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 2020نتائج األداء لسنة  -1

في    بهدف المساهمةواإلسكان والبنية التحتية  التجهيز  على تنفيذ سياسة الدولة في مجال    تعمل مهمة التجهيز

   تعزيز مقومات االقتصاد الوطني من خالل وضع التصورات المالئمة ورسم التوجهات االستراتيجية للقطاع.

الدورو  ل  يتمثل  عالمية  اإلستراتيجي  بمواصفات  حديثة  أساسية  بنية  توفير  في  خاصة  المناطق    وفيلمهمة  ربط 

محيطها   في  واندماجها  البحرية  والموانئ  والمطارات  الحديدية  والسكك  الطرقات  بشبكة  توفير وفي  الصناعية 

كالصحة   افقوالمنافذ لفك العزلة مما يمكن المتساكنين من الوصول إلى مختلف الخدمات والمرالريفية  المسالك  

وتهدف المهمة إلى إنجاز   .يساهم في دعم االستثمارمما    تصاديةفي الدورة االق  والمساهمةوالتعليم وكذلك التواصل  

كم في صدد اإلنجاز أي بنسبة    331كم و    407تم انهاء أشغال    2030كم من الطرقات السيارة في أفق    1300

 كم خارج المنطق العمرانية.  540كم من الطرقات السريعة منها  2000. كما تهدف إلى إنجاز   %56تقدم  

أساسا   استراتيجية المهمة  ترتكز  آت حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنش  لفي مجاأما  

حيين الدراسة االنتهاء من تو تهدف االمهمة  إلى  إعداد برنامج سنوي إلنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات  على  

بهدف التوصل إلى حماية كامل مناطق تراب الجمهورية من خطر   2050إلى غاية سنة  الموجودة    اإلستراتيجية

دورية وكلما استلزم   سنويا وبصفةجميع منشآت الحماية المنجزة بالتنظيف والصيانة والتدعيم            وتعه د  الفيضانات،  

البحري لعدة أجزاكما تهدف المهمة إلى    مر ذلكاأل ء من الشريط الساحلي تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي 

نجاز مشاريع بنايات مقتصدة إ ووإحكام إنجاز مشاريع البنايات المدنية كصاحب منشأة مفوض    البحرية  والموانئ

 .ةاالجتماعي نجاز دراسات معمارية متضمنة للنوع إضافة إل  للطاقة وصديقة للبيئة بما يعزز البناء المستدام

في إحكام توزيع السكان واألنشطة االقتصادية تتمثل اإلستراتيجية  ف التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان  في مجال  أما  

على التراب الوطني بهدف إرساء تنمية مستدامة عادلة ومتوازنة وشاملة بين الجهات وإرساء تخطيط حضري 

سكنية مع ضمان وتهذيب وإدماج األحياء ال                                                                 مستدام للمدن والتجمعات الريفية والنهوض بالسكن االجتماعي والميس ر  

من   نهاءاال تم    2025مسكنا ومقسما اجتماعيا في أفق    41000وتهدف المهمة إلى انجاز     .تحقيق تكافؤ الفرص 

 . % 31تناهز  أي بنسبة تقدم   بصدد اإلنجاز  4000منها و 8400  بناء

الدولية،   التزاماتها  إطار  في  التجهيز  تعمل  أما  المتحدة  مهمة  األمم  مبادئ  ترسيخ  عدة على  في  المساهمة   عبر 

                                                                                                       مبادرات لتحقيق عالم مزدهر متضامن يسوده الس الم واألمن وينعم فيه الجميع بالتنمية والر فاه ورغد العيش وذلك 

مشروع ي  ، كما تنخرط مهمة التجهيز فمن خالل االنطالق في إعداد دراسة حول "السياسة الحضرية الوطنية "

عبر عضويتها الدائمة في لجنة الربط للطريق العابرة للصحراء، وفي مشروع االقتصاد  الطريق العابر للصحراء  

لالقتصاد   األزرق المستدامة  التنمية  مبادرة  قيادة  لجنة  في  الدائمة  الغربي   عبر عضويتها  الحوض  في  األزرق 

 للمتوسط. 
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 : للمهمةالبرامجية الهيكلة 

 موزعة كما يلي.ثالثة برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة   مهمة التجهيزتتضمن     

 : التالية اإلنجازات م أه القيام ب 2020مهمة تم خلل سنة البرامج  نالمرسومة ضم افد ألهولتحقيق ا

السيارة على   - الطرقات والطرقات  تنمية وتطوير  إلى  تهدف  التي  الطرقات  المهمة في مجال  تنفيذ إستراتيجية 

الصعيد الوطني والمغاربي إلى جانب العناية بالطرقات المهيكلة ووضع نظام خاص بالمسالك الريفية مع إعطاء  

 ، األولوية إلنجاز أشغال الصيانة

وإعالن طلب العروض ألشغال توسيع   الطرقات مضاعفة  ت و حوالالم  ات وإنجازالطرقربط بين  التواصل أشغال    -

 المدخل الجنوبي للعاصمة 

سوسة القيروان زغوان وسليانة بكل من الوطنية قات الطربعض مضاعفة  أشغالاء انته 2020كما شهدت سنة  -

 محوالت بصفاقس.  إنجاز 8وتالة  و

ومضاعفة   1ربط تطاوين بالطريق السيارة أو  نابل وقربة ومنزل تميمب صفاقس  بشغال  العديد من األ   تواصلكما ت  -

 ( بمدنين. 117الطريق الرومانية )ط ج  

إنجاز عديد المشاريع بمختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات وذلك للتخفيف من حدتها وتأثيراتها    -

وللحفاظ على مردودية المنشآت المنجزة في هذا اإلطار وحتى تؤدي  .المحتملة على األرواح البشرية والممتلكات 

وظيفتها على أحسن وجه ودون عوائق، تقوم اإلدارة بإعداد برامج لصيانة وتعهد هذه المنشآت مع تحديد نوعية  

 ،التدخل الواجب القيام به

إعادة بناء الرصيف ،  بالمنستيرإعادة بناء الرصيف بالحوض الخارجي للميناء الترفيهي  ،  حماية كرنيش بنزرت   -

الملح بغار  العتيق  فتايل،  بالميناء  ببني  الساحلي  الشريط  من  الشريط وجرجيس    -  حماية جزء  من  حماية جزء 

 .بنزرت  –  الساحلي بكاب الزبيب 

1برنامج 

البنية األساسية 

للطرقات

تطوير وصيانة البنية 
األساسية للطرقات

البرنامج الفرعي الجهوي

 2برنامج

حماية المناطق العمرانية

والشريط الساحلي 

والتحكم في المنشآت

حماية المناطق العمرانية من
الفيضانات

حماية الشريط الساحلي 
وإحكام إنجاز المنشآت

البرنامج الفرعي الجهوي

3برنامج 

التهيئة الترابية 

والتعمير واإلسكان

التهيئة الترابية
والتعمير واإلسكان

البرنامج الفرعي 
الجهوي

9برنامج 

القيادة 

والمساندة

القيادة

المساندة

البرنامج الفرعي 
الجهوي
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مثال التهيئة العمرانية لبلدية  والمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية الدندان  2020خالل سنة  ت تم

  . المرسى

عدد المساكن االجتماعية والمقاسم المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي إلى موفى سنة بلغ   

 %   73بـ     2020قدرت نسبة إنجاز المساكن االجتماعية إلى موفى سنة  وقد  مسكنا اجتماعيا    1160  لغبـ  2020

 .مقارنة بالتقديرات 

 :2020تنفيذ ميزانية المهمة لسنة  .2

 ميزانية المهمة مقارنة بالتقديرات حسب طبيعة النفقة   .1.2

 تطور أد أي بنسبة    112 479 1في حدود    2020لسنة  األصلي    الماليةقانون  حسب    التجهيز  مهمة                 تم  ضبط ميزانية  

موزعة   حسب قانون المالية التكميلي   أد   112 634 1   ـ وب  د(  048 202 1)  2019مقارنة بسنة    %  23قدرها  

 كما يلي : 

 ألف دينار 999,8 112   التأجيرنفقات  ▪

 ألف دينار 291,2 55   نفقات التسيير ▪

 ألف دينار 400 381 1   االستثمارنفقات  ▪

 ألف دينار 600 81  العمليات المالية  ▪

 

 : 1جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات  2020تنفيذ ميزانية المهمة لسنة  

 التوزيع حسب طبيعة النفقة)إع الدفع( 

 الوحدة: ألف دينار 

 بيان النفقات 

 2020تقديرات 

 ( 2انجازات )

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 ( 1)-(2)المبلغ  ( 1ق.م التكميلي )
نسبة اإلنجاز 

( %2(/)1 ) 

 %92,45 533,84 8- 465,96 104 999,80 112 اعتمادات الدفع  نفقات التأجير 

 %101,14 632,94 924,14 55 291,20 55 اعتمادات الدفع  نفقات التسيير 

 نفقات التدخالت 
 %122,08 623,00 444,00 3 821,00 2 اعتمادات التعهد 

 %122,08 623,00 444,00 3 821,00 2 اعتمادات الدفع 

 االستثمار نفقات 

 %42,15 242,06 048 5- 847,44 677 3 089,50 726 8 اعتمادات التعهد 

 %98,76 118,29 17- 281,71 364 1 400,00 381 1 اعتمادات الدفع 

 نفقات العمليات المالية

 %100,00 0,00 600,00 81 600,00 81 اعتمادات التعهد 

 %100,00 0,00 600,00 81 600,00 81 اعتمادات الدفع 

 المجموع

 %43,69 519,97 055 5- 281,53 923 3 801,50 978 8 اعتمادات التعهد 

 %98,51 396,20 24- 715,80 609 1 112,00 634 1 اعتمادات الدفع 
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 %  92,45أي بنسبة أنجاز تناهز    أد     465,96 104  بلغت    لنفقات التأجيرنالحظ أن اعتمادات الدفع بالنسبة  

، 2020وكذلك برنامج الترقيات لسنة   2020بسبب تأجيل برنامج االنتدابات لسنة  ،الية التكميليممقارنة بقانون ال

المالية.   الس اعات اإلضافية حسب منشور وزير  بإسناد  العمل  إيقاف  التسييرأما                                                                    مع  نسبة   اعتمادات  فاقت  فقد 

"البنية    1" القيادة والمساندة" إلى البرنامج    9من البرنامج    اعتمادات هذا التجاوز بتحويل    ويفسر   % 100ها  انجاز

وهي  من مجموع التقديرات    % 98,76نسبة   بها  بلغت االنجازات  فقد   االستثماراألساسية للطرقات"، أما نفقات  

 .القديمةا لتواصل انجاز المشاريع اعتبارنسبة مرضية 

 ميزانية المهمة مقارنة بالتقديرات حسب البرامج  2.2

وبرنامج قيادة ومساندة   مهمةبرامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية لل  ثالثة                            تم  توزيع هذه االعتمادات على 

 حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي: 

 

 :  2جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات   2020تنفيذ ميزانية المهمة لسنة  

 التوزيع حسب البرامج )إع الدفع( 

 الوحدة: ألف دينار 

 بيان النفقات 

 2020تقديرات 

 ( 2انجازات )

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 ( 1)-(2المبلغ ) ( 1التكميلي )ق.م 
نسبة اإلنجاز % 

(2(/)1 ) 

 1البرنامج 
 %37,95 243,40 532 4- 538,10 771 2 781,50 303 7 اعتمادات التعهد 

 %98,75 665,20 15- 149,30 239 1 814,50 254 1 اعتمادات الدفع 

 2البرنامج 
 %88,62 358,47 32- 969,43 251 327,90 284 اعتمادات التعهد 

 %95,79 565,90 4- 977,50 103 543,40 108 اعتمادات الدفع 

 3البرنامج 

 %63,87 249,00 486- 746,00 859 995,00 345 1 اعتمادات التعهد 

 %99,98 35,00- 043,00 228 078,00 228 اعتمادات الدفع 

 9البرنامج 

 %89,55 669,10 4- 028,00 40 697,10 44 اعتمادات التعهد 

 %90,32 130,10 4- 546,00 38 676,10 42 اعتمادات الدفع 

 المجموع

 %43,69 519,97 055 5- 281,53 923 3 801,50 978 8 اعتمادات التعهد 

 %98,51 396,20 24- 715,80 609 1 112,00 634 1 اعتمادات الدفع 

 
                            الموارد الذ اتية للمؤسسات.  اعتباردون  *
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أد بقانون    814,5 049 1بلغت قيمة  2020الدفع للبرنامج األول "البنية األساسية للطرقات" لسنة   اعتمادات   نالحظ أن  

 ت اعتمادات نفقات التأجير العمومي بلغ  حيث أن 2020بقانون المالية التكميلي لسنة   أد  1 254 814,5المالية األصلي و 

  104,8بـ  نسبة اإلنجاز    معألف دينار    45100  ت بلغفقد  نفقات التسيير    أما  %.  93,7  بـنسبة اإلنجاز    مع  أد   51314,5

ل تم استغال  قد و  1  تجاوز في االعتمادات المرسمة نتيجة تحويل اعتمادات من برامج أخرى لفائدة البرنامجال  % ويفسر هذا

 نفقات أما  المساندة.نشاط الطرقات المرقمة وبدرجة أقل في وصيانة   نشاط استغاللهذه االعتمادات اإلضافية في 

بقانون    379600)منها  أد    873400بلغت    فقد   االستثمار دينار على موارد قروض خارجية موظفة( وأصبحت  ألف 

ألف دينار قروضا خارجية موظفة وبلغت نسبة اإلنجاز مقارنة بقانون    464 600منها  أد    1  078 400المالية التكميلي  

 %.  98,6المالية التكميلي  

وذلك نظرا لعدم تعهد المشاريع الكبرى على   %   36,4أما بخصوص اعتمادات التعهد فإن نسبة اإلنجاز لم تتجاوز  

 جلمة والوصلة الدائمة لمدينة بنزرت.  -غرار الطريق السيارة تونس 

المنش ▪ في  والتحكم  الساحلي  والشريط  العمرانية  المناطق  حماية   " الثاني  البرنامج  بخصوص  بلغت آأما  فقد  ت" 

                              حيث تم  التخفيض في االعتمادات  أد    543,4 108                                                                   تقديرات الدفع بميزانية البرنامج المرس مة بقانون المالية التكميلي   

            تم   إنجاز    لنفقات التأجيرأما بالنسبة  .والخاصة بنفقات االستثمارات  أد    500 5المرسمة في القانون األصلي بقيمة  

   91,7( و 2021إلى سنة    2020                                                 رسمة  )تم  تأجيل االنتدابات والترقيات بعنوان سنة  من االعتمادات  الم   %   89,7

 .   لنفقات التسيير%  بالنسبة 

 . 2020التقديرات لسنة  من مجموع %  94,9ألف دينار أي بنسبة     090 88 نفقات االستثماربينما بلغت إنجازات 

  3بميزانية البرنامج عدد  التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان" بلغت تقديرات الدفع  أما بخصوص البرنامج الثالث "   ▪

والخاصة   أد   44500                                            حيث تم  التخفيض في االعتمادات المرسمة بقيمة    أد   228078  بقانون المالية التكميلي           والمرس مة  

 يلي: بنفقات االستثمارات موزعة كما 

 من االعتمادات الخاصة بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي  أد  41000التخفيض بـ   •

من االعتمادات الخاصة بمشروعي تهذيب وإدماج أحياء سكنية الجيل الثاني وتهذيب وتجديد أد    3500التخفيض بـ   •

 المراكز العمرانية القديمة.  

  63ألف دينار تعهدا  ما يمثل     842473 التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان المنجزة لبرنامجاالعتمادات كما بلغت 

% من االعتمادات المرسمة  100ألف دينار دفعا أي  228043و   2020من مجموع االعتمادات المرسمة لسنة  %

 ، بقانون المالية  التكميلي

بالنسبة التأجير    أما  إنجازلنفقات  المرسمة )من    %  92            تم   بعنوان سنة  االعتمادات  والترقيات  االنتدابات  تأجيل                                            تم  

بنفقات   الخاصة  %  من االعتمادات    163            وتم  إنجاز     لنفقات التسيير%  بالنسبة     86( و  2021إلى سنة    2020

 ويعود ذلك للترفيع في المساهمات الخاصة بمركز األمم المتحدة للمستوطنات.    التدخالت 

   2020من مجموع التقديرات لسنة  %  101ألف دينار أي بنسبة      210201  نفقات االستثمارزات كما بلغت إنجا

 ألف دينار .  1416،   2020سنة  المنجزة خاللالهبات  بلغت قيمةبينما 
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م د أي بنسبة    38.546م د تم صرف    42.216أما بالنسبة لبرنامج "القيادة والمساندة" فقد  قدرت ميزانية الدفع ب   ▪

 3م د و بالتدقيق بالجدول عدد    47.143م د من جملة إعتمادات التعهد و المقدرة ب    40.028و تم صرف    %  91

من جملة اإلعتمادات و   %63ات البرنامج أي ما يقارب  تمثل الجزء األكبر من إعتماد   إعتمادات التأجيريالحظ و إن  

هذا يعود إلى طبيعة نشاط برنامج القيادة و المساندة و الذي تم تقديمه سابقا و هو تقديم الدعم البشري و المادي للبرامج 

المهمة و المقدرة العملياتية وكما يبين الجدول التالي فإن نفقات اإلستثمار يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بجملة إعتمادات  

 .م د   1382ب 



 احملورّالثاّن

 تقدميّبرامجّّاملهمةّ
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 تقديم نتائج األداء وتحليلها:  -1

  

 والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي   المرقمة الطرقات: تنمية وتطوير 11.1.الهدف االستراتيجي ▪

والطرقات المرقمة لتواكب تزايد حركة النقل الطرقي للبضائع  السيارةأهمية بلوغ التطور المرجو لشبكة الطرقات  

وتنقل األشخاص بين مختلف جهات البالد وكذلك الدول المجاورة. ولذلك تم اعتماد مؤشرين: األول يعنى بتقدم 

لفنية  انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة والثاني يعنى بنسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات ا

 أمتار(.  7)عرض يساوي أو يفوق  

 

 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة 11.1.1.المؤشر  ❖

 

وحدة  

 المؤشر

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

مقارنة بتقديرات 

2020  

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

 % 52 54 58 55 95 62 72 

 

 تعليق فني مختصر: 

مقارنة بالطول الجملي لشبكة الطرقات  المنجزة  الطرقات السيارةيدل هذا المؤشر على طول تعريف المؤشر:  ▪

 )المنجزة وفي طور االنجاز والمزمع االنطالق في إنجازها( 

 الطرقات السيارة المبرمجةطريقة احتساب المؤشر: طول الطرقات السيارة المنجزة / طول  ▪

وحدة انجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن وشركة  مصدر المعلومات:  ▪

 تونس للطرقات السيارة ووحدة انجاز الطريق السيارة تونس جلمة

 

 للطرقات األساسيةالبنية : 1البرنامج عدد 

(2014بداية من سنة )
:رئيس البرنامج 

السيد صالح الزواري
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 :  2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  

 84مدنين على طول   –أشغال الطريق السيارة قابس تشرف شركة تونس للطرقات السيارة )فاعل عمومي( على  

كلم   92ل  رأس الجدير على طو  –% أما الطريق السيارة مدنين  82  2020كلم حيث بلغت نسبة االنجاز إلى موفى  

 % )بعض األقساط قد انتهت(.99 2020فبلغت نسبة االنجاز إلى موفى 

تم اإلعالن عن طلب العروض الخاص بأشغال القسط   تتواصل أشغال تحرير حوزة الطريق السيارة تونس جلمة.  -

 –س  ومن المتوقع اإلعالن عن طلب العروض الخاص بأشغال القسط تون  2020جلمة في شهر أكتوبر    –السبيخة  

االنطالق في إنجاز أشغال كامل المشروع مع بداية سنة    أيضا  ومن المتوقع  2021السبيخة في شهر أفريل من سنة  

 .2022و  2021وبالتالي سيعرف المؤشر انخفاضا خالل السنوات    سنوات   3وستتواصل األشغال على مدى    2022

 نيةنسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الف 2.1.1.1المؤشر  ❖

 

وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

مقارنة بتقديرات  

2020   

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

 % 65,6 68,8 71,3 67,3 94,4   72,1 73,9 

 

 تعليق فني مختصر: 

  7تعريف المؤشر: نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية أي التي عرضها يساوي أو يفوق   ▪

الحياة  لمتطلبات  تستجيب  األساسية  البنية  التي تحرص على جعل  القطاع  استراتيجية  يندرج ضمن  وهذا  أمتار 

تستج  حتى  المرقمة  الطرقات  وتهيئة  تطوير  خالل  من  واإلجتماعية  حيث اإلقتصادية  من  الفنية  للموصفات  يب 

 عرض الطريق. 

