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 تق ـديم عـ ـام :
في إطار التمويل اإلضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية  ،قامت اللجنة الفنية
ب مراجعة مؤشرات تقييم أداء البلديات التي انطلق العمل بها منذ بداية سنة  2016وذلك بعد تنظيمها
لسلسلة من الجلسات والزيارات الميدانية لعديد من البلديات ليتم ضبط  3مجاالت جديدة و12
مقياس تتعلق بتحسين الخدمات المسداة  ،المشاركة والشفافية وتحسين الموارد  ،والهدف من ذلك
تطوير مضمونها وتحسين العمل البلدي عموما .
وقد صدر تبعا لذلك قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في  25ديسمبر
 2018المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية.
وتأتي هذه المراجعة في إطار السعي لتطوير مضمون المؤشرات السابقة وتحسين العمل
البلدي عموما ،حيث تم االنتقال من نظام تقييم أداء يقوم باألساس على مدى احترام الجماعة
المحلية للقوانين والتراتيب المعمول بها (المنظومة المعتمدة حاليا) إلى نظام تقييم فعلي الغاية منه
محاولة قياس العمل البلدي والشأن المحلي .
واعتبار إلى تلك المقاييس الجديدة التي تم وضعها تعتبر خالصة مجهود مشترك بين كافة
الهياكل المتدخلة في تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية فإنها ال تعتبر في حد ذاتها
مقاييس مثالية لتقييم أداء البلديات .
مـــع اإلشارة إلى أنه من خالل تطبيق هذه المقاييس الجديدة بصفة فعلية بداية من سنة
 ، 2020سنقف على مدى نجاعتها وأهميتها في تحسين الواقع البلدي والشأن المحلي عموما وهو
ما يتيح إمكانية مراجعتها وتعديلها الحقا إثر تقييمها .
ويهدف هذا الدليل العملي إلى ضمان شفافية المقاييس والمراحل واإلجراءات وأدوار الهياكل
المتدخلة في عملية تقييم األداء بالجماعات المحلية الموكول لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
بوصفها هيكال إداريا مستقال ،مع توضيح كافة مقاييس تقييم األداء ونظام التنقيط المعتمد في
الغرض.

اللجنة الفنية
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أعضاء اللجنة الفنية
السيدات والسادة :

 -سامية الوصيف

 :مديرة عامة بو ازرة الداخلية

 -حاتم الصولي

 :مدير عام بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

 -يسر بالناصري

 :مديرة باإلدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية

 -ابراهيم عقوبي

 :مدير بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

 -منى مكي

 :مديرة بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

 محمد نوفل الساحلي  :مدير بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية -حاتم بن محمود

 :مدير بمركز التكوين ودعم الالمركزية

 -حسين بوعزيز

 :مدير بو ازرة الداخلية

 -وسيم حمدانة

 :مدير بو ازرة االقتصاد والتخطيط

 -نبيل الرقيق

 :كاهية مدير بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

-إيناس سالم

 :كاهية مدير بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

 -ياسين الحمزاوي

 :كاهية مدير بوحدة المالية المحلية

 -علي ناجح

 :كاهية مدير بو ازرة الداخلية

 -سالم السليطي

 :متصرف بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

 زينب الورتاني  :متصرف بمركز التكوين ودعم الالمركزية-محمود عمران  :مهندس رئيس بو ازرة الداخلية
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أهداف نظام تقييم أداء البلديات:

-I

رغم االرتباط الوثيق بين تحقيق الشروط الدنيا املستوجبة وتقييم األداء ،فإن كالهما يهدف لتحقيق غايات
مختلفة.
* يعكس تحقيق الشروط الدنيا املستوجبة املستوى األدنى املطلوب للتصرف اإلداري واملالي للجماعة املحلية ،وذلك
لضمان احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ،و بالتالي فإن الجماعة املحلية ملزمة في تاريخ  15جانفي من
كل سنة بإيداع ملف استجابتها للشروط الدنيا املستوجبة حتى تتمكن من االنتفاع بالقسط األساس ي ( )% 50منها
لتمويل مشاريعها للسنة املوالية.
خصائص وأهداف تقييم األداء

خصائص وأهداف الشروط الدنيا املستوجبة

 تمثل املستوى األدنى املطلوب في مستوى التصرف  -تساعد الجماعة املحلية على تشخيص النقائصاإلداري واملالي للجماعة املحلية.

واإلخالالت في مستوى التصرف اإلداري واملالي .

 ملزمة لضمان تطابق عمل الجماعة املحلية مع  -تساهم في الرفع من مستوى كفاءة الجماعة املحلية .القوانين والتراتيب الجاري بها العمل .

 -تخلق مناخ تنافس ي بين الجماعات املحلية لالنتفاع

ّ
 تخول للجماعة املحلية االنتفاع بالقسط األساس ي باملساعدات املرصودة لفائدتها من قبل الدولة مع ضمان( )% 50من مقدار املساعدة السنوية غير املوظفة املساواة .
املرصودة لفائدتها من قبل الدولة شريطة تحقيقها  -تكرس مبادئ الشفافية واملساءلة.
للشروط الدنيا املستوجبة.

 -تدعم تطبيق املقاربة التشاركية وتضمن الحوكمة

 -ملزمة بنسبة  %100في تاريخ  15جانفي من كل سنة .

املحلية.
ّ
 تخول للجماعة املحلية االنتفاع بالقسط التحفيزي منمقدار املساعدة السنوية غير املوظفة املرصودة لفائدتها
من قبل الدولة شريطة حصولها على تقييم إيجابي ألدائها
.
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مالحظ ـ ـة:
 -1تحصيل  50نقطة على األقل بعنوان تقييم األداء ،ال يعنى أن الجماعة املحلية ذات كفاءة عالية ،وتتوفر على إمكانيات بشرية
وفنية ومالية هامة ،ألن تحقيق مؤشر األداء ال يعكس الكفاءة في حد ذاته بل طريقة تحقيقها.
ّ
املضمنة بهذا الدليل ،هي إجراءات وتدابير جاري بها العمل بالبلديات ،ويمثل البعض الخر منها
 -2أغلب مقاييس تقييم األداء
إجراءات ضرورية للرفع من مستوى األداء .
 -3يهدف نظام تقييم األداء إلى تحفيز كل الجماعات املحلية ( الكبرى واملتوسطة والصغرى) لبلوغ مستوى معين من الكفاءة ،يجعلها
قادرة على تصريف شؤونها الذاتية وفق مبادئ التدبير ّ
الحر والشفافية واملساءلة والحوكمة.

 -IIفي صنف المساعدات التي يتم إسنادها للبلديات :
ّنص األمر عدد  3505لسنة  2014المؤرخ في  30سبتمبر  2014المتعلق بضبط شروط
إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لفائدة
الجماعات المحلية على إقرار صنفين من مساعدات الدولة المرصودة لفائدة الجماعات المحلية لتمويل
مشاريعها االستثمارية :
 -1المساعدات غيـــر الموظفة :مخصصة لتجهيـز الجماعات المحلية بالمـــرافق
األســـاسية  ،وتوزع لفائدتها حسب معياري الطاقة الجبائية وعدد السكان (حسب القرار
المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  3أوت  )2015وبعد تحقيقها
للشروط الدنيا المستوجبة وبلوغ حاصل أدنى من النقاط يساوي  50نقطة على األقل
بعنوان تقييم األداء حسب سلم الدرجات المنصوص عليه بالقرار المشترك .
أ -خصائص المساعدات اإلجمالية غير الموظفة:
 توزع على الجماعات المحلية على أساس مقاييس موضوعية تضمن المساواة بين كافة
الجماعات المحلية (حسب معياري الطاقة الجبائية وعدد السكان مع إجراء تعديل باالعتماد
على مؤشرات التنمية الجهوية ).
 تمثل نسبة  %50منها القسط األساسي (القاعدي) المستحق المخصص سنويا لفائدة الجماعة
المحلية لتمويل مشاريعها.
 يشترط لالنتفاع بالقسط األساسي منها تحقيق االستجابة للشروط الدنيا المستوجبة .
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 يمثل الجزء الثاني منها ( )%50القسط التحفيزي المخول للجماعة المحلية لتمويل
مشاريعها ،ويشترط لالنتفاع به بلوغها مستوى أدنى من األداء على األقل .
 مخصصة لتمويل مشاريع الجماعة المحلية المبرمج إنجازها خالل السنة الموالية وفق
مقاربة تشاركية.
ويحدّد الجدول الموالي النسب لتوزيع المساعدات السنوية غير الموظفة لفائدة الجماعات
المحلية لتمويل مشاريعها باالعتماد على الشروط الدنيا المستوجبة وتقييم األداء .

ب -نسب توزيع المساعدة السنوية غير الموظفة على الجماعات المحلية
( باعتماد الشروط الدنيا المستوجبة وتقييم األداء)
سنة االنتفاع بالمساعدة
غير الموظفة

النسبة المرتبطة بتحقيق
الشروط الدنيا المستوجبة

2021

%50

2022

%50

النسبة المرتبطة بتقييم األداء

 %50مع اعتبار سلم الدرجات المنصوص
عليه بالقرار المشترك
 %50مع اعتبار سلم الدرجات المنصوص
عليه بالقرار المشترك

كما تم إقرار الفصل بين منح المساعدة والقرض في تمويل مشاريع الجماعات المحلية مع
ترك الحرية لها لتعبئة مواردها المالية المتاحة لتمويل مشاريعها التنموية باالعتماد على احتياجاتها
التنموية الحقيقية مع المحافظة على توازناتها المالية ،وذلك تكريسا لمبدأ التدبير الحر واضطالع
الجماعة المحلية بدور المحرك األساسي للتنمية المحلية باعتماد مقاربة تشاركية تضمن تشريك
المواطن في إعداد وضبط األولويات التنموية على المستوى المحلي وفقا لما أقره الدستور الجديد في
باب السلطة المحلية .
ولتجسيم مبدأ التدبير الحر المقرر بالدستور الجديد ،تولى صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية بداية من سنة  2016سنويا إعالم كل جماعة محلية بمبلغ المساعدة اإلجمالية غير
الموظفة التي يتم تخصيصها لفائدتها بعنوان السنة الموالية ،وذلك لتمكينها من إعداد برنامجها
االستثماري السنوي ،وللغرض فقد تم ربط إسناد المساعدة السنوية غير الموظفة باستيفاء الجماعة
المحلية للشروط الدنيا المستوجبة وخضوعها لتقييم سنوي ومستقل لألداء ،وذلك لضمان حسن
التصرف في استعمال التمويالت العمومية ( الفصل  10من األمر المذكور) .
كما اقتضى الفصل  11من األمر عدد  3505المؤرخ في  30سبتمبر  ،2014أنه بداية من
السنة الثالثة من دخوله حيز التطبيق ( )2017سيعتمد تقييم سنوي ومستقل ألداء الجماعات المحلية

