
  

  الجمھورية التونسیة                                                            
  الشؤون المحلیة والبیئةوزارة 

  والية سوسة         
  بلدية بوفیشة        

  ــــــدد ــعـ           

  رئيس بلدية بوفيشة من
  إلى

  رئيــس الحكومــة د :یالس

   )العموميةھيئة الرقابة العامة للمصالح (

 تونس) 1020القصبة –(ساحة الحكومة  

 
 

   2018تقییم األداء ببلدية بوفیشة بعنوان سنة حول :  الموضوع

   ملف:  المصاحیب

  
  

ببلدية بوفیشة بعنوان سنة  تقییم األداء السنوي ملفأتشرف بأن أحیل علیكم رفقة ھذا  وبعـد ،           
، تم إعداده بكامل الدقة والمصداقیة وذلك حسب ما يتوفر لـدينا مـن قـدرات تصـرف ، وبمـا يعكـس  2018

  . بالبلديةالوضعیة الحقیقیة والحالیة 

المتعلـق بتقیـیم األداء بالجماعـات المحـیّن الـدلیل العملـي وحیث نؤكد إطالعنا على مقتضـیات            
بلديـة ، لتصريح بمعطیـات مغلوطـة ال تعكـس الوضـعیة الحقیقـة لالمحلیة واآلثار المحتملة المترتبة عن ال

بلديــة قصــد تــدقیق صــحة المعطیــات والمعلومــات المقدمــة والمضــمنة الفإننــا نتشــرف بــدعوتكم لزيــارة 
علما وأن البلدية تتوفر لديھا كـل الوثـائق والمؤيـدات ذات  مصالحكم . ىلد ةتقییم األداء المودع باستمارة

تضـعھا علـى ذمـة مصـالح ھیئـة الرقابـة ت الواردة باسـتمارة التقیـیم وھـي ت والمعطیاالعالقة بالمعلوما
  العامة للمصالح العمومیة عند الطلب .

  والســــــــالم ./.

            

  بوفیشة في :                        

  البلديـــةس ــرئي                                                                          

  عبد هللا المزوغي                                                                             

  

  



  
  الجمھورية التونسیة                                                           

  الشؤون المحلیة والبیئةوزارة 
  والية سوسة       
  بلدية بوفیشة      

  2018لسنة مؤشرات تقییم األداء  استمارة
 

  الجواب  السؤال
 خاص بالھیئة
(CGSP) 

  المجال األول : الحوكمة
  : تطبیق المقاربة التشاركیة 1المحور الفرعي 

1.1  

وتوثیقھا  2017على األقل خالل سنة تمھیدیة أربعة جلسات ما ھو عدد 
  ؟بمحاضر جلسات مؤرخة وممضاة 

  4/ أكثر من 0/1/2/3/4
  (حدد اإلجابة الصحیحة بخط دائري)

  
  
  
  
  
  
  

  

    أذكر األشھر التي تم خاللھا عقد الجلسات التمھیدیة

  : الوثائق المصاحبة
  * نسخ من االستدعاءات لحضور الجلسة التمھیدیة

  * نسخ من محاضر الجلسات التمھیدیة

  

  نسخ من االستدعاءات  
    

X نسخ من محاضر الجلسات  
    

    وثائق مصاحبةال توجد   

2.1  

ما ھو عدد الدورات العادیة التي عقدھا مجلس الجماعة المحلیة خالل السنة 
  المنقضیة ؟

  4/ أكثر من 0/1/2/3/4
  (حدد اإلجابة الصحیحة بخط دائري)

  
  
  
  
  
  
  

  

  نوفمبر  أذكر األشھر التي تم خاللھا عقد الدورات العادیة لمجلس الجماعة المحلیة

  : المصاحبةالوثائق 
  * نسخ من محاضر جلسات الدورات العادیة مع بیان تاریخ إشھارھا

  

X نسخ من محاضر الجلسات  
    

  ال توجد وثائق مصاحبة  
  

3.1  

أذكر اإلجراءات اإلضافیة (زیادة على الجلسات التمھیدیة) التي اتخذتھا 
التشاور ، الجماعة المحلیة لتشریك المواطن في الشأن المحلي (االستشارة ، 

  تشریك المواطن في اتخاذ القرار ...)

................................ *  

................................ *  

................................ *  

................................ *  

  

  ؟ھل باإلمكان توفیر الوثائق المثبتة العتماد الوسائل اإلضافیة المذكورة 

  

  نعم ، أنظر المصاحیب  
    

X  ال توجد وثائق مصاحبة    

  
  
  

  

  الشفافیة والنفاذ للمعلومة:  2المحور الفرعي 

1.2  

  ھل للجماعة المحلیة موقع إلكتروني أو موقع واب عبر شبكة االنترنات ؟
  

X   ال    نعم    

  
  
  

  http/www.commune_bouficha.gov.tn  إذا كانت اإلجابة بنعم ، ما ھو عنوان الموقع ؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ، ھل أن الوثائق التالیة منشورة على الموقع االلكتروني 

  ؟
  محاضر الجلسات التمھیدیة -
  محاضر جلسات الدورات العادیة -
  المیزانیة -
 (PAI)برنامج االستثمار السنوي  -
  الحسابات المالیة -
  المنقضیةنتائج تقییم األداء للسنة  -
  تقریر تقییم إنجاز الصفقات العمومیة -
  برنامج التصرف البیئي واالجتماعي (إن وجد) -

 
  

  نعم ، كل الوثائق منشورة على الموقع  
    

  ال ، بعض الوثائق فقط  
    

X  ال ، كل الوثائق غیر منشورة    

  

2.2  

اعتمادھا ھل باإلمكان ذكر وسائل أخرى (بقطع النظر عن موقع الواب) تم 
  إلعالم المواطنین خالل السنة المنقضیة ؟

: المرجو ذكر والوسائل األخرى بأكثر دقة وتفصیل ، وإذا أمكن  مالحظة
  إرفاق الملف بمؤیداتھا .

  الفتات ومعلقات* 
    بالغات إذاعیة*   

  

  

  ھل تم إرفاق الملف بمصاحیب مؤیدة ؟

  

  نعم ، أنظر المصاحیب  
    

X   مصاحبةال توجد وثائق    

  
  
  

  

  آلیات التصرف في الشكاوى:  3المحور الفرعي 

  ھل تم تكلیف إطار للتصرف في الشكاوى (نقطة االتصال) ؟  1.3

  

X  ال    نعم    
  
  
  

  



  

  

  إذا كانت اإلجابة بنعم ، ما ھي البیانات الشخصیة لنقطة االتصال ؟

  محمد المھذبياالسم واللقب : 
  73252013الھاتف اإلداري : 

 29997210/99274505الھاتف الشخصي : 
  /              العنوان األلكتروني :

  

إذا كانت اإلجابة بنعم ، ھل باإلمكان إرفاق الملف بمؤیدات ووثائق إلثبات وجود 
  نقطة االتصال (قرار التكلیف) وتوفر بیاناتھ الشخصیة ؟ 

  

