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لما تم برمجته بالمشروع السنوي للقدرة على األداء          وفقا 2112يعرض هذا التقرير أهم ما تم إنجازه لسنة 
مستدامة، ال التنمية مقومات وألولويات المرحلة القادمة الهادفة أساسا إلى دعم قدرات االقتصاد الوطني وتعزيز

 2112ويلخص إطار القدرة على األداء أهم األنشطة المنجزة مقارنة بالتقديرات المبرمجة لمهمة التجهيز لسنة 
ستراتيجية الدولة في قطاع التجهيز الهادفة إلى  االقتصاد  تعزيز مقوماتعلى ضوء التوجهات المستقبلية وا 

 الوطني ورسم التوجهات اإلستراتيجية للقطاع.
 فيماخاصة  2112خالل سنة المهمة كما يعرض التقرير السنوي للقدرة على األداء أهم جوانب نشاط 

درة على األداء الخاص بكل برنامج ويقدم قراءة تحليلية لنتائج تنفيذ إستراتيجية يتعلق بمدى تحقيق إطار الق
الدولة لمهمة التجهيز، كما يتطرق التقرير إلى مدى تنفيذ ميزانية البرامج مقارنة بالتقديرات التي تمت برمجتها 

ئج المرجوة دون بلوغ النتاللقدرة على األداء لنفس السنة ويبين أهم الصعوبات التي حالت  نويالس  بالمشروع 
هات المستقبلية لتحسين األداء،  للبعض منها مع بيان لجملة اإلجراءات والت وج 

العمل على تنفيذ سياسة الدولة في مجال البنية التحتية للطرقات  2112وفي هذا اإلطار تواصل خالل سنة 
 ومضاعفةبين زغوان وسليانة  4الوطنية  والطريق والقيروانبين سوسة  12حيث تم مضاعفة الطريق الوطنية 

يخص الطرقات المهيكلة بالمدن كما تم في مجال التهيئة الترابية واإلسكان  فيمابزغوان  133الطريق الجهوية 
 مواصلة تغطية التراب الوطني والجهات الداخلية بأمثلة توجيهية لتهيئة وتنمية الواليات،

 2131نة سية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى أفق إضافة إلى مواصلة دراسة الخارطة الوطن
)تم اإلنهاء من اعداد المرحلة األولى من دراسة الخارطة الوطنية للتجهيزات الجماعية الكبرى والبنية التحية 

 لعلى تحسين االتصال والتواصل مع مختلف األطراف المتدخلة في مجا والعملوبصدد مراجعة المرحلة الثانية( 
 التهيئة الترابية،

يخص مجال التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان فقد تم تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من  فيماأما 
أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة االقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها 

افة إلى تدعيم الالمركزية من خالل إعادة توزيع األدوار بين مختلف مختلف الجهات واألقطاب االقتصادية، إض
عطاء صالحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية،  المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وا 

وفي مجال تطوير وتنمية قطاع البناء تم تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية من خالل انجاز 
 يات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة.بنا

ام بهدف مجال البناء المستد المدنية فيالتدخل لإلدارة العامة للبنايات  تعزيز قدراتوقد تم في هذا المجال 
يدة عند إلى جانب ادخال الممارسات الج المستدامة،تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البنايات 
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ومية والتحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوض واالستشارة والمساعدة انجاز البنايات العم
 .مشاريع البنايات غير المدنية في مراحل معينة من االنجاز إنجازالفنية 

يخص برنامج القيادة والمساندة فقد تم تطوير نسبة تأطير األعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف  وفيما
العمل اإلداري وجودته وتمكين اإلطارات  من مردوديةللرفع المهمة ذات العالقة ببرامج مجاالت التصرف 

 الاالتصواألعوان من مواكبة المستجدات اإلدارية والعمل على تطوير اإلدارة باإلضافة إلى مواصلة تركيز 
 وثائق،اإللكتروني )البوابات واألنترانات، األنترنات ...( وتطوير التصرف اإللكتروني في ال

يذ ميزانيتها وتنفالمهمة وفي هذا اإلطار، يتناول التقرير في محوره األول، تقديم لمحة عن أهم جوانب نشاط 
عالن نتائج القدرة على األداء  2112خالل سنة  نجازاتها اإلستراتيجية وا  ثم وفي محور ثان، تقديم عام للبرامج وا 

أخيرا و  2112مقارنتها بالتقديرات، وبما تم تحقيقه خالل سنة إضافتا إلى  2112وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 
هات المستقبلية لتحسين األداء.   تقديم الت وج 
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 :2119خالل سنة المهمة تقديم عام ألهم جوانب نشاط  .1

تنقسم مهمة التجهيز إلى أربع برامج عملياتية تترجم السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج قيادة ومساندة حسب 
 يلي:التصرف في الميزانية حسب األهداف وفقا لما  منهجية

 ،: البنية التحتية للطرقات1برنامج  -
 ،المناطق العمرانية والشريط الساحلي : حماية2برنامج  -
 ،التهيئة الترابية والتعمير والمدن :3برنامج  -
 ،تطوير وتنمية قطاع البناء :4برنامج  -
  .والمساندةالقيادة  :2برنامج  -



 وزارةلل عامال تقديمال

 

7 

 

التصرف في الميزانية حسب األهداف، عملت المهمة في إطار  األساسي ومنظومةوعمال بمقتضيات القانون 
طار القدرة على  حكام األداء وعلى مراجعة خارطة المهمة وا  التنزيل العملياتي لبرامجها على مزيد التعمق وا 

 .2121األداء لسنة 

 تحقيقها:اإلنجازات التي تم  أهم 1.1

مجال الطرقات التي تهدف إلى تنمية  فيالمهمة  على تنفيذ إستراتيجية 2112خالل سنة تواصل العمل 
لة انب العناية بالطرقات المهيكإلى ج والمغاربيالسيارة على الصعيد الوطني  والطرقاتوتطوير الطرقات 

 وضع نظام خاص بالمسالك الريفية مع إعطاء األولوية إلنجاز أشغال الصيانة، و 

السيارة تواصل دراسة الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية وأشغال الطريق السيارة  الطرقاتمجال وفي 
الجزء  ECOSOرأس الجدير ويجرى حاليا أعمال تحرير الحوزة العقارية للطريق السيارة  –مدنين  –قابس 
 جلمة وتم اعالن طلب عروض لتحرير حوزة المشروع.  -تونس 

بين سوسة والقيروان  12ق الوطنية هيكلة بالمدن فقد تم انجاز مضاعفة الطريأما في مجال الطرقات م
بزغوان ومنعرج تالة القصرين.  133مضاعفة الطريق الجهوية بين زغوان وسليانة و  4ق الوطنية الطريو 

اعالن طلب  الثانية وتمالحزامية بصفاقس الحصة األولى و  محوالت على الطريق 8تتواصل أشغال انجاز 
الرابعة. انطلقت أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الجزء األول وتم للحصة الثالثة و  عروض

بين نابل وقربة الجزء  22اعالن طلب العروض للجزء الثاني. كذلك انطلقت أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 
طلب عروض لمشروعي  منزل تميم. كما تم اعالنلب عروض للجزء الثاني بين قربة و تم اعالن طاألول و 

 ( بمدنين.112مضاعفة الطريق الرومانية )ط ج و  1الطريق السيارة أربط تطاوين ب
وفي مجال التهيئة الترابية فقد تم تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين 

ات واألقطاب تلف الجهتتيحها مخ الجهات وتنويع القاعدة االقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي
تدعيم الالمركزية من خالل إعادة توزيع األدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني و  االقتصادية

عطاء صالحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية،  والجهوي والمحلي وا 
لدراسات بالترخيص لمكاتب اتطوير وتنمية قطاع البناء فقد تم تحسين الخدمات المتعلقة بخصوص أما 

والمهندسين المستشارين والمراقبين الفنيين والخبراء في المساحة والمقاوالت ومتابعتهم. إضافة إلى السهر على 
 شغال المشاريع المفوضة في اآلجالوالسهر على انجاز أ لتصرف في الصفقات وعقود المصممينحسن ا

 لتحكم في كلفة المشاريع المفوضة.او 
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بمواصلة متابعة تطوير نسبة تأطير األعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف  2112زت سنة وقد تمي
العمل اإلداري وجودته وتمكين اإلطارات  من مردوديةللرفع المهمة مجاالت التصرف ذات العالقة ببرامج 

ني اإللكترو  لاالتصامواصلة تركيز و  واألعوان من مواكبة المستجدات اإلدارية والعمل على تطوير اإلدارة
ي مختلف قات فترشيد وحسن تنفيذ النفو  تطوير التصرف اإللكتروني للوثائقاألنترانات، ...( و  شبكةو )البوابات 

 .ت والتجهيزات والعمل على صيانتهاتحسين التصرف في البناياو  بنود مصاريف التسيير

 :9211لسنة المهمة تنفيذ ميزانية  .2

 بالتقديرات حسب طبيعة النفقةمقارنة المهمة ميزانية  1.2

مقارنة  %16,57قدرها  تراجع أي بنسبة  أد 048 202 1في حدود  2112تم  ضبط ميزانية وزارة التجهيز لسنة 
 أ د ( موزعة كما يلي :779 440 1) 2018بسنة 

  :ألف دينار154048 نفقات التصرف 
  :لف دينارأ000 000 1 نفقات التنمية 
  ألف دينار 000 48 الخزينة: الحسابات الخاصة في 
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 :1جدول عدد 
 مقارنة بالتقديرات 2119لسنة المهمة تنفيذ ميزانية 

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

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%06196 7-441 502152 048159 154نفقات التصرف
%73792 7-475 21294 963102 97التأجير العمومي
%241992102 24954 67153 53وسائل املصالح

%2799-121 1484 5214 2التدخل العمومي
%833105 83351 051 0001 000 0001 000 1نفقات التنمية

%833106 13351 300950 300898 898الاستثمارات املباشرة
%975111 27554 300568 300513 513على املوارد العامة للميزانية

%14299 3-858 000381 000385 385على القروض الخارجية املوظفة
%7000100 700101 700101 101التمويل العمومي

%7000100 700101 700101 101على املوارد العامة  للميزانية

%00000على موارد القروض الخارجية املوظفة

%268121 26810 00058 00048 48صناديق الخزينة
املجموع العام للوزارة  بدون املوارد 

%040105 54255 262 5021 207 0481 202 1الذاتية للمؤسسات

طبيعة النفقة
ق.م ألاصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 2019  

)1(

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 
 :1رسم بياني عدد 

نجازات ميزانية سنة   2119مقارنة بين تقديرات وا 
 التوزيع حسب طبيعة النفقة)إع الدفع(
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 مقارنة بالتقديرات حسب البرامجالمهمة ميزانية  2.2

على أربعة برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج قيادة ومساندة  االعتماداتوقد تم  توزيع هذه 
 حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي:

 : 2جدول عدد 
 مقارنة بالتقديرات  2119لسنة المهمة تنفيذ ميزانية 
 التوزيع حسب البرامج )إع الدفع( 

 الوحدة: ألف دينار

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%198121 519174 321985 321811 811الجسور والطرقات

%12896 3-348 36968 36971 71حماية املدن والشريط الساحلي

%43259 108-941 373155 373264 264التهيئة الترابية واملدن

%843105-557 82416 82415 15املنشآت املفوضة

%43881 8-177 61536 16144 39القيادة واملساندة

%040105 54255 262 5021 207 0481 202 1املجموع

ق.م ألاصلي 2019بيان البرامج
    ق.م التكميلي 

)1(  2019

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 
 دون إعتبار الموارد الذ اتية للمؤسسات. *

 
 : 2رسم بياني عدد 

نجازات ميزانية سنة   2119مقارنة بين تقديرات وا 
 التوزيع حسب البرامج )إع الدفع(

 الوحدة: ألف دينار 
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. I 1البرنامج 
 البنية التحتية للطرقات

 عام الجسور والطرقات  الزواري مديررئيس البرنامج: السيد صالح 

 :التقديــــــم العــــام للبرنامج -1

ال الطرقات في مجالمهمة سياسة  وتنفيذتمثل البرنامج األول مهمة إعداد  والتي والطرقاتتوكل لإلدارة العامة للجسور 
هذه السياسة إلى جعل البنية التحتية للطرقات تستجيب لمتطلبات الحياة  وتهدفالريفية.  والمسالكوالطرقات السيارة 

االقتصادية واالجتماعية، وربط كافة جهات البالد بطرقات تضمن ديمومة حركة المرور والسالمة لمستعمليها مع مراعاة 
 الجوانب الجمالية والبيئية وذلك لمواكبة نسـق التطور الملحوظ ألسطول السيارات. 

الي فإن البرنامج األول: "البنية التحتية للطرقات" يعتبر مسؤوال على جميع المشاريع المتعلقة بالبنية األساسية وبالت
ية التحتية للطرقات يين: تطوير البنم هذا البرنامج إلى برنامجين فرعللطرقات التي تكون فيها الدولة صاحبة المبنى. وينقس

 الريفية. شبكة الطرقات المرقمة والمسالك وصيانة

 تقديم البرامج الفرعية  1.1

 ينقسم البرنامج األول: "البنية التحتية للطرقات" إلى برنامجين فرعيين كما يلي:

 : تطوير البنية التحتية للطرقات1البرنامج الفرعي  -أ 

 نجازإلبالدراسات الالزمة ومتابعة المراحل اإلجرائية الخاصة بطلبات العروض وتحرير الحوزة  والقياميسهر على التخطيط 
حركة  سهلحتى تأشغال مشاريع البنية التحتية للطرقات التي من شأنها تأهيل الشبكة األساسية للطرقات والمسالك 

تم في فك العزلة عن المناطق الداخلية. كما تالمــرور، تحد من االكتظاظ، توفر رفاهة أفضل لمستعملي الطريق وتساهم 
 الجهوية للتجهيز. واإلداراتالمشاريع بمساعدة اإلدارات المركزية ووحدات االنجاز  انجاز هذهمتابعة سير 

 : صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية2البرنامج الفرعي  -ب 

تحرص اإلدارة العامة للجسور والطرقات على المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد والتجهيزات فتقوم مصالحها بعملية 
 Monocoucheالصيانة والتعهد الدوري لشبكة الطرقات والمتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرقات المعبدة من نوعية 

 في إصالح حواشي الطريق وتركيز عالمات االعتيادية والمتمثلةة إسفلتية. كما تقوم بالصيان وخرسانة Bicoucheو
األفقي وصيانة المنشآت المائية وفواصل جسور واإلنارة العمومية. إضافة إلى القيام بأشغال معالجة  والتشويرالتشوير 
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العامة للجسور  إن اإلدارةحدوث الكوارث الطبيعية نتيجة تهاطل األمطار أو الثلوج بنسب كبيرة ف وعندنقاط تكرار الحوادث 
 .ومعالجتهاتتدخل إلصالحها  والطرقات

 تقديم أهداف البرنامج: 2.1

 :لتاليعلى ثالثة أهداف رئيسية كا" وفقا للمحاور اإلستراتيجية واألولويات "البنية التحتية للطرقات 1البرنامج يحتوي 

  والمغاربيالسيارة على الصعيد الوطني  والطرقات: تنمية وتطوير الطرقات 1.1.1الهدف  -
 تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة، :2.1.1الهدف  -
 .شبكة الطرقات وجودة: المحافظة على نوعية 1.2.1الهدف  -
 

 :بالبرنامجعام لإلنجازات اإلستراتيجية الخاصة تقديم  -2

 :بالبرنامج أهم اإلصالحات واألهداف اإلستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة  1.2

تم اسناد صفقات الدفعة الثانية من البرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب الشهائد العليا لبعث مقاوالت صغرى  -
 في مجال الصيانة العادية للطرقات حسب أربع اختصاصـــات وهي: 

 )مقاولة صغرى فقط(؛  واألفقي( التشوير العمودي 1
 مقاولة صغرى(؛ 33األودية ) وجهرالمناطق الخضراء  وصيانة( العناية بنظافة 2
 ؛مقاولة صغرى( 41( إصالح قارعة الطريق )3
 مقاولة صغرى(. 21( صيانة التنوير العمومي )4

يتواصل القيام بالدراسات االستراتيجية المتعلقة بالقطاع من ذلك دراسة تأهيل بطاحات جربة )بصدد المصادقة على  -
(، دراسة %21(، دراسة ووضع منظومة معلومات حول شبكة الطرقات المرقمة )نسبة االنجاز واألخيرةالمرحلة الثالثة 

دراسة(، المخططات الجهوية للمقاطع )بصدد انهاء المرحلة الثالثة تأهيل القطاع )بصدد اعداد المرحلة الثالثة من ال
)بصدد اعداد المرحلة  Catalogue de dimensionnement de chausséeواألخيرة(، فهرس حساب جسم الطريق 

الدولي  البنكو القيام بدراسة لقطاع الطرقات السيارة. هذه الدراسات ممولة من قبل البنك االفريقي للتنمية  وكذلك الثانية(
 . ميزانية الدولة وكذلكاالقتصادي واالجتماعي  لإلنماءالعربي  والصندوق

 

 أهم اإلنجازات واألنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج2.2  
 : "تطوير البنية التحتية للطرقات"1الفرعي  البرنامج -أ 

 الطرقات السيارة 

 رأس الجدير )بعض األقساط انتهت( –مدنين  –الطريق السيارة قابس تتواصل أشغال 
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لمحمدية التي تهم واليات بن عروس )معتمديتي ا جلمة،انطلقت أشغال فتح حوزة مشروع الطريق السيارة الرابطة بين تونس و  -
لشمالية يات السبيخة والقيروان ادوزغوان )معتمديات بئر مشارقة وزغوان والفحص وصواف والناظور( والقيروان )معتم مرناق(و 

كم. أما الجزء الثاني من مشروع  181والشبيكة وحفوز وحاجب العيون( وسيدي بوزيد )معتمدية جلمة(. طول هذا المشروع 
القصرين(  -وجلمة  قفصة -سيدي بوزيد  -إيصال الطريق السيارة إلى واليات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة )جلمة 

كلم فإن ملف طلب العروض النهائي الخاص باألشغال في طور اإلعداد وسيتم استكماله خالل الثالثي  122لغ طول الذي يب
. وفيما يتعلق بتحرير حوزته العقارية، فقد قام ديوان قيس األراضي والمسح العقاري بعملية البحث العقاري 2121األول لسنة 

نجاز األشغال الطبوغرافية على الميدان وهو  في طور إتمام الملفات الفنية العقارية لمدها إلى اإلدارة. وا 

كم حيث تم  االنطالق  81والحدود الجزائرية التي تبلغ طول  تتواصل الدراسات الخاصة بالطريق السيارة الرابطة بين بوسالم -
حلتي الجيوتقنية المتعلقة بمر في مرحلة الدراسات التفصيلية، كما تم  اإلعالن عن طلب العروض الخاص بإنجاز األشغال 

عداد ملف طلب العروض كما تم إبرام اتفاقية مع ديوان قيس األراضي والمسح العقاري إلنجاز الملف  الدراسات التفصيلية وا 
 العقـاري الخاص باقتناء األراضي الالزمة لتحرير حوزة المشروع.

