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رس الصفحةالف

2:عامتقديم
دليل داف باإجراءاتأ داء املحليةتقييم 3:ماعات

غ-1 جمالية :املوظفةاملساعدة

املوظفةةساعداملخصائص: 1-1 غ 3جمالية
ب: 1-2 داء تقييم نظام داف املحليةأ ماعات 4-3ا

املستوجبةالشروط:1-3 داءمؤشراتو الدنيا 6-5تقييم

ملؤش تأليفي داءجدول املحاور ( رات القصوى املجاالت، عداد ، داء مؤشرات ،(7
ة-2 السنو بالالرزنامة داء املحليةتقييم :ماعات

تق: 2-1 املتدخلة داءطراف املحليةباييم 10-9-8ماعات
داء:2-2 تقييم وآجال املحليةمراحل ماعات 15-11با

املادي: 2-2-1 داءعداد 11لتقييم
ا: 2-2-2 املحليةإعالم داءماعات تقييم عملية 11بإنطالق
العموميةإالتقييماستمارةإحالة: 2-2-3 للمصا العامة الرقابة 12يئة

وإسناداستمارةدراسة: 2-2-4 وليةالتقييم 12عداد
ي: 2-2-5 امليدا باالتدقيق داء املحليةلتقييم 14-12ماعات
ا: 2-2-6 املحليةإعالم وليةماعات 14باألعداد
م: 2-2-7 وليةمراجعةطالبتقديم 15فيھوالبّت عداد
با:2-2-8 داء لتقييم ي ا ال ر التقر وإعداد ائية ال عداد املحإسناد 15ليةماعات

ل-3 ا وإحال املوظفة غ ة السنو املساعدات ساب املحليةإح :ماعات
ع:3-1 توز س املوظفةاملساعدةمقاي غ ة 16السنو
نعالقةال:3-2 باب داء املحليةتقييم لتو ماعة ةاملساعدةحو املوظفةالسنو 17غ
املوظفة: 3-3 غ ة السنو باملساعدة نتفاع 17تأجيل
املستوجبة: 3-4 الدنيا للشروط ستجابة من ت 18التث

املو الر -4 غ املساعدة ل وتحو املحلية ماعات با داء لتقييم ة السنو 20- 19:وظفةزنامة

:مالحــق-5
ملؤشرات: 5-1 ية تفس عدد( داءتقييمبطاقة ق 46-21)1م
التنقيط: 5-2 بمؤشراتدليل اص عدد( داءتقييما ق 55-48) 2م
إليداع:5-3 داءاستمارةأنموذج عدد( تقييم ق 64-56) 3م
إل : 5-4 املستوجبةأنموذج الدنيا للشروط ستجابة ملف عدد( يداع ق 67- 65)4م
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عامت :قديم
عددبعات مر تم30املؤرخ2014لسنة3505لصدور ب2014س شروطاملتعلق ومنحإسنضبط القروض اد

بواسطة ااملساعدات ماعات ا ومساعدة القروض تصندوق املحلية ماعات ا لفائدة مساعداتمملحلية من ن صنف إقرار
االدولة لفائدة املحليةاملرصودة ةماعات ثمار س ا ع مشار ل ما،لتمو :و

املوظفةاتاملساعد-1 لتجمخصّ :غ املحليةصة ماعات ساسيةا اتوزعو ،باملرافق رّي يامعحسبلفائد
وعد بائية ا انالطاقة الس كحسب(د املش املؤرخالقرار املالية ر ووز الداخلية ر عدو )2015أوت3لوز

املستوجبةللاتحقيق الدنيا املؤرخ(شروط املالية ر ووز الداخلية ر لوز ك املش القرار لية13حسب جو
ساوي) 2015 النقاط من ى أد حاصل لوغ داءنقطة70و تقييم .عنوان

املوظفة-2 الشعبيةلمخصّصة: املساعدات حياء من عدد ساسية ية الب وي،توف ا التفاوت من ّد ل
ا لفائدة سند املحليةو تحقيقاملعنيةماعات املستوجبةاعد الدنيا .فقطالشروط

امإطار تمكما مرأح إقرارنفس ، إليھ منحاملشار ن ب لقرضالو املساعدةالفصل ماعاتتمو ا ع مشار
ةمعاملحلية ر ا اترك مواردل لالتعبئة لتمو املتاحة ةاملالية التنمو ا ع ةباإل مشار التنمو ا إحتياجا ع عتماد

عقيقيةا املحافظة املالية،مع ا ساتوازنا تكر ّ ملبدأوذلك ا املحليةواضطالعرالتدب ماعة سااملحركبدور ا
املحلية املحللتنمية املستوى ة التنمو ات ولو وضبط إعداد املواطن ك شر تضمن شاركية ة مقار املوفقابإعتماد

الدستور  ديدأقره املحليةا السلطة .باب

صنولتجسيم تو س ديد، ا بالدستور املقرر ّر ا التدب املحليةمبدأ ماعات ا ومساعدة القروض من(دوق بداية
املوظفة) 2016سنة غ جمالية املساعدة بمبلغ محلية جماعة ل إعالم ا عنوانسنو ا لفائد ا تخصيص تم س ال

فقد وللغرض السنوي، ثماري س ا برنامج إعداد من ا لتمكي وذلك املوالية، الالسنة املساعدة إسناد ط ر غتم ة سنو
لألداء ومستقل سنوي لتقييم ا وخضوع املستوجبة الدنيا للشروط املحلية ماعة ا يفاء بإس وذلكاملوظفة لضمان،

العمومية الت التمو إستعمال التصرف ور 10الفصل( حسن املذ مر .)من

الفصلكما الثالثة11إقت السنة من بداية أنھ مر، نفس حّ من دخولھ تقييمسيعتمد) 2017(التطبيقمن
املحليةسنوي  ماعات ا ألداء لذلكومستقل لة املؤ العمومية ل يا ال ھ ستجر ملقاي الاضبطتمطبقا قراربمقت

كامل نش الداخليةب ر املاليةوز ر سم29املؤرخووز بالفصل2015د ا عل عدد11املنصوص مر لسنة3505من
تم30املؤرخ2014 إقراروللغرض،2014س و3تم و10مجاالت املتعلقةتفصيلمع،أداءمؤشر 26محاور وانب ا ل

ا مخالف عن تبة امل ثار و ا وآجال ا وإجراءا ا ومراحل داء لتقييم ة السنو وكذلكبالرزنامة رات، وم داء مؤشرات
تنقيط ونظام ا ذااإعتماد العمضمن .الدليل

العموميةوتجدر للمصا العامة الرقابة يئة إختيار تم أنھ مـــعبإ) CGSP(شارة، تقييم ل ي ا ليفھي(ستقلــــتبار ت تم
ار ا التعاون إطار املمولة امج وال ع املشار وتقييم تدقيق إطار ومة ا رئاسة قبل من لتتو)للغرض التقييم، مة م

عدد مر ام ألح وفقا وذلك املحلية، ماعات ا ألداء واملستقل وخاصة2013أوت12املؤرخ2013لسنة3232السنوي
.منھ2الفصل
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بالبلديات داء تقييم إجراءات دليل داف :أ

العمدف الدليل شفافيةذا ضمان وإ واملراحل س املتدخلةجراءاتاملقاي ل يا ال داءعمليةوأدوار تقييم
املحلية ماعات مستقالبا ا إدار يكال ا بوصف العمومية للمصا العامة الرقابة يئة ل افةمع،املوكول مؤشراتتوضيح

املعتمد التنقيط ونظام .الغرضداء

املوظفةجماليةاملساعدة-1 : غ
املس1-1 غخصائص جمالية :املوظفةاعدات
ع املحليةتوزع ماعات مقاا أساس موضوعيةع س اي افة ن ب املساواة املحليةتضمن حسب(ماعات

بائيةالطاقةمعياري  انا الس ةوعدد و ا التنمية مؤشرات إعتماد ).مع
ا% 50سبةمثلت املخصص) القاعدي(ساقسطالم لفائدةساملستحق ا املحليةانو لماعة لتمو

ا ع .مشار
ط بلإل ش سانتفاع االقسط املستوجبةتحقيقم الدنيا للشروط .ستجابة
ايمثل م ي الثا زء ي %)50(ا التحف لاملخوّ القسط املحليةل لماعة التمو ع و مشار ط، بھإلنتفاعلش

ىمستوىابلوغ داءأد عمن صول ا .نقطة70ساوي
ل لتمو عممخصصة املحليةشار ماعة السنةا خالل ا إنجاز مج شاركيةاملواليةامل ة مقار .      وفق

دول دحّد و  ةاملواا املأو سب اال لفائدة املوظفة غ ة السنو املساعدات ع املحليةلتوز اماعات ع مشار ل لتمو
املستوجبةدعتمااإل ب الدنيا الشروط داءع .وتقييم

املوظفة غ ة السنو املساعدة ع توز املحليةسب ماعات ا ع
داء(  وتقييم املستوجبة الدنيا الشروط ) بإعتماد

باملساعدة نتفاع سنة
املوظفة غ

بت املرتبطة سبة حقيقال
املستوجبة الدنيا الشروط

املر  سبة بتحصيلال نقطة70تبطة
داء تقييم عنوان

2015
تق نظام داءييترك م

و (  ك املش )العمدليلالالقرار
-

ألداءتقييم2016100% املحليةتجر ماعات ا

2017100%
ساب إلح نتائجھ عتمد لألداء فع تقييم

2018سنةعنواناملساعدةمقدار

من %50%201850بداية
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با: 1-2 داء تقييم نظام داف املحليةأ :ماعات
نرغم ب الوثيق داءتحقيقرتباط وتقييم املستوجبة الدنيا ما،الشروط كال مختلفةفإن داف أ لتحقيق .دف

املستوجبةالشروطتحقيقعكس*  واملاالدنيا داري للتصرف املطلوب ى د املحليةاملستوى ماعة ضمانلوذلك،ل
ام العملقو للاإح ا اري ا ب ات وال ن خملزمةبالتاو ،ان سنة15تار ل من ابإيداعجانفي استجاب ملف

املستوجبة الدنيا منحللشروط بالتتمكن اام) %50(ساقسطنتفاع ع مشار ل املواليةلتمو .للسنة

دفأما*  ف داء، تقييم منلعملية املحليةبالتصرفقدراتلرفع ماعات يصا خالل من وذلك ال، خالالت
دون بمساتحول ا املوظفةإنتفاع غ الدولة تنافعدات بيإطار املساواة فا،يضمن التا ساتمثلو املحّفز

الكفاءة ات مستو أع يّخ ،لبلوغ باولمما ي نتفاع التحف ا) %50(القسط املواليةم للسنة ا ع مشار ل .لتمو

داف وأ املستوجبةخصائص الدنيا و الشروط دافخصائص داءأ تقييم

املطلوب- ى د املستوى داريالتصرفمستوى تمثل
املحلية ماعة ل .واملا

املتطابقلضمانملزمة- ماعة ا نحليةعمل القوان مع
ب ات العملوال ا اري .ا

املحليةتّخول- ماعة سانتفاعل ) %50(بالقسط
املوظفة غ ة السنو املساعدة مقدار امن لفائد املرصودة

الدولة قبل املستوجبةمن الدنيا للشروط ا تحقيق طة .شر
سبةملزمة- خ%100ب من15تار سنجانفي .ةل

ا- املحليةساعد خالالتماعة و النقائص يص ع
واملا داري التصرف .مستوى

مستوى- من الرفع م املحليةسا ماعة ا .كفاءة
نتخلق- ب تناف املحليةمناخ ماعات لإلنتفاعا

الدولة قبل من ا لفائد املرصودة ضمانباملساعدات مع
.املساواة

واملساءلةمبادئتكرس- . الشفافية
املحلية- وكمة ا وتضمن شاركية ال ة املقار تطبيق .  تدعم
املحليةتّخول- ماعة ي ل التحف بالقسط مننتفاع

املوظفة غ ة السنو املساعدة منمقدار ا لفائد املرصودة
الدولة طةقبل ااحصولشر ألداء ي إيجا تقييم .ع

ـــــــــــــــحظمال  : ةــــــــــــــــــ

املحليةا–1 داءماعة تقييم عنوان النقاط من املة ال العالمة بتحقيق مطالبة بالقسط) نقطة100( غ لإلنتفاع
من ي املوظفةاملساعدالتحف غ بلة تحصيل، ا مجموعكحّد نقطة70يكف من ى م100أد .مكنةنقطة

تقييمقطةن70تحصيل-2 اال،داءعنوان أن املحليةع عاليةماعة كفاءة وفنية،ذات ة شر انيات إم ع وتتوفر
الكفاءةتحقيقألنامة،ومالية عكس ال داء ذاتھمؤشر احد تحقيق قة طر .بل

داء-3 مؤشرات القو املأغلب وفق مفروضة وتداب إجراءات الدليل، ذا بضمّنة ات وال ن ماعاتةنظماملان ا لعمل
البعضاملحلية مثل و اخر ، داءم مستوى من للرفع ة ضرور .إجراءات

ل-4 تحف إ داء تقييم نظام املحليةدف ماعات والصغرى ( ا واملتوسطة ى الكفاءة) الك من ن مع مستوى ،لبلوغ
الذاتية ا شؤو ف تصر ع قادرة ا مبيجعل واملساءلةادئوفق والشفافية ّر ا وكمةالتدب .وا
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داء1-3 تقييم ومؤشرات املستوجبة الدنيا :الشروط

املستوجبة*  الدنيا :الشروط
الفصلطبقا من الثانية الفقرة ام عدد10ألح مر تم30املؤرخ2014لسنة3505من بضبط2014س املتعلق

رشر  لوز ك املش والقرار املحلية، ماعات ا ومساعدة القروض صندوق بواسطة املساعدات ومنح القروض إسناد وط
املؤرخ املالية ر ووز لية13الداخلية عدد(2015جو سية التو ة ور م ل الرس خ57الرائد لية17بتار تم)2015جو ،

مستوجبة)5(خمسةإقرار دنيا لشروط املساعدةالتحو لفائدة الدولة قبل من ا سنو املحليةاملرصودة وماعة مرتبة،
الزم سلسل ال يحسب : كما

املالية-1 وزارة املاليةموافاة سابات نبا ت س باملساعدة نتفاع سنة سبق ال لية31أقصاهأجلللسنة منجو
ا تل ال .السنة

ماع-2 ا مجلس عمصادقة املحلية السنوي ة ثماري س نامج باملساعدةال نتفاع شاركيةلسنة ال ية املن وفق املّعد
أقصاه السنة31أجل من سم اد سبق . ال

مجلــس-3 املحليــةموافقــة ماعــة ــا انيــةع م ـــاهمشــروع أقصـــــ أجــل ــ باملســاعدة نتفــاع ــ31ســنة ال الســنة مــن ســم د
ا .سبق

ــــ-4 ع املعنيــــة املحليــــة ماعــــة ا مجلــــس اتفاقيــــةمصــــادقة مســــؤوليا تضــــبط ــــ القــــروضال صــــندوق ــــ املمثلــــة الدولــــة مــــع
أقصاه أجل باملساعدة نتفاع عنوان املحلية ماعات ا ا31ومساعدة سبق ال السنة من سم .د

ار-5 العمإش الصفقات إلبرام السنوي التقديري موقعوميةاملخطط ع املحلية ماعة ا قبل من باملساعدة نتفاع لسنة
لاملرصد أقصاهالوط أجل العمومية السنة15لصفقات نفس من .جانفي

املوظفةلإلنتفاع غ ة السنو املساعدة من سا ا)%50(بالقسط يفاء إس إثبات لغاية املحلية ماعة ا ع ن يتع ،
املستوجبةالشر  الدنيا ورة،وط أقصاهاملذ أجل املحلية ماعات ا ومساعدة القروض لصندوق وي ا الفرع 15موافاة

بملف سنة ل من التاليةاجانفي الوثائق :يتضمن

حول -1 املحلية ماعة ا مجلس مداولة بمضمون ة و م املالية وزارة إ املالية سابات ا إحالة وثيقة من ة
سابات ا ذه ع .املصادقة

السنوي -2 ثماري س نامج ال ع املصادقة بخصوص املحلية ماعة ا مجلس مداولة من امضمون و ذام من ة ب
إعتماد إثباتات و نامج شاركيةال ال ة إعدادهاملقار .عند

ع-3 املوافقة بخصوص املحلية ماعة ا مجلس مداولة من نتفاعمضمون سنة انية م .باملساعدةمشروع
املحلية-4 ماعة ا س رئ قبل من ممضاة القرار ذا من ول بالفصل ا عل املنصوص تفاقية من أصلية .ة

ا عل املصادقة بخصوص املحلية ماعة ا مجلس بمداولة ة و .وم
قيام-5 ت يث العمومية للصفقات الوط املوقع من السنوي مستخرج التقديري ا مخطط ار بإش املحلية ماعة إلبراما

.الصفقات
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:داءتقييم* 
داءشمل تقييم املحليةنظام ماعات الدليلاملضّ با ذا مجاالتمن محاور و) 3(ثالثة وعشرونستةو) 10(عشرة

ل،)26(أداءمؤشر ل خّول محليةو انيةجماعة بالنإم املتفاع مقدار من ي التحف املوظفةقسط غ ة السنو ساعدة
طة)50%( شر ساوي ، عداد من ى أد حاصل ا ح،نقطة70بلوغ املّد و دول ا داءواد تقييم ومحاور مجاالت

ااملعتمدة م ل ل ق :والعدد

ومحاور  بمجاالت داء املحليةتقيم ماعات القا عداد )1جدول(صوى و

قاملحور / املجال املجالمجموعالعدد
ول وكمة: املجال ا

ةتطبيق: 1املحور شاركيةاملقار 12ال
30 للمعلومة:2املحور والنفاذ 8الشفافية

التصرف:3املحور  اوى آليات 10الش
ياملجال التصرف:الثا
ا:4املحور املوارد ةالتصرف شر 10ل

30 املالية: 5املحور  املوراد 10التصرف
العمومية:6املحور  الصفقات 10التصرف
الديمومة:الثالثاملجال
ات:7املحور املمتل وصيانة د 15ع

40
الديون :8املحور 10تط
الذاتية:9املحور املوارد ن 7تحس

ج:10املحور  و البي 8تماالتصرف

م ا 100100العدد

: مالحظة
داء-1 مؤشرات من مؤشر ل ل واملّفصل الدقيق و ) 26(الوصف إثباتھ قة إعتمادهوطر رات عددم ق بامل ن ّ ذا1مب من

الصفح(العمالدليل منأنظر .)46إ21ة

داءنظام-5 مؤشرات من مؤشر ل ل املعتمد ّنالتنقيط عددمب ق الدليل2بامل ذا الصفحة(مـــن .)55إ48منأنظر
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القصوى  عداد و داء ملؤشرات تأليفي عدد(جدول )2جدول

- Iوكمة عددا
-النقاط IIعددالتصرف

عددالديمومة- I IIالنقاط
النقاط

شاركية1 ال ة املقار ةالتصر 124تطبيق شر ال املوارد البلدية107ف ات املمتل وصيانة د 15ع

1-1
املحلية ماعة ا ملجلس يدية التم لسات ا عقاد إ

)جلسات4( 
املحليةإعداد44-1 ماعة با التصرف قدرات لدعم سنوي برنامج 1-67وتنفيذ

اصة ا مالك واملنقوالت( جرد ر : )العقارات ين دف اتمسك املمتل د
ا دور ما واملنقوالت( وتحيي )العقارات

3

املحلية1-2 ماعة ا ملجلس العادية الدورات عقاد عوان2-44)دورات4(إ ن ب العمل ع لتوز ة إدار مذكرات امسك 2-47وتحّيي
مقارنة ي والثا ول ن بالعنوان للصيانة املخصصة عتمادات سبة

زءبإعتمادات ي3ا الثا العنوان املباشرة(من ثمارات )  س
6

1-3
ة املقار تطبيق عكس إضافية إجراءات إلتخاذ املحلية ماعة ا س

القرارات إتخاذ شاركية القرار( ال إتخاذ املشاركة ، شارة ...)س
4

املالية5 املوراد 10التصرف
7-3

ع املنجزة ف املصار مقارنةسبة ي والثا ول ن بالعنوان الصيانة نوان
زء با املنجزة ف املصار ي3بجملة الثا العنوان من

املباشرة(  ثمارات )   س
6

1-5

انية امل من ول العنوان نفقات إنجاز التكميلية( سبة ة الف مقارنة) بإعتبار
ائية ال ا/ املنجز( بالتقديرات ائيةالتقديرات 4)ل

الديون 8 10تط

للمعلومة2 والنفاذ 5-82الشفافية
السنوي ثمار س نامج ل املا نجاز )PAI( سبة

املحلية68-1 ماعة ا بذمة املتخلدة الديون لتط مخطط 3وضع

2-1
واملا داري للتصرف ساسية الوثائق ع ن املواطن ماعةإّطالع ل

نات ن شبكة ع املحلية
العمومية46 الصفقات 2-108التصرف

الديون  الص انية بامل ة سنو إعتمادات تطترسيم ملخطط طبقا
الديون

3

ن2-2 املواطن إلعالم إضافية وسائل ع املحلية ماعة ا الص1-46إعتماد إنجاز عة ملتا قيادة جدول العموميةمسك انية3-28فقات بامل مجة امل الديون ل 4خالص

اوى 3 الش التصرف 2-106آليات
موقع ع شور امل التقديري نامج ال وفق العمومية الصفقات تنفيذ رزنامة ام إح

العمومية للصفقات الوط املرصد
الذاتية39 املوارد ن 7تحس

للتصرف3-1 إطار ليف اوىت الوصل( الش أقصاه3-26) نقطة أجل شغال و دمات ا الص45خالص ا دات مؤ تقديم من 1-39يوما
ية املب العقارات ع املوظفة املعاليم تحصيل داول السنوي ن التحّي

