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 ةـــــ  افتتاحي
 

 

عداد هذا التقرير مع  املرحةل الثانية من برانمج التمنية احلرضية واحلومكة احمللية،  انهتاءيزتامن ا 

ن ، نبذة 2021بعنوان س نة  البدلايت تقيمي أ داء نتاجئ معليةعالوة عىل حتليل  ،ذلكل ارتأ ينا أ ن يتضم 

ر بعض مؤرشات ال داء عىل امتداد الفرتة املرتاوحة بني سنيت   .2022و 2015عن تطو 

لهيا الهيئة عىل مدار الس نوات املعنيةوت    بني  النتاجئ الهنائية لتقيمي ال داء اليت  توصلت ا 

ن املتواصل ل داء البدلايت معوما.   التحس 

جناز مايل مرضية قيق وف ق البدلايت يف حت عدم تنتاجئ التقيمي  ت ربز ،ومن هجة أ خرى نسب ا 

 .اكمل الفرتةخالل  لرباجمها الس نوية لالستامثر

وعالوة عىل تقدمي النتاجئ وحتليلها، قامت الهيئة بتقدمي مجةل من املالحظات والتوصيات 

دراج خالل  عامة منحول س بل تطوير نظام تقيمي ال داء بصفة  مؤرشات ومقاييس جديدة اقرتاح ا 

ضافة ا ىل  من أ جل املسامهة يف تعزيز احلومكة والرفع من أ داء اكفة املتدخلني يف الشأ ن احمليل ا 

ىل املواطنني.  حتسني اخلدمات املسداة ا 

 

 سلمي الهنتايت                                                       

 هيئة ال رئيس                                                        
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 ةـــــتــوطئ
 

ادر عن الس ي د 7 عدد ل ذن مبأ موريةمعال اب  2022أ فريل  11احلكومة بتارخي  ةسرئي  ةالص 

 30املؤرخ يف  2014لس نة  3505من ال مر عدد  11لفصل حاكم اوتطبيقا ل   ،(1 )ملحق عدد

س ناد القروض وَمنح املساعدات بواسطة صندوق القروض و  2014سبمترب  املتعل ق بضبط رشوط ا 

 25ؤرخ يف املاملالية وزير الشؤون احمللية والبيئة ووزير  ومعال بقرارومساعدة امجلاعات احمللية، 

ي  ،تقيمي أ داء امجلاعات احمللية ق بضبط مقاييستعل  امل و  2018ديسمرب  ل منه اذل  ة الفصل ال و  وخاص 

جراء التقيمي الس نوي واملس تقل ل داء  ينص  عىل تلكيف هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية اب 

جراء تقيمي ل داء البدلايت املشاركة يف برانمج التمنية ال امجلاعات احمللية، توىل  فريق عن  هيئة ا 

 .2021ة احملل ية، بعنوان س نة احلرضية واحلومك

ن التقرير   حماور اكلآيت: 3ويتضم 

ل  مراحهلمهنجية التقيمي و  :احملور ال و 

 2021النتاجئ الهنائية لتقيمي أ داء البدلايت بعنوان س نة  :احملور الثاين

 والتوصيات تطور النتاجئ :احملور الثالث

 والتوصيات موضوع التقرير املوايل:وقد أ فرزت معلية التقيمي مجةل من املالحظات 
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 2021معطيات عامة حول تقيمي أ داء البدلايت بعنوان س نة 
 
 
 

 
 

                       

                                 

        

            

72,22

             

         

            

        

        

11,06

                

  

        



 تقرير تقيميـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021تقيمي أ داء امجلاعات احمللية بعنوان س نة 
                                                                  

 

 4صفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقابة العامة للمصاحل العمومية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  احملور ال و ل

 مراحهلمهنجية التقيمي و 
 

 

رمادة وساقية  بدلايتعلام أ ن ، 1202بدلية بطلب لتقيمي أ داهئا بعنوان س نة  266مت تقد  

هذا وقد ختل فت بدلية أ زمور عن  دلى الهيئة. البمل تودع مط بةرب الزيت وقابس وأ زمور ولةل وط

 املشاركة للس نة الثانية عىل التوايل. 
 

يف مرحةل أ وىل،  وىل فريق التقيميت وطبقا ملا ورد ابدلليل العميل لتقيمي أ داء امجلاعات احمللية،

جراء تقيمي مستندي ل   جراء تقيمي و ،اليت أ ودعت ملفاهتا يف الآجال لبدلايتداء اا  يف مرحةل اثنية، ا 

س ناد ال عداد ال ولية بدلية 40ميداين عىل عي نة متكونة من  معاجلة مطالب  يف مرحةل اثلثة، ، مثوا 

س ناد ال عداد الهنائية ،34وعددها  املراجعة  .وا 
 

جراء زايرات ميدانية لـ و  بدلية عىل أ قىص تقدير مع  40ارتأ ت الهيئة خالل هذه الس نة ا 

عطاء  ىل البدلايت اليت مل يشملها التقيمي امليداين خالل س نوات التقيمي الفارطة وعددها ا  ال ولوية ا 

ىل أ نه مت التقليص يف عدد الزايرات امليدان  17 ية تدرجييا بدلية. وجتدر ال شارة يف هذا الصدد، ا 

ىل الهيئة ابعتبار التخيل عىل النظام الترصحيي والرتفيع يف عدد الواثئق املرس 2021منذ س نة  ةل ا 

جراء التقيمي املستندي.  مضن ملف التقيمي هبدف التقليص من هامش اخلطأ  خالل ا 
  

  :جمالت ومقاييس التقيمي -1
 

ليه أ عاله ت ضبط جمالت ومقاييس تقيمي  2طبقا ل حاكم الفصل    من القرار املشرتك املشار ا 

 :التايلأ داء البدلايت وفقا لبياانت اجلدول 
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 مقاييس تقيمي ال داء :1جدول عدد 

 مجموع اجملال العدد ال قىص اجملال / املقياس

 حتسني اخلدمات املسداة  ال ول:اجملال 

 10 ال جناز املايل لربانمج ال ستامثر البدلي :1املقياس 

34 
 8 : تنفيذ اخملطط التقديري للصفقات العمومية2املقياس 

 7 للصيانة : تنفيذ اخملطط الثاليث التقديري3املقياس 

 9 جمهود البدلية يف جمال النظافة: 4املقياس 

 املشاركة والشفافية الثاين:اجملال 

عداد الربانمج الس نوي لال ستامثر :1املقياس   8 مشاركة املواطنني يف ا 

34 
ىل الواثئق البدلية 2املقياس   7 : النفاذ ا 

 10 يوم  21: معاجلة الشاكوى يف أ جل أ قصاه 3املقياس 

 9 : احرتام تطبيق ال جراءات البيئية وال جامتعية4املقياس 

 اجملال الثالث: حتسني املوارد

: يعكس الربانمج الس نوي دلمع قدرات الترصف املواضيع واحملاور اليت جسلت يف شأ هنا نقائص 1املقياس 

 ابلتقرير الس نوي لتقيمي ال داء وتقرير التدقيق املنجز من قبل دائرة احملاس بات 
7 

32 
: اعامتد أ دوات الترصف وتطبيقها يف املوارد البرشية خاصة مهنا وضع خمطط تقديري للمهن 2املقياس 

 والكفاءات 
7 

 8 : تسوية وضعية ادليون املرمسة مبخطط تطهري ادليون3املقياس 

 10 : تطور املوارد اذلاتية املس تخلصة4املقياس 

   100 اجملموع العام 

 

فةنس بة يمت احتساب ال و  عامتد جمالت ال عداد من جحم املساعدة غري املوظ  كام هو مبني   اب 

 ابجلدول الت ايل:

 جمالت ال عداد والنسب من جحم املساعدة غري املوظفة اليت تقابلها: 2جدول عدد 

 النس بة من جحم املساعدة غري املوظفة اخملصصة للبدلية )قسط تقيمي ال داء( بعنوان س نة الانتفاع اجملال

 0-49 0  % 

50-59 60 % 

60-69 70 % 

70-79 80 % 

80-100 100 % 
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حول معلية تقيمي  2022فيفري  17بتارخي  3منشور وزير ادلاخلية عدد  طبقا ملقتضياتو 

بطرق احتساب بعض  أ ساسا تالتعديالت تعل ق مجةل من دراجا   مت   ،2021ال داء بعنوان س نة 

لهيا لحقا صلب هذا التقرير عند عرض خمتلف سيمت و  .املؤرشات وبنظام التنقيط التطرق ا 

 املقاييس.

 :مراحل التقيمي -2

 :قبول ملفات التقيمي -2-1
 

د اترخي ح   نقاط  5التقيمي عىل أ ن يمت  خصم  اس امتراتخر أ جل ل يداع كآ  2022أ فريل  15د 

ىل حدود   . 2022ماي  01ملطالب التقيمي املودعة بعد هذا التارخي وا 
 

يداع بدلايت 6حيث ختل فت  ،اس امترة تقيمي 266 وردت عىل الهيئةوقد  كام  ملفاهتا عن ا 

ليه أ عاله  .% 97,8شاركة امل وبذكل بلغت نس بة  .متت ال شارة ا 
 

من  نقاط 5مم ا اس توجب خصم  2022أ فريل  15بدلايت ملفاهتا بعد اترخي  3 وأ ودعت

 .ةوبوش   رة وبرقوويه بدلايت سك   ية،دها ال جامل اعدأ  
 

  :هذا وقد لحظ فريق التقيمي

الهيئة جبميع الواثئق املطلوبة صلب  وقصيبة املديوين كرسى وحامم الغزاز تايبدلعدم موافاة  -

 ملفات التقيمي. 

