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 خالصة المداوالت 

  2015المصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  -1

2016

2015

3.850.000,000

2016

302015

4.750.000,000

  بيان المشروع الكلفة التقديرية   الكلفة المصادق عليها

 دراسة مراجعة مثال التهيئة   20.000.000  30.000.000

  دراسات اخرى  50.000.000  70.000.000

 تعبيد الطرقات   1.200.000.000  1.650.000.000

  االرصفة  400.000.000  300.000.000

 االنارة العمومية   200.000.000  210.000.000

 التهيئة وتجميل المدينة   300.000.000  300.000.000

  )االكشاك(المشاريع االقتصادية    600.000.000  780.000.000

 اقتناء معدات اعالمية   40.000.000  40.000.000



 اقتناء معدات نظافة   400.000.000  600.000.000

 اقتناء اراضي   200.000.000  200.000.000

  )مستودع حجز(المستودع البلدي   50.000.000  50.000.000

 اقتناء وسائل نقل   65.000.000  120.000.000

 تهيئة المساحات الخضراء   300.000.000  300.000.000

 اقتناء معدات و تجهيزات اخرى   50.000.000  100.000.000

 المجموع   3.875.000.000  4.750.000.000

2016



 قـــــــــــــــــــــــــــرار المجلس 

2016

4.750.000,000

  2016المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة  -2

558120052015
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2015



 

2016

 -1 -نموذج  عدد 

 بن عروس                                                                     البلدية: بلدية المروج الوالية:



 

/I تشخيص الوضعية الحالية حسب المحاور  

 : تنفيذ البرامج اإلستثمارية حسب المقاربة التشاركية -1

 .اإلستثمار في إطار المقاربة التشاركية  خوض تجربة تنفيذ برنامج  لم يتسنى للبلدية 

 :التصرف المالي وتحسين الموارد -2

تحاول البلدية قدر اإلمكان أن تلتزم وتحترم التشاريع المتعلقة بالتصرف المالي وتحسين مواردها حسب ما 

 .مما يتم تحقيقه سنويا أكثر من  المحتملةهو متاح لكن الطاقة الجبائية 

 : وقواعد الحماية البيئية واإلجتماعيةإجراءات إبرام الصفقات  -3

إال أنه بالنسبة لقواعد الحماية البيئية  للتشريع الجاري به العمليتم إبرام الصفقات العمومية طبقا 

 واالجتماعية فإن المسألة مستحدثة ومازال أخذها بعين االعتبار محتشم.

 البلدي و صيانته :الملك التصرف في  -4

يتم التصرف في الملك البلدي وصيانته بالوسائل المتاحة وتحاول البلدية في المّدة األخيرة حصر 

 رصيدها العقاري وتحديده.

 

/II : إبراز اإلخالالت الوظيفية 

 :التصرف المالي وتحسين الموارد -1

في تكوين الموارد  صعوبة في خلق موارد جديدة وصعوبة في إستغالل الطاقة الجبائية القصوى للبلدية والنقص

 البشرية.

 : إجراءات إبرام الصفقات وقواعد الحماية البيئية واإلجتماعية 2

صعوبة في إعداد كراسات الشروط الفنية بالنسبة للصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وكذلك بالنسبة 

 الصفقات وقواعد الحماية البيئية واالجتماعية. في مالئمةصعوبة و لصفقات األشغال.

 البلدي و صيانته :الملك التصرف في  -3

نقص في المعرفة بإجراءات وقواعد الترسيم بدفاتر الملكية العقارية بالنسبة للملك البلدي الخاص.وإجراءات إتالف 

 رد الممتلكات .آليات إعداد و تنفيذ عمليات جكذلك و المنقوالت التي لم يتسنى التفويت فيه .

 

 

 بطاقة نشاط تكويني  

 



 البلدية : بلدية المروج                               الوالية: بن عروس                                

 العنصر برنامج دعم القدرات

خاص 

 بالبلديات

)بيانات 

 إجبارية(

 الباب األول التكوين

 موضوع التكوين المقترح إعداد و تنفيذ عمليات جرد الممتلكات 

 األهداف العملية للتكوين المقترح التحكم في آليات إعداد و تنفيذ عمليات جرد الممتلكات. 

