انجًهىسَت انخىَغُت
ٚصاسح اٌشؤ ْٚاٌّحٍ١خ ٚاٌج١ئخ
ٚال٠خ .........................:
ثٍذ٠خ .........................:

اعخًبسة حقُُى األداء بعُىاٌ عُت 2019

انغؤال

يالحظبث

انجىاة
انًجبل األول  :ححغٍُ انخذيبث انًغذاة

انًقُبط : 1.1اإلَجبص انًبنٍ نبشَبيج اإلعخثًبس انبهذٌ
ً٘ لبِذ اٌجٍذ٠خ ثئعذاد ثشٔبِح عٌٕ ٞٛإلعزثّبس ؟

ٔعُ

ال

ً٘ لبِذ اٌجٍذ٠خ ثئحبٌخ رمش٠ش ٞرمذَ رٕف١ز اٌجشٔبِح

ٔعُ

ال

اٌغٌٕ ٞٛإلعزثّبس إٌ ٝطٕذٚق اٌمشٚع ِٚغبعذح
اٌدّبعبد اٌّحٍ١خ ف ٟا٢خبي ؟
ِ 1.1ب ٘ ٟخٍّخ ٔفمبد اإلعزثّبس اٌّجشِح طشفٙب ٌغٕخ خٍّخ إٌفمبد اٌّجشِح طشفٙب ٌغٕخ  ........= 2019د.د

 2019؟
ِب٘ ٟخٍّخ ٔفمبد اإلعزثّبس اٌز ٟرُ طشفٙب ف ٟعٕخ خٍّخ إٌفمبد اٌز ٟرُ طشفٙب ف ٟعٕخ  .......=2019د.د

 2019؟
ِب٘ٔ ٟغجخ اإلٔدبص اٌّبٌٌٍ ٟجشٔبِح اٌغٌٕ ٞٛإلعزثّبس؟
1

نسبة اإلنجاز المالً للبرنامج السنوي لإلستثمار لسنة = )%( 9102

ٔغجخ اإلٔدبصاٌّبٌٌٍ ٟجشٔبِح اٌغٌٕ ٞٛإلعزثّبس % .....=1

جملة النفمات المنجزة فً إطار البرنامج السنوي لإلستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جملة النفمات المبرمجة فً إطار البرنامج السنوي لإلستثمار

وٌمصد بالنفمات المبرمجة  ،النفمات المبرمج صرفها فً سنة 9102حسب وثٌمة البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة .2019

1

انًقُبط  :1.1حُفُز انًخطط انخقذَشٌ نهصفقبث انعًىيُت
ً٘ ثشِدذ اٌجٍذ٠خ طفمبد ف ٟعٕخ 2019؟
ً٘ ٌٍجٍذ٠خ خذٚي ل١بدح ٌّزبثعخ رٕف١ز اٌظفمبد اٌعّ١ِٛخ؟

ٔعُ

ال

ٔعُ

ال

ِب ٘ ٛعذد اٌظفمبد اٌّجشِدخ ٚاٌّذسخخ ثبٌّخطؾ عذد اٌظفمبد اٌّجشِدخ ٚاٌّذسخخ ثبٌّخطؾ اٌزمذ٠شٌٍ ٞظفمبد
اٌعّ١ِٛخ ٌغٕخ ......=2019
 2.1اٌزمذ٠شٌٍ ٞظفمبد اٌعّ١ِٛخ ٌغٕخ 2019؟

ِب ٘ ٛعذد اٌظفمبد اٌّذسخخ ثبٌّخطؾ اٌزمذ٠ش ٞعذد اٌظفمبد اٌّذسخخ ثبٌّخطؾ اٌزمذ٠شٌٍ ٞظفمبد
ٌٍظفمبد اٌعّ١ِٛخ ٌغٕخ ٚ 2019اٌز ٟرُ اإلعالْ عٓ اٌعّ١ِٛخ ٌغٕخ ٚ 2019اٌز ٟرُ اإلعالْ عٓ ؽٍت
اٌعشٚع ف ٟشأٔٙب ف ٟا٢خبي اٌّحذدح =...............
ؽٍت اٌعشٚع ف ٟشأٔٙب ف ٟا٢خبي اٌّحذدح ؟
ِب ٘ٔ ٟغجخ اٌظفمبد اٌعّ١ِٛخ اٌز ٟرُ اإلعالْ عٓ ؽٍت ٔغجخ اٌظفمبد اٌعّ١ِٛخ اٌز ٟرُ اإلعالْ عٓ ؽٍت
2
اٌعشٚع ف ٟشأٔٙب ف ٟا٢خبي اٌّحذدح =% ...........
اٌعشٚع ف ٟشأٔٙب ف ٟا٢خبي اٌّحذدح ؟
انًقُبط  : 3.1حُفُز انًخطط انثالثٍ انخقذَشٌ نهصُبَت
ٔعُ

