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 :عامتقديم 

بني  نمويوعمق التفاوت التلت الفوارق االقتصادية واالجتماعية شك  
الثورة  عاندال أسباب أهم  بني اجلهات  وانعدام التوازناجلهات الساحلية والداخلية 

ة الشاملة لتنميوا يدإيالء مسألة تكريس مقومات احلكم الرشوبالرغم من  .التونسية
يف  خاصة جلديداصلب مقتضيات الدستور  هاجتسيمو واملستدامة األمهية الالزمة 

ني اجلهات بنموية ارق التال تزال الفو إال أنه إقرار مبدأ التمييز اإلجيايب و  12الفصل 
 س.امليزة األساسية للتنمية يف تون

 ال التنميةشل منو ة فليتقارير الوطنية والدو نت عديد البي  ان هذه الثورة، ب  إو 
 اء البالد أحنازن يفبشكل متو ها يف توزيع يف إرساء مقومات صلبة خللق الثروة وحىت

 ة عمقاجلهوي مؤشر التنميةالتنموية وخاصة منها  أظهرت عديد املؤشراتحيث 
ت لتفاو اهميش و التحد ة وأيضا يف مجيع اجملاالت  الوالياتالفجوة بني خمتلف 
حصلت  اليت التويُعترب هذا باألساس نتيجة االخال اجلهات التنموي داخل وبني

 .هادامعت ات  يت ال عموميةال يةو نمتالسياسات يف اخليارات االسرتاتيجية لل

 رفتع، ونست مر ت هبااليت  قتصاديةاالتجارب لبالنظر لو  أخرىمن جهة و 
ستوى مات على عديد املتغي اآلن، حد  منذ االستقالل اىل  يةو لتنماطات خطامل

  ه يفحيث أن ينهايما بصل فتواالتناسق و العدم ب ا مي زهاالتصور واحملتوى واملنهجية م  
سبق ة ما متابعو  ريةن االستمراؤم  ال يُ خيارات  منحى خالهلا تبن   كل مرحلة يتم  

ن الربامج ااىل  افةإض ،فتقر اىل النظرة الكلية والشاملةفكانت اجلهود مبعثرة وت
اعي الجتماانب عبارة عن تدخالت يطغى عليها اجلهبا كانت  نةاملضم   التنموية

اء ن إرسن دو حتسني أوضاع االفراد على املدى القصي لك ن منالذي قد ميك  
صادية ت اقتقطاعا مبا يساهم يف خلقواالندماج بني اجلهات مقومات خللق الثروة 

 .مرتابطة على املدى املتوسط والبعيد
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تصحيح و  الدستور املتعلقة بالتنمية اجلهوية تفعيل مقتضيات وللمسامهة يف
جلنة برملانية  بإحداثالسلطة التشريعية  ، قامتمسار التأسيس للمرحلة القادمة

النظام من  93الفصل ت عليه مقتضيات خاصة تعىن بالتنمية اجلهوية وفقا ملا نص  
"متابعة ملفات التنمية  الداخلي جمللس نواب الشعب حيث تتوىل هذه اللجنة

 جيايب بني اجلهات".مراعاة السياسة احلكومية ملبدأ التمييز اإلمدى اجلهوية ومراقبة 
هذه  يفة جلهويامية جلنة التن حرصت ،وعيها جبسامة الدور املوكول هلانظرا لو 

على  طهانشاا و مهامه مباشرة مواصلةعلى الدورة األوىل من املدة النيابية اجلديدة 
نهجية ملريضة وط العطوتبن  اخل الفارطة ة النيابيةاملده خالل يققحت ت  خطى ما 

راء إجرب عالتقييم و واملراقبة على املتابعة  من ناحيةترتكز  اليت السابقة عملال
يد ز ملة اللجن األطراف ذات العالقة مبجال اختصاص هذهكل جلسات استماع إىل  

 للمسامهة ااصة هبخ ايةإيالء عنو ن يف املؤشرات والربامج التنموية ومكوناهتا لتمع  ا
ائل للمس لرؤىايف تدقيق املصطلحات وضبط املعايي وتوضيح التوجهات وتوحيد 

 يع التنمويةملشار ارصد لذلك كو  املتعل قة مبلفات التنمية اجلهوية والتمييز اإلجيايب
وت   2020-2016ي التنمو يف املخط ط  إدراجهااجلهوية املربجمة أو اليت مل يتم 

حصر و يذها  تنفاليت تالقي صعوبات يفالس الوزارية اجلهوية إقرارها ضمن اجمل
عملي ة التوصيات مجلة من ال رفعومن ناحية أخرى على  ،أسباب تعطيلها

ة اجلهويو نية مبختلف جماالت السياسات التنموية الوط يف عالقةصالحي ة اإل
نبثقة عن ملة اللجناتوصيات  تها ومتابعة ايضاراف احلكومي ة املعني ة ومتابعلألط

لتنفيذية اسلطة  الحلث  الفارطة  دة النيابيةملل االبرنامج عملها الذي قامت به خ
ساهم يف يه ان ن شانممبا على اإليفاء بوعودها واإلسراع بتفعيل احللول املقرتحة 

 .اجلهات وبنيالتنموية يف  وضاعاألحتسني 
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 اللجنة:أشغال 
 خاللعماهلا شرة أمبا يف كيبتها اجلديدةرت ب بعد أن انطلقت جلنة التنمية اجلهوية

تته لنفسها ذي حنار الاستكمال املسعلى عزمت  ،الدورة النيابية العادية األوىل هذه
طلع  تضيتلاهام واملتتالءم  واضحة عملاسرتاتيجية وانفردت به منذ سنوات بوضع 

ت هااجلاطنني بتلعبه كهمزة وصل بني مشاغل املو الذي الدور اهلام وتعزز  اهب
ي ينتهجه د الذجلدياي وتعكس أيضا التمش  واألطراف املسؤولة يف السلطة التنفيذية 

 ةوذلك بغاية لالزمعة اجملس نواب الشعب لالرتقاء بوظيفته الرقابية وإكساهبا النجا
 نموي يتماهىوال تء منرساإلمع مجيع األطراف املتدخلة يف اجملال  املشاركة الفاعلة

اسات ويعمل فعليا على تصحيح السي 2014جانفي  27مع مقتضيات دستور 
 اتاملخططبنة م  ملضية اجلهوية اصالحية املتعلقة باسرتاتيجية التنموالربامج اإل

ز لتمييامبدأ  حسن تطبيقوعلى اجلهوي  ايف حمتواه ةاجلديد للتنمية ةاخلماسي
 اتتطلبوامل للحاجيات يستجيب مبايف التخطيط للمشاريع التنموية  االجيايب

كل لقعية الوا واألولوياتمكانيات يتماشى واخلصوصيات واإلو احلقيقية للجهات 
ة لشاملية اجهة وذلك ضمن رؤية استشرافية وتشاركية تتجاوب وأهداف التنم

 واملستدامة ومقاربة الالمركزية والسلطة احمللية.
ية عموما سياسة وتوجهات احلكومة خبصوص التنمومتابعة  إطار مراقبة ويف

ديدة خبصوص الدور الرقايب اجلنظرة التكريس وقصد  نمية اجلهوية خصوصاوالت
ماي  18جلنة التنمية اجلهوية يف اجتماعها بتاريخ  قررت ،احلقيقي للسلطة التشريعية

إىل مثلني عن ديوان تنمية الشمال الغريب )واليات  على التوايل االستماع 2020
واليات الغريب ) ن ديوان تنمية الوسطمثلني ع، و والكاف( وسليانةجندوبة وباجة 

تطاوين  والياتديوان تنمية اجلنوب )ثلني عن مو  القيوان القصرين وسيدي بوزيد(،
املندوبية العامة للتنمية اجلهوية (، مث  مثلني عن ومدنني وقابس وقبلي وقفصة وتوزر

الشرقيني  الوسط والشمالواليات خبصوص املعطيات احملينة واملشاريع التنموية يف 
وواليات تونس الكربى )صفاقس واملهدية واملنستي وسوسة وزغوان ونابل وبنزرت(، 
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العمومية تابعة مدى التقدم يف اجناز املشاريع نس( ملن عروس واريانة وتو وبمنوبة )
يف الواليات اجملالس الوزارية اجلهوية قرارات و اخلماسي احلايل  خططاملدرجة بامل

هذه املشاريع  تنفيذل املعط لةاإلشكالي ات احلقيقي ة  هبدف حصرر بالنظالراجعة هلم 
وذلك  استكمال وتسريع نسق االجناز وضبط املقرتحات والتوصيات الرامية اىل

 . حسن اإلعداد ملخطط التنمية القادمهبدف 
نمية الت ه اللجنة للعمل املشرتك مع وزارةتوج   ومن جهة أخرى، يهدف

قات ستحقااكي ايُ منوال تنموي  لبناءالوصول إىل يل واالستثمار والتعاون الدو 
 هحقو ن ملواطارامة كلتنمية شاملة ومستدامة تضمن  ساهم يف التأسيس الواقع مبا يُ 

 .االجيال القادمة يف العيش الكرميوحق 
عروض تلف الواالطالع على خم االستماعات ام منا العدد اهلهذعقد بعد و 

 ن التنمية يفدواويليني ين العامني واملديرين اجلهو تقدميها من قبل املدير  اليت ت  
 تنمويلوضع ال اتبني  اليت ؤشرات مجلة من املوالتطر ق اىل  خمتلف االقاليم

مية ر التنومؤش الواليات على غرار مؤشر الفقر كلواالجتماعي واالقتصادي يف  
الصعبة  ويةنمضاع التحقيقة االو على ت  الوقوف  ،ومؤشر اجلاذبية اجلهويةاجلهوية 

م اجناز ظا رغلحو منا يف عدد هام من معتمديات تلك الواليات واليت مل تشهد حتس  
 ع اىلملشارياد عدم استجابة تلك يؤك   ما بعض املشاريع التنموية فيها وهو

 . احلاجيات احلقيقية للجهات
 مية اجلهويةة التنجلن وهبدف تطوير جناعة الدور الرقايب للسلطة التشريعية، قررت

لى مكتب عهات يف اجل مبتابعة األوضاع واملشاريع التنموية ها املتعلقتقرير إحالة 
عرض ا يتم  خالهلخبصوصه عامة  ةتنظيم جلس طلبالذي وافق على اجمللس 

كومة عضاء احلمن أهام عدد  حبضوروالتحاور يف شأهنا  املضم نة بهالتوصيات 
طلة عمومية املعيع الشار لحلة املة حباملعني ني بغاية حث هم على إجياد الُسبل الكفيل

ق مواطن ة وخلصاديتثمني امليزات التفاضلية القادرة علي تنويع القاعدة االقتو 
 ختلف جهات البالد.مبشغل والرفع من نسق التنمية ال



 

 

 

12 

املشرتكة اليت إلشكاليات والصعوبات جمموعة ا علىأيضا ت  الوقوف  ماك
خمتلف املشاريع العمومية يف  يذ عدد مناو عدم البدء يف تنف ليتعطسامهت يف 

التوصيات و املرصودة إلشكاليات ذه انستعرض فيما يلي حوصلة هلو  .ملناطقا
، باإلضافة اىل جرد للمشاريع هذه املشاريع اجنازاستكمال و  ة لتالفيهااملقرتح
ها إدراجادراجها باملخطط ومل يتم برجمتها بامليزانية أو اليت مل يتم  أو اليت ت  لة املعط  

القطاعات يف كل حسب إقرارها ضمن اجملالس الوزارية اجلهوية  يف املخطط وت  
 .الواليات

  :األوضاع التنموية في الجهات باألرقام -1
 :مؤشر التنمية اجلهوية
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  :اإلشكاليات والصعوبات المشتركة -2 
وية التنم ريعمتابعة املشاالتنمية اجلهوية من خالل جلسات  نت جلنةمتك  

حالت  اليت وباتالصع من رصد أهم   جهويا وحمليا مع االدارات اجلهوية للتنمية
 دون حتقيق التنمية الشاملة مبختلف جهات البالد.

 ل هذه الصعوبات أساسا يف:وتتمث   
ات هصيات اجلرؤية اسرتاتيجية ومنوال تنموي واضح يتماهى مع خصو  غياب -

 ويثم ن ثرواهتا.
ة الواقعية تفاضليياب خارطة تنموية وطنية تبني  املوارد الطبيعية وامليزات الغ -

 والنسيج االقتصادي املالئم لكل جهة.
 لربامجوا تاكل املعنية خبصوص السياساالتنسيق بني الوزارات واهلي نقص-
 املشاريع التنموية املدرجة واملربجمة. و 

 لبنيةاة ضعف نتيج اتهأغلب اجلغياب أرضية حقيقية لتشجيع املستثمرين ب -
لة وداجمة، مهيك تيةالتحتية وترد ي حالتها أو عدم استغالهلا وخاصة غياب بنية حت

 . اعيةهتيئة املناطق الصن إضافة إىل حمدودية الرصيد العقاري وبطء
 دي.ياب مؤس سات تلعب دور القاطرة لدعم النسيج الصناعي واالقتصاغ -
لشغل عف وهشاشة النسيج اإلقتصادي وعدم قدرته على استيعاب طلبات اض -

 .اتهة باجلبطالوخاصة من حاملي الشهائد العليا م ا أدى إىل تفاقم نسبة ال
تاحة ويف رد املد للموااحملدو  االستغاللنتاج على األنشطة يف قطاعات اإل اقتصار -

لرفع من ا من يد   مستواها اخلام دون تطوير لسالسل القيمة وحلقات اإلنتاج مبا
 القيمة املضافة والنهوض بالتصدير.

ومواد  يئي ةيعية وبمن إنتاج فالحي وثروات طب اتضعف تثمني ما تزخر به اجله -
 .إدماجه يف الدورة االقتصاديةإنشائية وخمزون حضاري وثقايف و 
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حمدودية املوارد املائية وتدين نوعيتها، إىل جانب استنزافها باالستغالل املفرط  -
 ي.ال الصناعاجملخاصة يف 

 يفاولة لى املنع رتكزيقدرة القطاع الصناعي على التحول من قطاع  ةيحمدود -
 مةيسل القسالضمن  تموقعيقطاع  إىل فةيمضافة ضع مةيذات ق ةيأنشطة صناع

 املتطورة.
ثري ون األل املخز استغال ةيوحمدود احييمنتوج القطاع الس عيتنو تثمني و ضعف  -

 .بجه املطلو على الو  كولوجييوالثقايف واال
واطن إحداث مو القطاع اخلاص يف خلق الثروة ودفع االستثمار  رتراجع دو  -

 .الشغل
 ت.اجلها يف خلاصةضعف عقلية الشراكة يف بعث املؤسسات واملبادرة ا -
 مية الق سلسلويف ةيصعوبات القطاع اخلاص يف التموقع يف األسواق اخلارج -

لواعدة ااعات القطو يف األنشطة  تواجده ةيباإلضافة إىل حمدود ،ومنظومات اإلنتاج
  .ةياملضافة العال مةيوذات الق

 عملشاري يه كلبش ابيغالعام واخلاص و  نيالقطاع نيالتعاون والشراكة ب ةيحمدود -
 ينهما.الشراكة ب

 .اتضعف مسامهة القطاع البنكي يف متويل املشاريع باجله -
 .نخل املدالبناء الفوضوي واجتياح األودية واملناطق اخلضراء ومدا -
ضعف و  جلهاتكل انقص فادح يف منظومات احملافظة على البيئة واحمليط ب -

  و ث.التل اهرةظتفاقم تيجة ع البيئي ة الكارثي ة نا وضأدائها، إضافة إىل اال
 توفي اليد  نقص يفم ا أد ى إىلمبختلف اجلهات ن املهن حمدودي ة منظومة التكوي -

 وطنال ستوىى املعل ةنظومــذه املغياب رؤية شاملة هلة، إضافة إىل العاملة املختص
بات متطلو قصد تفادي اشكالية عدم التناسب بني خمرجات منظومة التكوين 

 .االقتصاد وحاجيات سوق الشغل



 

 

 

21 

ضعف البنية األساسية وغياب اإلطار احليايت النوعي من حيث تواضع  -
التجهيزات اجلماعية وترد ي اخلدمات العمومية املقد مة يف أغلب اجملاالت كالرتبية 

والتكوين والتشغيل والثقافة واالتصاالت وهو ما  االجتماعيةوالص حة واإلحاطة 
 لالستثمار.  اتجباذبية اجله االرتقاءيؤثر سلبا على 

االستثمار   مناخأخر اجناز عديد املشاريع احملورية واهلامة اليت بوسعها حتسنيت -
 لغازلربط باارات، ملطاباجلهات )املناطق اللوجستية، االقطاب التكنولوجية، هتيئة ا

 الطبيعي، املستشفيات متعددة االختصاصات...(.
دمات نتيجة ن اخلاألدىن م دح يف املوارد البشرية والالزمة لتوفي احلد  نقص فا -

طي التأ نسبة يف الوظيفة العمومية وضعف لالنتدابإيقاف العمل باملناظرات 
 واحملل ية، ويةه اجلونقص هام لإلمكانيات املادية واللوجستية باإلدارات واملصاحل

 إضافة إىل غياب التمثيليات اجلهوية لبعض هياكل الدولة.
 
ع ملشاريايد من ر إجناز العدخ  ؤ ل وتُ عط  تُ اليت األسباب  ميكن حصر أهم  و 
 .مايل أو داريإ-ئيجراإو أعقاري هيكلي و فيما هو التنموية 

 المسائل الهيكلية: -أ  
 .خطيططويلة املدى يف الت رؤية اسرتاتيجيةغياب  -
 يلقتصاد الكرتكز على التوازنات واالاعداد املخطط تعمل منهجية  تكان  -

جملتمع ات وافراد ااجله بني واملؤشرات املتشاهبة دون االخذ بعني االعتبار توزيع الثروة
 الفوارق والتناقضات. عديد ما أنتج

ت ويطغى اجلها لربجمة املتوخاة يف املخططات أغلبها برجمة مركزية مسقطة علىا -
 عليها اجلانب القطاعي.

تم  توزيع هوي، يلى مستوى املرحلة الرابعة من منهجية اعداد خمطط التنمية اجلع -
 اليها.  لرجوعة وااالعتمادات بني القطاعات دون االملام باالسرتاتيجية اجلهوي
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( باملفاهيم واملصطلحات التقنية اجمللس اجلهويعدم إملام عدد من املشاركني ) -
سرتاتيجية التنموية ستعملة ومبا يف الوثائق التوجيهية املرجعية يف إعداد الرؤية االامل
 ملخطط. با
 يفسب ب تيزنامة إعداد املخطط غي واقعية ومستعجلة وهو ما من شأنه أن ر  -

 .خطاء الفني ة والتقديري ةتسر ب العديد من األ
 :المسائل العقارية -ب
ل  جب ص ملشاريع التجهيزات اجلماعيةصنقص يف الرصيد العقاري املخ -

 توفي ونة يفجود مر و جناز املشاريع يف ظل عدم إوسيؤثر على  أثرا املعتمديات م  
شاريع ء املبناص لورصد اعتمادات ضمن ميزانيات املشاريع القتناء أراضي ختص  

 .العمومية
 راضيألة اة وتغيي صبغإجراءات االنتزاع لفائدة املصلحة العام بوتشع  طول  -

 .وختصيص العقارات املناسبة للمشاريع العمومية
 املواطنني. اعرتاضات -
 ريع.املشا دم األخذ بعني االعتبار كلفة اقتناء األراضي عند حتديد كلفةع -
 مالية:المسائل ال -ج  
 .صفقاتديد العى إىل فسخ ا أد  تأخر يف فتح االعتمادات تعهدا ودفعا م   -
 .لدينارلع خاصة على إثر االنزالق املتواصل ارتفاع كلفة املشاري -
قية احلقي نة بني الكلفةاملخص صة لبعض املشاريع مقار  االعتماداتنقص يف  -

 .احملد دة عند إسناد الصفقة والكلـفـة التقـديـريـة األولية
شاريع بامل ملتعلقةاطول إجراءات فتح االعتمادات احملالة تعهدا ودفعا خاصة  -

 .الصبغة اجلهويةالعمومية ذات 
لكلفة لديلية ول إجراءات املصادقة من طرف وزارة املالية على املالحق التعط -

 ت.نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والتجهيزا لإلجنازاألولية 
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بسبب عدم  طلبات العروض لبعض املشاريع ة يفاملشاركت عن ملقاوالف اعزو  -
  .خالص مستحقاهتم

 .ةملاليضعيتها اهشاشة و و تزاماهتا على اإليفاء بالتراجع قدرة املقاوالت  -
 :االدارية-اإلجرائيةالمسائل  -د
 .داراتبعض اإلمركزية القرار اإلداري وغياب بعض التمثيليات اجلهوية ل -
ـداد ا اعض هلفـو  ضعـف نسبـة التأطي باإلدارات اجلهوية خاصة منهـا املـ -

ص وسائل نقىل ة إ، إضافاز املشـاريعالدراسـات وملفـات الصفـقات ومتابعـة اجن
 .هاالعمل بأغلب

 بعة االجناز متانقص يف عنه ا اجنر  نقص يف املوارد البشرية لإلدارات الفنية م   -
 .وبطء يف إعداد الربامج الوظيفية

 ة خاصة اجلديدة منها.ي  اجلماعات احمللب ضعـف نسبـة التأطي -
  للمشاريع.املسبقة  الفنيةالدراسات عدم جاهزية  -
 ديـة.نقص يف اإلمكانيات املــا -
 .ةعموميفقات الطول مراحل إعداد الدراسات الفنية وإجراءات القيام بالص -
ي لعقار ات حو ز طول إجراءات اعداد املشاريع )مرحلة إعداد الدراسات وال -

 واملصادقات(.
 .لكل مشروع تنفيذية ةغياب رزنام -
جراءات اإلاصة باحملالة اخللفات املمع  صفة ناجعةبعدم تفاعل السلطة املركزية  -

لتقدم يف املية ععرقل املشاريع م ا ي املتعلقة بتنفيذات املقرتحة لتجاوز الصعوب
  على املستوى اجلهوي. املتابعةاإلجناز و 

ونقص  جاهلايع يف آضعف قدرة املؤسسات واهلياكل العمومية على تنفيذ املشار  -
 ات اإلقليم،املوارد البشرية بوالي
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اجناز ومتابعة بعض املشاريع من طرف املصاحل املركزية لبعض الوزارات على  -
 املستوى الوطن )التعليم العايل، التكوين املهن...( دون الرجوع للجهة.

توفر  ا عدمب منهز االستغالل لعدة أسباعدم دخول بعض املشاريع املنجزة حي   -
 .الربط بالشبكات..أو  زمةالتجهيزات الال أو/واإلطار البشري 

 التوصيات: -3
ية التنمو العمومية  اجناز املشاريعق الصعوبات اليت تُعياإلشكاليات و لتفادي   
ات الدار افة اكتقد م مثلو  ، يف اجلهات حتسني مستوى وظروف عيش املتساكننيو 

 خُلصتو  غرض اليفاملقرتحات واالقاليم بعديد  اجلهوية للتنمية يف كل الواليات
 :ةلتاليااور باحملخاصة  علقتاللجنة إىل تبن  جمموعة من التوصيات اليت ت

 ية:الهيكلتعلق بالمسائل يفيما  -أ  
ملختلف  شاركيةرورة حتديد رؤية استشرافية موحدة على املدى الطويل بطريقة تض -

 ملا هلا من تنمويل الاحلساسيات السياسية واملنظمات الوطنية واملتدخلني يف اجملا
 . قبليةملستقيمة توجيهية يف توضيح مالمح اخليارات الوطنية والتوجهات ا

سية لتثمني التون للبالد ضرورة إعادة النظر يف طريقة التخطيط والتهيئة الرتابية -
 .اإلمكانيات احلقيقية يف كل اجلهات وحسن استثمارها

 ة.لرتابيلتخطيط االقتصادي جيب ان يكون يف إطار التكامل مع التهيئة اا -
مية وحتديد التن م منوالواجملتمع املدين يف رس وينيهمتدخلني اجلمشاركة أفضل لل -

 .املشاريع اليت تتماشى مع خصوصية اجلهات
ات اجلهوية ستشار جات االالتزام السلطة املركزية وخمططات التنمية بأولويات وخمر  -

 حول مشاريع التنمية.
 .ونشرها وتعميمها خططملاملتعلقة باوجوب توحيد املفاهيم  -
 لضمان إجنازه.ع ر  دون تسللمخطط حتديد رزنامة واقعية  -
 ها. رورة منح اجلهة دور فاعل يف حتديد أولوياهتا اجلهوية وتنفيذض -
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دعوة كافة الوزارات املعنية اىل مزيد التنسيق مع اجلهة وافادهتا بكل املستجدات  -
 اليت ختص القرارات الراجعة هلا بالنظر.

 :المسائل العقاريةفيما يتعلق ب -ب
 ومية.عوة اجلماعات احمللية لتكوين رصيد عقاري خاص باملشاريع العمد -
ة املزمع عمومياريع الالعمل على إدراج كلفة اقتناء العقارات ضمن مكونات املش -

 إجنازها.
 يزانية.ع باملرورة دراسة اجلانب العقاري جهويا وقطاعيا قبل ترسيم املشاريض -
وضرورة  عليه املشروع ي مشروع إال بعد توفي العقار املزمع اجنازأعدم برجمة  -

 إرفاق ملف اقرتاح الربجمة مبلف عقاري.
 ي الصبغة.وتغي نتزاعقة باالتبسيط والتسريع يف اإلجراءات القانونية املتعل  ال -
فيما  دىنأ كحد  و جلهوية تفويض إمتام إجراءات تغيي صبغة العقارات إىل اللجنة ا -

 يتعلق بالعقارات املزمع ختصيصها لفائدة املشاريع العمومية.
القانونية و عقولة لتسريع يف دراسة أسباب اعرتاض املواطنني واقرتاح احللول املا -

 واحلسم يف تنفيذها.
ة املعني   اتواليلابكافة معتمديات اع العقارية لألراضي االشرتاكية تصفية األوض -

 من التفاوت بينها. للحد   ياري صناعوتكوين خمزون عق
ي ألراضلكية ااإلشكاليات املتعلقة مب تسريع أعمال املسح العقاري وفض   -

 .وتسجيلها
 واردها.مية مياء وتنالعناية مبلف األراضي الدولية وتعزيز قدرات شركات اإلح -
 .ت ملكية األراضي الفالحيةمن تشت   احلد   -
 :يةلماالمسائل الفيما يتعلق ب -ج  
 ة السنة.دا يف بدايتعه   االعتماداتاحلرص على فتح  -
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الدفع على ثالثة أقساط وحسب تقدم إجناز املشاريع )عوضا عن  اعتماداتفتح  -
 اعتماد كشوفات اخلالص(.

يف  الوقيت إضفاء أكثر مرونة آلمري الصرف باجملالس اجلهوية للتصرف -
اجلهوية  لصبغةات اريع العمومية ذل بعض املشااالعتمادات احملالة تفاديا لتعط  

 خاصة فيما يتعلق باعتمادات الدفع.
 تكمالباساع مني قصد اإلسر ملصم  املتعلقة بأشغال ا االعتماداتضرورة توفي  -

 ملفات طلبات العروض.
ت يف ب  التث ا وذلك مبزيدمنه التكميلية والعمل على احلد   االعتماداتتوفي  -

 تقديرات الكلفة.
د كلفة د حتديواجلغرافية عن خلصوصيات اجلهات املناخية االعتبارني األخذ بع -

 املشاريع.
  الدارية:ا-اإلجرائيةالمسائل فيما يتعلق ب -د
يكلة عامة وامله ة بصفةاعتبار أمهية املتابعة للمشاريع والربامج والقرارات الوزاريب -

القرارات امج و الرب و بصفة خاصة وملزيد التنسيق والتدقيق يف عناصر هذه املشاريع 
ألقل كل اعلى  تمعجتلدفع اإلجناز، اقرتاح تكوين جلنة فني ة صلب رئاسة احلكومة 
ا م  من خالهلت، يتزاراثالثة أشهر هلا سلطة تقريرية وتضم  مثلي عن اجلهة وعن الو 
لصعوبات اعلى  وقوفالتدقيق يف كل عنصر لالتفاق املشرتك على رزنامة تنفيذه وال

 وتذليلها.
( CNAP) يةلعمومتفعيل دور اللجنة الوطنية للموافقة على املشاريع ا ضرورة -

 القرتاح وتنسيق املشاريع الوطنية.
زمة، مل الالعادة هيكلة دواوين التنمية مع إفرادها بإمكانيات ووسائل العإ -

ت لفائدة قراراض الإضافة إىل ضرورة متكني اإلدارات اجلهوية للتنمية من اخذ بع
 و تنسيقيا.ريا استشااوتنفيذ املشاريع يف اجلهات حىت ال يبقى دورها فقط  التنمية
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تعزيز صالحيات املصاحل اجلهوية ودور الوايل يف التنسيق واملراقبة استعداد لرتكيز  -
 الالمركزية والسلطة احمللية.

مي املتعلق احلكو  عطاء اجلماعات احمللية اجلديدة األولوية عند تنفيذ الربنامجإ -
 إعـادة توزيع اإلطارات والعاملني بالقطاع العمومي. ب

 العمل يفدثة لتكثيف من الدورات التكوينية مواكبة للتطورات واإلجراءات احملا -
 اإلداري.

 سبة التأطي باإلدارات اجلهوية.نالرتفيع يف  -
 ةرية الالزمالبش مكانياتاإلدارات اجلهوية الفنية باملعدات اللوجستية واإل تدعيم -

 يفع العمومية شاريذ املتنفياملتابعة امليدانية ل خاصة أسطول النقل قصد تيسي عملية
 مجيع مراحل االجناز.

 شاريععداد الدراسات والتصميمات واقتناء األراضي سنة قبل ترسيم املإ -
 بامليزانية.

م بني ه يالئالصفقات العمومية يف توج  أوامر ة بمراجعة بعض الفصول املتعلق -
 . وحتسني جودة املشاريع فافية والتقليص من اآلجالالش
  بالجهات:العام والخاص ما يتعلق بتحفيز االستثمار في -ه
 .جلهاتدعم الويل املوجه وضع سياسة وطنية واضحة يف جمال التعاون الد ضرورة -
ستثمار يز االزيد حتفمضرورة تقييم قانون االستثمار اجلديد ومراجعته يف إطار  -

 اخلاص.
 .ل قانون الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاصتفعي -
البنك القة براجعة القوانني املنظمة هلياكل التمويل واملساندة خاصة يف عم -

فيز ع وحتالتونسي للتضامن وبنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة لدف
 االنتصاب للحساب اخلاص واالستثمار باجلهات.
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عض االستثمارات اخلارجية ذات التشغيلية العالية اىل تكفل الدولة بتوجيه ب -
تركيب السيارات، صناعة بعض مكونات  قطاع النسيج، قطاع) اجلهات الداخلية

 ..(السيارات..
 ة.عموميشاريع الاملرصودة للمجالس اجلهوية لتمويل امل االعتماداتتطوير  -
 .تفعيل إجراء إحداث بنك جهوي للتنمية -
بة حلاملي بالنس خاصة تأطي واملرافقةاع البنكي يف التمويل والتعزيز دور القط -

 .شهادات التعليم العايل
 .تقدمها تعزيز متابعة البنوك للمشاريع اليت متوهلا ومتابعة مدى -
 املؤسسات البنكية على دعم القروض املوجهة للفالحني. حث -
ومسي يل املمشكلة التمو  وضع خطة إلعادة جدولة القروض الفالحية وحل   -

 للنشاط الفالحي وتأمينه من األخطار. 
إحداث  تعميمو لصناعي اة األساسية باملناطق الصناعية وربطها بالغاز يدعم البن -

 .الداخلية مناطق جديدة باملعتمديات
يسي هة لتفس اجلناجلهات وداخل  بنيحتسني وتطوير البنية التحتية األساسية  -

 .ية ودفع االستثمار هباة االقتصاداندماجها يف الدور 
ني لباعثتشجيع او تركيز العمل على خصوصيات اجلهات ذات القيمة التفاضلية  -

  .تيحها منظومات اإلنتاجيف الفرص اليت تُ  االستثمارعلى 
 .دراسة ومعاجلـة اشكالية متويل القطاع اخلاص باجلهات -
  .ريعاإلسراع بتفعيل بنك اجلهات قصد الرفع من نسق متويل املشا -
ربة جتقييم سداء اخلدمات للباعثني مع تإحداث وتفعيل فضاءات موحدة إل -

 الشباك املوحد.
 .رجيةاخلا شبكـاتاملناطق الصناعية املربجمـة وربطها بال االسراع يف اجناز -
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 مهام الهياكل المعنية بالتنمية:ب يتعلقما في -و
 آلياتعية و موضو  ط مقاييسالتمييز اإلجيايب وضبضرورة إعادة النظر يف مفهوم  -

ة إعاق هطبيقتىت ال ُيدث حلتفعيله تراعي خصوصيات وحاجيات كل جهة  جديدة
 .ةتنمي ألقلتنمية عديد الواليات دون حتقيق أي نفع يف املقابل للجهات ا

ربى ع الكاملشاري إلحكام توطيدللتجهيزات اجلماعية ضرورة وضع خارطة وطنية  -
 نية التحتية، البلصحيبرنامج الطرقات السيارة، القطاع ا )برنامج السكك احلديدية،

 ....(واالساسية
 ديالقتصاالواقع اة تتماشى مع أكثر واقعية وجدي  إحصائية جيب تقدمي معطيات  -

  .هاتاملعاش وترتجم حقيقة األوضاع باجل
 .توالياسب الحسب املعتمديات وليس ضرورة اعتماد مؤشر التنمية اجلهوية ح -
داف األه تحقيقلة التنسيق بني خمتلف الوزارات يف جمال التنمية وذلك ضرور  -

 .دي التعطيالت وإهدار املال العاماملربجمة باملخطط وتفا
إلداراهتا  الحياتص أكثرعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية إلعطاء د -

 .املشاريع التنموية باجناز يف عالقة اجلهوية
ذلك و ة اديالقتصاظومة التكوين للموارد البشرية مع االقطاب ضرورة ادماج من -

اسب بني التن عدم ميزاهتا التفاضلية لتفادي اشكاليةبالنظر خلصوصيات اجلهات و 
 خمرجات التكوين وحاجيات سوق الشغل.

لزحف حلد  من ابا يةللمحافظة على األراضي السقو التدخل السريع ضرورة  -
 .اجلهات يف عديدالفوضوي 

ي املتنو ع ياحلساملخزون إعادة تأهيل اسرتاتيجية التنمية السياحية حلسن تثمني ا -
 االقتصادية.وإدماجه يف الدورة  اتالذي تزخر به اجله

 ة هلا. اطق اجملاور باملن واليات وتعزيز ربطهاميع الالتحتية جبتطوير البىن األساسية و  -



 

 

 

30 

دعيم تزويد العديد من استحثاث نسق مشاريع حتسني نوعية مياه الشرب وت -
 املناطق الريفية باملاء الصاحل للشرب.

 .اتجياد حلول جذرية إلشكالية استنزاف املوارد املائية باجلهإ -
ب ي الشباودور الثقافة ونواد االجتماعيةات هتيئة وتدعيم فضاءات اخلدم -

زمة شرية الالالبو ادية امل املتواجدة حاليا أو اليت سيتم استكمال أشغاهلا باإلمكانيات
ية ملتبقايات وإحداث ُدور خدمات وُدور ثقافة ونوادي شباب جديدة باملعتمد

 لتقريب إسداء هذه اخلدمات وحتسني جودهتا. 
نب ىل جا، إاتزيد دعم املؤسسات اجلامعية واألقطاب التكنولوجية باجلهم -

ة حتسني البنيو يفية الر  استكمال إجناز املؤس سات الرتبوية بكل املعتمديات واملناطق
 سي. التحتية األساسية هلذه املؤسسات من مطاعم ومبيتات ونقل مدر 

ة لى كافالطبيعي وتوسعتها ع واليات بشبكة الغازخمتلف الاإلسراع بربط  -
 املعتمديات.

للسكك  لوطنيةابط املوانئ التجارية واملناطق التجارية واللوجستية بالشبكة ر  -
لنقل طاع اقدعم ئمة إلجناح املشاريع الكربى و احلديدية لتوفي الظروف املال

 .تاجلهالعمومي لألشخاص والبضائع واحملافظة على الشبكة الطرقية با
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 خاتمة:
جهويا  نمويةع التالعمل على متابعة املشاريستواصل جلنة التنمية اجلهوية 

تنفيذ ما  لتعط سبابأوحمليا مع اإلدارات اجلهوية للتنمية وذلك ملزيد التمعن يف 
ات مبا اجله ية يفالصحيحة لألوضاع التنمو يتم برجمته وحتسني وتدقيق القراءات 

  قا.ستحقاثر ايساعد على توجيه الربامج التنموية للجهات واملعتمديات األك
 مبتابعةقة ملتعل  ا اتوصياهتة مبتابعة مدى استجابة احلكومة لكما ستقوم اللجن

ء إليفااعلى  وذلك لتحفيز املسؤولنيجلهات األوضاع واملشاريع التنموية با
باملخطط  ملدرجةا لةاملعطبالتزاماهتم بغاية التسريع يف استكمال تنفيذ املشاريع 

ن حسو  تتمدياواملع تصحيح مسار التنمية بكل الوالياتواملسامهة يف احلايل 
 .االعداد للمخطط القادم
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مجلس نواب الشعب

**التنمية الجهوية لجــنـة** 

عرض حول الوضع التنمـــــوي

بإقليم الشمال الغربـــي 
2020جوان 15



محتوى العرض

تقديم الديوان

أهم أنشطة الديوان

(2020-2016)متابعة المخطط التنموي 

متابعة تنفيذ القرارات الوزارية



اإلحداث

لسنــة 85أحدث ديوان تنمية الشمال الغربي بمقتضى القانون عدد 

مؤسسة عمومية ذات صبغة . 1994جويلية 18المؤرخ في 1994

ع إلى غير إدارية تتمتع بالشخصية المدنية واإلستقالل المالي، وتخض

عي إشراف وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي، ومقره اإلجتما

مر عدد سليانة، كما تم ضبط تنظيمه اإلداري والمالي وطرق تسيره باأل

.1998فيفري 18المؤرخ في 1998لسنة 420

تقديم الديـــوان



ام الديوانــــمه
 جمع ونشر المعلومات اإلحصائية االقتصادية واالجتماعية

مساعدة الجماعات المحلية على إعداد مخططات وبرامج التنمية

 إعداد برامج وخطط عمل متكاملة لتنمية المناطق ذات اإلشكاليات الخصوصية

ينمتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج بالتنسيق بين مختلف المتدخل

لخاصإعداد الدراسات القطاعية والجهوية إلبراز فرص اإلستثمار الموجه للقطاع ا

 وفرص ( البنوك وشركات اإلستثمار)مـرافقـة الباعثين في البحث على مصادر التمويل

الشراكة

      إعداد الدراسات الفنية واإلقتصادية للمشاريع الخاصة



الميزانية

% 2020 % 2019 % 2018
90 2.560 90 2.248 92 2.216 العنوان 

الـأول
10 300 10 240 8 200 العنوان 

الثاني
100 2.860 100 2.488 100 2.416 المجموع



العنوان األول



العنوان الثاني



االستثمار الخاص2

ةالتنموياتنــجاز المخططإمتابعة 

الدراســات القطاعية

أهم أنشطة الديوان

1

3



الدراســات القطاعية 1



  تشخيص للهياكل المهنية الفالحية ويشمل اإلطار القانوني المنظم لها

واإلطار المؤسساتي واالجتماعي التي تعمل فيه وكيفية هيكلة الفالحين 

 إعداد قاعدة بيانات مرجعية للهياكل المهنية الفالحية قابلة للتحيين

فعيـل وضع تصورات وأهداف إستراتيجية للنهوض بالهياكل المهنية الفالحية وت

دورهـا في تنظــيم القطاع 

.ألف دينار60: كلفة الدراسة 

دراسة حول الهياكل المهنية الفالحية باإلقليم



األهــــــــــــــــداف

ــــافيةاقتراح سيناريوهات لمسالك سياحية بإدماج اإلمكانات الطبيعية والبيئية والثقـ•

عمل إستراتيجية لتنمية السياحة البديلة باإلقليملإلقليم في إطار خطة

ـها تقديـم فرص االستثمـار الممـكنـة والمرتبـطة بالمسـالك السياحيـة المقتـرحة لوضع•

على ذمــة الباعثيـن الخـواص وتحديد دور القطاع العام

ناقتراح اإلجراءات المصـاحبة لتنمية السياحة البديلة بإشراك المتساكنين المحليي•

ألف دينار 57:  كلفة الدراسة

يدراسة قطاعية حول السياحة البديلة بإقليم الشمال الغرب



2050أفقفيجندوبةواليةلتنميةاإلستراتيجيالمخطط

رؤيةوضعمنالجهةتمكينإطارفي2050افقفيجندوبةواليةلتنميةاإلستراتيجيالمخططإعداديندرج

إعدادعمليةتيسيرقصدالتنمويالمجالفيوالفاعلينالقطاعاتمختلفتشملالمدىوبعيدةمتوسطةتنموية

.القادمةواالجتماعيةاالقتصاديةالتنمويةالمخططات

معوبالشـراكةالدوليوالتعاونواالستثمارالتنميةوزارةإشرافتحتالمخططهذاإعدادويتم

األلمانيالفنيالتعاونوكالة



دراسة حول منظومة النباتات الطبية والعطرية باإلقليم

بصــدد إعداد الخطوط المرجعية للـدراســة

األهــــــــــــــــداف

من%44)هكألف483نحوالغربــــيالشمالبإقليمالغــــابيالفضاءأهمية

(المحترثـــةالمساحة

اإلستعماالتالمتعددةوالعطريةالطبيةالنباتاتوتعـــــددتنوع

بالجهةإقتصاديةديناميكيةخلق

والخارجيةالداخليةاألسواقفيالمنتوجترويجوأساليبطرقتحسين



ــرص تم إنجاز فيلم ترويجي إلبراز إمكانات اإلنتاج والمخزون التاريخي والثقافي و ف

.ناالستــثـمـار باإلقليم قصد تعزيز جاذبية الجهة والتعريف بها لجلب المستثمري

.دقيقة20: مـــــــــــدة العــــــــــــرض 

.واإلنقليزيةالعربية والفرنسية : اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

FHD:        نوعية الصورة 

.ألف دينار44:    كلفة اإلنجـــــاز

ربيشـريــط ترويجي إلقليم الشمال الغ



االستثمار الخاص2



(2017/2019)الفتـرةخاللواالقتصاديةالفنيةالدراساتإعداد

مواطن الشغل اإلستثماراتحجم 
م د

عدد المشاريع القطــــــــــــــــاع 

269 15,24 78 حري الفالحة والصيد الب
735 71,74 64 الصناعة 
436 20,42 58 الخدمات
1440 107,4 200 المجموع



متابعة مراحل إنجاز المشاريع المدروسة 

مواطن الشغل اإلستثماراتحجم 
م د

عدد المشاريع

1440 107,4 200 المشاريع المدروسة 

163 6,82 27 المنجزة  أو بصدد اإلنجاز

158 12,29 22 المتحصلة على موافقة التمويل

1047 86,33 137 بصدد البحث عن التمويل

72 1,96 14
اصحابهاتخلى عنها 



 (17-19)اعتماد االنطالق متابعة آلية 

عدد مواطن 
الشغل

قيمة التمويل الذاتي 
المصادق عليه من طرف 

(م د)الصندوق 

حجم اإلستثمار
(م د)

عدد المشاريع 
الموافق عليها

الوالية

463 2,11 8 ,87 257 باجـــــــــــة 

744 1,95 9,20 281 جندوبــــــة 

748 2,33 10,02 280 الكــــــــاف

514 2,43 11,7 314 سليانـــــــة

2469 8,82 39,79 1132 المجموع



ةالتنموياتنــجاز المخططإمتابعة  3



القطاع العام



االستثمارات المبرمجةالوالية
(2016-2020)

االستثمارات المنجزة 
(2016-2019)

%النسبة 

1031,8440,742,7باجة
1330,5393,529,6جندوبة
1105,1447,540,5الكاف
1940,4505,126سليانة
5407,81786,833اإلقليم



المشاريع المنجزة

واليـة بــاجـــة
سليانــةواليــة

واليـــة الكاف
واليــــة جندوبة



أهم المشاريع المعطلة

والية باجة
والية جندوبة
والية الكاف
والية سليانة



ة اإلشكاليات المسجلـأهم 



المسائل العقارية

 عـدم برمجة اعتمادات القتناء العقارات التي ستقام عليها المشاريع

طول وتشعب اجراءات اإلنتزاع وتغيير صبغة  األراضي إلنجاز المشاريع

نـقص فى  الرصيد العقاري لدى الجماعـات المحلـية

إعتراض المواطنين



المالية المسائل
عدم كفاية اإلعتمادات المبرمجة من طرف المصالح

صيات المركزية نظرا لعدم األخذ بعين اإلعتبار لخصو 

الجهات ،سوء تقدير للكلفة أو تأخـر

.في االنجـاز

 عدم تحويل اإلعتمادات المطلوبة في اآلجال



المسائل اإلدارية 

 نقـص الموارد البشرية والمادية، ببعض

.  اإلدارات الفنية الجهـويـة

تواضع نسيــة التـأطيـربالدارة الجهـويـة.



القطاع الخاص



االستثمارات المبرمجةالوالية
(2016-2020)

االستثمارات المنجزة 
(2016-2019)

%النسبة 

باجة
686,7474,169,0

جندوبة
443,1321,572,6

الكاف
735 ,0144,419,6

سليانة
473,1317,267,0

اإلقليم
2337,91257,253,8



متابعة القرارات الوزاريــة

والية بـاجة

والية الكاف
ةوالية سليان

والية جندوبة



مع  الـشـكــــــــر

سليانة6100-شارع الطيب المهيري 
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 الوالية: باجة

 المشاريع المعطلة
 

 نسبة االشكــالية المقـترحــات

 االنجاز 

 الكـلفــة

 م د

 المشـروع

 

 

 .التسريع بإتمام اجراءات االنتزاع

 إشكال عقاري

عدم توفر قطعة أرض بالمواصفات المطلوبة على ملك الدولة لتركيز محطة الضخ  -

 الرئيسية.

د الخواص واالتفاق معه على ثمن التفويت إال أنه تم اختيار قطعة أرض على ملك أح -

 طالب بالترفيع في الثمن بدرجة مبالغ فيها. 2011بعد سنة 

أمام تمسكه تم االتفاق على استصدار أمر باالنتزاع وقامت مصالح الوالية باإلجراءات  -

تونسية منذ الالزمة لتامين غرامة االنتزاع وإيداعها لدى السيد أمين المال العام للبالد ال

 .2014سنة 

إنجاز مثال اشغال مختلفة جديد واحالته الى وزارة  2016كما تم خالل شهر اكتوبر  -

 1بتاريخ  8555الشؤون المحلية إلتمام بقية اجراءات االنتزاع بمقتضى المكتوب عدد 

والتي طالبت بدورها إعادة صياغة مشروع االمر وتمت موافاتها  2016نوفمبر 

 2017فيفري 14 بالمطلوب يوم

في انتظار استصدار األمر الحكومي باالنتزاع )موضوع استشارة لدى الهياكل 

 المختصة(.

تطهير قرية السلوقية  1,614 92

وربطها بمحطة التطهير 

 بتستور

 

 

-2021ادراج المشروع بالمخطط التنموي 

 2021وبرمجة إنجازه انطالقا من سنة  2025

 خاصة وأن جميع الدراسات جاهزة.

نظرا لخصوصية األشغال التي يتطلبها المشروع على طول الشارع الرئيسي للمدينة  -

والمحاذية للبناءات والمؤسسات فإنه من الضروري تكفل إدارة المياه العمرانية )وزارة 

 التجهيز( باألشغال.

 14تمت مراسلة السيد وزير التجهيز في الغرض مصحوبة بنسخة من الدراسة بتاريخ  -

أفادت إدارة المياه العمرانية ان المشروع  2017ماي  02وفي ردها بتاريخ  2017افريل 

 .2020/2016ليس مبرمجا بالمخطط 

 مليون دينار 2,7الكلفة المحينة أصبحت في حدود  -

تهذيب قنال بوزقدم بمدينة  1,500 

 باجة



 

 

ادراج المشروع ضمن مشاريع المخطط 

 وبرمجة تمويله عن 2025-2021الخماسي 

 2021طريق ميزانية الوزارة خالل سنة 

 باعتبار أن الدراسات جاهزة.

 البحث عن التمويل.

لممول أن ا 2014 /10 /31بتاريخ  5580فادت وزارة التعليم العالي في مراسلتها عدد أ -

 تراجع عن تمويل المشروع. (JICAالياباني )

عوة ممثل وزارة تمت د 05/04/2017خالل جلسة العمل بمقر رئاسة الحكومة يوم 

 التعليم العالي:  

 لتنمية بقائمة المراكز المبرمجة وطنيا للبحث عن ممول جديد.لمد وزارة ا -1

 و برمجة المشروع على سنتين ضمن ميزانية الدولة.ا - 2

بناء مركز جامعي للتنشيط  1,6 

 الثقافي والرياضي بباجة

 

 

عوة المصالح المركزية المعنية لإلسراع د -

 هاء من اجراءات تخصيص العقار.باالنت

يجاد التمويالت الضرورية إما بالبحث عن ا -

ممول أجنبي جديد أو إقرار إنجازه عن طريق 

 الموارد الذاتية للدولة.

وحظي بالموافقة على التمويل  2020م عرض المشروع خالل ندوة االستثمار تونس ت -

هو وشفى اشترط التصرف في المست من طرف أحد الممولين البريطانيين. إال أنه بعد ذلك

 ما ال يسمح به القانون التونسي. 

ة دعوة وزار 01/08/2019قرر خالل الجلسة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة يوم ت -

 التنمية للبحث عن ممول جديد عوضا عن الجانب البريطاني.

 مليون دينار(. 180)الكلفة حسب المخطط 

 اشكال عقاري.

 .08/06/2017تاريخ ة الصحة من محضر تحويز وقتي لقطعة األرض بتم تمكين وزار -

ولة امت مصالح وزارة التجهيز واإلسكان بعقد جلسة عمل مع مصالح وزارة أمالك الدق -

شفى والشؤون العقارية تم االتفاق خاللها على تصنيف العقار المخصص لبناء المست

 ال التهيئة.كمنطقة تجهيزات عمومية ضمن المراجعة الحالية لمث

 لم يتم تخصيص العقار.    -
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)البرمجة 

 االصلية(

بناء مستشفى متعدد 

 االختصاصات بباجة

 

 

 

إعادة النظر في ملفات خالص المصممين في 

مستحقاتهم مع المصالح الجهوية والمركزية 

لمراقبة الصفقات العمومية وخالص المقاولة 

 كشوفات حساب. 6في 

 

 .اجرائي / مالي

تنبيه حيث تعللت  وتم توجيه قرار 1/8/2019اولة لم تستجب الستئناف االشغال منذ المق -

دية بعدم حضور بعض أعضاء فريق المصممين لمتابعة االشغال بسبب وضعياتهم التعاق

 مع المشتري العمومي )عدم خالص مستحقاتهم(.

 تهاتحقاسالوضعيات المالية للمصممين وعدم خالص المقاولة في م عدم تسوية -

 

القسط الثالث من المستشفى  8,071 45

 الجهوي بمجاز الباب



 

 

التعجيل بإخالص المقاولة لتتمكن من استكمال 

 االشغال وتسليم المشروع.

 مالي

تكمال على اس األشغال تسير بنسق بطيء نظرا لتلكؤ المقاولة رغم اصدار تنبيهين لحثها -

 (.13و12تحقاتها )كشوفات حساب عدد خالص مساالشغال لكنها لم تستجب متعللة بتأخر 

 وحيث تم خالص المقاولة في كل مستحقاتها 2019سبتمبر  26لتامت جلسة عمل يوم ا-

مته قي 2اشهر وسيتم ادراج بقية االشغال ضمن قسط  3تعهدت باستكمال االشغال في 

 م.د  3.5أد لتصبح الكلفة الجملية في حدود  662

ة استدعاء المقاولة مرة ثانية للتنبيه بضرور 2019 اكتوبر 25تم التعهد خالل جلسة -

لنية تتجه الى واال فان ا 2عليها باستكمال االشغال حتى تتمكن اإلدارة من االعداد للقسط 

 اصدار قرار تنبيه ومن ثمة فسخ الصفقة.

ع فترة مم تتمكن المقاولة من انهاء االشغال في الموعد المحدد إضافة الى تزامن ذلك ل -

 الصحي. الحجر

بناء المستشفى المحلي  2,293 92

 بتبرسق

 

 

ة تكفل الوكالة العقارية الصناعية بإعادة تهيئ

المنطقتين عن طريق ميزانية الدولة خاصة 

ية أمام الحالة الكارثية التي أصبحت عليها البن

 التحتية.

 . اجرائي / مالي

ر تصرف لكن عند إقرالتهيئة مرتبط بضرورة وجود مجمع الصيانة والمشروع إعادة ا -

كن لالمشروع كان المجمع غير ناشط فتم تكوينه وضبط الميزانية وطرق اإلستخالص. 

 في األثناء تمت إحالة رئيسه على التقاعد وبالتالي بقي المجمع غير مفعل.

 م رغبة وتحمس الصناعيين المنتصبين بالمنطقتين إلعادة تفعيل المجمع.عد -

 دينار( مليون 2,3)الكلفة المحينة 

إعادة تهيئة المناطق  3,300 

 الصناعية باجة أود

 

 تخصيص االعتمادات -
 مالي

 .ال يوجد مجمع صيانة وتصرف بالمنطقة -

رية عهدت بلدية قبالط باستالم األشغال بعد إعادة التهيئة من طرف الوكالة العقات -

د صرف وتحديالصناعية وبصيانة المنطقة الصناعية لحين تفعيل مجمع الصيانة والت

 الميزانية.

 .المشروع معطل لعدم توفر االعتمادات -

 مليون دينار( 02)التكلفة المحينة 

 

 

إعادة تهيئة المنطقة  1,100 

 الصناعية بقبالط



 

 

 

 

خالل جلسة العمل بمقر رئاسة الحكومة  -

أفاد ممثل وزارة  2019أوت  01بتاريخ 

المالية أنه سيتم تغيير التسمية من مدرسة 

ية الى معهد ثانوي عند مناقشة ميزانية اعداد

 .2020وزارة التربية لسنة 

 اجرائي

تمت المصادقة على عقود الدراسات إال أن اإلشكال المطروح يتمثل في تسمية المشروع  -

 حيث أنه تم التعامل معه كمعهد ثانوي في حين أنه تم ترسيمه كمدرسة إعدادية.

 بناء معهد ثانوي بوشتاتة 2,750 

 

 

 فير االعتمادات الضرورية.تو

 مالي

تم فسخ الصفقة نظرا لتقاعس المقاولة عن اإلنجاز واالعالن عن طلب عروض الستكمال 

 أ.د 400االشغال. العروض تجاوزت االعتمادات المتوفرة بـ

بناء مبيت بالمعهد الثانوي  0,850 80

 بباجة الشمالية

 
 عقاري

اض بعض السكان على التفويت في بعض )اعتر أشغال متوقفة جزئيا لصعوبات عقارية

 واشغال تحويل قنوات مياه الشرب. األمتار من أراضيهم لتهيئة حواشي الطريق(

إتمام أشغال تهذيب الطريق  15,855 42

 كلم( 10) 585المحلية رقم 

 
 اجرائي/ عقاري

شرب االشغال متوقفة بالجزء األخير من المشروع الى حين تحويل شبكة المياه الصالحة لل

 .)وجود آثار( مع صعوبات عقارية ببعض األجزاء

سد ثغرات الطريق الجهوية  21,358 78

 كلم( 25) 76رقم 

التسريع بإتمام إجراءات تغيير صبغة قطعة  -

األرض وتخصيص االعتمادات الالزمة 

 للشروع في اإلنجاز في أقرب اآلجال.

 اجرائي/ عقاري

المؤرخ في  2014لسنة  3608عا لألمر تم إقرار إحداث محكمة استئناف بباجة تب

تم تسوغ محل وتهيئته وانطلقت محكمة  -                                    2014/10/3

 .18/06/2018االستئناف في العمل بباجة يوم 

إلى  2017/4/27و 2017/4/19و  2017/4/8قامت الجهة بتوجيه مراسالت بتاريخ -

في قارية لتخصيص قطعة األرض لفائدة المشروع. وزارة أمالك الدولة والشؤون الع

 .انتظار تخصيص العقار

 لم تتم برمجة المشروع بميزانية وزارة العدل.-

 بناء محكمة االستئناف بباجة  



 المشـاريع المرسمـة بالمخطط ولم تدرج ضمن الميزانية

 الكلفة  بيان المشروع 

  د م 

   و الصيد البحري وزارة الفالحة و الموارد المائية  

  احداث المناطق السقوية   

 25 احداث منطقة سقوية بمرنيسة ) باجة الجنوبية (  2م 

 19 احداث منطقة سقوية بالزرايب ) مجازالباب(  2م 

  تدعيم المناطق السقوية   

 10 تدعيم و توسعة المنطقة السقوية بدجبة ) تيبار (   3م 

 15 ة بالنشيمة ) تيبار ( توسعة المنطقة السقوي  4م 

   وزارة التجهيز و االسكان و التهيئة الترابية   

  القطاع: الطرقات والمسالك  

  تدعيم الشبكة  

 3 إلى حدود والية زغوان 29من الطريق الجهوية  28تدعيم الجهوية رقم  2م

 7 131( إلى ط ج  28مجاز الباب ) ط ج  49تدعيم الجهوية   

 4 بين باجة وحدود والية جندوبة 131جهوية تدعيم ال  

 9 126والجهوية  618بين الطريق المحلية  7تدعيم الوطنية   

 9 6بين حدود والية منوبة والوطنية  56تدعيم الجهوية   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القطاع : التطهير  

 4 قبالط -القسط األول  -برنامج تطهير المدن الصغرى  3م

  وزارة الصحة  

 120 جديد بباجة بناء مستشفى  

 60 تجهيز المستشفى الجديد بباجة  

 60 اقتناء شاحنة خفيفة للمندوبية الجهوية لشؤون المراة واالسرة 



 مشاريع المجالس الـوزاريـــة

 )المشاريع التي تالقي صعوبات(

نسبة  االشكاليـة االجراءات االقتراحات

 االنجـاز

 الكلفــة

 م د

 المشـروع

 
 

 

حث األطراف المعنية على 

انجاز الدراسة ثم النظر في 

إمكانية إقرار المشروع من 

 عدمه.

 

خالل جلسة انعقدت بمقر  -

وزارة الفالحة يوم األربعاء 

تم االتفاق  2019جويلية  24

 على:

* دمج الدراسة الفنيّة لفرضية 

انشاء ميناء صيد بحري بكاب 

نيقرو ضمن دراسات التهيئة 

نطقة من طرف الجارية بالم

 الوكالة العقارية السياحية

"AFT 

* دراسة مقترح انشاء ميناء 

ترفيهي متكامل يتضّمن جزء 

 يخّصص للصيد البحري.

 اجرائي

خلص فريق العمل المتكون من إطارات وزارة الفالحة على المستوى  -

أن إنجاز المرفأ لن  14/05/2018المركزي إثر زيارته الميدانية بتاريخ 

 يا.يكون مجد

تمسك الجهة بالمشروع باعتبار مساهمته في تنشيط الحركة االقتصادية  -

 المحلية وتثمين المنتوج البحري مما سيساهم في تثبيت السكان بالمنطقة. 

أعربت وزارة الثقافة عن عدم موافقتها على احداث المشروع لوجود آثار  -

لى وزارة التجهيز ذات أهمية بالغة بالمنطقة وذلك ضمن مراسلتها الموجهة ا

 .08/03/2019واإلسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 
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إعداد دراسة إلنجاز مرفأ 

 للصيد البحري بكاب نيقرو

 

 

 

المساعدة على إيجاد 

التمويالت الضرورية لتمويل 

 انجاز المشروع.

 

افاد السيد وزير التجارة  -

خالل جلسة العمل برئاسة 

 2019اوت 1الحكومة بتاريخ 

انه ستتكفل الوزارة بترسيم ب

اعتمادات الدراسة ضمن 

 .2020ميزانيتها لسنة 

 2011-2007تمت برمجة سوق جملة بباجة ببرنامج االستثمار البلدي  -

 م.د. 1.8بكلفة 

تحيين المعطيات المتعلقة بإنجاز المشروع ليصبح  2013تم خالل سنة  -

 م.د. 11قاعدة اقتصادية بكلفة تقديرية 

هة بإعداد الملفات الفنية والعقارية وتوفير المعطيات الضرورية قامت الج -

قصد إتمام  2017/11/21حول المشروع وإحالتها إلى وزارة التجارة يوم 

 بقية اإلجراءات.

بانه  2019اوت 1افاد السيد وزير التجارة خالل جلسة العمل بتاريخ  -

 .2020لسنة  ستتكفل الوزارة بترسيم اعتمادات الدراسة ضمن ميزانيتها

تحيين الدراسة وإنجاز   

مشروع القاعدة 

االقتصادية بضيعة السمان 

على مراحل لفائدة بلدية 

 باجة



دعوة المصالح المركزية  -

المعنية لإلسراع باالنتهاء من 

 اجراءات تخصيص العقار.

ايجاد التمويالت الضرورية  -

إما بالبحث عن ممول أجنبي 

جديد أو إقرار إنجازه عن 

 ق الموارد الذاتية للدولة.طري

تقرر خالل الجلسة التي  -

انعقدت بمقر رئاسة الحكومة 

دعوة  01/08/2019يوم 

وزارة التنمية للبحث عن 

ممول جديد عوضا عن 

 الجانب البريطاني.

 180)الكلفة حسب المخطط 

 مليون دينار(.

 

 . البحث عن التمويل

وحظي بالموافقة  2020تم عرض المشروع خالل ندوة االستثمار تونس  -

على التمويل من طرف أحد الممولين البريطانيين. إال أنه بعد ذلك اشترط 

 التصرف في المستشفى وهو ما ال يسمح به القانون التونسي. 

 01/08/2019تقرر خالل الجلسة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة يوم  -

 ب البريطاني.دعوة وزارة التنمية للبحث عن ممول جديد عوضا عن الجان

 مليون دينار(. 180)الكلفة حسب المخطط 

 اشكال عقاري.

تم تمكين وزارة الصحة من محضر تحويز وقتي لقطعة األرض بتاريخ  -

08/06/2017. 

قامت مصالح وزارة التجهيز واإلسكان بعقد جلسة عمل مع مصالح وزارة  -

يف العقار أمالك الدولة والشؤون العقارية تم االتفاق خاللها على تصن

المخصص لبناء المستشفى كمنطقة تجهيزات عمومية ضمن المراجعة 

 الحالية لمثال التهيئة.

 لم يتم تخصيص العقار.    -

بناء مستشفى متعدد  54 

 االختصاصات بباجة

 

إعادة النظر في ملفات خالص 

المصممين في مستحقاتهم مع 

المصالح الجهوية والمركزية 

ية لمراقبة الصفقات العموم

 6وخالص المقاولة في 

 كشوفات حساب

 2019اوت  27 بتاريختم  -

عرض الملف برمته على 

انظار المجلس الجهوي 

للصحة بمقر الوزارة تحت 

 وزيرة الصحةالسيدة اشراف 

وتم توجيه قرار  1/8/2019المقاولة لم تستجب الستئناف االشغال منذ  -

صممين لمتابعة تنبيه حيث تعللت بعدم حضور بعض أعضاء فريق الم

االشغال بسبب وضعياتهم التعاقدية مع المشتري العمومي )عدم خالص 

 مستحقاتهم(.

عدم تسوية الوضعيات المالية للمصممين وعدم خالص المقاولة في  -

 مستحقاتها

القسط الثالث من المستشفى  8,071 45

 الجهوي بمجاز الباب

توفير فارق االعتمادات 

تغطي  باعتبار من المتوقع أال

االعتمادات المتوفرة قيمة 

 العروض المقدمة

 

 

 

 

تم فسخ الصفقة بتاريخ   -

وبصدد اعداد  20/1/2020

ملف طلب عروض إلتمام بقية 

 االشغال.

تهيئة ملعب البشير بن  0,6 40 االشغال متوقفة. المقاول طالب بفسخ الصفقة. -
 كوسة لكرة السلة



توفير فارق االعتمادات 

قع أال تغطي باعتبار من المتو

االعتمادات المتوفرة قيمة 

 العروض المقدمة

تم عقد جلسة عمل بمقر  -

وزارة المالية وتم االتفاق على 

إعادة الدراسة طبقا لشروط 

 المعهد الوطني للتراث.

رفض المعهد الوطني للتراث الموافقة على انجاز المشروع بصبغته الحالية  -

ج العمراني العتيق كما هو منصوص عليه نظرا لتواجد البناية داخل حدود النسي

 .2008في مثال التهيئة العمرانية لمدينة باجة لسنة 

بناء مقر أمانة المال  - 1,753 
 الجهوي وقباضة مالية

 

 

 

 



 المعطلة بوالية جندوبةالعمومية أهم المشاريع 
 

 مكان المشروع المشروع
نسبة 

 (%االنجاز)
الكلفة 

 ,د(م)
 اإلجراءات والمقترحات الصعوبات

 ) عدم توفر عقار(عقاري اشكال 0,4 0 الشمالية جندوبة الشمالية  بناء مكتبة عمومية بجندوبة

قطعة أرض لتنفيذ المشروع  بشراء  الوزارة مطالبة
 نظرا لعدم توفر عقار على ملك المجلس أو البلدية

تمت مراسلة اإلدارة العامة لإلقتناء والتحديد من طرف 
مصالح وزارة الشؤون الثقافية لضبط القيمة الشرائية 

 SNITلعقار راجع بالنظر لـ

 6يربط الطريق الوطنية رقم  ـ منعرج جندوبة
)  17بالطريق الوطنية رقم  000+89ك /ن

سبل ومنشآت فنية  2( : عـدد 000+  57ك /ن

 كم( 7,9)

 )مشروع وطني(

 13,1 5 جندوبـــة

 من طرف المواطنين تم اإلعتراض
بما لم يمكن من تحرير  المالكين للعقار

فسخ الصفقة مع حوزة الطريق ، تم 
 تنفيذ المشروع ارجاءالمقاولة و

تمت إفادتنا من طرف مصالح التجهيز، انه وقع إدراج 
المشروع ضمن الوصلة المبرمجة بين مدينة جندوبة 

الحدود الجزائرية(  –والطريق السيارة )بوسالم 
 والمرجو دعوة مصالح التجهيز للتسريع في الدراسات.

تهيئة المنطقة السياحيـــــة فج األطالل بعين 
 دراهم

 )مشروع وطني(

األطالل بعين فج 
 دراهم

0 10,0 

لسنة  437حكومي عدد  أمرتم اصدار 
 2016مارس  25مؤرخ في  2016

يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة 
 التفصيلي

توقف المشروع لدى الوكالة العقارية 
 السياحية.

 في انتظار تحويل اإلعتمادات

دعوة الوكالة العقارية السياحية لإلسراع في القيام -
 التهيئة على غرار بقية المناطق السياحيةبإجراءات 

 ربط حول السياحية العقارية لوكالةا مراسلة -
 بتاريخ وذلك المختلفة بالشبكات المنطقة

20/01/2020 

 دراسة الجدوى لم تبدأ بعد 10,0 0 بوسالم)الروماني( )مشروع وطني(احداث منطقة لوجستية  

الموقع بمنطقة الروماني على مساحة  تم إختيار

وبصدد إعداد دراسة الجدوى من طرف  هك 40

 وزارة النقل

 155026أرض تابعة للرسم العقاري عدد 



إنجاز وحدة تثمين الفضالت بمنطقة الروماني 
 10مراكز تحويل مرتبطة به و 8)بوسالم( و

 )مشروع وطني(مصبات ريفية 
 22,0 0 بوسالم

المكان المقترح ليس محل إجماع لدى 
 المتساكنين

تم اقتراح مكان آخر بوالية باجة وبصدد إعداد 
استشارة اجتماعية من قبل مكتب دراسات لتوعية 

 السكان بجدوى المشروع

اعااااااااااالدن تةيااااااااااااة المنطقاااااااااااة ال ااااااااااانلعية    دياااااااااااة 
 3,8 0 جندو ة الشمللية هك(22جندو ة )

 عدم تكوين مجمع  يلنة

إشكللية في رسم حدود المنطقة  وجود
مع  ال نلعية وتداخل المنطقة السكنية

 المنطقة الصناعية

مجمع الصيانة ضرورن اإلسراع في تكوين 

 والتصرف 

 20إحاااااااداث منطقاااااااة  ااااااانلعية   ااااااالر الاااااااادمل  )
 هك(

القتراح مواقع على  دعوة السلط الجهوية عدم توفر عقلر 3,1 0 غلر الدمل 

 لجنة المدخرات العقارية الصناعية

 12إحاااااااااداث منطقاااااااااة  ااااااااانلعية  ااااااااا ن  شاااااااااير )
 هك(

 3,7 0 جندو ة الشمللية
تأخير شديد في الم لدقة ع ى م ف 

 التقسيم 

 

تم الحصول على موافقات الربط بالشبكات  -

الخارجية من طرف 

(steg,sonede,telecom,onas) 

سيتم إعالن طلب العروض الخاص  -

 2020بأشغال التهيئة خالل شهر ديسمبر 

بعد المصادقة على ملف التقسيم من قبل 

 اللجنة الجهوية للتقسيمات

إحااااااااداث منطقااااااااة  اااااااانلعية  للروماااااااالني  وسااااااااللم 
 11,6 0  وسللم هك(120)

يزال بصدد التنقيح من طرف  الملف ال-

 مكتب الدراسات

عدم موافقة الديوان الوطني -

الشركة التونسية للكهرباء إعادة مراسلة -
والغاز والشركة الوطنية الستغالل وتوزيع 

للحصول على الكشوفات التقديرية المياه 



للتطهير على ربط المنطقة 

 بالشبكة العمومية للتطهير

 

لربط المنطقة بالشبكات الخارجية للماء 
 ربائية. الصالح للشراب و الطاقة الكه

تركيز محطة تطهير خاصة ة ضرور-
 بالمنطقة.

ة الحصول على رأي المعهد ضرور-

 الوطني للتراث.

 م.د 11,6كلفة القسط األول -

 هك( 8إحداث منطقة  نلعية  فرنلناة )

 طالق في الدراسلت ط  في اإلن 2,5 0 فرنلنة

 إجرا ات ت يير ال   ةضرورن التسريع في -
 الجةويواإلحللة ع ى المج س 

تمت المصادقة على إحالة العقار من أمالك الدولة  -

إلى المجلس الجهوي خالل دورته المنعقدة بتاريخ 

وبصدد إتمام اإلجراءات الخاصة  2019أوت  16

 بذلك.

 المستشفى الجةوي  نف "ب"   لر الدمل  
  طئ في اعداد الدراسلت 52,3 0 غلر الدمل 

 للدراسلت الالزمة  للتنسيق ضرورن التسريع في القيلم 
 مع مكتب الدراسلت الكويتي وال د  في اإلنجلز

 

 

 

 



 المرسمـة بالمخطط العمومية المشاريع أهم 

 بوالية جندوبة  و لم تدرج ضمن الميزانية

 

 (د. م) الكـلفــة المشـروع

 15 هك( 50المنطقة الصناعية الروماني ببوسالم : قسط أول)

 15 الصناعيةبرنامج المحالت 

 14 دراهمبعين  األطالل فجالسياحية  المنطقةتهيئة 

 0,5 تهيئة المسلك السياحي المؤدي للحصن الجنوي بطبرقة

 4 إحداث مركز ترفيه لألطفال بطبرقة

 1,6 إحداث مركب طفولة مبكرة ببني مطير

 15 بجندوبة جاز جسر على وادي مالق عين الكريمةإن

 18 6ط و  – 17ط و  – 6ط و  منعرج مدينة جندوبة

 90 إنجاز الطريق الحزامية لمدينة جندوبة



 1,5 مشروع الحماية من الفيضانات بغارالدماء

 2,3 تهذيب حي السعادة ميتيل بجندوبة

 44 وببدرونة  1تهذيب المنطقة السقوية ببوهرتمة

 14,2 بغارالدماء ووادي مليز تهذيب المنطقة السقوية

 26 3بسوق السبت وبوهرتمة  تهذيب المنطقة السقوية

 18 اإلرتياح  -تجفيف منطقة الشط ببن بشير 

 10 إحداث منطقة لوجستية بوالية جندوبة

 4 برنامج تطهير المدن الصغرى بني مطير ووادي مليز

 15 مستشفي جهوي بغارالدماء

 

 

 

 

 



 مشاريع وقرارت المجالس الوزارية

الهيكل المعني  الكلفـــة المشروع
 المالحظات تقدم االنجاز االجراءات المتخذة بالتنفيذ

انطالق دراسات  -

انجاز المنطقة 

 اللّوجستية بالروماني

  

تم إختيار الموقع بمنطقة الروماني 

وبصدد إعداد  هك 40على مساحة 

دراسة الجدوى من طرف وزارة 

أرض تابعة للرسم العقاري  - النقل

  155026عدد 

  لم يرد أي مطلب تخصيص. 

إتمام الدراسات الفنية 

والجدوى االقتصادية 

إلعادة تشغيل الخط 

الرابط  2الحديدي رقم 

 بين ماطر وطبرقة 

 وزارة النقل 

*بصدد إعداد دراسة الجدوى من 

طرف مكتب الدراسات المكلف من 

 طرف وزارة النقل

Scet tunisie 

*تم اسناد صفقة إعداد دراسة إعادة 

مارس  13بتاريخ  2تشغيل الخط 

 Scetإلى مكتب الدراسات  2019

tunisie 

شهرا مقسمة على ثالثة  12بفترة 

 (APS  APD Et dao)مراحل 

انطلقت  2019مارس 25وبتاريخ 

المرحلة األولى المتعلقة بالدراسة 

  APS)التمهيدية 

 

على  مشروع مرتبط بإنتزاعات

مستوى سد سيدي البراق ومشارف 

 مدينة طبرقة 

فض نزاعات التعدي على الملك 

الحديدي وخاصة على مشارف 

 مدينة طبرقة.



هك  367تخصيص  -

من األراضي الفالحية 

لفائدة الشبان العاطلين 

 عن العمل بالجهة.

 

وزارة أمالك 

الدولة والشؤون 

 العقارية

تي تم ضبط القائمة األولية للمقاسم ال

يقترح كرائها في إطار هذا البرنامج 

وتم إرسالها إلى مصالح أمالك الدولة 

جويلية  18والشؤون العقارية يوم 

للمصادقة واإلرجاع حتى  2019

 يتسنى اإلعالن عن كرائها .

هك في 200سيتم تخصيص 

مرحلة أولى لفائدة حاملي 

 الشهائد العليا

تم فتح باب الترشحات بتاريخ  * 
ثم التمديد إلى  2020مارس   02

 2020جوان 30

 

تمكين الجهة من مساحة  -

هك من العقار  10

المسمى "القفصية" بجهة 

المعاريف جندوبة إلنجاز 

قاعدة تجارية فالحية عن 

طريق المعاوضة بعقار 

ثان موضوع على ذمة 

البلدية يتم تخصيصه 

الحقا لفائدة مشروع ثقافي 

 بالجهة.

 

وزارة أمالك 

الدولة والشؤون 

 لعقاريةا

الملف تعهدت به اإلدارة العامة 

لإلقتناء والتجديد بوزارة أمالك 

 الدولة

. 

التنسيق مع بلدية المكان  بصدد 

إلعداد ملف فني لعملية 

 المعاوضة

 

 

 

 

 

 



 الكلفـــة المشروع
الهيكل المعني 

 المالحظات تقدم االنجاز االجراءات المتخذة بالتنفيذ

االنطالق في إنجاز  -
دراسة جدوى إلنجاز 

المركز اإلقليمي لمجابهة 
الكوارث الطبيعية 

 ببالريجيا 

  سيتم النظر في القرار   وزارة الداخلية 

بعث منطقة تجارية  -
 للتبادل الحر بالجهة 

 وزارة التجارة 

تم تكليف مكتب  -

من قبل  ACCالدراسات

وزارة التجارة لتشخيص 
 المنطقة  وإختيار

تم االنتهاء من المرحلة  -
 األولى للدراسات.

 في مرحلة اختيار الموقع -

تقديم النتائج األولية للمرحلة    في إنتظار
الثانية من الدراسة وإقتراح المناطق التي  

 .سيتم إق امة المشروع عليها

انطالق دراسات  -
المستشفى الجهوي بغار 

 الدماء .
  م د 40,5

الدراسات الفنية في  إنطالق
 .2020شهر جانفي 

 من المنتظر:

الثالثي نهاية  انطالق الدراسات

 (مدتها سنة) 2020األول 

شغال منتصف سنة انطالق األ

 24االنجاز  )مدة2021

 شهرا(.

 المحينة  الكلفة

 م.د 52,3

 

 

 



دراسة إعادة تهيئة  -

اطق السقوية على المن

 .ألف هك 25مساحة 

 م د 01

الفالحة وزارة 

والموارد المائية 

 والصيد البحري

 :2020برنامج سنة 

 املرحلة األولى 

على مساحة جملية في حدود 

هك يشمل املناطق  13400

 4000السقوية ببوسالم )

 5300هك(، سوق السبت )

هك(، الجريف السعادة 

 هك( 4100)

 املرحلة الثانية: 

السقوية  اطق ملنهك با 11600

، طبرقة، غار الدماء, وادي مليز

حمام بورقيبة، سيدي علي 

 الجبيني

 

  

تهيئة وتعبيد مسالك  -

فالحية بالمناطق السقوية 

 كلم . 60على طول 

  م د 18

 كلم(:  30) 2020برنامج سنة 

م د ت ضمن  3تم ترسيم  ▪

 2020ميزانية التنمية لسنة 

دراسة التهيئة منجزة على  ▪

 كلم من املسالك  43حوالي 

تم تحديد برنامج أول  ▪

 كلم  18للتدخل على حوالي 

  



رصد اعتمادات إلنجاز  -

التوسعة المبرمجة بالمنطقة 

السقوية بفرنانة ) إعادة 

هك وتوسعة  1300تهيئة 

هك(  100على مساحة 

 على امتداد ثالثة سنوات:

  م د 5,35

ت ضمن  م د 2.4تم ترسيم * 

 2020ميزانية التنمية لسنة 

املنطقة السقوية  إلعادة تهيئة

 والتوسع فيها

  * دراسة املشروع منجزة

 

  

دعم الجهة بوسائل  -

التدخل الثقيلة لمجابهة 

 الكوارث والفيضانات .

  م د 3

عدم ترسيم إعتمادات للغرض  

    2020بعنوان سنة 

إعداد خطة عملية لجهر  -

ميناء الصيد البحري 

 بطبرقة 

 

وزارة الفالحة 

والموارد المائية 

 والصيد البحري

أنظار وكالة املوانئ من 

   وتجهيزات الصيد البحري 

برمجة إنجاز دراسة  -

 لتهيئة شالالت بني مطير .

 أ.د 500

 
 

بصدد التنسيق لتحديد 

 الخطوط املرجعية للدراسة 
  

إقرار إجراءات على  -

مستوى قانون المالية لسنة 

لمعالجة مديونية  2020

 المجامع المائية 

  

 مستوى مركزي على 

 

 

 

  



إنجاز دراسة لتزويد 

المناطق السقوية بوالية 

جندوبة بالتيار الكهربائي 

 ثالثي األطوار .

  

تم إعداد الخرائط لحصر 

ع تجهيزها بالتيار اآلبار املزم

قدرت الشركة  الكهربائي، 

مليون  18الكلفة الجملية بـ 

 دينار

  

إتمام دراسة حماية مدينتي 

من  بوسالم وجندوبة

 الفيضانات.

 م.د3.56

 

 

م.د)بوس5.2

 الم(

 

في طور إعداد الرسم 

 (APD) التمهيدي املفصل

وملف التنفيذ وملفات طلبات 

( بعد أن تمت DAOالعروض )

املصادقة على الرسم 

 التمهيدي املوجز للدراسة

(APS) 

  

وتحسين نوعية مياه الشرب 

لعدد من أألحياء والمناطق 

 بوالية جندوبة 

  م د 5

  بالنسبة ملنطقة

الطاليبية من معتمدية 

بوسالم: تم تقييم العروض 

بالنسبة ملعتمديتي وادي مليز 

 :وغار الدماء: طلبات املواطنين 

تحسين نوعية مياه الشرب من 

خالل تزويدهم عبر شبكة 

بالنسية ملنطقة عين الشركة 

قناع: جاري إعداد ملف طلب 

 العروض

 

-  

 

 



من  تمكين بلدية بوسالم -

 شاحنة ضاغطة .
  أ.د 160

لم يتم تسليم الشاحنة 

 للبلدية

بصدد إستكمال بقية -

االجراءات مع مصالح صندوق 

 القروض

تم تنقيح مداولة المجلس بإعتبار أن 

أ.د 160أ.د  )200الكلفة تعادل حوالي 

 أ.د تمويل ذاتي( 40مساعدة إستثنائية و

تخصيص اعتماد للغلق  -

التدريجي للمصب البلدي 

 ببوسالم.

   أ.د 50

تمت برمجة تدخل للغلق 

التدريجي للمصب البلدي وذلك 

 في إطار صفقة غلق

وإستصالح المصبات العشوائية 

المعروضة حاليا  3/2019عدد 

على أنظار اللجنة الوزارية 

 لمراقبة الصفقات العمومية.

ض إلى لم يتم اإلعالن عن طلب عرو

 حد هذا التاريخ

تخصيص اعتماد لغلق  -

المصب القديم للفضالت 

 بطبرقة.

 لم يتم التحويل  أ.د 80

تمت برمجة تدخل للغلق 

النهائي للمصب االقديم  وذلك 

في إطار صفقة غلق 

المصبات العشوائية  وإستصالح

المعروضة حاليا  3/2019عدد 

على أنظار اللجنة الوزارية 

 لمراقبة الصفقات العمومية.

 

لم يتم اإلعالن عن طلب عروض إلى 

 حد هذا التاريخ

الشروع في تهيئة  -

وتحسين وضعية المصب 
 لم يتم التحويل  أ.د 50

*تم إعالن القسط األول من 

 03/2019طلب العروض عدد 

اشغال )باجة وجندوبة و الكاف 

لم يتم اإلعالن عن طلب عروض إلى 

 حد هذا التاريخ .



وسليانة ( غير مثمر وسيتم  الجديد بطبرقة .

إعادة إدراج القسط المذكور 

بطلب العروض المبرمج لسنة 

2020. 

 

التدخل من قبل الوكالة الوطنية  وتم

للتصرف في النفايات إلى جانب التدخل 

من قبل مقاولة مكلفة من قبل البلدية 

 )تدخل ظرفي لتحسين المصب(

 

مضاعفة ميزانية مركز  -

الفنون الدرامية والركحية 

 بجندوبة

 في إنتظار تحويل إلعتمادات.  

الترفيع في الميزانية 

 ا.د  120إلى 

 ا.د  85تم رصد  

مازالت اإلجراءات  

مع مكتب الدراسات 

المكلف بإعداد 

 المشروع

بصدد مراجعة كلفة المشروع بإعتبار الدراسات 

 .2010السابقة تمت سنة 

 في إنتظار رصد بقية اإلعتماد  -

إحداث متحف اثري  -

 ببالريجيا.

 

  
الدراسات الفنية  تحيينبصدد 

 الالزمة

مازلت اإلجراءات مع 

ات مكتب الدراس

المكلف بإعداد 

 المشروع.

بصدد مراجعة كلفة المشروع بما أن الدراسات 

 2010السابقة تمت سنة 

إحداث معهد نموذجي  -

 بفرنانة.
  -  

مقترح إحداث مركز للتكوين المهني عوضا عن 

 المعهد النموذجي  

إنجاز المصعد اآللي  -

بجندوبة 

Téléphérique 

 

وزارة 

الفالحة/وزارة 

 السياحة

نشر ملف التعبير عن الرغبة في 

لزمة تركيز وإستغالل المصعد 

 اآللي بعين دراهم.

 

 9وزارة الفالحة والصيد البحري تنشر يوم 

 نجازاالنا يدعو الراغبين في إع 2020جانفي 

واستغالل مشروعي تلفريك بكل من والية 

 .زغوان إلى تقديم عروضهموجندوبة 



أخر أجل لتقديم  2020مارس  5وقد حدد يوم 

 .العروض

 بصدد اإلعالن عن طلب عروض ثاني . -

 



 الـــــواليـة : الكاف 

 المشاريــع المعطــلة

 

 الكلفة المشروع
 م د

 نسبة االنجاز

(%) 

 المقترحات اإلشكالية

تهيئة المنطقة الصناعية وادي 
 هك(10الرمل ) قسط أول 

وقع اختيار المقاولة في الربط بشبكة التطهير ) تأخر - 70 4.634
ة لربط المنطقة بشبك بالنسبة الصفقةوبصدد إعداد 

 (التطهير
في تزويد المنطقة بالشبكة  الخارجية بالماء  تأخر -

   SONEDEالصالح عن طريق
 م.د 1.660التكلفة المتبقية النجاز هذين العنصرين   -

على تهيئة مدخل المنطقة على  مواطن اعتراض -
 اعية نالعقارية الص وكالةالو  .17الطريق الوطنية رقم 
  االنتزاعبالمرحلة األخيرة من 

ربط المنطقة  في اإلسراع -
ة التطهير والشبكة الخارجية شبكب

   للماء الصالح للشراب 
 

 

اإلجراءات التسريع في  -
  القانونية واستصدار أمر االنتزاع

 إحداث منطقة صناعية
 هك( 55) بالسرس

 2018من سنة  األولانجاز الدراسات في النصف  تم لم ينطلق 15
 لسرسبالنسبة للمنطقة الصناعية ا

جوان  12تم المصادقة على الدراسة المرورية بتاريخ  -

2019. 

طلب  فاستكمال ملبالتسريع  -
العروض من طرف الوكالة قصد 

 الدخول في االنجاز



من  ملف مثال التهيئة التفصيليتمت المصادقة  -
طرف إدارة التعمير بوزارة التجهيز واإلسكان 

 والتهيئة الترابية.
ستقوم الوكالة بإعالن طلب عروض دراسات  التهيئةة   -

 .2020خالل شهر جوان 

 إحداث مسرح للهواء الطلق 

 ) تنمية مندمجة(

وتم  2018افريل  17تم المصادقة عليه بتاريخ  - لم ينطلق 3.444
 تخصيص قطعة ارض محاذية لمعلم القصبة بالكاف 

 * معارضة مواطنين 
كاف تم إصدار قرارات إخالء وهدم من طرف بلدية ال -

 ولم يقع التنفيذ.

الحرص على تفعيل قرارات  -
  اإلخالء

الرفع  إعدادالتسريع في  -
التوبوغرافي والسبر الجيوتقني 

 والدراسة الجيوفيزيائية

المركب الشبابي) تنمية 
 مندمجة(

( تم مراسلة TPDبعد انجاز مثال األشغال المختلفة )  لم ينطلق 2.790
) اإلدارة العامة 2020وزير الفالحة خالل شهر مارس

للغابات( لتخصيص قطعة األرض التي سيقام عليها 
 المشروع.

التسريع في تخصيص قطعة  -
األرض التي هي على ملك 

للقيام العامة للغابات  اإلدارة
 اعداد الدراسات الالزمةب

تهيئة المعهد العالي للدراسات 

 .(1التكنولوجية )قسط 
 إلجراءتعيين مكتب مراقبة  رإقرامتوقفة بعد  األشغال - 83 0.522

 .2018  الملف تعهد به القضاء .ختبار فني ألشغال ا
الحكم النهائي  إصدار -

 .الستكمال المشروع



 مقر تهيئة إعادة و توسعة
 بالكاف العقارية الملكية إدارة

 2018مارس 30 بتاريخ العروض تقييم تقرير إحالة تم - لم ينطلق 4.7
 اللجنة على عرضه قصد لعقاريةا الملكية حافظ السيد إلى

  المرفوعة التحفظات رفع بعد الوزارية

عرض تقرير تقييم العروض  -
 اللجنة للمصادقة عليها من طرف

 .المالية بوزارة للصفقات الوزارية

 الجيوتقنية الدراسة انتظار في - لم ينطلق 5.5 مغطى بلدي مسبح إحداث

لألقساط بصدد اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة  -
 الخاصة

 التسريع باعداد الدراسات -

مواصلة تهيئة المركب 
 الرياضي :
 

2.7 

 
 
 

 

 معطل 
 

 

 

 
 

 عناصر: 5مشروع يشمل 

  ا.د( بصدد  650تهيئة الملعب الفرعي )تكلفة تقدر بـ

 .% 10االنجاز 
  350التعشيب االصطناعي للملعب )تكلفة تقدر بـ 

 %10ا.د( بصدد االنجاز
 بس والسور الخارجي  )تكلفة تقدر تهيئة حجرات المال

 ا.د( تم اسناد الصفقة350بـ 
  ا.د (  لم  650التعشيب الطبيعي للملعب )تكلفة محينة

حين توفير االعتمادات  إلىيقع اسناد الصفقة 
 ا.د150اإلضافية بـ

ا.د( لم يقع إسناد  305)تكلفة تقدر بـ  اإلنارةقسط 

 حين توفير االعتمادات إلىالصفقة 

 

 

 فير االعتمادات اإلضافيةتو  -



إعادة تهيئة المناطق  -
 2و  1السقوية عبد الباسط 

هك( وسواري 110بتاجروين ) 
هك( 75بالدهماني ) 3عبيدة 

والتريشة بالسرس 
هك(ودوار السند بالكاف 140)

 هك(25الغربية)

تم إعادة برمجة هذا المشروع على الميزانية السنوية  معطل 3.45
نصر تعهد قنوات الري وتم تهيئة لوزارة الفالحة في ع

  2018سنة  3جزئية للمنطقة السقوية سواري عبيدة

وبصدد التهيئة الجزئية للمنطقة السقوية دوار السند في 
( وفي انتظار استكمال تهيئة باقي %50طور االنجاز)

 المناطق
 2020التريشة  مبرمجة في سنة   -

 2022مبرمجة في سنة   1عبد الباسط  -

  2021مبرمجة في  سنة  2لباسط عبد ا - 

 

رصد االعتمادات الالزمة  -
النجاز المناطق السقوية 

 قيةبتلما

ألف دينار ضمن ميزانية  200تم توفير اعتماد قدره  - لم ينطلق 2 مسلك السياحيلاتهيئة 
لهذا الغرض كما تم  2017المجلس الجهوي بعنوان سنة 

ألف  200ر التعهد من قبل وزارة الشؤون الثقافية لتوفي
 اانتظار إحالته)في  رألف دينا 200دينار ووزارة السياحة 

وتم االتفاق على ضبط برنامج  لفائدة المجلس الجهوي(
أد مع تحديد أوليات التدخل قصد  600وظيفي في حدود 

االنطالق في األشغال في حدود االعتمادات المتوفرة لدى 
 المجلس الجهوي.

 
 
 

د بها احالة االعتمادات المتعه -
من طرف وزارة الثقافة والوزارة 
السياحة النجاز هذا البرنامج 

 الوظيفي 

التسريع برصد االعتمادات  -
 م.د  1.4المتبقية في حدود 

 



 و التكوين مركز هيكلة إعادة
 المهني التدريب

 3.3  

 ) محينة(

 هذا المشروع يشمل عنصرين: - لم ينطلق 
  م .د) تمت  1.8بناء مبيت جديد )كلفة جملية تقدر بـ

 2020المصادقة على الدراسة الجيوتقنية بداية سنة 

وتمت إحالة الملف على اإلدارة العامة للوكالة إلعداد 
 المقرر.

  اقتناء معدات وتجهيزات )تكلفة جملية تقدر بـ

م.د ( بصدد إعداد ملف طلب العروض من طرف 1

 الوكالة

 باعداد مقرر اإلسراع -

 جيوتقنيةالمصادقة على الدراسة ال

إحداث مستشفى جهوي 
 وتجهيزه صنف"ب"

 ) المبرمج(35

 
 

 المرصودةاالعتمادات  نقص في - لم ينطلق

 

التسريع بتوفير االعتمادات  -
  اإلضافية

عقاري : في انتظار تخصيص قطعة  إشكال - لم ينطلق  1 احداث دار شباب بالطويرف
 من طرف وزارة الفالحة ) ملك دولي غابي(األرض

ة الفالحة لتخصيص دعوة وزار   -
 في اقرب اآلجال األرضقطعة 

 التسريع بتوفير ارض  - إشكال عقاري: في انتظار تخصيص قطعة أرض - لم ينطلق 2.8 احداث وتجهيز فضاء لالسرة

إعادة تهيئة المنطقة الصناعية 
القديمة 
 (2012/2016)بالكاف

 

  تفعيل مجمع الصيانة  والتصرف في انتظار  - لم ينطلق 1.925



نجاز منطقة صناعية إ -
 (2012) بساقية سيدي يوسف

 

 اشكال عقاري : ال يتوفر رصيد عقاري بالمنطقة  - لم ينطلق 3

 
 فير أرضالسعي لتو   -

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المشـاريع المرسمـة بالمخطط و لم تدرج ضمن الميزانية

 

 الكلفة م.د المشروع

 3 كلم( 4)  71تهيئة مدخل مدينة الكاف على الجهوية 

 2.5 كلم( 3)  17تهيئة مدخل مدينة تاجروين على الوطنية 

 2.5 كلم(  3)  17تهيئة مدخل مدينة نبر على الوطنية 

 6.5 كم( 14الدهماني)   18تدعيم ط.و رقم 

 17 كلم( 59.9السرس ) 18تدعيم ط.و 

 3 بالكاف  تهيئة وتوسعة قسم التوليد وامراض النساء بالمستشفى الجهوي

 1 مشروع تهيئة وتثمين المتنتزه الحضري الدير بمدينة الكاف

 1 وصيانة المناطق الخضراء إحداث

 1.1 بنك جهوي لنقل الدم بالكاف وتجهيزه إحداث

 - بالمدينة بالدهماني 2صنف  أساسيةكز صحة رم إحداث

 1 دار شباب بمنزل سالم إحداث

 



 مشاريع المجالس الـوزاريـــة

افالكالواليـــة:  

 نسبة االنجاز الكلفة م.د المشروع

 

 االقتراحات اإلجراءات اإلشكالية

  
 القطاع الفالحي:  في *

مضاعفة مساحة 
األراضي السقوية من 

 40000إلى  20000
 هكتار.

 

 

- 

 

 بصدد الدراسة 

40 % 

  

البحث  -
عن 

 التمويل

  (faisabilité)تّم إعداد الخطوط المرجعية لدراسة الجدوى 
اث المناطق السقوية المقترح ريها من مياه سد الخاصة بإحد

مالق العلوي مع توفر مساحات للغرض في حدود حوالي 
  .هك 20000

 2018أدرج تمويل الدراسة ضمن ميزانية التنمية لسنة * 
  .(hydro-planteتم االختيار على مكتب الدراسات ) و 

 انطلقت الدراسة 
ية والصيد  البحري تمت دعوة وزارة الفالحة والموارد المائ* 

إلى التنسيق مع وزارة التنمية والتعاون الدولي للبحث على 
 مصادر لتمويل إحداث المنطقة السقوية 

 

 
ربط اآلبار بالضغط  *

 ثالثي األطوار.

 م.د13

 

حصاء اآلبار ودراسة الكلفة تّمت عملية المسح اشكال مالي  - ووقع  وا 
لملف إلى الشركة تضمين مواقع اآلبار على خرائط وأحيل ا

في كلفة  التونسية للكهرباء والغاز التي أعدت جدول تقديري

 باقي  توفير
االعتمادات 
 المرصودة 



 م.د 13المشروع بحوالي   
في حدود  2020-2016أدرج القسط األول بالمخطط  -

 م د لما بعد المخطط 8م د والبقية  5مبلغ 
م د ضمن ميزانية التنمية  1,2أولي بـتم فتح اعتماد   -

مندوبية الجهوية للتنمية التابعة للمندوبية ال 2018لسنة 
 الفالحية بالكاف 

ضمن اقتراحات ميزانية  1,4ثاني بقيمة  ترسيم اعتمادتم  -
 .2019سنة 

قلعة سنان  معتمديةبئر من  140تم االختيار على ربط 
 . 2020حدود ماي  إلى %20ونسبة تقدم األشغال

 

  
كلم من  50* تهيئة 
الفالحية داخل  المسالك

 المناطق السقوية.

 

 م.د10

 األولالقسط -
75%. 
 القسط الثاني-

90%. 
 القسط الثالث-

20%. 
 

 :مالي إشكال

في فتح  تأخر
  االعتمادات

 .(APS / APD/DAO) تم انجاز دراسة فنية في الغرض
في حدود  2020-2016أدرج القسط األول بالمخطط * 

 33م د لتهيئة  6بقية كم وال 17م د لتهيئة حوالي  4مبلغ 
 المخطط.كم لما بعد 

  2018م د سنة  1,546 اعتماد بـتم فتح 

 بالمنطقة السقوية سالمة  كم  5,7لتهيئة  :أولقسط 
 3كم من المسالك بصواري عبيدة  5,8 لتهيئة :قسط ثاني

 11وعبيدة 
كم من المسالك الفالحية داخل  8تهيئة قسط ثالث: 

توفير االعتمادات 
لالستكمال الالزمة 

تهيئة باقي 
  المسالك المبرمجة



 الدهماني. -بوعلودة يالمناطق السقوية دوار تراك

* في قطاع الطاقة 
 والمناجم:

 
 
إنجاز المرحلة األولى    

 من مشروع سراورتان 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

إشكال  -
 عقاري

عدم توفر -
الشريك 

 االستراتيجي

سراورتان  استغالل فسفاط  تم تركيز إدارة شركة دراسات -
 .2016 أكتوبروذلك بداية من شهر 

لفائدة  إطار 11 انتدابتم  2017وفي شهر مارس   
 المشروع

بقية االنتدابات عند تاريخ االنطالق  إتمامتم االتفاق على  -
 .الفعلي في انجاز المشروع

 دراساتانعقد مجلس إدارة شركة  2018مارس  23في  -
ورتان و اقر الشروع في اإلعالن عن استغالل فسفاط سرا

 طلب العروض الدولي الختيار الشريك االستراتيجي.

تم اإلعالن عن  طلب العروض  2018مارس  27في  -
 الدولي الختيار الشريك االستراتيجي .

 .31/10/2018و تم التمديد في اإلعالن إلى غاية  -
ماي  5تم اقتناء قطعة األرض من بلدية الدهماني بتاريخ  -

2017. 
 للبحوث و التجارب مخبر لبناء تم تخصيص أرض -

 .بمعتمدية الدهماني

التي سيقام  معارضة مواطن في ما يخص ملكية األرض -

تسوية ملف  -
اقتناء قطعة 

التي سيقام  األرض
 عليها المخبر

ايجاد على العمل -
 شريك استراتيجي



 الملف في القضاء إلى حد هذا التاريخ عليها المخبر

انعقدت جلسة عمل بمقر الوالية و  04/07/2018في   -
لبناء مخبر  ذلك للنظر في ملف تسوية قطعة األرض المعدة

 .للتجارب لشركة دراسات استغالل فسفاط سراورتان 

تغطية كامل والية *  
 :الكاف بالغاز الطبيعي 

 
 
 
 

  م.د150

 

- 

 : الدهماني بالغاز الطبيعي  -خط تزويد باجة دارياشكال ا
 كم  120على امتداد مرحلة أولى: مد أنبوب رئيسي  -

 تمويل المرحلة األولى عن طريق الصندوق السعودي للتنمية
FSD 

 كم   140مرحلة ثانية مد أنابيب فرعية على طول  -
 تمويل المرحلة الثانية عن طريق البنك االفريقي للتنمية

 بصدد اإلعالن طلب العروض  -
حد هذا التاريخ وبصدد استشارة إلى تنطلق األشغال لم * 

العموم بخصوص المثال الموقعي لمسار مد وبناء انابيب 
الغاز الطبيعي بالنسبة لوالية الكاف ) معتمديات الكاف 

 .الشرقية والغربية والدهماني والقصور(
 
 
 
 

التسريع في  -
األشغال  انطالق

مد وبناء المرتبطة ب
انابيب الغاز 
الطبيعي بالنسبة 

لكاف ) لوالية ا
معتمديات الكاف 
الشرقية والغربية 

والدهماني 
 .والقصور(

 



 * في قطاع الصناعة: 
مضاعفة مساحة 

 المناطق الصناعية 

)القسط هك 10 انجاز المنطقة الصناعية الكاف الشرقية ادارياشكال   - م .د  3
 الثاني(

الكاف "تمت المصادقة على مثال التقسيم للمنطقة الصناعية 
 .2018مارس  07بتاريخ  "سعةالشرقية تو 

وتةةةم  2018تةةةم إعةةةداد ملةةةف الدراسةةةة التفصةةةيلية فيفةةةري  *

 تقديمه للمستلزمين العموميين للنظر فيه.

تةةةم تنقةةةيح الدراسةةةة حسةةةب مالحظةةةات الةةةديوان الةةةوطني * 

 2019 جةةانفي 30للتطهيةر وتةةم إحالةةة الملةف معةةدل بتةةاريخ 

 .في انتظار المصادقة عليه

يام باشغال التهيئة الداخليةة للمنطقةة و تم اختيار مقاولة للق* 

مةةن الملمةةل أن تنطلةةق هةةذه الشةةغال خةةالل شةةهر جويليةةة 
2020. 

فةةةي انتظةةةار فةةةض اإلشةةةكال المتعلةةةق بةةةالربط الخةةةارجي  *

 .أشغال التهيئة الخارجيةلقيام ببالشبكة العمومية للتطهير ل

 لتوسةيع الشةبكة التقةديري الكشةفب مةد الوكالةة في انتظةار *

 الوطنيةة الشةركةمن طرف  للشراب الصالح للماء الخارجية
 لتوزيع واستغالل المياه.

فض اإلشكال  -

المتعلق بالربط 

الخارجي بالشبكة 

العمومية للتطهير 

أشغال لقيام بل

 التهيئة الخارجية

 مد الوكالة -

 التقديري الكشفب

 لتوسيع الشبكة

 للماء الخارجية

 للشراب الصالح

 الشركةمن طرف 

يع لتوز الوطنية

 واستغالل المياه.

 هك  55انجاز المنطقة الصناعية بالسرس على مساحة  داريإ إشكال - م.د 15
 2018من سنة  األولانجاز الدراسات في النصف  تم

 بالنسبة للمنطقة الصناعية السرس
جوان  12تاريخ بتم المصادقة على الدراسة المرورية * 

2019. 

باعداد  التسريع

 الدراسات و

بانجاز  أشغال 

 التهيئة



ة التفصيلي ملف مثال التهيئ ىالمصادقة عل * تمت
من طرف إدارة التعمير بوزارة التجهيز واإلسكان 

 والتهيئة الترابية.
سةةتقوم الوكالةةة بةةإعالن طلةةب عةةروض دراسةةات  التهيئةةة  * 

 .2020خالل شهر جوان 

تهيئة داخلية - م د 7
(40%) 

 حطة المحاميد بتاجروين التهيئة الجزئية للمنطقة الصناعية م -

 ( DAOتمت المصادقة على ملف طلب العروض )
 التهيئة الخارجية:

تم إمضاء و إرسال االتفاقيات الممضاة مع الشركة  *
التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة الوطنية الستغالل و 
توزيع المياه لربط المنطقة الصناعية بالشبكات الخارجية 

رات و إلى وزارة الصناعة مرفقة بفات مياهللكهرباء و الغاز و ال
 التسبقة لصرفها و االنطالق في أشغال الربط .  

 التهيئة الداخلية:
( حيث DAOتمت المصادقة على ملف طلب العروض )* 

 داخليةالوبصدد انجاز أشغال التهيئة  تم اختيار المقاولة
 .2020ومن المتوقع استكمالها موفى  % 40بنسبة 

   
في التسريع  -

انجاز أشغال 
 داخليةالالتهيئة 

حسب ماهو 
مبرمج أواخر 

2020. 
العمل على  -

استكمال التهيئة 
وربط الخارجية 

المنطقة بكل 
 الشبكات الخارجية

 



 : البنية األساسية* 
إنجاز الطريق السيارة   

الكاف  –تونس 
واالنطالق في إعداد 

الدراسة الفنية والدراسات 
 المفصلة المتعلقة بها.

 18/10/2017فتح العروض المالية للدراسات يوم  -  - -
 الختيار مكتب دراسات.

و  27/06/2018انطلقت دراسة الطريق السيارة بتاريخ  -
  STUDI/EGISمن طرف مكتب الدراسات شهر 20لمدة 

. 
: الصندوق العربي لالنماء االقتصادي  الممول -

 FADESواالجتماعي 
 19/07/2018لكاف في لسة عمل بمقر والية اجتم عقد  -

بحضور مكتب الدراسات و جميع الهياكل المعنية لتقديم 
برنامج دراسة الطريق السيارة و تحديد مسار الطريق كما 

 الكاف تونس عبر مجاز الباب.  :يلي
استشارة العموم  2019افريل  22تم عقد جلسة بتاريخ  -

 بخصوص الدراسة التمهيدية لمشروع ايصال الطريق السيارة 
" AYDROSOL FONDATIONSاختيار شركة "تم  -

 17النجاز األشغال الجيوتقنية الخاصة بالمشروع منذ 
 .2020فيفري 

 
 
 
 

التسريع في 
استكمال إعداد 

 الدراسات 



كلم من  400تهيئة *  
المسالك الفالحية 

 والريفية. 
 

 . %100كلم بنسبة  57انجاز تم  -  - -
ض و عرضها على لجنة في مرحلة تقييم العرو كلم  .43 -

الصفقات الخاصة بمكتب الدراسات الجزء األول من الدفعة 
 . (كلم 43.3مسالك بطول  6)األولى 

الجدوى االقتصادية والدراسة بقية المسالك في طور دراسة  -
 الفنية.

استكمال تقييم  -
ملفات طلب 
 العروض .

التسريع في  -
   إعداد الدراسات

 * في القطاع التجاري: 
نجاز منطقتين للتبادل إ

الحر بساقية سيدي 
يوسف وقلعة سنان في 
ضوء الدراسة التي تم 
الشروع في إنجازها 

 للغرض.

أ د بقانون المالية التكميلي لسنة  300رصد إعتماد بقيمة  - - - -
المخصصة إلنجاز المخطط  وذلك إلعداد الدراسة 2015

المتضمنة المديري لبعث مناطق حرة بالمناطق الحدوديــة و 
منطقتين بكل من ساقيـــــة سيدي يوسف و قلعة  إحداث
 .سنان

المرحلة  في إعداد تم اختيار مكتب دراسات وانطلق -
 األولى من الدراسة الختيار الموقع الجغرافي.

 

* في القطاع    
 الصحي : 

تحويل المستشفى 
الجهوي بالكاف إلى 

 مستشفى جامعي 

:  أولقسط 
 م.د 4.999

 : قسط ثاني

 م .د 6.2

:  أولقسط 
86% 

 قسط ثاني :

 

 مالي إشكال

 و إداري

 

بناء قسم استعجالي و مخبر بصدد  القسط األول : -
  (%86)التحاليل و قسم األشعة

 وتمت الموافقة على توفير اعتمادات ملحق الصفقة  
 .2020فيفري  األشغال تاستأنف

 :القسط الثاني -

توفير االعتمادات 
الالزمة الستكمال 

القسط األول 
 والثاني



 

 

 

بناء قسم للتخدير و  و تهيئة و توسعة قاعات العمليات -
 .اإلنعاش

تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة مع بعض  -
التحفظات من قبل الوزارة وبصدد تقديم ملف منقح من قبل 

 المهندس المعماري وفي انتظار تقديم األقساط الخاصة

بصدد تسوية عقود المصممين على اثر التغييرات التي  -
يفي من قبل المصالح المركزية على البرنامج الوظ طرأت

 .وزارة الصحةل

التسريع لالتفاق  -
مابين كل 
المعنية  األطراف

لحل مشكل 
 المصممين

  
 * في القطاع البيئي:

إحداث شبكات ومحطات 
تطهير بكل من نبر 
وساقية سيدي يوسف 
وقلعة سنان والقلعة 

 20000لفائدة  بةالخص
 .ساكن

 

 

 م د55

  

 اداري إشكال

مشروع تطهير مدينتي ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان  -
م د( : في طور إعداد 30)بتكلفة جملية محينة تقدر بـ 

الدراسات األولية واختيار مواقع محطات التطهير :ممول من 
طرف التعاون التونسي االيطالي)برنامج تحويل الدين 

 االيطالي(
مشروع تطهير مدينتي نبر والقلعة الخصبة ) تدعيم  -

 25شبكات و انجاز محطتي تطهير بكلفة محينة  تقدر بـ 
م.د ( في طور إعداد الدراسات األولية واختيار مواقع 

محطات التطهير: ممول من طرف البنك اإلفريقي للتنمية 

 التسريع في 

اختيار مواقع 
 محطات التطهير
عداد الدراسات  وا 

 الالزمة 



(BAD) 

إنجاز وحدة لمعالجة *  
وتثمين النفايات وعدد 
من مراكز التحويل لفائدة 
البلديات والتجمعات 

 السكنية الريفية.

و  31/05/2018تم عقد جلسة عمل بمقر الوالية بتاريخ  -   
ذلك للنظر في مشاريع التصرف في النفايات المنزلية و 

 المشابهة.
بوالية سليانة  2020ماي  5عقدت جلسة بتاريخ  -

وحدة لمعالجة وتثمين  للمصادقة على إحداث مشروع
 بمنطقة سيدي بورويس. النفايات

بصدد استكمال اإلجراءات الخاصة بتخصيص قطعة 

و في انتظار انطالق  التي ستقام عليها الوحدة الرض
 الدراسات األولية

 

 مراكز تحويل بوالية الكاف.  10تم حاليا برمجة عدد  -
تظار تحديد مواقع المراكز المبرمجة مع البلديات في انو 

البيئة والفنية ونشر طلب  الدراساتالمعنية النطالق 
 .العروض

العمل على 
تخصيص قطعة 

التي ستقام  الرض

و  عليها الوحدة
نطالق الدراسات اال

 األولية
 

 

 

 

وضع التسريع ب
خطط  النجاز 
  مراكز تحويل 
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 قائمة المشاريع المعطلة بوالية سليانة

 الفالحة 
معطيات حول  سنة االدراج املشروع

 املشروع

 كلفة املشروع          

 ) أ د(

 اإلجراءات املقترحة لتجاوز الصعوبات الصعوبات املتعلقة بالتنفيذ ما تم إنجازه

إحداث منطقة سقوية 

 وادي اركوعلى سد 

مساحة املنطقة  2012

 390السقوية 

 هك

5342   50من االشغال % 

 ر اإلنتزاعتم إصدار أم   

تمت إحالة نتيجة اإلشهار 

على املصالح املركزية لوزارة 

أمالك الدولة مع استمرار 

اعتراض عزوز الزغالمي

املشروع يشهد صعوبات في اإلنجاز نتيجة 

 : 

بالتعويض على إعتراض مواطنين معنيين 

أراضيهم التي غمرها حوض السد التلي 

 هك 70حوالي  -” "آركو

مطالبة شركة "القنوات" بمراجعة و 

تحيين األثمان بعد انقضاء اآلجال 

التعاقدية واستحالة مواصلة عملية 

التزويد بالقنوات والقطع الخاصة بسبب 

ل إنجاز املشروع
ّ
 تعط

ورد على و  2018في شهر افريل  االنتزاع أمر صدر 

املصالح الجهوية للوالية خالل شهر سبتمبر 

بصدد القيام بعملية اإلشهار على  2018

 املستوى الجهوي خالل شهر أكتوبر 

ثم تليه  2018ديسمبر  27تنتهي مدة اإلشهار في 

 عملية التنفيذ 

تمت إحالة نتيجة اإلشهار على املصالح بعد أن 

استمرار املركزية لوزارة أمالك الدولة مع 

املقترح التسريع في  اعتراض عزوز الزغالمي

 تنفيذ امر اإلنتزاع

التي التعويض العيني ممكن لفائدة املجموعة 

تراجعت عن التعويض املادي يبقى اإلشكال في 

   تحديد املستحقين ومناباتهم
 

       5342     المجموع

 
 الشباب والرياضة
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 املشروعمعطيات حول  سنة االدراج  مشروع
كلفة املشروع 

 )أ.د(
 ما تم إنجازه

الصعوبات املتعلقة بتنفيذ 

 املشروع

اإلجراءات املقترحة لتجاوز 

 الصعوبات

إحداث مضمار 

إصطناعي أللعاب 

 القوى 

2012 

 . 2012تمت البرمجة بعنوان سنة 

:مضمار إصطناعي أللعاب  املكونات

جرات ح -لعب معشبم –القوى 

 مالبس .

  

 دراسة 200

تم إعالن  2017خالل شهر أفريل 

املناظرة املعمارية الختيار املصممين 

و على إثر اكتشاف اإلشكال 

العقاري تم إيقاف جميع اإلجراءات 

 إلى حين إشعار اخر .

تم االتفاق في جلسة العمل 

املنعقدة بمقر الوالية بتاريخ 

على اقتطاع قطعة  21/11/2017

هك من الرسم 3أرض مساحتها 

عدد العقاري 

6789 SODAL سليانة إلنجاز ب

املشروع و قد تم تحديد حدود 

 القطعة

قامت مصالح الوالية بمراسلة 

وزارة الفالحة لتغيير الصبغة بتاريخ 

 2018اكتوبر  21

ومراسلة مصالح وزارة امالك 

 21الدولة لتخصيص العقار بتاريخ 

 2018اكتوبر 

تم تداخل في حدود القطعة 

ي عدد دد من الرسم العقار 07عـ

بالحي اإلداري  190072/68762

املخصصة إلنجاز  بسليانة

من قبل املدرسة  ، املشروع

اإلعدادية املجاورة . و الجزء 

املتبقي من القطعة ال يستجيب 

 ملتطلبات املشروع .

ال يوجد قطعة أرض تتماش ي 

واملواصفات املطلوبة إلنجاز 

 املشروع

بعد أن تم التخلي عن 

املقترحتين قطعتي األرض 

املقترح التسريع في توفير 

قطعة أرض تستجيب 

    . ملواصفات إنجاز املشروع

       200     املجموع

 
 



3 
 

 المناطق الصناعية

 معطيات حول املشروع سنة االدراج مشروع

كلفة 

املشروع 

 )أ.د(

 ما تم إنجازه

الصعوبات 

املتعلقة بتنفيذ 

 املشروع

اإلجراءات املقترحة لتجاوز 

 الصعوبات

إحداث منطقة صناعية 

 ببرقو
   هك ( 50الجملية : )  املساحة  

من  19/04/2016اقترحت الجهة موقع تم رفضه بتاريخ

طرف اللجنة الوطنية للمدخرات العقارية الصناعية 

وانطالق األشغال مرتبط بإيجاد موقع ثاني ال يقل مساحته 

هك تمت املوافقة على موقع ثاني من طرف اللجنة 50على 

الجهوية .الوكالة بصدد إعداد الدراسات البيئية األولية 

 لطبوغرافي والرفع ا

إلبداء  2017اكتوبر  13تمت مراسلة وزارة الصناعة بتاريخ

 الرأي في القطعة املقترحة

تمت معاينة القطعة من طرف اللجنة الفنية بوزارة 

 2018التجهيز  خالل شهر اوت 

 . 2019تم اإلنطالق في دراسة التهيئة في شهر أوت 

إجراءات 

تخصيص قطعة 

األرض لفائدة 

ة الوكالة العقاري

كلفة الصناعية و 

الربط بالشبكات 

)التيار الكهربائي 

واملاء الصالح 

 (للشرب

التسريع في إجراءات تغيير 

الصبغة وتخصيص اإلرض 

لفائدة الوكالة العقارية 

 الصناعية 

الطبوغرافية املختلفة قامت الوكالة بإعداد مثال األشغال  5510 هك( 20املساحة الجملية : )  2012 املنطقة الصناعية بالعروسة

(TPD) 

قامت الوكالة بتعديل األشغال الطبوغرافية املختلفة 

(TPD بطلب من اللجنة اإلستشارية الجهوية لتغيير صبغة )

متر  2000األراض ي وذلك بعد التثبت من وجود مساحة 

 تمثل منطقة سقوية داخل مثال التقسيم.

ملف تغيير تم إعداد الدراسة البيئية األولية وسيتم إرسال 

  2018الصبغة خالل شهر جويلية  

تم إعالن اإلستشارة املتعلقة بدراسة تهيئة املنطقة 

  
التسريع في الدراسات  

 التنفيذية للمشروع
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 . 2018ماي  04الصناعية بتاريخ 

 2018جوان  26تم اإلنطالق بالدراسة بتاريخ 

قامت الوكالة بتعديل األشغال الطبوغرافية املختلفة 

(TPD بطلب من اللجنة اإلستشارية الجهوية لتغيير ) صبغة

متر  2000األراض ي وذلك بعد التثبت من وجود مساحة 

 تمثل منطقة سقوية داخل مثال التقسيم.

تم إعداد الدراسة البيئية األولية وتم إرسال ملف تغيير 

 2018الصبغة خالل شهر جويلية  

تم إعالن اإلستشارة املتعلقة بدراسة تهيئة املنطقة 

 . 2018ماي  04الصناعية بتاريخ 

لجنة الجهوية الفنية اإلستشارية لألراض ي الفالحية قامت ال

نوفمبر   29باملوافقة باإلجماع على تغيير الصبغة بتاريخ 

وتمت إحالة كامل امللف الى وزارة الفالحة إلصدار   2018

 2018ديسمبر  4امر تغيير الصبغة  بتاريخ  

 صدر أمر  تغيير الصبغة 

جلهوية الجنة ال دية لعرضه علىمت إعداد ملف التقسيم وسيتم تقدميه للبل 
وجود بعض اإلحرتازات  2020للتقسيمات خالل شهر جانفي 

  afiللتعديل من طرف  
لف م املستالمت تعديل مثال األشغال الطبوغرافية املختلفة و بصدد ا 

 الطبوغرايف.
 مت قبول الدراسة اجليوتقنية  

اءات إجر التخصيص بصدد اإلشكال يتمثل في بطء في اإلجراءات 
 التحويز الوقتي بوزارة أمالك الدولة
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املنطقة الصناعية سليانة 

3 
 5564 هك ( 15) املساحة الجملية :  2018

 2018جوان  26بتاريخ  تم اإلنطالق بالدراسة

الوكالة بصدد دراسة تزويد املنطقة بالتيار الكهربائي و املاء 

 الصالح للشرب. 

الدراسات املائية بصدد التنقيح بعد رد وزارة الفالحة ) إدارة 

التخطيط و املوازنات املائية( التي تعتبر ضرورية للقيام 

 بدراسات املؤثرات على املحيط.

 26/05/2016تمت إحالة ملف التقسيم للبلدية  بتاريخ 

وطلبت القيام بملف السالمة وذلك طبقا لقرار وزير الداخلية 

 .2013سبتمبر  16املؤرخ في 

تم إعداد ملف السالمة وقد تحصلت الوكالة على املصادقة في 

 .2017شهر ماي 

تم تقديم ملف التقسيم خالل شهر مارس  وفي شهر سبتمبر 

الطريق وقد تم إعادة الدراسة مللف التقسيم ملرور  2017

 الحزامية ملدينة سليانة داخل املنطقة الصناعية.