)إضافة إلى  كلم 113الى مدينة الكاف الذي يبلغ طوله  تتواصل أيضا الدراسات الخاصة بمشروع إيصال الطريق السيارة -
 (كلم 33وصلة مدينة سليانة تبلغ طول 

 طرقات تونس الكبرى

كلم  3بطول  Xوالطريق  11المخرج الغربي و تتواصل أشغال وصلة ربط بين ط و  – Xانتهت اشغال محول الطريق 
،  X 21-  X3، محول 2X – 2و قلعة األندلس ومحول ط و  341ط م  بين  333باعتبار محولين، مضاعفة ط م 

باعتبار محول على مستوى تقاطع  X4المخرج الغربي( وكذلك أشغال الطريق  – 31) ط ج  X 21أشغال امتداد الطريق 
 (.X4-X20الطريقين )

 طرقات مهيكلة بالمدن
بين زغوان  4وتتواصل أشغال مضاعفة الطريق الوطنية بين سوسة والقيروان  12أشغال مضاعفة الطريق الوطنية  انتهت

محوالت على الطريق  8بزغوان ومنعرج تالة القصرين. تتواصل أشغال انجاز  133وسليانة ومضاعفة الطريق الجهوية 
وبي نالحصة الثالثة والرابعة. تواصل أشغال المدخل الشمالي الجانطلقت أشغال صفاقس الحصة األولى والثانية و الحزامية ب

بين  22تم إعالن طلب عروض الجزء الثاني. كذلك تواصل أشغال مضاعفة الطريق الجهوية لمدينة صفاقس الجزء األول و 
ريق السيارة ربط تطاوين بالطمنزل تميم. كما انطلقت أشغال ت أشغال الجزء الثاني بين قربة و انطلقوقربة الجزء األول و  نابل

 ( بمدنين.112 مضاعفة الطريق الرومانية )ط جو  1أ
 تطوير الشبكة الجهوية للطرقات
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بوالية تطاوين  12كلم من الطرقات المرقمة وسد الثغرات الطريق الوطنية رقم  211تتواصل أشغال سد الثغرات 
 بوالية قابس. 238واتمام أشغال سد الثغرات الطريق المحلية رقم 

 تهيئة الطرقات المرقمة
 كلم بقابس بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية 2113مسالك( بطول  2*2) 11ة تتواصل أشغال تهيئة الطريق الوطني

(PMIR)  بوالية قبلي بتمويل من الصندوق  21بوالية مدنين والطريق الوطنية رقم  118وأشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم
كلم( من  311.3لم( و الجزء الثاني )ك 344.1العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. ويتواصل انجاز تهيئة الجزء األول )

كلم  12318تهيئة الطرقات المرقمة بطول  الطرقات المرقمة الممول من البنك االفريقي للتنمية وتم إعالن طلب عروض:
 . 2118برنامج 

 تدعيم الطرقات المرقمة
ة وبتمويل من الصندوق العربي والية داخلي 13كلم بــ 282تواصل أشغال تدعيم الطرقات المرقمة القسط الثالث بطول    

 رغم أن بعض األقساط قد انتهت.  %8118لإلنماء االقتصادي واالجتماعي تبلغ نسبة تقدم انجاز األشغال الجملية 
 بناء جسور

 2جسور بـ 2في إطار البرنامج الممول من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، تواصل أشغال القسط األول ) 
واليات( ولبناء منشأة فنية على الطريق الجهوية  11جسرا بـ  12واليات( كما تم اإلعالن عن طلب العروض للقسط الثاني )

 وحدة( الممول من قبل البنك االفريقي للتنمية. 21لربط مدينة قربص. ويتواصل انجاز بناء جسور ) 128رقم 
 تهيئة المسالك الريفية

واليات ذات أولوية  1كلم من المسالك الريفية بـ  13112شاريع ومنها أشغال تهيئة يتواصل انجاز العديد من الم
كلم بواليات  2114وانطلقت أشغال تهيئة  بتمويل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والبنك االفريقي للتنمية.

 بنزرت والكاف وجندوبة والمهدية.
 دراسات خاصة بالطرقات
والية ودراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة جندوبة  13كلم من الطرقات المرقمة ب  13113يئة تواصل: دراسة ته

( 83ط ج  -123( و دراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد ) ط ج 1ط و  - 12ط و -1ط و  -12)ط و 
( ودراسة الطريق الحزامية لمدينة 1ط و  - 12ط و  -113ط ج -1ودراسة الطريق الحزامية الغربية لمدينة مدنين ) ط و 

محوالت بالطريق  3بوالية نابل ودراسة  28ط ج  -1( ودراسة محول على مستوى تقاطع ط و 3ط و -3توزر )ط و 
 ( بوالية مدنين.33-28.3( و ن ك )21-1)ن ك  112الحزامية لمدينة سوسة وكذلك دراسة مضاعفة الطريق لجهوية 

كلم من المسالك  212وانطلقت دراسة تهيئة ساحة باب سعدون والتقاطعات من رأس الطابية إلى ساحة باب سعدون ودراسة  
 .الريفية

 : "صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية"2البرنامج الفرعي  -ب 
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 صيانة واستغالل شبكة الطرقات المرقمة

مرقمة التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما أشغال أشغال الصيانة االعتيادية للطرقات ال
الذي يشتمل  2118الصيانة الدورية للطرقات المرقمة والجسور التي تنجز على حساب نفقات التنمية فتواصل انجاز برنامج 

كلم  22212كلم وردم الحواشي لــ 13112كلم والتغليف بطبقة مضاعفة  28413على التغليف السطحي بالخرسانة االسفلتية لـ 
كلم من  423الذي يحتوي على صيانة  2112وكذلك تغيير فواصل جسور وصيانة بعض المنشآت الفنية أما برنامج 

كلم تغليف سطحي، فقد تم اعالن طلب  122و كلم تغليف بالخرسانة االسفلتية 14112والية  منها  24الطرقات المرقمة  بـ 
 ي واالنطالق في األشغال غير أنه لم يتم اعالن طلب العروض بالنسبة للتغليف بالخرسانة االسفلتية.العروض للتغليف السطح

 صيانة شبكة المسالك الريفية
أشغال الصيانة االعتيادية للمسالك الريفية التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما الصيانة 

كلم من  34111على حساب نفقات التنمية فيتواصل االنجاز حيث انطلقت أشغال صيانة  الدورية للمسالك الريفية التي تنجز
 والية.  24المسالك بـ 

 اقتناء وصيانة معدات
 تواصلت أشغال صيانة مرافئ البطاحات بجربة لتسهيل العبور بين أجيم والجرف لمستعملي الطريق

 تهيئة السالمة المرورية
من  14ببن عروس وتهيئة السالمة المرورية للطريق الوطنية عدد  1رورية للطريق الوطنية انتهت أشغال تهيئة السالمة الم

 بوالية صفاقس 1413إلى ن ك  1ن ك 
 إصالح أضرار الفيضانات

تواصل انجاز أشغال معالجة األضرار الحاصلة على شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية إثر األمطار االستثنائية التي 
 18و 12الحاصلة خالل يومي  ألضرارصالح ابوالية نابل وتم اعالن طلبات العروض إل 2118سبتمبر 22يوم تهاطلت 
 والية أخرى(. 14ببعض المناطق المختلفة ) 2118أكتوبر 

 
 

 : 9211نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة   -3

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج.  1.3
 : 3جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2119"البنية التحتية للطرقات"لسنة  1تنفيذ ميزانية البرنامج 
 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إع الدفع(

 الوحدة: ألف دينار
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املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%454101,7 275,41 82188 82186 86نفقات التصرف
%906,375100,2 83142 83142 42التأجير العمومي
%379103,1 369,31 99045 99043 43وسائل املصالح

%000,000,0التدخل العمومي
%744123,8 243,6172 500897 500724 724نفقات التنمية

%744127,7 243,6172 500797 500624 624الاستثمارات املباشرة
%994122,7 494,584 500459 500374 374على ااموارد  العامة للميزانية

%749135,1 749,187 000337 000250 250على موارد القروض الخارجية املوظفة
%0000100 000100 000100 100التمويل العمومي

%0000100 000100 000100 100على املوارد  العامة للميزانية

%000,000,0على موارد القروض الخارجية املوظفة
%000,000,0صناديق الخزينة

املجموع العام للبرنامج دون اعتبار 

%198121,5 519174 321985 321811 811املوارد الذاتية للمؤسسات

ق.م ألاصلي 2019البرامج والبرامج الفرعية
    ق.م التكميلي 

)1(  2019

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 
 * دون إعتبار الموارد الذ اتية للمؤسسات.

 
 : 3رسم بياني عدد

نجازات ميزانية   2119"البنية التحتية للطرقات" لسنة  1برنامج مقارنة بين تقديرات وا 
 التوزيع حسب طبيعة النفقة)إع الدفع(
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أد  81821أد تنقسم إلى نفقات تصرف  811321األصلية اعتمادات دفع بقيمة  2112تضمنت ميزانية سنة 
. بالنسبة لنفقات التنمية %21,5العامة فاقت قانون المالية األصلي بـ  االستهالكأد ولكن نسبة  224311ونفقات تنمية 

 360ورغم هذا التجاوز بقيت متخلدات بحوالي  %27,7المباشرة نسبة االستهالك فاقت قانون المالية بنسبة  ستثماراتاال
 مليون دينار لفائدة المتعاملين مع اإلدارة.

. وسائل المصالح نسبة % 1,7 وبنسبة تفوق التقديرات األصلية بـأما نفقات التصرف فتم استهالكها بالكامل 
 . %112أما نفقات التأجير ففاقت التقديرات األصلية بـ  %3,1 االستهالك فاقت التقديرات األصلية بـ 

 
 : 4جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات  2119تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة

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

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

البرنامج الفرعي 1: تطوير البنية 
التحتية للطرقات

583 808583 808695 293111 485119,1%

البرنامج الفرعي 2: صيانة شبكة 
الطرقات المرقمة والمسالك الريفية

227 513227 513290 22662 713127,6%

%198121,5 519174 321985 321811 811المجموع 

بيان البرامج الفرعية
ق.م ألاصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 2019  

)1(

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 
 * دون إعتبار الموارد الذ اتية للمؤسسات.

 
 : 4رسم بياني عدد

نجازات ميزانية البرامج الفرعيةمقارنة بين تقديرات و   2119لسنة  ا 
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"تطوير البنية التحتية للطرقات" التي  1نسبة استهالك البرنامج الفرعي  ويوضح الرسم البياني 4يبين الجدول عدد 
فاقت  صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية"" 2البرنامج الفرعي أما نسبة استهالك  % 19,1فاقت التقديرات بـ 

أضرار الفيضانات خاصة منها  الحاألشغال إصويعود إلى نسق تقدم مقارنة بقانون المالية األصلي  % 27,6التقديرات بـ 
 التي وقعت بوالية نابل.

 :وتحليلها تقديم لنتائج القدرة على األداء .2.3

 5جدول عدد
 : 1.1.1 اإلستراتيجي بالهدفمؤشرات قيس األداء الخاصة 

 تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي 

الهدف اإلستراتيجي 
1.1

: تنمية وتطوير الطرقات والطرقات 
السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي 

 

وحدة  مؤشرات قيس األداء
 المؤشر 

إنجازات  
2113     

تقديرات 
2119     

إنجازات 
2119        

 2113مقارنة بين 
 2119و

 2119مقارنة إنجازات  
 2119بتقديرات 

د/أ         أ-د = ج ج ب أ 
م /       ب -م = ج                  %

 ب  %      
: نسبة تقدم 1.1.1.1المؤشر 

 0,1- 4,0- 0,0 0,0 54 58 54 % انجاز الطرقات السيارة

: الجدوى 1.1.1.2المؤشر 
االقتصادية واإلجتماعية للمشاريع 

 0,1- 1,8- 0,0 0,5- 18,7 20,5 19,2 % اإلستغاللالتي تدخل حيز 

 
  5رسم بياني عدد

نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة   : 1.1.1 اإلستراتيجي بالهدفمقارنة بين تقديرات وا 
  تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي 
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نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة: 1.1.1.1المؤشر  الجدوى االقتصادية واإلجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز : 1.1.1.2المؤشر 
اإلستغالل

ب2019تقديرات  ج2019إنجازات 
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 6 جدول عدد
 : 2.1.1 اإلستراتيجي بالهدفمؤشرات قيس األداء الخاصة 

 بشبكة الطرقات المرقمة تحسين ربط التجمعات الريفية        

إنجازات  
2018

تقديرات 
2019

إنجازات 
2019

د = ج-أجب أ
    د/أ    

%
م = ج - ب

   م / ب  
%

المؤشر 1.2.1.1: النسبة 

التراكمية لتتقدم انجاز تهيئة 

المسالك الريفية
%46,54746-0,5-1,1%-1,0-2,13%

مؤشرات قيس األداء
وحدة 
المؤشر

مقارنة بين 2018 و2019
مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

الهدف اإلستراتيجي : 2.1.1:  تحسين 
ربط التجمعات الريفية  بشبكة الطرقات 

المرقمة

 
 

 6 رسم بياني عدد
نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة   :2.1.1 االستراتيجي بالهدفمقارنة بين تقديرات وا 

 بشبكة الطرقات المرقمة تحسين ربط التجمعات الريفية

45,4
45,6
45,8

46
46,2
46,4
46,6
46,8

47
47,2

النسبة التراكمية لتتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية: 1.2.1.1المؤشر 

ب     2019تقديرات  ج        2019إنجازات 
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 7 جدول عدد

 :1.2.1بالهدف مؤشرات قيس األداء الخاصة 
 المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرقات

إنجازات  
2018

تقديرات 
2019

إنجازات 
2019

د = ج-أجب أ
    د/أ    

%
م = ج - ب

   م / ب  
%

المؤشر:1.1.2.1 : مؤشر جودة 

%1,702,71%2,42-1,60-66,162,864,5%شبكة الطرقات المرقمة

المؤشر 2.1.2.1: مؤشر جودة 

*******%الجسور

مقارنة إنجازات  2019 
بتقديرات 2019

الهدف اإلستراتيجي 1.2.1: المحافظة على نوعية وجودة 
شبكة الطرقات

مؤشرات قيس األداء
وحدة 
المؤشر

مقارنة بين 2018 و2019

 
 

 7رسم بياني عدد 
 :1.2.1بالهدف مؤشرات قيس األداء الخاصة 

 المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرقات

61,5
62

62,5
63

63,5
64

64,5
65

       2019إنجازات      2019تقديرات 
 

 2119تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 

 : تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي1-1-1الهدف 

 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة1.1.1.1المؤشر : 
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رأس الجدير )بعض األقساط انتهت( وانطلقت أشغال فتح حوزة مشروع  –مدنين  –تتواصل أشغال الطريق السيارة قابس  -
، التي تهم واليات بن عروس )معتمديتي المحمدية و مرناق ( وزغوان )معتمديات   الطريق السيارة الرابطة بين تونس و جلمة

( والقيروان )معتميات السبيخة و القيروان الشمالية والشبيكة وحفوز وحاجب مشارقة وزغوان والفحص وصواف والناظور بئر
 وسيدي بوزيد) معتمدية جلمة(.  العيون (

  الجدوى االقتصادية واالجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز االستغالل  2.2.1.1المؤشر 

 وهي℅ 1214ويبلغ معدل مردوديتها  2112مشاريع لتدخل حيز االستغالل خالل  2 بالنسبة للتقديرات تم اعتماد
زغوان  4ة الطريق الوطنية ومضاعف القيروان سوسة 12 الوطنية الطريق ومضاعفة رواد 333 المحلية الطريق مضاعفة

د الثغرات بالطريق زغوان( وس – 3)ط و  133المخرج الغربي ومضاعفة الطريق الجهوية  – Xسليانة ومحول الطريق 
 ( بباجة. 22.2- 11أ )ن ك 42الجهوية 

( سليانة باإلضافة إلى 22.2- 11أ )ن ك 42مشاريع انتهت أشغال سد الثغرات بالطريق الجهوية  2من ضمن هذه الـ 
لسنة المخرج الغربي ليبلغ معدل المردودية  – X( ومحول الطريق 3سوسة القيروان )القسط  12مضاعفة الطريق الوطنية 

 هي في طور متقدم من االنجاز. 2112. علما وأن المشاريع التي لم تنتهي خالل تصرف 1812% 2112
 

 بشبكة الطرقات المرقمة تحسين ربط التجمعات الريفية:   2.1.1الهدف
  النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية1.2.1.1المؤشر : 

حسب البرامج على  2112كلم وتختلف نسبة اإلنجاز إلى حد ديسمبر  1822طول المسالك التي يعنى بها هذا المؤشر هي 
 النحو التالي:

والية، تم تمويله بقرض الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  22كلم من المسالك الريفية موزعة على  231تهيئة  -
  %2212(، بلغت نسبة اإلنجاز 3)واالجتماعي 

كلم بمسلك جبل السمامة بوالية القصرين انتهت  31كلم مسلك جبل المغيلة لم تنطلق بعد أما تهيئة  23أشغال تهيئة  -
   % 23فبلغت نسبة اإلنجاز  4أما القسط  3أشغال القسط 

  % 2112واليات ذات أولوية بلغت نسبة اإلنجاز  14كلم من المسالك الريفية موزعة على  311تهيئة  -
بتمويل قرض الصندوق  2111واليات خالل شهري سبتمبر وأكتوبر  2كلم من المسالك الريفية موزعة على  123تهيئة  -

  %83(، بلغت نسبة اإلنجاز 4) العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
  %23واليات ذات أولوية بلغت نسبة اإلنجاز  1كلم من المسالك الريفية بـ  13112أشغال تهيئة  -

 المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرقات : 1-2-1الهدف 
  مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة1.1.2.1المؤشر : 
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أشغال الصيانة االعتيادية للطرقات المرقمة التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما أشغال الصيانة 
الخرسانة االسفلتية بنمية فتواصل انجاز التغليف السطحي الدورية للطرقات المرقمة والجسور التي تنجز على حساب نفقات الت

 .2112وانطلقت التغليف السطحي للطرقات المرقمة برنامج  2118كلم برنامج سنة  28413لـــ 
  مؤشر جودة الجسور 2.1.2.1المؤشر : 

يتم اعداد بنك سلم يتم احتساب هذا المؤشر حاليا. يتم القيام بالدراسات الفنية لبعض الجسور لتحديد نوعية التدخل. كما 
 معلومات للجسور. 

 

 الّتوّجهات المستقبلية لتحسين األداء: -4
 أهم اإلشكاليات والنقائص .1.4

غت ، حيث بلالدفع لمشاريع التنمية مما قلص في نسق انجاز بعض المشاريع وعدم انطالق أخرى اعتماداتنقص في  -
 م.د  311حوالي  2112المستحقات المتخلدة لمختلف المتعاملين مع اإلدارة في مجال البنية التحتية للطرقات بعنوان سنة 

 توفر التمويل الالزم العديد من مشاريع المخطط الثالث عشر للتنمية لم تنطلق بعد لعدم -
 المشاريع نظرا لعدم تحرير الحوزةتعثر في انجاز بعض  -

 االقتراحات لتدارك اإلشكاليات .2.4
رصد اعتمادات وبالتالي يتعين  2112تم إعطاء األولوية لخالص متخلدات سنة  2121عند الشروع في ميزانية سنة  -

 المشاريع الجارية وتأمين انطالق المشاريع الجديدةالدفع الضرورية لضمان مواصلة انجاز أشغال 
 الترفيع في االعتمادات المخصصة للصيانة -
 البحث عن تمويل لمشاريع المخطط الثالث عشر للتنمية واتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع -
 التأكد من تحرير الحوزة قبل الشروع في االنجاز.  -
قصد تحسينه وتطوير أحكامه بالتنسيق مع  2111مستوى تطبيق أحكام قانون االنتزاع لسنة تقييم النقائص المسجلة على  -

 الهياكل االخرى المعنية.
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 2البرنامج 
 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي

  العمرانية المياه مدير شيخة بن نجيب السيد البرنامج: رئيس
 التقديــــــم العــــام للبرنامج .1

 يتكون برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي من برنامجين فرعيين هما:
 المناطق العمرانية من الفيضانات حماية 
 حكام إنجاز المنشآت المينائية  حماية الشريط الساحلي وا 

 مجال حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي أساسا فيما يلي: استراتيجيةتتمثل و 
 :ى تنفيذ مخطط استراتيجي يتمثل فيحماية المناطق العمرانية من الفيضانات والتي ترتكز أساسا عل -
 ذلك بغرض إتمام تنفيذ المشاريع و  2121ية من الفيضانات إلى غاية إعداد برنامج سنوي إلنجاز مشاريع الحما

ا بالمناطق ذات إنجازهالجنوب التونسي إضافة إلى المشاريع التي يتم سة اإلستراتيجية المنجزة للوسط و جة بالدراالمبرم
 التي هي عرضة أكثر من غيرها لخطر الفيضانات،األولوية و 

  ق تراب الجمهورية لفترةطبهدف التوصل إلى حماية كامل منا 2131العمل على تحيين هذه الدراسة إلى غاية سنة 
 سنة، 21تواتر ال تقل عن 

 .تعهد جميع منشآت الحماية المنجزة بالتنظيف والصيانة وذلك بصفة دورية 
حكام إنجاز المنشآت المينائية: وترتكز أساسا على: -  حماية الشريط الساحلي وا 
 ،إنجاز الدراسات واالشغال لمشاريع حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري للمواقع ذات األولوية 
  مفوض. منشأإنجاز الدراسات ومتابعة تنفيذ األشغال المتعلقة بمشاريع مواني الصيد البحري كصاحب 
  الجهوية لتحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري وتجسيدها على أرض الواقع وذلك  لإلداراتالمساعدة الفنية

 ،2121و 2111باستعمال آليات عملية خالل الفترة الممتدة بين 

 تقديم البرامج الفرعية -2-1
 الشريط الساحلي من برنامجين فرعيين وهما:رنامج حماية المناطق العمرانية و يتكون ب

 الفيضانات من العمرانية المناطق : حماية1البرنامج الفرعي -أ
يعنى هذا البرنامج الفرعي بالتدخل لحماية المدن من خطر الفيضانات والحرص على الحفاظ على األرواح البشرية 

