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لى ع %05ها للشروط الدنيا المستوجبة وؤ في صورة إستيفا %05المساعدة على أساس 
طبقا لمقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير  أساس نتائج التقييم المستقل لألداء

مجاالت  3ضمن  يم األداءمؤشرا لتقي 62الذي ضبط ، 2112ديسمبر  22المالية المؤرخ في 
مختلف المراحل واإلجراءات واآلجال واآلثار التي ور األطراف المعنية و وحّدد دمحاور،  11و

تفصيل كل الجوانب المتعلقة مع ، البلدياتداء ألالسنوي والمستقل  ها عملية التقييمتستوجب
مبررات و  البلدياتها من قبل ئأطرها القانونية والترتيبية وكيفية إثبات إستيفاو بمؤشرات األداء 

حالة وكيفية إعداد )سلم األعداد(  إعتمادها ونظام تنقيطها  ضمنالملف اإلداري لتقييم األداء وا 
ببوابة  أعاله القرار المشار إليه" المنشور صحبة أداء الجماعات المحليةلتقييم الدليل العملي "

 www.collectiviteslocales.gov.tnعلى العنوان اإللكتروني التالي: الجماعات المحلية 
  législationخانة اإلستثمارثم أنقر  التشريعخانة بخصوص القرار المشترك  )أنظر

/Investissement  األّدلةثم أنقر خانة  خانة دعم قدرات التصرف، وبخصوص الدليل العملي 
Renforcement des capacités / Guides et Manuels).)  

 
(، لتتولى مهمة التقييم CGSPهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ) تكليف، تم وللغرض

باإلعتماد  6502قييم تجريبي خالل سنة إجراء ت يتمعلى أن ، البلدياتالسنوي والمستقل ألداء 
مدى جاهزية وتشخيص تقييم القصد مزيد التعريف بنظام ، 6500على نتائج التصرف لسنة 

نقطة كحد  05يساوي  بعنوان تقييم األداءالجماعات المحلية وقدرتها على بلوغ حاصل إيجابي 
ية التقييم الفعلي لألداء لعملوذلك إستعداد  ،في مجاالت الحوكمة والتصرف والديمومة أدنى

له من إنعكاس مباشر على إحتساب مقدار المساعدة السنوية غير لما  6500بعنوان سنة 
 .2112الموظفة المخصصة لها بعنوان سنة 

 
، وحيث تبّين من خالل التنسيق البلدياتمقتضيات وأهداف نظام تقييم أداء  توضيحولمزيد 

ال يزال الجوانب المتصلة بإحتساب المنحة غير الموظفة ن الواليات أبمع دوائر الشؤون البلدية 
من  بالعديد 2112خالل سنة اإلطارات البلدية المعنية التوضيح، رغم إنتفاع  المزيد منيستدعي 

 .الدورات التكوينية ذات الصلة بالموضوع 
 

مساعدات غير الموظفة لتمويل الفي إحتساب مبلغ  2112بداية من سنة  للشروعونظرا 
اإلستجابة للشروط الدنيا المستوجبة على أساس  بعنوان السنة الموالية إلستثمارات البلديةا

)مكتوبنا  6502فإن البلديات مدعوة إلنجاح عملية التقييم التجريبي خالل سنة ، داء األوتقييم 
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( 2112فيفري  12بتاريخ  312/2وبرقيتنا للتذكير عدد  2112جانفي  11بتاريخ  132/21عدد 
حال 6502ملفات تقييم األداء التجريبي بعنوان سنة  إعدادبوذلك  إلى هيئة الرقابة مباشرة  تهاوا 

وفقا لمقتضيات القرار المشترك والدليل العملي الصادرين في الغرض العامة للمصالح العمومية 
 لمعتمدنموذ  اوذلك طبقا لأل والمنشورين بالعنوان اإللكتروني للجماعات المحلية المشار إليه، 

 (.26إلى  22)الصفحة من بالدليل المذكور
 
 :خاصة ما يلي يقتضي اإلجراءلتجسيم ذلك فإن و 
  ّعلى مقتضيات القرار  اتبإعداد الملفمن قبل اإلطارات البلدية المكلفة جيد الالع اإلط

المتعلق بضبط  2112ديسمبر  22المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 
المتدخلة األطراف لتعرف على مختلف قصد اذلك و  ،م أداء الجماعات المحليةمقاييس تقيي

تقييم المرتبطة بالمحاور المجاالت و الو الموكولة لكل منها  دواراألو في مجال تقييم األداء 
التصريح بمعلومات  خارج اآلجال أوالملفات عن إيداع ثار المترتبة زنامة السنوية واآلو والر 

 على إعداد ملف التقييم في أفضل اآلجال وبالدّقة الالزمة البلدياتبما يساعد ، مغلوطة
 .شكال ومضمونا

  المرصودة لفائدة لنظام توزيع المساعدة السنوية غير الموظفة إيالء أهمية فائقة
واإلستعداد ، المبينة بالفصل الخامس من القرار المذكورالمائوية حسب النسب  البلديات

بإعتبار أن نتائجه ستعتمد في  ،6500خالل سنة  اؤهي سيتم إجر جيد للتقييم الفعلي الذال
 . 6502إحتساب المساعدة غير الموظفة بعنوان سنة 

 لكل مؤشر من مؤشرات  البطاقة التفسيريةبمختلف التفاصيل المبينة بالجّيد  اإللمام
ة من والغاياألداء عند التقييم من مؤشرات مؤشر كل للتعرف على مبرارات إعتماد األداء 

الرقابة العامة  والمعلومات التي يجب توفيرها لهيئةإقراره وعالقته ببقية المؤشرات 
، وذلك قصد إلثباته والمؤيدات المطلوبة عند إعداد ملف التقييم للمصالح العمومية

)أنظر الدليل  الحد األدنى المطلوبمستوى عن من النقاط  أكبر قدر ممكنتحصيل 
  .(62إلى  21العملي الصفحة من 

 سلم األعداد( لكل مؤشر من مؤشرات األداء نظام التنقيط المعتمد التمكن من( 
والمراهنة على المؤشرات ذات العالقة ، من الدليل العملي( 22إلى  62من  )الصفحة
لضمان  أكبر قدر ممكن من النقاطالتي تخولها إستحقاق  للبلديات اإلعتيادية بالمهام

 لبقية المؤشرات األخرىبصفة موازية وتدريجية بالنسبة عمل وال، نقطة( 05الحد األدنى )
  الحصول على نقاط إضافية تدعم المحصول على  المندرجة في إطار المتطلبات الجديدة
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