ً٘ لبِذ اٌجٍذ٠خ ثئعذاد ِخطؾ ثالث ٟرمذ٠شٌٍ ٞظ١بٔخ ؟
ً٘ لبِذ اٌجٍذ٠خ ثزشع ُ١اعزّبداد ثعٕٛاْ اٌظ١بٔخ
ثّ١ضأ١زٙب ثعٕٛاْ عٕخ 2019؟

ٔعُ

 ً٘ - 3. 1أْ اٌّجبٌغ اٌّشعّخ ثّ١ضأ١خ اٌجٍذ٠خ ثعٕٛاْ اٌظ١بٔخ ِطبثمخ

ٔعُ

ال

ال
ال

ٌّب ِ٘ ٛذسج ثبٌّخطؾ اٌثالث ٟاٌزمذ٠شٌٍ ٞظ١بٔخ ؟
ِب ٘ ٟخٍّخ اإلعزّبداد اٌز ٟرُ طشفٙب عٕخ  2019خٍّخ اإلعزّبداد اٌز ٟرُ طشفٙب عٕخ  2019ثعٕٛاْ
اٌظ١بٔخ= ...........د.د
ثعٕٛاْ اٌظ١بٔخ؟

2

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

عدد الصفمات العمومٌة التً تم اإلعالن عن طلب العروض فً شأنها فً سنة 2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد الصفمات العمومٌة المبرمجة لسنة 2019

2

ِب ٘ ٟخٍّخ إٌفمبد إٌّدضح ثبٌمغُ اٌغبدط (اإلعزثّبساد خٍّخ إٌفمبد إٌّدضح ثبٌمغُ اٌغبدط (اإلعزثّبساد
اٌّجبششح) ِٓ اٌدضء  ِٓ 3اٌعٕٛاْ اٌثبٌٔ ٟغٕخ  2019؟ اٌّجبششح) ِٓ اٌدضء  ِٓ 3اٌعٕٛاْ اٌثبٟٔ
ٌغٕـخ ….=2019د.د
ِب٘ٔ ٟغجخ إٌفمبد إٌّدضح ثعٕٛاْ اٌظ١بٔخ ف ٟعٕخ
ٔغجخ إٌفمبد إٌّدضح ثعٕٛاْ اٌظ١بٔخ ف ٟعٕخ 2019 3
=% .......
 2019؟
انًقُبط  :4.1يجهىد انبهذَت فٍ يجبل انُظبفت
ً٘ ٌٍجٍذ٠خ دفزش ِ ّحٌّ ٓ١زبثعخ سفع اٌفؼالد إٌّضٌ١خ
ٚاٌّشبثٙخ ؟

