالمئة من الفاتورة وتمنح  20تقدر بنسبة 

TALA Assurance .المنتسبين      
شهادة عمل كشف –الفاتورة األصلية 

).شهادة عائلية األبناء–الراتب  

 مالحظة: ال يتجاوز مبلغ التعويض 10.000,00دج لكل سنة مدنية
 

 المبلغ مالحظة

 تعويض طبيب األسنان 

 )1(بالمئة من الفاتورة وتمنح لموظفي الجامعة وعائالتهم 50تقدر بنسبة  تقديم الوثائق الثبوتية الالزمة

 Assurance TALA ال ينتمي إلى 

بالمئة من الفاتورة وتمنح لموظفي الجامعة وعائالتهم  20تقدر بنسبة 
TALA Assurance .المنتسبين      

شهادة عمل و كشف –الفاتورة األصلية 
).شهادة عائلية األبناء–الراتب   

 مالحظة: ال يتجاوز مبلغ التعويض 100.000,00دج لكل سنة مدنية

 

 المبلغ مالحظة
 منحة األمراض الخاصة 

( السرطان–العقم – 
 القصور الكلوي...)

  تقديم الوثائق الثبوتية الالزمة

تبلغ قيمة المبلغ . تحدث الخدمة االجتماعية يستفيد منها المستخدم فقط
)مدنيةلكل سنة (دج50.000,00 شهادة عمل–ملف المرض للمعني   

 

 المبلغ مالحظة

 منحة األمراض المزمنة 
تبلغ قيمة . تحدث مساعدة اجتماعية يستفيد منه الشخص المستخدم فقط تقديم الوثائق الثبوتية الالزمة

حسب اإلمكانيات المالية (دج سنويا 5000,00المساعدة المالية 
.)المتوفرة .شهادة عمل–ملف المرض للمعني   

 

(1) 

 ( CASNOS –CNAS ( ويقدم شهادة البطالة) ة(بالنسبة لألزواج على أن ال يكون عامال  -  

أما بالنسبة للذين أعمارهم تفوق وجب تقديم شهادة مدرسية أو شهادة . سنة معفيين من أي وثيقة  19بالنسبة ألبناء األقل من  -
.البطالة وعدم الزواج لإلناث  

CASNOS – CNR-CNAS على أن يكون غير منتميين ألحد الصناديق )األبوين( بالنسبة للمتكفل بهم -  

 19المتقاعدين أزواجهم وأطفالهم دون سن  -
 

 الباب الثالث: السلفة االجتماعية
سلفة المرض  :األولالفصل   

وأصوله وأبنائه القصر في حال اإلقبال على اجراء عملية ) ة(والزوج ) ة(تحدث خدمة اجتماعية تسمى سلفة المرض لمستخدمي الجامعة تقدم للعامل  - 
.جراحية  

.دج100.000,00دون أن يتجاوز مبلغ التعويض  الفاتورة،بالمئة من مبلغ  50تبلغ قيمة هده السلفة  -   

عية اجتما سلفة: الثالثالفصل   

.الجامعةتحدث خدمة اجتماعية تسمى سلفة لمستخدمي  -   

.أقصىدج كحد 100.000,00تبلغ قيمة هده السلفة  - ا  

. بعد دراسة الملف وفقا لمعايير تحدد الحقا .االجتماعيةالمالية المتوفرة لدى لجنة الخدمات  واالعتماداتتمنح هده السلفة حسب اإلمكانيات  -   

:السلفةمن هذه  االستفادةشروط  - ا  

.التقاعديكون في عطلة مرضية طويلة المدى أو على وشك اإلحالة على  أال-   

.االجتماعيةيكون مدانا لدى الخدمات  أال-   

.ماليةيكون قد استفاد من سلفة  أال-   

:التاليه السلفة يجب على المعني تقديم الملف ذللحصول على ه -   

.عملشهادة -   

.التسييرشهادة اعفاء من ديون الخدمات االجتماعية صادرة عن هيئة -   

.المعنيقرار التنازل أو قرار االستفادة أو عقد ملكية السكن باسم  -   

.الراتبإلتزام مصادق عليه بقبول اإلقتطاع من  -   

 الباب الثالث: السلفة االجتماعية
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 الباب الرابع : المساعدات الخاصة بالعمرة 
.القرعةتنظم لجنة الخدمات االجتماعية عملية العمرة عن طريق  -  

.دج 150.000.00: بـ المساعداته ذتبلغ قيمة ه: -  

من العمرة إال مرة واحدة فقط خالل مساره المهني بالمؤسسة وال يمكن التنازل عليها لغير المعني، وفي حالة التنازل  االستفادةال يمكن  -
.يعوض من القائمة االحتياطية وفقا للترتيب الناتج عن عملية القرعة   

دج 100.000,00 أو يستفيد المتقاعد من عمرة بشرط أن ال يكون قد استفاد منها خالل فترة عمله -  

 

 الباب الخامس : الرياضة 
.الجامعةلفائدة مستخدمي  مناسبتيهتنظم لجنة الخدمات االجتماعية دورات رياضية : -  

 

 الباب السادس: النشاطات السياحية والثقافية والترفيهية .
عائلته، وأفراد ) ة(احتفاالت مناسباتية والقيام بنشاطات ترفيهية للعامل  ظيمتسعى لجنة الخدمات االجتماعية في حدود اإلمكانيات المتوفرة تن -

إلخ.... سياحية  رحالت  

.بهاائزين تنظم لجنة الخدمات االجتماعية مسابقات فكرية وثقافية وتخصص جوائز تشجيعية للف -  

 

 الباب السادس نشاطات عامة
بصيغة البيع بالتقسيط وفق ) إلخ ....أجهزةكهرومنزلية وإلكترونية ، أثاث منزلي ، ( اجتماعية تسمى اقتناء اللوازم لجنة الخدمات تحدث  -

) . ة(شروط يعلم بها العامل   

 

 روضPPة األطفPPPPPال

  في حدود اإلمكانيات المتوفرة

 الباب السابع  : أحكام ختامية 

.كل الملفات الطبية تعرض على طبيب اللجنة  -  

.يحق للمتكفلين قانونا اإلستفادة من كل المنح : -  

. يعد هدا البرنامج الذي يحكم ويضبط تسيير أموال الخدمات االجتماعية كمرجعية إلعداد ميزانية الخدمات االجتماعية : -  

.يمكن للجنة الخدمات االجتماعية عند االقتضاء إجراء تعديالت جزئية على هذا البرنامج :  -  

.توفرة لدى لجنة الخدمات االجتماعية مالحظة تحدد النفقات المذكورة أعاله حسب إمكانيات المالية الم  

 

 .2022/04/05بتاريخ  لجنة الخدمات االجتماعيةمناقشة هذا البرنامج وإثرائه من قبل  تمت

 2022/05/24البرنامج النهائي المعتمد في 
 

 

 

 

 الباب الرابع : المساعدات الخاصة بالعمرة

 الباب الخامس : الرياضة 

 الباب السادس: النشاطات السياحية والثقافية والترفيهية .
 

 الباب السادس نشاطات عامة

 روضPPة األطفPPPPPال

 الباب السابع  : أحكام ختامية 