  التايل:كام يبينه اجلدول  ،منقوصة من وثيقة أ و أ كرث ملفات عدد من البدلايت ودور -

 عدد الواثئق املنقوصة :3جدول عدد 

 عدد البدلايت املنقوصة الوثيقة

 13 نسخة من جدول قيادة متابعة تنفيذ الصفقات العمومية 

م تنفيذ الربانمج الس نوي لالستامثر ا ىل صندوق القروض ومساعدة نسخ من  حاةل تقرير تقد  جداول ا 

 .امجلاعات احمللي ة

10 

 14 مس تخرج من اخملطط التقديري للصفقات العمومية

من اخملطط التقديري للصفقات  ومس تخرجنسخة من جدول قيادة متابعة تنفيذ الصفقات العمومية 

 العمومية

8 
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 20 2021بعنوان س نة  خمطط تطهري ادليون

 30 .80مس تخرج من منظومة " أ دب" للفقرة 

 9 2022لس نة  نسخة من اخملطط التقديري احمل ني للمهن والكفاءات

حاةل التقرير  ا ىل  2021ن س نة الربانمج الس نوي لالستامثر بعنوا الس نوي لتقدم تنفيذجدول ا 

 صندوق القروض ومساعدة امجلاعات احمللية يتضمن خمت مكتب ضبط الفرع اجلهوي للصندوق

10 

مس تخرج من مداوةل اجمللس البدلي خبصوص املصادقة عىل الربانمج الس نوي دلمع قدرات الترصف 

 2021بعنوان س نة 

9 

 7 2021بعنوان س نة  من الربانمج الس نوي دلمع قدرات الترصفنسخة 

 20 80املتضمنة للمبالغ املرمسة ابلفقرة  2021نسخة من صفحات كراس املزيانية لس نة 

 7 كشف متابعة ملدى تنفيذ الربانمج الس نوي لال ستامثر ممىض عليه من قبل رئيس البدلية والقابض

 

ن عدة ملفات وثيقة أ و أ كرث -  كام يبينه اجلدول التايل: ،غري مطابقة للوثيقة املطلوبة تضم 
 

 : عدد الواثئق غري املطابقة4جدول عدد 

 عدد البدلايت الوثيقة اليت مت موافاة الهيئة هبا الوثيقة املطلوبة

 )أ دب( 80الفقرة 

 1 اجلدول الشهري لعامتدات ادلفع

 1 جدول متابعة الاعامتدات

 1 قامئة أ وامر الرصف

 1 80قامئة قرارات اعامتدات الفقرة 

 1 كشف حساب املزيانية

 1 80كشف س نوي عام للفقرة 

 1 كشف س نوي عام لالس هتالك

 1 كشف لنفقات املزيانية

 1 مس تخرج اعامتدات

 من املزيانية 80الفقرة 
 3 مزيانية معدةل

 1 جدول متابعة اعامتدات

حاةل الربانمج الس نوي  حاةل التقرير السدايس ال ول لالستامثرجدول ا   1 جدول ا 

 2022اخملطط التقديري للمهن والكفاءات 
 44 2021اخملطط التقديري للمهن والكفاءات 

 1 2020اخملطط التقديري للمهن والكفاءات 

 1 2018س نة  ادليون بعنوانخمطط تطهري  2021خمطط تطهري ادليون بعنوان س نة 
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 :املستنديالتقيمي  -2-2
 

س ناد  دة وا  تول ت الهيئة يف مرحةل أ وىل تقيمي الاس امترات الواردة علهيا يف الآجال احملد 

تقيميني منفصلني اليت مت ال عامتد خاللها عىل  خالفا للس نوات السابقة ،عىل مرحةل واحدةال عداد 

  .حتكمي يف صورة وجود اختالف يف العدد املس ند وعىل معلية
 

جراء خالل هذه الس نة، مت  و   اثننينْي مَ من قبل مقي    ل داء لك بدلية واحد مستندي تقيمي ا 

ضفاء مزيد من هبدف  ذكلو ، الهيئة داخليا صلبتطويرها وقع   Excelابلعامتد عىل تطبيقة ا 

والتقليص  ،ل جناز املهمة النجاعة عىل معلية التقيمي من خالل التقليص من اللكفة واملدة املس تغرقة

س ناد ال عداد   ويمت اس تعامل التطبيقة وفقا للمراحل التالية: .من هامش اخلطأ  عند ا 
 

نة مبلف التقيمي املرسل من قبلها - ىل الهيئة، تقيمي البدلية عىل أ ساس املعطيات املضم  دراج و  ا  ا 

س ناد العدد بصفة أ لية املعطيات ختيارات املضمنة ابلتطبيقة اليت تتوىل ا    :وفقا لال 
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دراج امس ولقب املقمي   - لا   :الثاينواملقمي   ال و 

 

 
 

دراهجا صلب قاعدة البياانت:التحقق من النتاجئ و  -  تسجيل ال عداد وا 
 

 

 ( من التطبيقةscreenshot: لقطة الشاشة )1رمس بياين عدد 
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 :التقيمي امليداين -2-3
 

معلية التقيمي  واستندتنة سابقا. وفق املهنجية املبي   بدلية 40اليت تضمنت  مت  اختيار العينة

لهيا أ عالهامليداين  ىل التطبيقة املشار ا   .هانفس املراحل  ابعامتد ا 

-2016 فرتة اجلدول املوايل توزيع البدلايت حسب عدد الزايرات امليدانية خالل اليبني  و 

2022: 
 

 عدد الزايرات امليدانية: توزيع البدلايت حسب 5جدول عدد 
 

 5 4 3 2 1 0 عدد الزايرات امليدانية

 2 12 46 73 138 1 عدد البدلايت
 
 

جراء زايرة ميدانية لـ ي الحظو   ،واحدة يف مناس بة بدلية 138من خالل اجلدول أ نه مت ا 

جراء أ ي  يف املقابل مل يمتوزايرة لك من بدلييت املنهيةل وبدلية قلعة ال ندلس يف مخس مناس بات. و ا 

 .خالل اكمل الفرتة زايرة ميدانية لبدلية مزنل اكمل

ىل أ نه مت تصحيح أ عداد  ،وجتدر ال شارة يف هذا الصدد جراء التقيمي بدلية  34ا  خالل ا 

 كام يبينه اجلدول التايل:امليداين 
 

  ميداين - مستندي : عدد التغيريات6جدول عدد 

 مالحظات العدد طبيعة التغيريات

 تغيري موجب )+( 2( و-تغيري سالب ) 22مهنا  24 التغيريات اليت لها تأ ثري عىل املساعدةعدد 

 تغيري موجب )+( 3( و-تغيري سالب ) 7مهنا  10 عدد التغيريات اليت ليست لها تأ ثري عىل املساعدة

 من البدلايت اليت مت تقيميها ميدانيا %  85 34 عدد التغيريات امجليل

 

ىل ي  و  ات خالل ري تغيشهدت بدلية  34الحظ من خالل اجلدول أ ن ال عداد املس ندة ا 

 من التغيريات لها تأ ثري عىل املساعدة. % 70,6علام أ ن  ،التقيمي امليداين
  

ىل أ نه مت خصم  ىل  10وجتدر ال شارة يف هذا الصدد ا  بدلايت  3نقاط من ال عداد املس ندة ا 

  وذكل ل دلهئا بترصحي مغلوط. ،زرمدين والكرم وبرج العامري ويه
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 كام يبني اجلدول املوايل أ مه املؤرشات املتعلقة ابلتغيريات:
 

 ميداين - مستندي : مؤرشات حول التغيريات7جدول عدد 

 مالحظات عدد النقاط املؤرش

 8,35 معدل القمي املطلقة للتغيريات
جراء التقيمي امليداين بعنوان  10,21مت التقليص يف هذا املعدل من  خالل ا 

جراء التقيمي امليداين بعنوان س نة  8,35ا ىل  2019س نة   2021نقطة خالل ا 

 أ راينةبدلية  14 أ قىص تغيري موجب

 زرمدين بدلية 44 أ قىص تغيري سالب

 

نقطة خالل  10,21معدل القمي املطلقة للتغيريات من  ضااخنف يالحظ من خالل اجلدولو 

جراء التقيمي امليداين بعنوان س نة  جراء التقيمي امليداين بعنوان س نة  8,35ا ىل  2019ا  نقطة خالل ا 

اكنت س نة بيضاء مت خاللها تعليق معلية التقيمي جراء انتشار  2020مع التذكري بأ ن س نة  ،2021

 .19جاحئة كوفيد 

 :مطالب املراجعةمعاجلة  -2-4

ىل أ نه. 2022أ وت  15 أ جلمطلب مراجعة يف  34 ورد عىل الهيئة مت   وجتدر ال شارة ا 

طالب معامتد صيغة الربيد ال لكرتوين لتقدمي البدلايت ا ،عىل غرار الس نة الفارطةو  ،هذه الس نة

لهيا  راجعةعلام أ ن معلية امل ،املراجعة مدعومة ابملؤيدات الالزمة ىل التطبيقة املشار ا  استندت أ يضا ا 

  .هانفس لمراحل أ عاله وفقا ل

وصل اجلدول املوايل بعض املؤرشات املتعل قة بعملية معاجلة مطالب املراجعة:  وحي 
 

 : املؤرشات املتعل قة بعملية معاجلة مطالب املراجعة8 جدول عدد

 النس بة عددال املؤرش

مت مطلب مراجعة  من البدلايت املشاركة يف التقيمي  % 12,8 34 عدد البدلايت اليت قد 

عدد البدلايت اليت قدمت مطلب مراجعة 

 وشلها التقيمي امليداين
 من البدلايت اليت خضعت ا ىل معلية التقيمي امليداين  % 12,5 5

مت مطلب مراجعة ) من البدلايت % 100 34 عدد البدلايت اليت مت ت معاجلة مطالهبا  .بدلية(34اليت قد 
 

 ويبني   بدلية. 21العدد امجليل املس ند لــوقد أ سفرت معاجلة مطالب املراجعة ا ىل تغيري 

 اجلدول املوايل تأ ثري معلية املراجعة عىل ال عداد ال ولية:
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 : تأ ثري معلي ة املراجعة عىل ال عداد ال ولية9جدول عدد 

 الحظاتم عددال املؤرش

عدد البدلايت اليت مل تشهد ال عداد املس ندة لها 

ثر املراجعة  تغيريا ا 
13 

 من مجموع البدلايت اليت  مت قبول مطالهبا % 38,2أ ي بنس بة 

عدد البدلايت اليت شهد العدد املس ند لها ارتفاعا 

ثر املراجعة   ا 
21 

مع الـتأ ثري عىل نس بة الانتفاع ابملساعدة  بدلية ارتفع عددها 14مهنا 

 غري املوظفة.

عدد البدلايت اليت شهد العدد املس ند لها بعد 

 نقاط أ و أ كرث. 10املراجعة ارتفاعا بـ
2 

 بدليتا مساكن ومنوبة

عدد البدلايت اليت شهد العدد املس ند لها يف 

 جمال حتسني اخلدمات ارتفاعا
8 

ت القصيبة والرثايت ورأ س اجلبل وحامم سوسة واملنهيةل بدلاي

 وبن قردان والش يحية وبين حسان والصمعة ومساكن

عدد البدلايت اليت شهد العدد املس ند لها يف 

 املشاركة والشفافية ارتفاعاجمال 
9 

 بدلايت بوعرادة واتلكسة وس يدي الهاين وبوجحر والعالية وغار امللح

 والرديف ومغراسن بورقيبةومزنل 

 يف لها املس ند العدد شهد اليت البدلايت عدد

 حتسني املوارد ارتفاعا جمال
 منوبة ومساكنو  ورادس والش يحية وقرمبالية بدلايت العالية 4

 

يل والعدد املس ند بعد املراجعة من تطو  قد هذا و  نقطة بعنوان  2,77ر الفارق بني العدد ال و 

 .2021نقطة بعنوان س نة  3,47ا ىل  2019س نة 
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 ر الثايناحملو 

 2021النتاجئ الهنائية لتقيمي أ داء البدلايت بعنوان س نة 
 

 

ة، ةشلت معلي  حتليل النتاجئ الهنائية لتقيمي أ داء البدلايت تباعا النتاجئ واملؤرشات العام 

 :جمالت التقيميوالنتاجئ حسب  ،والنتاجئ عىل املس توى اجلهوي
 

 