X  نعم ، أنظر المصاحیب    
  

2.3  

أن للجماعة المحلیة دفتر لتضمین الشكاوى ومعالجتھا والرد علیھا خالل السنة  ھل
  المنقضیة ؟

  تصریح على الشرف
  

X ال    نعم    

  
  
  

  من السنة المنقضیة ، وخالل السنة الحالیة ؟ 31/12ھل أن الدفتر محین بتاریخ 
  تصریح على الشرف

  

X ال    نعم    

  
  

  

  المرجو إرفاق ملف التقییم بـ : إذا كانت اإلجابة بنعم ،
  * نسخة من آخر صفحتي دفتر الشكاوى للسنة المنقضیة

  * نسخة من آخر صفحة لدفتر الشكاوى للسنة الحالیة (شھر فیفري)

  

  توجد إثباتات ، أنظر المصاحیب  
    

    ال توجد إثباتات  

  

3.3  

  :رجو اإلجابة على األسئلة التالیة في صورة توفر دفتر للتصرف في الشكاوى الم
  * كم عدد الشكاوى التي تم تضمینھا خالل السنة المنقضیة ؟

  
  

  عدد الشكاوى : .......................

  

  عدد األیام (أسرع وقت) : ............  * ما ھو أسرع وقت خصص لمعالجة الشكاوى المقدمة خالل نفس السنة ؟
  عدد األیام (أقصر وقت) : ...........  ھو أطول وقت خصص لمعالجة الشكاوى المقدمة خالل نفس السنة ؟ * ما

  معدل عدد األیام : ..................  * ما ھو معدل الوقت المخصص لمعالجة الشكاوى(معدل عدد األیام) ؟ 
وما ؟ (دون اعتبار ی 21* ما ھي النسبة المائویة لمعالجة الشكاوى في أجل أقصاه 

  أیام العطل)
: یقصد بمعالجة الشكایة الرد علیھا ، وال یعني الرد بالضرورة أن یكون  مالحظة
  إیجابیا .

  النسبة المائویة
 %لمعالجة الشكاوى .... 

  یوما 21في أقل من 

  التصرف:  الثانيالمجال 
  التصرف في الموارد البشریة:  4المحور الفرعي 

1.4  

ھل تم إعداد وتنفیذ برنامج سنوي لدعم قدرات التصرف الجماعة المحلیة 
(PARC) خالل السنة المنقضیة ؟  

  تصریح على الشرف
  

    الX  نعم   

  
  

  
تضمن  (PARC)في صورة اإلجابة بنعم ، ھل أن برنامج دعم قدرات التصرف 

إجراءات وتدابیر عملیة لتجاوز اإلخالالت والنقائص المترتبة عن عملیة تقییم 
  األداء بعنوان السنة المنقضیة ؟

  تصریح على الشرف
  

    ال    نعم   

  

في صورة اإلجابة بنعم ، المرجو إرفاق ملف تقییم األداء بنسخة من البرنامج 
  ؟ العملي المذكور

  

  أنظر المصاحیبالبرنامج العملي متوفر،   
    

    البرنامج العملي غیر متوفر  

  
  
  

2.4  

ھل تم إعداد ومسك مذكرات إداریة لتوزیع العمل بین األعوان خالل السنة 
  المنقضیة ؟

  تصریح على الشرف
  

X ال    نعم    

  
  
  

ھل تم تحیین المذكرات اإلداریة لتوزیع العمل بین األعوان خالل السنة 
  المنقضیة ؟

  على الشرف تصریح
  

X ال    نعم    

  
  

  

إذا كانت اإلجابة بنعم ، أذكر النتائج المحققة بعد عملیة التحیین ضمن تقریر 
  موجز وإرفاقھ بملف التقییم

  

  تقریر النتائج متوفر، أنظر المصاحیب  
    

X تقریر النتائج غیر متوفر    

  
  

  

  التصرف في الموارد المالیة:  5المحور الفرعي 

1.5  

    د 1.896.388,00=  (A)  (A)تقدیرات نفقات العنوان األول من المیزانیة للسنة المنقضیة 
    د 1.815.469,235=  (B) (B)جملة النفقات المنجزة بالعنوان األول من المیزانیة للسنة المنقضیة 

نسبة إنجاز نفقات العنوان األول من المیزانیة للسنة المنقضیة (باعتبار الفترة 
 %التكمیلیة) مقارنة بالتقدیرات النھائیة 

 % B / A   =95,73النسبة : 
  

2.5  

    د 232.000,000=  (C)  (C)من المیزانیة للسنة المنقضیة تقدیرات نفقات العنوان الثاني 
    د 865.193,853=  (D) (D)من المیزانیة للسنة المنقضیة الثاني جملة النفقات المنجزة بالعنوان 

نسبة إنجاز نفقات العنوان الثاني من المیزانیة للسنة المنقضیة (باعتبار الفترة 
 %التكمیلیة) مقارنة بالتقدیرات النھائیة 

 % D / C   =372النسبة : 
  

  التصرف في الصفقات العمومیة:  6المحور الفرعي 

1.6  

ھل تم إعداد ومسك جدول قیادة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومیة بعنوان السنة 
  المنقضیة ؟

  تصریح على الشرف
  

    الX  نعم   

 
  

المرجو إرفاق ملف التقییم بنسخة من جدول القیادة  إذا كانت اإلجابة بنعم ،
  من السنة المنقضیة 31/12لمتابعة الصفقات العمومیة إلى غایة 

  

  الجدول متوفر، أنظر المصاحیب  
    

X الجدول غیر متوفر    

  
  
  

  



  

2.6  

حسب معطیات جدول القیادة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومیة بعنوان السنة 
  المنقضیة :

  
  

ما ھو عدد المشاریع المبرمجة حسب البرنامج التقدیري للصفقات العمومیة في 
  (A)بدایة السنة المنقضیة ؟ 

(A)  =02   
  

من بین المشاریع المبرمجة ، ما ھو عدد المشاریع التي تم طلب العروض في 
شأنھا خالل الثالثة أشھر األولى من التاریخ المقدر وفق البرنامج التقدیري ؟ 

(B)  
(B)  =0   

  

ما ھو عدد عملیات الفرز الفني والمالي للعروض المقدمة للفوز بالصفقات 
  (C)العمومیة خالل السنة المنقضیة ؟ 

(C)  =0   
  

  (D)ما ھو عدد عملیات الفرز الفني والمالي التي تم إجراؤھا ؟ 
 60أیام (بالنسبة للعروض التي تنتھي صلوحیتھا في اجل  10* في أجل أقصاه 

  یوما) من تاریخ فتح العروض
یوما (بالنسبة للعروض التي تنتھي صلوحیتھا في اجل  60* في أجل أقصاه 

  یوما) من تاریخ فتح العروض 120
  

(D)  =0   

  

     0=  (E) (E)ما ھو عدد عقود الصفقات الممضاة خالل السنة المنقضیة ؟ 
 (F)التي تم إمضاؤھا ؟  ما ھو عدد عقود الصفقات خالل السنة المنقضیة