6

تجريه الهياكل العمومية المؤهلة لذلك طبقا لمقاييس تم ضبطها بمقتضى القرار المشترك بين وزير
الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في  25ديسمبر 2018المنصوص عليها بالفصل 11
من األمر عدد  3505لسنة  2014المؤرخ في  30سبتمبر  ،2014وللغرض تم إقرار  3مجاالت
و 12مقياس ،مع تفصيل كل الجوانب المتعلقة بالرزنامة السنوية لتقييم األداء ومراحلها وإجراءاتها
وآجالها واآلثار المترتبة عن مخالفتها ،وكذلك مقاييس األداء ومبررات اعتمادها ونظام تنقيطها ضمن
هذا الدليل العملي .
وتجدر اإلشارة ،أنه تم اختيار هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ( )CGSPباعتبارها هيكل
تقييم مستقل ( تم تكليفه للغرض من قبل رئاسة الحكومة في إطار تدقيق وتقييم المشاريع والبرامج
الممولة في إطار التعاون الخارجي) ،لتتولى مهمة التقييم السنوي والمستقل ألداء الجماعات المحلية،
وذلك وفقا ألحكام األمر عدد  3232لسنة  2013المؤرخ في  12أوت  2013وخاصة الفصل 2
منه.
 -2المساعدات الموظفة :مخصصة لتوفير البنية األساسية بعدد من األحياء الشعبية للحد
من التفاوت الجهوي ،وتسند لفائدة الجماعات المحلية المعنية بعد تحقيقها الشروط الدنيا
المستوجبة فقط .
 -IIIالشروط الدنيا املستوجبة ومقاييس تقييم األداء:
 -1الشروط الدنيا المستوجبة :
تم إقرار خمسة ( )5شروط دنيا مستوجبة لتحويل المساعدة المرصودة سنويا من قبل الدولة لفائدة
الجماعة المحلية ،وهي مرتبة حسب التسلسل الزمني كما يلي :
 مصادقة مجلس الجماعة المحلية على مشروع ميزانية سنة االنتفاع بالمساعدة في أجل أقصاه31ديسمبر من السنة التي تسبقها.
 موافاة هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا بنظير مشهود بمطابقته لألصل من الحساب الماليللسنة التي تسبق سنة االنتفاع بالمساعدة بعامين في أجل أقصاه  31جويلية من السنة التي تليها.
 مصادقة مجلس الجماعة المحلية على البرنامج السنوي لالستثمار لسنة االنتفاع بالمساعدة المعدوفق المنهجية التشاركية في أجل أقصاه  31ديسمبر من السنة التي تسبقها.
 إشهههار المخطههط التقههديري السههنوي إلبههرام الصههفقات العموميههة لسههنة االنتفههاع بالمسههاعدة مههن قبههلالجماعة المحلية على موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية فهي أجهل أقصهاه 15جهانفي مهن نفهس
السنة.
 مصادقة مجلس الجماعة المحلية المعنية على االتفاقية التي تضبط مسؤولياتها مع الدولة الممثلة فهيصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بعنوان االنتفاع بالمساعدة في أجل أقصاه  31ديسهمبر
من السنة التي تسبقها.
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لالنتفاع بالقسط األساسي من المساعدة السنوية غير الموظفة ( ،)% 50يتعين على الجماعة المحلية لغاية
إثبات استيفائها الشروط الدنيا المستوجبة المذكورة ،موافاة الفرع الجهوي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات
المحلية الراجعة له بالنظرفي أجل أقصاه  15جانفي من كل سنة بملف يتضمن الوثائق التالية :
 مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص الموافقة على مشروع ميزانية سنة االنتفاع بالمساعدة. نسخة من وثيقة إحالة نظير مشهود بمطابقته لألصل من الحساب المالي إلى هيئة محكمة المحاسبات المختصةترابيا مصحوبة بمضمون مداولة مجلس الجماعة المحلية حول مصادقته على هذا الحساب.
 مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي لالستثمار مصحوبا بنسخةمن هذا البرنامج وبإثباتات اعتماد المقاربة التشاركية عند إعداده .
 م ستخرج من الموقع الوطني للصفقات العمومية يثبت قيام الجماعة المحلية بإشهار مخططها التقديري السنويإلبرام الصفقات.
 نسخة أصلية من االتفاقية المنصوص عليها بالفصل األول من هذا القرار ممضاة من قبل رئيس الجماعة المحلية .ومصحوبة بمداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص المصادقة عليها.
 -2تقييم األداء:
يشمل نظام تقييم أداء الجماعات المحلية المضمن بهذا الدليل ثالث مجاالت ( )3واثني عشر
( ) 12مقياس تقييم أداء  ،ويخول لكل جماعة محلية إمكانية االنتفاع بنسبة أو كل من القسط
التحفيزي من مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة  ،شريطة بلوغها حاصل أدنى من األعداد يساوي
أو يفوق  50نقطة  ،ويحدد الجدول الموالي مجاالت ومقاييس تقييم األداء المعتمدة والعدد األقصى
لكل منها :

8

مجاالت ومقاييس تقييم أداء البلديات واألعداد القصوى
العدد
األقصى

المجال  /المقياس
المجال األول  :تحسين الخدمات المسداة
المقياس  : 1اإلنجاز المالي لبرنامج االستثمار البلدي

10

المقياس  :2تنفيذ المخطط التقديري للصفقات العمومية

8

المقياس  :3تنفيذ المخطط الثالثي التقديري للصيانة

7

المقياس  :4مجهود البلدية في مجال النظافة

9

مجموع
المجال

34

المجال الثاني  :المشاركة والشفافية
المقياس  : 1مشاركة المواطنين في إعداد البرنامج السنوي لالستثمار

8

المقياس  :2النفاذ إلى الوثائق البلدية
المقياس  :3معالجة الشكاوى في أجل أقصاه  21يوم

7
10

المقياس  :4احترام تطبيق اإلجراءات البيئية واالجتماعية

9

34

المجال الثالث :تحسين الموارد
المقياس  :1يعكس البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف المواضيع
والمحاور التي سجلت في شأنها نقائص بالتقرير السنوي لتقييم األداء

7

وتقرير التدقيق المنجز من قبل محكمة المحاسبات
المقياس  :2اعتماد أدوات التصرف وتطبيقها في الموارد البشرية خاصة

32
7

منها وضع مخطط تقديري للمهن والكفاءات
المقياس  :3تسوية وضعية الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون
المقياس  :4تطور الموارد الذاتية المستخلصة

المجموع العام

8
10

100

9

جدول تأليفي ملقاييس تقييم األداء واألعداد القصوى

املجال : Iتحسين الخدمات املسداة
املقياس :1 1.اإلنجاز املالي لبرنامج االستثمار
1.1

البلدي
املقياس : 2.1تنفيذ املخطط التقديري

2.1

للصفقات العمومية
املقياس  :3.1تنفيذ املخطط الثالثي

3.1

التقديري للصيانة
املقياس  :4.1مجهود البلدية في مجال

4.1

النظافة
العدد األقص ى

عدد
النقا
ط

عدد
النقاط

املجال : IIاملشاركة والشفافية
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2.1

املقياس  :1.2مشاركة املواطنين في إعداد البرنامج
السنوي لالستثمار

املجال : IIIتحسين املوارد
املقياس :1.3يعكس البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف املواضيع واملحاور التي

8

 1.3سجلت في شأنها نقائص بالتقرير السنوي لتقييم األداء وتقرير التدقيق املنجز من

8

2.2

املقياس  :2.2النفاذ إلى الوثائق البلدية

7

7

3.2

املقياس  :3.2معالجة الشكاوى في أجل أقصاه  21يوم

10

3.3

9

34

7

قبل محكمة املحاسبات
2.3

4.2

عدد
النقاط

املقياس  :4.2احترام تطبيق ا إلجراءات البيئية

9

واالجتماعية

34

العدد األقص ى

10

4.3

املقياس  :2.3اعتماد أدوات التصرف وتطبيقها في املوارد البشرية وخاصة منها وضع
مخطط تقديري للمهن والكفاءات
املقياس  :3.3تسوية وضعية الديون املرسمة بمخطط تطهير الديون

املقياس  :4.3تطور املوارد الذاتية املستخلصة
العدد األقص ى

7

8

10
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 -IVاألطراف المعنية بتقييم أداء الجماعات المحلية وأدوارها :
تشمل عملية تقييم األداء بالجماعات المحلية بمختلف مراحلها وإجراءاتها خالل السنة الواحدة عدة
هياكل إدارية كما يلي بيانه :
 - 1رئاسة الحكومة  :هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية  :ويدخل ضمن مشموالتها :
 إجراء التقييم السنوي ألداء الجماعات المحلية بوصفها هيكال إداريا مستقال طبقا للنصوص القانونية المنظمةلها (الفصل  2من األمر عدد  3232لسنة  2013المؤرخ في  12أوت  ،)2013وألحكام األمر عدد
 3505لسنة  2014المؤرخ في  30سبتمبر  2014المتعلق بإسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصل  11منه .
 إعداد التقرير النهائي السنوي لتقييم األداء بالجماعات المحلية ( األعداد النهائية والمالحظات والتوصيات )وإحالته إلى وزارة الداخلية والتي بدورها تقوم بعرضه على أنظار اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ
برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية للتداول في شأنه ،وعند االقتضاء اقتراح التعديل في مقاييس تقييم
األداء ونظام التنقيط .
 -2وزارة الداخلية  :ويدخل ضمن مهامها :
إعداد الدليل العملي لتقييم األداء وحفظه وتوزيعه على الجماعات المحلية العتماده في إجراء التقييم السنوي. التنسيق مع البلديات بخصوص كل المسائل المتعلقة بنظام تقييم األداء ( نقطة االتصال) . مسك وإعداد محاضر جلسات عمل اللجنة الوزارية بمناسبة تداولها في التقرير النهائي الخاص بتقييم األداءبالجماعات المحلية المعد من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
 -3صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية :ويدخل ضمن مهامه :
 التثبت عبر فروعه الجهوية من استيفاء الجماعات المحلية للشروط الدنيا المستوجبة لالنتفاع بالمساعدةالسنوية المرصودة لها من قبل الدولة ( المساعدة الموظفة وغير الموظفة).
 ضبط المقدار السنوي للمساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة لفائدة الجماعات المحلية من قبل الدولةاعتمادا على مقاييس التوزيع المضمنة بقرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  3أوت . 2015
 تحويل المساعدة السنوية غير الموظفة لفائدة الجماعة المحلية اعتمادا على نتائج االستجابة للشروط الدنياالمستوجبة وعلى ضوء النتائج النهائية لتقييم األداء .
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 -4مركز التكوين ودعم الالمركزية  :ويدخل ضمن مهامه:
 تنظيم دورات تكوينية لفائدة البلديات المعنية للتعريف بمقاييس تقييم أداء البلديات . تنظيم ملتقيات لعرض نتائج التقرير السنوي لتقييم األداء البلدي . مرافقة البلديات في إعداد بطاقات الوصف الوظيفي والمخططات التقديرية للمهن والكفاءات . -5الجماعة المحلية :ويدخل ضمن مهامها:
 إعداد ملف تقييم األداء السنوي وإحالته إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في اآلجال ( في أجلأقصاه  15أفريل من كل سنة ).
 االنتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة ،شريطة استيفاءها للشروط الدنيا المستوجبة ،وبلوغ حاصلإيجابي قدره  50نقطة على األقل بعنوان تقييم األداء لتنتفع تناسبيا حسب سلم الدرجات المشار إليه بالقرار
المشترك لوزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في  25ديسمبر .2018
 -6اللجنة الوزارية :تتولى وزارة الداخلية كتابتها وتتركب من الوزارات والهياكل العمومية التالية :
 ممثلين عن وزارة الداخلية (الهيئة العامة لالستشراف ومرافقة المسار الالمركزي /اإلدارة العامة للبرامجالبلدية والمجالس الجهوية ومجالس األقاليم /اإلدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية /اإلدارة العامة
للشؤون اإلدارية والمالية /اإلدارة العامة للعالقات الخارجية والتعاون الالمركزي الدولي)
 ممثلين عن وزارة المالية ( الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة ووحدة المالية المحلية ). ممثل عن وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي(اإلدارة العامة للتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريعالعمومية والبرامج الجهوية  /اإلدارة العامة للتعاون متعدد األطراف).
 ممثل عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني ممثل عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ممثل عن مركز التكوين ودعم الالمركزيةوتتولى القيام بـــــ:
 متابعة تنفيذ البرامج االستثمارية للجماعات المحلية . المصادقة على نتائج احتساب المساعدات السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعاتالمحلية .
 التداول بخصوص التقرير السنوي النهائي لتقييم أداء الجماعات المحلية (األعداد النهائية والتوصيات )المعد من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
 -اقتراح التعديل في نظام تقييم األداء عند االقتضاء ( مقاييس التقييم ونظام التنقيط ) قصد تطويره .
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جدول تأليفي في الهياكل اإلدارية املعنية بتقييم أداء الجماعات املحلية ودورها
الـمــــــهام

الهيكل اإلداري

 المصادقة على مقترحات تعديل الدليل العملي لتقييم األداء ( تعديل نظام التنقيط).اللجنة الوزارية

 -التداول بخصوص التقرير النهائي لتقييم األداء المعد من قبل الهيئة .

 المصادقة على نتائج استيفاء الجماعات المحلية للشروط الدنيا المستوجبة واإلذن بتحويلالمساعدة السنوية لفائدتها.
 الهيكل اإلداري المستقل المكلف من رئاسة الحكومة بالتقييم السنوي ألداء الجماعات المحلية . ضبط األعداد األولوية بعنوان تقييم األداء باالعتماد على ملف التقييم . إجراء التدقيق الميداني على عينة من الجماعات المحلية للتثبت من صحة المعطيات الواردةبملف التقييم .
هيئة الرقابة العامة  -إحالة األعداد األولوية المسندة للجماعات المحلية ( بعد إجراء التدقيق الميداني) إلى وزارة
للمصالح العمومية الداخلية إلعالم الجماعات المحلية ( مع إعالم اللجنة الوزارية).
 -دراسة ملفات المراجعة الصادرة من قبل الجماعات المحلية لتصحيح األعداد األولية والبت فيها.

