
       الجمهورية التونسية    
        وزارة الداخلية    

 بلدية أريانة           
 والمكتب واللجان شؤون المجلس خلية       

 والتنسيق بين الدوائر                

 

 رارق

 

 2222البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة حول 
   

 رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة إن 

المتعلق  9102ماي  12المؤرخ في  9102لسنة  92القانون عدد إطالعه على  بعـــد       

   .  بمجلة الجماعات المحلية

 المتعلق بإحداث بلدية أريانـــــة . 0212األمر المؤرخ في غرة جويلية  وعلى           

جوان  92جلسة تنصيــب المجلس البلدي المنعقدة  بتاريخ  في  رمحضـل وتبعا           

9102. 

المنعقدة يوم   0202المجلس البلدي في دورته االستثنائية الثانية لسنة لمداولة  وتبعا  

 .0202ديسمبر   21السبت 

 : قّرر ما يلي

البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة على صادق أعضاء المجلس البلدي :  ول الفصل األ         

 : كما يلي 9199

 2222ة برنامج التكوين مع مركز التكوين ودعم الالمركزية لسن

 الخطة الوظيفية الرتبة المعرف الوحيد اإلسم و اللقب الموضوع ع/ر

1 

 الشراء على الخط

 فردوس السيد
992021911

9 

متصرف 

 مستشار
 كاهية مدير تجميل المدينة

 اليامنة المحمدي 2
992992222

0 
   متصرف مساعد

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 22199126 حميدة العرفاوي 3

 محسن الصغير 4
992992292

9 
   متصرف مساعد



 22622910 سالف البلطي 5
متصرف 

 مستشار

رئيس مصلحة الصفقات 

 والشراءات

1 

 الشراءات العمومية

 تقني رئيس 60219092 سامية بالحاج خليفة 
كاهية مدير المنتزهات و 

 المنابت

 تقني رئيس 99292990 عصام الماجري 2
مدير حفظ الصحة وحماية 

 لمحيطا

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 22199126 حميدة العرفاوي 3

 99922210 حسني البجاوي 4
متصرف 

 مستشار
 كاهية مدير التموين

 22622910 سالف البلطي 5
متصرف 

 مستشار

رئيس مصلحة الصفقات 

 والشراءات

1 

 تنفيذ برامج اإلستثمار

 الشؤون المالية مديرة متصرف رئيس 22199126 حميدة العرفاوي

 29122262 دليلة العزري 2
متصرف 

 مستشار
 كاهية مدير التصرف المالي

   متصرف 92022202 لنور بوبية 3

1 

 المخطط الثالثي للصيانة

 تقني رئيس 99292990 عصام الماجري
مدير حفظ الصحة وحماية 

 المحيط

 99212222 خالد الجبالي 2
مهندس معماري 

 رئيس
 الفنيةمدير المصالح 

 تقني أول 20622216 أحمد العابد 3
مكلف باإلشراف على 

 المستودع البلدي

 مريم الجبالي 4
992021221

2 
 تقني أول

مكلفة باإلشراف على مصلحة 

الميزانية ومتابعة التصرف 

 المالي

1 

مجهود البلدية في مجال 

 النظافة

 22211112 سناء بن منصور
متصرف 

 مستشار

 فيرئيس مصلحة التصرف 

 النفايات

 69292990 خالد اليحياوي 2
متصرف 

 للداخلية

مكلف باإلشراف على 

مصلحة النظافة وإستغالل 

 المعدات

 تقني رئيس 99292990 عصام الماجري 3
مدير حفظ الصحة وحماية 

 المحيط



1 

التصرف في المستودعات 

 وصيانة معدات النظافة

 دات والنظافةمدير المع مهندس رئيس 29209199 لطفي الدشراوي

 ناطر مراقبة توزيع المعدات 9عامل صنف 22990222 مكرم القفصي 2

 تقني أول 20622216 أحمد العابد 3
مكلف باإلشراف على 

 المستودع البلدي

1 

 العمل البلدي عن بعد

ليلى بن صالح 

 العياشي
 متصرف رئيس 92602909

مديرة وحدة المتابعة واإلعالم 

 نشيطوالعالقات الخارجية وت

 المدينة

 92012266 الناصر محمود 2
متصرف 

 مستشار

كاهية مدير المتابعة واإلعالم 

 والعالقات الخارجية

 22626262 فهمي حمي 3
متصرف 

 مستشار

رئيس مصلحة التفقد ومراقبة 