 60یوما (بالنسبة للعروض التي تنتھي صلوحیتھا في اجل  50* في أجل أقصاه 
  یوما) من تاریخ مصادقة لجنة الصفقات

یوما (بالنسبة للعروض التي تنتھي صلوحیتھا في اجل  90* في أجل أقصاه 
  یوما) من تاریخ مصادقة لجنة الصفقات 120

  

(F)  =0   

  

نجاز أھم المراحل األساسیة للصفقات العمومیة خالل اآلجال ما ھي نسبة إ
  من األمر المتعلق بالصفقات العمومیة) 8القانونیة المحددة ؟ (حسب الفصل 

  0%=   (A+C+E) / (B+D+F)النسبة : 
  

3.6  

جدول القیادة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومیة بعنوان السنة المنقضیة ما  حسب
 (G)ھو عدد عملیات خالص المزودین المترتبة عن الصفقات العمومیة ؟ 

(G)  =0   
  

یوما  45من بین عملیات الخالص المذكورة ، كم عدد التي تم إنجازھا في أجل 
  (H)من تقدیم مؤیدات الخالص ؟ 

(H)  =0   
  

    % H / G   =0النسبة :   %ما ھي نسبة عملیات خالص المزودین المجراة في اآلجال القانونیة ؟ 

4.6  

من السنة المنقضیة ، ما ھو عدد الصفقات العمومیة المبرمة  31/12في أجل 
 (I)خالل الخمس سنوات السابقة والتي لم یتم ختمھا رغم انتھاء األشغال ؟ 

(I)  =01   
  

من بین تلك الحاالت ، ما ھو عدد الصفقات العمومیة التي تمت إحالتھا على 
 (J)أنظار اللجنة الجھویة للصفقات العمومیة لختمھا ؟ 

(J)  =02   
  

من بین تلك الحاالت كذلك ، ما ھو عدد الصفقات العمومیة التي تمت إحالتھا 
 (K)على أنظار اللجنة المحلیة للصفقات العمومیة لختمھا ؟ 

(K)  =02   
  

  التصرف:  الثالثالمجال 
  تعھد وصیانة الممتلكات:  7المحور الفرعي 

1.7  

ھل تم مسك وتحیین دفتري جرد ممتلكات الجماعة المحلیة (دفتر للعقارات 
  ودفتر للمنقوالت) ؟

  تصریح على الشرف
  

X ال    نعم    

 
 
  

ھل یتضمن الدفترین المذكورین وصفا للحالة المادیة لممتلكات الجماعة المحلیة 
  (عقارات ومنقوالت) (حسنة ، متوسطة ، سیئة) ؟

  تصریح على الشرف
  

X ال    نعم    

 
 
  

2.7  

ما ھو مبلغ االعتمادات المخصصة للصیانة بالعنوان األول من میزانیة السنة 
  (A)المنقضیة ؟ 

(A)  =59.750,000 د  
  

ما ھو مبلغ االعتمادات المخصصة للصیانة بالعنوان الثاني من میزانیة السنة 
  (B)المنقضیة ؟ 

(B)  =187.604,477 د  
  

من العنوان الثاني (االستثمارات المباشرة) للسنة  3ما ھو مبلغ اعتمادات الجزء 
  (C)المنقضیة ؟ 

(C)  =947.565,882 د  
  

ما ھي نسبة االعتمادات المخصصة للصیانة بالعنوانین األول والثاني مقارنة 
 %من العنوان الثاني (االستثمارات المباشرة) ؟  3باعتمادات الجزء 

  %  C   =26,1 / (A+B)النسبة : 
  

3.7  

حسب جدول المقابیض والمصاریف السنوي النھائي ، ما ھو مبلغ المصاریف 
  (A)المنجزة بعنوان الصیانة بالعنوان األول من میزانیة السنة المنقضیة ؟ 

(A)  =55.945,374 د  
  

حسب جدول المقابیض والمصاریف السنوي النھائي ، ما ھو مبلغ المصاریف 
  (B)ثاني من میزانیة السنة المنقضیة ؟ المنجزة بعنوان الصیانة بالعنوان ال

(B)  =131.028,400 د  
  

حسب جدول المقابیض والمصاریف السنوي النھائي ، ما ھو مبلغ المصاریف 
  (C)من العنوان الثاني (االستثمارات المباشرة) ؟  3المنجزة بالجزء 

(C)  =642.771,469 د  
  

ھي نسبة المصاریف المنجزة بعنوان الصیانة بالعنوانین األول والثاني  ما
من العنوان الثاني (االستثمارات  3مقارنة بجملة المصاریف المنجزة بالجزء 

 %المباشرة) ؟ 
 % C   =29,089 / (A+B)النسبة : 

  

  



 

  الدیون تطھیر:  8المحور الفرعي 

1.8  

المتخلدة بذمة الجماعة المحلیة ھل تم إعداد وضع مخطط لتطھیر الدیون 
  (مؤسسات عمومیة وخواص) ؟

  تصریح على الشرف
    

X ال    نعم    

 
 
  

 إذا كانت اإلجابة بنعم ، ھل أن مخطط تطھیر الدیون یتضمن المعطیات التالیة ؟
  * كشف في الدیون المتخلدة بذمة الجماعة المحلیة (مبلغ الدین ، الطرف الدائن) 
* كشف في المبالغ المبرمجة للدفع بعنوان تطھیر الدیون خالل الخمس سنوات 

  القادمة (بما في ذلك مستحقات السنة) 
* كشف مقارنة بین المبالغ المبرمجة للدفع مع االعتمادات المخصصة للتنمیة 

  (اعتمادات العنوان الثاني/االستثمارات المباشرة) 
* تحلیل القدرة المالیة على اإلیفاء بالتعھدات خالل الخمس سنوات القادمة ، 

  وفي خالف ذلك ، ما ھي التدابیر المقترحة لتطھیر الدیون ؟

  

X  نعم ، یتضمن مخطط تطھیر الدیون  
  

  ت المذكورةالمعطیا
  

  یتضمن مخطط تطھیر الدیون بعض  
  

  المعطیات فحسب
  

  الدیونال ، یتضمن مخطط تطھیر   
  المعطیات المذكورة         

  

  ھل باإلمكان ، إرفاق ملف التقییم بـ :
  * نسخة من آخر وضعیة من مخطط تطھیر الدیون

* نسخة من محضر آخر جلسة لمجلس الجماعة المحلیة بخصوص تداولھ في 
  مخطط تطھیر الدیون

  

  

2.8  

والمخصصة لخالص  ما ھو مبلغ االعتمادات المرسمة بمیزانیة السنة المنقضیة
  الدیون (األصل والفوائد) ؟

  د  144.155,000
  

  ھل أن المبلغ المرسم بمیزانیة السنة المنقضیة والمخصص لخالص القروض :
  * یتطابق مع مبلغ السنة المدرج بمخطط تطھیر الدیون ؟

  * یشمل مستحقات السنة (الدیون الجدیدة )؟
  نعم

  