وزارة الداخلية

صندوق القروض
ومساعدة
الجماعات المحلية

 إعداد التقر ير النهائي السنوي لتقييم األداء (األعداد النهائية والمالحظات والتوصيات ونتائجالتدقيق النهائي) وإحالته عن طريق وزارة الداخلية إلى اللجنة الوزارية للتداول في شأنه واتخاذ
اإلجراءات المناسبة .
 إعداد الدليل العملي لتقييم األداء وحفظه وتوزيعه على الجماعات المحلية العتماده في التقييمالسنوي ،ومراجعته عند االقتضاء ( نقطة االتصال).
 إعالم الجماعات المحلية بانطالق عملية تقييم األداء (قبل موفى شهر فيفري من كل سنة) . مسك وإعداد محاضر جلسات عمل اللجنة الوزارية بخصوص تقييم أداء الجماعات المحلية. التثبت من استيفاء الجماعة المحلية للشروط الدنيا المستوجبة لالنتفاع بالمساعدات السنويةالمرصودة لها من قبل الدولة .
 احتساب مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة المخصصة للجماعة المحلية وتحويلها لفائدتهااعتمادا على نتائج االستجابة للشروط الدنيا المستوجبة وعلى ضوء النتائج النهائية لتقييم األداء.
 -تنظيم دورات تكوينية لفائدة البلديات المعنية للتعريف بمقاييس تقييم أداء البلديات .

مركز التكوين ودعم  -تنظيم ملتقيات لعرض نتائج التقرير السنوي لتقييم األداء البلدي .
الالمركزية
 -مرافقة البلديات في إعداد بطاقات الوصف الوظيفي والمخططات التقديرية للمهن والكفاءات .

الجماعة المحلية

 إعـداد ملف االستجابة للشروط الدنيا المستوجبة لالنتفاع بالمساعدة السنوية (الموظفة وغيرالموظفة) وإحالته إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ( في أجل أقصاه 15
جانفي من كل سنة ) .
 إعداد ملف تقييم األداء وإحالته إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية (في أجل أقصاه 15أفريل من كل سنة).
 -مرافقة فريق العمل التابع لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وتيسير مهامه .
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 -Vمراحل وإجراءات عملية تقييم أداء الجماعات المحلية :وهي كالتالي :
* اإلعداد المادي لعملية التقييم السنوي ألداء الجماعات المحلية
* إعالم الجماعات المحلية بانطالق عملية تقييم األداء
*إحالة ملف تقييم األداء إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
* دراسة ملف التقييم وإسناد األعداد األولية ( التقييم المستندي)
* تقييم األداء على عينة من الجماعات المحلية ( التدقيق الميداني)
*إعالم الجماعات المحلية باألعداد األولية
* تقديم مطالب مراجعة األعداد األولية والبت فيها
* إسناد اإلعداد النهائية وإعداد التقرير السنوي النهائي لتقييم األداء بالجماعات المحلية
 -1اإلعداد المادي لتقييم األداء :
باعتبارها الهيكل اإلداري المكلف تحت إشراف وزارة الداخلية بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الحضرية
والحوكمة المحلية ،والتنسيق بين كافة المتدخلين وفقا للتوجهات العامة والخصوصية المعتمدة في الغرض (
قرار السيد وزير الداخلية المؤرخ في  11أوت  ،) 2015يمكن للجنة الوزارية عند االقتضاء إدخال تعديل
تدريجي على نظام تقييم األداء بالجماعات المحلية (عدد مقاييس تقييم األداء ،نظام التنقيط ) اعتمادا على
النتائج النهائية للتقييم المضمنة بالتقرير النهائى لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية  ،ويتعين على اللجنة
المذكورة عرض مقترحات التعديل والتداول في شأنها والمصادقة عليها وإعالم الجماعات المحلية بها وذلك
قبل اإلعالن عن انطالق عملية التقييم خالل شهر فيفري من السنة الموالية .
 -2إعالم الجماعات المحلية بإنطالق عملية تقييم األداء :
تتولى وزارة الداخلية سنويا خالل شهر فيفري إعالم الجماعات المحلية بانطالق عملية التقييم
السنوي لألداء مع دعوتهم إليداع ملف التقييم لدى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في أجل أقصاه 15
،

أفريل من نفس السنة ،وتذكيرهم بوجوب احترام آجال اإليداع المحددة ،وتالفي العقوبات المنتظرة في صورة
إيداع ملف تقييم األداء بعد اآلجال.
تخضع وجوبا مطالب التقييم المودعة لدى مكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة بعد انقضاء آجال اإليداع المحددة
لإلجراءات التالية :
 خصم خمس ( )5نقاط بالنسبة للمطالب المودعة بعد أجل  15أفريل . -اإلقصاء من االنتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة بالنسبة للمطالب المودعة بعد أجل غرة ماي.
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-3إعداد وإحالة ملف تقييم األداء إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية :
تتولى الجماعة المحلية في أجل أقصاه  15أفريل من كل سنة ،إعداد ملف تقييم األداء وإحالته إلى هيئة
الرقابة العامة للمصالح العمومية ليتسنى لها إجراء عملية التقييم المستندي ووفقا للمعطيات المضمنة باستمارة
التقييم.
ويتكون ملف تقييم األداء من مطلب حسب أنموذج اإليداع المعتمد  ،ويتحمل رئيس مجلس الجماعة
المحلية المسؤولية اإلدارية بخصوص صحة المعطيات المضمنة بملف التقييم .
كما يساعد أنموذج اإليداع الجماعة المحلية ،على معالجة كل مقياس من مقاييس تقييم األداء ( )12على
حده ،ويمكنها من توفير عناصر اإلجابة الخاصة به ،وكل المعطيات األساسية المطلوبة ذات الصلة بعملية
التقييم.
 -4دراسة ملفات التقييم وإسناد األعداد األولية:
تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ،خالل شهري أفريل وماي من نفس السنة دراسة ملف
التقييم المحال إليها من قبل الجماعات المحلية ( التقييم المستندي ) ،وتسندها أعــدادا أولية باالعتماد على دليل
التنقيط الملحق بهذا الدليل  ،وتعلمها عن طريق وزارة الداخلية باألعداد األولية المسندة لها بعد التثبت من
صحة المعطيات الواردة بملفات التقييم .
التزامات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية :

تتعهد هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بوصفها هيكال إداريا مستقال مكلف بالتقييم السنوي
ألداء الجماعات المحلية بدراسة ملفات التقييم وإجراء التدقيق الميداني (على عينة من الجماعات
المحلية ) وإعداد التقرير النهائي لعملية التقييم السنوي.
 -5التدقيق الميداني لتقييم األداء بالجماعات المحلية :
تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية سنويا خالل شهر جوان من كل سنة إجراء تدقيق ميداني
على عينة من الجماعات المحلية للتثبت من صحة المعطيات الواردة بملف التقييم ،وتساعدها على إجراء
اإلصالحات الضرورية بعنوان تقييم األداء ،لذلك فإن عملية التدقيق الميداني ال تهدف للتثبت من صحة
المعطيات والمعلومات المضمنة باستمارة التقييم فحسب ،وإنما لتصحيح ومراجعة المنهجية التي تم من خاللها
تقديم المعطيات .
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كل تصريح مغلوط تكشف عنه الهيئة في إطار المهام المسندة لها بمقتضى القانون ،وبعد إجراء التدقيق
الميداني تترتب عنه العقوبات التالية:
* تصحيح مجموع النقاط األولية المسندة بما يعكس الوضعية الحقيقية للجماعات المحلية المعنية
* حذف  10نقاط من العدد األولي المسند بعد إجراء التصحيح .
* حرمان البلدية من المبالغ الراجعة لها بعنوان سنة االنتفاع بالتأجيل والمبالغ المؤجلة (بصفة
كلية أو جزئية) وذلك في حالة التصريح بمعلومات مغلوطة للمرة الثانية .
أ -متطلبات التدقيق الميداني لتقييم أداء الجماعات المحلية :
تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية سنويا وخالل شهر جوان إجراء التدقيق الميداني على الجماعات
المحلية بعد اختيار عينة منها  ،مع مراعاة المتطلبات التالية :
 إعطاء األولوية لشريحة الجماعات المحلية التي لم تتحصل على العدد األدنى المطلوب (  50نقطة ) .
 تركيز االهتمام على الجماعات المحلية المنتفعة بالتأجيل والتي لم تتحصل على المساعدة السنوية غير
الموظفة بسبب عدم بلوغها حاصل األعداد المطلوب ،بما يؤهلها إلمكانية الحصول على مقدار مساعدة جملية
يشمل قسط السنتين المؤجلة والموالية .

 مراعاة التوازن في تغطية كامل جهات الجمهورية عند إجراء التدقيق الميداني على الجماعات المحلية ،مع
تفادي زيارة نفس الجماعة المحلية مرتين أو أكثر خالل نفس السنة.
 إدراج جميع أصناف الجماعات المحلية (الصغرى والكبرى والمتوسطة) ضمن العيّنة التي سيشملها التدقيق
الميداني.
إذا تعذر على هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية احترام جميع متطلبات التدقيق الميداني المذكورة في
الوقت نفسه  ،يتعين عليها مراعاة التدابير التالية :
 ضمان إجراء التدقيق الميداني على أكبر عدد ممكن من الجماعات المحلية المحددة بالعينة حسب توفر فرق العملالتي ستتولى مهمة التدقيق المذكور.
 تحديد قائمة الجماعات المحلية التي تستحق المساعدة الفورية والعاجلة بعنوان تقييم األداء. إن لزم األمر إجراء عملية القرعة الختيار الجماعات المحلية التي سيشملها التدقيق الميدانياختيار ّ
العينة من الجماعات املحلية إلجراء التدقيق امليداني يتم وفق مقاربة عملية تخضع للسلطة التقديرية لهيئة الرقابة
العامة للمصالح العمومية .
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ب -فريق التدقيق الميداني:
 يتخذ فريق التدقيق الميداني القرار المناسب بعنوان تقييم األداء بإجماع أعضائه ،وفي صورة االختالفيرجح رأي رئيس الفريق.
تساعد التقارير المعّدة من قبل فرق التدقيق الميداني بعنوان تقييم األداء بالجماعات المحلية هيئة الرقابة العامة
للمصالح العمومية على:
* تشخيص اإلخالالت التى تحول دون بلوغ الجماعات المحلية المعنية مستوى األداء المطلوب.
* اقتراح التعديالت الالزمة بخصوص نظام تقييم األداء باالعتماد على حقيقة العمل الميداني للجماعات المحلية .
 -6إعالم الجماعات المحلية باألعداد األولية :
بعــــد االنتهاء من دراسة ملف تقييم األداء بالجماعات المحلية (التقييم المستندي) وإجراء التقييم
الميداني( التثبت من صحة المعطيات وتشخيص النقائص) ،وإلعالم الجماعات المحلية باألعداد األولية التي
تحصلت عليها بعنوان تقييم األداء للسنة المعنية ،تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية القيام
باإلجراءات التالية :
* إعـداد جدول تأليفي في األعداد األولية المسندة للجماعات المحلية يتضمن تفصيال مدققا لكيفية احتسابها
( العدد المسند لكل مجال ولكل مقياس أداء على حده) وذلك بعد إجراء عملية التصحيح وفقا لنتائج التدقيق
الميداني واإلجراءات المقررة ( بسبب اإليداع خارج اآلجال أو تقديم معطيات مغلوطة).
* إحالة األعداد األولية المسندة بعنوان تقييم األداء إلى مصالح وزارة الداخلية في أجل أقصاه موفى شهر
جويلية من كل سنة قصد إعالم الجماعات المحلية بها .
 بصفة موازية وخالل شهر جويلية من كل سنة،يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إعالمالجماعات المحلية بمقدار المساعدة السنوية غير الموظفة  ( .أي القيمة النظرية المستحقة حسب الطاقة
الجبائية وعدد السكان) .
 خالل نفس الشهر (وهي نفس فترة اإلعداد لمشروع الميزانية)  ،بإمكان الجماعة المحلية التي أسند لهاحاصل أعداد إيجابي بعنوان تقييم األداء ( 50نقطة فأكثر) ،ضبط المقدار الحقيقي للمساعدة السنوية غير
الموظفة شرط استيفائها الشروط الدنيا المستوجبة.
 يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تحويل المساعدة السنوية غير الموظفة بعنوان تلكالسنة لفائدة الجماعة المحلية بعد إثبات استيفائها للشروط الدنيا المستوجبة حسب اإلجراءات المنصوص
عليها بالدليل العملي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.
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 -7تقديم مطالب مراجعة األعداد األولية والبتّ فيها:
في أجل أقصاه  15أوت من كل سنة ،يمكن للجماعة المحلية المعنية تقديم مطلب لمراجعة العدد
األولي التي توصلت به مرفوقا بجميع المؤيدات والوثائق المثبتة لدى رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح
العمومية ،ويتولى رئيس الهيئة دراسة مطالب المراجعة والبت فيها قبل اإلعالن عن األعداد النهائية ضمن
تقرير تأليفيا يتضمن نتائج مطالب المراجعة والقرارات المتخذة في شأنها مع تعليلها.
 -8إعداد التقرير النهائي السنوي لتقييم األداء بالجماعات المحلية وإسناد األعداد النهائية:
خالل شهر سبتمبر من كل سنة ،تعد هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية تقريرا تأليفيا لعملية
تقييم األداء يتضمن األعداد النهائية المسندة للجماعات المحلية (جـدول بياني وتحليلي لكل مجال ومقياس تقييم
أداء ) مرفوقا بنتائج البت في مطالب المراجعة ،ومؤيدا بالمالحظات والتوصيات التي تراها منـاسبة لتحسين
األداء بالجماعات المحلـية ،وتحيله عـلى أنظار اللجنة الوزارية للتداول في شأنه في أجل أقصاه األسبوع
األول من شهر أكتوبر ،وعند االقتضاء تقترح اللجنة تعديل نظام تقييم األداء (مقاييس تقييم األداء  ،نظام
التنقيط ) مع االستئناس بتوصيات الهيئة المضمنة بالتقرير النهائي.
 ال يمكن للجنة الوزارية تغيير األعداد النهائية المسندة للجماعات المحلية بعنوان التقييم السنوي لألداء.
 ال يمكن للجنة الوزارية تغيير التوصيات المضمنة بالتقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
 يجب على اللجنة الوزارية سنويا عرض التقرير النهائي لتقييم األداء بالجماعات المحلية الصادر عن الهيئة
المذكورة ضمن جدول أعمالها والتداول في شأن المقترحات والتوصيات المضمنة به.
 يمكن للجنة الوزارية اقتراح التعديل في نظام تقييم األداء في اتجاه تطويره (تعديل نظام التنقيط ،مقاييس تقييم
األداء) استئناسا بتوصيات ومالحظات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية .
 في صورة إقرار تعديل في نظام تقييم األداء ،يجب إعالم الجماعات المحلية بذلك.

