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لسنة  التقرير السنوي للقدرة على ألاداء                                            وإلاسكان والتهيئة الترابية                                                     وزارة التجهيز  6

2018 

 

ملا تم برمجته باملشروع السنوي للقدرة على ألاداء          فقاو   8112ما تم إنجازه لسنة أهم هذا التقرير  يعرض

 ،مةااملستد التنمية مقومات دعم قدرات الاقتصاد الوطني وتعزيزالهادفة أساسا إلى  القادمة املرحلة ألولويات و

على ضوء  8112همة التجهيز لسنة ملاملنجزة مقارنة بالتقديرات املبرمجة إطار القدرة على ألاداء أهم ألانشطة ويلخص 

ورسم  الاقتصاد الوطنيتعزيز  مقومات الهادفة إلى التوجهات املستقبلية وإستراتيجية الدولة في قطاع التجهيز 

 إلاستراتيجية للقطاع.التوجهات 
 

يتعلق  خاصة في ما 8112 جوانب نشاط الوزارة خالل سنةوي للقدرة على ألاداء أهم كما يعرض التقرير السن

ة لنتائج تنفيذ إستراتيجية الدولة ملهمة ية تحليلويقدم قراءبمدى تحقيق إطار القدرة على ألاداء الخاص بكل برنامج 

بالتقديرات التي تمت برمجتها باملشروع السنوى التجهيز، كما يتطرق التقرير إلى مدى تنفيذ ميزانية البرامج مقارنة 

للقدرة على ألاداء لنفس السنة ويبين أهم الصعوبات التي حالت دون بلوغ النتائج املرجوة للبعض منها مع بيان 

 ،لّتوّجهات املستقبلية لتحسين ألاداءلجملة إلاجراءات وا

الدولة في مجال البنية التحتية للطرقات  العمل على تنفيذ سياسة 8112تواصل خالل سنة  وفي هذا إلاطار 

بين زغوان وسليانة و مضاعفة  1بين سوسة و القيروان و الطريق الوطنية  18حيث تم مضاعفة الطريق الوطنية 

مواصلة  وإلاسكان التهيئة الترابيةكما تم في مجال  هيكلة باملدناملطرقات بزغوان في ما يخص ال 133الطريق الجهوية 

 ب الوطني والجهات الداخلية بأمثلة توجيهية لتهيئة وتنمية الواليات،تغطية الترا

)تم  8131مواصلة دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى أفق سنة  إضافة إلى 

ة وبصدد لتحيإلانهاء من اعداد املرحلة ألاولى من دراسة الخارطة الوطنية للتجهيزات الجماعية الكبرى والبنية ا

العمل على تحسين الاتصال والتواصل مع مختلف ألاطراف املتدخلة في مجال التهيئة و  مراجعة املرحلة الثانية(

 الترابية،

 

تدعيم التنمية الجهوية الشاملة واملتوازنة من فقد تم  التهيئة الترابية والتعمير وإلاسكانأما في ما يخص مجال 

الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف أجل تقليص الفوارق بين 

تدعيم الالمركزية من خالل إعادة توزيع ألادوار بين مختلف املتدخلين على إضافة إلى  ،الجهات وألاقطاب الاقتصادية

 ،ملحليةاملستوى الوطني والجهوي واملحلي وإعطاء صالحيات أكبر للجهات والجماعات ا
 

انجاز بنايات من خالل  تعزيز البناء املستدام بمثالية البنايات العموميةتم  تطوير وتنمية قطاع البناءوفي مجال 

 .مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة

بهدف  قدرات التدخل لإلدارة العامة للبنايات املدنية  في مجال البناء املستدام تعزيز  وقد تم في هذا املجال

، إلى جانب ادخال املمارسات الجيدة عند تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البنايات املستدامة 

ستشارة واملساعدة الفنية والا  لتحكم في املشاريع املنجزة من قبل صاحب املنشأ املفوضانجاز البنايات العمومية وا

 .حل معينة من الانجازالنجاز مشاريع البنايات غير املدنية في مرا

 

تطوير نسبة تأطير ألاعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجاالت وفي ما يخص برنامج القيادة واملساندة فقد تم 

وتمكين إلاطارات وألاعوان من  التصرف ذات العالقة ببرامج الوزارة للرفع من  مردودية العمل إلاداري وجودته

مواصلة تركيز إلاتصال إلالكتروني )البوابات باإلضافة إلى  والعمل على تطوير إلادارةمواكبة املستجدات إلادارية 

 لوثائق،...( وتطوير التصرف إلالكتروني في ا وألانترانات، ألانترنات
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 تهاتنفيذ ميزانيو هم جوانب نشاط الوزارة أ، تقديم ملحة عن محوره ألاول وفي هذا إلاطار، يتناول التقرير في 

وإعالن نتائج القدرة على ألاداء وتنفيذ إلاستراتيجية  هاإنجازاتو برامج عام للمحور ثان، تقديم ثم وفي  8112 خالل سنة

تقديم  ، أخيرا8112بما تم تحقيقه خالل سنة ، و بالتقديراتمقارنتها إضافتا إلى  8112ميزانية البرنامج لسنة 

 .الّتوّجهات املستقبلية لتحسين ألاداء
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 : 8102تقديم عام ألهم جوانب نشاط الوزارة خالل سنة  .0

حسب مساندة و  قيادة أربع برامج عملياتية تترجم السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج إلى مهمة التجهيز تنقسم

 منهجية التصرف في امليزانية حسب ألاهداف وفقا ملا يلي :

 ،البنية التحتية للطرقات: 1برنامج  -

 ،املناطق العمرانية والشريط الساحليحماية :   8برنامج  -

 ،املدنو  التعميرالتهيئة الترابية و :  3برنامج  -

 ،البناء تطوير وتنمية قطاع:  1برنامج  -

  .القيادة و املساندة:  9برنامج  -
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 أهم إلانجازات التي تم تحقيقها : 0.0

تنمية وتطوير على تنفيذ إستراتيجية الوزارة في مجال الطرقات التي تهدف إلى  8112تواصل العمل خالل سنة 

إلى جانب العناية بالطرقات املهيكلة و وضع نظام خاص الطرقات و الطرقات السيارة على الصعيد الوطني و املغاربي 

 باملسالك الريفية مع إعطاء ألاولوية إلنجاز أشغال الصيانة، 

الجزائرية وأشغال الطريق بوسالم الحدود الطريق السيارة تواصل دراسة سيارة ال اتالطرق وفي مجال 

الجزء  ECOSOطريق السيارة ويجرى حاليا أعمال تحرير الحوزة العقارية للرأس الجدير  –مدنين  –السيارة قابس 

 وتم اعالن طلب عروض لتحرير حوزة املشروع.  جلمة -تونس 

بين سوسة و القيروان و  18فقد تم انجاز مضاعفة الطريق الوطنية  باملدنطرقات مهيكلة أما في مجال ال

 بزغوان ومنعرج تالة القصرين. تتواصل 133بين زغوان وسليانة و مضاعفة الطريق الجهوية  1الطريق الوطنية 

للحصة و الثانية  وتم اعالن طلب عروض محوالت على الطريق الحزامية بصفاقس الحصة ألاولى  2أشغال انجاز 

وتم اعالن طلب العروض  املدخل الشمالي الجنوبي ملدينة صفاقس الجزء ألاول  الثالثة و الرابعة. انطلقت أشغال

و تم اعالن طلب  بين نابل وقربة الجزء ألاول  87مضاعفة الطريق الجهوية  للجزء الثاني. كذلك انطلقت أشغال

   1ن طلب عروض ملشرويي ربط تطاوين بالطريق السيارة أعروض للجزء الثاني بين قربة و منزل تميم. كما تم اعال 

 ( بمدنين.117و مضاعفة الطريق الرومانية )ط ج 
 

تدعيم التنمية الجهوية الشاملة واملتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين تم  وفي مجال التهيئة الترابية فقد

الفرص التي تتيحها مختلف الجهات وألاقطاب الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف 

 ،الاقتصادية

تدعيم الالمركزية من خالل إعادة توزيع ألادوار بين مختلف املتدخلين على املستوى الوطني والجهوي واملحلي 

 ،وإعطاء صالحيات أكبر للجهات والجماعات املحلية

الخدمات املتعلقة بالترخيص ملكاتب الدراسات تحسين فقد تم  تطوير وتنمية قطاع البناءأما في ما يخص 

السهر على حسن إضافة إلى  واملهندسين املستشارين واملراقبين الفنيين والخبراء في املساحة واملقاوالت ومتابعتهم.

 السهر على انجاز أشغال املشاريع املفوضة في آلاجال.و  التصرف في الصفقات وعقود املصممين.

 .ع املفوضةالتحكم في كلفة املشاري
 

تطوير نسبة تأطير ألاعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجاالت  بمواصلة متابعة 8112وقد تميزت سنة 

وتمكين إلاطارات وألاعوان من  التصرف ذات العالقة ببرامج الوزارة للرفع من  مردودية العمل إلاداري وجودته

 مواكبة املستجدات إلادارية والعمل على تطوير إلادارة

 مواصلة تركيز إلاتصال إلالكتروني )البوابات وألانترانات، ألانترنات ...( وتطوير التصرف إلالكتروني للوثائق،

 ترشيد وحسن تنفيذ النفقات في مختلف بنود مصاريف التسيير،

 تحسين التصرف في البنايات والتجهيزات والعمل على صيانتها،
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 : 8102تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة  .8

 حسب طبيعة النفقة مقارنة بالتقديراتميزانية الوزارة  1.2

مقارنة بسنة  % 7,75   أ.د أي بنسبة تطور قدرها947 674 1  في حدود  8112تّم ضبط تنفيذ ميزانية وزارة التجهيز لسنة 

 أ د ( موزعة كما يلي : 045 662 1 ) 2017

  :ألف دينار817 146  نفقات التصرف 

   :ألف دينار  130 480 1نفقات التنمية 

  ألف دينار 000 48 الحسابات الخاصة في الخزينة: 

وقد تّم توزيع هذه إلاعتمادات على أربعة برامج عملياتية  تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج قيادة ومساندة 

 حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي :

:0جدول عدد   

 مقارنة بالتقديرات 8102 تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 

 )إع الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة 

 الوحدة: ألف دينار

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%91896 5-535 128146453140 150نفقات التصرف

%06094 5-395 8169145586 91التأجير العمومي

%88898-230 4325211851 55وسائل املصالح

%90929101 88028802 2التدخل العمومي

%51791 122-483 277 88314000001 357 1نفقات التنمية

%51791 122-863 275 26313983801 350 1الاستثمارات املباشرة

%82488 112-556 330943380830 809على موارد امليزانية

%69398 9-307 933455000445 540على القروض الخارجية املوظفة

%6200100 62016201 7التمويل العمومي

%6200100 62016201 7على موارد امليزانية

%23947 25-761 0194800022 48صناديق الخزينة

املجموع العام للوزارة  بدون 

املوارد الذاتية للمؤسسات
1 556 0301 594 4531 440 779-153 67490%

البرامج والبرامج الفرعية

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018
ق.م ألاصلي 

2018

إنجازات 2018

)2(

    ق.م التكميلي 

)1(  2018
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 :0رسم بياني عدد 

 8102مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 

 )إع الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة
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 حسب البرامج مقارنة بالتقديراتميزانية الوزارة  2.2 
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 : 8جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات  8102تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 

 التوزيع حسب البرامج )إع الدفع( 
 الوحدة: ألف دينار           

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز % 

)1( /)2(  

%99996 49-099 110 0981 160 7261 121 1الجسور والطرقات

%23874 18-214 45251 57269 69حماية املدن والشريط الساحلي

%43971 91-050 489221 489312 312التهيئة الترابية واملدن

%48097-252 73215 43115 15املنشآت املفوضة

%24286 5-440 68231 81236 36القيادة واملساندة

%39890 165-055 429 4531 594 0301 556 1املجموع

ق.م ألاصلي 2018
    ق.م التكميلي 

)1(  2018

إنجازات 2018

)2(

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018

  بيــــــــــــان البرامج 

 
 إعتبار الموارد الّذاتية للمؤسسات.دون  *

 

 

 : 2 رسم بياني عدد

 8102مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 

 (التوزيع حسب البرامج )إع الدفع
 الوحدة: ألف دينار
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 المحور الثاني
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 املساندة

.I 1 البرنامج 
 البنية التحتية للطرقات

ى رئاسة البرنامج  منذ سنة  رئيس البرنامج: السيد صالح الزواري  مدير عام الجسور والطرقات
ّ
 8102تول

 التقديــــــم العــــام للبرنامج .0

مهمة إعداد و تنفيذ سياسة الوزارة في مجال الطرقات والطرقات السيارة و املسالك الريفية. و لبرنامج ألاول لأنهيت 

تهدف هذه السياسة إلى جعل البنية ألاساسية للطرقات تستجيب ملتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وربط كافة 

مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وذلك ملواكبة جهات البالد بطرقات تضمن ديمومة حركة املرور والسالمة ملستعمليها 

 نسـق التطور امللحوظ ألسطول السيارات. 

جميع املشاريع املتعلقة بالبنية يعتبر مسؤوال على صاحب العمل  البنية التحتية للطرقاتالبرنامج ألاول: فإن وبالتالي 

تطوير البنية التحتية : فرعيين برنامجينإلى  هذا البرنامجللطرقات التي تكون فيها الدولة صاحبة املبنى. وينقسم ألاساسية 

 صيانة شبكة الطرقات املرقمة واملسالك الريفية،  للطرقات

 

 تقديم البرامج الفرعية  0.0

 كما يلي: ينفرعي ينامجنالى بر  البنية التحتية للطرقاتينقسم برنامج 

  تطوير البنية التحتية للطرقات: 1البرنامج الفريي  - أ

 يسهر على التخطيط و القيام بالدراسات الالزمة ومتابعة املراحل إلاجرائية الخاصة بطلبات العروض و تحرير الحوزة 

حتى  تسهل حركة ية للطرقات التي من شأنها تأهيل الشبكة ألاساسية للطرقات واملسالك تحتالنجاز أشغال مشاريع البنية ال

تحد من الاكتظاظ، توفر رفاهة أفضل ملستعملي الطريق وتساهم في فك العزلة عن املناطق الداخلية. كما تتم  ،املــرور

 متابعة سير انجاز  هذه املشاريع بمساعدة إلادارات املركزية ووحدات الانجاز و إلادارات الجهوية للتجهيز.

 الطرقات املرقمة واملسالك الريفية صيانة شبكة: 8البرنامج الفريي  -ب 

 هاتقوم مصالحف على املحافظة على الحالة الحسنة للمعبد والتجهيزاتإلادارة العامة للجسور والطرقات تحرص 

واملتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرقات املعبدة من نوعية بعملية الصيانة والتعهد الدوري لشبكة الطرقات 

Monocouche وBicouche   وخرسانة اسفلتية. كما تقوم بالصيانة إلاعتيادية  واملتمثلة في إصالح جنبات الطريق وتركيز

وإلانارة العمومية. إضافة إلى القيام بأشغال  وفواصل جسور عالمات التشوير و التشوير ألافقي وصيانة املنشآت املائية 

ة تهاطل ألامطار أو الثلوج بنسب كبيرة فإن إلاداراة العامة معالجة نقاط تكرار الحوادث و عند حدوث الكوارث الطبيعية نتيج

 للجسور و الطرقات تتدخل إلصالحها و معالجتها.
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 املساندة
 

 تقديم أهداف البرنامج  8.0

 : رئيسية كالتاليهذا البرنامج على أربعة أهداف يحتوي 

 تنمية وتطوير الطرقات و الطرقات السيارة على الصعيد الوطني و املغاربي  :1.1.1الهدف 

 تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات املرقمة،:  8.1.1الهدف 

 .املحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات: 1.8.1الهدف 

 تقديم  عام لإلنجازات إلاستراتيجية الخاصة بالبرنامج .8

 أهم إلاصالحات وألاهداف إلاستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج 1.2 

البرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب الشهائد العليا لبعث مقاوالت صغرى في طلب عروض الدفعة الثانية من  -

العناية بنظافة الطرقات ( 8، العمودي و ألافقي( التشوير 1اختصاصـــات وهي:  1مجال الصيانة العادية للطرقات حسب 

  صيانة التنوير العمومي( 1 و قارعة الطريق ( إصالح3

 918لتمويل انجاز  8112ديسمبر  81بتاريخ  العربية ةالاقتصادي الكويتي للتنميةمع الصندوق  ةاتفاقي مشروع تم إبرام -

 يون دينار كويتي، مل 31بمبلغ قيمته  والية 88كلم من املسالك الريفية بـ 

من ذلك دراسة تأهيل بطاحات جربة )بصدد املصادقة على واصل القيام بالدراسات الاستراتيجية املتعلقة بالقطاع يت -

(، دراسة %71املرحلة الثالثة و ألاخيرة(، دراسة ووضع منظومة معلومات حول شبكة الطرقات املرقمة )نسبة الانجاز 

ملرحلة ألاولى من الدراسة(، املخططات الجهوية للمقاطع )بصدد انهاء املرحلة الثالثة تأهيل القطاع ) بصدد اعداد ا

  )بصدد اعداد املرحلة ألاولى( Catalogue de dimensionnement de chausséeوألاخيرة(، فهرس حساب جسم الطريق 

وكذلك القيام بدراسة لقطاع الطرقات السيارة. أغلب هذه الدراسات ممولة من قبل البنك الافريقي للتنمية و البنك 

 الدولي. 

