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 :والسياسات القطاعية  تقديم مهمة التجه�� .1

 القطاعإس��اتيجية  1.1

ل قطاع التجه�� عنصرا أساسيا �� دفع التنمية �قتصادية و�جتماعية من خالل فتح �فاق لنمّو 
ّ
يمث

قطاعات �نتاج واندماج �قتصاد الوط�ي �� الدورة العاملية وذلك بتعز�ز قدرته التنافسية وتطو�ر الصادرات 

 .ومز�د استقطاب �ستثمار ا�خار��
 

اع أحد أهم عوامل التنمية ا�جهو�ة من خالل تيس�� تنقل ��خاص والبضائع وتنويع كما �عت�� هذا القط

��شطة �قتصادية ل�جهات الداخلية وتكريس �ندماج والت�امل ب�ن مختلف املناطق والر�ط ب�ن مناطق �نتاج 

 .و�س��الك وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات �قتصادية وتحس�ن ظروف العيش
 

ز ا�جهود ع�� دعم امل�اسب ال�ي تّم تحقيقها ومواصلة استحثاث �سق إنجاز املشاريع و�
ّ
� هذا �طار، ت��ك

الطرقية والعناية بجودة البنية �ساسية وتدعيم شبكة الطرقات السيارة ومز�د إح�ام تنظيم استعمال الفضاء 

ي باعتباره آلية ضرور�ة لل��ك�� املحكم لأل�شطة ال��ا�ي وحسن التصّرف فيه باإلضافة إ�� استغالل الفضاء العمرا�

كما �شمل مجال البنية . �قتصادية بما �� ذلك توف�� السكن الالئق ل�ل مواطن خاّصة ذوي الدخل املحدود

 .  �ساسية دراسة وإنجاز مشاريع حماية السواحل من �نجراف البحري والعناية باملدن وحماي��ا من الفيضانات
 

 :من أهمية البنية �ساسية ترتكز مهمة قطاع التجه�� أساسا ع��وانطالقا 

 ال��وض بالبنية �ساسية وتطو�ر شبكة الطرقات، 

  حماية املدن من الفيضانات والشر�ط الساح�� من �نجراف البحري، 

 واملحلية  رسم ا�خيارات والتوجهات الك��ى ل��يئة املجال ال��ا�ي ع�� مختلف املستو�ات الوطنية وا�جهو�ة

 ،وتحس�ن برمجة التوسعات العمرانية

  عداد والتخطيط لسياسة الدولة �� مجال السكن وتنفيذها عن طر�ق املؤسسات الوطنية الراجعة إل��ا�

 ،بالنظر

 شراف ع�� مشاريع البنية �ساسية ذات الصبغة الوطنية�، 

 متا�عة أ�شطة املؤسسات واملنشآت الراجعة بالنظر للقطاع. 
 

دراسات �� مجال التخطيط ال��ا�ي والعمرا�ي  من التجه�� خالل ستة عقود قطاع حققه ما �عز�ز ع�� رصاوح

البنية التحتية ل�جسور والطرقات والبنايات املدنية وحماية املدن من الفيضانات  مستوى  عديدة ع�� وانجازات

 :ة القطاع با�خصوص إ��وتحديد امللك العمومي البحري وحمايته من �نجراف، ��دف إس��اتيجي

 تطو�ر  و�عص�� شب�ات الطرقات السيارة والطرقات واملسالك الر�فية و�عهدها بالصيانة، 

 والتجمعات السكنية من الفيضانات مواصلة حماية املدن، 

 إح�ام تنظيم استعمال املجال ال��ا�ي الوط�ي وا�جهوي و��يئة املدن والوسط الر�في، 

  شرائح املجتمعتوف�� السكن الالئق ل�ل، 

 استعمال التقنيات ا�حديثة لتحس�ن جودة إنجازات الوزارة مع التحكم �� �لف��ا. 
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 :�شتمل مجاالت قطاع التجه�� ع�� املحاور �س��اتيجية الك��ى التاليةكما 

 �� مجال ا�جسور والطرقات

 إعداد الدراسات وإنجاز املشاريع املتعلقة با�جسور والطرقات. 

  ��وتنمية شبكة الطرقات املرقمة صيانة و�عص. 

 تنظيم �سي�� ومراقبة استغالل املقاطع ووحدات التكس�� والغر�لة. 

 التصرف �� شبكة املسالك الر�فية الراجعة بالنظر للوزارة. 
 

 �� مجال حماية املدن والشر�ط الساح��

 الفيضانات من املدن حماية

 املدن من الفيضانات مشاريع حماية  متا�عة إعداد ومراقبة دراسات وأشغال، 

 منشآت حماية املدن من الفيضانات  �عهد وصيانة، 

 ،جهر �ودية العابرة للمدن لضمان سالسة ا�سياب املياه 

 تحي�ن الدراسات الفنية املنجزة بالنسبة للمدن ال�ي �شهد توسعا عمرانيا هاما. 

 الشر�ط الساح��

 بصفة مباشرة املوا�ئ ال��ف��يةو   ترك�� وتجه�� املنشآت البحر�ة، 

  متا�عة عمليات تحديد ومراجعة حدود امللك العمومي البحري وحماية السواحل من �نجراف البحري، 
 

 �� مجال ال��يئة ال��ابية واملدن

 ال��يئة ال��ابية

  وال�ي من شأ��ا  ضبط �ختيارات والتوجهات و�جراءات املتعلقة ب��يئة ال��اب ع�� املستو��ن الوط�ي وا�جهوي

أن تضمن التناسق �� ترك�� املشاريع الك��ى للبنية �ساسية و��شطة �قتصادية والتجه��ات العمومية 

 ،والتجمعات السكنية

  �� رسم ا�خيارات والتوجهات الك��ى ل��يئة املجال ال��ا�ي ع�� مختلف املستو�ات الوطنية وا�جهو�ة واملحلية

رة استشرافية شاملة �عتمد ترابط مختلف ��عاد �قتصادية و�جتماعية إطار خطط التنمية وفق نظ

 ،والبيئية والثقافية آخذة �� �عتبار امل��ات ا�خاصة ل�جهات

 ن من معرفة ا�خصوصيات الطبيعية و�قتصادية ملختلف جهات البالد
ّ
 .القيام بالدراسات والبحوث ال�ي تمك

 التعم��

  وأساليب التخطيط العمرا�ي واملحافظة ع�� الطا�ع املعماري املم�� للبالدالعمل ع�� إح�ام آليات، 

 تنفيذ سياسة الدولة �� ميدان التعم�� واملعمار بالتنسيق مع املصا�ح والهيا�ل املعنية، 

 املساهمة مع ا�جماعات املحلية �� إعداد ومراجعة أمثلة ال��يئة العمرانية وا�حرص ع�� مالءم��ا مع ال��اتيب 

 .العمرانية ا�جاري ��ا العمل

 �س�ان

 تنفيذ سياسة الدولة �� قطاع السكن ��دف توف�� املساكن والت�جيع ع�� اقتنا��ا أو بنا��ا، 

 املساهمة �� توف�� جانب من �ستثمار ��دف بناء وتحس�ن السكن، 

 نميته وتطو�رهضبط التوجهات وا�خيارات الكفيلة بضمان املحافظة ع�� الرصيد العقاري السك�ي وت. 
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 �� مجال املنشآت املفوضة

 البنايات املدنية

 متا�عة دراسة ومراقبة إنجاز مشاريع البنايات املدنية. 

  القيام بصف��ا صاحب منشأ مفوض، بدراسة وتنفيذ مشاريع البنايات املدنية وإبرام اتفاقيات الدراسات

 .وصفقات �شغال ومتا�ع��ا ومراقب��ا والتصرف ف��ا

 خدما��ا فيما يخص مشاريع البنايات املدنية املزمع إنجازها �حساب �عض الهيا�ل �دار�ة تقديم. 

 لتلك املهن  ومراقبة أ�شطة املمارس�ن  اق��اح تنظيم املهن املتعلقة بالبنايات املدنية. 

 

 املنشآت البحر�ة

 صاحب منشأ مفوض واملوا�ئ ال��ف��ية بصف��ا  ترك�� وتجه�� املنشآت البحر�ة. 

 إدارة امللك العمومي البحري وحماية السواحل من �نجراف. 
 

 برامج الوزارة  2.1
 

 وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةالتجه�� �� إطار الس�� لضمان التصّور �مثل لهي�لة برامج مهمة وزارة 

وا�حرص ع�� مراعاة جميع خصوصيات هذا القطاع تّم تحديد ال��امج ع�� أساس تقسيم وظيفي ) قطاع التجه��(

 .بإعتباره أك�� نجاعة �� التحكم �� املنظومة و�سي��ها لبلوغ �هداف الوطنية املرسومة

كما و�� هذا السياق تّم توزيع مهّمة قطاع التجه�� إضافة إ�� برنامج القيادة واملساندة إ�� أر�ع برامج عملياتية 

 :ي��

 ا�جسور والطرقات: 1ال��نامج عدد   

 حماية املدن والشر�ط الساح��: 2ال��نامج عدد  

 ال��يئة ال��ابية واملدن: 3ال��نامج عدد  

 املفّوضةاملنشآت : 4ال��نامج عدد  

 القيادة واملساندة: 9ال��نامج عدد  
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 :امل��انية و�رمجة نفقات الوزارة ع�� املدى املتوسط .2

  2015 تقديم م��انية الوزارة لسنة 1.2

 :، وطبقا لـ2013�� إطار مواصلة تنفيذ محاور برنامج عمل ا�ح�ومة الذي انطلق مع سنة 

  املتعلق بالقدرة ع�� �داء للسياسات العمومية،  2012جوان  23بتار�خ  42منشور السيد رئيس ا�ح�ومة عدد 

  املتعلق بإعداد مشروع م��انية الدولة لسنة  2014أفر�ل  28بتار�خ  15منشور السيد رئيس ا�ح�ومة عدد

2015،  

 :ع�� النحو التا�� م��انية الوزارة تم ضبط
 

 د.أ 1 067 801  حدود �� 2015 لسنة )قطاع التجه��( وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةالتجه��  وزارةم��انية بلغت 

 % 19نسبة ب د.أ+  017 227 اقدره بز�ادة أي 2014 سنةبالنسبة لقانون املالية التكمي�� ل د.أ 789 952  مقابل

 :وتتوزع هذه �عتمادات ع�� النحو التا��

 نفقـات التصرف  -

 سنةبالنسبة لقانون املالية التكمي�� لد .أ 201 347مقابل   2015لسنة د .أ 141 061 التصرف نفقات بلغت وقد

املا��  التأث�� عن ناتجةبالسنة املنقضية  ةمقارن % 17 نسبةب أيد .أ +02 858 قدرها  ز�ادةحيث �جلت   2014

  .ت�خم ما�� إحداثباليورو مما ساهم �� الرتفاع أسعار املحروقات وانخفاض قيمة الدينار مقارنتا 

 نفقــات التنميــة  -

بالنسبة لقانون املالية د .أ  749 056  مقابل 2015 �عنوان سنة د.أ 740 863 بلغت تقديرات نفقات التنمية للوزارة

 .%  15 نسبةبد .أ+  114 684 ا قدره ز�ادةبأي  2014 سنةالتكمي�� ل

 صناديق ا�خز�نة -

بالنسبة لقانون املالية د .أ 000 28د مقابل .أ 63 000، 2015بلغت تقديرات صناديق ا�خز�نة للوزارة �عنوان سنة 

 .% 125 �سبة يمثلد .أ+ 35 000 اقدره بز�ادةأي  2014 سنةالتكمي�� ل
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 :1 عدد جدول 

 )الدفع اعتمادات( الفرعية وال��امج ال��امج حسب 2015 لسنة الوزارة م��انية تطور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   
 ألف دينار: الوحدة  

 ال��امج وال��امج الفرعية
إنجازات       

2013 

م أص�� .ق

2014 

م تكمي�� ,ق

2014 

مق��حات 

 2015التعهد 

 مق��حات 

 2015الدفع 

 2015-2014�سبة التطّور 

 )م أص��.ق(

 2015-2014�سبة التطّور 

 )م تكمي��.ق( 

 املبلغ

 د.أ

 النسبة

% 

 املبلغ

 د.أ

 النسبة

% 

 27- 044 3- 27- 044 3- 275 8 275 8 319 11 319 11 607 9 الطرقات السّيارة
 27 627 83 11 627 39 719 388 069 604 092 305 092 349 677 328 الطرقات

 12 639 6 4- 361 2- 878 60 278 193 239 54 239 63 729 76 املسالك الّر�فية
 33 768 71 17 531 42 674 290 574 278 907 218 144 248 424 314 الصيانة

 27%  990 158 11%  753 76 546 748 196 084 1 557 589 794 671 438 729 ا�جسور والطرقات
 59 237 19 42 237 15 624 51 524 11 388 32 388 36 825 21 حماية املدن من الفيضانات

 25 636 1 25 636 1 298 8 998 4 662 6 662 6 814 5 الشر�ط الساح��
 53%  873 20 39 % 873 16 922 59 522 16 050 39 050 43 639 27 حماية املدن والشر�ط الساح��

 1 23 1 23 667 1 317 1 644 1 644 1 470 1 ال��يئة ال��ابية
 33- 494 2- 33- 494 2- 027 5 777 4 521 7 521 7 841 6 التعم��
 4- 991 7- 30- 991 87- 868 205 668 315 859 213 859 293 718 114 �س�ان

 5-% 462 10- 30-%  462 90- 562 212 762 321 024 223 024 303 029 123 ال��يئة ال��ابية و املدن
 3 270 10- 249 1- 747 10 747 10 477 10 995 11 666 10 البنايات املدنية

 188 475 188 475 727 727 252 252 720 املنشآت البحر�ة
 7% 744 6-%  774- 473 11 473 11 729 10 247 12 386 11 املنشآت املفوضة

 192 564 2 191 560 2 900 3 900 3 336 1 340 1 960 3 القيادة
 9- 715 2- 19- 808 6- 708 28 793 28 423 31 516 35 780 19 املصا�ح املش��كة

 9- 107- 12- 157- 128 1 828 235 1 285 1 082 1 إعالمية �دارة
 25 195 23 184 990 990 795 806 917 التعاون والت�و�ن 

 50 191 26 117 572 572 381 455 539 الشؤون العقار�ة والقانونية
 0,4% 128 10-%  104 4- 298 35 083 35 170 35 402 39 277 26 القيادة واملساندة

 19%  272 170 0,2-%  715 1- 801 067 1 036 469 1 529 897 516 069 1 769 917 املجموع العام لل��امج
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 :1رسم بيا�ي عدد 

 )اعتمادات الدفع(حسب ال��امج وال��امج الفرعية  2015و 2014تطور م��انية الوزارة لسن�ي 
 ألف دينار: الوحدة 

 

 :2 عدد دول ج

 )الدفع اعتمادات( النفقة وطبيعة ال��امج حسب 2015 لسنة الوزارة م��انية توزيع
 ألف دينار: الوحدة 

 ال��نامج 
ا�جسور " 

 "والطرقات

حماية املدن " 

والشر�ط 

 "الساح��

ال��يئة ال��ابية "

 "واملدن

املنشآت "

 "املفوضة

القيادة "

 "واملساندة
 املجموع

 النفقات

 061 141 518 32 273 10 102 12 622 2 546 83 نفقات التصرف
 948 81 235 26 234 10 831 11 107 1 541 32 التأج�� العمومي

 351 58 521 5 39 271 515 1 005 51 وسائل املصا�ح

 762 762 0 0 0 0 التدخل العمومي

 740 863 780 2 200 1 460 137 300 57 000 665 نفقات التنمية
 640 861 780 2 200 1 460 137 200 55 000 665 �ستثمارات املباشرة

 640 596 780 2 200 1 460 67 200 27 000 498 امل��انيةع�� موارد 

 000 265 0 0 000 70 000 28 000 167 ع�� القروض ا�خارجية املوظفة

 100 2 0 0 0 100 2 0 التمو�ل العمومي
 100 2 0 0 0 100 2 0 ع�� موارد امل��انية

 0 0 0 0 0 0 ع�� القروض ا�خارجية املوظفة

 000 63 0 0 000 63 0 0 صناديق ا�خز�نة

املجموع العام للوزارة  بدون 

 املوارد الذاتية للمؤسسات
748 546 59 922 212 562 11 473 35 298 1 067 801 
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 :2رسم بيا�ي عدد 

 )الدفع اعتمادات( النفقة وطبيعة ال��امج حسب 2015 لسنة الوزارة م��انية توزيع

 ألف دينار: الوحدة 

 

  للوزارة)  2017-2015(متوسط املدى تقديم إطار النفقات  2.2

 ��املتوسط املدى نفقات الوزارة ع 
 

 :ما ي�� 2016و 2015��ا البالد ارتأت الوزارة بخصوص سن�ي   بالنظر للظروف �قتصادية الصعبة ال�ي تمر

 ،التأج�� العموميبخصوص  % 6اعتماد �سبة تطور بـ  -

 .بخصوص نفقـات التنمية إس��اتيجية�كتفاء باملشاريع ا�جديدة ذات �ولو�ة واملدرجة ضمن دراسات  -

 :3 عدد جدول 

 )الدفع اعتمادات( النفقة طبيعة حسب التوزيع: للوزارة)  2017-2015( املدى متوسط النفقات إطار

      
 ألف دينار: الوحدة 

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 000 156 400 146 061 141 473 120 460 128 594 121 837 113 139 108 نفقات التصرف
 300 93 200 86 948 81 662 74 662 83 454 75 979 69 841 61 التأج�� العمومي
 800 61 300 59 351 58 793 44 780 43 234 45 120 43 618 45 وسائل املصا�ح

 900 900 762 018 1 018 1 906 738 680 التدخل العمومي
 300 110 1 900 009 1 740 863 056 749 056 913 699 771 327 754 443 802 نفقات التنمية

 500 107 1 200 007 1 640 861 406 746 406 910 249 763 811 653 393 601 �ستثمارات املباشرة
 500 775 800 702 640 596 906 518 906 602 768 603 834 409 662 431 موارد امل��انيةع�� 

 000 332 400 304 000 265 500 227 500 307 480 159 978 243 731 169 ع�� القروض ا�خارجية املوظفة
 800 2 700 2 100 2 650 2 650 2 450 8 516 100 050 201 التمو�ل العمومي

 800 2 700 2 100 2 650 2 650 2 450 8 516 100 050 201 امل��انيةع�� موارد 
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� القروض ا�خارجية املوظفة

 300 70 300 70 000 63 000 28 000 28 476 24 856 26 529 19 صناديق ا�خز�نة

املجموع العام للوزارة  بدون 

 املوارد الذاتية للمؤسسات
930 111 895 021 917 769 1 069 516 897 529 1 067 801 1 226 600 1 336 600 
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 :3رسم بيا�ي عدد 

 )الدفع اعتمادات( النفقة طبيعة حسب التوزيع: للوزارة)  2017-2015( املدى متوسط النفقات إطار

 ألف دينار: الوحدة 

 

 : 4 عدد جدول 

 )الدفع اعتمادات( ال��امج حسب التوزيع:للوزارة)  2017-2015( املدى متوسط النفقات إطار

       
 ألف دينار: الوحدة 

 ال��امج
 تقديرات م تكمي�� .ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 078 948 878 864 546 748 557 589 794 671 438 729 131 743 150 833 ا�جسور والطرقات
 679 74 008 67 922 59 050 39 050 43 639 27 837 19 841 21 حماية املدن والشر�ط الساح��

 398 258 828 244 562 212 024 223 024 303 029 123 564 97 200 43 ال��يئة ال��ابية واملدن
 123 13 409 12 473 11 729 10 247 12 386 11 533 10 400 9 املنشآت املفوضة
 323 42 476 37 298 35 170 35 402 39 277 26 956 23 519 22 القيادة واملساندة

 600 336 1 600 226 1 801 067 1 529 897 516 069 1 769 917 021 895 111 930 املجموع

 :4رسم بيا�ي عدد 

 )الدفع اعتمادات( ال��امج حسب التوزيع:للوزارة)  2017-2015( املدى متوسط النفقات إطار
 ألف دينار: الوحدة   
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.I 1 ال��نامج 

 ا�جسور والطرقات
 وإس��اتيجيته  ال��نامج تقديم .1

 
 
 
 
 

 

 املؤشرات �هداف مسؤول ال��نامج

 زواري ال صالحالسيد 

 :   1.1الهدف 

 شبكة الطرقات السيارة تطور 

 دراسة  تقدمال��اكمية لنسبة ال

 الطرقات السيارة

 سبة تحر�ر حوزة الطرقات السيارة� 

  الطرقات  أشغال�سبة تقدم انجاز

 السيارة

 املدير العام ل�جسور والطرقات

 )2014منذ أفر�ل (

 :امل��انية

 اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار

 :   2.1الهدف 

شبكة الطرقات املرقمة  �عص�� 

 لتتالءم مع تطور حركة املرور

  ��عدد املشاريع الك��ى ال�ي تدخل ح

   �ستغالل سنو�ا

 تجديد الشبكة املرقمة  �سبة

 للطرقات

  عدد ا�جسور املنجزة 

 تطو�ر الشبكة املرقمة للطرقات  �سبة

 إ�� مستوى التعبيد

 546 748 : املبلغ

 % 70 :النسبة

 نفقات التصرف

 :  3.1الهدف  546 83  

الر�فية تحس�ن ر�ط التجمعات 

 �شبكة الطرقات املرقمة

 يئة  انجاز  تقدمال��اكمية لنسبة ال��

 نفقات التنمية 12و 11 للمخطط�ن املسالك الر�فية

  665 000 
 

 : 4.1الهدف 

صيانة شبكة الطرقات املرقمة 

واملسالك الر�فية بصورة دائمة 

 وعملية

  معدل �لفة صيانة ال�لم الواحد من

 شبكة الطرقات املرقمة

  صيانة ال�لم تدعيم و معدل �لفة

 الواحد من شبكة املسالك الر�فية

 إنجاز معا�جة  تقدمل ال��اكمية نسبةال

أماكن تكرار ا�حوادث  (النقاط املحددة 

   ) 2012-2011 وأضرار الفيضانات

 صناديق ا�خز�نة 

  0 
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 :ال��امج الفرعية القطاعية 1 .1

 : �اآل�ي وهم ةفرعييمن أر�عة برامج  والطرقاتا�جسور  حماية برنامج يت�ون 

  الطرقات السّيارة −

 الطرقات −

 املسالك الّر�فية −

 الصيانة −
 

 :ال��نامج خارطة 2.1

 الهيا�ل املتدخلة

 �� برنامج ا�جسور والطرقات
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 :تقديم اس��اتيجية ال��نامج 3.1

 

الوزارة �� مجال الطرقات والطرقات تو�ل لإلدارة العامة ل�جسور و الطرقات مهمة إعداد و تنفيذ سياسة 

جعل البنية �ساسية للطرقات �ستجيب ملتطلبات ا�حياة  و ��دف هذه السياسة إ��. السيارة و املسالك الر�فية

ر�ط �افة جهات البالد بطرقات تضمن ديمومة حركة املرور والسالمة ملستعمل��ا مع و  ،�قتصادية و�جتماعية

 .ألسطول السيارات ة والبيئية وذلك ملواكبة �سـق التطور امل�حوظمراعاة ا�جوانب ا�جمالي

         
 بالبنية املتعلقة املشاريع �جميع العمل صاحب والطرقات ا�جسور  ال��نامج �ول  ي�ون  الصفة، و ��ذه

: و�نقسم برنامج ا�جسور والطرقات إ�� أر�ع برامج فرعية .املب�ى صاحبة الدولة ف��ا ت�ون  ال�ي للطرقات �ساسية

 .الطرقات السيارة، الطرقات، املسالك الر�فية و الصيانة
 

  الطرقات السّيارةال��نامج الفر�� 

وتحو�ل شب�ات  �را��ي الطرقات السيارة؛ اقتناء حوزة تحر�ر �عملية القيام الدراسات، متا�عة ع�� �سهر

ال�ي تقوم ��ا شركة تو�س للطرقات  العروض بطلبات ا�خاصة �جرائية املراحل ومتا�عة املتدخل�ن العمومي�ن

  .السيارة �� إطار عقد اللزمة

 

�لم و تر�ط ب�ن  360يب�ن ا�جدول البيا�ي طول طرقات السيارة املفتوحة أمام حركة الس�� حاليا و تبلغ 

�� ح�ن أن �جزاء ال�ي �� �� . صمة �� اتجاه وادي الزرقاءالعاصمة و والية صفاقس، العاصمة و والية بن�رت والعا

رأس ا�جدير أما الطر�ق  –بوسالم و مدن�ن  –قا�س و وادي الزرقاء  –�لم و�� صفاقس  329,2طور �نجاز فتبلغ 

و للر�ط مع القطر . �لم فستنطلق قر�با و ستمكن من الر�ط مع القطر اللي�ي 85مدن�ن ع�� طول  –السيارة قا�س 

و أما ر�ط الواليات الداخلية بطرقات . ا�جزائري فإن الطر�ق السيارة بوسالم ا�حدود ا�جزائر�ة �� طور الدراسة

فإن أهم ��شطة ال�ي يقوم ��ا هذا و بالتا�� . فهو �� مرحلة الدراسات و قد تم تحديد املسار ECOSOسيارة 

 :ال��نامج الفر�� ��

   ECOSOدراسة الطر�ق السيارة بوسالم ا�حدود ا�جزائر�ة و الطر�ق السيارة  −

 �عمال �جرائية لتحر�ر ا�حوزة  −

0
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مرحلة 
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����*§ �17 �} 
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 –رأس ا�جدير و قا�س  –بوسالم و مدن�ن  –قا�س و وادي الزرقاء  –متا�عة انجاز الطر�ق السيارة صفاقس  −

 ن ال�ي ستنطلق قر�بامدن�
 

  الطرقاتمجال  ال��نامج الفر�� 

املشاريع  س�� و متا�عة للطرقات �ساسية البنية و القيام بالدراسات و انجاز أشغال التخطيط �سهر ع��

 :و تتمثل أهم ��شطة ��. و �دارات ا�جهو�ة للتجه�� ز بمساعدة وحدات �نجا

رور و ا�حد من ــو مجهزة بمنشآت عصر�ة �ساهم �� �سهيل حركة املتمك�ن املدن الك��ى من شبكة مهي�لة  −

 �كتظاظ ع�� غرار انجاز املحوالت و املنعرجات و تثنية الطرقات،

تأهيل الشبكة �ساسية للطرقات املرقمة و ذلك ب��ذي��ا ح�ى تصبح مطابقة للمواصفات العاملية ثم تدعيمها  - −

 ملستعم�� الطر�ق، لضمان ديموم��ا و توف�� رفاهة أفضل

تتناسق مع الطرقات ال�ي تم ��ذي��ا، و �عو�ض القديمة و الضيقة م��ا و ذلك لتأم�ن سيولة حركة  بناء جسور  −

 املرور عند فيضان �ودية،

 .تطور طول الشبكة املعبدة للطرقات املرقمة −

كما . �لم معبدة 14931,5�ا �لم م� 19431,1تجدر �شارة إ�� أن الطول ا�جم�� لشبكة الطرقات املرقمة هو 

هذا التطور متواصل و ذلك . 2007و  2002سنو�ا خالل الف��ة املمتدة ب�ن  % 6,2أن حركة املرور شهدت تطورا بـ 

بحوا��  2007و قدر حجم حركة املرور سنة . ألف عر�ة 1568قرابة  2011الزدياد أسطول العر�ات الذي بلغ سنة 

 .عر�ة يوميا بالعاصمة 45296عر�ة بقب�� إ��  1532عر�ة يوميا ي��اوح ب�ن  6124

 املسالك الّر�فية ال��نامج الفر�� 

�لم مسالك �� حالة ترابية أي ما �عادل  34275,4�لم م��ا  49747,21يبلغ طول شبكة املسالك الر�فية 

و �ش�ل التنمية القرو�ة رك��ة حقيقة للتنمية الشاملة ال�ي تقت��ى مشاركة �ل الفاعل�ن �� املجتمع و �� %. 68,9

د من الفوارق �جتماعية و �قتصادية من خالل هذا �طار تلعب العناية باملسالك الر�فية دورا أساسيا �� ا�ح

ز ا�جهود خالل سنة . فك العزلة عن املناطق الداخلية
ّ
ع�� دعم ومواصلة استحثاث  2015و  2014لذلك ست��ك

 %. 5الذي سيقلص من �سبة املسالك ال��ابية بـ   �سق إنجاز مشاريع ��يئة املسالك الر�فية

 الصيانة ال��نامج الفر�� 

تقوم ف ع�� املحافظة ع�� ا�حالة ا�حسنة للمعبد و التجه��ات�دارة العامة ل�جسور والطرقات تحرص 

واملتمثلة �� تجديد الطبقة السطحية للطرقات املعبدة �عملية الصيانة والتعهد الدوري لشبكة الطرقات  هامصا�ح

أن هذا التدخل السنوي �ان ينجز ع�� و يجدر التذك�� . و خرسانة اسفاتية   Bicoucheو   Monocoucheمن نوعية 

أما ). أشغال تنجز من قبل املقاوالت(أصبح ينجز ع�� العنوان الثا�ي  2000م��انية العنوان �ول و منذ سنة 

الصيانة �عتيادية  و املتمثلة �� إصالح جنبات الطر�ق، ترك�� عالمات التشو�ر و التشو�ر �فقي، صيانة املنشآت 

كما . فتنجز عن طر�ق شر�ات خاصة أو عن طر�ق الوسائل ا�خاصة لإلدارات ا�جهو�ة.... رة العمومية املائية، �نا

تقوم بأشغال معا�جة نقاط تكرار ا�حوادث ال�ي ال يمكن انجازها ع�� حساب إعتمادات العنوان �ول باعتبارها 

طار أو الثلوج بنسب كب��ة فإن �داراة و عند حدوث ال�وارث الطبيعية نتيجة ��اطل �م. تتطلب إعتمادات هامة

 .العامة ل�جسور و الطرقات تتدخل إلصالحها و معا�ج��ا
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 �داء ا�خاّصة بال��نامج قيس ومؤشرات أهداف .2

 �داء قيس ومؤشرات تقديم أهداف 1.2
 :وفقا للمحاور �س��اتيجية و�ولو�ات لل��نامج فيما ي��"  ا�جسور والطرقات"  1تتمثل أهداف ال��نامج 

 ،شبكة الطرقات السيارة تطور : 1الهدف  −

 ،شبكة الطرقات املرقمة لتتالءم مع تطور حركة املرور �عص��  : 2الهدف  −

 ،تحس�ن ر�ط التجمعات الر�فية �شبكة الطرقات املرقمة:  3الهدف  −

 .املرقمة و املسالك الر�فية بصورة دائمة وعمليةصيانة شبكة الطرقات :  4الهدف  −
 

 .شبكة الطرقات السيارة تطور : 1-1الهدف 
 

وتأم�ن العبور ب�ن مختلف دول   شبكة الطرقات السيارة لتحس�ن التنقل ب�ن مختلف جهات البالد تطور : تقديم الهدف

 . املغرب العر�ي

  املخطط و إس��اتيجية القطاع: مرجع الهدف

  لشبكة الطرقات السيارة  املرجوالتطور أهمية الدراسات و تحر�ر ا�حوزة لبلوغ : املؤشرات اعتمادم��رات 

  : تحليل املؤشر

 

 :1.1الهدف 

 شبكة الطرقات السيارة تطور 
 الوحدة

 تقديرات توقعات  إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

دراسة  تقدمال��اكمية لنسبة ال:  1.1.1.1املؤشر

 الطرقات السيارة
% - 20 40 53 80 90 100 

�سبة تحر�ر حوزة الطرقات :  2.1.1.1املؤشر 

 السيارة
% - 22 25 28 32 36 40 

�سبة تقدم انجاز الطرقات :  3.1.1.1املؤشر

 السيارة
% - 29 36,8 40,7 44,6 50,4 60 

 

 .شبكة الطرقات املرقمة لتتالءم مع تطور حركة املرور �عص��  : 2-1الهدف 
 

  شبكة الطرقات املرقمة لتتالءم مع تطور حركة املرور�عص��  :تقديم الهدف

  املخطط و إس��اتيجية القطاع: مرجع الهدف

الطر�� للبضائع و تنقل التأث�� املباشر للمشاريع الك��ى و ��يئة الشبكة ع�� تزايد حركة النقل : م��رات إعتماد املؤشرات

 ��خاص
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 :تحليل املؤشر
 

 :12.الهدف 

شبكة الطرقات املرقمة لتتالءم مع تطور  �عص�� 

 حركة املرور

 الوحدة

 تقديرات توقعات  إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 : 1.2.2.1املؤشر 

 عدد املشاريع الك��ى ال�ي تدخل ح�� �ستغالل سنو�ا
 9 13 8 3 3 5 4 عدد

 : 2.2.2.1املؤشر 

 تجديد الشبكة املرقمة للطرقات   �سبة 
%  54,4  59,5  60  61,7  63,3 65,7 

 :  3.2.2.1املؤشر 

 عدد ا�جسور املنجزة
 7 6 5 5 2 5 7 عدد

 :4.2.2.1املؤشر 

تطو�ر الشبكة املرقمة للطرقات إ�� مستوى  �سبة

 التعبيد

% - 76,8 76,8 77,1 77,4 77,4 77,8 

 

 

 .تحس�ن ر�ط التجمعات الر�فية �شبكة الطرقات املرقمة :  13.الهدف 
 

  تحس�ن ر�ط التجمعات الر�فية �شبكة الطرقات املرقمة: تقديم الهدف

  املخطط و إس��اتيجية القطاع: مرجع الهدف

ل��يئة و �عبيد املسالك الر�فية دور أسا��ي �� فك عزلة التجمعات الر�فية تحس�ن الر�ط ب�ن : م��رات إعتماد املؤشر

 وهذا سينعكس ايجابيا ع�� اس��اتيجية التنمية �جتماعية  و�قتصادية للعالم الر�في. مناطق �نتاج ومناطق التوزيع
  : تحليل املؤشر 

 
 

 : 3الهدف 

  �شبكة الطرقات املرقمةتحس�ن ر�ط التجمعات الر�فية 
 الوحدة

 تقديرات توقعات  إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 : 1.3.3.1املؤشر 

 11للمخطط�ن  ��يئة املسالك الر�فيةانجاز  �سبة تقدم

 12و

% - 10 15 12 35 28 - 

 
 

 .صيانة شبكة الطرقات املرقمة و املسالك الر�فية بصورة دائمة وعملية:  4.1الهدف 
 

 صيانة شبكة الطرقات املرقمة و املسالك الر�فية بصورة دائمة :  تقديم الهدف

 املخطط و إس��اتيجية القطاع: مرجع الهدف

لر�فية و كذلك التحكم �� من أجل ا�حد من تدهور الشبكة الطرقية و شبكة املسالك ا: م��رات إعتماد املؤشرات

 املحافظة عل��ما 
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    : تحليل املؤشر
 

  :4الهدف 

املسالك الر�فية  املرقمة و صيانة شبكة الطرقات 

 بصورة دائمة و عملية

 الوحدة

 إنجازات توقعات  إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 : 1.4.4.1املؤشر 

شبكة الطرقات معدل �لفة صيانة ال�لم الواحد من 

 املرقمة

د.أ  2,88 

 

3,83 

 

 

3,37 

 

 

2,93 

 

 

9,15 

 

 

10,05 

 

 

11,04 

 