)أن يكون المشارك في نهاية الدورة 

 قادر على(

 المحور التصرف في الملك البلدي و صيانة الممتلكات 

 األعوان المقترحون 

الرتبة/الخطة  اإلدارة/المصلحة الهاتف

 الوظيفية

 االسم و اللقب

إدارة الشؤون  

 اإلدارية العامة

 متصرف

رئيس مصلحة 

النزاعات و الملك 

 البلدي

  ليلى النصراوي 

إدارة الشؤون  

 اإلدارية العامة

 كمال الحباشي  مستكتب إدارة

 

 الكاتب العام للبلدية

  المسؤول على النشاط

 

 

 

 

 

 خاص الكلفة التقديرية 

 بالصندوق

 

 

 

 بطاقة نشاط تكويني 

 البلدية : بلدية المروج                               الوالية: بن عروس                                



 العنصر برنامج دعم القدرات

خاص 

 بالبلديات

)بيانات 

 إجبارية(

 األولالباب  التكوين

 موضوع التكوين المقترح .الحماية البيئية و االجتماعية و التصرف في الشكاوي 

القدرة على إعداد دراسات بيئية و اجتماعية للمشاريع  المزمع 

العملية للتكوين  األهداف .انجازها 

)ان يكون المشارك المقترح

 في نهاية الدورة قادر على(

 المحور البيئية و االجتماعيةوقواعد الحماية  إجراءات إبرام الصفقات

 المقترحون األعوان 

الرتبة/الخطة  اإلدارة/المصلحة الهاتف

 الوظيفية

 االسم و اللقب

مهندس معماري  اإلدارة الفرعية الفنية  

 أول

 سهير القنزوعي 

في  مهندس أول اإلدارة الفرعية الفنية 

 البستنة

 سهير حميد 

 فرحات القاسمي  تقني أول اإلدارة الفرعية الفنية 

 

  عادل ماشلي            تقني اإلدارة الفرعية الفنية 

 

  المسؤول عن النشاط الكاتب العام للبلدية

 

 

 خاص بالصندوق الكلفة التقديرية 

 

 

 

 

 بطاقة نشاط تكويني



 البلدية : بلدية المروج                               الوالية: بن عروس                                

 العنصر برنامج دعم القدرات

خاص 

 بالبلديات

)بيانات 

 إجبارية(

 األولالباب  التكوين

 موضوع التكوين المقترح فض النزاعات في مجال الصفقات العمومية 

القدرة على التعامل بسالسة مع النزاعات التي يمكن أن تطرأ 

العملية للتكوين  األهداف في إطار الصفقات العمومية .

)ان يكون المشارك المقترح

 في نهاية الدورة قادر على(

 المحور وقواعد الحماية البيئية و االجتماعية إجراءات إبرام الصفقات

 المقترحون األعوان 

الرتبة/الخطة  اإلدارة/المصلحة الهاتف

 الوظيفية

 االسم و اللقب

إدارة الشؤون اإلدارية  

 العامة

متصرف مستشار  

رئيس مصلحة 

  الصفقات و الشراءات

 محمد مراد بالهجالة 

مهندس معماري  اإلدارة الفرعية الفنية 

 أول

 سهير القنزوعي

  المسؤول عن النشاط الكاتب العام للبلدية

 

 

 خاص بالصندوق الكلفة التقديرية 

 

 

 

 

 

 بطاقة نشاط تكويني



 البلدية : بلدية المروج                               بن عروس                                 الوالية:

 العنصر برنامج دعم القدرات

خاص 

 بالبلديات

)بيانات 

 إجبارية(

 األولالباب  التكوين

 المقترحموضوع التكوين  الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية                            

القدرة على التحكم في إجراءات إنجاز الشراءات خارج إطار 

العملية للتكوين  األهداف الصفقة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل .

)ان يكون المشارك المقترح

 في نهاية الدورة قادر على(

 المحور وقواعد الحماية البيئية و االجتماعية إجراءات إبرام الصفقات

 المقترحون األعوان 

الرتبة/الخطة  اإلدارة/المصلحة الهاتف

 الوظيفية

 االسم و اللقب

إدارة الشؤون اإلدارية  

 العامة
 عائدة غرسالوي متصرف 

إدارة الشؤون اإلدارية  

 العامة
 الهادي الصغير ملحق إدارة   

 

  المسؤول عن النشاط الكاتب العام للبلدية

 

 

 بالصندوق خاص الكلفة التقديرية 

 

 

 

 

 بطاقة نشاط تكويني

 لبلدية : بلدية المروجا                                        الوالية: بن عروس          



 العنصر برنامج دعم القدرات

خاص 

 بالبلديات

)بيانات 

 إجبارية(

 الباب األول التكوين

 موضوع التكوين المقترح المحاسبة التحليلية 

 األهداف العملية للتكوين المقترح امتالك القدرة على تحليل المعطيات المالية 

)ان يكون المشارك في نهاية 

 الدورة قادر على(

 المحور التصرف المالي و تحسين الموارد الذاتية 

 األعوان المقترحون 

الرتبة/الخطة  اإلدارة/المصلحة الهاتف

 الوظيفية

 االسم و اللقب

الشؤون  إدارة 

 اإلدارية العامة

متصرف مستشار  

 رئيس مصلحة

 الحسابية و الميزانية

 لطيفة بن حامد 

إدارة الشؤون  

 اإلدارية العامة

متصرف مستشار  

 رئيس مصلحة

 اإلستخالصات

 آمال محمود 

إدارة الشؤون  

 اإلدارية العامة

متصرف مستشار  

رئيس مصلحة 

 الصفقات و الشراءات

 بالهجالة محمد مراد 

 

 الكاتب العام للبلدية
 المسؤول عن النشاط

 

 

 الكلفة التقديرية 

 

 

خاص 

 قوبالصند

 

 

 

 

 

 

 بطاقة نشاط تكويني

 لبلدية : بلدية المروجا                                        الوالية: بن عروس          



 العنصر برنامج دعم القدرات

خاص 

 بالبلديات

 )بيانات

 إجبارية(

 الباب األول التكوين

 موضوع التكوين المقترح التصرف في الشكاوي

إمتالك القدرة على دراسة الشكاوي و كيفية 

متابعتها و التنسيق مع مختلف المصالح للحصول 

  على الرد المتعلق بها في أحسن اآلجال .

 األهداف العملية للتكوين المقترح

)ان يكون المشارك في نهاية 

 الدورة قادر على(

وقواعد الحماية البيئية                                    إجراءات إبرام الصفقات

 و االجتماعية
 المحور

 األعوان المقترحون 

الرتبة/الخطة  اإلدارة/المصلحة الهاتف

 الوظيفية

 االسم و اللقب

إدارة الشؤون  

 اإلدارية العامة

                    متصرف

رئيس مصلحة النزاعات 

 و الملك البلدي

 ليلى النصراوي  

إدارة الشؤون  

 اإلدارية العامة

متعاقد مكلف متصرف 

بمتابعة العرائض             

 و الشكاوي

 صفوان التواتي 

إدارة الشؤون  

 اإلدارية العامة

متصرف مستشار  

الشؤون رئيس مصلحة 

 اإلقتصادية و التراتيب 

 رضا عبد الرحيم 

 الكاتب العام للبلدية

 
 المسؤول عن النشاط

 

 

   
 الكلفة التقديرية

 

 

خاص 

 قوبالصند

 

 

 

 

 

 3نموذج عدد  

 2016 البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات لسنة



 البلدية : بلدية المروج                               الوالية: بن عروس                                

 المحور األول المحور الثاني المحور الثالث المحور الرابع

العدد 

 األنشطة/المحاور الرتبي

التصرف في الملك 

البلدي و صيانة 

 الممتلكات

إجراءات 

إبرام 

الصفقات و 

قواعد الحماية 

البيئية و 

 االجتماعية 

التصرف 

رفع المالي و 

 المر دودية

تنفيذ البرامج 

االستثمارية 

حسب 

المقاربة 

 التشاركية

 

 

     
 العنوان الثاني: 

 المساندة الفنية

المحاسبة  :1نشاط عدد 1   ×  

 التحليلية

الحماية البيئية  :2نشاط عدد 2    × 

 و التصرف في الشكاوي

×  
 
 

x 

   3 

 

