
الريفيّةالمبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة الِسعة في المناطق"مشروع 

("REGEND)المنطقة العربيّةفي 

تدريبية حول ورشة 
ّتشخيص ال)تعزيز قدرات بلدّية شربان في مجاالت التخطيط والتسيير والمالّية"

والمالي الّتسيير اإلداريووالّتخطيط المحلّي الّتشاركي وادماج النوع االجتماعي، 

("وتطوير مصادر الّتمويل

ةمراحل اعداد مخّططات التنمية المحليّ –الجلسة الثالثة 

جمهورية التونسيةالوالية المهدية،،بلدّية شربان

2020/ 12/ 12-10خالل الفترة 

احمد قدارة، خبير في التخطيط المحلي و المقاربة التشاركية: المكون 



  مرحلة التحلٌلمرحلة التحلٌل

مرحلة التخطٌط  مرحلة التخطٌط  

مرحلة المتابعة

مرحلة التمٌٌم مرحلة التمٌٌم 

التنفٌذالتنفٌذ//مرحلة اإلنجازمرحلة اإلنجاز
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مخطط محلًدورة حٌاة 
1

3

4 2



يشاحم إػذاد يخطؾ ثهذ٘

81

التشخٌص

؟ باالشكالٌةمن المعنً •

نحن ؟اٌن •

التخطٌط

نذهب ؟اٌن نرٌد ان •

للهدف ؟كٌف نذهب  •

تعترضنا ؟المخاطر التً ٌمكن ان  ماهً•

التنفٌذ

التمٌٌم 

الجٌد ؟هل نحن فً االتجاه •

للهدف ؟هل وصلنا •
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التمنٌات التخطٌطٌة 
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يظفٕفخ رحهٛم االؽشاف انفبػهخ 

Acteurs Caractéristi
ques

Enjeux Motivation ou 
capacité 
d’influence

Activités
possibles

الفاعلون الصلة  الخاصٌات
بالموضوع 

المدرة على 
التاثٌر

المهام الممكن 
بهااالضطالع 
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؟تحدٌد المشكل كٌف ٌتمّ 

التحلٌل السببً •

شجرة المشاكل •

SWOT Analysisأو مصفوفة التحلٌل الرباعً •

84

:التمنٌات المستعملة 
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السببًالتحلٌل  

Analyse causale

• تمنٌة للتعّرف على أسباب مشكل ما وتحدٌدها بهدف بلورة 

.حلول لها

ٌمكن تشخٌص مشكل وأسبابه من خالل شكل شجرانً •

( .شجرة)

• مصفوفة التحلٌل الرباعً
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ببيمنهجية  التحميل الدَّ

؛ ترتٌبها مع وتجلٌاته الرئٌسً المشكل أسباب تحدٌد•

 للمشكل الممٌزة والتجلٌات األسباب بٌن العاللات إبراز•

المدروس

ردسُى انزسهسم انًُطمٍ وانذَُبيُكٍ انًؤدٌ إنً انًشكم •

انًطزوذ

ثُبء انزسى انهُكهٍ السزخزاج األدوار واالسزهذاف اندُذ •

نهزذخالد
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كٌف نموم بترتٌب المشاكل؟

Guidara Ahmed Expert en genre 87

المحتوى المراحل

؛ (جمع األفكار: استعمال تمنٌة )المشاكل المرتبطة بالموضوع  اهمتحدٌد  01

لمشاركٌن اتحدٌد المشكل الرئٌسً أو الذي ٌهم  02

الناتجة عن المشكل الرئٌسً التؤثٌراتتحدٌد  03

تحدٌد أسباب المشكل الرئٌسً 04

شجرة )وضع رسم بٌانً ٌلخص العاللات بٌن األسباب والتؤثٌرات 
؛ (المشاكل

05

مراجعة الرسم البٌانً فً مجمله و التحمك من تسلسله المنطمً 
ومن شمولٌته

06



ربان ماهي المراحل التي اتبعتها بلدية ش

إلنجاز مخطط التنمية التشاركي

تمرين تفاعلي



تمرين تفاعلي حول مراحل 

ي انجاز المخطط البلدي التشارك

تأطير من طرف السيد أحمد قدارة

دقيقة20مدة العمل 



مويلتقييم األداء البلدي و عالقته بالت



  خطط على االستغناء) والمساعدة المرض بٌن االرتباط فن
.(سابما بها المعمول التموٌل

 توفٌر مع البلدٌات لدى األداء بحسن المساعدة إسناد ربط
المطلوبة الفنٌة المساعدة

 من التملٌص االعتبار بعٌن تؤخذ مماٌٌس حسب المساعدة توزٌع
البلدٌات بٌن التفاوت

6

استثماراتها برمجة فً للبلدٌات أوسع استماللٌة
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 أخم يٍ ثشَبيح” انزًٕٚم آنٛخ حغت االعزثًبس ثؼُٕاٌ انذٔنخ يغبػذاد
“انُزبئح

 اندًبػبد ٔيغبػذح انمشٔع طُذٔق لجم يٍ انًغُذح انمشٔع
انًحهٛخ

انجهذٚخ انزارٛخ انًٕاسد

 انمطبع يغ انششاكخ األخشٖ، انمطبػبد يغبًْخ) أخشٖ يظبدس
(...انخبص،

7 42Guidara Ahmed Expert en genre 



::ثـثـَزرجظ يجهغ انًسبػذح انسُىَخ غُز انًىظفخ َزرجظ يجهغ انًسبػذح انسُىَخ غُز انًىظفخ 

