
 ………………ة :ــدٌــــبل

  المخطط التقدٌري للمهن والكفاءات

 (n)لسنة 

 البلدٌة:تقدٌم 

  :البلدٌة

 الوالٌة :

 السكان:عدد 

 المساحة:

 البلدٌة:الدوائر عدد 

 

 (n-1) المٌزانٌة:

 األول:العنوان 

 الثانً:العنوان 

 

  البلدٌة:ت اٌصاخ

 ـ االقتصادٌة 

 ـ االجتماعٌة

 ـ الجغرافٌة

 

 على مواردها البشرٌةوانعكاسه  والعمرانً للبلدٌةواالقتصادي التشرٌعً الوضع تطور  

 

 

 للموارد البشرٌة عامةال ٌةضعوال

 

I. اإلداري للبلدٌةتنظٌم ال 

 الشغورات(تحدٌد التنظٌم الهٌكلً المصادق علٌه ) – 1

 الفعلً:التنظٌم الهٌكلً ـ  2

ساء الفرق والعملة وذلك ؤللموارد البشرٌة للبلدٌة مع االخذ بعٌن االعتبار ر فعلٌةٌعكس الوضعٌة ال اعداد تنظٌم هٌكلً

 اثنٌن:اعتماد مخططٌن ب

 رز مهام المكلفٌن بخطط وظٌفٌةمخطط ٌبـ 

 مهامهمحسب  لألعواناإلدارٌة وضعٌة المخطط ٌبرز ـ 

 



 االستنتاجات:

 

 .الشغورات وجودفً ظل  البلدٌة داءأ -

 

 .الفعلً التنظٌم الهٌكلًنقاط قوة تحدٌد  ـ

 

 .لتجاوزهاواقتراح الحلول والتدابٌر  الصعوبات الناتجة عنهـ تحدٌد 

 

II .األعوان إحصائٌات 

 (n-1)سنة  *

 ٌحدد:جدول عداد إ ٌتمالمصادق علٌه والعدد الفعلً لألعوان  عوانمجموع األ قرار ضبط على اعتمادا

 

 ألعوان:ا* عدد 

 

 العملة الموظفون

 عملة الحضائر العرضٌون المتعاقدون الوقتٌون القارون المتعاقدون الوقتٌون القارون

        

 

 وما فوق( 2)أ إلطاراتعدد ا* 

 

 المختصون التقنٌون اإلدارٌون

   

 

 حسب التنظٌم الهٌكلً الفعلًمصلحة  بكل الموظفٌن والعملةتوزٌع  *

 
 

 :ستنتاجاتاال

 

III .المؤشرات 

 

 اإلحتسابطرٌقة  المؤشر
 المؤشرقٌمة 
(%) 

 استنتاجات

 الخطط الشاغرة
الخطط /عدد  الخطط الشاغرةعدد 

 الهٌكلً )المصادق علٌه( بالتنظٌم
 .....%  

الخطط الشاغرة بالنسبة 
لإلدارات واإلدارات الفرعٌة 

 والمصالح

عدد الخطط الشاغرة /عدد الخطط 
باإلدارات )بالنسبة لإلدارات 

 المصالح(الفرعٌة ورؤساء 
 .....%  

 نسبة التأطٌر
/العدد الجملً  2+أ1صنف أ

 لألعوان
 .....%  

 نسبة التغٌب بكل مصلحة
عدد اٌام الغٌابات /عدد أٌام العمل 

 المنجزة
 .....% 

 



 االستنتاجات
 

 :(n-1) دٌسمبرإلى  (n-5) جانفً * متابعة التطور من

 ضع جداول تحدد المعطٌات التالٌة :

 

 األجور بالعنوان األول:تطور كتلة 

2112 2112 2112 2112 2112 

     

 

 استنتاجات:
 

 لألعوان:تطور العدد الجملً  

 :الموظفون

2112 2112 2112 2112 2112 

     

 

 استنتاجات:
 

 العملة:

2112 2112 2112 2112 2112 

     

 

 استنتاجات:
 

 

 لتقاعداإلحالة على ا

 

 2121 2121 2112 2112 2112  المغادرون

      ن والموظف

      العملة 

 

 :فً البلدٌةهرم األعمار 

 

  
 

 :استنتاجات



 

 األولوٌات ترتٌب الحاجٌات و تحدٌد

 

 حوصلة االستنتاجات وتحدٌد االشكالٌات المطروحة: 1
 

  :ٌد الحاجٌاتدتح 2
 

 األولوٌات:ترتٌب  3
 تنظٌم العمل: على مستوى . أ

 

 :والنقل االنتدابات على مستوى . ب
 

 

 األولوٌة
 النقل(/ )االنتدابات

 السلك المختص السلك التقنً السلك االداري

1    

2    

3    

 

 :وظٌفحدد الخاصٌات الرئٌسٌة بالنسبة لكل  ،1بالنسبة لألولوٌة رقم 

 ظٌف:الوعنوان 

 والرتبة:الصنف 

 

 الرئٌسٌة:مهام ال* 

- 

- 

- 

- 

 

 :التكوٌن األساسً )الشهادة( -

 

 المطلوبة:الخبرة والكفاءات  -
 

 

 التكوٌن: مجالفً األولوٌات  . ج

 
 

 :ـ االحتٌاجات العامة للبلدٌة

 

 ـ االحتٌاجات الفردٌة:

 

 

 :لكل اولوٌة الممكن اعتمادهاالحل فرضٌات  4
 

 


