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سير تنفيذ المشاريع العمومية
716زغــــــوان ةـــبوالیالعمومیة ذات الصبغة الوطنیة والجھویة الخـــاصةاریع ــیبلغ عدد المش

.ملیون دینارا691,1بكلفة جملیة تقدر بحوالي 2016-2011الل الفترة خمشروعا

232,7مشروعا بتكلفة جملیة 478اإلنتھاء من إنجاز 2016وبدایة سنة 2015وقد تّم خالل سنة 
وتتوزع ھذه المشاریع المدرجة بوالیة زغوان حسب السنوات وحسب تقدم إنجازھا إلى موفى .ملیون دینارا

:كما یلي2016لشھر أفری

يع حسب سنة اإلدراج في الميزانيةتوزيع المشار 

)م د(الكلفة العددسنة اإلدراج بالمیزانیة
2016614630.6مشاریع ما قبل سنة 

201610260.5مشاریع سنة 
716691.1المجموع

وزيع المشاريع حسب مراحل اإلنجازت

(%)النسبة)م د(الكلفة العددمراحل اإلنجاز
%478232.733.7مشاریع أنجزت

%9060.18.7مشاریع بصدد اإلنجاز
%126331.347.9طلب العروضبصددمشاریع 

%2317.12.5مشاریع بصدد الدراسة
%949.97.2مشاریع تالقي صعوبات

%716691.1100المجموع

أهّم القطاعات
)م د(لفة الكعدد المشاریعالقطاع

146405.5الطرقات والجسور والمسالك
16652.3الفالحة

17345.5البرنامج الجھوي للتنمیة
5838.5التربیة

327.1الصناعة
820.0تھذیب األحیاء الشعبیة
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وزيع المشاريع حسب القطاعاتت

المجموعالقطاع 

الكلفةالعدد

قطاعات االنتاج

16652267الفالحة
3618البرید واالتصاالت

00التنویر
23487النقل

17156372)1(المجموع 

التنمیة البشریة 
واالجتماعیة

5838506التربیة
43414التعلیم العالي والبحث العلمي

21995التكوین المھني والتشغیل
71394المرأة واألسرة والطفولة

53810الثقافة
2216132الصحة

2405الشؤون اإلجتماعیة
4319782الشباب والریاضة

14385438)2(المجموع 

البنیة األساسیة 

327106المناطق الصناعیة 
1241السیاحة والصناعات التقلیدیة

37300الماء الصالح للشراب
146405501الطرقات والجسور والمسالك

510507التطھیر
24780بیئة ال

23000حمایة المدن من الفیضانات
64913السكن

:البرامج الخصوصیة
113677برنامج التنمیة المندمجة
17345473البرنامج الجھوي للتنمیة

820011تأھیل األحیاء الشعبیة
2811424البلدیات
التجارة

62824العدل
1650المالیة

71907لداخلیةا
402549314)3(المجموع 

716691124)3+2+1(المجموع 

اريع المعطلة والتي تالقي صعوباتأهّم المش
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مكان بیان المشروعر/ع
المشروع