3.8  

السنوي النھائي ، ما ھو مبلغ المصاریف حسب جدول المقابیض والمصاریف 
المنجزة خالل السنة المنقضیة بعنوان خالص الدیون (مؤسسات عمومیة 

  وخواص) (األصل والفائدة) ؟
  د 138.948,750

  

خالص الدیون ما ھو مبلغ االعتمادات المرسمة بمیزانیة السنة المنقضیة بعنوان 
  (مؤسسات عمومیة وخواص) (األصل والفائدة) ؟

  د 209.723,000
  

ما ھي نسبة خالص الدیون خالل السنة المنقضیة (مؤسسات عمومیة وخواص) 
 %(األصل والفائدة) 

66,25 % 
  

  تحسین الموارد الذاتیة:  9المحور الفرعي 

1.9  

ھل تم تحیین جدولي تحصیل المعالیم الموظفة على العقارات المبنیة واألراضي 
  إعداد میزانیة السنة المنقضیة ؟) قبل TIB,TNBغیر المبنیة (

  تصریح على الشرف
    

X ال    نعم    

  
  
  

بمنابة إعداد ملف تقییم األداء (خالل شھر مارس من ھذه السنة) ، ھل أن 
المعالیم الموظفة على العقارات المبنیة واألراضي غیر المبنیة تم جدولي 

  تحیینھما ؟

  تصریح على الشرف
    

X ال    نعم    

  

2.9  

  بعنوان میزانیة السنة المنقضیة ، ما ھو مبلغ تقدیرات الموارد الذاتیة التالیة ؟
  )TIBعلى العقارات المبنیة (* المعلوم الموظف 
  )TNBعلى األراضي غیر المبنیة (* المعلوم الموظف 
   (Produits des Marchés)* مداخیل األسواق
 (Autres recettes)* مداخیل أخرى 

 
  د 40.000,000
 د 20.000,000
  د 86.000,000

  

  ما ھي الموارد المحققة خالل السنة المنقضیة بعنوان الموارد الذاتیة التالیة ؟
  )TIBعلى العقارات المبنیة (* المعلوم الموظف 
  )TNBعلى األراضي غیر المبنیة (* المعلوم الموظف 
   (Produits des Marchés)* مداخیل األسواق
  (Autres recettes)* مداخیل أخرى 

  
  د 38.959,495
 د 29.678.102
 د 86.000,000

 د 1.393.158,019

  

   % 98,24 %ما ھي نسبة استخالص الموارد الذاتیة المذكورة بعنوان السنة المنقضیة ؟ 

3.9  

، ما ھي  N‐2حسب جدول المقابیض والمصاریف السنوي النھائي للسنة 
  الموارد المحققة بعنوان الموارد الذاتیة التالیة ؟

  )TIBعلى العقارات المبنیة (* المعلوم الموظف 
  )TNBعلى األراضي غیر المبنیة (* المعلوم الموظف 
   (Produits des Marchés)* مداخیل األسواق
  (Autres recettes)* مداخیل أخرى 

  :  مالحظة
  ھي السنة التي تسبق بسنتین السنة التي تتم فیھا عملیة التقییم : N‐2السنة 

  
  

  د 49.713,803
 د 12.903,230
 د 83.635,500

  د 1.194.668,560
  
  

  

؟  N‐2ما ھي نسبة تطور الموارد الذاتیة بعنوان السنة المنقضیة مقارنة بالسنة 
% 

14,247 % 
  

  التصرف البیئي واالجتماعي:  10المحور الفرعي 

1.10  
ھل تم تكلیف إطار لتدقیق وفحص إجراءات الحمایة البیئیة واالجتماعیة 

  لمشاریع الجماعة المحلیة (نقطة اتصال) ؟

  تصریح على الشرف
    

    الX  نعم   

  
  
  

  



  

  

إذا كانت اإلجابة بنعم ، ھل باإلمكان إرفاق ملف التقییم بنسخة من قرار تكلیف 
(االسم واللقب ، رقم الھاتف ، البرید نقطة االتصال یتضمن بیاناتھ الشخصیة 

  االلكتروني ...) ؟

  

أنظر المصاحیب بخصوص قرار التكلیف  
    

    قرار التكلیف غیر متوفر  

  

  ھل أن كل المشاریع المبرمجة ضمن برنامج االستثمار للسنة المنقضیة 
(PAI n.1)  تم إخضاعھا إلجراءات الحمایة البیئیة واالجتماعیة للمشاریع حسب

  الدلیل الفني المعتمد أم ال ؟

  تصریح على الشرف
    

    ال    نعم   

  

ھل تم  تجاوز اإلخالالت المسجلة بخصوص إجراءات الحمایة  (عند االقتضاء)
  أم ال ؟ N‐2البیئیة واالجتماعیة للمشاریع بعنوان برنامج االستثمار للسنة 

  تصریح على الشرف
    

    ال    نعم   

  
  
  

ما ھو عدد التقاریر المعدة (بحساب تقریر كل ثالثیة) حول متابعة المؤثرات 
  البیئیة واالجتماعیة للمشاریع ؟

  4/ أكثر من 0/1/2/3/4
  (حدد اإلجابة الصحیحة بخط دائري)

  

إرفاق ملف تقییم في صورة إعداد تقاریر المتابعة المذكورة ، ھل باإلمكان 
  األداء بنسخ منھا ؟

  

  نعم ، أنظر المصاحیب  
    

    ال ، لم یتم إعداد تقاریر المتابعة  

  
  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  الجمھورية التونسیة                                                         

  وزارة الداخلیة     
  والية سوسة     

  بلدية بوفیشة    

  كشف تألیفي في مصاحیب ملف تقییم األداء ببلدیة بوفیشة 
  في الخانة المناسبة مع ذكر رقم المصاحیب) X(ضع عالمة 

 
رقم مؤشر 

  األداء
  رقم المصاحیب  المصاحیب

1.1  
  

X   
  نسخ من االستدعاءات الموجھة للمواطنین لحضور الجلسات التمھیدیة لمجلس الجماعة المحلیة

  
  

1.1  
  

X   
  نسخ من محاضر الجلسات التمھیدیة لمجلس الجماعة المحلیة

  
  

2.1  
  

X   
  نسخ من محاضر جلسات الدورات العادیة لمجلس الجماعة المحلیة

  
  

3.1  
  

   
  الوثائق المثبتة العتماد إجراءات إضافیة تعكس تطبیق المقاربة التشاركیة في الشأن المحلي 

  ما یجب توفیره لھیئة الرقابة العامة للمصالح العمومیة من وثائق بخصوص ھذا المؤشر) (أنظر
  

2.2  
  

   
وصف في الوسائل اإلضافیة التي تم اعتمادھا من قبل الجماعة المحلیة إلعالم المواطنین بقطع النظر عن شبكة 

  االنترنت
  

1.3  
  

X   
) للتصرف في الشكاوى والمعطیات الشخصیة point focalما یثبت تكلیف إطار یتولى مھمة نقطة االتصال (

  لھ (مكتبھ ، عنوانھ اإلداري ، عنوانھ االلكتروني ، رقم الھاتف ...)
  