حسب المرار المشترن الصادر  معاٌٌر توزٌع المساعدةتطبٌك 
عن وزٌر الداخلٌة ووزٌر المالٌة  2015أوت  28بتارٌخ 

عدد السكان، الطالة الجبائٌة، ) 2015أوت  3والمإرخ فً 
(مإشر التنمٌة

للحصول على المساعدة للشروط الدنٌا المستوجبة االستجابة 
عن  2015جوٌلٌة  21طبما للمرار المشترن الصادر بتارٌخ 

 2015جوٌلٌة  13وزٌر الداخلٌة ووزٌر المالٌة والمإرخ فً 

بالجماعة المحلٌة نتائج تمٌٌم أداء التصرف

بمٌزانٌة الدولةالمبلغ الجملً المخصص للغرض 
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تحمٌك الشروط 

 (%50)الدنٌا المستوجبة 

نمطة على األلل 70الحصول على 

(%50)فً مجال تمٌٌم األداء 

حتى تتمكن البلدٌة من اإلنتفاع بالمساعدة غٌر الموظفة

تحمٌك المستوى األدنى المطلوب للتصرف 

ضمان احترام اإلداري والمالً للبلدٌة بهدف 

للموانٌن والتراتٌب الجاري بها العمل

الرفع من لدرات التصرف لدى البلدٌات 

من خالل تشخٌص اإلخالالت 

 والعمل على تجاوزها

شروط تحويل المساعدة غير الموظفة

44
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توضٌح هام

2021 2020 2019

عملٌة التمٌٌم من لبل

هٌئة الرلابة العامة

على أساس نشاط البلدٌة للسنة 

المنمضٌة
توزٌع المساعدة غٌر الموظفة 

على أساس نتائج تمٌٌم األداء

45

خصائص نظام تمٌٌم األداءخصائص نظام تمٌٌم األداء
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 ثهذٚخػجؾ انًغبػذح نكم 

حغت يمبٚٛظ يٕػٕػٛخ

(اندجبئٛخ انطبلخ–انغكبٌ )

تحدٌد حجم االلتراض حسب 

مؤشرات تطور الوضع المالً

عمى تهفير التمهيل الذاتي وتحديد    
 ضبط قدرة البمدية

عمى تهفير التمهيل الذاتي وتحديد    
المداهمات أألخرى 

تموٌل ذاتً / 2

ومساهمات أخرى

مساعـــدة/ 1

لـــــــــرض/ 3

مسؤولٌة الدولة

مسؤولٌة البلدٌة

الخطة التموٌلٌة

مسؤولٌة الصندوق

البلدٌةالدولة

الصندوق

مسؤولٌة البلدٌة
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38

المساعدةالمرض

إنغبء خطؾ انزًٕٚم إنغبء خطؾ انزًٕٚم 

اندبْضحاندبْضح

حشٚخ انجهذٚخ فٙ حشٚخ انجهذٚخ فٙ 

رحذٚذ خطخ انزًٕٚم رحذٚذ خطخ انزًٕٚم 

  

يغبػذاد يغبػذاد 

يٕظفخيٕظفخ

يغبػذاد غٛش يغبػذاد غٛش 

يٕظفخيٕظفخ

االعزدبثخ نششٔؽ االعزدبثخ نششٔؽ 

دَٛب ٔرمٛٛى األداءدَٛب ٔرمٛٛى األداء

االعزدبثخ فمؾ االعزدبثخ فمؾ 

نششٔؽ دَٛبنششٔؽ دَٛب
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البلدٌةالبلدٌةإمكانٌات االستثمار إمكانٌات االستثمار تمدٌر تمدٌر 
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رًىَم االسزثًبر 

الموارد 
الذاتٌة

المساعدات المروض
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أسالٌب التحلٌل المالً

التحلٌل سنة                                         

n+5 n+4 n+3 n+2 n+1 n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5

اإلستشرافً التحلٌل                               رجعًال بأثر التحلٌل                
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خصائص نظام تقييم األداء

- 2017سنة  -التقييم السنوي ألداء الجماعات  املحلية 
العدد 

األلصى III-  الدٌمومة-  Pérennité    
العدد

األلصى II-    التصرف-  gestion
العدد

األلصى      - I  الحوكمة   -  Gouvernance

15
تعهد وصٌانة المرافك  - 7

والتجهٌزات 
10 التصرف فً الموارد البشرٌة  - 4 12  التشاركٌةالمماربة    - 1

3

 المرافك لجرد دفترٌن مسن

  /عمارات) دورٌا وتحٌٌنه والتجهٌزات

( منموالت

1.7 6
  التصرف لدرات لتدعٌم سنوي برنامج وتنفٌذ وضع

PARC البلدٌة رلابة تحت
1.4 4

 ٌمتضٌه حسبما) التمهٌدٌة الجلسات البلدي المجلس عمد

( للبلدٌات األساسً المانون 1.1

6
 وصٌانة لتعهد المخصصة اإلعتمادات

 األول للعنوانٌن والتجهٌزات المرافك

  الثانً العنوان بمٌزانٌة ممارنة والثانً

   (السادس المسم ()

2.7 4
lesاألعوان لتوظٌف اإلدارٌة والمذكرات المرارت

fiches de fonctions دورٌا  وتحٌٌنها   
2.4

 