ية املب غ را )TIB , TNB(و
2

وم3-2 ا ومعا اوى الش ن لتضم ن ّ مح دف امسك ع العمومية4-36تا للصفقات ي ا ال تم ل القانونية جال ام بالتقديرات2-29إح مقارنة الذاتية املوارد إستخالص 3(*)سبة

معينة3-3 سبة ة ا) %(معا أقصا آجال اوى الش الفارطة3-59يوما21من بالسنة مقارنة الذاتية املوارد تطور 2سبة

جتما10 و البي 8التصرف

10-1
ماعة ا ع ملشار جتماعية و ية البي باملؤثرات املتعلقة جراءات ام إح

8املحلية

ق ق30العدد ق30العدد 40العدد
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با-3 داء لتقييم ة السنو املحليةالرزنامة :ماعات

امل: 2-1 داءبعنيةطراف املحليةتقييم ماعات :با
داءشمل تقييم املحليةعملية ماعات خاللبا ا وإجراءا ا مراحل يبمختلف كما ة إدار ل يا عّدة الواحدة السنة

: بيانھ
وكمة*  وا العمومية الوظيفة العمومية:وزارة للمصا العامة الرقابة ا: يئة مشموال ضمن دخل :و

اإجراء- ألداء السنوي املحليةالتقييم املنظمةماعات القانونية للنصوص طبقا مستقال ا إدار يكال ا ابوصف عدد(ل مر
الفصل2013أوت12املؤرخ2013لسنة3232 عدد)منھ2، مر ام وألح تم30املؤرخ2014لسنة3505، 2014س

القروض صندوق بواسطة املساعدات ومنح القروض بإسناد املحليةاملتعلق ماعات ا .)منھ11الفصل( ومساعدة
لتق- السنوي ي ا ال ر التقر باإعداد داء املحليةييم ائية( ماعات ال و و عداد وزارةوإحالتھ) التوصياتاملالحظات إ

ا بدور وال ئة والب املحلية أنظار الشؤون ع عرضھ كةتقوم املش ة الوزار نة عةال بمتا لفة التنميةتنفيذامل برنامج
املحلية وكمة وا ة ضر شأنھا وعندللتداول التنقيط، ونظام داء مؤشرات التعديل اح إق .قتضاء

ئةوزارة*  والب املحلية مو : الشؤون ضمن ادخل :ام
داء- لتقييم العم الدليل و و إعداد عھحفظھ اتوز املحليةع .السنوي تقييمالإجراءإلعتمادهماعات
امل- ل بخصوص البلديات مع سيق املتالت داءسائل تقييم بنظام تصال( علقة .)نقطة
وإعدادم- نةعملجلساتمحاضرسك كةال املش ة االوزار تداول داءبمناسبة بتقييم اص ا ي ا ال ر التقر

املحليةبا الرقماعات يئة قبل من العموميةاملّعد للمصا العامة .ابة

املحلية* ماعات ا ومساعدة القروض امھو :صندوق م ضمن :دخل

ت- ةالتث و ا فروعھ اع يفاء إس املحليةمن ةماعات السنو باملساعدة لإلنتفاع املستوجبة الدنيا اللشروط ل املرصودة
ق الدولةمن املوظفةاملساعدة( بل وغ الداخ،)املوظفة ر لوز ك املش للقرار املؤرخطبقا املالية ر ووز لية13لية .2015جو

للمقداراملضبط- غساعدةالسنوي ة املحليةلفائدةاملرصودةاملوظفةالسنو ماعات الدولةا قبل عمن إعتمادا
املؤرخ املالية ر ووز الداخلية ر لوز ك املش بالقرار املضمنة ع التوز س .2015أوت3مقاي

امل- ل اتحو لفائدة املوظفة غ ة السنو املحليةساعدة املستوجبةماعة الدنيا للشروط ستجابة نتائج ع وعإعتمادا
ائية ال النتائج داءضوء .لتقييم

ضمن:املحليةماعةا*  دخل او ام :م

داءاستمارةإعداد- للمصاإوإحالتھالسنويتقييم العامة الرقابة جاليئة أقصاه( العمومية مارس31أجل
سنة ل .)من

املوظفة- غ ة السنو باملساعدة إس،نتفاع طة ايشر املستوجبةللفاء الدنيا حاصل،شروط لوغ قدرهو ي نقطة70إيجا
داء تقييم عنوان قل .ع
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ة*  الوزار نة كةال الشؤون:املش وزارة اتتو كتاب ئة والب لفةاملحلية م :ــــــــــــــــبو

عة- املحليةتنفيذمتا ماعات ل ة ثمار س امج ة(ال للف املحلية وكمة وا ة ضر ا التنمية برنامج ذلك بما
2015/2019(.

ع-  املساعداملصادقة ساب إح املوظفةاتنتائج غ ة الالسنو قبل من لفائدةاملرصودة املحليةدولة ماعات .ا
ربخصوصالتداول- يالسنويالتقر ا بالال داء املحليةتقييم والتوصيات(ماعات ائية ال يئة) عداد قبل من املّعد

العمومية للمصا العامة . الرقابة
داء- تقييم نظام التعديل اح قتضاءإق ونظ( عند التقييم التنقيطمؤشرات ره) ام تطو .قصد
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تأليفي ةجدول دار ل يا بال داء بتقييم املحليةاملعنية ماعات او ا )3عددجدول ( أدوار

داري  ل ي امـــــــــــــــمـالال

كة املش ة الوزار نة ال

الد-  عديل حات مق ع داءاملصادقة لتقييم العم التنقيطعديل( ليل .)نظام

داء-  لتقييم ي ا ال ر التقر بخصوص يئةاملعّ التداول ال قبل من .د

ااملصادقة-  يفاء إس نتائج املحليةع لماعات بتحو ذن و املستوجبة الدنيا للشروط
ا لفائد ة السنو .املساعدة

العامة الرقابة يئة
ال عموميةللمصا

لف- ّ امل املستقل داري ل ي ومةاسةرئمنال ألداءا السنوي املحليةبالتقييم ماعات .ا
عضبط- باإلعتماد داء تقييم عنوان ة ولو .التقييماستمارةعداد
من- عّينة ع ي امليدا التدقيق املحليةإجراء ماعات الواا املعطيات ة من ت ردةللتث

قل( التقييمباستمارة محلية70ع اجماعة .)سنو
ل- املسندة ة ولو عداد املحليةإحالة ي( ماعات امليدا التدقيق إجراء الشؤونإ) عد وزارة

ئة والب املحليةإلعالماملحلية ماعات إعالم( ا كةمع املش ة الوزار نة .)ال

ا- املراجعة ملفات قبلدراسة من املحليةلصادرة ماعات وليةا عداد يح الت ف .والبّت

داءإعداد-  لتقييم السنوي ي ا ال ر ونتائج(التقر والتوصيات واملالحظات ائية ال عداد
ي ا ال ق) التدقيق طر عن ئةوإحالتھ والب املحلية الشؤون كةإوزارة املش ة الوزار نة ال

املناسبةللتداو  جراءات وإتخاذ شأنھ .ل

املحلية الشؤون وزارة
ئة والب

ع- عھ وتوز وحفظھ داء لتقييم العم الدليل املحليةإعداد ماعات التقييما إلعتماده
قتضاءالسنوي، عند .)لاصتنقطة( ومراجعتھ

ا- املحليةإعالم دماعات تقييم عملية سنة( اءبإنطالق ل من فيفري ر ش .) خالل
داء- تقييم بخصوص كة املش ة الوزار نة ال عمل جلسات محاضر وإعداد ماعاتمسك با

.املحلية

ومساعدة القروض صندوق
املحلية ماعات ا

ا- يفاء إس من ت املحليةالتث لإلنتماعة املستوجبة الدنيا ةللشروط السنو باملساعدات فاع
الدولةصودةاملر  قبل من ا تقييم( ل إلجراء أسا شرط الدنيا الشروط يفاء .)داءإس

لفائدة- املخصصة املوظفة غ ة السنو املساعدة مقدار ساب املحليةإح ماعة عا إعتمادا
داء لتقييم ائية ال النتائج ضوء وع املستوجبة الدنيا للشروط ستجابة .نتائج

ل- اتحو لفائدة املوظفة غ ة السنو املحليةاملساعدة نتائجماعات ع إعتمادا املعنية
داء لتقييم ائية ال النتائج ضوء وع املستوجبة الدنيا للشروط .ستجابة

املحلية ماعة ا

ة-  السنو باملساعدة لإلنتفاع املستوجبة الدنيا للشروط ستجابة ملف وغ( إعداد املوظفة
القروض) املوظفة صندوق إ املحليةوإحالتھ ماعات ا أقصاه( ومساعدة 15أجل

سنة ل من ) .جانفي

العمومية-  للمصا العامة الرقابة يئة إ وإحالتھ داء تقييم ملف أقصاه( إعداد أجل
سنة31 ل من ).مارس

لامر -  العامة الرقابة يئة ل ع التا العمل ق فر امھفقة م سي و العمومية .لمصا
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ب: 2-2 داء تقييم وآجال املحليةمراحل ماعات :ا
داءةالسنوزنامةو ر المتدت املحليةلتقييم ماعات ائيةبا ال ونتائجھ وإجراءاتھ مراحلھ جميع يعاب منبإس بداية

السنة من فيفري ر غاية) N-1(ش للس31إ املواليةمارس غوذلك،)N( نة ة السنو املساعدة مقدار ضبط قصد
لفائدة املخصص املحليةاملوظفة ماعة جراءاتا شمل و :التالية،

ل* املادي العداد املحليةألداءالسنويتقييمعملية ماعات )1-2-2(ا
ا* املحليةإعالم تقييمماعات عملية ) 2-2-2(داءبإنطالق
العموميةيئةإداءتقييماستمارةإحالة* للمصا العامة )                                 3-2-2(الرقابة

وليةارةاستمدراسة* عداد وإسناد بالوثائق( التقييم )                                 4-2-2()التدقيق
داء* لتقييم ي امليدا منالتدقيق عّينة املحليةع ماعات ان( ا امل ن ع ع )5-2-2()التدقيق
املح* ماعات ا وليةإعالم باألعداد )                                           6-2-2( لية
م* وليةمراجعةطالبتقديم اوالبّت عداد )7-2-2( ف
وإعداد* ائية ال عداد ر إسناد بالسنوي التقر داء لتقييم ي ا املحليةال ماعات )8-2-2(ا

داء: 2-2-1 لتقييم املادي :   عداد

ا لّ باعتبار امل داري ل ي إشراففال ئةتحت والب املحلية الشؤون برنامجوزارة تنفيذ عة ةبمتا ضر ا التنمية
املحلية، وكمة العامةوا ات للتوج وفقا ن املتدخل افة ن ب سيق الغرضواوالت املعتمدة ر( صوصية وز السيد مقرر

املؤرخ كةيمكن،)2015أوت11الداخلية املش ة الوزار نة قتضاءل سنة(عند التجر التقييم إجراء ) 2016عد
باتدرعديلدخالإ داء تقييم نظام املحليةع التنقيط(ماعات نظام داء، مؤشرات ع) عدد نتائجالإعتمادا

لل ائية بتقييمال رتقالاملضمنة ار العىال الرقابة يئة العموميةامةل سنةللمصا تعّ ،2016عنوان نةو ال ع ن
ا وإعالم ا عل واملصادقة ا شأ والتداول التعديل حات مق عرض ورة املحليةاملذ عناماعات عالن قبل وذلك

خــــــإن التقييم عملية املواليةــــــطالق السنة من فيفري ر ش .)N( الل

ا: 2-2-2 املحليةإعالم داءماعات تقييم عملية :بإنطالق
ئةتتو والب املحلية الشؤون اوزارة فيفريسنو ر ش اخالل املحليةإعالم عمليةماعات السنويتقييمالبإنطالق

العم(داءلأل  الدليل ع توز موقعاملعتمدعد ع شره ياو و العنو لك :التاانع

www.Collectiviteslocales.gov.tnإليداع م دعو العموميةاستمارةمع للمصا العامة الرقابة يئة لدى التقييم
أ السنة31قصاهأجل نفس من ممارس وتذك املحددة، يداع آجال ام إح املنتظرةبوجوب ات العقو وتال صورة،

داءاستمارةيداعإ .جالعدتقييم

يداع آجال إنقضاء عد املودعة التقييم مطالب ا وجو التاليةاملحددةتخضع : لإلجراءات
خمس-  أجل) 5(خصم عد املودعة للمطالب سبة بال ل15نقاط .أفر
م-  غرة أجل عد املودعة للمطالب سبة بال املوظفة غ ة السنو باملساعدة نتفاع من .ايقصاء
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و : 2-2-3 تقييمإعداد ملف العموميةإداءإحالة للمصا العامة الرقابة :يئة

املحليةاتتو أقصاهماعة سنةمارس31أجل ل داءاستمارةإعداد،من العامةإاوإحالتقييم الرقابة يئة
العمومية سللمصا الي الإجراءل الوثائقعملية ع املضمنةللاووفقتقييم .التقييمباستمارةمعطيات

ونتو  حسبمنداءتقييماستمارةت س،املعتمديداعأنموذجمطلب رئ تحمل املحليةو ماعة ا املسؤوليةمجلس
املضمنة املعطيات ة ّ بخصوص ة التقييمدار .بملف

عماعةايداعأنموذجساعدكما مؤشر املحلية، ل ة داءمعا مؤشرات حّده) 26(من و ع منمكّ ، توفا
جابة بھعناصر اصة ساسيةلو ،ا ةاملعطيات التقييماملطلو عملية الصلة .ذات

ولية: 2-2-4 عداد وإسناد التقييم ملفات :دراسة

لتتو العامة الرقابة العمومية،يئة ّريخالللمصا ومايش ل السنةأفر نفس املحالةالتقييماستمارةدراسةمن
قبل من ا املحليةإل ماعات الوثائق( ا ع سند،)التقييم أوليةــأعاو ذابدادا ق امل التنقيط دليل ع اإلعتماد

الصفحة(دليلـــــال قاعلمو ،)55إ48منأنظر طر ئةو عن والب املحلية الشؤون وليةزارة اباألعداد ل تعداملسندة التث
ة ّ التقييممن بملفات الواردة .املعطيات

العمومية للمصا العامة الرقابة يئة مات :إل

ألدا السنوي بالتقييم لف م مستقال ا إدار يكال ا بوصف العمومية للمصا العامة الرقابة يئة د ءتتع
املحلية ماعات ع10با ا منظور من ن ملدةقـــمراقب ا3ــل ســـنو ر ماي،( أش ل، ح)  جوانأفر
دراسة من يالتقييماستماراتتتمكن امليدا التدقيق املحلية( وإجراء ماعات ا من عّينة ر) ع التقر وإعداد

ي ا السنوي ال التقييم .لعملية

با: 2-2-5 داء لتقييم ي امليدا املحليةالتدقيق :ماعات
داءح لتقييم الفعلية النتائج املحليةستخلص ماعات العموميةبا للمصا العامة الرقابة يئة تتو خالل، ا سنو

جوان ر تدقيش يإجراء ميدا منعيّ عق املحليةنة ماعات محلية70(ا ة)قلعجماعة من ت املعطياتللتث
ا،التقييمباستمارةالواردة ساعد الضر و صالحات إجراء داءع تقييم عنوان ة ي،ور امليدا التدقيق عملية فإن لذلك

واملع املعطيات ة من ت للتث دف املضمنةال فحسبباستمارةلومات الالتقييم ية املن ومراجعة يح لت وإنما ،
ا خالل من املعطياتتم . تقديم
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ب ا ل املسندة ام امل إطار يئة ال عنھ تكشف مغلوط ح تصر القانون ل إجراء،مقت عد تبو ت ي امليدا التدقيق
ات العقو :التاليةعنھ

قيقية* ا الوضعية عكس بما املسندة ولية النقاط مجموع يح املعنيةاملحليةماعاتلت
العدد10حذف* من يحونقاط الت إجراء عد .املسند

ي* امليدا التدقيق داءمتطلبات املحليةلتقييم ماعات : با
ع ي امليدا التدقيق إجراء جوان ر ش وخالل ا سنو العمومية للمصا العامة الرقابة يئة املحليةتتو ماعات ا

قلمحليةجماعة70(  اعد)ع م عيّنة ا،) %30(إختيار ي امليدا التدقيق شمل س التا املحليةو الواحدةماعة
ل التالية،سنوات3مرة املتطلبات مراعاة وجوب :مع

حة لشر ة ولو ماعاتإعطاء املاملحليةا ى د العدد ع تتحصل لم ع) نقطة70( طلوبال تحصلت ال أو
املطلوب العدد مع يا س ساوى ي .)65/69( عدد

ع تمام املحليةترك ماعات و ا بالتأجيل باملنتفعة س املوظفة غ ة السنو املساعدة ع تتحصل لم ال
املطلوب عداد حاصل ا بلوغ مقدارعدم ع صول ا انية إلم ا ل يؤ بما قسطمساعدة، شمل نجملية ت الس

واملوالية .املؤجلة

ة ور م ا ات ج امل غطية التوازن عمراعاة ي امليدا التدقيق إجراء املحليةعند ماعات نفسا ارة ز تفادي مع ،
املحلية ماعة السنةا نفس خالل أك أو ن .مرت

أصناف جميع املحليةإدراج ماعات العّينة) واملتوسطةى والكالصغرى(ا يضمن امليدا التدقيق ا شمل س .ال

العموميةإذا للمصا العامة الرقابة يئة ع يعّذر امليدا التدقيق متطلبات جميع ام الوقتاملذكورةإح ،نفس
نيت اع التاليةعل التداب :مراعاة
أكضمان- ع ي امليدا التدقيق منعددإجراء املحليةاممكن بالعّينةماعات العملاملحددة فرق توفر الحسب

املذكور  التدقيق مة م تو .س
قائمة-  املحليةاتحديد تقييمالماعات عنوان والعاجلة ة الفور املساعدة .داءستحق

إلختيار- القرعة عملية إجراء مر لزم املحليةإن ماعات شما س يال امليدا التدقيق ا .ل

ا من الّعينة املحليةإختيار يماعات امليدا التدقيق وفقإلجراء عيتم ة لمقار تخضع ةملية التقدير الرقابةيئةللسلطة
العموميةالعامة .للمصا
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التدقيق* ق فر ن يتكو :امليدا
منيتكون  ي امليدا التدقيق ق نمر فر ناقب قلإثن العموميةمع للمصا العامة الرقابة يئة أعوانبمعاضدة،ن

ن ل املعنيةمؤ ة دار ل يا ال عن ن ئة(ممثل والب املحلية الشؤون املالية،وزارة للمدن،وزارة الوطنية امعة سيةا ،)التو
منأسو عضو ق فر العموميل للمصا العامة الرقابة .ةيئة
ب- مطالبة يئة با)10(عشرال داء تقييم مة م إلجراء ن املحليةمراقب سنةماعات ل من جوان ر ش التا،خالل و

ن تكو ا ا املذكورة10بإم ل يا ال بقية من ن عضو أو عضو مدّعمة ي امليدا للتدقيق .فرق
ن- يوم ي امليدا للتدقيق الواحدة العملية التنقل( ونصفستغرق أيام .) بإعتبار
داءي- تقييم عنوان املناسب القرار ي امليدا التدقيق ق فر أعضائھتخذ سبإجماع رئ رأي ير ختالف صورة و ،

ق .الفر
الذي- ي امليدا التدقيق بخصوص موجز ر تقر إعداد العمل ق فر قبليمأجراه،يتو أعضاءاممن ق،ل تالفر مو

رھإدراج التقر يضمن ا .ال
داءساعد تقييم عنوان ي امليدا التدقيق فرق قبل من املّعدة ر املحليةالتقار ماعات للمصابا العامة الرقابة يئة

ع :العمومية
بلوغ* دون تحول ال خالالت املحليةيص ماعات املطلوبا داء مستوى .املعنية
اح* يإق امليدا العمل حقيقة ع باإلعتماد داء تقييم نظام بخصوص الالزمة املحليةالتعديالت ماعات .ل

ا: 2-2-6 املحليةإعالم وليةماعات :باألعداد
دراسةعد من اء املحليةباداءتقييماستمارةن الوثائق( ماعات ع التق) التقييم املوإجراء يييم منتالتث( يدا

النقائص يص و املعطيات ة املحليةوإلعالم،)ّ ماعات وليةا داءباألعداد تقييم عنوان ا عل تحصلت ال
املعنية التاليةللسنة باإلجراءات القيام العمومية للمصا العامة الرقابة يئة تتو ،:

عدادـــإع* تأليفي جدول املحليةاملسندةوليةداد ماعات سال إح لكيفية مدققا تفصيال ايتضمن
مجال،(  ل ل املسند لالعدد لو محور ل أداءل إجراءوذلك) هحدعمؤشر التدقيقعمليةعد لنتائج وفقا يح الت

و ي أو( قررةاملجراءاتامليدا جال خارج يداع ب .)مغلوطةمعطياتتقديمس
املسندةإحالة*  ولية داءعداد تقييم ئةمصاإعنوان والب املحلية الشؤون ليةوزارة جو ر ش مو أقصاه أجل

سنة ل إعالممن املحليةقصد ماعات تّوجھ( اا ا م كةإة املش ة الوزار نة ) .ال

مواز - سنة،بصفة ل من لية جو ر ش وخالل اة صندوق إعالميتو املحلية ماعات ا ومساعدة ماعاتلقروض ا
للسنةاملحلية املوظفة غ ة السنو املساعدة بائية) ( N(بمقدار ا الطاقة حسب املستحقة ة النظر القيمة أي

ان الس .) وعدد
ر- الش نفس انية(خالل امل ملشروع عداد ة ف نفس ان) و بإم املحلية، ماعة لا أسند أعدادال حاصل ا

داء تقييم عنوان ي فأك70(إيجا لسنة)نقطة املوظفة غ ة السنو للمساعدة قيقي ا املقدار ضبط ،)N (
املستوجبة الدنيا الشروط ا يفا إس أقــــصاه(شرط لسنة15أجل ) .)N(جانفي

