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 الجمهورٌة التونسٌة         
 وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة 

 .........................والٌة :
 .........................بلدٌة :

 

 
 2019 األداء بعنوان سنة تقٌٌماستمارة 

 

 مالحظات الجواب السؤال 
 تحسٌن الخدمات المسداة:  األولالمجال 

 
 : اإلنجاز المالً لبرنامج اإلستثمار البلدي 1.1المقٌاس

  

1.1 

  ال             نعم                                    ؟ هل لامت البلدٌة بإعداد برنامج سنوي لإلستثمار

البرنامج  تنفٌذتمدم  يرٌرهل لامت البلدٌة بإحالة تم

إلى صندوق المروض ومساعدة  السنوي لإلستثمار

 ؟فً اآلجال الجماعات المحلٌة 

  ال                 نعم                                 

لسنة  االمبرمج صرفهاإلستثمار  نفماتهً جملة ما 

 ؟ 9119

  ت.د ......=.. 9119لسنة  االمبرمج صرفه جملة النفمات

سنة فً  اصرفه التً تماإلستثمار  نفماتهً جملة ما

 ؟ 9119

  ت.د... ..=..9119سنة فً  اصرفه التً تم جملة النفمات

  % ...=1 ربرنامج السنوي لإلستثمالل المالً اإلنجازنسبة  ؟ربرنامج السنوي لإلستثمالل المالً اإلنجازماهً نسبة 

                                                           
1
 لإلستثمارجملة النفمات المنجزة فً إطار البرنامج السنوي     (  =         %)  9102نسبة اإلنجاز المالً للبرنامج السنوي لإلستثمار لسنة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                               
 جملة النفمات المبرمجة فً إطار البرنامج السنوي لإلستثمار                                                                                                

 

 .9102حسب وثٌمة البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  9102وٌمصد بالنفمات المبرمجة ، النفمات المبرمج صرفها فً سنة 
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 :تنفٌذ المخطط التقدٌري للصفقات العمومٌة 2.1المقٌاس

9.1 

  ال       نعم                                      ؟9119سنة فً لبلدٌة صفمات برمجت اهل 

  ال         نعم                                     ؟هل للبلدٌة جدول لٌادة لمتابعة تنفٌذ الصفمات العمومٌة

بالمخطط المدرجة ما هو عدد الصفمات المبرمجة و

 ؟9119للصفمات العمومٌة لسنة  تمدٌريال

بالمخطط السنوي للصفمات  والمخططعدد الصفمات المبرمجة 

 =......9119العمومٌة لسنة 

 

 تمدٌريالمدرجة بالمخطط ال ما هو عدد الصفمات

اإلعالن عن تم التً و 9119للصفمات العمومٌة لسنة 

 ؟طلب العروض فً شأنها فً اآلجال المحددة 

الصفمات المدرجة بالمخطط التمدٌري للصفمات  عدد

والتً تم اإلعالن عن طلب  9119العمومٌة لسنة 

 ..............=.العروض فً شأنها فً اآلجال المحددة 

 

العمومٌة التً تم اإلعالن عن  ما هً نسبة الصفمات

  ؟طلب العروض فً شأنها فً اآلجال المحددة 

نسبة الصفمات العمومٌة التً تم اإلعالن عن طلب 

العروض فً شأنها فً اآلجال المحددة
2
 ..=.......%  .. 

 

 للصٌانة التقدٌري : تنفٌذ المخطط الثالثً 3.1المقٌاس 

 

3.1 

  ال     نعم                                       ؟ إعداد مخطط ثالثً تمدٌري للصٌانةهل لامت البلدٌة ب

بعنوان الصٌانة  اعتماداتهل لامت البلدٌة بترسٌم 

 ؟9119بمٌزانٌتها بعنوان سنة 

  ال          نعم                                  

هل أن المبالغ المرسمة بمٌزانٌة البلدٌة بعنوان الصٌانة 
مطابمة لما هو مدرج بالمخطط الثالثً التمدٌري 

 ؟للصٌانة

                          
 نعم                         ال                                                            

 

 9119التً تم صرفها سنة  اإلعتمادات جملة ما هً

 بعنوان الصٌانة؟

بعنوان الصٌانة  9119التً تم صرفها سنة  جملة اإلعتمادات

 ت......... د=...