 : 2.4.4.1املؤشر 

صيانة ال�لم الواحد من شبكة تدعيم و معدل �لفة 

 املسالك الر�فية

د.أ  0,195 0,45 2,28 1,45 1,43 1,57 1,73 

  :3.4.4.1املؤشر 

تقدم إنجاز معا�جة النقاط ل ال��اكمية نسبةال

  فيضانات أماكن تكرار ا�حوادث وأضرار  (املحددة 

2011-2012 ( 

%  -- -- 15,8 43,9 91,7 97 100 
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 ال��نامج أ�شطة تقديم 2.2 

 الوحدة ؤشرات امل �هداف
 تقديرات 

2015 
 ��شطة

 �عتمادات

 )د.أ(

 : 1.1الهدف 

شبكة الطرقات  تطور 

 السيارة

النسبة ال��اكمية  1.1.1.1املؤشر 

 80 % لتقدم دراسة الطرقات السيارة
مواصلة الدراسات بالنسبة للطر�ق   -

      السيارة بوسالم ا�حدودية ا�جزائر�ة 

  ECOSOو 

�عد تحديد املسار �نطالق �� إجراءات  -

 �ن��اع 

2 000 

�سبة تحر�ر حوزة   2.1.1.1املؤشر 

 الطرقات السيارة
% 32 6 000 

�سبة تقدم انجاز   3.1.1.1املؤشر 

 الطرقات السيارة
% 44,6 -  

 : 2.1الهدف 

�عص�� شبكة الطرقات 

املرقمة لتتالئم مع تطور 

 حركة املرور

عدد املشاريع الك��ى   1.2.2.1املؤشر 

 8 مشروع ال�ي تدخل ح�� �ستغالل سنو�ا
تو�س (انجاز املشاريع ا�جار�ة مواصلة  -

الك��ى، طرقات مهي�لة للمدن و ��يئة 

   )وتدعيم الشبكة املرقمة و بناء جسور 

 :و �نطالق �� املشاريع ا�جديدة التالية

�لم  34,4تدعيم : طرقات تو�س الك��ى  -

من الطرقات املرقمة بتو�س الك��ى، 

ر�ط  DTمحول بتو�س يضم منشأت�ن 

�شارع ضفاف  LNSمحمد ا�خامس 

البح��ة بجهة القرش �ك�� ن�ج غانا  

و�ناء منشأة فوق السكة ا�حديدية 

 Z4و الطر�ق  1لتأم�ن الر�ط ب�ن ط و 

 بمدينة مقر�ن ب�ن عروس

 منعرج تالة بوالية القصر�ن  -

 24مشروعا بـ 24: ��يئة مداخل املدن -

 �لم 61,2والية بطول 

192 900 

�سبة تجديد الشبكة   2.2.2.1املؤشر 

 املرقمة للطرقات
 950 152 61,7 �سبة

 عدد ا�جسور املنجزة   3.2.2.1املؤشر 
 150 8 5 جسر

�سبة تطو�ر الشبكة   4.2.2.1املؤشر 

 املرقمة للطرقات إ�� مستوى التعبيد

% 77,4 26 000 

 : 3.1الهدف 

تحس�ن ر�ط التجمعات 

الر�فية �شبكة الطرقات 

 املرقمة

النسبة ال��اكمية  1.3.3.1املؤشر  

لتقدم انجاز ��يئة املسالك الر�فية 

 35 % 12و  11للمخطط�ن 

�لم من املسالك  760مواصلة انجاز   -

�لم  1774الر�فية و �نطالق �� ��يئة 

           التكميلية 2011املرسمة بم��انية 

 2012و 

59 900 

 : 4.1الهدف 

صيانة شبكة الطرقات 

املسالك الر�فية  املرقمة و 

 بصورة دائمة و عملية

معدل �لفة صيانة   1.4.4.1املؤشر 

ال�لم الواحد من شبكة الطرقات 

 املرقمة
 د.أ

9,15 

 

تم برمجة القيام بالصيانة �عتيادية  -

م د ع�� العنوان �ول   51,005ب�لفة 

       و الصيانة الدور�ة لشبكة الطرقات

م د أما ا�جسور  120و ا�جسور ب�لفة 

م د ومواصلة معا�جة أضرار  20فب�لفة 

الفياضانات و�نزالقات و نقاط تكرار 

 .ا�حوادث

100 121  

     معدل �لفة تدعيم  2.4.4.1املؤشر 

و صيانة ال�لم الواحد من شبكة 

 املسالك الر�فية

46 000  1,43 د.أ  

النسبة ال��اكمية   3.4.4.1املؤشر 

لتقدم انجاز معا�جة النقاط املحددة 

أماكن تكرار ا�حوادث و أضرار (

 )2012 - 2011الفياضانات 

% 91,7 50 000 
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 نفقات ال��نامج .3

  تقديم م��انية ال��نامج1.3 

 "والطرقات ا�جسور "  برنامج إعتمادات تطور : 1 عدد جدول 

 النفقة طبيعة حسب التوزيع

     
 ألف دينار: الوحدة 

 بيــــــــــــان ال��نامج
إنجازات 

2013 

قانون 

املالية 

�ص�� 

2014  

 
)1( 

قانون 

املالية 

التكمي�� 

2014  

 
)1b( 

 تقديرات
 �سبةا لتطّور 

 )م أص��.ق( 

 �سبةالتطّور 

 )م تكمي��.ق( 

2015 )2014-2015( )2014-2015( 

اعتمادات 

 التعهد
 

اعتمادات 

 الدفع
 

)2( 

 املبلغ
 

 

)2(-)1( 

 النسبة
 

 

)2(- )1) /(1( 

 املبلغ
 

 

)2(-)1b( 

 النسبة
 

)2(- b1 

b1)/( 

 % 23 490 15 % 19 253 13 546 83 546 83 057 68 294 70 115 73 نفقات التصّرف: العنوان �ول 
 8 387 2 3- 114 1- 541 32 541 32 155 30 655 33 834 34 � العموميالتأج�

 35 103 13 39 366 14 005 51 005 51 902 37 639 36 281 38 وسائل املصا�ح
 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي

 % 28 500 143 % 11 500 63 000 665 650 000 1 500 521 500 601 078 655 نفقات التنمية: العنوان الثا�ي
 28 000 145 11 000 65 000 665 650 000 1 000 520 000 600 228 648 �ستثمارات املباشرة

 23 000 93 12 000 53 000 498 200 615 000 405 000 445 747 488 ع�� املوارد العامة للم��انية
 45 000 52 8 000 12 000 167 450 385 000 115 000 155 480 159 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 100-% 500 1- % 100- 500 1- 0 0 500 1 500 1 850 6 التمو�ل العمومي

 100-% 500 1- % 100- 500 1- 0 0 500 1 500 1 850 6 ع�� املوارد العامة للم��انية

 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 --- 0 --- 0 0 0 0 0 245 1 صناديق ا�خز�نة

امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
729 438 671 794 589 557 1 084 196 748 546 76 753 11 % 158 990  27 % 

 

          % 11بنسبة  نفقات التصّرفموزعة ب�ن  أد 748 546 : بـ 2015قدرت إعتمادات الدفع ل��نامج ا�جسور و الطرقات لسنة 

 .%0العمومي و التمو�ل  % 89بنسبة  التنميةو نفقات 

 .2014لسنة  التكمي�� و ذلك مقارنة بقانون املالية %31و تجدر �شارة إ�� ��جيل ارتفاع �� م��انية ال��نامج بنسبة 

 % 8بـ ارتفاع إعتمادات املخصصة للتأج�� العمومي  -

 %5 بـ إعتمادات املخصصة لوسائل املصا�ح ارتفاع -

  %28�ستثمارات املباشرة �جلت ارتفاع بنسبة إعتمادات  -

 %  100بـ إعتمادات املخصصة للتمو�ل العمومي انخفاض  -

 

 

 

 



 ا�جسور والطرقات :  1ال��نامج 

 

 وفق من�جية التصرف حسب �هداف 2015لسنة مصا�ح التجه�� م��انية                           قطاع التجه��    | وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةوزارة التجه��  23

 

 اعتمادات الدفع
 ألف دينار: الوحدة                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 2015 لسنة" الطرقات و ا�جسور " 1 ال��نامج م��انية توزيع: 2 عدد جدول 

 الفرعية ال��امج و النفقة طبيعة حسب

    
 ألف دينار: الوحدة 

ــــالب                                                             ـــ ـــ ــ ـــ رامج                 ـ

 طبيعة النفقة     
 الطرقات  السيارةالطرقات 

املسالك 

 الر�فية
 الصيانة

املجموع حسب 

 طبيعة النفقة

 546 83 574 73 978 719 8 275 نفقات التصّرف 
 541 32 844 22 888 564 8 245 التأج�� العمومي 
 005 51 730 50 90 155 30 وسائل املصا�ح 

 0 0 0 0 0 التدخل العمومي 
 000 665 100 217 900 59 000 380 000 8 نفقات التنمية

 000 665 100 217 900 59 000 380 000 8 �ستثمارات املباشرة
 000 498 100 217 900 27 000 245 000 8 ع�� املوارد العامة للم��انية

 000 167 0 000 32 000 135 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 
 0 0 0 0 0 للم��انيةع�� املوارد العامة 

 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة 

 546 748 674 290 878 60 719 388 275 8 املجموع حسب ال��امج الفرعية
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اعتمادات الدفع   
ألف دينار : الوحدة           

 
 

 :حسب ال��امج الفرعية تب�ن ما ي��  ا�جسور و الطرقاتبرنامج  تامن خالل توزيع إعتماد

 الطرقات السّيارة:  1.1ال��نامج الفر��

من جملة اعتمادات ال��نامج و��  %1�سبة " الطرقات السيارة"تمثل �عتمادات املرصودة لل��نامج الفر�� 

 و القصر�ن وز�د،ب سيدي الق��وان، واليات إ�� السيارة الطر�ق ايصالدراسة  تمو�ل �عت�� �سبة ضئيلة وذلك ألن

، و بالتا�� فإن هذه �عتمادات توظف  اورو  م 4.6 بـ تقدرتنجز �� إطار هبة من البنك �ورو�ي لالستثمار   قفصة

ا�حدود ا�جزائر�ة و استكمال تحر�ر ا�حوزة وخالص تحو�ل شب�ات  باألساس النجاز دراسة الطر�ق السيارة بوسالم

املتدخل�ن العمومي�ن علما و أن املساعدة الفنية ع�� انجاز هذه الدراسة ممولة من قبل الصندوق العر�ي لالنماء 

ك�� من أما �شغال ال�ي تمثل النسبة �. ألف دينار �و��ي 300�قتصادي و �جتما�� �� إطار هبة بقيمة 

�عتمادات فتنجز �� إطار عقد اللزمة ب�ن وزارة التجه�� و شركة تو�س للطرقات السيارة و�� ا�جهة املستفيدة من 

 . القروض املسندة من قبل املمول�ن

 الطرقات: 2.1ال��نامج الفر�� 

امج و يفسر ذلك من جملة اعتمادات ال��ن% 52�سبة " الطرقات"تمثل �عتمادات املرصودة لل��نامج الفر�� 

و�� من إعتمادات ال��نامج الفر�� % 98ال�ي تمثل و أد  380000بحجم اعتمادات �ستثمارات املباشرة املقدرة بـ

 :موظفة باألساس النجاز عدة مشاريع تت�خص فيما ي��

 3الطر�ق السيارة، مضاعفة الطر�ق الوطنية  برج السدر�ة 1مواصلة انجاز املشاريع الك��ى م��ا وصلة ط و  -

، محول 33ط ج  – 4شرقا مساكن، الرابطة ب�ن البلديات الشمالية زاد 1و الفحص، منعرج ط و  133ب�ن ط ج 

، مضاعفة ط 17ط و  -5ط و  -د منعرج ال�اف  5تر�ي نابل، مضاعفة ط و  27، مضاعفة ط ج 10ط و  – 2اكس 

املنست��،  92املهدية، منعرج ط ج  82�� انجاز �عض املشاريع م��ا منعرج ط ج  طينة املحرس و �نطالق 1و 

: ب�ن سوسة و الق��وان، املرفأ املا�� برواد  12�سوسة، مضاعفة ط و  844ع�� ط م  812-814مضاعفة ط م 
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محول بمنو�ة،  7و ط و  5، ر�ط قطب التكنولوجيا بالنح�� �شبكة الطرقات، مضاعفة ط و 533مضاعفة ط م 

  ،532ط م  – 20، محول اكس 3و اكس  2اكس  - 20اكس 

 60 ج ط ��يئة�لم بقب�� و  31و ��يئة  2011و  2010 – 2009�لم من الطرقات برنامج سنة  897,3استكمال  -

  ،تمو�ل�عد توفر الوالية  13�لم من الطرقات املرقمة بـ  362,5��يئة  و �نطالق ��  ال�افب �لم 16 طول ب

�لم  256,9والية ذات أولو�ة و �نطالق �� تدعيم  12�لم من الطرقات املرقمة بـ 329نجاز تدعيم مواصلة ا -

 ،واليات ذات أولو�ة �عد توفر التمو�ل 9من الطرقات املرقمة بـ

  ،والية �عد توفر التمو�ل 12جسرا بـ  12جسرا و �نطالق �� بناء  13مواصلة انجاز  -

 ،تمو�ل�عد توفر ال بتو�س 9ط و  2اكس محول �نطالق �� انجاز  -

ضفاف البح��ة بجهة  �شارع LNS ا�خامس محمد ر�ط DT منشأت�ن يضم محول بتو�س�نطالق �� انجاز  -

   ،القرش �ك�� ن�ج غانا

 ،تو�س، أر�انة، منو�ة و�ن عروس: واليات 4 بـ املرقمة الطرقات من �لم 34,4 تدعيم�نطالق ��  -

 ،القصر�ن �عد توفر التمو�لوالية تالة بمنعرج  بناء�نطالق ��  -

  ،�لم 61,2والية بطول  24مشروعا بـ 24: �نطالق �� ��يئة مداخل املدن -

 .انجاز دراسات -

 املسالك الّر�فية:  3.1ال��نامج الفر��

            من جملة اعتمادات ال��نامج % 8�سبة " سالك الر�فيةامل"�عتمادات املرصودة لل��نامج الفر�� تمثل 

 :أد و�� موظفة باألساس النجاز 59900و يفسر ذلك بحجم اعتمادات �ستثمارات املباشرة املقدرة بـ 

 ،2011و  2010�لم من املسالك الر�فية املرسمة بم��اني�ي  760مواصلة ��يئة  -

�لم  750م تمو�ل حيث ت 2012و  2011�لم من املسالك الر�فية املرسمة بم��اني�ي  1774�نطالق �� ��يئة  -

�لم عن طر�ق البنك �فر�قي للتنمية مرحلة  389م��ا عن طر�ق الصندوق العر�ي لالنماء �قتصادي و�جتما�� و 

 قي فيجرى البحث عن تمو�ل النجازه،أما الطول املتب 6

 .2013�لم من املسالك الر�فية املرسمة بم��انية  683,2 مواصلة �عبيد -

 الصيانة:  4.1ال��نامج الفر��

من جملة اعتمادات ال��نامج و يفسر ذلك % 38�سبة " صيانةال"تمثل �عتمادات املرصودة لل��نامج الفر�� 

من إعتمادات هذا ال��نامج الفر��  %73,3وال�ي تمثل أد  169600بحجم اعتمادات �ستثمارات املباشرة املقدرة بـ 

 .�صلية 2014مقارنة بم��انية سنة  %39ـــ بو يالحظ أن م��انية وسائل املصا�ح �جلت ارتفاعا 

 :��شطة التاليةو�� موظفة باألساس النجاز 

الصيانة الدور�ة لشبكة الطرقات املرقمة و ذلك بتجديد التغليف السط�� و التغليف با�خرسانة �سفلتية  -

قد تم ال��فيع �� �لفة أمتارا و  7للطرقات ال�ي تتطلب التدخل و �غليف حوا��ي الطرقات ال�ي يفوق عرضها 

 ، 2015م د سنة  120إ��  2014م د سنة  35الصيانة الدور�ة لشبكة الطرقات و ا�جسور من 

تدعيم املسالك الر�فية و قد بدأ العمل ��ذا ال��نامج ع�� إعتمادات العنوان الثا�ي منذ امل��انية التكميلية  -

يئة فيح�ن أن الصيانة العادية تنجز ع�� م��انية التصرف وهو يتمثل �� الصيانة الك��ى للمسالك امله 2012لسنة 

 ، 2015سنة  والية 24 �لم بـ 526,6مسلك بطول  80و قد تم برمجة صيانة ). العنوان �ول (
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و إصالح أضرار الفياضانات             واليات  9��م نقطة  33معا�جة البعض من نقاط تكرار ا�حوادث ال�ي �عد  -

 .2014يضا أو  2013و 2012و  2011نقطة و ال�ي شهد��ا البالد خالل سنة  245و �عد   و �نزالقات
 

 : 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار  2.3

 : 1لل��نامج 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار  1.2.3

 

 :3 عدد جدول 

 النفقة طبيعة حسب التوزيع:  لل��نامج ا�جم�� املدى متوسط النفقات إطار 

 ) الدفع إعتمادات(  

 ألف دينار :الوحدة       

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 678 90 478 86 546 83 057 68 294 70 115 73 784 68 570 66 نفقات التصرف
 564 36 493 34 541 32 155 30 655 33 834 34 033 32 843 27 التأج�� العمومي
 114 54 985 51 005 51 902 37 639 36 281 38 751 36 727 38 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 400 857 400 778 000 665 500 521 500 601 078 655 551 672 943 762 نفقات التنمية

 400 857 400 778 000 665 000 520 000 600 228 648 835 573 943 562 �ستثمارات املباشرة
 400 647 400 586 000 498 000 405 000 445 747 488 000 330 603 393 ع�� املوارد العامة للم��انية

 000 210 000 192 000 167 000 115 000 155 480 159 836 243 340 169 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 500 1 500 1 850 6 716 98 000 200 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 500 1 500 1 850 6 716 98 000 200 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 245 1 796 1 637 3 صناديق ا�خز�نة 
امل��انية بدون اعتبار املوارد 

 الذاتية للمؤسسات
833 150 743 131 729 438 671 794 589 557 748 546 864 878 948 078 
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 اعتمادات الدفع 
 ألف دينار :الوحدة

 

 "ا�جسور والطرقات"  1 لل��نامج املدى متوسط نفقات إطار

        الفرعية ال��امج حسب التوزيع

       
 ألف دينار:الوحدة

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 709 11 692 9 275 8 319 11 319 11 607 9 180 104 140 224 الطرقات السيارة
 797 497 742 452 719 388 092 305 092 349 677 328 154 383 063 443 الطرقات

 099 77 837 70 878 60 239 54 239 63 729 76 713 131 800 72 املسالك الر�فية
 473 361 608 331 674 290 907 218 144 248 424 314 084 124 147 93 الصيانة

 078 948 878 864 546 748 557 589 794 671 438 729 131 743 150 833 املجموع
 اعتمادات الدفع     

 ألف دينار :الوحدة                                                                                                                                                                                                                                    
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 : الفرعية لل��امج 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار  2.2.3
 

 السيارة الطرقات 1 الفر�� ال��نامج -

 ألف دينار:الوحدة       

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 309 292 275 319 319 250 232 205 نفقات التصرف
 275 260 245 319 319 250 232 205 العموميالتأج�� 

 34 32 30 0 0 0 0 0 وسائل املصا�ح
 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي

 400 11 400 9 000 8 000 11 000 11 112 8 152 102 298 220 نفقات التنمية
 400 11 400 9 000 8 000 11 000 11 112 8 591 3 298 20 �ستثمارات املباشرة

 400 11 400 9 000 8 000 11 000 11 112 8 591 3 298 20 املوارد العامة للم��انيةع�� 
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 561 98 000 200 التمو�ل العمومي 
 0 0 0 0 0 0 561 98 000 200 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 0 0 0 0 0 املوظفة ع�� موارد القروض ا�خارجية
 0 0 0 0 0 245 1 796 1 637 3 صناديق ا�خز�نة 

امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
224 140 104 180 9 607 11 319 11 319 8 275 9 692 11 709 

 

  الطرقات 2 الفر�� ال��نامج -

 ألف دينار:الوحدة       

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 797 9 242 9 719 8 792 1 792 1 750 9 797 8 261 7 نفقات التصرف
 623 9 078 9 564 8 792 1 792 1 750 9 797 8 261 7 التأج�� العمومي
 174 164 155 0 0 0 0 0 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 000 488 500 443 000 380 300 303 300 347 927 318 357 374 802 435 نفقات التنمية

 000 488 500 443 000 380 800 301 800 345 077 312 202 374 802 435 �ستثمارات املباشرة
 000 318 500 288 000 245 000 207 000 220 388 183 788 172 469 271 ع�� املوارد العامة للم��انية

 000 170 000 155 000 135 800 94 800 125 689 128 413 201 332 164 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 500 1 500 1 850 6 155 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 500 1 500 1 850 6 155 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة 
امل��انية بدون اعتبار املوارد 

 الذاتية للمؤسسات
443 063 383 154 328 677 349 092 305 092 388 719 452 742 497 797 



 ا�جسور والطرقات :  1ال��نامج 

 

 وفق من�جية التصرف حسب �هداف 2015لسنة مصا�ح التجه�� م��انية                           قطاع التجه��    | وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةوزارة التجه��  29

 

ألف دينار أما  452 742بـ  2016أد ولسنة  388 719: بـ 2015الطرقات لسنة  2قدرت إعتمادات الدفع لل��نامج الفر�� 

 2016تجدر �شارة إ�� ��جيل ارتفاع �� تقديرات م��انية ال��نامج للسنة . ألف دينار 497 797فستبلغ  2017سنة 

   .بتقديرات السنة السابقة %10بـ  ارتفاعافست�جل  2017أما م��انية  %16,47بنسبة 

مقارنة �سنة  2017و لكن تقديرات سنة ) 2016( % 36 ثم) 2015( % 25�جل ارتفاعا بـ فتبالنسبة لنفقات التنمية 

و ذلك إذا ما أخذنا �ع�ن �عتبار انطالق العديد من املشاريع ذات ال�لفة املرتفعة ع��  %28,4�جلت ارتفاعا بـ  2015

 :سبيل الذكر

 ، 3و اكس  2و اكس  532ط م  – 20محوالت الطر�ق اكس و  املخرج الغر�ي –محول الطر�ق اكس  -

 ،ب�ن سوسة و الق��وان 12ة ط و مضاعف -

 ،ب�ن زغوان و سليانة  4مضاعفة ط و  -

 ،بزغوان 133مضاعفة ط ج  -

 ،والية 13�لم من الطرقات املرقمة بـ  362,5ل��يئة  2014برنامج سنة  -

 ،والية ذات أولو�ة 14�لم من الطرقات املرقمة بـ  584لتدعيم  2014برنامج سنة  -

 ،والية 12جسرا بـ  12لبناء  2014برنامج سنة  -

  فيما يتعلق ب��يئة و تدعيم الطرقات املرقمة  2016إدراج ما تبقى من املخطط الثا�ي عشر للتنمية بم��انية سنة  -

 مقطع( مسالك 2*2:  �لم15 بطول   الغر�ي املخرج - 31 ج ط:  20X مواصلةو كذلك ادراج مشرو��   و بناء ا�جسور  

انجاز  إدراجاق��اح  2017أما سنة .  �لم 3,5 بطول  جسور  3 باعتبار برادس الر�ا��ي ال�� - 33 ج ط ب�ن وصلةو  )2

 . 1و الطر�ق السيارة أ   املخرج الغر�ي:  20X مواصلةبصفاقس و  4محوالت ع�� القاصة �لم  8
 

 الر�فية املسالك 3 الفر�� ال��نامج -

 ألف دينار:الوحدة       

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 099 1 037 1 978 39 39 886 821 727 نفقات التصرف
 998 941 888 39 39 886 821 727 التأج�� العمومي
 101 95 90 0 0 0 0 0 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 000 76 800 69 900 59 200 54 200 63 843 75 892 130 072 72 نفقات التنمية

 000 76 800 69 900 59 200 54 200 63 843 75 892 130 072 72 �ستثمارات املباشرة
 000 36 800 32 900 27 000 34 000 34 051 45 469 88 064 67 ع�� املوارد العامة للم��انية

 000 40 000 37 000 32 200 20 200 29 791 30 423 42 008 5 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة 

امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
72 800 131 713 76 729 63 239 54 239 60 878 70 837 77 099 
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                         2016أد ولسنة  60 878: بـ 2015املسالك الر�فية لسنة  3قدرت إعتمادات الدفع لل��نامج الفر�� 

تجدر �شارة إ�� ��جيل ارتفاع �� تقديرات م��انية . ألف دينار 77 099فستبلغ  2017ألف دينار أما سنة  70 837ـ ــب

  .بتقديرات السنة السابقة %8,9فست�جل ارتفاعا بـ  2017أما م��انية  % 16,35بنسبة  2016ال��نامج للسنة 

 

 صيانةال 4ال��نامج الفر��  -

 ألف دينار:الوحدة       

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 473 79 908 75 574 73 907 65 144 68 228 62 933 58 376 58 نفقات التصرف
 668 25 215 24 844 22 005 28 505 31 948 23 182 22 649 19 التأج�� العمومي
 805 53 693 51 730 50 902 37 639 36 281 38 751 36 727 38 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 000 282 700 255 100 217 000 153 000 180 196 252 151 65 771 34 نفقات التنمية

 000 282 700 255 100 217 000 153 000 180 196 252 151 65 771 34 �ستثمارات املباشرة
 000 282 700 255 100 217 000 153 000 180 196 252 151 65 771 34 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة 
امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
93 147 124 084 314 424 248 144 218 907 290 674 331 608 361 473 

 
 

ألف  331 608 ـبـ 2016أد ولسنة  290 674ـ بـ 2015الصيانة لسنة  4قدرت إعتمادات الدفع لل��نامج الفر�� 

الفر�� �� تقديرات م��انية ال��نامج  ارتفاعاتجدر �شارة إ�� ��جيل . ألف دينار 361 473فستبلغ  2017دينار أما سنة 

بالنسبة لنفقات   .بتقديرات السنة السابقة %9ا بـ رتفاعفست�جل ا 2017أما م��انية  % 14 بنسبة 2016للسنة 

و ذلك  % 10,3ثم  %42بـ  اارتفاعأما نفقات التنمية ف�جلت ) ت.م.ق( %11,6 التصرف فقد �جلت ارتفاعا سنو�ا بـ 

بالنسبة  تم الرفعو لكن   2017إذا ما أخذنا �ع�ن �عتبار إصالح أضرار الفيضانات و �نزالقات الذي سينت�ي مو�� 

 .2015�لفة �عتمادات املتحصل عل��ا بمشروع م��انية سنة  منللصيانة الدور�ة للطرقات و كذلك املسالك 
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 بطاقات مؤشرات قيس �داء

 ا�جسور والطرقاتل��نامج 
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 املؤشر بطاقة
 

  : 1.1.1.1املؤشر رمز

 .الطرقات السيارة دراسة تقدمال��اكمية لنسبة ال : املؤشر �سمية

 .2014جو�لية   :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 .ا�جسور و الطرقات :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 .الطرقات السيارة :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 الطرقات السيارة شبكة تطور   :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 و سيدي بوز�د تقدم دراس�ي  مشرو�� إيصال الطر�ق السيارة إ�� واليات الق��وانيخص هذا املؤشر   :املؤشر �عر�ف .4

 ).كم 80(و الطر�ق السيارة الرابطة ب�ن بوسالم و ا�حدود ا�جزائر�ة ) كم 390(و القصر�ن و قفصة 

 .منتوج  :املؤشر نوع .5

   مؤشر نجاعة :طبيعة املؤشر .6

مشاريع الطرقات  وحدة انجاز( لوزارة التجه�� و ال��يئة ال��ابية و التنمية املستدامة  املصا�ح املركز�ة : التفريعات .7

 .)و تحر�ر حوزة الطرقات املهي�لة باملدن السيارة

 

 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 معدل �سبة تقدم مراحل دراسة الطرقات السيارة: املؤشر احتساب طر�قة .1

 ٪ �سبة: املؤشر وحدة .2

 :املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 و قفصة  بوز�د و القصر�نمشروع إيصال الطر�ق السيارة إ�� واليات الق��وان و سيدي  تقدم دراسة -

 ا�حدود ا�جزائر�ة –الطر�ق السيارة بوسالم  تقدم دراسة  -

 .طر�قة إدار�ة:  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

وحدة متا�عة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحر�ر حوزة الطرقات : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 .الك��ى املهي�لة باملدن 

 .مو�� �ل سنة:  املؤشر توفر تار�خ .6

  2017استكمال الدراسات بحلول  :)Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 السيدة سارة الزنزري :  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1

 التقديرات
2014 

 �نجازات 
 مؤشر قيس �داء الوحدة الدور�ة

2017 2016 2015 2013 2012 

 % سنة 40 60 75 100 100 100

مشروع إيصال الطر�ق  تقدم دراسة�سبة 

السيارة إ�� واليات الق��وان و سيدي بوز�د 

)كم  382(و القصر�ن و قفصة   

 % سنة 0 20 30 60 80 100
الطر�ق السيارة بوسالم  تقدم دراسة�سبة 

)كم 80(ا�حدود ا�جزائر�ة  –  

الطرقات السيارة  تقدم دراسة�سبة  % سنة 20 40 53 80 90 100  

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

�ستغالل مع طول الطرقات السيارة بلوغها �� مجموع طول الطرقات السيارة بصدد  طول الطرقات السيارة املراد -

بصدد �نجاز مع طول الطرقات السيارة �� طور انطالق �نجاز مع طول الطرقات السيارة بصدد الدراسة أي حوا�� 

 .كم 1250

الطر�ق السيارة إ�� واليات الق��وان وسيدي بوز�د  �سبة تقدم دراسة الطرقات السيارة تخص مشرو�� إيصال - 

 ).كم 80(و الطر�ق السيارة الرابطة ب�ن بوسالم و ا�حدود ا�جزائر�ة ) كم 382(فصة والقصر�ن و ق

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3
 

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 .دراسة ايصال الطر�ق السيارة ا�� واليات الق��وان و سيدي بوز�د و القصر�ن و قفصة -

 .دراسة الطر�ق السيارة الرابطة ب�ن بوسالم وا�حدود ا�جزائر�ة -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 بطئ �� مد �دارة بآراء جملة املتدخل�ن املعني�ن باملشروع حول الدراسة خالل مختلف مراحلها. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

دة 
وح

اال
 =

بة
نس

سنوات التصرف

النسبة  1.1.1.1المؤشر 
التراكمية لتقدم دراسة 

الطرقات السيارة



 ا�جسور والطرقات :  1ال��نامج 

 

 وفق من�جية التصرف حسب �هداف 2015لسنة مصا�ح التجه�� م��انية                           قطاع التجه��    | وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةوزارة التجه��  34

 

 للمواقع �ثر�ة لدى املعهد الوط�ي لل��اث مما أدى إ�� �غي�� مسار الطر�ق السيارة  عدم وجود قاعدة بيانية محينة

 . ألك�� من مرة بالنسبة ملشروع إيصال الطر�ق السيارة إ�� واليات الق��وان وسيدي بوز�د و القصر�ن و قفصة

 اصة باالستشارات وانجازها من دار�ة ا�خإلجراءات اإلبطئ �� انجاز �شغال الطبوغرافية و ا�جيوتقنية نظرا لطول ا

�شغال ع�� هذه  �� أن مال�ي �را��ي يرفضون أن تنجزإطرف م�اتب الدراسات عن طر�ق املناولة باإلضافة 

 .أراض��م

 ��مدة انجاز الدراسة من طرف م�اتب الدراسات تأخ ��. 
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 املؤشر بطاقة
 

  : 2.1.1.1املؤشر رمز

 .تحر�ر حوزة الطرقات السيارة  �سبة     : املؤشر �سمية

 .2014جو�لية  :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 .ا�جسور و الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 .الطرقات السيارة  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 ات السيارةالطرق شبكة نمو  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

تقدم �سو�ة الوضعيات العقار�ة ملال�ي القطع املتواجدة بحوزة الطرقات السيارة  املؤشر هذا يخص   :املؤشر �عر�ف .4

           �عد إتمام جلسات �جان �ستقصاء (باملوافقة و املصا�حة أو عن طر�ق استصدار أوامر ان��اع و قضايا للتحّوز 

  )و املصا�حة

 .منتوج  :املؤشر نوع .5

   مؤشر نجاعة :املؤشرطبيعة  .6

 الطرقات مشاريع انجاز وحدة(  املستدامة التنمية و ال��ابية ال��يئة و التجه�� لوزارة املصا�ح املركز�ة : التفريعات .7

 ) .و �دارة العامة للشؤون العقار�ة و القانونية و الن�اعات باملدن املهي�لة الطرقات حوزة تحر�ر و السيارة
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 

 

 معدل �سبة تقدم مراحل دراسة الطرقات السيارة : املؤشر احتساب طر�قة .1

 ٪ �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 مساحة حوزة الطرقات السيارة املراد بلوغها -

 مساحة حوزة الطر�ق السيارة املحررة -

 .إدار�ةطر�قة :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

وحدة متا�عة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحر�ر حوزة الطرقات : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 .املهي�لة باملدن الك��ى و �دارة العامة للشؤون العقار�ة والقانونية و الن�اعات

 .مو�� �ل سنة:  املؤشر توفر تار�خ .6

من حوزة الطرقات السيارة املراد  %39تحر�ر �سبة  :) cible de l’indicateurValeur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

  2017بلوغها بحلول 

 السيدة سارة الزنزري:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات 
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 

 مساحة حوزة الطر�ق السيارة املحررة هك 1941 2216,7 2506 2820 3233 3521

 �سبة تحر�ر حوزة الطرقات السيارة ٪ 22 25 28 32 36 39

 

 .هك 8937=  مساحة حوزة الطرقات السيارة املراد بلوغها 
 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات تقديراتو  النتائج مناقشةو  تحليل .2

 مساحة �نجاز مع بصدد السيارة الطرقاتحوزة  مساحة مجموع �� بلوغها املراد السيارة الطرقاتحوزة  مساحة -

 .هك 8937=  الدراسة بصدد السيارة الطرقات حوزة مساحة معها نجازالمبرمج إ السيارة الطرقاتحوزة 

ديوان قيس �را��ي وزارة التجه��، : تتطلب أعمال تحر�ر حوزة مشاريع الطرقات السيارة تداخل العديد من �طراف  - 

ن والشؤالوالية ، �دارة ا�جهو�ة ألمالك الدولة و (ع  وبالمشرو امل�ح العقاري، املصا�ح ا�جهو�ة للواليات املعنية 

�دارة العامة ( و الشؤون العقار�ة ، وزارة أمالك الدولة).... ة للتنمية الفالحيةاملعتمديات و املندو�يات ا�جهو� العقار�ة ،

             ك��ة إجراءات إدار�ة  تتطلب و  ...وزارة الداخلية و ، وزارة العدل  )لالختبارات و �دارة العامة لالقتناء و التحديد

             �جان �ستقصاء ا�عقاد عديد ا�جلسات ل ،ع�� امليدان  �ختباراتانجاز �مثلة و تحديد املسار، انجاز (و قانونية 

 )....رفع قضايا �ست�جالية للتحوز  مر ان��اع و إبرام عقود،واو املصا�حة، إعداد أ

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3
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  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 .إعداد امللفات الفنية العقار�ة و �مثلة و حضور �جان �ستقصاء -

 عقودالن��اع و إبرام � مر واإعداد أ -

 إصدار قضايا للتحوز  -

 خالص املنتفع�ن -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

  مثلة القطعية ، أمثلة �شغال ( البطئ �� مد �دارة باألمثلة من طرف ديوان قيس �را��ي و امل�ح العقاري�

 ).ا�خاصة املختلفة و أمثلة �حالة و �رشاد

 املصا�حة و البطئ �� عقد جلسات �جان �ستقصاء . 