السنة- من فيفري ر ش مو ا) N(قبل ومساعدة القروض صندوق ةيتو السنو املساعدة ل تحو املحلية ماعات
لفائدة السنة تلك عنوان املوظفة املحليةغ ماعة املستوجبةا الدنيا للشروط ا إستفا إثبات .عد
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م: 2-2-7 عدطالبتقديم وليةمراجعة اوالبّت اد :ف
أقصاه سنةأوت15أجل ل ل،من املحليةيمكن ملتقديماملعنيةماعة بھراجعةمطلب توصلت ال و العدد

دات املؤ بجميع تةمرفوقا املث سلدىوالوثائق العموميةرئ للمصا العامة الرقابة و يئة ستو، ملفرئ دراسة يئة تاال
ّ والبت ااملراجعة ائيةقبلف ال عداد عن تمخالل(عالن س ر املراجعةضمن)ش مطالب نتائج يتضمن تأليفيا را تقر

مع ا شأ املتخذة اوالقرارات .عليل

ي: 2-2-8 ا ال ر التقر داءإعداد لتقييم املحليةالسنوي ماعات ائيةسنادوإبا ال :عداد

ولخالل سنةالنصف ل من تم س ر تقييملش لعملية تأليفيا را تقر العمومية للمصا العامة الرقابة يئة ّعد ،
ل املسندة ائية ال عداد يتضمن املحليةداء اماعات سا إح لــــــــــــــج(وكيفية ل وتحلي ي بيا ومؤشردول ومحور مجال

تائج)أداء ب املراجعة،مرفوقا مطالب والتوصيالبّت باملالحظات دا مناتـــــــــــــومؤ ا ترا داءـــــــــــــــــال ن لتحس اسبة
م املحلــــــــــــــــبا وتحيليةـــــــــــــــــــاعات عـــــــــــــــــــــــ، الـــــــــــــــــــــــــأنظـــــــــــــــــــــــــــــــھ نة ال املشتــــــــــــــــار ة شــــــــــــــــــــــــللتركةـــــــــوزار أجــــــــــــــــــداول أقصــــــــــــــــــــــــأنھ اهــــــــــــــــل

N-2N-1
الدني للشروط ستجابة ستوجبةاملاإثبات

سنة15قبل( ل من )جانفي
NN+1

2016201720182019

ا ساباتإرسال
قبل مواملالية

لية )N-2(جو

داء تقييم
سنة خالل

)N(
أساس ع

-N(حسابات
لإلنتفاع) 2

باملساعدات
سنة خالل

)N(

املحلية- ماعات با داء تقييم إجراءات جميع من اء وفقا(ن
لسنة التصرف م) N-2(لنتائج ل املسندة ولية باألعداد م وإعالم

املراجعةدون( ة ف .)إعتبار

املحلية- ماعات ا القروض صندوق علم ر الش نفس خالل
للسنة املوظفة غ ة السنو املساعدة ة()N(بمقدار النظر ) القيمة

يجةا :لن

ع- 1 ا حصول داء70صورة تقييم عنوان فأك نقطة
املراجعة( ة ف املحل: )بإعتبار ماعة ا ان فعليابإم نتفاع ية

للسنة املوظفة غ ة السنو املساعدة ا) N(بمقدار إثبا طة شر
أقصاه املستوجبة) N(جانفي15أجل الدنيا الشروط ا يفا .إس

ا- 2 حصول عدم داءنقطة70عصورة تقييم عنوان
املراجعة( ة ف واحدة) :بإعتبار لسنة باملساعدة نتفاع يؤجل
املوظفةت غ للمساعدة إجما مقدار ع صول ا من ا ّ مك

واملقبلة املؤجلة ن ت تحقيق) N+1وN(للس طة فأك70شر نقطة
لسنة داء تقييم الدنيا) N+1(عنوان للشروط ا يفاء وإس

أقصاه أجل )N+1(جانفي15املستوجبة

نتفاع سنة
املوظفة غ باملساعدة

بلوغ نقطة70عند
تقييم عنوان فأك
ستجابة و داء

الدنيا للشروط

بتأجيل نتفاع
ذرعإذا) N(سنة

للشروط ستجابة
بمساعدات نتفاع و

)N+1 (أساس ع
سنة تقييم ) N(نتائج
تحقيق 70صورة

وتحقيق فأك نقطة
الدنيا الشروط

املستوجبة
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رـم الش قتضاء،ذكور ـــاملو حوعند عديلتق نة داءال تقييم التنقيط( نظام نظام ، داء ناس)مؤشرات ست مع
ي ا ال ر بالتقر املضمنة يئة ال .بتوصيات

كة املش ة الوزار نة ل يمكن لغيال املسندة ائية ال املحليةعداد التقييمماعات السنويعنوان
.لألداء

امل ة الوزار نة ل يمكن غيال كة يئةش ل ي ا ال ر بالتقر املضمنة للمصاالرقابةالتوصيات العامة
.العمومية

كةي املش ة الوزار نة ال ع اجب تم( سنو س ر ش داء)خالل لتقييم ي ا ال ر التقر عرض
املحليةبا املماعات شأن والتداول ا أعمال جدول ضمن ورة املذ يئة ال عن والتوصياتالصادر حات ق

بھ .املضمنة
ال اح إق كة املش ة الوزار نة ل تقييمتعديليمكن رهداءنظام تطو التنقيط( إتجاه نظام عديل

داء مؤشرات العمومية) ، للمصا العامة الرقابة يئة ومالحظات بتوصيات ناسا .إست
من بداية ستقر ( 2017ستحسن ضمان بلغاية داء تقييم نظام املحليةار ماعات ) لسنواتا

داء مؤشرات ع املعتمدبقاء التنقيط .ونظام
إ داءصورة تقييم نظام عديل إعالم،قرار املحليةيجب ماعات .بذلكا

املساعدات-3 ساب املوظفةإح غ ة االسنو املحليةوإحال ماعة :ل

املساعدةمقا:3-1 ع توز س املوظفةي غ ة :السنو

عــــددتبعــــا مــــر ــــ2014لســـــنة3505لصــــدور تم30املــــؤرخ ومـــــنح2014ســــ القــــروض إســــناد شــــروط بضـــــبط املتعلــــق
املــؤ  املاليــة ــر ووز الداخليــة ر لــوز ك املشــ والقــرار ، املحليــة ماعــات ا ومســاعدة القــروض صــندوق بواســطة ــاملســاعدات 3رخ

ســاب2015أوت إح طــرق بضــبط املوظفــةاملتعلــق ــ غ جماليــة ســنة،املســاعدات مــن بدايــة تم املســاعدات2016ســ ــع توز
ا ع املوظفة غ ة املحليةالسنو لماعات ب ان الس وعدد بائية ا الطاقة معياّري أساس محليةع .جماعة

اعتبار القروضو صندوق املحليةومأن ماعات ا اساعدة سـنو تو إعـالمسـ ليـة جو ر شـ املحليـةوخـالل ماعـات ا
املوظفـــة ـــ غ ة الســـنو املســـاعدة املبمقـــدار الدولـــةواليـــةللســـنة قبـــل مـــن ا لفائـــد للمســـاعدة( املرصـــودة ـــة النظر القيمـــة أي

ان الســــ وعــــدد بائيــــة ا الطاقــــة معيــــاري أســــاس ــــ ع فــــإن) املوزعــــة اا، امطالبــــةملحليــــةماعــــة ــــاســــنو بــــنفسفعليــــاالنتفاع
املذكورة للمساعدة املعلنة وتحصيلالقيمة املستوجبة الدنيا الشروط ا داءنقطة70بإستفا تقييم .عنوان
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نعالقةال:3-2 باب داء املحليةتقييم لتو ماعة احو غاملساعدة ة :املوظفةلسنو
ل املخصصة املوظفة غ ة السنو املساعدة مقدار سب املحليةيح ة( ماعة النظر ة السنو معيارّي) القيمة أساس ع

انالطاقة الس وعدد بائية ل،ا لفائدةولتحو ورة املذ املحليةاملساعدة ماعة بتحقيق،ا مطالبة ستجابةف
املذكورةللشر  املساعدة مقدار لتعديل كسند ا أداء تقييم نتائج عتمد و املستوجبة، الدنيا ط( وط حاصلابلوغش

مقداره داء70نقاط تقييم عنوان ى أد كحد .)نقطة

املوظفة%50سبةمثلت غ ة السنو املساعدة مقدار املستمن سا لفائدةواملخصّ حقالقسط ماعةص املحليةا
تحقق و ا، املستوجبةبإستفا الدنيا مستوجبة5(للشروط دنيا .)شروط

املتبقيةتمثل سبة املوظفة%50ال غ ة السنو املساعدة مقدار يمن التحف املحليةاملسندالقسط ماعة بإعتبارل
ع،الكفاءة ا بحصول تحقق داءنقطة70و تقييم عنوان قل .ع

تم2017و2016سنخالل املساعدس ل ةتحو السنو املوظفةة اغ املحليةلفائدة سبةماعات أساس%100ب ع
، فقط املستوجبة الدنيا للشروط ا سنةإستفاء من داية تم2018و نتائجس دءإعتماد املحليةتقييم ماعات با

ذا( سنةالتنفيذحّ ماالنظسيدخل سنة)2017خالل عنوان املوظفة غ ة السنو املساعدة مقدار فإن التا و ،2018
املستوجبة%50يمثل الدنيا الشروط يفاء بإس املستحق سا القسط عنوانمنھ%50و،منھ ي التحف القسط

حاصل ببلوغ داء .نقطة70تقييم

املوظفة: 3-3 غ ة السنو باملساعدة نتفاع :تأجيل
املوظفة غ ة السنو املساعدة ل تحو املحليةيرتبط ماعة ا ابلفائدة الشتحقيق يفاء إس املستوجبةــشرّطي الدنيا روط

ع) 50%(  صول داءن70وا تقييم عنوان ة مائو التعديل( )%50(قطة .)أساس

الشروط، ذه ل ستجابة عدم صورة وإذافإو ، فقط واحدة سنة ملدة املذكورة باملساعدة نتفاع تأجيل يتم نھ
ن املذكور ن للشرط ستجابة عدم املواليةتواصل السنة بالتأجيل(خالل نتفاع ائيا،)سنة املساعدة إلغاء يتم .فإنھ
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: ةــــــــــــــــــــــــــــــمالحظ

للقسط سبة املستوجبةبال الدنيا الشروط بتحقيق املرتبط املساعدة من )%50(سا
ا-1 فإن املستوجبة الدنيا الشروط يفاء إس يتم لم املحليةإذا قماعة ا املوظفةتفقد غ املساعدة قسط

السنة تلك بالــتأجيل(عنوان نتفاع املؤجلة) سنة . والسنة
الــــــ-2 الشروط يفاء إس تم اإذا فإن املستوجبة املحليةـــدنيا املســــاعدةماعة بقسط تفع لـتلكت املوظفة غ

بالتأجيل(السنة نتفاع املؤجلة) سنة . والسنة

داء بتقييم املرتبط املساعدة من ي التحف للقسط سبة )%50( بال

بھ لإلنتفاع ط يفاءاش الو اس حسب وذلك املستوجبة الدنيا التاليةلشروط :ضعيات

ا-1 تتحصل لم املحليةإذا تلك70عماعة قسط ا حق تفقد ا فإ بالتأجيل، نتفاع سنة خالل نقطة
بالــتأجيل(السنة نتفاع املؤجلة) سنة . والسنة

ا-2 تحصلت املحليةإذا خالل70عماعة إجمانقطة بمبلغ تفع ت ا فإ بالتأجيل، نتفاع املساعدةسنة من
السنة تلك قسط شمل املوظفة بالتأجيل(غ نتفاع املؤجلة) سنة الدنيا(والسنة الشروط ا تحقيق طة شر

خ تار بالتأجيل15املستوجبة نتفاع سنة ت ال السنة من .)جانفي

املستوجبة: 3-4 الدنيا للشروط ستجابة من ت :التث

ماعاتي ا ومساعدة القروض صندوق اتو سنو سنةاملحلية ل من فيفري ر ش نصف أقصاه آجال(أجل باعتبار
اض ا) ع يفاء إس من ت املحليةالتث فروعھماعات ع لھ املقدمة امللفات دراسة عد وذلك املستوجبة، الدنيا للشروط

ة و .ا

حاطة*  برنامج تنفيذ لإطار املخصصة املحليةالفنية املحليةماعات ماعات ا ومساعدة القروض لصندوق يمكن ،
ا لفائدة الفنية املساعدة املحليةتقديم املستوجبةماعات الدنيا الشروط بلوغ من تتمكن لم .ال

صندوق*  يتو قتضاء االقروضعند حول موجزا را تقر إعداد املحلية ماعات ا املحليةومساعدة لمماعات ال
إ حيلھ و ذلك، وأسباب املستوجبة الدنيا الشروط يفاء إس من ئةتتمكن والب املحلية الشؤون أنظاروزارة ع لعرضھ

كة املش ة الوزار نة .ال

املوظفة*  غ ة السنو املساعدة ل تحو عد(قبل أو سنة ل من مارس ر ش عمل30خالل إتمام من ليوما تحو ية
الدولة قبل من غ)عتمادات ة السنو املساعدات ل تحو ح مق عرض املحلية ماعات ا ومساعدة القروض صندوق يتو ،

املخصص اةاملوظفة املحليةلفائدة كة،ماعات املش ة الوزار نة ال أنظار ناداوذلكع :عاس
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الدو - انية بم املخصص م ا الصندوق(لةعتماد انية ا) م املحليةلفائدة املوظفةماعات غ املساعدات .عنوان
ل- ل املخصص املوظفة غ ة السنو املساعدة محليةمقدار عھجماعة توز قة .وطر
ا- عل تحصلت ال ائية ال املحليةعداد ماعات داءا تقييم يئة( عنوان ل ي ا ال ر للتقر للمصاطبقا العامة الرقابة

.)العمومية
املستوجبة- الدنيا الشروط يفاء إس من ت التث .نتائج
الفارطة- السنة من املؤجلة املوظفة غ ة السنو املساعدات .مبالغ

ا*  لفائدة املوظفة غ ة السنو املساعدة ل تحو املحلية ماعات ا ومساعدة القروض صندوق يتو ذلك، ماعاتإثر
ااملحلية عل املنصوص جراءات حسب ل التحو عمليات من اء لإلن الالزمة التداب جميع إتخاذ مع .أعاله،

با-4 داء لتقييم ة السنو املحليةالرزنامة املوظفةماعات غ املساعدة ل :وتحو
العادية:4-1 :الرزنامة

ال الرزنامة لـــــــفائدةتمتد ا ل وتحو املوظفة غ ة السنو باملساعدة لإلنتفاع العادية ة املحليةسنو ماعة را ش من بـــــداية
للسنة للسنة)1N-(فيفري مارس ر ش غاية ).N(إ

وإجراءاتوفيم ملراحل ص ّ م عرض ي باا داء املحليةتقييم املماعات غ ة السنو املساعدة ل بوتحو ت ال حسب وظفة
:الزم

السنة :) N-1(خالل

السنوي-  التقييم عملية إنطالق عن فيفري (عالن ر ش .)خالل
ااستمارةإعداد- وإحال داء العموميةإتقييم للمصا العامة الرقابة أقصاه(يئة .)مارس31أجل
الوثائق-  ع التقييم وماي( إجراء ل أفر ّري ش .)خالل
ان-  امل ن ع ع ي امليدا التدقيق جوان( إجراء ر ش .)خالل
ا-  املحليةإعالم ةماعات السنو ة(باملساعدة النظر املقبلة) القيمة للسنة املوظفة ا)N(غ ل املسندة ولية األعداد و ،

داء تقييم لية(عنوان جو ر ش .) خالل
عداد-  يح لت املراجعة مطالب لفائدةتقديم املسندة املحليةولية ماعات أوت(ا ر ش .)خالل
با-  داء لتقييم ي ا ال ر التقر وإعداد ائية ال عداد املحليةإسناد ئةإوإحالتھماعات والب املحلية الشؤون وزارة

املناسب التعديل اح وإق شأنھ للتداول كة املش ة الوزار نة ال أنظار ع تم(لعرضھ س ر ش ).خالل

السنة :) N(خالل

املستوجبة-  الدنيا الشروط من ت التث عملية املعتمدة بالوثائق الصندوق أقصاه(موافاة )جانفي15أجل

يفاءا-  إس من ت املحليةلتث ماعة املستوجبةا الدنيا اض15(للشروط ع آجال باعتبار ) فيفري

ا-  املساعدات ل تحو ح مق اعرض لفائدة املخصصة املوظفة غ ة املحليةلسنو ةماعات الوزار نة ال أنظار ع
عليھ للمصادقة كة ر( املش ش .)فيفري مو
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لفائدة-  املوظفة غ ة السنو املساعدات ل املحليةتحو ماعات مارس( ا ر ش .)خالل

اتطبيقا فإن ، الزم سلسل ال ذا املحليةمال بإعدادعات ااستمارةمطالبة وإحال داء الرقابةإتقييم يئة
أقصاه أجل العمومية للمصا التقييم31العامة إجراء سنة من عيوذلك،)N-1(مارس صول ا من تتمكن

املوالية السنة عنوان املوظفة غ ة السنو ت) N(املساعدة من مارس مو أقصاه السنةأجل .لك

نائيةزنامةو الر :4-2 )2017و2016: ( ست

سن خالل تم ب،2017و2016س داء تقييم نظام وترسيخ املحليةوضع ماعات جيةا تدر بصفةبصفة تم س لذلك ،
ن تمك نائية املحليةإست ماعات سبةا ب ن ورت املذ ن ت الس عنوان موظفة غ ة سنو مساعدة إستجابش%100من طة ار

املستوجبة الدنيا للشروط .فقط

لسنة املوظفة غ ة السنو املساعدة ل مارس( 2016لتحو ر ش ل)2016خالل ع ن يتع محلية، موافاةجماعة
أقصاه أجل إستجابة2016جانفي15الصندوق من ت التث عملية املعتمدة الالزمة دات املحليةباملؤ ماعة روطللشا

فقط املستوجبة .الدنيا

مارس من تم2016بداية س إجراء2016ح تم س تجر، تقييم بيضاء(عملية ا) عملية املحليةألداء ھماعات تجر
العمومية للمصا العامة الرقابة السنةيئة امل ل التصرف نتائج ع باإلعتماد وذلك التقييم، بنظام ف التعر لغاية

أعاله،2015املالية ورة املذ جال و املراحل نفس . باعتماد

سنة خالل التجر التقييم نتائج عتمد سنة2016ال خالل املساعدة مقدار ساب .2017إلح

ألداء2017سنة فع تقييم إجراء تم املحليةس ماعات املالية(ا للسنة التصرف نتائج ع ) 2016باإلعتماد
إل  نتائجھ سنةوستعتمد عنوان املوظفة غ املساعدة ساب سنة2018ح عت لذلك ،2017ّ ح التقييم نظام دخول سنة

. التنفيذ



21

:الحـــــــقــــــــم-5
ملؤشرات: 5-1 ية تفس عدد( داءتقييمبطاقة ق )1م

وك:ول املجال مةــــــــــا
الف شاركيةتطبيق:1راملحور ال ة املقار

داء يدية:1-1مؤشر التم لسات ا عقاد املحليةجلسملإ ماعة )السنةجلسات4( ا

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

التمثيليــة الديمقراطيــة نظــام ــ ساســية أعضــاءالقاعــدة إنتخــاب نــ شــكيلممثلــ ماعــةل ا مجلــس
ياملحليــــــة أن مــــــر ــــــ قت و املجلــــــستــــــو، ور أعضــــــاء طــــــالعتمــــــاماملــــــذ ــــــو تمامــــــاتع وإ مشــــــاغل

ــــا يمثلو الــــذين املحليــــة ماعــــة ا مــــواط ــــ،وإنتظــــارات ع جلســــات(منظمــــةمشــــاركةأطــــرو آليــــاتوذلــــك
، شــــاراتإســــتماع إس ، و ...) نــــدوات شــــاور و لل راء و املواقــــف القــــراراتتبــــادل ــــةاملناإتخــــاذ مقار وفــــق ســــبة

مشـــاركية وإحتياجـــا م مشـــاغل ـــ متل لتطلعـــا ســـتجيب ـــو سا القـــانون ضـــمن التنصـــيص تـــم لـــذلك ،
ضــرورةللبلــديات ــ وعقــدع ســبقتنظــيم املحليــة ماعــة ا ســاك م ا ضــور يــد يديــة تم جلســات

للمجلس العادية عة( الدورات ا) 4(أر سبق عادية عةدورات الواحدةج)4(أر السنة يدية تم .)لسات
تيطا وال ي القانو للبلدياتر سا .)32لالفص( 1975ماي14املؤرخ33عددالقانون

-املعتمدةاملراجع

بالتقييم املع املوضوع
ـــــو مجلـــــسمـــــا ا عقـــــد ـــــ ال يديـــــة التم لســـــات ا املحليـــــةعـــــدد ماعـــــة نا املـــــواطن ابحضـــــور لســـــنةخـــــالل

؟نقضيةامل

التقييم أساس
جلسات يديةمحاضر التم املحليةالدورات ماعة ا .ملجلس
جلسات العاديةمحاضر املحليةالدورات ماعة ا .ملجلس

امعلومات توف يجب
CGSPيئةلل

نستدعاءاتمن للمواطن ة يديةاملوج التم لسات ا املحليةضور ماعة ا .ملجلس
يدية التم لسات ا محاضر املحليةمن ماعة ا .ملجلس

ق نقاط4العدد

اصنظام ا التنقيط
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

عة:نقاط4-  أر عقد بمحاضر ) 4(صورة موثقة يدية تم وممضاةجلساتجلسات مؤرخة
العادية الدورات أعمال جدول ضمن ا عل املحليةملجلسومنصوص ماعة .ا

