الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
والية .........................:
بلدية .........................:

استمارة تقييم األداء بعنوان سنة 2021

السؤال

مالحظات

الجواب
المجال األول  :تحسين الخدمات المسداة

المقياس : 1.1اإلنجاز المالي لبرنامج االستثمار البلدي
هل قامت البلدية بإعداد برنامج سنوي لالستثمار ؟

نعم

ال

هل قامت البلدية بإحالة التقرير السنوي لتقدم تنفيذ

نعم

ال

البرنامج السنوي لالستثمار إلى صندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية في اآلجال ؟
 1.1ما هي جملة نفقات االستثمار المبرمج صرفها لسنة جملة النفقات المبرمج صرفها لسنة  ........= 2021د.ت

 2021؟
ماهي جملة نفقات االستثمار التي تم صرفها في سنة جملة النفقات التي تم صرفها في سنة  .......=2021د.ت

 2021؟
ماهي نسبة اإلنجاز المالي للبرنامج السنوي لالستثمار؟
1

نسبة اإلنجاز المالي للبرنامج السنوي لالستثمار لسنة = )%( 2021

نسبة اإلنجاز المالي للبرنامج السنوي لالستثمار % .....=1

جملة النفقات المنجزة في إطار البرنامج السنوي لالستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جملة النفقات المبرمجة في إطار البرنامج السنوي لالستثمار

ويقصد بالنفقات المبرمجة  ،النفقات المبرمج صرفها في سنة 2021حسب وثيقة البرنامج السنوي لالستثمار لسنة . 2021

1

المقياس :2.1تنفيذ المخطط التقديري للصفقات العمومية
هل برمجت البلدية صفقات في سنة 2021؟

نعم

ال

هل للبلدية جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية؟

نعم

ال

ما هو عدد الصفقات المبرمجة والمدرجة بالمخطط عدد الصفقات المبرمجة والمدرجة بالمخطط التقديري للصفقات
العمومية لسنة ......=2021
 2.1التقديري للصفقات العمومية لسنة 2021؟

ما هو عدد الصفقات المدرجة بالمخطط التقديري عدد الصفقات المدرجة بالمخطط التقديري للصفقات
للصفقات العمومية لسنة  2021والتي تم اإلعالن عن العمومية لسنة  2021والتي تم اإلعالن عن طلب
العروض في شأنها في اآلجال المحددة =...............
طلب العروض في شأنها في اآلجال المحددة ؟
ما هي نسبة الصفقات العمومية التي تم اإلعالن عن طلب نسبة الصفقات العمومية التي تم اإلعالن عن طلب
العروض في شأنها في اآلجال المحددة% ...........= 2
العروض في شأنها في اآلجال المحددة ؟
المقياس  : 3.1تنفيذ المخطط الثالثي التقديري للصيانة
ال
نعم
هل قامت البلدية بإعداد مخطط ثالثي تقديري للصيانة قبل
موفى سنة 2020؟
هل قامت البلدية بترسيم اعتمادات بعنوان الصيانة
 3. 1بميزانيتها بعنوان سنة 2021؟

نعم

 -هل أن المبالغ المرسمة بميزانية البلدية بعنوان الصيانة مطابقة

نعم

ال
ال

لما هو مدرج بالمخطط الثالثي التقديري للصيانة ؟
ما هي جملة االعتمادات التي تم صرفها سنة  2021جملة االعتمادات التي تم صرفها سنة  2021بعنوان
الصيانة= ...........د.ت
بعنوان الصيانة؟
2

نسبة الصفقات العمومية التي تم اإلعالن عن طلب العروض في شأنها (= ) %

عدد الصفقات العمومية التي تم اإلعالن عن طلب العروض في شأنها في سنة 2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد الصفقات العمومية المبرمجة لسنة 2021

2

ما هي جملة النفقات المنجزة بالقسم السادس (االستثمارات جملة النفقات المنجزة بالقسم السادس (االستثمارات
المباشرة) من الجزء  3من العنوان الثاني لسنة  2021؟ المباشرة) من الجزء  3من العنوان الثاني
لسنـة ….=2021د.ت
ماهي نسبة النفقات المنجزة بعنوان الصيانة في سنة
نسبة النفقات المنجزة بعنوان الصيانة في سنة 2021 3
=% .......
 2021؟
المقياس  :4.1مجهود البلدية في مجال النظافة