ة -1  :النتاجئ واملؤرشات العام 

  :كيفي ة احتساب ال عداد الهنائي ة يف حالت ال عفاء -1-1

ت من  ع 12خالل يمت  تقيمي أ داء البدلاي  جمالت مبجموع نقاط مجيل  ةعىل ثالث امقياسا موز 

ىل أ ن  100قدره  بدلية مل تربمج صفقات بعنوان س نة  29نقطة. وجتدر ال شارة يف هذا ال طار ا 

عداد خمطط تقديري للصفقات )مقياس  اكنتوابلتايل  2021 تبني  نقاط(، كام  8: 2.1معفاة من ا 

عداد خمطط لتطهري ادليون )مقياس  اكنتبدلية ليست لها ديون وابلتايل  18أ ن  : 3.3معفاة من ا 

َ  من اخلضوع للتقيمي بعنوانبدلايت  7 أ عفيتنقاط(. ابل ضافة ا ىل  8 أ ن ه  ابعتبارن املذكورين يْ املؤرش 

لنس بة . وتبعا ذلكل فا ن مجموع النقاط اب2021صفقات ول ديون بعنوان س نة ل ليست لها 

نقطة، يف حني أ ن مجموع النقاط امجليل  92يساوي  صفقات أ و ديونللبدلايت اليت ليست لها 

 نقطة.  84يساوي  صفقات وديونابلنس بة للبدلايت اليت ليست لها 
 

 :2021ويبني الرمس البياين املوايل طبيعة هذه ال عفاءات وعددها بعنوان س نة 

 
 وعددها: طبيعة ال عفاءات 2رمس بياين عدد 
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املؤرشين املذكورين أ و أ حدهام  التقيمي بعنوان وعليه فقد مت  تعديل أ عداد البدلايت املعفاة من

القاعدة الثالثي ة يف مرحةل أ وىل مث   ابعامتدنقطة، وذكل  100للحصول عىل عدد عىل  وتصحيحها

ضافة la partie entièreتصحيح العدد بأ خذ اجلزء الصحيح )  .1( هل وا 
 

 كيفي ة ال حتساب: املثالن الت اليانويبني  
 

لت بدلي ة رفراف عىل 1مثال -  2021وابعتبار عدم برجمهتا صفقات بعنوان س نة  .نقطة 71: حتص 

ط تقديري للصفقات تكون عداد خمط  وابلت ايل حفاصل النقاط اذلي حققته البدلية يمت  .معفاة من ا 

ط  بعنواننقاط  8نقطة ممكنة )طرح  100نقطة عوضا عن  92احتسابه عىل  مقياس تنفيذ اخملط 

( 77,17=100/92×71القاعدة الث الثية ) اعامتدالتقديري للصفقات العمومية(. ويف مرحةل اثنية يمت  

ضافة نقطة ليكون العدد املس ند للبدلية  77مث  أ خذ اجلزء الصحيح من العدد أ ي   نقطة.     78وا 

لت بدلية أ ولد الشامخ عىل 2مثال -  لوابعتبار أ نه ليست للبدلية صفقات و .نقطة 64: حتص 

عداد خمطط تقديري للصفقات وخمطط لتطهري ادليون يمت احتساب وابلتايل  .ديون فهيي معفاة من ا 

نقاط  8نقطة ممكنة )طرح  100نقطة عوضا عن  84 قاعدة اصل النقاط اذلي حققته البدلية عىلح

ط التقديري للصفقات العمومية و نقاط ختص مقياس تسوية وضعية  8ختص مقياس تنفيذ اخملط 

القاعدة الثالثية  اعامتدادليون املرمسة مبخطط تطهري ادليون(. ويف مرحةل اثنية يمت 

ضافة نقطة لتكون  نقطة 76أ ي  ( مث أ خذ اجلزء الصحيح من العدد76,19=100/84×64) وا 

 نقطة. 77النتيجة الهنائية 
 

 :توزيع البدلايت حسب جمالت ال عداد -1-2
 

لت  وهو ما  ،% 97نقطة بنس بة انهزت  50بدلية عىل عدد يساوي أ و يفوق  258حتص 

ل لها احلصول عىل نس بة من املساعدة غري املوظفة )قسط تقيمي ال داء( بعد تطبيق سل    خيو 

ويبني    ادلرجات املنصوص عليه بقرار وزير الشؤون احمللية والبيئة ووزير املالية املذكور أ عاله.

 الرمس البياين املوايل توزيع عدد البدلايت حسب جمالت ال عداد:
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 : توزيع عدد البدلايت حسب جمالت ال عداد3رمس بياين عدد 

 

 يالحظ من خالل الرمس البياين:و 

من  % 100نقطة مم ا ميكهنا من اس تحقاق  80بدلية عىل عدد يساوي أ و يفوق  72 حصول -

لت عىل  8 مهنا ال داء(قسط تقيمي )املساعدة غري املوظفة  نه يف علام أ   ،نقطة فأ كرث 90بدلايت حتص 

عادة توزيع املبالغ امللغاة علهيا. ت يمت ا  لغاء املساعدة بصفة لكية أ و جزئية لعدد من البدلاي   صورة ا 

ص لها  186 ك نمت - ل لها احلصول عىل جزء من املناب اخملص  بدلية من حتقيق مس توى أ داء خيو 

لت  ،تناسبيا مع حاصل النقاط من البدلايت املشاركة( عىل عدد  % 37,6بدلية ) 100حيث حتص 

صة للبدلية  % 80نس بة  توافقهنقطة  79و 70 يرتاوح بني من جحم املساعدة غري املوظفة اخملص 

لت  ،)قسط تقيمي ال داء(  % 70نس بة  توافقهنقطة  69و 60 يرتاوح بنيبدلي ة عىل عدد  58وحتص 

ل لها نقطة خيو   59و 50بدلية من حتقيق مس توى أ داء بني  28متك نت  كام .من جحم املساعدة

 من جحم املساعدة. % 60احلصول عىل 

زرمدين وقبالط وجبل و  قلعة س نان ويه ،نقطة 50بلوغ حاصل  يف تبدلاي 8 توف قعدم  -

 بدلايت علام أ ن ،الوسط ومطامطة اجلديدة والزهور )ولية القرصين( وبرج العامري وحامم الغزاز

كن من بلوغ احلاصل تمت وجبل الوسط والزهور )ولية القرصين( وبرج العامري مل قلعة س نان

  للس نة الثانية عىل التوايل.ال دىن املطلوب 
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 :واملؤرشات ال حصائية توزيع البدلايت حسب العدد الهنايئ املس ند -1-3
 

  الرمس البياين املوايل توزيع البدلايت حسب العدد الهنايئ املس ند:يبني  
 

 
 : توزيع البدلايت حسب العدد الهنايئ املس ند4رمس بياين عدد 

 
 

 املبينة ابجلدول التايل:ال حصائية  ؤرشاتالنتاجئ الهنائية يف امل حوصةلميكن و 
 

 : املؤرشات ال حصائية10جدول عدد 

 مقاييس التشتت زنعة املركزيةلمقاييس ا

 الاحنراف املعياري املنوال الوس يط املعدل الوطين
 العدد ال دىن –املدى = العدد ال قىص 

 العدد ال دىن العدد ال قىص

272,2 73 72 11,06 97 34 
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 :من س ياقة املالحظات التالية أ عاله الرمس البياينو  اجلدول ومبك ن

ل لالنتفاع  222,2نقطة أ ي بفارق  272,2يبلغ املعدل الوطين  - نقطة عىل احلاصل ال دىن اخملو 

 بنس بة من املساعدة. 

من  % 50الوس يط اذلي يقسم البدلايت ا ىل نصفني، أ ي أ ن  ،نقطة 73ميث ل مس توى ال داء  -

 نقطة.  73عىل عدد أ قل من  % 50نقطة مقابل  73البدلايت حتصلت عىل عدد يساوي أ و يفوق 

ىل أ ي  املنوال ،نقطة 72 ميث ل مس توى ال داء - س ناد هذا العدد ا   16العدد ال كرث تكرارا حيث مت ا 

 بدلية. 

ويف  .نقطة 97حباصل  عىل الصعيد الوطين قيق أ رفع مس توى أ داءمتك نت بدلية طوزة من حت  -

وهو مس توى ال داء ال دىن بعنوان  ةنقط 34سوى  الزهور )ولية القرصين(املقابل مل حتقق بدلية 

 نقطة. 63، وابلتايل يساوي املدى 2021س نة 

من ال عداد املس ندة  % 69,9 أ ن تبني  و  التوزيع الطبيعيقانون متيل ال عداد الهنائية املس ندة ا ىل  -

                        من ال عداد املس ندة تقع مضن اجملال % 95,9و 11,06 ± 72,22تقع مضن اجملال 

. 11,06×  3±  72,22من ال عداد املس ندة تقع مضن اجملال  % 98,9و 11,06×  ±2  72,22

 38ت املذكورة ويه مطامطة اجلديدة )بدلايت خارج اجملال 3يف املقابل بقيت ال عداد املس ندة ا ىل 

جراء تدخ   ،نقطة( 34نقطة( والزهور القرصين ) 36نقطة( وبرج العامري ) الت وهو ما يس توجب ا 

 .ء مقبولمس توى أ دا قيقهاحت  حالت دون خاصة هبذه البدلايت للوقوف عىل ال س باب اليت

  :النتاجئ واملؤرشات ال حصائية حسب جحم البدلية -1-4

حسب عدد  2021يبني اجلدول املوايل تصنيف البدلايت اليت مت تقيميها بعنوان س نة 

 الساكن:

 حسب عدد الساكن 2021: تصنيف البدلايت اليت مت تقيميها بعنوان س نة 11جدول عدد 

 النس بة 2021عدد البدلايت اليت تقيميها بعنوان س نة  الصنف عدد الساكن
 % 39,1 45 كربى الساكن عدد ≥ 50000

 % 16,9 117 متوسطة 50000 ≥ الساكن عدد ≥ 20000

 % 44 104 صغرى ساكنال  عدد ≥ 20000

 % 100 266  اجملموع
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لت ال عداد الهنائية  ن اجلدول املوايل معد  وال عداد القصوى  املعيارية والاحنرافاتويتضم 

 وادلنيا حسب ال صناف:

 

 

لت ال عداد الهنائية 12جدول عدد   وال حنرافات املعيارية وال عداد القصوى وادلنيا حسب ال صناف: معد 
 

 العدد ال دىن العدد ال قىص ال حنراف املعياري املعدل الصنف

 53 92 9,04 72,13 بدلايت كربى

 34 94 11,08 72,69 بدلايت متوسطة

 36 97 11,80 71,72 بدلايت صغرى

 
املتفوقة اليت حق قت مس توى أ داء يساوي أ و يفوق يبني  اجلدول املوايل قامئة البدلايت كام 

 نقطة: 90
 

 

 نقطة 90: قامئة البدلايت املتفوقة اليت حق قت مس توى أ داء يساوي أ و يفوق 13جدول عدد 

 العدد الهنايئ الصنف الولية البدلية

 97 صغرى املنس تري طوزة

 96 صغرى قابس شنين النحال

 94 متوسطة سليانة بوعرادة

 94 متوسطة بزنرت العالية

 93 صغرى املنس تري مزنل فاريس

 92 كربى بن عروس احملمدية

 91 متوسطة س يدي بوزيد الرقاب

 90 متوسطة مدنني جرجيس الشاملية

 