سيتم تقديم ملف التقسيم معدال بصيغته النهائية خالل شهر 

  2020جويلية 

بطء في تقديم 

ملف التقسيم 

معدال بصيغته 

 النهائية

التسريع في إحالة ملف 

التقسيم الى بلدية املكان 

 واإلنطالق في اإلنجاز
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 الثقافة

 سنة االدراج مشروع
معطيات حول 

 املشروع

كلفة 

املشروع 

 )أ.د(

 ما تم إنجازه
الصعوبات املتعلقة بتنفيذ 

 املشروع

اإلجراءات املقترحة لتجاوز 

 الصعوبات

انجاز مشروع املتحف الجهوي 

 بسليانة 
2015   7000 

تم استكمال الدراسات الفنية 

والعلمية بصدد االعداد للمناظرة 

الوطنية في التصميم مع عمادة 

املهندسين ترسيم كلفة انجاز 

املتحف األثري بسليانة على ميزانية 

2018  . 

عدم توفر اإلعتمادات بطء في 

إعداد الدراسات الفنية 

 الضرورية

تسريع نسق الدراسات وتوفير 

 اإلعتمادات

 1000     املوقع األثري بجامة  تهذيب
تمت الدراسة الفنية وإعداد تقرير 

 فرز العروض 

يتمثل اإلشكال في عدم توفر  

 448االعتماد املطلوب في حدود 

لدعوة املقاولة لالنطالق في 

)من طرف وزارة  األشغال

 (الثقافة

التدخل لدى وزارة الثقافة لتوفير 

 اإلعتمادات املطلوبة

 أد 448واملقدرة بـ 

 تدعيم وترميم متحف مكثر

  

أشغال هامة لترميم 

وتهيئة املبنى وكافة 

مكوناته وفق املعايير 

العصرية املعمول 

بها في املتاحف 

 العاملية

1750 

تم إعداد امللف العلمي واملالي 

 الخاص بتهيئة املتحف 

مع  2020سيتم انجاز املشروع سنة 

تنجز  من طرف  األشغال أنالعلم 

 املعهد الوطني للتراث.

 توفير اإلعتمادات املطلوبة عدم توفر اإلعتمادات 
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 الكهرباء والغاز

 اإلدراجسنة  مشروع
معطيات حول 

 املشروع

كلفة املشروع 

 )أ.د(
 ما تم إنجازه

الصعوبات املتعلقة 

 بتنفيذ املشروع
 اإلجراءات املقترحة لتجاوز الصعوبات

بئرا سطحيا بكامل  279كهربة 

 معتمديات الوالية 

 دينار 1170مساهمة الشركة 

 1596مساهمة املجلس الجهوي 

 دينار 

 دينار  764مساهمة املنتفعون 

2014   3530 

بكافة  األوليةتمت الدراسات   

 املعتمديات 

املعاينة امليدانية مع  إجراءتم 

 مصالح الفالحة

 تم إعداد الصفقة

اإلشكال يتمثل عدم توفر  

 1596اإلعتمادات وقدرها 

 لفائدة املجلس الجهوي 

والتعاون  واالستثمار التدخل لدى وزارة التنمية 

 الدولي لتوفير اإلعتمادات

 
 
 
 
 

 
 
 



8 
 

 الصناعات التقليدية
كلفة املشروع  معطيات حول املشروع  اإلدراجسنة  املشروع

 )أ.د(

 الصعوبات املتعلقة ما تم إنجازه

 بتنفيذ املشروع

 اإلجراءات املقترحة لتجاوز الصعوبات )إن وجدت(

بعث قرية حرفية بوالية 

 سليانة

2015 

 2017م خالل سنة ت -

تحديد قيمة العقار البالغ 

 62.500بـ  2م500مساحته 

د،من خالل اختبار قامت 

به مصالح وزارة أمالك 

 الدولة.

3000 

الديوان الوطني 

للصناعات التقليدية 

بصدد تأمين قيمة 

 اقتناء العقار

طول إجراءات اقتناء 

 العقار

العقار من قبل الديوان الوطني  اقتناءالتسريع في عملية 

من طرف اإلدارة  الوقتيللصناعات التقليدية وهذا وقد تم التحويز 

 الجهوية ألمالك الدولة

 



القرارات المنبثقة عن الجلسة الممتازة 
للمجلس الجهوي 

2017جوان 08بتاريخ 

1



جدول تأليفي لتقدم تنفيذ القرارات

%النسبة من الكلفة %العدد النسبة من (د.م)الكلفة  العدد

3,3 26 28,4 13 مشاريع منجزة

31,0 30 269,1 15 مشاريع بصدد اإلنجاز

21,6 14 188,2 07 مشاريع في مرحلة طلب 
العروض

44,1 30 383,1 15 مشاريع في طور الدراسة

100 100 868,8 50 المجموع

:مع اإلشارة الى أن

.قرارات ليست لها كلفة محددة09-

.المحينةتم اعتماد الكلفة -

2



المشاريع المنجزة

3



المشاريع المنجزة

المحينةالكلفة  القرارات

(أ د)

نسبة اإلنجاز 

المادي

%

المالحظات

االشغالانتهت100تهيئة األراضي الفالحية

االشغالانتهت8532100شربتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح لل

تهيئة المسالك الفالحية داخل المناطق 

السقوية

األشغالانتهت1640100

إعداد مشروع قانون حول معالجة مديونية 

الفالحين والبحارة

سنةلالدولةميزانيةمشروعإطارفيالقرارتضمينتمّ 11845100

التخلياتلعمليالمخصصالمبلغفيبالترفيعوذلك2018

الفالحيةالقروضعن

:ديةبرنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البل

.األشغالانتهت-0005100باجة

.انتهت األشغال-0003100مجاز الباب

.األشغالانتهت-0001100نفزة

االشغالانتهت611100بعمدونتعشيب الملعب البلدي 

4االشغالانتهت722100بقبالطتعشيب الملعب البلدي 



المشاريع المنجزة
نةالمحيالكلفة  القرارات

(أ د)

نسبة اإلنجاز المادي

%

المالحظات

االشغالانتهت203100نبعمدوبناء وحدة محلية للنهوض االجتماعي -

االشغالانتهت61100بنفزةاداريةدار خدمات 

.االشغالانتهت526100إحداث مركب طفولة بزهرة مدين

مشروع ضمن برنامج 60المساهمة في تمويل 

التمكين االقتصادي للمرأة

كلفة غير 

محددة

.مشروعا60تمويلتم100

السنواتحسبموزعةمقررا1146إبرامتم283عقدا في إطار برنامج عقد الكرامة 405إبرام 

.الى

.2017سنةعقدا526-

.2018سنةعقدا383-

.2019سنةعقدا237-

مشروعا صغير لخلق مواطن 160تمويل -

شغل بشكل فوري

.قرضا160إسنادتم920100
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المشاريع بصدد اإلنجاز
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المشاريع بصدد اإلنجاز
ةالمحينالكلفة  القرارات

(أ د)

نسبة اإلنجاز 

%المادي

المالحظات

حالصالبالماءالتزودنسبةتحسين

اجةببواليةالريفيالوسطفيللشرب

تزودنسبة%98بلوغ

17000020%

%  70و

األقساطحسب%70و%20بينتتراوحاالشغالتقدمنسبة

مشروع التصرف المندمج في المشاهد

بالمناطق األقل نموا بالشمال الغربي

بنفزةموقعين . )والوسط الغربي

(وتستوربعمدونوموقعين 

:بنفزةمواقع00035-02

مثمرغيراولعروضطلب:الغابيةاألشغال-

.المقاولةمعالعقدإبرامطورفي:زيتونهك150غراسة-

مواطنيناعتراضبسبباألشغالتوقفت:هك100مساحةعلىميكانيكيغابيتشجير-

.الدراسةإلنجازدراساتمكتبتعيينبصدد:كلم17,5طولعلىغابيةمسالكتهيئة-

Alliance)اإلنتاجيةالروابطمنمجموعةارساء- Productive):مثمرغيرعروضطلب

.العروضطلبملفإعدادبصدد:هك170مساحةعلىغابيتشجير-

المعدن،وواديطبوبةمجمعيالىالمشتركالتصرففياالتفاقيةتسليم،2019/7/5بتاريختم-

.لالتفاقيةطبقابهاالمسموحالغابيةالموارداستغاللبرنامجإعدادوبصدد

وبحضورالمناطقهذهمتساكنيمنالمجامعبعضمعجلسةعقد،2020جانفي07بتاريختم-

اباتللغالعامةاإلدارةوبينبينهمشراكةاتفاقياتلمشروعالتحضيرقصدالمشروعخبراء

.الغابيةالمنتوجاتالستغالل

ستهدفةالمالمناطقمتساكنيعيشظروفبتحسينمتعلقةألشغالفنيةملفاتإعدادبصدد-

بالمندوبيةالريفيةالهندسةدائرةمعبالتنسيق

.2019/9/2بتاريخالمشروعلتنفيذالجهويةالوحدةضمنخبراء04انتداب-

.مثمرةغيراستشارة:ومكتبيةإعالميةتجهيزاتاقتناء-

.المعمقةالدراساتوستنطلقالتدخلمناطقتحديدتم:وتستوربعمدونمواقع02- 7



المشاريع بصدد اإلنجاز
الكلفة  القرارات

المحينة

(أ د)

ز نسبة اإلنجا

%المادي

المالحظات

إعداد دراسة إلنجاز مرفأ 

للصيد البحري بكاب 

نيقرو

هزيارتإثرالمركزيالمستوىعلىالفالحةوزارةإطاراتمنالمتكونالعملفريقخلص-50

ريالضروغيرمنفإنهوبالتاليمجديايكونلنالمرفأإنجازأن2018/5/14بتاريخالميدانية

.التجهيزوزارةمصالحطرفمن1996سنةالغرضفيالمنجزةالدراسةتحيينإجراء

يارةبزالمائيةوالمواردالبحريوالصيدللفالحةالدولةكاتبالسيدقام2019/4/2بتاريخ-

.والسياحةوالترفيهالبحريللصيدميناءإلحداثالدراسةبإطالقخاللهاتعهدميدانية

بالغةأهميةذاتآثارلوجودالمشروعاحداثعلىموافقتهاعدمعنالثقافةوزارةأعربت-

بتاريخالترابيةوالتهيئةواإلسكانالتجهيزوزارةالىالموجهةمراسلتهاضمنوذلكبالمنطقة

2019/3/08.

:علىاالتفاقتم2019جويلية24األربعاءيومالفالحةبوزارةانعقدتعملجلسةخالل-

لتهيئة الجارية دمج الدراسة الفنّية لفرضية انشاء ميناء صيد بحري بكاب نيقرو ضمن دراسات ا* 

AFT"بالمنطقة من طرف الوكالة العقارية السياحية 

وإعداد مذّكرة دراسة مقترح انشاء ميناء ترفيهي متكامل يتضّمن جزء يخّصص للصيد البحري* 

.في الغرض مع شرح األسباب

لسحب جبدماعداد تصّور من قبل وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري حول إمكانية تركيز * 

.يةالقوارب على اليابسة قريبا من منطقة كاب نيقرو وتمويله ضمن مشروع المشاهد الغاب

البحريوالصيدالمائيةوالمواردالفالحةوزارة)المتداخلةاألطرافكلّ تضمّ دعملجنةاحداث*

.سياحيةالالعقاريةالوكالةمجهوداتلمعاضدة(..المحليةوالشؤونالبيئةووزارةالسياحةووزارة
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المشاريع بصدد اإلنجاز
المحينةالكلفة  القرارات

(أ د)

نسبة اإلنجاز 

%المادي

المالحظات

:التاليةاألربعةاألقساطعدىمااألقساطلكلبالنسبةاألشغالانتهت4072100ةتحسين استغالل المناطق السقوي

تأهيل محطة الضخ بالسد التلي* 

تيبار

قويةالسبالمنطقةالمائيةالموارددعممشروعضمنالمشروعهذاانجازسيتم340

.بدجبة

طقة تغيير جزء من قناة الجلب بالمن*

السقوية بوزنة نفزة

2019و2018بعنوان ميزانيات لم يتم تخصيص اعتمادات 585

100حماية محطة الضخ بتستور*

ية بعين القرشسقويةإحداث منطقة *

بعمدون

.فيّطورّاالعدادّإلعادةّاإلعالنّعنّطلبّالعروض400

62تدعيم الطريق الجهوية رقم -

وحدود والية ( 361ط ف )بين باجة 

(  كلم18.5)جندوبة 

.جاريةاالشغال1250052

بناء جسر على وادي مجردة -

بتستور131بالطريق الجهوية 

جاريةاألشغال1165035

شهرينبياالشغالتمتدانالمتوقعومنمشطبـالمتعلقةالعروضفتحتم7515:مسكنا اجتماعيا163انجاز -

2020وسبتمبرمارس

االشغالالنتهاءالمتوقعالتاريخ2020جانفي33219831مسكنا بمجاز الباب78-

االشغالالنتهاءالمتوقعالتاريخ2020مارس41947031(.حي الزهور )بقبالطمسكنا 85-
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المشاريع بصدد اإلنجاز
المحينةالكلفة  القرارات

(أ د)

نسبة اإلنجاز 

%المادي

المالحظات

تجمعا سكنيا مقاما على 100تسوية وضعية -

واء أراضي دولية بوالية باجة بما فيها إعادة إي

يدي متساكني حوضي سد سيدي البراق وسد س

.سالم

علىتجمعا104عددهاوالبالغالمعتمدياتبكلالسكنيةالتجمعاتقائمةتحيينتم-

.العمرانيةالمناطقداخلتجمعا34منهاهك692تفوقجمليةمساحة

:تمثحيالتسويةعمليةفيالشروعتمالعقاريةواألبحاثالمعايناتإتمامبعد-

)العقودابرامالستكمالبالدفعاذن12توجيهوعقد11ابراموتمالملفاتقبول*

(بتستورزيدونوابنبنفزةاالماممحسنبحي

لسنة504أمرشملهاوالتيالمسجلةاألراضيعلىالمقامةلألراضيبالنسبة*

األشغالوستنطلقالطوبوغرافيالرفعإلعدادOTCمعاتفاقيةابرامتمفقد2015

.التسبقةتوفرحال

ة وضعية من المستغلين بصف448تسوية -

قانونية لعقارات دولية فالحية

ص97آر60هك544مساحةعلىوضعية29تسويةتم-6,5

تأهيل المستشفى الجهوي بمجاز الباب-

%100:القسط الثاني

حيثتنبيهقرارتوجيهوتم2019/8/1منذاالشغالالستئنافتستجبلمالمقاولة-%850045:القسط الثالث

وضعياتهمبسبباالشغاللمتابعةالمصممينفريقأعضاءبعضحضوربعدمتعللت

.العموميالمشتريمعالتعاقدية

ينالمصممعقودبقيةعلىالمصادقةالجهويالمستوىعلىلإلدارةيتسنىلم-

فييريةتفسملحوظةعلىالحصولقصدالعموميللطلبالعلياالهيئةمراسلةتمت-

.غرضالفيبرأيهاالجهةلمدواالشكالياتالحيثياتبكلالوزارةاعالموتمالغرض

مناألولاألسبوعفيالمعنيةاألطرافبحضورعملجلسةعقدعلىاالتفاقتم-

.العقودبقيةإشكاليةلفض2020فيفريشهر
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المشاريع بصدد اإلنجاز
المحينةالكلفة  القرارات

(أ د)

نسبة اإلنجاز 

المادي

%

المالحظات

إطالق دراسة تطوير شبكات التطهير 

وقبالطعمدونلمعتمدية 

،مدينزهرةبلديةالوالية،)الجهةومداألوليةالدراسةاعدادتم-100

.الرأيإلبداءمنهابنسخة(قبالطبلدية

يالسداسنهايةاألشغالإلنجازالعروضطلبنشرالمنتظرمن-

.2020سنةموّفىاألشغالتنطلقأنعلى2020لسنةاألول

خاللوسيتم.مزدوجةحافلة12ورفاهةحافالت10اقتناءتم5001346حافلة في إطار الصفقة العامة47اقتناء 

صغرىحافالت7وعاديةأخرىحافالت10اقتناء2020

.جاريةاألشغال-500140إعادة بناء محطة النقل البري بباجة

.الصفقةبفسخطالبالمقاول.متوقفةاالشغال-60040سلةتهيئة ملعب البشير بن كوسة لكرة ال

طلبملفاعدادوبصدد2020/1/20بتاريخالصفقةفسختم-

.االشغالبقيةإلتمامجديدعروض

إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب 

المهني بتيبار

النتهاءاجلكأخرحدد2020مارسشهروموفى:جاريةاالشغال150485

االشغال

11



المشاريع 

في مرحلة طلب العروض

12



المشاريع في مرحلة طلب العروض
الكلفة  المحينةالقرارات

(أ د)

المالحظات

يومالشعبنوابمجلسطرفمنالتمويلاتفاقيةعلىالمصادقةتمت-000154بتبرسقإقامة سد على وادي خالد 

2020/1/16.

.2023سنةتنتهيأنعلى2020سنةاألشغالانطالقالمبرمجمن-

:تعهد هياكل الماء الصالح للشرب

.9و8و4لألقساطالعروضطلبنشروإعادةأقساط06لـالصفقاتإبرامبصدد4000(أقساط09)البرنامج الجهوي للتنمية*

:تطهير المنطقة الريفية وادي الزرقة

(AFD)للتنميةالفرنسيةالوكالةمعالمشروعالتمويلإجراءاتإتمامانتظارفي0005(اليوم/ 3م900طاقة استيعاب )انجاز محطة تطهير *

التطهيرمحطةمشروعأشغالانطالقبعدالعروضطلبنشرسيتم0005.ساكن500كلم من القنوات لفائدة 12مد حوالي *

استكمالبعد2020سنةبدايةنشرهالمنتظرومنالعروضطلبملفتحيينبصدد5002انجاز محطة تطهير للمنطقة الريفية سيدي إسماعيل

.(AFD)للتنميةالفرنسيةالوكالةمعالتمويلإجراءات

.جاهزالعروضطلب:ملفالباببمجازالتطهيرمحطة-000121توسيع وتهذيب محطتي تطهير باجة ومجاز الباب

مصادقةالبصددالوقتيةصيغتهفيالعروضطلبملف:بباجةالتطهيرمحطة-2

.2020سنةبدايةنشرهالمتوقعومن

هوية بناء وتهيئة المباني الفنية واإلدارية بالشركة الج

(تهيئة وتوسيع المقر االجتماعي+ الورشة )للنقل

تضاهيالمشروعكلفةأنتبين.2018سنةخاللالعروضطلبعناإلعالنتم0005

.المرصودةاالعتماداتضعف

أنالنقلوزيرالسيدأفاد،2019/8/29بتاريخباجةواليةالىزيارتهخالل-

سنةبميزانيةاالعتماداتترسيموتمد.م05بكلفةبالمشروعتعهدتالوزارة

منالتأكدبعد2020سنةمناألولىاألشهرخاللاألشغالوستنطلق2020

.بعرضهاالمقاولةتمسك

الدراسةبخصوصاستشارةاعدادوتمالعروضطلباعادةطورفي-687بتبرسقتعشيب الملعب البلدي 

الطوبوغرافية 13



المشاريع 

في مرحلة الدراسة

14



المشاريع في مرحلة الدراسة
المحينةالكلفة  القرارات

(أ د)

المالحظات

الدراسةانطلقتواألوليةالدراسةعلىالموافقةتمت:الباببمجازالسقويةالمنطقةتهيئةإعادةبدراسةالمتعلقاألولالقسط-60078برىتثمين المناطق السقوية العمومية الك

.التفصيلية

بتاريخيليةالتفصالدراسةعلىالموافقةتمت:بتستورالسقويةالمنطقةتهيئةإعادةبدراسةالمتعلقالثانيالقسط-

.التنفيذيةالدراسةوانطلقت2019/10/7

2019/9/12بتاريخالدراسةانطلقت:بقبالطالسقويةالمنطقةوتجفيفتطهيردراسة-

صادر2019لسنة463عددحكوميأمر)الخاصالدولةملكإلىالغابيالدولةملكمنوإحالتهالعقاروصفتغييرتم-كلفة غير محددةدراسة بعث قرى غابية

ةالدولأمالكلمصالحنهائيةبصفةالعقارتسليمانتظارفيوحاليا،(2019ماي31بتاريخ45عددالرسميبالرائد

.العقاريةوالشؤون

ة تحيين الدراسة وإنجاز مشروع القاعد-

ل االقتصادية بضيعة السمان على مراح

لفائدة بلدية باجة

الضروريةطياتالمعوتوفيرالمشروعلمكوناتلألثمانالتفصيليةوالجداولوالعقاريةالفنيةالملفاتبإعدادالجهةقامت-كلفة غير محددة

.اإلجراءاتبقيةإتمامقصدالتجارةوزارةإلىوإحالتهاالمشروعحول

لتعاونواواالستثمارالتنميةوزارةإلىوإرسالهاللدراسةالمرجعيةالعناصركراسإعدادالتجارةوزارةمصالحتولت-

.محتملينممولينعنالبحثفيوشرعتبالملفتعهدتالتي2017/12/5يومالدولي

حثهمقصدجاريةالمفاوضاتتزالوالاألمريكيالدوليالتعاونإطارفيcompactبرنامجضمنالمشروعادراجتم-

بعقد2018سبتمبر21يومقامأمريكيبخبيرمصحوباالتجارةوزارةمنوفداأنإلىاإلشارةمع.المشروعتمويلعلى

.المشروعموقعوزيارةالواليةبمقرجلسة

الدراسةاعتماداتبإدراجالحكومةرئاسةبمقر2019/8/1بتاريخالمنعقدةالعملجلسةخاللالتجارةوزيرالسيدتعهد-

.2020لسنةالوزارةميزانيةضمن

وتفاحة تهيئة المنطقة الصناعية هنشير ب-

(  هك 85)

2018لسنةالوكالةميزانيةعلىالمشروعانجازبرمجةتمت-00020

واالعداديةاالختصاصاتمتعددالمستشفىمشاريعلفائدةأجزاءالقتطاعنظراهك23حدودالىالمساحةتراجع-

.الخواصملكعلىهيهك30أنتبينكماالنموذجيوالمعهدالنموذجية

استشارةطريقعندراساتمكتباختياروتم2018مارس30بتاريخالمختلفةاألشغالمثالالعقاريةالوكالةأعدت-

(هك27المساحةتصبحانإمكانية).2019/11/21يومالدراساتوانطلقت

.مشغلةومشاريعجددباعثينتوفرمتىفوريةبصفةالمساحةمنهك10استغاللإمكانيةالىاإلشارةمع- 15



المشاريع في مرحلة الدراسة
ةالكلفة  المحينالقرارات

(أ د)

المالحظات

علىاالقتصارسيتموبالتاليهك50مساحةإيجاديتسنىلمالوكالةبهاقامتميدانيةمعاينةخاللمن-0006(  هك50) تهيئة المنطقة الصناعية دقة -

.2015ماي26بتاريخالوطنيةاللجنةعليهاوافقتالتيهك20مساحة

2016سبتمبر29بتاريخالمختلفةاألشغالمثالالعقاريةالوكالةأعدت-

.2019/11/21يومالدراساتوانطلقتاستشارةطريقعندراساتمكتباختياروتم

وملفالمحيطعلىالمؤثراتدراسةالمائية،الدراسةالطوبوغرافي،المسح)األوليةالدراساتإعدادتم*12000(  هك20)إحداث منطقة صناعية بمعمل السكر -

(التقسيمات

الجدوىدراسةبنتيجةمرتبطالشركةادارةمجلسراقر*

والشؤونالدولةأمالكوزارةإلىوتوجيههالجهويةالمصالحطرفمنالعقاريالملفإعدادتم-000182بناء مستشفى متعدد االختصاصات بباجة-

.(2017/1/15بتاريخ314عددمراسلة)والتخصيصاألرضصبغةلتغييرالفالحةووزارةالعقارية

.2017/6/8بتاريخوقتيتحويزمحضرمنالصحةوزارةتمكينتم-

والشؤونالدولةأمالكوزارةمصالحمععملجلسةبعقدواإلسكانالتجهيزوزارةمصالحقامت-

ضمنعموميةزاتتجهيكمنطقةالمستشفىلبناءالمخصصالعقارتصنيفعلىخاللهااالتفاقتمالعقارية

.التهيئةلمثالالحاليةالمراجعة

بتاريخالمنعقدةةالمدنيللبناياتالفنيةاللجنةخاللوالفنيالوظيفيالبرنامجعلىالصحةوزارةصادقت-

2018/6/12.

الحكومةرئاسةبمقرانعقدتالتيالجلسةخاللتقررحيثالمشروعلتمويلبالنسبةقائماالزالاالشكال-

طاشترالذيالبريطانيالجانبعنعوضاجديدممولعنللبحثالتنميةوزارةدعوة2019/8/1يوم

.التونسيالقانونبهيسمحالماوهوالمستشفىفيالتصرف

ربط المنطقة الصناعية بمجاز الباب بمحطة 

كلم من القنوات4مد حوالي : تطهير مجاز الباب

.بالمحطةالربطأشغالبإنجازالديوانتعهد2002

اإلذن باإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

.زوارعبتفعيل انجاز المنطقة االيكولوجية بشط ال

يليالتفصالتهيئةمثالانجازلدراسةعروضطلبعنباإلعالنالسياحيةالعقاريةالوكالةقامت

.2019ماي10يومأجلآخروحددتللمحطةالمحيطعلىوالمؤثرات

16.الدراسةطورفي.EPRدراساتمكتبوتعيينالعروضفرزتم



المشاريع في مرحلة الدراسة
المحينةالكلفة  القرارات

(أ د)

المالحظات

إرسالوتمللتجديدقابلةسنوات05لمدةوالرياضةالشبابوزارةلفائدةللعقاروقتيإشغالقرارعلىالموافقةتمت-5002بالزوارعتأهيل مركز التخييم واالصطياف 

.للمشروعالفنيةللدراساتكاعتمادأد200رصدتمحيثوالرياضةالشبابوزارةإلىالملف

الوظيفي،البرنامجمكوناتلتدارسالوزارةمنفنيةلجنةبحضور2018/1/31يومالمركززيارةتم-

.للعقارالطوبوغرافيبالرفعلقياما2018/2/24يومتم-

المصالحطرفمنالمنجزللمشروعالوظيفيالبرنامجبملف2018/11/12بتاريخالجهةبموافاةالوزارةقامت-

.بالوزارةالفنية

.2018/11/28بتاريخالجيوتقنيةبالدراسةللقيامدراساتمكتبتكليفتم-

.المحيطعلىبالمؤثراتالمتعلقالشروطكراسمراجعةطورفي-

.يهعلالموافقةتمتوالرأيإلبداءبالوزارةالمركزيةالمصالحالىالمعماريةالهندسةمناظرةملفإرسالتم-

تم )بناء قاعة العاب فردية بمعتمدية عمدون -

(يتعويضه بمركب شبابي وثقافي ورياض

2017/10/13بتاريخالعمرانيوالتجديدالتهذيبووكالةالوزارةبينتفويضاتفاقيةإمضاءتم-0002

.مفوضمشروعكصاحبالمشروعإنجازالوكالةبموجبهتتولى

أمالكووزارةوالرياضةالشبابووزارةالوكالةإلىاألرضقطعةبتخصيصالخاصالملفمننسخةتوجيهتم-

يفاالنجازفياالنطالقيتسنىحتىاإلجراءاتبقيةإلتمامالعتماده2017/9/6بتاريخالعقاريةوالشؤونالدولة

.اآلجالأحسن

.والوكالةاالشرافوزارةالىوارسالهTPDاعدادتم-

.2018ميزانيةضمنأد1300قدرهاعتمادرصدتم-

.2019/5/14بتاريخالرأيإلبداءالوزارةمصالحالىواحالتهاالتمهيديةالدراسةاعدادتم-

.2019/6/10بتاريخإحالتهافيالرأيإبداءحولالعمرانيوالتجديدالتهذيبوكالةإجابةتم--

.الصفقةواسناداألولبعرضهالتمسكالمقاولرفضبعدالثانيةللمرةالعروضطلباعادةتم-7531ةبناء مقر أمانة المال الجهوي وقباضة مالي-

النسيجحدودداخلالبنايةلتواجدنظراالحاليةبصبغتهالمشروعانجازعلىالموافقةللتراثالوطنيالمعهدرفض-

.2008لسنةباجةلمدينةالعمرانيةالتهيئةمثالفيعليهمنصوصهوكماالعتيقالعمراني

.للتراثالوطنيالمعهدلشروططبقاالدراسةإعادةعلىاالتفاقوتمالماليةوزارةبمقرعملجلسةعقدتم- 17



المشاريع في مرحلة الدراسة
نةالكلفة  المحيالقرارات

(أ د)

المالحظات

-البابمجاز:بمعتمديةالمندمجةالتنميةمشاريع

-قبالط–تبرسق–الشماليةباجةالجنوبيةباجة

تبرسق–تيبار

.2019و2018لسنةالمبرمجةللعناصرالدراساتاعدادطورفي-00070

يسيةالحال-الحمايميةمنطقةتزويدلمشروعالعروضطلبعناإلعالنتم-

طريقعنللشرابالصالحبالماءالشماليةباجةمعتمديةمنسلطانبعين

واالعداد(اإلجراءاتبقيةإلتماماالعتماداتفتحانتظارفي)الريفيةالهندسة

عنيةالشمالبباجةقطارةعين-زيدأمعينمنطقةلتزويداالشغالالنطالق

.الشركةطريق

ونعمدبمعتمديتيالمندمجةالتنميةبرنامجتعزيز

المنجزةاألقساطتقييمبعدونفزة

مدونبعالمندمجةالتنميةمشروعيلتدعيمالجهويةالمقترحاتاعدادتم-غير محددة

.للتنميةالجهويالمجلسطرفمنعليهاوالمصادقةونفزة

العامةةالمندوبيالىوارسالهاالعناصرلمختلفالفنيةالملفاتاعدادتم-

القيادةلجنةطرفمنللمصادقةوعرضهالدراستهاالجهويةللتنمية

.الوطنية

2021سنةبميزانيةالمشروعاعتماداتترسيمسيتم-6000بابإعادة هيكلة مركز تكوين الفتاة الريفية بمجاز ال
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 أهم القرارات والمشاريع المعلن عنها

 خالل المجالـــس الـــوزارية المضيـــقة

       

 

 الشراكة بين القطاع العام والخاص-1

الهيكل المعني  الكلفـــة المشروع
 المالحظات تقدم االنجاز االجراءات المتخذة بالتنفيذ

 طلب عروض إلنجاز المصعد  -
  

 Téléphériqueاآللي بجندوبة 
 

وزارة 
الفالحة/وزارة 

 السياحة

نشر ملف التعبير عن الرغبة في لزمة 
تركيز وإستغالل المصعد اآللي بعين 

 دراهم.
 

يدعو الراغبين في  النإع نشر 

واستغالل مشروعي تلفريك  نجازا

زغوان إلى وبكل من والية جندوبة 

 .تقديم عروضهم

أخر أجل  2020مارس  5حدد يوم  

 .لتقديم العروض

اإلعالن عن طلب عروض بصدد  -

 ثاني.

 

 السياحة والنقل  -2

الهيكل المعني  الكلفـــة المشروع
 المالحظات تقدم االنجاز االجراءات المتخذة بالتنفيذ

تحيين دراسات تهيئة المنطقة  -
السياحية فج األطالل بعين دراهم 
وإتمام إجراءات تخصيص العقار 
 لفائدة الوكالة العقارية السياحية 

 د م 14
وزارة السياحة 
والصناعات 

 التقليدية
 في انتظار تحويل اإلعتمادات

إعالن طلب العروض إلختيار 
مكتب دراسات لتحيين دراسة 

تهيئة المنطقة السياحية فج األطالل 
 . 
 

 الوكالة مراسلة
 حول السياحية العقارية

 بالشبكات المنطقة ربط
 بتاريخ وذلك المختلفة

20/01/2020 
 



وضع خطة عملية لتنشيط مطار  -
 طبرقة

 
وزارتي النقل 

 والسياحة
-  

تم استضافة بعض 
وكالء األسفار للنظر 
في إمكانية إدراج 

المطار ضمن المسالك 
 السياحية الجوية

انطالق دراسات انجاز المنطقة  -
 اللّوجستية بالروماني

  

تم إختيار الموقع بمنطقة الروماني على 
إعداد دراسة  هك وبصدد 40مساحة 

 الجدوى من طرف وزارة النقل
أرض تابعة للرسم العقاري عدد 

155026  

  لم يرد أي مطلب تخصيص. 

إتمام الدراسات الفنية والجدوى 
االقتصادية إلعادة تشغيل الخط 

الرابط بين ماطر  2الحديدي رقم 

 وطبرقة 

 وزارة النقل 

*بصدد إعداد دراسة الجدوى من 
المكلف من طرف مكتب الدراسات 

 طرف وزارة النقل

Scet tunisie 

 

 

مشروع مرتبط 
على  بإنتزاعات

مستوى سد سيدي 
 مدينة طبرقة  البراق و

 

 

 الصناعة والطاقة  -3

 الكلفـــة المشروع
الهيكل 
المعني 
 المالحظات تقدم االنجاز االجراءات المتخذة بالتنفيذ

 تهيئة منطقة صناعية بالروماني
 

 م د 15

وزارة 
الصناعة 

والمؤسسات 
الصغرى 

 والمتوسطــة 

بصدد إدخال التعديالت الالزمة على مثال التهيئة -
 التفصيلي من قبل مصالح الوكالة العقارية الصناعية 

طلب  إعالنسيتم  -
العروض الخاص 

بالدراسات الفنية بعد 
المصادقة على ملف 
التهيئة التفصيلي من 

طرف المصالح 
 المختصة

 

 
 2تهيئة منطقة صناعية االرتياح  -

 

  م د 33
تم اإلعالن عن طلب العروض إلنجاز أشغال تهيئة 

 هك(20القسط األول)

تم تكليف المقاولة إلنجاز   
األشغال بداية من تاريخ 

 .2020جانفي  15

  

 



  م د 3,5 تهيئة منطقة صناعية بن بشير -
تم الحصول على موافقات الربط بالشبكات الخارجية 

 (  steg,sonede,telecom,onasطرف ) من

*سيتم إعالن طلب 
العروض الخاص 

بأشغال التهيئة خالل 
 2020شهر ديسمبر 

بعد المصادقة على 
ملف التقسيم من قبل 
 المصالح المختصة  

 

إتمام إجراءات التفويت في عقار  -
المنطقة الصناعية فرنانة لفائدة المجلس 

 الجهوي لوالية جندوبة
  

إنتظار إحالة العقار من أمالك الدولة لفائدة في  -
 المجلس الجهوي ومنه لفائدة الوكالة العقارية الصناعية

 بصدد إعداد ملف فني. - 

سيتم إعالن طلب  -
العروض إلنجاز 

الدراسات بعد تغيير 
صبغة األرض 

وإدراجها بميزانية 
 الدولة )العنوان الثاني(

 
 
 
 

 

توسعة المحل الصناعي الكائن  -
بهدف  1بالمنطقة الصناعية االرتياح

 موطن شغل جديد  1500إحداث 
   -  م د 10



تفعيل القطب التكنولوجي لتنمية  -
الغابات والموارد اإلنشائية بوالية 

 جندوبة
   

العقار عبارة عن 
قطعة أرض مشجرة 

هك  53زياتين تمسح 

 ببني مازن ببالريجيا 
مطلب  لم يرد أي
 تخصيص

*تم عقد جلسة عمل بمقر 
أكتوبر  17الوالية يوم 

 :وتم اإلتفاق على  2019
 

القطب الصناعي  1

والتكنولوجي بوالية 
 : جندوبة

تكوين شركة التصرف  
في القطب للقيام 

باإلجراءات القانونية 
واإلدارية الالزمة إلحداث 

 الشركة 

القطب التكنولوجي  2 

 للشمال الغربي :
 

إحداث  إستحثاث إجراءات
القطب التكنولوجي للشمال 

الغربي و تخصيص 
اإلعتمادات الضرورية 

 إلنجازه

تزويد معتمديات والية جندوبة بالغاز  -
 الطبيعي: 

*معتمدية عين دراهم موفى شهر ماي 

2019 . 

* معتمديات جندوبة، بوسالم وطبرقة 
  2019موفى شهر أكتوبر 

  م د 20

تزويد منطقة عين دراهم إنطالقا من  بداية اشغال
شهر ببوش كنقطة إنطالق وذلك منذ  منطقة الحوايزية

 (% 30)2019جوان 

 

  

بعث محول جهد عالي بمنطقة  -
 الروماني 

  م د 4
م.د ببلطة بوعوان في إنتظار  1تم وضع محول وقتي بكلفة 

 تركيز محول دائم
  



 

 في مجال الحد من الكوارث -4

الهيكل المعني  الكلفـــة المشروع
 المالحظات تقدم االنجاز االجراءات المتخذة بالتنفيذ

االنطالق في إنجاز دراسة  -
جدوى إلنجاز المركز اإلقليمي 

لمجابهة الكوارث الطبيعية 
 ببالريجيا 

  سيتم النظر في القرار   وزارة الداخلية 

 

 في المجال الصحي -5

المعني الهيكل  الكلفـــة المشروع
 المالحظات تقدم االنجاز االجراءات المتخذة بالتنفيذ

 وزارة الصحة  دعم المستشفى الجهوي بجندوبة  -
 
 

 أطباء  04وقع إنتداب عدد

 -طب عام  -طب نفسي -توليد  
 طبيب أسنان

 فنيين سامين : 
 تبنيج بقاعة العمليات  05  

 قابالت 05  

 ممرض 11  

 العالج الطبيعي فني سامي في 01

 فني سامي فيالكتابة الطبية    . 01
 
 
 

 

توفير معدات لبيت العمليات  -
بالمستشفى الجهوي بجندوبة قبل 

 .2019موفى سنة 
  

 جهاز تنفس 01تم تركيز عدد 

 2019 /05/05اصطناعي بتاريخ 

 جزئيا 

 بصدد تركيز المعدات
 
 
 

 



تحويل صبغة المركز اإلقليمي  -
لألمراض السرطانية إلى  معهد 

مختص ذي إستقاللية مالية 
وإدارية وتوفير الموارد البشرية 

 الالزمة.

  
في إنتظار صدور األمر الحكومي  -

 المتعلق بصبغة المركز 
 

 أطباء  05وقع إنتداب عدد 

 عالج أورام  03عدد 

 طب نفسي  01عدد 

 صيدالني   01عدد  

 تقني فيزيائي  01دد ع

 تصوير طبي  06عدد 

 ممرض رئيس  02عدد 

 مساعد للصحة 02عدد 

 تغذية  01عدد 

 كتابة طبية  01عدد 

 تقنيين    03عدد 

 

انطالق دراسات المستشفى  -
 الجهوي بغار الدماء .

  م د 40,5
إنطالق الدراسات الفنية في شهر جانفي 

2020. 

 من المنتظر:
الثالثي نهاية  انطالق الدراسات

 (مدتها سنة) 2020األول 

شغال منتصف سنة انطالق األ

 شهرا(. 24االنجاز  )مدة2021
 المحينة  الكلفة

 م.د 52,3

 

فتح المركز الوسيط ببلطة  -
 بوعوان .

 إنطلق العمل بالمركز  

 2019جوان  24تم إفتتاحه يوم 

 أطباء  02بعدد     

 فنيين سامين  04 -

 ممرضين  02 -

 

 

 

 

 

 



 في المجال الفالحي -6

الهيكل المعني  الكلفـــة المشروع
 المالحظات تقدم االنجاز االجراءات المتخذة بالتنفيذ

دراسة إعادة تهيئة المناطق  -
ألف  25السقوية على مساحة 

 هك.
 م د 01

وزارة الفالحة 
والموارد المائية 
 والصيد البحري

 2020برنامج سنة 
المرجعية للدراسة وتم عقد بصدد إعداد الخطوط 

جلستين مع اإلدارة العامة للهندسة الريفية لمناقشة 
 كراس الشروط

 

 2020برنامج سنة 
هك  13400إعداد طلب عروض بخصوص 

 جاري

أ.د بعنوان  500تم تخصيص 
 2020سنة 

الشروع في دراسات تجفيف  -
منطقة الجريف على مساحة 

هك ومنطقة سوق السبت  800
 هك .  1000على مساحة 

  م د 08

 :2019*برنامج 
إتمام الدراسة التنفيذية والتفصيلية للمشروع )نشر 

 (2019طلب العروض موفى شهر أوت 
*تم إعداد ملف طلب العروض المتعلق بالجزء 

األول من المشروع والخاص بإنجاز أشغال تجفيف 
 منطقة سوق السبت 

. 
 :2020*برنامج 

 إبرام صفقة األشغال.
 
. 

 :2019برنامج 
إعداد ملف طلب العروض المتعلق بإنجاز  ▪

 جاري أشغال تجفيف منطقة سوق السبت
برمجة جلسة عمل مع األطراف المتدخلة  ▪

بالنسبة للمنطقة السقوية الجريف لحل اإلشكال 
  (Exutoire)المتعلق بنقطة التفريغ 

 :2020برنامج 
 إبرام صفقات األشغال.

م.د بعنوان  2تم تخصيص 
لفائدة منطقة  2020سنة 

 الجريف

آالف هك  6دراسة تجفيف  -
بالمناطق السقوية وادي مليز 

 وغار الدماء .
  أ.د 450

 :2020*برنامج 
بصدد التثبت من الدراسة األولية التي تم إعدادها 

 من طرف مكتب دراسات
تم ترسيم المبلغ ضمن ميزانية التنمية لسنة  

2020. 
م إعداد الخطوط المرجعية وجاري إعداد ملف ت 

 طلب العروض.
 

 2020برنامج 
 إعداد ملف طلب العروض

 

تهيئة وتعبيد مسالك فالحية  -
 60بالمناطق السقوية على طول 

 كلم .
  م د 18

 كلم(30)2020*برنامج سنة 
بصدد إعداد كراس الشروط لإلعالن عن طلب 

 العروض 
 كلم(30)2021*برنامج سنة 

التنسيق مع اإلدارة العامة للهندسة الريفية  بصدد
إلتمام الدراسة للمسالك الغير مدرجة بالدراسة 

 كلم(17)حولي 

 كلم( 30) 2020برنامج سنة 
 إعداد ملف طلب العروض جاري. ▪

برمجة جلسة لتحديد المسالك ذات األولوية  ▪
 بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والمهنة

. 
كلم  43*دراسة التهيئة منجزة على حوالي  

 من المسالك
*تم تحديد برنامج أول للتدخل على حولي  

(من المسالك 43كلم) من ضمن  20
 بالمناطق السقوية العمومية .

 *إعداد طلب العروض جاري.
 
 

م.د بعنوان  3تم تخصيص 
 2020سنة 



إتمام دراسة حماية مدينتي  -
 من الفيضانات. بوسالم وجندوبة

 م.د3.56
 
 

 م.د)بوسالم(5.2

 

تعهدت اإلدارة العامة للسدود واألشغال المائية 
 الكبرى بالتعاون مع البنك األلماني إلعادة اإلعمار.
بصدد مناقشة نتائج الدراسة األولية مع لجنة القيادة 
 للمصادقة ثم اإلنطالق في المرحلة الثانية للدراسة.

تسجيل الصفقة واإلنطالق في  بوسالم:  في إنتظار
 عملية الرفع الطبوغرافي

 *جندوبة + غارالدماء
في طور إعداد الرسم التمهيدي المفصل 

(APD)  وملف التنفيذ وملفات طلبات
( بعد أن تمت المصادقة DAOالعروض )

على الرسم التمهيدي الموجز للدراسة 
(APS) 

 *بوسالم
في طور إعداد الرسم التمهيدي الموجز 

 (.APSللدراسة )

 م د3,56الكلفة 
 
 
 
 
 
 

 م د5,2الكلفة 

 

 مجالي التجهيز واإلسكان  -7

الهيكل المعني  الكلفـــة المشروع
 المالحظات تقدم االنجاز االجراءات المتخذة بالتنفيذ

إتمام الدراسات الفنية لمشروع  -
 الطريق الحزامية الشرفة الصوالة 

 م د 40
وزارة التجهيز 

والتهيئة  واالسكان
 الترابية

بتاريخ  1279تم اصدار أمر إنتزاع عدد  
11/09/2015  

بصدد تحيين الدراسة الفنية من طرف المصالح 
المركزية لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
 

إنجاز دراسة جدوى الطريق  -
الرابطة بين غار الدماء وببوش 
 –ووصلة طريق سريعة "بوسالم 

 غار الدماء"

  
على مستوى المصالح  2020مبرمجة لسنة 

 المركزية لوزارة التجهيز واإلسكان.

الجزء الرابط بين جندوبة بوسالم في طور 
 الدراسة.

برمجة جلسة عمل بالوزارة تجمع ممثلين عن 
وزارة التنمية المحلية والبيئة وممثلين عن وزارة 

 التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية.

 

االنطالق في تحرير الحوزة  -
العقارية لمشروع الطريق السيارة 

الرابطة بين بوسالم والحدود 
 الجزائرية 

  م د 2300
بصدد عرض اإلتفاقية المبرمجة مع ديوان قيس 

األراضي والمسح العقاري على أنظار اللجنة العليا 
 للصفقات

*اإلعالن عن طلب عروض إنجاز األشغال 
 .2019نوفمبر  12بتاريخ  الجيوتقنية

انطالق في إعداد ملف األشغال الخصوصية   -
والبحث العقاري إلقتناء األراضي الالزمة لتحرير 

 .2020حوزة المشروع منذ شهر جانفي 

، 2020جانفي 22تقّرر يوم 
خالل جلسة عمل عقدت 

والية    بمقر
الشروع في *تحرير  جندوبة

الحوزة العقارية. وتبلغ 
كلم، فيما  80و المسافة نح

تناهز كلفة إنجازه 
 مليون دينار. 2300بــــ

كلم  120انجاز دراسة لتهيئة    -

من المسالك الريفية ومعالجة 
 االنزالقات األرضية بالجهة .

  أ.د 600
تم تحديد جملة المسالك وإحالتها إلى المصالح 

 المركزية لإلنطالق في الدراسات

في طور الدراسة على مستوى مركزي : بصدد 
كلم كقسط  50.9اعداد ملف طلب العروض لــ 

 أول.
في طور اعداد ملف طلب العروض بالنسبة   -

 للقسط األول.
 
 
 
 

 



 /أحياء بوالية جندوبة  09تهيئة  -
الزهوة وعزيز والجيش والبطاح 

مارس والسعادة ميتيل  02و

بمعتمدية جندوبة والهادي خليل 
بمعتمدية بلطة بوعوان واألنس 
بجندوبة الشمالية واالنطالقة 

بمعتمدية طبرقة والنور بمعتمدية 
بوسالم وخمير بورقاد بمعتمدية 
عين دراهم باإلضافة إلى برمجة 

مارس  02تهيئة كل من حي 

بوادي مليز والحي الشعبي 
  2020ببالريجيا سنة  04عدد

  م د 24
للدراسات الفنية لـ في طور إعداد طلبات العروض 

 2019مشاريع لبرنامج  03عدد 

في طور اعداد دراسة الجدوى من قبل الممول 
الخارجي على ان يتم القيام بالدراسات الفنية 

للمشاريع حال إنتهاء الممول الخارجي من دراسة 
 الجدوى.

مارس بوادي  02في خصوص تهيئة كل من حي 

 ببالريجيا   04مليز والحي الشعبي عدد

 

 

 

 في المجال التجاري -8

 

 المالحظات تقدم االنجاز االجراءات المتخذة بالتنفيذالهيكل المعني  الكلفـــة المشروع

بعث منطقة تجارية للتبادل الحر  -
 ضوء نتائج الدراسة  علىبالجهة 

 وزارة التجارة 

تم عقد جلسة عمل بمقر الوالية  -
 .  2019ماي  09بتاريخ 

من  ACCالدراساتتم تكليف مكتب  -

قبل وزارة التجارة لتشخيص وإختيار 
 المنطقة 

تم االنتهاء من المرحلة  -
 األولى للدراسات.

 في مرحلة اختيار الموقع -
 

 



 

 القرار حالة التنفيذ المتابعة

 1103تم إحداث المعتمدية بمقتضى األمر عدد 
 . 23/08/2016المؤرخ في  2016لسنة 

 

  
 إحداث معتمدية بالطويرف.

  03/09/2018تم فتح العروض بتاريخ * 
 02/07/2019انطلقت الدراسة بتاريخ  *
 %40األشغال بنسبة بصدد انجاز * 

الخاصة بإحداث المناطق   تّم إعداد الخطوط المرجعية لدراسة الجدوى * 
السقوية المقترح ريها من مياه سد مالق العلوي مع توفر مساحات للغرض 

  .هك 20000في حدود حوالي 
   .2018أدرج تمويل الدراسة ضمن ميزانية التنمية لسنة * 

  
 القطاع الفالحي:  في *

مضاعفة مساحة األراضي 
إلى  20000السقوية من 

 هكتار. 40000
كم بالمنطقة السقوية  5,7انطلقت أشغال تهيئة * 

ونسبة تقدم األشغال  08/01/2019بتاريخ سالمة 
75%. 
كم بالمنطقة السقوية 5,8انطلقت أشغال تهيئة * 

 2019في فيفري   11وعبيدة  3بصواري عبيدة 
 .%90ونسبة تقدم األشغال 

كم من المسالك الفالحية  8انطلقت أشغال تهيئة* 
 -بوعلودة داخل المناطق السقوية دوار تراكي

 .%20ونسبة تقدم األشغال  الدهماني
 

 .(APS / APD/DAO) تم انجاز دراسة فنية في الغرض* 
م د  4في حدود مبلغ  2020-2016أدرج القسط األول بالمخطط * 

 المخطط.كم لما بعد  33م د لتهيئة  6كم والبقية  17لتهيئة حوالي 
  2018م د سنة  1,546 اعتماد بـتم فتح 

 بالمنطقة السقوية سالمة  كم  5,7لتهيئة  قسط اول:
 11وعبيدة  3كم من المسالك بصواري عبيدة  5,8 لتهيئة :قسط ثاني

كم من المسالك الفالحية داخل المناطق السقوية دوار  8تهيئة قسط ثالث: 
 الدهماني. -بوعلودة تراكي

  
كلم من المسالك  50* تهيئة 

الفالحية داخل المناطق 
 السقوية.



 
انعقد مجلس إدارة شركة  2018مارس  23* في 
و اقر الشروع في  استغالل فسفاط سراورتان دراسات

اإلعالن عن طلب العروض الدولي الختيار الشريك 
 االستراتيجي.

تم اإلعالن عن  طلب  2018مارس  27* في 
 العروض الدولي الختيار الشريك االستراتيجي .

*و تم التمديد في اإلعالن إلى غاية 
31/10/2018. 

* تم اقتناء قطعة األرض من بلدية الدهماني بتاريخ 
 .2017ماي  5

انعقدت جلسة عمل بمقر  04/07/2018* في 
الوالية و ذلك للنظر في ملف تسوية قطعة األرض 

المعدة لبناء مخبر للتجارب لشركة دراسات استغالل 
حيث تبين انه هناك إشكال عقاري  فسفاط سراورتان

)معارضة مواطن في ما يخص ملكية األرض( الملف 
 .حد هذا التاريخ إلى في القضاء

 
 
 

سراورتان وذلك بداية من  استغالل فسفاط  تم تركيز إدارة شركة دراسات* 
 .2016اكتوبر شهر 

 لفائدة المشروع إطار 11 انتدابتم  2017وفي شهر مارس   
بقية االنتدابات عند تاريخ االنطالق الفعلي في  إتمامتم االتفاق على * 

 .انجاز المشروع
 .بمعتمدية الدهماني للبحوث و التجارب مخبر لبناء تم تخصيص أرض* 

 قطاع الطاقة والمناجم: * 
 
 
إنجاز المرحلة األولى من    

 مشروع سراورتان 



معتمدية بالطبيعي أشغال الربط بشبكة الغاز  * انتهت
  %100وسف:يساقية 

بلغت نسبة تقدم انجاز أشغال الربط بشبكة الغاز * 
 الطبيعي في:

 %80معتمدية تاجروين -
 %95معتمدية الجريصة: -
 عالن طلب العروض بصدد اال * 
حد هذا التاريخ وبصدد  إلىتنطلق األشغال لم * 

عموم بخصوص المثال الموقعي لمسار مد استشارة ال
وبناء انابيب الغاز الطبيعي بالنسبة لوالية الكاف ) 
معتمديات الكاف الشرقية والغربية والدهماني 

 .والقصور(
 

التزويد بالغاز الطبيعي الساقية بشبكة الغاز الطبيعي )  * ربط معتمدية
 الشقيقة الجزائر( عن طريق

 ربط معتمديتي تاجروين والجريصة بشبكة الغاز *
 .( CIOK) من نفس شبكة الغاز م.د( 2الطبيعي )بكلفة 

 
 * بالنسبة لبقية المعتمديات :

 : الدهماني بالغاز الطبيعي  -خط تزويد باجة
 كم  120على امتداد رئيسي  أنبوب: مد أولىمرحلة  -

 FSD تمويل المرحلة األولى عن طريق الصندوق السعودي للتنمية
 كم   140فرعية على طول  أنابيبمرحلة ثانية مد  -

 تمويل المرحلة الثانية عن طريق البنك االفريقي للتنمية
 م.د  150جملية في حدود الكلفة ال -

  
تغطية كامل والية الكاف * 

 .بالغاز الطبيعي 

ـــــــة  ـــــــى مثـــــــال التقســـــــيم للمنطق * تمـــــــت المصـــــــادقة عل
مــارس  07بتــاريخ  "الكــاف الشــرقية توســعة"الصــناعية 

2018. 
 2018ملمما  ردس  ممت  رتيةمميليت  ييممس   إعممد دتمم   *

 .وت  تقديمه رلم تلزمين  رعموميين رلنظس  يه

ت  تنقيح  ردس  ت ح ب مالحظات  رديو ن  روطني * 

 جممانيي 30رلتطهيممس وتمم  إحارممت  رملمما معممد   تمماسي  

 . ي  نتظاس  رمةادقت عليه 2019

 )القسط الثاني(هك 10 انجاز المنطقة الصناعية الكاف الشرقية* 
 

 

 

 

 
 
 

 : * في قطاع الصناعة
مضاعفة مساحة المناطق 

 الصناعية 



 ختيمماس مقاورممت رلقيمما   المميا   رتهيلممت  رد خليممت تمم  * 

 أللميا  خمال  همه  و من  رمؤم  أن تنطلم  رلمنطقت 
 .2020لهس جويليت 

رمتعل   ارس ط  رخماسجي  ض  إللكا    ي  نتظاس  *

ألممميا   رتهيلمممت لقيممما   ر ارلممم كت  رعموميمممت رلتطهيمممس 
 . رخاسجيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

من سنة  األولانجاز الدراسات في النصف  تم *
 بالنسبة للمنطقة الصناعية السرس 2018

 12تاسي   ت   رمةادقت على  ردس  ت  رمسوسيت * 

 .2019جو ن 

للمنطقة  التفصيليتم تقديم ملف مثال التهيئة  *
وفي انتظار  2019شهر أكتوبر  خاللالصناعية 

المصادقة عليه من طرف إدارة التعمير بوزارة 
 التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية.

 
 
 
 

 هك  55انجاز المنطقة الصناعية بالسرس على مساحة * 
 م.د( 15) بكلفة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

كفضاءات صناعية في المعتمديات التي  2م ألف 15إنجاز حوالي * 
تم رصد االعتمادات الخاصة بالقسط األول  ليست لها مناطق صناعية

 متر مربع  4500والذي يمكن أن يشمل 
 
 



ستتتق ا ال لالتتة بتتلب ع وضتتر بتتر    راستتا   * 

 .2020 خ ل شهر ج اعالتهيئة  

 
 التهيئة الخارجية:

الممضاة مع الشركة تم إمضاء و إرسال االتفاقيات  *
التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة الوطنية 

الستغالل و توزيع المياه لربط المنطقة الصناعية 
إلى  بالشبكات الخارجية للكهرباء و الغاز و المياه

 وزارة الصناعة 
 التهيئة الداخلية:

تمت المصادقة على ملف طلب العروض  *
(DAOحيث تم اختيار المقاولة )  وبصدد انجاز

ومن المتوقع  % 40بنسبة  داخليةالأشغال التهيئة 
 .2020استكمالها موفى 

 
 
 
 
 

 10* التهيئة الجزئية للمنطقة الصناعية محطة المحاميد بتاجروين ) 
 م د  6.920بكلفة   هكتار ( 44هكتارات من جملة 

 



انطلقت دراسة الطريق السيارة بتاريخ  *
من طرف مكتب  شهر 20و لمدة  27/06/2018

 .  STUDI/EGISالدراسات
: الصندوق العربي لالنماء االقتصادي  * الممول

 FADESواالجتماعي 
لسة عمل بمقر والية الكاف في ج* تم عقد 

الدراسات و جميع بحضور مكتب  19/07/2018
الهياكل المعنية لتقديم برنامج دراسة الطريق السيارة و 

الكاف تونس عبر  :تحديد مسار الطريق كما يلي
 مجاز الباب. 

 AYDROSOLاختيار شركة "* تم 
FONDATIONS النجاز األشغال الجيوتقنية "

 .2020فيفري  17الخاصة بالمشروع منذ 

الختيار مكتب  18/10/2017م فتح العروض المالية للدراسات يو  -
 دراسات.

 

  البنية األساسية:* 
إنجاز الطريق السيارة تونس   
الكاف واالنطالق في إعداد  –

الدراسة الفنية والدراسات 
 المفصلة المتعلقة بها.

 . %100كلم بنسبة  57تم انجاز  *
في مرحلة تقييم العروض و عرضها كلم  43.3 *

 على لجنة الصفقات
 . (مسالك  6) 
الجدوى االقتصادية بقية المسالك في طور دراسة  *

 والدراسة الفنية.

كلم من  400تهيئة *   
 المسالك الفالحية والريفية. 

 



تكلفة بقلعة سنان ب تهيئة المعبر الحدوديتمت  *
 .2019سنة  أ.د 2224.3ــ جملية تقدر بـ

تكلفة جملية بالساقية بــ تهيئة المعبر الحدودي* تمت 
 .2019سنة  أ.د 3000 تقدر بـ

العناية بالمعبرين الحدوديين *  
بساقية سيدي يوسف وقلعة 
سنان بالتنسيق مع األطراف 

 المعنية.

 إعدادفي  تم اختيار مكتب دراسات وانطلق*  
 المرحلة األولى من الدراسة الختيار الموقع الجغرافي.

وذلك  2015أ د بقانون المالية التكميلي لسنة  300بقيمة  رصد إعتماد*
المخصصة إلنجاز المخطط المديري لبعث مناطق حرة  إلعداد الدراسة

منطقتين بكل من ساقيـــــة سيدي  إحداثبالمناطق الحدوديــة و المتضمنة 
 .يوسف و قلعة سنان

 

 * في القطاع التجاري: 
إنجاز منطقتين للتبادل الحر 

سيدي يوسف وقلعة  بساقية
سنان في ضوء الدراسة التي تم 

 الشروع في إنجازها للغرض.
  :األولالقسط    *
بناء قسم استعجالي و مخبر التحاليل و قسم بصدد  -

  (%81)األشعة
تمت الموافقة على توفير اعتمادات ملحق الصفقة  -
 .2020فيفري  األشغال تاستئنف و

 :*   القسط الثاني
 قاعات عمليات و قسم إنعاش  5إحداث  -
 .إعداد ملف طلب العروضفي مرحلة  
 
 

 
 إنجاز األقساط المبرمجة مرة واحدة* 

 * في القطاع الصحي :    
تحويل المستشفى الجهوي 

 بالكاف إلى مستشفى جامعي 



تم تزويد مركز الصحة األساسية بمعتمدية  -
 رباعية الدفع مجهزة  الطويرف بسيارة اسعاف

تم دعم مركز رعاية األم و الطفل بساقية سيدي  -
 يوسف بمعدات طبية و مكتبية.

   
تطوير وتدعيم أسطول النقل * 

الطبي االستعجالي خاصة في 
 المناطق الحدودية.

مشروع تطهير مدينتي ساقية سيدي يوسف وقلعة * 
: في م د( 30)بتكلفة جملية محينة تقدر بـ  سنان
واختيار مواقع محطات  األوليةالدراسات  إعدادطور 

ممول من طرف التعاون التونسي التطهير :
 االيطالي)برنامج تحويل الدين االيطالي(

 مشروع تطهير مدينتي نبر والقلعة الخصبة * 
) تدعيم شبكات و انجاز محطتي تطهير بكلفة محينة  

م.د ( في طور إعداد الدراسات األولية  25 تقدر بـ
واختيار مواقع محطات التطهير: ممول من طرف 

 (BADالبنك اإلفريقي للتنمية )

   
 * في القطاع البيئي:

إحداث شبكات ومحطات 
تطهير بكل من نبر وساقية 
سيدي يوسف وقلعة سنان 

لفائدة  والقلعة الخصبة
 .ساكن 20000

 : مراكز تحويل خطط  النجاز وضع 
في انتظار تحديد مواقع المراكز المبرمجة مع  - 

البيئة والفنية  الدراساتالبلديات المعنية النطالق 
 .ونشر طلب العروض

تم عقد جلسة عمل بمقر الوالية بتاريخ  -
و ذلك للنظر في مشاريع التصرف  31/05/2018

 وحدة معالجة وتثمين النفايات :* 
و في انتظار  بورويس من  والية سليانة تحديد الموقع بمعتمدية  تم  

 انطالق الدراسات األولية.
 مواقع مراكز التحويل :* 
 مراكز تحويل بوالية الكاف. 10تم حاليا برمجة عدد  

إنجاز وحدة لمعالجة *  
وتثمين النفايات وعدد من 
مراكز التحويل لفائدة البلديات 

 والتجمعات السكنية الريفية.



 في النفايات المنزلية و المشابهة.
 واليت  ليانت  2020ما   5عقدت جل ت  تاسي   -

وحدة لمعالجة وتثمين  ملسوعإحد ث رلمةادقت على 
  منطقت  يد   وسويس. النفايات

 رخاةت  تخةيص   إلجس ء ت ةدد   تكما   - 
 . رتي  تقا  عليها  روحدة  ألسضقطعت 

 
 



 

 





قطاع الفالحة 



مدى تقدم اإلنجازحالة التنفيذنص القرار

اإلشكاليات في 
صورة عدم 

التنفيذ

اإلجراءات 
ها املزمع اتخاذ/املقترح

لتجاوز اإلشكاليات

ف تحديد موقع املشروع وإعداد الخطوط املرجعية وملتم-مشروع لم ينطلق بعدإحداث مسلك للمداواة بالطائرات 
.طلب العروض

تم إعداد بطاقة بيانات نموذجية لوزارة النقل إلحداث -
تم املحدود وصور فضائية للمواقع التيلإلستعمالمطار 

االختيار عليها
ابعة في انتظار تحديد الطرف املسؤول على اإلنجاز واملت-

اإلعتمادات توفر واستغالل املشروع وتوفير التمويالت
الالزمة 



ي اإلشكاليات فمدى تقدم اإلنجازحالة التنفيذنص القرار
صورة عدم 

التنفيذ

اإلجراءات 
اذها املزمع اتخ/املقترح

لتجاوز اإلشكاليات

.د.أ150بكلفة"زريقعين"استكشافيةعميقةبئر -

تم التنفيذ

طقة انطلقت الحفريات بمنطقة فرنة ببرقو لتزويد من
برمجة البرامة بعد أن تعذر القيام بالحفر في املنطقة امل

بئر سلبية%( 100)ألسباب عقارية  

د.أ4.180املاء الصالح للشرب بكلفة -

د عن طريق الهندسة الريفية .أ2.800-

د عن طريق الشركة التونسية الستغالل .أ1.380-
.وتوزيع املياه

قيد التنفيذ

ط سيدي عامر قس"تعهد هياكل املاء الصالح للشرب -1
)%98(أد1700بكلفة " واللوزة الجديدة" 1

" قماطة"تزويد املناطق الريفية باملاء الصالح للشرب -2
%(80)و%( 100)أد 1100بكلفة " فج عباد"و



اإلشكاليات في مدى تقدم اإلنجازحالة التنفيذنص القرار
صورة عدم 

التنفيذ

اإلجراءات 
املزمع /املقترح

اتخاذها لتجاوز 
اإلشكاليات

ة وجهر األودية بكلفالسقويةاملناطق -
تم االنجاز.د.أ3225

%(  100)أد 300جهر وادي املالح بكلفة -1

أد 365ة بكلفبالخروبةالسقويةإعادة تهيئة املنطقة -2
%(85( )الخزينة)

كلفة أشغال املحافظة على املياه والتربة ب-
.د.أ3172

املشاريع التي تنجز عن طريق املقاوالت -1قيد التنفيذ

%(45)إنشاء بحيرة جبلية بكسرى 45%

%(  100() هك350)إنجاز مصا طب ميكانيكية 100%

(%85)هك500زكري بباالوديةمجاري اصالح85%

100%
برنامج سنوي : الحضائراملشاريع التي تنجز عن طريق -2

يتم تنفيذه بنسق عادي

املشاريع التي تنجز عن طريق املقاوالت -1.د.أ3630أشغال الغابات بكلفة -

بجبل املرقب( هك130)تشجير غابي 100%

منابت غابية02تهيئة 100%

100%
، بلشيه)بالكريبالغابيةكلم من املسالك 10صيانة 
(املرقب

100%
تم يبرنامج سنوي : ط اإلدارة /عاملشاريع التي تنجز -2

تنفيذه بنسق عادي



مدى تقدم اإلنجازذحالة التنفينص القرار
 اإلشكاليات في
صورة عدم 

التنفيذ

اإلجراءات 
املزمع /املقترح

اتخاذها لتجاوز 
اإلشكاليات

.:د.م113720بكلفة 2020-2017إنجاز املشاريع التالية خالل الفترة 

.د.أ296250بكلفة الفالحيمشاريع املياه والري -
تليةسدود 2بمكثر وكسرى وتليةسدود 3وتاسةإحداث سد على وادي -
.د.أ179000بكلفة سليانةوالرفع من طاقة خزن سد ( حلوفة-الدمايم)

تاسةإحداث سد على وادي -1-قيد التنفيذ
دراسة تنفيذية جاهزة

تحيين دراسة الجدوى االقتصادية
تم عرض قرض التمويل على مجلس 

نواب الشعب وتمت املصادقة

اعتراض 
مواطنين

سليانةالرفع من طاقة خزن سد -2
بصدد إعداد الّدراسات األّولية 

.والّتفصيلية والتنفيذية

سدود تلية 5إحداث -3

في انتظار توفر 
التمويل الالزم

%60( بورويس)الدمايم

%95( بورويس)الحلوفة

معتمدية–جبل منصور )الرصيف
(بوعرادة

الدراسة التفصيلية جاهزة-

بصدد البحث عن التمويل-

(معتمدية مكثر)الخنقة 

الدراسة التفصيلية جاهزة-

بصدد البحث عن التمويل-

(سليانة الجنوبية)وادي األنصارين 

في مرحلة الدراسة -

في انتظار توفر التمويل الالزم-



نص القرار
حالة 
التنفيذ

مدى تقدم اإلنجاز

 اإلشكاليات في
صورة عدم 

التنفيذ

اإلجراءات 
ع املزم/املقترح

اتخاذها

بكلفة السقويةاملناطق -
.د.أ87260

قيد 
التنفيذ

:عمومية حول اآلبار العميقة سقويةإعادة تهيئة مناطق -1

ي ذلك جاهزة وسيتم اإلنجاز عن طريق مختلف البرامج بما فالسقويةالدراسة التنفيذية للمناطق 
profits

املتغدقةجهر األودية وتجفيف املناطق -2

سهلو ( الكريب) حميصوقرعة الكريببالنسبة لسهل  (APS)الدراسات األولية اإلجمالية اعدادتم 
الدراسة اعدادوفي مرحلة .ممول عن طريق اإلتحاد األوروبي (PAPSالروحية في إطار مشروع 

(ببوعرادةاملحيريقالتنفيذية بالنسبة لجهر وادي 

الدراسات املائية-3

مشاريع تندرج في إطار البرامج السنوية للمندوبية ويتم تنفيذها بنسق طبيعي 

:2017برنامج 

 %100ة بنسبانجز الروحية  بمعتمدية" العزايزية-الفراشيش"إستكشافيةآبار عميقة 02إحداث -
%90نسبة انجاز الجنوبيةسليانةبمعتمدية" النمايرية"و

100%
و الكريبمعتمدية" )السوالم"و" برج املسعودي"و" مكرر 1الدخانية: "آبار مراقبة 03إحداث حفر -

(.مكثرمعتمدية

قيد املاء الصالح للشراب 
التنفيذ

تزويد مناطق ريفية باملاء الصالح للشرب -1

معتمدية" )هللابوعبد"و%(  60)برقومعتمدية" )الدريجة"و%( 100( مكثرمعتمدية" )املصيليب".د.أ25950بكلفة
%(.98( )كسرى 

إعادة تهيئة منظومات التزويد باملاء الصالح للشرب-2

%(   98)أد 1105بمبلغ ( الجنوبيةسليانةمعتمدية" )2قسط -سيدي عامر"%( 98)

50) 2017ديسمبر 18بتاريخ االشغالأد انطالق 573( قعفور معتمدية" )الزيدأم "بالنسبة ملنطقة %( 50) 
  )%

%100ريفية باملاء الصالح للشرب إبتدائيةتزويد مدارس -100%3



اإلجراءاتاإلشكالياتمدى تقدم اإلنجازذحالة التنفينص القرار

.د.أ60796بكلفة 
الغابات واملراعي

رامج السنويةيتم تنفيذها بنسق طبيعي في إطار الب: (الخزينة)البرنامج الوطني للغابات ·ذقيد التنفي

سط مشروع التصرف املندمج في املشاهد باملناطق األقل نموا بواليات الشمال والو ·
مرحلة اإلنجازفي:pgip( خزينة+ BM)الغربي  

مرحلة في( :الخزينة + AFD) pactبرنامج التأقلم مع التغيرات املناخية باملناطق الهشة ·
اإلنجاز

(خزينة + JICA) مشروع التصرف املندمج للغابات مرحلة ثالثة ·
ينجز بنسق عادي

بكلفة املحافظة على املياه والتربة-
.د.أ37646

لمندوبيةيتم تنفيذها بنسق طبيعي في إطار البرامج السنوية ل: تهيئة مصبات األودية-1ذقيد التنفي

دوبيةيتم تنفيذها بنسق طبيعي في إطار البرامج السنوية للمن: التعهد والصيانة-2

(في مرحلة الدراسة9بحيرة جبلية جاهزة و14: )بناء بحيرات جبلية-3

.مندوبيةيتم تنفيذها بنسق طبيعي في إطار البرامج السنوية للمنشآت تغذية املائدة-4
profitsمنشأة قيد التنفيذ في إطار مشروع 20

قطاع للنهوض بالجهويةمشاريع تندرج في إطار الخطة : الزياتين حول البحيراتغراسة-5
.2016الزياتين وانطلق تنفيذها بالنسق املطلوب بداية من سنة 



اإلجراءاتاإلشكالياتمدى تقدم اإلنجازحالة التنفيذنص القرار

د.أ167050بكلفة الفالحيةاملشاريع 

74فة املندمجة بكلالفالحيةمشروع التنمية • 
.دم

قيد التنفيذ

PROFITSسليانةمشروع النهوض بمنظومات اإلنتاج ألفالحي بوالية 

ة بكلفسليانةمشروع تنمية شمال والية • 
.د.أ80000

prodfilفي مرحلة املصادقة على املرحلة الثانية من الدراسةقيد التنفيذ



قطاع الشباب والرياضة



اإلجراءاتاإلشكالياتاملتابعةحالة التنفيذيذاملعني بالتنفنص القرار

ب إعادة تعشيب امللعب الرئيس ي  باملرك* 
االعتماداتمع توفير بسليانةالرياض ي 

الالزمة                      

بلدية سليانة            
اإلدارة الجهوية 

للتجهيز

ة   الكلف:  تهيئة وصيانة حجرات املالبس•
د                                              .ا258

809الكلفة  : إعادة تعشيب امللعب وتهيئة •
د.ا

%  100نسبة االنجاز *  
بالنسبة للتعشيب

وحجرات املالبس                                

ةبسليانبناء مدارج بامللعب الرئيس ي * 
وزارة الشاب 

والرياضة
دينار1200تمت الدراسة بكلفة أولية تقدر بـ

تم اإلعالن عن طلب 
جانفي28العروض 

2020

تهيئة امللعب البلدي  العروسة
وزارة الشباب 

والرياضة

وسة انطلقت األشغال بامللعب البلدي بالعر 
تهيئة امللعب البلدي )01/6/2019بتاريخ 

تهيئة +حجرات مالبس+السور )بالعروسة 
(األرضية

تعشيب اصطناعي انطلقت األشغال يوم 
الف447بـبكلفة أشغال تقدر 29/07/2019

دينار

بة التهيئة انتهت بنس
100%

توقفت :التشعيب 
األشغال 

حجرات)ببوعرادةتهيئة امللعب البلدي 
تهيئة -خارجيو سياج داخلي -مالبس

(األرضية

وزارة الشباب 
والرياضة

بكلفة 15/12/2018انطلقت األشغال بتاريخ 
%35أد وبلغت األشغال 780أشغال تقدربـ 

%60األشغال 



املناطق الصناعية



املتابعةذحالة التنفينص القرار
ي اإلشكاليات ف
صورة عدم 

التنفيذ

اإلجراءات 
اذها املزمع اتخ/املقترح

لتجاوز اإلشكاليات

ية املنطقة الصناع
2بوعرادة 

(القسط األول ) 2بوعرادةاملنطقة الصناعية . 1
(هك10:) املساحة الجملية

.الكهرباءو األرصفة وتم تزويد املنطقة باملاء معدىانتهت أشغال الطرقات 
التنوير العموميو تم إنجاز شبكة الهاتف 

(القسط الثاني)2بوعرادةاملنطقة الصناعية . 2
(هك12,5:) املساحة الجملية

.                  2019قامت الوكالة بإعالن طلب عروض ثاني خالل شهر ديسمبر 
ية املنطقة الصناع

هك 17: بالعروسة
(هك20: ) املساحة الجملية 

 TPDقامت الوكالة بإعداد مثال األشغال الطبوغرافية املختلفة 
.  دراسات التهيئة بصدد اإلنجاز

تم تغيير الصبغة 
2018جويليةتم االنطالق في الدراسات خالل شهر 

املائية وهي بصدد املصادقةو تم إعداد الدراسة البيئية ودراسة السالمة والدراسة 

.الطبوغرافيامللف إستالمبصدد و تم تعديل مثال األشغال الطبوغرافية املختلفة 
الجيوتقنيةتم قبول الدراسة 



اإلجراءاتاإلشكالياتاملتابعةذحالة التنفينص القرار

املنطقة الصناعية 
هك 10:بالكريب

هك 10املساحة الجملية 
(.خارجيةو شبكة داخلية ) تم تزويد املنطقة بالتيار الكهربائي 

بصدد تزويد املنطقة باملاء الصالح للشرب
أشهر وقد انتهت األشغال 6ملدة 2016سبتمبر 17أشغال التهيئة التكميلية في إنطالق
.بالكامل 

شرعت الوكالة بالتفويت في املقاسم  

يانةسلاملنطقة الصناعية 
هك 3:17

(هك15: ) املساحة الجملية 
(TPD)قامت الوكالة بإعداد مثال األشغال الطبوغرافية املختلفة 

.املاء الصالح للشربو الوكالة بصدد دراسة تزويد املنطقة بالتيار الكهربائي 
وطلبت القيام بملف السالمة 26/05/2016تمت إحالة ملف التقسيم للبلدية  بتاريخ 

.2013سبتمبر 16وذلك طبقا لقرار وزير الداخلية املؤرخ في 
.2017مايتم إعداد ملف السالمة وقد تحصلت الوكالة على املصادقة في شهر 

وقد تم إعادة الدراسة 2017تم تقديم ملف التقسيم خالل شهر مارس  وفي شهر سبتمبر 
.داخل املنطقة الصناعيةسليانةملدينة الحزاميةمللف التقسيم ملرور الطريق 

.العقاربإقتناءقامت الوكالة 
ال من املؤمل أن تنطلق األشغو ستقوم الوكالة بإعالن طلب عروض أشغال التهيئة 

2020جويليةخالل شهر 

  AFIتمثيلية لـــ احداث
2016خالل سنة 

لم يتم الى حد االن احداث تمثيلية جهوية للوكالة



قطاع التربية والتعليم



اإلجراءاتاإلشكالياتاملتابعةحالة التنفيذنص القرار

ربط كل املدارس باألنترنات 
وإنجاز على 2016خالل سنة 

ل األقل مدرسة نموذجية في املجا
الرقمي بالوالية

مدرسة ابتدائية تم ربطها باألنترنات162
مدرسة ابتدائية غير مربوطة باألنترنات31

مدرسة إعدادية واحدة غير مربوطة باألنترنات
ية حي املدرسة االبتدائ: املدرسة النموذجية في املجال الرقمي 

البلهوانومدرسة سليانةالجمهورية 

مدرسة ابتدائية 123تزويد 
2017-2016باملاء خالل سنة 

لشربتزويد املدارس االبتدائية ريفية باملاء الصالح لتم·100%

 اإلعتماداتتوفر 
الخزاناتلتزويد

بناءهاتمالتي
يةاإلبتدائباملدارس



قطاع الطرقات والجسور 



المتابعةحالة التنفيذنص القرار

ي اإلشكاليات ف

صورة عدم 

التنفيذ

اإلجراءات 

المزمع اتخاذها/المقترح

لتجاوز اإلشكاليات

رقمالوطنيةالطريقمضاعفةمشروع

.وسليانةالفحصبينالرابطة4

من الفحص 4و رقم.طمضاعفة + الفحص –طريق تونس -

.سليانةالى

بصدد 

اإلنجاز

تاريخ انتهاء األشغال 

2020مارس 

(كم15.45)43.65كنإلى 28.2ك ن03قسط عدد 

،2016أكتوبر 24: اإلذن اإلداري النطالق األشغال-

SOROUBAT: صاحب الصفقة-

د،.م31.948:كلفة المشروع-

.شهرا22:اآلجال التعاقدية-

%87: نسبة تقدم األشغال

(كم21.35)65ك نإلى 43.65ك ن04قسط عدد 

،2016أكتوبر 31: اإلذن اإلداري النطالق

ETEP: صاحب الصفقة

د،.م36.448:كلفة المشروع

.شهرا26:اآلجال التعاقدية

.%95: نسبة تقدم األشغال
0كن719المحليةالطريقتهذيب

أد33865بكلفةبرقو33.8كنالى

رقمةالمحليالطريقتهيئةدراسةتحيين)

(يةبوسعدوعينبرقوبينالرابطة719

2018جانفي15األشغال أنطالق

.د.م31.125: الكلفة 

%62شهرا نسبة تقدم األشغال 30اآلجال التعاقدية 

بصدد 

اإلنجاز

نسق بطيء 

بسبب عدم 

خالص 

المقاولة 

التسريع في خالص 

مستحقات المقاولة 



اإلجراءاتاإلشكالياتالمتابعةحالة التنفيذنص القرار

برج 714تهذيب الطريق المحلية رقم 

13) جندوبةالمسعودي حدود والية 

(  كلم

،2016نوفمبر 01: انطالق األشغال

EBM: صاحب الصفقة

د.م8.010: الكلفة

شهرا28:اآلجال التعاقدية

%98:نسبة تقدم األشغال

انطلقت األشغال بنسبة

98%

60رقم الجهويةتهذيب الطريق 

:تاريخ اإلذن اإلداري النطالق األشغال

،2016نوفمبر 01

EBM: صاحب الصفقة

د،.م10.401: الكلفة

.شهرا28: اآلجال التعاقدية

%95: نسبة تقدم األشغال

انطلقت األشغال بنسبة

95%

إشكاليات 

عقارية على 

300طول 

متر

التسريع في إصدار 

أمر االنتزاع 

كلم من المسالك 129.5تهيئة وتعبيد 

اقساط7على سليانةالريفية بوالية 

د.م44.006بكلفة 

46و45و44و41أقساط عدد * 

2016سبتمبر 26: انطالق األشغال-

د.م24.959: كلفة المشروع-

شهرا20و15بين : اآلجال التعاقدية-

،%50: نسبة تقدم األشغال

43و42و40أقساط عدد * 

وبلغتاألشغالانطلقت

%50بنسبة

بنسبةأنجز46عددقسط

100%

أشغال42و40قسط

خالصعدمبسببمتوقفة

المقاولةمستحقات

41بالنسبة لألقساط 

تم فسخ 44و43و

الصفقة وإعالن طلب 

عروض للمرة الثانية 

ة لدى المصالح المركزي

للوزارة بصدد إعداد 

تقرير فرز العروض

2016أكتوبر 10: انطالق األشغال-

د.م19.047: كلفة المشروع-

شهرا22و15بين : اآلجال التعاقدية-

،%50: نسبة تقدم األشغال-



قطاع الصحـــــــــــــة العموميـــــــــــــة



املتابعةحالة التنفيذ فيذبالتالهيكل املعني القرار
م اإلشكاليات في صورة عد

التنفيذ

اإلجراءات 
املزمع /املقترح

اتخاذها لتجاوز 
اإلشكاليات

مشاريع منجزة
بناء العيادات الخارجية

بالمستشفى المحلي بكسرى

املجلس –وزارة الصحة 
--01/11/2018: القبول النهائيمستغلو منجز الجهوي بسليانة

وليد تهيئة جناح العمليات بقسم التو

بناء قاعة للعمليات القيصرية 

بالمستشفى الجهوي بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

28/05/2019: القبول الوقتيمستغلو منجز 

بناء قسم استعجالي

بالمستشفى المحلي ببرقو
املجلس –وزارة الصحة 

الجهوي بسليانة
01/11/2018: القبول النهائيمستغلو منجز 

3مركز صحة أساسية صنف بناء

ببوعرادة
املجلس –وزارة الصحة 

الجهوي بسليانة
12/2018: القبول الوقتيمستغلو منجز 

تجديد الشبكة الكهربائية 

بالمستشفى المحلي بكسرى
املجلس –وزارة الصحة 

الجهوي بسليانة
17/05/2018: القبول الوقتيمستغلو منجز 

تجديد الشبكة الكهربائية 

بالمستشفى المحلي بالروحية
املجلس –وزارة الصحة 

الجهوي بسليانة
23/05/2017: القبول الوقتيمستغلو منجز 



املتابعةحالة التنفيذ فيذبالتالهيكل املعني القرار
م اإلشكاليات في صورة عد

التنفيذ

اإلجراءات 
املزمع /املقترح

اتخاذها لتجاوز 
اإلشكاليات

القبول الوقتي/ مشاريع في طور االنجاز 
فني سامي 12بـتعزيز القطاع الصحي * 

مساعدين 4وممرضين 09للصحة  و
في إطار 2015صحيين مع موفى سنة 

.االنتداب

تم اإلنجاز

:بـتم تعزيز الجهة 
.ممرض أول 13

مساعدين صحيين4
فني سامي للصحة14

الجهوي تهيئة وتوسعة املستشفى 
:د .م13,500بكلفة بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

طور الدراساتفي
تم مراسلة وزارة الصحة بملفات طلب-

ار في انتظو العروض ملختلف املشاريع 
.الرأي الفني قبل إعالن طلب العروض

مختلف و الخارجية تهيئة الطرقات
نية  الشبكات األولية و بناء املحالت الف

باملستشفى الجهوي بسليانة
ري املرحلة التمهيدية من املخطط املدي)

الخط -للمستشفى الجهوي بسليانة
ي توسعة املستشفى الجهو : التمويلي 

(بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

ق انطال -بصدد اإلنجاز 
12/07/2017: األشغال

210: مدة األشغال-
يوم

%(80)تقدم األشغال 
ألف دينار4000تم توفير اإلعتمادات  -
شغال تم توفير إعتمادات إضافية مللحق األ -

.أد226بقيمة .01عدد
و ي تم القبول الوقتي للمحول الكهربائ-

ات مكوناته املعني بتغذية بناية العياد
.27/01/2020الخارجية في 

د في طور عملية الحفر تحت الطريق قص-
قبل تمرير السلك الكهربائي الرئيس ي من
و كهرباء املقاول املناول للشركة التونسية لل

.الغاز

عدم الربط بالشبكات -
الداخلية للمستشفى  فيما 

تصريف املياه و يتعلق بالكهرباء 
.املستعملة

التسريع في عملية  -
الربط من قبل املقاول 

للاملناول  STEG
التسريع في تجهيز -

محطة الضخ الداخلية 
للمستشفى من قبل 
مقاول مشروع تهيئة 

مختلف و الطرقات 
الشبكات األولية

بناء قسم العيادات الخارجية -
.باملستشفى الجهوي بسليانة

ضمن املخطط املديري للمستشفى )
سعة تو : الخط التمويلي -الجهوي بسليانة

(املستشفى الجهوي بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

منجز
غير مستغل

تم القبول الوقتي لألشغال في 
عدم الربط بالشبكات -.07/06/2019

الداخلية للمستشفى  فيما 
تصريف املياه و يتعلق بالكهرباء 

.املستعملة



املتابعةحالة التنفيذ فيذبالتالهيكل املعني القرار
م اإلشكاليات في صورة عد

التنفيذ

اإلجراءات 
املزمع /املقترح

اتخاذها لتجاوز 
اإلشكاليات

بناء مقر للعيادات الخارجية 

بالمستشفى المحلي بقعفور
املجلس –وزارة الصحة 

الجهوي بسليانة

ق انطال -بصدد اإلنجاز 
16/03/2018: األشغال

210: مدة األشغال-

%(85)تقدم األشغال 
لم يتم الحسم فيما يتعلق بقسط -

.التسخين املركزي –السوائل 

عدم توفر   
RADIATEURS EN FONTE

-في السوق حسب املقاولة

توسعة قسم اإلستعجالي 
بالروحيةبالمستشفى المحلي 

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

تم القبول الوقتي في 
27/11/2019.---

إعالن طلب العروض/ مشاريع في طور الدراسات

بناء مغازة ومطبخ 
بالمستشفى الجهوي بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
في طور الدراساتالجهوي بسليانة

03/05/2016:انطالق الدراسة
DAO: مرحلة الدراسة

أد 500:االعتماد المفتوح

أد1315:   المحينةالكلفة 

أد620: الناقصةاالعتمادات

--

بناء قسم لجراحة العظام
بالمستشفى الجهوي بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

في طور الدراسات

20/08/2016:انطالق الدراسة
DAO min: مرحلة الدراسة

أد  500:االعتماد المفتوح

أد1315:  المحينةالكلفة 

أد815:الناقصةاالعتمادات

--

اإلنعاش وبناء قسم للتخدير 
بالمستشفى الجهوي بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

في طور الدراسات

03/05/2016:انطالق الدراسة
DAO: مرحلة الدراسة

أد 700: االعتماد المفتوح

أد980:  المحينةالكلفة 

أد280: االعتماد الناقص

--



املتابعةحالة التنفيذ فيذبالتالهيكل املعني القرار
م اإلشكاليات في صورة عد

التنفيذ

اإلجراءات 
املزمع /املقترح

اتخاذها لتجاوز 
اإلشكاليات

وبناء جناح إقامة ألمراض المعدة 

تهيئة األقسام االستشفائية 

بالمستشفى المحلي بقعفور
املجلس –وزارة الصحة 

الجهوي بسليانة
في طور الدراسات

03/05/2016:انطالق الدراسة

DAO: مرحلة الدراسة

أد1150:     المحينةالكلفة 

أد 1150:االعتماد المفتوح

--

ي توسعة المستشفى الجهومشروع
بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
في طور الدراساتالجهوي بسليانة

2016:انطالق الدراسة
DAO: مرحلة الدراسة

أد 8900: االعتماد المفتوح

أد13500:  المحينةالكلفة 

أد4600: اإلعتمادات الناقصة

توسعة المستشفى الجهوي ”التمويلي الخط-

يتضمن مجموعة من المشاريع التي تم “ بسليانة

تنظيمها في إطار إعداد المخطط المديري 

للمستشفى، اغلبها في مرحلة ملف طلب العروض 

بينما تم االنطالق في االنجاز بالنسبة 

كذلك وأشغال تهيئة الطرقات الخارجية :لمشروعي
-أشغال توسعة العيادات الخارجية

بناء مخبر تشريح الخاليا المرضية 
بالمستشفى الجهوي بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
في طور الدراساتالجهوي بسليانة

03/05/2016:انطالق الدراسة-
DAO: مرحلة الدراسة-

أد1095:    المحينةالكلفة 

-: االعتماد المفتوح-

ضمن الخط التمويلي توسعة 

المستشفى الجهوي بسليانة

إدراج املشروع ضمن 
خط تمويلي منفصل

بناء مخزن لألدوية 
بالمستشفى الجهوي بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

في طور الدراسات

03/05/2016:انطالق الدراسة-
DAO: مرحلة الدراسة

أد1100:  المحينةالكلفة 

-: االعتماد المفتوح

ضمن الخط التمويلي توسعة 

المستشفى الجهوي بسليانة

إدراج املشروع ضمن 
خط تمويلي منفصل

الطفلوبناء قطب لطب األم 

مع مصعد 
بالمستشفى الجهوي بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

في طور الدراسات

03/05/2016:انطالق الدراسة-
DAO: مرحلة الدراسة

أد3252:  المحينةالكلفة 

-: االعتماد المفتوح

ضمن الخط التمويلي توسعة 

المستشفى الجهوي بسليانة

صد اعتماد إضافي بقيمةرتم -

أد في قانون المالية 3300

–للخط التمويلي 2019

توسعة المستشفى الجهوي 

بسليانة

إدراج املشروع ضمن 
خط تمويلي منفصل



املتابعةحالة التنفيذ فيذبالتالهيكل املعني القرار
م اإلشكاليات في صورة عد

التنفيذ

اإلجراءات 
املزمع /املقترح

اتخاذها لتجاوز 
اإلشكاليات

بناء بيت غسيل 

بالمستشفى المحلي بقعفور
املجلس –وزارة الصحة 

الجهوي بسليانة
في طور الدراسات

03/05/2016:انطالق الدراسة

DAO: مرحلة الدراسة

أد560:  المحينةالكلفة 

أد-:االعتماد المفتوح

ضمن الخط التمويلي توسعة 

المستشفى الجهوي بسليانة

إدراج املشروع ضمن 
خط تمويلي منفصل

بناء مسكن وظيفي 
المستشفى الجهوي بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
في طور الدراساتالجهوي بسليانة

03/05/2016:انطالق الدراسة
DAO: مرحلة الدراسة

أد270:  المحينةالكلفة 

أد-:االعتماد المفتوح

ضمن الخط التمويلي توسعة 

المستشفى الجهوي بسليانة

إدراج املشروع ضمن 
خط تمويلي منفصل

بناء قسم لطب المجاري البولية 
بالمستشفى الجهوي بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
في طور الدراساتالجهوي بسليانة

20/08/2016:انطالق الدراسة-
DAO: مرحلة الدراسة-

أد1000:  المحينةالكلفة 

أد-: االعتماد المفتوح-

ضمن الخط التمويلي توسعة 

المستشفى الجهوي بسليانة

إدراج املشروع ضمن 
خط تمويلي منفصل

بناء وحدة للعالج الطبيعي
بالمستشفى الجهوي بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

في طور الدراسات

03/05/2016:انطالق الدراسة-
DAO: مرحلة الدراسة

أد671:  المحينةالكلفة 

أد-:االعتماد المفتوح

ضمن الخط التمويلي توسعة 

المستشفى الجهوي بسليانة

إدراج املشروع ضمن 
خط تمويلي منفصل

تأهيل شبكة السوائل الطبية 
بالمستشفى الجهوي بسليانة

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

في طور الدراسات

2017:انطالق الدراسة-
APD: مرحلة الدراسة

أد475:  المحينةالكلفة 

أد400-: االعتماد المفتوح
--

بسليانة تجهيز المركز الوسيط
بشبكة التسخين المركزي

املجلس –وزارة الصحة 
في طور الدراساتالجهوي بسليانة

2017:انطالق الدراسة-
DAO: مرحلة الدراسة

أد810: المحينةالكلفة 

أد-: االعتماد المفتوح
--



املتابعةحالة التنفيذ فيذبالتالهيكل املعني القرار
م اإلشكاليات في صورة عد

التنفيذ

اإلجراءات 
املزمع /املقترح

اتخاذها لتجاوز 
اإلشكاليات

مركز رعاية األم و الطفلصيانة 

بالمستشفى المحلي بقعفور
املجلس –وزارة الصحة 

الجهوي بسليانة
في طور النطالق في

الدراسات

2019ديسمبر :انطالق الدراسة

DAO: مرحلة الدراسة

أد-:  المحينةالكلفة 

أد400-:االعتماد المفتوح

--

تركيز مولد كهربائي 
ببوعرادةالمحلي بالمستشفى 

املجلس –وزارة الصحة 
في طور الدراساتالجهوي بسليانة

03/05/2019:انطالق الدراسة-
APD: مرحلة الدراسة-

أد120-:  المحينةالكلفة 

أد80:االعتماد المفتوح-

--

معدات وصيانة الشبكة الكهربائية 

اقتناء مولد كهربائي والمحول 
بالمستشفى المحلي ببرقو

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

في طور تحيين 
و إعتمادات التعهد 
إمضاء الصفقة

20/08/2016:انطالق الدراسة-
DAO: مرحلة الدراسة-

أد300:  المحينةالكلفة 

-أد205-: االعتماد المفتوح-

-

إعادة بناء مركز الصحة األساسية 

بالزواكرة02صنف 
معتمدية مكثر

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

في طور الدراسات
الدراسات متوقفة

03/05/2016:انطالق الدراسة-
DAO: مرحلة الدراسة

أد250:  المحينةالكلفة 

أد200-:االعتماد المفتوح

قطعة األرض صلوحيةعدم 

على أساسها التي انطلقت

عقاريإشكالالدراسات

تم البحث عن قطعة 
اخرى ارض 

إعادة بناء مركز الصحة األساسية 

بالفضول02صنف 
معتمدية كسرى

املجلس –وزارة الصحة 
الجهوي بسليانة

في طور الدراسات

2017:انطالق الدراسة-
APD: مرحلة الدراسة

أد360:  المحينةالكلفة 

أد200-: االعتماد المفتوح
--

تهيئة السياج الخارجيوصيانة 
بكسرىالمحلي بالمستشفى 

املجلس –وزارة الصحة 
في طور االنجازالجهوي بسليانة

27/01/2020:انطالق الدراسة-

--



مشاريع وطنية

يذبالتفالهيكل املعني القرار
حالة 
ذ التنفي

املتابعة
م اإلشكاليات في صورة عد

التنفيذ

اإلجراءات 
املزمع /املقترح

اتخاذها لتجاوز 
اإلشكاليات

بصنف جهويبناء مستشفى 
بمكثر

:اإلشراف على المشروع-

وحدة التصرف حسب -
.األهداف 

اإلدارة العامة للبنايات -
.المدنية  بوزارة التجهيز

ت
سا

ا در
ال

:  المحينةالكلفة 

(.2019جوان )تجهيزاومليون دينارا بناء 52.3

.مليون دينارا تجهيزات14.5ومليون دينارا بناءا 37.8منها 

:المحينةالوضعية 

11تاريخ عرضه على أنظار اللجنة العليا للصفقات بو(  المصممين)تم إعداد تقرير فرز العروض -
.2019أوت 11تمت المصادقة  في و2019جوان 

تم و2019كراس الشروط  الختيار ائتالف تونسي كويتي في أكتوبر وتم إعداد الملف المرجعي -

من طرف وحدة التصرف حسب األهداف لمتابعة 2019أكتوبر 17إرساله للصندوق الممول في 

ندوق هبات خارجية التابعة لوزارة الصحة وهو حاليا في انتظار رأي الصوالمشاريع الممولة بقروض 
.الممول

:المحينةاآلجال 

تم تجاوز اآلجال المحددة في محضر جلسة المجلس الجهوي )2020مارس : انطالق الدراسات -
(.2019للصحة والتي حددت بموفى سنة 

.2020موفى سنة : اإلعالن عن طلب عروض األشغال واالنتهاء من الدراسات -

.2021خالل السداسي الثاني لسنة : االنطالق في األشغال-

(شهرا24اآلجال المبدئية لألشغال )2023موفى سنة : االنتهاء من األشغال-

ز تأهيل قسم اإلستعجالي بمرك
الصحة األساسية بالعروسة

ت
سا

ا در
ال

:المحينةالوضعية 

ن الصندوق تجهيز أقسام طبية بالمستشفيات الممول بقرض موتضمين المشروع ضمن مشروع تأهيل -

أقسام 04وقسم استعجالي 17الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، حيث يتكون هذا البرنامج من 

بنود ، ويعتبر مشروعا واحدا وفقا لتطاوينومستشفيات جهوية بكل من قبلي 02تطوير وعالجية 
.االتفاقية

تم إعداد الكراس المرجعي الختيار المصممين وتم إعداد كمل الملف المرجعي  لكل المكونات -

طلب الرأي تمواإلسكان وكذلك نص طلب العروض بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والتونسيين 
.21/06/2019المسبق للصندوق الممول منذ 

ندوق التعاون الدولي للتسريع لدى الصواالستثمار ووزارة التنمية وتعمل كل من وزارة الصحة -

.الممول
:المحينةاآلجال 

.2021موفى شهر جانفي : انتهاء الدراسات-
.2021موفى سنة : انطالق األشغال-



اإلجراءاتاإلشكالياتاملتابعةحالة التنفيذ نص القرار 

:  تدعيم الجهة بالتجهيزات التالية

Système de numérisation d’image- آلة ترقيم 

الصور الطبية
غير منجز-

Angiographenumérique- آلة رقمية لتصوير  1

1األوعية ألمراض العيون
-تم التسليمتم اإلنجاز

Appareil de désinfection des endoscopes- 1 

1آلة لتعقيم المناظير 
تم التسليم-تم اإلنجاز

-2 fibroscopes  02  للشعب الهوائية  )مناظير

( وللجهاز الهضمي bronchique + gastriqueتم التسليم-تم اإلنجاز

microscope opératoire - مجهر لجراحة  01

01األذن واألنف والحنجرة ORL-في طور الفرز

في طور اإلعداد-آلتي  تصوير باألشعة02

.وحدات لطب األسنان07

لكل من .تم تسليمها 3في طور التسليم  و4

ووحدةبورويسمستشفى الروحية وسيدي 

.الطب المدرسي 

في طور اإلعداددآلة كشف بالصدى ألمراض النساء والتولي

تم التسليمتم اإلنجاز.آلة لتصفية الدم02

تم التسليمتم اإلنجاز.آلة تعقيم15

3سيارات خفيفة و3بـدعم أسطول السيارات 

.سيارات رباعية الدفع5سيارات إسعاف و
تم التسليمتم اإلنجاز



ـــــافة قطاع الثقـــــــــــــ



املتابعــــــــــــــــــــــــــةحالة التنفيذالقرار
اإلشكاليات في 

صورة عدم التنفيذ
اإلجراءات

انجاز مشروع صيانة وتهيئة املعلم 
ع مسليانةمن والية " زامة"األثري وقرية 

ق اإلضافية عن طرياالعتماداتتوفير 
دينار الف448ميزانية الدولة بكلفة 

 تمت الدراسة الفنية وإعداد
تقرير فرز العروض 

تمت الدراسة الفنية وإعداد تقرير 
طلب عروض غير ,فرز العروض 

مجدي لعدم توفر االعتماد تبعا 
ملراقبة الجهويةلبطاقة اللجنة 

.08/05/2019الصفقات بتاريخ 

ي يتمثل اإلشكال ف
د عدم توفر  االعتما
 املطلوب في حدود

لدعوة 448
ق املقاولة لالنطال 

من )في األشغال 
طرف وزارة 

(الثقافة

ملقول في انتظار فتح االعتماد املطلوب لدعوة ا
.االنطالق في االشغال

ةبسليانالجهوي انجاز مشروع املتحف 
دم7بتكلفة 

تم استكمال الدراسات 
الفنية والعلمية بصدد 

ي للمناظرة الوطنية فاالعداد
التصميم مع عمادة 

املهندسين

تم استكمال الدراسات الفنية 
للمناظرة االعدادوالعلمية بصدد 

الوطنية في التصميم مع عمادة 
املهندسين

عدم توفر 
اإلعتمادات 

بطء في إعداد 
الدراسات الفنية 

الضرورية

اإلعتماداتتسريع نسق الدراسات وتوفير 
على يانةبسلكلفة انجاز املتحف األثري ترسيم)

(  2020ميزانية 



املتابعــــــــــــــــــــــــــةحالة التنفيذالقرار
اإلشكاليات في 

صورة عدم التنفيذ
اإلجراءات

إحداث مكتبة عمومية باألخوات بكلفة 
دينارالف800

بصدد إعداد أذون التزود للرفع 
ي والسبر الجيولوجالطبوغرافي

ومكتب املراقبة
يدية سيتم النظر في الدراسة التمه

6/2/2020املوجزة يوم 

بسليانةبناء مكتبة معلوماتية 
بصدد البحث عن قطعة 

أرض
1000الكلفة التقديرية للمشروع 

أد

ترسيمتم اقتراح 
املشروع ضمن 

إال أن 2018ميزانية 
وزارة املالية لم 

.توافق عليه

املشروع ضمن ميزانية التنمية ترسيم

مليون 2بناء دار ثقافة بكسرى بكلفة 
دينار

أفادت وزارة الشؤون الثقافية -
بأنه تم اقتراح املشروع بمخطط 

2000بكلفة 2020-2016التنمية 
أد 

بصدد البحث عن 
قطعة ارض تكون 
وظيفية للمشروع 

توفير عقار 

الركحيةإحداث مركز الفنون 

تم إحالة كراس قانون 
قة املناظرة املعمارية للمصاد

من قبل عمادة املهندسين 
7/10/2019بتاريخ 

أنه أفادت وزارة الشؤون الثقافية ب
تم اقتراح املشروع بمخطط 

3000بكلفة 2020-2016التنمية 
أد 

في انتظار اإلعالن . 
عن املناظرة 

املعمارية 

للموسيقى جهوي إحداث معهد 

امللف اعدادفي انتظار 
املرجعي لالنطالق في 

, الدراسات

أنه أفادت وزارة الشؤون الثقافية ب
تم اقتراح املشروع بمخطط 

1500بكلفة 2016/2020التنمية 
أد وبصدد معاينة األرض املجاورة

الجهويةللمكتبة 

1750وترميم متحف مكثر بكلفة دعيم
دينار

تم إعداد امللف العلمي واملالي 
الخاص بتهيئة املتحف 

مع العلم أن األشغال تنجز  من 
.طرف املعهد الوطني للتراث

عدم توفر 
املطلوبةاإلعتماداتتوفير اإلعتمادات 



قطاع التهذيب والتجديد العمراني



املتابعةحالة التنفيذاملعني بالتنفيذنص القرار
اإلشكاليات في صورة عدم 

التنفيذ
اإلجراءات 

املقترحة

ة مواصلة تهذيب وإدماج األحياء السكني
:التالية

(وكالة التهذيب و التجديد العمراني) دم11ببوعرادةحي ابن خلدون 
مشروع تهذيب حي ابن * 

انتهت -:ببوعرادةخلدون 
%100األشغال بنسبة 

(وكالة التهذيب و التجديد العمراني) دم3.9بمكثر  صيار وحي امللعب 

 احياءمشروع تهذيب *
هت بمكثر انتوصيار امللعب 

بنية % 100األشغال بنسبة 
%95أساسية تحسين سكن 

ي وملعب حي فرياضاتقاعة
مرحلة الدراسات

املهيري الطيب احياءمشروع تهذيب * 
دم6.338:بسليانةوالنزهة 

احياءمشروع تهذيب 
والنزهة املهيري الطيب 
بنية أساسية :بسليانة

وتحسين سكن انتهت 
%100بنسبة االشغال

لة بناء فضاء صناعي في مرح
يةالدراسة التمهيدية الوقت



اإلجراءاتاإلشكالياتاملتابعةحالة التنفيذاملعني بالتنفيذنص القرار

مليون دينار 7.3أحياء بكلفة  8تهذيب 
البرنامج 2020-2017خالل سنوات 

الخصوص ي للحد من التفاوت الجهوي 

:احياء20166بخصوص املشاريع املبرمجة سنة االسكانووزارة التجهيز 
التجديد و وكالة التهذيب ) 

(العمراني
:  بالروحيةاالنسحي : د.م3.85احياء بكلفة 6

%100انتهت األشغال 
دة لفائببرقو مسكن بحي ابن خلدون 600تهذيب

بحي تعويضةدينار تم 1600ساكن بكلفة 3000
األشغالتقدم %30املنجي سليم 

غال انتهت األش: حيي الزهور والبساتين بقعفور 
%100بنسبة 

قررت البلدية : د.ا500بكلفة بالكريبحي النصر 
انجاز املشروع بنفسها

ي لتعيين املنجي سليم مكثر في مرحلة الفرز الفنحي
املقاولة

%100حي ابن خلدون العروسة انتهت األشغال 
%100انتهت األشغال : حي الجامع بالعروسة

في ببوعرادةسكنا اجتماعيا 120بناء 
البرنامج الخصوص ي للسكن اطار 

دينار خالل م6االجتماعي بكلفة قدرها 
2020-2017سنوات 

ببوعرادةمسكن فردي 120االسكانووزارة التجهيز 
25إسناد الصفقة وانطلقت األشغال بتاريختم

2018أكتوبر 

االجتماعيالسكن
متوقفأد6000بكلفة

بسببأشهر 3منذ
مواطنيناعتراض

مليون دينار 35.2حي بكلفة 16تهذيب 
2023-2017خالل سنوات 

ة وكال) وزارة التجهيز و اإلسكان 
(التهذيب و التجديد العمراني



الغاز الطبيعي



المتابعةالمعني بالتنفيذالسنةنص القرار

اإلشكاليات في 

ذصورة عدم التنفي

اإلجراءات 

المزمعاتخاذها/المقترح

لتجاوز اإلشكاليات

-العروسة:معتمدياتتزويد 

-ةسليان–بوعـــــرادة-قعفــــور

2018.بالغاز الطبيعي الكريب

الشركة التونسية 

يماقلللكهرباء والغاز 

سليانة

لمد االشغالانطلقت 

ويد األنبوب الرئيسي  لتز

شمال الواليةمعتمديات

2020المعتمدياتباقي 

ل بئرا سطحيا بكام279كهربة 

الواليةمعتمديات

الشركة التونسية 

يماقلللكهرباء والغاز 

ع التنسيق م/ سليانة

الجهويالمجلس 

.ومندوبية الفالحة 

تمت الدراسات االولية 

بكافة المعتمديات 

دينار1170مساهمة الشركة 
ية المعاينة الميداناجراءتم 

مع مصالح الفالحة
اإلعتماداتتوفير عدم توفر إعتمادات

الجهويمساهمة المجلس 

دينار1596

تم اعداد الصفقة 

دينار 764مساهمة المنتفعون 

في انتظار فتح 

.اإلعتمادات



ــــل قطاع النقـــــــــــــ



املتابعةحالة التنفيذاملعني بالتنفيذنص القرار

 اإلشكاليات في
صورة عدم 

التنفيذ

اإلجراءات 
خاذاملزمعات/املقترح
لتجاوز ها

اإلشكاليات

الإلنجازتموزارة النقلللنقلجهويةإحداث شركة 

ةالعامالتاسيسيةالجلسةانعقدت
اوت30بتاريخالادارةمجلسواجتماع

 املدير الرئيستنصيبوتم2017
.العام

إحداث خط حديدي يربط 
باألخواتسليانة

الشركة )وزارة النقل
ة الوطنية للسكك الحديدي

(التونسية

مشروع مبرمج بمخطط -
.2020-2016التنمية 

تي تم الشروع في املرحلة الثانية ال
ة تتضمن دراسة الجدوى االقتصادي

اسالموتم 2017ديسمبر 28بتاريخ 
في 2018فيفري 27التقرير النهائي في 

انتظار املصادقة عليه

ارتفاع الكلفة 
ث للفرضيات الثال 

وعدم توفر 
اإلعتماد

توفير اإلعتمادات

مشروع بناء مركز مندمج 
ةالسياقللفحص الفني ورخص 

ية الوكالة الفن)وزارة النقل  
(للنقل البري 

تم اإلنجاز
يتكون املشروع من فضاء للفحص

السياقةالفني وفضاء لرخص 
.ومسكن وظيفي

بناء ورشة صيانة للحافالت 
مليون دينار 1,7بسليانة

ةالجهويالشركة )وزارة النقل
(بسليانةللنقل 

في مرحلة طلب العروض.



قطاع الشؤون االجتماعية



اإلشكالياتاملتابعة حالة التنفيذذاملعني بالتنفينص القرار

اإلجراءات 
مع املز /املقترح

اتخاذها 
لتجاوز 

اإلشكاليات

األميةلرفعخصوص يبرنامجإعداد
سليانةبوالية

الشؤونوزارة
وزارةاالجتماعية

 أةاملر وزارةالتربية
الطفولةو واألسرة

سليانةبتوسعة املركز النموذجي لتعليم الكبار 
نفس لتعليم الكبار فيجهويةوبناء مقر وحدة 

 DVVالبناية تم إبرام اتفاقية مع منظمة 
60دود في حبإعتماداتاألملانية لتوسيع املركز 

دينار الف

في انتظار تحويل اإلعتمادات

معتمديات5إحداث مراكز نموذجية في 
(رمكث, سليانة, العروسة , بوعرادة, الكريب)

تم إحداث مراكز محلية متعددة
بية املهارات بالشراكة مع املندو 

للمرأةالجهوية
دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع 
االتحاد الجهوي للمرأة واالتحاد الجهوي 

للفالحين ملزيد استقطاب الدارسين

ية اتفاقية مع املندوبابرامتم 
للمرأة واملندوبية الجهوية
ةالفالحيللتتنميةالجهوية

2018موفى سنة جهويةإحداث جمعية 
إحداث جمعية محلية وتعميم التجربة على 

2018موفى سنة املعتمدياتبقية 

محدثة واملطلوب إعادة إحياء 
نشاطها وتم إحداث جمعيات 
ة محلية بكل من كسرى والروحي

ى إعداد منظومة الحوافز املالية والعينية عل
مستوى الجهة انطالقا من هذه السنة 

الدراسية ملزيد استقطاب الدارسين

يقبالتنسسنوياإسنادهايتم
األميةملحو العامةاإلدارةمع

اللجنةطريقعنوتسرف
اإلجتماعيلتضامنالجهوية



التطهيـــــــــــــــــــــــــر



املتابعةحالة التنفيذنص القرار

اإلشكاليات
في صورة 
ذعدم التنفي

اإلجراءات 
املزمع /املقترح

اتخاذها لتجاوز 
اإلشكاليات

يلتحو شبكةبإنجاز وذلكمكثر مدينةتطهير مشروع
13بمدوذلكالشبكةوتدعيمواملستعملةاملعالجةاملياه
بكةمسكنا200وربطالقنواتمنكلم

ّ
ةالعموميّ بالش

طهير 
ّ
.دينارمليون 2.5بـتقّدر جملّيةبكلفةللت

مشروع تحويل املياه املعالجة 
مدينة واملستعملة وتدعيم الشبكة ب

ال مكثرتم القبول الوقتي لألشغ
2200وبكلفة . 14/12/2018بتاريخ 

دينار
خ مشروع بناء وتجهيز محطات الض

ة وتهذيب وتمديد الشبكة بمدين
مكثر انطلقت 

نسبة 07/08/208االشغال بتاريخ 
4500بكلفة % 35تقدم اإلنجاز 

دينار
قبول إنجاز محطة تطهير بمكثر تم ال
الوقتي لألشغال بتاريخ 

دينار5320بكلفة . 14/12/2018

تدعيم مشروع تحويل املياه املعالجة واملستعملة و 
شغال القبول الوقتي لأل مكثرتمالشبكة بمدينة 

دينار2200وبكلفة . 14/12/2018بتاريخ 
مشروع بناء وتجهيز محطات الضخ وتهذيب 

وتمديد الشبكة بمدينة مكثر انطلقت 
نسبة تقدم اإلنجاز 07/08/208بتاريخ االشغال

دينار4500بكلفة % 35
ي إنجاز محطة تطهير بمكثر تم القبول الوقت

دينار5320بكلفة . 14/12/2018لألشغال بتاريخ 

ذلك بمّد و الكريببرنامج توسيع شبكات التطهير بمدينة 
بكة 927كلم من القنوات وربط 12

ّ
مسكنا بالش

طهير بكلفة جملّية تقّدر بـ
ّ
مليون دينار 2,9العمومّية للت

JICAواملمول من طرف الوكالة اليابانية للتنمية  .

بصدد الدراسة
تم اإلنتهاء من إعداد الدراسة األولية وإختيار 

.املوقع إلحداث محطة تطهير

ة و مكثر بكلفبوعرادةإنجاز محطتي تطهير بكل من 
.مليون دينارا10جملّية تقّدر بـ

بالنسبة الى % 100تم اإلنجاز 
محطة التطهير مكثر

بالنسبة الى % 100تم اإلنجاز 
محطة التطهير بوعرادة

ي إنجاز محطة تطهير بمكثر تم القبول الوقت
.14/12/2018لألشغال بتاريخ 



املتابعةحالة التنفيذنص القرار

اإلشكاليات
في صورة 
ذعدم التنفي

اإلجراءات 
املزمع /املقترح

اتخاذها لتجاوز 
اإلشكاليات

واملمول ةسلياناألشغال املستعجلة لتهذيب محطة تطهير 
 (JICA)من طرف الوكالة اليابانية للتنمية 

شهر األشغال منذ إنطلقتتم إمضاء الصفقة وقد %10بلغت األشغال نسبة 
شهرا، مع العلم أن 18مدة األشغال –2016نوفمبر

+  يكية تركيز وحدة تجفيف ميكان: )األشغال تحتوي على 
(.(.  ةبسليانبناء وتجهيز محطة ضخ بمحطة التطهير 

.بصدد القيام بإجراءات فسخ الصفقة
مليون دينار 8,2بكلفة تقّدر بـسليانةتأهيل محطة تطهير 

واليات واملمول 10في إطار برنامج تأهيل منشآت التطهير بـ
.(JICA)من طرف الوكالة اليابانية للتنمية 

بصدد اإلعالن عن طلب 
.العروض

.بصدد اإلعالن عن طلب العروض

طهير بمدن 
ّ
بوعرادةو الكريبو سليانةتهذيب شبكات الت

مليون 1,8كلم من القنوات بكلفة تقّدر بـ11وذلك بمد 
.(JICA)دينار واملمول من طرف الوكالة اليابانية للتنمية 

ب تمت املصادقة على ملف فرز العروض النتقاء مكت
دراسات ومن املنتظر االنطالق في الدراسات خالل 

أشهرا 18ملدة 2017الثالثي الثاني من سنة 

.مدن الكريب برقو كسرى الروحية( تبني)تطهير 

من إعداد الدراسةاإلنتهاءتم الكريبتطهير مدينة 
.املوقعوإختيار األولية 

ع النظر في تحديد موقالروحيةبصددتطهير مدينة 
محطة التطهير مع مصالح أمالك الدولة والشؤون 

.بسليانةالعقارية 
ولية من إعداد الدراسة األ اإلنتهاءتم برقو تطهير مدينة 

.املوقعوإختيار 
ار برنامج تطهير مدينة كسرى سيتم تمويل املشروع في إط

بلدية80تطهير 



املتابعةحالة التنفيذاملعني بالتنفيذنص القرار
ي اإلشكاليات ف
صورة عدم 

التنفيذ

اإلجراءات 
ااملزمع/املقترح
لتجاوز تخاذها

اإلشكاليات

ة بناء قسم  الهندسة املدني
دينار الف1300بكلفة 

هيز اإلدارة الجهوية للتج
بسليانة

وبلغت 27/08/2018انطلقت األشغال بتاريخ 
90%

27/08/2018انطلقت األشغال بتاريخ 
%90وبلغت 

توسعة املبيت الجامعي 
د م6,6بكلفة بسليانة

وبلغت 08/12/2018انطلقت األشغال بتاريخ وزارة التعليم العالي
50%

مليون دينار6,673تم إسناد الصفقة بكلفة 

املتابعةحالة التنفيذاملعني بالتنفيذنص القرار
اإلشكاليات في صورة عدم 

التنفيذ

اإلجراءات 
املزمع /املقترح

اتخاذها لتجاوز 
اإلشكاليات

إحداث محكمة 
بسليانةاستئناف 

االدارة الجهوية للتجهيز 
ي بسليانةاملجلس الجهو 

بوالية سليانة 

في انتظار صدور امر 
حكومي إلحداث محكمة 

استئناف بسليانة 

ة الحكومي املتعلق بإحداث محكماالمر صدر 
سليانةاستئناف وتم كراء محل بمدينة 

وانجز للعموم اإلستأنافوفتحت محكمة 
%100املشروع بنسبة 

 إستانافإدراج بناء محكمة 
بميزانية وزارة العدل الجهة 

ر بصدد البحث عن عقار لبناء مق
للمحكمة بعدل أن تم تخصيص

بالحي 2م2000عقار يمسح 
اإلداري كما تم اقتراح بناء 
يق املحكمة بعقار كائن على الطر 

73رقم الجهوية

التعليم العالي

العدل



 واليـــــة بـاجــة
 

 .2020-2016خالل الفترة  بصدد االنـجـازو المشـاريـع المـنجزة  أهم
 

 آبار عميقة. 06حفر  -
 
 هك(. 100الشروع في تهيئة المنطقة السقوية بعين القرشية ) -
 
 هك( 177تجفيف المنطقة السقوية التوتة ) -
. 
 هك. 974التشجير الغابي على مساحة  -
 
تنفيذ مشروع المحاور لتحسين نسبة التزود بالماء  االنطالق في -

 الصالح للشرب في الوسط الريفي.
 
 عائلة بالماء الصالح للشراب. 7770تزويد حوالي  -
 
كلم من المسالك  80كلم وصيانة  10كلم،تدعيم  168,1تهيئة وتعبيد  -

 الريفية.
 



ي وجسر على واد 29بناء جسر على وادي لحمار بالطريق الجهوية  -
 .131مجردة بالطريق الجهوية 

 
حماية مدينة نفزة من الفيضانات وتهذيب شبكة مياه السيالن بمدينة  -

 باجة.
 
تهذيب أحياء العرقوب )مجاز الباب(، الزياتين )تبرسق(، المنظر  -

 الجميل وعين الباردة )باجة الشمالية(.
 
ي حافلة مدرسية نقل حضر  36حافلة نقل بين المدن،  16اقتناء  -
 حافلة مزدوجة نقل حضري. 22و
 
 توسعة وصيانة عدد من المؤسسات التربوية. -
 
 (2إعادة هيكلة مركز التدريب المهني بتيبار )القسط -
 
 بناء وحدة لتأهيل المعاقين بباجة. -
 
 تعويض آلة مفراس للمستشفى الجهوي بباجة. -
 



وتركيز وحدتي أشعة وتحاليل  توسعة مركز الصحة األساسية بوشتاتة -
 طبية.

