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( لمتابعة تقييم أداء مسئولي البلدية العاملين على 2021/  38تعميم إدارى رقم ) 
 األنظمة اإللكترونية

 مدير عام البلدية

لكترونررررري وميكنرررررة أ لررررر  التنفيرررررلب بالبلديرررررة نحرررررو العمررررر  اإل نظرررررراو لتحرررررو  ال  رررررا 

و و رررر  نظررررام  المعررررامالت والخرررردمات الترررري تقرررردم ل م ررررور المتعرررراملين  قررررد كرررران ل امررررا

ب ررردب  ررربط ال رررودأل وقيررراق األداء لمراقبرررة مررردى التررر ام مررروظفي البلديرررة المنررراط ب رررم 

  علرررى األنظمرررة انلكترونيرررة بتقرررديم الخدمرررة بالسررررعة الال مرررة  ررري الوقرررت المحررردد العمررر

 بما يعكق ح م التطور اللب يش ده ال  ا  التنفيلب.

 . ولمقتضيات المصلحة العامة وتحقيقاً لحسن سير وانتظام العمل

 ونظررررراً لارررر ع العمررررل  لررررر الارنررررامد ا لسترونررررل لتقيرررريم   اع مسرررر ولل الال يررررة العرررراملين -

 . 1/10/2021 لر األنظمة ا لسترونية ا تاارا من 

اشررررران موا ررررر  و سرررررة  2006لسرررررنة  36وإلرررررر مررررررار م لرررررة الم مرررررة الم نيرررررة رمرررررم  -

وإ رررررراعات وموا يررررر  تقيررررريم األ اع   اع المررررروظيين والرررررتظلم منررررر  وتع ي تررررر  والنمرررررا   

 المرفقة مع .

قيرررراة مرررر   حيررررت اشررررتملت نمررررا   التقيرررريم  لررررر م مو رررر  مررررن العوامررررل والعناصررررر ل

 -السياعة ومنها :

 ح م و مة العمل ) ان از العمل (   م تامير المعام ت وسر ة ا ن از. -1

القررر رات اللةويرررة الماصرررة واسرررتم ام السمايررروتر ) حسرررل حا رررة الوظييرررة ( العمرررل  لرررر  -2

 األنظمة االلسترونية وتطويرها اما يعسة مستو  الم مة ورضا المتعاملين.

رافية  لرررر ميرررا ة المرموسرررين مرررن مررر ل المتااعرررة اليوميرررة مررر رة شررراولل الوظرررا   ا شررر -3

 للموظيين فل ان از اال مال.

وأ رع رررررا  ةلرررررلا ي ررررر  علرررررى  ميررررر  مررررروظفي البلديرررررة بوحررررردات ا التنظيميرررررة المختلفررررر

ا لتررررزام اسررررر ة إن رررراز المعررررام ت  لررررر بالمحا ظررررات بمختلررررب المسررررتويات الوظيفيررررة 

ارررار لعناصرررر التقيررريم الماينرررة   ررر ة  نررر  تقيررريم األمررر  اعرررين ا  تواألنظمرررة ا لسترونيرررة   

 .السنوي  السياعة
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( لمتابعة تقييم أداء مسئولي البلدية العاملين على 2021/  38تعميم إدارى رقم ) 
 األنظمة اإللكترونية

 

ومتااعررررة إن رررراز تقسرررريم وتوزيرررر  العمررررل شررررا لي الوظررررائب انشرررررا ية كمررررا ي رررر  علررررى 

ت رررال الموظررر  الةيرررر معرفرررة مرررواطن الملرررل والقصرررور واتمرررا  مرررا يلرررزم األ مرررال اهررر   

وطلرررل إحالتررر  للتحقيرررك والنظرررر سررر ل   ملترررزم فرررل ان ررراز المعرررام ت االسرررر ة ال زمرررة

فرررل نقلررر  لوظييرررة ال يرررتم مرررن م لهرررا التعامرررل مررر  ال مهرررور فرررل م رررال تقررر يم المررر مات 

وإمطرررررار إ ارة التمطررررريط والاحررررروت ) مطرررررا  التطررررروير والمعلومرررررات ( اررررر ل  لرفعهرررررا 

 . ال للم ير العامضمن التقرير الشهري المح

رفرررر  تقريررررر شررررهري لرررى إدارأل التخطرررريط والبحرررروت ) قطررررال التطررروير والمعلومررررات ( وع

لرمسرررراع القطا ررررات سرررر  فيمررررا يمصرررر  امرررر   التررررزام الوظررررا   االشرررررافية فررررل ان رررراز 

 ونسم  من  للم ير العام . اال مال

لررررلا ن يرررر  بررررال مي  العمرررر  و ررررع  رررراء بررررالتعميم ومتابعررررة تنفيررررله حسرررر  المسررررتويات 

و للمساءلة القانونية .كالو  يما يخصه الوظيفية   ت نبا

 
 مدير عام البلدية 

 م. أحمد عبدهللا المنفوحي

 