 

لت عىل عدد دون ويف املقابل يبني اجلدول املوايل البدلايت   نقطة: 50اليت حتص 
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لت عىل عدد دون : قامئة البدلايت اليت 14جدول عدد   نقطة 50حتص 

 العدد الهنايئ الصنف الولية البدلية

 49 صغرى ابجة قبالط

 48 صغرى الاكف قلعة س نان

 47 صغرى املنس تري زرمدين

 45 صغرى زغوان جبل الوسط

 42 صغرى انبل حامم الغزاز

 38 صغرى قابس مطامطة اجلديدة

 36 صغرى منوبة برج العامري

 34 متوسطة القرصين الزهور

 

 :النتاجئ عىل املس توى اجلهوي -2

 :بلك ولية يبني  اجلدول املوايل املؤرشات ال حصائية عىل الصعيد اجلهوي
 

 

 : املؤرشات ال حصائية بلك ولية15جدول عدد 

 العدد ال دىن العدد ال قىص الاحنراف املعياري املعدل اجلهوي الولية

 75 86 4,71 80,80 توزر

 51 94 10,78 80,38 بزنرت

 61 90 9,32 77,88 مدنني

 53 86 9,23 75,21 املهدية

 62 89 9,08 75,19 سوسة

 55 92 10,00 74,83 بن عروس

 64 94 9,05 74,50 سليانة

 42 86 10,50 73,87 انبل

 47 97 10,39 73,48 املنس تري

 57 86 8,78 72,88 تونس

 54 89 10,16 72,17 القريوان
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 59 85 7,79 72,13 صفاقس

 59 79 5,92 71,43 أ راينة

 45 85 13,54 71,33 زغوان

 36 82 13,46 70,50 منوبة

 48 81 10,47 70,08 الاكف

 57 91 9,62 69,80 س يدي بوزيد

 34 83 13,31 69,58 قرصينال

 54 88 10,93 67,63 جندوبة

 54 79 9,71 67,50 تطاوين

 38 96 13,89 66,27 قابس

 56 77 7,96 65,13 قفصة

 51 77 9,50 64,40 قبيل

 49 78 9,76 60,25 ابجة

 

 :ويسوق فريق التقيمي املالحظات املوالية
 

 نقطة.  80,8و 60,25تراوحت املعدلت اجلهوية بني  -

ويه توزر  ،نقطة( 72,22ولايت املعدل الوطين ) 10فاقت املعدلت اجلهوية عىل مس توى  -

 وانبل واملنس تري وتونس. وسليانةوبزنرت ومدنني واملهدية وسوسة وبن عروس 

حرازها أ عىل معدل  - متكنت ولية توزر من حتقيق أ فضل مس توى أ داء عىل املس توى الوطين اب 

علام أ ن العدد ال قىص اذلي مت ، نقطة( 4,71) أ قل احنراف معياريتسجيل نقطة( و  80,8)

نقطة )بدلية  75ال دىن هو  ومتغزة( والعددنقطة )بدليتا نفطة  86الولية هو  تسجيهل عىل مس توى

   دقاش(.  

نقطة( وقفصة  64,4نقطة( وقبيل ) 60,25مت تسجيل أ دىن معدلت هجوية بولايت ابجة ) -

 نقطة(. 66,27) وقابس نقطة( 65,13)

 نقطة(. 13,89مت تسجيل أ عىل احنراف معياري بولية قابس ) -
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ربز اخلريطة املوالية الولايت اليت جتاوز مس توى أ داهئا املعدل الوطين والولايت اليت وت  

 حققت مس توى أ داء دون املعدل الوطين:
 

 

 
 

 

 : الولايت اليت جتاوز مس توى أ داهئا املعدل الوطين 5رمس بياين عدد 

 والولايت اليت حققت مس توى أ داء دون املعدل الوطين
 

 

 :النتاجئ حسب جمالت التقيمي -3

جمالت ويه حتسني اخلدمات املسداة والشفافية  ةمت  تقيمي أ داء البدلايت من خالل ثالث

  واملشاركة وحتسني املوارد. 
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 :جمال حتسني اخلدمات املسداة -3-1

، 2021بدلية مل تربمج صفقات معومية بعنوان س نة  36جتدر ال شارة يف هذا الصدد، أ ن 

عداد خمطط تقديري للصفقات. وليتس ىن لفريق التقيمي احتساب العدد  اكنتوابلتايل  معفاة من ا 

نقطة ابلنس بة للبدلايت املعنية ابل عفاء، يمت تعديل احلاصل  34املس ند يف هذا اجملال عىل مجموع 

 للعدد.  ثية مث تصحيحه بأ خذ اجلزء الصحيحالقاعدة الثال ابعامتد

البياين املوايل توزيع البدلايت حسب العدد املس ند يف جمال حتسني اخلدمات  الرمس ويبني  

 املسداة:

 
 : توزيع البدلايت حسب العدد املس ند يف جمال حتسني اخلدمات املسداة6رمس بياين عدد 

 
 

هذا وميكن حوصةل النتاجئ الهنائية املتعلقة مبجال حتسني اخلدمات املسداة يف املؤرشات 

 املبينة ابجلدول التايل:ال حصائية 

 : املؤرشات ال حصائية املتعلقة مبجال حتسني اخلدمات املسداة16جدول عدد 

 مقاييس التشتت زنعة املركزيةمقاييس ال

 املنوال الوس يط املعدل الوطين
الاحنراف 

 املعياري

 العدد ال دىن –املدى = العدد ال قىص 

 العدد ال دىن العدد ال قىص

17,99 17 17 4,95 34 4 
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 املالحظات التالية: أ عاله الرمس البياينو  اجلدول س تنتج منوي  
 

علام  ،جملموعة ال عداد املس ندة يف جمال حتسني اخلدمات املسداة نقطة الوس يط 17ميث ل حاصل  -

 نقطة. 17,99أ ن معدل ال عداد يف اجملال بلغ 

 بدلية عىل هذا العدد. 35حيث حتصلت  ،نقطة املنوال 17ميث ل حاصل  -

 نقطة. 4,95بلغ ال حنراف املعياري  -

يف حني  ،نقطة( 34متكنت بدلية بوعرادة من حتقيق العدد ال قىص يف جمال حتسني اخلدمات ) -

 نقاط( يف هذا اجملال. 4حتصلت بدلية السبيخة عىل العدد ال دىن )

   .التوزيع الطبيعيقانون يف جمال حتسني اخلدمات املسداة ا ىل  متيل ال عداد الهنائية املس ندة -
  

بلك  مبجال حتسني اخلدمات املسداةويبني  اجلدول املوايل املؤرشات ال حصائية املتعلقة 

 ولية:

 : املؤرشات ال حصائية اجلهوية املتعلقة مبجال حتسني اخلدمات املسداة17جدول عدد 

 العدد ال دىن العدد ال قىص الاحنراف املعياري املعدل اجلهوي الولية

 13 34 5,40 22,20 سليانة

 17 28 3,77 21,54 بزنرت

 15 25 3,50 20,50 مدنني

 13 29 4,80 19,94 سوسة

 13 27 4,70 18,67 قرصينال

 16 23 2,58 18,60 توزر

 15 26 4,39 18,50 بن عروس

 11 30 4,24 18,35 انبل

 9 31 4,86 18,19 املنس تري

 10 27 4,83 18,13 صفاقس

 5 28 5,24 18,07 املهدية

 10 30 5,48 18,00 الاكف
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 6 28 6,21 17,82 قابس

 13 26 4,47 17,75 تونس

 11 23 4,33 17,50 تطاوين

 13 19 2,33 17,40 قبيل

 13 21 2,36 17,14 أ راينة

 11 23 3,71 16,50 جندوبة

 4 23 4,85 16,33 القريوان

 9 24 4,59 15,88 قفصة

 9 22 3,57 15,50 منوبة

 10 19 2,87 14,63 ابجة

 6 21 4,95 14,17 زغوان

 7 26 4,89 13,80 س يدي بوزيد

 

 :ما ييل يالحظ من خالل اجلدول 

 نقطة.  22,2و 13,8تراوحت املعدلت اجلهوية يف جمال حتسني اخلدمات بني  -

ويه سليانة  ،نقطة( 17,99ولية املعدل الوطين ) 12فاقت املعدلت اجلهوية عىل مس توى  -

وسوسة والقرصين وتوزر وبن عروس وانبل واملنس تري وصفاقس واملهدية  وبزنرت ومدنني

 والاكف.

 نقطة(.     22,2متكنت ولية سليانة من حتقيق أ فضل معدل ) -

نقطة(  14,17) زغواننقطة( و  13,8) س يدي بوزيدمت تسجيل أ دىن معدلت هجوية بولايت  -

 نقطة(. 14,63) ابجةو

أ عىل احنراف معياري بولية قابس و  نقطة( 2,33) قبيلأ دىن احنراف معياري بولية  مت تسجيل -

 نقطة(. 6,21)
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 ال جناز املايل لربانمج الاستامثر البدلي: :1.1املقياس 

عداد  265تولت  م تنفيذ اقتهنا مبدلية  258أ حالت  ،س نوي لالستامثر برانمجبدلية ا  رير تقد 

علام أ ن  ،الربانمج الس نوي لالستامثر ا ىل صندوق القروض ومساعدة امجلاعات احمللي ة يف الآجال

عداد برانمج يف الغرض. بدلية ادلهامين مل تتول    ا 

حالهتا  نقاط( 10) العدد ال قىص يف هذا املقياس من حتقيق بدلية 25 تمتك نو  ابعتبار ا 

م تنفيذ الربانمج ا ىل  جناز مايلصندوق يف الآجال و ال تقرير تقد   مضن اجملال للربانمج حتقيق نس بة ا 

   . % [110,%90[ ال مثل

ويبني الرمس البياين املوايل توزيع البدلايت حسب جمالت نسب ال جناز املايل للربانمج 

عداد الربانمج: لبدلايتابلنس بة لـ  2021لس نة  الس نوي لالستامثر  اليت قامت اب 

 
 لال ستامثر : توزيع البدلايت حسب جمالت نسب ال جناز املايل للربانمج الس نوي7رمس بياين عدد 

 

جناز مضن اجملال % 9,4بدلية ) 25ويالحظ من خالل الرمس البياين أ ن  ( حق قت نسب ا 

جناز. ويف املقابل مل تمتك ن  جناز مقبوةل ختو   (% 64,2) بدلية 170ال مثل لال  ل لها من حتقيق نس بة ا 

 احلصول عىل نقاط.
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ويبني الرمس البياين املوايل التوزيع اجلهوي حسب جمالت نسب ال جناز املايل للربانمج 

عداد الربانمج تبدلايل الس نوي لالستامثر ابلنس بة لـ   :بدلية( 265) اليت قامت اب 

 
 لالستامثر جمالت نسب ال جناز املايل للربانمج الس نوي: التوزيع اجلهوي حسب 8رمس بياين عدد 