ذل:النقاطمن0-  عة(كخالف أر عقد املنقضية) 4(عدم السنة خالل يدية تم .)جلسات

ع منھ ت التث يمكن ما
ان امل ن ؟ع

ام إس مدى من ت التاذهالتث و ن، املواطن وإنتظارات ملشاغل ستجابة يدية التم لسات ا
جتما وض ال مة و املسا قتصادي املعنيةاو املحلية ماعة ل .لثقا
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وكمةــــــــا:ول املجال
الفر شاركيةتطبيق:1املحور ال ة املقار
داء عقاد:2-1مؤشر العاديةإ املحليةالدورات ماعة ا السنة4( ملجلس )دورات

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

مجلس املحليةيمثل ماعة نا منتخب أعضاء من ون ماعةاملت ل املمثل الديمقراطي ل ي ال
ملاملحلية والثقا قتصادي و جتما وض ال م سا ي ول املحلية، ماعة ا ساك

ورة م،املذ إحتياجا وتلبية م ملشاغل لإلستماع بإستمرار جلساتھ عقد مطالب لذلكفإنھ
عقدنّص  وجوب ع للبلديات سا السنة4القانون ثالثيةبمعدل( جلسات ل ل ) جلسة

جلسة عادية دورة ل سبق يديةو .تم
تي وال ي القانو عددطار للبلديات سا ن( 1975ماي14املؤرخ33القانون )32،41الفصل

املعتمدة -املراجع
بال املع اتقييماملوضوع عقد ال العادية الدورات عدد و املحليةما ماعة ا املمجلس السنة ؟نقضيةخالل

التقييم أساس
جلسات محاضر املحليةدف ماعة ا .)41الفصل( مجلس
جلســات املحليــةمحاضــر ماعــة ا أجــل) املســـتخرجات( مجلـــس ـــ وممضــاة مـــن8مؤرخــة أيــام

ال عقاد إ خ .) دورةتار
يجب امعلومات توف

يئة CGSPلل
جلسات محاضر العاديةمن املحليةالدورات ماعة ا .ملجلس

ق نقاط4العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

عة: نقاط4-  أر عقد عادية) 4(صورة بمحاضر دورات وممضاةموثقة مؤرخة جلسات
من8أجل الدورةأيام عقاد إ خ .تار

النقاط0-  العاديةصورة: من الدورات عدد املحليةان ماعة ا منملجلس 4أقل
توفر)      أو( عدم أجل4صورة وممضاة مؤرخة جلسات من8محاضر عقادأيام إ خ تار

املنقضيةالعاديةالدورة السنة .خالل

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن ع

جلسات- محاضر املحليةدف ماعة ا لساتمجلس ا محاضر مع تطابقھ ومدى
.)املستخرجات( 
عالناتحلو - املحليةة ماعة ابا ت والتدابتث إلعالمالقرارات ناملتخذة املواطن وإطالع

ا والعل التداول ، اتم العاديةخاللشأ الدورات املحليةملججلسات ماعة ا .لس
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وك:ول لاملجا مةـــــــــا

الفر شاركيةتطبيق:1املحور ال ة املقار
داء املحليةس:3-1مؤشر ماعة اا قرارا إتخاذ فـي شاركية ال ة املقار تطبيق عكس إضافية إجراءات ،إلتخاذ

إت( :مثال املشاركة ، شارة القرارس ...)خاذ

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

املحليةعقدعت ماعة ا ممجلس ملشاغل لإلستماع ن املواطن بحضور يدية تم لسات
م، شاركيةوإنتظارا ال ة املقار لتطبيق أولية املحليةخطوة الديمقراطية دليل تضمن فقد ،

املخطط إعداد ودليل املواطن ك شر البلديو ثماري شاركيةس ال ة املقار إعداد( وفق GIZمن
/CFAD (ا خالل من يمكن أخرى وآليات طرق املحليةعدة ماعة ا كمجلس املواطنشر

مجاالت القرارات ،العملإتخاذ ممنفإنلذلكاملح الديمقراطيةأ املحلية دارة ات مم
ا عل ن القائم و( س ي) دارةاملجلس املد املجتمع مكونات ومختلف ن املواطن ك شر

القرار وإتخاذ مجة وال املحالتخطيط الدستور 139الفصل( املستوى ام:من إس ضمان
التنمية برامج إعداد ي املد واملجتمع ن للمواطن .)أوسع

تي وال ي القانو )139الفصل( الدستورطار

املعتمدةاملراجع
شاركية- ال ة املقار وفق البلدي ثمار س مخطط إعداد .دليل
املواطن- ك شر و املحلية الديمقراطية .)GIZ /CFAD( دليل

بالتقييم املع املوضوع

ضافيةما-  ا( جراءات ع ادة يديةز التم اإال) لسات املحليةتخذ ماعة ا
املواطن ك شر شاركيةل ال ة املقار إتخاذ( وتطبيق املواطن ك شر ، شاور ال ، شارة س

وفعلية) ...القرار واقعية بإجراءات دة ،( واملؤ إستدعاءات ضورصور، ا ورقة فيديو، ...) مقاطع
امل السنة ؟نقضيةخالل

املتخذة-  والتداب جراءات ونما م مع شاركية ال ة املقار س يلتكر املد املجتمع ات
معيات وا ومية ا غ ؟واملنظمات

و  التقييم املعلوماتأساس
يجب يئةال لل ا توف

CGSP

اضافيةجراءات إتخذ املحليةال ماعة شاركيةا ال ة املقار ا إعتماد إلثبات
املح غراراملستوى :ع

العامة-  .(Réunions publiques )جتماعات

صوصية-  ا تمامات ذوي معيات وا ي املد املجتمع منظمات مع .ONG )(جتماعات

.)Tables rondes( املستديرةلساتا- 

السكنية-  املناطق وممث املدينة مجلس مع Conseil de la ville ou panel des)جتماعات
citoyens(.

ان-  امل إعداد ن املواطن شاركيةمشاركة ال .)Budget participatives( ية

.. .أخرى وسائل- 
ق نقاط4العدد

بمؤشر اص ا التنقيط نظام
عداد( داء )سّلم

قلصورة: نقاط4- ع ن إضافت ن وسيلت يدية( إعتماد التم لسات ا إعتبار .)دون

واحدةصورة: نقاط2- إضافية وسيلة يديةد( إعتماد التم لسات ا إعتبار .)ون

النقاط0-  فقط: من كتفاء إضافيةصورة وسائل إعتماد وعدم يدية التم لسات .با
ع منھ ت التث يمكن ما

؟ ان امل ن ع
ت الطرق التث ااملتاحةش املحليةبإعتماد شاركيةماعة ال ة املقار س لتكر إضافية .وسائل
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وكمة:ول املجال ا
الفر للمعلومة:2املحور والنفاذ الشفافية
داء ل:1-2مؤشر واملا داري للتصرف ساسية الوثائق ع ن املواطن املحليةإّطالع ناتماعة ن شبكة ع

داءراتم مؤشر إعتماد
التقييم عند

العمومية دارة داخل الشفافية س تكر للتصرفيّجسم ساسية الوثائق ع ن املواطن بإّطالع
واملا تكرسداري ال الرشيدة وكمة ا ات مم م أ من شاركية ال مجة وال التخطيط عت و ،

املشار  نثقافة املواطن لدى التا،كة السماحو عدم نفإن املحلللمواطن بالشأن ن تم لم
ضب واملشاركة للمعلومة لببالنفاذ املناسبة القرارات وإتخاذ ات ولو دافلط وغ

قرارات،املرسومة الثقة عدم س تكر شأنھ املحليةمن ماعة ضمن،ا التنصيص تم لذلك
عدد بالنفاذ2011لسنة41املرسوم العموميةاملتعلق واملؤسسات لإلدارة ة دار لللوثائق أن ،

عمومية ذلك( إدارة ماعبما املحليةا موقعمطالبة) ة ي"واب"بإحداث و نإلك لتمك
ع ّطالع من ن ساسيةاملواطن واملااملعطيات داري .للتصرف

تي وال ي القانو طار

لية2011لسنة41عدداملرسوم-  جو لإلدارة2011املؤرخ ة دار للوثائق بالنفاذ املتعلق
العمومي .ةواملؤسسات

عدد- شور لإلدارة2012لسنة25امل ة دار للوثائق بالنفاذ املتعلق املرسوم بتطبيق املتعلق
عدد العمومية لية2011لسنة41واملؤسسات جو .2011املؤرخ

املعتمدة -املراجع
بالتقييم املع ناملوضوع املواطن نفاذ انية إم من ت موإطّ التث ّد عالع ىا قلوثائق9(د وثائقمن)ع

ماعةواملاداري التصرف أواملحليةل نات ن شبكة ع اص"الواب"موقعسواء أواا
مع"الواب"موقع ك العموميةاملش غراردارات : ع

يدية- التم الدورات جلسات املحليةمحاضر ماعة ا .ملجلس

جلسات- العمحاضر املحليةديةاالدورات ماعة ا .ملجلس

السنوي- ثمار س برنامج لضبط ن املواطن مع العمومية جتماعات جلسات )PAI(محاضر

السنوي- ثماري س نامج ال )PAI(وثيقة

انية- امل املحليةوثيقة ماعة ل

للسنة- املالية سابات )N-2(ا

داء- لتقييم ائية ال السنةالنتائج .املنقضيةعنوان

العمومية- للصفقات السنوي نامج ال تنفيذ نتائج
للتصرفنامجال- جتماالسنوي و املحليةالبي ماعة ا ع قتضاء( ملشار املعتمد) عند العم الدليل .وفق

أوموقع-التقييمأساس نات با"الواب"موقعن اص املحليةا مماعة ك"الواب"وقعأو .املش

يجب ال املعلومات
يئة لل ا CGSPتوف

موقع- أو نات ن موقع اص"الواب"عنوان املحليةا ماعة موقعبا دارات"الواب"أو مع ك املش
.يةمالعمو 

ق نقاط4العدد

بمؤشر اص ا التنقيط نظام
)عدادسّلم(داء

ورةإذا: نقاط4- املذ الوثائق ع ّطالع للعموم ناتأمكن ن شبكة ة( ع الف حمنخالل مارس
السنةجوان .)N-1من

فحسبصورة:نقاط2- الوثائق عض قل5(الشبكةعشر ع .)وثائق

شرصورة:النقاطمن0- معطياتعدم .ووثائقأي

ع منھ ت التث يمكن نما ع
؟ ان امل

-
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وكمة:ول املجال ا
الفر للمعلومة:2املحور والنفاذ الشفافية
داء ا:2-2مؤشر املحليةإعتماد نماعة املواطن إلعالم إضافية وسائل ع

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

موقع إحداث أن ة"واب"رغم دار الوثائق شر إلزاميل القانون إجراء أن،يقتضيھ إال
ن املواطن إلعالم أخرى وسائل إستعمال ض تف شاركية ال شاطخصوصبالديمقراطية

املحليةوقرارات ماعة ياراتا ا ورسم ات ولو ضبط وواقعيا فعليا م ك شر ةو التنمو
، املح بالدستور املستوى عليھ املنصوص الالمركزي املسار لدعم لوذلك ع، يجب ذلك

املحليةا املواطنتفعيلماعة ك شر ل أخرى وآليات وموقع( طرق نات ن شبكة ع ادة ز
و ) "الواب" مجة و ال عةالتخطيط واملتا .التنفيذ

تي وال ي القانو طار
عدد-  للبلديات سا ن( 1975ماي14املؤرخ33القانون .)32،41الفصل

عددامل- لية2011لسنة41رسوم جو واملؤسسات2011املؤرخ لإلدارة ة دار للوثائق بالنفاذ املتعلق
.)6الفصل( العمومية

املعتمدة املواطناملراجع ك شر و املحلية الديمقراطية )GIZ /CFAD( دليل

بالتقييم املع املوضوع
أن املحليةل ماعة إل ا وسائل عدة مجاالتستعمل بخصوص ن املواطن دارةعالم شطة وأ
؟املحلية ال أم

التقييم أساس

إستعمال املحليةإثبات ماعة مختلفةا إضافية نات( لوسائل ن شبكة ع ادة إلعالم) ز
العملاملواطن غراراملحشؤون ع : وذلك

عالنات-  .)Affichage public(لوحة

الوثائ-  بتوفر املحليةدارةإق ماعة العموما شارة إلس مستمرة بصفة ا .وتخصيص

جتما-  التواصل ات شب سبوك( إستعمال Médias( ...)فا sociaux(.

املحلية-  .)Média locaux(ذاعة

م-  ماتإستعمال .Haut-parleur )(الصوتّ

قرب-  عن ارة .)Porte à porteVisite( الز

يجبمع الومات توف
يئة CGSPلل

ا ستعمل ال ضافية للوسائل لوصف مختصر ر املحليةتقر ماعة ناإلعالما ادة( ملواطن ز
نات ن شبكة .)ع

ق نقاط4العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد( )سّلم

ثالثةصورة: نقاط4-  إستعمال نوس) 3(إثبات املواطن إلعالم إضافية .ائل

ن: نقاط2-  وسيلت إستعمال إثبات ن) 2(صورة املواطن إلعالم ن .إضافت

فقطصورة: نقاطمن0-  إضافية وسيلة إضافية)أو(إستعمال وسيلة أي إستعمال عدم
نإلعالم .املواطن

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن لع املعلومة املستعملةتوفر الوسائل بحسب ن املواطن ان(دى امل ن ع ع يان .)إست
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وكمة:ول املجال ا
الفر اوى :3املحور الش التصرف آليات
داء اوى:1-3مؤشر الش للتصرف إطار ليف الوصل( ت )نقطة

مؤشر إعتماد ارات م
التقييم عند داء

املح املحليةعملاملستوى ماعة ا ملمجلس دمات ا تقديم املحليةساكع ماعة ا
ا يمثل وال ع، ونيلعمل م رضا نتخاباتكسب بمناسبة م ملبادئاملحليةثق وتطبيقا ،

واملساءلة املحلية(الشفافية وكمة ا مبادئ املحلية)من ماعة ا ساك م حق من فإن التعب،
وإ م مشاغل معن بالقراراتتماما مر علق إذا خصوصا م ع الصادرة اوى الش خالل من

املحوالتداب املستوى قاملتخذة مال وحقوق م مصا ع سلبا تؤثر احأو،د تدابإق
جتماعية و ة ضر ا دمات ا مستوى ن املقابل،لتحس واجبو املحليةمن ماعة ا

و  تلكدراسة ة اوىمعا حاتالش القانونيةواملق جال ا عل خاللوذلكوالرّد تركمن
للتصرف اوى نظام إطار،الش ليف نوت ب الوصل نقطة مة م Pointواملواطندارةيتو

focalنل اوىتضم وو الش ا ومعا ا ع و متا ا اعالم .تقييم

تي وال ي القانو طار
عدد-  ابخاص1993ماي3املؤرخ1993لسنة982مر مع ن واملتعامل دارة ن ب العالقة

عدد-  ول ر الوز شور سم29املؤرخ60م ودة2005د با ام ل برنامج نفيذ ب املتعلق
العمومية .باملصا

املعتمدة املراجع
جتمادليلال- و البي للتصرف .)DGCL / CPSCL(الف
التصرف- آليات اوىدليل .)DGCL / CPSCL( الش

بالتقييم املع نقطةلاملوضوع مة م يتو إطار ليف ت اوىللتصرفPoint focal )( لتصاتم ؟الش

التقييم أساس
نقطةقرار-  مة م يتو إطار ليف الشPoint focal )( تصالت . اوى للتصرف

لنقطة-  إضافية داري ( تصالمعطيات عنوانھ عنوانھمكتبھ، ي، و اتف،لك )...ال
يجب امعلومات توف

يئة CGSPلل
ضافية املعطيات من ورةة .املذ

ق نقاط2العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

إثبات: نقاط2-  نقطةتصورة مة م يتو إطار )(تصالليف Point focalلتصرفل
اوى  .الش

النقاط0-  ذلك: من .خالف
ع منھ ت التث يمكن ما

؟ ان امل ن ع
من ان امل ن ع ع ت والتعاملالتث الوصل نقطة ع التعّرف ولة لتقديمس اوى امعھ .لش
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ول وكمة:املجال ا
الفر اوى :3املحور الش التصرف آليات
داء ا:2-3مؤشر ع ومتا ا ومعا اوى الش ن لتضم ّن مح دف مسك

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

املحلي ماعة ل س ي مةـــــــــح اــــــــــــــــــــــتقييم نجاع الشكـــــــــــــــــــنظوصــــــــــــــــــبخصدى التصرف اوى ــــــــــام
الفرز ضالت( ن، ة،م والتقييم،املعا عة ت)املتا ا م يقت مر فإن ضمن، اوى الش أنواع جميع

معطيات انقاعدة م قدر اوالتحكم عل والرّد ا مطالبةمعا ف لذلك دف، بمسك
ن التضم دور وتحينھ اوى االش التصرفحسب بآليات اص ا العم بالدليل املعتمد لنموذج

اوى  ومساعدة(الش القروض وصندوق املحلية ماعات ل العامة دارة إعداد ماعاتمن ا
.) DGCL / CPSCLاملحلية

تي وال ي القانو -طار

املعتمدة املراجع
جتما- و البي للتصرف الف / DGCL(الدليل CPSCL(.
اوى- الش التصرف آليات .)DGCL / CPSCL( دليل

بالتقييم املع املحليةتوفريلاملوضوع ماعة ا ؟لدى ا عل والرد ا ومعا اوى الش ن لتضم ّن مح دف

التقييم اوى التصرفدف- أساس .الش

يجب امعلومات توف
يئة CGSPلل

الصفحت-  من املنقضيةة السنة عنوان اوى الش بالتصرف اص ا للدف ن ت خ .ن

ة-  خ الصفحة من اوىة الش بالتصرف اص ا التقييمللدف إجراء سنة .عنوان

ح-  املحليةتصر ماعة ا إدارة عن صادر .إداري
ق نقاط3العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عدادسلّ (  )م

امسكصورة:نقاط3-  ومعا اوى الش ن لتضم ّن مح السنةدف عنوان ا ع ومتا
.املنقضية

النقاط0-  الد: من توفر عدم اصفصورة اوىا .بالش
توفر )  أو(  تحيالدفصورة دون .نھولكن

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن ع

ت التصرفالتث دليل بأن ي امليدا التدقيق موجودأثناء اوى ّنالش .ومح
ع الواردة اوى الش ل أن ل التعرف املحليةمحاولة ماعة ؟ا بالدليل مضمّنة
التصرف دليل أن ل التعرف قبلمحاولة من املقدمة اوى الش حقيقة عكس اوى الش

نامل ؟واطن
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وكمة:ول املجال ا
الفر اوى :3املحور الش التصرف آليات
داء معينة:3-3مؤشر سبة ة محّددة) %(معا آجال اوى الش من

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

للتصرف إطار ليف ت من دف ال داءيكمن مستوى ن تحس اوى املحليةالش ماعة با
م الروالرفع مستوى ان ساكن م الدى مشاركتھ ودعم املواطن ثقة ز فلتعز املحلشأن،

تمامإبالءيجب اياتھومشاغلھتھاا عنھوش االصادرة ستحق ال يمالعناية التا و مسكنّك ،
و لدف اوى الش ايل ع املحلية،متا ماعة ا الزممنإدارة ّ ا ملعااملخصّ قياس ةص

مواطنودراسة اية عش اوالرّد إ( ل ا تقديم خ تار من تاربداية عخــــــــــحد اجابة المھـــــــــــــإعو ل
وإ)ا البديانن، ون من ت مافضلأأن اية لش ة إيجابياتلك،معا رّدا تتضمن ال
ا أنفإن،ل ع ال للمذلك س ل نھ قل(شتك عنع خارجة ون ت ال االت ل سبة بال

املحليةإختصاص ماعة توج) ا ق اياموإعالمموإرشادما ش .مبمآل
تي وال ي القانو عدد-طار ابخاص1993ماي3املؤرخ1993لسنة982مر مع ن واملتعامل دارة ن ب .العالقة

املعتمدة املراجع
جتماالد- و البي للتصرف الف .)DGCL / CPSCL(ليل
التصرف- آليات اوىدليل .)DGCL / CPSCL( الش

بالتقييم املع املوضوع
من أقل آجال ا معا تمت ال اوى الش غ( يوما21سبة اوى والش العطل أيام إعتبار دون

؟) املضمّنة

التقييم اوى الدف- أساس الش .تصرف

يجب امعلومات توف
يئة CGSPلل

بالتصرف املتعلقة حصائيات غرارعض ع املنقضية السنة عنوان اوى :الش
تم ال اوى الش اعدد .تضمي
للردود املخّصص الزم ّ ق( ا و ى ).د
الزم يام( املعدل العطلعدد أيام إعتبار اوى ) دون الش ة ملعا .املخّصص

ق نقاط5العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

ةصورة:نقاط5-  اوى%85معا الش .يوما21أقصاهأجلمن

نصورة:نقاط3-  ب ما ة اوى%85و75معا الش .يوما21أقصاهأجلمن

نصورة:)1(وحيدةنقطة-  ب ما ة اوى%75و65معا الش .يوما21هأقصاأجلمن

:مالحظة- 

رّدا-  تلقى ي الشا أن ع اية الش ة س( معا .)إيجابياضرورةبالل

القادمة-  السنوات خالل املذكورة سب ال فيع ال .يمكن

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن ع

ت عّينة(التث خالل اوى) من الش دف وظيفية مدى ن،( من ّ بالسنةمرقم،مح ...)خاص
وناجعة افية قة بطر املعروضة اليات ش ة معا تمت ل أك أو ن ايت ش خالل من ت التث

؟ ال أم جال ورة املذ ة املعا تمت ل و ، ا ا أ رغبة تل
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ياملجال صرفلتا:الثا
الفر ةالتصرف:4املحور شر ال املوارد
داء ب:1-4مؤشر التصرف قدرات لدعم سنوي برنامج وتنفيذ املحليةوضع ماعة ا

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

الكفاءةل من ن مع مستوى املحليةبلوغ ماعة ا إدارة أنلدى يجب عون، ل عمومييضطلع
امھ للقو دبم وفقا دتھ ع املناطة ة العملار ا اري ا ب ات وال ن عان يجب ة مواز صفة و ،
طار الدولة شري توف وال ي واملؤسسا تي داري ال شاط ال ملمارسة باإلدارةاملناسب