 والممتلكات والبنية األساسية ويتم ذلك من خالل القيام باألنشطة التالية: 
 إعداد الدراسات لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، -
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 والتجمعات السكنية من الفيضانات، إنجاز مشاريع حماية المدن -
 جهر وتنظيف قنوات الحماية من الفيضانات ومجاري المياه واألودية ذات الصلة، -
 صيانة وتدعيم منشآت الحماية من الفيضانات. -
حكام إنجاز المنشآت المينائية2البرنامج الفرعي  -ب   : حماية الشريط الساحلي وا 
 تعرضا ثرألكا الساحلية البحرية والمناطق المنشآت لحماية الالزمة بالتدخالت القيام على الفرعي البرنامج هذا يعنى

 :لتاليةا باألنشطة القيام خالل من ذلك الساحلية والمينائية ويتم األساسية البنية وصيانة ودعم البحري لالنجراف

 ددة المناطق والمنشآت المهلحماية والمينائية و  المنشآت البحريةدراسات الالزمة لصيانة الهياكل و القيام بال
 باالنجراف البحري،

  البحرية. الموانئوحماية  تهيئة وترميمتنفيذ أشغال الحماية الالزمة و 
 ،عادة تحديد الملك العمومي البحري مع اإلدارات الجهوية للتجهيز  متابعة عمليات تحديد وا 
 ة،من طرف اإلدارات الجهوية الساحلي واتفاقاتهرتكبة على الملك العمومي البحري متابعة رفع المخالفات الم 

 تقديم أهداف البرنامج -2-2
 :يلي فيمابالنسبة لهذا البرنامج تتمثل األهداف المؤمل تحقيقها 

 التحكم في مياه السيالن المتأتية من األحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية: 1.1.2الهدف 
 وضمان وظيفية المنشآت المنجزة

حكام إنجاز المنشآت المينائية :1. 2.2الهدف   حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من االنجراف وا 
 

 الخاصة بالبرنامج االستراتيجيةعام لإلنجازات تقديم  .2
 التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج االستراتيجيةأهم اإلصالحات واألهداف  .1.2
  عداد  دراسات وأشغال مشاريع الحماية من الفيضانات بالعديد من المدن والتجمعات السكنية،متابعة وا 
 ،تعهد وصيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات المنجزة في الغرض 
 ،حماية جزء من الشريط الساحلي من االنجراف البحري 
 ،تركيز وتجهيز بعض المنشآت البحرية والمواني الترفيهية بصفة مباشرة 
 الزحف العمراني( ببعض)عة عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري وحمايته من االعتداءات متاب 

 المناطق.
 أهم اإلنجازات واألنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج 2.2  

 : حماية المناطق العمرانية من الفيضانات1البرنامج الفرعي  -أ 
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  دراسات لحماية المدن من الفيضانات )دراسة حماية تونس الكبرى من الفيضانات، دراسة حماية المناطق إعداد
شرق ، دراسة حماية مناطق الوسط والتالشمالية والشرقية من الفيضانات، دراسة حماية نابل الكبرى من الفيضانا

 من الفيضانات...(
 ماية تونس الكبرى من الفيضانات، مشروع حماية بعض إنجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات )مشروع ح

 مدن والية نابل من الفيضانات، مشروع حماية مدينة القيروان من الفيضانات....(
  جهر وتنظيف العديد من المنشآت المنجزة في إطار حماية المدن من الفيضانات وذلك من خالل إبرام صفقات

 ية باجة، والية سيدي بوزيد...(إطارية في الغرض )واليات تونس الكبرى، وال
وقد ساهمت هذه المشاريع الكبرى في تزايد قيمة النفقات الخاصة بالبرنامج الفرعي من مخطط إلى آخر وذلك وفقا 

 للجدول التالي:
 القيمة الجمليةأ.د الفترة المخطط
 32.111 1221-1222 الثامن
 38.111 2111-1222 التاسع
 21.111 2111-2112 العاشر

 21.111 2111-2112 الحادي عشر
 22.111 2113-2112 الثاني عشر

 283.811 2121-2111 المخطط المتحرك
 
حكام إنجاز المنشآت المينائية2البرنامج الفرعي -ب   : حماية الشريط الساحلي وا 

  ميناء الصيد البحري بالشابة وميناء الصيد البحري ببنزرت، وميناء الصيد البحري البحرية الموانئمتابعة أشغال :
الكتف وحومة  وميناءقرقنة وميناء الصيد البحري بقابس  -بسيدي منصور وميناء الصيد البحري بسيدي يوسف

 ،السوق ......
  القديمة: ببنزرت، غار الملح، الميناء البونيقي........ الموانئصيانة 
 مشروع تبرورة بصفاقس،ئة بحيرة تونس الجنوبية و تهي 
 ،حماية الشريط الساحلي لمدن والمنستير والمهدية والشابة وبنزرت وصفاقس من االنجراف البحري 
  سبخة بن غياضة بالمهدية.استصالح بحيرة بوغرارة بمدنين و 
 حماية جرف المنستير من االنجراف البحري. 
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 2119القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة . نتائج 3
 لتنفيذ ميزانية البرنامج . تقديم1.3

 :3 جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات 2119لسنة  2تنفيذ ميزانية البرنامج 

 الدفع( اعتماداتالتوزيع حسب طبيعة النفقة )
الوحدة: ألف دينار

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%2103-174 0694 0694 4نفقات التصرف
%4,1099,8-602,91 6072 6072 2التأجير العمومي
%570,871,87100,1 5691 5691 1وسائل املصالح

%00000التدخل العمومي
%12695,4 3-174 30064 30067 67نفقات التنمية

%12695,2 3-474 60062 60065 65الاستثمارات املباشرة
%08693,5 3-514 60044 60047 47على املوارد العامة للميزانية

%40,1999,8-959,81 00017 00018 18على موارد القروض الخارجية املوظفة

%7000100 7001 7001 1التمويل العمومي
%7000100 7001 7001 1على املوارد العامة للميزانية

%00000على موارد القروض الخارجية املوظفة

%00000صناديق الخزينة
املجموع العام للبرنامج  دون اعتبار 

املوارد الذاتية للمؤسسات
71 36971 36968 348-3 12895,8%

البرامج والبرامج الفرعية
ق.م ألاصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 2019  

)1(

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 
 الموارد الذ اتية للمؤسسات.دون إعتبار  *
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 :3رسم بياني عدد
نجازات ميزانية   2119لسنة  2برنامج المقارنة بين تقديرات وا 

 إع الدفع() النفقةالتوزيع حسب طبيعة 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

                                                                                          

                                      
    

 
وهي تعتبر نسبة  2019مقارنة بتقديرات سنة  %111بلغت نسبة إنجاز النفقات الخاصة بوسائل المصالح   -

 ،مرضية
مقارنة بتقديرات قانون المالية  % 23المباشرة على موارد الميزانية بلغت نسبة اإلنجاز  لالستثماراتبالنسبة   -

لتأخر استكمال  التالية( نظراويعود ذلك إلى التأخير في إعالن طلبات عروض المشاريع  2019لسنة 
 :) ألشغالاالدراسات الضرورية إلعداد ملف طلب عروض 

  1قسط :بنزرتكرنيش أشغال حماية 
  3قسط بجبنيانة:أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي 

 حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة.
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 :4جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات 2119 البرنامج لسنةتنفيذ ميزانية 
 الدفع( اعتماداتالتوزيع حسب البرامج الفرعية )

 

 الوحدة: ألف دينار

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%07040100,0 04062 04062 62حماية املناطق العمرانية من الفيضانات

حماية الشريط الساحلي وإحكام انجاز 

املنشآت املينائية
9 3299 3296 278-3 16867,3%

%12895,8 3-348 36968 36971 71املجموع

بيان البرامج الفرعية
ق.م ألاصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 

)1(  2019

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 
مقارنة  %111نسبة إنجاز قدرت ب  "حماية المناطق العمرانية من الفيضانات" 1شهد البرنامج الفرعي   -

 نسبة مرضية. وهي 2112بتقديرات القيمة المالية لسنة 
حكام إنجاز المنشآت المينائية" قدرت نسبة  2أما بالنسبة للبرنامج الفرعي   - "حماية الشريط الساحلي وا 

ويعود هذا الفارق إلى تعذر انجاز بعض المشاريع المرسمة على  2019مقارنة بتقديرات سنة %66 بـاإلنجاز 
 .نظرا لعدم استكمال الدراسات الالزمة 2019ميزانية 

 
 

 :4رسم بياني عدد
نجازات ميزانية البرامج الفرعية لسنة  2019مقارنة بين تقديرات وا 
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 لنتائج القدرة على األداء وتحليلها تقديم 2.3

 التحكم في مياه السيالن المتأتية من األحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية: 1.1.2الهدف 
 وضمان وظيفية المنشآت المنجزة.

تقوم إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد دراسات تمكننا من إنجاز عديد المشاريع بمختلف المدن والتجمعات  :الهدفتقديم 
 الممتلكات. وللحفاظو األرواح البشرية  المحتملة علىالسكنية المعرضة للفيضانات وذلك للتخفيف من حدتها وتأثيراتها 

إعداد تقوم اإلدارة ب على مردودية المنشآت المنجزة في هذا اإلطار وحتى تؤدي وظيفتها على أحسن وجه ودون عوائق،
 برامج لصيانة وتعهد هذه المنشآت مع تحديد نوعية التدخل الواجب القيام به.

حكام إنجاز المنشآت الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري و  : حفظ2.2.2الهدف ا 
 المينائية
تحديد الملك العمومي البحري وذلك للمحافظة عليه وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز  الهدف: إعادةتقديم 

 .المشاريع البحرية المفوضة
داء لقدرة على األل* تم تعديل القيمة المستهدفة للطول الجملي للشريط الساحلي المعني بالحماية خالل البرنامج السنوي 

 مشاريع مستعجلة جديدة كلم باعتبار ادراج13.23كلم إلى 12.3وذلك بالرفع في القيمة المستهدفة من  2118لسنة 
 .وعليه فقد تم تحيين نسب االنجاز لسنوات المنقضية

 
 

 5 جدول عدد
 :1.1.2 اإلستراتيجي الخاصة بالهدف تقييم مؤشرات قيس األداء

 التحكم في مياه السيالن المتأتية من األحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية 
 وضمان وظيفية المنشآت المنجزة    
إنجازات  
2018

تقديرات 
2019

إنجازات 
2019

د = ج-أجب أ
    د/أ    

%
   م / ب  %م = ج - ب

المؤشر 1.1.1.2: النسبة 

االتراكمية إلنجاز مشاريع 

الحماية من الفيضانات
%95979722,11%00,00%

المؤشر 2.1.1.2: النسبة 

السنوية لجهر منشآت 

الحماية
%93979855,38%11,03%

مقارنة بين 2018 و2019
مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

الهدف اإلستراتيجي 1.1.2: التحكم في مياه السيالن المتأتية من 

ض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان 
األحوا

وظيفة المنشآت المنجزة

مؤشرات قيس األداء
وحدة 
المؤشر
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  5رسم بياني عدد 
 :1.1.2اإلستراتيجي  هدفالخاصة بال مؤشرات قيس األداءتقييم 

 التحكم في مياه السيالن المتأتية من األحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية 
 وضمان وظيفية المنشآت المنجزة    

96,4
96,6
96,8

97
97,2
97,4
97,6
97,8

98
98,2

ات النسبة االتراكمية إلنجاز مشاريع الحماية من الفيضان: 1.1.1.2المؤشر  النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية: 2.1.1.2المؤشر 

       2019إنجازات      2019تقديرات 
 

 
 6 جدول عدد

 :  1.2.2اإلستراتيجي الخاصة بالهدف تقييم مؤشرات قيس األداء
حكام إنجاز المنشآت المينائية الشريط الساحلي من االنجراف البحري حفظ الملك العمومي البحري وحماية           وا 

إنجازات  
2018

تقديرات 
2019

إنجازات 
2019

د = ج-أجب أ
    د/أ    

%
   م / ب  %م = ج - ب

المؤشر 1.1.2.2: النسبة 

التراكمية إلنجاز مشاريع 

حماية الشريط الساحلي
%36,261,449,513,3036,74%-12-19,38%

المؤشر 2.1.2.2: مستوى 

األداء الفني للمشاريع 

المنجزة
%6065****

مؤشرات قيس األداء
وحدة 
المؤشر

مقارنة بين 2018 و2019
مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

الهدف اإلستراتيجي 1.2.2: حفظ الملك العمومي البحري وحماية 

 الشريط الساحلي من اإلنجراف البحري وا حكام إنجاز المنشآت المينائية
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 6رسم بياني عدد 

 :2.2.2 الخاصة بالهدف مؤشرات قيس األداءتقييم 
حكام إنجاز المنشآت المينائية حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري           وا 
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النسبة التراكمية إلنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي: 1.1.2.2المؤشر 

       2019إنجازات      2019تقديرات 

 

 

 2119تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 

التحكم في مياه السيالن المتأتية من األحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية  :1.1.2ف الهد
 وضمان وظيفية المنشآت المنجزة

 الحماية من الفيضاناتالتراكمية إلنجاز مشاريع  : النسبة1.1.1.2المؤشر 
مشاريع من  3من إنجاز  االنتهاءحيث تم  2112مقارنة بتقديرات سنة  %111سجل هذا المؤشر نسبة تقدم بحوالي 

 الفيضانات:مشاريع حماية المدن التالية من  وهي 2112جملة المشاريع التي كان من المؤمل إتمامها خالل سنة
 م.د 3انطلقت أشغال ان بتكلفة ناهزت  سليانة:مدينتي برقو و  -
 .م.د 31.2بتكلفة ناهزت  :2قسط  –المنطقة الغربية لتونس الكبرى  -
 .م.د 3بتكلفة ناهزت  حسان:مدينة بني  -
 .ألف دينار 811مدينة المزطورية بتكلفة ناهزت  -
 .م.د 1.2 المطوية:أشغال حماية مدينة  استكمال -

 السنوية لجهر منشآت الحماية : النسبة2.1.1.2المؤشر 
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 اعتبارمقارنة بالتقديرات وهي نسبة مرضية على  2112لسنة  بالنسبة %111تساوي سجل هذا المؤشر نسبة انجاز 
رة التدخل وبالتالي ضرو  بالتوقعاتذلك إلى تسجيل كميات أمطار أكثر مقارنة  ويعود المتوقعة.تحقيق نسبة أكثر من 

عادةلتعهد منشآت أخرى بالصيانة   التدخل في البعض اآلخر. وا 
حكام إنجاز المنشآت :  2.2.2الهدف  حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري وا 

 المينائية.
 الساحليالتراكمية إلنجاز مشاريع حماية الشريط  : النسبة1.2.2.2المؤشر 

 وما قبلها مفصلة كما يلي: 2019مشروع ضمن ميزانية 12تم ترسيم 
 وما قبلها: 2114ميزانية  -

 إعادة بناء صقالة رادس -
 ترميم منشأة حماية بمنطقة اإلبر بطبرقة -
 جربة. -حماية جزء من الشريط الساحلي بحومة السوق -

 :2115ميزانية  -
 حماية جزء من الشريط الساحلي بالقراطن -
 زء من الشريط الساحلي بالمامونيةحماية ج -
 حماية جزء من الشريط الساحلي بهرقلة -
 فتح المسطح المائي لسبخة بن غياضة بالمهدية -

 :2116ميزانية  -
 حماية شواطئ جبنيانة بصفاقس -
 حماية جزء من الشريط الساحلي بسلقطة -

 :2117ميزانية  -
 .4قسط–حماية جزء من الشريط الساحلي بالمهدية الشمالية  -

 :2113ميزانية  -
  1جرجيس قسط-أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل -
  2قسط بجبنيانة:أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي  -
 أشغال حماية شواطئ طبرقة من خالل ترميم منشأة الحماية -
 3القسط–أشغال حماية فالز المنستير  -

 :2019ميزانية  -
  1قسط بنزرت:أشغال حماية كرنيش  -
 3قسط بجبنيانة:أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي  -
 حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة. -
 وهي: 2112مشاريع خالل سنة  11وقد تمت برمجة  -
  1جرجيس قسط-أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل -
 أشغال حماية شواطئ طبرقة من خالل ترميم منشأة الحماية -
 3القسط–أشغال حماية فالز المنستير  -
  1قسط بنزرت:أشغال حماية كرنيش  -
 3قسط بجبنيانة:أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي  -
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 حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة. -
 11.4حيث كان من المنتظر حماية 2112مقارنة بتقديرات سنة %81.1وقد سجل هذا المؤشر تقدما بـنسبة

 ويعود أساسا إلى:% 42.3من الشريط الساحلي الجملي المبرمج للحماية إال أنه لم يتم حماية إال  %
 .2112كلم في السنوات السابقة لسنة  1.2تمت حماية 

 يلي: مفصلة كماكلم 1.2كلم إال أنه تمت حماية ما يقارب 3.1حماية كان من المتوقع 
أي ما  من األشغال %45فقد تم انجاز ما يقارب  ل ترميم منشأة الحمايةبالنسبة لمشروع حماية شواطئ طبرقة من خال

 . 2112المنشأة، سنة  بإنجازم التي سيتم حمايتها  2311م من مجموع  1211يعادل حماية 
إال أن العواصف  2112: تم اعطاء اإلذن ببدء األشغال منذ اكتوبر 1قسط بنزرت:بالنسبة لمشروع حماية كرنيش 

الحاصلة في شهر نوفمبر أدت إلى تدهور حالة الكرنيش مما استدعى بعض التغييرات في األشغال وتعطل انجاز 
 األمثلة التنفيذية.
فقد تم اعالن طلب  1جرجيس قسط-حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل بمشاريع: أشغالأما بما يتعلق 

ليتم في انجاز جميع األشغال في صفقة واحدة دون  2121العروض غير مثمر وعليه تم تأجيل المشروع لسنة 
 تجزئتها.

تعدى فة المشروع تأشغال حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة: أظهرت مخرجات الدراسة أن تكل
وبالتالي تم تأجيل انجاز األشغال إلى سنة  2121االعتمادات المتوفرة وعليه تم طلب اعتمادات اضافية بعنوان سنة 

2121. 
بصدد القيام باألشغال التحضيرية:  وهو 2112: تم بدء األشغال في سبتمبر 3القسط–أشغال حماية فالز المنستير 

 %5نسبة تقدم األشغال: 
نظرا لعدم استكمال  2112فلم يتم االنطالق فيها سنة  :3قسط بجبنيانة:حماية اجزاء من الشريط الساحلي  أشغال

 الدراسات الالزمة إلعالن طلب العروض 
 إطار احكام انجاز المشاريع المفوضة المنجزة فياألداء الفني للمشاريع  : مستوى2.2.2.2المؤشر 

 عن مؤشر "النسبة التراكمية لتنفيذ المخطط المديري لمواني الصيد البحري".عوضا  2112تم اعتماد هذا المؤشر سنة 
 تندرج ضمن المشاريع المفوضة من قبل وزارة الفالحة وهي كاألتي:2112مشاريع سنة  3تم االنتهاء من 

 توسعة ميناء الكتفأشغال  -
 أشغال تهيئة وترميم ميناء الشابة -
 مشروع توسيع ميناء بنزرت. -
 وهي: 2118مشاريع في  12ظر انتهاء أشغالوكان من المنت -
 أشغال حماية ميناء قابس -
 سيدي منصور  أشغال إنجاز ميناء -
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يقاف أشغالها لمدة من الزمن الختالف مع المجتمع المدني على بعض التفاصيل في  إال أنه لم يتم استالمها وا 
 المشروع. انجاز مكونات

 وعليه فإن قيمة المؤشر ال يمكن احتسابها. .2112وبذلك لم يتم استالم أي مشروع وقتيا سنة 
 
 

 الّتوّجهات المستقبلية لتحسين األداء -4
 أهم اإلشكاليات والنقائص 1.4

 عروض غير مثمرطلب  -
تعطل بعض المشاريع بسبب فسخ عقود صفقات وتعرض شبكات بعض المستلزمين العموميين لمسار المنشآت  -

 المبرمج إنجازها.
 ..(.في اليد العاملة المؤهلة، عدم توفر المواد في بعض األحيان )نقصصعوبات في اإلنجاز خاصة بالمقاول  -
 )تعرض المواطنين لألشغال(  اجتماعيةبسبب مشاكل عقارية أو  توقف األشغال -

 لتدارك اإلشكاليات االقتراحات 2.4
 على التسريع في نسق اإلنجاز،حث المقاولة  -
تمامهااإلسراع في نسق إعداد الدراسات  -  قبل برمجة المشاريع الخاصة بها، وا 
 لمساندة اإلدارة في متابعة األشغال، وذلكتعيين مكاتب دراسات لمراقبة األشغال لجميع المشاريع  -
 في األشغال، االنطالقتحرير مسار المشروع قبل  -
 االعتبار مثال التعبئة الخاص بالمقاولتركيز منظومة معلوماتية على المستوى الوطني تأخذ بعين  -
دراجهاالمتدخلين العموميين  تحيين أمثلة شبكات مختلف -  .ضمن منظومة معلوماتية وا 
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 3البرنامج 
 التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان 

 اإلسكان عام مدير السنوسي نجيب السيد البرنامج: رئيس

 التقديــــــم العــــام للبرنامج -1
يختص هذا البرنامج برسم سياسة عمومية تضم ثالثة برامج فرعية التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان وهي من 

 تتميز بطابعها األفقي ونظرتها الشاملة وترابطها الوثيق ببقية القطاعات والتيالمحاور اإلستراتيجية لمهمة التجهيز 
 ..(.االقتصادية واالتصال والنقل  الحيوية )األنشطة

مية السكان واألنشطة االقتصادية على التراب الوطني بهدف إرساء تن وتتمث ل استراتيجي ة هذا البرنامج في إحكام توزيع
رساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية والنهوض بالسكن مستدامة عادلة ومتوازنة وشامل ة بين الجهات وا 

 االجتماعي والميس ر.
 ويهدف هذا البرنامج إلى:

  إحكام توزيع السكان واألنشطة االقتصادية على التراب الوطني بهدف إرساء تنمية مستدامة عادلة ومتوازنة وشاملة
 بين الجهات،

  مستدام للمدن والتجمعات الريفية،إرساء تخطيط حضري 
 .النهوض بالسكن االجتماعي وتدعيم النسيج الحالي 

 تقديم البرامج الفرعية  1.1

 الترابية ة: التهيئ1البرنامج الفرعي -أ
تمثل التهيئة الترابية جملة االختيارات والتوجهات واإلجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني أو الجهوي 

المجال الترابي وضمان التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى األساسية والتجهيزات العمومية  لتنظيم استعمال
حكام توزيع السكان واألنشطة  والتجمعات السكنية وفق نظرة بعيدة المدى تأخذ في االعتبار الخصوصيات الوطنية وا 

 االقتصادية على التراب الوطني.
 لترابية في:وتتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة ا 

تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة االقتصادية بها  -
 والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات واألقطاب االقتصادية،
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ي لى المستوى الوطني والجهوي والمحلتدعيم الالمركزية من خالل إعادة توزيع األدوار بين مختلف المتدخلين ع -
عطاء صالحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية،  وا 

 تدعيم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى بالجهات الداخلية للبالد، -

 دعم االندماج في االقتصاد العالمي وفي الفضاء المغاربي والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني، -

رتقاء بمراكز الواليات إلى أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة على جلب االستثمارات الوطنية والخارجية والنهوض اال -
 بالمدن الصغرى والمتوسطة،

 إحكام استغالل الموارد الطبيعية المحدودة قصد تحقيق استدامة التنمية، -

لرقمية ا على التقنيات الحديثة في مجال الجغرفة اتطوير آليات المتابعة الفنية الستعماالت المجال الترابي اعتماد -
 وبنوك المعطيات وتقنيات االتصال الحديثة وتدعيم البحث العلمي والتكوين في هذا المجال.