التكلفة 
المحینة 

)أد(

سنة 
االدراج في 

المیزانیة

تاریخ انطالق 
األشغال

مدة 
األشغال 

بالیوم

تقدم 
االنجاز  

%
المالحظات

الفالحة: القطاع

1
احداث منطقة سقویة بنت 

) ھك144( سعیدان 
769201408/04/2014180100الفحص

،التجھیزات %) 100( الھندسة المدنیة 

واعتراض مواطن على %) 60( 
ملكیة العقار الذي یحتوي البئر،الكھربة 

اعتراض مواطنین على تركیز أعمدة ( 
د تم نشر مثال التنظیم وق) كھربائیة 

العقاري من قبل الوكالة العقاریة 
الفالحیة وفي انتظار انعقاد اللجنة 

الجھویة للمصادقة

2

إعادة تھیئة مشروع  الغریفات  
جباس الرویسات بوقرنین  

برنامج البنك (عائلة 794

2920لفائدة ) االفریقي للتنمیة
منتفع

روع تھذیب مش: 1قسط عدد 
الغریفات للماء الصالح 

للشراب
وقع إصدار إذن إداري : التجھیزات1740201202/24/201533050الفحص

16/02/2016لوقف األشغال بتاریخ 
لحین تغییر األسالك الراجعة إلى 

TELECOM والقنوات التابعة لـ

SONEDE المتواجدة في موقع محطة
الضخ والكھربة في انتظار الدراسة 

STEGة من طرف األولی

تھذیب مشروع : 2قسط عدد 
جباس للماء الصالح للشراب

1273201229/02/2015330100الفحص

تھذیب مشروع : 3قسط عدد 
الرویسات بوقرنین للماء 

الصالح للشراب
1800201203/17/2015330100الفحص

تجھیز البئر العمیقة سیدي 3
42200905/05/201012090الفحصالناوي بسیدي ھالل 

اعتراض فالح على تركیز عمود 
كھربائي بأرضھ وقد تّم تحویل وجھة 

المحول الكھربائي حتى یتسنى مد 
مسار جدید للخط الكھربائي وبصدد 

إجراءات ضّم نقطة الماء للملك 
العمومي للمیاه وفي انتظار توفیر 

وتحویل اإلعتمادات والمقدرة بـ 
دینارا24100

الطرقات والجسور : اعالقط
والمسالك 

1
بین جبل 3مضاعفة ط و 

33,81(الوسط والفحص 
)كلم

إلى 0ن ك3مضاعفة  ط و

بین جبل الوسط 14.199
)قسط أول(والفحص 

جبل الوسط 
18000201206/20/201142050والفحص

تم القبول الوقتي للجزء المحرر بطول 
3/11/2015كلم مند 16,76

14.60ن ك3مضاعفة ط و
بین جبل الوسط 27.924إلى

)قسط ثاني(والفحص 

جبل الوسط 
والفحص

20200201206/20/201142060

تم القبول الوقتي للجزء المحرر بطول 
كلم وفي طور إعداد ملف طلب 8

5,3العروض للجزء المتبقي بطول 
,كلم

التربیة: القطاع
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بناء نواة  معھد ثانوي بجبل 1
180020130بئرمشارقةالوسط زغوان 

عدم وجود عقار ببلدیة جبل الوسط 
وسیتم اقتناء عقار على ملك الخواص

السیاحة والصناعات : القطاع
التقلیدیة

1
تھیئة القریة الحرفیة  بزغوان 

241201104/21/201410070زغوان)1القسط ( 
تّم فسخ الصفقة للمرة الثانیة وتّم 

اإلعالن عن استشارة لمواصلة األشغال 
وبصدد المصادقة على الصفقة

الشباب والریاضة: القطاع

إحداث مضمار إصطناعي 1
250020120زغوانأللعاب القوى 

عدم وجود عقار حسب البرنامج 
ان وبصدد البحث الوظیفي ببلدیة زغو

عن قطعة أرض على ملك الخواص

75020120بئر مشارقةبناء دار الشباب ببئر مشارقة2
عدم وجود عقار ببلدیة بئر مشارقة وقد 

تّم تغییر موقع المشروع وفي انتظار 
تخصیص العقار لوزارة الشباب 

والریاضة

البیئة: القطاع

1
تحویل مراكز 5إنجاز 

بمعتمدیات الفحص والزریبة 
وبئر مشارقة صواف 

والناظور

كامل 
880201009/17/201424020الوالیة

بصدد فسخ الصفقة مع المقاولة من قبل 
ANGED

49995المجموع9
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سير تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الجهوية
البرنامج الجهوي للتنمية

تنمیة آلیة تكمیلیة لدفع العمل التنموي بالمناطق األقل حظا بالوسطین الریفي یمثل البرنامج الجھوي لل

ویھدف البرنامج باألساس إلى تحسین ظروف العیش ودعم البنیة األساسیة في نطاق تدخالت . والحضري

. عاجلة لمعالجة إشكالیات محددة

االستجابة للطلبات الملحة ، وفي إطار الحرص على2011جانفي 14ومن ھذا المنطلق وعلى إثر ثورة 

وجھت لعناصر تحسین ظروف د.م47رصد إعتمادات ھامة بقیمة 2015-2011المواطنین، شھدت الفترة 

6.2و 2013م د سنة 5.9و2012م د سنة 12.7و2011م د سنة 9.9العیش المدرجة بالبرنامج منھا 