4.1

هل للبلدية دفتر م ّحين لمتابعة رفع الفضالت المنزلية
والمشابهة ؟

نعم

ال

هل للبلدية دفتر قيادة م ّحين لمتابعة وسائل رفع الفضالت
المنزلية والمشابهة ؟

نعم

ال

هل قدمت البلدية خدمة مجددة أو استعملت طريقة مبتكرة
في مجال النظافة؟

3

نعم

ال

جملة النفقات المنجزة بعنوان الصيانة بالعنوانين األول والثاني لسنة  ( 2021نفقات الصيانة بالعنوان األول [ القسم الثاني :وسائل المصالح ( الفصل  : 02.201نفقات تسيير المصالح العمومية
المحلية( الفقرة  +10الفقرة الفرعية 003من الفقرة + )19الفصل  02.202مصاريف استغالل وصيانة التجهيزات العمومية ( الفقرة الفرعية  002من الفقرة  +30الفقرة  + 32الفقرة الفرعية
001من الفقرة  +34الفقرة الفرعية001من الفقرة  + 36الفقرة الفرعية  001من الفقرة  + 38الفقرة  +40الفقرة الفرعية004و 005من الفقرة  +42الفقرة +44الفقرة  +45الفقرة  +46الفقرة
 +99الفصل  : 03.302تدخالت في الميدان االجتماعي ( الفقرة الفرعية001من الفقرة  +])23نفقات الصيانة بالعنوان الثاني [ الفصل  : 06.603البناءات اإلداريةالفقرة + )06الفصل 06.610
(الفقرة  +) 04الفصل  (06.611الفقرة  + )01الفصل ( 06.612الفقرة  + )03الفصل  ( 06.613الفقرة  +)03الفصل  (06.614الفقرة 01و02و05و + )06الفصل  (06.615الفقرة )05
+الفصل ( 06.616الفقرة  +)21الفصل  (06.617الفقرة ])21
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبة النفقات المنجزة بعنوان الصيانة (= )%
النفقات المنجزة بالقسم السادس (االستثمارات المباشرة) من الجزء  3من العنوان الثاني لسنة 2021

علما أنه بالنسبة للبلديات التي اعتمدت الفقرة  38من الفصل ( 02.202حسب التبويب القديم) عند إعداد المخطط التقديري الثالثي للصيانة فانه يتم احتساب نسبة النفقات المنجزة بعنوان الصيانة باعتماد الفقرة  38من الفصل  02.202عوضا عن الفقرة
الفرعية  001من الفقرة  38من الفصل ( 02.202حسب التبويب الجديد).

3

إذا كان الجواب بنعم ،أذكر تلك الخدمة أو الخدمات أو
الطريقة أو الطرق؟

الخدمة
...............
..............
...............
................

هل للبلدية مخطط بلدي للتصرف في النفايات؟

الطريقة
...............
...............
.............
.................

نعم

أخرى
..............
..............
..............
................

ال

ما هي كمية الفضالت المنزلية والمشابهة المرفوعة في كمية الفضالت المنزلية والمشابهة المرفوعة في سنة
 .........=2021طن
سنة 2021؟

4

ماهي كمية الفضالت المنتجة لسنة 2021؟

كمية الفضالت المنتجة في سنة  ........... =2021طن

ما هي نسبة الفضالت المنزلية والمشابهة المرفوعة ؟

نسبة الفضالت المنزلية والمشابهة المرفوعة% ...........= 4

نسبة الفضالت المنزلية والمشابهة المرفوعة () %

=

كمية الفضالت المنزلية والمشابهة المرفوعة في سنة  2021بالطن 1000 x
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمية الفضالت المنزلية والمشابهة المنتجة في سنة  0.8( 2021كغ  xعدد السكان 365 xيوم)

علما وأن عدد سكان البلدية الذي يقع اعتماده هو ما تم التنصيص عليه باألمر الحكومي عدد  1033لسنة  2017المؤرخ في  19سبتمبر  2017المتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

4

المجال الثاني :المشاركة والشفافية
المقياس  :1.2مشاركة المواطنين في إعداد البرنامج السنوي لالستثمار
هل تولت البلدية إعداد برنامج سنوي لالستثمار لسنة
 2022وفق مقاربة تشاركية ومصادق عليه من طرف
1.2
المجلس البلدي قبل موفى سنة 2021؟