4

  السنة فً عادٌة دورات (4) ألربعة البلدي المجلس عمد

  ( للبلدٌات األساسً المانون ٌمتضٌه حسبما)
2.1

6

 تعهد بعنوان المنجزة المصارٌف

 للعنوانٌن والتجهٌزات المرافك وصٌانة

 بمصارٌف ممارنة والثانً األول

 اإلستثمارات) الثانً العنوان
(% ... ()المباشرة

3.7

10 التصرف فً الموارد المالٌة - 5
 

4

 تطبٌك تعكس إضافٌة إجراءات باتخاذ البلدٌة مبادرة

 المرار المتساكنٌن، إستشارة : التشاركٌة المماربة

     المشترن

3.1

4

باعتبار ) نسبة إنجاز نفمات العنوان األول من المٌزانٌة 

/  المنجز ) ممارنة بالتمدٌرات النهائٌة ( الفترة التكمٌلٌة

(التمدٌرات النهائٌة 

1.5

10 الدٌون تطهٌر  - 8
6

  % ) PAI السنوي اإلستثمار لبرنامج المالً اإلنجاز نسبة
 الجزء) المنجزة التنمٌة نفمات) : بالمٌزانٌة ممارنة (

. بالتمدٌرات ممارنة (الثالث

2.5 8 الشفافٌة والنفاذ للمعلومة - 2
3

 سنوات لعدة ٌمتد  مخطط وضع

البلدٌة بذمة المتخلدة الدٌون لتطهٌر
1.8

3

  الفمرة) بالمٌزانٌة إعتمادات ترسٌم

 برنامج وفك الدٌون لخالص (80

  الدٌون تطهٌر

2.8
10 - الصفمات العمومٌة  6

 

4

إشهار أهم الوثائك المتعلمة بالتصرف اإلداري والمالً على 

مداوالت المجلس  البلدي ، ) مولع الواب الخاص بالبلدٌة 
التمٌٌم، ، نتائج  paiالمخطط اإلستثماري السنوي المٌزانٌة، 

..(   تحمٌك المٌزانٌة العمرانٌة، أمثلة التهٌئة 

1.

2
2

 الصفمات إنجاز تمدم بخصوص المتابعة لوحة مسن

  (التنفٌذ آجال متابعة) العمومٌة
1.6

4
  بخالصها المتعهد الدٌون كل خالص

( 80 الفمرة ) بالمٌزانٌة
3.8

7 الموارد الذاتٌة  - 9
3

 البرنامج وفك العمومٌة الصفمات إبرام رزنامة إحترام

 للصفمات الوطنً  المولع على المنشور التمدٌري

( العمومٌة

2.6 4

 لمولع إضافة العموم إلعالم أخرى لوسائل البلدٌة استعمال

  وسائل االجتماعً، التواصل شبكات البلدٌة، اإلعالنات : الواب

 من غٌرها أو الصوت مكبرات المحلٌة، البالغات اإلعالم،

(.....، األخرى الوسائل

2.

2
2

 TIB / TNB)جداول التحصٌل  تحٌٌن
)

1.9

3
الموارد الذاتٌة ممارنة  إستخالص

بالتمدٌرات
2.9 3

 فً (والخدمات التجهٌزات ) المنجزة الشراءات خالص

   الخالص إجراءات إتمام من ٌوما 45 أجل
3.6 10 برنامج  للتصرف فً الشكاوى  - 3

2

 

ممارنة نسبة تطور الموارد الذاتٌة 

الفارطةبالسنة 
3.9 2 العمومٌة الصفمات لختم المانونٌة اآلجال إحترام 4.6 2

تكلٌف عون عمومً ٌتولى التصرف فً الشكاوي 
Mr / Mme"  ومعالجتها والرد علٌها  

1.

3

8
 واإلجتماعٌةالحماٌة البٌئٌة  - 10

للمشارٌع
  3

 وتحٌٌن الردود ومتابعة الشكاٌات لتضمٌن دفتر مسن

دورٌا المعطٌات
2.

3

8
   البٌئٌة الحماٌة إجراءات احترام

للمشارٌع واإلجتماعٌة
1.10 5

  ٌوم 21 ألصاه أجل فً الشكاٌات من معٌنة  نسبة معالجة

.
3.

3

40 األلصىالعدد  30 األلصىالعدد  30 األلصىالعدد  51
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بماذا ٌتسم هذا النظام للتمٌٌم ؟
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 العامة الرلابة ئةهٌ به تموم ومستمل سنوي هو التمٌٌم

محددة؛ لمماٌٌس طبما العمومٌة للمصالح

 الشؤون وزٌر من مشترن بمرار المماٌٌس هذه ضبط مت

؛2018 دٌسمبر 25 فً المالٌة ووزٌر والبٌئة المحلٌة

نظام تمٌٌم األداء الجدٌدنظام تمٌٌم األداء الجدٌد
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خصائص نظام تمٌٌم األداء للفترة الممبلةخصائص نظام تمٌٌم األداء للفترة الممبلة

54

 احترام مدى ٌمٌم أداء تمٌٌم نظام

 والتراتٌبالجماعة

المعمول

 احترام مدى ٌمٌم أداء تمٌٌم نظام

 والتراتٌب للموانٌن المحلٌة الجماعة

 البلدي العمل لمٌاس فعلً تمٌٌم نظام  بها المعمول

والشأن

 البلدي العمل لمٌاس فعلً تمٌٌم نظام

  المحلً والشأن

2019-2016فترة  2022-2020فترة 2019-2016فترة  2022-2020فترة 
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تحمٌك الشروط 