  بالنسبة للقطع ال�ي لم يقع �شأ��ا املوافقة واملصا�حة(البطئ �� استصدار أوامر �ن��اع و قضايا التحوز( 

  خالص مال�ي �را��ي املوجودة بحوزة الطرقات السيارةك��ة و طول �جراءات �دار�ة�. 

 بطئ انجاز أشغال تحو�ل شب�ات جملة املتدخل�ن �� حوزة الطرقات السيارة. 

 املدة ال�ي يتطل��ا إقرار املسارات و الفرضيات. 
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 املؤشر بطاقة
 

  : 3.1.1.1املؤشر رمز

 .الطرقات السيارةأشغال انجاز �سبة تقدم  : املؤشر �سمية

 .2014أوت  :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 .ا�جسور و الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 .الطرقات السيارة  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 .ات السيارةالطرق بكةنمو ش  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 .تقدم انجاز أشغال الطرقات السيارةيخص هذا املؤشر   :املؤشر �عر�ف .4

 .منتوج  :املؤشر نوع .5

   مؤشر نجاعة : طبيعة املؤشر .6

وحدة متا�عة انجاز مشاريع ( املستدامة التنمية و ال��ابية ال��يئة ولوزارة التجه��  املصا�ح املركز�ة : التفريعات .7

 .تو�س الطرقات السيارة شركةو ) الطرقات السيارة وتحر�ر حوزة الطرقات املهي�لة باملدن الك��ى 
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 .بلوغها طول الطرقات السيارة املراد/ طول الطرقات السيارة املنجزة : املؤشر احتساب طر�قة .1

 ٪ �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 طول الطرقات السيارة املنجزة -

 بلوغها طول الطرقات السيارة املراد -

 .طر�قة ادار�ة:  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

وحدة متا�عة انجاز مشاريع الطرقات السيارة و تحر�ر حوزة الطرقات : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 .املهي�لة باملدن الك��ى و شركة تو�س الطرقات السيارة

 .مو�� �ل سنة:  املؤشر توفر تار�خ .6

 كم من الطرقات السيارة   1250انجاز  ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 السيدة سارة الزنزري:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 الدور�ة الوحدة مؤشر قيس �داء
 �نجازات

2014 
 التقديرات

2012 2013 2015 2016 2017 

 660 630 557,25 508,25 460 360 سنة كم طول الطرقات السيارة املنجزة

 52,8 50,4 44,6 40,7 36,8 29,0 سنة ٪ �سبة تقدم انجاز الطرقات السيارة

 .2037كم بحلول سنة  1250حوا��  بلوغها طول الطرقات السيارة املراد

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

بلوغها �� مجموع طول الطرقات السيارة بصدد �ستغالل مع طول الطرقات  طول الطرقات السيارة املراد -

 .كم 1250= السيارة بصدد �نجاز مع طول الطرقات السيارة بصدد الدراسة 

 كم، 360= الل ول الطرقات السيارة �� طور �ستغط -

    :بوسالم  –كم  و  وادي الزرقاء  155: قا�س   –صفاقس ( كم  329= ول الطرقات السيارة �� طور �نجاز ط  -

 ،)كم 104,2: راس ا�جدير -كم مدن�ن 70

 ،)مدن�ن –قا�س (كم  85= ول الطرقات السيارة �� طور بداية �نجاز ط  - 

    وسيدي بوز�د  إيصال الطر�ق السيارة إ�� واليات الق��وان( كم  462= ول الطرقات السيارة �� طور الدراسة ط  - 

 ) ).كم 80(و الطر�ق السيارة الرابطة ب�ن بوسالم و ا�حدود ا�جزائر�ة ) كم 382(و القصر�ن و قفصة     

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3
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  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 .انجاز الطر�ق السيارة املغار�ية -

 . ايصال الطر�ق السيارة ا�� واليات الق��وان و سيدي بوز�د و القصر�ن و قفصة -

 .تحر�ر حوزة مشاريع الطرقات السيارة -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 .تحر�ر حوزة مشاريع الطرقات السيارة -

 التمو�لالبحث عن  -

مع طل��م �� �شغيلهم ��  اع��اضات  من طرف مال�ي �را��ي املتواجدة بحوزة مشاريع الطرقات السيارة -

 .املقاوالت امل�لفة بانجاز املشروع مما �سبب اضطرابات كب��ة ��  تقدم انجاز �شغال

 .بطئ �� تحو�ل شب�ات جملة املتدخل�ن املتواجدة بحوزة مشاريع الطرقات السيارة -

 .  تأخ�� �� أجال انجاز �شغال -
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 املؤشر بطاقة
 

 1.2.2.1: املؤشر رمز

 املشاريع الك��ى ال�ي تدخل ح�� �ستغالل سنو�ا عدد : املؤشر �سمية

 2014جوان  :  املؤشر تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 ا�جسور و الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 تطو�ر شبكة الطرقات املرقمة لتتالءم مع تطور حركة املرور  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

مشاريع انجاز محوالت، مضاعفة طرقات أو منعرجات وال�ي ��م املحاور الطرقية الرئيسة سواء   :املؤشر �عر�ف .4

دف تخفيف الضغط و �زدحام ح�ى نؤمن مستوى خدمة أحسن ملستعم�� بتو�س الك��ى أو املدن الداخلية ��

 الطرقات

 .نتائج  :املؤشر نوع .5

   مؤشر نجاعة :طبيعة املؤشر .6

 جهو�ة : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 عدد املشاريع املرسمة و املنجزة      :املؤشر احتساب طر�قة .1

 عدد املشاريع املرسمة                                                    

 ٪ �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 2015و باعتبار املق��حة بم��انية  2014و  2008عدد املشاريع املرسمة ب�ن  -

 خالل سنة التصرفعدد املشاريع املنجزة أو ال�ي تدخل ح�� �ستغالل  -

 مخططات التنمية -وثائق إدار�ة :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

إدارة ال��مجة و متا�عة املشاريع و وحدات انجاز املشاريع املمولة عن : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 طر�ق البنك �ورو�ي لالستثمار أو البنك �فر�قي للتنمية و كذلك �دارات ا�جهو�ة

 حي�ي:  املؤشر توفر تار�خ .6

 2015مشاريع ح�� �ستغالل سنة  8 دخول  ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 السيدة فاتن الهنتا�ي:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 مشروع 4 5 3 3 8 13 9
عدد املشاريع الك��ى ال�ي تدخل 

 ح�� �ستغالل سنو�ا

 يب�ن ا�جدول عدد املشاريع املنجزة سنو�ا
 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

هذه املشاريع تندرج ضمن اس��اتيجية القطاع ال�ي تحرص ع�� جعل البنية �ساسية �ستجيب ملتطلبات ا�حياة 

 �قتصادية و �جتماعية و لكن �عرف انجازها �ع��ا ناتجا أساسا عن تحر�ر ا�حوزة العقار�ة و أحيانا إش�االت فنية 

 58فمن ضمن . 2011ضروف �منية ال�ي عاش��ا البالد خالل و أحيانا أخرى إش�االت متعلقة باملقاوالت و كذلك ال

 4وقع انجاز  2015مشاريع مق��حة بم��انية سنة  4و باعتبار  2014و  2008مشروعا مرسمة بامل��انية ب�ن سن�ي 

سنة  8و  2014مشاريع ح�� �ستغالل سنة  3و�توقع أن تدخل  2013سنة  3و  2012سنة  5و  2011مشاريع سنة 

 .2017سنة  11و  2016سنة  13و  2015

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3
 

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 التسريع �� إجراءات اقتناء �را��ي و تحر�ر ا�حوزة -

 )9ط و  - 2محول اكس(توف�� التمو�ل ا�خار�� النجاز �عض املشاريع  -

زغوان  4سوسة الق��وان و ط و 12إمضاء اتفاقية التمو�ل مع البنك الدو�� لالنطالق �� انجاز مضاعفة ط و -

 بزغوان   133سليانة و ط ج 

 التسريع �� الدراسات بالنسبة لبعض املشاريع خاصة مشاريع تو�س الك��ى  -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 إش�االت عقار�ة  -

 عن التمو�لالبحث  -
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 املؤشر بطاقة 
 

  2.2.2.1  :املؤشر رمز

   الشبكة املرقمة للطرقات �سبة تجديد :املؤشر �سمية

 2014جوان  :  املؤشر تحي�ن تار�خ
 

 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 ا�جسور و الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 تطو�ر الشبكة املرقمة لتتالءم مع تطور حركة املرور  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

أمتار مع تحس�ن املقطع  7��يئة الشبكة املرقمة للطرقات بتوسيع الطر�ق إ�� عرض �ساوي أو يفوق   :املؤشر �عر�ف .4

و �قتصادية و كذلك تحس�ن  و ذلك ح�ى �ستجيب ملتطلبات ا�حياة �جتماعية. الطو�� للطر�ق و تدعيم جزئي

 .مستوى ا�خدمة ملستعم�� الطرقات
 .منتوج  :املؤشر نوع .5

   مؤشر نجاعة :طبيعة املؤشر .6

 جهو�ة : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 طول الطرقات املهيئة        : املؤشر احتساب طر�قة .1

 الطول ا�جم�� للشبكة املعبدة                                                         

 % �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 )عرضها أقل من سبعة أمتار( الطول ا�جم�� لشبكة الطرقات املعبدة -

باعتبار انجاز برنامج املخطط�ن ا�حادي عشر و الثا�ي عشر للتنمية فيما يتعلق ب��يئة  طول الطرقات املهيئة -

 الطرقات

 مخططات التنمية -وثائق إدار�ة :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 إدارة ال��مجة و متا�عة املشاريع و وحدة انجاز املشاريع الطرقية: املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 حي�ي:  املؤشر توفر تار�خ .6

و هو  2017�لم بحلول سنة  1685,9الوصول إ�� انجاز   :)Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة

            2010و  2009�لم برنامج سنوات  862,8،  2009�لم بقفصة برنامج  14,5،  2008�لم برنامج  374,1: يمثل 

  2014�لم برنامج  362,5و  2012�لم بقب�� برنامج    31,0، 2011�لم بمدن�ن برنامج    41,0،  2011و 

 السيدة فاتن الهنتا�ي:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .7
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

   الشبكة املرقمة للطرقات تجديد�سبة  �سبة -  54,4  59,5  60  61,7 63,3 65,7

 

�لم  14931,5من جملة  %54,4�لم وهو ما �عادل  8129,5أمتار  7طول الطرقات ال�ي يفوق عرضها  2012إ�� حد 

 . طرقات معبدة
 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

أمتار  7يصبح طول الشبكة املرقمة ال�ي يفوق عرضها  و�التا��. 2017�لم بحلول سنة  1685,9الوصول إ�� انجاز 

 .%65,7أي �سبة  2017�لم سنة  9815,4

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3
 

 
 

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 .ا�حرص ع�� إ��اء �شغال �� آجال  -

 .الضغط ع�� آجال تحر�ر ا�حوزة العقار�ة للطرقات  -

 2014�لم املرسمة سنة  362,5البحث عن تمو�ل لـ  -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 إش�االت عقار�ة  -

  البحث عن التمو�ل -
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 املؤشر بطاقة
 

  : 3.2.2.1املؤشر رمز

 عدد ا�جسور املنجزة   : املؤشر �سمية

 2014جوان  : املؤشر تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 ا�جسور و الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 تطو�ر الشبكة املرقمة لتتالءم مع تطور حركة املرور  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

إعادة انجاز املنشآت الفنية ال�ي �� �� حالة سيئة أو الضيقة ال�ي ال �ستجيب مع مستوى ��يئة   :املؤشر �عر�ف .4

جسرا م��مج  48و �ع�ى هذا املؤشر بـ . الطر�ق باإلضافة إ�� انجاز منشآت ع�� مستوى النقاط املنخفضة أو الزرقاء

 .للتنمية 12و  11انجازها باملخطط�ن 

 .منتوج  :املؤشر نوع .5

   مؤشر نجاعة :املؤشرطبيعة  .6

 جهو�ة : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 .2014و  2008املرسمة ب�ن م��اني�ي  37من ضمن  عدد ا�جسور املنجزة خالل السنة: املؤشر احتساب طر�قة .1

 عدد: املؤشر وحدة .2

  2014و  2008جسر مرسمة ب�ن م��اني�ي  37 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات

 مخططات التنمية -وثائق إدار�ة :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .3

إدارة ال��مجة و متا�عة املشاريع و وحدة انجاز مشاريع ��يئة الطرقات : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .4

 املمولة عن طر�ق البنك �فر�قي للتنمية

 حي�ي:  املؤشر توفر تار�خ .5

  2017جسر بحلول  37انجاز  :)Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة

 السيدة فاتن الهنتا�ي:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .6

 

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 عدد ا�جسور املنجزة جسر 7 5 2 5 5 6 7

 يب�ن ا�جدول عدد ا�جسور املنجزة سنو�ا
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 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

القطاع ال�ي تحرص ع�� جعل البنية �ساسية �ستجيب ملتطلبات ا�حياة  هذه املشاريع تندرج ضمن اس��اتيجية

�قتصادية و �جتماعية و لكن �عرف انجازها �ع��ا ناتجا أساسا عن تحر�ر ا�حوزة العقار�ة و أحيانا أخرى 

را مرسمة جس 25فمن ضمن . 2011إش�االت متعلقة باملقاوالت و كذلك الضروف �منية ال�ي عاش��ا البالد خالل 

باإلضافة . 2013جسور سنة  2و  2012و  2011جسرا ب�ن سن�ي  12وقع انجاز  2011و  2008بامل��انية ب�ن سن�ي 

أما  2016سنة  11و يتوقع أن ترسم  2014م��ا سنة  12جسرا مرسمة باملخطط الثا�ي عشر تم ترسيم  23إ��

 .الشروع �� �نجاز فسيتم إثر توفر تمو�ل

  :للمؤشر ر رسم بيا�ي لتطو  .3
 

 
 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 11وحدة املرسمة باملخطط  25استكمال انجاز  -

والية  12وحدة بـ 12بالنسبة لـ 2015التسريع �� ا��اء الدراسات و توف�� التمو�ل لإلعالن عن طلب العروض خالل  -

 . 2014املرسمة بم��انية 

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

ح�ى نتمكن من انجاز املشاريع املرسمة سنة  7ا�حرص ع�� امضاء اتفاقية قرض البنك �فر�قي للتنمية مرحلة  -

 .2015و  2014
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 املؤشر بطاقة
 

     4.2.2.1 :املؤشر رمز

 إ�� مستوى التعبيد الشبكة املرقمة للطرقات تطو�ر�سبة : املؤشر �سمية

 2014جوان  : املؤشر تحي�ن تار�خ
 

 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 ا�جسور و الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 تطو�ر الشبكة املرقمة لتتالءم مع تطور حركة املرور  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

�لم  381,3بالشبكة املرقمة للطرقات إ�� مستوى التعبيد وذلك ببناء طرقات جديدة بطول  �رتقاء : املؤشر �عر�ف .4

 .�لم 15312,8إ��  2018�انت تمثل �غرات �� �سيج الشبكة املرقمة لتصل بحلول 

 .منتوج  :املؤشر نوع .5

   مؤشر نجاعة :طبيعة املؤشر .6

 جهو�ة : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 طول الطرقات املعبدة     :املؤشر احتساب طر�قة .1

 الطول ا�جم�� للشبكة الطرقات                                              

 % �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 الطول ا�جم�� لشبكة الطرقات -

 طول الطرقات املعبدة -

 مخططات التنمية -وثائق إدار�ة :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 املشاريع الطرقية إدارة ال��مجة و متا�عة املشاريع و وحدة انجاز: املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 حي�ي:  املؤشر توفر تار�خ .6

من الطرقات املرقمة بحلول  �لم  381,3سد الثغرات لـ  انجاز   :)Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة

�لم إضافية    39,0،  2011و  2010�لم مدرجة باملخطط ا�حادي عشر و مرسمة بم��اني�ي  141,0: و�� تمثل 2017

  2012�لم مدرجة باملخطط الثا�ي عشر و مرسمة بم��انية  201,3و 2011مرسمة بم��انية 

 السيدة فاتن الهنتا�ي:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .7
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

77,8 77,4 77,4 77,1 76,8 76,8 - % 
 تطو�ر الشبكة املرقمة للطرقات�سبة 

 إ�� مستوى التعبيد

 . من جملة شبكة الطرقات %76,8�لم وهو ما �عادل  14931,5طول الطرقات املعبدة  2012إ�� حد       
 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

 180�لم أي  39�لم باإلضافة إ��  141ع��  11املخطط  �رتقاء بالشبكة املرقمة إ�� مستوى التعبيد حيث اشتمل

سيتم . ولكن �عرف �عض الصفقات �ع��ا ناتجا عن تحر�ر ا�حوزة العقار�ة للطر�ق 2012�لم انطلق انجازها �� 

�لم ممولة من قبل الصندوق العر�ي لالنماء �قتصادي  201,3سيشرع �� انجاز . �لم 35,9صفقات بطول  3ف�خ 

 .2015و ذلك خالل السداسية �و�� لسنة  و�جتما��

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3
 

 
 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 ا�حرص ع�� مواصلة انجاز �شغال �� �جال؛ -

 �لم من الطرقاتو إعالن طلب العروض 201ا�حرص ع�� اتمام دراسة  -

 .العقار�ة للطرقاتالضغط ع�� آجال تحر�ر ا�حوزة  -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 تحر�ر ا�حوزة العقار�ة للطر�ق  -

 إ��اء الدراسات -
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 املؤشر بطاقة
 

 1.3.3.1:  رمز املؤشر

 �سبة ��يئة املسالك الر�فية : املؤشر �سمية

 .2014 جوان  :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 ا�جسور و الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 .املسالك الر�فية  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 تحس�ن ر�ط التجمعات الر�فية �شبكة الطرقات املرقمة  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

مع  11باملخطط  �لم م�جلة 760(�لم من املسالك الر�فية  2524�سبة تقدم انجاز أشغال  : املؤشر �عر�ف .4

من الطول ا�جم�� للمسالك الر�فية  %5,07وهو ما يمثل ) للتنمية 12م�جلة باملخطط  750�لم إضافية مع 1014

 .%63,83مما سيقلص من �سبة املسالك ال��ابية إ�� 

 .منتوج  :املؤشر نوع .5

   مؤشر نجاعة  :طبيعة املؤشر .6

 جهو�ة : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 )��يئة(طول املسالك املنجزة               : املؤشر احتساب طر�قة .1
 الطول ا�جم�� للمسالك املراد انجازها                       

 % �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 طول املسالك املهيئة -

 الطول ا�جم�� للمسالك املراد انجازها -

 مخططات التنمية -وثائق إدار�ة :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 وحدة انجاز املشاريع الطرقية: املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 حي�ي:  املؤشر توفر تار�خ .6

  ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 :و�� تمثل 2016من املسالك الر�فية بحلول  �لم 2524استكمال انجاز ��يئة 

 2011و  2010للتنمية و مرسمة بم��اني�ي  11مدرجة باملخطط  الر�فية املسالك من �لم   760 -

 التكميلية 2011�لم من املسالك الر�فية إضافية مرسمة بم��انية  1014 -

 2012بم��انية  للتنمية و مرسمة 12مدرجة باملخطط  الر�فية املسالك من�لم   750  -

 السيد بو�كر بوسالمة:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8

 

 

 



 ا�جسور والطرقات :  1ال��نامج 

 

 وفق من�جية التصرف حسب �هداف 2015لسنة مصا�ح التجه�� م��انية                           قطاع التجه��    | وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةوزارة التجه��  50

 

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 �سبة ��يئة املسالك الر�فية % - 10 15 12 35 28 -

 

والية ب�ن  23قسط بـ  34�لم موزعة ع��  760انطلقت أشغال . �لم 2524طول املسالك ال�ي �ع�ى ��ا هذا املؤشر �� 

�لم فمن  1014أما . و �عرف �عض �قساط �ع��ا �� �نجاز نتيجة مشا�ل عقار�ة 2012 و جانفي 2011شهري د�سم�� 

�� ح�ن بقية الطول  2014�لم قبل مو�� سبتم�� 390قسطا م��ا وهو ما يمثل حوا��  19مؤمل أن ينطلق انجاز 

 .2014�لم فسينطلق �� انجازه أواخر  750أما . فيتطلب البحث عن تمو�ل

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات لنتائجا مناقشةو  تحليل .2

 �عود ضعف �سق �نجاز إ�� البحث عن التمو�ل ا�خار�� و بطء �� انجاز الدراسات

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

�جتما�� للتمكن من �نطالق �� انجاز �شغال �� ابرام اتفاقية القرض مع الصندوق العر�ي لالنماء �قتصادي و 

 .�لم 1014�جال و البحث عن تمو�ل لـبقية برنامج 

 مشا�ل عقار�ة و البحث عن تمو�ل :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5
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 املؤشر بطاقة
 

 1.4.4.1املؤشر  رمز

 من شبكة الطرقات املرقمةمعدل �لفة صيانة ال�لم الواحد  : املؤشر �سمية

 2014جو�لية  :   املؤشر تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 ا�جسور و الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 الصيانة  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 .الر�فية بصورة دائمة و عمليةصيانة شبكة الطرقات املرقمة و املسالك   :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3
و العناية  الصيانة العادية و الدور�ة للطرقات املرقمة للمحافظة ع�� املعبد و توا�عه �� حالة حسنة  :املؤشر �عر�ف .4

 .بالتجه��ات املوجودة لتأم�ن سهولة إستعمال الطر�ق �ش�ل مر�ح و آمن

 .ناتج  :املؤشر نوع .5

   مؤشر نجاعة : طبيعة املؤشر .6

 جهوي  : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 )م .غ.ط.ش.ط x 2.ك.م) + (م .ط.ش.ط x  1.ك.م( : املؤشر احتساب طر�قة .1
                                 ط.ش.ج.ط    

 % �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 ا�خاصة بصيانة و استغالل الطرقات املرقمة �عتمادات -

 الطول ا�جم�� لشبكة الطرقات املرقمة -

 .تقار�ر، مراسالت، ز�ارات ميدانية:  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع ر�قة .4

 .إدارة إستغالل و صيانة الطرقات: املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 حي�ي:  املؤشر توفر تار�خ .6

لصيانة الطرقات املرقمة  مرتفع معدل �لفةتحقيق  ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 للمحافظة ع�� املعبد و توا�عه �� حالة حسنة

 السّيدة فاطمة ضمّيد : بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 د.أ 2,88 3,83 3,37 2,93 9,15 10,05 11,04
ال�لم الواحد من جملة صيانة معدل �لفة 

 الطرقات

 د.م 56 65,7 65,5 57,1 178,4 196,2 215,8
ا�خاصة بصيانة و استغالل  �عتمادات

 الطرقات املرقمة

 الطول ا�جم�� لشبكة الطرقات املرقمة �لم 19418 19431 19440 19465 19490 19515 19540

 الطول املعبد لشبكة الطرقات املرقمة �لم 14808 14931 15090 15190 15290 15390 15490

 املعبد لشبكة الطرقات املرقمةالطول غ��  �لم 4610 4500 4350 4275 4200 4125 4050

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2
 

��دف صيانة الطرقات املرقمة للمحافظة ع�� املعبد و توا�عه �� حالة حسنة و العناية بالتجه��ات املوجودة لتأم�ن 

 الطر�ق �ش�ل مر�ح و آمن استعمالسهولة 

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

املحافظة ع�� ا�حالة ا�حسنة للمعبد و توا�عه من حيث إصالح القارعة ع�� �امل شبكة الطرقات املعبدة، م�ح 

ا�حوا��ي ، إزالة �عشاب و جهر مجاري املياه ، �حن ا�حوا��ي، صيانة املنشآت الفنية و املائية و ترك�� عالمات 

عالمات املنعرج و زالقات �مان، إزالة الرمال ع�� طرقات الطرقات و التشو�ر �فقي، وضع العالمات الكيلوم��ية و 

 جهات ا�جنوب و معا�جة النقاط السوداء و الزرقاء ،
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تجديد التغليف السط�� و التغليف با�خرسانة �سفلتية للطرقات ال�ي تتطلب التدخل و �غليف حوا��ي الطرقات 

 .أمتارا  7ال�ي يفوق عرضها 

ا�حسنة للتجه��ات املوجودة ع�� الطرقات من ذلك التنو�ر العمومي، �ضواء و كذلك املحافظة ع�� ا�حالة 

املنظمة �حركة املرور، ا�جسر املتحرك ببن�رت، أنفاق باب سعدون و باب سو�قة ، جسر رادس حلق الوادي و 

 .بطاحات جر�ة

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

املخّصصة لصيانة و إستغالل الطرقات ل�حصول ع�� شبكة تؤّمن سهولة إستعمال الطر�ق  نقص �� �عتمادات

 .�ش�ل مر�ح و آمن

إ�� التغليف بإستعمال ا�خرسانة ) بطبقة واحدة أو طبقت�ن( التغي�� التدر��� من املرور بتقنيات التغليف السط��  

 .�سفلتية

 
 

 :مصط�حات

 

 معدل �لفة صيانة و إستغالل ال�لم الواحد من الطرقات املعبدة:         1.ك.م

 معدل �لفة صيانة ال�لم الواحد من الطرقات غ�� املعبدة:         2.ك.م

 )ا�جم��(معدل �لفة صيانة ال�لم الواحد من الطرقات :         ج.ك.م

 

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

 طول شبكة الطرقات غ��املعبدة :  م.غ.ط.ش.ط

 .الطول ا�جم�� لشبكة الطرقات:  ط.ش.ج.ط
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 املؤشر بطاقة
 

  : 2.4.4.1املؤشر رمز

 معدل �لفة تدعيم و صيانة ال�لم الواحد من شبكة املسالك الر�فية : املؤشر �سمية

 2014جو�لية  :  املؤشر تحي�ن تار�خ

 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 ا�جسور و الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 الصيانة  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

               صيانة شبكة الطرقات املرقمة و املسالك الر�فية بصورة      :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 .دائمة و عملية

 تدعيم و صيانة املسالك الر�فية للمحافظة ع�� سهولة إستعمال الطر�ق �ش�ل مر�ح و آمن  :املؤشر �عر�ف .4

 .ناتج  :املؤشر نوع .5

 :طبيعة املؤشر .6

 جهوي  : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 )م .غ.ر.م.ش.ط x 2.ك.م) + (م .ر.م.ش.ط x  1.ك.م(     : املؤشر احتساب طر�قة .1

 ر.م.ش.ج.ط     

 % �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 �عتمادات ا�خاصة بتدعيم و صيانة املسالك الر�فية -

 الطول ا�جم�� لشبكة  املسالك الر�فية -
 .تقار�ر، مراسالت، ز�ارات ميدانية:  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 إستغالل و صيانة الطرقاتإدارة : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 حي�ي:  املؤشر توفر تار�خ .6

تدعيم و صيانة ال�لم الواحد مرتفع ل معدل �لفةتحقيق  :)Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 من جملة املسالك الر�فية
 السّيدة فاطمة ضمّيد .:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 د.أ 0,195 0,45 2,28 1,45 1,43 1,57 1,73
معدل �لفة تدعيم و صيانة ال�لم 

 الواحد من جملة املسالك الر�فية

 د.م 9,7 22,3 115 73,5 72,4 79,6 87,5

 

�عتمادات ا�خاصة بتدعيم و 

 صيانة املسالك الر�فية

 �لم 49696 49988 50507 50507 50507 50507 50507
الطول ا�جم�� لشبكة  املسالك 

 الر�فية

 �لم 13983 14628 14914 15164 15414 15664 15914
الطول املعبد لشبكة املسالك 

 الر�فية

 �لم 35713 35360 35593 35343 35093 34843 34593
الطول غ�� املعبد لشبكة املسالك 

 الر�فية

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

 .��دف تدعيم و صيانة املسالك الر�فية للمحافظة ع�� سهولة إستعمال الطر�ق �ش�ل مر�ح و آمن 

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3
 

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

         املحافظة ع�� ا�حالة ا�حسنة للمعبد و توا�عه من حيث تدعيم املسالك ال�ي تتطلب حال��ا تقو�ة هي�ل الطر�ق 

و �غليف املعبد و تجديد التغليف السط�� للمسالك ال�ي تتطلب التدخل و إصالح القارعة ع�� �امل شبكة املسالك 

املعبدة، م�ح ا�حوا��ي ، و جهر مجاري املياه ، �حن ا�حوا��ي، صيانة املنشآت املائية و ترك�� عالمات الطرقات ، 

 .وضع العالمات الكيلوم��ية و عالمات املنعرج 
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نقص �� �عتمادات املخّصصة لصيانة املسالك الر�فية ل�حصول  :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 .ع�� شبكة تؤّمن سهولة إستعمال الطر�ق �ش�ل مر�ح و آمن

 
 :مصط�حات

 

 من املسالك الر�فية املعبدة ال�لم الواحدمعدل �لفة صيانة و إستغالل         : 1.ك.م

 من املسالك الر�فية غ�� املعبدة ال�لم الواحدمعدل �لفة صيانة         : 2.ك.م

 )ا�جم��(من املسالك الر�فية  ال�لم الواحدمعدل �لفة صيانة          :ج.ك.م

 

 طول شبكة املسالك الر�فية املعبدة  :   م.ر.م.ش.ط

 طول شبكة املسالك الر�فية غ��املعبدة : م.غ.ر.م.ش.ط

 الطول ا�جم�� لشبكة املسالك الر�فية : ر  .م.ش.ج.ط
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 املؤشر بطاقة
 

  : 3.4.4.1املؤشر رمز

         أماكن تكرار ا�حوادث وأضرار فيضانات(النسبة ال��اكمية لتقدم إنجاز معا�جة النقاط املحددة  : املؤشر �سمية

2011    -2012( 

 2014أوت  :  املؤشر تحي�ن تار�خ

 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 ا�جسور و الطرقات  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 الصيانة  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 صيانة شبكة الطرقات املرقمة و املسالك الر�فية بصورة   :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 .دائمة و عملية
             معا�جة النقاط املحددة تتمثل ��  معا�جة أماكن تكرار ا�حوادث  و إصالح أضرار الفيضانات   :املؤشر �عر�ف .4

 .و �نزالقات أرضية

 .ناتج  :املؤشر نوع .5

   مؤشر نجاعة :طبيعة املؤشر .6

 جهوي  : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

  عدد النقاط املنجزة سنو�ا     :املؤشر احتساب طر�قة .1
 العدد ا�جم�� للنقاط                                                         

 % �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

  33عدد نقاط تكرار ا�حوادث  -

  245عدد نقاط �نزالقات �رضية  -

 .ز�ارات ميدانيةتقار�ر، مراسالت، :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 إدارة إستغالل و صيانة الطرقات: املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 حي�ي:  املؤشر توفر تار�خ .6

 2017استكمال انجاز العدد ا�جم�� للنقاط بحلول  :)Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة

 السّيدة فاطمة ضمّيد .:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .7
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

100 97 91,7 43,9 15,8 - - % 

النسبة ال��اكمية لتقدم إنجاز معا�جة 

أماكن تكرار ا�حوادث (النقاط املحددة 

)2012- 2011وأضرار فيضانات   
   

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

     نقطة لتحس�ن السالمة املرور�ة  33و ال�ي �عد  معا�جة النقاط املحددة تتمثل ��  معا�جة أماكن تكرار ا�حوادث

 .نقطة 245و�نزالقات �رضية و ال�ي �عد و إصالح أضرار الفيضانات 

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3
 

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 :تتو�� �دارة العامة ل�جسور و الطرقات

 دراسة و إنجاز مشاريع  خاصة بالسالمة املرو�ة ع�� أجزاء الطرقات ال�ي �عت�� أماكن تكرار ا�حوادث •

 . �نزالقات لتأم�ن حركة مرور متواصلة ملستعم�� الطر�ق إصالح أضرار الفيضانات •
 

 ال��يء :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5
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II  . 2ال��نامج  

 حماية املدن والشر�ط الساح�� 
 

 وإس��اتيجيته  ال��نامج تقديم .1

 املؤشرات �هداف ال��نامج رئيس

 :   1.2الهدف  الز�نمصطفى  السيد

التحكم �� مياه السيالن املتأتية 

من �حواض الساكبة ع�� 

مشارف املدن والتجمعات 

ضمان وظيفية منشآت و السكنية 

 ا�حماية من الفيضانات

 حماية  عدد املشاريع املنجزة�

املدن والتجمعات السكنية من 

 الفيضانات

  طول املنشآت ال�ي تم جهرها  

 و تنظيفها

 الـمـيــــــــــاه العـمــــــرانـيـــــــــةمدير 

 )2014منذ (

      :امل��انية

 اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار
 :   2.2الهدف 

املحافظة ع�� امللك العمومي  

 البحري 

  طول الشر�ط الساح�� املع�ي

 59 922 : املبلغ  بإعادة التحديد

 % 6 :النسبة 

 نفقات التصرف

 : 3.2الهدف 

حماية الشر�ط الساح�� 

 واملنشآت من �نجراف

 حماية  عدد املشاريع املنجزة�

الشر�ط الساح�� من 

 �نجراف

    2  622 

 نفقات التنمية

300 57 

 صناديق ا�خز�نة 

  0 

 



 حماية املدن والشر�ط الساح��:  2ال��نامج  

 وفق من�جية التصرف حسب �هداف 2015لسنة مصا�ح التجه�� م��انية                           قطاع التجه��    | وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةوزارة التجه��  60

 

 :ال��امج الفرعية القطاعية 1 .1
 

 : �اآل�ي وهما فرعي�ن برنامج�ن من الساح�� الشر�ط و املدن حماية برنامج يت�ون 

 الفيضانات من املدن حماية −

 �نجراف من الساح�� الشر�ط حماية −
 

 :ال��نامج خارطة 1.2

 2 عدد الهيا�ل املتدخلة �� ال��نامج

 "الساح�� الشر�ط و املدن حماية"
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 :ال��نامج إس��اتيجيةتقديم   1.3

      :القيام بما ي��تتمثل إس��اتيجية مجال حماية املدن و الشر�ط الساح�� أساسا �� 

��خيص معمق للوضعية ا�حالية وإعداد برامج التنمية ا�حضر�ة للمدن ح�ى يتس�ى التكهن ألخطار الفيضانات  -

 .و�نجراف البحري و�التا�� التو�� م��ا

�م�انات املتوفرة لتمو�ل وانجاز و  �خطار وتأث��ا��ا املحتملة درجة برامج للتدخل تأخذ �ع�ن �عتباروضع  -

 .املشاريع

              التخطيط ع�� �مدين القص�� واملتوسط إلعداد الدراسات وانجاز مشاريع �حماية املدن من الفيضانات -

 و الشر�ط الساح�� من �نجراف

 :فيما ي��وتتمثل املحاور �س��اتيجية و�ولو�ات لل��نامج 
 

 الفيضانات من املدن حماية�� مجال 

 �رواح ع�� ا�حفاظ ع�� ا�حرص و الفيضانات خطر من املدن �حماية التدخل ع�� الفر�� ال��نامج هذا �عمل