.2015برنامج تكمیلي خالل سنة 4.9د برنامج اصلي و.م7.3و2014د سنة .م

2016شهر ماي المالية إلى نهاية المادية و اإلنجازات 

:مفصلة  كاالتي2016-2011متابعة لالنجازات للبرنامج الجھوي للتنمیة لسنوات 

 الف دینارا  قد تم انجازه بنسبة 9916و المقدر اعتماداتھ ب 2011بالنسبة لبرنامج التنمیة لسنة

.في جمیع عناصره 100%

 ألف دینارا قد تم استكمال انجازه 12688و البالغ اعتماداتھ 2012بالنسبة لبرنامج التنمیة لسنة

.في جل عناصره 100%

 ه ألف دینارا قد تم استكمال انجاز5972و البالغ اعتماداتھ 2013بالنسبة لبرنامج التنمیة لسنة

.في جل عناصره 100%

 ألف دینارا قد تم استكمال انجازه 6247و البالغ اعتماداتھ 2014بالنسبة لبرنامج التنمیة لسنة

.في جل عناصره 100%

 100ألف دینارا قد تم التعھد ب7255و البالغ اعتماداتھ 2015بالنسبة لبرنامج التنمیة لسنة%

بالنسبة %201665سبة االنجاز الى حدود شھر ماي من مجموع مشاریعھ المبرمجة و بلغت ن

بالنسبة للماء الصالح للشراب ھذا مع االشارة أنھ قد تم فتح اعمادات %60للمسالك الفالحیة و 

ألف دینارا و الستكمال انجاز المشاریع في احسن الظروف2902دفع في حدود 
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 ألف دینارا قد تم التعھد 4999غ اعتماداتھ و البال2015بالنسبة للبرنامج التكمیلي للتنمیة لسنة

ماي 6ألف دینارا في خصوص عنصر بناء المعابر في حین تـــــم فتح العروض یوم 420بـ 

.ملیون دینارا 4بالنسبة لعنصر تعبید المســـــالك و المقدر بـ 2016

 ا فإن مصالح المجلس ألف دینار7357و المقدر اعتماده بـ 2016بالنسبة لبرنامج التنمیة لسنة

الجھوي في إنتظار فتح إعتمادات التعھد الالزمة بعد ان تمت مراسلة مصالح وزارة التنمیة 

مع العلم و انھ قد تم فتح 2563تحت عدد 2016افریل 5واالستثمار و  التعاون الدولي  یوم 

اد تقریر فرز و مصالح التجھیز بصدد اعد2016ماي 6العروض المتعلقة بعنصر المسالك یوم 

.العروض 

:2016-2011یة تعھدا ودفعا لبرامج التنمیة لجدول حول المتابعة الما
الباقي لالنجاز 2015نھایة دیسمبر 

الدفع نسبة نسبة التعھدنسبة الدفعنسبة التعھد
00%100%2011100برنامج سنة 
00%100%2012100برنامج سنة 
00%100%2013100برنامج سنة 
%020%80%2014100برنامج سنة 
%065%35%2015100برنامج سنة 

في انتظار 2016برنامج 
فتح 

االعتمادات 
من طرف 

الوزارة

-100%100%

2016مايموفى شهر إلى 2015- 2011اإلنجازات المادية لبرامج 

أهم االستنتاجات والمالحظات
تبرز النتائج المحققة بالنسبة لالنجازات المالیة  والمادیة في إطار تنفیذ عناصر البرنامج الجھوي للتنمیة 

:أھم االستنتاجات التالیة2015-2011لسنوات 

المبرمجالعناصر
2011-
2015

المنجز
2011-2015

بصدد اإلنجاز
2011-2015

نسبة تقدم اإلنجاز 
)مبرمج/منجز (

80%10566.438.6)كلم(الطرقات والمسالك 
62%565355210)عائلة(التنویر الریفي 

الماء الصالح للشرب 
)عائلة(

17751075700%60

100%130013000)منتفع(الرزق دعم موارد 
100%220022000)منتفع(تحسین المسكن 
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2015في نھایة دیسمبر%100إلى تعھد اإلجمالیة تطور  نسبة ال