التنظيم( املحلية ،الطار،يكالتوف ي الدعمتقديضرورةمع...) ةالياملاملواردقانو املاديم
املحليةلفائدة ماعات مناسبةا ومالية وفنية ة شر انيات إم ع تتوفر ال ال الصغرى

ا شؤو سي .ل
الدولة لدعم ة مواز ع،بصفة املحليةيجب ماعة ودعمتحملا ز لتعز املباشرة ا مسؤولي

ة شر ال ا موارد لدكفاءة التصرف قدرات ن تحس قصد اا،وذلك انيا إم ع باإلعتماد
االالذاتية ومراقب ا تصرف .تحت

ا جدية مدى املؤشر ذا املحليةعكس وعموضعماعة واق نبرنامج يللتحس وتأ
اقدرات أعوا لدى داءالتصرف تقييم عنوان لة ّ امل خالالت ع سنةللإعتمادا

لذلكنقضيةامل ر، ينص أن يلبرنامجيجب ةتأ شر ال لدعماملوارد السنوي نامج ال ضمن
با التصرف املحليةقدرات .)PARC(  ماعة

تي وال ي القانو -طار
املعتمدة كةاملراجع املش ية التوج DGCL( املذّكرة ,CPSCL,CFAD (خ558120عدد .5/10/2015بتار

بالتقييم املع املوضوع
أ ال املحليةعّدت عماعة إعتمادا ا التصرف قدرات ن لتحس وواق عم برنامج

الذاتية ا انيا ؟إم

التقييم أساس
التصرف-  قدرات لدعم السنوي نامج .)PARC(  ال

صو-  ا نامج ل( ال الذاتية انيات م ع املحليةباإلعتماد التصرف) ماعة قدرات .لدعم

يجبمعلوما ات توف
يئة CGSPلل

التّصرف-  قدرات دعم برنامج من .ة
سنة:مالحظة من السنة2018بداية نامج ل تقييم التصرف قدرات دعم برنامج يتضمن أن يجب

...) .النتائجالعمل،برنامج(نقضيةامل
ق نقاط6العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

برنامج: نقاط6-  توفر السنة خالل ن تب قدراتلإذا السنويدعم نامج ال ضمن ر ينص التصرف
التصرف قدرات املحليةلدعم ماعة عمل) PARC(با خطة تضمن لةو امل النقائص لتال

امل للسنة داء تقييم ل( نقضيةعنوان الذاتية انيات م ع املحليةباإلعتماد .) ماعة

ن-  ال:)2(نقطت توفر التصرفصورة قدرات لتدعيم السنوي يتضمن،نامج ال خطةولكنھ
لة امل النقائص لتال للسنةعمل داء تقييم .املنقضيةعنوان

توفر:النقاطمن0-  عدم منصورة و ل التصرف قدرات تدعيم .العملخطةبرنامج

ع منھ ت التث يمكن ما
ان امل ن ت- ؟ع العملالتث خطة وتطبيق القدرات دعم برنامج توفر من ان امل ن ع فعليةع .بصفة
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ياملجال التصرف:الثا
الفر ةالتصرف:4املحور شر ال املوارد
داء عوان:2-4مؤشر ن ب العمل ع لتوز ة إدار مذكرات امسك اوتحّيي دور

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

اإنط ا ي املؤسسا طار واقع من املحليةأغلبتتوفرال،القا ماعات الصغرى( ا خصوصا
ا ة)م شر انيات إم لتوفنيةع ةاؤ دار ا ام بم املطلوبلإلضطالع الوجھ ع ،واملالية

أن نتدابكما انيات ةإم شر ال املوارد ز عز او محلد ةالقانونيللنصوصبالنظردودايبقى
ي تي اصةاةوال العموميةبا بالوظيفة لذلكاإلنتداب املحليةفإن، ماعة نا لتحس مدعوة

لوغ و التصرف المستوىقدرات انيات م ع باإلعتماد الكفاءة من ى اأد لد املتوفرة ة شر
التحدي ذا يم خيكمن من ال املعتمدة قة يمكنالطر ا املحليةالل ماعة التوفيقل
ا أعوا ن ب ام امل ع نيةتوز امل م ال ومؤ م لعدد عوان( بالنظر ن ب العمل ع توز )مخطط

تي وال ي القانو -طار
املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع املوضوع
تحيّ ل أيتم ن ب العمل ع لتوز ة دار املذكرات املحليةعوانن ماعة ةا دور لبصفة ش

ة شر ال املوارد قلة ن ب املعادلة الكفاءةوالفنيةيحقق ؟وتحقيق

التقييم عوان- أساس ن ب العمل ع لتوز ة دار .  املذكرات

يجب امعلومات توف
يئة CGSPلل

ة-  إدار ادة مم( ش إداري ح ع) تصر توز مذكرات ن تحّي خاللإلثبات عوان ن ب العمل
امل القر نقضيةالسنة حول مختصر ر بتقر دا الغرضمؤ املتخّذة ة دار .ارات

ق نقاط4العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

توفر :نقاط4-  لتملذكراتاصورة ة عواندار ن ب العمل ع بصفةوز ا ةوتحيي .دور

نن-  توفر:)2(قطت عوان،صورة ن ب العمل ع لتوز ة دار محيّ املذكرات غ ا .نةولك

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن ع

ان-  امل ن ع ع ت ا،التث أن املحليةل عوانماعة ن ب العمل ع لتوز ي ذا ود بمج قامت
و  ة شر ال املوارد قلة ن ب املعادلة يحقق ل ؟ش الكفاءة تحقيق
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ياملجال التصرف:الثا
الفر املاليةالتصرف:5املحور املوارد
داء انية:1-5مؤشر امل من ول العنوان نفقات إنجاز التكميلية( سبة ة الف ائية) بإعتبار ال بالتقديرات مقارنة

ائية/ املنجز(  ال )التقديرات

إم مؤشررات عتماد
التقييم عند داء

دور املحليةيتمثل ماعة املاليةا املوارد التصرف املباب وإعداد تقديرأي،ةانيضبط
واقعية بصفة ة السنو اناملوارد م قدر بنجاعة ا .وإستعمال

الفرذاشمللذلك املالية( املحور املوارد مر مؤشرّي ) التصرف مانجاعة ببعض ن تبط
يحّددالبعض ول فاملؤشر انية، م من ول العنوان نفقات إنجاز املحليةسبة ماعة ا

بالتقديرات ائيةمقارنة ول ( التصرفنفقاتسبةأي( ال التكميلية) العنوان ة الف بإعتبار
ائية ال بالتقديرات نما)مقارنة ب ييحّد ، الثا املؤشر الد بالتقدينفقات مقارنة ي الثا راتـــــــــــــعنوان

د( املتع التنمية نفقات بالتقديراتاأي و)مقارنة نّمكن، املؤشر واقعيةمدىقياسمنكال
انية والنفقات( امل املوارد ن ب بالقدرة) التوازن مقارنة السنة خالل املنجزة ف املصار وقياس

قيقية النفقاتا تأدية .ع

تي وال ي القانو -طار
املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع املوضوع
انيةجملة امل من ول العنوان املنفقات التكميلية( نقضيةللسنة ة الف مقارنة) بإعتبار

ائية ال ؟بالتقديرات

سبة ال قاعدة
امل للسنة انية امل من ول العنوان نفقات التكميلية( نقضيةجملة ة الف )بإعتبار

ول  العنوان تقديرات ائية( جملة ال )التقديرات

التقييم للسنة- أساس املالية سابات .املنقضيةا

يجب امعلومات توف
يئة CGSPلل

للسنة-  الوقتية سابات ا .املنقضيةكشف

العنوانكشف-  نفقات الك إس سبة ساب باإح مقارنة .لتقديراتول
ق نقاط4العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

سبة:نقاط4-  ال انت نإذا .%105و95ماب

ن: نقاط2-  ب ما سبة ال انت ن) أو% (95و85إذا ب .%110و105ما

وحيدة-  ما: )1(نقطة سبة ال انت نإذا .%85و75ب

ان:النقاطمن0-  منإذا أقل سبة ال من) أو(%75ت .%110أك

:مالحظة- 
القادمة السنوات خالل املذكورة سب ال فيع ال .يمكن

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن - ع
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ياملجال التصرف:الثا
الفر املاليةالتصرف:5املحور املوارد

داء نجا:2-5مؤشر السنويسبة ثمار س نامج ل املا بھ()PAI( ز د )التقديرات/ املتع

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

سب ضعف أسباب م أ ةمن ثمار س املخططات املحليةإنجاز ماعات ول اعدم، الكعقدر إس
للتنمية املخصصة بعتمادات املواردس ع ا توفر لةعدم املؤ والتقنية ة شر الالزمال لكنبالعدد ،

عزى الرئ ب الس فإن االت ا واقعيةأغلب غ انيات م وتقدير ة ثمار إس برامج أوإلعداد ع، مشار إختيار
و يتما ال بما ا إلنجاز محددة وصيغ ة ثمار قيقيةإس ا انيات املحليةم ماعة يمكن،ل التا بصفةو

عتماداتعكسية الك إس سب فيع خاللال من للتنمية غراراملخصصة ع آليات انية( :عدة م ضبط
ان م قدر و ،واقعية ة سنو ع مشار لإلنجاز،إختيار القانونقابلة يقتضيھ حسبما شغال ملزودي مثل ختيار

مسبقة، بصفة الدراسات الشروط،إعداد كراسات إعداد .)...حسن
التا املؤشرمرقتيو ذا خالل من ك السنوي (ال ثمار س نامج ل املا نجاز سبة

 )PAI((املحققةع املنجزةأيفعلياالنتائج ف ساملصار داملنفقاتالول فإنولكن،اتع مر حقيقة
املحليةأغلبواقع ماعات لل( حالياا اتبالنظر ،الصعو لية ،املي املقاولةالالية ،عزوف عكس...)فنية يفرض

ذلك،التصور  ع كو املؤشر(ال نفس خالل ا) من ضعفلنفقاتع ألن ، بالتقديرات ا ومقارن ا د املتع
حيان غالب عزى قد ثمار س نامج ل املا نجاز خـــــــأسإسبة إـــــــباب عن املحليةارادةارجة ماعة

ن(  املقاول إعالنعزوف مجدي، غ عروض غيابطلب دراسات، ا)...مكتب ود مج قياس يجب ماعةلذلك
للتنميةاملحلية املخصصة عتمادات الك إس واقعية( بخصوص بصفة ا برمج تم أنھ فرضنا ع)لو باإلعتماد

حقيقية ذاتية ا( أسباب توصلت ما سنةاملحليةماعةأي خالل كنفقة بھ د بالنظر) للتع س عواملإول
ة ج من تختلف ومنإخارجية ة محليةج .أخرى إجماعة

تي وال ي القانو -طار
املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع املاملوضوع بالنفقات مقارنة السنوي ثمار س نامج ل املا نجاز ؟مجةسبة

سبة ال قاعدة
النفقات البلديجملة ثمار س برنامج إطار املنجزة

البلدي ثمار س برنامج إطار مجة امل النفقات

التقييم للسنة- أساس املالية سابات .املنقضيةا

يجب امعلومات توف
يئة CGSPلل

للسنة-  الوقتية سابات ا املنقضيةكشف

ساب-  إح بالتقديراتكشف مقارنة د املتع النفقات .سبة
ق نقاط6العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

سبة:نقاط6-  ال انت .%90تفوقإذا

ن:نقاط4-  ب ما سبة ال انت %.90و80إذا

ن-  ن):2(نقتط ب ما سبة ال انت .%80و70إذا

النقاط0-  ان: من منإذا أقل سبة ال .%70ت
التنصيص%70سبة: مالحظة تم دنيا بسبة ا عتماداتمؤشر عل ل ،) ILD5( تحو

سنة املؤمل ا%80أن2019ومن املحليةمن اماعات تحقيق ع قادرة .تكون
ع منھ ت التث يمكن ما

ان امل ن ؟ع

-
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ياملجال التصرف:الثا
ال العموميةالتصرف:6فراملحور الصفقات

داء العمومية:1-6مؤشر الصفقات إنجاز عة ملتا قيادة جدول مسك

مؤشررم إعتماد ات
التقييم عند داء

ـــ ـــعت ال املواضـــيع مـــن العموميـــة الصـــفقات إبـــرام مجـــالإجـــراءات ضـــمن وكمـــةتـــدخل العالقـــةا بإعتبـــار وذلـــك ،
ام ــــ إح ن بــــ العــــذهتطبيــــقالوثيقــــة مــــوال ــــ التصــــرف وحســــن و موميــــةجــــراءات الصــــفقات، مبــــادئ ــــم أ مــــن

نذكرالعمومية، أن :يمكن

شغال- و دمات با ود ال .واملوادالسرعة

النجاعة- سعار( تحقيق أفضل .)قاعدة

ودة- ا ودة( تحقيق وا السعر ن ب .)العالقة

. الشفافية-

العار - ن ب ناملساواة . ض

افؤ- .الفرصت
ب ات ال العموميةةاملنظموتقت التوللصفقات القانون التقديري حسب نامج ال ار إش ية للصفقاتوجو

السنة خالل ا إنجاز املزمع العموميةالعمومية للصفقات الوط املرصد موقع تتمكنع ح لكن ماعة، ا
ااملحلية ذا تنفيذ ام إح مدى تقييم التقمن نامج ـــل ـــ جراءات( ديريـــــ و جال حيث مطالبة)من ا فإ بمسك،

العمومية الصفقات إنجاز عة ملتا قيادة إعداده( جدول العروضيتم طلب عن عالن بداية مع ة مواز )بصفة
السنة خالل ا إنجاز مج امل العمومية الصفقات حول ة وا ة رؤ ا لد ون ا،آ( لي آجالجالعدد ، ا فرز

ا ،تنفيذ ا ا أ ا، ختم ....) آجال

تي وال ي القانو عددطار الصفقات2014مارس13املؤرخ2014لسنة1039مر نظيم ب .العموميةاملتعلق

املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع العموميةاملوضوع الصفقات إنجاز عة ملتا قيادة املعنيةجدول السنة خالل

التقييم أساس

العمومية الصفقات إنجاز عة ملتا قيادة الوطجدول املرصد موقع ع شور امل التقديري نامج لل وفقا
العمومية يمّك للصفقات المننبما ولة .التنفيذآجالعتعرفس

يتضمن أن القيادةيجب صفقةجدول ل :التاليةاملعطياتبخصوص

العروضالتار - طلب عن لإلعالن املحتمل للتماو خ ي ا .صفقةال

خ- واملاالفرز تار .الف

خ- و صادقةاملتار الصفقة .عقدالإمضاءع

الصفقة- .صاحب

يجب امعلومات توف
يئة CGSPلل

العمومية الصفقات إنجاز عة ملتا القيادة جدول من بكشفاة مرفوقا املعنية بيانللسنة
خ بتار امل31الوضعية السنة من سم .نقضيةد

ق نقاط2العدد

بمؤشر اص ا التنقيط نظام
عداد( داء )سّلم

عة: نقاط2- ملتا القيادة جدول توفر العموميةإنجاز صورة ةو الصفقات الضرور املعطيات افة بماتضمن
الت آجال ع التعرف ولة س من .نفيذيمّكن

النقاط0- ذلك: من .خالف
ت التث يمكن ما

؟ ان امل ن ع ع منھ
متوفر املعنية للسنة العمومية الصفقات إنجاز عة ملتا القيادة جدول أن من ان امل ن ع ع ت افةالتث تضمن و

ة الضرور ؟املعطيات عدمھ من
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ياملجال التصرف:الثا
الفر العموميةفالتصر :6املحور الصفقات
داء الوط:2-6مؤشر املرصد موقع ع شور امل التقديري نامج ال وفق العمومية الصفقات تنفيذ رزنامة ام إح

العمومية للصفقات

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

العمومية الصفقات للتصرف ساسية املبادئ م أ تنمن آجال ام اإح قصدفيذ وذلك ،
ة املطلو شغال و واملواد دمات ا ع صول املناسبا تأخالوقت ل فإن التا و ،

الصفقة موضوع أشغال(إنجاز مواد، سلبية) خدمات، نتائج عن سفر أن شأنھ لفائدةمن سواء
املحلية ماعة املواطنا أو املزود فإن،أو ذاغايةاللذلك تقييماملؤشر من امو إح مدى

املحليةا موقعماعة ع شور امل التقديري ا برنامج وفق العمومية الصفقات تنفيذ آلجال
للصفقات الوط .املرصد

تي وال ي القانو طار
الثـــــامن عـــــدد) 8(الفصــــل مـــــر ـــــ2014لســــنة1039مــــن نظـــــيم2014مــــارس13املـــــؤرخ ب املتعلـــــق

.ةالعموميالصفقات
املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع املوضوع

مدى تقييم ع املؤشر ذا ساعد ، القيادة جدول ع امباإلعتماد املحليةاإح جاللآل ماعة
:التالية

طلب عن عالن :العروضبخصوص

أجل-  يتم أن ر 3يجب عأش التقديري نامج ال ار إش خ تار .املوقعمن
خبخصوص واملاتار الف أن،الفرز :يتميجب
العروضأيام10أجل- فتح خ تار أجلمن ا صلوحي ت ت ال للعروض سبة .يوما60بال
العروضيوما60أجل- فتح خ تار أجلمن ا صلوحي ت ت ال للعروض سبة يوما120بال
عقدب إمضاء أن،الصفقةخصوص :يتميجب

الصفقاتيوما50أجل-  نة مصادقة خ تار ابامن صلوحي ت ت ال للعروض سبة ل
يوما60أجل

الصفقاتيوما90أجل-  نة مصادقة خ تار امن صلوحي ت ت ال للعروض سبة بال
.يوما120أجل

التقييم املأساس للسنة العمومية الصفقات إنجاز عة ملتا القيادة .عنيةجدول
يجب امعلومات توف

يئة CGSPلل
املعنية للسنة العمومية الصفقات إنجاز عة ملتا القيادة جدول من ة

ق نقاط3العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

-3ّ تمنقاط امإذا القانونيةإح بال%85جال املدرجة الصفقات التقديريمن للصفقاتنامج
، التاالعمومية : و

العروض*  طالب عن عالن التقديري3(آجال نامج ال ار إش خ تار من ر املوقعالعموميةصفقاتللأش ع
جانفي ر ش .)خالل

واملاالفرز آجال*  من60إ10من(الف العروضيوم فتح خ .)تار
إمضاء*  الآجال خ90إ50من(صفقةعقد تار من الصفقاتيوم نة ).مصادقة
ام: نقاط2- إح تم أعإذا ورة املذ التقديري%70الهجال نامج بال املدرجة الصفقات .من

النقاط0- يتمإذا: من املم أعالهإح ورة املذ منجال املدرجةمن%30أك الصفقات
الت نامج .قديري بال

ن ع ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل

-
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ياملجال التصرف:الثا
الفر العموميةالتصرف:6املحور الصفقات
داء شغال:3-6مؤشر و دمات ا الص45هأقصاأجلخالص ا دات مؤ تقديم من يوما

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

ع ل ي ا املحليةللموميبإعتبار واجبتنمية فمن املحلية، ماعة عا ودعمالعمل ترسيخ
أو ا ساكن م تجاه سواء االشفافية مع ن شغالذلكو ،املتعامل و دمات ا تقديم خالل من

املناسبلف الوقت ا ساكن م قدر،ائدة املحافظة انمع إيجابعم عامل مععالقة ية
و  دمات ا إلستمرار شغالوديمز مسدي ضمانا وذلك نفيذه، ب لفة امل العمومي املرفق

يجابية النمطية الصورة ع ان م قدر واملحافظة
بابو تضمن املجال العموميةذا إعتبارالصفقات ما خالل من يمكن ن أساسي ن مؤشر
املحليةا اشفافماعة مع ن املتعامل مع ا عالق ماة و ،:

 جالاملّ صخال دمات ا ومسدي .القانونيةزودين
القانونية جال العمومية للصفقات ي ا ال تم جاع( ا إس من املزودين يمكن بما

الضمان عنوان ز االتيتخذ( ا ا لأغلب يالضمانالش .)بن

تي وال ي القانو طار
عدد103الفصل مر الصفقات2014مارس13املؤرخ2014لسنة1039من نظيم ب املتعلق

.العمومية
املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع املوضوع
أن ل ت شغالمزوديخالصالتث و دمات ميوما45أجلتم،ا تقديم خ تار داتمن ملؤ

؟ ال أم الص ا

التقييم سابات- أساس .املاليةا

يجب اتو معلومات ف
يئة CGSPلل

بالصرف-  وامر من املحليةعنتصدر ( ة ماعة طاقة) ا القابض( الصاو عن )صادرة

الصرف-  أوامر من عالميةمستخرجة) املزودحسب( قائمة املنظومة ."أدب" من
ق نقاط3العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

خالص:طنقا3-  من%90صورة شغالفأك و دمات اا أقصا من45آجال يوما
دات مؤ الصتقديم .ا

خالص:النقاطمن0-  منصورة شغالمن%90أقل و دمات اا أقصا يوما45آجال
دات مؤ تقديم الصمن .ا

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن ع

ت-  عينّ التث خالل قل20(ةمن ع خالص القانوني)عملية باآلجال ا بــةومقارن 45املحددة
.يوما



36

ياملجال التصرف:الثا
الفر العموميةالتصرف:6املحور الصفقات

داء العمومية:4-6مؤشر للصفقات ي ا ال تم ل القانونية جال ام إح

مؤشر إعتماد ارات م
التقييمداء عند

العمومية الصفقات باب نتضمن أساسي ن امؤشر إعتبار ما خالل من املحليةيمكن ماعة
اشفاف مع ن املتعامل مع ا عالق ماة و ،:

 جالصخال دمات ا ومسدي .القانونيةاملزودين
القانونية جال العمومية للصفقات ي ا ال تم املزودين(ا يمكن جاعبما إس من