م إلى حد ديسمبر للسنة / الطول 7طريقة احتساب المؤشر: طول شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي أو يفوق   ▪

 الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس السنة، دون اعتبار شبكة الطرقات السيارة

 استغالل وصيانة الطرقات وإدارة البرمجة ومتابعة المشاريعإدارة مصدر المعلومات:  ▪

 : 2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  

 : هذا المؤشر  تحقيق نتائجلية في اتساهم األنشطة الت

 طرقات تونس الكبرى

بين ط   533كلم باعتبار محولين، مضاعفة ط م    3و الطريق اكس بطول    10تتواصل أشغال وصلة ربط بين ط و  

 –   31)ط ج    X  20، أشغال امتداد الطريق  X  20- X3، محول  X  2  –  9و قلعة األندلس و محول ط و    546م  
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( وتم إعالن X4-X20يقين ) باعتبار محول على مستوى تقاطع الطر  X4المخرج الغربي( و كذلك أشغال الطريق  

 مسالك و كذلك محول بن دحة.  4* 2طلب العروض ألشغال توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 

 طرقات مهيكلة بالمدن 

بين زغوان   4بين سوسة والقيروان وأشغال مضاعفة الطريق الوطنية    12أشغال مضاعفة الطريق الوطنية   انتهت 

محوالت   8بزغوان. وتتواصل منعرج تالة بالقصرين وأشغال انجاز    133وسليانة ومضاعفة الطريق الجهوية  

على الطريق الحزامية بصفاقس الحصة األولى، الثانية، الثالثة والرابعة. تواصل أشغال المدخل الشمالي الجنوبي  

بة  بين نابل وقر  27لمدينة صفاقس الجزء األول والجزء الثاني. كذلك تواصل أشغال مضاعفة الطريق الجهوية  

ومضاعفة    1الجزء األول والجزء الثاني بين قربة ومنزل تميم. كما تتواصل أشغال ربط تطاوين بالطريق السيارة أ

 ( بمدنين. 117الطريق الرومانية )ط ج  

 تطوير الشبكة الجهوية للطرقات 

ريق الوطنية ( وسد الثغرات الط8و  7و  6و  2كلم من الطرقات المرقمة )األقساط    200تتواصل أشغال سد الثغرات  

 بوالية قابس.  958بوالية تطاوين وكذلك اتمام أشغال سد الثغرات الطريق المحلية رقم    19رقم 

 تهيئة الطرقات المرقمة 

كلم بقابس بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية   21,3مسالك( بطول    2* 2)   16تتواصل أشغال تهيئة الطريق الوطنية  

(PMIR)  بوالية قبلي بتمويل    20بوالية مدنين والطريق الوطنية رقم    118رقم    وأشغال تهيئة الطريق الجهوية

كلم( والجزء   344.6من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. ويتواصل انجاز تهيئة الجزء األول )

ألقساط قد كلم( من الطرقات المرقمة الممول من البنك االفريقي للتنمية وتجدر اإلشارة أن بعض ا 361.3الثاني )

بطول   المرقمة  الطرقات  تهيئة  أشغال  وانطلقت  االفريقي   195,8انتهت.  البنك  بفواضل من قرض  الممول  كلم 

 .   (PMIR)للتنمية

 تدعيم الطرقات المرقمة 

ــ   282تواصل أشغال تدعيم الطرقات المرقمة القسط الثالث بطول   والية داخلية وبتمويل من الصندوق    13كلم ب

أقساط. أما بالنسبة لألقساط المتبقية، فقد بلغت   10االقتصادي واالجتماعي رغم أنه انتهت أشغال  العربي لإلنماء  

 . %65نسبة تقدم االنجاز بها 

 بناء جسور 

وحدة الممول من قبل البنك االفريقي للتنمية. وفي إطار البرنامج الممول   20جسور من جملة    3يتواصل انجاز بناء  

لإلنماء العربي  الصندوق  )  من  األول  القسط  أشغال  تواصل  بـ   7االقتصادي واالجتماعي،  و   7جسور  واليات( 

الثاني ) بـ    12انطلقت أشغال القسط  واليات( كما انطلقت أشغال إنجاز منشأة فنية مع تهيئة الطريق   10جسرا 

 وحماية الطريق من تساقط الحجارة بمدينة قربص من والية نابل.  128الجهوية  
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 قاتدراسات خاصة بالطر

والية و دراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة   13كلم من الطرقات المرقمة ب    650,3تواصل: دراسة تهيئة  

ط ج   -125( و دراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد ) ط ج  17ط و   -6ط و    -17جندوبة )ط و  

( و دراسة الطريق 1ط و    -  19ط و    -113ط ج  -1( و دراسة الطريق الحزامية الغربية لمدينة مدنين ) ط و  83

بوالية نابل و دراسة    28ط ج    -1( ودراسة محول على مستوى تقاطع ط و  3ط و  -3الحزامية لمدينة توزر )ط و  

( و ن ك 21- 0)ن ك    117محوالت بالطريق الحزامية لمدينة سوسة و كذلك دراسة مضاعفة الطريق لجهوية    3

 ( بوالية مدنين. 53- 28.5)

كلم   912تواصل دراسة تهيئة ساحة باب سعدون والتقاطعات من رأس الطابية إلى ساحة باب سعدون ودراسة  ت 

( وتم اعالن  182ط ج  - 13فاقس والقصرين )ط و ص من المسالك الريفية دراسة مضاعفة الطريق الرابطة بين  

 والية.   21كلم من المسالك الريفية بـ  1164طلب عروض دراسة تهيئة  

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف )باالعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به(: 

تنمية وتطوير ( لم تحقق النتائج المؤمولة فإن مدى تحقيق الهدف "2.1.1.1و  1.1.1.1ولئن كانت نتائج المؤشرين ) 

ن نتائج استهالك اعتمادت يبقى مقبوال أل  "والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي  المرقمة الطرقات 

لعدم الشروع في االنطالق    3و    2الدفع فيما يتعلق بمختلف األنشطة فاق اإلعتمادات المرسمة عدى النشاطين   

 في انجاز المشاريع الكبرى المتعلقة بالطريق السيارة تونس جلمة و قنطرة بنزرت.

 ناطق الريفية إلى شبكة الطرقات المرقمة : تحسين وصول النساء والرجال من الم2.1.1الهدف االستراتيجي 

 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية  1.2.1.1المؤشر  ❖

 

وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

مقارنة بتقديرات  

2020   

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

 % 43,1 44,2 44,7 45,2 101 44,9 45,7 

 

 تعليق فني مختصر: 

 يبرز هذا المؤشر طول المسالك الريفية المهيئة مقارنة بالطول الجملي لشبكة المسالك الريفية تعريف المؤشر:  ▪

 طريقة احتساب المؤشر: طول المسالك الريفية المهيئة/الطول الجملي لشبكة المسالك الريفية  ▪

 إدارة استغالل وصيانة الطرقات مصدر المعلومات:  ▪

 

 لفائدة النساء الريفيات 1نسبة مخصصات نفقات استثمار البرنامج  2.2.1.1المؤشر  ❖
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وحدة  

 المؤشر

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

مقارنة بتقديرات  

2020  

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

 % 4,4 2,9 3,2 2,7 84 4,5 3,4 

 

 تعليق فني مختصر: 

فيما يتعلق بنشاط تهيئة المسالك  1تعريف المؤشر: تتبع استفادة النساء الريفيات من نفقات استثمار البرنامج  ▪

 الريفية  

تهيئة المسالك الريفية المخصصة للنساء الريفيات / اعتمادات الدفع  8طريقة احتساب المؤشر: اعتمادات النشاط  ▪

 للطرقات  األساسيةالبنية  1نفقات االستثمار المخصصة للبرنامج 

 مصدر المعلومات: وثائق الميزانية وموقع المعهد الوطني لإلحصاء ▪

 مع ضرورة بيان األسباب   2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  

 تهيئة المسالك الريفية 

واليات ذات أولوية    6كلم من المسالك الريفية بـ    151,7تواصل انجاز العديد من المشاريع ومنها أشغال تهيئة  

كلم بواليات   26,4بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والبنك االفريقي للتنمية، وتهيئة  

نسبة المؤملة من المؤشر نظرا لعدم انطالق القسط بنزرت، الكاف، جندوبة والمهدية. هنالك انخفاض تحقيق ال

كلم من تهيئة المسالك الريفية الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية حيث   466األول بطول  

 تم إعالن طلب عروض فقط. 

 

 : المحافظة على جودة شبكة الطرقات3.1.1الهدف االستراتيجي  ▪

                                                                                               صيانة الطرقات المرقمة والمنشآت الفنية اهتماما كبيرا  إليمانها بأن صيانة الطرقات ال تقل أهمية عن    مهمةتولي ال

تنفيذها بهدف المحافظة على جودة شبكة الطرقات وعلى مستوى آدائها لتأمين السالمة لمستخدميها حيث يخضع  

  ( كلم من الطرقات للصيانة الدورية والعادية.1000أكثر من )

                                                                                            سنويا  فحص الطرقات وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة من خالل زيارات ميدانية ومسح شامل يحدد أوضاع ويتم 

طبقات الرصف اإلسفلتية ويوضح مستويات األضرار ومدى انتشارها، كما يتم عمل فحص لتحديد أوضاع بعض 

 المنشآت. 

يانة والتشغيل وذلك بمواصلة االستفادة من وتسعى اإلدارة العامة للجسور والطرقات إلى تطوير أداء أعمال الص

البرنامج التحفيزي لتشغيل الشباب من خالل صفقات إطارية تم ابرامها للقيام بأعمال التشوير األفقي والعمودي 
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المائية، إصالح قارعة الطريق، صيانة  بالبيئة وجهر المجاري والمنشآت  النظافة والعناية  وتجهيزات الطريق، 

 .  التنوير العمومي

 

 

 مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة في الجهات 1.3.1.1المؤشر  ❖

وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

مقارنة بتقديرات   

2020   

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

 % 63,2 66,5 69,4 64,7 93,2 72,6 75,7 

 

 مختصر: تعليق فني 

 تعريف المؤشر المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرقات،  ▪

 طريقة احتساب المؤشر   -

 

 ( x 10ط.ح.س ( + )x  50ط.ح.م ( + )x 100)ط.ح.ح                           

 -------------------------------------------------    =  مؤشر الجودة  

 ط..ش.ط.م                                    

 

 : مصطلحات

 تجزعات...(، –)تشققات   ال تظهر بها أي عيوب :     طرقات في حالة حسنة ط.ح.ح :

)بأماكن محدودة ( و ال تشمل هيكل   تظهر بها عيوب سطحية و جزئية:  طرقات في حالة متوسطة ط.ح.م :

 الطريق )الطبقات السفلية(، كما تمت بها عدة تدخالت إلصالح الحفر. 

سيئة    ط.ح.س: حالة  في  عامة:  طرقات  عيوب  بها  العميقة،                                                               تظهر  التشققات  ذلك  من 

 ات ، الخ...  التجزعات، اإلعوجاجات والتخدد 

 م.ج.ط.م:       مؤشر جودة الطرقات المرقمة 

 طول شبكة الطرقات المعبدة  ط.ش.ط.م:   

 طول شبكة الطرقات غير المعبدة  ط.ش.ط.غ.م: 

 

 إدارة استغالل وصيانة الطرقات مصدر المعلومات:  ▪

 

 الخاصة به(: تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف )باالعتماد على نتائج مجموع المؤشرات 

: أشغال الصيانة االعتيادية للطرقات المرقمة التي تنجز على حساب استغالل وصيانة الطرقات المرقمة  Cالنشاط  

نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما أشغال الصيانة الدورية للطرقات المرقمة والجسور التي تنجز على حساب  

. وفيما يتعلق ببرنامج الصيانة الدورية لسنة 2019لك برنامج  وكذ   2018نفقات التنمية فتواصل انجاز برنامج  

والتشوير   2020 الطرقات  من  المتضررة  األجزاء  واإلصالح  السطحي  للتغليف  العروض  اعالن طلب  تم  فقد 
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طلب  اعالن  فتم  االسفلتية  بالخرسانة  بالتغليف  المرقمة  للطرقات  الدورية  الصيانة  أما  اإلنجاز.  في  واالنطالق 

 .  2020و  2019برنامج سنتي العروض ل

 تهيئة السالمة المرورية وإصالح أضرار الفيضانات  Eالنشاط  

                                                  بعدد من الطرقات التي تم إحصاؤها بناء  على معاينات   (2و   1انطلقت أشغال تدعيم السالمة المرورية )قسط    -

يشتمل البرنامج على مزيد تجهيز اإلدارة الجهوية باالستئناس بالعديد من المصالح الجهوية وخاصة منها األمنية، و

من  الطريق  مستعملي  على  الحفاظ  في  تساعد  التي  المرورية  المستلزمات  وكل  المرورية  بالعالمات  الطرقات 

 الحوادث او التخفيف منها.

إثر األمطار    - الريفية  المرقمة والمسالك  الطرقات  الحاصلة على شبكة  انجاز أشغال معالجة األضرار  تواصل 

يوم  االستثنائي تهاطلت  التي  نابل  2018سبتمبر  22ة  يومي   بوالية  الحاصلة خالل  أكتوبر   18و   17واألضرار 

والية أخرى( كما انطلقت أشغال اصالح أضرار فيضانات شهر سبتمبر    14ببعض المناطق المختلفة )   2018

بالمنستي  2020 بالنسبة لألجزاء األخرى  ر، المهدية وسيدي بالمنستير لألجزاء العاجلة واعالن طلب العروض 

 بوزيد.

 

 

 تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج:  - 2

 

  2020أن إعتمادات الدفع للبرنامج األول "البنية األساسية للطرقات" لسنة    4وعدد    3يبين الجدولين عدد  

. بلغت 2020بقانون المالية التكميلي لسنة    1  254  814,5أد بقانون المالية األصلي و   814,5 049 1بلغت قيمة  

المالية التكميلي   البرنامج  و،  %   98,8نسبة اإلنجاز العامة مقارنة بقانون  تم تقدير تطور نفقات  من خالل   1قد 

 : التالية األقسام تطور نفقات 

ألف دينار وبلغت نسبة اإلنجاز مقارنة بقانون    51314,5(: تبلغ  01إعتمادات نفقات التأجير العمومي )القسم    -

 %. 93,7المالية التكميلي  

لغت نسبة اإلنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي  ألف دينار وب  45100(: تبلغ  02إعتمادات نفقات التسيير )القسم    -

البرنامج    104,8 لفائدة  نتيجة تحويل اعتمادات من برامج أخرى  تم تجاوز في االعتمادات المرسمة  . تم %1. 

 Zاستغالل وصيانة الطرقات المرقمة وبدرجة أقل في النشاط    Cاستغالل هذه االعتمادات اإلضافية في النشاط  

 المساندة. 

ألف دينار على موارد قروض   379600ألف دينار منها    873400(: تبلغ  04إعتمادات نفقات االستثمار )القسم    -

التكميلي   المالية  بقانون  منها    1  078 400خارجية موظفة( أصبحت  دينار  دينار قروض   464 600ألف  ألف 

%. وفيما يتعلق باعتمادات التعهد فإن   98,6خارجية موظفة وبلغت نسبة اإلنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي  
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% وذلك نظرا لعدم تعهد المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيارة تونس جلمة    36,4نسبة اإلنجاز لم تتجاوز  

   .(3)النشاط  والوصلة الدائمة لمدينة بنزرت (  2)التشاط 

أ د لفائدة شركة تونس للطرقات    80  000  (: تم رصد إعتمادات بقيمة05إعتمادات نفقات العمليات المالية )القسم    -

 .%  100السيارة وبلغت نسبة اإلنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 

 :  3جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات   2020تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

التوزيع حسب طبيعة النفقة    

 الوحدة: ألف دينار 

 بيان النفقات 

 2020تقديرات 

  2020انجازات 

(2 ) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 ( 1)-(2المبلغ ) ( 1ق.م التكميلي )
نسبة اإلنجاز % 

(2(/)1 ) 

 اعتمادات الدفع  نفقات التأجير 
51 314,5 

48 080,20 
-3 234,3 93,7% 

 %104,8 174,4 2 274,40 47 100,0 45 اعتمادات الدفع  نفقات التسيير 

 نفقات التدخالت 
 اعتمادات التعهد 

0,0 
0 

0,0 0,0% 

 اعتمادات الدفع 
0,0 

0 
0,0 0,0% 

 نفقات اإلستثمار 
 اعتمادات التعهد 

7 127 367,0 
2 596 183,50 

-4 531 183,5 36,4% 

 %98,6 605,3 14- 794,70 063 1 400,0 078 1 اعتمادات الدفع 

نفقات العمليات  

 المالية

 %100,0 0,0 000,00 80 000,0 80 اعتمادات التعهد 

 اعتمادات الدفع 
80 000,0 

80 000,00 
0,0 100,0% 

 المجموع

 اعتمادات التعهد 
7 303 781,5 2 771 538,1 -4 532 243,4 37,9% 

 اعتمادات الدفع 
1 254 814,5 1 239 149,3 -15 665,2 98,8% 

                                       دون إعتبار الموارد الذ اتية للمؤسسات.  *
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 : 4جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات   2020البرنامج لسنة تنفيذ ميزانية 

 التوزيع حسب البرامج الفرعية واألنشطة 

 )إع الدفع(

 الوحدة: ألف دينار 

بيــــــــــــان 

 البرنامج

  

  2020تقديرات  

 ق. م األصلي 

  2020تقديرات  

 ق. م التكميلي 

)1( 

 إنجازات  

2020 

)2( 

 نسبة التطّور  

 بيــــــــــــان األنشطة 

 المبلغ

النسبة  

 )%( 

  

(2)-(1 ) 

(2)- (1 /)

(1 ) 

البرامج الفرعية  

   المركزية  

  

    

  

  

برنامج فرعي  

تطوير    :1

وصيانة البنية 

األساسية  

 للطرقات 

تطوير شبكة   1النشاط 

 %1,0- 825,1- 174,9 83 000,0 84 000,0 84 الطرقات السيارة

الطريق   2النشاط 

 %130,0- 376,8 107- 623,2 82 000,0 190 000,0 150 السيارة تونس جلمة 

قنطرة   3النشاط 

 376,2 11- 623,8 000,0 12 000,0 12 بنزرت 

-

1823,6% 

الطرقات  4النشاط 

 %29,1 374,5 111 074,5 383 700,0 271 700,0 196 المهيكلة

تهيئة   5النشاط 

الطرقات  وتطوير 

 %39,3 372,0 103 172,0 263 800,0 159 800,0 122 المرقمة

تدعيم   6النشاط 

 %15,5- 524,9 7- 475,1 48 000,0 56 000,0 51 الطرقات المرقمة 

 %1,1- 776,1- 223,9 70 000,0 71 000,0 58 بناء جسور  7النشاط 

تهيئة   8النشاط 

 %20,4- 474,6 8- 525,4 41 000,0 50 000,0 45 المسالك الريفية 

دراسات  9النشاط 

 %37,4 033,7 2 433,7 5 400,0 3 400,0 3 طرقية واتقان فني 

طرقات   Aالنشاط 

 %25,9- 027,7 1- 972,3 3 000,0 5 000,0 5 بمداخل المدن 

تعبيد  Fالنشاط 

 %64,5- 098,5 5- 901,5 7 000,0 13 000,0 13 المسالك الريفية 

متابعة   Bالنشاط 

تقارير التحاليل  

المخبرية والبحث  

 %100,0 850,0 850,0 0,0 0,0 العلمي
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استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %65,3- 016,2 37- 673,8 56 690,0 93 690,0 83 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %2,8 103,6 1 453,6 39 350,0 38 350,0 28 المسالك الريفية 

