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 إستراتيجية القطاع والمهمة  

  القطاع والمهمة ةاستراتيجيتقديم  1.1
 

واإلسكان والتهيئة مهمة التجهيزلم األنشطة المبرمجة إطار القدرة على األداء وأه المشروعيلخص هذا 

تم إعدادها على ضوء التوجهات المستقبلية واستراتيجية الدولة في قطاع  والتي 2020لسنة  الترابية

سم من خالل وضع التصورات المالئمة ور التجهيز بما يساهم في تعزيز مقومات االقتصاد الوطني

 .التوجهات االستراتيجية للقطاع

مشموالت وزارة المتعلق بضبط  1974المؤرخ في  1974لسنة  93وبالرجوع إلى األمر عدد 

واإلسكان والتهيئة  التجهيز والنصوص واألوامر المنقحة والمتممة له فيمكن تلخيص مهمة التجهيز

 في النقاط التالية: الترابية

 توفير المنشآت والتجهيزات الجماعية الضرورية لتنمية البالد، -

  ،استكمال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير -

 اإلسكان،في قطاع إعداد سياسة الحكومة  -

 مباشرة وإقامة البنايات المدنية التابعة للدولة، -

 .5و 4و 3البناء واألشغال العمومية المصنفة بالدرجات  المصادقة لمقاوالتمنح  -

الوطني  باالقتصادأما بخصوص دور المهمة في تفعيل المخططات التنموية ومساهمتها في النهوض 

عالمية مما يسمح برفع القدرة التنافسية للمؤسسة توفير بنية أساسية حديثة بمواصفات  فيتمثل خاصة في

السكك الحديدية الطرقات وبشبكة المناطق الصناعية عالمية، كما أن ربط سواق الاأل واقتحاماالقتصادية 

والحد من الكلفة  االستثماريساهم في دعم  ها في محيطهاالبحرية واندماج والموانئالمطارات و

 2020%سنة 15إلى  2015جمالي سنة إل%من الناتج المحلي ا 20من اللوجستية المراد تقليصها 

 .1المماثلة قتصادياتااللتضاهي 

 
  101ص  2020-2016* المخطط الخماسي  1
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 ساسية والحد من كلفتهاألتطوير البنية افي  تهيئة الترابيةواإلسكان وال تساهم مهمة التجهيزو 

   :كاآلتي

نس داث طريق السيارة الرابطة بين توفي إح قنطالالاطوير شبكة الطرقات السيارة عبر ت −

 .عبر القيروان واستكمال الطريق السيارة المغاربيةجلمة و

والمناطق الساحلية لضمان  وانئبالمتطوير شبكة طرقات سريعة تربط المناطق الداخلية  −

   .بين مختلف الجهات ندماجاال

  .تطوير وصيانة شبكة الطرقات والمسالك الريفية −

 العمرانية المروري وتسهيل النفاذ إلى المراكز االختناقتدعيم البنية الطرقية بالبلديات للحد من  −

 .الكبرى

وضع إطار تشريعي جديد للتهيئة الترابية كما تتمثل مساهمة المهمة في تفعيل المخططات التنموية عبر 

والحوكمة د في مجال التنمية المستدامة الوالعمرانية يتماشى مع ما تم إقراره بالدستور الجديد للب

طار المؤسساتي للتهيئة الترابية بهدف تدعيم دورها في إلتطوير اإلى جانب  والالمركزية الرشيدة

ة ومتطلبات التنميمن ناحية واالستجابة لحاجيات المواطنين  مجال التنسيق بين السياسات القطاعية

 .مكنيات من ناحية أخرىإلالمستدامة وضغوطات الموارد وا

ة العمرانية أداة هامة لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة من ناحيته يمثل مجال السكن والتهيئ

وتتمثل أهم  ل.محدودة الدخ االجتماعيةوتحسين مستوى العيش عبر توفير السكن الالئق خاصة للفئات 

   :التوجهات في مجال السكن والتهيئة العمرانية في

 ،االجتماعيةلمختلف الشرائح  قالالئتوفير السكن  -

 لحاجيات التوسع العمراني، لالستجابةتوفير مدخرات عقارية    -

 ،االجتماعيةالتحكم في كلفة السكن لجعلها تتماشى مع اإلمكانيات الحقيقية لمختلف الشرائح    -

  ،االحتكاروضع آليات للتحكم في أسعار مواد البناء ومقاومة   -

 استنباط آليات تمويل مستدامة لتمويل المشاريع السكني،  -

 قبة مشاريع التهيئة،اساء آليات لمتابعة ومرار  -

 العشوائي،الحد من التوسع العمراني    -

 .صة في المراكز العمرانية القديمةتثمين الرصيد السكني القائم وخا   -
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ألف مسكنا اجتماعيا  100ألف مسكنا منها  300من أبرز األهداف الكمية في هذا المجال، إنجاز قرابة 

القطاع الخاص من أسر وباعثين  وسيساهمجلها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي. 

اء خالل الحاجيات من األراضي الصالحة للبن كما تقدر .عقاريين في إنجاز القسط األوفر من المساكن

ألف مسكنا جديدا  250هكتار وذلك الستيعاب حوالي  5550 بحوالي 2020-2016المخطط 

القطاع البنكي دعمه للقطاع  سيواصل الواحد كمامسكنا في الهكتار  45وباعتبار كثافة سكنية بـ 

للمحافظة على دوره المحوري في تحسين ظروف عيش المواطنين وتنشيط الحركة االقتصادية وذلك 

من خالل مختلف آليات التمويل المحدثة من قروض االدخار السكني إلى القروض المباشرة وقروض 

يد السكني القديم وتثمينه والنهوض التمويل المسبق للباعثين العقاريين. في إطار المحافظة على الرص

بمستوى العيش داخل األحياء والمدن العتيقة ستتميز الفترة المقبلة بتكثيف تدخالت الصندوق الوطني 

 .لتحسين السكن

فيفري  13المؤرخ في  2019لسنة  15قانون أساسي عدد من ال 18وتمشيا بأحكام الفصل 

على  واإلسكان والتهيئة الترابية عملت مهمة التجهيزالمتعلق بالقانون األساسي للميزانية،  2019

على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء  2020ميزانية إعداد 

من  تهادورا أساسيا لدعم أسرتؤدي لمرأة فا .تمييزوالرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون 

بين القطاعات التي تساهم في فك عزلة  ومناألمن الغذائي لها.  وتحقيقة أجل تحسين مواردها المالي

وخاصة منها  اتطرقلل األساسيةوالتعليمية هي البنية  المرأة الريفية والوصول للبنية األساسية الصحية

في توفير  واإلسكان والتهيئة الترابية وهنا يتجلى دور مهمة التجهيز شبكة المسالك الريفية المهيئة.

لقطاعات. ويتعمق دورها خاصة مع فئة المواطنين لبقية اة هامة منصة ورافعهذه البنية التي تمثل 

 .والمستخدمين األكثر هشاشة

فالوزارة مطالبة بتوفير المسالك والمنافذ لفك العزلة عن المناطق المعزولة وهي بذلك تساهم في 

 االنقطاعفتح الطريق أمام فتيات وفتيان هذه المناطق للوصول إلى المدارس والمعاهد والحد من نسبة 

 ستظهر نتائج تحسنه لدى إحصائيات وزارة التربية. الدراسة الذيعن 

ه الطريق متساكني المناطق المعزولة وخاصة منهم النساء من الوصول إلى كذلك ستمكن هذ

من خدمات هذا المرفق مما سيساهم في تحسن مؤشرات الصحة  واالستفادةمراكز الرعاية الصحية 

 والخدمات الصحية لدى الوزارة الصحة،
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ق تزخر بإمكانيات لهذه المناطق خاصة وأنها مناط االقتصاديكما ستساهم هذه الطريق في اإلدماج 

في األعمال الريفية  نساهمي نفهوثروات طبيعية تسهر النسوة عادة على تحويلها إلى منتوجات محلية 

يدعمن ، وهن بذلك تسويقهمتصلة بها من انتاج الغذاء وتصنيعه والحفاظ عليه وأعمال وفالحة من 

المشاركة في الدورة والتواصل  المناطق سيوفرلذا فإن توفير المسالك لهذه  والوطنيالمحلي  االقتصاد

 وبالتالي 2% قارة15% من اليد العاملة الفالحية منها 58 مثلأن المرأة الريفية تعلما و االقتصادية.

ية ايالء هذه الفئة من المجتمع العناية الالزمة سوف يساهم في تحسين ظروفها المادية والصحية والتعليم

 بدرجة ثانية.  وللبالدمما يعزز مساهمتها في النمو االقتصادي لمنطقتها بدرجة أولى 

مساهمتها  احتسابوفي هذا السياق، ونظرا للطابع العام واألفقي لخدمات التجهيز وصعوبة 

نقترح إنشاء قاعدة بيانات  المستعملين، فإنناالمباشرة في بعض القطاعات وأثرها المباشر على بعض 

هائلة على الصعيد الوطني تعنى بجمع المعلومات حول المنتفعين بالمرفق العمومي حسب األجناس 

un Big Data National Genré) أثر خدمات التجهيز على مختلف  احتساب( مما سيمكن من

 القطاعات والمنتفعين. 

عبر نشاط "حماية المناطق  هيئة الترابيةواإلسكان والت التجهيزمن ناحية أخرى تعمل مهمة 

الساحلية" على المساهمة في إنجاح برنامج " دعم النساء الجامعات المحار بتونس" والذي تشرف عليه 

 وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري.

د فتكمن على صعيللمهمة في تطبيق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة  أما عن المساهمة المباشرة

البرنامجين الثالث والتاسع حيث تعمل الوزارة على تطوير النصوص القانونية والتشريعية لفائدة النساء 

من مختلف برامج السكن على نفس قدر المساواة مع الرجال كما تعمل على  االستفادةلتمكينهن من 

إلى مراكز هامة  التصرف في الموارد البشرية والحياة المهنية للموظفات عبر تمكينهن من الوصول

 ووظائف عليا على قدر المساواة مع زمالئهن الرجال. 

خالل سنة  المهمة ستعملسياستها ضمن مبدأ تكافئ الفرص والمساواة وحرصا على إدراج 

البنية  بالنظر:الراجعة لها قطاعات الرصد المعطيات واستنتاج المؤّشرات الخاّصة في على  2020

قائمة على مؤشرات وسيتم تركيز للطرقات وحماية المناطق العمرانية من الفيضانات والسكن  ساسيةاأل

تهدف إلى قياس مدى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في االنتفاع مبدأ تكافئ الفرص والمساواة 

 
 19/10/2018بتاريخ  11143صحيفة العرب عدد 2
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تخص  وذلك عبر رصد اعتمادات وبرمجة دراسات ،الترابيةواإلسكان والتهيئة  التجهيزببرامج مهمة 

 إحصائيات يتّم توزيعها حسب الجنس.

اعتماد مؤّشرات قيس أداء يتمثل  2021وسيتّم خالل إعداد المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 

 .الترابيةواإلسكان والتهيئة  في النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمختلف برامج مهمة التجهيز

 تقديم برامج المهمة 2. 1
 

وبرنامج قيادة عملياتية برامج ثالثة  2020لسنة  واإلسكان والتهيئة الترابيةتتضمن مهمة التجهيز

 كما يلي. موزعةومساندة 

 برنامج البنية األساسية للطرقات -

 المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت برنامج حماية -

 برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان -

 برنامج القيادة المساندة -

 28و هدفا 15ونشاطا  42وجهوية  24ومركزية  06موزعة بين  برنامجا فرعيا 30وتتفرع على 

 .(منشأة عموميةفاعال عموميا ) 12وإدارة جهوية  24دائها ويساهم في تحقيقها أمؤشرا لقيس 

 :التاليفهو ك أما توزيع البرامج والبرامج الفرعية
 

 
 

1برنامج 

البنية األساسية 

للطرقات

تطوير وصيانة البنية 
األساسية للطرقات

البرنامج الفرعي الجهوي

 2برنامج

حماية المناطق العمرانية 

كم والشريط الساحلي والتح

في المنشآت

حماية المناطق العمرانية من 
الفيضانات

حماية الشريط الساحلي 
وإحكام إنجاز المنشآت

البرنامج الفرعي الجهوي

3برنامج 

التهيئة الترابية 

والتعمير واإلسكان

التهيئة الترابية
والتعمير واإلسكان

يالبرنامج الفرعي الجهو

9برنامج 

القيادة 

والمساندة

القيادة

المساندة

البرنامج الفرعي 
الجهوي
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 المهمةأهداف ومؤشرات أداء تقديم  3. 1
 

 إطار األداء وأنشطة البرامج :1جدول عدد 
 عدد األنشطة البرامج

 عدد األهداف

 اإلستراتيجية

عدد مؤشرات قيس 

 األداء

للطرقات البنية األساسيةبرنامج   16 4 7 
حماية المناطق العمرانية والشريط برنامج 

 7 4 10 في المنشآت والتحكمالساحلي 

التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان برنامج   12 4 7 

 7 3 4 برنامج القيادة والمساندة

 28 15 42 =  المجموع
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 األداءقيس حوصلة أهداف المهمة ومؤشرات بطاقة 
 مؤشرات األداء األهداف البرنامج

 البرنامج
 1عدد 

 
 
األساسية البنية 

 للطرقات

الطرقات السيارة على و  الطرقات تطويرتنمية و  :1.1.1الهدف  
  والمغاربيالصعيد الوطني 

 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة  :11.1.1.مؤشر ال
 الفنية للمواصفات يستجيب عرضها التي الطرقات نسبة:  2.1.1.1 المؤشر

وصول النساء والرجال من المناطق الريفية  : تحسين2.1.1 الهدف
 الطرقات المرقمةالمعزولة إلى شبكة 

 المسالك الريفيةلتهيئة : النسبة التراكمية 1.2.1.1مؤشرال
لفائدة النساء  1نسبة مخصصات نفقات استثمار البرنامج : 2.2.1.1مؤشرال

 الريفيات

 الطرقاتجودة شبكة نوعية و  : المحافظة على3.1.1 الهدف 
 جودة شبكة الطرقات المرقمة : مؤشر1.3.1.1مؤشرال
 مؤشر جودة الجسور :2.3.1.1مؤشرال

إنجاز المشاريع وصيانة شبكتي الطرقات المرقمة : 1.2.1الهدف  
 والمسالك الريفية

 " n: نسبة إنجاز مشاريع السنة " 1.1.2.1 رالمؤش

 البرنامج
   2عدد 

 
حماية المناطق 
العمرانية 
والشريط 

 والتحكمالساحلي 
 في المنشآت

في مياه السيالن المتأتية من األحواض  : التحكم1.1.2الهدف  
وظيفية  وضمان الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية

 المنشآت المنجزة

 النسبة التراكمية إلنجاز مشاريع المخطط اإلستراتيجي :1.1.1.2المؤشر
 : النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات2.1.1.2 لمؤشرا

المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية  :1.2.1 الهدف
إنجاز المنشآت  واحكامالشريط الساحلي من االنجراف البحري 

 المينائية

 حماية الشريط الساحليإلنجاز مشاريع : النسبة التراكمية1.1.2.1 رالمؤش
 مستوى األداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة: 2.2.2.2المؤشر

 تعزيز البناء المستدام بمثالية البناءات العمومية: .2.2.2الهدف
 االجتماعيةومدى استجابتها لحاجيات جميع الفئات 

 : النجاعة الطاقية للبنايات1.2.2.2المؤشر
لمبدأ تكافئ الفرص : العدد التراكمي للدراسات المعلنة والمتضمنة 2.3.2.2المؤشر
 والمساواة 

 : نسبة استهالك االعتمادات المفوضة1.1.3.2مؤشرال بالجهات المشاريع المفوضةإحكام إنجاز  :1.3.2 الهدف 
 البرنامج

 3عدد  
 
 

التهيئة الترابية 
والتعمير 
 واإلسكان

المحلية الجماعات  الترابية ودعمالنهوض بالتهيئة  :1.1.3الهدف 
 العمومّيين لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديمة والفاعلين

 نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي :1.1.1.3المؤشر

 االستراتيجي والمستدامتدعيم التخطيط العمراني  :2.1.3الهدف 
 والتحكم في التوسعات العمرانية

نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وامثلة التهيئة  1.2.1.3المؤشر
 العمرانية
 نسبة استهالك األراضي الفالحية    2.2.1.3المؤشر

للرجال  النهوض بالسكن االجتماعي والميّسر :3.1.3الهدف 
 وتهذيب وإدماج األحياء السكنيةوللنساء 

 والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة االجتماعية: عدد المساكن 1.3.1.3المؤشر
 : النسبة التراكمية لتهذيب األحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية2.3.1.3المؤشر 
 : النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمسكن أو مقسم اجتماعي3.3.1.3المؤشر

 نسبة الدراسات المنجزة :1.1.2.3 مؤشرال المشاريع المفوضةتحقيق النجاعة في إنجاز  :1.2.3الهدف  
 البرنامج

 9عدد  
 
  

 القيادة والمساندة

اإلشراف على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين  :1.1.9الهدف
 اإلدارة والمتدخلين معها

المنتفعات بتطوير القدرات من خالل  نسبة اإلطارات النسائية: 1.1.1.9مؤشرال
 المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج

 نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج :2.1.1.9مؤشرال
 سبتمبر موفيالتنمية إلى  اعتمادات: نسبة صرف 3.1.1.9مؤشرال

نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل للكفاءات  :1.2.9الهدف 
وتطوير  وظيفيةوتعزيز تمثيلية المرأة في الخطط الالبشرية 

  اإلجراءات اإلدارية وحسن التصرف في اإلمكانات المادية

 الوظيفية الخطط في المرأة  تمثيلية :.1.2.91.مؤشرال
 الجنس وحسب: عدد أيام التكوين لكل عون 2. 1.2.9.رمؤشال
 تطور كتلة األجور :3.1.2.9رمؤشال

نجاعة اإلدارة الجهوية من خالل التوظيف األمثل  :1.3.9الهدف  
 للكفاءات البشرية واإلمكانات المادية

 إطار فنيالمشاريع التي يشرف عليها كل  عدد معدل :1.1.3.9 مؤشرال

 والمؤشراتالبرنامج الجهوي /األهداف     
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 الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط  2

   2020ميزانية المهمة لسنة  تقديم 2-1

         مقابل أ.د 112 479 1بـ    2020 لسنة واإلسكان والتهيئة الترابية التجهيزمهمة تقدر ميزانية  

االعتمادات ( وتتوزع هذه 23%) د.أ064 277قدرها  زيادة ب أي 2019لسنة  د.أ 048 202 1

 على النحو التالي:

أي بزيادة  2019أد سنة  97846مقابل  أد :000 113 2020 لسنةالتأجير  تقديرات نفقات بلغت -

أي  2019أد سنة  53681مقابل أد 291 55أما نفقات التسيير فتبلغ  (%15) أد 15154قدرها 

بزيادة  أي 2019أد سنة 2521مقابل أد 821 2التدخالت  ( ونفقات%3أد ) 1610قدرها بزيادة 

 (.%12أد ) 300قدرها 

بالنسبة  .دأ 898300 مقابل 2020بعنوان سنة  أ.د 1226400 ـبفقد قدرت  االستثمارنفقات أما  -

 .(%36,5) بنسبةأ.د  328100     بزيادة قدرهاأي  2019 لسنة

 بين البرامج على النحو التالي: االعتماداتوتتفرع هذه 

 % 70,97 يمثل نسبة قدرهاما أي أد    814,5 049 1البرنامج األول: -

   7,7 %يمثل نسبة قدرهاأي ما  أد 043,4 114 البرنامج الثاني: -

 18,43 %يمثل نسبة قدرها أي ما  أد 578 272 البرنامج الثالث: -

 % 2,9 قدرهايمثل نسبة أي ما  أد 676,1 42البرنامج التاسع : -

اإلشارة وأنه في قانون المالية لسنة  )معأد  81600ما قدره  2020وتبلغ نفقات العمليات المالية لسنة 
 .أد(101700تقدر نفقات التمويل العمومي ب  2019

 أد. 48000: 2019بالنسبة لصناديق الخزينة كانت سنة 
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 :2جدول عدد
 حسب البرامج وطبيعة النفقة  2020توزيع ميزانية المهمة لسنة 

 الدفع( اعتمادات)

814,5 049 000,01 400,080 100,00,0873 314,545 51البرنامج 1: البنية التحتية للطرقات

البرنامج 2 : حماية المناطق العمرانية 
والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

16 820,22 033,20,093 590,01 600,0114 043,4

البرنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير 
واإلسكان

17 514,21 322,8350,0253 391,00,0272 578,0

676,1 019,00,042 471,06 835,02 351,16 27القيادة والمساندة

112 479 6001 40081 226 8211 2912 00055 113المجموع

                                   األقسام 
 البرامج

نفقات 
المجموع العمليات المالية نفقات اإلستثمارنفقات التدخالتنفقات التسييرنفقات التأجير

  
 

 التجهيز ( لمهمة2022-2020متوسط المدى )تقديم إطار النفقات  2-2

 واإلسكان والتهيئة الترابية 

 :3جدول عدد
 ( للمهمة:2022-2020إطار النفقات متوسط المدى )

 الدفع( اعتماداتالنفقة )التوزيع حسب طبيعة 

202020212022التبويب الجديدالتبويب القديم201620172018

8859591214864579784697846113000117223122080نفقات التأجير

5435355605525765368153681552915801159119نفقات التسيير
28372999291025212521282129753158نفقات التدخالت

11317411398380,21464354898300898300122640013709291473477نفقات اإلستثمار

00162001017008160020002247نفقات العمليات المالية

1900106000296621497000000بقية النفقات

ية للمؤسسات 12794261654198,2160791712020481202048147911215511381660081المجموع دون إعتبار الموارد الذات

ية للمؤسسات المجموع بإعتبار الموارد الذات

البيان

تقديراتق م 2019 إنجازات

 



 العام الول: التقديماملحور 

 

 2020 املشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة                                                                                            وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية                          13 

 

 :4جدول عدد
 ( للمهمة:2022-2020إطار النفقات متوسط المدى )

 الدفع( اعتماداتالتوزيع حسب البرامج )
201620172018202020212022

814,511013071178657 049 9263241163655,212743238113211البرنامج 1: البنية التحتية للطرقات
البرنامج 2 : حماية المناطق العمرانية والشريط 

الساحلي والتحكم في المنشآت
92450935188110487193114 043,4119436127825

578285410305455 221826362999221050264373272البرنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان
676,14498548144 3882634026314403916142القيادة والمساندة

11215511381660081 479 12794261654198,2160791712020481المجموع

البيان

تقديراتإنجازات
ق م 2019
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 للطرقاتاألساسية : البنية 1البرنامج 

 : صالح الزواريإسم رئيس البرنامج

 13/09/2019 البرنامج:توليه مهمة رئيس  تاريخ

 

 البرنامج واستراتيجيته:تقديم  -1
 

 

 : خارطة البرنامج تقديم -

 للطرقاتاألساسية البنية  1البرنامج  البرنامج:

      

 الفرعية:البرامج 
: مركزي: تطوير 1برنامج فرعي 

 للطرقات األساسية وصيانة البنية 
 جهوي فرعي:برنامج  24 

      

  
لة

خ
تد

لم
 ا
ل
اك

هي
ال

 

 وحدات عملياتية 
 اإلدارة العامة للجسور والطرقات

 

 واالسكانإدارة جهوية للتجهيز  24

 والتهيئة الترابية

     
 البناء وتقنياتمركز االختبارات  وحدات عملياتية 

 

  

    

 شركة تونس للطرقات السيارة فاعل عمومي 
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 :مخطط التنزيل العملياتي -

رمز 

البرنامج 

 الفرعي

الفرعي  

 البرنامج
 متدخل أو فاعل عمومي

رمز الوحدة 

 العملياتية
 الوحدة العملياتية

رمز 

 طالنشا
 النشاط

11 

 :11ب ف 

تطوير وصيانة  

األساسية البنية 

 للطرقات

 

مسؤول ب ف 

 : فاتن الهنتاتي1

شركة تونس  - 1فاعل عمومي 

 للطرقات السيارة

111 
االدارة العامة  -1 وع

 للجسور والطرقات

 تطوير شبكة الطرقات السيارة 1111

 الطريق السيارة تونس جلمة 1112 

 قنطرة بنزرت 1113 

 الطرقات المهيكلة  1114 

 الطرقات المرقمة وتطويرتهيئة  1115 

 تدعيم الطرقات المرقمة 1116 

 بناء جسور 1117 

 تهيئة المسالك الريفية 1118 

 فني واتقاندراسات طرقية  1119 

 111ِC  الطرقات  وصيانةاستغالل

 المرقمة
 111ِD صيانة المسالك الريفية 

 111ِE  تهيئة السالمة المرورية

 أضرار الفيضانات وإصالح

 111ِZ نشاط الدعم 

 مجلسا جهويا 24 -متدخل 
111ِA  طرقات بمداخل المدن 

111ِF تعبيد المسالك الريفية 

 112 
مركز  - 2 وع

التجارب وتقنيات 

 البناء

112B 

متابعة تقارير التحاليل المخبرية 

 والبحث العلمي

1A - 1X 

 ف:ب  24

 جهوي

  المسؤول:

مديرا  24 

 جهويا

 

1AA من  

 إلى

 

1XX 

 Xإلى  A وع

 جهوية للتجهيزإدارة 

والتهيئة  واالسكان

 الترابية

 تهيئة المسالك الريفية 8 **1

1** C صيانة شبكة الطرقات المرقمة 

1** D صيانة شبكة المسالك الريفية 

1** E 
تهيئة السالمة المرورية 

 وإصالح أضرار الفيضانات

1** Z نشاط الدعم 

 

ّ )فرعي ابرنامج 25للطرقات" على األساسية يحتوى برنامج "البنية  وحدتين  مركزي يضم 1ا

 :وحدة عملياتية لكل منهم( جهوي يضم 24عمليتين و

 :"للطرقاتاألساسية تطوير وصيانة البنية  ")مركزي( 1البرنامج الفرعي 

للطرقات ومتابعة سير األساسية يسهر على التخطيط و القيام بالدراسات و انجاز أشغال البنية 

 :المشاريع بمساعدة وحدات االنجاز و اإلدارات الجهوية للتجهيز. و تتمثل أهم األنشطة في
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متابعة دراسات الطرقات السيارة، القيام بعملية تحرير حوزة؛ اقتناء األراضي وتحويل شبكات  ✓

متدخلين العموميين و القيام بـالمراحل اإلجرائية الخاصة بطلبات العروض أو متابعتها أما فيما يتعلق ال

 بالطريق السيارة تونس جلمة فقد تم  بعث وحدة انجاز حسب األهداف للمتابعة انجاز هذا المشروع،

 القيام بالدراسات الالزمة النجاز مختلف المشاريع األخرى، ✓

ى من شبكة مهيكلة و مجهزة بمنشآت عصرية تساهم في تسهيل حركة تمكين المدن الكبر ✓

 المــرور و الحد من االكتظاظ على غرار انجاز المحوالت و المنعرجات وتثنية الطرقات،

 و تهذيبها حتى تصبح مطابقة للمواصفات العالمية طوير طول الشبكة المعبدة للطرقات المرقمةت ✓

 دعيمها لضمان ديمومتها وتوفير رفاهة أفضل لمستعملي الطريق،ثم ت أمتار( 7)عرض يساوي أو يفوق 

تتناسق مع الطرقات التي تم تهذيبها، و تعويض القديمة والضيقة على مستوى األودية بناء جسور  ✓

 منها و ذلك لتأمين سيولة حركة المرور عند فيضان األودية،

المناطق الداخلية و في هذا اإلطار تلعب العناية تهيئة و تعبيد المسالك الريفية لفك العزلة عن  ✓

 .بالمسالك الريفية دورا أساسيا في الحد من الفوارق اإلجتماعية واإلقتصادية

الصيانة والتعهد الدوري لشبكة الطرقات والمتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرقات المعبدة  ✓

 .Enrobéو   Bicoucheو  Monocoucheمن نوعية 

 مسالك الريفية من خالل تدعيم و جديد طبقة السيرالتعهد الدوري لشبكة الالصيانة و ✓

 X1إلى  A1)جهوي(من رنامج فرعي ب 24الـ

 وحدة عملياتية،و جهويا افرعيا برنامجإدارة جهوية للتجهيز واالسكان والتهيئة الترابية  24تمثل الـ

وهي تمثل الوزارة على النطاق الجهوي والعمل على متابعة نشاط الوزارة على المستوى الجهوي. 

فهي مكلفة بالمساهمة في وضع التوجهات الكبرى  للطرقات"األساسية "البنية  1وفيما يتعلق بالبرنامج 

مة والمسالك لقطاعات المنشآت الفنية والطرقات المرقمة، و كذلك بالتصرف و صيانة الطرقات المرق

عند حدوث الكوارث الريفية و صيانة األنفاق والجسور المتحركة والبطاحات والتدخل لمعالجة األضرار 

 .الطبيعية نتيجة تهاطل األمطار أو الثلوج بنسب كبيرة

 :على محورين أساسيين 2030للطرقات إلى أفق   األساسية ترتكز إستراتيجية البنية

 :صيانة الرصيد المنجز من البنية األساسية للطرقات والمسالك الريفية وذلك عبر(1

إحداث طريقة عمل للتعرف على حالة المعبد بهدف تحديد أولويات الصيانة والعناية بالبنية  ✓

 للطرقات والمسالك الريفية، األساسية
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 )البرنامج التحفيزي(. من خالل القيام بصفقات إطارية للصيانة صيانة الطرقاتطريقة  طويرو ت ✓

والمسالك على كامل تراب البالد من أجل  المرقمة الطرقاتالطرقات السيارة و تطوير شبكة(2

 :الحصول على شبكة مصنفة كما يلي

 م لك 1300 حوالية بطول ارشبكة من الطرقات السي ✓

كم من الطرقات، لها طابع الطريق  2000شبكة من الطرقات السريعة بطول جملي في حدود  ✓

أو بشبكة الطرقات السيارة االلتحاق بها  السريعة تمّكن من تقسيم ترابي يسمح لحركة المرور العامة من

 كلم تقريبا، 60على مسافة ال تفوق معدل 

 الفٱشبكة أساسية مكونة من طرقات أولية لوصالت ربط بين الجهات بطول يقارب ستة  ✓

كيلومتر، تسمح بتوزيع حركة المرور بين مختلف الجهات ومرتبطة بشبكة الطرقات السيارة بواسطة 

 محوالت،

محلية مرقمة تؤّمن على المستوى الجهوي التكامل الجماعي لمنظومة النّقل، مكونة من شبكة  ✓

 بقية الشبكة المرقمة،

نظام طرقي خاص بالمسالك الريفية يربط التجمعات السكنية بشبكة الطرقات المرقمة. وهذا  ✓

لداخلية والتقليص يمكن من ربط أفضل مع مراكز الواليات والخدمات العمومية لفك العزلة عن المناطق ا

 .من التفاوت بين الجهات

في تحسين السالمة على الطرقات من الذانيرتكز عليهما استراتيجية البرنامج يساهم المحوران  و

وكذلك .خالل تقديم مستوى جيد من خدمات البنية األساسية لمستعمليها في جميع أنحاء التراب الوطني

وربط كافة جهات  الجتماعية،لمتطلبات الحياة االقتصادية واللطرقات تستجيب  األساسيةجعل البنية  في

البالد بطرقات تضمن ديمومة حركة المرور والسالمة لمستعمليها مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية 

بالتالي توكل لإلدارة العامة للجسور والطرقات و.عرباتوذلك لمواكبة نسـق التطور الملحوظ ألسطول ال

الطرقات والمسالك الريفية و إعداد و تنفيذ سياسة الوزارة في مجال انجاز الطرقات السيارةمهمة 

 وصيانة البنية الطرقية. 

إدراج مقاربة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ومختلف فئات المجتمع ضمن ميزانية وفي إطار

" ية بشبكة الطرقات المرقمةتحسين ربط التجمعات الريف" 112تم التركيز على الهدف  1البرنامج 

تحسين وصول النساء والرجال من  والذي تمت إعادة صياغته حتى يكون مراعيا للنوع االجتماعي "

". فمثل هذا النشاط يساهم في مساعدتها الحصول ةرقمالم ة الطرقاتة إلى شبكمعزولالمناطق الريفية ال
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فيسهل للمرأة في الريف الوصول إلى  على فرص متكافئة بينها و بين الرجل في مختلف المجاالت

 الخدمات الصحية والتعليمية و كذلك سوق الشغل.

وبالتالي ايالء  3% قارة15% من اليد العاملة الفالحية منها 58وباعتبار أن المرأة الريفية تشكل 

التعليمية زمة سوف يساهم في تحسين ظروفها المادية و الصحية و الالهذه الفئة من المجتمع العناية 

مما يعزز مساهمتها في النمو االقتصادي لمنطقتها بدرجة أولى و للبالد بدرجة ثانية. تؤدي المرأة دورا 

أساسيا لدعم أسرهن من أجل تحسين مواردهن المالية و تحقيق األمن الغذائي ألسرهن. فهن يساهمن 

اء وتصنيعه والحفاظ عليه و تسويقه( في األعمال الريفية )الفالحة واألعمال المتصلة بها من انتاج الغذ

 كوينوبالتالي فهن يدعمن االقتصاد المحلي والوطني ولكنهن يعانين من صعوبة التنقل وندرة فرص الت

 معلومات حول األسواق. حصول على وال

و من بين القطاعات التي تساهم في فك عزلة المرأة الريفية والوصول للبنية األساسية الصحية 

 الطرقية وخاصة منها شبكة المسالك الريفية. األساسيةوالتعليمية هي البنية 

 :أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج -2

 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج: -1.2

تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد الوطني  :1-1-1الهدف  ▪

 والمغاربي 

 : تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد الوطني والمغاربي تقديم الهدف ▪

  : المخطط وإستراتيجية القطاعمرجع الهدف -

لمرجو لشبكة الطرقات بلوغ التطور ا أهمية المؤشرات الخاصة بالهدف: اعتمادمبررات  -

األشخاص بين مختلف جهات البالد  وتنقلحركة النقل الطرقي للبضائع  السيارة لتواكب تزايدوالطرقات 

الدول المجاورة. ولذلك تم اعتماد مؤشرين األول يعنى بتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات  وكذلك

للمواصفات الفنية )عرض يساوي أو يفوق السيارة والثاني يعنى بنسبة الطرقات التي عرضها يستجيب 

 أمتار(. 7

 

 

 

 
 19/10/2018بتاريخ  11143صحيفة العرب عدد3
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 : 5عدد جدول
 1-1-1الجدول الزمني لمؤشرات الهدف

 الوحدة أداء الهدفمؤشرات قيس 
 إنجازات

2019 
 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 
النسبة التراكمية لتقدم  .1.1.11المؤشر 

 انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة
% 47 50 52 54 58 62 72 

نسبة الطرقات التي  2.1.1.1المؤشر 

 عرضها يستجيب للمواصفات الفنية
% 65,9 65,8 65,6 68,8 71,3 72,1 73,9 

 

المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرقات تحسين وصول النساء والرجال من  :2.1.1الهدف  ▪
 المرقمة

تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرقات  :الهدفتقديم  -

 المرقمة

  القطاع وإستراتيجية: المخطط مرجع الهدف -

أساسي في فك عزلة التجمعات  ودورالمسالك الريفية أهمية  وتعبيد: لتهيئة المؤشرات مبررات اعتماد -

التوزيع مما سينعكس ايجابا على استراتيجية  ومناطقتحسين الربط بين مناطق االنتاج  وكذلكالريفية 

تم اعتماد مؤشر يعكس تطور نسبة تهيئة شبكة  ولذلكالتنمية االجتماعية واالقتصادية للمناطق الريفية. 

 .المسالك الريفية
 

 : 5عدد جدول -
 2.1.1 الجدول الزمني لمؤشرات الهدف -

 

 

 المحافظة على جودة شبكة الطرقات : 3.1.1الهدف  -

 الطرقات،شبكة  وجودةعلى نوعية  : المحافظةالهدف تقديم -

  القطاع وإستراتيجيةالمخطط  :الهدف مرجع -

المسالك الريفية تم  وشبكةعلى الشبكة الطرقية  أجل المحافظةمن  :المؤشرات اعتماد مبررات -

حتى تتمكن اإلدارة من تحديد أولويات  والجسوراعتماد مؤشرين يضفيان حالة هيكل الطرقات 

 الصيانة.

أداء مؤشرات قيس 

 الوحدة   الهدف
 إنجازات

2019 
 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 
النسبة  1.2.1.1المؤشر 

 التراكمية لتهيئة المسالك الريفية
% 41,8 45,7 43,1 44,2 44,7 44,9 45,7 

 نسبة 2.2.1.1المؤشر 

استثمار مخصصات نفقات 

 لفائدة النساء الريفيات 1البرنامج 
% 11,6%  8,2%  4,4%  2,9%  3,2% 4,5% 3,4% 
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 : 5عدد جدول -
 3.1.1 الهدفالجدول الزمني لمؤشرات  -

بعد القيام بدراسة انجاز بنك معطيات حول حالة  مؤشر جودة الجسور 2.3.1.1لمؤشر اب سيتم ادراج المعطيات المتعلقة *

 الجسور

 :البرنامج ةتقديم أنشط - 2.2

 :6جدول عدد
 للطرقات" األساسية"البنية  1للبرنامج  والتدخالتبيان األنشطة 

 األنشطة حسب 2020 لسنة الدفع اعتمادات

 األهداف البرنامج

تقديرات 

 األنشطة التدخالت المؤشرات

االعتمادات تقديرات 

 2020لألنشطة لسنة 

 بحساب األلف دينار
 2020لسنة 

 األساسيةالبنية 

 للطرقات

: تنمية 111الهدف 

وتطوير الطرقات 

والطرقات السيارة على 

الصعيد الوطني 

  والمغاربي

58% 
 000 84 تطوير شبكة الطرقات السيارة  

 000 150 الطريق السيارة تونس جلمة

71,3% 

 000 12 قنطرة بنزرت  

 700 196 الطرقات المهيكلة   

 800 122 الطرقات المرقمة وتطويرتهيئة   

 000 51 تدعيم الطرقات المرقمة  

 000 58 بناء جسور  

 000 5 طرقات بمداخل المدن   

 400 3 فني واتقاندراسات طرقية   

التحاليل المخبرية متابعة تقارير   

   والبحث العلمي

تحسين : 112الهدف 

وصول النساء والرجال 

من المناطق الريفية 

المعزولة إلى شبكة 

 الطرقات المرقمة

44,7% 

 

3,2%   

 000 56 تهيئة المسالك الريفية

 000 13 تعبيد المسالك الريفية

: المحافظة 113الهدف 

 على جودة الطرقات 
69,4% 

  

 640 121 الطرقات المرقمة وصيانةاستغالل 

 250 66 صيانة المسالك الريفية

تهيئة السالمة المرورية وإصالح 

 600 51 أضرار الفيضانات

 424,5 58 نشاط الدعم      

 
 
 

 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة   الهدفأداء مؤشرات قيس 
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

مؤشر جودة شبكة  1.3.1.1المؤشر

 في الجهات الطرقات المرقمة
% 59,1 62,8 63,2 66,5 69,4 72,6 75,7 

 - - - - - - -  *مؤشر جودة الجسور 2.3.1.1المؤشر 
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 نـفـقـات البرنامج: -3
 

 ميزانية البرنامج : -1.3
 

 ألف دينار وتتوزع كما يلي:814,5 049 1" للطرقات األساسيةالبنية "تبلغ النفقات الخاصة  ببرنامج

 :7عدد جدول
 *حسب طبيعة النفقة للطرقات األساسيةالبنية ميزانية برنامج 

 (دات الدفعاعتما)
 ألف دينار الوحدة:

 2018إنجازات  البيان
  2019م ق 

التبويب  التبويب القديم (%)النسبة  الفارق 2020تقديرات 

 الجديد
 %19,8 483,5 8 314,5 51 831,0 42 831,0 42 899,5 38 نفقات التأجير
 %2,5 110,0 1 100,0 45 990,0 43 990,0 43 588,4 43 نفقات التسيير

             نفقات التدخالت
 %39,9 900,0 248 400,0 873 500,0 624 500,0 624 835,1 191 1 االستثمارنفقات 

 %20,0- 000,0 20- 000,0 80 000,0 100 000,0 100   نفقات العمليات المالية
             بقية النفقات 

 %29,4 493,5 238 814,5 049 1 321,0 811 321,0 811 323,1 274 1 المجموع
 

 العمومية.دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات  *

 2رسم بياني عدد 
 طبيعة النفقةحسب  2020لسنة  للطرقات األساسيةتوزيع مشروع ميزانية برنامج البنية 

 

نفقات التأجير
5%

رنفقات التسيي
4%

نفقات التدخالت
0%

نفقات اإلستثمار
83%

يةنفقات العمليات المال
8%
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أد  814,5 049 1قيمة 2020للطرقات" لسنة  األساسيةالدفع للبرنامج األول "البنية  اعتماداتتبلغ 

 وهي موزعة بين:

% من مجموع نفقات 5,3نسبة  وتمثلألف دينار  51314,5تبلغ  العمومي:نفقات التأجير  اعتمادات -

 2019%مقارنة باعتمادات سنة 19,8 ارتفاعا بـنسبةوتسجل  1البرنامج 

 1% من مجموع نفقات البرنامج 4,7نسبة  وتمثلألف دينار  45100تبلغ  التسيير:نفقات  اعتمادات -

  2019باعتمادات سنة  % مقارنة2,5 ارتفاعا بـنسبةتسجل و

ألف دينار على موارد  379600ألف دينار منها ) 873400تبلغ  المباشرة: االستثمارات اعتمادات -

 ارتفاعا بـنسبةوتسجل  1% من مجموع نفقات البرنامج 83,240نسبة  وتمثلقروض خارجية موظفة( 

  2019باعتمادات سنة  % مقارنة40

أ د لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة  80000بقيمة  اعتماداتالعمليات المالية تم رصد  اعتمادات -

 1% من مجموع نفقات البرنامج 7,6وتمثل نسبة 

% مقارنة بقانون المالية لسنة 29,4بنسبة  1في ميزانية البرنامج جملي  عارتفانالحظ تسجيل   

 ا د(. 811 321) 2019

 :8عدد جدول
 حسب مآل النفقة  "للطرقات األساسيةالبنية : "1ميزانية برنامج
 (واألنشطةحسب البرامج الفرعية )

 ألف دينار الوحدة:                     

 األنشطة بيــــــــــــان البرنامج

 إنجازات

2018 

  

  

 قانون المالية 

2019 

-1 

  

 تقديرات

2020 

-2 

  

 نسبة التطّور 

2019-2020 

 المبلغ
(2)-(1) 

 %(النسبة )
(2 )- (1 )/ (1) 

 األنشطة المركزية البرامج الفرعية المركزية

 تطوير 1برنامج فرعي 

األساسية  البنية وصيانة

 للطرقات

  

  

  

  

  

تطوير شبكة الطرقات  1النشاط 

 السيارة
2 708,6 108 200,0 84 000,0 -24 200,0 -0,4% 

 %0,1 000,0 99 000,0 150 000,0 51 902,5 20 الطريق السيارة تونس جلمة 2النشاط 

 %0,2- 000,0 18- 000,0 12 000,0 30 412,0 44 بنزرت قنطرة 3النشاط 

 %0,3 100,0 49 700,0 196 600,0 147 498,0 336 الطرقات المهيكلة 4النشاط 

تطوير الطرقات تهيئة و 5النشاط 

 المرقمة

196 344,4 101 800,0 122 800,0 21 000,0 0,5% 

 %1,0 500,0 4 000,0 51 500,0 46 648,8 243 تدعيم الطرقات المرقمة 6النشاط 

 %0,1 100,0 26 000,0 58 900,0 31 357,4 23 بناء جسور 7النشاط 

 %0,4 500,0 9 000,0 45 500,0 35 394,4 104 تهيئة المسالك الريفية 8النشاط 

 %0,2- 600,0 2- 400,0 3 000,0 6 981,2 3 فني واتقاندراسات طرقية  9النشاط 

 %0,2 000,0 2 000,0 5 000,0 3 067,1 7 طرقات بمداخل المدن  Aالنشاط 

 %0,1 000,0 6 000,0 13 000,0 7 937,2 14 تعبيد المسالك الريفية Fالنشاط 
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متابعة تقارير التحاليل  Bالنشاط 