 

 لقيام بها لتحقيق أهداف البرنامجأهم إلانجازات وألانشطة واملشاريع الكبرى التي تم ا2.2  

 تطوير البنية التحتية للطرقات: 0البرنامج الفرعي  - أ

 السيارة  اتالطرق  

رأس الجدير  –مدنين  –الجزائرية وأشغال الطريق السيارة قابس بوسالم الحدود الطريق السيارة تتواصل دراسة 

وتم  جلمة -الجزء تونس  ECOSOطريق السيارة ، ويجرى حاليا أعمال تحرير الحوزة العقارية لل)بعض ألاقساط انتهت(

تم إمضاء اتفاقية مع ديوان قيس ألاراض ي واملسح العقاري للقيام اعالن طلب عروض لتحرير حوزة املشروع. كما 

 قفصة. –القصرين و جلمة  – جلمة ثانيوالبحث العقاري للقسط ال النهائية باألشغال الطبوغرافية و التقسيمات
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 املساندة
 

 طرقات تونس الكبرى 

 بشارع ضفاف البحيرة بجهة القرش ألاكبر نهج غانا  LNSربط محمد الخامس   DTمحول يضم منشأتين انتهت اشغال 

مضاعفة ط م ، كلم باعتبار محولين 3و الطريق اكس بطول  11وصلة ربط بين ط و أشغال و تتواصل  X 81-  X8و محول 

املخرج الغربي،  -Xالطريق  محول ، X 8 – 9محول ط و ، 133و قلعة ألاندلس و وصلة املرفأ املالي ط م  116بين ط م   133

محول على باعتبار  X4الطريق شغال أاملخرج الغربي( و كذلك  – 31) ط ج  X 81، أشغال امتداد الطريق  X 81-  X3محول 

 (.X4-X20مستوى تقاطع الطريقين )

 

 طرقات مهيكلة باملدن

بين زغوان وسليانة و مضاعفة  1الوطنية بين سوسة و القيروان و الطريق  18يتواصل انجاز مضاعفة الطريق الوطنية 

محوالت على الطريق الحزامية بصفاقس  2أشغال انجاز  بزغوان ومنعرج تالة القصرين. تتواصل 133الطريق الجهوية 

املدخل الشمالي الجنوبي ملدينة  و الثانية  وتم اعالن طلب عروض للحصة الثالثة و الرابعة. انطلقت أشغالالحصة ألاولى 

بين نابل  87مضاعفة الطريق الجهوية  وتم اعالن طلب العروض للجزء الثاني. كذلك انطلقت أشغال الجزء ألاول صفاقس 

و تم اعالن طلب عروض للجزء الثاني بين قربة و منزل تميم. كما تم اعالن طلب عروض ملشرويي ربط  وقربة الجزء ألاول 

 ( بمدنين.117ة )ط ج و مضاعفة الطريق الروماني 1تطاوين بالطريق السيارة أ
 

 تطوير الشبكة الجهوية للطرقات

تم اعالن بوالية تطاوين و  19الطريق الوطنية رقم  سد الثغراتكلم من الطرقات املرقمة و  811أشغال سد الثغرات  تتواصل

 بوالية قابس. 912مام أشغال سد الثغرات الطريق املحلية رقم طلب عوض الت

 

 تهيئة الطرقات املرقمة 

   بتمويل من البنك إلافريقي للتنميةكلم بقابس  8113مسالك( بطول  8*8) 16الطريق الوطنية تهيئة انطلقت أشغال 

(PMIR)  بتمويل من الصندوق  بوالية قبلي 81بوالية مدنين و الطريق الوطنية رقم  112أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم و

كلم ( من  361.3كلم( و الجزء الثاني ) 311.6ويتواصل انجاز تهيئة الجزء ألاول ) العربي لإلنماء الاقتصادي والاجتمايي.

 الطرقات املرقمة املمول من البنك الافريقي للتنمية. 

 تدعيم الطرقات املرقمة

بتمويل من الصندوق العربي ة داخلية و والي 13ــبكلم  828الثالث بطول قسط ال تدعيم الطرقات املرقمةانطلقت أشغال 

 كلم(. 82711كلم( و الثاني) 33816. و يتواصل انجاز القسط ألاول )لإلنماء الاقتصادي والاجتمايي

 

 بناء جسور 
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 املساندة
 7بـ جسور  7)ألاول انطلقت أشغال القسط ، والاجتمايي الاقتصادي لإلنماءالصندوق العربي في إطار البرنامج املمول من 

فنية على الطريق الجهوية و لبناء منشأة  (واليات 11ا بـ جسر  18) انيإلاعالن عن طلب العروض للقسط الث( كما تم واليات

 وحدة( املمول من قبل البنك الافريقي للتنمية. 81. و يتواصل انجاز بناء جسور )لربط مدينة قربص 182رقم 

 

 دراسات خاصة بالطرقات

و دراسة الطريق الحزامية الجنوبية  والية 13كلم من الطرقات املرقمة ب  61113الدراسات: دراسة تهيئة  العديد من انطلقت

ط  -181و دراسة الطريق الحزامية الجنوبية ملدينة سيدي بوزيد ) ط ج  (6ط و  - 17ط و -6ط و  -17ملدينة جندوبة )ط و 

ة ( و دراسة الطريق الحزامي1ط و  - 19ط و  -113ط ج -1( و دراسة الطريق الحزامية الغربية ملدينة مدنين ) ط و 23ج 

محوالت بالطريق  3بوالية نابل و دراسة  82ط ج  -1( ودراسة محول على مستوى تقاطع ط و 3ط و -3ملدينة توزر )ط و 

 ( بوالية مدنين.13-82.1( و ن ك )81-1)ن ك  117الحزامية ملدينة سوسة و كذلك دراسة مضاعفة الطريق لجهوية 

 

 تهيئة املسالك الريفية

 الاقتصادي لإلنماءالصندوق العربي بتمويل  واليات ذات أولوية 6لم من املسالك الريفية بـ ك 11117انطلقت أشغال تهيئة 

 .و البنك الافريقي للتنمية والاجتمايي
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 املساندة
 صيانة شبكة الطرقات املرقمة واملسالك الريفية: 8البرنامج الفرعي  -ب 

 صيانة و استغالل شبكة الطرقات املرقمة

أشغال الصيانة الاعتيادية للطرقات املرقمة التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما أشغال الصيانة 

الدورية للطرقات املرقمة و الجسور التي تنجز على حساب نفقات التنمية فيتواصل الانجاز حيث شملت ألاشغال التغليف 

كلم و كذلك تغيير  97718كلم وردم الحواش ي لــ 61118والتغليف بطبقة مضاعفة  كلم 82111الخرسانة الاسفلتية لـ بالسطحي 

  فواصل جسور و صيانة بعض املنشآت الفنية.

 

 صيانة شبكة املسالك الريفية

التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما الصيانة الدورية  لمسالك الريفيةأشغال الصيانة الاعتيادية ل

كلم من  31116للمسالك الريفية التي تنجز على حساب نفقات التنمية فيتواصل الانجاز حيث انطلقت أشغال صيانة 

  والية. 81املسالك بـ 

 

 اقتناء و صيانة معدات

 لتسهيل العبور بين أجيم والجرف ملستعملي الطريق انطلقت أشغال صيانة مرافئ البطاحات بجربة
 

 تهيئة السالمة املرورية

 ن من 11تهيئة السالمة املرورية للطريق الوطنية عدد ببن عروس و  1 تهيئة السالمة املرورية للطريق الوطنية يتواصل انجاز

 بوالية صفاقس 1111 ك ن إلى 1 ك

 

 إصالح أضرار الفيضانات

انطلقت  أشغال معالجة ألاضرار الحاصلة على شبكة الطرقات املرقمة و املسالك الريفية إثر ألامطار الاستثنائية التي تهاطلت 

بعض ب 8112أكتوبر  12و  17الحاصلة خالل يومي  بوالية نابل وتم اعالن طلبات العروض لألضرار 8112سبتمبر 88يوم 

  والية أخرى(. 11املختلفة ) املناطق
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 املساندة
  2018نتائج القدرة على ألاداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة   .3

 البرنامج تقديم لتنفيذ ميزانية 0.3

 :  0 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2018تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

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

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%0980100 95483098,383 86نفقات التصرف

%9080100 41539908,339 40التأجير العمومي

%1900100 5394319043 46وسائل املصالح

%000التدخل العمومي

%00095 50-000 027 75310770001 034 1نفقات التنمية

%00095 50-000 027 75310770001 028 1الاستثمارات املباشرة

%00093 50-000 820732000682 597على موارد امليزانية

%0000100 933345000345 430على القروض الخارجية املوظفة

%0000000 6التمويل العمومي

%0000000 6على موارد امليزانية

%190000صناديق الخزينة

املجموع العام للوزارة  بدون 

املوارد الذاتية للمؤسسات
1 121 7261 160 0981 110 098-50 00096%

البرامج والبرامج الفرعية
ق.م ألاصلي 

2018

    ق.م التكميلي 

)1(  2018

إنجازات 2018

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2018

 
 دون إعتبار الموارد الّذاتية للمؤسسات. *

 

 : 0 رسم بياني عدد

 2018لسنة الجسور والطرقات مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج 

 )إع الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة
 الوحدة: ألف دينار
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 املساندة
 

 

ألاصلية اعتمادات  8112تضمنت ميزانية سنة . فقد الدفع( تمادات)إع حسب طبيعة النفقة ةوزيعم 8112للطرقات لسنة 

حيث حافظت  % -617أ د مسجلة تخفيض بـ  1 111 192أما قانون املالية التكميلي فبقيمة  أد 1 191 192دفع بقيمة 

. و لكن %-712بـ  مسجلة تخفيضأد  1187111 فأصبحت  تنميةالنفقات أما  أد 23192على نفس القيمة نفقات تصرف 

  .%17بـ  التكميلي  انون املاليةقالعامة  الاستهالكنسبة فاقت رغم هذا الانخفاض 

على وهي متأتية باألساس من النفقات التنمية  %1218التقديرات بنسبة  ستثمارات املباشرةنفقات التنمية فاقت الا بالنسبة ل

أما نفقات التصرف فتم استهالكها تقريبا بالكامل و بنسبة  .%3811موارد القروض الخارجية املوظفة التي بلغت زيادة بنسبة 

أما وسائل املصالح فنسبة الاستهالك أقل  % -117. نفقات التأجير تقل عن التقديرات بـ % -118 تقل عن التقديرات ألاصلية بـ

 .%-111من التقديرات بـ 
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 املساندة
 :  8 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2018 تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

  التوزيع حسب البرامج الفرعية )إع الدفع( 
 الوحدة: ألف دينار          

 بيــــــــــــان البرامج

ق.م ألاصلي 

2018   

 

ق.م التكميلي 

2018  

 (0) 

 2018إنجازات 

(8) 

التكميلي الانجازات مقارنة ق.م 

2018 

 (0) -( 8املبلغ )
نسبة إلانجاز   

(8( /)0) 

 970 849 970 919 405 855 تطوير البنية التحتية للطرقات
-70 000 92% 

صيانة شبكة الطرقات املرقمة 

 129 260 129 270 321 266 واملسالك الريفية
-10 000 96% 

 099 110 1 099 190 1 726 121 1 املجموع
-80 000 93% 

 

 : 8 رسم بياني عدد

 البرامج الفرعيةمقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية 

 2018لسنة 

 الوحدة: ألف دينار
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 املساندة
. لبرامج الفرعيةحسب ا  8112سنة  مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية 1 لرسم البيانيكذلك ا و  1يبين الجدول عدد

مقارنة بقانون  % 8119 فاقت التقديرات بـ تطوير البنية التحتية للطرقات 1ن نسبة استهالك البرنامج الفريي أ حيث يتبين

صيانة شبكة  8أما نسبة استهالك البرنامج الفريي  و ذلك باعتبار نسق الانجاز الذي كان أسرع من املتوقع.التكميلي املالية 

 .التكميلي مقارنة بقانون املالية  % 119  فاقت التقديرات بـالطرقات املرقمة واملسالك الريفية 
 

 وتحليلها على ألاداءتقديم لنتائج القدرة   8.3

 إندماج تونس في الفضاء املغاربي و اندماج الواليات الداخلية فيما بينها و مع ألاقطاب الساحلية: .0.01 الهدف 

لتحسين التنقل بين و  تأمين العبور بين مختلف دول املغرب العربيلشبكة الطرقات السيارة  تطور  : تقديم الهدف

  مختلف جهات البالد

 : 3 جدول عدد

 تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على : .0.01 الهدف

 الصعيد الوطني واملغاربي

 املؤشر الهدف
وحدة 

 املؤشر

تقديرات 

8102 

انجازات 

8102 

نسبة 

الانجازات  

مقارنة  

بالتقديرات 

 8102لسنة 

تقديرات 

8102  

)ق. م. 

 ألاصلي(

تقديرات 

8102  

)ق. م. 

 التكميلي( 

(0) 

انجازات 

8102 

(8) 

نسبة 

الانجازات  

مقارنة  

بالتقديرات 

  8102لسنة 

%  

(8( / )0) 

:  1.1.1الهدف

تنمية وتطوير 

الطرقات والطرقات 

 السيارة على 

الصعيد الوطني 

 واملغاربي

نسبة تقدم انجاز الطرقات   1.1.1.1املؤشر 

 السيارة 

% 16 11 -10,7% 11 11 11 -2% 

الجدوى إلاقتصادية   8.1.1.1 املؤشر

وإلاجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز 

 إلاستغالل

% 24,9 1212 -24% 1613 1613 1918 18% 

 

تي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 
ّ
تائج ال

ّ
 8102تحليل وتفسير الن

 املغاربيتنمية وتطوير الطرقات و الطرقات السيارة على الصعيد الوطني و : 0-0-1الهدف 

 النسبة التراكمية لتقدم انجاز املخطط املعتمد للطرقات السيارة 0.0.0.0املؤشر : 

تتواصل دراسة الطريق السيارة و  قابس –وادي الزرقاء بوسالم و الطريق السيارة صفاقس  ق السيارةيلطر انتهت أشغال ا

رأس الجدير )بعض ألاقساط انتهت(، ويجرى حاليا  –مدنين  –الجزائرية وأشغال الطريق السيارة قابس بوسالم الحدود 

وتم اعالن طلب عروض لتحرير حوزة املشروع.  جلمة -الجزء تونس  ECOSOطريق السيارة أعمال تحرير الحوزة العقارية لل
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 املساندة
ة والبحث كما تم إمضاء اتفاقية مع ديوان قيس ألاراض ي واملسح العقاري للقيام باألشغال الطبوغرافية و التقسيمات النهائي

 قفصة. –القصرين و جلمة  –العقاري للقسط الثاني جلمة 
 

  الاستغاللللمشاريع التي تدخل حيز  والاجتماعية الاقتصاديةالجدوى   8.8.0.0املؤشر 

 133الطريق الجهوية  وهي مضاعفة ℅ 1613ويبلغ معدل مردوديتها  8112مشاريع لتدخل حيز الاستغالل خالل  1تم اعتماد 

( بباجة ومضاعفة الطريق الوطنية 87.9- 16أ )ن ك 17كلم  و سد الثغرات بالطريق الجهوية  88زغوان( بطول  – 3)ط و 

 ج الغربي. ر املخ – Xزغوان سليانة و محول الطريق  1سوسة القيروان و مضاعفة الطريق الوطنية  18

مضاعفة  ( باإلضافة إلى87.9- 16أ )ن ك 17ة مشاريع لم  يتم انجاز إال سد الثغرات بالطريق الجهوي 1من ضمن هذه  الـ 

و أن املشاريع التي لم   ع  ا %1918 8112ليبلغ معدل املردودية لسنة ( 1)القسط سوسة القيروان  18الطريق الوطنية 

 تزال في طور إلانجاز والبعض منها في طور متقدم. ال 8112تصرف  لتنتهي خال

 

 

 املرقمة الطرقات بشبكة الريفية التجمعات ربط تحسين: 8-0-1الهدف 

 

 : 4 جدول عدد

 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات املرقمة 8.0.0الهدف

 املؤشر الهدف
وحدة 

 املؤشر

تقديرات 

8102 

انجازات 

8102 

نسبة الانجازات  

مقارنة  

بالتقديرات 

 8102لسنة 

تقديرات 

8102 

)ق. م. 

 ألاصلي(

تقديرات 

8102 

)ق. م. 