 2015في نھایة دیسمبر%85إلى تطور  نسبة الدفع اإلجمالیة

 تسجیل فارق ایجابي  على مستوى نسب  اإلنجاز المادي لمختلف عناصر البرنامج الجھوي

باقي للتنمیة وخاصة بالنسبة لعنصري تحسین السكن وموارد الرزق في حین یبقى نسق انجاز

.العناصر من طرقات ومسالك وماء وإنارة في حاجة لمزید التسریع

وقد كان لجملة اإلجراءات التي تم اتخاذھا دور ایجابي في تحقیق تلك النتائج حیث  بینت متابعة تنفیذ 

التي اقرھا منشور السید رئیس الحكومةإلجراءات البرنامج الجھوي للتنمیة  من شھر آلخر تفعیل واعتماد ا

:و المتعلقة خاصة بـ 2013أوت 6بتاریخ 26عدد 

 12إلى 8الترفیع في الكلفة الفردیة لمشاریع التزود بالماء الصالح للشرب والتنویر الریفي من

ألف دینار للعائلة وذلك للرفع من نسب ھذین المرفقین الحیویین ولتحسین ظروف عیش المواطنین 

.بالمناطق الحدودیة والمناطق الصعبة

 ألف دینار للمنتفع مما 12إلى 8الترفیع في الكلفة الفردیة لعنصر كھربة اآلبار السطحیة من

.سیمكن من الرفع من اإلنتاج الفالحي ودعم الحركیة االقتصادیة بالمناطق الریفیة

 آالف دینار للمنتفع في شكل 3إلى 1الترفیع في قیمة المبلغ المسند بعنوان دعم موارد الرزق من

.ض بدون فائض وذلك إلحداث مشاریع ذات جدوى وتتمتع بالدیمومةقر

 توسیع مجاالت تدخل البرنامج بالنسبة لعنصر دعم موارد الرزق لتشمل قطاع التجارة وذلك

.استجابة لطلبات المواطنین في ھذا النطاق

:التالیةاإلشكالیات مقابل ذلك برزت أھم المشاغل و

2011شھر أكتوبر من كل سنة بالنسبة لبرنامج (د كل سنة تأخر في إحالة اعتماد التعھ

).2015و

 باقي اعتمادات (تاخر إحالة باقي اعتمادات الدفع لمواصلة انجاز المشاریع في احسن الظروف

تمت مراسلة وزارة التنمیة بتاریخ الف دینار 176ملیون و10الدفع غیر المحالة یقدر ب 

تحت 2016افریل 27اسلة ثانیة بتاریخ و مر1312تحت عدد 2016فیفري 24

ألف 10176في خصوص فتح باقي اعتمادات الدفع و المقدرة بـ 3166عدد 

.دینارا
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 2016افریل 5تمت مراسلة مصالح وزارة التنمیة والتعاون الدولي  یوم 2016بالنسبة لبرنامج

ض المتعلقة بعنصر المسالك إلحالة االعتمادات مع العلم و انھ قد تم فتح العرو2563تحت عدد 

و الوالیة بصدد إعداد تقریر فرز العروض وندعو مصالح وزارة التنمیة و 2016ماي 6یوم 

االستثمار و التعاون الدولي لإلسراع بإحالة االعتماد المطلوب لحسن انجاز المشاریع في احسن 

.الظروف و اآلجال 

المندمجةبرنامج التنمية 
تنمیة مندمجة ضمن القسط األّول ) 1(یة المندمجة حظیت والیة زغوان بمشروع في إطار برنامج التنم

. د.م5.7بتكلفة محّینة تقّدر بــبمعتمدیة الناظور 

:إنجاز جمیع عناصر المشروعمناالنتھاءنذكر للمشروع ومن أبرز النتائج المسجلة بالنسبة 

 اصات تربیة األغنام والماعز وتربیة فتاة ریفیة في اختص80وتكوین مشروعا فردّیا36إحداث

الضیعة،األرنب ودجاج 

،بناء محل صناعي

 كلم من المسالك الریفیة7تھیئة وتعبید،

 عائلة بالماء الصالح للشراب279تزوید،

ـ تھذیب الحي الشعبي الزیاتین،

تعبید وترصیف نھج بقریة الشعالیل،

تھیئة ملعب حي بزواغة،

واغةبناء نادي شباب ریفي بز.