ال

نعم

المقياس  : 2.2النفاذ إلى الوثائق البلدية

هل للبلدية موقع "واب" ؟

أذكر موقع " واب " البلدية ؟

ال

نعم

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

2.2

هل للبلدية لوحة إعالنات ؟
نعم

5

ال

ما هي الوثائق التي تم نشرها على موقع " الواب" وعلى
لوحة اإلعالنات؟

الوثائق المتعلقة بالنشر
 -1تقرير ثالثي يتضمن مدى التقدم في معالجة
الشكاوى
 -2التنظيم الهيكلي للبلدية ،عنوان مقرها الرسمي
ودوائرها
 -3قائمة في الخدمات المسداة لفائدة المواطنين
والشهائد الممكن إصدارها من قبل البلدية
-4محاضر الدورات التمهيدية للمجلس البلدي
 -5محاضر الدورات العادية للمجلس البلدي
 -6ميزانية البلدية (ملخص يقع نشره على لوحة
اإلعالنات)
 -7البرنامج السنوي لالستثمار
 -8محاضر الجلسات المنعقدة خالل سنة
 2021والخاصة بإعداد البرنامج السنوي
لالستثمار لسنة ( 2022ملخص يقع نشره على
لوحة اإلعالنات).
-9الحسابات المالية للبلدية (ملخص يقع نشره
على لوحة اإلعالنات)
-10نتيجة تقييم األداء بعنوان سنة 2019
 -11جدول متابعة تنفيذ الصفقات العمومية
 -12برنامج التصرف البيئي واإلجتماعي ( إن
وجد) ( حوصلة البرنامج يقع نشره على لوحة
اإلعالنات) .
 -13قائــــمة محيّنة في أمـــالك البلدية
(الصفحة األولى واألخيرة من دفتري األمالك
البلدية يقع نشرهما على لوحة اإلعالنات)
 -14التقرير السداسي حول تقدم تنفيذ البرنامج
السنوي لالستثمار .

 -15التقرير السنوي حول تقدم تنفيذ البرنامج
السنوي لالستثمار .
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على موقع "
الواب"

على
اإلعالنات

لوحة

المقياس  : 3.2معالجة الشكاوى في أجل  21يوم
نعم

هل للبلدية دفتر م ّحين للتصرف في الشكاوى؟

ال

عدد الشكاوى التي تم ايداعها لدى البلدية في سنة
ما هو عدد الشكاوى التي تم ايداعها لدى البلدية في سنة
.................=2021
2021؟
 3.2ما هو عدد الشكاوى التي تمت معالجتها في أجل  21يوم عدد الشكاوى التي تمت معالجتها في أجل  21يوم في سنة
.................=2021
في سنة 2021؟
نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها في سنة
ما هي نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها في سنة 2021؟
%......=52021
المقياس  : 4.2احترام إجراءات الحماية البيئية واإلجتماعية

5

هل تم تكليف عون لمتابعة إجراءات الحماية البيئية
واإلجتماعية لمشاريع البلدية (نقطة اتصال) ؟

نعم

ال

هل تم تصنيف المشاريع وفق البطاقة المعّدة في الغرض
وإحالتها إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات
4.2
المحلية؟

نعم

ال

هل أن المشاريع المصنفة حسب الجدول " ب" تم إعداد
برنامج للتصرف البيئي واالجتماعي في شأنها؟

نعم

ال

نسبة معالجة الشكاوى (= )%

عدد الشكاوى التي تمت معالجتها في أجل  21يوم في سنة2021
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد الشكاوى المودعة لدى البلدية خالل سنة 2021

7

هل أن المشاريع من صنف " ب" المدرجة ضمن برنامج
التصرف البيئي واالجتماعي خضعت الستشارة عمومية؟
هل أن برنامج التصرف البيئي واالجتماعي تمت
المصادقة عليه من قبل البلدية ونشره بالموقع اإللكتروني
لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وببوابة
الجماعات المحلية ؟
هل تم إدراج اإلجراءات الخاصة بالحد وتفادي المؤثرات
السلبية من الناحية البيئية واالجتماعية بكراسات طلب
العروض ( للمشاريع المصنفة ب أو ج) ؟
هل قامت البلدية بإحالة  4تقارير حسب النماذج
المعّدة للغرض (تقرير بحساب كل ثالثية)حول متابعة
المؤثرات البيئية واالجتماعية إلى صندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية في اآلجال ؟

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

المجال الثالث :تحسين الموارد
المقياس  : 1.3يعكس البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف المواضيع والمحاور التي سجلت في شأنها نقائص بالتقرير السنوي لتقييم األداء وتقرير
التدقيق المنجز من قبل محكمة المحاسبات
ال
نعم
هل قامت البلدية بإعداد برنامج سنوي لدعم قدرات
التصرف لسنة  2021مصادق عليه من قبل المجلس
1.3
البلدي قبل موفى سنة 2020؟
المقياس  :2.3اعتماد أدوات التصرف وتطبيقها في الموارد البشرية خاصة منها وضع مخطط تقديري محين للمهن والكفاءات
ال
نعم
هل تولت البلدية إعداد وتحيين بطاقات الوصف الوظيفي
قبل موفى سنة  2021الخاصة باألعوان المباشرين
2.3
بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر  2021؟