 -9احتساب المساعدات السنوية غير الموظفة وإحالتها للجماعة المحلية :
أ -مقاييس توزيع المساعدة السنوية غير الموظفة:
تبعا لصدور األمر عدد 3505لسنة  2014المؤرخ في  30سبتمبر  2014المتعلق بضبط شروط
إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعهات المحليهة  ،والقهرار المشهترك
لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  3أوت  2015المتعلق بضبط طرق احتساب المساعدات اإلجماليهة
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غير الموظفة ،تم بداية من سهنة  2016توزيهع المسهاعدات السهنوية غيهر الموظفهة علهى الجماعهات المحليهة
على أساس معياري الطاقة الجبائية وعدد السكان بكهل جماعهة محليهة مهع تعهديل المعيهارين بمؤشهرات التنميهة
الجهوية .
وباعتبار أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية يتولى سنويا وخالل شهر جويلية إعهالم
الجماعات المحلية بمقدار المساعدة السنوية غير الموظفة للسنة الموالية المرصودة لفائدتها من قبل الدولة (أي
القيمة النظرية للمساعدة الموزعة على أساس معياري الطاقة الجبائيهة وعهدد السهكان)  ،فهإن الجماعهة المحليهة
مطالبههة سههنويا النتفاعههها فعليهها بههنفس القيمههة المعلنههة للمسههاعدة المههذكورة باسههتيفائها الشههروط الههدنيا المسههتوجبة
وتحصيل  50نقطة بعنوان تقييم األداء علهى األقهل ( قسهط تحفيهزي ) حسهب سهلم الهدرجات المنصهوص عليهه
بالقرار المشترك بين وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في  25ديسمبر .2018
ب -العالقة بين تقييم أداء الجماعة المحلية وتحويل المساعدة السنوية غير الموظفة:
يحتسب مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة المخصصة للجماعة المحلية (القيمة السنوية النظرية)
على أساس معياري الطاقة الجبائية وعدد السكان  ،ولتحويل المساعدة المذكورة لفائدة الجماعة المحلية  ،فهي
مطالبة بتحقيق الشروط الدنيا المستوجبة ،وتعتمد نتائج تقييم أداءها كسند لتعديل مقدار المساعدة المذكورة
(يشترط بلوغها حاصل نقاط مقداره  50نقطة كحد أدنى بعنوان تقييم األداء لالنتفاع بنسبة من القسط
التحفيزي حسب سلم الدرجات المنصوص عليه بقرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ
في  25ديسمبر  2018المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية ).
 تمثل نسبة  % 50من مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة القسط األساسي المستحق والمخصص لفائدة
الجماعة المحلية  ،ويتحقق بإستيفائها للشروط الدنيا المستوجبة ( 5شروط دنيا مستوجبة) .
 تمثل النسبة المتبقية  %50من مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة القسط التحفيزي المسند للجماعة
المحلية باعتبار الكفاءة  ،وتتحقق بحصولها على  80نقطة على األقل بعنوان تقييم األداء بعد تطبيق سلم
الدرجات المنصوص عليه بقرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في  25ديسمبر 2018
المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية .
ج -تأجيل اإلنتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة:
يرتبط تحويل المساعدة السنوية غير الموظفة لفائدة الجماعة المحلية باستيفاء الشروط الدنيا
المستوجبة (  )%50وحصولها على 50نقطة بعنوان تقييم األداء على األقل (( )%50أساس التعديل) .
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وفي صورة عدم االستجابة لهذه الشروط ،فإنه يتم تأجيل االنتفاع بالمساعدة المذكورة لمدة سنة
واحدة فقط بصفة كلية في صورة حصول البلدية على أقل من  50نقطة أو جزئية عند تسجيل فارق بين
المناب المخصص للبلدية وما تحصلت عليه فعليا  ،وإذا تواصل عدم تحقيق الشرطين المذكورين خالل السنة
الموالية (سنة االنتفاع بالتأجيل) بعد تطبيق سلم الدرجات المنصوص عليه بقرار وزير الشؤون المحلية
والبيئة ووزير المالية المؤرخ في  25ديسمبر  2018المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية ،
فإنه يتم إلغاء المساعدة نهائيا للبلدية المعنية وإعادة توزيع تلك المبالغ على البلديات المتحصلة على حاصل
 90نقطة فأكثر بالتساوي بينها على أال تتجاوز هذه المبالغ  % 50من حجم المساعدة غير الموظفة
المتحصل عليها بعنوان نفس السنة  ،وفي خالف ذلك يتم إعادة توظيفها ضمن المبالغ الراجعة لكافة البلديات
بعنوان مساعدات غير موظفة إلى السنة الموالية .

سلم الدرجات

سلم الدرجات

حاصل النقاط

الدرجة 1
الدرجة 2

أقل من  50نقطة
من  50نقطة إلى 59
نقطة
من  60نقطة إلى 69
نقطة
من  70نقطة إلى 79
نقطة
يساوي أو يفوق  80نقطة

الدرجة 3
الدرجة 4
الدرجة 5

النسبة من حجم المساعدة غير الموظفة المخصصة للبلدية
( قسم تقييم األداء) بعنوان سنة االنتفاع ()%
0
60
70
80
100

20

مالحظــــــــة:
 بالنسبة للقسط األساسي من المساعدة المرتبط بتحقيق الشروط الدنيا المستوجبة (:)%50
 إذا لم يتم استيفاء الشروط الدنيا المستوجبة فإن الجماعة المحلية تفقد الحق في قسط المساعدة غير الموظفةبعنوان تلك السنة (سنة االنتفاع بالــتأجيل) والسنة المؤجلة.
 إذا تم استيفاء الشروط الـدنيا المستوجبة فإن الجماعة المحلية تنتفع بقسط المساعدة غيرالموظفة لـتلك السنة (سنةاالنتفاع بالتأجيل) والسنة المؤجلة.
 بالنسبة للقسط التحفيزي من المساعدة المرتبط بتقييم األداء ( )%50
يشترط لالنتفاع به استيفاء الشروط الدنيا المستوجبة وذلك حسب الوضعيات التالية :
 إذا لم تتحصل الجماعة المحلية على  50نقطة على األقل خالل سنة االنتفاع بالتأجيل ،فإنها تفقد حقها في قسطتلك السنة (سنة االنتفاع بالــتأجيل ) والسنة المؤجلة.
 إذا تحصلت الجماعة المحلية على  50نقطة خالل سنة االنتفاع بالتأجيل ،فإنها تنتفع بمبلغ إجمالي من المساعدةغير الموظفة يشمل نسبة من قسط تلك السنة (سنة االنتفاع بالتأجيل) والسنة المؤجلة (شريطة تحقيقها الشروط
الدنيا المستوجبة في تاريخ  15جانفي من السنة التي تلي سنة االنتفاع بالتأجيل).

د -التثبت من اإلستجابة للشروط الدنيا المستوجبة :
يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية سنويا في أجل أقصاه نصف شهر فيفري من
كل سنة (باعتبار آجال االعتراض) التثبت من استيفاء الجماعات المحلية للشروط الدنيا المستوجبة ،وذلك بعد
دراسة الملفات المقدمة له عبر فروعه الجهوية.
* في إطار تنفيذ برنامج اإلحاطة الفنية المخصصة للجماعات المحلية ،يمكن لصندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية تقديم المساعدة الفنية لفائدة الجماعات المحلية التي لم تتمكن من بلوغ الشروط الدنيا
المستوجبة.
* عند االقتضاء يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إعداد تقرير موجز حول الجماعات
المحلية التي لم تتمكن من استيفاء الشروط الدنيا المستوجبة وأسباب ذلك ،ويحيله إلى وزارة الداخلية لعرضه
على أنظار اللجنة الوزارية.
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* يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عرض مقترح تحويل المساعدات السنوية غير
الموظفة المخصصة لفائدة الجماعات المحلية على أنظار اللجنة الوزارية ،وذلك استنادا على :
 االعتماد الجملي المخصص بميزانية الدولة (ميزانية الصندوق ) لفائدة الجماعات المحلية بعنوانالمساعدات غير الموظفة .
 مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة المخصص لكل جماعة محلية وطريقة توزيعه. األعداد النهائية التي تحصلت عليها الجماعات المحلية بعنوان تقييم األداء (طبقا للتقرير النهائي لهيئة الرقابةالعامة للمصالح العمومية).
 نتائج التثبت من استيفاء الشروط الدنيا المستوجبة . مبالغ المساعدات السنوية غير الموظفة المؤجلة من السنة الفارطة .* إثر ذلك ،يشرع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في تحويل المساعدة السنوية غير الموظفة
لفائدة الجماعات المحلية ،مع اتخاذ جميع التدابير الالزمة لالنتهاء من عمليات التحويل حسب اإلجراءات
المنصوص عليها أعاله ووفق إجراءات برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المعد في الغرض .

 - VIالروزنامة السنوية لتقييم أداء الجماعات المحلية وتحويل المساعدة غير الموظفة :
تمتد الرزنامة السنوية العادية لالنتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة وتحويلها لـفائدة الجماعة
المحلية بداية من شهر فيفري للسنة )  )Nإلى غاية شهر مارس للسنة (.)N+1
وفيما يلي عرض ملخص لمراحل وإجراءات تقييم األداء بالجماعات المحلية وتحويل المساعدة السنوية غير
الموظفة حسب الترتيب الزمني :
 -1خالل السنة (: )N
 اإلعالن عن انطالق عملية التقييم السنوي (خالل شهر فيفري) . إعداد ملف تقييم األداء وإحالته إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية (في أجل أقصاه15أفريل).
 إجراء التقييم المستندي ( خالل شهري أفريل وماي) . إجراء التقييم الميداني ( خالل شهر جوان) . إعالم الجماعات المحلية بالمساعدة السنوية (القيمة النظرية) غير الموظفة للسنة المقبلة (،)N+1وباألعداد األولية المسندة لها بعنوان تقييم األداء (خالل شهر جويلية) .
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-

تقديم مطالب المراجعة لتصحيح األعداد األولية المسندة لفائدة الجماعات المحلية (خالل

شهرأوت) .
 إسناد األعداد النهائية وإعداد التقرير النهائي لتقييم األداء بالجماعات المحلية وإحالته إلى وزارة الداخليةلعرضه على أنظار اللجنة الوزارية للتداول في شأنه واقتراح التعديل المناسب (خالل شهر أكتوبر).
 -2خالل السنة (( : )N+1سنة االنتفاع بالمساعدة غير الموظفة )

-

موافاة الصندوق بالوثائق المعتمدة في عملية التثبت من الشروط الدنيا المستوجبة (في أجل أقصاه 15