 :  التالية باأل�شطة القيام خالل من ذلك و�تم �ساسية والبنية واملمتل�ات البشر�ة

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

 بنايات إنجاز لتال�� وذلك البناء ورخص والتقسيمات العمرانية ال��يئة أمثلة مشاريع �� الرأي وإبداء ا�حماية

 . بالفيضانات واملهددة املنخفضة باملساحات

 ذات ومسيالت قنوات �� �طار هذا �� املنجزة املنشآت وتتمثل الفيضانات، من املدن حماية مشاريع إنجاز -

 الصلة ذات و�ودية املياه مجاري  و��يئة املدن مشارف ع�� حزامية وحواجز مختلفة وأحجام فنية خاصيات

 .مختلفة مائية ومنشآت

 وال��سبات �تر�ة برفع وذلك الصلة ذات و�ودية املياه ومجاري  الفيضانات من ا�حماية قنوات وتنظيف جهر -

 . املختلفة

 لتحس�ن املنشآت �عض وإضافة املائية املنشآت �عض ب��ميم وذلك الفيضانات من ا�حماية منشآت وتدعيم صيانة -

 املنجزة القنوات وظيفية

 الساح�� الشر�ط حماية�� مجال 

 �عرضا �ك�� الساحلية املناطق و املنشآت �حماية الالزمة بالتدخالت القيام ع�� الفر�� ال��نامج هذا �عمل

 : التالية باأل�شطة القيام خالل من ذلك و�تم الساحلية �ساسية البنية صيانة و دعم و البحري  لالنجراف

 ،البحري  العمومي امللك تحديد وإعادة تحديد عمليات -

 ،البحري  العمومي للملك املحاذية �مالك تجزئة عمليات -

 ،الساحلية ا�جهو�ة �دارات مع بالتنسيق البحري  العمومي امللك ع�� املرتكبة املخالفات رفع -

 ، البحر�ة املنشآت و الهيا�ل لصيانة الالزمة بالدراسات القيام -

 ،البحري  باالنجراف املهددة املنشآت و للمناطق الالزمة بالدراسات القيام -

 .الالزمة ا�حماية أشغال تنفيذ -
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 بال��نامج�داء ا�خاّصة  قيس ومؤشرات أهداف .2

 :�داء قيس ومؤشرات تقديم أهداف 1.2

و�ولو�ات لل��نامج  �س��اتيجيةوفقا للمحاور "  حماية املدن والشر�ط الساح�� " 2تتمثل أهداف ال��نامج 

 :فيما ي��

             السكنية والتجمعات املدن مشارف ع�� الساكبة �حواض من املتأتية السيالن مياه �� التحكم: 1.2الهدف  −

 .الفيضانات من ا�حماية منشآت وظيفية ضمان و

 .البحري  العمومي امللك ع�� املحافظة:22.الهدف  −

 .�نجراف من واملنشآت الساح�� الشر�ط حماية:23.الهدف  −
 

 ضمان و السكنية والتجمعات املدن مشارف ع�� الساكبة �حواض من املتأتية السيالن مياه �� التحكم :1-2- الهدف

 ا�حماية منشآت وظيفية
 

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

 .املمتل�ات و البشر�ة �رواح ع�� املحتملة تأث��ا��ا و حد��ا من للتخفيف ذلك و للفيضانات املعرضة السكنية والتجمعات

 �دارة تقوم عوائق، دون  و وجه أحسن ع�� وظيف��ا تؤدي ح�ى و �طار هذا �� املنجزة املنشآت مردودية ع�� ل�حفاظ و

 .به القيام الواجب التدخل نوعية تحديد مع املنشآت هذه و�عهد لصيانة برامج بإعداد

 .الفيضانات من املدن حماية:  الهدف مرجع

 : املؤشرات اعتماد م��رات

 ذات املنشآت جهر و تنظيف و الفيضانات من املدن �حماية مشاريع إنجاز �� �دارة ��ا تقوم ال�ي ��شطة أهم من

            جهرها �ستوجب ال�ي املنشآت طول  بالتا�� و سنو�ا املشاريع هذه عدد احتساب يقع �نجازات هذه لتقييم و. الصلة

 .املنجزة املنشآت طول  �عتبار �ع�ن أخذا تنظيفها و

  :1.2الهدف 

التحكم �� مياه السيالن املتأتية من 

�حواض الساكبة ع�� مشارف املدن 

والتجمعات السكنية وضمان وظيفية 

 منشآت ا�حماية

 الوحدة

 تقديرات توقعات  إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 : 1.1.1.2املؤشر 

عدد املشاريع املنجزة �حماية املدن 

 من الفيضانات السكنيةوالتجمعات 

 6 7 18 9 4 7 5 عدد

 : 2.1.1.2املؤشر 

 طول املنشآت ال�ي تم جهرها و تنظيفها
1 400 �لم  550 1  740 1  800 1  850 1  050 2  100 2  
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 البحري  العمومي امللك ع�� املحافظة:   2-2 الهدف
 

 .عليه للمحافظة ذلك و البحري  العمومي امللك تحديد إعادة و تحديد �عملية القيام:  الهدف تقديم

 .الساح�� الشر�ط حماية:  الهدف مرجع

 : املؤشرات إعتماد م��رات

 نضمن ح�ي مستقبال الكميات بتعديل �سمح مما التحديد إعادة بصدد هو الذي الساح�� الشر�ط بطول  القرار أ�حاب إعالم

 املناطق ل�ل شامل م�ح

  :2.2الهدف 

 البحري املحافظة ع�� امللك العمومي 
 الوحدة

 تقديرات توقعات  إنجازات

2011 2014 2013 2014 2015 2016 2017 

 : 1.1.2.2املؤشر 

 طول الشر�ط الساح�� املع�ي بإعادة التحديد
 40 15 15 16 16 40 0 �لم

 

 �نجراف من واملنشآت  الساح�� الشر�ط حماية:   3-2 الهدف
 

 من ل�حد سنو�ا مشاريع عدة ب��مجة وذلك البحري  لالنجراف �عرضا �ك�� الساحلية املناطق و املنشآت حماية:  الهدف تقديم

 .الساحلية �ساسية البنية وصيانة ودعم البحري  �نجراف ظاهرة

 الساح�� الشر�ط حماية:  الهدف مرجع

 : املؤشرات إعتماد م��رات

 مستقبال املشاريع عدد بمراجعة �سمح مما  �نجراف من الساح�� الشر�ط �حماية املنجزة املشاريع �عدد القرار أ�حاب إعالم

 .املناطق ل�ل شامل م�ح نضمن ح�ي

   :3.2الهدف 

 حماية الشر�ط الساح�� و املنشآت من �نجراف
 الوحدة

 تقديرات توقعات  إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 : 2.3.2.2املؤشر 

الشر�ط الساح�� عدد املشاريع املنجزة �حماية 

 من �نجراف

 7 6 5 3 4 3 0 عدد
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 :ال��نامج أ�شطة تقديم2.2 

 الوحدة ؤشراتامل �هداف
 تقديرات

2015 
 ��شطة

 �عتمادات

 )د.أ(

 1-2 الهدف

 مياه �� التحكم

 من املتأتية السيالن

 الساكبة �حواض

 املدن مشارف ع��

 والتجمعات

 ضمان و السكنية

 منشآت وظيفية

 ا�حماية

 : 1.1.1.2 املؤشر

عدد املشاريع 

�حماية  املنجزة

املدن والتجمعات 

السكنية من 

 الفيضانات

 حوزة لتحر�ر أرا��ي اقتناء - 18 عدد

 املزمع املنشآت أو �ودية

 إنجازها

350 

 املدن حماية مشاريع تنفيذ -

 9 940 الفيضانات من

 : 2.1.1.2  املؤشر

 ال�ي املنشآت طول 

 و جهرها تم

 تنظيفها

 الالزمة �ليات صيانة - 2 000 كم

   املنشآت تنظيف و �جهر

 صيانة و �جهر التدخل -

 �م�انات طر�ق عن املنشآت

 باإلدارة ا�خاصة

 

475 

 

 

 صيانة و �جهر التدخل -

 املقاوالت طر�ق عن املنشآت
500 2 

 2-2 الهدف

 امللك ع�� املحافظة

 البحري  العمومي

 :1.2.2.2 املؤشر

 الشر�ط طول 

 املع�ي الساح��

 التحديد بإعادة

 امللك تحديد �عملية القيام - 15 كم

 من ب�ل البحري  العمومي

 الساحل�نو  أر�انة سباخ

 وخنيس سليمانو 

100 

  : 3-2 الهدف

 الشر�ط حماية

 واملنشآت  الساح��

 �نجراف من

 :2.3.2.2 املؤشر

 املشاريع عدد

 �حماية املنجزة

 الساح�� الشر�ط

 �نجراف من

 خاصة بدراسات القيام - 11 عدد

 البحر�ة بالهيا�ل

 حماية أشغال إنجاز -

:  من ب�ل الساح�� الشر�ط

جرف  – املهدية شواطئ

 منطقة - بن�رت – املنست��

  - هرقلة جرف - بط��قة �بر

 -بقرقنة نالقراط منطقة

 املامونية

70 

 

4930 
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 نفقات ال��نامج .3

 : م��انية ال��نامجتقديم 1.3 

 :2 عدد جدول 

 "الساح�� والشر�ط املدن حماية"  برنامج إعتمادات تطور  

  النفقة طبيعة حسب التوزيع

       
  

  

 ألف دينار: الوحدة 

 بيــــــــــــان ال��نامج
إنجازات 

2013 

قانون 

املالية 

�ص�� 

2014  

 
)1( 

قانون 

املالية 

التكمي�� 

2014  

 
)1b( 

 تقديرات
 �سبةا لتطّور 

 )م أص��.ق( 

 �سبةالتطّور 

 )م تكمي��.ق( 

2015 )2014-2015( )2014-2015( 

اعتمادات 

 التعهد
 

اعتمادات 

 الدفع
 

)2( 

 املبلغ
 

 

)2(-)1( 

 النسبة
 

 

)2(- )1) /(1( 

 املبلغ
 

 

)2(-)1b( 

 النسبة
 

)2(- b1 

b1)/( 

 % 9 223 % 9 223 622 2 622 2 400 2 400 2 250 2 نفقات التصّرف: العنوان �ول 
 10- 123- 10- 123- 107 1 107 1 230 1 230 1 087 1 � العموميالتأج�

 29 345 29 345 515 1 515 1 170 1 170 1 163 1 وسائل املصا�ح
 --- --- --- 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي

 % 56 650 20 % 41 650 16 300 57 900 13 650 36 650 40 389 25 نفقات التنمية: العنوان الثا�ي
 % 55 700 19 % 40 700 15 200 55 800 11 500 35 500 39 889 23 �ستثمارات املباشرة

 8- 300 2- 19- 300 6- 200 27 800 11 500 29 500 33 889 23 ع�� املوارد العامة للم��انية
 367 000 22 367 000 22 000 28 0 000 6 000 6 0 ارد القروض ا�خارجية املوظفةع�� مو 

 % 83 950 % 83 950 100 2 100 2 150 1 150 1 500 1 التمو�ل العمومي
 83 950 83 950 100 2 100 2 150 1 150 1 500 1 ع�� املوارد العامة للم��انية

 --- --- --- 0 0 0 0 0 0 ارد القروض ا�خارجية املوظفةع�� مو 
 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة

 % 53 873 20 % 39 873 16 922 59 522 16 050 39 050 43 639 27 مجموع ال��نامج
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 اعتمادات الدفع

 ألف دينار: الوحدة   

 

 

 يرجع و 2014 لسنةلقانون املالية التكمي��  املالية بالقيمة مقارنة% 53بـ  تطورا 2 ال��نامج إعتمادات �شهد

 مشروع إلنطالق نظرا ا�خارجية القروض ع�� املوظفة تلك خصوصا و التنمية نفقات قيمة تطور  إ�� أساسا ذلك

 القروض ع�� دينار مليون  75 م��ا دينار مليون  100 ا�جملية �لفته تبلع الذي و الفيضانات من الغر�ية نو�س حماية

 .ا�خارجية

 :3جدول عدد 

 2015لسنة " حماية املدن والشر�ط الساح�� " 2توزيع م��انية ال��نامج 

 حسب طبيعة النفقة وال��امج الفرعية

  
 ألف دينار: الوحدة 

ـــالب  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ حماية املدن من  رامج    ــ

 الفيضانات 

حماية الشر�ط 

 الساح�� 

املجموع حسب 

 طبيعة النفقة طبيعة النفقة

 622 2 098 1 524 1 نفقات التصّرف 
 107 1 58 049 1 التأج�� العمومي 
 515 1 040 1 475 وسائل املصا�ح 

 0 0 0 التدخل العمومي 
 300 57 200 7 100 50 نفقات التنمية 

 200 55 100 5 100 50 �ستثمارات املباشرة 
 200 27 100 5 100 22 للم��انيةع�� املوارد العامة 

 000 28 0 000 28 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 100 2 100 2 0 التمو�ل العمومي 

 100 2 100 2 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 صناديق ا�خز�نة 
 922 59 298 8 624 51 املجموع حسب ال��امج الفرعية
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 اعتمادات الدفع
ألف دينار : الوحدة  

 

 : 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار  2.3

 : 2 لل��نامج 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار  1.2.3

 " حماية املدن والشر�ط الساح�� "  2 لل��نامج املدى متوسط نفقات إطار

 النفقة طبيعة حسب التوزيع

 ألف دينار:الوحدة       

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 379 2 308 2 622 2 400 2 400 2 250 2 989 1 898 1 نفقات التصرف
 244 1 173 1 107 1 230 1 230 1 087 1 006 1 892 التأج�� العمومي
 135 1 135 1 515 1 170 1 170 1 163 1 983 007 1 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 300 72 700 64 300 57 650 36 650 40 389 25 848 17 943 19 نفقات التنمية

 500 69 000 62 200 55 500 35 500 39 889 23 048 16 943 18 �ستثمارات املباشرة
 500 34 000 32 200 27 500 29 500 33 889 23 906 15 552 18 ع�� املوارد العامة للم��انية

 000 35 000 30 000 28 000 6 000 6 0 142 391 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 800 2 700 2 100 2 150 1 150 1 500 1 800 1 000 1 التمو�ل العمومي 

 800 2 700 2 100 2 150 1 150 1 500 1 800 1 000 1 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد صناديق ا�خز�نة
امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
21 841 19 837 27 639 43 050 39 050 59 922 67 008 74 679 
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 اعتمادات الدفع

 
 ألف دينار:الوحدة

 
 

 " حماية املدن والشر�ط الساح�� "  2 لل��نامج املدى متوسط نفقات إطار

          الفرعية ال��امج حسب التوزيع

       
 ألف دينار:الوحدة

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 654 64 587 57 624 51 388 32 388 36 825 21 711 15 651 16 حماية املدن من الفياضانات
 025 10 421 9 298 8 662 6 662 6 814 5 126 4 190 5 حماية الشر�ط الساح��

 679 74 008 67 922 59 050 39 050 43 639 27 837 19 841 21 املجموع
      

 اعتمادات الدفع

 ألف دينار:الوحدة
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 :الفرعية لل��امج 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار  2.2.3

 الفياضانات من املدن حماية 1 الفر�� ال��نامج -

       
 ألف دينار:الوحدة

 النفقات
 م أص�� .ق إنجازات

م ,ق

 تكمي�� 
 تقديرات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 654 1 587 1 524 1 388 1 388 1 475 1 320 1 269 1 نفقات التصرف
 179 1 112 1 049 1 878 878 029 1 954 845 التأج�� العمومي
 475 475 475 510 510 445 367 424 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 000 63 000 56 100 50 000 31 000 35 350 20 391 14 382 15 نفقات التنمية

 000 63 000 56 100 50 000 31 000 35 350 20 391 14 382 15 �ستثمارات املباشرة
 000 28 000 26 100 22 000 25 000 29 350 20 249 14 991 14 ع�� املوارد العامة للم��انية

 000 35 000 30 000 28 000 6 000 6 0 142 391 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 موارد القروض ا�خارجية املوظفةع�� 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد صناديق ا�خز�نة
امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
16 651 15 711 21 825 36 388 32 388 51 624 57 587 64 654 

 

 الساح�� الشر�ط 2 الفر�� ال��نامج  -

 ألف دينار:الوحدة       

 النفقات
 م أص�� .ق إنجازات

م ,ق

 تكمي�� 
 تقديرات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 725 721 098 1 012 1 012 1 775 669 629 نفقات التصرف
 65 61 58 352 352 57 53 47 التأج�� العمومي
 660 660 1040 660 660 718 616 582 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 300 9 700 8 200 7 650 5 650 5 039 5 457 3 561 4 نفقات التنمية

 500 6 000 6 100 5 500 4 500 4 539 3 657 1 561 3 �ستثمارات املباشرة
 500 6 000 6 100 5 500 4 500 4 539 3 657 1 561 3 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 800 2 700 2 100 2 150 1 150 1 500 1 800 1 000 1 التمو�ل العمومي 

 800 2 700 2 100 2 150 1 150 1 500 1 800 1 000 1 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد صناديق ا�خز�نة
بدون اعتبار املوارد الذاتية امل��انية 

 للمؤسسات
5 190 4 126 5 814 6 662 6 662 8 298 9 421 10 025 



 حماية املدن والشر�ط الساح��:  2ال��نامج  

 وفق من�جية التصرف حسب �هداف 2015لسنة مصا�ح التجه�� م��انية                           قطاع التجه��    | وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةوزارة التجه��  70

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقات مؤشرات قيس �داء

 الساح�� الشر�ط و املدن حمايةل��نامج 
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 املؤشر بطاقة
 

 1.1.1.2:  رمز املؤشر

 الفيضانات من والتجمعات السكنية املدن �حماية املنجزة املشاريع عدد : املؤشر �سمية

 .2014 جوان  :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 .حماية املدن والشر�ط الساح�� :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 .الفيضانات من املدن حماية  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 والتجمعات املدن مشارف ع�� الساكبة �حواض من املتأتية السيالن مياه �� التحكم  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 ا�حماية منشآت وظيفية ضمان و السكنية

 بإنجاز �ودية ��يئة املشاريع هذه �شمل و. وقتيا قبولها تم ال�ي الفيضانات من املدن حماية مشاريع عدد  :املؤشر �عر�ف .4

 ).مغطاة غ�� قنال مغطاة، قنال(  املائية املنشآت من العديد

 .منتوج  :املؤشر نوع .5

 .جودة :طبيعة املؤشر .6

 .ا�جمهور�ة واليات ب�امل التدخل يتم : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 الوق�ي القبول  ف��ا تم ال�ي املشاريع مختلف �عداد: املؤشر احتساب طر�قة .1

 عدد: املؤشر وحدة .2

 للمشاريع الوق�ي �ستالم محاضر: املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 املشروع رئيس من مباشرة الوثيقة ع�� ا�حصول :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 املشروع رئيس: املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 له الوق�ي بالقبول  القيام و مشروع �ل إن��اء عند:  املؤشر توفر تار�خ .6

 :)Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 عمر بن وفاء:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8

 

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 عدد 5 7 4 12 18 7 8
�حماية املدن  عدد املشاريع املنجزة

 من الفيضانات والتجمعات السكنية
 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2
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 �حجم �عتبار �ع�ن �خذ مع �دارة لدى املتوفرة البشر�ة لإلم�انات وفقا �شغال مشاريع عدد برمجة يتم -

 مستلزم�ن اجتماعية، عقار�ة،( �شغال س�� أثناء املشاريع من العديد �ع��ض ال�ي للصعو�ات نظرا و. املشاريع

 2011 سنة ب�ن �نجازات فإن...) �حيان �عض �� الصفقة ف�خ إ�� يؤدي مما املقاولة تخص مشا�ل عمومي�ن،

 عن الناتج 2011 منذ املشاريع من العديد تراكم تمثل �يف 2015 سنة لتقديرات بالنسبة أما. متفاوتة �انت 2014و

 العدد هذا تقلص فإن 2017و 2016 سن�ي بخصوص أما 2014 و 2013 سن�ي خالل الضفقات من العديد ف�خ

 و 2016 سنة من ل�ل مشاريع 4 و 2015 سنة مشروع�ن إ�� 2014 سنة مشاريع 9 من املشاريع برمجة تناقص إ�� �عود

 من الغر�ية تو�س حماية مشروع مواكبة و املتع��ة املشاريع إنجاز من �ن��اء من �دارة لتمك�ن ذلك و 2017

 .الفبضانات

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 

 

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 إنجازها املزمع املنشآت أو �ودية حوزة لتحر�ر أرا��ي اقتناء -

 الفيضانات من املدن حماية مشاريع تنفيذ -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 �افية غ�� املتوفرة البشر�ة �م�انات -

 وتحر�ر الشب�ات مختلف تحو�ل(  املشروع إنجاز �ع��ض ال�ي �ش�االت فض من �حيان �عض �� التمكن عدم -

 ..) املشروع مسار

 باملقاوالت متعلقة صعو�ات -

 املناطق �عض �� البالد �شهدها ال�ي �جتماعية الظروف -
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 املؤشر بطاقة

 

 2.1.1.2:  رمز املؤشر

 تنظيفها و جهرها تم ال�ي املنشآت طول  : املؤشر �سمية

 .2014 جوان  :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 .املدن والشر�ط الساح��حماية  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 .الفيضانات من املدن حماية  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 والتجمعات املدن مشارف ع�� الساكبة �حواض من املتأتية السيالن مياه �� التحكم  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 ا�حماية منشآت وظيفية ضمان و السكنية

 .تنظيفها و جهرها تم ال�ي املياه ومجاري  القنوات طول   :املؤشر �عر�ف .4

 .منتوج  :املؤشر نوع .5

 .جودة :طبيعة املؤشر .6

 .ا�جمهور�ة واليات ب�امل التدخل يتم : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 الواليات بمختلف تنظيفها و جهرها يتم ال�ي املنشآت طول  جمع: املؤشر احتساب طر�قة .1

 �لم: املؤشر وحدة .2

 الواليات بمختلف تنظيفها و جهرها يتم ال�ي املنشآت طول : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 بصفة معلومات قاعدة �� املعطيات بت�جيل الصيانات مص�حة تقوم:  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 شهر�ة

 الصيانة مص�حة عن املسؤول: املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 شهر�ا:  املؤشر توفر تار�خ .6

 ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 نصري  جودة:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8

 

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 �داءمؤشر قيس  الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 طول املنشآت ال�ي تم جهرها و تنظيفها �لم 1400 1550 1740 1800 1850 2050 2100
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 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

 املؤشر ��ذا ا�خاصة �نجازات تقديرات تحديد يتم: باملؤشر ا�خاصة �نجازات وتقديرات النتائج  ومناقشة تحليل -

 يتم أحيانا أنه ذلك املنشآت عل��ا ت�ون  ال�ي ا�حالة و �ولو�ات حسب و لألمطار السنو�ة التواترات قيمة حسب

 سنو�ا املنجزة املشاريع عدد تزايد إ�� التطور  هذا �عود و. املنشآت من العديد تنظيف و �جهر متكررة بصفة التدخل

 .املنجزة املنشآت تقادم إ�� إضافة

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 املنشآت تنظيف و �جهر الالزمة �ليات صيانة -

 املقاوالت طر�ق عن املنشآت صيانة و �جهر التدخل -

 باإلدارة ا�خاصة �م�انات طر�ق عن املنشآت صيانة و �جهر التدخل -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 الالزمة املادية و البشر�ة �م�انات -

 باإلدارة متعلقة صعو�ات -

 �جتماعية الظروف -
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 املؤشر بطاقة
 

 2..1.1.2:  رمز املؤشر

 التحديد بإعادة املع�ي الساح�� الشر�ط طول  : املؤشر �سمية

 .مراجعة عملية �ل ان��اء عند  :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 .حماية املدن والشر�ط الساح�� :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 .الشر�ط الساح�� حماية  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

  البحري  العمومي امللك ع�� املحافظة  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 .التحديد بإعادة املع�ي الساح�� الشر�ط طول   :املؤشر �عر�ف .4

 .منتوج  :املؤشر نوع .5

 .جودة: طبيعة املؤشر .6

 .الشر�ط الساح�� ب�امل التدخل يتم : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 تحديده إعادة تمت الذي الساح�� الشر�ط طول  جمع: املؤشر احتساب طر�قة .1

 �لم: املؤشر وحدة .2

 تحديده إعادة تمت الذي الساح�� الشر�ط طول : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 ا�جهو�ة  �دارات مع بالتنسيق:  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 ا�جهو�ة واملصا�ح البحري  العمومي امللك مص�حة: املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 �وامر وصدور  املراجعة اشغال ان��اء عند:  املؤشر توفر تار�خ .6

 :)Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 منيجل بو منذر:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8

 

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 �داءمؤشر قيس  الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 طول الشر�ط الساح�� املع�ي بإعادة التحديد �لم 0 40 16 16 15 15 40

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

 اتفاقية ع�� املصادقة تمت 2010 سنة أواخر:  باملؤشر ا�خاصة �نجازات وتقديرات النتائج  ومناقشة تحليل -

 تمت حثيثة بخطى 2011 �شغال انطلقت بحيث وخنيس والساحل�ن وسليمان ار�انة سباخ من ل�ل التحديد مراجعة
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 املراجعة عمليات وتقلصت العمل مردودية تراجعت البالد ��ا مرت ال�ي للظروف ونظرا انه � �لم 40 مراجعة خاللها

 قبل من التحديد �جان اع��ضت ال�ي واملشا�ل الساح�� الشر�ط ع�� الفوضوي  البناء إ�� إضافة �لم 16 حدود إ��

 آنفا املذ�ورة باالتفاقية عليه �تفاق تم ما إتمام إ�� ونطمح السنة هذه �� �ش�اليات نفس وتواصلت املواطن�ن �عض

 وفقا جديدة مناطق برمجة ستتم 2017 و 2016 سن�ي و��. القادمة السنوات خالل املتبقية �لم 30 مراجعة ا��

 .�لم40 حدود �� والعمرانية املناخية للتغ��ات

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 الساحل�ن و خنيس و سليمان و ار�انة سباخ تحديد -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 أك�� مناطق ب��مجة �سمح ال املادية و البشر�ة �م�انات -

 الساح�� الشر�ط مجمل تحديد بخصوص معلومة املؤشر هذا �عطي ال -
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 املؤشر بطاقة
 

 2.3.2.2:  رمز املؤشر

 �نجراف من الساح�� الشر�ط �حماية املنجزة املشاريع عدد : املؤشر �سمية

 .2014 جوان  :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I.  للمؤشر العامةا�خصائص : 
 

 .حماية املدن والشر�ط الساح�� :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 .الشر�ط الساح�� حماية  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 البحر�ة املنشآت وصيانة الساح�� الشر�ط حماية  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 وا�جديدة املتواصلة(  املعنية السنة خالل �نجاز بصدد �� ال�ي املشاريع عدد  :املؤشر �عر�ف .4

 .منتوج  :املؤشر نوع .5

 .جودة: طبيعة املؤشر .6

 .الشر�ط الساح�� ب�امل التدخل يتم : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 املشاريع عدد جمع: املؤشر احتساب طر�قة .1

 عدد: املؤشر وحدة .2

 املعنية السنة خالل �نجاز بصدد �� ال�ي املشاريع مختلف: املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 ا�جهو�ة  �دارات مع بالتنسيق:  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 ا�جهو�ة واملصا�ح البحري  العمومي امللك مص�حة: املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 املعنية السنة م��انية تحديد إثر:  املؤشر توفر تار�خ .6

 :)Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 منيجل بو منذر:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8

 

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 عدد املشاريع املنجزة عدد 0 3 4 3 5 6 7

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

 �ك�� املناطق وتحديد حماية مشاريع انجاز تم:  باملؤشر ا�خاصة �نجازات وتقديرات النتائج  ومناقشة تحليل -

 البحري  لالنجراف عرضة
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  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 البحري  �نجراف من البحري  العمومي امللك حماية -

 محرز  سيدي و هرقلة و رادس و ط��قة و بن�رت التالية املناطق حماية -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 املرصودة لالعتمادات خاضع املؤشر -
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III. 3��نامج ال 

 ال��يئة ال��ابية واملدن 
 :وإس��اتيجيته ال��نامجتقديم  .1

 

 
 

 املؤشرات �هداف ال��نامج رئيس

 أحمد ال�املالسيد 
 

 املدير العام لل��يئة ال��ابية

 )2014منذ (

 

 1.3الهدف 

تنظيم املجال ال��ا�ي 

الوط�ي وا�جهوي لتحقيق 

تنمية شاملة وعادلة 

 ومستديمة

 

 الدراسات املنجزة لوضع عدد 

اس��اتيجيات جهو�ة لل��يئة والتنمية 

 للواليات

  وضع خارطة وطنية للبنية  �سبة إنجاز

 :امل��انية الك��ى  التحتية والتجه��ات ا�جماعية 

 الدفع بحساب ألف دينار داتااعتم
  2.3الهدف 

   عدد مراجعات أمثلة ال��يئة العمرانية

 للبلديات

  سبة �غطية التجمعات الر�فية واملجالس�

 القرو�ة بأمثلة ��يئة عمرانية

إعداد تخطيط عمرا�ي  562 212 : املبلغ

مستديم للمدن والتجمعات 

 الر�فية
 % 20 :النسبة

   نفقات التصرف

  12 102     

  3.3الهدف  نفقات التنمية

 عدد املساكن �جتماعية املنجزة 

 ض املساكن �عو تل  النسبة ال��اكمية

 البدائية

  عدد املنتفع�ن من الصندوق الوط�ي

 لتحس�ن السكن

تطو�ر السكن �جتما��  460 137  

السك�ي وتحس�ن الرصيد 

 القائم
 صناديق ا�خز�نة 

  63 000   
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 :ال��امج الفرعية القطاعية 1 .1

 :برامج فرعية قطاعية و��) 3(يت�ون ال��نامج ا�خاص بال��يئة ال��ابية واملدن من ثالثة 

 ال��يئة ال��ابية: 1ال��نامج الفر��  -

 التعم��: 2ال��نامج الفر��  -

 �س�ان: 3ال��نامج الفر��  -
 

 :ال��نامج خارطة 1.2

  الهيا�ل املتدخلة

 "ال��يئة ال��ابية واملدن"برنامج �� 
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 :تقديم اس��اتيجية ال��نامج. 1.3
 

تتم�� ميادين ال��يئة ال��ابية والتعم�� و�س�ان بتعدد املتدخل�ن ع�� املجال ال��ا�ي من وزارات ومؤسسات عمومية 

ة يتم تنفيذها من ف�ي �عت�� سياسات أفقي. وو�االت عقار�ة لل��يئة وجماعات عمومية و�اعث�ن عقار��ن عمومي�ن وخواص

 .قبل �دارات املعنية ��ذه املجاالت وكذلك من قبل مختلف املتدخل�ن ع�� املجال ال��ا�ي الوط�ي وا�جهوي واملح��
 

 و�ولو�ات لل��نامج فيما ي�� �س��اتيجيةوتتمثل املحاور 

 �� مجال ال��يئة ال��ابية

و�جراءات ال�ي يتم ضبطها ع�� املستوى الوط�ي أو ا�جهوي تمثل ال��يئة ال��ابية جملة �ختيارات والتوجهات 

وضمان التناسق �� ترك�� املشاريع الك��ى للب�ى �ساسية والتجه��ات العمومية  لتنظيم استعمال املجال ال��ا�ي

�شطة والتجمعات السكنية وفق نظرة �عيدة املدى تأخذ �� �عتبار ا�خصوصيات الوطنية وإح�ام توزيع الس�ان و�

 :وتتمثل التوجهات الك��ى لل��يئة ال��ابية �� املرحلة القادمة �� .�قتصادية ع�� ال��اب الوط�ي
 

 تدعيم التنمية ا�جهو�ة الشاملة واملتوازنة من أجل تقليص الفوارق ب�ن ا�جهات وتنويع القاعدة �قتصادية ��ا -

 .والعمل ع�� استكشاف الفرص ال�ي تتيحها مختلف ا�جهات و�قطاب �قتصادية

تدعيم الالمركز�ة من خالل إعادة توزيع �دوار ب�ن مختلف املتدخل�ن ع�� املستوى الوط�ي وا�جهوي واملح��  -

 .وإعطاء صالحيات أك�� ل�جهات وا�جماعات املحلية

 .ية الك��ى با�جهات الداخلية للبالدتدعيم البنية التحتية والتجه��ات ا�جماع -

 .دعم �ندماج �� �قتصادي العال�ي و�� الفضاء املغار�ي والرفع من القدرة التنافسية لل��اب الوط�ي -

وال��وض  �رتقاء بمراكز الواليات إ�� أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة ع�� جلب �ستثمارات الوطنية وا�خارجية -

 .باملدن الصغرى واملتوسطة

 .إح�ام استغالل املوارد الطبيعية املحدودة قصد تحقيق إستدامة التنمية -

تطو�ر آليات املتا�عة الفنية الستعماالت املجال ال��ا�ي اعتمادا ع�� التقنيات ا�حديثة �� مجال ا�جغرفة  -

 .لالرقمية و�نوك املعطيات وتقنيات �تصال ا�حديثة وتدعيم البحث العل�ي والت�و�ن �� هذا املجا

 �� مجال التعم�� وتخطيط املدن

ع�� مستوى املدن  يال��ا�املجال تمثل ال��يئة العمرانية عنصرا من العناصر الفاعلة �� تنظيم استعمال 

 .والبلديات والتجمعات السكنية الر�فية
 

تنمية عمرانية  وتندرج التوجهات الك��ى لل��يئة العمرانية �� إطار السياسة العمرانية الوطنية املتعلقة بتحقيق

 :مستدامة للمدن والتجمعات السكنية وذلك ��دف
 

 تنظيم الفضاء العمرا�ي وترشيد استعماله، -

 حماية �را��ي الفالحية واملوارد الطبيعية، -

  ،ا�حد من ظاهرة البناء الفوضوي  -

 التحكم �� النمو العمرا�ي للتجمعات السكنية، -

 . تحس�ن نوعية ا�حياة واملحافظة ع�� جمالية املدن وخصوصيا��ا املحلية -
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 �� مجال �س�ان

املرافق �ساسية  �� محيط تتوفر فيه جميع��دف السياسة السكنية إ�� توف�� السكن الالئق ل�ل مواطن 

 :وترتكز مبادئ �س��اتيجية السكنية ع�� .والب�ى التحتية والتجه��ات ا�جماعية

 برامج سكنية �ستجيب �حاجيات �ل الفئات �جتماعية وخاّصة ذوي الدخل املحدود واملتوسط،وضع  -

 وضع برامج ومشاريع ��دف إ�� إزالة املساكن البدائیة و�عو�ضها بمساكن جدیدة أو ترميمها أو توسع��ا، -

التغ��ات إرساء منظومة تمو�ل متنوعة ومت�املة �ستجيب ملختلف فئات املجتمع وتتطور مع مختلف  -

 �قتصادية و�جتماعية ال�ي �عرفها البالد،

و�ليات العملية والتشريعية وا�خيارات الفنية واملالية  املحافظة ع�� الرصيد السك�ي القائم بوضع ال��امج -

 لتحس�ن السكن القديم وإعادة توظيفه،

 باألحياء الشعبية،تحس�ن الظروف السكنية واملحيط العمرا�ي من خالل �عث برامج التدخل  -

القيام بالدراسات ال�ي من شأ��ا تطو�ر السياسة السكنية ودعم وتجسيم التوجهات نحو البناء املستديم  -

 ،وتطو�ر املوارد البشر�ة والتقنيات ا�حديثة والضغط ع�� ال�لفة

العمرا�ي  القيام بالدراسات املتعلقة بصيانة الرصيد العقاري القائم وضمان ديمومته واستصالح النسيج -

