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عنابة :كاكوبات تطلق الحملة السنوية للعطل المدفوعة األجر لسنة
0200-0201
كتب (ت) عالء نـقال في جويلية 0200 ،9

عنابة-دعاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال
الجوية لقطاعات البناء األشغال العمومية والري) كاكوبات( كافة مستخدميه عن االنطالق
الرسمي للحملة السنوية للعطل المدفوعة األجر لسنة  0200-0201وذلك ابتداء من تاريخ
الفاتح من جويلية  0200إلى غاية  11من نفس الشهر حسب ما جاء في بيان صحفي
صادر عن ذات المصالح.

ورغبة منه في تحسين خدمة منتسيبه وتسهيل مجمل التعامالت ،أطلق الصندوق نسخة
جديدة للقيام بعملية التصريح ويتعلق األمر بــ  1.049 DAS Employeurالتي يمكن
تحميلها عبر بوابة تصريحكم أو الموقع االلكتروني للصندوق .
حيث تحتوي هذه األخيرة على قائمة المهن الخاصة بعمال قطاعات البناء واألشغال
العمومي والري.

هذا ويدعو الصندوق كافة مستخدمي القطاعات الثالثة إلى ضرورة االلتزام بالشروط
الواجب توفرها في التصريح السنوي لألجور واألجراء ،لكي يتمكن من تسديد مستحقات
العطل السنوية للعمال في أجال قياسية وتتمثل في هذه الشروط في:
ملئ رقم الحساب البريدي الجاري  RIPو الحساب البنكي  RIBللعمال الجزائريين %122و األجانب أن وجد.
إيداع صك مشطوب بالنسبة للعمال الجدد و الذين غيروا رقم حساباتهم و كذا العمالاألجانب عبر أي وكالة جهوية أو والئية.
ملئ المهن الخاصة المتوفرة في النسخة الجديدة DAS EMPLOYEURعن طريققائمة االختيار(Liste déroulante des métiers).
هذا ويذكر صندوق كاكوبات عمال قطاعات البناء ،األشغال العمومية والري عن إمكانية
االطالع على حسابهم الجاري البريدي أو البنكي للسنة الحالية والسنتين السابقتين ،كما
يتيح لهم أيضا إمكانية معاينة ومتابعة حسابهم بصفة آنية مع إمكانية استخراج كشف
الراتب لهذه السنوات ،كل هذا يتم عبر خدمة فضاء العامل المتواجد على مستوى بوابة
تصريحاتكم باإلضافة إلى إمكانية القيام بكافة تعامالتهم عن بعد دون تكليفهم عناء التنقل.

وعلية يضع تحت تصرفهم مجمل خدماته االلكترونية عن بعد وذلك عبر الموقع
اإللكتروني WWW.CACOBATPH.DZ

-2

الصريح اون الين

https://sarih.dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D9%83%D8%A
7%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87/?fbclid=IwAR3LqJsWMqaYS267mT1lpGiC
TjHNWOI0J6oxY3NWwpVsLN6UgLbsokvePzU


الصفحة الرئيسية
الحدث 
كاكوبات” يطلق نسخة جديدة للتصريح لتسهيل صرف العطل“



كاكوبات” يطلق نسخة جديدة للتصريح لتسهيل صرف “
العطل
يوليو 8 2022
ابتسام بلبل

أطلق الصندوق الوطني للعطل مدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية لقطاعات البناء
واألشغال العمومية والري “كاكوبات” نسخة جديدة للقيام بعملية التصريح وتسهيل مجمل التعامالت ،كما وفر
للعمال المستهدفين بالحملة خدمة فضاء العمل التي تمكنهم من المعاينة والمتابعة اآلنية لحساباتهم البريدية
.والبنكية
وحسب البيان الذي صدر عن صندوق “كاكوبات” والذي تسلمت “الصريح” نسخة منه من قبل الوكالة
الجهوية بعنابة ،فقد تم في إطار الحملة السنوية الخاصة بموسم  ، 2222-2222والتي تم افتتاحها رسميا
نهاية األسبوع وتستمر إلى غاية  12جويلة الجاري ،إخطار جميع المستخدمين بإطالق نسخة جديدة للقيام
بعملية التصريح من أجل تحسين الخدمات وتسهيل مجمل التعامالت الكفيلة بتسديد مستحقات العطل السنوية
.في آجال زمنية قياسية
حيث تم توجيه كافة المستخدمين لتحميل النسخة الجديدة ( 242.1داس أومبلوايور) التي تتضمن قائمة المهن
الخاصة بعمال قطاعات البناء ،األشغال العمومية والري ،عبر بوابة التصريحات أو الموقع اإللكتروني
.للصندوق
وإلنجاح العملية التي تستهدف مئات اآلالف من العمال ،شددت إدارة الصندوق في بيان لها على ضرورة
التزام مستخدمي القطاعات الثالثة بالشروط الواجب توفرها في التصريح السنوي لألجور واألجراء ،حيث
دعت إلى ضرورة ملئ رقم الحسابات البريدية الجارية والحسابات البنكية للعمال الجزائريين بنسبة ،%222
فضال عن عمل األجانب في حالة تواجهم ،مع توضيح المهن الخاصة بالعمال المتوفرة في النسخة الجديدة
بموجب قائمة اإلختيار ،ناهيك عن إيداع صكوك مشطوبة بالنسبة للعمال الجدد أو اللذين غيروا أرقام
.حساباتهم ،وكذا العمال األجانب عبر أي وكالة جهوية أو والئية
ومن جهة أخرى ،أخطر الصندوق الوطني للعطل مدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية
كافة األجراء من عمال القطاعات الثالثة بإمكانية اإلستعانة بفضاء العمل الذي وفرته الجهات الوصية

لإلطالع على حساباتهم البريدية والبنكية الخاصة بالسنة الجارية والسنتين السابقتين  222و ،2222باإلضافة
إلى متابعة حساباتهم بصفة آنية واستخراج كشوفات الرواتب الخاصة بهذه السنوات متى احتاجوا إلى ذلك،
بموجب تعامالت تتم عن بعد ،دون تكليفهم مشقة التنقل ،باعتبار أن صندوق “كاكوبات” تعهد بوضع كافة
خدماته اإللكترونية المتوفرة عبر موقعه اإللكتروني تحت تصرف المعنيين على غاية تسوية مستحقاتهم
.المتضمنة في سياق العطل مدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية
وتهدف هذه الحملة التي يعكف الصندوق عليها منذ سنوات إلى تسهيل عملية تسديد األجور الخاصة
بمستخدمي الورشات لتامين حقوقهم القانونية والحيلولة دون هضمها ،باعتبار أن إدارة الصندوق تحل محل
رب العمل لصرف رواتب العطل بشكل مباشر إلى أصحابها المعنيين وفق تصريحات أصحاب الشركات
التابعين لها ،وبعد التأكد من تطابقها مع األسماء التي تم معاينتها في مختلف ورشات العمل من قبل فرق
المراقبة المشكلة من مفتشين محلفين لتفادي أي تالعبات محتملة قد تنتهي بالسطو على حقوق هذه الفئة
.العمالية