 التكميلي( 

(0) 

انجازات 

8102 

(8) 

نسبة الانجازات  

مقارنة  

بالتقديرات 

  8102لسنة 

%  

(8( / )0) 

 :  8.1.1الهدف

تحسين ربط التجمعات 

 الريفية بشبكة

 الطرقات املرقمة 

 

: النسبة التراكمية 1.8.1.1املؤشر 

 لتقدم انجاز تهيئة املسالك الريفية 

% 42,8 45,7 6,8% 1312 1312 1318 -1% 

 

  تهيئة املسالك الريفيةل: النسبة التراكمية 00.8.0.املؤشر  

حسب البرامج على  8112كلم و تختلف نسبة إلانجاز إلى حد ديسمبر  1298طول املسالك التي يعنى بها هذا املؤشر هي 

 النحو التالي:

ه بقرض الصندوق العربي لإلنماء الاقتصادي و تمويل تم ،والية 88كلم من املسالك الريفية موزعة على  711تهيئة  -

  %95بلغت نسبة إلانجاز (، 3الاجتمايي)

 كلم بمسلك جبل السمامة بوالية القصرين 31تهيئة  لم تنطلق بعد أماكلم مسلك جبل املغيلة  81تهيئة  أشغال -

   % 91بلغت نسبة إلانجاز ف

  % 98بلغت نسبة إلانجاز  ذات أولوية  واليات 11كلم من املسالك الريفية موزعة على  311تهيئة  -
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 املساندة
قرض الصندوق  تمويلب 8116واليات خالل شهري سبتمبر و أكتوبر  9كلم من املسالك الريفية موزعة على  681تهيئة  -

  %79نسبة إلانجاز  (، بلغت1العربي لإلنماء الاقتصادي و الاجتمايي)

 لإلنماء الاقتصاديالصندوق العربي واليات ذات أولوية بتمويل  6كلم من املسالك الريفية بـ  11117انطلقت أشغال تهيئة  -

  والاجتمايي و البنك الافريقي للتنمية و البعض منها في طور متقدم.

 

 املحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات : 0-8-1الهدف 

 : 5 جدول عدد

 :  املحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات 0.8.0الهدف

 املؤشر الهدف
وحدة 

 املؤشر

تقديرات 

8102 

انجازات 

8102 

نسبة 

الانجازات  

مقارنة  

بالتقديرات 

 8102لسنة 

تقديرات 

8102  

)ق. م. 

 ألاصلي(

تقديرات 

8102  

)ق. م. 

 التكميلي( 

(0) 

انجازات 

8102 

(8) 

نسبة 

الانجازات  

مقارنة  

بالتقديرات 

  8102لسنة 

%  

(8( / )0) 

:   0.8.0الهدف

 املحافظة على 

نوعية و جودة 

 شبكة الطرقات

: مؤشر جودة شبكة  1.1.8.1املؤشر 

 الطرقات املرقمة
% 62,4 62,8 0,6% 65,7 65,7 63,2 -4% 

 --   -- --  --   -- --  --  % *: مؤشر جودة الجسور  8.1.8.1املؤشر 

 .املؤشرالخاصة بهذا  لم يقع استكمال الدراسة من قبل املكتب املكلف لذا لم يتم إدراج املعطيات  *

  مؤشر جودة شبكة الطرقات املرقمة 0.0.8.0املؤشر : 

حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما أشغال الصيانة  أشغال الصيانة الاعتيادية للطرقات املرقمة التي تنجز على

الدورية للطرقات املرقمة و الجسور التي تنجز على حساب نفقات التنمية فيتواصل انجاز التغليف السطحي يالخرسانة 

 كلم  82111الاسفلتية لـــ 
 

  مؤشر جودة الجسور  8.0.8.0املؤشر :  

تحديد نوعية التدخل. كما سيتم اعداد لالجسور  بعضتم القيام بالدراسات الفنية للم يتم احتساب هذا املؤشر حاليا. 

 بنك معلومات للجسور. 

 

وّجهات املستقبلية لتحسين ألاداء .4
ّ
 الت

 أهم إلاشكاليات والنقائص 0.4

 اشكالية في احتساب بعض املؤشرات -

 العديد من مشاريع املخطط الثالث عشر للتنمية لم تنطلق بعد -

 الاقتراحات لتدارك إلاشكاليات  8.4

 مراجعة إطار ألاداء  -
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 املساندة
  الفنية الخاصة باملشاريع.الدراسات و اتمام البحث عن تمويل ملشاريع املخطط الثالث عشر للتنمية  -
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

والشريط الساحلي املناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 

II  . 2البرنامج  
 مناطق العمرانية والشريط الساحليحماية ال 

 ...0نجيب بن شيخة مدير المياه العمرانية وهو رئيس البرنامج منذ سنة ...مسؤول البرنامج: السيد 

 التقديــــــم العــــام للبرنامج -0

 الساحلي من برنامجين فرعيين هما:يتكون برنامج حماية املدن والشريط 

 الفياضانات من العمرانية املناطق حماية -

 املينائية املنشآت إنجاز وإحكامالشريط الساحلي حماية  -

 التالية:  ستوياتاملعلى و تتمثل إستراتيجية مجال حماية املدن و الشريط الساحلي أساسا في التدخل 

التنمية الحضرية للمدن حتى يتسنى التكهن ألخطار الفيضانات تشخيص معمق للوضعية الحالية وإعداد برامج  -

 والانجراف البحري وبالتالي التوقي منها.

 وضع برامج للتدخل تأخذ بعين الاعتبار: -

 .درجة ألاخطار وتأثيراتها املحتملة 

 .إلامكانات املتوفرة لتمويل وانجاز املشاريع 

الدراسات وانجاز مشاريع لحماية املدن من الفيضانات و الشريط التخطيط على ألامدين القصير واملتوسط إلعداد  -

 الساحلي من الانجراف
 

 تقديم البرامج الفرعية  0.0

 يتكون برنامج حماية املدن و الشريط الساحلي من برنامجين فرعيين وهما:

 الفياضانات من العمرانية املناطق حماية: 0البرنامج الفرعي  -أ

والحرص على الحفاظ على ألارواح  .الفريي على التدخل لحماية املدن من خطر الفيضاناتيعمل هذا البرنامج 

 البشرية واملمتلكات والبنية ألاساسية ويتم ذلك من خالل القيام باألنشطة التالية: 

 إعداد الدراسات لحماية املدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، وتمكن الدراسات املنجزة من برمجة مشاريع -

حماية املدن من الفيضانات وإبداء الرأي في مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية والتقسيمات ورخص البناء وذلك لتالفي 

 ،إنجاز بنايات باملساحات املنخفضة واملهددة بالفيضانات

ي قنوات وتتمثل املنشآت املنجزة في هذا إلاطار ف .إنجاز مشاريع حماية املدن والتجمعات السكنية من الفيضانات -

ومسيالت ذات خاصيات فنية وأحجام مختلفة وحواجز حزامية على مشارف املدن وتهيئة مجاري املياه وألاودية 

 ،ذات الصلة ومنشآت مائية مختلفة
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

والشريط الساحلي املناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
جهر وتنظيف قنوات الحماية من الفيضانات ومجاري املياه وألاودية ذات الصلة وذلك برفع ألاتربة والترسبات  -

 ،املختلفة

وتدعيم منشآت الحماية من الفيضانات وذلك بترميم بعض املنشآت املائية وإضافة بعض املنشآت لتحسين صيانة  -

 وظيفية القنوات املنجزة.

 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز املنشآت املينائية: 8البرنامج الفرعي  -ب 

شآت و املناطق الساحلية ألاكثر تعرضا لالنجراف يعمل هذا البرنامج الفريي على القيام بالتدخالت الالزمة لحماية املن

 البحري و دعم و صيانة البنية ألاساسية الساحلية ويتم ذلك من خالل القيام باألنشطة التالية :

 ،عمليات تحديد وإعادة تحديد امللك العمومي البحري  -

  ،عمليات تجزئة ألامالك املحاذية للملك العمومي البحري  -

 ،املرتكبة على امللك العمومي البحري بالتنسيق مع إلادارات الجهوية الساحليةرفع املخالفات  -

 ،القيام بالدراسات الالزمة لصيانة الهياكل واملنشآت البحرية -

 ،القيام بالدراسات الالزمة للمناطق واملنشآت املهددة باالنجراف البحري  -

 تنفيذ أشغال الحماية الالزمة. -

 .كصاحب منشأ مفوضرميم املواني البحرية إحداث و تهيئة وت أشغال تنفيذ -

 

 تقديم أهداف البرنامج 8.0

 تتمثل ألاهداف املؤمل تحقيقها بالنسبة لهذا البرنامج في ما يلي :

  التحكم في مياه السيالن املتأتية من ألاحواض الساكبة على مشارف املدن والتجمعات السكنية: 0.0.8الهدف  -

 املنجزة،نشآت املضمان وظيفية و 

إحكام إنجاز املنشآت من الانجراف و  حماية الشريط الساحليحفظ امللك العمومي البحري و  : 0.8.8الهدف  -

 ،املينائية

 

 تقديم  عام لإلنجازات إلاستراتيجية الخاصة بالبرنامج -8

 أهم إلاصالحات وألاهداف إلاستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج  1.2

 ،حماية من الفيضاناتالمتابعة وإعداد دراسات وأشغال مشاريع  -

 ،تعهد وصيانة منشآت حماية املدن من الفيضانات -

 الانجراف البحري،ة الشريط الساحلي من حماي -

 ،وتجهيز املنشآت البحرية واملواني الترفيهية بصفة مباشرة تركيز  -
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

والشريط الساحلي املناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
 .ن الاعتداءات ) الزحف العمراني (البحري وحمايته ممتابعة عمليات تحديد ومراجعة حدود امللك العمومي  -

 أهم إلانجازات وألانشطة واملشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج 2.2  

 الفياضانات من العمرانية املناطقحماية  :0البرنامج الفرعي  -أ 

دراسة حماية و القيام بدراسات لحماية املدن من الفيضانات )دراسة حماية أريانة و القيروان من الفيضانات  -

تحيين دراسة حماية و دراسة حماية تونس الشمالية و الشرقية من الفيضانات و تونس الكبرى من الفيضانات 

 تونس الكبرى من الفيضانات(

حماية مدينة و ) حماية مدينتي أريانة و القيروان من الفيضانات إنجاز مشاريع حماية املدن من الفيضانات  -

 (حماية تونس الغربية من الفيضانات...و الرديف من الفيضانات 

و قد ساهمت هذه املشاريع الكبرى في تزايد قيمة النفقات الخاصة بالبرنامج الفريي من مخطط إلى آخر وذلك وفقا 

 للجدول التالي :
 

 )أد(القيمة الجملية للنفقات  الفترة املخطط

 38 111 1996-1998 الثامن

 12 111 8111-1997 التاسع

 96 111 8116-8118 العاشر

 71 111 8111-8117 الحادي عشر

 98 111 8111-8118 املخطط املتحرك

 

 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز املنشآت املينائية :8البرنامج الفرعي  -ب 

 ، املهديةوميناء الصيد البحري بالشابة و بتجهيز ميناء الصيد البحري  -

 صيانة امليناء القديم ببنزرت، -

 ،بصفاقس الجنوبية و مشروع تبرورةتونس  بحيرة تهيئة  -

 قربص وهرقلة واملنستير واملهدية والشابة وجزر قرقنة، حماية الشريط الساحلي ملدن -

 بمدنين، استصالح بحيرة بوغرارة -

 باملهدية.استصالح سبخة بن غياضة  -
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

والشريط الساحلي املناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

  

  2018نتائج القدرة على ألاداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة   -3

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج 0.3

 :  0 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2018 تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

 )إعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة 

 ألف دينارالوحدة:       

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%838106103 8523731,63 3نفقات التصرف

%292130106 2832162,62 2التأجير العمومي

%2498-545 56915691 1وسائل املصالح

0000التدخل العمومي

%61990 6-101 7206572059 65نفقات التنمية

%61990 6-481 1006410057 64الاستثمارات املباشرة

%65092 3-450 1004410040 44على موارد امليزانية

%96985 2-031 0002000017 20على القروض الخارجية املوظفة

%6200100 62016201 1التمويل العمومي

%6200100 62016201 1على موارد امليزانية

0000صناديق الخزينة

املجموع العام  بدون املوارد 

الذاتية للمؤسسات
69 57269 45262 939-6 51391%

البرامج والبرامج الفرعية
ق.م ألاصلي 

2018

    ق.م التكميلي 

)1(  2018

إنجازات 2018

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2018

 
 

 

 

 

 دون إعتبار الموارد الّذاتية للمؤسسات. *

 وهي تعتبر نسبة مرضية. 2018مقارنة بتقديرات سنة  %92بلغت نسبة إنجاز النفقات الخاصة بوسائل املصالح   -

و  2018مقارنة بتقديرات قانون املالية لسنة  %90بالنسبة لإلستثمارات املباشرة على موارد امليزانية بلغت نسبة إلانجاز  -

 يعود ذلك إلى ارتفاع نسق ألاشغال.

مقارنة بتقديرات قانون  % 85نسبة إلانجاز القروض الخارجية املوظفة فقد بلغت  بالنسبة لإلستثمارات املباشرة على -

 .2018املالية لسنة 
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

والشريط الساحلي املناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
 

 

 : 0 رسم بياني عدد

 مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج 

 )إعتمادات الدفع(  التوزيع حسب طبيعة النفقة 2018 لسنة 

 الوحدة: ألف دينار    
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 :  8 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2018 تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

التوزيع حسب البرامج الفرعية )إعتمادات الدفع(   

 الوحدة: ألف دينار        

 بيــــــــــــان البرامج

ق.م ألاصلي 

2018   

 

ق.م التكميلي 

2018  

 (0) 

إنجازات 

2018 

(8) 

الانجازات مقارنة ق.م 

 2018التكميلي 

 -( 8املبلغ )

(0) 

نسبة إلانجاز 

%   (8( /)0) 

 797 56 847 57 847 57 العمرانية من الفيضاناتاملناطق حماية 
-1 050 

98,2 % 

وإحكام إنجاز  الشريط الساحليحماية 

 املنشآت املينائية
11 725 6 142 -5 583 -11 725 - 91 % 

 214 51 989 63 572 69 املجموع
-12 775 

80% 

 

 

مقارنة بتقديرات القيمة  %18,27 -   ـنسبة إنجاز قدرت ب " املناطق العمرانية من الفيضاناتحماية " 1شهد البرنامج الفريي   -

   2018املالية لسنة 
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

والشريط الساحلي املناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

مقارنة  %2,81 -  ـقدرت نسبة إلانجاز ب" وإحكام إنجاز املنشآت املينائية الشريط الساحليحماية " 8أما بالنسبة للبرنامج الفريي   - 

 . 2018 بتقديرات سنة

 

 : 8 رسم بياني عدد

 وإنجازات ميزانية البرامج الفرعيةمقارنة بين تقديرات 

 2018لسنة 

 الوحدة: ألف دينار        

 
 

 

 وتحليلها تقديم لنتائج القدرة على ألاداء  8.3

  التحكم في مياه السيالن املتأتية من ألاحواض الساكبة على مشارف املدن والتجمعات السكنية: 0.0.8الهدف 

 املنجزة.نشآت املضمان وظيفية و 

 املدن بمختلف املشاريع عديد إنجاز من تمكننا دراسات بإعداد سنويا العمرانية املياه إدارة تقوم :  تقديم الهدف

 البشرية ألارواح على املحتملة تأثيراتها و حدتها من للتخفيف ذلك و للفيضانات املعرضة السكنية والتجمعات

 دون  و وجه أحسن على وظيفتها تؤدي حتى و إلاطار هذا في املنجزة املنشآت مردودية على للحفاظ و .واملمتلكات

 به. القيام الواجب التدخل نوعية تحديد مع املنشآت هذه وتعهد لصيانة برامج بإعداد إلادارة تقوم عوائق،
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

والشريط الساحلي املناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
 

 

 

 :3جدول عدد

  والتجمعات السكنية: التحكم في مياه السيالن املتأتية من ألاحواض الساكبة على مشارف املدن 0.0.8الهدف 

 املنشآت املنجزةضمان وظيفية و 

ف
الهد

  
0.0.8
 

ن 
الن املتأتية م

سي
حكم في مياه ال

الت

سكنية
ت ال

جمعا
ن والت

ف املد
ر شا

ساكبة على م
ض ال

ألاحوا
 

و 
ن وظيفية 

ضما
امل

ت 
شآ

ن
جزة

املن
 

 مؤشرات قيس ألاداء
وحدة 

 املؤشر

تقديرات 

2017 

 

 

إنجازات 

2017 

 

 

 إلانجازات نسبة

 مقارنة

 بالتقديرات 

2017 

 تقديرات 

2018 

 

 (0) 

 إنجازات 

2018 

 

(8) 

 إلانجازات نسبة

 مقارنة

 2018 بالتقديرات

 (8( /)0) 

 : 1.1.1.8املؤشر 

النسبة التراكمية إلنجاز مشاريع املخطط 

 إلاستراتيجي

% 98 97 98 98 98 98 

 : 8.1.1.8املؤشر 

 النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية
% 94 88 94 94 94 111 

* تم تعديل القيمة املستهدفة للطول الجملي للشريط الساحلي املعني بالحماية خالل البرنامج السنوي للقدرة على 

كلم  باعتبار  ادراج مشاريع مستعجلة 11.91كلم إلى 18.1وذلك بالرفع في القيمة املستهدفة من  8112آلاداء لسنة 

 .8117الانجاز لسنوات املنقضية بما في ذلك سنة جديدة وعليه فقد تم تحيين نسب 

 
 :4  جدول عدد

 حفظ امللك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنجاز املنشآت املينائية: : 0.8.8الهدف 
 

ف
الهد

1.8.8
  :

ط 
شري

حري وحماية ال
ك العمومي الب

ظ املل
حف

حري 
ف الب

جرا
الان

ن 
حلي م

سا
ال

ت املينائية
شآ

جاز املن
حكام إن

وإ
 

 مؤشرات قيس ألاداء
وحدة 

 املؤشر

تقديرات 

2017 

 