 القديم،

رات ا�خاّصة بقطاع السكن، -
ّ

 رصد املعطيات واستنتاج املؤش

 .رساء منظومة �شريعية مت�املة �ستجيب ل�ل املتغ��ات وقابلة للتحي�ن الدوري �لما اقتضت الضرورة ذلك  -
 

  

 �داء ا�خاّصة بال��نامج قيس ومؤشرات أهداف .2

 �داء قيس ومؤشرات تقديم أهداف 1.2

 :وفقا للمحاور �س��اتيجية و�ولو�ات لل��نامج فيما ي��" ال��يئة ال��ابية واملدن" 3تتمثل أهداف ال��نامج 

 .لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديمة وا�جهوي  تنظيم املجال ال��ا�ي الوط�ي: 1.1.3 الهدف -

 .الر�فيةتخطيط عمرا�ي مستديم للمدن والتجمعات إعداد  : 1.2.3الهدف  -

 .القائم السك�ي تطو�ر السكن �جتما�� وتحس�ن الرصيد:  1.3.3الهدف  -
 

 ال��يئة ال��ابية: 1ال��نامج الفر�� 
 

 .لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديمةوا�جهوي تنظيم املجال ال��ا�ي الوط�ي :  1-1-3الهدف 

وضع �ليات الفنية واملؤسساتية للمجال ال��ا�ي الوط�ي وإعداد اس��اتيجيات جهو�ة لل��يئة والتنمية : تقديم الهدف

 لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديمة ل�ل ا�جهات

 .التوجهات الك��ى للتنمية العادلة والشاملة واملستديمة والدراسات �س��اتيجية �� مجال ال��يئة ال��ابية: مرجع الهدف
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  : تحليل املؤشر

 إعداد ملف طلب العروض وإعالن طلب العروض(*): 

 

 التعم�� : 2ال��نامج الفر�� 
 

 .والتجمعات الر�فيةإعداد تخطيط عمرا�ي مستديم للمدن :  2-2-3الهدف 
 

إعداد ومراجعة أمثلة ال��يئة العمرانية للبلديات وأهم التجمعات الر�فية لتنظيم الفضاء العمرا�ي : تقديم الهدف

 .وترشيد استعماله والتحكم �� التوسعات العمرانية وترك�� ��شطة والتجه��ات الضرور�ة

تجدر �شارة إ�� أن �ل البلديات مغطاة بأمثلة ��يئة عمرانية يتم تحيي��ا بطلب من ا�جماعات املحلية : : مرجع الهدف

و�جري العمل ع�� �غطية أك�� عدد ممكن من %  28أما بالنسبة للتجمعات الر�فية فتبلغ �سبة التغطية حوا�� . املعنية

جة السنو�ة لهذه الدراسات بالتنسيق مع املجالس ا�جهو�ة هذه التجمعات بأمثلة ��يئة عمرانية محينة من خالل ال��م

 . املعنية

  : تحليل املؤشر

 

 

 

 

 

 

 :1.1.3الهدف 

تنظيم املجال ال��ا�ي الوط�ي وا�جهوي لتحقيق تنمية 

 شاملة وعادلة ومستديم

 الوحدة

 انجازات
 م.ق

2014 

 تقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 :1.1.1.3املؤشر 

عدد الدراسات املنجزة لوضع اس��اتيجيات جهو�ة 

 لل��يئة والتنمية للواليات

 4 4 3 2 - - - (*)عدد 

 :2.1.1.3املؤشر 

�سبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية 

 والتجه��ات  ا�جماعية املهي�لة

% - - - 20 60 80 100 

  :2.2.3الهدف 

إعداد تخطيط عمرا�ي مستديم للمدن والتجمعات 

 الر�فية

 الوحدة

 م.ق انجازات

 

2014 

 تقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 : 1.2.2.3املؤشر 

 عدد مراجعات أمثلة ال��يئة العمرانية  للبلديات 
 6 - عدد 

 

3 

 

14 46 55 26 

 :  2.2.2.3املؤشر 

�سبة �غطية التجمعات الر�فية واملجالس القرو�ة 

 بأمثلة ��يئة عمرانية 

 % - 28 

 

28.4 

 

33 41 55 60 
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 �س�ان : 3ال��نامج الفر�� 

 .القائمالسك�ي تطو�ر السكن �جتما�� وتحس�ن الرصيد :  3-3-3الهدف 

: وضع �ليات وال��امج لتحس�ن ظروف عيش الفئات �جتماعية وخاّصة م��ا املحدودة الدخل من خالل: تقديم الهدف

 .توف�� سكن الئق وال��وض بالسكن القائم

 .توجهات السياسة السكنية: مرجع الهدف 

  : تحليل املؤشر
 

تطو�ر السكن �جتما�� وتحس�ن : 3.3.3الهدف 

 الرصيد السك�ي القائم
 الوحدة

 م.ق انجازات

2014 

 تقديرات 

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 : 1.3.3.3املؤشر 

 عدد املساكن �جتماعية املنجزة
 3 700 4 200 5 200 3 500 1 373 322 - عدد

 : 2.3.3.3املؤشر 

 النسبة ال��اكمية  لتعو�ض املساكن البدائية
% - 6 6 18 29 65 100 

 : 3.3.3.3املؤشر 

عدد املنتفع�ن من الصندوق الوط�ي لتحس�ن 

 السكن

 4 100 4 100 4 100 4 100 3 500 3 300 - عدد
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 : ال��نامج أ�شطة   تقديم 2.2

 الوحدة ؤشراتامل �هداف
 تقديرات

2015 
 ��شطة

 �عتمادات

 )د.أ(

 :  1-1-3الهدف 

تنظيم املجال ال��ا�ي 

الوط�ي وا�جهوي 

لتحقيق تنمية شاملة 

 .وعادلة ومستديمة

عدد :  1.1.1.3املؤشر

الدراسات املنجزة لوضع 

اس��اتيجيات جهو�ة لل��يئة 

 والتنمية للواليات

  عدد
3 

إعداد دراسات �مثلة التوج��ية ل��يئة وتنمية  

 الواليات
70 

�سبة :  2.1.1.3املؤشر 

إنجاز وضع خارطة وطنية 

للبنية التحتية والتجه��ات  

 ا�جماعية املهي�لة

  �سبة
%60 

إعداد دراسة وضع خارطة وطنية للبنية التحتية  

 والتجه��ات ا�جماعية الك��ى 
180 

 : 1-2-3الهدف 

إعداد تخطيط 

عمرا�ي مستديم 

للمدن والتجمعات 

 الر�فية

 

 : 1.2.2.3 املؤشر

عدد مراجعات أمثلة 

 ال��يئة العمرانية  للبلديات

 46 عدد
 

 : مراجعة أمثلة ال��يئة العمرانية  للبلديات

 % 50املساهمة ��  تمو�ل الدراسات بنسبة  -

إعداد ا�خرائط الالزمة لهذه الدراسات وتمو�لها   -

 �ليا من طرف الوزارة 

 تقديم الدعم الف�ي للبلديات إلعداد الدراسات  -

املتا�عة الفنية وامليدانية للدراسات مع املصا�ح   -

للوزارة والبلديات املعنية  ومتا�عة  ا�جهو�ة

  .إجراءات املصادقة عل��ا
 
 

150 

 : 2.2.2.3  املؤشر

�سبة �غطية التجمعات 

الر�فية واملجالس القرو�ة 

 بأمثلة ��يئة عمرانية

 41% �سبة

إعداد أمثلة ال��يئة العمرانية للتجمعات الر�فية 

 :واملجالس القرو�ة

 % 50املساهمة ��  تمو�ل الدراسات بنسبة  -

متا�عة إعداد املسوحات الطو�وغرافية الالزمة  -

 لهذه الدراسات وتمو�لها �ليا من طرف الوزارة،

تقديم الدعم الف�ي للمجالس ا�جهو�ة املعنية  -

 إلعداد الدراسات 

املتا�عة الفنية وامليدانية للدراسات مع املصا�ح  -

واملجالس ا�جهو�ة املعنية ومتا�عة ا�جهو�ة للوزارة 

 .إجراءات املصادقة عل��ا

 :1-3-3الهدف 

تطو�ر السكن  

�جتما�� وتحس�ن 

 الرصيد السك�ي

 القائم

 : 2.2.2.3املؤشر

عدد املساكن  1.3.3.3

 �جتماعية املنجزة

 5 200 عدد
 

 : بناء مساكن إجتماعية عن طر�ق

 الفو�رولوس -

 �جتما�� ال��نامج ا�خصو��ي للسكن -
000 220 

 : 2.3.3.3املؤشر

ض �عو تل  النسبة ال��اكمية

 املساكن البدائية

  �سبة
%29 

�عو�ض املساكن البدائية �� إطار ال��نامج 

 70 000 ا�خصو��ي للسكن �جتما��

 : 3.3.3.3املؤشر

عدد املنتفع�ن من 

الصندوق الوط�ي لتحس�ن 

 السكن

  عدد
100 4 

دة بمنح  -
ّ
مساعدة ا�حاالت �جتماعية املتأك

املنحة القصوى �� حدود (لتحس�ن مساك��م 

 )  دينار 2000

قروض تحس�ن السكن املسندة ت��اوح قيم��ا من  -

 .دينار 5000إ��  1000

 
360 7 
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 نفقات ال��نامج .3

  تقديم م��انية ال��نامج1.3 

 :1 عدد جدول 

 "واملدن ال��ابية ال��يئة"  برنامج إعتمادات تطور  

 النفقة طبيعة حسب التوزيع

       
 ألف دينار: الوحدة   

 ــــــــــــان ال��نامجبي
إنجازات 

2013 

قانون 

املالية 

�ص�� 

2014  
 

 

 

)1( 

قانون 

املالية 

التكمي�� 

2014  
 

 

)1b( 

 تقديرات
 �سبةا لتطّور 

 )م أص��.ق( 

 �سبةالتطّور 

 )م تكمي��.ق( 

2015 )2014-2015( )2014-2015( 

اعتمادات 

 التعهد
 

اعتمادات 

 الدفع
 

 

 

)2( 

 املبلغ
 

 

 

)2(-)1( 

اعتمادات 

 التعهد
 

اعتمادات 

 الدفع
 

 

 

)2( 

 املبلغ
 

 

 

)2(-)1( 

 % 49 999 3 % 49 989 3 102 12 102 12 113 8 113 8 584 13 نفقات التصّرف: العنوان �ول 
 51 974 3 51 974 3 831 11 831 11 857 7 857 7 266 13 � العموميالتأج�

 10 25 10 25 271 271 246 246 307 وسائل املصا�ح
 100- 10- 100- 10- 0 0 10 10 10 التدخل العمومي

 % 26- 451 49- % 48- 451 129- 460 137 660 246 911 186 911 266 214 86 نفقات التنمية: العنوان الثا�ي
 % 26- 451 49- % 48- 451 129- 460 137 660 246 911 186 911 266 114 86 �ستثمارات املباشرة

 16- 951 12- 44- 951 52- 460 67 660 138 411 80 411 120 114 86 وارد العامة للم��انيةع�� امل
 34- 500 36- 52- 500 76- 000 70 000 108 500 106 500 146 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 --- 0 --- 0 0 0 0 0 100 التمو�ل العمومي
 --- 0 --- 0 0 0 0 0 100 ع�� املوارد العامة للم��انية

 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 % 125 000 35 125%  000 35 000 63 000 63 000 28 000 28 231 23 صناديق ا�خز�نة
 5-%  462 10- 30-%  462 90- 562 212 762 321 024 223 024 303 029 123 مجموع ال��نامج
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 اعتمادات الدفع
 ألف دينار: الوحدة

 
 :2جدول عدد 

 2015لسنة " ال��يئة ال��ابية واملدن" 3توزيع م��انية ال��نامج  

 حسب طبيعة النفقة و ال��امج الفرعية

   
 ألف دينار: الوحدة 

ال��امج                                                                                 

 طبيعة النفقة
 �س�ان التعم�� ال��يئة ال��ابية

املجموع حسب 

 طبيعة النفقة

 102 12 368 7 037 4 697 نفقات التصّرف 
 831 11 258 7 952 3 621 التأج�� العمومي 
 271 110 85 76 وسائل املصا�ح 

 0 0 0 0 التدخل العمومي 
 460 137 500 135 990 970 نفقات التنمية 

 460 137 500 135 990 970 �ستثمارات املباشرة 
 460 67 500 65 990 970 ع�� املوارد العامة للم��انية

 000 70 000 70 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 املوارد العامة للم��انيةع�� 
 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 000 63 000 63 0 0 صناديق ا�خز�نة 
 562 212 868 205 027 5 667 1 املجموع حسب ال��امج الفرعية
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 دات الدفعامتاع
 ألف دينار: الوحدة                                                                                                                                                

 
 :  2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار 2.3 

 :3 لل��نامج 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار  1.2.3

 

 "املدن و ال��ابية ال��يئة"  3 لل��نامج املدى متوسط نفقات إطار

 النفقة طبيعة حسب التوزيع

       
 ألف دينار:الوحدة

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� .ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 598 13 828 12 102 12 113 8 323 8 584 13 782 12 556 11 نفقات التصرف
 293 13 541 12 831 11 857 7 857 7 266 13 726 12 498 11 التأج�� العمومي
 304 287 271 246 456 307 56 59 وسائل املصا�ح

 0 0 0 10 10 10 0 0 التدخل العمومي
161 700 460 137 911 186 911 266 214 86 722 59 752 15 نفقات التنمية  500 174  

161 700 460 137 911 186 911 266 114 86 722 59 702 15 �ستثمارات املباشرة  500 174  
79 300 460 67 411 80 411 120 114 86 722 59 702 15 ع�� املوارد العامة للم��انية  500 87  

82 400 000 70 500 106 500 146 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة  000 87  
 0 0 0 0 0 100 0 50 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 100 0 50 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 300 70 300 70 000 63 000 28 000 28 231 23 060 25 892 15 صناديق ا�خز�نة
امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
43 200 97 564 123 029 303 234 223 024 212 562 72 828 83 598 
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 اعتمادات الدفع

 ألف دينار:الوحدة

 
 

 "املدن و ال��ابية ال��يئة" 3 لل��نامج املدى متوسط نفقات إطار

 الفرعية ال��امج حسب التوزيع

       
 ألف دينار:الوحدة

 النفقات

 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 033 2 889 1 667 1 644 1 644 1 470 1 051 1 203 1 ال��يئة ال��ابية
 786 5 429 5 027 5 521 7 521 7 841 6 672 6 524 6 التعم��
 579 250 510 237 868 205 859 213 859 293 718 114 841 89 472 35 �س�ان

 398 258 828 244 562 212 024 223 024 303 029 123 564 97 200 43 املجموع
 

  

 اعتمادات الدفع

 ألف دينار:الوحدة
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 :الفرعية لل��امج 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار  2.2.3

 ال��ابية ال��يئة 1 الفر�� ال��نامج -

       
 ألف دينار:الوحدة

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 783 739 697 453 453 622 578 521 نفقات التصرف
 698 658 621 404 404 572 530 469 التأج�� العمومي
 85 81 76 49 49 50 49 52 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 250 1 150 1 970 191 1 191 1 848 473 682 نفقات التنمية

 250 1 150 1 970 191 1 191 1 848 473 682 �ستثمارات املباشرة
 250 1 150 1 970 191 1 191 1 848 473 682 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة
اعتبار املوارد الذاتية امل��انية بدون 

 للمؤسسات
1 203 1 051 1 470 1 644 1 644 1 667 1 889 2 033 

 

 التعم�� 2 الفر�� ال��نامج -

      
 ألف دينار:الوحدة

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 536 4 279 4 037 4 301 4 301 4 613 4 896 3 504 3 نفقات التصرف
 440 4 189 4 952 3 101 4 101 4 353 4 896 3 504 3 التأج�� العمومي
 96 90 85 190 190 250 0 0 وسائل املصا�ح

 0 0 0 10 10 10 0 0 التدخل العمومي
 250 1 150 1 990 220 3 220 3 228 2 776 2 020 3 نفقات التنمية

 250 1 150 1 990 220 3 220 3 228 2 776 2 020 3 �ستثمارات املباشرة
 250 1 150 1 990 220 3 220 3 228 2 776 2 020 3 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 0   0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 القروض ا�خارجية املوظفةع�� موارد 

 0 0 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة

امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
6 524 6 672 6 841 7 521 7 521 5 027 5 429 5 786 
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 �س�ان 3 الفر�� ال��نامج -

       
 ألف دينار:الوحدة

 النفقات
 م أص�� .ق إنجازات

م ,ق

 تكمي�� 
 تقديرات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 279 8 810 7 368 7 359 3 359 3 349 8 308 8 530 7 نفقات التصرف
 155 8 693 7 258 7 352 3 352 3 342 8 300 8 524 7 التأج�� العمومي
 124 117 110 7 7 7 7 7 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 000 172 400 159 500 135 500 182 500 262 138 83 473 56 050 12 نفقات التنمية

 000 172 400 159 500 135 500 182 500 262 038 83 473 56 000 12 �ستثمارات املباشرة
 000 85 000 77 500 65 000 76 000 116 038 83 473 56 000 12 ع�� املوارد العامة للم��انية

 000 87 400 82 000 70 500 106 500 146 0 0 0 القروض ا�خارجية املوظفةع�� موارد 
 0 0 0 0 0 100 0 50 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 100 0 50 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 300 70 300 70 000 63 000 28 000 28 231 23 060 25 892 15 صناديق ا�خز�نة

امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
35 472 89 841 114 718 293 859 213 859 205 868 237 510 250 579 
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 بطاقات مؤشرات قيس �داء

 ال��يئة ال��ابية واملدنل��نامج 
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 املؤشر اقةبط

 1.1.1.3:  رمز املؤشر

 عدد الدراسات املنجزة لوضع اس��اتيجيات جهو�ة لل��يئة والتنمية للواليات : املؤشر �سمية

 .2014ماي   :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 .ال��يئة ال��ابية واملدن  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 .ال��يئة ال��ابية  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 لتحقيق تنمية عادلة ومستديمة وا�جهوي  تنظيم املجال ال��ا�ي الوط�ي  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

إعداد أمثلة : لل��يئة والتنمية ع�� مستوى الواليات عدد الدراسات املنجزة لوضع اس��اتيجيات جهو�ة  :املؤشر �عر�ف .4

توج��ية ل��يئة وتنمية الواليات ع�� مستوى �ل والية من الواليات الداخلية تمكن من ��خيص الوضع �قتصادي 

والبشري والطبي�� للوالية و�ش�اليات املطروحة والقدرات املتوفرة قصد وضع اس��اتيجية جهو�ة لتحقيق تنمية 

 .لة ومستديمة للوالية املعنية وتقليص الفوارق ب�ن ا�جهاتشام

 .منتوج  :املؤشر نوع .5

 .مؤشر نجاعة :طبيعة املؤشر .6

 .حسب ا�جهات : التفريعات .7

 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 استالم الدراسة املنجزة: املؤشر احتساب طر�قة .1

 عدد: املؤشر وحدة .2

 .مختلف مراحل الدراسة واملصادقة عل��اتقديم : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

الدراسات القطاعية ملختلف الوزارات، بحوث ميدانية ولقاءات مع املصا�ح :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 ا�جهو�ة، املعهد الوط�ي لالحصاء، دراسات �� مجال ال��يئة ال��ابية

 )رئيس املشروع(العامة لل��يئة ال��ابية  �دارة: مصدر املعطيات �ساسية الحتساب املؤشر .5

  شهر مارس من �ل سنة: تار�خ توفر املؤشر .6

 دراسة 13 :القيمة املس��دفة للمؤشر .7
 مجدي فر���: املسؤول عن املؤشر بال��نامج .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 �نجازات م.  ق التقديرات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 عدد - - - 2 3 4 4
عدد الدراسات املنجزة لوضع اس��اتيجيات 

 جهو�ة لل��يئة والتنمية للواليات 

 

ال��نامج �و�� ع�� إعداد الدراسات املتعلقة  يتشمل :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

والية داخلية يتم برمج��ا ع�� عدة أقساط �ل سنة وتمتد آجال �ل دراسة حوا�� سنت�ن باعتبار �ستشارات  13بـ 

 .واملصادقة

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 )إعداد ملفات طلبات العروض وتقار�ر فرز العروض(للدراسات امل��مجة �ل سنة �عداد    -

متا�عة انجاز مختلف مراحل الدراسة مع م�اتب دراسات و�ستشارة حولها مع �افة الوزارات والواليات املعنية - 

 .واملصادقة عل��ا

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 .الدراسات و�ستشارة حولها مع الوزارات والواليات املعنيةطول آجال إعداد   -

 مؤشر ك�ي- 
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 املؤشر بطاقة

 2.1.1.3:  رمز املؤشر

 ا�جماعية الك��ى   �سبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجه��ات : املؤشر �سمية

 .2014ماي   :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 ال��يئة ال��ابية واملدن: الذي يرجع إليه املؤشر ال��نامج  .1

 ال��يئة ال��ابية: ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

  لتحقيق تنمية عادلة ومستديمة وا�جهوي  تنظيم املجال ال��ا�ي الوط�ي: الهدف الذي يرجع إليه املؤشر .3

إعداد دراسة توج��ية حول : �سبة إنجاز ا�خارطة الوطنية للبنية التحتية والتجه��ات ا�جماعية الك��ى : �عر�ف املؤشر .4

وضع خارطة وطنية لتدعيم البنية التحتية �� مجال النقل ال��ي وا�جوي والبحري والكهر�اء واملاء والتطه�� 

�ى ب�امل جهات البالد قصد دعم هذه و�تصاالت ووضع جدول ل��ك�� التجه��ات التجه��ات ا�جماعية الك�

 .التجه��ات وتقليص الفوارق ب�ن ا�جهات

 .منتوج: نوع املؤشر .5

 مؤشر نجاعة: طبيعة املؤشر .6

 حسب ا�جهات: التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 استالم الدراسة املنجزة: طر�قة احتساب املؤشر .1

 �سبة: وحدة املؤشر .2

 .تقديم مختلف مراحل الدراسة واملصادقة عل��ا: املؤشراملعطيات �ساسية الحتساب  .3

الدراسات القطاعية ملختلف الوزارات، بحوث ميدانية ولقاءات مع املصا�ح  :طر�قة تجميع املعطيات �ساسية .4

 ا�جهو�ة، املعهد الوط�ي لالحصاء، دراسات �� مجال ال��يئة ال��ابية

 )رئيس املشروع(ارة العامة لل��يئة ال��ابية �د: مصدر املعطيات �ساسية الحتساب املؤشر .5

 شهر مارس من السنة املوالية: تار�خ توفر املؤشر .6

 100%: القيمة املس��دفة للمؤشر .7

 مجدي فر��� :املسؤول عن املؤشر بال��نامج .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

�داء مؤشر قيس  الوحدة 
م . ق  �نجازات  تقديرات 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

�سبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية 

 ا�جماعية املهي�لة  التحتية والتجه��ات

 �سبة

(%) 
- - - 20 60 80 100 

 

الشروط وإعالن طلب تم إعداد كراسات  :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

ومن املنتظر أن ت�ون  2014وسيتم الشروع �� إعداد هذه الدراسة ابتداء من سنة  2013العروض خالل سنة 

 2017جاهزة سنة 

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 

 
  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 )طلبات العروض وتقار�ر فرز العروضإعداد ملفات (�عداد للدراسات امل��مجة �ل سنة   -

متا�عة انجاز مختلف مراحل الدراسة مع م�اتب دراسات و�ستشارة حولها مع �افة الوزارات والواليات  -

 ..املعنية واملصادقة عل��ا

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 .صعو�ة توفر املعطيات   -

 .والواليات املعنيةطول آجال �ستشارة مع الوزارات  -

 .مؤشر محدود �� الزمن -

 

0
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اإلنجازات م . ق  تقديرات

نسبة إنجاز وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات  الجماعية 
المهيكلة

نسبة إنجاز وضع خارطة 
وطنية للبنية التحتية 

والتجهيزات  الجماعية 
المهيكلة



 ال��يئة ال��ابية واملدن: 3نامج ال�� 

 وفق من�جية التصرف حسب �هداف 2015لسنة مصا�ح التجه�� م��انية                           قطاع التجه��    | وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةوزارة التجه��  97

 

 املؤشر بطاقة

 1.2.2.3: املؤشر رمز

 عدد مراجعات أمثلة ال��يئة العمرانية  للبلديات: �سمية املؤشر

 2014ماي : تار�خ تحي�ن املؤشر

 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 ال��يئة ال��ابية واملدن: ال��نامج الذي يرجع إليه املؤشر .1

 التعم��: الفر�� الذي يرجع إليه املؤشرال��نامج  .2

 إعداد تخطيط عمرا�ي مستديم للمدن والتجمعات الر�فية: الهدف الذي يرجع إليه املؤشر  .3

عدد امللفات ال��ائية لدراسات مراجعة أمثلة ال��يئة العمرانية للبلديات ال�ي تتم إحال��ا إ�� مصا�ح : �عر�ف املؤشر .4

 .بأمر رئاسة ا�ح�ومة للمصادقة عل��ا

 )Ind de produit(مؤشر منتوج : نوع املؤشر .5

 (qualité)مؤشر جودة : طبيعة املؤشر .6

 حسب ا�جهات: التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

عدد امللفات ال��ائية لدراسات مراجعة أمثلة ال��يئة العمرانية للبلديات ال�ي تتم : )Formule(طر�قة احتساب املؤشر  .1

 .رئاسة ا�ح�ومة للمصادقة عل��ا بأمر �� السنة إحال��ا إ�� مصا�ح

 عدد دراسات أمثلة ال��يئة العمرانية: وحدة املؤشر .2

 تقدم انجاز الدراسات   : املعطيات �ساسية  الحتساب املؤشر .3

 : طر�قة تجميع املعطيات �ساسية الحتساب املؤشر .4

بإدارة التعم�� وامل�لفة بمتا�عة دراسات  تقار�ر يتم إعدادها من طرف وحدات التصرف حسب �هداف املحدثة -

الشمال الشر��، الشمال الغر�ي والوسط الغر�ي، الوسط ( 4أمثلة ال��يئة العمرانية حسب ا�جهات وعددها 

 ).الشر��، ا�جنوب

 إعداد �حصائيات حسب الوالية وا�جهة �قتصادية وع�� املستوى الوط�ي -

وحدات التصرف حسب �هداف املحدثة بإدارة التعم�� وامل�لفة : مصدر املعطيات �ساسية الحتساب املؤشر .5

 .بمتا�عة دراسات أمثلة ال��يئة العمرانية،�دارات ا�جهو�ة للتجه�� والبلديات

ر املؤشر .6
ّ
 شهر مارس من السنة املوالية:  تار�خ توف

 .دراسة Valeur cible de l’indicateur(:  150(القيمة املس��دفة للمؤشر  .7

 ر�م زعبار: املسؤول عن املؤشر بال��نامج .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2
 

 :شهدت دراسات أمثلة ال��يئة العمرانية �عطال �� إنجازها وذلك لعدة أسباب أهمها

 :الظروف �ستثنائية ال�ي تمر ��ا البالد واملتم��ة خاصة بـ  •

عدم وجود مجالس منتخبة تتو�� تحديد توجهات ال��يئة والبت �� محتوى الدراسات واملصادقة عل��ا و�� املقابل  -

عدم ال��ام �عض النيابات ا�خصوصية بال��امج الدراسات ال�ي تم ضبطها سابقا أو بمحتواها وطل��ا إعادة النظر 

 ف��ا وإعادة إجراءات التعليق أو طلب مناطق توسع جديدة، 

 عدم ال��ام �عض النيابات بخالص م�اتب الدراسات، -

�عرض العديد من فرق العمل املتواجدة ع�� امليدان للمضايقة والتعدي و�ضرار بتجه��ا��ا �سبب تردي �وضاع  -

 مما �سبب �� �عطيل برنامج إنجاز الوثائق ا�خرائطية واملعاينات امليدانية، �منية

 .التعديالت الوزار�ة املتكررة -
 

 :ضعف محتوى الدراسات واملتا�عة �سبب •

قلة �طارات املختصة با�جماعات املحلية و�دارات ا�جهو�ة وغياب التأط�� ال�ا�� ملتا�عة دراسات ال��يئة  -

 العمرانية،

عدم إعطاء �ولو�ة و�همية الالزمة لدراسات ال��يئة العمرانية من طرف ا�جماعات املحلية و�عض �دارات   -

 ة بالرغم من املتا�عة املتواصلة من طرف املصا�ح املركز�ة، ا�جهو�

 تقاعس �عض م�اتب الدراسات أو ضعف مستواها �سبب اعتماد العرض �د�ى عند اختيار م�اتب الدراسات، -

 .تأخر �عض املصا�ح �� إبداء الرأي �� مشاريع أمثلة ال��يئة العمرانية خالل �ستشارة �دار�ة -
 

 :بيانه فقد تم التوصل للنتائج التاليةوتبعا ملا سبق 

ملفات ��ائية ملشاريع مراجعة أمثلة ال��يئة العمرانية للبلديات تمت إحال��ا إ�� حدود سنة  6:  2012انجازات سنة  -أ

 تمت): دون اعتبار الدراسات ال�ي أرجعت إلعادة إجراءات املصادقة والدراسات املتعطلة(لرئاسة ا�ح�ومة  2012

تخص بلديات املنست�� والبقالطة والشبيكة  2013أمثلة ��يئة عمرانية م��ا خالل سنة  4املصادقة بأمر ع�� 

 .�� انتظار املصادقة بأمر ع�� مثا�� ال��يئة العمرانية لبلدي�ي مساكن وسيدي عامر .واملعمورة

 

:مؤشر قيس �داء  الوحدة 
 �نجازات

2014 
 التقديـرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 26 55 46 14 3 6 - عدد عدد مراجعات أمثلة ال��يئة العمرانية للبلديات
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أمثلة ��يئة عمرانية م��ا  3بأمر ع��  وقد تمت املصادقةملف ��ائي،  15قدرت �نجازات بـ: 2013انجازات سنة  -ب

 .وتخص بلديات ب�ي خيار وأ�ودة و�ن عروس 2014و 2013خالل سن�ي 

 ): 2017و 2016و 2015و 2014(والسنوات الالحقة  2013بالنسبة لبقية الدراسات من تقديرات سنة  -ج

نية للبلديات املنتظر إتمامها وإحال��ا سنو�ا يتعلق املؤشر �عدد امللفات ال��ائية ملشاريع مراجعة أمثلة ال��يئة العمرا -

 ، 2017إ�� مصا�ح رئاسة ا�ح�ومة للمصادقة عل��ا بأمر إ�� حدود سنة 

دراسة مراجعة  143:  2017يبلغ عدد مراجعات أمثلة ال��يئة العمرانية  للبلديات املنتظر إتمامها إ�� حدود سنة  -

م��ا ( 2015السابقة والدراسات امل��مجة ضمن مشروع م��انية  الدراسات املتبقية من برامج السنوات: تتمثل ��

، 2013دراساتان تخصان بلدي�ي القصر�ن وسبيطلة سبق وأن تم إدراجهما كمراجعات جزئية ضمن م��انية سنة 

 2015ولم تنطلقا �عد و�� �ثناء عدلت البلديتان املعنيتان عن طل��ما إلدراجهما ضمن مشروع م��انية سنة 

 .2013عات شاملة عوضا عن سنة كمراج

تم تقدير �هداف املنتظر بلوغها سنو�ا ع�� أساس الوضعية ا�حالية للدراسات ا�جار�ة و�احتساب مدة إنجاز  -

 . تقدير�ة بمعدل سنت�ن بالنسبة للدراسات ا�جديدة

املصا�ح ا�جهو�ة للتجه�� تم �عديل رزنامة إحالة هذه الدراسات لرئاسة ا�ح�ومة للمصادقة عل��ا بأمر بالتنسيق مع  -

 .والبلديات املعنية

بلدية ( 2016ودراسة م��مجة بتقديرات سنة ) بلديتا ط��قة وجندو�ة(  2014تم حذف دراست�ن م��مجت�ن لسنة  -

 .باعتبارها دراسات متوقفة بطلب من البلديات املعنية) وادي مل��

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 أ- انجاز خرائط املدن:

 تمو�ل دراسات إنجاز خرائط املدن �ليا، -

 إبرام الصفقات مع م�اتب الدراسات املختصة، -

 .املتا�عة الفنية وامليدانية لهذه الدراسات -

 ب- دراسات أمثلة ال��يئة العمرانية:

 ،%  50املساهمة ��  تمو�ل الدراسات بنسبة ال تفوق  -
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 الدعم الف�ي للبلديات إلعداد دراسات املراجعة ال�ي �عهد إ�� م�اتب دراسات خاصة، تقديم -

املتا�عة الفنية وامليدانية للدراسات ومتا�عة إجراءات املصادقة عل��ا بالتنسيق مع املصا�ح ا�جهو�ة للوزارة والبلديات  -

 .املعنية
 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

برغبة ا�جماعات املحلية املعنية �� مراجعة أمثلة  2017بلوغ القيمة املس��دفة سواء سنو�ا أو إ�� غاية سنة ارتباط  -

��يئ��ا العمرانية و�� مواصلة الدراسات ا�جار�ة من جهة و�مختلف �طراف املتدخلة �� مختلف مراحل املصادقة 

 .ع�� هذه الدراسات من جهة أخرى 

ر�ة واملادية لدى مصا�ح ال��يئة العمرانية باإلدارات ا�جهو�ة للتجه�� وا�جماعات املحلية محدودية �م�انيات البش -

 .املعنية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 ال��يئة ال��ابية واملدن: 3نامج ال�� 

 وفق من�جية التصرف حسب �هداف 2015لسنة مصا�ح التجه�� م��انية                           قطاع التجه��    | وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةوزارة التجه��  101

 

 املؤشر بطاقة

 2.2.2.3: املؤشر رمز

 �سبة �غطية التجمعات الر�فية واملجالس القرو�ة بأمثلة ��يئة عمرانية: �سمية املؤشر

 2014ماي : تار�خ تحي�ن املؤشر

 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 ال��يئة ال��ابية واملدن: ال��نامج الذي يرجع إليه املؤشر .1

 التعم�� :ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

 إعداد تخطيط عمرا�ي مستديم للمدن والتجمعات الر�فية :الهدف الذي يرجع إليه املؤشر  .3

دراسات (�سبة التجمعات الر�فية بما ف��ا املجالس القرو�ة املغطاة بمشاريع أمثلة ��يئة عمرانية    :�عر�ف املؤشر .4

و�قصد ). إعداد أمثلة ال��يئة العمرانية املنتظر إتمامها وإحال��ا إ�� مصا�ح رئاسة ا�ح�ومة للمصادقة عل��ا بأمر

وال  20من املبا�ي واملساكن ال يقل عددها عن  �ل مجموعة بالتجمع الر�في حسب �عر�ف املعهد الوط�ي لإلحصاء

 .م�� 100تفوق املسافة الفاصلة ب�ن املب�ى أو املسكن وذلك املجاور له 

 )Ind de produit(مؤشر منتوج  :نوع املؤشر .5

 (qualité)مؤشر جودة  :طبيعة املؤشر .6

 الجهاتحسب  :التفريعات .7

 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

عدد التجمعات الر�فية املغطاة بأمثلة ال��يئة العمرانية ال�ي تمت إحال��ا : )Formule(طر�قة احتساب املؤشر  .1