 التراتيب

 29169019 أماني زايد 4
فني سام أول 

 للصحة العمومية

مكلفة باإلشراف على مصلحة 

ؤسسات ومراقبة مراقبة الم

 المواد الغذائية والتفقد الصحي

 22202200 أم الخير بلغيث 5
متصرف 

 مستشار

كاهية مدير خلية شؤون 

المجلس والمكتب واللجان 

 وتنسيق عمل الدوائر

1 

 بوابة الجماعات المحلية

 22202200 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مستشار

كاهية مدير خلية شؤون 

المجلس والمكتب واللجان 

 تنسيق عمل الدوائرو

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 22199126 حميدة العرفاوي 2

 مريم الجبالي 3
992021221

2 
 تقني أول

مكلفة باإلشراف على مصلحة 

الميزانية ومتابعة التصرف 

 المالي

 90292122 رايس داوة 4
متصرف 

 مستشار

رئيس مصلحة حسابيات 

 ميزانية التصرف

 متصرف رئيس 62222220 سنيا شعيب  5
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

 متصرف رئيس 22992296 سارة بنور 6
كاهية مدير الشؤون 

 اإلقتصادية

 96220922 طارق الحدشي 7
متصرف 

 مستشار

رئيس مصلحة التراخيص 

 والمعاليم المختلفة



 22626262 فهمي حمي 8
متصرف 

 مستشار

بة اقرئيس مصلحة التفقد ومر

 التراتيب

 تقني رئيس 99292990 عصام الماجري 9
مدير حفظ الصحة وحماية 

 المحيط

1 

 تقيم اآلداء

 22202200 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مستشار

كاهية مدير خلية شؤون 

المجلس والمكتب واللجان 

 وتنسيق عمل الدوائر

 مريم الجبالي 2
992021221

2 
 تقني أول

مكلفة باإلشراف على مصلحة 

الميزانية ومتابعة التصرف 

 المالي

1 

  الموازنة االجتماعية

 92921290 هشام الخضراوي
متصرف 

 مستشار
 مكلف بمصلحة االعوان

 متصرف رئيس 92609009 سمير وداي 2
مدير الشؤون اإلدارية و 

 بالنفاذ إلى المعلومة والحوكمة

1 

لوحات القيادة في العمل 

  البلدي

 ف رئيسمتصر 92609009 سمير وداي
مدير الشؤون اإلدارية و 

 بالنفاذ إلى المعلومة والحوكمة

 متصرف رئيس 22221920 لطيفة تريمش 2
كاهية مدير تنمية الموارد 

 البشرية

 92921290 هشام الخضراوي 3
متصرف 

 مستشار
 مكلف بمصلحة االعوان

 99922210 حسني البجاوي 4
متصرف 

 مستشار
 كاهية مدير التموين

 تقني رئيس 69292990 الماجريعصام  5
مدير حفظ الصحة وحماية 

 المحيط

 متصرف رئيس 92012266 الناصر محمود 6
كاهية مدير المتابعة واإلعالم 

 والعالقات الخارجية

7 
محمد الطيب 

 الخماسي

992021920

0 

متصرف 

 مستشار
 رئيس فريق الشرطة البيئية

1 
النظام المعلوماتي إلدارة 

 الموارد البشرية

 متصرف رئيس 92609009 سمير وداي
مدير الشؤون اإلدارية و 

 بالنفاذ إلى المعلومة والحوكمة

 حلمي الردادي 2
922292299

2 

كاتب للتعليم 

 العالي
  



 92921290 هشام الخضراوي 3
متصرف 

 مستشار
 مكلف بمصلحة االعوان

1 

إعداد وتنفيذ أمثلة التهيئة 

 المالية للبلديات

 متصرف رئيس 62222220 سنيا شعيب 
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 22199126 حميدة العرفاوي 2

 مريم الجبالي 3
992021221

2 
 تقني أول

مكلفة باإلشراف على مصلحة 

الميزانية ومتابعة التصرف 

 المالي

 29122262 دليلة العزري 4
متصرف 

 مستشار
 ير التصرف الماليكاهية مد

 90292122 رايس داوة 5
متصرف 

 مستشار

رئيس مصلحة حسابيات 

 ميزانية التصرف

 متصرف رئيس 22992296 سارة بنور 6
كاهية مدير الشؤون 

 اإلقتصادية

 96220922 طارق الحدشي 7
متصرف 

 مستشار

رئيس مصلحة التراخيص 

 والمعاليم المختلفة

 رف رئيسمتص 29169209 سنية بن عياد 8
رئيس مصلحة التصرف في 

 األمالك البلدية

   متصرف 99120206 شريفة الشريقي 9

      

    

      

      

 