 (%50)الدنٌا المستوجبة 

نمطة على األلل 80الحصول على 

(%50)فً مجال تمٌٌم األداء 

حتى تتمكن البلدٌة من اإلنتفاع بالمساعدة غٌر الموظفة

تحمٌك المستوى األدنى المطلوب للتصرف 

ضمان احترام اإلداري والمالً للبلدٌة بهدف 

للموانٌن والتراتٌب الجاري بها العمل

الرفع من لدرات التصرف لدى البلدٌات 

من خالل تشخٌص اإلخالالت 

 والعمل على تجاوزها

شروط تحويل المساعدة غير الموظفة

55
Guidara Ahmed Expert en genre 



نمطة  100: مؤشر فً ثالث مجاالت 12

تمٌٌم إٌجابً

 50حاصل أعداد ٌساوي أو ٌفوق 

نمطة

تمٌٌم سلبً

نمطة 50حاصل أعداد  ألل من 

بالمساعدة غٌر التمتع 

الموظفة

حسب  نسبٌا

سلم للدرجات

تنتفع

*ال تنتفع 

مع تؤجٌل ذلن المسط بسنة واحدة فمط* 

56

خصائص نظام تمٌٌم األداءخصائص نظام تمٌٌم األداء
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تمٌٌم مؤشرات األداء ارتباطا وثٌما بتوفر ٌرتبط

الشروط الدنٌا الواجب تحمٌمها

منحة مرتبطة بتحمٌك 
فً تمٌٌم أداء نمطة  80

2020البلدٌة لسنة 

منحة مرتبطة بتحمٌك 
فً تمٌٌم أداء نمطة  80

2019البلدٌة لسنة 

منحة مرتبطة بتحمٌك 
الشروط الدنٌا المستوجبة

منحة مرتبطة بتحمٌك 
الشروط الدنٌا المستوجبة

50%

50%

57

شروط تحويل المساعدة غير الموظفة

20212022
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حاصل النقاطسمم الدرجات
 

من حجم المداعدة غير المهظفة المخررة الندبة 
االنتفاع بعنهان سنة ( قدم تقييم األداء) لمبمدية 

(%)
0نقطة 50أقل من 1الدرجة 
60نقطة 59نقطة إلى  50من 2الدرجة 

70نقطة 69نقطة إلى  60من 3الدرجة 

80نقطة 79نقطة إلى  70من 4الدرجة 
100نقطة  80يداوي أو يفهق 5الدرجة 

سلم الدرجاتسلم الدرجات

تتحصل البلدٌة على منابها من المساعدة غٌر الموظفة شرٌطة استٌفائها :  للتذكٌر

للشروط الدنٌا

Guidara Ahmed Expert en genre 



:وهً عملٌات التمٌٌم ضمن ثالث مجاالت رئٌسٌة  إعتمادٌتم 

نمطة 32: تحسٌن الموارد

نمطة 34: والشفافٌةالمشاركة 

نمطة 34:  المسداةتحسٌن الخدمات  

59

خصائص نظام تمٌٌم األداءخصائص نظام تمٌٌم األداء
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ثحسين الخدمات  :Iاملجال
              املسداة

عدد 

النقاط
املشازكة والشفافية  :IIاملجال

عدد 

النقاط
ثحسين املوازد :IIIاملجال 

عدد 

النقاط

1.1
إلاهجاش املالي : 1 1.املقياض

البلدي الاطدثماز لبرهامج 
102.1

مشازكت املىاطنين في : 1.2املقياض 

إعداد البرهامج الظنىي لإلطدثماز
83.1

ٌعكع البرهامج الظنىي لدعم قدزاث :1.3املقياض 

الخصسف املىاضيع واملحاوز التي سجلذ في شأنها 

س  س الظنىي لخقييم ألاداء وجقٍس هقائص بالخقٍس

الخدقيق املنجص من قبل دائسة املحاطباث

7

2.1

جنفير : 2.1املقياض 

املخطط الخقدًسي 

للصفقاث العمىميت

82.2
النفاذ إلى الىثائق : 2.2املقياض 

البلدًت
73.2

اعخماد أدواث الخصسف وجطبيقها في : 2.3املقياض 

ت وخاصت منها وضع مخطط جقدًسي  املىازد البشٍس

للمهن والكفاءاث 

7

3.1

جنفير : 3.1املقياض 

املخطط الثالثي الخقدًسي 

للصياهت

73.2
معالجت الشكاوي في : 3.2املقياض 

ًىم 21أجل أقصاه 
103.3

ت وضعيت الدًىن : 3.3املقياض   املسطمتحظٍى

بمخطط جطهير الدًىن 
8

4.1
مجهىد : 4.1املقياض 

البلدًت في مجال النظافت
94.2

احترام جطبيق : 4.2املقياض 

والاجخماعيتالبيئيت إلاجساءاث 
10جطىز املىازد الراجيت املظخخلصت: 4.3املقياض 93.4

32العدد ألاقص ى                                    34العدد ألاقص ى34العدد ألاقص ى
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تمدٌم المماٌٌس الجدٌدة لتمٌٌم األداءتمدٌم المماٌٌس الجدٌدة لتمٌٌم األداء

اإلَدبص انًبنٙ نجشَبيح االعزثًبس انجهذ٘:  1.1انًمٛبط 

 ػهُهب اإلخبثخ َزؼٍُ انزٍ سئهخاأل

؟نالسزثًبر سُىٌ ثزَبيح ثئػذاد انجهذَخ لبيذ هم -

 طُذوق إنً نالسزثًبر انسُىٌ انجزَبيح رُفُذ رمذو رمزَزٌ إزبنخ انجهذَخ رىنذ هم -

؟ اِخبل فٍ انًسهُخ اندًبػبد ويسبػذح انمزوع

؟نالسزثًبر انسُىٌ انجزَبيح رُفُذ َسجخ هٍ يب -

اإلززسبة طزَمخ

فٙ إؽبس انجشَبيح انغُٕ٘ نإلعزثًبس(N-1)خًهخ انُفمبد انًُدضح نغُخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