ٔعُ

ال

ً٘ ٌٍجٍذ٠خ دفزش ل١بدح ِ ّحٌّ ٓ١زبثعخ ٚعبئً سفع اٌفؼالد
إٌّضٌ١خ ٚاٌّشبثٙخ ؟

ٔعُ

ال

4.1

ً٘ لذِذ اٌجٍذ٠خ خذِخ ِدذدح أ ٚاعزعٍّذ ؽش٠مخ ِجزىشح
فِ ٟدبي إٌظبفخ ؟

3

نسبة النفمات المنجزة بعنوان الصٌانة ()%

ٔعُ

ال

= جملة النفمات المنجزة بعنوان الصٌانة بالعنوانٌن األول والثانً لسنة  ( 2019نفقات الصيانة بالعنوان األول [ المسم الثانً :وسائل المصالح ( الفصل  : 192910نفمات تسٌٌر المصالح العمومٌة
المحلٌة( الفمرة  +01الفمرة الفرعٌة 110من الفمرة + )02الفصل  192919مصارٌف استغالل وصٌانة التجهٌزات العمومٌة ( الفمرة الفرعٌة  119من الفمرة  +01الفمرة  + 09الفمرة الفرعٌة
110من الفمرة  +03الفمرة الفرعٌة110من الفمرة  + 03الفمرة  + 03الفمرة  +31الفمرة الفرعٌة113و 110من الفمرة  +39الفمرة +33الفمرة  +30الفمرة  +33الفمرة  +22الفصل : 102019
تدخالت فً المٌدان اإلجتماعً ( الفمرة الفرعٌة110من الفمرة  +])90نفقات الصيانة بالعنوان الثاني [ الفصل  : 132310البناءات اإلدارٌةالفمرة + )13الفصل ( 132301الفمرة  +) 13الفصل
 (132300الفمرة  + )10الفصل ( 132309الفمرة  + )10الفصل  ( 132300الفمرة  +)10الفصل  (132303الفمرة 10و19و10و + )13الفصل  (132300الفمرة +) 10الفصل ( 132303الفمرة
 +)90الفصل  (132300الفمرة ])90
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفمات المنجزة بالمسم السادس ( اإلستثمارات المباشرة) من الجزء  0من العنوان الثانً لسنة 9102

3

إرا وبْ اٌدٛاة ثٕعُ ،أروش رٍه اٌخذِخ أ ٚاٌخذِبد أٚ
اٌطش٠مخ أ ٚاٌطشق؟

انخذيت
......... .....
..............
...............
................

ً٘ ٌٍجٍذ٠خ ِخطؾ ثٍذٌٍ ٞزظشف ف ٟإٌفب٠بد؟

انطشَقت
...............
...............
.............
.................

ٔعُ

أخشي
..............
..............
..............
................

ال

ِب ٘ ٟوّ١خ اٌفؼالد إٌّضٌ١خ ٚاٌّشبثٙخ اٌّشفٛعخ ف ٟوّ١خ اٌفؼالد إٌّضٌ١خ ٚاٌّشبثٙخ اٌّشفٛعخ ف ٟعٕخ
 .........=2019ؽٓ
عٕخ 2019؟

ِب٘ ٟوّ١خ اٌفؼالد إٌّزدخ ٌغٕخ 2019؟
ِب ٘ٔ ٟغجخ اٌفؼالد إٌّضٌ١خ ٚاٌّشبثٙخ اٌّشفٛعخ ؟

وّ١خ اٌفؼالد إٌّزدخ ف ٟعٕخ  ........... =2019ؽٓ
ٔغجخ اٌفؼالد إٌّضٌ١خ ٚاٌّشبثٙخ اٌّشفٛعخ% ...........= 4

انًجبل انثبٍَ :انًشبسكت وانشفبفُت
انًقُبط  :1.1يشبسكت انًىاطٍُُ فٍ إعذاد انبشَبيج انغُىٌ نإلعخثًبس
ِب ٘ ٛاٌعذد اٌدٌٍٍّ ٟدٍغبد اٌخبطخ ثئعذاد اٌجشٔبِح
اٌغٌٕ ٞٛإلعزثّبس ٌغٕخ ٚ 2020اٌز ٟرُ رحش٠ش ِحبػش
1.2
اٌعذد اٌدٌٍٍّ ٟدٍغبد =......
خٍغبد ف ٟشأٔٙب؟

4

نسبة الفضالت المنزلٌة والمشابهة المرفوعة ()%

=

كمٌة الفضالت المنزلٌة والمشابهة المرفوعة فً سنة  2019بالطن 1000X
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمٌة الفضالت المنزلٌة والمشابهة المنتجة فً سنة  0.8( 2019كغ  xعدد السكانٌ 365Xوم)

علما وأن عدد سكان البلدٌة الذي ٌمع اعتماده هو ما تم التنصٌص علٌه باألمر الحكومً عدد  1033لسنة  2017المؤرخ فً  19سبتمبر  2017المتعلك بضبط عدد أعضاء المجالس البلدٌة.