 ).بما ف��ا املجالس القرو�ة(العدد ا�جم�� للتجمعات الر�فية / لرئاسة ا�ح�ومة للمصادقة عل��ا بأمر

 . �سبة التجمعات املغطاة بأمثلة ��يئة عمرانية :وحدة املؤشر .2

    تقدم انجاز الدراسات: الحتساب املؤشراملعطيات �ساسية   .3

 : طر�قة تجميع املعطيات �ساسية الحتساب املؤشر .4

تقار�ر يتم إعدادها من طرف من طرف وحدات التصرف حسب �هداف املحدثة بإدارة التعم�� وامل�لفة بمتا�عة  -

ل الغر�ي والوسط الغر�ي، الشمال الشر��، الشما( 4دراسات أمثلة ال��يئة العمرانية حسب ا�جهات وعددها 

 ).الوسط الشر��، ا�جنوب

 إعداد �حصائيات حسب الوالية وا�جهة �قتصادية وع�� املستوى الوط�ي -

وحدات التصرف حسب �هداف املحدثة بإدارة التعم�� وامل�لفة  :مصدر املعطيات �ساسية الحتساب املؤشر .5

 .ت ا�جهو�ة للتجه�� واملجالس ا�جهو�ةبمتا�عة دراسات أمثلة ال��يئة العمرانية،�دارا

ر املؤشر .6
ّ
 شهر مارس من السنة املوالية:  تار�خ توف

 Valeur cible de l’indicateur(: 60%(القيمة املس��دفة للمؤشر  .7

 ر�م زعبار :املسؤول عن املؤشر بال��نامج .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2
 

 :شهدت دراسات أمثلة ال��يئة العمرانية �عطال �� إنجازها وذلك لعدة أسباب أهمها

 :الظروف �ستثنائية ال�ي تمر ��ا البالد واملتم��ة خاصة بـ  •

عدم وجود مجالس منتخبة تتو�� تحديد توجهات ال��يئة والبت �� محتوى الدراسات واملصادقة عل��ا و�� املقابل  -

�عض ا�جماعات املحلية ب��امج الدراسات ال�ي تم ضبطها سابقا أو بمحتواها وطل��ا إعادة النظر ف��ا  عدم ال��ام

 وإعادة إجراءات التعليق أو طلب مناطق توسع جديدة، 

 عدم ال��ام �عض ا�جماعات املحلية بخالص م�اتب الدراسات، -

تعدي و�ضرار بتجه��ا��ا �سبب تردي �وضاع �عرض العديد من فرق العمل املتواجدة ع�� امليدان للمضايقة وال -

 مما �سبب �� �عطيل برنامج إنجاز الوثائق ا�خرائطية واملعاينات امليدانية، �منية

 .التعديالت الوزار�ة املتكررة -

 :ضعف محتوى الدراسات واملتا�عة �سبب •

ال�ا�� ملتا�عة دراسات ال��يئة  قلة �طارات املختصة با�جماعات املحلية و�دارات ا�جهو�ة وغياب التأط��  -

 العمرانية،

عدم إعطاء �ولو�ة و�همية الالزمة لدراسات ال��يئة العمرانية من طرف ا�جماعات املحلية و�عض �دارات   -

 ا�جهو�ة بالرغم من املتا�عة املتواصلة من طرف املصا�ح املركز�ة، 

 د العرض �د�ى عند اختيار م�اتب الدراسات،تقاعس �عض م�اتب الدراسات أو ضعف مستواها �سبب اعتما -

 .تأخر �عض املصا�ح �� إبداء الرأي �� مشاريع أمثلة ال��يئة العمرانية خالل �ستشارة �دار�ة -

 :وتبعا ملا سبق بيانه فقد تم التوصل للنتائج التالية

تجمعا ر�فيا بأمثلة ��يئة عمرانية مصادق عل��ا بأمر أو بقرار لتبلغ �سبة التغطية  254�غطية :  2012انجازات سنة  -أ

 ).تجمعا ر�فيا 898(من مجموع التجمعات الر�فية املحصاة %  28

حالة امللف ال��ائي تمت املصادقة ع�� مثال ��يئة عمرانية لقر�ة سطفورة من والية جندو�ة وإ: 2013انجازات سنة  -ب

ملشروع مثال ال��يئة العمرانية لقر�ة وادي باجة الشمالية من والية املهدية لرئاسة ا�ح�ومة إلتمام إجراءات 

:مؤشر قيس �داء  الوحدة 
م.ق �نجازات  

2014 

 التقديـرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

�سبة �غطية التجمعات الر�فية واملجالس 

 القرو�ة بأمثلة ��يئة عمرانية
 60 55 41 33 28.4 28 - �سبة
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تجمعا  898(من مجموع التجمعات الر�فية املحصاة % 28.4و�ذلك بلغت �سبة التغطية . املصادقة عليه بأمر

  ).ر�فيا

 ): 2017و 2016و 2015و 2014(والسنوات الالحقة  2013ديرات سنة بالنسبة لبقية الدراسات من تق -ج

يتعلق املؤشر بنسبة �غطية التجمعات الر�فية بما ف��ا املجالس القرو�ة بأمثلة ��يئة عمرانية محينة   -

عل��ا دراسات إعداد أمثلة ال��يئة العمرانية املنتظر إتمامها وإحال��ا سنو�ا إ�� مصا�ح رئاسة ا�ح�ومة للمصادقة (

 . 2017بأمر إ�� حدود سنة 

يبلغ عدد التجمعات الر�فية املنتظر إحالة مشاريع أمثلة ��يئ��ا العمرانية إ�� مصا�ح رئاسة ا�ح�ومة  -

الدراسات املتبقية من برامج السنوات السابقة : تجمعا ر�فيا و�� 289:  2017للمصادقة عل��ا بأمر إ�� حدود سنة 

 .2015وع م��انية والدراسات امل��مجة ضمن مشر 

تم تقدير �هداف املنتظر بلوغها سنو�ا ع�� أساس الوضعية ا�حالية للدراسات ا�جار�ة و�احتساب مدة إنجاز  -

 . تقدير�ة بمعدل سنت�ن بالنسبة للدراسات ا�جديدة

 898تم تحي�ن عدد التجمعات الر�فية إعتمادا ع�� املعطيات الواردة من �دارات ا�جهو�ة للتجه�� لتبلغ  -

 .تجمعا و�� قابلة للتحي�ن

وذلك تبعا  2014تم �عديل التقديرات ال�ي سبق اق��احها ضمن املشروع السنوي للقدرة ع�� �داء لسنة  -

لتحي�ن العدد ا�جم�� للتجمعات الر�فية وعدد التجمعات الر�فية املصادق عل��ا و�اإلستناد لرزنامة إحالة هذه 

 . ة عل��ا بأمرالدراسات لرئاسة ا�ح�ومة للمصادق

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 

 ):أو خرائط املدن(انجاز املسوحات الطبوغرافية  -أ

 تمو�ل دراسات إنجاز املسوحات الطبوغرافية �ليا، -

 إبرام الصفقات مع م�اتب الدراسات املختصة بصفة مباشرة أو عن طر�ق املجالس ا�جهو�ة، -

 .املتا�عة الفنية وامليدانية لهذه الدراسات بالتنسيق مع املصا�ح ا�جهو�ة للتجه�� -
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 :دراسات أمثلة ال��يئة العمرانية -ب

 %  50املساهمة ��  تمو�ل الدراسات بنسبة ال تفوق  -

 ف�ي للمجالس ا�جهو�ة املعنية إلعداد دراسات املراجعة ال�ي �عهد إ�� م�اتب دراسات خاصةتقديم الدعم ال -

املتا�عة الفنية وامليدانية للدراسات ومتا�عة إجراءات املصادقة عل��ا بالتنسيق مع املصا�ح ا�جهو�ة للوزارة  -

 .وا�جماعات املحلية املعنية

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

برغبة ا�جماعات املحلية املعنية �� مواصلة  2017ارتباط بلوغ القيمة املس��دفة سواء سنو�ا أو إ�� غاية سنة  -

الدراسات ا�جار�ة و�غطية هذه التجمعات الر�فية بأمثلة ��يئة عمرانية من جهة و�مختلف �طراف املتدخلة �� 

 .أخرى  مختلف مراحل املصادقة ع�� هذه الدراسات من جهة

محدودية �م�انيات البشر�ة واملادية لدى مصا�ح ال��يئة العمرانية باإلدارات ا�جهو�ة للتجه�� وا�جماعات املحلية  -

 .املعنية
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 املؤشر بطاقة 

 1.3.3.3 :رمز املؤشر

  املنجزةعدد املساكن �جتماعية  :�سمية املؤشر

 2014ماي : تار�خ تحي�ن املؤشر

 
I. للمؤشر العامة ا�خصائص : 

 

 ال��يئة ال��ابية واملدن: ال��نامج  الذي يرجع إليه املؤشر .1

 �س�ان: ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

 تطو�ر السكن �جتما�� وتحس�ن الرصيد السك�ي القائم: الهدف الذي يرجع إليه املؤشر .3

 ��نامج ا�خصو��ي للسكن �جتما��املنجزة �� إطار العدد املساكن �جتماعية : �عر�ف املؤشر .4

 "الفو�رولوس"املمولة عن طر�ق صندوق ال��وض باملسكن لفائدة �جراء �جتماعية واملساكن 

 .منتوج: نوع املؤشر .5

 (qualité)مؤشر جودة : طبيعة املؤشر .6

 حسب الجهات: التفريعات .7

 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 �جتماعية املنجزةعدد املساكن : طر�قة احتساب املؤشر .1

 عدد :وحدة املؤشر .2

 طلبات املواطن�ن الراغب�ن �� ا�حصول ع�� مسكن : الحتساب املؤشر املعطيات �ساسية .3

امل�لفة بجرد ا�حاجيات يتّم إحصا��ا  قائمات وتقار�ر ال�جان ا�جهو�ة: طر�قة تجميع البيانات واملعطيات �ساسية .4

وترتي��ا حسب �ولو�ة بمنظومة إعالمية أعّدت للغرض باإلدارة العامة لإلس�ان،  برامج املتدخلون العموميون 

 .وا�خواص �� مجال السكن

مجال ، مرصد العقار والسكن، املتدخلون العموميون وا�خواص ��  :الحتساب املؤشر املعطيات �ساسية مصدر .5

 .السكن

 شهر مارس من السنة املوالية  : تار�خ توف�� املؤشر .6

 مسكن 20000: القيمة املس��دفة للمؤشر .7

 .من�� العرفاوي : املسؤول عن املؤشر بال��نامج .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 الوحدة مؤشر قيس �داء
 �نجازات

2014 
 تقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

املنجزةعدد املساكن �جتماعية   3700 4200 5200 3500 1373 322 963 عدد 

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2
 

طر�ق صندوق ال��وض باملسكن لفائدة املؤشر يتضمن املساكن �جتماعية املنجزة عن  2012و 2011و 2010سنوات 

يتضمن املؤشر تقديرات إنجاز املساكن عن طر�ق ال��نامج ا�خصو��ي للسكن �جتما��    2013بداية من سنة . �جراء

 املمولة عن طر�ق الفو�رولوس  �جتماعيةوكذلك املساكن  2012الذي تم إقراره بقانون املالية التكمي�� لسنة 

اجات املتأكدة �� إطار ال��نامج ا�خصو��ي للسكن �جتما�� و��خيص �را��ي الدولية ذات الصبغة قد تم جرد �حتي

والبقية ��  2015مسكن م��مجة ح�ى سنة 6500مسكن تم توف�� التمو�الت لبناء حوا��   12000السكنية لبناء  حوا�� 

 . انتظار البحث عن تمو�الت والبقية �� انتظار البحث عن تمو�الت 

خالل سنة  % 15ّم ال��فيع �� أثمان بيع املساكن املمولة عن طر�ق صندوق ال��وض باملسكن لفائدة �جراء �� حدود    ت

مجددا ��  وذلك لت�جيع الباعث�ن العقار��ن وحّ��م ع�� إنتاج هذه النوعية من املساكن ، ومن املتوقع ال��فيع 2013

نظرا  2014خالل سنة  %10سقف أثمان بيع املساكن املمولة عن طر�ق ال��وض باملسكن لفائدة �جراء �� حدود 

 الرتفاع م�ونات �لفة البناء،

��دف تطو�ر آلية البناء الذا�ي ) الفو�رولوس ( يتم حاليا مراجعة �مر املنظم لصندوق ال��وض باملسكن لفائدة �جراء 

 .عل��ا باألمر املذ�ور  املنصوص

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3
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  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 جرد الطلبات �� مختلف ا�جهات و��خيص �را��ي الدولية الصا�حة للبناء  -

 سن التشريعات وتوف�� التمو�الت  -

 .إبرام �تفاقيات مع الباعث�ن العقار��ن ومتا�عة إنجاز املشاريع   -

 ال��يء :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5
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 املؤشر بطاقة

 2.3.3.3 :رمز املؤشر

 البدائيةالمساكن  نسبة تعويض :�سمية املؤشر

 2014ماي : تار�خ تحي�ن املؤشر

 
I.  للمؤشر العامةا�خصائص : 

 

 ال��يئة ال��ابية واملدن: ال��نامج  الذي يرجع إليه املؤشر .1

 �س�ان: ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

 الرصيد السك�ي القائمتطو�ر السكن �جتما�� وتحس�ن : الهدف الذي يرجع إليه املؤشر .3

 .ار ال��نامج ا�خصو��ي للسكن �جتما���� إط �سبة املساكن البدائية املعوضة بمساكن جديدة: �عر�ف املؤشر .4

 .منتوج: نوع املؤشر  .5

 (qualité) مؤشر جودة: طبيعة املؤشر .6

  حسب ا�جهات: التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 للمساكن البدائية،املجموع ا�جم�� ع��  املعوضة ةاملساكن ا�جديد: طر�قة احتساب املؤشر .1

  %     نسبة :وحدة املؤشر .2

 :الحتساب املؤشر املعطيات �ساسية .3

تقار�ر وقائمات ال�جان ا�جهو�ة امل�لفة بجرد ا�حاجيات، يتّم إحصا��ا : طر�قة تجميع البيانات واملعطيات �ساسية .4

 .وترتي��ا بمنظومة إعالمية خّصصت للغرض باإلدارة العامة لإلس�ان

الواليات و�دارات ا�جهو�ة  ,ا�جهو�ة امل�لفة بجرد ا�حاجياتبحوث ميدانية ل�جان : مصدر ونوع املعطيات �ساسية .5

 للتجه�� و�دارة العامة لإلس�ان والوحدة امل�لفة بإنجاز ال��نامج ا�خصو��ي للسكن �جتما��

 شهر مارس من السنة املوالية  : تار�خ توف�� املؤشر .6

 مسكن 10000:  القيمة املس��دفة للمؤشر .7

 من�� العرفاوي  :عن املؤشر بال��نامج املسؤول .8

 

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 الوحدة مؤشر قيس �داء
 �نجازات

2014 
 تقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 100 65 29 18 6 0 - �سبة �سبة �عو�ض املساكن البدائية
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 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

عنصرا هاما  2012يتضمن ال��نامج ا�خصو��ي للسكن �جتما�� الذي تم إقراره بقانون املالية التكمي�� لسنة 

 . يتمثل �� إزالة املساكن البدائية و�عو�ضها بمساكن جديدة ب�افة واليات ا�جمهور�ة

عن طر�ق بحوث ميدانية قامت ��ا مصا�ح �س�ان ا�جهو�ة  2012مسكن بدائي  سنة  10.000تم جرد حوا��  -

 . بالتعاون مع بقية املصا�ح ا�جهو�ة �خرى 

               والت الصغرى واملتوسطة قصد الضغط ع�� ال�لفةاعن طر�ق املق  2013انطلق املشروع �� �نجاز سنة  - 

 ،2017نجاز إ�� غاية سنة وسيتواصل � 

 .توجد برامج إلزالة املساكن البدائية ال ترجع بالنظر للوزراة 2011و2010سنوات   -

�ع��ض ال��نامج عّدة صعو�ات عند �نجاز مما �سّبب �عض التأخ�� بالنسبة لل��مجة �ولية  وذلك لألسباب  -

 . وارتفاع  أسعار م�ونات بناء املساكن �جتماعية املتمثلة أساسا �� قلة اليد العاملة ونقص �� املقاوالت

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

بحوث ميدانية  من طرف ال�جان ا�جهو�ة املحدثة للغرض �� مختلف ا�جهات لتحديد قائمات املر�ح�ن  -

 لالنتفاع بال��نامج ، 

 إبرام اتفاقيات مع املجالس ا�جهو�ة ،  -

 سّن التشريعات وتوف�� �عتمادات، -

 ،إعالن طلبات عروض و�عي�ن املقاوالت -

 . متا�عة إنجاز املشاريع ع�� املستوى املا�� والف�ي  -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 املستحق�ن،صعو�ة املعاينات امليدانية والتثبت �� قائمات   -

 �لتجاء إ�� إعادة طلبات العروض أك�� من مرة للضغط ع�� ال�لفة، -

 صعو�ة  إيجاد مقاوالت إلنجاز املساكن البدائية �� �عض ا�جهات، -

 .محدودية �م�انيات البشر�ة واملادية لدى مصا�ح �س�ان  باإلدارات ا�جهو�ة للتجه��  -
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 املؤشر بطاقة

 3.3.3.3 :رمز املؤشر

 عدد املنتفع�ن من الصندوق الوط�ي لتحس�ن السكن :املؤشر�سمية 

 2014ماي : تار�خ تحي�ن املؤشر

 
I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 

 

 ال��يئة ال��ابية واملدن: ال��نامج  الذي يرجع إليه املؤشر .1

 �س�ان: ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

 �جتما�� وتحس�ن الرصيد السك�ي القائمتطو�ر السكن  :الهدف الذي يرجع إليه املؤشر .3

 .عدد املنتفع�ن بقرض أو منحة من الصندوق الوط�ي لتحس�ن السكن :�عر�ف املؤشر .4

 .منتوج :نوع املؤشر  .5

 (qualité)مؤشر جودة : طبيعة املؤشر .6

  حسب ا�جهات: التفريعات .7

 
II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 

 

 ، أوقرضعدد املنتفع�ن بمنحة : طر�قة احتساب املؤشر .1

  عدد  :وحدة املؤشر .2

 طلبات املواطن�ن، واملعاينات امليدانية :الحتساب املؤشر املعطيات �ساسية .3

 يتم حصر قائمات املنتفع�ن ع�� مستوى ال�جان ا�جهو�ة بالواليات: طر�قة تجميع البيانات واملعطيات �ساسية .4

 .ا�جهو�ة للتجه�� و�دارة العامة لإلس�اناملعتمديات و�دارات : مصدر ونوع املعطيات �ساسية .5

 شهر مارس من السنة املوالية  : تار�خ توف�� املؤشر .6

 :  القيمة املس��دفة للمؤشر .7

 من�� العرفاوي  :املسؤول عن املؤشر بال��نامج .8

 

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

�داءمؤشر قيس   الوحدة 
 �نجازات

2014 
 تقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

عدد املنتفع�ن من الصندوق الوط�ي 

 لتحس�ن السكن
 4100 4100 4100 4100 3500 3300 3300 عدد
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 إطار تحس�ن السكن وظروف العيش  برنامج متواصل �� :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 ،جرد الطلبات  امل�ّجلة من قبل املواطن�ن -

 ،القيام باملعاينات امليدانية -

 .  توف�� التمو�ل الالزم واسناد القروض أو املنح -

 ال��يء :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5
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IV. 4 ��نامجال   

 املنشآت املفّوضة
 

 :وإس��اتيجيته ال��نامجتقديم  .1

 

 
 

 

 

 املؤشرات �هداف ال��نامج رئيس

 فوزي الفر�قيالسيد 
  1.4الهدف 

 

تحس�ن ا�خدمات 

املتعلقة بال��اخيص 

 وعقود املصمم�ن

 

  ع�� ال��اخيص  ةلحصّ تلفات املامل�سبة

 �� �جال
 املدير العام للبنايات املدنية

 )2014منذ (

 �سبة فوات�� املصمم�ن املعا�جة �� �جال  :امل��انية

  2.4الهدف  اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار
 

التحكم �� جودة 

الدراسات وأشغال 

   البنايات املدنية

  املنجزة �سبة مشاريع البنايات املدنية

 دون تجاوز املبلغ �ص�� للصفقة

  �� سبة مشاريع  البنايات املدنية املنجزة�

 �جال

 473 11 : املبلغ

 % 1 :النسبة

 نفقات التصرف

  10 273  

  3.4الهدف  

تحس�ن جودة الدراسات 

 و�شغال ملشاريع 

  البحر�ة نشآتامل

 

  البحر�ة املنجزة  املنشآت�سبة مشاريع

 �� �جال

 نفقات التنمية

  1 200 

 صناديق ا�خز�نة 

  0 



 املنشآت املفّوضة: 4ال��نامج  

 وفق من�جية التصرف حسب �هداف 2015لسنة مصا�ح التجه�� م��انية                           قطاع التجه��    | وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةوزارة التجه��  113

 

 

 :ال��امج الفرعية القطاعية 1 .1

 :برامج فرعية قطاعية و��) 3(يت�ون ال��نامج ا�خاص بال��يئة ال��ابية واملدن من ثالثة 

 البنايات املدنية: 1ال��نامج الفر��  -

 البحر�ة نشآتامل: 2ال��نامج الفر��  -
 

 :ال��نامج خارطة. 1.2

 4عدد الهيا�ل املتدخلة �� ال��نامج

 " املنشآت املفوضة "
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 :ال��نامج إس��اتيجيةتقديم . 1.3
�� إطار إحداث بنية أساسية عصر�ة ومتطورة من بنايات مدنية ومنشآت بحر�ة تجسدها مشاريع �خمة 

، ُ�عهد انجازها إ�� املصا�ح املختصة بوزارة التجه�� والبيئة، تقوم �ل من �دارة العامة ذات صبغة وطنية وجهو�ة

مفوض لهذا الصنف من املشاريع  منشأ ي�صاحببصف��ما  للمصا�ح ا�جو�ة والبحر�ةو�دارة العامة للبنايات املدنية 

واختيار مختلف املتدخل�ن ��  بمتا�عة الدراسات واختيار املصمم�ن وإعالن طلبات العروض والتصرف �� الصفقات

انجاز املشاريع، كما تتو�� املتا�عة واملراقبة اليومية لألشغال و�شراف ع�� مختلف ا�جوانب املتعلقة باالنجاز وذلك إ�� 

 .ال��ائي للمشروع وإعداد ملفات ا�ختم ال��ائي غاية التسليم

 وتتمثل املحاور �س��اتيجية و�ولو�ات لل��نامج فيما ي��

 البنايات املدنية�� مجال 

ة إّبان �ستقالل عرف إنجاز البنايات املدنية بالبالد التو�سية منذ �ستقالل مراحل هامة، حيث  قامت الدول

لالستجابة إ�� املتطلبات امل�حة للبالد من بنية تحتية وتجه��ات من مدارس من البنايات العمومية  كب�� ببناء عدد 

ومستشفيات ومعاهد ع�� تم��ي �ستجيب إ��  تلك الظروف �قتصادية و�جتماعية والسياسية، حيث �انت إدارة 

 1988تلك  املشاريع و�� ال�ي أصبحت سنة منذ  البناء بوزارة التجه�� و�س�ان وال��يئة ال��ابية الهي�ل املشرف ع��

 . �دارة العامة للبنايات املدنية

وقد قامت �دارة العامة للبنايات املدنية منذ إحدا��ا بإنجاز العديد من املشاريع �� �امل ا�جهات، حيث 

 .مليون دينار 1580بقيمة مشروع  ) 400(أنجزت ع�� سبيل الذكر خالل الثالثة عقود �خ��ة ما يز�د عن أر�ع مائة

 البحر�ة نشآتامل �� مجال

طبقا للنصوص القانونية املتعلقة بضبط مشموالت وزارة التجه�� والبيئة تقوم �دارة العامة للمصا�ح ا�جو�ة 

كما تقوم الوزارة بضبط شروط و إجراءات إحداث وتوسعة . والبحر�ة بدراسة و بناء و تجه�� املوا�ي البحر�ة بأنواعها

 .املوا�ي البحر�ة

و قد أنجزت الوزارة جل املوا�ي البحر�ة املوجودة بتو�س �� ما عدا �عض موا�ي ال��فيه املنجزة �عد �سعينات 

غ�� أن مجال تدخلها خاصة �� مجال التوسعة والتعهد تقلص بصفة جلية �عد إ�حاق هذه املهام . القرن العشر�ن

أو وزارة ) باملوا�ي التجار�ة �� ما يتعلق(واملوا�ئ ان البحر�ة التجار�ة بمشموالت جهات أخرى �وزارة النقل ع�� ديو 

 ).�� ما يتعلق باملوا�ي ال��ف��ية(أو الديوان الوط�ي للسياحة ) �� ما يتعلق بموا�ي الصيد البحري (الفالحة 

وعليه فإن وزارة التجه�� والبيئة ومن خالل �دارة العامة للمصا�ح ا�جو�ة و البحر�ة أصبحت تقوم �� 

السنوات �خ��ة بدور صاحب املنشأة املفوض من قبل الهيا�ل املعنية ع�� اتفاقيات ثنائية ت��م �غرض متا�عة و مراقبة 

�� تحس�ن نوعية و جودة الدراسات و�شغال املنوطة �عهد��ا تنفيذ الدراسات و �شغال، و �� �س�� �� هذا املجال إ

ع�� تحس�ن قدرات �طار املشرف ع�� املشاريع و دعمه باإلم�انيات املادية الالزمة والتكثيف من عمليات املراقبة 

 .امليدانية و �دار�ة

التفو�ض من قبل أ�حاب هذا و إن وزارة التجه�� والبيئة ساعية إليجاد إطار قانو�ي أفضل يضبط عملية 

املوا�ئ البحر�ة حيث أن �تفاقيات الثنائية املعمول ��ا حاليا ال تر�� ملستوى ال��اتيب القانونية املنشآت �� ميدان 
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تضار�ا أو عدم وضوح �� مشموالت �ل من �طراف املتدخلة وهو ما ما يؤثر  الواجبة النفاذ مما �ش�ل �� �عض �حيان

 .لطبي�� لتنفيذ املشاريعسلبا ع�� الس�� ا

 �داء ا�خاّصة بال��نامج قيس ومؤشرات أهداف .2
 

 �داء قيس ومؤشرات تقديم أهداف 1.2

 :وفقا للمحاور �س��اتيجية و�ولو�ات لل��نامج فيما ي��" املنشآت املفّوضة " 4تتمثل أهداف ال��نامج 

 .املصمم�نتحس�ن ا�خدمات املتعلقة بال��اخيص وعقود :  1.4 الهدف -

 .التحكم �� جودة الدراسات وأشغال البنايات املدنية : 2.4 الهدف -

 .البحر�ة نشآتيع املشار ملشغال � تحس�ن جودة الدراسات و:  3.4 الهدف -
 

 البنايات املدنية: 1ال��نامج الفر�� 
 

 تحس�ن ا�خدمات املتعلقة بال��اخيص وعقود املصمم�ن: 1.4.1 الهدف

يرمي هذا الهدف إ�� تحس�ن جودة ا�خدمات  املسداة إ�� املتعامل�ن مع �دارة من مصمم�ن ومراقب�ن   :تقديم الهدف

  .فني�ن ومقاول�ن

 .سياسة الدولة �� مجال تحس�ن ا�خدمات �دار�ة املسداة لفائدة املتعامل�ن معها :مرجع الهدف

 .مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور  :م��رات اعتماد املؤشرات
 

  :1.1.4الهدف 

 تحس�ن ا�خدمات املتعلقة بال��اخيص وعقود املصمم�ن
 الوحدة

 توقعات انجازات 

 2014 

 تقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 : 1.1.1.4املؤشر 

 �سبة امللفات املتحصلة ع�� ال��اخيص �� �جال
% 47 50 50 55 60 65 70 

 : 2.1.1.4املؤشر

 املعا�جة �� �جال �سبة فوات�� املصمم�ن
% 57 56 51 60 65 70 75 

 

 .التحكم �� جودة دراسات وأشغال البنايات املدنية : 1.4.2الهدف 

 .التحكم �� آجال الدراسات وأشغال مشاريع البنايات املدنية :تقديم الهدف

 .نظام ا�جودة باإلدارة العامة للبنايات املدنية : مرجع الهدف

 .مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور  :م��رات اعتماد املؤشرات
 

  :2.1.4الهدف 

 التحكم �� جودة الدراسات وأشغال البنايات املدنية
 الوحدة

 توقعات انجازات 

 2014 

 تقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

�سبة مشاريع البنايات املدنية املنجزة : 1.2.1.4املؤشر 

 دون تجاوز املبلغ �ص�� للصفقة
% 56 51 62 65 70 75 80 

 : 2.2.1.4املؤشر 

 �سبة مشاريع البنايات املدنية املنجزة �� �جال 
% 78 70 75 80 85 90 95 
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 البحر�ة املنشآتتحس�ن جودة الدراسات و �شغال ملشاريع  :3.2.4 الهدف

 ،البحر�ة نشآتتحس�ن جودة الدراسات و�شغال ملشاريع امل :تقديم الهدف

 ،اح��ام املواصفات الفنية وال��اتيب ا�جاري ��ا العمل  : مرجع الهدف

 .مؤشرات يمكن قياسها وقابلة للتطور  :م��رات إعتماد املؤشرات
 

 : 3.2.4الهدف

�ع تحس�ن جودة الدراسات و�شغال ملشار

 نشآت البحر�ةامل

 الوحدة

 انجازات 
 توقعات

 2014 

 تقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 : 1.3.2.4املؤشر

 �سبة مشاريع املوا�ي البحر�ة املنجزة �� �جال 
% 20 25 0 50 55 50 60 

 
 

 ال��نامج أ�شطة تقديم2.2 

 املؤشرات �هداف
 تقديرات

2015 
 ��شطة

 �عتمادات

 )د.أ(

 :1.1.4الهدف 

تحس�ن ا�خدمات 

املتعلقة 

بال��اخيص 

 وعقود املصمم�ن

 :1.1.1.4املؤشر 

�سبة امللفات املتحصلة ع�� 

 ال��اخيص �� �جال

تدعيم إدارة ال��امج وال��اخيص باملوارد البشر�ة  - 60 %

 .الضرور�ة

تحي�ن وتطو�ر استعمال منظومة التصرف ��   -

 .ال��اخيص ومتا�عة املقاوالت

 

15 

 :2.1.1.4املؤشر

�سبة فوات�� املصمم�ن 

 املعا�جة �� �جال

 .التنسيق والتصرف �� فوات�� املصمم�نإح�ام  66 %
11 

 :2.1.4الهدف 

التحكم �� جودة 

الدراسات 

وأشغال البنايات 

 املدنية

 :1.2.1.4املؤشر 

�سبة مشاريع البنايات 

املدنية املنجزة دون 

تجاوز املبلغ �ص�� 

 للصفقة

متا�عة مشاريع وزارة التعليم العا�� والبحث  - 80 %

 العل�ي

 وزارة الصناعة والتكنولوجيا متا�عة مشاريع -

 متا�عة مشاريع وزارة الشباب والر�اضة -

 متا�عة وزارة الشؤون ا�خارجية -

 مشاريع أمالك الدولة والشؤون العقار�ة -

750 

 :2.2.1.4املؤشر 

�سبة مشاريع البنايات 

 املدنية املنجزة �� �جال

% 85 

 :3.2.4الهدف 

تحس�ن جودة 

الدراسات 

ملشاريع و�شغال 

 املوا�ئ البحر�ة

 :1.3.2.4املؤشر

�سبة مشاريع املوا�ئ 

 البحر�ة املنجزة �� �جال

تحس�ن جودة الدراسات و �شغال ملشاريع املوا�ئ  - 55 %

 .البحر�ة

القيام بمهمة صاحب املشروع املفوض و ذلك  -

     برصد اعتمادات تصرف ملتا�عة املشاريع بقيمة

 .د.أ 100

 15مجموع  2015املفوضة لسنة تضم املشاريع 

 .م��ا �� نفس السنة 9مشروعا ينتظر إ��اء 

100 

 



 املنشآت املفّوضة: 4ال��نامج  

 وفق من�جية التصرف حسب �هداف 2015لسنة مصا�ح التجه�� م��انية                           قطاع التجه��    | وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةوزارة التجه��  117

 

 نفقات ال��نامج .3

  تقديم م��انية ال��نامج1.3 

 "املفوضة املنشآت"  برنامج إعتمادات تطور : 1 عدد جدول 

 النفقة طبيعة حسب التوزيع
 ألف دينار: الوحدة                                                                                                                                                                                      

 ــــــــــــان ال��نامجبي
إنجازات 

2013 

قانون 

املالية 

�ص�� 

2014  

 
)1( 

قانون 

املالية 

التكمي�� 

2014  

 
)1b( 

 تقديرات
 �سبةا لتطّور 

 )م أص��.ق( 

 �سبةالتطّور 

 )م تكمي��.ق( 

2015 )2014-2015( )2014-2015( 

اعتمادات 

 التعهد
 

اعتمادات 

 الدفع
 

)2( 

 املبلغ
 

 

)2(-)1( 

اعتمادات 

 التعهد
 

اعتمادات 

 الدفع
 

)2( 

 املبلغ
 

 

)2(-)1( 

 8 %  794 7-%  724- 273 10 273 10 479 9 997 10 168 10 نفقات التصّرف: العنوان �ول 
 8 772 7- 728- 234 10 234 10 462 9 962 10 167 10 التأج�� العمومي
 129 22 11 4 39 39 17 35 1 وسائل املصا�ح

 --- --- --- 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 4-%  50- 4-%  50- 200 1 200 1 250 1 250 1 218 1 نفقات التنمية: العنوان الثا�ي

 4- 50- 4- 50- 200 1 200 1 250 1 250 1 218 1 �ستثمارات املباشرة
 4- 50- 4- 50- 200 1 200 1 250 1 250 1 218 1 ع�� املوارد العامة للم��انية

 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي

 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة
 7 %  744 6-%  774- 473 11 473 11 729 10 247 12 386 11 مجموع ال��نامج

 

 اعتمادات الدفع
 ألف دينار: الوحدة

 



 املنشآت املفّوضة: 4ال��نامج  

 وفق من�جية التصرف حسب �هداف 2015لسنة مصا�ح التجه�� م��انية                           قطاع التجه��    | وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةوزارة التجه��  118

 

 
 

  2015 لسنة" املفوضة املنشآت" 4 ال��نامج م��انية توزيع: 2 عدد جدول 

 الفرعية  ال��امج و النفقة طبيعة حسب
 ألف دينار: الوحدة                                                                                                                                                                                                                          

 رامج    ـــــــــــــــــــــــــــــــــالب
 املنشآت البحر�ة البنايات املدنية

املجموع حسب طبيعة 

 طبيعة النفقة النفقة

 273 10 627 647 9 نفقات التصّرف 
 234 10 619 615 9 التأج�� العمومي 
 39 8 32 وسائل املصا�ح 

 0 0 0 التدخل العمومي 
 200 1 100 100 1 نفقات التنمية 

 200 1 100 100 1 �ستثمارات املباشرة 
 200 1 100 100 1 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 صناديق ا�خز�نة 
 473 11 727 747 10 املجموع حسب ال��امج الفرعية

 

 اعتمادات الدفع

 ألف دينار: الوحدة                                                                                                                                                                                                   
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 : 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار 2.3

 : 4 لل��نامج 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار  1.2.3
 

 " املنشآت املفّوضة "  4 لل��نامج املدى متوسط نفقات إطار

 النفقة طبيعة حسب التوزيع

       