 
 تهيئة وتعشيب وتنوير مالعب نفزة، تستور، عمدون ومجاز الباب. -
 
 بناء مركب طفولة بزهرة مدين وباجة الشمالية. -
 
 بناء دار ثقافة بتستور.-
 
 بناء مكتبة عمومية بسيدي إسماعيل. -
 
 بناء فضاء تنشيط بالمركب الثقافي بباجة. -

 

 



 جــندوبــــة

 التي هي بصدد اإلنجازو المنجزة المشاريعأهم 

 الكلفة ) أ.د (  بيان المشروع  القطاع
سنة اإلدراج في 

 الميزانية 
نسبة تقدم 

 اإلنجاز )%(

الماء الصالح 

 للشراب

 مشروع المحاور الكبرى لتحسين نسبة التزود بالريف

 
86000,000 2009 98% 

 بملولة بالماء الصالح للشربتزويد المعبر الحدودي  

 
1700,000 2017 70% 

 تزويد مركب سيدي عسكـــر  بمعتمديــة طبرقـــة 

 
9300,000 2015 74% 

 ( بالتيار الكهربائي1ربط المنطقة الصناعية اإلرتياح) التنوير

 
1400,000 

 
2012 

100% 

بنـــــــــــاء 

 الجــــــــــسور

ن/ك  17على وادي مجردة بالطريق الوطنية رقم ـ أشغال إتمام بناء جسر مضاعف 

65+500 

 
10687,171 2010 100% 

)القديمة(، القنطرة الكحلة مع تدعيم الطريق  GP 17أشغال بناءجسر على وادي مجردة  

 السكة الحديدية 03إلى حدود المحول قسط عدد 

 
7221,251 2014 47% 

على السكة الحديدية  قسط  - 66+187ن ك  17أشغال  بناء جسر بالطريق الوطنية   

  4عدد

 

 

 

8246,727 2014 58% 

 المسالك الريفية 

    
 اقساط( 9) 2015كلم من المسالك الريفية بوالية جندوبة برنامج   91.7تهيئة   

 

 

17 936,772 
 

100% 



 

 
الشباب 

 والرياضة
 

 إنجاز أشغال بناء مسبح مغطى بجندوبة.

 

 
6 274 ,736 2013 70% 

 تهيئة المركب الرياضي الدولي بعين دراهم 

 
1200,000 2014 100% 

 بناء قاعة متعددة االختصاصات بطبرقة  

 
2000,000 2016 50% 

 بناء قاعة للرياضة الجماعية ببوسالم 

 
3000,000 2013 100% 

 بناء وحدة للمعالجة باألشعة بالمستشفى الجهوي بجندوبة الصحة

 
75 000,000 2013 

100 

% 
مشاريع ديوان 

 التطهير
 %100 2012 800,000 1 تهذيب الشبكة الرئيسية للتطهير بمدينة جندوبة

 %52 2017 900,000 أحياء  03أشغال تطهير 

 %50 2016 457,000 1 تطهير قرية ورغش بغار الدماء 

الصناعات 

 التقليدية
 %60 2015 4372,012 أشغال بناء منطقة حرفية 

مشاريع 

 الفالحة

 تهذيب محطة الضخ بالريابنة

 
5 100,000 2015 100% 

 ( اقساط 4تهيئة مسالك فالحية  ) 

 
6 001,000 2016 80% 



 

 



 واليـــة الــكـاف
 

 بالقطاع العام:و بصدد االنجـاز أهم المشاريع المنجزة     
 

 : البنية التحتية 
 مشـروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي: -
 %80معتمدية تاجروين:   *
 %95معتمدية الجريصة:   *
 %95معتمدية ساقية يوسف:  *
 
 .2018سنة  %100المنطقة الصناعية وادي الرمل بنسبة   -
 م.د. 11كلم بتكلفة  16على طول  60تهذيب الطريق الجهوية   -
 م.د. 12.5 كلمبتكلفة  5على طول  5م تثنية الطريق الوطنية رق  -
 كلم  140مسلك ريفي بطول  19تهيئة وتعبيد  -
 
 :البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي-

 مسكن بمعتمدية ساقية سيدي يوسف . 50* االنتهاء من انجاز 
مسكنا بالشريشي من معتمدية الكاف  78*االنتهاء من انجاز 

 الشرقية.
 مسكنا بمعتمدية تاجروين. 27*االنتهاء من انجاز 

 
 



 :الفالحة 
المحجوبة حول سد سّراط -بصدد انجاز المنطقة السقوية أوالد بوغانم -

 %93بنسبة تقدر بـ
  2020موفى %100ومن المتوقع بلوغ 

بصدد انجاز سد مالق  و على واد سراطاالنتهاء من بناء سد  -
 .%20العلوي

 هك.  363إعادة تهيئة المنطقة السقوية بنبر على مساحة  -
بئر سطحي خالل  924بئر بقلعة سنان من بين  140تم كهربة  -

 .2019سنة 
منتفع( بكل من  5840بالماء الصالح للشرب ) تجمعات سكنية 06ديتزو  -

الحمائزية بالقلعة الخصبة والغواري سيدي  –المناطق التالية دوار سراط
القرائدية –الدهماني والقل بساقية سيدي يوسف والقواصدية–بركات 

أوالد  -بالدهماني وسركونة الناظور بالكاف الشرقية وأوالد زيد الحمايزية
 7.850أوالد مباركة والوسالتية بالقصور بتكلفة جملية تقدر بـ -صالح

 م.د
 بوية متواجدة بالوسط الريفي .مؤسسة تر  21تزويد   -
اودية زندانة وفج التمر والقطار وعين  ىبحيرات جبلية عل 5داث اح -

 أ.د 3340شرشارة وعين الشقاقة بتكلفة جملية تقدر بـ
 
 
 



 :قطاع الثقافة 
 

   م.د  1885,1الغربية بتكلفة تقدر بصدد بناء دار ثقافة بالكاف  -
 (%75 نسبة)
نسبة )م.د 1.949ة تناهز بالطويرف بكلفبصدد إحداث دار ثقافة  -

75%) 
 

 :قطاع الصحة 
بناء مستشفى محلي بقلعة سنان مؤسسة في مرحلة التصنيف )  -

 ا.د( 800ا.د، قسط ثاني: 1600قسط اول : 
 2604,9بناء مستشفى محلي بنبر ) قسط وظيفي ( بتكلفة تقدر بـ -

 أ.د
جنملة تقدر  تم تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بالقصور بتكلفة -
 ا.د 1258بـ
بصدد تطوير المستشفى الجهوي بالكاف القسط األول) بناء قسم -

المخابر وبناء قسم جديد لألشعة وبناء قسم استعجالي جديد( بتكلفة 
 (.% 86ا.د )  4999,4جملية تقدر بـ

بصدد تطوير المستشفى المحلى بتاجروين بتكلفة جملية تقدر  -
 (.%95ا.د ) 3025,9

بناء مستشفى محلي بساقية سيدي يوسف بتكلفة جملية تقدر بصدد  -
 (%67ا.د ) 2235,9بـ



تم بناء قسم لتصفية الدم و قسم ألمراض الكلى بالمستشفى الجهوي  -
 ا.د(1000)
 أد 650 : للطبالمدرسيوالجامعيبالكافجهوىتم بناءمركز -

 
 



 والية سليانة
 

 ( 2019-2016خالل الفترة ) المشاريع المنجزة بصدد االنجازأهم      
 
  سليانة ،بوعـــــرادة ،قعفــــور ،العروسة: بالغاز الطبيعي الجهةانطالق مشروع تزويد، 

 الكريب وبورويس
 
 إحداث الشركة الجهوي للنقل بسليانة 

 
  كلم وتدعيم الطريق  36,8على طول  4تطوير ومضاعفة الطريق الوطنية رقم

 38على طول  623كلم وتهذيب الطريق الوطنية رقم  26على طول  73الجهوية 
 15,5على طول  80كلم الرابطة بين سليانة وبوعرادة وتهذيب الطريق الجهوية رقم 

 كلم.
 
  م.د. 44.006كلفة كلم من المسالك الريفية ب 129,5تهيئة وتعبيد 

 
  إحداث وحدة لمعالجة النفايات الطبية بمعتمدية الكريب وربط المستشفى الجهوي

حداث محطة تطهير وشبكة تحويل المياه المعالجة والمستعملة  بشبكة التطهير وا 
مسكنا بالّشبكة  200كلم من القنوات وربط  13بمدينة مكثر وتدعيم الشبكة بمد 

 العمومّية للّتطهير. 
 
  بناء مركز وسيط بسليانة وبناء قسم استعجالي جديد بالمستشفى المحلي ببرقو وبناء

العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بكسرى والمحّلي بقعفور وبناء قاعة للعمليات 
 القيصرية وتوسعة قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليانة.

 



  ن طريق الشركة والمنطقة الصناعية عائلة بالماء الصالح للشراب ع 618تزويد
واالنطالق في إنجاز مشروع مدرسة ابتدائية بالماء الصالح للشرب  123لكريبو با

 ألف ساكن. 100تحسين تزويد مدينة سليانة لفائدة 
 
  إيجابية )بو عبد اهلل ، عين مضجة ، صدقة  4آبار عميقة إستكشافية  منها  7حفر

، البزازة والجميالت( وانطالق  2ضا عن عين زريق سلبية )فرنة عو  3والذواودة( و 8
آبار عميقة إستكشافية بالروحية وسليانة الجنوبية وسليانة الشمالية 7مشروع حفر 

 وسيدي بورويس.
 
  عين جنوة والمساحلة 3آبار عميقة للماء الصالح للشرب بكدية الشوشة 3إحداث ،

 أوالد زيتون
 
  مكثر(  والكريب :  مكرر، برج المسعودي والسوالم 1 ةالدخاني )آبار مراقبة 03حفر 

 .2و الحبابسة  1آبار مراقبة الحبابسة  02وانطالق حفر 
 
 ."احداث المنطقة السقوية "الضراردية" و"اوالد بالل 

 
 .بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية والمعهد النموذجي والمدرسة اإلعدادية بالمنصورة 

 
  زالة  مسكن إجتماعي 123بناء مسكن بدائي ضمن البرنامج الخصوصي  145وا 

 للسكن اإلجتماعي.
 
  .بناء  مركب الطفولة ببرقو والقسط األول من  مركب الطفولة الروحية وقعفور 

 
  حداث دور إحداث قاعة الجمباز وتهيئة الملعب الفرعي بالمركب الرياضي بسليانة وا 

 الشباب بكل من العروسة وسليانة الجنوبية 



 
  300والغراسات الرعوية على مساحة هك2000جير الغابي على مساحة التش 

هك  300كم من الطرائد الوقائية من الحرائق وتجديد  317هكوغراسة وفتح وصيانة 
 من غابات الصنوبر الحلبي.

 
 إحداث وتهيئة حديقة وطنية بجبل السرج بسليانة الجنوبية 

 

 



 املشـاريع املرسمـة باملخطط و لم تدرج ضمن امليزانيةأهم شمال غربي: 

 د مالكلفة  املشروع

 148 إحداث سد على وادي تاسة

 5 سليانة سد خزن  طاقة من الرفع

 2.5 هك(150مناطق سقوية حول السدود التلية ) 3إحداث 

 30 (الرميل-العروسة-قعفور ) عمومية سقوية مناطق تهيئة إعادة

 20 الكريب ملدينة حزامية طريق إحداث

 10 سليانة ملدينة حزامية طريق إحداث

 10 30.5إلى ن ك  0ن ك  18 طنية رقم و ريق الطالتدعيم 

 4.5 على وادي الرمل 1.3ن ك  18 طنية رقمو ريق الطعلى ال بناء جسر  -

 3.5 على وادي منصورة  2.7ن ك  18 طنية رقمو ريق الطعلى البناء جسر  -

 11 م.د 11حدود والية قيروان بكلفة  -سليانة من مدينة  73 ريق الجهوية رقمطالقسط الثاني من التدعيم  -

 

 7.3 إحداث محطة تطهير وتدعيم الشبكة بمدينة الكريب

 4.8 إحداث محطة تطهير بالروحية

 5.1 إحداث محطة تطهير ببرقو



 2.6 إحداث محطة تطهير بكسرى 

 15 إحداث منطقة صناعية ببرقو

 6 إحداث منطقة صناعية بالعروسة

 إعادة تهيئة املنطقة الصناعية قعفور 
0.5 

 15 2م 15000بناء محالت صناعية على مساحة  

 

 

 

 دم الكلفة  املشروع

 280 سليانة املدينة -مد خط سكة حديدية لخوات

 215 مشروع تغير مسار السكة

 

 دالكلفة م  املشروع

 5 واملنجي سليم ببلدية سليانةمشروع تهذيب حي النور 

 2.2 أفريل ببلدية سيدي بورويس 9مشروع تهذيب حي 

 3.7 مشروع تهذيب حي أبو القاسم الشابي ببلدية برقو



 4.6 مشروع تهذيب حي املالسين ببلدية بوعرادة

 2.4 مشروع تهذيب حيي البحيرة وجنان الرمان ببلدية كسرى 

 2.1 العروسةمشروع تهذيب حي امللعب ببلدية 

 2.6 مشروع تعذيب حي التحرير والهادي خفشة ببلدية الروحية

 1.7 مشروع تهذيب حي النسيم ببلدية قعفور 

 

            

 دالكلفة م  املشروع

 52  بناء مستشفى جهوي صنف ب بمكثر

                                         

 



2015ديسمبر  29 لجلسـة   سليانة  القرارات الوزارية  

 

 مدى تقدم اإلنجاز حالة التنفيذ نص القرار
اإلشكاليات في 

 صورة عدم التنفيذ

اإلجراءات المقترح/المزمع 

 اتخاذها لتجاوز اإلشكاليات

 مشروع لم ينطلق بعد إحداث مسلك للمداواة بالطائرات خالل سنة 2016.

وإعداد الخطوط المرجعية وملف طلب تم تحديد موقع المشروع  

 العروض.

تم إعداد بطاقة بيانات نموذجية لوزارة النقل إلحداث مطار لإلستعمال 

 المحدود وصور فضائية للمواقع التي تم االختيار عليها

في انتظار تحديد الطرف المسؤول على اإلنجاز والمتابعة واستغالل 

 المشروع وتوفير التمويالت 

ات توفر اإلعتماد

 الالزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  قطاع المناطق الصناعية

اإلجراءات املقترح/املزمع 

 اتخاذها لتجاوز اإلشكاليات

اإلشكاليات في 

 صورة عدم التنفيذ
 نص القرار حالة التنفيذ املتابعة

 
 

السراع في االنجـازا  

 ) القسط األول( 2. املنطقة الصناعية بوعرادة 1 

 هك ( 10املساحة الجملية:)   

 انتهت أشغال الطرقات معدى األرصفة وتم تزويد املنطقة باملاء و الكهرباء.  

 تم إنجاز شبكة الهاتف و التنوير العمومي  

 )القسط الثاني( 2. املنطقة الصناعية بوعرادة 2

 هك ( 12,5املساحة الجملية:)   

 

 2املنطقة الصناعية بوعرادة   

 

في االنجـاز السراعا  

 هك ( 15املساحة الجملية : )    

 (TPDقامت الوكالة بإعداد مثال األشغال الطبوغرافية املختلفة )  

 الوكالة بصدد دراسة تزويد املنطقة بالتيار الكهربائي و املاء الصالح للشرب.  

الدراسات املائية بصدد التنقيح بعد رد وزارة الفالحة ) إدارة التخطيط و   

 ازنات املائية( التي تعتبر ضرورية للقيام بدراسات املؤثرات على املحيط.املو 

 هك 17: 3املنطقة الصناعية سليانة  



وطلبت القيام بملف  26/05/2016تمت إحالة ملف التقسيم للبلدية  بتاريخ   

 .2013سبتمبر  16السالمة وذلك طبقا لقرار وزير الداخلية املؤرخ في 

 .2017في شهر ماي تم إعداد ملف السالمة وقد تحصلت الوكالة على املصادقة   

وقد تم  2017تم تقديم ملف التقسيم خالل شهر مارس  وفي شهر سبتمبر   

إعادة الدراسة مللف التقسيم ملرور الطريق الحزامية ملدينة سليانة داخل املنطقة 

 الصناعية.

 قامت الوكالة بإقتناء العقار.   

 
السراع في االنجـازا  
 

 2016خالل سنة   AFIتمثيلية لـــ  إحداث  تمثيلية جهوية للوكالة إحداث أالنحد  إلىلم يتم  

 

  قطاع التربية والتعليم

 نص القرار حالة التنفيذ املتابعة اإلشكاليات  االجراءات
توفر اإلعتمادات لتزويد   

الخزانات التي تم بناءها 

  باملدارس اإلبتدائية
  %100    االبتدائية ريفية باملاء الصالح للشرب تم  تزويد املدارس·

مدرسة ابتدائية باملاء خالل  123تزويد   

 2017-2016سنة 

 

 

 

 

 



  قطاع الطرقات والجسور

إلجراءات المقترح/المزمع 
 اتخاذها لتجاوز اإلشكاليات

اإلشكاليات في صورة عدم 
 نص القرار حالة التنفيذ المتابعة التنفيذ

خالص مستحقات التسريع في 
نسق بطيء بسبب عدم   المقاولة

 بصدد اإلنجاز خالص المقاولة 
 2018جانفي  15أنطالق األشغال  

 م.د. 31.125الكلفة : 
 %62شهرا نسبة تقدم األشغال  30اآلجال التعاقدية 

 0ن ك  719تهذيب الطريق المحلية   
أد  33865برقو بكلفة  33.8الى ن ك 

دراسة تهيئة الطريق المحلية رقم  )تحيين
 الرابطة بين برقو وعين بوسعدية ( 719

 

 

التسريع في اصدار امر 
إشكاليات عقارية   االنتزاع

 300على طول 
  متر

 % 95انطلقت األشغال بنسبة 

نوفمبر  01تاريخ اإلذن اإلداري النطالق األشغال:  
2016، 

 EBMصاحب الصفقة:  
 م.د، 10.401الكلفة: 

 شهرا. 28اآلجال التعاقدية:  
 % 95نسبة تقدم األشغال: 

  60تهذيب الطريق الجهوية رقم 

و  43و 41بالنسبة لألقساط 
عالن  44 تم فسخ الصفقة وا 

طلب عروض للمرة الثانية 
لدى المصالح المركزية للوزارة 

بصدد إعداد تقرير فرز 
  العروض

 % 50انطلقت األشغال وبلغت بنسبة    
 %100أنجز بنسبة  46قسط عدد 

أشغال متوقفة بسبب عدم  42و 40قسط 
 خالص مستحقات المقاولة

 46و 45و 44و 41* أقساط عدد 
  2016سبتمبر  26انطالق األشغال:  -
 م.د24.959كلفة المشروع:  -
 
 
 

كلم من المسالك  129.5تهيئة وتعبيد 
اقساط بكلفة  7الريفية بوالية سليانة على 

 م.د 44.006



  

متوقف بسبب إعتراض  6قسط عدد 
 كلم 1,8مواطنين على طول 

 كم(17.80) 63.80إلى ن ك 46ن ك  06قسط عدد 
  ،2016ديسمبر  15اإلذن اإلداري النطالق األشغال:  -
 م.د، 13.930كلفة المشروع: -
 شهرا. 19اآلجال التعاقدية: -
 % 95نسبة تقدم األشغال:  

 

 

 

 

الثقــــــــــــــــــافةقطاع    

 القرار حالة التنفيذ املتابعــــــــــــــــــــــــــة اإلشكاليات في صورة عدم التنفيذ اإلجراءات 

في انتظار فتح االعتماد 

املطلوب لدعوة املقول 

 االنطالق في االشغال.

 يتمثل اإلشكال في عدم توفر  االعتماد

لدعوة املقاولة  448املطلوب في حدود 

لالنطالق في األشغال )من طرف وزارة 

 الثقافة(

تمت الدراسة الفنية وإعداد تقرير فرز العروض 

,طلب عروض غير مجدي لعدم توفر االعتماد تبعا 

لبطاقة اللجنة الجهوية  ملراقبة الصفقات بتاريخ 

08/05/2019. 

تمت الدراسة 

الفنية وإعداد 

رز تقرير ف

 العروض 

انجاز مشروع صيانة وتهيئة املعلم األثري  

وقرية "زامة" من والية سليانة مع توفير 

االعتمادات اإلضافية عن طريق ميزانية 

 الف دينار  448الدولة بكلفة 

تسريع نسق الدراسات 

وتوفير اإلعتمادات 

)ترسيم كلفة انجاز 

املتحف األثري بسليانة 

 ( 2020على ميزانية 

 فر اإلعتمادات عدم تو 

 بطء في إعداد الدراسات الفنية الضرورية

تم استكمال الدراسات الفنية والعلمية بصدد 

االعداد للمناظرة الوطنية في التصميم مع عمادة 

 املهندسين

 

تم استكمال 

الدراسات الفنية 

والعلمية بصدد 

االعداد للمناظرة 

الوطنية في 

 التصميم

بسليانة انجاز مشروع املتحف الجهوي 

 م د 7بتكلفة 



 

ترسيم املشروع ضمن 

 ميزانية التنمية 

تم اقتراح ترسيم املشروع ضمن ميزانية 

 إال أن وزارة املالية لم توافق عليه. 2018
 أد 1000الكلفة التقديرية للمشروع 

بصدد البحث 

 عن قطعة أرض
 بناء مكتبة معلوماتية بسليانة  

 توفير عقار 
بصدد البحث عن قطعة ارض تكون  

 وظيفية للمشروع 

أفادت وزارة الشؤون الثقافية بأنه تم اقتراح  -

 2000بكلفة  2020-2016املشروع بمخطط التنمية 

 أد 

  
مليون  2بناء دار ثقافة بكسرى بكلفة  

 دينار

 . في انتظار اإلعالن عن املناظرة املعمارية   

أفادت وزارة الشؤون الثقافية بأنه تم اقتراح 

 3000بكلفة  2020-2016املشروع بمخطط التنمية 

 أد 

تم إحالة كراس  

قانون املناظرة 

املعمارية 

للمصادقة من 

قبل عمادة 

املهندسين بتاريخ 

7 /10/2019  

 إحداث مركز الفنون الركحية  

   

أفادت وزارة الشؤون الثقافية بأنه تم اقتراح 

 1500بكلفة  2016/2020املشروع بمخطط التنمية 

 أد وبصدد معاينة األرض املجاورة للمكتبة الجهوية 

في انتظار اعداد  

امللف املرجعي 

لالنطالق في 

 الدراسات, 

 إحداث معهد جهوي للموسيقى  

توفير اإلعتمادات 

 املطلوبة
 عدم توفر اإلعتمادات 

 تم إعداد امللف العلمي واملالي الخاص بتهيئة املتحف 

مع العلم أن األشغال تنجز  من طرف املعهد الوطني 

 للتراث.

  
 1750دعيم وترميم متحف مكثر بكلفة  

 دينار

 

 



 

 الغاز الطبيعي

 اإلجراءات المقترح/المزمع
 اتخاذها لتجاوز اإلشكاليات

اإلشكاليات في صورة 
 عدم التنفيذ

 نص القرار السنة المعني بالتنفيذ المتابعة

  
  

  
  

لمد األنبوب الرئيسي   األشغالانطلقت 
 لتزويد معتمديات شمال الوالية

  

الشركة التونسية للكهرباء 
 سليانة  إقليموالغاز 

2018 

–بوعـــــرادة  -قعفــــور  -تزويد معتمديات :العروسة
 الكريب بالغاز الطبيعي . -سليانة

 باقي المعتمديات  2020    

  

  

الشركة التونسية للكهرباء  بكافة المعتمديات  األوليةتمت الدراسات 
سليانة/ التنسيق  إقليموالغاز 

مع المجلس الجهوي 
   ومندوبية الفالحة 

 بئرا سطحيا بكامل معتمديات الوالية 279كهربة 

 عدم توفر إعتمادات  توفير اإلعتمادات 
الميدانية مع مصالح تم إجراء المعاينة 

 الفالحة
 دينار 1170مساهمة الشركة   

 دينار 1596مساهمة المجلس الجهوي    الصفقة  إعدادتم     
 دينار  764مساهمة المنتفعون    في انتظار فتح اإلعتمادات    

      
 

 

 

 



  قطاع النقـــــــــــــــــل

 

 

 اإلجراءات املقترح/املزمع

 اإلشكالياتاتخاذها لتجاوز 

اإلشكاليات في صورة 

 عدم التنفيذ

 املتابعة
 املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ

 نص القرار

 توفير اإلعتمادات 

ارتفاع الكلفة للفرضيات 

الثالث وعدم توفر 

 اإلعتماد 

تم الشروع في املرحلة الثانية 

التي تتضمن دراسة الجدوى 

ديسمبر  28االقتصادية بتاريخ 

التقرير  وتم اسالم 2017

في  2018فيفري  27النهائي في 

 انتظار املصادقة عليه

مشروع مبرمج بمخطط  -

 .2020-2016التنمية 

وزارة          

النقل)الشركة 

الوطنية للسكك 

الحديدية 

  التونسية(

 إحداث خط حديدي يربط سليانة باألخوات 

    

وزارة  .  في مرحلة طلب العروض  

النقل)الشركة 

للنقل  الجهوية

 بسليانة (

مليون  1,7بناء ورشة صيانة للحافالت بسليانة 

 دينار 

 

 

 

 

  



  

في انتظار تحويل 

 اإلعتمادات 

 توسعة املركز النموذجي لتعليم الكبار بسليانة 
وبناء مقر وحدة جهوية لتعليم الكبار في نفس البناية تم إبرام اتفاقية مع 

 الف دينار  60بإعتمادات في حدود األملانية لتوسيع املركز   DVVمنظمة 

وزارة الشؤون 

االجتماعية وزارة 

التربية وزارة املرأة 

 واألسرة و الطفولة

إعداد برنامج خصوص ي 

 لرفع األمية بوالية سليانة 

  

تم إحداث مراكز محلية 

متعددة املهارات 

بالشراكة مع املندوبية 

 الجهوية للمرأة 

ات )الكريب , بوعرادة, العروسة , معتمدي 5إحداث مراكز نموذجية في 

  سليانة, مكثر(
  

  

تم ابرام اتفاقية مع 

املندوبية الجهوية للمرأة 

واملندوبية الجهوية 

 للتتنمية الفالحية 

دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع االتحاد الجهوي للمرأة واالتحاد 

  الجهوي للفالحين ملزيد استقطاب الدارسين
  

  

محدثة واملطلوب إعادة 

إحياء نشاطها وتم 

إحداث جمعيات محلية 

بكل من كسرى 

 والروحية 

 2018إحداث جمعية جهوية موفى سنة 

إحداث جمعية محلية وتعميم التجربة على بقية املعتمديات موفى سنة 

2018  

  

  

يتم إسنادها سنويا  

بالتنسيق مع اإلدارة 

العامة ملحو األمية 

وتسرف عن طريق 

اللجنة الجهوية لتضامن 

 اإلجتماعي 

 

إعداد منظومة الحوافز املالية والعينية على مستوى الجهة انطالقا من 

   هذه السنة الدراسية ملزيد استقطاب الدارسين



 

 

  التطهيـــــــــــــــــــــــــر

اإلجراءات 
المقترح/المزمع اتخاذها 

 لتجاوز اإلشكاليات

اإلشكاليات في 
صورة عدم 

ذالتنفي  
 نص القرار حالة التنفيذ املتابعة

  

تم اإلنتهاء من إعداد الدراسة األولية وإختيار املوقع إلحداث محطة 

 تطهير.
 بصدد الدراسة

برنامج توسيع شبكات التطهير بمدينة 

كلم من  12وذلك بمّد  الكريب

بكة  927القنوات وربط 
ّ

مسكنا بالش

طهير بكلفة جملّية تقّدر 
ّ
العمومّية للت

مليون دينار واملمول من طرف  2,9بـ

  . JICAالوكالة اليابانية للتنمية 
 – 2016 شهر نوفمبرتم إمضاء الصفقة وقد إنطلقت األشغال منذ   

ال تحتوي على : )تركيز شهرا، مع العلم أن األشغ 18مدة األشغال 

وحدة تجفيف ميكانيكية + بناء وتجهيز محطة ضخ بمحطة التطهير 

 بسليانة(.(. بصدد القيام بإجراءات فسخ الصفقة.

األشغال املستعجلة لتهذيب محطة  %10بلغت األشغال نسبة 

تطهير سليانة واملمول من طرف 

  (JICAالوكالة اليابانية للتنمية )

  

 بصدد اإلعالن عن طلب العروض. اإلعالن عن طلب العروض. بصدد

تأهيل محطة تطهير سليانة بكلفة 

مليون دينار في إطار برنامج  8,2تقّدر بـ

واليات  10تأهيل منشآت التطهير بـ

واملمول من طرف الوكالة اليابانية 

 .(JICAللتنمية )
 

 



  العدل

اإلجراءات المقترح/المزمع 
 اإلشكالياتاتخاذها لتجاوز 

اإلشكاليات في صورة عدم 
 التنفيذ

 نص القرار المعني بالتنفيذ حالة التنفيذ المتابعة

  

 إدراج بناء محكمة إستاناف
بميزانية وزارة العدل الجهة 

بصدد البحث عن عقار لبناء 
مقر للمحكمة بعدل أن تم 
تخصيص عقار يمسح 

بالحي اإلداري  2م  2000
كما تم اقتراح بناء المحكمة 
بعقار كائن على الطريق 

  73الجهوية رقم 

صدر االمر الحكومي 
المتعلق بإحداث محكمة 
استئناف وتم كراء محل 

تحت محكمة بمدينة سليانة وف
اإلستأناف للعموم وانجز 

 % 100المشروع بنسبة 

في انتظار صدور امر 
حكومي إلحداث محكمة 

 استئناف بسليانة 

االدارة الجهوية للتجهيز 
بسليانةالمجلس الجهوي بوالية 

 سليانة 
 إحداث محكمة استئناف بسليانة 

 

 

 

 

 

 



الوضع التنموي  
بإق ليم الوسط الغربي

الجهويةلجنة التنمية 

2020جوان 15مجلس نواب الشعب ب

الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الوسط الغربي



كمؤسسة1994جويلية18فيالمؤرخ1994لسنة84عددالقانونبمقتضىالغربيالوسطتنميةديوانأحدث

التعاونوواإلستثماربالتنميةالمكلفةالوزارةإلشرافخاضعةإداريةصبغةتكتسيالعمومية

:التاليةبالمهاممكلف،الدولي

شأنهامنالتيالالزمةالتدابيراقتراحوالضروريةبالدراساتالقياموالالزمةالمعلوماتجمع

لعموميااإلستثماربرامجإختياروعامةبصفةالتنميةميدانفيالسياساتتحديدمنتمكنأن

.السياساتهذهنتائجتقييموومتابعةالتدخلبمناطقالخاصاإلستثمارودفع

يةوالبكلالتنميةبرامجومخططاتتنفيذوإعدادوإستنباطعلىالجهويةالسلطمساعدة

.والبرامجاتالمخططتقييموإنجازمتابعةوالمتدخلينمختلفبينالتنسيقميدانفيهامعاضدتو

التدخلمناطقفيالبرامجوالمخططاتبينالتنسيقتحقيقعلىالعمل.

-الخصوصيةاإلشكالياتذاتالمناطقلتنميةوللنهوضمتكاملةعملخططوبرامجإعداد

.المختصةالجهويةوالوطنيةالهياكلمعبالتعاونذلكوإنجازهاعلىالعملو

تقديم ديوان تنمية الوسط الغربي

مشموالتالمهام و ال



اتبالجهالخاصاإلستثمارتنشيطودفعإلىالهادفةالعملوخططبرامجإعدادفيالمساهمة

مختصةالالجهويةالمصالحوالفنيةالهياكلمعبالتعاونذلكو،إنجازهامراحلمتابعةوالمعنية

.المحليةالعموميةالجماعاتو

النهوضميدانفيالمحليةالعموميةوالجماعاتالمختصةالجهويةالهياكلعملدعم

التدخلبمناطقالخاصباإلستثمار

:التاليةالمهامبـأهمأيضاالديوانيقومكما

عريفوالتالجهويالترابلترويجمبادراتتنفيذوالدوليالتعاونوبرامجفرصتشخيص

.التدخللمناطقالتفاضليةبالمزايا

اتالخدمتقديميتولىالذي(بالقصريناإلجتماعيبمقره)الموحدالشباكعلىاإلشراف

.ذلكفيالمتدخلةالهياكلممثليمنأساساالمتكونالمؤسساتلبعثالالزمةاإلدارية

اإلحاطةبخدماتيضطلعالذياإلقتصاديةالعموميةالمصلحةذواألعمالمركزتسيير

.للباعثينوالمرافقة

ديوان تنمية الوسط الغربي

مشموالتالمهام و ال



:الدراسات/1

الغربيالوسطإقليمبوالياتالبديلةالسياحةمنظومةحولإقتصاديةدراسة

القصرينبواليةالنسيجقطاعحولدراسة

بوزيدوسيديالقصرينبوالياتوالتضامنياإلجتماعيياإلقتصادالتشخيصولحدراسة.

القصرينتياليبووالتضامنياإلجتماعياإلقتصادوتمويللدعمالمجاليةوالحركيةالتنظيمحولدراسة

بوزيدوسيدي

اتالصناعمجالفيالقصرينبواليةوالعطريةالطبيةالنباتاتوتثمينالنهوضمخططحولدراسة

.(للكيمياءالفنيالمركزمعبالتعاون)الكيميائية

ئيةالكيمياالصناعاتمجالفيالقصرينبواليةالشوكيالتينوتثمينالنهوضمخططحولدراسة.

ةالغذائيالصناعاتمجالفيالقصرينبواليةالشوكيالتينوتثمينالنهوضمخططحولدراسة.

الغربيالوسطبوالياتاإلنشائيةالموادحولدراسة.

لمحة موجزة عن 

أهم أنشطة ديوان تنمية الوسط الغربي



:الخاصاإلستثمار/1

:2019سنةنشاط

للمشاريعاإلقتصاديةالجدوىدراساتوإنجازالباعثينوتوجيهوالمرافقةاإلحاطة

مراحلهامختلففيالمؤسسةمتابعة.

والشراكةباإلستثماراإلهتمامذاتوالجلساتواللقاءاتالندواتومواكبةتنظيمفيالمشاركة

2019ملخص لتدخالت الديوان لسنة جدول 

لمحة موجزة عن 

أهم أنشطة ديوان تنمية الوسط الغربي

اإلستثماركلفة العدد النشاط

باعثا1548 الباعثين وإرشادهمإستقبال

دم32.9 دراسة120 المنجزةدراسات الجدوى االقتصادية

مشروع66 مشاريع بصدد الدراسة

منتفع 1063 الشباك الموحد

د.أ18242 مشروعا498 تدخالت صندوق اعتماد االنطالق



:واإلحصاءالتخطيط/1

 2020-2011متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية إعداد تقارير ثالثية حول

 2020-2016إلنجازات المخطط التنموي تقييم سنوي

 2025-2021المخطط الخماسي الجديد للفترة المشاركة في إعداد

 تقييم الوضع التنموي بالجهات: باإلقليم الوضع التنموي متابعة تطور.

 ةالجهوينظام المعلومات سنويا وذلك في إطار تطوير محينةوجهويةقاعدة معطيات اقتصادية مسك:

الوالية في أرقامتحيين وثائق -

(SIDRو  SIR)الجهويةومؤشرات التنمية الجهويةمنظومتي المعلومات مواصلة أشغال تركيز -

أعمال المجلس األعلى لإلحصاء لتأهيل المنظومة اإلحصائية الوطنيةمواكبة -

لمحة موجزة عن 

أهم أنشطة ديوان تنمية الوسط الغربي



:والمساندةالتقييم/1

تنشيط الجهات والتعريف بإمكانياتها

متابعة وتقييم المشاريع والبرامج الخصوصية

 نمية معاضدة و مساندة التدخل الوطني في مجال النهوض بالتتصويبه نحو : الالمركزيالتعاون الدولي

الجهوية

الندوات والتظاهراتالتنموية الدراساتإنجاز ،

لمحة موجزة عن 

أهم أنشطة ديوان تنمية الوسط الغربي



تقديم اإلقليم 

2ألف كلم22.37:   المساحة الجملية   •

%13.5: عن الوطني النسبة •



الديمغرافيةالمعطيات 

 (البالدمن سكان %13)مليون نسمة 1.48: ( 2018)العدد الجملي للسكان

 (على المستوى الوطني%29.8)%66.9:  الريفينسبة عدد السكان بالوسط

41.2:   نسبة السكان الناشطون%

31.3: نسبة األميــــــــــــــــــــة%

 حسب -7885مقابل 2014حسب إحصاء -10793: هجرة سلبيصافي

2004إحصاء 

مغادرة منطقة 



الموارد المتاحة

:الفالحة

 هكمليون 2.052: الفالحيةمساحة األراضي

(%7.5)سقويهكألف 154.1: منها     

 3م.م864.7:المائية المعبأة الموارد

 هكألف 525.5:  الغابيةالمساحة

 المنتوجاتأهم:

الفصلية منها الخضر خاصة الخضروات –

الزياتين–

...(الفزدق، المشمش، التفاح )الغالل –

التين الشوكي –

الزيوت النباتية–



الموارد المتاحة

(من مجموع المؤسسات بالبالد%5.2) 265:( فما فوق10)عدد المؤسسات

 (بوزيدبسيدي 13وبالقصرين20بالقيروان 32)65: المؤسسات المصدرة عدد

 (رخام ، كلس أبيض، الطين، رمل)المواد اإلنشائية ...

 الصناعيةالمناطق  :

14:  العـــــدد −

هك250.5:  المهيأةالمساحة −

710:  المقــــاسم −

%28: االستغالل     نسب −

الصناعة



الموارد المتاحة

 (من العدد على المستوى الوطني%2.8)وحدة  18: الوحداتعدد

 (من العدد على المستوى الوطني%0.6)1406: عدد األسرة

اإلمكانـــيـــات  :

 موقعا19: المواقع األثرية

 04: المحميات الطبيعية

 بالقصرين بولعابةأهمها )10: الجيوحراريةعديد المواقع للمياه

بسيدي الهريةوحمام شريشيرةوعين هداجبالقيروان وعين طرزةوسيدي معمر وجبل 

(بوزيد

 من الموروث الوطني%35:الموروث التراثي

السياحة



الواقع التنموي باإلقليم

نقــــاط القـــوة

  نقــــاط الضعف



القـــوةنقــــاط

.على القطر الجزائريواالنفتاح الموقع الجغرافي الوسيط  

المحترثةمن األراضي المساحات الشاسعة 

ر العديد الغذائي وتصدالفالحي القابل للتصنيع المنتوجو تنوع أهمية 

.منه ويحتل مواقع متميزة على المستوى الوطني

قطاع صناعي قابل للتطور نتيجة المخزون واإلمكانيات الهامة التي

.أوالطبيعيةالفالحيةيوفرها اإلقليم سواء منها 

(موقعا40حوالي )االنشائية المخزون الهام من المواد 



القـــوةنقــــاط

لة واإليكولوجية القابالتاريخي و الحضاري و االمكانيات الطبيعية الموروث 

.لالستغالل في مجال السياحة البديلة

من %41.2: نسبة السكان النشيطون) الكفأةتوفر خزان من اليد العاملة موارد بشرية شابة 

(باإلقليم مجموع السكان 

ية أهمية التبادالت التجارية مع القطر الجزائري القادرة على إحداث حركية تجار

.وتنظيمها هامة باإلقليم إذا ما وقعت هيكلتها وإقتصادية



نقــــاط الضعف  

.بنية أساسية متواضعة 

ن تفوق العدد الهام من العاطلين الذيإستيعابغير قادر على )ومحدود هش نسيج اقتصادي 

(.العلياالشهائدنسبتهم المعدل الوطني وخاصة منهم أصحاب 

.مؤشرات تنموية دون المعدالت الوطنية

ية إشكالبين مختلف مكونات الجهة الكبرى مما يطرح المجالي اإلندماجضعف 

هوية اإلقليم

داخل اتالمعتمديو بين اإلقليم  وجود فوارق في المستوى التنموي بين واليات 

.والية كل 

.غياب مخابر البحث و األقطاب التكنولوجية و الصناعية

.ضعف الرؤية التسويقية لإلقليم



نقــــاط الضعف  

ضعف تثمين المقومات التنموية المتوفرة باإلقليم

مع ( على المستوى الوطني%32مقابل %66.9)الريفي أهمية نسبة سكان الوسط 

.تشتت سكاني مرتفع

ة محدودة غير مواتي( بشرية ومادية)إمكانيات والمحلية الجهويةضعف قدرات الهياكل 

نفيذ المشاريع عملية التنمية وهو ما يفسر التأخير المسجل في تولتأطيرجواريةبالنسق المؤمل لقيادة 

.والبرامج التنموية

خالل العشرية 10793بـصافي هجرة سلبي )للسكان ضعف جاذبية الجهة وذلك سواء 

.وهو ما يحرم الجهة من رافعة أساسية للتنميةوكذلك المستثمرين الخواص (2004-2014
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باإلقليمالجهويةمؤشر التنمية 
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31

0.49تتجاوز اإلقليم لم بمعتمدياتأحسن قيمة للمؤشر 
الوطنيالمستوى على معتمديةألحسن 0.74مقابل 

المعتمدياتحسب 

القصرين

القيلروان

جندوبة

سيدي بوزيد

باجة

سليانة

زغوان

قفصة

الكاف

المهدية

قبلي

توزر

طاطوين

مدنين

بنزرت

قابس

منوبة

صفاقص

نابل

سوسة

المنستير

بن عروس

أريانة

تونس 

0,388

0,398

0,409

0,419

0,439

0,449

0,452

0,453

0,468

0,469
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0,483

0,484
0,493
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0,501
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0,520

0,531
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0,553

0,577
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الجهويةمؤشر التنمية 

القصرين

القيروان

بوزيدسيدي 
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5,15

3,18

2,81
2,63 2,53

1,7

لإلستثمارمؤشر جاذبية الجهات 

15: القصرين18: بوزيدسيدي  20: القيروان

:  حسب المعهد العربي لرؤساء المؤسساتمقاييس 9يشمل المؤشر •

,  وق الشغلس, االندماج المالي, اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت , التعليم , الصحة , البنية التحتية, والحوكمةالمؤسسات 

.االبتكار والتجديد,األعمال ديناميكية 

(3,18)واليات اإلقليم دون المعدل الوطني •



الرتبة في االستثمار للفرد الواحد حسب الوالية
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الواحد في االستثمار العمومي للفرد الرتبة 

(2010-1992)للفترة 

16إلى21منالقيروان*:الحالياملخططخاللهامةببنسبالعامبالقطاعتقدمت:اإلقليموالياترتبة

11إلى15منالقصرين*

4إلى23منبوزيدسيدي*
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العمومي للفرد الواحد اإلستثمارالرتبة في 

2019-2016للفترة 



حسب الوالية( 2020-2016) المخطط أهمية االستثمار العمومي خالل 

515 281
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638 555
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قبلي

منوبة

زغوان

تطاوين
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المنستير

سوسة

سليانة

بن عروس

الكاف

قفصة

باجة

نابل

المهدية

قابس

تونس

مدنين

سيدي بوزيد

جندوبة

القصرين

بنزرت

القيروان

صفاقس

(2020-2016)المبرمجة االعتمادات
حسب الواليات

:اإليجابيالتمييزمبدأتجسيم

حيثيماإلقلوالياتذلكمن.األضعفالتنموي املؤشر ذاتالوالياتنحو االستثماراتتوجيهعلىالتركيز تم
-2016ترةللفالتنموي باملخططاملبرمجاإلستثمار أهميةحيثمناألولىالوالياتكوكبةضمنترتبأصبحت

2020

(6ترتيببوزيدسيدي,3ترتيبالقصرين,2ترتيبالقيروان)

16: القيروان

11: القصرين

4:بوزيدسيدي 



(م د)2019-2016والمنجز للفترة  2020-2016العمومي المبرمج في المخطط اإلستثمارحجم 

القيروان القصرين سيدي بوزيد

1046,62

1282

1426,02

769,337

507,056

722,627

القطاع الخاص مجموع القطاع العام والخاصالقطاع العام

القيــــروان القصــرين   سيدي بوزيد

1714,385

1480
1349,889

641,381 595,48

815,949

2020-2016المبرمج  2019-2016المنجز 

القيروان القصرين سيدي بوزيد

2 761 2 762 2 776

1 410,7

1 102,5

1 538,6

2020-2016مجموع االستثمارات  المبرمجة في المخطط 

2019-2016مجموع  االستثمارات  المنجزة خالل الفترة 

مجموع القطاعينالخاصاإلستثمارالعمومياإلستثمار

لإلستثماراتالمجموع العام 

المخططالمبرمجة في 

2016-2020

المجموع العام 

ي المنجزة فلإلستثمارات

2019-2016الفترة 

نسبة اإلنجاز
المجموع العام لالستثمارات

الخاصة المبرمجة في 

2020-2016المخطط 

مجموع الستثمارات الخاصة 

الفترةالمنجزة خالل 

2016-2019

نسبة اإلنجاز
المبرمج

2016-2020

المنجز

2016-2019
نسبة اإلنجاز

27621102,53639,92%1480595,4840,241282507,05639,60القصــرين  

2775,9091538,57655,43%1349,889815,94960,451426,02722,62750,67بوزيدسيدي 

2761,0051410,71851,09%1714,385641,38137,411046,62769,33773,50القيــــروان

8298,9144051,8348,82%4544,2742052,8145,173754,641999,0253,20المجموع العام



2020-2016تقدم إنجاز المشاريع العمومية  بالمخطط 

2019-2016للفترة 

%2020:45.17-2016التنموي باملخططالعموميةاملشاريعإنجاز لتقدمالعامةالنسبة

:غرارعلىاإلشكالياتعديدإلىالنسبةهذهضعفيعود

يةجاهز وعدمجهةمنللدينار املتواصلاالنزالقإثر علىخاصةاملشاريعكلفةارتفاع
أخرى،جهةمنالفنيةالدراسات

املشاريع،لبعضالعروضطلباتفياملشاركةعناملقاوالتعزوف

املالية،وضعيتهاوهشاشةبالتزاماتهااإليفاءعلىاملقاوالتقدرةتراجع

وارداملونقصآجالهافياملشاريعتنفيذعلىالعموميةوالهياكلاملؤسساتقدرةضعف
اإلقليم،بوالياتالبشرية

 حّوز الدراساتإعدادمرحلة)املشاريعاعدادإجراءاتطول
ّ
.(واملصادقاتالعقاري والت

 الصفقاتعديدفسخإلىأدىمماودفعاتعهدااالعتماداتفتحفيتأخر.

املواطنينإعتراضاتبسبباملشاريعمنالعديدإنجاز وتأخر تعطل.



2020جانفي-2011العمومية  إنجازالمشاريعتقدم 

الوسط الغربي 
النسبة من العددةالنسبة من الكلف(م د)الكلفة العددمراحل اإلنجاز

41652393,34972مشاريع أنجزت
589810,31710مشاريع بصدد اإلنجاز

477411,988مشاريع بصدد طلب العروض
343829,8176مشاريع بصدد الدراسة 
62107.221مشاريع تواجه صعوبات

139431,592مشاريع لم تنطلق
57754984100100المجموع

الكلفةالعددالوالية

1330.5القيروان 

1943.7بوزيدسيدي 

3033القصرين

62107.2المجموع

المشاريع المتعطلة



م د4984: االستثمار حجم مشروع 5775:   المشاريع عدد 

2019-2011توزيع المشاريع العمومية حسب االستثمار وتقدم اإلنجاز للفترة 

من جملة المشاريع % 90 % 6 % 1 % 2
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ة مشاريع بصدد الدراس مشاريع تواجه 

صعوبات

مشاريع لم تنطلق

4165

589
477

343
62 139

2393,3

810,3

411,9

829,8

107,2

431,5

العدد (م د)الكلفة 





:2019-2011للفترة تقدم انجاز اإلستثمارات العمومية 
م د 1524

النسبة من العدد النسبة من الكلفة (م د) الكلفة  العدد مراحل اإلنجاز

76 53 811 1735 مشاريع أنجزت
7 17 266 170 زمشاريع بصدد اإلنجا

8 13 198 188 مشاريع بصدد طلب 
العروض

6 13 194 130 ة مشاريع بصدد الدراس

1 2 33 30 مشاريع تواجه 
صعوبات

1 1 21 21 مشاريع لم تنطلق
100 100 1524 2274 المجموع
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2020-2016المخطط الجهوي للتنمية 
طبالمخطالمبرمجة اإلستثماراتالقطاع

(أد)
المرسمةاالستثمارات 

(أد)2016-2019
2019-2016للفترة المرسم 

للمبرمجبالنسبة 

46709413865629,68الفالحة

14200النقل 
35432519274154,40التجهيز واإلسكان

11578159745,16وزارة الشؤون المحلية 

425003553683,61البيئة والتنمية المستدامة

300001680056,00الصناعة والطاقة والمناجم

450080017,78السياحة والصناعات التقليدية

25831626,27تكنولوجيا االتصال

24125429817,82المرأة واألسرة والطفولة

42600739717,36الشباب والرياضة

5850157126,85الثقافة

5300094100177,55الصحة

2300الشؤون االجتماعية
20570879843,88التربية

137060043,80التعليم العالي

772التكوين المهني
969003220733,24لدوليوزارة التنمية واالستثمار والتعاون ا

14450200013,84العدل

2736المالية
148002254159836,59المجموع



المشاريع المعطلة

(م د33مشروعا بكلفة 30)

مشاريع معطلة 
ألسباب عقارية 

(20٪) مشاريع معطلة 
ألسباب متعلقة 
باإلجراءات 

(٪7)اإلدارية 

مشاريع معطلة 
ألسباب مالية 

(23٪)

مشاريع معطلة 
بسبب اعتراض 

مواطنين 
(17٪)

مشاريع معطلة 
ألسباب تخص      

المقاوالت 
(33٪)



سنة االدراجةالكلفة المحينيةالكلفة االصلالمكانالمشروعر/ع
نسبة 

%االنجاز

طبيعة 

االشكال
مالحظات

قطاع الفالحة

اعتراض 95ت4621922012حيدرةاحداث بئر عميقة للشرب بالمكيمن 1

مواطنين

ب اشغال متوقفة نظرا لوجود شغ

من قبل المواطنين

اعتماداتعدم توفر ماليلم ينطلق5004502016تالة/فوسانة (1طقس)ابار استكشافية لوبيرة وشاكر 02احداث 1 150150حاسي الفريداحداث بئر استكشافية ليتيمة 1
اعلية منطقة السم( هندسة ريفية)ماء صالح للشراب 1

(2016البرنامج الجهوي للتنمية لسنة )
اعتراض 500500201680العيون

مواطنين
اعتراض مواطنين

ن منطقة القري( هندسة ريفية)ماء صالح للشراب 1

(2016البرنامج الجهوي للتنمية لسنة )
اعتراض 700700201695العيون

مواطنين
اعتراض مواطنين

23121992المجموع5
قطاع التجهيز

اشغال متوقفةمقاوالت210181018201590سبيبة قسط PRD( كلم5)مدرسة البعازة-معبد ولجة عقيل1

على 11,1ن ك 84انجاز جسر بالطريق الجهوية 1

وادي الرمل
عقاري41274127201635القصرين

أشغال متوقفة مع وجود اشكال

عدم تحرير حوزة )عقاري 

(الطريق

1
6قسط عدد2016البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

المدرسة االبتدائية -سلك الصخيراتم(إظافي)

(كلم7,4)السراقية 

اشغال متوقفةمقاوالت13881388201662فريانة

1
(  اضافي)2016البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

المسلك الرابط بين مسلك االجرد ودوار : 9قسط

(كلم3,3)العوينات 
اشغال متوقفة دون موجبمقاولة14031403201655حيدرة

1
(  اضافي)2016البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

ر المسلك الرابط بين دوار الخاليفية ودوا: 9قسط

(كلم2,6)البراهمية  

1
وهنشير 71ج /تدعيم المسلك الرابط بين ط:1قسط 

و 840ج /العسل ومسلك اوالد خليفة الرابط بين ط

13و /ط

فوسانة -سبيطلة

كلم8,7
اشغال متوقفة مقاولة739739201785

86758675المجموع 6

المشاريع المعطلة



المكانالمشروعر/ع
الكلفة 

االصلية

الكلفة 

المحينة

سنة 

االدراج 

نسبة 

%االنجاز

طبيعة 

االشكال
مالحظات

قطاع التربية 

عيةانتصاب السوق االسبواجرائيلم ينطلق275027972013القصرين شمعهد القصرين مدينة الجديدة1

عقاريلم ينطلق1501502013القصرين شالمدرسة االبتدائية حي النور 1
عدم توفر )اشكال عقاري 

(رصيد عقاري

29002947المجموع2
قطاع البيئة 

انجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل 1

رينبواليات سيدي بوزيد و قفصة و القص

قسط 

القصرين
ماليلم ينطلق7000135002012

مشروع بحاجة للبحث عن

تمويل 

الحي -المنتزه الحضري  بوادي الدرب 1

الولمبي 

القصرين 

الشمالية
بطء في االنجازمقاوالت7911191201037

779114691المجموع2
قطاع الصحة 

مقاوالتلم ينطلق7503742009القصرينبناء بنك الدم وتهيئة قسم المخبر1
ي تم تركيز الحضيرة وف

انتظار انطالق االشغال

03بناء مركز الصحة األساسية صنف 1

بالعرق فريانة
عقاريلم ينطلق1751752011فريانة

البحث  عن قطعة ارض 

جديدة  

تهيئة وتوسعة مركز الصحة األساسية 1

4بجدليان وتحويله الى صنف 
(تلكأ مقاولة)مقاوالت150350201290جدليان

1075899المجموع3

المشاريع المعطلة



سنة االدراجةالكلفة المحينيةالكلفة االصلالمكانالمشروعر/ع
نسبة 

%االنجاز

طبيعة 

االشكال
مالحظات

(البرنامج الجهوي للتنمية)التنوير الريفي 

(عائلة60)تنوير منطقة الفرش  1
القصرين 

الجنوبية
اعتراض 590590201260

مواطنين
اعتراض مواطنين حول مسار الخط

590590المجموع1
الماء الصالح للشرب 

1
تزويد مجموعة أوالد 

عا550)ةالقمايزي/السبيطات/السرادكية/الزنايدية/داود

بالماء الصالح للشرب( ئلة

اعتراض 13281328201299سبيبة

مواطنين
اعتراض مواطنين حول مسار الخط

13281328المجموع1
قطاع الثقافة 

سط كهرباء ق)تركيز شبكة التكييف بالمركب الثقافي1

(وقسط سوائل
مالي31059020105القصرين

عدم تطابق بالنسبة لقسط السوائل اتوقفت االشغال نظرا ل

االسعار وقسط الكهرباء بصدد امضاء الصفقة

ضتمت مراسلة مصالح الوالية قصد توفير قطعة ارعقاريلم ينطلق5005002012خمودة مكتبة عمومية 1

اشغال متوقفة نظرا لتلكأ المقاولةمقاولة500600201092ماجل بلعباسبناء قاعة عروض1

اعتماداتماليلم ينطلق1131132017فريانةتهييئة مكتبة عمومية 1

14231803المجموع4

المشاريع المعطلة



سنة االدراجةالكلفة المحينيةالكلفة االصلالمكانالمشروعر/ع
نسبة 

%االنجاز

طبيعة 

االشكال
مالحظات

قطاع الشؤون االجتماعية

مالي200200201298العيوننبناء الوحدة المحلية للنهوض االجتماعي بالعيو1
في انتظار ادخال الماء الصالح

للشراب والكهرباء

200200المجموع1
التهذيب العمراني

اجرائيلم ينطلق100010002014تالةفضاء صناعي 1
أرض)في انتظار رخصة البناء 

(ذات صبغة فالحية

للحد من البرنامج الخصوصي لتهذيب االحياء الشعبية1

التفاوت الجهوي
اعتمادات غير متوفرةمالي لم ينطلق200020002017العيون

30003000المجموع2
قطاع الشباب والرياضة

ية مالعب رياض)احداث حديقة رياضة بسيدي سهيل  1

(وحجرات مالبس
اءموقع العقار غير صالح للبنعقاريلم ينطلق5005002013تالة

500500المجموع1
قطاع التطهير

تهذيب جزء من القناة المؤدية لمحطة التطهير 1

(هندسة مدنية)بالقصرين 
عقاري26001557201675القصرين

لعدم ( مخ200)معطل جزئيا 

فتح حرمة الطريق المحاذية 

لديوان االراضي الدولية

26001557المجموع1
الداخلية

اشغال متوقفة دون موجبمقاولة412412201680القصرين(يالمستودع البلد)تهيئة قصر بلدية القصرين1

412412المجموع1

المشاريع المعطلة



المالحظات المصدر (دم)الكلفة المشروع

في طور انجاز البحث العقاري وتحديد 
المسار المقترح  بالمخططمبرمج 1200

قفصة–الطريق السريعة الرابطة القصرين 
ابسوقصفاقسبوالية –بوزيدسيدي -

(األروقة)1والطريق السيارة أ

186بطول جلمةتونس : 1قسط عدد * 
جاز كلم بصدد فتح الحوزة ونسبة تقدم ان

15%
ن القصريجلمةالتوصيلة : 2قسط عدد * 
في طور انجاز البحث العقاري : 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ
2012سبتمبر 26 1200 -دبوزيسيدي -تونسالطريق السيارة

قفصة-القصرين

بصدد فض اإلشكال العقاري على طول* 
(ملف االنتزاع) كلم4
ام الدراسات الخاصة بإتمتحيينبصدد * 

المشروع 

14مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
2015افريل 4

بالطريق شبكة التنوير العموميز انجا
تمام 13على طول الحزامية الجزء كلم وا 
لمك4على طول المتبقي 

واالعتداءات االشكالياتبصدد فض * 
على مسار الشبكة بوالية القيروان  بالمخططجهويمقترح 371 -إعادة فتح الخط الحديدي سوسة

القصرين



المالحظات المصدر م)الكلفة
(د المشروع

طور الدارسةفي*  بالمخططجهويمقترح 258 بين تجديد وتحديث خط السكة الحديدية
تونس والقصرين

ةالجيوتقنيبصدد إعداد الدراسة  08مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
مدرج بالمخطط+2017مارس  45 بولعابةانجاز سد 

دراسة جاهزة رة مدرج ضمن اقتراحات المخطط للفت
2016-2020 241,2 مال مشروع التنمية الفالحية المندمجة لش

الوالية

يذ دراسات جاهزة وبطء في التنف
قرار مجلس وزاري بتاريخ 

ومجلس وزاري 14/04/2015
31/10/2015بتاريخ 

45 كم من المسالك 180تهيئة وتعبيد 
الفالحية لفك عزلة مناطق اإلنتاج 

ألف 13دراسة منجزة وشملت 
ع تتطلب تسريع اإلجراءات مهك

ين الجهات المتدخلة لفائدة الباعث
الشبان 

مارس 08قرار مجلس وزاري بتاريخ 
2017

إيجاد حلول عملية لمشكلة األراضي 
(هكألف 13)الدولية بالجهة 



المالحظات المصدر (دم)الكلفة المشروع

في طور الدراسة  وفي تليةسدود 4
انتظار البحث عن التمويل للدراسات 

والتنفيذ
31مجلس وزاري بتاريخ 

2015أكتوبر  50 تليةسدود  9إحداث 

دراسات جاهزة  وفي انتظار البحث عن 
التمويل

31مجلس وزاري بتاريخ 
2015أكتوبر  6,4 بحيرات جبلية 10إحداث 

تم مناقشة التمويل مع البنك اإلسالمي
لقرض للتنمية وفي انتظار عرض اتفاقية ا

على مجلس نواب الشعب
31مجلس وزاري بتاريخ 

2015أكتوبر  219 يةمشروع التنمية الفالحية المندمجة لجنوب الوال

تم إعداد دراسة لتحديد أماكن اآلبار 
ثي المزمع ربطها بالتيار الكهربائي ثال 

األطوار من طرف المندوبية الجهوية 
شركة للتنمية الفالحية بالقصرين ومد ال
راسة التونسية للكهرباء والغاز بهذه الد

في انتظار التنفيذ

تمت المصادقة على هذه 
خالل زيارة اإلعتمادات

السيد رئيس الحكومة 
31/10/2015بتاريخ 

56 هربائي كهربة اآلبار السطحية والعميقة بالتيار الك
ثالثي األطوار 



المالحظات المصدر (دم)الكلفة المشروع
%(93)بصدد اإلنجاز:سبيطلةبالجهويالمستشفى -
08م تم فتح الظروف يو :بتالةالجهويالمستشفى -

في نقص)ممولة لاوتمت مراسلة الجهة 2019نوفمبر 
((دم12)االعتمادات

بصدد الدراسة: ة يببسبالجهويالمستشفى -
قية طلب تعهد في ب: بفريانةالجهويالمستشفى -

(دم7)االعتمادات

مجلس وزاري مضيق 
مارس 08بتاريخ 
2017

بكل منجهويةإحداث مستشفيات 
ة وتحويليبوسبتالةو سبيطلة

جهويمستشفىفريانة إلى مستشفى 

بصدد اإلنجاز
مجلس وزاري مضيق 

افريل31بتاريخ 
2015

بناء سبعة أقسام بالمستشفى 
اليإستعجقسم )بالقصرينالجهوي

وقسم أمراض المعدة وقسم المجاري
محالت الخاليا و تشريخالبولية وقسم 

سم وقوالبيوطبيةللصيانة الفنية 
نعاشاال األمراض الصدرية وقسم 

(والتخدير 

تم تعيين مكتب دراسات للقيام بدراسة أولية 
وث المياه للخصوصيات الفنية للمشروع وتأثيره على تل

2019ديسمبر 10والتربة والهواء بتاريخ 

مجلس وزاري مضيق 
سبتمبر 26بتاريخ 
2012

30 إنجاز مشروع المركب فياإلسراع 
بالشعانبيللتربصاتالرياضي 



المالحظات المصدر (دم)الكلفة المشروع

على تم استكمال جميع الدراسات وحاليا المشروع متوقف
التمويل

مبرمج بالمخطط 13,5 ز إنجاز مشروع المصب المراقب ومراك
التحويل

كما تم إعداد ، 1995تواترت العديد من الدراسات منذ 
ارطالفدراسة جديدة تخص ملف طلب عروض في نوفمبر 

وحاليا المشروع متوقف على التمويل

مجلس وزاري مضيق 
سبتمبر 26بتاريخ 
2012

100 زالة  ئبقالز مشروع استصالح التلوث وا 
لموقع معمل عجين الحلفاء

%(37)بطء في األشغال
مجلس وزاري مضيق 

سبتمبر 26بتاريخ 
2012

1,1 إنجاز المنتزه الحضري بوادي الدرب

صالح تم توجيه مشروع األمر في صيغته النهائية إلى م
.                                             2013مارس 13رئاسة الحكومة بتاريخ 

تم إرجاع مشروع األمر من رئاسة الحكومة بعد أن تم 
إدماج قطاع البيئة مع وزارة التجهيز سابقا

مجلس وزاري مضيق 
سبتمبر 26بتاريخ 
2012

للبيئةجهويةإحداث إدارة 



المالحظات المصدر (م د)الكلفة المشروع

بصدد إعداد المرحلة الثانية من الدراسة
مجلس وزاري مضيق 

سبتمبر 26بتاريخ 
2012

تالبتبإحداث منطقة تبادل حر 

ستثناء تم االنطالق في انجاز المشروع بنسب متفاوتة بإ* 
(في انتظار توفر االعتمادات)بلدية العيون

مجلس وزاري مضيق 
2015افريل 14بتاريخ  7 حي ضمن برنامج الحد من 14تهذيب 

التفاوت الجهوي

.02/05/2019تم فتح اإلعتمادات بتاريخ 
م د  1.250منتفع بقيمة 321تم إعداد قائمات تضم 

ومة زيارة السيد رئيس الحك
بتاريخ 

2019جانفي 5
1,2

:السكن برنامج إضافي لتحسين 
د لكل مسكن .أ5مسكن بمعدل 250

، حيدرة، تالة، بوشبكةبكل من  
الفريد،حاسي، العيون ، فوسانة
جدليان

1237: عدد المساكن
%82: نسبة تقدم األشغال الجملية 

967: عدد المساكن الجاهزة او بصدد االنجاز
م د 27.105: الكلفة الجملية

م د 1.750في انتظار توفر بقية اإلعتمادات 

مجلس وزاري مضيق 
2015اكتوبر31بتاريخ  25 برنامج ازالة المساكن البدائية 



المشاغلوالمالحظات  المصدر (دم)الكلفة  المشروع

د ضمن .م52بلديات بكلفة حوالي 5بـأحياء 05تم إدراج 
دماج األحياء السكنية حي )الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وا 

، سبيطلةب، حي السرور بسبيبة، حي الزهور بفوسانةالسالم 
(، حي النور بالقصرينببوزقامبوزقامحي قرية 

-2019)يتم إنجاز المشاريع على أقساط خالل الفترة -
2024)

وقدبفوسانةيضم حي السالم ( 2021-2019)1قسط  •
بة في التعبير عن الرغترشحاتتم اإلعالن على طلب لقبول 

مكتب دراسات وحدد آخر أجل لقبول إلختيارالمشاركة
.2020جانفي13العروض يوم 

وحيبسبيبةيضم حي الزهور ( 2022-2020)2قسط  •
.بسبيطلةالسرور 

.بوزقاميضم قرية ( 2023-2021)3قسط  •
.القصرينبيضم حي النور ( 2024-2022)4قسط  •

مجلس وزاري مضيق 
افريل14بتاريخ 
2015

42.9
أحياء في إطار الجيل 8إدراج تهذيب 

دماج األحي اء الثاني لبرنامج تهذيب وا 
السكنية
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42

كلفة 

المشاريع 

المبرمجة أد 

الوزارة

3458 وزارة المالية

14590 اد االتصال واالقتصوزارة تكنولوجيا

الرقمي

12550 وزارة الشباب والرياضة

44620 وزارة الصناعة

43000 وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

63636 وزارة العدل

26442 ةوزارة السياحة والصناعات التقليدي

46722 وزارة المرأة واألسرة والطفولة

1050 وزارة الشؤون االجتماعية

كلفة المشاريع 

المبرمجة أد 

الوزارة

418153 رابيةوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الت

244068 وزارة الفالحة والموارد المائية

31256 وزارة النقل

237000 وزارة التنمية واالستثمار 

138805 وزارة التربية

42653 دامةوزارة البيئة والتنمية المست

238800 وزارة الصحة

5500 وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي

102082 وزارة الشؤون المحلية

2020-2016مسيرة التنمية من خالل تقييم المخطط 

دأ1714385:بالمخططإدراجهاتمالتيالجديدةللمشاريعالعامالمجموع
أد1275703:المخططخاللاالستثماراتمجموع
دأ405686:المتواصلةالمشاريعكلفةمجموع
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املجموع 2019 2018 2017 2016

407584 93688 85464 69118 159314
ع كلفة املشاري

(أد)املبرمجة 

173630 2525 7726 25179 138200
ع كلفة املشاري

(أد)املنجزة 

43% 2.7% 9.0% 36.4% 86.7% نسبة االنجاز

االستثمارات التي تم إدراجها بميزانية الدولة

نسبة تنزيل بامليزانية   
%31.95

من االستثمارات 
املبرمجة 

خالل املخطط 
أد1275703
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متابعة مشاريع القطاع العام حسب مراحل االنجاز
2011-2019

(د.م)االستثماراتعدد المشاريع

%النسبة(دم )المبلغ %النسبةالعدداالنجازمراحل

110677.681097563.3انتهتمشاريع

1268.826873621مشاريع بصدد اإلنجاز 

976.8611874.8مشاريع بصدد اإلعالن عن طلب العروض 

876.11051278.2مشاريع بصدد الدراسة

100.7331002.6تنطلقلممشاريع

14261001279125100المجمـــــوع

130.9305322.4صعوباتتالقيمشاريعمنها



2017نوفمبر 30متابعة انجاز القرارات الحكومية 
مجموع لم 

ينطلق
معطل بصدد 

الدراسات
بصدد طلب 

العروض
زبصدد االنجا منجز املحور 

14 0 0 5 1 7 1 إجراءات عاجلة

27 3 0 8 8 6 2 ميةاالرتقاء بمؤشرات التن

11 1 1 4 1 4 0 جعل القيروان قطبا 
اقتصاديا

23 2 1 4 3 6 7 يةتحسين البنية التحت

13 2 0 2 2 5 2 جعل القيروان قطبا 
افيا ترفيهيا وثقو سياحيا 

ودينيا

88 8 2 23 15 28 12 املجموع

100 9.1 2.3 26.1 17.0 31.8 13.6 %النسبة 



 ات نقص في املوارد البشرية لإلدار
الفنية مما انجر عنه نقص في 
متابعة االنجاز وبطء في إعداد 

البرامج الوظيفية 

عدم دخول بعض املشاريع املنجزة 
ا حيز االستغالل  لعدة أسباب منه

عدم توفر اإلطار البشري أو الربط
...بالشبكات

 اعتراض املواطنين

 اشكاليات تتعلق بالوضعية
العقارية 

 بعض املشاريع جاهزيةضعف
من حيث الدراسات املرسمة
املسبقة

 مركزية القرار اإلداري وغياب
  الجهويةبعض التمثيليات 

لبعض اإلدارات

 دا تعهاالعتماداتتأخر في فتح
ودفعا مما أدى إلى فسخ عديد 

الصفقات

 عزوف املقاولين بسبب عدم
خالص مستحقاتهم



804الطريق المحلية رقم 46رقم الجهويةالطريق 



حسب وضعية متابعة المشاريع2020أفريلالمشاريع المعطلة بوالية القيروان إلى غاية 
االشكاليات(أد)الكلفة المشروع

أسباب عقارية
التكوين المهني و التشغيل

اء بن)بالعالء إحداث وحدة للتدريب المهني 
800(2011)( وتهيئة واقتناء تجهيزات

بهدف تسوية 2019أفريل19تم تقديم طلب إلى الوالية بتاريخ 
ي تمت العال والتبمعتمديةالوضعية القانونية لقطعة األرض الكائنة 

لس المصادقة على التفويت فيها خالل الدورة العادية األولى للمج
لفائدة الوكالة التونسية للتكوين 2013بالقيروان لسنة الجهوي

بتاريخ 3556المهني، إال أنه تم االعالم عبر مراسلة الوالية عدد 
د ما بتعذر تسوية الوضعية القانونية حيث ال يوج2019ماي02

رى ال يملك قطعة أخالجهوي، كما أن المجلس الملكية انجراريثبت 
.العال يمكن اقتراحها كبديلبمعتمدية

التنمية المندمجة
احداث سوق يومية للخضر و الغالل 

لمشروعالفائذةالعقار تخصبصعلى للنراثالمعهد الوطني إعتراض2370(2019)الجنوبية بالقيروان 
أسباب اجرائية

الشباب و الرياضة

العوانيحمدةبمركب المدارجتوسعة 
(2009)1517

تم إيقاف األشغال بقرار من القضاء منذ سنة و تمت مراسلة %75

الحلول اليجادالبلدية في العديد من المرات وعقد جلسات في الغرض 

المناسبة

إتمام تهيئة الملعب البلدي علي الزواوي
إعادة تعشيب ( )2012قسط )بالقيروان   

(2اصطناعي للملعب الفرعي
508

لم يتم إتمام إجراءات .05/12/2018تم فسخ الصفقة بتاريخ 
اإلعالن عن طلب العروض من طرف بلدية القيروان رغم المراسالت

العديدة 



حسب وضعية متابعة المشاريع2020أفريلالمشاريع المعطلة بوالية القيروان إلى غاية 

االشكاليات(أد)الكلفة المشروع
الصحة

النبشاعادة بناء مركز الصحة األساسية 
في انتظار المصادقة على الدراسات195(2012)

المالية

ومقرللديوانةالجهويةبناء مقر اإلدارة 
17241(2013)الحرس الديواني بالقيروان

تعديل خالل جلسة اللجنة الداخلية للبنايات المدنية تم اقتراح
قيف البرنامج الوظيفي من طرف صاحب المشروع لذلك تم تو 

اجراءات تعيين المصممين لحين المد ببرنامج جديد
اعتراض مواطنين

2016للتنمية الجهويالبرنامج

معطل بسبب اعتراض مواطنين من منطقة أوالد 30%296(2016)( الوسالتية)األقرعين تزويد 

بصدد فسخ الصفقة بالتراضي,بامر

الطفولة

تم التنبيه على المقاولة, أشغال متوقفة524(2016)احداث نادي أطفال بحفوز 



حسب وضعية متابعة المشاريع2020أفريلالمشاريع المعطلة بوالية القيروان إلى غاية 

االشكاليات(أد)الكلفة المشروع
الماء الصالح للشراب عن طريق الشركة

4707(2016)بالسبيخةتزويد دار الجمعية 
ة من توقف أشغال وضع قنوات الجلب بسبب اعتراض مجموع

شبكة )سوسة والية النفيضةمعتمديةمن قريميطمتساكني
%(70:الجلبشبكة ,%100:بناء الخزان,%100:التوزيع

بطء مقاولين

الصحة

حلي بناء قسم إستعجالي بالمستشفى الم
ارة بصدد إعداد ملف الصفقة من طرف المصالح الفنّية إلد650(2012)بالسبيخة 

%(2) المتبقية التجهيز الستكمال األشغال 
التعليم العالي

توسعة المعهد العالي للفنون والحرف 
أشهر بدون أي مبرر ونسبة 3األشغال متوقفة منذ ما يقارب 542(  بناء مقر إدارة المعهد)بالقيروان 

%95بـاإلنجاز تقدر 



حسب وضعية متابعة المشاريع2020أفريلالمشاريع المعطلة بوالية القيروان إلى غاية 

االشكاليات(أد)الكلفة المشروع

الشباب و الرياضة

690(  2011)تهيئة المركب الشبابي بالقيروان 

%65 و تم اإلعالن عن طلب 2014تم فسخ الصفقة منذ 

تمت مراسلة البلدية للنظر في امكانية , العروض عديد المرات

األشغال الى أقساط للضغط على تكلفة االنجاز و لم يتم تجزء

الغرضالى حد اآلن أي تقدم في 

قسط) مواصلة تهيئة ملعب علي زواوي  
492(2011/2014(  )3عدد 

و بصدد 03/01/2017تم فسخ الصفقة  بتاريخ %: 65
لب لم يتم إتمام إجراءات اإلعالن عن ط,حصر الكميات المنجزة

القيروانالعروض من طرف بلدية 



 ةبالسبيختوسعة املنطقة الصناعية
ضرورة إدراج محطة للضغط العالي )

ومحطة تطهير خاصة باملنطقة 
(الصناعية

القطب الفالحي

 غالبةاأل املشروع الترفيهي التجاري ببرك

 املنطقة السياحية

ةجلولالقيروان عين : املسلك السياحي
الوسالتية

 طرزةبجل االستشفائيةاملحطة

جلب فائض مياه الشمال

الجامعياملستشفى

وز حفمنبكلالجهويةاملستشفيات
بوحجلةعمروسيديوالحاجب

للمهندسينالوطنيةاملدرسة

جلمةتونسالسيارةالطريق

بين2عددالوطنيةالطريقمضاعفة
والقيروانالنفيضة

بينالحديديةالسكةخطمد
والقيروانالنفيضة

باملتبسطةاللوجستيةاملنطقة



إشكالية التنمية بوالية القيروان متعددة األبعاد

البعد االجتماعي
البشريةاملواردفينقص•

املشاريعبانجاز املكلفة
العمومية

 الجهويةالتمثيلياتغياب•
اءور سببايعداإلداراتلبعض

االنجازبطء

بلقمناملشاريعبعضتعطيل•
خالصوعدماملواطنين
 فسخفيساهماملقاولين
ارتفاععنهانجر مماصفقات

املشاريعكلفة

عدم تنزيل عدة مشاريع •
يات مدرجة باملخطط في امليزان

القطاعية

يالبعد االقتصاد
ضعف تنوع النشاط •

االقتصادي ومقومات 
تنموية غير مثمنة

هيمنة القطاع •
الفالحي واستنزاف 

للموارد املائية

قطاع صناعي جنيني•
ن لم يساعد على تثمي

الفالحيةاملنتجات 

سياحة عبور وعدم •
استغالل املخزون 

التاريخي والحضاري 
والثقافي 53

الحوكمة

مؤشرات تنمية البشرية•
متدنية

نسبة بطالة مرتفعة •
وطلبات شغل إضافية 

سنويا5400تتجاوز 

ن أعلى نسبة أمية  وأكثر م•
منقطع عن 3000

الدراسة  في مرحلتي 
اإلعدادي والثانوي 

تفاقم ظاهرة الهجرة •
والنزوح

تفاقم ظاهرة االنتحار•





(مشروعا1687)%80.6:اإلنجازوبصصداملنجزةاملشاريع*

991بكلفةمشروعا311)%14.4:الدراسةبصددأو العروضوطلبإعدادبصددمشاريع*
.دم

55

(م د)الكلفةالعددمراحل اإلنجاز
النسبة

من الكلفةمن العدد

%37,4%1386838,53065,4مشاريع منجزة

%13,3%323297,48415,2مشاريع بصدد اإلنجاز
مشاريع بصدد إعداد أو طلب 

العروض
177152,7738,4%6,8%

%37,4%128838,0066,0مشاريع بصدد الدراسة

%5,1%105114,2935,0مشاريع لم تنطلق

%100,00%21192241,085100,00املجموع
منها مشاريع معطلة أو تواجه 

صعوبات
1943,7000,9%1,9%

2019-2011العمومية  إنجازالمشاريعتقدم 
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العددمراحل اإلنجاز 
الكلفة 

(دم )
النسبة

العددمن 
النسبة

الكلفةمن 

%12,63%244156,37533,33مشاريع أنجزت 

%15,69%205194,28128,01مشاريع بصدد اإلنجاز 

مشاريع بصدد إعداد أو طلب 
العروض 

148122,60120,22%9,90%

%54,59%70675,7829,56مشاريع بصدد الدراسة 

%1,08%813,3121,09مشاريع تواجه صعوبات

%6,10%5775,5607,79مشاريع لم تنطلق

%100,00%7321237,911100,00املجموع

العمومية المدرجة بالمخطط لسنواتإنجازالمشاريعتقدم 

2016-2019
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تقدم اإلنجازاملشروع القطاع

رد الفالحة واملوا

املائية
الجبليةاملناطقلتنميةمندمجمشروعإنجاز :الجبليةاملناطقتنمية

الخاصةاملرجعيةالخطوطإعدادبصدد

 د.أ100قدرهإعتمادترسيمتن)بالدراسة

(2018لسنةالتنميةبميزانية

التجهيز  

واإلسكان 

ابيةوالتهيئة التر 

والقصرين-سيدي بوزيد-القيروان-إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس

قفصة

–السبالة)13رقموطنيةط:صفاقس–بوزيدسيديالسريعةالطريقإنجاز 

(حفوز اوالد-الشرقيةبس

كلم121:املرقمةالطرقاتشبكةتهيئة

كلم207.6:املرقمةالطرقاتشبكةتدعيم

اإلنجازبصدد

اإلنجازبصدد

مشروع غير مدرج بامليزانيات السابقةواملزونةدراسة جدوى إحداث سكة حديدية بين الفائض النقل

الطاقة  

واملناجم

باملكناس يالفسفاطمنجمإستغالل

الطبيعيبالغاز الواليةتزويد

عامل  164تم ابرام عقود التشغيل لفائدة -

ماير املنجم بداية من شهإستغاللفي واإلنطالق

و املشروع معطل2019

 بصدد اإلنجاز  وبلغت نسبة تقدم األشغال-

يد انطالق تزو حيث كان من املنتظر .%65حوالي 

ي وسيدي بوزيد بالغاز الطبيعجلمةمدينتي 

.2020جانفيبداية من شهر 

2020-2016املدرجة باملخطط ( املهيكلة)الكبرى أهم املشاريع 
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تقدم اإلنجازاملشروع القطاع

الصناعة

تهيئتهوإعادةباملزونةالبالستيكمعملإقتناء

(هك12)عون بنعليبسيديالصناعيةاملنطقةتهيئة

(هك21)الحفيبئر الصناعيةاملنطقةتهيئة

(هك50)العضامبأمالصناعيةاملنطقةتهيئة

(هك15)بجلمةالصناعيةاملنطقةتهيئة

2م15000صناعيةمحالتبناء

التواصلو ثمار اإلستنواياأصحابمعالتنسيقبصدد)عاليةتشغيلّيةقدرةلهمستثمر إنتصابإنتطار-
.(املركبمكوناتملعاينةمواعيدلضبطمعهم

 الخواصملكعلىهك13مساحةعلىاالراض يقيسديوانقبلمناملختلفةاألشغالمثالإعدادتم-
 دراساتالفياملشروعوبرمجة.األرضصبغةتغيير بإجراءاتوالقيامالعقار اقتناءإجراءاتإعدادوبصدد

2021لسنةمبرمجاألشغالإنطالق/.2018سنةخالل
 العقار إدراجيقعلمأنهغير 2016لسنةالتنميةميزانيةحسابعلىالصناعيةاملنطقةتهيئةإدراجتم-

لهاملنقحةوالقوانين47/2013عددالقانون مناألول للفصلطبقاالصناعيةاملدخراتضمن
.2021لسنةمبرمجاألشغالإنطالق/الرسميبالرائدوإصدارها

د.م4.4بـتقدرجمليةبكلفةالخارجيةالشبكاتبمختلفاملنطقةبربطالخاصةالصفقاتإمضاءتم-
بصددركةللشاملركزيةاملصالحأناملياهوتوزيعالستغاللالوطنيةالشركةإقليمرئيسالسيدوأفاد

 بإنطالقواإلذناملقاولةإختيار تم/,للشربالصالحاملاءبشبكةالربطبأشغالاملتعلقةبالدراساتالقيام
.2020جوان18بتاريخاألشغال

/د.م2.3بـتقدرجمليةبكلفةالخارجيةالشبكاتبمختلفاملنطقةبربطالخاصةالصفقاتإمضاءتم-
 األشغالبدايةإذنإصدار تم/2019ماي16بتاريخبالعقار الوكالةتحويز وتماألرضصبعةتغييرتم-

%14بـتقدراألشغالتقدمنسبةو 2019فيفري 14بتاريخ
.سابقةميزانياتأيفيالعنصر هذاإعتماداتترسيمبعديقعلم-

البيئة

انجاز مركز سياحة ايكولوجية ببئر الحفي

وإنجاز مشروع لدعم السياحة اإليكولوجية دراسة 

مغيلةبالحديقة الوطنية بجبل 

(ارهاإختيتمالتياألرضقطعةعلىمواطنمعارضة)العقاري اإلشكالحلانتظار فيو جاهزةالدراسة-

تغيير نقترحاملشكليحللمإن:املقترح(2020-2016املخططفيبرمجتهإعادةوقع)اإلنجازلبرمجة

.املوقع

إلىعاملشرو تحويليقترحمغلقةعسكريةمنطقةمغيلةحديقةألننظرابعد،ينطلقلماملشروع--

.بالرقابريحانةمحمية

بيةالغر بوزيدبسيديالعظامبأمكبرى إنتاجسوق إحداثالتجارة

اللجنةقبلمنعليهاملصادقالتحويز محضربموجبهك20مساحةعلىبالعقار الشركةتحويز تم--

هك50بللشركةالعقاري الرصيدفيالترفيععلىاملبدئيةاملوافقةتمت-26/07/2018بتاريخالجهوية

.العقاريةوالشؤونالدولةأمالكوزير السيدمعالغرضفيالتنسيقيتمأنعلى

فيرفيعللتوذلكبالوسطاالنتاجسوق عليهسيقامالذيالعقار اقتناءإشكاليةلفضد.م2تخصيص--

للغرضاملحدثةالشركةمالرأسفيالجهوي املجلسمساهمة

2020-2016املدرجة باملخطط ( املهيكلة)الكبرى أهم املشاريع 
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تقدم اإلنجازاملشروع القطاع

الصحة 

تشفى املستشفى الجهوي بسيدي بوزيد إلى مستطوير 

جامعي

بجلمةجهوي مستشفى إحداث 

و  AFDد بواسطة قرض خارجي من ,م185د منها ,م218بناء و تهيئة بكلفة -

 AFDد بواسطة قرض خارجي من ,م49,7د منها ,م55,7التجهيز بكلفة 

مستشفيات 04تم تبني تمويل املشروع من قبل البنك الكوتي للتنمية ضمن -

ترسيمو تم 16/11/2017جهوية وقد تم إمضاء اتفاقية التمويل  بتاريخ 

من املتوقع (//       تجهيزاتأد14500بناء و أد37800)2018بميزانية االعتمادات

-شهرا12مدة الدراسات )2020انطالق الدراسات نهاية الثالثي األول لسنة 

(.شهرا24األشغال -أشهر06املقاولة إلختيار إجراءات التعاقد 

2020تمت املصادقة على قائمة مكاتب الدراسات التونسية خالل شهر فيفري -

اإلنجازرزنامةوضبط 

اإلجتماعيةالشؤون 
إدماجية لفائدة األشخاص فالحيةإحداث ضيعة 

املعوقين القادرين على العمل

ولم يقع إدراج املشروع هك19تم تخصيص قطعة ارض تمسح حوالي 

ضمن امليزانيات السابقة

الرقاببمعتمديةمنهيوتدريبتكوينمركز إحداثشغيل التكوين املنهي والت
وبصدد إعداد املثال (  TPD)لقطعة األرضالتوبوغرافيتم إعداد الرفع 

الحي لتوزيع التجهيزات

التربية والتعليم

بالرقابمدرسة إعدادية بمنطقة الرضاع إحداث

بأوالد 102مدرسة إعدادية بمنطقة الحنية إحداث

حفوز 

بصدد تسوية الوضعية العقارية-

قرار اإلحداث منإلتخاذالخارطة التربوية بالجهة  مراجعةإنتظار في -

عدمه

لى الثقافة واملحافظة ع

التراث 

بناء متحف الثورة 

وزيدإحداث مركز ثقافي فني و معلوماتي بمدينة سيدي ب

التسوية العقارية إستكمالفي انتظار  

غاللإستمقترح بصدد الدرس  إلعادة وهناكفي انتظار توفير قطعة ارض

.2م 4500مقر دار الثقافة القديم على مساحة 

العدل
بسيدي بوزيد إستئنافإحداث محكمة 

جديدة بسيدي بوزيدسجنيةوحدة بناء 

د.م 1.1املرصودة اإلعتماداتفي انتظار تحيين الدراسات في حدود 

يهابصدد اعداد دراسة املؤثرات املائية للقطعة املزمع انجاز املشروع عل

بصدد اإلنجاز-السعيدةبمعتمديةإنجاز مشروع تنمية مندمجة التنمية املندمجة 

2020-2016املدرجة باملخطط ( املهيكلة)الكبرى أهم املشاريع 



المشاريــع المعطلــة

(د.م43.7بكلفة مشروعا19)

مشاريع معطلة 

ألسباب عقارية

(د.م11.2مشاريع بكلفة 8)

مشاريع معطلة ألسباب

د.م1.2بكلفة 3: إجتماعية

مشاريع معطلة ألسباب 

د.م5.4بكلفة 4: إجرائية -
د.م25.8بكلفة 4: مالية -
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بعض العراقيل و الصعوبات التي حالت دون السير الطبيعي إلنجاز 

: العموميةاملشاريع 

:التاليةالعناصرفيالعموميةاملشاريعإلنجاز املعيقةاألسبابأهمتتمثل

شاريعاملمنالعديدإنجاز فياالنطالقدون حالاملعتمدياتببعضعقاريةمدخراتتوفر عدم

 ةالعموميللمشاريعاملناسبةالعقاراتوتخصيصاألراض ي،صبغةتغيير إجراءاتطول

ضالعرو صلوحيةانتهاءبتعلةأوتخصهاألسبابإماتعهداتهاعناملقاوالتبعضتخلي
خاصةعاودفتعهدااملحالةاالعتماداتفتحإجراءاتلطول نظرااألسعار بتحيينواملطالبة
.الجهويةالصبغةذاتالعموميةباملشاريعاملتعلقة

 العمومية،بالصفقاتالقياموإجراءاتالفنيةالدراساتإعدادمراحلطول

املختصةومنهاالكبرى خاصةو بالجهةاملقاوالتمحدودية.

الجهويةاإلداراتبأغلبالعملوسائلنقصو التأطير نسبةضعف.

(...طالربوشبكاتالحفرياتمشاريعخاصة)املشاريعبعضانجاز علىاملواطنيناعتراض
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:املقترحات لتجاوز الصعوبات إلنجاز املشاريع العمومية

 العمل على إدراج كلفة اقتناء العقارات ضمن مكونات املشاريع العمومية املزمع انجازها
علق تفويض إتمام إجراءات تغيير صبغة العقارات إلى اللجنة الجهوية وكأحد ادني فيما يت

.بالعقارات املزمع تخصيصها لفائدة املشاريع العمومية
عدم برمجة إي مشروع إال بعد توفير العقار املزمع انجاز املشروع عليه وضرورة إرفاق ملف

.اقتراح البرمجة بملف عقاري 
 املشاريع العمومية مستقبالالستعابدعوة البلديات للعمل على تكوين رصيد عقاري
 جر إنالتعهد والدفع مما إعتماداتتشكو جل املشاريع صعوبات تتعلق بطول إجراءات فتح

عنه عزوف املقاوالت عن في الصفقات والتخلي عن إنجاز املشاريع 
 ا عن عوض)الدفع على ثالثة أقساط وحسب تقدم إنجاز املشاريع إعتماداتواملقترح فتح

(.الخالصكشوفاتاعتماد 
 تابعة تنفيذ واإلمكانيات البشرية الالزمة ملاللوجستيةتدعيم اإلدارات الجهوية الفنية باملعدات

.املشاريع العمومية في جميع مراحل االنجاز
 ملحالة ااالعتماداتإضفاء أكثر مرونة آلمري الصرف باملجالس الجهوية للتصرف الوقتي في

ماداتباعتتفاديا لتعطل بعض املشاريع العمومية ذات الصبغة الجهوية خاصة فيما يتعلق 
.الدفع

63



64

أ و عطةلأ مه املشاريع املجدول بياين يف قامئة 

اليت تشكو صعوابت يف التنفيذ 
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جدول في أهم املشاريع العمومية املعطلة أو التي تشكو صعوبات 

املشروعالقطاع
مكونات 
املشروع

ةاملعتمدي

الصعوبات املتعلقة بتنفيذ املشروعمتابعة املشروع

 سنة اإلدراج
بامليزانية

توضيح الصعوباتاإلنجازنسبة (د.أ)الكلفة 
 اإلجراءات املقترحة

 الصعوباتلتجاوز 
(إن وجدت)

الصحة

مستشفى 
ة تهيئ:الرقاب

وتوسعة 
ةاملصالح العام

عة تهيئة وتوس
ةاملصالح العام

2012600الرقاب
معطل منذ 

2014سنة 

تم برمجة هذا القسط مع مشاريع 
وليد بناء قسم استعجالي و قسم للت
و قسم لطب االطفال و وحدة 

  عدم توفر أنه لاالالتصفية الدم  
انجازه  لم يتم ارجاءاالعتمادات

الي الحوقد تم اقتراحه   في املخطط 
ين و تحي(االعتماداتضرورة توفير )

الكلفة 

دعوة :املقترح
مصالح وزارة الصحة

و االعتماداتلتوفير 
ء مراجعة الكلفة بنا

على البرنامج 
الوظيفي في حدود 
واحد مليون دينار

املرأة  
واألسرة 
ةوالطفول

بناء مركب 
جلمةطفولة 

املساحة 
2م446

لم ينطلق2017960جلمة 

لة و لم يتم توفير عقار على ملك الدوا
بصدد البحث عن عقار  وقد تم 

لفائدة الدراسات اعتماداترصد 
2017ضمن ميزانية سنة 

اقتراح ادراج  كلفة
اقتناء العقار ضمن

الكلفة الجملية 
للمشروع بناء نادي 

أطفال 
السعيدة

450املساحة 
2م

لم ينطلق2018880السعيدة
 في طور البحث عن عقار يستوعب

املشروع
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جدول في أهم املشاريع العمومية املعطلة أو التي تشكو صعوبات 

املعتمديةمكونات املشروعاملشروعالقطاع

الصعوبات املتعلقة بتنفيذ املشروعمتابعة املشروع

 سنة اإلدراج
بامليزانية

توضيح الصعوباتزاإلنجانسبة (د.أ)الكلفة 
 اإلجراءات املقترحة

 الصعوباتلتجاوز 
(إن وجدت)

البيئة

التصرف 
ي املستديم ف
املوارد 

الطبيعية 
ومكافحة 
التصحر 

"رباوبعين 
"فائض

ها في تهيئة العين و تثمين
يةانجاز بحيرة جبل-الري 

استصالح األراض ي -
 املحافظة على-بأشغال 

ة منتزه تهيئ-.املياه و التربة
العين عائلي حول 

ة انجاز نقط-مقهى انجاز -
 املنتوجلعرض و بيع 

الجهوي و الصناعات 
.التقليدية

سيدي بوزيد
الشرقية

لم ينطلق 20125000
منذ سنة 

2016
في إطار البحث عن 

 تمويل وجاري التنسيق
بين وزارة الشؤون 

ة املحلية و البيئة ووزارا
الفالحة

 مشروع ذوا:املقترح
اهمية على الصعيد 

الجهوي يجب 
ير التسريع في توف

 التمويالت من طرف
الوزارة

محطة 
للسياحة 
ةاإليكولوجي

محالت تجارية 4عدد 
وقاعة عرض ومقهى 

ومطعم سياحي وحديقة 
بيئية

لم ينطلق 20131000بئر الحفي
منذ سنة 

2016

الدراسة جاهزة و في 
انتظار حل اإلشكال 

معارضة )العقاري 
مواطن على قطعة 

(  هاإختيارااألرض التي تم 
وقع  ) لبرمجة اإلنجاز

إعادة برمجته في 
(2020-2016املخطط 

لم يحلإن املقترح
ع تغيير موقاملشكل 

املشروع
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جدول في أهم املشاريع العمومية املعطلة أو التي تشكو صعوبات 

املشروعالقطاع
مكونات 
املشروع

املعتمدية

الصعوبات املتعلقة بتنفيذ املشروعمتابعة املشروع

سنة اإلدراج 
بامليزانية

(د.أ)الكلفة 
نسبة 
اإلنجاز

توضيح الصعوبات
 اإلجراءات املقترحة

 الصعوباتلتجاوز 
(إن وجدت)

البيئة

مركز 
10+املعالجة

لمراكز تحوي

مركز 
10+املعالجة

مراكز تحويل

سيدي بوزيد 
الشرقية

لم ينطلق 201318000
منذ سنة 

2013

مركز نظرا لتغيير املصب املراقب ب* 
معالجة طلبت الوكالة الوطنية 

ة للتصرف في النفايات بتوسع
إلى هك17املساحة املخصصة من 

 و قد قامت اللجنة بالزياراتهك30
امليدانية و حدد موقع التوسعة و 

,باملوافقةحظيت 
حاليا وجود موافقة مبدئية * 

,نميةللتللتمويل من البنك األوربي 
ع الطلب ملح نظرا لتفاقم الوض-

البيئي

في التسريع:املقترح
نسق اإلجراءات  و 

از اإلنطالق في اإلنج
في أقرب اآلجال

رالتطهي

انجاز محطة 
تطهير 

ومنظومة 
تحوبل

لم ينطلق20152400بوزيانمنزل 

تمت مراسلة املندوبية الجهوية 
أفريل12بتاريخ الفالحيةللتنمية 

لى للترخيص بإنجاز املحطة ع2016
ة قطعة األرض التابعة مللك الدول

.الخاص

 اإلسراع بتخصيص
ة قطعة األرض لفائد

الديوان
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جدول في أهم املشاريع العمومية املعطلة أو التي تشكو صعوبات 

املعتمديةمكونات املشروعاملشروعالقطاع

الصعوبات املتعلقة بتنفيذ املشروعمتابعة املشروع

سنة اإلدراج 
بامليزانية

(د.أ)الكلفة 
نسبة 
اإلنجاز

توضيح الصعوبات
اإلجراءات املقترحة 

إن )الصعوبات لتجاوز 
(وجدت

املركب 
الصناعي 
يوالتكنولوج

ئة إقتناء وتهي
أرض قطعة 

(هك5)

تخصيص مقاسم 
ملشاريع داعمة 

لإلستثمار

 سيدي بوزيد
الغربية

20162231
ينطلق لم 

قرار وزاري )
(2015لسنة 

الكافيعدم وجود التمويل 

طلب شركة تفعيل
التصرف في املركب 

ي الصناعي والتكنولوجي ف
الحصول على قرض على 

خزينة الدولة

ئة إقتناء وتهي
 وإستغالل
ب 

ّ
مرك

 البالستيك
باملزونة

20163445املزونة

تم إقتناء 
املركب

 تكثيف ومعاضدة الجهودعدم وجود مستثمر جدي                                               
الجهوية و الوطنية لدعم 

الحملة الترويجية  
 ابإلنتصالستغالل املعمل 

ّية مستثمر له قدرة تشغيل
.عالية

الصناعات 
التقليدية

بناء قرية 
حرفية  

ورشة انتاج ـ 15عدد
ـاملنتوجرواق لعرض 

قاعة متعددة 
االختصاصات ـ 

مكاتب ادارية ـ 02عدد
متحف ـ قاعة 

استقبال و استراحة ـ
03مخزن ـ عدد

صحية ـ مأوى وحدات 
سيارات

20121200بئر الحفي

قار تم توفير ع
ع على ملك فرا

االتحاد 
التونس ي ـ

 العانة
االشخاص 
القاصرين 
 ذهنيا ببئرا

ح الحفي تمس
2500حوالي 

2م

م مراسلة  الديوان قصد 
التنسيق مع وزارة 

السياحة والصناعات 
التقليدية قصد اتمام 

اجراءات التفويت 
 واالنطالق في الدراسات

ذر الفنية للمشروع  وإن تع
كان ذلك فاملقترح تحويل م

ي املشروع إلى مدينة سيد
,بوزيد

تم توفير عقار على ملك
فرع االتحاد التونس ي 

االشخاص العانة
 القاصرين ذهنيا ببئرا
2500الحفي تمسح حوالي 

2م
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جدول في أهم املشاريع العمومية املعطلة أو التي تشكو صعوبات 

املعتمديةمكونات املشروعاملشروعالقطاع

الصعوبات املتعلقة بتنفيذ املشروعمتابعة املشروع

سنة اإلدراج 
بامليزانية

(د.أ)الكلفة 
نسبة 
اإلنجاز

توضيح الصعوبات
اإلجراءات املقترحة 

 إن)الصعوبات لتجاوز 
(وجدت

املالية

بناء مجمع 
زل املالية بمن
بوزيان

ة ماليقباضةبناء 
ومكتب مراقبة 

 02وعدد األداءات
مساكن وطيفية

معطل2018976بوزيانمنزل 

إشكال عقاري بين وزارة 
وبلواملطاملالية والبلدية 

 800إيجاد عقار بديل يمسح 
النجاز املشروع2م

في طور البحث عن 
بديلعقار 

إحداث 
ة ماليقباضة

معطل2016500جلمة
 في إطار البحث عن قطعة أرض

وتخصيصها لفائدة وزارة 
املالية

إدراج كلفة املقترح
اقتناء العقار ضمن 

مكونات املشروع إحداث 
ة ماليقباضة

معطل2016320أوالد حفوزا
 في إطار البحث عن قطعة أرض

وتخصيصها لفائدة وزارة 
املالية

بناء 
مستودع 
للحجز 
بسيدي 

بوزيد

سيدي 
بوزيد 

معطل20174000

 الدراسة متوقفة على مستوىا
لة و الدراسات التمهيدية املفص

الفنية املنقحة لألقساط 
ع مقترح تغيير موقع املشروا:

 حسب محضر الجلسة بتاريخ
2018أفريل26

في انتظار اتمام 
التسوية العقارية 
للعقار البديل بين 
املصالح املركزية 

ك لوزارتي املالية وأمال
الدولة والشؤون 

العقارية
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جدول في أهم املشاريع العمومية املعطلة أو التي تشكو صعوبات 

املعتمديةمكونات املشروعاملشروعالقطاع

الصعوبات املتعلقة بتنفيذ املشروعمتابعة املشروع

سنة اإلدراج 
بامليزانية

(د.أ)الكلفة 
نسبة 
اإلنجاز

توضيح الصعوبات

اإلجراءات 
 املقترحة لتجاوز 

إن )الصعوبات 
(وجدت

النقل
إحداث 

 شركة جهوية
للنقل

لم ينطلقمخطط

العمل على اصدار 
قرار احداث الشركة 

خاصة وانه تم 
ادراج املشروع 
ضمن املخطط 

-2016التنموي 
20120

الشركة 
الجهوية 
للنقل 

القوافل 

يزتجه/بناء/تعبيدةتهيئة الورش
 بوزيدسيدي 

الغربية
20131000

لم تنطلق 
منذ سنة 

2013

اسات كبير في االنطالق في الدراتأخير 
وبرمجة االنجاز من اإلدارة العامة 

و وزارة النقل بقفصة

دعوة الشركة 
طالق للتسريع في االن

في الدراسات
تخصيص 

قطعة ألرض 
لربوض 
الحافالت

تسييج/شراء
 سيدي بوزيد

الغربية
في اقتناء العقار  تأخر لم ينطلق2015

دعوة الوزارة 
باقتناء لإلسراع 

العقار 
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جدول في أهم املشاريع العمومية املعطلة أو التي تشكو صعوبات 

املعتمديةمكونات املشروعاملشروعالقطاع

الصعوبات املتعلقة بتنفيذ املشروعمتابعة املشروع

سنة اإلدراج 
بامليزانية

(د.أ)الكلفة 
نسبة 
اإلنجاز

توضيح الصعوبات

اإلجراءات 
 املقترحة لتجاوز 

إن )الصعوبات 
(وجدت

 التمثيليات
الجهوية

إحداث إدارة 

ئة جهوية للبي

والتنمية 

.املستدامة

بوزيدسيدي 
الغربية

قرار  وزاري 
أكتوبر 21بتاريخ 
2015

تم اقرار احداث اإلدارة الجهوية 

بسيدي بوزيد ضمن مراجعة األمر 

 املتعلق باملصالح الخارجية لوزارة

نص البيئة والتنمية املستدامة الذي ي

 ضمن فصله الثاني على احداث إدارة

بكل جهوية للبيئة والتنمية املستدامة

.والية

ــ تم اعداد مشروع األمر وتوجيهه الى 

مصالح مستشار القانون والتشريع

برئاسة الحكومة للقيام باإلجراءات

.الغرضالالزمة في 

لعيالعمل على تف

القرار

إحداث 

إدارة 

جهوية 

للمياه 

العمرانية

سيدي بوزيد 
الغربية

قرار  وزاري 
أكتوبر 21بتاريخ 
2015

ث في السبل الكفيلة إلحداالنظر 

بوالية تمثيلية إلدارة املياه العمرانية

سيدي بوزيد من خالل إطار في 

.  الجهة في املجال املعني

املطلوب العمل 

ار على تفعيل القر 

وتعيين مهندس 

مختص باإلدارة 

زالجهوية للتجهي
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حالة االنجازعدد القراراتالقطاع 

07واملناجموالطاقةالصناعة

انجازهماتمقرارات02عدد*

التنفيذفيقرارات04عدد•

(باملكناس يالفسفاطمنجم)معطلقرار01عدد•

التنفيذفي01التجارة

08الفالحة

انجازهماتمقرارات02عدد*

التنفيذفيقرارات05عدد•

 انةبريحالجبليةالسدودإحداثدراساتإنجاز )تنطلقلمقرارا01ددع•

منوالرملبوزيانمنزل معتمديةمنوالقصيبةالرقابمعتمديةمن

(.جلمةمعتمدية

07الصحة
انجازهاتمقرارات04عدد*

التنفيذفيقرارات03عدد*

التنفيذفي01العاليالتعليم

اإلنجازتم01الثقافة

االنجازتم01االجتماعيةالشؤون

االنجازتم01العموميةالبناءات

توزيع القرارات حسب القطاعات وحالة التنفيذ
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حالة االنجازعدد القراراتالقطاع 

07املستدامةوالتنميةالبيئة

التنفيذفيقرارات04عدد

بكةتدعيم)معطلةقرارات03عدد
ّ

،قابالر بمدينةاملياهتحويلومنظومةالش

 الطبيعيةداملوار فياملستديمالتصرفمشروعبالرقاب،الشعبيةاألحياءتطهير 

("فائض"رباوبعينالتصحر ومكافحة

التنفيذفي06االساسيةالبنية

االنجازتم01االتصاالت

(واملزونةالفائضبينحديديةسكةإحداثجدوى دراسة)ينطلقلم01النقل

14واالسرةواملراةالطفولة

منجازهإتمقرارات02عدد

التنفيذفيقرارات08عدد

(بجلمةأطفالوناديبالسعيدة،أطفالناديإحداث)معطل02عدد

الغاءهاتمقرارات02عدد

التنفيذفي01والتشغيلاملنهيالتكوين

اإلنجازتم01السياحة

06العموميةاملرافق

انجازهمتمقرارات03عدد

األعلىللمجلسكمقر بوزيدسيديمدينةقرار إ)التنفيذفيقرار 01عدد

القطعةإختيار إنتظارفيو أراض يقطع03عددإقتراحتم)املحليةللجماعات

.(املناسبة

،املستدامةوالتنميةللبيئةجهويةإدارةإحداث)تفعللمقرارات02عدد

(العمرانيةللمياهجهويةإدارةإحداث

64املجموع
 تمقرارات02والتنفيذفيقرار 34عددو إنجازهمتمقرار18عدد

إلغائها
تنطلقلمقرارات02وتفعللمقرارات02ومعطلةقرارات06عدد





املجموع لم ينطلق معطل بصدد الدراسة بصدد طلب العروض بصدد االنجاز منجز املحور 

2 1 0 0 0 1 0 تقريب الخدمات اإلدارية من املواطن

11 1 0 3 2 4 1 مجال البنية التحتية والتهذيب والتجديد العمراني

3 0 0 0 0 2 1 املجال الصناعي

3 2 0 0 0 0 1 املجال العقاري 

16 3 0 4 5 3 1 الفالحة واملوارد املائية

22 9 0 3 0 2 8 املجال الصحي

9 3 0 0 0 0 6 مجال الشؤون املحلية والبيئة

1 0 0 0 0 1 0 مجال النقل

2 1 0 1 0 0 0 مجال التكوين املنهي

1 0 0 0 0 0 1 تمويل مشاريع صغيرة بجهة سيدي بوزيد لخلق مواطن شغل

76

3 1 0 1 0 0 1 مجال التربية والتعليم العالي

2 0 0 2 0 0 0 املجال العدلي

2 1 0 1 0 0 0 مجال الداخلية

2 0 0 1 0 0 1 اإلجتماعياملجال

1 0 0 0 0 0 1 املجال املالي

4 1 0 0 0 1 2 املجال الثقافي 

5 3 0 0 0 0 2 والرياضةمجال الشباب

6 2 0 1 0 0 3 مجال األسرة واملرأة والطفولة

95 28 0 17 7 14 29 املجموع

100 29.5 0 17.9 7.4 14.7 30.5 %النسبة 



مع الشكر  



 بوالية سيدي بوزيد 2020-2016مدرجة بالمخطط التنموي ال المشاريع
 2020-2016 التنمية مدرجة بميزانياتغير الو 

 
 املحتوى املادي املبرمج  بيـــان املشاريــع 

الكلفة املبرمجة  

 باملخطط
 املالحظـــات 

 الفالحة واملوارد املائية

بوزيان ريحانة الرقاب سدود جبلية )القصيبة منزل  3دراسة و إحداث 

 ( 2015أكتوبر  21 وزاري  مجلس والرمل جلمة( ) قرار 
 لم يتم ترسيمها بامليزانيات السابقة -  3

 2021مبرمجة بمقترحات  4700   هك(247)  7إعادة تهيئة املنطقة السقوية الحاجب 

 2021املقترح لسنة ضمن البرنامج  700   )هك( 1سيدي السايح  إعادة تهيئة املنطقة السقوية

 اعادة تهيئة املنطقة السقوية الفالتة بالسبالة
 

 لم يتم ترسيمها بامليزانيات السابقة -

كم 13 مسالك فالحية داخل املناطق السقوية  2021مبرمجة بمقترحات سنة  3000 

انجاز مشروع خاص باملسالك الريفية يمكن من ربط جميع املناطق 

 كلم( )قرار وزاري ( 300بالطرق املعبدة وفك عزلة بعض املناطق ) السقوية
كلم 300  36000 

أ.د. خالل سنة  500تم ترسيم إعتمادات بقيمة  

للقيام بالدراسات الالزمة   وبصدد  2017

 أد 180كلم( بكلفة  201الدراسة )قسط اول 

بئر 32 آبار الري   بامليزانيات السابقة برمجتهالم يتم  9800 

مشاريع 9 تزويد الريف باملاء الصالح للشراب   بامليزانيات السابقة برمجتهالم يتم  - 

مشروع 14 تعهد هياكل املاء الصالح للشراب  بامليزانيات السابقة برمجتهالم يتم  - 

 30000 1 مشروع مندمج لتنمية املناطق الجبلية

أ.د بميزانية  100قدره  ترسيم إعتماد م) ت 

بصدد إعداد  و  ( للدراسة 2018التنمية لسنة 

 الخطوط املرجعية الخاصة بالدراسة

 التربية والتعليم

 في انتظار تحديد األولويات     بناء مدرسة ابتدائية باالحواز سيدي بوزيد الشرقية

 في انتظار التسوية العقارية      بناء مدرسة ابتدائية طريق املكناس ي بالرقاب املدينة

 2022أجلت لسنة      بناء مدرسة ابتدائية  سيدي بوزيد الغربية)حي التقاسيم(

 في انتظار التسوية العقارية     بناء مدرسة ابتدائية ببئر الحفي املدينة

   احداث اعدادية بمنطقة الحمامة جلمة
 

 لم يقع الى حد اآلن البت في انجازها

   احداث معهد ثانوي بسوق الجديد 
 

 في انتظار توفير قطعة أرض

 الطرقات والجسور واملسالك

بئر   -الهيشرية   37الى ن ك  25من ن ك  889تهذيب الطريق املحلية رقم 

 الحفي ) معتمدية بئر الحفي(
 2021مبرمج لسنة  14500 كلم 25

حدود   -الرقاب   33الى ن ك  15من ن ك  891تهذيب الطريق املحلية رقم 

 والية صفاقس ) معتمدية الرقاب(
 2021مبرمج لسنة  8500 كلم 18

منزل بوزيان ) املكناس ي ومنزل   -الرميلية   892تهذيب الطريق املحلية رقم 

 بوزيان(
 2021مبرمج لسنة  17500 كلم 29,5

بين   38,450الى ن ك  24,3من ن ك  917رقم  تهذيب الطريق املحلية

 مدينة بئر علي وحدود والية سيدي بوزيد
 2021مبرمج لسنة  12000 كلم 14,5

من الرقاب  الى قرية الرنزز مرورا   903تدعيم الطريق املحلية رقم 

 بالسعيدة )الرقاب والسعيدة(
 2021مبرمج لسنة  15000 كلم 30 

من مدينة السوق الجديد الى املكناس ي  83تدعيم الطريق الجهوية رقم 

 )السوق الجديد واملكناس ي(
 13500 كلم 38

مبرمج للتثنية في إطار مشروع الطريق السريعة 

 سيدي بوزيد املكناس ي

 2021لسنة  مبرمج 13500 كلم 28 من الرقاب  الى املكناس ي )الرقاب  903تدعيم الطريق املحلية رقم 



 واملكناس ي(

بئر  -الهيشرية  25الى ن ك  0من ن ك  889تدعيم الطريق املحلية رقم 

 الحفي )السوق الجديد وبئر الحفي(
 2021مبرمج إلى مابعد سنة  13000 كلم 37 

( )منزل  16، ن ك  892بناء جسر على وادي الناظور ) الطرق املحلية رقم 

 بوزيان(
 2021مبرمج لسنة  9000 جسر

 2021مبرمج لسنة  3000 كلم 4 )معتمدية جلمة( 3مدخل مدينة جلمة بالطريق الوطنية رقم 

)معتمدية السوق  83مدخل مدينة السوق الجديد بالطريق الجهوية رقم 

 الجديد(
 تم تحديد املقاولة وفي انتظار توفير اإلعتمادات 2500 كلم 3

 بصدد الدراسة 25000 كلم 9,5 الطريق الحزامية الجنوبية ملدينة سيدي بوزيد

       حماية املدن من الفيضانات

 لم يقع برمجة اإلنجاز 1000   حماية قرية املبروكة )املكناس ي( من الفيضانات

       السكن

 في طور اعداد ملف طلب العروض   1570 مسكن إجتماعي 35 مسكن اجتماعي بحي الجديد باملزونة  36بناء 

 مسكن 75بناء  النوامر ببلدية سيدي بوزيدمقسم بحي  75 تهيئة
 

 لم يقع برمجة اإلنجاز

   البرنامج الوطني للسكن االجتماعي
 

  

       التهذيب والتجديد العمراني

 تهذيب حي التحرير ببلدية سيدي علي بن عون  

تطهير  -كم(  12طرقات )

تنوير عمومي  -كم(  5)

 -نقطة انارة(  300)

 مسكن 200تحسين 

5050 

 

 بصدد البحث عن التمويل

 تهذيب حي الشهداء ببلدية املزونة 

تنوير  -كم(  10طرقات )

نقطة انارة(  200عمومي )

فضاء متعدد  -

فضاء  -اإلختصاصات 

 200تحسين  -صناعي 

 مسكن

5950 

 تهذيب حي الهيشرية ببلدية سيدي بوزيد الغربية   
تنوير  -كم(  10طرقات )

نقطة انارة(  200عمومي )

 مسكن 150تحسين  -

3250 

 تهذيب حي النجاح ببلدية املكناس ي 

 -كم(  12طرقات )

 1,5تصريف مياه األمطار )

 300تنوير عمومي ) -كم( 

فضاء  -نقطة انارة( 

 -متعدد اإلختصاصات 

 مسكن 200تحسين 

5700 

 قطاع الصحة

 600   تهيئة و توسعة املصالح العامة مستشفى الرقاب

تم برمجة هذا املشروع مع مشاريع بناء قسم 

استعجالي و قسم للتوليد و قسم لطب االطفال و 

وحدة لتصفية الدم  اال أنه لقلة االعتمادات لم 

يتم انجاز هذا املشروع  .تم اقتراحه في املخطط 

 الحالي )ضرورة توفير االعتمادات(و تحيين الكلفة

د مليون بناء على البرنامج الوظيفي في حدود واح

 دينار

     بناء عيادات خارجية بمستشفى الرقاب

     بناء قسم مخبر و أشعة بمستشفى الرقاب لم يتم ترسيمها بامليزانيات السابقة 

     بناء قسم مخبر و أشعة بمستشفى املكناس ي



     بناء قسم جراحة العظام بمستشفى الرقاب )احداث(

     باملكناس يبناء قسم لجراحة العظام 

     تطوير مستشفى )بن عون/ بئر الحفي(الى مستشفى جهوي صنف ب

     بأهم التجمعات السكانية 4مراكز  صحة أساسية الى صنف  5تطوير

 لم يتم ترسيمها بامليزانيات السابقة 

     توسعة االدارة الجهوية )ادارة النهوض بالصحة و التفقدية الطبية(

     (10لالدوية باملستشفيات)بناء مخازن 

     (12بناء فضاءات لالرشيف باملؤسسات الصحية)

     بناء ادارة ملجمع الصحة و مسكن وظيفي

     تطوير مدرسة علوم التمريض الى مركز للتكوين املستمر 

     توسعة الدائرة الصحية ببئر الحفي

     بناء مركز وطني ملقاومة االدمان بسيدي بوزيد

     توسعة مستشفى املزونة و تطويره

     توسعة مستشفى أوالد حفوز 

     تطوير مركز الصحة االساسية بسوق الجديد

 قطاع الشؤون اإلجتماعية

إحداث ضيعة فالحية ادماجية لفائدة االشخاص املعوقين القادرين على 

 العمل

مكاتب و فضاءات 

 ادارية
10000 

 2019ضمن ميزانية سنة أ.د  100تم تخصيص 

لالنطالق في الدراسات قصد تحديد عناصر 

 املشروع)املشروع ينفذ مركزيا(

 قطاع التكوين املنهي

 15000   إحداث مركز تكوين وتدريب منهي بالرقاب

هك وبصدد  2تم تخصيص قطعة أرض تمسح 

إنجاز دراسة فنية لتحديد اإلختصاصات املزمع 

 إحداثها باملركز

 الشباب والرياضةقطاع 

 بامليزانيات السابقة هلم يقع إدراج 150 تهيئة امللعب تهيئة دار الشباب بالرقاب

 قطاع الثقافة

بناء مركز ثقافي فني ومعلوماتي بمدينة سيدي بوزيد )مكتبة نموذجية رقمية 

مقر املعهد الجهوي للموسيقى وقاعة  متعددة االختصاصات والوسائط ،

 عروض ومقر املندوبية (

 في انتظار توفير قطعة ارض  1500 م م  2000

 600 م م 500 توسعة املكتبة العمومية منزل بوزيان 

لم يقع ترسيم هاته املشاريع ضمن امليزانيات 

 2020-2016السابقة 

 2000 م م 3000 بناء دار ثقافة السوق الجديد 

 800 م م 1000 بناء مكتبة عمومية بنعون 

 600 م م  500 توسعة املكتبة العمومية بئر الحفي 

 2100 م م  1000 احداث قاعة عروض باملكناس ي ونوادي اختصاص

 2100 م م  1000 احداث قاعة عروض باملزونة ونوادي اختصاص

 2100 م م  1000 احداث قاعة عروض بجلمة ونوادي اختصاص

 2100 م م  1000 احداث قاعة عروض بالرقاب ونوادي اختصاص 

 600 م م  500 توسعة املكتبة العمومية جلمة

 600 م م  500 توسعة املكتبة العمومية الرقاب 

 600 م م  500 توسعة املكتبة العمومية أوالد حفوز 

 800 م م 1000 احداث مكتبة عمومية بالسعيدة 

 800 م م  1000 بالهيشرية بناء عمومية 

 600 م م  200 توسعة املكتبة الجهوية سيدي بوزيد 

 2000 م م  3000 بناء دار ثقافة السعيدة 



 600 م م  500 توسعة املكتبة العمومية السبالة 

 1000 م م  700 احداث رواق الفنون بسيدي بوزيد 

 800 م م  1000 أوالد حفوز  102احداث مكتبة عمومية بالحنية 

 500   ترميم بعض املعالم بجهة سيدي بوزيد حسب األولوية 

 قطاع املرأة واألسرة والطفولة

 200   فرق متنقلة للمسنين 2إحداث وتجهيز 

 تم بعث فريقين األول بمعتمدية منزل بوزيان

أ.د و الثاني فريق  15ّورصد له اعتماد قدره 

بمدينة سيدي بوزيد ورصد له اعتماد قدره 

 2019أ.د ضمن ميزانية سنة  16ّ

 قطاع النقل

     إحداث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد
 لم يقع ادراجهما ضمن املزانيات السابقة

   كلم 60 دراسة جدوى إحداث سكة حديدية بين الفائض واملزونة

 
 



 

 الجمهورية التونسية 

التنمية واالستثمار والتعاون الدوليوزارة   

 ديوان تنمية الوسط الغربي

 اإلدارة الجهوية للتنمية بالقيروان
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 أهم المشاريع المعطلة وأسباب التعطيل بوالية القيروان

 
 

 

 

 

 



 حسب وضعية متابعة المشاريع 2020 المشاريع المعطلة بوالية القيروان إلى غاية أفريل

 

 االشكاليات الكلفة )أد( المشروع
 أسباب عقارية

     التكوين المهني و التشغيل

إحداث وحدة للتدريب المهني بالعالء 
)بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات( 

(2011) 
800 

 2019 أفريل 19تم تقديم طلب إلى الوالية بتاريخ 
بهدف تسوية الوضعية القانونية لقطعة األرض الكائنة 
بمعتمدية العال والتي تمت المصادقة على التفويت فيها 
خالل الدورة العادية األولى للمجلس الجهوي بالقيروان 

لفائدة الوكالة التونسية للتكوين المهني،  2013لسنة 
 3556إال أنه تم االعالم عبر مراسلة الوالية عدد 

بتعذر تسوية الوضعية  2019ماي  02اريخ بت
القانونية حيث ال يوجد ما يثبت انجرار الملكية ، كما 
أن المجلس الجهوي ال يملك قطعة أخرى بمعتمدية 

 العال يمكن اقتراحها كبديل.
     التنمية المندمجة

احداث سوق يومية للخضر و الغالل 
المعهد الوطني للنراث على تخصبص العقار  إعتراض 2370 (2019بالقيروان الجنوبية )

 لفائذة المشروع
   3170 المجموع

 أسباب اجرائية
     الشباب و الرياضة

توسعة المدارج بمركب حمدة العواني 
(2009) 1517 

إيقاف األشغال بقرار من القضاء منذ سنة و  تم%75
المرات وعقد  تمت مراسلة البلدية في العديد من

 جلسات في الغرض اليجاد الحلول المناسبة
إتمام تهيئة الملعب البلدي علي 

( 2012الزواوي بالقيروان   )قسط 
)إعادة تعشيب اصطناعي للملعب 

 (2الفرعي

508 
.لم يتم إتمام 05/12/2018تم فسخ الصفقة بتاريخ 

إجراءات اإلعالن عن طلب العروض من طرف بلدية 
 القيروان رغم المراسالت العديدة 



     الصحة
اعادة بناء مركز الصحة األساسية 

 في انتظار المصادقة على الدراسات 195 (2012النبش )

     المالية

للديوانة ومقر بناء مقر اإلدارة الجهوية  
 17241 (2013الحرس الديواني بالقيروان)

خالل جلسة اللجنة الداخلية للبنايات المدنية تم اقتراح 
تعديل البرنامج الوظيفي من طرف صاحب المشروع 
لذلك تم توقيف اجراءات تعيين المصممين لحين المد 

 ببرنامج جديد
      

   19461 المجموع
 اعتراض مواطنين

PRD2016     

بسبب اعتراض مواطنين من منطقة أوالد  معطل30% 296 (2016تزويد األقرعين )الوسالتية( )
 بامر,بصدد فسخ الصفقة بالتراضي

     الطفولة

 أشغال متوقفة, تم التنبيه على المقاولة 524 (2016احداث نادي أطفال بحفوز )
الماء الصالح للشراب عن طريق 

     الشركة

 707 4 (2016تزويد دار الجمعية بالسبيخة )

توقف أشغال وضع قنوات الجلب بسبب اعتراض 
مجموعة من متساكني قريميط من معتمدية النفيضة 

%,بناء 100والية سوسة )شبكة التوزيع:
 %(70%,شبكة الجلب:100الخزان:

      
   5527 المجموع

 بطء مقاولين
     الصحة

بالمستشفى المحلي  بناء قسم إستعجالي
بصدد إعداد ملف الصفقة من طرف المصالح الفنّية  650 (2012بالسبيخة )

 ( %2إلدارة التجهيز الستكمال األشغال المتبقية ) 
     التعليم العالي



توسعة المعهد العالي للفنون والحرف 
 542 بالقيروان )بناء مقر إدارة المعهد( 

أشهر بدون أي مبرر  3األشغال متوقفة منذ ما يقارب 
 %95ونسبة اإلنجاز تقدر بـ 

     الشباب و الرياضة

 690 ( 2011تهيئة المركب الشبابي بالقيروان )

و تم اإلعالن عن طلب  2014فسخ الصفقة منذ  تم%65
البلدية للنظر في امكانية  العروض عديد المرات, تمت مراسلة

األشغال الى أقساط للضغط على تكلفة االنجاز و لم تجزء يتم  
 الى حد اآلن أي تقدم في الغرض

مواصلة تهيئة ملعب علي زواوي  ) قسط 
 (2014/ 2011(  )3عدد 

492 
و بصدد  03/01/2017%: تم فسخ الصفقة  بتاريخ 65

حصر الكميات المنجزة,لم يتم إتمام إجراءات اإلعالن عن طلب 
 بلدية القيروان العروض من طرف

   2374 المجموع

 30532 مشروع بكلفــــــــــــــــــــة13المجموع:
  

 

 

 أهم أسباب تعطل المشاريع بوالية القيروان

 ضعف جاهزية بعض المشاريع المرسمة من حيث الدراسات المسبقة •
 مركزية القرار اإلداري وغياب بعض التمثيليات الجهوية  لبعض اإلدارات •
 تأخر في فتح االعتمادات تعهدا ودفعا مما أدى إلى فسخ عديد الصفقات •
 عزوف المقاولين بسبب عدم خالص مستحقاتهم •
نقص في الموارد البشرية لإلدارات الفنية مما انجر عنه نقص في متابعة االنجاز وبطء في إعداد  •

 البرامج الوظيفية 
لعدة أسباب منها عدم توفر اإلطار البشري أو المشاريع المنجزة حيز االستغالل عدم دخول بعض  •

 الربط بالشبكات...
 اعتراض المواطنين  •
 تتعلق بالوضعية العقارية  إشكاليات •

 



 والتي لم ينطلق إنجازها أهم المشاريع المهيكلة
 متساكني والية القيروانوهي من المشاغل الهامة ل
 

تأخر االنطالق إال أنه  2020-2016 الخماسيمهيكلة بالمخطط لقد وقع ترسيم العديد من المشاريع ال
وقفات سبب العديد من الكانت حيث المجتمع المدني محل مطالبة من قبل المواطنين و في انجازها والزالت 

 ما يلي:تمثل أهمها وي ,حتجاجية بالواليةاإل

 المالحظات الكلفة المبرمجة المشروع
 هبة سعودية م د 200 المستشفى الجامعي

  م د 45 المستشفى الجهوي بحفوز
  م د 35 المستشفى الجهوي بحاجب العيون

 أ د للدراسات 700تم رصد  م د 7 المدرسة الوطنية للمهندسين
 مشروع وطني تحددها الدراسات الطريق السيارة تونس جلمة

 مشروع وطني تحددها الدراسات السكة الحديدية النفيضة القيروان
لم يقع برمجة محطة للتطهير  م د 23 توسعة المنطقة الصناعية السبيخة

 ومحطة للضغط العالي 
المسلك السياحي القيروان عين 

 جلولة الوسالتية
 قرار حكومي م د 20

 مدرج بالمخطط  م د 7 46تهيئة الطريق الجهوية رقم 
  م د 4 804تهيئة الطريق المحلية رقم 

 مشروع وطني تحددها الدراسات احداث منطق سياحية
 مشروع وطني تحددها الدراسات جلب فائض مياه الشمال

مشروع ترفيهي تجاري ببرك 
 األغالبة

 قرار حكومي تحددها الدراسات

 قرار حكومي تحددها الدراسات احداث قطب فالحي 
 مشروع وطني تحددها الدراسات احداث منطقة لوجستية بالمتبسطة

   



 

 804رقم  المحلية الطريق •

 
 

 46الطريق الجهوية رقم 
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 30/11/2017متابعة القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري بتاريخ 

 حول مسيرة التنمية بوالية القيروان
 2020 مايموفى إلى 
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 مالحظات 2020ماي  نص المتابعة آجال التنفيذ القـــــــــــــــــــــرارنص 

    االجراءا ت العاجلة 

ة ضع خطة عاجلة لمعالجة ظاهرة ارتفاع نسبو  -1

 ة وعنياألمية بالوالية بين مختلف الوزارات الم

 وخاصة وزارات المرأة و األسرة و الطفولة 

توفير كل الشؤون االجتماعية و التربية و 

ين تحساإلمكانيات المادية و البشرية الالزمة ل

 المؤشرات و االنطالق الفوري في تنفيذها

خالل سنة 

2018 

 اد خطة جهوية  بالتنسيق مع إدارة البرنامج الوطني تم إعد -

 ة مع أطراف الشراك مركزا لتعليم الكبار بالتنسيق 62تم إحداث عدد انطالق جزئي :  -

هو التخفيض من نسبة الهدف من الخطة 
 في السنة %1األمية على األقل بنسبة 

ع فورية لتسريع كافة المشاري فتح اعتمادات-2

عي الراجعة بالنظر لكل الوزارات و خاصة قطا

و  2017الصحة و التربية على قسطين )ديسمبر 

 (2018جانفي 

 2017)ديسمبر 
 (2018وجانفي 

 تم فتح اإلعتمادات التالية :

 م د2.365: *قطاع الصحة

 م د2.380*قطاع التربية :

 تم االنجاز
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م د لتعهد المؤسسات  14دره رصد اعتماد ق-3

 اللالتربوية و صيانتها و االنطالق في ذلك خ

  2018شهر مارس 

اإلنطالق في 
ذلك خالل شهر 

مارس 
)وزارة 2018

 التربية(

 أقساط:3تمت البرمجة على -

 جوان ال في م د  انطلقت األشغ 3بكلفة  اعدادية و ثانوية مؤسسات 5: 1قسط
 %80و  45, تقدم االنجاز: أشغال بنسب متفاوتة بين  2018

  م 2,365فة بكل )الوسالتية, بوحجلة و عين جلولة(اعدادية مؤسسات 3: 2قسط
 ( : بصدد تسجيل الصفقةد

 5 ولمركز اهلل ا)عين دباب السبيخة, الدخيلة, المعرفة, نصر مدارس ابتدائية 
 م.د3.225في انتظار فتح االعتمادات بكلفة  الصعانين(

 

 بصدد االنجاز:1قسط

 

 

 بصدد تسجيل الصفقة:2قسط

تم طلب فتح االعتماد من طرف :3قسط

 وزارة التربية

 م د (لفائدة 1.5صد اعتماد فوري )حوالي ر -4

المجلس الجهوي عن طريق البرنامج الجهوي 

 وتنمية ال ارة)وز للتنمية لتجهيز مراكز الفتاة الريفية 

 االستثمار و التعاون الدولي(

  تم طلب العروض وبصدد الفرز الفني 

ت وري في تسوية وضعية التجمعااالنطالق الف-5

 وية نالسكنية المقامة على أراض دولية عن حسن 

  .تجمعا سكنيا 112البالغ عددها 

بتاريخ  504وحدة التصرف حسب األهداف صلب الوزارة بموجب األمر عدد  إحداثتم  
 .لضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة7/6/2018

 إلحصاء تجمع سكني بالتعاون مع المعهد الوطني ل136بصدد إحصاء المساكن بـ 

يس اتفاقية مع ديوان ق إبرامفي انتظار 

 األراضي
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ثنائية للجمعيات الرياضية استإسناد منح -6

 ة(بالقيروان  )وزارة شؤون الشباب و الرياض

ألف دينار في انتظار  100تم تمكين الشبيبة الرياضية القيروانية من منحة إستثنائية قدرها  

 تسديد منح بقية الجمعيات الرياضية بالجهة.

