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 من إعداد املراقب املالي لدى بلدية العبادلة بوالية بشار

 

 2019جويلية 

 

       

 س٢ٚظًا أعطا٢ٕ، بني ًّ اهطيب اجملوع ِٙتدب       
 .   هوتجذٙذ قابوٞ طِ٘ات( 03 )ثالثٞ ملذٝ هوش٢ٚع ُٗا٢ب

 . 140-07 املشطَ٘ ُفع 25ًّ املادٝ ألحلاَ طبقًا 

 ًّ اطتذعا١ عوٟ بِا١ًا اهطيب اجملوع جيتٌع       
.                   شٔشّٙ كى ٗاحذٝ ًشٝ عادٙٞ دٗسٝ يف س٢ٚظٕ
 .  140-07 املشطَ٘ ُفع ًّ 26 املادٝ ألحلاَ طبقًا

 حبط٘س إرا إال اهطيب اجملوع اجتٌاعات تصح ال      
 .أعطا٢ٕ أغوبٚٞ

     .140-07 املشطَ٘ ُفع 27ًّ املادٝ ألحلاَ طبقًا   

 

 2012 ِٙاٙش15 يف املؤسخ املشرتن اه٘صاسٜ اهقشاس حذد
 اإلطتـــشفا٢ـــٚٞ اهعٌـــــً٘ٚٞ املؤطظات تصِٚف

 (. 20 اهعذد ) اجل٘اسٙٞ هوصخٞ اهعًٌ٘ٚٞ ٗاملؤطظات

 اهػاٙٞ ًٗا اهقشاس ٓزا عوٟ ُعشج أْ عوِٚا ِٙبػٛ ملارا     
  سقابٚٞ؟ ك٣ٚٔٞ حنّ ٙفٚذُا ًارا ٗيف ًِٕ

 

    

 أٗال خالي ًّ اهتظاؤالت ٓزٖ كى عوٟ طِجٚب         
 اهصخٚٞ املؤطظات بعض تصِٚف عوٟ اإلطالع

 ًع هِظتدوص بشاس ٗالٙٞ إقوٍٚ ًظت٠٘ عوٟ املت٘اجذٝ
 عٌوٚٞ يف تفٚذُا ٗاهيت اهِقاط ًّ مجوٞ بعض

  .      اإلهتضاَ ًوفات هبعض فخص ٗ اهتذقٚق

يف اهعذد اهقادَ طِ٘اصى ششج طشٙقٞ تِفٚز 
.املٚضاُٚٞ بإرْ اهلل  . . . ٙتبع  .

 

 

 

 

 

 

 :  تابع جملوع اإلداسٝ 

   ٝجيتٌع ًــــجوع اإلداسٝ يف دٗستٕ اهعــادٙٞ ًــشٝ ٗاحـذ
 .أشٔش (06)كى طتٞ 

  ( .140-07تِفٚزٜ . ًّ 15َأُعش املادٝ  )          

  ال تصـــح ًـذاٗالت ًــجوـع اإلداسٝ  إال حبطــ٘س  
 .األغوـــبــٚٞ 

  (140-07تِفٚزٜ . ًّ 17َأُعش املادٝ  )            

 ٗالت جموع اإلداسٝ عوٟ ً٘افقٞ اه٘اهٛ يفا  تعشض ًذ     
 .   هالجتٌاعأٙاَ امل٘اهٚٞ  (08)اهجٌاُٚٞ 

  ( 140-07تِفٚزٜ . ًّ 17َأُعش املادٝ  )              

 

 

 

 اهيت املظا٢ى كى بذساطٞ اهطيب اجملوع ٙلوف       
 ال ٗ بٔا، ٗاهتقين اهطيب بشإٔٙ ٙبذٜ ٗ املؤطظٞ تٍٔ

  : املتعوقٞ توم طٌٚا

   ٍٚاملصاحل بني اه٘ظٚفٚٞ اهعالقات ٗ اهتِع. 

   إهػاؤٓا أٗ طبٚٞ ٓٚاكى إُشا١   . 

 140-07 تِفٚزٜ.َ ًّ 24 املادٝ حذدت ٗقذ      
  .رهم آُفا املزك٘س

   ؟ اهطيب اجملوع ٙتشلى مما                

 تشلٚوتٕ، حذدت املشطَ٘ ُفع ًّ 25 ملادٝ      ا
 : ــتاهٛيا ٗٙـطٍ

  ٛاهطبٚٞ املصاحل ًظؤٗه.  