2.3  
  

X   
  نسخة من الصفحتین األخیرتین للدفتر الخاص بالتصرف في الشكاوى بعنوان السنة المنقضیة

(N‐1  12/31)  
  

2.3  
  

   
من الصفحة األخیرة للدفتر الخاص بالتصرف في الشكاوى بعنوان سنة إجراء التقییم (نھایة فیفري من  نسخة

  سنة إجراء التقییم)
  

1.4  
  

    
 (parc)نسخة من برنامج دعم قدرات التصرف للسنة المنقضیة 

  
  

2.4  
  

    
أو شھادة إداریة (تصریح إداري ممضى) إلثبات تحیین مذكرات توزیع العمل بین األعوان خالل السنة  ملحوظة

  المنقضیة مؤیدا بتقریر مختصر حول القرارات اإلداریة المتخذة في الغرض
  

1.6  
  

    
  ) N‐1 31/12من جدول القیادة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومیة للسنة المنقضیة (الوضعیة بتاریخ  نسخة

  
  

1.8  
  

X   
  نسخة من مخطط تطھیر الدیون

  
  

1.8  
  

    
  نسخة من محضر جلسة مجلس الجماعة المحلیة إلثبات تداولھ وموافقتھ على مخطط تطھیر الدیون

  
  

1.10  
  

    
  إطار لتدقیق وفحص إجراءات الحمایة البیئیة واالجتماعیة للمشاریعنسخة من قرار تكلیف 

  
  

1.10  
  

    
تقاریر بحساب تقریر كل ثالثیة) المعدة حول متابعة المؤثرات البیئیة واالجتماعیة  4نسخ من تقاریر المتابعة (

  للمشاریع
  

  ـ ـ ـ
  

    
  

  
  

  ـ ـ ـ
  

    
  

  
  

  ـ ـ ـ
  

    
  

  
  

  ـ ـ ـ
  

    
  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 



  
  الجمھورية التونسیة                                                            

  الشؤون المحلیة والبیئةوزارة 
  بلدية بوفیشة      

  
   روزنامة جلسات المناطق

   2019لسنة ستثمار السنوي لالبرنامج لل اإلعداد في إطار
  

 التوقیت المكان المنطقةالتاريخ  

01المنطقة عدد   2018/12/13الخمیس   
سیدي مطیر)-(سیدي سعید  

ر قاعة االجتماعات بقص
 البلدية

 الساعة الثالثة بعد الظھر

02المنطقة عدد   2018/12/14الجمعة   
 الساعة الثالثة بعد الظھر  السلوم)- (بوفیشة

  2018/12/15السبت 
03المنطقة عدد   
- لندرية-(وادي الخروب

  الطرابلسیة)
 الساعة الحادية عشر

 صباحا

04المنطقة عدد   2018/12/19األربعاء   
 الساعة الثالثة بعد الظھر  سیدي خلیفة)- (عین الرحمة

05المنطقة عدد   2018/12/20الخمیس   
 الساعة الثالثة بعد الظھر  المثالیث)-(الصفحة

 

 

  البلدیــةس ــرئی                                                              

 عبد هللا المزوغي                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ــوعالموضـــــــــــــ  ـــــــاریخالتـــــــــــ

(قرار  2018تكوین خلیة إعداد البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 
في الغرض)

 (الساعة العاشرة صباحا) 2017أكتوبر  13الجمعة 

لقاء تحسیسي لفائدة إطارات وأعوان البلدیة بھدف ضمان مشاركتھم 
الفعالة في ھذا المسار التشاركي

  (الساعة الثالثة ظھرا) 2017أكتوبر  17الثالثاء 

جلسة عمل مع مكونات المجتمع المدني المحلي یھدف إلى إعالمھم 
بمسار اإلعداد للبرنامج السنوي لالستثمار وحثھم على معاضدة 
مجھودات البلدیة في ضمان نجاح المقاربة التشاركیة وتمثیلیة 

 والمواطنینالمناطق  

 (الساعة الحادیة عشر صباحا) 2017أكتوبر  21السبت 

 جلسة المجلس البلدي وخلیة البرنامج لتقسیم المنطقة البلدیة   (الساعة العاشرة صباحا) 2017أكتوبر  25األربعاء 

إعداد خلیة البرنامج بالشراكة مع فعالیات المجتمع المدني لخطة 
 اتصالیة وتنفیذھا لضمان مشاركة واسعة للمواطنین

 حا)(الساعة الحادیة عشر صبا 2017أكتوبر  28السبت 

* إجراء التشخیص الفني للمنطقة البلدیة وفق منھجیة التشخیص 
  الفني المعتمدة بالدلیل الفني

* إجراء التشخیص المالي للتعرف على مجموع الموارد المالیة 
وفق المنھجیة المبینة  2018المخصصة للبرنامج السنوي لالستثمار 

بالدلیل المالي

 2017نوفمبر  10أكتوبر إلى  30من 

على موقع الواب الخاص شر نتائج التشخیص الفني والمالي ن
بالبلدیة وتعلیقھ وتعمیمھ على منظمات المجتمع المدني والتفاعل مع 

 االعتراضات التي یمكن أن تتصل بھا البلدیة
 (العاشرة صباحا) 2017نوفمبر  13االثنین 

 جلسة المجلس البلدي   صباحا)(الساعة العاشرة  2017نوفمبر  20االثنین 

 الجلسة العامة التشاركیة األولى  (الساعة الرابعة مساء) 2017نوفمبر  24الجمعة 

 اجتماع جلسات المناطق   2017دیسمبر  17نوفمبر إلى  27من 

 الجلسة العامة التشاركیة الثانیة  (الساعة العاشرة صباحا) 2017 دیسمبر 24األحد 

السنوي لالستثمار  البرنامججلسة المجلس البلدي للمصادقة على 
  2018لسنة 

  (الساعة العاشرة صباحا) 2017دیسمبر  25االثنین 

 

 

  رئیس النیابة الخصوصیة                                                      

 

 

 

 



  
  الجمھوریة التونسیة    

  والبیئة الشؤون المحلیةوزارة 
  بلدیة بوفیشة     

  
  الجدول الزمني الخاص باإلعداد والمصادقة 

   2019على البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 
  وفق المقاربة التشاركية 

  

 ــوعالموضـــــــــــــ  ـــــــاریخالتـــــــــــ

(قرار في  2019تكوین خلیة إعداد البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 
الغرض)

 (الساعة العاشرة صباحا) 2018أكتوبر  29 االثنین

لقاء تحسیسي لفائدة إطارات وأعوان البلدیة بھدف ضمان مشاركتھم 
 الفعالة في ھذا المسار التشاركي

  (الساعة الثالثة ظھرا) 2018أكتوبر  31 األربعاء

جلسة عمل مع مكونات المجتمع المدني المحلي یھدف إلى إعالمھم 
لالستثمار وحثھم على معاضدة بمسار اإلعداد للبرنامج السنوي 