 

ضع أراضي فالحية دولية غير إقرار مبدأ و -7

ء الهيكلة و عرضها للكرامسجلة وخارج نطاق 

 ائدلفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشه

 غرضالعليا و غيرهم مع عقد مجلس وزاري في ال

 اردلمو خالل األيام القادمة )وزارة الفالحة و ا

 ة ودولالمائية و الصيد البحري ووزارة أمالك ال

 الشؤون العقارية(

كراء عقارات دولية   حول االعالن عن  2018 أكتوبر 12قرار السيد والي القيروان بتاريخ  

ها وذلك عن ص عليلمنصو برنامج اعادة هيكلة األراضي الدولية الفالحية ا إطارفالحية خارج 

 حاليا بصدد: يرهما وغطريق المراكنة لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العلي

 16/07/2018بتاريخ  06حسب شروط المنشور عدد فرز مطالب الترشحات

 

االنطالق الفوري في انجاز برنامج االستثمار -8

البلدي, يشمل المعدات و التجهيزات, البنية 

شاريع االقتصادية و التجهيزات األساسية والم

ماعية بالبلديات الجديدة و تقديم دعم عاجل جال

و فوري للبلديات المحدثة و بعض الدوائر البلدية 

   أقساطالصفقة و تسليم التجهزات على  إسنادتم  
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م  10القتناء معدات نظافة بكلفة جملية تقدر ب 

 .د )وزارة الشؤون المحلية و البيئة(

 انةوري في الدراسات لتعهد و صياالنطالق الف-9

ترميم  وم د  8جامع عقبة ابن نافع باعتماد قدره 

 ي وجامع الباي و مسجد األنصار و جامع الجبل

م  2ه بقية مساجد المدينة العتيقة باعتماد قدر 

 د)وزارة الشؤون الدينية(

لفتح 20/9/2018تمت إحالة ملف الدراسات إلى مصالح وزارة الشؤون الدينية بتاريخ   -
 االعتمادات

 ح االعتماداتفي انتظار فت

ح لترفيع في حصة والية القيروان من المنا-10

ن شؤو ال المسندة لفائدة العائالت المعوزة )وزارة

 االجتماعية(

  تماعيةاالج شؤونفي انتظار ضبط الخطة اإلضافية بمقتضى قرار صادر عن السيد وزير ال 

بعث قطب تجميعي للخضر لإطالق دراسة -11

 .و الغالل )وزارة التجارة(

لس الجهوي بالقيروان هك لفائدة المج14.5تـــــم امضاء التحويز الوقتي لقطعة ارض تمسح  

 19/9/2018بتاريخ 

 الفنية  اإلدارةفي طور استكمال الدراسات األولية من قبل مصالح 

 

 هك بفضاء الفسقية إلحداث مسرح الهواء الطلق ومركز الفنون الدرامية 02تم تخصيص  تخصيص اعتماد النطالق الدراسات لبعث -12
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مسرح للهواء الطلق بفضاء فسقية األغالبة )وزارة 

 الثقافية(الشؤون 

باشراف  06/10/2018والركحية ومتحف خالل المجلس الجهوي للثقافة المنعقد ليوم 

 .السيد وزير الشؤون الثقافية

قية.وفي الفس فضاءأبدى المعهد الوطني للتراث موافقته على بعث مشروع للهواء الطلق ب
 انتظار تقديم الدراسات األولية للمشروع

رقمية من  ع نسخةية مقام المعهد الوطني للتراث بتقديم نسخ رقمية من الخارطة الهندس

اء ية الخاصة بفضمع نسخ من مثال التهيئة العمران TPDاألشغال الخاصة والمختلفة 

افية اث والتنمية الثقياء التر بناء على وكالة إح 2019فسقيات األغالبة منذ بداية سنة 

ه بشأن الحظاتلة مإلعداد مشروع مناظرة أفكار كما قدم المعهد بناء على طلب الوكا

وانتظار  2019 مناظرة األفكار الخاصة بتهيئة فسقية األغالبة منذ منتصف فيفري

 اإلعالن عن المناظرة بشكلها النهائي من قبل الوكالة.

 

 مليون دينار النطالقخصيص اعتماد قدره ت-13

رة وزاة )الدراسات المتعلقة بتهيئة فسقية األغالب

 الشؤون الثقافية(

 

هك  20وري في انجاز االنطالق الف-14

ألشغال و انطالق ا 2بالمنطقة الصناعية السبيخة 

 .2018على بقية المساحة قبل شهر سبتمبر 

قبل شهر سبتمبر 
2018 

هك بتاريخ 100ساحة م على 2تهيئة المنطقة الصناعية السبيخةتم اصدار االذن ببدء اشغال 
 %35: بصدد االنجاز , 16/10/2018

سم يت في المقاتمت عملية التفو  ,سنتين امتداد على لتتواصل االنجاز بصدد األشغال
 تاجللمستثمرين الراغبين في االنتصاب والذي دخل جزء منهم في طور اإلن

 طقةالمن مدخل لتهيئة الوقتي اإلستالم تم

   2018 سبتمبر 12 بتاريخ الصناعية
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ى االرتقاء بمؤشرات التنمية إلى المستو 

 الوطني

 .  

نجاز مشاريع التنمية المندمجة بكل من ا-15

ة, بيكالعالء , الوسالتية,بوحجلة,الشراردة,الش

ن حفوز,السبيخة,القيروان الجنوبية,القيروا

ية جملالشمالية,عين جلولة,منزل مهيري بكلفة 

ر و م د)وزارة التنمية واالستثما 110تقدر ب 

ف لنصاالتعاون الدولي ( و تنطلق األشغال خالل 

 2018الثاني من سنة 

تم إمضاء العقود من طرف السادة الوالة والسيد وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي  
رزنامة لتنفيذ البرنامج من طرف المندوبية العامة على  إعداد.تم  2018أفريل  17بتاريخ 

2018سنوات انطالقا من سنة 5امتداد   

ة عامتنفيذ البرنامج من طرف المندوبية ال
سنوات انطالقا من سنة  5على امتداد 

2018 

 م د 9طهير بالسبيخة بكلفة انجاز محطة ت-16

 )وزارة 

 اللخال الشؤون المحلية و البيئة( و تنطلق األشغ

 2018الثالثي األول من سنة 

تنطلق األشغال 

خالل الثالثي 

األول من سنة 

2018 

 بصدد االنجاز

 م د 11الكلفة المحينة:

 بصدد االنجاز
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نجاز مشروع تهذيب الشبكة بحي الجامع ا-17

 ارعشبالقيروان و أحياء حشاد ونهج الضاحية و 

غال م د و تنطلق األش 2الطيب المهيري بكلفة 

شؤون )وزارة ال 2018الثانية من سنة  الثالثية

 .المحلية والبيئة(

تنطلق األشغال 

خالل الثالثي 

األول من سنة 

2018 

 طمتوسبصدد إعداد ملفات طلب العروض, تم برمجة المشروع في إطار حماية ال

 

2020إنطالق األشغال خالل سنة   

 

الء زل مهيري و نصر اهلل و العتطهير مدن من-18

ة محطتي تطهير وتدعيم الشبكو يتضمن انجاز 

و  بيئة (م د )وزارة الشؤون المحلية و ال 8بكلفة 

  2018تنطلق األشغال الثالثي الثاني من سنة 

تنطلق األشغال 

خالل الثالثي 

الثاني من سنة 

2018 

 و ل المهيري ي منز دينتبصدد القيام بالدراسات التنفيذية و دراسة المؤثرات على المحيط لم
 نصراهلل

 

سيتم اإلعالن عن طلب العروض حال 
دراسة المؤثرات علي  ىالمصادقة عل

 المحيط

 

 باطنطهير البلديات الريفية بالتانجاز مشروع -19

كم من   26و العلم و الدلوسي, يتضمن مد 

لى م د ع 3.6ساكن بكلفة 900القنوات لفائدة 

رة )وزا2018أن تنطلق األشغال قبل موفى سنة 

 البيئة(الشؤون المحلية و 

تنطلق األشغال 

قبل موفى سنة 

2018 

ض طلب العرو  بلدية الباطن : تم إعداد ملف بصدد إعداد ملفات طلب العروض
 بصدد توفير العقار لمحطة الضخ من قبلو 

 بلدية القيروان و سيتم اإلعالن عن طلب
 2019العروض خالل شهر ديسمبر 

ع بلديات العلم و الدلوسي : إنطالق الرف
الطوبوغرافي و إعداد ملف طلب العروض 

لتنطلق األشغال  2019خالل شهر جوان 
 2020أواخر 
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 جاز المستشفى الجامعيان الحرص على-20

ورا و م د و االنطالق في الدراسات ف 200بكلفة 

  2018الشروع في االنجاز قبل موفى سنة 

اإلنطالق في 
الدراسات فورا  

والشروع في 
اإلنجاز قبل موفى 

 2018سنة 

 تمت تسوية الوضعية العقارية لألرض 

  كراس الشروط   إمضاءتم 

  مشروعمتابعة الل التصرف حسب األهداف وحدة إحداثتمت المصادقة على 

ار ي 'الدسعودتمت المصادقة على العقد المزمع إبرامه مع مكتب الدراسات ال
 الدولية للهندسة' من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي..

  

 

تعيين مكتب الدراسات في فيفري تم 

2020                         

                                        اشهر  12المدة التعاقدية للدراسات -  

  2021موفى شهر أوت األشغال انطالق-

 دةم ) ةباعتبار اجراءات التعاقد مع المقاول

 (شهرا 36 االنجاز

 45بحفوز بكلفة نجاز المستشفى الجهوي ا-21

ي فوع م د و االنطالق في الدراسات فورا و الشر 

 2018االنجاز قبل موفى سنة 

في  االنطالق
الدراسات فورا 
والشروع في 

اإلنجاز قبل موفى 
 2018سنة 

 ( TPDي وولوجتم تحديد مكان المشروع و تم إعداد الدراسات األولية ) المسح الجي

لتنمية يتي لق الكو التمويل بين الصندو  اتفاقيةاألرض. تم إمضاء  اقتناءتم تسجيل عقد 
 .ووزارة التنمية  االقتصادية

 07/01/2019عن مناظرة الهندسة المعمارية بتاريخ  اإلعالنوقع 

 :المشروع لتنفيذ الزمني البرنامج

)   2020منتصف الدراسات انطالق
  شهرا 12 مدتها التعاقدية

 بعد 2022 سنةنهاية :  األشغال انطالق 
 والتعاقد العروض طلب إجراءات استكمال
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 شهرا( 24)مدة االنجاز المقاولة مع

جهوي بحاجب العيون  انجاز مستشفى-22

لدم  ام د و بناء و تجهيز قسم تصفية  15بكلفة 

الل خم د و االنطالق في الدراسات  1.3بتكلفة 

 2018سنة 

اإلنطالق في 
الدراسات خالل 

 2018سنة 

 وتم   لمشروعللية المستشفى الجهوي : تم اعداد البرنامج الوظيفي و الكلفة الجم
 م د( 35) تم تحيين الكلفة مد الوزارة بالملف

 .2019أد للدراسات بميزانية سنة  700تم تخصيص          

 من طرف  لمشروعية لوحدة تصفية الدم: تم اعداد البرنامج الوظيفي و الكلفة الجمل
اسة, تم ف للدر شراهوية للصحة بالقيروان وتم ارسال الملف لوزارة االاالدارة الج

 2020ادراج المشروع بميزانية 

  

   

 

 

في ركيز آلة القسطرة الطبية خالل شهر جانت-23

  م د 1.6بكلفة  2018

خالل شهر 

 2018جانفي 

 

 تم االنجاز وبصدد االستغالل  تم تركيز آلة القسطرة
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الل بالرنين المغناطيسي خقتناء آلة تصوير ا-24

 م د 3.3بكلفة  2018الثالثي األول لسنة 

خالل الثالثي 
األول لسنة 

2018 

  تم تسليم و تركيز آلة التصوير بالرنين المغناطيسي

  بصدد االستغالل

 تم االنجاز

 

نجاز مشروع تدعيم مناطق جنوب الوالية ا-25

لب بالماء الصالح للشراب عبر انجاز محور لج

 ية,لتحسين تزويد مناطق جهينة الجنوب المياه

 ت ومركب الدخيلة,بئر الجديد و مركب المشرطا

 آبار عميقة و تجهيزها. و سينتفع 6إحداث 

 29.8ألف ساكن بكلفة  15بالمشروع أكثر من 

 إلى 2018م د و ستمتد األشغال من نوفمبر 

  2019نوفمبر 

ستمتد األشغال 
من نوفمبر 

إلى  2018
 2019 نوفمبر

 

 

 

  بالنسبة لآلبار: تم إسناد الصفقات. -

 .جندار المزود إلىقة  بالنسبة القتناء القنوات من الحديد المصبوب: تّم إسناد الّصف -

المزود  لىإفقة  اد الصّ بالنسبة القتناء القنوات من الخرسانة سابقة اإلجهاد: تّم إسن -
BONNA Béton.  

 من سنة لثانيثي االثالمن المتوقع نشر طلب العروض خالل بالنسبة ألشغال وضع القنوات: 
2020 

 

 

تهذيب مشاريع الماء الصالح للشراب بكلفة -26

م د و ستمتد األشغال من السداسي 17.250

ستمتد األشغال 
من السداسي 
الثاني لسنة 

 أد( انطالق 2935) ب سيدي مسعود )معتمدية السبيخة(مشروع تهذي
 %70: 2, قسط%98 :1قسط ، نسبة تقدم االشغال29/01/2019األشغال

 االنجاز بصدد 1 عدد قسط حجلةو مشروع تهذيب منطقة بئر مسكين )معتمدية ب :

ي سيقع التمويل عن طريق البنك االفريق

 للتنمية
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إلى السداسي الثاني لسنة  2018الثاني لسنة 

2019 

إلى  2018
السداسي الثاني 

 2019لسنة 

 طلب عن اإلعالن إعادة عن الموافقة تمت:3قسط%, 25: 2قسط. %70
 .ثان عروض طلب اعالن وبصدد العروض

 في ) %98 نجازمشروع تهذيب هندي العمري )معتمدية الوسالتية(: نسبة تقدم اال
 .التيار الكهربائي لتجربة الشبكة( إعادةانتظار الكهربة و 

  األشغال  :% 45تهذيب منطقة جليل )معتمدية حفوز(: نسبة تقدم االنجاز  مشروع
 األمثلة التنفيذيةمتوقفة, في انتظار مصادقة الصوناد على 

 

ة  حسين تزويد مدينة الوسالتيتانجاز مشروع -27

م د مع  3.1بالماء الصالح للشراب بكلفة 

ة انطالق األشغال خالل السداسي الثاني لسن

2018  

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني لسنة 
2018  

  تمويلفي طور البحث عن 

حسين تزويد مدينة العالء تانجاز مشروع -28

م د مع  1.8بالماء الصالح للشراب بكلفة 

 ةانطالق األشغال خالل السداسي الثاني لسن

2018  

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني لسنة 
2018 

  في طور البحث عن تمويل
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تحسين تزويد مدينة عين  انجاز مشروع -29

د مع  م 1.3الصالح للشراب بكلفة جلولة بالماء 

ة انطالق األشغال خالل السداسي الثاني لسن

2018 

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني 
 2018لسنة

 

  في طور البحث عن تمويل

لمزاهدية بالماء الصالح تزويد مركب ا-30

م د مع انطالق األشغال 4.5للشراب بكلفة 

 )تمويل من 2018خالل السداسي الثاني لسنة 

كة )عن طريق الشر  الوكالة الفرنسية للتنمية(

 الوطنية الستغالل وتوزيع املياه(

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني لسنة 
2018 

و تم إرسال  2019/  9/  20و فتحها بتاريخ  19/08/2019تّم نشر طلب العروض بتاريخ 

 ملف تقييم العروض إلى اللجنة العليا للصفقات 

 

 

ماء بال 2ة الصناعية بالسبيخة تزويد المنطق-31

ق م د مع انطال 10.248الصالح للشرب بكلفة 

 2018األشغال خالل السداسي الثاني لسنة 

ة شرك)عن طريق ال )الوكالة العقارية الصناعية(

 .الوطنية الستغالل وتوزيع املياه(

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني لسنة 
2018 

 تم االنتهاء من أشغال  البئر العميقة 

  إقتناء القنوات :تّم نشر طلب العروض الخاص وتّم إسناد الصفقة ملقاولة ''جندار''.-

 . 2020من املتوقع نشر طلب العروض خالل شهر فيفري األشغال : 

   2020في األشغال  خالل الثالثية الثانية لسنة  االنطالق من املنتظر 
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 لحوامد بحيرة العود بالماءتزويد مركب ا-32

ق م د مع انطال 1.905الصالح للشراب بكلفة 

 2018األشغال خالل السداسي الثاني لسنة 

ركة )عن طريق الش )الوكالة الفرنسية للتنمية(

 الوطنية الستغالل وتوزيع املياه(

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني لسنة 
2018 

 ة على منظوم 15/11/2019بتاريخ  162/2019عدد  تم نشر طلب العروض
TUNEPS  اليا وهو ح 17/12/2019و حدد آخر اجل لقبول العروض بتاريخ

  .في مرحلة تقييم العروض

 

التمويل عن طريق الوكالة الفرنسية 

 للتنمية)القرض الرابع(

ي ( كدية الشوافعية )خيط الوادتزويد عين ال-33

كلفة الصالح للشراب ببالماء  من معتمدية حفوز

م د , مع انطالق األشغال خالل  1.905

)عن طريق  2018السداسي الثاني لسنة 

 الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه(

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني لسنة 
2018 

 وتم 137/2019تحت عدد  2019تم نشر طلب العروض خالل شهر ديسمبر 
  05/02/2020تحديد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 

 

ية انميز التمويل عن طريق ميزانية الدولة, ال

 التكميلية

تزويد الجبيالت ,هنشير كامي )خيط -34
الوادي(من معتمدية حفوز بالماء الصالح للشراب 

مع انطالق األشغال خالل م د, 1.680بكلفة 

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني لسنة 
2018 

 وتم 137/2019تحت عدد  2019تم نشر طلب العروض خالل شهر ديسمبر 
  05/02/2020تحديد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 

 

ية انميز التمويل عن طريق ميزانية الدولة, ال
 التكميلية
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  2018 السداسي الثاني لسنة

ن مات و الروابحية )الغويبة( تزويد العنيز -35
 لفةمعتمدية الحاجب بالماء الصالح للشراب بك

مع انطالق  عائلة منتفعة(350) م د 1.880
 2018األشغال خالل السداسي الثاني لسنة 

)عن طريق الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع 

 املياه(

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

 الثاني لسنة
2018 

ية انميز التمويل عن طريق ميزانية الدولة, ال الدراسةفي طور تحيين 
 التكميلية

يعي ة حاجب العيون بالغاز الطبتزويد معتمدي-36
 م د, خالل السداسي األول من 5.218بكلفة 

 2018سنة 

خالل السداسي 
األول من سنة 

2018 

  حطة التزويدمبناء ات و القنو بصدد إعداد األشغال المختلفة القتناء قطع األرض الالزمة لمد 

مسكنا اجتماعيا صنف فردي  451سليم ت-37
تجهيز م د )وزارة ال 31و جماعي بتكلفة تقدر ب 

  اكنلمسو االسكان و التهيئة الترابية( وتتوزع ا
 كمايلي:

  : م  19مسكنا بكلفة  331حي المنار

 بلغت نسبة اإلنجاز :    

 %95*المنار:                    

 %98*السبيخة :                    

 %95*الوسالتية :                   
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 د 

  :م د  4مسكنا بكلفة  72السبيخة–
 2018جوان  شهر

  :م د  8مسكنا بكلفة  48الوسالتية– 
 2018شهر جوان 

 بصدد تحيين قائمة المنتفعين

شروع انجاز تقسيم جديد بالمنصورة م-38
 بمعتمدية القيروان

من  1660هك( يوفر حوالي  87الجنوبية )قرابة  
 م د مع 50مساكن فردية بكلفة  1010بينها 

 )مشروع 2018انطالق األشغال خالل شهر ماي 
 تابع للوكالة العقارية للسكنى(

انطالق األشغال 
خالل شهر ماي 

2018 

   بصدد مصادقة اللجنة الفنية الداخلية للوكالة على الدراسات الفنية

نجاز أشغال تقسيم الهدى بمعتمدية ا-39

م د  6.1هك بكلفة  17بوحجلة على مساحة 

  2018مع انطالق األشغال خالل شهر جانفي 

انطالق األشغال 
خالل شهر 

 2018جانفي 

 بصدد االنجاز %80, نسبة تقدم األشغال:2018جانفي  22انطلقت األشغال بتاريخ 
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لة للوكااز أشغال تهيئة التقسيم القديم انج-40

ئة هيت إعادةالعقارية للسكنى بمعتمدية بوحجلة )

ف العناية بظرو  إطارالشبكات في  الطرقات و

مع  دم  1.2عيش متساكني هذا التقسيم ( بكلفة 

  2018انطالق األشغال خالل شهر جانفي 

انطالق األشغال 
خالل شهر 

 2018جانفي 

 بصدد االنجاز %80, نسبة تقدم األشغال: 2018جانفي  15انطلقت األشغال بتاريخ 

دة البرنامج لفائ إضافيةتخصيص مقاسم -41

ن الخصوصي للسكن االجتماعي بوالية القيروا

مقاسم صنف سكن  6مسكن و  100لتوفير 

  جماعي بتقسيم الهدى ببوحجلة

 الرأي من قبل المصالح المركزية للوكالة إبداءبصدد  

 بالمائة 30اإلنجاز الشغال التهيئة مقاسم وبلغت نسبة 6تم تخصيص 

 

ى جعل القيروان قطبا اقتصاديا يرتكز عل

ات اعالفالحة و الصناعات التحويلية و الصن

 التقليدية

  

 

 

 

مواصلة دراسة تحويل فائض المياه و ربط -42

منظومات تحويل المياه من الشمال إلى الوسط  

من  االنتهاء
الدراسة خالل 

م ورشات عمل و تنظي 2017أفريل  26م تقديم المرحلة األولى من الدراسة بتاريخ ت
 ة.الدراس الثانية من ومن ثم المرور الى المرحلة 2017جويلية  20للمصادقة عليها بتاريخ 

 تها بستة عشر شهرا وحددت مد 2017ديسمبر  18انطلقت المرحلة الثانية من الدراسة بتاريخ 

 بصدد الدراسة
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م د مع االنتهاء من الدراسة  4.5التونسي بكلفة 

و انطالق األشغال موفى سنة  2018خالل سنة 

2019 

 2018سنة 
وانطالق األشغال 

موفى سنة 
2019 

لفة تقدر بك شماله الللتمكين من استيعاب ميا انطالق أشغال ربط سد سيدي سعد بسد بالهوارب
 مليون دينار 26بــ 

موفى  األشغالق وانطال 2019سيتم المصادقة على الدراسات خالل الثالثي الثاني لسنة 
 2019  سنة 

 وحداث آبار عميقة لالستغالل و التعويض إ-43

م د مع انطالق  2.45االستكشاف بكلفة 

  2018األشغال خالل السداسي الثاني لسنة 

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

 الثاني 

 2018لسنة 

 االستكشاف: آبار
 2019جوان100% أد(:158) )م ص ش( )الوسالتية( زغدود  
 70بصدد االنجاز:  : أد(158) )ري( )السبيخة( 3بودبوس% 

  
 االستغالل: آبار

 2019ديسمبر100%: أد(378) )ري( 3منزل المهيري 
 غ/ل1.2 – ل/ث12)م ص ش(: تم القبول الوقتي أد(164) الساليمية أوالد هالل. 

  
 األشغال دايةبب إداري إذن) الحفر بصدد: أد(264) )م ص ش( )العالء( أوالد عمر 

19/08/2019) 
 التعويض: آبار

 )60بصدد اكساء البئر: : أد(258)حفوز( ) الخشم مكرر )م ص ش% 
 قبولال تم%100 2019مارس: أد(109)السبيخة( ) )م ص ش( 2هندي الزيتونة 

  ل/غ 1,8  -   ث/ل 9 الوقتي
 ) 52 لوقتيا القبول تم100%2019 مارس: أد(272)بوحجلة( ) األدواز مكرر )ري 

 ل   /غ 3,5  -   ث/ل
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 )االشغال : في انتظار انطالقأد(211)الشبيكة( ) هنشير الوحيشي مكرر )ري 

 

 إحداث المنطقة السقوية العبقات بكلفة-44
مليون دينار وتنطلق األشغال خالل  1.55

 2018سنة السداسي الثاني من 

 

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني لسنة 
2018 

  45%بلغت نسبة تقدم األشغال: ,  15/03/2019بتاريخ  تسلم املقاول اإلذن اإلداري 

مشروع دعم طاقة خزن سد سيدي سعد  -45
يون مل 46وتدعيم حائط مفرغ الفيضانات بكلفة 

وتنطلق  2018دينار وتنطلق الدراسات سنة 
 2019بداية سنة  األشغال في

 

انطالق الدراسات 
 2018سنة 

وانطالق األشغال 
 2019بداية سنة 

( KFW) مار العاة مت مهمة التقييم من الخبير المكلف من طرف البنك األلماني إلعادت
 .2018ماي  15بتاريخ 

ك رف البنطمن  حددت المهمة التكميلية من طرف الخبير وقام الخبير الجيوتقني المكلف
 .2018جوان  26( بالمهمة التكميلية بتاريخ KFW) األلماني العادة االعمار 

 ألولي.نتقاء ااالف تمت صياغة الخطوط المرجعية المحينة من طرف الخبير المكلف واعداد مل
 3م 150بصدد استكمال الدراسات لرفع خزن السد الى 

 

 

 مشروع التنمية الريفية حول البحيرات -46
ي الجبلية الذي يهدف إلى التصرف المندمج ف

لفة بك تيةالموارد الطبيعية  بحاجب العيون والوسال
 مليون دينار وتنطلق األشغال خالل شهر 20

 2018مارس 

 

األشغال انطالق 
خالل شهر مارس 

2018 

مناطق: بحيرة الكحل  3تم قبول المرحلة النهائية من الدراسة لمخطط التنمية المحلية لـ 
 بالحاجب و سد القري بالوسالتية وبحيرة القصعة بالوسالتية

 .سدود 3لب العروض لـ بصدد استكمال ملفات ط -
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متغيرات المناخية التأقلم مع ال مشروع-47

 بمعتمدية العال وتنطلق األشغال خالل شهر

  .ئية()وزارة الفالحة والموارد الما  2018جوان

انطالق األشغال 
خالل شهر جوان 

2018 

 تم امضاء االتفاقية مع الممول 
 .يةت التنمخططاانطالق الدراسة: في طور القيام بعملية تشخيص مناطق التدخل وإعداد م

 .2022سنوات إلى حدود  5سيتم االنجاز على 
 

 

نجاز المنطقة الصناعية ااالنطالق في -48

لثاني م د خالل السداسي ا 10بالوسالتية بكلفة 

)وزارة الصناعة والمؤسسات  2018لسنة 

 الصغرى و المتوسطة (

خالل السداسي 
الثاني لسنة 

2018 

 لتتواصل 2019 فريفي 13 بتاريخ  الصناعية المنطقة لتهيئة األول االقسط أشغال انطلقت
 صفقة إمضاء تم(,أد958 األول القسط كلفة)35: %االنجاز نسبة بلغت, سنة امتداد على

 2016 رأكتوب 21 يخبتار  للشرب الصالح للماء الخارجية بالشبكة الصناعية المنطقة تزويد
 للتيار لخارجيةا بالشبكة الصناعية المنطقة تزويد صفقة إمضاء تم,  د.م 1.9 وبكلفة

 . دينار ألف 589 بكلفة و 2016 أوت 01 بتاريخ الكهربائي

 بصدد االنجاز

ية سات لتهيئة المنطقة الصناعانطالق الدرا-49

و  )وزارة الصناعة 2018بنصر اهلل خالل سنة 

 المؤسسات الصغرى و المتوسطة(

انطالق الدراسات 
خالل سنة 

2018 

  مثال األشغال الطوبوغرافية إعدادتم 

  2017فيفري  2تم اقتناء العقار بتاريخ 

 2021دم انطالق الدراسات رهين برمجة المشروع خالل المخطط التنموي القا 
/2025 
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 وين فيإعادة هيكلة المركز القطاعي للتك -50
در تق ليةالطاقة بالقيروان مع بناء مبيت بكلفة جم

مليون دينار مع انجاز   19.12بحوالي 
وتنطلق األشغال  2018الدراسات خالل سنة 

)وزارة التكوين المهني و  2019خالل سنة 
 التشغيل(

 

إنجاز الدراسات 
خالل سنة 

2018 
واإلنطالق في 

سنة  اإلنجاز
2019 

 :الوكالة التونسية للتكوين املنهي الجهة املنفذة 

 : تقدم األشغال 

 :)بالنسبة للعناصر املادية )البناءات والتجهيزات 

  étude géotechniqueتقنية -الدراسة الجيو االنتهاء من أشغالتم -

 إيداع ملف رخصة البناء لدى بلدية القيروان.تم -

 (plan fluideالسوائل )تمت املصادقة على مشروع -

 مشروع الوقاية في طور املصادقة. -

 ملف تصاميم البناءات  تمت املصادقة على-

 وهو مرتبط بأشغال البدء في اإلعدادفي طور التجهيزات املعدات و ملف  -

 البناءات

 :)تم بالنسبة للعناصر الالمادية )تكوين املكونين وبرامج التكوين 

االنتهاء من اعداد ملف تكوين املكونين واملصادقة عليه والتحضير 

 إليداع طلب العروض.
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طوير مركز التكوين و التدريب المهني ت-51

خالل  أد مع انطالق األشغال 800بالعالء بكلفة 

 )وزارة التكوين2018السداسي الثاني لسنة 

 المهني و التشغيل(

 

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني لسنة 
2018 

 

ة الوضعية بهدف تسوي 2019أفريل  19تم تقديم طلب إلى الوالية بتاريخ 
 لى التفويتدقة علمصااالقانونية لقطعة األرض الكائنة بمعتمدية العال والتي تمت 

لفائدة  2013ة لسن فيها خالل الدورة العادية األولى للمجلس الجهوي بالقيروان
 لوالية عددسلة امرا المهني، إال أنه تم االعالم عبر الوكالة التونسية للتكوين

ا ميث ال يوجد بتعذر تسوية الوضعية القانونية ح 2019ماي  02بتاريخ  3556
تمدية ى بمعأخر  يثبت انجرار الملكية ، كما أن المجلس الجهوي ال يملك قطعة

 .العال يمكن اقتراحها كبديل

 في انتظار تسوية ملكية العقار

هيئة و تجهيز مركز التكوين و التدريب ت-52

طالق م د  مع ان 1.230المهني القيروان بكلفة 

 2018األشغال خالل السداسي الثاني لسنة 

 التشغيل()وزارة التكوين المهني و 

 

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني لسنة 
2018 

 

 قسطا. 28تم قبول جل أقساط التجهيزات والمعدات من جملة  
نتظار رصد في ا تهايئتهو اعداد ملف تقني ومادي إلعادة تقسيم الفضاءات البيداغوجية  تم-

 االعتمادات
 

 



 
 

23 
 

 تحسين البنية التحتية ودعم التمثيلية

 : الجهوية

   

 لجهوية للعدل بداية من شهرافتح اإلدارة -53

 2018جانفي 

 االنجاز تم 2018فيفري  01تم فتح اإلدارة الجهوية للعدل  في  2018جانفي 

هوية لصندوق القروض و جإحداث إدارة -54

مساعدة الجماعات المحلية خالل السداسي 

 و)وزارة الشؤون المحلية  2018األول لسنة 

 البيئة(

خالل السداسي 
األول لسنة 

2018 

  في طور اإلنجاز

 ل ووية للشركة الوطنية الستغالفتح إدارة جه-55

فالحة )وزارة ال2017توزيع المياه مع موفى سنة 

 و الموارد المائية و الصيد البحري(

موفى سنة 
2017 

 % 100تقدم إنجاز بناء املقر الجديد للشركة : 

 

في انتظار املصادقة على التنظيم 

الهيكلي للتمثيليات الجهوية للشركة 

من قبل اإلدارة العامة للشركة وصدور 

  .أمر اإلحداث

 

إحداث دور خدمات الضمان االجتماعي  -56
بكل من نصر اهلل وحاجب العيون والسبيخة خالل 

 السداسيخالل 
األول لسنة 

  27/06/2018:إنطلق العمل بدار الخدمات يوم  حاجب العيون   
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)وزارة الشؤون  2018السداسي األول من سنة 
 .االجتماعية(

 

2018  : ة وصيانة لتسلم أشغال تهيئكموعد   2018حدد موفى شهر أكتوبر  السبيخة
  المقر

 هيئة ع في تلشرو اتم إحالة اإلعتمادات الالزمة على البلدية وبصدد  : نصر هللا
 المقر 

 

 

 

 ي خاللبناء وحدة محلية للنهوض االجتماع -57

 بمعتمدية منزل 2018السداسي الثاني لسنة 

 (المهيري )وزارة الشؤون االجتماعية

ـــ : و تقدر نسبة تقدم اإلنجاز بــ :2019/ 03/ 29انطلقت األشغال بتاريخ    % 82ـ

 
 بصدد االنجاز

 فتح المطعمين الجامعيين مع بداية -58
- 2017السداسي الثاني من السنة الجامعية 

 (لمي)وزارة التعليم العالي و البحث الع 2018

بداية السداسي 
الثاني من السنة 

الجامعية 
2017/2018 

 2018ة بداية فيفري و األغالب  2017بداية ماي )مطعم صبرة(تم اإلستالم الوقتي للمشروع 

 

 تم االنجاز

هد )المع ISSATانطالق الدراسة بمعهد  -59
عودة ال اللخالعالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا( 

لتعليم العالي ا)وزارة  2019- 2018الجامعية  
 و البحث العلمي(

 

 2018ديسمبر%100تقدم األشغال:   

 

ن دشيتم القبول الوقتي للمشروع و قد تم ت

 7وم يالمعهد من قبل وزير التعليم العالي 

 2019سبتمبر 
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إعادة تهيئة محكمة الناحية بحفوز -60

م د انجاز الدراسات سنة  1.4باعتمادات 

)وزارة  2019و انطالق األشغال سنة  2018

   العدل(

الدراسات سنة 
وانطالق  2018

 2019األشغال 

 لتعيين ملفاتال طريق عن للمناظرة الدعوة لملف العروض تقييم تقرير إعداد طور في
 المصممين

 

إلعالن عن هدم و إعادة بناء محكمة ا-61

نجاز ام د, و سيتم  3.5الناحية ببوحجلة بكلفة 

وانطالق األشغال سنة  2018الدراسات سنة 

 )وزارة العدل( 2019

الدراسات سنة 
وانطالق  2018

 2019األشغال 

 لتعيين ملفاتال طريق عن للمناظرة الدعوة لملف العروض تقييم تقرير إعداد طور في
 المصممين

 

م د لتدعيم  6.2خصيص اعتماد قدره ت-62

 قدرات المصالح األمنية )وزارة الداخلية(

   

أد  680ألطفال بالعويثة بكلفة انجاز نادي ا-63

 روضالع المرأة و األسرة و الطفولة(, طلب)وزارة 

و انطالق  2018خالل السداسي األول لسنة 

  2018األشغال خالل السداسي الثاني لسنة 

طلب العروض 

خالل السداسي 

األول لسنة 

و انطالق  2018

ر تم القبول الوقتي لألشغال, في انتظا %100:  األشغال تقدم نسبة بلغت,  2018/ 06/ 23 بتاريخ األشغال انطلقت

م الربط بالشبكات مع اإلشارة أنه قد ت

ع وزيمراسلة الشركة الوطنية الستغالل و ت

 ز.غاال المياه والشركة التونسية للكهرباء و
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األشغال خالل 

السداسي الثاني 

 2018لسنة 

 ياضبناء مركب وفضاء للطفولة المبكرة بر  -64
 م د, 1.1سحنون بالقيروان المدينة بكلفة 

االعالن عن طلب العروض خال ل السداسي 
وتنطلق األشغال خالل   2018األول لسنة 

ة )وزارة المرأ2018السداسي الثاني من سنة 
 واألسرة و الطفولة(

 

اإلعالن عن طلب 
العروض خالل 
السداسي األول 

 2018 لسنة
وانطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني لسنة 
2018 

  للنشر 23/01/2020 بتاريخ للوالية العروض طلب نص إحالة تم

لمسنين بالقيروان  بكلفة تهيئة مركز ا-65

ي ثانأد , انطالق األشغال خالل السداسي ال500

 فولة()وزارة المرأة و األسرة و الط 2018لسنة 

انطالق األشغال 
السداسي خالل 

الثاني لسنة 
2018 

  لفنيةا اللجنة أنظار على المنقحة المفصلة التمهيدية الدراسة عرض طور في

االنطالق في أشغال الطريق الجهوية رقم  -66
الرابطة بين معتمدية نصر اهلل إلى حدود والية  73

خالل السداسي 
الثاني لسنة 

 تم االنجاز 2019/ 06/ 20 بتاريخ الوقتي القبول تم
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م د وتنطلق األشغال خالل  8سيدي بوزيد بكلفة 
)وزارة التجهيز 2018السداسي الثاني من سنة

 واإلسكان و التهيئة الترابية(

 

2018 

م د لتهيئة  15قدر ب رصد اعتماد ي-67

و  هيزالمسالك الريفية على ميزانية وزارة التج

ي جهو ال اإلسكان و  التهيئة الترابية و البرنامج

 )وزارة التجهيز و 2018للتنمية خالل سنة 

 االسكان و التهيئة الترابية(

البرنامج الجهوي 
للتنمية لسنة 

2018 

  2019الشروع في األشغال خالل شهر أكتوبر تم 

وادي الفايض بالطريق  بناء جسر على-68

عن  م د , االعالن 3.5بكلفة  99الجهوية رقم 

و انطالق األشغال  2018طلب العروض سنة 

ة لتهيئ)وزارة التجهيز و االسكان و  ا 2019سنة 

 الترابية(

اإلعالن عن طلب 
العروض سنة 

وانطالق  2018
األشغال سنة 

2019 

  في طور الدراسات

  أد1142بكلفة  %100بلغت نسبة تدعيم المسلك ابتداء من سنة إدراج المسلك الرابط بين العالء و مكثر -69
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كم ضمن الطرقات المرقمة و الشروع   36بطول 

 2018في تهيئته و صيانته ابتداء من سنة 

م د )وزارة التجهيز و االسكان و التهيئة 1بقيمة

 الترابية(

2018  

م د لتدعيم  8لة بكلفة حاف 25تسليم -70

 وفىع ممأسطول الشركة الجهوية للنقل بالقيروان, 

 )وزارة النقل( 2018و سنة  2017سنة 

موفى سنة 
وسنة  2017

2018 

 حافلة وفق البرنامج التالي: 18تم تسليم  -

 23 /08 /2017  :6 حافالت 

 26 /10 /2018  :2 حافالت 

 28 /12 /2018 :3 حافالت 

 20 /02 /2019 :5 حافالت 

 05 /07 /2019 :2حافالت 

 

ل صرية بالشركة الجهوية للنقتهيئة ورشة ع-71

ة م د , خالل السداسي األول لسن 3.6بكلفة 

 )وزارة النقل( 2018

خالل السداسي 
األول لسنة 

2018 

 أ.د  4830تم تسجيل الصفقة بكلفة محينة  -

و قامت  2018/ 03/ 27المقاول و تسجيله بالقباضة المالية بتاريخ تم إمضاء العقد مع -
 ء األشغال غين لبدئتماالشركة الجهوية للنقل بالقيروان باالتصال بالبنوك للحصول عل خط ا

 أن بنك األمان وافق شرط حصوله على ضمان الدولة.
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ب محطة النقل البري إصالح و تهذي-72

 أد, طلب العروض موفى300بالقيروان بكلفة 

, األشغال: السداسي األول لسنة  2017

 )وزارة النقل( 2018

طلب العروض 
 2017موفى 

واألشغال 
السداسي األول 

 2018من سنة 

 االنجاز تم % 100, بلغت نسبة االنجاز: 2018/ 06/  20انطلقت األشغال في 

 2.5البريدي بالقيروان بكلفة  انجاز المركب-73

ي ثانم د ,مع انطالق األشغال خالل السداسي ال

)وزارة تكنولوجيا االتصال و  2018لسنة 

 االقتصاد الرقمي(

انطالق األشغال 
خالل السداسي 

الثاني لسنة 
2018 

 األول السداسي خالل مبرمجة األشغال  العروض. طلب بصدد و مصّممين تعيين تمّ 
 2020 لسنة

ب بريد بالبلديات الجديدة مكات 3احداث -74

بل ق ,عين البيضاءالشوايحيةالتالية : الشواشي,

رة أد )وزا 500باعتماد قدره  2018موفى سنة 

 تكنولوجيا االتصال و االقتصاد الرقمي (

قبل موفى سنة 
2018 

  امبإتم سراعلال المعنية المركزية المصالح مع التنسيق :اشيمكتب بريد الشو 
 لقيروانا لوالية الجهوي للمجلس بالنظر الراجع العقار اقتناء إجراءات

 دةالمتواج و لةالدو  أمالك من أرض قطعة اقتناء استكمال انتظار في :الشوايحية 
 الشوايحية بلديّة مقرّ  بجانب

 :عليها متحّصل  ضأر  ملكّية لنقل العقارية اإلجراءات استكمال بصددعين البيضاء 
 2019 سنة خالل مبرمج اإلنجاز و هبة شكل في
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تية ق البيضاء بمعتمدية الوسالتغطية المناط-75

 عمادة جبل السرج ,زغدود,واد القصب بشبكة

)وزارة  2018االتصاالت قبل موفى سنة 

 تكنولوجيا االتصال و االقتصاد الرقمي(

قبل موىف سنة 
2018 

 %100طريق الوسالتية 

 %100عين مسطور

 %100بازينة 

 %80قصر لمسة 

 % 95زغدود 

 % 70قمبورة 

 % 70القليعة 

 % 80األبيرة 

 %80وادي القصب 

 

 وعل القيروان قطبا سياحيا و ترفيهيا ج-

 ثقافيا و دينيا:

   

بالجهة بالتنسيق مع جميع األطراف  جلسات عمل  03تم عقد عدد   تكليف وزارة السياحة و الصناعات التقليدية -76
المتداخلة من إدارات عمومية، مهنيين، مجتمع مدني، جمعيات وهياكل 
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بإعداد برنامج ترويجي لوالية القيروان كوجهة 
السياحة و الصناعات ثقافية سياحية دينية )وزارة 

 التقليدية(

 كاآلتي :  وطنية ناشطين في المجال السياحي مفصلة
  2018فيفري  06جلسة عمل بتاريخ 
  2018فيفري  12جلسة عمل بتاريخ 
  2018فيفري  15جلسة عمل بتاريخ 

ج سياحة للترويطني للالو  إدراج والية القيروان ضمن البوابة اإللكترونية للديوان تم عقد
 للمخزون الثقافي والتاريخي للمنطقة.

  

ل م د خال 1قرار اعتمادات تكميلية قدرها إ-77

تخصص النجاز الدراسات الالزمة  2018سنة 

ي ياحلمشروع تهيئة و إحياء مكونات المسلك الس

صر قبالقيروان عبر الوسالتية )آثار جلولة , 

لي لفعااللمسة,المغاور( و االنطالق في االنجاز 

احة م د )وزارة السي 20بكلفة  2019خالل سنة 

 اعات التقليدية(والصن

 

موفى سنة 

إلنجاز  2018

 الدراسة

داية سنة ب -

الشروع  2019

في تنفيذ 

 مخرجات الدراسة

 

المواصفات التقنية الخاصة بمؤهالت الخبير في مجال السياحة االيكولوجية  إعدادتم  -
الخطوط المرجعية و كراس  إلعدادالذي سيقع تكليفه من طرف وكالة التعاون األلماني 
طلب استشارة خالل شهر أكتوبر  إطالقالشروط الخاصة باختيار مكتب دراسات حيث تم 

طرف و بالتالي سيقع إعادة إطالق طلب االستشارة مرة ثانية.  لكن لم يشارك فيها أي 2019
  

 الخطوط إلعداد خبير انتداب مرحلة في

 جازبان المتعلقة الشروط كراس  و المرجعية

 الالزمة. الدراسات
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وري في الدراسات لتهيئة و االنطالق الف-78

م د  25ترميم المدينة العتيقة باعتماد يقدر ب 

 .)وزارة الشؤون الثقافية(

ينة العتيقة المد عالممبصدد إنجاز الدراسات من قبل المعهد الوطني للتراث لتهيئة وترميم  

 بالقيروان

 

ء و بوحجلة والعالهيئة دور الثقافة بكل من ت-79

 2018حفوز خالل السداسي الثاني من سنة 

 .م د )وزارة الشؤون الثقافية( 2بكلفة 

السداسي الثاني 

 2018من سنة 

 عروضال تقييم تقرير على المصادقة تمت :)هدم و اعادة بناء(دار الثقافة  بوحجلة  ●
 لدراسةا عروض إلرجاع أجل آخر وحدد المعمارية المناظرة في للمشاركة للتسجيل بالنسبة
  16/01/2020 ليوم للمناظرة األولية

أكتوبر  28د.يوم  594301.600: تم اختيار المقاول وبلغت الصفقة قيمة دث حفوز ●
, بصدد االنجاز ن باألشغال  لالنطالق في المشروعتحصل المقاول على اإلذ 2019  

 لم يرد أي رد من الوزارة. :دث العال●      

 

 

 

 

قافة بمنزل المهيري خالل بناء دار الث-80

د  م 2.3.بكلفة  2018السداسي الثاني من سنة 

 )وزارة الشؤون الثقافية(

خالل السداسي 
الثاني لسنة 

2018 

 2397115.056قيمة الصفقة 
 27/02/2020 من بداية األشغال استئناف تم

 

إحداث ملعب بلدي بمنزل المهيري بكلفة -81

م د ,الدراسات خالل السداسي الثاني لسنة  1.7

الدراسات خالل 
السداسي الثاني 

 2018من سنة 

 االدارة مد تم و ألولىا بالقطعة كبير  انحدار وجود بسب المقترحة األرض قطعة موقع تغيير تم
 .دالتزو  أذونب موافاتها وسيتم والمختلفة الخاصة األشغال بمثال للتجهيز الجهوية
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)وزارة شؤون 2019و األشغال سنة  2018

 الشباب و الرياضة( 

 2019واألشغال 

البلدي بعين جلولة بكلفة  تعشيب الملعب-82

ل ألو أد , انطالق األشغال خالل الثالثي ا 600

ني و بداية األشغال السداسي الثا 2018لسنة 

 .الرياضة()وزارة شؤون الشباب و  2018لسنة 

انطالق األشغال 
خالل السداسي 
الثاني من سنة 

2018 

 , %80بصدد االنجاز: 

 

 

 

 

لفة أللعاب الفردية بالعالء بكإحداث قاعة ل-83

 سنةأد , الدراسات خالل الثالثي األول ل 800

 نة و بداية األشغال السداسي الثاني لس 2018

 .)وزارة شؤون الشباب و الرياضة(  2018

 

 

 مكتب رفط من الملفات على والمصادقة االولية العروض طلب ملفات اعداد طور في يوم365
 المراقبة

 نةى سالتاريخ المؤمل النتهاء األشغال موف
2020 

إتمام تهيئة دار الشباب شارع فاس بالقيروان -84

أد , بداية األشغال خالل الثالثي  600بكلفة 

 بصدد تركيز الحضيرة يوم365

 

 



 
 

34 
 

)وزارة شؤون الشباب و  2018الثاني لسنة 

 الرياضة(

 

 البلدي بالقيروان و برمجة صيانة المسبح-85

 800 باالعتمادات اإلضافية الالزمة و المقدرة 

ي ثانأ د, مع انطالق األشغال خالل الثالثي ال

 ()وزارة شؤون الشباب و الرياضة 2018لسنة 

ي الثالمؤمل النتهاء األشغال الث التاريخ 2020/ 01/ 23 بتاريخ األشغال انطلقت يوم365
 2021األول لسنة 

 1.5البلدي بنصر اهلل بكلفة  تأهيل المسبح-86

 سنةلول م د , انطالق الدراسات خالل الثالثي األ

 و انطالق األشغال  مع موفى الثالثي 2018

 و)وزارة شؤون الشباب  2019الثاني من سنة 

 الرياضة(

 

 وعالمشر  لصبغة انظر  دراسات مكاتب تعيين قصد المناسبات عديد في التجهيز مراسلة تمت يوم 365

 التاريخ حد إلى ذلك يتم لم أنه اال
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أد لصيانة المعالم 500صد اعتماد قدره ر -87
ق نطالالدينية بمختلف معتمديات الوالية , مع ا

 )وزارة الشؤون2018األشغال مع بداية سنة 
 الدينية(

انطالق األشغال 
مع بداية سنة 

2018 

 تم فتح االعتمادات لصيانة المعالم التالية: 

تية داية بالوسال, اله رقادةجامع نصر اله المركز وجامع أبو بكر الصديق بعين جلولة, جامع الحمد ب
 الوقتيالقبول  تموهندي الزيتونة بالسبيخة: تم االنجاز ,

 

 

 

 

 

أد لتعهد مقام 100قدره  تخصيص اعتماد-88
 حبي'زمعة البلوي 'سيدي الصالولي الصالح أبي 

زارة )و  2018مع انطالق األشغال مع بداية سنة 
 الشؤون الدينية(

انطالق األشغال 

في بداية سنة 

2018 

  أد 123بصدد االنجاز بكلفة 
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 القصرين بواليةالوزارية  قراراتال متابعة جدول

  2012 سبتمبر 26 بتاريخ  وزاري مجلس -

 2015 افريل 14 بتاريخ مضيق وزاري مجلس -

  2015 اكتوبر 31 بتاريخ  وزاري مجلس -

  2017 مارس 08 بتاريخ  وزاري مجلس  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية التونسية 

 والتعاون الدولي وزارة التنمية واإلستثمار

 ديوان تنمية الوسط الغربي
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 الحلول المقترحة اإلشكال المعني بالتنفيذ المشروع تاريخ القرار

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

والداخلية  تكوين لجنة فنية من وزارات الصناعة-
وأمالك الدولة لدراسة وضعية المقاطع والعدل 

 حالة بحالةعشوائيا واقتراح حلول عملية  المستغلة

وزارة الصناعة,وزارة الداخلية 
معهد الدولة,ال أمالك,وزارة 

الوطني للتراث,وزارة 
 البيئة,وزارة التجهيز

 بطء اإلجراءات في تفعيل عمل وقرارات اللجنة
التسريع في عمل اللجنة الوطنية مع تشريك الجهة 

في مناقشة معالجة ملفات وضعية المقاطع 
  المستغلة

مضيق بتاريخ مجلس وزاري 
 2012سبتمبر  26

 جعل تالة قطبا تحويليا لقطاع الرخام

وزارة الصناعة,وزارة المالية 
دولة,وزارة  أمالك,وزارة 

التجهيز,وكالة التعاون الفني 
 األلماني

 اآلن إلى لقطاع الرخام وطنياقطبا تالة  إقرارعدم 
اإلسراع بتفعيل الخطة المتكاملة المعدة بالشراكة 

األلمانية للتعاون الفني من أجل تفعيل  مع الوكالة
 القرار

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

 إحداث منطقة تبادل حر في "تالبت" 
رئاسة الحكومة ,وزارة 
التجارة,وزارة النقل,وزارة 
 المالية,وزارة التجهيز

بالجهة رغم  منطقة تبادل حرعدم انطالق انجاز 
تخصيص العقار ووضعه على ذمة المشروع من طرف 

 الجهة وانجاز مثال االشغال المختلفة

منطقة تبادل حر في االعالن الرسمي النجاز 
 "تالبت"

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

الشروع في دراسة إحداث مركب بحث وتنمية  
بوالية القصرين يضم محطة بحوث للتوصيف 

حافظة وتثمين المنتوجات التي تتميز بها والم
الجهة مثل الحلفاء والنباتات الطبيعية والعطرية 

والهندي...ومركز فني لتثمين المواد الطبيعة 
المذكورة مع البدء في التنفيذ قبل موفى سنة 

2013 

 عدم تفعيل القرار رئاسة الحكومة ,وزارة الفالحة

فاء هناك دراسة جاهزة في خصوص الهندي والحل
والنباتات العطرية  بين مندوبية الفالحة وديوان 

تنمية الوسط الغربي والمائدة المستديرة االقتصادية 
 وكالة التعاون الفني منذgizالسويسرية  و

 لكن بالنسبة الحداث 2015المنتصف الثاني لسنة 
مركز بحوث في الغرض والمركز الفني لتثمين 
الموارد فهما في انتظار قرار اإلحداث من وزارة 

 الفالحة ورئاسة الحكومة 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

التسريع في إنجاز المشروع الخاص بإعادة تفعيل  
خط السكة الحديدية بين والية القصرين ومنطقة 

 الساحل
 ة, وزارة النقلرئاسة الحكوم

تم إعداد دراسة فرضية أولية لمرور السكة حول سد 
سيدي سعد وقد وعد رئيس الحكومة بأن يكون هذا 
المشروع جاهزا لالستغالل على أقصى تقدير سنة 

2020 

 

القسط ذا االولوية هو القسط الرابط بين القصرين  عدم تنفيذ القرار رئاسة الحكومة,وزارة التجهيز مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
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تسريع الدراسات المتعلقة بمسار الطريق السيارة   2012سبتمبر  26
واليات القصرين وسيدي تونس و الرابطة بين 

 وقفصة بوزيد

وجلمة في اتجاه القيراون وعليه ندعو الى ان 
يكون انطالق االشغال من القصرين في اتجاه 

 تونس

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

اإلذن بإحداث محطات تطهير بكل من تالة  
 بطئ تنفيذ القرار وزارة البيئة 2013وفوسانة وسبيبة خالل سنة 

فوسانة : تسريع اجراءات االنتزاع باالعتماد 
الموجه لكتابة  2016ديسمبر  13المكتوب بتاريخ 

 امالك الدولة
تسريع اجراءات االنتزاع  سبيبة وجدليان :

 2017فيفري  17باالعتماد المكتوب بتاريخ 
 الموجه لكتابة امالك الدولة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

تحديد المنطقة المعنية بالتلوث بالزئبق في  
 عدم تنفيد القرار   وزارة البيئة القصرين وعزلها

ية لكن إشكال 2009ـ الدراسة موجودة منذ سنة
التمويل هي العائق لحد اآلن علما وان كلفة 

مليار كما نفيدكم ان النواة  50المشروع تقدر بـ
المحدثة بكلفة مليار ال تفي بالغرض الن التلوث 
وصل المياه الجوفية وقد وعد السيد وزير البيئة 
خالل جلسة مع إطارات ونواب الجهة ومكونات 

ع ان المجتمع المدني بإيجاد خط تمويل للمشرو 
 امكن ذلك قريبا رفقة مكونات المجتمع المدني 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

التنسيق بين وزارتي الفالحة والصناعة إليصال 
الكهرباء ثالثي األطوار إلى المستثمرين في القطاع 

 الفالحي
تدعيم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز باالطار  عدم التفعيل  وزارة الفالحة,وزارة الصناعة

 البشري والمعدات لتنفيذ القرار

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

 تحويل المستشفى الجهوي لمستشفى جامعي  التنفيذ بطئ وزارة الصحة فتح أقسام جامعية جديدة في مستشفى القصرين  

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

إحداث مستشفيات جهوية بكل من تالة و فريانة 
 التنفيذبطئ  وزارة الصحة وسبيطلة و سبيبة

 انطلقت االشغال ـ المستشفى الجهوي بسبيطلة 
 المستشفى الجهوي بتالة :-

ـ  تسريع مرحلة المناظرة المعمارية الوطنية 
التسريع في مرحلة المستشفى الجهوي بفريانة : 

 التاهيل
التسريع في اجراءات  الجهوي بسبية :المستشفى -

 طلب العروض



4 
 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

اعتماد القصرين كتجربة نموذجية إلحداث مسلك 
سياحي ثقافي ودراسة إمكانية تحويلها إلى قطب 

 سياحي في إطار توجه استشرافي طول المدى
 بطئ التنفيذ 

لمتابعة احداث  التسريع في احداث اللجنة الجهوية
 المسلك السياحي الثقافي

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

إعالن مدينة سبيطلة كمنطقة سياحية ودراسة  
 إدراج حيدرة كبلدية سياحية

وزارة السياحة و الداخلية و 
االسراع في مراجعة مثال األشغال الخاصة وتكفل  بطئ التنفيذ الثقافة

 المالي المجلس الجهوي بالمبلغ

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

إستكمال إنجاز المنتزه الحضري بوادي الدرب  
 متوقفة األشغال وزارة البيئة بالقصرين 

أد 900التسريع في الدراسات وااللتزام بمبلغ 
المخصص في قسط أول وطلب إضافة قسط ثاني 

  الستكمال المشروع

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

اإلسراع بإنجاز مشروع المركب الرياضي للتربصات 
في انتظار البرنامج الوظيفي من طرف مصالح وزارة  وزارة الشباب و الرياضة بالشعانبي وتذليل العوائق المعطلة للمشروع

  الشباب و الرياضة

تم تجاوز االشكال العقاري بشراء قطعة ارض 
أد لتصبح المساحة  174بمبلغ  هك 13تمسح 
 هك  33الجملية 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

 إحداث إدارة جهوية للديوانة بالقصرين 
 حد اآلن إلىالجهوية  اإلدارةعدم بناء مقر  وزارة المالية الخدمات 

وضع قطعة ارض على ذمة المشروع مع تخصيص 
 اعتمادات للبناء

بتاريخ مجلس وزاري مضيق 
 2012سبتمبر  26

إحداث إدارة جهوية للوكالة العقارية الصناعية  
تفعيل القرار عدم وزارة الصناعة بالقصرين  التسريع في تفعيل القرار 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

منذ سنة  انطلق المشروع في فضاء على وجه الكراء وزارة العدل إحداث محكمة استئناف بالقصرين
2014 

وضع قطعة ارض على ذمة المشروع مع تخصيص 
 اعتمادات للبناء

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

 التسريع في االشغال في االنجاز بطئ وزارة العدل إحداث محكمة ناحية بالقصرين 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 التسريع في االشغال في االنجاز بطئ العدل وزارة إحداث محكمة عقارية بالقصرين  2012سبتمبر  26

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
تفعيل القرار عدم وزارة البيئة ـ إحداث إدارة جهوية للبيئة بوالية القصرين  2012سبتمبر  26  التسريع في تفعيل القرار 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2012سبتمبر  26

تعزيز اإلدارة الجهوية للبريد وتفعيل دورها لمزيد  
تقريب الخدمات من للمواطنين بمختلف جهات 

 الوالية
تفعيل القرار تم وزارة تكنولوجيات االتصال   

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  14

" الحردوب  3احداث مركز صحة اساسية صنف " 
التسريع في تعيين خبير أمالك الدولة لوضع القيمة  إجرائي إشكال وزارة الصحة بفريانة 

المقترحة وموافاة المجلس  األرضالشرائية لقطعة 
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 الجهوي بذلك

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  14

ربط المنطقة الصناعية بسبيطلة بالشبكات 
 (هك  20الداخلية والخارجية ) 

وزارة الصناعة والطاقة 
 ير النصف الثاني من رأس المالتحر  بصدد االنجاز والمناجم

 

دعوة وزارة المالية الى اسناد قرض من خزينة 
م  10الدولة الى الوكالة العقارية الصناعية بمبلغ 

د في اطار اتفاقية تبرم معها للغرض لتمكينها من 
االكتتاب في رأس مال المركب الصناعي 

والتكنولوجي بالقصرين حتى يتمكن هذا االخير من 
انجاز اشغال التهيئة الداخلية للمنطقتين 

لصناعيتين بكل من سبيطلة وتالة ، على ان يتم ا
استرجاع مبلغ القرض من االرباح الراجعة للوكالة 

 من نشاط المركب الصناعي والتكنولوجي

أبرمت اتفاقية بين وزارة المالية والوكالة العقارية  وزارة المالية
 م د 10الصناعية بكلفة 

 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 انجاز محطة التطهير بحاسي الفريد  2015افريل  14

وزارة البيئة والتنمية 
  تم ابرام العقد وامضائه من قبل الطرفين المتعاقدين المستدامة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
  اعداد مثال االشغال المختلفة والطفولة واألسرة المرأةوزارة  بناء مركب الطفولة بحاسي الفريد  2015افريل  14

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  14

دعوة وزارة الصناعة والطاقم والمناجم الى االسراع 
في اجراءات ربط المنطقة الصناعية بتالة 

هك ( ومتابعة  41,27بالشبكات الخارجية ) 
اشغال التهيئة الداخلية في ضوء االتفاقية التي 

 ستبرم بين وزارة المالية والوكالة الصناعية

لصناعة والطاقة وزارة ا
 والمناجم

 التنوير والغاز والماء : بصدد االنجاز-
 التطهير لم ينطلق-

برمجة محطة تطهير خاصة بالمنطقة الصناعية 
 م د 5.5بكلفة 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  14

اعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل 
 المستقل بتالة

  عقد الدراسات إمضاءفي طور  وزارة التكوين المهني والتشغيل

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  14

دعوة وزارة المراة واالسرة والطفولة الى التنسيق 
مع وزارة المالية بخصوص امكانية توفير 

االعتمادات االضافية لبناء مقر المندوبية الجهوية 
 لشؤون المراة واالسرة بالقصرين 

  % 15 والطفولة واألسرة المرأةوزارة 
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مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  14

دعوة وزارة امالك الدولة والشؤون العقارية الى 
اتمام اجراءات اقتناء االرض الخاصة باحداث مركز 

 تكوين الفتاة الريفية بتالة 
  عقد الدراسات إمضاءفي طور  وزارة التكوين المهني والتشغيل

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

إعداد الدراسات الخاصة ببناء سبعة أقسام 
بالمستشفى الجهوي بالقصرين ) قسم إستعجالي و 
قسم أمراض المعدة و قسم المجاري البولية و قسم 

تشريخ الخاليا و محالت للصيانة الفنية و 
البيوطبية و قسم األمراض الصدرية و قسم 

 ير (األنعاش و التخد

  في مرحلة طلب العروض الصحةوزارة 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

أد  تهيئة  697إحداث دار الشباب بفريانة بكلفة 
عين السلسلة بكلفة  االصطيافمركز التخييم و 

 أد   700
الشباب والرياضةوزارة   

الفضاء مستغل من طرف وزارة الداخلية رغم فريانة :
على إذن االنطالق لإلصالح وال وجود حصول المقاول 

 لعقار بديل إلى حد تاريخ اليوم
  إجرائي إشكالعين السلسلة : 

معاينة مقترح قطعة ارض في تصرف وزارة فريانة: 
  الفالحة

الدولة للقيام  أمالكعين السلسلة:تعيين خبير 
 االختبار بإجراءات

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

بكل من فريانة فتح دور الخدمات االجتماعية 
 رئاسة الحكومة 2016سبيطلة خالل سنة و 

سبيطلة: تمت معاينة محل ومراسلة رئاسة الحكومة 
 قصد ابرام عقد كراء

 فريانة : بصدد البحث عن مقر 
 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

حزامية الصغرى بمدينة القصرين يئة الطريق الته
  في طور االنجاز وزارة التجهيز كم  5,5ى طول عل

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

تهذيب محطة التطهير بالقصرين بكلفة جملية 
على  2018ـ2016د خالل الفترة  م 23تقدر بـ

 24لمدة  2016في جويلية  األشغالتنطلق  أن
 شهر

  في مرحلة فرز العروض وزارة البيئة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

 بسبيطلة والقصرين  توسيع وتهذيب شبكة التطهير
مسكنا وتهذيب  550كلم من القنوات وربط  49
م  15,6كلم من القنوات بكلفة جملية تقدر بـ 30

د مع االنطالق في الدراسات خالل شهر جويلية 
 شهر  18لمدة  2016

  انطلقت الدراسات وزارة البيئة
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مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

تنفيذ الدراسات المتعلقة باحداث المدينة 
ه بكلفة 60االستشفائية ببولعابة على مساحة 

  األساسيةم د بعنوان البنية  10
 االسراع في تفعيل المشروع لم يتم تفعيل الدراسة وزارة الصحة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

المركز الجهوي للعمل عن بعد  مراجعة حوكمة
    واسناد مهمة التصرف فيه للمجلس الجهوي 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

بناء مركب الطفولة بحي الزهور بالقصرين بكلفة 
  بصدد إعداد الملف األولي لطلب العروض وزارة المرأة والطفولة أ د 900

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

تجهيز وتهيئة فضاء الطفولة المبكرة بمركب 
 الف دينار  320الطفولة  بسبيطلة بكلفة 

  في مرحلة اإلعالن عن طلب العروض وزارة المرأة والطفولة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

تجهيز وتهيئة فضاء الطفولة المبكرة نادي اطفال  
 الف دينار  180بسبيطلة بكلفة 

ة والطفولةوزارة المرأ   مكرر 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

تجهيز وتهيئة فضاء الطفولة المبكرة نادي اطفال  
  في مرحلة اإلعالن عن طلب العروض وزارة المرأة والطفولة الف دينار  180بماجل بلعباس بكلفة 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

الشركة  الوطنية لالستغالل و  بناء مقر ااقليم
  بالمائة 80 المقر بناء أشغال انجاز تقدم وزارة الفالحة اد  700توزيع المياه بكلفة 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
  الصفقة إسناد تم وزارة الفالحة استكشافية  أبار 10 إحداث 2015افريل  31

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

لشراب عن التزويد بالماء الصالح لانجاز مشاريع 
عن طريق الشركة  طريق الهندسة الريفية و 

 الوطنية لالستغالل و توزيع المياه
 وزارة الفالحة

 بالماء جدليان معتمدية من البكاكرية منطقة تزويد-
   و منجزة الدراسة: ساكن 243 لفائدة للشرب الصالح

 2016/ 51  عدد العروض طلب عن اإلعالن تم
 فتج  طور في هي و  2016//12/10 بتاريخ

 BAD طرف من االعتمادات
 من حديد فج بمنطقة المائية المنظومة تهيئة إعادة-

 الدراسة:   ساكن 3484 لفائدة فريدال حاسي معتمدية
  عدد  العروض طلب عن اإلعالن تم و منجزة
  طور في وهو  12/10/2016 بتاريخ 52/2016
 BAD طرف من االعتمادات فتج
 تزويد وتحسين القصرين لمدينة المائية الموارد دعم-
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 800 بكلفة ساكن 120000 لفائدة العليا المنطقة
/  االستغالل طور في جديدة عميقة بئر إنجاز :د.أ

 طور في وهي الصفقة اسناد تم  عميقة ابار -02
 والتسجيل االمضاء

 ساكن 11500 لفائدة بفوسانة المائية الموارد دعم-
 قبل من األشغال في اإلنطالق تم :د.أ 450 بكلفة

 المكلفة المقاولة
 ساكن 35000 لفائدة  سبيطلة مدينة تزويد تحسين -

 االستغالل طور في ،االنجاز تم :د.أ 400 بكلفة
 الروحية-جدليان-سبيبة لمدينة المائية الموارد دعم-

 تركيز تم :د.أ 300 بكلفة ساكن 30000 لفائدة
 الحضيرة

 لفائدة 1بودرياس البئر وتعويض المائية الموارد دعم-
 على بئر استغالل وقع :د.أ 500 بكلفة ساكن 5000

 لتخطي الفالحية للتنمية الجهوية المندوبية ذمة
 البئر تشبيب وتم 2016 صائفة  ذروة حاجيات
 للشركة التابعة الموجودة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

زلفان هندي الدولة على احداث منطقة سقوية 
 وزارة الفالحة ه  200مساحة 

 تبعا العروض طلب اعادة تم  05/01/2017
 العمومية الصفقات لمتابعة الوطنية اللجنة لتوصيات

 اللجنة على العروض تقييم ملف عرض طور في وهي
 للصفقات الجهوية

 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

 110سقوية على مساحة مناطق  2اعادة تهيئة 
ه 'هنشير الجمل فوسانة و هنشير غرس اللة 
قصرين الجنوبية ' و مواصلة انجاز شبكة نز 

 بالمنطقة السقوية اوالد علي 

 وزارة الفالحة

  اهلل الغرس هنشير السقوية المنطقة تهيئة إعادة-
 ومشروع دينار الف 235 بكلفة التعهد طور في وهي

 التعهد طور في الصفقة اسناد تم : الجمل هنشير
 دينار الف 216 بكلفة

 للمركب  والتجفيف الصرف شبكة إحداث مشروع-
بالمائة 60االنجاز تقدم نسبة الدرب بوادي الفالحي  

 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

و بير  2تعميم العدادات بالمناطق السقوية بوصفة 
 بتكلفة 2و1 بوصفة السقوية للمناطق بالعدادات تزود- وزارة الفالحة  2شعبان 

بالمائة 85 االنجاز تقدم د.أ 100   
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: في طور التعهد 2 شعبان بئر-  

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

كم من المسالك الفالحية خمودة  28,5تهيئة 
 بالمائة 80 االنجاز تقدم نسبة  كم 19.5:  1 قسط- وزارة الفالحة تالة القرعة سبيطلة  1الحساينية *عين هدية 

  الصفقة اسناد طور في كلم 9: 2 قسط-

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

ابار عميقة و صيانة محطات  10تجهيز و كهربة 
 وزارة الفالحة ضخ 

 بالمائة100 االنجاز نسبة عميقة بئر 13 تجهيز-
 100 االنجاز نسبة : ضخ محطات 07 تجهيز اعادة-

 بالمائة
 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

  غابي تشجير هك 200/  2016 خالل وزارة الفالحة من الغابات و الحلفاء  600اشغال تهيئة 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

تهيئة مصبات و االودية و تعهد و صيانة اشغال 
 وزارة الفالحة المحافظة على المياه و التربة 

 تم الحضائر طريق عن المنجزة األشغال إنطالق-
  بالمائة 100 بنسبة المطلوبة االشغال انجاز

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
  بالمائة 100  االنجاز  نسبة وزارة الفالحة منشئات تغذية المائدة  10احداث  2015افريل  31

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

مجة لوالية دالمنانجاز مشروع التنمية الفالحية 
 الكاف و القصرين 

  انجازها تم العناصر جل وزارة الفالحة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

استغالل  ضمن  10بئر استكشافي و  25احداث 
 2020-2016المخطط الخماسي 

 وزارة الفالحة

 الصفقة اسناد تم: 45/2016 عدد عروض طلب-
 لالستكشاف حفريات 04 احداث : 2017 ميزانية-

 العروض فتح)للشرب الصالح للماء عميقتين وبئرين
10/3/2017) 
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مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

ء الصالح للشراب  ضمن اانجاز مشاريع تزويد بالم
 وزارة الفالحة 2020-2016المخطط الخماسي 

 الريفية الهندسة طريق عن *
 لتزويد العروض طلب االعالن تم 2016 خالل-

 الصالح بالماء جدليان معتمدية من البكاكرية منطقة
 المنظومة تهيئة إعادة  و ساكن 243 لفائدة للشرب
 فريد حاسي معتمدية من حديد فج بمنطقة المائية
 من داتاالعتما فتح طور في) ساكن 3484 لفائدة
 ( BADقبل
 ساكن 250 فوسانة  السالطنية منطقة تزويد-

 ساكن 400 لفائدة لفائدة فوسانة عمارة عين بودرياس
 (BAD قبل من داتاالعتما فتح طور في)
 فتح طور في):سبيبة ساكن 400 زيان عين-

 (BAD قبل من االعتماددات
 وادي :التالية المناطق تزويد سيتم 2017 سنة خالل-

 ساكن 600 جنيب ام ،سبيبة ساكن4000 الحطب
، جدليان ساكن 400 الشهبان ،الجنوبية القصرين
 كراس اعداد طور في) سبيبة ساكن 750 الخرايفية
 (الشروط

 :المياه وتوزيع الستغالل الوطنية الشركة طريق عن*
 انجازها اشغال تنطلق عميقة ابار 02 القصرين-

15/3/2017   
 االشغال انطالق تمت عميقة بئر 01  فوسانة-

15/02/2017     
 واحدة وكهربة عميقتين بئرين تشبيب تم درياس بو-

 منهما

 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

هك   980منطقة سقوية على مساحة  16احداث 
 وزارة الفالحة 2020-2016ضمن المخطط الخماسي 

 العروض طلب عن االعالن تم 2016 سنة خالل-
 (47قرار)تالة  الدولة هندي بزلفان هك200 الحداث

 سيدي -  سقوية مناطق 02 احداث  2017 برنامج-
 (الشروط كراس اعداد طور في))  سبيبة عمر
 كراس اعداد طور في) بلعباس ماجل  العوابدية-
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 (الشروط
 مرزوق اوالد الطايفية السقوية المنطقة انجاز اتمام-

 هك200 الدولة هندي زلفان  هك300

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

 840مناطق سقوية على مستاحة  9اعادة تهيئة 
 وزارة الفالحة هك 

 :(48 قرار) التالية بالمناطق التدخل تم 2016 خالل-
 القصرين اهلل غرس هنشير، فوسانة الجمل هنشير

  بوصفة  موسى كدية، العيون توشة ،الجنوبية
 الجنوبية القصرين

، حيدرة الضفى فم ،تالة شعبان بئر :2017 برنامج-
 الماجل احمد عقلة،تالة سهيل سيدي، الماجل الناصرية

 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

كلم من المسالك الفالحية لفك  40تهيئة وتعبيد 
مناطق سقوية في اطار البرنامج الوطني  10عزلة 
 ا د  9250بكلفة 

 وزارة الفالحة
 (50عدد قرار) كلم  28.5/    2016 برنامج -
 طلب عن االعالن تم كلم 13/    2017 برنامج-

 22/2/2017 بتاريخ العروض
 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

كلم من المسالك الفالحية لفك  180تهيئة وتعبيد 
  2017 جانفي بداية الدراسة انطلقت وزارة الفالحة منطقة سقوية ومناطق انتاج  33عزلة 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

منجزة وصيانة  بئر عميقة 80كهربة وتجهيز 
 عميقة ابار 13 وكهربة تجهيز تم  2016 خالل- وزارة الفالحة م د  12محطات ضخ بكلفة 

  عميقة ابار 05 وكهربة تجهيز 2017 برنامج-

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 وزارة الفالحة اشغال المحافظة على المياه والتربة  2015افريل  31

 :2016*خالل 
صالح المائدة تغذية وحدات إنجاز -  ونشر مجاري وا 

 د.ا 350 بقيمة مياه
 د.أ 447 بقيمة ميكانيكية مصاطب إنجاز -

 :2017*برنامج 
 وصيانة الفالحية التهيئة. هك5270 المصبات تهيئة-

 وحدة 175 منشات احداث هك6300 المنشات

 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

 ةبحير  12 ودراسة بحيرات 03 : 2016 خالل- وزارة الفالحة بحيرات جبلية  10احداث 
 بحيرات 03انجاز بداية : 2017 خالل-

 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
  جدليان معتمدية المالح وادي التلي السد دراسة وزارة الفالحة سدود تلية  9احداث  2015افريل  31

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 غابي تشجير هك200 :2016 برنامج - وزارة الفالحة اشغال الغابات  والحلفاء  2015افريل  31

  مرعى تحسين هك550  :2017 رنامجب-
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مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

مشروع التنمية الفالحية المندمجة لواليتي الكاف 
 وزارة الفالحة ا د 8850والقصرين بكلفة 

 البنك تمويل. بالمخطط االدراج تم:  23/11/2016-
  للتنمية االسالمي

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

مشروع التنمية الفالحية المندمجة لجنوب بوالية 
 بالمخطط االدراج تم:  23/11/2016 - وزارة الفالحة 2لمرحلة االقصرين 

  التمويل عن البحث مرحلة في  المشروع-

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

بناء و مواصلة بناء مركز إقامة بدار الشباب 
  أنجز وزارة الشباب و الرياضة بسبيطلة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

  بصدد االنجاز وزارة الشباب و الرياضة مواصلة تأهيل المركب الشبابي بالقصرين

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

  أنجز وزارة الشباب و الرياضة بناء دار شباب بجدليان

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
  طلب العروض القسط الثاني وزارة الشباب و الرياضة مواصلة تهيئة مركز اقامة بحيدرة 2015افريل  31

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

  بصدد االنجاز وزارة الشباب و الرياضة مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالقصرين

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

تهيئة و مواصلة الملعب البلدي بتالة                  
 (GC) بصدد االنجاز وزارة الشباب و الرياضة +التعشيب والتنوير  

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
  قبول وفتي وزارة الشباب و الرياضة تهيئة الملعب البلدي بسبيطلة 2015افريل  31

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

إعادة بناء و مواصلة تهيئة الملعب البلدي بماجل 
  % 15 وزارة الشباب و الرياضة بلعباس

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2015افريل  31

  بصدد الدراسة وزارة الشباب و الرياضة دراسة إحداث ملعب بلدي بحيدرة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
  بصدد االنجاز وزارة الشباب و الرياضة بناء قاعة للرياضات الجماعية بسبيطلة 2015 افريل 31

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
  التفاوض المباشربصدد  : التعشيبقسط  وزارة الشباب و الرياضة مواصلة تهيئةتهيئة الملعب البلدي بجدليان  و  2015افريل  31

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
  الدراسةبصدد  وزارة الشباب و الرياضة إحداث مضمار إصطناعي بالقصرين 2015افريل  31

  بصدد المصادقة على الصفقة وزارة الشباب و الرياضة احداث مسبح مغطى مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
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 2015افريل  31
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 

 2015افريل  31
  تسجيل الصفقةبصدد  وزارة الشباب و الرياضة إحداث قاعة لأللعاب الفردية بفريانة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
  ازبصدد االنج وزارة الشباب و الرياضة تهيئة الملعب البلدي بسبيبة 2015افريل  31

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
  ديللملعب البتم تحويل االعتماد لفائدة تعشيب ا وزارة الشباب و الرياضة تعشيب الملعب الفرعي بالمركب الرياضي 2015افريل  31

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

تفعيل الدراسة حول شركة عجين الحلفاء والنظر 
 وزارة الصناعة والتجارة  في الحلول الممكنة إلعادة هيكلتها

تكليف بنك أعمال بإعداد برنامج عملي يتضّمن مخططا 
ة حفاظا على دورها التنموي دقيقا ومفصال إلنقاذ الشرك

 والية الواالجتماعي ب
 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

إيجاد حلول لمشاكل مقاطع الرخام غير المرخص 
لها بوالية القصرين ووضع حد لمسألة تهريب 

  الرخام
 وزارة الصناعة والتجارة

 اشكالية في التمويل-
 التراخيص-
 المقاطعالقانون المنظم الستغالل -

 وضعية 21تسوية  إمكانية-
 اصدار قانون خاص باستغالل المقاطعمقترح : 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

إيجاد الحلول للوضعية المالية التي تواجهها شركة 
  “SODEK”التنمية بالقصرين 

 وزارة الصناعة والتجارة
لم يقع تحرير بقية رأس مال الشركة من طرف بنك 

المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة تمويل 
 التونسية للبنك

 تحرير بقية رأس مال الشركة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

تحويل المستشفى الجهوي بالقصرين إلى مستشفى 
  وزارة الصحة  جامعي

يستوجب تحويل المستشفى الجهوي بالقصرين حد 
الجامعية علما وانه يتوفر حاليا  األقساممن  أدنى

جامعيين  أطباء 05بالمستشفى الجهوي بالقصرين 
في اختصاصات متعددة وقسم جامعي واحد) جراحة 

 أقساموالمفاصل( وتم برمجة تطوير ثالثة  العظام
النساء والتوليد، الجراحة العامة،  أمراضجامعية ) 

 2017طب العيون( قبل نهاية سنة 
 العنصر البشري:

 بـ: 2016/2017تم تدعيم الجهة خالل سنتي 
وتخدير،  إنعاشاختصاص)  أطباء 3 -

 الكلى( وأمراضتشريح الخاليا المرضية 
 09فني سامي و  21طبيب عام و 20 -
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 542مساعد للصحة و 04ممرضيين و
) مساعدي صحة، 16عملة اآللية 

داريينعملة   (وا 
 :البناءات والتجهيزات الطبية

تم االنتهاء من بناء قسم امراض القلب  -
واالمراض النفسية بالمستشفى الجهوي 

 بالقصرين 
تم الشروع في انجاز قسم تشريح  -

الخاليا المرضية ومحالت للصيانة 
البيوطبية وتقدر نسبة تقدم االنجاز 

 % 20بـ
تم تنزيل االعتمادات في قانون المالية  -

وبصدد تحيين الملف  2017لسنة 
 أقسامب العروض لبناء لطل األولي

االستعجالي وجراحة المجاري البولية 
والمعدة واالمراض الصدرية والتخدير 

واالنعاش بالمستشفى الجهوي 
 بالقصرين

تمت برمجة تدعيم المستشفى بآلة  -
للتصوير بالرنين المغناطيسي ووحدة 
لقاعة القسطرة بقسم أمراض القلب، 

 ومن المؤمل:
عات خاصة االنتهاء من أشغال بناء قا -

لتركيز المعدات ) في مرحلة فرز 
 2017العروض( قبل نهاية سنة 

تركيز التجهيزات خالل النصف  إتمام  -
 2018االول من سنة 

 االعتمادات:
أ.د الى  4515تم تحويل اعتمادات للجهة بقيمة 
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، علما وأن كامل 2017مارس  29غاية 
 2016المرصودة الى الجهة سنة  االعتمادات

 أ.د 5946بلغت 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
  وزارة الصحة  إحداث قرية استشفائية ببولعابة 2017مارس  08

قام الديوان الوطني للمياه المعدنية باعداد -1
دراسة تهيئة مدينة استشفائية بمنطقة حمام 

وتمت المصادقة  هك 60بولعابة على مساحة 
عليها من قبل المجلس الجهوي للوالية، ويتكون 
المشروع من محطة استشفائية ومرافق تجارية 
وترفيهية ووحدات فندقية ومناطق مخصصة 

م.د النجاز مكونات  10للتجهيزات والسكن، بكلفة 
(، 2010البنية االساسية ) حسب تقديرات سنة 

 1500ألف حريف سنويا و 200ويستهدف 
 ن.ساك

اال ان هذا المشروع القى صعوبات لتجسيده وذلك 
 م:دلع

الحصول على االمتياز من الدولة  -
النجاز مكونات البنية االساسية 

م.د سنة  3الخارجية للمشروع ) كلفة 
2010.) 

توفر مستثمر النجاز التهيئة الداخلية  -
 للمنطقة وانجاز المشروع.

تم انجاز مشروع محطة استشفائية مندمجة -2
هك  2ببولعابة من قبل احد الخواص، على مساحة 

م د، دخلت حيز االستغالل شهر أكتوبر  2وبكلفة 
2016. 

 2017تحصل احد الخواص خالل شهر جانفي -3
على الموافقة المبدئية من مصالح الديوان الوطني 
للمياه المعدنية النجاز وحدة استشفائية مندمجة 

هك  2.04بمنطقة حمام بولعابة على مساحة 
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م.د وفي انتظار االجراءات وانطالق  1.12بكلفة 
 المشروع

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

توضيح موقف الحكومة من مشروع بعث كلية 
  تم سابقا وعد الجهة بإحداث كلية لطب األسنان وزارة الصحة/رئاسة الحكومة  لطب األسنان بالجهة

حول قطاع طب  من خالل المؤشرات واالحصائيات
 والمتمثلة في:االسنان 
 3850عدد اطباء االسنان المباشرون  -

 650بالقطاع الخاص و 3200طبيب)
طبيب اسنان  3.5بالقطاع العام( بمعل 

 ساكن. 10000لكل 
عدد اطباء االسنان المعطلين عن العمل  -

 طبيب. 1000
عيادة لطب االسنان  180غلق  -

بالقطاع الخاص خالل سنتي 
2016/2017 

طالب سنويا يتم يتم  270عدل م -
تسجيلهم بالسنة االولى بكلية طب 
االسنان رغم ان الحاجيات على 

طالب  130المستوى الوطني ال تتجاوز 
سنويا، كما ان كلية طب االسنان 
بالمنستير قامت بتوجيه مكتوب 

 للمطالبة بتقليص عدد تسجيل الطلبة 
يتبين عدم الجدوى من انجاز كلية ثانية لطب 

 سنان على المستوى الوطني.اال

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

وزارة الفالحة والموارد المائية   انجاز سد بولعابة باعتبار أنه مبرمج بالمخطط
 والصيد البحري

 لإلدارة اإلذن تم للسدود العامة اإلدارة يخص مشروع
 المهنية والهياكل واإلستثمارات للتمويل العامة

 السيد مع جلسة خالل الدراسة إعتمادات تخصيصب
 14 بتاريخ البحري والصيد المائية للموارد الدولة كاتب
عطاء 2017 مارس  للسدود العامة لإلدارة اإلذن وا 

 الدراسة في لالنطالق
 APSالمشروع متوقف في طور الدراسة الجيوتقنية +

 التسريع في استكمال الدراسات
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مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

النظر في امكانية تغيير مسار السكة الحديدية 
  الموجودة في وسط مدينة القصرين

عدم التجاوب مع مقترحات الجهة في خصوص تغيير  وزارة النقل
 المسار الحالي الذي يشق وسط المدينة

تشريك ركة الوطنية الى تحيين الدراسة و دعوة الش
يفادالجهة في تحديد المسار  مكتب الدراسات  وا 

 المعني لزيارة الجهة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

تمتيع والية القصرين بقسط من المبالغ المخصصة 
لتمويل إحداث المؤسسات الصغري والمتوسطة 

  (2017)قانون المالية 

وزارة المالية/ وزارة التنمية 
 واالستثمار والتعاون الدولي

الجهة على غرار بقية الجهات بنصيب من  عدم تمتيع
المبالغ المخصصة لتمويل المشاريع الصغرى 

 والمتوسطة 

تفعيل نص قانون المالية القاضي بإحداث خط 
تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى في 
 إطار منظومة اقتصادية و رصد قروض موسمية.

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

لمناطق الحدودية على غرار ديوان بعث ديوان ا
  تنمية رجيم معتوق

التسريع بإقرار بعث ديوان المناطق الحدودية  تم وعد الجهة سابقا بإحداث هذا الديوان  وزارة الدفاع الوطني
 بالقصرين

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

انجاز مشروع دار المعلمين العليا بمعتمدية 
  سبيطلة

 تعطل تفعيل القرار  التعليم العالي وزارة
التسريع في إقرار إنجاز دار المعلمين العليا بمدينة 

 سبيطلة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

احداث مستشفيات جهوية بكل من تالة وسبيبة 
وتحويل فريانة الى جهوي وتحويل مستشفى 

 القصرين الى جامعي 
 ذبطئ التنفي وزارة الصحة العمومية

تسريع مرحلة المناظرة المستشفى الجهوي بتالة :-
 المعمارية الوطنية 

التسريع في مرحلة المستشفى الجهوي بفريانة : - 
 التاهيل

التسريع في اجراءات  المستشفى الجهوي بسبية :-
 طلب العروض

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
وزارة الفالحة .ورئاسة  خاص لتخفيض في ديون الفالحين  إجراء إقرار 2017مارس  08

على غرار خصم ديون صغار الفالحين بالجهة  م التفعيل دع الحكومة
 القرارات المماثلة لواليتي توزر وقبلي 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

التسريع في انجاز المشاريع الكبرى بالجهة 
 وزارة التجهيز ووزارة النقل الطريق السيارة 

عدم إقرار قسط القصرين جلمة ضمن المخطط 
 الخماسي

رار قسط القصرين جلمة من الطريق السيارة و إق
برمجته قسط  ذو أولية وانطالق األشغال من 

 القصرين في اتجاه تونس
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 

عدم تنفيذ مقترح الجهة في خصوص احداث مشروع  وزارة التجهيز برمجة تدخالت مشاريع وكالة التهذيب لفائدة تالة  2017مارس  08
 اقرار مشروع تموذجي متكامل خاص بمدينة تالة  نموذجي بتالة المحددة وقفة دراسات سابقة

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

 في انتظار موافقة وزارة الدفاع وزارة الدفاع الوطني تغيير مقر الثكنة العسكرية 
الدفاع على اعطاء الموافقة على تغيير  حث وزرارة

 مقر الحالي للثكنة العسكرية
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 

 2017مارس  08
معالجة مشاكل االكتظاظ التي تعاني منها 

 مشاريع مدارس اعدادية ومعاهد  7تعطل  وزارة التربية المؤسسات التربوية بالجهة 
حث وزارة التربية على التفاوض مع وزارة المالية 

 لتمويل المشاريع على حساب خزينة الدولة 
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 

عدم تشريك المؤسسات الجامعية بالجهة في برمجة  وزارة التعليم العالي بعث شعب خاصة بالنسيج االقتصادي بالجهة  2017مارس  08
 احداث شعب علمية جديدة

شعب علمية جديدة تراعي الخصوصية احداث 
 االقتصادية للجهة
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مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

الشروع في انجاز المركز الدولي للتربصات 
 وزارة الشباب والرياضة بالشعانبي 

عدم اقرار الميزانية الالزمة للمشروع رغم تخصيص 
 TPDالعقار من قبل الجهة و القيام ب 

التسريع في طلب رصد الميزانية الالزمة العالن 
 طلب العروض وانجاز المشروع

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

 وزارة الشؤون الثقافية احداث مرافق ثقافية بالوالية 
عدم تحويل وزارة الثقافة للقسط الخاص بها ضمن 

اد و عدم وضع التصورات الممكنة  300المشروع 
 للمشروع

ر لجنة قيادة على مستوى الجهة لتحديد اقرا
 البرنامج الوظيفي للمشروع والنطالق في انجازه

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

تغيير صبغة االرض المخصصة النجاز المنطقة 
 وزارة السياحة والجهة السياحية بسبيطلة 

من قبل مصالح مندوبية  TPDتعطل انجاز ال 
 TPDالجهوي بخالص ثمن ال تكفل المجلس  السياحة 

مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
 2017مارس  08

 20تسوية وضعية عملة الحضائر و االلية 
 والقضاء على كل اشكال العمل الهش 

وزارة الشؤون االجتماعية 
التسوية النهاية لكافة عملة الحضائر واآلليات  الملف محل متابعة ورئاسة الحكومة

 بالجهة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المشاريع العمومية المبرمجة والتي لم ينطلق إنجازها 
 بوالية القصرين 2020-2011خالل الفترة 

 إنجازها بعد:نطلق يالتي لم و  2015-2011المقرة خالل الفترة  قائمة في المشاريع 

 قطاع التطهير

الكلفة  مكان المشروع بيان المشروع العدد
 األصلية )أد(

الكلفة المحينة 
 ()أد

سنة األدراج 
 المالحظات في الميزانية

نشر طلب العروض مرتبط بإنجاز محطة  2010 2000 2000 فوسانة أشغال تطهير مدينة فوسانة 1
 التطهير

أشغال تطهير منطقة حاسي  1
 مرتبط بإنجاز محطة التطهير 2011 1600 1600 حاسي فريد فريد: شبكة ومحطة تطهير

نشر طلب العروض مرتبط بإنجاز محطة  2010 7000 2100 تالة   )شبكة( تطهير مدينة تالة 1
 التطهير

نشر طلب العروض مرتبط بإنجاز محطة  2010 3000 3000 فريانة  تطهير مدينة فريانة )شبكة( 1
 التطهير

 قطاع التعليم العالي

 2013 4600 4600 القصرين ش المبيت الجامعي القصرين 1
 تتابع على مستوى مركزي مشاريع

 2013 1600 1600 القصرين ش بناء مركز ثقافي جامعي  1

 قطاع التربية

 تم ارجاءها لحين توفر اعتمادات 2015 200 200 ماجل بلعباس  احداث مدرسة إبتدائية بالهرية 1

بناء سياج  بالمدرسة االبتدائية  1
 2020اجل لسنة  2015 60 60 القصرين ج هنشير القصعة

بناء سياج  بالمدرسة االبتدائية  1
 2020اجل لسنة  2015 80 80 فوسانة  أوالد نصر اهلل

تعهد وصيانة المدرسة  1
 2020اجل لسنة  2015 150 150 سبيطلة اإلبتدائية الجروالة الجنوبية

صيانة مبيت إعدادية سيدي  1
 تالة سهيل

 2020اجل لسنة  2015 100 100

 قطاع الفالحة

احداث حفرية عميقة   1
 تم تاجيل الحفر 2015 54 54 ق ش تعويضية  بولعابة

احداث حفرية عميقة   1
 تم تاجيل الحفر  2015 70 70 فريانة تعويضية عين الكيس

   20514 15614 المجموع 13



نطلق في يالتي لم و  2020-2016المخطط التنموي من   2019-2016المبرمجة خالل الفترة قائمة في المشاريع        
 (2020بعد )إلى حدود جوان إنجازها 

 قطاع التربية

1 
صيانة وتهيئة المدرسة 

 لم ينطلق إنجازها  2016 250 250 حيدرة 1االبتدائية حيدرة 

1 
صيانة وتهيئة المدرسة 

 2016 150 150 حيدرة االبتدائية عين دفلة
 لم ينطلق إنجازها

صيانة وتهيئة المدرسة  1
 االبتدائية الهادي العجالني 

 فريانة

150 150 2016 
 لم ينطلق إنجازها

صيانة وتهيئة المدرسة  1
 2016 150 150 االبتدائية المغرب العربي

 لم ينطلق إنجازها

صيانة وتهيئة المدرسة  1
 االبتدائية عقبة

 سبيبة

 لم ينطلق إنجازها 2016 150 150

صيانة وتهيئة المدرسة  1
 2016 250 250 االبتدائية المحافظية

 لم ينطلق إنجازها

 قطاع الصحة

1 
بناء عيادات خارجية 

 كقسط ثاني  2020ارجي لسنة  2017 1978 2000 فريانة بالمسشفى المحلي

 قطاع الفالحة
تزويد منطقة الزاطلي  بالماء الصالح للشراب 

(BAD) 2500 2500     

1 

 الهندسة المدنية اشغال

 2500 2500 حاسي الفريد

2019 
اتم ادراج المنطقة ضمن مشروع حاسي 

 نوبيةالفريد و الق الج
 2019 تجهيزات

 2019 الربط بشبكة الكهرباء

   5578 5600 المجموع 8
   26092 21214 وماقبل 2019المجموع  21

 



2020جوان 19مجلس نواب الشعب 

الجمهورية التونسية
وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

جلسة لجنة التنمية الجهوية
بمجلس نواب الشعب 
الوضع التنموي بإقليم الجنوب



المحتوى 

تقديم ديوان تنمية الجنوب

إقليم الجنوب في أرقام

إشكالية التنمية بإقليم الجنوب

بإقليم الجنوبالوضع التنموي 



تقديم ديوان تنمية الجنوب



تقديم ديوان تنمية الجنوب

زارةو إلشرافختضع،إداريةصبغةتكتسيالعموميةمؤسسة
71لفصلنيامبقتضىأحدثتالدويل،والتعاونواإلستثمارالتنمية

مشموالهتامراجعةيتمأنقبل،1984لسنةاملاليةقانونمن72و
18يفاملؤرخ1994لسنة83عددالقانونوفقهيكلتهاوإعادة
.1994جويلية

وقبليوقابسومدننيتطاوينوالياتالديوان،تدخلميدانيغطي
.وقفصةوتوزر

اإلحداث ومناطق التدخل



تقديم ديوان تنمية الجنوب

اليتلتدابرياواقرتاحالضروريةبالدراساتوالقيامالالزمةاملعلوماتكلمجع‒
عامةفةبصالتنميةميدانيفالسياساتحتديدمنمتّكنأنشأهنامن

تدخلاطقمبناخلاصاالستثمارودفعالعمومياالستثماربرامجواختيار
السياسات،هذهنتائجوتقييمومتابعةالديوان

برامجو خمططاتوتنفيذوإعداداستنباطعلىاجلهويةالسلطمساعدة‒
املتدخلنيلفخمتبنيالتنسيقميدانيفومعاضدهتاواليةبكلالتنمية
والربامج،املخططاتوتقييمإجنازومتابعة

تدخلقمناطيفوالربامجاملخططاتبنيالتناسقحتقيقعلىالعمل‒
الديوان،

المهام والمشموالت



تقديم ديوان تنمية الجنوب

ذاتاملناطقولتنميةللنهوضمتكاملةعملوخططبرامجإعداد‒
إجنازهاعلىلوالعمتنمويةصعوباتتعرفاليتأواخلصوصيةاإلشكاليات

املختصة،واجلهويةالوطنيةاهلياكلمعبالتعاونوذلك
اإلستثماروتنشيطدفعإىلاهلادفةالعملوخططبرامجإعداديفملسامهة‒

اهلياكلمعبالتعاونوذلكإجنازها،مراحلومتابعةاملعنيةباجلهاتاخلاص
ة،احملليالعموميةواجلماعاتاملختصةاجلهويةواملصاحلالفنية

ميدانيفةاحملليالعموميةواجلماعاتاملختصةاجلهويةاهلياكلعملدعم‒
.التدخلمبناطقاخلاصباالستثمارالنهوض

المهام والمشموالت



تقديم ديوان تنمية الجنوب
الموارد البشرية

%نسبة التأطير المجموع يذأعوان التنف يرأعوان التسي اإلطارات

56,6 53 11 12 30 املقر 
االجتماعي

52,4 63 15 15 33 اإلدارات 
اجلهوية

54,3 116 26 27 63 المجموع

:إطارا63منهمشخصا116واألعواناإلطاراتعدديبلغ



تقديم ديوان تنمية الجنوب
ميزانية الديوان

%2020/2019التطور  2020 2019 2018

2,2 4103 4015 4054 (أد)نفقات التصرف 

30,4 300 230 150 (أد)نفقات التنمية 

3,7 4403 4245 4204 (أد)المجموع 

:دأ4403بـ2020لسنةعليهااملصادقةالديوانميزانيةقدرت



تقديم ديوان تنمية الجنوب
2019نشاط الديوان سنة 

باعث،2859استقطاب‒
وتوجيه،إحاطةعملية2456اجناز‒
شغل،موطن2428ودم111بكلفةمشروعدراسة355إعداد‒
102اجنازإىلوالتوصلشغلموطن915ودم30بكلفةمشروعا145متويلمت‒

شغل،موطن554ودم13بكلفةمشروع
د،م3,8يناهزذايتمتويلبقيمة1االنطالقاعتمادآليةبتمويالتباعث578انتفاع‒
للديوان،املوحدالشباكطرفمنإداريةخدمة2603وارشادخدمة6165تسجيل‒



تقديم ديوان تنمية الجنوب
2019نشاط الديوان سنة 

موميةالعوالربامجاملشاريعمتابعة‒
السنوية،

نمية،للتاجلهويالربنامجمتابعة‒
السباجملاخلاصةالقراراتمتابعة‒

اجلهوية،الوزارية
اليةبالو التنمويالوضعمتابعة‒

.االقتصاديوالظرف

التقارير الثالثية. 2

التقارير السنوية. 3
ططاملخإجنازاتمتابعةحولتقارير‒

2019-2016للفرتةالتنموي
توىمسعلىوحوصلةاجلنوبلواليات
اإلقليم،

"أرقاميفالوالية"اإلحصائيةالنشريات‒
،2018لسنة

سنةلالتنميةحولالسنويالتقرير‒
صددوبومدننيتوزرلوالييت2018

ليقبقابس،تطاوين،تقاريرإعداد
وقفصة،

اصاخلاالستثمارتطورحولتقرير‒
.باإلقليم

التقارير الشهرية. 1
.عطلةاملالعموميةاملشاريعمتابعة‒



تقديم ديوان تنمية الجنوب
2019نشاط الديوان سنة 

دوليمتابعة مشاريع التعاون ال. 4

تطاوين،اليةبو املاشيةتربيةمنظومةتثمنيخاللمنالفقرمناحلدمشروع‒

قابس،والياتباملستدامةقتصاديةإلاالتنميةملساندةاجلهويةاملبادرةمشروع‒
،IRADAوقفصةمدنني

،بقابسالصناعيةلألنشطةاحملليةالبيئيةاحلوكمةدعممشروع‒

معالتعاونإطاريفوتطاوينمدننيبوالييتالصغريةاملؤسساتبعثمشروع‒
،UNOPSاملشاريعخلدماتاملتحدةاألممبرنامج



إقليم الجنوب في أرقام



اإلقليم في أرقام

إقليم قفصـةتـوزرقبلـيقـابسمدنيـنتطـاوينالوحدةالمؤشرات
تونسالجنوب

610 076163 80791 5937 4545 16622 1677 8899 238كلمالمساحة

2464143556100%النسبة من الوطني 

71016961361350بلديةعدد البلديات

732,9 708,611 151,3516,8402,9169,4115,2353,01ألف ساكن(2019)عدد السكان 

1,34,43,41,41,03,014,6100%النسبة من الوطني

15,2-15,021,715,918,514,718,0%(2015)نسبة الفقر 

18,1-18,217,316,514,814,521,5%(2018)نسبة األمية 



اإلقليم في أرقام

تونسإقليم الجنوبقفصـةتـوزرقبلـيقـابسمدنيـنتطـاوينالوحدةالمؤشرات

35,4128,392,646,629,978,3411,23497,8ألف مشتغل(2018)النشيطون المشتغلون 

9,17,313,334,421,420,315,414,5%ري الفالحة والصيد البح

3,80,92,00,71,57,62,71,1%المناجم والطاقة

6,46,912,96,34,84,87,618,5%الصناعات المعملية

19,923,323,311,112,118,719,914,0%البناء واألشغال العامة

60,661,448,547,560,248,654,351,9%الخدمات

15,3-28,718,724,323,524,825,5%(2019)النسبة العامة للبطالة 



اإلقليم في أرقام
تونسإقليم الجنوبقفصـةتـوزرقبلـيقـابسمدنيـنتطـاوينالوحدةالمؤشرات

24221314188عددالمناطق الصناعية

2493,533643,520475645889,3هك(هك)المساحة 

-66,716,023,818,435,074,528,5%اإلستغاللنسبة 

10المؤسسات الصناعية ذات 
مواطن شغل قارة فأكثر 

ماي )مؤسسة 
2020)

16891052154843695328

10المؤسسات الصناعية ذات 
مواطن شغل قارة فأكثر 

المصدرة كليا
ماي )مؤسسة 

2020)06251236301092350

2019االستثمار األجنبي المباشر المنجز 

051504327603مشروعالعدد
بي قيمة االستثمار األجن

المباشر
02,1156,70120,015,8294,71569,7مليون دينار

071360250239514353موطن شغلمواطن الشغل

2018مؤشر التنمية الجهوية 
المعهد التونسي للقدرة )

(يةالتنافسية والدراسات الكم

-0,484
(12الرتبة )

0,493
(11الرتبة )

0,501
(9الرتبة )

الرتبة )0,470
14)

0,483
(13الرتبة )

0,453
(17الرتبة )

-0,486

2018مؤشر جاذبية المجال 
المعهد العربي لرؤساء )

(المؤسسات

-2,88
(13الرتبة )

3,46
(9الرتبة )

3,18
(11الرتبة )

1,70
(24الرتبة )

2,04
(23الرتبة )

2,12
(22الرتبة )

-3,18



2018مؤشر التنمية الجهوية لسنة 
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اإلقليم في أرقام



2018مؤشر التنمية الجهوية لسنة 
اإلقليم في أرقام

اجملموعاتحسب2018لسنةاجلهويةالتنميةمؤشرحسباإلقليممعتمدياتتتوزع
اجملموعةضمن(2)معتمديتنيإىل(منوااألقل:4واجملموعةمنوااألكثر:1اجملموعة)

6والثالثةاجملموعةضمنمعتمدية22الثانية،اجملموعةضمنمعتمدية18األوىل،
.الرابعةاجملموعةضمنمعتمديات

4المجموعة 3المجموعة 2المجموعة 1المجموعة الوالية
0250تطاوين
0630مدنين
2530قابس
0312قبلي
0230توزر
0074قفصة

218226الجنوب
64421810الواليات الساحلية
3224758ويةواليات التنمية الجه
67646568المستوى الوطني



إشكالية التنمية بإقليم الجنوب



إشكاليات التنمية باإلقليم

عدم تنوع القاعدة اإلقتصادية وضعف اإلستثمار اخلاص،‒
حدة اإلشكاليات العقاريّة والبيئّية،‒
ضعف البنية األساسية واللوجستّية ‒
ضعف مؤّشرات التنمية البشرية واإلجتماعّية ‒
ضعف اعتماد قواعد احلوكمة الرشيدة واإلصالحات‒



الوضع التنموي بإقليم الجنوب



الوضع التنموي بإقليم الجنوب

من الحد من تحقيق التنمية المستدامة للجنوب بمشاركة الجميع بما يض
وإرساء اقتصاد البطالة وتوفير الشغل والرفع من تنافسية قطاعات اإلنتاج

المحلي مجدد مثمنا للموارد واإلمكانيات المتاحة ومستقطبا لالستثمار
.والخارجي ومشعا على محيطه اإلقليمي والوطني والدولي

الرؤية اإلستراتيجية1.



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
2020-2016متابعة تنفيذ المخّطط الجهوي للتنمية 2.
حوايل2020–2016التنمويباملخططاملدرجةاالستثماراتبلغت‒

.دينارمليون10898,7

5088,2بـ2019-2016الفرتةخاللاملنجزةاجلمليةاالستثماراتقّدرت‒
املربجمةاالستثماراتمجلةمن%47اإلجنازنسبةبلغتوبذلكدينارمليون

.(اخلاصللقطاع%45والعامللقطاع%48)باملخطط
تكلفة المخطط

(م د)2016-2020
االستثمارات المنجزة

%نسبة اإلنجاز (م د)2016-2019

556,60948 307,1592 5العامالقطاع
531,60045 591,6002 5الخاصالقطاع

088,20947 898,7595 10المجموع



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
2020-2016متابعة تنفيذ المخّطط الجهوي للتنمية 2.
2556,6بـ2019-2016الفرتةخاللاملنجزةالعموميةاالستثماراتقّدرت‒

بـواملقدرة2020-2016تقديراتمن%48نسبةميثلماوهودينارمليون
.دم5307,2

نسبة اإلنجاز
 )%(

االستثمارات المنجزة
( م د)2019-2016خالل الفترة 

االستثمارات المبرمجة 
( م د)2020-2016خالل الفترة 

46 312,357 676,990 تطاوين 
55 751,060 1360,292 مدنني 
39 460,793 1182,477 قابس 
50 273,527 545,462 قبلي 
50 258,401 512,281 توزر
49 500,471 1029,657 قفصة 
48 2556,609 5307,159 إقليم الجنوب
45 12710,772 28165,144 يناملستوى الوط



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
2020-2016متابعة تنفيذ المخّطط الجهوي للتنمية 2.

46

55

39

50

50

49

48

45

تطاوين 

مدنين 

قابس 

قبلي 

توزر

قفصة 

إقليم الجنوب

المعدل الوطني

(%)2019-2016نسبة االنجاز المالي لإلستثمار العمومي 



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
2020-2016متابعة تنفيذ المخّطط الجهوي للتنمية 2.

:غرارعلىاإلشكالياتعديدإىل(%48)اإلجنازلتقدمالعامةالنسبةضعفيعود

منالفنيةراساتالدجاهزيةوعدمجهةمنللديناراملتواصلاالنزالقإثرعلىخاصةاملشاريعكلفةارتفاع‒
أخرى،جهة

األراضي،وصبغةملكيةحتويلإجراءاتوتشعبوطولالعقاريالرصيدضعف‒
بشرية،الاملواردوقلةآجاهلايفاملشاريعتنفيذعلىالعموميةواهلياكلاملؤسساتقدرةضعف‒
سخف)العموميةبالصفقاتالقياموإجراءاتالدراساتإعدادمرحلة:املشاريعاعدادإجراءاتطول‒

،(...جديدة،صفقاتإعدادالصفقات،
املشاريع،لبعضالعروضطلباتيفاملشاركةعنمنهاالبعضوعزوفاملقاوالتقلة‒
املشاريع،بعضاعتماداترصديفوتأخرنقص‒
.املاليةوضعيتهاوهشاشةبالتزاماهتااإليفاءعلىاملقاوالتقدرةتراجع‒



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
2020-2016متابعة تنفيذ المخّطط الجهوي للتنمية 2.
2531,6بـ2019-2016الفرتةخاللاملنجزةاخلاصةاالستثماراتقّدرت‒

بـواملقدرة2020-2016تقديراتمن%45نسبةميثلماوهودينارمليون
.دم5591,6

نسبة اإلنجاز
 )%(

االستثمارات المنجزة
( م د)2019-2016خالل الفترة 

االستثمارات المبرمجة 
( م د)2020-2016خالل الفترة 

31 375,8 1 223,4 تطاوين
43 858,4 2 000,0 مدنني
52 549,8 1 058,6 قابس
94 253,2 268,5 قبلي
71 207,1 291,0 توزر
38 287,3 750,0 قفصة
45 2 531,6 5 591,6 إقليم الجنوب



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
متابعة تنفيذ المشاريع العمومية3.

