-4صالحٔات مذٓز املياّب٘
ٓتنتع مذٓز املياّب٘ بضالحٔات مذٓز
املؤصض٘ يف حذّد ماٍْ عزّرٖ للنياّب٘ ّ ٓللف
بالضَز عل ٙحضً الضري العاو للنؤصض٘ ّ بتقذٓه
الطبٔ٘
.
دعه إدارٖ ّ تقين ّ لْجضيت للنياّب٘

-5أّقات عنل ىقاط املياّب٘
 على مستوى املؤسسات العمومية اإلستشفائية:

اجلمهورية اجلسائرية الدميقراطية الشعبية

-6العذد األقض ٙللنياّبات
قذر احلذ األقض ٙللنياّبات إلٕ ٓقْو بَا كل عٌْ
حضب أحلاو املادٗ  8مً املزصْو رقه  195 -13بضت٘ ( )06
مياّباتّ ،أجاست الفقزٗ الثاىٔ٘ مً ىفط املادٗ إملاىٔ٘ رفعَا
إىل عغز (  )10مياّبات باليضب٘ للننارصني الطبٔني ّ
الطبٔني
.
الطبٔني ّعُٔ

 -6جذّل مبالؼ تعْٓض املياّب٘
أيام العمل

الجمعة
والسبت

ممارس متخصص رئٌس

5.000

5.300

5.700

ممارس متخصص رئٌسً

4.700

5.000

5.400

ممارس متخصص مساعد

4.300

4.600

5.000

طبٌب عام

3.500

3.800

4.200

 خالل أٓاو العنل العادٓ٘  :مً الضابع٘ ( )19مضاٛا
صباحاً
ّإىل غآ٘ الضاع٘ الثامي٘ (. )20

شبه طبً وقابلة و عون
طبً وبٌولوجً ونفسانً
وفٌزٌائً

2.100

2.400

2.800

 خالل أٓاو ىَآ٘ األصبْع ّاألعٔاد  :مً الثامي٘
مضاٛا
()08صباحا ّإىل غآ٘ الضاع٘ الثامي٘ (. )20

شبه طبً مؤهل

1.500

1.800

2.200

مدٌر مناوبة (مدٌر فرعً
ورئٌس مكتب ،متصرف
رئٌسً  ،متصرف

2.100

2.400

2.800

مدٌر مناوبة ( له رتبة
ملحق إداري على األقل أو
معادلة لها)

1.800

2.100

2.500

 خالل أٓاو العنل العادٓ٘  :مً الزابع٘ ()16مضاٛا
صباحاً
ّإىل غآ٘ الضاع٘ الثامي٘ (. )20
 خالل أٓاو ىَآ٘ األصبْع ّاألعٔاد  :مً الثامي٘
مضاٛا
()08صباحا ّإىل غآ٘ الضاع٘ الثامي٘ (. )20
ّمً الثامي٘ ()20مضاٛا ّإىل غآ٘ الضاع٘ الثامي٘
صباحاً
(. )08
 على مستوى املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية:

ّمً الثامي٘ ()20مضاٛا ّإىل غآ٘ الضاع٘ الثامي٘
صباحاً
(. )08
هام جدا :

اجراء املناوبة اذلي حدده املرسوم

رمق  195-13املشار اليو سابقا هيدف اىل ماكفأة وقت
العمل اذلي مت اجنازه زايدة عىل جحم ثوقيت
العمل القانوين  ،وتمتثل ىذه املاكفأة ثعويضا ماليا
يتلقاه املناوب جراء مناوبتو ،سنتطرق اىل قميتو
يف النقطة املوالية.

فئة المستخدمين

األعياد

وزارة املالية
املديرية العامة للميسانية
الرقابة املالية لدى بلدية العبادلة بوالية بشار
3

مطويات
تتعلق بالتعويضات املمنوحة للموظفني
العاملني يف املؤسسات الصحية

تعويض املناوبة
مطْٓ٘ مْجَ٘ لفاٜذٗ أعْاٌ الزقاب٘ املالٔ٘ ّمضؤّلٕ
املعين
املؤصضات ّ اإلدارات العنْمٔ٘ ّمْظفٕ القطاع .

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

من إعداد املراقب املالي لدى بلدية العبادلة بوالية بشار
جويلية 2019

 -1اليضْظ القاىْىٔ٘ ّ التيعٔنٔ٘
املتعلق٘ بتعْٓض املياّب٘
املزصْو التيفٔذٖ رقه  195 -13املؤرخ يف 20
1
ماٖ  2013املتعلق بالتعْٓض عً املياّب٘ لفاٜذٗ
مضتدذمٕ املؤصضات العنْمٔ٘ للضح٘ (العذد.)27
التعلٔن٘ رقه  05املؤرخ٘ يف  04ىْفنرب 2013
2
املتغني٘ كٔفٔات تطبٔق املزصْو التيفٔذٖ رقه -13
 195الضالف الذكز ،صادرٗ عً ّسارٗ الضح٘ ّالضلاٌ .