مجھودات البلدیة في ضمان نجاح المقاربة التشاركیة وتمثیلیة المناطق 
والمواطنین

 )ظھرا الرابعة(الساعة  2018 نوفمبر 03السبت 

 جلسة المجلس البلدي وخلیة البرنامج لتقسیم المنطقة البلدیة   ظھرا) الرابعة(الساعة  2018 نوفمبر 07األربعاء 

إعداد خلیة البرنامج بالشراكة مع فعالیات المجتمع المدني لخطة اتصالیة 
 وتنفیذھا لضمان مشاركة واسعة للمواطنین

 (الساعة العاشرة صباحا) 2018 نوفمبر 09 الجمعة

* إجراء التشخیص الفني للمنطقة البلدیة وفق منھجیة التشخیص الفني 
  المعتمدة بالدلیل الفني

مالي للتعرف على مجموع الموارد المالیة * إجراء التشخیص ال
وفق المنھجیة المبینة  2019المخصصة للبرنامج السنوي لالستثمار 

بالدلیل المالي

 2018نوفمبر  20إلى  نوفمبر 10من 

الخاص بالبلدیة  نشر نتائج التشخیص الفني والمالي على موقع الواب
وتعلیقھ وتعمیمھ على منظمات المجتمع المدني والتفاعل مع االعتراضات 

 التي یمكن أن تتصل بھا البلدیة
 (العاشرة صباحا) 2018نوفمبر  22 الخمیس

 )(توزیع االعتمادات حسب المناطقجلسة المجلس البلدي   (الساعة العاشرة صباحا) 2018 دیسمبر 01 السبت

 مة التشاركیة األولىالجلسة العا  )الثالثة ظھرا(الساعة  2018 دیسمبر 08 السبت

 اجتماع جلسات المناطق   2018دیسمبر  20إلى  دیسمبر 10من 

 الجلسة العامة التشاركیة الثانیة  )الثالثة ظھرا(الساعة  2018دیسمبر  22 السبت

البرنامج السنوي لالستثمار لسنة جلسة المجلس البلدي للمصادقة على 
2019  

  (الساعة الثالثة ظھرا) 2018دیسمبر  29 السبت

      
  

  بوفیشة في :                   

  رئیس البلدیة                                                   

  عبد هللا المزوغي                                                         

   

  
 

 



  
  الجمھوریة التونسیة    

  والبیئة الشؤون المحلیةوزارة 
  والیة سوسة      

  بلدیة بوفیشة     
  العملمحضر جلسة 

  2017/10/21المنعقدة بتاريخ 
  
  

جلسة عمل  صباحا الحادیة عشرعلى الساعة  2017 أكتوبر 21الموافق لـ  السبتیوم  البلدیةعقدت بمقر ان           
ذلك برئاسة السید سمیر الحاج نصر رئیس النیابة و المجتمع المدني وممثلي األحزاب ببوفیشةمع مكونات خاصة 

  بحضور السادة اآلتي ذكرھم :الخصوصیة و
  الكاتب العام للبلدیة:  مصباح الھاللي -
  كاھیة مدیر المصلحة الفنیة بالبلدیة:  لطفي بنكریم -
  واضع برامج بالبلدیة:  نوفل المھذبي -
  المھذبي : تقني بالبلدیةمحمد  -
  ملحق إدارة بالبلدیة:  ھیكل بن یوسف -
  ممثل عن الحزب الدستوري الحر ببوفیشة:  صالح الكملي -
  : عمدة السلوم ھشام السعیدي -
  : ممثل عن جمعیة أحباء المكتبة والكتاب ببوفیشة حسام المھذبي  -
  : عمدة وادي الخروبخالد الغربي  -
  دة بوفیشة: عم عمر العیساوي -
  : ممثل عن جمعیة إنماء بوفیشة فھمي المھذبي -
  : رئیس جمعیة صوت الشاب ببوفیشة لطفي المھذبي -
  : رئیس جمعیة أطفالنا ببوفیشةأبو عمار بن عائشة  -
  : ممثل عن االتحاد المحلي للفالحین ببوفیشة شكري الھیشكري -

  
بكلمة ترحیب بجمیع الحاضرین ثم استعرض  النیابة الخصوصیة الجلسةافتتح السید سمیر الحاج نصر رئیس           

بمسار اإلعداد للبرنامج السنوي  إعالم ممثلي األحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدنيموضوع الجلسة المتمثل في 
ثیلیة المناطق  وحثھم على معاضدة مجھودات البلدیة في ضمان نجاح المقاربة التشاركیة وتم 2018لالستثمار لسنة 

   .والمواطنین 
والمعدة  وفق المقاربة التشاركیة 2018بإعداد البرنامج السنوي لالستثمار  ةالخاصكما تم مد الحاضرین برزنامة الجلسات 

   في الغرض .
السید رئیس النیابة الخصوصیة الحضور أن مبلغ المساعدة غیر الموظفة والمرصودة من طرف ھذا ، وأفاد          

    ألف دینار . 206یقدر بـ  2018دوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة لتنفیذ برنامج االستثمار لسنة صن
حیث أشار أنھ تم اإلعالن عن  2017وفي نفس السیاق تطرق إلى مسار تنفیذ البرنامج للسنوي لالستثمار لسنة           

طلب العروض وتم اختیار المقاوالت المتعھدة بتنفیذ المشاریع المدرجة ضمن البرنامج الذي بلغ مراحلھ النھائیة وستنطلق 
  األشغال في غضون شھر تقریبا .

      
  .  منتصف النھار والنصف من نفس الیوم ورفعت الجلسة في حدود الساعة          

  رر بتاریخھــحــ                                                                             
  
  
  

  رئیس النیابة الخصوصیة                                                                            

  سمیر الحاج نصر                                                                                

 

   

 



  
  الجمھوریة التونسیة    

  والبیئة الشؤون المحلیةوزارة 
  والیة سوسة      

  بلدیة بوفیشة     
  الدورة االستثنائيةمحضر جلسة 

  /20/112017المنعقدة بتاريخ 
  
  

جلسة الدورة  العاشرة صباحاعلى الساعة  2017 نوفمبر 20الموافق لـ  االثنینیوم  البلدیةعقدت بمقر ان           
ار لسنة مفي إطار اإلعداد للبرنامج السنوي لالستث تخصیص االعتماداتاالستثنائیة لمجلس النیابة الخصوصیة موضوعھا 

  بحضور السادة اآلتي ذكرھم :الخصوصیة وذلك برئاسة السید سمیر الحاج نصر رئیس النیابة و 2018
    : مساعد أولكمال النفاتي  -
  منصور حمیدة : مساعد -
  مصباح الھاللي : الكاتب العام للبلدیة -
  الفنیة بالبلدیة الشؤونلطفي بنكریم : كاھیة مدیر  -
  رئیس مصلحة الشؤون اإلداریة والمالیة بالبلدیة:  راضیة السعیدي -
  ملحق إدارة بالبلدیةھیكل بن یوسف :  -

  
افتتح السید سمیر الحاج نصر رئیس النیابة الخصوصیة الجلسة بكلمة ترحیب بجمیع الحاضرین ثم استعرض           

 . 2018ألف دینار بعنوان سنة  206تخصیص مبلغ االعتمادات غیر الموظفة والمقدرة بـ موضوع الجلسة المتمثل في 
  وبعد المداولة والنقاش تم اقتراح تخصیص جملة االعتمادات المذكورة ضمن البرامج اإلداریة .           