 ألف دينار:الوحدة

 النفقات
 م أص�� .ق إنجازات

م ,ق

 تكمي�� 
 تقديرات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 543 11 889 10 273 10 479 9 997 10 168 10 363 9 320 8 نفقات التصرف
 499 11 848 10 234 10 462 9 962 10 167 10 353 9 316 8 التأج�� العمومي
 44 41 39 17 35 1 10 5 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 580 1 520 1 200 1 250 1 250 1 218 1 170 1 080 1 نفقات التنمية

 580 1 520 1 200 1 250 1 250 1 218 1 170 1 080 1 �ستثمارات املباشرة
 580 1 520 1 200 1 250 1 250 1 218 1 170 1 080 1 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 0 0 0 0 0 املوظفةع�� موارد القروض ا�خارجية 
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة
امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
9 400 10 533 11 386 12 247 10 729 11 473 12 409 13 123 

 

 اعتمادات الدفع
 ألف دينار: الوحدة
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 " املنشآت املفّوضة " 4 لل��نامج املدى متوسط نفقات إطار

 الفرعية ال��امج حسب التوزيع

       
 ألف دينار:الوحدة

 النفقات
 م أص��.ق إنجازات

م ,ق

 تكمي��
 تقديرات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 289 12 625 11 747 10 477 10 995 11 666 10 863 9 843 8 البنايات املدنية
 834 784 727 252 252 720 669 557 املنشآت البحر�ة

 123 13 409 12 473 11 729 10 247 12 386 11 533 10 400 9 املجموع
 

 
 

 اعتمادات الدفع
 ألف دينار: الوحدة
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 :الفرعية لل��امج 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار 2.2.3 

 املدنية البنايات  1 الفر�� ال��نامج -

       
 ألف دينار:الوحدة

 النفقات
 م أص�� .ق إنجازات

م .ق

 تكمي�� 
 تقديرات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 839 10 225 10 647 9 327 9 845 10 553 9 793 8 816 7 نفقات التصرف
 803 10 192 10 615 9 310 9 810 10 552 9 783 8 811 7 التأج�� العمومي
 35 33 32 17 35 1 10 5 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 450 1 400 1 100 1 150 1 150 1 113 1 070 1 027 1 نفقات التنمية

 450 1 400 1 100 1 150 1 150 1 113 1 070 1 027 1 �ستثمارات املباشرة
 450 1 400 1 100 1 150 1 150 1 113 1 070 1 027 1 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 املوظفةع�� موارد القروض ا�خارجية 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد صناديق ا�خز�نة
امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
8 843 9 863 10 666 11 995 10 477 10 747 11 625 12 289 

 البحر�ة املنشآت 2 الفر�� ال��نامج -

       
 ألف دينار:الوحدة

 النفقات
 م أص�� .ق إنجازات

م .ق

 تكمي�� 
 تقديرات

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 

 704 664 627 152 152 615 569 504 نفقات التصرف
 696 656 619 152 152 615 569 504 التأج�� العمومي
 8 8 8 0 0 0 0 0 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 130 120 100 100 100 105 100 53 نفقات التنمية

 130 120 100 100 100 105 100 53 �ستثمارات املباشرة
 130 120 100 100 100 105 100 53 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 موارد القروض ا�خارجية املوظفةع�� 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد صناديق ا�خز�نة

امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
557 669 720 252 252 727 784 834 
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 بطاقات مؤشرات قيس �داء

 املنشآت املفّوضةل��نامج 
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 املؤشر بطاقة
 

 1.1.1.4:  رمز املؤشر

 �سبة امللفات املتحّصلة ع�� ال��اخيص �� �جال : املؤشر �سمية

 .2014 جوان  :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 املنشآت املفوضة  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 البنايات املدنية  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 .ا�خدمات املتعلقة بال��اخيص وعقود املصمم�نتحس�ن   :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 .�سبة امللفات ال�ي تحصلت ع�� تراخيص وال�ي تمت دراس��ا �� �جالهو   :املؤشر �عر�ف .4

  .منتوجمؤشر   :املؤشر نوع .5

 .مؤشر جودة: طبيعة املؤشر .6

 .�دارة املركز�ة : التفريعات .7
 

II.   مؤشرلل الفنيةالتفاصيل : 
 

عدد امللفات املتحصلة ع�� تراخيص وال�ي تمت دراس��ا �� �جال �� السنة املعنية ع��   :املؤشر احتساب طر�قة .1

 .العدد ا�جم�� للملفات املتحصلة ع�� تراخيص �� نفس السنة

 �سبة مائو�ة :وحدة املؤشر .2

 .لنشاط �دارةالتقار�ر الدور�ة   :�ساسية الحتساب املؤشر املعطيات .3

عن طر�ق مسك دف�� يحتوي ع�� جميع العمليات   :�ساسية الحتساب املؤشر واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 .املتعلقة بدراسة امللفات مع �ستعانة بمنظومة التصرف �� ال��اخيص ومتا�عة املقاوالت واملصمم�ن
 .مصدر إداري   :�ساسية الحتساب املؤشر مصدر املعطيات .5
 شهر جانفي املوا�� للسنة املعنية:  املؤشر توفر تار�خ .6

 % Valeur cible de l’indicateur:( 100( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 السيد سفيان الشر��  :عن املؤشر بال��نامج املسؤول .8
 

III.  املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 : 1-1-1-4املؤشر  % 47 50 52 55 60 65 70

�سبة امللفات 

املتحصلة ع�� 

 ال��اخيص �� �جال

 امللفات ال�ي تمت دراس��ا �� �جال 68 72 60 165 90 97 140

200 150 150 300 115 144 144 
العدد ا�جم�� للملفات املتحصلة 

 ع�� ال��اخيص
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   :باملؤشر ا�خاصة �نجازات وتقديرات النتائج  ومناقشة تحليل .2

إ�� ضعف  2013و 2012و  2011ترجع �سبة ملفات ا�حصول ع�� ال��اخيص املنجزة �� �جال امل�جلة خالل السنوات 

وال��اخيص، وسيتم العمل ع�� تحس�ن هذا املؤشر خالل الثالث  �م�انيات البشر�ة املوضوعة ع�� ذمة إدارة ال��امج

 .سنوات القادمة

 : رسم بيا�ي لتطور املؤشر .3

 
  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 .تدعيم إدارة ال��امج وال��اخيص باملوارد البشر�ة الضرور�ة -

 تحي�ن وتطو�ر استعمال منظومة التصرف �� ال��اخيص ومتا�عة املقاوالت واملصمم�ن  -

  .مرتبط بمدى توفر �م�انيات البشر�ة : تحديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر .5
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 املؤشر بطاقة
 

 2.1.1.4:  رمز املؤشر

 .فوات�� املصمم�ن املعا�جة �� �جال�سبة  : املؤشر �سمية

 .2014 جوان  :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 املنشآت املفوضة  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 البنايات املدنية  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 .ا�خدمات املتعلقة بال��اخيص وعقود املصمم�نتحس�ن   :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

منذ إيداعها باإلدارة العامة (فوات�� املصمم�ن ال�ي تم التثبت ف��ا فنيا وماليا �� �جال هو �سبة   :املؤشر �عر�ف .4

 .).للبنايات املدنية إ�� غاية إحال��ا إ�� صاحب املنشأ قصد ا�خالص

  .منتوجمؤشر   :املؤشر نوع .5

 .مؤشر جودة: طبيعة املؤشر .6

 .�دارة املركز�ة : التفريعات .7
 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 .للفوات��ع�� العدد ا�جم��  الفوات�� املعا�جة �� �جالعدد   :املؤشر احتساب طر�قة .1

 �سبة مائو�ة :وحدة املؤشر .2

 .التقار�ر الدور�ة لنشاط �دارة  :�ساسية الحتساب املؤشر املعطيات .3

ع�� جميع العمليات املتعلقة مسك دف�� يحتوي   :�ساسية الحتساب املؤشر واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 .بفوات�� املصمم�ن منذ إيداعها باإلدارة العامة للبنايات املدنية إ�� غاية إحال��ا إ�� صاحب املنشأ قصد ا�خالص
 .مصدر إداري   :�ساسية الحتساب املؤشر مصدر املعطيات .5
 شهر جانفي املوا�� للسنة املعنية :  املؤشر توفر تار�خ .6

 % Valeur cible de l’indicateur(: 100( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 .السيد رمزي بن هندة  :عن املؤشر بال��نامج املسؤول .8

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

: 1-1-2-4املؤشر  % 57 56 53 61 66 71 76  

�سبة فوات�� املصمم�ن املعا�جة 

 �� �جال

 عدد الفوات�� املعا�جة �� �جال 13 14 21 28 29 32 38

 العدد ا�جم�� للفوات�� 23 25 40 46 44 45 50
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 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

مقارنة باألجل  2013و 2013 2012 2011�عود التأخ�� ا�حاصل �� معا�جة فوات�� املصمم�ن ل�خالص خالل سنوات  -

وستعمل �دارة العامة للبنايات املدنية ع�� . إ�� �عطل معا�جة فوات�� املصمم�ن لعدة أشهر) يوما 30(املعمول به 

 .التحكم �� هذا �جل بحيث ال يتجاوز �جل املذ�ور 

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
 

 :ستعمل �دارة ع�� :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 .إح�ام متا�عة التثبت �� فوات�� املصمم�ن* 

 .تدعيم �دارة باملوارد البشر�ة* 

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5
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 املؤشر بطاقة
 

 1.2.1.4:  رمز املؤشر

 .�سبة مشاريع البنايات املدنية املنجزة دون تجاوز املبلغ �ص�� للصفقة : املؤشر �سمية

 .2014 جوان  :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 املنشآت املفوضة  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 البنايات املدنية  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 .التحكم �� جودة دراسات وأشغال البنايات املدنية  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 .�سبة املشاريع املنجزة �� �ل سنة دون تجاوز املبلغ �ص�� للصفقة هو   :املؤشر �عر�ف .4

  .منتوجمؤشر   :املؤشر نوع .5

 .مؤشر جودة: طبيعة املؤشر .6

 .ال�ي يتم ف��ا انجاز املشاريع املؤشر حسب ا�جهاتيمكن تفريع  : التفريعات .7
 

II.  مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

املشاريع املف��ض  ع�� مجموع  عدد املشاريع �� �ل سنة دون تجاوز املبلغ �ص�� للصفقة  :املؤشر احتساب طر�قة .1

 .إ��اؤها �� السنة املعنية

 �سبة مائو�ة :وحدة املؤشر .2

 .التقار�ر الدور�ة لنشاط �دارة  :املؤشر �ساسية الحتساب املعطيات .3

 .عن طر�ق رؤساء املشاريع  :�ساسية الحتساب املؤشر واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4
 .مصدر إداري   :�ساسية الحتساب املؤشر مصدر املعطيات .5
 شهر جانفي املوا�� للسنة املعنية :  املؤشر توفر تار�خ .6

 % Valeur cible de l’indicateur(: 100( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 .��سة �سمة العوادي  :عن املؤشر بال��نامج املسؤول .8

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 : 1-2-1-4املؤشر  % 56 51 72 75 80 85 90

�سبة مشاريع البنايات 

املدنية املنجزة دون تجاوز 

 املبلغ �ص�� للصفقة

 عدد املشاريع دون تجاوز  15 14 18 18 20 25 27

(*)العدد ا�جم�� للمشاريع  27 27 25 25 25 30 30  
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املشاريع املعلومة حاليا و يمكن أن �شهد ز�ادة  2016و 2015و 2014يتضمن العدد ا�جم�� للمشاريع لسنوات (*) 

 .حيث أن ال��مجة تتم لدى أ�حاب املنشآت ال�ي تفوضها لوزارة التجه�� و البيئة تباعا
 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

إ�� الظروف  2013و 2012للصفقة خالل سن�ي �عود ارتفاع عدد املشاريع ال�ي تجاوزت قيم��ا املبلغ �ص�� 

وسيتم خالل الثالث . �ستثنائية ال�ي عرف��ا البالد و ما نتج ع��ا من �عطل انجاز املشاريع وارتفاع أسعار مواد البناء

 .سنوات املقبلة العمل ع�� التحكم �� �لفة املشاريع

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

�حرص ع�� مز�د التنسيق مع صاحب املنشأ حول تحديد م�ونات املشروع ب�ل دقة منذ ا ستعمل �دارة ع��

 .التعهد باملشروع

 .ال �عطي املؤشر فكرة عن قيمة تجاوز �عتمادات :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5
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 املؤشر بطاقة
 

 2.2.1.4:  رمز املؤشر

 .املنجزة �� �جال البنايات املدنية�سبة مشاريع  : املؤشر �سمية

 .2014 جوان  :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 املنشآت املفوضة  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 البنايات املدنية  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 .التحكم �� جودة دراسات وأشغال البنايات املدنية  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 .ال�ي يتم إنجازها �� �جال التعاقدية مشاريع البنايات املدنيةهو �سبة   :املؤشر �عر�ف .4

  .)�سبة مئو�ة للنتائج امل�جلة( منتوجمؤشر   :املؤشر نوع .5

 .مؤشر جودة: طبيعة املؤشر .6

 .ترك�� املشروعال�ي يتم ف��ا  تفريع املؤشر حسب ا�جهاتيمكن  : التفريعات .7
 

II.  مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

�� نفس  عدد املشاريع املن��ية �� �جال �� السنة املعنية ع�� عدد املشاريع املف��ض إ��اؤها  :املؤشر احتساب طر�قة .1

 .السنة

 �سبة مائو�ة :وحدة املؤشر .2

 .التقار�ر الدور�ة لنشاط �دارة  :�ساسية الحتساب املؤشر املعطيات .3

 .عن طر�ق رؤساء املشاريع  :�ساسية الحتساب املؤشر واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4
 .مصدر إداري   :�ساسية الحتساب املؤشر مصدر املعطيات .5
 شهر جانفي املوا�� للسنة املعنية :  املؤشر توفر تار�خ .6

 % cible de l’indicateurValeur (: 100( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 .��سة �سمة العوادي  :عن املؤشر بال��نامج املسؤول .8

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 : 2 -2-1-4املؤشر  % 78 70 72 80 85 90 94

مشاريع البنايات �سبة 

 املنجزة �� �جال املدنية

املنجزة �� �جالعدد املشاريع  21 18 18 20 21 27 33  

(*)العدد ا�جم�� للمشاريع  27 27 25 25 25 30 35  
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املشاريع املعلومة حاليا و يمكن أن �شهد ز�ادة  2016و 2015و 2014يتضمن العدد ا�جم�� للمشاريع لسنوات (*) 

 .حيث أن ال��مجة تتم لدى أ�حاب املنشآت ال�ي تفوضها لوزارة التجه�� و البيئة تباعا

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

البالد وال�ي �ان لها ا�ع�اس  باألوضاع ال�ي مرت ��ا 2013و 2012و  2011تفسر النسب امل�جلة خالل السنوات 

وسيتم العمل . سل�ي ع�� �نجاز خاصة أمام افتقاد مادة �سمنت من ناحية وندرة اليد العاملة من ناحية أخرى 

 ..ع�� تحس�ن هذا املؤشر خالل الثالث سنوات القادمة
  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 :ستعمل �دارة ع��

 .تدعيم �دارة باإلم�انيات البشر�ة ووسائل النقل الضرور�ة ملتا�عة املشاريع *

 .تكثيف الز�ارات امليدانية* 

املؤشر مرتبط بتوفر �م�انيات البشر�ة الضرور�ة ملتا�عة ومراقبة  :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 .انجاز �شغال
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 املؤشر بطاقة
 

 1.3.2.4:  رمز املؤشر

 .البحر�ة املنجزة �� �جال املنشآت�سبة مشاريع  : املؤشر �سمية

 .2014 جوان  :املؤشر  تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 املنشآت املفوضة  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 البحر�ةاملنشآت   :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 .البحر�ةاملنشآت تحس�ن جودة الدراسات و�شغال ملشاريع   :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

 .البحر�ة ال�ي يتم إنجازها �� �جال التعاقدية �� �ل سنةاملنشآت بشاريع املفوضة املتعلقة املهو �سبة   :املؤشر �عر�ف .4

  .)للنتائج امل�جلة�سبة مئو�ة ( منتوجمؤشر   :املؤشر نوع .5

 .مؤشر جودة: طبيعة املؤشر .6

 .يمكن تفريع املؤشر حسب ا�جهات املفوضة صاحبة املنشأة : التفريعات .7
 

II.  مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 .�� نفس السنة عدد املشاريع املن��ية �� �جال �� السنة املعنية ع�� عدد املشاريع املف��ض إ��اؤها  :املؤشر احتساب طر�قة .1

 �سبة مائو�ة :وحدة املؤشر .2

 .التقار�ر الدور�ة لنشاط �دارة  :�ساسية الحتساب املؤشر املعطيات .3

 .عن طر�ق رؤساء املشاريع  :�ساسية الحتساب املؤشر واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4
 .)البحر�ة�دارة الفرعية ألشغال املوا�ئ ( مصدر إداري   :�ساسية الحتساب املؤشر مصدر املعطيات .5
 شهر جانفي املوا�� للسنة املعنية :  املؤشر توفر تار�خ .6

من : بالنظر ملا قد يطرأ( % 80النسبة املس��دفة ��  ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 ).مشاريع �عد �جال 5املقبول أن ينت�ي مشروع من ضمن 
 حفناوي منانة  :عن املؤشر بال��نامج املسؤول .8

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 التقديرات
2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

60 50 55 50 0 25 20 % 
 : 1-3-2-4املؤشر 

املنشآت �سبة مشاريع 

 البحر�ة املنجزة �� �جال

3 3 5 4 0 1 1 
عدد املشاريع املنجزة �� 

 �جال

(*)العدد ا�جم�� للمشاريع  5 4 6 8 9 6 5  
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املشاريع املعلومة حاليا و يمكن أن �شهد ز�ادة  2016و 2015و 2014يتضمن العدد ا�جم�� للمشاريع لسنوات (*) 

 .حيث أن ال��مجة تتم لدى أ�حاب املنشآت ال�ي تفوضها لوزارة التجه�� و البيئة تباعا

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

بالنسبة . تأخ��ا �� التسليم�جلت  2013إ��  2011�ل مشاريع املوا�ئ البحر�ة املفوضة املنجزة خالل سنوات 

و �عود التأخ�� غالبا لتع�� . و بالنظر للتقدم ا�حا�� للمشاريع ينتظر استالم نصف املشاريع �� �جال 2014لسنة 

 .و نأمل التحسن تدر�جيا. أ�حاب الصفقات و �� �عض �حيان إ�� تأخر �دارة �� البت �� امللفات
  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
 

 :ستعمل �دارة ع�� :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 .تحس�ن شروط اختيار أ�حاب الصفقات* 

 .تدعيم املوارد البشر�ة لإلدارة و �عي�ن مستشار�ن فني�ن �� املشاريع املعقدة* 

 .تكثيف الز�ارات امليدانية* 

  :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

يمكن مستقبال تفريع التأخ��ات امل�جلة إ�� فرع�ن حسب (ال �عطي املؤشر فكرة عن أهمية التأخ��ات امل�جلة  -

 ).أهمي��ا مقارنة مع املدة املوجبة لسقف غرامات التأخ��

يمكن أن ي�ون التأخ�� �سبب صاحب الصفقة أو �دارة أو الظروف (ال �عطي املؤشر فكرة عن أسباب التأخ��  -

 ...).يعيةالطب
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V .9 ��نامجال 

     القيادة واملساندة                                   
 

 وإس��اتيجيته تقديم ال��نامج  .1

 

 

 املؤشرات �هداف مسؤول ال��نامج

 1.9الهدف  ا�خّراطمنذر السيد 
 

 سبة تأط�� �عوان� 

 إطار  �سبة املنتفع�ن ب��امج الت�و�ن ��

 .مخطط الت�و�ن

 معدل عمر السيارات �دار�ة 

 

املدير العام للمـصــالـــح 

 املـشتــــركــــــة 

 )2014منذ (

 دعم املوارد البشر�ة

وتطو�ر استغالل �م�انات 

 :امل��انية املاديـــــــــــة

 اعتمادات الدفع بحساب ألف دينار
  

  2.9الهدف 

تحس�ن ا�خدمات �دار�ة 

 وإح�ام التصرف �� الوثائق

  

  

 

مو��  إ���سبة صرف اعتمادات التنمية   298 35 : املبلغ

 سبتم��شهر 

 عوان املرتبط�ن بمنظومة   عدد�LOTUS 

 الشبكة ع�� واملنظومات ا�خدمات عدد 

 ا�خط وع�� الداخلية

 % 3 :النسبة

 نفقات التصرف

  32 518 

  نفقات التنمية

  2 780  

 3.9الهدف 
 

حماية حقوق الوزارة 

واختصار آجال تــــــأم�ن 

 غرامــــات �ن��اع

 

 

 سبة القضايا املعا�جة إدار�ا �� �جال� 
 صناديق ا�خز�نة 

  

0 

 

 

  غرامات �ن��اعل و��� تأم�ن المعدل آجال 

 انطالقا من تقر�ر �ختبار

  غرامات ل تكمي��التأم�ن المعدل آجال

 حال التوصل بأح�ام قضايا ��ائية �ن��اع
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 :ال��امج الفرعية القطاعية 1 .1

 :برامج فرعية مرتبة كما ي�� 5امل�ونة له إ�� ينقسم برنامج القيادة واملساندة حسب طبيعة �شاط الهيا�ل 

 القيادة                   : 1ال��نامج الفر��  -

 املصا�ح املش��كة : 2ال��نامج الفر��  -

 إعالمية �دارة   : 3ال��نامج الفر��  -

 التعاون والت�و�ن: 4ال��نامج الفر��  -

 الشؤون العقار�ة والقانونية: 9ال��نامج الفر��  -
 

مستندة ع�� التنظيم الهيك�� لإلدارات  5و�ق�� ح رئيس ال��نامج �عديل هذا التوزيع بتقليص عدد ال��امج الفرعية من 

 :امل�ونة لل��نامج  إ�� برنامج�ن فرعي�ن إثن�ن  �عتمدان ع�� تجا�س املهام واملشموالت و��

 القيادة واملتا�عة :  1ال��نامج الفر�� .1

 �شراف واملساندة: 2ال��نامج الفر��  .2
 

 :ال��نامج خارطة 1.2

  الهيا�ل املتدخلة

 �� برنامج القيادة واملساندة
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 :تقديم اس��اتيجية ال��نامج 1.3
�عمل برنامج القيادة واملساندة ع�� توف�� الدعم املا�� و�داري ل�افة ال��امج �خرى والتنسيق بي��ا ومتا�عة  

 حرصتنفيذ مشاريع البنية �ساسية ذات الصبغة الوطنية وا�جهو�ة التا�عة للوزارة واملفوضة لها �� �جال املحددة وا�

اء إدارة عصر�ة ترتكز ع�� التقنيات �عالمية ا�حديثة واملوارد البشر�ة ع�� مز�د إشعاع قطاع التجه�� من خالل إرس

 .ة وال�افية و��خ��ها �خدمة املتدخل�ن فيهأواملادية الكف
 

 :��  2015وتتمثل أولو�ات برنامج القيادة واملساندة لسنة  

للمواطن�ن واملؤسسات �� إطار �دارة املفتوحة  التعر�ف ب��امج وإنجازات الوزارة وتوف�� املعطيات وا�خدمات �دراية -

Open-Gov، 

  ،اإلدارات املركز�ةب ملز�د �طارات و�عوانتوسيع استعمال التقنيات �عالمية ا�حديثة  -

 ،توف�� الوسائل الضرور�ة �حسن تنفيذ ال��امج ومتا�ع��ا -

 .حماية حقوق الوزارة واملواطن�ن املتعاملة معهم -
 

 �داء ا�خاّصة بال��نامج قيس ومؤشرات أهداف .2

 :�داء قيس ومؤشرات تقديم أهداف 1.2

 دعم املوارد البشر�ة وتطو�ر استغالل �م�انات املادية 

 تحس�ن ا�خدمات �دار�ة وإح�ام التصرف �� الوثائق 

 حماية حقوق �دارة واختصار آجال تأم�ن غرامات �ن��اع 
 

 البشر�ة وتطو�ر استغالل �م�انات املاديةدعم املوارد : 1الهدف 

  :1الهدف 

 دعم املوارد البشر�ة وتطو�ر استغالل �م�انات املادية
 الوحدة

 توقعات انجازات 

 2014 

 تقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 : 1.1.2.9املؤشر 

 تأط�� �عوان�سبة 
% 26 29.9 30 31.9 35 35.9 40 

 : 2.1.4.9املؤشر

�� إطار مخطط  �سبة املنتفع�ن ب��امج الت�و�ن

 .الت�و�ن

% 29.4 35.2 53.6 19 21 23 25 

 : 3.1.2.9املؤشر

 معدل عمر السيارات �دار�ة
 12.9 13.1 13.9 14.7 14.5 16.2 16 سنة
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 تحس�ن ا�خدمات �دار�ة وإح�ام التصرف �� الوثائق: 2الهدف 
 

  :2الهدف 

تحس�ن ا�خدمات �دار�ة وإح�ام التصرف 

 �� الوثائق

 الوحدة

 انجازات 
 توقعات

 2014 

 تقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 : 1.2.2.9املؤشر 

مو��  إ�� التنمية�سبة  صرف اعتمادات 

  سبتم��شهر 

% 37.6 32.5 45 50 55 60 65 

 : 2.2.3.9املؤشر 

 LOTUSعدد �عوان املرتبط�ن بمنظومة 
 1500 1400 1200 1000 800 450 350 عدد

  :3.2.3.9املؤشر 

 الشبكة ع�� واملنظومات ا�خدمات عدد

 ا�خط وع�� الداخلية

 60 50 40 30 23 13 9 عدد

 

 غرامات �ن��اعحماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأم�ن : 3الهدف 

 : 3الهدف 

حماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأم�ن 

 غرامات �ن��اع

 الوحدة

 انجازات 
 توقعات

 2014 

 تقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 : 1.3.5.9املؤشر

 �سبة القضايا املعا�جة إدار�ا �� �جال
% 52 42 32 35 40 45 50 

 : 2.3.5.9املؤشر

 غرامات �ن��اعل �و��تأم�ن المعدل آجال 

 انطالقا من تقر�ر �ختبار 

 18 16 18 20 22 24 26 أسبوع 

 : 3.3.5.9املؤشر

 غرامات �ن��اعل التكمي��تأم�ن المعدل آجال 

 حال التوصل بأح�ام قضايا ��ائية

 34 32  36  40  44  48 50  أسبوع
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 : 2014 ��شطة امل��مجة لسنة  2-2

 املؤشرات �هداف
 تقديرات

2015 
 ��شطة

 �عتمادات

 )د.أ(

 1 -9 الهدف

 دعم املوارد البشر�ة

وتطو�ر استغالل 

 �م�انات املاديـــــــــــة

  : 1.1.1.9املؤشر 

 �سبة تأط�� �عوان

 

 تنظيم املناظرات الداخلية لل��قية  - % 35

املناظرات ا�خارجية لالنتداب تنظيم  -

 )2013-2012برنامج با�� ( 

 تأج�� �جان املناظرات -

 تنظيم دورات الت�و�ن املستمر -

101  

 

4838  

25  

60  

 : 2.1.4.9املؤشر

�سبة املنتفع�ن ب��امج الت�و�ن �� 

 .إطار مخطط الت�و�ن

 اقتناء مجالت - % 21

 حلقات ت�و�ن ودورات للرس�لة -

 الت�و�ن تر�صات -

 الت�و�ن �� �عالمية -

 طبع و�شر الوثائق  -

15 

120 

30 

20 

20 

 : 3.1.2.9املؤشر

 معدل عمر السيارات �دار�ة 

 اقتناء سيارات إدار�ة  - سنة 13.9

 إحالة السيارات ع�� عدم �ستعمال -

1500 

 :   2-9 الهدف

تحس�ن ا�خدمات  

�دار�ة وإح�ام 

 التصرف �� الوثائق

 

 : 1.2.2.9املؤشر 

التنمية �سبة  صرف اعتمادات 

 مو�� شهر سبتم��  إ��

عقد اجتماعات دور�ة لرؤساء  - % 55

ال��امج وال��امج الفرعية للتحسيس  

بضرورة تحس�ن �سب صرف 

 اعتمادات التنمية

 

 

- 

 : 2.2.3.9املؤشر 

عدد �عوان املرتبط�ن بمنظومة 

LOTUS 

1200 

 �خص

 اش��ا�ات بوكالت �عالم  -

 اقتناء لوازم ومعدات إعالمية -

اقتناء حواسيب وآالت طباعة ضمن  -

املخطط املديري املش��ك لإلعالمية 

 بوزارة التجه��

40 

90 

300 

 : 3.2.3.9املؤشر 

عدد ا�خدمات واملنظومات ع�� 

 الشبكة الداخلية وع�� ا�خط

ال�ي رفع دفق خطوط تراسل املعطيات   - 40

 تر�ط باإلدارات ا�جهو�ة،

تأم�ن سالمة واستمرار�ة قاعة التحكم   -

 �� الشبكة،

 

280 

 

 :   3-9 الهدف

حماية حقوق �دارة 

واقتصار آجال تأم�ن 

 غرامات �ن��اع

 

  :1.3.5.9املؤشر 

�سبة القضايا املعا�جة إدار�ا �� 

 �جال

30 % 

 

برمجة حلقات ت�و�نية لفائدة الفني�ن  -

 امل�لف�ن بإنجاز املشاريع 

برمجة حلقات ت�و�نية لفائدة  -

�طارات ا�جهو�ة �عنوان املسائل 

القانونية املطروحة أثناء معا�جة 

 القضايا

 

 

 

 

 

- 

  :2.3.5.9املؤشر 

 �و��تأم�ن المعدل آجال 

انطالقا من تقر�ر  غرامات �ن��اعل

 �ختبار
شهر�ن 

)2( 

 
  :3.3.5.9املؤشر 

 التكمي��تأم�ن المعدل آجال 

حال التوصل  غرامات �ن��اعل

 بأح�ام قضايا ��ائية
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 نفقات ال��نامج .3

 : تقديم م��انية ال��نامج1.3 

م د موزعا حسب طبيعة النفقات  39.352بمبلغ  2014الدفع ل��نامج القيادة واملساندة �عنوان سنة  تم تقدير اعتمادات

 :ع�� النحو التا��

 "واملساندة القيادة"  برنامج إعتمادات تطور : 1 عدد جدول 

 النفقة طبيعة حسب التوزيع
 ألف دينار: الوحدة                                                                                                                       

 بيــــــــــــان ال��نامج
إنجازات 

2013 

قانون 

 املالية

 �ص��

2014  

 
 

)1( 

قانون 

املالية 

 التكمي��

 2014 

  
 

)1b( 

 تقديرات
 �سبةا لتطّور 

 )م أص��.ق( 

 �سبةالتطّور 

 )م تكمي��.ق( 

2015 )2014-2015( )2014-2015( 

اعتمادات 

 التعهد
 

اعتمادات 

 الدفع
 

)2( 

 املبلغ
 

 

)2(-)1( 

 النسبة
 

 

)2(- )1) /(1( 

 املبلغ
 

 

)2(-)1b( 

 النسبة
 

)2(- b1 

b1)/( 

 % 0 93 % 11- 139 4- 518 32 518 32 425 32 657 36 477 22 نفقات التصّرف: العنوان �ول 
 1 276 12- 724 3- 235 26 235 26 959 25 959 29 100 16 التأج�� العمومي
 1 63 3- 169- 521 5 521 5 458 5 690 5 482 5 وسائل املصا�ح

 24- 246- 24- 246- 762 762 008 1 008 1 896 التدخل العمومي
 % 1 35 % 1 35 780 2 565 2 745 2 745 2 800 3 نفقات التنمية: العنوان الثا�ي

 % 1 35 % 1 35 780 2 565 2 745 2 745 2 800 3 �ستثمارات املباشرة
 1 35 1 35 780 2 565 2 745 2 745 2 800 3 ع�� املوارد العامة للم��انية

ارد القروض ا�خارجية ع�� مو 

 املوظفة
0 0 0 0 0 0 --- 0 --- 

 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 ل العموميالتمو�
 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية

ارد القروض ا�خارجية ع�� مو 

 املوظفة
0 0 0 0 0 0 --- 0 --- 

 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 ا�خز�نة صناديق
 % 0,4 128 % 10- 104 4- 298 35 083 35 170 35 402 39 277 26 مجموع ال��نامج

 اعتمادات الدفع

 ألف دينار: الوحدة

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

)1( 2014قانون املالية   2014قانون املالية التكمي�� 

)1b)

)2(اعتمادات الدفع 

36 657
32 425 32 518

2 745 2 745 2 780
0 0 0

نفقات التصّرف: العنوان �ول 

نفقات التنمية: العنوان الثا�ي

صناديق ا�خز�نة
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 2015لسنة  "واملساندة القيادة" 9توزيع م��انية ال��نامج : 2جدول عدد 

 حسب طبيعة النفقة و ال��امج الفرعية

 

ألف دينار: الوحدة   

ال��امج                                                                                                    

 طبيعة النفقة
 القيادة

املصا�ح 

 املش��كة

إعالمية 

 �دارة

التكو�ن 

 والتعاون 

الشؤون 

العقار�ة 

 والقانونية

املجموع حسب 

 طبيعة النفقة

 518 32 572 990 828 228 26 900 3 نفقات التصّرف 
 235 26 452 685 363 212 21 523 3 التأج�� العمومي 
 521 5 120 305 465 356 4 275 وسائل املصا�ح 

 762 0 0 0 660 102 التدخل العمومي 
 780 2 0 0 300 480 2 0 نفقات التنمية 

 780 2 0 0 300 480 2 0 �ستثمارات املباشرة 
 780 2 0 0 300 480 2 0 العامة للم��انية ع�� املوارد

 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة 
 298 35 572 990 128 1 708 28 900 3 الفرعيةاملجموع حسب ال��امج 

 

 

 اعتمادات الدفع

 ألف دينار: الوحدة
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 : 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار  2.3

 : 9 لل��نامج 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار  1.2.3

 

 " واملساندة القيادة " 9 لل��نامج املدى متوسط نفقات إطار

 النفقة طبيعة حسب التوزيع
 ألف دينار: الوحدة 

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� .ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 803 37 896 33 518 32 425 32 657 36 477 22 920 20 794 19 نفقات التصرف
 701 30 144 27 235 26 959 25 959 29 100 16 861 14 293 13 التأج�� العمومي
 203 6 852 5 521 5 458 5 690 5 482 5 321 5 821 5 وسائل املصا�ح

 900 900 762 008 1 008 1 896 738 680 التدخل العمومي
 520 4 580 3 780 2 745 2 745 2 800 3 036 3 725 2 نفقات التنمية

 520 4 580 3 780 2 745 2 745 2 800 3 036 3 725 2 �ستثمارات املباشرة
 4520 3580 2780 2745 2745 3800 3036 2725 املوارد العامة للم��انيةع�� 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 ا�خز�نةصناديق 
 323 42 476 37 298 35 170 35 402 39 277 26 956 23 519 22 امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات

 

 اعتمادات الدفع

 ألف دينار:الوحدة
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 " واملساندة القيادة " 9 لل��نامج املدى متوسط نفقات إطار

 الفرعية ال��امج حسب التوزيع
 ألف دينار: الوحدة 

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 382 4 134 4 900 3 336 1 340 1 960 3 596 3 349 3 القيادة
 756 34 309 30 708 28 423 31 516 35 780 19 764 17 267 16 ملش��كةاملصا�ح ا