(0) 

إنجازات 

2017 

 

(8) 

 إلانجازات نسبة

بالتقديرات  مقارنة

2017 

 (8( /)0) 

 تقديرات 

2018 

 

(0) 

إنجازات 

2018 

 

(8) 

 إلانجازات نسبة

 مقارنة

 بالتقديرات

2018 

 (8( /)0) 

 : 1.1.8.8املؤشر  

التراكمية إلنجاز مشاريع حماية  النسبة

 من إلانجراف البحري  الشريط الساحلي

% %36.1 38*% 29% 68.1% 18.1% 62% 

 :8.0.8.8املؤشر  

 مستوى ألاداء الفني للمشاريع املنجزة  
% %16 16% 111% 81% 16% 76% 
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

والشريط الساحلي املناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
تي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة  

ّ
تائج ال

ّ
 2018تحليل وتفسير الن

ضمان و  التحكم في مياه السيالن املتأتية من ألاحواض الساكبة على مشارف املدن والتجمعات السكنية : 0الهدف 

 املنشآت املنجزةوظيفية 

 النسبة التراكمية إلنجاز مشاريع املخطط إلاستراتيجي:  0.0.0.8املؤشر 

مشاريع من جملة  7حيث تم إنجاز  2018 مقارنة بتقديرات سنة %98سجل هذا املؤشر نسبة تقدم بحوالي 

 (و هي  مشاريع حماية  املدن التالية من الفيضانات :6)عددها  2018املشاريع التي كان من املؤمل إتمامها خالل سنة 

 ألف دينار. 3111بتكلفة ناهزت  11/12/8117انطلقت أشغال انجاز املشروع بتاريخ  : مدينتي محمدية و فوشانة -

 .ألف دينار 3111بتكلفة ناهزت   11/12/8117أشغال إنجاز املشروع بتاريخ   : انطلقت السرس -

 .ألف دينار 3111بتكلفة ناهزت  11/11/8117: انطلقت أشغال انجاز املشروع بتاريخ تهيئة وادي بليبان -

 .ألف دينار 3111بتكلفة ناهزت  11/12/8117: انطلقت أشغال انجاز املشروع بتاريخ   مدينة قصور الساف -

  .ألف دينار 3111بتكلفة ناهزت  11/12/8117: انطلقت أشغال انجاز املشروع بتاريخ    مدينة نابل و الحمامات -

 ألف دينار.  1111ناهزت بتكلفة  12/17/8116: انطلقت أشغال انجاز املشروع بتاريخ   تهيئة وادي البرجي -

 11/17/8111: انطلقت أشغال انجاز املشروع بتاريخ  تكملة أشغال حماية مدينة تطاوين من الفيضانات -

 .ألف دينار 1811بتكلفة ناهزت 

 

 

 النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية:  8.0.0.8املؤشر 

حيث شهدت البالد  8112مقارنة بتقديرات سنة  8112سنة  %  111 سجل هذا املؤشر نسبة انجاز تساوي 

لجهر العديد من املنشآت  املباشر تهاطالت استثنائية خالل شهر أكتوبر خاصة بوالية نابل تم على إثرها إبرام صفقات 

  .و ألاودية في هذا إلاطار 

 وإحكام إنجاز املنشآت املينائية.حفظ امللك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري : 8الهدف 

 إلنجاز مشاريع حماية الشريط الساحليالنسبة التراكمية  : 0.8.8.8املؤشر 

 وما قبلها مفصلة كما يلي: 8112مشاريع ضمن ميزانية  11تم ترسيم 

 :وما قبلها 8111ميزانية  -

 إعادة بناء صقالة رادس -

 ترميم منشأة حماية بمنطقة إلابر بطبرقة -
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

والشريط الساحلي املناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
 جربة. -من الشريط الساحلي بحومة السوق حماية جزء  -

 :8111ميزانية  -

 حماية جزء من الشريط الساحلي بالقراطن -

 حماية جزء من الشريط الساحلي باملامونية -

 حماية جزء من الشريط الساحلي بهرقلة -

 فتح املسطح املائي لسبخة بن غياضة باملهدية -

 :8116ميزانية  -

 حماية شواطئ جبنيانة بصفاقس -

 ن الشريط الساحلي بسلقطةحماية جزء م -

 :8117ميزانية  -

 .1قسط–حماية جزء من الشريط الساحلي باملهدية الشمالية  -

 :8112ميزانية  -

  1جرجيس قسط-أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل -

  8أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسط -

 منشأة الحمايةأشغال حماية شواطئ طبرقة من خالل ترميم  -

 3القسط–أشغال حماية فالز املنستير  -

 وهي: 8112تمامها خالل سنة مشاريع إل 11وقد تمت برمجة 

  1جرجيس قسط-أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل -

  8وقسط 1أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسط -

 منشأة الحمايةأشغال حماية شواطئ طبرقة من خالل ترميم  -

 3القسط–أشغال حماية فالز املنستير  -

 كما تمت مواصلة أشغال مشروع فتح املسطح املائي ببن غياضة  -

 ويعود أساسا إلى: 8112 مقارنة بتقديرات سنة  % 82 نسبةبـو قد سجل هذا املؤشر تقدما 

 .8112كلم في السنتين السابقتين لسنة  1.8تمت حماية 

 كلم مفصلة  كما يلي: 1.6كلم إال أنه تمت حماية ما يقارب  1.2 كان من املتوقع حماية 

هد تأخيرا في انطالق أشغاله نظرا قد ش 8وقسط 1اجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسطمشروع حماية  .1

م للقسط الثاني تم حمايتها كلها  111م للقسط ألاول و161)طول الشريط الساحلي املعني لتأخر الدراسات.

 .8112عين في انتظار الاستالم الوقتي وبصدد تنظيف الحضيرة خالل(. وتم الانتهاء من أشغال الحماية واملشرو 

م 1811م من  681أي ما يعادل  111%بالنسبة ملشروع فتح املسطح املائي ببن غياضة فقد تمت ألاشغال بنسبة  .8

 . 8112سنة 

 أما بما يتعلق بمشاريع:  

  1جرجيس قسط-حلي ببني فتايلأشغال حماية جزء من الشريط السا -

 أشغال حماية شواطئ طبرقة من خالل ترميم منشأة الحماية -
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والشريط الساحلي املناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
 3القسط–أشغال حماية فالز املنستير  -

 نظرا لعدم استكمال الدراسات الالزمة إلعالن طلب العروض  8112فلم يتم الانطالق فيها سنة 

ومن  8112ترميم منشأة الحماية في الثالثي الثالث لسنة وقد تم إعالن طلب عروض أشغال حماية شواطئ طبرقة من خالل 

أما فيما يتعلق ببقية املشاريع فسيتم إعالن طلبات عروضها خالل السداس ي  8119املتوقع استكمال ألاشغال خالل سنة 

 .8119ألاول لسنة 

 

 املؤشر 8.8.8.8 :  النسبة التراكمية النجاز مشاريع املخطط املديري ملواني الصيد البحري 
 

 .  8181-8111إن تنفيذ املخطط املديري يمتد على الفترة 

باعتبارها سنوات تمت فيها  الدراسات الالزمة للمشاريع ألاولى  8118-8111في السنوات  1نالحظ نسبة التقدم 

 الرملية".واستؤنف فيها مشرويي "توسيع ميناء الصيد البحري بغار امللح" و" حماية ميناء الهوارية من الترسبات 

وهو "توسيع ميناء الصيد البحري بغار امللح". كما تم استالم  8113وقد تم استالم املشروع ألاول املندرج ضمنه سنة 

. وقد 8111ومشروع أشغال توسيع ميناء الكتف سنة  8111مشروع" حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية" سنة 

نظرا لوجود زيادة في الكميات وبالتالي تم تمديد املدة  8111ال من سنة بد 8116مشاريع إلى سنة  3تأجل استالم 

التعاقدية )أشغال توسيع ميناء جرجيس، أشغال اصالح ألارصفة العائمة بميناء أجيم، أشغال توسعة وتهيئة ميناء 

 الشابة(

 وهي كاألتي: 8117مشاريع سنة  3وقد تم الانتهاء من 

 توسعة ميناء الكتفأشغال  .1

 ميناء الشابة وترميم تهيئةأشغال  .8

 مشروع توسيع ميناء بنزرت. .3

 

 

 وهي: 8112مشاريع في  18 من املنتظر انتهاء أشغالوكان 

 أشغال حماية ميناء قابس .1

 أشغال إنجاز ميناء سيدي منصور  .8

انجاز   وإيقاف أشغالها ملدة من الزمن الختالف مع املجتمع املدني على بعض التفاصيل فيإال أنه لم يتم استالمها 

 مكونات املشروع.

 

 

وّجهات املستقبلية لتحسين ألاداء -4
ّ
 الت

 أهم إلاشكاليات والنقائص 1.1

 غير مثمر طلب عروض -

فســــو عقــــود صــــفقات وتعــــرض شــــبكات بعــــض املســــتلزمين العمــــوميين ملســــار تعطــــل بعــــض املشــــاريع بســــبب  -

 املبرمج إنجازها.              املنشآت 

 ) نقص في اليد العاملة املؤهلة، عدم توفر املواد في بعض ألاحيان... (  باملقاول صعوبات في إلانجاز خاصة  -
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والشريط الساحلي املناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
 توقف ألاشغال بسبب مشاكل عقارية أو إجتماعية )تعرض املواطنين لألشغال(  -

 الاقتراحات لتدارك إلاشكاليات  8.4

 حث املقاولة على التسريع في نسق إلانجاز، -

 قبل برمجة املشاريع الخاصة بها، هاإتمام و  إلاسراع في نسق إعداد الدراسات -

 ،ملساندة إلادارة في متابعة ألاشغالو ذلك لجميع املشاريع تعيين مكاتب دراسات ملراقبة ألاشغال  -

 تحرير مسار املشروع قبل إلانطالق في ألاشغال، -

  املقاول تركيز منظومة معلوماتية على املستوى الوطني تأخذ بعين الاعتبار مثال التعبئة الخاص ب -

  تحيين أمثلة شبكات مختلف املتدخلين العموميين و إدراجها ضمن منظومة معلوماتية -



واملدن التهيئة الترابية   
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 3البرنامج 

 

  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 

 3برنامج ال 
 إلسكانواوالتعمير التهيئة الترابية  

 5002 السنوسي المدير العام لإلسكان وهو رئيس البرنامج منذ سنةرئيس البرنامج: السيد نجيب 

 التقديــــــم العــــام للبرنامج -0

 تقديم البرامج الفرعية  0.0

البرامج الفرعية املكلفة بقطاعات التهيئة الترابية والتعمير وإلاسكان التي تسهر على تنفيذ  3يشمل البرنامج 

 وتنسيق تدخالت ألاطراف املعنية في هذا املجال.السياسات والبرامج ذات العالقة 

 ويهدف هذا البرنامج إلى :

 وشاملة ومتوازنة مستدامة عادلة تنمية إرساء بهدف الوطني التراب على الاقتصادية وألانشطة السكان توزيع إحكام 

 الجهات، بين

 ،إرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية 

  الاجتمايي وتدعيم النسيج الحالي.النهوض بالسكن 

 التهيئة الترابية :0البرنامج الفرعي  -أ

 جراءات التي يتم ضبطها على املستوى الوطني أو الجهوي لتنظيمتمثل التهيئة الترابية جملة الاختيارات والتوجهات وإلا 

ألاساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات وضمان التناسق في تركيز املشاريع الكبرى للبنى  استعمال املجال الترابي

عتبار الخصوصيات الوطنية وإحكام توزيع السكان وألانشطة الاقتصادية السكنية وفق نظرة بعيدة املدى تأخذ في الا 

 على التراب الوطني.

 وتتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة الترابية في: 

تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها  تدعيم التنمية الجهوية الشاملة واملتوازنة من أجل -

 ،والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات وألاقطاب الاقتصادية

تدعيم الالمركزية من خالل إعادة توزيع ألادوار بين مختلف املتدخلين على املستوى الوطني والجهوي واملحلي وإعطاء  -

 ،والجماعات املحليةصالحيات أكبر للجهات 

 تدعيم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى بالجهات الداخلية للبالد، -

 ،العالمي وفي الفضاء املغاربي والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني ندماج في الاقتصاددعم الا  -

والنهوض باملدن  الاستثمارات الوطنية والخارجية رتقاء بمراكز الواليات إلى أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة على جلبالا  -

 الصغرى واملتوسطة،

 ،ستدامة التنميةاإحكام استغالل املوارد الطبيعية املحدودة قصد تحقيق  -
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  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

تطوير آليات املتابعة الفنية الستعماالت املجال الترابي اعتمادا على التقنيات الحديثة في مجال الجغرفة الرقمية  - 

 وتقنيات الاتصال الحديثة وتدعيم البحث العلمي والتكوين في هذا املجال. وبنوك املعطيات

 : التعمير8البرنامج الفرعي  -ب 

تمثل التهيئة العمرانية عنصرا من العناصر الفاعلة في تنظيم استعمال املجال الترابي على مستوى املدن والبلديات 

 والتجمعات السكنية الريفية.

للتهيئة العمرانية في إطار تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة للمدن والتجمعات السكنية وتندرج التوجهات الكبرى 

 : تهدف إلى

 تكريس مبادئ التنمية املستدامة في التخطيط العمراني للمدن والتجمعات السكنية، -

 التوجه نحو إرساء تعمير يضمن العدالة إلاجتماعية، -

 للمجتمع املدني في إعداد مشاريع التهيئة ومتابعة تنفيذها،دعم الالمركزية وضمان مشاركة أوسع  -

 دعم الشراكة مع القطاع الخاص في إنجاز البرامج ذات املصلحة العامة. -

 

 : إلاسكان3البرنامج الفرعي   -ج 

املرافق ألاساسية والتجهيزات  في محيط تتوفر فيه جميعتهدف السياسة السكنية إلى توفير السكن الالئق لكل مواطن 

 .والبنى التحتية الجماعية

 وترتكز مبادئ إلاستراتيجية السكنية على:

 وضع برامج سكنية تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية وخاّصة ذوي الدخل املحدود واملتوسط،  -

 أو ترميمها أو توسعتها، وضع برامج ومشاريع تهدف إلى إزالة املساكن البدائیة وتعويضها بمساكن جدیدة -

إرساء منظومة تمويل متنوعة ومتكاملة تستجيب ملختلف فئات املجتمع وتتطور مع مختلف التغيرات الاقتصادية  -

 والاجتماعية التي تعرفها البالد،

ية لتحسين وآلاليات العملية والتشريعية والخيارات الفنية واملال املحافظة على الرصيد السكني القائم بوضع البرامج -

 السكن القديم وإعادة توظيفه،

 تحسين الظروف السكنية واملحيط العمراني من خالل بعث برامج التدخل باألحياء الشعبية، -

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

 ،وير املوارد البشريةوتط الحديثة والضغط على الكلفة

 القيام بالدراسات املتعلقة بصيانة الرصيد العقاري القائم وضمان ديمومته واستصالح النسيج العمراني القديم، -

رات الخاّصة بقطاع السكن، - 
ّ

 رصد املعطيات واستنتاج املؤش

 .كلما اقتضت الضرورة ذلكإرساء منظومة تشريعية متكاملة تستجيب لكل املتغيرات وقابلة للتحيين الدوري  - 
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

 تقديم أهداف البرنامج 8.1 

 : فيما يلي 3تتمثل أهداف البرنامج 

 ،العمل على تطابق التخطيط إلاقتصادي والتخطيط الترابي:  0-0-3الهدف  -

والتحكم في التوسعات  م للمدن والتجمعات الريفيةامستد استراتيجي و  تخطيط عمرانيضمان  : 0-8-3الهدف  -

 ،العمرانية

 : النهوض بالسكن إلاجتمايي وامليسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي  0-3-3الهدف  -

 

 تقديم  عام لإلنجازات إلاستراتيجية الخاصة بالبرنامج -8

 أهم إلاصالحات وألاهداف إلاستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج 1.2 
 

 8117خالل سنة  3لها عالقة مباشرة بالبرنامج تم تحقيقها والتي إلاستراتيجية التي وألاهداف أهم إلاصالحات تتمثل 

 فيما يلي:

 مواصلة تغطية التراب الوطني والجهات الداخلية بأمثلة توجيهية لتهيئة وتنمية الواليات، -

)تم إلانهاء من  8131لجماعية الكبرى أفق سنة  مواصلة دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات ا -

اعداد املرحلة ألاولى من دراسة الخارطة الوطنية للتجهيزات الجماعية الكبرى والبنية التحية وبصدد مراجعة 

 املرحلة الثانية(.

 العمل على تحسين الاتصال والتواصل مع مختلف ألاطراف املتدخلة في مجال التهيئة الترابية، -

دعم مبادئ الحوكمة املفتوحة من خالل اعداد تطبيقة الكترونية لنشر الدراسات الخاصة  العمل على -

 بالتهيئة الترابية على الواب.