4

ٔعُ

ً٘ رٌٛذ اٌجٍذ٠خ إسفبق ِحبػش خٍغبد إعذاد اٌجشٔبِح
اٌغٌٕ ٞٛإلعزثّبس ثطبلبد حؼٛس اٌّشبسو ٓ١؟

ِب ٘ ٛاٌعذد اٌدٌٍٍّّ ٟشبسو ٓ١ف ٟإعذاد اٌجشٔبِح اٌغٕٞٛ
ٌإلعزثّبس؟
ِب ٘ٔ ٟغجخ اٌّشبسوخ ف ٟإعذاد اٌجشٔبِح اٌغٕٞٛ
ٔغجخ اٌّشبسوخ%..........= 5
ٌإلعزثّبس؟
انًقُبط  : 1.1انُفبر إنً انىثبئق انبهذَت
ٔعُ
ً٘ ٌٍجٍذ٠خ ِٛلع "ٚاة" ؟

ال

اٌعذد اٌدٌٍٍّّ ٟشبسو..........= ٓ١

 2.2أروش ِٛلع " ٚاة " اٌجٍذ٠خ ؟
ً٘ ٌٍجٍذ٠خ ٌٛحخ إعالٔبد ؟

5

ٔغجخ اٌّشبسوخ (= )%

ال

www......................................................

ٔعُ

ال

عذد اٌّشبسو ٓ١ف ٟاإلخزّبعبد (خالي عٕخ  )2119اٌخبطخ ثئعذاد اٌجشٔبِح اٌغٌٕ ٞٛإلعزثّبس ٌغٕخ 2121
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد متساكنً البلدٌة (حسب األمر الحكومً عدد  1033لسنة  2017المؤرخ فً  19سبتمبر  2017المتعلك بضبط عدد أعضاء المجالس البلدٌة).

5

ِب ٘ ٟاٌٛثبئك اٌز ٟرُ ٔشش٘ب عٍِٛ ٝلع " اٌٛاة" ٚعٍٝ
ٌٛحخ اإلعالٔبد ؟

انىثبئق انًخعهقت ببنُشش
 -1رمش٠ش ثالث٠ ٟزؼّٓ ِذ ٜاٌزمذَ فِ ٟعبٌدخ
اٌشىبٜٚ
 -2اٌزٕظ ُ١اٌ١ٙىٌٍٍ ٟجٍذ٠خ ،عٕٛاْ ِمش٘ب اٌشعّٟ
ٚدٚائش٘ب
 -3لبئّخ ف ٟاٌخذِبد اٌّغذاح ٌفبئذح اٌّٛاؽٕٓ١
ٚاٌشٙبئذ اٌّّىٓ إطذاس٘ب ِٓ لجً اٌجٍذ٠خ
ِ-4حبػش اٌذٚساد اٌزّ١ٙذ٠خ ٌٍّدٍظ اٌجٍذٞ
ِ -5حبػش اٌذٚساد اٌعبد٠خ ٌٍّدٍظ اٌجٍذٞ
١ِ -6ضأ١خ اٌجٍذ٠خ (ٍِخض ٠مع ٔششٖ عٌٍٛ ٝحخ
اإلعالٔبد)
 -7اٌجشٔبِح اٌغٌٕ ٞٛإلعزثّبس
ِ -8حبػش اٌدٍغبد إٌّعمذح خالي عٕخ
ٚ 2119اٌخبطخ ثئعذاد اٌجشٔبِح اٌغٕٞٛ
ٌالعزثّبس ٌغٕخ ٍِ( 2121خض ٠مع ٔششٖ عٍٝ
ٌٛحخ اإلعالٔبد).
-9اٌحغبثبد اٌّبٌ١خ ٌٍجٍذ٠خ (ٍِخض ٠مع ٔششٖ
عٌٍٛ ٝحخ اإلعالٔبد)
ٔ-10ز١دخ رم ُ١١األداء ثعٕٛاْ عٕخ 2018
 -11خذٚي ِزبثعخ رٕف١ز اٌظفمبد اٌعّ١ِٛخ
 -12ثشٔبِح اٌزظشف اٌج١ئٚ ٟاإلخزّبع ( ٟإْ
ٚخذ) ( حٛطٍخ اٌجشٔبِح ٠مع ٔششٖ عٌٍٛ ٝحخ
اإلعالٔبد) .
 -13لبئــــّخ ِحّٕ١خ ف ٟأِـــالن اٌجٍذ٠خ
(اٌظفحخ األٚ ٌٝٚاألخ١شح ِٓ دفزش ٞاألِالن
اٌجٍذ٠خ ٠مع ٔششّ٘ب عٌٍٛ ٝحخ اإلعالٔبد)
 -14اٌزمش٠شاٌغذاع ٟحٛي رمذَ رٕف١ز اٌجشٔبِح
اٌغٌٕ ٞٛإلعزثّبس .
 -15اٌزمش٠ش اٌغٕ ٞٛحٛي رمذَ رٕف١ز اٌجشٔبِح
اٌغٌٕ ٞٛإلعزثّبس .
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عهً يىقع "
انىاة"