4 

إعداد و تنفيذ  :3نشاط عدد

 عمليات جرد الممتلكات 

تنفيذ البرامج    :4نشاط عدد

االستثمارية حسب المقاربة 

 التشاركية   

     
 المجموع العام

 

 

 



 2016لسنة:  البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدية

 

                                                 المروج                                                                                                                       البلدية:    بلدية                                                                                        بن عروسالوالية:                              

   

 العنوان الثاني : المساندة الفنية 

الرمز  (  1المساندة الفنية )  األولوية
(2) 

المعني بالمساندة  المشروع أو النشاط
 (3الفنية )

 (5المحور ) (4رزنامة اإلنجاز )

 

التحليل المالي لضبط الخطط التمويلية  1.4 تحليل الوضعية المالية للبلدية 1
 2017لسنة 

التصرف المالي  2016 أوتبداية من 
وتحسن الموارد 

 الذاتية

التصرف المالي  2016بداية من مارس  اإلستخالصالجباية المحلية وتحسين  4.4 تحسين الموارد الذاتية 2
وتحسن الموارد 

 الذاتية

القدرات في مجال الشراءات  تدعيم 1.6 الشراءات العمومية 3
 العمومية

إجراءات إبرام  2016بداية من مارس 
الصفقات وقواعد 
الحماية  البيئية 

 واالجتماعية

مرافقة البلدية في إعداد و وضع  4
خطة عمل تتعلق بالمخطط 

 اإلستثماري و المخطط الخماسي 

PIC / PAI 

المقاربة القدرات في مجال  تدعيم .11
 التشاركية 

إعداد إجراءات  2016بداية من مارس 
المخطط السنوى و 
الخماسي في إطار 
 المقاربة التشاركية



 4النموذج عدد 

 بطاقة نشاط مساندة فنية                                            

 

 الوالية : بن عروس                                                    البلدية : بلدية المروج 

 

جبارية (
ت إ

ص بالبلدية ) بيانا
خا

 

 العنصر
 

 : برنامج دعم القدرات

 الباب الثاني
 

 : المساندة الفنية 

 النشاط المطلوب
 

التحليل المالي لضبط الخطط التمويلية للبرنامج االستثماري 
  2017لسنة 

 وصف موجز للنشاط
 

 اليات استخالص المعاليمتشخيص  -
 واقع التصرف النفقاتتشخيص  -
تحديد مواطن القوة و الضعف في الموارد و نفقات  -

  البلدية

 الهدف من النشاط
 

 تجاوز االخالالت في الهيكلة المالية للبلدية

 
 
 

 المحاور المعنية

 تنفيذ البرامج االستثمارية حسب المقاربة التشاركية  -

 X      التصرف المالي و رفع المرد ودية  ) تحسين الموارد الذاتية ( -
 إجراءات إبرام الصفقات و قواعد الحماية البيئية و االجتماعية  -
 
 

 التصرف في الملك البلدي و صيانة الممتلكات  -

 الفئة المستهدفة
 

اطارات ادارة الشؤون االدارية العامة )المالية و 
 االستخالص(

 رزنامة التنفيذ
 

 2016بداية من أوت 

 الكاتب العام المسؤول عن النشاط

  
 

ص 
خا

ق 
صندو

بال
 

  الكلفة التقديرية

  

 

 

 



 4النموذج عدد                                                             

 بطاقة نشاط مساندة فنية                                            

 

 الوالية : بن عروس                                                     البلدية : بلدية المروج 

 

ص بالبلدية )
خا

 
جبارية (

ت إ
بيانا

 

 العنصر
 

 : برنامج دعم القدرات

 الباب الثاني
 

 : المساندة الفنية 

 النشاط المطلوب
 

 تحسين الموارد الذاتية 

 وصف موجز للنشاط
 

 تشخيص طرق االستخالص -
 معرفة طرق تحسين المداخيل  -
   لذلك تشخيص الحاجيات الالزمة -

 الهدف من النشاط
 

 تحسين نسق إستخالص الموارد الذاتية  

 
 
 

 المحاور المعنية

 تنفيذ البرامج االستثمارية حسب المقاربة التشاركية  -

 X(       التصرف المالي و رفع المرد ودية  ) تحسين الموارد الذاتية -
 إجراءات إبرام الصفقات و قواعد الحماية البيئية و االجتماعية  -
 