تهيئة    Eالنشاط 

السالمة المرورية  

وإصالح أضرار  

 %18,9- 843,7 8- 756,3 46 600,0 55 600,0 45 الفيضانات 

 %8,6- 101,3 4- 950,2 47 051,5 52 051,5 52 المساندة Zالنشاط 
مجموع البرنامج 

 %2 292,7 26 884,2 181 1 591,5 155 1 591,5 950   الفرعي المركزي  

البرامج الفرعية 

   الجهوية 

  

    

  

  

برنامج فرعي  

A   البنية

األساسية 

 للطرقات بتونس 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %1- 27,1- 972,9 4 000,0 5 000,0 5 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %2517- 755,0- 30,0 785,0 785,0 المسالك الريفية 

تهيئة    Eالنشاط 

السالمة المرورية  

وإصالح أضرار  

   500,0 3-   500,0 3 500,0 3 الفيضانات 

 %43 204,2 475,5 271,3 271,3 المساندة Zالنشاط 

 A  = 9 556,3 9 556,3 5 478,4 -4 077,9 -74%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

B   البنية

األساسية 

 للطرقات بأريانة 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %47 032,0 1 202,0 2 170,0 1 170,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %27- 6,4- 23,6 30,0 30,0 المسالك الريفية 

 %11 16,5 156,3 139,8 139,8 المساندة Zالنشاط 

 B = 1 339,8 1 339,8 2 381,8 1 042,0 44%مجموع البرنامج الفرعي 

برنامج فرعي  

C   البنية

األساسية 

للطرقات ببن  

 عروس 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %28 833,0 923,0 2 090,0 2 090,0 2 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %777- 156,3 1- 148,7 305,0 1 305,0 1 المسالك الريفية 

 %4 9,5 219,5 210,0 210,0 المساندة Zالنشاط 

 C  = 3 605,0 3 605,0 3 291,2 -313,8 -10%مجموع البرنامج الفرعي  
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برنامج فرعي  

D   البنية

األساسية 

 للطرقات بمنوبة 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %62- 598,1- 961,9 560,0 1 560,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %288- 269,8 1- 440,2 710,0 1 710,0 1 المسالك الريفية 

 %10- 20,4- 194,9 215,3 215,3 المساندة Zالنشاط 

 D  = 3 485,3 3 485,3 1 597,0 -1 888,3 -118%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

E   البنية

األساسية 

 للطرقات بنابل 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %30 722,1 432,1 2 710,0 1 710,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %201- 247,9 1- 622,1 870,0 1 870,0 1 المسالك الريفية 

 %33 138,0 420,7 282,7 282,7 المساندة Zالنشاط 

 E = 3 862,7 3 862,7 3 474,9 -387,8 -11%مجموع البرنامج الفرعي 

برنامج فرعي  

F   البنية

األساسية 

للطرقات  

 بزغوان 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %3- 35,8- 079,2 1 115,0 1 115,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %117- 877,1- 747,9 625,0 1 625,0 1 المسالك الريفية 

 %11 27,4 238,5 211,1 211,1 المساندة Zالنشاط 

 F = 2 951,1 2 951,1 2 065,7 -885,4 -43%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

G   البنية

األساسية 

للطرقات  

 ببنزرت 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %38- 868,1- 311,9 2 180,0 3 180,0 3 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %286- 407,2 1- 492,8 900,0 1 900,0 1 المسالك الريفية 

 %18 61,8 348,7 286,9 286,9 المساندة Zالنشاط 

 G  = 5 366,9 5 366,9 3 153,3 -2 213,6 -70%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

H   البنية

األساسية 

 للطرقات بباجة 

تهيئة   8النشاط 

   500,0 1-   500,0 1 500,0 1 المسالك الريفية 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %36 667,4 832,4 1 165,0 1 165,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %417- 637,1 1- 392,9 030,0 2 030,0 2 المسالك الريفية 

 %11- 32,8- 298,5 331,3 331,3 المساندة Zالنشاط 

 H  = 5 026,3 5 026,3 2 523,7 -2 502,6 -99%مجموع البرنامج الفرعي  
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  Iبرنامج فرعي 

البنية األساسية  

للطرقات  

 بجندوبة 

تهيئة   8النشاط 

   000,0 1-   000,0 1 000,0 1 المسالك الريفية 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %28- 227,5- 822,5 050,0 1 050,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %822- 117,4 2- 257,6 375,0 2 375,0 2 المسالك الريفية 

 %58 226,3 390,9 164,6 164,6 المساندة Zالنشاط 

 I  = 4 589,6 4 589,6 1 471,0 -3 118,6 -212%مجموع البرنامج الفرعي  

برنا مج فرعي  

J   البنية

األساسية 

 للطرقات بالكاف

تهيئة   8النشاط 

   500,0-   500,0 500,0 المسالك الريفية 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %10 129,8 284,8 1 155,0 1 155,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %184- 120,8 1- 609,2 730,0 1 730,0 1 المسالك الريفية 

 %4 14,8 329,6 314,8 314,8 المساندة Zالنشاط 

 J = 3 699,8 3 699,8 2 223,6 -1 476,2 -66%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

K   البنية

األساسية 

 للطرقات بسليانة 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %5 30,0 610,0 580,0 580,0 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %655- 492,3 1- 227,7 720,0 1 720,0 1 المسالك الريفية 

 %6 19,3 350,1 330,8 330,8 المساندة Zالنشاط 

 K  = 2 630,8 2 630,8 1 187,8 -1 443,0 -121%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

L   البنية

األساسية 

للطرقات  

 بالقيروان 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %38 903,1 348,1 2 445,0 1 445,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %139- 894,3- 645,7 540,0 1 540,0 1 المسالك الريفية 

 %11- 28,1- 260,5 288,6 288,6 المساندة Zالنشاط 

 L = 3 273,6 3 273,6 3 254,2 -19,4 -1%مجموع البرنامج الفرعي 

برنامج فرعي  

M  البنية

األساسية 

للطرقات  

 بالقصرين 

تهيئة   8النشاط 

   000,0 8- 0,0 000,0 8 000,0 8 المسالك الريفية 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %118- 761,8- 643,2 405,0 1 405,0 1 المرقمة
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صيانة   Dالنشاط 

 %520- 054,9 2- 395,1 450,0 2 450,0 2 المسالك الريفية 

 %16 59,9 368,7 308,8 308,8 المساندة Zالنشاط 

 M = 12 163,8 12 163,8 1 407,0 -10 756,8 -764%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

N   البنية

األساسية 

للطرقات بسيدي  

 بوزيد 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %21 116,5 551,5 435,0 435,0 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %11 155,6 405,6 1 250,0 1 250,0 1 المسالك الريفية 

 %28 114,3 402,9 288,6 288,6 المساندة Zالنشاط 

 N  = 1 973,6 1 973,6 2 359,9 386,3 16%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

O   البنية

األساسية 

للطرقات  

 بسوسة 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %29 529,9 829,9 1 300,0 1 300,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %343- 664,3 1- 485,7 150,0 2 150,0 2 المسالك الريفية 

 %20- 45,9- 224,8 270,7 270,7 المساندة Zالنشاط 

 O  = 3 720,7 3 720,7 2 540,5 -1 180,2 -46%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

P   البنية

األساسية 

للطرقات  

 بالمنستير 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %19 274,7 459,7 1 185,0 1 185,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %352- 814,0- 231,0 045,0 1 045,0 1 المسالك الريفية 

 %1- 1,1- 176,4 177,5 177,5 المساندة Zالنشاط 

 P = 2 407,5 2 407,5 1 867,1 -540,4 -29%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

Q   البنية

األساسية 

للطرقات  

 بالمهدية 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %70- 475,4- 679,6 155,0 1 155,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %107- 827,9- 772,1 600,0 1 600,0 1 المسالك الريفية 

تهيئة    Eالنشاط 

السالمة المرورية  

وإصالح أضرار  

   500,0 2-   500,0 2 500,0 2 الفيضانات 

 %39- 70,3- 181,4 251,7 251,7 المساندة Zالنشاط 

 Q  = 5 506,7 5 506,7 1 633,1 -3 873,6 -237%مجموع البرنامج الفرعي  
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برنامج فرعي  

R   البنية

األساسية 

للطرقات  

 بصفاقس 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %17 665,5 880,5 3 215,0 3 215,0 3 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %225- 955,6- 424,4 380,0 1 380,0 1 المسالك الريفية 

 %27 91,4 339,2 247,8 247,8 المساندة Zالنشاط 

 R  = 4 842,8 4 842,8 4 644,1 -198,7 -4%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

S   البنية

األساسية 

 للطرقات بقفصة 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %6- 32,8- 522,2 555,0 555,0 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %232- 684,9- 295,1 980,0 980,0 المسالك الريفية 

 %0 0,3- 251,7 252,0 252,0 المساندة Zالنشاط 

 S = 1 787,0 1 787,0 1 069,0 -718,0 -67%مجموع البرنامج الفرعي 

برنامج فرعي  

T   البنية

األساسية 

 للطرقات بتوزر 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %1- 8,6- 616,4 625,0 625,0 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %850- 700,0 1- 200,0 900,0 1 900,0 1 المسالك الريفية 

 %4 9,9 250,3 240,4 240,4 المساندة Zالنشاط 

 T = 2 765,4 2 765,4 1 066,7 -1 698,7 -159%مجموع البرنامج الفرعي 

برنامج فرعي  

U   البنية

األساسية 

 للطرقات بقبلي 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %63- 348,2- 556,8 905,0 905,0 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %236- 997,8- 422,2 420,0 1 420,0 1 المسالك الريفية 

 %24 88,1 369,6 281,5 281,5 المساندة Zالنشاط 

 U  = 2 606,5 2 606,5 1 348,5 -1 258,0 -93%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

V   البنية

األساسية 

 للطرقات بقابس 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %81- 685,3- 844,7 530,0 1 530,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %570- 744,2 1- 305,8 050,0 2 050,0 2 المسالك الريفية 

 %2- 6,1- 297,3 303,4 303,4 المساندة Zالنشاط 

 V  = 3 883,4 3 883,4 1 447,8 -2 435,6 -168%مجموع البرنامج الفرعي  
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برنامج فرعي  

W   البنية

األساسية 

 للطرقات بمدنين 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %23 924,0 939,0 3 015,0 3 015,0 3 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %248- 015,0 1- 410,0 425,0 1 425,0 1 المسالك الريفية 

 %34- 109,2- 324,3 433,5 433,5 المساندة Zالنشاط 

 W  = 4 873,5 4 873,5 4 673,4 -200,1 -4%مجموع البرنامج الفرعي  

برنامج فرعي  

X   البنية

األساسية 

للطرقات  

 بتطاوين 

استغالل   Cالنشاط 

وصيانة الطرقات  

 %171- 887,1- 517,9 405,0 1 405,0 1 المرقمة

صيانة   Dالنشاط 

 %482- 350,1 1- 279,9 630,0 1 630,0 1 المسالك الريفية 

 %12 37,7 307,6 269,9 269,9 المساندة Zالنشاط 

 X  = 3 304,9 3 304,9 1 105,4 -2 199,5 -199%مجموع البرنامج الفرعي  

 %73- 958,0 41- 265,0 57 223,0 99 223,0 99 مجموع البرامج الفرعية الجهوية 

 %1- 665,3 15- 149,2 239 1 814,5 254 1 814,5 049 1 1مجموع البرنامج 

                                      دون إعتبار الموارد الذ اتية للمؤسسات. *

 

 للتحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج وصف 

 

 المعترضة في تحقيق أداء البرنامج: لنقائصوا إلشكالياتأهم ا -

 نقص في اعتمادات الدفع ✓

 ( على وتيرة انجاز المشاريعcovid -19االنعكاس السلبي لألزمة الصحية ) ✓

ــطة تقديم    - ــطة ودعائم األنشـ ــجلة بما يمكنيتوجب القيام بها   التيالتدابير واألنشـ من   لتدارك اإلخالالت المسـ

 تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات أداء البرنامج:

مراجعة الجدول الزمني إلنجاز المادي والمالي للمشاريع التي لم يتم االنطالق في انجازها وبالتالي التمديد في  ✓

 بالنسبة للمشاريع الممولة آجال غلق القروض 

 العمل على البحث إليجاد تمويل لمشاريع أخرى تهم تهيئة وتطوير الطرقات المرقمة وتدعيم الطرقات المرقمة ✓

 العمل على خالص قرارات تأمين االنتزاع للمشاريع مما يمكن من استصدار أوامر االنتزاع   ✓

 العمل على اتمام المشاريع الجارية  ✓

رصد اعتمادات الدفع الكافية إلنجاز المشاريع مع إعطاء األولوية للمشاريع المرسمة سابقا ومنها المشاريع   ✓

الكبرى على غرار انجاز الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت والطريق السيارة تونس جلمة.
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 داء وتحليلها: األتقديم نتائج  -1

 

 

وضمان وظيفية   التحكم في مياه السيالن على مشارف التجمعات السكنية: 1.1.2الهدف االستراتيجي  ▪

 المنجزة المنشآت 

المشاريع بمختلف    إنجاز عديد تقوم إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد دراسات تمكننا من    تقديم الهدف: -

المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات وذلك للتخفيف من حدتها وتأثيراتها المحتملة على األرواح البشرية  

وللحفاظ على مردودية المنشآت المنجزة في هذا اإلطار وحتى تؤدي وظيفتها على أحسن وجه ودون    .والممتلكات 

 نة وتعهد هذه المنشآت مع تحديد نوعية التدخل الواجب القيام به.عوائق، تقوم اإلدارة بإعداد برامج لصيا

 االستراتيجي النسبة التراكمية إلنجاز مشاريع المخطط  1.1.1.2المؤشر  ❖

وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ        مقارنة بت قديرات  

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% 98 96 98 97 98,9 100 - 

 

لحماية المدن والتجمعات السكنية    االستراتيجيالنسبة التراكمية إلنجاز مشاريع المخطط   :تعريف المؤشر  ▪

 من الفيضانات التي تم قبولها وقتيا. 

وقتية إلى حدود تاريخ تحيين  : العدد الجملي للمشاريع التي تم إنجازها وقبولها بصفة  طريقة احتساب المؤشر ▪

 2020المؤشر مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة بالمخطط اإلستراتيجي إلى غاية  

 محاضر االستالم الوقتي للمشاريع المسلمة من طرف رؤساء المشاريع  :مصدر المعلومات  ▪

 : 2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة   •

مقارنة بتقديرات المؤمل انجازها بنفس السنة   %99نسبة انجاز تقارب    1.1.1.2شهد المؤشر    2020بالنسبة لسنة  

نفزة وسوسة من   و  المزطورية   و  مشاريع لحماية مدن المزونة  4حيث كان من المؤمل االنتهاء من إنجاز اشغال  

 المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت ةحماي :2البرنامج عدد 

(2020بداية من سنة )
:رئيس البرنامج 

السيد أحمد الكامل
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  حيث مدينتي نفزة والمزونة من الفيضانات حماية ن فقط و هما مشروعي الفيضانات غير أنه تم االنتهاء من أشغال 

مدينة سوسة من  و مشروع حماية    2019اية مدينة المزطورية من الفيضانات خالل شهر ديسمبر  أشغال حم انتهت 

سنة   هذا،  2021الفيضانات  سنة   ويعود  خالل  تونس  ومنهم  العالم  شهدها  التي  الصحية  لألوضاع  التأخير 

2020(COVID19 .) 

 

 من الفيضانات  حمايةالمنجزة لل منشآتالالنسبة السنوية لجهر   2.1.1.2المؤشر  ❖

وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ        مقارنة بت قديرات  

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% 94 98 95 96 101 96 97 

 

سنويا مقارنة بالطول الجملي لمنشآت  وتنظيفها  جهرها يتم التي المياه ومجاري القنوات  : طولتعريف المؤشر  ▪

 ) .الحماية المنجزة )دون األخذ بعين اإلعتبار عدد التمرير لتنظيف المنشآت 

الواليات سنويا على الطول الجملي   وتنظيفها بمختلف جهرها  يتم التي المنشآت  : طولطريقة احتساب المؤشر ▪

 لمنشآت الحماية المنجزة إلى تاريخ تحيين المؤشر 

 بإدارة المياه العمرانية.  الصيانة مصلحة عن : المسؤول المعلومات مصدر  ▪

 

 : 2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة   •

 

ويعود   %  95مقارنة باتقديرات نفس السنة وهي  2020خالل سنة  %96عرف هذا المؤشر إرتفاعا نسبيا بنسبة  

في بعض األودية نظرا للتهاطالت المياه العمرانية ذلك إلى التدخالت اإلضافية التي قامت بها مصالح إدارة 

كميات تراكم وما نجم عنه من  2020اإلستثنائية التي شهدتها بعض المناطق الساحلية للبالد خالل شهر سبتمبر  

 . داحل المنشآت المنجزة لحماية المدن من الفيضانات  واالوحال هامة من األتربة

 

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف: 

بصــفة عامــة تعتبــر نســبة تحقيــق هــدف الــتحكم فــي ميــاه الســيالن علــى مشــارف التجمعــات الســكنية  -

ة لكــل وضــمان وظيفيــة المنشــآت المنجــزة مرضــية أخــذا بعــين االعتبــار لنســب االنجــاز التــي تحققــت بالنســب

 مؤشر و نظرا الرتباط أنشطة البرنامج الفرعي بالمؤشرات و ذلك كما يلي :
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مقارنة   2020إنجازات 

 بالتقديرات 

 الهدف المؤشرات  األنشطة 

97 

إعداد الدراسات وإنجاز  

األشغال لحماية  

المناطق العمرانية من  

 الفيضانات 

: النسبة التراكمية 1.1.1.2المؤشر 

المخطط إلنجاز مشاريع 

 اإلستراتيجي 

 : 2.  2.2الهدف 

 

 

التحكم في مياه السيالن 

على مشارف التجمعات  

  وضمان وظيفية السكنية

 المنشآت المنجزة 
96 

 صيانة المنشآت 

 

 

 نشاط الدعم 

: النسبة السنوية  2.1.1.2المؤشر

لجهر المنشآت المنجزة للحماية من  

 الفيضانات 

 

 

المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في   :2.2.2الهدف االستراتيجي   ▪

 انجاز المنشآت البحرية  

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

 المفوضة.  البحرية

 في:  للهدف يتمثالن: تم اعتماد مؤشرين مرجع الهدف  -

 التراكمية إلنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي النسبة  -1

 المنجزة  مستوى األداء الفني النجاز المشاريع البحرية -2

 

 حماية الشريط الساحلي مشاريع  إلنجاز النسبة التراكمية: 1.2.2.2المؤشر  ❖

 

وحدة  

 المؤشر

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ       مقارنة بت قديرات 

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% 42 71,9 90,7 68,8 76 100 - 

 

هو النسبة التراكمية النجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري المبرمجة  : تعريف المؤشر  ▪

 . 2020-2015في الفترة الممتدة من 

السنوية للشريط الساحلي الذي تمت حمايته من االنجراف البحري مقارنة النسب : جمع طريقة احتساب المؤشر ▪

 .2020- 2015بالطول الجملي للشريط الساحلي المعني بالحماية في الفترة الممتدة من 

 : اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية مصدر المعلومات  ▪

 

 : 2020بتقديرات المؤشر لسنة  تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة 

 

من   %90.7حيث كان من المنتظر حماية    2020   مقارنة بتقديرات سنة  %76 سجل هذا المؤشر تقدما بـنسبة

 ويعود أساسا إلى: %  68.8الشريط الساحلي الجملي المبرمج للحماية إال أنه لم يتم حماية إال  

 . 2020السنوات السابقة لسنة  من الشريط الساحلي  خاللكلم  7.9إنجاز تم
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سنة كلم    1.2إال أنه لم يمت حماية إال    2019كلم سنة    4.25و    2020سنة     كلم   3.38   إنجازكان من المتوقع  كما  

 مفصلة  كما يلي:  2020كلم سنة  3.2وما يقارب   2019

من    % 0.5بالنسبة لمشروع حماية شواطئ طبرقة من خالل ترميم منشأة الحماية فقد تم انجاز ما يقارب  -1

م تم   1200م التي سيتم حمايتها بانجاز المنشأة، منها    2500م من مجموع    1300األشغال أي ما يعادل حماية  

 م.  100هو    2020طول الشريط الساحلي الذي تمت حمايته في يكون .  وبذلك 2019  احتسابها سنة

: تم تسلم األشغال وبالتالي فقد  تمت حماية الشريط الساحلي  1بالنسبة لمشروع حماية كرنيش بنزرت : قسط -2

   كلم . 1.7المعني بالجزء األول كامال أي ما يعادل 

وقد تمت حماية  % 30: شهد المشروع نسبة تقدم تقارب 2بالنسبة لمشروع حماية كرنيش بنزرت : قسط -3

 م.  500م من جملة   150

 م .  500: تمت حماية ما يقارب 3القسط –بالنسبة ألشغال حماية فالز المنستير   -4

بالنسبة ألشغال حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة: شهد المشروع نسبة تقدم تقدر بـ   -5

 م من الطول الجملي المعني بالحماية.   630وقد تمت حماية    40%

  2020: فلم يتم االنطالق فيها سنة    3بالنسبة ألشغال حماية أجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسط -6

 نظرا لعدم استكمال الدراسات الالزمة إلعالن طلب العروض. 