 العلمي والبحثالمخبرية 
0,0 0,0 0,0 0,0   

صيانة الطرقات استغالل و Cالنشاط 

 المرقمة
113 368,1 111 160,0 83 690,0 -27 470,0 -0,4% 

 %0,2- 490,0 19- 350,0 28 840,0 47 651,7 41 صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

تهيئة السالمة المرورية  Eالنشاط 

 وإصالح أضرار الفيضانات 

73 264,0 34 500,0 45 600,0 11 100,0 0,3% 

 %1,8 730,5 2 051,5 52 321,0 49 787,9 47 المساندة Zالنشاط 

,14 770,5 138 591,5 950 321,0 811 323,1 274 1 مجموع البرنامج الفرعي المركزي واألنشطة  7  %  

 بيــــــــــــان البرنامج
 

 األنشطة
  

 إنجازات
2018 

  
  

 قانون المالية 
2019 

-1 
  

 تقديرات
2020 

-2 
  

 نسبة التطّور 
 2019-2020 

 المبلغ
(2)-(1) 

 النسبة  )%(
(2)- (1( /)1) 

 األنشطة الجهوية البرامج الفرعية الجهوية

البنية  Aبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بتونس

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  5 000,0 5 000,0   

   785,0 785,0     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

تهيئة السالمة المرورية وإصالح أضرار  Eالنشاط 

 الفيضانات 

  

  3 500,0 3 500,0   

   271,3 271,3     المساندة Zالنشاط 

   A = 0,0 0,0 9 556,3 9 556,3مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Bبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية
 بأريانة

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  1 170,0 1 170,0   

   30,0 30,0     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   139,8 139,8     المساندة Zالنشاط 

   B = 0,0 0,0 1 339,8 1 339,8مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Cبرنامج فرعي 

للطرقات ببن  األساسية
 عروس

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  2 090,0 2 090,0   

   305,0 1 305,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   210,0 210,0     المساندة Zالنشاط 

   C = 0,0 0,0 3 605,0 3 605,0مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Dبرنامج فرعي 

 للطرقات بمنوبة األساسية

صيانة الطرقات استغالل و Cالنشاط 

 المرقمة

    1 560,0 1 560,0   

   710,0 1 710,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   215,3 215,3     المساندة Zالنشاط 

   D = 0,0 0,0 3 485,3 3 485,3مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Eبرنامج فرعي 

 للطرقات بنابل األساسية

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  1 710,0 1 710,0   

   870,0 1 870,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   282,7 282,7     المساندة Zالنشاط 

   E = 0,0 0,0 3 862,7 3 862,7مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Fبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بزغوان

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  1 115,0 1 115,0   

   625,0 1 625,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   211,1 211,1     المساندة Zالنشاط 

   F = 0,0 0,0 2 951,1 2 951,1مجموع البرنامج الفرعي 

  األنشطة بيــــــــــــان البرنامج

 إنجازات

2018 

  

  

 قانون المالية 

2019 

-1 

  

 تقديرات

2020 

-2 

  

 نسبة التطّور 

 2019-2020 

 المبلغ
(2)-(1) 

 النسبة  )%(
(2)- (1 /)(1) 

البنية  Gبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 ببنزرت

صيانة الطرقات استغالل و Cالنشاط 

 المرقمة

    3180,0 3180,0   

   900,0 1 900,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   286,9 286,9     المساندة Zالنشاط 

   G = 0,0 0,0 5 366,9 5 366,9مجموع البرنامج الفرعي 
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البنية  Hبرنامج فرعي 

 للطرقات بباجة األساسية

   1500,0 1500,0     تهيئة المسالك الريفية 8النشاط 

صيانة الطرقات استغالل و Cالنشاط 

 المرقمة

    1 165,0 1 165,0   

   030,0 2 030,0 2     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   331,3 331,3     المساندة Zالنشاط 

   H = 0,0 0,0 5026,3 5026,3مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Iبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بجندوبة

   000,0 1 000,0 1     تهيئة المسالك الريفية 8النشاط 

صيانة الطرقات استغالل و Cالنشاط 

 المرقمة

    1 050,0 1 050,0   

   375,0 2 375,0 2     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   164,6 164,6     المساندة Zالنشاط 

   I = 0,0 0,0 4 589,6 4 589,6مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Jبرنا مج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بالكاف

  500,0 500,0   تهيئة المسالك الريفية 8النشاط 
استغالل وصيانة الطرقات  Cالنشاط 

 المرقمة

    1 155,0 1 155,0   

   730,0 1 730,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   314,8 314,8     المساندة Zالنشاط 

   J = 0,0 0,0 3 699,8 3 699,8مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Kبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بسليانة

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  580,0 580,0   

   720,0 1 720,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   330,8 330,8     المساندة Zالنشاط 

   K = 0,0 0,0 2 630,8 2 630,8مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Lبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بالقيروان

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  1 445,0 1 445,0   

   540,0 1 540,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   288,6 288,6     المساندة Zالنشاط 

   L = 0,0 0,0 3 273,6 3 273,6مجموع البرنامج الفرعي 

 بيــــــــــــان البرنامج

 
ألنشطةا  

 
  

 إنجازات
2018 

  
  

 قانون المالية 
2019 

-1 
  

 تقديرات
2020 

-2 
  

 نسبة التطّور 
 2019-2020 

 المبلغ
(2)-(1) 

 %(النسبة )
(2 )- (1( /)1) 

البنية  Mبرنامج فرعي 

للطرقات   األساسية

 بالقصرين

   000,0 8 000,0 8     تهيئة المسالك الريفية 8النشاط 

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  1 405,0 1 405,0   

   450,0 2 450,0 2     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   308,8 308,8     المساندة Zالنشاط 

   M = 0,0 0,0 12 163,8 12 163,8مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Nبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بسيدي بوزيد

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  435,0 435,0   

   250,0 1 250,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   288,6 288,6     المساندة Zالنشاط 

   N = 0,0 0,0 1 973,6 1 973,6مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Oبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بسوسة

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  1 300,0 1 300,0   

   150,0 2 150,0 2     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   270,7 270,7     المساندة Zالنشاط 

   O = 0,0 0,0 3 720,7 3 720,7مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Pبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بالمنستير

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  1 185,0 1 185,0   

   045,0 1 045,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   177,5 177,5     المساندة Zالنشاط 

   P = 0,0 0,0 2 407,5 2 407,5مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Qبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بالمهدية

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  1 155,0 1 155,0   

   600,0 1 600,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

تهيئة السالمة المرورية وإصالح أضرار  Eالنشاط 

 الفيضانات 

  

  2 500,0 2 500,0   

   251,7 251,7     المساندة Zالنشاط 

   Q = 0,0 0,0 5 506,7 5 506,7مجموع البرنامج الفرعي 
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البنية  Rبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بصفاقس

صيانة الطرقات استغالل و Cالنشاط 

 المرقمة

    3 215,0 3 215,0   

   380,0 1 380,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   247,8 247,8     المساندة Zالنشاط 

   R = 0,0 0,0 4 842,8 4 842,8مجموع البرنامج الفرعي 

 بيــــــــــــان البرنامج

 
ألنشطةا  

 
  

 إنجازات
2018 

  
  

 قانون المالية 
2019 

-1 
  

 تقديرات
2020 

-2 
  

 نسبة التطّور 

 2019-2020 

 المبلغ
(2)-(1) 

 %(النسبة )
(2)- (1( /)1) 

البنية  Sبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بقفصة

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  555,0 555,0   

   980,0 980,0     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   252,0 252,0     المساندة Zالنشاط 

   S = 0,0 0,0 1 787,0 1 787,0مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Tبرنامج فرعي 

 للطرقات بتوزر األساسية

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  625,0 625,0   

   900,0 1 900,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   240,4 240,4     المساندة Zالنشاط 

   T = 0,0 0,0 2 765,4 2 765,4مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Uبرنامج فرعي 

 للطرقات بقبلي األساسية

 استغالل وصيانة الطرقات المرقمة Cالنشاط 

  

  905,0 905,0   

   420,0 1 420,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   281,5 281,5     المساندة Zالنشاط 

   U = 0,0 0,0 2 606,5 2 606,5مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Vبرنامج فرعي 

 للطرقات بقابس األساسية

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  1 530,0 1 530,0   

   050,0 2 050,0 2     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   303,4 303,4     المساندة Zالنشاط 

   V = 0,0 0,0 3 883,4 3 883,4مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Wبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بمدنين

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  3 015,0 3 015,0   

   425,0 1 425,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   433,5 433,5     المساندة Zالنشاط 

   W = 0,0 0,0 4 873,5 4 873,5مجموع البرنامج الفرعي 

البنية  Xبرنامج فرعي 

للطرقات  األساسية

 بتطاوين

 صيانة الطرقات المرقمةاستغالل و Cالنشاط 

  

  1 405,0 1 405,0   

   630,0 1 630,0 1     صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

   269,9 269,9     المساندة Zالنشاط 

   X = 0,0 0,0 3 304,9 3 304,9مجموع البرنامج الفرعي 

 %100,0 223,0 99 223,0 99 0,0 0,0 مجموع البرامج الفرعية الجهوية واألنشطة

 % 29,4 493,5 238 814,5 049 1 321,0 811 323,1 274 1 مجموع البرنامج

 الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية. اعتباردون  *

 األساسيةالبنية  )المركزي( "تطوير وصيانة1المرصودة للبرنامج الفرعي  االعتماداتتمثل 

% من جملة اعتمادات البرنامج األول ويفسر ذلك بحجم نفقات االستثمارات  91للطرقات "نسبة 

ألف دينار تستهلك كليا على مستوى  379600المباشرة على موارد قروض خارجية موظفة بقيمة 

(. كما يفسر ذلك أ د591,5 950) 1البرنامج الفرعي  اعتمادات%من جملة 40مركزي وهي تمثل 

وتطوير  وتهيئةهمها الطرقات المهيكلة ومن أ 1على مستوى البرنامج الفرعي  نشطة المنجزةاألبحجم 

 والمسالكالجسور جسور وصيانة الطرقات المرقمة و بناءالطرقات المرقمة وتدعيم الطرقات المرقمة و

 الريفية ... 
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جملة اعتمادات % من 9برنامجا فرعيا)جهويا( فتمثل نسبة 24المرصودة للـ  االعتماداتأما 

هي تشمل أنشطة الصيانة الدورية لشبكة الطرقات المرقمة والجسور أد( و223,0 99البرنامج األول )

 تهيئة السالمة المرورية وكذلك نشاط المساندة.وتهيئة المسالك الريفية و والمسالك الريفية

 3رسم بياني عدد 

 

 

 :للطرقات األساسية البنية لبرنامج 2022-2020إطار النفقات متوسط المدى   -2.3

 :9عدد جدول
 للطرقات األساسية البنية لبرنامج( 2022-2020)إطارالنفقات متوسط المدى 

 (اعتمادات الدفع) التوزيع حسب طبيعة النفقة
 الوحدة : ألف دينار

 إنجازات البيان

2017 

 إنجازات

2018 

 تقديرات 2019ق م 
2020 

 تقديرات
2021 

 تقديرات
 التبويب الجديد التبويب القديم 2022

 439,6 54 853,9 52 314,5 51 831,0 42 831,0 42 899,5 38 764,7 41 نفقات التأجير
 846,6 47 453,0 46 100,0 45 990,0 43 990,0 43 588,4 43 704,9 46 نفقات التسيير

             000,0 6 نفقات التدخالت
 370,9 076 1 000,1 002 1 400,0 873 500,0 624 500,0 624 835,1 191 1 185,6 069 1 نفقات اإلستثمار

     000,0 80 000,0 100 000,0 100     نفقات العمليات المالية
               بقية النفقات 

 اعتبارالمجموع دون 

 الموارد الذاتية للمؤسسات
1 163 655,1 1 274 323,1 811 321,0 811 321,0 1 049 814,5 1 101 307,0 1 178 657,0 

 باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات  المجموع
 

 

91%

9%

مركزي 1برنامج فرعي 
تطوير و صيانة البنية

التحتية للطرقات

مجموع البرامج الفرعية 
الجهوية
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 األساسية البنية لبرنامج( 2022-2020)النفقات متوسط المدى  طاررسم بياني إل

 للطرقات

 (اعتمادات الدفع) النفقةالتوزيع حسب طبيعة 
 

 

 

لطرقات". ل األساسية"البنية  1يبين الرسم البياني تطور اعتمادات الدفع حسب طبيعة النفقة للبرنــامج 

وهي بذلك تسجل ارتفاعا  ألف دينار814,5 1049بـ: 2020قدرت االعتمادات لسنـة 

 101فستبلغ  2021ألف دينار(. أما سنة  811321) 2019% مقارنة بتقديرات سنة 29,4بـــنسبة

. أما سنة 2020% مقارنة بتقديرات سنة 4,9ألف دينار وهي بذلك تسجل ارتفاعا بـــ    307,01

ارنة بتقديرات سنة % مق7 ارتفاعا بـــألف دينار وهي بذلك تسجل  657,0 178 1فستبلغ  2022

 2019و 2018سنى انطالقها في غضون . وذلك حتى نتمكن من تعهد المشاريع التي لم يت2021

 بنزرت. كما يبين الرسم البياني مايلي: وقنطرةجلمة  –ومنها الطريق السيارة تونس 

 نفقات التأجير:

 % سنويا3بنسبة  2022-2021زيادة في نفقات التأجير خالل سنوات  اعتمادتم 

0,0

200 000,0

400 000,0

600 000,0

800 000,0

1 000 000,0

1 200 000,0

2017 2018 التبويب 
القديم

التبويب 
الجديد

2020 2021 2022

إنجازات إنجازات 2019ق م  تقديرات تقديرات تقديرات

نفقات التأجير 41 764,7 38 899,5 42 831,0 42 831,0 51 314,5 52 853,9 54 439,6

نفقات التسيير 46 704,9 43 588,4 43 990,0 43 990,0 45 100,0 46 453,0 47 846,6

نفقات التدخالت 6 000,0

نفقات اإلستثمار 1 069 185, 1 191 835, 624 500,0 624 500,0 873 400,0 1 002 000, 1 076 370,

نفقات العمليات المالية 100 000,0 100 000,0 80 000,0

بقية النفقات 

ار
ين
 د
ف

أل
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 نفقات التسيير:

% وهي تهم نشاطات صيانة 3بنسبة  2022-2021زيادة في نفقات التسيير خالل سنوات  اعتمادتم 

 وصيانة المسالك الريفية ونشاط المساندة واستغالل الطرقات

 ءال شي نفقات التدخالت:

فستسجل ارتفاعا  2021أما سنة  2019% مقارنة بسنة 40زيادة تقدر بـ  دتشه االستثمار:نفقات 

% مقارنة بتقديرات 7 ارتفاعا بـــفستسجل  2022. أما سنة 2020% مقارنة بتقديرات سنة 15بـــ 

للمشاريع. حتى نحافظ على نسق انجاز مقبول و المشاريع المتواصلةنظرا لضخامة حجم  2021سنة 

 األنشطة التالية: المشاريع ضمن عوتتوز

 الطرقات السيارة: 

تتواصل دراسة الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية وكذلك الطريق السيارة مجاز الباب الكاف 

اعي. وتتواصل تحرير االقتصادي واالجتم لإلنماءالذي تتم دراسته في إطار هبة من الصندوق العربي 

حوزة  يتم تحرير الحوزة العقارية للمشاريع الجارية التي تشرف عليها شركة تونس للطرقات السيارة.

قفصة فيتم مع ديوان قيس  – وجلمةالقصرين  –الطريق السيارة تونس جلمة أما القسط الثاني جلمة 

 النهائية والبحث العقاري. والتقسيماتاألراضي والمسح العقاري القيام باألشغال الطبوغرافية 

 الطريق السيارة تونس جلمة: 

جلمة وكذلك تحويل شبكات  –يجرى حاليا أعمال تحرير الحوزة العقارية للطريق السيارة تونس 

 .2020المستلزمين العموميين ويتوقع أن يتم إعالن طلب العروض األشغال خالل 

 قنطرة بنزرت:

تعيين مكتب استشاري لمساندة وحدة انجاز المشروع في مختلف عقارية وتأمين قرارات الحوزة ال تم

 .ية لطلبات العروض وكذلك االنجازالمراحل االجرائ

 الطرقات المهيكلة للمدن:

 :ومنهايتواصل انجاز العديد من المشاريع 
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  3اكس – 20محول الطريق اكس  ✓

 محول بن دحة ✓

 ( 2مسالك )مقطع  2*2 كلم:15 الغربي بطولالمخرج  - 31بين ط ج X 20مواصلة  ✓

 بتونس  20إلىاكس 4تهيئة ومواصلة الطريق اكس  ✓

ـ  3الجوية والبرية بطول  الموانئقرب ديوان  10وط  -ربط اكس  ✓  مسالك مع محولين  2*2كلم ب

اصمة )اعالن بالمخرج الجنوبي للع االزدحام وتخفيفمسالك  4*2توسيع المدخل الجنوبي إلى  ✓

 (2019طلب عروض 

 بصفاقس 4منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم  8إقامة  ✓

 كلم   28مضاعفة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بطول  ✓

 كلم 60نابل قليبية بطول  27مضاعفة ط ج  ✓

 منعرج تالة ✓

 (2019عروض منعرج بن قردان والطرقات المؤدية للمنطقة الحرة )اعالن طلب  ✓

 (2019منعرج الفحص )اعالن طلب عروض  ✓

 (2019كلم )اعالن طلب عروض  20,8منعرج جرجيس بطول  ✓

 المؤدية إلى المرفأ المالي برواد 533مضاعفة ط م  ✓

 صفاقس 1اتمام مضاعفة الطريق الوطنية  ✓

 بين زغوان وسليانة  4مضاعفة ط و ✓

 كلم 7,5ين بطول )الطريق الرومانية( بمدن 117مضاعفة الطريق الجهوية  ✓

  1ربط والية تطاوين بالطريق السيارة أ وصلة ✓

سيدي بوزيد  -صفاقس  13اقتناء أراضي لفائدة الطرقات العرضية ط و 2020تم ترسيم سنة  ✓

 القصرين وأشغال مضاعفة مدركة الساحل –

 

 الطرقات المرقمة: وتطويرتهيئة 

والية وأشغال تهيئة الطريق  22المرقمة بـ كلم من الطرقات  718,9يتواصل انجاز تهيئة  ✓

 بوالية قبلي، 20بوالية مدنين والطريق الوطنية رقم  118الجهوية رقم 
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وتهيئة الطريق المحلية رقم  2019والية المرسمة سنة 12كلم من الطرقات بـ  321,8تهيئة  ✓

يق المحلية كلم وتهيئة الطر 22بمدنين بطول  967سيدي مخلوف( والمحلية  - 108)ط ج  969

كلم بسليانة فقد تم اعالن طلب عروض لجزء بطول  24بين الجميالت والروحية بطول  661

 كلم  195,8

كلم من الطرقات المرقمة وسد  200بالنسبة لتطوير الشبكة فتتواصل أشغال سد الثغرات  ✓

حلية رقم بوالية تطاوين واتمام أشغال سد الثغرات الطريق الم 19الثغرات الطريق الوطنية رقم 

 76سد الثغرات بالطريق الجهوية  76بوالية قابس سينطلق سد الثغرات للطريق الجهوية  958

 3بباجة قسط  كلم 6بطول 

 واليات 4كلم من الطرقات المرقمة بـ 129,6تهيئة  2020تم ترسيم سنة  ✓

 

 تدعيم الطرقات المرقمة:

)بعض الصفقات قد  2016كلم( برنامج  287,1)كلم( والثاني  332,6يتواصل انجاز القسط األول )

تدعيم حصة أولى  2020تم ترسيم سنة كما  2017برنامج  كلم 282انتهت( والقسط الثالث بطول 

 واليات  6كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  197,7ذات اولوية بطول 

 بناء جسور:

ريقي للتنمية. وفي إطار البرنامج وحدة( الممول من قبل البنك االف 20يتواصل انجاز بناء جسور )

جسور  7الممول من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، انطلقت أشغال القسط األول )

واليات( أما القسط  10جسرا بـ  12واليات( و تم اإلعالن عن طلب العروض للقسط الثاني ) 7بـ

بناء منشأة فنية على الطريق الجهوية رقم . أما أشغال 2020الثالث فسيتم اعالن طلب العروض خالل 

 .2019لربط مدينة قربص فقد انطلقت األشغال خالل  128

 دراسات خاصة بالطرقات:

والية و  13كلم من الطرقات المرقمة ب  650,3تتواصل العديد من الدراسات و منها دراسة تهيئة 

( و دراسة 6ط و  - 17ط و -6ط و  -17دراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة جندوبة )ط و 

 ( و دراسة الطريق الحزامية83ط ج  -125الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد ) ط ج 

( و دراسة الطريق الحزامية لمدينة توزر 1ط و  - 19ط و  -113ط ج -1الغربية لمدينة مدنين ) ط و 
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محوالت  3بوالية نابل و دراسة  28ط ج  -1( ودراسة محول على مستوى تقاطع ط و 3ط و -3)ط و 

ن ك ( و 21-0)ن ك  117بالطريق الحزامية لمدينة سوسة و كذلك دراسة مضاعفة الطريق لجهوية 

 ( بوالية مدنين.28.5-53)

يتواصل القيام بالدراسات االستراتيجية المتعلقة بالقطاع من ذلك دراسة تأهيل بطاحات جربة )بصدد 

(، دراسة ووضع منظومة معلومات حول شبكة الطرقات واألخيرةالمصادقة على المرحلة الثالثة 

عداد المرحلة األولى من الدراسة(، %(، دراسة تأهيل القطاع )بصدد ا70المرقمة )نسبة االنجاز 

المخططات الجهوية للمقاطع )بصدد انهاء المرحلة الثالثة واألخيرة(، فهرس حساب جسم الطريق 

Catalogue de dimensionnement de chaussée  وكذلك األولى()بصدد اعداد المرحلة 

ممولة بهبات من قبل البنك االفريقي القيام بدراسة لقطاع الطرقات السيارة. هذه الدراسات االستراتيجية 

 للتنمية أو البنك الدولي أو ميزانية الدولة.

 م د للقيام بالدراسات المتعلقة بالجسور والطرقات والمسالك 10اعتمادات بقيمة  2020تم ترسيم سنة 

 تهيئة المسالك الريفية

حسب البرامج على  2019كلم وتختلف نسبة اإلنجاز إلى حد جوان  1892يتواصل انجاز حوالي 

 النحو التالي:

والية، تم تمويله بقرض الصندوق العربي  22كلم من المسالك الريفية موزعة على  750تهيئة  -

 % 97(، بلغت نسبة اإلنجاز 3)واالجتماعي لإلنماء االقتصادي 

كلم بمسلك جبل السمامة  30لم تنطلق بعد أما تهيئة  كلم مسلك جبل المغيلة 25أشغال تهيئة  -

 %   95بوالية القصرين فبلغت نسبة اإلنجاز 

نسبة اإلنجاز  أولوية بلغتواليات ذات  14كلم من المسالك الريفية موزعة على  310تهيئة  -

92 % 

واليات خالل شهري سبتمبر وأكتوبر  9كلم من المسالك الريفية موزعة على  625تهيئة  -

(، بلغت نسبة اإلنجاز 4) بتمويل قرض الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 2016

80 % 

واليات ذات أولوية بتمويل الصندوق العربي لإلنماء  6كلم من المسالك الريفية بـ  151,7تهيئة  -

 % 69االقتصادي واالجتماعي والبنك االفريقي للتنمية، بلغت نسبة اإلنجاز 
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والية بتمويل  22كلم موزعة على  912مسلكا ريفيا بطول  148تهيئة  2020تم ترسيم سنة  -

لتنمية االقتصادية العربية على أن ينطلق الجزء األول فقط بطول حوالي من الصندوق الكويتي ل

كلم بوالية  49,350مسالك ريفية حدودية بطول  8. وكذلك تم ترسيم تهيئة 2020كلم خالل  450

مسالك  3كلم بالكاف وتعبيد  9,5 جندوبة وبطولكلم بوالية  26,9القصرين ومسالك ريفية بطول 

 قفصة.كلم بوالية  79,5بطول 

 

 المدن  طرقات بمداخل

بوزيد كلم بوالية سيدي  5,5مشاريع بطول  2وتم ترسيم  2016يتواصل انجاز بعض مشاريع برنامج 

 2019أوت  6المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ  بمقتضى قرار

 :تعبيد المسالك الريفية

مسالك ريفية بطول  3تعبيد  2020وتم ترسيم سنة  2018يتواصل انجاز بعض مشاريع برنامج 

 .قفصة بوالية 79,5

 : استغالل وصيانة شبكة الطرقات المرقمة

فيما يتعلق بالصيانة الدورية للطرقات المرقمة والجسور.  2019و 2018يتواصل انجاز برنامج 

 تتواصل صيانة مرافئ البطاحات بجربة.

تغليف بالخرسانة اسفلتية وتغليف الحواشي لـ  250,5منها  564,5صيانة  2020تم ترسيم سنة 

وكذلك الصيانة الدورية للجسر كلم من الطرقات المرقمة.  783,7كلم وشحن حواشي لـ  274,1

الخصم من المورد وتعهد القيمة المضافة وآلة كاسحة على عجالت مطاطية  2المتحرك ببنزرت واقتناء 

برنامج التحفيزي االجتماعي مع الاالقتصادي و لإلنماءندوق العربي آالت ماسحة بهبة من الص 7القتناء 

  .2020لصيانة الطرقات برنامج 

 : المسالك الريفيةصيانة 

 79. وتم ترسيم صيانة 2019و 2018مسالك الريفية برنامج تواصل انجاز بعض مشاريع صيانة ال

 .عملياتية )والية( وحدة 23كلم بـ  429,5مسلكا بطول 
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 تهيئة السالمة المرورية وإصالح أضرار الفيضانات:

ببنعروس  1مرورية للطريق الوطنية يتواصل إصالح أضرار الفيضانات واإلنزالقات وتهيئة السالمة ال

 بصفاقس وكذلك االنارة بالطاقة الشمسية لبعض النقاط.  14والطريق الوطنية 

حلق الوادي وخير الدين  بين 33وتصريف مياه األمطار بالطريق الجهوية  تهيئة 2020تم ترسيم سنة 

)ن ك  191( وتهيئة وتصريف مياه األمطار بالطريق الجهوية 10,8ن ك  -8,5ك  )نبوالية تونس 

 ( بوالية المهدية. 32,5 - 30

 فتتمثل في:  2022و 2021خالل المشاريع المتوقعة ترسيمها أما 

طول  ( علىX20) 25( من مفترق تيمور إلى الطريق الجهوية X2) 451توسيع الطريق المحلية  ✓

 م د 192منشآت فنية على مستوى المفترقات بكلفة  5كلم مع إحداث  2,5

محوالت  7كلم باعتبار  23( بطول 3)الجزء  22ج  وطم 5بين ط و X20احداث الطريق الحزامية  ✓

 م د دون اعتبار كلفة تحرير الحوزة 216على مستوى المفترقات بكلفة 

 كلم 11بين وادي الليل والجديدة على طول ممرات  2*2إلى  7توسيع الطريق الوطنية رقم  ✓

 م د 30كلم بكلفة  2( بطول 5ن ك  - 3)ن ك  1م  33مضاعفة ط ج  ✓

م د دون اعتبار كلفة تحرير  132بكلفة A4و ط س  533بين ط م X30انجاز الطريق الحزامية  ✓

 الحوزة

 م د 13,550الطريق الحزامية لمدينة زرمدين بكلفة  ✓

كلم )الطرقات  181,5القصرين على طول  -سيدي بوزيد -بين صفاقس 13تثنية الطريق الوطنية  ✓

 م د 800العرضية( بكلفة 

والية والتمويل عبر وفرات من قرض البنك االفريقي  14كلم من الطرقات المرقمة بـ 382تهيئة  ✓

 م د ت 385بكلفة  PMIRللتنمية 

م د تمويل مقترح على الصندوق  450,550واليات بكلفة  24كلم من الطرقات المرقمة بـ 860تدعيم  ✓

 .2021والجزء اآلخر سنة  2020الكويتي للتنمية االقتصادية العربية جزء أول سينطلق خالل 

 م د 10القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الجسور والطرقات والمسالك بكلفة  ✓

 واليات الجزء الثاني 22كلم من المسالك الريفية بـ  912تهيئة  ✓

 سنويا م د 60الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية بكلفة  ✓
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 م د سنة سنويا 100الصيانة الدورية للطرقات المرقمة بكلفة  ✓

 فواصل جسور لصيانة الدورية للمنشآت الفنية وا ✓

 وأنهم د سنويا علما  25البرنامج التحفيزي لصيانة الطرقات في مجال الصيانة العادية للطرقات بكلفة  ✓

  2020سيتم االعداد للبرنامج التحفيزي الثالث خالل 

 المالية:نفقات العمليات 

 .للطرقات السيارة بقيمة يتم تحديدها حسب طلب الشركةالترفيع في رأسمال شركة تونس 

           ءال شيبقية النفقات: 
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 والتحكم في المنشآتحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي : 2البرنامج 

 نجيب بن شيخة البرنامج:رئيس 
 13/09/2019 البرنامج:توليه مهمة رئيس  تاريخ

 

 واستراتيجيته: تقديم البرنامج .1
 

" حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت" إلى ثالث برامج فرعية  2ينقسم البرنامج 

 التالي:وفقا للرسم البياني  وذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي 

 والتحكم في المنشآت

2البرنــامج   
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 برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت فيما يلي:  إستراتيجية وتتمثل

 

ترتكز أساسا على تنفيذ مخطط استراتيجي يتمثل  والتيحماية المناطق العمرانية من الفيضانات  ▪

 في:

بغرض إتمام تنفيذ المشاريع  وذلكإعداد برنامج سنوي إلنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات  -

إضافة  2020إلى غاية سنة  والممتدةرمجة بالدراسة اإلستراتيجية المنجزة في الغرض المب

هي عرضة أكثر من غيرها  والتيإلى المشاريع التي يتم إنجازها بالمناطق ذات األولوية 

 لخطر الفيضانات،

بهدف التوصل إلى حماية كامل مناطق  2050إلى غاية سنة  تحيين الدراسة اإلستراتيجية -

 الفيضانات،تراب الجمهورية من خطر 

بصفة دورية وكلما  وذلكتعهد جميع منشآت الحماية المنجزة بالتنظيف والصيانة والتدعيم  -

  ذلك.استلزم األمر 

 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية وترتكز أساسا على: ▪

ديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لعدة أجزاء من الشريط الساحلي والمواني البحرية تح -

 2016على أرض الواقع وذلك باستعمال آليات علمية خالل الفترة الممتدة بين  وتجسيدها

 ،2021و

 رقمنة حدود الملك العمومي البحري وارتفاقاته على طول الشريط الساحلي. -

ية وإنجاز أشغال مشاريع حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري إعداد الدراسات الفن -

 للمواقع للمناطق التي شهدت إنجراف بحري والمناطق المهددة باإلنجراف البحري،

 متابعة تنفيذ أشغال إحداث أو توسعة وإعادة تهيئة المواني البحرية كصاحب منشأ مفوض. -
 

 المدنية كصاحب منشأة مفوض:إحكام إنجاز مشاريع البنايات  ▪

وضع خطة وطنية كفيلة بتنمية وتطوير البناء المستدام في إطار سياسة متكاملة تأخذ بعين االعتبار  -

 العنصر البيئي والتطور التكنولوجي في المجال عبر:

 انجاز مشاريع بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة بما يعزز البناء المستدام، •

في عدد هام من المشاريع الوطنية في مختلف مراحلها منذ  والتصرف ومتابعةإنجاز  •

 مراحل الدراسات ومتابعة اإلنجاز إلى حين استالمها. ومختلفالبرمجة الوظيفية والفنية 

 إنجاز دراسات معمارية متضمنة للنوع اإلجتماعي •

 القطاعات المعنية،تقديم المساندة الفنية لعديد الوزارات إلنجاز مشاريع البنايات في  •

 تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء المستدام. •
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ضمن سياسة مبدأ تكافئ الفرص والمساواة بين النساء والرجال وكافة فآت المجتمع  إدراج 

 البرنامج: 

سلبية قد يتعرض اإلنسان منذ والدته او في مراحل حياته لإلصابة أو المرض أو العجز يترتب عليه آثار 

تحد من قدرته على تلبية احتياجاته الشخصية خصوصا في حدود بيئته السكنية ومحيطه، وقد تتسع تلك 

اآلثار لتشمل حياته النفسية واالجتماعية والتعليمية واالقتصادية والوظيفية، مما قد يؤدي إلى اختالل في 

 الوظائف واألدوار االجتماعية المتوقعة منه.

ه األشخاص المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة العيش المستقل واالدماج في ومن أبرز ما ينادي ب

الحياة االجتماعية واالقتصادية في البالد وذلك عبر تسنين تشريعات شاملة تهدف إلى تعزيز الحقوق 

األساسية لألشخاص ذوي االعاقة وحمايتها، ليعيش هؤالء األشخاص حياة مرضية ومستقلة كطالب 

 د أسرة ومواطنين. وعاملين وأفرا

أفضل للفضاءات العمومية والفضاءات  استغاللمن ناحيتها قد تحتاج المرأة لتدابير خاصة تمكنها من 

 المشتركة 

 

دورا جوهريا في تحقيق هدف التنقل ونفاذ ذوي التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  وتلعب وزارة

المجمعات السكنية المشتركة، من خالل أهداف البرنامج الثاني الى البنايات المستقبلة للعموم واالعاقات 

 "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت" والتي تتمثل في 

للنوع االجتماعي ". ولتوظيف هذين الهدفين  ": إنجاز دراسات معمارية متضمنة 112الهدف  •

الميزانية المراعية للمساواة بين الجنسين ومختلف الفئات االجتماعية يجب القيام بدراسات لتحدد  إلعداد

 األثر االجتماعي واالقتصادي لمشاريع البنية التحتية.

ة للعموم كالكليات والمستشفيات إلعداد يمكن اعتماد المبادرة التالية إلعداد تصميم البنايات المدنية المستقبل

 الميزانية المراعية للنوع االجتماعي في قطاع البناء:

 األهداف/ اآلثار: •

االعتراف بأن األشخاص ذوي اإلعاقة يتمتعون بأهلية قانونية على قدم المساواة مع اآلخرين في  -

 جميع مناحي الحياة ومنها النفاذ الى البنايات بجميع أنواعها 

االعتراف بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التمتع بحرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامتهم  -

 والنفاذ الى كافة األماكن العمومية والخاصة 
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تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة مـن العـيش فـي اسـتقاللية والمشاركة بشكل كامل فـي جميـع  -

جهم ومـشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع وإدمـا على قدم المساواة مع غيرهم جوانـب الحيـاة

 النفاذ الى البنايات المدنية المستقبلة للعموم والبنايات السكنية المشتركةوخصوصا 

 النتائج: •

إنشاء لجنة "برلمانية" بشأن حقوق اإلنسان واإلعاقة، يكون لها دور في رصد االتفاقيات العالمية  -

 المتفق عليها وتفعيلها على الصعيد المحلي.

مؤرخ في  2006لسنة  1467باألمر عدد  35تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصل عدد  -

المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل األشخاص المعوقين  2006ماي  30

داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة 

 عموم.والمفتوحة لل

تحسيس وتعريف المصممين وخصوصا المهندسين المعماريين بالتركيز أكثر أثناء التصميم لتقديم  -

للنساء في استعمال الفضاءات الحساسة والفضاءات الصحية  الخصوصية مريحة تضمنفضاءات 

للعموم والبنايات  المستقبلة البنايات المدنية )فضاءات االستراحة والمراحيض واألدواش ...( في

 السكنية المشتركة كالمبيتات الجامعية المخصصة للطلبة.

 المنتوجات: •

المعوقين وذوي الحركة المحدودة الى البنايات الجديدة المستقبلة  نفاذ األشخاصتحسين  •

 للعموم،

تحفيز أصحاب المشاريع إلدراج حوافز مالية للمشاريع التي أخذت فيها التدابير الالزمة  •

المعوقين وذوي الحركة المحدودة الى البنايات الجديدة المستقبلة  نفاذ األشخاصلتحسين 

 للعموم،

الفضاءات الحساسة والفضاءات الصحية )فضاءات فضاءات وكيفية تحسين اختيار موقع  •

للعموم والبنايات  المستقبلة البنايات المدنية االستراحة والمراحيض واألدواش ...( في

 للطلبة السكنية المشتركة كالمبيتات الجامعية المخصصة

 األنشطة: •

 إضافة أماكن مخصصة لركن سياراتهم  (1
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بالمدرجات بالجامعات وباألقسام المخصصة  تخصيص بعض المقاعد لذوي االحتياجات الخاصة (2

 للدراسة 

 تخصيص المنحدرات للدخول الى جميع األماكن  (3

تخصيص المصاعد لذوي االحتياجات الخاصة وتعويض المنحدرات طويلة المسافة بالمصاعد  (4

 خصوصا في الجامعات واالدارات  

 خصوصية دراسة تركيز الفضاءات الصحية المخصصة للنساء للتضمن الراحة وال (5

 تحيين الصيغ المرجعية بإدراج ضرورة تحليل حاجيات النساء في المشاريع المعروضة للدراسة (6

 المؤشرات:

العدد التراكمي لدراسات مشاريع البنايات المدنية التي تأخذ بعين االعتبار خصوصيات النوع  -

 االجتماعي 

األشخاص المعوقين وذوي  المدنية الجديدة المستقبلة للعموم وخصوصا تطور نسبة البنايات -

 الحركة المحدودة 

 المالحظات العدد مشاريع البنايات المدنية 

 30 الدراسةالمشاريع في طور 

األشخاص المعوقين وذوي  تم األخذ بعين االعتبار خصوصيات -

 الحركة المحدودة للنفاذ الى المشاريع 

تم األخذ بعين االعتبار خصوصيات النوع االجتماعي في بعض  -

 المشاريع )يجب تحسيس المصممين وصاحب المنشأ(

 

 33 المشاريع في طور التعهد

بعين االعتبار خصوصيات األشخاص  مواصلة األخذستتم  -

 المعوقين وذوي الحركة المحدودة للنفاذ الى المشاريع 

سيتم األخذ بعين االعتبار ادراج خصوصيات النوع االجتماعي  -

 في جل المشاريع )يجب تحسيس المصممين وصاحب المنشأ
 

 إحصائيات يتّم توزيعها حسب الجنستخص  رصد اعتمادات وبرمجة دراسات 2020خالل سنة  هذا وسيتم

وذلك بهدف  قيس مؤشرات قيس األداء المراعية للمساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع 

 التي وضعها البرنامج. 

 أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج: .2
 قيس األداء الخاصة بالبرنامج ومؤشراتتقديم أهداف  1.2

 

 : حماية المناطق العمرانية من الفيضانات1الفرعي  البرنامج -

وظيفية  وضمانالتحكم في مياه السيالن على مشارف التجمعات السكنية   :1.1.2الهدف  •
 المنشآت المنجزة

إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد دراسات تمكننا من إنجاز عديد المشاريع  تقومالهدف: تقديم  -

لسكنية المعرضة للفيضانات وذلك للتخفيف من حدتها وتأثيراتها بمختلف المدن والتجمعات ا
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للحفاظ على مردودية المنشآت المنجزة في هذا و .الممتلكاتالمحتملة على األرواح البشرية و

اإلطار وحتى تؤدي وظيفتها على أحسن وجه ودون عوائق، تقوم اإلدارة بإعداد برامج لصيانة 

 ة التدخل الواجب القيام به.وتعهد هذه المنشآت مع تحديد نوعي

على مؤشرين  باالعتمادتنفيذ مخطط استراتيجي لحماية المدن من الفيضانات  الهدف:مرجع  -

  هما:لقيس األداء و

 النسبة التراكمية إلنجاز مشاريع المخطط اإلستراتيجي -

 النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات -

: من أهم األنشطة التي تقوم بها إدارة المياه العمرانية المؤشرات الخاصة بالهدفمبررات اعتماد  -

هي إنجاز مشاريع لحماية المدن من الفيضانات وتنظيف وجهر المنشآت ذات الصلة. ولتقييم 

هذه اإلنجازات يقع احتساب النسبة التراكمية إلنجاز هذه المشاريع سنويا وبالتالي النسبة السنوية 

 منشآت أخذا بعين االعتبار طول المنشآت المنجزة.لجهر ال

 1.1.2الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 
 

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف

 انجازات

2019 

 تقديرات

      
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

: النسبة التراكمية إلنجاز 1.1.1.2المؤشر 
 % مشاريع المخطط اإلستراتيجي

91 97 98 96 98 100 - 

: النسبة السنوية لجهر المنشآت 2.1.1.2المؤشر
 % المنجزة للحماية من الفيضانات

83 88 94 98 95 96 97 

 

 إنجاز المنشآت وإحكام: حماية الشريط الساحلي 2البرنامج الفرعي  -

على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في  : المحافظة2.2.2الهدف •
 البحرية  انجاز المنشآت

المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز تقديم الهدف:  -
 المفوضة. المشاريع البحرية

 في: للهدف يتمثالن: تم اعتماد مؤشرين مرجع الهدف -
 ة إلنجاز مشاريع حماية الشريط الساحليالنسبة التراكمي -1
 المشاريع البحرية إلنجازمستوى األداء الفني  -2

: باعتبار أن األهداف الرئيسية لإلدارة العامة مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف -
للمصالح الجوية والبحرية والتي لها تأثير مالي مهم على الميزانية تتمثل في حماية الشريط 
الساحلي من االنجراف البحري والتحكم في انجاز المشاريع البحرية المفوضة تم اختيار مؤشرين 
يعنى األول بحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري ويعنى الثاني بالتحكم في انجاز 

 المنشآت البحرية.
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 2.2.2الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 انجازات

2019 
 تقديرات

      
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

: النسبة التراكمية إلنجاز مشاريع 1.2.2.2المؤشر
 حماية الشريط الساحلي

% 
19.4% 32% 42% 71.9% 90.7% 100% - 

: مستوى األداء الفني للمشاريع 2.2.2.2المؤشر
 المنجزة   البحرية

% 
- - - 60 65 65 70 

 

 البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية تعزيز :3 2.2الهدف  •
 البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية. تعزيزتقديم الهدف:  -
 في: للهدف يتمثالن: تم اعتماد مؤشرين مرجع الهدف -

 الطاقية للبنايات   النجاعة -1
 العدد التراكمي للدراسات المراعية للنوع االجتماعي -2

الطاقية ويعنى  النجاعة: تم اختيار مؤشرين يعنى األول بمبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف -
عند اعداد الدراسات وذلك في إطار تفعيل تطبيق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة الثاني بمراعاة 

 التشريعات الجديدة في المجال.