 

                                                           
2

  9102العروض فً شأنها )% ( =                  عدد الصفمات العمومٌة التً تم اإلعالن عن طلب العروض فً شأنها فً سنة نسبة الصفمات العمومٌة التً تم اإلعالن عن طلب    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                            

 9102مجة  لسنة عدد الصفمات العمومٌة المبر                                                                                                                          
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النفمات المنجزة بالمسم السادس ما هً جملة 

من العنوان الثانً  3)اإلستثمارات المباشرة( من الجزء 

 ؟ 9119لسنة 

النفمات المنجزة بالمسم السادس )اإلستثمارات جملة 

من العنوان الثانً لسنة  3المباشرة( من الجزء 

 ت.د =.…9119

 

بعنوان الصٌانة فً سنة  النفمات المنجزةماهً نسبة 

 ؟ 9119

بعنوان الصٌانة فً سنة  النفمات المنجزةنسبة 
3

9119 

% .......= 

 

 : مجهود البلدٌة فً مجال النظافة4.1المقٌاس 

4.1 

الفضالت المنزلٌة  رفعهل للبلدٌة دفتر مّحٌن لمتابعة 

 والمشابهة  ؟

  ال    نعم                                        

 رفعسائل لمتابعة ولٌادة مّحٌن  دفترهل للبلدٌة 

 الفضالت المنزلٌة والمشابهة ؟ 

  ال       نعم                                      

هل لدمت البلدٌة خدمة مجددة أو استعملت طرٌمة 

 مبتكرة فً مجال النظافة ؟

  نعم                    ال                       

أذكر تلن الخدمة أو الخدمات أو  بنعم،إذا كان الجواب 

 الطرٌمة أو الطرق؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخرى الطرٌقة الخدمة

............... ............... .............. 

.............. ............... .............. 

............... ............. .............. 

................ ................. ................ 

 

                                                           
3
نفمات تسٌٌر المصالح العمومٌة  : 192910المسم الثانً: وسائل المصالح ) الفصل  ] نفقات الصٌانة بالعنوان األول)  9102جملة النفمات المنجزة بعنوان الصٌانة بالعنوانٌن األول والثانً لسنة (    =     %نسبة النفمات المنجزة بعنوان الصٌانة   )       

+ الفمرة الفرعٌة  09+ الفمرة 01من الفمرة  119مصارٌف استغالل وصٌانة التجهٌزات العمومٌة ) الفمرة الفرعٌة  192919( +الفصل 02من الفمرة  110+ الفمرة الفرعٌة01المحلٌة) الفمرة 

:  102019+ الفصل 22+ الفمرة 33+ الفمرة 30+الفمرة 33+ الفمرة 39من الفمرة  110و113+ الفمرة الفرعٌة31+ الفمرة  08+ الفمرة  03من الفمرة 110+ الفمرة الفرعٌة03من الفمرة 110

(+  13)الفمرة  132301( + الفصل 13: البناءات اإلدارٌةالفمرة 132310الفصل  ] نفقات الصٌانة بالعنوان الثانً+ [(90من الفمرة 110تدخالت فً المٌدان االإلجتماعً ) الفمرة الفرعٌة

+الفصل (10) الفمرة  132300( + الفصل 13و10و19و10) الفمرة 132303+ الفصل (10) الفمرة  132300( + الفصل 10) الفمرة  132309( + الفصل10) الفمرة 132300الفصل 

 [( 90) الفمرة 132300 + الفصل (90) الفمرة  132303

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                
 9102من العنوان الثانً لسنة  0النفمات المنجزة بالمسم السادس ) اإلستثمارات المباشرة(  من الجزء                                  
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  ال       نعم                                   هل للبلدٌة مخطط بلدي للتصرف فً النفاٌات؟

فً  المرفوعةما هً كمٌة الفضالت المنزلٌة والمشابهة 

 ؟9119سنة 

فً سنة  المرفوعةكمٌة الفضالت المنزلٌة والمشابهة 

 =......... طن9119

 

  .....  طن.....= . 9119سنة فً كمٌة الفضالت المنتجة  ؟ 9119ماهً كمٌة الفضالت المنتجة لسنة 

  %. .........=. 4المرفوعةنسبة الفضالت المنزلٌة والمشابهة  ؟ المرفوعةما هً نسبة الفضالت المنزلٌة والمشابهة 

 المجال الثانً: المشاركة والشفافٌة

  

