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المساندة 
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دلیل 

المساندة 
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المشروع أو النشاط المعني بالمساندة الفنیة

ضبط الخطة التمویلیة للمشاریع المساندة الفنیة إلعداد تحلیل المدیونیة و اقتراح برنامج لتطھیر إعداد مقترح أو برنامج 

المدرجة ببرنامج اإلستثمارالخطة التمویلیة للمخططالدیون و متابعة تنفیذهلتطھیر الدیون و متابعة

اإلستثماريتركیزه و إنجازه

اإلعداد الفني للمخطط اإلستثماري البلدي اإلعداد التقنياإلعداد الفني للمخطط اإلستثماري البلدي اإلعداد التقني

من خالل التشخیص و تحدید الحاجیات للمخطط اإلستثماريمن خالل التشخیص و تحدید الحاجیات للمخطط اإلستثماري

و ضبط المشاریع ذات األولویةو ضبط المشاریع ذات األولویة

إعداد و تنفیذ برنامج عمل بخصوصالمساندة في إعداد و وضع المساندة في تركیز منظومة التصرف في تركیز منظومة التصرف

البرنامج السنوي لإلستثمار وفقمخطط عمل إلعدادالشكاويفي الشكاوي

المنھجیة التشاركیةالمخطط اإلستثماري
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الرمز حسب التكوین
التكوینالمحوردلیل التكوین

الرمز 
حسب 
دلیل 
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المحور

النزاعات العقاریة المتعلقةتنفیذ البرنامج االستثماریة حسب أدوات تشریك المواطن 
بضبط الملك البلديالمقاربة التشاركیةفي العمل البلدي

التصرف في الملك البلدي و صیانة الممتلكات042التصرف في الملك العموميإجراءات إبرام الصفقات  و قواعدالشراءات العمومیة 
إجراءات إبرام الصفقات  و قواعدالحمایة البیئیة و اإلجتماعیة في إطار الصفقات العمویة

الحمایة البیئیة و اإلجتماعیةإجراءات إعداد الصفقات و قواعدالشراءات العمومیة 
التصرف المالي و تحسین الموارد الذاتیة026المحاسبة التحلیلیةالحمایة البیئیة و اإلجتماعیة خارج إطار الصفقات العمویة

الجبایة المحلیة و تحسینإجراءات إعداد الصفقات و قواعد
اإلستخالصالحمایة البیئیة و اإلجتماعیة

تنفیذ البرنامج االستثماریة حسب أدوات تشریك المواطن إجراءات إعداد الصفقات و قواعد
المقاربة التشاركیةفي العمل البلديالحمایة البیئیة و اإلجتماعیة

تنفیذ البرنامج االستثماریة حسب المنھجیة التشاركیة
المقاربة التشاركیةللمخطط اإلستثماري البلدي
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التصرف في الملك البلدي و صیانة الممتلكات044
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031إعداد و إبرام الصفقات العمومیة

التصرف المالي و تحسین الموارد الذاتیة021 033الحمایة البیئیة و اإلجتماعیة4
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العنصر

الباب األول

موضوع التكوین المقترح

المحور

األعوان المقترحون

الھاتفاإلدارة/المصلحةالرتبة/الخطة الوظیفیةاإلسم واللقب

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

المسؤول عن النشاط

ص 
خا

الكلفة التقدیریة بالمركز

مالحظة: یحال ھذا النموذج إلى مركز التكوین ودعم الالمركزیة بعد تعمیره

__________________________________________________________________*

__________________________________________________________________*

__________________________________________________________________*

أنموذج عدد 5
ص بالبلدیـة (بیانات إجباریة)

خـا

بطـاقة نشـاط تكویني
    الوالیة :---------------------------------------------------

: برنامج دعم القدرات

: التكوین

     البلدیة : -------------------------------------------------------

األھداف العملیة للتكوین المقترح

(أن یكون المشارك في نھایة الدورة
 قادر على)

__________________________________________________________________*
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المشروع أو النشاط المبرمج والمعني 
المساندة الفنیةبالمساندة الفنیة

الرمز 
حسب دلیل 
المساندة 

الفنیة

المساندة لدعم القدرة على حسن دعم القدرات في مجال التصرف في المشاریعالمساندة لدعم القدرة على حسن 
التصرف و تسییر المشاریعمن خالل المساندة على قیادة و تسییر المشروع التصرف و تسییر المشاریع

و إحكام إعداد اجراءات متابعتھا  في جمیع مراحلھ و إعداد إجراءات المتابعةو إحكام إعداد اجراءات متابعتھا 
تحلیل الوضعیة المالیة للبلدیة و بلورة خطة المساندة لتشخیص الوضعیة المالیة
عمل و جملة من التوصیات لتحسینو صیاغة التحلیل المالي ثم بلورة 

الوضعیةخطة عمل لتحسین الوضعیة المالیة
المساندة بخصوص مراجعة الھیكلة التنظیمیةالمساندة إلحكام مراجعة الھیكلة التنظیمیة
بالبلدیة(الھیكل التنظیمي ,دلیل اإلجراءات,للبلدیة و إعادة توظیف األعوان و صیاغة

قرارات توظیف األعوان,,,,)دلیل االجراءات و ضبط مختلف المھام
3C2الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء

1F4

2D1الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء
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الرمز 
حسب 
دلیل 

التكوین

إجراءات إعداد الصفقات و قواعد
الحمایة البیئیة و اإلجتماعیة

إجراءات إعداد الصفقات و قواعد
الحمایة البیئیة و اإلجتماعیة

إجراءات إعداد الصفقات و قواعد
الحمایة البیئیة و اإلجتماعیة

033033الحمایة البیئیة و اإلجتماعیة3

2034

1032

التصرف في الشكاويالتصرف في الشكاوي

حوكمة و نجاعة الشراء العمومي حوكمة و نجاعة الشراء العمومي 

المنجزالمبرمج

الحمایة البیئیة و اإلجتماعیة

032

034



المشروع أو النشاط المعني بالمساندة الفنیة

دعم القدرات في مجال التصرف في المشاریع
من خالل المساندة على قیادة و تسییر المشروع 

 في جمیع مراحلھ و إعداد إجراءات المتابعة

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء

اب عدم اإلنجاز المالحظات حول أس

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء
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المحور

إجراءات إعداد الصفقات و قواعد
الحمایة البیئیة و اإلجتماعیة

إجراءات إعداد الصفقات و قواعد
الحمایة البیئیة و اإلجتماعیة

إجراءات إعداد الصفقات و قواعد
الحمایة البیئیة و اإلجتماعیة

المنجز

اب عدم  المالحظات حول أس
اإلنجاز
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