 3.2.2الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 

 الوحدة أداء الهدفمؤشرات قيس 

 انجازات

2019 

 تقديرات

      
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 : النجاعة الطاقية للبنايات  1.3.2.2المؤشر
kwh/السنة/2م 

80 78 78 77 76 75 75 

: العدد التراكمي للدراسات 2.3.2.2المؤشر
 المراعية للنوع االجتماعي

 25 20 15 - - - - عدد

 إنجاز المشاريع المفوضة بالجهات : إحكام4.2.2الهدف  •
 إحكام إنجاز المشاريع المفوضة بالجهات تقديم الهدف: -
 في: للهدف يتمثل: تم اعتماد مؤشر مرجع الهدف -

 المفوضة االعتمادات استهالكنسبة  -1
: تم اختيار المؤشر يعنى تتبع مدى تقدم انجاز المشاريع مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف -

 المفوضة بالجهات. االعتماداتفي الجهات عبر تتبع استهالك 
 

 4.2.2الجدول الزمني لمؤشرات الهدف
 

 الوحدة الهدف مؤشر قيس اآلداء
 توقعات انجازات 

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

استهالك  نسبة : 1.4.2.2 المؤشر
 االعتمادات المفوضة

% - - - - 90 95 99 
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 نشطة البرنامجأ
 :6جدول عدد 

 الوحدة: ألف دينار       2بيان األنشطة والتدخالت للبرنامج 

البرنامج 
 الفرعي

 المؤشرات األهداف

تقديرات 
المؤشرا
 ت لسنة
2020 

 األنشطة التدخالت

تقديرات 
االعتمادات 

 لألنشطة
 )باأللف دينار(

 
 

البرنامج 
 :1الفرعي
حماية 

المناطق 
العمرانية 

من 
 الفيضانات

 :1. 1.2الهدف 
 
 

التحكم في مياه 
السيالن على 

مشارف 
التجمعات 
السكنية 

وضمان وظيفية 
المنشآت 
 المنجزة

 
 

: 1.1.1.2المؤشر 
النسبة التراكمية إلنجاز 

مشاريع المخطط 
 اإلستراتيجي

 

الدراسات وإنجاز إعداد  
األشغال لحماية المناطق 
 العمرانية من الفيضانات

70090,4 

: 2.1.1.2المؤشر
النسبة السنوية لجهر 

المنشآت المنجزة 
 للحماية من الفيضانات

98 

 صيانة المنشآت

11 000 

  

 نشاط الدعم

2 407 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البرنامج 
 : 2الفرعي
حماية 

الشريط 
الساحلي 
وإحكام 
إنجاز 

 المنشآت 

: 2 2.2الهدف 
المحافظة على 
الملك العمومي 

البحري وحماية 
الشريط الساحلي 

والتحكم في انجاز 
 المنشآت البحرية

 1.2.2.2المؤشر .
النسبة التراكمية إلنجاز 
مشاريع حماية الشريط 

 الساحلي

90.7% 

تحديد وإعادة تحديد الملك  -
 العمومي البحري.

إعداد الخطوط المرجعية -
 إلعالن طلبات العروض

إعالن طلبات العروض وتقييم  -
العروض وابرام الصفقات 

العمومية الخاصة بمشاريع حماية 
الشريط الساحلي من االنجراف 

 البحري
 إعداد ملفات الختم النهائي  -

a.  حماية الشريط
الساحلي من االنجراف 
البحري واحكام انجاز 

 لمنشآت المينائيةا
b.  مراقبة ومتابعة

مشاريع شركة 
TAPAROURتبرورة

A 
 

c.  مراقبة ومتابعة
الدراسات  مشاريع شركة

والنهوض بتونس 
 SEPTSالجنوبية

d.  مراقبة ومتابعة
مشاريع شركة الدراسات 

والتهيئة لسبخة بن 
 BenGhaغياضة

yadha 

 

8200 

 : 2.2.2.2المؤشر 
مستوى األداء الفني إلنجاز 

 المشاريع المفوضة
65 % 

إعداد الخطوط المرجعية  -
 إلعالن طلبات العروض

المساهمة في تقييم العروض  -
وابرام الصفقات العمومية 
الخاصة بمشاريع المواني 

 والمنشآت البحرية
 متابعة انجاز المشاريع  -
 إعداد ملفات الختم النهائي  -

: 3 2.2الهدف 
تطوير البناء 

المستدام بمثالية 
 البنايات العمومية

 : 1.3.2.2المؤشر
النجاعة الطاقية للبنايات 

 المدنية  

76 

Kwh/م
2

 السنة/

دراسات حول قطاع البناء  -
 واألشغال العمومية

أشغال تهيئة المعبر الحدودي  -
 بالذهيبة

 متابعة إنجاز البنايات المدنية -

أنجاز بنايات مقتصدة 

نوعية للطاقة وإتقان 

 وتقنيات البناء

5200 

 : 2.3.2.2المؤشر
العدد التراكمي للمشاريع 
المعلنة والمتضمنة للنوع 

 االجتماعي

15 
 دراسة

 دراسات مشاريع البنايات المدنية

نشاط الدعم )التأجير  

 ووسائل المصالح(

15 116 

 

البرنامج 
: 3الفرعي

البرنامج 
الفرعي 
 الجهوي 

 

: 4. 2.2الهدف 
احكام انجاز 

المشاريع المفوضة 
 بالجهات

 : 1. 4. 2.2المؤشر 
نسبة استهالك االعتمادات 

 المفوضة  
 

 

a.  انجاز المشاريع

المفوضة الخاصة 

 بالبنايات المدنية

b.  انجاز مشاريع الصيانة

وتركيز عالمات الملك 

 البحريالعمومي 

c.  نشاط مساندة )وسائل

 مصالح(

2030 
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 : 2بخصوص البرنامج الفرعي  2020التدخالت المبرمجة بميزانية الدولة لسنة 

وما قبل والشروع في  2019يتضمن قطاع المنشآت البحرية مواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة سنة 

إنجاز مشاريع جديدة إلى جانب متابعة إنجاز مشاريع المواني البحرية المفوضة من وزارة الفالحة 

 مائية والصيد البحري: والموارد ال

 المشاريع المتواصلة:

 

ألف دينار وقد تم برمجة اعتمادات دفع تقدر بـ  400إنجاز دراسات خاصة بالهياكل البحرية بكلفة   -

 ألف دينار،  100

 300ألف دينار وقد تم برمجة اعتمادات دفع تقدر بـ  1179الملك العمومي البحري بكلفة  رقمنة -

 ألف دينار،

ألف دينار وقد تم برمجة  560أشغال حماية جزء من شواطئ المهدية من اإلنجراف البحري بكلفة   -

 ألف دينار 300اعتمادات دفع تقدر بـ 

م.د وقد تم برمجة 1,0( بكلفة 3راف البحري )القسط أشغال حماية شواطئ صفاقس)جبنيانة( من االنج -

 ألف دينار. 400اعتمادات دفع تقدر بـ 

م.د وقد تم برمجة  2,3أشغال حماية شواطئ طبرقة من االنجراف البحري )منطقة اإلبر( بكلفة  -

 ألف دينار،  800اعتمادات دفع تقدر بـ 

ألف دينار  500لبحري )والية مدنين( بكلفة أشغال حماية شواطئ بني فتايل بجرجيس من االنجراف ا -

 ألف دينار. 200وقد تم برمجة اعتمادات دفع تقدر بـ 

م.د وقد تم برمجة اعتمادات دفع 4,8( بكلفة 3)القسط  –أشغال حماية فالز المنستير من االنجراف  -

 ألف دينار.  1300تقدر بـ 

وقد تم برمجة إعتمادات  م.د 1.0( بكلفة 1أشغال حماية كرنيش بنزرت من االنجراف البحري )القسط -

 ألف دينار. 500دفع تقدر بـ 

أشغال حماية القنال الشمالي لسبخة بن غياضة )والية المهدية( من التموجات حيث رصدت له ميزانية  -

حسب الدراسات الجارية حاليا( وقد تم برمجة  م.د 4.0م.د )ومن المنتظر ارتفاع الكلفة إلى  1,5بمبلغ 

 ألف دينار. 1100اعتمادات دفع تقدر بـ 

 المشاريع الجديدة:

ألف  100ألف دينار واعتمادات دفع تقدر بـ  200إنجاز دراسات خاصة بالهياكل البحرية بكلفة  -

 دينار.

م.د واعتمادات دفع تقدر بـ 2,8إنجاز القسط الثاني من حماية الشريط الساحلي لكرنيش بنزرت بكلفة  -

 ألف دينار، 400

 400م.د واعتمادات دفع تقدر بـ 1,1إنجاز القسط الثاني من حماية شواطئ بني فتايل بجرجيس بكلفة  -

 ألف دينار،
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ألف  200م.د واعتمادات دفع تقدر بـ 1,0فة حماية شواطئ كاب زبيب من اإلنجراف البحري بكل -

 دينار،

 200م.د واعتمادات دفع تقدر بـ 1,0إعادة إنجاز رصيف اإلرساء بالميناء العتيق بغار الملح بكلفة  -

 ألف دينار،

م.د 0,35ترميم وإعادة جزء من الرصيف بالحوض الخارجي للميناء الترفيهي بالمنستير بكلفة  -

 ألف دينار. 200ـ واعتمادات دفع تقدر ب

أ.د لمتابعة مشاريع المواني البحرية التي تشرف على إنجازها  100كما يتم سنويا رصد ميزانية بقيمة 

اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية كصاحب منشأ مفوض لفائدة وزارة الفالحة )ميناء الصيد 

ء الصيد البحري بسيدي يوسف البحري بقابس، ميناء الصيد البحري بسيدي منصور بصفاقس، مينا

بقرقنة، ميناء الصيد البحري بطبلبة، ميناء الصيد البحري بقلعة األندلس، ميناء الصيد البحري بقليبية، 

 ميناء الصيد البحري بالمهدية(.

 بـ: 2020حيث تقدر االعتمادات المطلوبة ضمن مشروع ميزانية سنة 

 م.د.7,05اعتمادات تعهد جديدة بقيمة  -

 م.د )مشروع حماية القنال الشمالي لسبخة بن غياضة بالمهدية(3.0ة تقييم مشاريع بقيمة إعاد -

للمشاريع  م.د 1.6بعنوان المشاريع المتواصلة و  م.د 4.4م.د )منها  6.0اعتمادات دفع بقيمة  -

 الجديدة(.

 في: 2020أما بخصوص قطاع البنايات المدنية فتتمثل المشاريع المبرمجة لسنة 

 المدنية.إعداد دراسات في قطاع البنايات  -

 مواصلة أشغال تهيئة المعبر الحدودي بالذهيبة. -

 متابعة إنجاز مشاريع البنايات المدنية المفوضة. -

 متابعة إنجاز مشاريع البنايات المدنية على المستوى الجهوي. -

 .مليون دينار 4.3بـ  2020وتقدر إعتمادات الدفع المبرمجة لسنة  

ما بخصوص العمليات المالية فهي تتمثل في متابعة مشاريع تبرورة بصفاقس وسبخة بن غياضة أ

بالمهدية وبحيرة تونس الجنوبية من طرف المؤسسات والمنشآت المعنية. وقد قدرت اعتمادات الدفع 

 دينار. مليون1.6المبرمجة على ميزانية الدولة بـ 
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 البرنامجنفقات  .3
 ميزانية البرنامج  1. 3

 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت كما يلي: 2تتوزع ميزانية البرنامج 
 

 7عددجدول 

 حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع( 2ميزانية البرنامج
 الوحدة : ألف دينار

 

 

 

 * دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

 2رسم بياني عدد
 النفقةتوزيع مشروع ميزانية البرنامج حسب طبيعة        

 

 
 

 
 

   

16,46%
1,97%

80,01%

1,56%

1

2

3

العمليات 4
المالية

اراالستثم

يرالتسي

التأجير
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 حسب مآل النفقة 2 ميزانية البرنامج :8جدول عدد

 الدفع( اعتمادات) حسب البرامج الفرعية واألنشطة

 لوحدة: ألف دينارا

 2018انجازات  األنشطة بيــــــــــــان البرنامج
قانون مالية 

2019 
(1) 

 2020تقديرات 
(2) 

 نسبة التطور
2019-2020 

 المبلغ
(2)-(1) 

 النسبة )%(
(2)-(1) /(1) 

البرامج الفرعية 
 المركزية

 األنشطة المركزية
    

      

: 1برنامج فرعي 
المدن من  حماية

 الفيضانات

إعداد الدراسات وإنجاز األشغال لحماية 
 المناطق العمرانية من الفيضانات

53682 52787 70 090,4 17303 25% 

 %57 000 4 000 11 000 7 253 6 صيانة المنشآت

 %18 367 407 2 040 2 886 1 نشاط دعم 

 %28 21670 497,4 83 61827 61821 الــمــجــمـــــوع

 2برنامج فرعي 
حماية الشريط الساحلي من االنجراف 
 البحري واحكام انجاز المنشآت المينائية

2 479 5 600 6 600 1 000 18% 

حماية الشريط 
إنجاز الساحلي وإحكام 

 المنشآت

مراقبة ومتابعة مشاريع شركة 
TAPAROURA 

1 320 1 100 1 100 0 0% 

  
مراقبة ومتابعة مشاريع شركة 

SEPTS 
300 200 250 50 25% 

  
 Benمراقبة ومتابعة مشاريع شركة

Ghayadha 
0 400 250 -150 -38% 

  
انجاز بنايات مقتصدة للطاقة واتقان 

 نوعية وتقنيات البناء 
4 968 3 800 5 200 1 400 37% 

 %19 416 2 116 15 700 12 211 11 نشاط دعم   

 %20 716 4 516 28 800 23 799 17 الــمــجــمـــــوع

البرامج الفرعية 
     األنشطة الجهوية الجهوية

      

 :3برنامج فرعي 
حماية الشريط 

الساحلي وإحكام إنجاز 
 المنشآت )جهوي(

إنجاز مشاريع الصيانة وتركيز عالمات 
 الملك العمومي البحري المفوضة

984 966 1 002 36 4% 

إنجاز المشاريع المفوضة الخاصة 
 بالبنايات المدنية

500 600 700 100 17% 

     328     نشاط الدعم )وسائل المصالح(

 %9 464 030 2 566 1 484 1 الــمــجــمـــــوع

 %30,8 850 26 043,4 114 193 87 81104 مــجــمـــــوع البرنامج

 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات*

 واألنشطةأن نسبة تطور النفقات تتفاوت حسب البرامج الفرعية  8يتضح من خالل الجدول عدد  -

 الخاصة بها. 

حماية المدن من الفيضانات شهد نشاط صيانة المنشآت نسبة تطور تساوي  1بالنسبة للبرنامج الفرعي 

حيث أصبح من الضروري تدعيم اإلعتمادات المرصودة لهذا النشاط  2020و 2019 بين % 57.1
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اع نظرا لتطور شبكات منشآت حماية المدن من الفيضانات وأيضا للتغيرات المناخية المشهودة وإرتف

 تواتر تهاطالت األمطار سنويا.

 

 2للبرنامج  2022-2020النفقات متوسط المدى  إطار 2. 3
-   

 :9جدول عدد                        

 : 2للبرنامج  2022 - 2020إطار النفقات متوسط المدى 

 ( إعتمادات الدفع(النفقة التوزيع حسب طبيعة 
 الوحدة:ألف دينار
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 : التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان3البرنامج 
 إسم رئيس البرنامج : السيد نجيب السنوسي

 13/09/2019 البرنامج:توليه مهمة رئيس  تاريخ

 تقديم البرنامج واستراتيجيته -1

  :خارطة البرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلدارة 
العامة 
للته  ة 
 التراب ة
      

   

ديوان قي  األراضي والمس  العقار  

واإلس انالته  ة التراب ة والتعم ر    3البرنــامج  

 

 البرامج الفرعية

                   

 

الوحدات 
 العملياتية:

 

 

 

 

 

اإلدارات  

 العامة

 

 

 مؤسسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة جهو ة للتجه ز 24
 واإلس ان والته  ة التراب ة

 

 

 

 برنامج فرعي جهو  24
للته  ة التراب ة والتعم ر 

 واإلس ان

 

 

 

ته  ة المجال الترابي 
 والعمراني وس اسة اإلس ان

 

 

 

إدارة التعم ر 

 

 و الة التعم ر لتون  ال بر 

 

 اإلدارة العامة ل س ان

وحدة التصرف حس  األهداف 
 إلنجاز البرنامج الخصوصي

 االجتماعيللسكن 

 اإلدارة العامة للته  ة التراب ة

 

الفاعلين 

العموميين : 

  

المؤسسات 

العمومية ذات 

الصب ة  ير 

 اإلدارية

المنشآت 

 العمومية

د وان ق   األراضي والمس  العقار  

لو الة العقار ة للس ن ا   

و الة الته    والتجد د العمراني 

 
شر ة النهو  بالمسا ن االجتماع ة 

 

 الشر ة الو ن ة العقار ة للبالد التونس ة
 للشمال

 
 الشر ة الو ن ة العقار ة للبالد التونس ة

  للشمالللوس  للللشن لل

 الشر ة الو ن ة العقار ة للبالد التونس ة 
 للجنو 

المؤسسات 

العمومية ذات 

 الصب ة اإلدارية

 

 الشر ة الو ن ة العقار ة للبالد التونس ة
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 واألنشطة السكان توزيع برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان في إحكام تتمثّل إستراتيجية

الجهات  بين وشاملة ومتوازنة مستدامة عادلة تنمية إرساء بهدف الوطني التراب على االقتصادية

وإرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية والنهوض بالسكن االجتماعي والميّسر 

 وتهذيب وإدماج األحياء السكنية مع ضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. 

 برنامج فرعي جهوي: 24برنامج فرعي مركزي و ويضم هذا البرنامج

على المستوى المركزي في تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة يتمثل البرنامج الفرعي األول  - 

يتميز بطابعه  والذي واإلسكان والتهيئة الترابية اإلسكان وهو من المحاور االستراتيجية لمهمة التجهيز

األفقي ونظرته الشاملة وترابطه الوثيق ببقية القطاعات الحيوية )األنشطة االقتصادية واالتصال 

 ، والنقل...(

 برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير واإلسكان. 24والمتكونة من البرامج الفرعية الجهوية  -

 وتتمثل المحاور االستراتيجية واألولويات الخاصةببرنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان في مايلي:

 :بالنسبة لمجال التهيئة الترابية

الترابية جملة االختيارات والتوجهات واإلجراءات التي يتم ضبطها على المستوى التهيئة تمثل 

الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي وضمان التناسق في تركيز المشاريع الكبرى 

للبنى األساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية وفق نظرة بعيدة المدى تأخذ في االعتبار 

 يات الوطنية وإحكام توزيع السكان واألنشطة االقتصادية على التراب الوطني.الخصوص

 وتتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة الترابية في: 

تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة  -

 ا مختلف الجهات واألقطاب االقتصادية.االقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحه

إعادة توزيع األدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني تدعيم الالمركزية من خالل  -

 إعطاء صالحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية.والجهوي والمحلي و

 الداخلية للبالد.والتجهيزات الجماعية الكبرى بالجهات  األساسيةتدعيم البنية  -

دعم االندماج في االقتصادي العالمي وفي الفضاء المغاربي والرفع من القدرة التنافسية للتراب  -

 الوطني.

االرتقاء بمراكز الواليات إلى أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة على جلب االستثمارات الوطنية  -

 والخارجية والنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة.

 استغالل الموارد الطبيعية المحدودة قصد تحقيق استدامة التنمية.إحكام  -
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تطوير آليات المتابعة الفنية الستعماالت المجال الترابي اعتمادا على التقنيات الحديثة في مجال  -

الجغرفة الرقمية وبنوك المعطيات وتقنيات االتصال الحديثة وتدعيم البحث العلمي والتكوين في هذا 

 المجال.

 نسبة لمجال التعمير:بال

 اقتراح السياسة الوطنية في قطاع التعمير وتقييمها، •

 تقييم التشريع الجاري به العمل في ميدان التعمير وتحيينه، •

 رصد ومتابعة النمو العمراني وتحليل الظواهر التي تميّزه، •

بقطاع إعداد الدراسات والبحوث االستراتيجية والدراسات المحورية التي تساهم في النهوض  •

 التعمير،

 إبداء الرأي في المشاريع العمرانية والدراسات التي لها عالقة بالتعمير والمعمار، •

 إعداد االستراتيجيات الوطنية للتنمية العمرانية، •

 الجغرافية ألمثلةومتابعة التعمير وتركيز المنظومات المعلوماتية  متابعة التمدد العمراني  •

 والمنظومات الجغرافية للمدن، التهيئة العمرانية،

 ،المنظم للتعميرتحيين اإلطار التشريعي   •

 تغطية المدن بالشبكة الجيوديزية  •

 

 بالنسبة لمجال السكن:

تتمثل سياسة اإلسكان بصفة عامة في إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل على 

توفير مساكن الئقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة وبتوفير وسائل النهوض بالسكن القائم وبتهيئة 

وط العريضة خالل الخط وإدماجها لفائدة النساء والرجال على حّد السواء وذلك مناألحياء السكنية 

 في:والتوجهات الكبرى التي تم رسمها في اإلستراتيجية الوطنية للسكن والمتمثلة باألساس 

القيام بالدراسات التي من شأنها تطوير السياسة السكنية ودعم وتجسيم التوجهات نحو البناء المستديم  -

 البشرية،والتقنيات الحديثة والضغط على الكلفة وتطوير الموارد 

القيام بالدراسات المتعلقة بصيانة الرصيد العقاري القائم وضمان ديمومته واستصالح النسيج العمراني  -

 القديم،

إرساء منظومة تشريعية متكاملة تستجيب لكل المتغيرات وقابلة للتحيين الدوري كلما اقتضت الضرورة  - 

 ذلك،

لمختلف فئات المجتمع وتتطور مع مختلف التغيرات إرساء منظومة تمويل متنوعة ومتكاملة تستجيب  -

 االقتصادية واالجتماعية التي تعرفها البالد،
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 وضع برامج سكنية تستجيب لحاجيات كل الفئات االجتماعية وخاّصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط -

 والعمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال،

 جديدة أو ترميمها أو توسعتها، هدف إلى إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكنوضع برامج ومشاريع ت -

واآلليات العملية والتشريعية والخيارات الفنية  المحافظة على الرصيد السكني القائم بوضع البرامج -

 والمالية لتحسين السكن القديم وإعادة توظيفه،

 خالل بعث برامج تهذيب وإدماج أحياء سكنية، تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني من -

 

 السكنية وذلكتهدف سياسة اإلسكان إلى النهوض بالسكن االجتماعي والميّسر وتهذيب وإدماج األحياء 

 من خالل البرامج التالية:

 :صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء المساكن الممولة عن طريق   -  

في إطار تحسين مردودية صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء تم إصدار األمر الحكومي  

  شأنها:تضمن العديد من اإلجراءات التي من  2016لسنة  1126عدد 

 تمويل اقتناء قطعة أرض صالحة للبناء. -

 تمويل توسعة أو بناء مسكن. -

 عليه. اقتناء مسكن منجز من قبل باعث عقاري مصادق تمويل -

يتمتع بالتمويالت التي يقدمها صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء فئات األجراء التي تم تصنيفهم 

 التالي:على النحو 

الشهري الخام باعتبار كافة المنح يتراوح بين األجر األدنى المهني المضمون  راألج :1فئة 

 ومرتين ونصف هذا األجر. 

األجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح يتراوح بين مرتين ونصف األجر األدنى المهني  :2فئة 

 المضمون وثالث مرات ونصف هذا األجر. 

ة المنح يتراوح بين ثالث مرات ونصف األجر األدنى األجر الشهري الخام باعتبار كاف :3فئة 

 .المهني المضمون وأربع مرات ونصف مرات هذا األجر
 

 :البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي -

وعلى جميع النصوص  2012أوت  10المؤرخ في  2012لسنة  1224طبقا ألحكام األمر عدد 

، 2015جوان  09المؤرخ في  2015لسنة  460وخاصة األمر الحكومي عدد وتّممته  التي نقحته

يهدف البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي إلى توفير سكن الئق للفئات االجتماعية ذوي الدخل 

 : انوا أو رجاال وذلك من خالل العنصرين التاليينالمحدود نساء ك
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المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، وتنتفع بهذا  األول: إزالةالعنصر 

بلغ عدد المنتفعين  البرنامج الفئات االجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا وال تملك محال قابال للسكنى.

 مليون دينار. 200تفعا بكلفة جملية قدرها من 9000بهذا العنصر 

مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم، وتنتفع بهذا البرنامج العائالت التي ال تملك  الثاني: بناءالعنصر 

عقارا معّدا للسكنى وال يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثالث مرات األجر األدنى المهني 

 13500المقاسم االجتماعية المبرمج إنجازها بحوالي   المضمون. ويبلغ عدد المساكن االجتماعية و

 مليون دينار. 900مسكنا ومقسما بكلفة قدرها 

 

  :األول برنامج المسكن   -   

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة العائالت متوسطة الدخل على تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل 

الخواص من غير الباعثين العقاريين وذلك بتوفير التمويل ذاتي الباعثين العقاريين المرخص لهم ومن قبل 

 31المؤرخ في  2017لسنة  161من ثمن المسكن وقد تم تنقيح األمر الحكومي عدد  %20في حدود 

بالقرض  االنتفاعالمتعلق بضبط شروط االنتفاع ببرنامج المسكن األول وصيغ وشروط  2017جانفي 

لتصبح  (2020وجانفي  2017وإجراءات إسناده في مناسبتين )مارس  الميسر لتغطية التمويل الذاتي

 خصوصية التمويل على النحو التالي:

ويتراوح دخلها العائلي الشهري الخام  الذين ال يملكون مساكن ينتفع بهذه القروض العائالت أو األفراد

مرات األجر  10و 4,5مرات األجر األدنى المهني المضمون بالنسبة للعائالت وبين  12و 4,5بين 

 األدنى المهني المضمون بالنسبة لألفراد.

سنوات  5يسدد على مدة سداد القرض البنكي ناقص  % 2يسند قرض التمويل الميسر بنسبة فائدة بـ 

 إمهال بدون فائض.

أما بالنسبة للمساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين فهي تتكون على األقل من غرفتين وقاعة استقبال 

 ألف دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة. 220بثمن ال يتجاوز 

 حياء السكنية:برنامج تهذيب وإدماج األ -    

تبعا للتشخيص الذي قامت مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني حول وضعية األحياء السكنية 

حيا شعبيا تتطلب التدخل من أجل تأهيلها  1400بمختلف واليات الجمهورية تبين وجود حوالي 

نها وتحسين ظروف وتجهيزها بمختلف المرافق قصد االستجابة لتطلعات الفئات االجتماعية التي تقط

 عيشها

 وإدماج األحياء السكنية في جزئه األول : برنامج تهذيب -1

. ويتضمن البرنامج 2012تّم إقرار برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية في جزئه األول خالل سنة 

موزعة مليون دينار  611حيا موزعة على كافة واليات الجمهورية بكلفة تقّدر بـ  155التدخل في 

 كاآلتي:
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 مليون دينار. 211,5ميزانية الدولة:  -

 مليون أورو موزعة كاآلتي: 157,140مليون دينار أي  399,5تمويالت خارجية:   -

 مليون أورو  30قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية:  -

ة مليون أورو في إطار االتفاقية األصلي 30مليون أورو) 57,14هبة من اإلتحاد األوروبي:  -

 الخاصة بالتوسعة( االتفاقيةمليون أورو في إطار  27,140و

 مليون أورو 70قرض من البنك األوروبي لالستثمار:  -

 ويهدف البرنامج إلى التدخل في:

قنوات صرف مياه ومد قنوات تطهير المياه المستعملة والبنية األساسية: من خالل تعبيد الطرقات -

 العمومي،تركيز شبكة التنوير واألمطار 

 .تحسين السكن -

 مالعب باألحياءوالتجهيزات الجماعية: من خالل بناء فضاءات متعّدد االختصاصات  -

 التجهيزات االقتصادية: من خالل بناء فضاءات صناعية داخل األحياء المعنية. -

 .2021سنة  موفياستكمال المشروع  ومن المنتظر أن يتمّ 

 لثاني:ا وإدماج األحياء السكنية في جزئها برنامج تهذيب -2

ولألثر اإليجابي  تبعا للنسق المرضي إلنجاز برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية في جزئه األول

للمشاريع المنجزة على تحسين ظروف عيش متساكني هذه األحياء، تمت المصادقة بمخطط التنمية على 

ياء السكنية )جزء ثاني( لالستجابة لجزء قليل من حاجيات إنجاز برنامج جديد لتهذيب وإدماج األح

التهذيب، بنفس مكونات الجزء األول مع إضافة إنجاز تقسيمات اجتماعية متاخمة لألحياء القائمة التي 

 االستباقيةسيقع التدخل لتهذيبها الحقا ومن خالل هذه المقاربة الوقائية،  تسعى الوزارة إلى إيجاد الحلول 

اهرة البناء الفوضوي وستوفر مؤسسات عمومية هذه التقسيمات  ويتمثل البرنامج في التدخل للحد من ظ

 موزعة على كافة واليات الجمهورية . مليون دينار 635حيا وبكلفة  146في 

 

 برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية: -

 :برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية قسط أول -1

إطار تحسين ظروف العيش داخل المدن وذلك تبعا للحالة الرديئة التي أصبحت عليها شبكة الطرقات في 

داخل العديد من المناطق البلدية وبسبب غياب الصيانة الدورية من ناحية وضعف اإلمكانيات المادية 

 .والبشرية لدى البلديات من ناحية أخرى

سبتمبر  28ات السيد رئيس الحكومة المعلن عنها يوم تم إحداث هذا البرنامج في إطار تنفيذ توصي

بلديات من كل والية )بلدية  3بلدية بحساب  72، حيث يهم في مرحلته األولى التدخل لفائدة 2016

وقد تم  مليون دينار216بـبكلفة تقدركم من الطرقات  672صغرى( لتأهيل حوالي  –متوسطة  –كبرى 
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 17بتاريخ راني بإنجاز المشروع بموجب اتفاقية أبرمت في الغرض تكليف وكالة التهذيب والتجديد العم

 .2017فيفري 

 : ثانيبرنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية قسط   -2

 2020-2018سنوات  3ينجز على مليون دينار  484بلدية بقيمة  228يخص التدخل في حوالي 

 برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس:التدخل لتهذيب وتجديد المدن العتيقة في إطار  -

في إطار العناية بالنسيج العمراني القديم من خالل تهذيب وتجديد المشهد العمراني وتنشيط الدورة     

مدينة عتيقة بالتعاون مع وزارة  20واالجتماعية بالمدن العتيقة، تم إقرار برنامج للتدخل في  االقتصادية

(، وقد تمت المصادقة في مخطط UE-BEI-AFD-والشؤون المحلية والممولين الخارجيين )البيئة 

مدن من خالل القيام بعملية  10في  على التدخل 2020-2016واالقتصادي للفترة  التنمية االجتماعي

 التشخيص وتحديد أولويات التدخل والقيام بالدراسات المعمقة في الشأن.

 

 2020ضمن السياسة السكنية سيتم خالل سنة  مبدأ تكافئ الفرص والمساواة تطبيقبإدراج وفيما يتعلق 

رصد المعطيات واستنتاج المؤّشرات الخاّصة بقطاع السكن والتركيز خصوصا على المؤشرات القائمة 

والتي تهدف إلى قياس مدى تحقيق المساواة بين النساء والرجال تطبيق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة على 

نتفاع ببرامج السكن، وذلك عبر برمجة دراسة حول الحاجيات السكنية بتونس تتضمن إحصائيات في اال

اعتماد مؤّشر  2021وسيتّم صلب المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة  يتّم توزيعها حسب الجنس.

 اجتماعي .قيس أداء يتمثل في النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمسكن اجتماعي أو مقسم 

 

تطبيق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة الموجودة حاليا ال تعتمد  ويمكن اإلقرار أن السياسة السكنية والبرامج

 الهّشة من النساء والرجال.  إلدماج الفئاتوحق المرأة في السكن الالئق وال تضع مقاييس نوعيّة 

واة يجعل موضوع السكن الالئق للمرأة في فاالرتباط الوثيق بين الحق في السكن الالئق والحق في المسا

 صميم موضوع التفاوت االجتماعي والتمييز. 

I-  المرأة والرجلالهدف حسب مبدأ المساواة بين: 

تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل في االقتناء المباشر لمسكن اجتماعي وميسر والحصول على مقسم 

 اجتماعي.

 

II- :تحليل لألسباب واآلثار 

منه "تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل  46أقر في الفصل  2014رغم أن الدستور التونسي لسنة 

والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجاالت"، ورغم صدور العديد من القوانين من بينها 

( ومجلة 12لفصل مجلة الحقوق العينية التي تجعل الحق في السكن من بين الحقوق العينية العقارية )ا
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األحوال الشخصية التي تضمن حق المرأة في السكن وتفرض على الرجل أن يوفر محل سكنى للزوجة 

التي أسندت لها حضانة األبناء أو أن يعوض لها بذلك منحة سكن تخول لها تسويغ محل للسكنى، في 

دي وتتعرض للتمييز فيما الواقع تعتبر المرأة أقل حضا من الرجل على الصعيدين االجتماعي واالقتصا

 يتعلق بالحق في السكن الالئق .

 يعود لألسباب التالية: إن التمييز بين المرأة والرجل في التمتع بالحق في السكن الالئق

 عائق ثقافي واجتماعي     -

 القوانين والممارسات العرفية التمييزية -

 تدني أجر المرأة مقارنة بالرجل اقتصادي:سبب  -

 

 واالجتماعي: العائق الثقافي -1

 كثير من األحيان السلطة الزوجية الرسمية أو مركز رب األسرة العادات والتقاليد للذكر في تمنح -

التمتع وبالتالي التحكم في ممتلكات الزوجية. ويمكن أن تتسبب أيًضا في أثر عنيف على قدرة المرأة على 

 االنفصال عن الزوج والطالق والميراث.  سيما عندفي السكن الالئق، ال بحقها

 القوانين والعادات واألعراف المتعلقة بالميراث تكرس التمييز بين المرأة والرجل، إذ أن العديد -

المسكن  في ملكيةمن النساء األرامل تّم إقصاؤهن من الميراث، فالمرأة التي يتوفى زوجها تفقد حقها 

 الذي يمكن أن يوفر لها وألبنائها األمان. 

فالمرأة التي ليس لها الحق في اإلرث أو تتمتع بجزء يسير لسبب أنها امرأة، فإنها ال تتضرر فقط  -

ادية المباشرة، بل أيضا من اإلبقاء عليها في وضع التبعية والدونية في من حيث عدم تلبية احتياجاتها الم

 المجتمع بسبب نوع جنسها.

 والممارسات العرفية صاحب التصرف في الكثير من القوانين بموجب ال يزال الرجل يعتبر -

ن يحرمن من وراثة الممتلكات ويطرد والممتلكات. ولذلك فإن الكثير من المترمالت واألرض المسكن

كثير  في من أراضيهن ومنازلهن على يد أقرباء الزوج ويجردن من ممتلكاتهن. بالمثل، ال يسمح لالبنة

 من األحيان بأن ترث الممتلكات على قدم المساواة مع أخيها وإخوتها   بذريعة أنها "لن تحتاج إليها" ألن

صنع القرار المتعلق بإسناد الملكية كما أن النساء ال تشاركن في  المطاف. نهاية فيإلى الزواج  مآلها

 الشخصية للمسكن الذي يعود غالبا للرجل.

أن يؤثر تأثيرا  المختلفة يمكنإن عدم وعي المرأة بحقوقها وقلة معرفتها بأحكام الدستور والقوانين  -

 مباشرا على إمكانية إنصافها فيما يتعلق بالحق في السكن الالئق  

 

 التمييزية:القوانين والممارسات العرفية  -2

بالرغم من أن الدستور يقر بمبدأ المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وبعدم التمييز فإن عدم  -

 المرأة كثير من األحيان دون تمتع وجود مبادئ لعدم التمييز والمساواة أو فرض قيود عليها قد يحول في

 الرجل.بالحق في السكن الالئق على قدم المساواة مع 
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ولحق المرأة في السكن الالئق في ولتطبيق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة غياب المنظور الحقوقي  -

فإفعال مثل هذه االعتبارات والمبادئ  صياغة السياسات وفي وضع مقاييس نوعية إلدماج الفئات الهشة.

مسكن ضمن ليس لها أي أثر في مختلف المعايير المعمول بها في تحديد شروط الوصول إلى اقتناء 

المسار الفني والمالي أي في ما يخص المعايير المالية والفنية المعمول بها في االقتناء المباشر للمسكن 

أو في ما يهم مراحل بناء المسكن بما في ذلك من حق النفاذ إلى األرض وحق الوصول إلى مصدر 

 تمويل يأخذ في االعتبار القدرة التسديدية للمرأة ووضعها االجتماعي.

إن السياسة السكنية ومختلف البرامج غير موجهة للفئات المهمشة وال تأخذ بعين االعتبار الظروف  -

يز ضدها، من إلى التمي المرأة وهو ما يؤدي الخاصة بالمرأة وظروف الحرمان التي يمكن أن تعيشها

من ذوي االحتياجات  المرأة ضحية العنف، المرأة المنفصلة عن زوجها، األرملة، بينها المرأة المطلقة أو

الخصوصية، المرأة التي تقوم بإعالة أسرتها، المرأة ضحية الكوارث الطبيعية، األم العزباء، المرأة 

 العزباء والمتقدمة في السن...

إقرار النظام االشتراكي االختياري في الملكية بين الزوجين تسهيال لعمليات التملك وحفظا لحقوق  -

المتعلق بنظام االشتراك  1998نوفمبر  09المؤرخ في  1998لسنة  91القانون عدد  المرأة. حيث يحّدد

مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو  في األمالك بين الزوجين

د إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات بع

في ممتلكات األسر يعد عامال هاما في ضمان فرص متساوية  فاالعتراف بحقوق متساوية للزوجين.العائلة

 .للزوجين في ممتلكات األسر وغير تمييزية لحصول المرأة على السكن الالئق

من  %46بها مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة أن وقد بينت دراسة قام  -

وترتفع نسبة االنضمام لنظام االشتراك  المتزوجين انضموا لنظام االشتراك في الملكية إثر صدور القانون.

 %100في الملكية بارتفاع المستوى التعليمي للزوجين وارتفاع دخل الزوجين وتصل نسبة االنضمام إلى 

بالنسبة للرجل الذي   %69دينار في حين ال تتجاوز النسبة  800إذا تجاوز الدخل الشهري للمرأة 

 يتحصل على نفس الدخل.

وفي الواقع حتى في صورة االشتراك في سندات الملكية قد يتعذر عليها التحكم في األصول أو توريث  

 ا عند نشوب نزاعات زوجية.األرض أو المنزل على النحو الذي تريده، أو المطالبة بحصته

 

 سبب اقتصادي: البطالة وتدني أجر المرأة مقارنة بالرجل  -3

توجد العديد من القيود حول إمكانية الحصول على تمويل أمام الشخص منخفض الدخل أو الذي  -

ليس له عمل قار، حيث يصعب على المرأة الحصول على رهن عقاري نظرا لتدني دخلها أو مالزمتها 

 أجل تربية أبنائها. لبيتها من

 1997أشارت نتائج االستجوابات التي قام بها المعهد الوطني لإلحصاء في الفترة الممتدة بين  -

أن المرأة العاملة في القطاع المنظم تنتفع بأجر أقل من األجر األدنى المهني المضمون، والفارق  2012و

. أما في 1997سنة %-24مقابل  2012سنة  %-35في معدل األجر الشهري بين النساء والرجال بلغ 

http://wrcati.cawtar.org/assets/documents/pdf/Communaute_biens.pdf
http://wrcati.cawtar.org/assets/documents/pdf/Communaute_biens.pdf
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األدنى المهني المضمون وذلك على عكس  القطاع غير المنظم، فإن أجر النساء كان دائما أقل من األجر

 الرجال.

من الرجال  % 76مقابل   %23.5كما بلغت نسبة النساء الالتي تحصلن على قروض سكنية  -

 .2015خالل سنة 

عوائق التي تحول دون إنفاذ الفئات االجتماعية النساء منهم يشكل ارتفاع كلفة المسكن من أهم ال -

والرجال لسكن الئق ويعود ذلك باألساس إلى ارتفاع ثمن بيع األرض الخام المرتبط بنفاذ المدخرات 

 العقارية من أراضي صالحة للبناء وإلى غالء مواد البناء والكلفة المشطة لليد العاملة.

 

III-  خطة العمل ومؤشرات قيس األداء 

 العائق الثقافي واالجتماعي: -1

إنتاج برامج إعالمية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات من النساء والرجال ومن مختلف األعمار  -

 تعرف السكن االجتماعي والسكن الميسر في تونس وبواقع الفئات الهّشة وبحقهم في سكن الئق. 

اذ إلى مزيد نشر المعلومة المتعلقة باألطر القانونية والترتيبية التي تساعد على اقتناء مسكن والنف -

 مصادر التمويل.

حث الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية التي تعنى بالتنمية وبظروف عيش المرأة في الوسط  -

الريفي والحضري على إدراج حلقات تكوينية دورية لمجموعات من النساء بغية تثقيفها وتوعيتها بحقوقها 

 يفي بها المسكن حتى يكون الئقا.في مجال النفاذ إلى السكن وعلى المعايير الدولية التي يجب أن 

توعية المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين بضرورة تدريب الفاعلين المباشرين على مقاربات  -

والنهج الحقوقي حتى يتسنى لهم االقتداء بها في عمليات تشخيص تطبيق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة 

 شة.وتخطيط وبرمجة المشاريع السكنية الموجهة للفئات اله

التحاور مع المجتمع المدني حول كيفية إيجاد منظومة عادلة إلنفاذية األفراد للسكن القانوني  -

والالئق، ودعم دور الجمعيات والمنظمات في مجال اإلسكان الموجه للفئات ذات الدخل الضعيف أو 

 المنعدم 

حول  التحسيسيّةعدد النساء التي تلقت دورات تكوينية وشاركت في األيام مؤشر قيس األداء:  -

 الحق في السكن الالئق  

 القوانين والممارسات العرفية التمييزية: -2

في صياغة سياسات اإلسكان الموجهة للفئات المهمشة مبدأ تكافئ الفرص والمساواة  اعتماد معايير -

من النساء والرجال يتم ترجمتها على أرض الواقع بوضع أطر تشريعية واضحة وبتصور أمثلة هندسية 

 اد إنشائية تستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة.ومو

تعديل المفاهيم واألهداف األساسية فيما يخص مشكلة اإلسكان ومعايير السكن الالئق وتعريف  -

 الفئات المهمشة وعالقة المرأة بسياسات اإلسكان...
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مراجعة القوانين والتشريعات في القطاعات المختلفة من منطلق الحق في السكن الالئق والعمل  -

وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل تطبيق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة على تحقيقه مع مراعاة 

 وتمكين النساء والفئات المستضعفة. 

 ي تحقيق منظومة السكن الالئقوضع وتفعيل آليات للتنسيق بين األطراف الفاعلة ف -

 

 النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بسكن اجتماعي أو مقسم اجتماعيمؤشر قيس األداء: 

 سبب اقتصادي: البطالة وتدني أجر المرأة مقارنة بالرجل -3

للمرأة ووضعها االجتماعي والفارق  وضع سياسات سكنية تأخذ بعين االعتبار القدرة التسديدية -

 في التأجير بين المرأة والرجل.

وضع حوافز خاصة لألسر التي تعتبر أهم ممول لقطاع السكن، وإيجاد صيغ تمويل بالنسبة للفئات  -

 المهمشة والفاقدة للدخل القار والتي ال يستجيب وضعها االجتماعي لشروط التمويل الذاتي للقروض.

 ار وضعية المرأة التي تعتني بأطفالها وليس لها مورد رزق أو دخل قار. األخذ بعين االعتب -

 :مؤشرات قيس األداء

 نسبة النساء المنتفعات بقروض سكنية. -

 

 أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج:

 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج: -1.4

 تتمثل أهداف البرنامج في :

الترابية ودعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لتحقيق تنمية شاملة وعادلة النهوض بالتهيئة  -

 ومستديمة

 تدعيم التخطيط العمراني االستراتيجي والمستدام والتحّكم في التوّسعات العمرانية  -

 النهوض بالسكن االجتماعي والميّسر وتهذيب وإدماج األحياء السكنية -

 يع المفّوضةتحقيق النجاعة في إنجاز المشار -

 

بالتهيئة الترابية ودعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لتحقيق تنمية  ضالنهو :1-1-3الهدف

 شاملة وعادلة ومستديمة.