وحماية جزء   1جرجيس قسط  -أما بما يتعلق بمشاريع:  أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل -7

من الشريط الساحلي بكاب الزبيب و إعادة بناء الرصيف بالميناء العتيق بغار الملح فقد تم اعالن طلب العروض  

وقد تأخر إعالن طلب العروض نظرا لظروف الحجر الصحي. وقد انطلقت أشغالها في موفى سنة   2020في  

2020. 

الرصيف بالحوض الخارجي للميناء الترفيهي بالمنستير فلم يتم إعالن  أما فيما يتعلق بأشغال إعادة بناء   -8

 نظرا لتأخر الدراسة باعتبار ظروف الحجر الصحي. 2020طلب العروض خالل سنة 

الشمالية   -9 بالمهدية  الساحلي  الشريط  من  جزء  حماية  لمشروع  نظرا   :  4قسط –بالنسبة  متعطل  مازال 

 لمعارضة المجتمع المدني وقد اتجه الرأي لفسخ الصفقة. 

 

 مستوى األداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة : 2.2.2.2المؤشر  ❖

وحدة  

 المؤشر

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ       مقارنة بت قديرات 

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% - 60 65 65 100 65 70 
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هو نسبة تطوير نجاعة إحكام إنجاز  المشاريع المينائية مع احترام األجال ومبالغ الصفقات  : تعريف المؤشر  ▪

  وضمان جودة األشغال.

 المعنية: : يعتمد عند احتساب المؤشر المشاريع المنجزة في السنة طريقة احتساب المؤشر ▪

 ٪: عدم تجاوز اآلجال التعاقدية )دون احتساب الطقس العاصف والطقس السيئ(. 35 −

 ( 35/ 35)المشروع الذي يتم استالمه في اآلجال يسند له 

 ٪: عدم تجاوز التكلفة األولية. 35 −

 الميناء.٪: جودة التنفيذ وفق تصاميم ملف طلب العروض وبدون تحفظات من صاحب المشروع أو مستغل 30 −

 : اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية مصدر المعلومات   ▪

 

 : 2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  

 

 . 2020خالل سنة   تم تسلم أشغال حماية ميناء قابس

  وهي نسبة جيدة 2020سنة  مقارنة بتقديرات  %  100 تقدم سجل هذا المؤشر نسبة وقد 

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف: 

ــة الشــريط الســاحلي بصــفة عامــة تعتبــر نســبة تحقيــق هــدف  المحافظــة علــى الملــك العمــومي البحــري وحماي

ــة ــآت البحري ــاز المنش ــي انج ــتحكم ف ــبة  وال ــت بالنس ــي تحقق ــاز الت ــار لنســب االنج ــين االعتب ــذا بع مرضــية أخ

ــذي   (2للمؤشــر  بالنســبة % 100 و بالنســبة للمؤشــر األول % 76) لكــل مؤشــر ــدور ال ــى ال مــع اإلشــارة ال

ــه  ــآت لعبت ــدول  المنش ــة بالج ــا و المبين ــة به ــطة المتعلق ــار األنش ــدف باعتب ــق اله ــتوى تحقي ــي مس ــة ف العمومي

 التالي :

 2020إنجازات 

 مقارنة بالتقديرات 

 الهدف المؤشرات  األنشطة 

76 

حماية الشريط الساحلي من االنجراف  -
البحري واحكام انجاز المنشآت 

 المينائية 

مراقبة ومتابعة مشاريع شركة تبرورة  -
TAPAROURA 

 مراقبة ومتابعة مشاريع شركة-
 الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية

SEPTS 

مراقبة ومتابعة مشاريع شركة -
الدراسات والتهيئة لسبخة بن غياضة   

BenGhayadha 

  إلنجاز النسبة التراكمية

حماية الشريط  مشاريع 

 الساحلي 

 : 2.  2.2الهدف 

 

تعزيز البناء المستدام 

 بمثالية البنايات العمومية 

100 

 

مستوى األداء الفني للمشاريع 

 البحرية المنجزة 

  نشاط الدعم  
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 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية  :3  2.2الهدف  ▪

 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية. :  تقديم الهدف -

 تم اعتماد مؤشرين للهدف يتمثالن في:  :الهدف مرجع  -

 الطاقية للبنايات  النجاعة -1

 العدد التراكمي للدراسات المراعية للنوع االجتماعي  -2

 النجاعة الطاقية للبنايات: 1.3.2.2المؤشر  ❖

 وحدة المؤشر 

 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات

  ّ       بت قديرات مقارنة 

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

kwh/ 75 75 95 72 76 77 78 السنة /2م 

 

 الطاقية للبنايات: معدل استهالك الطاقة)التدفئة والتبريد(.  : النجاعةالمؤشر تعريف  ▪

 : معدل نسبة االستهالك الطاقي لكل مشروع في طور الدراسة.طريقة احتساب المؤشر ▪

 اللجنة الفنية للبنايات المدنية(. إداري ) : مصدرالمعلوماتمصدر    -      

 

 : 2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  

 

"، 1/ السنة "الصنف  2م /78kwhال تتجاوز    2019الى  2018الحاجيات الطاقية للبنايات خالل الفترة الممتدة من  

 ."3/ السنة "الصنف  2م /95kwhأنه طبقا للتصنيف الطاقي يجب أن ال تتجاوز هذه الحاجيات   حيث 

بالمائة وذلك لعدم انجاز مشاريع    97/السنة أي نسبة انجاز  2م /72kwhبلغت قيمة المؤشر    2020بالنسبة لسنة  -

 .السنةالطاقي خالل هذه  صنيفتخاضعة لل

 /السنة 2م/68kwhو   70ان تبلغ قيمة المؤشر  من المتوقع 2022و  2021بالنسبة لسنتي  

 سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنايات خالل السنوات القادمة. -

 

 لمبدإ المساواة وتكافئ الفرصراعية   مالعدد التراكمي للدراسات ال: 2.3.2.2المؤشر  ❖

وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات

         ّ        مقارنة بت قديرات  

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

 25 20 %100 15 15 - - عدد 
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  المعلنة والمتضمنة لمبدإ المساواة وتكافئ الفرص  التراكمي للدراسات  : العدد المؤشر تعريف    ▪

 والمتضمنة للنوع االجتماعي في طور الدراسة: عدد للمشاريع المعلنة طريقة احتساب المؤشر   ▪

 باإلدارة العامة للبنايات المدنية. ادارة الدراسات المعمارية والفنية  :المعلومات مصدر   ▪

 

 : 2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  

 

تم ادراج المؤشر في البرنامج الوظيفي للمشاريع ليتم األخذ به بعين االعتبار من قبل المصممين في تصميم مشاريع  -

 . %  100تساوي  حيث تم تسجيل نسبة انجاز المؤشر  2020البنايات المدنية خالل سنة  

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:  -

ــدف  ــق ه ــبة تحقي ــر نس ــة تعتب ــات بصــفة عام ــة البناي ــتدام بمثالي ــاء المس ــز البن ــةتعزي ــذا  مرضــية العمومي أخ

 100 و بالنســبة للمؤشــر األول % 95) بعــين االعتبــار لنســب االنجــاز التــي تحققــت بالنســبة لكــل مؤشــر

 .(2بالنسبة للمؤشر   %

 

مقارنة   2020إنجازات 

 بالتقديرات 

 الهدف المؤشرات  األنشطة 

95 
نجاز بنايات مقتصدة  إ -

للطاقة و إتقان نوعية وتقنيات  

 البناء

 النجاعة الطاقية للبنايات 

 

 : 3.  2.2الهدف 

 

المحافظة على الملك  

العمومي البحري وحماية  

الشريط الساحلي  

والتحكم في انجاز  

 المنشآت البحرية 

100 

للدراسات  التراكمي  العدد 

المساواة وتكافئ لمبدإ  راعية   مال

 الفرص 

  نشاط الدعم  
 

 

 : احكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات4.  2.2الهدف  ▪

 

 احكام انجاز المشاريع المفوضة بالجهات تقديم الهدف:  -

 : تم اعتماد مؤشر للهدف يتمثل في: مرجع الهدف  -

 نسبة استهالك االعتمادات المفوضة  -1
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 االعتمادات المفوضة استهالك : نسبة 1.4.2.2المؤشر  ❖

 

 

وحدة  

 المؤشر

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ       مقارنة بت قديرات 

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% - - 90 98.2 109 95 99 

 

   االدارات الجهوية النجاز المشاريع المفوضةاستهالك االعتمادات المفوضة من قبل : نسبة تعريف المؤشر  ▪

 : االعتمادات المستهلكة على االعتمادات المفوضة طريقة احتساب المؤشر ▪

 : مصلحة الشؤون العامة باإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية مصدر المعلومات  ▪

 : 2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  

 

 . مرضيةوهي نسبة     2020مقارنة بتقديرات سنة %  109لقد سجل هذا المؤشر تقدما بـنسبة  

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:  -

ــدف  ــق ه ــبة تحقي ــر نس ــة تعتب ــات بصــفة عام ــة البناي ــتدام بمثالي ــاء المس ــز البن ــةتعزي ــذا  مرضــية العمومي أخ

 .مؤشرللبعين االعتبار لنسب االنجاز التي تحققت بالنسبة 

 2020إنجازات 

 مقارنة بالتقديرات 

 الهدف المؤشرات  األنشطة 

109 

انجاز المشاريع المفوضة الخاصة -

 بالبنايات المدنية 

انجاز مشاريع الصيانة وتركيز -

 عالمات الملك العمومي البحري

 مصالح(نشاط مساندة )وسائل -

استهالك االعتمادات نسبة 

 المفوضة 

 : 4.  2.2الهدف 

 

احكام انجاز المشاريع  

 المفوضة بالجهات 
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 تنفيذ ميزانية البرنامج:  تقديم – 2

 

 :  3جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات   2020 لسنة 2 البرنامجتنفيذ ميزانية 

التوزيع حسب طبيعة النفقة    

 الوحدة: ألف دينار 

 النفقات بيان 

 2020تقديرات 
  2020انجازات  

(2 ) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 ( 1)-(2المبلغ ) ( 1ق.م التكميلي )
نسبة اإلنجاز % 

(2(/)1 ) 

 %89,7 725,44 1- 094,756 15 820,20 16 اعتمادات الدفع  نفقات التأجير 

 %91,7 168,46- 864,737 1 033,20 2 اعتمادات الدفع  نفقات التسيير 

 نفقات التدخالت 

 %0,0 0,00 0,000 0 اعتمادات التعهد 

 %0,0 0,00 0,000 0 اعتمادات الدفع 

 نفقات اإلستثمار 

 %88,5 464,56 30- 409,938 233 874,50 263 اعتمادات التعهد 

 %97,0 672,00 2- 418,005 85 090,00 88 اعتمادات الدفع 

نفقات العمليات  

 المالية

 %100,0 0,00 600,000 1 600,00 1 اعتمادات التعهد 

 %100,0 0,00 600,000 1 600,00 1 اعتمادات الدفع 

 المجموع
 %88,6 358,47 32- 969,431 251 327,90 284 اعتمادات التعهد 

 %95,8 565,90 4- 977,498 103 543,40 108 اعتمادات الدفع 

 للمؤسسات.                             دون إعتبار الموارد الذ اتية  *

 وهي نسبة جيدة جمليا.   % 96بلغت  2بالنسبة للبرنامج    2020نسبة انجاز اعتمادات الدفع لسنة 
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 : 4جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات   2020تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 التوزيع حسب البرامج الفرعية واألنشطة )إع الدفع(

 الوحدة: ألف دينار 

 البرامج الفرعية
بيــــــــــــان 

 األنشطة 

 تقديرات 

2020 

 ق. م

 األصلي

 تقديرات 

2020 

 ق. م

 التكميلي

-1 

 إنجازات 

2020 

-2 
  

  

  

اإلنجازات مقارنة 

 بالتّقديرات 

 المبلغ

(2 )- (1 ) 

نسبة اإلنجاز 

% 

(2( /)1 ) 
  

 %103,85 890,124 2- 890,124 77 000,000 75 000,000 75 1نشاط عدد  1البرنامج الفرعي 

 %91,15 9,997 103,003 113,000 113,000 2نشاط عدد   

حماية المناطق  

العمرانية من 

 الفيضانات

 z 2 294,200 2 294,200 2 142,889 151,311 93,40%نشاط 

 %103,53 728,816 2- 136,016 80 407,200 77 407,200 77 المجموع   

 2البرنامج الفرعي 

  

حماية الشريط  

الساحلي وإحكام  

 إنجاز المنشآت 
  

  

  

  

 %70,72 422,603 3 677,397 3 200,000 5 100,000 7 3نشاط عدد 

 %100,00 0,000 100,000 1 100,000 1 100,000 1 4نشاط عدد 

 %100,00 0,000 250,000 250,000 250,000 5نشاط عدد 

 %100,00 0,000 250,000 250,000 250,000 6نشاط عدد 

 %48,80 039,516 4 850,484 3 890,000 7 490,000 11 7نشاط عدد 

 z 15 191,000 15 191,000 13 481,023 1 709,977 88,74%نشاط 

 %75,66 772,096 12 608,904 22 881,000 29 381,000 35 المجموع 

 %98,20 22,599 232,601 1 255,200 1 255,200 1 8نشاط عدد  3البرنامج الفرعي 

حماية الشريط الساحلي  

وإحكام إنجاز المنشآت 

 )جهوي( 

 %98,20 22,599 232,601 1 255,200 1 255,200 1 المجموع 

 %95,79 565,879 4- 977,521 103 543,400 108 043,400 114 المجموع  

                                       دون إعتبار الموارد الذ اتية للمؤسسات.  *

 

 المعترضة في تحقيق أداء البرنامجلنقائص وا إلشكالياتأهم ا

عدم التمكن في بعض األحيان من فض اإلشكاالت التي تعترض إنجاز المشروع )تحويل مختلف الشبكات  •

 وتحرير مسار المشروع( 

 التعدي على حرمة الملك العمومي للمياه عن طريق البناء الفوضوي باألساس مما يعقد عملية القيام باألشغال  •

 منظومة معلوماتية بمصالح الدراسات واألشغال باإلدارةغياب  •



نامج عدد    المنشآت  : 2             الب 
يط الساحل  والتحكم ف            حماية المناطق العمرانية والش 
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 عدم توفر النصوص القانونية التي تنظم العالقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المفوض. •

 التداخل في أدوار كل من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي واإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية.  •

 لشريط الساحلي من االنجراف البحري غياب استراتيجية لحماية ا •

 عدد محدود للمقاوالت ومكاتب الدراسات المختصة في ميدان الدراسات واألشغال البحرية.  •

 نقص في المعطيات الطبيعية األساسية الخاصة المتعلقة باألمواج  •

 

 .التدابير واألنشطة ودعائم األنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك اإلخالالت المسجلة

 2050اإلعالن عن طلب العروض لتحيين الدراسة اإلستراتيجية إلى أفق سنة  تم •

 االعتماد على مكاتب دراسات لمراقبة أشغال المشاريع  •

مزيد التنسيق مع جميع المصالح المعنية لحل اإلشكاليات التي تعترض مسار المشروع بشكل جزئي )مراسلة   •

 هوية المعنية بالمشروع( مصالح المستلزمين العموميين ومصالح السلطات الج

تم برمجة دراسة حول المخطط المديري لحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري  •
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 تقديم نتائج األداء وتحليلها:  -1

  

ودعم الجماعات المحلية والفاعلين العموميين لتحقيق النهوض بالتهيئة الترابية    :.1.31الهدف االستراتيجي   ▪

 تنمية شاملة وعادلة ومستديمة 

 الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي نسبة تغطية التراب :  .1.1.31المؤشر  ❖

 

وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ         مقارنة بت قديرات   

2020   

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

 (%)  - 60 70 75 107 80 85 

 

 تعليق فني مختصر: 

معدل الواليات التي تعد على األقل دراسة مثال توجيهي للتهيئة الترابية يتمثل المؤشر في احتساب    :المؤشر تعريف   ▪

 أو دراسة تخص الرصد الترابي. 

: نسبة الواليات التي شملها على األقل دراسة مثال توجيهي لتهيئة مجموعة عمرانية كبرى  طريقة احتساب المؤشر ▪

منطقة حساسة أو دراسة مثال توجيهي لتهيئة وتنمية الوالية أو دراسة تخص الرصد أو دراسة مثال توجيهي لتهيئة  

 الترابي 

 : اإلدارة العامة للتهيئة الترابية مصدر المعلومات  ▪

 

ويتأثر تطور المؤشر .    %70مقارنة بالتقديرات لنفس السنة  أي    %75،  2020سنة  اإلنجازات المسجلة  بلغت  

هي تقدم إنجاز الدراسات المعنية وتوزعها الجغرافي وتواتر تحيينها. من هنا يمكن استنتاج   اساسية  بثالثة عوامل

إلى أن دراسات أمثلة التهيئة الترابية والرصد الترابي المعنية شملت  يرجع باألساس  %  75أن تطور المؤشر إلى  

 والية من جملة واليات الجمهورية.   18

 

 

 البرنامج عدد 3: التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان

(2018نوفمبر 30بداية من سنة )
:رئيس البرنامج 

السيد نجيب السنوسي
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 الهدف )باالعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به(: تحليل وتفسير مدى تحقيق 

 

للنهوض بالتهيئة الترابية والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني من    2020تواصل العمل خالل سنة   -

خالل ضبط الخيارات والتوجهات واإلجراءات على المستوى الوطني و الجهوي لتنظيم استعمال المجال وضمان 

بين  االقتصادية    التوازن  واألنشطة  السكان  األساسية   توزيع  للبنى  الكبرى  المشاريع  تركيز  عند  والتناسق 

 والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية وذلك في نطاق االندماج في االقتصاد العالمي وفي الفضاء المغاربي.