الكلفةعدد المشاريعمراحل اإلنجاز
%مليون دينار%العدد

514,453,3 30772,53 5مشاريع أنجزت
698,425,8 01613,91 1مشاريع بصدد االنجاز

3124,3600,79,1مشاريع بصدد طلب العروض
6448,8644,59,8مشاريع بصدد الدراسة

460,6130,02,0مشاريع لم تنطلق
588100,0 325100,06 7المجموع

7325وما قبلها 2019بلغ العدد اجلملي للمشاريع العمومية باإلقليم املدرجة مبيزانية 
مليون دينار6588مشروعا بكلفة مجلية قدرها 



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
متابعة تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية. 4

تزويدواملسالك،الطرقاتمنكلم1200عنيزيدماوهتيئةاجنازيفالربنامجاجنازاتأهموتتمثل
حتسنيعائلة،ألف5,9لـحوايلالكهربائيالنوروتوفريللشربالصاحلباملاءعائلةألف21قرابة

.منتفعألف25عنيزيدمالفائدةالرزقموارددعمإطاريفمنحوتوفريمسكنألف19,8

(:ألف دينار)تتوزع اعتمادات الربنامج اجلهوي للتنمية حسب الواليات كالتايل 
2019-2016فترة 2015-2011فترة الوالية

الدفعالتعهدالدفعالتعهد
372,1 492,425 777,536 357,860 74قفصة
232,2 694,912 782,511 385,423 27توزر
487,0 346,425 348,320 744,031 41قبلي

629,5 678,037 793,821 817,131 54تطاوين
980,2 321,056 326,046 867,443 76مدنين
573,1 134,140 063,832 284,740 67قابس

274,0 666,8198 091,9168 456,3231 342الجنوب



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
متابعة تنفيذ برنامج التنمية المندمجة. 5
األولاجليلمنةاملندجمالتنميةبرنامجبتدخالتاجلنوبإقليممعتمدياتخمتلفانتفعت
ربنامج،الهذامنالثالثاجليلاجنازيفاالنطالقمتكما.معتمدية24عددهاوالبالغوالثاين
436قدرهاليةمجبكلفةاملعتمدياتببقيةاملندجمةللتنميةمشروعا30بـاإلقليممتتيعمتحيث
%100نسبةللمعتمدياتاملندجمةالتنميةمشاريععددتغطيةبذلكوتبلغ.دينارمليون
.الوطيناملستوىعلى%70مقابل

نسبة تغطية عدد عدد المشاريععدد المعتمدياتالوالية
اتالمشاريع للمعتمدي اجملموع3القسط 2القسط 1القسط 

%48100 831تطاوين
%93069100مدنين
%1130811100قابس
%71157100قبلي
%62046100توزر
%1346313100قفصة

%541683054100الجنوب
%274543610119170المستوى الوطني



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
متابعة تنفيذ برنامج مقاومة اإلرهاب . 6

ومتغزةحزوةة،قفصواليةمنوالرديفبوبكرسيديالعرائس،أممعتمدياتالربنامجهذامشل
منوبنقرداناوينتطواليةمنورمادةذهيبةقبلي،واليةمنوالفوارمعتوقرجيمتوزر،واليةمن

.دينارمليون14قدرهابكلفةمدننيوالية

يةالمعتمدية الحدودالوالية
االعتمادات 
ا المفتوحة تعهد

(ألف دينار)

نة الكلفة النهائية المحي
لمشاريع البرنامج

(ألف دينار)

تح االعتمادات المطلوبة للف
دفعا حسب ملفات لجنة 

(ألف دينار)الصفقات 

عا االعتمادات المفتوحة دف
(ألف دينار)

قفصة
أم العرائس

3 0002 8282 8282 828 الرديف
سيدي بوبكر 

توزر
حزوة

3 0002 9942 9942 994
متغزة

قبلي
رجيم معتوق

3 3303 1933 1933 154
الفوار

الذهيبةتطاوين
3 0003 0003 0003 000

رمادة
447 4471 4471 5001 1بنقردانمدنين

423 46213 46213 83013 13إقليم الجنوب
597 63634 63634 10234 35المستوى الوطني



متابعة اإلستثمار الخاص. 7
الصناعيالقطاع
ومت،مهيأةهك521,5منهاهك565بـــتقدرمجليةمساحةعلىمتتدصناعيةمنطقة14باإلقليمتتوفر
:2019-2016الفرتةخالل

(2م1600)قفصةواليةمن2بالعقيلةصناعينيصناعينيفضائينيبناء،
(متواصلمشروع)قفصةواليةمن1بالعقيلة(2م1000)صناعيفضاءبناء،
(هك10)مدننيبواليةتاجرةالصناعيةاملنطقةمنالثاينالقسطهتيئة،
(هك15,5)مدننيواليةمنقردانبنبالصناعيةاملنطقةهتيئة،

الوضع التنموي بإقليم الجنوب

.كليامصدرةمؤسسة109منهاأكثرأوشغلمواطن10لـمشغلةصناعيةمؤسسة369اإلقليميضم
نسبةبالغذائيةالصناعاتقطاعيفخاصةوترتكزشغلموطنألف25الـيقاربمااملؤسساتهذهتوفر
،%11بنسبةالنسيجوقطاع%19بنسبةوالبلورواخلزفالبناءموادقطاع،44%



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
ناعيالصالقطاعفياالستثماراتتطور

2018سنة 

2019سنة 

هابالمشاريع المصرح 

مشروعا398
دم424

مشروعا465
دم416

الجهويةالتنمية تشجيعات

دم10

د م28,4

مشروعا2017393سنة 
دم8,6دم456

مشروعا2016422سنة 
د .م13,6د.م509

د .م35,3

د.م39,8

د.م107,6

د .م58,8

اإلستثمارات
المنح المسندةالمصادق عليها



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
متابعة اإلستثمار الخاص. 7
الحيالفالقطاعفياالستثماراتتطور

ها المشاريع المصادق علي
المنح المسندةصنفي أ وب

مشروعا930
د.م99

موطن شغل1117

مشروعا1129
دم153,9

موطن شغل1416

مشروعا1452
دم148,7

موطن شغل1934

مشروعا1122
دم115,6

موطن شغل1234

د م19,2

دم33,7

دم47,3

د م38,8

2016سنة 

2017سنة 

2018سنة 

2019سنة 



الوضع التنموي بإقليم الجنوب

:الصناعيالقطاع

من%2018،28,7-2015سنيتبنيهبااملصرحاملشاريععددمن%55,2إجناز‒
املرتقبة،الشغلمواطنمن%14,8واإلستثماراتحجم

سنةد.م28,4)%109بـــاجلهويةالتنميةمنحإطاريفاملسندةاملنححجمتطورتسجيل‒
ونقانضمنالدولةأقرهتااليتللتشجيعاتنظرا(2016سنةد.م13,6مقابل2019

إحداثعلىديناميكيةأضفىماوهو2017سنةالتنفيذحيزدخلالذياإلستثمار
اخلاص،للحساباإلنتصابحنووالتوجهاملؤسسات

:الفالحيالقطاع

2016بنياملمتدةالفرتةيف%102بـــعليهاملصادقاإلستثمارحجميفتطورتسجيل‒
ىالصغر اإلستثماريةالعملياتعرفتكما.%17بـــاملسندةاملنححجميفوتطور2019و

...الريمياهيفادواإلقتصكاملكننةالفرديةللعملياتاملمنوحةلإلمتيازاتنظراتصاعديانسقا

متابعة اإلستثمار الخاص. 7



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
تأثيرات جائحة كورونا على االستثمار العام. 8

تسجيل بطء•
جاز في تقّدم ان
الدراسات

ييم تأخير أشغال تق•
-2016المخّطط 

وإعداد 2020
المخّطط القادم

يذ توّقف تنف•
أشغال

تأجيل إجراءات•
فرز وطلب 

العروض

مشروعا312

د.م601

1016
مشروعا

د.م1698

المخّطط مشروعا640
التنموي 



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
تأثيرات جائحة كورونا على االستثمار الخاص. 8

نسبة تطور 

ار حجم االستثم

بهالمصّرح 

في قطاع 

الصناعات 

المعملية خالل

األربعة أشهر 

األولى لسنة  

مقارنة 2020

رة بنفس الفت

من سنة 

2019

34%

نسبة تراجع 

في حجم 

االستثمار 

بهالمصّرح 

في القطاع 

خاللالفالحي

األربعة أشهر 

األولى لسنة 

مقارنة 2020

ن بنفس الفترة م

2019سنة 

.41,8 %
ي نسبة التراجع ف

عدد المشاريع 

ي فبهاالمصّرح 

قطاع الصناعة 

خالل األربعة 

أشهر األولى 

2020لسنة 

مقارنة بنفس 

الفترة من سنة 

2019

32%



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
تأثيرات جائحة كورونا على االستثمار الخاص. 8

يف قطاع البناء واألشغال العموميةمؤسسة5542توقف نشاط 

اقتصاديةمؤسسة 85559توقف نشاط
فاطالفسواستثناء بعض املؤسسات على غرار وحدات الصناعات الكيميائية بقابس واستخراج 

بقفصة

ن من ميكّ نظرا لطبيعة العمل يف فضاء ضيق ومغلق الالبحري تعليق نشاط مجيع مراكب الصيد 
تفادي العدوى والزام مراكب الصيد الساحلي على أال تتجاوز رحلة الصيد اليوم الواحد من 

إىل الساعة الرابعة بعد الظهرصباحاالساعة السادسة

نتج عنه إحالة أكثر من ( وتنشيط وخدماتايواء)وحدة سياحية 4633توقفت نشاط 
ؤشرات السياحية مما سيؤدي إىل تراجع كبري يف امل، ناشط مشتغل على البطالة الفنية20700

وارتفاع مديونية القطاع،



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
تأثيرات جائحة كورونا على االستثمار الخاص. 8

يل واجلملة تأثر القطاع التجاري باجلائحة باستثناء جتارة املواد الغذائية بالتفص
إعاشة الكربى وجتارة اخلضر والغالل والصيدليات وغريها مما له عالقة بواملغازات

املواطنني

البحريالنقلوخاصةالنقلخدماتقطاعيفوحدة12494نشاطتوقف
وتوزر،جرجيسةبجر مبطاريواجلويوجرجيسبقابس

ات املنتجة للخضرو السقويةتواصل نشاط القطاع الفالحي باملستغالت الفالحية 
ن ترويج والغالل واملستغالت املطرية إال أن قطاع تربية املاشية شهد عدم متكن املربني م

رؤوس املاشية حبكم غلق أسواق الدواب واحلد من التنقالت مما نتج عنه ارتفاع يف
أسعار اللحوم احلمراء

الغالل ارتفاع يف أسعار أغلب املواد االستهالكية خاصة اللحوم البيضاء واخلضر و 
ى والبيض يف عالقة مع تزايد الطلب وارتباط اجلهة بالتزويد من مناطق أخر 

باجلمهورية التونسية



الوضع التنموي بإقليم الجنوب
تأثيرات جائحة كورونا على الوضع االجتماعي. 8

ى عدد السكان املتأثّرين بصفة كرب 
تأثّر أرباب بسبب من اجلائحة 

اع العائالت الذي يشتغلون يف القط
اخلاص الغري املنظم والقطاع املوازي
والقطاعات اليت توقفت كليا عن

النشاط كالسياحة وخدمات رياض 
شغال األطفال واملقاهي والبناء واأل

العامة

للتضامناجلهويةقّدمتها اللجنة 
االجتماعي للحد من تداعيات 
ةاألزمة الصحية على العائالت املعوز 

منتفعة ببطاقة العالج
ها اجملاين وال يتوفر لدي

دة دخل قار متتعت مبساع
مة نقدية استثنائية بقي

دينار كإجراء إضايف 50
ـبللمنحة القارة واملقّدرة 

دينار180

ومنتفعة ببطاقة عالج 
تعتمتبالتعريفة املنخفضة

دينار لكل 200مبنحة 
كما مت قبول حوايل . عائلة

شخص تقدم 8000
مبطلب لالنتفاع مبنحة 
رة املساعدة االجتماعية واملقدّ 

دينار200بـ

عائلة 50571
ألف 460معوزة

ساكن

عائلة 83271
محدودة الدخل

30000
مساعدة عينية



ديوان تنمية الجنوب
75.640.363 (216): الهاتف
75.641.747 (216): الفاكس

E-mail: odsud@mdci.gov.tn
Site web: www.ods.nat.tn

mailto:odsud@mdci.gov.tn
http://www.ods.nat.tn/


متابعة الوضع التنموي بوالية توزر

2020جوان 

الجمهورية التونسية
وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب



والية توزر في أرقام

المستوى الوطني إقليم الجنوب والية توزر المؤشر

163 610 91 076 5 593 (2كلم)المساحة 

11 732,9 1 708,6 115,2 (ألف ساكن)عدد السكان 

274 54 6 المعتمديات

350 61 6 البلديات

2085 386 36 العمادات

3497,8 411,2 29,9 النشيطون المشتغلون 

(ألف مشتغل)

15,3 - 24,8 النسبة العامة للبطالة 

(2019)

0,486 - 0,483

(13الرتبة )

مؤشر التنمية الجهوية 



ط تعتبر الجهة منفذا يرب

باقي البالد بالصحراء

وبالقطر الجزائري

على طول شريط 

عبر )كلم 202حدودي 

(.معبرين اثنين

الموارد الطبيعية

يّةجوفمائيّةبطاقاتتوزرواليةتزخر

.(السنةفي3ممليون222)هاّمة

الجمليةالمساحةمن%55)شاسعةمراعي

.(للوالية

قابلةومنجميةمعدنية،إنشائيةوادم

.(...أمالح،ورمالطين،)للتصنيع

شمسساعة3200منأكثر)شمسيةطاقة

(سنويا

اتالواحغرارعلىطبيعيّةوخاصيّات

.والشطوطالجبلية

الديمغرافيةالخصائص

%0.98زرتوالیةوتضمّ ▪

البالدسكانمجموعمن

إقليمسكانمن%14,7و

.الجنوب

بالسكانمن%84تمركز▪

.معتمديات3

:الميزات التفاضلية

. ذات ثالث طوابقواحيةفالحة 

.جيوحراريةزراعات 

وحداتعلىمرتكزةغذائيةصناعات

.التمورلتكييف

.تربية األبل

.صحراويسياحيقطب

خصوصيات وميزات والية توزر



الحضاريةالخصائص

طابع معماري متميز؛❑

موروث ثقافي متجّذر؛❑

صناعات تقليدية عريقة؛❑

.تمغزةبتراث زاخر ومكتسبات طبيعية على غرار منطقتي الشبيكة وميداس ❑

:تراث وموروث حضاري عريق

الخصائص الطبيعية

شطوط شاسعة في وسط الوالية ومرتفعات بشمالها؛❑

المناخ قاّري صحراوي وجاف؛❑

؛مم100.4األمطار ال يتجاوز المعدل السنوي ❑

في ألطلسياإلى منطقة شبه صحراوية وتمثّل تالقيا لمجالينوالية توزرتنتمي ❑

.في الجنوبالصحراويالشمال و



.هك315.335(   %97: )أراضي دوليـة

.هك6.816( %02: )إشتراكيّـةأراضي 

. هك3.910( :%01: )أراضي خاّصـة 

2

1

3

العقاريةالخصائص

.سنة55-19العمريةالفئةضمنالسكانعددمن(58,8%) .عاليةفتّوةذاتبشريةطاقات

.فيةوالعلالبينيةوالزراعاتالجيوحراريةالزراعاتجانبإلي .سنوياطنالف55معدلبالتمورمنإنتاج

تمؤسسا09والغذائيةالصناعتقطاعفيمؤسسة77منها

.النسيجقطاعفي

لكفياألصنافبمختلفصناعيةمؤسسة106

.القطاعات

.متواضعخدماتينسيج .الصحراويةللسياحةقطب

االقتصاديةالخصائص



ادياالقتصالنسيجهشاشة

لىعأساساارتكازهباعتبارالجهوياالقتصادأحادية

%80لحواليللدخلاألساسيمصدر)التمورإنتاج

.(السكانمن

التّـرابـط مع المحيـط
مع(وجويحديديبّري،)الوسائطعديدتوفّر

االستغاللفيعديدةإشكاليات

طة التمركز الجغرافي لألنش

االقتصادية

ياالقتصاداالندماجعفض

واليةالبمركزبالجهةاالقتصاديةاألنشطةأغلبتمركز

اتالمعتمديبعضحداثةإلىذلكويرجـعتــوزرمدينة

(الجريدحامة،تمغزة،حزوة)والبلديات

منتمّكنالتيالمهياةالصناعيةالمناطقنقص

االستثماراتاستقطاب

روتطويخلقعلىالفالحيالقطاعيساعدلمأهّميتهرغم

اتالصناعغرارعليبهمرتبطةوخدماتيةصناعيّةأنشطة

.الفالحيةوالخدماتالتحويلية

الواحاتداخلسياحةمنيرتقيلمالسياحيالقطاعأنكما

.الواحيةالسياحةالى

إشكاليات التنمية بوالية توزر



الوضع التنموي بوالية توزر

التيراريةوالجيوحالواحيةالفالحةعلىاإلستراتيجيةالرؤيةتتمحّور•

وتثبتلبديلةاالسياحةفيالمستثمرينوتستقطبالمتجددةالطاقةتعتمد

ستمدويللجهةاالنتماءيحققثقافيمشروعوفقأرضهفيالشباب

تميزاليحققالذيالجريد-توزر.واألدبيالتراثيالمخزونمنجذوره

يفالخاصاالستثماربفضلوالنساءللرجالاالجتماعيوالرفاه

ثمنتُ ُمجددةمجاالتفيواالبتكاروالتضامنياألخضراالقتصاد

البنيةبفضلجذبأقطابمدنهامنوتجعلوالبشريةاإلنشائيةالموارد

.والداعمةالمتطورةالتواصليةوالشبكاتالعصريةاألساسية

الرؤية اإلستراتيجية1.



الوضع التنموي بوالية توزر
2020-2016متابعة تنفيذ المخّطط الجهوي للتنمية 2.

2020–2016الجهويالتنمويبالمخططالمدرجةاالستثماراتبلغت‒

العموميبالقطاعدينارمليون512,3منهادينارمليون803,3حوالي

.(%36,23)الخاصبالقطاعدينارمليون291و(63,77%)

بحوالي2020-2016الفترةخاللالمنجزةالجمليةاالستثماراتقّدرت‒

جملةمن%87,78اإلنجازنسبةبلغتوبذلكدينارمليون710,845

%114.858والعامللقطاع%72.598)بالمخططالمبرمجةاالستثمارات

.(الخاصللقطاع

تكلفة المخطط
(م د)2016-2020

االستثمارات المنجزة
%نسبة اإلنجاز (م د)2016-2020

512,3376,60872.598العامالقطاع
291334,237114.858الخاصالقطاع

803,3710,84587,78المجموع



الوضع التنموي بوالية توزر

ة النسبة من الكلف
% (أ د)الكلفة  %النسبة من العدد  عدد المشاريع درجة النضج 

65,5 821,1 83,1 1007 كلياالمنجزةالمشاريع

16,6 208,6 9,3 113 االنجازبصددمشاريع

5,6 70,4 1,2 15 روضالعطلباتإعدادمرحلةفيمشاريع

12,3 154,1 6,3 76 الدراسةبصددمشاريع

0,02 0,3 0,1 1 تنطلقلممشاريع

100 1254,9 100 1212 المجموع

10,25 128,665 2,06 25 معطلةمشاريعمنها

متابعة تنفيذ المشاريع العمومية 3.
(2019والي غاية سنة 2011متابعة المشاريع المدرجة بالميزانيات منذ سنة )

%50,44بنسبةأيد.م258,4بـقّدرت(2020/2016(بالمخططمبرمجةمنجزةعموميةاستثماراتمنها*



الوضع التنموي بوالية توزر
أهم المشاريع بمختلف مراحل اإلنجاز

أهم المشاريع بصدد االنجاز

نسبة

اإلنجاز 

%

(د.أ)الكلفة

مكان 

المشروع

المشروع القطاع

40% 3999,900 نفطة وأخرىواحيةسقويةمنطقةتهيئة

يالقارالرتمواديبئرعلىجيوحرارية

2قسطالوسيط

الفالحة والموارد 

المائية
80% 2200,000 حزوة بزهمولواحيةسقويةمنطقةاحداث

80% 7236,000 كامل الوالية ابار تعويضية12انجاز 

45% 5995,000 نفطة 1قسطبنفطةجهويمستشفىبناء الصحة

45% 6218,919 توزر بتوزرمغطىمسبحبناء

%90الشباب والرياضة 2000,000 نفطة بنفطةمغطاةقاعةبناء

10% 800,000 نفطة بنفطةالرياضيالمركبتعشيب



الوضع التنموي بوالية توزر

نسبة

اإلنجاز 

%

الكلفة 

(د.أ)

مكان 

المشروع

المشروع القطاع

90% 3750,000 توزر بتوزرنموذجيمعهدبناء التربية

99% 500,000 توزر الناحيةمحكمةمقربناء

2ق
العدل

50% 1500,000 تمغزة المستعملةالمياهلمعالجةمحطةإحداث
لشبيكةباالمائيةالنباتاتتقنياتباستعمال

البيئة

80% 525,125 توزر اليالعبالمعهدرياضيةمالعبتهيئةاشغال
بتوزرالتكنولوجيةللدراسات

التعليم العالي

75% 1500 حامة الجريد (سياحيةمحطة)الرواقتهيئة البرنامج الجهوي 

للتنمية

5% 21800.000
توزر يالدولنفطةتوزرمطارمدرجتهيئةاشغال النقل الجوي

70% 1147.000 توزر للصناعاتورواقسياحيةمحطةاحداث
شمسةبحيرةالتقليدية

التنمية المندمجة

60.3% 34.000.000 توزر 2توزرالفتوفلطائيةالمحطة
الطاقة والمناجم



الوضع التنموي بوالية توزر

مكان المشروع الكلفة 

(د.أ)

المشروع

توزر 800,000 تعشيب الملعب الفرعي بتوزر

توزر 4500,000 إحداث ملعب أللعاب القوى بتوزر

توزر 7000,000 إحداث مركز تربصات بتوزر

حزوة 700,000 بحزوةإحداث قاعة للرياضات الفردية 

توزر 4500,000 بناء مركب ثقافي بتوزر

حزوة 600,000 بحزوةإحداث مركب طفولة 

تمغزة 200,000 ثةبالرميإعادة بناء مركز الصحة األساسية 

تمغزة

أهم المشاريع بصدد طلب العروض



الوضع التنموي بوالية توزر
أهم المشاريع بصدد الدراسة

مكان المشروع الكلفة 

(د.أ)

المشروع

توزر 13450,000 .المستقلوالعملالمهنيالتكوينمركزهيكلةإعادة

توزر 2000,000 .والدراميةالركحيةللفنونمركز

دقاش 10000,000 دقاشبمنطقةالشربمياهنوعيةوتحسينالمواردتعزيز

.(الثانيةالمرحلة)

توزر 20000,000 426كنمن03رقمطو)توزرلمدينةحزاميةطريقإحداث

.(كلم15بطول436نكإلى

دقاش-نفطة-توزر 16415,000 -دقاشبالواحةحي-بتوزراالنطالقةحي)أحياءوتهذيبتهيئة

.(المدينةنفطة

توزر 7000,000 -قامةإمركز:بتوزرالرياضيةللتربصاتوطنيمركزإحداث

.مالعب2-مشرب-ومطعممطبخ

توزر-نفطة 9000,000 تهيئة منطقة صناعية بكل من معتمدية توزر وبنفطة



الوضع التنموي بوالية توزر
متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

فيواالنطالقهك1000حدودفيسقويةمناطقاحداثإقرار:النشاططبيعة•

.2019سنةاإلنجازفيوالشروعالتنفيذيةدراساتها

قرار وزاري:المصدر•

م د60:الكلفة•

كامل الوالية:االنتصابمكان•

االنطالق في حفر االبار-:الوضعية الحالية•

إعطاء االذن اإلداري ببدء الدراسات-

اعداد ملفات طلب العروض-



الوضع التنموي بوالية توزر
متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

.اشغال تهيئة مدرج مطار توزر نفطة الدولي:طبيعة النشاط•

2016شروع متواصل ما قبل م:المصدر•

م د21,8:الكلفة•

توزر:مكان االنتصاب•

.تمكين المطار من استقبال جميع أصناف واحجام الطائرات:افاق المشروع•

.تركيز الحضيرة-:الوضعية الحالية•



الوضع التنموي بوالية توزر
متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

.بتوزراحداث منطقة لوجستية :طبيعة النشاط•

2016مشروع متواصل ما قبل :المصدر•

هك100:المساحة•

توزر:مكان االنتصاب•

.دعم التبادل التجاري مع المحيط اإلقليمي والدولي:افاق المشروع•

تم تخصيص األرض وفي انتظار ادراجها ضمن المخطط -:الوضعية الحالية•

.للمناطق اللوجستيةالمديري



الوضع التنموي بوالية توزر
متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

انطالقوإشارة،1توزرالفولطاضوئيةالمحطةإنتاجانطالق:النشاططبيعة•

20مركزةجمليةأحاديةبقدرة2توزرالجديدةالفولطاضوئيةللمحطةاألشغال

.دينارمليون62بـيقدروباستثمارميغاوات

وزاريقرار:المصدر•

هك40:المساحة•

توزر:االنتصابمكان•

وتغطيةالكهرباءمنسنة/جيغاواط36انتاجمنستمكنان:المشروعافاق•

.الكهرباءمنتوزرواليةحاجيات1/3يعادلماايحريفألف18حاجيات

الغازمننفطمكافئطن8000استهالكفياالقتصادمنالمحطتانستمكنكما•

.سنوياالكربونأكسيدثانيمنطنالف17انبعاثمنوالحدسنوياالطبيعي

بالنسبة%60,3نسبةوإنجازاالوليالمحطةمناالنتهاء-:الحاليةالوضعية•

الثانيةللمحطة



الوضع التنموي بوالية توزر

االشكالية الكلفة 

(د.أ)

سنة االدراج 

بالميزانية

المشروع القطاع

المشاريع المتواصلة

ل تّم فّض اإلشكا

بخصوص المجال 

ي الجّوي للمطار وف

انتظار استكمال 

الدراسات 

2500,000 2016 يقيةالتطبللدراساتالعاليالمعهدنواةبناء
.االنسانياتفي

التعليم العالي

ي توقف المشروع ف

مستوى الدراسات 

2011منذ سنة 

5000,000 2011 احةمسعلىالجديدةالسياحيةالمنطقةإنجاز

هك62 السياحة

في مرحلة الدراسات

سنة منذ.الهندسية

2017

400,000 2016 هنيالمللتكوينالقطاعيالمركزهيكلةإعادة
بتوزرالمستقلوالعمل التشغيل

أهم المشاريع التي تشكو صعوبات



الوضع التنموي بوالية توزر

االشكالية الكلفة 

(د.أ)

سنة 

االدراج 

بالميزانية

المشروع القطاع

القرارات الوزارية

فيصعوباتوجود-

لعدمنظراالقراراتخاذ

بهيتطل  ومااالختصاص

بيناتفاقمنذلك

ليموالتعالفالحةوزارتي

البرامجبوضعالعالي

الشهائدونوعية

.عليهاالمتحصل

ةوزاربمراسلةوتوصية

فيالعاليالتعليم

الغرض

- - للفالحةجديدةمساراتإحداثفياإلنطالق

العاليبالمعهدوالجيوحراريةالواحية

نةالسخاللبتوزرالتكنولوجيةللدراسات
.2018/2019الجامعية

التعليم العالي

أهم المشاريع التي تشكو صعوبات



الوضع التنموي بوالية توزر

(د.أ)الكلفة  المشروع القطاع

20000,000 426ك,نمن03رقمو,ط)توزرينةلمدحزاميةطريقإحداث

.(كلم15بطول436ك,نإلى

التجهيز

5000,000 جبلمستوىفي16الوطنيةللطريقموازيةيقطراحداث

معذب

5625,000 السيارةبالطريقتوزرمدينةبربطخاصةدراسات

7000,000
(000+76ك,نعلى مستوى )الرميثةبناء جسر على وادي 

2500,000
(كلم02شمسة مراح الحوار بطول )تهيئة المسلك الريفي 

17000,000
كلم70بطول ( رجيم معتوق-نفطة)تهيئة المسلك الفالحي 

19000,000
.كلم80بطول ( الفوار-حزوة)تهيئة مسالك فالحية 

3500,000
كلم6,5بطول ( فج بوزيان-ميداس)تهيئة المسلك الريفي 

والتي لم تنطلق بعد 2020-2016أهم المشاريع المدرجة بالمخّطط 
(غير مرسمة بالميزانية)



الوضع التنموي بوالية توزر

(د.أ)الكلفة  المشروع القطاع

18000,000 -الظافرية-16رقمو,ط)مسلكاالسفلتيةبالخرسانةتدعيم

كلم35بطول(بنقشة

2500,000 1,2ل بطو( الحدود الجزائرية-سندس)تهيئة المسلك الفالحي 

.كلم

3000,000
(سندس-16رقم و,ط)تدعيم المسلك الفالحي 

7475,000
حي االنطالقة بتوزر

التهذيب والتجدد 

العمراني
5590,000

نفطة المدينة
3350,000

بدقاشحي الواحة 



الوضع التنموي بوالية توزر

(د.أ)الكلفة  المشروع القطاع

7000,000 بفم الخنقة ( هك30)سقويةحفر بئر واحداث منطقة 

5000,000الفالحة

بالفريد ( هك20)سقويةحفر بئر واحداث منطقة 
4000,000 بناء معهد ثانوي بتوزر المدينة

التربية

2500,000 احداث مدرسة اعدادية بالشبيكة

1500,000 احداث مدرسة ابتدائية ببن فرج هللا بنفطة
1600,000 ري احداث مدرسة ابتدائية بالمحاسن محاذية للمشروع القط

للمساكن االجتماعية
1500,000

بالظافريةبناء مدرسة ابتدائية تتوسط المنطقة 
150,000

اضافة مطعم مدرسي بالمدرسة االبتدائية بدغومس
255,000 اراضياقتناء



الوضع التنموي بوالية توزر

(د.أ)الكلفة  المشروع القطاع

3800,000 تأهيل محطة التطهير بتوزر

400,000التطهير
مشروع تهذيب وتوسيع محطات التطهير ومحطات الضخ 

2020-2016بالمخطط 

4000,000 احداث اقسام جامعية بالمستشفى الجهوي بتوزر

2000,000الصحة
بتوزرتجهيز اقسام استشفائية جامعية بالمستشفى الجهوي

1755,000 احداث مكتب بريد ومركز توزيع بالشرفة

البريد

150,000

احداث وكالة طرود بريدية
150,000

بدقاشاحداث مركز توزيع 
200,000

احداث مكتب بريد بعين الكرمة
400,000

بناء مكتب بريد بمدخل مدينة نفطة



الوضع التنموي بوالية توزر

(د.أ)الكلفة  المشروع القطاع

3000,000

حزوةتهيئة المنطقة الصناعية  الصناعة
15000,000 بناء محالت صناعية

5000,000 بتوزرهك 62تهيئة المنطقة السياحية الجديدة  السياحة

500,000
توسعة االدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بتوزر

300,000االجتماعيةالشؤون النهوض االجتماعي



الوضع التنموي بوالية توزر
متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية4.

مشاريع لم تنفذ يذمشاريع بصدد التنف مشاريع أنجزت تاريخ الجلسة

10 0 03 2015ماي 19

23 11 13 2015ديسمبر25

01 12 09 2018فيفري 17و16

34 23 25 المجموع

قرار82من مجلس يبقي اكثرالقرار في اعادةقرار وباعتبار 120 3مجموع قرارات المجالس



الوضع التنموي بوالية توزر
2018جوان02متابعة توصيات اللجنة البرلمانية خالل زيارتها لوالية توزر يوم 5.

المالحظاتالتوصيات

مسائل تشريعية وترتيبية

شأنيفاتخاذهاتمّ التيالسابقةالوزاريةالقراراتكلتفعيلضرورةإلىالحكومةدعوة-

.(2018فيفري16و2015ديسمبر25بتاريخالمضيقةالوزاريةالمجالسقرارات)الجهة

قرار 23قرار و25تّم تجسيم 

قرار 34بصدد اإلنجاز و

.معطّل

واألنشطةالتالمجامختلففيالواليتينبينالموقّعةالتوأمةاتفاقيةبنودتنفيذضرورة-

.وغيرهاالتحتيةوالبنيةوالثقافيةوالعلميةوالسياحيةالفالحية
نسق بطيئ

وإيجادمعطلةالالتشريعيةالنصوصوتطويرالمعطلةالتشريعيةالنصوصتفعيلضرورة-

الوثائقمنوالتقليصالتراخيصومنحالردوداجالاختصارمنيمّكنبماللبيروقراطيةحلول

بتغييرالمتعلّقةخاّصةاإلجراءاتوتسريعالفنيةالدراساتإعدادمراحلطولومناإلدارية

مندّ والحالعموميةوالّصفقاتفيهاالتفويتأوالعقاراتوتخصيصاألراضيصبغة

.المتدّخلين

في طور االنجاز

الجديدنونالقاعلىالمصادقةإجراءاتفيبالتسريعاالشتراكيةاألراضيتصفيةضرورة-

العالقةاتذالقوانينوبتفعيلاإلشتراكيةاألراضيبتصفيةوالمتعلّق1964لقانونالمنقّح

.االقتصاديةالدورةخارجهيالتيالفالحيةاألراضيمنالشاسعةالمساحاتإلدماج
ساري التفعيل



المالحظاتالتوصيات

تسويةألوامريةالنهائالمراجعةفيبالتسريعالحكومةبرئاسةالتشريعيالقانونمصالحعلى-

ساري التفعيل.هك700مساحةعلىسكنيتجّمع52لـالعقاريةالوضعية

هذهطابقتعلىالحرصمعللجهةالدولةنفقاتمنالالّزمةالماّديةالمواردتوفيرضرورة-

ختلفمفيالتنمويةالعموميةالمشاريعمنالعديدتعطيلفيتسبّبالذياإلعتمادات

.القطاعات
ساري التفعيل

وزارة العدل

في انتظار التجسيمبتوزراالستئنافمحكمةإحداث-

.بتوزرالعقاريةللمحكمةفرعإحداث-
في انتظار التجسيم

وزارة النقل

ظروفينوتحسلتيسيرقاطراتهوتجديدوتأهيلهتونس–توزرالحديديةالسكةخطفتح-

.بالجهةالحديديالنقلخدماتوجودةظروف

تّم عودة الخط

في انتظار التجسيم.سريعةطريقإحداث-



المالحظاتالتوصيات

للنقلاتمحطّ بإنجازوذلكالواليةومعتمدياتمناطقمختلفوبينفيالنقلخدماتتوفير-

.والتاكسيواللواجالريفي

خطوط 2تّم احداث عدد 

فطةطويلة وبناء محطة نقل بن

حافالت من 4تّم اقتناء .الستكمال تدعيم أسطول النقل البري بالجهة( 4)التسريع في اقتناء بقية الحافالت الجديدة 

6مجموع 

لم يتم االنجاز.إحداث شركة جهوية للنقل بتوزر

باريس-إرجاع خط توزر.فك العزلة عن الجهة من خالل تدعيم الربط عبر المطار

الى التسريع في انطالق أشغال تهيئة مدرج مطار توزر ـ نفطة الدولي والطريق المؤدية

.مربط الطائرات

بصدد االنجاز

قالنسوإرجاعتوزرالدولينفطةـتوزربمطارالمحذوفةالدوليةالخطوطبرمجةإعادة

والثقافيةيةوالسياحاالقتصاديةالحركةتنشيطإعادةفيللمساهمةالداخليةلرحالتهالمنتظم

.بالجهة

إشكالية االنتظام

وزارة المالية

وبنكسيالتونبالبنكعالقةفيخاصةوالمساندةالتمويللهياكلالمنظمةالقوانينمراجعة

واالستثمارالخاصللحساباالنتصابوتحفيزلدفعوالمتوسطةالصغرىالمؤسساتتمويل

.بالجهة

في انتظار التجسيم

شجيع توفير مصادر التمويل الالزمة بالجهة خاصة لدعم التمويل الذاتي بما يساهم في ت

.االنتصاب لحساب الخاص

تّم االنجاز
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في انتظار التجسيم.إحداث صندوق جهوي للتنمية واالستثمار

لمقاولين التسريع في إحالة اعتمادات الدفع الكافية لإليفاء بتعهدات اإلدارة إزاء ا

.ومسدي الخدمات

تّم االنجاز

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

تّم االنجاز.ةالتسريع في فتح كامل االعتمادات المخصصة لبرنامج الجهوي للتنمي-

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

في انتظار التجسيم.ليةدوارضيعلىالمقامةالسكنيةالتجمعاتوضعيةتسويةفيالتسريع-

األراضيقيسديوانمعالوزارةقبلمنالمبرمةاالتفاقيةتفعيلفيالتسريع-

فيالهاوإدخللدولةبالملكيةالراجعةاألراضيوضعيةلتصفيةالعقاريوالمسح

21عددقانونالتنقيحإطارفيالفالحيةالصبغةتغييرخاللمناالقتصاديةالدورة

.الفالحيةالدوليةالعقاراتفيبالتصرفالمتعلق1995لسنة

في انتظار التجسيم

1964انونلقالمنقحالجديدالقانونأحكامإطارفياالشتراكيةاألراضيتصفية-

.االشتراكيةاألراضيبتصفيةوالمتعلق

في انتظار التجسيم

03فيالمؤرخبالمعروضالمشمولةباألراضيالخاصةاإلشكالياتفض-

1918جوان18فيالمؤرخاألمربمقتضىخاصةدوليةالمعتبرة1912ديسمبر

.توزرلواليةاإلداريةالمساحةمن%75منأكثرتشكلوالتي

في انتظار التجسيم
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وزارة الشؤون المحلية والبيئة

المياهلمعالجةمحطةتركيزأشغالفيلالنطالقاإلجراءاتفيالتسريع-

.بالشبيكةالمائيةالنباتاتتقنيةباعتمادالمستعملة

تّم االنجاز

تانالبسحيتطهيرأشغالفيلالنطالقالمقترحاألجلاحترامعلىالحرص-

.(2018جويليةشهرخاللالفعلياالنجاز)بنفطةثانقهللافرجوبنبدقاش

تّم االنجاز

لتطهيراشبكاتتهذيبأشغالفيلالنطالقالمقترحاألجلاحترامعلىالحرص-

.(2018موفىقبل)ودقاشوتوزرنفطةبمدينة

تّم االنجاز

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

عاتوالزرا(وحيوانينباتيإنتاج)البيولوجيةالفالحةتطويرعلىالعمل-

.الجيوحرارية

في انتظار التجسيم

في انتظار التجسيم.بالقطاعالنهوضفيالبديلةالطاقاتتوظيفدعم-

استغاللمجالفيالجزائرمعتونسأبرمتهاالتياالتفاقياتبمراجعةالمطالبة-

.المياه

في انتظار التجسيم

راضياألمنالشاسعةالمساحاتإلدماجالعالقةذاتالقوانينبتفعيلالمطالبة-

.االقتصاديةالدورةخارجهيالتيالفالحية

في انتظار التجسيم
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الدولةأمالكووزارةالبحريوالصيدالمائيةوالمواردالفالحةوزارةدعوة-

الدوليةالمقاسمكراءإجراءاتحولالمنشورإعدادفيللتسريعالعقاريةوالشؤون

لمنشوراغرارعلى)المهيكلةغيرباألراضيوالمتعلقتوظيفهاوحسنالفالحية

.هك1000حددفيالمقررةالسقويةالمناطقإحداثفيلالنطالق(40عدد

تّم االنجاز

عروضلبطإعدادتمالتيالمائيةبالمواردالمتعلقةالدراسةتحيينفيالتسريع-

.2016مارسمنذشانهافي

تّم االنجاز

للمناطقوالتوسعاتباالحداثاتوالمتعلقةالمتخذةالقراراتبتجسيماإلسراع-

.السقوية

في طور التجسيم

تّم االنجاز.تحجيركمنطقةالقديمةالواحةإدراجإشكاليةفضّ -

في طور االنجازبنفطة"الرتمبئر"السقويةالمنطقةمنالثانيالقسطانجاز-

يفلالنطالقبئرإلحداثالعروضطلبعلىاإلعالنإجراءاتفيالتسريع-

.بدقاشالجوفيةالمياهتحليةمحطةأشغال

في طور االنجاز

المهنيالمجمعبتركيزلإلسراعاإلدارةمجلستركيبةإلتمامالوزارةدعوة-

.بتوزرالمشترك

تّم االنجاز



المالحظاتالتوصيات

فيالقلالنطالشروطكراسوإعدادالعروضوتقييمطلبإجراءاتفيالتسريع-

.(استغاللأبار03وتعويضيابئرا17)بالواليةبئر20إحداث

بصدد االنجاز

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

المرافقوتوفيرالمنجزةأوالمبرمجةالصناعيةالمناطقتهيئةاستكمال-

.بالجهةاالستثمارعلىللتشجيعبهاالضرورية

في طور االنجاز

"نطقةالمتقسيمعلىالمصادقةإجراءاتإلتمامالتحفظاترفعفيالتسريع-

."كستيليا

تّم االنجاز

وزارة التجارة 

في انتظار التجسيمبتوزراللوجستيةالمنطقةإحداث-

في انتظار التجسيمبتوزراإلنتاجسوقإحداث-

في انتظار التجسيمبحزوةالحرالتبادلمنطقةإحداث-

وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية

اتالواليببقيةربطهاوتحسينالجهةعنالعزلةلفكسريعةطريقانجازـ

.المجاورة

في انتظار التجسيم

في انتظار التجسيم(تالموطريق)وحزوةنفطةبينالرابطةالطريقتهيئةباستكمالاإلسراعـ



المالحظاتالتوصيات

ألوامراوإصدارالصبغةتغيرفيبالتسريعللسكنيالعقاريةالوكالةعلى-

.دوائرإلحداثالحكومية

التجسيمطورفي

ونفطةتوزرمنبكلوجماعيفرديبينمقسم9000إلنجازالعقاريالتدخل-

.ودقاش

التجسيمانتظارفي

في انتظار التجسيمبتوزرالعقاريوالمسحاألرضيقيسلديوانفرعإحداثـ

وزارة السياحة والصناعات التقليدية 

تشفائيةاالسالسياحةالقطاعفيبدقاشالحارةالجوفيةالمياهواستغاللتثمين-

.االسترخاءوسياحة

في انتظار التجسيم

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

في انتظار التجسيم.الطبيعيبالغازتوزرواليةبربطالمطالبة-

الجمليةالمساحةمنالمخصصة20الستغاللمنجميهرخصإسنادفيالتسريع-

.بهحاألمالبتثمينالمتعلقةالدراسةانجازمناالنتهاءتمأنهبماالجريدلشط

رخصة12تّم إسناد 

بهاتقدموالتيالمعطلةالملحاستثماررخص5الـإسنادفيبالتسريعالمطالبة-

.الجهةأبناء

تم االنجاز



المالحظاتالتوصيات

األسرة والطفولة وزارة المرأة

في انتظار التجسيم"دغومس"منطقةأطفالرياضبأحداثالمطالبة-

وزارة الشباب والرياضة 

مالعبالتعشيباستكمالالالالزمةاالعتماداترصدفيبالتسريعالمطالبة-

.الجهةمعتمدياتبمختلف

تّم االنجاز

االصطناعيالمضمارإنجازالستكمالالعروضطلبإجراءاتفيالتسريع

.بتوزر

بصدد االنجاز

بناءعمشروبإنجازالمتعلقةالدراساتفيلالنطالقاالعتماداتبرصداإلسراع-

.بتوزرالرياضيةالتربصاتمركز

بصدد االنجاز

وزارة الشؤون الثقافية

ر تّم فتح المركز في مق.بتوزروالدراميةالركحيةالفنونمركزإحداث

.على وجه الكراء

فيللشروعالمعماريةالمناظرةنظامعلىالمصادقةإجراءاتفيالتسريع-

.بتوزرالشابيالقاسمأبوالثقافيالمركببإحداثالمتعلقةالدراسات

بصدد االنجاز
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وزارة الصحة

بصدد االنجاز.بنفطةالجهويالمستشفيبناءاستكمال-

والتجهيزاتةالبشريباإلمكانياتوالمحليةالجهويةالمستشفياتوتدعيمتوفير-

ةبجودلالرتقاءاإلسعافوسياراتالنقلووسائلواالزمةالطبيةوالمعدات

.بالجهةللصحةالعموميةالمؤسساتبمختلفالصحيةالخدمات

في طور التنفيذ

في انتظار التجسيم.صاصاالختأطباءوخاصةاألطباءوعددبالجهةالمستشفياتعددفيالترفيع-

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

تّم االنجاز.ـ إحداث شعبة لتكوين المعلمين بالمعهد العالي لإلنسانيات بتوزر

الحةالفالعلوممجالفيجديدةشعببإحداثالمتعلقالوزاريالقرارتطبيق-

.التكنولولجيةللدراساتالعاليبالمعهدالجيوحراريةوالزراعيةالواحية

في انتظار التجسيم

في انتظار التجسيم.بحوثمعهدإلىبدقاشالواحةفيللبحوثالجهويالمركزتطور-
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المهني والتشغيلوزارة التكوين 

في انتظار التجسيم.بتورزالمستقلبالعملوالنهوضالمهنيالتكوينمركزهيكلةإعادة

في انتظار التجسيم.بنفطةلالتشغيمكتببناءفيلالنطالقالعقاريةلإلشكالحلبإيجاداإلسراع-

68عدد التوصيات 

18لم يفّعل 

30تّم التفعيل 

20بصدد التفعيل 
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الفالحة والصيد البحري

.دم21,7بـيقدراستثماربحجمالبحريوالصيدالفالحةقطاعفيبهمصرحامشروعا1670

د.م7ـبتقدراستثماربكلفةفالحيامشروعا59إنجاز

منحومجموعشغلموطن81تبلغتشغيلوبطاقة

.د.م2.382بـتقدراستثمار

قدرتماراستثبكلفةفالحيةاستثماريةعملية1611نجازا

.د.م14,6بـ

من حيث عدد نوايا %65بالوالية تطورا بـ " ب"و" أ"سجل االستثمار الخاص في المشاريع الفالحية صنفي 

من حيث %45و بـ ( 2018سنة 1015مقابل 2019عملية تصريح سنة 1670)اإلستثمار المصرح به 

(.2018د بسنة .أ15مقابل حوالي 2019د سنة .أ21,6)حجم اإلستثمار 



الصناعات المعملية والخدمات المرتبطة بالصناعة

الصناعاتقطاعفيبهمصرحامشروعا26

وطاقةدم21,6بـيقدراستثماربحجمالمعملية

.شغلموطن543بـتقدرتشغيلية

الصناعيةالخدماتقطاعفيبهمصرحامشروعا83

.شغلموطن466ودم22,1بـيقدراستثماربحجم

شغلموطن1047ستوفرد.م10,9بـبمنحد.م36,6إستثماربحجممشروعا53انتفاععلىالمصادقة

سنةشغلموطن517ستوفرد.م2,1ـبمنحد.م7,7بـإستثماربحجممشروعا20مقابل2019سنة

2018.

من حيث عدد % 23,5بـ 2019تراجع االستثمار الخاص المصرح به في القطاع الصناعي خالل سنة 
2019سنة د.م21,6)من حيث حجم االستثمار المصرح به % 40,4نوايا االستثمار المصرح بها وبـ 

(.  2018سنة د.م36,2مقابل 

2019إنجازات القطاع الخاص لوالية توزر سنة 6.
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السياحة

مقضاةألف ليلة 389ألف وافد في القطاع السياحي271

2018سنة % 20,5مقابل 2019نسبة اإليواء السياحي سنة 24%

د.م 22المصّرح بها اإلستثماراتبلغ حجم 

التمويل البنكي وآليات المساهمة في التمويل الذاتي

البنك التونسي للتضامنةبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسط

د.م237استثماربحجممشروع1تمويل

طرفمنشغلمواطن5تبلغتشغيليةوبطاقة

طةوالمتوسالصغرىالمؤسساتتمويلبنك

الصغرىالمهنقطاعفيمشروعا517تمويل

5,1بـقدرتاستثماربكلفةالتقليديةوالصناعات

شغلموطن575تبلغتشغيلوبطاقةد.م

2اإلنطالقإعتمادآليةبمساهمةباعث1إنتفع

د.أ50بـيقدربإعتمادالذاتيالتمويلفي

.شغلمواطن5خلقمنسيمكن

في1اإلنطالقإعتمادآليةبتدخلباعثا68إنتفع

د.أ444تفوقجمليةبإعتماداتالذاتيالتمويلتوفير

.شغلموطن135خلقمنستمكن
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 2019  م الم اريع ال الحية المنجزة والتي دخ   طور االنتا  خالل سنة 
المصرح بها  مواطن ال  ل المصرح بها )  د(    ة الم روع المعتمدية الم ـروع

           347,2 4 
          581,8 25 

           830,8 12 

           793,4 2 
             205,4 2 
             357,4 3 

                   220 1 

 



الوضع التنموي بوالية توزر
2019إنجازات القطاع الخاص لوالية توزر سنة 6.

المصرح بهامواطن ال  ل(  د)المصرح بها    ة الم روعالمعتمديةالم ـروع

50017     ل        أ ال ش ك 

35032      كس   ءش ك 

2505     ل       سش ك 

95025      ب   ش ك  بن    س      ن   

125080   سش ك   ل     ل    

2019أهم المشاريع الصناعية المنجزة والتي دخلت طور اإلنتاج خالل سنة 
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   ة الم روعالمعتمديةالم روع
(د.ا)المصرح بها 

مواطن ال  ل 
المالحظا المصرح بها

  ج 8244    عائ يةإقامة

  ج 5804    عائ يةإقامة

  ج 6.20542    الواحةباديسنزل

  ج 146.282150    *القطريةالديار

  ج 3234    عائ يةإقامة

  ج 2003    عائ يةاستضافة

  ج 1503    عائ يةاستضافة

  ج 2005    عائ يةاستضافة

  ج 8003    عائ يةاستضافة

  ج 4003    عائ يةاستضافة

2019سنةالمنجزةالسياحيةالمشاريعأهم

أجنبياستثمار*



القطاع الفالحي

.المائيةللمصادرالبديلوإيجادالريمياهوضعيةمعالجة*

؛لعشوايئةاالتوسعاتوباألساسالدولية؛باألراضيالخاصةالعقاريةاإلشكالياتفض*

بالجهة؛الجيوحراريةالزراعاتلقطاعاستراتيجيةوضع*

.الفالحينصغارمديونيّةمعالجة*

.حيالفالالريّ ابارتزويدبغيةالشمسيةالطاقةالستغاللاستراتيجيةوضع*

.الفالحينلصغارالترويجإشكاليةلفضّ للتمورسوقاحداث*

القطاع السياحي

المدنعضببالجهةوربطالداخليةالرحالتانتظامعبرنفطة-توزرالدوليالمطارتنشيطمزيد➢

األخرى؛االوروبية

الوالية؛بلدياتكلعلىالسياحيةالمناطقحمايةصندوقتدخالتسحب➢

طريقعنهابخاصةآبارحفرعبرالحاّرةالمياهاستغاللخاللمناالستشفائيةالسياحةتدعيم➢

المعدنية؛للمياهالوطنيالديوان

؛بذاتهاةسياحيكوجهةتوزرجهةلتسويقوالواحيّةالصحراويةللسياحةترويجيمخططإعداد➢

إشكاليةلتجاوزيةالتنشيطالمشاريعالنتصابالمجاللفسحبتوزرالثانيةالسياحيةالمنطقةانجاز➢

.العبورسياحة

القطاع الصناعي والخدماتي

طاباستقلمزيدالصناعيةوالفضاءاتالمهيأةالصناعيةالمناطقتوفّرإشكاليةتجاوز➢

االستثمارات؛

ندوقصأووالتنميةلإلستثمارشركةإحداثخاللمنوالمساهماتالتمويلفرصأكثرتوفير➢

للمساهمات؛جهويةتنمية

:خاللمنبالجهةاالقتصاديةالقاعدةتنويععلىالعمل➢

.يةالشمسالطاقةمجالفيالتكنولوجيةوالمواردالكفاءاتلتكوينإقليميمركز*

.الواحةومخلفاتالتمورلتثمينوصناعيتكنولوجيقطب*

بعدبحزوةالحرّ التبادلمنطقةمشروعتفعيلالمقترحالموازيةالتجارةظاهرةتفاقملتجاوز➢

.الحّرةللمناطقالمديريالمخططضمنإدراجها

اطقللمنالمديريالمخططضمنإدراجهابعدبتوزرلوجستيةمنطقةإحداثإقرارتفعيل➢

الموقعجانبالى(حديديةسكةوخطدوليمطار)النقلوسائطواستغاللاللوجستية

.الجغرافي

المشــــاغل الـــتنموية بوالية توزر

المجال العقاري

الدوليةاألراضيعنوفرزهااالشتراكيةاألراضيتصفيةإشكالية➢

جمعاتالتّ بمختلفالدوليةاألراضيعلىالمقامةالسكنيةاألحياءوضعيةتسوية➢

بالواليةالحضرية

.الدوليةاألراضيعلىواالستالءالعشوائيةالتوّسعاتظاهرةتفاقم➢

التنمية البشرية

:الجهويةوالخصوصياتالتكوينبينالترابطضعف➢

وفائيةإستشسياحة-والبديلةالشمسيةالطاقة–النخيلزراعة:جامعيةاختصاصات➢

.إيكولوجية

خشبنجارة-المحلىاالجر-التمورمشتقات-صحراويةسياحة:مهنيتكوين➢

.النخيل

100يقاربماوطنيا)سنويامنقطع2860:الدراسةعنالمبّكراالنقطاعمعضلة➢

.(سنويامنقطعاألف

.الوطنيةالمناظراتفيالنجاحنسبتراجع➢
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 املعطل  املتواصل   شاريع العمومية امل  .1

 حلول المقترحةال الصعوبات المعترضة الكلفة )أ د( بيان المشروع القطاع

التعليم 
 العالي

المعهد العالي  بناء نواة
للدراسات التطبيقية في 

 بتوزر االنسانيات
2500 

االرض متوفرة على ملك وزارة  –
التعليم العالى كما ان االعتماد  

 مبرمج
تم فض االشكال مع وزارة النقل   –

في   بخصوص المجال الجوي 
 2020مارس 

 توفير اإلعتمادات
 راسات واإلنطالق في الد

إنجاز المنطقة السياحية  السياحة
  62الجديدة على مساحة 

)الوكالة العقارية   بتوزر هك
 السياحية(

5000 

 توقف المشروع فى مستوى الدراسات
  عدم توفر االعتماداتل 2011منذ 

رصد   الحرص على 
ستئناف اعتمادات ال

وانجاز المشروع  الدراسات 
من دور في تجاوز   ه لما ل

 العبور اشكالية سياحة 

 البيئة

 تحويلمراكز  3انجاز عدد 
 بدقاش تمغزة ونفطة

)الوكالة الوطنية للتصرف  
 في النفايات(

1200 

توقف على تخصيص األرض مشروع م
 لمراكز التحويل وتوفير التمويالت

استحثاث تخصيص 
  األراضي للمراكز الثالث

 النطالق اإلنجاز

تهيئة منتزه عين النشوع 
 1500 هك(  6) بحامة الجريد

من وزارة األرض إشكالية تخصيص 
 امالك الدولة الى وزارة الداخلية 

الحرص على إتمام عملية  
التخصيص لالنطالق في  

 اإلعتمادات وتوفير المشروع

 التشغيل

إعادة هيكلة المركز 
القطاعي للتكوين المهني 

 والعمل المستقل بتوزر 
13450 

 مشروع من انظار الوكالة 
منذ  ت الهندسيةفي مرحلة الدراساوهو 
  2017سنة 

استحثاث مصالح وكالة  
التشغيل على االنطالق في  

 انجاز المشروع 
 - عدم توفر االرض  400 بناء مكتب التشغيل بنفطة
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واليت مل تنطلق    2020-2016املدرجة يف اخملطط  املهيلكة املشاريع أ مه   .2

 يف االإجناز 

مكان  المشروع  القطاع
 المشروع 

الكلفة 
 )أد(

 مالحظاتال

التجهيز 
 واإلسكان

احداث طريق حزامية لمدينة توزر )طـ و رقم  
  15بطول  436الى ن ك   426من ن ك  3

 كلم
 20000 توزر

لم تتم برمجته خالل سنوات  
 المخطط

  3بين طـ و  16تدعيم الطريق الوطنية رقم  
الى ن    201,7مفترق عين الكرمة )من ن ك  

 ( 263ك 
 24500 تمغزة

خالل سنوات   لم تتم برمجته
 المخطط

  16احداث طر يق موازية للطريق الوطنية
 في مستوى جبل معذب

 5000 تمغزة
 

دراسات خاصة بربط مدينة توزر بالطريق 
 السيارة

 5625 توزر
لم تتم برمجته خالل سنوات  

 المخطط
بناء جسر على وادي الرميثة )على مستوى 

 ( 000+76ن,ك 
 تمغزة

7000 
 

يفي )شمسة مراح الحوار  تهيئة المسلك الر 
 كلم(  02بطول 

 توزر
2500 

 

رجيم معتوق( -تهيئة المسلك الفالحي )نفطة 
 كلم  70بطول 

 نفطة
17000 

 

الفوار( بطول   -تهيئة مسالك فالحية )حزوة
 كلم.  80

  19000 حزوة 

فج بوزيان( -تهيئة المسلك الريفي )ميداس
 كلم  6,5بطول 

 تمغزة
3500 

 

السفلتية مسلك )ط,و رقم تدعيم بالخرسانة ا
كلم  35بنقشة( بطول  -الظافرية - 16

  

 تمغزة
18000 

 

الحدود  -تهيئة المسلك الفالحي )سندس
 كلم.  1,2الجزائرية( بطول 

 تمغزة
2500 

 

  -  16تدعيم المسلك الفالحي )ط,و رقم 
 سندس(

 تمغزة
3000 

 

هك(   30) حفر بئر واحداث منطقة سقوية الفالحة
 بفم الخنقة 

مغزةت  
7000 
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مكان  المشروع  القطاع
 المشروع 

الكلفة 
 )أد(

 مالحظاتال

هك(   20) حفر بئر واحداث منطقة سقوية
 بالفريد 

 تمغزة
5000 

 

 الثقافة
 2000 دقاش اعادة بناء دار الثقافة بالمحاسن 

لم تتم برمجته خالل سنوات  
 المخطط

  2000 حزوة  بناء دار الثقافة حزوة 
  3000 كامل الوالية صيانة وترميم المعالم التاريخية
  2000 توزر مركز للفنون الركحية والدرامية

  2100 توزر احداث مركب ثقافي أبوالقاسم الشابي
الشباب 
 والرياضة

احداث مركز وطني للتربصات الرياضية 
 -مشرب-مطبخ ومطعم -بتوزر: مركز اقامة

مالعب معشبة مالعب اختصاص،   2
 حجرات مالبس

 توزر

  400ـ تم فتح اعتماد تعهد ب 7000
 دراساتاد لل 

المرأة  
 توزر احداث مركب الطفولة بعمادة الحضر بتوزر والطفولة

 لم ينطلق 900

الشؤون 
 االجتماعية

توسعة االدارة الجهوية للشؤون االجتماعية 
 توزر بتوزر

 لم ينطلق 500

  300 توزر النهوض االجتماعي
 لم ينطلق 400 نفطة بناء مكتب بريد بمدخل مدينة نفطة البريد

  1755 نفطة ث مكتب بريد ومركز توزيع بالشرفة احدا
  150 توزر احداث وكالة طرود بريدية
  150 دقاش احداث مركز توزيع بدقاش

  200 تمغزة احداث مكتب بريد بعين الكرمة
  4000 توزر بناء معهد ثانوي بتوزر المدينة التربية

  2500 تمغزة احداث مدرسة اعدادية بالشبيكة
  1500 نفطة مدرسة ابتدائية ببن فرج اهلل بنفطةاحداث 

احداث مدرسة ابتدائية بالمحاسن محاذية 
 للمشروع القطري للمساكن االجتماعية

  1600 دقاش

  1500 تمغزة بناء مدرسة ابتدائية تتوسط المنطقة بالظافرية 
اضافة مطعم مدرسي بالمدرسة االبتدائية 

 بدغومس
  150 دقاش

  3000 دقاش ة المنطقة الصناعية حزوة تهيئ الصناعة
  15000 كامل الوالية بناء محالت صناعية 
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مكان  المشروع  القطاع
 المشروع 

الكلفة 
 )أد(

 مالحظاتال

هك   62تهيئة المنطقة السياحية الجديدة  السياحة
 بتوزر

 توزر
5000  

تطهير مدينة حامة الجريد: تدعيم الشبكة   التطهير
 وربطها بمحطة تطهير توزر

 توزر
 لم ينطلق 8000

 لم ينطلق 3800 وزرت تأهيل محطة التطهير بتوزر
احداث أقسام جامعية بالمستشفى الجهوي   الصحة

 بتوزر 
لم تتم برمجته خالل سنوات   4000 توزر

 المخطط
تجهيز أقسام استشفائية جامعية بالمستشفى 

 الجهوي بتوزر  
 توزر

لم تتم برمجته خالل سنوات   2000
 المخطط

وكالة التجديد 
والتهذيب 
 العمراني 

 لم ينطلق 7475 توزر حي االنطالق توزر
 لم ينطلق 5590 نفطة نفطة المدينة

 لم ينطلق 3350 دقاش حي الواحة دقاش 
 

 قرارات اجملالس الوزارية املعطل  .3

حالة  المعني بالتنفيذ نـــص القـرار
 التنفيذ

 الحلول المقترحة المتابعـــة

 جديدة مسارات إحداث في اإلنطالق
 بالمعهد والجيوحرارية الواحية للفالحة
 بتوزر التكنولوجية للدراسات العالي
 2019/ 2018 الجامعية  السنة خالل

 التعليم وزارة
 العالي 

 مرحلة
 الدراسة 

  اتخاذ في صعوبات وجود
  لعدم نظرا القرار

 يتطّلبه وما االختصاص
 وزارتي بين اتفاق من ذلك

  العالي  والتعليم الفالحة
  ونوعية البرامج بوضع
 .عليها المتحصل الشهائد
 وزارة بمراسلة وتوصية
 الغرض  في  العالي التعليم

 تفاقالعمل على ابرام ا
  الفالحة وزارتي بين

  بوضع  العالي والتعليم
  الشهائد ونوعية البرامج

  وتوصية عليها المتحصل
 التعليم وزارة بمراسلة
 . الغرض في  العالي
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 القرارات التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة لفائدة والية توزرحوصلة تقدم انجاز 

 2018فيفري  17و 16الجهة بتاريخ   إلىخالل زيارته 

 2020جوان  10تحيين بتاريخ 

 

 

 22 للقرارات  اإلجمالي العدد 

 09 المنجز 

 12 في طور االنجاز

 01 يشكو صعوبات 

 

 

 

 



2 

 

 

 التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة لفائدة والية توزر  اتجدول متابعة القرار

 2018فيفري  17و 16خالل زيارته الى الجهة بتاريخ 

 2020جوان  10تحيين بتاريخ 

 

 رارــــــــالق الـــــالمج
ل ـــــالهيك
ي  ـــــــالمعن

 ذ ـــــبالتنفي
 اتــــــــمالحظ ة ـــــالمتابع

 
 
 
 
 
 
 
 

المجـــــال 
 ــيالفالحـ

 
 
1 
 
 
 

 مناطق إحداث  إقرار-
  1000 حدود  في  سقوية
  الفوري  واالنطالق  هكتار

  التنفيذية  دراساتها  في
  سنة  اإلنجاز في والشروع
2019. 

 هك   300 الظافرية-1

 
وزارة الفالحة  

والموارد المائية 
 والصيد البحري 

 .3تنمية مندمجة جيل مشروع  التنفيذ  بصدد 
  تعيين المقاوالت لحفر بئرين بكلفة  تم

  م د.  3.345
تّم االعطاء االذن اإلداري ببدء 

م   4المنطقة بكلفة  إلحداث  الدراسات 
 د 

 .3تنمية مندمجة جيل مشروع  التنفيذ  بصدد  )بئر سعيد(هك50  حزوة-2
 البئرتعيين المقاوالت لحفر   تم

تّم االعطاء االذن اإلداري ببدء 
  2.5المنطقة بكلفة  إلحداث  الدراسات 

 م د 
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 رارــــــــالق الـــــالمج
ل ـــــالهيك
ي  ـــــــالمعن

 ذ ـــــبالتنفي
 اتــــــــمالحظ ة ـــــالمتابع

 هك  150شباط  إبن ال-3
 

تم  ة وفي يفيذ نتمت مناقشة الدراسة الت  بصدد التنفيذ 
ملف االنجاز وملف طلب  اعداد 

 .العروض من طرف مكتب دراسات 
م د لحفر  4كما تم فتح اعتماد بقيمة 

 تقييم العروض.ابار وهو بصدد  4
 م د. 6ب تقدر كلفة المنطقة السقوية 

  نفطةالطويل  الصحن -4
 م د(  1.5) هك40
 

 
 

 
 

 بصدد التنفيذ 

 
 
 
 

سة  راد  منتمت مناقشة النسخة األولي 
الجدوي االقتصادية بالنسبة بئر  
الطويل ووالغواطين كما تتم المراجعة 
بالنسبة للحامة ووبوهالل والنفاليات 

 وتتم إعداد الدراسة بالنسبة  

  هك70الغواطين بنفطة -5
 ( م د  2.5)
حامة جيوحراري الجريد -6

 (م د 1.5) كه  30
 هك   40بوهالل دغومس  -7
 ( م د 1.5)
النفاليات معتمدية توزر  -8

 ( م  1.5) هك  40
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 رارــــــــالق الـــــالمج
ل ـــــالهيك
ي  ـــــــالمعن

 ذ ـــــبالتنفي
 اتــــــــمالحظ ة ـــــالمتابع

معتمدية توزر   2جهيم -9
 (م د   2.5) هك70
 هك40حزوة جيوحراري  -10

 م د(  1.5)
المزارة معتمدية حزوة -11
 (م د   1.5) هك20

 
 
 
2 
 
 

  22 إحداث  في االنطالق
  بكلفة  توزر بوالية بئر

  سنة  من بداية د  م  18,3
2018: 

 
  عميقة  بئر 19-  

  م  15,6 بكلفة تعويضية
 .د 

   
 

 
 

 
 التنفيذ  بصدد 

 آبار  04تم إنجاز عدد  -
 آبار في طور االنجاز   03عدد -
بئر في انتظار توفير   12عدد -

 . حفارة
تم التاكيد علي اعداد تصور لتجاوز  

 اشكالية توفر الحفارات 

  عميقة  ابار 03- 
  بكلفة  بالجهة لالستغالل

 د  م  2.7

 بئر منجز  01د د ع - 
 انتظار حفارة. بئر في  01عدد  -
بئر في طور اعداد كراس  1عدد -
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 رارــــــــالق الـــــالمج
ل ـــــالهيك
ي  ـــــــالمعن

 ذ ـــــبالتنفي
 اتــــــــمالحظ ة ـــــالمتابع

 الشروط
إعداد تصور لتجاوز   علىتم التأكيد 

 إشكالية توفر الحفارات 
 
3 

 اإلنطاق  من ستمّكن التي األولى البئر انجاز في الشروع
 موفي  قبل بدقاش الجوفية المياه تحلية ةمحط أشغال في
 . د  م 10  فةلبك  2018 سنة

 في انتظار التنفيذ  التنفيذ  بصدد 
 

العامة بالمجمع   اإلدارةتركيز  تم - التنفيذ  بصدد  بتوزر  المشترك المهني المجمع تركيز - 4
انتظار   يبتونس. وفالمهني للغالل 

 العامة بتوزر اإلدارةتركيز 

ال ـــــمج
ز  ــهيالتج

ان ــواإلسك
ة  ــ والتهيئ
 ةــــالترابي
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 العقارية  الوكالة لفائدة هك 230 مساحة تخصيص -
 بكل  وجماعي فردي بين مسكن 9000 إلنجاز للسكنى

 . ودقاش ونفطة توزر من

 وزارة التجهيــز
 واإلسكــان

 الترابيــــة والتهيئــة

 التحويز تمّ : بتوزر هك 100-1 التنفيذ  بصدد 
  مثال  إلنجاز عروض ب لطو  الوقتي
  يم للتقس  عملي وقسط تفصيلي ال ةالتهيئ 

 الرفع ألشغال العروض فرز وبصدد 
 .التوبوغرافي

 استصدار بإجراءات  القيام بصدد -2
  تدّخل  مناطق إلحداث  حكومية أوامر

 :من كل عقاري
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 رارــــــــالق الـــــالمج
ل ـــــالهيك
ي  ـــــــالمعن

 ذ ـــــبالتنفي
 اتــــــــمالحظ ة ـــــالمتابع

)اشكال مع بلدية  هك 70 توزر-
 توزر(

 هك  50  نفطة-
  هك 10 دقاش-

  أن  بعد  ةالصبغ  تغيير يتمّ  أن على
  على  المعنية ديةلالب المجالس صادقت 
 . المقترح
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 تدخالت  ضمن نفطة معتمدية من " علي بني " حي إدراج-
  مصالح  تتولى  ان عل العمراني  والتجديد  التهذيب  وكالة

  والشؤون  البحري والصيد  المائية  والموارد  الفالحة وزارتي
 تخفيض  ّيةعمل  انجاز تدّخله مجال في كلّ  والبيئة المحلية
 انجاز  في عالشرو  قبل مسبقة بصفة وذلك المائية، المائدة
 .الوكالة قبل من التهذيب  مشروع أشغال

 التجهيــز وزارة
 واإلسكــان

 الترابيــــة والتهيئــة
  الفالحة وزارة

 المائية والموارد 
 البحري  والصيد 

وزارة الشؤون  
 المحلية والبيئة 

 راسة االنطالق في الد  تم- التنفيذ  بصدد 

ال ـــــمج
الك ــــأم

 
 

 سكني  تجمع 52 لـ العقارية العقارية الوضعية تسوية-
 .هكتار  700 مساحة على

  وزارة أمالك
 والشـؤون الدولة

  قيس  ديوان مع اتفاقية مابرا تمّ - التنفيذ  بصدد 
  122 بكلفة العقاري والمسح األراضي
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 رارــــــــالق الـــــالمج
ل ـــــالهيك
ي  ـــــــالمعن

 ذ ـــــبالتنفي
 اتــــــــمالحظ ة ـــــالمتابع

ة ــــالدول
ؤون ــوالش
 ةــريالعقا

 هذه تسوية في علإلسرا مليار العقارية  7
 . العقارية الوضعيات 

ال ـــــالمج
 يـــالصناع

 الصناعية المنطقة تقسيم على المصادقة إجراءات  إتمام- 8
 . 2018  سنة من األول الثالثي موفى" كستيليا"

وزارة الصناعة  
والمؤسسات 
الصغرى  

 سطةوالمتو 

 تم االنجاز - التنفيذ  بصدد 

مجـــال 
 النقــــــل

 الدولي  نفطة توزر مطار مدرج تهيئة أشغال في الشروع- 9
 لمزيد  2018 جوان شهر  من بداية  د  م  21,8 بكلفة

 . المفتوح السماء رحالت  استقطاب 
 وزارة النقل 

 تم االنجاز  التنفيذ  بصدد 

 اللخ جديدة  حافالت  09 بـ بالجهة  النقل أسطول دعم - 10
 . 2018 سنة من الثاني السداسي بداية

 4و  2017حافالت سنة  3 اقتناء تمّ - ذ التنفي بصدد 
وفي انتظار عدد   2018حافالت سنة 

 . 2019سنة مبرمجة ل حافالت  2

مجـــال 
الشــــؤون 
المحليــــة 
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 المياه  لمعالجة محّطة تركيز شغالأ في قاالنطال-
 بكلفة بالشبيكة  المائية النباتات  نية تق  باعتماد  المستعملة

 . 2018 سنة من األولى يلثالثا خالل د  م  1,3
 

  وزارة الشؤون
 والبيئة  المحلية

خالل شهر افريل  األشغالانطلقت - تم االنجاز 
 . 2019من سنة  

 ( 2019 أوت  5/ 2018ديسمبر  25)
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 رارــــــــالق الـــــالمج
ل ـــــالهيك
ي  ـــــــالمعن

 ذ ـــــبالتنفي
 اتــــــــمالحظ ة ـــــالمتابع

  وبن  بدقاش البستان أحياء تطهير أشغال في نطالقاال - 12 والبيئـــة 
  ساكنا،  1500 حوالي لفائدة بنفطة  ثاني قسط اهلل فرج

 . 2018  سنة من الثانية لثالثيةا اللخ د  م 1  بكلفة

خالل شهر افريل  األشغال انطلقت - التنفيذ  بصدد 
ومن المؤمل ان تنتهي   2019
نسبة  .2019سنة  أخرقبل  األشغال
 %60االنجاز  

  بمدينة  التطهير شبكات  تهذيب  أشغال في نطالقاال - 13
 . 2018 موفي قبل د  م 3,2  بكلفة ودقاش روتوز  نفطة

طلب  على اإلعالن انتظار في - التنفيذ  بصدد 
من طرف المصالح  العروض 
 المركزية.

ال ــــمج
ة ـــالطاق

م ــوالمناج
ات ـوالطاق
 ددةـالمتج

  الشمسية  طةالمح نم  األول الجزء استغالل في  االنطالق- 14
 . 2018 سنة موفي قبل" الفولطاضوئية"

لطاقة  وزارة ا
والمناجم  
والطاقات 
 المتجددة

 أوت  7ي االستغالل يوم لقت فانط- التنفيذ  بصدد 
 السيد رئيس الحكومة إشرافتحت 

ال ـــالمج
 ي ــاالجتماع

 لواليتي  االجتماعي الضمان لخدمات  حافلة تخصيص - 15
 .2018  لسنة األول لثالثيا موفي قبل وقبلي توزر

وزارة الشؤون  
 االجتماعية 

 . جازاإلن تم- -

مجــــال 
الشبـــاب 

  بكلفة  بتوزر االصطناعي المضمار ز إنجا في  االنطالق- 16
 . 2018  سنة موفي قبل د  م  3,5

  وزارة الشباب 
 والرياضة

تم استكمال مكونات المشروع ليصبح  - التنفيذ  بصدد 
 وتمت المصادقةملعب العاب قوي 

وتم  تمهيدية المفصلة الدراسة ال على
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 رارــــــــالق الـــــالمج
ل ـــــالهيك
ي  ـــــــالمعن

 ذ ـــــبالتنفي
 اتــــــــمالحظ ة ـــــالمتابع

منها   2020بميزانية  م د  7برمجت  والرياضـة
 ا د كاعتمادات تعهد للدراسات. 400

 مركز  بناء مشروع إلنجاز الدراسات  في قاإلنطال- 17
 م 7 بكلفة 2018 سنة خالل بتوزر الرياضية التربصات 

 .د 
 

تمت دعوة المترشحين لتقديم - التنفيذ  بصدد 
ت وحدد لذراسامالحظاتهم بخصوص ا

  2019سبتمبر  4اخر اجل يوم 
 .2020سنة   ضمن ميزانية اجهألدر 

ال ــمج
م ــالتعلي
ي ــالعال

ث ــلبحوا
 يــلمالع

 
18 

  الواحية  للفالحة جديدة مسارات  إحداث  في اإلنطالق-
 بتوزر التكنولوجية للدراسات  العالي  بالمعهد  والجيوحرارية

 . 2018/2019  الجامعية السنة خالل
  ليمة التعوزار 

 والبحث  العالي
 العلمي

  نظرا  القرار اتخاذ  في  عوبات ص وجود - معطل
 من كذل يتطّلبه وما االختصاص  لعدم
  والتعليم  الفالحة وزارتي بين اتفاق
  الشهائد  ونوعية البرامج بوضع العالي

وتوصية بمراسلة   .عليها المتحصل
 وزارة التعليم العالي في الغرض 

مجـــــال 
التكويــــن 

ـي  لمهنــا
 والتشغيل 

  التكوين  مركز هيكلة ادةإع أشغال  في االنطالق- 19
 قبل د  م 13,450 فةبكل بتوزر المستقل بالعمل والنهوض 

  وزارة التكوين . 2018 سنة موفى
 والتشغيل  المهني

في مرحلة الدراسات التمهيدية المفصلة   التنفيذ  بصدد 
APD 

 والعمل تشغيللا مرّكب  وتجهيز  بناء أشغال  في اإلطالق - 20
  من  ولاأل الثالثي اللخ د  أ 400 بكلفة بدقاش المستقل

ظار الربط  وفي انت از اإلنجتّم - التنفيذ  بصدد 
 بمختلف الشبكات 
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 رارــــــــالق الـــــالمج
ل ـــــالهيك
ي  ـــــــالمعن

 ذ ـــــبالتنفي
 اتــــــــمالحظ ة ـــــالمتابع

 . 2018 سنة
ال ــالمج
 ي ــالثقاف
 
 
 

  القاسم  أبو الثقافي المرّكب  إلحداث  الدراسات  في الشروع- 21
 . 2018 سنة خالل د  أ 4000 بكلفة الشابي

لشؤون  اوزارة 
 الثقافية 

ل اج أخرسات وحدد انطلقت الدرا-- التنفيذ  بصدد 
 2019الستكمالها موفي سنة  

 

ال ــــمج
 عــــمشاريال

ق ــعن طري
 كــالبن

 : للتضامنتمويل المشاريع عن طريق البنك التونسي - 22
  البنك  طريق عن صغير قرض  700 توفير برمجة*

 .هةالج دةئلفا  دينار مليون 6  بقيمة  للتضامن التونسي
البنك التونسي  

 للتضامن 

 . ديعا  بنسق يسير- ز تم االنجا
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 2018جوان  توزر اليةو لجنة التنمية الجهوية بمجلس النواب لتوصيات المنبثقة عن زيارة المتابعة تقّدم تجسيم 
 

 المالحظات التوصيات
 مسائل تشريعية وترتيبية

ارية المضيقة  دعوة الحكومة إلى ضرورة تفعيل كل القرارات الوزارية السابقة التي تّم اتخاذها في شأن الجهة )قرارات المجالس الوز -
 (. 2018فيفري  16و 2015ديسمبر  25بتاريخ 

قرار بصدد اإلنجاز   13قرارات و 8تّم تجسيم 
 قرار معّطل. 1و

ضرورة تنفيذ بنود اتفاقية التوأمة الموّقعة بين الواليتين في مختلف المجاالت واألنشطة الفالحية والسياحية والعلمية والثقافية -
 سق بطيئن والبنية التحتية وغيرها. 

يجاد حلول للبيروقراطية بما يمّكن من  - ضرورة تفعيل النصوص التشريعية المعطلة وتطوير النصوص التشريعية المعطلة وا 
اختصار اجال الردود ومنح التراخيص والتقليص من الوثائق اإلدارية ومن طول مراحل إعداد الدراسات الفنية وتسريع اإلجراءات 

 بغة األراضي وتخصيص العقارات أو التفويت فيها والّصفقات العمومية والحّد من المتدّخلين.  خاّصة المتعّلقة بتغيير ص
 

والمتعّلق بتصفية  1964ضرورة تصفية األراضي االشتراكية بالتسريع في إجراءات المصادقة على القانون الجديد المنّقح لقانون -
ماج المساحات الشاسعة من األراضي الفالحية التي هي خارج الدورة األراضي اإلشتراكية وبتفعيل القوانين ذات العالقة إلد

 االقتصادية. 
 ساري التفعيل

تجّمع  52على مصالح القانون التشريعي برئاسة الحكومة بالتسريع في المراجعة النهائية ألوامر تسوية الوضعية العقارية لـ -
 هك.  700سكني على مساحة 

 في انتظار التفعيل

الموارد الماّدية الاّلزمة من نفقات الدولة للجهة مع الحرص على تطابق هذه اإلعتمادات الذي تسّبب في تعطيل  ضرورة توفير-
 العديد من المشاريع العمومية التنموية في مختلف القطاعات. 

 تّم االنجاز

 وزارة العدل
 في انتظار التجسيم إحداث محكمة االستئناف بتوزر-
 في انتظار التجسيم ارية بتوزر. إحداث فرع للمحكمة العق-
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 المالحظات التوصيات
 وزارة النقل

تونس وتأهيله وتجديد قاطراته لتيسير وتحسين ظروف ظروف وجودة خدمات النقل الحديدي  –فتح خط السكة الحديدية توزر -
 بالجهة.

 تّم عودة الخط 

 في انتظار التجسيم إحداث طريق سريعة.-

 مديات الوالية وذلك بإنجاز محّطات للنقل الريفي واللواج والتاكسي. توفير خدمات النقل في وبين مختلف مناطق ومعت-
خطوط طويلة وبناء محطة  2تّم احداث عدد 

 نقل بنفطة
 6حافالت من مجموع  4تّم اقتناء  ( الستكمال تدعيم أسطول النقل البري بالجهة. 4التسريع في اقتناء بقية الحافالت الجديدة )

 لم يتم االنجاز زر.إحداث شركة جهوية للنقل بتو 
 باريس-إرجاع خط توزر فك العزلة عن الجهة من خالل تدعيم الربط عبر المطار. 

 في انتظار االنجاز التسريع في انطالق أشغال تهيئة مدرج مطار توزر ـ نفطة الدولي والطريق المؤدية الى مربط الطائرات.
رجاع النسق المنتظم لرحالته الداخلية للمساهمة في إعادة برمجة الخطوط الدولية المحذوفة بمطار توزر ـ نف طة الدولي توزر وا 

 بالجهة.  والسياحيةوالثقافيةإعادة تنشيط الحركة االقتصادية  
 إشكالية االنتظام

 وزارة المالية 
غرى والمتوسطة مراجعة القوانين المنظمة لهياكل التمويل والمساندة خاصة في عالقة بالبنك التونسي وبنك تمويل المؤسسات الص

 لدفع وتحفيز االنتصاب للحساب الخاص واالستثمار بالجهة.
 في انتظار التجسيم

 تّم االنجاز توفير مصادر التمويل الالزمة بالجهة خاصة لدعم التمويل الذاتي بما يساهم في تشجيع االنتصاب لحساب الخاص. 
 في انتظار التجسيم إحداث صندوق جهوي للتنمية واالستثمار.

 تّم االنجاز التسريع في إحالة اعتمادات الدفع الكافية لإليفاء بتعهدات اإلدارة إزاء المقاولين ومسدي الخدمات. 
 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

 تّم االنجاز التسريع في فتح كامل االعتمادات المخصصة لبرنامج الجهوي للتنمية.-
 قاريةوزارة أمالك الدولة والشؤون الع
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 المالحظات التوصيات
 في انتظار التجسيم التسريع في تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على ارضي دولية.  -
التسريع في تفعيل االتفاقية المبرمة من قبل الوزارة مع ديوان قيس األراضي والمسح العقاري لتصفية وضعية األراضي الراجعة   -

دخالها في الدورة االقتصادية م   1995لسنة  21ن خالل تغيير الصبغة الفالحية في إطار تنقيح القانون عدد بالملكية للدولة وا 
 المتعلق بالتصرف في العقارات الدولية الفالحية. 

 في انتظار التجسيم

 تجسيمفي انتظار ال والمتعلق بتصفية األراضي االشتراكية. 1964تصفية األراضي االشتراكية في إطار أحكام القانون الجديد المنقح لقانون  -
المعتبرة دولية خاصة بمقتضى األمر  1912ديسمبر  03فض اإلشكاليات الخاصة باألراضي المشمولة بالمعروض المؤرخ في  -

 من المساحة اإلدارية لوالية توزر.  % 75والتي تشكل أكثر من   1918جوان   18المؤرخ في 
 في انتظار التجسيم

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة 
 تّم االنجاز اإلجراءات لالنطالق في أشغال تركيز محطة لمعالجة المياه المستعملة باعتماد تقنية النباتات المائية بالشبيكة.  التسريع في -
الحرص على احترام األجل المقترح لالنطالق في أشغال تطهير حي البستان بدقاش وبن فرج اهلل ق ثان بنفطة )االنجاز الفعلي   -

 (. 2018خالل شهر جويلية 
 تّم االنجاز

الحرص على احترام األجل المقترح لالنطالق في أشغال تهذيب شبكات التطهير بمدينة نفطة وتوزر ودقاش )قبل موفى   -
2018 .) 

 تّم االنجاز

 وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
 في انتظار التجسيم لجيوحرارية. العمل على تطوير الفالحة البيولوجية )إنتاج نباتي وحيواني( والزراعات ا -
 في انتظار التجسيم دعم توظيف الطاقات البديلة في النهوض بالقطاع. -
 في انتظار التجسيم المطالبة بمراجعة االتفاقيات التي أبرمتها تونس مع الجزائر في مجال استغالل المياه. -
 في انتظار التجسيم المطالبة بتفعيل القوانين ذات العالقة إلدماج المساحات الشاسعة من األراضي الفالحية التي هي خارج الدورة االقتصادية.  -
دعوة وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية للتسريع في إعداد المنشور حول   -

( لالنطالق  40ءات كراء المقاسم الدولية الفالحية وحسن توظيفها والمتعلق باألراضي غير المهيكلة )على غرار المنشور عدد إجرا
 هك.   1000د و في إحداث المناطق السقوية المقررة في حد

 تّم االنجاز
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 المالحظات التوصيات
 تّم االنجاز . 2016انها منذ مارس التسريع في تحيين الدراسة المتعلقة بالموارد المائية التي تم إعداد طلب عروض في ش -
 في طور التجسيم اإلسراع بتجسيم القرارات المتخذة والمتعلقة   باالحداثات والتوسعات للمناطق السقوية. -
 تّم االنجاز فّض إشكالية إدراج الواحة القديمة كمنطقة تحجير. -
 طور االنجاز  في انجاز القسط الثاني من المنطقة السقوية " بئر الرتم" بنفطة -
 في طور االنجاز  التسريع في إجراءات اإلعالن على طلب العروض إلحداث بئر لالنطالق في أشغال محطة تحلية المياه الجوفية بدقاش.  -
 تّم االنجاز دعوة الوزارة إلتمام تركيبة مجلس اإلدارة لإلسراع بتركيز المجمع المهني المشترك بتوزر. -
عداد كراس الشروط لالنطالق في إحداث التسريع في إجراءات  - بئرا تعويضيا  17بئر بالوالية ) 20طلب وتقييم العروض وا 
 أبار استغالل(.  03و

 بصدد االنجاز

 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 في طور االنجاز  االستثمار بالجهة.استكمال تهيئة المناطق الصناعية المبرمجة أو المنجزة وتوفير المرافق الضرورية بها للتشجيع على  -
 تّم االنجاز التسريع في رفع التحفظات إلتمام إجراءات المصادقة على تقسيم المنطقة " كستيليا". -

 وزارة التجارة 
 في انتظار التجسيم إحداث المنطقة اللوجستية بتوزر –

 في انتظار التجسيم إحداث سوق اإلنتاج بتوزر –
 في انتظار التجسيم لحر بحزوةإحداث منطقة التبادل ا  –

 وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية 
  انجاز طريق سريعة لفك العزلة عن الجهة وتحسين ربطها ببقية الواليات المجاورة. –
 في انتظار التجسيم اإلسراع باستكمال تهيئة الطريق الرابطة بين نفطة وحزوة )طريق الموت( –

صدار األوامر الحكومية إلحداث دوائر. على الوكالة العقارية لل –  في طور التجسيم سكني بالتسريع في تغير الصبغة وا 
 في انتظار التجسيم مقسم بين فردي وجماعي بكل من توزر ونفطة ودقاش. 9000التدخل العقاري إلنجاز  –
 في انتظار التجسيم إحداث فرع لديوان قيس األرضي والمسح العقاري بتوزر –
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 المالحظات التوصيات
 والصناعات التقليدية  وزارة السياحة 

 في انتظار التجسيم تثمين واستغالل المياه الجوفية الحارة بدقاش في القطاع السياحة االستشفائية وسياحة االسترخاء.-
 وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

 في انتظار التجسيم المطالبة بربط والية توزر بالغاز الطبيعي. -
المخصصة من المساحة الجملية لشط الجريد بما أنه تم االنتهاء من انجاز  20ص منجميه الستغالل التسريع في إسناد رخ-

 الدراسة المتعلقة بتثمين األمالح به.  
 رخصة  12تّم إسناد 

  رخص استثمار الملح المعطلة والتي تقدم بها أبناء الجهة.  5المطالبة بالتسريع في إسناد الـ  -
 لطفولة األسرة وا وزارة المرأة

 في انتظار التجسيم المطالبة بأحداث رياض أطفال منطقة "دغومس "-
 وزارة الشباب والرياضة 

 تّم االنجاز ستكمال تعشيب المالعب بمختلف معتمديات الجهة. المطالبة بالتسريع في رصد االعتمادات الالزمة ال-
 بصدد االنجاز صطناعي بتوزرالتسريع في إجراءات طلب العروض الستكمال إنجاز المضمار اال

 في طور الدراسة  اإلسراع برصد االعتمادات لالنطالق في الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع بناء مركز التربصات الرياضية بتوزر. -
 وزارة الشؤون الثقافية 

 تّم فتح المركز في مقر على وجه الكراء. إحداث مركز الفنون الركحية والدرامية بتوزر 
سريع في إجراءات المصادقة على نظام المناظرة المعمارية للشروع في الدراسات المتعلقة بإحداث المركب الثقافي أبو القاسم الت-

 الشابي بتوزر.  
 بصدد االنجاز

 وزارة الصحة 
 بصدد االنجاز استكمال بناء المستشفي الجهوي بنفطة.-
نيات البشرية والتجهيزات والمعدات الطبية واالزمة ووسائل النقل وسيارات توفير وتدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية باإلمكا-

 اإلسعاف لالرتقاء بجودة الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات العمومية للصحة بالجهة. 
 في طور التنفيذ
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 المالحظات التوصيات
 في انتظار التجسيم الترفيع في عدد المستشفيات بالجهة وعدد األطباء وخاصة أطباء االختصاص.-

 التعليم العالي والبحث العلمي  وزارة 
 تّم االنجاز إحداث شعبة لتكوين المعلمين بالمعهد العالي لإلنسانيات بتوزر. –
تطبيق القرار الوزاري المتعلق بإحداث شعب جديدة في مجال العلوم الفالحة الواحية والزراعية الجيوحرارية بالمعهد العالي  –

 للدراسات التكنولولجية.
 يمفي انتظار التجس

 في انتظار التجسيم تطور المركز الجهوي للبحوث في الواحة بدقاش إلى معهد بحوث.  –
 وزارة التكوين المهني والتشغيل

 في انتظار التجسيم إعادة هيكلة مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بتورز. 
 في انتظار التجسيم غيل بنفطة.اإلسراع بإيجاد حل لإلشكال العقارية لالنطالق في بناء مكتب التش-

 



الجمهورية التونسية 
وزارة الداخلية
والية قبلي 

2020جوان 19مجلس نواب الشعب 

الجهويةجلسة لجنة التنمية 
بمجلس نواب الشعب 

قبليالوضع التنموي بوالية 



المحتوى 

الخصوصيات والميزات... والية قبلي

التنوع ... الوالية ثروات 

الوضع التنموي الراهن

التنميةآفاق 



الخصوصيات والميزات:والية قبلي 



الموقع الجغرافي

تتوسط)جغرافيموقع
مطارات،3الجنوب،واليات
(الجزائرميناء،



التقسيم اإلداري

²ألف كلم 22
ساكنألف 167

معتمدية7
بلدية9

عمادة43



المسالكمنكلم1007منوأكثرالمرقمةالطرقاتمنكلم698▪
(معبدة%39منها)الريفية

مع،(%49المهيأةالمساحة:هك43)صناعيةمنطقة02▪
منهاأولقسطتهيئةبصددهك100تمسحصناعيةمنطقةوجود

عمومية2منهااالختصاصاتمتعددةالمهنيللتكوينمركزا11▪
فالحيتكوينومركز

بقبليللتمورالفنيالمركز:فنيةمراكز▪

بعدعنالعملمركز▪

أهم الخصوصيات والميزات



حرفيةقرية3▪

(هكألف 150)بدوزالجبيل:حدائق وطنية ▪
الجيوحراريةالفالحةقطب▪
الصحراويةسياحيةقطب▪
SIDEK:مخاطرمالرأسذاتاستثمارشركة▪
لالستثمارمساندةهياكل▪

أهم الخصوصيات والميزات



التنوع... قبلي ثروات 



الجيوحراريةللفالحةصالحةحارةومواردجوفيةمائيةموارد▪
ولالستشفاء

للفالحةالصالحةاألراضيمنهكألف50▪
الوطنياإلنتاجمن%70)السقويةالمساحاتمنهكألف38▪

(للتمور
(الواليةمساحةمن%25)المراعيمنهكألف567▪



:الماشيةتربية▪
،رأس431أبقار✓
رأس،ألف150أغنام✓
رأس،ألف100ماعز✓
...رأسألف13إبل✓

،جلودلحوم،،وباكوراتخضروات،تمور:متنوعفالحيإنتاج▪
...صوف



كالبترولعديدةأوليةخامات:اإلنشائيةالموادمنهاممخزون▪
نكالطيعاليةجودةوذاتوفيرةإنشائيةوموادالطبيعيوالغاز

...،والحجارةواألمالحالسليسيوالرملوالجبس
،رياحوطاقة(مشمسيوم300)شمسيةطاقة▪
جبال،:متجذروثقافيتاريخيوثراءومتنوعةخالبةطبيعيةمناظر▪

منتقليديةمنتوجات،آثارطبيعية،محميةواحات،صحاري،
...حائطيةومنسوجاتبدوينسيجمرقوم،



الوضع التنموي الراهن



2020-2016استثمارات المخطط التنموي 

المتدخل
التكلفة المبرمجة

بالمخطط
2016-2020
(م د)

زةاالستثمارات المنج
2016-2019
(م د)

نسبة 
اإلنجاز

%

االستثمارات المنجزة
2016-2019

2020تقديرات و 
(دم )

5482734935865القطاع العام

26813651299111القطاع الخاص

8174105065780المجموع

المتدخلحسبالجمليةاالستثماراتتوزيع



2019-2016تقدم االنجاز المالي

دينارمليون273العموميلالستثمارالجمليالحجم
دم86:العموميلالستثمارالسنويالمعدل



2019-2016تقدم االنجاز المالي
دينارمليون136الخاصلالستثمارالجمليالحجم
دم34:الخاصلالستثمارالسنويالمعدل

الفالحة
30%

الصناعات المعملية
18%

السياحة
25%

مهن صغر  وصناعات 
تقليدية

10%

النقل
8%

التجارة والخدمات
9%



(م د)الكلفة عدد المشاريعمراحل اإلنجاز
ة النسبة من الكلف

%

%774342.18945مشاريع أنجزت

%115114.57415.2مشاريع بصدد االنجاز
مشاريع بصدد طلب 

العروض
5350.0986.6%

%147156.42620.7مشاريع بصدد الدراسة
مشاريع معطلة

594.81312.5%

%1094759101100المجموع

2019-2011تقدم االنجاز المادي 



(أ د)الكلفة مكان المشروعالمشروع

7600قبلي:تحسين نوعية المياه بقبلي 

4713دوز:تحسين نوعية المياه بدوز 

3917سوق األحدتحسين نوعية المياه بسوق األحد 
198إلى  ن ك 167من ن ك 20تهذيب الطريق الوطنية رقم 

16582الفوار(دوز ــ الفوار)كلم 31على طول 

3062دوز شماليةتهذيب حي العوينة

2565سوق االحدتهذيب الحي الشمالي بسوق االحد

3900قبلي شماليةتهذيب حي طريق قابس بقبلي

3062دوز شماليةتهذيب حي العوينة

3049الشماليةدوزهك15قسط أول : المنطقة الصناعية بالقلعة

أهم المشاريع المنجزة



أهم المشاريع بصدد االنجاز
مكان المشروعالمشروع

الكلفة 

(دأ )

نسبة

%اإلنجاز 

في الطاقات تجهيز قاعات للتكوين: هيكلة مركز التكوين المهني بقبلي 
%960030قبلي الشماليةالتعاون التونسي األلمانياطارالمتجددة في 

%375060قبلي الشماليةبناء معهد نموذجي

%156.41804055و101ك نبين 20تعبيد الطريق الوطنية وتهيئة 

%50090دوز شبدوزبناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي 

%300045قبلي الشماليةقبليإحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي ب
يالجهو بالمستشفى : .قاعات عملياتوقسم للجراحة العامة احداث

%250075الشماليةدوزبدوز": ب"صنف 

%300045شقبلي قبليإحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي ب



الصعوباتالميزانية(أ د)الكلفةبيان المشروعر/ع

1
منكلم35حواليبمدوذلكاألحد،سوقمدينةتطهير

محطةإنجازالتطهيربشبكةمسكن3000وربطالقنوات

األحدبسوقتطهير

230002016

:معطلمشروع

رفضبسببالمؤثراتدراسةعلىالمحيطلحمايةالوطنيةالوكالةمصادقةعدم

الجريدشطفيالمعالجةمياهتصريفللغاباتالعامةاالدارة

الفالحةوزارةومراسلة(د.م23)الثالثيةالمعالجةبإضافةالدراسةتحبينتم-

.معطالالمشروعيزالوالالغرضفيالمائيةوالموارد

منبكلالنفاياتفيللتصرفتحويلمراكز3احداث2

األحدسوق+دوز+قبلي
14002012

:متأخرمشروع

الواليةحمصالمعالنفاياتفيللتصرفالوطنيةالوكالةمنالمسبقالتنسيقعدم-

.العقاريةاالشكالياتتجاوزبصددوحاليا2019سنةفيإال

بقبليللوكالةجهويةادارةوجودعدم-

ءبنا)بدوزالمهنيوالتدريبالتكوينمركزهيكلةإعادة3

(وتجهيز
113002012

:متأخرمشروع

الوكالةطرفمنمتابعتهتتمللتنميةاإلسالميالبنكطرفمنممولمشروع

مارس)بالبناءاتالخاصالعروضطلبملفإعدادالمهني،بصددللتكوينالتونسية

(الصفقةعناإلعالن2020

191132015باستفطيميالصناعيةالمنطقة4

:متأخرمشروع

،2015تم التفويت في العقار للوكالة سنة -

نة قامت الوكالة بإعداد مثال تهيئة تفصيلي وتمت المصادقة عليه من طرف لج-

.2017بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية خالل شهر نوفمبرالتوافقات

دم0,74ه تم إنجاز الشبكة الخارجية لتزويد المنطقة بالتيار الكهربائي بمبلغ قدر-

كة وتوزيع المياه إلنجاز الشبإلستغاللتم إبرام الصفقة مع الشركة الوطنية -

.دم 13الخارجية للماء الصالح للشراب بمبلغ قدره 

قسط األول الاشغالانطالق )الدراسات الفنية التفصيلية وملف التقسيم اعدادبصدد -

(2020موفى 

صعوبات في اإلنجاز تشهدالمشاريع التي أهم 



التنفيذ

المشاريع

المبرمجة المشاريع الجديدة

بالمخطط

عدم التنفيذ

د.م4:االعتماداتفي نفص
1 800

ويجهمستشفى الىبدوزتطوير المستشفى المحلي 

بصنف 

غير مدرج في ميزانيات 

2016-2020

4000

جهويالبناء قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى 

بقبلي

لجهويابناء قسم األنف والحنجرة واألذنين بالمستشفى 

بقبلي

500
زبدوبناء قسم مخبر وبنك دم بالمستشفى المحلي 

قطاع الصحة: في الميزانيات مرسمةأهم المشاريع غير 



للتنميةالجهويالبرنامج 
(د.م)المستهلكةاإلعتمادات (د.م)المفتوحةاإلعتمادات

البرنامج
النسبة مقارنة 

المفتوحةباإلعتمادات
الدفع النسبة التعهد دفع تعهد

87% 57.505 91% 64.975 65.938 71.556 2011-2019

للقطاع الصحي  %30 8.4 2020

المنجز الوحدة العنصر

170 كلم الطرقات والمسالك▪
3120 عائلة الماء الصالح للشراب▪
287 عائلة التنوير الريفي▪

2689 منتفع تحسين المسكن▪
4566 منتفع موارد الرزق▪

3 وحدة الصناعيةالفضاءات▪
582 منتفعع التكوين المهني▪
11 نادي بناء وتوسيع نوادي الشباب▪
12 ملعب مالعب رياضية▪
9 شبكة شبكات صرف المياه▪
1 حي تهذيب أحياء▪

18 جرار معدات نظافة ▪
762 وحدة اإلنارة عمومية بالطاقة الشمسية▪



برنامج التنمية المندمجة

د.أ1000: بتلمينالقرية السياحية ▪
د.أ623: باستفطيميالقرية الحرفية ▪
د.أ567: المركز الثقافي بالجديدة والمنصورة▪
د.أ270: مركز أعمال المرأة الريفية بالجديدة والمنصورة▪
د.أ177: وتلمينباستفطيميتهيئة ملعبي حي ▪
د.أ363: تهيئة وتجميل قرية تلمين ▪
د.أ280: كلم  2,1الصابريةتهيئة طرقات داخل قرية ▪
د.أ100:   الصابريةتنوير عمومي بمنطقة ▪
د.أ1400:  الشرقيةبالصابريةتهيئة منطقة صناعية ▪

مشاريع تم إنجازها

(د.م)الدفع  (د.م)التعهد  (د.م)الكلفة  المؤشرات

9.5 15.5

11,5
:             برنامج التنمية المندمجة القسط األول والثاني 

قبلي الشمالية والفوار

50
وبية، قبلي الجن: برنامج التنمية المندمجة القسط الثالث 
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عدد المنتفعين(د.م)الكلفة (هك)المساحة المساحة

24601071568رجيم معتوقمعتمدية

هك0150مشروع المحدث  ❑



متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية



2015أفريل23تاريخ  بالمجلس الوزاري المضيق ▪

2015جوان 18تاريخ  بالمجلس الوزاري المضيق ▪

2015ديسمبر26تاريخ  بالمجلس الوزاري المضيق ▪

2017أوت 26االتفاق المبرم بين الطرف الحكومي وممثلي الجهة بتاريخ ▪

جلسات العمل الوزارية

والية قبلي

رئاسة الحكومة



تاريخ الجلسة

المجالس الوزارية
2017أوت 26 2015ديسمبر 26 2015جوان 18 2015افريل 23

109 10 73 05 القرارات

197 المجموع

حالة التنفيذ تاريخ الجلسة
لم تنفذ بصدد التنفيذ أنجزت

- - 5 23-04-2015

3 25 45 18-06-2015

4 3 3 26-12-2015

10 53 46 26-08-2017

17 81 99 المجموع

العدد الجملي للقرارات-1

متابعة تنفيذ القرارات-2



أهم القرارات التي لم تنجز
2015جوان 18تاريخ  بالمجلس الوزاري المضيق -

المتابعـــةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنـــص القـرار

قبلي –قابساالنطالق في إعداد دراسة طريق سريعة : 47قرار عدد 
.13وبرمجة أشغالها انطالقا من المخطط 

وزارة التجهيز واإلسكان 
.غير مدرج بالمخططعدم التنفيذوالتهيئة الترابية

نة إدراج مشروع تزويد المناطق السكنية والصناعية بمدي:62قرار عدد 
بكلفة 2020-2016للغاز المديريقبلي بالغاز الطبيعي ضمن المخطط 

.سنوات3مليون دينار وتقدر مدة االنجاز بــ40
وزارة الصناعة والطاقة 

عدم التنفيذوالمناجم
د حيث .م31ربط الجهة بالغاز الطبيعي بكلفة 

تقديم امكانيةمع 2018ستنتهي الدراسات في 
.آجال االنجاز

2020أوت االشغالمن المتوقع انطالق -

مدينة تدعيم شبكة التطهير وانجاز منظومة تحويل المياه ب: 64قرار عدد 
مسكن 3000كلم من القنوات وربط 35سوق األحد وذلك بمـــد حوالـــي   

17.2بشبكة التطهير وانجاز محطة تطهير بسوق األحد بكلفة تبلغ 
.2015جويليةوسيتم االنتهاء من الدراسات في موفى . مليون دينار

وزارة الشؤون المحلية 
عدم التنفيذوالبيئة

عدم مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على
ابات العامة للغاالدارةدراسة المؤثرات بسبب رفض 

تصريف مياه المعالجة في شط الجريد 
23)ةتم تحبين الدراسة بإضافة المعالجة الثالثي-
ومراسلة وزارة الفالحة والموارد المائية في( د.م

الغرض
انجاز دراسة إلحداث منظومة جديدة متكاملة تتضمن وحدة:65قرار عدد 

ل سنة وستنطلق الدراسة خال . لمعالجة النفايات وتثمينها مراكز التحويل
وزارة الشؤون المحلية بتمويل من البنك األلماني2016

عدم التنفيذوالبيئة

إحداث منظومة لكل من توزر وقبلي لمعالجة 
حداث عدد من مراكز التحو  يل النفايات وتثمينها وا 

د  .م33بلفائدة البلديات بكلفة جملية تقدر 
2017وسيتم انطالق الدراسات قبل موفى سنة 

2019جويليةوانطالق األشغال خالل شهر 
(.شهرا21مدة األشغال ) 



أهم القرارات التي لم تنجز

المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنص القــرار 

دراسة إمكانية إحداث معبر حدودي 11:قرار عدد 
.  ائربمنطقة المطروحة لتعزيز التبادل التجاري مع الجز 

دراسة إمكانية إحداث معبر حدودي بمنطقة المطروحة 
.لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر

الديوان الوطني 
عدم التنفيذللمعابر الحدودية

2017أوت04بتاريخالحكوميالوفدلجلسةتبعا
السيدبإشرافالعملوجلسةللجهةزيارتهبمناسبة
خبتاريالشعبنوابمجلسممثليمعالحكومةرئيس
مشروععرضأهميةعلىالتأكيدتم2018جانفي16
لجزائريةاالتونسيةالمشتركةللجنةعلىالحدوديةالبوابةا

2015ديسمبر 26تاريخ  المجلس الوزاري المضيق ب-



المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنص القــرار 

د .م5إلىوالبستنةفي رأس مال شركة البيئة الترفيع: 19قرار عدد 
قرار  عامل سنة 600)سنوات 4وذلك على مد  بهاإنتداب2000وا 
300و2019عامل سنة 500و2018عامل سنة 600و2017

(.  2020عامل سنة 

وزارة الطاقة والمناجم
/  والطاقات المتجددة
وزارة المالية

عدم التنفيذ

وقدالشركةمالراسفيالترفيعفياشكالوجود*
التمويلامكانيةفيللنظرالماليةوزارةمراسلةتم

رللنظالصناعةوزارةبمقرجلساتوعقدالعمومي
لىعانتدابهموالمزمعالحاليينالعملةخالصفي

.ETAPحساب

لي لتبلغ بقبواإلستثمارفي رأس مال شركة التنمية الترفيع: 19قرار عدد 
عدم التنفيذوزارة المالية(.د.م5رأس المال الحالي  )د .م15

موافقة وزارة اإلشراف 2018تم خالل شهر أوت -
يع الرفالىودعوة  المؤسسات الراجعة  لها بالنظر 

في رأس مال الشركة
ام تكليف مكتب دراسات للقي2019تم خالل سنة -

ر بمخطط أعمال في الغرض ليكون جاهزا خالل شه
2019سبتمبر 

د وزارة الفالحة والموار بقبلي للتموروطني إحداث ديوان :26قرار عدد 
فيذالتنتأخر في حريالمائية والصيد الب

23يومالديوانلمشموالتالمنظماألمرإمضاءتم
وبصددالفالحةوزيرالسيدقبلمن2018اوت

الحكومةرئاسةمصالحطرفمنمراجعته

50إحداث صندوق تنمية والية قبلي بمبلغ أولي قدره :101قرار عدد 
لجهة أو مليون دينار يخصص لتمويل المشاريع المقترحة من قبل أبناء ا

بقية المستثمرين
عدم التنفيذوزارة المالية

2017أوت 26جلسة العمل بتاريخ -

أهم القرارات التي لم تنجز



حالة التنفيذ تاريخ الجلسة
لم تنفذ بصدد التنفيذ أنجزت

50 17 14
01-06-2018

81 المجموع

هويةالجتوصيات لجنة التنمية متابعة تنفيذ 



أهم المؤشرات التنموية



التمور

المؤشرات االقتصادية

الفارق

2019-2020

(أفريلجانفي)

الفارق

2018-2019

%

2019 الفارق

2017-2018
%

2018 2017 2016 السنة

%- 59.5 15.8+ 192224 +38.6% 1659965 119785 72121 عدد الوافدين

% -58.7
+17.4 215684 +34.93% 183752 136258 79657 المقضاةالليالي 

السياحة

مواطن شغل10أكثر من  موطن شغل100أكثر من  مواطن الشغل

30 2 عدد الوحدات الصناعية

النسيج الصناعي

20162017201820192020
ماي-جانفي

الكمية

الف
الفالكمية(د.م) القيمة 

) القيمة 

(د.م
(د.م) القيمة الكمية(د.م) القيمة الكمية(د.م) القيمة الفالكمية

(طنألف )والية قبلي 
1430162.9551545087.66523140.89622546157.6471267188.396

تونسمجموع 
113.5486.5104.4557.6124744.1113.978061410.6(ألف طن)

%16-%17-%20.5%19.9%18,718,9%%14.815.8%12.9%12.5%%بليقمساهمة والية 



النسبة

المؤشر
وطني قبلي

15.3%
%23.5

(13100)
العامةالبطالة

البــطالة

28%
51.5%

(9300)
العلياالشهائدبطالة حاملي 

مؤشرات النوع االجتماعي

.215% 18.5% نسبة الفقر

64.6% 59.5% التغطية االجتماعية

18.7% 12.4% نسبة السكان غير منتفعين بالتغطية الصحية

61.40% 34.50% الصرف الصحي

19.27%
%18.69

(24190  )
نسبة األمية



أهم اإلشكاليات التنموية



التنمويةاإلشكاليات 

قبلي
عدم تنوع القاعدة 
االقتصادية وضعف 

االستثمار

ضعف أداء القطاع 
العام والقطاع الخاص 

ية ضعف البنية األساس
واللوجستّية

مية ضعف مؤّشرات التن
ةواالجتماعيالبشرية 

حدة اإلشكاليات 
العقارّية والبيئّية

منوال اقتصادي محدود
والنجاعةالفاعلية 



التنميةآفاق 



سوق إنتاج كبرى 
للتمور

إقليم جامعي في الفالحة 
الصحراوية

تزويد والية قبلي بالغاز 
الطبيعي

منطقة للتبادل الحر

منطقة عبور على 

مستوى المطروحة 
برجيم معتوق

–قابسسيارة طريق 
الوادي-قبلي 

للتمورديوان وطني 

والية قبلي 

2025

تطلعات  والية قبلي





مع الشكر



 الجمهورية التونسية
 وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

 ديوان تنمية الجنوب
 بقبلياإلدارة الجهوية للتنمية 
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    اليت تواجه صعوابت اليت تواجه صعوابت املشاريع العمومية  املشاريع العمومية  

  قبل قبل بوالية  بوالية  
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 شاريع العمومية املعطل امل   -1

صاحب  بيان المشروع القطاع
 المشروع 

 حلول المقترحةال رضةالصعوبات المعت الكلفة )أ د(

تطهير مدينة سوق األحد:  التطهير
إنجاز محطة تطهير بسوق 

كلم   35األحد / مد حوالي 
  3000من القنوات / ربط 
 مسكن بشبكة التطهير 

الديوان  
الوطني 
 للتطهير

 مشروع معطل:  23000
عدم مصادقة الوكالة الوطنية -

لحماية المحيط على دراسة المؤثرات 
عامة للغابات ارة البسبب رفض االد

تصريف مياه المعالجة في شط  
 الجريد  

ين الدراسة بإضافة المعالجة  يتم تح-
م.د( ومراسلة وزارة   23الثالثية )

الفالحة والموارد المائية في الغرض 
 وال يزال المشروع معطال

دعوة كل من وزارة الفالحة  
والوكالة الوطنية لحماية  

الوالية واإلسراع  لزيارةالمحيط 
ر الموقع المناسب باختيا

 . واإلعالن عن طلب العروض

مراكز تحويل  3إحداث  البيئة
للتصرف في النفايات بقبلي 

 ودوز وسوق األحد

وكالة  
التصرف في  

 النفايات

 مشروع متأخر:  1400
عدم التنسيق المسبق من الوكالة  -

الوطنية للتصرف في النفايات مع 
  2019مصالح الوالية إال في سنة 

 اإلشكالياتتجاوز ا بصدد وحالي
 العقارية. 

عدم وجود ادارة جهوية للوكالة  -
 بقبلي.

كل من وزارة البيئة دعوة 
وزارة الشؤون المحلية للتنسيق و 

في  مع البلديات لإلسراع 
تجاوز اإلشكاليات العقارية 

 . وانجاز المشروع

التكوين 
 المهني

إعادة هيكلة مركز التكوين 
اء والتدريب المهني بدوز )بن

 وتجهيز(

  وكالةال
الوطنية 
 للتشغيل

 مشروع متأخر:  11300
مشروع ممول من طرف البنك 

اإلسالمي للتنمية تتم متابعته من 
طرف الوكالة التونسية للتكوين 

إعداد ملف طلب   دالمهني، بصد
العروض الخاص بالبناءات )مارس 

 . االعالن عن الصفقة( 2020

اإلسراع باإلعالن عن طلب  
ة  يار المقاولالعروض واخت

 .المشروع إلنجاز

تحويل مشروع انجاز محطة  التنوير
  33/    150 للكهرباء

)الخط نويل بمنطقة 
المحطة -الكهربائي
محطة متنقلة(  -الكهربائية

الشركة  
التونسية 
للكهرباء 
 والغاز 

مشروع معطل من قبل بعض أبناء  40000
القلعة رغم عديد الجلسات على  

لي والجهوي مما قد  ى المحالمستو 
يتسبب في انقطاع الكهرباء المتكرر 

 .  خالل فصل الصيف

دعوة وزارة الشؤون المحلية  
ة إلقناع للتنسيق مع بلدية القلع

المواطنين بأهمية المشروع 
تعويضات والحصول على ال

 .نجازبعد اال
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صاحب  بيان المشروع القطاع
 المشروع 

 حلول المقترحةال رضةالصعوبات المعت الكلفة )أ د(

 بدوز الجنوبية
 

المسجل في تنفيذ هذا  التأخر 
ل مشاريع يعطسينجر عنه تشروع الم

المحدث، المناطق  على غرار ستنجز
 الصناعية... 

 .يمكن أن يحول إلى والية أخرى كما
المنطقة الصناعية   الصناعة

 باستفطيمي بقبلي الشمالية
 ( هك50 :1هك )قسط  100

الوكالة  
العقارية 
 الصناعية 

 مشروع متأخر:  19113
تم التفويت في العقار للوكالة سنة -

2015 ، 
يئة  قامت الوكالة بإعداد مثال ته -

تفصيلي وتمت المصادقة عليه من  
هيز طرف لجنة التوافقات بوزارة التج

واإلسكان والتهيئة الترابية خالل شهر 
 ، 2017نوفمبر

تم إنجاز الشبكة الخارجية لتزويد  -
المنطقة بالتيار الكهربائي بمبلغ قدره 

 ، م د  0,74
تم إبرام الصفقة مع الشركة   -

الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه 
نجاز الشبكة الخارجية للماء  إل

  ،م د 13ب بمبلغ قدره الصالح للشر 
بصدد اعداد الدراسات الفنية   -

التفصيلية وملف التقسيم )انطالق 
 . (2020اشغال القسط االول موفى  

 

عن   ملف إعدادباإلسراع 
طلب العروض واختيار 
المقاولة النجاز المشروع  
باعتبار أهمية المنطقة 

يا استثمار الصناعية ووجود نوا
هامة النجاز مشاريع في هذه 

 .المنطقة

 

 س الوزارية املعطل قرارات اجملال   -2

2015جوان  18تاريخ بالمجلس الوزاري المضيق  -   

حالة  المعني بالتنفيذ نـــص القـرار
 الحلول المقترحة المتابعـــة التنفيذ

االنطالق في إعداد دراسة   :47قرار عدد 
بلي وبرمجة  ق –طريق سريعة قابس 

وزارة التجهيز 
ان  واإلسك

هذا المشروع   إدراج أهمية   غير مدرج بالمخطط.  عدم التنفيذ
في المخطط االستراتيجي 
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حالة  المعني بالتنفيذ نـــص القـرار
 الحلول المقترحة المتابعـــة التنفيذ

  2025-2021القادم    والتهيئة الترابية  .13أشغالها انطالقا من المخطط 
باعتبار قبلي هي الوالية  

من  المستثناةالوحيدة 
السيارة الى حدود   الطرقات
2020 . 

إدراج مشروع تزويد   :62قرار عدد 
ينة قبلي  المناطق السكنية والصناعية بمد

بالغاز الطبيعي ضمن المخطط المديري 
مليون  40بكلفة  2020 -2016للغاز 

   سنوات. 3دينار وتقدر مدة االنجاز بــ

وزارة الصناعة  
  والطاقة والمناجم

ربط الجهة بالغاز الطبيعي   عدم التنفيذ
حيث ستنتهي  م.د 31بكلفة 

مع   2018الدراسات في  
  ية تقديم آجال االنجاز.امكان

من المتوقع انطالق  -
  2020االشغال أوت 

هذا المشروع للجهة   أهمية 
باعتبارها منتجة للغاز 

 . والبترول

التطهير تدعيم شبكة  :64قرار عدد 
وانجاز منظومة تحويل المياه بمدينة سوق 

كلم من   35األحد وذلك بمـــد حوالـــي   
مسكن بشبكة  3000القنوات وربط 

التطهير وانجاز محطة تطهير بسوق 
 مليون دينار. 17.2بكلفة تبلغ  األحد

وزارة الشؤون  
 المحلية والبيئة

 عدم التنفيذ

عدم مصادقة الوكالة الوطنية  
لمحيط على دراسة  لحماية ا

 المؤثرات بسبب رفض االدارة
العامة للغابات تصريف مياه 

 المعالجة في شط الجريد  

تم تحبين الدراسة بإضافة  -
د(    م 23)الثالثية المعالجة 

ومراسلة وزارة الفالحة والموارد  
 المائية في الغرض 

 

دراسة إلحداث  جاز: ان65د قرار عد
 منظومة جديدة متكاملة تتضمن وحدة

لمعالجة النفايات وتثمينها مراكز التحويل. 
  2016وستنطلق الدراسة خالل سنة  

   بتمويل من البنك األلماني

وزارة الشؤون  
  المحلية والبيئة

إحداث منظومة لكل من توزر    عدم التنفيذ
وقبلي لمعالجة النفايات 

حداث عدوتثمينها و  د من  ا 
مراكز التحويل لفائدة البلديات 

م.د   33 ـقدر ببكلفة جملية ت
انطالق الدراسات قبل  وسيتم

وانطالق   2017موفى سنة 
األشغال خالل شهر جويلية  

  21شغال األ )مدة 2019
  شهرا(.