 : تقديم الهدف

تحدد التهيئة الترابية مختلف التوجهات و األولويات الجهوية للعقود المقبلة. كما تعتبر سياسة تعمل 

 التدخالت القطاعية في إطار رؤية موحدة لمجال جغرافي محدد.على تنسيق مختلف 
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تقدم التهيئة الترابية خطة عمل تمتد على المدى القصير والمتوسط والبعيد لمختلف الميادين القطاعية 

ذات العالقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية. حيثتحدد مختلف التوجهات اإلستراتيجية للتراب 

تهيئة والتجهيز في تناغم مع الخيارات التي تم ضبطها ضمن أدوات التهيئة وتضبط أهم أهداف ال

 الترابية.

وبناءا عليه وفي إطار التصرف في الميزانية حسب األهداف وضعت اإلدارة العامة للتهيئة الترابية 

ة هدف النهوض بالتهيئة الترابية ودعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لتحقيق تنمية شامل

وعادلة ومستديمة خالل الثالث سنوات المقبلة تماشيا مع  اعتماد الالمركزية حرصا منها على 

ضمان تناسق مختلف التدخالت القطاعية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. من خالل 

 .إعداد دراسات وأدوات تهيئة ترابية بطريقة تشاركية تضمن اعتمادها من طرف كافة المتدخلين

 1-1-3:مرجع الهدف

 مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: 

لضمان قيس المؤشر وتقييم تدخالت اإلدارة العامة للتهيئة الترابية تم االتفاق على وضع مؤشر 

يمكن لإلدارة العامة للتهيئة الترابية التحكم فيه وانجازه في أحسن الظروف ويدخل أساسا ضمن 

 ارة.األنشطة المناطة بعهدة اإلد

 :5عدد جدول ▪
 1-1-3الجدول الزمني لمؤشرات الهدف

 تدعيم التخطيط العمراني االستراتيجي والمستدام والتحّكم فيالتوّسعات العمرانية 2-1-3الهدف  ▪

 : تقديم الهدف

التي تهدف إلى تحقيق في مجال التخطيط العمراني في إطار تنفيذ سياسة الدولة يندرج هذا الهدف 

التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة بين مختلف جهات البالد التونسية على المستويات االقتصادية 

واالجتماعية والعمرانية وذلك لالضطالع بدورها الرئيسي في إعادة هيكلة األنسجة العمرانية 

 الفالحية  مع الحفاظ على األراضيالجهات على المستوى الوطنيوتأهيلها وإيجاد التوازن بين مختلف 

 الوحدة  الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2019 
 تقد رات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات 
 التهيئة والرصد الترابي

 %85 %80 %70 %60 - - - نسبة
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 2-1-3 :مرجع الهدف

 الخاصة بالهدف:  المؤشرات اعتمادمبررات 

تم اعتماد مؤشر نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية العتماده كعنصر 

 الريفيةومن العناصر الفاعلة في تنظيم استعمال المجال الترابي على مستوى المدن والبلديات والتجمعات السكنية 

 .تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة وذلك بهدف

 : 5عدد لجدو
 2-1-3الجدول الزمني لمؤشرات الهدف

 

 وتهذيب وإدماج األحياء السكنيةالنهوض بالسكن االجتماعي والميّسر  3-1-3الهدف  ▪

الهدف األساسي لسياسة اإلسكان يتمثّل في توفير السكن الالئق وتحسين الظروف السكنية : تقديم الهدف

من خالل وضع برامج تستجيب لحاجيات كل الفئات االجتماعية نساء كانوا أو رجاال، وخاصة ذوي الدخل 

 األساسية والتجهيزات الجماعية.المحدود والمتوّسط وتوفير المرافق 

 3-1-3:مرجع الهدف

تّم اعتماد مؤشر عدد المساكن االجتماعية والميّسرة الخاصة بالهدف:  عتماد المؤشراتامبررات 

المنجزة والمقاسم المهيّأة قصد قياس مدى طّور عدد المساكن والمقاسم التي يتّم توفيرها من سنة 

الفئات االجتماعية والتي تنجز في إطار الحساب الخاص بالنهوض إلى أخرى لفائدة مختلف 

بالمسكن لفائدة األجراء أو في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي أو في إطار برنامج 

 المسكن األول.

 الوحدة  الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2019 
 تقد رات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية 
 العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية

 %30 %30 %30 %25 %28.5 %37.8 - % نسبة

 %9.5 %9.5 %10 %9.5 %9.57 - - % نسبة نسبة استهالك األراضي الفالحية
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 : 5عدد جدول
 3-1-3الجدول الزمني لمؤشرات الهدف

 

 تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفّوضة 1-2-3الهدف  ▪

مراقبة و متابعةبو القيام بالدراسات المفوضة فيتتمثل النجاعة في إنجاز المشاريع : تقديم الهدف

إعداد وتهيئة التقسيمات لمشاريع بناء مساكن اجتماعية في إطار بإزالة المساكن البدائية وأشغال 

 . في اآلجال وبالكيفية المطلوبة البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي

 

 1-2-3:مرجع الهدف

المنجزة للتحقّق من تّم اعتماد مؤّشر نسبة الدراسات الخاصة بالهدف:  المؤشرات اعتمادمبررات 

مقارنة  الترابية عدد الدراسات المنجزة من طرف اإلدارات الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة

بالدراسات التي تتّم برمجتها سنويا ومدى انعكاس ذلك على استهالك االعتمادات المفوضة تعهدا 

 ودفعا.

 : 5عدد جدول
 1-2-3الجدول الزمني لمؤشرات الهدف

 

 

 الوحدة  الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2019 
 تقد رات

0162  2017 2018 2020 2021 2022 

عدد المساكن   :1.3.1.3المؤشر   
 2700 2931 3568 8189 3301 2386 2025 عدد االجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهّيأة

: النسبة التراكمية لتهذيب 2.3.1.3المؤشر
 األحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية

نسبة 
 تراكمية

67 74 82 82 54 60 70 

: النسبة التراكمية للنساء 3.3.2.1المؤشر 
 المنتفعات بمسكن أو مقسم اجتماعي 

نسبة 
 تراكمية

10 15 20 25 30 35 40 

مؤشرات قيس أداء 
 الوحدة  الهدف 

 إنجازات
2019 

 تقد رات
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة الدراسات املنجزة.32.11.المؤشر   %69 %53 %53 %82 - - - نسبة 
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 :البرنامج ةتقديم أنشط -2.2

 :6عدد جدول
 بيان األنشطة والتدخالت لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان

 األهداف البرنامج
تقد رات 
 المؤشرات

 2020لسنة 
 األنشطة التدخالت

تقد رات 
االعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2020 

التهيئة الترابية 
 والتعمير واإلسكان

 

 

 

 

 

التهيئة الترابية 
 والتعمير واإلسكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النهوض بالتهيئة الترابية  -

ودعم الجماعات المحلية 

والفاعلين العموميين 

لتحقيق تنمية شاملة وعادلة 

 ومستديمة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدعيم التخطيط العمراني  -

االستراتيجي والمستدام 

والتحّكم في التوّسعات 

 العمرانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%30 

 

 

 

 

 

%10 

 

 

 

 

تمثيل اإلدارة العامة والوزارة  -
في لجان قطاعية وفرق عمل 
إلبداء الرأي ودراسة مشاريع 
في مجال النقل والصناعة 

 ....األساسيةوالبنية 
 حضور ملتقيات وندوات  -
 وطنية ودولية، -
زيارات ميدانية في إطار  -

إبداء الرأي حول مشاريع 
 تنموية،

المشاركة في إعداد  -
التنموية الجهوية المخططات 

 والوطنية
 

تقديم المساعدة الفنية  -
 للجماعات المحلية

التأطير والتكوين لفائدة  -
مصال  التهيئة العمرانية 

 باإلدارات الجهوية للتجهيز

 

تقديم المساعدة الفنية  -
 للجماعات المحلية

التأطير والتكوين لفائدة  -
مصال  التهيئة العمرانية 

 الجهوية للتجهيزباإلدارات 
 

إسناد حصص مساكن  -
اجتماعية باعثين 

 عقاريين

مراجعة األمثلة التوجيهية  -1
 للتهيئة والرصد الترابي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

إعداد االستراتيجيات -2
المستدامة للتهيئة الترابية 

 والتنمية العمرانية

 األشغال الجيوديزية -3

 

 

دعم الاّلمركزية عبر  -4
مساندة الجماعات 
المحليةإلعداد ومراجعة 

وإعداد المسوحات  المخططات
 الطبوغرافية

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870 

 

2000 

 

 

180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2856 
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التهيئة الترابية 
 والتعمير واإلسكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النهوض بالسكن االجتماعي 

والميّسر وتهذيب وإدماج 

 األحياء السكنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54% 

 

مصادقة اللجنة  -
االستشارية للبعث 
العقاري على المشاريع 

 المنجزة
المشاركة في أعمال  -

اللجنة الوطنية إلسناد 
قروض الفوبرولو  ببنك 

 االسكان.

 
 

متابعة تقدم انجاز  -
المشاريع من قبل اللجنة 

 البرنامجالوطنية لقيادة 

 

دراسة الملفات  -
من قبل اللجان الجهوية 
لتحسين السكن للمصادقة 
على قائمة المنتفعين بمن  

 وقروض لتحسين السكن
عرض الملفات  -

على الوزارة قصد إحالة 
 االعتمادات 

 

 

 
 

إنجاز أشغال طوبوغرافية  -
مختلفة )تشخيص قطعة 
أرض، تحديد مساحة، أمثلة 
قطاعية، بحث عقاري، 
اختبار، مشروع تقسيم أو 

 تجزئة أرضي أو عمودي(

 إرجاع عالمات عقر - 

إنجاز أشغال تجزئة  -
 وتقسيمات أرضية أو عمودية

العمراني برنامج التدخل -5
 لوكالة التعمير لتونس الكبرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توفير مساكن ومقاسم مهّيأة -6
 .لفائدة األجراء

 

 

 تهذيب وإدماج أحياء سكنية-7

 

 التهذيب والتجديد العمراني-8

 
 

 تحسين السكن  -9

عملّيات جماعية لتحسين  -10
ظروف العيش وتدّخالت 

حصول استثنائية ومتأّكدة عند 
 كوارث

 

 

أشغال طوبوغرافية وأشغال -11
تقسيمات للمشاريع المندرجة 
ضمن البرنامج الخصوصي 

 للسكن االجتماعي

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

38200 
 

 
 

56853 
 

 

 
26208 

 
 

6300 
 

3700 
 
 
 
 
 
 
 
200 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان: 3البرنامج                   

 2020املشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة                                                                                             وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية                          65 

 

 
 

إنجاز مطالب تسجيل  -
 عقاري اختياري 

إنجاز مطالب تسجيل  -
 عقاري اختياري 

 توفير أمثلة هندسية-

 إعداد محاضر إنجاز -
 

 

 

 
 
 
 
 
 

التهيئة الترابية 
 والتعمير واإلسكان

 

 

 

النهوض بالسكن االجتماعي 

والميّسر وتهذيب وإدماج 

 األحياء السكنية

 

 

 

 

القيام بالمعاينات الفنية  -
للمساكن وباألبحاث 
االجتماعية للعائالت 
المرّشحة لالنتفاع بالبرنامج 
من طرف فريق عمل منبثق 

 عن اللجنة الجهوية.

ضبط قائمات الفئات -
االجتماعية من طرف اللجنة 
الجهوية وذلك إثر ترتيبها 
وفق المقاييس المنصوص 
عليها بمقتضى األمر عدد 

ودراسة  2012لسنة  1224
 االعتراضات. 

القائمات    المصادقة على -
 النهائية وإحالتها

البرنامج إلى لجنة قيادة 
 .  لإلعالم

إبرام عقد الرهن العقاري  -
د الدين من طرف بنك وسن

 اإلسكان.

إبرام عقد االنتفاع بالمسكن -
 من طرف المجلس الجهوي.

 

 

إزالة المساكن البدائية  -12
وتعويضها بمساكن جديدة أو 

 ترميمها أو توسعتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

17250 
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تقد رات  األهداف البرنامج
 المؤشرات

 2020لسنة 

تقد رات االعتمادات  األنشطة التدخالت
لألنشطة لسنة 

2020 
التهيئة الترابية 
 والتعمير واإلسكان

 

 

 

النهوض بالسكن االجتماعي 

والميّسر وتهذيب وإدماج 

 األحياء السكنية

 

 

3568 

قيام فريق العمل المحدث -
لدى اللجنة الجهوية بالتثبت 
من صحة الوثائق المصاحبة 

المترّشحين وإجراء لملفات 
األبحاث الالزمة في شأنها 
مع المصال  اإلدارية الجهوية 

 المعنية.

تتوّلى اللجنة الجهوية القيام  -
 ب: 

*إعداد القائمات األّولية    
حسب كل معتمدية وتترتيبها 
وفق المقاييس المنصوص 

 1224عليها باألمر عدد 
استنادا لتطبيقة  2012لسنة 

بشأنها إعالمية ثم التداول 
 والمصادقة عليها.

*تعليق القائمة األولية بمقّر   
الوالية والمعتمدية لقبول 

 االعتراضات.
*المصادقة على القائمة  

النهائية بعد دراسة 
االعتراضات وإحالتها إلى 
لجنة قيادة البرنامج لإلعالم 
مصحوبة بمبلغ المنحة ومبلغ 
الدين التي يتّم تحديدهما 

المقسم حسب كلفة المسكن أو 
 العائلة.وصنف دخل 

* تتولى لجنة القيادة  
المصادقة على مبلغ المنحة 
ومبلغ الدين بالنسبة لكل 

 منتفع.

 إبرام عقود االنتفاع من*  
الباعث العقاري طرف: 

العمومي في صورة إنجاز 
 المشاريع من قبله.

تماعية إنجاز مساكن اج -13
 وتهيئة مقاسم اجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100000 
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تقد رات  األهداف البرنامج
 المؤشرات

 2020لسنة 

تقد رات االعتمادات  األنشطة التدخالت
لألنشطة لسنة 

2020 
المجلس الجهوي في صورة 
إنجاز المشاريع من طرف 

 العقاريين الخواص.الباعثين 

 

تأجير األعوان التابعين  -
لإلدارة العامة للتهيئة الترابية 
وإدارة التعمير واإلدارة العامة 
لإلسكان ووحدة إنجاز 
البرنامج الخصوصي للسكن 
االجتماعي واالعوان العاملين 

 باإلدارات الجهوية

 المصال  اإلدارية تسيير -
 للهياكل المركزية

 

 

 

 

 نشاط المساندة14-

 

 
 
 
 

 
 

16239 

التهيئة الترابية 
 والتعمير واإلسكان

 

 

 

تحقيق النجاعة في إنجاز 

 المشاريع المفوضة

 

 إجراء المعاينات - % 71
برمجة الدراسات  -

 والمراقبة الفنية 
اإلعالن عن طلبات  -

 العروض
 فتح وتقييم العروض -
عرض نتائج تقييم  -

العروض على أنظار 
وحدة السكن االجتماعي 

إلبداء الرأيالفني 
 والمالي

 إسناداالستشارة - 
  المتابعة الفنية -
 خالص المزودين -

 

 تسيير المصال  اإلدارية   -

متابعة إنجاز  -15
من  المشاريع المفوضة 

برنامج فرعي  24طرف 
 جهوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24أنشطة المساندة لـ -16
 برنامج فرعي جهوي 

 
430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

791.5 
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 :نـفـقـات البرنامج -4
 :ميزانية البرنامج  -1.5

ألف  272578في حدود   2020ضبطت نفقات برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان لسنة 

 : وتتوزع كما يليأد  8205أي بزيادة قدرها  2019اد سنة  264373مقابل دينار 

 :7عدد جدول
 ميزانية برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان حسب طبيعة النفقة*

 )اعتمادات الدفع(
 

 ألف دينار الوحدة:     
تقديراتإنجازات

2020التبويب الجديدالتبويب القديم2018

13775146071460717514,22907,217,9نفقات التأجير

710122612261322,896,87,9نفقات التسيير

%505050350300600نفقات التدخالت

%20651520049024849025339149012نفقات اإلستثمار

000000نفقات العمليات المالية

%296624800000069بقية النفقات

%22105026437326437327257882053المجموع

ق م 2019
الفارق

البيان
النسبة %

 دون إعتبار الموارد الّذاتية للمؤسسات العمومية. **

 2عدد رسم بياني 
 2020لسنة  التهيئة الترابية والتعمير واإلسكانتوزيع مشروع ميزانية برنامج 

 طبيعة النفقةحسب 

 

221050
264373272578

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2020تقديرات 2019قانون المالية  2018إنجازات 

Série1
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 :8عدد جدول
 ميزانية برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان حسب مآل النفقة 

 "حسب البرامج الفرعية واألنشطة"
 ألف دينار الوحدة:

  بيــــــــــــان البرنامج
 
 نشطةاأل 

 إنجازات
2018 

قانون 
 المالية
2019 

(1) 

 تقد رات
2020 

(2) 

 نسبة التطّور
2019-2020 

 المبلغ
(2)-(1) 

 

 النسبة
( (% 

(2)- (1( /)1) 

البرامج الفرعية 
 المركزية

      األنشطة المركزية

 1برنامج فرعي 

تهيئة المجال الترابي 
والعمراني وسياسة 

 اإلسكان

األمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد مراجعة  -1النشاط
 الترابي

246 500 500 0 0% 

إعداد االستراتيجيات المستدامة للتهيئة - 2النشاط
 الترابية والتنمية العمرانية

364 450 870 420 93% 

 %0 0 2000 2000 1673.3 األشغال الجيوديزية -3 النشاط

الجماعات دعم الاّلمركزية عبر مساندة  - 4 النشاط
 المحلية إلعداد ومراجعة المخططات

959 50 180 130 260% 

برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمير -5 النشاط
 لتونس الكبرى 

3067 2512 2856 344 14% 

 %1 200 38200 38000 12738 توفير مساكن ومقاسم مهّيأة لفائدة األجراء -6 النشاط

 %-11 7147- 56853 64000 60534 أحياء سكنيةتهذيب وإدماج - 7 النشاط

 %1210 24208 26208 2000 950 التهذيب والتجديد العمراني - 8 النشاط

 %0 0 6300 6300 6262 تحسين السكن - 9  النشاط

عملّيات جماعية لتحسين ظروف العيش  - Aالنشاط 1برنامج فرعي 
 وتدّخالت استثنائية ومتأّكدة عند حصول كوارث

4365.5 3700 3700 -0 0% 

أشغال طبوغرافية وأشغال تقسيمات  - Bالنشاط
للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن 

 االجتماعي

363.8 130 200 70 54% 

إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن  - Cالنشاط
 جديدة أو ترميمها أو توسعتها

26175 17500 17250 -250 1- % 

إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم  - Dالنشاط
 اجتماعية

91624 113000 100000 -13000 12-% 

 %23 3004 16239 13235 11855 نشاط المساندة -Zالنشاط
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  بيــــــــــــان البرنامج
 
 نشطةاأل 

 إنجازات
2018 

قانون 
 المالية
2019 

(1) 

 تقد رات
2020 

(2) 

 نسبة التطّور
2019-2020 

 المبلغ
(2)-(1) 

 

 النسبة
( (% 

(2)- (1( /)1) 

 %3 7979 271356 263377 221240 مجموع البرامج الفرعية المركزية واألنشطة

البرامج الفرعية 
 الجهوية

 األنشطة الجهوية
 

 
 

 
 

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 A واإلسكان بتونس

 %200- 10,000- 10.000 20.000 15.646 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Aالنشاط

 %91- 4,030 44.030 40.000 18.000 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

  B ريانةأواإلسكان ب

 %29- 25.000 35.000 10.000 0.000 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Bالنشاط

 %108- 1.780- 23.220 25.000 10.431 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 C واإلسكان ببنعرو 

 %50- 5,000 10.000 5.000 0.000 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Cالنشاط

 %93- 2,027 29.027 27.000 6.000 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 D واإلسكان بمنوبة

 %50- 5,000 10.000 5.000 1.575 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Dالنشاط

 %85- 6,315 41.315 35.000 10.933 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 E  واإلسكان بنابل

 %67- 5,000 15.000 10.000 0.000 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Eالنشاط

 %18- 41,400 50.400 9.000 5.832 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 Fواإلسكان بزغوان

 %50- 10,000 20.000 10.000 55.692 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Fالنشاط

 %97- 1,260 36.260 35.000 7.971 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  فرعيبرنامج 
للتهيئة الترابية والتعمير 

   Gواإلسكان ببنزرت
 %67- 5,000 15.000 10.000 0.000 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Gالنشاط

 %94- 1,470 26.470 25.000 9.000 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 H واإلسكان بباجة

 %40- 15,000 25.000 10.000 0.000 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Hالنشاط

 %91- 3,612 40.670 37.058 14.413 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 I واإلسكان بجندوبة

 %67- 10,000 30.000 20.000 3.400 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Iالنشاط

 %113- 3,168- 23.760 26.928 11.593 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 J واإلسكان بالكاف

 %120- -5.000 25.000 30.000 62.087 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Jالنشاط

 %104- 0,920- 24.080 25.000 19.363 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 K واإلسكان بسليانة

 %75- 10.000 40.000 30.000 95.141 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Kالنشاط

 %98- 0,660 30.660 30.000 15.919 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 L واإلسكان بالقيروان

 %50- 10,000 20.000 10.000 14.571 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Lالنشاط

 %85- 6,286 41.286 35.000 11.743 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 M واإلسكان بالقصرين

 %60- 20,000 50.000 30.000 57.952 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Mالنشاط

 %99- 0,542 52.920 52.378 7.327 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 
 واإلسكان بسيدي بوزيد

N  

 %33- 10,000 15.000 5.000 6.076 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Nالنشاط

 %90- 5,145 50.145 45.000 9.000 نشاط المساندة Z النشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

  O واإلسكان بسوسة

 %100- 0,000 15.000 15.000 4.628 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Oالنشاط

 %94- 1,380 24.380 23.000 6.000 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 Pواإلسكان بالمنستير

 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Pالنشاط

 

6.124 15.000 10.000 -5,000 -150% 

 %98- 0,434 25.434 25.000 9.000 نشاط المساندة Zالنشاط

 %100- 0,000 5.000 5.000 5.964 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Qالنشاط
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  بيــــــــــــان البرنامج
 
 نشطةاأل 

 إنجازات
2018 

قانون 
 المالية
2019 

(1) 

 تقد رات
2020 

(2) 

 نسبة التطّور
2019-2020 

 المبلغ
(2)-(1) 

 

 النسبة
( (% 

(2)- (1( /)1) 

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

   Qواإلسكان بالمهدية

 %164- 13.373- 20.880 34.253 14.060 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

  R  بصفاقسواإلسكان 

 %33- 10,000 15.000 5.000 0.000 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Rالنشاط

 %95- 1.490 28.490 27.000 9.000 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

   S واإلسكان بقفصة

 %33- 10.000 15.000 5.000 3.649 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Sالنشاط

 %82- 6.720 36.720 30.000 15.884 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 T واإلسكان بتوزر

 %25- 15.000 20.000 5.000 0.000 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Tالنشاط

 %99- 0.160 22.160 22.000 9.000 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي  برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 Uواإلسكان بقبلي

 %100- 5.000 0 5.000 0.000 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Uالنشاط

 %88- 3.532 28.532 25.000 6.000 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 Vواإلسكان بقابس

 %20- 20.000 25.000 5.000 0.000 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Vالنشاط

 %81- 7.251 38.825 31.574 16.257 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 W واإلسكان بمدنين
 

 %100- 0 5.000 5.000 2.100 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Wالنشاط

 %100- 0.130 28.130 28.000 9.000 نشاط المساندة Zالنشاط

جهوي برنامج فرعي
للتهيئة الترابية والتعمير 

 X واإلسكان بتطاوين
 

 %100- -10.000 0 10.000 23.968 متابعة إنجاز المشاريع المفّوضة Xالنشاط

 %97- 0.706 23.706 23.000 7.481 نشاط المساندة Zالنشاط

 %23 225.309 1222 996 618 مجموع البرامج الفرعية الجهوية

 %3 8205 272578 264373 221050 مجموع البرنامج

 الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية. اعتباردون  * 

 
 3رسم بياني عدد

 

272578

1222

مجموع البرامج الفرعية المركزية
واألنشطة 

مجموع البرامج الفرعية الجهوية 
واألنشطة
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دات المخصصة للبرامج الفرعية للتهيئة الترابية والتعمير واإلسكان شهدت تطورا نالحظ أن االعتما -

، ويعود ذلك إلى ارتفاع نفقات وسائل 2018وذلك مقارنة بسنة  2020و 2019خالل سنتي 

تقتصر على نفقات شراء الوقود ومعاليم الجوالن، إال  2018المصالح حيث كانت إلى حدود سنة 

إضافة نفقات أخرى تتعلق بمنحة التنقل وإكساء األعوان وصيانة وسائل  2019انه تّم منذ سنة 

 النقل...

إن التقديرات المخصصة لنشاط التهذيب والتجديد العمراني وخاصة برنامج إحياء المراكز العمرانية  -

وذلك بالنظر إلى أن  2019مقرنة مع سنة  2020القديمة شهدت ارتفاعا ملحوظا خالل سنة 

 .2020في بداية سنة انطالقه سيكون 
 

 

 التهيئة الترابية والتعمير واالسكان لبرنامج 2022-2020إطار النفقات متوسط المدى  -2.3

 :9عدد جدول
 واإلسكان لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير( 2022-2020النفقات متوسط المدى ) إطار

 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة)اعتمادات الدفع(
 دينارالوحدة : ألف 

حيث لم  تّم االعتمادات المتعلقة ببقية النفقات والمتمثلة في الهبات   امج )إنجازات وتقد رات ( ال تشملإن  ميزانية البرن*
 . 2022و 2021و 2020 اتاحتسابها ضمن ميزاني
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 رسم بياني

 

 

 2019بين سنتي %3تطورا قّدر بـ 3تشهد تقديرات النفقات على المدى المتوسط للبرنامج عدد  

ويرجع ذلك باألساس لتطّور نفقات االستثمارات  2021و 2020بين سنتي  %5و 2020و

 والقروض الخارجية للمشاريع المتواصلة في مجال السكن.

* تتعلّق تقديرات االستثمارات على الموارد العامة للميزانية والقروض الخارجية للميزانية والهبات 

 واصلة التالية:أساسا بالمشاريع المت 2022-2020على المدى المتوسط 

 الدراسات المنجزة في مجال التهيئة الترابية، -     

 مشاريع تهذيب وإدماج األحياء السكنية الجيل األول والجيل الثاني، -     

برنامج تعصير الطرقات البلدية حيث تّم تقدير االعتمادات المتعلّقة بتعصير الطرقات البلدية التي  -

، علما أنه تّم ترسيم اعتمادات الدفع 2020لسكنية صلب ميزانية تندرج ضمن   تهذيب األحياء ا

 للطرقات"، األساسية"البنية  1على البرنامج عدد  2019و 2018و 2017و 2016لسنوات 

 المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي، -    

 برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة. -    
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 القيادة والمساندة :9البرنامج 

 رئيس البرنامج السيد: حاتم عيشاوية

 13/09/2019 البرنامج:توليه رئاسة  تاريخ

 تقديم البرنامج واستراتيجيته: -1
 :البرنامجخارطة  1.1

  من ثالثة برامج فرعية: برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة نشاط الهياكل المكونة له يتكون

  

9البرنامج  والمساندة القيادة   

جهوي  المساندة القيادة البرامج الفرعية  

 الديوان

 

 

 التفقدية العامة

 

 

 اإلدارة العامة للتنسيق بين 

 اإلدارات الجهوية

 

 

 

وحدة التصرف في الميزانية 

 حسب األهداف

اإلدارة العامة للمصالح 

 المشتركة

 

اإلدارة العامة للتخطيط و 

التعاون و تكوين 

 اإلطارات 

 

 

اإلدارة العامة للشؤون 

 العقارية و القانونية

 

 

 

إدارة البحث والتنظيم 

 واإلعالمية

 

 

 

 

 

 

 

إدارة فرعية للشؤون  24

اإلدارية والمالية والعقارية 

 واألرشيف

خلة
ل المتد

 الهياك
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 : 9التنزيل العملياتي لبرنامج 2.1
 

 بيان النشاط 9ت ع  رمز النشاط تيةابيان الوحدة العملي رمز و ع بيان البرنامج الفرعي رمز ب ف بيان البرنامج رمز البرنامج

9 
القيادة 

 والمساندة

1 
 القيادة

1 

والتعاون  العامة للتخطيطاإلدارة 

 وتكوين اإلطارات

 التنسيق لرقابة والعالقات الدولية 9111 1

 التدخل العمومي 9112 2

Z 911Z نشاط المساندة 

2 
 المساندة

2 

اإلدارة العامة للمصالح 

 المشتركة

 والتجهيزاتالتصرف في العقارات  9223 3

 محالة اعتمادات 9224 4

Z 922Z نشاط المساندة 

A 

 ب ف جهوي تونس

A 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9AA3 3 إ جهوية تونس

Z 9AAZ نشاط المساندة 

B 

 ب ف جهوي أريانة

B 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9BB3 3 إ جهوية أريانة

Z 9BBZ نشاط المساندة 

C 

ب ف جهوي بن 

 C عروس

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9CC3 3 إ جهوية بن عروس

Z 9CCZ نشاط المساندة 

D 

 ب ف جهوي منوبة

D 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9DD3 3 إ جهوية منوبة

Z 9DDZ نشاط المساندة 

E 

 ب ف جهوي نابل

E 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9EE3 3 إجهوية نابل

Z 9EEZ نشاط المساندة 

F 

 ب ف جهوي زغوان

F 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9FF3 3 إ جهوية زغوان

Z 9FFZ نشاط المساندة 

G 

 ب ف جهويبنزرت

G 

 والتجهيزاتالتصرف في العقارات  9GG3 3 إ جهوية بنزرت

Z 9GGZ نشاط المساندة 

H 

 ب ف جهوي باجة

H 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9HH3 3 إ جهوية باجة

Z 9HHZ نشاط المساندة 

I 

 ب ف جهوي جندوبة

I 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9II3 3 إ جهوية جندوبة

Z 9IIZ نشاط المساندة 

J 

جهوي الكافب ف   

J 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9JJ3 3 إ جهوية الكاف

Z 9JJZ نشاط المساندة 

K 

 ب ف جهوي سليانة

K 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9KK3 3 إ جهوية سليانة

Z 9KKZ نشاط المساندة 

L 

 ب ف جهوي القيروان

L 

 العقارات والتجهيزاتالتصرف في  9LL3 3 إ جهوية القيروان

Z 9LLZ نشاط المساندة 

M 

 ب ف جهوي القصرين

M 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9MM3 3 إ جهوية القصرين

Z 9MMZ نشاط المساندة 

N 

ب ف جهوي سيدي 

 N بوزيد

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9NN3 3 إ جهوية سيدي بوزيد

Z 9NNZ نشاط المساندة 

O 

 ب ف جهوي سوسة

O 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9OO3 3 إ جهوية سوسة

Z 9OOZ نشاط المساندة 

P 

 ب ف جهوي المنستير

P 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9PP3 3 إ جهوية المنستير

Z 9PPZ نشاط المساندة 

Q 

 ب ف جهوي المهدية

Q 

المهديةإ جهوية   3 9QQ3 التصرف في العقارات والتجهيزات 

Z 9QQZ نشاط المساندة 

R 

 ب ف جهوي صفاقس

R 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9RR3 3 إ جهوية صفاقس

Z 9RRZ نشاط المساندة 

S 

 ب ف جهوي قفصة

S 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9SS3 3 إ جهوية قفصة

Z 9SSZ نشاط المساندة 

T 

 ب ف جهوي توزر

T 

توزر إ جهوية  3 9TT3 التصرف في العقارات والتجهيزات 

Z 9TTZ نشاط المساندة 

U 

 ب ف جهوي قبلي

U 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9UU3 3 إ جهوية قبلي

Z 9UUZ نشاط المساندة 

V 

 ب ف جهوي قابس

V 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9VV3 3 إ جهوية قابس

Z 9VVZ نشاط المساندة 

W 

 ب ف جهوي مدنين

W 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9WW3 3 إ جهوية مدنين

Z 9WWZ نشاط المساندة 

X 

 ب ف جهوي تطاوين

X 

 التصرف في العقارات والتجهيزات 9XX3 3 إ جهوية تطاوين

Z 9XXZ نشاط المساندة 
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 : إستراتجية البرنامج 3.1
إن دعم مردودية قطاع التجهيز يرتبط أساسا بإرساء إدارة عصرية ترتكز على استعمال التقنيات اإلعالمية 

الحديثة وتوفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وتسخيرها لخدمة المتدخلين في القطاع بغاية تحقيق 

توفير الدعم البشري والمتمثلة في  "القيادة والمساندةالمرسومة, لذلك تم ضبط إستراتيجية برنامج "األهداف 

والمادي الضروري لجميع البرامج للقيام بدورها في أفضل الظروف مع ضمان التنسيق وتفعيل حوار 

والحرص على  التصرف بين مختلف األطراف وتعصير اإلدارة وتحسين عالقتها مع المتدخلين في القطاع

تقليص الفوارق المسجلة بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع وتفعيل مبدأ المساواة 

مثل التكليف بالخطط الوظيفية وتدعيم بلوغ المرأة  االمتيازاتبين الجنسين عبر مراعاة التناصف في اسناد 

 دورات التكوين والتربصات بالخارج.للمواقع العليا التخاذ القرار إضافة إلى المشاركة في 

تتمثل أهم اإلشكاليات التي تعيق الوصول إلى األهداف في إيقاف االنتدابات وتعدد إجراءات التسوية التي 

وال من ناحية مواقع العمل، تزايد الدور  االختصاصاتالحقيقية لإلدارة ال من ناحية  االحتياجاتال تراعي 

 لى نجاعة وفاعلية مسار التصرف في الموارد البشرية والموازنة بين كلللدولة يؤثر سلبا ع االجتماعي

فئات المجتمع. باإلضافة إلى ذلك يواجه البرنامج إشكاليات متعلقة بالموارد المالية تتمثل خاصة في التقليص 

قدرة من اعتمادات الدفع للمهمة وما يعنيه ذلك من إخالالت مثل تجاوز اآلجال التعاقدية للدفع وتناقص 

البرنامج على اإليفاء بالتعهدات المالية له على األمد القصير واإلضرار بالتوازنات المالية للدولة على 

 المدى البعيد.

 :حسب األنشطة على النحو التالي 2020وتتوزع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 

 2020لألنشطة لسنة  تقديرات اإلعتمادات األنشطة البرنامج

9 

 أد 170 التنسيق الرقابة والعالقات الدولية

 أد2471 التدخل العمومي

 أد 34016 المساندة

 أد 3445 التصرف في العقارات والتجهيزات

 أد 2574 إعتمادات محالة

 أد 42676 المجموع
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 أداء البرنامج-2

 ثالثة برامج فرعية وتتمثل مشموالت كل برنامج فرعي فيما يلي:يتكون برنامـج "القيادة والمساندة" من 

يهدف إلى رسم االستراتيجية العامة للمهمة واإلشراف على مختلف "القيادة"  1 البرنامج الفرعي -

البرامج والتنسيق بينها وتفعيل حوار التصرف كما يهتم كذلك بتحسين عالقة اإلدارة مع المتدخلين في 

 القطاع

يعمل على توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لجميع البرامج "المساندة"  2ج الفرعي البرنام -

 قصد مساعدتها على القيام بدورها في أحسن الظروف.

للبرنامجين الفرعيين القيادة والمساندة على المستوى الجهوي  امتدادهو "جهوي"  3البرنامج الفرعي  -

المـوارد البشرية والمادية المتاحة للبـرامج الفرعية باإلدارات الجهويـة للقـيـام على حسن تـوظيف  إذ يسهر

 بدورها في أحســن الظروف كمـــا يشـــرف وينسق بين مختلف البرامج الجهوية للبرامج العملياتية.

 األهداف اإلستراتيجية للبرنامج وتطور مؤشرات األداء 2-1

ع تحديد المؤشرات الضرورية لقياس درجة تحقيق هذه األهداف وقد تم ضبط هدف لكل برنامج فرعي م

 :حيث يمكن تقديمهم كما يلي

 :1.1.9الهدف 

 .اإلشراف على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين اإلدارة والمتدخلين معها تقديم الهدف: •

 1.1.9 :مرجع الهدف •

على تعدد األنشطة التي تقوم بها هياكل البرنامج الفرعي المؤشرات الخاصة بالهدف:  مبررات إعتماد •

"القيادة"، يمكن اعتماد مؤشرات تبرز أهم هذه العمليات وأكثرها تأثيرا على الوصول إلى الهدف المذكور، 

از دور المرأة أوال على مؤشر يهم انتفاع المرأة بالمهمات والتربصات بالخارج إلبر االختيارلذلك وقع 

في وزارة التجهيز وتماشيا مع المبادئ العامة المضمنة بالقانون األساسي للميزانية، ثانيا تم اعتماد مؤشر 

، أخيرا  واإلسكان والتهيئة الترابية استهالك اعتمادات التنمية إلبراز تقدم المشاريع الموكلة لمهمة التجهيز

البرامج نظرا للصبغة األفقية لبرنامج القيادة وتأثيره المباشر على تم اختيار نسبة تحقيق أهداف مختلف 

 مختلف برامج المهمة وبالتالي لتحقيقها ألهدافها المرسومة.
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 1-2-9الهدف 

نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل للكفاءات البشرية واإلمكانات المادية وتطوير تقديم الهدف:  •

 اإلجراءات اإلدارية
 1-2-9مرجع الهدف  •
لقياس التوظيف األمثل للموارد البشرية والمالية وتطوير مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:  •

 اإلجراءات وقع اإلختيار على مؤشرات تهم:
 الموارد البشرية: حسن التصرف في المسار المهني وإسناد الحوافز مع مراعاة توزيعها بين النساء والرجال. •
المالية: تطور األجور باعتبار التوجه الوطني للضغط على كتلة األجور والسيطرة على الكلفة المتزايدة الموارد  •

 لها.
 .تطوير اإلجراءات: التكوين وحسن توزيعه على مختلف أصناف األعوان •

 3-1-9الهدف 

 واإلمكانات الماديةنجاعة اإلدارة الجهوية من خالل التوظيف األمثل للكفاءات البشرية تقديم الهدف:  -
 1.3.9مرجع الهدف:  -

يبين المؤشر الذي وقع اختياره للبرنامج الفرعي الجهوي مبررات إعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف: 

تطور الموارد البشرية باالرتباط مع عدد المشاريع وبالتالي يبين قدرة اإلدارة الجهوية على حسن متابعة 

 .بالنجاعة المطلوبةالمشاريع المناطة بعهدتها 
 5جدول عدد 

 أهداف ومؤشرات البرنامج
األهداف 
توقعات  انجازات الوحدة مؤشرات قيس األداء اإلستراتيجية

2019 
 تقد رات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 1-1-9الهدف 

نسبة اإلطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من 
 100 100 100 81 79 113 110 100قاعدة  والتربصات بالخارجخالل المشاركة في المهمات 

 99 99 98 97 98 95 82 % نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج
 75 73 72 83 76 65 74 % اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر نسبة صرف

 1-2-9الهدف 
 108 109 112 113 109 103 - 100قاعدة  مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية

 6 5 4 3 2.07 1.79 1.75 يوم تكوين وحسب الجنس تكوين لكل عون العدد أيام 
13.2 % تطور كتلة األجور

2 
1.95 -7.18 16.02 25.15 0 0 

 3،7 3،8 3،8 3،8    معدل معدل المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني 1-3-9الهدف 
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 التحليل:

قراءة في مؤشرات قيس األداء للهدف المتعلق "باإلشراف على مختلف البرامج وتطوير نالحظ من خالل 

العالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها" أن مؤشر نسبة اإلطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من 

ه يبلغ خالل المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج يشهد عدم استقرار خالل السنوات الماضية لكن

 في معدل الثالث سنوات الماضية ومن المتوقع استقراره في نفس القيمة في السنوات القادمة. 100الـ

تطورا مستمرا مع توقعات بتجاوز النسبة المستهدفة سنة  التنمية فيشهدأما مؤشر نسبة صرف اعتمادات 

في اعتمادات الدفع المرسمة والتي ال تغطي  االنخفاضويعود هذا باألساس إلى  %83لتصل إلى  2019

المتوفرة سيتم صرفها على المشاريع  االعتماداتالوزارة مقارنة بحجم المشاريع حيث أن  احتياجات

 أكيدة لخالص مستحقات المقاوالت والمتعاملين مع اإلدارة. احتياجاتالمتواصلة وبذلك سيقع تسجيل 

الضرورية للسنوات القادمة والعودة إلى النسق العادي للصرف  االعتماداتهذا وتسعى اإلدارة إلى ترسيم 

 .2022سنة  %75وبلوغ نسبة 

 بالنسبة لمؤشر تحقيق األهداف فإن النسب المحققة تعتبر جيدة وقريبة من التوقعات.

اإلدارة من خالل التوظيف األمثل للكفاءات البشرية نجاعة ب فيما يتعلق بمؤشرات قيس األداء للهدف المتعلق

"، يمكن استنتاج أن مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط واإلمكانات المادية وتطوير اإلجراءات اإلدارية

وبذلك يعتبر متجاوزا للقيمة المنشودة أي أن اإلطارات النسائية في وزارة  100الوظيفية يتجاوز معيار 

 ط الوظيفية بنسبة عالية.التجهيز ممثلة في الخط

أما مؤشر قيس األداء المتعلق بأيام التكوين لكل عون حسب الجنس فقد اتسم بمخالفة االنجازات للتقديرات 

حيث استقر مؤشر عدد أيام التكوين للعون الواحد للسنوات األخيرة في حدود حوالي اليومين بغض النظر 

الية المرصودة للتكوين بضعفها مقارنة بطلبات التكوين عن الجنس المتكون، حيث اتسمت االعتمادات الم

المتزايدة من ناحية وارتفاع أسعار مكونات التكوين من ناحية أخرى، مما أدى إلى اللجوء إلى تقليص كلفة 

دورات التكوين عبر تخفيض عدد أيام التكوين لكل دورة والضغط على كلفة المستلزمات اللوجستية حتى 

 ت.تلبية أكثر ما يمكن من الطلبايتسنى اإلستجابة ل
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فمن المتوقع تجاوز العوائق التي تمت  2019أما فيما يتعلق بتقدم انجاز مخطط التكوين بعنوان سنة 

أيام تكوين للعون الواحد وذلك تجسيما للمخطط الطموح  3مواجهتها خالل السنة السابقة وبلوغ معدل 

 واالعتمادات التي تم رصدها تحت هذا العنوان.

 2022-2020ومن جهة أخرى قامت مصالح التكوين بالوزارة بتحديد التقديرات لهذا المؤشر بعنوان الفترة 

أيام تكوين للعون الواحد( وهي توقعات تعتبر قابلة للتحقيق باعتبار سعي مصالح  6و 5و 4على التوالي )

ف ورتب أعوان الوزارة التكوين إلى تنويع محاور التكوين وتوفير إمكانية المشاركة لمختلف أصنا

والتركيز على المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي ذات العالقة بنشاط الوزارة، وذلك شريطة 

 توفر اإلعتمادات الالزمة.

أما بالنسبة لمؤشر تطور كتلة األجور فإن الهدف منه التحكم في كتلة األجور لتبقى في نفس سقف 

لإلجراءات المتخذة للتقليص من كتلة األجور كإقرار  مستقرة وذلكاإلعتمادات لكن كانت اإلنجازات غير 

قتصار على نسب محددة الزيادة في األجور ضمن اإلعتماد الجبائي ثم التخلي عنه وتجميد اإلنتدابات واال

 في برنامج الترقيات.

معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني بالهياكل الجهوية لوزارة ، ناهز 2019خالل سنة 

 .التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ما يقارب األربعة مشاريع

إستقرارا خالل السنوات معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني ينتظر أن يسجل مؤشر 

 .الثالث القادمة

 أنشطة البرنامج: 2.2
 لتحقيق أهداف برنامج القيادة والمساندة تم تحديد األنشطة التالية:

 التنسيق الرقابة والعالقات الدولية-1

 المهمات ومصاريف نقل األشخاص بالخارج 
 مصاريف االستقباالت واإلقامة 

 التدخل العمومي- 2
 العموميّةالتدخالت  
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 نشاط المساندة-3
 الدراسات العامة 
 التأجير العمومي 
 الطاقة 
 مصاريف النقل 
 التصّرف في أسطول السيارات 
 اإلشهار ونشر اإلعالنات 
 العادي للمصالحخرى للتسيير األنفقات ال 
 دورات تكوينية وتربّصات 

 التكوين المستمر 
 الشبكات اإلعالميةترابط و تطوير واستغالل المنظومات اإلعالمية 
 مصاريف الخطايا والتعويضات 

 التصرف في العقارات والتجهيزات-4
 التجهيزات اإلداريّة 
 اقتناء واستغالل وصيانة التجهيزات اإلعالمية 
 اقتناء أراضي وتصفية الوضعية العقارية للمباني 
 بناءات باإلدارة المركزية 

 اعتمادات محالة-5
 ومقرات الفرقتهيئة اإلدارة الجهوية  
 صيانة المساكن اإلدارية والبنايات 
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 :أما بالنسبة لألنشطة المرتبطة بالمؤشرات فهي كاآلتي

 األنشطة دون تأثير مالي التدخالت المؤشرات األهداف

 1-1-9الهدف 

نسبة اإلطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من 
 والتربصات بالخارجخالل المشاركة في المهمات 

تمثيل اإلطارات النسائية في الندوات والتربصات  -
 بالخارج

إجراء مهمات رقابية بمختلف مصالح الوزارة -  
برمجة إجتماعات دورية بين مختلف هياكل  -

 الوزارة

التنسيق الرقابة والعالقات 
 الدولية

 نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج
نسبة تحقيق  لقيسالتنسيق بين مختلف البرامج 

 أهداف مختلف البرامج مقارنة بالتقديرات المرسومة
 التدخل العمومي

 شهر سبتمبر موفياعتمادات التنمية إلى  نسبة صرف
المتابعة الشهرية لصرف إعتمادات التنمية -  
عقد جلسات دورية تحت إشراف الديوان لمتابعة  -

المشاريعمدى تقدم إنجاز   
 المساندة

 1-2-9الهدف 

 مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية
الحرص على تشريك المرأة في مختلف مواقع 

 القرار
التصرف في العقارات 

 والتجهيزات

 تطور كتلة األجور

تحقيق معادلة بين اإلنتدابات واألعوان  -
 المغادرين

المعلومات اعداد قاعدة بيانات تشمل جميع  -
 حول المسار المهني

 المساندة

 عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس
 تحديد حاجيات األعوان من التكوين -
 تنظيم دورات تكوينية لفائدة األعوان -

 إعتمادات محالة

 معدل المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني 1-3-9الهدف 
 اإلطار الفنيتحديد حاجيات اإلدارة الجهوية من  -
  التوزيع األمثل لألعوان حسب المشاريع -

 المساندة
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 نفقات البرنامج:. 3
 ميزانية البرنامج: 3.1

 تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج " القيادة والمساندة " وتتوزع كما يلي : -

 

 :7جدول عدد 
 النفقةميزانية برنامج " القيادة والمساندة" حسب طبيعة 

 ) إعتمادات الدفع  (
 الوحدة: ألف د نار

إنجازات  البيان
2018 

 2019م ق 
 التبويب الجد د التبويب القديم (%النسبة ) الفارق  2020تقد رات 

 %3,2 852,1 27351,1 26499 26499 20291 نفقات التأجير
 %6,8 434 6835 6401 6401 5670 نفقات التسيير

 %0 0 2471 2471 2471 2860 التدخالتنفقات 
 %59 2229 6019 3790 3790 2619 االستثمارنفقات 

 - - - - - - نفقات العمليات المالية
 - - - - - - بقية النفقات
 %109 3515 42676,1 39161 39161 31440 *المجموع 

 دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية*
 

 2رسم بياني عدد 

 2020توزيع مشروع ميزانية برنامج " القيادة والمساندة " لسنة 

 حسب طبيعة النفقة

 
 

 

60%15%

6%

19%
نفقات التأجير

نفقات التسيير

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار
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 :8جدول عدد 
 ميزانية برنامج " القيادة والمساندة" حسب مآل النفقة

 "حسب البرامج الفرعية واألنشطة"
 

 2018إنجازات  األنشطة بيان البرنامج

قانون المالية 
2019 

 2020-2019التطور نسبة  2020تقد رات 

(1) (2) 
 (%النسبة ) المبلغ

(2)–(1) (2)–(1(/)1) 

      األنشطة المركزية البرامج الفرعية المركزية

 1برنامج فرعي 
 التنسيق الرقابة والعالقات الدولية-1
 التدخل العمومي-2
 المساندة-3

أد 109  
أد 2860  
أد 4909  

أد 155  
أد 2471  
أد 5088  

أد 170  
أد 2471  
أد 5949  

أد 15  
0 
أد 861  

9.6% 
0% 

16.9% 

 2برنامج فرعي 
 التصرف في العقارات والتجهيزات-1
 المساندة-2
 إعتمادات محالة-3

أد 1859  
 أد 18537
 أد 760

 أد 2790
 أد 24857
 أد 1000

 3445أد
أد25067  
أد 2574  

أد 655  
أد 210  
أد 1574  

23.5% 
1 % 

157% 
الفرعية المركزية واألنشطةمجموع البرامج  أد 36361 أد 29034  أد 39676  أد 3315   9% 

      األنشطة الجهوية البرامج الفرعية الجهوية
أد 2406 المساندة 1برنامج فرعي  أد 2800  أد 3000  أد 200   7.1% 

أد 2406 مجموع البرامج الفرعية الجهوية واألنشطة أد 2800  أد   أد 200  3000,1   7.1% 
أد 42676 أد 39161 أد 31440 مجموع البرنامج أد 3515 1,  9% 

 دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية*
 

 التحليل:
شهدت التوقعات فيما يخص البرنامج الفرعي األول لبرنامج القيادة والمساندة استقرارا نسبيا بالمقارنة مع 

 المساندة الذي شهد ارتفاعا مرتبطا باألساس بكتلة األجور.باستثناء نشاط  2019قانون المالية لسنة 

وذلك راجع  %405فستشهد اإلعتمادات المحالة ارتفاعا ملحوضا بنسبة  2أما فيما يتعلق بالبرنامج الفرعي 

ألف دينار الستكمال مشروع بناء مقر جديد لإلدارة الجهوية بمنوبة باإلضافة  1100خاصة إلى تخصيص 

تنفيذا  2020ألف دينار خالل سنة  2550ناء مقر جديد لإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد بكلفة إلدراج مشروع ب

لقرارات المجلس الوزاري المخصص للنظر في الوضع التنموي بوالية سيدي بوزيد والذي أقر جملة من 

 اإلجراءات المستعجلة لفائدة الجهة المذكورة،
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إلى  2020لفرعية فتعود نسب التطور المسجلة لتقديرات سنة بالنسبة لنشاط المساندة في مختلف البرامج ا

تطور كتلة األجور أساسا وذلك باعتبار الزيادات العامة في الوظيفة العمومية التي تقرر صرف القسط 

، إلى جانب الترفيع في نسب مساهمة المشغل في نظام 2020الثاني منها في شكل ملحق خالل شهر جانفي 

 جتماعية.التقاعد والحيطة اإل

 3رسم بياني عدد 

 2020توزيع مشروع ميزانية برنامج " القيادة والمساندة " لسنة 

 حسب البرامج الفرعية
 

 

 :لبرنامج "القيادة والمساندة" 2022 – 2020إطار النفقات متوسط المدى  3.2
 

 :9جدول عدد 
 والمساندة"( لبرنامج "القيادة  2022 – 2020إطار النفقات متوسط المدى ) 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة ) إعتمادات الدفع (
 الوحدة: ألف دينار

 البيان
إنجازات 
2017 

2018إنجازات   
تقد رات  2019ق م 

2020 
تقد رات 
2021 

تقد رات 
 التبويب الجد د التبويب القديم 2022

 30854 28830 27351,1 26499 26499 20291 21963 نفقات التأجير
 7711 7205 6835 6401 6401 5670 6953 نفقات التسيير
 2788 2605 2471 2471 2471 2860 2979 نفقات التدخالت
 6791 6345 6019 3790 3790 2619 2131 نفقات اإلستثمار

 - - - - - - - نفقات العمليات المالية
 - - - - - - - بقية النفقات

 48144 44985 42676,1 39161 39161 31440 34026 المجموع
 
 

19%

74%

7%

مركزي1البرنامج الفرعي  مركزي2البرنامج الفرعي  جهوي1البرنامج الفرعي 
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 تقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة بطـاقة المـؤشــــر:
 1.1.1.1 :المؤشر رمز

 تسمية المؤشر: النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة

 2019 أفريل المؤشر:تاريخ تحيين 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 للطرقات" األساسيةالبنية " 1 البرنامج المؤشر:البرنامج الذي يرجع إليه  .1

 للطرقات "  األساسية" تطوير وصيانة البنية  :1البرنامج الفرعي  البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .2

 تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد الوطني والمغاربي   المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3

 تقدم انجاز الطرقات السيارة نسبة المؤشر: تعريف .4

 ( Ind de produitنوع المؤشر: مؤشر منتوج ) .5

 (efficacité socio-économique)طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة  .6

الترابية )وحدة  والتهيئةالمصالح المركزية لوزارة التجهيز واإلسكان  :التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية( .7

متابعة انجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن ووحدة انجاز الطريق السيارة تونس 

 جلمة( وشركة تونس الطرقات السيارة.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

طول الطرقات السيارة المنجزة / طول الطرقات السيارة المبرمجة إلى أفق  (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

2035 

 وحدة المؤشر: النسبة المئوية  .2

 المؤشر:  األساسية الحتسابالمعطيات  .3

 الجزائرية،الحدود  –بوسالم  الجدير،راس  –مدنين  مدنين، -نسبة تقدم انجاز مشاريع الطرقات السيارة )قابس -

 القصرين( –قفصة و جلمة –سيدي بوزيد  –جلمة  جلمة، –تونس  الكاف،ايصال الطريق السيارة الى مدينة 

 .2035كم بحلول سنة  1310طول الطرقات السيارة المبرمجة =  -

طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر )المنظومة المعلوماتية لمتابعة األداء، إستمارة، إستبيان...( :  .4

 ريقة اداريةط

 مصدر إداري مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 2020مارس  المؤشر:تاريخ توفّر  .6

 2022سنة  72 (: indicateur’Valeur cible de l)4القيمة المستهدفة للمؤشر .7

 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية  .8

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: هيكل غزواني .9

 

 
قيمة  ) على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلو هاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 4

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهامستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(
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III-  نتائج المؤشرقراءة في 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج )اإلنجازات(  .1

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 

هذا الطول هو مجموع طول الطرقات السيارة في طور االستغالل  كم. 1310طول الطرقات السيارة المبرمجة = 

 الدراسة:و طول الطرقات السيارة في طور االنجاز و طول الطرقات السيارة في طور 

o  = كم، تونس  395قابس  –كم ، تونس 121بوسالم  -كم )تونس 641طول الطرقات السيارة في طور االستغالل– 

 كم(، 72راس الجدير  -لمشروع الطريق السيارة مدنين  9و  7و  6و  5كم و األقساط أعداد  53بنزرت 

o  = لمشروع الطريق  8كم و القسط عدد  84مدنين   –كم )قابس  104طول الطرقات السيارة في طور االنجاز

 كم(، 20راس الجدير  -السيارة مدنين 

o  = سيارة إلى واليات القيروان و سيدي كم )مشروع إيصال الطريق ال 565طول الطرقات السيارة في طور الدراسة

كم( و مشروع إيصال  80الحدود الجزائرية ) –كم( و الطريق السيارة بوسالم  385بوزيد و القصرين و قفصة )

 كم(. 100الطريق السيارة إلى مدينة الكاف )

 رسم بياني لتطور المؤشر: .3

 

 القيمة المستهدفة للمؤشر:  أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .4

 

 

47%
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نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2019 
 التقديـرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 954 815 764 719 693 662 625 كم طول الطرقات السيارة المنجزة

 72 62 58 54 52 50 47 % نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة
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القيمة 
المستهدفة 
 للمؤشر 

القيمة 
المستهدفة 

حسب البرامج 
 الفرعية

تقديرات 
 المؤشر

 2020سنة ل
 األنشطة التدخالت

 تقديرات
 االعتمادات
 لألنشطة

 2020لسنة 

 .1.1.11المؤشر
72 

  

58 

 

تطوير شبكة  1النشاط  
 الطرقات السيارة

أد  84 000,0 

الطريق السيارة  2النشاط  
 جلمةتونس 

أد  25 150,0 

 

 بالمؤشر: ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .5

الطويلة نظرا لتداخل العديد  والقانونيةتحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة تتطلب الكثير من اإلجراءات اإلدارية  -

 من األطراف.

 أشغال الطرقات السيارة. إلنجازإيجاد تمويل  -

 األشغال فوق أراضيهم. إلنجازرفض بعض مالكي قطع األراضي   -

توزيع المياه، الستغالل والشركة الوطنية  والغاز،أشغال تحويل شبكات جملة المستلزمين )الشركة التونسية للكهرباء   -

 تتطلب مدة زمنية طويلة. المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ...(
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 الفنية نسبة الطرقات التي يستجيب عرضها للمواصفات المـؤشــر:بطـاقة 
 

 2.1.1.1 :المؤشر رمز

  الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية نسبةالمؤشر: تسمية 

 2018 ديسمبر المؤشر:تاريخ تحيين 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 للطرقات" األساسيةالبنية " 1 البرنامج المؤشر:البرنامج الذي يرجع إليه  .1

 للطرقات "  األساسية" تطوير وصيانة البنية  1البرنامج الفرعي  البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .2

 تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد الوطني والمغاربي   المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3

أمتار  7ا يستجيب للمواصفات الفنية أي التي عرضها يساوي أو يفوق المؤشر: نسبة الطرقات التي عرضه تعريف .4

 االقتصاديةوهذا يندرج ضمن استراتيجية القطاع التي تحرص على جعل البنية األساسية تستجيب لمتطلبات الحياة 

 من خالل تطوير وتهيئة الطرقات المرقمة حتى تستجيب للموصفات الفنية من حيث عرض الطريق.  واالجتماعية

 مؤشر منتوج نوع المؤشر: .5

  efficacité socio-économique)طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة ) .6

 التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية( .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

م إلى حد ديسمبر للسنة 7(: طول شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي أو يفوق Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 الطول الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس السنة /

 دون اعتبار شبكة الطرقات السيارة

 وحدة المؤشر: % .2

 المؤشر: ملف إداري األساسية الحتسابالمعطيات  .3

 سية الحتساب المؤشر: وثائق إداريةطريقة تجميع المعطيات األسا .4

 والطرقاتمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: اإلدارة العامة للجسور  .5

 سنوي المؤشر:تاريخ توفّر  .6

 2022% سنة 73,9(: indicateur’Valeur cible de l)5القيمة المستهدفة للمؤشر .7

 2022% سنة  73,9القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية  .8

 
ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل )قيمة مستّمدة على المدى المتوسط ) التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلو هاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 5

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(
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 والطرقاتالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج: اإلدارة العامة للجسور  .9

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .6

 الوحدة   أداء الهدفمؤشرات قيس 
 إنجازات

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة 2.1.1.1: المؤشر

الطرقات التي عرضها يستجيب 

 للمواصفات الفنية
% 65,9 65,8 65,6 68,8 71,3 72,1 73,9 

شبكة الطرقات المعبدة  طول

م إلى 7بعرض يساوي أو يفوق 

 حد ديسمبر للسنة
 953,1 11 589,1 11 381,1 11 921,1 10 353,1 10 183,6 10 074,5 10 كلم

الطرقات الطول الجملي لشبكة 

المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس 

 السنة

 171,6 16 071,6 16 971,6 15 871,6 15 771,6 15 468,4 15 283,7 15 كلم

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .7

هي في ارتفاع من سنة إلى أخرى  م إلى حد ديسمبر للسنة7شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي أو يفوق نالحظ أن طول 

هو كذلك في ارتفاع فإن المؤشر لم يعرف  الطول الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس السنةولكن بما أن 

وذلك خاصة نتيجة ترقيم بعض المسالك الريفية إلى طرقات محلية. ويساهم  2018و 2017و 2016نموا خالل السنوات 

شر العديد من مشاريع الطرقات المهيكلة وتطوير وتهيئة الطرقات المرقمة التي هي بصدد االنجاز من في تطور هذا المؤ

 ذلك:

و قلعة  546ط م  بين 533كلم باعتبار محولين، مضاعفة ط م  3و الطريق اكس بطول  10أشغال وصلة ربط بين ط و  -

)  X 20، أشغال امتداد الطريق  X 20-  X3 ، محولX 2 – 9، محول ط و 533األندلس و وصلة المرفأ المالي ط م 

(. هذا X4-X20باعتبار محول على مستوى تقاطع الطريقين ) X4المخرج الغربي( و كذلك أشغال الطريق  – 31ط ج 

 الكبرى. بطرقات توسفيما يتعلق 

صرين. تتواصل أشغال بين زغوان وسليانة ومنعرج تالة بوالية الق 4أما داخل البالد فيتواصل انجاز الطريق الوطنية  -

محوالت على الطريق الحزامية بصفاقس الحصة األولى والثانية وتم اعالن طلب عروض للحصة الثالثة والرابعة.  8انجاز 

انطلقت أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الجزء األول وتم اعالن طلب العروض للجزء الثاني. كذلك انطلقت 

بين نابل وقربة الجزء األول وتم اعالن طلب عروض للجزء الثاني بين قربة ومنزل  27جهوية أشغال مضاعفة الطريق ال

( بمدنين وبناء منشأة 117ومضاعفة الطريق الرومانية )ط ج  1تميم. كما انطلقت أشغال ربط تطاوين بالطريق السيارة أ

 قربص نابل. 128فنية على الطريق الجهوية 

كلم( من الطرقات المرقمة الممول من البنك  361.3كلم( و الجزء الثاني ) 344.6ول )يتواصل انجاز تهيئة الجزء األ -

كلم بقابس بتمويل من البنك اإلفريقي  21,3مسالك( بطول  2*2) 16االفريقي للتنمية وأشغال تهيئة الطريق الوطنية 

بوالية قبلي  20لطريق الوطنية رقم بوالية مدنين و ا 118وكذلك أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم (PMIR) للتنمية  
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 2018بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. وستنطلق أشغال تهيئة الطرقات المرقمة برنامج 

 كلم من الطرقات  129,6تهيئة  2020كما تم ترسيم سنة  2020خالل 

بوالية تطاوين واتمام  19ات الطريق الوطنية رقم كلم من الطرقات المرقمة وسد الثغر 200تتواصل أشغال سد الثغرات  -

 بوالية قابس. 958أشغال سد الثغرات الطريق المحلية رقم 

 

 رسم بياني لتطور المؤشر: .8

 

 

 القيمة المستهدفة للمؤشر:  أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .9

 

القيمة 
المستهدفة 
 للمؤشر 

القيمة المستهدفة 
حسب البرامج 

 الفرعية

تقديرات 
 المؤشر

سنة ل
2020 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات
اإلعتمادات 
 لألنشطة 

 2020لسنة 

نسبة الطرقات المؤشر 
التي عرضها يستجيب 

  للمواصفات الفنية
 

73,9% 73,9% 71,3% 

 
الطرقات  4النشاط 
 المهيكلة

أد  208 800,0 

 
تهيئة و  5النشاط 

تطوير الطرقات 
 المرقمة

أد  132 500,0 

 

 بالمؤشر: ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .10

 عدم وجود منظومة اعالمية الحتساب تطور المؤشر -

 تطور طول الشبكة المعبدة بترقيم طرقات جديدة يجعل نسبة تطور المؤشر تنخفض -

  األنشطة بتوفر التمويل الخارجي وانجازارتباط برمجة  -

-  

65,9 65,8 65,6

68,8

71,3 72,1
73,9

2016 2017 2018 2020 2021 2022

إنجازات 2019 تقديرات

نسبة الطرقات التي عرضها :2.1.1.1المؤشر 

يستجيب للمواصفات الفنية

نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية2.1.1المؤشر  
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 التراكمية لتهيئة المسالك الريفيةالنسبة  بطـاقة المـؤشــــر:
 1.2.1.1 :المؤشر رمز

 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية  تسمية المؤشر:

 2018 ديسمبر المؤشر:تاريخ تحيين 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 للطرقات" األساسيةالبنية " 1 البرنامج المؤشر:البرنامج الذي يرجع إليه  .1

 للطرقات"  األساسية"تطوير وصيانة البنية  :1البرنامج الفرعي  يرجع إليه المؤشر:البرنامج الفرعي الذي  .2

   تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3

 التراكمية لتهيئة المسالك الريفية النسبة المؤشر: تعريف .4

 نوع المؤشر: مؤشر منتوج   .5

 (efficacité socio-économique)طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة  .6

الترابية  والتهيئةالمصالح المركزية لوزارة التجهيز واإلسكان  (:والجهويةالتفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية  .7

 الترابية والتهيئة واإلسكانالجهوية للتجهيز  واإلدارات

II- ية للمؤشرالتفاصيل الفن 

 طول المسالك الريفية المهيئة / الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 وحدة المؤشر: النسبة المئوية  .2

 المؤشر: ملف إداري األساسية الحتسابالمعطيات  .3

 طريقة ادارية المؤشر:طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .4

 مصدر إداري المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:مصدر  .5

 2020مارس  المؤشر:تاريخ توفّر  .6

 2022سنة  45,7 (: indicateur’Valeur cible de l)6القيمة المستهدفة للمؤشر .7

 2022سنة   45,7القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية  .8

 والطرقاتالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج: اإلدارة العامة للجسور  .9

 
) قيمة   و الطويل على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أ التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلو هاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 6

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهامستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 الوحدة  أداء الهدفمؤشرات قيس 
 إنجازات

2019 
 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

النسبة  3.2.1.1المؤشر 

التراكمية لتهيئة المسالك 

 45,7 44,9 44,7 44,2 43,1 45,7 41,8 % الريفية 

طول شبكة المسالك الريفية 

 194,0 26 744,0 25 589,0 25 296,0 25 711,0 24 919,4 24 767,4 21 كلم المهيئة إلى حد ديسمبر للسنة

المسالك الطول الجملي لشبكة 

الريفية إلى حد ديسمبر لنفس 

 282,8 57 282,8 57 282,8 57 282,8 57 282,8 57 536,3 54 044,2 52 كلم السنة

 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

والية ذات أولوية و  14تقوم اإلدارة العامة للجسور والطرقات ببرمجة تهيئة المسالك الريفية مع اعطاء األولوية إلى الـ

 :2018هذه وضعية مختلف المشاريع إلى حد ديسمبر 

 

والية، تم تمويله بقرض الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  22كلم من المسالك الريفية موزعة على  750تهيئة  -

 % 95(، بلغت نسبة اإلنجاز 3)االجتماعي و

كلم بمسلك جبل السمامة بوالية القصرين فبلغت نسبة  30ا تهيئة كلم مسلك جبل المغيلة لم تنطلق بعد أم 25أشغال تهيئة  -

 %   95اإلنجاز 

 %  92نسبة اإلنجاز  أولوية بلغتواليات ذات  14كلم من المسالك الريفية موزعة على  310تهيئة  -

لصندوق بتمويل قرض ا 2016 وأكتوبرواليات خالل شهري سبتمبر  9كلم من المسالك الريفية موزعة على  625تهيئة  -

 % 79(، بلغت نسبة اإلنجاز 4)واالجتماعي العربي لإلنماء االقتصادي 

واليات ذات أولوية بتمويل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  6كلم من المسالك الريفية بـ  151,7تهيئة  -

 االفريقي للتنمية البعض منها في طور متقدم من االنجاز والبنك

والية بتمويل من الصندوق  22كلم موزعة على  912من المسالك الريفية بطول  148تهيئة تهيئة  2020تم ترسيم سنة  -

. وكذلك تم ترسيم تهيئة 2020كلم خالل  450الكويتي للتنمية االقتصادية العربية على أن ينطلق جزء أول بطول حوالي 

 3كلم بوالية جندوبة وتعبيد  26,9ة بطول ريفي ومسالككلم بوالية القصرين  49,350مسالك ريفية حدودية بطول  8

 كلم بوالية قفصة. 79,5مسالك بطول 
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 رسم بياني لتطور المؤشر: .3

 

 القيمة المستهدفة للمؤشر:  أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .4

 

القيمة 
المستهدفة 
 للمؤشر 

القيمة 
المستهدفة 

حسب البرامج 
 الفرعية

تقديرات 
 المؤشر

 2020سنة ل
 األنشطة التدخالت

 تقديرات
اإلعتمادات 

 لألنشطة
 2020لسنة 

3.2.1.1 45,7% 45,7% 44,7% 

أ د  تهيئة المسالك الريفية  50 000 

أ د  تعبيد المسالك الريفية  9 000 

 

 :بالمؤشر ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .5

 البحث عن تمويل -

 ( باعتبار التنسيق مع الواليات لتحديد المسالك التي يتم برمجتها للدراسة وأشغالطول اجراءات ابرام الصفقات )دراسات  -

تنوع المتدخلين عند إنجاز المسالك حيث يأخذ هذا المؤشر بعين االعتبار المسالك التي يتم تهيئتها في إطار البرامج  -

 المجالس الجهوية للواليات. للتجهيز لفائدةالتي تشرف عليها اإلدارات الجهوية المندمجة  والتنميةالسنوية لتنمية 

 ترقيم المسالك الريفية إلى درجة طرقات محلية مما يؤثر على طول الشبكة المهيئة -

 

 

 

41,8

45,7

43,1

44,2
44,7 44,9

45,7

39

40

41

42

43

44

45

46

2016 2017 2018 2020 2021 2022

إنجازات 2019 تقديرات

النسبة التراكمية لتهيئة المسالك3.2.1.1المؤشر 
%الريفية  

النسبة التراكمية3.2.1المؤشر 
%لتهيئة المسالك الريفية  
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 في الجهاتمؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة  بطاقة مؤشر:
 1.3.1.1 :المؤشر رمز

 شبكة الطرقات المرقمةمؤشر جودة  تسمية المؤشر:

 2019 افريل المؤشر:تاريخ تحيين 

IV- الخصائص العامة للمؤشر 

 للطرقات" األساسيةالبنية " 1 البرنامج المؤشر:البرنامج الذي يرجع إليه  .1

 24وللطرقات "  األساسية" تطوير وصيانة البنية  1البرنامج الفرعي  البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .2

 برنامج فرعي جهوي.

 المحافظة على جودة الطرقات  المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3

العادية والدورية للطرقات المرقمة للمحافظة على المعبد وتوابعه )ما عدى الطرقات التي  الصيانة المؤشر: تعريف .4

الطريق بشكل مريح  استعمالتأمين سهولة العناية بالتجهيزات الموجودة لو حالة حسنة( التي هي في هي بصدد األشغال

 وآمن.

 ( Ind de produitنوع المؤشر: مؤشر منتوج ) .5

 (efficacité socio-économique)طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة  .6

التهيئة الترابية ركزية لوزارة التجهيز واإلسكان والمصالح الم التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية والجهوية(: .7

 واإلدارات الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية.

V- التفاصيل الفنية للمؤشر 

  (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 

 (x 10( + )ط.ح.س x 50+ )ط.ح.م  (x 100)ط.ح.ح                           

 -------------------------------------------------   =  مؤشر الجودة  

 ط..ش.ط.م                                   

 

 :مصطلحات

 تجزعات...(، –)تشققات  ال تظهر بها أي عيوب طرقات في حالة حسنة :ط.ح.ح : 

)بأماكن محدودة ( و ال تشمل هيكل الطريق  تظهر بها عيوب سطحية و جزئية: طرقات في حالة متوسطة :  ط.ح.م

 )الطبقات السفلية(، كما تمت بها عدة تدخالت إلصالح الحفر. 

                                                         العميقة،  من ذلك التشققات  تظهر بها عيوب عامةط.ح.س: طرقات في حالة سيئة: 

 التجزعات، اإلعوجاجات و التخددات ، الخ... 

 

 م.ج.ط.م:       مؤشر جودة الطرقات المرقمة

 ط.ش.ط.م:     طول شبكة الطرقات المعبدة

 المعبدة ط.ش.ط.غ.م:  طول شبكة الطرقات غير
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 وحدة المؤشر: النسبة المئوية  .2

 المؤشر: ملف إداري األساسية الحتسابالمعطيات  .3

 طريقة ادارية المؤشر:طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .4

 مصدر إداري مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 2019أفريل  المؤشر:تاريخ توفّر  .6

 2022سنة  72 (: indicateur’Valeur cible de l)7القيمة المستهدفة للمؤشر .7

 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية  .8

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة استغالل وصيانة الطرقات )محمد القاسمي( .9

VI- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج )اإلنجازات(  .1

 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

السريع  والتدخلبإعطائها األولوية في البرمجة  وذلكالعمل على تقليص أجزاء الطرقات التي تكون في حالة سيئة 

من أجل الضغط على  وذلكالبرامج في إنجاز الطرقات التي تكون في حالة متوسطة  ووضعالتفكير  وكذلكبإصالحها 

الطرقات للحصول على شبكة في  واستغاللاإلعتمادات المخّصصة لصيانة  فيالترفييع على  والعملكلفة اإلصالح 

 .وآمنجودة عالية تؤّمن سهولة إستعمال الطريق بشكل مريح  وذاتحالة حسنة 

واحدة أو طبقتين( إلى التغليف بإستعمال الخرسانة اإلسفلتية  )بطبقةالتغيير التدريجي من المرور بتقنيات التغليف السطحي 

 الطرقات المعبدة بهذه المادة تعادل النصف. وأنخاصة 

 
قيمة  ) على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلو هاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 7

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهاتّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(مس

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2019 
 التقديـرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

جملة معدل جودة شبكة الطرقات المرقمة من 

 كامل الشبكة
% 59,1 62,8 63,2 66,5 69,4 72,6 75,7 

 كلم الطول المعبد لشبكة الطرقات المرقمة
15691 16031 16334 

1643

4 

1653

4 
16634 16734 

المعني بالمؤشر الطول المعبد  كلم 
14957 14982 15163 

1526

3 

1536

3 
15463 15563 

 كلم الطول في حالة حسنة
5688 6210 6427 7127 7827 8527 9227 

 كلم الطول في حالة متوسطة
5565 5805 5725 5525 5325 5125 4925 

 الطول في حالة سيئة
 1411 1811 2211 2611 3011 2967 3704 كلم

 الطول غير المعبد لشبكة الطرقات المرقمة
 3080 3155 3230 3305 3380 3673 3855 كلم
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 رسم بياني لتطور المؤشر: .3

 

 : القيمة المستهدفة للمؤشر أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .4

 
القيمة 

المستهدفة 
 للمؤشر

القيمة 
المستهدفة 

حسب 
البرامج 
 الفرعية

تقديرات 
 المؤشر

 2020سنة ل
 األنشطة التدخالت

 تقديرات
 اإلعتمادات لألنشطة

 2020لسنة 

 75,7 75,7 69,4  1.3.1.1المؤشر

 
 استغالل  Cالنشاط 

 الطرقات المرقمة وصيانة
 

أ د  127 890 

 
تهيئة السالمة  Eالنشاط 

المرورية وإصالح أضرار 
 الفيضانات

أد  47 000 

 

 :بالمؤشر ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .5

 عدم القدرة الكافية لتحمل أعباء األشغال لدى الشركات. -

 محدودية عدد الشركات المؤهلة للقيام ببعض األشغال الخصوصية المتعلقة بصيانة الطرقات. -

 التنسيق مع المستلزمين العموميين عند قيامهم باألشغال الخاصة بهم.عدم  -

 عدم إحترام الحمولة القانونية من قبل ناقلي البضائع. -

 

 لذا يجب:

ترشيد العمل مع المقاوالت المتعاقد معها ضمن البرنامج  ومزيدإعتماد عقود صيانة لعدة سنوات مع الشركات الخاصة  -

 مقاوالت صغرى في مجال الصيانة العادية للطرقات العليا لبعثأصحاب الشهائد  التحفيزي للشبابالوطني 

 معرفة المعطيات المتعلقة بصيانة الطرقات وتسهيلاإلسراع بتركيز بنك معلومات للطرقات يساعد على البرمجة  -

 التدخل السريع في الحاالت الطارئة،اإلدارة نحو المراقبة، التنسيق وتوجيه دور  -

 صيانتها، وحسنترشيد إقتناء المعدات الجديدة  -

 اإلستغالل الوقتي مع المستلزمين العموميين، وعقودمراجعة النصوص القانونية  -

 تكثيف المراقبة لحامالت الوزن الثقيل. -

 

59,1 62,8 63,2 66,5 69,4 72,6 75,7
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 إلنجاز مشاريع المخطط اإلستراتيجي النسبة التراكميةبطـاقة المـؤشــــر:  
 

 1.1.1.2رمز المؤشر:   .1

 إلنجاز مشاريع المخطط اإلستراتيجي  النسبة التراكمية :المؤشر تسمية .2

 .2019 المؤشر: جويلية تحيين تاريخ .3

 التواتر : سنوي .4

I.للمؤشر الخصائص العامة : 

 .العمرانية والشريط الساحلي و التحكم في المنشآتحماية المناطق  :المؤشر إليه يرجع الذي البرنامج .5

 .حماية المناطق العمرانية من الفيضانات  :المؤشر إليه يرجع الذي الفرعي البرنامج .6

التحكم في مياه السيالن على مشارف التجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت   :المؤشر إليه يرجع الذي الهدف .7

 المنجزة

النسبة التراكمية إلنجاز مشاريع المخطط اإلستراتيجي لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات    :المؤشر تعريف .8

 التي تم قبولها وقتيا. 

 منتوج.  :المؤشر نوع .9

 : جودة.طبيعة المؤشر .10

 يتم التدخل بكامل واليات الجمهورية.  :التفريعات .11

II.للمؤشر التفاصيل الفنية : 

و قبولها بصفة وقتية إلى حدود تاريخ تحيين الجملي للمشاريع التي تم إنجازها  : العددالمؤشر احتساب طريقة .1

 2020مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة بالمخطط اإلستراتيجي إلى غاية المؤشر 

  (%): نسبة وحدة المؤشر .2

 : محاضر االستالم الوقتي للمشاريعالمعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 : الحصول على الوثيقة مباشرة من رئيس المشروع تجميع البيانات والمعطيات األساسيةطريقة  .4

:  محاضر االستالم الوقتي للمشاريع المسلمة من طرف رؤساء مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 المشاريع

 : نهاية السنة تاريخ توفر المؤشر .6

 100%(:  indicateur’lValeur cible deالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .7

 : جودة نصري )كاهية مدير( المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III.قراءة في نتائج المؤشر : 

  بالمؤشر الخاصة والتقديرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة .1

 

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف

 انجازات

2019 

 تقديرات

      
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

: النسبة التراكمية إلنجاز 1.1.1.2  المؤشر

 مشاريع المخطط اإلستراتيجي
% 91 97 98 96 98 100 - 
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 :بالمؤشر الخاصة االنجازات و تقديرات النتائج مناقشةو تحليل .2

حيث أنه هناك بعض المشاريع التي يتوقع  % 96من المتوقع أن تنخفض نسبة المؤشر  إلى  2019بالنسبة لسنة  -

عدم التمكن من االنتهاء من إنجازها خالل هذه السنة نظرا لوجود بعض اإلشكاليات التي تشهدها هذه المشاريع و 

 في الوقت المناسب.المتمثلة أساسا في تحويل مختلف شبكات المستلزمين العموميين 

من المتوقع أن يتم إستكمال إنجاز كل المشاريع المبرمجة بالمخطط اإلستراتيجي و ستعمل  2021اما بالنسبة لسنة  -

مع العلم أن اإلدارة قامت  بإعالن طلب عروض خالل شهر  2021اإلدارة على تحيين هذا المؤشر قبل موفى سنة 

 يجية التي  ستشمل كامل تراب الجمهورية.لتحيين  الدراسة اإلسترات  2019جويلية 

  :لمؤشرا رسم بياني لتطور .3

 

 
 

 :للمؤشر المنشودة القيمة لتحقيق المبرمجة األنشطة أهم .4

2050تحيين الدراسة اإلستراتيجية إلى أفق سنة  -  

اإلعتماد على مكاتب دراسات لمراقبة أشغال المشاريع -  

التي تعترض مسار المشروع بشكل جزئي )مراسلة مصالح المستلزمين العموميين ومصالح السلطات  حل اإلشكاليت -

 الجهوية المعنية بالمشروع(.

 :(المتعلقة بالمؤشر limitesتحديد أهم النقائص ) .5

وتحرير عدم التمكن في بعض األحيان من فض اإلشكاالت التي تعترض إنجاز المشروع )تحويل مختلف الشبكات  -

 مسار المشروع(

التعدي على حرمة الملك العمومي للمياه عن طريق البناء الفوضوي باالساس مما يعقد عملية القيام باالشغال -  

غياب منظومة معلوماتية بمصالح الدراسات واألشغال باإلدارة -           
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 النسبة السنوية لجهر منشآت الحمايةبطـاقة المـؤشــــر:  

 2.1.1.2المؤشر:  رمز  .1

 النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية : المؤشر تسمية .2

 .2019جويلية   :المؤشر  تحيين تاريخ .3

I.للمؤشر الخصائص العامة : 

 .حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي و التحكم في المنشآت  :المؤشر إليه يرجع الذي البرنامج .4

 .حماية المناطق العمرانية من الفيضانات   :المؤشر إليه يرجع الذي الفرعي البرنامج .5

التحكم في مياه السيالن على مشارف التجمعات السكنية و ضمان وظيفية المنشآت   :المؤشر إليه يرجع الذي الهدف .6

 المنجزة.

ماية طول القنوات ومجاري المياه التي يتم جهرها و تنظيفها سنويا مقارنة بالطول الجملي لمنشآت الح  :المؤشر تعريف .7

 . ( عدد التمرير  لتنظيف المنشآت  االعتباردون األخذ بعين  المنجزة )

 منتوج.  :المؤشر نوع .8

 : جودة.طبيعة المؤشر .9

 يتم التدخل بكامل واليات الجمهورية.  :التفريعات .10

II.للمؤشر التفاصيل الفنية : 

بمختلف الواليات سنويا على الطول الجملي لمنشآت  وتنظيفها: طول المنشآت التي يتم جهرها المؤشر احتساب طريقة .1

 الحماية المنجزة إلى تاريخ تحيين المؤشر.

 :النسبة % وحدة المؤشر .2

 : طول المنشآت التي يتم جهرها و تنظيفها بمختلف الوالياتالمعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

: تقوم مصلحة الصيانات بتسجيل المعطيات في قاعدة معلومات بصفة  البيانات والمعطيات األساسيةطريقة تجميع  .4

 شهرية

 : المسؤول عن مصلحة الصيانةمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 : شهريا تاريخ توفر المؤشر .6

 100%(: indicateur’Valeur cible de lالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .7

 : شكري الخليفي )كاهية مدير( المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III. قراءة في نتائج المؤشر : 

  :بالمؤشر الخاصة والتقديرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة .1

 

 

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف

 انجازات

2019 
 تقديرات

      
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

: النسبة السنوية لجهر المنشآت 2.1.1.2 المؤشر
  المنجزة للحماية من الفيضانات

% 83 88 94 98 95 96 97 

 

 :بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقديرات النتائج مناقشةو تحليل .2

 

التي تكون  والحالةاألولويات  وحسبيتم تحديد تقديرات االنجازات الخاصة بهذا المؤشر حسب قيمة التواترات السنوية لألمطار --

عدد  هذا التطور إلى تزايد ويعودالعديد من المنشآت.   وتنظيفعليها المنشآت ذلك أنه أحيانا يتم التدخل بصفة متكررة لجهر 

تقادم المنشآت المنجزة، كما يرتبط هذا المؤشر ارتباطا هاما بكمية االمطار المسجلة سنويا. إضافة إلىالمشاريع سنويا   

 ملحوظا إرتفاعايعرف  المتوقع أنأنه من  غير 2022و 2020سيشهد هذا المؤشر تطورا نسبيا خالل الفترة الممتدة بين سنة  

للتهاطالت  األودية نظراضافية التي قامت بها مصالح اإلدارة في بعض ذلك إلى التدخالت اإل ويعود 2019خالل سنة  98%بنسبة 

 الناجمة عن ذلك. واالوحالاألتربة  وكمياتاإلستثنائية التي شهدتها بعض المناطق من البالد 

 

  :للمؤشر رسم بياني لتطور .3
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 :للمؤشر المنشودة القيمة لتحقيق المبرمجة األنشطة أهم. 4

المنشآت وتنظيفالالزمة لجهر  وتدعيم األلياتصيانة  -  

المنشآت عن طريق المقاوالت وصيانة كلالتدخل لجهر  -  

 :بالمؤشر ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ).5

محدودية االعتمادات التي يتم تخصيصها للصيانة. -  

.والمصانعالقاء الفواضل بجميع انواعها من طرف المواطنين  -   

انسياب كميات كبيرة من المياه المستعملة نتيجة الربط العشوائي مما يعرقل احيانا القيام باالشغال الالزمة. -  

جميع أنواع منشآت الحماية )أحواض تجميع المياه، الحواجز الترابية(  المؤشر ال يأخذ بعين اإلعتبار -  

غياب منظومة معلوماتية بمصلحة الصيانة باإلدارة -   
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 النسبة التراكمية لحماية الشريط الساحلي  من االنجراف البحريبطـاقة المـؤشــــر: 

 

 .1.2.2.2رمز المؤشر:  

 النسبة التراكمية لحماية الشريط الساحلي  من االنجراف البحري . : المؤشر تسمية

 .2019ماي   :المؤشر  تحيين تاريخ

I. للمؤشر الخصائص العامة : 

  حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي و التحكم في المنشآت  :المؤشر إليه يرجع الذي البرنامج .1

 .حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية  :المؤشر إليه يرجع الذي الفرعي البرنامج .2

المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز   :المؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

المبرمجة في هو النسبة التراكمية النجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري   :المؤشر تعريف المنشآت

 .2020-2015الفترة الممتدة من 

 منتوج.  :المؤشر نوع .4

 : جودة.طبيعة المؤشر .5

 يتم التدخل بكامل الشريط الساحلي. :ريعاتالتف .6

II. للمؤشر التفاصيل الفنية : 

مقارنة بالطول : جمع النسب السنوية للشريط الساحلي الذي تمت حمايته من االنجراف البحري المؤشر احتساب طريقة .1

 .2020-2015الجملي للشريط الساحلي المعني بالحماية في الفترة الممتدة من 

 نسبة: وحدة المؤشر .2

: مشاريع حماية الشريط الساحلي التي بصدد االنجاز والتي تم تسلمها وقتيا )طول المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 الشريط الساحلي( خالل السنة المعنية.