(N-1)خًهخ انًجبنغ انًجشيدخ فٙ إؽبس ثشَبيح انغُٕ٘ نإلعزثًبس نهغُخ 

.حغت ٔثٛمخ انجشَبيح انغُٕ٘ نإلعزثًبس  N-1ٔٚمظذ ثبنُفمبد انًجشيدخ ، انُفمبد انًجشيح طشفٓب فٙ عُخ 

َمبؽ 10إسُبدِ ًَكٍ انذٌ األلظً انؼذد

تحسٌن الخدمات المسداة: المجال األول 
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رُفٛز انًخطؾ انزمذٚش٘ نهظفمبد انؼًٕيٛخ:  2.1انًمٛبط 

 ػهُهب اإلخبثخ َزؼٍُ انزٍ سئهخاأل

شأَهب؟ فٍ انؼزوع طهت إػالٌ رى انزٍ انؼًىيُخ انظفمبد َسجخ هٍ يب -

 ؟N-1نهسُخ ثبنُسجخ انؼًىيُخ انظفمبد رُفُذ نًزبثؼخ لُبدح خذول نهجهذَخ هم -

اإلززسبة طزَمخ

N-1 نهسُخ ثبنُسجخ شأَهب فٍ انؼزوع طهت رى انزٍ انؼًىيُخ انظفمبد ػذد            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

(N-1 )ػذد انظفمبد انؼًىيُخ انًجزيدخ ثبنُسجخ نهسُخ 

.َمبؽ  8إسُبدِ ًَكٍ انذٌ األلظً انؼذد

 يخطؾ إػذاد ػًهٛخ يٍ يؼفبح فٓٙ ((N-1نهغُخ ثبنُغجخ ػًٕيٛخ طفمبد نذٚٓب نٛظ انجهذٚخ أٌ طٕسح فٙ -

. انًمٛبط ْزا ثؼُٕاٌ انًغُذح انُمبؽ ػذد احزغبة ٚمغ ال ٔػهّٛ انؼًٕيٛخ، نهظفمبد رمذٚش٘
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نهظٛبَخ انثالثٙ انزمذٚش٘ انًخطؾ رُفٛز : 3.1 انًمٛبط

  ػهُهب اإلخبثخ َزؼٍُ انزٍ سئهخاأل

؟نهظُبَخ رمذَزٌ ثالثٍ يخطظ ثئػذاد انجهذَخ لبيذ هم-

 انزمذَزٌ انثالثٍ ثبنًخطظ يذرج هى نًب يطبثمخ انظُبَخ ثؼُىاٌ انجهذَخ ثًُشاَُخ انًزسًخ انًجبنغ أٌ هم -

؟  نهظُبَخ

؟ انظُبَخ ثؼُىاٌ انًُدشح انًظبرَف َسجخ هٍ يب -

اإلحزغبة ؽشٚمخ

(N-1 )خًهخ انُفمبد انًُدضح ثؼُٕاٌ انظٛبَخ ثبنؼُٕاٌ األٔل ٔانثبَٙ ثبنُغجخ نهغُخ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   
(N-1 )ثبنمغى انثبنث يٍ انؼُٕاٌ انثبَٙ ثبنُغجخ نهغُخ  ُدضحخًهخ انُفمبد انً

 َفمبد :02.201انفظم)انًظبنر وسبئم :انثبٍَ انمسى)]األٔل ثبنؼُٕاٌ انظٛبَخ َفمبد انظٛبَخ ثؼُٕاٌ انًُدضح ثبنُفمبد وَمظذ

 وطُبَخ اسزغالل يظبرَف 02.202 انفظم(+19 انفمزح يٍ 003انفزػُخ انفمزح+10 انفمزح) انًسهُخ انؼًىيُخ انًظبنر رسُُز

 001 انفزػُخ انفمزح + 34 انفمزح يٍ 001انفزػُخ انفمزح +32 انفمزح + 30 انفمزح يٍ 002 انفزػُخ انفمزح ) انؼًىيُخ انزدهُشاد

  انفمزح+46 انفمزح+45 انفمزح +44انفمزح+42 انفمزح يٍ 005و004انفزػُخ انفمزح + 40 انفمزح + 38 انفمزح + 36 انفمزح يٍ

 ثبنؼُٕاٌ انظٛبَخ َفمبد +[(23 انفمزح يٍ 001 انفزػُخ انفمزح)اإلخزًبػٍ انًُذاٌ فٍ رذخالد :03.302 انفظم+99

  انفظم(+01انفمزح) 06.611 انفظم(+04انفمزح)06.610 انفظم(+06 انفمزح)اإلدارَخ انجُبءاد:06.603انفظم]انثبَٙ

  انفمزح ) 06.615 انفظم + (06و05و02و01 انفمزح) 06.614 انفظم (+03 انفمزح )06.613 انفظم(+03انفمزح)06.612

. [ (21 انفمزح 06.617 انفظم(+21 انفمزح) 06.616 انفظم (+05

َمبؽ 7إسُبدِ ًَكٍ انذٌ األلظً انؼذد
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انُظبفخ يدبل فٙ انجهذٚخ يدٕٓد : 4.1 انًمٛبط