عهً
اإلعالَبث

نىحت

انًقُبط  : 3.1يعبنجت انشكبوي فٍ أجم َ 11ىو
ٔعُ

ً٘ ٌٍجٍذ٠خ دفزش ِ ّحٌٍ ٓ١زظشف ف ٟاٌشىبٜٚ؟

ال

عذد اٌشىب ٜٚاٌز ٟرُ ا٠ذاعٙب ٌذ ٜاٌجٍذ٠خ ف ٟعٕخ
ِب ٘ ٛعذد اٌشىب ٜٚاٌز ٟرُ ا٠ذاعٙب ٌذ ٜاٌجٍذ٠خ ف ٟعٕخ
.................=2019
2019؟
ِ 3.2ب ٘ ٛعذد اٌشىب ٜٚاٌز ٟرّذ ِعبٌدزٙب ف ٟأخً  َٛ٠ 21عذد اٌشىب ٜٚاٌز ٟرّذ ِعبٌدزٙب ف ٟأخً  َٛ٠ 21ف ٟعٕخ
.................=2019
ف ٟعٕخ 2019؟
ٔغجخ اٌشىب ٜٚاٌز ٟرّذ ِعبٌدزٙب ف ٟعٕخ
ِب ٘ٔ ٟغجخ اٌشىب ٜٚاٌز ٟرّذ ِعبٌدزٙب ف ٟعٕخ 2019؟
6
%......= 2019
انًقُبط  : 4.1احخشاو إجشاءاث انحًبَت انبُئُت واإلجخًبعُت

6

ً٘ رُ رىٍ١ف عٌّ ْٛزبثعخ إخشاءاد اٌحّب٠خ اٌج١ئ١خ
ٚاإلخزّبع١خ ٌّشبس٠ع اٌجٍذ٠خ (ٔمطخ ارظبي) ؟

ٔعُ

ال

ً٘ رُ رظٕ١ف اٌّشبس٠ع ٚفك اٌجطبلخ اٌّعّذح ف ٟاٌغشع
ٚ 4.2إحبٌزٙب إٌ ٝطٕذٚق اٌمشٚع ِٚغبعذح اٌدّبعبد
اٌّحٍ١خ؟

ٔعُ

ال

ً٘ أْ اٌّشبس٠ع اٌّظٕفخ حغت اٌدذٚي " ة" رُ إعذاد
ثشٔبِح ٌٍزظشف اٌج١ئٚ ٟاإلخزّبع ٟف ٟشأٔٙب؟

ٔعُ

ال

نسبة معالجة الشكاوى (= )%

عدد الشكاوى التً تمت معالجتها فً أجل ٌ 90وم فً سنة2019
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد الشكاوى المودعة لدى البلدٌة خالل سنة 2019

7

ً٘ أْ اٌّشبس٠ع ِٓ طٕف " ة" اٌّذسخخ ػّٓ ثشٔبِح
اٌزظشف اٌج١ئٚ ٟاإلخزّبع ٟخؼعذ إلعزشبسح عّ١ِٛخ؟
ً٘ أْ ثشٔبِح اٌزظشف اٌج١ئٚ ٟاإلخزّبع ٟرّذ
اٌّظبدلخ عٍ ِٓ ٗ١لجً اٌجٍذ٠خ ٔٚششٖ ثبٌّٛلع اإلٌىزشٟٔٚ
ٌظٕذٚق اٌمشٚع ِٚغبعذح اٌدّبعبد اٌّحٍ١خ ٚثجٛاثخ
اٌدّبعبد اٌّحٍ١خ ؟
ً٘ رُ إدساج اإلخشاءاد اٌخبطخ ثبٌحذ ٚرفبد ٞاٌّؤثشاد
اٌغٍج١خ ِٓ إٌبح١خ اٌج١ئ١خ ٚاإلخزّبع١خ ثىشاعبد ؽٍت
اٌعشٚع ( ٌٍّشبس٠ع اٌّظٕفخ ة أ ٚج) ؟
ً٘ لبِذ اٌجٍذ٠خ ثئحبٌخ  4رمبس٠ش حغت إٌّبرج
اٌّعّذح ٌٍغشع (رمش٠ش ثحغبة وً ثالث١خ)حٛي ِزبثعخ
اٌّؤثشاد اٌج١ئ١خ ٚاإلخزّبع١خ إٌ ٝطٕذٚق اٌمشٚع
ِٚغبعذح اٌدّبعبد اٌّحٍ١خ ف ٟا٢خبي ؟