: مشاركة المواطنٌن فً إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار1.2المقٌاس   

 

1.9 

الخاصة بإعداد البرنامج  ما هو العدد الجملً للجلسات

تحرٌر التً تم و 9191لسنة  السنوي لإلستثمار

 فً شأنها؟جلسات محاضر 

 للجلسات =...... العدد الجملً

 

هل تولت البلدٌة إرفاق محاضر جلسات إعداد البرنامج 

 ؟بطالات حضور المشاركٌنالسنوي لإلستثمار 

  ال           نعم                                   

ما هو العدد الجملً للمشاركٌن فً إعداد البرنامج 

 السنوي لإلستثمار؟
 للمشاركٌن =.......... العدد الجملً

 

ما هً نسبة المشاركة فً إعداد البرنامج السنوي 

 لإلستثمار؟ 
 =..........% 5نسبة المشاركة

 

                                                           
  

4
 X1111بالطن  9119المرفوعة فً سنة  كمٌة الفضالت المنزلٌة والمشابهة                            =       (         %) المرفوعةنسبة الفضالت المنزلٌة والمشابهة      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                        
 ٌوم (  X365عدد السكان xكغ  1.8) 9119المنتجة فً سنة  كمٌة الفضالت المنزلٌة والمشابهة                                                                                           

 
 

 المتعلك بضبط عدد أعضاء المجالس البلدٌة. 9117سبتمبر  19المؤرخ فً  9117لسنة  1133بلدٌة الذي ٌمع اعتماده هو ما تم التنصٌص علٌه باألمر الحكومً عدد علما وأن عدد سكان ال
 
 

5
 9191عدد المشاركٌن فً مختلف جلسات اإلعداد للبرنامج السنوي لإلستثمار لسنة                                                                                            =(%)   نسبة المشاركة     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                
 المتعلك بضبط عدد أعضاء المجالس البلدٌة(. 9117سبتمبر  19المؤرخ فً  9117لسنة  1133عدد متساكنً البلدٌة  )حسب األمر الحكومً عدد                                                                                             
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 : النفاذ إلى الوثائق البلدٌة  2.2المقٌاس 

 

9.9 

 هل للبلدٌة مولع "واب" ؟
  ال      نعم                                     

  www...................................................... واب " البلدٌة ؟ أذكر مولع "

 هل للبلدٌة لوحة إعالنات ؟
 

  ال        نعم                                  
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لتً تم نشرها على مولع " الواب" ما هً الوثائك ا

 على لوحة اإلعالنات ؟و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالنشر ةالوثائق المتعلق
على موقع " 

 الواب"
على لوحة 

 اإلعالنات

ٌتضمن مدى تمدم معالجة  ثالثًتمرٌر  -1
 الشكاوى

  

التنظٌم الهٌكلً للبلدٌة، عنوان ممرها  -9
 الرسمً ودوائرها

  

لائمة فً الخدمات المسداة لفائدة  -3
المواطنٌن والشهائد الممكن إصدارها من 

 لبل البلدٌة

  

الدورات التمهٌدٌة للمجلس  محاضر-4
 البلدي

  

الدورات العادٌة للمجلس  محاضر -5
 البلدي

  

نشره على مٌزانٌة البلدٌة )ملخص ٌمع  -6
 لوحة اإلعالنات(

  

   البرنامج السنوي لإلستثمار -7

محاضر جلسات البرنامج السنوي  -8
لوحة نشره على لإلستثمار)ملخص ٌمع 

 اإلعالنات(

  

الحسابات المالٌة للبلدٌة )ملخص ٌمع -9
 لوحة اإلعالنات(نشره على 

  

   9118لسنة نتٌجة تمٌٌم األداء -11

   جدول متابعة تنفٌذ الصفمات العمومٌة -11

  برنامج التصرف البٌئً واإلجتماعً -19
نشره ٌمع  حوصلة البرنامج) إن وجد( ) 

 لوحة اإلعالنات( .على 

  

محٌّنة فً أمالن البلدٌة    لائـمة  -13
)الصفحة األولى واألخٌرة من دفتري 

وحة نشرها على لاألمالن البلدٌة ٌمع 
 اإلعالنات(

  

سداسً حول تمدم تنفٌذ التمرٌر ال-14
 البرنامج السنوي لإلستثمار 

  