 مواصلة تغطية التجمعات الريفية واملجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية، -

 توفير خرائط رقمية للمدن ملراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، -

 .السكن امليسراملوجه للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخلمواصلة برامج توفير  -

 توفير ألاراض ي الصالحة للبناء. -

 مواصلة برامج تحسين ظروف العيش داخل ألاحياء السكنية والحد من انتشار البناء الفوضوي. -

 .وضع مشروع برنامج للتدخل بالنسيج العمراني القديم -

 إجتماعية مهيأة صالحة للبناء. توفير مقاسم -

 

 أهم إلانجازات وألانشطة واملشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج2.2  

وعالقتها بالنفقات البرنامج وتتمثل أهم إلانجازات وألانشطة واملشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف 

 : التي تم تنفيذها على مستوى البرنامج فيما يلي
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

 التهيئة الترابية :0البرنامج الفرعي  -أ  

الانطالق في إعداد دراسة ألامثلة التوجيهية لتهيئة املنطقة الحساسة أقص ى الشمال واملنطقة الحساسة  -

 الوطن القبلي.

 مواصلة انجاز املرحلة ألاولى من دراسة مرصد ديناميكية املجال الترابي. -

 الانطالق في إعداد أطالس واليتي املهدية وسيدي بوزيد،  -

 الانتهاء من إعداد دراسة املثال التوجيهي لتهيئة وتنمية والية الكاف. -

وجندوبة وسليانة  بصدد إتمام املراحل النهائية من دراسات ألامثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات قبلي  -

 وزغوان،

 ر واملهدية.بصدد اعداد املراحل ألاولى لدراسات ألامثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات باجة وتوز  -

 بصدد اعداد املراحل الثانية لدراسات ألامثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات قفصة وتطاوين وقابس. -

 ، 8131إنجاز املرحلة الثانية من دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى أفق  -

 جية اتصال لإلدارة العامة للتهيئة الترابية،الانتهاء من انجاز املرحلة الثالثة من اعداد استراتي -

الانتهاء من اعداد املرحلة ألاولي والشروع في املرحلة الثانية من ارساء منظومة للتصرف إلالكتروني في دراسات  -

 التهيئة الترابية.

 

 : التعمير8البرنامج الفرعي  -ب  

 :إلى 8112خالل سنة و التهيئة التفصيلية أفضت متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية 

 مدنين،من والية  الشيخ يحيى( -جربة آجيم ) منطقة سيدي جمور لبلدّية   املصادقة على مثال التهيئة العمرانّية -

 أريانة،من والية  سكرةلبلدّية   املصادقة على مثال التهيئة العمرانّية -

 منوبة،من والية البساتين بلدّية  -قة الفجة ملنط  املصادقة على مثال التهيئة العمرانّية

 بنزرت،من والية  سجنانلبلدّية   املصادقة على مثال التهيئة العمرانّية -

 بنزرت،من والية  منزل بورقيبةلبلدّية   املصادقة على مثال التهيئة العمرانّية -

 أريانة،من والية  أريانةلبلدّية   املصادقة على مثال التهيئة العمرانّية -

 تونسمن والية  الزهراء لبلدّية   املصادقة على مثال التهيئة العمرانّية -

التي تم الشروع في دراستها  السكنيةمواصلة متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات والتجمعات  -

 خالل السنوات السابقة.

 إلاسكان  : 3البرنامج الفرعي   -ج 

 8116لسنة  1181الصندوق الوطني لتحسين السكن تم إصدار ألامر الحكومي عدد في إطار تطوير تدخالت  -

 الترفيع في قيمتهما. و قصد تبسيط إجراءات إسناد املنح والقروض لفائدة الحاالت إلاجتماعية
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

لسنة  1186في إطار تحسين مردود صندوق النهوض باملسكن لفائدة الاجراء تم إصدار ألامر الحكومي عدد  - 

 من العديد من إلاجراءات التي من شأنها :تض 8116

 تمويل إقتناء قطعة أرض صالحة للبناء. - -

 تمويل توسعة أو بناء مسكن. - -

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

في إطار إلاستجابة لحاجيات  الفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل لإلستفادة  من البرنامج الخصوص ي    -3 -

ن إلاجتمايي تمت مراجعة ألامر املنظم للبرنامج وذلك قصد تطوير تدخله ليشمل بناء مساكن عن طريق للسك

 1611كما تم تكليف باعثيين عقاريين خواص إلنجاز ما يقارب  آلية البناء الذاتي وتهيئة مقاسم إجتماعية

 8237ين العموميين )حوالي مسكن موزعة على عدة واليات باإلضافة إلى املساكن املنجزة عن طريق الباعث

 مقسم(. 211مسكن و

وذلك قصد مواكبة التطورات التي شهدها  1991إلانطالق في مراجعة قانون البعث العقاري الصادر سنة  -1 -

 القطاع )في طور إلاستشارة(.

 نظرا لتقادم الرصيد السكني القائم وتفاقم ظاهرة البنايات املتداعية للسقوط وغياب إطار تشريعي خاص -

 .باملوضوع تم إلانطالق في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالتدخل في البنايات املتداعية للسقوط

في إطار معالجة وضعية املباني الراجعة بالنظر ألمالك ألاجانب التي تتصرف فيها شركة السنيت تم إعداد   -

 الفرنسية –لإلتفاقيات التونسية  مشروع قانون يتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة التونسية طبقا

وذلك قصد تبسيط إجراءات التفويت في العقارات الراجعة بامللكية للدولة والقيام بعمليات جماعية عقارية 

 قصد تهذيب وتجديد الرصيد العقاري املتدايي للسقوط )في طور إلاستشارة(.

إقتناء مسكن وخاصة في إطار إلارتفاع نظرا للصعوبات التي تشهدها العائالت  متوسطة الدخل بتمويل  -

امللحوظ للكلفة خالل السنوات ألاخيرة تم إحداث برنامج املسكن ألاول قصد تمكين العائالت من قرض ميسر 

 من كلفة املسكن بشروط ميسرة. %81لتغطية التمويل الذاتي في حدود 

مليون  816بلديات بكل والية( بقيمة  3 إلاعداد لبرنامج تعصير الطرقات داخل املناطق البلدية ) التدخل في  -

 دينار.

حول  للسكن تم إلانطالق في إعداد دراسة في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن إلاستراتيجية  الجديدة -

 دراسة حول السكن امليسر. السكن املعد للكراء وإستكمال

بكافة واليات الجمهورية كما تم ألاول  مواصلة إنجاز برنامج تهذيب وإدماج ألاحياء السكنية في قسطه -

 تشخيص وبلورة القسط ثاني من البرنامج.

الحضرية املستدامة  في إطار املشاركة في مؤتمر ألامم املتحدة للمستوطنات البشرية حول إلاسكان والتنمية -

وطني تم إعداد التقرير ال 8116أكتوبر  81إلى  17إلاكودور من –املوئل الثالث الذي إنعقد بمدينة كيتو 

للموئل الثالث تحت إشراف وزارة التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية  وبمساهمة  العديد من الوزارات 

واملؤسسات ألاخرى املعنية بشأن املستوطنات البشرية وقد شاركت تونس في هذا املؤتمر بوفد يترأسه السيد 

  وزير التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية.
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

  8102ألاداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  نتائج القدرة على  -3 

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج 1.3

 2018نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  -1

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج 1.1

 :  0 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2018تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

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

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%918,894-1545415453,814535نفقات التصرف

%890,894-1466614665,813775التأجير العمومي

%2896-738738710وسائل املصالح

%5050500100التدخل العمومي

%6528174-249035249035183754نفقات التنمية

%6528174-249035249035183754الاستثمارات املباشرة

%5855763-159035159035100478على موارد امليزانية

%672493-900009000083276على القروض الخارجية املوظفة

0000التمويل العمومي

0000على موارد امليزانية

%48000022761227610صناديق الخزينة

املجموع العام للوزارة  بدون 

املوارد الذاتية للمؤسسات
312489312488,8221050-91438,871%

البرامج والبرامج الفرعية
ق.م ألاصلي 

2018

    ق.م التكميلي 

)1(  2018

إنجازات 2018

)2(

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي2018

 
 .للمؤسسات الّذاتية الموارد اعتبار دون *
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

 : 0عددرسم بياني  

 مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج 

 )إعتمادات الدفع(  التوزيع حسب طبيعة النفقة 2018لسنة 
 الوحدة: ألف دينار  

0
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     ن ا ا             ال   ي                  ا       

   

15,454 15,4538 14,535

249,035 249,035

183,754
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0
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ن  ا  ال  رف

ن  ا  ال ن ي 

 نادي  ال  ين 

 
   

 

 
 : 8 جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات  2018تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

  التوزيع حسب البرامج الفرعية )إع الدفع( 

 الوحدة: ألف دينار         

 بيــــــــــــان البرامج

ق.م ألاصلي 

2018 

 

 8102 ق.م التكميلي

(0) 

 2018إنجازات 

(8) 

 2018التكميلي الانجازات مقارنة ق.م 

 (0) -( 8املبلغ )
نسبة إلانجاز %   

(8( /)0) 

 892 1119 1119 التهيئة الترابية
-227 80% 

 9138 9402 9402 التعمير
-264 97% 

 211020 351968 301968 إلاسكان
-140948 60% 

 881111 368129 318129 املجموع
-141439 80% 
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

 : 8 رسم بياني عدد 

 مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية

 2018لسنة 

 
 

 وتحليلها على ألاداء تقديم لنتائج القدرة  8.3

 

  العمل على تطابق التخطيط إلاقتصادي والتخطيط الترابي:  0-0-3الهدف 

وضع آلاليات الفنية واملؤسساتية للمجال الترابي الوطني وإعداد استراتيجيات جهوية للتهيئة  : تقديم الهدف -

 ،والتنمية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديمة لكل الجهات

التوجهات الكبرى للتنمية العادلة والشاملة واملستديمة والدراسات الاستراتيجية في مجال  : مرجع الهدف -

 التهيئة الترابية.
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

 :  3 جدول عدد 

 العمل على تطابق التخطيط إلاقتصادي والتخطيط الترابي: 0-0-3الهدف 
ف 

الهد
3-

1-
1 

 :
ي 

صاد
إلاقت

ط 
طي

خ
ق الت

طاب
العمل على ت

ط الترابي
طي

خ
والت

 

 مؤشرات قيس ألاداء
وحدة 

 املؤشر

تقديرات 

8102 

 

 

إنجازات 

2017 

 

 

نسبة إلانجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2017 

 

 تقديرات 

2018 

 (0) 

إنجازات 

2018  

(8) 

نسبة إلانجازات مقارنة 

 2018بالتقديرات 

 (8( /)0) 

 : 1.1.1.3املؤشر  

 

التطابق بين املشاريع املقترحة نسبة 

مختلف  ضمن مخطط برنامج

دراسات التهيئة الترابية واملشاريع 

التي وقع إلاختيار عليه إلنجازها 

-8116ضمن املخطط الخماس ي 

8181 * 

 %181 31 81 -- -- -- نسبة

 

 

عدد الدراسات املنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة الترابية والتنمية من   1.1.1.3 تغيير املؤشر عدد   8112* تّم سنة 

التطابق بين املشاريع املقترحة ضمن مخطط برنامج مختلف دراسات التهيئة الترابية واملشاريع التي وقع نسبة للواليات" إلى " 

تطابق بين اليجي يهدف إلى قياس نسبة وهو مؤشر استرات"   8181-8116إلاختيار عليه إلنجازها ضمن املخطط الخماس ي 

، باعتبارها دراسات استراتيجية ذات صبغة أفقية، واملشاريع املقترحة من من طرف دراسات التهيئة الترابية املشاريع املقترحة

   .طرف مختلف املصالح القطاعية أساسا مصالح وزارة التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية

 

 

  تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانيةضمان : 0-8-3الهدف 

تقديم الهدف: إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات وأهم التجمعات السكنية لتنظيم الفضاء العمراني  -

 والتجهيزات الضرورية.وترشيد استعماله والتحكم في التوسعات العمرانية وتركيز ألانشطة 

مرجع الهدف: تجدر إلاشارة إلى أن كل البلديات مغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية يتم تحيينها بطلب من الجماعات  -

ويجري العمل على تغطية أكبر  % 31املحلية املعنية. أما بالنسبة للتجمعات السكنية فتبلغ نسبة التغطية حوالي 

تهيئة عمرانية محينة من خالل البرمجة السنوية لهذه الدراسات بالتنسيق عدد ممكن من هذه التجمعات بأمثلة 

 مع املجالس الجهوية املعنية.
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

  

 

 

 :  4 جدول عدد

  : ضمان تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية0-8-3الهدف 

ف 
الهد

3-
8-

1- 
ستدام للمدن 

ستراتيجي وم
ط عمراني ا

طي
خ

ضمان ت

ت العمرانية
سعا

حكم في التو
ت الريفية والت

جمعا
والت

 

 مؤشرات قيس ألاداء
وحدة 

 املؤشر

تقديرات 

2017 

 

 

إنجازات 

2017 

 

 

 

نسبة إلانجازات مقارنة 

 2017بالتقديرات 

  

 تقديرات 

2018 

(1) 

إنجازات 

2018 

(8) 

نسبة إلانجازات مقارنة 

 2018بالتقديرات 

 (8( /)1) 

 1.1.8.3املؤشر 

نسبة املطابقة بين استراتيجيات التنمية   

 العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية

 % 35,5  %16 %45 % 187 %32 % 30 نسبة 

 : 8.1.8.3املؤشر

 مساحة ألاراض ي الفالحية املستهلكة
  %7712 31111 400 % 86 516 600 هك

 

  النهوض بالسكن الاجتماعي وامليّسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي :  1-3-3الهدف: 

 تقديم الهدف: 

وضع آلاليات والبرامج لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية وخاّصة منها املحدودة واملتوسطة الدخل من  -

 خالل:

 توفير سكن الئق -

 النهوض بالسكن القائم وتحسين ظروف العيش. -

 مرجع الهدف  : 

 السياسة السكنية والدراسات إلاستراتيجية في املجال.
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

  

 :   2 جدول عدد

 إلاسكان((  : النهوض بالسكن الاجتماعي وامليّسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي 1-3-3-الهدف 

 

 

تي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات
ّ
تائج ال

ّ
 8102لسنة  تحليل وتفسير الن

 

 إلاقتصادي والتخطيط الترابي العمل على تطابق التخطيط: 0-0-3الهدف 

 :  نسبة انجاز استراتيجيات الجهوية للتنمية 1.1.1.3املؤشر 

بالنسبة املؤشر ألاول ويعود هذا التطور في إلانجاز إلى استكمال اعداد ثمانية دراسات من   67%تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ 

والية الكاف، سيدي بوزيد، قبلي، سليانة، جندوبة، زغوان،  دراسة وهي  دراسة املثال التوجيهي لتهيئة وتنمية 11جملة 

والتي شهدت العديد من الصعوبات أهمها تأخر مكتب  8118القيروان، القصرين والتي تم الانطالق في اعدادها منذ سنة 

نظرا الستنفاذ للحد  الدراسات في إنجاز الدراسة نظرا لعدم توفر بعض املعطيات كما تتعمد مكاتب الدراسات في تأخير إلانجاز 

 ألاقص ى لعقوبات التأخير وهو ما يؤثر سلبا على مدة إلانجاز على غرار دراسات واليات قفصة وتوزر واملهدية  .