 

ويالحظ من خالل الرمس البياين عدم توف ق عدد هام من البدلايت التابعة خملتلف الولايت 

جناز مرضية للربانمج الس نوي لالستامثر جناز أ قل من ) مقارنة ابلتقديرات يف حتقيق نسب ا  نسب ا 

 % 87,5من البدلايت( وتونس ) %100)ابجة عىل غرار ولايت  ،(% 150أ و تفوق  % 50

من البدلايت( والقريوان  % 85,7من البدلايت( وأ راينة ) % 87,5) من البدلايت( وجندوبة

   من البدلايت(. % 83,3)

 :تنفيذ اخملطط التقديري للصفقات العمومية :2.1املقياس 

مل  وابلتايل ،2021بدلية مل تربمج صفقات بعنوان س نة  36جتدر ال شارة يف هذا ال طار أ ن 

  معنية هبذا املقياس. تكن

عداد جدول قيادة ملتابعة تنفيذ الصفقات 6 تتول   هذا ومل ويه القلعة اخلصبة  ،بدلايت ا 

باةل ومطامطة القدمية وجدليان والنور وبرج العامري.   والس  
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جال ابلنس بة بدلية من ال عالن عىل طلب العروض يف الآ  50متكنت  من هجة أ خرى،

بدلية من حتقيق نس بة تساوي أ و  140تمتكن  مل ،ويف املقابل .من الصفقات املربجمة % 100لـ

 .% 50 تفوق

 :تنفيذ اخملطط الثاليث التقديري للصيانة :3.1املقياس 

عداد خمطط ثاليث تقديري للصيانة 15مل تتول   س نادها صفر من  ،بدلية ا  وابلتايل مت ا 

عداد  212تولت يف املقابل،  النقاط. ة مبزيانية س نة طط مع وجود تطابق بني املبالغ املرمس  اخملبدلية ا 

يانة وبني ما هو مدرج ابخملطط 2021 مت تسجيل غياب التطابق ابلنس بة  ،ويف املقابل .بعنوان الص 

 بدلية. 39لـ

نقاط( ابعتبار تولهيا  7ىل العدد ال قىص من النقاط )بدلية من احلصول ع 48متكنت  وقد

عداد اخملطط الثاليث التقديري للصيانة مع وجود تطابق بني املبالغ املرمسة مبزيانية س نة   2021ا 

يانة وبني ما هو مدرج ابخملطط من هجة، وحتقيق نس بة تنفيذ س نوي للنفقات بعنوان  بعنوان الص 

 .% 70الصيانة يساوي أ و يفوق 

ويبني الرمس البياين املوايل توزيع البدلايت حسب جمالت نسب تنفيذ نفقات الصيانة 

عداد اخملطط الثاليث بعنوان س نة  251ابلنس بة لـ  :2021بدلية اليت تولت ا 

 
 : توزيع البدلايت حسب جمالت نسب تنفيذ نفقات الصيانة9رمس بياين عدد 
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 % 50يالحظ من خالل الرمس البياين أ ن نس بة تنفيذ النفقات بعنوان الصيانة مل تتجاوز و 

 . % 70بدلية متكنت من حتقيق نس بة تنفيذ تتجاوز  57بدلية، مقابل  154بـ
 

بدلية اليت تولت  251ابلنس بة لـ ويبني الرمس البياين املوايل التوزيع عىل الصعيد اجلهوي

عداد اخملطط الثاليث   :2021بعنوان س نة ا 

 
 : التوزيع اجلهوي حسب جمالت نسب تنفيذ النفقات بعنوان الصيانة10رمس بياين عدد 

جناز نفقات الصيانة مل تتجاوز ويت   بعدد هام  % 50ضح من خالل الرمس البياين أ ن نسب ا 

بدلية( وبن  12بدلايت من  10بدلية( والاكف ) 30بدلية من  22من البدلايت بولايت املنس تري )

 بدلية(. 12بدلايت من  7عروس )

 :هود البدلية يف جمال النظافةجم  :4.1املقياس 

 ابعتبارهانقاط(  9بدلية من بلوغ مس توى ال داء ال قىص يف جمال النظافة ) 49متكنت 

عداد دفرت حمني  ت تول    ملتابعة وسائل النقل اخملصصة تابعة جمهودها يف جمال النظافة وكشف حمني  مل  ا 

مت خدمة جمد    % 80دة يف اجملال، وقامت برفع أ كرث من دة أ و اس تعملت طريقة جمد  للنظافة، وقد 

ضافة ا ىل  ،من الفضالت املزنلية واملشاهبة املنتجة عداد خمطط بدلي للترصف يف النفاايا  ت. ويف ا 

جناز املطلوب  4مل تمتكن  ،املقابل س نادها وبدلايت من ا  صفر من النقاط ويه تبعا ذلكل مت ا 

 السبيخة والسوايس ومطامطة اجلديدة ومزنل بوزلفة.

من حتقيق نس بة الفضالت املزنلية واملشاهبة املرفوعة  (% 86,5) بدلية 230هذا ومتكنت  

 من بلوغ تكل النس بة. (% 13,5) بدلية 36مل تمتكن  ،قابليف امل .% 80تساوي أ و تفوق 
 

2
6

10

22

13

3
7 7

3 4 3
6

4
7

10
6

9

4 5 5 6

1 2

9

0

2

0

4

0

2

2 1

0
1

1

0
1

0

1

1

1

2 0
2 1

0
0

1

2

0
0

0

0

1

0
0

1
0 2

1
0

0

0

0

2

0
0

1 0

3 1

3

3

3
2

4

1

1

3 4

0
0

2 0
0

2

4

0

3

3

0

4

0
4

4

10

0

5

10

15

20

25

30

35

 
  
 
  
  
  
 
 

      

≥70%

[60%,70%[

[50%,60%[

<50%



 تقرير تقيميـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021تقيمي أ داء امجلاعات احمللية بعنوان س نة 
                                                                  

 

 29صفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقابة العامة للمصاحل العمومية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ويبني الرمس البياين املوايل التوزيع عىل املس توى اجلهوي حسب نس بة الفضالت املزنلية 

 واملشاهبة املرفوعة:

 
 : التوزيع اجلهوي حسب جمايل نسب رفع الفضالت11رمس بياين عدد 

 

لك بدلايت بولايت املنس تري وبزنرت وتطاوين  متك نالحظ من خالل الرمس البياين وي  

تساوي  فضالت مرفوعةوجندوبة وسليانة وس يدي بوزيد وقبيل ومدنني ومنوبة من حتقيق نس بة 

 .% 80أ و تفوق 

دة يف جمال النظافة، عىل غرار  110وعىل صعيد أآخر، اعمتدت  بدلية طرقا حديثة وجمد 

امت اجملمتع املدين ابل ضافة ا ىل فرزالتطبيقات واملنظومات ال عالمي ة والرشاكة  الفضالت  مع منظ 

ت  ، (بدلي ة 63)وتمثيهنا. وي عترب فرز الفضالت وتمثيهنا الوس يةل املبتكرة ال كرث اعامتدا من قبل البدلاي 

بدلي ة  20كام اعمتدت  .(بدلي ة 42)واملنصات الرمقية  تلهيا اعامتد التطبيقات واملنظومات ال عالمي ة

عىل ترشيك اجملمتع املدين من خالل القيام حبمالت نظافة مبشاركة اجملمتع املدين أ و مبشاركة بدلايت 

 جماورة.

 :جمال املشاركة والشفافية -3-2

ىل تقيمي املشاركة والشفافية ابلبدلية من خالل مشاركة املواطنني يف  هيدف اجملال الثاين ا 

عداد الربانمج  ىل الواثئق البدلية ،الس نوي لالستامثرا  ومدى احرتام  معاجلة الشاكوى،و ، والنفاذ ا 

 تطبيق ال جراءات البيئية وال جامتعية. 

 ني الرمس البياين املوايل توزيع البدلايت حسب العدد املس ند يف املشاركة والشفافية:ويب  
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 جمال املشاركة والشفافية: توزيع البدلايت حسب العدد املس ند يف 12رمس بياين عدد 

يف املؤرشات  املشاركة والشفافيةهذا وميكن حوصةل النتاجئ الهنائية املتعلقة مبجال 

 ال حصائية املبينة ابجلدول التايل:
 

 : املؤرشات ال حصائية املتعلقة مبجال املشاركة والشفافية18جدول عدد 

 مقاييس التشتت زنعة املركزيةمقاييس ال

 املنوال الوس يط املعدل الوطين
الاحنراف 

 املعياري

 العدد ال دىن –املدى = العدد ال قىص 

 العدد ال دىن العدد ال قىص

28,26 29 34 5,83 34 4 

 

 اجلدول والرمس البياين أ عاله املالحظات التالية: وي س تنتج من

علام أ ن  ،والشفافيةاملشاركة جملموعة ال عداد املس ندة يف جمال  نقطة الوس يط 29ميث ل حاصل  -

 نقطة. 28,26معدل ال عداد يف اجملال بلغ 

 بدلية عىل هذا العدد. 88حيث حتصلت  ،نقطة املنوال 34ميث ل حاصل  -
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 نقطة. 5,83بلغ ال حنراف املعياري  -

يف حني  ،نقطة( 34) املشاركة والشفافيةبدلية من حتقيق العدد ال قىص يف جمال  88متكنت  -

 نقاط( يف هذا اجملال. 4حتصلت بدلية الزهور )ولية القرصين( عىل العدد ال دىن )
 

 بلك ولية: مبجال املشاركة والشفافيةويبني  اجلدول املوايل املؤرشات ال حصائية املتعلقة 

 : املؤرشات ال حصائية اجلهوية املتعلقة مبجال املشاركة والشفافية19جدول عدد  

 العدد ال دىن العدد ال قىص الاحنراف املعياري املعدل اجلهوي الولية

 26 34 3,20 31,60 توزر

 21 34 4,09 31,46 بزنرت

 24 34 3,67 30,40 س يدي بوزيد

 13 34 5,45 30,22 انبل

 24 34 3,58 29,83 زغوان

 24 34 3,84 29,63 مدنني

 22 34 4,30 29,50 تونس

 20 34 4,35 29,31 سوسة

 17 34 5,56 29,20 سليانة

 22 34 4,26 29,13 منوبة

 17 34 5,26 28,81 املنس تري

 17 34 6,04 28,75 القريوان

 19 34 4,44 28,25 بن عروس

 4 34 8,03 28,00 قرصينال

 17 34 4,48 27,60 صفاقس

 19 34 4,70 27,58 الاكف

 13 34 5,30 27,57 املهدية

 20 34 5,17 27,25 جندوبة

 11 30 6,28 26,00 أ راينة

 22 31 3,59 25,88 قفصة

 13 34 7,07 25,25 ابجة

 15 34 8,81 25,25 تطاوين

 18 34 7,38 25,00 قبيل

 8 34 7,76 20,55 قابس
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بني تراوحت  املشاركة والشفافيةاملعدلت اجلهوية يف جمال أ ن  الحظ من خالل اجلدولي  