جانفي).
 التثبت من استيفاء الجماعة المحلية للشروط الدنيا المستوجبة ( 15فيفري باعتبار آجالاالعتراض) .
 عرض مقترح تحويل المساعدات السنوية غير الموظفة المخصصة لفائدة الجماعات المحلية على أنظاراللجنة الوزارية للمصادقة عليه ( قبل منتصف شهر فيفري).
تحويل المساعدات السنوية غير الموظفة لفائدة الجماعات المحلية (حسب اإلجراءات المنصوص
عليها بالدليل العملي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية) .
تطبيقا لهذا التسلسل الزمني ،فإن الجماعات المحلية مطالبة بإعداد ملف تقييم األداء وإحالته إلى
هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في أجل أقصاه  15أفريل من سنة إجراء التقييم ( ،)Nوذلك
كي تتمكن من الحصول على المساعدة السنوية غير الموظفة بعنوان السنة الموالية (. )N+1

مــــالحظـــة:
N

 :سنة إجراء عملية التقييم

 : N-1سنة التصرف اإلداري والمالي التي ستجري عليها عملية تقييم األداء البلدي
 : N+1سنة االنتفاع بالمساعدة غير الموظفة .
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 - VIIجذاذات تفسيرية ملقاييس تقييم األداء
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المجال األول  :تحسين الخدمات المسداة
المقياس  : 1.1اإلنجاز المالي لبرنامج اإلستثمار البلدي
 هل قامت البلدية بإعداد برنامج سنوي لالستثماربعنوان سنة ()N-1؟ -هل تولت البلدية إحالة التقرير السنوي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي

األسئلة التي يتعين اإلجابة
لالستثمار إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في اآلجال ؟
عليها
 ما هي نسبة التنفيذ المالي للبرنامج السنوي لالستثمار؟جملة النفقات المنجزة لسنة ()N-1في إطار البرنامج السنوي لالستثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جملة المبالغ المبرمجة في إطار برنامج السنوي لالستثمار للسنة )(N-1

طريقة االحتساب

ويقصد بالنفقات المبرمجة  ،النفقات المبرمج صرفها في سنة  N-1حسب وثيقة البرنامج السنوي
لالستثمار .

العدد األقصى الذي يمكن
إسناده

 10نقاط
 -في صورة لم تتول البلدية إعداد برنامج سنوي لالستثمار يسند لها  0من النقاط .

وفي خالف ذلك  ،يقع احتساب مجموع النقاط الممكن إسنادها للبلدية على
مستوى مجالين :
* -إحالة التقرير السنوي لتنفيذ البرنامج السنوي لالستثمار إلى صندوق
القروض ومساعدة الجماعات المحلية في اآلجال :
  2نقاط :في صورة قيام البلدية بإحالة التقرير السنوي لتقدم تنفيذ البرنامجالسنوي لالستثمار إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في
نظام التنقيط المتعلق بمقياس اآلجال.

التقييم

  0من النقاط :في خالف ذلك .* -نسب تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار :
 8 -نقاط  :إذا كانت نسبة تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمارللسنة

()N-1

يساوي أو يفوق  % 90وأقل من .% 110

 6نقاط :إذا كانت نسبة تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمارللسنة ()N-1تتواجدفي المجال[ %70و[%90أو في المجال [ % 110و .[% 120

  4نقاط:إذا كانت نسبة تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمارللسنة ()N-1تتواجدفي المجال [ %60و [%70أو في المجال [%120و.[%130
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 -نقطتين :إذا كانت نسبة تنفيذ البرنامج السنوي لالستثمار للسنة

()N-1

تتواجد في المجال [ %50و[%60أو في المجال [%130و.]%150

 0 -من النقاط :إذا كانت نسبة تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمارللسنة

()N-1

أقل من  %50أو تفوق .%150

 كشف متابعة لمدى تنفيذ البرنامج السنوي لالستثمار ممضى عليه من قبلرئيس البلدية والقابض .

الوثائق التي يتعين موافاة
هيئة الرقابة العامة للمصالح  -نسخة من جدول إحالة التقرير السنوي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي
العمومية بها
لالستثمار إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية (أقصاه موفى
شهر فيفري من السنة التي تلي سنة تنفيذ البرنامج السنوي لالستثمار) .

الوثائق التي يتعيّن التثبت
منها على عين المكان

 -التقرير السنوي المتعلق بمتابعة تنفيذ البرنامج السنوي لالستثمار .
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المجال األول  :تحسين الخدمات المسداة
المقياس  : 2.1تنفيذ المخطط التقديري للصفقات العمومية
 ما هي نسبة الصفقات العمومية التي تم اإلعالن عن طلب العروض فياألسئلة التي يتعين اإلجابة
شأنها في اآلجال المحددة ؟
عليها
-هل للبلدية جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية بالنسبة للسنة()N-1؟

طريقة اإلحتساب

عدد الصفقات العمومية التي تم اإلعالن عن طلب العروض في شأنها في اآلجال المحددة
بالنسبة للسنة ()N-1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد الصفقات العمومية المبرمجة بالنسبة للسنة ()N-1

العدد األقصى الذي يمكن  8نقاط .
إسناده
 في صورة أن البلدية ليس لديها صفقات عمومية بالنسبة للسنة()N-1فهيمعفاة من عملية إعداد مخطط تقديري للصفقات العمومية ،وعليه ال يقع
احتساب عدد النقاط المسندة بعنوان هذا المقياس .
* إعداد جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية:
 نقطتين :في صورة تولت البلدية إعداد جدول محيّن لمتابعة تنفيذالصفقات العمومية بالنسبة للسنة (.)N-1
 0 -من النقاط :في خالف ذلك .

نظام التنقيط المتعلق بمقياس

* تنفيذ الصفقات العمومية:
التقييم
  6نقاط  :إذا كانت نسبة الصفقات التي تم اإلعالن عن طلب العروض فيشأنها بالنسبة للسنة ( )N-1يساوي .% 100
  4نقاط :إذا كانت نسبة الصفقات التي تم اإلعالن عن طلب العروض فيشأنها بالنسبة للسنة ()N-1يساوي أو يفوق  % 80وأقل من .% 100
نقطتين  :إذا كانت نسبة الصفقات التي تم اإلعالن عن طلب العروض في
شأنها بالنسبة للسنة ( )N-1يساوي أو يفوق  % 50وأقل من .% 80
  0من النقاط :إذا كانت نسبة الصفقات التي تم اإلعالن عن طلبالعروض في شأنها بالنسبة للسنة ( )N-1أقل من .% 50
الوثائق التي يتعين موافاة  -نسخة من جدول قيادة متابعة تنفيذ الصفقات العمومية .
هيئة الرقابة العامة للمصالح  -مستخرج من المخطط التقديري للصفقات العمومية .

العمومية بها
الوثائق التي يتعيّن التثبت  -نسخ من إعالن أو إعالنات طلب العروض المنشور (ة) على الصحف.
منها على عين المكان
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المجال األول  :تحسين الخدمات المسداة
المقياس  : 3.1تنفيذ المخطط التقديري الثالثي للصيانة
األسئلة التي
اإلجابة عليها

هل قامت البلدية بإعداد مخطط ثالثي تقديري للصيانة قبل موفى سنة ()N-2؟يتعين  -هل أن المبالغ المرسمة بميزانية البلدية بعنوان الصيانة مطابقة لما هو مدرج
بالمخطط الثالثي التقديري للصيانة ؟
 ما هي نسبة المصاريف المنجزة بعنوان الصيانة ؟جملة النفقات المنجزة بعنوان الصيانة بالعنوان األول والثاني بالنسبة للسنة

()N-1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جملة النفقات المنجزة بالقسم السادس من العنوان الثاني بالنسبة للسنة

طريقة االحتساب

العدد األقصى
يمكن إسناده

()N-1

ويقصد بالنفقات المنجزة بعنوان الصيانة نفقات 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 34
 +الفقرة الفرعية  001من الفقرة  + 36الفقرة الفرعية  001من الفقرة  + 38الفقرة + 40
الفقرة الفرعية004و 005من الفقرة +42الفقرة +44الفقرة +45الفقرة +46الفقرة +99الفصل
 :03.302تدخالت في الميدان اإلجتماعي(الفقرة الفرعية  001من الفقرة  +])23نفقات
الصيانة بالعنوان الثاني[الفصل:06.603البناءات اإلدارية(الفقرة +)06الفصل
(06.610الفقرة+)04الفصل ( 06.611الفقرة+)01الفصل (06.612الفقرة+)03الفصل
 (06.613الفقرة  +)03الفصل ( 06.614الفقرة 01و02و05و + )06الفصل ( 06.615
الفقرة  +)05الفصل ( 06.616الفقرة +)21الفصل  06.617الفقرة . ] )21

الذي  7نقاط
في صورة لم تتول البلدية إعداد مخطط ثالثي تقديري للصيانة قبل موفى سنة
( ،)N-2يسند لها  0من النقاط .
* إعداد مخطط ثالثي تقديري للصيانة:
  4نقاط :في صورة تولت البلدية إعداد مخطط ثالثي تقديري للصيانة وقامتبإدراج جملة النفقات المتوقعة ذات العالقة بميزانيتها لسنة

(.)N-1

 -نقطتين :في صورة تولت البلدية إعداد مخطط ثالثي تقديري للصيانة ولم يكن

نظام التنقيط المتعلق
هنالك تطابق بين المبالغ المرسمة بالميزانية بعنوان الصيانة وبين ما هو مدرج
بمقياس التقييم
بمخطط الصيانة .
* التنفيذ السنوي للنفقات بعنوان الصيانة :

  3نقاط :إذا كانت نسبة النفقات المنجزة بعنوان الصيانة للسنة ( )N-1يساوي أويفوق .% 70

 -نقطتين :إذا كانت نسبة النفقات المنجزة بعنوان الصيانة للسنة ( )N-1تساوي أو
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تفوق  % 60وأقل من .% 70

 نقطـة :إذا كانت نسبة النفقات المنجزة بعنوان الصيانة للسنة ()N-1تساوي أوتفوق  % 50وأقل من .% 60

  0من النقاط :إذا كانت نسبة النفقات المنجزة بعنوان الصيانة للسنةمن .% 50

يتعين  -نسخة من المخطط الثالثي التقديري للصيانة.

الوثائق التي
موافاة هيئة الرقابة
للمصالح
العامة
العمومية بها
الوثائق التي يتعيّن  -مستخرج من منظومة "أدب" ( بعنوان الصيانة)
التثبت منها على عين
المكان
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()N-1

أقل

المجال األول  :تحسين الخدمات المسداة
المقياس  : 4.1مجهود البلدية في مجال النظافة

األسئلة التي يتعين اإلجابة عليها

 هل للبلدية دفتر م ّحين لمتابعة مجهودها في مجال النظافة وكشف محيّنلمتابعة وسائل النقل المخصصة للنظافة ؟.
 هل للبلدية مخطط بلدي للتصرف في النفايات ؟. هل توجد خدمات أو طرق مبتكرة في مجال النظافة؟ ما هي نسبة الفضالت المنزلية والمشابهة المرفوعة ؟كمية الفضالت المنزلية والمشابهة المرفوعة بالطن للسنة (1000X )N-1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمية الفضالت المنزلية والمشابهة المنتجة بالنسبة للسنة ()N-1

طريقة اإلحتساب

مع العلم وأن كمية الفضالت المنزلية والمشابهة المنتجة بالنسبة للسنة =
متوسط إنتاج الفرد الواحد في اليوم الذي يعادل  0.8كغ  xعدد سكان
البلدية 365Xيوم.
عدد سكان البلدية وقع ضبطه حسب األمر الحكومي عدد  1033لسنة 2017
المؤرخ في  19سبتمبر  2017المتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

العدد األقصى الذي يمكن إسناده

 9نقاط

نظام التنقيط المتعلق بمقياس التقييم

* دفتر النظافة:
 نقطتين :في صورة أن البلدية لديها دفتر محّين لمتابعة مجهودها فيمجال النظافة وكشف محيّن لمتابعة وسائل النقل المخصصة للنظافة .
  0من النقاط :في خالف ذلك.* التجديد في مجال النظافة :
 نقطتين :في صورة قدمت البلدية خدمة جديدة أو استعملت طريقةمبتكرة في مجال النظافة.
  0نقاط  :في خالف ذلك .* نسبة الفضالت المنزلية والمشابهة المرفوعة:
  3نقاط :إذا كانت نسبة الفضالت المنزلية والمشابهة المرفوعة تساويأو تفوق .% 80
  0من النقاط :إذا كانت نسبة الفضالت المنزلية والمشابهة المرفوعةأقل من .% 80
*المخطط البلدي للتصرف في النفايات :
 نقطتين  :في صورة وضعت البلدية مخطط بلدي للتصرف فيالنفايات.
 0 -من النقاط :في خالف ذلك.

