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لفائدة المنتخبٌن المحلٌٌن ومستخدمً البلدٌات خالل العهدة  حصٌلة برامج التكوٌن المخصصة

 االنتخابٌة السابقة 
 

 

 

I- :تكوٌن المنتخبٌن المحلٌٌن 

 تكوٌن رؤساء المجالس الشعبٌة البلدٌة -1

 
 1541لفائدة رؤساء المجالس الشعبٌة لـ  2014نوفمبر  16تم إطالق هذه الدورة التكوٌنٌة بتارٌخ 

تثمٌن دور المنتخبٌن فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة و تزوٌدهم بالمعارف من أجل إلى ف هذه الدورة دبلدٌة، و ته
 ضمان تسٌٌر أفضل للشؤون المحلٌة.

 

 المقاٌٌس التالٌة: شملت الدورة التكوٌنٌة
 ،تسٌٌر الموارد البشرٌة -
 ،المالٌة المحلٌة -
 ،المنازعات -
 ،الصفقات العمومٌة -
 .و سٌر البلدٌة تنظٌم -
 

 تم إجراء هذه الدورة التكوٌنٌة على مستوى:
 ،/http://www.ena.dz/index.php/frالمدرسة الوطنٌة لإلدارة -
ة التابع همو تجدٌد معلومات تهمو تحسٌن مستوٌامستخدمً الجماعات المحلٌة المراكز الوطنٌة لتكوٌن  -

 بشار، ورقلة و وهران.عمرانٌة:لشبكة التكوٌن الخاصة بوزارة الداخلٌة و الجماعات المحلٌة و تهٌئة ال
 ،دار المربً باتنة -
 بسطٌف، المعهد الوطنً للتعلٌم المهنً -
 جامعة التكوٌن المتواصل مستغانم. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ena.dz/index.php/fr/


 

II- :التكوٌن الخاص باإلطارات البلدٌة 

 للبلدٌات: العامٌنتكوٌن األمناء  .1

 1541لفائدة األمناء العامٌن التابعٌن لـ  2014سبتمبر  21تم إطالق هذه الدورة التكوٌنٌة بتارٌخ 
 بلدٌة، حٌث تهدف لتعزٌز إمكانٌات هذه اإلطارات فً تسٌٌر شؤون بلدٌاتهم.

 

 امتدت هذه الدورة لمدة أربعة أٌام وشملت المٌادٌن التالٌة:
 تسٌٌر الموارد البشرٌة. -
 المنازعات. -
 الصفقات العمومٌة. -
 المالٌة المحلٌة. -
 

 و تم إجراؤها على مستوى:
 المدرسة الوطنٌة لإلدارة . -
المراكز الوطنٌة لتكوٌن تكوٌن مستخدمً الجماعات المحلٌة وتحسٌن مستوٌاتهم وتجدٌد معلوماتهم  -

 بشار، ورقلة ووهران.
 دار المربً باتنة. -
 للتعلٌم المهنً سطٌف.المركز الوطنً  -

 

 تكوٌن فً مجال التسٌٌر المالً للبلدٌات: .2

 

أمٌن عام بلدٌة موزعٌن على خمس  125لفائدة  2017فٌفري  12انطلقت هذه الدورة التكوٌنٌة ٌوم 
دورات. وذلك فً مجال التسٌٌر المالً للبلدٌات الذي أشرفت علٌه الوكالة الفرنسٌة 

 .http://www.afd.fr/frللتنمٌة
 تمحورت هذه الدورة التكوٌنٌة حول المواضٌع التالٌة:

 ،بأثر رجعًتحلٌل المٌزانٌة  -
 التموٌل واالستثمار، -
 تسٌٌر اإلٌرادات، -
 تسٌٌر النفقات، -
 تحلٌل استشرافً للمٌزانٌة . -

 
 جرت الدورة التكوٌنٌة على مستوى:

 وطنٌة لإلدارة،المدرسة ال -
الوطنٌة لتكوٌن مستخدمً الجماعات المحلٌة وتحسٌن مستوٌاتهم وتجدٌد معلوماتهم بالجلفة،  المراكز -

 قسنطٌنة، ورقلة، وهران.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afd.fr/fr


III- :التكوٌن الخاص بمستخدمً البلدٌات 

 المكلفٌن بالصفقات العمومٌة على مستوى البلدٌات: تكوٌن -1

مكلف بالصفقات  1541لفائدة  2014الخاصة بالصفقات العمومٌة فً ماي انطلقت الدورة التكوٌنٌة 
العمومٌة على مستوى البلدٌات، حٌث هدفت هذه الدورة تحسٌن مستوى أداء المكلفٌن بالصفقات العمومٌة 

 على مستوى البلدٌات و تمكٌنهم من تعزٌز معارفهم فً مجال الصفقات العمومٌة.
 