 ) المساندة الفنية( مع صندوق القروض 2222برنامج دعم القدرات 

 



 النشاط المجــــــــــال ع/ر

الرمز حسب 

دليل المساندة 

 الفنية

المشروع أو 

 النشاط 

تاريخ 

اندة المس

 الفنية

 إسم و لقب المنتفع
الرتبة أو 

 الصنف
 اإلدارة المعنية

1 

 الديمومة
المساندة في مجال 

 الموارد المالية
D3 

 

دعم القدرات 

لتحسين الموارد 

الذاتية وإقتراح 

خطة لتسديد 

الديون ومتابعة 

 تنفيذها

 

  

 العرفاوي حميدة
متصرف 

 مستشار

 إدارة الشئون المالية

 ةرايس داو 2
متصرف 

 مستشار

 دليلة العزري 3
متصرف 

 مستشار

 ناهد العياري 4
متصرف 

 مساعد

 تقني إبتسام بن جالب 5

 كاتب تصرف ريم عباس 6

 سنيا شعيب 7
متصرف 

 رئيس

إدارة تنمية الموارد 

و الشؤون 

 االقتصادية

 سنية بن عياد 8
متصرف 

 رئيس

 بنور سارة 9
متصرف 

 رئيس

 طارق الحدشي 10
متصرف 

 مستشار

1 

 التصرف 

المساندة في    

مجال البرمجة و 

 القيادة

F4 

المساعدة الفنية 

في إدارة مشروع 

محدد خالل جميع 

المراحل         

)من اإلعداد إلى 

التنفيذ( ودعم 

وتطوير إجراءات 

المتابعة و 

 المراقبة

  

 خالد الجبالي
مهندس 

 اري رئيسمعم

 إدارة المصالح الفنية
 مهندس أول ميساء بنبراهم 2

 مهندس أول نورشان بن عمارة  3

 تقني أول شكري الدشراوي 4

 مهندس رئيس ناجية العيوني  5

إدارة تجميل المدينة 

 و العناية بالمنتزهات
 تقني رئيس سامية بلحاج خليفة 6

 السيد فردوس 7
متصرف 

 مستشار

 حميدة العرفاوي  8
متصرف 

 رئيس
 إدارة الشؤون المالية



 حسني البجاوي 9
متصرف 

 رئيس

 دليلة العزري 10
متصرف 

 مستشار

1 

 التصرف 
المساندة في مجال   

 البرمجة و القيادة
F3 

المساعدة في 

التشخيص الفني 

وتحديد 

اإلحتياجات 

وضبط األولويات 

إلعداد المخطط 

اإلستثماري وذلك 

بالتنسيق مع 

 المرافق المالي

  

 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مستشار

خلية شؤون المجلس  

والمكتب واللجان 

 وتنسيق عمل الدوائر

 الناصر محمود 2
متصرف 

 رئيس

خلية المتابعة 

واإلعالم والعالقات 

 الخارجية

 حميدة العرفاوي  3
متصرف 

 رئيس
 لشؤون الماليةإدارة ا

 تقني أول مريم الجبالي 4

 

 2222برنامج التكوين الخصوصي لسنة 

 
 اإلدارة المعنية األعوان المنتفعين موضوع الدورة التكوينية ع/ر

 دليلة العزري-حسني البجاوي-رايس داوة-حميدة العرفوي  نظام التدقيق الداخلي 1

 الشؤون المالية

 مراقبة التصرف 2
مريم -حسني البجاوي-رايس داوة-لعرفاوي حميدة ا

 الجبالي

 مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها 3
دليلة -ناهد العياري-إبتسام بن جالب-أسماء الجميعي

 العزري

 النزاعات في الصفقات العمومية 4
أمنة -حسني البجاوي-سالف البلطي-حميدة العرفاوي 

 دليلة العزري-المحمدي

 إيمان كسيكسي-ريم عباس-لحمديسلوى ا منظومة أدب 5

 جرد المنقوالت 6
مروان -وليد العرفاوي-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي

 إبراهيم السليتي-محمد الطاهر السالمي-حسني

 المحاسبة التحليلة  7
-دليلة العزري-مريم الجبالي-رايس داوة-حميدة العرفاوي 

-ميعيأسماء الج-ناهد العياري-إبتسام بنجالب-رايس داوة

 أنور بوبية
 المحاسبة العامة 8



 التصرف في المخزون 9
مروان -وليد العرفاوي-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي

 عبد الرؤوف العياري-محمد الطاهر السالمي-حسني

 دليلة العزري-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي 2122قانون المالية  11