 إلسراعدعوة وزارة البيئة  
عن طلب   باإلعالن

العروض النجاز هذا  
في   أهميتهالمشروع لمدى 

الية كوجهة سويق للو الت
 . للسياحة الصحراوية
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2015ديسمبر    26تاريخ بري المضيق المجلس الوزا -  

 المعني بالتنفيذ نص القــرار
حالة 
 الحلول المقترحة المتابعة التنفيذ

دراسة إمكانية إحداث  11رار عدد :ق
معبر حدودي بمنطقة المطروحة  

لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر. 
اث معبر حدودي انية إحددراسة إمك

بمنطقة المطروحة لتعزيز التبادل 
  التجاري مع الجزائر.

الديوان الوطني  
للمعابر 
  الحدودية

عدم  
  التنفيذ

تبعا لجلسة الوفد الحكومي 
  2017أوت  04بتاريخ 
 للجهةزيارته  بمناسبة
العمل بإشراف السيد   وجلسة

رئيس الحكومة مع ممثلي 
مجلس نواب الشعب بتاريخ 

تم   2018جانفي  16
التأكيد على أهمية عرض  

لحدودية  البوابة امشروع 
على للجنة المشتركة 

  التونسية الجزائرية

عرض هذا القرار   أهمية 
على اللجنة المشتركة 

لجزائرية لما التونسية ا
لوالية   أهمية يمثله من 

رك في تقبلي التي تش
حدودها مع الجزائر على  

  إضافة  .كم 140مسافة 
قابس ط ميناء تنشي إلى

الدولي   التعاونوتدعيم 
ئر  مع الجزا يالالمركز 

تبعا للقرارات المنبثقة عن  
زيارة السيد رئيس 

 .الجمهورية للجزائر
 

   2017أوت  26جلسة العمل بتاريخ   -

 المعني بالتنفيذ ص القــرارن
حالة 
 الحلول المقترحة المتابعة التنفيذ

: الترفيع في رأس مال 19قرار عدد 
قرار   5والبستنة إلىالبيئة  شركة م.د وا 

على مدى  إنتداب بها وذلك  2000
  2017عامل سنة  600سنوات ) 4
  500و  2018عامل سنة  600و

عامل سنة   300و 2019عامل سنة 
2020  .) 

الطاقة   وزارة
والمناجم  
والطاقات  

المتجددة/ وزارة 
  المالية

عدم  
  التنفيذ

*وجود اشكال في الترفيع 
م كة وقد تفي راس مال الشر 

    مراسلة وزارة المالية للنظر
مويل في امكانية الت

وعقد جلسات     العمومي
بمقر وزارة الصناعة للنظر  
في خالص العملة الحاليين  
والمزمع انتدابهم على  

 . ETAPحساب 

دعوة كل من وزارة 
  الصناعة والشركة 
 التونسية لألنشطة

 والمنشآتالبترولية 
المساهمة في رأس مال  

ير  توف إلى الشركة
  االعتمادات الضرورية 

 هو متفق النتداب ما
   .هعلي

الترفيع في رأس مال  :19عدد قرار 
شركة التنمية واإلستثمار بقبلي لتبلغ 

  .د(.م  5الحالي  م.د )رأس المال  15

عدم    وزارة المالية
  التنفيذ

تم خالل شهر أوت   -
موافقة وزارة  2018

 ودعوة المؤسساتاإلشراف 
ر الى  بالنظ هاالراجعة ل

  الرفيع في رأس مال الشركة

 ةمساهمال المنشآتدعوة 
للترفيع   sicarفي شركة 

 . في رأس مال الشركة 
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  2019 تم خالل سنة -
تكليف مكتب دراسات للقيام 
بمخطط أعمال في الغرض  
ليكون جاهزا خالل شهر 

  2019سبتمبر 
ديوان وطني  ث: إحدا26قرار عدد 

 للتمور بقبلي 
حة وزارة الفال

وارد المائية والم
  والصيد البحري

في  تأخر 
  التنفيذ

تم إمضاء األمر المنظم 
  23لمشموالت الديوان يوم 

من قبل السيد   2018اوت 
وزير الفالحة وبصدد  

مصالح  مراجعته من طرف
 رئاسة الحكومة  

اإلسراع بإمضاء األمر  
 .ونشره بالرائد الرسمي

صندوق  ث: إحدا101قرار عدد 
  50مبلغ أولي قدره ة قبلي بتنمية والي

مليون دينار يخصص لتمويل 
لمشاريع المقترحة من قبل أبناء ا

الجهة أو بقية المستثمرين بناءا عن  
دراسات جدوى مسبقة يقوم بها ديوان  

الجنوب والهياكل المعنية )وكالة  تنمية 
  حماية المحيط...(.

عدم    وزارة المالية
  التنفيذ

 
النظر في مدى مالئمة  

 إلحداث انونيالق شريعالت
هذا الصندوق لدعم تمويل 

االستثمار الخاص مشاريع 
.بالجهة  
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 2018جوان  1يوم خالل زيارتها لوالية قبلي ة البرلمانية توصيات زيارة اللجن
 

 المتابعة التوصيات
  : الوطني الدفاع وزارة*

 التنفيذعدم  .مدني طارم إلى صبغته وتغيير ببازمة العسكري المطار إحياء -
وفي     وزارة الدفاع الوطنيتم إحداث مصحة عسكرية متعددة االختصاصات من قبل  .عسكري مستشفى إحداث -

 انتظار توفير التجهيزات وانطالق االستغالل
 النقل وزارة*

 التفعي (الجزائر عالتجاري م التبادل  لتعزيزمعتوق  رجيم من  المطروحة بمنطقة حدودي  معبر إحداث -
 ( 2015 فيفري 06 في  إقرارها تم التي الحدودية المناطق بتنمية الخاصة الوطنية للخطة

 تنفيذال عدم
 الواحدة والعشرينعلى الدورة  المقترح لعرضهقدمت الوالية الجدوى االقتصادية لهذا  -
 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.  (21)
تم   للجهة،بمناسبة زيارته  2017أوت   04بتاريخ تبعا لجلسة الوفد الحكومي  -

حدودي على مستوى الحوار مع الجزائر إلحداث معبر  على استئنافالتأكيد 
 معتوق.المطروحة برجيم 

 تبحافال لتدعيم األسطول البري النقل مجال في  والخاص العام القطاعين بين الشراكة قانون تفعيل -
حداث جديدة  .المتوقفة الخطوط تشغيل بإعادة إلى اإلسراع ةإضاف  الواليات، ببقية الجهة لربط خطوط وا 

تونس  -حافالت وتم إحداث خط قبلي 02بــ تم دعم أسطول الحافالت بين المدن -
 قفصة والقيروان  عبر
  11تم إلى حد اآلن تدعيم أسطول الحافالت الراجعة بالنظر لوكالتي قبلي ودوز بـــ-

 حافلة 
 لة فرنسية الصنع  حافالت مستعم 04بعدد  تم دعم الوكالتين -
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 المتابعة التوصيات
 خط جديد  سوسة  -تم ربط رجيم معتوق بقبلي/ ربط دوز بقابس خط جديد /قبلي -
 قابس-سوسة خط جديد/ دوز-قبلي/قبلي-تم ربط رجيم معتوق -

   2018جرة لواج منذ فيفري استغالل محطة سيارات اال - .والتاكسي واللواج الريفي للنقل محطات بإنجاز وذلك النقل خدمات تحسين -
 انطالق العمل بمحطة للنقل الريفي قرب السوق االسبوعية  -
 منة ورجيم معتوقن ببلديات الفوار وجتم احداث منطقة جوال -

 عدم التنفيذ .ايافريق نحو المتجهة يةالجو  بالخطوط وربطه بالجهة مدني مطار إحداث -
  : المالية وزارة*

 من المقترحة المشاريع لتمويل يخصص د .م 50 درهق أولي بمبلغ قبلي يةوال تنمية قصندو  إحداث -
 الجنوب تنمية ديوان بها يقوم جدوى مسبقة دراسات على بناء نالمستثمري بقية أو الجهة أبناء قبل

 .) ...المحيط حماية وكالة (المعنية والهياكل

 عدم التنفيذ

 عدم التنفيذ .والبستنة شركة البيئة مال رأس في  الترفيع لإشكا لتجاوز العمومي التمويل إمكانية في  النظر -
 واإلمتيازات وآليات التمويل الخاص للحساب تصابناإل بمزايا للتعريف المدى قصير  برنامج وضع  -

 المهن والهياكل الشهادات وأصحاب أيضا للطلبة  وموجه  الشهادات حاملي لفائدة  الصلة  ذات  الجبائية
 وكالة الفالحية، باإلستثمارات النهوضكوكالة  (المساندة األعمال هياكل بهذه مالقيا وتتولى .خاصة ية

 .) ...الجنوب تنمية ديوان ،بالصناعة والتجديد النهوض

تقوم هيكل المساندة بصفة دورية بالتعريف باالمتيازات المالية والجبائية وبفرص  
 اسات الجدوى االستثمار ووالتأطير والتوجيه واعداد مخططات االعمال ودر 

 ةالقع  في جديدة بإحداث آليات التعجيل وخاصة والمساندة التمويل لهياكل المنظمة القوانين مراجعة -
 للرفع ليبق الجهويين وبفرعيهما الصغرى والمتوسطة المؤسسات تمويل وبنك للتضامن التونسي بالبنك
 بما لبنكينا هذين عمل وأساليب امجبرن على والنجاعة من المرونة المزيد وإلضفاء بالجهة آدائهما من

 .بالجهة االستثمار يزوتحف الخاص للحساب اإلنتصاب وتيسير اإلجراءات في تقليص ا ي فعل يساهم

 عدم التنفيذ

 عدم التنفيذ .القروض يعتمدها إلسناد التي الشروط في  النظر بإعادة يقوم أن للتضامن  التونسي البنك على -
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 المتابعة التوصيات
 الصغرى المؤسسات تمويل وبنك للتضامن ونسيالت البنك فرعي  تدعيم -

 .الالزمة البشرية بالموارد بقبلي والمتوسطة
 موظفين 3بـ ونسي تم تدعيم البنك الت

 إزاء اإلدارة بتعهدات لإليفاء الكافية  الدفع اعتمادات إحالة  في التسريع -
 .الخدمات ومسدي المقاولين

 عدم التنفيذ

  :الدولي اونوالتع واالستثمار التنمية وزارة
 عدم التنفيذ .اإلجراءات تبسيط بهدف االستثمار قانون مراجعة -
 5 الحالي المال د( رأس.م 35 ليبلغ بقبلي واإلستثمار التنمية شركة مال رأس في بالترفيع الوعد تنفيذ -
 .)د.م

  الراجعة لها ودعوة المؤسساتموافقة وزارة اإلشراف  2018تم خالل شهر أوت   -
 لشركةالى الرفيع في رأس مال ا  بالنظر

تكليف مكتب دراسات للقيام بمخطط أعمال في الغرض   2019تم خالل سنة  -
 2019جاهزا خالل شهر سبتمبر ليكون 

وع رجيم بصدد إحداث مشروع فالحي بالمنطقة الحدودية "المحدث" على غرار مشر  .وارالف معتمدية ليشمل قمعتو  رجيم تنمية ديوان نشاط دائرة توسيع -
 اع الوطني(. معتوق )وزارة الدف

 مختلف في على التقاعد لينالمحا لتعويض بانتدابهم 36 اآللية حساب على العاملين وضعية تسوية -
 بالمناظرات العمل إيقاف نتيجة الضرورية بها البشرية الموارد غياب من تشكو التي الجهوية اإلدارات
 .العمومية الوظيفة في لإلنتداب

 ك بصفة تدريجيةيتم ذل

  :العقارية والشؤون الدولة كأمال وزارة
 عدم التنفيذ .اإلشتراكية األراضي قانون مراجعة

 عدم التنفيذ الحية الف لألراضي العقارية الوضعية تسوية ورةر ض
 عدم التنفيذ .الدولية  األراضي وضعية تسوية
  :والبيئة المحلية الشؤون وزارة
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 المتابعة التوصيات
قرار د.م  5 إلى البستنةو  البيئة شركة مال رأس في بالترفيع الوعد  تنفيذ -  وذلك بها إنتداب 2000 وا 

 .سنوات 3 مدى على
 عدم التنفيذ

 لمعالجة جديدة متكاملة منظومة بإحداث المتعلقة الدراسات في النطالق اإلجراءات في التسريع -
حداث وقبلي توزر من لكل وتثمينها النفايات  ليةالجم الكلفة (البلديات ئدةلفا مراكز التحويل من عدد وا 

 .)د.م 11 ب تقدر

 عدم التنفيذ

 عدم التنفيذ .الكريم من العيش الجهة  كان س جياتاح مع ءميتال بما ومنتزهات خضراء مناطق إحداث -
 البلديات إمكانياتيتم ذلك تدريجيا حسب  .البلدية المناطق داخل الطرقات وتهذيب تهيئة -
 2018 سنة عليها معتمدية يطلق أن يمكن " معتوق بالرجيم" الجديدة يةللمعتمد خصوصية إقرار -
 إطار في وذلك  الجزائرية التونسية المشتركةى اللجنة موافقة دبع الجزائر مع الحدودي المعبر بفتح تتوج

 .المحلية بالتنمية االعتناء

 عدم التنفيذ

 العقار التصرف إلسناد جلسلم مطلب تقديم في باإلسراع النفايات في التصرف وكالة على -
 .النفايات بقبلي في للتصرف تحويل مركز إحداث إجراءات الستكمال

صرف في النفايات مع مصالح الوالية إال في  وكالة الوطنية للتعدم المسبق من ال-
 وحاليا بصدد تجاوز االشكاليات العقارية. 2019سنة 
 العقارية والشؤون دولةأمالك ال وزارة إلى مطلب يمتقد في باإلسراع النفايات في التصرف وكالة على - 

 .األحد بسوق النفايات في  للتصرف مركز تحويل إحداث إجراءات الستكمال العقار في التفويت قصد
 .بدوز النفايات للتصرف في  تحويل مركز موقع تحديد في باإلسراع النفايات في التصرف وكالة على -

  :البحري والصيد ئيةالما والموارد الفالحة وزارة
 عدم التنفيذ .بالجهة الفالحية للتنمية المعتمدة االستراتيجية في النظر دةإعا  -
 المتعلقة بالتوسعات العقارية الوضعية بتسوية الخاصة التطبيقية النصوص تفعيل في عسريالت -

 .الخاصة الفالحية
 عدم التنفيذ

 عدم التنفيذ .بالجهة يةالسقو  األراضي وتوسعة لتأهيل برنامج إعداد -
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 المتابعة التوصيات
آبار جيوحرارية   5د كتعويض لـم. 30جيوحرارية بكلفة  آبار عميقة 5برمجة حفر  .بالجهة المائية الموارد لتدعيم الالزمة  اإلجراءات إتخاذ -

 )كامل الوالية( 
 . 2020مليون دينار الى حدود سنة  6تم برمجة بئر عميقة كل سنة بكلفة 

 
 من % 14.5 (شاسعةجغرافية  رقعة على  دةممت الجهة  نوأ  صةخا جديدة  هميا تحلية وحدات  بعث -

 .(التونسية الجمهورية مساحة
 عدم التنفيذ

 السنوية وذلك كما يلي: ميزانية التنميةبرنامج سنوي متواصل ضمن  .قبلي بجهة القرى من العديد يهدد الذي التصحر مقاومة تخص برامج إدراج -
 م.د 4يص وصرف : تم تخص2017سنة  -
 م.د   4.145ص تخصي : تم2018سنة -
 م. د  4.435اقتراح ترسيم  : تم2019سنة  -
 م د  5.780: 2020سنة  -

 عدم التنفيذ .اإلبل قطيع وخاصة الحيوانية الثروة منتوجات لتثمين جديدة آليات داثحإ -
منها وحدة جلد وهي غير مستغلة البته  1500يبلغ انتاج الجلود في والية قبلي  -

 الموجودة بالجهة.  وحدة تحت إشراف المسالخ  365
 غير مستغلة(.  %80طن ) 15انتاج قبلي من الوبر يقدر ب   -

 
 

من قبل السيد وزير    2018اوت  23تم امضاء األمر المنظم لمشموالت الديوان يوم  .بقبلي للتمور وطني ديوان داثحإ
 ومة الفالحة وبصدد مراجعته من طرف مصالح رئاسة الحك

 عدم التنفيذ .الفالحية لألراضي  اريةالعق الوضعية تسوية ضرورة -
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 المتابعة التوصيات
 بالمنح واإلمتيازات وتمتيعها الدولة قبل من بها ترفالمع سعات التو في الخاصة التوسعات إدماج -
 2014حد اوت إلى هك ألف  27 حدود  في وهي ( للفالحين الدولة توفرها التي

 عدم التنفيذ

 مياه المحينة لتصريف الدراسة بخصوص هارأي إبداء في بالتسريع للغابات ة العام اإلدارة على -
 دراسة على المحيط الوطنية لحماية الوكالة  ادقةصم إجراءات الستكمال الجريد شط في  المعالجة
 .األحدبسوق  تطهير محطة بإنجاز المتعلقة المؤثرات

مؤثرات بسبب رفض عدم مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة ال
 لغابات تصريف مياه المعالجة في شط الجريد االدارة العامة ل

م.د( ومراسلة وزارة الفالحة والموارد   23)ية الثالثتم تحبين الدراسة بإضافة المعالجة -
 المائية في الغرض وال يزال المشروع معطال.

 طلب عن لإلعالن مركزيةال المصالح مستوى على اإلدارية اإلجراءات استكمال في التسريع -
 وتنبيب تلمين من للشرب بكل الصالح بالماء الريفية المناطق تزويد تحسين بمشروع متعلقال العروض

 (.تكميلية ميزانية (الريح ج وف ولرابطة ا والمنصورة اربوطن

 في طور طلب العروض 

 الديون  من جدولة  ةبالجه المنتصبين درينوالمص التمور ومجمعي التبريد مخازن أصحاب تمكين -
 .التصدير لتدعيم بذمتهم المتخلدة

 عدم التنفيذ

  : والمتوسطة الصغرى والمؤسسات الصناعة وزارة *
 عدم التنفيذ .بالجهة جديدة صناعية مناطق إحداث -
خرات العقارية هك ضمن القائمة النهائية للمد 100تم إدراج هذا الموقع الماسح   - .الشمالية قبلي بمعتمدية باستفطيمي الصناعية المنطقة تهيئة في التسريع -

 2014ماي  5الصناعية الصادرة بقرار من وزيري الصناعة والتجهيز المؤرخ في 
انعقدت جلسة عمل اللجنة الوزارية للموافقات للمناطق الصناعية بمقر وزارة التجهيز -

فصيلي حيث تمت المصادقة على مثال التهيئة الت 2017/ 11/ 21واالسكان يوم 
 هكتار  100التي تمسح للمنطقة الصناعية استفطيمي 

 م.د  0.74هربائي بمبلغ قدره تم انجاز الشبكة الخارجية لتزويد المنطقة بالتيار الك -
الصفقة مع الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه النجاز الشبكة  بصدد ابرام -
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 المتابعة التوصيات
 م.د  13الخارجية للماء الصالح للشراب بمبلغ قدره 

 للقيام بالدراسات الفنية وملف التقسيم.تم ابرام الصفقة مع مكتب دراسات  -
 2020  هك موفى سنة 50حة االنطالق في انجاز القسط االول بمسا -

  : الترابية  والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة *
 عدم التنفيذ .الوادي-يقبل–قابس  السيارة الطريق إلحداث والخاص العام القطاعين بين الشراكة قانون تفعيل -
 ورجيم ةبقرى المطروح مرورا "سوف" وادي والية في "الماء دوار" بلدة بين الرابطة لطريقا  إنجاز -

 في إقرارها تم التي الحدودية المناطقبتنمية  الخاصة الوطنية للخطة تفعيل (قابس إلى وصوال معتوق
 2015 يفريف   06

 عدم التنفيذ

 يتم ذلك بصفة دورية حسب البرامج السنوية  .عنها العزلة الطرقات لفك لشبكة تعهدو  صيانة من قبلي والية بكامل التحية ةالبني وتحسين دعم -
 عدم التنفيذ .عاجلة بصفة وذلك  الجهة معتمديات كل في االجتماعي للسكن برنامج وضع -
 بالجزء المتعلق تغيير المسلك على وافقتهام إبداء في بالتسريع والطرقات للجسور العامة اإلدارة على -
 .بقبلي الريفية المسالك كلم من  33 تهيئة واستكمال األشغال الستئناف )كلم 1) طلالمع

 تم االنجاز

  : التقليدية والصناعات السياحة وزارة*
 خالل من سياحة العبور إلى إضافة الصحراوية السياحة بتدعيم بالجهة السياحي النشاط تنمية -

 على أيضا والتشجيع الجهة أبناء وخاصة منهم مجالال في االستثمار على  الخواص المستثمرين تشجيع
 .وغيرها الريفية واإلقامات العائلية كاإلستضافاتالبديلة  السياحة أنماط إحداث

عداد الدراسات والتكوين لكل الراغبين في   تتولى هياكل المساندة االحاطة واإلرشاد وا 
 يةبعث المشاريع السياح

 عدم التنفيذ .بليبق السياحية المنطقة تهيئة إعادة -
 عدم التنفيذ .السياحي بالمسلك القديمة قبلي مدينة إدراج -
 عدم التنفيذ .الفوار بمعتمدية سياحية منطقة إحداث -
  : المتجددة والطاقات المناجم و الطاقة وزارة*
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 المتابعة التوصيات
 كاسبم من له لما  2013 ديسمبر منذ عليه ادقالمص المتجددة الطاقات في االستثمار قانون تفعيل -
 .والتنمية التشغيل في

 انجاز تم
 

 ال والذي  2013 ديسمبر31 بتاريخ ستثمارال العليا اللجنة  عليه  صادقت الذي أكسيوم مشروع تفعيل -
 .التاريخ هذا  إلى اق معط يزال

 عدم التنفيذ

 يذعدم التنف .الملح في ستثمارال تراخيص بمنح المطالبة -
 ة إنتاج كهرباء بواسطة الرياح بجبل الطباقةمحط - .الرياح طاقة مشروع تفعيل -

 ةهك النجازالمحط 38تم اسناد مساحة 
 تم قبول تمويل المشروع من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية

وبداية االنجاز خالل سنة   2020من المتوقع اإلعالن عن طلب العروض في جانفي 
2023 

 ميقا واط(  20) الشمسية بواسطة الطاقة  محطة انتاج كهرباء - .الشمسية الطاقة مشروع تفعيل -
 هك النجازالمحطة 40تم اسناد مساحة 

 م.د  50لفة المشروع: ك -
خالل   50بداية األشغال و 150) موطن شغل  200سيمكن المشروع من توفير  -

 االستغالل(
 لبحث عن التمويلبصدد ا -2022الى غاية   2020بداية األشغال: جانفي   -

 صدد االنجازب .بقبلي البترولية المنتصبة بالشركات االنتدابات في الجهة أبناء بتنفيل تعلقالماالتفاق  تطبيق -
 إنتاج مع مبلغ يتناسب إلى البترولية للشركات المجتمعية للمسؤولية المخصصة  المبالغ في  الترفيع -

 .والغاز البترول من الجهة
ربية الماشية" بالتنسيق ة من الراغبين في بعث مشاريع فالحية "تتم تكوين مجموع-

 هم من تمويل مشاريعهم.مع مركز التكوين المهني الفالحي بجمنة وذلك قصد تمكين
 ألف دينار   538.454مشروعا لتربية األغنام بمبلغ جملي قدره  40تم توزيع -
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 المتابعة التوصيات
 الفوار تم تمويل مشاريع خدماتية مختلفة بدوز ومشاريع فالحية ب-

 المخطط ضمن الطبيعي بالغاز قبلي بمدينة والصناعية لسكنيةا المناطق تزويد مشروع إدراج -
 2020-2016 للغاز المديري

مع  2018م.د حيث ستنتهي الدراسات في  31ربط الجهة بالغاز الطبيعي بكلفة 
 امكانية تقديم آجال االنجاز.

 2020من المتوقع انطالق االشغال أوت  -
 يتم أن على يعنى بالتنمية جهوي صندوق في الضخه البترول عائدات من مائوية نسبة يصتخص -

 المبلغ (العمل حيز دخلت التي لكل الحقول السنوي اإلنتاج حسب النسبة هذه تحديد علىاالتفاق 
 .)د.م 50 المقترح

 عدم التنفيذ

  : والرياضة الشباب وزارة*
 الصفقة إبرام راءاتإج إلتمام)د.أ 22724283 ب المقدرة (الناقصة اإلعتمادات تحويل في التسريع -

 .ألحدبسوق ا الفردية  الرياضات قاعة بناء مشروع بانجاز المتعلقة
 ر التمويلتم توفي

 في طور اتمام اجراء اتمام الصفقة
  : الثقافية الشؤون وزارة*

 لتصوير فضاء خالل احداث من السينما صناعة  في وخاصة الثقافي القطاع في االستثمار تشجيع -
 ."للسينما مدن" بـ عدة دول في عليه متعارف هو ما غرار على دوز بصحراء األفالم

 عدم التنفيذ

 تكون تكاد والتي الكبدي بالوالية االلتهاب مرض ظاهرة تفشي حول  شاملة بدراسة  القيام الوزارة على -
 .يتفاقم فتىء ما بالجهة وباء

 عدم التنفيذ

  .بالجهة المستشفيات عدد  في  الترفيع -
 راضأم لمعالجة صحية متكاملة وحدة إلحداث والخاص العام القطاعين بين الشراكة انونق تفعيل -

 .والكبد السرطان
 عدم التنفيذ

 عدم التنفيذ .الطبية المخابر عدد  في  الترفيع -
 ةيتم ذلك بصفة تدريجي .االختصاص أطباء وخاصة األطباء عدد  في  الترفيع -
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 المتابعة التوصيات
 عدم التنفيذ .عةالسري ة الطبي للنجدة طائرة توفير -

 والتجهيزات ريةالبش باإلمكانيات والمحلية الجهوية المستشفيات وتدعيم توفير
 بمختلف الخدمات الصحية  بجودة لالرتقاء اإلسعاف وسيارات النقل ووسائل الالزمة الطبية والمعدات
 .بالجهة للصحة العمومية المؤسسات

 بصفة تدريجيةيتم ذلك 

 عن الالزم بعدد العملة الصحية والمؤسسات التمريض علوم  ومدرسة هويةالج اإلدارة دعم ضرورة -
 السير تعطيل لتالفي المؤسسات مختلف هذه الحاصل في الكبير والنقص الشغور لسد داباالنت طريق
 .والنظافة والحراسة نةوالصيا والسياقة الكتابة خدمات مناألدنى  المستوى وتأمين للعمل العادي

 يجيةيتم ذلك بصفة تدر 

  : االجتماعية الشؤون وزارة*
المصادقة عى أرض المشروع والبرنامج الوظيفي  2019ماي  30تم بتاريخ - .األحد سوق بمعتمدية خدمات دار إحداث -

أ.د باعتبار الدراسات وتم تعيين المهندسين  376واالعتمادات المقترح في حدود  
 المصممين

 
 من ن  ك  تتم حتى البشري الالزم  باإلطار بالفوار  االجتماعي نالضما خدمات دار تدعيم في التسريع -

 .النشاط حيز الدخول
 تم االنجاز

 إسداء الالزم لتقريب البشري باإلطار الجهة  في  حاليا المتواجدة الخدمات دور بقية تدعيم تعميم -
 .للمواطنين فعليا الخدمات

 تم االنجاز

  : التربية ارةوز *
 واستغاللها وزارة التربية وموظفي أعوان  سكن  لديوان بالنظر الراجعة البناءات وتهيئة ترميم اقتراح -

 .المحلية لإلدارات كفضاءات
 عدم التنفيذ

 عدم التنفيذ .المعتمديات مستوى على ةمحلي إدارات بناء -
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 المتابعة التوصيات
 نفيذعدم الت .مقرا لها ويكون الرياضة شعبة هتستغل نموذجي وثقافي شبابي مركز إعداد  الوزارة على -
 عدم التنفيذ .كم 17 حة قرابةالمطرو  عن يبعد الذي "رجيم" معهد ذمة  على ووضعها مدرسية حافلة إقتناء -
  : العلمي والبحث العالي التعليم وزارة*

 اليالع الفالحي بالمعهد القطاع في خاصة الجهة وحاجيات تتماشى جديدة إختصاصات فتح -
عادة التكنولوجية للدراسات  .الغرض لهذا المعهد هيكلة وا 

وماجستير في  تم إحداث ماجستير في القطاع الفالحي )الفالحة الصحراوية(
   الصناعات الغذائية

 ومميزات مع خصوصيات تماشيا والحرف بالفنونتعنى   للدراسات العالي بالمعهد جديدة شعبة إحداث -
 .سياحية كمنطقة الجهة

 عدم التنفيذ

  : تشغيل وال المهني التكوين وزارة*
 الفرصة هذه من من اإلستفادة انهاحرم يتم ال حتى قبلي بوالية يتعلق فيما  الكرامة عقد  في النظر إعادة

 .اقتصادية بالجهة أو صناعية مؤسسات وجود عدم باعتبار
 منتفع 651: 2018
 منتفع 750: 2019

 والمحروقات البديلة طاقاتالثقيلة وال والمعدات الشاحنات كصيانة ةوواعد جديدة إختصاصات إحداث -
 .بالجهة المهني التكوين مراكز هيكلة إعادة إطار في

سيتم برمجة احداث اختصاصات جديدة عند االنتهاء من اعادة تأهيل مركز التكوين 
تهاء من بدوز )لم يتم بعد االن والتدريب المهنيالمهني بقبلي واحداث مركز للتكوين 
 ة المكلفة باالنجاز(.اعداد طلب العروض الخيار المقاول
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 لفائدة والية قبلي الوزارية متابعة قرارات المجالس 

 
 2015أفريل  23بتاريخ المجلس الوزاري المضيق  -
 2015جوان   18بتاريخ المجلس الوزاري المضيق  -
 2015ديسمبر  26بتاريخ المجلس الوزاري المضيق  -
 2017أوت  26 الجهة بتاريخاالتفاق المبرم بين الطرف الحكومي وممثلي  -

  :ملي للقراراتالعدد الج-1

 ةتاريخ الجلس
 المجالس الوزارية

 2015افريل 23 2015جوان  18 2015ديسمبر  26 2017أوت  26

 القرارات 05 73 10 109
 المجموع 197 

 

 ت:متابعة تنفيذ القرارا  -2

  حالة التنفيذ
  تاريخ الجلسة

  أنجزت  بصدد التنفيذ  لم تنفذ
- - 5 23-04-2015  
3 25 45 18-06-2015  
4 3 3 26-12-2015  
10 53 46 26-08-2017  
 المجموع 99 81 17

 

  :أهم القرارات التي لم تنجز -3
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 2015 جوان 18بتاريخ المجلس الوزاري المضيق  -

 المتابعـــة  التنفيذ  المعني بالتنفيذ   نـــص القـرار

  –االنطالق في إعداد دراسة طريق سريعة قابس  :47قرار عدد 
 . 13الها انطالقا من المخطط  قبلي وبرمجة أشغ

وزارة التجهيز واإلسكان  
 عدم التنفيذ  والتهيئة الترابية 

 غير مدرج بالمخطط. 

إدراج مشروع تزويد المناطق السكنية والصناعية   :62قرار عدد 
بمدينة قبلي بالغاز الطبيعي ضمن المخطط المديري للغاز 

  3مليون دينار وتقدر مدة االنجاز بــ  40بكلفة  2020  -2016
 سنوات.

رة الصناعة والطاقة وزا
 والمناجم 

 عدم التنفيذ 

.د حيث ستنتهي م 31ربط الجهة بالغاز الطبيعي بكلفة 
 تقديم آجال االنجاز.  امكانيةمع  2018الدراسات في 

 2020أوت  االشغالمن المتوقع انطالق  -
 

تدعيم شبكة التطهير وانجاز منظومة تحويل  :64قرار عدد 
كلم من   35المياه بمدينة سوق األحد وذلك بمـــد حوالـــي   

مسكن بشبكة التطهير وانجاز محطة  3000القنوات وربط 
مليون دينار. وسيتم   17.2تطهير بسوق األحد بكلفة تبلغ 

 . 2015تهاء من الدراسات في موفى جويلية  االن

وزارة الشؤون المحلية  
 والبيئة 

 عدم التنفيذ 

ى دراسة عدم مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط عل 
العامة للغابات تصريف مياه   المؤثرات بسبب رفض االدارة

 المعالجة في شط الجريد 
.د( م 23)الثالثية تم تحبين الدراسة بإضافة المعالجة -

 ومراسلة وزارة الفالحة والموارد المائية في الغرض 
دراسة إلحداث منظومة جديدة متكاملة  : انجاز65قرار عدد 

تتضمن وحدة لمعالجة النفايات وتثمينها مراكز التحويل.  
 بتمويل من البنك األلماني  2016وستنطلق الدراسة خالل سنة 

وزارة الشؤون المحلية  
 والبيئة 

 عدم التنفيذ 

إحداث منظومة لكل من توزر وقبلي لمعالجة النفايات 
حداث عدد من مراكز التحويل لفائدة البلديات  وتثمينها وا 

.د  وسيتم انطالق الدراسات م 33 بكلفة جملية تقدر ب 
وانطالق األشغال خالل شهر  2017قبل موفى سنة 
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 شهرا(.  21) مدة األشغال        2019  جويلية
 
 

 2015ديسمبر  26بتاريخ المجلس الوزاري المضيق  -
 المتابعـــة  التنفيذ  المعني بالتنفيذ  نص القــرار 

دراسة إمكانية إحداث معبر حدودي بمنطقة   :11قرار عدد 
المطروحة لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر. دراسة إمكانية 

نطقة المطروحة لتعزيز التبادل التجاري  إحداث معبر حدودي بم
  مع الجزائر.

الديوان الوطني للمعابر  
  الحدودية

 عدم التنفيذ 

  بمناسبة  2017أوت  04تبعا لجلسة الوفد الحكومي بتاريخ 
العمل بإشراف السيد رئيس الحكومة مع  وجلسة للجهةزيارته 

تم التأكيد  2018 جانفي 16ممثلي مجلس نواب الشعب بتاريخ 
للجنة   البوابة الحدودية على اعرض مشروع  على أهمية

 .المشتركة التونسية الجزائرية
 
 2017أوت   26جلسة العمل بتاريخ  -

 المتابعـــة  التنفيذ  المعني بالتنفيذ  نص القــرار
  5: الترفيع في رأس مال شركة البيئة والبستنة إلى19قرار عدد 
قرار    600سنوات ) 4على مدى إنتداب بها وذلك  2000م.د وا 
عامل سنة    500و  2018عامل سنة   600و  2017عامل سنة 

 (. 2020عامل سنة   300و  2019

وزارة الطاقة والمناجم  
والطاقات المتجددة/ وزارة 

 المالية 
 عدم التنفيذ 

مال الشركة وقد تم   راسفي  الترفيع في  اشكال*وجود 
   التمويل العمومي امكانيةفي    مراسلة وزارة المالية للنظر

وعقد جلسات بمقر وزارة الصناعة للنظر في خالص العملة 
 . ETAPالحاليين والمزمع انتدابهم على حساب 
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 المتابعـــة  التنفيذ  المعني بالتنفيذ  نص القــرار

: الترفيع في رأس مال شركة التنمية واإلستثمار  19قرار عدد 
 م.د(.  5الحالي م.د )رأس المال   15بقبلي لتبلغ 

 عدم التنفيذ  وزارة المالية 

موافقة وزارة اإلشراف ودعوة   2018تم خالل شهر أوت  -
الرفيع في رأس مال  الىالمؤسسات الراجعة  لها بالنظر 

 الشركة
تكليف مكتب دراسات للقيام  2019تم خالل سنة  -

ا خالل شهر سبتمبر  بمخطط أعمال في الغرض ليكون جاهز 
2019. 

 ديوان وطني للتمور بقبلي  ث : إحدا26قرار عدد 
وزارة الفالحة والموارد 
 المائية والصيد البحري 

 في التنفيذ تأخر 
 اوت  23 يوم الديوان لمشموالت  المنظم األمر إمضاء تم

 من  مراجعته وبصدد  الفالحة وزير السيد  قبل من 2018
 .الحكومة رئاسة مصالح طرف

صندوق تنمية والية قبلي بمبلغ أولي قدره  ث : إحدا101قرار عدد 
مليون دينار يخصص لتمويل المشاريع المقترحة من قبل  50

لجهة أو بقية المستثمرين بناءا عن دراسات جدوى مسبقة  أبناء ا
يقوم بها ديوان تنمية الجنوب والهياكل المعنية )وكالة حماية  

 المحيط...(.

 عدم التنفيذ  وزارة المالية 

 

 
 



الجمهورية التونسية 
وزارة الداخلية

قفصةوالية 

2020جوان 19مجلس نواب الشعب 

الجهويةجلسة لجنة التنمية 
بمجلس نواب الشعب 

قفصةالوضع التنموي بوالية 



المحتوى 

الخصوصيات والميزات...قفصةوالية 

التنوع ... ثروات الوالية 

الوضع التنموي الراهن

آفاق التنمية



الخصوصيات والميزات:قفصةوالية 



الموقع الجغرافي

،اديةإقتصأقاليمثالثةواليات،خمستتوسط)جغرافيموقع
سهولينبتفصلبغربها،البالدوشرقبالجنوبالشمالتربط
(الجزائروصحرائها،البالد



التقسيم اإلداري

²كلم 7807
ساكنألف 353

معتمدية13
بلدية13

عمادة76



(كلم388)حديديةوسككدوليمطار▪

3407.6و(معبدة%97منها)المرقمةالطرقاتمنكلم578.7▪
(معبدة%31منها)الريفيةالمسالكمنكلم

ماهك37المهيأةالمساحة:هك284.8)صناعيةمنطقة11▪
(%12يعادل

عمومية2منهااالختصاصاتمتعددةالمهنيللتكوينمركزا69▪
فالحيتكوينومركز

بعدعنالعملمراكز2▪

أهم الخصوصيات والميزات



الواليةمعتمدياتبكلحرفيةمناطق▪

عرباطةحديقة:وطنيةحدائق▪
تنمويقطب▪
لالستثمارمساندةهياكل▪
.جهويةإذاعة▪

أهم الخصوصيات والميزات



التنوع... قفصةثروات 



(السنةفيمكعبمترمليون128بـتقدر)جوفيةمائيةموارد▪
(مكعبمترمليون88,5تقاربإستعاببطاقة)عيشسيديسدو 
للفالحةالصالحةاألراضيمنهكألف574▪
مناطقهك6895منهاالسقويةالمساحاتمنهكألف31▪

خاصةسقويةمناطقهك24337وعموميةسقوية
المراعيمنهك319800▪

أهم الثروات



:الماشيةتربية▪

رأس،9500أبقار✓
رأس،180000أغنام✓
رأس،52500ماعز✓
4000نحلأجباح✓
...رأس1705إبل✓

ضرواتخفستق،لوز،تين،نخيل،زياتين،:متنوعفالحيإنتاج▪
...وباكورات

أهم الثروات



وادومكالفسفاطعديدةأوليةخامات:اإلنشائيةالموادمنهاممخزون▪
يالسليسوالرملوالجبسكالطينعاليةجودةوذاتوفيرةإنشائية
...،والحجارةواألمالح

رياح،وطاقة(مشمسيوم300)شمسيةطاقة▪
آثارال،جب:متجذروثقافيتاريخيوثراءومتنوعةخالبةطبيعيةمناظر▪

....تقليديةمنتوجات،



الوضع التنموي الراهن



2019-2016استثمارات المخطط التنموي 

المتدخل
التكلفة المبرمجة 

بالمخطط
2016-2020
(م د)

االستثمارات المنجزة
2016-2019
(م د)

ازنسبة اإلنج
%

102950049القطاع العام

75028748القطاع الخاص

177978744المجموع

المتدخلحسبالجمليةاالستثماراتتوزيع



2019-2016االستثمارات المنجزة 

دينارمليون500,5:العموميلالستثمارالجمليالحجم
دم125:العموميلالستثمارالسنويالمعدل

12%

67%

21%

قطاع االنتاج قطاع البنية االساسية قطاع المواد البشرية



2019-2016االستثمارات المنجزة 

دينارمليون287,3:الخاصلالستثمارالجمليالحجـم
دم72:الخاصلالستثمارالسنويالمعدل

37%

32%

29%
2%

الفالحة  الصناعات المعملية الخدمات السياحة



)%(النسبة (أ د)الكلفة العددمراحل االنجاز

0569,67 70100مشاريع بصدد الدراسة
59519,00 76196مشاريع بصدد طلب العروض
00317,97 113186مشاريع بصدد االنجــــــــــــاز

6702,19 1822مشاريع معطلــــــــــــــــــــــة
57651,17 555529مشاريع منجــــــــــــــــــــــزة

900100,00 034 8321المجموع

2019-2011تقدم االنجاز المادي 



(أد)الكلفة مكان المشروعالمشروع
18378قفصة الجنوبيةإنجاز الطريق الحزامية لمدينة قفصة

بلخير ـ زانوش قفصةكم من المسالك الريفية بوالية 27تهيئة 
11140والقطار

27601قفصة ـ المتلوي(كم 43,5)381إلى ن د337,5من ن د 03أشغال تدعيم الطريق الوطنية رقم 
كلم من مفترق القطار 59على طول 114من ن د 15تدعيم الطريق الوطنية رقم 

على 85الى ن د 55من ن د 34اوالد بوعمران الى حدود والية قابس القسط 
12528بلخيركلم30طول 

كلم من مفترق القطار 59على طول 114من ن د 15تدعيم الطريق الوطنية رقم 
على 85الى ن د 55من ن د 34اوالد بوعمران الى حدود والية قابس القسط 

14.80بلخيركلم30طول 

جهيز وحدة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة العقيلة القسط الثاني بناء وت
قتناء تجهيزات إضافية300مبيت بـ  4500قفصة الجنوبيةسرير وا 

1998قفصة الجنوبيةبناء مقر جامعة قفصة

أهم المشاريع المنجزة



الكلفة مكان المشروعالمشروع
(أد)

نسبة
%اإلنجاز 

03الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 122أشغال تهيئة  الطريق الجهوية رقم 
1240690المتلوي(كم8,2)المؤدية الى أم العرائس 1أ122بمدينة المتلوي والطريق الجهوية 

ومدينة سيدي عيش 03و. الرابطة بين ط 901تهيئة  الطريق المحلية رقم 
(كم 23,5)

92180 9سيدي عيش 

260040سيدي بوبكربناء نواة مدرسة اعدادية

14430المتلويمركز تكوين وتدريب مهني بالمتلوي
تم تخصيص: بصدد الدراسة 

ها  قطعة األرض وتغيير صبغت
وفي مرحلة إعداد األمثلة 

الهندسية 

طلب العروض 8375القصرمركز التكوين المهني بالقصر
ائس مع انجاز منظومتي تحويل ومحطة التطهير لفائدة مدينتي الرديف  وام العر 

تهذيب وتوسيع الشبكة
الرديف وام 
طلب العروض 25.000العرائس

1.70025القطاربناء ملعب رياضي

2.64625يةقفصة الجنوببناء قاعة للرياضات الجماعية بسيدي أحمد زروق

97562القطارماليةالبناء مجمع 

2.96845يةقفصة الجنوببناء مطعم جامعي بالمركب الجامعي

أهم المشاريع بصدد االنجاز



صعوبات في اإلنجاز تشهدالمشاريع التي 
مكان المشروعبيان المشروع

الكلفة المحينة 

(أد)

سنة اإلدراج في 

الميزانية
مالحظات

ة إنجاز جسر بوادي المالح على الطريق الوطني

5012014 4القصركلم0,18على طول 129ن د 15رقم 
د بسبب االشكاليات العقارية وق: معطل 

صدر االمر الحكومي الخاص باالنتزاع 

2019اكتوبر 07بتاريخ 

أشغال بناء قسم طب االطفال ووحدة لطب 

يئة ته)الرضيع بالمستشفى المحلي بالمظيلة 

ة وصيانة وتوسعة األقسام المتواجدة بالبناي

(القديمة

في انتظار فتح االعتمادات: معطل 3252016المظيلة

مشروع المركز الجهوي لنقل الدم
اشكالية عقارية: معطل500ةقفصة الجنوبي

اعداديةبناء نواة مدرسة 
لم ينطلق البحث على قطعة أرض2002013 1القصر

قفصةتجميل مدخل مدينة 
الدراسة من طرف ايقافتم : معطل 1232016ةقفصة الجنوبي

الجهويةالمصالح 

وادي تهيئة  المركب الثقافي ابن منظور وبناء ن

ملفواعدادبصدد فسخ الصفقة : معطل 13712014ةقفصة الجنوبياختصاص 

استشارة في الغرض

بناء فرع لمعهد الصحة والسالمة المهنية
لم ينطلق في انتظار توفير األرض40002012الرديف

تهيئة وتوسيع مقر قسم النهوض االجتماعي
نظرا لعدم االشغاللم تنطلق : معطل 9112016ةقفصة الجنوبي

مع الموجوداالمثلةتطابق 

توسعة فضاءات التدريس بكلية العلوم
قةفسخ الصفاجراءاتاتمامبصدد : معطل 16002010ةقفصة الجنوبي

اتخاذ اإلجراءات القانونية اجاري: معطل 23662012المتلويبناء قاعة للرياضات الجماعية

لسحب المشروع من المقاول



للتنميةالجهويالبرنامج 

المنجز الوحدة العنصر

211 كلم الطرقات والمسالك▪
54924 عائلة الماء الصالح للشراب▪
2743 عائلة التنوير الريفي▪
4516 منتفع تحسين المسكن▪
1761 منتفع موارد الرزق▪
1294 منتفعع التكوين المهني▪

(د.م)اإلعتمادات

البرنامج

دفع تعهد

85.346 110.711 2011-2019

للقطاع الصحي  %30 10.4 2020



برنامج التنمية المندمجة

الكلفة 

(د.أ)
المؤشرات

عدد 
المعتمديات

19175.3

:األول برنامج التنمية المندمجة القسط 
د .أ4852د، المتلوي .أ4790د، أم العرائس .أ5067.3: الرديف)

(د.أ4465والرديف 
4

32105.5

:الثاني برنامج التنمية المندمجة القسط 
الشمالية قفصةد، .أ5588.1د، القصر .أ5089.8الجنوبية قفصة

وبلخيرد .أ5565.1د، السند .أ5663د، سيدي عيش ,أ5187.7
(د.أ5011.8

6

30000
:الثالث برنامج التنمية المندمجة القسط 

(د.أ10000بوبكرد وسيدي .أ10000زانوشد، .أ10000القطار ) 3

81279.8 المجموع 13



:األول ـ القسط 

د.أ495العرائس بكلفة باممنطقة حرفية ▪

د.أ206بأم العرائس بكلفة 2القراراحداث بئر عميقة ▪

بكلفة هك35تبديت : والرديف د، .أ150بكلفة هك50القاللهنشير: العرائس أم ) د .أ939سقويةمناطق 3احداث ▪
(د.أ289

د.أ334بكلفة ( والمظيلةبوبكرأم العرائس، الرديف، سيدي )احياء تهيئة مالعب ▪

د.أ113بكلفة بالمظيلةتوسعة فضاء مسرح الهواء الطلق ▪

د.أ363: تهيئة وتجميل قرية تلمين ▪

د.أ280: كلم  2,1الصابريةتهيئة طرقات داخل قرية ▪

د.أ100:   الصابريةتنوير عمومي بمنطقة ▪

د.أ1400:  الشرقيةبالصابريةتهيئة منطقة صناعية ▪

:إنجازها مشاريع تم 



:الثاني ـ القسط 

، بئر العضلة درالسبئر حفرة : الجنوبية قفصة، بلحسن، بئر أوالد زايد وبئر اوالد زموربئر : بلخير)عميقة احداث آبار ▪

د.أ1645بكلفة ( الروابحالحمراء والقصر بئر 

د.أ3513بكلفة ( وبلخيرالشمالية، سيدي عيش، السند قفصة)فالحيةتهيئة وتعبيد مسالك ▪

د.أ3002.8بكلفة ( الجنوبية، القصر والسندقفصة)تهيئة وتعبيد طرقات بلدية ▪

د.أ370تطهير وتصريف مياه االمطار بالقصر بكلفة ▪

د.أ433الجنوبية، القصر والسند بكلفة قفصة: )التنوير العمومي ▪

د.أ107تهيئة ملعب حي بسيدي عيش بكلفة ▪

:إنجازها مشاريع تم 



برنامج مقاومة اإلرهاب

المعتمديات
(  د.م)الكلفة 

المحالة اإلعتمادات

نسبة الدفعنسبة التعهد

أم العرائس

300028272827 الرديف

بوبكرسيدي 



متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية



2015ماي15تاريخ  المجلس الوزاري المضيق ب▪

2018مارس 18تاريخ  المجلس الوزاري المضيق ب▪

2019جانفي 08اريخالمجلس الوزاري المضيق بت▪

جلسات العمل الوزارية



تاريخ الجلسة

المجالس الوزارية
2019جانفي08 2018مارس 18 2015ماي15

16 105 66 القرارات

187 المجموع

حالة التنفيذ تاريخ الجلسة
لم تنفذ بصدد التنفيذ أنجزت

11 26 29 2015مــــاي15

76 26 3 2018مارس 18

16 ــ ــ 2019جانفي08

103 52 32 المجموع

العدد الجملي للقرارات-1

متابعة تنفيذ القرارات-2



أهم القرارات التي لم تنجز

نـــص القـرار
المعني 

بالتنفيذ

حالة 

التنفيذ
المتابعـــة

إحمددراسة إنجاز معبر حدودي بعقلة 

وزارة التجهيز 

واإلسكان والتهيئة

وزارة / الترابية 

/  الوطني الدفاع 

وزارة المالية

صعوبات في 

التنفيذ

ية انتظار قرار اللجنة العليا التونس

إلى الجزائرية، بعد أن تّم توجيه ملف

وزارة الشؤون الخارجية قصد ادراج 

المشروع ضمن جدول أعمال اللجنة 

عة متاب)الجزائرية العليا التونسية 

(.المشروع على مستوى مركزي

33أحياء شعبية بكلفة 8إنجاز مشروع تهذيب  

:من د بكل .م

د.م4: بالقصر مندره-1

د.م7: بقفصةالنور -2

د.م4: حي إخوة العبيدي بالقطار-3

د.م6: بالمتلوي حي السعادة -4

د.م3: حي سيدي يعيش-5

د .م4: بلخيرحي -6

-د.م3: بالسند النورةحي -7

د.م2: حي الشباب-8

وزارة التجهيز 

واإلسكان والتهيئة

الترابية

صعوبات في 

التنفيذ

-2016مدرجة في المخطط التنموي 

في انتظار توفير التمويل2020



المتابعـــةذحالة التنفييذالمعني بالتنفنـــص القـرار

.إنجاز معهد عالي للرياضة والتربية البدنية

ة والرياضوزارة الشباب 

وزارة التجهيز /  

واإلسكان والتهيئة 

الترابية

يذصعوبات في التنف

تعطل انجاز المشروع تبعا لالعتراض على 

المناظرة المعمارية حيث طالبت هيئة متابعة 

المشروع .اعادتهاومراجعة الصفقات العمومية 

م 19.2في مرحلة إعادة المناظرة كلفة المشروع 

.د

ي تمت مراسلة رئاسة الحكومة من قبل السيد وال

وطلب إعداد مقرر 2018/05/08بتاريخ قفصة

وعلتفويض وزارة التجهيز لإلشراف على المشر

إلى مؤسسة مالية المنجميةتحويل صندوق تأهيل وتنمية المناطق 

".قفصةفسفاطشركة "تمويلها تساهم في جهوية

وزارة الصناعة 

والمؤّسسات الصغرى 

وزارة / والمتوسطة 

المالية 

يذصعوبات في التنف
المتابعة على مستوى مركزي

د وذلك خالل الفترة .م99إنجاز مشروع القطب التكنولوجي بكلفة 
.2017و2015المتراوحة بين سنتي 

وزارة التعليم العالي 
وزارة/ العلمي والبحث 

الصناعة والمؤّسسات
/والمتوسطة الصغرى 

بطء في االنجاز 
بمختلف المراحل 

نظرا لتعدد 
المتدخلين رغم 

مساعي التنسيق 
و وطنياجهويا

صدور أمر االنتزاع لفائدة الدولة بمساحة-*
لفائدة هك62وتسجيل قطعة الماسحة هك26

د .أ175ـالقطب، وتم تقدير قيمة التعويضات ب 
التسوية،مودعة بالخزينة في انتظار 

انطلقت شركة القطب في االجراءات االدارية -
االولية،  والقانونية والدراسات 

يلي،التفصتم االنطالق في إعداد مثال التهيئة -
ب باالتفاق مع وزارة الدفاع شرعت شركة القط-

رية في بناء السور الفاصل بين الثكنة العسك
د.أ800والمطار وموقع المشروع بتكلفة 

للسور،بالنسبة % 60وبلغت نسبة تقدم األشغال 
ى تمت المصادقة األولية عل: الصبغة تغيير -

(قفصةالنشر بمركز والية )الصبغة تبديل 
غرضالالزمة في الاالعتماداتفي انتظار توفير -

أهم القرارات التي لم تنجز



أهم القرارات التي لم تنجز

نص القــرار 
المعني 

بالتنفيذ
المتابعةذحالة التنفي

وزارة الصحة إحداث مركز إقليمي لإلصابات البليغة والحروق
ي دعوة وزارة الصحة إلعداد برنامج وظيفلم ينجزالعمومّية

وتعيين مكاتب دراسات

حداث مشروع المصب المراقب معالجة إشكاليات المصبات العشوائية  وا 
التمكويلصعوبات في توفير لم ينجزوزارة البيئةد.م17التحويل بالوالية بكلفة ومرطز

تونسجلمةقفصةإنجاز الطريق السيارة 
دعوة الوزارة المعنية

د للتسريع في إيجا
التمويالت الالزمة

ترابيةوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة اللم ينجز



أهم المؤشرات التنموية



النسبة

المؤشر
وطني قفصة

15.3% 27.3 العامةالبطالة

البــطالة
30.3% 60.4 العلياالشهائدبطالة حاملي 

مؤشرات النوع االجتماعي

.215% 30.9 نسبة الفقر

61.40% 71,1 الصرف الصحي

19.27% 21,5 نسبة األمية



أهم اإلشكاليات التنموية



التفاضليةاتالميز يثمنوالمعتمدياتهبينمتوازنوغيرمحيطهفيمندمجوغيرديناميكيغيرجهوياقتصاد▪
للجهة

عنهتجنماوهوالمنجميالقطاع)اقتصادهاأحاديةمعالقطعمنالجهةتمكنوعدماالقتصاديالنسيجضعف▪
(الشغلطلباتاستيعابعلىالقدرةفيصعوبات

اديةاالقتصالمراكزوعلىالنمومحاورعلىوعزلتهاالجهةاقتصادضعفنتيجةمحفزأعمالمحيطغياب▪
الكبرى

الطرقات)الواليةاتبمعتمدياالنتصابعلىوالمستثمرينالباعثينبتشجيعالكفيلةوالفضاءاتالتجهيزاتنقص▪
(والصناعيةالسياحيةالمناطق،اللوجستيةالمنطقةالحديدية،السكةشبكةالعصرية،

وعدماألراضيصبغةواستبدالالملكيةبتحويلالمتعلقةاإلجراءاتوتشعبوطولالعقاريالمخزونضعف▪
الجهويةاإلداراتبعضتمثيلية

الخارجيتثماراالسونقصالتشغيلإشكاليةحلفيالمساهمةبإمكانهاالتيالكبرىاالستثماريةالمشاريعغياب▪
المباشر

العاليالتعليمشهائدحامليلدىوخاصةالوطنيبالمستوىمقارنةالبطالةنسبةارتفاع▪

اإلشكاليات التنموية



آفاق التنمية



ناعي قطــب اقتصــادي متنــوع ودينــاميكي يقــوم علــى إنتــاج فالحــي وصــقفصــة▪
وسياحي ذا جودة عالية 

وجهـــةقفصـــةكـــل الفـــرص المتاحـــة لجعـــل ةشـــبكة طرقـــات عصـــرية مســـتغل▪
تكنولوجية وعلمية وثقافية وصحية بالجنوب الغربي

غالل باعتمــاد الطاقــات المتجــددة وترشــيد اســتالفســفاطتطــور أســاليب إنتــاج ▪
بيئة سليمة ومالئمة للحياةقفصةالمياه تصبح 

رد خــدمات اجتماعيــة عاليــة الجــودة فــي مجــال الصــحة والتعلــيم والتكــوين ومــوا▪
للجميعرزق 

األهداف والرؤية المستقبلية للتنمية



اإلستراتيجية التنموية

قفصةإستراتيجية التنمية بوالية 

االستغالل 
األمثل 
للموارد 
واإلمكانيات
المتوفرة

د تحقيق الح
األقصى من 
القيمة 
المضافة 
والجودة 
العالية 

تعزيز 
ومضاعفة 
الدور الذي 

بهتقوم 
الدولة  في 
مجاالت 
ية تطوير البن

األساسية 
وتحسين 
مناخ 
األعمال 

العمل على 
تحقيق 
أهداف 
التنمية 
البشرية 
ةواإلجتماعيّ 



حـــ▪ داث التســـريع بإنجـــاز المشـــاريع المهيكلـــة كـــربط الواليـــة بالغـــاز الطبيعـــي وا 
اللوجستيةالمستشفى الجامعي والقطب التكنولوجي والمنطقة 

ربطهــا الواليــة و معتمــدياتمواصــلة تهيئــة المنــاطق الصــناعية وتعميمهــا بأغلــب ▪
...(الكهرباء، الغاز الطبيعي، التطهير )بكل الشبكات

ربط وجهــة ســياحية هامــة بإحــداث مســالك ســياحية متكاملــة تــقفصــةجعــل واليــة ▪
الســياحي وجالمنتــجميــع المواقــع األثريــة والطبيعيــة واإليكولوجيــة وتثمــين وتســويق 

الذي يميز الوالية 
حــدواستشــفائيةترفيهيــة وفضــاءاتبعــث منــاطق ســياحية ▪ اث متــاحف وتوســيع وا 

التاريخية المنتوجاتلمختلف 
تغالل التوجــــه نحــــو الســــياحة الثقافيــــة واإليكولوجيــــة الداخليــــة والخارجيــــة باســــ▪

ري فريدكمعلم حضاقفصةالموروث الثقافي العريق والطبيعي الذي يميز والية 
وضع خطة للنهوض بترويج وتصدير الصناعات التقليدية▪

قفصةتطلعات والية 



اق جديدةالكيميائية والبحث عن أسو والمنتوجاتالفسفاطمزيد دعم تصدير ▪
والحرفيالجهويالمنتوجكفضاء لدعم قفصةاإلسراع بإنجاز معرض ▪
بـار المراقبـة مزيد تعبئة وتوظيف المـوارد المائيـة بحفـر اربـار االستكشـافية وآ▪

واالستغالل وتهيئة مصبات األودية 
ــاطق ▪ ــز االســقويةمواصــلة العمــل بتحســين ظــروف اســتغالل المن ــار بتجهي رب

إحكــام العميقــة وتعهــد خزانــات الميــاه وقنــوات الــري وصــيانتها بمــا يســاعد علــى
فـي نسـب والترفيـعالفالحـة المرويـة مردوديةاستغالل الموارد المائية والرفع من 

ةالقديمالسقويةالتكثيف الزراعي واستصالح بعض الواحات والمناطق 
ب معالجـــة إشـــكالية نقـــص المـــوارد المائيـــة المخصصـــة للمـــاء الصـــالح للشـــرا▪

ا بـبعض ببعض المنـاطق بالواليـة مـع ضـرورة إعـادة الشـبكة وصـيانتها وتمديـده
المناطق،

قفصةتطلعات والية 



مع الشكر



 

I. 2018جوان  1يوم خالل زيارتها لوالية قفصة ة البرلمانية توصيات زيارة اللجن 

ارة لجنة التنمية الجهوية إلى والية قفصة، تم تقديم عرض تضمن تشخيصا عاما للوضع  في إطار زي
  جالس الم قرارات  عيل حيث تم التركيز على تفه الزيارة الميدانية يلي ما تم رصده خالل هذ  فيماالتنموي ونقدم 

  جمهوريةزيارة رئيس ال ت وقرارا  2019جانفي  08و 2018مارس  16و  2015ماي  15 بتاريخالوزارية 
 تفعيلها: جدول ألهم المشاريع التي تم التنصيص على وفي ما يلي  .2017جانفي  14  بتاريخ

 المتابعة  التوصيات
تشفى جامعي متعدد ـ بناء مس

 االختصاصات صنف "أ" بقفصة
 م.د. 288محينة  لفة بك

د على   م 39روع بإضافة مبلغ دات المخصصة للمشتم تحيين االعتما
 2019يزانية  م
 طور الدراسات  في 

ت  إنجاز مشروع تهيئة مدرج الطائرا
 م.د.  10بمطار قفصة الدولي بكلفة  

 تم انجاز تهيئة المدرج
 الت وتفعيل المطار ضمن رؤية استراتيجية إعادة برمجة الرح

المتلوي ربــات بـــ نـــي للعفحــص ف كــزمر 
 هك 2على 

 .ر أمر تغيير صبغة األرض د ص
 الفنية للنقل البري.  لفائدة الوكالة قد تفويت ـتم إبرام ع

 ول زمني دقيق االسراع في االنجاز ضمن جد
إنجاز معهد عالي للرياضة والتربية  

 م.د  19.2البدنية بكلفة  
 المعمارية رة طل انجاز المشروع تبعا لالعتراض على المناظتع
 لى المشروع.عادة المناظرة والشراف عم تفويض وزارة التجهيز ل تـ

 جدول زمني دقيق   في االنجاز ضمن االسراع
 

  إحداث مركز تكوين وتدريب مهني
 م.د.  14.326بالمتلوي بكلفة 

الصفقة المبرم مع  المشروع بصدد الدراسة الهندسية : تم فسخ عقد 
 .سات اتمام الدرانتهاء آجال د امجمع المهندسين األول  بع

شروع م  ندسين.ب عروض جديد لتحديد مجمع المهر نشر طلفي انتظا
 نجاز االسراع في االجراءاتتأخر في اال

تدريب مهني  إحداث مركز تكوين و 
 .الواليةم.د.  14ببلخير بكلفة  

 الخواصالنظر في امكانية اقتناء أرض من 

إعادة هيكلة مركز التكوين المهني  
كز الحالي للمر صر بالفضاء القب

تاكس سابقا بقفصة   ةوفضاء خميس
 م.د.  8.375الجنوبية بكلفة  

  
 ب العروضفي مراحل طل 

  2والعكارمة  1 المظيلة بمنطقة العكارمة ةوع بمعتمديمشر تعطل الربط والية قفصة بالغاز الطبيعي  
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م.د : قفصة والمتلوي وأم    69بكلفة  
العرايس على أن يتم  العمل على  

لعقارية لمد األنبوب  حل الشكاليات ا
 إلى المظيلة .

 رية،ألسباب عقا
 نطلق استعمال الغاز ا سيدي أحمد زروق قةة لمنط بالنسب

 النجاز بصدد   بقية مناطق قفصة الجنوبية
مشروع متواصل بشكل عادي في انتظار ايجاد تسوية عقارية لمد 

 نبوب إلى المظيلةاأل
 

 المسلك السياحي 
للمسلك تضم السياحة،  عداد العناصر المرجعية ة ل لجنة قياد ين تم تكو 
  .اآلثار لس الجهوي ومعهد اث، المجاحياء التر وكالة 

حالتها الى وزير  ـتم اقتراح مكونات المسلك السياحي من  قبل الجهة وا 
 .السياحة في شكل تقرير أولي

 الجدوى وتوفير االعتمادات ـفي انتظار دراسة 
 نجاز اد جدول زمني لالشروع واعتملتبني المحة دعوة وزارة السيا

 ي ايجاد مستثمر جد لم يتم  بعث معمل إسمنت بمعتمدية القطار
 
 

إنجاز مشروع القطب التكنولوجي 
 م.د   99بكلفة  

 تم االنطالق في إعداد مثال التهيئة التفصيلي، 
عت شركة القطب في بناء السور الفاصل  باالتفاق مع وزارة الدفاع شر 

 أ.د  800كلفة  ة والمطار وموقع المشروع بتة العسكريثكن بين ال
 نسبة للسور، % بال60  وبلغت نسبة تقدم األشغال

بغة )النشر تمت المصادقة األولية على تبديل الص  الصبغة:ير تغي 
 (، بمركز والية قفصة

 رضفي انتظار توفير االعتمادات الالزمة في الغ
 الق األشغال.ورية إلنطلضر دعوة وزارة اإلشراف لتوفير اإلعتمادات ا

تقديرية  )التكلفة ال فضاء المعارض 
 ألرض(ر كلفة ا م.د دون اعتبا  10

لى مساحة  ع 2مبرمج للمشروع قرب المنطقة الصناعية العقيلة الموقع ال
 هك مسواة صادر بها امر تغيير الصبغة  5

ولة والشؤون العقارية قصد تخصيص  تمت مراسلة وزارة امالك الد 
 المشروع دة األرض لفائ

انجاز  المحتملة للمساهمة في شركة  م تكوين لجنة قيادة لألطرافت
دوق القروض، صندوق الودائع مجلس الجهوي، صنشروع )الالم

، القطب FRDCMيميائي، شركة فسفاط قفصة، واألمانات المجمع الك
 التنموي واتحاد الصناعة والتجارة(  

دارية الشروط االاس أعدت اللجنة كراس شروط الخطوط المرجعية وكر 
 والمالية
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 جدوى  ص االعتماد النجاز دراسة النتظار تخصيالملف في ا
 نية لالسراع في االنجاز وة األطراف المعدع

في طور الدراسة وتوفير التمويل من   معطل() البحث عن قطعة أرض  مصب مراقب 
 وزارة البيئة 

   معطل دودي "عقلة احمد"المعبر الح
جيه ملف إلى  و تئرية، بعد أن تّم ية الجزالعليا التونسانتظار قرار اللجنة ا

جنة  صد ادراج المشروع ضمن جدول أعمال اللوزارة الشؤون الخارجية ق
 ة )متابعة المشروع على مستوى مركزي(.العليا التونسية الجزائري 
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

 ديوان تنمية الجنوب
 فصةبقاإلدارة الجهوية للتنمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 2020 جوان

  اليت تواجه صعوابت اليت تواجه صعوابت املشاريع العمومية  املشاريع العمومية  

  بوالية قفصة بوالية قفصة 
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 شاريع العمومية املعطل امل   -1

مكان  المشروع 
 المشروع 

الكلفة 
 د(.)أ

نسبة  
 االنجاز

اإلجراءات المستعجلة   يلأسباب التعط
 المقترحة

      التجهيز واالسكان 
أشغال تهيئة الطريق الجهوية 

الرابطة بين مدينة   1أ 122رقم 
  201المتلوي والطريق الجهوية 
 كم(  18المؤدية الى ام العرائس )

 
   -المتلوي 

 أم العرائس

12604 
 
 

في انتظار  معطلمشروع  % 67
استكمال مد قنوات توزيع 

الشركة  من طرف  المياه
الوطنية الستغالل وتوزيع 

تم إبرام االتفاق  وقد المياه
الشركة  بين التجهيز و 

الوطنية الستغالل وتوزيع 
في شهر فيفري  المياه
وفي انتظار رصد   2020

الشركة لالعتمادات  
 الضرورية 

 
 
 
 
 

التنسيق مع الشركة 
 فتح االعتمادات والتسريع ب

قم أشغال تهيئة الطريق الجهوية ر 
الرابطة بين الطريق   122

بمدينة المتلوي   03الوطنية رقم 
  1أ 122والطريق الجهوية 

  8,2المؤدية الى أم العرائس )
 كم(

 
 

 المتلوي  

إنجاز جسر بوادي المالح على  
ن د   15الطريق الوطنية رقم 

 كلم  0,18على طول   129

 
 القصر 

4501 
 

 بسبب األشغال توقف 
 وقد العقارية اإلشكاالت

 الحكومي  األمر صدر
 7 بتاريخ نتزاعاالب الخاص
   2019أكتوبر 

 
 

الخاصة  توفير اعتمادات 
 باالنتزاع

الطريق السيارة جلمة قفصة على 
 كلم  96طول 

قفصة  
سيدي 
 بوزيد

96000   
 المشروع في طور الدراسات 

  رصدالتسريع في 
لالنطالق في  االعتمادات

 انجاز المشروع 

 تجميل مدخل مدينة قفصة 
صة  قف

 123 الجنوبية
تم ايقاف الدراسة من طرف   

 المصالح الجهوية 
 

      الصحة
أشغال بناء قسم طب االطفال 

ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى 
المحلي بالمظيلة )تهيئة وصيانة 
وتوسعة األقسام المتواجدة بالبناية 

 القديمة(

 
 المظيلة

200   
معطل: في انتظار فتح  

 االعتمادات

 
صد  التسريع في ر 

االعتمادات لالنطالق في 
 انجاز المشروع 



3 

 

مكان  المشروع 
 المشروع 

الكلفة 
 د(.)أ

نسبة  
 االنجاز

اإلجراءات المستعجلة   يلأسباب التعط
 المقترحة

قفصة   مشروع المركز الجهوي لنقل الدم 
 الجنوبية

 معطل: اشكالية عقارية  500
 غياب الرصيد العقاري

اقتراح برمجة توفير 
اعتمادات لشراء قطعة  

 أرض
بناء فرع لمعهد الصحة والسالمة  

 المهنية
لم ينطلق في انتظار توفير   4000 الرديف 

 األرض
 

      التربية
البحث  بصدد لم ينطلق   200 1 القصر  بناء نواة مدرسة اعدادية  

 على قطعة أرض 
اقتراح برمجة توفير 
اعتمادات لشراء قطعة  
أرض على حساب وزارة 

التربية )هنالك مقترحات من 
طرف خواص لدى  

 المندوبية الجهوية للتربية(
بناء مدرسة إبتدائية بحي عمر 

 بن سليمان 
البحث  بصدد لم ينطلق   150 صر الق 

 على قطعة أرض 
اقتراح برمجة توفير 
اعتمادات لشراء قطعة  
أرض على حساب وزارة 

التربية )هنالك مقترحات من 
طرف خواص لدى  

 المندوبية الجهوية للتربية(
      الثقافة

تهيئة المركب الثقافي ابن  
 منظور وبناء نوادي اختصاص  

قفصة  
 الجنوبية

1350 90 

طل: بصدد فسخ الصفقة  مع
واعداد ملف استشارة في 

في انتظار إعالن   الغرض
طلب العروض ألشغال  

 الخدمات المتبقية

 
توفير اعتمادات خاصة  
إلنجاز بقية الصفقة بكلفة 

 أد  400تقارب 

      التعليم العالي

توسعة فضاءات التدريس بكلية 
 العلوم 

قفصة  
 الجنوبية

1542 90 

 فسخ الصفقة في انتظار
اإلعالن على طلب  
العروض في الكميات 

 المتبقية

 
توفير االعتمادات في 
 الكميات المتبقية للصفقة 

      الطفولة

 إحداث نادي أطفال 
سيدي 
 عيش

680 
تسوية  انتظارمتعطل: في  

 الوضعية العقارية 
توفير اعتمادات لشراء 
قطعة أرض من قبل  

 الخواص 



4 

 

مكان  المشروع 
 المشروع 

الكلفة 
 د(.)أ

نسبة  
 االنجاز

اإلجراءات المستعجلة   يلأسباب التعط
 المقترحة

      الشباب والرياضة
سنادها    2366 المتلوي  اضات الجماعية  بناء قاعة للري تم فسخ الصفقة وا 

عالن   لمقاوالت رشيد زيان وا 
في الكميات  العروض

  المتبقية

في انتظار فتح بقية   
اعتمادات الصفقة المقدرة بـ 

 أد   500

بناء قاعة ألعاب فردية بالمركز 
 الشبابي بالمتلوي

تم فسخ الصفقة في انتظار   750 المتلوي 
طلب العروض في الكميات 

 المتبقية 

 
 االعتمادات  رصد

      الشؤون االجتماعية 

تهيئة وتوسيع مقر قسم النهوض  
 االجتماعي

قفصة  
 الجنوبية

911 
لم تنطلق االشغال نظرا  

لعدم تطابق االمثلة مع 
 .الموجود

 

 

 قرارات اجملالس الوزارية املعطل   -2

وقرارات زيارة   2019جانفي  08و 2018مارس  18و  2015اي م 15قرارات المجالس الوزارية بتاريخ 
 .  2017جانفي   14رئيس الجمهورية بتاريخ 

 الحلول المقترحة المتابعة الكلفة )أد( المشروع  القطاع
ـ بناء مستشفى جامعي متعدد  الصحة

 االختصاصات صنف "أ" بقفصة  
بصدد إتمام مشروع بناء   288000

السور وتم اعداد ملف  
روض الخاص  طلب الع

نجاز  بالمصممين وا 
الدراسات والشركات  
المختلفة على ان ال  

   2020تتجاوز جويلية 

 
التسريع في انجاز  
المشروع من قبل  

 المصالح المركزية

إحداث مركز إقليمي لإلصابات البليغة 
 والحروق 

 لم ينجز 
 

دعوة وزارة الصحة إلعداد  
برنامج وظيفي وتعيين 

 مكاتب دراسات
إنجاز مشروع تهيئة مدرج الطائرات  ويالنقل الج

 بمطار قفصة الدولي  
-تنشيط مطار قفصة 10000

القصر ضمن رؤية  
استراتيجية بدعم من وزارة  

التسريع في اإلجراءات 
 اإلدارية
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 الحلول المقترحة المتابعة الكلفة )أد( المشروع  القطاع
فسفاط   وشركةالسياحة 

 قفصة 

ــالمتلوي  النقل البري ــات بــ مركــــز فحــــص فنــــي للعربــ
 هك 2على 

تم التفويت في قطعة أرض   
 أد   300بقيمة 

 تم إبرام العقد

توفير اعتمادات الدراسات  
 واألشغال

إنجاز معهد عالي للرياضة والتربية   الرياضة
 البدنية 

تعطل انجاز المشروع تبعا  19200
لالعتراض على المناظرة 
المعمارية حيث طالبت 
هيئة متابعة ومراجعة 
الصفقات العمومية 

اعادتها. المشروع في  
فة مرحلة إعادة المناظرة كل

 م د.  19.2المشروع 
تمت مراسلة رئاسة -

الحكومة من قبل السيد  
 قفصة بتاريخوالي  

وطلب   2018/05/08
إعداد مقرر لتفويض وزارة 

التجهيز لإلشراف على  
 المشروع

 تم تحديد مكتب الدراسات-

اإلسراع في انجاز 
المشروع من قبل  
 المصالح المركزية

 
 

الغاز 
 الطبيعي

الطبيعي بكلفة  ربط والية قفصة بالغاز
م.د : قفصة والمتلوي وأم العرايس  69

على أن يتم  العمل على حل  
اإلشكاليات العقارية لمد األنبوب إلى  

 المظيلة . 

تم اتفاق مبدئي بين  69000
 األطراف المتنازعة

  2والعكارمة  1العكارمة 
على عدم تعطيل المشروع  
في محضر جلسة بتاريخ 

على ان   26/02/2020
مشروع الدراسات   يتم انجاز

 واألشغال خالل سنتين

 
المقترح التسريع في 
انطالق األشغال 

والدراسات لحاجة المنطقة 
الصناعية بالمظيلة للغاز  

 الطبيعي

وزارة التعليم 
العالي 

والبحث 
العلمي /  

 
 

 إنجاز مشروع القطب التكنولوجي 

االنتزاع ر أم صدور  - 99000
  26لفائدة الدولة بمساحة 
هك وتسجيل قطعة 

هك لفائدة   62الماسحة 

دعوة وزارة اإلشراف  
لتوفير اإلعتمادات 

 النطالقالضرورية 
 األشغال.
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 الحلول المقترحة المتابعة الكلفة )أد( المشروع  القطاع
وزارة  

الصناعة 
والمؤّسسات 

الصغرى 
 والمتوسطة

القطب، وتم تقدير قيمة 
أ.د   175التعويضات ب ـ

مودعة بالخزينة في انتظار 
 التسوية،

انطلقت شركة القطب   -
في االجراءات االدارية  
والقانونية والدراسات  

 االولية،   
تم االنطالق في إعداد   -

 التفصيلي،ة مثال التهيئ
باالتفاق مع وزارة الدفاع 
شرعت شركة القطب في  
بناء السور الفاصل بين 
الثكنة العسكرية والمطار  
وموقع المشروع بتكلفة 

 أ.د   800
وبلغت نسبة تقدم األشغال 

 % بالنسبة للسور، 60
تمت  الصبغة:تغيير 

المصادقة األولية على  
تبديل الصبغة )النشر  

 (، بمركز والية قفصة
ظار توفير نتفي ا

االعتمادات الالزمة في  
 الغرض

 
 

حداث مشروع المصب المراقب   البيئة وا 
 م.د  17ز التحويل بالوالية بكلفة كومر 

هك   32تم منح مساحة  
 إلنجاز مصب مراقب
تمت تسوية الوضعية  
العقارية في انتظار  

عتمادات االتخصيص 
 الالزمة 

 توفير االعتمادات
 النطالق األشغال

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015ماي  15القرارات املنبثقة عن املجلس الوزاري املضّيق املخّصص لوالية قفصة واملنعقد بتاريخ 

 2018مارس   16قرارات الجلسة االستثنائية للمجلس الجهوي للتنمية بوالية قفصة املنعقدة بتاريخ  

 2019جانفي   8واملنعقد بتاريخ  واألسمدة فاطالقرارات املنبثقة عن املجلس الوزاري املضّيق املخّصص لقطاع الفس

 
 

 

 

 

 

 2020جوان 

 

 الجمهورية التونسية

 والية قفصة
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 :مالحظات

 

  ،109 ،26 ،22 ،21 ،19 ،18 ،17 ،16 ، 15 ،10 ،9 عدد قرار: وهي األصفر باللون تجدونها المالحظة نفس مع المتابعة في موجودة وزارية قرارات –
 134و 130  ،110

 األخضر  باللون  41و  40 مكررة قرارات –
 األزرق  باللون القرار نفس  60و  58 –
 الوردي باللون القرار نفس  62و  61 –
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

 الثقافي  املجال

لم يرد على اإلدارة أي 

 برنامج

برنامج وظيفي والتنسيق مع  الثقافة إلعداددعوة مصالح وزارة 

 دراسات لح وزارة التجهيز لتعيين مكاتبمصا
   الشؤون الثقافّيةوزارة   

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

احداث مركب متحفي للمناجم  

 باملتلوي 
1 

لم يرد على اإلدارة أي 

 برنامج

 برنامج وظيفي والتنسيق مع الثقافة إلعداددعوة مصالح وزارة 

 دراساتين مكاتب مصالح وزارة التجهيز لتعي
   وزارة الشؤون الثقافّية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

احداث متحف للحضارات ما  

 قبل التاريخ بالقطار 
2 

لم يرد على اإلدارة أي 

 برنامج

ع ي والتنسيق مبرنامج وظيف الثقافة إلعداددعوة مصالح وزارة 

 التجهيز لتعيين مكاتب دراساتمصالح وزارة 
   وزارة الشؤون الثقافّية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

احداث مركبات ثقافية 

مندمجة بمعتمديات ام 

 العرائس الرديف واملظيلة

  –تحتوي على معهد موسيقى 

 –مسرح  –مكتبة معلوماتية 

 –رواق فنون  –قاعة سينما 

.( االختصاصات.دة قاعة متعد

من قبل حاملي   )االستغالل

 الشهادات عن طريق اللزمة (.

3 

  
الالزمة   تم إعداد كراس شروط الدراسات وتم طلب توفير اإلعتمادات

 للدراسات من شركة فسفاط قفصة

صعوبات في 

 التنفيذ

وزارة الشؤون الثقافّية / وزارة 

 ياحة والصناعات التقليدية الس

املخطط 

 القادم

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز مشروع إحداث مسلك  

 سياحي.
4 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

لم يرد على اإلدارة أي 

 برنامج

برنامج وظيفي والتنسيق مع  الثقافة إلعداددعوة مصالح وزارة 

 مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات
   وزارة الشؤون الثقافّية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تهيئة املسلك السياحي لوالية 

 قفصة.
5 

لم يرد على اإلدارة أي 

 برنامج

برنامج وظيفي والتنسيق مع  الثقافة إلعداددعوة مصالح وزارة 

 مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات
   ّيةوزارة الشؤون الثقاف  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تجديد املسبح الروماني 

بمعتمدية قفصة الجنوبية 

ودراسة اعادة تهيئة املدينة 

 العتيقة بقفصة املدينة.

6 

لم يرد على اإلدارة أي 

 برنامج

مع  برنامج وظيفي والتنسيق الثقافة إلعداددعوة مصالح وزارة 

 ز لتعيين مكاتب دراساتمصالح وزارة التجهي
   وزارة الشؤون الثقافّية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تهيئة املغاور الجبلية بالسند 

من قبل حاملي   )االستغالل

 اللزمة(الشهادات عن طريق 

7 

 الصحي املجال

   صحة العمومّيةة الوزار  بصدد التنفيذ   

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

 بأطباءتدعيم الجهة 

االختصاص وبالتجهيزات 

 الصحية

8 

 منجز العمومية( متابعة املشاريع)يوجد في  في طور االستغالل تم انجازه 

وزارة الصحة العمومّية / وزارة 

التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية

مشاريع  

 حينّية

 ري. م.م. وزا

ماي   15بتاريخ 

2015 

إحداث مركز صحي وسيط 

 بالقصر.
9 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

صدد انجاز وحدة  ب

 تصفية الدم 

   2017/ 2/ 13بتاريخ  بالنسبة للمستشفىتم القبول الوقتي 

بتكلفه جملية تقدر   2018/ 5/ 31ما تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 

 م د  0.405ب 

بتكلفه جملية تقدر   بالنسبة لوحدة تصفية الدم  % 55اإلنجاز تقدم 

 م د  0.553ب 

 العمومية( متابعة املشاريع)يوجد في 

 منجز

وزارة الصحة العمومّية / وزارة 

واإلسكان والتهيئة التجهيز 

 الترابية

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز مشروع تهيئة املستشفى 

املحلي بالقطار املرسم على  

أ.د،  450بكلفة  2011ميزانيـة 

بما في ذلك بناء وحدة لتصفية 

 الدم.

10 

   العمومّيةوزارة الصحة    دعوة وزارة الصحة لتركيز الوحدات  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تركيز وحدات لإلسعاف الطبي 

أالستعجالي بكل من السند وأم  

 العرائس والقطار 

11 

 وزارة الصحة العمومّية جزنم    
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

السيارات  تدعيم أسطول 

الجهوي باملتلوي بـ:  باملستشفى

 01سيارتي اسعاف. •   02• 

 شاحنة. 01سيارة إدارية. • 

12 

 وزارة الصحة العمومّية منجز    
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

سيارات إسعاف  8تناء قا

وتجهيزات طبية وآلة مفراس 

للمستشفى الجهوي باملتلوي  

م.د  3.8بكلفة جملية بـ 

بمساهمة "شركة فسفاط 

 قفصة".

13 

 تقدم االشغال   نسبة % 50بصدد التنفيذ  بصدد التنفيذ
في مرحلة اسناد 

 الصفقة

وزارة الصحة العمومّية / وزارة 

التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 رابية الت

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تهيئة أقسام العمليات 

وأمراض النساء والتوليد وطب 

األطفال باملستشفى الجهوي  

باملتلوي على أساس اختبار 

 يجرى في الغرض. 

14 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

  
يوجد في متابعة  املشاريع  الفنية )تمت املصادقة على الدراسة 

 العمومية(
 ارة الصحة العمومّيةز و  في طور الدراسة

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

وإسعاف   إنعاشإحداث وحدة 

طبي باملستشفى الجهوي  

 باملتلوي.

15 

  

 

متابعة  املشاريع  )يوجد في  في إنتظار فتح إعتمادات إظافية 

 العمومية(

   وزارة الصحة العمومّية بصدد التنفيذ

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

احداث وحدة لالسعاف الطبي  

االستعجالي باملتلوي بكلفة  

 أ.د  200

16 

   وزارة الصحة العمومّية بصدد التنفيذ العمومية( متابعة املشاريع)يوجد في   

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

احداث قسم لالنعاش الطبي  

 باملستشفى الجهوي باملتلوي 
17 

  
يوجد في  ) القرار الزمة لتفعيل تخاذ اإلجراءات الدعوة وزارة الصحة إل

 العمومية( متابعة املشاريع
   وزارة الصحة العمومّية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تفعيل القرار الوزاري القاض ي 

بإحداث وحدة لإلسعاف الطبي 

 االستعجالي باملتلوي 

18 

  
 حة إلعداد برنامج وظيفي وتعيين مكاتب دراساتارة الصدعوة وز 

 العمومية( متابعة املشاريع)يوجد في 
   الصحة العمومّيةوزارة   

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

إحداث قسم لإلنعاش الطبي  

 باملستشفى الجهوي باملتلوي 
19 

 العمومّيةوزارة الصحة  منجز    
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تدعيم املستشفى املحلي  

 باملظيلة بسيارة إسعاف.
20 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

  تم االنجاز
جوان   15% تم القبول الوقتي بتاريخ  100نسبة تقدم األشغال:  -

  ل.)يوجد في متابعة  املشاريع العمومية(. في انتظار قرار التحوي 2017
 منجز

ّية / وزارة حة العموموزارة الص

التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تطوير املستشفى املحلي  

باملظيلة إلى مستشفى جهوي  

 صنف "ب".

21 

   وزارة الصحة العمومّية  )يوجد في متابعة  املشاريع العمومية(  تم االنجاز           

 هوي ج. إ. م. ج

مارس   16 بتاريخ

2018 

تطوير املستشفى املحلي  

باملظيلة الى مستشفى جهوي  

 . 2018قبل موفى 

22 

 وزارة الصحة العمومّية منجز    
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي  15بتاريخ 

2015 

 23 إحداث دائرة صحية ببلخير.

 وزارة الصحة العمومّية منجز    
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي  15اريخ بت

2015 

ي ببلخير  
ّ
تجهيز املستشفى املحل

بآالت الكشف والتحليل  

 وتجهيز مخبر التحاليل الطبية.

24 

 منجز %  100اإلنجاز تقدم   تم االنجاز

وزارة الصحة العمومّية / وزارة 

التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

طاع الصحي  دعيم القتعزيز وت

بالجهة باملشاريع والتجهيزات  

التالية: تعّهد وصيانة مركز 

الصّحة األساسية بالعيايشة 

 املركز ببلخير.

25 

  تم االنجاز

 .  2015فى جوان %  100مال انجاز األشغال بنسبة تم استك

)يوجد في متابعة    و في انتظار توفر االطار الطبي و الشبه الطبي 

 ومية(املشاريع العم

 منجز

وزارة الصحة العمومّية / وزارة 

التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية 

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تطوير مركز الصحة األساسية 

بسيدي عيش إلى مستشفى  

 محلي.

26 

ي  ضبط برنامج لتعيين املصممين وإنجاز الدراسات وإعداد ملف طلب العروض من جانفتمت 

   2019نوفمبر  11وقد تم تعيين فريق املصممين منذ  2020الى غاية جويلية  2019

  وفي 90نسبة تقدم االشغال وبلغت 2019اوت  5تهيئة املحيط الخارجي يوم  أشغالكما انطلقت 

   كهربائي.خط  إعتمادات لتغيير تحويل  إنتظار 

 في طور الدراسة

وزارة الصحة العمومّية / وزارة 

إلسكان والتهيئة التجهيز وا

 الترابية 

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

االنطالق في إنجاز أشغال 

مشروع بناء مستشفى جامعي  

متعدد االختصاصات صنف 

"أ" بقفصة بكلفة محينة 

  2016م.د في بداية سنة 160

والشروع في االستغالل خالل  

 .2018سنة 

27 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

   27نفس القرار عدد 
 

 
   وزارة الصحة العمومّية تنفيذبصدد ال

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

االنطالق في انجاز املستشفى  

الجامعي املتعدد االختصاصات 

 2019بداية من جانفي 

28 

   وزارة الصحة العمومّية   دعوة وزارة الصحة إلعداد برنامج وظيفي وتعيين مكاتب دراسات  

مشاريع عمومّية 

 تم التعّهد بها

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

لإلصابات  إحداث مركز إقليمي 

 البليغة والحروق
29 

   وزارة الصحة العمومّية بصدد التنفيذ   

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تشجيع القطاع الخاص على  

االستثمار في صناعة االدوية 

 شمال الوالية

30 

 ّيةوزارة الصحة العموم منجز    
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

  950اعتمادات تفوق رصد 

ألف دينار لدعم التجهيزات 

 الطبية بالجهة.

31 

   وزارة الصحة العمومّية   دعوة وزارة الصحة إلنجاز املطلوب  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

رنين للكشف بال  تركيز وحدة

 IRM املغناطيس ي 
32 

   وزارة الصحة العمومّية   الصحة إلنجاز املطلوبدعوة وزارة   

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

تدعيم الجهة بأطباء 

 واألطباء العامين االختصاص
33 



Page 9 sur 50 
 

 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

مارس   16بتاريخ 

2018 

   العمومّيةوزارة الصحة    ين مكاتب دراساتدعوة وزارة الصحة إلعداد برنامج وظيفي وتعي  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تزويد الجهة بالتجهيزات 

 الثقيلة التالية :

-Tables télécommandé ; 

échographies ; respirateurs 

d’anesthésie  ;respirateur de 

réanimation ; respirateur de 

transport ; moniteurs 

desurveillance, fibro 

gastroscope adulte et 

pédiatrique ;autoclaves pour 

blocsopératoires  ; 

Tables d’opérations 

34 

  
 

 منجز 
   وزارة الصحة العمومّية منجز

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

  4تدعيم اسطول السيارات بـ 

 ية الدفع رباع 4سيارات و
 

35 

   وزارة الصحة العمومّية   وزارة الصحة إلنجاز املطلوبدعوة   

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تدعيم أسطول سيارات 

سيارات   04اإلسعاف بعدد

أقسام    صنف ب لفائدة

أالستعجالي بسيدي يعيش  

وزانوش واملستشفى الجهوي 

سيارات  04و عدد بقفصة

 رباعية الدفع 

36 

   وزارة الصحة العمومّية بصدد التنفيذ   

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تهيئة وتوسعة قسم 

باملستشفى  االستعجالي 

 الجهوي حسين بوزيان قفصة

37 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

   وزارة الصحة العمومّية   دعوة وزارة الصحة إلعداد برنامج وظيفي وتعيين مكاتب دراسات  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تهيئة وتوسعة قسم 

أالستعجالي باملستشفى  

 الجهوي بقفصة 

38 

 وزارة الصحة العمومّية منجز    
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تدعيم املستشفيين الجهويين 

  بقفصة واملتلوي بآلتي ترقيم

الصور الطبية عالية الجودة 

Système de numérisation 

d’image HD. 

39 

   وزارة الصحة العمومّية  قرار مكرر   وجود إشكال عقاري   

 م. جهوي ج. إ. 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تحويل مركز الصحة بمنزل 

الى صنف  2ميمون من صنف 

 أ.د 450بكلفة  4

40 

   وزارة الصحة العمومّية   وظيفي وتعيين مكاتب دراساتدعوة وزارة الصحة إلعداد برنامج   

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تحويل مركز الصحة االساسية 

الي  2بمنزل ميمون من صنف 

 4صنف 

41 

 وزارة الصحة العمومّية منجز    
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تدعيم املستشفيات املحلية 

  /بـبلخير/ القطار/ املظيلة

السند/ الرديف/ سيدي بوبكر  

بآالت ترقيم الصور الطبية 

 Systèmeمتوسطة الجودة 

42 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

denumérisation d’image 

MD. 

  

تم إعداد الضوابط املرجعية لهذه الدراسة من قبل مصالح وزارة الصحة 

حيط( بالتنسيق مع مصالح وزارة )إدارة حفظ صحة الوسط وحماية امل

املستدامة )الوكالة الوطنية لحماية املحيط( وقد تكفلت البيئة والتنمية 

وزارة البيئة والتنمية املستدامة برصد التمويالت الالزمة ضمن ميزانيتها 

 إلنجاز الوزارة املذكورة.

 في طور االنجاز
وزارة الصحة العمومّية / وزارة 

 تدامةالبيئة والتنمية املس

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز دراسة حول التأثيرات 

البيئية والصحية الناجمة عن 

نشاط قطاع الفسفاط  

ومشتقاته وخاصة بمعتمديات 

 الحوض املنجميواملظيلة.

43 

  

 

 

 

 

 

 

  

 وزارة الصحة العمومّية منجز  
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

خطط النتداب  5فتح 

مساعدين استشفائيين 

جامعيين في اختصاصات طب 

القلب/ اإلستعجالي / جراحة  

األطفال/جراحة القلب/ طب  

 النساء والتوليد.

44 

 الطفولة و   املرأة

لم يرد على اإلدارة أي 

 برنامج

والتنسيق  دعوة مصالح وزارة املرأة والطفولة  إلعداد برنامج وظيفي 

 مكاتب دراسات زارة التجهيز لتعيين مع مصالح و 
  

وزارة املرأة والطفولة / وزارة 

التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية 

  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تعميم إحداث مؤسسات  

التي تخلو    طفولة باملعتمديات

من املؤسسات التابعة 

سيدي  للوزارة:معتمدية

بوبكر.معتمديةزانوش.معتمدية 

 )الشبيبة(.قفصة الشمالية 

45 

 البلديات  لفائدة قرارات

 منجز    

وزارة الصناعة واملؤّسسات 

الصغرى واملتوسطة / وزارة 

 الداخلية 

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تعزيز أسطول الشاحنات لنقل  

الفضالت واقتناء معدات  

  5.4لفائدة البلديات )النظافة 

م.د( بتمويل من "شركة 

 فسفاط قفصة".

46 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

 وزارة الداخلية  منجز في طور النشاط  
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إحداث بلدية جديدة بكل من  

اللة ) في إطار تقسيم بلدية  

 القصر( وبلخير.

47 

 وزارة الداخلية  منجز في طور االستغالل    
يع  مشار 

 ينّيةح

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إحداث معتمدية جديدة بكل  

 من زانوش وسيدي بوبكر.
48 

 االتصاالت  مجال

وكالة االتصال لها 

استقاللية في الدراسات 

 والتنفيذ

برامج وظيفية والتنسيق مع اإلدارة دعوة وزارة االتصاالت إلعداد 

 الجهوية للتجهيز لتعيين مكاتب دراسات
   وزارة اإلتصاالت  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

بناء مراكز العمل عن بعد 

ومراكز النداء  بمختلف 

الوالية التي تفتقر   معتمديات

 لذلك 

49 

 والتنمية إلستثمار  مجال

  

 2016برنامج سنة 

 م(:500حفر بئر عميقة بأوالد القبلي)-

أ.د وقد تمت مراسلة املقاولة  622,120الضرورية  اإلعتماداتتم فتح 

 للشروع في اإلنجاز أو فسخ الصفقة .

أ.د( : انتهت   72,3296كلم من املسالك الفالحية ) 30دراسة تهيئة  -

 . 2017الدراسة في شهر  أفريل 

 2017برنامج االستعماالت لسنة 

أ.د   1329بكلفة كلم من املسالك الفالحية   11,2تهيئة وتعبيد  -

 %. 60تقدم اإلنجاز 

لحفر بئر عميقة بالقالب   2017- 5- 18تم فتح إعتمادات التعهد في  -

  870,3األبيض من معتمدية ام العرائس وبئر بالظهيرة بالرديف بكلفة 

 أ.د  وحاليا في انتظار انطالق األشغال.

 منجز
وزارة التنمية واالستثمار 

 والتعاون الدولي 

املخطط 

 القادم

 وزاري. م.م. 

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز أشغال مشروع تنمية 

الشريط الحدودي خالل الفترة  

إلى   2016املمتدة من سنة 

  17وبكلفة تقـّدر بـ   2020سنة 

 م.د

50 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

 والتطهير  البيئة مجال

  

 فرز العروض بقفصة  3راس الكاف -*

  ىل إ العروض فرز  ملف إحالة تمعمر بن سليمان والشيحي باللة  -

 .    الصفقة وإبرام للموافقة للصفقات العليا اللجنة

 الغزالة والحلو بالقصر انتهت األشغال وبصدد القبول الوقتي. -

  بمحطات العقاري  االشكال فض بعدالكائنة والنهوض باملتلوي   -

  وسيقع الصفقات لجنة إلى العروض طلب ملف إرسال تم ، الضخ

   2020 لسنة ل االو  الثالثي خالل العروض طلب نشر 

 الشباب باملظيلة انتهت األشغال   -

  إلى العروض فرز  ملف إحالة باملظيلة تم .وأوالد هيبة وبرج العكارمة-

     الصفقة وإبرام للموافقة للصفقات العليا اللجنة

 في طور االنجاز
والتنمية املستدامة وزارة البيئة 

 ديوان التطهير /

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15 بتاريخ

2015 

 11إنجاز مشاريع تطهير لفائدة 

حي شعبي مدرجة ضمن البرنامج 

الخامس لتطهير األحياء الشعبية 

بقفصة   3واملتمثلة في: راس الكاف

وعمر بن سليمان والشيحي باللة 

والغزالة والحلو بالقصر والكائنة  

والنهوض باملتلوي وبرج 

العكارمةوالعكارمة وأوالد وهيبة 

ل  ظيلة، وذلك خال والشباب بامل

 2015الفترة املتراوحة بين سنة 

وبكلفة جملية تقدر  2018وسنة 

 مليون دينار. 3.8بحوالي  

51 

  

تدعيم شبكة التطهير ومنظومة تحويل املياه املستعملة بمدينة  -*

  .التطهير محطة إلنجاز  متواصلة األشغالالقطار : 

   SCET Tunisie الفنية للمساندة دراسات مكتب تعيين  تم

 %  40إنشاء محطة التطهير بمدينة القطار : نسبة تقدم األشغال:  -

 في طور االنجاز
وزارة البيئة والتنمية املستدامة 

 ديوان التطهير  /

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز مشروع تطهير مدينة 

تقدر   القطار بكلفة جملية

مليون دينار ممولة  10بـحوالي  

ي إطار رسكلة الديون مع  ف

ي للتنمية، وذلك البنك األملان

 من خالل: 

بكة التطهير  -
ّ

تدعيم ش

ومنظومة تحويل املياه 

املستعملة باملدينة، بمّد حوالي  

كلم من القنوات وربط   25

بكة  2800
ّ

مسكن بالش

العمومّية للّتطهير. على أن 

ل شهر تنطلق األشغال خال

  15وعلى امتداد  2015نوفمبر 

 هر.أش

إنشاء محطة تطهير، مع -

52 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

ي األشغال خالل  االنطالق ف

 . 2016الثالثية األولى من سنة 

 في طور الدراسة وتوفير التمويل من وزارة البيئة  
صعوبات في 

 توفير التمويل 

وزارة البيئة والتنمية املستدامة 

 ديوان التطهير /

املخطط 

 القادم

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

يات املصبات إشكال معالجة

العشوائية وإحداث مشروع 

املصب املراقب ومركز التحويل 

 م.د. 17بالوالية بكلفة 

53 

  
  سيشاركون  الذين املقاولون  باختيار  الخاص العروض فرز  بصدد

 باملنافسة

(Pré qualification    )املمول  الختيار  تبعا KFW    

مراحل طلب  

 العروض

دامة وزارة البيئة والتنمية املست

 ديوان التطهير  /

املخطط 

 القادم

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز منظومتي تحويل ومحطة 

تطهير لفائدة مدينتي الرديف 

وأم العرايس مع تهذيب  

 م.د. 44وتوسيع الشبكة بكلفة 

54 

  

أ.د النطالق دراسات املصب  500إقرار تخصيص مبلغ في حدود 

اطار املسؤولية املجتمعية لشركة فسفاط املراقب ومراكز التحويل في 

 قفصة تجاه الجهة.

 بصدد التنفيذ
وزارة البيئة والتنمية املستدامة 

 ديوان التطهير /
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

انجاز املصب املراقب ومراكز 

 التحويل 
55 

  
ظار رئاسة الجديدة املقترحة وهي على أن تم اقرار املديرية في الهيكلة

 الحكومة
   وزارة البيئة والتنمية املستدامة  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

إقرار مديرية الجنوب الغربي 

للديوان الوطني للتطهير 

 بقفصة

56 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

   منجز 
وزارة البيئة والتنمية املستدامة 

 وان التطهير دي /
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تزويد انهج صرف صحي بباب 

 الرمل قفصة الجنوبية
57 

 واإلسكان التجهيز مجال

تم ادراجه ضمن 

املخطط  اإلدارة العامة 

 للجسور والطرقات  

 بصدد اعداد ملف طلب العروض على املستوى املركزي 

 قرار مكرر 
  

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

  123تدعيم الطريق الجهوية 

من القصر قفصة الى  

كلم   15املظيلةعلى طول 

 مليار 11بتكلفة تقدر بحوالي  

58 

إنجاز الطريق السيارة  

 س قفصة جلمة تون

 كلم : 385الطريق السيارة قفصة تونس 

دراسة املشروع ممولة من طرف البنك األوروبي لإلستثمار في شكل هبة للدولة 

من إعداد الدراسات التمهيدية األولية  م يورو حيث تم اإلنتهاء 4التونسية 

والتفصيلية وملفات طلب العروض األولية وهو حاليا في طور إعداد ملفات 

كلم  186نهائية القسط األولي تونس جلمة على طول طلب العروض ال

م د وقد أنهى ديوان قيس األراض ي واملسح العقاري الخدمات   1660بتقديرات  

مّد الوزارة بكل األمثلة القطعية والقائمات البيانية طبوغرافية على امليدان واال

الخاصة باملشروع كما تم اختبار كل القطع حيث تم عرض ملفات معتمديات  

بن عروس بئر مشارقة وزغوان والفحص والناظور وصواف والسبيخة وحفوز 

شاريع العمومية وفي وحاجب العيون وجلمة على أنظار لجنة االقتناء لفائدة امل

ر إعداد التقارير الختامية واستصدار أوامر االنتزاع. هذا ويحتوي املشروع  انتظا

ولة من الصندوق العربي منها والتي تربط تونس بالسبيخة مم  4أقساط    8على  

املتبقية والتي تربط السبيخة بجلمة  4لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والـــ

م االنطالق في اإلعالن عن روبي لالستثمار وبعد ان تممولة من طرف البنك األو 

من املؤمل ان تنطلق أشغال   2018جوان  6طلب عروض تحرير الحوزة في 

 بصدد التنفيذ
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 رابيةالت
  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

إنجاز الطريق السيارة قفصة 

 جلمة تونس 
59 



Page 16 sur 50 
 

 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

على ان تنطلق اشغال انجاز الطريق على    2019فتح الحوزة العقارية في مارس  

ــ   . 2020في الثالثي االول من سنة  8كافة األقساط الـ

      58نفس القرار عدد
تهيئة واإلسكان وال وزارة التجهيز 

 الترابية
   

  123تدعيم الطريق الجهوية  

  15املظيلة على طول  -قفصة 

 كم.

60 

 59نفس القرار 

الثاني جلمة سيدي بوزيد والقصرين وقفصة على طول   ألقسط 

 م د ويتكون من : 1540كلم بتقديرات   199

 م د 580كلم       59جلمة القصرين      

                                   م د        522كلم        44جلمة سيدي بوزيد   

 م د 960كلم        96سيدي بوزيد قفصة  

اسات التمهيدية واألولية والتفصيلية وملفات حيث تم إعداد الدر 

طلب العروض األولية وحاليا في طور إعداد ملفات طلب العروض 

 .النهائية 

 قرار مكرر 

في طور 

 الدراسات

ان والتهيئة هيز واإلسكوزارة التج

 الترابية

املخطط 

 القادم

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

املتعلقة  االنطالق في الدراسات 

بالجزء الثاني من الطريق  

قفصة  –السيارة جلمة 

 . 2016والقصرين سنة 

61 

 59نفس القرار  

كما قام ديوان قيس األراض ي واملسح العقاري بعمليات البحث  

م بإنجاز األشغال الطبوغرافية على امليدان وهو في طور العقاري وقا

 البيانية.القطعية والقوائم إعداد األمثلة 

 بصدد التنفيذ
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

االنطالق في التصفية العقارية 

  -الطريق السيارة قفصة النجاز 

بوزيد   جلمة مرورا بسيدي

والقصرين وجلمة واالنطالق في 

حث عن التمويل لتصبح الب

 . 2024جاهزة سنة 

62 

  

تم اعداد كراس الشروط والضوابط املرجعية : املشروع في مرحلة 

دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية وتوفير االعتمادات وتكليف جهة 

 االنجاز .

صعوبات في 

 التنفيذ

وزارة الداخلية / وزارة  

ة واملؤّسسات الصغرى الصناع

 واملتوسطة

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إحداث فضاء للمعارض بمركز 

 الوالية.
63 

  

انتظار قرار اللجنة العليا التونسية الجزائرية، بعد أن تّم توجيه ملف  

الخارجية قصد ادراج املشروع ضمن جدول أعمال إلى وزارة الشؤون 

التونسية الجزائرية )متابعة املشروع على مستوى اللجنة العليا 

 مركزي(.

صعوبات في 

 التنفيذ

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية / وزارة الدفاع الوطني /  

 وزارة املالية

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

دراسة إنجاز معبر حدودي 

 بعقلة إحمد. 
64 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

  

ع في إطار اللجنة عد أن تم عرض املوضو والذي يعتبر متوقف ب

العليا التونسية الجزائرية في انتظار موافقة الجانب الجزائري إلحداث  

 املعبر وتحديد موقفه بناء للملف املوجه إلى وزارة الشؤون الخارجية

 بصدد التنفيذ
التجهيز واإلسكان والتهيئة وزارة 

 الترابية
  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

البحث عن حلول لفتح املعبر  

 الحدودي عقلة احمد. 
65 

  
تم اجراء عمليات املسح الطوبوغرافي األولى وتم امضاء عقود مبدئية 

 مع البلديات املعنية. 
 في طور االنجاز

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية / وزارة أمالك الدولة  

 والشؤون العقارية  

مشاريع  

 حينّية

 .م. وزاري. م

ماي   15بتاريخ 

2015 

تسوية الوضعية العقارية 

للتجمعات السكنية املقامة 

على رسوم عقارية دولية، على 

أن يتم إنهاء املسح 

  6الطوبوغرافي في غضون 

 أشهر.

66 

  
دعوة الوكالة العقارية للسكنى للتنسيق مع اإلدارة الجهوية ألمالك 

 الدولة للتسريع في إنجاز املشروع
  

ان والتهيئة هيز واإلسكوزارة التج

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تدخل الوكالة العقارية للسكنى  

 املنجمي في الحوض 
67 

 

 

 

 

 

وكالة التجديد   

 والتهذيب العمراني

 

 

 

 

 

 

م د( : يشمل  5.6حوالي ) ببلدية املتلوي بالنسبة لحي الشباب  -1

 م د( : 2.885بنية أساسية ) -التدخل العناصر التالية : 

 الطرقات : تم تحديد املقاول 

 %   100املاء الصالح للشراب : 

 %  100التنوير العمومي : 

 %   100م د( :  0.3تحسين السكن )

 %  100حي السرور وحي املولى ببلدية قفصة منجز  -3  -2

 %  100دية الرديف نسبة انجاز حي الثكنة ببل -4

 األشغال نهاية االنجاز  بصددحي الكسيلة ببلدية أم العرائس  -5

 2020 فيفري 

  100تم اإلنجاز

% 

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز برنامج تهذيب وإدماج 

ل من األحياء السكنية
ّ
، بتدخ

وكالة التهذيب والتجديد  

 أحياء التالية:  5ني في الـ  العمرا

، حي الشباب ببلدية املتلوي  -1

م   5,685وذلك بكلفة تقدر بـ 

ل العناصر 
ّ
د. ويشمل التدخ

 –بنية أساسية.  -التالية: 

ملعب الحي والفضاء متعّدد 

فضاء االختصاصات وال

 تحسينالسكن. –الصناعي. 

املولى  ور وحي حي السر  -3 -2

بكلفة جملية  ببلدية قفصة

68 
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العدد 

 الترتيبي

 

 

 

 

 

وكالة التجديد والتهذيب  

 العمراني

م د. ويشمل  8,75تبلغ 

ل العناصر التالية: 
ّ
 -التدخ

البنية األساسية )برنامج 

برنامج توسعة  –أصلي(. 

تحسين  –للبنية األساسية. 

 السكن.

: حي الثكنة ببلدية الرديف -4

م د. ويشمل  5,05بكلفة 

ل العناصر التالية: ا
ّ
 -لتدخ

ملعب  –. البنية األساسية

الحي والفضاء متعّدد 

االختصاصات والفضاء 

 تحسين السكن.  –الصناعي. 

حي الكسيلة ببلدية أم  -5

 .العرائس

وكالة التجديد   

 والتهذيب العمراني

وقد   في انتظار توفير التمويل  2024-2020مدرجة في املخطط التنموي 

 تم اإلعالن عن طلبات عروض الدراسات .

صعوبات في 

 يذالتنف

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية

املخطط 

 القادم

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

أحياء  8إنجاز مشروع تهذيب  

م.د بكل من   33شعبية بكلفة 

: 

 م.د 4مندره بالقصر :  -1

 م.د 7ر بقفصة : النو  -2

حي إخوة العبيدي بالقطار:  -3

 م.د 4

  6حي السعادة باملتلوي :  -4

 م.د

 م.د 3حي سيدي يعيش:  -5

 م.د 4حي بلخير :  -6

 -م.د 3حي النورة بالسند :  -7

 م.د 2لشباب: حي ا -8
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

وكالة التجديد   

 والتهذيب العمراني
   العمراني إلعداد الدراسات دعوة مصالح وكالة التجديد والتهذيب 

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

ّهد بها تم التع

 خالل  

 جهوي  ج. إ. م.

مارس   16بتاريخ 

2018 

تهيئة حي فرحات حشاد اللة : 

ماء صالح  -تنوير -طرقات

 للشراب 

70 

  
تم إدراجه ضمن برنامج التفاوت الجهويبتمويل مشترك بين  )صندوق 

 القروض وبلدية املظيلة( 
  

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

م التعّهد بها ت

 ل  خال

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تهيئة حي الشباب والنسيم 

  2وأوالد وهيبة والعمالي 

ماء  -تنوير -باملظيلة : طرقات

 صالح للشراب

71 

  
 تم إدراجه ضمن برنامج التفاوت الجهويبتمويل مشترك بين

 )صندوق القروض والبلدية(                  
  

والتهيئة  يز واإلسكان وزارة التجه 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تهيئة حي املغرب العربي 

تنوير  -طرقات -بالردف : تطهير

 ماء صالح للشراب -عمومي

72 

وكالة التجديد   

 والتهذيب العمراني
   إلعداد الدراسات  دعوة مصالح وكالة التجديد والتهذيب العمراني

التجهيز واإلسكان والتهيئة وزارة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تهيئة حي سيدي حمد زروق 

تنوير  -طرقات -بقفصة : تطهير

 ماء صالح للشراب -عمومي

73 
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 الترتيبي

   الترابية لإلنطالق في الدراسات  دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة غير مبرمج
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تهيئة مدخل مدينة الرديف: 

على   201الطريق الجهوية 

  4كلم.بتكلفة تقدر ب 4طول 

 مليار

74 

مبرمج في اطار الصيانة 

ية لشبكة الدور 

في   2019الطرقات 

 انتظار توفر االعتمادات

   دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات 
واإلسكان والتهيئة وزارة التجهيز 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تهيئة مدخل مدينة املتلوي: 

من جهة  3الطريق الوطنية 

كلم.بتكلفة   5زر على طول تو 

 مليار  5تقدر ب 

75 

مبرمج في اطار الصيانة 

الدورية لشبكة 

على   2019الطرقات 

مستوى مدينة القصر  

في ومقترح  15ط و 

نفس االطار على  

مستوى مدينة قفصة 

برنامج سنة  3ط و 

2020 

   لإلنطالق في الدراسات  دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تهيئة مدخل مدينة قفصة  

 3القصر: الطريق الوطنية 

على طول   15الطريق الوطنية 

 مليار  5كلم.بتكلفة تقدر ب  5

76 

منجز  لتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات زارة ادعوة و  غير مبرمج  
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تهيئة مدخل مدينة ام 

العرائس: الطريق الجهوية 

بتكلفة  كلم.  4على طول    201

 مليار  4تقدر ب 

77 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

 
و ذلك لعدم  901تهذيب الطريق املحلية مشروع لن يتم انجازه ضمن  

 تمادات اضافية النجازه.توفر اع
  

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

سيدي تعبيد مدخل مدينة 

 كلم  23عيش على طول 
78 

 بصدد التنفيذ  137مكرر للقرار 
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تكليف وزارة التجهيز بإنجاز 

بعض املشاريع الجهوية التي 

تشهد تعطال على غرار املعهد  

 العالي للرياضة.

79 

  
  9.1على طول   2017/ 11/ 2تم القبول الوقتي لألشغال بتاريخ  

 القبول النهائي كما تم    م د 18.37بتكلفة تقدر ب كم
 منجز

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

استكمال إنجاز الطريق 

الحزامية ملدينة قفصة وإتمام 

أشغال التنوير العمومي قبل 

  17.86بكلفة   2015موفى ماي 

 م.د.

80 

  
كم    16.8على طول  17/11/2015تم القبول الوقتي لألشغال بتاريخ  

 م د 9.06بتكلفة تقدر ب 
 منجز

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

استكمال أشغال الطريق 

الرابطة بين  15الوطنية رقم 

م.د   6.9 القطار وقفصة بكلفة

(2015.) 

81 

مدرج ضمن املخطط   

اإلدارة العامة للجسور  

 والطرقات  

   بصدد اعداد ملف طلب العروض لدى املصالح املركزية 
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

من   15تدعيم الطريق الوطنية 

على   166.700الى نك  138نك 

كلم الرابطة بين  28.7طول 

والية القصرين قفصة وحدود 

 مليار 18بتكلفة تقدر بحوالي  

82 



Page 22 sur 50 
 

 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

   دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات  غير مبرمج
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تعّهد بها تم ال

 خالل  

 . م. جهوي ج. إ

مارس   16بتاريخ 

2018 

مدينة قفصة إنجاز منعرج على 

في   15يربط الطريق الوطنية 

اتجاه قابس الى الطريق  

باتجاه توزر مرورا  03الوطنية 

بطول   123على طريق الجهوية 

كلم )غير مبرمج في املخطط  14

 تم اقتراحه 

83 

 الدراسة حاضرة 

جسور  اإلدارة العامة للب

في انتظار  والطرقات

 التمويل

   
والتهيئة وزارة التجهيز واإلسكان 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

ملدينة  2 ةالطريق الحزامي

قفصة والتي بصدد الدراسة 

املركزي( حاليا على املستوى 

 مليار 12تقدر بحوالي   ةبتكلف

84 

 

قامت اإلدارة بإعالن طلب عروض لدراسة إنجاز طريق حزامية على 

كلم تحاذي الواحة ووادي بياش وقد تم اإلعالن عن طلب   5طول 

فتح العروض بتاريخ   وتم 04/2019/ 26بتاريخ للمرة الثانية العروض 

الى السيد والي   واحالتهتقرير تقييم العروض  وإعداد 2019/ 05/ 27

وقد انطلقت الدراسة خالل نهاية  2019ة يليجو   22بتاريخ قفصة 

   2020شهر جانفي 

  
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

إنجاز منعرج على مستوى 

وسط مدينة قفصة على 

مستوى وادي بياش للتقليص 

ط من االكتظاظ املروري يرب

الطريق الحزامية بالطريق  

من جهة وبمطقة  3الوطنية 

العقيلة من جهة اخرى بطول  

داخل مثال   كلم.)موجود 10

التهيئة العمراية باملنطقة 

بصدد  –البلدية لقفصة 

اعداد استشارة لدراسة 

لطريق باعتمادات املجلس  ا

  200الجهوي في حدود 

 م.د 8.5أد(بتكلفة تقدر بحوالي 

85 
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العدد 

 الترتيبي

 املركزيةلدى املصالح 
 

الف   79.000.000بمبلغ قدره  BCICتب الدرساتكتم اسناد الصفقة مل

 املصالح املركزية  في انتظار توفر االعتمادات من طرف دينار و 
  

والتهيئة وزارة التجهيز واإلسكان 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

 –املزينتة  –ة مسلك القويفل

املظيلة يربط بين الطريق 

والطريق الجهوية  03الوطنية 

كلم بتكلفة    42على طول    123

 مليار  26تقدر بحوالي 

86 

   دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات  غير مبرمج
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

التعّهد بها  تم

   خالل

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

 املسلك الرابط بين املظيلة

والطريق   123الطريق الجهوية 

املؤدية الى قبلي   103الجهوية 

كلم   10كلم منها  29على طول 

معبدة والباقي ترابي.بتكلفة  

 مليار  13تقدر بحوالي 

87 

غير مبرمج إنجازه 

بالخرسانة االسفلتية 

 مهيوترق

  منجز دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات 
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

يربط   مسلك الشارية املظيلة

 03بين الطريق الوطنية 

على   123والطريق الجهوية 

كلم بتكلفة تقدر    15طول 

 مليار  6بحوالي 

88 

غير مبرمج تهذيبه 

 وترقيمه
   دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات 

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

املتكيدسالعمايمية  لكمس

سيدي عيش يربط الطريق  

والطريق املحلية  15الوطنية 

كلم بتكلفة    36على طول    900

 مليار  20تقدر بحوالي 

89 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

غير مبرمج تهذيبه 

 وترقيمه
   دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات 

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

مسلك بلخير حوال الوادي  

  15يربط الطريق الوطنية 

على   124والطريق الجهوية 

كلم بتكلفة تقدر    19طول 

 مليار  11بحوالي 

90 

غير مبرمج تهذيبه 

 وترقيمه
   إلنطالق في الدراسات دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ل

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

مسلك زانوش أوالد حمد بن 

سعد يربط الطريق الوطنية 

على   03والطريق الوطنية  14

كلم بتكلفة تقدر   22.5طول 

 مليار  13بحوالي 

91 

   دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات  مبرمجر غي
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

مسلك 

املتلويثالجةسقدوداملتلوي: 

كلم )مسلك به معابر   30.7

ومنها الكبير  مائية عديدة

تقدر   ةالدراسة( بتكلفيتطلب 

 مليار  13بحوالي 

92 

و  % 80نسبة اإلنجاز  

قد تمت املصادقة على  

توفير  ملحق الصفقة و 

ضافية اإل عتمادات ال ا

 م .د 1.5بقيمة 

في انتظار املصادقة على امللحق عدد  2019/ 11/ 15توقف اشغال منذ 

01   
  

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 لترابيةا
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

  12.5الرديف:  مسلك سقدود

كلم )الدراسة جاهزة بصدد  

التثبت من ملف طلب  

العروض( بتكلفة تقدر بحوالي  

 مليار 6

93 
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العدد 

 الترتيبي

تم إدراج نجاز املعابر  

املائية ضمن مشروع 

إصالح أضرار 

الفيضانات الذي هو  

بصدد اعداد تقرير  

 تقييم العروض لتعيين 

 املقاولة

   دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات 
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

كلم   11مسلك تبديت الرديف: 

ه معبر مائي كبير متضرر من )ب

الفيضانات( بتكلفة تقدر  اء جر 

 مليار  4بحوالي 

94 

   دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات  غير مبرمج
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

ارس  م 16بتاريخ 

2018 

  10العرائس: مسلك تبديت ام 

كلم )به معابر مائية تتضرر 

من جراء الفيضانات( بتكلفة  

 مليار 3.5تقدر بحوالي 

95 

   دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات  غير مبرمج
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

عّهد بها تم الت

 خالل  

 م. جهوي ج. إ. 