من وزارات ومؤسسات   األطراف المعنيةتحسين االتصال والتواصل مع مختلف  من خالل  ويتم تحقيق هذا الهدف  

ومتدخلين عموميين عقارية  ووكاالت  محليةو  عمومية  مختلف   جماعات  دور  وتفعيل  التشاركية  مبدأ  وبتكريس 

انجاز دراسات األمثلة التوجيهية وبالفاعلة في مجال التهيئة والتخطيط الترابي مركزيا وجهويا  والمصالح المتدخلة  

بلورة الخيارات والتوجهات العامة للتهيئة للمناطق المعنية وضبط البرامج االستشرافية والرصد الترابي  وللتهيئة  

 ذلك على النحو التالي: والمشاريع المهيكلة و

باعتماد مسار تشاركي شمل جميع المتدخلين في المجال الترابي مركزيا "وثيقة توجيهية للتهيئة الترابية"    إعداد -

بغية   دراسة    اعتمادهاوجهويا  الترابية وخاصة منها  التهيئة  دراسات  لمختلف  توجيهي  التوجيهي كإطار  المثال 

 واالستئناس بها إلعداد الدراسات اإلستراتيجية القطاعية  لتهيئة التراب الوطني

 لمهمة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية، بالدراسات المنجزة على الموقع اإللكتروني  نشر الوثائق المتعلقة -

 : دراسات  تقدم إنجازمواصلة تغطية التراب الوطني من خالل   -

و صفاقس الكبرى  والتي تهم إنجاز المرحلة الثانية من دراسة  األمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية    *

 . القصرين وقفصة والكاف وجندوبة والقيروان إنجاز المرحلة األولى لكل من مدن 

إعداد المرحلة الثانية من دراستي المثالين التوجيهيين لتهيئة   والتي تهماألمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة    *

ستين لساحل أقصى الشمال ببنزرت والمناطق الساحلية للوطن القبلي والتوافق جهويا ومركزيا  المنطقتين الحسا

التهيئة  الثالثةو  على إحدى فرضيات  لتهيئة المنطقة  إعداد تقرير المرحلة  واألخيرة من دراسة المثال التوجيهي 

 الحساسة لجزيرة جربة 

إنجاز المرحلة الثانية من دراسات األمثلة التوجيهية :    2030  األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الواليات في أفق  *

( واليات وهي تطاوين وقفصة وتوزر وباجة والمهدية في حين تم اإلنتهاء من إعداد دراسة 5)    لتهيئة وتنمية خمس

 المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية والية قابس 

بوضع برنامج لسنة    الجمهورية وذلككامل واليات  تدريجيا  العمل على أن تشمل دراسات التهيئة الترابية   -

2021:   
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دراس*إلنطالق   لمنطقة مثلة  األ   ةإعداد  الحساسة  والمنطقة  لمدينة سليانة  العمرانية  المجموعة  لتهيئة  التوجيهي  

 الساحل الشرقي لبنزرت والمنطقة الحساسة للسباسب السفلى 

لتهي  التوجيهية  األمثلة  والقيام بطلب عروض إلعداد  وتوزر  *  والمهدية  لمدن زغوان  العمرانية  المجموعات  ئة 

  ، سوسة والمنستير والمهدية الرقمية لواليات واستكمال دراسات األطالس  ومدنين

 مستدام والتحكم في التوسعات العمرانية الستراتيجي واالعمراني التخطيط ال: تدعيم 2.1.3الهدف االستراتيجي 

 

 المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية: نسبة : .1  .2.1.3المؤشر  ❖

 

وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ         مقارنة بت قديرات   

2020   

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% 28,5 25 30 50.2  167 30 30 

 

 تعليق فني مختصر: 

المؤشر  ▪ بذلك تعريف  ويقصد  العمرانية  التهيئة  وأمثلة  العمرانية  التنمية  استراتيجيات  بين  المطابقة  نسبة   :

معرفة مدى االلتزام والتقيد بمضمون ومقتضيات استراتيجيات التنمية العمرانية عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية  

 ر خاصة ببرمجة التجهيزات بمختلف أنواعها والفضاءات الخضراء. وسيتم، في مرحلة أولى، إعتماد معايي

المخصصة    المناطق  نسبة  احتساب  سيتم  العمراني  التخطيط  مجال  في  االستدامة  مبدا  تكريس  على  وحرصا 

للتجهيزات ونسبة الفضاءات الخضراء )المناطق الخضراء( المخصصة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية المصادق 

 عليها. 

المؤشر  طريقة ▪ في احتساب  المدرجة  للتجهيزات  المخصصة  والمناطق  الخضراء  المناطق  نسبة مساحة   :

 أمثلة التهيئة العمرانية التي تمت المصادقة عليها مقارنة بالمساحة الجملية. 

: وحدات التصرف حسب األهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة مصدر المعلومات ▪

 العمرانية، اإلدارات الجهوية للتجهيز والبلديات. التهيئة 

 المصادقة على مثالين اثنين:  2020تم خالل سنة 

   2020ديسمبر  11مثال التهيئة العمرانية لبلدية الدندان بمقتضى القرارالصادر بتاريخ  ▪

   2020ديسمبر   18مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى بمقتضى القرار الصادر بتاريخ   ▪

ويعود ذلك لخصوصية    %52                    حيث تم  تسجيل نسبة    %30بـ    والمقدرة  2020لقد تم تجاوز تقديرات المؤشر لسنة  

 البلديتين المذكورتين واللتين تنتميان إلقليم تونس الكبرى وذلك  نظرا لوجود: 
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 غابات قمرت( داخل حدود مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى )منطقةجبل الخاوي   -

 ضمن المنطقة السياحية.  مجهزة(خضراء  )منطقةملعب الصولجان  -

 نسبة استهالك األراضي الفالحية: :  2.2.1.3المؤشر 

 

وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ         مقارنة بت قديرات   

2020   

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

    % 9.57 9.57 10 0 0 9.5 9.5 

 

 مختصر: تعليق فني             

: يعتمد هذا المؤشر على احتساب نسبة األراضي الفالحية المدمجة بالمناطق العمرانية بأمثلة    تعريف المؤشر ▪

التهيئة العمرانية  من خالل معطيات حول مساحة مناطق التوسع بأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها للبلديات 

. 

: نسبة األراضي الفالحية المدمجة بالمناطق العمرانية بأمثلة التهيئة العمرانية المصادق طريقة احتساب المؤشر ▪

 عليها مقارنة بالمساحة الجملية  

: وحدات التصرف حسب األهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة دراسات أمثلة مصدر المعلومات  ▪

 بلديات التهيئة العمرانية، اإلدارات الجهوية للتجهيز وال

 المصادقة على مثالين اثنين:  2020تم خالل سنة 

   2020ديسمبر  11مثال التهيئة العمرانية لبلدية الدندان بمقتضى القرارالصادر بتاريخ  ▪

   2020ديسمبر   18مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى بمقتضى القرار الصادر بتاريخ   ▪

ويعود ذلك  %50.2                     حيث تم   تسجيل نسبة    %30قدرة بـ   والم 2020لقد تم تجاوز تقديرات المؤشر لسنة 

لخصوصية البلديتين المذكورتين واللتين تنتميان إلقليم تونس الكبرى و ألهمية مساحة المناطق الخضراء بها  

 : نظرا لوجود  وذلك 

 جبل الخاوي ) منطقة غابات قمرت( داخل حدود مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى  -

 ضمن المنطقة السياحية.  مجهزة(خضراء  )منطقةملعب الصولجان  -

ّ                               النهوض بالسكن االجتماعي والميس ر وتهذيب وإدماج األحياء السكنية: 3.1.3الهدف االستراتيجي                                

 اإلجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأةعدد المساكن : 1.3.1.3المؤشر
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 تعليق فني مختصر: 

المسكن   االجتماعي وبرنامج: يتمثل في عدد المساكن المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن  تعريف المؤشر 

 األول وفي إطار اقتناء مساكن ومقاسم اجتماعية ممولة من الصندوق الوطني للنهوض بالسكن. 

 : مجموع المساكن االجتماعية والمساكن الميسرة المنجزة مع مجموع المقاسم المهيأة  طريقة احتساب المؤشر

اإلدارة العامة لإلسكان، بنك اإلسكان،  االجتماعي،: وحدة انجاز البرنامج الخصوصي للسكن  مصدر المعلومات 

 .مهمةالبنك المركزي، الواليات واإلدارات الجهوية للتجهيز والمؤسسات الراجعة بالنظر لل 

بلغ عدد المساكن االجتماعية والمقاسم المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي إلى موفى سنة  -

 عيا موزعة كاآلتي: مسكنا اجتما 1160بـ   2020

فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو   2020مسكن إلى موفى سنة    700   -

 توسعتها. 

 مسكن ومقسم اجتماعي منجز من طرف باعثين عقاريين عموميين.  460  -

 . 2021ستالمه خالل سنة إن اغلب المشاريع المنجزة من طرف الباعثين العقاريين الخواص سيتم ا -

 

مقارنة بالتقديرات ويعود ذلك لعدة   %   73بـ     2020قدرت نسبة إنجاز المساكن االجتماعية إلى موفى سنة    -

 اسباب: 

 صعوبة التدخل في بعض المناطق بالجهات الداخلية وتشتت المساكن البدائية،  •

 يع بالنسبة لعنصر بناء مساكن اجتماعية. إشكاليات فنية مع المستلزمين العموميين أعاقت تقدم بعض المشار •

من المتوقع تسجيل طلبات إضافية على المساكن الممولة عن طريق الفوبرولوس خاصة بعد توظيف األداء  •

على القيمة المضافة على المساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين خارج منظومة الفوبرولوس وكذلك الطلبات 

المرخص في بنائها سنويا تنجز عن طريق % من المساكن  80                                                على اقتناء مقاسم مهي أة بحيث تفيد اإلحصائيات أن  

وحدة 

 المؤشر 

انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات

2020 

(2 ) 

إنجازات 

مقارنة   2020

بتقديرات 

2020  

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

 عدد 

 

3301 

 

8189 3568 2589 73% 2931 2700 
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 1062بـ    2020                                                                                       البناء الذاتي و قد ر مجموع المساكن االجتماعية المنجزة والممولة عن طريق الصندوق خالل سنة  

 مسكنا .  367 األول بلغت مسكنا و بالنسبة للمساكن المنجزة في إطار برنامج المسكن 

 حياء السكنية ضمن البرامج الوطنية النسبة التراكمية لتهذيب األ: 2.3.1.3المؤشر

 

وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ         مقارنة بت قديرات   

2020   

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% 82 82 54 43 80  60 70 

 

 تعليق فني مختصر: 

 تم تهذيبها سنويا مقارنة مع مجموع األحياء المبرمجة.  الفوضوية التينسبة األحياء السكنية    :تعريف المؤشر  ▪

المؤشر  ▪ احتساب  لألحياء    :طريقة  الجملي  العدد   / سنويا  تهذيبها  يتم  التي  السكنية  لألحياء  التراكمي  العدد 

 المبرمجة.

 وكالة التهذيب والتجديد العمراني. : مصدر المعلومات  ▪

 ويعود هذا إلى: %   54مقارنة بالتقديرات البالغة   %  80بلغت تم تسجيل نسبة إنجاز  -

  فنية للجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية  قد شهدت انطالق الدراسات ال  2020أن سنة   ▪

 . 2021حيا(  و من المبرمج أن تنطلق أشغال التهذيب سنة  157 )

، حيث شارف البرنامج   %  86  السكنية حواليإنجاز الجيل األول من برنامج تهذيب وإدماج األحياء    بلوغ نسبة   -

 مليون دينار المرسمة. 17,150دينار عوضا عن مليون  31,25صرف                     على النهاية وقد تم  

 نسبة مشاركة طيبة للمقاوالت في مجملها.  -

 

ّ   تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفو ضة  1 -2-3الهدف  ▪                                       

 نسبة الدراسات المنجزة: .1.2.31المؤشر

 

وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ         مقارنة بت قديرات   

2020   

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% - 82 53 72 135 53 69 

 

 تعليق فني مختصر: 
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الدراسات ومتابعة ومراقبة أشغال إزالة المساكن :  تعريف المؤشر  - المنجزة والمتعل قة بإعداد  الدراسات                                                                                       نسبة 

 لمشاريع بناء مساكن اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعيالبدائية وإعداد وتهيئة التقسيمات  

 سنويا / عدد الدراسات المبرمجة في السنة  : عدد الدراسات المنجزةطريقة احتساب المؤشر -

 .: اإلدارات الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةمصدر المعلومات  ▪

 ويعود هذا إلى:  %   35مقارنة بالتقديرات البالغة   %  72بلغت  تم تسجيل نسبة إنجاز  ▪

 والمتعلقة بالدراسة والمتابعة  2020أن مجموع الدراسات المبرمجة من طرف اإلدارات الجهوية خالل سنة   •

    تم    دراسة 35توسعتها   أو ترميمها أو جديدة بمساكن وتعويضها البدائية المساكن إزالة ألشغال الفنية والمراقبة

 80%  قدرهادراسة أي بنسة  28إنجاز 

 وتهيئة اجتماعية مساكن بناء  لمشاريع (التقسيم أشغال + طبوغرافية  )أشغال كما بلغ عدد الدراسات العمرانية •

 . %64 بنسبة قدرهادراسات أي  7دراسة أنجز منها   11، بلغت 2020اجتماعية المبرمجة سنة  مقاسم

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف )باالعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به(  

تعتبر األشغال الجيوديزية من اهم االنشطة التي تهدف لتركيز شبكة جيوديزية محينة تغطي كامل تراب الجمهورية  ▪

التجهيز واالسكان والبنية    مهمةالتونسية. ويتم إنجاز هذه االشغال الجيوديزية وفق اتفاقية تبرم في الغرض بين  

  .التحتية وديوان قيس األراضي والمسح العقاري

الوطنية بنشاط تهذيب وإدماج أحياء    البرامج  السكنية ضمنإنجاز مؤشر النسبة التراكمية لتهذيب األحياء  يرتبط   ▪

                                                                   النهوض بالسكن االجتماعي والميس ر وتهذيب وإدماج األحياء السكنية والتي سكنية وذلك لتحقيق الهدف المتمثل في  

 ساهمت وكالة التهذيب والتجديد العمراني في إنجازه.

                                                                                                    إنجازات مؤشر عدد المساكن االجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهي أة ترتبط أساسا باألنشطة التالية: إن  ▪

                                         توفير مساكن ومقاسم مهي أة لفائدة األجراء  •

 تحسين السكن  •

 إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها  •

 مقاسم اجتماعية إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة  •

 

السكنية                                                                                                 ويعتمد هذا المؤشر لتحقيق الهدف المتمثل في النهوض بالسكن االجتماعي والميس ر وتهذيب وإدماج األحياء  

تفويض                                                                            العموميين في تحقيقه حيث يتول ى الباعثون العقاريون العمومي ون عبر اتفاقيات    مختلف الفاعلينساهم    والتي

 الواليات. لقة ببناء المساكن االجتماعية وتهيئة المقاسم في مختلف الدراسات واألشغال المتع إنجاز
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 تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج:  - 2

 

 :  3جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2020تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

التوزيع حسب طبيعة النفقة    

 الوحدة: ألف دينار                                                                                                                                                                                                                                     

 بيان النفقات    

 2020تقديرات 
  2020انجازات 

(2 ) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 ( 1)-(2المبلغ ) ( 1ق.م التكميلي )
نسبة اإلنجاز % 

(2(/)1 ) 

 %92,09 385 1- 129 16 514 17 اعتمادات الدفع  نفقات التأجير 

 %86,47 179- 144 1 323 1 اعتمادات الدفع  نفقات التسيير 

 نفقات التدخالت 

 %162,57 219 569 350 اعتمادات التعهد 

 %162,57 219 569 350 اعتمادات الدفع 

 نفقات اإلستثمار 

 %63,45 904 484- 904 841 808 326 1 اعتمادات التعهد 

 %100,63 310 1 201 210 891 208 اعتمادات الدفع 

نفقات العمليات  

 المالية

 %0,00 0 0 0 اعتمادات التعهد 

 %0,00 0 0 0 اعتمادات الدفع 

 المجموع

 %63,87 249 486- 746 859 995 345 1 اعتمادات التعهد 

 %99,98 35- 043 228 078 228 اعتمادات الدفع 

                                       دون اعتبار الموارد الذ اتية للمؤسسات.  * 

 

               دينار حيث تم   ألف  228078  ،التكميليبقانون المالية            والمرس مة 3ميزانية البرنامج عدد بلغت تقديرات الدفع ب ▪

 يلي: ألف دينار والخاصة بنفقات االستثمارات موزعة كما  44500التخفيض في االعتمادات بقيمة 

 ألف دينار من االعتمادات الخاصة بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي   41000التخفيض بـ    •

بـ   • الثاني  ألف دينار من    3500التخفيض  االعتمادات الخاصة بمشروعي تهذيب وإدماج أحياء سكنية الجيل 

 وتهذيب وتجديد المراكز العمرانية القديمة.   
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يمثل   دينار تعهدا ماألف      842473 التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان     االعتمادات المنجزة لبرنامجبلغت   ▪

% من االعتمادات   100دينار دفعا أي    ألف  228043و  2020من مجموع االعتمادات المرسمة لسنة    %   63

 كما يلي:  المالية التكميلي وذلكالمرسمة بقانون 

                                         تم  تأجيل االنتدابات والترقيات بعنوان سنة االعتمادات المرسمة )  % من  92           تم  إنجاز  لنفقات التأجير    بالنسبة •

بالنسبة  86و (  2021إلى سنة    2020 بنفقات    الخاصةاالعتمادات    % من  163إنجاز         وتم    التسييرلنفقات    % 

 ذلك للترفيع في المساهمات الخاصة بمركز األمم المتحدة للمستوطنات.    ويعود التدخالت 

 .2020من مجموع التقديرات لسنة   %  101ألف دينار أي بنسبة    210201  نفقات االستثماربلغت إنجازات  •

 .دينارألف  1416، 2020بلغت قيمة الهبات المنجزة   خالل سنة  •

للتهيئة  بالنسبة     ▪ العامة  المرس مة  بلغت  الترابيةلإلدارة  التعهد  تم    ألف  7241،  2020لسنة                             اعتمادات  دينار 

دينار   ألف  121ألف دينار. أما اعتمادات الدفع المنجزة فقد بلغت    847منها، أي ما يقارب   12% إنجاز حوالي  

ويعزى عدم التمكن من تحقيق   (.ألف دينار500)   الدفع المرسمة بالميزانيةاعتمادات   جملة  من   %  24حوالي    أي

التي تم اتخاذها للتصدي    ستثنائية من بينها اإلجراءات اال نسب أعلى على مستوى تنفيذ الميزانية إلى عدة عوامل

األنشطة المبرمجة.   وتأجيل لمختلفترتب عنه من تعطل    وما العامالحجر الصحي  ك  19كوفيد    للجائحة العالمية

بدراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ألسباب إجرائية وفنية إلى سنة   حيث أثر تأجيل النشاط المتعلق

في قيمة النسبة المحققة حيث تبلغ اعتمادات التعهد المخصصة لهذه الدراسة االستراتيجية  %   48بنسبة تناهز    2021

التي تم طلب إلغائها بسبب إمكانية   د(أ    300القدرة التنافسية لألقاليم والجهات )  مليون دينار كما أن دراسة    3,5

تداخل المهام مع وزارات أخرى كانت قد ساهمت هي أيضا في ضعف اإلنجاز نسبيا. هذا باإلضافة إلى تعطل 

ميزانية الدولة( الرتباطها  أ د على    600)   حول التهيئة الترابية والمناطق المهددة بالتغيرات المناخيةانطالق الدراسة  

 مكتب األمم المتحدة لإلنماء بتونس.  بإجراءات المصادقة على مخطط التمويل الخارجي بالتنسيق التام مع

المقابل    للتهيئة    في  العامة  اإلدارة  تتوان  لم  العادي  العمل  اعترضت سير  التي  الصعوبات  وبالرغم من مختلف 

والتقدم في   واستكمال بعضهاإعداد الدراسات والمشاريع المناطة بعهدتها    الترابية بمختلف مصالحها في مواصلة

تغطية التراب الوطني بدراسات إجراءات انطالق المشاريع الجديدة المبرمجة وتحقيق تقدم على مستوى مؤشر  

   وذلك على النحو التالي:  التهيئة والرصد الترابي

 الترابية: بخصوص دراسات األمثلة التوجيهية للتهيئة  (1

 

 المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني:  •

المرجعية لدراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب  النهائية للضوابطإعداد الصيغة  العمل على 2020تواصل سنة 

 ودراسة مقترح طلب العروض وملف االنتقاء المعد في الغرض الوطني
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 المجموعات العمرانية:دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة  •

تواصل انجاز دراسة  2020في إطار إعداد ومراجعة األمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية خالل سنة 

المثال التوجيهي لتهيئة صفاقس الكبرى في مرحتها الثانية وتم القيام باستشارة على الصعيد المركزي والمحلي.  

من دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية لكل من  في حين تواصل انجاز المرحلة األولى 

إسناد القسط المتعلق بإعداد  2020القصرين وقفصة والكاف وجندوبة والقيروان باإلضافة إلى ذلك تم سنة 

دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية لمدينة سليانة في حين تمت برمجة طلب عروض جديد 

 المجموعات العمرانية لثالث مدن مراكز واليات زغوان وتطاوين والمهدية. التوجيهية لتهيئةاألمثلة  إلعداد 

 دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة:  •

                                                                                                          في إطار األمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة وفق مقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير لضبط التوج هات  

المعنية   الترابية  للمنطقة  الترابي  المجال  استعمال  وإحكام  للتهيئة  األخذ                                                                          األساسي ة  تأخذ  االعتبار   والتي  بعين 

ا على الموارد الطبيعية بهدف تحقيق تنمية مستدامة للمناطق خصوصيات المناطق الطبيعية الهشة والحساسة حفاظ

 الترابية المعنية. 

العمل   خالل  2020سنة  تواصل  المنطقتين   من  لتهيئة  التوجيهيين  المثالين  دراستي  من  الثانية  المرحلة  إعداد 

كزيا على إحدى الحساستين لساحل أقصى الشمال ببنزرت والمناطق الساحلية للوطن القبلي والتوافق جهويا ومر

 فرضيات التهيئة. 

 واألخيرة من دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزيرة جربة                                       كما تم  إعداد تقرير المرحلة الثالثة

القيام بإعالن طلب العروض في مناسبتين لدراستي المثالين  2020أما بخصوص الدراسات المبرمجة فقد تم سنة  

تقييم التوجيهيين   تقرير  إعداد  في  والشروع  السفلى  والسباسب  العليا  للسباسب  الحساستين  المنطقتين  لتهيئة 

كما تم القيام بإعالن طلب عروض إلعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة للساحل     العروض.

 ات العمومية المعنية.إلى لجنة الصفق 2020الشرقي لبنزرت ثم إحالة تقرير تقييم العروض في ديسمبر 

 

 : 2030دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الواليات في أفق  •

في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى لألمثلة التوجيهية لتهيئة الجهات االقتصادية التي تهدف إلى وضع خطة عمل 

تية والتجهيزات األساسية وتقليص والية( لتدعيم البنية التح  14على المدى والمتوسط والبعيد للواليات الداخلية ) 

إعداد األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الواليات في أفق   2020الفوارق بين واليات الجمهورية، تواصل خالل سنة  

2030  

( واليات وهي تطاوين وقفصة وتوزر  5)  وتنمية خمسةإنجاز المرحلة الثانية من دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة  

 . المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية والية قابسية في حين تم اإلنتهاء من إعداد دراسة وباجة والمهد 
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 (  بخصوص دراسات الرصد الترابي: 2

 دراسات األطالس الرقمية للواليات:  •

لكافة  الرقمية  األطالس  برنامج إلعداد  األخيرة في وضع  السنوات  الترابية خالل  للتهيئة  العامة  اإلدارة  شرعت 

والية(، وذلك بهدف وضع قواعد معطيات حول الواليات المعنية تحتوي على المعطيات   24واليات الجمهورية )

الجغرافية والطبيعية والبشرية للوالية إلى جانب إبراز األنشطة االقتصادية والبنية التحتية والمرافق والتجهيزات 

إعداد المرحلة األخيرة لألطالس الرقمية لواليات   2020وأهم الظواهر المميزة للوالية. وتواصل سنة   المختلفة

 المنستير والمهدية وسوسة. 

  

 الدراسات المحورية والخصوصية:  •

إنجازات   الترابي نذكروفي نطاق األنشطة والدراسات التي تساهم في معرفة المجال الترابي وتعزز من الرصد  

 التالية:  2020سنة 

 وتنمية المدن الصغرى والمتوسطة استكمال دراسة إستراتيجية تطوير -

 استكمال دراسة إحداث مرصد ديناميكية المجال الترابي-

دراسة حول التهيئة الترابية والمناطق المهددة بالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية لحماية المناطق الحضرية   -

في التغيرات المناخية إلعداد الخطوط والبنية التحتية والتجهيزات الكبرى )إعداد الخطوط المرجعية لتعيين خبير  

 المرجعية للدراسة(

دراسة حول التخطيط الترابي والرصيد العقاري للتحكم والتصرف في الرصيد العقاري بوضع سياسة عقارية    -

البنية  برامج  إلنجاز  الالزمة  العقارية  المدخرات  تكوين  تساعد على  والمحلي  والجهوي  الوطني  المستوى  على 

م العروض الخاص بالدراسة إلى اللجنة  األساسية لكل القطاعات والتصرف العمراني )تم إعداد وتوجيه تقرير تقيي 

 .(2020سنة  موفيالوزارية لمراقبة الصفقات العمومية في 

 

 بالنسبة للوحدة العملياتية التعمير  ▪

 

 ويرجع   %29  بما يناهز                                                                                     لقد تم   تسجيل فارق بالنقصان في اإلنجازات مقارنة بالتقديرات المتعلقة بنفقات االستثمار  

، باإلضافة الى عدم االنطالق في 2020                                                             ذلك إلى توقف االشغال الجيوديزية خالل فترة الحجر الصح ي من سنة  

" نظرا لعدم ابرام االتفاقية بين  TLISانجاز مشروع منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبالد التونسية " 

 الجمهورية التونسية والجانب الكوري.

 

 ياتية وكالة التعمير لتونس الكبرى  بالنسبة للوحدة العمل ▪
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من االعتمادات المرسمة والخاصة بنفقات التأجير والتسيير   %  97يمثل  ألف دينار ما  2784          تم  إنجاز  ▪

 والتدخالت ونفقات االستثمار والمتعلقة بنشاط برنامج التدخل العمراني لتونس الكبرى.

 

 :العامة لإلسكانبالنسبة للوحدة العملياتية اإلدارة  -  

 

االستثمارات   على نفقات دينار دفعا    ألف  174800دينارا تعهدا و  ألف  706900المستهلكة  * بلغت االعتمادات      

 على الموارد العامة للدولة.

 ألف دينار.   43939وقع تسوية النفقات على القروض الخارجية البالغة قيمتها    *    

من االعتمادات المرسمة    %  95بنسبة  ألف دينار أي    76237الخزينة  الخاصة في    الحساباتإنجازات  * بلغت      

 ألف دينار ويعود ذلك لـألسباب التالية :     79600والمقدرة بـ     2020لسنة 

 

ألف دينار     68000ألف دينار بصندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء وتم صرف      68000ترسيم  تم    -    

 عن طريق ضخ االعتمادات من موارد الصندوق نتيجة الرتفاع الطلبات. 

 

وتم    مليون  10ترسيم  تم    -   السكن  لتحسين  الوطني  بالصندوق  فتح  دينار   ألف  8237صرف  دينار  بعد  وذلك 

الخاص بالعائالت من ذوي  ألف دينار في إطار البرنامج اإلضافي لتحسين السكن  1600اعتمادات إضافية بقيمة  

 سليانة والقصرين.   –  الكاف-جندوبة المتأكدة بواليات:الحاالت االجتماعية 

 

 بالنسبة للوحدة العملياتية المكلفة بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي:   -

دينار   ألف  21598بين  ألف دينار موزعة      31665بلغت اعتمادات الدفع المنجزة على نفقات االستثمارات     -

 ألف دينار على القروض الخارجية الموظفة. 10066على الموارد العامة للميزانية و   

والمقدرة اعتمادات الدفع المبرمجة إلنجاز مساكن اجتماعية )بقايا القرض السعودي األول والقرض الثاني( إن   -

                                          دينار على القروض الخارجية الموظفة لم يتم    ألف  22000وألف دينار على الموارد العامة للميزانية    4000  بـ

                                              لعدم موافقة الممو ل )الصندوق السعودي للتنمية(                                                            استهالكها نظرا إلى أنه لم يتم  اإلعالن عن طلبات العروض نظرا

الوحدة  وتدعيم  اإلنجاز  للمشاريع في طور  بالنسبة  القائمات  بإعداد  الجاهزة واإلسراع  المساكن  تسليم  إلى حين 

 بالموارد البشرية الالزمة.  

 

                      والممو لة من الصندوق    بالنسبة لمشاريع السكن االجتماعي بصدد اإلنجاز من قبل الباعثين العقاريين الخواص    -

ويعود ذلك إلى أنه   %20السعودي للتنمية فإن نسبة إنجاز اعتمادات الدفع على القروض الخارجية الموظفة بلغت  
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بالشبكات  الربط  أشغال  إنجاز  بإتمام  مرتبط  الكشوفات  أن خالص  حين  في  البناء  أشغال  إنجاز  من  االنتهاء                                                                                                   تم  

 اإلنجاز مما عطل عملية الخالص. وبطؤ في( التي شهدت عديد اإلشكاليات  العمومية )الغاز والكهرباء والتطهير

 

 : 4جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات   2020تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 التوزيع حسب البرامج الفرعية واألنشطة 

 )إع الدفع(

 بحساب األلف دينار 

 بيان األنشطة  البرامج الفرعية 
    2020تقديرات 

 ق.م األصلي 

     2020تقديرات 

 ق.م التكميلي 

-1 

  

  

 2020إنجازات 

2 

  

  

الوحدة:   اإلنجازات مقارنة  

 بالتّقديرات  ألف دينار

- ( 2المبلغ )

(1 ) 

نسبة       

اإلنجاز %           

(2(/)1 ) 

 

 

 

 

 

تهيئة المجال  

الترابي والعمراني  

 وسياسة اإلسكان 

 

 

 

 

 

 

 

مراجعة األمثلة   - 1النشاط

التوجيهية للتهيئة والرصد  

 الترابي

500  

 

500 
121 -379 % 24 

إعداد    -   2النشاط

المستدامة   االستراتيجيات 

والتنمية   الترابية  للتهيئة 

 العمرانية 

2070 2070 998 -1072 48% 

األشغال   -3النشاط 

 الجيوديزية
2000 2000 2000 0 100% 

دعم الاّلمركزية    -  4النشاط  

الجماعات   مساندة  عبر 

ومراجعة   إلعداد  المحلية 

 المخططات   

260 260 64 -196 25% 

برنامج التدخل   -5النشاط 

العمراني لوكالة التعمير  

 لتونس الكبرى 
2858 2858 2784 -74 97 % 

مساكن    -6النشاط   توفير 

لفائدة   مهيّأة  ومقاسم 

 األجراء 
38200 38200 68000 29800 178% 

تهذيب وإدماج   - 7النشاط 

 أحياء سكنية
53221 50721 84802 34081 149% 
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التهذيب   - 8النشاط 

 والتجديد العمراني
26208 25208 13708 12500- 52% 

 %130 1933 8233 6300 6300 تحسين السكن  - 9النشاط 

عمليّات    -  Aالنشاط  

ظروف   لتحسين  جماعية 

استثنائية   وتدّخالت  العيش 

حصول   عند  ومتأّكدة 

 كوارث

3700 3700 0 3700- 0 

أشغال   - Bالنشاط 

طوبوغرافية وأشغال  

تقسيمات للمشاريع 

المندرجة ضمن البرنامج 

الخصوصي للسكن  

 االجتماعي

200  200 0 -200 0% 

إزالة المساكن    -   Cالنشاط  

البدائية وتعويضها بمساكن  

أو   ترميمها  أو  جديدة 

 توسعتها 

17250  17250 13452 -3798 78% 

إنجاز مساكن   - Dالنشاط 

اجتماعية وتهيئة مقاسم 

 اجتماعية
100000  59000 18212 -40788 31% 

 %91 1561 15028 16589 16589 نشاط المساندة  -Zالنشاط 

مجموع البرامج الفرعية المركزية  

 واألنشطة 
271356 271356 226856 227402 546 

البرامج الفرعية  

 الجهوية  

      األنشطة الجهوية 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

 Aواإلسكان بتونس  

متابعة إنجاز    Aالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
10.000 0.000 0 -10 0% 

 نشاط المساندة    Zالنشاط 
44.030 44.030 39.03 -5 89% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان باريانة   

B 

متابعة إنجاز    Bالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
35.000 35.000 0 -35 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

23.220 23.220 18.22 -5 78% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واالسكان ببن  

 Cعروس 

متابعة إنجاز    Cالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
10.000 10.000 0 -10 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

29.027 29.027 23.525 -5.502 81% 

متابعة إنجاز    Dالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
10.000 10.000 0 -10 0% 
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برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بمنوبة   

D 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

41.315 41.315 20.748 -20.567 50% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

 Eواإلسكان بنابل  

متابعة إنجاز    Eالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
15.000 15.000 0 -15 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 
50.400 50.400 46.876 -3.524 93% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بزغوان   

F 

متابعة إنجاز    Fالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
20.000 20.000 0 -20 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

36.260 36.260 31.26 -5 86% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان ببنزرت   

G 

متابعة إنجاز    Gالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
15.000 15.000 0 -15 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

26.470 26.470 21.584 -4.886 82% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

 Hواإلسكان بباجة   

متابعة إنجاز    Hالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
25.000 25.000 0 -25 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 
40.670 40.670 35.67 -5 88% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بجندوبة   

I 

متابعة إنجاز    Iالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
30.000 30.000 0 -30 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

23.760 23.760 16.658 -7.102 70% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

 Jواإلسكان بالكاف  

متابعة إنجاز    Jالنشاط

 المشاريع المفّوضة
25.000 25.000 0 -25 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 
24.080 24.080 19.08 -5 79% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بسليانة  

K 

متابعة إنجاز    Kالنشاط

 المشاريع المفّوضة
40.000 40.000 0 -40 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

30.660 30.660 25.66 -5 84% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بالقيروان   

L 

متابعة إنجاز    Lالنشاط

 المشاريع المفّوضة
20.000 20.000 0 -20 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

41.286 41.286 36.286 -5 88% 
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برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان  

 Mبالقصرين  

متابعة إنجاز    Mالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
50.000 50.000 0 -50 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

52.920 52.920 43.361 -9.559 82% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بسيدي  

 Nبوزيد  

متابعة إنجاز    Nالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
15.000 15.000 0 -15 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

50.145 50.145 45.606 -4.539 91% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بسوسة   

O 

متابعة إنجاز    Oالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
15.000 15.000 0 -15 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

24.380 24.380 19.38 -5 79% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بالمنستير   

P 

متابعة إنجاز    Pالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
10.000 10.000 0 -10 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

25.434 25.434 20.434 -5 80% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بالمهدية  

Q 

متابعة إنجاز    Qالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
5.000 5.000 0 -5 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

20.880 20.880 15.88 -5 76% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بصفاقس   

R 

متابعة إنجاز    Rالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
15.000 15.000 0 -15 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

28.490 28.490 23.957 -4.533 84% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بقفصة   

S 

متابعة إنجاز    Sالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
15.000 15.000 0 -15 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

36.720 36.720 31.72 -5 86% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بتوزر   

T 

متابعة إنجاز    Tالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
20.000 20.000 0 -20 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

22.160 22.160 17.16 -5 77% 

متابعة إنجاز    Uالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
0.000 0.000 0 0 0% 
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ّ              دون اعتبار الموارد الذ اتية للمؤسسات. *                        

 مالحظات:

 

النشاط " ▪ البرنامج    B             إن   التقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن  بـ "األشغال الطوبوغرافية وأشغال  " الخاص 

                                                                                                    الخصوصي للسكن االجتماعي" والنشاط المتعل ق "بمتابعة إنجاز المشاريع المفو ضة" لم يتم  إدراجهما بمنظومة 

ترسيمها واستهالكها           بل تم  اصة بهما                                                                         "أمد" نظرا لوجود إشكاليات فنية، ونالحظ أنه لم يتم  استهالك االعتمادات الخ

 : "إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها". Cضمن النشاط 

  

يتضمن نشاط المساندة الخاص بالبرامج الفرعية الجهوية االعتمادات المرسمة والمتمثلة في نفقات التسيير،   ▪

آالف دينار بالنسبة لكل برنامج فرعي   5فقات االستثمارات والمقدرة بـباإلضافة إلى االعتمادات المبوبة على ن

                                                                 تم  استهالكها ضمن النشاط المتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها   " بل                                   والتي لم يتم  إدراجها بمنظومة "أمد 

 ترميمها أو توسعتها".    بمساكن جديدة أو

 

 برنامج: اإلشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق أداء ال 

 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

 Uواإلسكان بقبلي   

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

28.532 28.532 23.532 -5 82% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بقابس  

V 

متابعة إنجاز    Vالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
25.000 25.000 0 -25 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

38.825 38.825 23.172 -15.653 60% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بمدنين  

W 

متابعة إنجاز    Wالنشاط

ّ   المشاريع المفو ضة                
5.000 5.000 0 -5 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

28.130 28.130 23.13 -5 82% 

برنامج فرعي  

جهوي للتهيئة 

الترابية والتعمير  

واإلسكان بتطاوين   

X 

إنجاز      Xالنشاط   متابعة 

ّ   المشاريع المفو ضة                
0.000 0.000 0 0 0% 

 نشاط المساندة   Zالنشاط 

23.706 23.706 18.706 -5 79% 

 %52 581- 641 1222 1222 مجموع البرامج الفرعية الجهوية واألنشطة 

 %100 35- 228043 228078 272578 البرنامج مجموع 
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 التهيئة الترابية:  لقطاع بالنسبة 

 

 إشكاليات إستراتيجية:  -1

 

 صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية إلنجاز دراسات التهيئة الترابية.  -

)ال يتجاوز    محدودية عدد مكاتب الدراسات المختصة والمشاركة في طلبات العروض لدراسات التهيئة الترابية   -

في الثالثة   ذلك  يسبب  المبرمجة ضعيفة وقد  للدراسات  الصفقات  إسناد  احتمال  يجعل  وأحيانا مكتب واحد( مما 

إعالن طلب عروض غير مثمر وإعداد طلب عروض جديد في الغرض ويساهم  بالتالي في تأخير إسناد الصفقات  

 وإنجاز الدراسات.

 تلف المتدخلين. عدم التحكم في آجال استشارات المصالح المركزية والجهوية لمخ  -

خلط بين التهيئة الترابية والتعمير على مستوى المجال الجغرافي والزمني والطابع االستراتيجي والتوجيهي من   -

 جهة والعملياتي من جهة ثانية بين أمثلة التهيئة الترابية وأمثلة التهيئة العمرانية عند إبداء الرأي من بعض المتدخلين. 