ورغم عدم احتساب انجاز مراحل بعض الدراسات املنجزة في املؤشر فقد شهدت الدراسات التالية تطورا ايجابيا في نسبة 

 إلانجاز:

 

  ألاخيرة من دراسات ألامثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات توزر وقفصة واملهدية وقابس التي من إعداد املرحلة

 .8119املتوقع أن يتم اعداد هذه الدراسات مراحلها النهائية خالل سنة 

 .بصدد اعداد املرحلة الثانية من دراسات ألامثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات باجة 

 

 :بة انجاز الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى نس: 8.1.3املؤشر 

  وتم إرجائها )املرحلة النهائية(  8112تسبب عدم استكمال الاستشارات الجهوية في تأخر استكمال الدراسة لسنة

 .8119إلى سنة 

ف 
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3-
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 مؤشرات قيس ألاداء
وحدة 

 املؤشر

تقديرات 

8117 

(1) 

إنجازات 

8117 

(8) 

نسبة إلانجازات مقارنة 

  8117بالتقديرات 

 (8( /)1) 

 تقديرات 

8112 

(1) 

إنجازات 

8112  

(8) 

نسبة إلانجازات مقارنة 

  8112بالتقديرات 

 (8( /)1) 

  1.1.3.3املؤشر 

إلاجتماعية  عدد   املساكن  

 واملساكن امليسرة املنجزة

 22 3301 14792 73 2386 3265 عدد

  8.1.3.3املؤشر 

النسبة التراكمية لتهذيب ألاحياء 

 الشعبية 

% 62 66 97 
17 82 174 
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  الريفية والتحكم في التوسعات العمرانيةضمان تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات  : 0-8-3الهدف 

 

 نسبة املطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية  0.0.8.3املؤشر

 بالنسبة لهذا املؤشر ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها: %16تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـ 

صدور مجلة الجماعات الجديدة وباعتبار انتظار صدور املجلة الجديدة تعتبر هذه املرحلة مرحلة انتقالية باعتبار  -

 ،  للتهيئة العمرانية

عدم ألاخذ بعين الاعتبار لهذا املعطى والذي يمثل مؤشر هام على نوعية الدراسات  ومدى تماشيها مع  -

 استراتيجيات التنمية العمرانية

 واحترام آلاجال التعاقدية،عدم جدية بعض مكاتب الدراسات من حيث محتوى الدراسات  -

 طول آجال الاستشارة إلادارية لكثرة املتدخلين وعدم احترامها لآلجال القانونية ، -

عدم التزام العديد من البلديات بآراء بعض املصالح إلادارية وتمسكها بطلب توسعات عمرانية جديدة أو بإدخال  -

اصة في مستوى مراحلها النهائية مما يتطلب إعادة  تعديالت متكررة على مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية وخ

 إجراءات املصادقة والتعليق للعموم عليها،

غياب نيابات خصوصية، وطلب البعض منها إعادة النظر في الدراسات بعد أن بلغت مراحل متقدمة من  -

 إجراءات املصادقة عليها،

 هوي وتدني مستواها.غياب املتابعة الجدية لهذه الدراسات في املستوى املحلي والج -

 

 مساحة ألاراض ي الفالحية املستهلكة 0.0.8.3املؤشر

بالنسبة لهذا املؤشر، وهي نسبة مقبولة بالرجوع الى استراتيجية الدولة 9.57 %تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـ 

 الفالحية .في الحفاظ على ألاراض ي الفالحية ويعود ذلك إلى تأثير التمدد العمراني على حساب الاراض ي 

 

 النهوض بالسكن الاجتماعي وامليّسر وتحسين الرصيد السكني القائم::  0-3-3الهدف 

     

 : عدد املساكن الاجتماعية واملساكن امليّسرة املنجزة 0.0.3.3املؤشر 

 1711بـ  8112موفى سنة بلغ عدد املساكن الاجتماعية واملقاسم املنجزة في إطار البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتمايي إلى  -   

 مسكنا إجتماعيا موزعة كاآلتي:

 فيما يتعلق بإزالة املساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها .  8112مسكن إلى موفى سنة  1111 -

 مسكن ومقسم اجتمايي منجز من طرف باعثين عقاريين عموميين وخواص. 711 -

 



 

التقرير السنوي                                                                                                                                       وإلاسكان والتهيئة الترابية  وزارة التجهيز  49

  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 
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عقاريين على إنجاز مساكن اجتماعية عن طريق الفوبرولوس وذلك لعدم استجابة املنظومة تراجع إقبال الباعثين ال - 

التشريعية للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية ولغالء ألاسعار حيث قدرت مجموع املساكن إلاجتماعية املنجزة واملمولة عن 

 كنا.مس 321بـــ 8112طريق صندوق النهوض باملسكن لفائدة ألاجراء خالل سنة 

 

مقارنة مع  %81بـ  8112قدرت نسبة إنجاز املساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتمايي إلى موفى سنة  -

 التقديرات وذلك لعدة اسباب:

 صعوبة التدخل في بعض املناطق بالجهات الداخلية وتشتت املساكن البدائية، -

 بعض الجهات،ضعف مشاركة املقاوالت في طلبات العروض في  -

 إشكاليات فنية مع املستلزمين العموميين أعاقت تقدم بعض املشاريع بالنسبة لعنصر بناء مساكن اجتماعية. -

 

 حياء السكنيةألا النسبة التراكمية لتهذيب وتأهيل : 8.0.3.3املؤشر 

 

 إلى:باألساس يعود هذا مقارنة بالتوقعات و   %174تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـحوالي 

 توفر إلاعتمادات املخّصصة للمشروع واستعمالها في أحسن آلاجال مكن من تحفيز املقاوالت على انجاز الاشغال   في آلاجال.  -

 نسبة هامة ملشاركة للمقاوالت في مختلف واليات الجمهورية. -

لبرنامج  أثرت سلبا على استكمال بعض الصعوبات في توفير ألاراض ي املخصصة إلنجاز التجهيزات الجماعية املنجزة في إطار ا -

 ألاشغال  في عدد من ألاحياء التي استكملت بها أشغال التهذيب.

 

وّجهات املستقبلية لتحسين ألاداء.
ّ
 الت

 

 أهم إلاشكاليات والنقائص 0.4

 وتتمثل هذه إلاشكاليات في ما يلي:

 : التهيئة الترابية:0بالنسبة للبرنامج الفرعي

 اشكاليات استراتيجية: -1

 صعوبة الوصول للمعلومات الضرورية إلنجاز دراسات التهيئة الترابية. -

 عزوف مكاتب الدراسات على املشاركة في طلبات العروض حول دراسات التهيئة الترابية. -

 عدم التحكم في آجال استشارات املصالح املركزية والجهوية. -

نظرا الستنفاذ  الحد حيان عدم احترام آجال التنفيذ صعوبة في التعامل مع بعض مكاتب الدراسات التي تتعمد في بعض ألا 

ألاقص ى لعقوبات التأخير وهو ما يؤثر سلبا على مدة إلانجاز )تمت مالحظة هذا املعطى خالل اعداد ملفات الختم النهائي 

 للدراسات املنتهية حديثا حيث تم بلوغ القيمة القصوى لخطايا التأخير في ست دراسات(.
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 : التعمير8الفرعي بالنسبة للبرنامج 

رغم املجهودات املبذولة في هذا املجال برزت عدة اشكاليات سواء على مستوى التخطيط والتنمية بمختلف جهات  -

البالد والتنسيق بين املتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى آلاليات املعتمدة إلحكام استعمال املجال 

ما يساعد على توفير السكن الالئق لكافة شرائح املجتمع الترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف املتدخلين  ب

 وتحسين ظروف عيش املواطنين. 

 بيان وتحديد أهم إلاشكاليات والنقائص املتعلقة بتنفيذ البرنامج والبرامج الفرعية1 -

لس الجهوية(  يتم إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمبادرة من الجماعة املحلية املعنية )البلديات أو املجا -

بالتنسيق مع إلادارات الجهوية للتجهيز، وتتولى متابعة مختلف إجراءات إعداد ومراجعة هذه ألامثلة واملصادقة عليها 

 وفقا ألحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير،

بإدارة التعمير  ، وتتولى من خالل الوحدات املحدثة للغرض% 11وتساهم إدارة التعمير في تمويل هذه الدراسات بنسبة  -

 املتابعة الفنية واملالية لهذه الدراسات والتنسيق بين ألاطراف املعنية لفض إلاشكاليات التي تحول دون تقدم تنفيذها. 

وبالرغم من املتابعة املتواصلة من طرف املصالح املركزية والجهوية للوزارة، فإن تقدم إنجاز هذه الدراسات وبلوغ  -

يبقى مرتبطا برغبة الجماعات املحلية املعنية في إعداد ومراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية  ألاهداف املرسومة سنويا

وبحرصها على مواصلة الدراسات الجارية من جهة وبمختلف ألاطراف املتدخلة في مختلف مراحل املصادقة على هذه 

 الدراسات من جهة أخرى.

-  

 إلاشكاليات املطروحة: -

 يلي:تتمثل أهم إلاشكاليات في ما  -

 :على املستوى املؤسساتي 

عدم قدرة الجماعات املحلية على لعب الدور املناط بعهدتها على الوجه املطلوب وتخليها عن ألاخذ بزمام ألامور  -

لوضع السياسات املالئمة التي تمكنها من التحكم في مجالها الترابي والسيطرة على نموها العمراني بسبب العديد 

 بالذكر منها املالية والعقارية واملؤسساتية،من إلاشكاليات نخص 

عدم قدرة املصالح الجهوية التابعة للوزارة املكلفة بالتعمير على مساعدة الجماعات املحلية وإلاحاطة بها على   -

 الوجه املطلوب بسبب النقص في إلاطارات املختصة وإلامكانيات الالزمة للقيام بذلك، 

 

 

  التهيئة العمرانية:على مستوى دراسات أمثلة 

 طول إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية واملصادقة عليها، -
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 غياب إجراءات خاصة ومستعجلة ومبسطة إلعداد أمثلة التهيئة العمرانية للتجمعات الريفية، - 

التحضير املحكم غياب النظرة الاستشرافية لدى الجماعات املحلية  لتحديد استراتيجياتها املحلية بصفة مسبقة و  -

 للشروع في دراسات مراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية،

عدم إعطاء ألاولوية وألاهمية الالزمة للتحضير النطالق دراسات أمثلة التهيئة العمرانية ومتابعتها من طرف الجماعات  -

 املحلية بالرغم من املتابعة املتواصلة من طرف املصالح املركزية،

ختصة لدى الجماعات املحلية وإلادارات الجهوية للتجهيز وغياب التأطير الكافي ملتابعة دراسات النقص في الكفاءات امل -

 التهيئة العمرانية وضمان جودتها، 

 عدم احترام آلاجال التعاقدية، -

 القانونية،طول آجال الاستشارة إلادارية لكثرة املتدخلين وتغلب النظرة القطاعية لدى بعضها وعدم احترامها لآلجال  -

عدم التزام العديد من البلديات بآراء بعض املصالح إلادارية وتمسكها بطلبات توسع عمراني مشطة أو بإدخال  -

تعديالت متكررة على مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية وخاصة في مستوى مراحلها النهائية مما يتطلب في إعادة  

 إجراءات املصادقة والتعليق للعموم عليها،

نصوص ترتيبية تضبط آلاجال التي لم يتم ضبطها من طرف مجلة التهيئة الترابية والتعمير على غرار إجراءات  غياب -

 املصادقة على قرار التحديد ومعاينة مناطق التوسع العمراني وإجراءات املصادقة في مستوى رئاسة الحكومة.

أمثلة التهيئة العمرانية واتخاذ إلاجراءات ضعف قدرة املصالح الجهوية واملحلية على متابعة تنفيذ مقتضيات  -

 القانونية الحترام التراخيص العمرانية والحد من البناء الفوضوي.

 : إلاسكان 3بالنسبة للبرنامج الفرعي 

الهدف ألاساس ي للبرنامج الفريي "إلاسكان" هو توفير السكن الالئق وتحسين الظروف السكنية من خالل وضع  -

ت كل الفئات الاجتماعية وخاّصة ذوي الدخل املحدود واملتوسط وتوفير املرافق ألاساسية والتجهيزات برامج تستجيب لحاجيا

الجماعية، لكن  املؤشرات التي تّم اختيارها ال تعكس الصورة الحقيقية ملا يحدث على أرض الواقع حيث أن مختلف البرامج 

من املجموع العام للبنايات التي تنجز على املستوى   %81 إالالتي تنجز عن طريق القطاع املنظم لتوفير السكن ال تمثل 

الوطني. كما تنجز عّدة برامج عن طريق مؤسسات ووزارات أخرى تعنى بالرصيد السكن القائم وتحسين ظروف العيش 

حقيق هاته ألاهداف باألحياء السكنية، لكن تظل وزارة التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية هي املؤهلة لوضع الاستراتيجيات لت

 املنشودة. 
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 ولتحقيق ألاهداف وتحسين القدرة على ألاداء هناك عدة إشكاليات تتمثل بالخصوص في:  

 ندرة ألاراض ي الصالحة للبناء مما انجر عنه انتشار البناء الفوضوي وتكاثر ألاحياء العشوائية. -

 بين العرض والطلب.غالء ألاسعار مما انجر عنه غالء في كلفة املساكن وعدم التوازن  -

 عزوف املقاوالت على املشاركة في طلبات العروض . -

 توفير املساكن الاجتماعية التي تمول عن طريق الفوبرولوس. عزوف الباعثين العقاريين على -

 كثرة ألاطراف املتداخلة في تنفيذ مختلف البرامج ونقص في التنسيق بينها. -

 التطورات الاقتصادية والاجتماعية  والوضعية الحالية للرصيد السكني.تطوير املنظومة التشريعية لتتالءم مع  -

محدودية إلامكانيات البشرية ملتابعة تقدم البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتمايي مع ألاطراف املتداخلة وإيجاد  -

 الحلول املالئمة لجميع الصعوبات التي تعرقل سير إلانجاز بالنسق املطلوب.

ـــــا - ــ ــــد قائمــ ــ ــ ــــي تحديـ ــ ــ ــــأخير فـ ــ ــ ــــى تـ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ ــــة املحدثــ ــ ــ ـــان الجهويـ ــ ــ ـــــل اللجــ ــ ـــن قبــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ـــم الاجتماعيــ ــ ــ ـــــاكن واملقاســ ــ ـــين باملســ ــ ــ ت املنتفعــ

 مستوى كل والية وما تتطلّبه حراسة املساكن الجاهزة من مصاريف للحفاظ عليها من الاستيالء والسرقة.

ــــــــل فــــــــي طلــــــــب إنجــــــــاز أشــــــــغال إضــــــــافية علــــــــى حســــــــاب -
ّ
 وجــــــــود عــــــــدة إشــــــــكاليات مــــــــع بعــــــــض املســــــــتلزمين العمــــــــوميين تتمث

 البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتمايي.

 الاقتراحات لتدارك إلاشكاليات  8.4

 : التهيئة الترابية 1بالنسبة للبرنامج الفرعي 

دعوة املصالح املركزية والجهوية لتسهيل الوصول إلى املعطيات الالزمة لدراسات التهيئة الترابية وذلك عبر نشرها  -

 ارات .عبر املواقع إلالكترونية الرسمية للوز 

 مزيد تنظيم القطاع وذلك بإصدار كراس الشروط املتعلقة بممارسة نشاط التهيئة الترابية والعمرانية. -

 تحديد آجال الاستشارات وتطبيق مبدأ عدم إلاجابة كموافقة ضمنية. -

 على حدة.  تعديل كراس شروط الصفقات في اتجاه تطبيق خطايا التأخير لكل مرحلة -

 

 

 : التعمير 8بالنسبة للبرنامج الفرعي  -

 

رغم املجهودات املبذولة في هذا املجال برزت عدة اشكاليات سواء على مستوى التخطيط والتنمية بمختلف جهات البالد 

والتنسيق بين املتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى آلاليات املعتمدة إلحكام استعمال املجال الترابي 

يط العمراني من طرف مختلف املتدخلين  بما يساعد على توفير السكن الالئق لكافة شرائح املجتمع وتحسين والتخط

 ظروف عيش املواطنين. 
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

  والتعمير وإلاسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

ضبط آلاجال التي لم يتم تحديدها من طرف مجلة التهيئة الترابية والتعمير واملتعلقة بدراسات أمثلة التهيئة  - 

 في إطار دليل إجراءات كمرجع لكافة املتدخلين، العمرانية سواء في إطار نصوص ترتيبية أو 

تدعيم تكوين وتطوير الكفاءات الفنية محليا وعلى مستوى إلادارات الجهوية للتجهيز إلحكام القيام بمهام برمجة  -

ومتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية والسهر على تطبيقها وعند الاقتضاء دعوة كل بلدية ترغب في مراجعة 

يئتها العمرانية لوضع فريق عمل قار ملتابعة الدراسة وملساعدة مكتب الدراسات في النفاذ للمعطيات مثال ته

 العمرانية على غرار الوحدات املحدثة بإدارة التعمير،

 

 : إلاسكان 3بالنسبة للبرنامج الفرعي 

 –ظروف العيش.)البعث العقاري مراجعة النصوص القانونية والترتيبية املتعلقة بتوفير السكن الاجتمايي وتحسين  -

الصندوق الوطني لتحسين  -صندوق النهوض باملسكن لفائدة ألاجراء -البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتمايي

 السكن (.

 توفير مقاسم اجتماعية  صالحة للبناء للحد من ظاهرة البناء الفوضوي. -

 هيئة الترابية.توحيد برامج تحسين السكن على مستوى وزارة التجهيز وإلاسكان والت -

 دعم إلادارات املركزية والجهوية بالعنصر البشري واملادي لتدارك إلاخالل وتحسين القدرة على ألاداء. -

 وضع برامج وآليات للضغط على الكلفة والحّد من انتشار التوسع العمراني العشوائي.  -

 إحداث نصوص قانونية خاصة بالبنايات املتداعية للسقوط في إطار التدخل للعناية بالرصيد السكني القائم.  -

 العمل على مراجعة أدوات التعمير لتكون أدوات برمجة واستشراف ال أدوات  تسوية وضعيات.  -

 



واملدن التهيئة الترابية   
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

 4البرنامج 

 املساندة

 

 تطوير وتنمية قطاع البناء

 4 برنامجال 
 تطوير وتنمية قطاع البناء

 . 8102رئيس البرنامج إلى حدود سنة  رئيس البرنامج: السيد فوزي الفريقي مدير عام البنايات املدنية وهو

 

 للبرنامجالتقديــــــم العــــام  -0

 تقديم البرامج الفرعية 0.0

 ت: من برنامجين فرعيين وهما "تطوير وتنمية قطاع البناء" 1يتكون البرنامج  

 السياسة الوطنية للبناء: 0البرنامج الفرعي  -أ

ترتكز إلاستراتيجية الوطنية في قطاع البناء على خطة وطنية كفيلة بتنمية وتطوير البناء املستدام في إطار سياسة 

متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العنصر البيئي والتطور التكنولوجي في املجال.  وتهدف إلاستراتيجية املذكورة إلى انجاز مشاريع 

 ة بما يعزز البناء املستدام. بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئ

وقد دأبت إلادارة العامة للبنايات املدنية على إيالء ألاهّمية القصوى ملختلف املستجدات التقنية والفّنية في تصميم 

وإنجاز مشاريع مقتصدة للطاقة من خالل اعتماد منهجية آلّية، حيث يتم تعميم التدابير املتعلقة بالعزل الحراري لألسطح 

والجدران واللجوء قدر إلامكان الستعمال الطاقات املتجددة واملواد املقتصدة للطاقة، وذلك في مختلف مراحل إنجاز 

 املشروع

 وتتمحور التوجهات الكبرى في مجال السياسة الوطنية للبناء حول:

 تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء املستدام

 طوير وتنمية البناء املستدامت

 يل مختلف املتدخلين في قطاع البناءتأه
 

 مثالية البناء العمومي: 8البرنامج الفرعي  -ب 

تنجز إلادارة العامة للبنايات املدنية عددا هاما من املشاريع الوطنية. وتتابع إلادارة العامة للبنايات املدنية املشاريع في 

 .الدراسات ومتابعة إلانجاز إلى حين استالمهامختلف مراحلها منذ البرمجة الوظيفية والفنية و مختلف مراحل 
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

 4البرنامج 

 املساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

 تقديم أهداف البرنامج 8.1

 : " وفقا للمحاور إلاستراتيجية وألاولويات للبرنامج فيما يليتطوير وتنمية قطاع البناء" 1تتمثل أهداف البرنامج 

 بمثالية البنايات العمومية تعزيز البناء املستدام: 1.1.1الهدف  -

 ادخال املمارسات الجيدة عند انجاز البنايات العمومية: 1 .8.1الهدف  -

 

  تقديم عام لإلنجازات إلاستراتيجية الخاصة بالبرنامج -8

 أهم إلاصالحات وألاهداف إلاستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج 1.8

 : لها عالقة مباشرة بالبرنامج فيما يليتتمثل أهم إلاصالحات وألاهداف إلاستراتيجية التي تم تحقيقها والتي 

  تحسين الخدمات املتعلقة بالترخيص ملكاتب الدراسات واملهندسين املستشارين واملراقبين الفنيين والخبراء في

 املساحة واملقاوالت ومتابعتهم.