  أطِاْ، جشاح  

  ٛاهصٚذهٚٞ عّ املظؤٗي اهصٚذه. 

  ًِٕتدب طيب شب. 

 مطويات
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كى ًؤطظٞ، ط٘ا١ًا املؤطظٞ جموع إداسٝ ٙتلْ٘    
اهعًٌ٘ٚٞ اإلطتشفا٢ٚٞ، أٗ املؤطظٞ اهعًٌ٘ٚٞ هوصخٞ 

 :اجل٘اسٙٞ مما ٙأتٛ

  ممجال عّ اه٘اهٛ، س٢ٚظًا. 

  ،ٞٚممجال عّ ٗصاسٝ املاه  

 ٞٙممجال عّ اهتأًِٚات االقتصاد . 

 ٛممجال عّ ٣ٚٓات اهطٌاْ االجتٌاع . 

 ٛممجال عّ اجملوع اهشعيب اه٘ال٢ . 

 ٞممجال عّ اجملوع اهشعيب اهبوذٜ ًقش املؤطظ. 

 ممجال عّ املظتدذًني اهطبٚني ًِتدب . 

 ممجال عّ املظتدذًني شبٕ اهطبٚني ًِتدب . 

 ممجال عّ اهعٌاي ًِتدب . 

 ٞممجال عّ اجلٌعٚات ًشتفقٛ اهصخ . 

 س٢ٚع اجملوع اهطيب . 

.  ”140-07 ًّ املشطَ٘ اهتِفٚزٜ 11ٗٓزا ًا أشاست هٕ املادٝ ”     

طِ٘ات  (03)ٙعني أعطا١ جموع اإلداسٝ هعٔذٝ ملذٝ ثالثٞ      

قابوٞ هوتجذٙذ، بقشاس ًّ اه٘اهٛ بِا١ًا عوٟ اقرتاح ًّ اهظوطات 

- 07اهتِفٚزٜ سقٍ . ًّ َ 12املادٝ ). ٗاهل٣ٚات اهتابعني هلا

140  .) 

تِتٔٛ عٔذٝ األعطا١ اهزّٙ مت تعٍِٚٔ حبلٍ ٗظا٢فٍٔ       

 .باُتٔا١ ٓزٖ اه٘ظا٢ف

     ًّ بني ًٔاَ ٓزا اجملوع اهش٢ٚظٚٞ، ُزكش عوٟ طبٚى املجاي 

ال احلصش ٗٓ٘ ًا ُشكض عوٕٚ حبلٍ ًٔاًِا املِ٘طٞ بِا 

 : ٗاملتٌجوٞ يف اهشقابٞ

 ًٞششٗع ًٚضاُٚٞ املؤطظ . 

 ًّ ُفع املشطَ٘ اهظاهف اهزكش، 14ٗقذ حذدت املادٝ      
 . املٔاَ األخش٠ هلزا اجملوع

  

 

 

 

 :تعشٙف املؤطظتني •

 : املؤطظٞ اهعًٌ٘ٚٞ اإلطتشفا٢ٚٞ / أٗاًل

     ٓٛ ًؤطظٞ عًٌ٘ٚٞ رات طابع إداسٜ، تتٌتع باهشدصٚٞ 
 .املعِ٘ٙٞ ٗاالطتقالي املاهٛ

اهجاُٚٞ  (02)  ٗٓزا ًا مت اإلشاسٝ هٕ طبقًا ألحلاَ املادٝ 
 ًــــّ اهــــــــــــــٌشطَ٘ اهتِـــــفٚزٜ سقٍ

 املشاس إهٕٚ طابقًا يف املشاجع اهقاُُ٘ٚٞ 140 – 07 
 .ٗاهتِعٌٚٚٞ يف اهششحيٞ اهظابقٞ

 : املؤطظٞ اهعًٌ٘ٚٞ هوصخٞ اجل٘اسٙٞ / ثاًُٚا

     ال خيـــــتوــــــف تعشٙفٔا عّ طابقــــــتٔا، ٗقذ مت اإلشاسٝ إىل 
 .  اهظادطٞ (06) يف ًادتٕ 140-07ٓزا يف ُفع املشطَ٘ 