      
  .  من نفس الیوم  الحادیة عشر صباحاورفعت الجلسة في حدود الساعة          

  رر بتاریخھــحــ                                                                             
  
  
  

  رئیس النیابة الخصوصیة                                                                            

  سمیر الحاج نصر                                                                                

 

                                                                       



  
  الجمھورية التونسیة                                                          

  الشؤون المحلیة والبیئةوزارة 
  والية سوسة      
  بلدية بوفیشة     

  2016تقییم األداء لسنة  إستمارة مؤشرات
  

 مالحظات البلدیة السؤال الجواب
 

المجال األول : الحوكمة
المحور الفرعي األول : تطبیق المقاربة التشاركیة  

   نعم                   ال  2016جلسات تمھیدیة على األقل خالل سنة ھل تم عقد أربعة 
وتوثیقھا بمحاضر جلسات مؤرخة وممضاة ؟

1.1 
 

  2016جانفي  29 -1
  2016أفریل  27 -2
  2016جوان  29 -3
 2016أكتوبر  28 -4

 إذا كان الجواب بنعم ، أذكر تواریخھا ؟

   نعم                   ال
 2016جلسات عادیة على األقل خالل سنة ھل تم عقد أربعة 

أیام من  8وتوثیقھا بمحاضر جلسات مؤرخة وممضاة في أجل 
انعقادھا ؟تاریخ 

2.1 

 

  
  تاریخ االمضاء  تاریخ االنعقاد  الدورة
1  02 -03-2016  07 -03-2016  
2  25 -05-2016  27 -05-2016  
3  29 -07-2016  04 -08-2016  
4  30 -11-2016  07 -12-2016  

 

أذكر تواریخ انعقاد الجلسة وتاریخ  إذا كان الجواب بنعم ،
 إمضاء المحضر الخاص بھا بالنسبة لكل دورة عادیة ؟

   نعم                   ال باإلضافة إلى الدورات التمھیدیة ، ھل اعتمدت البلدیة على 
وسائل إضافیة لتشریك المواطنین في اتخاذ القرار ؟

3.1 
 

  01عدد الوسائل اإلضافیة = 
  جلسات تشاركیة  -1
2-  
3-  
4- 

إذا كان الجواب بنعم ، ما ھو عدد الوسائل اإلضافیة التي تم 
 اعتمادھا ؟

الشفافیة والنفاذ إلى المعلومة:  2المحور الفرعي   

   نعم                   ال ھل للجماعة المحلیة موقع إلكتروني أو موقع "واب" عبر شبكة 
االنترنات ؟

1.2 
 

 http/www.commune‐bouficha.gov.tn الواب :موقع 
  : الصفحة الرسمیة لبلیة بوفیشة الموقع االلكتروني

إذا كان الجواب بنعم ، ما ھو عنوان الموقع االلكتروني أو موقع 
"الواب" الخاص بالبلدیة ؟

 
1 

X

X

X

X



 

 

  07عدد الوثائق المنشورة = 
  ) أمام الوثائق المنشورة :Xضع عالمة (

X 1 2016الجلسات التمھیدیة لسنة . محاضر  

X  2 2016. محاضر جلسات الدورات العادیة لسنة  

X  3 2016. المیزانیة لسنة  

X  4 برنامج االستثمار السنوي .(PAI)  2016لسنة  

X  
. محاضر الجلسات الخاصة ببرنامج االستثمار البلدي 5

  2016لسنة 
X  6 2016. الحسابات المالیة لسنة  

X  72015تقییم أداء سنة  . نتائج  

  2015. تقریر تقییم إنجاز الصفقات العمومیة لسنة 8  
   . برنامج التصرف البیئي واالجتماعي (إن وجد)9  

 ھل أن الوثائق التالیة منشورة على ھذا الموقع االلكتروني ؟  

   نعم                   ال المواطنین ، ھل اعتمدت البلدیة على وسائل أخرى إلعالم 
باإلضافة إلى النشر على موقع "الواب" ؟

 2.2 
 

  04عدد الوسائل اإلضافیة = 
  المعلقات -1
  الصحف -2
  اإلذاعة (بالغات محلیة) -3
 مراسلة اإلدارات المجاورة -4

 إذا كان الجواب بنعم ، أذكر ھذه الوسائل ؟

آلیات التصرف في الشكاوى:  3المحور الفرعي   

   ال                  نعم  ھل تم تكلیف إطار للتصرف في الشكاوى قبل موفى سنة 
 (نقطة اتصال) ؟ 2016

1.3 

   نعم                   ال  2016ھل تم مسك دفتر لتضمین الشكاوى ومعالجتھا كامل سنة 
 ؟

2.3 
   نعم                   ال ھل تم تحیین دفتر الشكاوى إلى حدود  إذا كانت اإلجابة بنعم ،

تاریخ إعداد ملف التقییم ؟

   % 50یوم =  21نسبة الشكاوى المعالجة في أجل أقصاه 
في صورة توفر دفتر الشكاوى محینا ، ما ھي النسبة المائویة 

  یوما ؟  21لمعالجة الشكاوى في أجل 
(ویقصد بمعالجة الشكاوى الرد علیھا باإلیجاب أو بالسلب)

3.3 

المجال الثاني : التصرف  

التصرف في الموارد البشریة:  4المحور الفرعي   

   نعم                   ال ھل تم وضع برنامج سنوي لدعم قدرات التصرف بالبلدیة 
(PARC)  ؟ 2017بعنوان سنة  

1.4 
   نعم                   ال

البرنامج إجراءات وتدابیر إذا كانت اإلجابة بنعم ، ھل تضمن 
عملیة لتجاوز اإلخالالت والنقائص المسجلة خالل عملیة تقییم 

 ؟ 2016األداء لسنة 
 

2 

X
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X
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X



 

   نعم                   ال  2.4  ھل تم مسك مذكرات إداریة لتوزیع العمل بین األعوان ؟

   نعم                   ال ھل تم تحیین ھذه المذكرات اإلداریة  إذا كانت اإلجابة بنعم ،
 ؟ 2016إلى حدود موفى سنة 

 

التصرف في الموارد المالیة:  5المحور الفرعي   

   % 86,2نسبة إنجاز نفقات العنوان األول = 
ما ھي نسبة إنجاز نفقات العنوان األول مقارنة بالتقدیرات لسنة 

  ؟ 2016
1.5 

   % 22,5نسبة اإلنجاز المالي لبرنامج االستثمار السنوي = 
 1(PAI)ما ھي نسبة اإلنجاز المالي لبرنامج االستثمار السنوي 

  ؟ 2016لسنة 
2.5 

التصرف في الصفقات العمومیة:  6المحور الفرعي    

   2نعم                   ال معنى على  2016ھل تم برمجة صفقات عمومیة خالل سنة 
  ؟ 2014لسنة  1039األمر 

1.6  
   نعم                   ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ، ھل تم إعداد ومسك جدول قیادة لمتابعة 
وفق البرنامج  2016إنجاز الصفقات العمومیة بعنوان سنة 

التقدیري إلبرام الصفقات المنشور على موقع المرصد الوطني 
للصفقات العمومیة ؟

 
  نسبة الصفقات التي تم احترام رزنامة تنفیذھا =

 .........% 

 2016ما ھي نسبة الصفقات المدرجة بالبرنامج التقدیري لسنة 
 1039والتي تم احترام رزنامة تنفیذھا حسب مقتضیات األمر 

  ؟ 2014لسنة 
2.6  

 
   45نسبة الصفقات التي تم خالصھا في أجل أقصاه 

 %یوم = ......... 

