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لجن الخدما ااجتماعي
سكيكدة يوم
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بيان توضيحي هام
أمام انتشار بعض اإشاعات و التفسرات امغلوطة الي ا أساس ها من الصحة خصوص بعض
مبادرات وأنشطة اللج ة ،و الي هدف لضرب مصداقيتها و أسلوب عملها امؤسس على الشفافية،
تتشرف ة ا دمات ااجتماعية بتقدم التوضيحات التالية:
أوا :لجنة الخدمات ااجتماعية
تعمل

ة ا دمات ااجتماعية م ذ ت صيبها ي شهر نوفمر  2018ي جو من الشفافية والوضوح

حيث أن كل ما تقوم به من أنشطة (اجتماعات ،برامج ،مداوات ،اتفاقيات )..يتم نشرها عر تلف
وسائل ال شر امتاحة :اموقع االكروي الرمي للجامعة ،صفحة اللج ة على الفيسبوك و ام شورات
الورقية املصقة عر الكليات و اأقسام و امصاح .و كل قرارات اللج ة مدونة ي اضر و بلغت ميع
مستخدمي ا امعة ي حي ها عن طريق وسائل ال شر السالفة الذكر ،و عليه فإن تداول أي معلومة غر
موجودة ي احاضر الرمية فهي كاذبة.
ثانيا :اتفاقية التعاون مع مصحة أبو القاسم
نلفت ع اية اموظفن أن ااتفاق مع هذ امصحة غر حصري وغر ملزم و بدون مقابل ما ( مع ان
اموظف له ا ق ي اختيار مصحات أخرى) ،والغرض م ها ا صول على بعض اامتيازات لصاح
العمال من خال ااستفادة من فيضات ي اأسعار لصاح امع وزوجه وأب اؤ إضافة إ الوالدين
حفظهما اه (علما ان الوالدين غر مع ين باإعانة الصحية فقط يستفيدان من امتياز فيض السعر
ام صوص عليه ي ااتفاقية) ،كما توجد نسخة من قائمة اأسعار على مستوى كل كلية .كما أن
امساعدة امم وحة من طرف اللج ة خصوص العمليات ا راحية و اأشعة و التحاليل ا عاقة ها
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مكان إجرائها ,حيث يبقى حق اموظف ثابت ي ااستفادة ي ااعانة و يقوم بالدفع على مستوى
امصحة وفق اأسعار امخفضة امتفق عليها على أن يقدم ملفا كاما للج ة لتقرر صرف ااعانة.
كما تعلم اللج ة بأها ي اتصاات مستمرة و متقدمة مع مصحات أخرى تصة بالواية و خارج
الواية و ابر اليل من أجل تقريبها للموظفن و يكون هم خيار أكر و بأقل التكاليف
ثالثا :اإعانات الصحية
تؤكد ة ا دمات ااجتماعية ان كل موظف مثبت (غر مربص) أودع ملفا يستوي امعاير الشكلية
واموضوعية يستفيد آليا من هذ اإعانة ،شرط ان يكون املف كاما و أا يكون تارخه قبل س ة
.2018
كمت ت و اللج ة بأن ااتصاات و امفاوضات مع تعاضدية ال قل متقدمة بشكل حسن من أجل
اهائها و تفعيلها خال الرنامج الس وي للس ة امقبلة و تصبح كل اإعانات الصحية تعوض عن طريق
التعاضدية ي انتظار اهاء الصيغة ي اطار اللج ة و مع التعاضدية.
رابعا :السلفية ااجتماعية
تعمل اللج ة بصدد ضبط معاير الرتيب لاستفادة من السلفية والي سيتم اإعان ع ها فور اانتهاء
م ها خال اأيام القليلة امقبلة .و أن ااشاعة الي تداولتها بعض اأطراف و الي مفادها أن قوائم
السلفة أعدت ت الطاولة مبجلة م طقة جغرافية معي ة رد هتان غرضه التشويش على عمل اللج ة و
اولة لتشويه مصداقية أعضاء اللج ة و رئيسها و كذا زرع البلبلة ي وسط موظفي ا امعة.
و عليه ،و رغم عدم اوب إدارة ا امعة مع طلبات ا امتكررة لتزويد اللج ة باامكانيات اللوجستية و
البشرية الازمة و امطلوبة من أجل تقدم خدمة أفضل و أسرع ،و ي ظل الوضع ا ساس الذي مر به
ا زائر و ام ظومة ا امعية ككل و جامعت ا بصفة خاصة ،فان اللج ة تبقى متمسكة بالعمل الشفاف و
التحلي بروح امسؤولية و الضمر امه ان الظروف الراه ة تستدعي مزيدا من اليقظة و تكاثف ا هود
و التفهم و التفاي ي خدمة اأسرة ا امعية ككل.
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خامسا :ااعانة المناسباتية ( لشهر رمضان المعظم )
الواضح من خال تسميتها أها إعانة مناسباتية أو مساعدة و ليست سلفية و هي ثابتة و م
تلغى -كما يروج له البعض  -و سيتم ااعان ع ها ان شاء اه قبل بداية شهر رمضان امعظم،
وذلك بعد ضبط قائمة مستحقيها من طرف اللج ة و بكل شفافية و حسب ااعتماد اما امخصص
هذا الباب.
ي اأخر در اإشارة أن أبواب اللج ة مفتوحة لتقدم انشغااتكم ،و أن أعضاء اللج ة على استعداد
دائم لتقدم التوضيحات الازمة ،كما مك كم التواصل معهم من خال صفحة اللج ة على الفيسبوك
او الريد اإلكروي:
oeuvres.sociales@univ-skikda.dz

قال تعا  :يا أي ا الذين آمن ا إن جاءك ْ فاسق بنبإ فتبين ا أن تصيب ا ق ْ ما بج الة فتصْ بح ا ع ٰى ما
فع ْ ت ْ نادمين .صدق ه العظي .
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