عىل نقطة(  28,26املعدلت اجلهوية املعدل الوطين )هذه فاقت وقد نقطة.  31,6و 20,55

توزر وبزنرت وس يدي بوزيد وانبل وزغوان ومدنني وتونس  ولايت ويه ،ولية 12مس توى 

 ومنوبة واملنس تري والقريوان. ،وسليانةوسوسة 
 

مت تسجيل أ دىن معدل نقطة( و 31,6من حتقيق أ فضل معدل ) توزرمتكنت ولية هذا وقد 

أ عىل و نقطة(  3,2) توزرمت تسجيل أ دىن احنراف معياري بولية كام  نقطة(. 20,55) بولية قابس

 نقطة(. 8,81) تطاويناحنراف معياري بولية 

 

عداد الربانمج الس نوي لالستامثر :1.2املقياس    :مشاركة املواطنني يف ا 
 

عداد برانمج  بدلايت القريوان والسوايس وتينجة والزهور )ولية القرصين( وقربة تول  ت  مل ا 

اجمللس البدلي قبل وفق مقاربة تشاركية ومصادق عليه من طرف  2022س نوي لالستامثر لس نة 

س ناده ،2021موىف س نة  علام وأ نه مت  ال خذ  ،من النقاط بعنوان هذا املقياس اصفر  اوابلتايل مت ا 

جراء مع نتاجئ ملف بعني ال عتبار املعطيات املتعلقة ب   لية تقيمي ال داء.الرشوط املس توجبة عند ا 
 

س نادها العدد اكمال ) ،أ ما ابلنس بة لبقية البدلايت ىل التعديالت  8فقد مت ا  نقاط( ابلنظر ا 

 نس بة املشاركة ابعتبار الوضع الصحي العام تقيمياليت طرأ ت عىل هذا املقياس يف خصوص عدم 

 . 2021اليت أ ث رت سلبا عىل املسار التشاريك خالل س نة  19جراء جاحئة كوفيد  ابلبالد
    

 :النفاذ ا ىل الواثئق البدلية :2.2املقياس 
 

وعدد  عدد البدلايت حسب عدد الواثئق املنشورة عىل موقع الواب  اجلدول املوايليبني  

  :لوحة ال عالانتالواثئق املنشورة عىل 
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 البدلايت حسب عدد الواثئق املنشورة عىل موقع الواب وعىل لوحة ال عالانت: عدد 20جدول عدد 
 

 

 البدلايت اليت قامت بنرش

 لوحة ال عالانتوثيقة عىل  15

البدلايت اليت قامت بنرش بني 

لوحة وثيقة عىل  14و 12

 ال عالانت

البدلايت اليت قامت بنرش أ قل من 

 وثيقة عىل لوحة ال عالانت 12

 اليت قامت بنرشالبدلايت 

 وثيقة عىل موقع الواب 15
143 8 11 

 12البدلايت اليت قامت بنرش بني 

 وثيقة عىل موقع الواب 14و
4 30 10 

البدلايت اليت قامت بنرش أ قل من 

 وثيقة أ و ليس دلهيا موقع واب 12
30 9 21 

 
 

 
 

 

وعىل لوحة ال عالانت بدلية نرش مجيع الواثئق املنصوص علهيا مبوقع الواب  143ت تول  وقد 

س نادها العدد اكمال ) لت ، و نقاط( 7وابلتايل مت ا  جناز  21حتص  بدلية عىل صفر من النقاط لعدم ا 

ىل الواثئق البدلية.  املطلوب يف خصوص النفاذ ا 

 ا:يوم 21معاجلة الشاكوى يف أ جل  :3.2املقياس 

لت  ل يتوفر دلهيا  تبدلاي 8مهنا  املقياس بدلية عىل صفر من النقاط بعنوان هذا 17حتص 

ويه املنهيةل والوردانني وزرمدين وقصور الساف والكرم ومطامطة  دفرت حمني ملعاجلة الشاكوى

 اجلديدة واملتلوي وجربة حومة السوق.

 258توزيع البدلايت حسب جمالت نسب املعاجلة ابلنس بة لـ ويبني الرمس البياين املوايل

 بدلية اليت متسك دفرتا حمينا ملعاجلة الشاكوى:
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 : توزيع البدلايت حسب جمالت نسب معاجلة الشاكوى13رمس بياين عدد 

 
 

حيث  ،ق البدلايت معوما يف مسار معاجلة الشاكوىويتبني من خالل الرمس البياين توف  

من الشاكوى  % 100من البدلايت( من حتقيق نس بة معاجلة  % 77,9بدلية ) 201متكنت 

 % 80بدلية نس بة معاجلة تساوي أ و تفوق  43يوما وحق قت  21املودعة دلهيا يف أ جل ل يتجاوز 

  .% 100وأ قل  من 

 :احرتام تطبيق ال جراءات البيئية والاجامتعية :4.2املقياس 

عداد مشاريعها لال جراءات البيئية وال جامتعية لك ية، وتتحصل  اس تجابةت عترب  البدلية يف ا 

 نقاط، يف صورة القيام ابل عامل التالية:   9مبقتضاها عىل 

جراءات امحلاية البيئية وال جامتعية ملشاريع البدلية )نقطة  -  (.اتصالتلكيف عون لتدقيق وحفص ا 

حاةل  منةل تصنيف مجيع مشاريع البدلية املمو   - صندوق القروض ومساعدة امجلاعات احمللية وا 

 جدول التصنيف ا ىل الصندوق.

 وضع برانمج للترصف البييئ وال جامتعي ابلنس بة مجليع املشاريع املصنفة "ب". -
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جراء استشارات معومية يف شأ ن برامج الترصف البييئ وال جامتعي ابلنس بة مجليع املشاريع  - ا 

 املصنفة "ب".

 الترصف البييئ وال جامتعي ملشاريع البدلية املصادق علهيا.نرش برامج  -

دراج ال جراءات اخلاصة بتفادي املؤثرات البيئية وال جامتعية بكراسات طلبات العروض  - ا 

 للمشاريع املصنفة "ب" و"ج".

حاةل التقارير الثالثية ا ىل الصندوق يف الآجال.  -  ا 

ىل  حاةل التقارير الثالثية ا  الصندوق يف الآجال تعترب ال س تجابة جزئية ويف صورة عدم ا 

جنازها أ ما  نقاط. 4وتتحصل البدلية عىل  حاةل  ابس تثناءحد ال عامل املذكورة )أ  يف صورة عدم ا  ا 

ل البدلية عىل صفر من النقاط.   التقارير(، فتتحص 

ة لال جراءات البيئية وال جامتعي احرتاهماويبني اجلدول املوايل توزيع البدلايت حسب مدى 

 املس توجبة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئية وال جامتعية املس توجبةلال جراءات : توزيع البدلايت حسب مدى ا حرتاهما 21 جدول عدد

 

 عدد البدلايت 4.2العدد املس ند بعنوان املقياس 

0 26 

4 53 

9 187 
 

وال جامتعية ال جراءات البيئية  احرتاميتبني من خالل اجلدول توف ق البدلايت معوما يف و 

عداد مشاريعها من البدلايت( من احلصول  % 70,3بدلية ) 187حيث متكنت  ،املس توجبة عند ا 

  نقاط. 9عىل 

 :جمال حتسني املوارد -3-3

ىل أ ن  بدلية ليست لها ديون وابلتايل فهيي معفاة من  25جتدر ال شارة يف هذا الصدد، ا 

عداد خمطط لتطهري ادليون. وليمتكن فريق التقيمي من احتساب العدد املس ند يف هذا اجملال عىل  ا 

ة مث ثيالقاعدة الثال ابعامتدنقطة ابلنس بة للبدلايت املعنية ابل عفاء، يمت تعديل احلاصل  32مجموع 

 للعدد. تصحيحه بأ خذ اجلزء الصحيح
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  الرمس البياين املوايل توزيع البدلايت حسب العدد املس ند يف جمال حتسني املوارد:ويبني  

 
 : توزيع البدلايت حسب العدد املس ند يف جمال حتسني املوارد14رمس بياين عدد 

 

املوارد يف املؤرشات ال حصائية هذا وميكن حوصةل النتاجئ الهنائية املتعلقة مبجال حتسني 

 املبينة ابجلدول التايل:
 : املؤرشات ال حصائية املتعلقة مبجال حتسني املوارد22جدول عدد 

 مقاييس التشتت زنعة املركزيةمقاييس ال

 الاحنراف املعياري املنوال الوس يط املعدل الوطين
 العدد ال دىن –املدى = العدد ال قىص 

 العدد ال دىن العدد ال قىص

25,84 28 32 5,66 32 9 

 

 اجلدول والرمس البياين أ عاله املالحظات التالية: وي س تنتج من

معدل  علام أ ن   ،جملموعة ال عداد املس ندة يف جمال حتسني املوارد نقطة الوس يط 28ميث ل حاصل  -

 نقطة. 25,84ال عداد يف اجملال بلغ 

 بدلية عىل هذا العدد. 45حيث حتصلت  ،نقطة املنوال 32ميث ل حاصل  -

 نقطة. 5,66بلغ ال حنراف املعياري  -
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يف حني حتصلت  ،نقطة( 32بدلية من حتقيق العدد ال قىص يف جمال حتسني املوارد ) 45نت متك   -

 نقاط( يف هذا اجملال. 9بدلية الصخرية عىل العدد ال دىن )

 بلك ولية: مبجال حتسني املواردعلقة ويبني  اجلدول املوايل املؤرشات ال حصائية املت

 : املؤرشات ال حصائية اجلهوية املتعلقة مبجال حتسني املوارد23جدول عدد 

 العدد ال دىن العدد ال قىص الاحنراف املعياري املعدل اجلهوي الولية

 29 32 1,26 30,00 توزر

 16 32 4,78 28,64 املهدية

 14 32 4,96 28,58 بن عروس

 21 32 3,70 28,43 أ راينة

 24 32 2,90 27,64 قابس

 16 32 4,74 27,50 مدنني

 14 32 6,99 27,33 زغوان

 14 32 5,58 27,13 منوبة 

 18 32 4,86 27,08 القريوان

 19 32 3,76 26,88 تونس

 13 32 5,78 26,77 بزنرت

 9 32 6,27 26,53 صفاقس

 17 32 5,03 26,13 املنس تري

 16 32 5,29 25,88 سوسة

 14 32 5,41 25,35 انبل

 17 32 5,52 24,90 س يدي بوزيد

 13 32 6,37 24,08 الاكف

 21 31 4,06 24,00 تطاوين

 14 31 6,45 23,88 جندوبة

 19 32 4,43 23,60 سليانة 

 14 30 5,47 22,83 قرصينال

 14 31 6,04 22,50 قفصة

 14 32 6,00 21,00 قبيل

 14 30 5,89 20,25 ابجة
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 20,25تراوح املعدلت اجلهوية يف جمال املشاركة والشفافية بني  الحظ من خالل اجلدولي  

نقطة(  25,84ولية املعدل الوطين ) 14فاقت املعدلت اجلهوية عىل مس توى وقد نقطة.  30و

وأ راينة وقابس ومدنني وزغوان ومنوبة والقريوان وتونس وبزنرت  وبن عروس واملهدية توزر ويه

 وصفاقس واملنس تري وسوسة.