 : بالتنسيق مع رؤساء المشاريع.طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية .4

 : اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.المؤشرمصدر المعطيات األساسية الحتساب  .5

 : شهر مارس من كل سنة تاريخ توفر المؤشر .6

 2021في  % 100القيمة المستهدفة للمؤشر :  .7

 : ناهد الكالعي المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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 مالحظة

 والتي تتجلىنظرا للمسؤوليات المتداخلة بين اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي 

 في:

تقوم الوكالة بإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي خالفا لما جاء بالنصوص القانونية المذكورة أعاله والتي تفوض  .1

  ريع حماية الشريط الساحلي،لمصالح وزارة التجهيز إنجاز مشا

تواصل اإلدارة العامة للمصالح الجوية إعداد دراسات استعجالية لحماية أجزاء من الشريط الساحلي مهددة باالنجراف  .2

 البحري وقيامها باألشغال الضرورية. 

 ويترتب على ذلك: 

  ي حاد،عدم التدخل السريع للوكالة على إثر العواصف وتعرض بعض المناطق النجراف بحر .3

 . من أي طرف حمايتهاتقع برمجة وجود أجزاء من الشريط الساحلي تشهد مظاهر انجراف حادة لم  .4

في مجال حماية الشريط الساحلي من  تغيير استراتيجيتهابالتالي فإن اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية اقترحت 

 خالل:

  :1995جويلية  24مؤرخ في  1995لسنة  73من القانون عدد  27تفعيل ما جاء بالفصل  .1

  إحالة إنجاز المشاريع لفائدة وزارة التجهيز. •

 رصد اإلعتمادات الضرورية للمشاريع المبرمجة ضمن ميزانية وزارة التجهيز. •

  :توضيح التضارب في المسؤوليات بنص قانوني .2

تكليف اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية ببرمجة وإنجاز دراسات وأشغال مشاريع حماية الشريط الساحلي من  •

 البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي.االنجراف البحري بما في ذلك 

حد اآلن وبالتالي تم تنقيح القيمة إال أنه لم يتم األخذ بعين االعتبار مقترح اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية إلى   

كم. بالنسبة  30.1عوضا عن  2018كم منذ سنة  15.95تم اعتماد طول جملي يقدر بـ  وقد بتخفيضهاالمستهدفة للمؤشر 

ـ   2017لسنة  كم ويعود هذا الترفيع في القيمة المستهدفة إلى ظهور مشاريع استعجالية  12.5تم اعتماد طول جملي يقدر ب

 كم( 0.5كم، كاب الزبيب: 0.30كم ، قمرت:  2.5تكن مبرمجة وتمت برمجتها )كرنيش بنزرت: جديدة لم 

وفي حال تمت المصادقة على المقترح سنقوم بتعديل القيمة المستهدفة للمؤشر بما يتماشى والمهام الموكلة لإلدارة العامة 

 للمصالح الجوية والبحرية.

III.  المؤشرقراءة في نتائج: 

  :بالمؤشر الخاصة والتقديرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة .1

 

 :  2.2.2الهدف 

المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية 

 الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت

 الوحدة

 إنجازات
 توقعات

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 
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 15.95 كم المبرمج للحمايةالطول الجملي للشريط الساحلي 

 - 15.95 14.4 11.5 6.7 5.1 3.1 كم طول الشريط الساحلي المبرمج للحماية

 : 3.2.2.2المؤشر

لحماية الشريط الساحلي من النسبة التراكمية 

 االنجراف البحري

% 19.4 32.0 42 71.9 90.7 100 - 

 :بالمؤشر الخاصة االنجازات و تقديرات النتائج مناقشةو تحليل .2

 يتم برمجة المشاريع على أساس المناطق األكثر عرضة لالنجراف البحري.

  :للمؤشر رسم بياني لتطور .3

 

 

 

  :للمؤشر المنشودة القيمة لتحقيق المبرمجة األنشطة أهم .4

، القسط الثالث من جبنيانة، طبرقةحماية أجزاء من الشريط الساحلي من االنجراف البحري )بنزرت، المهدية، جرجيس،  -

 جرف المنستير ....(

 :بالمؤشر ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .5

 

 الجوية والبحرية.التداخل في أدوار كل من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي واإلدارة العامة للمصالح  -

 عدد محدود للمقاوالت ومكاتب الدراسات المختصة في ميدان األشغال البحرية. -

 نقص في المعطيات األساسية. -

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

لي من النسبة التراكمية النجاز مشاريع حماية الشريط الساح
االنجراف البحري 
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 مستوى األداء الفني النجاز المشاريع البحرية المفوضة  بطـاقة المـؤشــــر: 
 2.2.2..2رمز المؤشر:  

 مستوى األداء الفني النجاز المشاريع البحرية المفوضة  . : المؤشر تسمية

 .2019ماي   :المؤشر  تحيين تاريخ

 

II. للمؤشر الخصائص العامة : 

 .حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي :المؤشر إليه يرجع الذي البرنامج .1

 .حماية الشريط الساحلي و تطوير المنشآت المينائية  :المؤشر إليه يرجع الذي الفرعي البرنامج .2

  المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت  :المؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

قات وضمان جودة هو نسبة تطوير نجاعة إحكام إنجاز  المشاريع المينائية مع احترام األجال ومبالغ الصف  :المؤشر تعريف .4

 األشغال.

 منتوج.  :المؤشر نوع .5

 : جودة.طبيعة المؤشر .6

 يتم التدخل بكامل المواني البحرية.  :التفريعات .7

III. للمؤشر التفاصيل الفنية : 

 : المؤشر احتساب طريقة .1

 يعتمد عند احتساب المؤشر المشاريع المنجزة في السنة المعنية:

 احتساب الطقس العاصف والطقس السيئ(.٪: عدم تجاوز اآلجال التعاقدية )دون 35 −

 (35/35)المشروع الذي يتم استالمه في اآلجال يسند له  

 ٪: عدم تجاوز التكلفة األولية.35 −

 ٪: جودة التنفيذ وفق تصاميم ملف طلب العروض وبدون تحفظات من صاحب المشروع أو مستغل الميناء.30 −

 : نسبةوحدة المؤشر .2

 في السنة المعنية :: المشاريع المتسلمة وقتيا الحتساب المؤشرالمعطيات األساسية   .3

 مذكرة احتساب اآلجال، كشف حساب نهائي، مراسالت مع صاحب المشروع ومستغل الميناء، تقارير تقدم األشغال... -

 

وتربية األسماك بوزارة  : بالتنسيق مع رؤساء المشاريع واإلدارة العامة للصيد البحريطريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية .4

 الفالحة .

 : اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 : عند االستالم الوقتي لألشغال تاريخ توفر المؤشر .6

 2025في  % 100القيمة المستهدفة للمؤشر :  .7

 : عمر السعيداني المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

IV.  نتائج المؤشرقراءة في : 

  :بالمؤشر الخاصة والتقديرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة .1
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 :  22.2.الهدف 

المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط 

 الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت

 الوحدة
 إنجازات

2019 
 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 : 2.2.2.2المؤشر

 مستوى األداء الفني النجاز المشاريع البحرية المفوضة  
% - - - 60 65 65 70 

 

 

 :بالمؤشر الخاصة االنجازات و تقديرات النتائج مناقشةو تحليل .2

 

 .  2025-2010إن تنفيذ المخطط المديري يمتد على الفترة 

الالزمة للمشاريع األولى  فيها الدراساتباعتبارها سنوات تمت  2012-2010في السنوات  0نالحظ نسبة التقدم 

 " حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية".مشروعي وواستؤنف فيها 

 . 2013وقد تم استالم مشروع"توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح"  سنة 

ومشروع أشغال تهيئة ميناء غار الملح.  2014حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية" سنة كما تم استالم مشروع"  

نظرا لوجود زيادة في الكميات وبالتالي تم تمديد المدة  2015بدال من سنة  2016مشاريع إلى سنة  3وقد تأجل استالم 

 ة بميناء أجيم، أشغال توسعة وتهيئة ميناء الشابة(التعاقدية )أشغال توسيع ميناء جرجيس، أشغال اصالح األرصفة العائم

 

 وهي كاألتي: 2017مشاريع سنة  3انتهاء تم  •

 أشغال توسعة ميناء الكتف .1

 أشغال تهيئة وترميم ميناء الشابة .2

 مشروع توسيع ميناء بنزرت. .3

 من المنتظر انتهاء أشغال:

 وهي: 2019مشروع في سنة  03 •

 أشغال حماية ميناء قابس .1

 أشغال إنجاز ميناء سيدي منصور  .2

 أشغال إنجاز ميناء سيدي يوسف .3

 وهي: 2020مشاريع في سنة  02 •

 أشغال توسيع ميناء طبلبة .1

 أشغال إعادة تهيئة ميناء قلعة األندلس .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق                          

 2020املشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة                                                                                             وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية                          113 

 

  :للمؤشر رسم بياني لتطور .3

 

 

 

 :للمؤشر المنشودة القيمة لتحقيق المبرمجة األنشطة أهم .4

 (:انجاز المشاريع المبرمجة ضمن المخطط المديري طبقا لما تم برمجته من قبل صاحب المشروع )وزارة الفالحة

 دراسات •

 أشغال •

 

 :بالمؤشر ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .5

 

 عدم توفر النصوص القانونية التي تنظم العالقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المفوض. -

 محدود للمقاوالت ومكاتب الدراسات المختصة في ميدان األشغال البحرية.عدد  -

 نقص في المعطيات األساسية. -
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 النجاعة الطاقية للبناياتبطـاقة المـؤشــــر:  
  :1.3.2.2المؤشر رمز

 النجاعة الطاقية للبنايات. : المؤشر تسمية

 2019 ماي :  المؤشر تحيين تاريخ

I.   العامة للمؤشرالخصائص 
 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي  :المؤشر إليه يرجع الذي البرنامج .1

 حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت  :المؤشر إليه يرجع الذي الفرعي البرنامج .2

 تعزيز البناء المستدام.  :المؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 .الطاقية للبناية: معدل استهالك الطاقة)التدفئة والتبريد(النجاعة   :المؤشر تعريف .4

 مؤشر منتوج.   :المؤشر نوع .5

 مؤشر جودة. :طبيعة المؤشر .6

 اإلدارة المركزية/الجهوية  :التفريعات .7

 

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

 معدل نسبة االستهالك الطاقي لكل مشروع في طور الدراسة.  :المؤشر احتساب طريقة .1

 السنة/2م/kwh: المؤشروحدة  .2

 . CLIP برنامج التصنيف الطاقي للمشروع من خالل  :األساسية الحتساب المؤشر المعطيات .3

وثيقة معدة من طرف مصممي المشروع مصادق عليها من قبل المراقب   :األساسية  والمعطيات البيانات تجميع طريقة .4

 الفني و يتم التثبت منها من االدارة.

 مصدر إداري)اللجنة الفنية للبنايات المدنية(.  :األساسية الحتساب المؤشر المعطياتمصدر  .5

 شهر مارس الموالي للسنة المعنيةتاريخ توفر المؤشر:  .6

 السنة/2م/indicateur)’valeur cible de l) : 77 kwhالقيمة المستهدفة للمؤشر .7

 الفنيةمدير الدراسات المعمارية و  :عن المؤشر بالبرنامج المسؤول .8

 

III. قراءة في نتائج المؤشر 

 

  :بالمؤشر الخاصة والتقديرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 الوحدة مؤشر قيس اآلداء
 توقعات انجازات 

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

: النجاعة الطاقية : 2-2-3-1المؤشر

 للبنايات
kwh/75 75 76 77 78 78 80 السنة/2م 

 
 
 



 املالحق                          

 2020املشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة                                                                                             وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية                          115 

 

 
 

   :بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقديرات النتائج  مناقشةو تحليل .2
 

السنة، حيث أن /2م/kwh  80اليتجاوز  2018الى  2016االستهالك الطاقي للبنايات  خالل االفترة الممتدة من  -

 .3التصنيف الطاقي يساوي أو يقل عن 

 السنة./2م/kwh 77من المتوقع ان تبلغ قيمة المؤشر  2019بالنسبة لسنة   -

 سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنايات خالل الثالث سنوات القادمة . -

 

 : رسم بياني لتطور المؤشر .3
 

 
 

  :للمؤشر المنشودة القيمة لتحقيق المبرمجة األنشطة أهم .4
 * انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة.

* تعزيز قدرات التدخل لإلدارة العامة للبنايات المدنية  في مجال البناء المستدام بهدف تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في 

 تصميم وانجاز البنايات المستدامة 

  

  مرتبط بمدى توفر اإلمكانيات البشرية. : المتعلقة بالمؤشر ((Limitesتحديد أهم النقائص  .5

 التشريعي والترتيبي في مجال النجاعة الطاقية للبنايات.  اإلطار* ضعف 

 * محدودية مجال تطبيق التقنين الحراري في المباني.

 * ضعف التحسيس والتوعية ألهمية اإلمكانيات المتاحة من االقتصاد في الطاقة واستعمال المواد االيكولوجية. 

 في السوق المحلية.* عدم االستغالل االمثل للمواد االيكولوجية المتوفرة 
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 نسبة استهالك االعتمادات المفوضة :بطـاقة المـؤشــــر: 
    1.4.2.2المؤشر رمز

 .نسبة استهالك االعتمادات المفوضة : المؤشر تسمية

 2019 ماي :  المؤشر تحيين تاريخ

I- للمؤشر الخصائص العامة 
 
 العمرانية والشريط الساحليحماية المناطق  : المؤشر إليه يرجع الذي البرنامج -1
 البرنامج الفرعي الجهوي : المؤشر إليه يرجع الذي الفرعي البرنامج -2
 احكام المشاريع المفوضة بالجهات.  : المؤشر إليه يرجع الذي الهدف -3
 .استهالك االعتمادات المفوضة من قبل االدارات الجهوية النجاز المشاريع المفوضة : المؤشر تعريف -4
 مؤشر منتوج.  : المؤشر نوع -5
 مؤشر جودة. طبيعة المؤشر: -6
 اإلدارة الجهوية : التفريعات -7
 

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

 .االعتمادات المفوضة المنجزة/ االعتمادات المفوضة : المؤشر احتساب طريقة -1

 نسبة: وحدة المؤشر -2

 االجتماعي في طور الدراسةعدد للمشاريع المعلنة والمتضمنة للنوع  : األساسية الحتساب المؤشر المعطيات -3

 وثيقة مستخرجة من منظومة "أدب". : األساسية  والمعطيات البيانات تجميع طريقة -4

 منظومة "أدب". : األساسية الحتساب المؤشر مصدر المعطيات -5

 شهر مارس الموالي للسنة المعنيةتاريخ توفر المؤشر:  -6

 valeur cible de l’indicateur)) : 100%القيمة المستهدفة للمؤشر -7

 مدير الدراسات المعمارية والفنية : عن المؤشر بالبرنامج المسؤول -8

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

 : بالمؤشر الخاصة والتقديرات ) االنجازات ( النتائج سلسلة -1

 الوحدة مؤشر قيس اآلداء
 توقعات انجازات

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 : نسبة1.4.2.2  المؤشر

 استهالك االعتمادات المفوضة

% - - - - 90 95 99 

 

 



 املالحق                          

 2020املشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة                                                                                             وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية                          117 

 

   :بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقديرات النتائج  مناقشةو تحليل -2

 .2019الى  2016نسجل غياب معطيات عن قيمة المؤشر خالل االفترة الممتدة من 

 خالل الثالث سنوات القادمة . المفوضةنسبة استهالك االعتمادات سيتم العمل على تحسين  -

 رسم بياني لتطور المؤشر:  -3

 

 

 

 : للمؤشر المنشودة القيمة لتحقيق المبرمجة األنشطة أهم -4

 نجاز المشاريع المفوضة الخاصة بالبنايات المدنية -

 انجاز مشاريع الصيانة وتركيز عالمات الملك العمومي البحري -

  نشاط مساندة )وسائل مصالح( -

 البشرية مرتبط بمدى توفر اإلمكانيات : المتعلقة بالمؤشر ((Limitesتحديد أهم النقائص  -5
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 الّدراسات وتهيئة الّسواحل الّشمالية لمدينة صفاقس: شركة 1بطاقة منشأة عدد 
 

I. التعريف 

 

 البعث العقاري وتنمية منطقة مشروع تبرورة / تهيئة الرئيسي:النشاط  .1

ذات مساهمات عمومية تأسست بمقتضى محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية بتاريخ  ترتيب المنشأة:شركة خفية اإلسم .2

 1985ماي  21

 مرجع اإلحداث:ال يوجد .3

 يوجد  ال والمالي:مرجع التنظيم اإلداري  .4

 تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشآة/المؤسسة:ال يوجد .5

II. إطار القدرة على اآلداء 

 

 اإلستراتيجية العامة: .1

وهي شركة خفية  1985أحدثت شركة الّدراسات وتهيئة الّسواحل الّشمالية لمدينة صفاقس المكلفة بمشروع تبرورة في ماي 

االسم ذات مساهمات عمومية يسيرها مجلس إدارة على رأسه رئيس مدير عام وتنضوي تحت إشراف وزارة التجهيز واإلسكان 

 والتهيئة الترابية. 

بعد اإلنتهاء من األشغال المتعلقة بإزالة التلوث وردم بمنطقة مشروع تبرورة )المرحلة األولى(، وهو ما مّكن من توفير أراضي 

هكتارا، أصبح من الضروري التصّرف في المنطقة وحمايتها وذلك بالقيام بالعديد من  420صالحة للتعمير تبلغ مساحتها 

ط والّطويل التي تخص إعداد المرحلة الثانية المخصصة للتعمير والتهيئة والمراقبة البيئية األشغال على المدى القصير والمتوسّ 

وصيانة وحراسة حوزة منطقة تدخل مشروع تبرورة، في انتظار بلورة المرحلة الثانية المتعلقة بالتهيئة والتعمير وتسويق 

 األراضي.

 من أهم نقاط إستراتيجية الشركة نذكر:

سات الفنية واإلقتصادية والقانونية والمالية الالزمة للتهيئة السياحية والفندقية والعقارية لمنطقة الّسواحل إنجاز كل الّدرا -

 الّشمالية لمدنية صفاقس، 

 إنجاز كل األشغال الالزمة إلحياء وتقسيم وتهيئة األراضي بالمنطقة،  -

إنجاز كل البناءات والمنشآت الداخلة في نطاق التجهيزات العامة للمنطقة: مراكز تجارية، تهيئة مناطق خضراء، مالعب،  -

 التجهيزات الترفيهية والمرفئية،

 إعـداد وضبط كل األمثلة والبرامج المتعلقة بأشغال جميع هذه اإلنجازات في المستقبل والنهوض بالمنطقة بعد تجهيزها،  -

وإنجاز كل العمليات الالزمة لتحقيق البرامج المذكورة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وكذلك الحصول على كل إعداد  -

 اإلمتيازات والتراخيص اإلدارية الالزمة،

 إقتناء وتقسيم تهيئة وبيع األراضي المقّسمة المعّدة إلنجاز مشاريع التعمير في إطار حوزة تبرورة وغيرها، -
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ل كل الشركات التي لديها أهداف مماثلة أو ذات صلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق المساهمة في رأس ما -

المساهمة العينية والنقدية وشراء سندات وحقوق بالشركات واإلندماج وتأسيس شركات جديدة وبكل الوسائل القانونية 

 األخرى،

لعقارية والغير العقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير وبصفة عامة القيام بكل العمليات الصناعية والتجارية والمالية وا -

 مباشرة باألهداف المذكورة أعاله والتي من شأنها أن تساعد على تطور الشركة.

 أهم األولويات وتحديد المساهمات في أهداف البرنامج: .2

 .N.P.Kكانت تحوي معامل  يساهم برنامج المتابعة البيئية في تحقيق ديمومة المشروع خاصة وأّن منطقة مشروع تبرورة -

 التي خلّفت نفايات في محيطها المباشر وفي البحر،

 يساهم برنامج الحراسة في السهر على سالمة الوضعية العقارية لكامل المنطقة )بناء عشوائي، إشغال وقتي، ...(.  -

 يساهم برنامج غراسة وصيانة المنتزه الحضري في بعث منطقة جالبة لإلستثمار، -

 األهداف المذكورة ذات صبغة نوعية وليست كمية وال يمكن بذلك قيسها. علما وأّن 

 :تقديم أنشطة البرامج .3

 األنشطة المؤشرات األهداف

 متابعة نوعية المياه والرسوبيات 1

 والمعادن الثقيلة لمكونات النّظام البيئي، تقوم الشركة سنويا بجملة من التحاليل الفيزيوكيميائية -

ولمتابعة تطّور نوعية المياه والرسوبيات، تّم إعداد تقرير تقييمي من طرف الشركة يشتمل على نتائج كّل  -
 التحاليل المنجزة منذ نهاية األشغال إلى اليوم،

والتدقيق في نتائجها ألخذ التدابير الالزمة في وعلى إثر هذه النتائج، سيتّم مواصلة إجراء هذه التحاليل  -
 الغرض خصوصا بالنسبة إلى المياه التي يقع ضخها وصرفها في اتجاه البحر.

دراسة نجاعة منظومة عزل  2
 لكوم الفوسفوجيبس

 تقوم الشركة بمتابعة مدى نجاعة منظومة عزل كوم الفوسفوجيبس، -

التعمق في هذه الدراسة وذلك باستعمال الوسائل والتقنيات التكنلوجية وبناءا على النتائج المتحصل عليها سيتم  -
 الحديثة للتثبت من نجاعة هاته المنظومة ومكوناتها. 

أشغال صيانة المعّدات التابعة  3
 لمنظومة الضخّ 

تقوم الشركة بأشغال العناية وصيانة كل المعدات التابعة لمنظومة الضخ ومنظومة تصريف سيالن مياه  -
 مطار لكوم الفسفوجيبس وكذلك منظومة ضخ مياه الري للمنتزه المستفبلي لمنطقة تبرورة.األ

صيانة قنوات تصريف مياه  4
 األمطار لمنطقة تبرورة

تقوم الشركة سنويا بعّدة حمالت تنظيف لقناالت تصريف مياه األمطار بمنطقة تبرورة وأبرزها حمالت 
 التنظيف الميكانيكي الشاملة وذلك استعدادا لمواسم األمطار. 

صيانة قنوات تصريف مياه  5
 السيالن لكوم الفوسفوجيبس

ة تصريف مياه السيالن لكوم الفوسفوجيبس تقوم الشركة سنويا بصيانة يدوية وميكانيكية لقنوات منظوم -
 متر وقد تم ازالة كل الرسوبيات العالقة بالقنوات. 3000الممتدة على طول 

6 
 متابعة اإلشعاعات بالمنطقة

بالتعاون مع المركز الوطني للحماية  تم قبل وأثناء مرحلة األشغال وبعدها بمتابعة اإلشعاعات بمنطقة تبرورة
من األشعة واستصدار شهادة في خلو المنطقة من خطر اإلشعاعات ويتّم حاليا متابعة اإلشعاعات بالمنتزه 

 الحضري المتمركز فوق كوم الفوسفوجيبس بعد عزله.

 اإلعتناء بالغراسات 7

 تتمثل أهم األشغال فيما يلي:  -

التحمير والتحويض للغراسات الموجودة على مستوى المسطح السفلي، نباتات الفيكيس الموجودة على  ✓
 إمتداد الجدران العازل، ...

( بمنحدرات المنتزه التي من شأنها تعرقل التدخالت المطلوبة خاصة Kochiaإزالة األعشاب الطفيلية ) ✓
 السقي،
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القيام بعملية صيانة الطوابي بالمنحدرات لحماية أدين األرض من اإلنجراف المائي وذلك بالحرث  ✓
 صم" بواسطة الجرار، 50العميق "

 العناية بمصطلحات المنتزه بالحرث. ✓

8 
دراسة تقييم وتطور النظام 

 االيكولوجي للمنتزه
بينت بعض الحفريات لبعض األشجار المغروسة على مستوى منحدرات المنتزه أن نمو جذور بعض األشجار 

 صم عن طبقة الفوسفوجيبس، 25و 20م وفي بعض الحاالت يبعد حوالي 1.70م و1.50بلغ عمق بين 

 حراسة منطقة مشروع تبرورة 9
ورة للحفاظ على الرصيد العقاري )ملك يتّم دوريا إبرام صفقة إطارية بخصوص حراسة حوزة مشروع تبر

 (.2013و 2010دولة خاص بعد صدور أمري المراجعة واإلخراج من الملك العمومي البحري لسنتي 

 

III. الميزانية 

 

 :2020/ المؤسسة العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية للسنة المالية  تقديم عام لتقديرات ميزانية المنشآة

 أد 1100ميزانية اإلستثمار أو / التجهيز )ميزانية الدولة(:  -
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 : شركة الدراسات و النهوض بتونس الجنوبية2بطاقة منشأة عدد 
 

I- التعريف 

 

 / التّهيئة التّـرابيّة و البعث العقاري الجنوبيةتهيئة و تنمية بحيرة تونس النشاط الرئيسي:  1

 ترتيب المنشأة: صنف ج 2

 1990فيفري  16المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ مرجع اإلحداث:  3

 2001لسنة  2807ضبط الهيكل التّنظيمي للشركة بمقتضى األمر عدد  مرجع التنظيم اإلداري و المالي: 4

 2001ديسمبر 6المؤرخ في 

 تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشآة/المؤسسة: ال يوجد 5

 إطار القدرة على اآلداء 6

 

II-  :اإلستراتيجية العامة 

البحيرة واستصالح ضفافها تحسن وتطور واضح في المنظومة اإليكولوجية شهدت بحيرة تونس الجنوبية إثر إنجاز اشغال تطهير 

والحالة البيئية و الصحية بصفة عامة بالمنطقة، حيث تم تسجيل تحسن واضح في عدة مؤشرات بيئية على غرار نوعية و جودة 

 50نظومة األسماك مما خول ألكثر من مياه البحيرة، و نوعية األحياء المائية بالبحيرة عدًدا و كًما و تطور كمي و كيفي في م

بحار بمزاولة نشاط الصيد البحري بالبحيرة، و يعزى هذا النجاح على الصعيدين الوطني و اإلقليمي للخبرة الواسعة التي حصلت 

 للّشركة و التجربة المتميّزة في هذا المجال.

 من أهم نقاط إستراتيجية الشركة نذكر:

 حات المائيّة في مجال تطهير واستصالح المسطّ  •

القيام بإجراءات الّدعوة للمنافسة إلنجاز االشغال والبحث عن التّمويالت الّضروريّة لتنفيذ عدة مشاريع صيانة  -

 المنشآت المدنية ببحيرة تونس الجنوبية

 السهر على المحافظة على نوعية وجودة المكونات اإليولوجية لبحيرة تونس الجنوبية -

 األشغـال وتأمين اإلنجاز في أحسن الّظروف.اإلشـراف على تنفيذ  -

إعـداد مخّططـات التّصـّرف والمتابعة في مرحلة ما بعد إنجاز مشاريع التّطهير والتصرف في المنطقة الرطبة  -

 والمصنفة محمية طبيعية ذات أهمية عالمية

 التّهيئة التّـرابيّة و البعث العقاري : •

التّهيئة التّفصيلي لضفاف البحيرة الجنوبيّة وميناء تونس داخل دائرو التّدّخل العقاري شرعت الّشركة منذ سنوات في إعداد مثال 

المحدثة لفائدتها في الغرض. وألن تّم وضع الجزء األكبر من األراضي المتواجدة بهذه الـمنطقة على ذّمة مشروع بـاب الـمتوّسط 

ضي الّدولة الخاّصة خـارج هذا الـمشروع ومشمولة بدائرة التّدّخل هك من أرا 127لشركة سمــا دبي، فقـد تـبقّت مساحة حـوالي 
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العقاري المذكورة آنفا. وتسعى الّشركة حاليّا الستغالل هذه األراضي بتهيئتها وتسويقها ومن المنتظر عرض هذا المشروع على 

 أنظار جلسة عمل وزاريّة.

على قـرار ترخيص في  2015جويلية  21تحّصلة منذ تـاريخ ونظرا ألّن شركة الّدراسـات والنّهـوض بتـونس الجنوبيّة م

ممارسة مهنـة بـاعث عقاري من قبل وزارة التّجهيز واإلسكان والتّهيئة التّـرابيّة فإّن بإمكـانها القيـام بـمشاريــع عمرانّيــة 

 دولة في مجال بعث المشاريع واإلستثماروعقــاريّة وتوسيع نشاطها في هذا المجال وذلك لتطوير مواردها المالية ولدعم مجهود ال

في إطار تطوير المشاريع المستقبلية للشركة وفي انتظار البت في إمكانية إستغالل األراضي المحاذية وفي إطار تطبيق التوجه 

جال النظر الحكومي إلى تشريك الخواص في بعث المشاريع اإلستثمارية أو الشراكة بين القطاع العام والخاص يقترح في هذا الم

في إمكانية إنجاز بعض المشاريع بالشراكة مع الخواص لتدعيم موارد الشركة ولتخفيف العبء المالي عليها مع مراعات مصالح 

 الشركة. 

وتبعا لما سبق فإن المهام والمشموالت المستقبليّة لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية تعتبر إستراتيجية باألساس ومن 

 خ إستراتيجيّة الّدولة في مجال تطهير وإستصالح المواقع الحساسة وتأهيلها على المستوى العمراني والبيئي.شأنها ترسي

 

III- الميزانية 

 

 :2020/ المؤسسة العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية للسنة المالية  تقديم عام لتقديرات ميزانية المنشآة

 أد 250ميزانية اإلستثمار أو / التجهيز )ميزانية الدولة(:  -

 

 جدول توزيع األعوان حسب الصنف و الجنس -

 المجموع التنفيذ التسيير اإلطارات 

 إناث  
 ذكور

 إناث
 ذكور

 إناث
 ذكور

 

 المالي
0 

0 
0 

1 0 
0 1 

 اإلداري
0 

0 
2 

1 1 
4 8 

 الفني
1 

2 
0 

0 0 
0 3 

 المجموع
3 4 

5 
12 
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 : شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية3عدد منشأة  بطاقة
I. التعريف 

 النشاط الرئيسي: .1

 المشروع/نشاط البعث العقاري.القيام بكل الدراسات الفنية واالقتصادية والقانونية والمالية الالزمة لتهيئة منطقة  -

 ترتيب المنشأة: .2

 في انتظار ترتيبها من طرف رئاسة الحكومة. -

 مرجع اإلحداث: .3

 . وذلك تبعا لـ:2018مارس  22الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ  -

والقيام الذي أقّر تكوين شركة تتولى وضع تصور شامل حول المشروع  2015ماي  05المجلس الوزاري المضيق بتاريخ  -

 بالدراسات المستوجبة في الغرض.

التي أذنت بإحداث شركة دراسات تتولى  2015سبتمبر  15و 10اللجنة العليا للمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة بتاريخ  -

 وضع تصورات للمشروع ومكوناته كبداية على أن يتم الحقا البحث عن مستثمر أو مستثمرين لتمويل المشروع.

على إحداث شركة الدراسات وتهيئة  2017جوان  8عة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بتاريخ موافقة وحدة متاب -

سبخة بن غياضة بالمهدية في شكل "شركة خفية االسم" يشارك في رأس مالها بعض المنشآت والمؤسسات العمومية ذات 

ة من دخول مستثمر في رأس مال الشركة في النشاط المرتبط أو المماثل حيث يمّكن هذا الشكل القانوني في مرحلة الحق

 صورة إثمار الدراسات.

 مرجع التنظيم اإلداري والمالي: .4

 ال يوجد تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشأة/ المؤسسة )إذا وجد(: .5

 

 

1/ العامة: اإلستراتيجية  

 الالزمة لتحديد فرضيات التهيئة الممكنة بالتنسيق مع كافة المتدخلين العموميين،إعداد الدراسات الفنية  -1

التنسيق مع الدولة من خالل سلطة اإلشراف بخصوص كافة المسائل المتعلقة بفرضيات تهيئة أرض المشروع واآلليات - -2

 المقترحة الستغاللها،

 إ عداد وضبط كل األمثلة والبرامج المتعلقة بتهيئة سبخة بن غياضة بما يستجيب لخصوصية الموقع، -3

إعداد وإنجاز كل العمليات الالزمة لتحقيق البرامج المذكورة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وكذلك الحصول على كل  -4

 االمتيازات والتراخيص اإلدارية الالّزمة.

 زمة لتهذيب النسيج العمراني الكائن بمحيط أرض المشروع للنهوض بالمنطقة،القيام بالدراسات الال - -5

 المحافظة على المنشآت المائية والبحرية ومتابعة جودة مياه المسطح المائي، - -6

 البحث عن مستثمرين خواص لتنفيذ المشروع وايجاد صيغة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، - -7

هياكل الدولية إليجاد المساعدات المالية الالزمة لتمويل دراسات المشروع في نطاق التعاون السعي لدى المنظمات وال- -8

الدولي مع هذه المؤسسات الدولية وذلك في نطاق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل وبعد المصادقة عليها من 

 الجهات المعنية،

 التي تعهد اليها في نطاق مشموالتها.القيام بكل المهام المتعلقة بتطوير نشاط الشركة او  - -9

II – إطار القدرة على األداء 
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 اتخاذ كافة اإلجراءات والقيام بكل األعمال التي من شأنها تيسير تنفيذ المهام الموكلة إلى الشركة. - -10

 نشاط البعث العقاري. - -11

المرتبطة بصفة مباشرة أو وبصفة عاّمة القيام بكّل العمليّات الّصناعيّة والتّجاريّة والماليّة والعقارية والغير العقارية  - -12

 .غير مباشرة باألهداف المذكورة أعاله واّلتي من شأنها أن تساعد على تطّور الّشركة

 .الوضعية العقارية2

 هكتارا موزعة كما يلي: 142سبخة  تبلغ مساحة منطقة

 هكتارا. 26مساحة الحوض  •

 هكتارا. 11.5مساحة الطرقات الموجودة  •

 هكتارا. 1.35مساحة الشبكة الحديدية  •

 هكتارا. 4.19مساحة الملك العمومي البّري  •

 هكتارا 10.65مساحة ارتفاقات الملك العمومي البحري  •

 هكتارا. 1.2مساحة البنايات الموجودة  •

ستكون في حدود الصافية المخصصة لتركيز مختلف المشاريع وإذا استثنينا مساحة الطرقات الضرورية فان المساحة        

 هكتارا. 86

 العقاري:التّهيئة التّـرابيّة والبعث  •

قضت المحكمة العقارية بالمهدية بتسجيل كامل المساحة لفائدة الدولة باستثناء األجزاء موضوع  2017أفريل  5في جلسة 

 أصدرت:وواصلت النظر فيها ثم  االعتراضات التي أفردتها بمطالب تسجيل مسحية فردية

 .هكتارا 4أحكاما لفائدة الخواص في مساحة تقّدر بـ حوالي  -

 هكتارا في طور التقاضي. 3,5حوالي 

الشركة في طور اعداد الوسيلة التقنية القانونية الناجعة التي تكون في نفس الوقت ذات بعد تخطيطي وتنفيذي وتمكن من 

وما  30إحداث دائرة تدّخل عقاري على معنى الفصل  العقارات الكائنة في حوزة المشروع )المقترح:السيطرة على جميع 

 بعده في مجلة التهيئة الترابية والتعمير، لفائدة الدولة(

 الميزانية -13

 :2020/ المؤسسة العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية للسنة المالية  تقديم عام لتقديرات ميزانية المنشآة

 أد 250ميزانية اإلستثمار أو / التجهيز )ميزانية الدولة(:  -

 جدول توزيع األعوان حسب الصنف والجنس -

 المجموع التنفيذ التسيير اإلطارات 

  ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث 

 1 0 0 0 0 0 1 المالي

 2  1 0 1 0 0 اإلداري

 4 1 0 1 0 1 1 الفني

 7 2 2 3 المجموع
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 بدراسات التهيئة والرصد الترابينسبة تغطية التراب الوطني بطـاقة المـؤشــــر: 
 1.1.1.3 المؤشر رمز

 نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي المؤشر: تسمية

 شهر جانفي تاريخ تحيين المؤشر:

IV- الخصائص العامة للمؤشر 

 الترابية والتعمير واإلسكان ةالتهيئ المؤشر:البرنامج الذي يرجع إليه  .8

 التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .9

النهوض بالتهيئة الترابية ودعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لتحقيق تنمية شاملة  الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .10

 وعادلة ومستديمة

احتساب معدل عدد دراسات التهيئة الترابية المنجزة التي تغطي الواليات والمجموعات العمرانية يتمثل في  المؤشر: تعريف .11

 والمناطق الحساسة مقارنة بعدد الواليات والتجمعات العمرانية والمناطق الحساسة.

 (ind de résultatsمؤشر نتائج ) نوع المؤشر: .12

 ،(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة  :طبيعة المؤشر .13

 (والجهويةالتفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية  .14

V- التفاصيل الفنية للمؤشر 

)𝑥 100طريقة احتساب المؤشر=)  .10
األمثلة التوجيهية المناطقة المنجزة الحساسة

األمثلة لتوجيهية المناطقا الحساسة
+  

األمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية

عدد المجموعات العمرانية
+

األمثلة التوجيهية لتهية وتنمية الواليات

عدد الواليات
 

 نسبة وحدة المؤشر: .11

 المؤشر: قائمة قائمة الدراسات المنجزة كل سنة. األساسية الحتسابالمعطيات  .12

 طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر )قوائم...( .13

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:اإلدارة العامة للتهيئة الترابية. .14

 شهر ديسمبر المؤشر:تاريخ توفّر  .15

 2022سنة  85%(: indicateur’Valeur cible de l)8القيمة المستهدفة للمؤشر .16

 2022 سنة %85الفرعية: القيمة المستهدفة حسب البرامج  .17

 فريحيالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مجدي  .18

 
مستّمدة  )قيمةعلى المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلو هاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 8

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهاي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(من توجه إستراتيج
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VI- قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: -2

والية داخلية أي  14وسيتم اإلنتهاء من انجاز  % 75بالنسبة لدراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الواليات تم انجاز نسبة 

 .2021موفى  % 100

تم الشروع في انجاز نسبة  2010بالنسبة لمراجعة دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة التجمعات العمرانية التي انجزت قبل سنة 

 .2022سيتم اإلنتهاء من انجاز جميع الدراسات التي تم برمجتها بالمخطط الخماسي خالل سنة و 60%

 %40تم الشروع في انجاز نسبة  2010بالنسبة لمراجعة دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة التي انجزت قبل سنة 

 .2022لمخطط الخماسي خالل سنة وسيتم اإلنتهاء من انجاز جميع الدراسات التي تم برمجتها با

 :رسم بياني لتطور المؤشر -3

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر-4

 
القيمة 

المستهدفة 
 للمؤشر

القيمة 
المستهدفة 

حسب 
البرامج 
 الفرعية

 تقديرات المؤشر
 2020لسنة 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات
اإلعتمادات 

 لألنشطة
 2020لسنة 

نسبة تغطية التراب الوطني 
بدراسات التهيئة والرصد 

 الترابي

85 % 85% 70 % 

تمثيل اإلدارة العامة  -
والوزارة في لجان قطاعية 
وفرق عمل إلبداء الرأي 
ودراسة مشاريع في مجال 
النقل والصناعة والبنية 

 ....األساسية

دراسات -
تهيئة 
 ترابية

593.5 
 ألف دينار

50

60

70

80

90

2019 2020 2021 2022

 الوحدة الهدفمؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2019 
 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة 

 والرصد الترابي
 %85 %80 %70 %60 - - - نسبة
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حضور ملتقيات وندوات  -
 وطنية ودولية،

زيارات ميدانية في إطار  -
إبداء الرأي حول مشاريع 

 تنموية،

المشاركة في إعداد 
المخططات التنموية 

 والوطنية  الجهوية

 

 بالمؤشر: ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) - 5

عزوف مكاتب الدراسات على المشاركة في طلب العروض وتراجع عدد مكاتب الدراسات الوطنية المختصة في مجال  -

 .التهيئة الترابية
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المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانيةبطاقة المؤشر: نسبة   

    1.2.1.3: المؤشر رمز

 المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية نسبة :المؤشر تسمية

 2019ماي  المؤشر: تحيين تاريخ  

 I   - الخصائص العامة للمؤشر 

 يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير واإلسكانالبرنامج الذي  .1

 التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر

 تدعيم التخطيط العمراني االستراتيجي والمستدام والتحّكم في التوّسعات العمرانية المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .2

 معرفة مدىتعريف المؤشر: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية ويقصد بذلك  .3

، في مرحلة وسيتمالتهيئة العمرانية  إعداد أمثلةااللتزام والتقيد بمضمون ومقتضيات استراتيجيات التنمية العمرانية عند 

 الخضراء. والفضاءاتجهيزات بمختلف أنواعها أولى، إعتماد معايير خاصة ببرمجة الت

وحرصا على تكريس مبدإ االستدامة في مجال التخطيط العمراني سيتم احتساب نسبة المناطق المخصصة للتجهيزات ونسبة  

التهيئة  وأمثلة)المناطق الخضراء( المخصصة ضمن أمثلة التهيئة )أمثلة التهيئة العمرانية  الفضاءات الخضراء

 ة( المصادق عليها.التفصيلي

 (Ind de produitنوع المؤشر: مؤشر منتوج ) .4

 (qualité)طبيعة المؤشر: مؤشر جودة  .5

 التفريعات حسب البرامج الفرعية )الجهوية(: حسب المعطيات المضمنة بالبطاقة البيانية ألمثلة التهيئة العمرانية  .6

   II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

المخصصة للتجهيزات المدرجة في أمثلة  والمناطق(: نسبة مساحة المناطق الخضراء Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 . الجملية لهاالتهيئة التي تمت المصادقة عليها مقارنة بالمساحة 

 )نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية(  %وحدة المؤشر: نسبة  .2

المساحة المخصصة للتجهيزات وللمناطق  العمرانية:المؤشر: البطاقة البيانية ألمثلة التهيئة  الحتساب األساسيةالمعطيات  .3

 الخضراء، 

 طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4

 تقارير يتم إعدادها من طرف من طرف وحدات التصرف حسب األهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات

)الشمال الشرقي، الشمال الغربي والوسط الغربي، الوسط الشرقي،  4أمثلة التهيئة العمرانية حسب الجهات وعددها 

 الجنوب(.

 إعداد اإلحصائيات حسب أمثلة التهيئة حسب الوالية والبلدية وعلى المستوى الوطني

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
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اإلدارات الجهوية  محدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية،وحدات التصرف حسب األهداف ال

 للتجهيز والبلديات.

 شهر مارس من السنة الموالية المؤشر:تاريخ توفّر  .6

 %25: 2019لسنة  (Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .7

 المستهدفة حسب البرامج الفرعية  . القيمة8

  - III- المؤشرقراءة في نتائج : 

 :بالمؤشر الخاصة والتقديرات )االنجازات( النتائج سلسلة .1

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء  

 تقديرات توقعات  إنجازات

2018 2019 2020 2021 2022 

 
نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية  

  وأمثلة التهيئة العمرانية

  %30 %30 %30 %25 28.5% نسبة %

 

 :بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقديرات النتائج مناقشةو تحليل .2

 

المتعلق بنسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية هو مؤشر جديد فانه  أن المؤشرباعتبار 

لسنة  % 30ونسبة  2019لسنة  بالنسبة % 25لم يتم اعتماده في السنوات الفارطة، اال أنه من المتوقع تسجيل نسبة 

2020. 