سنوي حول تمدم تنفٌذ التمرٌر ال -15
 البرنامج السنوي لإلستثمار 
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 ٌوم 21: معالجة الشكاوى فً أجل  3.2المقٌاس 

3.9 

 للتصرف فً الشكاوى؟مّحٌن هل للبلدٌة دفتر 
 

  نعم                    ال                        

ما هو عدد الشكاوى التً تم اٌداعها لدى البلدٌة فً سنة 

 ؟9119

ا لدى البلدٌة فً سنة هعدد الشكاوى التً تم اٌداع

9119.................= 

 

ٌوم  91ما هو عدد الشكاوى التً تمت معالجتها فً أجل 

 ؟ 9119فً سنة 

ٌوم فً  91عدد الشكاوى التً تمت معالجتها فً أجل 

 =.................9119سنة 

 

فً سنة  التً تمت معالجتها ما هً نسبة الشكاوى

 ؟9119

فً سنة  التً تمت معالجتها نسبة الشكاوى

9119
6

 ......=% 

 

 : احترام إجراءات الحماٌة البٌئٌة واإلجتماعٌة  4.2المقٌاس 

4.9 

ة إجراءات الحماٌة البٌئٌ لمتابعة هل تم تكلٌف عون

 نمطة اتصال(  ؟واإلجتماعٌة لمشارٌع البلدٌة )

  ال           نعم                                     

دة فً الغرض تم تصنٌف المشارٌع وفك البطالة المعّ  هل

وإحالتها إلى صندوق المروض ومساعدة الجماعات 

 المحلٌة؟

  ال          نعم                                     

هل أن المشارٌع المصنفة حسب الجدول " ب" تم إعداد 

 برنامج للتصرف البٌئً واإلجتماعً فً شأنها؟

  ال             نعم                                   

المشارٌع من صنف " ب" المدرجة ضمن هل أن 

برنامج التصرف البٌئً واإلجتماعً خضعت إلستشارة 

 ؟ عمومٌة

  ال          نعم                                      

واإلجتماعً تمت هل أن برنامج التصرف البٌئً 

بالمولع  ونشرهمن لبل البلدٌة المصادلة علٌه 

  ال          نعم                                    

                                                           
6
 9102ٌوم فً سنة  90(   =                      عدد الشكاوى التً تمت معالجتها فً أجل %نسبة معالجة الشكاوى )  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           

 9102دد الشكاوى المودعة لدى البلدٌة خالل سنة ع                                                                       

  

  

  

  

  

  



8 
 

اإللكترونً لصندوق المروض ومساعدة الجماعات 

 ؟ المحلٌة وببوابة الجماعات المحلٌة

بالحد وتفادي  هل تم إدراج اإلجراءات الخاصة

 المؤثرات السلبٌة من الناحٌة البٌئٌة واإلجتماعٌة

 ؟ )للمشارٌع المصنفة ب أو ج(بكراسات طلب العروض

  ال             نعم                                    

 تمارٌر حسب النماذج  4هل لامت البلدٌة بإحالة 

حول متابعة كل ثالثٌة(بحساب ة للغرض )تمرٌر دالمعّ 

إلى صندوق المروض  المؤثرات البٌئٌة واإلجتماعٌة

 فً اآلجال ؟  ومساعدة الجماعات المحلٌة

  ال            نعم                                    

 المجال الثالث: تحسٌن الموارد

: ٌعكس البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف المواضٌع والمحاور التً سجلت فً شأنها نقائص بالتقرٌر السنوي لتقٌٌم األداء  1.3المقٌاس 

 المحاسبات محكمةوتقرٌر التدقٌق المنجز من قبل 

1.3 

هل لامت البلدٌة بإعداد برنامج سنوي لدعم لدرات 

 التصرف ؟

  ال           نعم                                    

 هل تضمن البرنامج السنوي لدعم لدرات التصرف

 النمائص المسجلة بالتمرٌر السنوي لتمٌٌم األداء ؟ 

  ال          نعم                                      

 

تضمن البرنامج السنوي لدعم لدرات التصرف  هل

النمائص المسجلة بتمرٌر التدلٌك السنوي المعّد من لبل 

 المحاسبات؟ محكمة

  ال           نعم                                     

 ٌن للمهن والكفاءاتأدوات التصرف وتطبٌقها فً الموارد البشرٌة خاصة منها وضع مخطط تقدٌري مح   : اعتماد2.3المقٌاس 

 