 ٌة على مستوى المؤسسات التالٌة:تم إجراء هذه الدورة التكوٌن
 المدرسة الوطنٌة لإلدارة. -
 المعهد الوطنً للتعلٌم المهنً بقصر البخاري. -
بشار، ورقلة المراكز الوطنٌة لتكوٌن مستخدمً الجماعات المحلٌة وتحسٌن مستوٌاتهم وتجدٌد معلوماتهم -

 ووهران. 
 

 تكوٌن فً مجال التسٌٌر التقنً و الحضري: -2

 
 175لتشمل  2017مهندس، و امتدت سنة  74لفائدة  2016تم إطالق الدورة التكوٌنٌة األولى سنة 

مهندس. تهدف هذه الدورة  لتعزٌز كفاءات المهندسٌن فً المجاالت المرتبطة بالتسٌٌر الحضري للمدن 
 خاصة فً المٌادٌن التالٌة:

 
 العملٌاتً. التعمٌر  -
 التخطٌط الحضري. -
 ،المدٌنة سٌاسة -
 تسٌٌر النفاٌات. -
 مناجمنت المدن. -
 التشرٌع الحضري. -
 الطرقات والشبكات المختلفة،  -
 تسٌٌرالمخاطر الحضرٌة. -
 .األمالكتسٌٌر  -
 تسٌٌر المشارٌع. -
 

ز والمرك تم تنظٌم و احتضان هذه الدورة التكوٌنٌة من قبل معهد التسٌٌر التقنً و الحضري بمسٌلة
 .بالجلفةمستخدمً الجماعات المحلٌة وتحسٌن مستوٌاتهم وتجدٌد معلوماتهم الوطنً لتكوٌن

 تكوٌن المتصرفٌن الموظفٌن حدٌثا:  -3

 متصرف بلدي موظف حدٌثا،. 411، خصت إلً ٌومنا 2017تم إطالق هذه الدورة التكوٌنٌة سنة 
السماح لهم بالتكٌف مع تهدف هذه الدورة التكوٌنٌة إلى إشباعهم بمفاهٌم ومبادئ المرفق العمومً و 

 محٌطهم المهنً.
المراكز ،/2blida2.dz-http://univتم تنظٌم هذه الدورة التكوٌنٌة على مستوى جامعة البلٌدة 

 : بشار، و وهران، و قدالوطنٌة لتكوٌن مستخدمً الجماعات المحلٌة وتحسٌن مستوٌاتهم وتجدٌد معلوماتهم
 شملت المٌادٌن التالٌة:

 
 التنظٌم المؤسساتً و اإلداري. -
 المالٌة العمومٌة و المحلٌة. -
 تسٌٌر الموارد البشرٌة. -
 المنازعات. -
 القانون العقاري و قانون األمالك الوطنٌة. -
 اإلحصاء و التحرٌر اإلداري. -

 

 

 

 

http://univ-blida2.dz/
http://univ-blida2.dz/


 فً مجال الحالة المدنٌة: التكوٌن -4

 
رئٌس مكتب مكلف بالحالة المدنٌة  1541لفائدة  2016و  2015إجراء هذه الدورة التكوٌنٌة سنتً  تم

على مستوى البلدٌات، و تهدف هذه الدورة التكوٌنٌة إلى تعزٌز معارفهم فً مجال الحالة المدنٌة و كذا 
 ضمان تطبٌق القوانٌن و التنظٌمات السارٌة المفعول فً هذا المجال.

 

 فً مجال تسٌٌر األرشٌف: التكوٌن -5
 

نظمت هذه الدورة التكوٌنٌة من أجل ضمان تسٌٌر أحسن لألرشٌف و حفظه على مستوى اإلدارات 
 أٌام. 5لمدة  2015للمقاٌٌس المتعارف علٌها، وتم إطالقها سنة  اإلقلٌمٌة وفقا

 كما تم تنظٌمها بالتعاون مع جامعة التكوٌن المتواصل.
 