 430 1 378 1 128 1 235 1 285 1 082 1 185 1 330 1 إعالمية �دارة
 112 1 049 1 990 795 806 917 849 799 التكو�ن والتعاون 

 643 606 572 381 455 539 562 775 الشؤون العقار�ة والقانونية
 323 42 476 37 298 35 170 35 402 39 277 26 956 23 519 22 املجموع

 

 

 اعتمادات الدفع

 ألف دينار:الوحدة
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 :الفرعية لل��امج 2017-2015متوسط املدى  النفقات إطار   2.2.3
 

 القيادة 1 الفر�� ال��نامج -
 دينار ألف :الوحدة

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 382 4 134 4 900 3 336 1 340 1 960 3 596 3 349 3 نفقات التصرف
 958 3 734 3 523 3 135 1 135 1 788 3 485 3 216 3 التأج�� العمومي
 309 292 275 101 105 93 75 67 وسائل املصا�ح

 115 108 102 100 100 79 36 66 التدخل العمومي
 0 0 0 0 0 0 0 0 التنميةنفقات 

 0 0 0 0 0 0 0 0 �ستثمارات املباشرة
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ا�خارجية املوظفة ع�� موارد القروض

 0 0 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة
 382 4 134 4 900 3 336 1 340 1 960 3 596 3 349 3 امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات

 

 املصا�ح املش��كة 2 الفر�� ال��نامج -
 دينار ألف :الوحدة

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 736 30 229 27 228 26 178 29 271 33 240 16 104 15 104 14 نفقات التصرف
 057 25 820 21 212 21 709 23 709 27 767 10 946 9 810 8 التأج�� العمومي
 894 4 617 4 356 4 561 4 654 4 656 4 457 4 680 4 وسائل املصا�ح

 785 792 660 908 908 817 702 614 العمومي التدخل
 020 4 080 3 480 2 245 2 245 2 540 3 660 2 163 2 نفقات التنمية

 020 4 080 3 480 2 245 2 245 2 540 3 660 2 163 2 �ستثمارات املباشرة
 020 4 080 3 480 2 245 2 245 2 540 3 2660 2163 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 0 0 0 0 0 موارد القروض ا�خارجية املوظفةع�� 
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة
 756 34 309 30 708 28 423 31 516 35 780 19 764 17 267 16 امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات
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 إعالمية �دارة 3 الفر�� ال��نامج -
 دينار ألف :الوحدة

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 930 878 828 735 785 822 809 768 نفقات التصرف
 408 385 363 239 239 357 331 293 العموميالتأج�� 

 522 493 465 496 546 465 478 474 وسائل املصا�ح
 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي

 500 500 300 500 500 260 376 562 نفقات التنمية
 500 500 300 500 500 260 376 562 �ستثمارات املباشرة

 500 500 300 500 500 260 376 562 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة

 430 1 378 1 128 1 235 1 285 1 082 1 185 1 330 1 بدون اعتبار املوارد الذاتية للمؤسساتامل��انية 
 

 التكو�ن والتعاون  4 الفر�� ال��نامج -
 دينار ألف :الوحدة

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 112 1 049 1 990 795 806 917 849 799 نفقات التصرف
 770 726 685 571 571 729 675 598 التأج�� العمومي
 343 323 305 224 235 188 174 201 وسائل املصا�ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي
 0 0 0 0 0 0 0 0 نفقات التنمية

 0 0 0 0 0 0 0 0 �ستثمارات املباشرة
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة
 112 1 049 1 990 795 806 917 849 799 للمؤسسات امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية
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 الشؤون العقار�ة والقانونية 5 الفر�� ال��نامج -
 دينار ألف :الوحدة

 النفقات
 تقديرات م تكمي�� ,ق م أص�� .ق إنجازات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 643 606 572 381 455 539 562 775 نفقات التصرف
 508 479 452 305 305 458 424 375 العموميالتأج�� 

 135 127 120 76 150 81 138 400 وسائل املصا�ح
 0 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي

 0 0 0 0 0 0 0 0 نفقات التنمية
 0 0 0 0 0 0 0 0 �ستثمارات املباشرة

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ا�خارجية املوظفةع�� موارد القروض 
 0 0 0 0 0 0 0 0 التمو�ل العمومي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� املوارد العامة للم��انية
 0 0 0 0 0 0 0 0 ع�� موارد القروض ا�خارجية املوظفة

 0 0 0 0 0 0 0 0 صناديق ا�خز�نة
 643 606 572 381 455 539 562 775 امل��انية بدون اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات
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 بطاقات مؤشرات قيس �داء

 القيادة واملساندةل��نامج 
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 املؤشر بطاقة

  9.2.1.1: املؤشر رمز

 تأط�� �عوان�سبة   : املؤشر �سمية

 2013 أكتو�ر  :  املؤشر تحي�ن تار�خ
 

 . I للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 القيادة واملساندة  :9ال��نامج : املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 املصا�ح املش��كة: 2ال��نامج الفر��  :املؤشر إليه يرجع الذي الفر�� ال��نامج .2

 .دعم املوارد البشر�ة وتطو�ر استغالل �م�انات املادية  :املؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3

ف أ ذوي املؤهالت والكفاءة لتأم�ن تنفيذ ال��امج  من خالل توف�� العدد الالزم من �طارات صن  :املؤشر �عر�ف .4

 .تطو�ر �سبة التأط�� وتنمية الكفاءات التقنية و�دار�ة لفائدة مصا�ح الوزارة

 مؤشر وسائل  :املؤشر نوع .5

 جودة: طبيعة املؤشر .6

 الوزارة : التفريعات .7

 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 عدد �عوان ا�جم�� للوزارة/  3وأ 2وأ 1من �صناف أعدد �طارات : املؤشر احتساب طر�قة .1

 �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 باالعتماد ع�� قاعدة بيانات نظام إنصاف:  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 إحصائيات ذات مصدر إداري : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 شهر مارس:  املؤشر توفر تار�خ .6

 :)Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 :  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8

 

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 توقعات التقديرات

 2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 تأط�� �عوان�سبة  % 26.0 29.9 30 31.9 35.0 35.9 40

 طارات�   عدد عدد 1352 1585 1628 1731 2029 2074 -

 عوان�  عدد عدد 5190 5310 5420 5431 5791 5780 -
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 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

تأط�� �عوان التقني�ن و�دار��ن والعملة ملصا�ح الوزارة املركز�ة وا�خارجية باعتماد آليات �نتداب تحس�ن �سبة  -

 وال��قية حرصا ع�� تطو�ر هذه النسبة بالتوازي مع آليات �نقطاع ال��ائي عن العمل

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 .تنظيم مناظرات �نتداب حسب حاجيات ال��امج وطبق الرتب املرخص ف��ا بقانون املالية -

 . تنظيم مناظرات ال��قية طبق ال��اتيب ا�جاري ��ا العمل وحسب ترخيص قانون املالية -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5
 

 غياب قانون �طارات باملصا�ح املركز�ة وا�جهو�ة : حدود املؤشر. 

 تأخر تنظيم املناظرات 

 موافقة السلطة املالية ع�� تقديرات �نتدابات 
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 املؤشر بطاقة 

 2.1.4.9: املؤشررمز 

 .�سبة املنتفع�ن ب��امج ت�و�ن �� إطار مخطط الت�و�ن : املؤشر �سمية

 .2013أكتو�ر   : تار�خ تحي�ن املؤشر
 

 . I للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 القيادة واملساندة  :9ال��نامج : املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 ".الت�و�ن والتعاون "4ال��نامج الفر�� : ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

 .تطو�ر املوارد البشر�ة وتحس�ن إستغالل الوسائل املادية: الهدف الذي يرجع إليه املؤشر .3

يب�ن املؤشر املجهود املبذول لت�و�ن أك�� عدد ممكن من أعوان الوزارة و�التا�� تطو�ر قدرا��م : املؤشر�عر�ف  .4

وذلك من خالل بيان �سبة �عوان املنتفع�ن ب��امج ت�و�نية مقارنة بالعدد ا�جم�� لألعوان . وتحي�ن معارفهم

 .املعني�ن ��ذه ال��امج

 .مؤشر منتوج: نوع املؤشر .5

 كفاءة: املؤشرطبيعة  .6

 .املصا�ح املركز�ة وا�جهو�ة: التفريعات .7

 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 املعني�نعدد �عوان  /   )وب 3أ و 2أ و 1أ( عدد �عوان املنتفع�ن ب��امج ت�و�ن من �صناف : املؤشر احتساب طر�قة .1

 )صنف أ وب( بالت�و�ن

 �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

تجميع املعطيات باإلعتماد ع�� بطاقات ا�حضور بال��امج الت�و�نية :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 .فيما يخص عدد �عوان املت�ون�ن

 .إحصائيات ذات مصدر إداري : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 شهر مارس:  املؤشر توفر تار�خ .6

 :)Valeur cible de l’indicateur(  للمؤشر املس��دفة القيمة .7

 لطفي املال�ي:  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 الوحدة مؤشر قيس �داء
 توقعات �نجازات

 2014 

 التقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

�سبة املنتفع�ن ب��امج ت�و�ن �� إطار مخطط 

 الت�و�ن
% 29,4 35,2 53.6 19 21 23 25 

 -  1439 1316 1201 1325 743 587 عدد عدد املنتفع�ن ب��امج ت�و�ن

 - 2878 2741 2610 2470 2106 1994 عدد )صنف أ وب(بالت�و�ن  املعني�نعدد �عوان 

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات تقديراتو  النتائج مناقشةو  تحليل .2
 

حيث تحرص الوزارة ع�� تدعيم  2014و���ز إرتفاع طفيف �� تقديرات سنة . تحس�ن �سبة املنتفع�ن ب��امج ت�و�نية

 .2014برامجها الت�و�نية مقابل إقرار التقليص �� م��انية الت�و�ن و�� إطار الضغط ع�� النفقات لسنة 

وذلك نظرا للتوجه نحو �عميم  2014شر  �سبة املنتفع�ن ب��امج الت�و�ن بداية من سنة تم �عديل طر�قة احتساب مؤ 

�نتفاع بالت�و�ن ليشمل أعوان الوزارة ب�افة أصنافهم دون �قتصار ع�� أصناف أ و ب فقط ع�� غرار ما �ان عليه 

 :�مر �� السنوات السابقة، و�التا�� سيقع اعتماد طر�قة �حتساب التالية

 X 100) العدد ا�جم�� لألعوان ÷عدد املنتفع�ن ب��امج التكو�ن ( 

 عوضا عن

 X 100) عدد �عوان املعني�ن بالتكو�ن أصنف أ و ب ÷عدد املنتفع�ن ب��امج التكو�ن ( 

 

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3
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  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

إعداد مخطط ت�و��ي سنوي ع�� أساس حاجيات مختلف �دارات واملصا�ح بالوزارة و�التم��ي مع توجهات 

 :ومق��حات �دارة العامة للت�و�ن وتطو�ر الكفاءات برئاسة ا�ح�ومة

 .يتضمن املخطط برامج ت�و�نية تتعلق بمواضيع فنية و�� �عالمية واللغات و�رامج ال��وض باملوارد البشر�ة •

��م املهندس�ن والتقني�ن ومساعدي التقني�ن وذلك عن طر�ق الدراسة عن �عد أو : لت�و�ن املستمرا •

 .ا�حضور�ة

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 .ال يمنع هذا املؤشر من إحتساب مشاركة نفس العون �� أك�� من دورة ت�و�نية: حدود املؤشر •

مدى دعم الوزارة لعملية الت�و�ن الهادفة إ�� تطو�ر قدرات املوارد البشر�ة يب�ن : مب��رات إختيار املؤشر •

 .وا�حرص ع�� تحي�ن معارفهم
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 املؤشر بطاقة
 

  :  3.1.2.9املؤشر رمز

 معدل عمر السيارات �دار�ة  :  املؤشر �سمية

 .2013 أكتو�ر :   املؤشر تحي�ن تار�خ

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 القيادة واملساندة  :9ال��نامج : املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 ".املصا�ح املش��كة 2ال��نامج الفر�� : ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

 .دعم املوارد البشر�ة وتطو�ر إستغالل �م�انات املادية: الهدف الذي يرجع إليه املؤشر .3

��دف املؤشر إ�� تقليص معدل عمر السيارات �دار�ة لضمان حسن �سي�� املشاريع ومراقبة : �عر�ف املؤشر .4

 .ا�حضائر من ناحية والضغط ع�� مصار�ف الصيانة ومز�د التحكم �� إس��الك الوقود من ناحية أخرى 

 .وسائل: نوع املؤشر .5

 : طبيعة املؤشر .6

 .املصا�ح املركز�ة وا�جهو�ة: التفريعات .7

 

II.  مؤشرلل الفنيةالتفاصيل : 
 

  �دار�ة  عدد السيارات /  �دار�ة  مجموع أعمار السيارات: املؤشر احتساب طر�قة .1

 سنة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

تحي�ن املنظومة �ش�ل دوري وذلك بإدراج املعطيات ا�خاصة بالسيارات :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

�دار�ة حديثا و�حب السيارات املحالة ع�� عدم �ستعمال من �سطول و�التا�� ا�حصول ع�� قائمة محينة تتضمن 

 .أعمار السيارات

 .(GESPARC)" التصرف �� أسطول النقل"منظومة / إداري : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 شهر مارس:  املؤشر توفر تار�خ .6

 ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر  املس��دفة القيمة .7

 :  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 توقعات التقديرات

 2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 معدل عمر السيارات �دار�ة سنة 16 16.2 14.5 14.7 13.9 13.1 -

 مجموع أعمار السيارات �دار�ة سنة 17600 17836 15616.5 16670 15860 15144 -

  عدد السيارات �دار�ة عدد 1100 1101 1077 1134 1141 1156 -

 

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

مقارنة بالعمر املرج�� لإلحالة ع�� عدم �ستعمال ) 15.7(�عت�� معدل أعمار السيارات بوزارة التجه�� كب��ا جدا 

 .هذا املعدل �ش�ل أسرع  و�لما �انت �عتمادات املرصودة أك�� �لما إنخفض) سنوات10(

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 إقتناء سيارات إدار�ة جديدة -

 .إحالة السيارات ع�� عدم �ستعمال والتفو�ت ف��ا -

 .عدد السيارات �دار�ةاملؤشر ال �عكس النقص ��  :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5
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 املؤشر بطاقة
 

  9.2.2.1  :املؤشر رمز

  .سبتم��مو�� شهر  إ��التنمية �سبة صرف اعتمادات  : املؤشر �سمية

 2013 أكتو�ر :  املؤشر تحي�ن تار�خ

 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 القيادة واملساندة  :9ال��نامج : املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 ".املصا�ح املش��كة 2ال��نامج الفر�� : ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

 .تحس�ن ا�خدمات �دارة وإح�ام التصرف �� الوثائق: الذي يرجع إليه املؤشرالهدف  .3

 .وسائل: نوع املؤشر.تأم�ن صرف اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي �عادل النسبة املقدرة: �عر�ف املؤشر .4

 مؤشر جودة :نوع املؤشر .5

 : طبيعة املؤشر .6

 .قطاعات البنية �ساسية ا�خاصة بالوزارة: التفريعات .7

 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

اعتمادات التنمية املرسمة ضمن املوارد العامة للم��انية واملوارد / نفقات التنمية املأمور بصرفها : املؤشر احتساب طر�قة .1

 ا�خارجية املوظفة

 �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 ".سياد " ونظام " أدب " �عتماد ع�� قاعدة بيانات نظام :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 إحصائيات ذات مصدر إداري : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 أكتو�رشهر  بداية:  املؤشر توفر تار�خ .6

 ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر  املس��دفة القيمة .7

 :  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 توقعات التقديرات

2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

60 60 55 50 45 32.5 37.6 % 
مو�� شهر  إ���سبة صرف اعتمادات التنمية 

 سبتم��

 نفقات التنمية املأمور بصرفها م د 296 309 511 456 - - -

 م د 787 950 1.136 912 - - -
اعتمادات التنمية املرسمة ضمن املوارد العامة 

 للم��انية واملوارد ا�خارجية املوظفة
 

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

تحس�ن �سق صرف اعتمادات العنوان الثا�ي وتوزيعها ع�� أشهر السنة لضمان تنفيذ م��انية التنمية املرسمة 

 .للسنة املالية وتقليص كثافة الدفوعات خالل الف��ة التكميلية

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 .عقد اجتماعات دور�ة لرؤساء ال��امج وال��امج الفرعية واملدير�ن ا�جهو��ن ملتا�عة تنفيذ م��انية التنمية -

 .مباشرة ز�ارات ميدانية لتذليل مختلف الصعو�ات ال�ي قد �عيق �سق �نجاز -

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

  إنجاز �شغال لظروف طارئة وقاهرة خارجة عن نطاق �دارةتأخر. 

 تطور �سق صرف اعتمادات التنمية �عود للهيا�ل امل�لفة بتنفيذ املشاريع. 
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 املؤشر بطاقة
 2.2.3.9: املؤشر  رمز

 LOTUSعدد �عوان املرتبط�ن بمنظومة   :املؤشر  �سمية

 .2013مارس  :  املؤشر تحي�ن تار�خ

 

I.  للمؤشر العامةا�خصائص : 
 

 القيادة واملساندة  :9ال��نامج : املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 إعالمية �دارة: ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

 تحس�ن ا�خدمات �دار�ة وإح�ام التصرف �� الوثائق: الهدف الذي يرجع إليه املؤشر .3

 املهنية املنظومات من عدد ومن �لك��و�ي ال��اسل من Lotus بمنظومة املرتبطون  �عوان �ستفيد: �عر�ف املؤشر .4

 .ا�خط ع�� وا�خدمات التشاركية والفضاءات

 منتوج :نوع املؤشر .5

 : طبيعة املؤشر .6

 املصا�ح املركز�ة وا�جهو�ة: التفريعات .7

 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 .وا�جهو�ة املركز�ة باملصا�ح �ستغالل بصدد  Lotusمنظومة ملستعم�� ا�جم�� العدد يحتسب: املؤشر احتساب طر�قة .1

 عدد: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 تار�خ ع�� يحتوي  الذي Lotus منظومة موزع من املعطيات جمع يتم:  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 .�شغيله وتار�خ إلك��و�ي عنوان إحداث

 Lotus منظومة موزع ع�� مستعمل�ن بإحداث املتعلقة املعطيات توجد: املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 .بالوزارة

 .مارسشهر :  املؤشر توفر تار�خ .6

 ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر  املس��دفة القيمة .7

 :  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1
 

 توقعات التقديرات

 2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 LOTUSعدد �عوان املرتبط�ن بمنظومة  عدد 350 450 800 1000 1200 1400 2000

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2
 

 ا�حواسيب عدد ع�� ترفيعه �عتمد حيث مقبوال �سقا Lotus بمنظومة املرتبط�ن �عوان لعدد التصاعدي النسق يمثل

 ترك�� تم) ا�جهو�ة �دارات مع معطيات تراسل خطوط وتواجد (أحسن أو Pentium4 نوع من حواسيب) ر�طها املمكن

 لسنة املق��ح الهدف و�مثل .الت�و�ن ودورات ل�جهات التنقل ووسائل التقني�ن تيس�� (2009 سنة ��اية �� الشبكة هذه

 أسرع .العدد هذا تقر�با هو بحاسوب املتمتع�ن �عوان عدد أن إ�� نظرا معقوال هدفا عون  1400لـ 2016

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  .3

 
  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 Lotusبرمجيات  رخص اقتناء −

 حواسيب اقتناء −

 الشب�ات �سي�� تجه��ات اقتناء −

 املعطيات تراسل شب�ات توف�� −

 .با�حواسيب املنتفع�ن عدد �عكس ال املؤشر :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5
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 املؤشر بطاقة
 3.2.3.9: املؤشر  رمز

 ا�خط وع�� الداخلية الشبكة ع�� واملنظومات ا�خدمات عدد  :املؤشر  �سمية

 .2013 أكتو�ر  :  املؤشر تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 القيادة واملساندة  :9ال��نامج : املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 إعالمية �دارة: ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

 ا�خدمات �دار�ة وإح�ام التصرف �� الوثائقتحس�ن : الهدف الذي يرجع إليه املؤشر .3

 وفضاءات مهنية ومنظومات واب موقع(وا�جوال  والواب الداخ�� ا�خط ع�� ا�خدمات عدد املئشر يب�ن: �عر�ف املؤشر .4

 ).عامة ومنظومات تفاعلية وخدمات �شاركية

 منتوج :نوع املؤشر .5

 : طبيعة املؤشر .6

 املصا�ح املركز�ة وا�جهو�ة: التفريعات .7

 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 مختلف -الواب  موقع -  :التالية وا�جوال والواب الداخ�� ا�خط ع�� ا�خدمات تحتسب: املؤشر احتساب طر�قة .1

 .ا�جوالة الهواتف ع�� ا�خدمات  -بالوزارة املستغلة الداخلية املنظومات -الواب  موقع ع�� ا�خدمات

 عدد: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 .القائمة وتحي�ن بالوزارة املستغلة ا�خدمات رصد يتّم :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 البحث إدارة ��جالت واملدونة املستغلة ا�خط ع�� ا�خدمات قائمة: املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 .DROI)(و�عالمية  والتنظيم

 .مارسشهر :  املؤشر توفر تار�خ .6

 ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر  املس��دفة القيمة .7

 :  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8

 

 

 

 

 

 

 

 



 القيادة واملساندة: 9ال��نامج 

 وفق من�جية التصرف حسب �هداف 2015لسنة مصا�ح التجه�� م��انية                           قطاع التجه��    | وال��يئة ال��ابية والتنمية املستدامةوزارة التجه��  158

 

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1

 توقعات التقديرات

 2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 عدد 9 44 40 30 40 50 60
 الشبكة ع�� واملنظومات ا�خدمات عدد

 ا�خط وع�� الداخلية
 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

 مع باملقارنة معقوال �سقا إنجازه تّم  ما و�عت��.�عالمية التقنيات من �ستفادة أر�� من وهو معها واملتعامل�ن الوزارة

 هذا ترفيع إ�� �دارة ��دف كما.التوجه هذا حداثة إ�� ونظرا ا�خط ع�� خدمات تطو�ر �� البسيط �دارة إم�انيات

 الوزارة س��اتجية لوضع 2014 سنة خالل إنجازها مزمع دراسة ع�� باالعتماد ا�خط ع�� خدمات لتوف�� النسق

 ا�خط ع�� با�خدمات املتعلقة

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  . 3

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

 ا�خط ع�� با�خدمات املتعلقة الوزارة اس��اتجية دراسة إنجاز −

 بالوزارة لإلعالمية املديري  املخطط دراسة −

 داخلية منظومات تطو�ر −

 الواب موقع ع�� ا�خط ع�� خدمات تطو�ر −

 وا�خزن  املعلوماتية السالمة توف�� −
 

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

 .املؤشر الفروقات ب�ن ا�خدمات من حيث �همية وعدد املنتفع�ن من ا�خدمات �عكس ال •
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 املؤشر بطاقة
  1.3.5.9   :املؤشر رمز

 .�سبة القضايا املعا�جة إدار�ا �� �جال : املؤشر �سمية

 2013 أكتو�ر     : املؤشر تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 القيادة واملساندة  :9ال��نامج  :املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 .الشؤون العقار�ة والقانونية: ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

 .�ن��اعحماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأم�ن غرامات : الهدف الذي يرجع إليه املؤشر .3

تتو�� �دارة توف�� جميع �رشادات واملعطيات الالزمة ال�ي تمكن من إعداد الردود والدفوعات : �عر�ف املؤشر .4

 .للدفاع ع�� حقوق الوزارة

 منتوج :وع املؤشرن .5

 : طبيعة املؤشر .6

 املصا�ح املركز�ة: التفريعات .7

 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

 عدد القضايا املعا�جة �� �جال                              : املؤشر احتساب طر�قة .1

 عدد القضايا املرفوعة                                                                   

 �سبة: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 مراسالت ع�� املستوى املركزي وا�جهوي :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 إداري : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 .مارسشهر :  املؤشر توفر تار�خ .6

 ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر  املس��دفة القيمة .7

 :  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8

 

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1

 توقعات التقديرات

2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 �سبة القضايا املعا�جة إدار�ا �� �جال % 52 42 32 35 40 45 -

 عدد القضايا املعا�جة �� �جال عدد 61 78 42 56 58 58 -

 عدد 130 174 131 187 195 195 -
 

 عدد القضايا املرفوعة
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 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

أن �دارة ال تتوفر لد��ا املعلومات  �جال املضبوطة بإعتبار يتعذر �� أغلب ا�حاالت تقديم الدفوعات الالزمة �� 

إضافة إ�� أن �دارات املركز�ة املعنية أو �دارات ا�جهو�ة ال تد�� باملعطيات . و�رشادات املتعلقة بالن�اع املعروض

 .الالزمة مما �ستوجب إعادة مخاطب��ا ملز�د التوضيح وإرفاق الرد بوثائق معينة

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  . 3

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

برمجة حلقات ت�و�نية بالتنسيق مع �دارة العامة للتخطيط والتعاون وت�و�ن �طارات قصد تحسيس * −

الفني�ن امل�لف�ن بإنجاز املشاريع الراجعة بالنظر للوزارة ع�� ضرورة إح��ام �جراءات القانونية أثناء تنفيذ 

 . �شغال

برمجة حلقات ت�و�نية بالتنسيق مع �دارة العامة للتخطيط والتعاون وت�و�ن �طارات قصد ت�و�ن *  −

�طارات العاملة باإلدارات ا�جهو�ة بخصوص مختلف املسائل القانونية املطروحة أثناء معا�جة القضايا 

 . و�جراءات الش�لية الواجب إح��امها
 

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5
 

إن �رتفاع املتواصل لعدد القضايا املرفوعة ضد الوزارة إضافة إ�� �عذر معا�ج��ا �� أغلب ا�حاالت طبقا لآلجال 

قانو�ي وهو ما من شأنه  املضبوطة �ستد�� النظر �� دعم �دارة املركز�ة و�دارات ا�جهو�ة بإطارات ذات إختصاص

 .أن �ساهم �� التقليص �� آجال معا�جة القضايا
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 املؤشر بطاقة
 2.3.5.9  :املؤشر رمز

 انطالقا من تقر�ر �ختبار غرامات �ن��اعل و��� تأم�ن المعدل آجال   : املؤشر �سمية

 2013 أكتو�ر :  املؤشر تحي�ن تار�خ

 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 القيادة واملساندة  :9ال��نامج : املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 .الشؤون العقار�ة والقانونية: ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

 .حماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأم�ن غرامات �ن��اع: الهدف الذي يرجع إليه املؤشر .3

تتو�� �دارة تأم�ن القيمة الشرائية للعقارات املشمولة باملشروع املزمع إنجازه وذلك إستنادا إ�� : �عر�ف املؤشر .4

تقر�ر إختبار يتم إعداده من خب�� أمالك الدولة كما تتو�� طلب توف�� املبالغ التكميلية املطلو�ة إستنادا إ�� أح�ام 

 .قضائية �� ال��فيع �� القيمة أو عقود إدار�ة للتعو�ض

 منتوج :نوع املؤشر .5

 : طبيعة املؤشر .6

 املصا�ح املركز�ة: التفريعات .7

 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

  عدد القضايا/   �و��تأم�ن الآجال  مجموع  :املؤشر احتساب طر�قة .1

 أسبوع: املؤشر وحدة .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 مراسالت ع�� املستوى املركزي وا�جهوي :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

 إداري : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 .مارسشهر :  املؤشر توفر تار�خ .6

 ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر  املس��دفة القيمة .7

 :  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8

 

III. املؤشر نتائج �� قراءة : 
 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1

 توقعات التقديرات

2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 أسبوع 26 24 22 20 18 16 -
 غرامات �ن��اعل و��� تأم�ن المعدل آجال 

 انطالقا من تقر�ر �ختبار
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 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

 8و  6إن �جال الالزمة إلصدار وصوالت التأم�ن بالنسبة للقطع املن��عة سواء �ان التأم�ن أو�� أو ال��ائي ت��اوح ب�ن 

وذلك بإعتبار تدخل هيا�ل مختلفة ) خاصة فيما يتعلق باألح�ام القضائية ال��ائية(أشهر وقد تتجاوزه أحيانا 

إلختبارات بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقار�ة، ا�خز�نة العامة للبالد التو�سية، �دارة الفنية �دارة العامة ل(

 .إضافة إ�� التأخر �� إ�حاق تقر�ر �ختبار املعد من قبل خب�� أمالك الدولة) املعنية

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  . 3

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

برمجة حلقات ت�و�نية تخصص لألعوان امل�لفة بإعداد امللفات الفنية للمشاريع الراجعة بالنظر للوزارة قصد  -

 .موافاة �دارة املركز�ة بملف ف�ي تام املوجب

ل �� �جا لالختباراتمعد من قبل �دارة العامة  اختبار دعوة خ��اء أمالك الدولة لإلسراع بمد �دارة بتقر�ر  -

 .املطلو�ة

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

إن �عدد املشاريع الطرقية املنجزة واملزمع إنجازها من قبل الوزارة خاصة �� إطار التوجة ا�حا�� الرامي إ��  -

الطرقات السيارة، توسيع الطرقات الوطنية (تدعيم البنية التحتية و�عميمها ب�امل تراب ا�جمهور�ة 

باإلضافة إ�� ) ترك�� منظومة إعالمية(�ستد�� مز�د تدعيم �دارة باإلم�انيات املادية ا�حديثة ...) وا�جهو�ة

ضرورة توف�� املعدات الالزمة ال�ي �ساعد ع�� �سراع �� ت�و�ن امللفات وتقليص آجال �سديد غرامات �ن��اع 

 . تحدياتوضرورة توف�� املوارد البشر�ة الالزمة ملجا��ة هذه ال

ضرورة رصد �عتمادات الالزمة إلنجاز املشاريع الطرقية بصفة متناسبة مع التقديرات امل��مجة خاصة مع  -

 .تنامي عدد القضايا املرفوعة ضد الوزارة للمطالبة بال��فيع �� القيمة املعروضة من قبل �دارة
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 املؤشر بطاقة

 3.3.5.9  :املؤشر رمز

 حال التوصل بأح�ام قضايا ��ائية غرامات �ن��اعل تكمي��التأم�ن المعدل آجال   : املؤشر �سمية

 2013 أكتو�ر :  املؤشر تحي�ن تار�خ
 

I. للمؤشر ا�خصائص العامة : 
 

 القيادة واملساندة  :9ال��نامج : املؤشر إليه يرجع الذي ال��نامج .1

 .والقانونيةالشؤون العقار�ة : ال��نامج الفر�� الذي يرجع إليه املؤشر .2

 .حماية حقوق الوزارة واختصار آجال تأم�ن غرامات �ن��اع: الهدف الذي يرجع إليه املؤشر .3

تتو�� �دارة تأم�ن القيمة الشرائية للعقارات املشمولة باملشروع املزمع إنجازه وذلك إستنادا إ�� : �عر�ف املؤشر .4

يتم إعداده من خب�� أمالك الدولة كما تتو�� طلب توف�� املبالغ التكميلية املطلو�ة إستنادا إ�� أح�ام  تقر�ر إختبار 

 .قضائية �� ال��فيع �� القيمة أو عقود إدار�ة للتعو�ض

 منتوج :نوع املؤشر .5

 : طبيعة املؤشر .6

 املصا�ح املركز�ة: التفريعات .7

 

II. مؤشرلل التفاصيل الفنية : 
 

  عدد القضايا/   التكمي��تأم�ن الآجال  مجموع  :املؤشر احتساب طر�قة .1

 �سبة: وحدة املؤشر .2

 : املؤشر الحتساب  �ساسية املعطيات .3

 :وذلك باعتماد مراسالت ع�� املستوى املركزي وا�جهوي :  �ساسية واملعطيات البيانات تجميع طر�قة .4

  ال��ائي أو  قضايا ��ائية �ختبار  تار�خ التوصل بتقر�ر  −

 وصوالت التأم�ن من ا�خز�نة العامة للبالد التو�سية تار�خ إصدار  −

 إداري : املؤشر الحتساب �ساسية املعطيات مصدر .5

 .مارسشهر :  املؤشر توفر تار�خ .6

 ):Valeur cible de l’indicateur( للمؤشر  املس��دفة القيمة .7

 :  بال��نامج املؤشر عن املسؤول .8
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III. املؤشر نتائج �� قراءة : 

  :باملؤشر ا�خاصة والتقديرات  )�نجازات  (النتائج سلسلة .1

 توقعات التقديرات

2014 

 �نجازات
 مؤشر قيس �داء الوحدة

2017 2016 2015 2013 2012 2011 

 أسبوع 50 48 44 40 36 32 -
 غرامات �ن��اعل تكمي��التأم�ن المعدل آجال 

 حال التوصل بأح�ام قضايا ��ائية

 

 :باملؤشر ا�خاصة �نجازات و تقديرات النتائج مناقشةو  تحليل .2

     6إن �جال الالزمة إلصدار وصوالت التأم�ن بالنسبة للقطع املن��عة سواء �ان التأم�ن أو�� أو ال��ائي ت��اوح ب�ن 

يا�ل مختلفة وذلك بإعتبار تدخل ه) خاصة فيما يتعلق باألح�ام القضائية ال��ائية(أشهر وقد تتجاوزه أحيانا  8و 

�دارة العامة لإلختبارات بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقار�ة، ا�خز�نة العامة للبالد التو�سية، �دارة الفنية (

 . إضافة إ�� التأخر �� إ�حاق تقر�ر �ختبار املعد من قبل خب�� أمالك الدولة) املعنية

  :للمؤشر رسم بيا�ي لتطور  . 3

 

  :للمؤشر املنشودة القيمة لتحقيق امل��مجة ��شطة أهم .4

برمجة حلقات ت�و�نية تخصص لألعوان امل�لفة بإعداد امللفات الفنية للمشاريع الراجعة بالنظر للوزارة قصد  −

 .موافاة �دارة املركز�ة بملف ف�ي تام املوجب

 .�� �جال املطلو�ة لالختباراتمعد من قبل �دارة العامة  دعوة خ��اء أمالك الدولة لإلسراع بمد �دارة بتقر�ر إختبار  −

 :باملؤشر املتعلقة) limites( النقائص أهم تحديد .5

ا�حا�� الرامي إ��  إن �عدد املشاريع الطرقية املنجزة واملزمع إنجازها من قبل الوزارة خاصة �� إطار التوجة −

الطرقات السيارة، توسيع الطرقات الوطنية (تدعيم البنية التحتية و�عميمها ب�امل تراب ا�جمهور�ة 

باإلضافة إ�� ) ترك�� منظومة إعالمية(�ستد�� مز�د تدعيم �دارة باإلم�انيات املادية ا�حديثة ...) وا�جهو�ة

�سراع �� ت�و�ن امللفات وتقليص آجال �سديد غرامات ضرورة توف�� املعدات الالزمة ال�ي �ساعد ع�� 

 . �ن��اع وضرورة توف�� املوارد البشر�ة الالزمة ملجا��ة هذه التحديات

ضرورة رصد �عتمادات الالزمة إلنجاز املشاريع الطرقية بصفة متناسبة مع التقديرات امل��مجة خاصة مع  −

 .طالبة بال��فيع �� القيمة املعروضة من قبل �دارةتنامي عدد القضايا املرفوعة ضد الوزارة للم
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