  ػهُهب اإلخبثخ َزؼٍُ انزٍ سئهخاأل

 نًزبثؼخ يسٍُّ وكشف انُظبفخ يدبل فٍ يدهىدهب نًزبثؼخ يّسٍُ دفزز نهجهذَخ هم -

.؟ نهُظبفخ انًخظظخ انُمم وسبئم

؟انُظبفخ يدبل فٍ يجزكزح طزق أو خذيبد رىخذ هم -

   ؟ انًزفىػخ وانًشبثهخ انًُشنُخ انفضالد َسجخ هٍ يب -

اإلززسبة طزَمخ

N-1 ))كًٛخ انفؼالد انًُضنٛخ ٔانًشبثٓخ انًشفٕػخ نهغُخ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

N-1 ))كًٛخ انفؼالد انًُضنٛخ ٔانًشبثٓخ انًُزدخ ثبنُغجخ نهغُخ 

 انىازذ انفزد إَزبج يزىسظ = نهسُخ ثبنُسجخ انًُزدخ وانًشبثهخ انًُشنُخ انفضالد كًُخ وأٌ انؼهى يغ

 .ٕٚو X365انجهذٚخ عكبٌ ػذد x كغ 0.8 َؼبدل انذٌ انُىو فٍ

 19 فٙ انًؤسخ 2017 نغُخ 1033 ػذد انحكٕيٙ األيش حغت ػجطّ ٔلغ انجهذٚخ عكبٌ ػذد

.انجهذٚخ انًدبنظ أػؼبء ػذد ثؼجؾ انًزؼهك 2017 عجزًجش

َمبؽ  9إسُبدِ ًَكٍ انذٌ األلظً انؼذد
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املنظومة املعتمدة لتمويل البرامج الاستثمازية للبلديات

  نالعزثًبس انغُٕ٘ انجشَبيح إػذاد فٙ انًٕاؽٍُٛ يشبسكخ : 1.2 انًمٛبط

؟ يبهٍ َسجخ يشبركخ انًىاطٍُُ فٍ إػذاد انجزَبيح انسُىٌ نإلسزثًبر -  ػهُهب اإلخبثخ َزؼٍُ انزٍ سئهخاأل

اإلززسبة طزَمخ

N-1 ))ػذد انًشبسكٍٛ فٙ االخزًبػبد انخبطخ ثئػذاد انجشَبيح انغُٕ٘ نالعزثًبس ثبنُغجخ نهغُخ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

ػذد عكبٌ انجهذٚخ

  فٙ انًؤسخ 2017 نغُخ 1033 ػذد انحكٕيٙ األيش أحكبو ثًمزؼٗ رحذٚذْب ٔلغ انجهذٚخ عكبٌ ػذد

 .انجهذٚخ انًدبنظ أػؼبء ػذد ثؼجؾ انًزؼهك 2017 عجزًجش 19

َمبؽ 8إسُبدِ ًَكٍ انذٌ األلظً انؼذد

انًشبسكخ ٔانشفبفٛخ: انًدبل انثبَٙ
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   انجهذٚخ انٕثبئك إنٗ انُفبر : 2.2 انًمٛبط

  ػهُهب اإلخبثخ َزؼٍُ انزٍ سئهخاأل
؟ انجهذَخ "واة " يىلغ ػهً َشزهب رى انزٍ انىثبئك ػذد هى يب -

؟ اإلػالَبد نىزخ ػهً َشزهب رى انزٍ انىثبئك ػذد هى يب -

اإلززسبة طزَمخ

:نشرها البلدٌة على ٌتعٌّن التً الوثائك جملة
.الشكاوى لمعالجة الثالثً التمرٌر -1

.ودوائرها الرسمً ممرها عنوان للبلدٌة، الهٌكلً التنظٌم -2

.لبلها من إسنادها الممكن والشهائد للمواطنٌن المسداة الخدمات فً لائمة -3

التمهٌدٌة الدورات جلسات محاضر -4

.العادٌة الدورات جلسات محاضر -5

.(اإلعالنات لوحة على نشره ٌمع ملخص)البلدٌة مٌزانٌة -6

 لإلستثمار السنوي البرنامج -7

.(اإلعالنات لوحة على نشره ٌمع ملخص)لالستثمار السنوي للبرنامج اإلعداد جلسات محاضر -8

للبلدٌة المالٌة الحسابات -9

N-1 لسنة األداء تمٌٌم نتٌجة -10
.العمومٌة الصفمات تنفٌذ لمتابعة لٌادة جدول -11

  واإلجتماعً البٌئً التصرف برنامج -12

 لوحة على نشرها ٌمع البلدٌة األمالن لدفتري واألخٌرة األولى الصفحة من نسخة) البلدٌة أمالن فً لائمة -13
.(اإلعالنات

  لالستثمار السنوي البرنامج تنفٌذ لتمدم السداسً التمرٌر -14

  لإلستثمار السنوي البرنامج تنفٌذ لتمدم السنوي التمرٌر -15

َمبؽ 7إسُبدِ ًَكٍ انذٌ األلظً انؼذد
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   ٕٚو 21 أخم فٙ انشكبٖٔ يؼبندخ : 3.2 انًمٛبط

  ػهُهب اإلخبثخ َزؼٍُ انزٍ سئهخاأل
؟ انشكبوي نًؼبندخ يّسٍُ دفزز نهجهذَخ هم -

؟ َىو 21 ألظبِ أخم فٍ انشكبوي يؼبندخ َسجخ هٍ يب -  

اإلززسبة طزَمخ

ٕٚو 21ػذد انشكبٖٔ انًؼبندخ فٙ أخم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