الوثائق التي يتعين موافاة هيئة
الرقابة العامة للمصالح العمومية بها
الوثائق التي يتعيّن التثبت منها على  -دفتر النظافة.
 كشف متابعة وسائل النقل المخصصة للنظافة.عين المكان
 -الخدمة أو الطريقة المجددة في مجال النظافة (صور ،وثائق)...،
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المجال الثاني :المشاركة والشفافية
المقياس  : 1.2مشاركة المواطنين في إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار
-هل تول ت البلدية إعداد برنامج سنوي لالستثمار للسنة ()N

األسئلة التي يتعين اإلجابة عليها

طريقة االحتساب
العدد األقصى الذي يمكن إسناده

وفق مقاربة تشاركية ومصادق عليه من طرف المجلس
البلدي قبل موفى سنة ( )N-1؟
ــــــــــــ
 8نقاط
  8نقاط  :إذا تولت البلدية إعداد برنامج سنوي لالستثمار للسنة ()Nوفق مقاربة تشاركية ومصادق عليه من طرف المجلس البلدي قبل

نظام التنقيط المتعلق بمقياس
موفى سنة (.) N-1
التقييم

 0 -من النقاط :في خالف ذلك.

الوثائق التي يتعين موافاة هيئة
الرقابة العامة للمصالح العمومية
بها
 مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنويلالستثمار لسنة .N

الوثائق التي يتعيّن التثبت منها
على عين المكان
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المجال الثاني :المشاركة والشفافية
المقياس  : 2.2النفاذ إلى الوثائق البلدية
األسئلة التي يتعين اإلجابة عليها
طريقة اإلحتساب
العدد األقصى الذي يمكن إسناده

 ما هو عدد الوثائق التي تم نشرها على موقع " واب" البلدية ؟ ما هو عدد الوثائق التي تم نشرها على لوحة اإلعالنات ؟ــــــــــــ
 7نقاط
* النشر على موقع " واب " البلدية :
  5نقاط  :في صورة قامت البلدية بنشر جميع الوثائق المنصوصعليها بهذا المقياس على موقع "الواب" الخاص بها.
 نقطتين :في صورة قامت البلدية بنشر  12وثيقة على األقل علىموقع "الواب" الخاص بها .
  0من النقاط :في صورة قامت البلدية بنشر أقل من  12وثيقة علىموقع "الواب" الخاص بها .
* النشر على لوحة اإلعالنات :
 نقطتين :في صورة قامت البلدية بنشر  15وثيقة على لوحةاإلعالنات .

نظام التنقيط المتعلق بمقياس  -نقطة :في صورة قامت البلدية بنشر  12وثيقة على األقل على لوحة

التقييم

اإلعالنات .
  0من النقاط :في صورة قامت البلدية بنشر أقل من  12وثيقة علىلوحة اإلعالنات.
جملة الوثائق التي يتعين على البلدية نشرها:
 -1التقرير الثالثي لمعالجة الشكاوى.
 -2التنظيم الهيكلي للبلدية ،عنوان مقرها الرسمي ودوائرها.
 -3قائمة في الخدمات المسداة للمواطنين والشهائد الممكن اسنادها من
قبلها.
 -4محاضر جلسات الدورات التمهيدية
 -5محاضر جلسات الدورات العادية.
 -6ميزانية البلدية(ملخص يقع نشره على لوحة اإلعالنات).
 -7البرنامج السنوي لإلستثمار
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 -8محاضر الجلسات المنعقدة خالل سنة ) (N-1والخاصة بإعداد البرنامج
السنوي لالستثمار لسنة ( Nملخص يقع نشره على لوحة اإلعالنات).
 -9الحسابات المالية للبلدية
-10نتيجة تقييم األداء بعنوان سنة )( N-3
 -11جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية.
 -12برنامج التصرف البيئي واإلجتماعي
 -13قائمة في أمالك البلدية (نسخة من الصفحة األولى واألخيرة لدفتري
األمالك البلدية يقع نشرهما على لوحة اإلعالنات).
 -14التقرير السداسي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار
-15التقرير السنوي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار .

الوثائق التي يتعين موافاة هيئة
الرقابة العامة للمصالح العمومية
بها
 صور من لوحة اإلعالنات تتضمن الوثائق التي تم نشرها معالوثائق التي يتعيّن التثبت منها اإلحتفاظ بالوثائق التي تم تعليقها .
 مستخرج من موقع "الواب" الخاص بالبلدية بالنسبة للوثائق التي تمعلى عين المكان
نشرها عليه .
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المجال الثاني :المشاركة والشفافية
المقياس  : 3.2معالجة الشكاوى في أجل  21يوم
األسئلة التي يتعين اإلجابة عليها

 هل للبلدية دفتر م ّحين لمعالجة الشكاوى ؟ ما هي نسبة معالجة الشكاوى في أجل أقصاه  21يوم ؟عدد الشكاوى المعالجة في أجل  21يوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طريقة اإلحتساب

عدد الشكاوى المودعة لدى البلدية بالنسبة للسنة(( N-1
ويقصد بمعالجة الشكاوى الرد علها بالسلب أو اإليجاب (دون اعتبار أيام العطل والشكاوى غير
المضمنة) .
 -إن معالجة الشكاوى تعني أن الشاكي تلقى ردا ( ليس بالضرورة أن يكون إيجابيا ).

العدد األقصى الذي يمكن إسناده

 10نقاط
في صورة لم يتوفر لدى البلدية دفتر محين لمعالجة الشكاوى يسند
لها صفر من النقاط.
في صورة توفر للبلدية دفتر محين لمعالجة الشكاوى :
  10نقاط :في صورة قيام البلدية بمعالجة جميع الشكاوى المودعةلها في أجل لم يتجاوز  21يوم.

نظام التنقيط المتعلق بمقياس التقييم

 5نقاط :في صورة قيام البلدية بمعالجة الشكاوى المودعة لها في
أجل لم يتجاوز  21يوم بنسبة تساوي أو تفوق  % 80وأقل من
.%100

 نقطتين :في صورة قيام البلدية بمعالجة الشكاوى المودعة لها فيأجل لم يتجاوز  21يوم بنسبة تساوي أو تفوق  % 60وأقل من .% 80

  0من النقاط :في صورة قيام البلدية بمعالجة الشكاوى المودعة لهافي أجل لم يتجاوز  21يوم بنسبة أقل من .% 60

الوثائق التي يتعين موافاة هيئة
الرقابة العامة للمصالح العمومية
بها
الوثائق التي يتعيّن التثبت منها
على عين المكان

 الشكاوى المودعة لدى البلدية. دفتر التصرف في الشكاوى.التقارير الثالثية المتعلقة بمعالجة الشكاوى .
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المجال الثاني :المشاركة والشفافية
المقياس  : 4.2احترام إجراءات الحماية البيئية واإلجتماعية
األسئلة التي يتعين اإلجابة عليها

 -هل أن مشاريع البلدية مطابقة إلجراءات التقييم البيئي واالجتماعي؟

طريقة اإلحتساب
العدد األقصى الذي يمكن إسناده

ـــــــــــــــ
 9نقاط
 9نقاط :في صورة استجابت البلدية في إعداد مشاريعها لكامل
إجراءات التقييم البيئي واإلجتماعي :
 تكليف عون لتدقيق وفحص إجراءات الحماية البيئية واالجتماعيةلمشاريع البلدية ( نقطة اتصال).
 تم تصنيف جميع مشاريع البلدية الممولة عبر صندوق القروضومساعدة الجماعات المحلية وإحالة جدول التصنيف إلى صندوق
القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
 جميع المشاريع المصنفة "ب" تم وضع برنامج للتصرف البيئيواالجتماعي في شأنها .
 -برامج التصرف البيئي واالجتماعي للمشاريع من صنف "ب"

نظام التنقيط المتعلق بمقياس إجريت استشارات عمومية في شأنها.
 برامج التصرف البيئي واالجتماعي لمشاريع البلدية المصادق عليهاالتقييم
تم نشرها.
 إدراج اإلجراءات الخاصة بتفادي المؤثرات البيئية واالجتماعيةبكراسات طلب العروض( للمشاريع المصنفة ب أو ج).
 إحالة التقارير الثالثية حسب األنموذج المعّد للغرض في اآلجال إلىصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية (خالل الشهر الذي يلي
كل ثالثية) تتضمن ختم مكتب ضبط الفرع الجهوي للصندوق .
 4نقاط :في صورة استجابة مشاريع البلدية الجزئي إلجراءات التقييم
البيئي واالجتماعي:
 تكليف عون لتدقيق وفحص إجراءات الحماية البيئية واالجتماعيةلمشاريع البلدية ( نقطة اتصال).
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 تم تصنيف جميع مشاريع البلدية الممولة عبر صندوق القروضومساعدة الجماعات المحلية وإحالة جدول التصنيف إلى صندوق
القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
 جميع المشاريع المصنفة "ب" تم وضع برنامج للتصرف البيئيواالجتماعي في شأنها .
 برامج التصرف البيئي واالجتماعي للمشاريع من صنف "ب"إجريت استشارات عمومية في شأنها.
 برامج التصرف البيئي واالجتماعي لمشاريع البلدية المصادق عليهاتم نشرها.
 إدراج اإلجراءات الخاصة بتفادي المؤثرات البيئية واالجتماعيةبكراسات طلب العروض ( للمشاريع المصنفة ب أو ج ).
 0من النقاط :في أي حالة واحدة من الحاالت التالية:
 -في صورة

عدم إنجاز أي عمل يخص اإلجراءات المطلوبة

والمنصوص عليها آنفا .
 في صورة عدم تكليف عون لتدقيق وفحص إجراءات الحماية البيئيةواالجتماعية لمشاريع البلدية ( نقطة اتصال).
 في صورة تنفيذ مشروع دون تصنيفه . في صورة عدم القيام باستشارات عمومية في شأن إعداد برنامجالتصرف البيئي واالجتماعي.
 في صورة تنفيذ مشروع من صنف " ب" دون إنجاز برنامجتصرف بيئي واجتماعي في شأنه .
 في صورة تبيّن عدم تضمين اإلجراءات البيئية واالجتماعيةبأنواعها بكراسات الشروط ( للمشاريع المصنفة ب أو ج).
الوثائق التي يتعين موافاة هيئة ــــــــــــــــ

الرقابة العامة للمصالح العمومية
بها
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 قرار التكليف. جداول إحالة في التقارير الثالثية لدى الفروع الجهوية لصندوقالقروض ومساعدة الجماعات المحلية تتضمن ختم مكتب ضبط الفرع
الجهوي للصندوق .
 نسخ من التقارير الثالثية المتعلقة بالتصرف البيئي واالجتماعيالوثائق التي يتعيّن التثبت منها المودعة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
 قائمة تصنيف المشاريع ).(Liste de triعلى عين المكان
 محاضر االستشارات العمومية المتعلقة بالتصرف البيئيواالجتماعي.
 مستخرج للوثائق التي وقع نشرها والمتعلقة بإجراءات التصرفالبيئي واالجتماعي .
 -نسخ من المصادقة على برامج التصرف البيئي واالجتماعي.
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المجال الثالث :تحسين الموارد
المقياس  : 1.3يعكس البرنامج السنوي لدعم القدرات المواضيع والمحاور التي سجلت في
شانها نقائص بالتقرير السنوي لتقييم األداء وتقرير التدقيق المنجز من قبل دائرة المحاسبات.
 -هل تولت

األسئلة التي يتعين اإلجابة عليها

البلدية إعداد برنامج سنوي لدعم القدرات لسنة

((N-1مصادق عليه من قبل المجلس البلدي قبل موفى سنة ((N-2
؟
ـــــــــــــــ

طريقة اإلحتساب
العدد األقصى الذي يمكن إسناده

 7نقاط

نظام التنقيط المتعلق بمقياس التقييم

  7نقاط :في صورة أن البلدية تولت إعداد برنامج سنوي لدعمقدرات التصرف لسنة ( (N-1مصادق عليه من قبل المجلس البلدي
قبل موفى سنة (. (N-2

  0من النقاط  :في خالف ذلك .الوثائق التي يتعين موافاة هيئة  -نسخة من البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف .
الرقابة العامة للمصالح العمومية  -مستخرج من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على
برنامج دعم قدرات التصرف.

