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تتعلق بالتعويضات املمنوحة للموظفني 

املنح العائلية 

 

وطٕٖٛ وٕجّٛ لفائسٚ أعٕاُ الطقابٛ املالٗٛ ٔ وػؤٔل٘ 
املؤغػات ٔ اإلزاضات العىٕوٗٛ ٔ نصا إىل املٕظفني ملعطفٛ 

 نٗفٗٛ اإلغتفازٚ وَ وجن ِصٓ التعٕٖطات ٔططٖكٛ حػابّا 

 

 

 من إعداد املراقب املالي لدى بلدية العبادلة بوالية بشار

 2019جويلية 

 

       

  أنتٕبط 15 املؤضر يف 326 – 94املطغًٕ التٍفٗصٙ ضقي 
 (.68العسز  ) احملسز  ملبمؼ املٍح العائمٗٛ 1994

  غبتىرب 26 املؤضر يف 289 – 95املطغًٕ التٍفٗصٙ ضقي 
 (.56العسز  ) املتطىَ ضفع املٍح العائمٗٛ 1995

  غبتىرب 08 املؤضر يف 298 – 96املطغًٕ التٍفٗصٙ ضقي 
 (.52العسز  ) املتطىَ ضفع املٍح العائمٗٛ 1996

  غبتىرب 10 املؤضر يف 330 – 97املطغًٕ التٍفٗصٙ ضقي 
 (.60العسز  ) املتطىَ ضفع املٍح العائمٗٛ 1997

  املتعمل باملٍح 2003 واٙ 23 املؤضر يف 02املٍؿٕض ضقي 
 .العائمٗٛ ٔوٍخٛ التىسضؽ

 

       

 

وَ وبمؼ  (غٕاءا وطغي أٔ عُٕ وتعاقس )   ٖػتفٗس املٕظف 
ؾّطٙ خاص باملٍح العائمٗٛ عَ نن طفن غٕاءا ناُ ابٍْ 

 .أٔ أؾداص وتهفن بّي 

     

 

 

بالٍػبٛ لمىػتدسوني الصَٖ ٖكن أٔ ٖػأٙ -1
أجطِي أٔ زخمّي الؿّطٙ اخلاضع الؾرتانات 

األجط الٕطين  ) زج 15.000الطىاُ االجتىاع٘ عَ 
 : ٖػتفٗسُٔ ناألت٘ (املطىُٕ الػابل

  ٛأطفاه أٙ وَ الطفن األٔه إىل  (05)يف حسٔز مخػ
 زج 600الطفن اخلاوؼ ٖػتفٗس املعين وَ وبمؼ ٖكسض بـ 

 .عَ نن طفن

  ٓ300ابتساءا وَ الطفن الػازؽ ٖػتفٗس وَ وبمؼ قسض 
 . زج لمطفن الٕاحس

بالٍػبٛ لمىػتدسوني الصَٖ ٖتجأظ زخمّي ٔ -2
ٖفٕم متاوا زخمّي أٔ أجطِي الؿّطٙ اخلاضع 

 زج 15.000لالؾرتانات الطىاُ االجتىاع٘ 
: ناآلت٘ (األجط الٕطين املطىُٕ الػابل)

  ٖٛكسض وبمؼ االغتفازٚ بالٍػبٛ هلصٓ الفئ
 زج ؾّطٖا لمطفن 300وَ املٕظفني ٔاألعٕاُ بـ 
 .الٕاحس وّىا بمؼ عسزِي

 

 

 :وَ حٗح الصفٛ -1

  (الٍاجتني بالطبع وَ عالقٛ ظٔاج )األطفاه. 

 األطفاه املهفٕلني. 

:  (الػَ )وَ حٗح العىط -2

حيسز غَ اإلغتفازٚ وَ املٍح العائمٗٛ      
 :ناآلت٘

 17غٍٛ يف مجٗع احلاالت . 

 21 ٛغــــٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : 

o  الطفن املٕجٕز يف فرتٚ الرتبص إشا مل ٖتجأظ
املٍخٛ اليت ٖتكاضاِا ٌصف األجط الٕطين 

 .املطىُٕ

o  ٛالطفن الصٙ ٖعأه زضاغتْ بصفٛ وٍتعى
األغاغ٘، وتٕغط، تكين )عمٜ وؤغػٛ تطبٕٖٛ 

 .أٔ وّين

o  ٔالطفن غب الكازض عمٜ العىن ٌتٗجٛ عجع أ
 . وطض وعوَ

 

       ِٔ٘ ؾطٔط وٍصٕص عمّٗا يف املٍؿٕض الٕظاضٙ ضقي 
 الصازض عَ ٔظاضٚ الؿؤُٔ 1991 ٌٕفىرب 01 املؤضر يف 01