ٔعُ

ال

ٔعُ

ال

ٔعُ

ال

ٔعُ

ال

انًجبل انثبنث :ححغٍُ انًىاسد

انًقُبط َ : 1.3عكظ انبشَبيج انغُىٌ نذعى قذساث انخصشف انًىاضُع وانًحبوس انخٍ عجهج فٍ شأَهب َقبئص ببنخقشَش انغُىٌ نخقُُى األداء وحقشَش
انخذقُق انًُجض يٍ قبم يحكًت انًحبعببث

1.3

ً٘ لبِذ اٌجٍذ٠خ ثئعذاد ثشٔبِح عٌٕ ٞٛذعُ لذساد
اٌزظشف ؟

ٔعُ

ال

ً٘ رؼّٓ اٌجشٔبِح اٌغٌٕ ٞٛذعُ لذساد اٌزظشف
إٌمبئض اٌّغدٍخ ثبٌزمش٠ش اٌغٌٕ ٞٛزم ُ١١األداء ؟

ٔعُ

ال

8

ٔعُ

ال

ً٘ رؼّٓ اٌجشٔبِح اٌغٌٕ ٞٛذعُ لذساد اٌزظشف
إٌمبئض اٌّغدٍخ ثزمش٠ش اٌزذل١ك اٌغٕ ٞٛإٌّدض ِٓ لجً
ِحىّخ اٌّحبعجبد؟
انًقُبط  :1.3اعخًبد أدواث انخصشف وحطبُقهب فٍ انًىاسد انبششَت خبصت يُهب وضع يخطط حقذَشٌ يحٍُ نهًهٍ وانكفبءاث
ال
ٔعُ
ً٘ رٌٛذ اٌجٍذ٠خ إعذاد ثطبلبد اٌٛطف اٌٛظ١ف ٟ؟
ِب ٘ ٛعذد ثطبلبد اٌٛطف اٌٛظ١ف ٟاٌز ٟرُ إعذاد٘ب ف ٟعذد ثطبلبد اٌٛطف اٌٛظ١ف ٟاٌز ٟرُ إعذاد٘ب ف ٟعٕخ
..........= 2019
عٕخ  2019؟
عذد أعٛاْ اٌجٍذ٠خ فِٛ ٟف ٝعٕخ .............= 2019
ِب ٘ ٛعذد أعٛاْ اٌجٍذ٠خ فِٛ ٟف ٝعٕخ 2019؟
ِب ٘ٔ ٟغجخ ثطبلبد اٌٛطف اٌٛظ١ف ٟاٌز ٟرُ إعذاد٘ب إٌٔ ٝغجخ ثطبلبد اٌٛطف اٌٛظ١ف ٟاٌز ٟرُ إعذاد٘ب إٌ ٝحذٚد
7
ِٛف ٝعٕخ % ............= 2019
حذٚد ِٛف ٝعٕخ  2019؟
2.3
ً٘ لبِذ اٌجٍذ٠خ ثٛػع ِخطؾ رمذ٠شِ ٞحٌٍّٓٙ ّٓ١
ال
ٔعُ
ٚاٌىفبءاد ؟
ً٘ رؼّٓ اٌّخطؾ اٌزمذ٠ش ٞاٌّحٚ ٌٍّٓٙ ٓ١اٌىفبءاد
رشخ١ض ٚرحذ٠ذ إٌمبئض ٚاإلحز١بخبد ثبإلعزّبد عٍٝ
ال
ٔعُ
ثطبلبد اٌٛطف اٌٛظ١فٟ؟
ال
ٔعُ
إرا وبٔذ اإلخبثخ ثٕعُ  ً٘ ،رؼّٓ رٌه اٌّخطؾ اٌحٍٛي
اٌىفٍ١خ ثزالف ٟرٍه إٌمبئض ٚاإلحز١بخبد ؟
انًقُبط  : 3.3حغىَت وضعُت انذَىٌ انًشعًت بًخطط حطهُش انذَىٌ
ال
ٔعُ
ً٘ ٌٍجٍذ٠خ د 8ْٛ٠ثعٕٛاْ عٕخ ِٚ 2018ب عجمٙب؟
3.3