 باالستقبال و التوجٌه على مستوى اإلدارة اإلقلٌمٌة: تكوٌن المكلفٌن -6

 
مكلف باالستقبال و التوجٌه  930لفائدة  2014نوفمبر  16تم إطالق هذه الدورة التكوٌنٌة بتارٌخ 

 التابعٌن لإلدارة اإلقلٌمٌة، بهدف تحسٌن نوعٌة استقبال و توجٌه المواطنٌن على مستوى البلدٌات.
 إدراج المقاٌٌس التالٌة: تم خاللها

 تنظٌم و سٌر البلدٌات. -
 االتصال. -
 االعالم آلً. -
 

 كما تم تنظٌمها على مستوى:
 المدرسة الوطنٌة لإلدارة . -
بشار، بلتكوٌن مستخدمً الجماعات المحلٌة وتحسٌن مستوٌاتهم وتجدٌد معلوماتهمالمراكز الوطنٌة  -

 ورقلة و وهران.
 دار المربً باتنة. -
 سطٌف.بالمعهد الوطنً للتعلٌم المهنً  -

 

التكوٌن لفائدة بعض الرتب التابعة لإلدارة اإلقلٌمٌة فً إطار التكوٌن أثناء فترة التربص و قبل  -7
 الترقٌة:

 

مست مجموع عملٌات التكوٌن التً تم إطالقها فً إطار هذا التكوٌن طبقا للقانون األساسً الخاص 
 موظفا إلى ٌومنا هذا. 11.457 الجماعات اإلقلٌمٌة،بالموظفٌن المنتمٌن ألسالك 

تهدف هذه الدورة التكوٌنٌة إلى تمكٌن الموظفٌن الجدد من االندماج و التكٌف مع محٌطهم المهنً، كما 
تسمح الدورات التكوٌنٌة قبل الترقٌة للموظفٌن الذٌن تمت ترقٌتهم بتحسٌن كفاءاتهم و القٌام بالمهام الجدٌدة 

 لهم.التً أسندت 
لتكوٌن مستخدمً الجماعات المحلٌة تم إجراء هذه الدورات التكوٌنٌة على مستوى المراكز الوطنٌة 

 ، و مؤسسات التكوٌن التابعة لقطاع التكوٌن و التعلٌم المهنٌٌن.وتحسٌن مستوٌاتهم وتجدٌد معلوماتهم
 

 مركبات:تكوٌن أعوان الشبابٌك المكلفٌن بملفً رخصة السٌاقة و بطاقات ترقٌم ال -8

 
عون شباك، بهدف مرافقة مشروع تخفٌف إجراءات  5724لفائدة  2016تم تنظٌم هذه الدورة سنة 

 تسلٌم رخص السٌاقة وبطاقات ترقٌم المركبات السٌما تحوٌل تسٌٌر هذه الملفات إلى البلدٌة.
 تم تنظٌم هذه الدورة التكوٌنٌة على مستوى الوالٌات.

 
 

 

 

 



 

 : المكلفٌن بصٌانة المساحات الخضراءتكوٌن األعوان  -9

عون مكلف بصٌانة المساحات الخضراء  3355تهدف هذه الدورة التكوٌنٌة التً تم تنظٌمها لفائدة 
 التابعٌن للبلدٌات، إلى ضمان صٌانة أفضل للمساحات الخضراء من أجل إضفاء طابع جمالً لمدننا.

تم تنظٌم هذه الدورة التكوٌنٌة من طرف الدٌوان الوطنً لتطوٌر و ترقٌة  التكوٌن 
على مستوى مراكز التكوٌن المهنً و المعاهد المتخصصة فً التكوٌن  /http://www.indefoc.dzالمتواصل

 المهنً.
 : ات لصالح مستخدمً الجماعات اإلقلٌمٌةعملٌات التكوٌن المبادر بها من طرف الوالٌ -11

فً إطار تحسٌن أداء الموظفٌن فً مجال تسٌٌرالمرفق العمومً، المالٌة المحلٌة، التنمٌة المحلٌة و 
 اإلصالح الجبائً، تم إطالق عدة عملٌات تكوٌن بادرت بها الوالٌات لصالح مستخدمً الجماعات المحلٌة.

موظف لسنة  20853، 2014موظف خالل سنة  10759لقد سمحت هذه الدورات التكوٌنٌة بتكوٌن 
 .2017موظف لسنة  4010و  2016موظف لسنة   5859، 2015
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