
 

 

 

 

 

 

 

 الشروط الخمسة الدنيا اإللزامية ومؤشرات األداء

 :اإللزاميةالدنيا الخمسة الئحة الشروط  

 واملحاسبيةنشر القوائم املالية  -1

  التقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة -2

  بامليزانية وإرفاقها سنوات ثالث على املمتدة البرمجة تحيين3-

  للصفقات يالتوقيعنشر البرنامج -4

 .تفعيل هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وعقد اجتماعات دورية منتظمة ألعضائها-5

 :األداء الئحة مؤشرات 

 مؤشرات األداء 
ذي لاألقصى عدد النقط ا

 دهسنان إیمك

 16 لشفافیةوالحكامة ا :  ول ألر المحوا

 4  الولوج إلى الوثائق األساسية للجماعة متاح للعموم 1

 4  مراقبة و تتبع عقود التدبير املفوض 2

نسبة العرائض املدرجة في جدول أعمال املجلس مقارنة مع عدد العرائض  3
  املستوفية لشروط القبول 

4 

 4  تفعيل توصيات هيئات االفتحاص واملراقبة 4

 15 تلنفقاتدبير ا  لثاني :ر المحوا

 3  إدراج النفقات اإلجبارية املتعلقة باالتفاقيات في امليزانية و تنفيذها 5

6 
املنح املخصصة للجمعيات على أساس طلب عروض مشاريع أو على أساس 
استشارة الساكنة مقارنة بمجموع املنح املخصصة للجمعيات 

 )امليزانيةالتشاركية(
4 

 4  اعتمادات االلتزام بميزانية االستثمارمعدل  7

 4  آجال تبليغ املصادقة على الصفقات و آجال صرفها 8

 18 الجبائية اردلمواتدبير   لثالث :ر المحوا



 

 8  ھا الجماعةلتي تدیرتطور املوارد الذاتية ا 9

 4  األعمال الواجب القيام بها لضمان تدبير وتثمين املمتلكات 10

 3 ( املجمدة التي تمت تصفيتهاCASالحسابات املرصودة ألمور خصوصية )عدد  11

 3  انتظام إصدار األوامر باملداخيل 12

 10 لبشریةارد الموا  بع :الرر المحوا

 5  اعتماد الهيكل التنظيمي والتعيين في مناصب املسؤولية 13

 5  أرض الواقعتفعيل املخطط السنوي لتقوية قدرات الجماعات و أجرأته على  14

 17 التدبير االجتماعي والبيئي  لخامس :ر المحوا

 5  الجماعة تتوفر على آلية للتدبير البيئي و االجتماعي 15

 2 الجماعة إدماج األهداف و املؤشرات املتعلقة بمقاربة النوع في برنامج عمل 16

 4  عمليات اقتناء العقارات تتم وفق األنظمة الجاري بها العمل 17

 5  التدابير املتخذة من طرف الجماعة  لتحسين نجاعتها الطاقية 18

 24 نیناطلمقدمة للموا اتلخدمدة اجو  دس :لسار المحوا

 6 مستوى الخدمة العامة املقدمة للمواطن ) النفايات املنزلية( 19

 3 تفعيل مهام الشرطة االدارية 20

 5  اإلداريةنسبة نزع الصفة املادية عن الخدمات  21

 4  اإلجراءات املتخذة لقياس رضا املواطن/املرتفق 22

 4  نسبة الشكايات التي تمت اإلجابة عنها 23

 3 املوقع اإللكتروني للجماعة يمنح املعلومات الضرورية للمواطن 24

 100 املجموع

 

 