 : التعمير2البرنامج الفرعي -ب
البلديات و تمثل التهيئة العمرانية عنصرا من العناصر الفاعلة في تنظيم استعمال المجال الترابي على مستوى المدن 

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

 تهدف إلى:
 تكريس مبادئ التنمية المستدامة في التخطيط العمراني للمدن والتجمعات السكنية، -
 ن العدالة االجتماعية،التوجه نحو إرساء تعمير يضم -
 دعم الالمركزية وضمان مشاركة أوسع للمجتمع المدني في إعداد مشاريع التهيئة ومتابعة تنفيذها، -
 دعم الشراكة مع القطاع الخاص في إنجاز البرامج ذات المصلحة العامة. -
 
 : اإلسكان3البرنامج الفرعي  -ج 

تتمثل استراتيجية البرنامج الفرعي اإلسكان بصفة عامة في إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعيفة ومتوسطة    
 قائم وبتهيئةالالدخل على توفير مساكن الئقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة وبتوفير وسائل النهوض بالسكن 

دماجها في حدود اإلمكانيات المتاحة من جهة أ خرى وذلك من خالل الخطوط العريضة األحياء السكنية وا 
 والتوجهات الكبرى التي تم رسمها في اإلستراتيجية الوطنية للسكن والمتمثلة باألساس في:

القيام بالدراسات التي من شأنها تطوير السياسة السكنية ودعم وتجسيم التوجهات نحو البناء المستديم والتقنيات  -
 موارد البشرية،الحديثة والضغط على الكلفة وتطوير ال

 القيام بالدراسات المتعلقة بصيانة الرصيد العقاري القائم وضمان ديمومته واستصالح النسيج العمراني القديم، -
ة بقطاع السكن، -   رصد المعطيات واستنتاج المؤش رات الخاص 
 .رورة ذلكاقتضت الضإرساء منظومة تشريعية متكاملة تستجيب لكل المتغيرات وقابلة للتحيين الدوري كلما  -
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ة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، -  وضع برامج سكنية تستجيب لحاجيات كل الفئات االجتماعية وخاص 
 وضع برامج ومشاريع تهدف إلى إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، -
ة فئات المجتمع وتتطور مع مختلف التغيرات االقتصاديإرساء منظومة تمويل متنوعة ومتكاملة تستجيب لمختلف  -

 واالجتماعية التي تعرفها البالد،
تحسين واآلليات العملية والتشريعية والخيارات الفنية والمالية ل المحافظة على الرصيد السكني القائم بوضع البرامج -

عادة توظيفه،  السكن القديم وا 
 ني من خالل بعث برامج التدخل باألحياء الشعبية.تحسين الظروف السكنية والمحيط العمرا -

وتحسين ظروف  يهدف هذا البرنامج الفرعي إلى النهوض بالسكن االجتماعي والميس ر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي
 العيش من خالل البرامج التالية:

 :المساكن الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء   -  

 2111لسنة  1121تحسين مردودية صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء تم إصدار األمر الحكومي عدد  في إطار 
 شأنها:تضمن العديد من اإلجراءات التي من 

 تمويل اقتناء قطعة أرض صالحة للبناء. -
 تمويل توسعة أو بناء مسكن. -
 تمويل اقتناء مسكن منجز من قبل باعث عقاري مصادق عليه. -

 متع بالتمويالت التي يقدمها صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء فئات األجراء تم تصنيفهم على النحو التالي :يت
 األجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح يتراوح بين األجر األدنى المهني المضمون ومرتين ونصف هذا األجر. :1فئة 
األجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح يتراوح بين مرتين ونصف األجر األدنى المهني المضمون وثالث  :2فئة 

 مرات ونصف هذا األجر. 
األجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح يتراوح بين ثالث مرات ونصف األجر األدنى المهني المضمون  :3فئة 

 .وأربع مرات ونصف مرات هذا األجر
 :مج الخصوصي للسكن االجتماعيالبرنا -

 التي نقحتهوعلى جميع النصوص  2112أوت  11المؤرخ في  2112لسنة  1224طبقا ألحكام األمر عدد 
الخصوصي  يهدف البرنامج ،2113جوان  12المؤرخ في  2113لسنة  411وخاصة األمر الحكومي عدد وتم مته

  خالل:للسكن االجتماعي إلى توفير سكن الئق للفئات االجتماعية ذوي الدخل المحدود وذلك من 
إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، وتنتفع بهذا البرنامج الفئات االجتماعية  -  

 التي تشغل مسكنا بدائيا وال تملك محال قابال للسكنى.
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بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم، وتنتفع بهذا البرنامج العائالت التي ال تملك عقارا معد ا للسكنى وال يفوق  -
 دخلها العائلي الشهري الخام ثالث مرات األجر األدنى المهني المضمون.

 برنامج المسكن األول: 

ن من قبل الباعثي مساكن منجزةيل اقتناء يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة العائالت متوسطة الدخل على تمو  -
 %21العقاريين المرخص لهم ومن قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين وذلك بتوفير التمويل ذاتي في حدود 

 % 2للمنتفع في شكل قرض ميسر على ميزانية الدولة بنسبة فائض في حدود  للمسكن، تسندمن الثمن الجملي 
البنكي ناقص مدة إمهال بخمس سنوات. وينتفع بهذه القروض العائالت التي يتراوح يسدد على مدة سداد القرض 

مرة األجر األدنى المهني المضمون، واألفراد التي يتراوح دخلهم الشهري  12و 4,5دخلها العائلي الشهري الخام بين
 .مرات األجر األدنى المهني المضمون 11و 4,5الخام بين

دماج األح -  ياء السكنية:برنامج تهذيب وا 
حول وضعية األحياء السكنية  2111تبعا للتشخيص الذي قامت مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني سنة 

حيا شعبيا تتطلب التدخل من اجل تأهيلها وتجهيزها بمختلف  1411بمختلف واليات الجمهورية تبين وجود حوالي 
 التي تقطنها وتحسين ظروف عيشها.المرافق قصد االستجابة لتطلعات الفئات االجتماعية 

دماج األحياء السكنية في جيله األول: -1  برنامج تهذيب وا 

دماج األحياء السكنية في جيله األول خالل سنة   133. ويتضمن البرنامج التدخل في 2112تم  إقرار برنامج تهذيب وا 
 موزعة كاآلتي: مليون دينار 111حيا موزعة على كافة واليات الجمهورية بكلفة تقد ر بـ 

 مليون دينار. 21113ميزانية الدولة:   -
 مليون أورو موزعة كاآلتي: 1321141مليون دينار أي  32213تمويالت خارجية:   -
 مليون أورو  31قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية:   -
مليون أورو  221141صلية ومليون أورو في إطار االتفاقية األ 31أورو)مليون  32114هبة من اإلتحاد األوروبي:  -

 الخاصة بالتوسعة( االتفاقيةفي إطار 
 مليون أورو 21قرض من البنك األوروبي لالستثمار:  -

 ويهدف البرنامج إلى التدخل في:
تركيز و صرف مياه األمطار  قنواتو مد قنوات تطهير المياه المستعملة و البنية األساسية: من خالل تعبيد الطرقات  -

 العمومي،شبكة التنوير 
 .تحسين السكن -
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 مالعب باألحياءو التجهيزات الجماعية: من خالل بناء فضاءات متعد د االختصاصات  -
 المعنية.التجهيزات االقتصادية: من خالل بناء فضاءات صناعية داخل األحياء  -
 .2121سنة  موفيمن المنتظر استكمال المشروع  -

دماج األحياء السكنية في جيله الثاني: برنامج -2  تهذيب وا 

دماج األحياء السكنية في اريع المنجزة ولألثر اإليجابي للمش ألول جيلها تبعا للنسق المرضي إلنجاز برنامج تهذيب وا 
دماج  على تحسين ظروف عيش متساكني هذه األحياء، تمت المصادقة بمخطط التنمية على إنجاز برنامج جديد لتهذيب وا 
األحياء السكنية )جيل ثاني( لالستجابة لجزء قليل من حاجيات التهذيب، بنفس مكونات الجزء األول مع إضافة إنجاز 
تقسيمات اجتماعية متاخمة لألحياء القائمة التي سيقع التدخل لتهذيبها الحقا ومن خالل هذه المقاربة الوقائية،  تسعى 

من ظاهرة البناء الفوضوي وستوفر مؤسسات عمومية هذه التقسيمات  ويتمثل إلى إيجاد الحلول االستباقية للحد المهمة 
 موزعة على كافة واليات الجمهورية . مليون دينار 133حيا وبكلفة  141البرنامج في التدخل في 

 :برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية-3

، حيث يهم 2111سبتمبر  28 عنها يومرئيس الحكومة المعلن  توصيات السيدتم إحداث هذا البرنامج في إطار تنفيذ 
صغرى( لتأهيل  –متوسطة  –)بلدية كبرى  بلديات من كل والية 3بلدية بحساب  22لفائدة في مرحلته األولى التدخل 

إنجاز ب وقد تم تكليف وكالة التهذيب والتجديد العمراني مليون دينار 216كم من الطرقات بكلفة تقّدر بـ  672حوالي 
 .2112فيفري  12بتاريخ المشروع بموجب اتفاقية أبرمت في الغرض 

 :بتونس التدخل لتهذيب وتجديد المدن العتيقة في إطار برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة  -4
في إطار العناية بالنسيج العمراني القديم من خالل تهذيب وتجديد المشهد العمراني وتنشيط الدورة االقتصادية     

واالجتماعية بالمدن العتيقة، تم إقرار برنامج للتدخل في المدن القديمة بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة والممولين 
على  2121-2111ت المصادقة في مخطط التنمية االجتماعي واالقتصادي للفترة (، وقد تمUE-BEI-AFD-الخارجيين )
 مدن من خالل القيام بعملية التشخيص وتحديد أولويات التدخل والقيام بالدراسات المعمقة في الشأن. 11التدخل في 

 تقديم أهداف البرنامج 2.1

 فيما يلي: 3تتمثل أهداف البرنامج 

 مستديمة،وعادلة و جال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة : تنظيم الم1-1-3الهدف  -
 والتحكم في التوسعات العمرانية، ومستدام: تدعيم تخطيط عمراني استراتيجي 1-2-3الهدف  -
 .النهوض بالسكن االجتماعي والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي: 1-3-3الهدف  -
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 2119 لسنةالقدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج نتائج -2
 لتنفيذ ميزانية البرنامج:  تقديم 1.2

 :3جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات  2019لسنة  3تنفيذ ميزانية البرنامج 

 ب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع(التوزيع حس 
 

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%18298,9-701 88315 88315 15نفقات التصرف
%4699,7-561 60714 60714 14التأجير العمومي
%15687,3-070 2261 2261 1وسائل املصالح

%50507020140,0التدخل العمومي

%51840,9 118-972 49081 490200 200نفقات التنمية

%51840,9 118-972 49081 490200 200الاستثمارات املباشرة
%66766,9 27-823 49055 49083 83على املوارد العامة للميزانية

%85122,3 90-149 00026 000117 117على القروض الخارجية املوظفة
%00000,0التمويل العمومي

%00000,0على املوارد العامة للميزانية
%00000,0على موارد القروض الخارجية املوظفة

%268121,4 26810 00058 00048 48صناديق الخزينة
املجموع العام للبرنامج  دون اعتبار  

املوارد الذاتية للمؤسسات
264 373264 373155 941-108 43259,0%

البرامج والبرامج الفرعية
ق.م ألاصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 2019  

)1(

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019
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 : 3رسم بياني عدد
نجازاتمقارنة بين تقديرات )ق.م    2019لسنة  ميزانية البرنامج تكميلي وا 

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

14607
1226 50

200490

0

48000

14562
1070 70

81541

0

58268
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50000

100000

150000
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250000

                                                                                          

                                      
    

من مجموع  %32يمثل ألف دينار ما  133328بلغت اعتمادات الدفع المنجزة لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان 
 وذلك كما يلي: 2112االعتمادات المرسمة لسنة 

 ألف دينار  13883االعتمادات المرسمة والمقدرة بـ  من % 22 تم  إنجاز لنفقات التصرف *بالنسبة
موزعة بين  2112من مجموع التقديرات لسنة  % 41ألف دينار أي بنسبة  81972 نفقات التنمية* بلغت إنجازات  

 التالية:على القروض الخارجية الموظفة ويعود ذلك لألسباب  % 22على الموارد العامة للميزانية و  % 12
 
 :لإلسكانبالنسبة لإلدارة العامة  -
 ألف دينارا نفقات تنمية على ميزانية الدولة. 31411* تم صرف     
 في طور اإلنجاز()دينار لف أ 12111* سيقع تسوية النفقات على القروض الخارجية البالغة قيمتها     
 2112 المرسمة لسنةمن االعتمادات  % 121ألف دينار أي بنسبة  38218الخزينة  صناديقإنجازات * بلغت     

     التالية:ألف دينار ويعود هذا لـألسباب  48111بـ  والمقدرة
ألف دينار عن طريق  12456مليون دينار بصندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء وتم صرف  38تم ترسيم  - 

 من موارد الصندوق نتيجة الرتفاع الطلبات. االعتماداتضخ 
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وذلك بعد فتح  ألف دينار 12431مليون دينار بالصندوق الوطني لتحسين السكن وتم صرف  11تم ترسيم  -      

مسكن للعائالت المعوزة تنفيذا لقرار السيد رئيس الحكومة المعلن  1111لتحسين  مليون دينار 3إضافية بقيمة  اعتمادات
 دراهم.على إثر الزيارة الميدانية التي أداها لمعتمدية عين  2112جانفي  13عنه بتاريخ 

 بالنسبة للبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي: -
ألف دينار على الموارد  22138دينار موزعة بين  ألف 42831بلغت اعتمادات الدفع المنجزة على نفقات التنمية  -

 ألف دينار على القروض الخارجية الموظفة. 23218العامة للميزانية و
بـ  والمقدرة الثاني(إن اعتمادات الدفع المبرمجة إلنجاز مساكن اجتماعية )بقايا القرض السعودي األول والقرض   -

ألف دينار على القروض الخارجية الموظفة لم يتم   43311ية وألف دينار على الموارد العامة للميزان 14231
استهالكها نظرا إلى أنه لم يتم  اإلعالن عن طلبات العروض نظرا لعدم موافقة الممو ل )الصندوق السعودي للتنمية( 

لوحدة بالموارد اطور اإلنجاز وتدعيم  للمشاريع فيإلى حين تسليم المساكن الجاهزة واإلسراع بإعداد القائمات بالنسبة 
  الالزمة.البشرية 

لة من الصندوق السعودي  بالنسبة لمشاريع - السكن االجتماعي بصدد اإلنجاز من قبل الباعثين العقاريين الخواص والممو 
ألف دينار في حين قدرت  22113للتنمية فإن اعتمادات الدفع المنجزة على القروض الخارجية الموظفة بلغت 

ألف دينار. ويعود ذلك إلى أنه تم  االنتهاء من إنجاز أشغال البناء في حين أن خالص  42111ة بـ االعتمادات المرسم
الكشوفات مرتبط بإتمام إنجاز أشغال الربط بالشبكات العمومية )الغاز والكهرباء والتطهير( التي تميزت بالعديد من 

 ء لإلنجاز مما عطل عملية الخالص.اإلشكاليات وبنسق بطي
 : 4د عدجدول 

 مقارنة بالتقديرات  2019لسنة  3تنفيذ ميزانية البرنامج 
 التوزيع حسب البرامج الفرعية )إع الدفع(  

 الوحدة: ألف دينار   

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%2498,2-337 3611 3611 1التهيئة الترابية

%814300103,5 5148 5148 8التعمير

%70857,3 108-790 498145 498254 254إلاسكان

%43259,0 108-941 373155 373264 264املجموع

ق.م ألاصلي 2019بيان البرامج الفرعية

    ق.م 

التكميلي 2019  

)1(

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019
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 :4رسم بياني عدد

نجازات ميزانية البرامج الفرعيةمقارنة بين تقديرات   )ق.مالية تكميلي( وا 
 2019لسنة  

 ألف دينارالوحدة:  
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150000

200000

250000

300000

                             

                                      …  
 

 األداء وتحليلها:  القدرة على ئجنتال تقديم 2.2
 التي لها عالقة مباشرة بالبرنامجأهم اإلصالحات واألهداف اإلستراتيجية التي تم تحقيقها و . 1.2.2 

 2019خالل سنة  3أهم اإلصالحات واألهداف اإلستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج تتمثل 
 فيما يلي:

 مواصلة تغطية التراب الوطني من خالل االنطالق في دراسات تخص إعداد أمثلة توجيهية لعدة تجمعات عمرانية، -
 الترابية وذلك في نطاق إعداد المثال التوجيهي للتراب الوطني،االنطالق في إعداد الوثيقة التوجيهية للتهيئة  -
 العمل على تحسين االتصال والتواصل مع مختلف األطراف المتدخلة في مجال التهيئة الترابية، -
 العمل على أن تشمل دراسات التهيئة الترابية كامل واليات الجمهورية، -
 بأمثلة تهيئة عمرانية،مواصلة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية  -
 توفير خرائط رقمية للمدن لمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية،  -

 الموجه للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل مواصلة برامج توفير السكن الميسر -
 توفير مقاسم مهيأة صالحة للبناء. -
 ناء الفوضوي.لتحسين ظروف العيش بها والحد من انتشار الب مواصلة برامج تهذيب األحياء السكنية -
 وضع مشروع برنامج للتدخل بالنسيج العمراني القديم. -
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 أهم اإلنجازات واألنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج 2. .22

لتي تم اتتمثل أهم اإلنجازات واألنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج وعالقتها بالنفقات 
 تنفيذها على مستوى البرنامج فيما يلي:

 : التهيئة الترابية1البرنامج الفرعي  -أ 

تم إعداد المرحلة األولى لدراسة األمثلة التوجيهية لتهيئة المنطقة الحساسة أقصى الشمال والمنطقة الحساسة  -
 الوطن القبلي.