)) نهغُخ ثبنُغجخ انجهذٚخ نذٖ انًٕدػخ انشكبٖٔ ػذد                          N-1

. (انًؼًُخ غٛش ٔانشكبٖٔ انؼطم أٚبو اػزجبس دٌٔ) اإلٚدبة أٔ ثبنغهت ػهٓب انشد انشكبٖٔ ثًؼبندخ ٔٚمظذ

.( إٚدبثٛب ٚكٌٕ أٌ ثبنؼشٔسح نٛظ ) سدا رهمٗ انشبكٙ أٌ رؼُٙ انشكبٖٔ يؼبندخ إٌ -

َمبؽ 10إعُبدِ ًٚكٍ انز٘ األلظٗ انؼذد
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    ٔاالخزًبػٛخ انجٛئٛخ انحًبٚخ إخشاءاد احزشاو : 4.2 انًمٛبط

؟ٔاإلخزًبػٙ انجٛئٙ انزمٛٛى إلخشاءاد يطبثمخ انجهذٚخ يشبسٚغ أٌ ْم - ػهُهب اإلخبثخ َزؼٍُ انزٍ سئهخاأل

اإلززسبة طزَمخ

 واالجتساعية البيئية الحساية إجراءات وفحص لتجقيق عهن  تكليف -
.(اترال نقطة ) البلجية لسذاريع

 صشجوق  إلى الترشيف ججول وإحالة البلجية مذاريع جسيع ترشيف تم -
.السحلية الجساعات ومداعجة القروض

 البيئي للتررف برنامج وضع تم "ب" السرشفة السذاريع جسيع -
. شأنها في واالجتساعي

 يتجر أ "ب" صشف من للسذاريع واالجتساعي البيئي التررف برامج -
.شأنها في عسهمية استذارات

 تم عليها السرادق البلجية لسذاريع واالجتساعي البيئي التررف برامج -
.نذرها

 واالجتساعية البيئية السؤثرات بتفادي الخاصة اإلجراءات إدراج -
.(ج أو ب السرشفة للسذاريع )العروض طلب بكراسات

 إلى اآلجال في للغرض السّعج الشسهذج حدب الثالثية التقارير إحالة -
. السحلية الجساعات ومداعجة القروض صشجوق 

َمبؽ  9إسُبدِ ًَكٍ انذٌ األلظً انؼذد
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 َمبئض شبَٓب فٙ عدهذ انزٙ ٔانًحبٔس انًٕاػٛغ انمذساد نذػى انغُٕ٘ انجشَبيح ٚؼكظ : 1.3 انًمٛبط

    .انًحبعجبد دائشح لجم يٍ انًُدض انزذلٛك ٔرمشٚش األداء نزمٛٛى انغُٕ٘ ثبنزمشٚش

  ػهُهب اإلخبثخ َزؼٍُ انزٍ سئهخاأل

 انُمبئض يزضًُب انمذراد نذػى سُىٌ ثزَبيح ثئػذاد انجهذَخ لبيذ هم -

 لجم يٍ انًُدش انزذلُك ورمزَز األداء نزمُُى انسُىٌ ثبنزمزَز انًسدهخ واإلخالالد

   ؟ انًسبسجبد دائزح

ـــــــــــــــاإلززسبة طزَمخ

َمبؽ  7إسُبدِ ًَكٍ انذٌ األلظً انؼذد

رحغٍٛ انًٕاسد: انًدبل انثبنث 
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اػزًبد أدٔاد انزظشف ٔرطجٛمٓب فٙ انًٕاسد انجششٚخ خبطخ يُٓب ٔػغ يخطؾ رمذٚش٘ يحٍٛ نهًٍٓ ٔانكفبءاد: 2.3انًمٛبط 

سئهخ انزٍ َزؼٍُ اإلخبثخ ػهُهب األ
؟يب هٍ َسجخ إَدبس ثطبلبد انىطف انىظُفٍ ثبنُسجخ نههذف انسُىٌ

هم وضؼذ انجهذَخ يخطظ رمذَزٌ يسٍُّ نهًهٍ وانكفبءاد ؟ -

طزَمخ اإلززسبة

ػذد ثطبلبد انٕطف انٕظٛفٙ انًُدضح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

ٓذف انغُٕ٘ان Xػذد يٕظفٙ انجهذٚخ 

، أيب انٓذف % 50ػهًب ٔأٌ انٓذف انغُٕ٘ ثبنُغجخ نهغُخ األٔنٗ يٍ انؼًم ثبنًمبٚٛظ اندذٚذح ْٕ 

.% 100انغُٕ٘ نهغُخ انثبَٛخ ْٕ 

َمبؽ 7انؼذد األلظً انذٌ ًَكٍ إسُبدِ
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رغٕٚخ ٔػؼٛخ انذٌٕٚ انًشعًخ ثًخطؾ رطٓٛش انذٌٕٚ:  3.3انًمٛبط 

سئهخ انزٍ َزؼٍُ اإلخبثخ ػهُهب األ

  ؟ سجمهب ويب N-2 سُخ ثؼُىاٌ دَىٌ نهجهذَخ هم -

؟دَىَهب نزطهُز يخطظ ثىضغ انجهذَخ لبيذ هم -

 َزطبثك انذَىٌ ثؼُىاٌ N-1نهسُخ انجهذَخ ثًُشاَُخ انًزسًخ انًجبنغ هم -

؟  انذَىٌ رطهُز ثًخطظ يذرج هى وثًب

؟ انذَىٌ خالص َسجخ هٍ يب -

طزَمخ اإلززسبة

N-1خًهخ انذَىٌ انزٍ رى خالطهب نهسُخ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