. االجتىاعٗٛ

 

 مطويات

 العدد األول

 الٍصٕص الكإٌٌٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛ املتعمكٛ باملٍح العائمٗٛ

 ؾطٔط االغتفازٚ وَ املٍح العائمٗٛ

 قٗىٛ املٍخٛ العائمٗٛ

 وَ ِي املػتفٗسُٔ وَ املٍح العائمٗٛ؟



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      متجن املٍح العائمٗٛ زخاًل تهىٗمٗا وَ ؾأٌْ أُ ٖػاعس  
العاون لمتهفن حباجات أبٍاءٓ، ٔعمْٗ لالغتفازٚ وٍّا تسضج 

ضىَ العٍاصط املؿهمٛ لألجط  يف الهؿٕفات األصمٗٛ 
 ٖعسِا األوط   اليتles états matrices ) )األٔلٗٛ 

.  وٍّا04بالصطف لمتهفن بأجٕض املٕظفني يف اجلسٔه ضقي 

  

      ٖطمب األوط بالصطف وَ املٕظفني التابعني ملصاحلْ ٔ 
املسضجٛ أمساؤِي يف الكائىٛ اإلمسٗٛ لمىٕظفني وَ إمتاً 

:  عىمٗٛ اإلغتفازٚ  مبٕافاتْ بالٕثائل الجبٕتٗٛ التالٗٛ

 ٛٗؾّازٚ احلالٛ العائم . 

 ؾّازٚ عسً العىن بالٍػبٛ لمعٔج(ٚ). 

       ٔوّا ٖهَ األوط ، ٍٖبػ٘ التصنري أُ وػؤٔلٗٛ شات 
 .التعٕٖطات تكع عمٜ عاتل األوط بالصطف ال غري

     يف حالٛ تػٗري يف احلالٛ العائمٗٛ لمىٕظف واشا ٍٖبػ٘ 
عمٜ األوط بالصطف الكٗاً بْ لمتهفن بالعٖازٚ يف املٍخٛ 

 العائمٗٛ ؟

       إشا ططأ أٙ تػٗري يف احلالٛ العائمٗٛ لمىٕظف أٙ اظزٖاز 
وٕلٕز جسٖس ٍٖبػ٘ عمْٗ تكسٖي ؾّازٚ احلالٛ العائمٗٛ 

ملصمخٛ احملاغبٛ لمىؤغػٛ اليت ٍٖتى٘ هلا وَ أمتاً 
اجطاءات التهفن بالتػٗري احلاصن يف اجطٚ املٕظف ٔبالتال٘ 

 زج لمىٕلٕز 300االغتفازٚ وَ العٖازٚ اجلسٖسٚ ٔ املكسضٚ بـ 
 .اجلسٖس 

         ٍِا ٍٖبػ٘ عمٜ األوط بالصطف ٔ بعس التأنس وَ 
نفاٖٛ اإلعتىازات املالٗٛ لتػطٗٛ الٍفكٛ ِاتْ إعساز وؿطٔع 

نؿف أصم٘ تهىٗم٘ ٖسضج فْٗ أمساء املٕظفني املعٍٗني 
باالغتفازٚ وَ ِصٓ املٍخٛ وطفكا بالٕثائل الجبٕثٗٛ ٔ املتىجمٛ 

.   يف ٌػدٛ وَ الؿّازات العائمٗٛ لمىٕظفني

         ختطع ِصٓ الهؿٕفات لمتأؾريٚ الكبمٗٛ ملصاحل الطقابٛ 
 . املالٗٛ املدتصٛ قإٌٌا

      

باه 

 

فٗىا ٖتعمل بالتهفن باملٍح العائمٗٛ ملٕظف٘ البمسٖٛ 
 : ٍِاك أحهاً خاصٛ  لمتهفن بّا 

      قٗاغا عمٜ أحهاً املطاغمٛ  ٔاضزٚ وَ وصاحل الصٍسٔم 
 26الٕطين لمتأوٍٗات االجتىاعٗٛ لمعىاه األجطاء بتاضٖذ 

:  أنست عمٜ أُ 2012جاٌف٘ 

  ٖٛٗتهفن الصٍسٔم الٕطين لمتأوٍٗات االجتىاع
لمعىاه األجطاء نمف ابتساءا وَ ؾّط غبتىرب 

 بتػٗري ٔزفع وػتخكات املٍح العائمٗٛ 2011
 ( زج 600زج ٔ 300)اخلاصٛ باألٔالز املهفٕلني 