متكنت ولية توزر من حتقيق أ فضل مس توى أ داء عىل املس توى الوطين يف جمال  هذا وقد

حرازها عىل أ عىل معدل )  ،نقطة( 1,26نقطة( وتسجيل أ قل احنراف معياري ) 30حتسني املوارد اب 

 29نقطة والعدد ال دىن هو  32علام أ ن العدد ال قىص اذلي مت تسجيهل عىل مس توى الولية هو 

نقطة( وأ عىل احنراف معياري  20,25مت تسجيل أ دىن معدل بولية ابجة )ويف املقابل، نقطة. 

 نقطة(. 6,99بولية زغوان )

  :قدراتالالربانمج الس نوي دلمع  :1.3املقياس 

س ناد  عداد برانمج س نوي دلمع يف صورة تويل  نقاط  7يمت ا  قدرات بعنوان س نة ال البدلية ا 

، ويس ند لها صفر من النقاط 2020مصادق عليه من طرف اجمللس البدلي قبل موىف س نة  2021

 يف خالف ذكل.

عداد برانمج دمع القدرات بعنوان س نة  4وجتدر ال شارة يف هذا الصدد أ ن  بدلايت مل تتول  ا 

وابلتايل  ويه تينجة وس يدي بوزيد والصخرية ومنوبة. 2020قبل موىف س نة  مصادق عليه 2021

 س ند لهذه البدلايت صفر من النقاط.أ  

 :اعامتد أ دوات الترصف وتطبيقها يف املوارد البرشية :2.3املقياس 

عداد بطاقات الوصف الوظيفي ووضع  ىل تقيمي جمهود البدلية يف ا  هيدف هذا املقياس ا 

من  % 87,6) بدلية 233ولوحظ يف هذا ال طار توف ق  حمني  للمهن والكفاءات.خمطط تقديري 

جناز املطلوب  .نقاط( 7عىل العدد اكمال بعنوان هذا املقياس ) هاصول حو  البدلايت( يف ا 

ىل أ نه  ، 2021ابلنس بة لعملية تقيمي ال داء بعنوان س نة يمت وجتدر ال شارة يف هذا الصدد ا 

اليت و  2021ديسمرب  31اخلاصة ابل عوان املبارشين ابلبدلية بتارخي بطاقات الوصف الوظيفي  اعامتد

عدادها وحتييهنا قبل موىف    لحتساب نس بة بطاقات الوصف الوظيفي املنجزة. ،2021 س نة مت ا 

جناز بطاقات الوصف الوظيفي:  ويبني اجلدول املوايل توزيع البدلايت حسب نس بة ا 
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 توزيع البدلايت حسب نس بة ا جناز بطاقات الوصف الوظيفي: 24جدول عدد 
 

 عدد البدلايت نس بة ا جناز بطاقات الوصف الوظيفي

 12  % 90أ قل من 

 5 % 100وأ قل من  % 90تساوي أ و تفوق 

 %100 249 

 

جناز متكنت من بدلية  249 أ نويتبني من خالل الرمس البياين  أ ما . % 100حتقيق نس بة ا 

من  % 93,2بدلية ) 248فمتكنت  ،ل عداد خمطط تقديري حمني  للمهن والكفاءاتابلنس بة 

تشخيصا  ادون تضميهن تبدلايت خمططا 8، يف حني أ عدت ةحمين اتالبدلايت( من وضع خمطط

جياد احللول الكفيةل بتجاوزها للنقائص وال حتياجات املتعلقة ابملوارد البرشية ويه معرية التوازرة  ،وا 

 وبزنرت ورفراف وجسنان وجلمة ومزنل شاكر والنور ومزنل متمي.
 

 :تسوية وضعية ادليون املرمسة مبخطط تطهري ادليون :3.3املقياس 

عداد بدلية ليست لها ديون  25جتدر ال شارة يف هذا الصدد أ ن  وابلتايل فهيي معفاة من ا 

ين الوارد ابدلليل العميل: "يعترب دين التايلخمطط لتطهري ادليون عىل اعتبار التعريف  ، لك ما الدل 

زاء الغري وحل أ جل خالصه دون أ ن يمت تسديده  ".ختدل بذمة البدلية ا 

ا  عداد خمطط لتطهري ادليون 17 ل تتول  فابلنس بة للبدلايت اليت دلهيا ديون، أ م   بدلية ا 

س ناده ،2020 س نة قبل موىف   2021بعنوان س نة  من النقاط بعنوان هذا  اا صفر وابلتايل مت ا 

ويه قرص هالل واملصدور مزنل حرب واملنس تري وزرمدين واملعقوةل وجماز الباب وبن  ،املقياس

عروس والبرئ ال محر وفراننة واملزونة وسوق ال حد والرديف والقرص وبرج العامري وحامم الغزاز 

 وقربص ومزنل بوزلفة.

عداد خمطط 148هذا وتولت  ويف  ات.هري ديوهنا وقامت برتس ميها ابملزيانيلتط  اتبدلية ا 

عداد خمطط غري أ ن  املبالغ املرمسة  76تولت  ،قابلامل ل تتطابق مع ما هو مدرج  مبزيانياهتابدلية ا 

 .اتططخملاب

توزيع البدلايت حسب جمالت نسب خالص ادليون ابلنس بة   الرمس البياين املوايلويبني  

 :اتبدلية تولت وضع خمطط 224لـ
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 : توزيع البدلايت حسب جمالت نسب خالص ادليون15رمس بياين عدد 

 

، ومتكنت % 100بدلية حققت نس بة خالص  68يالحظ من خالل الرمس البياين أ ن و 

 .% 100وأ قل من  % 80بدلية من حتقيق نس بة خالص تساوي أ و تفوق  58

 :تطور املوارد اذلاتية املس تخلصة :4.3املقياس 

 اذلاتية مجةل املوارد التالية:ي قصد ابملوارد 

 املوارد اذلاتية املس تخلصة فصول :25جدول عدد 

 2021ابلنس بة لس نة  2020ابلنس بة لس نة 

 مجةل املعالمي املوظفة عىل العقارات ابلصنف ال ول، -

 مجةل معالمي الصنف الثاين، -

 ،33.03الفصل  ابس تثناءمجةل معالمي الصنف الثالث  -

 الصنف الرابع،مجةل معالمي  -

حماصيل بيع العقارات  ابس تثناءمجةل معالمي الصنف اخلامس  -

 وال مالك ال خرى.

 

 ابلصنف ال ول، 1مجةل معالمي الصنف الفرعي  -

 مجةل معالمي الصنف الثاين، -

 ،33.03الفصل  ابس تثناءمجةل معالمي الصنف الثالث  -

 مجةل معالمي الصنف الرابع، -

 02من الصنف اخلامس والفقرة  1مجةل معالمي الصنف الفرعي  -

 من نفس الصنف. 54.12والفصل  54.10من الفصل 
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توزيع البدلايت حسب جمالت نسب تطور املوارد اذلاتية  يبني الرمس البياين املوايلو 

 املس تخلصة:

 
 اذلاتية املس تخلصة: توزيع البدلايت حسب جمالت نسب تطور املوارد 16رمس بياين عدد 

 

من البدلايت( متكنت من حتقيق  % 65بدلية ) 173يالحظ من خالل الرمس البياين أ ن و 

. ويف املقابل مل تتجاوز نس بة تطور املوارد اذلاتية %10نس بة تطور ملقابيضها تساوي أ و تفوق 

 .% 6بدلية  71املس تخلصة لـ
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  ر الثالثاحملو 

 والتوصيات تطور النتاجئ 
 

 

 :تطور النتاجئ -1

 :تطور النتاجئ خالل املرحةل ال وىل من برانمج التمنية احلرضية واحلومكة احمللية -1-1
 

الفرتة ال وىل من برانمج التمنية احلرضية النتاجئ خالل  تطور ناواليامل نولداجل وصلحي  

 :2018و 2015 واحلومكة احمللية املمتدة بني سنيت
 

 :2018-2015خالل الفرتة  املعدلتتطور  -

 2018-2015: تطوراملعدلت خالل الفرتة 26جدول عدد 

 الس نة                      

ل  املعد 

2015 2016 2017 2018 

 81,99 78,85 76,43 57,87 املعدل الوطين

 26,03 25,44 23,33 15,06 جمال احلومكةيف 

 21,57 20,28 20,18 15,9 الترصف جماليف 

 34,94 33,46 33,05 27,07 ادلميومة جماليف 
  
 

 :2018-2015خالل الفرتة  تطور الاحنراف املعياري -
 

 2018-2015: تطورالاحنراف املعياري خالل الفرتة 27جدول عدد 

 الس نة                            

 ال حنراف املعياري

2015 2016 2017 2018 

 9,49 9,03 10,13 13,97 ال حنراف املعياري العام

 4,31 3,96 4,85 6,2 احلومكة جمال يف

 4,07 3,89 4,5 5,93 جمال الترصف يف

 3,92 4,7 5,08 7,58 جمال ادلميومة يف
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 عىل بلوغ منظومة التقيمي يالحظ من خالل اجلدولني أ عاله أ ن املؤرشات العامة تدل  و 

للنتاجئ  ن مس متر  مع تسجيل حتس   ،الفرتة ال وىل من الربانمج يف موىفمرحةل الاس تقرار  تدرجييا

 81,99ا ىل  2015نقطة بعنوان س نة  57,87من خالل تطور املعدل الوطين تدرجييا من  العامة

ر املعدلت ابلنس بة خملتلف اجملالت )احلومكة والترصف ، وكذكل تطو  2018نقطة بعنوان س نة 

 .وادلميومة(

قرار ،وتبعا ذلكل النجاعة ما مع متطلبات ؤ جعلها أ كرث تال اجتاهالتقيمي يف مة و تطوير منظ مت ا 

حتسني  ويه جديدة جمالت تقيمي ثالثةخالل من من قبل امجلاعات احمللية،  املرافق العامةأ مني لت

    املشاركة والشفافية وحتسني املوارد مبا يف ذكل املوارد البرشية واملالية.اخلدمات املسداة و 

 :تطور النتاجئ خالل املرحةل الثانية من برانمج التمنية احلرضية واحلومكة احمللية -1-2
 

 2019جيدر التذكري يف هذا ال طار أ ن املرحةل الثانية من الربانمج املمتدة بني سنيت 

 .19اء انتشار جاحئة كوفيد مت خاللها تعليق معلية التقيمي جر  ختللهتا س نة بيضاء  2021و

 :2021و 2019خالل سنيت  ن تطور النتاجئااملوالي نيبني اجلدولو 

 تطور املعدلت: -

    الثانية من الربانمجاملعدلت خالل الفرتة  تطور :28جدول عدد                               
      

 الس نة                          

 املعدل

2019 2020 2021 

 70,08 املعدل الوطين

 س نة بيضاء

 

72,22 

 17,99 18,07 جمال حتسني اخلدمات املسداةيف 

 28,26 25,51 املشاركة والشفافية يف جمال

 25,84 26,39 حتسني املوارد يف جمال
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 تطور الاحنراف املعياري: -