N-1خًهخ انذَىٌ انًزسًخ ثًُشاَُخ انجهذَخ نهسُخ 

 طُذٔق انؼًٕيٛخ، انًؤعغبد انخٕاص،)انغٛش إصاء انجهذٚخ ثزيخ رخهذ يب كم دٍٚ، ٚؼزجش - 

.رغذٚذِ ٚزى أٌ دٌٔ خالطّ أخم ٔحم (انًحهٛخ اندًبػبد ٔيغبػذح انمشٔع

َمبؽ 8انؼذد األلظً انذٌ ًَكٍ إسُبدِ

فٙ طٕسح أٌ انجهذٚةخ نٛغةذ نٓةب دٚةٌٕ، فٓةٙ يؼفةبح يةٍ ٔػةغ يخطةؾ نزطٓٛةش انةذٌٕٚ، ٔػهٛةّ ال ٚمةغ احزغةبة ػةذد انُمةبؽ 

.انًغُذح ثؼُٕاٌ ْزا انًمٛبط 
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    انًغزخهظخ انزارٛخ انًٕاسد رطٕس : 4.3 انًمٛبط

؟ انًسزخهظخ انذارُخ انًىارد رطىر َسجخ يبهٍ -  ػهُهب اإلخبثخ َزؼٍُ انزٍ سئهخاأل

اإلززسبة طزَمخ

َمظذ ثبنًىارد انذارُخ انًسزخهظخ انًىارد انزٍ رسدم اندًبػخ انًسهُخ خهذا فٍ اسزخالطهب 

.ثظفخ يجبشزح 

((N-2 خًهخ انًمبثٛغ ثبنُغجخ نهغُخ - ((N-1 خًهخ انًمبثٛغ ثبنُغجخ نهغُخ

  X 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

((N-2 خًهخ انًمبثٛغ ثبنُغجخ نهغُخ

:التالية  بالعنوان األول بالمقابيض جملة الموارد المحققةويقصد 
.جملة المعاليم الموظفة عىل العقارات بالصنف األول  1.
ي 2.

.  جملة معاليم الصنف الثان 
33.03جملة معاليم الصنف الثالث باستثناء الفصل 3.
. جملة معاليم الصنف الرابع 4.
.   جملة معاليم الصنف الخامس باستثناء محاصيل بيع العقارات واألمالك األخرى5.

                                                       

َمبؽ 10إسُبدِ ًَكٍ انذٌ األلظً انؼذد
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. األداء تمٌٌم بملف مكلف كمنسك البلدٌة اإلدارة من عون تكلٌف•

 شؤنها من مغلوطة بمعلومات اإلدالء وعدم دلة بكل األداء تمٌٌم استمارة تعمٌر•

  البلدٌة بمصلحة اإلضرار

 الضبط بمكتب لها المباشر اإلٌداع خالل من األداء تمٌٌم استمارة اٌداع آجال احترام•

. الحكومة لرئاسة المركزي

 فرٌك ذمة على ووضعها األداء تمٌٌم بمإشرات الصلة ذات الوثائك كل حفظ•

. الطلب عند العمومٌة للمصالح العامة الرلابة هٌئة مصالح

 بعٌن واألخذ والجدٌد المدٌم التنمٌط ونظام التمٌٌم مماٌٌس بٌن الخلط وعدم اإلنتباه•

 ذات التنمٌحات وكل األداء لتمٌٌم العملً الدلٌل على الحاصلة التحٌٌنات كل االعتبار

. التمٌٌم استمارة تعمٌر عند العاللة

 موالع مع بالبلدٌة الخاص الواب مولع أو اإللكترونً المولع بٌن الخلط عدم•
. (.....,غٌرها أو الفاٌسبون صفحة) اإلجتماعً التواصل

التدابري املقرتح على البلدية اختاذها لتحسني األداء

73
Guidara Ahmed Expert en genre 



74

 إخشاء ٔثؼذ انمبٌَٕ، ثًمزؼٗ نٓب انًغُذح انًٓبو إؽبس فٙ انٓٛئخ ػُّ ركشف يغهٕؽ رظشٚح كم

  :انزبنٛخ انؼمٕثبد ػُّ رزشرت انًٛذاَٙ انزذلٛك

  املعنية املحلية للجماعات الحقيقية الوضعية يعكس بما املسندة ألاولية النقاط مجموع ثصحيح *   

. التصحيح إجساء بعد املسندة النقاط مجموع من هقاط 10 حرف *   

 أو  كلية بصفة) املؤجلة واملبالغ بالتأجيل الاهتفاع سنة بعنوان لها الساجعة املبالغ من البلدية حسمان *            

. الثاهية للمسة مغلوطة بمعلومات التصسيح حالة في وذلك (جزئية
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المراجعةةةةةةةةةة المتكةةةةةةةةةررة 

والمتةةةةةواترة لمخططةةةةةات 

االستثمارات البلدٌة

تسةةةجٌل تةةةأخٌرات كبٌةةةرة 

علةةةةةى مسةةةةةتوى إنجةةةةةاز 

االستثمارات

تغٌةةةةةةر الوالةةةةةةع البلةةةةةةدي 

ومراجعة األولوٌات 

تةةةةردي الوضةةةةعٌة المالٌةةةةة 

للبلدٌات

تحفةةظ المجةةالس البلدٌةةة 

الجدٌةةةةةةةةةةةةةةةدة حةةةةةةةةةةةةةةةول 

االستثمارات المبرمجة

اعتراض المواطنٌن ومنع 

تنفٌذ بعض المشارٌع
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