
 

  



 

 

 

 ًىظم املجلض الجماعي ألًت ملول 

 بتعاون مع عمالت إهزكان أًت ملول 

 جمعيت البحث والتكويً في مهً الجماعاث الترابيتبعراكت مع و 
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ت  :الورقت التأطيًر

عصش مجاٌ اخخصاصاتها في ئطاز ًخميز ً   ىسض الدطخىز الدوز الخىمىي للجماعاث الترابُت َو

ظعى لخد ع لُم الاهدماج اإلايؼىد في بسمجت و بااللخلائُت مع بسامج الدولت، َو ت جىفُر اإلاؼاَز الخىمٍى

ت علىو  اإلاخعلم  113314 باجذ هره الجماعاث بمىحب اللاهىن الخىظُمي زكم اإلاظخىي الترابي، ئذ الاطدثماٍز

جلبُت الحاحُاث اإلاباػسة للظاهىت وؤلاطهام بلدز اإلاىازد اإلاخاخت في و  جلدًم خدماث اللسب بها مظإولت عً

فهي  صاصاتها،ممازطت اخخو  جدلُم الخىمُت املحلُت3 وختى جخمىً هره الجماعاث مً اللُام بىظائفها

جدلُم و  طمان الىفاء بالتزاماتها مدعىة ئلى البدث عً طبل حدًدة لخىفير مىازد مالُت كازة جمىنها مً

ت3و  بسامجها  أهدافها الخىمٍى

في هرا ؤلاطاز ًطسح ئػياٌ هدزة اإلاىازد اإلاالُت ومددودًتها خصىصا في ظل ؤلاهساهاث التي جىاحها 

تئهجاش جصىزاتها  مً أحل الجماعاث ابخداء مً الخدبير الخدماحي ختى مىاحهت املخاطس البُئُت  الخىمٍى

اتها على مظخىي  ؤلاهفاق  ووان له  جأثير على  والصحُت التي فسطتها حائدت وىزوها وهى ما ػير مً أولٍى

 كُاطُا على مظخىي اإلاداخُل املحصلت3 التي سجلذ اهخفاطا جىاشن ميزاهُاتها

جىظُم ًىم دزاس ي يهدف ئلى فخذ   أن جدىاٌو هرا ؤلاػياٌ عبر ىظمتاإلاازجأث اللجىت  ،نهىرا ئذ

س ؤلامياهاث اللاهىهُت اإلاخا بؼُت هلاغ عمىمي خىله، لها بؼيل فعاٌ واكتراح آلُاثجطٍى عملُت  خت وجنًز

مما ًخٌى لها الخىفس على مداخُل كازة ججعلها كادزة  الراجُت، جىمُت مىازدهاو  لخمىين الجماعاث مً حعبئت

ً شواًا مخلاطعت وفم طلظلت مً ى جىفُر بسامجها باطخلاللُت وفعالُت، وهى ما هسحى أن  هالمظه معل

 ؤلاػياالث والدظاؤالث3
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 ألاشئلت:

 ٌ بخعاون مع عمالت ئهصوان  يهدف هرا الُىم الدزاس ي اإلاىظم مً طسف املجلع الجماعي ألًذ ملى

 ، ً في مهً الجو أًذ ملٌى ئلى فخذ هلاغ عمىمي خٌى  ماعاث الترابُت،بؼساهت حمعُت البدث والخيٍى

مداولت و   ،الخددًاث"و  السهاهاث :"اإلاىازد اإلاالُت للجماعاث عىىانإلاىازد اإلاالُت للجماعاث جدذ جىمُت ا

 هي طبل جىمُت اإلاىازد اإلاالُت للجماعاث؟ ؤلاحابت على طإاٌ مدىزي: ما

 ؤلاػيالُاث مً كبُل:و  مما ٌظخدعي طسح مجمىعت مً ألاطئلت

 أي طبل  لدعم اللدزة اإلاالُت للجماعاث مً خالٌ جدظين خيامت اإلاىازد؟ 

 ل ميزاهُاجه ما ع الجماعاث إلاصادز جمٍى  ؟هي ؤلاػياالث التي جدٌى دون جىَى

  ؟الحالُت في بلىغ الىجاعت اإلاالُتهُف ًمىً جفعُل ول آلالُاث التي جىفسها اإلاىظىمت اللاهىهُت 