البرامج والمشاريع ومدى احترام المخطط البرنامج الذي يتم إقراره ضمن دراسات األمثلة صعوبة متابعة إنجاز   -

المركزي  المستوى  على  المعنيين  والمتدخلين  المحلية  الجماعات  بمصادقة  حضيت  والتي  للتهيئة  التوجيهية 

 والجهوي.

  بالنسبة لقطاع التعمير   

 

 تتمثل أهم اإلشكاليات فيما يلي:      

ودات المبذولة في هذا المجال برزت عدة اشكاليات على مستوى التخطيط بمختلف جهات البالد  رغم المجه  -

المجال  استعمال  إلحكام  المعتمدة  اآلليات  مستوى  على  وكذلك  القطاعية  السياسات  في  المتدخلين  بين  والتنسيق 

الالئق لكافة شرائح المجتمع    يساعد على توفير السكن  المتدخلين بماالترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف  

 وتحسين ظروف عيش المواطنين. 

يتم إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمبادرة من الجماعة المحلية المعنية بالتنسيق مع اإلدارات الجهوية  -

جلة الجماعات للتجهيز، وتتولى متابعة مختلف إجراءات إعداد ومراجعة هذه األمثلة والمصادقة عليها وفقا ألحكام م

 الترابية والتعمير،  ومجلة التهيئةالمحلية 

، فإن تقدم إنجاز هذه الدراسات  مهمةبالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية والجهوية لل -

تهيئتها وبلوغ األهداف المرسومة سنويا يبقى مرتبطا برغبة الجماعات المحلية المعنية في إعداد ومراجعة أمثلة  

العمرانية وبحرصها على مواصلة الدراسات الجارية من جهة وبمختلف األطراف المتدخلة في مختلف مراحل 

 المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى. 

 على المستوى المؤسساتي:  ❖
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السياسات المالئمة  عدم قدرة الجماعات المحلية على لعب الدور المناط بعهدتها على الوجه المطلوب لوضع   -

العديد من اإلشكاليات نخص  العمراني بسبب  نموها  الترابي والسيطرة على  التحكم في مجالها  تمكنها من  التي 

 بالذكر منها النقص في الموارد البشرية والمالية والمؤسساتية،

حلية واإلحاطة بها على المكلفة بالتعمير على مساعدة الجماعات الم  مهمةعدم قدرة المصالح الجهوية التابعة لل  -

 الوجه المطلوب بسبب النقص في اإلطارات المختصة واإلمكانيات الالزمة للقيام بذلك.  

 على مستوى دراسات أمثلة التهيئة العمرانية:  ❖

 طول إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها،  -

 أمثلة التهيئة العمرانية، غياب إجراءات خاصة ومستعجلة ومبسطة إلعداد  -

غياب النظرة االستشرافية لدى الجماعات المحلية لتحديد استراتيجياتها المحلية بصفة مسبقة والتحضير المحكم   -

 للشروع في دراسات مراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية، 

ة ومتابعتها من طرف عدم إعطاء األولوية واألهمية الالزمة للتحضير النطالق دراسات أمثلة التهيئة العمراني -

 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،  

رية لكثرة المتدخلين وتغلب النظرة القطاعية لدى بعضها وعدم احترامها لآلجال طول آجال االستشارة اإلدا -

 القانونية،

 بالنسبة لقطاع اإلسكان      

الهدف األساسي للبرنامج الفرعي "تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة اإلسكان" هو توفير السكن الالئق   -

                                                  جيب لحاجيات كل الفئات االجتماعية وخاص ة ذوي الدخل  وتحسين الظروف السكنية من خالل وضع برامج تست

                         التي تم  اختيارها ال تعكس   لكن المؤشرات المحدود والمتوسط وتوفير المرافق األساسية والتجهيزات الجماعية،  

الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع حيث أن مختلف البرامج التي تنجز عن طريق القطاع المنظم لتوفير 

 المجموع العام للبنايات التي تنجز على المستوى الوطني.  من %20ال تمثل إال السكن

                                   وتتمثل أهم  اإلشكاليات بالخصوص في:           

ندرة األراضي الصالحة للبناء وتراجع إنتاج المؤسسات المعنية بتهيئة األراضي وإنجاز المساكن مما انجر   -

 األحياء العشوائية، عنه انتشار البناء الفوضوي وتكاثر 
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التطورات االقتصادية واالجتماعية والقدرة على   - التشريعية والمؤسساتية والمالية مع  المنظومة  عدم مالءمة 

 االستجابة الحتياجات مختلف الفئات االجتماعية، 

 ة، محدودية اإلمكانيات البشرية إلنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي خاصة بتعدد األطراف المتداخل -

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،

ز أشغال إضافية على حساب البرنامج                                                                   وجود عدة إشكاليات مع بعض المستلزمين العموميين تتمث ل في طلب إنجا -

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، 

 رتفاع المتواصل في أثمان المساكن المعروضة للبيع، اال -

 ارتفاع نسبة الفائدة الموظفة على القروض البنكية بالنظر الرتفاع نسبية السوق النقدية، -

                                                                             غالء األسعار مما انجر  عنه غالء في كلفة المساكن وعدم التوازن بين العرض والطلب، -

 المشط لألسعار انخفاض المقدرة الشرائية للمواطن جراء االرتفاع -

 التدابير واألنشطة ودعائم األنشطة لتدارك اإلخالالت المسجلة  

التدابيرمن   -2 التي  بين  بما يمكن من   واألنشطة ودعائم األنشطة  المسجلة  لتدارك اإلخالالت  القيام بها  يتوجب 

للبرنامج   العملياتية  الوحدات  تدعيم  البرنامج  أداء  لمؤشرات  المنشودة  القيم  والمادية تحقيق  البشرية  باإلمكانيات 

 واللوجستية وتتمثل باقي التدابير فيما يلي: 

 بالنسبة لقطاع التهيئة الترابية 

دعوة المصالح المركزية والجهوية لكل الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية لتسهيل الوصول إلى المعطيات  -

 المواقع اإللكترونية الرسمية لهذه الوزارات والمؤسسات، الالزمة لدراسات التهيئة الترابية وذلك عبر نشرها عبر  

الترابية   - التهيئة  نشاط  بممارسة  المتعلقة  الشروط  كراس  إصدار  في  بالتسريع  وذلك  القطاع  تنظيم  مزيد 

 والعمرانية، 

في الغرض   الدراسات من خالل تحسين كراسات الشروط الفنية المعدة مزيد التحكم في اآلجال الجملية إلنجاز -

 والحرص على احترام آجال مصادقة اإلدارة بتحديد آجال االستشارات وتطبيق مبدأ عدم اإلجابة كموافقة ضمنية، 

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

 التعمير  طاعبالنسبة لق   
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التهيئة العمرانية سواء في إطار نصوص ترتيبية أو في إطار دليل إجراءات  - ضبط المتعلقة بدراسات أمثلة 

 كمرجع لكافة المتدخلين،

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

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

للمعطيات  النفاذ  في  الدراسات  مكتب  ولمساعدة  الدراسة  لمتابعة  قار  عمل  فريق  لوضع  العمرانية  تهيئتها  مثال 

 العمرانية على غرار الوحدات المحدثة بإدارة التعمير.

 سكان  بالنسبة لقطاع اإل   

 مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتوفير السكن االجتماعي وتحسين ظروف العيش   -

 للبناء للحد من ظاهرة البناء الفوضوي.  اجتماعية صالحةتوفير مقاسم ومساكن  -

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

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

 .االجتماعيةالمساكن  التنسيق مع المستلزمين العموميين لتجاوز اإلشكاليات ولتفادي التأخير في آجال استالم -
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 تقديم نتائج األداء وتحليلها:  -1

 

 على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين اإلدارة والمتدخلين معها  : اإلشراف1- 1-9الهدف االستراتيجي  ▪

 مهمة والمتدخلين من جهة وبين ال  مهمةبين ال  واالتصاليتمثل الهدف في تطوير نظم المعلومات    تقديم الهدف:  -

وتطوير جانب االستشراف   مهمةوالمواطن من جهة أخرى مع الحرص على إرساء نظام الجودة في كل هياكل ال

 وإنجازاتها  مهمةوالتنسيق ومتابعة المشاريع وتأمين التعريف ببرامج ال

المهمات   1.1.1.9 المؤشر ❖ في  المشاركة  خالل  من  القدرات  بتطوير  المنتفعة  النسائية  اإلطارات  نسبة 

 صات بالخارج والترب

 

وحدة  

 المؤشر

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ        مقارنة بت قديرات  

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

100 79 81 100 119 119 100 100 

 

المؤشر  الجملية لإلطارات   :تعريف  النسبة  بالخارج على  أو مأمورية  بتربص  المنتفعة  النسائية  نسبة اإلطارات 

النسائية في التربصات والمأموريات بالخارج لمزيد   اإلطارات النسائية الهدف منه هو تحقيق المساواة في تشريك  

 تطوير القدرات والكفاءات النسائية  

النسائية المنتفعة بتربص او مأمورية بالخارج/ العدد الجملي للمنتفعين عدد اإلطارات    :طريقة احتساب المؤشر 

 .مهمةبتربص أو مأمورية بالخارج( /نسبة اإلطارات النسائية بال

 منظومة رشاد / قاعدة بيانات الخاصة بالمهمات بالمأموريات والتربصات بالخارج.  :مصدر المعلومات 

 القيادة والمساندة: 9البرنامج عدد 

(2016بداية من سنة )
:رئيس البرنامج 

السيد حاتم عيشاوية
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 :  2020مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات  

إطار نسائي متوقع مشاركته   85إطار نسائي مقارنة بتقديرات حددت ب   119إيجابيا    تقدما  هذا المؤشرلقد سجل  

والمأموريات  التربصات  و  التكوينية  الدورات  عدد  تراجع  في  يتمثل  اإلشكال  إن  يبقى  المتوقع  فاق  عدد  هو  و 

توقعات اإلنجاز بالخارج نتيجة جائحة كورونا و الذي سيكون له تأثيرات سلبية على المؤشر خاصة فيما يتعلق ب 

 .  2021لسنة 

 

 . نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج . 2.1.1. 9المؤشر

وحدة  

 المؤشر

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ        مقارنة بت قديرات  

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% 98 97 98 94.8 97 99 99 

 

 قيس معدل انجاز أهداف المهمة مقارنة بالتقديرات المرسومة. تعريف المؤشر: ❖

 معدل نسب اإلنجازات مقارنة بتقديرات كافة المؤشرات. طريقة احتساب المؤشر: ❖

 . بطاقات مؤشر مختلف البرامج ) التقرير السنوي لألداء(   مصدر المعلومات: ❖

 

 :  2020االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  تحليل الفارق المسجل على مستوى 

                والتي ح ددت بما   مقارنة بتقديرات نفس السنة  2020بعنوان سنة    %  95بلغت نسبة إنجاز هذا المؤشر ما يقارب  

. يمكن تفسير هذه النسبة بارتفاع نسب تحقيق أهداف جملة من  %3أي بنسبة نقص قدرت بحوالي    98 %نسبته  

. وفيما   %  100كما شهدت بعض المؤشرات نسب إنجاز هامة فاقت     %90مؤشرات قيس األداء التي تجاوزت  

 يلي تحليل لهذه اإلنجازات حسب البرامج: 

يرات وهو قريب من نسبة تحقيق مقارنة بالتقد   %  94حقق معدل إنجاز    :  للطرقات"  األساسية"البنية    1البرنامج  

" نسبة مخصصات نفقات استثمار البرنامج   1.2.1.1بالمؤشر  سجلت     %  82أهداف المهمة، حيث نجد أقل نسبة  

" نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات        2.1.1.1بالمؤشر  لفائدة النساء الريفيات" وأعلى نسبة    1

 .  %  99الفنية " حوالي  

 97حقق معدل إنجاز تجاوز    :"حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت"     2البرنامج  

سب تتجاوز مقارنة بالتقديرات وهو أكبر من نسبة تحقيق أهداف المهمة، حيث نجد معظم المؤشرات حققت ن  %
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" إحكام   1.3.2للهدف  "نسبة استهالك اإلعتمادات المفوضة"  التابع    1.1.3.2المؤشر  نذكر أساسا     % 100

المؤشر في حين سجل     % 110انجاز المشاريع المفوضة بالجهات" الذي بلغت نسبة إنجازاته مقارنة بالتقديرات  

 .  %  76الساحلي " أقل نسبة وهي حوالي "النسبة التراكمية إنجاز مشاريع حماية الشريط  1.1.2.1

مقارنة بالتقديرات وهو قريب   %  93حقق معدل إنجاز قارب    :  "التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان"  3البرنامج  

نذكر   المهمة  مؤشرات  لمختلف  بالنسبة  نسب  أعلى  أنه سجل  العلم  مع  المهمة  أهداف  تحقيق  نسبة  المؤشر من 

بين استراتجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية" الذي بلغت نسبة إنجازه مقارنة "نسبة المطابقة    1.2.1.3

" تدعيم التخطيط العمراني اإلستراتيجي    2.1.3الهدف  الذي من شأنه أن يرفع نسبة تحقيق    %  167.3بتقديراته  

الهدف كما أن    2020ك أراضي فالحية سنة  والمستدام والتحكم في التوسعات العمرانية"  مع العلم أنه لم يتم استهال

مقارنة بتقديرات  % 131                                                                       " تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة  سجل نسبة إنجاز قد رت بحوالي  1.2.3

: "النهوض  3.1.3هدف  "نسبة الدراسات المنجزة".  في حين نجد    1.1.2.3المؤشر   وذلك من خالل     2020سنة  

لم يتجاوز معدل إنجازه     %  80بالسكن اإلجتماعي والميسر للرجال وللنساء وتهذيب وإدماج األحياء السكنية" 

" عدد المساكن اإلجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة"   1.3.1.3مقارنة بتقديراته وذلك يعود   للمؤشرين  

ء السكنية ضمن البرامج الوطنية" الذين حققا على التوالي نسب إنجاز " النسبة التراكمية لتهذيب األحيا  2.3.1.3و  

 مقارنة بالتقديرات.  %  80و    %  73قاربت 

مقارنة    %  95نسبة تحقيق أهداف المهمة  يساوي  إنجاز هذا المؤشر   معدل  "القيادة والمساندة »:  9البرنامج  

رات النسائية المنتفعات بتطوير القدرات من خالل "نسبة اإلطا  1.1.1.9المؤشر   بالتقديرات. بهذا البرنامج نجد 

ناهزت   إنجاز  نسبة  حقق  بالخارج"  والتربصات  المهمات  في  حين  %  140المشاركة  في  بالتقديرات  مقارنة 

 76و %75التكوين لكل عون"     و" تطور كتلة األجور" عرفا نسبتي إنجاز قدرتا بـحوالي   »عدد أيامالمؤشرين      أن  

 ة بالتقديرات.  تباعا وذلك مقارن  %

 

  2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  

للتربصات والمأموريات خالل سنة   بلغ    2020بلغ العدد الجملي  بالسنوات الماضية حيث  معدال ضعيفا مقارنة 

اجتاحت العالم خالل السنة المعنية. ورغم  تربصا ومأمورية. وهذا يعود إلى جائحة كورونا التي    16مجموعهما  

إلى أنهما ال يمكن أن يعكسا   119بالمائة( وتسجيل مؤشر إيجابي جدا بلغ    43لمشاركة المرأة ) تسجيل نسبة مقبولة

بصفة ثابتة المنحى اإليجابي للمؤشر باعتبار ضعف عدد التربصات والمأموريات التي اقتصرت على ثالثية وحيدة 

ل جائحة كورونا وتأثيراتها على التنقل بين البلدان فإنه من المتوقع ان ال يتم تسجيل أي تربص أو اعتبارا لتواص

 .مأمورية إلى موفي السنة الجارية
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من خالل قراءة مؤشر نسبة اإلطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات في المشاركة في المهمات  ❖

ل السنوات األخيرة حيث اتسم بالمراوحة بين  والتربصات بالخارج نالحظ عدم استقرار واضح خال

  االرتفاع واالنخفاض من سنة إلى أخرى

 

 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر   3.1.1.9المؤشر  ❖

 

وحدة  

 المؤشر

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ        مقارنة بت قديرات  

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% 76 83 72 64 91 73 75 

 

 صرف اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي يعادل النسبة المقدرة تأمينتعريف المؤشر: 

: نفقات التنمية المأمور بصرفها/اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة طريقة احتساب المؤشر

 الخارجية الموظفة للميزانية والموارد 

 االعتماد على قاعدة بيانات نظام أدب ونظام سياد المؤشر:  الحتسابطريقة تجميع المعطيات األساسية 

 

  2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  

% أقل من  التقديرات المبرمجة 64ب    2020في موفى شهر سبتمبر من سنة    ات االعتماد قدرت نسبة استهالك  

عن ذلك   أنجرو ما    2020% ويرجع ذلك أساسا  إلى الوضع الوبائي الذي عاشته البالد سنة  70والمقدرة بنسبة  

 من إجراءات كان لها تأثير مباشر على نسق التنمية ككل حيث إن إقرار  فترات حجر صحي  شامل أو جزئي 

في المشاريع الجديدة و المبرمجة و رغم هذه اإلشكاليات تم تحقيق   االنطالق                                 انجر  عنه توقف المشاريع  وتأجيل  

م د مع العودة التدريجية   360و المقدرة ب   2019% و هي متأتية من خالص متخلدات المقاوالت لسنة  64نسبة  

 .سبتمبرللمشاريع خالل أشهر جويلية أوت و

 حظائر   استئناف% ويعود هذا إلى  72إلى    2020أن ترتفع النسبة مقارنة بسنة    2021ة  ينتظر من توقعات سن 

العادى للعمل واالنطالق في إنجاز المشاريع الجديدة   األشغال حتى خالل فترة الحجر الصحي الموجه وعودة النسق

 وخاصة  منها المشاريع الكبرى التي سيكون لها تأثير على نسق صرف اإلعتمادات 

 وتفسير مدى تحقيق الهدف )باالعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به( : تحليل 
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اإلشراف على "   القيادة والمساندة  9لهدف اإلستراتيجي األول للبرنامج  با  بالتدقيق  في نتائج المؤشرات المتعلقة

مؤشر نسبة صرف  تراجع  رغم      " يالحظ و إن    مختلف البرامج وتطوير العالقة بين اإلدارة والمتدخلين معها

من التقديرات و ارتفاع المؤشرين األخرين و نظرا للظروف    %6إعتمادات التنمية  حيث كانت اإلنجازات أقل ب 

تأجيل   الخاصة التي مرت بها البالد السنة الفارطة  من جائحة كورونا و ما إنجر عنها من توقف للمشاريع و 

يدة تم العمل على تحقيق هذا الهدف من خالل الحرص على متابعة عمل كل  برامج المهمة إنطالق المشاريع الجد 

  و التنسيق فيما بينها و تحسين عملية التواصل و اإلتصال مع مختلف المتدخلين مع اإلدارة.

 

لية المرأة وتعزيز تمثي: نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل للكفاءات البشرية    1- 2- 9الهدف االستراتيجي 

 في الخطط الوظيفية وتطوير اإلجراءات اإلدارية وحسن التصرف في اإلمكانات المادية  

 

الهدف:  - والموظفين تقديم  األخرى  البرامج  لفائدة  متطورة  إدارية  خدمات  توفير  على  العمل  في  الهدف  يتمثل 

الحد  اإلعالمية  التقنيات  استعمال  وتوسيع  اإلدارة  مع  المتعاملة  اإلطارات والمؤسسات  من  لمزيد  وتطويعها  يثة 

ال برنامج    مهمةواألعوان مختلف مصالح  الالزمة   االنتدابات وتنفيذ  بالكفاءات  العملياتية  البرامج  بقية  قصد دعم 

 .وإنجاز الترقيات والدورات التكوينية لتطوير الكفاءات 

 

 مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية  1.2.9.1المؤشر ❖

وحدة  

 المؤشر

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ        مقارنة بت قديرات  

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

قاعدة 

100 
109 113 112 105 94% 109 108 

 

نسبة مشاركة المرأة في الخطط الوظيفية ومراكز إتخاذ القرار تعريف المؤشر: إبراز  

اإلطارات النسائية الالتي يشغلن خطط وظيفية/ العدد الجملي للخطط غير   المؤشر: عدد احتسابطريقة 

100((* 2+أ1)أ مهمة( / مجموع إطارات ال2+أ1الشاغرة )/ )عدد اإلطارات النسائية)أ . 