 -3تغ ــلٔل٘ فـ ــزق ال ــني ـ ــاّبـ ـ ــ٘

ٓأتٕ
فزق املياّب٘ الطبٔ٘ يف ٍذِ املؤصضات تتلٌْ مما :
تغلٔل٘ فزٓق املياّب٘ حذدت قاىْىا مبْجب التعلٔن٘ رقه
كاألتٕ
 05املذكْرٗ أعالِ ٍّٕ :

املزاصل٘ رقه  4701املؤرخ٘ يف  08أكتْبز 2014
5
الضادرٗ عً املذٓزٓ٘ العام٘ للنٔشاىٔ٘ ّاليت جتٔب علٙ
تضاؤل ٓتعلق مبذ ٚإملاىٔ٘ اصتفادٗ املْظفني امليتنني
تعْٓض املياّب٘ مً عذمُ
لغعب٘ اإلعالو اآللٕ مً .

 -2مفـ ـ ـَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــْو املي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاّب٘
طبقا ألحلاو املادٗ  02مً املزصْو التيفٔذٖ 194 -13
املياّب٘ ٍٕ خذم٘ تأخذ علل مذاّم٘ يف مضتغف ٙأّ
عل ٙمضتٍْٔ ٚلل صحٕ غري اصتغفا( ٕٜعٔادٗ متعذدٗ
اخلذمات ) ّ اليت تتلفل باالصتعجاالتـ ٍّٕ ،تضتلشو
املعين
احلغْر الفعلٕ ّ الذاٜه لفزٓق املياّب٘ .
الضح٘
.
تعذ خذم٘ املياّب٘ إلشاماً عل ٙكل مضتدذمٕ(أىعز املادٗ  03مً .)195 -13

4

 عبُ طيب ّاحذ (.)01

ٓأتٕ
فزق املياّب٘ الطبٔ٘ يف ٍذِ املؤصضات تتلٌْ مما :
1

 طبٔب عاو ّاحذ (.)01
 عبُ طيب (مً01إىل )02
2

 مغػل أجَشٗ أعع٘ ()01

الطبٔ٘
فزٓق املياّب٘ :
 ممارظ طيب متدضط ّاحذ ()01

اجلزاحٔ٘
:
فزٓق املياّب٘
-

الطبٔ٘
فزٓق املياّب٘ :
 طبٔب عاو ّاحذ ()01

 على مستوى املؤسسات العمومية اإلستشفائية:

التعلٔن٘ رقه  06املؤرخ٘ يف  31دٓضنرب 2016اليت
3
تعذل ّتتنه التعلٔن٘ رقه  05الضالف٘ الذكز ،صادرٗ عً
ّسارٗ الضح٘ ّالضلاٌ.
املزاصل٘ رقه  01املؤرخ٘ يف  15مارظ 2016
4
املتعلق٘ باالصتعاى٘ باملنارصني الطبٔني املتدضضني مً
أجل إجزا ٛالفحْصات الطبٔ٘ املتدضض٘ عل ٙمضتْٚ
املؤصضات العنْمٔ٘ للضح٘ اجلْارٓ٘ (.صادرٗ عً ّسارٗ
الضح٘ ّ الضلاٌ
.

 على مستوى املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية:

 خمربٖ أّ بْٔلْجٕ ّاحذ ()01
5

األصياٌ
فزٓق مياّب٘ جزاح٘ :
 جزاح أصياٌ متدضط أّ عاو ّاحذ ()01
 عبُ طيب (.)01

 ممارظ طيب متدضط ّاحذ ()01
 ممارظ طيب يف التدذٓز ّ اإلىعاش ()01
 طبٔب عاو مقٔه (مً  01إىل .)02

3

حيدد عدد نقاط املناوبة عىل مستوى هذه

 عٌْ طيب يف التدذٓز ّاإلىعاش()01

املؤسسات يف إطار املخطط التنظيمي التي تعده مديرية الصحة

 عبُ طيب (مً01إىل )02

للوالية بالنظر لعدد السكان ،جيب تنظيم نقطة مناوبة عىل مستوى

املضلح٘
فزٓق املياّب٘ حضب :
-

املدرب
 مضلح٘ :
 ممارظ طيب متدضط ّاحذ ()01
 طبٔب مقٔه ()01
 خمربٖ أّ بْٔلْجٕ (.)01
األعع٘
 مضلح٘ طب :
 ممارظ طيب متدضط ّاحذ ()01
 طبٔب مقٔه ()01
 مغػل أجَشٗ أعع٘ (مً01إىل )02

كل دائرة ،كام يمكن تعزيز تشكيلة فرق املنـــــــاوبة عندما
تطرأ ظروف استثنائية هنا جيب إعالم مصالح الوزارة
بالتدابري املتخذة وأسباهبا و مدهتا.