 .السهر على حسن التصرف في الصفقات وعقود املصممين 

  في آلاجال.السهر على انجاز أشغال املشاريع املفوضة 

 التحكم في كلفة املشاريع املفوضة. 

 

  أهم إلانجازات وألانشطة واملشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج2.2  

 فيما يلي: أهم إلانجازات وألانشطة واملشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامجتتمثل 

 السياسة الوطنية للبناء :0البرنامج الفرعي عدد  -أ 

  تعزيز البناء املستدام بمثالية البنايات العمومية : 1.1.4 للهدفبالنسبة 

 .انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة -

بهدف تطوير القدرات الفنية  قدرات التدخل لإلدارة العامة للبنايات املدنية  في مجال البناء املستدام تعزيز  -

 .للمتدخلين في تصميم وانجاز البنايات املستدامة 

 

 مثالية البناء العمومي :8البرنامج الفرعي عدد  -ب 

 ادخال املمارسات الجيدة عند انجاز البنايات العمومية : 0.8.4 بالنسبة للهدف 

 .التحكم في املشاريع املنجزة من قبل صاحب املنشأ املفوض -

 .الاستشارة واملساعدة الفنية النجاز مشاريع البنايات غير املدنية في مراحل معينة من الانجاز -
 

 املشاريع الجديدة:

 تهيئة وتوسعة امللعب الاوملبي بسوسةمشروع 
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

 4البرنامج 

 املساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

 املبيت الجامعي بصراورتان بالكافمشروع بناء 

 املشاريع املتواصلة:

 

 باملرس ى )القسط الخامس(مشروع بناء مستشفى قوات ألامن الداخلي  -

 مشروع بناء املبيت الجامعي ببرج السدرية -

 مشروع بناء املعهد العالي للدراسات التطبيقية في إلانسانيات باملهدية -

 مشروع بناء املعهد ألاعلى للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان -

 مشروع بناء املستشفى الجهوي بسبيطلة صنف )ب( -

 املعهد العالي للمنظومات الصناعّية بقابسمشروع بناء بناء  -

 مشروع بناء املستشفى الجامعي بصفاقس -

 مشروع بناء املدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت -

 مشروع بناء مقر إلادارة العامة للديوانة -

 مشروع بناء وحدة سجنية ببلي من والية نابل  -

 مشروع تهذيب كلية الحقوق بتونس -

 املطعم الجامعي بسيدي بوزيد -

 مشروع بناء الحي التكنولوجي بالعقبة )في إطار املساعدة الفنية(   -

 مشروع تهيئة املعبر الحدودي بالذهيبة من والية تطاوين -

 8102نتائج القدرة على ألاداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة   -3

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج 0.3
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

 4البرنامج 

 املساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

 :  0 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  8102تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة  

 (الدفع تماداتالتوزيع حسب طبيعة النفقة )إع 

 ألف دينار: الوحدة  

املبلغ )2( - )1(

نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%50995-243 45110752,210 10نفقات التصرف

%47796-130 34110607,210 10التأجير العمومي

%3278-110145113وسائل املصالح

00التدخل العمومي

%00929101 98049805 4نفقات التنمية

%00929101 98049805 4الاستثمارات املباشرة

%00929101 98049805 4على موارد امليزانية

0000على القروض الخارجية املوظفة

00التمويل العمومي

00على موارد امليزانية

0000صناديق الخزينة

املجموع العام للوزارة  بدون 

%48097-252 73215 43115 15املوارد الذاتية للمؤسسات

البرامج والبرامج الفرعية

ق.م ألاصلي 

2018

    ق.م التكميلي 

)1(  2018

إنجازات 2018

)2(

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018

 
اتية للمؤسساتدون إعتبار  *

ّ
 املوارد الذ

 

 

   : 0 رسم بياني عدد

 8102  مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج  لسنة

 )اعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

 4البرنامج 

 املساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

  :  8جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  8102تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة  

 الدفع( تماداتالتوزيع حسب البرامج الفرعية )إع           
 ألف دينار: الوحدة                 

 

ــــان البرامج ـــ ــ  8102إنجازات  بيـــ

 

ق.م ألاصلي 

8102  (0) 

ق.م التكميلي 

8102  (0) 

 8102إنجازات 

(8) 

التكميلي الانجازات مقارنة ق.م 

8102 

 
 (0) -( 8املبلغ )

 نسبة إلانجاز %  

(8( /)0) 

 564- 8217 9077 781 8 السياسة الوطنية للبناء
-860 91% 

 385 035 7 6899 650 6 مثالية البناء العمومي
136 102% 

 179- 252 15 976 15 431 15 املجموع
-724 95% 

 

بين البرامج  كاآلتي ألف دينار موزعة  252 15املخصصة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء  2018بلغت ميزانية 

 :الفرعية

 " السياسة الوطنية للبناء" :1 لبرنامج الفرييا  %  17 -

 "مثالية البناء العمومي: 1 لبرنامج الفرييا  %  13 -

من امليزانية املخصصة   % 94وقد تم انجاز حوالي  . %99وبلغت نسبة استهالك الاعتمادات الخاصة بالبرنامج 

من امليزانية  %   91في حين لم تمثل نسبة الانجاز  2018للبرنامج الفريي " السياسة الوطنية للبناء" بعنوان سنة 

املخصصة للبرنامج الفريي "مثالية البناء العمومي" بعنوان نفس السنة ويرجع ذلك أساسا إلى صرف اعتمادات 

 تعلقة باملعبر الحدودي بالذهيبة. دفع اضافية النجاز ألاشغال امل

 
 : 8 رسم بياني عدد

 8102 مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية  لسنة
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

 4البرنامج 

 املساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

 وتحليلها يم لنتائج القدرة على ألاداءدتق  8.3

  تعزيز البناء املستدام بمثالية البنايات العمومية: 0.0.4الهدف 

في تحسين جودة الخدمات  املسداة إلى املتعاملين مع إلادارة من مصممين يساهم هذا الهدف  : تقديم الهدف

  ومراقبين فنيين ومقاولين.

 

 : 3 جدول عدد

 تعزيز البناء املستدام بمثالية البنايات العمومية: 0.0.4الهدف 

ف 
الهد

1.1.1
 :

ت 
ستدام بمثالية البنايا

تعزيز البناء امل

العمومية
 

 املؤشروحدة  مؤشرات قيس ألاداء

تقديرات 

8102 

 

إنجازات 

8102 

 

نسبة إلانجازات 

مقارنة بالتقديرات 

8102 

  

 تقديرات 

8102 

(0) 

 8102إنجازات 

(8) 

نسبة إلانجازات 

مقارنة بالتقديرات 

8102 

 (8( /)0) 

: النجاعة الطاقية 1.1.1.1املؤشر 

 %111 72 72 %187 71 11 /السنة8/مkwh للبنايات

املتدخلين عدد :8.1.1.1املؤشر

 %133 81 11 %167 11 16 عدد املتحصلين على الشهادة باملطابقة

 

 

 

 

 : 3 رسم بياني عدد

  مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس ألاداء الخاصة

 تعزيز البناء املستدام بمثالية البنايات العمومية: 0.0.4بالهدف 
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  2018لسنة  للقدرة على ألاداء

 

 4البرنامج 

 املساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

  البنايات العمومية ادخال املمارسات الجيدة عند انجاز : 48.0.الهدف 

 .انجاز البنايات العمومية تحسين جودة الدراسات وألاشغال ملشاريعيساهم هذا الهدف في : تقديم الهدف

 

 :  4 جدول عدد

 إدخال املمارسات الجّيدة عند انجاز البنايات: 0.8.4الهدف 

ف 
الهد

1.8.1
ت الجيدة 

رسا خال املما
: اد

ت العمومية
جاز البنايا

عند ان
 

 وحدة املؤشر قيس ألاداءمؤشرات 

تقديرات 

2017 

 

 

إنجازات 

2017 

 

 

نسبة إلانجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2017  

  

 تقديرات 

2018 

 

 (0) 

إنجازات 

2018  

 

(8) 

نسبة إلانجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2018  

 (8( /)0) 

: نسبة 1.1.2.4املؤشر

 رضاء أصحاب املنشآت
 %107 71 65 %187 71 11 نسبة )%(

 

 
 :   4 رسم بياني عدد

 مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس ألاداء الخاصة 

 إدخال املمارسات الجّيدة عند انجاز البنايات العمومية: 0.8.4بالهدف 

 
 

 

تي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة    -
ّ
تائج ال

ّ
 2018تحليل وتفسير الن

  بمثالية البنايات العمومية تعزيز البناء املستدام: 0.0.4الهدف   

 العمومية : النجاعة الطاقية للبنايات0.0.0.4املؤشر 
 

 كيلواط ساعة 72أي بقيمة تقدر بـ  8112لـسنة بالنسبة  ملؤشر النجاعة طاقية%  111تسجيل نسبة تم  

منخفضة يكون ) كلما كانت قيمة املؤشر استقرارامسجال بذلك  8117نفس القيمة سنة /السنة مقابل 8/م

 املؤشر في تحسن ايجابي(.
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 4البرنامج 

 املساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

 

 : عدد املتدخلين املتحصلين على الشهادة باملطابقة 8.0.0.4 املؤشر

جدا حيث ال تتعدى نسبة  ال يزال الانخراط في منظومة الجودة من قبل املتدخلين في قطاع البناء ضعيف -

سجل فقد  ورغم عملية التحسيس . من جملة املتدخلين في القطاع % 1.3في الجودة  على شهادة املطابقة املتحصلين

ويعود .  8117تطور ضعيفة مقارنة بسنة   نسبة 8112سنة  املتحصلين على الشهادة باملطابقة مؤشر عدد املتدخلين

 إلى جملة من ألاسباب من أهمها:ذلك 

 اص الطبيعيين في الصنف الادنى الضعف الهيكلي والتنظيمي لعدد هام من شركات املقاوالت)خاصة الاشخ

 شهادة املطابقةملمارسة النشاط( مما يصعب الحصول على 

 .عدم وجوبية الحصول على الشهادة باملطابقة ملمارسة النشاط بالنسبة للمصممين واملقاوالت 

 ن عدم اعتماد الحصول على الشهادة باملطابقة ضمن الشروط الفنية الختيار املصممين واملراقبين الفنيي

 واملقاوالت في الصفقات العمومية.
 

  
 

  العمومية إدخال املمارسات الجّيدة عند انجاز البنايات: 0.8.4الهدف 
 

 : نسبة رضاء أصحاب املنشآت0.0.8.4املؤشر 
 

ميدان البنايات املدنية بالنسبة للمشاريع الوطنية طبقا  صاحب املنشأ املفوض في  تعتبر وزارة التجهيز

حكومي عدد ال كما تم الغاؤه وتعويضه باألمر 8119سبتمبر 11 املؤرخ في 8119لسنة  8617 ألامر عدد ملقتضيات

بدراسة وتنفيذ املشاريع وتبرم  وبتلك الصفة تكلف خاصة.  8117جويلية  31مؤرخ في  8117لسنة  967

الى غاية استالم  .ف فيهابمتابعتها ومراقبتها والتصر  اتفاقيات الدراسات وصفقات ألاشغال وتقوم لهذا الغرض

البناية من قبل صاحب املنشأ. ويعتبر انجاز املشروع في آلاجال و التحكم في الكلفة من بين أهم العناصر 

رضاء أصحاب املنشآت قيمة ايجابية  مؤشر  سجلتم املساهمة في تحقيق رضاء أصحاب املنشأ. وفي هذا الاطار 

بعض املشاريع في آلاجال الى عوامل خارجة عن نطاق صاحب املنشأ  . ويعود عدم التمكن من انجاز % 71تقدر بـ 

املفوض)ضعف الامكانيات املادية والبشرية للمقاولة أثناء الانجاز، احتجاجات بالجهات املحاذية لحوزة 

 املشروع، عدم توفر مواد البناء، ...( وكذلك الشأن بالنسبة لتجاوز الكلفة نتيجة التغييرات املطلوبة من قبل

 صاحب املنشأ على البرنامج الوظيفي للمشروع،...
  

 

وّجهات املستقبلية لتحسين ألاداء -4
ّ
 الت

 أهم إلاشكاليات والنقائص 0.4

  السياسة الوطنية للبناء0.4البرنامج الفرعي : 

 ضعف الاطار التشريعي والترتيبي في مجال النجاعة الطاقية للبنايات.  -

 في املباني. محدودية مجال تطبيق التقنين الحراري  -
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 4البرنامج 

 املساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

 ضعف التحسيس والتوعية ألهمية إلامكانيات املتاحة من الاقتصاد في الطاقة واستعمال املواد الايكولوجية.  -

 .عدم الاستغالل الامثل للمواد الايكولوجية املتوفرة في السوق املحلية -
 

  مثالية البناء العمومي 8.4البرنامج الفرعي : 

للمقاولة ولإلدارة أثناء انجاز املشروع مما ينعكس سلبا على آلاجال وبالتالي على ضعف الامكانيات املادية والبشرية  -

 رضاء أصحاب املنشآت.

 عدم التثبت من الدراسات املتعلقة باملشروع مما ينجر عنه زيادة في الكميات وبالتالي ارتفاع الكلفة. -

 

 

 الاقتراحات لتدارك إلاشكاليات  2.4 

 مؤشرات البرامج: في تنفيذ يتعين القيام بها لتدارك إلاخالالت التي ةالتدابير وألانشط
 

  السياسة الوطنية للبناء :0.4البرنامج الفرعي 

اقتراح نصوص قانونية تطور وتشجع على من خالل  إدماج التشريعات والقوانين املتعلقة بالبناء املستدام

املستدام في التشريعات والقوانين مع ألاخذ بعين البناء املستدام من خالل إدماج الجوانب املتعلقة بالبناء 

 .الاعتبار إلانجازات التي تم تحقيقها والتوجهات العاملية

تعزيز الحوار حول البناء املستدام وتحسيس مختلف املتدخلين في من خالل  تنمية وتطوير البناء املستدام

م مع دراسة الوضعية الحالية واملعارف املجال  حول ألاسس التي تمكن من تنمية و تطوير البناء املستدا

والعمل على ارساء إستراتيجية تحاور وتحسيس  واملهارات والانجازات املتواجدة على الصعيدين الوطني والعالمي.

تمكن من تسهيل إنشاء بنايات مستدامة وكذلك اقتراح تنفيذ وتفعيل إجراءات مثل إنشاء " الجائزة الوطنية  

تنظيم تظاهرات موجهة إلى جميع املتدخلين في مجال التصميم والتصور والبناء مما يمكن للبناء املستدام" و 

  .من نقل إضافات للمعارف ألاساسية

بهدف تطوير القدرات  تعزيز قدرات التدخل لإلدارة العامة للبنايات املدنية  في مجال البناء املستدام

امة باإلدارة العامة للبنايات املدنية وذلك عن طريق تنمية الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البنايات املستد

املهارات من خالل ورشات عمل وتظاهرات إعالمية ودورات تدريبية وكذلك من خالل املساعدة الفنية إلعداد  

 تصميم مستدام ملشروع نموذجي. 

 
 

  مثالية البناء العمومي 8.4البرنامج الفرعي : 
 

الادارية الضرورية قصد تفادي التأخير في انجاز الاشغال طبقا للتشريع الجاري الاسراع في اتخاذ الاجراءات 

 به العمل في املجال.