8

عدد بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها وتحيينها
قبل موفى سنة 2021الخاصة باألعوان المباشرين
بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر ..........= 2021
عدد األعوان المباشرين بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر
.............= 2021
نسبة بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها وتحيينها
قبل موفى سنة  2021الخاصة باألعوان المباشرين
بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر % ............=6 2021

ما هو عدد بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها
وتحيينها قبل موفى سنة 2021الخاصة باألعوان
المباشرين بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر 2021؟
ما هو عدد األعوان المباشرين بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر
2021؟
ما هي نسبة بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها
وتحيينها قبل موفى سنة  2021الخاصة باألعوان
المباشرين بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر  2021؟
هل قامت البلدية بوضع مخطط تقديري محيّن للمهن
والكفاءات ؟
هل تضمن المخطط التقديري المحين للمهن والكفاءات
تشخيص وتحديد النقائص واالحتياجات باالعتماد على
بطاقات الوصف الوظيفي؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  ،هل تضمن ذلك المخطط الحلول
الكفيلة بتالفي تلك النقائص واالحتياجات ؟
المقياس  : 3.3تسوية وضعية الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون

نعم
نعم

 3.3إذا كان الجواب بنعم ،هل تولت البلدية إعداد مخطط
لتطهير الديون في شأنها قبل موفى سنة 2020؟

ال

نعم

ال

نعم

ال

 6نسبة بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها وتحيينها قبل موفى سنة  2021الخاصة باألعوان المباشرين بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر =)%( 2021

7

ال

نعم

هل للبلدية ديون 7بعنوان سنة  2020وما سبقها؟

-

ال

عدد بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها وتحيينها قبل موفى سنة 2021
الخاصة باألعوان المباشرين بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر 2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد األعوان المباشرين بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر 2021

يعتبر دين ،كل ما تخلد بذمة البلدية إزاء الغير(الخواص ،المؤسسات العمومية ،صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية) وحل أجل خالصه دون أن يتم تسديده.

9

ما هي مبالغ الديون المراد خالصها والمرسمة بميزانية مبالغ الديون المراد
البلدية= ................د.ت
البلدية ؟
نعم
هل أن الديون المرسمة بميزانية البلدية تتطابق مع ما هو

خالصها

والمرسمة

بميزانية

ال

مدرج بمخطط تطهير الديون لسنة  2021؟
ما هي مبالغ الديون التي تم خالصها في سنة  2021؟
ما هي نسبة خالص الديون المرسمة بميزانية البلدية؟
المقياس  : 4.3تطور الموارد الذاتية المستخلصة
ما هي جملة المقابيض بعنوان سنة  2021؟
4.3
ما هي جملة المقابيض بعنوان سنة  2020؟

ما هي نسبة تطور المقابيض ؟

8

9

نسبة الديون التي تم خالصها (= ) %

مبالغ الديون التي تم خالصها في سنة ............= 2021
د.ت
نسبة خالص الديون المرسمة بميزانية البلدية%..........= 8
جملة المقابيض بعنوان سنة  ......... =9 2021د.ت
جملة المقابيض بعنوان سنة  ..........=10 2020د.ت
نسبة تطور المقابيض % ..................=11

جملة الديون التي تم خالصها خالل سنة 2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جملة الديون المرسمة بميزانية البلدية في سنة 2021

يقصد بالمقابيض بعنوان سنة  2021جملة الموارد التالية المحققة بالعنوان األول :
 -1جملة معاليم الصنف الفرعي  1بالصنف األول .
 -2جملة معاليم الصنف الثاني .
 -3جملة معاليم الصنف الثالث باستثناء الفصل 33.03
 -4جملة معاليم الصنف الرابع .
 -5جملة معاليم الصنف الفرعي  1من الصنف الخامس والفقرة  02من الفصل  54-10والفصل  54-12من نفس الصنف.

 10ويقصد بالمقابيض بعنوان سنة  2020جملة الموارد التالية المحققة بالعنوان األول :
 -1جملة المعاليم الموظفة على العقارات بالصنف األول .
 -2جملة معاليم الصنف الثاني .
-3جملة معاليم الصنف الثالث باستثناء الفصل 33.03
 -4جملة معاليم الصنف الرابع .
-5جملة معاليم الصنف الخامس باستثناء محاصيل بيع العقارات واألمالك األخرى.
 11نسبة تطور المقابيض () %
=

جملة المقابيض بعنوان سنة  – 2021جملة المقابيض بعنوان سنة 2020
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جملة المقابيض بعنوان سنة 2020
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