مارس   16بتاريخ 

2018 

مسلك املتلوي الدبين السقي  

 القبلي سقي الخمايليةاملظيلة
96 

   دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات  غير مبرمج
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

ها تم التعّهد ب 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16يخ بتار 

2018 

تعبيد املسالك الفالحية 

الترابية بوالية قفصة و التي 

  50كلم بمعدل  2000تفوق  

كلم بكل معتمدية اي بطول  

 كلم . 650جملي 

97 
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العدد 

 الترتيبي

 بصدد التنفيذ  غير مبرمج
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

انجاز العديد من املسالك  

 الفالحية.
98 

بصدد    33قسط 

القبول الوقتي  

 34وقسط

شغال اتمام اال في طور 

موفى  من املؤمل انتهائها 

 2020مارس شهر 

بصدد القبول الوقتي على الرغم من عدم  %100: 33القسط عدد 

 .أد  400توفير اعتماد اضافي في حدود 

الستكمال اشغال  املقاولة تمت دعوة  % 80:  34القسط عدد 

ماعدا الجزء املحاذي  14مسلك عين سلطان بالطريق الوطنية 

   2019واستانفت االشغال في ديسمبر للسكة الحديدية 

 تم االنجاز
سكان والتهيئة وزارة التجهيز واإل 

 الترابية

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تهيئة املسالك الريفية املبرمجة 

  2013و  2012خالل سنوات 

كم  والتي   52 على مسافة

تغطي بعض مناطق الوالية 

م.دبتمويل  11.3بكلفة قدرها 

من الصندوق الكويتي للتنمية، 

على أن يتم اإلعالن عن طلب 

عروض، في الغرض، خالل  

السداسية الثانية من سنة 

2015 . 

99 

اقتراحه في  غير مبرمج تم 

زيارة السيد الوزير في  

 2017 أكتوبر 

   دعوة الوزارة املعنية للتسريع في إيجاد التمويالت الالزمة
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تعبيد وتهيئة وإنارة الطريق 

الحزاميةالسواملية بأم 

 العرائس

100 

احه في  تم اقتر  غير مبرمج

 ديد املرات ع
   دعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لإلنطالق في الدراسات 

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

من   899تهيئة الطريق املحلية 

بالفج   29بالسند الى نك  0ن ك

  29بطول   03بالطريق الوطنية 

  13كم بتكلفة تقدر بحوالي  

 ارملي

101 
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العدد 

 الترتيبي

   في الدراسات  لإلطالقدعوة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  غير مبرمج
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

من   900ة الطريق املحلية تهيئ

بسيدي عيش الى ن   21ن ك 

حدود معتمدية بن  37ك 

عون والية سيدي بوزيد بطول  

كلم بتكلفة تقدر بحوالي   16

 مليار  7.6

102 

   104مكرر القرار 
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

جسر بوادي مشروع إقامة 

الكبير على الطريق الوطنية 

  2015، في موفى جوان 15رقم 

 م.د . 6.6وبكلفة قدرها 

103 

تم اسناد صفقة إتمام  

االشغال الى مجمع  

م د  6.7مقاوالت بمبلغ 

وانطلقت االشغال منذ  

بلغت   2018مارس  30

نسبة تقدم االشغال  

70 % 

اليات العقارية  من تعطل األشغال بسبب اإلشك اإلنجاز بالرغمبصدد 

في انتظار استكمال امللف العقاري حيث تم ارسال امثلة اإلحالة  

واإلرشاد مع محاضر التحديد وشهائد امللكية وكل األمثلة القطعية 

ومحاضر إنجازها مع تقرير ختم االعمال للجنة االستقصاء واملصالحة 

زارة  الى اإلدارة العامة لالقتناء والتحديد بو  2018جوان   20بتاريخ 

لة الستكمال باقي إجراءات االنتزاع ونقل امللكية وقد صدر أمالك الدو 

  30وتم االنتهاء من اجراءات النشر في   2019ماي  28امر االنتزاع في 

 حيث تم احالة امللف المالك الدولة التمام باقي املراحل   2019نوفمبر 

 بصدد التنفيذ
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

 جهوي . إ. م. ج

مارس   16بتاريخ 

2018 

استكمال انجاز جسر وادي 

الكبير بعد تعيين مقاولة 

 جديدة 

104 

 بصدد التنفيذ  غير مبرمج
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

بناء جسر على الطريق الوطنية 

على مستوى وادي   3رقم 

 املريطبة.

105 
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العدد 

 الترتيبي

 غير مبرمج يتبع السكة

و احالتها الى السيد   BCICمن قبل مكتب الدراسات تم اعداد الدراسة 

والي قفصة و السيد معتمد القصر و في انتظار فتح االعتمادات و حل 

 االشكااللراجع لسكة الحديدية 

  
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية
  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 . إ. م. جهوي ج

مارس   16بتاريخ 

2018 

تعلية املمر العلوي لسكة 

الحديدية على مستوى الطريق  

)يتبع السكة   123الجهوية 

بما يمثل   3.80الحديد في علو 

عائقا امام املنطقة الصناعية 

كما يمثل نقطة زرقاء بما ان 

الجسر عبارة عن 

منشاةمائية(بتكلفة تقدر  

 م.د 10بحوالي 

106 

 والتعليم بيةالتر  مجال

  

تعّهدت الوزارة باإلسراع بإتمام انجاز املشاريع املبرمجة لفائدة         -

الجهة باعتبار رصد التمويالت الالزمة وتدعيم اإلدارة الجهوية للتربية 

 بالجهة باملوارد البشرية املختصة.

   وزارة التربية بصدد التنفيذ

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

صيانة املؤّسسات تهيئة و 

 بالجهة التربوية
107 

  

دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة 

للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة 

قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة 

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   بيةوزارة التر   

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

 108 تجهيزات تربوية 

تم فتح اإلعتمادات وفي 

  طور إمضاء الصفقة 

لها اإلنجاز في عديد املناسبات مما افض ى  املوكول بعد تعطل املقاولة 

روض وتم اإلعالن عن طلب الع  4/9/2018الى فسخ الصفقة بتاريخ  

حيث لم يتم سحب أي ملف   2018في مرحله أولى خالل شهر نوفمبر 

وافضت الى مشارك وحيد    2019وفي مرحلة ثانية خالل شهر جانفي 

املصادقة حيث تمت    27/02/2019م فتح العروض بتاريخ حيث ت

  م د  3على مقترح اسناد الصفقة بمبلغ 

 )يوجد في متابعة  املشاريع العمومية(

 وزارة التربية جازفي طور االن
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز مشروع بناء املدرسة 

اإلعدادية "سيدي بوبكر" بأم 

العرايس املبرمج على ميزانية 

 م.د. 2.5بكلفة  2012

109 
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 الترتيبي

 بصدد اإلنجاز 

حيث حالت دون اإلنجاز عديد اإلشكاليات العقارية واإلدارية وقد تم  

بصفقة   2019فيفري  18طالق في انجاز االشغال بتاريخ أخيرا االن

وقد بلغت نسبة تقدم   يوما  350م د باجال تنفيذ  2.46بمبلغ 

غير ان االشكال العقاري ال يزال يتسبب في توقف   % 70االشغال 

 .    2020شهر جانفي  االشغال واخرها خالل 

 )يوجد في متابعة  املشاريع العمومية(
 

 في طور االنجاز
ارة التربية / وزارة التجهيز وز 

 واإلسكان والتهيئة الترابية 

املخطط 

 القادم

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز مشروع بناء املدرسة 

اإلعدادية بالقطار املبرمج على 

 م.د. 1.2بكلفة   2009ميزانية 

110 

  

دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة 

عات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة للقا

الكهربائية ، صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة 

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

املدرسة اإلعدادية األمل  

 تلوي بامل
111 

  

دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة 

للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة 

قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة 

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تعّهد بها تم ال

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

اإلعدادية التقنية املدرسة 

 بقفصة
112 

  

دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة 

للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة 

 قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   التربيةوزارة   

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

 113 معهد إبن منظور باملتلوي 
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 الترتيبي

  

دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة 

نة للساحة و صيانة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيا

صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة قنوات الصرف الصحي، 

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

 114 معهد طريق توزر املتلوي 

  

كراس الشروط  للصيانة العامة دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد 

للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة 

قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة 

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

 115 معهد طريق قفصة املتلوي 

  

دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة 

للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة 

قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة 

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   التربيةوزارة   

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

 116 معهد عليم

  

دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة 

للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة 

 الكهربائية ، صيانةقنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة 

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

املدرسة اإلبتدائية املحطة 

 باملتلوي 
117 
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 الترتيبي

  

دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة 

أسطح . صيانة للساحة و صيانة  للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم

قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة 

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

اإلبتدائية حي الزهور املدرسة 

 بأم العرائس
118 

  

ة مصالح وزارة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة دعو 

للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة 

قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة 

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

 1املدرسة اإلبتدائية املنجم 

 بأم العرائس
119 

  

دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة 

للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة 

قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة 

 ات الصحية، صيانة قاعة الرياضةاملجموع

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

املدرسة اإلبتدائية املنجم 

 باملظيلة
120 

  

كراس الشروط  للصيانة العامة دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد 

صيانة للساحة و صيانة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . 

قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة 

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

املدرسة اإلبتدائية ساحة 

 الجمهورية باملتلوي 
121 
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 الترتيبي

  

ح وزارة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة دعوة مصال

للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة 

الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة قنوات الصرف 

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 م. جهوي ج. إ. 

مارس   16بتاريخ 

2018 

املدرسة اإلبتدائية طريق توزر 

 املتلوي 
122 

  

الشروط  للصيانة العامة دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد كراس 

للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة 

قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة 

 ، صيانة قاعة الرياضةاملجموعات الصحية

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

املدرسة اإلبتدائية أوالد وهيبة 

 بقفصة الشمالية
123 

  

دعوة مصالح وزارة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة 

. صيانة للساحة و صيانة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح 

قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة 

 قاعة الرياضةاملجموعات الصحية، صيانة 

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

املدرسة اإلبتدائية سيدي 

 عيش املركز
124 

  

ة التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة دعوة مصالح وزار 

للساحة و صيانة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة 

قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة 

 املجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ي ج. إ. م. جهو 

مارس   16بتاريخ 

2018 

املدرسة اإلبتدائية باطن 

 زانوش
125 
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 الترتيبي

  

التربية إلعداد كراس الشروط  للصيانة العامة دعوة مصالح وزارة 

للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة 

قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة 

 الرياضةاملجموعات الصحية، صيانة قاعة 

   وزارة التربية  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

املدرسة اإلبتدائية الزيتونة 

 السند 
126 

 والتشغيل  املنهي  التكوين مجال

  

  24تم خالل الجلسة الوزارية املنعقدة بمقر رئاسة الحكومة بتاريخ 

 فصة الى:دعوة شركة فسفاط ق 2018اوت 

عون تنفيذ لشركة  1700االنتهاء من تنفيذ برنامج انتداب       -

  2018فسفاط قفصة وذلك بمباشرتهم ملهامهم قبل موفى شهر اوت 

ق  واالعالن بالتوازي مع ذلك على برنامج االنتداب
ّ
ات الجديد واملتعل

 عون تنفيذ. 1006بانتداب 

بيئة قبل موفى سبتمبر إقرار برمجة اإلعالن عن نتائج مناظرة ال     -

قة بتكوين  2018
ّ
  2000بالتوازي مع ذلك اإلعالن عن املناظرة املتعل

 . 2018عامل قبل نهاية شهر سبتمبر سنة 

 بصدد التنفيذ
وزارة التكوين املنهي والتشغيل /   

 ارة املالية / وز 

إجراءات 

 أفقّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تأكيد العمل على تفعيل  

ارات املتعلقة بإحداث  القر 

مشاريع صغرى ومتوسطة 

واالنتدابات في اطار عقد  

 الكرامة

127 

  

  24تم خالل الجلسة الوزارية املنعقدة بمقر رئاسة الحكومة بتاريخ 

 دعوة شركة فسفاط قفصة الى: 2018اوت 

عون تنفيذ لشركة  1700االنتهاء من تنفيذ برنامج انتداب       -

  2018شرتهم ملهامهم قبل موفى شهر اوت فسفاط قفصة وذلك بمبا

ق  واالعالن بالتوازي مع ذلك على برنامج االنتداب
ّ
ات الجديد واملتعل

 عون تنفيذ. 1006بانتداب 

إقرار برمجة اإلعالن عن نتائج مناظرة البيئة قبل موفى سبتمبر      -

قة بتكوين  2018
ّ
  2000بالتوازي مع ذلك اإلعالن عن املناظرة املتعل

 . 2018قبل نهاية شهر سبتمبر سنة  عامل

 بصدد التنفيذ
وزارة التكوين املنهي والتشغيل /   

 وزارة املالية / 

إجراءات 

 أفقّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

االنطالق في إجراءات مناظرة 

للتكوين   2000لقبول عدد 

ملدة سنتين بغاية االنتداب 

وبداية التكوين في غرة أكتوبر 

د للمذكورين  وتسن 2018

 منحة.

128 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

 وزارة التكوين املنهي والتشغيل  الدراسةفي طور     
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إعادة هيكلة مراكز التكوين 

والتدريب املنهي بقفصة 

العقيلة وقفصة قصر بكلفة  

 م.د. 14

129 

 والتشغيل وزارة التكوين املنهي  في طور الدراسة )يوجد في متابعة  املشاريع العمومية(  
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إحداث مركز تكوين وتدريب  

  14.430منهي باملتلوي بكلفة 

 م.د.

130 

  
في غياب رصيد عقاري على ملك الدولة بالجهة، تّمت مراسلة وزارة 

 التكوين املنهي والتشغيل لتخصيص اعتمادات القتناء قطعة ارض

صعوبات في 

 التنفيذ
 وزارة التكوين املنهي والتشغيل 

املخطط 

 القادم

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إحداث مركز تكوين وتدريب  

 م.د. 14منهي ببلخير بكلفة 
131 

  
يتم التحضير لدراسة تحديد مكونات املشروع في إطار إعداد املخطط 

 .2020 -2016الخماس ي للتنمية 
 التكوين املنهي والتشغيل زارة و  في طور الدراسة

املخطط 

 القادم

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إحداث مركز تكوين وتدريب  

منهي بمركز والية قفصة. بكلفة 

 م.د. 6

132 

 الحوكمة مجال

 رئاسة الحكومة في طور االنجاز    
إجراءات 

 أفقّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

  تكليف السيد الوزير لدى

رئيس الحكومة املكلف  

بالعالقة مع الهيئات 

الدستورية واملجتمع املدني 

بالتواصل مع املنظمات 

الوطنية والهيئات الحقوقية 

وممثلي املجتمع املدني بالجهة 

قصد التثبت والتدقيق في  

التعهدات السابقة في مجال  

التشغيل، انطالقا من األسبوع 

 القادم.

133 

  
 زمة. التدابير الال تم اتخاذ 

 )يوجد في متابعة  املشاريع العمومية(
 جميع الوزارات منجز

إجراءات 

 أفقّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تقييم أداء املسؤولين الجهويين 

على كافة املستويات وتعويض  
134 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

كل من يثبت تقاعسه عن أداء 

 واجبه.

 والرياضة الشباب مجال

اعداد ملفات طلب  بصدد

ف  العروض من طر 

 املصممين  

 وزارة الشباب والرياضة في طور االنجاز 
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إحداث دار شباب بسيدي 

أحمد زروق بقفصة الجنوبية 

أ.دخالل سنة  750بكلفة 

2016 . 

135 

   اإلنجاز بصدد 
 والرياضةوزارة الشباب  في طور االنجاز   

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

بناء قاعة رياضة جماعية 

بسيدي أحمد زروق بقفصة 

الجنوبية على حساب ميزانية 

بكلفة  2013التنمية لسنة 

أ.دبعنوان الدراسات  150

الفنية وذلك على امتداد سنتي 

 .2016و 2015

136 

تم تعيين فريق املصممين  

 2019سبتمبر  16في 

على املناظرة املعمارية حيث تعطل انجاز املشروع تبعا لالعتراض  

طالبت هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية اعادتها. املشروع في 

 م د. 19.2مرحلة إعادة املناظرة كلفة املشروع 

تمت مراسلة رئاسة الحكومة من قبل السيد والي قفصة  بتاريخ 

إعداد مقرر لتفويض وزارة التجهيز لإلشراف على  و تم  08/ 05/ 2018

اال انه وقع إيقاف إجراءات املناظرة الى حين البت في القضية وعاملشر 

املنشوره من طرف مجمع املهندسين املعماريين امام املحكمة اإلدارية 

لعامة للبنايات املدنية وقد قامت االدارة العامة للبنايات واإلدارة ا

في املدنية بوزارة التحهيز بإعادة املناظرة وقد تم تعيين فريق املصممين 

 2019سبتمبر  16

صعوبات في 

 التنفيذ

وزارة الشباب والرياضة /   

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

 الترابية

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز معهد عالي للرياضة 

 والتربية البدنية.
137 

 منجز    

وزارة الشباب والرياضة / وزارة  

غرى الصناعة واملؤّسسات الص

 واملتوسطة 

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

  م.دلفائدة 1.5تخصيص مبلغ 

قطاع الشباب والرياضة منها 

أ.د لتعشيب مالعب   750

138 
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العدد 

 الترتيبي

األحياء، بتمويل من "شركة 

 فسفاط قفصة".

لم يرد على اإلدارة أي 

 برنامج

في دعوة مصالح وزارة الشباب والرياضة  إلعداد برنامج وظي

 والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات
   والرياضةوزارة الشباب   

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تاهيل وتعشيب ملعبي القطار و  

 القصر)القديم (.
139 

لم يرد على اإلدارة أي 

 برنامج

رياضة  إلعداد برنامج وظيفي دعوة مصالح وزارة الشباب وال

 لتعيين مكاتب دراساتوالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز 
   وزارة الشباب والرياضة  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تاهيل امللعب البلدي  

 "القمودي" بقفصة الجنوبية.
140 

لم يرد على اإلدارة أي 

 برنامج

عوة مصالح وزارة الشباب والرياضة  إلعداد برنامج وظيفي د

 والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات
   وزارة الشباب والرياضة  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

 141 احداث مسبح مغطى باملظيلة.

لم يرد على اإلدارة أي 

 نامجبر 

برنامج وظيفي دعوة مصالح وزارة الشباب والرياضة  إلعداد 

 والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات
   وزارة الشباب والرياضة  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

 142 احداث مسبح مغطى بالقطار.
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

أي لم يرد على اإلدارة 

 برنامج

والرياضة  إلعداد برنامج وظيفي دعوة مصالح وزارة الشباب 

 والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات
   وزارة الشباب والرياضة  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

احداث مسبحين بمعتمديتي  

قفصة الشمالية وسيدي 

 يش.ع

143 

لم يرد على اإلدارة أي 

 برنامج

دعوة مصالح وزارة الشباب والرياضة  إلعداد برنامج وظيفي 

 والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات
   وزارة الشباب والرياضة  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

  بأماحداث مسبح مغطى 

 العرائس
144 

 االجتماعية الشؤون  مجال

  

 

 

 

 
 

 وزارة الشؤون اإلجتماعية منجز في طور النشاط
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إحداث دار للخدمات  

 االجتماعية بالقطار.
145 

 والطاقة الصناعة مجال

 انجز استأنف النشاط  
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 املتوسطةالصغرى و 

إجراءات 

 أفقّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

االستئناف الفوري لنشاط  

 قطاع الفسفاط.
146 

 منجز تم اتخاذ التدابير الالزمة.   
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة

إجراءات 

 أفقّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تفعيل شركات البيئة من  

عملها وآلية ج خالل ضبط برام

إسداء الخدمات مع الهياكل 

املنتفعة خاصة في برامج 

التشجير باملدن وأطرافها 

147 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

واستصالح األراض ي وإزالة 

الشوائب العالقة بها وربط 

صرف األجور بالحضور 

 والعمل الفعلي. 

 بصدد التنفيذ    
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة
  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تسريع انجاز الدراسة املتعلقة 

بمشروع تحويل مياه البحر 

املحالة وايصالها الى الحوض  

جنة 
ّ
املنجمي في اطار الل

املشتركة بين وزارتي الطاقة 

واملناجم والطاقات املتجددة  

والفالحة واملوارد املائية وعرض 

املشروع خالل الندوة 

املخصصة للشراكة بين 

والخاص  ن العامالقطاعي

سبتمبر   18املزمع عقدها يوم  

2018 . 

148 

  

انطالق األشغال بالنسبة ملنطقة سيدي أحمد زروق بداية من شهر 

على أن تنطلق األشغال بالنسبة لبقية مناطق مدينة  2017جوان 

. تقدم األشغال 2018قفصة ابتداءا من السداسية الثانية من سنة 

70  .% 

 في طور االنجاز

ة واملؤّسسات وزارة الصناع

الصغرى واملتوسطة / وزارة 

الدولة والشؤون أمالك 

 العقارية 

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

ربط والية قفصة بالغاز 

م.د :  69الطبيعي بكلفة 

قفصة واملتلوي وأم العرايس  

على أن يتم  العمل على حل  

اإلشكاليات العقارية ملد  

 األنبوب إلى املظيلة .

149 

  
 لم يتم االنجاز 

 مستوى مركزي املتابعة على 

صعوبات في 

 التنفيذ

وزارة الصناعة واملؤّسسات 

الصغرى واملتوسطة / وزارة 

 املالية 

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تحويل صندوق تأهيل وتنمية 

املناطق املنجمية إلى مؤسسة 

مالية جهوية تساهم في تمويلها 

 ة فسفاط قفصة"."شرك

150 
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 القرار  املرجع  البرمجة املعني بالتنفيذ حالة التنفيذ 2020 جواناملتابعة إلى غاية  الرزنامة 
العدد 

 الترتيبي

 بصدد التنفيذ    
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة
  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

إقرار برنامج مرحلي إلخراج 

مغاسل الفسفاط من مناطق 

العمران وذلك ببرمجة الشروع 

الفعلي في تفكيك واخراج   

واملغسلة عدد  1املغسلة عدد 

نهاية سنة  باملتلوي قبل 3

والشروع في الدراسات  2018

لبقية املغاسل باملظيلة وام 

 العرائس والرديف. 

151 

  

إقرار مساعدة القطب على تخطي اإلشكاليات املالية التي تعترضه  -*

وذلك بدعوة وزارة الصناعة واملؤّسسات الصغرى  واملتوسطة 

) شركة مساعدته على اعداد مخطط اعماله ووزارة الطاقة واملناجم 

مليون   7فسفاط قفصة( على الترفيع في مساهمتها في راس ماله بمبلغ 

 دينار.

امج مرحلي إلخراج مغاسل الفسفاط من مناطق العمران إقرار برن -

 1وذلك ببرمجة الشروع الفعلي في تفكيك واخراج  املغسلة عدد 

والشروع في الدراسات  2018باملتلوي قبل نهاية سنة  3واملغسلة عدد 

 بقية املغاسل باملظيلة وام العرائس والرديف.ل

مياه البحر املحالت تسريع انجاز الدراسة املتعلقة بمشروع تحويل  -

جنة املشتركة بين وزارتي 
ّ
وايصالها الى الحوض املنجمي في اطار الل

الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة والفالحة واملوارد املائية وعرض 

خصصة للشراكة بين القطاعين العام املشروع خالل الندوة امل

 .2018سبتمبر  18والخاص املزمع عقدها يوم  

 التنفيذبصدد 
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة
  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

احداث محطة لتوليد الكهرباء 

من الطاقة الشمسية بمنطقة 

ميقاواط   100سقدود بطاقة 

وذلك في إطار م.د  275وبكلفة 

لزمة سيقع اصدار طلب 

العروض عنها خالل شهر 

 . 2018افريل  

152 
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العدد 

 الترتيبي

  

: تمت املصادقة على مثال التهيئة 2املنطقة الصناعية العقيلة  -*

التفصيلي وصدر بالرائد الرسمي وتم عرض ملف التقسيمات وفي  

 انتظار الحصول على الترخيص. 

على مثال التهيئة  املنطقة الصناعية املظيلة: تمت املصادقة -

 . 24/02/2017التفصيلي. تمت املصادقة على ملف التقسيمات في 

املنطقة الصناعية الرديف: تم صدور القرار الخاص بتغيير الصبغة  -

وتمت املصادقة على ملف التقسيمات وانتهت دراسة  17/11/2015في 

 التهيئة ودراسة املؤثرات على املحيط القسط األول.

صناعية ببلخير: تم صدور القرار الخاص بتغيير الصبغة املنطقة ال  -

قسيمات وانتهت دراسة التهيئة واملؤثرات وتمت املصادقة على مثال الت

 على املحيط وتم ملف طلب العروض النجاز التهيئة.

الرحيبة والقطار: يعتبر هذا املشروع مقترح حديث. وقد تم   -

هك بالقطــار(   20و هك بالرحيبــة 17تشخيص املواقع املبرمجة )

وعرض امللف على أنظار اللجنة الوطنية للمدخرات العقارية  

ناعية التي أبدت موافقتها على املشروعين، وتمت مراسلة الص

املستلزمين العموميين لضبط كلفة الربط بالشبكات الخارجية. كما 

 يتم حاليا إعـــداد ملفي طلب العروض الخاص بالدراسة. 

ية السنـــد: صدور القرار الخاص بتغيير الصبغة املنطقة الصناع -

ت وانتهت دراسة التهيئة ودراسة وتمت املصادقة على مثال التقسيما

 التأثيرات على املحيط وتم إعداد ملف طلب العروض.

 في طور الدراسة

تقدم انجاز  

  80الدراسات 

% 

وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة

املخطط 

 القادم

 ي. م.م. وزار 

ماي   15بتاريخ 

2015 

مناطق صناعية  7إحداث  

  2017- 2015خالل الفترة 

م.د، وذلك  8.4بكلفة تقدر بـ  

 باملناطق التالية :  

املنطقة الصناعية العقيلة:  -1

 هك. 10

املنطقة الصناعية املظيلة :  -2

 هك.  6

املنطقة الصناعية الرديف  -3

 هك.  5: 

املنطقة الصناعية السند :  -4

 هك.  15

القطار :  املنطقة الصناعية -5

 هك. 5.6

 7املنطقة الصناعية بلخير :  -6

 هك.

املنطقة الصناعية الرحيبة  -7

 هك. 17بقفصة الشمالية : 

153 

 في طور االنجاز في طور االنجاز  
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة

املخطط 

 القادم

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

جاز مشروع منجم الفسفاط إن

 م.د. 270بأم الخشب بكلفة 
154 
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العدد 

 الترتيبي

  

بوضع قنوات  . انطلقت األشغال ربط املنطقة الصناعية باملتلوي 1

أشهر عن طريق  6ملدة تعاقدية ب  2017الغاز الطبيعي في شهر أوت 

(  ومن املؤمل  EXTRA MUROSالشركة التونسية للكهرباء والغاز )

ربط محطة الغاز الطبيعي باملصنع " في SOMOSANانطالق شركة "

 خالل هذه الفترة بإشراف الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

 

 ن العملة من إعانات اجتماعية ظرفية. لم يتم تمكي2

 في طور االنجاز

وزارة الصناعة واملؤّسسات 

الصغرى واملتوسطة / وزارة 

 الشؤون اإلجتماعية

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إعادة فتح معمل 

«SOMOSAN  باملتلوي، وفي »

انتظار ذلك تمكين العملة من 

إعانات اجتماعية ظرفية 

تتكفل بها وزارة الشؤون 

 االجتماعية.

155 

 لم يتم االنجاز لم يتم ايجاد مستثمر جدي   
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

املوافقة على بعث معمل  

إسمنت بمعتمدية القطار 

واإلعالن عن املستثمر في 

 أشهر. 3غضون 

156 

  

هك وتسجيل قطعة   26صدور أمر االنتزاع لفائدة الدولة بمساحة   -*

  175هك لفائدة القطب، وتم تقدير قيمة التعويضات ب ـ 62املاسحة 

 أ.د مودعة بالخزينة في انتظار التسوية،

انطلقت شركة القطب في االجراءات االدارية والقانونية والدراسات  -

 االولية،  

 د مثال التهيئة التفصيلي،تم االنطالق في إعدا -

باالتفاق مع وزارة الدفاع شرعت شركة القطب في بناء السور   -

 أ.د800الفاصل بين الثكنة العسكرية واملطار وموقع املشروع بتكلفة 

 % بالنسبة للسور،60األشغال  وبلغت نسبة تقدم

تغيير الصبغة : تمت املصادقة األولية على تبديل الصبغة )النشر  -

 والية قفصة( بمركز 

 في انتظار توفير االعتمادات الالزمة في الغرض  -

بطء في االنجاز 

بمختلف 

املراحل نظرا 

لتعدد املتدخلين 

رغم مساعي  

التنسيق جهويا 

 و وطنيا

لي والبحث وزارة التعليم العا

العلمي / وزارة الصناعة 

واملؤّسسات الصغرى 

 واملتوسطة / 

املخطط 

 القادم

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز مشروع القطب 

م.دوذلك  99التكنولوجي بكلفة 

خالل الفترة املتراوحة بين 

 .2017و 2015سنتي 

157 

 بصدد التنفيذ    
الصناعة واملؤّسسات وزارة 

 توسطةالصغرى وامل
  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

إقرار مساعدة القطب على  

تخطي اإلشكاليات املالية التي 

تعترضه وذلك بدعوة وزارة 

الصناعة واملؤّسسات الصغرى  

158 
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العدد 

 الترتيبي

واملتوسطة مساعدته على 

اعداد مخطط اعماله ووزارة 

الطاقة واملناجم ) شركة 

فسفاط قفصة( على الترفيع  

اس ماله في مساهمتها في ر 

 مليون دينار. 7بمبلغ 

 في طور االنجاز انتظار نتائج املناظرات.في   
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة

إجراءات 

 أفقّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

االنطالق في إعداد برنامج لسد  

 حاجيات "شركة فسفاط

قفصة" من املوارد البشرية  

عون  1500واملقدرة بحوالي  

وذلك خالل الفترة املتراوحة  

 . 2018و 2016بين سنتي 

159 

  

  24تم خالل الجلسة الوزارية املنعقدة بمقر رئاسة الحكومة بتاريخ 

 دعوة شركة فسفاط قفصة الى: 2018اوت 

عون تنفيذ لشركة  1700االنتهاء من تنفيذ برنامج انتداب       -

  2018ل موفى شهر اوت فسفاط قفصة وذلك بمباشرتهم ملهامهم قب

ق  واالعالن بالتوازي مع ذلك على برنامج االنتداب
ّ
ات الجديد واملتعل

 عون تنفيذ. 1006بانتداب 

إقرار برمجة اإلعالن عن نتائج مناظرة البيئة قبل موفى سبتمبر      -

قة بتكوين  2018
ّ
  2000بالتوازي مع ذلك اإلعالن عن املناظرة املتعل

 . 2018بتمبر سنة عامل قبل نهاية شهر س

 بصدد التنفيذ
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة

إجراءات 

 أفقّية

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تكوين لجنة مستقلة في نتائج  

مناظرة شركة فسفاط قفصة  

بما في ذلك التثبت في مختلف  

املناظرات القائمة واالعالن عن 

النتائج قبل موفى شهر ماي 

2018 . 

160 
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 الترتيبي

  

  24تم خالل الجلسة الوزارية املنعقدة بمقر رئاسة الحكومة بتاريخ 

 دعوة شركة فسفاط قفصة الى: 2018اوت 

عون تنفيذ لشركة  1700االنتهاء من تنفيذ برنامج انتداب       -

  2018فسفاط قفصة وذلك بمباشرتهم ملهامهم قبل موفى شهر اوت 

ق  ج االنتدابواالعالن بالتوازي مع ذلك على برنام 
ّ
ات الجديد واملتعل

 عون تنفيذ. 1006بانتداب 

إقرار برمجة اإلعالن عن نتائج مناظرة البيئة قبل موفى سبتمبر      -

قة بتكوين  2018
ّ
  2000بالتوازي مع ذلك اإلعالن عن املناظرة املتعل

 . 2018عامل قبل نهاية شهر سبتمبر سنة 

 بصدد التنفيذ
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة

إجراءات 

 أفقّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

قفصة  دعوة شركة فسفاط

واملجمع الكيميائي الى اإلعالن  

عن املناظرة الجديدة في اجل  

وذلك  2018أقصاه غرة جوان 

 عون.  1006النتداب 

161 

  

  24تم خالل الجلسة الوزارية املنعقدة بمقر رئاسة الحكومة بتاريخ 

 دعوة شركة فسفاط قفصة الى: 2018ت او 

عون تنفيذ لشركة  1700االنتهاء من تنفيذ برنامج انتداب       -

  2018فسفاط قفصة وذلك بمباشرتهم ملهامهم قبل موفى شهر اوت 

ق  واالعالن بالتوازي مع ذلك على برنامج االنتداب
ّ
ات الجديد واملتعل

 عون تنفيذ. 1006بانتداب 

عالن عن نتائج مناظرة البيئة قبل موفى سبتمبر إقرار برمجة اإل      -

قة بتكوين  2018
ّ
  2000بالتوازي مع ذلك اإلعالن عن املناظرة املتعل

 . 2018عامل قبل نهاية شهر سبتمبر سنة 

 بصدد التنفيذ
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة

إجراءات 

 أفقّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

ات العمومية دعوة الشرك

عون الى   394املتعهدة بانتداب 

فتح املناظرات في اجل ال 

 .2018يتجاوز غرة جوان 

162 
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 الترتيبي

 منجز تم اتخاذ التدابير الالزمة.   
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة

إجراءات 

 أفقّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تفعيل قرار القيام بعملية 

التصرف تدقيق في أساليب 

بـ"شركة فسفاط قفصة" 

والشركات املتفرعة عنها دعما  

 لقواعد الحوكمة الرشيدة.

163 

 النقل  مجال

 وزارة النقل  في طور االنجاز منجز  
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز مشروع تهيئة مدرج 

الطائرات بمطار قفصة الدولي  

 م.د. 10بكلفة 

189 

   وزارة النقل    ة النقل إلى اإلسراع وإتخاذ التدابير الالزمة إلنجاز املطلوب دعوة وزار   

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

املنطقة اإلسراع في انجاز 

 اللوجستية بالقطار
190 

 وزارة النقل  في التنفيذ 2018خالل سنة تمت أول دفعة بعشر قاطرات   
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

تدعيم شبكة السكك 

عربة  20الحديدية بشراء 

لنقل الفسفاط ومشتقاته 

خالل   م.دوذلك 130بكلفة 

الفترة املتراوحة بين سنتي 

 .2018و 2015

191 

  

قاطرة لنقل الفسفاط خالل الثالثي الرابع من سنة  20استالم تم  -*

2018 . 

عالن عن طلب عروض اختيار املصممين لبناء مركز برمجة اإل  -

الفحص الفني للعربات باملتلوي بعد أن تم تغيير صبغة العقار املزمع 

 استغالله.

  70استئناف اشغال بناء مستودع صيانة القاطرات التي بلغت نسبة  -

 % بعد توقفها بسبب االعتصامات .

   وزارة النقل  بصدد التنفيذ

 م. جهوي ج. إ. 

مارس   16خ بتاري

2018 

اإلعالن عن صفقة القتناء 

عربة قطار لنقل    400

 الفسفاط.

192 
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 الترتيبي

  

 

برمجة اإلعالن عن طلب عروض اختيار املصممين لبناء مركز  -

بعد أن تم تغيير صبغة العقار املزمع   الفحص الفني للعربات باملتلوي 

 استغالله.

  70نسبة  استئناف اشغال بناء مستودع صيانة القاطرات التي بلغت -

 % بعد توقفها بسبب االعتصامات .

   وزارة النقل  بصدد التنفيذ

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

 193 احداث ورشة لصيانة العربات

  

برمجة اإلعالن عن طلب عروض اختيار املصممين لبناء مركز  -

الفحص الفني للعربات باملتلوي بعد أن تم تغيير صبغة العقار املزمع 

 غالله.است

  70استئناف اشغال بناء مستودع صيانة القاطرات التي بلغت نسبة  -

 % بعد توقفها بسبب االعتصامات .

   وزارة النقل  بصدد التنفيذ

 م. جهوي ج. إ. 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تدعيم شبكة السكة الحديدية 

 بالجهة
194 

   وزارة النقل    جاز املطلوب.دعوة وزارة النقل إلى اإلسراع وإتخاذ التدابير الالزمة إلن  

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

إحداث خط حديدي سريع  

 صفاقس  -قفصة
195 

  
دعوة وزارة النقل إلعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح اإلدارة 

 الجهوية للتجهيز لتعيين مكاتب دراسات
   وزارة النقل   

ريع عمومّية مشا

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تفعيل الخط الحديدي ام  

 العرايس سيدي بوبكر
196 

   وزارة النقل  بصدد التنفيذ منجز  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

تدعيم الشركة الجهوية للنقل 

القوافل قفصة بعدد هام من  

 الحافالت املكيفة

197 
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 الترتيبي

 وزارة النقل  منجز    
مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

إنجاز مشروع تهيئة محطة 

النقل البري بقفصة خالل  

 أ.د. 300بكلفة  2015سنة 

198 

   وزارة النقل       

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

إحداث محطة للنقل البري  

 رج املدينةخا
199 

  
دعوة وزارة النقل إلعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح اإلدارة 

 دراساتالجهوية للتجهيز لتعيين مكاتب 
   وزارة النقل   

مشاريع عمومّية 

تم التعّهد بها 

 خالل  

 ج. إ. م. جهوي 

مارس   16بتاريخ 

2018 

إحداث محطات نقل القوافل  

 بجميع املعتمديات
200 

 .البري  للنقل الفنية الوكالة لفائدة تفويت عقد برامإ  تم  
صعوبات في 

 التنفيذ
 وزارة النقل 

مشاريع  

 حينّية

 م. وزاري. م.

ماي   15بتاريخ 

2015 

بناء مركز فحص فني للعربات  

 م.د. 6باملتلوي بكلفة 
201 

  
دعوة وزارة النقل إلعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح اإلدارة 

 هيز لتعيين مكاتب دراساتالجهوية للتج
   وزارة النقل   

مشاريع عمومّية تم 

 التعّهد بها خالل 

 ج. إ. م. جهوي 

مارس  16بتاريخ 

2018 

التسريع في إجراءات تخصيص 

قطعة أرض إلنشاء مركز 

 الفحص الفني باملتلوي 

202 

 ي الجانب األمن
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 الترتيبي

فسفاط قفصة واملجمع الكيميائي التونس ي والشركة تمكين شركات  

لتونسية الهندية لألسمدة من خدمات مرافقة وتأطير أمني في إطار ا

 اتفاقية يتم امضاؤها مع املصالح املختصة بوزارة الداخلية

 : يتم في إطار هذه االتفاقية تحديد املسؤوليات بالنسبة لـ

 نتاجاإل التأمين الذاتي ملواقع  -

 املرافقة األمنية لحافالت األعوان  -

ة قارة باملواقع الحساسة على غرار محطات ضخ تركيز وحدات أمني -

 املياه

تأطير اإلعتصامات واالحتجاجات السلمية ومنعها من إيقاف  -

 اإلنتاج

تخصيص وحدات أمنية متنقلة تجوب مراكز االستخراج والنقل  -

 والشحن والنقل الحديدي واإلنتاج 

وتتعهد الشركات املعنية بتحمل التكاليف املباشرة لتنفيذ كل 

 لّنقاط املبينة فياالتفاقية ا

 

وزارة الّداخلّية / شركة 

فسفاط قفصة / املجمع  

 الكيميائي التونس ي

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

إبرام اتفاقّية مع وزارة الّداخلّية لتأمين 

 قطاع الفسفاط و األسمدة
203 

ة تأمين ذاتي  
ّ
التنسيق مع مصالح وزارة الّداخلّية لوضع خط

 ات القطاعّية عن طريق:للمؤسس

تحديد العدد الالزم من األعوان الذين سيتم تكليفهم  -

بالتأمين الداخلي مع ذراسة إمكانية اختيارهم من املنتدبين في 

شركات البيئة الراجعة بالنظر لشركة فسفاط قفصة و املجمع  

 الكيميائي التونس ي

تنظيم دورات تكوينّية في املجال األمني لفائدة هوالء  -

 عوان األ 

ة التأمين الذاتيتوفير الّدعم الل -
ّ
زم إلنجاح خط

ّ
 وجستي الال

o اعتماد زي موّحد ألعوان األمن الداخلي 

o تركيز أدوات املراقبة و الكشف 

 

وزارة الّداخلّية / شركة 

فسفاط قفصة / املجمع  

 الكيميائي التونس ي

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

 الّتأمين الذاتي ملؤسسات القطاع:

-  
204 

 

  
فسفاط قفصة /  شركة 

 املجمع الكيميائي التونس ي

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

ة املقّرات اإلدارّية ومواقع 
ّ
تجهيز كاف

اإلنتاج الراجعة بالنظر لشركتي فسفاط 
205 
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العدد 

 الترتيبي

قفصة و املجمع الكيميائي التونس ي 

 بأنظمة املراقبة عبر الفيديو

 

 شركة فسفاط قفصة  

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

إنجاز سور لحماية مواقع اإلنتاج )من 

 مغاسل فسفاط وغيرها .... (
206 

 

اإلشارة إلى نّية الوحدات العسكرّية االنسحاب من املواقع املذكورة  

 بسبب ترّدي ضروف العمل
 

شركة فسفاط قفصة /  

 وزارة الدفاع 

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

جميع التدابير الالزمة اإلسراع في اتخاذ 

لتحسين ظروف العمل لفائدة وحدات 

الجيش الوطني الساهرة على تأمين 

مخازن املواد املتفّجرة التابعة لشركة 

 فسفاط قفصة 

207 

 الجانب التنموي 

 

  
شركة فسفاط قفصة /  

 املجمع الكيميائي التونس ي

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

تراتيجّية الشروع في انجاز دراسة اس

استشرافّية عن طريق مكتب دراسات 

مختص بهدف دراسة مستقبل  قطاع 

الفسفاط و األسمدة على مستوى مراكز 

 اإلنتاج الحالّية و على املستوى الوطني 

208 

 

  
شركة فسفاط قفصة /  

 املجمع الكيميائي التونس ي

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

ّية عن الشروع في انجاز دراسة استراتيج

طريق مكتب دراسات مختص بهدف 

تأهيل مواقع اإلنتاج الراجعة بالنظر 

 ملوسسات القطاع

209 

 

  
شركة فسفاط قفصة /  

 املجمع الكيميائي التونس ي

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

قفصة و املجمع  دعوة شركة فسفاط

الكيميائي التونس ي لدراسة إمكانية بعث 

و تنميته، و ذلك مشاريع لتطوير القطاع 

في حدود استثمار بألف مليون دينار 

سنوّيا )للخمس سنوات القادمة( و 

بضمان من الّدولة التونسية بوصفهما 

 (bancables)مؤسستان قابلتان للتمويل 

210 
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العدد 

 الترتيبي

 

 رئاسة الحكومة  

 وزاري. م.م. 

جانفي   8بتاريخ 

2019 

برمجة اجتماع دوري أسبوعي مساء كل  

املعنيّين بملف يضم كافة  خميسيوم 

قطاع الفسفاط و األسمدة بهدف متابعة 

 تنفيذ القرارات املتخذة 

211 

 

  
شركة فسفاط قفصة /  

 املجمع الكيميائي التونس ي

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

مساندة املشاريع وهياكل دعوة كل هياكل 

التمويل على املستوى الوطني لتنظيم 

لراغبين حمالت جهوية ملصاحبة الشبان ا

في إحداث مؤسسات صغرى في إطار 

 ”أسبوع إحداث املؤسسات“ بالجهات.

212 

 

  
وزارة الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

متابعة انجاز مشروع سراورتان و العمل 

قة به
ّ
 على رفع جميع العراقيل املتعل

213 

 

 جميع الوزارات  

 .م. وزاري. م

جانفي   8بتاريخ 

2019 

تسريع نسق إنجاز تعهدات الّدولة في  

حسب  و غيرها من املجاالت مجال التنمية 

 بعد   لغرضفي ارزنامة توضع 

214 

قة 
ّ
 باإلنتاجقرارات متعل

 

  
الشركة الوطنّية للسكك 

 الحديدّية

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

اإلذن فورا ملصالح الشركة الوطنّية 

الحديدّية بإجراء ما يتعّين القيام  للسكك

به إلنجاز أشغال الصيانة الالزمة لفائدة  

( منشآت تخص السكك  08ثمانية )

الحديدّية لنقل الفسفاط بكلفة جملّية 

 مليون دينار 32تناهز 

215 

 

 شركة فسفاط قفصة  

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

العمل على رفع نسق اإلنتاج بشركة 

صة في غضون األشهر الثالث فسفاط قف
216 
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العدد 

 الترتيبي

ن من بلوغ 
ّ
مليون  5.5القادمة بما يمك

 2019طن سنة 

 الجانب العدلي 

التأكيد على ضرورة فرض سلطة القانون عن طريق رفع قضايا  

اإلنتاج عدلّية ضد كّل من يتسّبب في غلق أو تعطيل العمل بمواقع 

تجالب القضايا و أو باملقرات اإلدارّية مع العمل على التسريع في اس

ل  
ّ
البت فيها، وذلك إلضفاء النجاعة املطلوبة على مستوى التدخ

 األمني 

 

شركة فسفاط قفصة /  

املجمع الكيميائي التونس ي 

 وزارة العدل /

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

الضرورّية التي تضمن إرساء اآللّيات 

املعالجة األمنية القانونية وذلك بهدف 

التجاوزات وردع  التصّدي لجميع

 املتحّدين لسلطة الدولة والقانون.

217 

 تفعيل شركات البيئة 

 

  

وزارة الصناعة واملؤّسسات 

/ شركة  الصغرى واملتوسطة

قفصة / املجمع   فسفاط

 الكيميائي التونس ي

 م. وزاري. م.

جانفي   8بتاريخ 

2019 

دعوة كل الهياكل العمومية لالنخراط في 

البيئة من خالل  عملية تفعيل نشاط شركات

ضبط برامج عمل لهذه الشركات بالتنسيق 

مع كافة الهياكل املركزية والجهوية املعنية 

خصوص  )تنمية، بيئة، فالحة، داخلية ...( وبال 

 وزارة الشؤون اإلجتماعّية

اعتماد صيغة عقود إلسداء الخدمات بين   -

شركات البيئة والهياكل املنتفعة وذلك في 

 ،إطار اتفاقيات تجارية

218 

 

 



2020جوان 19

الجمهورية التونسية
والتعاون الدوليواإلستثماروزارة التنمية 

ديوان تنمية الجنوب

جلسة لجنة التنمية الجهوية
بمجلس نواب الشعب 

قابسالوضع التنموي بوالية 



في أرقاموالية قابس 
المستوى الوطني إقليم الجنوب قابس المؤشر

91 076 163 610 7166 (2كلم)المساحة 

1 708,6 11 732,9 402,9 (ألف ساكن)عدد السكان 

276 56 13 المعتمديات

350 61 16 البلديات

2085 386 73 العمادات

3497,8 411,2 92,6 النشيطون المشتغلون 

(ألف مشتغل)

15,3 24,3 النسبة العامة للبطالة 

(2019)

0,486 0,501

(9الرتبة )

مؤشر التنمية الجهوية 

3,18 األعمالمؤشر جاذبية 



موارد وثروات طبيعية هامة

ستشفائيةاوسياحة جيوحراريةمياه معدنية حارة متوفرة وسهلة االستغالل بما يبشر بفالحة 

(استشفائيةمحطة 13و الباكوراتإمنألف طن 25)واعدة 

ثروات هامة من المواد الكيميائية مما فتح آفاق واعدة للكيمياء الدقيقة ومشتقات

مع تزايد الطلب العالمي بعد تطور أساليب الفالحة والزراعة الفسفاط

س
ابـــ

ق
الج

يم 
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وخ
ب 

جنو
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إقلي
ي ب

امن
تض

ي 
قاف

ب ث
قط

رقي
لش

ب ا
اقة البحر بطسلطعونمشاريع هامة لتثمين )خليج يعد من أكبر الخلجان بالمتوسط نو

(  تشغيلية كبرى

ألف هكتار أراضي زراعية، 211ألف هكتار منها 596أراضي فالحيه تمتد على مساحة 

.آالف هكتار غابات6ألف هكتار مراعي و379

(...الشمس، الرياح،)مناخ يمكن استغالله كمصدر إلنتاج الطاقة البديلة 

خصوصيات وميزات والية قابس



بابه المعمار اإلسالمي من مساجد وأسواق ومدن عتيقة كمقام الصحابي الجليل سيدي أبي ل

األنصاري

قابسجهة الواحة البحرية الفريدة من نوعها في البحر األبيض المتوسط والتي تمثل امتياز ب

ال مثيل له مقارنة بالجهات األخرى

مطماطةالمساكن الحجرية والمساكن المنقورة بجهة 

ثمينه المعمار الجبلي بكل خصائصه التاريخية من حفريات كنموذج فريد من نوعه يمكن ت

عبر استغالله في برامج ومشاريع سياحية تنشيطية
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ثراء طبيعي وموروث ثقافي متنوع

(  االستشفائيةللحمامات 2018ألف زائر سنة 900أكثر من )سياحة استشفائية هامة 

خصوصيات وميزات والية قابس



بنية تحتية متنوعة

بنية تحتية مرضية تستجيب لمتطلبات اإلستثمار

ائع شبكة سكك حديدية تربط الوالية بالعاصمة وبقية الواليات لنقل المسافرين والبض

والفسفاط

متر13بغاطس مائي ( عالميةالمواصفات لمطابق ل)مــــــيناء قــــــــــابس 

وق مطماطة مطابق للمواصفات الدولية بطاقة استيعاب تف-مطار دولي قابس

ألف مسافر200

(  هك50)والحامة ( هك29)والمطوية ( هك828)مناطق صناعية بكل من قابس 6

ومطماطة(هك7)ومنزل الحبيب 

شبكة طرقات عصرية تربط والية قابس بمختلف الجهات الداخلية والخارجية

وادي سوف-قابسمدنين والطريق السريعة -قابسالمشروع الوطني لطريق السيارة 
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خصوصيات وميزات والية قابس



آفاق لوجستية واعدة

ألف حاوية سنويا للمنتجات الصناعية18تصدير 

وجود رصيد عقاري هام داخل الميناء  يمكن استغالله في تنويع أنشطة الميناء

س
ابـــ
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جانب وجود المطار الىمحاذية للميناء في طور الدراسات لوجستيةوجود منطقة 

(  ألف طن سنويا15) الجيوحراريةحاوية سنويا لمنتجات الفالحة 2500تصدير حوالي 

ائري وجود عدد من االتصاالت من طرف الفاعلين االقتصاديين بالجنوب الجز

(ريةأقرب ميناء للحدود الجزائ) للتوريد والتصدير قابسالستغالل ميناء 

خصوصيات وميزات والية قابس



عدم تمكن الجهة من تفعيل البنية التحتية المتطورة  لدفع نسق التنمية 

محدودية نشاط المطار وعدم برمجة رحالت داخلية وخارجية للمسافرين

ي وتصدير على أنشطة الصناعات الكيميائية والفحم الحجرقابساقتصار أنشطة ميناء 
الصلبة والسائلةالسوائبوتوريد 

ارية وعدم تعطل مشروع تفعيل خط الحاويات الستغالل ميناء قابس في األنشطة التج
اللوجستيةتفعيل المنطقة 

أن على بعث وحدات دونوبالرغم من محدوديته الخارجي المباشر اإلستثماراعتماد 
ة في يكون لها ارتباط باألنشطة المحلية مما جعل إمكانيات اندماج المؤسسات المحلي

حلقات التزويد واإلنتاج مع المؤسسات األجنبية محدودة

المعتمدياتالتباين الجغرافي في مؤشرات التنمية بين 

الموقع وعالقة الجهة بمحيطها

إشكاليات التنمية بوالية قابس



ترض أن رغم وجود قطب صناعي هام للصناعات الكيميائية بوالية قابس الذي من المف
يكون قاطرة للنهوض بالنسيج الصناعي بالجهة إال أن تأثيره بقي محدودا 

تطوير أنشطة صناعية نظيفة والصناعات الغذائية

تطوير عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة بالجهة

الصناعات الكيميائية الدقيقةعدم تطوير 

وتنشيط القطاع السياحيالفالحيتنمية اإلنتاج 

نقص إشعاع نشاط الصناعات الكيميائية على تطوير األنشطة االقتصادية

إشكاليات التنمية بوالية قابس



ج منذ في الخليالفوسفوجيبسماليين طن سنويا من مادة 5بسبب إلقاء التلوث البحري
سنة40أكثر من 

التلوث الهوائي

مفرط الغالل واالستاستنزاف الثروة المائيةوتدني نوعية المياه خاصة بالواحات القديمة 
من طرف القطاع الصناعي

لزحف العمراني وتقلص التنوع الحيوي نتيجة ابقابسالتقليدية الواحيةتدهور المنظومة 
والتلوث

تفاقم ظاهرة الجفاف والتصحر

تقادم شبكات تصريف المياه ومياه الصرف الصحي

الضغوطات المسلّطة على الوضع البيئي

إشكاليات التنمية بوالية قابس



شغل عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب عدد طالبي ال
المتزايدة سنويا

%  10ل ضعف الطاقة التشغيلية للمؤسسات الكبرى حيث تمث
(موطن شغل8700)الشغيلةمن الطبقة 

تثمار عدم قيام المؤسسات البنكية بدورها في تمويل االس
حجم التمويالت تبقى دون )خاصة الحكومية منها 

(المأمول

نوحة نقص في عدد المشاريع المتمتعة باالمتيازات المم
في قانون االستثمار خاصة في المجال الصناعي 

طول إجراءات الحصول على التمويل البنكي

ولي عدم وجود المناطق الصناعية المخصصة للتحويل األ
(مناطق تنمية ذات أولوية)خاصة للصناعات الغذائية 

ضعف أداء القطاع الخاص
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الوضع التنموي بوالية قابس

ي واجتماعواستشفائيطب اقتصاديققابـــس
وثقافي تضامني بإقليم الجنوب ووجامعي 

ئة نظيفة خصوصا بإقليم الجنوب الشرقي يوفر بي
مة مستديالتنمية الويحقق الرفاه االجتماعي و 

ةفاعلاللمواطنة االمحلية و الحوكمةعلى قاعدة

الرؤية اإلستراتيجية1.



قابسالوضع التنموي بوالية 
2020-2016متابعة تنفيذ المخّطط الجهوي للتنمية 2.

حوالي2019–2016الجهويالتنمويبالمخططالمدرجةاالستثماراتبلغت‒
52,73)العموميبالقطاعدينارمليون1180,751منهادينارمليون2239,381

.(%47,27)الخاصبالقطاعدينارمليون1058,630و(%

بحوالي2019-2016الفترةخاللالمنجزةالجمليةاالستثماراتقّدرت‒
جملةمن%45اإلنجازنسبةبلغتوبذلكدينارمليون1010,739

للقطاع%52والعامللقطاع%39)بالمخططالمبرمجةاالستثمارات
.(الخاص

تكلفة المخطط
(م د)2016-2020

االستثمارات المنجزة
%نسبة اإلنجاز (م د)2016-2019

1180,751460,79339العامالقطاع
1058,63055052الخاصالقطاع

2239,3811010,79345المجموع



قابسالوضع التنموي بوالية 

ة النسبة من الكلف
% (أ د)الكلفة  %النسبة من العدد  عدد المشاريع درجة النضج 

33,81 145514 35,32 313 كلياالمنجزةالمشاريع

31,7 136416 29,79 264 االنجازبصددمشاريع

6,54 28172 6,77 60 روضالعطلباتإعدادمرحلةفيمشاريع

27,83 119808 28 248 الدراسةبصددمشاريع

0,12 500 0,11 1 تنطلقلممشاريع

100 430410 100 886 المجموع

500 1 معطلةمشاريعمنها

2016ات سنوات متابعة المشاريع المدرجة بميزاني)متابعة تنفيذ المشاريع العمومية 3.
(2020و2019و2018و2017و

.دينارمليون1346,655بكلفةمشروعا2291انجازتم2019سنةنهايةوالى2011سنةمنذوأنهعلما



قابسالوضع التنموي بوالية 
(لدراسةبصدد اإلنجاز أو طلب العروض أو بصدد ا)أهم المشاريع التي هي في مراحل اإلنجاز 

المالحظات نسبة 
االنجاز

مستوى 
التنفيذ

(أد)الكلفة  المشروع

مت عرض امللفات األولية لطلب العروض بتاريخ 
يف انتظار مدنا مبالحظات -28/02/2020

املصاحل املركزية للصحة لألقساط اخلاصة

امللف األويل 
لطلب العروض

3506 تعويض المستشفى المحلي 
الجديدةبمطماطة

وع ويف انتظار متت املصادقة على اتفاقية متويل املشر 
عن املصادقة على نظام املناظرة املنقح لإلعالن

.املناظرة

الدراسات 3500 بناء مدرج بالمدرسة الوطنية 
بقابسللمهندسين 

متت املصادقة على الرسوم التمهيدية املفصلة بتاريخ
24/09/2018

تاريخللوالية بواالحالةومت الفتح والتقييم -
الامتت مطالبة العارض األقل مثنا لتمديد عرضه -

يستجبانه مل 

فتح 
االعتمادات

.  ه)1للجزء
(مدنية

4200 ملفات ارجاعموعد تاجيلتم -

27/05/2020الىالمناظرة 
بسبب جائحة كورونا

ماي27بتاريخ املناظرة عن نتائج االعالنمت -
2020

المناظرة 
المعمارية

2200 ابسبقبناء محطة نقل بري جديدة 

مت اإلعالن عن طلب العروض  يف شهر جوان
احلايل

طلب العروض 13000 قابسجسور على واد02انشاء



قابسالوضع التنموي بوالية 
(راسةبصدد اإلنجاز أو طلب العروض أو بصدد الد)أهم المشاريع التي هي في مراحل اإلنجاز 

المالحظات نسبة 
)%(االنجاز

ذمستوى التنفي (أد)الكلفة  المشروع

50 في طور االنجاز 12000 كنإلى0كنمن780المحليةالطريقتهيئة
قابسبوالية29

10 في طور االنجاز 3300 ريقبالطالحديديةالسكةفوقفنيةمنشأةبناء
المطويةبمعتمدية100+391كن1رقمالوطنية

أشغال تخشيب االعمدة 25 في طور االنجاز 1060 يكانكيةالمالهندسةوالمدنيةالهندسةورشتيبناء
بقابسلوجياوالتكنالتطبيقيةللعلومالعاليبالمعهد

بصفة اشغال متوقفة الستغالل الفضاء
استعجالية 

90 في طور االنجاز 1062 القلبأمراضلقسماإلقامةفضاءاتتوسعة
بقابسالجهويبالمستشفى

أشغال البناء الجدران والمالط 65 في طور االنجاز 900 بمارثالطفولةمركببناء
انةانطالق أشغال الحفر وصب الخرس 3 في طور االنجاز 7000 الماليةقصربناء

جاوز ت)  مشروع يسير بنسق ضعيف 
(ألكثر من سنةاالجال

76 في طور االنجاز 5700 المدينةبقابسمغطىمسبحبناء

أشغال صب األسقف 20 في طور االنجاز 3500 بالزراوةإعداديةمدرسةبناء



الوضع التنموي بوالية قابس
بالزاراتانجاز محطة تحلية مياه البحر  : متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى 

قابس يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الموارد المائية وتحسين نوعيتها بواليات
ويرتكز المشروع على إنشاء قطب جديد إلنتاج المياه . ومدنين وتطاوين

100قابلة للتوسعة إلى حدود اليوم/3ألف م50بطاقة إنتاج المحالة
.و ربطها بالقنوات الرئيسية للتوزيعاليوم/3مألف

:المكونات

100قابلة للتوسعة إلى حدود اليوم/3ألف م50محطة تحلية بسعة-
اليوم/3مألف

%20نسبة  اإلنجاز انجاز خزانات و محطة الضخ  -

صرف مياه الرجيع،وجلب مياه البحر-

يسية كم من القنوات لربط محطة التحلية بالقنوات الرئ60اقتناء و وضع -
(تم اقتناء القنوات% ) 5نسبة  اإلنجاز مد القنوات ، للتوزيع

بة  نس. المؤثرات البيئية، كهربة المحطة والمنشآت التابعة لهادراسة-
%100اإلنجاز 

%2نسبة  اإلنجاز محطة كهرباء جهد عالي -

.تونسيمليون دينار304:الكلفة التقديرية

((KFW)البنك األلماني لإلعمار :التمويل

%30: نسبة اإلنجاز الجملية 



الوضع التنموي بوالية قابس
مدنينقابسانجاز الطريق السيارة مشروع 

تعميم الطرقات يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للجنوب الشرقي في اطار الخطة الوطنية ل

كلم وتبلغ 84اقساط تمتد على مسافة 4مدنين على -السيارة  ويتوزع مشروع الطريق السيارة قابس 

.مليون دينار360كلفة انجازه 

:تقدم االنجاز

2019سبتمبر : تقدم األشغال
4القسط عدد3القسط عدد2القسط عدد1القسط عدد

ةمشروع الطريق السيار

مدنين-قابس 

%فتح حوزة الطريق %100–كم 21 %93–كم  78.26%76-كم  16.240%99-كم 10020.750–كم 21

المقاولة
سوروبات

« SOROUBAT »
س ج ت-بلقريني 

« Pellegrini-CGT »

شعبان وشركائه

« CHAABANE
& Cie »

شعبان وشركائه

« CHAABANE
& Cie »

مقاوالت تونسية2

مجمع مقاوالت ايطالي 1

تونسي

المبلغ

(اآلداءاتت باعتبار .د)
97022415,39273 347 812,76591 548 338,746105 289 664.365359 331 957.487

94 %%80%99%99%100التقدم في الدراسات

التقدم المادي

لألشغال

%68%40%90%45%99الطريق

%87%60%39%97%99التتريب

%89%70%99%90%99المنشآت

%78.75%46%93%77%99لمشروعا



الوضع التنموي بوالية قابس
(المرحلة الثانية) انجاز التنمية الفالحية المندمجة بقابس مشروع 

مية االنتاج إلى الترفيع في دخل المواطنين و تحسين مستوى العيش في مناطق التدخل باالعتماد على تن2يهدف مشروع التنمية الفالحية قابس 

د المقاربة تصادية باعتماالفالحي و تحسين البنية التحتية و التصرف الرشيد و المستديم في الموارد الطبيعية و إدماج المرأة الريفية في الدورة االق

.التشاركية

:المكونات

50صغيرة، تهيئة سقويةمنطقة 26هك و 5000سقويةمناطق 10بئر للري، 18احداث ) :البنية التحتية  الريفيةدعم-

(كم من المسالك الريفية، أشغال المحافظة على المياه والتربة

(,,,,,غراسة األشجار، مقاومة التصحر، التكوين، بعث المشاريع)التنمية الفالحية التشاركية -

.تونسيمليون دينار76,730:الكلفة التقديرية-

:التمويل

ألف أورو       20652/  ألف دينار46669: قرض البنك االفريقي للتنمية  •

ألف دينار باعتبار االداء على القيمة المضافة      20567: ميزانية الدولة                •

ألف دينار5697:  بنك التضامن التونسي       •

ألف دينار 3797: موارد أخرى                 •

:الجدول الزمني للتنفيذ

مصادر 
التمويل

(أد)الكلفة 
(أد)الدفوعات (أد)اإلعتمادات المتعهدة (أد)اإلعتمادات المفتوحة 

%المبلغ%المبلغ%المبلغ

20567,00016322,00079,36011873,61157,7316604,61332,112ميزانية

قروض 
خارجية

46669,00039070,70083,71734830,11874,63225985,80555,681

67236,00055392,70082,38546703,72969,46232590,41848,471الجملة



الوضع التنموي بوالية قابس
الرابطة بين الحامة وقابس16مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 

ابط االقتصادي يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية بوالية قابس و كذلك في اطار تعزيز التر

.وفواد س-والية قابس وكذلك الشروع في انجاز جزء من الطريق السريعة قابسمعتمدياتبين 

:المكونات
فتح وتحرير حوزة الطريق-

والتتريباتالحفر -

الطبقة التحتية بالمواد المقطعية-

 GRHطبقة األسس وطبقة -

المنشآت المائية-

 BBو GBالتغليف السطحي بالخرسانة اإلسفلتية -

التنوير العمومي بالمفترقات-

التشوير األفقي والعمودي-

.تونسيمليون دينار16:الكلفة التقديرية

%75:نسبة اإلنجاز 



الوضع التنموي بوالية قابس
بقابسمشروع بناء قصر المالية 

هوي يهدف هذا المشروع إلى تحسين مردودية  المؤسسات المالية على المستوى الج

2011و تعويض المبنى القديم للمالية الذي تعرض الى التخريب سنة 

:المكونات

(R+3)مبنى الخزينة الجهوية للمنشئات -

(R+4)تمبنى الخزينة الجهوية للتمويال-

(R+4)مبنى المديرية العامة للضرائب -

.

.تونسيمليون دينار7:الكلفة التقديرية

%3:نسبة اإلنجاز 

-



الوضع التنموي بوالية قابس
ببوشمةانجاز المنطقة اللوجستية 

: أهداف المشروع 

النهوض بالنشاط االقتصادي بوالية قابس،-

تطوير الحركة التجارية بميناء قابس،-

(  راد والتصديراالستي)االستجابة للحاجيات اللوجستية المتزايدة للفاعلين االقتصاديين -

بالجهة،

استقطاب االستثمارات الخارجية،-

.تعصير وتطوير البنية التحتية بميناء قابس-

.توفير مواطن الشغل والحد من البطالة من خالل تطوير النشاط اللوجستي-

:كيفية االنجاز ❑

المكلف من طرف  (ACC + SAMARCANDانجاز الدراسات الفنية واالقتصادية من طرف مكتب دراسات-

(تمت المصادقة على الدراسة األولية) وزارة النقل 

انجاز دراسة سوق معمقة للمشروع -

انجاز الدراسات القانونية إلحداث شركة تعنى بالتصرف في المنطقة اللوجستية-

دعوة الفاعلين االقتصاديين بالجهة لالكتتاب في رأس المال الشركة-

دعوة الوكالة الصناعية العقارية للمساهمة في رأس المال من خالل توفير األرض-

قرار مجلس )هكتار 100من المنطقة بمساحة 02تسوية الوضعية العقارية للمنطقة اللوجستية بالمطوية كجزء -

(2019أوت 22وزاري 

.هكتار30بمساحة دينارمليون 12تبلغ الكلفة التقديرية للمشروع  حوالي : لكلفةا❑



الوضع التنموي بوالية قابس
أهم المشاريع التي تشكو صعوبات

المقترحات الصعوبات تقدم اإلنجاز 
)%(

سنة 

االنجاز

الكلفة

(أد)

المشروع

حق عدد عرض مشروع امللالتسريع ب
على أنظار اللجنة الوزارية03

الستئناف األشغال

قدرة تأخر يف اإلجناز نتيجة عدم-
ول املستشفى على إجياد حلإدارة

ى ذمة بديلة لغلق أقسام ووضعها عل
جناز نظرا املقاول للتسريع يف نسق اإل

للضغط الكبري املسلط على 
املستشفى اجلهوي

مطالبة املقاول  مبلحق مايل-
للمشروع

(  لةاملستعج)بصدد األشغال -
عيادات )للمرحلة الثانية 

(القسم الفين –خارجية 

65 2012 5681 هندسة مدنية ية  استصالح  و تقو

أسس و هياكل 

ى مباني المستشف

الجهوي بقاس 

55 2014 1390 كهرباء

46 2015 835 الوقاية من 
الحرائق

65 2015 3100 سوائل

دعوة وزارة الصحة لخالص الشركة
الالستئناف األشغال في أقرب اآلج

ص أشغال شبه متوقفة لعدم خال
كشوفات حساب04املقاول يف 

45 2017 5500 إلى ثبمارتطوير المستشفى المحلي 

«ب»مستشفى جهوي صنف 

ضاء اشغال متوقفة الستغالل الف
يف اطار جهود بصفة استعجالية

مكافحة فريوس كورونا

90 2018 1060 توسعة فضاءات اإلقامة لقسم 

ي أمراض القلب بالمستشفى الجهو

بقابس

دعوة وزارة الشباب  والرياضة 

ى لتوفير االعتمادات والمصادقة عل
الملحق

ادقة اشغال متوقفة بانتظار املص
على امللحق و توفري اعتمادات

إضافية

86 2017 2200 تأهيل مركز التخييم و االصياف

راتابالز



الوضع التنموي بوالية قابس
أهم المشاريع التي تشكو صعوبات

المقترحات الصعوبات تقدم اإلنجاز 
)%(

سنة 

االنجاز

الكلفة

(أد)

المشروع

التسريع يف إجراءات إعادة 
إجراءات تعيني مقاول جديد 

للمشروع

 فسخ ختلي املقاول عن املشروع و مت
الصفقة وبصدد حصر الكميات

5 2018 2520 قاعة الرياضات الجماعية بالحامة

بيه على ومت التنأشغال شبه متوقفة 
(ماليةشركة متر بصعوبات) املقاول 

76 2016 5700 بناء مسبح مغطى بقابس

ق دعوة المقاول الى التسريع في نس

اإلنجاز بعد خالص المستحقات 
المالية مؤخرا

بل شهد اإلجناز تأخر كبري وخاصة من ق
مقاولة أشغال اهلندسة املدنية

على املقاول ومت التنبيهأشغال شبه متوقفة 
(شركة متر بصعوبات مالية) 

70 2016 8280 انجاز المعهد العالي للمنظومات 

الصناعية بقابس



الوضع التنموي بوالية قابس
بقابسوضعية القطب التكنولوجي : أهم المشاريع التي تشكو صعوبات 

المساعـــــدة على توجيـــــه 

الكبرى اإلستثـــــماريةالمجامـــــع 

لإلنتصابالتونسية و األجنبية 
بالمناطق الصناعية للشركة

من 4/1لـضرورة القيام  الفوري بتحرير المبلغ المتبقي و المقابل 

الترفيعفي ( ت.د400000،000)التونسي مساهمة المجمع الكيميائي 
م د7إلى 5في رأس مال الشركة من 

(2016ديسمبر 29جلسة الجمعية العمومية الخارقة للعادة بتاريخ ) 

لة القيام بإجراءات استرجاع منحة الدوالمساعـــــدة على 

وع من للتشجيع على االستثمار و المتعلقة بإنجاز مشر

طرف الشركة التونسية للمالبس القطنية 
(STVM) ق ـ طريالحاّمةبمعتمديةبالمنطقة الصناعية

األخرى ت .د792306,845المطار بمبلغ قدره

في رأس مال -بصفة تدريجية-الترفيعالمساعدة على 

بمبلغ قدره بالترفيعمليون دينار  وذلك 20الشركة إلى 

2020مليون دينار في مرحلة أولى سنة ( 02)إثنين

من خالل إدراج مساهمين جدد لهم أنشطة هامة بوالية 

المجتمعيةو ذلك في إطار مسؤولياتهمقابس

المساعدة على إبرام اتفاقية الشراكة مع الوكالة 

العقارية الصناعية إلنجاز أشغال تهيئة المنطقة

الجديدة على غرار مطماطةبمعتمديةالصناعية 
ما تّم مع أقطاب تكنولوجية أخرى 

Lorem Ipsum

المساعدة على التسريع في إجراءات الهيئة العليا لالستثمار

إلسناد امتيازات تكفل الدولة للربط بالشبكات الخارجية 

منطقة تنمية )للمنطقة الصناعية بمعتمدية مطماطة الجديدة 

والمخصصة إلنجاز المشاريع في مجال الطاقات ( ذات أولوية
.المتجددة والتحويل الطاقي

المساعدة على الحصول على قرض بنكي خاصة 

مساهم حالي في رأس )اإلسكان من طرف بنك 

إلنجاز أشغال تهيئة المنطقة الصناعية ( المال
.الجديدة مطماطةبمعتمدية

المساعدة على اإلسراع في إنجاز المكونات 

مركز الموارد التكنولوجية و )األساسية للقطب 

بالمنطقة الصناعية ( محضنة المؤسسات
.معتمدية قابس الغربية -ببوشمة



الوضع التنموي بوالية قابس
(انيةغير مرسمة بالميز )والتي لم تنطلق بعد 2020-2016أهم المشاريع المدرجة بالمخّطط 

المتابعةيذالجهة المكلفة بالتنف(د.ا)الكلفةالمشروع

2300حماية مدينة مارث من الفيضانات

لم يبرمج في الميزانيةوزارة السياحة3200...(بني زلطن-تمزرت-توجان-مطماطة)ترميم القرى الجبلية 

بناء مستشفى جامعي 

160000

لم يبرمج في الميزانيةوزارة الصحة

احداث مركز للحروق البليغة

لم يبرمج في الميزانيةوزارة الفالحة4000(الحامة)احداث بئر استكشافية بعقلة المرتبة 

لم يبرمج في الميزانيةوزارة الثقافة3000احداث مركز فنون ركحية ودرامية بقابس الكبرى

لم يبرمج في الميزانيةوزارة التجهيز18000تطهير بلدية مطماطة الجديدة

لم يبرمج في الميزانيةوزارة الفالحة25000بالزاراتتأهيل ميناء الصيد البحري 

وزارة التكوين المهني 12000القطاعي للتكوين المهن في النقل واللوجستيكانجاز المركز

والتشغيل

لم يبرمج في الميزانية

لم يبرمج في الميزانيةوزارة التربية2000انجاز معهد ثانوي بقابس المدينة

وزارة التربية4000انجاز مركب تربوي بقابس الجنوبية



الوضع التنموي بوالية قابس
متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية4.

مشاريع لم تنفذ يذمشاريع بصدد التنف مشاريع أنجزت تاريخ الجلسة
32 29 44 2015جوان 25

31 33 5 2019أوت 22
63 62 49 المجموع



الوضع التنموي بوالية قابس
2015جوان 25أهم المشاريع التي لم تنفذ: متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية 4.

المقترحات المتابعة  القرار
مستشفيات كاإلسراع بتصنيف املستشفيني

جهوية
29اريخ مت القبول النهائي لألشغال بت-

امة بالنسبة  ملستشفى احل2015جويلية
ومل يتم تفعيل القرار

فى مستوى مستشتعثر األشغال على-
%45مارث يف حدود 

رث اىل تطوير املستشفيني احملليني بكل من احلامة وما( 17)
"ب"مستشفيات جهوية صنف 

يطاين ضرورة فسخ التعاقد مع اجلانب الب 
والبحث عن ممول جديد للمشروع

اينتعطل املفاوضات مع املمول البيط سنة الشروع يف بناء املستشفى اجلامعي مع االنطالق خالل( 62)
بإعداد الدراسات2016

لالنتداب التسريع يف فتح باب الرتشحات
باملناظرة

اء املناظرة ترتيبات اجر مل يتم االنطالق يف
2016من سنة 

إنتداباتدعم مجهود التشغيل من خالل إعداد برنامج ( 68

عونا بالمجمع 541لتعويض اإلحاالت على التقاعد البالغ عددها 

2016/2018الكيميائي التونسي للفترة 

2021برجمة املشروع لسنة حةوزارة الفالعدم البجمة ضمن ميزانية م د  4ة بكلف( الحامة)إحداث بئر استكشافية بعقلــة المرتبــة ( 42

املشروعالجنازتوفري االعتمادات  ية املكان مت توفري قطعة األرض من طرف بلد م د4إحداث متحف للحركة الوطنية بالحامة ( 95

ادباعددعوة وزارة السياحة يف الشروع 
رالدراسات الفنية واعداد تصور لعناص

املشروع

38عدم استكمال التسوية العقارية  ل
هكتار320هكتار من جمموع  الحمرونيتهيئة المنطقة السياحية بشط (99

ل للشروع وزارة التكوين املهين والتشغيدعوة
يف اعداد الدراسات و اجناز املشروع

لعقار مت اختيار مكان املشروع وختصيص ا
لثقيلةإحداث مركز للتكوين في اللوجستيك وصيانة المعدات ا( 89



الوضع التنموي بوالية قابس

المقترحات المتابعة  القرار
تصبة دعوة املؤسسات الوطنية املن

باجلهة للمسامهة امتناع المؤسسات البنكية منح قرض

فير للشركة بسبب عدم قدرتها على تو

(  ألف دينار700) التمويل الذاتي 

وكذلك المؤسسات المساهمة في رأس 

المال من الترفيع في األسهم

اعي معالجة اإلشكاليات والصعوبات المالية التي يمر بها القطب الصن

:والتكنولوجي بقابس وذلك من خالل

.طب دعوة مساهمين جدد للترفيع في راس مال شركة التصرف في الق-

بالتنسيق مع د.م3المساعدة على الحصول على قرض بنكي بقيمة --

لمنطقة صندوق الودائع واالمانات إلنجاز التهيئة الداخلية للقسط األول من ا

.الصناعية مطماطة الجديدة

ملسؤولية قانون االتسريع بتفعيل
اجملتمعية

ون الرتتيبية لقانعدم صدور األوامر
املسؤولية اجملتمعية

تخصيص مساهمة سنوية في المجهود التنموي بالجهة من قبل المجمع

.الكيميائي التونسي بعنوان المسؤولية المجتمعية

مشروع غري مرسم بامليزانية ة وادي من الفيضانات وتهيئغنوشاالنطالق في انجاز دراسة لحماية مدينة 

بكلفة 2020والشروع في االشغال سنة 2019الطين قبل موفى سنة 

.د.م5جملية للمشروع 

وزارة التجهيز واإلسكاندعوة
لالنطالق الفوري يف اجناز 

الدراسات

مت مراسلة وزارة التجهيز من أجل 
انطالق الدراسات ود الحد-توزر-قبلي-انطالق الدراسات إلنجاز الطريق السريعة قابس

.د.م3بكلفة 2020كلم سنة 270الجزائرية بطول 

لوكالة االعتماداتالتسريع بإحالة
سريع التصرف يف النفايات للت

04خ متت مراسلة الوزارة الغرض بتاري
االعتماداتالحالة2019سبتمب 

شترك االنطالق في أشغال إنجاز مركز لتجميع ونقل الفضالت المنزلية م

، الكلفة التقديرية 2020وذلك قبل شهر جوان وتبلبوبين بلديات قابس 

مليون دينار1حوالي 

2019أوت 22أهم المشاريع التي لم تنفذ: متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية 4.



الوضع التنموي بوالية قابس
2018جانفيمتابعة توصيات اللجنة البرلمانية خالل زيارتها لوالية قابس 5.

مشاريع لم تنفذ مشاريع بصدد التنفيذ مشاريع أنجزت
47 26 10

المالحظاتالتوصية

والتكنولوجي دعوة اللجنة العليا لالستثمار للتسريع في إسناد االمتيازات لفائدة القطب الصناعي

.بقابس

تمسك مكتب الدراسات المكلف من طرف الوزارة بالمسار القديم رغم قرار المجلس الجهوي.التسريع في مد الخط الحديدي الرابط بين قابس ومدنين مع ضرورة تحيين مساره 

الرافض لهذا المسار

دوليةمطماطة الدولي في مستوى الخطوط الداخلية وال-تفعيالإلجراءات المتعلقة بمطار قابس

وطني مراجعة القوانين المنظمة لهياكل التمويل والمساندة خاصة في عالقة بالبنك ال

سطة لدفع الفالحي والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتو

.وتحفيز االنتصاب للحساب الخاص واالستثمار بالجهة

إحداث فروع لمؤسسات التمويل الصغير وشركات االستثمار في رأس المال 

(SICAV,SICAR)

30(راتالتسريع في تمويل إلعداد دراسة إحداث طريق ساحلية تربط بين قابس والزا

.)كلم

ز المدينة التسريع في إتمام المفاوضات مع الممول الصيني للتسريع في إجراءات انجا

.اإلستشفائية بمنطقة الخبايات بالحامة

طور تم العدول من طرف المستثمر الصيني كما تم االتصال من طرف شركة تركية و هي في

انجاز الدراسات

وذلك في انتظار إيجاد 3م7000التسريع في اجراءات كراء وحدة لتحلية ماء البحر بطاقة 

لية حلول بخصوص اإلشكال العقاري واالجاراءات المستوجبة النجاز مشروع بناء محطة التح

.3ألف م150المبرمجة بطاقة 

تأخر البت في مكان انجاز المدينة الصناعية الجديدة



الوضع التنموي بوالية قابس
2018جانفيمتابعة توصيات اللجنة البرلمانية خالل زيارتها لوالية قابس 5.

المالحظاتالتوصية

جامعي االسراع في اصدار امر تغيير صبغة األرض التي تم تخصيصها لبناء المستشفى ال

.وإحداث قسم للحروق البليغة بقابس

لم يتم حل مسألة التمويل لكي يتم البدء في اجراءات تغيير الصبغة

عدم توفر االعتمادات الالزمة.التسريع في أشغال المنطقة الصناعية ببوشمة من قبل القطب التكنولوجي

تحيين مدنين مع المطالبة ب-التسريع في مشروع مد خط السكة الحديدية بين قابس 

1980مساره الذي حدد منذ سنة

ية المطالبة باستكمال المشروع المقترح من الجهة والمتعلق بانجاز الطريق المغارب

.بالجزائر-واد صوف -التي ستربط بين قابس ومعتمدية 

في انتظار توفير التمويالت الالزمة 2020تم برمجة الشروع في الدراسات لسنة 

ط بين التسريع في توفير التمويالت الالزمة إلعداد دراسة إحداث طريق ساحلية ترب

 )كلم(30قابس والزارات 

مشروع غير مرسم بالميزانية

ة وأن بقابس خاص-بشط الحمروني-المطالبة باالنطالق في انجاز المنطقة السياحية 

.الدراسات تم إعدادها والتمويل تم توفيره

عدم استكمال اقتناء كافة العقار

التسريع في رصد االعمادات الالزمة لالنطالق في مشروع بناء مركزتربصات  

.للرياضيين بمطماطة خاصة بعد توفر قطعة األرض

ركب تمسك ممثل وزارة الشباب والرياضة في لجنة القيادة لتصنيف المؤسسة كم

رياضي

د .م3،3كلفة (المطالبة برصد االعتمادات الالزمة لمشروع ترميم القرى الجبلية 

.وإدراجه ضمن ميزانية التنمية)

إحداث فرع للصيدلية المركزية بقابس



الوضع التنموي بوالية قابس
2019إنجازات القطاع الخاص لوالية قابس سنة 6.
سنةدم135)%22بـالصناعيالقطاعفيبهالمصرحاالستثمارحجمتطور‒

،(2018سنةدم111مقابل2019
سنةتمية،المنقضسنواتاألربعخاللبهاالمصرحالصناعيةالمشاريعمتابعةحسب‒

واالستثماراتحجمحيثمن%62,7العدد،حيثمن%52,1إنجاز2019
الشغلمواطنمن16,3%

7الجهويةالتنميةمنحةاالمتيازاتاسنادلجنةمنعليهاالمصادقالمشاريععددبلغ‒
2019سنةدم2قدرهاوبمنحةدم7,8استثماربحجممشروعا

دم78حوالي2019سنةالفالحيالقطاعفيبهالمصرحاالستثمارحجمبلغ‒
،2018بسنةمقارنة%35بــارتفاعابذلكمسّجال

االستثماراتبحجممشروعا225علىالمصادقةالفالحيالقطاعفي2019سنةتم‒
الشغل،مواطن177ودينارمليون25,7



الوضع التنموي بوالية قابس
2019إنجازات القطاع الخاص لوالية قابس سنة 6.

سنةدم11)%119بـالسياحيالقطاعفيبهالمصرحاالستثمارحجمتطور‒
،(2018سنةدم5مقابل2019

التونسيالبنكطرفمنأد5,389قدرهاستثماربحجممشروعا492تمويل‒
للتضامن،

أد،3,840قدرهاباعتمادات1االنطالقاعتمادآليةبتدخلباعثا104انتفاع‒
استثماربحجممشروعا15المنجزةالمباشراألجنبياالستثمارمشاريععددبلغ‒

شغل،موطن136ودم156,7



الوضع التنموي بوالية قابس

:فيالقطاعحسبالمنجزةالمشاريعأهموتتمثل
مليون13ةبكلفمشروع)االستغاللحيزالبحريةللمنتجاتقابسشركةدخول‒

(شغلموطن500تشغيليةطاقةودينار
مليون15بكلفةالجيوحراريةللمنتجاتالصحراءفرحةبشركةتوسعةاحداث‒

شغلموطن120تشغيليةبطاقةودينار

2019إنجازات القطاع الخاص لوالية قابس سنة 6.



المشــــاغل الـــتنموية بوالية قابس
:فيالـــتنمويةالمشــــاغلأهموتتمثل

انجاز المدينة الصناعية الجديدة للصناعات الكيميائية•

لغ عددها لتعويض اإلحاالت على التقاعد الباإنتداباتدعم مجهود التشغيل من خالل إعداد برنامج •
2016/2018عونا بالمجمع الكيميائي التونسي للفترة 541

ي بعنوان تخصيص مساهمة سنوية في المجهود التنموي بالجهة من قبل المجمع الكيميائي التونس•
المسؤولية المجتمعية

بالحامةالخباياتبمنطقة اإلستشفائيةالتسريع في إجراءات إنجاز المدينة •

إحداث صندوق للتنمية والتشغيل بالجهة•

انجاز مشاريع معالجة التلوث الهوائي للمجمع الكيميائي التونسي•

اصالح مباني المستشفى الجهوي بقابس وشبكتي الماء والتطهير•

االرتقاء بالمستشفيين المحليين بالحامة ومارث الى مستشفيين جهويين•

ي نسق توفير االعتمادات المالية الالزمة لمشاريع الشباب والرياضة وقطاع الصحة للتسريع ف•
االنجاز

قابس للحد من البطالةتوجيه عدد من المشاريع الكبرى المشغلة لجهة •
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متابعة قرارات زيارة لجنة التنمية لمجلس نواب الشعب  

 لوالية قابس

 2018جانفي 

 

 

 األزرقأو التي لم تدرج للتنفيذ واردة بلون : المشاريع المعطلة مالحظة

 وترتيبية  تشريعيةمسائل 

 المالحظات ذحالة التنفي نص القرار المجال

ضرورة تقييم المخطط الخماسي للتنمية الحالي لتحيين   
 البرامج والمشاريع التنموية

  

القانون المتعلق بأحكام تسريع المصادقة على مشروع  
 استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى

  

ضرورة إيجاد حلول للبيروقراطية والنصوص التشريعية  
المعطلة بما يمكن من اختصار آجال الردود ومنح 

التراخيص وتسريع اإلجراءات خاصة المتعلقة بتغيير 
من   صبغة األراضي والتقليص من الوثائق اإلدارية والحد

 المتدخلين

  

ضرورة رصد اعتمادات الدفع الالزمة من نفقات الدولة   
للجهة لتالفي النقص الذي تسبب في تعطيل العديد من  

 المشاريع العمومية التنموية في مختلف القطاعات. 
 

  

االمتيازات  إسناددعوة اللجنة العليا لالستثمار للتسريع في  
 الصناعي والتكنولوجي بقابس. لفائدة القطب

  معطل

تسوية الوضعيات المهنية لعملة الحظائر والمناولة   
 والمتعاقدين العاملين على حساب اآلليات.

  أنجز

تسوية الوضعيات المهنية لعملة الحظائر والمناولة   
 .اآللياتوالمتعاقدين العاملين على حساب 

  التنفيذفي 

توضيح الطرف المعني بالتكفل بإنجاز الدراسة المتعلقة  
عن التلوث ومدى عالقة   المنجزةبالتأثيرات الصحية 

المتفشية بها  األمراضالصناعية بالجهة ببعض  األنشطة
 )وزارة الشؤون المحلية والبيئية أو وزارة الصحة(

  معطل

 

 وزارة الداخيلية 

 

 المالحظات التنفيذحالة  نص القرار المجال

  أنجز اإلسراع بتعيين معتمد أول وكاتب عام للوالية  

تركيز مركز للحماية المدنية بمنطقة مطماطة الجديدة   
 ومركز حرس وطني للمرور

  معطل
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 وزارة الدفاع الوطني 

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

التسريع في إتمام أشغال تغيير موقع الثكنتين  
 )بولبابة وباب بحر(العسكريتين 

تم تغيير األرض المقترحة إلى   في التنفيذ
أرض محاذية للمطار بعد 

االعتراض على قطعة األرض  
 ببوشمة

 

 وزارة النقل 

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

التسريع في مد الخط الحديدي الرابط بين قابس  
 ومدنين مع ضرورة تحيين مساره .

تمسك مكتب الدراسات المكلف من   معطل
طرف الوزارة بالمسار القديم رغم 

قرار المجلس الجهوي الرافض  
 لهذا المسار 

في طور   منطقة لوجستية بميناء قابس إحداث 
 الدراسات 

تم االنتهاء من انجاز دراسة  
دوى و في طور إعداد الهيكلة الج

 المالية لديوان المناطق اللوجستية 

التسريع في بناء محطة النقل البري الجديدة بالموقع   
 المتفق عليه في المجلس الجهوي بقابس.

تم تحديد قطعة األرض المخصصة   في التنفيذ
انتظار  من طرف بلدية قابس  في

تغيير صبغة األرض و قد تم  
االعالن عن فتح مناظرة وطنية في  

الهندسة المعمارية  النجاز 
 الدراسات 

مطماطة  -المتعلقة بمطار قابس اإلجراءات تفعيل 
 الدولي في مستوى الخطوط الداخلية والدولية. 

  معطل

 

 وزارة المالية 

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

مراجعة القوانين المنظمة لهياكل التمويل والمساندة  
الوطني الفالحي والبنك  خاصة في عالقة بالبنك

التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى 
والمتوسطة لدفع وتحفيز االنتصاب للحساب الخاص  

 واالستثمار بالجهة.

  معطل

ات إحداث فروع لمؤسسات التمويل الصغير وشرك 
  (SICAV,SICAR)االستثمار في رأس المال 

  معطل

التسريع في إحالة اعتمادات الدفع الكافية لإليفاء   
 بتعهدات اإلدارة إزاء المقاولين ومسدي الخدمات. 

  في التنفيذ

توفير اعتمادات الدفع الالزمة لخالص كافة المقاولين  
المكلفين بأشغال مشروع تقوية وترميم قواعد وأسس  

 المستشفى الجهوي بقابس في اآلجال القانونية.

  في التنفيذ

رصد االعتمادات الالزمة لالنطالق في مشروع بناء  
 .  )م.د 12الكلفة تفوق (قصر المالية بقابس 

تم اإلذن بانطالق األشغال. تم  في التنفيذ
 الشروع في صب األساسات 

 

 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي  

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال
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طريق   إحداثدراسة  إلعدادالتسريع في تمويل  
 .  )كلم 30(ساحلية تربط بين قابس والزارات 

  معطل

المفاوضات مع الممول الصيني   إتمامالتسريع في  
 اإلستشفائيةانجاز المدينة   إجراءاتللتسريع في 

 بمنطقة الخبايات بالحامة.

تم العدول من طرف المستثمر  معطل
الصيني كما تم االتصال من طرف 
شركة تركية و هي في طور انجاز 

 الدراسات 

التسريع في البحث عن ممول للتسريع في إجراءات   
 انجاز المستشفى الخاص باألمراض السراطانية. 

 تم عدول المستثمر عن الموضوع معطل

  أنجز اإلسراع بتعيين مدير جهوي للتنمية. 
 

   وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

يتعلق بتحويز وزارة  فيماالتسريع في إبداء الرأي   
الصحة للعقار الذي تم تخصيصه لبناء المستشفى 

 الجامعي وإحداث قسم للحروق البليغة بقابس.

  أنجز

 

 وزارة الشؤون المحلية والبيئية  

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

  إلحداثالمقررات المخصصة  إمضاءالتسريع في  
 إدارة جهوية للبيئة. 

في انتظار الهيكلة الجديدة لوزارة  معطل
 البيئة

برمجة مشروع إحداث مركز مشترك لتحويل النفايات  
 المنزلية بين بلديات قابس تبلبو وغنوش.

 عدم توفر العقار معطل

التسريع في البدء في أشغال مشروع ربط مطماطة  
 . 2016لتطهير المبرمج منذ سنة الجديدة بشبكة ا

في طور  
 الدراسات 

 2020مشروع مبرمج لسنة 

 

 وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

توفير اعتمادات إضافية النجاز كل المناطق السقوية  
 المبرمجة.

  في التنفيذ

حلول واقعية لتالفي محدودية الموارد المائية  إيجاد 
 بالجهة وحمايتها من التلوث.

إقرار مشروع استغالل مياه  في التنفيذ
 الحمامات بالحامة 

التسريع في استكمال انجاز محطة الزارات لتحلية   
 النقص في المياه بالجهة. إشكاليةمياه البحر لمعالجة 

 % 20المشروع تقدم انجاز  في التنفيذ

تسريع انجاز القسط الثاني من برنامج حماية مدينة  
 مطماطة الجديدة من الفيضانات.

 مشروع غير مرسم بالميزانية معطل

التسريع في اجراءات كراء وحدة لتحلية ماء البحر   
وذلك في انتظار إيجاد حلول   3م 7000بطاقة 

العقاري واالجاراءات المستوجبة  اإلشكالبخصوص 
النجاز مشروع بناء محطة التحلية المبرمجة بطاقة  

 . 3ألف م  150

تأخر البت في مكان انجاز المدينة   معطل
 الصناعية الجديدة 

لية للنهوض بقطاع الصيد البحري  إيجاد حلول عم 
 بالجهة وحمايته من التلوث

  

التسريع في إجراءات تعيين مكتب دراسات في أقرب   
االجال للقيام بتحيين دراسة إحداث ميناء الصيد  

 البحري بغنوش.

عدم وجود التمويالت الالزمة من   معطل
 طرف المجمع الكيميائي 
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التي تم   األرضاالسراع في اصدار امر تغيير صبغة  
تخصيصها لبناء المستشفى الجامعي وإحداث قسم  

 للحروق البليغة بقابس.

لم يتم حل مسألة التمويل لكي يتم  معطل
 البدء في اجراءات تغيير الصبغة 

الوطنية الستغالل وتوزيع  إحداث إقليم ثان للشركة 
 المياه بمعتمدية قابس الجنوبية.

  أنجز

 

 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

مناطق صناعية جديدة واستكمال تهيئة المناطق  إحداث 
 الصناعية المبرمجة أو المنجزة. 

تم االنتهاء من انجاز القسط  في التنفيذ
الثالث للمنطقة الصناعية بمساحة 

هكتار و برمجة المنطقة   100

هكتار 50الصناعية بمساحة 

 بالحامة

التسريع في أشغال المنطقة الصناعية ببوشمة من قبل  
 التكنولوجي.القطب 

 عدم توفر االعتمادات الالزمة  معطل

التسريع في نسق  إلىدعوة المجمع الكيميائي التونسي  
 األوليةكراس الشروط المتعلق بالقيام بالتهيئة  إعداد

تفعيل شركة   إلىالرامية  اإلجراءاتلحسن سير بقية 
 الصيانة. 

  معطل

التسريع في   إلىدعوة المجمع الكيميائي التونسي  
طلب العروض الستحثاث أشغال تركيب  إجراءات

الكبريت  أكسيدثاني المعدات الجديدة للحد من انبعاث 
 وأكسيد االزوت.

بلغت نسبة تقدم انجاز المشروع  في التنفيذ 

95 % 

التسريع في   إلىدعوة المجمع الكيميائي التونسي  
إجراءات طلب العروض لالنطالق في أشغال مشروع 

 الحد من الروائح الكريهة

تم القيام بتجارب نموذجية  في التنفيذ
الختيار الطريقة التي 
ستعتمد لمعالجة هذه  

 الغازات. 
حالیا في طور اإلعداد  

وحدة   لتجربة على مستوى
  إنتاج صناعیة بالوحدات

ليقع تعميمها الحقا على بقية 
   .الوحدات

 

استحثاث عمل اللجنة   إلىدعوة المجمع الكيميائي التونسي  
المناظرة المخصصة   إجراءات إلتمامالراجعة له بالنظر 

-2017-2016على التقاعد لسنوات  اإلحاالتلتعويض 

2018 . 

  معطل

التسريع في استكمال  إلىدعوة المجمع الكيميائي التونسي  
مصنع  إلحداثطلب العروض المخصص  إجراءات

 الذوابة. واألسمدةللحامض التقني 

بلغت نسبة تقدم انجاز المشروع  في التنفيذ

85 % 

التسريع بإيجاد حلول مع البنك الممول لتوفير السيولة  
مواصلة أشغال مشروع  الالزمة للمقاول حتى يتمكن من 
 الحد من انبعاثات غاز االمونيا.

بلغت نسبة تقدم انجاز المشروع  في التنفيذ

85 % 

التسريع في المصادقة على تقرير فرز العروض من قبل   
اللجنة العليا لمراقبة الصفقات لالنطالق في بناء المقر 

 االجتماعي الجهوي للمجمع الكيميائي.

 % 10م األشغال بلغت نسبة تقد في التنفيذ
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طلب الترفيع في الموارد المالية المرصودة لتهيئة  
المناطق الصناعية التابعة لشركة التصرف في القطب  

 م.د 20حدود   إلىم.د 7الصناعي والتكنولوجي بقابس من 

دعوة بقية المساهمين للترفيع في  معطل
 رأس المال  

المنطقة الصناعية   بإحداثالمتعلقة  باإلجراءاتالتسريع  
 ب التكنولوجي بمطماطة الجديدة التابعة للقط

 عدم توفر االعتمادات  معطل

  معطل جهوية للوكالة العقارية الصناعية  إدارة إحداث 
 

 والتهيئة الترابية  واإلسكان وزارة التجهيز  

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

ويتوزع مشروع الطريق السيارة  في التنفيذ مدنين -باستكمال انجاز الطريق السيارة قابس اإلسراع 
اقساط   4مدنين على   –قابس 

كلم وتبلغ   84تمتد على مسافة 
  .مليون دينار 360كلفة انجازه 

 % 72نسبة تقدم األشغال 

 -التسريع في مشروع مد خط السكة الحديدية بين قابس  
تحيين مساره الذي حدد منذ  مدنين مع المطالبة ب

 1980سنة

  معطل

المطالبة باستكمال المشروع المقترح من الجهة والمتعلق  
بانجاز الطريق المغاربية التي ستربط بين قابس ومعتمدية 

 بالجزائر.  -واد صوف  -

تم برمجة الشروع في الدراسات   معطل
في انتظار توفير  2020لسنة 

 التمويالت الالزمة 

دراسة    إلعدادفي توفير التمويالت الالزمة التسريع  
  (30طريق ساحلية تربط بين قابس والزارات  إحداث

  )كلم

 مشروع غير مرسم بالميزانية معطل

التمويالت الالزمة لالنطالق في   إيجادالتسريع في  
مشروع تهيئة المدينة القديمة بالمنزل وجارة ومارث 

 وشنني.

تم انجاز مشروع تهذيب المدينة  معطل
القديمة بمارث + عدم برمجة  

المدينة القديمة بالمنزل وجارة و  
 شنني

التمويالت الالزمة لالنطالق في انجاز   إيجادالتسريع في  
شمالية بالحامة وحي خير الدين  تهيئة حي الحامة ال

بوذرف وحي سيدي راشد بشنني النحال وحي سيدي  
بولبابة بقابس وحي المزوايدة بغنوش وحي نخيلة فرحات  

 بالمطوية.

  في التنفيذ

التسريع في توفير التمويالت الضرورية لالنطالق في   
انجاز تهيئة المناطق الريفية التالية : منزل الحبيب ودخيلة 

مناطق ريفية ذات كثافة  5 (توجان والمدو وعرام وكتانة
  )سكانية

تم اقتراح مشروع تهيئة منزل  معطل
الحبيب في إطار برنامج الوكالة  

 الفرنسية للتنمية

   تهذيب كل من مناطق بدورة والنحال والجواولة.  

على مستوى شارع   -2-التسريع في انجاز جسرين  
 بالكرنيش.  واألخرباريس 

في طور  
 الدراسات 

تم إمضاء اتفاقية التمويل النجاز 
المشروع . في طور إعداد  

الدراسات الجيولوجية  و الفنية  
 لتهيئة واد قريعة

  معطل ن مطماطة الجديدة والمطارتنوير الطريق الرابطة بي 

، إضافة  956و  107تعبيد الطريق المرقمة الرابطة بين  
الرابطة بين قابس   107إلى تفعيل إعادة تعبيد الطريق 

 2017ومطماطة المبرمج سنة 

في  
 الدراسات 

  تم الشروع في انجاز الدراسات
كما  107إلعادة تعبيد الطريق 

تم االنتهاء من تركيز منشئات 
 السالمة بهذه الطريق
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 وزارة السياحة والصناعات التقليدية

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

بشط -المطالبة باالنطالق في انجاز المنطقة السياحية  
بقابس خاصة وأن الدراسات تم إعدادها   -الحمروني

 والتمويل تم توفيره.

 عدم استكمال اقتناء كافة العقار معطل

  معطل إحداث مسلك سياحي بوادي شنني 

المطالبة بتوفير التمويالت الالزمة لالنطالق في   
 انجاز المحطة االستشفائية بالخبايات.

عدم وجود مستثمر استوفى كامل  معطل
اإلجراءات القانونية النجاز 

 المشروع 

  األوليةدراسات المطالبة بتحويل االعتمادات الالزمة لل 
 المتعلقة ببناء القرية الحرفية بالمطوية.

  في التنفيذ

  إلى دعوة الديوان الوطني للصناعات التقليدية  
في انجاز دراسة الجدوى للقرى الحرفية بكل   اإلسراع

 من الحامة ومارث. 

  أنجز

بتعيين مدير جهوي لفرع الوكالة العقارية   اإلسراع 
 السياحية.

  معطل

 

 وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة 

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

توسيع قدرات شركة البستنة والبيئة والغراسة من   
بالتنظير مع ما تم اتخاذه  المطالبة (حيث االنتدابات. 
 )في والية قفصة

تم تجميد االنتدابات في شركة البيئة  معطل
 والغراسة 

 

 وزارة الشباب والرياضة 

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

حديقة   إلحداثالمطالبة برصد االعتمادات الالزمة  
ألف دينار   500بكلفة ) بالميدة( المطويةرياضية 
 ضمن ميزانية التنمية. وإدراجها

  

م.د   5،1اعتماد إضافي قدره التسريع في توفير وفتح  
 إقامةمن مشروع بناء  األوللتدعيم وظيفة القسط 

 الشالة من معتمدية قابس.

عدم برمجة القسط الثاني ألن   معطل
 القسط األول لم يقع استغالله 

التسريع في رصد االعمادات الالزمة لالنطالق في   
بمطماطة  تربصات للرياضيين مشروع بناء مركز

 . األرض خاصة بعد توفر قطعة 

تمسك ممثل وزارة الشباب  معطل
يف والرياضة في لجنة القيادة لتصن

 المؤسسة كمركب رياضي
 

 وزارة الشؤون الثقافية 

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

المطالبة برصد االعتمادات الالزمة إلحداث مركز  
ضمن ميزانية   وإدراجهفنون درامية وركحية بقابس 

 التنمية.

  

المطالبة برصد االعتمادات الالزمة إلحداث متحف  
ضمن ميزانية  وإدراجه للحركة الوطنية بالحامة 

 التنمية.

  معطل
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المطالبة برصد االعتمادات الالزمة لمشروع ترميم  
وإدراجه ضمن ميزانية )م.د 3،3كلفة (القرى الجبلية 

 التنمية.

  معطل

التسريع في رصد االعتمادات الالزمة لصيانة وتهيئة  
والتي تقدر بـ  " الكنيسة "المكتبة العمومية القديمة 

أد إضافة الى تخصيص عقار هذه المكتبة لفائدة 600
 الوزارة. 

 مشروع غير مرسم بالميزانية معطل

 

 وزارة الصحة 

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

باالنطالق في دراسات بناء المستشفى اإلسراع  
 الجامعي وإحداث قسم للحروق البليغة بقابس.

عدم الوصول الى اتفاق نهائي مع  معطل
 الممول البريطاني

التسريع في إجراءات إبداء الرأي حول دراسة   
الجدوى التي اعدتها اإلدارة الجهوية للصحة  

تهيئة قسم االستعجالي بوذرف  أوبخصوص تجديد 
 وإنشاء قسم لتصفية الدم. 

  أنجز

التسريع في إتمام المفاوضات مع الممول الصيني   
للتسريع في إجراءات انجاز المدينة االستشفائية 

 ايات بالحامة.بمنطقة الخب

  معطل

التسريع في البحث عن ممول للتسريع في إجراءات   
 انجاز المستشفى الخاص باألمراض السرطانية. 

  معطل

الترفيع في نسق أشغال مشروع تقوية وترميم قواعد   
 وأسس المستشفى الجهوي.

تم إخالء أقسام جديدة للتسريع في  في التنفيذ
 نسق  االنجاز 

إحداث المستشفى الجهوي الثاني الذي وعدت به   
 . 2013الجهة منذ سنة 

  معطل

  معطل إحداث فرع للصيدلية المركزية بقابس. 

  2014التسريع في انجاز المستشفى المبرمج منذ سنة  
 بمنطقة الذكارة بمطماطة الجديدة.

  معطل

  معطل إحداث مستشفى محلي ودائرة صحية بقابس الغربية. 

تدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية بالتجهيزات  
والمعدات الطبية الالزمة لالرتقاء بجودة الخدمات 

 الصحية. 

  في التنفيذ

تدعيم المستشفى الجهوي بقابس باإلطار الطبي وشبه  
 الطبي الالزمين وخاصة طب االختصاص.

  يذفي التنف

 

 وزارة الشؤون االجتماعية 

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

التسريع في تدعيم مركز للصندوق الوطني للتقاعد   
والحيطة االجتماعية ومركز للصندوق الوطني للتأمين 

البشري الضروري   باإلطارعلى المرض بمارث 
خدماتهما في أقرب  إسداءلضمان انطالقهما في 

 . اآلجال

  أنجز

التسريع في المصادقة على الهيكل التنظيمي للصندوق  
للتأمين على المرض لالنطالق في إجراءات  الوطني 

 إحداث إقليم طبي بالجهة. 

  معطل
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 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

التسريع في المصادقة على قرار إحداث مكتب  
 للصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالحامة. 

  أنجز

التسريع في مشروع إحداث دار خدمات بمطماطة  
ولذلك تم اقتراح   2011المطروح منذ سنةالجديدة 

تمكين الجهة من المقر المصادر والمتمثل في دار  
الجمعيات حاليا المقر السابق للتجمع ليكو مقرا لبعث 

 هذه الدار. 