 ت هي الىطائل ما ت اإلاادًت والبؼٍس  لخىمُت اإلاىازد اإلاالُت للجماعاث؟ والخلىُت الظسوٍز

 هي الظبل لخىخُد الجهىد بين ول الفاعلين في مجاٌ  جدبير الجباًاث املحلُت؟ ما 

 ُت مً خالٌ جللُص الباقي اطخخالصهجىمُت اإلاىازد اإلاال 

 ؟ي جىمُت اإلاىازد اإلاالُت للجماعتأي دوز لىزغ السكمىت ف 

بمظاهمت أطاجرة حامعُين ومىخخبين حماعُين وأطس في اإلاالُت العمىمُت ًىظم هرا الُىم الدزاس ي 

هره ألاطئلت طخداٌو ؤلاحابت عنها أػؼاٌ هرا الُىم و  ،واملحلُت وفاعلين في مجاٌ الحيامت الترابُت

ت أو الى الدزاس ي، مً خالٌ مظاهماث ألاطاجرة اإلاإطٍس زػاث أو اإلاىاكؼاث التي ً طىاء في العسوض الىظٍس

س الخخامي لهرا اإلالخلى3طخيى   ن مىطىع الخلٍس

 

 :الصياق

اإلاخعلم بجباًاث الجماعاث  47306اإلاخمم لللاهىن و  اإلاؼير 07320صدوز كىاهين حدًدة ) اللاهىن  -

ت للجماعاث الترابُت،  57315اللاهىن و الترابُت،  لمخعلم ، ا55315ن للاهىاو اإلاخعلم باألمالن العلاٍز

ألاحىز عً الخدماث و  مؼسوع اللاهىن اإلاخعلم باألجاوي و ، ًتدازإلاث ااءإلحسوا اطسـلمظظُط  ابخب

 3الؼساماث اإلاظخدلت لفائدة الجماعاث الترابُت 333(و  اإلالدمت

 مجالع حماعُت مىخخبت خدًثا3 -

 3اهىُت  ئعداد بسامج عمل الجماعاثز  -
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 3الجماعاثالخداعُاث الظلبُت لجائدت وىزوها على ميزاهُت  -

 

 املحور العام:

 طبل جىمُت اإلاىازد اإلاالُت للجماعاث3

 املحاور الفرعيت:

 طسوزة جىمُت اإلاىازد اإلاالُت للجماعاث3و  ئهساهاث الخدصُل -

 3ماعاث في ظل اإلاظخجداث اللاهىهُتجىمُت اإلاىازد الراجُت للج -

 جدبير الجباًاث املحلُت3و  وزغ السكمىت -

ت وزهان جأطِع ئدا -  زة حبائُت حماعُت3اإلاىازد البؼٍس

 املصتهذفون:

-  ، "هُئت اإلاظاواة وجيافإ الفسص أعظاء و اإلاىظفىن، و أعظاء املجلع الجماعي ألًذ ملٌى

3 "فظاء أًذ ملٌى للدؼاوز وملازبت الىىع"، وأعظاء "  لجماعت أًذ ملٌى

ٌ حماعت مً مً ول  /مىظفينثالثت مىخخبين -  3الجماعاث الترابُت لعمالت ئهصوان أًذ ملى

حمعُاث و الباخثىن، والطلبت ، وطائل ؤلاعالمو اإلاهىُىن، و ، ن باإلاُدان الجبائيعمىم اإلاهخمي -

 3املجخمع اإلادوي
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 البرهامج:

09H30 

-  ٌ  أو مً ًمثله3 ،ولمت الظُد عامل عمالت ئهصوان أًذ ملى

-  ٌ  يصووي""د.هعام الق.ولمت الظُد زئِع املجلع الجماعي ألًذ ملى

ً في مهً الجماعاث الترابُت -  "ر.لحصً أماجود".ولمت الظُد زئِع حمعُت البدث والخيٍى

 

 )أطخاذة باخثت، وهائب زئِع املجلع الجماعي( عائعت أمغار دة. الُىم الدزاس ي تميظل: الدظُير

 

 التوقيت التأطير الورقتموضوع 

جمويل البرامج مصادر     

 التىمويت للجماعاث الترابيت

 د. أكرم القصاد عبذالغفار

)زئِع مصلحت اإلاالُت املحلُت ومىظفي       

)  الجماعاث بعمالت اهصوان اًذ ملٌى

10H00 

 جباًاث الجماعاث

 ابراهيم أحطاب د.

أطخاذ اللاهىن الخاص بيلُت العلىم اللاهىهُت )

 3(أوادًسوالاكخصادًت والاحخماعُت ابً شهس 

10H20 

املوارد املاليت الاشتثىائيت للجماعاث: 

 "القروض همورجا"

 الحصً رظذي د.

أطخاذ اللاهىن العام بيلُت العلىم اللاهىهُت والاكخصادًت )

ٌ حخماعُت والا   3(ابً شهس أًذ ملى

10H40 

 ماليت الجماعاث الترابيت 

 ورهان التىميت

 حصً بوغش ي ر.

ميظم ، و احي  للجماعاث الترابُتباخث في الخدبير اإلايزاهُ) 

 3(طىض ماطت إلاىخدي الباخثين بىشازة الاكخصاد واإلاالُت

11H00 

 11H20 مىاكؼت عامت

 12H10 اطتراخت ػاي
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 الورظت ألاولى:        

شتراجيجيت جىميت مذاخيل الرشوم ا

ن املذبرة مً طرف إدارة الضرائب  بي

 62.04والقاهون  02.70القاهون 

  العيخالحصين  ر.: جأطير

( ٌ  (، زئِع جلظُمت الظسائب ئهصوان أًذ ملى

 لحصً أماجودر. و 

 3(يىن داخلي لىشازة الداخلُت)م 

12H40 

14H15 

 الورظت الثاهيت:         

 آلياث جىميت املوارد املاليت للجماعت

 (،عظى بالجمعُت)  جامع أًت بابا ر.: جأطير

 3(ميىن داخلي لىشازة الداخلُت) عبذ العزيز صرو  ر.

 3الداخلُت( لىشازة داخليميىن )فارس الر.دمحم 

 الورظت الثالثت:       

دور ورط الرقمىت في جىميت املوارد 

 املاليت للجماعاث.

  الحصين أولقاض ي ر. :جأطير

 (، ميىن داخلي لىشازة الداخلُت)

  عبذ هللا كريمر. 

 3(تعظى بالجمعُ)

  

س الىزػاث )ملسز ج -  3(اثالىزػ والوة جلاٍز

س النهائياػت صُ -  3دمحم الفازض(ذ3 و عائؼت أمؼاز ، د3 )  وعسض الخىصُاث3 الخلٍس

 3لدًم ػهاداث اإلاؼازهتج -

14H15 

14H45 

 3جالوة  بسكُت والء وإخالص ئلى ملام خظسة صاخب الجاللت اإلالً دمحم الظادض هصسه هللا -

 

 : فريق العمل التىظيمي

 دة3عائؼت أمؼاز ميصقت البرهامج:

ص بىطىطين، ولجىت اإلايزاهُت والؼإون اإلاالُت  فريق العمل: حامع أًذ بابا، و دمحم الفازض، و عبد العٍص

ام والبرمجت: )زئِع اللجىت: دمحم بلعؼىز، وهائب زئِع اللجىت: أمُىت مىِب، وأعظاء اللجىت: هؼ

                        اللِظىوي، ولحظً بالج، وفاجدت الؼاللي، وعائؼت واًت(3
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