 الترابي.تم إنجاز المرحلة الثانية من دراسة مرصد ديناميكية المجال  -
 تم االنتهاء من إعداد أطلس والية وسيدي بوزيد،  -
 تم االنتهاء من إعداد المرحلة األولى من أطالس واليات المهدية والمنستير وسوسة،  -
 تم االنتهاء من دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية جندوبة وسليانة وزغوان وقبلي، -
 مثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات باجة وتوزر والمهدية.بصدد إعداد المرحلة الثانية من دراسات األ -
 بصدد إعداد المراحل الثانية لدراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات قفصة وتطاوين وقابس. -
 ،2131االنتهاء من دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى أفق سنة  -
 لدراسة التي تخص إعداد القاعدة الرقمية لدراسات التهيئة الترابية،االنتهاء من ا -
للتجمعات العمرانية الكبرى واألمثلة التوجيهية لتهيئة دراسة تهم األمثلة التوجيهية 13التقدم في  2112شهد سنة  -

وتنمية الواليات وكذلك األمثلة التوجيهية للمناطق الحساسة، بالتوازي مع ذلك تم القيام بإجراءات اإلعالن عن طلبات 
اتب مك لكن لم يتم إبرام صفقات بها نظرا لضعف المشاركة وعزوف 2112مشاريع مبرمجة بميزانية سنة  1العروض لـ 

 الدراسات عن للمشاركة. 
لدراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني فقد بادرت  2118بالرغم من حذف االعتمادات المرسمة بميزانية  -

اإلدارة العامة للتهيئة الترابية بإعداد الوثيقة التوجيهية للتهيئة الترابية واالنطالق في إعداد ملف طلب العروض 
 . 2121 خالل سنةق في إجراءات طلب العروض لالستعداد لالنطال

 : التعمير 2البرنامج الفرعي  -ب 

تبعا لصدور القانون األساسي الجديد المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وباعتبار األحكام الجديدة المتعلقة بإعداد 
ان نسق إعداد الترابية والتعمير، فومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة 

تعتبر سنة  2112أمثلة التهيئة العمرانية قد شهد بعض التغييرات مقارنة بالسنوات السابقة، وبناء عليه فان سنة 
 إلى: 2112انتقالية وقد أفضت متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية خالل سنة 
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 القانونية قصد االستصدار بأمر.ن مثال تهيئة عمرانية لمصالح الشؤو  44توجيه  -

 :2112يمثل الجدول التالي كشف إجمالي لمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية خالل سنة 

 الوالية
 المصادقة مراحل إنجاز الدراسة

المرحلة  المجموع
 التحضيرية

 المرحلة األولى
المرحلة 
 الثانية

المرحلة 
 الثالثة 

المرحلة الرابعة 
 استصدار األمر

 15 11 11 1 11 13 تونس
 05 00 1 11 02 13 أريانة

 14 01 00 07 13 03 بن عروس
 19 11 11 11 12 13 منوبة
 21 00 1 11 12 18 بنزرت
 17 00 11 13 13 11 نابل
 24 1 11 12 12 14 زغوان
 45 11 12 13 13 32 سوسة
 21 01 11 12 2 11 المنستير
 34 11 13 11 18 11 المهدية
 37 11 12 12 12 11 صفاقس
 27 11 11 11 12 13 باجة
 25 13 11 11 18 12 جندوبة
 23 18 11 12 12 11 الكاف
 13 13 11 13 12 11 سليانة
 17 11 11 1 13 13 القيروان
 22 11 13 12 13 11 القصرين
 17 1 1 2 11 4 سيدي بوزيد
 15 3 3 3 2 4 قفصة
 9 1 1 1 1 3 توزر
 12 1 1 8 4 1 قبلي
 19 1 1 3 3 3 قابس
 25 2 4 4 4 4 مدنين
 21 1 1 13 1 3 تطاوين
 491 44 23 141 132 147 المجموع

دراستها خالل  يمواصلة متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات والتجمعات السكنية التي تم الشروع ف -
 السنوات السابقة.

 ناإلسكا :3الفرعي  البرنامج -ج

 2111لسنة  1123إطار تطوير تدخالت الصندوق الوطني لتحسين السكن تم إصدار األمر الحكومي عدد في  -1
 قصد تبسيط إجراءات إسناد المنح والقروض لفائدة الحاالت االجتماعية والترفيع في قيمتهما.
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لسنة  1121في إطار تحسين مردود صندوق النهوض بالمسكن لفائدة اإلجراء تم إصدار األمر الحكومي عدد  -2
 تضمن العديد من اإلجراءات ليشمل مجال التدخل العمليات التالية: 2111

 تمويل اقتناء قطعة أرض صالحة للبناء. -
 تمويل توسعة أو بناء مسكن. -
 تمويل اقتناء مسكن منجز من قبل باعث عقاري مصادق عليه. -

 
مسكنا ومقسما  2996نامج الخصوصي للسكن االجتماعي بلغ عدد المساكن والمقاسم االجتماعية المنجزة في إطار البر -3

 .2112إلى موفى ديسمبر 

لمزيد التنسيق والتسريع في إنجاز المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي تم  تنظيم اجتماعات  
لين سواء بمقر  الوزارة أو بمقر ات المجالس الجهوية.  دورية تضم  مختلف المتدخ 

اعتماد آلية البناء الذاتي من قبل بعض المجالس الجهوية فيما يتعل ق بمشاريع إزالة المساكن البدائية وتعويضها  تم  4-
بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها والتي ساهمت بشكل كبير في تسريع نسق انجاز األشغال حيث سجل عدد 

 (.2118سنة  مسكنا 1111مقابل 2112نا سنة مسك 1131)2018المساكن المنجزة ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 

تم  عقد جلسات عمل مع مختلف المستلزمين العموميين نظرا لوجود إشكاليات تتمثل في وجود العديد من المساكن في  -3
 غاز، تطهير(. كهرباء،أطوار متقد مة من اإلنجاز في حين لم يتم ربطها بالشبكات )

لتقادم الرصيد السكني القائم وتفاقم ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط وغياب إطار تشريعي خاص بالموضوع تم  نظرا -1
إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالتدخل في البنايات المتداعية للسقوط   )في طور المناقشة تم إحالة مشروع القانون 

 (.2118جانفي  12إلى مجلس النواب بتاريخ 

في إطار معالجة وضعية المباني الراجعة بالنظر ألمالك األجانب التي تتصرف فيها شركة السنيت تم إعداد مشروع  -2
ية وذلك قصد تبسيط الفرنس –قانون يتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة التونسية طبقا لالتفاقيات التونسية 

 لدولة.لإجراءات التفويت في العقارات الراجعة بالملكية 
نظرا للصعوبات التي تشهدها العائالت متوسطة الدخل والمتعل قة بتمويل اقتناء مسكن وخاصة في إطار االرتفاع  -8

الملحوظ للكلفة خالل السنوات األخيرة تم إحداث برنامج المسكن األول قصد تمكين العائالت من قرض ميسر لتغطية 
 وط ميسرة.من كلفة المسكن بشر  %21التمويل الذاتي في حدود 

في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن اإلستراتيجية الجديدة للسكن تم االنطالق في إعداد دراسة حول السكن المعد  -2
 للكراء واستكمال دراسة حول السكن الميسر.
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دماج األحياء السكنية بكافة واليات الجمهورية واالنطالق إلنجا -11  زمواصلة إنجاز الجيل األول من برنامج تهذيب وا 
دماج االحياء السكنية.  الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وا 

 االنطالق في إعداد دراسة حول مرصد السكن والعقار. -11
 22مشروع من جملة  33مواصلة إنجاز برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية حيث تم االنتهاء من إنجاز  -12

 مشروعا مبرمجا واإلعداد للقسط الثاني للمشروع.
نطالق في برنامج التدخل لتهذيب وتجديد المدن العتيقة في إطار برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة اإلعداد لال -13

 بتونس.
 ومؤشرات قيس األداءاألهداف  تقديم 3.3.2

 :5جدول عدد
 : 1.1.3 الخاصة بالهدف تقييم مؤشرات قيس األداء

  وعادلة ومستديمة تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة
إنجازات  
2018

تقديرات 
2019

إنجازات 
2019

د = ج-أجب أ
    د/أ    

%
م = ج - ب

   م / ب   
%

المؤشر 1.1.1.3:

مراجعة  دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة 

المجموعات العمرانية التي تم إنجازها قبل 

سنة 2010

%44-4-%59500عدد

المؤشر  2.1.1.3:

نسبة إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب 

الوطني

%306020-10-33%-40-67%

الهدف اإلستراتيجي 1.1.3: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي 

لتحقيق تنمية شاملة وعادلة و مستديمة

مؤشرات قيس األداء
وحدة 
المؤشر

مقارنة بين 2018 و2019
مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

 
 

 موىف لك س نة معنية *التقديرات أ والإجنازات  تعكس العدد أ و النس بة الرتامكية يف

 

من  64املتعلق ابلهتيئة الرتابية ) الصفحة  0-0-3الهدف  وفق مهنجية الترصف يف املزيانية حسب ال هداف  ومضن 9102خبصوص مرشوع مزيانية مصاحل التجهزي لس نة 

 املرشوع الس نوي للقدرة عىل ال داء( جيدر  تقدمي التوضيحات واملالحظات التالية:

 

 أ ول :

 .9101: مراجعة دراسات ال مثةل التوجهيية لهتيئة اجملموعات العمرانية اليت مت اجنازها قبل س نة 0.0.0.3املؤرش :

عداد أ مثةل توجهيية لها حسب النصو  9101مشل يف هناية س نة  عداد دراسات ال مثةل التوجهيية لهتيئة اجملموعات العمرانية لك اجملموعات العمرانية اليت تتطلب اإ التطبيقية  صاإ

ن التوقعجملةل الهتيئة الرتابية والتعمري، فتقرر برجمة مراجعة هذه ال مثةل  التوجهيية بصفة تدرجيية وحسب أ قدم  ات والتقديرات املتعلقة مبؤرشات ية ادلراسات املنجزة. وابلتايل فاإ

آيت:  جنازها ابلنس بة للك س نة هو اكل نطالق اإ  9102يف س نة  16و  9102يف س نة  10قيس ال داء أ وعدد دراسات ال مثةل التوجهيية لهتيئة اجملموعات العمرانية اليت يتوقع اإ

ن امل  9191يف س نة  10و نطلق  64فهوم املقصود واملبني ابجلدول ) الصفحة  . وبذكل فاإ من املرشوع الس نوي للقدرة عىل ال داء( هو  العدد امجليل الرتامكي  لدلراسات اليت اإ
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جنازها منذ س نة  ىل غاية موىف الس نة املعنية أ ي ) 9102اإ   9191 س نة دراسة (  يف موىف 06و) 9102دراسات( يف موىف س نة  12و )  9102دراسات(  يف س نة  10واإ

جنازها  يف لك س نة.  نطلق اإ  وليس  عدد ادلراسات اليت اإ

 اثنيا :

 : نس بة اجناز املثال التوجهييي لهتيئة الرتاب الوطين: 9.0.0.3املؤرش :

 .9102ابعتبار أ ن املرشوع  مل ينطلق قبل س نة  %01حيث اهنا ليست   9102يتعني تصحيح نس بة الإجناز يف س نة 

وفق مهنجية الترصف يف  9102(من تقرير مرشوع مزيانية مصاحل التجهزي لس نة  64ب  الإجنازات والتوقعات والتقديرات املدرجة ابجلدول ) الصفحة  وابلتايل ومبا أ ن نس

يف هذا الس ياق  0دول عدد مت تعديل اجلاملتعلق ابلهتيئة الرتابية  تعكس النس بة الرتامكية للك مهنا يف موىف الس نة املعنية فقد  0-0-3املزيانية حسب ال هداف  ومضن الهدف 

 وكام هو مبني  أ عاله.
 

 :5عددالرسم البياني 
 : 1.1.3 اإلستراتيجي  الخاصة بالهدف تقييم مؤشرات قيس األداء

  تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديمة

 
 

  6 جدول عدد
 :1.2.3 الخاصة بالهدف تقييم مؤشرات قيس األداء

 تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام والتحكم في التوسعات العمرانية متدعي
إنجازات  
2018

تقديرات 
2019

إنجازات 
2019

د = ج-أجب أ
    د/أ    

%
م = ج - ب

   م / ب   
%

المؤشر 1.1.2.3

نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية 

العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية
%2530%*****

المؤشر2.1.2.3 :

مساحة األراضي الفالحية المستهلكة لكل 

ساكن

*****820,87هك/س

الهدف اإلستراتيجي 1.2.3: تدعيم تخطيط عمراني استراتيجي 

ومستدام والتحكم في التوسعات العمرانية

مقارنة بين 2018 و2019
مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019
مؤشرات قيس األداء

وحدة 
المؤشر
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ىل ذكل يف الصفحتني  املصادقة 9102مل يمت خالل س نة   (*)   تعترب س نة انتقالية  9102من التقرير( ابعتبار أ ن س نة  00و01عىل أ مثةل الهتيئة العمرانية ) كام متت الإشارة اإ

ويف انتظار املصادقة عىل جمةل صدور جمةل امجلاعات احمللية اجلديدة    املدخةل عىل الترشيعات والنصوص القانونية املنظمة جملال الهتيئة العمرانية وذكل عقب للتقيحاتنظرا 

يئة العمرانية" و " مساحة ال رايض الفالحية الهت التمنية والهتيئة الرتابية والتعمري، ومبا أ ّن طريقة احتساب املؤرشين " نس بة املطابقة بني اسرتاتيجيات التمنية العمرانية و أ مثةل 

ين ابلنس بة )كام هو مبني ببطاقات املؤرشات(، وبناء عليه فانه يتعذر احتساب هذين املؤرشانية املصادق علهيا امثةل الهتيئة العمر املس هتلكة " ، تعمتد أ ساسا عىل اعتبار 

 .9102لس نة 

 
 :7جدول عدد

 : 3.3.3الخاصة بالهدف  تقييم مؤشرات قيس األداء
 والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي تطوير السكن اإلجتماعي 

إنجازات  
2018

تقديرات 
2019

إنجازات 
2019

د = ج-أجب أ
    د/أ    

%
م = ج - ب

   م / ب   
%

المؤشر 1.3.3.3 

%35,57-2068-%58,22-5219-896558143746عددعددالمساكن االجتماعية والميسرة المنجزة  

المؤشر 2.3.3.3 

%8,70-0%43,24-0,32-%42%46%74%النسبة التراكمية لتأهيل األحياء السكنية 

مؤشرات قيس األداء
وحدة 
المؤشر

ض بالسكن 
الهدف اإلستراتيجي 3.3.3: النهو

االجتماعي والميّسر والتصّدي لظاهرة البناء الفوضوي

مقارنة بين 2018 و2019
مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

 
 

 
 

 :7رسم بياني عدد 
ن  :3.3.3 اإلستراتيجي بالهدفجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة مقارنة بين تقديرات وا 

 تطوير السكن اإلجتماعي وتحسين الرصيد السكني القائم

40%

41%

42%
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   . . .2المؤشر 
النسبة التراكمية لتأهيل األحياء السكنية 

       2019إنجازات      2019تقديرات 
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 تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة  و مستديمة  : 1.1.3الهدف 1-1-1

عداد استراتيجيات جهوية للتهيئة تقديم الهدف:  - وضع اآلليات الفنية والمؤسساتية للمجال الترابي الوطني وا 
 والتنمية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديمة لكل الجهات،

الكبرى للتنمية العادلة والشاملة والمستديمة والدراسات االستراتيجية في مجال التهيئة التوجهات مرجع الهدف:  -
 الترابية.

 
 تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام والتحكم في التوسعات العمرانية متدعي : 1.2.3الهدف

اء العمراني لتنظيم الفض: إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات وأهم التجمعات السكنية تقديم الهدف -
 وترشيد استعماله والتحكم في التوسعات العمرانية وتركيز األنشطة والتجهيزات الضرورية.

: تجدر اإلشارة إلى أن كل البلديات مغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية يتم تحيينها بطلب من الجماعات مرجع الهدف -
 يجري العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من هذه التجمعاتالمحلية المعنية. أما بالنسبة للتجمعات السكنية فانه 

 من خالل البرمجة السنوية لهذه الدراسات بالتنسيق مع المجالس الجهوية المعنية. محينهبأمثلة تهيئة عمرانية 
 ويرجع ذلك الى األسباب التالية:

ة إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئ سنة انتقالية باعتبار صدور تغييرات وتعديالت تتعلق بإجراءات 2112تعتبر سنة 
العمرانية التي تم التنصيص عليها ضمن القانون األساسي الجديد المتعلق بمجلة الجماعات المحلية مما أثر على نسق 
إعداد أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، حيث كان التوجه العام في البداية الى إرجاع كل دراسات أمثلة التهيئة 

عادة تنفيذها وفق اإلجراءات الجديدة المنصوص عليها بمجلة الجماعات العمومية الجديدة، إال أنه وبعد عقد العمرا نية وا 
اجتماع تنسيقي بين السيد وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية والسيد وزير التنمية المحلية والبيئة تم  االتفاق على 

 مثال تم إرسالها قصد المصادقة عليها بأمر. 44وهي تخص  حلة النهائيةالمر اإلبقاء على الدراسات التي بلغت 
عدم صدور النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية بما من شانه عدم توضيح جملة من المسائل العملية  -

 والتطبيقية المتعلقة بمجال التهيئة العمرانية.
 ترابية والتعمير حيث تم إرسال النسخة النهائية من مجلة التنميةفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة ال -

اآلجال، وذلك بعد أن قامت إدارة التعمير بتشريك جميع  أقربوالتهيئة الترابية والتعمير قصد المصادقة عليها في 
عداد عدة استشارات وندوات في الغرض قص مجلة  د إعداداألطراف المتدخلة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي وا 

 متكاملة تستجيب للتغيرات االقتصادية واالجتماعية ومنسجمة مع التنصيصات الجديدة الواردة بمجلة الجماعات المحلية.
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  بالسكن االجتماعي والميّسر والتصّدي لظاهرة البناء الفوضوي: النهوض: 3-3-3الهدف 
 تقديم الهدف: 

ة منها المحدودة والمتوسطة الدخل من  وضع اآلليات والبرامج لتحسين ظروف عيش الفئات - االجتماعية وخاص 
 خالل:

 توفير سكن الئق -
 النهوض بالسكن القائم وتحسين ظروف العيش. -

  الهدف:مرجع 

 السياسة السكنية والدراسات اإلستراتيجية في المجال.
 المنجزة عنمن النسبة التراكمية للمساكن المنجزة إلى عدد المساكن  1.3.33المؤشر عدد  تغيير 2118* تم  سنة 

طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء والبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي والمساكن المقتناة في إطار 
 .ن األولالمسك

 2019تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 

 ومستديمةتنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة : 1-1-3الهدف 
 2111دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة التجمعات العمرانية التي تم إنجازها قبل سنة مراجعة : 1.1.1.3المؤشر 

تم إبرام صفقات لدراستين تخص األمثلة التوجيهية للتجمعات العمرانية لكل من القصرين  2118في أواخر سنة  -
دراسات تهم األمثلة التوجيهية للتجمعات العمرانية الكبرى لكل من جندوبة  3إبرام صفقات لـ 2112سنة دت وقفصة وشه

مشاريع مبرمجة بميزانية سنة  4اإلعالن عن طلبات العروض لـ والقيروان والكاف بالتوازي مع ذلك تم القيام بإجراءات 
تخص التجمعات العمرانية لكل من سليانة  وتطاوين  وزغوان  والمهدية لكن لم يتم إبرام صفقات بها نظرا  2112

 لضعف المشاركة وعزوف مكاتب الدراسات عن المشاركة.
 لتراب الوطني :: نسبة إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة ا2.1.1.3المؤشر  -

 التالية:للمعطيات  اعتباراوذلك  %14لقد قدرت نسبة التقدم في إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني بـ 
 اتاالعتمادألف دينارا على موارد الميزانية العامة، ولكن نظرا لمحدودية هذه  811بـ  اعتمادات 2118لقد تم برمجة سنة 

ألف  3311الدراسة تقدر بـ  )اعتماداتفلم يتم التقدم في إنجاز دراسة إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني 
 .دينارا(

فقد تركز االهتمام إلى إعداد الوثيقة التوجيهية للتهيئة الترابية التي تعتبر األساس لإلنطالق في  2112بالنسبة لسنة 
كل واليات الجمهورية. وقد تم تقدير نسبة  الستشارةورشات إقليمية  1م في هذا الصدد عقد إعداد المثال المذكور، وقد ت

تم  2112وهي تعتبر نسبة معقولة. مع العلم أنه في سنة  %14إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ب 
عادة   . 2121برمجته خالل سنة االتفاق مع وزارة المالية على حذف اإلعتمادات المخصصة لدراسة المثال وا 
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 تدعيم تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام والتحكم في التوسعات العمرانية :1-2-3الهدف  -
  التهيئة العمرانية وأمثلةنسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية  1.1.2.3المؤشر -

تعتبر سنة انتقالية  2112على أمثلة التهيئة العمرانية باعتبار ان سنة  المصادقة 2112لم يتم خالل سنة  
نظرا للتنقيحات المدخلة على التشريعات والنصوص القانونية المنظمة لمجال التهيئة العمرانية وذلك عقب  صدور مجلة 

قة احتساب والتعمير، وبما أن  طريالجماعات المحلية الجديدة  وفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة الترابية 
المؤشرين "نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية" و"مساحة األراضي الفالحية 

رات(، )كما هو مبين ببطاقات المؤشمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها أالمستهلكة" ، تعتمد أساسا على اعتبار 
 .2112عليه فانه يتعذر احتساب هذين المؤشرين بالنسبة لسنة وبناء 

صدور النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية بما من شانه عدم توضيح جملة من المسائل العملية والتطبيقية 
 المتعلقة بمجال التهيئة العمرانية.