بها
الوثائق التي يتعيّن التثبت منها على
عين المكان
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المجال الثالث :تحسين الموارد
المقياس : 2.3اعتماد أدوات التصرف وتطبيقها في الموارد البشرية خاصة منها وضع مخطط
تقديري محين للمهن والكفاءات .
 هل تولت البلدية إعداد وتحيين بطاقات الوصف الوظيفي قبلموفى سنة ( )N-1الخاصة باألعوان المباشرين بالبلدية بتاريخ
 31ديسمبر من السنة ( ) N-1؟

األسئلة التي يتعين اإلجابة عليها

 ما هو عدد بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها وتحيينهاقبل موفى سنة ( ) N-1الخاصة باألعوان المباشرين بالبلدية
بتاريخ  31ديسمبر من السنة () N-1؟
 ما هو عدد األعوان المباشرين بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر منالسنة () N-1؟
 ما هي نسبة بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها وتحيينهاقبل موفى سنة ( ) N-1الخاصة باألعوان المباشرين بالبلدية
بتاريخ  31ديسمبر من السنة )  )N-1؟
 -هل وضعت البلدية مخطط تقديري محيّن للمهن والكفاءات ؟

عدد بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها وتحيينها قبل موفى سنة )( N- 1
الخاصة باألعوان المباشرين بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر من السنة )( N-1

طريقة اإلحتساب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد أعوان البلدية المباشرين بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر من السنة )( N-1

العدد األقصى الذي يمكن إسناده

 7نقاط
* إعداد وتحيين بطاقات الوصف الوظيفي :

 4نقاط :إذا كانت نسبة بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها
وتحيينها قبل موفى سنة )  ( N-1الخاصة باألعوان المباشرين
بالبلدية بتاريخ  31ديسمبرمن السنة( (N-1تساوي . % 100
 2نقاط :إذا كانت نسبة بطاقات الوصف الوظيفي التي تم إعدادها
نظام التنقيط المتعلق بمقياس التقييم وتحيينها قبل موفى سنة ( ( N-1الخاصة باألعوان المباشرين
بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر من السنة ) (N- 1تساوي أو تفوق 90
 %وأقل من . % 100
 0من النقاط  :في خالف ذلك
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* وضع مخطط تقديري م ّحين للمهن والكفاءات:
 3نقاط :في صورة قامت البلدية بوضع مخطط تقديري محين للمهن
والكفاءات يتضمن تشخيص وتحديد النقائص واالحتياجات باالعتماد
على بطاقات الوصف الوظيفي التي يتعين أن تشمل كافة األعوان،
وايجاد الحلول الكفيلة لتالفي تلك النقائص(القيام بالتكوين
واإلنتدابات).... ،
نقطة :في صورة تولت البلدية وضع مخطط شامل تقديري م ّحين
للمهن والكفاءات يتضمن تشخيص النقائص واإلحتياجات باإلعتماد
على بطاقات الوصف الوظيفي التي يتعين أن تشمل كافة األعوان.
 0 -من النقاط  :في خالف ذلك .

الوثائق التي يتعين موافاة هيئة
الرقابة العامة للمصالح العمومية
بها

 -نسخة من المخطط التقديري الم ّحين للمهن والكفاءات .

الوثائق التي يتعيّن التثبت منها
على عين المكان

 بطاقات الوصف الوظيفي. المخطط التقديري المحيّن للمهن والكفاءات. قائمة األعوان المباشرين بالبلدية بتاريخ  31ديسمبر من السنة)  ( N-1ممضاة من طرف رئيس البلدية.
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المجال الثالث :تحسين الموارد
المقياس  : 3.3تسوية وضعية الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون
 هل للبلدية ديون بعنوان سنة () N-2وما سبقها ؟ هل قامت البلدية بوضع مخطط لتطهير ديونها قبل موفىاألسئلة التي يتعين اإلجابة عليها

سنة )(N-2؟
 -هل المبالغ المرسمة بميزانية البلدية للسنة

()N-1

بعنوان

الديون يتطابق وبما هو مدرج بمخطط تطهير الديون ؟
 ما هي نسبة خالص الديون ؟جملة الديون التي تم خالصها للسنة

()N-1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طريقة اإلحتساب

جملة الديون المرسمة بميزانية البلدية للسنة

()N-1

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

العدد األقصى الذي يمكن إسناده

 8نقاط
 في صورة أن البلدية ليست لها ديون ،فهي معفاة من وضع مخططلتطهير الديون ،وعليه ال يقع احتساب عدد النقاط المسندة بعنوان هذا
المقياس .
 في صورة اتضح أن للبلدية ديون و لم تتول وضع مخطط لتطهيرديونها قبل موفى سنة ) ( N-2يسند لها  0من النقاط.

نظام التنقيط المتعلق بمقياس
التقييم

* النقاط التي يمكن إسنادها للبلدية في حالة تم وضع مخطط لتطهير
الديون:
  5نقاط :في صورة تولت البلدية وضع مخطط لتطهير ديونها وقامتبترسيمها بالميزانية للسنة (.)N-1
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 نقطتين :في صورة تولت البلدية وضع مخطط لتطهير ديونها  ،غيرأن المبالغ المرسمة بالميزانية للسنة

()N-1

ال تتطابق مع ما هو مدرج

بمخطط تطهير الديون.
* النقاط التي يمكن إسنادها للبلدية في حالة خالص ديونها:
  3نقاط :في صورة قامت البلدية بخالص  % 100من ديونهاالمرسمة بميزانيتها للسنة (. )N-1

نقطتيـــن :في صورة حققت البلدية نسبة خالص لديونها المرسمة
بميزانيتها للسنة ( )N-1تساوي أوتفوق% 80وأقل من . % 100

 نقطــة  :في صورة حققت البلدية نسبة خالص لديونها المرسمةبميزانيتها للسنة( )N-1تساوي أو تفوق % 50وأقل من . % 80

  0من النقــاط  :في صورة حققت البلدية نسبة خـالص لديونهاالمرسمة بميزانيتها للسنة ( )N-1أقل من .% 50

 نسخة من مخطط تطهير الديون. -مستخرج من منظومة " أدب" للفقرة  80من الميزانية بالنسبة للسنة

الوثائق التي يتعين موافاة هيئة
الرقابة العامة للمصالح العمومية
بها

(.(N-1
 -نسخة من صفحات كراس الميزانية لسنة ( )N-1المتضمنة للمبالغ

المرسمة بالفقرة . 80

الوثائق التي يتعيّن التثبت منها
على عين المكان
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المجال الثالث :تحسين الموارد
المقياس  : 4.3تطور الموارد الذاتية المستخلصة
األسئلة التي يتعين اإلجابة عليها

 ماهي نسبة تطور الموارد الذاتية المستخلصة ؟يقصد بالموارد الذاتية المستخلصة الموارد التي تسجل الجماعة المحلية جهدا في
استخالصها بصفة مباشرة .
جملة المقابيض بالنسبة للسنة ( - )N-1جملة المقابيض بالنسبة للسنة ))N-2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100 X

جملة المقابيض بالنسبة للسنة ()N-2

ويقصد بالمقابيض بالنسبة للسنة )( N-1جملة الموارد التالية المحققة بالعنوان األول :

طريقة اإلحتساب

-1
-2
-3
-4
-5

جملة معاليم الصنف الفرعي  1بالصنف األول .
جملة معاليم الصنف الثاني .
جملة معاليم الصنف الثالث باستثناء الفصل 33.03
جملة معاليم الصنف الرابع .
جملة معاليم الصنف الفرعي  1من الصنف الخامس والفقرة  02من
الفصل  54-10والفصل  54-12من نفس الصنف.

ويقصد بالمقابيض بالنسبة للسنة )( N-2جملة 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.

العدد األقصى الذي يمكن إسناده

 10نقاط
  10نقاط :في صورة حققت البلدية نسبة تطور لمقابيضها تساوي أو تفوق.%10
 8 -نقاط :في صورة حققت البلدية نسبة تطور لمقابيضها تساوي أو تفوق % 8

نظام التنقيط المتعلق بمقياس التقييم

وأقل من .% 10
  4نقاط :في صورة حققت البلدية نسبة تطور لمقابيضها تساوي أو تفوق % 6وأقل من .% 8
 0 -من نقاط :في صورة حققت البلدية نسبة تطور لمقابيضها أقل من .% 6
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الوثائق التي يتعين موافاة هيئة
الرقابة العامة للمصالح العمومية
بها
الوثائق التي يتعيّن التثبت منها  -مستخرج من منظومة " أدب" بالنسبة للمقابيض للسنتين()N-1و
. N-2
على عين المكان
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أنموذج مكتوب إليداع ملف تقييم األداء
الجمهورية التونسية

وزارة الداخلية
والية .........................
بلدية .........................
 ........في ..../../..

من رئيس

بلدية ............
إلى

السيــد رئيـــس الحكومــة
(هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية)
( ساحة الحكومة – القصبة  1020تونس )

المــوضــوع :حول تقييم األداء ببلدية ...................بعنوان سنة. ..............
المصاحــيب :ملف تقييم األداء .
وبعـــد ،أتشرف بأن أحيل عليكم -رفقة هذا -ملف تقييم األداء السنوي ببلدية.........
بعنوان سنة  ، ................تم إعداده بكامل الدقة والمصداقية وذلك حسب ما يتوفر لدينا من
قدرات تصرف ،وبما يعكس الوضعية الحقيقية والحالية بالبلدية.
وحيث نؤكد اطالعنا على مقتضيات الدليل العملي المحين المتعلق بتقييم األداء
بالجماعات المحلية واآلثار المحتملة المترتبة عن التصريح بمعطيات مغلوطة ال تعكس
الوضعية الحقيقية للبلدية ،فإننا نتشرف بدعوتكم لزيارة البلدية قصد تدقيق صحة المعطيات
والمعلومات المقدمة والمضمنة بملف تقييم األداء المودع لدى مصالحكم  .علما وأن البلدية
تتوفر لديها كل الوثائق والمؤيدات ذات العالقة بالمعلومات والمعطيات الواردة باستمارة التقييم
وهي تضعها على ذمة مصالح هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية عند الطلب.

والســـــالم
رئيس البلدية.......................
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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
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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 ا لعروض في شأنها (= ) %

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

50

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
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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؟
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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.
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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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جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية
ع/ر

اسم المشروع/
أو الخدمة

مرجع الصفقة

تاريخ إشهار
الصفقة بالصحافة

التاريخ
االقصى لقبول
العروض

تاريخ فتح
العروض

تاريخ المصادقة على
إسناد الصفقة من قبل
لجنة الصفقات
المختصة

تاريخ اإلذن
باألشغال/أو تقديم
الخدمة
ع/ر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

1

3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3
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دفع األقساط أو الفاتورات
تاريخ
اإليداع
بمكتب
الضبط

تأشيرة اآلمر
بالصرف على
النفقة

تاريخ تأدية النفقة من
قبل المحاسب
المختص

تاريخ التسليم
الوقتي

تاريخ التسليم
النهائي

المخطط الثالثي للصيانة
والية .........................:
بلدية .........................:

االعتمادات

2021

السنة

االعتمادات التي تمت برمجتها بعنوان الصيانة

2022

2023

(*)

(*) :الوحدة التي يتم اعتمادها  :الدينار.

اإلمضاء والختم

التاريخ
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كشف متابعة وسائل النقل المخصصة للنظافة
نوعها

اآللية
الترقيم المنجمي

سعتها

حالتها
ّجيدة متوسطة

رئيس البلدية
اإلمضاء
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سيئة

مستغلة
نعم ال

التاريخ

المالحظات

دفتر متابعة مجهود البلدية في مجال النظافة
والية :
بلدية:

األعوان المباشرين بمصلحة النظافة يوميا
اليوم

التاريخ

اإلسم واللقب

الفضالت المنزلية والمشابهة
المرفوعة

آليات النظافة

الصنف /الرتبة /الخطة()1

ع/ر

الترقيم
المنجمي

النوعية

1
2
3
4
5
6
7
...

الكمية المرفوعة شهريا
 -1مكلف بالكنس ،رافع فضالت سائق ...،
 -2السعة المدرجة بالبطاقة الرمادية لآللية
-3بإحتساب المسافة المقطوعة للمصب أو مركز التحويل.