 الاحنراف املعياري خالل الفرتة الثانية من الربانمج : تطور29جدول عدد 

 الس نة                     

 الاحنراف املعياري

2019 2020 2021 

 15,12 العام الاحنراف املعياري

 س نة بيضاء

 

11,06 

 4,95 6,22 يف جمال حتسني اخلدمات املسداة

 5,83 7,34 يف جمال املشاركة والشفافية

 5,66 5,78 يف جمال حتسني املوارد

 
من نقطتني وتقل ص ر املعدل الوطين بأ كرث الحظ من خالل اجلدولني أ عاله تطو  ي  و 

ن أ داء حتس   تواصلوهو ما يؤكد  ،2021-2019نقاط خالل الفرتة  4الاحنراف املعياري بأ كرث من 

 .  خالل الفرتة الثانية من الربانمجالبدلايت وتقلص الفوارق يف النتاجئ يف ما بيهنا 

 

 :تطور نس بة ال جناز املايل للربانمج الس نوي لالستامثر -1-3

 

مؤرش صلب مصفوفة مقاييس  ستامثر أ مه  نس بة ال جناز املايل للربانمج الس نوي لال   مث لت  

طار الربانمج الفرعي ال ول  )متويل الاستامثرات البدلية( ومؤرشات تقيمي أ داء البدلايت املندرج يف ا 

 ،هجة جحم الاستامثرات البدلية منبرانمج التمنية احلرضية واحلومكة احمللية، ابعتبار أ نه يعكس  من

    .أ خرى ، من هجةوحسن الترصف يف املساعدات غري املوظفة

خالل الفرتة  ال جناز املايل للربانمج الس نوي لالستامثريبني الرمس البياين املوايل تطور و 

 :ال وىل والثانية من الربانمج
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 تطور ال جناز املايل للربانمج الس نوي لالستامثر: 17رمس بياين عدد 

 

ل   أ ن خالل الرمس البياينالحظ من ي  و  جناز مرضية  ج  البدلايت مل ت وف ق يف حتقيق نسب ا 

ن نس يب خالل سنيت  ،للربانمج الس نوي لالستامثر خالل اكمل الفرتة  2018مع تسجيل حتس 

بل جمالس منتخبة بداية من وي مكن تفسري هذا التحسن بتس يري الشأ ن البدلي من ق   .2019و

 .2018شهر ماي 

 :املؤرشات املتعلقة مبسار التقيميتطور  -1-4

ال وىل والثانية من  تنيمعدل القمي املطلقة للتغيريات خالل الفرت   اجلدول املوايل تطوريبني  

  الربانمج:

  ال عداد بعد التقيمي امليداين : تطور معدل التغيري يف30جدول عدد                

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 الس نة

 8,35 بيضاءس نة  10,21 7,08 6,4 4,8 التغيريمعدل 

 

 10,21نقطة ا ىل  4,8ر معدل التغيري )معدل القمي املطلقة للتغيريات( تدرجييا من تطو  وقد 

  .2021خالل س نة  نقطة 8,35مث اخنفض هذا املعدل ا ىل  ،2019-2016نقطة خالل الفرتة 

196
74,2%

34
12,9%

34
12,9%

132
48,5%

49
18,0%

91
33,5%

179
70,2%

31
12,2%

45
17,6%

 <70%

[70%,90%[

≥90%

                                      

                        

107
39,6%

35
13,0%

30
11,1%

53
19,6%

45
16,7%

    
  
     

           
    
           

           
  
           

         
  
           

[90%,110%[

170
64,2%

28
10,6%

16
6,0%

26
9,8%

25
9,4%

                



 تقرير تقيميـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021تقيمي أ داء امجلاعات احمللية بعنوان س نة 
                                                                  

 

 46صفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقابة العامة للمصاحل العمومية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اجلدول املوايل تطور عدد مطالب املراجعة الواردة عىل الهيئة خالل اكمل فرتة بني  ي  و 

 الربانمج: 

 : تطور عدد مطالب املراجعة31جدول عدد 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 س نة الترصف اليت شلها التقيمي

 34 س نة بيضاء 45 25 26 56 30 عدد مطالب املراجعة

 

من البدلايت املشاركة يف تقيمي ال داء  % 12,8يالحظ من خالل الرمس البياين أ ن و 

وقد اخنفضت هذه النس بة مقارنة بس نة  .أ ودعت مطالب مراجعة دلى الهيئة 2021بعنوان س نة 

          حيث قامت ما يناهز ،2016علام أ نه مت تسجيل أ عىل نس بة خالل س نة  ،(% 16,6) 2019

يداع مطالب مراجعة دلى الهيئة.   % 22 عن  من البدلايت اب 

 :اخلامتة والتوصيات -2

بقاء عىل خمتلف املالحظات الواردة بتقرير تقيمي أ داء امجلاعات يؤكد فريق التقيمي عىل  ال 

خاصة املضمنة به  التوصياتتنفيذ عىل  العملو  (،2021)ا صدار أ كتوبر  2019احمللية بعنوان س نة 

 ا ىل:  ابلنس بة

تدعى مصاحل صندوق  ، حيثملايل للربانمج الس نوي لالستامثرملقياس املتعلق ابل جناز اا -

ن ت ا ىل عدم متك  البحث عن ال س باب والعوامل اليت أ د  القروض ومساعدة امجلاعات احمللية ا ىل 

. كام التمنية احلرضية واحلومكة احمللية برانمجاز مرضية خالل مرحليت البدلايت من حتقيق نسب ا جن

مبا  الربجمة الس نوية للمشاريع البدلية حنو الربجمة الثالثية طبقا للتوهجات الوطنية اعامتديتجه مراجعة 

عداد خمطط التمنية احمللية  . يف ذكل ا 

تدعى مصاحل الوزارة  ، حيثللصفقات العمومية التقديري تنفيذ اخملططملقياس املتعلق ب ا -

ىل تقيمي  ة عىل املدرجة صلب اخملطط للوقوف عىل تقدميه لصورة وفي  مدى تقدم تنفيذ الصفقات ا 

جناز املشاريع البدلية ىمد  .وانعاكس ذكل عىل حسن سري املرفق العام تقدم ا 

دراج دعى اللجنة الفني ة ا ىلت، حيث النظافةاملقياس املتعلق مبجهود البدلية يف جمال  -  ا 

 .ابلبدلايت النظافة واقع عن وفية صورة تقدمي من ن  ك   مت   جديدة تقيمي عنارص
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عادة النظر يف منظومة التقيمي احلالية وتعويضهايرى فريق التقيمي رضورة عىل صعيد أآخر، و   ا 

قتضيات القانونية لم امجلاعات احمللية ل  اس تجابة مدى مبنظومة جديدة تتضمن مؤرشات تعكس

دراج العنارص التاليةوالرتتيبية اجلاري هبا   :من خالل ا 

   النس بة  تتجاوز أ ل  اليت جيب من املوارد ال عتيادية جحم النفقات اخملصصة للتأ جري العمويم  -

 2018ماي  9املؤرخ يف  2018لس نة  29من القانون ال سايس عدد  9ابلفصل  علهيا املنصوص

 ،%50واحملددة بـ  واملتعلق مبجةل امجلاعات احمللية،

عداد  - من القانون  130طبقا ل حاكم الفصل  ،مزيانية امجلاعة احملليةالشفافية والتشاركية يف ا 

ليه أ عاله 29ال سايس عدد  عداد املشار ا   29لفصل احاكم الهتيئة الرتابية طبقا ل  التمنية و  برامج وا 

 ،من القانون نفسه

 29من القانون ال سايس عدد  61)الفصل  حمل  متابعة الهيئة العليا للاملية احمللية املالية اتؤرشامل -

ليه أ عاله( لس تقاللية اب قصدوي  . "املديونية"و "الاس تقاللية املالية" يْ مؤرشَ  وخاصة ،املشار ا 

عىل تعبئة مواردها املالية بوسائلها اخلاصة دون التعويل عىل السلطة  قدرهتااملالية للجامعة احمللية 

وت قاس مكؤرش عىل أ ساس ما متثهل املوارد اذلاتية للبدلايت من  ،املركزية أ و عىل جامعة حملية أ خرى

فيمت احتسابه بقسمة جحم ادليون عىل  ،أ ما ابلنس بة ملؤرش املديونية .مجموع املوارد املتوفرة دلهيا

    ،1املوارد ال عتيادية للبدلية

لس نة  22من القانون ال سايس عدد  6و 2طبقا ل حاكم الفصلني  ،النرش التلقايئ للواثئق البدلية -

 28ول حاكم الفصول  ،واملتعلق ابحلق يف النفاذ ا ىل املعلومة 2016مارس  24املؤرخ يف  2016

ليه أ عاله.  29من القانون ال سايس عدد  88و 30و  املشار ا 

عادة يف الس ياق نفسه يتجهو   ا يس تجيب ملتطلبات جودة املرافق النظر يف املنظومة مب ا 

دراج العنارص التالية عىل غرار ،وتسهيل حياة املواطن يضفي علهيا مزيدا من النجاعةو البدلية   :ا 

حفظ املتعلقة ابحلاةل املدنية والهتيئة الرتابية والتعمري و تكل و  اخلدمات ال دارية ختصمؤرشات  -

 والبيئة والرايضة والثقافة والش باب. الصحة

                                                           
 (62و 48)  صفحتين  2020  ت رير     وي   ثا ي  لهيئ     ليا  ل ا ي     حلي    1 
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آت  ،جودة املرافق البدليةقياس تتعلق ب مؤرشات  - والعناية  النظافةو  هتاوصيانعىل غرار تعهد املنشأ

 ابلبيئة.

 عند وضع املؤرشات ال شخاص ذوي ال عاقة(ال خذ بعني الاعتبار لك الفئات )اجلنس والعمر و  -

    املتعلقة ابملشاركة.

يداع امللفات والتقيمي املستندي  التقيميلك مسار  رمقنةبويف اخلتام يويص فريق التقيمي  من ا 

ابل عامتد عىل تطبيقة  وذكل ،وامليداين ومعاجلة مطالب املراجعة ا ىل ال عالم ابلنتاجئ ال ولية والهنائية

 . يف الغرض
 

 
 
 
 

 فريق العمل
 

عداد وصياغة التقرير براهمي عقويب  :ا   مىن امليك. -ا 

براهمي عقويب : تقيميال     س ناء قطيطي  -امليك  مىن - فيصل الفرحاين -أ ممية حس ين  -أ لفة العياري  -ا 

ميان املدوري  -جمدي مح ودة  - زهية  -ولء بوعايشة  -س ناء شوشان  - رايض الزين -ا 

ميان بن  -أ مين حسن  - مرياعالفاتن  -سهام الفريقي - نزار امخلييل -هيمث سايس  -محودة  ا 

لهام املسعي -عزيزة البحري -سامل  أ سامء  -أ سامء العامري -جمدي البكري -ا سكندر قراب -ا 

 .يوسف حبر -صفاء بن ا سامعيل -هيفاء فراد -الصغري 

 

 