7
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نسبة بطالات الوصف الوظٌفً (= )%

-

عدد بطالات الوصف الوظٌفً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد أعوان البلدٌة  Xالهدف السنوي

ٌعتبر دٌن ،كل ما تخلد بذمة البلدٌة إزاء الغٌر(الخواص ،المؤسسات العمومٌة ،صندوق المروض ومساعدة الجماعات المحلٌة) وحل أجل خالصه دون أن ٌتم تسدٌده.
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ال

ٔعُ

إرا وبْ اٌدٛاة ثٕعُ ً٘ ،رٌٛذ اٌجٍذ٠خ إعذاد ِخطؾ
ٌزط١ٙش اٌذ ْٛ٠ف ٟشأٔٙب ؟
ِب ِ٘ ٟجبٌغ اٌذ ْٛ٠اٌّشاد خالطٙب ٚاٌّشعّخ ثّ١ضأ١خ ِجبٌغ اٌذ ْٛ٠اٌّشاد خالطٙب ٚاٌّشعّخ ثّ١ضأ١خ
اٌجٍذ٠خ= ................د.د
اٌجٍذ٠خ ؟
ال
ٔعُ
ً٘ أْ اٌذ ْٛ٠اٌّشعّخ ثّ١ضأ١خ اٌجٍذ٠خ رزطبثك ِع ِب ٘ٛ
ِذسج ثّخطؾ رط١ٙش اٌذٌ ْٛ٠غٕخ  2019؟
ِجبٌغ اٌذ ْٛ٠اٌز ٟرُ خالطٙب ف ٟعٕخ ............= 2019
ِب ِ٘ ٟجبٌغ اٌذ ْٛ٠اٌز ٟرُ خالطٙب ف ٟعٕخ  2019؟
د.د

9

ِب ٘ٔ ٟغجخ خالص اٌذ ْٛ٠اٌّشعّخ ثّ١ضأ١خ اٌجٍذ٠خ؟
انًقُبط  : 4.3حطىس انًىاسد انزاحُت انًغخخهصت
ِب ٘ ٟخٍّخ اٌّمبث١غ ثعٕٛاْ عٕخ  2019؟

ِ 4.3ب ٘ ٟخٍّخ اٌّمبث١غ ثعٕٛاْ عٕخ  2018؟
ِب ٘ٔ ٟغجخ رطٛس اٌّمبث١غ ؟

9

10

نسبة الدٌون التً تم خالصها (= ) %

نسبة تطور الممابٌض (= )%

ٔغجخ خالص اٌذ ْٛ٠اٌّشعّخ ثّ١ضأ١خ اٌجٍذ٠خ =.............
%
خٍّخ اٌّمبث١غ ثعٕٛاْ عٕخ  ......... = 2019د.د
خٍّخ اٌّمبث١غ ثعٕٛاْ عٕخ  ..........= 2018د.د

ٔغجخ رطٛس اٌّمبث١غ

جملة الدٌون التً تم خالصها خالل سنة 2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جملة الدٌون المرسمة بمٌزانٌة البلدٌة فً سنة 2019

جملة الممابٌض التً تم تحصٌلها خالل سنة  –2019جملة الممابٌض التً تم تحصٌلها خالل سنة 2018
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجملة الممابٌض التً تم تحصٌلها خالل سنة 2018

وٌمصد بالمقابيض جملة الموارد المحققة بالعنوان األول التالٌة :
-0
-9
-0
-3
-0
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=% ..................

جملة المعالٌم الموظفة على العمارات بالصنف األول .
جملة معالٌم الصنف الثانً .
جملة معالٌم الصنف الثالث باستثناء الفصل 00210
جملة معالٌم الصنف الرابع .
جملة معالٌم الصنف الخامس باستثناء محاصٌل بٌع العمارات واألمالن األخرى.
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