 

 .رسم بياني لتطور المؤشر:3

 

 
 

 

 

 

 

 

22
24
26
28
30
32

2018 2019 2020 2021 2022

Série 1

Série 1
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  :المستهدفة للمؤشر القيمة لتحقيق المبرمجة األنشطة أهم.4

 

القيمة 
المستهدفة 
 للمؤشر 

القيمة 
المستهدفة حسب 
 البرامج الفرعية

تقديرات 
 المؤشر

لسنة 
2020 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات
اإلعتمادات 
 لألنشطة 
لسنة 
2020 

نسبة  المؤشر:
المطابقة بين 
استراتيجيات التنمية 
العمرانية وأمثلة 

 التهيئة العمرانية

 

30% 

 

  

30% 

تقديم المساعدة الفنية  -
 للجماعات المحلية

التأطير والتكوين لفائدة  -
 مصالح التهيئة العمراني

باإلدارات الجهوية 
 للتجهيز

إعداد االستراتيجيات المستدامة  -
 الترابية والتنمية العمرانيةللتهيئة 

 األشغال الجيوديزية -

دعم الاّلمركزية عبر مساندة  -
الجماعات المحلية إلعداد ومراجعة 
المخططات وإعداد المسوحات 

 الطبوغرافية 

1265 

  

2000 

 

180 

 

 

 : بالمؤشر ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) - 5

مرتبط ارتباط وثيقا برغبة الجماعات المحلية المعنية في مواصلة الدراسات الجارية إن بلوغ القيمة المستهدفة للمؤشر  -

وتغطية هذه التجمعات السكنية بأمثلة تهيئة عمرانية من جهة وبمختلف األطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة 

 على هذه الدراسات من جهة أخرى.

محدودية اإلمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح التهيئة العمرانية باإلدارات الجهوية للتجهيز والبلديات المعنية، بالرغم  -

من حرص إدارة التعمير على تقديم الدعم الفني للبلديات المعنية إلعداد دراسات المراجعة التي تعهد إلى مكاتب دراسات 

 المحينة والالزمة إلنجاز هذه الدراسات في اإلبانالوثائق الخرائطية  وتوفيرخاصة 
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 بطاقة المؤشر: نسبة استهالك األراضي الفالحية 

  2.2.1.3: المؤشر رمز

 نسبة استهالك األراضي الفالحية    : المؤشر تسمية

   2019: ماي المؤشر  تحيين تاريخ
 

I   -  الخصائص العامة للمؤشر 

 البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان-1

 التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر-2

 تدعيم التخطيط العمراني االستراتيجي والمستدام والتحّكم في التوّسعات العمرانية المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه -3

 تعريف المؤشر: نسبة األراضي الفالحية المدمجة بالمناطق العمرانية بأمثلة التهيئة-4

 (Ind de produitنوع المؤشر: مؤشر منتوج )-5

 (qualité)طبيعة المؤشر: مؤشر جودة -6

 هات التفريعات: حسب الج-7

  II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

)أمثلة التهيئة  بالمناطق العمرانية بأمثلة التهيئة الفالحية المدمجة(: نسبة األراضي Formuleطريقة احتساب المؤشر )-1

 التهيئة التفصيلية( المصادق عليها وأمثلةالعمرانية 

 %وحدة المؤشر: نسبة -2

المؤشر: معطيات حول مساحة مناطق التوسع بأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها للبلديات  األساسية الحتسابالمعطيات  -3

 ومساحة األراضي الفالحية التي تم تغيير صبغتها لتصبح قابلة للتعمير

 طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  -4

دثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة تقارير يتم إعدادها من طرف وحدات التصرف حسب األهداف المح -

 )الشمال الشرقي، الشمال الغربي والوسط الغربي، الوسط الشرقي، الجنوب(. 4العمرانية حسب الجهات وعددها 

 وعلى المستوى الوطني الوالية والبلدياتإعداد اإلحصائيات حسب  -

حدات التصرف حسب األهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: و -5

 دراسات أمثلة التهيئة العمرانية،اإلدارات الجهوية للتجهيز والبلديات.

 شهر مارس من السنة الموالية موفي المؤشر:تاريخ توفّر  -6

 2022لسنة  9.5%(: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) -7
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  القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية -8

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  :بالمؤشر الخاصة والتقديرات  )االنجازات  (النتائج سلسلة -1

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء

 تقديرات توقعات إنجازات

2018 2019 2020 2021 2022 

 

 نسبة استهالك األراضي الفالحية
 % 9.5 % 9.5 % 10 % 9.5 %9.57 هك

 

 :بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقديرات النتائج مناقشةو تحليل -2

 

هو مؤشر جديد فانه لم يتم اعتماده في السنوات  الفالحية المستهلكةالمتعلق بمساحة األراضي  أن المؤشرباعتبار 

 .2020بالنسبة  لسنة   % 10و  2019بالنسبة لسنة   % 9.5الفارطة، اال أنه من المتوقع تسجيل نسبة تقدر بـ  

 :رسم بياني لتطور المؤشر -3

 

 

 

  :المستهدفة للمؤشر القيمة لتحقيق المبرمجة األنشطة أهم -4
 
 
 
 
 
 
 
 

9,2

9,4

9,6

9,8

10

10,2

2018 2019 2020 2021 2022

Série 1
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القيمة 

المستهدفة 
 للمؤشر

القيمة 
المستهدفة 

حسب البرامج 
 الفرعية

 تقديرات المؤشر
 2020لسنة 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات
اإلعتمادات 

 لألنشطة
 2020لسنة 

نسبة  المؤشر:
استهالك األراضي 

 الفالحية  

 
10% 
 

  
10% 

المشاركة في لجنة حصر التجمعات  -
العمرانية السكنية  ومعاينة التوسعات 

 على األراضي الفالحية
لجنة تغيير الصبغة لالراضي  -

الفالحية المشتركة مع ممثلين عن جل 
الوزارات وخاصة وزارة الفالحة 

 والداخلية وأمالك الدولة
اعداد احصاءيات دورية للتقسيمات  -

 )بجميع انواعها: سكنية تجارية....(
تقديم المساعدة الفنية للجماعات  -

 المحلية
التأطير والتكوين لفائدة مصالح  -

باإلدارات الجهوية  التهيئة العمراني
 للتجهيز

إعداد االستراتيجيات  -
المستدامة للتهيئة الترابية 

   والتنمية العمرانية
 

 
 

50 
  

 
 
 
 
 

 

 : بالمؤشرالمتعلقة  (limitesتحديد أهم النقائص ) - 5

مرتبط ارتباط وثيقا برغبة الجماعات المحلية المعنية في مواصلة الدراسات الجارية إن بلوغ القيمة المستهدفة للمؤشر  -

وتغطية هذه التجمعات السكنية بأمثلة تهيئة عمرانية من جهة وبمختلف األطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة 

 على هذه الدراسات من جهة أخرى.

محدودية اإلمكانيات البشرية والمادية لدى مصالح التهيئة العمرانية باإلدارات الجهوية للتجهيز والبلديات المعنية، بالرغم  -

من حرص إدارة التعمير على تقديم الدعم الفني للبلديات المعنية إلعداد دراسات المراجعة التي تعهد إلى مكاتب دراسات 

 المحينة والالزمة إلنجاز هذه الدراسات في اإلبان.الوثائق الخرائطية  وتوفيرخاصة 
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 بطـاقة المـؤشــــر: عدد المساكن االجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة
 :1.3.1.3 المؤشر رمز

 تسمية المؤشر: عدد المساكن االجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة

 2018تاريخ تحيين المؤشر: ماي 

I- العامة للمؤشر الخصائص 

 التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان . البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:1

 التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان . البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:2

 وتهذيب وإدماج األحياء السكنية النهوض بالسكن االجتماعي والميسر المؤشر:. الهدف الذي يرجع إليه 3

المسكن األول  وبرنامجالمؤشر: يتمثل في عدد المساكن المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي  . تعريف4

 وفي إطار اقتناء مساكن ومقاسم اجتماعية ممولة من الصندوق الوطني للنهوض بالسكن.

 منتوج  شر: مؤشرالمؤنوع  .5

 طبيعة المؤشر: مؤشر نتائج  .6

 التفريعات حسب البرامج الفرعية: مركزي وجهوي .7

II- الفنية للمؤشر التفاصيل 

 احتساب المؤشر مجموع المساكن االجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة مع مجموع المقاسم المهيئة. طريقة -1

 وحدة المؤشر: عدد -2

المواطنين الراغبين  وطلباتالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر: برامج المتدخلين العموميين والخواص في مجال السكن  -3

 في اقتناء مسكن او مقسم.

طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: قائمات وتقارير اللجان الجهوية المكلفة بجرد وتحديد الحاجيات  -4

 السكنية، برامج المتدخلين العموميين والخواص في مجال السكن والمعطيات المقدمة من بنك االسكان. 

اإلدارة العامة  االجتماعي،الخصوصي للسكن وحدة انجاز البرنامج  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: -5

 البنك المركزي، الواليات واإلدارات الجهوية للتجهيز والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة. اإلسكان،لإلسكان، بنك 

 يتم تحيين المعطيات بصفة دورية المؤشر:تاريخ توفّر  -6

 2022ة ألف مسكن ومقسم الى موفى سن 30القيمة المستهدفة للمؤشر: انجاز  -7

 2022ألف مسكن ومقسم الى موفى سنة  30 الفرعية:القيمة المستهدفة حسب البرامج  -8

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة قمر بنحمادي الشابي عن اإلدارة العامة لإلسكان والسيدة هناء الزواغي عن وحدة  -9

 انجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي.
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج  .1

 

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: -2

مقسم  100عقاريين وتمويل اقتناء  مسكن جاهز منجز من قبل باعثيين 1000بالنسبة للفوبرولوس: من المتوقع تمويل اقتناء 

 .2019سنة  موفيمهيأ وذلك حتى 

فإنه من المتوقع تسجيل طلبات إضافية على مساكن الممولة عن طريق  2022-2020أما بخصوص التقديرات لسنوات 

 طريق برنامج المسكن األول وكذلك الطلبات على اقتناء مقاسم مهيّأة. الفوبرولوس وعن

مسكن  4288مسكن اجتماعي منها  6689إتمام انجاز  2019لخصوصي للسكن االجتماعي: سيتم سنة بالنسبة للبرنامج ا •

 مسكن1000ومسكنا عن طريق الباعثين العقاريين العموميين  1371واجتماعي منجز عن طريق الباعثين العقاريين الخواص 

مسكن اجتماعي  1968وقع ان يتم االنتهاء من انجاز في إطار عنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة، ومن المت

 كما يلي: موزعة 2020سنة 

مسكن منجز من طرف الباعثين العقاريين  369ومسكن ومقسم اجتماعي منجز من قبل الباعثين العقاريين العموميين  599

 مسكن في إطار إزالة المساكن البدائية. 1000والخواص 

مسكنا ومقسما عن طريق الباعثين  231مسكنا ومقسما اجتماعيا منها  1231غال انجاز انتهاء أش 2021المتوقع سنة  ومن

 مسكن. 1000انجاز  2022مسكنا في إطار عنصر إزالة المساكن البدايئة، كما سيتم سنة  1000والعقاريين العموميين 

 الوحدة مؤشر قيس األداء:
 اإلنجازات

2019 
 التقد ـرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عدد المساكن المنجزة والمقاسم المهّيأة في إطار 
 الفوبرولو 

 عدد

1277 1638 1556 1000 1100 1200 1200 

إطار  المهّيأة فيعدد المساكن المنجزة والمقاسم 
 1000 1231 1968 6689 1745 748 748 البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي

إطار المسكن األول الممّولة فيعدد المساكن   0 0 0 500 500 500 500 

االجتماعية والمساكن الميّسرة  مجموع المساكن
 2700 2931 3568 8189 3301 2386 2025 المنجزة
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 رسم بياني لتطور المؤشر:

 

  :للمؤشر القيمة المستهدفة  لتحقيقأهم األنشطة المبرمجة .3

 

القيمة المستهدفة 
 للمؤشر

القيمة 
المستهدفة 

حسب البرامج 
 الفرعية

تقديرات 
 المؤشر

سنة ل
2020 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات
اإلعتمادات 
 لألنشطة

 2020لسنة 

المؤشر: عدد 
المساكن االجتماعية 
والمساكن الميسرة 
المنجزة والمقاسم 

 المهيئة

ألف  30انجاز 
مسكن ومقسم 
إلى موفى 

2021 

 

 

 

 

25000 

 مسكن ومقسم

 

3568 

تقديم قائمات المنتفعين عن طريق لجنة  1-
 ببنك اإلسكان

توفير التمويل الذاتي للراغبين في اإلنتفاع -
 بمساكن عن طريق البنك المركزي.

تقديم قائمات المنتفعين للجنة االستشارية  -
 السكن.الجهوية لتحسين 

انجاز اشغال طوبوغرافية مختلفة  -
)تشخيص قطعة ارض، تحديد مساحة، 
امثلة قطاعية، بحث عقاري، اختبار، 
مشروع تقسيم او تجزئة ارضي او 

 عمودي(

انجاز اشغال تجزئة وتقسيمات ارضية او  -
 عمودية.

 انجاز مطالب تسجيل عقاري اختياري. -

 توفير امثلة هندسية. -

 محاضر انجاز.اعداد  -

القيام بالمعاينات الفنية للمساكن وباالبحاث  -
االجتماعية للعائالت المرشحة لالنتفاع 
بالبرنامج من طرف فريق عمل منبثق عن 

 اللجنة الجهوية.

ضبط قائمات الفئات االجتماعية من طرف  -
اللجنة الجهوية وذلك اثر ترتيبها وفق 
المقاييس المنصوص عليها بمقتضى االمر 

توفير مساكن ومقاسم  -1-
 مهيّأة لفائدة األجراء.

 
 
 
 
 
 
أشغال طوبوغرافية -

وأشغال تقسيمات 
للمشاريع المندرجة 

ضمن البرنامج 
الخصوصي للسكن 

 االجتماعي
 
 
 
 

 

 

 

 

38740 

 

 

 

  

 

 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17250 
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القيمة المستهدفة 
 للمؤشر

القيمة 
المستهدفة 

حسب البرامج 
 الفرعية

تقديرات 
 المؤشر

سنة ل
2020 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات
اإلعتمادات 
 لألنشطة

 2020لسنة 

ودراسة  2012لسنة  1224عدد 
 االعتراضات.

المصادقة على القائمات النهائية وإحالتها -
 إلى لجنة قيادة البرنامج لالعالم.

إبرام عقد الرهن العقاري وسند الدين من  -
 طرف بنك االسكان.

إبرام عقد االنتفاع بالمسكن من طرف  -
 المجلس الجهوي.

قيام فريق العمل المحدث لدى اللجنة -
لجهوية بالتثبت من صحة الوثائق ا

المصاحبة لملفات المترشحين وإجراء 
االبحاث الالزمة في شانها مع المصالح 

 اإلدارية الجهوية المعنية.

 تتولى اللجنة الجهوية القيام بـ: -

* إعداد القائمات االولية حسب كل معتمدية 
وترتيبها وفق المقاييس المنصوص عليها 

استنادا  2012لسنة  1224باألمر عدد 
لتطبيقة إعالمية ثم التداول بشانها 

 والمصادقة عليها.

* تعليق القائمات االولية بمقر الوالية 
والمعتمدية لقبول االعتراضات واحالتها 
الى لجنة قيادة البرنامج لالعالم مصحوبة 
بمبلغ المنحة ومبلغ الدين الذان يتم 
تحديدهما حسب كلفة المسكن او المقسم 

 العائلة. وصنف دخل

* تتولى لجنة القيادة المصادقة على مبلغ 
 المنحة ومبلغ الدين بالنسبة لكل منتفع.

 * ابرام عقود االنتفاع من طرف:

الباعث العقاري العمومي في صورة انجاز 
 المشاريع من قبله.

المجلس الجهوي في صورة انجاز المشاريع 
 من طرف الباعثين العقاريين الخواص.

إزالة المساكن البدائية  -
وتعويضها بمساكن جديدة 

 أو ترميمها أو توسعتها

 

 

إنجاز مساكن اجتماعية   -
 اعيةوتهيئة مقاسم اجتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

102000 

 :قة بالمؤشر( المتعلّ  limitesتحديد أهم النقائص )  -4

 محدودية اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لمتابعة مشاريع السكن االجتماعي في كل الواليات، -

 عدم امكانية احتساب جميع المشاريع السكنية المنجزة من طرف الباعثين العقاريين العموميين والخواص  -

 ارتفاع كلفة المساكن وتوجه الباعثين العقاريين الخواص نحو إنتاج المساكن الرفيعة، -

 رانيا كبيرا،الصالحة للبناء خاصة بالمناطق التي تشهد ضغطا عم من األراضيتقلص الرصيد العقاري  -

 تقلص إنجاز المقاسم االجتماعية المهيّأة من قبل الباعثين العقاريين العموميين والخواص.  -
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 السكنية ضمن البرامج الوطنيةالنسبة التراكمية لتهذيب األحياء بطـاقة المـؤشــــر: 

  : 2.3.1.3المؤشر رمز

 السكنية ضمن البرامج الوطنيةالنسبة التراكمية لتهذيب األحياء تسمية المؤشر:

 2019تاريخ تحيين المؤشر: أوت 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الترابية والتعمير واإلسكان ةالتهيئ المؤشر:الذي يرجع إليه  البرنامج .1

 والعمراني وسياسة اإلسكانالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المجال الترابي .2

 بالسكن االجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج األحياء السكنية المؤشر: النهوض.الهدف الذي يرجع إليه 3 

 تم تهذيبها سنويا مقارنة مع مجموع األحياء المبرمجة. الفوضوية التياألحياء السكنية  ةنسب المؤشر:. تعريف  4 

 ( ind de résultats.نوع المؤشر:مؤشر نتائج ) 5

 ،(efficacité socio-économique).طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة 6

 حسب البرامج الفرعية )الجهوية( . التفريعات7

- II    التفاصيل الفنية للمؤشر 

 لألحياء المبرمجة.السكنية  التي يتم تهذيبها سنويا / العدد الجملي  .طريقة احتساب المؤشر العدد التراكمي لألحياء  1

 .وحدة المؤشر::  نسبة مائوية 2

 .المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر: وكالة التهذيب والتجديد العمراني.  3 

 .طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر )قوائم...(  4

 وكالة التهذيب والتجديد العمراني. .مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 5

 :شهر ديسمبر .تاريخ توفّر المؤشر 6

 2022سنة   % 100) تهذيب كل األحياء المبرمجة( 9.القيمة المستهدفة للمؤشر 7

 %100هدفة حسب البرامج الفرعية :.القيمة المست 8

 اإلدارة العامة لإلسكان - .المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: منية بحريني الخميري 9 

 

   - III في نتائج المؤشر قراءة 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر1

 
مستّمدة  )قيمةعلى المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلو هاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 9

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهاخطط الخماسي...(من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من الم
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 الوحدة مؤشر قيس اآلداء

 تقديرات توقعات إنجازات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
الجيل ) 155النسبة التراكمية لتأهيل األحياء السكنية 

 األول(
 100 100 93 83 82 74 67 نسبة

)الجيل  146النسبة التراكمية لتأهيل األحياء السكنية 
 الثاني(

 40 13 3 - - - - نسبة

 70 60 *54 82 82 74 67 نسبة المجموع

تعود إلى بلوغ البرنامج األول نسبة  2020سنة  % 54إلى  2019 سنة %82لتأهيل األحياء السكنية من انخفاض مجموع النسبة التراكمية  :مالحظة *

 .%3من األشغال وانطالق البرنامج الثاني في مرحلة الدراسات بنسبة  93%

 رسم بياني لتطور المؤشر:

 

 :وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشرتحليل النتائج -2

 :إنجاز ما يلي 2019بعد تسجيل نسق مرضي إلنجاز تهذيب األحياء السكنية في جزئه األول حيث تم إلى موفى شهر أوت    

 حي.155حي من  120انتهت أشغال البنية األساسية بـ  -

 سين السكن.حي مبرمج بها مكونة تح 102حي من  86انتهت أشغال تحسين سكن بـ  -

 مشروع مبرمج. 129مشروع تجهيزات جماعية من جملة  61انتهاء  -

م.د.، حيث سينطلق البرنامج  635حي بكلفة  146تمت المصادقة بمخطط التنمية على إنجاز الجزء الثاني الذي يخص حوالي  

ر لكل برنامج حتى يتسنى لنا سنوات، وبالتالي سيتم احتساب وتحديد قيمة المؤش 5ويتواصل على مدى  2020خالل سنة 

 متابعته ومراقبته.
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فإن وزارة الشؤون المحلية والبيئة تشرف على عّدة برامج أخرى لتهذيب األحياء  المذكورة،فباإلضافة إلى البرامج الوطنية   

ثل في تهذيب الخصوصي لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي الذي يتم منها البرنامجالشعبية نخّص بالذكر 

 146تتولى وكالة التهذيب والتجديد العمراني إنجاز جزءا منه يتمثل في تهذيب  دينار.مليون  225حي بكلفة تناهز  220

 مليون دينار. 153حي بقيمة 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:  -5

 
القيمة المستهدفة 

 للمؤشر
القيمة المستهدفة 

البرامج حسب 
 الفرعية

 تقديرات المؤشر
 2020لسنة 

 األنشطة التدخالت
 تقديرات

 اإلعتمادات لألنشطة
 2020لسنة 

النسبة  2.3.1.3 المؤشر

التراكمية لتهذيب األحياء 

السكنية ضمن البرامج 

 الوطنية

100% 100% 54% 

متابعة تقدم انجاز -

المشاريع من قبل 

اللجنة الوطنية 

 البرنامجلقيادة 

 

تهذيب وإدماج أحياء -

 سكنية

58853 

 

 

 

 بالمؤشر: ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) -6

 خاصة وأن الدولة هي التي تتحمل كامل الكلفة دون مساهمة المواطن. العشوائية، لتهذيب األحياءصعوبة في توفير االعتمادات 

 ندرة األراضي الدولية المخصصة من قبل الجهات لتنفيذ مكونة التجهيزات الجماعية.  -

تقلص األراضي الصالحة للبناء التي تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، مما ينجر عنه تنامي ظاهرة التوسع العمراني  -

 عدد األحياء الفوضوية.                                                         وارتفاعلعشوائي ا
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 على النطاق الجهوي بطاقة المؤشر: نسبة الدراسات المنجزة
 

 1.1.2.3رمز المؤشر:

 تسمية المؤشر: نسبة الدراسات المنجزة 

 2019تاريخ تحيين المؤشر: ماي 

 

 -Iالخصائص العامة للمؤشر 
 

 : التهيئة الترابية والتعمير واإلسكانيرجع إليه المؤشر البرنامج الذي -3

 : تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة اإلسكان البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر -4

 في انجاز المشاريع المفوضة : تحقيق النجاعةالهدف الذي يرجع إليه المؤشر -5

نسبة الدراسات المنجزة والمتعّلقة بإعداد الدراسات ومتابعة ومراقبة أشغال إزالة المساكن البدائية وإعداد : تعريف المؤشر -6

 وتهيئة التقسيمات لمشاريع بناء مساكن اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي

 نتائج.: مؤشر نوع المؤشر -7

 مؤشر نجاعةطبيعة المؤشر:  -8

 الجهات  والجهوية(: حسبالتفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية  -9

-IIالتفاصيل الفنية للمؤشر 

 سنويا / عدد الدراسات المبرمجة في السنة طريقة احتساب المؤشر: عدد الدراسات المنجزة .1

 الوحدة: النسبة  .2

 .سنويا المنجزةالمعطيات األساسية الحتساب المؤّشر: عدد الدراسات المبرمجة وعدد الدراسات  .3

قائمة  –طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: تقارير تقييم عروض الدراسات المنجزة والمصادق عليها سنويا  .4

 الدراسات المبرمجة من طرف اإلدارات الجهوية.

 المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر: اإلدارات الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  مصدر .5

 تاريخ توفير المؤشر: يتم تحيين المعطيات بصفة دورية خالل شهر ديسمبر   .6

 2022سنة  % موفى71نسبة بلوغ القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7

 2022% موفى سنة   71نسبة   الفرعية: بلوغالقيمة المستهدفة حسب البرامج  .8

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: ثريا بن جمور .9

  III-قراءة في نتائج المؤشر

 سلسلة النتائج )االنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1
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 الوحدة مؤشر قيس اآلداء
 إنجازات

 
 تقديرات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 المساكن إزالة ألشغال الفنية والمراقبة والمتابعة الدراسات إعداد 

 توسعتها أو ترميمها أو جديدة بمساكن وتعويضها البدائية

 نسبة

- - - 79% 28% 28% 56% 

 ( التقسيم أشغال + طوبوغرافية )أشغال العمرانية الدراسات إعداد 

 اجتماعية مقاسم وتهيئة اجتماعية مساكن بناء لمشاريع
- - - 

86% 81% 80% 86% 

 %71 %54 %55 %82 - - - المجموع

 

 :تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .2

 الفنية والمراقبة والمتعلقة بالدراسة والمتابعة 2019الدراسات المبرمجة من طرف اإلدارات الجهوية خالل سنة بلغ مجموع 

 147دراسة من المتوقع أن ينجز منها  185توسعتها  أو ترميمها أو جديدة بمساكن وتعويضها البدائية المساكن إزالة ألشغال

 دراسة. 207ليصل إلى  2020وسيرتفع عدد الدراسات المتوقعة خالل سنة  ،%79دراسة أي بنسة قدرها 

اجتماعية  مقاسم وتهيئة اجتماعية مساكن بناء لمشاريع (التقسيم أشغال + طوبوغرافية )أشغال كما بلغ عدد الدراسات العمرانية

إلى  2020وسيرتفع عدد الدراسات خالل سنة  ،%86 بنسبة قدرهادراسات أي  6دراسات سينجز منها  7 2019خالل سنة 

 .%82 بنسة قدرها  دراسة أي 22دراسة من المتوقع أن ينجز منها  27

ونالحظ أن نسبة اإلنجاز المتعلّقة بعنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها من المتوقع أن 

ويعود ذلك إلى أن الدراسات المتعّلقة بالمتابعة والمراقبة  ،2019قارنة بسنة م 2022و 2021و 2020تنخفض خالل سنتي 

 األشغال.الفنية لألشغال يرتبط إنجازها بإنجاز 

 رسم بياني: .3

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2020 2021 2022

مؤشر نسبة الدراسات المنجزة

نسبة إنجاز دراسات إزالة المساكن 
البدائية

نسبة إنجاز دراسات بناء مساكن 
اجتماعية

معدل إنجاز الدراسات



 املالحق                          

 2020املشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة                                                                                             وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية                          146 

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .4

 
 المؤشر

القيمة 
المستهدفة 

 للمؤشر

القيمة 
المستهدفة 

حسب البرامج 
 الفرعية

تقديرات   
المؤشر لسنة  

2020 

 
 التدخالت

 
 األنشطة

تقديرات االعتمادات 
 2020لألنشطة لسنة 

الدراسات   نسبة
 المنجزة

 

71        %
 2022سنة 

 إجراء المعاينات -  

 برمجة الدراسات والمراقبة الفنية -

 اإلعالن عن طلبات العروض -

 فتح وتقييم العروض -

تقييم العروض على أنظار عرض نتائج  -

وحدة السكن االجتماعي إلبداء الرأي الفني 

 والمالي

 إسناد االستشارة -

 المتابعة الفنية -

 خالص المزودين -

 
متابعة إنجاز  -

  المشاريع المفوضة

 
430 

 

 

 5.  تحديد أهم النقائص المتعلقة  بالمؤشر: 

وهو ما ينجر عنه صعوبة في احتساب المؤشر.إمكانية تجاوز آجال انجاز الدراسة لمدة سنة  -  

   نقص في الموارد البشرية المكلفة بمتابعة الدراسات المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي. -
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 تحقيق األهداف لمختلف البرامجنسبة  طاقــة المـؤشــر:ب 

  2-1-1-9رمز المؤشر: 

 تحقيق األهداف لمختلف البرامج .نسبة  تسمية المؤشر:

  شهر جوان من كل سنة. تاريخ تحيين المؤشر:

 - I: الخصائص العامة للمؤشر  

  والمساندة القيادة :9البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج  .1

  القيادة: 1الفرعي  البرنامج :المؤشرالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه  .2

 : اإلشراف على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين اإلدارة والمتدخلين معها.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

 نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج مقارنة بالتقديرات المرسومة. قيس :المؤشرتعريف  .4

 نتيجة : المؤشرنوع  .5

 طبيعة المؤشر: جودة .6

  تفريعات المؤشر: وطني .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر  

 معدل نسب اإلنجازات مقارنة بتقديرات كافة المؤشرات. : طريقة احتساب المؤشر .1

  النسبة المائوية )%( وحدة القيس: .2

 المعطيات األساسية إحتساب المؤشر: معطيات ذات طابع إداري .3

 المؤشر: التقرير السنوي للقدرة على األداء.   إلحتساب طريقة تجميع البيانات األساسية .4

 مصدر البيانات األساسية إلحتساب المؤشر: إحصائيات ذات صبغة إدارية .5

 جوان من كل سنة.شهر  :تاريخ توفر المؤشر .6

 . 2022في حدود سنة  % 99للمؤشر: العمل على تحقيق نسبة  القيمة المستهدفة  .7

 اإلدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين اإلطارات.: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  .8
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  : الخاصة بالمؤشر) االنجازات ( سلسلة النتائج .1

 الوحدة مؤشرات قيس األداء
 توقعات إنجازات

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

: نسبة 2.1.1.9المؤشر 

 البرامجتحقيق أهداف مختلف 
℅ 82 95 98 97 98 99 99 

 

 نتائج انجازات المؤشر: ومناقشةتحليل  .2

منخفضة مقاربة باإلنجازات التي كانت في حدود  وهي℅  96بـ  2018قدرت التوقعات الخاصة بهذا المؤشر بعنوان سنة 

للمشاريع المتواصلة والمدرجة  2018أساسا بإعطاء األولوية في ميزانية التنمية لسنة  النسبة المرتفعةهذه  وتعود℅  98

( يمكن تفسير هذه النتيجة 1بياني رقم  )رسم. وبالرجوع لنسب تحقيق أهداف مختلف البرامج 2020-2016بمخطط التنمية 

 يلي:كما 

لقيادة و المساندة" أهدافهم بنسب أعلى من المعدل و "ا 9للطرقات" والبرنامج  األساسية"البنية  1حقق كل من البرنامج  •

 وهي نسب تتجاوز معدل نسب اإلنجاز مقارنة بتقديرات كافة المؤشرات.  % 101و  % 114 و %103هي على التوالي 

هي نسبة أقل من المعدل. وترجع ومن أهدافه   %86"التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان "   3البرنامج في حين حقق  •

بالنسبة للبرنامج الفرعي المحافظة على الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت  2ذه النسبة باألساس إلى تحقيق الهدف ه

 و تفسر هذه النسبة لعدة أسباب نذكر منها  72 %المينائية أقل نسبة و هي 

 .2018في بعض المشاريع لعدم استكمال الدراسات الالزمة سنة  تأخر اإلنطالق •

 2018كلم سنة  1.6كلم من الشريط الساحلي إال أنه تمت حماية  4.8كان من المتوقع حماية  •

عدم استالم مشروعين )أشغال حماية مدينة قابس وأشغال إنجاز ميناء سيدي منصور( وإيقاف أشغالها الختالف مع  •

 ى بعض التفاصيل. المجتمع المدني عل

أمثلة التهيئة العمرانية استراتيجيات التنمية العمرانية وتلك النسبة تفسر أوال بضعف نسب المطابقة بين  3بالنسبة للبرنامج 

( و يمكن تفسيرها بعدم قدرة الجماعات المحلية على  التحكم في مجالها الترابي و السيطرة على النمو العمراني من 36%)

قدرة المصالح الجهوية المكلفة بالتعمير التابعة للوزارة على مساعدة الجماعات المحلية و اإلحاطة بها بسبب ناحية و عدم 

النقص في اإلطارات المختصة و اإلمكانيات الالزمة من جهة أخرى، و ثانيا بضعف عدد المساكن اإلجتماعية و المساكن 

منها و يرجع ذلك إلى جملة من  3301لم يتم انجاز سوى  14792 الميسرة المنجزة بالنسبة للتقديرات حيث قدرت بحوالي

 األسباب من أهمها:
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 عزوف مشاركة المقاوالت في طلبات العروض في بعض الجهات، •

عن طريق الفوبرولوس وذلك لعدم إستجابة المنظومة  اجتماعيةتراجع إقبال الباعثين العقاريين على إنجاز مساكن  •

 ادية واإلجتماعية ولغالء األسعارالتشريعية للتغييرات اإلقتص

 تأخير في تحديد قائمات المنتفعين بالمساكن والمقاسم اإلجتماعية من قبل اللجان الجهوية المحدثة على مستوى كل والية. •

 2020رسم بياني : نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج لسنة 

 

 

 :  رسم بياني لتطور المؤشر .3

 رسم بياني لتطور نسبة تحقيق األهداف لمختلف برامج المهمة 
 2022 -2016خالل الفترة 
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 للمؤشر: أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة  .4

واألولوية المطلقة للمشاريع التي بصدد  2020-2016* التركيز في إعداد الميزانية على المشاريع المدرجة بمخطط التنمية  

 اإلنجاز والمشاريع والبرامج المنبثقة عن المجالس الوزارية.

بإحداث إطار موحد  المتعلق 2017مارس  29والمؤرخ في  2017لسنة  394حسن تطبيق أحكام األمر الحكومي عدد *  

 لتقييم وإدارة اإلستثمارات العمومية.

* يعتمد المؤشر على إحتساب معدل تحقيق كافة األهداف إلنجازاتها مقارنة بالتوقعات المأمولة وتمكن هذه الطريقة من تحديد 

النتائج وبالتالي يتم العمل الهدف الذي عرف أقل نسبة إنجاز مقارنة بالتوقعات المرسومة ثم تحديد المؤشر المسؤول عن هاته 

إّما على معالجة الصعوبات المتعلقة بالمؤشر المعني والتي تمكن من معالجة النقص في تحقيق األهداف أو إعتبار المؤشر غير 

 مجدي والعمل على تغييره بمؤشر ذو فعالية.

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر.  5

مج يعتمد في طريقة إحتسابه على معدل نسب اإلنجازات مقارنة بتقديرات كافة * مؤشر نسبة تحقيق أهداف مختلف البرا

المؤشرات، هذه الطريقة ال تعكس بدقة نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج ألن وزن البرامج بقطاع التجهيز وكذلك نوعية 

 مكن أن تعترضها(. ي واإلشكاليات التيحيث العراقيل  ومنحيث اآلجال  )منمشاريع مختلف البرامج مختلفة 
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 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر طاقــة المـؤشــر:ب

 3.1.1.9المؤشر:  رمز

 .نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر :المؤشر تسمية

 من كل سنة شهر سبتمبر :المؤشر تحيين تاريخ

I- للمؤشر الخصائص العامة  

 القيادة والمساندة " " 9المؤشر: البرنامج  إليه يرجع الذي البرنامج .1

 " القيادة " 1البرنامج الفرعي :المؤشر إليه يرجع الذي الفرعي البرنامج .2

 .اإلشراف على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين اإلدارة والمتدخلين معهاالمؤشر:  إليه يرجع الذي الهدف .3

 اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي يعادل النسبة المقدرة.تأمين صرف : المؤشر تعريف .4

 نتيجة المؤشر: نوع .5

 طبيعة المؤشر: مؤشر جودة .6

 المصالح المركزية والجهوية.: التفريعات .7

 

II- للمؤشر التفاصيل الفنية  

للميزانية والموارد طريقة احتساب المؤشر: نفقات التنمية المأمور بصرفها/اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة  .1

 الخارجية الموظفة

  النسبة المائوية )%( وحدة المؤشر:  .2

 المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر: معطيات ذات طابع إداري  .3

   إلحتساب المؤشر: االعتماد على قاعدة بيانات نظام أدب ونظام سياد.  طريقة تجميع المعطيات األساسية .4

 لمؤشر: إحصائيات ذات صبغة إدارية.مصدر المعطيات األساسية إلحتساب ا .5

 شهر سبتمبر. تاريخ توفر المؤشر: .6

 . 2020% في موفى  75القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ نسبة  .7

 المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات األساسية: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة ) إدارة الشؤون المالية(  .8
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 : بالمؤشر الخاصة والتقديرات ) االنجازات ( النتائج سلسلة .1

 

 : بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقديرات النتائج  مناقشةو تحليل .2

%  و يرجع ذلك أساسا إلى حجم 65 نسبة 2018سنة قدرت نسبة استهالك االعتمادات في موفى شهر سبتمبر من 

تجاوز بكثير ما تم صرفه  2018مقارنة بالسنوات األخيرة حيث أن ما تم صرفه سنة  2018اإلستثمارات المنجزة سنة 

وهذا يعود إلى الحجم الهائل للمشاريع الجديدة و إلى إعادة تشغيل العديد من المشاريع المعطلة بفضل  2017و  2016سنتي 

لة لحل اإلشكالية العالقة نذكر منها خاصة تلك المرتبطة بالوضعيات العقارية و كذلك المتابعة المستمرة إلنجاز المساعي المبذو

المشاريع و عقد الجلسات الدورية للحث على مزيد الرفع من نسق  صرف االعتمادات والحرص على تذليل الصعوبات 

 . العقارية والمالية وتلك المرتبطة باإلجراءات والمقاولة

و يعود هذا باأساس إلى اإلنخفاض في اعتمادات الدفع المرسمة و اللتي  %  83أن تتجاوز النسبة  2019ينتظر من توقعات 

المتوفرة سيقع صرفها على المشاريع المتواصلة و  ال تغطي احتياجات الوزارة مقارنة بحجم المشاريع حيث أن اإلعتمادات

 بذلك سيقع تسجيل احتياجات أكيدة لخالص مستحقات المقاوالت و المتعاملين مع اإلدارة.

كما تسعى الوزارة مع مصالح وزارة المالية لترسيم اعتمادات الدفع الضرورية للسنوات القادمة و العودة إلى النسق العادي 

 .2020سنة   %75 للصرف و بلوغ نسبة

  :للمؤشر رسم بياني لتطور .3

 
 

2016201720182019202020212022

74%65%76%83%72%73%75%

تمبرنسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سب

 اإلنجازات توقعات التقد رات
اعتمادات : نسبة صرف 3.1.1.9المؤشر الوحدة

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 التنمية إل  موف  شهر سبتمبر

إلى موفى نسبة صرف اعتمادات التنمية  % 74 65 76 83 72 73 75
 شهر سبتمبر

 نفقات التنمية المأمور بصرفها م د 662 926 1067 830 936 1114 1247

ضمن الموارد العامة  اعتمادات التنمية المرسمة م د 894 1421 1400 1000 1300 1526 1663
 للميزانية والموارد الخارجية الموظفة
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  :للمؤشر المنشودة القيمة لتحقيق المبرمجة األنشطة أهم .4

 عقد اجتماعات دورية لرؤساء البرامج والبرامج الفرعية والمديرين الجهويين لمتابعة تنفيذ ميزانية التنمية -

 تعيق نسق اإلنجازمباشرة زيارات ميدانية لتذليل مختلف الصعوبات التي قد  -

 متابعة مستمرة إلنجاز المشاريع  -

 الحرص على توفير اإلعتمادات الضرورية لجملة المشاريع المبرمجة -

 تحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالمشاكل العقارية في إطار تفعيل قانون االنتزاع الجديد -

 ا.إستباق التصفية العقارية ومتابعة اإلجراءات والتقليص منه -

 توفير رصيد عقاري والتقليص من إجراءات تغيير الصبغة  -

 الحصول على التراخيص الضرورية والتنسيق مع المتدخلين العموميين قبل اإلعالن عن طلب العروض  -

 توفير اإلعتمادات الضرورية مسبقا والتسريع في خالص المقاوالت  -

 ت والتصرف فيها بغية تقليص اآلجال وإرساء مرونة في التصرف مراجعة منظومة وآلية إحالة اإلعتمادات إلى الجها -

 تفعيل المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية  -

  :بالمؤشر المتعلقة النقائص أهم تحديد .5

 .طول اإلجراءات اإلدارية في المسائل العقارية والمالية  -

 تأخر إنجاز األشغال لظروف طارئة وقاهرة خارجة عن نطاق اإلدارة.  -

 تعطل المشاريع نتيجة المشاكل العقارية أو مشاكل المقاولة. -

 تطور نسق صرف اعتمادات التنمية يعود للهياكل المكلفة بتنفيذ المشاريع -

 و بالنقصان.حجم اإلعتمادات المرسمة لها تأثير مباشر على المؤشر سواء بالزيادة أ -
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 تطور كتلة األجور المـؤشــر: بطاقــة

 1.1.2.9المؤشر: رمز

 .تطور كتلة األجور المؤشر:  تسمية

 شهر فيفري من كل سنة المؤشر: تحيين تاريخ

I- للمؤشر الخصائص العامة : 

 "القيادة والمساندة" 9البرنامج المؤشر:  إليه يرجع الذي البرنامج .1

 "المساندة" 2البرنامج الفرعي  :المؤشر إليه يرجع الذي الفرعي البرنامج .2

نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل للكفاءات البشرية واإلمكانات المادية وتطوير  :المؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 اإلجراءات اإلدارية 

    المتابعة سنوية لتطور حجم اعتمادات التأجير: المؤشر تعريف .4

 جمنتو: المؤشر نوع .5

 مؤشر نتائجطبيعة المؤشر:  .6

 المصالح المركزية والجهوية للتجهيز :التفريعات  .7

II- للمؤشر التفاصيل الفنية : 

اعتمادات التأجير  /(n-1)التأجير لسنة  اعتمادات -( n)اعتمادات التأجير المستهلكة لسنة )طريقة احتساب المؤشر:  -1

 100((*n-1لسنة )المستهلكة 

 النسبة وحدة المؤشر:  -2

 معطيات ذات مصدر إداريالمعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:   -3

 : إحصائيات ذات مصدر إداريطريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية -4

منظومات "إنصاف" و"أدب" و" أمد" والمنظومة الداخلية لمتابعة تأجير مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر :  -5

 األعوان 

 ر فيفري.شه :تاريخ توفر المؤشر -6

: يهدف هذا المؤشر إلى التحكم في نسبة تطور كتلة األجور من خالل الحفاظ على نفس حجم كتلة القيمة المستهدفة للمؤشر -7

 األجور.

 : اإلدارة العامة للمصالح المشتركة ) إدارة الشؤون المالية(.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8
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III- قراءة في نتائج المؤشر : 

 

 : بالمؤشر الخاصة والتقديرات ) االنجازات ( النتائج سلسلة .1

 

 :بالمؤشر الخاصة االنجازات و تقديرات النتائج مناقشةو تحليل .2

يهدف المؤشر إلى التحكم في استقرار نسبة تطور كتلة األجور ولكن في قراءة للجدول أعاله نالحظ عدم استقرار في هذه 

السياسي واالجتماعي واالقتصادي للبالد خالل تلك السنوات و ما النسبة من سنة إلى أخرى والتي تفسر بعدم استقرار المناخ 

 يتبعه من قرارات كان لها تأثير مباشر على كتلة األجور كالمغادرة اإلختيارية، التقاعد اإلستثنائي، اإلعتماد الجبائي...

 2017سنة   •

 ترجع لعدة عوامل وهي:   % 1.95تقدر نسبة تطور كتلة األجور بـ  

 .: هو تأثير الزيـادات في األجور بعنوان السنـة المنقضيـة على ميزانيـة السنة الجاريـةEFFET REPORTجيل*عامل التأ  

 . %4.09نسبة تقدر بـ 2017و قد سجلنا سنة 

لى التأثير الحالي: تأثير الزيادات في األجور خالل السنة الحالية على الميزانية بعنوان نفس السنة. لم يؤثر هذا العامل ع عامل

 ألنه تم صرف الزيادات في األجور في شكل اعتماد جبائي. 2017تطور كتلة األجور سنة 

: الفارق المسجل بين كلفة األجور المسندة لألعوان المؤجرين الجدد )نقلة بين الوزارات, EFFET NORIA*عامل التعويض

مغادرين )اإلحالة على التقاعد, اإلحالة على عدم إنتدابات, إستئناف العمل إثر نهاية إلحاق( وما كان سيتقاضاه األعوان ال

 المباشرة, إلحاق( بعنوان نفس السنة، ويكون هذا العامل عادة سلبي.