 دة العرفاويحمي-سلوى الحمدي إعداد ملفات التقاعد 11

 الطرق الكفيلة لتعبئة الموارد 12
 -سارة بنور -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب

 أعوان 12

إدارة تنمية الموارد و 

 الشؤون اإلقتصادية

 المبادئ األساسية لمنح اللزمات 13
شريفة -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب

 عون 1-الشريقي   

 اإلحصاء  14
شريفة -سنية بن عياد-طارق الحدشي-بسنية شعي

 أعوان 18-الشريقي   

 أعوان 12- -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب طرق التصرف في األمالك البلدية 15

 عوان1-شريفة الشريقي-طارق الحدشي-سنية شعيب التصرف في مجال اإلشهار  16

17 
متابعة اإلجراءات القانوينة في طرق 

 اإلستخالص 

 سنية بن-شريفة الشريقي-طارق الحدشي-نية شعيبس

 أعوان 18-عياد   

18 G,R,B أعوان 12-سنية بن عياد-شريفة الشريقي-سنية شعيب 

19 AUTOCAD 

 ناجية العيوني

إدارة تجميل المدينة و 

 العناية بالمنتزهات

 إعداد وإبرام الصفقات العمومية 21

21 
المناطق التقنيات الجديدة في مجال إحداث 

 الخضراء

 سامية بالحاج خليفة

 فردوس السيد

 مصطفي الحامدي

 هدى باللي التصرف في  المراسالت واألرشيف اإللكتروني 22

إدارة الشؤون القانوينة و 

 األمالك

 هشام بن الشيخ تحيين رسوم الحالة المدنية 23

 النزاعات اإلدارية 24

 سعاد بوجناح
 دة نقابات األراضيالنزاعات في ما 25

 منيرة جبنون الدعوى الجزائية و القيام بالحق الشخصي 26

27 
إجراءات إسترجاع العقارات التابعة للملك 

 البلدي بعد ترسيمها لفائدة الغير
 كريمة كستوري



 االقتصاد التضامني و االجتماعي 28

 ليلى بن صالح العياشي

وحدة المتابعة و اإلعالم 

خارجية و العالقات ال

 وتنشيط المدينة

 سنية بن سالم

 فاطمة الحشايشي

 التصرف في الوثائق و األرشيف 29

 نبيل بن مسعود

 صابر كريدان

 بسمة الفوزاعي

 أحالم الباهي

 التصرف في الشكاوي  31

 لطيفة الرزقي

 روضة حشانة

 لخزريمحرز ا التقاعد و التأديب في الوظيفة العمومية 31

 إدارة الشؤون اإلدارية

 بشرى النحال التصرف في حوادث الشغل و االمراض المهنية 32

 التصرف في العطل في الوظيفة العمومية 33

 عائشة العرفاوي

 ليلى بوعلي

 حلمي الردادي المناظرات في الوظيفة العمومية  34

 سناء بن منصور المحاسبة العامة 35

 لمعداتإدارة النظافة و ا

 أحمد نجاحي الصفقات العمومية 36

37 management des projets خالد الجبالي 

 إدارة المصالح الفنية

38 revit architecture 

 كوثر النجار

 أمال الرياحي

39 autocad civil 3d 

 عبد الفتاح علية

 حنان البوسليمي

 ميساء بنبراهم

 خالد الجبالي



 بن عمارةنورشان 

41 AGIL CERFTIFICATION 
 نورشان بن عمارة

 مراد الحمزاوي
اإلدارة الفرعية للنظم 

المعلوماتية و تكنلوجيا 

 اإلتصال

41 M-S PROJEET PRO 

42 ISO/CEI20000 

43 MS PROJET مروى بن محمود 

44  CMS word press/prestaschop نادرة بن قايد 

45 
حدثة في مجال المراقبة الصحية التقنيات المست

 للمواد الغذائية 
 أماني زايد -هادية عمر 

إدارة حفظ الصحة 

 وحماية المحيط

46 
طرق إستعمال معدات المراقبة الصحية و 

 القياس
 أماني زايد -هادية عمر 

47 
مجابهة التلوث و حماية البيئة و الحد من 

 مخاطر المبيدات على المحيط و البيئة
 محمد الجوادي -أماني زايد  -اجري عصام الم

48 
الجغرفة الرقمية في مجال شبكات تصريف مياه 

 المختلفة
 آماني زايد -عصام الماجري 

 

 بتنفيذ هذا القرار.مكلف الكاتب العام للبلدية :  الفصل الثاني 

 

 رئيس البلدية                                                         

 عربي فاضل موسىمحمد ال

 

 

 