الضمان عنوان ز يذيتّخ ( ا البن الضمان ل ش .) )عادة
تي وال ي القانو عددطار الصفقات2014مارس13املؤرخ2014لسنة1039مر نظيم ب .العموميةاملتعلق

املعتمدة -املراجع
بالتقييم املع ااملوضوع أن ل ت املحليةالتث لماعة القانونية جال مت العموميةإح للصفقات ي ا ال ؟تم ال أم

التقييم العمومية- أساس الصفقات تنفيذ عة ملتا القيادة .جدول
يجب امعلومات توف

يئة CGSPلل
العموميةة الصفقات تنفيذ عة ملتا القيادة جدول .من

ق نقاط2العدد

اص ا التنقيط نظام
داءب مؤشر

عداد(  )سّلم

مسة ا خالل مة امل للصفقات سبة السابقة)5(بال : سنوات

إنقضاء: نقاط2-  عدم يصورة ا ال تم ا . آجال

وحيدة-  ملفات: ) 1(نقطة ل إحالة الصورة ع ااملشار أشغال نةإستوفت أنظار ع
تم ل املختصة .الصفقات

الت يمكن عما منھ ت ث
؟ ان امل ن ع

ت-  امالتث إح مدى ان امل ن ع املحليةع ماعة عضا خالل من ي ا ال تم ا آلجال
ت إن ال الصفقات املفات .أشغال
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الديمومة:الثالثاملجال
الفر ات:7املحور املمتل وصيانة د ع
داء ا:1-7مؤشر مالك ا: اصةجرد دور ما وتحيي ات املمتل رد ين دف واملنقوالت(مسك )العقارات

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

واملرافق ات املمتل وصيانة د املحليةع ماعة ل وظساسية ع حافظ و ا ديموم ايضمن يفي
املالية ا موقيم ى أد مستوى تقديم أيضا ؤمن و ا، جودة نن املواطن لفائدة قبلدمات وذلك ،

جديدةالتفك وإحداثات ثمارات إس يجبتنفيذ لذلك برنامج، وتنفيذ د) مخطط( إعتماد لتع
ال العمومية ات والتج املرافق .قائمةوصيانة

ميو  أ ع ديث ا وصيانةقبل د ع املحليةة ماعة ا ات يجبممتل وكخطوة، تلكأوأوال جرد
اتامل .متل

تي وال ي القانو -طار
املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع الاملوضوع ات ممتل جرد املحليةتم ينماعة دف ن وتحي مسك خالل واملنقوالت( من العقارات ؟)دف
التقييم مالكأساس ّي واملنقوالت( دف .)العقارات
يجب امعلومات توف

CGSPيئةلل
دف ل من .ة

ق نقاط3العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

باأل :نقاط3-  املتعلقة ة الضرور املعطيات افة يتضمنان ين دف توفر ةصورة العقار مالك
.واملنقولة

النقاط0-  ين:من الدف توفر عدم .صورة
اصة)  أو(  ا باألمالك املتعلقة ة الضرور املعطيات يتضمنان ماعةال .املحليةل

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن - ع
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الديمومة:الثالثاملجال
الفر ات:7املحور املمتل وصيانة د ع

داء :2-7مؤشر
و  ن بالعنوان للصيانة املخصصة عتمادات يسبة والثا انيةل امل زءمن ا بإعتمادات 3مقارنة

ي الثا العنوان املباشرة( من ثمارات )س

مؤشررم إعتماد ات
التقييم عند داء

إ اإضافة املمتل املاديةجرد ا حال يص و عت يجب املحلية، ماعة اا تخصيصسنو
ممت د ع و لصيانة انية بامل مالية اإعتمادات ا ي( ل والثا ول قصد) العنوان نوذلك تثم

ا ودا واملبذولةمج ديدة ا قتناءات املنجزةباب ثمارات عتس و بمثابةذه، العملية
الثانية طوة اتا املمتل ديمومة ع .للمحافظة

للصيانة املخصصة عتمادات م ييختلف والثا ول ن اتالفإختببالعنوان املمتل م
املادية ا .وحال

املؤشر ذا يدف والثا ول ن بالعنوان املخصصة ة السنو عتمادات سبة وقياس لتحديد
ي الثا العنوان إعتمادات بجملة مقارنة املحالة( للصيانة عتمادات و الدين أصل ساب إح .)دون

تي وال ي القانو -طار
امل -عتمدةاملراجع

بالتقييم املع املوضوع
للصي املخصصة عتمادات بإعتماداتـــــــــــــــــسبة مقارنة ي والثا ول ن بالعنوان منانة الثالث زء ا

ي الثا املباشرة( العنوان ثمارات ) .س

سبة ال قاعدة
ي والثا ول ن بالعنوان للصيانة املخصصة عتمادات

السادسداتإعتما املباشرة( القسم ثمارات ي) س الثا بالعنوان الثالث زء ا من

التقييم امل- أساس للسنة املالية سابات .نقضيةا

يجب امعلومات توف
يئة CGSPلل

املالية-  سابات ا .الوقتيةكشف

سبة-  ال ساب إح كشف
ق نقاط6العدد

ا ا التنقيط صنظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

سبة:نقاط6-  ال فاقت .%12إذا

ن:نقاط4-  ب ما سبة ال انت .%12و8إذا

ن:نقاط2-  ماب سبة ال انت .%8و5إذا

النقاط0-  من: من أقل سبة ال انت .%5إذا

السنوات: مالحظة خالل املذكورة سب ال فيع ال .القادمةيمكن

يمكن عما منھ ت التث
؟ ان امل ن ائية- ع ال املالية سابات ا مع متطابقة املقدمة رقام أن ل ت .التث
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الديمومة:الثالثاملجال
الفر ات:7املحور املمتل وصيانة د ع

داء ي:3-7مؤشر والثا ول ن بالعنوان الصيانة عنوان املنجزة ف املصار املسبة فانيةمن املصار بجملة مقارنة
زء با ي3املنجزة الثا العنوان املباشرة( من ثمارات )   س

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

الثالثةتتمثل طوة ةا خ فعلياو للصيانة املخصصة النفقات ي( تأدية والثا ول مكن) العنوان و
خالل من ذلك نقياس قت :طر

ساب-1 فاملإح يالصيانةعنواناملنجزةصار والثا ول ن ببالعنوان انيةراتــــــــــــــــــتقديجملةمقارنة امل
ي(  والثا ول .)العنوان

ساب-2 فاملإح عنوانصار يالصيانةاملنجزة الثا العنوان ف بمصار مقارنة ي والثا ول ن بالعنوان
ال3زءا(فقط يمن الثا املباشرة( عنوان ثمارات .)س

الثانية-  قة الطر إعتماد بايجب داء تقييم عملية ون املحليةلت اعنوانماعة ا ممتل وصيانة د ع
رقم املؤشر مع نوذلك،2-7متناغمة املؤشر نتائج ن ب املقارنة عملية أن من3-7و2-7بإعتبار تمكن
املعتمدة قة الطر او تحليل جدية مدى يان املحليةإست اماعة ا ممتل د ع و الصيانة تأث ومدى

ي اتيجا املمتل تلك ديمومة .ع
تي وال ي القانو -طار

املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع املوضوع
بجمل مقارنة ي والثا ول ن بالعنوان الصيانة عنوان املنجزة ف املصار املنجزةسبة ف املصار ة

زء ي3با الثا العنوان املباشرة( من ثمارات .) س

سبة ال قاعدة
ي والثا ول ن بالعنوان الصيانة عنوان املنجزة ف املصار

زء با املنجزة ف ي3املصار الثا العنوان املباشرة( من ثمارات )س
التقييم الفا-أساس للسنة املالية سابات .رطةا

ا توف يجب معلومات
يئة CGSPلل

الوقتية- املالية سابات ا .كشف

سبة- ال ساب إح .كشف
ق نقاط6العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

سبة:نقاط6- ال فاقت %10إذا

ن:نقاط4- ب ما سبة ال انت %10و7إذا

انت:نقاط2- نإذا ماب سبة %7و4ال

النقاط0- من: من أقل سبة ال انت %4إذا

القادمة: مالحظة السنوات خالل املذكورة سب ال فيع ال .يمكن
ع منھ ت التث يمكن ما

؟ ان امل ن ائية- ع ال املالية سابات ا مع متطابقة املقدمة رقام أن ل ت .التث
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لديمومةا:الثالثاملجال
الفر الديون :8املحور تط
داء سنة( مخططإعداد:1-8مؤشر من ألك ا) يمتد بذمة املتخلدة الديون املحليةاعةملتط

مؤشر إعتماد ارات م
التقييم عند داء

ع مشار ل لتمو القديمة املنظومة إطار املحليةتم ماعات مساعداا ع صول ا ط الدر ولةت
اض ق إ لتجاء إبوجوب أدى ما و و ا، أغلب مديونية املحليةتفاقم عنماعات بمنأى

قيقية ا املالية ا انيا عإم يجب لذلك املحلية، ماعات املسألةا ذه ة باإلعتمادمعا
الذاتية ا اني إم إعع خالل سنوات( مخططوتنفيذاددمن عدة ع لتط)يمتد واق

ا العمومية( ديو واملؤسسات واص ا اوجوبمع)تجاه دا بتع اناملحافظةو يفاء م عقدر
املالية ا العموميتوازنا املرفق ة إستمرار عليھوضمان .املشرفة

تي وال ي القانو -طار
املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع العمومية( الديونتطمخططاملوضوع واملؤسسات واص ا نھ) تجاه تحّي ضرورة .مع

التقييم أساس
.الديون تطمخطط- 

جلسة-  املحليةمحضر ماعة ا مناقشةمجلس لتطبخصوص السنوي نامج ديون الال
عليھ .واملصادقة

ا توف يجب معلومات
يئة CGSPلل

من-  الديون مخططة .تط

من-  املحليةجلسةمحضرة ماعة ا لتطمجلس السنوي نامج ال مناقشة بخصوص
ديون ال

ق نقاط3العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

نقاط3- 

الديو مخططإعدادصورة:-  مداولةنتط ع عرضھ عد ا سنو نھ ماعةوتحي ا مجلس
إعدادبمنا( املحلية انيةمشروعسبة .)امل

يتضمن:مالحظة أن العناصرمخططيجب الديون :التاليةتط
املستحقغلاملبالدائن،الطرف(املستحقةالديون كشف(
ديدةاملستحقاتكشف السنة( ا ) خالل
 و الص ا وسنوات الديون تط برنامج لكشف عنوان بخالصھ د املتع سنةاملبلغ
القدرةمختصر مخططاملاليةتحليل سنوات طيلة دات بالتع يفاء و الديون خالص ع

الديون اماتتط ل تنفيذ من التمكن عدم صورة الوقائية لول . وا

ذلك: النقاطمن0-  خالف

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن - ع
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الديمومة:الثالثاملجال
الفر الديون :8املحور تط
داء الديون :2-8مؤشر الص انية بامل ة سنو إعتمادات الديون ترسيم تط ملخطط طبقا

مؤشر إعتماد ارات م
التقييم عند داء

تتمكن املحليةح ماعة اتطمنا بذم املتخلدة واصالديون وا العمومية املؤسسات ،تجاه
اعليجب دا ع ام إح منا الديون، تط مخطط ةبخصوص سنو إعتمادات ترسيم خالل

شمل انية املتخلدةمبلغبامل تط( الديون ملخطط اصغلباملو )الديونوفقا انيةةـــــــــسنا امل
السنة(  التا)مستحقات و املؤشر، ذا ادف ام إل مدى املحليةلتقييم الإل ماعة دا بتع يفاء

ال تط التدابعنوان إتخاذ مع املستحقة ديدةديون ا الديون الص مستحقات( الالزمة
انية امل سنة خالل ن ) الدائن

تي وال ي القانو -طار
املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع املوضوع
عن انية بامل املرسم عتماد تطابق من ت بمخططالتث املضمن السنوي املبلغ مع الديون خالص وان

السنة ومستحقات الديون تط

التقييم أساس
الديون-  تط ن( مخطط ّ التحي )مع

ة-  ار وا املتخلدة الديون إستحقاق دات واص( مؤ وا العمومية املؤسسات )ديون

انية-  امل كراس
يجب امعلومات توف

يئة ترسيممستخ- CGSPلل إلثبات انية امل كراس من الديونرج خالص عنوان عتماد

ق نقاط3العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

الديونإعتماداتترسيمصورة: نقاط3-  الص انية السنويبامل املبلغ ملخططشمل وفقا
السنة ومبلغ الديون اري ( تط .)ا

ذلك: النقاطمن0-  .خالف

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن انية- ع امل .كراس
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الديمومة:الثالثاملجال
الفر الديون :8املحور تط
داء انية:3-8مؤشر بامل مجة امل الديون ل خالص

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

مخطط عتوضع ال انية بامل إعتماد وترسيم الديون أساسيةلتط املتخلدةضمانة الديون لتط
ا املحليةبذمة عددماعة الفر املحور تقييم يجب لذلك الديون( 8، خالل) تط ضمانمن

السنة مستحقات ذلك بما ا بخالص د املتع للديون الفع الص عتماداتا خالل من
انيةاملرس بامل .مة

تي وال ي القانو -طار
املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع املوضوع

ت-  الالتث خالص فعال تم عدمھل من انية بامل املرسمة خالل( ؟ديون ة ار وا املستحقة الديون
.)  السنة

بالتقديرات-  مقارنة الديون خالص بامل(سبة املرسمة الديون عتمادات خالص عنوان .)انية

سبة ال قاعدة
السنة خالل املنجزة ف الديون ) N-1(املصار خالص عنوان

انية امل املرسمة( تقديرات )عتمادات

التقييم أساس
انية-  امل كراس

ي-  ا ال السنوي ف واملصار املقابيض التكميلية( جدول ة الف )بإعتبار
يجب اتوفمعلومات

يئة الديون - CGSPلل خالص .كشف

ق نقاط4العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

املّ صورة: نقاط4-  الديون سبةخالص ب انية بامل أقصاه%100رسمة .31/12N-1أجل

سبة:نقاط2-  ال فاقت .%80إذا

النقاط0-  اعدمصورة:من .لديون خالص
من)أو( أقل سبة .%80ال

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن يع ا ال السنوي ف واملصار املقابيض .جدول
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الديمومة:الثالثاملجال
الفر الذاتية:9املحور املوارد ن تحس
داء د:1-9مؤشر السنوي ن ّ التحّي املعاو يةتحصيل املب غ را و ية املب العقارات ع املوظفة TIB(ليم ,

TNB(

مؤشر إعتماد ارات م
التقييم عند داء

الذاتيةعت املحليةاملوارد ماعة لمنل تمو مصادر م اأ والتنمية( تدخال فإن) التصرف لذلك
املحليةا سبةماعة ن تحس ع بالعمل ممطالبة منإستخالص تتمكن ح الذاتية ا وارد

ة الضرور املالية املوارد والتنميةعبئة التصرف اليف ت ة عملجا املوظفة املعاليم وخاصة
إالعقارات املؤشر ذا دف و ود، مج املحليةتقييم ماعة اا موارد تحصيل بخصوص

العقاراتالذاتية ع خاللاملوظفة من وذلك ن، تحصيلالسنوي التحّي عداول املعلوم
ية املب ية) TIB( العقارات املب غ را ع .) TNB(واملعلوم

تي وال ي القانو طار
املحلية- باية ا العشري:7الفصل( مجلة .)حصاء
املحلية- باية ا السنويالتحي: 10الفصل( مجلة .)ن

املعتمدة -املراجع

بالتقييماملوضوع املع
السنوي-  ن ّ تحصيلالتحي ّ يةدو املب غ را ع واملعلوم ية املب العقارات ع .املعلوم

التقييم يةأساس املب غ را ع واملعلوم ية املب العقارات ع املعلوم تحصيل ّ .جدو
يجب امعلومات توف

يئة CGSPلل
ح صــــادر تصــــر املحليــــةإداري ماعــــة ا تحيــــعــــن العقــــاراتبخصــــوص ــــ ع املعلــــوم تحصــــيل ّ جــــدو ن

ية املب غ را ع واملعلوم ية املب
ق ن) 2(العدد نقطت

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

ّنصورة:نقاط2-  واملعلومتحي ية املب العقارات ع املعلوم تحصيل ّ غجدو را ع
ية .املب

عدم:النقاطمن0-  ّنصورة عتحي واملعلوم ية املب العقارات ع املعلوم تحصيل ّ جدو
غ يةرا .املب

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن ع

ح التصر ة من ان امل ن ع ع ت ماالتث ل ّنبخصوصاملحليةعةداري تحصيلتحي ّ جدو
غ را ع واملعلوم ية املب العقارات ع يةاملعلوم .املب



44

الديمومة:الثالثاملجال
الفر الذاتية:9املحور املوارد ن تحس
داء بالتقدي:2-9مؤشر مقارنة الذاتية املوارد إستخالص (*)راتسبة

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

املؤشر ذا اتقيّيمإدف ود املحليةمج نماعة تحس إستخالصبخصوص اليماملعسبة
العقاراتاملوظفة يةو)TIB( ع املب غ سواق) TNB(را بالتقديراتومداخيل .مقارنة

يتم: مالحظة عال املعلوم ساب الصبغإح ذات نيةــــــــــــــــاِملؤسسات امل أو ة التجار أو الصناعية ة
 )TCL ( ل ال ع .) TH( واملداخيل

تي وال ي القانو -طار

املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع املوضوع
و إســتخالصســبة يــة املب ــ غ ــ را ــ ع واملعلــوم العقــارات ــ ع مقارنــةاملعلــوم ســواق مــداخيل

.بالتقديرات

سبة ال قاعدة
عنوان املحققة يةاملوظفةاملعاليماملوارد املب العقارات سواقع ومداخيل ية املب غ را و

انية امل TIB( تقديرات + TNB + Produits des Marchés(

التقييم أساس
انية-  امل .كراس

سابات-  .املاليةا

يجب امعلومات توف
يئة CGSPلل

ح-  املحليـةتصر ماعـة ا عـن صـادر املوظفـةإداري املعـاليم عنـوان املحققـة املـوارد ـ بكشـف ـد مؤ
سواق ومداخيل ية املب غ را و ية املب العقارات بالتقديراتع .مقارنة

ق نقاط3العدد

اص ا التنقيط نظام
د اءبمؤشر

عداد(  )سّلم

املحققة:نقاط3-  املوارد سبة فاقت .%100إذا

سبةانتإذا:نقاط2-  نال ب .%100و85ما

وحيدة-  نانتإذا):1(نقطة ب ما سبة .%85و70ال

النقاط0-  انت:من منإذا أقل سبة %.70ال
ع منھ ت التث يمكن ما

؟ ان امل ن ع
سابا ا خالل من ت ّ التث من املالية حت التصر الصادرة املحليةداري ماعة ا بخصوصعن

ية املب غ را و ية املب العقارات ع املوظفة املعاليم عنوان املحققة املوارد إستخالص سبة
بالتقديرات مقارنة سواق ومداخيل

الذاتية(*)  ناء: املوارد بإست ول العنوان موارد املعاليجميع من املتأتية واملوارداملوارد شطة ع التاملتأتيةم تحو من
بمــــــــ ي نا ست والدعم املحلية ماعـــــات ل ك املش املال عنوان الدولةالدولة ماعاتانية ا ن ب التعاون صندوق وموارد

.املحلية
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الديمومة:الثالثاملجال
الفر الذاتية:9املحور املوارد ن تحس
داء امل:3-9مؤشر بالسنة مقارنة الذاتية املوارد تطور نقضيةسبة

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

سبة تقيّيم إ املؤشر ذا املوارددف عنوانتطور يةاملحققة املب العقارات ع املوظفة املعاليم
ومدا ية املب غ را املنقضيةو بالسنة مقارنة سواق .خيل

تي وال ي القانو -طار

املعتمدة -املراجع

بالتقييم املع املوضوع
يةسبة املب غ را و ية املب العقارات ع املوظفة املعاليم عنوان املحققة املوارد تطور

املنقضية بالسنة مقارنة سواق ومداخيل

ا سبةقاعدة املحققةال املحققة-Produits des Marchés+ TNBTIB (1-n +(ملوارد sProduits des Marché++ TNBTIB (2-N(املوارد
املحققة TIB(املوارد + TNB + Produits des Marchés (N-2

التقييم املالية- أساس سابات .ا

يجب امعلومات توف
يئة CGSPلل

بكشفتص-  د مؤ بلدي ح تطورر سبة ساب املإح املعاليم عنوان املحققة عوظفةاملوارد
مقارنة سواق ومداخيل ية املب غ را و ية املب املنقضيةالعقارات بالسنة

ق نقاط2العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

فاقت:نقاط2-  .%20سبةالإذا

وحيدة-  نانتإذا):1(نقطة ب ما سبة .%20و5ال

النقاط0-  من:من أقل سبة ال انت .%5إذا
ع منھ ت التث يمكن ما

؟ ان امل ن ع
 ّ من املالية سابات ا خالل من ت حالتث التصر املحليةة ماعة ا عن الصادر بخصوصداري

املسبة عنوان املحققة املوارد يةعالتطور املب العقارات ع املوظفة يةيم املب غ را و
املنقضية بالسنة مقارنة سواق .ومداخيل
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الديمومة:الثالثاملجال
الفر جتما:10املحور و البي التصرف
داء جتماعية:1-10مؤشر و ية البي باملؤثرات املتعلقة جراءات ام املحليةإح ماعة ا ع ملشار

مؤشرم إعتماد رات
التقييم عند داء

و عت ام جتماإجراءاتتقييمإح و البي املحليةالتصرف ماعة ا ع إ( ملشار الطرفقبلمنقرارهتم
وناتاملمول  م املحليةضمن وكمة وا ة ضر ا التنمية املستد))PDUGL(برنامج التنمية أسس مةامن