 

 التصرف في الملك البلدي و صيانة الممتلكات  -

 الفئة المستهدفة
 

 اطارات و اعوان مصلحة االداءات و االستخالصات

 رزنامة التنفيذ
 

 2016بداية من مارس 

 الكاتب العام المسؤول عن النشاط

  
 

ص
خا

بال
ق 

صندو
 

  الكلفة التقديرية

  

  



 4النموذج عدد                                                             

 بطاقة نشاط مساندة فنية                                            

 

 الوالية : بن عروس                                                     البلدية : بلدية المروج 

 

ص بالبلدية )
خا

 
جبارية (

ت إ
بيانا

 

 العنصر
 

 : برنامج دعم القدرات

 الباب الثاني
 

 : المساندة الفنية 

 النشاط المطلوب
 

 الشراءات العمومية  

 وصف موجز للنشاط
 

 تحديد الحاجيات  -
 إعداد كراسات الشروط -
 إعالن طلب العروض  -

 الهدف من النشاط
 

التمكن من كافة مراحل إنجاز الطلب العمومي بداية من 
 تحديد الحاجيات إلى الختم  

 
 
 

 المحاور المعنية

 تنفيذ البرامج االستثمارية حسب المقاربة التشاركية  -

 التصرف المالي و رفع المرد ودية  ) تحسين الموارد الذاتية (       -
 X      إجراءات إبرام الصفقات و قواعد الحماية البيئية و االجتماعية  -

 
 

 التصرف في الملك البلدي و صيانة الممتلكات  -

 الفئة المستهدفة
 

 اطارات و اعوان مصلحة الصفقات و الشراءات 

 رزنامة التنفيذ
 

 2016بداية من مارس 

 الكاتب العام المسؤول عن النشاط

  
 

ص
خا

 
ق 

صندو
بال

 

  الكلفة التقديرية

  

 

 

 



 4النموذج عدد                                                             

 بطاقة نشاط مساندة فنية                                            

 

 بلدية المروج  الوالية : بن عروس                                                     البلدية :

 

جبارية (
ت إ

ص بالبلدية ) بيانا
خا

 

 العنصر
 

 : برنامج دعم القدرات

 الباب الثاني
 

 : المساندة الفنية 

 النشاط المطلوب
 

   تنفيذ البرامج اإلستثمارية حسب المقاربة التشاركية

 وصف موجز للنشاط
 

التمكن من إعداد وتشكيل خطة عمل في إطار  -
التشاركية تتطابق مع خصوصيات المنطقة المقاربة 
  البلدية 

 الهدف من النشاط
 

المخطط اإلستثماري السنوي التمكن من كافة مراحل إنجاز 
 و الخماسي حسب المقاربة التشاركية 

 
 
 

 المحاور المعنية

                                 Xتنفيذ البرامج االستثمارية حسب المقاربة التشاركية  -

 التصرف المالي و رفع المرد ودية  ) تحسين الموارد الذاتية (       -
 إجراءات إبرام الصفقات و قواعد الحماية البيئية و االجتماعية        -
 
 

 التصرف في الملك البلدي و صيانة الممتلكات  -

 الفئة المستهدفة
 

اإلدارة اطارات و اعوان إدارة الشؤون اإلدارية العامة و 
 الفرعية الفنية

 رزنامة التنفيذ
 

 2016بداية من مارس 

 الكاتب العام المسؤول عن النشاط

  
 

ص 
خا

ق 
صندو

بال
 

  الكلفة التقديرية
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 قـــــــــــــــــــــــــــرار المجلس

 إستلزام جزء من حديقة شارع فرنسا لفائدة شركة أوريدو الموافقة على مواصلة-3

18

2013

262014

150

500

1 
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2 

 

3 

 

4 

 

 قـــــــــــــــــــــــــــرار المجلس 
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 تسمية أنهج -4

1- 

 

2- 12

242015
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 قـــــــــــــــــــــــــــرار المجلس 

1 

 

2 

 

3 

 

2014
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 رئيس النيابة الخصوصية 
 

 الحبيب الحامدي          