سبة صفقات الخدمات واألشغال المدرجة بالبرنامج ما ھي ن
 45والتي تم خالصھا في آجال أقصاھا  2016التقدیري لسنة 

  یوم من تقدیم مؤیدات في شأنھا ؟
3.6  

   نعم                   ال ھل  ، خالل الخمس سنوات السابقةبالنسبة للصفقات المبرمة 
  توجد صفقات لم یتم ختمھا رغم انتھاء األشغال ؟

4.6  

   نعم                   ال
إذا كانت اإلجابة بنعم ، ھل تم عرض كل ملفات ھذه الصفقات 

على أنظار لجنة الصفقات المختصة للختم على معنى األمر 
 ؟ 2002لسنة  3185واألمر  2014لسنة  1039

 

                   2016لسنة  PAIالنفقات المنجزة في إطار الـ    =  2016نسبة اإلنجاز المالي لبرنامج االستثمار لسنة  1
  2016لسنة  PAIالنفقات المبرمجة في إطار الـ                                                                     

   
  4.6بـ "ال" ، یتم المرور إلى اإلجابة عن السؤال  1.6إذا تمت اإلجابة على السؤال  2
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المجال الثالث : الدیمومة   
تعھد وصیانة الممتلكات البلدیة:  7المحور الفرعي    

   نعم                   ال   ھل تم مسك دفترین لجرد الممتلكات العقاریة والمنقولة ؟

1.7  
   نعم                   ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ، ھل تضمن الدفترین كل المعطیات 
الضروریة المحینة حول األمالك البلدیة إلى حدود موفى سنة 

  ؟ 2016

   % 57,7نسبة االعتمادات المخصصة للصیانة = 
بعنوان سنة  3ما ھي نسبة االعتمادات المخصصة للصیانة

  ؟ 2016
2.7  

   % 47,6نسبة المصاریف المنجزة بعنوان الصیانة =    3.7  ؟ 2016ما ھي نسبة المصاریف المنجزة بعنوان الصیانة لسنة 
تطھیر الدیون:  8المحور الفرعي    

   نعم                   ال إزاء الغیر حلت آجال خالصھا ولم یتم  4ھل یوجد للبلدیة دیون
  ؟ 2016تسدیدھا خالل السنة المالیة 

1.8  
   نعم                   ال إذا كانت اإلجابة بنعم ، ھل تم إعداد مخطط لتطھیر الدیون 

  المتخلدة بذمة البلدیة ؟

   نعم                   ال اعتمادات لخالص الدیون طبقا لمخطط تطھیر  ھل تم ترسیم
  الدیون ؟

2.8  

   %57نسبة خالص الدیون المبرمجة بالمیزانیة = 
) خالص الدیون المبرمجة بالمیزانیة إلى غایة %ما ھي نسبة (

  ؟ 12-2016- 31
3.8  

  

3  

:  02.202) + الفصل 19من الفقرة  003+ الفقرة الفرعیة  10: نفقات تسییر المصالح العمومیة المحلیة (الفقرة  02.201(القسم الثاني : وسائل المصالح) الفصل  نفقات الصیانة بالعنوان األول
+  38+ الفقرة  36من الفقرة  001+ الفقرة الفرعیة  34الفقرة  من 001+ الفقرة الفرعیة  32+ الفقرة  30من الفقرة  002مصاریف استغالل وصیانة التجھیزات العمومیة (الفقرة الفرعیة 

من الفقرة  001: تدخالت في المیدان العمومي (الفقرة الفرعیة  03.202+ الفصل  99+ الفقرة  46+ الفقرة  45+ الفقرة  44+ الفقرة  42من الفقرة  005و 004الفقرة الفرعیة  + 40الفقرة 
) + 03(الفقرة  06.612) + الفصل 01(الفقرة  06.611) + الفصل 04(الفقرة  06.610) + الفصل 06: البناءات اإلداریة الفقرة  06.603(الفصل  ن الثانينفقات الصیانة بالعنوا) + 23

 06.617) + الفصل 21و 20و 09و 08و 06و 04و 03و 01(الفقرة  06.616+ الفصل  06.615) + الفصل 06و 05(الفقرة  06.614) + الفصل 03(الفقرة  06.613الفصل 

% 
  االعتمادات 

  المخصصة للصیانة
=  

  اعتمادات القسم السادس (االستثمارات المباشرة) من الجزء الثالث بالعنوان الثاني

  

  تجاوز السنة ولم یتم خالصھایعتبر دین كل ما تخلد بذمة البلدیة إزاء الغیر (الخواص ، المؤسسات العمومیة ، صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة ) لمدة ت 4
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الموارد الذاتیة:  9المحور الفرعي    

   نعم                   ال
ھل تم تحیین جدولي تحصیل المعالیم الموظفة على العقارات 

) قبل إعداد TIB  TNBالمبنیة وعلى األراضي غیر المبنیة (
  ؟ 2016میزانیة 

1.9  

   % 68,75 الذاتیة =نسبة استخالص الموارد 
المذكورة بعنوان سنة  5ما ھي نسبة استخالص الموارد الذاتیة

  ؟ 2016
2.9  

   %  10,87‐نسبة تطور الموارد الذاتیة =
 2016ما ھي نسبة تطور الموارد الذاتیة المستخلصة خالل سنة 

  ؟ 2015مقارنة بسنة 
3.9  

للمشاریعالحمایة البیئیة واالجتماعیة :  10المحور الفرعي    

   نعم                   ال ھل تم تكلیف إطار لتدقیق وفحص إجراءات الحمایة البیئیة 
  واالجتماعیة لمشاریع الجماعة المحلیة (نقطة االتصال) ؟ 

1.10  
   نعم                   ال تم إعداد أربع تقاریر (بحساب تقریر كل ثالثیة) حول  ھل

  متابعة المؤثرات البیئیة واالجتماعیة للمشاریع ؟
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   60.03(المناب من المال المشترك) والفصل  60.01الموارد الذاتیة = الجزء األول + الجزء الثاني من العنوان األول بدون اعتبار الفصل  5
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