املساعدة نجازوآليات و التخطيط ّ مرحل القرار أخذ إعدادع تم وللغرض عم، لتوضيحدليل
امات املحليةإل ماعة جتماعيةبخصوصا و ية البي باملؤثرات املتعلقة جراءات ام عإح ملشار

املحلية ماعات إعداد(ا ذلك)CPSCLمن ومن دور ، ر تقار إعداد ثالثية( ةوجوب السنةل خالل
جتماعية)الواحدة و ية البي املؤثرات عة متا املحليةحول ماعات ا ع .ملشار

تي وال ي القانو طار
عـــدد- ـــ2005لســـنة1991مـــر ليـــة11املـــؤرخ بدراســـة2005جو ضـــبطاملتعلـــق و املحـــيط ـــ ع املـــؤثرات

الشروط لكراسات اضعة ا الوحدات وأصناف املحيط ع املؤثرات لدراسة اضعة ا الوحدات .أصناف

املعتمدة املراجع
لتقيــيم- ــ العم جتمــاالــدليل و ــ البي االتصــرف ع املحليــةملشــار إعــداد( ماعــات القــروضمــن صــندوق

املحلية ماعات ا .)CPSCL(ومساعدة

بالتقييم املع حولاملوضوع الدوري ر جتماالتقر و البي املحليةالتصرف ماعات ا ع .ملشار

التقييم الدوريأساس ر ثالثية( التقر جتماعيةحول) ل و ية البي املؤثرات عة املحليةملمتا ماعات ا ع .شار

يجب امعلومات توف
يئة CGSPلل

عة املتا ر تقار الواحدة4( من السنة ر .) تقار

ق نقاط8العدد

اص ا التنقيط نظام
داء بمؤشر

عداد(  )سّلم

عند: نقاط8- جتماعية و ية البي ماية ا إلجراءات الك ام ح عاملإنجازصورة خاللشار من
:إثبات

ع*  للمشار جتماعية و ية البي ماية ا إجراءات وفحص لتدقيق إطار ليف .ت
عةإعداد*  راتق) 4(أر السنةر ثالثية( خالل ل ر تقر يةحول) بحساب البي املؤثرات عة متا

جتماعية عو .للمشار

ا- إلجراءات ي ز ا ام ح جتماعيةصورة و ية البي :ماية
ننقط*  ع: )2(ت للمشار جتماعية و ية البي ماية ا إجراءات وفحص لتدقيق إطار ليف ت .صورة
نقاط*  عة عة:)4(أر أر إعداد السنة) 4(صورة خالل ر ثالثية( تقار ل ر تقر عةحول) بحساب متا

جتماعية و ية البي .عللمشار املؤثرات
النقاط0* ذلك: من امعدم( خالف الشروطاح .)جميع

ع منھ ت التث يمكن ما
؟ ان امل ن ع

-
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داء5-2 بمؤشرات اص ا التنقيط دليل
عــــــــدد(  ق )2م
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التنقيط عداد( دليل )سّلم
العدد

ق
تي وال ي القانو طار داء/ راملحو  مؤشر املجال

12 شاركية ال ة املقار تطبيق I

عة:نقاط4- أر عقد املنقضية) 4(صورة السنة عنوان يدية تم ) n-1(جلسات
أعمال جدول ضمن ا عل ومنصوص وممضاة مؤرخة جلسات بمحاضر ا وتوثيق

العادية املحليةالدورات ماعة ا .ملجلس

النقاط0- :من
ا*  عةإذا أر من أقل الدورات عــدد ) .4( ن
جلسات*  بمحاضر ا توثيق دون يدية التم لسات ا عقد تم .إذا

4
للبلديات32الفصل سا القانون من
.1975ماي14املؤرخ

يدية التم لسات ا عقاد ماعةإ ا ملجلس
السنة4(املحلية .)جلسات

1.1

وكمة ا

عةصو : نقاط4- أر عقد بمحاضردورات) 4(رة موثقة مؤرخةعادية جلسات
أجل الدورة8وممضاة عقاد إ خ تار من .أيام

النقاط0- : من

العادية- الدورات عدد ان املحليةإذا ماعة ا عةملجلس أر من .دورات) 4(أقل

تــوفر- عــدم صــورة أجــل4ــ ــ وممضــاة مؤرخــة جلســات تــا8محاضــر مــن خأيــام ر
الدورة عقاد .العاديةإ

4
ن سا41و32الفصل القانون من

املؤرخ .1975ماي14للبلديات
العادية الدورات عقاد املحليةإ ماعة ا ملجلس

السنة4( .)دورات 2.1

قل: نقاط4-  ع ن إضافت ن وسيلت إعـــــتماد إعتبار( صورة دون
يدية التم لسات .)ا

واحدة: نقاط2-  إضافية وسيلة إعتماد لسات( صورة ا إعتبار دون
يدية .)التم

النقاط0-  وعدم: من يدية التم لسات با فقط كتفاء صورة
إضافية وسائل .إعتماد

4

.)139الفصل( الدستور- 

مخطط-  إعداد البلديدليل ثمار س
شاركية ال ة املقار .وفق

الد-  كدليل شر و املحلية يمقراطية
) .GIZ /CFAD( املواطن

املحليةس ماعة إضافيةا إجراءات إلتخاذ
إتخاذ فـي شاركية ال ة املقار تطبيق عكس

ا إتخاذ:قرارا شاور،املشاركة ال شارة، س
....القرار

3.1
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8 للمعلومة والنفاذ الشفافية II

أمكـــــ:نقـــــاط4-  شـــــبكةإذا ـــــ ع ورة املـــــذ الوثـــــائق ـــــ ع ّطـــــالع للعمـــــوم ن
نات جوان( ن ح مارس من ة الف .)N-1خالل

نـــات:نقـــاط2-  ن شـــبكة ـــ ع فحســـب الوثـــائق عـــض شـــر صـــورة 5( ـــ
قل ع .)وثائق

النقاط0- شر:من ال عدم .صورة

4

عدد-  املؤرخ2011لسنة41املرسوم
لية للوثائق2011جو بالنفاذ املتعلق

العمومية واملؤسسات لإلدارة ة دار
عدد- شور املتعلق2012لسنة25امل

للوثائق بالنفاذ املتعلق املرسوم بتطبيق
العمومية واملؤسسات لإلدارة ة دار

لية2011لسنة41عدد جو املؤرخ
2011.

الوث م أ ع ن املواطن ساسيةإّطالع ائق
ل واملا داري املحليةللتصرف شبكةماعة ع

نات :ن
املحليةمداوالت- ماعة ا لسات(مجلس ا

العادية والدورات يدية ،)التم
-، انية امل
السنوي- ثمار س ،)PAI(برنامج
ثمار- س نامج ب اصة ا لسات ا محاضر

،البلدي
يئ- ال العمرانية،مثال ة
ونتائجھ- العمومية للصفقات التقديري املخطط
جتما- و البي للتصرف السنوي نامج ال

ع .للمشار
املنقضية،- للسنة داء تقييم نتائج

مع-  العمومية جتماعات جلسات محاضر
السنوي ثمار س برنامج لضبط ن ....)PAI(املواطن

1.2 وكمة ا
املحليةل: مالحظة ماعات موقعا إلحداث ا"واب"مدعوة خاص

ثالثة: نقاط4-  إستعمال إثبات إلعالم) 3(صورة إضافية وسائل
ن .املواطن

ن: نقاط2-  وسيلت إستعمال إثبات إلعالم) 2(صورة ن إضافت
ن .املواطن

نقاط0 فقط: من إضافية وسيلة إستعمال عدم)أو(صورة
ن املواطن إلعالم إضافية وسيلة أي .إستعمال

4

عـــدد-  للبلـــديات ـــ سا 33القـــانون
1975ماي14املؤرخ

ن(  .)41و32الفصل
عدد- املتعلق2011لسنة41املرسوم

لإلدارة ة دار للوثائق بالنفاذ
العموميةو  ).6الفصل( املؤسسات

ا املحليةإعتماد إلعالمعماعة إضافية وسائل
ن ملوقعاملواطن : "الواب"باإلضافة

البلدية،عالنات-

-، جتما التواصل ات شب

عالم- ة،،مسموعة(وسائل ) مرئيةمكتو

املحلية،البالغات-
الصوت- مات ّ م
الوسائل- من ا غ أو قرب عن ارة الز

2.2



50

10 الش التصرف اوىآليات III

إثبات: نقاط2-  تصالصورة نقطة مة م يتو إطار ليف ت
)( Point focal اوى الش .للتصرف

النقاط0- ذلك: من خالف

2

عدد-  مـاي3املؤرخ1993لسنة982مر
ن1993 واملتعـامل دارة ن بـ بالعالقة خاص

ا .مع

عـــــدد- ول ر الـــــوز شـــــور 29ـــــاملـــــؤرخ60م
سـم ام2005د ـ ل برنـامج نفيـذ ب املتعلـق

العمومية باملصا ودة .با

اوى الش للتصرف إطار ليف ت
تصال( .)نقطة 1.3

وكمة ا

مسك: نقاط3-  اصورة ع ومتا ا ومعا اوى الش ن لتضم ن ّ مح دف
املنقضية السنة .عنوان

النقاط0-  الدفصورة: من توفر اوىعدم بالش اص )  أو( ا
توفر نھصورة ّ تحي دون ولكن .الدف

3

الف- جتمـــــــــاــــــــالــــــــدليل و ــــــــ البي للتصــــــــرف
)DGCL / CPSCL(.

التصـــرف-  آليـــات اوى ـــدليـــل /DGC(الشـــ
CPSCL(.

اوى الش ن لتضم ّن مح دف مسك
ا ع ومتا ا .ومعا

2.3

م:نقاط5-  ةصورة آجال%85عا اوى الش امن .يوما21أقصا

ة:نقاط3-  معا نصورة ب اوى%85و75ما الش امن أقصا آجال
.يوما21

ن:)1(وحيدةنقطة- ب ما ة معا اوىمن%75و65صورة الش
اآجال .يوما21أقصا

5

عــدد- ـ1993لسـنة982مـر مــاي3املــؤرخ
نخـــــا1993 واملتعــــــامل دارة ن بـــــ بالعالقــــــة ص

ا .مع
جتمــــــــا- و ــــــــ البي للتصــــــــرف ــــــــ الف الــــــــدليل
)DGCL / CPSCL(.

اوى -  الشـ ـ التصـرف آليـات / DGCL( دليـل
CPSCL(.

معينة سبة ة من) %(معا
محّددة آجال اوى ا( الش أقصا

).يوما21

أن: مالحظة ع اية الش ة معا
تل ي رّداالشا إيجابيا( قى بالضرورة س )ل

.

3.3

القادمة: مالحظة السنوات خالل املذكورة سب ال فيع ال يمكن
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10 ة شر ال املوارد التصرف IV

القدرات: نقاط6-  لدعم برنامج توفر السنة خالل ن تب )PARC( إذا
عمل خطة تضمن عنو و لة امل النقائص للسنةلتال داء تقييم ان

ل(نقضيةامل الذاتية انيات م ع املحليةباإلعتماد .) ماعة

ن-  قدرات:)2(نقطت لتدعيم السنوي نامج ال توفر التصرف،صورة
داء تقييم عنوان لة امل النقائص لتال عمل خطة يتضمن ال ولكنھ

.املنقضيةللسنة

ت:النقاطمن0-  عدم التصرفصورة قدرات تدعيم برنامج من ل وفر
.العملوخطة

6
عدد ية التوج 5581/20املذكرة

خ ر5بتار 2015أكتو
التصرف قدرات لدعم سنوي برنامج وتنفيذ وضع

املحلية ماعة .)PARC( با
1.4

التصرف
عوانصورة:نقاط4-  ن ب العمل ع لتوز ة دار املذكرات توفر

بصفةوتحيي ةا .دور

ن-  عوان،:)2(نقطت ن ب العمل ع لتوز ة دار املذكرات توفر صورة
محّينة غ ا .ولك

4 -
عوان ن ب العمل ع لتوز ة إدار مذكرات مسك

ا ةبصفةوتحّيي .fonctionsfiches desدور
2.4

10 املالية املوارد التصرف V

انت:نقاط4-  سبةإذا نال .%105و95ماب

ن: نقاط2-  ب ما سبة ال انت ن) أو% (95و85إذا ب .%110و105ما

وحيدة-  ن: )1(نقطة ب ما سبة ال انت .%85و75إذا

من:النقاطمن0-  أقل سبة ال انت من) أو(%75إذا .%110أك

4 -
انية امل من ول العنوان نفقات إنجاز سبة

التكميليةبإعتبار(  ة بالتقديرات) الف مقارنة
ائية مجةالتقديرات/ املنجز( ال .)امل

1.5

القادمة: مالحظة السنوات خالل املذكورة سب ال فيع ال يمكن
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تفوق :نقاط6- سبة ال انت .%90إذا

ن:نقاط4- ب ما سبة ال انت %.90و80إذا

ن- نإذا):2(نقتط ب ما سبة ال .%80و70انت

النقاط0- من: من أقل سبة ال انت .%70إذا 6 -
السنوي ثمار س نامج ل املا نجاز )PAI( سبة

2.5

ـــــسب%70ةـــسب: الحظةــــــــــــــــــــم- ـــ ـــ لــ تحو بمؤشر ا عل التنصيص تم دنيا ة
ـــعت ـــ ـــ ـــ ـــ سنة) ILD5( ماداتــ املؤمل ومن املحليةمن%80أن2019، ماعات ا

ا تحقيق ع قادرة ون .ت

10 العمومية الصفقات التصرف VI

إنجاز:نقاط2- عة ملتا القيادة جدول توفر العموميةصورة افةالصفقات تضمن و
ة الضرور التعرفاملعطيات ولة س من يمّكن آجالبما .التنفيذع

النقاط0- ذلك: من خالف

2

عدد 2014لسنة1039مر
2014مارس13املؤرخ

الصفقات نظيم ب املتعلق
.العمومية

العمومية الصفقات إنجاز عة ملتا قيادة جدول مسك
املرصد موقع ع شور امل التقديري نامج ال وفق

للصفقات عةالوط ومتا االآجالعمومية .تنفيذ
1.6

التصرف

ام3- إح تم إذا ّ نامج%85القانونيةجالنقاط بال املدرجة الصفقات من
التا ،و : التقديري

العروض*  طالب عن عالن للصفقات3(آجال التقديري نامج ال ار إش خ تار من ر أش
جانفي ر ش خالل املوقع ع )العمومية

ال*  واملاآجال الف العروض60إ10من(فرز فتح خ تار من )يوم
الصفقة*  عقد إمضاء الصفقاتيو 90إ50من(آجال نة مصادقة خ تار من ) م
أعاله: نقاط2- ورة املذ جال ام إح تم نامج%70إذا بال املدرجة الصفقات من

. التقديري
النقاط0- إح: من يتم لم منإذا أك أعاله ورة املذ جال من%30ام

التقديري  نامج بال املدرجة .الصفقات

3

الثامن عدد) 8(الفصل مر من
13املؤرخ2014لسنة1039
نظيم2014مارس ب املتعلق

.العموميةالصفقات

وفق العمومية الصفقات تنفيذ رزنامة ام إح
ع شور امل التقديري نامج الوطال املرصد موقع

العمومية .للصفقات

2.6

خالص:نقاط3- من%90صورة افأك أقصا آجال شغال و دمات يوما45ا
الص ا دات مؤ تقديم .من

خالص:النقاطمن0-  منصورة امن%90أقل أقصا آجال شغال و دمات ا
دات45 مؤ تقديم من الصيوما .ا

3

عدد103لفصلا مر 1039من
مارس13املؤرخ2014سنةل

بالصفقات2014 املتعلق
.العمومية

ا أقصا آجال شغال و دمات ا يوما45خالص
الص ا دات مؤ تقديم .من

3.6
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مسة ا خالل مة امل للصفقات سبة السابقة) 5(بال : سنوات

ا: نقاط2-  آجال إنقضاء عدم يصورة ا ال .  تم

وحيدة-  إستوفت: ) 1(نقطة ال ع املشار ملفات ل إحالة صورة
تم ل املختصة الصفقات نة أنظار ع ا .أشغال

2

عدد 2014لسنة1039مر
2014مارس13املؤرخ

الصفقاتاملتعلق نظيم ب
.العمومية

للصفقات ي ا ال تم ل القانونية جال ام إح
.وميةالعم

4.6

15 ات املمتل وصيانة د البلديةع VII

املتعلقة:نقاط3-  ة الضرور املعطيات افة يتضمنان ين دف توفر صورة
العق اصــــــــــــــــــــــــــــباألمالك ا واملنقولة ة .ةـــــــــــــــــــــــار

النقاط0-  ين:من الدف توفر عدم .صورة
يت) أو(  املتعلقال ة الضرور املعطيات البلديةةضمنان اصةباألمالك .ا

3 - مالك اصةجرد ات:ا املمتل رد ين دف مسك
ا دور ما واملنقوالت(وتحيي .)العقارات

1.7

الديمومة

سبة:نقاط6-  ال فاقت .%12إذا

ن:نقاط4-  ب ما سبة ال انت .%12و8إذا

ن:نقاط2-  ماب سبة ال انت .%8و5إذا

النقاط0-  من: من أقل سبة ال انت .%5إذا

6 -

عتمادات ناملخصصةسبة بالعنوان للصيانة
بإعتم مقارنة انية امل من ي والثا اداتـــــــــــــــــــــــــــــــول

زء العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان3ا يمن ثمارات( الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــا س
) .%) (املباشرة

2.7

القادمة: مالحظة السنوات خالل املذكورة سب ال فيع ال يمكن

سبة:نقاط6-  ال فاقت .%10إذا

ن:نقاط4-  ب ما سبة ال انت .%10و7إذا

ن:نقاط2-  ماب سبة ال انت .%7و4إذا

النقاط0-  من: من أقل سبة ال انت .%4إذا

6 -

املنجزة ف املصار نسبة بالعنوان الصيانة عنوان
املص بجملة مقارنة انية امل من ي والثا فــــــــــــــــول ار

باــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملنج ي3زءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة الثـــــــــــــــــا العنـــــــــــــــــوان من
املباشرة(  ثمارات ) .%) (س

3.7

القادمة: مالحظة السنوات خالل املذكورة سب ال فيع ال يمكن
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10 الديونتط VIII

سنو :نقاط3- نھ وتحي الديون تط مخطط إعداد عصورة عرضھ عد ا
البلدي املجلس مشروع( مداولة إعداد انيةبمناسبة .) امل

يتضمن:مالحظة أن العناصريجب الديون تط :التاليةمخطط
املستحقة الديون املبلغ(كشف الدائن، ).املستحقالطرف
ديدة ا املستحقات السنة( كشف .) خالل
وسن الديون تط برنامج عنوانكشف بخالصھ د املتع واملبلغ الص ا وات

سنة .ل
طيلة دات بالتع يفاء و الديون خالص ع املالية القدرة تحليل مختصر

تنفيذ من التمكن عدم صورة الوقائية لول وا الديون تط مخطط سنوات
امات . ل

النقاط0-  ذلك: من .خالف

3 -
مخطط أل(إعداد سنةيمتد من الديون) ك لتط

ا بذمة املحليةاملتخلدة العمومية(ماعة املؤسسات
واص .)وا

1.8

الديمومة

املبلغ: نقاط3- شمل الديون الص انية بامل إعتمادات ترسيم صورة
السنة ومبلغ الديون تط ملخطط وفقا اري ( السنوي .)ا

النقاط0-  ذلك: من .خالف

3 انية امل
الديون  الص انية بامل ة سنو إعتمادات طبقاترسيم

الديون  تط .ملخطط
2.8

املّ : نقاط4- الديون خالص سبةصورة ب انية بامل أقصاه%100رسمة أجل
31/12N-1.

سبة:نقاط2- ال فاقت .%80إذا

الديون:النقاطمن0-  خالص عدم ال)أو(صورة منانت أقل .%80سبة

4 انية امل انيةخالص بامل مجة امل الديون .)%(ل 3.8

7 الذاتية املوارد IX

ّن:نقاط2-  تحي يةصورة املب العقارات ع املعلوم تحصيل ّ جدو
غ را ع يةواملعلوم .املب

النقاط0 عدم:من دو صورة ا ن ّ نتحي ور املذ ن .ل

2
املحلية-  باية ا مجلة

ن(  )10و7الفصل
ع املوظفة املعاليم تحصيل ّ دو السنوي ن التحّي

ية املب غ را و ية املب TIB(العقارات , TNB(.
1.9
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املحققة:نقاط3-  املوارد سبة فاقت .%100إذا

ن:نقاط2-  ب ما سبة ال انت .%100و85إذا

وحيدة-  ن):1(نقطة ب ما سبة ال انت .%85و70إذا

النقاط0- من:من أقل سبة ال انت .%70إذا

3  -
بالتقديرات مقارنة الذاتية املوارد إستخالص (*)سبة

الصبغة: (*) مالحظة ذات اِملؤسسات ع املعلوم ساب إح يتم ال
نية امل أو ة التجار أو لواملد) TCL(الصناعية ال ع )TH( اخيل

2.9

القادمة: مالحظة السنوات خالل املذكورة سب ال فيع ال يمكن

سبة:نقاط2-  ال فاقت .%20إذا

وحيدة-  ن):1(نقطة ب ما سبة ال انت .%20و5إذا
النقاط0 من:من أقل سبة ال انت .%5إذا

2  - بال مقارنة الذاتية املوارد تطور .املنقضيةسنةسبة 3.9

8 ع للمشار ية والبي جتماعية ماية ة( ا )ستمرار X

جتماعية: نقاط8-  و ية البي ماية ا إلجراءات الك ام ح صورة
إثبات خالل من ع املشار إنجاز :عند

جتماعية*  و ية البي ماية ا إجراءات وفحص لتدقيق إطار ليف ت
عللمشا .ر

عة*  أر السنة) 4(إعداد خالل ر ثالثية( تقار ل ر تقر حول) بحساب
جتماعية و ية البي املؤثرات عة عمتا .للمشار

جتماعية-  و ية البي ماية ا إلجراءات ي ز ا ام ح :صورة
ن*  ماية: )2(نقطت ا إجراءات وفحص لتدقيق إطار ليف ت صورة

ج و ية عالبي للمشار .تماعية
نقاط*  عة عة: )4(أر أر إعداد السنة) 4(صورة خالل ر بحساب( تقار

ثالثية ل ر جتماعية) تقر و ية البي املؤثرات عة متا عحول .للمشار
النقاط0* ذلك: من الشروط(خالف جميع ام إح .)عدم

8

عدد- 2005لسنة1991مر
ليةج11املؤرخ 2005و

بدراسة عاملتعلق املؤثرات
ضبط و صنافأاملحيط

لدراسة اضعة ا الوحدات
وأصناف املحيط ع املؤثرات
لكراسات اضعة ا الوحدات

.طالشرو 

العم-  لتقييمالدليل
جتما و البي التصرف

البلدية ع إعداد( للمشار من
ومساعدة القروض صندوق

املحلية ماعات .)CPSCL(ا

ية البي باملؤثرات املتعلقة جراءات ام إح
جتماعية املحليةو ماعة ا ع .ملشار

1.10 الديمومة

100 ق م ا العدد
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إليداع:5-3 داءاستمارةأنموذج عدد( تقييم ق ) 3م

سية التو ة ور م ا
ال ئةوزارة والب املحلية شؤون

............................................والية
............................................بلدية

 ............/../..