مزيد التثبت في الدراسات املتعلقة باملشروع و العمل على التحديد الدقيق للبرنامج الوظيفي للمشروع بما 

 يحول دون ادخال تغييرات عليه أثناء الانجاز.
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 9 برنامج.ال
 القيادة والمساندة

 .....رئيس البرنامج: السيد حاتم عيشاوية مدير عام املصالح املشتركة وهو رئيس البرنامج منذ سنة 

 التقديــــــم العــــام للبرنامج -0

يعمل برنامج "القيادة واملساندة" على دعم مردودية قطاع التجهيز من خالل توفير الوسائل املادية والبشرية الضرورية وتسخيرها 

املتدخلين في القطاع من أجل تحقيق ألاهداف املرسومة والحرص على تركيز إدارة عصرية باستعمال التقنيات إلاعالمية لخدمة 

 ووسائل إلاتصال الحديثة.

 تقديم البرامج الفرعية  0.0

 : ماوه ينفرعي ينجناممن بر  "القيادة واملساندة"  9 يتكون البرنامج

 القيادة:  0البرنامج الفرعي  - أ

 املساندة: 8البرنامج الفرعي  -ب 

 تقديم أهداف البرنامج 8.0

 وفقا للمحاور إلاستراتيجية وألاولويات فيما يلي: "القيادة واملساندة"9 البرنامجتتمثل أهداف 

 معها واملتدخلين إلادارة بين العالقة وتطوير البرامج مختلف على : إلاشراف1-1-9الهدف  -

 إلادارية إلاجراءات وتطوير املادية وإلامكانات البشرية للكفاءات ألامثل التوظيف خالل من إلادارة نجاعة: 1-8-9الهدف  -

 تقديم  عام لإلنجازات إلاستراتيجية الخاصة بالبرنامج -8

 أهم إلاصالحات وألاهداف إلاستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج  0.8

لتطوير قطاع البنية ألاساسية عبر توفير املوارد  8112دور برنامج القيادة واملساندة في دعم مجهود الوزارة خالل سنة  تمثل

املالية الالزمة لتنفيذ املشاريع ودعم املوارد البشرية بالترقيات والتكوين وتطوير استغالل إلامكانات املادية وتحسين الخدمات 

 الوسائل املتاحة وحماية حقوق إلادارة واملواطنين املتعاملة معهم من خالل: إلادارية وإحكام التصرف في

تطوير نسبة تأطير ألاعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجاالت التصرف ذات العالقة ببرامج الوزارة للرفع من  مردودية  -

 ة والعمل على تطوير إلادارةالعمل إلاداري وجودته وتمكين إلاطارات وألاعوان من مواكبة املستجدات إلاداري

 مواصلة تركيز إلاتصال إلالكتروني )البوابات وألانترانات، ألانترنات ...( وتطوير التصرف إلالكتروني للوثائق، -

 ترشيد وحسن تنفيذ النفقات في مختلف بنود مصاريف التسيير، -

 تحسين التصرف في البنايات والتجهيزات والعمل على صيانتها، -

 تحقيق التوجهات الوطنية في ترشيد استهالك الطاقة ،العمل على  -

مواصلة تركيز منظومة الرقابة الداخلية وإدارة الجودة للرفع من نجاعة وفاعلية التصرف إلاداري وضمان جودة الخدمات  -

 املسداة وفقا للمعايير الدولية،

 ة من قبل الوزارة على الخط.تطوير النظام املعلوماتي واستعماله من قبل ألاعوان ووضع الخدمات املسدا -

 أهم إلانجازات وألانشطة واملشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج 2.2  

يتكون برنامج القيادة واملساندة من برنامجين فرعيين يسهران على دعم ومساندة البرامج العملياتية من خالل التوظيف ألامثل 

ضرورية لتنفيذ املشاريع املبرمجة وتحقيق ألاهداف املرسومة. وفي هذا إلاطار تسعى الهياكل إلادارية إلى للموارد البشرية واملادية ال
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إرساء إدارة عصرية ترتكز على التقنيات الحديثة من تجهيزات وشبكات وبرمجيات ووضعها في خدمة مختلف املتدخلين في هذا 

 القطاع.

  توفير الوسائل البشرية واملادية الضرورية لحسن تنفيذ البرامج في 8112دة لسنة حيث تمثلت أولويات برنامج القيادة واملسان

 :من خالل

  16قسط ألاخير من أعوان آلالية تسوية وضعية، 

 مواصلة إجراءات إستراتيجية إعادة توظيف ألاعوان باعتبار وأن الوزارة من بين الوزارات النموذجية في هذا املجال 

 إلاعالمية الحديثة لفائدة إلاطارات وألاعوان بمختلف إلادارات املركزية والجهوية حيث تم توسيع استعمال التقنيات: 

o والجهوية املركزية املصالح لفائدة تجهيزات اقتناء. 

o  إلالكتروني الداخلي  للتراسلات حسابتوسيع Lotus. 

o الوزارة  بمقر الشبكات في التحكم قاعة لتأهيل دراسة انطالق DataCenter، 

o الحرص على توفير الوسائل املادية و اللوجيستية لكافة البرامج العملياتية 

o وصيانته الوزارة واب موقع لتأهيل اتفاقية إبرام، 

o العمل على توحيد العمل إلاداري بين مختلف هياكل الوزارة مركزيا و جهويا 

o الشروع في رقمنة امللفات إلادارية 

 الترقيات في آلاجال  الل الحرص على إنجاز برنامجالترفيع في نسبة التأطير باإلدارة من خ 

 :توسيع قاعدة ألاعوان املنتفعين ببرامج التكوين حيث تم 

وزارة واستهدفت باألساس املنتدبين التنظيم عدة ورشات تكوين على املستوى الجهوي واملركزي قام بتنشيطها إطارات من  -

 الجدد من تقنيين ومهندسين،

 للمديرين الجهويين و إلاطارات املكلفة بالشؤون إلادارية و املالية و العقارية و ألارشيف باإلدارات الجهويةتنظيم ملتقيات دورية  -

 ،التكوين في سياقة املعدات -

 الشروع في تركيز الرقابة الداخلية، -

 الشروع في تركيز منظومة الجودة، -

 وية للنفقاتقيادة حوار التصرف في إطار إعداد وتنفيذ امليزانية والبرمجة السن -

 توفير املعطيات إلاحصائية لباقي البرامج، -

 السهر على إعداد النصوص القانونية والتشريعية والترتيبية املتعلقة بعمل الوزارة. -

 

  8102نتائج القدرة على ألاداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  -3

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج  0.3
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 :  0 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  8102تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

(التوزيع حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع   

 الوحدة: ألف دينار       

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%4596,186-3341733417,128821نفقات التصرف

%3821,184-2411124111,120290التأجير العمومي

%80488-647664765672وسائل املصالح

%28302830285929101التدخل العمومي

%64680-339532652619نفقات التنمية

%64680-339532652619الاستثمارات املباشرة

%64680-339532652619على موارد امليزانية

0000على القروض الخارجية املوظفة

0000التمويل العمومي

0000على موارد امليزانية

0000صناديق الخزينة

املجموع العام للوزارة  بدون 

املوارد الذاتية للمؤسسات
3681236682,131440-5242,186%

البرامج والبرامج الفرعية
ق.م ألاصلي 

2018

    ق.م التكميلي 

)1(  2018

إنجازات 2018

)2(

الانجازات مقارنة ق.م اللتكميلي 2018

 
 اعتبار املوارد الذاتية للمؤسساتدون *

 

 : 0 رسم بياني عدد

 8102لسنة  مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج املنشآت املفوضة

 )اعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة
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 :  8 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  8102 تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

  التوزيع حسب البرامج الفرعية )إع الدفع( 
 الوحدة: ألف دينار         

 

 طبيعة النفقة
ق م ألاصلي 

2018 

ق م 

التكميلي 

8102 (0) 

 8102إنجازات 

(8) 

إلانجازات مقارنة  ق.م التكميلي 

8102 

 (0) -( 8املبلغ )

نسبة إلانجاز% 

(8(/)0) 

 البرنامج الفرعي القيادة
2128 2128 7862 

-1 314 85% 

 البرنامج الفرعي املساندة
82831 82831 81178 

-4 058 86% 

 املجموع العام للوزارة
36218 36218 31111 

-5 372 85% 

 

 :  8 رسم بياني عدد

                                                      8102 لسنة    مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية

 

 الوحدة: ألف دينار                                       

 
 

 

 

 وتحليلها تقديم لنتائج القدرة على ألاداء  8.3

  معها واملتدخلين إلادارة بين العالقة وتطوير البرامج مختلف على إلاشراف: 0-2الهدف 

تطوير نظم املعلومات وإلاتصال بين الوزارة واملتدخلين من جهة وبين الوزارة واملواطن من جهة أخرى مع الحرص يتمثل الهدف في  : تقديم الهدف -

 زاتها.على إرساء نظام الجودة في كل هياكل الوزارة وتطوير جانب الاستشراف والتنسيق ومتابعة املشاريع وتأمين التعريف ببرامج الوزارة وإنجا

 

  :  3 عدد جدول  

 معها واملتدخلين إلادارة بين العالقة وتطوير البرامج مختلف على إلاشراف: 0.2 الهدف
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 مؤشر قيس ألاداء
وحدة 

 املؤشر 

تقديرات 

2017  

إنجازات 

2017  

نسبة إلانجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2017   

تقديرات 

8102 (0) 

إنجازات 

8102 (8) 

نسبة إلانجازات 

بالتقديرات مقارنة 

8102 % (8( /)0) 

نسبة الرضا على الخدمات 

 املسداة من طرف إلادارة 
% 50 50.6 101% 11 46 90% 

نسبة تحقيق أهداف مختلف 

 البرامج 
% 21 21 90,4% 26 26 100 % 

نسبة صرف اعتمادات التنمية 

 إلى موفى شهر سبتمبر 
% 74 61 88% 71 76 108 % 

 

 

  إلادارة من خالل التوظيف ألامثل للكفاءات البشرية وإلامكانات املادية وتطوير إلاجراءات إلادارية: نجاعة 2-2الهدف 

يتمثل الهدف في العمل على توفير خدمات إدارية متطورة لفائدة البرامج ألاخرى واملوظفين واملؤسسات  : تقديم الهدف -

الحديثة وتطويعها ملزيد من إلاطارات وألاعوان مختلف مصالح الوزارة  املتعاملة مع إلادارة وتوسيع استعمال التقنيات إلاعالمية

وتنفيذ برنامج إلانتدابات قصد دعم بقية البرامج العملياتية بالكفاءات الالزمة وإنجاز الترقيات والدورات التكوينية لتطوير 

 يع وتحقيق ألاهداف التنموية.الكفاءات واملهارات املهنية وتوفير الوسائل اللوجستية واملادية لتنفيذ املشار 

 

 

 :  4جدول عدد 

 : نجاعة إلادارة من خالل التوظيف ألامثل للكفاءات البشرية وإلامكانات املادية وتطوير إلاجراءات إلادارية 8.2الهدف 

 مؤشر قيس ألاداء
وحدة 

 املؤشر 

تقديرات 

8102  

إنجازات 

8102  

نسبة إلانجازات 

مقارنة بالتقديرات 

8102  

تقديرات 

8102 (0) 

إنجازات 

8102 (8) 

نسبة إلانجازات 

مقارنة بالتقديرات 

8102  (8( /)0) 

عدد أيام التكوين لكل 

 عون 

 

6 8 31% 6.1 1.8 12  % 

 %  111 7.18- 3.86- % 100 2 9.6   تطور كتلة ألاجور 

 

تي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 
ّ
تائج ال

ّ
 :8102تحليل وتفسير الن

 إلاشراف على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين إلادارة واملتدخلين معها: 0 - 2الهدف 

 نسبة الرضا على الخدمات املسداة من طرف إلادارة  1.1.2.9املؤشر : 

حيث حققت خدمة ألاستقبال أحسن  .  % 16نسبة  8112حقق مؤشر نسبة الرضا عن الخدمات املسداة من طرف إلادارة سنة 

 .% 86وحققت إلاجراءات املتبعة وآجال إلانتزاع من أجل املصلحة العامة أقل نسبة تقدر بـ   %62ضا تقدر بـ نسبة ر 

. 
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  نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج )في طور إلاعداد من قبل إلا.ع.تـ.تـ.تـ.إ(  2.1.4.9املؤشر : 

)لكن تبقى طريقة إحتساب هذا املؤشر تقريبية حيث أنه لم يتم إعتماد نفس  % 111سجل هذا املؤشر نسبة إنجاز تقدر بـ

   الظوارب ملختلف مؤشرات بقية البرامج عند القيام بإحتساب املعدل(

 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر  1.1.2.9املؤشر : 

متجاوزة التقديرات املبرمجة واملقدرة بنسبة  %76 نسبة 8112سنة قدرت نسبة استهالك الاعتمادات في موفى شهر سبتمبر من 

 8112مقارنة بالسنوات ألاخيرة حيث أن ما تم صرفه سنة  8112ويرجع ذلك أساسا إلى حجم إلاستثمارات املنجزة سنة  61%

شغيل العديد من وهذا يعود إلى الحجم الهائل من املشاريع الجديدة وإلى إعادة ت 8117و 8116تجاوز بكثير ماتم صرفه سنتي 

املشاريع املعطلة بفضل املسايي املبذولة لحل إلاشكاليات العالقة نذكر منها خاصة تلك املرتبطة بالوضعيات العقارية وكذلك 

املتابعة املستمرة إلنجاز املشاريع وعقد الجلسات الدورية للحث على مزيد الرفع من نسق صرف الاعتمادات والحرص على تذليل 

 قارية واملالية وتلك املرتبطة باإلجراءات واملقاولة. الصعوبات الع

 

 نجاعة إلادارة من خالل التوظيف ألامثل للكفاءات البشرية وإلامكانات املادية وتطوير إلاجراءات إلادارية: 8 - 2الهدف 

 نسبة تطور كتلة ألاجور 1.1.2.9املؤشر : : 

وهي نسبة تعتبر إيجابية بما  %111مسجلة بذلك نسبة إنجازات تقدر بـ 8112سنة  %  - 7.12بلغت نسبة تطور كتلة ألاجور 

 أنها تتماش ى مع الهدف من املؤشر1 

 عدد أيام التكوين لكل عون 1.2.2.9املؤشر : : 

لى يوم تكوين، إال أنه يبقى دون املأمول. فع 1،8حيث بلغ  % 1إرتفاع طفيف بنسبة تناهز  8112سنة  سجل املؤشر         

الرغم من املجهودات املبذولة لتجاوز العوائق املالية و إلادارية لم توفق إلادارة لبلوغ املؤشر املنشود و يعزى ذلك باألساس إلى 

التوجه نحو إضافة الخدمات اللوجتستية و املهام التنظيمية )التي كانت من مهام إلادارة( إلى املهام التنشيطية و تجميعها في 

بة لكل نشاط تكويني تعهد إلى مكاتب التكوين، حيث أفضت نتائج طلب العروض الذي تم نشره في هذا قسط واحد بالنس

 من مجمل ألاقساط غير مثمرة¾ الغرض، إلى إعتبار حوالي 

فمن املتوقع تجاوز العوائق التي تمت مواجهتها خالل السنة  8119أما فيما يتعلق بتقدم إنجاز مخطط التكوين بعنوان سنة 

يوم تكوين للعون الواحد وذلك تجسيما للمخطط الطموح و إلاعتمادات التي تم رصدها تحت  2،3بقة و بلوغ معدل السا

 هذا العنوان.

وّجهات املستقبلية لتحسين ألاداء -4
ّ
 :الت

 أهم إلاشكاليات والنقائص 0.4

 عدم التوازن بين ألاصناف املشاركة في جميع مراحل التكوين، -
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 من طرف املتعاملين مع إلادارة،إعطاء أهمية لإلستبيان  -

يمكن للعون الواحد املشاركة في دورة تكوينية تدوم عّدة أشهر )مراحل التكوين املستمر( أو عدة دورات تكوينة  -

 قصيرة املدى وبالتالي يتم سحب هذه املدة على بقية ألاعوان عند إحتساب املؤشر،

 يمكن لنفس العون املشاركة في أكثر من تكوين، -

 فر قاعدة معطيات شاملة و دقيقة،عدم تو  -

 عدم توفر قانون إطار، -

 تتسم املعطيات املدرجة بمنظومة " إنصاف " أحيانا بعدم الوضوح. -

 

 الاقتراحات لتدارك إلاشكاليات 8.4

مزيد تحسيس مسؤولي البرامج والبرامج الفرعية والخاليا باإلدارات الجهوية بجدوى إتقان منهجية التصرف في  -

 حسب ألاهداف من خالل دورات تدريبية وتكوينية في هذا املجال،امليزانية 

 اعتماد نظام إعالمية لجمع وتحليل املعطيات الخاصة بمؤشرات قيس ألاداء لتسجيل عملية تحليل وتقسيم النتائج، -

أمين تطوير وضع قاعدة بيانات خاصة ملتابعة التصرف في ألاعوان املباشرين والانتدابات والترقيات والتكوين سعيا لت -

 نسبة التأطير وإعداد برنامج الانتدابات بالعدد الالزم والاختصاصات املطلوبة وتعويض ألاعوان املحالين على التقاعد،

 إيجاد حلول جذرية وعملية للمشاكل العقارية وبالتالي إلاسراع في نسق إنجاز املشاريع، -

 فتح املجال لحوار التصرف، -

 تركيز منظومة الرقابة الداخلية -

 