ويفسر ذلك من خالل عدم إقرار إنتدابات خالل السنة باستثناء انتدابات اآللية  % -3.06نسبة تقدر بـ 2017وقد سجلنا سنة 

 ن من مختلف األصناف و الرتب.عو 400في حين سجلنا مغادرة حوالي  16

: يحوصل هذا العامل مدى تأثير EFFET GLISSEMENT* عامل التدرج والترقية واإلدماج والتكليف بالخطط الوظيفية 

 0.93نسبة تقدر بـ  2017التدرج والترقية واإلدماج والتكليف بالخطط الوظيفية على مجمل حجم األجور. حيث سجلنا سنة 

%. 

 :2018سنة   •

 ترجع لعدة عوامل وهي:   % -7.79تقدر نسبة تطور كتلة األجور بـ  

: هو تأثير الزيـادات في األجور بعنوان السنـة المنقضيـة على ميزانيـة السنة الجاريـة EFFET REPORT*عامل التأجيل  

 في شكل اعتماد جبائي.ألنه تم صرف الزيادات في األجور  2018حيث لم يؤثر هذا العامل على تطور كتلة األجور سنة 

 الوحدة مؤشر قيس األداء
إنجازات  اإلنجازات

2019 

 التقديـرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 أ د كتلة األجور 
86.446 88.135 81.810 87.873 110.794 110.794 110.794 

 % نسبة تطور كتلة األجور
13.22 1.95 7.18- 16.02 16.72 0 0 
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التأثير الحالي: تأثير الزيادات في األجور خالل السنة الحالية على الميزانية بعنوان نفس السنة و لم يؤثر هذا العامل على  عامل

 ألنه تم صرف الزيادات في األجور في شكل اعتماد جبائي. 2018تطور كتلة األجور سنة 

سجل بين كلفة األجور المسندة لألعوان المؤجرين الجدد )نقلة بين الوزارات, : الفارق المEFFET NORIA*عامل التعويض

إنتدابات, إستئناف العمل إثر نهاية إلحاق( وما كان سيتقاضاه األعوان المغادرين )اإلحالة على التقاعد, اإلحالة على عدم 

 المباشرة, إلحاق( بعنوان نفس السنة، ويكون هذا العامل عادة سلبي.

 ويفسر ذلك من خالل: % -7.79نسبة تقدر بـ 2018ا سنة وقد سجلن

 .2018عدم إقرار إنتدابات خالل سنة  -

 عون لألسباب التالية: 513مقابل مغادرة حوالي  -

 عون من أجل اإلحالة على التقاعد اإلستثنائي 179 ✓

 عون تقاعد من أجل بلوغ السن القانونية 216 ✓

 )الوفاة، اإلستقالة، تعليق العقد، العزل(عون اإلنقطاع النهائي عن العمل  27 ✓

 عون من أجل األعمال المنهكة و المخلة بالصحة 41 ✓

 عون في إطار المغادرة اإلختيارية. 50 ✓

: يحوصل هذا العامل مدى تأثير EFFET GLISSEMENT* عامل التدرج والترقية واإلدماج والتكليف بالخطط الوظيفية 

نسبة ضئيلة تقدر بـ  2018ف بالخطط الوظيفية على مجمل حجم األجور. حيث سجلنا سنة التدرج والترقية واإلدماج والتكلي

0.62 %. 

 :2019سنة   •

ترجع باألساس إلى التخلي عن اإلعتماد الجبائي و إلى إقرار الزيادة في األجور بمفعول  % 16.02نسبة تطور تقدر بـ  

 رجعي باإلضافة إلى تقديرات مرتبات األعوان اللذين سيستأنفون عملهم إثر نهاية اإللحاق.  

 :2020سنة  •

كذلك إلى الزيادة  2020و  2019ترجع باألساس إلى تأثير الزيادة في األجور بعنوان سنتي  % 16.72نسبة تطور تقدر بـ 

 في نسب مساهمات المشغل بعنوان التقاعد باإلضافة إلى تقديرات مرتبات األعوان اللذين سيستأنفون عملهم إثر نهاية اإللحاق.

 : للمؤشر رسم بياني لتطور .3
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 : للمؤشر المنشودة القيمة لتحقيق المبرمجة األنشطة أهم .4

 : لتحقيق الهدف من مؤشر تطور كتلة األجور هيمن أهم األنشطة المبرمجة 

تحقيق معادلة بين االنتدابات واألعوان المغادرين حسب الشغورات المسجلة مع مراعاة التطابق بين الخطط والمؤهالت  -

 المطلوبة.

 ى الوجه المطلوب.إعداد قاعدة معطيات تشمل جميع المعلومات حول المسار المهني للعون مما يسهل عملية إعداد المؤشر عل -

 فتح مناظرات ترقية وإعداد حلقات تكوينية لفائدة األعوان للحفاظ على نسبة تأطير عالية. -

 و المتعلق بإعادة توظيف األعوان لسد الشغورات و تغطية الحاجات المتأكدة. 2016لسنة  1143تطبيق األمر عدد  -

  :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

 دة معطيات شاملة و دقيقةعدم توفر قاع -

 عدم توفر قانون إطار -

 تتسم المعطيات المدرجة بمنظومة " إنصاف " أحيانا بعدم الوضوح  -

 الحرص على المصادقة على القرارات في األبان  -

 عدم تحقيق المعادلة بين اإلجراءات المتخذة و حاجيات اإلدارة. -
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 معدل المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني المـؤشــــر:بطـاقــــة 

  2.1.3.9رمزالمؤشر:

 معدل المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني  : تسمية المؤشر

 شهر جوان من السنة  :  تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

  القيادة والمساندة : 9البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج  .1

 الجهوي: 3البرنامج الفرعي : البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 : نجاعة اإلدارة الجهوية من خالل التوظيف األمثل للكفاءات البشرية.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

 : تعريف المؤشر .4

 مؤشر نشاط  : نوع المؤشر .5

 طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية  .6

  ر: المصالح الجهويةتفريعات المؤش  .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

  (2+أ1العدد الجملي للمشاريع باإلدارات الجهوية / عدد اإلطارات الفنية باإلدارات الجهوية )أ :  (طريقة احتساب المؤشر •

  معدل وحدة المؤشر: •

إلحتساب المؤشر: قاعدة بيانات إدارية خاصة بعدد المشاريع بكل إدارة جهوية / قاعدة بيانات إدارية  المعطيات األساسية •

 خاصة بعدد اإلطارات الفنية بكل إدارة جهوية. 

   إلحتساب المؤشر: قاعدة بيانات.  طريقة تجميع المعطيات األساسية •

 غة إدارية.مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر : إحصائيات ذات صب •

 السنة. ديسمبر من 31 :تاريخ توفر المؤشر •

 للمؤشر: التوظيف األمثل للكفاءات البشرية. القيمة المستهدفة  •

: اإلدارة الفرعية للشؤون العامة باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بالتنسيق المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات األساسية •

 مع كل من إدارة الشؤون اإلدارية واإلدارة العامة للتنسيق بين المصالح الجهوية. 
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

 والتقديرات الخاصة بالمؤشر: ) االنجازات ( سلسلة النتائج .1

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني بالهياكل الجهوية لوزارة التجهيز واإلسكان ، بلغ 2019خالل سنة 

 .والتهيئة الترابية ما يقارب األربعة مشاريع

 . المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني إستقرارا خالل السنوات الثالث القادمةمعدل عدد ينتظر أن يسجل مؤشر  -

 

 رسم بياني لتطور المؤشر: .3

 

 للمؤشر:أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة  .4

 المخطط الخاص بالمشاريع المبرمجة للمرحلة القادمة،  -

 اإلنتدابات المقترحة، -

 الترقيات المبرمجة.  -

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: .5

 غياب مقاييس معتمدة في هذا اإلطار، -

 القيمة المنشودة للمؤشر،صعوبة تحديد  -

 غياب اإلنتدابات. -

2019 2020 2021 2022

 الوحدة 2.1.3.9  :المؤشر

 اإلنجازات
2019 

 التقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 4528 4313 4108 3913 - - - عدد (1)  العدد الجملي للمشاريع باإلدارات الجهوية

 1209 1135 1078 1010 - - - عدد (2) عدد اإلطارات الفنية باإلدارات الجهوية

 3،7 3،8 3،8 3،8 - - - معدل (2(/)1المؤشر )
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 بطاقات مؤشرات قيس األداء

لمساواة وتكافؤ الفرص بين لالمراعية 

 بين كافة فئات المجتمعوالنساء والرجال 
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 النساء الريفيات لفائدة 1نسبة مخصصات نفقات استثمار البرنامج  بطـاقة المـؤشــــر:

 2.2.1.1: المؤشر رمز

 لفائدة النساء الريفيات  1نسبة مخصصات نفقات االستثمار البرنامج  تسمية المؤشر:

 2018تاريخ تحيين المؤشر:ديسمبر 

I-  الخصائص العامة للمؤشر 

 البنية التحتية للطرقات"" 1البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج  -1

 :" تطوير وصيانة البنية التحتية للطرقات " 1البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي  -2

 الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرقات المرقمة -3

 فيما يتعلق بنشاط تهيئة المسالك الريفية 1الريفيات من نفقات استثمار البرنامج المؤشر: تتبع استفادة النساء  تعريف -4

 (Ind de produitنوع المؤشر: مؤشر منتوج ) -5

 طبيعة المؤشر: مؤشر موارد -6

 التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية( -7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) -1

 تهيئة المسالك الريفية المخصصة للنساء الريفيات 8اعتمادات النشاط  

 البنية التحتية للطرقات 1اعتمادات الدفع نفقات االستثمار المخصصة للبرنامج 

تهيئة المسالك  8تهيئة المسالك الريفية المخصصة للنساء الريفيات = )اعتمادات الدفع المخصصة للنشاط  8اعتمادات النشاط 

 (* العدد الجملي للنساء الريفيات ²العدد الجملي لسكان الريف ية /الريف

 وحدة المؤشر: نسبة % -2

 المؤشر: األساسية الحتسابالمعطيات  -3

 قروض خارجية موظفة( وموارداعتمادات دفع: نفقات االستثمار )موارد عامة للميزانية 

 "تهيئة المسالك الريفية"  8نفقات النشاط  اعتمادات دفع:

 2014امرأة سنة  1786272التعداد األساسي للسكان الريفيين إناث هو 

 %1,03مع اعتبار نسبة نمو ديمغرافي   2014التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 

 إدارية(  )وثائقطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  -4

 ساسية الحتساب المؤشر:مصدر المعطيات األ -5

 المعهد الوطني لالحصاء وموقعوثائق الميزانية 
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 Nديسمبر من السنة  المؤشر:تاريخ توفّر  -6

 2022سنة  3,4%(: indicateur’Valeur cible de l)10القيمة المستهدفة للمؤشر -7

 %3,4القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية  -8

 والطرقاتالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج: اإلدارة العامة للجسور  -9

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: -2

التي تستفيد منها النساء الريفيات باعتبار ارتباط  1لبرنامج ايوضح المؤشر النسبة المأوية من اعتمادات نفقات استثمار 

نفقات نشاط تهيئة المسالك الريفية بتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك سوق الشغل. مما يمكن من 

 
على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل ) قيمة  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلو هاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 10

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهامستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(

 الوحدة مؤشر قيس األداء:
 اإلنجازات

2019 
 التقديـرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

اعتمادات الدفع 

 8المخصصة للنشاط 

 أ د تهيئة المسالك الريفية

194 462 173 897 104 394 35 500 56 000 90 000 73 200 

 اعتمادات الدفع

المخصصة للبرنامج 

البنية التحتية  1

 أ د للطرقات

843 729 1 069 186 1 191 835 624 500 873 400 1 002 000 1 076 371 

العدد الجملي لسكان 

 عدد الريف
3 618 488 3 655 758 3 693 413 3 731 455 3 769 889 3 808 719 3 847 948 

العدد الجملي للنساء 

 عدد الريفيات
1 823 259 1 842 038 1 861 011 1 880 180 1 899 545 1 919 111 1 938 878 

 8اعتمادات النشاط 

تهيئة المسالك الريفية 

المخصصة للنساء 

 أ د الريفيات

97 984 87 622 52 602 17 887 28 217 45 349 36 884 

نسبة  2.2.1المؤشر 

مخصصات نفقات 

 1االستثمار البرنامج 

 لفائدة النساء الريفيات

% 11,6% 8,2% 4,4% 2,9% 3,2% 4,5% 3,4% 
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استثنائية سنة  2016وتعتبر سنة الرجل في مختلف هذه المجاالت.  وبينلحصول على فرص متكافئة بينها لمساعدتها 

مما يفسر ارتفاع نسبة  2015كم انطلقت سنة  750كم من المسالك الريفية الى جانب  965حيث شهدت انطالق حوالي 

.   1 من مخصصات اإلستثمار البرنامج %3,4 تعتبر نسبة  لذلك 2017و 2016التصرف المخصصات بين سنتي 

وتجدر االشارة إلى أن هذا المؤشر على المحافظة عليها.  1برنامج النسبة العادية وسوف يعمل ال الريفيات هيلفائدة النساء 

تتبع البلدان التي لديها نظم لتخصيص ومن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر"نسبة  1ج 5يتماشى مع المؤشر 

 المرأة". وتمكينالمخصصات العامة المرصودة للمساواة بين الجنسين 

 رسم بياني لتطور المؤشر: -3

 

 

 : القيمة المستهدفة للمؤشر أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق -4

 
القيمة 

المستهدفة 
 للمؤشر

القيمة المستهدفة 
حسب البرامج 

 الفرعية

تقديرات 
 المؤشر

 2020سنة ل
 األنشطة التدخالت

 تقديرات
اإلعتمادات 

 لألنشطة
 2020لسنة 

تتبع  2.2.1.1المؤشر 

نسبة مخصصات نفقات 

لفائدة  1البرنامج استثمار 

 النساء الريفيات

3,4% 3,4% 3,2% - 
تهيئة  8النشاط 

 المسالك الريفية
 أد 56 000

 :بالمؤشر ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) -5

...( إلجراء  الوطني لالحصاءنقص في البيانات والمعلومات المصنفة حسب الجنس لدى الهيئات المختصة )المعهد  -

 ؛والمساواةمبدأ تكافئ الفرص لتباينات تحليالت واقعية 

أهميته في التخطيط من أجل النمو  إدراكعدم و مبدأ تكافئ الفرص والمساواةعدم تجاوب المسؤولين أحيانا مع مفهوم  -

 االقتصادي؛

 1.2.1المشاريع التي يعنى بها هذا المؤشر هي ذاتها المشاريع التي يعنى بها المؤشر   -

11,6%

8,2%

4,4%
2,9% 3,2%

4,5%
3,4%

0,0%

2,0%
4,0%

6,0%
8,0%

10,0%

12,0%
14,0%

2016 2017 2018 2020 2021 2022

إنجازات 2019 تقديرات

مج نسبة مخصصات نفقات استثمار البرنا2.2.1المؤشر  
لفائدة النساء الريفيات1



 املالحق                          

 2020املشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة                                                                                             وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية                          167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 املالحق                          

 2020املشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة                                                                                             وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية                          168 

 

 العدد التراكمي للدراسات المعلنة والمتضمنة للنوع االجتماعي :بطـاقة المـؤشــــر: 
  : 2.3.2.2المؤشر رمز

 .العدد التراكمي للدراسات المعلنة والمتضمنة للنوع االجتماعي : المؤشر تسمية

 2019 ماي :  المؤشر تحيين تاريخ

I- للمؤشر الخصائص العامة 

 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي : المؤشر إليه يرجع الذي البرنامج -1

 حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت : المؤشر إليه يرجع الذي الفرعي البرنامج -2

 المستدام.تعزيز البناء  : المؤشر إليه يرجع الذي الهدف -3

 العدد التراكمي للدراسات المعلنة والمتضمنة للنوع االجتماعي. : المؤشر تعريف -4

 مؤشر منتوج.  : المؤشر نوع -5

 مؤشر جودة. طبيعة المؤشر: -6

 اإلدارة المركزية/الجهوية : التفريعات -7

II-  للمؤشرالفنية الخصائص 

 للنوع االجتماعي في طور اإلنجاز.عدد الدراسات المعلنة والمتضمنة  : المؤشر احتساب طريقة -1

 عدد : وحدة المؤشر -2

 عدد للدراسات المعلنة والمتضمنة للنوع االجتماعي في طور اإلنجاز : األساسية الحتساب المؤشر المعطيات -3

وثيقة معدة من طرف مصممي المشروع مصادق عليها من قبل المراقب  : األساسية  والمعطيات البيانات تجميع طريقة -4

 الفني ويتم التثبت منها من االدارة.

 مصدر إداري. : األساسية الحتساب المؤشر مصدر المعطيات -5

 شهر مارس الموالي للسنة المعنيةتاريخ توفر المؤشر:  -6

 valeur cible de l’indicateur)) : 15القيمة المستهدفة للمؤشر -7

 ةمدير الدراسات المعمارية والفني : عن المؤشر بالبرنامج المسؤول -8

I- قراءة في نتائج المؤشر 

 

 : بالمؤشر الخاصة والتقديرات ) االنجازات ( النتائج سلسلة -1
 

 الوحدة مؤشر قيس اآلداء
 توقعات انجازات 

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

: العدد التراكمي  2.3.2.2المؤشر

 للدراسات المراعية للنوع االجتماعي

 25 20 15 - - - - عدد

 
   :بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقديرات النتائج  مناقشةو تحليل -2

 .2019الى  2016نسجل غياب معطيات عن قيمة المؤشر خالل االفترة الممتدة من  -

 والحرص على تطبيقها على أرض الواقع.  سيتم العمل على الترفيع في عدد الدراسات المراعية للنوع اإلجتماعي -
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 رسم بياني لتطور المؤشر: -3
 

 
 

 :للمؤشر المنشودة القيمة لتحقيق المبرمجة األنشطة أهم -4

 للنوع االجتماعي. المدنية متضمنة* انجاز دراسات مشاريع البنايات 

  

  :بالمؤشرالمتعلقة  ((Limitesتحديد أهم النقائص  -5

 اإلمكانيات البشريةمرتبط بمدى توفر 
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بطاقة المؤشر: النسبة التراكميّة للنساء المنتفعات بسكن اجتماعي أو مقسم اجتماعي )سيتم 

 (2021اعتماده ابتداء من 

 

 3.3.1.3 رمز المؤشر:

 التراكميّة للنساء المنتفعات بسكن اجتماعي أو مقسم اجتماعياسم المؤشر: النسبة 

 2019تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر 

 

-I  الخصائص العامة للمؤشر 

 

 البرنامج  الذي يرجع إليه المؤشر: التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان .1

 والعمراني وسياسة اإلسكانالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: تهيئة المجال الترابي  .2

 وتأهيل وتهذيب األحياء السكنيةالهدف الذي يرجع إليه المؤشر: النهوض بالسكن االجتماعي والسكن الميّسر  .3

النسبة التراكمية للنساء الالتي انتفعن عبر الملكية بمسكن اجتماعي أو مقسم اجتماعي  في إطار البرنامج تعريف المؤشر:  .4

عي  سواء عبر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان أو في مناطق الخصوصي للسكن االجتما

 أخرى أو  توسعتها أو من خالل بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية.

 نوع المؤشر: منتوج. .5

 مؤشر نتائجطبيعة المؤشر:  .6

 الجهات التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية والجهوية( : حسب  .7

-II   التفاصيل الفنية للمؤشر 

اجتماعية خالل السنة / العدد  ومقاسمطريقة احتساب المؤشر: العدد التراكمي للنساء الالتي انتفعن بمساكن اجتماعية  -1

 والمقاسم االجتماعية سنويا. للمنتفعين بالمساكنالتراكمي الجملي 

  الوحدة: نسبة -2

مقسم مهيّأ في إطار البرنامج الخصوصي  النساء الراغبات في الحصول على مسكن أونوع المعطيات األساسية: مطالب  -3

 الجهوية.للسكن االجتماعي أو المعاينات التي تقو بها فرق العمل المتفّرعة عن اللجان 

 عي طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: منظومة معلوماتية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن االجتما -4

 مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر: القائمات النهائية للمنتفعين المصادق عليها من طرف اللجان الجهوية   -5

 تاريخ توفير المؤشر: يتم تحيين المعطيات بصفة دورية.   -6
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  2022بلوغ نسبة    .........   إلى موفى القيمة المستهدفة للمؤشر:  -7

 السيدة هناء الزواغيالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  -8

قراءة في نتائج المؤشر    -III  

 سلسلة النتائج )االنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 

 الوحدة مؤشر قيس اآلداء

 إنجازات
 

 تقديرات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمسكن اجتماعي عبر 

البدائية وإعادة بنائها على عين المكان أو في إزالة المساكن 

 مناطق أخرى أو توسعتها

 نسبة

       

النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمسكن اجتماعي  أو مقسم 

 اجتماعي عبر بناء مساكن وتهيئة مقاسم
       

للنساء المنتفعات بمساكن اجتماعية  النسبة التراكمية الجملية

 أومقاسم اجتماعية
       

 

 تحليل ومناقشة النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر: -2

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  -3

 
 المؤشر

القيمة 
المستهدفة 

 للمؤشر

القيمة المستهدفة 
حسب البرامج 

 الفرعية

تقديرات المؤشر 
 2021لسنة 

 
 التدخالت

 
 األنشطة

تقديرات االعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2021 

النسبة التراكمية 

للنساء 

المنتفعات 

بمسكن أو 

مقسم 

 اجتماعي

   - 

- 

إعداد دراسة حول الحاجيات  -

السكنية تتضمن إحصائيات يتم 

 توزيعها حسب الجنس

 

200 

 

: المتعلقة بالمؤشرتحديد أهم النقائص   -4  
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اإلطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خالل المشاركة نسبة  بطـاقة المـؤشــــر:

 في المأموريات والتربصات بالخارج

 :1.1.1.9رمزالمؤشر: 

 النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خالل المشاركة في المأموريات والتربصات بالخارجاإلطارات نسبة  : تسمية المؤشر

 شهر  جوان:  تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 

 القيادة والمساندة : 9البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج  -

 القيادة: 1البرنامج الفرعي : البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر -

 :  مزيد تطوير القدرات والكفاءات النسائية.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر -

 نسبة اإلطارات النسائية المنتفعة بتربص أو مأمورية بالخارج على النسبة الجملية لإلطارات النسائية: تعريف المؤشر -

 منتوج  : نوع المؤشر -

 طبيعة المؤشر: نجاعة -

 : المصالح المركزية والجهويةالمؤشر تفريعات -

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

: )عدد اإلطارات النسائية المنتفعة بتربص او مأمورية بالخارج/  العدد الجملي للمنتفعين بتربص أو طريقة احتساب المؤشر -

 مأمورية بالخارج( /نسبة اإلطارات النسائية بالوزارة.

 100وحدة المؤشر: مؤشر سقف    -

 إلحتساب المؤشر:  منظومة رشاد / قاعدة بيانات الخاصة بالمهمات بالمأموريات والتربصات بالخارج  المعطيات األساسية -

 إلحتساب المؤشر:قاعدة بيانات. طريقة تجميع المعطيات األساسية -

 ة إدارية./منظومة رشادمصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر : إحصائيات ذات صبغ -

 .شهر جوان :تاريخ توفر المؤشر -

للمؤشر: تحقيق المساواة في تشريك االطارات النسائية في التربصات والمأموريات بالخارج لمزيد تطوير  القيمة المستهدفة  -

 القدرات والكفاءات النسائية 

 )منظومة إنصاف+ منظومة رشاد (اإلدارة العامة للمصالح المشتركة  المسؤولة على تجميع البيانات األساسية: المصلحة -
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III-  المؤشرقراءة في نتائج 

 

 

 والتقديرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات ( سلسلة النتائج -1

 الوحدة 1-1-1-9المؤشر
 التقديرات توقعات اإلنجازات

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

عدد اإلطارات النسائية المنتفعة 

 بتربص أو مأمورية بالخارج
 24 26 28 25 28 42 49 عدد

للمنتفعين العدد الجملي 

 بتربص ومهمة بالخارج
 65 74 84 61 109 116 144 عدد

النسبة الجملية لعدد 

اإلطارات النسائية المنتفعة 

بمأمورية أو تربص بالخارج 

)1( 

% 34 36 26 41 33 35 36 

نسبة اإلطارات النسائية 

 (2) بالوزارة 
% 31 32 33 32 33 35 36 

مؤشر مشاركة المرأة في 

التربصات والمأموريات 

 بالخارج

 100 100 100 128 79 113 110 100قاعدة 

 

 المؤشر: وتقديرات نتائج انجازات  ومناقشةتحليل   -2

حيث مر  2018و  2016،2017شهد العدد الجملي للمنتفعين بتربص أو مأمورية بالخارج منحا تنازليا خالل السنوات  -

بالمائة سنة  6.03و 2017بالمائة سنة  19.44أي بتقلص بلغ نسبة   2018منتفع سنة  109إلى  2016منتفع سنة  144من 

 33.33حيث بلغت نسبة التراجع 2018هذا اإلجراء أكثر حدة خاصة سنة . في المقابل كان تقلص عدد النساء المنتفعات ب 2018

 بالمائة خاصة وذلك رغم ارتفاع نسبة اإلطارات النسائية بالوزارة خالل نفس السنة.

تقلص العدد الجملي للمأموريات والتربصات بالخارج يعود أساسا إلى ارتفاع نسبة ونسق استهالك االعتمادات المبرمجة  -

السكن والنقل الدولي بالنسبة للوجهات اإلفريقية واألسياوية  وتدهور سعر صرف الدينار التونسي وذلك في ظل  وخاصة كلفة

 االستقرار النسبي لحجم االعتمادات المرصودة.

شهدت النسبة الجملية لعدد اإلطارات النسائية المنتفعات بتربص أو مأمورية بالخارج مقارنة بالعدد الجملي للتربصات  -

مقارنة بالسنة التي  2017عدم استقرار حيث رغم ارتفاعها خالل سنة  2018و  2017، 2016أموريات خالل السنوات والم

 بالمائة فقط. 26أين بلغت  2018بالمائة( إال أنها سجلت انخفاضا ملحوظا خالل سنة  34بالمائة مقابل  36تسبقها  ) 

عدم استقرار النسبة الجملية لإلطارات النسائية المنتفعة بمأمورية او تربص بالخارج كان له تأثير مباشر على مؤشر  -

( إال أنه شهد انخفاظا ملحوظا 113و  110)  2017و 2016مشاركة المرأة الذي رغم تسجيله لمعدل ايجابي خالل سنتي 
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طارات النسائية لم تحظى خالل السنة المذكورة بمبدأ المساواة في االنتفاع وهو ما يفيد بأن اإل. 79حيث بلغ  2018خالل سنة 

 باإلجراء المعني مقارنة بالسنتين السابقتين.

اإلطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات في المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج نسبة من خالل قراءة مؤشر  -

نقاط( إال أنه شهد انخفاضا حادا  3)+ 2017. فرغم تسجيله الرتفاع طفيف خالل سنة نالحظ عدم استقرار خالل السنة األخيرة

.وهو معدل 101نقطة(.وهذا وقد سجل المؤشر المذكور معدال مقبوال خالل السنوات المعنية حيث بلغ  34 -) 2018خالل سنة 

 سنة على حدة. مرضي يعكس تحقيق مبدأ المساواة خالل كامل الفترة لكن لم يشهد استقرار  بكل

 61ليبلغ  2019من المتوقع أن يواصل العدد الجملي للمنتفعين بمأمورية أو تربص بالخارج المنحى التنازلي خالل سنة  -

إطارا نسائيا وهو ما يؤشر على ارتفاع النسبة للجملية لعدد اإلطارات النسائية المنتفعة بمأمورية أو تربص  25منتفعا من بينهم 

 .128بالمائة وبالتالي ارتفاع مؤشر المشاركة إلى  41المتوقع أن تبلغ بالخارج التي من 

من المتوقع أن يواصل العدد الجملي للمنتفعين بالمأموريات والتربصات بالخارج  2022و  2021، 2020خالل السنوات  -

 سائية المنتفعة بهذا اإلجراء.بالمائة وهو ما يفضي أساسا إلى انخفاض عدد اإلطارات الن 12في االنخفاض بمعدل سنوي يقدر ب 

يتجه في هذا اإلطار العمل على المحافظة على معدل مؤشر مشاركة المرأة في التربصات والمأموريات بالخارج وفي حدود  -

ضمانا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة خاصة في ظل ارتفاع نسبة اإلطارات النسائية بالوزارة خالل الثالث سنوات  100

 القادمة.

 

 رسم بياني لتطور المؤشر:  -3
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 للمؤشر: أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة -4

لكون أغلب المعنيين والقائمين  تعزيز تسمية اإلطارات النسائية بالخطط الوظيفية العليا وببعض اإلدارات العامة التقنية نظرا -

 بالمهمات بالخارج هم المكلفون بالوظائف العليا خاصة باإلدارات التقنية.

 .األخذ بعين االعتبار عند ضبط حجم االعتمادات المرصودة سنوياارتفاع تكلفة النقل الدولي وتدهور قيمة الدينار -

أوفر لمشاركة المرأة بالتربصات والمهمات بالخارج خاصة ضرورة رصد االعتمادات الضرورية والكافية لضمان حظوظ  -

 االعتمادات المبرمجة لإلقامة نظرا الرتفاع كلفة السكن ومحدودية المنحة اليومية المخولة للمنتفعين بمهمة أو بتربص.

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر.  5

س اإلطار من العنصر النسائي في أكثر من تربص أو مهمة في نفس المؤشر المعتمد نتائجه نسبية باعتبار إمكانية مشاركة نف -

 السنة.

األرقام الصحيحة بصفة مطلقة باعتبارنقص التنسيق بين اإلدارات  تمكن من توفير المصادر المعتمدة في استعمال المؤشر ال -

 المعنية بالتصرف.
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 تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية بطـاقة المـؤشــــر:

 :1.1.2.9رمز المؤشر:

 مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية   : تسمية المؤشر

 شهر فيفري :  تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

  القيادة والمساندة : 9البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج  -

  المساندة: 1البرنامج الفرعي : يرجع إليه المؤشرالبرنامج الفرعي الذي  -

 : نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل للكفاءات البشرية.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر -

 إبراز نسبة مشاركة المرأة في مراكز إتخاذ القرار : تعريف المؤشر -

 منتوج  : نوع المؤشر -

 طبيعة المؤشر: نجاعة  -

 وحسب الخطة  تفريعات المؤشر: المصالح المركزية والجهوية  -

II-  التفاصيل الفنية للمؤشر 

 /)العدد الجملي للخطط غير الشاغرة  /عدد اإلطارات النسائية الالتي يشغلن خطط وظيفية:  (طريقة احتساب المؤشر •

 100((*2+أ1الوزارة )أ( / مجموع إطارات 2+أ1)عدد اإلطارات النسائية)أ

  100مؤشر قاعدة  وحدة المؤشر:   •

إلحتساب المؤشر:  قاعدة بيانات إدارية خاصة بالتكليف بالخطط الوظيفية حسب الجنس / منظومة  المعطيات األساسية •

 إنصاف 

   إلحتساب المؤشر: قاعدة بيانات.  طريقة تجميع المعطيات األساسية •

 إلحتساب المؤشر : إحصائيات ذات صبغة إدارية.مصدر المعطيات األساسية  •

 .شهر فيفري :تاريخ توفر المؤشر •

 .100للمؤشر:  القيمة المستهدفة  •

 : إدارة الشؤون اإلدارية. المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات األساسية •
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

 بالمؤشروالتقديرات الخاصة  ) االنجازات ( سلسلة النتائج -1
 

 2019 2018 2017 البيان

نسبة اإلطارات النسائية التي 

 (1تشغل خطط وظيفية )

32% 35% 36% 

نسبة اإلطارات النسائية في 

 (2الوزارة )

31% 32% 32% 

مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط 

 100*(2(/)1الوظيفية )

103 109 113 

 

 

 الوحدة 1.1.2.9المؤشر

 التقديرات توقعات

2019 2020 2021 2022 

عدد اإلطارات النسائية التي 

 تشغل خطط وظيفية
 230 219 209 199 عدد

العدد الجملي للخطط غير 

 الشاغرة 
 586 574 563 552 عدد 

 %39 %38 %37 %36 % (1النسبة )

عدد اإلطارات النسائية 
 (2+َأ1)أ

 402 391 381 373 عدد

مجموع إطارات الوزارة 

 (2+َأ1)أ

 1112 1125 1139 1153 عدد

 %36 %35 %33 %32 % (2النسبة )

100قاعدة  100(*2(/)1المؤشر )  113 112 109 108 

 

 تحليل النتائج  وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2

حيث تجاوز  مرتفعا بصفة عامةيعتبر مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 

-2018-2017)وهي القيمة المنشودة(. فقد سجل المؤشر نسقا تصاعديا خالل السنوات الثالث األخيرة ) 100المؤشر سقف 

يا . ويعود هذا أساسا إلى ارتفاع نسبة اإلطارات النسائية التي تشغل خطط نقاط سنو 5( حيث شهد ارتفاعا بمعدل 2019
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سنويا مع بقاء نسبة اإلطارات النسائية بالوزارة دون تطور ملحوظ سواء بالزيادة أو النقصان.  %1.3وظيفية وذلك بمعدل 

نساء مكلفة بخطة وظيفية  5ـ امرأة مكلفين بخطط وظيفية، هناك زيادة ب 100رجل و 100وهو ما يعني أنه على مجموع 

مقابل الرجال. وبالتالي فإن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في بلوغ مواقع اتخاذ القرار قد تم تحقيقه بوزارة التجهيز واإلسكان 

 والتهيئة الترابية خالل السنوات الفارطة.

ن المتوقع أن يشهد هذا المؤشر نسقا تنازليا فإنه م 2022-2021-2020التقديرات للثالث السنوات القادمة  أما في خصوص

 1بنسبة ضعيفة ال تتجاوز نقطة واحدة سنويا. هذا التراجع المتوقع  يمكن تفسيره بارتفاع نسبة اإلطارات النسائية بالصنفين أ

 للعدد الجملي لإلطارات بالوزارة. %1سنويا مع انخفاض سنوي بنسبة   %1.5بمعدل  2وأ

 نقاط.  8بـأكثر من  100غم هذا التراجع، فإن المؤشر يبقى مرتفعا حيث يتجاوز قاعدة وتجدر اإلشارة أنه ور

 

 رسم بياني لتطور المؤشر-3

 

 

 2019نسبة اإلطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية حسب نوعية الخطة خالل سنة  ➢

 

 النسبة المجموع العام الرجال النساء الخطة الوظيفية

 %40 284 169 115 رئيس مصلحة

 %37 160 101 59 كاهية مدير

 %24 84 64 20 مدير

 %21 24 19 5 مدير عام

 %36 552 353 199 المجموع العام

 

  %40كاهية مدير( مرضية نسبيا حيث بلغت على التوالي  -تعتبر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية الدنيا )رئيس مصلحة

 . %21و  %24مدير عام( وهي على التوالي  –في حين أنها التزال دون المأمول بالنسبة للخطط العليا )مدير   %37و
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 1ويمكن تفسير هذا التفاوت بقاعدة المترشحين للتكليف بالخطط الوظيفية حيث أن نسبة اإلطارات النسائية بالصنف الفرعي أ

 تعتبر منخفضة.

 

 

 

 

 2019النسائية التي تشغل خطط وظيفية حسب التوزيع الجغرافي خالل سنة نسبة اإلطارات  ➢

 جهوي مركزي  

 رجال نساء رجال نساء  

 عدد اإلطارات التي تشغل خطط وظيفية
116 163 83 190 

 273 279 العدد الجملي للخطط غير الشاغرة

58 %41.6 (1النسبة ) 4. % 30 4. % 69.6% 

 543 203 235 170 عدد اإلطارات

 746 405 مجموع اإلطارات

 %73 %27 %58 %42 (2النسبة )

 95 113 101 99 100( *2( /)1المؤشر )

  

. وهي نسبة قريبة جدا من القيمة  2019سنة  99على المستوى المركزي، بلغ مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية  

 نقطة. 13. في حين أن على المستوى الجهوي فقد تجاوزت القيمة المنشودة بـ 100المنشودة 

ت من صنف الرجال من المجموع العام لإلطارات وهذا التفاوت بين المركزي والجهوي يعود أساسا إلى ارتفاع نسبة اإلطارا

 ومحدودية الخطط الوظيفية بالتنظيم الهيكلي لإلدارات الجهوية. ) %73على المستوى الجهوي )
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 : للمؤشرأهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة   -4

المنشود والمتمثل في المساواة بين المرأة والرجل في من خالل مختلف المعطيات االحصائية، يتضح أنه تم تحقيق الهدف 

التكليف بالخطط الوظيفية علما وأنه سيتم العمل مستقبال على تمكين اإلطارات النسائية من فرص أكبر للوصول للخطط العليا 

لمشاركة في حلقات مدير عام( وذلك بفتح باب التناظر في هذه الخطط على المستوى المركزي والجهوي وتمكينهن من ا -)مدير

 التكوين الخاصة باإلطارات العليا.

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر  - 5

عدم القدرة على تحديد نسبة اإلطارات النسائية في الوزارة حسب نوعية الخطة نظرا لتعدد شروط التكليف ولعدم توفر المعطيات 

 الالزمة حاليا.
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 عدد أيام التكوين لكل عون حسب الجنس بطاقة مؤشر:    

 1.2.92.:المؤشر

 .عدد أيام التكوين لكل عون حسب الجنس  :تسمية المؤشر

  .:  شهر سبتمبر من كل سنةتاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

I- :القيادة والمساندة" 9البرنامج  البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر" 

II- :المساندة" 2البرنامج الفرعي  البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر" 

III-  :نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل للكفاءات البشرية و اإلمكانات المادية و الهدف الذي يرجع إليه المؤشر

 تطوير اإلجراءات اإلدارية.

IV- :المجهود المبذول للرفع من عدد أيام التكوين التي ينتفع بها  أعوان الوزارة على المستوى  يبين المؤشر تعريف المؤشر

 المركزي و الجهوي خالل السنة بهدف تطوير قدراتهم ومؤهالتهم و مواكبة المستجدات خاصة التي تهم قطاع نشاط الوزارة.

V- :مؤشر منتوج  نوع المؤشر 

VI- :مؤشر نجاعة  طبيعة المؤشر 

VII- : المصالح المركزية والجهوية. التفريعات 

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 N( ∑ /  i* N iXطريقة احتساب المؤشر: )  -1

  (iX. عدد أيام التكوين حسب الدورة )

 ( iN. عدد األعوان المشاركين ) 

 .  العدد الجملي لألعوان 

 (hN. عدد األعوان المشاركين من الذكور )

 (fNاإلناث ).عدد األعوان المشاركين من 

 وحدة المؤشر: معدل 

المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر: عدد األعوان المنتفعين بالتكوين  حسب الجنس  وعدد أيام التكوين والعدد الجملي - -2

 لألعوان.

الدورات طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: جداول تأليفية تخص عدد األعوان المتكونين و عدد أيام ال -3

 التكوينية و عدد أعوان الوزارة المسجل بمنظومة إنصاف.
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مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: إحصائيات ذات مصدر إداري )بطاقات الحضور وقائمات األعوان من  -4

 منظومة أمد وعدد أيام التكوين(.

 تاريخ توفّر المؤشر: شهر فيفري. -5

. مع العمل على تكافؤ الفرص بين الجنسين 2022أيام تكوين للعون الواحد في سنة  6القيمة المستهدفة للمؤشر: بلوغ معّدل  -6

 في عدد أيام التكوين.

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: اإلدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين اإلطارات . -7

 

III-    قراءة في نتائج المؤشر 
 

 :بالمؤشر الخاصة والتقديرات ) االنجازات ( النتائج سلسلة -1

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: -2

في حدود حوالي اليومين بغض النظر عن الجنس  2017و  2016استقر مؤشر عدد أيام التكوين للعون الواحد خالل سنتي 

المتكون، حيث اتسمت اإلعتمادات المالية المرصودة للتكوين لتلك السنتين بقصورها مقارنة بطلبات التكوين المتزايدة من ناحية 

حية أخرى، مما أدى إلى اللجوء إلى تقليص كلفة دورات التكوين عبر تخفيض عدد من ناو ارتفاع أسعار مكونات التكوين 

 األيام لكل دورة و الضغط على كلفة المستلزمات اللوجستية حتى يتسنى اإلستجابة لتلبية أكثر ما يمكن من الطلبات.

، إال أنه يبقى دون المأمول. فعلى يوم تكوين 2.07حيث بلغ  % 5يسجل المؤشر ارتفاعا طفيفا بنسبة تناهز  2018أما خالل 

الرغم من المجهودات المبذولة لتجاوز العوائق المالية و اإلدارية لم توفق اإلدارة لبلوغ القيمة المنشودة للمؤشر و المقدرة بثالثة 

ية )التي كانت من أيام تكوين للفرد الواحد و يعزى ذلك باألساس إلى التوجه نحو إضافة الخدمات اللوجيستية و المهام التنظيم

مهام اإلدارة( إلى المهام التنشيطية و تجميعها في قسط واحد بالنسبة لكل نشاط تكويني تعهد إلى مكاتب التكوين، حيث أفضت 

 من مجمل األقساط غير مثمرة. 4/3نتائج طلب العروض الذي تم نشره في هذا الغرض، إلى اعتبار حوالي 

 الوحدة مؤشر قيس األداء:
 اإلنجازات

2019 
 التقديـرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 6 5 4 3 2.07 1.79 1.75 يوم تكوين عدد أيام التكوين للعون الواحد

عدد أيام التكوين للعون الواحد 

 )الذكور(
 6.5 5.5 4.5 3.5 2.37 1.82 1.77 يوم تكوين

التكوين للعون الواحد ) عدد أيام 

 اإلناث(
 6 5 4 3 1.64 1.76 1.71 يوم تكوين
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فمن المتوقع تجاوز العوائق التي تمت مواجهتها خالل السنة  2019لتكوين بعنوان سنة أما فيما يتعلق بتقدم انجاز مخطط ا

أيام تكوين للعون الواحد و ذلك تجسيما للمخطط الطموح واالعتمادات التي تم رصدها تحت هذا  3السابقة و بلوغ معدل 

 العنوان.

 4على التوالي )  2022-2020المؤشر بعنوان الفترة  ومن جهة أخرى قامت مصالح التكوين بالوزارة بتحديد التقديرات لهذا

أيام تكوين للعون الواحد( و هي توقعات تعتبر قابلة للتحقيق باعتبار سعي مصالح التكوين إلى تنويع محاور التكوين  6و  5و

الوطني و الدولي و توفير إمكانية المشاركة لمختلف أصناف ورتب أعوان الوزارة و التركيز على المستجدات على الصعيدين 

 ذات العالقة بنشاط الوزارة، و ذلك شريطة توفر اإلعتمادات الالزمة.

 رسم بياني لتطور المؤشر: -3
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مؤشر تكوين الذكور
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر -4

 الحرص على تكثيف و تنويع حلقات و دورات التكوين بإدراج دورات للرسكلة، أيام دراسية و ملتقيات، ورشات تكوين،

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر -5

طريقة إحتساب المؤشر ال تمكن من إبراز المجهود الفعلي للوزارة في مجال التكوين و التوجه نحو تشريك أقصى ما يمكن  -

 ن الوزارة على األقل في دورة تكوينية سنويا.من أعوا

 يمكن للعون الواحد المشاركة في عدة دورات تكوينية وبالتالي يتم سحب أيام التكوين التي إنتفع بها على بقية األعوان. -
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مؤشر تكوين اإلناث