 .وباؾطٚ لفائسٚ عىاه البمسٖات 

  ٛٗأوا باق٘ التعٕٖطات شات الصــــــبػٛ العائمــــــــــــ 
عالٔٚ اآلجط الٕحٗس ٔ عالٔٚ التىسضؽ ٔ وٍخٛ  )

اليت متٍح لألطفاه الصَٖ تتجأظ أعىاضِي 
 زج لهن طفن 11.25العؿط غٍٕات ٔ املكسضٚ بـ 

تسفع لمعىاه وَ ططف اهلٗئٛ  (ٔغريِا
 .املػتدسوٛ أٙ البمسٖٛ

 

زج 300        ٖعين أُ لمتهفن بٍفكات املٍح العائمٗٛ 
زج بالٍػبٛ ملٕظف٘ البمسٖات ٖتكاضٌّٕا وَ 600ٔ

cnas  وباؾطٚ، ٔبالتال٘ ال تعّط يف الهؿٕفات 
األصمٗٛ األٔلٗٛ ٔ التهىٗمٗٛ اليت ٖعسِا اآلوط 

. بالصطف ٔ ٖبمػّا لمىطاقب املال٘ وَ أجن التأؾريٚ 

 

         ٖعّط يف وؿطٔع الهؿف األصم٘ األٔل٘ أٔ 
املعسه باق٘ العالٔات شات الصبػٛ العائمٗٛ ٔ تتىجن 

 زج  املتعمكٛ باألبٍاء الصَٖ ٖتجأظ غٍّي 11.25يف 
عؿط غٍٕات  ٔعالٔٚ األجط الٕحٗس املىٍٕحٛ لمعٔجٛ 

.  زج أشا ناُ لْ عمٜ األقن أبَ 800ٔاملكسضٚ بـــ  

         غٍأت٘ يف املطٕٖات الكازوٛ بأنجط تفاصٗن 
. حٕه باق٘ املٍح ٔالعالٔات شات الصبػٛ العائمٗٛ

  

 وـــــــــــــــــــالحـــعـــــــــٛ ِـــــــــــــــــــاوٛ جــــــــــــــــــــــــــسا

        ٖططح تػاؤه يف نن وطٚ حٕه نٗفٗٛ وعطفٛ 
األجط املطجع٘ اخلاضع لالؾرتاك يف الطىاُ 

االجتىاع٘ الصٙ عمٜ أغاغْ ٖتي اإلغتفازٚ وَ 
 زج ِن ِٕ مبكاضٌٛ 600 زج أٔ 300املٍخٛ العائمٗٛ 

األجط احلال٘ الصٙ ٖتكاضْ العُٕ احلال٘ وع عُٕ 
 يف ٌفؼ الطتبٛ أً 1997 أبطٖن 30عني قبن تاضٖذ 

باعتىاز األجط احلال٘ لمىٕظف وباؾطٚ؟  

 

     املطاغمٛ الٕاضزٚ وَ املسٖطٖٛ العاوٛ لمىٗعاٌٗٛ ضقي 
 قس فصمت يف 2013 جٕٖمٗٛ 11 املؤضخٛ يف 4587

ِصا اإلؾهاه ٔ االٌؿػاه املططٔح وَ قبن األوطَٖ 
بالصطف ٔحتٜ بعض املٕظفني ٔ قس أٔضخت أُ 

 لمىعين، ٔ األجط الػاضٙ املفعٕهاألجط املطجع٘ ِٕ 
لٗؼ بالطجٕع إىل الطاتب الؿّطٙ املٕافل لطتبٛ 

املٕظف أٔ العُٕ عٍس صسٔض املطغًٕ التٍفٗصٙ ضقي 
.  املصنٕض يف أٌفًا97-330

      

      ٖعين وباؾطٚ يف حالٛ تعٗني وٕظف جسٖس أٔ 
عُٕ وتعاقس ٔ بإعتباض أُ أجطٚ ٔ زخن ِؤالء ٖتجأظ 

 18.000األجط الٕطين املطىُٕ احلال٘  ٔاملكسض بـ  
 زج احملسز قإٌٌا ٔ 15.000زج ٔ بالتال٘ ٖفٕم 

 زج عَ الطفن 300بالتال٘ ٖػتفٗس ِؤالء وَ وبمؼ 
.  الٕاحس نىٍخٛ عائمٗٛ 

    

 أحهاً خاصٛ بالٍػبٛ لمىٕظفني التابعني لمبمسٖات نــــٗفــــــــــــــــــٗـــٛ االلـــــــــــــــــــــتعاً بـــــــــــــــــــــــــــــّا 

 الرقابة المالية لدى بلدية العبادلة بوالية بشار
drbinsp@gmail.com االلكتروني       البريد  
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