59

السعة()2

المسافة المقطوعة/
يوم()3

الكمية المرفوعة /يوم (بالطن)

بلــــديــة ………………:
المخطط التقديري للمهن والكفاءات
لسنة ()n
تقديم البلدية:
البلدية:
الوالية :
عدد السكان:
المساحة:
عدد الدوائر البلدية:

الميزانية)n-1( :
العنوان األول:
العنوان الثاني:

خاصيات البلدية:
ـ االقتصادية
ـ االجتماعية
ـ الجغرافية

تطور الوضع التشريعي واالقتصادي والعمراني للبلدية وانعكاسه على مواردها البشرية

الوضعية العامة للموارد البشرية
 .Iالتنظيم اإلداري للبلدية
 – 1التنظيم الهيكلي المصادق عليه (تحديد الشغورات)
 2ـ التنظيم الهيكلي الفعلي:
اعداد تنظيم هيكلي يعكس الوضعية الفعلية للموارد البشرية للبلدية مع االخذ بعين االعتبار رؤساء الفرق
والعملة وذلك باعتماد مخططين اثنين:
ـ مخطط يبرز مهام المكلفين بخطط وظيفية
ـ مخطط يبرز الوضعية اإلدارية لألعوان حسب مهامهم

االستنتاجات:
 أداء البلدية في ظل وجود الشغورات.ـ تحديد نقاط قوة التنظيم الهيكلي الفعلي.
ـ تحديد الصعوبات الناتجة عنه واقتراح الحلول والتدابير لتجاوزها.
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 .IIإحصائيات األعوان
* سنة ()n-1
اعتمادا على قرار ضبط مجموع األعوان المصادق عليه والعدد الفعلي لألعوان يتم إعداد جدول
يحدد:
* عدد األعوان:
الموظفون
القارون الوقتيون المتعاقدون

العملة
الوقتيون المتعاقدون العرضيون

القارون

عملة الحضائر

* عدد اإلطارات (أ 2وما فوق)
اإلداريون

المختصون

التقنيون

* توزيع الموظفين والعملة بكل مصلحة حسب التنظيم الهيكلي الفعلي

االستنتاجات:
 .IIIالمؤشرات
المؤشر
الخطط الشاغرة
الخطط الشاغرة بالنسبة
لإلدارات واإلدارات الفرعية
والمصالح
نسبة التأطير
نسبة التغيب بكل مصلحة

قيمة المؤشر
()%

طريقة اإلحتساب
عدد الخطط الشاغرة /عدد الخطط
بالتنظيم الهيكلي (المصادق عليه)
عدد الخطط الشاغرة /عدد الخطط
باإلدارات (بالنسبة لإلدارات
الفرعية ورؤساء المصالح)
صنف أ+1أ/ 2العدد الجملي
لألعوان
عدد ايام الغيابات /عدد أيام العمل
المنجزة

استنتاجات

% .....
% .....
% .....
% .....

االستنتاجات
* متابعة التطور من جانفي ) (n-5إلى ديسمبر ):(n-1
ضع جداول تحدد المعطيات التالية :

تطور كتلة األجور بالعنوان األول:
2017

2018

2019

استنتاجات:
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2020

2021

تطور العدد الجملي لألعوان:
الموظفون:
2018

2017

2019

2021

2020

استنتاجات:
العملة:
2018

2017

2019

2021

2020

استنتاجات:
اإلحالة على التقاعد
المغادرون
الموظفون
العملة

2019

2021

2020

2022

2023

هرم األعمار في البلدية:

استنتاجات:

تحديد الحاجيات وترتيب األولويات
 1حوصلة االستنتاجات وتحديد االشكاليات المطروحة:
 2تحديد الحاجيات:
 3ترتيب األولويات:
أ.

على مستوى تنظيم العمل:

ب .على مستوى االنتدابات والنقل:
األولوية
(االنتدابات /النقل)

السلك التقني

السلك االداري

1
2
3
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السلك المختص

بالنسبة لألولوية رقم  ،1حدد الخاصيات الرئيسية بالنسبة لكل وظيف:
عنوان الوظيف:
الصنف والرتبة:
* المهام الرئيسية:
 التكوين األساسي (الشهادة): الخبرة والكفاءات المطلوبة:ج .األولويات في مجال التكوين:
ـ االحتياجات العامة للبلدية:
ـ االحتياجات الفردية:

 4فرضيات الحل الممكن اعتمادها لكل اولوية:
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التاريخ ………………….

بطاقة الوصف الوظيفي
 1تقديم عام للوظيف ) ( Le Poste
الوظيف .....…………………………………:
المهنة المرتبطة بالوظيفة .......................................
القسم................................. :
المصلحة.................................. :
المؤهالت المطلوبة لمباشرة الوظيفة
 الشهائد العلمية ..................................... : الرتبة أو الصنف المطلوب............................... :الرئيس المباشر
 االسم............................. : الصفة............................ : -عدد األعوان المرؤوسين......................... :

 2معطيات خاصة بالعون
االسم.................................... :
اللقب.................................... :
تاريخ الوالدة............................ :
المعرف الوحيد......................... :
السلك.................................... :
الرتبة  /الصنف  ..................................التاريخ .....................
الخطة الوظيفية ............................................................... :
المستوى العلمي والشهائد المتحصل عليها .................................. :
التكوين والرسكلة ............................................................. :
تاريخ الدخول للالدارة ........................................................ :
مكان العمل..................................................................... :

 3المهام وأنشطة متصلة بالوظيف
المسؤولية واالستقاللية( :درجة المساهمة في اخذ القرار) ......................................
العرضية

األساسية

64

-

-

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

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

 4الكفــــــايات
القدرات المصرح بها

الكفايات المطلوبة

المالحظات

المعارف النظرية
المعارف التطبيقية
المهارات
المعارف العالقية
السلوكيات
 5ظروف ممارسة الوظيفة
الوسائل المتوفرة إلنجاز الوظيفة
مواد أخرى
معدات سيارة معدات يدوية تجهيزات إعالمية مواد مكتبية
...............
...............
.................. ...............
...............
...............
...............
................. ...............
...............
...............
...............
................. ...............
...............
توقيت العمل :من الساعة  .......................الى الساعة .........................
يوم العطلة األسبوعية.......................... :
المخاطر المحتملة عن ممارسة النشاط............................. :
وسائل الحماية والوقاية.............................................. :
إمضاء العون

إمضاء الرئيس المباشر

65

إمضاء رئيس اإلدارة

ولاية.....................................:

بلدية

....................................:

مخطط تطهير الديون بعنوان سنة
الديون المستحقة
( ديون سنة  2019وماقبلها)
()1

الطرف
الدائن

المبلغ
المستحق

المستحقات الجديدة
(خلال السنة)
( ديون سنة )2020

()2

2021

( الوحدة :الدينار)

برنامج تطهير الديون
المبالغ الجملية
المستحقة
()2(+)1

سنوات الخلاص

المبالغ المتعهد بخلاصها
بعنوان كل سنة
سنة2021

سنة
2022

سنة
2023

المبالغ
المتبقية الملاحظات
........

 مختصر في تحليل القدرة المالية على خلاص الديون والإيفاء بالتعهدات طيلة سنوات تطهير الديون والحلول الوقائية في صورة عدم التمكن من تنفيذ الإلتزامات:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اإلمضاء والختم

التاريخ
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أنموذج إليداع ملف اإلستجابة للشروط الدنيا المستوجبة
الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية

والية ......................
بلدية .......................
 ........في ..../../..

من

رئيس بلدية..............................

إلى
السيد المدير العام لصندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية
( 9نهج المؤازرة 1003 ،حي الخضراء  -تونس )

المـوضـوع  :حول إستيفاء الشروط الدنيا المستوجبة بـ  ......بعنوان سنة .....
المصاحيب :ملف .
وبعــد ،أتشـرف بأن أحيل عليكم ،رفقة هذا ،ملفا إداريا يتضمن الوثائق المثبتة الستيفاء
بلدية  ..........للشروط الدنيا المستوجبة للحصول على المساعدة غير الموظفة بعنوان سنة ....
.
والمرجو ،التفضل باإلذن قصد دراسة الملف المعروض والتثبت من الوثائق المقدمة،
وفي صورة الموافقة تحويل المساعدة المذكورة في أفضل اآلجال.

والســـــــالم
اإلمضاء
رئيس البلدية
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وزارة الداخلية
والية..............................
بلدية.............................

ملف تقييم إستيفاء الشروط الدنيا المستوجبة

بــــ .....

السؤال
1
21
11
11
11
نت
2

2

الجواب

مصادقة مجلس الجماعة المحلية على مشروع ميزانية سنة اإلنتفاع بالمساعدة
..../../..

أذكر تاريخ مداولة ومصادقة مجلس الجماعة المحلية حول مشروع الميزانية لسنة
اإلنتفاع بالمساعدة غير الموظفة ؟
هل يمكن إرفاق الملف بنسخة من محضر جلسة مجلس الجماعة المحلية حول
المصادقة على مشروع الميزانية لسنة اإلنتفاع بالمساعدة غير الموظفة ؟

نعم  ،أنظر المصاحيب
ال ،ال توجد مصاحيب

المصادقة على الحسابات المالية للسنة n-2
هل أحالت الجماعة المحلية نظيرا مشهودا بمطابقته لألصل لحسابها المالي
لسنة  n-2إلى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  ،أذكر التاريخ ( اليوم ،الشهر  ،السنة)
هل يمكن إرفاق ملف الحصول على المساعدة غير الموظفة بنسخة من وثيقة
اإلحالة؟

3

خاص
بالصندوق
( ) CPSCL

نعم

ال

..../../..
نعم  ،أنظر المصاحيب
ال ،ال توجد مصاحيب

مصادقة مجلس الجماعة المحلية على البرنامج السنوي لإلستثمار المع ّد وفق مقاربة تشاركية مقبولة
نعم  ،أنظر المصاحيب
هل تم إعداد برنامج اإلستثمار السنوي لسنة اإلنتفاع بالمساعدة غير الموظفة؟
ال  ،ال توجد مصاحيب
نعم  ،أنظر المصاحيب

3

إذا كانت اإلجابة بنعم ،هل يمكن إرفاق الملف بنسخة من محضر الجلسة العمومية
بحضور المواطنين حول ضبط البرنامج السنوي لإلستثمار ؟
أذكر تاريخ مداولة ومصادقة مجلس الجماعة المحلية على مشروع برنامج
اإلستثمار السنوي لسنة اإلنتفاع بالمساعدة غير الموظفة ؟
هل يمكن إرفاق الملف بنسخة من مضمون مداولة مجلس الجماعة المحلية حول
المصادقة على مشروع برنامج اإلستثمار السنوي لسنة اإلنتفاع بالمساعدة غير
الموظفة؟

4

نعم

إذا كانت اإلجابة بنعم ،أذكر تاريخ النشر ؟

ال

………………http/www

مصادقة مجلس الجماعة المحلية على إتفاقية االنتفاع بالمساعدة غير الموظفة
هل صادق مجلس الجماعة المحلية على إتفاقية االنتفاع بالمساعدة غير الموظفة
المبرمة مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ؟

5

نعم  ،أنظر المصاحيب
ال ،ال توجد مصاحيب

..../../..

أذكر عنوان الموقع اإللكتروني لإلطالع على المخطط التقديري المذكور ؟

5

..../../..

إشهار المخطط التقديري السنوي إلبرام الصفقات العمومية على موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية
هل تم إشهار المخطط التقديري السنوي إلبرام الصفقات العمومية لسنة اإلنتفاع
بالمساعدة غير الموظفة على موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية ؟

4

ال  ،ال توجد مصاحيب

إذا كانت اإلجابة بنعم ،أذكر تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية على إتفاقية
االنتفاع بالمساعدة غير الموظفة ؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،هل يمكن إرفاق الملف بنسخة أصلية من اإلتفاقية المذكورة
مصادق عليها وممضاة من قبل رئيس الجماعة المحلية ؟
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ال

نعم
..../../..

نعم  ،أنظر المصاحيب
ال ،ال توجد مصاحيب

وزارة الداخلية
والية ...................................
بلدية ...................................

كشف تأليفي في مصاحيب ملف استيفاء الشروط الدنيا المستوجبة
لالنتفاع بالمساعدة غير الموظفة بـــ...................................
( ضع عالمة  Xفي الخانة المناسبة مع ذكر رقم المصاحيب )

رقم
الشرط
األدنى

1
2

المصاحيب
نسخة من مضمون مداولة مجلس الجماعة المحلية حول الموافقة على مشروع
الميزانية لسنة اإلنتفاع بالمساعدة غير الموظفة.
نسخة من وثيقة إحالة نظير مشهود بمطابقته لألصل للحساب المالي للسنة n-2
إلى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا
نسخة من برنامج اإلستثمار السنوي لسنة اإلنتفاع بالمساعدة غير الموظفة.
نسخة من محضر الجلسة العمومية بحضور المواطنين حول ضبط البرنامج

3

السنوي لإلستثمارلسنة اإلنتفاع بالمساعدة غير الموظفة.
نسخة من مضمون مداولة مجلس الجماعة المحلية حول المصادقة على برنامج
السنوي لإلستثمار لسنة اإلنتفاع بالمساعدة غير الموظفة.

4
5

مستخرج من الموقع الوطني للصفقات العمومية يثبت قيام الجماعة المحلية
بإشهار مخططها التقديري السنوي إلبرام الصفقات.
نسخة أصلية من إتفاقية االنتفاع بالمساعدة غير الموظفة مصادق عليها وممضاة
من قبل رئيس مجلس الجماعة المحلية.
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رقم
المصاحيب