إنصاف  : منظومةالمعلوماتمصدر   

2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة    

بلغ  تم   - الوظيفية، حيث  بالخطط  المرأة  لتمثيلية  إيجابي  األدنى   105تسجيل مؤشر  القيمة  بذلك  متجاوزا 

 .المنشودة



القيادة والمساندة :  9البرنامج عدد      

داء        مهمة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية    
 
     التقرير السنوي لل
 
 2020لسنة                  

 
63 

 .مهمةوهو مؤشر إيجابي باعتبار االرتفاع المتواصل لنسبة اإلطارات النسائية بال

ارتفاع نسبة اإلطارات  من المتوقع أن يواصل المؤشر ارتفاعه خالل السنوات الثالث القادمة رغم تواصل   -

وتزامنه مع ارتفاع   مهمةالوظيفية الشاغرة بال  النسائية ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع العدد الجملي )النسبي( للخطط 

 . نسبة اإلطارات النسائية

 

 عدد أيام التكوين لكل عون وحسب الجنس  1.2.92.المؤشر  ❖

وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات 

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ         مقارنة بت قديرات   

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

 6 5 %37,5 1,5 4 3 2,07 يوم تكوين 

 

المؤشر: ال  تعريف  أعوان  بها  ينتفع  التي  التكوين  أيام  للرفع من عدد  المبذول  المجهود  المؤشر  على   مهمةيبين 

المستوى المركزي والجهوي خالل السنة بهدف تطوير قدراتهم ومؤهالتهم ومواكبة المستجدات خاصة التي تهم 

 مهمة قطاع نشاط ال

 ن المنتفعين بالتكوين العدد الجملي لألعوا (N) / ∑ (Xi * Ni) المؤشر احتسابطريقة 

 (Xi) عدد أيام التكوين حسب الدورة .

 (Ni) عدد األعوان المشاركين .

  ( N.  العدد الجملي لألعوان المنتفعين بالتكوين )

 

: إحصائيات ذات مصدر إداري )بطاقات الحضور وقائمات المؤشر  الحتسابطريقة تجميع المعطيات األساسية  

 .وعدد أيام التكوين(األعوان من منظومة أمد 

2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة    

  انخفضت حيث    2019% مقارنة بسنة    17(-تراجع طفيف بنسبة تناهز )  2020سجل المؤشر خالل سنة   

تعليق كافة أنشطة التكوين أيام التكوين إلى حوالي يوم ونصف تكوين فقط للفرد الواحد. ويعزى ذلك باألساس إلى  

  .19لمجابهة تفشي جائحة كوفيد  اتخاذهاالتي تم  االحترازيةباإلجراءات  التزامالعدة أشهر 

التي تمر بها البالد على  االستثنائيةونظرا للظروف   2021أما فيما يتعلق بتقدم إنجاز مخطط التكوين بعنوان سنة  

المحافظ المتوقع  العالم فمن  بقية دول  المؤشر )غرار  قيمة  للعون 1.5ة على نفس  تكوين ونصف  يوم  ( وتوفير 

 .الواحد 
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(  2023- 2022بمراجعة التقديرات لهذا المؤشر بعنوان الفترة )  مهمةوعلى هذا األساس قامت مصالح التكوين بال

الصعوبات التي    االعتباريوم تكوين للعون الواحد( وهي توقعات أكثر واقعية تأخذ بعين    3و   2.5،  2على التوالي ) 

كوين يواجهها مجال التكوين خالل هذه الفترة، مع تبني إجراءات علمية وعملية لتخطي هذه الصعوبات أبرزها الت

 .عن بعد 

 

 تطور كتلة األجور :   3.1.2.9 المؤشر   ❖

وحدة  

 المؤشر 
 2018انجازات 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

         ّ         مقارنة بت قديرات   

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% -7,18 16,02 25,15 14,23 56.58 0 0 

 

 سنوية لتطور حجم اعتمادات التأجير  المتابعةتعريف المؤشر: 

عتمادات) التأجير ا  طريقة احتساب المؤشر:n-1) اعتمادات التأجير لسنة - (n) اعتمادات التأجير المستهلكة لسنة)

 100*/((n-1) المستهلكة لسنة

والمنظومة الداخلية : منظومات "إنصاف" و"أدب" و" أمد" المؤشر  الحتساب طريقة تجميع المعطيات األساسية 

 لمتابعة تأجير األعوان 

 2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  

يهدف المؤشر إلى التحكم في استقرار نسبة تطور كتلة األجور ولكن في قراءة للجدول أعاله نالحظ عدم استقرار 

دم استقرار المناخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي للبالد خالل عوذلك بسبب  في هذه النسبة من سنة إلى أخرى  

, االستثنائي تلك السنوات وما يتبعه من قرارات كان لها تأثير مباشر على كتلة األجور كالمغادرة اإلختيارية, التقاعد  

 الجبائي  االعتماد 

 % ترجع لعدة عوامل   14.23تقدر نسبة تطور كتلة األجور بـ 

 

تأثير الزيـادات في األجور بعنوان السنـة المنقضيـة على ميزانيـة السنة  - :EFFET REPORTعامل التأجيل 

 . %41.7نسبة تقدر بـ   2020الجاريـة. وقد سجلنا سنة 

التأثير الحالي تأثير الزيادات في األجور خالل السنة الحالية على الميزانية  - :EFFET COURANT عامل 

   %57نسبة تقدر بـ  2020سنة  بعنوان نفس السنة.  وقد سجلنا 
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الفارق المسجل بين كلفة األجور المسندة لألعوان المؤجرين الجدد )نقلة   -: EFFET NORIAعامل التعويض *

نهاية إلحاق( وما كان سيتقاضاه األعوان المغادرين )اإلحالة على   استئناف,  انتدابات بين الوزارات,   العمل إثر 

 .شرة, إلحاق( بعنوان نفس السنة، ويكون هذا العامل عادة سلبيالتقاعد, اإلحالة على عدم المبا

% ويفسر ذلك من خالل عدم إقرار إنتدابات خالل السنة في حين سجلنا  -  1.3نسبة تقدر بـ    2020وقد سجلنا سنة  

  .عون من مختلف الرتب واألصناف 93مغادرة حوالي 

الوظ * بالخطط  والتكليف  واإلدماج  والترقية  التدرج  هذا  : EFFET GLISSEMENT يفيةعامل  يحوصل 

العامل مدى تأثير التدرج والترقية واإلدماج والتكليف بالخطط الوظيفية على مجمل حجم األجور. حيث سجلنا سنة 

 % 2.7نسبة تقدر بـ  2020

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف )باالعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به( : 

: نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل للكفاءات البشرية واإلمكانات المادية  2.9بالنسبة للهدف االستراتيجي   

يتمثل في العمل على توفير خدمات إدارية متطورة لفائدة البرامج األخرى    و الذي  ةوتطوير اإلجراءات اإلداري

استع  األعوانو وتوسيع  اإلدارة  مع  المتعاملة  من  والمؤسسات  لمزيد  وتطويعها  الحديثة  اإلعالمية  التقنيات  مال 

قصد دعم بقية البرامج العملياتية بالكفاءات   االنتدابات وتنفيذ برنامج    مهمة مختلف مصالح الباإلطارات واألعوان  

 داء األالالزمة وإنجاز الترقيات والدورات التكوينية لتطوير الكفاءات الحظنا تراجعا في المؤشرات المتعلقة بقيس  

راة في الوظيفة العمومية الذي يعتبر إيجابيا نظرا لوجود شغورات على مالمرتبطة بتحقيقه  ما عدا مؤشر تمثيلية ال

في   ارتفاعفي نسبة اإلطارات النسائية و بالتالي فمن المتوقع تسجيل    ارتفاعمستوى الخطط الوظيفية متزامنة مع  

النسائية اإلطارات  كتل لخطط وظيفية    الشاغلة  نسبة  التحكم في  نسبة  تذبذب في  يقابله   . المقبلة  السنوات  خالل 

والسياسية   االجتماعيةفي ظل األزمات    االجتماعيةاألجور مرتبط بتذبذب القرارات المتخذة على ضوء التحركات  

                                                                          والصحية التي تمر بها البالد.

أما فيما يخص المؤشر الخاص بعدد أيام التكوين للعون فقد سجل تراجعا ملحوظا في حدود يوم ونصف لكل عون 

القادمة على ضوء إنخفاظ الدورات التكوينية المبرمجة للمحافظة   لألعواممع توقع المحافظة على نفس النتيجة  

فيروس كورونا مع العلم أن اإلدارة تسعى لتخطي    بانتشارعلى سالمة االعوان في ظل الجائحة العالمية المتعلقة  

من الحلول   الحديثة كتبني التكوين عن بعد كحل  االتصاليةمع الوسائل    والتأقلمهذا التراجع بكل الوسائل المتاحة  

 المتاحة. 

 

 معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني   1.  1.3.9المؤشر  ❖
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وحدة  

 المؤشر 

انجازات  

2018 

 إنجازات 

2019 

 تقديرات  

2020 

(1 ) 

 إنجازات 

2020 

(2 ) 

  2020إنجازات 

  ّ        بت قديرات  مقارنة 

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

 3,7 3,8 %94 3,6 3,8 8, 3 - معدل

 

 احتياجات   : مؤشر يمكن من معرفة عدد اإلطارات الفنية المكلفة بمتابعة المشاريع وبالتالي معرفةتعريف المؤشر

 االنتدابات اإلدارة من 

 العدد الجملي للمشاريع باإلدارات الجهوية / عدد اإلطارات الفنية باإلدارات الجهوية  طريقة احتساب المؤشر:

 قاعدة بيانات المؤشر:  الحتسابطريقة تجميع المعطيات األساسية 

 

 2020تحليل الفارق المسجل على مستوى االنجازات مقارنة بتقديرات المؤشر لسنة  

التجهيز واإلسكان   مهمة، معدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني بالهياكل الجهوية ل2020خالل سنة   -

عدد   الستقرارنظرا   2020و 2019خالل سنتي   استقراروالبنية التحتية يقارب األربعة مشاريع، هذا المؤشر في  

هيكل   لعدد المشاريع الخاصة بك  الستقراراإلطارات الفنية على المستوى الجهوي من جهة، ومن جهة أخرى  

 .جهوي

  .خالل السنوات الثالث القادمة استقراراالفنية لكل مشروع ينتظر أن يسجل مؤشر معدل عدد اإلطارات  -

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف )باالعتماد على نتائج مجموع المؤشرات الخاصة به( : 

والمتمثل في تحقيق نجاعة اإلدارة الجهوية من خالل التوظيف االمثل للكفاءات البشرية   9للبرنامج    3يعتبر الهدف  

المؤشر المتعلق بمعدل عدد المشاريع التي يشرف عليها كل إطار فني بالبرامج   استقراراتج عن  ن   استقرارفي حالة  

مشاريع لكل إطار فني و من المتوقع المحافظة على هذا النسق في    4الفرعية الجهوية للمهمة والمقدرة تقريبا ب  

 على المسار التنموي.  أثرت الوبائية التي  األزمةظل 

 

 تنفيذ ميزانية البرنامج: تقديم  - 2

 

م د أي بنســبة  38.546م د تــم صــرف   676,1 42قــدرت ميزانيــة الــدفع لبرنــامج القيــادة و المســاندة ب 

ــرف  % 92 ــم صـ ــدرة ب  40.028و تـ ــد و المقـ ــادات التعهـ ــة إعتمـ ــن جملـ ــدقيق  47.143م د مـ م د و بالتـ

مـــن إعتمـــادات البرنـــامج أي مـــا يالحـــظ و إن إعتمـــادات التـــأجير تمثـــل الجـــزء األكبـــر  3بالجـــدول عـــدد 

ــارب  ــم  %63يق ــذي ت ــادة و المســاندة و ال ــامج القي ــى طبيعــة نشــاط برن ــة اإلعتمــادات و هــذا يعــود إل مــن جمل
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تقديمــه ســابقا و هــو تقــديم الــدعم البشــري و المــادي للبــرامج العملياتيــة وكمــا يبــين الجــدول التــالي فــإن نفقــات 

 م د  1382 إعتمادات المهمة و المقدرة ب اإلستثمار يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بجملة 

ــظ  ــبة وإن يالح ــة  نس ــب طيب ــر نس ــا تعتب ــي مجمله ــة و ف ــة متقارب ــرامج الفرعي ــدفع للب ــادات ال صــرف إعتم

ــامل و  ــر الصــحي الش ــرات الحج ــبالد و فت ــا ال ــرت به ــي م ــتثنائية الت ــروف اإلس ــرا للظ ــهنظ ــأثيره  الموج و ت

 .على إنجاز المشاريع و البرامج 

 بيان النفقات 

 2020تقديرات 

 ( 2) 2020انجازات 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 ( 1)-(2المبلغ ) ( 1ق.م التكميلي )
نسبة اإلنجاز % 

(2(/)1 ) 

 %92,0 189 2- 162 25 351,1 27 اعتمادات الدفع  نفقات التأجير 

 %82,5 194 1- 641 5 835 6 اعتمادات الدفع  نفقات التسيير 

 نفقات التدخالت 

 %116,3 404 875 2 471 2 اعتمادات التعهد 

 %116,3 404 875 2 471 2 اعتمادات الدفع 

 نفقات اإلستثمار 

 %79,0 690 1- 350 6 040 8 اعتمادات التعهد 

 %80,9 151 1- 868 4 019 6 اعتمادات الدفع 

نفقات العمليات  

 المالية

 %0,0 0 0 0 اعتمادات التعهد 

 %0,0 0 0 0 اعتمادات الدفع 

 المجموع

 %89,6 669 4- 028 40 697 44 اعتمادات التعهد 

 %90,3 130 4- 546 38 676,1 42 اعتمادات الدفع 

 

 

 

 

 3جدول عدد 

 بالتقديرات مقارنة 2020لسنة  9تنفيذ ميزانية البرنامج 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة  
 الوحدة: ألف دينار 
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 :4جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات 2020لسنة  9البرنامج تنفيذ ميزانية 

 التوزيع حسب البرامج الفرعية واألنشطة )إع الدفع( 
 

ّ              دون إعتبار الموارد الذ اتية للمؤسسات. *                        

 

 

 البرنامج  تعين القيام بها لتحقيق أداء يوصف للتحديات والصعوبات والتدابير التي 

 

 و الصعوبات أهم اإلشكاليات   *

 

و  ة  غياب رؤي   - إطارإستراتيجية  المدى   يقانون  على  بشرية  المهمة من موارد  لتحديد حاجيات 

 المتوسط، القريب و 

 تقديرات  بيــــــــــــان األنشطة  البرامج الفرعية 

2020 

 ق. م

 األصلي 

 تقديرات 

2020 

 ق. م

 تكميلي 

1 

 إنجازات 

2020 

-2  

اإلنجازات  

مقارنة  

 بالتّقديرات 

 المبلغ 

(2  )- (1 ) 

اإلنجاز  نسبة 

% 

(2( /)1 ) 

  

البرنامج 

 1الفرعي 
 %116 404- 875 2 471 2 471 2 التدخل العمومي 

 القيادة

 %89 670 - 649 5 319 6 319 6 نشاط المساندة

 %97 266- 524 8 790 8 790 8 المجموع  

البرنامج 

 2الفرعي 

التصرف في العقارات 

 والتجهيزات 
1 650 1 650 1.127 -523 68% 

والفرق  بناء المقرات 

 وتهيئتها 
3 673 3 673 3 252 -421 89% 

 المساندة
 %89 700 2- 295  22 995 24 995 24 نشاط المساندة

 %88 644 3- 674  26 318 30 318 30 المجموع  

البرنامج 

 3الفرعي 

التصرف في العقارات 

 والتجهيزات 
496 496 455 -41 92% 

البرنامج 

 الجهوي

 %94 179- 893 2 072 3 072 3 نشاط المساندة

 %94 288- 348 3 568 3 568 3 المجموع  

 %90 130 4- 546  38 676,1 42 676,1 42 المجموع  
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و هو ما يفسر   المرخصة فيها بقانون الماليةعدد اإلنتدابات  عدد المحالين على التقاعد يفوق دائما    -

 تراجع عدد األعوان من سنة إلى أخرى ، 

تحظى في أغلب األحيان بموافقة   ألهداف الااإلعتمادات المطلوبة   لتنفيذ أنشطة البرامج و تحقيق    -

 ،  المالية مهمةمصالح 

 التوازن بين األصناف المشاركة في جميع مراحل التكوين، عدم -

 ، في مجال التكوين عدم توفر قاعدة معطيات شاملة و دقيقة -

 ، تتسم المعطيات المدرجة بمنظومة " إنصاف " أحيانا بعدم الوضوح -

 ، في ميدان التكوين بالدقة الالزمة الحاجياتعدم ضبط -

من  - التمكن  نسبةعدم  من    إنجاز  السنوي  هامة  المخطط  في  المبرمجة  التكوينية                      الدورات 

 ، كورونابسبب جائحة   للتكوين

 ، لجانب التقييمي للتكوينلاألهمية الالزمة عدم إعطاء -

 ، تطابق بين المهام الموكولة للمنتفعين بالتكوين مع محاور الدورات التكوينية العدم -

 ، طارئة وقاهرة خارجة عن نطاق اإلدارةتأخر إنجاز األشغال لظروف  -

 ،تعطل المشاريع نتيجة المشاكل العقارية أو مشاكل المقاولة-

 ، تطور نسق صرف اعتمادات التنمية يعود للهياكل المكلفة بتنفيذ المشاريع -

 . حجم اإلعتمادات المرسمة لها تأثير مباشر على المؤشر سواء بالزيادة أو بالنقصان-

 

 االقتراحات والتدابير لتحقيق أداء البرنامج  •

 

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

 التصرف في الميزانية حسب األهداف من خالل دورات تدريبية وتكوينية في هذا المجال، 

المعطيات الخاصة بمؤشرات قيس األداء لتسجيل عملية تحليل  اعتماد نظام إعالمية لجمع وتحليل  -

 يم النتائج، ي وتق 

والترقيات   - واالنتدابات  المباشرين  األعوان  في  التصرف  لمتابعة  خاصة  بيانات  قاعدة  وضع 

والتكوين سعيا لتأمين تطوير نسبة التأطير وإعداد برنامج االنتدابات بالعدد الالزم واالختصاصات 

 ويض األعوان المحالين على التقاعد، المطلوبة وتع 
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 إيجاد حلول جذرية وعملية للمشاكل العقارية وبالتالي اإلسراع في نسق إنجاز المشاريع،  -

 فتح المجال لحوار التصرف،  -

 ،  تركيز منظومة الرقابة الداخلية -

 السيارات من خالل برنامج تجديد أسطول السيارات وصيانة مزيد ترشيد نفقات المحروقات     -

إحداث نظام معلوماتي قادر على توفير معلومات و إحصائيات دقيقة حول المسار التكويني لكل -

 ،   عون والمتدخلين في العملية التكوينية

 الشمسية، ترشيد إستهالك الطاقة من خالل برنامج إستعمال الطاقة  -

 ،   يقة لتحديد اإلحتياجات التكوينيةق تطبيق أساليب علمية ود-

الحث على مزيد التحري في تعيين المنتفعين بالتكوين والربط بين موضوع التكوين والمهام الفعلية -

 ،  للعون

 ،   التركيز أكثر على التكوين عن بعد-

 ،  تطبيق أساليب علمية ودقيقة لتقييم العملية التكوينية-

 . العموميةتركيز منظومة متابعة المشاريع -

 

 

 