لتنمية ر حيث تم إرسال النسخة النهائية من مجلة افي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة الترابية والتعمي  -
 اآلجال، وذلك بعد ان قامت إدارة التعمير بتشريك جميع أقربوالتهيئة الترابية والتعمير قصد المصادقة عليها في 

عدة استشارات وندوات في الغرض قصد إعداد مجلة  عدادا  و األطراف المتدخلة سواء على المستوى المركزي او الجهوي 
 تكاملة تستجيب للتغيرات االقتصادية واالجتماعية ومنسجمة مع التنصيصات الجديدة الواردة بمجلة الجماعات المحلية.م
 
 :مساحة األراضي الفالحية المستهلكة لكل ساكن 1.1.2.3المؤشر -

من  11و11على أمثلة التهيئة العمرانية ) كما تمت اإلشارة إلى ذلك في الصفحتين  المصادقة 2112لم يتم خالل سنة 
تعتبر سنة انتقالية نظرا للتنقيحات المدخلة على التشريعات والنصوص القانونية المنظمة  2112التقرير( باعتبار أن سنة 

وفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية  لمجال التهيئة العمرانية وذلك عقب  صدور مجلة الجماعات المحلية الجديدة 
والتهيئة الترابية والتعمير، وبما أن  طريقة احتساب المؤشرين " نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة 

انية المصادق ر امثلة التهيئة العمالتهيئة العمرانية" و " مساحة األراضي الفالحية المستهلكة " ، تعتمد أساسا على اعتبار 
ويرجع ذلك  2112)كما هو مبين ببطاقات المؤشرات(، وبناء عليه فانه يتعذر احتساب هذا المؤشر بالنسبة لسنة   عليها 

 الى األسباب التالية:

سنة انتقالية باعتبار صدور تغييرات وتعديالت تتعلق بإجراءات إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة  2112تعتبر سنة  -
التي تم التنصيص عليها ضمن القانون األساسي الجديد المتعلق بمجلة الجماعات المحلية مما أثر على نسق العمرانية 

إعداد أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، حيث كان التوجه العام في البداية الى إرجاع كل دراسات أمثلة التهيئة 
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عادة تنفيذها وفق اإلجراءات الجديدة  المنصوص عليها بمجلة الجماعات العمومية الجديدة، إال أنه وبعد عقد العمرانية وا 
اجتماع تنسيقي بين السيد وزير التجهيز والسيد وزير التنمية المحلية تم  االتفاق على اإلبقاء على الدراسات التي بلغت 

 مثال تم إرسالها قصد المصادقة عليها بأمر . 44وهي تخص  المرحلة النهائية
 

 بالسكن االجتماعي والميّسر والتصّدي لظاهرة البناء الفوضوي: ضالنهو  :3.3.3الهدف 

 والمساكن الميّسرة المنجزة االجتماعية نعدد المساك: 1.3.3.3المؤشر 

 2112نة س بلغ عدد المساكن االجتماعية والمقاسم المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي إلى موفى -
 مسكنا اجتماعيا موزعة كاآلتي: 2221بـ 

فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو  2112مسكن إلى موفى سنة  1131 -
 توسعتها.

 مسكن ومقسم اجتماعي منجز من طرف باعثين عقاريين عموميين وخواص.1313 -
بـ  2112قدرت نسبة إنجاز المساكن االجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي إلى موفى سنة  -

 مقارنة بالتقديرات وذلك لعدة اسباب: 23%
 صعوبة التدخل في بعض المناطق بالجهات الداخلية وتشتت المساكن البدائية، -
 بعض المشاريع بالنسبة لعنصر بناء مساكن اجتماعية.إشكاليات فنية مع المستلزمين العموميين أعاقت تقدم  -

تراجع إقبال الباعثين العقاريين على إنجاز مساكن اجتماعية عن طريق الفوبرولوس وذلك لعدم استجابة المنظومة  -
ولة مالتشريعية للتغييرات االقتصادية واالجتماعية ولغالء األسعار حيث قدرت مجموع المساكن اإلجتماعية المنجزة والم

 مسكنا. 142بـ  2112راء خالل سنة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األج
 

 سكنية:ألحياء الا أهيل النسبة التراكمية لت: 2.3.3.3المؤشر 
 ويعود هذا إلى:% 41مقارنة بالتقديرات البالغة % 42 تم تسجيل نسبة إنجاز بلغت

اإلعتمادات المخص صة للمشروع في اإلبان من شأنه رفع العديد من الصعوبات التي كانت تحول دون تحقيق  إستهالك -
 األهداف المنشودة. 

 نسبة مشاركة طيبة للمقاوالت في مجملها. -
 ةوجود صعوبات في توفير األراضي المخصصة إلنجاز التجهيزات مما أثر سلبا على الترفيع في عدد األحياء المنتهي -

 .تهذيبها

 الّتوّجهات المستقبلية لتحسين األداء -4
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 أهم اإلشكاليات والنقائص 1.4
 يلي: فيماوتتمثل هذه اإلشكاليات 

 : التهيئة الترابية:1بالنسبة للبرنامج الفرعي
 إشكاليات إستراتيجية: -1

 صعوبة الوصول للمعلومات الضرورية إلنجاز دراسات التهيئة الترابية. -
الدراسات على المشاركة في طلبات العروض لدراسات التهيئة الترابية مما جعل كل الدراسات عزوف مكاتب  -

 يقع اإلعالن عن طلبات عروضها للمرة الثانية. 2112المبرمجة لسنة 
 عدم التحكم في آجال استشارات المصالح المركزية والجهوية. -
نالحظ أن العرض والموافقة على تقارير المراحل األولى والثانية من دراسات التهيئة الترابية التي تخص الجهات  -

تستغرق وقت طويل )عرض تقارير الدراسات على لجان التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المنبثقة عن المجالس 
 الجهوية بالواليات(. 

 ير: التعم2بالنسبة للبرنامج الفرعي
رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال برزت عدة اشكاليات سواء على مستوى التخطيط والتنمية بمختلف  -

جهات البالد والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى اآلليات المعتمدة إلحكام استعمال 
ح ا يساعد على توفير السكن الالئق لكافة شرائالمجال الترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف المتدخلين بم

 المجتمع وتحسين ظروف عيش المواطنين. 
 الفرعية،بيان وتحديد أهم اإلشكاليات والنقائص المتعلقة بتنفيذ البرنامج والبرامج  -
 سيتم إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمبادرة من الجماعة المحلية المعنية )البلديات أو المجال -

مع اإلدارات الجهوية للتجهيز، وتتولى متابعة مختلف إجراءات إعداد ومراجعة هذه األمثلة  الجهوية( بالتنسيق
 والمصادقة عليها وفقا ألحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير،

إدارة ، وتتولى من خالل الوحدات المحدثة للغرض ب% 31وتساهم إدارة التعمير في تمويل هذه الدراسات بنسبة  -
التعمير المتابعة الفنية والمالية لهذه الدراسات والتنسيق بين األطراف المعنية لفض اإلشكاليات التي تحول دون تقدم 

 تنفيذها. 
وبالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية والجهوية للوزارة، فإن تقدم إنجاز هذه الدراسات وبلوغ  -

بقى مرتبطا برغبة الجماعات المحلية المعنية في إعداد ومراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية األهداف المرسومة سنويا ي
وبحرصها على مواصلة الدراسات الجارية من جهة وبمختلف األطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على 

 هذه الدراسات من جهة أخرى.
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 اإلشكاليات المطروحة: -
تعتبر سنة انتقالية نظرا  2112ان سنة  العمرانية باعتبارعلى أمثلة التهيئة  المصادقة 2112لم يتم خالل سنة 

للتنقيحات المدخلة على التشريعات والنصوص القانونية المنظمة لمجال التهيئة العمرانية وذلك عقب صدور مجلة 
 الجماعات المحلية الجديدة وفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة الترابية والتعمير.

 ي:يل فيماتتمثل أهم اإلشكاليات  -
 :على المستوى المؤسساتي 

عدم قدرة الجماعات المحلية على لعب الدور المناط بعهدتها على الوجه المطلوب وتخليها عن األخذ بزمام األمور  -
لوضع السياسات المالئمة التي تمكنها من التحكم في مجالها الترابي والسيطرة على نموها العمراني بسبب العديد من 

 منها المالية والعقارية والمؤسساتية، اإلشكاليات نخص بالذكر
عدم قدرة المصالح الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير على مساعدة الجماعات المحلية واإلحاطة بها على   -

 الوجه المطلوب بسبب النقص في اإلطارات المختصة واإلمكانيات الالزمة للقيام بذلك، 
  انية:على مستوى دراسات أمثلة التهيئة العمر 

 طول إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، -
 غياب إجراءات خاصة ومستعجلة ومبسطة إلعداد أمثلة التهيئة العمرانية للتجمعات الريفية، -
 غياب النظرة االستشرافية لدى الجماعات المحلية لتحديد استراتيجياتها المحلية بصفة مسبقة والتحضير المحكم -

 للشروع في دراسات مراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية،
عدم إعطاء األولوية واألهمية الالزمة للتحضير النطالق دراسات أمثلة التهيئة العمرانية ومتابعتها من طرف  -

 الجماعات المحلية بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية،
النقص في الكفاءات المختصة لدى الجماعات المحلية واإلدارات الجهوية للتجهيز وغياب التأطير الكافي لمتابعة  -

 دراسات التهيئة العمرانية وضمان جودتها، 
 عدم احترام اآلجال التعاقدية، -
 القانونية، امها لآلجالطول آجال االستشارة اإلدارية لكثرة المتدخلين وتغلب النظرة القطاعية لدى بعضها وعدم احتر  -
عدم التزام العديد من البلديات بآراء بعض المصالح اإلدارية وتمسكها بطلبات توسع عمراني مشطة أو بإدخال  -

تعديالت متكررة على مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية وخاصة في مستوى مراحلها النهائية مما يتطلب في إعادة إجراءات 
 عليها،المصادقة والتعليق للعموم 

غياب نصوص ترتيبية تضبط اآلجال التي لم يتم ضبطها من طرف مجلة التهيئة الترابية والتعمير على غرار  -
جراءات المصادقة في مستوى رئاسة الحكومة.  إجراءات المصادقة على قرار التحديد ومعاينة مناطق التوسع العمراني وا 
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انونية يذ مقتضيات أمثلة التهيئة العمرانية واتخاذ اإلجراءات القضعف قدرة المصالح الجهوية والمحلية على متابعة تنف -
 الحترام التراخيص العمرانية والحد من البناء الفوضوي.

 : اإلسكان3بالنسبة للبرنامج الفرعي

الهدف األساسي للبرنامج الفرعي "اإلسكان" هو توفير السكن الالئق وتحسين الظروف السكنية من خالل وضع  -
ة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتوفير المرافق األساسية برامج  تستجيب لحاجيات كل الفئات االجتماعية وخاص 

والتجهيزات الجماعية، لكن المؤشرات التي تم  اختيارها ال تعكس الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع حيث أن 
المجموع العام للبنايات التي  من %21سكن ال تمثل إالمختلف البرامج التي تنجز عن طريق القطاع المنظم لتوفير ال

السكن  بالعناية بالرصيد تنجز على المستوى الوطني. كما تنجز عد ة برامج عن طريق مؤسسات ووزارات أخرى تعنى
ع ضالقائم وتحسين ظروف العيش باألحياء السكنية، لكن تظل وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية هي المؤهلة لو 

 االستراتيجيات لتحقيق هاته األهداف المنشودة. 
 ولتحقيق األهداف وتحسين القدرة على األداء هناك عدة إشكاليات تتمثل بالخصوص في: 

 ندرة األراضي الصالحة للبناء مما انجر عنه انتشار البناء الفوضوي وتكاثر األحياء العشوائية. -
 مساكن وعدم التوازن بين العرض والطلب.عنه غالء في كلفة ال غالء األسعار مما انجر -
 العروض.عزوف المقاوالت على المشاركة في طلبات  -
 توفير المساكن االجتماعية التي تمول عن طريق الفوبرولوس. عزوف الباعثين العقاريين على -
 كثرة األطراف المتداخلة في تنفيذ مختلف البرامج ونقص في التنسيق بينها. -
 واالجتماعية والوضعية الحالية للرصيد السكني. التشريعية لتتالءم مع التطورات االقتصاديةتطوير المنظومة  -
 محدودية اإلمكانيات البشرية إلنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي مقارنة بتعدد األطراف المتداخلة مع -

 طلوب.إيجاد الحلول المالئمة لجميع الصعوبات التي تعرقل سير اإلنجاز بالنسق الم
تأخير في تحديد قائمات المنتفعين بالمساكن والمقاسم االجتماعية من قبل اللجان الجهوية المحدثة على مستوى كل  -

 والية وما تتطلب ه حراسة المساكن الجاهزة من مصاريف للحفاظ عليها من االستيالء والسرقة.
 نجاز أشغال إضافية على حساب البرنامجوجود عدة إشكاليات مع بعض المستلزمين العموميين تتمث ل في طلب إ -

الخصوصي للسكن االجتماعي باإلضافة إلى النسق البطيء إلنجاز أشغال الربط بالشبكات مقارنة بنسق إنجاز أشغال 
البناء مما يساهم في تعطيل خالص مستحقات الباعثين العقاريين من ناحية، وفي تأجيل استالم أشغال بناء المساكن 

  من ناحية أخرى.
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 االقتراحات لتدارك اإلشكاليات 2.4
 التهيئة الترابية :1بالنسبة للبرنامج الفرعي 

دعوة المصالح المركزية والجهوية لتسهيل الوصول إلى المعطيات الالزمة لدراسات التهيئة الترابية وذلك عبر  -
 للوزارات،نشرها عبر المواقع اإللكترونية الرسمية 

 كراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط التهيئة الترابية والعمرانية،مزيد تنظيم القطاع وذلك بإصدار  -
 تحديد آجال االستشارات وتطبيق مبدأ عدم اإلجابة كموافقة ضمنية، -
 تقليص آجال الحصول على موافقة السلط الجهوية والمحلية على دراسات التهيئة الترابية  -

 : التعمير 2سبة للبرنامج الفرعي بالن
رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال برزت عدة اشكاليات سواء على مستوى التخطيط والتنمية بمختلف جهات 
البالد والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى اآلليات المعتمدة إلحكام استعمال المجال 

مع ا يساعد على توفير السكن الالئق لكافة شرائح المجتالترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف المتدخلين بم
 وتحسين ظروف عيش المواطنين. 

ضبط اآلجال التي لم يتم تحديدها من طرف مجلة التهيئة الترابية والتعمير والمتعلقة بدراسات أمثلة التهيئة  -
 المتدخلين،العمرانية سواء في إطار نصوص ترتيبية أو في إطار دليل إجراءات كمرجع لكافة 

تدعيم تكوين وتطوير الكفاءات الفنية محليا وعلى مستوى اإلدارات الجهوية للتجهيز إلحكام القيام بمهام برمجة  -
ومتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية والسهر على تطبيقها وعند االقتضاء دعوة كل بلدية ترغب في مراجعة مثال 

 لمتابعة الدراسة ولمساعدة مكتب الدراسات في النفاذ للمعطيات العمرانية علىتهيئتها العمرانية لوضع فريق عمل قار 
 غرار الوحدات المحدثة بإدارة التعمير.

 

 : اإلسكان 3بالنسبة للبرنامج الفرعي 

 –البعث العقاري )العيش مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتوفير السكن االجتماعي وتحسين ظروف  -
 السكن(. الصندوق الوطني لتحسين -صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء -البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي

 للبناء للحد من ظاهرة البناء الفوضوي. اجتماعية صالحةتوفير مقاسم  -
ني لتحسين السكن، الوط )الصندوقتوحيد برامج تحسين السكن على مستوى وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  -

 برامج التنمية الجهوية ...(. –برامج تهذيب وادماج االحياء السكنية 
 دعم اإلدارات المركزية والجهوية بالعنصر البشري والمادي لتدارك اإلخالل وتحسين القدرة على األداء. -
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 العشوائي.  وضع برامج وآليات للضغط على الكلفة والحد  من انتشار التوسع العمراني -
 إحداث نصوص قانونية خاصة بالبنايات المتداعية للسقوط في إطار التدخل للعناية بالرصيد السكني القائم.  -
 العمل على مراجعة أدوات التعمير لتكون أدوات برمجة واستشراف ال أدوات تسوية وضعيات.  -
.الجتماعيةآجال استالم المساكن ا البحث عن حلول لتجاوز اإلشكاليات مع المستلزمين العموميين لتفادي التأخير في -
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 4البرنامج 
 ءتطوير وتنمية قطاع البنا

 البنايات المدنيةعام  مديرمالك مشارك رئيس البرنامج: السيد 

 للبرنامجالتقديــــــم العــــام  -1
 تقديم البرامج الفرعية 1.1

 من برنامجين فرعيين وهما:"تطوير وتنمية قطاع البناء" 4يتكون البرنامج 

 السياسة الوطنية للبناء: 1البرنامج الفرعي  -أ
ترتكز اإلستراتيجية الوطنية في قطاع البناء على خطة وطنية كفيلة بتنمية وتطوير البناء المستدام في إطار سياسة 
متكاملة تأخذ بعين االعتبار العنصر البيئي والتطور التكنولوجي في المجال.  وتهدف اإلستراتيجية المذكورة إلى انجاز 

 ة بما يعزز البناء المستدام. مشاريع بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئ
وقد دأبت اإلدارة العامة للبنايات المدنية على إيالء األهم ية القصوى لمختلف المستجدات التقنية والفن ية في تصميم 
نجاز مشاريع مقتصدة للطاقة من خالل اعتماد منهجية آلي ة، حيث يتم تعميم التدابير المتعلقة بالعزل الحراري لألسطح  وا 

ان واللجوء قدر اإلمكان الستعمال الطاقات المتجددة والمواد المقتصدة للطاقة، وذلك في مختلف مراحل إنجاز والجدر 
 المشروع

 وتتمحور التوجهات الكبرى في مجال السياسة الوطنية للبناء حول:
 تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء المستدام

 تطوير وتنمية البناء المستدام
 لف المتدخلين في قطاع البناءتأهيل مخت

 : مثالية البناء العمومي2البرنامج الفرعي  -ب 

تنجز اإلدارة العامة للبنايات المدنية عددا هاما من المشاريع الوطنية. وتتابع اإلدارة العامة للبنايات المدنية المشاريع 
 .ومتابعة اإلنجاز إلى حين استالمها في مختلف مراحلها منذ البرمجة الوظيفية والفنية ومختلف مراحل الدراسات

 تقديم أهداف البرنامج 2.1

 "تطوير وتنمية قطاع البناء" وفقا للمحاور اإلستراتيجية واألولويات للبرنامج فيما يلي: 4تتمثل أهداف البرنامج 

 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية: 1.1.4الهدف  -
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 الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات العموميةادخال  : 1 .2.4الهدف  -
 تقديم عام لإلنجازات اإلستراتيجية الخاصة بالبرنامج-2

 أهم اإلصالحات واألهداف اإلستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج -2-1

 تتمثل أهم اإلصالحات واألهداف اإلستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج فيما يلي :

  تحسين الخدمات المتعلقة بالترخيص لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين والمراقبين الفنيين والخبراء في
 المساحة والمقاوالت ومتابعتهم.