  ُشري إىل أْ ٓاتني املؤطظتني حتت ٗصاٙٞ اهظٚذ           
 .  اه٘اهٛ

ٙـــذٙــشٓا “  ًـــــجـوع إداسٝ”ٙظري كى ًؤطظٞ             
اجملـــــوع "” ًذٙـــش ٗ تــــــــضٗداْ ب٣ٚٔٞ اطتشاسٙٞ تذعٟ 

 ."اهطـــــــيب

 املشاس إىل 140-07 ًّ 10         ٗٓزا ًا أشاست هٕ املادٝ 
 .ًشجعٕ طابقًا

         ٗطِتطشق بقوٚى ًّ اهتفصٚى هلارّٙ اجملوظني كى 
عوٟ حذ٠، هِتأكذ ٗ ُشبط مبٔاَ كى جموع، ًع ًا ٙتٍ 

تقذميٕ هِا ك٣ٚٔٞ سقابٞ ًّ ٗثا٢ق تب٘ثٚٞ ٗ ًا ًذ٠ دٗس 
كى ًِٔا يف اإلهتضاَ ببعض اهِفقات ٗ ٓى هلٌا دٗسًا ًًٌٔا 

 يف رهم؟ 

        ٗٓزا ًا طِ٘ضخٕ ًّ خالي بعض األًجوٞ اهيت 
 .طتطشق هلا الحقًا

 

 

        

املؤطظات اهصخٚٞ حتلٌٔا ٗتطبطٔا ٗتظٚريٓا مجوٞ       
 : ًّ اهِص٘ص اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهتِعٌٚٚٞ ُزكش أٌٓٔا

 دٙظٌرب 02 املؤسخ يف 465- 97املشطَ٘ اهتِفٚزٜ  •
احملذد هق٘اعذ إُشا١ املؤطظات اإلطتشفا٢ٚٞ 1997

 (.81اهعذد). املتدصصٞ ،تِعٌٚٔا ٗطريٓا 

 02املؤسخ يف  467-97املشطَ٘ اهتِفٚزٜ  •
 احملذد هق٘اعذ إُشا١ املشاكض 1997دٙظٌرب

. اإلطتشفا٢ٚٞ اجلاًعٚٞ ،تِعٌٚٔا ٗطريٓا
 (.81اهعذد)

ًاٜ 19املؤسخ يف  140-07املشطَ٘ اهتِفٚزٜ  •
إُشا١ املؤطظات اهعًٌ٘ٚٞ   املتط2007ٌّ

اإلطتشفا٢ٚٞ، ٗاملؤطظات اهعًٌ٘ٚٞ هوصخٞ 
ًّ ) ،(33اهعذد).ٗطريٓا اجل٘اسٙٞ،تِعٌٚٔا

  (.23 إىل 10اهصفخٞ 

 2009 دٙظٌرب 20 يف املؤسخ املشرتن اه٘صاسٜ اهقشاس •
 اهعًٌ٘ٚٞ هوٌؤطظات اهذاخوٛ اهتِعٍٚ حيذد اهزٜ

 (.15 اهعذد.) اإلطتشفا٢ٚٞ

 2009 دٙظٌرب 20 يف املؤسخ املشرتن اه٘صاسٜ اهقشاس •
 اهعًٌ٘ٚٞ هوٌؤطظات اهذاخوٛ اهتِعٍٚ حيذد اهزٜ

 (.15 اهعذد. ) اجل٘اسٙٞ هوصخٞ

 2012 ِٙاٙش15 يف املؤسخ املشرتن اه٘صاسٜ اهقشاس •
 اهعًٌ٘ٚٞ املؤطظات تصِٚف حيذد اهزٜ

 اجل٘اسٙٞ هوصخٞ اهعًٌ٘ٚٞ ٗاملؤطظات اإلطتشفا٢ٚٞ
 (.20 اهعذد) 

 

 

 

 

 

تعريف املؤسسة العمومية اإلستشفائية   اهيت تطبطٔاٗاهتِعٌٚٚٞ اهقاُُ٘ٚٞ اهِص٘ص
 و مؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

 جموع اإلداسٝ