رئ لبلديةسمن صوصية ا ............النيابة
إ

وكمةالسيد وا العمومية الوظيفة ر وز
العمومية( للمصا العامة الرقابة يئة س )رئ

ومة(  ا س1020القصبة–ساحة ) تو

داء:وعــــــــــوضــــــــــــــــــــامل تقييم سنة..... ..ـ.......................بلديةبحول ...............عنوان

استمارة:احيبـــــــــــــصامل

عـــــــد عليكم،و أحيل بأن شرف ذا-أ داءاستمارة-رفقة سنة... ......بلديةبـــالسنويتقييم عنوان
إعداد................ تم واملصداقيةا، الدّقة امل حب لديوذلك يتوفر ما تصرفسب قدرات من عكس،نا ما و

الية وا قيقية ا .بالبلديةالوضعية

إطالعنا نؤكد العموحيث الدليل مقتضيات نع بااملّح داء بتقييم املحليةاملتعلق ثارماعات و
قيقيةاملحتمل ا الوضعية عكس ال مغلوطة بمعطيات ح التصر عن تبة امل ،ة شرفإنفللبلدية ن كمتدعو بنا

ارة واملضمنةالبلديةلز املقدمة واملعلومات املعطيات ة ّ تدقيق املودعباستمارةقصد داء لدىةتقييم
كم واملعطيا. مصا باملعلومات العالقة ذات دات واملؤ الوثائق ل ا لد تتوفر البلدية وأن الواردةعلما ت

التقييم ذمةو باستمارة ع ا عندتضع العمومية للمصا العامة الرقابة يئة .الطلبمصا

ــــــــــوالســـــــ ـــــــالمـــــــــــــــ ـــــ
س لبلديةالرئ صوصية ا .......................نيابة
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وزارة الشؤون المحلیة والبیئة
: .....................والیة 
: .....................بلدیة 

2016لسنة ستمارة مؤشرات تقییم األداء إ
مالحظات البلدیةالجوابالسؤال

حوكمةال: األولالمجال
تطبیق المقاربة التشاركیة: المحور الفرعي األول 

1.1

خالل سنة هل تّم عقد أربعة جلسات تمهیدیة على األقل
وتوثیقها بمحاضر جلسات مؤرخة وممضاة ؟2016

النعم

.................................................- 1؟ذكر تواریخهاأإذا كان الجواب بنعم، 
2 -.................................................
3 -.................................................
4 -.................................................

2.1

سنة خاللهل تّم عقد أربعة جلسات عادیة على األقل
وتوثیقها بمحاضر جلسات مؤرخة وممضاة في ،2016

؟هاأیام من تاریخ انعقاد8أجل
النعم

ذكر تاریخ انعقاد الجلسة وتاریخأ، إذا كان الجواب بنعم
اإلمضاءتاریخ نعقاداإلتاریخ الدورة؟بالنسبة لكل دورة عادیةإمضاء المحضر الخاص بها

1
2
3
4
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3.1

على البلدیة اعتمدتالدورات التمهیدیة،هلإلىباإلضافة 
وسائل إضافیة لتشریك المواطنین في اتخاذ القرار؟

النعم

التي هو عدد الوسائل اإلضافیة ام،بنعمكانت اإلجابةإذا 
؟ تم اعتمادها

........=  ...اإلضافیةعدد الوسائل
1 -...................................................
2 -...................................................
3 -...................................................
4 -...................................................

الشفافیة والنفاذ إلى المعلومة: 2المحور الفرعي 

1.2

عبر "واب"أو موقع ل للجماعة المحلیة موقع إلكترونيه
المنعشبكة األنترنات ؟

اإللكتروني أو موقعالهو عنوان إذا كانت اإلجابة بنعم، ما
؟الخاص بالبلدیة" الواب"موقع

http/www.................................................

=........عدد الوثائق المنشورة الموقع اإللكتروني؟هذا هل أن الوثائق التالیة منشورة على 

:أمام الوثائق المنشورة)X(ضع عالمة 
2016لسنة محاضر الجلسات التمهیدیة-1
2016لسنة محاضر جلسات الدورات العادیة-2
2016لسنة المیزانیة -3
2016لسنة )PAI(برنامج اإلستثمار السنوي -4
اإلستثمار محاضر الجلسات الخاصة ببرنامج-5

2016لسنة البلدي
2016لسنة الحسابات المالیة-6
2015سنةتائج تقییم أداءن-7
2015لسنة تقریر تقییم إنجاز الصفقات العمومیة-8
)إن وجد(جتماعي واإلبرنامج التصرف البیئي -9
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2.2

أخرى إلعالم المواطنین، البلدیة على وسائلاعتمدتهل 
؟"الواب"موقع النشر علىباإلضافة إلى

النعم

...= ....عدد الوسائل اإلضافیة؟ذكر هذه الوسائلأنعم، إذا كانت اإلجابة ب
1 -...................................................
2 -...................................................
3 -...................................................
4 -...................................................

ىآلیات التصرف في الشكاو : 3المحور الفرعي 

1.3
قبل موفى سنة هل تم تكلیف إطار للتصرف في الشكاوى 

؟)نقطة اإلتصال( 2016
النعم

2.3

كامل ومعالجتها ىكاو ــــــــــــــــــهل تّم مسك دفتر لتضمین الش
؟2016سنة 

النعم

إلى ىكاو ـــــن دفتر الشــــــــیهل تّم تحیّ بنعم، إذا كانت اإلجابة 
؟إعداد ملف التقییمحدود تاریخ 

النعم

3.3
ة ـما هي النسبمحینا، ىكاو ـــــــــــــــــــر الشــــــــــــفي صورة توفر دفت

یوما ؟21المائویة لمعالجة الشكاوى في أجل أقصاه 
)باإلیجاب أو بالسلب ویقصد بمعالجة الشكاوى الرد علیها(

%=....یوم 21المعالجة في أجل أقصاه ىالشكاو نسبة

التصرف: الثانيالمجال

التصرف في الموارد البشریة: 4المحور الفرعي 

دیة لـم قدرات التصرف بالببرنامج سنوي لدعوضعھل تّم 1.4
)PARC( النعم؟2017بعنوان سنة
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وتدابراءاتـإجهل تضمن البرنامج م،بنعاإلجابةإذا كانت

عملیة خالل النقائص المسجلةو عملیة لتجاوز اإلخالالت
؟2016تقییم األداء لسنة 

النعم

2.4

النعممذكرات إداریة لتوزیع العمل بین األعوان؟هل تّم مسك

یین هذه المذكرات تحّ إذا كانت اإلجابة بنعم، هل تمّ 
النعم؟2016ى حدود موفى سنة إلاإلداریة

التصرف في الموارد المالیة: 5المحور الفرعي 

مقارنة بالتقدیراتاألولنجاز نفقات العنوان إماهي نسبة1.5
؟2016لسنة 

%= .........نسبة انجاز نفقات العنوان األول

2.5
ستثمار السنوي نجاز المالي لبرنامج اإلاإلماهي نسبة

)PAI(1 ؟2016لسنة
%= .......نسبة اإلنجاز المالي لبرنامج االستثمار السنوي

التصرف في الصفقات العمومیة: 6المحور الفرعي 

1.6
على 2016سنةتّم برمجة صفقات عمومیة خاللهل 

؟2014لسنة 1039معنى األمر 
2النعم

4.6، یتم المرور إلى اإلجابة عن السؤال "ال"ـــ ب1.6إذا تمت اإلجابة على السؤال 2
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ة إعداد ومسك جدول قیادهل تّم إذا كانت اإلجابة بنعم،
وفق 2016سنة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومیة بعنوان

البرنامج التقدیري إلبرام الصفقات المنشور على موقع 
؟المرصد الوطني للصفقات العمومیة

النعم

2.6
سنة درجة بالبرنامج التقدیري لالمهي نسبة الصفقاتما

ها حسب مقتضیات زنامة تنفیذو التي تّم احترام ر ، و 2016
؟2014لسنة 1039مر األ

=الصفقات التي تّم احترام روزنامة تنفیذهانسبة
........%

3.6
المدرجة بالبرنامج هي نسبة صفقات الخدمات واألشغالما

أقصاهافي آجال والتي تّم خالصها2016التقدیري لسنة 
؟في شأنها یوم من تقدیم مؤیدات45

45خالصها في أجل أقصاه الصفقات التي تّم نسبة
%....=.....یوم

4.6

، خالل الخمسة سنوات السابقةبالنسبة للصفقات المبرمة 
ل توجد صفقات لم یتم ختمها رغم انتهاء األشغال؟ه

النعم

كل ملفات هذه عرضإذا كانت اإلجابة بنعم، هل تم 
على لجنة الصفقات المختصة للختمأنظارالصفقات على 

3185واألمر عدد 2014لسنة 1039األمر عدد معنى 
؟2002لسنة 

النعم

الدیمومة: الثالثمجالال

البلدیةتعهد وصیانة الممتلكات: 7المجال الفرعي 

1.7

النعمهل تّم مسك دفترین لجرد الممتلكات العقاریة والمنقولة؟

لمعطیات الدفترین كل اتضمنإذا كانت اإلجابة بنعم، هل 
سنة إلى حدود موفىالبلدیة األمالكینة حولالضروریة محّ 

؟2016
النعم
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بعنوان سنة 3للصیانةهي نسبة االعتمادات المخصصةما2.7
؟2016

%......=....اإلعتمادات المخصصة للصیانةنسبة

بعنوان الصیانة لسنة نسبة المصاریف المنجزةهيما3.7
؟2016

%.....=...ریف المنجزة بعنوان الصیانةالمصانسبة

تطهیر الدیون: 8المجال الفرعي 

1.8

إزاء الغیر حلت آجال خالصها ولم 4هل یوجد للبلدیة دیون
؟2016یتم تسدیدها خالل السنة المالیة 

النعم

إذا كانت اإلجابة بنعم،هل تّم إعداد مخطط لتطهیر الدیون 
المتخلدة بذمة البلدیة؟

النعم

2.8
هل تّم ترسیم اعتمادات لخالص الدیون طبقا لمخطط 

تطهیر الدیون؟
النعم

3.8
إلى خالص الدیون المبرمجة بالمیزانیة ) %(هي نسبة ما

؟2016-12-31غایة
%=........خالص الدیون المبرمجة بالمیزانیة نسبة

الموارد الذاتیة: 9المجال الفرعي 

1.9
الیم الموظفة على ــــــــــــــــــــــل المعـــــــــــــــــــن جدولّي تحصیــــتم تحّییهل

بلــــق) TIB،TNB(غیر المبنیةيــاألراضعلى العقارات المبنیة و 
؟2016إعداد میزانیة 

النعم

3

%
اإلعتمادات 

المخصصة للصیانة 
=

مصاریف استغالل وصیانة 02.202الفصل ) + 19من الفقرة 003الفقرة الفرعیة + 10الفقرة (  نفقات تسییر المصالح العمومیة المحلیة : 02.201الفصل ) وسائل المصالح: القسم الثاني(ات الصیانة بالعنوان األول نفق
الفقرة + 44الفقرة + 42من الفقرة 005و004الفقرة الفرعیة + 40الفقرة + 38الفقرة + 36من الفقرة 001الفقرة الفرعیة + 34من الفقرة 001الفقرة الفرعیة +32الفقرة + 30من الفقرة 002الفقرة الفرعیة (التجهیزات العمومیة 

الفقرة (06.610الفصل ) + 06البناءات اإلداریة الفقرة :06.603الفصل [الصیانة بالعنوان الثانينفقات + ) 23من الفقرة 001الفقرة الفرعیة (تدخالت في المیدان العمومي : 03.302الفصل + 99الفقرة + 46الفقرة + 45
20و 09و 08و06و 04و 03و 01الفقرة (06.616الفصل + 06.615الفصل ) 06و05الفقرة (06.614الفصل ) + 03الفقرة (06.613الفصل  ) + 03الفقرة (06.612الفصل ) + 01الفقرة (06.611الفصل ) + 04

06.617الفصل ) + 21و

من الجزء الثالث بالعنوان الثاني  ) اإلستثمارات المباشرة ( القسم السادس إعتمادات 

.خالصھاولم یتم لمدة تتجاوز السنة) صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیةالخواص، المؤسسات العمومیة، (یعتبر دین كل ما تخلد بذمة البلدیة إزاء الغیر 4
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المذكورة بعنوان سنة 5إستخالص الموارد الذاتیةماهي نسبة 2.9
؟2016

%.....= ...الموارد الذاتیةستخالصنسبة ا

3.9
خالل سنة المستخلصةماهي نسبة تطور الموارد الذاتیة

؟2015مقارنة بسنة 2016
%= .......الموارد الذاتیة تطورنسبة

البیئیة واإلجتماعیة للمشاریعالحمایة : 10المجال الفرعي 

1.10

ایة البیئیة لتدقیق وفحص إجراءات الحمهل تم تكلیف إطار 
؟) نقطة اإلتصال(واإلجتماعیة لمشاریع الجماعة المحلیة 

النعم

حول ) بحساب تقریر كل ثالثیة(هل تّم إعداد أربع  تقاریر
متابعة المؤثرات البیئیة واإلجتماعیة للمشاریع  ؟

النعم

.60.03والفصل )المشتركالمناب من المال (60-01الجزء الثاني من العنوان األول بدون اعتبار الفصل + الجزء األول= الموارد الذاتیة 5

=2016نسبة اإلنجاز المالي لبرنامج االستثمار لسنة 1
2016لسنة PAIفي إطار الــنجزةالنفقات الم

2016لسنة PAIالنفقات المبرمجة في إطار الـ
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املستوجبة: 5-4 الدنيا للشروط ستجابة ملف ّإليداع عدد( أنموذج ق )4م

سية التو ة ور م ا
ال ئةوزارة والب املحلية شؤون

..............والية
..............بلدية

 ............/../..

س رئ .......... من
إ

القروض لصندوق العام املدير السيد
املحلية ماعات ا ومساعدة

)9، املؤازرة ضراء1003ن س- ا ) تو

ــــــــــــــــوضـــــــــــامل املستوجبة:وعـــــــ الدنيا الشروط يفاء إس سنة...... ـبحول .....عنوان

.ملف:احيبــــــــــــــــــاملص

ع شـدــــــــــــــــــــــو أ يفاءـ، إلس تة املث الوثائق يتضمن ا إدار ملفا ذا رفقة عليكم أحيل بأن ماعة(رف ا
للل...) املحلية املستوجبة الدنيا عشروط املوظصول غ سنةاملساعدة عنوان ....فة

التفضلواملرجو املب، الوثائق من ت والتث املعروض امللف دراسة قصد صورةقدمة،اإلذن و
أفضل املذكورة املساعدة ل تحو .جالاملوافقة

ـــــــــــــــالموالســــ

مضاء
س لبلديةالنيارئ صوصية ا ................بة
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وزارة الشؤون المحلیة والبیئة 
.............والیة
........بلدیة

.....ــــبتقییم إستیفاء الشروط الدنیا المستوجبة ملف 

خاص بالهیئة الجوابالسؤال
 )CGSP(

n-2المصادقة على الحسابات المالیة للسنة : 1

1

النعم  إلى مصالح وزارة المالیة ؟n-2ت الجماعة المحلیة حساباتها المالیة لسنة هل أحال
../../....) الیوم، الشهر ، السنة( إذا كانت اإلجابة بنعم ، أذكر التاریخ 

نعم ، أنظر المصاحیب هل یمكن إرفاق ملف الحصول على المساعدة غیر الموظفة بنسخة من وثیقة اإلحالة؟ 
ال، ال توجد مصاحیب 

)PAI( موافقة مجلس الجماعة المحلیة على برنامج اإلستثمار السنوي المعّد وفق مقاربة تشاركیة مقبولة 2

2

صاحیب نعم ، أنظر المهل تم إعداد برنامج اإلستثمار السنوي لسنة اإلنتفاع بالمساعدة غیر الموظفة؟ 
ال ، ال توجد مصاحیب

إذا كانــت اإلجابــة بــنعم، هــل یمكــن إرفــاق الملــف بنســخة مــن محضــر الجلســة العمومیــة 
بحضور المواطنین حول ضبط برنامج اإلستثمار السنوي ؟

نعم ، أنظر المصاحیب
ال ، ال توجد مصاحیب

ى مشــروع برنــامج اإلســتثمار أذكــر تــاریخ مداولــة ومصــادقة مجلــس الجماعــة المحلیــة علــ
../../....السنوي لسنة اإلنتفاع بالمساعدة غیر الموظفة ؟  

هل یمكن إرفاق الملف بنسخة من مضمون مداولة مجلس الجماعة المحلیة حول 
السنوي لسنة اإلنتفاع بالمساعدة غیر ادقة على مشروع برنامج اإلستثمار المص

الموظفة؟  

مصاحیب نعم ، أنظر ال
ال، ال توجد مصاحیب

موافقة مجلس الجماعة المحلیة على مشروع میزانیة سنة اإلنتفاع بالمساعدة 3

3

أذكـــر تـــاریخ مداولـــة ومصـــادقة مجلـــس الجماعـــة المحلیـــة حـــول مشـــروع المیزانیـــة لســـنة 
اإلنتفاع بالمساعدة غیر الموظفة ؟

..../../..

ـــف بنســـخة  ـــاق المل ـــة حـــول هـــل یمكـــن إرف ـــس الجماعـــة المحلی مـــن محضـــر جلســـة مجل
المصادقة على مشروع المیزانیة لسنة اإلنتفاع بالمساعدة غیر الموظفة ؟  

نعم ، أنظر المصاحیب 
ال، ال توجد مصاحیب

مصادقة مجلس الجماعة المحلیة على إتفاقیة االنتفاع بالمساعدة غیر الموظفة4

4

ماعة المحلیة على إتفاقیة االنتفاع بالمساعدة غیر الموظفة هل صادق مجلس الج
نعم            الالمبرمة مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة ؟

إذا كانـــت اإلجابـــة بـــنعم، أذكـــر تـــاریخ مصـــادقة مجلـــس الجماعـــة المحلیـــة علـــى إتفاقیـــة 
../../....االنتفاع بالمساعدة غیر الموظفة ؟

نســخا أصــلیة مــن اإلتفاقیــة ) 3(إذا كانــت اإلجابــة بــنعم، هــل یمكــن إرفــاق الملــف بثالثــة 
المذكورة مصادق علیها وممضاة من قبل رئیس الجماعة المحلیة ؟  

نعم ، أنظر المصاحیب 
ال، ال توجد مصاحیب

ى موقع المرصد الوطني للصفقات العمومیة إشهار المخطط التقدیري السنوي إلبرام الصفقات العمومیة عل5

5

هـــل تـــم إشـــهار المخطـــط التقـــدیري الســـنوي إلبـــرام الصـــفقات العمومیـــة لســـنة اإلنتفـــاع 
نعم             البالمساعدة غیر الموظفة على موقع المرصد الوطني للصفقات العمومیة ؟

../../....ریخ النشر ؟إذا كانت اإلجابة بنعم، أذكر تا
………………http/wwwأذكر عنوان الموقع اإللكتروني لإلطالع على المخطط التقدیري المذكور ؟
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ال ئةوزارة والب املحلية شؤون
...........والية

.............بلدية

املستوجبة الدنيا الشروط يفاء إس ملف مصاحيب تأليفي كشف
باملساع املوظفةلإلنتفاع غ .......ـــبدة

عالمة(  املصاحيبXضع رقم ذكر مع املناسبة انة )ا

رقم
مؤشر
داء

املصاحيب
رقم

املصاحيب

لوثيقةمنة1 املالية سابات ا املاليةn-2سنةلإحالة وزارة مصا إ

2

لسنة السنوي ثمار س برنامج من باملة املوظفةنتفاع غ ساعدة
السنوي ثمار س برنامج ضبط حول ن املواطن بحضور العمومية لسة ا محضر من ة

املوظفةلسنة غ باملساعدة نتفاع
من مداولةة املحليةمضمون ماعة ا ثمارمجلس س برنامج ع املصادقة حول

لسنة املالسنوي غ باملساعدة وظفةنتفاع

3
من مداولةة املحليةمضمون ماعة ا لسنةاملوافقةحولمجلس انية امل مشروع ع

املوظفة غ باملساعدة نتفاع

4
منأصلية) 3(ثالثة وممضاة ا عل مصادق املوظفة غ باملساعدة نتفاع إتفاقية من
سقبل املحليةرئ ماعة ا مجلس

5
قياممستخرج ت يث العمومية للصفقات الوط املوقع املحليةمن ماعة ارا بإش

الصفقات إلبرام السنوي التقديري ا .مخطط