 الصفقات وعقود المصممين. السهر على حسن التصرف في 
 .السهر على انجاز أشغال المشاريع المفوضة في اآلجال 
 .التحكم في كلفة المشاريع المفوضة 

 أهم اإلنجازات واألنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج -2-2

 بها لتحقيق أهداف البرنامج فيما يلي:تتمثل أهم اإلنجازات واألنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام 

 السياسة الوطنية للبناء :1البرنامج الفرعي عدد  -أ 
 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية :1.1.4بالنسبة للهدف 
 انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة. -
مجال البناء المستدام بهدف تطوير القدرات الفنية  المدنية فيالتدخل لإلدارة العامة للبنايات  تعزيز قدرات -

 المستدامة.للمتدخلين في تصميم وانجاز البنايات 
 : مثالية البناء العمومي2البرنامج الفرعي عدد  -ب 
 الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات العمومية لادخا :1.2.4بالنسبة للهدف 
 .المنشأ المفوضالتحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب  -
 .مشاريع البنايات غير المدنية في مراحل معينة من االنجاز إلنجازاالستشارة والمساعدة الفنية  -

 المشاريع الجديدة:
 مشروع تهيئة وتوسعة الملعب االولمبي بسوسة

 مشروع بناء المبيت الجامعي بصراورتان بالكاف
 المشاريع المتواصلة:

 الداخلي بالمرسى )القسط الخامس(مشروع بناء مستشفى قوات األمن  -
 مشروع بناء المبيت الجامعي ببرج السدرية -
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 مشروع بناء المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالمهدية -
 مشروع بناء المعهد األعلى للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان -
 مشروع بناء المستشفى الجهوي بسبيطلة صنف )ب( -
 بناء المعهد العالي للمنظومات الصناعي ة بقابسمشروع  -
 مشروع بناء المستشفى الجامعي بصفاقس -
 مشروع بناء المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت -
 مشروع بناء مقر اإلدارة العامة للديوانة -
 مشروع بناء وحدة سجنية ببلي من والية نابل  -
 عدة الفنية(مشروع بناء الحي التكنولوجي بالعقبة )في إطار المسا   -
 مشروع تهيئة المعبر الحدودي بالذهيبة من والية تطاوين -

 2119نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  -3
 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج 1.3

 :3جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات  2119لسنة  4تنفيذ ميزانية البرنامج  

 الدفع( اعتماداتالتوزيع حسب طبيعة النفقة ) 
 الوحدة: ألف دينار  

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%82597,5-606 90411 90411 11نفقات التصرف
%808102,5-703 41911 41911 11التأجير العمومي
%1761,6-485485299وسائل املصالح

%00000,0التدخل العمومي
%18126,3-951 9204 9203 3نفقات التنمية

%18126,3-951 9204 9203 3الاستثمارات املباشرة
%18126,3-951 9204 9203 3على املوارد العامة للميزانية

%00000,0على موارد القروض الخارجية املوظفة
%00000,0التمويل العمومي
%00000,0على موارد امليزانية

%00000,0على موارد القروض الخارجية املوظفة
%00000,0صناديق الخزينة

املجموع العام للبرنامج دون اعتبار 

%843104,6-557 82416 82415 15املوارد الذاتية للمؤسسات

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

ق.م ألاصلي 2019البرامج والبرامج الفرعية
    ق.م التكميلي 

)1(  2019

إنجازات 2019

)2(

 
 دون إعتبار الموارد الذ اتية للمؤسسات. *
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 %2ا، مسجلة ارتفاعا بنسبة ألف دينار   824 15المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء  2112بلغت ميزانية 
ي وتمثل اعتمادات التصرف حوال التأجير.. ويعود هذا االرتفاع باألساس الى الزيادة في نفقات 2118مقارنة بميزانية 

 .% 28المخصصة للبرنامج، في حين ال تمثل اعتمادات التنمية سوى نسبة  االعتمادات من % 22
 ويبين الرسم الموالي توزيع االعتمادات)الدفع( حسب طبيعة النفقة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :3رسم بياني عدد
نجازات ميزانية البرنامج   2119 لسنة 4مقارنة بين تقديرات وا 

 اعتمادات الدفع()النفقة التوزيع حسب طبيعة 
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 :4جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات  2119لسنة 4البرنامج تنفيذ ميزانية 

 الدفع( اعتماداتالتوزيع حسب البرامج الفرعية ) 
 الوحدة: ألف دينار           

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%64697,3-374 6309 6309 9السياسة الوطنية للبناء
%197116,0-183 1947 1946 6مثالية البناء العمومي

%843104,6-557 82416 82415 15المجموع

بيان البرامج الفرعية
ق.م ألاصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 2019  

)1(

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 
توزع االعتمادات كاآلتي   ا حيثألف دينار  13 824 المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء 2112بلغت ميزانية 

 بين البرامج الفرعية:
 : " السياسة الوطنية للبناء"1البرنامج الفرعي   %  32 -
 : "مثالية البناء العمومي1البرنامج الفرعي   %  43 -
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الميزانية المخصصة للبرنامج  من %94.  وقد تم انجاز حوالي %23وبلغت نسبة استهالك االعتمادات الخاصة بالبرنامج 
من الميزانية المخصصة  % 22في حين لم تمثل نسبة االنجاز 2112الفرعي " السياسة الوطنية للبناء" بعنوان سنة 

 إنجازبنامج الفرعي "مثالية البناء العمومي" بعنوان نفس السنة ويرجع ذلك أساسا إلى صرف اعتمادات الدفع المتعلقة للبر 
 . 2112للقمة العربية لسنة  باإلعداداألشغال المتعلقة 

 ويبين الرسم الموالي توزيع االعتمادات)الدفع( بين البرامج الفرعية:
 :4رسم بياني عدد

نجازات ميزانية البرامج   2119 الفرعية لسنةمقارنة بين تقديرات وا 

0
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12000

                                           

                                      
    

 وتحليلها لنتائج القدرة على األداء تقديم 2.3
 5جدول عدد

 : 1.1.4اإلستراتيجي  هدفمؤشرات قيس األداء الخاصة بال
  تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية

إنجازات  
2018

تقديرات 
2019

إنجازات 
2019

م = ج - ب  د/أ  %د = ج-أجب أ
   م / ب   

%
المؤشر 1.1.1.4: 

%00,00%1,28-1-787777 السنة/مkwh/2النجاعة الطاقية للبنايات

المؤشر2.1.1.4:عدد 

المتدخلين المتحصلين 

على الشهادة بالمطابقة
%23,33-7-%153023853,33عدد

مقارنة إنجازات  2019 
بتقديرات 2019

الهدف اإلستراتيجي 1.1.4: تعزيز البناء المستدام بمثالية 

البنايات العمومية

وحدة المؤشرمؤشرات قيس األداء
مقارنة بين 2018 و2019
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  5رسم بياني عدد
نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة   :1.1.4اإلستراتيجي  هدفبالمقارنة بين تقديرات وا 

 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية
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النجاعة الطاقية للبنايات:  .1.1.1المؤشر  عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة: .2.1.1المؤشر

ب     2019تقديرات  ج        2019إنجازات 
 

 

  6 جدول عدد
  :1.2.4  اإلستراتيجي  مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف

 إدخال الممارسات الجّيدة عند انجاز البنايات 
 

إنجازات  
2018

تقديرات 
2019

إنجازات 
2019

م = ج - ب  د/أ  %د = ج-أجب أ
   م / ب   

%

المؤشر 1.2.1.4: نسبة 

رضاء أصحاب المنشآت
%60656558,33%00,00%

الهدف اإلستراتيجي 1.2.4: إدخال 

الممارسات الجّيدة عند انجاز البنايات

وحدة المؤشرمؤشرات قيس األداء

مقارنة بين 2018 و2019
مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

 
 

  6 عدد رسم بياني
نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة   : 1.2.4اإلستراتيجي بالهدف مقارنة بين تقديرات وا 

 إدخال الممارسات الجّيدة عند انجاز البنايات 

0

10

20

30

40

50

60

70

نسبة رضاء أصحاب المنشآت:  .1.2.1المؤشر 

ب     2019تقديرات  ج        2019إنجازات 
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 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية: 1.1.4 الهدف 
إلى المتعاملين مع اإلدارة من مصممين ومراقبين  الخدمات المسداةهذا الهدف في تحسين جودة  الهدف: يساهمتقديم 

  فنيين ومقاولين.
 : النجاعة الطاقية للبنايات العمومية1.1.1.4المؤشر 
/السنة مقابل 2كيلواط ساعة /م 22أي بقيمة تقدر بـ  2112النجاعة طاقية بالنسبة لـسنة لمؤشر % 111نسبة  تم تسجيل

 )كلما كانت قيمة المؤشر منخفضة يكون المؤشر في تحسن ايجابي(. 2118نفس القيمة سنة 
 عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة :2.1.1.4المؤشر 

من قبل المتدخلين في قطاع البناء ضعيف جدا حيث ال تتعدى نسبة المتحصلين ال يزال االنخراط في منظومة الجودة  -
سجل مؤشر عدد  التحسيس فقدمن جملة المتدخلين في القطاع. ورغم عملية  % 1.3على شهادة المطابقة في الجودة 

ويعود ذلك إلى جملة  .2118ضعيفة مقارنة بسنة  نسبة تطور 2112المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة سنة 
 من األسباب من أهمها:

 خاصة االشخاص الطبيعيين في الصنف االدنى لممارسة  الضعف الهيكلي والتنظيمي لعدد هام من شركات المقاوالت(
 النشاط( مما يصعب الحصول على شهادة المطابقة

  والمقاوالت.عدم وجوبية الحصول على الشهادة بالمطابقة لممارسة النشاط بالنسبة للمصممين 
  عدم اعتماد الحصول على الشهادة بالمطابقة ضمن الشروط الفنية الختيار المصممين والمراقبين الفنيين والمقاوالت في

 الصفقات العمومية.
  إدخال الممارسات الجّيدة عند انجاز البنايات : 1.2.4الهدف 

 : نسبة رضاء أصحاب المنشآت1.1.2.4المؤشر 
األمر  ميدان البنايات المدنية بالنسبة للمشاريع الوطنية طبقا لمقتضيات صاحب المنشأ المفوض في التجهيزتعتبر وزارة 

بدراسة وتنفيذ المشاريع وتبرم  وبتلك الصفة تكلف خاصة .2112جويلية  31مؤرخ في  2112لسنة  212الحكومي عدد 
الى غاية استالم البناية من قبل  .ها ومراقبتها والتصرف فيهابمتابعت اتفاقيات الدراسات وصفقات األشغال وتقوم لهذا الغرض

صاحب المنشأ. ويعتبر انجاز المشروع في اآلجال والتحكم في الكلفة من بين أهم العناصر المساهمة في تحقيق رضاء 
دم التمكن . ويعود ع% 13تم سجل مؤشر رضاء أصحاب المنشآت قيمة ايجابية تقدر بـ  اإلطارأصحاب المنشأ. وفي هذا 

ضعف االمكانيات المادية )المفوض من انجاز بعض المشاريع في اآلجال الى عوامل خارجة عن نطاق صاحب المنشأ 
والبشرية للمقاولة أثناء االنجاز، التأخير في خالص مستحقات المقاوالت، ...( وكذلك الشأن بالنسبة لتجاوز الكلفة نتيجة 

 .للمشروع..نشأ على البرنامج الوظيفي التغييرات المطلوبة من قبل صاحب الم
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 لّتوّجهات المستقبلية لتحسين األداءا -4  
جعة مرا في إطاربه غير ذات أهمية،  االستثماراتة نظرا أن هذا البرنامج خاص بإنجاز المشاريع المفوضة، وأن قيم

 المنشأةحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في " 2فقد وقع إلحاقه بالبرنامج للمهمة العملياتي  التنزيل
نه تعديل "، مما سينجر عالمنشاةحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في " "ضمن البرنامج الفرعي الثاني

  من ثالثة برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة. تكونفي خارطة المهمة لت
 اإلشكاليات والنقائص . أهم1.4
  السياسة الوطنية للبناء1.4البرنامج الفرعي : 
 التشريعي والترتيبي في مجال النجاعة الطاقية للبنايات.  اإلطارضعف  -
 محدودية مجال تطبيق التقنين الحراري في المباني. -
 ضعف التحسيس والتوعية ألهمية اإلمكانيات المتاحة من االقتصاد في الطاقة واستعمال المواد االيكولوجية.  -
 عدم االستغالل االمثل للمواد االيكولوجية المتوفرة في السوق المحلية. -
  مثالية البناء العمومي :2.4البرنامج الفرعي 
رة أثناء انجاز المشروع مما ينعكس سلبا على اآلجال وبالتالي على ضعف االمكانيات المادية والبشرية للمقاولة ولإلدا -

 رضاء أصحاب المنشآت.
 عدم التثبت من الدراسات المتعلقة بالمشروع مما ينجر عنه زيادة في الكميات وبالتالي ارتفاع الكلفة. -
 االقتراحات لتدارك اإلشكاليات -4-2

 في تنفيذ مؤشرات البرامج: تختالالاالالتدابير واألنشطة التي يتعين القيام بها لتدارك 
 
  السياسة الوطنية للبناء1.4البرنامج الفرعي : 

إدماج التشريعات والقوانين المتعلقة بالبناء المستدام من خالل اقتراح نصوص قانونية تطور وتشجع على البناء 
الجوانب المتعلقة بالبناء المستدام في التشريعات والقوانين مع األخذ بعين االعتبار اإلنجازات التي المستدام من خالل إدماج 

 .تم تحقيقها والتوجهات العالمية
تنمية وتطوير البناء المستدام من خالل تعزيز الحوار حول البناء المستدام وتحسيس مختلف المتدخلين في 

البناء المستدام مع دراسة الوضعية الحالية والمعارف والمهارات واالنجازات  وتطويرة األسس التي تمكن من تنمي المجال حول
المتواجدة على الصعيدين الوطني والعالمي. والعمل على ارساء إستراتيجية تحاور وتحسيس تمكن من تسهيل إنشاء بنايات 

هة إلى جميع المستدام" وتنظيم تظاهرات موج ة للبناءالوطنيمستدامة وكذلك اقتراح تنفيذ وتفعيل إجراءات مثل إنشاء " الجائزة 
  .المتدخلين في مجال التصميم والتصور والبناء مما يمكن من نقل إضافات للمعارف األساسية
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تعزيز قدرات التدخل لإلدارة العامة للبنايات المدنية في مجال البناء المستدام بهدف تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في 
جاز البنايات المستدامة باإلدارة العامة للبنايات المدنية وذلك عن طريق تنمية المهارات من خالل ورشات عمل تصميم وان

 وتظاهرات إعالمية ودورات تدريبية وكذلك من خالل المساعدة الفنية إلعداد تصميم مستدام لمشروع نموذجي. 
  مثالية البناء العمومي :2.4البرنامج الفرعي 

خاذ االجراءات االدارية الضرورية قصد تفادي التأخير في انجاز االشغال طبقا للتشريع الجاري به العمل في االسراع في ات
 المجال.

مزيد التثبت في الدراسات المتعلقة بالمشروع والعمل على التحديد الدقيق للبرنامج الوظيفي للمشروع بما يحول دون ادخال 
 تغييرات عليه أثناء االنجاز.
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 9البرنامج 
  لقيادة والمساندةا

 المشتركة المصالح عام مدير عيشاوية حاتم السيد البرنامج: رئيس
 التقديــــــم العــــام للبرنامج -1

يعمل برنامج "القيادة والمساندة" على دعم مردودية قطاع التجهيز من خالل توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية 
وتسخيرها لخدمة المتدخلين في القطاع من أجل تحقيق األهداف المرسومة والحرص على تركيز إدارة عصرية باستعمال 

 الحديثة. االتصالالتقنيات اإلعالمية ووسائل 
 قديم البرامج الفرعية ت 1.1

 "القيادة والمساندة" من برنامجين فرعيين وهما: 9يتكون البرنامج
 : القيادة1البرنامج الفرعي  -أ

 المساندة: 2البرنامج الفرعي  -ب
 تقديم أهداف البرنامج 2.1

 يلي:وفقا للمحاور اإلستراتيجية واألولويات فيما "القيادة والمساندة" 9 البرنامجتتمثل أهداف 
 : اإلشراف على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين اإلدارة والمتدخلين معها1-1-2الهدف  -
: نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل للكفاءات البشرية واإلمكانات المادية وتطوير اإلجراءات 1-2-2الهدف  -

 اإلدارية

 لإلنجازات اإلستراتيجية الخاصة بالبرنامج تقديم عام -2
 أهم اإلصالحات واألهداف اإلستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج  1.2
لتطوير قطاع البنية األساسية عبر توفير  2112دور برنامج القيادة والمساندة في دعم مجهود الوزارة خالل سنة  تمثل

ة لترقيات والتكوين وتطوير استغالل اإلمكانات الماديالموارد المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع ودعم الموارد البشرية با
حكام التصرف في الوسائل المتاحة وحماية حقوق اإلدارة والمواطنين المتعاملة معهم من  وتحسين الخدمات اإلدارية وا 

 خالل:
للرفع من  مهمةالتطوير نسبة تأطير األعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجاالت التصرف ذات العالقة ببرامج   -

 مردودية العمل اإلداري وجودته وتمكين اإلطارات واألعوان من مواكبة المستجدات اإلدارية والعمل على تطوير اإلدارة
 مواصلة تركيز اإلتصال اإللكتروني )البوابات واألنترانات، األنترنات ...( وتطوير التصرف اإللكتروني للوثائق،  -
 مختلف بنود مصاريف التسيير،ترشيد وحسن تنفيذ النفقات في   -
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 تحسين التصرف في البنايات والتجهيزات والعمل على صيانتها،  -
 العمل على تحقيق التوجهات الوطنية في ترشيد استهالك الطاقة،  -
دارة الجودة للرفع من نجاعة وفاعلية التصرف اإلداري وضمان   - مواصلة تركيز منظومة الرقابة الداخلية وا 

 ت المسداة وفقا للمعايير الدولية،جودة الخدما
 تطوير النظام المعلوماتي واستعماله من قبل األعوان ووضع الخدمات المسداة من قبل الوزارة على الخط.  -

 أهم اإلنجازات واألنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج 2.2  
برنامجين فرعيين يسهران على دعم ومساندة البرامج العملياتية من خالل التوظيف يتكون برنامج القيادة والمساندة من 

األمثل للموارد البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ المشاريع المبرمجة وتحقيق األهداف المرسومة. وفي هذا اإلطار تسعى 
ا في هيزات وشبكات وبرمجيات ووضعهالهياكل اإلدارية إلى إرساء إدارة عصرية ترتكز على التقنيات الحديثة من تج

 خدمة مختلف المتدخلين في هذا القطاع.
توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لحسن تنفيذ  في 2112حيث تمثلت أولويات برنامج القيادة والمساندة لسنة 

 البرامج من خالل:
 منيا،أأعوان من المفروزين  انتداب 
  اإللحاق أو النقلةتعزيز اإلدارة بأعوان عن طريق 
 مواصلة إجراءات إستراتيجية إعادة توظيف األعوان باعتبار وأن الوزارة من بين الوزارات النموذجية في هذا المجال 
 :توسيع استعمال التقنيات اإلعالمية الحديثة لفائدة اإلطارات واألعوان بمختلف اإلدارات المركزية والجهوية حيث تم 

o مصالح المركزية والجهويةاقتناء تجهيزات لفائدة ال. 
o  الداخلي توسيع حسابات للتراسل اإللكترونيLotus. 
o  " عليسهالشروع في تركيز منظومة التراسل اإللكتروني الداخلي والخارجي " 
o  الوزارة انطالق دراسة لتأهيل قاعة التحكم في الشبكات بمقرData Center، 
o  لكافة البرامج العملياتيةالحرص على توفير الوسائل المادية واللوجيستية 
o ،إبرام اتفاقية لتأهيل موقع واب الوزارة وصيانته 
o العمل على توحيد العمل اإلداري بين مختلف هياكل الوزارة مركزيا وجهويا 
o الشروع في رقمنة الملفات اإلدارية 

  الترفيع في نسبة التأطير باإلدارة من خالل الحرص على إنجاز برنامج الترقيات في اآلجال 
 :توسيع قاعدة األعوان المنتفعين ببرامج التكوين حيث تم 
ساس وزارة واستهدفت باألالتنظيم ورشات تكوين على المستوى الجهوي والمركزي قام بتنشيطها إطارات من  -

 المنتدبين الجدد من تقنيين ومهندسين،
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شيف باإلدارات والمالية والعقارية واألر  تنظيم ملتقيات دورية للمديرين الجهويين واإلطارات المكلفة بالشؤون اإلدارية -
 الجهوية

 التكوين في سياقة المعدات، -
 الشروع في تركيز الرقابة الداخلية، -
 الشروع في تركيز منظومة الجودة، -
 قيادة حوار التصرف في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية والبرمجة السنوية للنفقات -
 توفير المعطيات اإلحصائية لباقي البرامج، -
 السهر على إعداد النصوص القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الوزارة. -
 2119نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  -3

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج -3-1
3-2-  

 :3جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات 2112لسنة 2تنفيذ ميزانية البرنامج 

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

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%14080,1 8-685 82532 37140 35نفقات التصرف
%04673,8 8-702 74822 49930 26التأجير العمومي
%4799,2-932 9795 4015 6وسائل املصالح