9.3 
 هل تولت البلدٌة إعداد بطالات الوصف الوظٌفً ؟

 

  ال                  نعم                           
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تم إعدادها  ما هو عدد بطالات الوصف الوظٌفً التً

 ؟ 9119فً سنة 

عدد بطالات الوصف الوظٌفً التً تم إعدادها فً سنة 

9119 ..........= 

 

  .........=.... 9119البلدٌة فً موفى سنة  أعوانعدد  ؟ 9119البلدٌة فً موفى سنة  أعوانما هو عدد 

ما هً نسبة بطالات الوصف الوظٌفً التً تم إعدادها 

 ؟9119إلى حدود موفى سنة 

نسبة بطالات الوصف الوظٌفً التً تم إعدادها إلى 

9119حدود موفى سنة 
7

  ............=% 

 

للمهن  محٌّن هل لامت البلدٌة بوضع مخطط تمدٌري

 والكفاءات ؟

  ال                  نعم                               

هل تضمن المخطط التمدٌري المحٌن للمهن والكفاءات  
تشخٌص وتحدٌد النمائص واإلحتٌاجات باإلعتماد على 

  ؟بطالات الوصف الوظٌفً

              
 نعم                       ال                                                          

 

إذا كانت اإلجابة بنعم ، هل تضمن ذلن المخطط الحلول 
  ؟الكفٌلة بتالفً تلن النمائص واإلحتٌاجات

  نعم                      ال                         

 : تسوٌة وضعٌة الدٌون المرسمة بمخطط تطهٌر الدٌون 3.3المقٌاس 

3.3 

هل للبلدٌة دٌون
8
 وما سبمها؟ 9118بعنوان سنة  

 

  ال                          نعم                        

إذا كان الجواب بنعم، هل تولت البلدٌة إعداد مخطط 

 ؟فً شأنها  لتطهٌر الدٌون

  ال            نعم                                      

بمٌزانٌة ما هً مبالغ الدٌون المراد خالصها والمرسمة 

 البلدٌة ؟

مبالغ الدٌون المراد خالصها والمرسمة بمٌزانٌة 

 ت.البلدٌة=................ د

 

لتً اهل أن الدٌون المرسمة بمٌزانٌة البلدٌة تتطابك مع 

 ؟9119تمت برمجتها بمخطط تطهٌر الدٌون لسنة   

  ال                        نعم                                     

                                                           
7
 (  =                عدد بطالات الوصف الوظٌفً %نسبة بطالات الوصف الوظٌفً ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   
 الهدف السنوي Xعدد أعوان البلدٌة                                                         

 
8
 . لمدة تتجاوز السنة ولم ٌتم خالصه .ٌعتبر دٌن، كل ما تخلد بذمة البلدٌة إزاء الغٌر) الخواص، المؤسسات العمومٌة، صندوق المروض ومساعدة الجماعات المحلٌة(   
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 ؟9119ما هً مبالغ الدٌون التً تم خالصها فً سنة 
=............ 9119مبالغ الدٌون التً تم خالصها فً سنة 

 ت.د

 

 ما هً نسبة خالص الدٌون المرسمة بمٌزانٌة البلدٌة؟
نسبة خالص الدٌون المرسمة بمٌزانٌة البلدٌة

9
 

%  .............= 

 

 المستخلصة ة: تطور الموارد الذاتٌ 4.3المقٌاس 

4.3 

  ت.= ......... د9119جملة الممابٌض بعنوان سنة  ؟9119ما هً جملة الممابٌض بعنوان سنة 

  ت.=.......... د 9118ٌض بعنوان سنة بجملة المما ؟ 9118ٌض بعنوان سنة بما هً جملة المما

نسبة تطور الممابٌض ما هً نسبة تطور الممابٌض ؟
10
 %  ..................=  

 

                                                           
 

9
 9102( =                  جملة الدٌون التً تم خالصها خالل سنة  %ٌون التً تم خالصها )نسبة الد    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              

 9102جملة الدٌون المرسمة بمٌزانٌة البلدٌة فً سنة                                                                

 
10

 9108جملة الممابٌض التً تم تحصٌلها خالل سنة  –9102(   =                   جملة الممابٌض التً تم تحصٌلها خالل سنة %نسبة تطور الممابٌض )  

  x 011          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-                                               

 9108جملة الممابٌض التً تم تحصٌلها خالل سنة                                                                        
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