%4798,9-051 0984 4714 2التدخل العمومي
%29892,1-492 7903 7903 3نفقات التنمية

%29892,1-492 7903 7903 3الاستثمارات املباشرة
%29892,1-492 7903 7903 3على املوارد العامة للميزانية

%00000,0على موارد القروض الخارجية املوظفة
%00000,0التمويل العمومي
%00000,0على موارد امليزانية

%00000,0على موارد القروض الخارجية املوظفة
%00000,0صناديق الخزينة

املجموع العام للبرنامج  دون اعتبار 

%43881,1 8-177 61536 16144 39املوارد الذاتية للمؤسسات

البرامج والبرامج الفرعية
ق.م ألاصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 2019  

)1(

إنجازات 

2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019
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 : 3رسم بياني عدد

نجازات ميزانية برنامج  2119لسنة  9 مقارنة بين تقديرات وا 
 التوزيع حسب طبيعة النفقة)اعتمادات الدفع(
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20000

25000

30000

                                                                                          

                                      … 

 
 
 

 : 4جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات  2019لسنة  9تنفيذ ميزانية البرنامج 

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

املبلغ )2( - )1(
نسبة إلانجاز %   

)1( /)2(

%38195,1-464 8457 5897 7 القيادة
%03978,1 8-731 77028 57236 31 المساندة
%43881,1 8-177 61536 16144 39المجموع

بيان البرامج الفرعية
ق.م ألاصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 

)1(  2019

إنجازات 

2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019
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 : 4رسم بياني عدد

نجازات ميزانية البرامج الفرعيةمقارنة بين تقديرات و   2019لسنة  ا 
 الوحدة: ألف دينار 
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 القدرة على األداء وتحليلهاتقديم لنتائج   -3-3
 :5جدول عدد 
 : 1.1.9اإلستراتيجي هدف مؤشرات قيس األداء الخاصة بال

 اإلشراف على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين اإلدارة والمتدخلين معها
 

إنجازات  
2018

تقديرات 
2019

إنجازات 
2019

م = ج - ب  د/أ  %د = ج-أجب أ
   م / ب   

%
المؤشر 1.1.1.9: نسبة الرضا  على 

الخدمات المسداة من طرف اإلدارة
%515344,7-6-12,35%-8-15,66%

المؤشر 2.1.1.9: نسبة تحقيق 

أهداف مختلف البرامج
%969784,0-12-12,50%-13-13,40%

المؤشر 3.1.1.9: نسبة صرف 

إعتمادات التنمية إلى موفى شهر 

سبتمبر

%707387,01724,29%1419,18%

مقارنة بين 2018 و2019
مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

الهدف اإلستراتيجي1.1.9: اإلشراف على مختلف البرامج وتطوير 

العالقة بين اإلدارة والمتدخلين معها

مؤشرات قيس األداء
وحدة 
المؤشر
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 :5عدد رسم بياني 

نجازات  : 1.1.9 اإلستراتيجيمؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف  مقارنة بين تقديرات وا 
 اإلشراف على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين اإلدارة والمتدخلين معها

0

20
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120

نسبة الرضا  على الخدمات المسداة من : 1.1.1.9المؤشر 
طرف اإلدارة

نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج: 2.1.1.9المؤشر  ى نسبة صرف إعتمادات التنمية إلى موف: 1.1.9. المؤشر 
شهر سبتمبر

ب     2019تقديرات  ج        2019إنجازات 
 

 
 
 

 : 6 جدول عدد
 :1.2.9 اإلستراتيجيمؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف 

 األمثل للكفاءات البشرية واإلمكانات المادية وتطوير اإلجراءات اإلدارية نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف            
إنجازات  
2018

تقديرات 
2019

إنجازات 
2019

م = ج - ب  د/أ  %د = ج-أجب أ
   م / ب   

%
%4,0253,32%2,61-0,307,5411,5611,86-المؤشر 1.1.2.9: تطور كتلة األجور

المؤشر 2.1.2.9: عدد أيام التكوين 

لكل عون
3,004,001,80-1,20-40,00%-2,20-55,00%

ف اإلستراتيجي 1.2.9:نجاعة اإلدارة من 
الهد

ف األمثل للكفاءات البشرية 
خالل التوظي

واإلمكانات المادية وتطوير اإلجراءات اإلدارية

مؤشرات قيس األداء
وحدة 
المؤشر

مقارنة بين 2018 و2019
مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019
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 :6عددرسم بياني 
نجازات  :1.2.9 اإلستراتيجيمؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف  مقارنة بين تقديرات وا 

 للكفاءات البشرية واإلمكانات المادية وتطوير اإلجراءات اإلداريةنجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل             
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تطور كتلة األجور: 1.1.2.9المؤشر  عدد أيام التكوين لكل عون: 2.1.2.9المؤشر 
       2019إنجازات      2019تقديرات 

 
 

 اإلشراف على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين اإلدارة والمتدخلين معها 1.1.9لهدفا : 
: يتمثل الهدف في تطوير نظم المعلومات واإلتصال بين الوزارة والمتدخلين من جهة وبين الوزارة تقديم الهدف -

والمواطن من جهة أخرى مع الحرص على إرساء نظام الجودة في كل هياكل الوزارة وتطوير جانب االستشراف 
نجازاتها.المهمة والتنسيق ومتابعة المشاريع وتأمين التعريف ببرامج   وا 

 نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل للكفاءات البشرية واإلمكانات المادية وتطوير اإلجراءات  1.2.9الهدف :
 اإلدارية

: يتمثل الهدف في العمل على توفير خدمات إدارية متطورة لفائدة البرامج األخرى والموظفين والمؤسسات تقديم الهدف -
يات اإلعالمية الحديثة وتطويعها لمزيد من اإلطارات واألعوان مختلف مصالح المتعاملة مع اإلدارة وتوسيع استعمال التقن

نجاز الترقيات والدورات التكوينية  الوزارة وتنفيذ برنامج اإلنتدابات قصد دعم بقية البرامج العملياتية بالكفاءات الالزمة وا 
 هداف التنموية.أللتنفيذ المشاريع وتحقيق التطوير الكفاءات والمهارات المهنية وتوفير الوسائل اللوجستية والمادية 

 :2119تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة  
 اإلشراف على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين اإلدارة والمتدخلين معها:  .11 9.الهدف

 نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف اإلدارة: .11.1. 9المؤشر 
المسداة  ويتضمن أسئلة عن المعطيات  يهدف المؤشر إلى قيس درجة رضا المتعاملين مع اإلدارة على الخدمات اإلدارية

العامة وأسئلة عن الخدمات المسداة من طرف الوزارة  والمتمثلة في خدمات اإلستقبال وبرامج صيانة الطرقات وتأمين 
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  الجتماعيامثلة التهيئة العمرانية وحماية المدن من الفيضانات وبرامج السكن السالمة المرورية ومشاريع البنايات المدنية وأ
وخدمات إسناد التراخيص للباعثين العقاريين والخدمات اإلدارية والمالية و إجراءات اإلنتزاع من أجل المصلحة العامة1 

 %44.7نسبة   2019وقد حقق هذا المؤشر نسبة الرضا عن الخدمات المسداة من طرف اإلدارة سنة 
 تحقيق أهداف مختلف البرامج  نسبة: .12.1. 9المؤشر 

مقارنة بتقديرات نفس السنة والتي ُحددت بما نسبته  2112بعنوان سنة  87%بلغت نسبة إنجاز هذا المؤشر ما يقارب 
(. ويمكن 84%بـ  )التي سجلت نسبة إنجاز 2112مقارنة باإلنجازات الفعلية لسنة  3%أي بنسبة تراجع بحوالي  %97

"التهيئة الترابية والتعمير  3تفسير  هذه النسبة نظرا لتراجع نسب تحقيق جملة من المؤشرات قيس األداء الخاصة البرنامج 
"عدد دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية التي تم إنجازها قبل 1.1.1.3واإلسكان" على غرار  المؤشر 

"نسبة إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني"  :2.1.1.3والمؤشر   56%نسبة إنجازه " الذي بلغت 2111سنة 
 "عددالمساكن االجتماعية والميسرة1.3.3.3والمؤشر  2112مقارنة بتقديرات سنة  33%بنسبة إنجاز قد رت بحوالي 

على الشهادة بالمطابقة المتعلق  : عدد المتدخلين المتحصلين2.1.1.4والمؤشر  64%المنجزة" بنسبة إنجاز ناهزت 
إضافة إلى المؤشري 2112مقارنة بتقديرات  77%"تطوير وتنمية قطاع البناء" الذي سجل نسبة إنجاز بحوالي  4بالبرنامج 

"القيادة والمساندة"  2تطور كتلة األجور من البرنامج  2.2.2.2التكوين لكل عون" و "عدد أيام 1.1.2.2قيس األداء   
تباعا. هذا، وقد شهدت بعض المؤشرات نسب إنجاز هامة ألهداف البرامج مثل  75%و 45%جاز قدرتا بـ  بنسبتي إن
: "النسبة التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك 1.2.1.1"مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة" والمؤشر  :1.1.2.1المؤشر 

"النسبة السنوية   :2.1.1.2ريع المخطط اإلستراتيجي" والمؤشر "النسبة التراكمية إلنجاز مشا  :1.1.1.2الريفية" والمؤشر 
: "نسبة رضاء أصحاب المنشآت" 1.2.1.4: "النجاعة الطاقية للبنايات" والمؤشر 1.1.1.4لجهر منشآت الحماية" والمؤشر 

 ".سبتمبر رشهإلى موفى  التنمية"نسبة صرف اعتمادات  3.1.1.2والمؤشر 

تحقيق أهداف  :نسبة  2.1.4.9المؤشر احتسابعند  االعتبارص إلى أنه لم يتم األخذ بعين تجدر اإلشارة في هذا الخصو 
 لنتائج المؤشرات التالية: مختلف البرامج

  الدراسات الفنية لبعض الجسور لتحديد نوعية التدخل  استكمال"جودة الجسور" نظرا لعدم  :2.1.2.1المؤشر
 واعداد بنك معلومات للجسور. 

  مستوى األداء الفني للمشاريع المنجزة في إطار احكام انجاز المشاريع المفوضة" حيث تم  :2.2.2.2المؤشر"
عوضا عن مؤشر "النسبة التراكمية لتنفيذ المخطط المديري لمواني الصيد البحري" غير  2112اعتماد هذا المؤشر سنة 

 لمؤشر ال يمكن احتسابها.. وعليه فإن قيمة ا2112أن ه لم يتم استالم أي مشروع وقتيا سنة 
  2.1.2.3"نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية"  والمؤشر 1.1.2.3المؤشر 

المصادقة على أمثلة التهيئة  2112: "مساحة األراضي الفالحية المستهلكة لكل ساكن" خاصة وأنه لم يتم خالل سنة 
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تعتبر سنة انتقالية نظرا للتنقيحات المدخلة على التشريعات والنصوص القانونية المنظمة  2112سنة  العمرانية  باعتبار أن
لمجال التهيئة العمرانية وذلك عقب  صدور مجلة الجماعات المحلية وفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة 

مد ة ، وبما أن  طريقة احتساب المؤشرين المذكورين  تعتالترابية والتعمير والنصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلي
 .2112أساسا على امثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها فانه يتعذر احتساب هذين المؤشرين بالنسبة لسنة 

 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر 1.1.3 9.المؤشر : 

التقديرات المبرمجة والمقدرة  متجاوزة%82ب 2112 بتمبر من سنةقدرت نسبة استهالك االعتمادات في موفى شهر س
بالسنوات األخيرة  مقارنة 2112المنجزة سنة  ويرجع ذلك أساسا في جانب أول إلى حجم اإلستثمارات %83بنسبة 

لى إعادة تشغيل العديد من المشاريع المعطلة بفضل  لمساعي اباإلضافة إلى مواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة سابقا وا 
العالقة نذكر منها خاصة تلك المرتبطة بالوضعيات العقارية وكذلك المتابعة المستمرة إلنجاز  المبذولة لحل اإلشكاليات

المشاريع وعقد الجلسات الدورية للحث على مزيد الرفع من نسق صرف االعتمادات والحرص على تذليل الصعوبات 
 ات والمقاولة.العقارية والمالية وتلك المرتبطة باإلجراء

ع حيث الوزارة مقارنة بحجم المشاري احتياجاتلم تغطي  والتيالدفع المرسمة  اعتماداتفي  انخفاضجانب ثاني إلى  وفي
 تماإلدارة و مع  والمتعاملينالتنمية لخالص مستحقات المقاوالت  اعتماداتنسق سريع في صرف  2112شهدت سنة 

 .2121تتم تسويتها على ميزانية سنة مليون دينار س 311قدرت ب  مخلداتتسجيل 

ويعود هذا باألساس إلى توقف حضائر %21إلى  2112أن تنخفض النسبة مقارنة بسنة  2121ينتظر من توقعات سنة 
لد حيث ستقتصر الفترة األولى على خالص ما تخ األشغال طيلة فترة الحجر الصحي الناتج عن مجابهة جائحة الكورونا

خالل نهاية الثالثية الثانية و بقية السنة هذا مع تسجيل  العاديفقات على أن يعود النسق من مستحقات أصحاب الص
ث أن الوزارة مقارنة بحجم المشاريع حي احتياجاتنفس اإلشكال المتعلق بحجم  اعتمادات الدفع المرسمة والتي ال تغطي 

شاريع الجديدة  الم انطالقفي تسجيل تأخير  المتوفرة سيتم صرفها على المشاريع المتواصلة وبذلك سيقع االعتمادات
 .2121المبرجمة سنة 

 الكافية للسنوات القادمة والعودة إلى النسق العادي للصرف كما تسعى الوزارة مع مصالح وزارة المالية لترسيم اإلعتمادات
 ، 2123سنة  %23وبلوغ نسبة 

للكفاءات البشرية واإلمكانات المادية وتطوير اإلجراءات نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل :   1.2.9الهدف
 اإلدارية

 نسبة تطور كتلة األجور1.1.2.9المؤشر : : 
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نسبة  تلغب األجور.يهدف هذا المؤشر إلى التحكم في نسبة تطور كتلة األجور من خالل الحفاظ على نفس حجم كتلة 
وهي نسبة تعتبر إيجابية بما أنها  %111بـ مسجلة بذلك نسبة إنجازات تقدر  2112سنة  %11.56تطور كتلة األجور 

 24في المحافظة على نفس كتلة األجور حيث كان من المتوقع صرف مبلغ  تتماشى مع الهدف من المؤشر والمتمثل
 .مليون دينار 21مليون دينار لكن تم صرف مبلغ 

 عون: عدد أيام التكوين لكل 2.91.2.المؤشر: 
وبلغ مؤشر المنتفعين ببرامج  .3وأ 2وأ 1عونا موزعين أساسا على األصناف أ 3384، 2112بالتكوين بعنوان سنة  انتفع

 أيام تكوين لكل عون(.  3.5يوم تكوين لكل عون )مقابل توقعات لتحقيق  8،1معدل  2019التكوين لسنة 
كما تجدر اإلشارة في هذا السياق أن ه بالرغم من المجهودات المبذولة لتحقيق األهداف المنشودة لم تتمكن مصالح التكوين 

ذلك  ويفسرحيث سجل انخفاض في نسبة المؤشر  2112من بلوغ التوقعات المتعلقة بمؤشر قيس األداء بعنوان سنة 
ن، يق إجراءات الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات على صفقات التكويباألساس إلى التعقيدات اإلجرائية المتعلقة بتطب

 . 2112وكذلك عدم التمكن من إنجاز البرنامج الكامل للتكوين والمدرج بالمخطط السنوي للتكوين بعنوان 

. %31رات الجهوية أي ما يعادل نسبة عونا موزعين على اإلدا 2128ويذكر أن من بين المنتفعين بالتكوين، فهناك 
 .من العدد الجملي للمنتفعين %41منتفعا من اإلناث أي ما يعادل نسبة  1431كما تم تسجيل انتفاع 

 

 :الّتوّجهات المستقبلية لتحسين األداء -4
 اإلشكاليات والنقائص أهم -4-1

 إعطاء أهمية لإلستبيان من طرف المتعاملين مع اإلدارة، -
 عدم توفر قانون إطار، -
 األصناف المشاركة في جميع مراحل التكوين،عدم التوازن بين  -
   يمكن للعون الواحد المشاركة في دورة تكوينية تدوم عد ة أشهر )مراحل التكوين المستمر( أو عدة دورات تكوينة  -

 المؤشر، احتسابقصيرة المدى وبالتالي يتم سحب هذه المدة على بقية األعوان عند 
 تكوين،يمكن لنفس العون المشاركة في أكثر من  -
 عدم توفر قاعدة معطيات شاملة ودقيقة، -
 تتسم المعطيات المدرجة بمنظومة " إنصاف " أحيانا بعدم الوضوح. -
 في ميدان التكوين بالدقة الالزمة. االحتياجاتعدم ضبط  -
 هامة من الدورات التكوينية المبرمجة في المخطط السنوي للتكوين. إنجاز نسبةعدم التمكن من  -
 نب التقييمي للتكوين األهمية الالزمة.عدم إعطاء الجا  -
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 عدم تطابق بين المهام الموكولة للمنتفعين بالتكوين مع محاور الدورات التكوينية  -
 عقد اجتماعات دورية لرؤساء البرامج والبرامج الفرعية والمديرين الجهويين لمتابعة تنفيذ ميزانية التنمية -
 مباشرة زيارات ميدانية لتذليل مختلف الصعوبات التي قد تعيق نسق إنجاز المشاريع   -
 الضرورية لجملة المشاريع المبرمجة االعتماداتالحرص على توفير  -
 عقد جلسات مع مصالح وزارة المالية للتعريف بمشاغل القطاع في ظل النقص في اإلعتمادات الدفع -
 بالمشاكل العقارية نذكر منها خاصة قانون االنتزاع تحيين النصوص الترتيبية المتعلقة -
 إستباق التصفية العقارية ومتابعة اإلجراءات والتقليص منها -
 توفير رصيد عقاري والتقليص من إجراءات تغيير الصبغة  -
 الحصول على التراخيص الضرورية والتنسيق مع المتدخلين العموميين قبل اإلعالن عن طلب العروض  -
 ادات الضرورية مسبقا والتسريع في خالص المقاوالت توفير اإلعتم -
رساء مرونة في  - مراجعة منظومة وآلية تحويل اإلعتمادات إلى الجهات والتصرف فيها بغية تقليص اآلجال وا 

 التصرف 
 تفعيل المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية  -
 التصرف في الميزانية حسب األهدافتطبيق مقتضيات القانون األساسي الجديد للميزانية ومنظومة  -
 توفير كافة المعطيات اإلحصائية لمؤشرات بقية البرامج. -

 االقتراحات لتدارك اإلشكاليات -4-2
مزيد تحسيس مسؤولي البرامج والبرامج الفرعية والخاليا باإلدارات الجهوية بجدوى إتقان منهجية التصرف في  -

 وتكوينية في هذا المجال،الميزانية حسب األهداف من خالل دورات تدريبية 
 اعتماد نظام إعالمية لجمع وتحليل المعطيات الخاصة بمؤشرات قيس األداء لتسجيل عملية تحليل وتقسيم النتائج، -
وضع قاعدة بيانات خاصة لمتابعة التصرف في األعوان المباشرين واالنتدابات والترقيات والتكوين سعيا لتأمين  -

عداد برن امج االنتدابات بالعدد الالزم واالختصاصات المطلوبة وتعويض األعوان المحالين على تطوير نسبة التأطير وا 
 التقاعد،

 إيجاد حلول جذرية وعملية للمشاكل العقارية وبالتالي اإلسراع في نسق إنجاز المشاريع، -
 فتح المجال لحوار التصرف، -
 تركيز منظومة الرقابة الداخلية -
حصائيات دقيقة حول المسار التكويني لكل عون والمتدخلين  - إحداث نظام معلوماتي قادر على توفير معلومات وا 

 في العملية التكوينية. 
 تطبيق أساليب علمية ودقيقة لتحديد اإلحتياجات التكوينية. -
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 علية للعون.م الفالحث على مزيد التحري في تعيين المنتفعين بالتكوين والربط بين موضوع التكوين والمها -
 التركيز أكثر على التكوين عن بعد. -
 تطبيق أساليب علمية ودقيقة لتقييم العملية التكوينية -
 تأخر إنجاز األشغال لظروف طارئة وقاهرة خارجة عن نطاق اإلدارة. -
 تعطل المشاريع نتيجة المشاكل العقارية أو مشاكل المقاولة. -
 ياكل المكلفة بتنفيذ المشاريعتطور نسق صرف اعتمادات التنمية يعود لله -
 حجم اإلعتمادات المرسمة لها تأثير مباشر على المؤشر سواء بالزيادة أو بالنقصان -
 تركيز منظومة متابعة المشاريع العمومية -

 