  أنجز

التسريع في إجراءات إبرام اتفاقية الشراكة بين   
الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفى 

 بقابس.العسكري 

  معطل

 

 وزارة التكوين المهني والتشغيل 

 المالحظات حالة التنفيذ نص القرار المجال

تفعيل انجاز مشروع إحداث مركز للتكوين في   
اللوجستيك وصيانة المعدات الثقيلة عبر إدراجه  

 . )مشروع مبرمج في المخطط(بميزانية التنمية 

في طور  
 الدراسات 

 

اإلسراع بإحداث مكتب تشغيل صلب دار الخدمات   
بمطماطة الجديدة والمعلن عليه ضمن اإلجراءات  

 . 2015جوان المتعلقة بوالية قابس في 

  معطل

 

 



المشاريع المعطلة او لم تدرج للتنفيذ واردت باللون األزرق: مالحظة

المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنص القرار

وزارة الداخلية
 المتعلق 2015 أكتوبر 20 بتاريخ 2015 لسنة 1517تم إصدار األمر 

بإحداث المعتمدية

تم تركيز مقر المعتمدية الجديدة بمقر المجلس القروي بدخيلة توجانالواليــة

تم تركيز البلدية  و تـــــــم توفيــــــــر المقــــــرالمعتمدية

المعتمدية

الوالية-وزارة الشؤون اإلجتماعية 

معطلاإلدارة الجهوية للتشغيل-الوالية إحداث صندوق للتنمية والتشغيل بالجهة     (4

تم تكليف شركة تصرف الخليج للخدمات المالية الستكمال االجراءات االدارية 

والقانونية المرتبطة باإلكتتاب في رأس المال وتسيير الصندوق برأس مال 

.. مليون دينار 50قدره 

اإلدارة الجهوية للتطهير

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

الوالية

 هك من 240توفير مخزون عقاري وذلك بالموافقــــــة المبدئيـــة على إخراج       (6

ملك الدولة الغابي الى ملك الدولة الخاص واإلنطالق في إجراءات إعداد مثال تهيئة 

.تفصيلي

أنجزوزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية
 إلنجاز 2018 ماي 16 بتاريخ 440تم تغيير صبغة األرض باألمر عدد 

مستشفى جامعي

الى منطقة بوشمة لتوفير ( بولبابة وباب بحر)تغيير موقع الثكنتين العسكريتين       (7

مخزون عقاري إضافي داخل المنطقة البلدية لوالية قابس
2018 أّجل حسب رّد السيد الوزير خالل مناقشة ميزانية وزارة الدفاع لسنة معطلوزارة الدفاع الوطني

 100):  إنتهــــــاء الدراســــــــات:  مناطق سقوية عمومية07دراسة تهيئة 

 %)

 100): إنتهاء الدراسات: دراسة الوضعية المرجعية لمنطقة تدخل المشروع

 %)

 آبار إستغالل بكل من كتانة والغندري02إحداث 

( % 100): كتانـــة 

( % 100): الغندري

( % 100) كلم من المسالك الريفية بالمطوية 7،8 تهيئة 

( % 100)إستشارة لمراقبة ومتابعة أشغال تهيئة وتعبيد المسالك الريفية    

( % 100)إستشارة لتجهيز مخبر الصحة الحيوانية    

( % 100)إحداث بئر عميقة بمنطقة الشارب من معتمدية الحامة   

معطلوزارة الشؤون المحلية و البيئةإحداث إدارة جهوية للبيئـــــــــــــــــة بقابس     (3

د. م69إنطالق إنجاز مشروع التنمية الفالحية المندمجة في المرحلة الثانية بكلفة       (8
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

 البحري
في التنفيذ

2015 جوان 25متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق لوالية قابس بتاريخ  

أنجزإحداث معتمدية وبلدية بدخيلة توجان     (1

أنجزفتح دار لخدمات الضمان االجتماعي بمطماطة     (2

أنجز مليون دينار6.2التأهيل الفوري لمحطة التطهير بشط السالم بكلفة تناهز       (5



المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنص القرار

( % 15) هك 3000التهيئة العقارية على مساحة    

( % 100) محطات للرصد الجوي الستعماالت فالحية 2إقتناء عدد   

تقدم األشغال : استشارة لمراقبة ومتابعة أشغال تهيئة وتعبيد المسالك الريفية

 %100بنسبة 

 %60: إستشارة لتجهيز مخبر الصحة الحيوانية

تمت المصادقة على : دراسة الموارد المائية العميقة بمعتمدية منزل الحبيب

(%90)المراحل الثالثة األولى و بصدد المصادقة على المرحلة النهائية 

%100: تهيئة المنطقة السقوية زريق الغندري

بصدد تسجيل االتفاقية (د. أ360) هك 3000التهيئة العقارية على مساحة 

 (د . أ37.524) محطات للرصد الجوي الستعماالت فالحية 02اقتناء عدد 

100%

 %100. أشغال تهيئة  وتعبيد المسالك الريفية

 مدرسة 60ربط : د وذلك من خالل. م1.5تدعيم البنية التحتية الرقمية بكلفة         (9

 منطقة ريفية تابعة لخمس معتمديات من 13 مركزا للصحة األساسية بـ 64أساسية و 

والية قابس بشبكة االتصاالت الجّوالة من الجيل الثالث والنفاذ الى األنترنات

في إطار إتمام إجراءات التنفيذأنجز    إتصاالت تونس

:تدعيم  الخدمات البريدية، وذلك من خالل  (10

الديوان الوطني للبريد.إحداث مكتب بريد بغنوش الجديدة

الديوان الوطني للبريدتوفير سيارة جديدة للبريد المتجول مجهزة باإلعالمية تغطي المناطق النائية بالوالية

الديوان الوطني للبريدتدعيم الموارد البشرية للبريد بجهة قابس بسبع انتدابات  جديـــــــــدة

تدعيم الموزعات اآللية المالية بتوفير موزعين إضافيين

:في مجال التشغيل

 إطارا من قبل المجمع الكيميائي 120اإلسراع في إنجاز المناظرة المتعلقة بإنتداب   (11

.التونسي  بشركة البيئة
أنجــزالمجمع الكيميائي التونسي

 عامال بشركة الصيانة وشركة البيئة يكونون من بين الشباب العاطل 170انتداب   (12

.عن العمل من المناطق المجاورة للمنطقة الصناعية بقابس،بعد التثبت من القائمة
أنجزالمجمع الكيميائي التونسي

أنجزالمجمع الكيميائي التونسيالتدقيق في شركة البيئة وتفعيلها  (13

تم ضبط برنامج لتفعيل نشاط الشركة يرتكز على ثالثة محاور يتم إنجازها 

:بالتوازي

 سنوات5اإلنطالق في تنفيذ برنامج إنتدابات يمتد على     (1

*2016: 

 عونـــــا باشروا عملهم فــــــي إطار تربــــــص بدايــــة من 46 تم انتداب 

08/08/2016

 إطارات في طــــــور اإلعـــداد10ملف انتداب - 

أنجــز

د. م69إنطالق إنجاز مشروع التنمية الفالحية المندمجة في المرحلة الثانية بكلفة       (8
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

 البحري
في التنفيذ

أنجزالمجمع الكيميائي التونسي.تفعيل شركة الصيانة التي تم إحداثها من قبل المجمع الكيميائي التونسي  (14
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قامت الشركة باقتناء قطعة أرض : بناء المقر االجتماعي والو رشات     (2

ملف بناء . بالمنطقة الصناعية بقابس ستخصص النجاز المشروع ( هك10)

.القسط األول في طور اإلعداد

2017/2018اقتناء المعدات والتجهيزات خالل الفترة      (3

في القطاع الفالحي

االنطالق في إعداد الدراسات التفصيلية لمحطـــــة تحلية مياه البحر بالزارات من   (15

د.م160قبل الشركة الوطنية  الستغالل وتوزيع المياه بكلفة 

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

 البحري
 .2019انطالق أشغال تجهيز البنية التحتية في جانفي أنجز

:القطاع البيئــي

 %35تقدم االنجاز  بنسبة  ·في التنفيذالديوان الوطني للتطهير.د. م3.4تأهيل محطة التطهير بالحامة بكلفة حوالي   (16

:القطـاع الصحــي

معطل
بخصوص تطوير المستشفى المحلي بالحامة الى مستشفى جهوي          ·

"ب" صنف 

2015 جويلية 29تم القبول النهائي لألشغال بتاريخ           -

في التنفيذ
بخصوص تطوير المستشفى المحلي بمارث الى مستشفى جهوي          ·

"ب " صنف 

%45 و بلغت نسبة تقدم األشغال 2018 جانفي 11إنطلقت األشغال في 

:في مجال التشغيل

االنطالق في الدراسات لالرتقاء بمركـــــز الصحــة األساسية الخاص بمنطقة شط   (18

4 الى الصنف 3السالم من الصنف 
2019تم االستغالل في أفريل أنجزوزارة الصحة

2014 أكتوبر 24تم القبول الوقتي لألشغال بتاريخ   أنجــــزوزارة الصحة بدخيلة توجان وتوفير خدمات اإلستعجالي4فتح المركز الصحي األساسي صنف   (19

تطوير الخدمات الصحية بكل من غنوش والمطوية ومنزل الحبيب ومطماطة   (20

.الجديدة
أنجــــزوزارة الصحة

 فني 01 فنيين سامين في التبنيج و 03)تدعيم الجهة بطبيب وإطارات شبه طبية    (21

 04 فني سامي في التوليد و01 فني سامي مخبري و01سامي في التصوير الطبي و

،وذلك الستغالل اإلحداثات الجديدة خاصة بمركز الصحة األساسية بدخيلة (ممرضين

...توجان

  أنجــــــزوزارة الصحة

قطاع الصناعة والطاقة والمناجم*       (22

:دعم المجهود البيئي من خالل          -

من وحدات " ثاني أكسيد الكبريت " so2اإلنطالق في تنفيذ مشروع الحد من إنبعاث الـ

.د. م12الحامض الكبريتي أثناء فترات إعادة تشغيل الوحدات بكلفة 
.2018دخول المشروع حيز االنتاج أفريل معطلالمجمع الكيميائي التونسي

 في BEM-GECتم إمضاء العقد مع المجمع التونسي الصيني 

16/11/2015

من المؤمل االنتهاء من األشغال ودخول المشروع حيز اإلستغالل في جويلية 

2017

اإلنطالق في تنفيذ مشروع استعمال تقنية االمتصاص المضاعف واسترجاع   (24

.د. م45الحرارة في الوحدة الثانية إلنتاج الحامض الكبريتي بكلفة 
في طور إجراءات التنفيذمعطلالمجمع الكيميائي

المجمع الكيميائي التونسيتفعيل برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية (25 

تطوير المستشفيين المحليين بكل من الحامة ومارث الى مستشفيات جهوية صنف   (17

"ب"
وزارة الصحة

أنجزالمجمع الكيميائي التونسي.تفعيل شركة الصيانة التي تم إحداثها من قبل المجمع الكيميائي التونسي  (14

من " أكسيد األزوت " NOXاإلنطالق في تنفيذ مشروع الحد من إنبعاث الـ        (23

د. م5.2وحدة إنتاج الحامض الكبريتي بكلفة 
معطلالمجمع الكيميائي
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:من خالل دعم البنية التحتية (د. م4صرف مبلغ قيمته )

 أنجـــــزالمجمع الكيميائي التونسي. أد642: صيانة المدارس والمعاهد- 

 أنجـــــز. م د2: تعبيد طرقات بالمناطق المحاذية للمنطقة الصناعية ومساعدة البلديات

 أنجـــــز أ د600: بناء مركز صحة أساسية بشاطىءالسالم- 

   قطاع التجهيز والبنية األساسية

2015د خالل شهر أوت . م6.26 كلم من المسالك الريفية بكلفة 30إنطالق تهيئة وتعبيد 

 أد1998 كم بكلفة 8،11تهيئة وتعبيد مسلك زقراطة العهد الجديد ( منزل الحبيب )(26
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
 أنجـــــز

بكلفة ( القسط األول)استئناف أشغال تهيئة وتعبيد الطريق الحزامية لمدينة الحامة (27

2015د خالل شهر جويلية . م4.9

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
أنجـــز

قطاع تهذيب األحياء الشعبية

،2015 جوان 23انطلقت األشغال بتاريخ     

:تتمثل عناصر المشروع ونسبة تقدم إنجازها في ما يلي   

 %100: إنجاز شبكة تصريف المياه المستعملة   

 %100:  تجديد شبكة الماء الصالح للشراب  

%100:  الطرقات   

 %100: تنوير عمومي   

م د قبل 6.4إنطالق أشغال تهذيب حي محّمــــــــد علي بقابــــــــــس    بكلفة  (29   

 .2015موفى جويلية 
أنجـــزوكالة التهذيب والتجديد العمراني

مشاريع القطاع الفالحــي

:2016مشاريع القطاع الفالحي التي ستنطلق خالل سنة  * 

 ألف 250إحداث بئر للماء الصالح للشراب بالحميلة من معتمدية مارث بكلفة  (30  

. ساكن 4500دينار لفائدة 
أنجـــز

أنجـــزد. أ450بكلفة (  هك50)إحداث  بئر تدعيمية بمنطقة السدرية من معتمدية مارث   (31 

أنجـــزد. أ350بكلفة (  هك400)إحداث بئر تدعيمية بواحة الحامة  (32

%100أشغال 

%100كهربة 

%100تجهيز 

تزويد مناطق الريف بالماء الصالح للشراب تونين بني رشيد من معتمدية مارث  (34 

د. أ170 ساكن   بكلفة 175لفائدة حوالي 
أنجـــز

تعهد وصيانة شبكة الماء الصالح للشراب بالمنطقة الريفية بمركب زاتن من معتمدية  (35

د. أ100 ساكـــــن بكلفـــــة 300مطماطـــــــة لفائدة حوالي 
            أنجـــز

إعداد دراسة إلعادة تهيئة مركب سيدي التواتي من معتمدية مارث للماء الصالح  (36    

.ألف دينار 2500 ساكن بكلفة 4500للشراب لفائدة 

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

 البحري
07/01/2019بصدد إعداد الدراسة التنفيذية منذ طلب العروض

 كم بكل من مطماطة الجديدة 11.33تهيئة وتعبيد المسالك الريفية على طول  (37    

د. م3والحامة ومنزل الحبيب بكلفة 
أنجـــز

 960بكلفة (  هك50) من معتمدية قابس الجنوبية 2إحداث منطقة سقوية بالموازير  (33

د.أ
أنجز

انطالق أشغال تهذيب حـــي مطــــــرش القديمــــــــــــــة     والجديـــدة بكلفة  (28   

2015  م د قبل موفى جوان 4.35
أنجــــــزوكالة التهذيب والتجديد العمراني

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

 البحري

أنجز
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(  في معتمدية المطوية1 في معتمدية مطماطة و 2)  آبار إستغالل 03إحداث  (38    

. مليون دينار 1.4بكلفة 
أنجـــز

في نطاق مشروع التنمية الفالحية المندمجة المرحلة الثانية سيقع إنجاز المناطق - 

2016: السقوية التالية خالل سنة

في إنتظار مصادقة لجنة الصفقات على تقرير تقييم : (الحامة)بونجمة * 

العروض

 %100: (مارث)الغندري * 

 %100: (مارث )كتانـــة * 

 %100:(مطماطة الجديدة)شعبة الجيارة * 

تكفل المجمع الكيميائي بتوفير اإلعتمادات وتعهد اإلدارة العامة للصيد البحري 

وتربية األسماك واإلدارة العامة للمواني الجوية والبحرية بوزارة التجهيز 

واإلسكان والتهيئة الترابية القيام بإجراءات إختيار مكتب دراسات لتحيين 

.الدراسة

:إمضاء اإلتفاقية بين األطراف التالية

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقابس          -

المجلس الجهوي بقابس          -

المجمع الكيميائي التونسي          -

مشاريع القطاع الفالحي التي ستنجــــــــز خــــــالل الفتــــــــــــــــــرة  (41   

2017/2020

2019 أوت 22تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ معطل. م د 25 تهيئــة مينـــاء الصيــد البحــري بالزارات بكلفة 

2017/2020مشروع مقترح إدراجه ضمن المخطط معطل م د4بكلفة ( الحامة) إحداث بئر إستكشافيــة بعقلــة المرتبــة  (42  

2017/2020مشروع مقترح إدراجه ضمن المخطط  أبار بواحة قابس الكبرى وذلك بكل من،3إحداث  (43     

(رزنامـــــــة اإلنجـــــاز)* أد700: قابس الوسطى بكلفة 

2020:قابس الوسطى أد650:   قابس البحرية بكلفة

2019: قابس البحرية أد550:    قابس العليــا بكلفة

أنجز أ د530بكلفة ( غنوش)إحداث بئر ببئر محجوب  (44

 م د1.3إحداث بئر بالواحة القديمة بمارث بكلفة  (45
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

 البحري
%100أنجز

 أ د750إحداث بئر عميقة بمنطقة الزراوة بمطماطــــــــة الجديـــــدة بكلفة  (46
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

 البحري
 تم االنطالق في األشغال2020-2016مشروع مقترح إدراجه ضمن المخطط في التنفيذ

2020-2017مشروع مقترح إدراجه ضمن المخطط 

STUDI كلم من طرف مكتب دراسات 60في طور دراسة 

 كلم بوالية قابس بتمويل من البنك اإلفريقي 5،38حيث من المزمع إنجاز 

للتنمية

الدراسة جارية، تم تقديم المرحلة األولى وفي إنتظار التقرير النهائي بعد أن تم 

 كلم5،38ضبط 

  .2020-2017مشروع مقترح إدراجه ضمن المخطط 

:مساهمة الجهة في هذا البرنامج كما يلي* 

 م د12بكلفة ( داخل المنطقة السقوية) كلم من المسالك الفالحية 100تعبيد  (47
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

 البحري

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

 البحري

 3.7تهيئة مناطق سقوية عمومية بكل من الحامة ومارث ومطماطة الجديدة بكلفة  (39   

مليون دينار
أنجـــز

د تمّول على . أ250تحيين دراسة إحــــداث ميناء  الصيد البحري غنوش بكلفة  (40   

.موارد المجمع الكيميائي التونسي
معطل

في التنفيذ

أنجز

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

 البحري
أنجز. م د 4بكلفة (  بئر150)دعم عملية كهربة األبار الخاصة  (48
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:المجلس الجهوي(1

+2016:

د. أ18.2كهربة آبار فالحية بليماوة من معتمدية قابس الجنوبية * 

د. أ21.984ربط آبار بواد زيتون بمعتمدية منزل الحبيب * 

:المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقابس(2

تدخل مشروع التنمية الفالحية المندمجة القسط الثاني لكهربة آبار البسيسي من 

د. أ1181.160معتمدية المطوية بقيمة 

قابس بكلفة -إستكمال الطريق السيارة صفاقس:في مجال التجهيز والبنية األساسية (49

 مليون دينار ا502

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
أنجز

تهيئة ) م د 2 بكلفة 2016تعبيد الطريق الرابطة بين غنوش ووذرف خالل سنة  (50

2000 كلم بكلفة 5.7 (وتعبيد مسلك كباكانا

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
في التنفيذ

 مليون دينارا و هو 2 في إطار تهيئة المسالك بكلفة 13تم إدراجه بالمخطط  * 

 في طور الدراسات

تهيئة الطريق :  وذرف *2016 م د في سنة 2.2تهيئة مدخل مدينة وذرف بكلفة  (51

.أد2200 كلم الكلفة 3 بمدخل مدينـــة وذرف 15الوطنية رقـــــــــــم 

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
أنجــــز

2016 م د خالل سنة 8.9 كلم من المسالك الريفية بكلفة60تعبيد وصيانة  (52
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
أنجــــز

مدنين– إستكمال الطريق السيارة قابس : 2020-2017مشاريع  (53
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
%75د تقدم اإلنجاز . م360 أقساط بكلفة جملية 04في التنفيذ

دراسة إحداث طريق ساحلية تربط بين قابـس والـزارات :مارث / قابس المدينة   (54

2020 – 2016خالل فترة  ( كلم30)
2019 أوت 22تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ معّطلوزارة التجهيز

2019 أوت 22تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 

2019 أوت 22تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 

2019 أوت 22تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
13مشروع سيدرج ضمن المخطط 

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
  بصدد إعداد ملف طلب العروض2017 إنطالقت الدراسات منذ أكتوبر 

 م د على أن 24 من مدخل الحامة الى قابس بكلفة 16تعصير الطريق الوطنية رقم  (57

:2017تنطلق األشغال سنة 

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
 %70نسبة االنجاز في التنفيذ

 م د29.4تدعيم طرقات مرقمة بكلفة  (58
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
أنجز

:( BAD.7بتمويل من  ) كلم 29 بطول 780 تهيئة الطريق المحلية رقم 

 %50نسبة االنجاز 

د. م13.7: الكلفة 

طلب العروضوزارة التجهيز. م د30تهيئة وادي قريعة بقابس بكلفة :قابس الجنوبية  (55

 م د 25 من مفترق المطوية الى مدخل قابس بكلفة 1تثنية الطريق الوطنية رقم  (56

 أد12000بكلفة  ( كلم10.1)
الدراسات

 م د17.5تهيئة طرقات مرقمة بكلفة  (59
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
في التنفيذ

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

 البحري
أنجز. م د 4بكلفة (  بئر150)دعم عملية كهربة األبار الخاصة  (48
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:د. م10، بكلفة 953 تهيئة الطريق المحلية رقم 

13مشروع سيدرج ضمن المخطط 

 (BAD.7جسر على مستوى وادي الغرم       (1

د. م7حوالي : مبلغ الصفقة           -

 شهرا18: مدة اإلنجاز           -

2016 ماي 16: تاريخ إنطالق األشغال           -

 %100:  نسبة تقدم اإلنجاز 

:تهذيب األحياء التالية (61

معطلوكالة التهذيب والتجديد العمراني  تهيئة المدينة القديمة بمنزل وجارة وبمارث وبشنني
بخصوص تهيئة المدينة القديمة بمنزل و جارة و بشنني بصدد البحث عن تمويل أما 

 %80مارث بصدد اإلنجاز نسبة التقدم 

 هك ألراضي بيضاء محاذية 40حوالي : تهيئة أراضي بيضاء محاذية لمناطق التدخل

لحي محّمد علي بقابس المدينة
معطلوكالة التهذيب والتجديد العمراني

تطلب الجهة إنجاز برنامج عمراني عصري و ليس مقاسم إجتماعية أو 

مشاريع تهذيب

في مجال الصحة

 بإعداد 2016الشروع في بناء المستشفى الجامعي مع االنطالق خالل سنة  (62

الدراسات
في إنتظار اتعاقد مع مستثمر لتمويل إنجاز المشروعمعطلوزارة الصحة

 في الدراسة المتعلقة بالتأثيرات الصحية المنجّرة 2016االنطالق إبتداء من سنة  (63

 )عن التلوث ومدى عالقة األنشطة الصناعية بالجهة ببعض األمراض المتفشية بها 

علما أنه تم الشروع في إعداد الخطوط  (...السرطان، ضيق التنفس ، هشاشة العظام

.المرجعية للدراسة

معطلوزارة الصحة

التي سيتم  PGE البيئية تم إعداد الضوابط المرجعية من طرف برنامج الحوكمة

على أساسها اإلعالن عن طلب العروض لتعيين مكتب دراسات في انتظار 

تولي الموضوع من إحدى الوزارتين

إحداث قسم للحروق البليغة بقابس ضمن مشروع المستشفى الجامعي الجديد خالل  (64

2017/2020الفترة 

وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة 

الترابية
معطل

تمت دعوة وزارة الصحة الى الشروع في إعداد البرنامج الوظيفي للمستشفى 

.أخذا في اإلعتبار قسما للحروق البليغة

إعداد دراسة تهم تجديد أو تهيئة قسم االستعجالي بوذرف وإنشاء قسم لتصفية الدم،  (65

.وذلك حسب جدوى إحداثها

وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة 

الترابية
في طور الدراساتفي التنفيذ

تكليف الديوان الوطني للتطهير للقيام بدراسة إلنجاز شبكة خاصة لتجميع المياه  (66

.االستشفائية بمنطقة الحامة ومعالجتها بطريقة أولّية قبل تصريفها في المحيط
في طور اإلستغاللأنجــــزالديوان الوطني للتطهير

تمت المصادقة على المشروع من طرف مجلس النواب مؤخرا بكلفة انجاز 

 مليون دينار18

في طور الدراسات

دعم مجهود التشغيل من خالل إعداد برنامج إنتدابات لتعويض اإلحاالت على  (68

2016/2018 عونا بالمجمع الكيميائي التونسي للفترة 541التقاعد البالغ عددها 
معطلالمجمع الكيميائي

تم تكوين لجنة إنتداب بالمجمع الكيميائي التونسي يرأسها السيد الكاتب العام   

.لهذه المؤسسة 

الدراساتالديوان الوطني للتطهير

إستغالل المياه المستعملة المعالجة من قبل الديوان الوطني للتطهير في مصانع  (69

. م د8المجمع الكيميائي التونسي، وقدرت كلفة هذا المشروع 
معطلالمجمع الكيميائي التونسي

 م د17.5تهيئة طرقات مرقمة بكلفة  (59
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
في التنفيذ

 بإعتمادات 2017/2019إنجاز شبكة تطهير بمدينة مطماطة الجديدة خالل الفترة  (67

 م د18جملية تناهز 

 م د10بناء جسريــــن في مستـــــوى وادي الغــرم والمقــرون بكلفة  (60
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة 

الترابية
أنجز



المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنص القرار

إعادة إستعمال المياه المعالجة الناتجة عن محطة تحلية المياه التابعة للشركة الوطنية  (70

.د. م2الستغالل وتوزيع المياه والتي تصرف حاليا بالبحر ، وذلك بكلفة 
معطلالمجمع الكيميائي التونسي

تم التحديد النهائي للمسار الجديد لألنبوب  الذي سيقع مده إنطالقا من مصب *

واد الّطين الى معامل المجمع الكيميائي التونسي مرورا بالمنطقة الصناعية 

( كم 2.2)

مشروع إنجاز محطة لتحلية المياه من قبل المجمع الكيميائي التونسي بتقنية التناضح  (71

العكسي والكف عن إستغالل الموارد المائية الجوفية في المجال الصناعي، قيمة المشروع 

.د. م100

معطلالمجمع الكيميائي

 يوميا تمت برمجة إنجازه في 2 ألف م50المشروع ذو طاقة إنتاج تقدر بـ - 

قطاع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعهد السيد كاتب الدولة المكلف 

 جانفي 11بالمناجم بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالل جلسة 

 بتكل المجمع الكيميائي التونسي بإنجاز المشروع ومضاعفة إنتاجه من 2017

 يوميا وذلك لتمكين مغاسل ومصانع تحويل الفسفات 2 ألف م150 الى 50

.بفقصة من التزود بالماء

. مليون دوالر160بكلفة " نّوارة"إحداث وحدة للمعالجة النهائية لغاز الجنوب  (72
 الشركة التونسية OMVشركة 

ETAPلألنشطة البترولية 
 .2019يتوقع دخول االنتاج في جويلية أنجز

2015 جوان 22تم اإلعالن عن طلب العروض في تاريخ *

.2016 جانفي 25تم تلقي العروض في تاريخ *

المشروع حاليا في إنتظار مصادقة اللجنة المختصة على تقرير تقييم *

.العروض

مشروع )د . م700تنفيذ مشروع ضخ وتكديس الفسفوجيبس، الكلفة المحينة تقّدر بـ  (74

(معطل نظرا إلعتراض أهالي وذرف على إنجازه

تم تغيير صبغة 

المشروع 

تعويضه )

بالمدينة 

الصناعية 

الجديدة النظيفة 

والصديقة للبيئة 

)

 وبإشراف 2017 جوان 30على إثر إنعقاد المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 

السيد رئيس الحكومة تقرر اإللتزام التام من حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف 

سكب الفوسفوجيبس في البحر عبر تبني خيار التخلي وتفكيك الوحدات الملوثة 

وإحداث وحدات صناعية جديدة تحترم المعايير الوطنية والدولية في السالمة 

البيئية  في موقع يتم تحديده بناء على معطيات تراعي إحترام كافة المقتضياة 

.البيئية

إجتمعت لجنة القيادة الوطنية للمشروع البيئي المندمج للجمع الكيميائي التونسي 

 برئاسة السيد رضا السعيدي الوزير المستشار لدى 2017 ديسمبر 21يوم 

رئيس الحكومة 

وقد تم إستعراض الدراسات الجيولوجية والمائية والعقارية التي تم إنجازها 

حول المواقع المحتملة ليواء المدينة الصناعية الجديدة التي ستشتمل على 

وحدات صناعية نظيفة ومستجيبة للمعايير الدولية للسالمة البيئية كما تمت 

مناقشة المذكرة التي ستعرض على المجلس الوزاري المضيق الذي سيعقد 

.للبت في الموقع النهائي لهذه المدينة الصناعية

عدم توفر االعتمادات

معطل

 م د3.1:  هك15تهيئة المنطقة الصناعية بالحامة  (77
شركة التصرف في القطب الصناعي 

والتكنولوجي
معطل

تم تقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمناجم           -

والطاقات المتجددة للترفيع في رأس مال القطب التكنولوجي والصناعي بقابس 

. م د ليتسنى للقطب إنجاز المطلوب 20في حدود مبلغ 

 م د2.1:  هك10تهيئة المنطقة الصناعية ببوشمة  (76
شركة التصرف في القطب الصناعي 

والتكنولوجي

تم تقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمناجم           -

والطاقات المتجددة للترفيع في رأس مال القطب التكنولوجي والصناعي بقابس 

. م د ليتسنى للقطب إنجاز المطلوب 20في حدود مبلغ 

معطلالمجمع الكيميائيد. م200إحداث مصنع للحامض التقني واألسمدة الذّوابة وذلك بكلفة  (73

مشروع القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس واإلنطالق في إنجاز مختلف مكوناته  (75

2016/2020خالل الفترة 
معطل
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 م د0.9:  هك4تهيئة المنطقة الصناعية بمنزل الحبيب  (78
شركة التصرف في القطب الصناعي 

والتكنولوجي
أنجـــز

 م د5:  هك25تهيئة المنطقة الصناعية بمطماطة  (79
شركة التصرف في القطب الصناعي 

والتكنولوجي
في التنفيذ

تم تقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات 

المتجددة للترفيع في رأس مال القطب التكنولوجي والصناعي بقابس في حدود 

تم تغيير صبغة األرض و .  م د ليتسنى للقطب إنجاز المطلوب 20مبلغ 

الحصول على الملكية في انتظار توفر االعتمادات النجاز التهيئة

  بمــــــــارثCyber Park: تهيئة مركز عمل عن بعد (80

في إنتظار إستكمال إجراءات التنفيذ م د1.6 : 2 م1000 

 حافلة خالل موفى سنة 14تدعيم أسطول حافالت الشركة الجهوية للنقل بقابس بـ  (81

2016 حافلة خالل سنة 17 و 2015

الشركة الجهوية للنقل – وزارة النقل 

بقابس
أنجــز

في طور الدرساتفي التنفيذوزارة النقل.إحداث منطقة لوجيستية بوالية قابس قــــرب المينــاء  التجاري (82

تطوير نشاط مطار قابس مطماطة بإحداث خطوط دولّية، وذلك في صورة ثبوت  (83

.المردودية االقتصادية لهذه الخطوط

الديوان الوطني للطيران المدني 

والمطارات
معطل

خالل جلسة عمل بمقر وزارة النقل بإشراف السيد الوزير وبحضور السيد 

 تقرر إضافة خط جوي داخلي ثالث يربط بين 2016 أوت 10والي قابس يوم 

 وإحداث 2016تونس ومطار قابس مطماطة وذلك بداية من آخر شهر أكتوبر 

 يربط بين قابس وعدد من الدول 2016خط دولي في الثالثية األخيرة لسنة 

.األوروبية 

2019 أوت 22تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ معطلديوان المواني البحرية التجاريةاإلنطالق في دراسة مشروع خط نقل بحـــــــري لنقــل  الحاويات (84

:تحسين خدمات النقل الحديدي من خالل (85

د. أ300 بكلفة 2016دراسة ربط الخط قابس مدنين خالل سنة 
الشركة الوطنية للسكك الحديدية 

التونسية
معطل

تغيير مسار السكة من الجهة الساحلية الى الجهة الغربية لوالية قابس تم عقد 

 تبين 2017 جانفي 13إجتماع مع ممثلي الشركة التونسية للسكة الحديدية يوم 

خالله أنه تم إصدار طلب العروض للقيام بتحيين الدراسة الفنية لمواصفات 

.2017الخط ومن المؤمل أن ينطلق إنجازها خالل شهر جويلية 

الدراساتوزارة النقل(2016/2020)د . م4تهيئة منطقة لوجستية بمحطة غنوش بكلفة 

تم تخصيص قطعة أرض راجعة بالملكية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية 

 هكتار الحتضان المنطقة اللوجستية ووضعها على ذمة 33مساحتها الجملية 

وقد تم ربط الصلة مع السيد وزير الصناعة للعمل على تخصيص .وزارة النقل 

الموقع الكائن بالمنطقة الصناعية ووضعه على ذمة المشروع والموضوع محل 

تم برمجة الدراسات الفنية واالقتصادية في ميزانية وزارة النقل لسنة . متابعة

2019

(2016/2020) دراسة إحداث خط مغاربي سريع 
الشركة الوطنية للسكك الحديدية 

التونسية
معطل

تعهد السيد وزير النقل بالنظر في دراسة الموضوع في القريب العاجل خالل 

.2016 ماي 05زيارته إلى والية قابس بتاريخ 

في التنفيذالوكالة الفنية للنقل البريبناء محطة جديدة للنقل البري بقابس (86   
 مليون دينار و تمت 4,5تمت الموافقة المبدئية إلنجاز المشروع بكلفة 

المصادقة على التصاميم واالعالن عن نتائج المناظرة

في قطاع التعليم العالــــــي

شركة التصرف في القطب الصناعي 

والتكنولوجي
معطل



المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنص القرار

الدراساتوزارة التعليم العالي و البحث العلميد. م10.000بناء مقّر للمعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بقابس، بكلفة  (87

الدراساتوزارة التعليم العالي و البحث العلمي. م د 10.000بناء مقر للمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بكلفة  (88

:في مجال التكوين المهني والتشغيل

الدراساتوزارة التكوين المهني والتشغيلإحداث مركز للتكوين في اللوجستيك وصيانة المعدات الثقيلة (89
تم تحديد موقع إنجاز المشروع و تمت مراسلة وزارة التكوين المهني في 

2020 جانفي 09الغرض بتاريخ 

:في قطاع الشبــاب والرياضـــة

في التنفيذوزارة شؤون الشباب والرياضةبناء مدارج بملعبي عمر دغمان  وغنوش ومالعب فرعية معشبة (90
 بملعب عمر دغمان أما في ما يتعلق 2019-02-24إنطلقت األشغال بتاريخ 

بملعب غنوش في إنتظار برمجة المشروع ضمن ميزانية التنمية

أنجزوزارة شؤون الشباب والرياضة أ د150التسريع في تعشيب ملعب دار الشباب بمطماطة الجديدة بكلفة  (91

إنجاز ) أد 150إحداث ملعب رياضي بمنطقة الزراوة بمطماطة الجديدة بكلفة  (92

(حجرات المالبس+سياج داخلي+(م35*50)ملعب بأبعاد 
 %100نسبة تقدم االنجاز أنجزوزارة شؤون الشباب والرياضة

ملعب ) أد 500بكلفة (المطوية)إحداث قاعة ألعاب فردية وحديقة رياضية بالميدة  (93

ملعب لكرة – حجرات مالبس + سياج خارجي  + ( 24*44)كرة قدم صغير  بأبعاد 

 150قاعة متعددة اإلختصاصات – سياج داخلي  + (24*44)اليد من األرضية الصلبة 

.حجرات المالبس + ²م

طلب العروضوزارة شؤون الشباب والرياضة

بالنسبة لمشروع قاعة األلعاب الفردية غير مرسم بميزانية التنمية أما في ما 

 2019يتعلق بمشروع الحديقة الرياضية فقد تم ترسيمها بميزانية التنمية لسنة 

و استئنفت الدراسات

معطلوزارة الشؤون الثقافيةإحداث مركز للفنون الركحية والدرامية بقابس (94
تم توفير المكان بمنطقة مطرش على ملك الوكالة العقارية للسكنى والتي 

.تتمسك ببيعه

معطلوزارة الشؤون الثقافية م د4إحداث متحف للحركة الوطنية بالحامة  (95
تم توفير قطعة األرض من طرف بلدية المكان التي تعهدت بإتمام إجراءات 

التفويت

معطلوزارة الشؤون الثقافية م د3.3ترميم القرى الجبلية، بكلفة  (96
الدراسة جاهزة بالمعهد الوطني للتراث وفي إنتظار رصد اإلعتمادات 

والموضوع محل متابعة

في القطاع السياحــــي

أتم المعهد الوطني للتراث الدراسات الفنيةمعطلوزارة السياحة والصناعات التقليديةترميم القرية السياحية بتوجـــــــــان (97

أنجــزوزارة السياحة والصناعات التقليديةإدراج بلديتي شنني نحال والحامة كبلديتين سياحيتين (98

في انتظار استكمال اقتناء قطعة األرض المتبقيةمعطلالوكالة العقارية السياحيةتهيئة المنطقة السياحية بشط الحمروني(99

في قطاع المرأة واألسرة والطفولة

%45نسبة اإلنجاز في التنفيذ(.2016ميزانية ) د . أ680إنجاز مشروع نادي أطفال بقابس المدينـــة، بكلفـــة  (100

 %90: نسبة تقدم األشغال في التنفيذد. م2إنجاز مركـــــــب الطفل واألســـرة بالمطويـــــــة بكلفة  (101

طلب العروض(2016ميزانية )د    . أ900إنجاز مركب للطفولة بالحامة بكلفة  (102
 و 2019-10-03تمت مصادقة على الرسوم التمهيدية المفصلة اقساط خاصة  بتاريخ 

في طور إعداد كراس الشروط

%60نسبة االنجاز في التنفيذ(2016قسط )د . أ900إنجاز مركب للطفولة بمارث بكلفة  (103

معطلد. م1بناء مقر للمندوبية الجهوية بكلفة  (104
 ولم تتم 2019 أوت 15تم عرض الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 

مشروع متوقف–وجود اشكال عقاري - المصادقة 

دفع مشاريـــع القطاع الخاص

التسريع في إجراءات إنجاز المدينة اإلستشفائية  بمنطقة الخبايات بالحامة (105
وزارة التنمية و االستثمار والتعاون 

الدولي
الدراسات

في طور االعداد التصاريح و الوثائق الالزمة من طرف المستثمر التركي 

"HATTUSA"

وزارة المرأة واألسرة والطفولة و كبار 

السن

تم اإلعالن عن طلب عروض وطني الختيار مصممين من طرف اإلدارة 

العامة للبنائات المدنية بوزارة التجهيز في انتظار مصادقة اللجنة العليا للصفقات



المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنص القرار

دفع مشاريـــع القطاع الخاص

التسريع في إجراءات إنجاز المستشفى الخاص  لألمراض السرطانية (106
وزارة التنمية و االستثمار والتعاون 

الدولي
معطل

تم عدول المستثمر على إنجاز المشروع بإعتبار أن اللجنة العليا           -

للمشاريع الكبرى لم توافق على طلب المستثمر تغيير مكان تركيز هذا 

.المشروع من منطقة الخبايات الال تونس الكبرى

المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنص القرار

عدم توفر االعتمادات

معطل

 م د3.1:  هك15تهيئة المنطقة الصناعية بالحامة  (77
شركة التصرف في القطب الصناعي 

والتكنولوجي
معطل

تم تقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمناجم           -

والطاقات المتجددة للترفيع في رأس مال القطب التكنولوجي والصناعي بقابس 

. م د ليتسنى للقطب إنجاز المطلوب 20في حدود مبلغ 

  بمــــــــارثCyber Park: تهيئة مركز عمل عن بعد (80

في إنتظار إستكمال إجراءات التنفيذ م د1.6 : 2 م1000 

مشروع القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس واإلنطالق في إنجاز مختلف مكوناته  (75

2016/2020خالل الفترة 
معطل

2015 جوان 25متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق لوالية قابس  بتاريخ 
المشاريع المعطلة 

 م د2.1:  هك10تهيئة المنطقة الصناعية ببوشمة  (76
شركة التصرف في القطب الصناعي 

والتكنولوجي

تم تقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمناجم           -

والطاقات المتجددة للترفيع في رأس مال القطب التكنولوجي والصناعي بقابس 

. م د ليتسنى للقطب إنجاز المطلوب 20في حدود مبلغ 

شركة التصرف في القطب الصناعي 

والتكنولوجي
معطل



المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنص القرار

تطوير نشاط مطار قابس مطماطة بإحداث خطوط دولّية، وذلك في صورة ثبوت  (83

.المردودية االقتصادية لهذه الخطوط

الديوان الوطني للطيران المدني 

والمطارات
معطل

خالل جلسة عمل بمقر وزارة النقل بإشراف السيد الوزير وبحضور السيد 

 تقرر إضافة خط جوي داخلي ثالث يربط بين 2016 أوت 10والي قابس يوم 

 وإحداث 2016تونس ومطار قابس مطماطة وذلك بداية من آخر شهر أكتوبر 

 يربط بين قابس وعدد من الدول 2016خط دولي في الثالثية األخيرة لسنة 

.األوروبية 

2019 أوت 22تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ معطلديوان المواني البحرية التجاريةاإلنطالق في دراسة مشروع خط نقل بحـــــــري لنقــل  الحاويات (84

:تحسين خدمات النقل الحديدي من خالل (85

(2016/2020) دراسة إحداث خط مغاربي سريع 
الشركة الوطنية للسكك الحديدية 

التونسية
معطل

تعهد السيد وزير النقل بالنظر في دراسة الموضوع في القريب العاجل خالل 

.2016 ماي 05زيارته إلى والية قابس بتاريخ 

المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنص القرار

في قطاع التعليم العالــــــي

معطلوزارة التعليم العالي و البحث العلميد. م10.000بناء مقّر للمعهد العالي لإلعالمية والملتيميديا بقابس، بكلفة  (87

معطلوزارة التعليم العالي و البحث العلمي. م د 10.000بناء مقر للمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بكلفة  (88

:في مجال التكوين المهني والتشغيل

في التنفيذوزارة التكوين المهني والتشغيلإحداث مركز للتكوين في اللوجستيك وصيانة المعدات الثقيلة (89

:في قطاع الشبــاب والرياضـــة

في التنفيذوزارة شؤون الشباب والرياضةبناء مدارج بملعبي عمر دغمان  وغنوش ومالعب فرعية معشبة (90
 بملعب عمر دغمان أما في ما يتعلق 2019-02-24إنطلقت األشغال بتاريخ 

بملعب غنوش في إنتظار برمجة المشروع ضمن ميزانية التنمية

ملعب ) أد 500بكلفة (المطوية)إحداث قاعة ألعاب فردية وحديقة رياضية بالميدة  (93

ملعب لكرة – حجرات مالبس + سياج خارجي  + ( 24*44)كرة قدم صغير  بأبعاد 

 150قاعة متعددة اإلختصاصات – سياج داخلي  + (24*44)اليد من األرضية الصلبة 

.حجرات المالبس + ²م

معطلوزارة شؤون الشباب والرياضة

بالنسبة لمشروع قاعة األلعاب الفردية غير مرسم بميزانية التنمية أما في ما 

 2019يتعلق بمشروع الحديقة الرياضية فقد تم ترسيمها بميزانية التنمية لسنة 

و استئنفت الدراسات

فــــي قطاع الثقافـــة

معطلوزارة الشؤون الثقافيةإحداث مركز للفنون الركحية والدرامية بقابس (94
تم توفير المكان بمنطقة مطرش على ملك الوكالة العقارية للسكنى والتي 

.تتمسك ببيعه

معطلوزارة الشؤون الثقافية م د4إحداث متحف للحركة الوطنية بالحامة  (95
تم توفير قطعة األرض من طرف بلدية المكان التي تعهدت بإتمام إجراءات 

التفويت

معطلوزارة الشؤون الثقافية م د3.3ترميم القرى الجبلية، بكلفة  (96
الدراسة جاهزة بالمعهد الوطني للتراث وفي إنتظار رصد اإلعتمادات 

والموضوع محل متابعة

في القطاع السياحــــي

أتم المعهد الوطني للتراث الدراسات الفنيةمعطلوزارة السياحة والصناعات التقليديةترميم القرية السياحية بتوجـــــــــان (97

 إرجاء البت ألسباب 2017 جانفي 11أقرت اللجنة الوطنية المنعقدة بتاريخ 

متعلقة بإنتظار نتائج اإلستشارة الوطنية للتعليم العالي أو لعدم ترسيمها ضمن 

.مشاريع المخطط

شركة التصرف في القطب الصناعي 

والتكنولوجي
معطل

د. أ300 بكلفة 2016دراسة ربط الخط قابس مدنين خالل سنة 
الشركة الوطنية للسكك الحديدية 

التونسية
معطل

تغيير مسار السكة من الجهة الساحلية الى الجهة الغربية لوالية قابس تم عقد 

 تبين 2017 جانفي 13إجتماع مع ممثلي الشركة التونسية للسكة الحديدية يوم 

خالله أنه تم إصدار طلب العروض للقيام بتحيين الدراسة الفنية لمواصفات 



المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنص القرار

المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذنص القرار

في انتظار استكمال اقتناء قطعة األرض المتبقيةمعطلالوكالة العقارية السياحيةتهيئة المنطقة السياحية بشط الحمروني(99

دفع مشاريـــع القطاع الخاص

التسريع في إجراءات إنجاز المستشفى الخاص  لألمراض السرطانية (106
وزارة التنمية و االستثمار والتعاون 

الدولي
معطل

تم عدول المستثمر على إنجاز المشروع بإعتبار أن اللجنة العليا           -

للمشاريع الكبرى لم توافق على طلب المستثمر تغيير مكان تركيز هذا 

.المشروع من منطقة الخبايات الال تونس الكبرى



المشاريع المعطلة او لم تدرج للتنفيذ واردت باللون األزرق: مالحظة

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

في التنفيذوزارة الداخلية.إحداث معتمديتين بكل من الحامة الغربية ووذرف1

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

2
إحداث وكاالت تجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز بكل من تبلبو ودخيلة توجان 

.2019قبل موفى سنة 

الشركة التونسية 

للكهرباء والغاز
معطل

 تحت عدد 2019-09-04تمت مراسلة الشركة في الغرض بتاريخ 

5755

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ والمتابعة

3
الحدود الجزائرية -توزر- قبلي- انطالق الدراسات النجاز الطريق السريعة قابس

.د. م3 بكلفة 2020 كلم سنة 270بطول 
معطلوزارة التجهيز3

4
إعالن طلب عروض األشغال إلنجاز جسرين على واد قابس بشارع باريس 

.د. م13 بكلفة 2020والكرنيش سنة 
 لوالية قابس2020-2016مشروع مدرج ضمن مخطط التنمية طلب العروضوزارة التجهيز13

الدراساتوزارة التجهيز35.د . م35 بكلفة 2020إعالن طلب عروض تدعيم الطريق الحزامية لوالية قابس سنة 5

 لوالية قابس تم إنجاز 2020-2016مشروع مدرج ضمن مخطط التنمية 

إدارة صيانة  )الدراسات و إعداد ملف طلب العروض على مستوى مركزي 

 تم إقتراح المشروع في مرتبة أولى 2016سنة  (و إستغالل الطرقات 

2019بمشاريع  تدعيم الطرقات المرقمة لسنة  

6
االنطالق فورا في انجاز دراسة تهيئة مدخل والية قابس على مستوى المطوية على  

د. م3.5 كلم كلفة المشروع 4طول 
الدراساتوزارة التجهيز3,5

 لوالية قابس تم 2020-2016مشروع مدرج ضمن مخطط التنمية 

إقتراح المشروع في مرتبة أولى بمشاريع  تهيئة مداخل المدن  لسنة  

2021  مشروع مقترح بميزانية التنمية 2019

2019 أوت 22متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق لوالية قابس بتاريخ  
وزارة الداخلية

قطاع الكهرباء و الغاز

قطاع التجهيز



7
 الى مدخل 15 من الطريق الوطنية رقم 1إتمام دراسات تثنية الطريق الوطنية رقم 

 .2019مدينة قابس قبل موّفى سنة 
تم إنجاز الدراسات  وفي طور إعداد ملف طلب العروضأنجزوزارة التجهيز0,129

8

 بين قابس ومطماطة 107االنطالق في انجاز دراسة تهيئة الطريق الجهوية رقم  

 كلم، مع الشروع فورا في اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لدعم السالمة 40بطول 

.المرورية بالطريق المذكورة

في التنفيذوزارة التجهيز

 لوالية قابس ، 2020-2016مشروع مدرج ضمن مخطط التنمية 

 فقد تم 107أما في ما يتعلق بتدعيم السالمة المرورية ب ط ج رقم 

الشروع في إعداد ملف طلب العروض

9
االنطالق في انجاز دراسة لحماية مدينة غنوش من الفيضانات وتهيئة وادي الطين قبل 

 .د. م5 بكلفة جملية للمشروع 2020 والشروع في االشغال سنة 2019موفى سنة 
في طور إعداد تقرير فرز العروض الخاص بمكتب الدراساتمعطلوزارة التجهيز5

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ والمتابعة

10
 هك كائنة بالعوينات المطوية لفائدة الوكالة 4تخصيص قطعة ارض تمسح حوالي 

.العقارية للسكنى لتوفير مقاسم سكنية بالجهة

وزارة أمالك الدولة 

والشؤون العقارية
في التنفيذ

 هكتارات للعقار الدولي  موضوع 04تم طلب توظيف قطعة ارض تمسح 

 قابس مصنف ضمن منطقة سكن فردي منفرد وتبين 1218الرسم العقاري 

 سنة و 40 هك تتبع مقسم فالحي شاب مسوغ لمدة 2انها جزء منها مساحته 

و إلتمم اإلجراءات المستوجبة تم عرض  . 1996إبتداء من جوان 

الموضوع على وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية قصد إبداء الرأي 

و ضبط المؤسسة التي ستتم إجراءات التفويت لفائدتها طبقا للتراتيب الجاري 

2019-07-19بها العمل في المجال و تم تذكيرها في الغرض بتاريخ 

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

.2019انطالق دراسات انجاز المنطقة الصناعية الفجيج بالحامة خالل شهر أكتوبر 11
الوكالة العقارية 

الصناعية
بصدد إبرام الصفقة مع مكتب الدراساتفي طور االنجاز

.3انطالق استغالل المنطقة الصناعية قابس 12
الوكالة العقارية 

الصناعية
أنجز

تم االنطالق في االستغالل الجزئيحيث   تدشين معمل غاز الجنوب 

 في انتظار تسوية  مشروع تهيئة وادي التين2019 أوت 23

الوكالة العقارية للسكنى

الوكالة العقارية الصناعية



نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

13
تخصيص مساهمة سنوية في المجهود التنموي بالجهة من قبل المجمع الكيميائي 

.التونسي بعنوان المسؤولية المجتمعية
في انتظار تفعيل قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعيةمعطل

50

انطالق اشغال احداث وبناء مدرج ثقافي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس 

(Auditorium)  3 بتمويل من المجمع الكيميائي التونسي بكلفة 2020خالل سنة 

 د.م

ف التنفيذ

تمت إحالة اإلتفاقية بعد التنقيحات التي قام بها المجمع الكميائي 

 10 و تم التذكير بتاريخ 2018 أكتوبر 24التونسي إلمضاءه بتاريخ 

2019جويلية 

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

14
معالجة اإلشكاليات والصعوبات المالية التي يمر بها القطب الصناعي والتكنولوجي 

 :بقابس وذلك من خالل
معطل

.دعوة مساهمين جدد للترفيع في راس مال شركة التصرف في القطب - 

د بالتنسيق مع صندوق الودائع . م3المساعدة على الحصول على قرض بنكي بقيمة - 

.واالمانات إلنجاز التهيئة الداخلية للقسط األول من المنطقة الصناعية مطماطة الجديدة

امتناع المؤسسات البنكية منح قرض للشركة بسبب عدم قدرتها على 

( ألف دينار700 )توفير التمويل الذاتي 

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

15
الشروع في دراسات تطهير مدينة مطماطة الجديدة بإنجاز الشبكات ومحطة للتطهير 

. مليون دينار 20 بكلفة جملية للمشروع 2020خالل سنة 
في طور الدراسات20

تمت المصادقة على المشروع من طرف مجلس النواب مؤخرا بكلفة 

 أد كلفة محطة التطهير والبقية  مد 15 مليون دينار منها 18انجاز 

الشبكة

16

، في إطار 2020الشروع في دراسات تطهير مدينة منزل الحبيب خالل سنة 

البرنامج الوطني لتطهير المناطق الريفية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بكلفة 

. مليون دينار20جملية للمشروع 

معطل20

المجمع الكيميائي التونسي

شركة التصرف في القطب الصناعي و التكنولوجي

الديوان الوطني للتطهير



17
 أقطاب للتطهير بقابس الشمالية 02 في اعداد الدراسات إلنجاز 2020االنطالق سنة 

. مليون دينار 5وقابس الجنوبية، كلفة الدراسات حوالي 
معطل5

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ والمتابعة

18
االنطالق في أشغال إنجاز مركز لتجميع ونقل الفضالت المنزلية مشترك بين بلديات 

  مليون دينار1 ، الكلفة التقديرية حوالي 2020قابس وتبلبو وذلك قبل شهر جوان 
1

وزارة البيئة والشؤون 

وكالة التصرف )المحلية

(في النفايات

معطل
 تحت عدد 2019 سبتمبر 04تمت مراسلة الوزارة الغرض بتاريخ 

(عدم توفر العقار من طرف  البلديات المعنية ) 5755

19
االنطالق في أشغال إنجاز مركز لتجميع ونقل الفضالت المنزلية ببلدية غنوش وذلك 

  ألف دينار500 ، الكلفة التقديرية حوالي 2020قبل شهر جوان 
0,5

وزارة البيئة والشؤون 

وكالة التصرف )المحلية

(في النفايات

معطل

 تحت عدد 2019 سبتمبر 04تمت مراسلة الوزارة الغرض بتاريخ 

بسبب اشكال عقاري قطعة األرض على ملك الوكالة ) 5755

(العقارية الصناعية و الملك العمومي البحري

20
 ألف دينار لدعم البلديات في مجهود التخلص من 200تخصيص اعتماد قدره 

المصبات العشوائية لفواضل البناء
0,2

وزارة البيئة والشؤون 

المحلية
معطل

 تحت عدد 2019 سبتمبر 04تمت مراسلة الوزارة الغرض بتاريخ 

5755

21
 ألف دينار لفائدة المجلس الجهوي للقيام بدراسات تهيئة الطريق 100تحويل مبلغ 

.الساحلية الرابطة بين قابس والزارات 
0,1

وزارة البيئة والشؤون 

المحلية
معطل

 تحت عدد 2019 سبتمبر 04تمت مراسلة الوزارة الغرض بتاريخ 

5755

22
 ألف دينار إلعداد الدراسات لتهيئة الفسحة الشاطئية 100تخصيص اعتماد قدره 

.بقابس الجنوبية
0,1

وزارة البيئة والشؤون 

وكالة حماية )المحلية

(الشريط الساحلي

معطل
تمت مراسلة وكالة تهيئة و حماية الشريط الساحلي في الغرض 

5950 تحت عدد 2019 سبتمبر 12بتاريخ 

0,2. ألف دينار إلحداث منتزه حضري بقابس الجنوبية200تخصيص اعتماد قدره 23
وزارة البيئة والشؤون 

المحلية
معطل

تمت مراسلة وزارة الشؤون المحلية و البيئة حول تخصيص العقار 

 سبتمبر 20المزمع إستغالله للمشروع لفائدة بلدية قابس بتاريخ 

6150 تحت عدد 2019

24
إحداث إدارة جهوية للبيئة وذلك في إطار مراجعة التنظيم الهيكلي الجديد لوزارة 

 .الشؤون المحلية والبيئة 

وزارة البيئة والشؤون 

المحلية
معطل

 تحت عدد 2019 سبتمبر 04تمت مراسلة الوزارة الغرض بتاريخ 

5755

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ والمتابعة

وزارة الشؤون المحلية  والبيئة

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية



10
 هك كائنة بالعوينات المطوية لفائدة الوكالة 02تخصيص قطعة ارض تمسح حوالي 

.العقارية للسكنى لتوفير مقاسم سكنية بالجهة

وزارة أمالك الدولة 

وألشؤون المحلية
أنجز

 هكتار تابعة للعقار الدولي 04تم طلب توضيف قطعة أرض تمسح 

 قابس المصنف ضمن منطقة سكن فردي 1218موضوع الرسم عدد 

 هكتار تتبع مقسم فالحي شاب مسوغ 2منفرد و تبين مكنها مساحة 

 ز إلتمام اإلجراءات المستوجبة 1996 سنة إبتداء من جوان 40لمدة 

تم عرض الموضوع على وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية 

قصد إبداء الرأي و ضبط المؤسسة التي ستتم إجراء الفويت فائدتها و 

طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في المجال و تم تذكيرها في الغرض 

2019 جوياية 19بتاريخ 

25
 منتفعا من 60 هك من العقارات الدولية الفالحية لفائدة حوالي 555تخصيص 

.العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم

وزارة أمالك الدولة 

وألشؤون المحلية
في طور اال نجاز

هك بالهيشة لحاملي 300تمت المصادقة وزارة الفالحة على 

 65 هك لغير حاملي الشهائد العليا و 32الشهادات العليا بالنسبة 

لحملي الشائد العليا و تم مراسلة الوالية لالنطالق في اعداد األمثلة

26
تسوية وضعية المتحّوزين للعقارات الدولية الفالحية الراجعة للدولة من حبس بوشمة 

. هك4240الذي يمسح حوالي 

وزارة أمالك الدولة 

وألشؤون المحلية
في انتظار اصدار أمر حكومي لتحديد السعر الفردي لتسوية الوضعيةفي طور اال نجاز

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

27
انطالق انجاز دراسة جدوى لنقل محطة القطار من داخل مدينة قابس قبل موفى سنة 

2019.

الشركة الوطنية للسكك 

الحديدية
معطل

تمت مرلسلة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية  في الغر ض بتاريخ 

5950 تحت عدد 2019 سبتمبر 12

28
استحثاث إتمام الدراسات الفنية واالقتصادية إلحداث المنطقة اللّوجستية بالمطوية من 

. هك 100والية قابس على مساحة 

وكالة النقل )وزارة النقل

(البر ي
في التنفيذ

 تحت عدد 2019 سبتمبر 04تمت مرلسلة وزارة النقل في الغر ض بتاريخ 

 هذا و قد تم إحداث لجنة قطاعية غير قارة لمتايعة مشاغل قطاع 5756

 تم 2020 جانفي 23النقل و اللوجستيك و قد عقدت أول جلسة لها بتاريخ 

تخصيصها لمتابعة مشروع المناطق اللوجستية بقابس و قد تم مراسلة وزارة 

النقل لالنطالق في اجراءات تخصيص العقار

29

 والشروع في 2019انطالق دراسات محطة النقل البري بقابس قبل موفى سنة 

 مع تكّفل الدولة بكلفة الربط بالشبكات الخارجية والمقدرة بحوالي 2020اإلنجاز سنة 

 د. م3

3
وكالة النقل )وزارة النقل

(البر ي
طلب العروض

تم إصدار إذن تزود   )تمت المصدقة على التصميم واختيار المشروع الفائز

إلعداد الدراسة الجيوتقنية و طور إصدار أذون التزود الخاصة بالمراقبة 

(الفنية و المسح الطةبوغرافي 

ديوان الموانئ البحرية :تفعيل الخط البحري لنقل الحاويات بميناء قابس وذلك من خالل 30

معطل3.لفائدة الشركة التونسية للمالحة لضمان ديمومة الخط. د. م3توفير دعم بـــ - 

أنجز.إقرار تخفيضات للمعاليم المينائية ومعاليم الشحن والتفريغ بميناء قابس- 

 سبتمبر 12تمت مرلسلة ديوان المواني التجارية   في الغر ض بتاريخ 

تم اقرار التخفيضات الخاصة بالمعاليم المينائية  ) 5950 تحت عدد 2019

 فتح خط حاويات نظرا CTNرفض + (اثر انعقاد مجلس ادارة المؤسسة

للصعوبات المالية التي تعترضها هذه المؤسسة

وزارة النقل



31
د القتناء . م10اإلسراع في تركيز المنطقة اللّوجستية ببوشمة وتوفير اعتماد بقيمة 

.قطعة األرض القامة المشروع
10

وكالة النقل )وزارة النقل

(البر ي
في التنفيذ

تم انجاز دراسة الجدوى االقتصادية والفنية من طرف مكتب دراسات 

مختص في المجال و تم عرض التصور األولي لمكونات المشروع خالل 

 APSلجنة اال ستثمار  تم االنتهاء من دراسة السوق و سيتم الشروع في 

انطالقا من شهر جويلية ويتم حاليا اعداد االطار القانوني الحداث ديوان 

المناطق اللوجستية

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

32
قسم : أقسام إستشفائية بالمستشفى الجهوي بقابس  (03)إضفاء الصبغة الجامعية على 

 2019األمراض الصدرية، قسم األعصاب وقسم الطب الفيزيائي والوظيفي قبل موفى 
تم إقتراح تغيير الصبغة في مجلس المؤسسة  و موافقة وزارة  الصحةفي التنفيذ

الحرص على استكمال هيكلة تمويل المستشفى متعدد االختصاصات واالنطالق في تمويل - 

2020مكوناته بداية من السداسي االول لسنة 
في إنتظار التمويل

33
تدعيم المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية ومراكز الصحة األساسية بالجهة الصحية 

 :بقابس بالموارد البشرية وذلك من خالل 
في طور التنفيذفي التنفيذ

في طور التنفيذ. عملة5 اطار شبه طبي و52 خطة طبيب مقيم لفائدة والية قابس و36فتح - 

34
استحثاث إجراءات احداث المركز الجهوي للعالج باألشعة بالمستشفى الجهوي بكلفة جملية 

د. م3للمشروع 

متعطل مرحلة 

الدراسات

في إنتظار المصادقة على الرسوم التمهيدية المفصلة هندسة معمارية من 

طرف المركز الوطني للحماية من األشعة بتونس و الذي تمت إحالته إليها 

-02-14تم عقد جلسة بالوزارة في الغرض بتاريخ  .2017-10-19بتاريخ 

 و تمت مراسلة المركز الوطني للحماية من األشعة من طرف إدارة 2019

 دون رد2019-06-10البناءات بالوزارة بتاريخ 

35
انطالق استغالل قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقابس قبل موفى شهر 

.د . م1.061 كلفة المشروع 2019سبتمبر 
أنجز

36
اتمام اإلجراءات الخاصة بإنجاز مشروعي تهيئة وتـوسعة قسم اإلستعجالي بالمستشفى الجهوي 

.2019قبل موفى سنة  (د. ألف 800)و وحدة اإلستعجالي بغنوش بكلفة  (د. م1)بقابس بكلفة 
معطل

 23لحوالي  (برنامج وظيفي +دراسة أولية )يتم حاليا تجميع المعطيات 

مشروع ضمن هذا البرنامج  في انتظار

المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة(م د  )الكلفة نص القراررقم القرار

وزارة الصحة



37
 2020إحداث مركز لتصفية الدم و تهيئة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بوذرف سنة 

د. م1.3بكلفة 
2020تمت برمجة هذا المشروع ضمن ميزانية التنمية لسنة الدراسات

38
 لفائدة المستشفى المحلي بالحامة قبل موفى سنة Amplificateur de brillanceإقتناء آلة 

.د. أ180 بكلفة 2019
أنجز

في التنفيذ:2019تدعيم الجهة الصحية بقابس بالتجهيزات التالية قبل موفى سنة  39

 سيارات إسعاف 03و" أ" سيارة إسعاف صنف 01و" ب" سيارات إسعاف صنف 06- 

. سيارات مصلحة06رباعية الدفع و
في التنفيذ

في التنفيذ .Colonoscopieآلة - 

في التنفيذ .Mammographieآلة - 

في التنفيذ.كرسي اسنان متنقل وكرسي اسنان لذوي االحتياجات الخصوصية- 

تدعيم الخط األول بالتجهيزات الخاصة بالعيادات الخارجية و أقسام اإلستعجالي ووحدات - 

Prothèse dentaireالتوليد والمخابر الطبية ومخبر
في التنفيذ

معطل.د. أ150 بكلفة 2020كراسي أسنان خالل سنة  (05)تدعيم الجهة بـ 40

41
إعطاء األولوية للجهة الصحية بقابس في إطار الخدمة المدنية ألطباء االختصاص بالنسبة 

.إلختصاصي التخدير واإلنعاش و األشعة
تم تعيين السيد سمير بالليل طبيب إنعاشفي التنفيذ

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

42
د سنة . م5 هكتار بكلفة 250تهيئة المنطقة السقوية بقرعة اللطايفة على مساحة 

2020.
بصدد إتمام الدراسةمعطل

43
 آبار بكل من دخيلة توجان، العمارات بالمطوية، واحة الحامة، بشيمة 5احداث 

.2020د سنة . م5.4الزعترية بالحامة بكلفة 
بصدد إتمام الدراسةطلب العروض

في طور اعداد الدراسات الفنية من طرف الشركةالدراسات.2020د سنة . أ845ربط وتجهيز بئري قرعة اللطايفة بالتيار الكهربائي بكلفة 44

في انتظار تسليم المعدات من طرف االتحاد األوروبي

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري



45

 كم، 05الزراوة القديمة على طول -الزراوة الجديدة : تعبيد المسالك الفالحية بكل من 

 كم بالمطوية، خنقة بوحبيب بمطماطة على طول 06الطلحة على طول - العكاري 

ملعب وادي تمسه -  كم و الملعب لدباش 01سيدي سالم على طول - كم ، النوايل 02

.2020د سنة . م9 كم بكلفة 09على طول 

بصدد اعداد الدراسات الفنية من طرف مكتب دراسات مختصالدراسات

46
 بكلفة جملية 2019إتمام دراسة تهيئة ميناء الصيد البحري بالزارات قبل موفى سنة 

د. م25للمشروع 
مشروع غير مرسم بالميزانيةمعطل

طلب العروض.2019انجاز دراسة لتجميع مياه الحّمامات لري األشجار قبل موفى سنة 47
 18 جانفي و فتح العروض 21وقع اإلعالن عن طلب العروض 

فيفري

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ والمتابعة

48
انطالق أشغال توسعة المدرسة الوطنية للمهندسين وتهيئة مخابر الهندسة الميكانيكية 

 د. م1.5 بكلفة 2020بالمدرسة سنة 
1,5

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
الدراسات

تم عرض رسائل التعيين على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 

تم فحص الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط الهندسة ( 04-09-2019

 دراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 2020 ماي 28المعمارية بتاريخ 

2020 جانفي07

49
انجاز دراسة لبناء مركز البحوث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس قبل موفى سنة 

 د. م9.5 بكلفة جملية للمشروع 2020 وانطالق االشغال سنة 2019
9,5

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
بصدد تحيين البرنامج الوظيفي والعلمي و الجذاذات الفنية للفضاءاتالدراسات

وزارة التعليم العالي و البحث العملي



نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

%90:(التهيئة الداخلية و السيج الخارجي  ) في االنجازوزارة الشباب والرياضة0,6

في طور اإلعداد إلنطالق األشغال :(التنوير  )

52

 مالعب أحياء بكل من قابس الجنوبية، مطماطة، الحامة المدينة، 9االنطالق في تهيئة 

الحامة أوالد سعيد، المطوية، قابس الغربية، مارث ، وذرف وكتانة قبل موفى سنة 

د. م1.6 بكلفة 2019

معطل
 سبتمبر 16تمت مراسلة وزارة شؤون الشباب و الرياضة بتاريخ 

 إلدراج هذه المشاريع ضمن ميزانية التنمية6023 تحت عدد 2019

الدراسات د. م1.3 بكلفة 2020تهيئة المالعب البلدية بالحامة والمركب الرياضي بقابس سنة 53

54
 2.3 بكلفة 2020انطالق اشغال بناء قاعة متعددة االختصاصات بقابس الجنوبية سنة 

د.م
تم تغيير قطعة األرض في طور االعداد للمناظرةفي التنفيذ

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

55
د لالنطالق في تهيئة القرية الحرفية بالمطوية قبل موفى . أ200توفير مبلغ إضافي بـ

.2019سنة 
الدراسات0,2

في طور اإلعداد لعرض تقرير فرز العروض على انظار اللجنة 

الجهوية لمراقبة الصفقات

56
اعداد دراسة جدوى إلنجاز قرى حرفية بكل من الحامة ومارث قبل موفى سنة 

2019.
الدراسات

تم اإلعالن عن طلب العروض لتعيين مكتب دراسات  و في طور 

تنقيح تقرير فرز العروض

وزارة شؤون الشباب و الرياضة

51
انطالق اشغال تهيئة المركز الجهوي أللعاب القوى بقابس الجنوبية قبل موفى سنة 

د. أ600 بكلفة 2019

الديوان الوطني للصناعات التقليدية



نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

1,0825 د. أ1082.5 بكلفة قدرها 2020إتمام بناء مركب الطفولة بمارث خالل سنة 57
وزارة المرأة واألسرة 

والطفولة
 %40: نسبة تقدم األشغال في طور اإلنجاز

58
 بكلفة قدرها 2020إتمام تهيئة وتجهيز روضة األطفال البلدية بمارث خالل سنة 

 د. أ180
0,18

وزارة المرأة واألسرة 

والطفولة
في طور اإلنجاز

بالنسبة ألشغال التهيئة و في إنتظار إعداد  %  30: نسبة تقدم األشغال 

إستشارة تخص التجهيزات

59
استكمال الدراسات الفنية لبناء مركب الطفولة بالحامة على أن تنطلق االشغال سنة 

  مليون دينار1 بكلفة قدرها 2020
1

وزارة المرأة واألسرة 

والطفولة
في طور اإلنجاز

-10-03تمت مصادقة على الرسوم التمهيدية المفصلة اقساط خاصة  بتاريخ 

 و في طور إعداد كراس الشروط2019

0,947  الف دينار947 بكلفة قدرها 2020إتمام بناء مركب الطفولة بالمطوية خالل سنة 60
وزارة المرأة واألسرة 

والطفولة
 %90: نسبة تقدم األشغال في طور اإلنجاز

0,68  الف دينار680 بكلفة قدرها 2020إتمام بناء نادي األطفال بقابس المدينة خالل سنة 61
وزارة المرأة واألسرة 

والطفولة
 %35: نسبة تقدم األشغال في طور اإلنجاز

62
استكمال الدراسات الفنية لبناء مقر المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار 

  ألف دينار1.500 بكلفة قدرها 2020السن بقابس على أن تنطلق اإلشغال سنة 
1,5

وزارة المرأة واألسرة 

والطفولة
2019-08-15تم فحص الرسم التمهيدي الموجز بتاريخ معطل

63

 مؤسسات طفولة 07الشروع في تركيز األلواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بــــ 

 بكل من تبلبو، بوشمة، شنني، وذرف، غنوش، الزارات وقابس 2019قبل موفى سنة 

. ألف دينار280بكلفة 

0,28
وزارة المرأة واألسرة 

والطفولة
معطل

 .اقتناء حافلة لفائدة المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بقابس64
وزارة المرأة واألسرة 

والطفولة
معطل

وزارة المرأة و ألسرة و الطفولة و الكبار السن

-09-04تمت مراسلة الوزارة في الغرض  بتاريخ  :مشاريع وطنية  

5755 تحت عدد 2019



نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

65

 في 2019الشروع في استغالل مركز لتخزين االدوية الخصوصية قبل موفى سنة 

اطار اتفاقية تبرم للغرض بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفى 

.العسكري بقابس

وزارة الشؤون 

االجتماعية
معطل

 تحت 2019-09-04تمت مراسلة الوزارة في الغرض  بتاريخ  

5755عدد 

.2019توفير حافلة لذوي االحتياجات الخصوصية بوالية قابس خالل سنة 66
وزارة الشؤون 

االجتماعية
معطل

 تحت 2019-09-04تمت مراسلة الوزارة في الغرض  بتاريخ  

5755عدد 

نص القراررقم القرار
م د  )الكلفة 

)
المتابعةحالة التنفيذالمعني بالتنفيذ و المتابعة

67
 2020انطالق دراسات انجاز متحف الحركة الوطنية بالحامة وبرمجة اإلنجاز سنة 

 د. م4بكلفة 
معطلوزارة الثقافة

 تحت 2019-09-04تمت مراسلة الوزارة في الغرض  بتاريخ  

تم توفير األرض من بلدية الحامة/ 5755عدد 

معطل.2020انطالق دراسات انجاز مسرحين للهواء الطلق بكل من قابس والحامة سنة 68
 تحت 2019-09-04تمت مراسلة الوزارة في الغرض  بتاريخ  

5755عدد 

69
د للتنمية الجهوية الثقافية بقابس خاّصة بالتظاهرات . م1.2رصد ميزانية إضافية ب ـ

.الكبرى والمهرجانات الجهوية وعمل مركز الفنون الدرامية والركحية بقابس
 ألف دينار النشاط الثقافي800تم صرف أنجز

وزارة الشؤون الثقافية

وزارة الشؤون اإلجتماعية



 الجمهورية التونسية
 وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

 ديوان تنمية الجنوب
 بقابساإلدارة الجهوية للتنمية 
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 التي بصدد االنجاز وتواجه صعوبات أهم المشاريع  .1

مكان  المشروع 
 المشروع 

الكلفة 
 د(.)أ

نسبة  
 ازاالنج

أسباب 
 الحلول المقترحة المالحظات التوقف

       التجهيز
تثنية الطريق 

  16الوطنية رقم 
 الحامة قابس 

 50.000 الحامة 

65 % 

جائحة 
الكورونا +  
اشكاليات 

 عقارية

اعتراض بعض 
الفالحين على توسعة 
الطريق لذلك وجب  
تفعيل قانون االنتزاع 

 للمصلحة العامة 

 دعوة الوزارة لتفعيل قانون
 االنتزاع

       الصحة
استصالح وتقوية 

أسس وهياكل مباني 
المستشفى الجهوي  

 بقاس 

هندسة  5681
 مدنية

تأخر في اإلنجاز  –  65
نتيجة عدم قدرة 
إدارة المستشفى 
على إيجاد حلول  
بديلة لغلق أقسام  
ووضعها على  
ذمة المقاول  
للتسريع في نسق 
اإلنجاز نظرا 
للضغط الكبير 
المسلط على  

تشفى المس
 الجهوي، 

مطالبة المقاول   –
بملحق مالي 

 للمشروع،
  إنجاز  بصدد –

األشغال 
)المستعجلة(  

للمرحلة الثانية  
)عيادات خارجية  

 القسم الفني( –

عرض مشروع الملحق  التسريع ب
على أنظار اللجنة   03عدد 

الوزارية الستئناف األشغال في  
 أقرب اآلجال. 

 

 55 كهرباء 1390
الوقاية من   835

 لحرائقا
46 

 65 سوائل  3100

دعوة وزارة الصحة لخالص  توقف األشغال منذ صعوبات  %45 5500 مارث توسيع وتطوير 
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مكان  المشروع 
 المشروع 

الكلفة 
 د(.)أ

نسبة  
 ازاالنج

أسباب 
 الحلول المقترحة المالحظات التوقف

المستشفى المحلي  
بمارث الى 

 مستشفى جهوي

أشهر لعدم   06 مالية
حصول المقاول على  

  4) المستحقات المالية
 كشوفات حساب(

الستئناف  المقاوالت شركة
  اآلجال األشغال في أقرب 

 .(توفير االعتمادات)

       الشباب والرياضة
بناء مسبح مغطى 

 بقابس
صعوبات  %76 5700 الجنوبية

 مالية
أشغال شبه متوقفة وتم 
التنبيه على المقاول  

تمر بصعوبات  )شركة
عدم حصول  : مالية

المقاول على  
مستحقات األقساط 

 .المنجزة(

  الشباب والرياضةدعوة وزارة 
 .اداتلتوفير االعتم

تأهيل مركز 
االصطياف 

 والتخييم بالزارات

صعوبات  %86 2140 الزارات 
 مالية

في  اشغال متوقفة 
انتظار المصادقة على  

الملحق وتوفير 
 . اعتمادات إضافية 

  الشباب والرياضةدعوة وزارة 
لتوفير االعتمادات والمصادقة  

 . على الملحق

بناء قاعة رياضات  
 فردية بالحامة 

صعوبات  %10 2523 الحامة 
 مالية

توقف األشغال وعدم  
استجابة المقاول  

تخلي  : لجلسات المتابعة
المقاول عن المشروع 

فسخ الصفقة  وتم
وبصدد حصر الكميات  

 العادة طلب العروض 
 

التسريع في إجراءات إعادة  
   .تعيين مقاول جديد للمشروع

 
 

 اإلنجاز تنطلق في  لموالتي  2020-2016في المخطط  المدرجة المهيكلةالمشاريع أهم  .2

مكان  المشروع 
 المقترحات المالحظات د(.الكلفة )أ المشروع 

     الثقافة

ترسيم المشروع ضمن ميزانية تم تخصيص قطعة  4000 الحامة  إحداث مسرح للهواء الطلق 
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 المشروع 
مكان 
 المقترحات المالحظات د(.الكلفة )أ المشروع 

 وتقديم مقترحاألرض 
ألف    300تخصيص 

دينار ضمن البرنامج  
الجهوي للتنمية لسنة 

2020 

 وزارة الثقافة

     جهيزالت

 مارث حماية مدينة مارث من الفيضانات
تأخر الدراسات من طرف   2300

وكالة التصرف في المياه 
 العمرانية 

 الحث على انجاز الدراسات

     الصحة

بناء قسم للمعالجة  
 بالمستشفى الجهوي بقابس باألشعة

 الجنوبية

تـأخر المصممين في   2500
انجاز العمل مما أثر على  

روع وتضاعف  برمجة المش
 أ.د(   5000الكلفة )حوالي 

التسريع بإنهاء التصاميم 
والمصادقة عليها من طرف  

 وزارة الصحة 

 احداث مركز للحروق البليغة
 
 

 
 

 
 

 
 

 النقل
 

 الجنوبية

 
5700 

 
ير قطعة األرض تم توف

ورصد االعتمادات  
 وانطالق الدراسات

 
التدخل لدى وزارة الفالحة  

 لتغيير صبغة األرض

 النقل البري بقابس محطة انجاز
 

 الغربية

 
10000 

 
 تأخر انجاز الدراسات 

 
دعوة وزارة النقل لتسريع  

 تركيز المنطقة اللوجستية ببوشمة اجراءات التخصيص

     التطهير

 ة لدية مطماطة الجديدتطهير ب
مطماطة 
 الجديدة

تأخر في اإلنجاز رغم   18000
ترسيم المشروع في  

 2016الميزانية من سنة 

التسريع في االعالن عن  
طلب العروض بعد توفر  

 التمويل
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 ترسم بالميزانيات  لموالتي    2020-2016المشاريع المدرجة في المخطط  .3

مكان  المشروع 
 المقترحات ظاتالمالح د(.الكلفة )أ المشروع 

     الثقافة

احداث مركز فنون ركحية ودرامية  
 رصد االعتمادات  يزانيةلم يبرمج في الم 3000 قابس بقابس الكبرى

     التجهيز

 المدينة تدعيم الطريق الحزامية لوالية قابس
 بصدد البحث عن التمويل 35000

 توقف الدراسات
دعوة وزارة التجهيز لبرمجة  

 المشروع
     الصحة

 لم يبرمج في الميزانية  160000 قابس بناء مستشفى جامعي

دعوة رئاسة الحكومة لفسخ  
مع الجانب  العقد المبرم 

البريطاني واعدة البحث عن  
ول للمشروع واالنطالق مم

 مباشرة في الدراسات 
     السياحة

-ترميم القرى الجبلية )مطماطة
 ترسيم المشروع بالميزانية برمج في الميزانيةلم ي 3200 مطماطة بني زلطن...( -تمزرت-توجان

     الفالحة

 ترسيم المشروع بالميزانية لم يبرمج في الميزانية 4000 ة الحام احداث بئر استكشافية بعقلة المرتبة

 ترسيم المشروع بالميزانية لم يبرمج في الميزانية 25000 مارث تأهيل ميناء الصيد البحري بالزارات

     التربية

قابس  انجاز معهد ثانوي 
 المدينة

لعدم   لم يبرمج في الميزانية 2000
 توفر رصيد عقاري 

ء األرض  برمجة عنصر اقتنا
 فة الجملية للمشروع ضمن الكل

قابس  انجاز مركب تربوي بقابس الجنوبية
 الجنوبية

4000 
 لم يبرمج في الميزانية

برمجة عنصر اقتناء األرض  
 ضمن الكلفة الجملية للمشروع 

     التكوين المهني

انجاز المركز القطاعي للتكوين 
 المهن في النقل واللوجستيك

 قابس
12000 

 التسريع في انطالق الدراسات  نيةفي الميزالم يبرمج 



6 
 

 
 
 صعوبات  وتواجههم القرارات الوزارية التي لم تنجز  أ .4

 المقترحات المتابعة تاريخ القرار القرار

ين بكل من ( تطوير المستشفيين المحلي17)
الحامة ومارث الى مستشفيات جهوية صنف 

 "ب"
 2015جوان   25

تم القبول النهائي  ۔
  29لألشغال بتاريخ 

بالنسبة   2015جويلية 
لمستشفى الحامة ولم  

 يتم تفعيل القرار،
تعثر األشغال على   ۔

مستوى مستشفى مارث 
 %. 45في حدود  

اإلسراع بتصنيف المستشفيين  
 كمستشفيات جهوية

وع في بناء المستشفى الجامعي ( الشر 62)
بإعداد   2016مع االنطالق خالل سنة 

 الدراسات

ت مع  تعطل المفاوضا 2015جوان   25
 لبريطاني.الممول ا

 

ضرورة فسخ التعاقد مع الجانب 
البريطاني والبحث عن ممول  

 جديد للمشروع. 
( دعم مجهود التشغيل من خالل إعداد  68)

برنامج إنتدابات لتعويض اإلحاالت على  
عونا بالمجمع  541التقاعد البالغ عددها 

 2018/ 2016الكيميائي التونسي للفترة 

نطالق في ترتيبات لم يتم اال 2015جوان   25
اجراء المناظرة منذ سنة  

2016 . 

التسريع في فتح باب الترشحات 
 ناظرة.لالنتداب بالم

( إحداث بئر استكشافية بعقلــة المرتبــة 42)
 م د    4)الحامة( بكلفة  

عدم البرمجة ضمن ميزانية  2015جوان   25
 وزارة الفالحة

 2021برمجة المشروع لسنة 

ث متحف للحركة الوطنية  ( إحدا95)
 م د  4بالحامة بكلفة 

تم توفير قطعة األرض من   2015جوان   25
 طرف بلدية المكان  

صد االعتمادات إلنجاز ر 
 المشروع

تهيئة المنطقة السياحية بشط  (99)
 الحمروني

 2015جوان   25
عدم استكمال التسوية  

هكتار من   38العقارية لـ 
 هكتار 320مجموع 

احة للشروع في دعوة وزارة السي
اعداد الدراسات الفنية واعداد  

 تصور لعناصر المشروع. 

ستيك  ( إحداث مركز للتكوين في اللوج89)
 وصيانة المعدات الثقيلة 

 2015جوان   25
تم اختيار مكان المشروع 

 وتخصيص العقار 

دعوة وزارة التكوين المهني 
والتشغيل للشروع في اعداد  

 الدراسات وانجاز المشروع. 
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 المقترحات المتابعة تاريخ القرار القرار

 2015جوان   25 اث صندوق للتنمية والتشغيل بالجهةإحد

تم تكليف شركة تصرف 
الخليج للخدمات المالية  

االجراءات الستكمال 
االدارية والقانونية المرتبطة 
باإلكتتاب في رأس المال 
وتسيير الصندوق برأس مال 

 مليون دينار ..  50قدره 

 

تغيير موقع الثكنتين العسكريتين )بولبابة 
( الى منطقة بوشمة لتوفير  وباب بحر

مخزون عقاري إضافي داخل المنطقة البلدية  
 لوالية قابس

2015جوان   25 ل عن نقل الثكنتين تم العدو  
لمنطقة بوشمة بعد اعتراض 
األهالي ويقترح حاليا نقلهم  
لمنطقة محاذية لمطار قابس  

وبصدد البحث عن   الدولي 
 .عقار

دعوة وزارة الدفاع للتسريع باقتناء 
 رضاأل

االنطالق في تنفيذ مشروع استعمال تقنية 
االمتصاص المضاعف واسترجاع الحرارة 

تاج الحامض الكبريتي في الوحدة الثانية إلن
 م.د.  45بكلفة 

2015جوان   25  

 غير مبرمج
 إلنجازدعوة المجمع الكيميائي 

 المشروع

قابس المدينة / مارث: دراسة إحداث طريق 
كلم(   30زارات )ساحلية تربط بين قابـس والـ

 2020 – 2016خالل فترة 

2015جوان   25  

 غير مبرمج
دعوة وزارة التجهيز لالنطالق في 

ات بالتنسيق مع وكالة  الدراس
 حماية الشريط الساحلي 

إحداث قسم للحروق البليغة بقابس ضمن  
مشروع المستشفى الجامعي الجديد خالل  

 2020/ 2017الفترة 

2015جوان   25  

  

اإلستشفائية بمنطقة الخبايات   إنجاز المدينة
 بالحامة

2015جوان   25 طول إجراءات الحصول   
على التراخيص الالزمة  

أشغال المشروع   النطالق
 من طرف المستثمر التركي

دعوة الهيئة العليا لالستثمار 
لمساعدة الباعث على التسريع في 

 .اإلنجاز وتذليل الصعوبات
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 المقترحات المتابعة تاريخ القرار القرار
التي  معالجة اإلشكاليات والصعوبات المالية 

يمر بها القطب الصناعي والتكنولوجي 
  بقابس وذلك من خالل:

دعوة مساهمين جدد للترفيع في راس  -
 القطب.ركة التصرف في مال ش

المساعدة على الحصول على قرض   -
د بالتنسيق مع  م 3بنكي بقيمة 

صندوق الودائع واالمانات إلنجاز 
التهيئة الداخلية للقسط األول من  

 طماطة الجديدة.المنطقة الصناعية م

 2019أوت   22

امتناع المؤسسات البنكية 
منح قرض للشركة بسبب 
عدم قدرتها على توفير  

  ألف  700)يل الذاتي التمو 
دينار( وكذلك المؤسسات  
المساهمة في رأس المال من  

 . الترفيع في األسهم
 

دعوة المؤسسات الوطنية  
في  المنتصبة بالجهة للمساهمة

 . كةالترفيع في رأس مال الشر 
 

تخصيص مساهمة سنوية في المجهود 
التنموي بالجهة من قبل المجمع الكيميائي 

 ية المجتمعية.التونسي بعنوان المسؤول

 2019أوت   22
عدم صدور األوامر الترتيبية 
 لقانون المسؤولية المجتمعية

التسريع بتفعيل قانون المسؤولية  
 .المجتمعية

  االنطالق في انجاز دراسة لحماية مدينة
غنوش من الفيضانات وتهيئة وادي الطين  

والشروع في االشغال  2019قبل موفى سنة 
  م.د. 5مشروع بكلفة جملية لل 2020سنة 

رفض الوكالة العقارية   2019أوت   22
الصناعية تهيئة واد التين في  

استكمال تهيئة القسط  إطار
الثالث لتهيئة المنطقة 

الصناعية + المشروع لم  
وزارة  يرسم في ميزانية
 التجهيز

ضرورة تعهد وزارة التجهيز 
بالمشروع بالتنسيق مع الوكالة  

 )باعتبارالعقارية الصناعية 
 أمطار المنطقةصريف مياه ت

الصناعية تسبب في تهديد مدينة 
 غنوش بالفيضانات(

انطالق الدراسات إلنجاز الطريق السريعة  
الحدود الجزائرية بطول -توزر -قبلي -قابس
 م.د. 3بكلفة  2020  كلم سنة 270

 2019أوت   22
تم مراسلة وزارة التجهيز من 

 أجل انطالق الدراسات

واإلسكان  دعوة وزارة التجهيز 
لالنطالق الفوري في انجاز  

 الدراسات
االنطالق في أشغال إنجاز مركز لتجميع 
ونقل الفضالت المنزلية مشترك بين بلديات 

،  2020قابس وتبلبو وذلك قبل شهر جوان 
  مليون دينار 1فة التقديرية حوالي  الكل

 2019أوت   22
تمت مراسلة الوزارة الغرض  

  2019سبتمبر  04بتاريخ 
 لة االعتماداتالحا

التسريع بإحالة االعتمادات لوكالة  
 التصرف في النفايات للتسريع 

مالعب أحياء بكل  9االنطالق في تهيئة 
من قابس الجنوبية، مطماطة، الحامة 

ة أوالد سعيد، المطوية، قابس المدينة، الحام
الغربية، مارث، وذرف وكتانة قبل موفى 

 م.د   1.6بكلفة   2019سنة 

تم تقديم مقترحات العقارات  2019أوت   22
من طرف البلديات المعنية  
لكن الوزارة لم تقم بتوفير  

 االعتمادات

دعوة الوزارة لتوفير االعتمادات 
 المشاريع بالميزانية وبرمجة
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 المقترحات المتابعة تاريخ القرار القرار

جهوية للبيئة وذلك في إطار   إحداث إدارة
مراجعة التنظيم الهيكلي الجديد لوزارة 

  الشؤون المحلية والبيئة.

0192أوت   22  دعوة وزارة البيئة لتفعيل القرار قرار معطل 

اإلسراع في تركيز المنطقة الّلوجستية 
م.د القتناء   10ببوشمة وتوفير اعتماد بقيمة 

 قطعة األرض إلقامة المشروع.
 

2019  أوت 22 تم انجاز دراسة الجدوى   
االقتصادية والفنية من طرف  
مكتب دراسات مختص في  
المجال وتم عرض التصور  

ألولي لمكونات المشروع ا
خالل لجنة االستثمار ويتم 
حاليا اعداد اإلطار القانوني  
إلحداث ديوان المناطق  

 اللوجستية

دعوة وزارة النقل للتسريع في 
 انجاز المشروع 

لألدوية الخصوصية   احداث مخزن
 بالمستشفى العسكري 

2019أوت   22 دعوة وزارة الصحة ووزارة الشؤون   معطل 
 إلمضاءوزارة الدفاع االجتماعية و 

 االتفاقية وتفعيل القرار
 

 



2020جوان 19

الجمهورية التونسية
وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

جلسة لجنة التنمية الجهوية
بمجلس نواب الشعب 
الوضع التنموي بوالية تطاوين



في أرقامتطاوينوالية 
المستوى الوطني تطاوينوالية  المؤشر

163 610 38889 (2كلم)المساحة 
11 732,9 151,3 (ألف ساكن)عدد السكان 

274 8 المعتمديات
350 7 البلديات
2085 64 العمادات

3497,8 35,4 النشيطون المشتغلون 
(ألف مشتغل)

15,3% 28,7%
(2018سنة 32.4%)

(2019)النسبة العامة للبطالة 

28,3% 49,3% الي نسبة بطالة مستوى التعليم الع
(2018)

18,1% 18,2% (2018)نسبة األمية 
0,486 0,484

(12الرتبة الى2015سنة 16من الرتبة )
الجهويةمؤشر التنمية 

3,18 2,88
(13الرتبة )

2018مؤشر جاذبية المجال 



تطاوينخصوصيات وميزات والية 
موقع جغرافي متميز وحدود دولية مع ليبيا و الجزائر▪

.و اآلخر فصليةالبدريةمناخ يشجع على الفالحة ▪

مليون متر مكعب مياه 27مليون متر مكعب منها 92,54حوالي مائدة مائية متوفرة و غير مستغلة ▪

مليون متر مكعب مائدة 50,4و %31,5مليون متر مكعب سنويا أي ما يمثل 8,5السيالن يتّم استغالل 

مليون متر مكعب24,33عميقة ال يستغل منها اال 

مليون هكتارا في شكل مراعي طبيعية1,5مليون  هكتارا منها 1,708قرابة :شاسعةفالحيةأراضي ▪

من الغاباتهك8000حوالي والغراسةوهكتارا أراضي صالحة للزراعة ألف200و 

آفاق واعدة في مجال الفالحة البيولوجية▪

المياه المعدنيةموارد طبيعية هامة كالمواد اإلنشائية واألمالح الطبيعية والحقول النفطية والغازية وموائد▪

(شمس/ اليوم/ ساعات9-8)آفاق واعدة لالستثمار في الطاقة المتجددة ▪

ر طبيعية متنوعة على غرار  القصووفضاءاتمخزون تراثي وجيولوجي هام  ومعالم أثرية متعددة ▪

...الجبليةوالقرى الصحراوية 

مخزون تقليدي ثري ومتنوع▪



تطاوينإشكاليات التنمية بوالية 
ملكيةالوتشتتالعقاريالرصيدعلىاإلشتراكيةالصبغةهيمنة•

،وهشةمحدودةتشغيليةوذاتمهيكلةغيراقتصاديةأنشطة•

الكبرىاالقتصاديةمراكزعنوبعدهابهااألساسيةالبنيةضعفلاظرنالجهةجاذبيةمحدودية•

بالجهة،المتواجدةالسقويةبالمناطقوالتكثيفاالستغاللنسبضعف•

فــيوخاصةالصناعـيللنشاطمدعمةاختصاصاتفـياإلنشائيةالمـوادمـنالجهويةالمـدخراتتثمينضعف•

،....والطيـنوالـرخامالجبـس

االحتجاجيةالحركاتظاهرةوتزايدالبطالةنسبةوارتفاعقتصاديإلاالنسيجيوفرهاالتيالشغلاحداثاتضعف•

،والتنميةبالتشغيلالمطالبة

،الجهوياالقتصادلمتطلباتاستجابتهاوعدمالمهنيالتكوينوالياتبرامجمحدودية•

الجهوية،التنميةفيبالواليةالعاملةالبتروليةالشركاتمساهمةضعف•

كانياتإممنيحدّ (وأمنيةعسكريةمنطقة)اإلداريةباإلجراءاتومكبلالطبيعيةبالمواردغنيصحراويفضاء•

الجهة،تنميةدعمفياستغالله



تطاوينإشكاليات التنمية بوالية 
(%34.58بلغت2018لسنةالبكالوريافيالنجاحنسبة)الوطنيةاالمتحاناتفيوخاصةالتعليمنتائجتدني•

(2018سنة%10.28)الثانويبالتعليمالمدرسياالنقطاعنسبةوارتفاع

مالئمةوعدم(عليامعاهد2)العاليالتعليمومؤسسات(عموميةمراكز3)المهنيالتكوينلمراكزمحدودعدد•

الجهةوخصوصياتاالختصاصات

عة،األشالصدرية،البولية،النساء،المجاريوأمراضالتوليداختصاص)االختصاصلطبكاملشبهغياب•

.العموميةالصحيةبالخدماتلالنتفاعمجاورةوالياتالىالتنقلالمواطنينعلىيحتمماوهو(...االنعاش

بهاالبشرياالطاروضعفمحدودةجاذبيةذاتثقافيةوشبابيةمؤسسات•

الشبكةوتقادمالصيففصلفيوخاصةالواليةمناطقمختلففيللشرابالصالحبالماءالتزودفينقص•

فيباإلفراططةالمرتبالبشريةالعواملجانبالىالمناخيةالتغيراتبفعلحدتهاتزدادالتيالتصحرظاهرةتنامي•

العمراني،التوسععنفضالالطبيعيةالموارداستغالل

.الهجرةظاهرةتفاقم•



تطاوينالوضع التنموي بوالية 
2020-2016متابعة تنفيذ المخّطط الجهوي للتنمية . 1

منهادينارمليون1900,4حوالي2020–2016الجهويالتنمويبالمخططالمدرجةاالستثماراتبلغت‒

.(%64,4)الخاصبالقطاعدينارمليون1223,4و(%35,6)العموميبالقطاعدينارمليون677

بلغتوبذلكدينارمليون686,4بحوالي2019-2016الفترةخاللالمنجزةالجمليةاالستثماراتقّدرت‒

للقطاع%31والعامللقطاع%46)بالمخططالمبرمجةاالستثماراتجملةمن%36اإلنجازنسبة

.(الخاص

تكلفة المخطط
(دم )2016-2020

االستثمارات المنجزة
%نسبة اإلنجاز (م د)2016-2019

676.990312.35746,1العامالقطاع

1223,4374,13631,5الخاصالقطاع

1900,4686,49336,1المجموع



تطاوينالوضع التنموي بوالية 

فة النسبة من الكل
% (دأ)الكلفة النسبة من العدد

% المشاريععدد درجة النضج 

30.55 111392 59.30 255 كلياالمنجزةالمشاريع
51.40 187399 20.93 90 االنجازبصددمشاريع

6.17 22487 7.91 34 ضالعرو طلباتمرحلةفيمشاريع

6.90 25144 11.36 50 الدراسةبصددمشاريع
0 0 0 0 تنطلقلممشاريع

100 364610 100 430 المجموع
4.98 18187 0.23 1 معطلةمشاريعمنها

و2018و2017و2016متابعة المشاريع المدرجة بميزانيات سنوات )متابعة تنفيذ المشاريع العمومية . 2
(2020و2019

.دينارمليون428,5بكلفةمشروعا629انجازتم2019سنةنهايةوالى2011سنةمنذوأنهعلما
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أهم المشاريع التي هي في مراحل اإلنجاز . 3

االنجازمرحلة (دم)الكلفة  المشروع

%10بنس بة : بصدد الاجناز 90 (تونس رأ س جدير)1والطريق الس يارة أ  تطاويناجناز وصةل الربط بني والية 

%85بنس بة : بصدد الاجناز 9.3 (رمادة)138كن اىل118ك ن19و طأ شغال سد الثغرات 

%50بنس بة : بصدد الاجناز 5 /  وروافدهاوينتطمواصةل هتيئة ضفاف وادي )حامية مدينة تطاوين من الفيضاانت

(تركزي منشآ ت عبور

%25بنس بة : بصدد الاجناز 1.1 لعاب الفردية اجلنوبيةتطاوينبناء قاعة لل 

%70بنس بة : بصدد الاجناز 3.9 صيانة املس بح البدلي

%90بنس بة : بصدد الاجناز 1.7 (هك160)ابلس يوف السقويةهتيئة وتوسعة املنطقة 

ىل امل رحةل الثالثةمّت قبول املرحةل الثانية من ادلراسة واملرور ا  0.410 حداث  بربج بورقيبةالسقويةمن الواحات واملناطق هك1000دراسة ا 

عادة اال عالن عن طلب العروض بصدد ا  3 ابلصامربناء مستشفى حميل 

مّت اال عالن عن طلب العروض 3.7 بناء معهد منوذيج مببيت

عداد املناظرة الختيار املصممني بصدد ا  1.7 عادة بناء دار الثقافة  برمادةهدم وا 

عن طلب العروضالاعالنيف طور  1.1 ابلصامربناء مركب وفضاء طفوةل مبكرة 



تطاوينالوضع التنموي بوالية 
وبرنامج التنمية المندمجةللتنميةالجهويمتابعة تنفيذ البرنامج . 4

:حوالي2019-2016لسنواتبالنسبةتطاوينبواليةللتنميةالجهـويالبرنامجإطارفيالمفتوحةاالعتماداتجملةبلغـت

تعهدادينارامليون26.7✓

دفعادينارامليون18.6و✓

:تمّ حيثبالجهةالعيشظروفتحسينفي2019-2011سنواتخاللللتنميةالجهويالبرنامجساهموقد

.كلم من الطرقات والمسالك37.5انجاز❖

.مسكن1262تحسينّ❖

.منتفع1262توفيرّمنحّفيّإطارّدعمّمواردّالرزقّلفائدةّ❖

وقد تّمت المصادقة على البرنامج بكل مكوناته من طرف لجنة التخطيط والمالية 2020مليون دينار لسنة 6.1بقيمة اعتماداتمع اإلشارة إلى انه تّم رصد 

.2020جوان 12بتاريخ الجهويللنيابة الخصوصية للمجلس 

يةللتنمالجهويالبرنامج -أ

التنمية المندمجةبرنامج-ب
تطاوينواليةّمعتمدياتشملتّتدخالتّهذاّالبرنامجّمختلفّ

وّتطاوينّالجنوبيةّوتطاوينّالشماليةغمراسنبمعتمدياتمشاريعّللتنميةّالمندمجة03ّ: القسط االول-*

مشروعّواحدّبمعتمديةّرمادة:القسط الثاني-*

والصمارذهيبةالبئرّاالحمرّوّبمعتمدياتمشاريع03ّ: القسط الثالث-*

ّاقرارّمشروعّإضافيّلفائدةّمعتمديةّبنيّمهيرةّالمحدثةّأخيراّ وفي انتظار رصد االعتمادات لهذا المشروع( 2017سنةّ)كماّتم 



تطاوينالوضع التنموي بوالية 

المشروع

والطريق السيارةتطاوينوصلة ربط بين والية انجاز

1جدير أراسمدنين 

كلم50على طول 

أهداف المشروع
ويندرج في إطار سياسة 1بالطريق السيارة أتطاوينربط والية 

.  تطوير شبكة الطرقاتوتنمية قطاع النقل الوطني 

والتهيئة الترابيةواالسكانوزارة التجهيز صاحب المشروع

االحمرالبئر -غمراسن–الشمالية تطاوينمكان المشروع

مليون دينار90الكلفة الجملية

مكونات المشروع 

:1قسط عدد 
.كلم13.5بطول 19و  الطمضاعفة 

.كلم3.716الجديدة بطول لتطاوينحزاميةطريق 

.وحدات05: عدد المفترقات الدائرية

وحدة32: عدد المنشآت المائية

3م0/20GB50000: االسفلتيةكميات الخرسانة 

3مBB  0/14305000: االسفلتيةكميات الخرسانة 
زات والعمودي وتجهياالفقيالتشويروأشغال التنوير العمومي الىإضافة 

.  من المشروعاالماكنببعض االرصفةالسالمة وانجاز 

:2قسط عدد 
.كلم25.293: طول المشروع

وحدات06:عدد المفترقات الدائرية

وحدة23: عدد المنشآت المائية

3م650000حوالي : كميات التتريب 

3م0/20GB55000: االسفلتيةكميات الخرسانة 

3مBB  0/14380000: االسفلتيةكميات الخرسانة 
يزات تجهوو العمومي االفقيوالتشويرأشغال التنوير العمومي الىإضافة 

من المشروع االماكنببعض االرصفةانجاز والسالمة 

البنك الدولي للتنميةممول المشروع

2019أفريل15:انطالق األشغال

شهرا30مدة األشغال

2022افريل15ديةالتعاقاالجالتاريخ انتهاء 

%10: نسبة االنجازتقدم االنجاز

رىمتابعة تنفيذ المشاريع الكب. 5
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مشروع غاز الجنوب

:األهداف
ي تركيز وحدة معالجة لتوفير الغاز الطبيعي لالستعمال الصناع-

.واملنزلي
سوق تركيز وحدة تعبئة قوارير الغاز املسال قصد تغطية حاجيات ال-

.املحلية في الجنوب التونس ي
.توفير مواطن شغل وديناميكية صناعية للمنطقة-

مليون دوالر   امريكي150:الكلفة

املشروع ممول من طرف املؤسسة التونسية :مصادر التمويل
بواسطة قرض % 65تمويل ذاتي و% 35لألنشطة البترولية بحساب 

.حسب اتفاقية تمويل مبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية

:األطراف املعنية باملشروع
بصفتها املسؤول  ETAPاملؤسسة التونسية لألنشطة البترولية -

.االول عن انجاز املشروع
و هي املسؤولة عن  STEGالشركة التونسية للكهرباء والغاز -

.املنزليتوفير قنوات ايصال الغاز الطبيعي لالستعمال الصناعي و 
در شركة اوام في ، الشركة املسؤولة عن تطوير حقل نوارة املص-

.االساس ي للغاز ملشروع غاز تطاوين 
RETELاملقاول املسؤول عن مد خط أنبوب الغاز -
املقاول املسؤول عن انشاء وحدة املعالجة-
املقاول املسؤول عن انشاء وحدة تعبئة القوارير-

اآلجال املراحل املنجزة
2018اوت -2018مارس - طلب عروض مد خط أنبوب الغاز -

2019جوان–2018مارس - طلب عروض انشاء وحدة املعالجة -

2020جانفي–2019فيفري -
طلب عروض انشاء وحدة تعبئة قوارير -

GPL آجال استكمال
التنفيذ

املعني بالتنفيذ املراحل في طور اإلنجاز 
واملستقبلية

2020جوان RETELاملقاول    مد خط أنبوب الغاز 

2021ديسمبر JEREH/EPPMاملقاول  انشاء وحدة املعالجة 

2021ديسمبر
ء املقاول املسؤول عن انشا

وحدة تعبئة القوارير
 GPLانشاء وحدة تعبئة قوارير 

:  طلب عروض -*

2018سبتمبر 

:  انطالق األشغال -*

2019افريل

احداث: 2019افريل
املشرفة (SEREE)الشركة  

على انجاز واستغالل 
املحطة

ة انجاز محطة إنتاج الكهرباء بواسط
10الطاقة الشمسية بقدرة 

غمراسن–بالقرضابميغاواط
في إطار الشراكة بين الشركة )

التونسية لألنشطة البترولية 
(ETAP)االيطاليةاينيوشركة(ENI) 

خالل فترة االنتاج خالل فترة االنجاز الطاقة التشغيلية

50- 40

80-100 مد خط أنبوب الغاز 

150-200 انشاء وحدة املعالجة 

80-100  GPLانشاء وحدة تعبئة قوارير 
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ذهيبةتوسعة وتهيئة معبر :المشروع

تطاوينالمعابرّالحدودي ةّفيّواليةتعصيريندرجّانجازّهذاّالمشروعّفيّإطارّ

مليون دينار13.7: المشروعكلفة. 1

:المساحة الجملية المغطاة.2

.2م8000تبلغّالمساحةّالجملي ةّالمغط اةّّ

:المشروعمكونات.3

والشرطة،للديوانةمبنى–

o17للديوانةاجتماعاتوقاعةمكتب

o17للشرطةاجتماعاتوقاعةمكتب

عملي ات،قاعةمبنى–

السيارات،تفتيشمستودع–

المحجوزات،مستودع–

األكشاك،مبنى–

وخروج،دخولالتجاري ةالفرقةمكاتب–

لقسط)لألعوانوالمبيتالمطعم– ،(أو 

oأكلقاعتيومطبخواستقبال:األرضيالطابق

oجناحونومغرفة16:األولالطابق

للمسافرين،والمقهىالمطعم–

للتفتيشومفتوحةمسقوفةمباني–

ة،للفحصمبنى– باألشع 

.المختلفةالشبكاتوالطرقات▪

2016افريل: تاريخ انطالق األشغال. 4

2018نوفمبر : االشغالالتاريخ المتوقع النتهاء .5

.يوما540: مدة اإلنجاز. 6

%85: نسبة تقدم االنجاز. 7

ألشغالابانهاءالمشروع للتسريع ضرورة تدخل وزارة التجهيز واالسكان مع المقاولة المكلفة بانجاز

Tunisie
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والواحات ببرج السقويةمن المناطق هك1000انجاز المشروع

رمادة-بورقيبة 

وزارة الفالحة والموارد المائيةصاحب المشروع

دية رمادةممعتمكان المشروع

أهداف المشروع

تثمين الموارد المائية المنطقة الصحراوية-

الفالحيالنهوض باإلنتاج -

تنمية الصحراء-

خلق مواطن شغل-

خلق ديناميكية اقتصادية-

مليون دينار100الكلفة

مكونات المشروع
داية بمنطقة برج بورقيبة كنقطة انطالق وبهك580إحداث -

ولرزطبوادي زار هك420ودراسة الطوبوغرافيالرفع 

تقدم المشروع

دراسة تّم قبول المرحلة الثانية من ال: في مرحلة الدراسات-

والمرور إلى المرحلة الثالثة

بطئ في االنجاز-

ي إلتمام الدراسة فالفالحيةدعوة المركز الوطني للدراسات -

عرضها للتمويلواقرب اآلجال 



تطاوينالوضع التنموي بوالية 
رىمتابعة تنفيذ المشاريع الكب. 5

انجاز محطة إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة المشروع

ميغاواط ببرج برقيبة200بقدرة الشمسية

الخصائص التقنية للمشروع-1

ميغاواط200قدرة االنتاج

دية رمادةممعت-برج بورقييبةمكان المشروع

°30االحداثيات 9'59'.03"N;9°59'14.40"E

هك400المساحة

ملك عامالملكية

السنة/ساعة/ جيغاواط360الطاقة المزمع انتاجها

(كلم100)كيلو فولت225رويس -خط تطاوين الربط بالشبكة

الخصائص االقتصادية للمشروع-2

م د400الكلفة

م د30حوالي تكلفة الربط بالشبكة

تقدم المشروع

2017ماي: طلب عروض تأهيلي-*

:  عضبط قائمة مصنعين مؤهلين النجاز المشرو-

2018نوفمبر 

2019مارس : طلب عروض نهائي-*

شركة –تعيين الشركة المكلفة باالنجاز -*

-نرويجية

الطاقيدعوة وزارة الطاقة والمناجم واالنتقال -*

راعلالسالتنسيق مع الشركة المكلفة احكامالى

باالنجاز

انجاز محطة إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة المشروع

مهيرةميغاواط ببني 50بقدرة الشمسية

الخصائص التقنية للمشروع-1

ميغاواط50قدرة االنتاج

هيرةممعتمدية بني مكان المشروع

°32االحداثيات 42'46.74"N;10°50'18.98"E

هك100المساحة

الملكية
ونسية تفويت في شكل هبة للشركة الت)ملك خاص 

(للكهرباء والغاز

السنة/ساعة/ جيغاواط90انتاجهاالطاقة المزمع 

(كلم8)كيلو فولت  225رويس-تطاوينخط الربط بالشبكة

الخصائص االقتصادية للمشروع-2

دم100الكلفة

دم4تكلفة الربط بالشبكة

عدد الوظائف المحدثة خالل

مرحلة التشييد

24الى 16من )مرحلة التشييد اثناءوظيفة 500

(شهرا

تقدم المشروع

2018افريل: دراسة الجدوىاتمام-*

2018سبتمبر : ملف طلب العروضاتمام-*

تم ابرام عقد التفويت في قطعة األرض -*

المخصصة النجاز المشروع

في مرحلة البحث عن التمويل-*
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المقترحاتالوضعية الحاليةالمشروع

سبالجبخاصةصناعيةمنطقةاحداث

دم18بكلفةهك50مساحةعلى

هك25مساحةعلىاألولالجزءاقتناءتم-

إقتناءتم:المياهوتوزيعإلستغاللالوطنيةالشركة-

العروضطلبعناإلعالنطورفيوالقنوات

القنواتتركيزبأشغالالخاص

نجازاالبصدد:الغازوللكهرباءالتونسيةالشركة-

بعدتنطلقلم:التهيئةأشغال-

ماتماالىالعقاريةالوكالةدعوة-

ةتهيئفيواالنطالقالدراسات

األولالقسط

واالعتماداتبرصداإلسراع-

سطللقالمخصصةاألرضاقتناء

هك25مساحةعلىالثاني

مراكز5ومراقبمصبإنجاز

دم8بكلفةتحويل

ومركزبالمصبخاصةأرضقطعتيتحديدتم-

فيرفالتصوكالةالىواحالتهتطاوينببلديةتحويل

الدراساتإتمامإنتظارفيالنفايات

ةالبيئوزارةمصالحلدىالتدخل

المراقبالمصببانجازلإلسراع

اولىمرحلةفي

نللطيراالعسكريرمادةمطارفتح

المدني

فيالدفاعوزارةطرفمنالطائراتمهبطانجازتم

المسافرينمحطةانجازانتظار

منتاالعتمادابتخصيصالتعجيل

الجويةالموانئديوانطرف

المسافرينمحطةالنجاز

ةلشركالصناعةوزارةمنالمسندالترخيصانتهاءبتطاويناإلسمنتوحدةإحداث

المتحدينالمستثمريناسمنت

فيللتمديدالصناعةوزارةدعوة

الترخيص
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المشروع
السقويةوالمناطقالواحاتمنهك1000إحداث

المديريتأهيل المستشفى الجهوي عبر انجاز المخطط 
في طب النساء واألطفالاقليميإحداث قطب جامعي 

إحداث مدرسة إعدادية بحي عباس
بلديات6بعث وحدة للتصرف في النفايات المنزلية 

وغمراسنمراكز إقامة ومطعم بكل دار الشباب البئر األحمر والصمار 3إحداث 
فردية بكل من البئر األحمر وغمرا سن والصمار رياضاتقاعات 3إحداث 

للموسيقى وبناء مكتبة عمومية بقصر عون وحي البر  جهويبناء معهد 
نبتطاويوالبئر األحمر ومركز تنمية الكفاءات الصمارقرى حرفية بكل من 2إحداث 

ورمادةذهيبةمحطات تطهير بكل من 2بناء
ذهيبةمن حدود والية مدنين الى 203انجاز الطريق الحدودية رقم 



ذهيبةمعتمدية

:دعم موارد الرزق في قطاع الحرف✓

تّم اإلنجاز: أد 150: الكلفة

:دعم األنشطة الفالحية✓

تّم اإلنجاز: أد 70: الكلفة

:دعم موارد الرزق في تربية الماشية✓

منتفعا62عدد من رؤوس الماشية لـ  أد تم توزيع280: الكلفة

(آبار8: )الفالحيةاألباركهربة ✓

تّم االنجاز:  أد500: الكلفة

:بناء محالت للحرف✓

تم اإلنجاز: أد500: الكلفة

رمادةمعتمدية
:دعم موارد رزق في قطاع الحرف✓

تّم اإلنجاز: أد 200: الكلفة
:  دعم األنشطة الفالحية✓

تّم اإلنجاز: أد 50: الكلفة
:دعم موارد رزق في تربية الماشية✓

رؤوساقتناءعلىاالتفاقتمّ :أد350:الكلفة
من%70تقديممعالمنتفعينطرفمنالماشية
%30إتماميقعأنعلىالواحدللمنتفعالجمليالمبلغ

ةفنيالاللجنةوموافقةالترقيمعمليةبعدالمتبقية
(بئرا15):الفالحيةاألباركهربة✓

تّم اإلنجاز: أد 400: الكلفة
:لالقامةبناء فضاء ✓

تّم اإلنجاز: أد 500: الكلفة

تطاوينالوضع التنموي بوالية 
مليون دينار3بكلفة ورمادةذهيبةمعتمديتييهّم هذا البرنامج :البرنامج الخصوصي لتنمية المناطق الحدودية. 8



تطاوينالوضع التنموي بوالية 
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.قرارا64تضمنوالذيتطاوينبوالية2017افريل27بتاريخالوزاريالمجلس‒
تنفيذهتمّ قرارا34‒
التنفيذبصددقرارا17‒
ينفذلمقرارا13‒

املالحظات مل تنفّذالقرارات اليت

حداث)الفالحيةلدلراساتالوطيناملركزقبلمنادلراسةمس توىيفمعطل مبنطقةهك580ا 

مل:(لرزطوزاربواديهك420ودراسةالطوبوغرايفالرفعوبدايةانطالقكنقطةبورقيبةبرج

ينجز

حداث-1 عىلدينارمليون100تساويمجليةبلكفةبورقيبةبربجواحاتقطبا 

.هكتار1000مساحة

املدين من طرف ديوان الطريانمعطل يف مس توى ادلراسة املتعلقة ببناء حمطة جوية جديدة

واملطارات

13بلكفة2018ماي25قبلذكلواملدنيةللطائراتالعسكريرمادةمطارفتح-2

.د.م

الصناعية اخلبطةيف طور اقتناء مقسم ابملنطقة  د.أ  750بلكفة 2018لصيانة احلافالت س نة هجويةالانطالق يف بناء ورشة -3

2016مت حتديد ال رض و اعداد دراسة هتيئة املقامس واملصادقة عليه منذ س نة 

ة التجهزي يف انتظار رصد الاعامتدات والاذن ابنطالق الاشغال من طرف املصاحل املركزية لوزار 

والاساكن

املطاربرمادةمسكنا45:ييلكاميتوّزعوناجامتعيامسكنا142اجنازيفالانطالق-4

س نةموىف،-النرصيح-ابذلهيبةمسكنا25والطبولأ معنيبرمادةمسكنا72و

2018.

ابجناز املرشوعلالرساعدعوة وزارة الصحة : مل ينجز نطالق-5 خارجية،عيادات)بتطاويناجلهوياملستشفىوجتهزيوتوسعةتآ هيلأ شغالا 

طباء،مبيت،الاس تعجايل قلمييجامعيقطبلل  حداثال،وال طفالنساءطبيفا  ا 

د.م13بلكفة،2018س نة(صيدلية

ابجناز املرشوعلالرساعدعوة وزارة الصحة : مل ينجز حداث وحدة طب اس تعجايل ابملركز الوس يط ببين -6 د.أ  150بلكفة 2017هناية همريةا 



تطاوينالوضع التنموي بوالية 

املالحظات مل تنفّذالقرارات اليت

عداد ادلراساتبطىء .يف ا  حداث مركز تكوين يف الطاقة واملواد -7 بمترب يف س الانشائيةانطالق أ شغال ا 

د. م7.610،بلكفة 2018

الانطالق يف مت اقتناء قطعة ال رض من طرف بدلية تطاوين ووضعها عىل ذمة املرشوع و

ادلراسات و مل ينجز لعدم توفر المتويالت

حداث -8 .2018د س نة .م4بدلي بلكفة مسلخا 

بلك من مكتب بريد ابملاكتب املغلقةالشغوراتيف انتظار القيام ابالنتداابت الالزمة لسد 

رأ س الوادي ومكتب بريد احلرية 

عادة-9 -احلرية-كريفن-معريبرئ–الوادرأ سمنبلكاملغلقةالربيدماكتبفتحا 

الغارواد-قطوفة

عداد املناظرة الختيار املصممني بصدد ا  عادة-10 .2018س نةد.م2بلكفةبرمادةالثقافةداربناءا 

ويف انتظار القيام ابدلراسات( التخصيص)متّت تسوية وضعية العقار حداث-11 .2018س نةد.م1بلكفةبتطاوينوالطبيعيالثقايفللرتاثمتحفا 

يف انتظار انهتاء من ال شغال عىل مس توى حمطة الغاز متامتزويد-12 2018خاللالطبيعيابلغازتطاوينمدينةربطوا 

مضاء عقد بيع قطعة ال رض اخملصصة للمرشوع  بني جملس  ترصف  همريةبين رقانز مت ا 

. الغاز وو الرشكة التونس ية للكهرابء 

مل ينجز

نتاجحمطاتمرشوعأ شغاليفالانطالق-13 الشمس يةالطاقةبواسطةالكهرابءا 

photovoltaïqueتقدرمساحةعىل(ميغاواط50بقدرة)همريةبينبمبعمتدية

جنازبلكفةوهكتار100بـ موطن400تساويتشغيليةبطاقةود.م125تبلغا 

.شغل

متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية. 9



(الكاموراتفاق )2017جوان 15متابعة تطبيق بنود اتفاق

تطاوينالوضع التنموي بوالية 

املالحظات القرارات
نتداب-* طارا برشكة 70ا  مت اال عالن عن النتاجئ الهنائية ومتت املبارشة: SITEPا 

نتداب-* طار بدار اخلدمات البرتوليةوعون 20ا  اضايفعون 15مت اال عالن عن النتاجئ الهنائية ومتت املبارشة كام مّت انتداب :ا 

نتداب-* طارات برشكة 10ا  10مت اال عالن عن النتاجئ الهنائية ومتت املبارشة  كام اال عالن عن مناظرة النتداب: SODEPS productionا 

ضافيني ويف مرحةل دراسة امللفات أ عوان ا 

نتداب-* طار برشكة املالحات30ا  ومتت املبارشةمت اال عالن عن النتاجئ الهنائية: عون و ا 

نتداب-* نتدابمت (:وينس تارعامل رشكة 13+مرتبص ابل اكدميية68)OMVعون برشكة 81ا  عون 81ا 

نتداب-* الاختبارات الشفاهيةيف مرحةل اجراء: اعوان09عوان ومتّت املبارشة و   21مّت الاعالن عن النتاجئ الهنائية ابنتداب : OMVعون برشكة 30ا 

نتداب-* نتدابمت :عون برشاكت اخلدمات البرتولية العامةل ابلصحراء 340ا  .عرض شغل1899عون من مجةل 1530ا 

نتداب-* تاجئ عون عن طريق الرشكة التونس ية للتنقيب وبصدد اال عالن عن الن 30مت اال عالن عن انتداب : SODEPS forageعون برشكة 70ا 

.ال ولية

نتداب-* .مل ينجز: ENIعون برشكة40ا 

نتداب-* .مل ينجز:الغازوعون ابلرشكة التونس ية للكهرابء 87ا 

نتداب-* جناز أ نبوب الغاز300ا  جناز املرشوع:عون برشكة اخلدمات اليت ستتوىل ا  .مّت تعيني الرشكة امللكفة اب 

نتداب-1 نتاجبرشاكتعون1500ا  اتواخلدماال 

.2017نةس  موىفقبلابلصحراءالعامةلالبرتولية

.2018جانفي2مت اال عالن عن نتاجئ املناظرة ومتت املبارشة يوم  : 2017عون بعنوان 1500-*

عقود العملوابراممت اال عالن عن نتاجئ املناظرة : 2018عون بعنوان 1000-*

مل ينجز: 2019عون بعنوان س نة500-*

نتداب-2 والغراسةالبيئةبرشكةعون3000ا 

والبستنة

برام اتفاقيات مع البنوك العمومية مّت -* مبقر 2018أ وت 28يوم لودائعوكذكل مع صندوق ا( البنك الوطين الفاليح، بنك اال ساكن، الرشكة التونس ية للبنك)ا 

وزارة الصحة

مليون دينار3.3مببلغ بتطاوينيف رأ س مال رشكة التمنية والاستامثر الرتفيعمّت -*

راال ستامثود لصندوق التمنية .م80ختصيص -3



تطاوينالوضع التنموي بوالية 
2019سنة تطاوينإنجازات القطاع الخاص لوالية 

مقابل2019سنةدم18.4)%-98بـالصناعيالقطاعفيبهالمصرحاالستثمارحجمتطور‒
،(2018سنةدم983

إنجاز2019سنةتمالمنقضية،سنواتاألربعخاللبهاالمصرحالصناعيةالمشاريعمتابعةحسب‒
.الشغلمواطنمن%5.4واالستثماراتحجمحيثمن%2.8العدد،حيثمن44.4%

بحجممشاريع10الجهويةالتنميةمنحةاالمتيازاتاسنادلجنةمنعليهاالمصادقالمشاريععددبلغ‒
،2019سنةدم2.1قدرهاوبمنحةدم7.1استثمار

بذلكمسّجالدم18.8حوالي2019سنةالفالحيالقطاعفيبهالمصرحاالستثمارحجمبلغ‒
،2018بسنةمقارنة%55بــانخفاضا

87ودم8االستثماراتبحجممشروعا118علىالمصادقةالفالحيالقطاعفي2019سنةتم‒
الشغل،مواطن

دم10.5االستثماراتبحجممشروعا173إنجازالفالحيالقطاعفي2019سنةتم‒



تطاوينالوضع التنموي بوالية 
2019سنة تطاوينإنجازات القطاع الخاص لوالية 

م0.55مقابل2019سنةدم1.5)%173بـالسياحيالقطاعفيبهالمصرحاالستثمارحجمتطور‒
،(2018سنةد

للتضامنالتونسيالبنكطرفمندم5.9قدرهاستثماربحجممشروعا317تمويل‒
والمتوسطة،الصغرىالمؤسساتتمويلبنكطرفمندم1.7قدرهاستثماربحجممشاريع2و

أد،339.7قدرهاباعتمادات1االنطالقاعتمادآليةبتدخلباعثا120انتفاع‒

أد،319قدرهاباعتمادات2االنطالقاعتمادآليةبتدخلاثنينباعثينانتفاع‒



تطاوينالوضع التنموي بوالية 

الفالحيالقطاع

2019سنة تطاوينإنجازات القطاع الخاص لوالية 
كلفة المشروعالمشـروع

(دأ )
660الشماليةبتطاوينمشروع تربية دجاج البيض 

230الشمالية بتطاوينسقويمشروع زياتين وأشجار مثمرة 

160بالصمارالزياتين غراسةمشروع فالحي مندمج يرتكز على 

الصناعيالقطاع

كلفة المشروعالمشـروع

(دأ )
110االحمروحدة لصناعة الهياكل المعدنية للبناء بالبئر 

190الشماليةبتطاوينوحدة لصناعة األنابيب البالستكية 

700الشماليةبتطاوينوحدة للتركيب المعدني 

30000انجاز وحدة لصناعة الجبس

السياحيالقطاع
مواطن الشغلالمشـروع

(دأ )

100انجاز استضافة عائلية

1100نجوم3تواصل انجاز نزل 

550تواصل انجاز محطة تنشيط سياحي



:تفعيل التمييز االيجابي على مستوى•

المرصودة للجهات الداخليةاالعتماداتقاعدة توزيع -

نصيب الجهات الداخلية في المناظرات الوطنية-

منح البنوك امتيازات خصوصية لتمويل المشاريع بالمناطق الداخلية-

ع النسيج، قطاع قطا)الجهات الداخلية الىتكفل الدولة بتوجيه بعض االستثمارات الخارجية ذات التشغيلية العالية •

...(.تركيب السيارات، صناعة بعض مكونات السيارات

رمادةبمعتمديةالسقويةمن الواحات والمناطق هك1000بانجاز مشروع االسراع•

اليةة للحةد مةن الومعتمةدياتتصفية األوضاع العقارية لألراضي االشتراكية وتكوين مخزون عقاري صناعي بكافةة •

.التفاوت بينها

طاقةة منةذ الانتةاجاعتبارا لمسةاهمة الجهةة فةي االستخراجيةجعل الجهة قطبا للطاقة والطاقات المتجددة والصناعات •

مةن المةواد مةن مخةزون هةامبهستينات القرن الماضي إضافة إلى ميزاتها التفاضلية في الطاقات المتجددة وما تزخر 

...والطين وغيرهاالسيليسيةعلى غرار مادة الجبس والرمال االنشائية

مةةدياتبالمعتو تعمةةيم إحةةداث منةةاطق جديةةدة دعةةم البينةةة األساسةةية بالمنةةاطق الصةةناعية وربطهةةا بالغةةاز الصةةناعي•

الداخلية

تطاوينالمشــــاغل الـــتنموية بوالية 



تطاوينالمشــــاغل الـــتنموية بوالية 

جددة وهو ما دعم نسيج مؤسسات التعليم العالي بإحداث مدرسة عليا للمهندسين في البترول والطاقات المت❖

.  يساهم في الرفع من عدد الطلبة وتحسين القدرة التشغيلية لالختصاصات المنبثقة عنه

وارق بين إرساء منظومة جهوية صحية تمّكن من تقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها وتقلص من الف❖

ز قدرات وذلك من خالل توفير طب االختصاص بالمستشفى الجهوي والعمل على تعزيالمعتمدياتمختلف 

رية لتحسين المستشفيات المحلية ومراكز الصحة األساسية بتوفير االختصاصات والموارد البشرية الضرو

.الخدمات الصحية بتلك المناطق البعيدة عن مركز الوالية

بكة المتكررة للماء الصالح للشراب من أشغال تجديد الشاالنقطاعاتالحلول الجذرية إلشكالية ايجاد❖

قيام والبالزاراتالتحليةوتحديثها واإلسراع بإنجاز المشاريع المهيكلة لهذا القطاع من ذلك انجاز محطة 

بجربةالتحليةبأشغال توسعة محطة 



تطاوينالمشــــاغل الـــتنموية بوالية 

ميغةةاواط و بةةرج 50بكةةل مةةن معتمديةةة بنةةي مهيةةرة بقةةوة الفوطوضةةوئيةبانجةةاز مشةةاريع محطةةات االسةةراع❖

ميغاواط200بورقيبة من معتمدية رمادة بقوة 

إحداث مدرسة عليا للمهندسين في البترول والطاقات المتجددة❖

اصةة نقاط عبةور جديةدة ومنةاطق للتبةادل الحةر خواحداثمن جهة ذهيبةاإلسراع بإنهاء أشغال تأهيل معبر ❖

.ومن جهة الحدود الغربية مع الجزائر" الليبية-التونسية"بمنطقة مشهد صالح على الحدود 

الشروع في تهيئة المنطقة السياحية❖

مخطط تأهيل المستشفى الجهوي عبر انجاز ال)اإلسراع بانجاز المشاريع المبرمجة في القطاع الصحي ❖

(في طب النساء واألطفالاقليميو إحداث قطب جامعي المديري

مهيرةني بمعتمديةالخاصة بمشروع التنمية المندمجة الذي وقع إقراره لفائدة االعتماداتاإلسراع برصد ❖

المحدثة،



تطاوينالمشــــاغل الـــتنموية بوالية 

:اإلسراع بتلبية مطالب الحراك االجتماعي بالجهة والمتمثلة في النقاط التالية❖

موطن شغل قار بالشركات البترولية،1500-

،(بين عون وإطار500)والبستنةوالغراساتالبئيةاإلسراع بإعالن انتداب القسط األخير بشركة -

مليون دينار سنويا للتنمية واالستثمار بالجهة،80تخصيص -

،والبستنةوالغراساتاإلسراع بإصدار القانون األساسي وتصنيف شركة البيئة -

،نوارةتسوية وضعية األعوان المسرحين من حقل -

غالل والتصرف فيه بموجب اتفاق االستنوارةالتسريع بإحداث الشركة الخاصة باإلشراف على حقل -

وتمّسك الجهة  باحتضان المقر االجتماعي للشركة



ديوان تنمية الجنوب
75.640.363 (216): الهاتف
75.641.747 (216): الفاكس
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 قائمة المشاريع المعطلة بوالية تطاوين
 اإلجراءات المقترحة   الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع  الوضعية الحالية و  المشروع            

  50احداث منطقة صناعية خاصة بالجبس على مساحة  
 م د  18هك بكلفة 

 

 هك   25تم اقتناء الجزء األول على مساحة  -
الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه: تم إقتناء  -

القنوات و في طور اإلعالن عن طلب العروض  
 الخاص بأشغال تركيز القنوات

 الشركة التونسية للكهرباء و الغاز : بصدد االنجاز -
 أشغال التهيئة:لم تنطلق بعد -

الدراسات واالنطالق في تهيئة  إلىإتمامدعوة الوكالة العقارية  -
 القسط األول  

اقتناء األرض المخصصة للقسط  اإلسراع برصد االعتمادات و  -
 هك  25الثاني على مساحة 

هك من المناطق السقوية والواحات ببرج  1000انجاز 
 رمادة-بورقيبة  

في مرحلة الدراسات: تّم قبول المرحلة الثانية من   -
 الدراسة والمرور إلى المرحلة الثالثة 

 كمال الدراساتاست بطئ في -

دعوة المركز الوطني للدراسات الفالحية إلتمام الدراسة في اقرب  
 اآلجال و عرضها للتمويل

 
 م د  8مراكز تحويل بكلفة  5إنجاز مصب مراقب و

 
تم تحديد قطعتي أرض خاصة بالمصب ومركز  -

حالتهإلىتحويل ببلدية تطاوين  وكالة التصرف في   وا 
 إتمام الدراسات انتظارالنفايات في 

التدخل لدى مصالح وزارة البيئة لإلسراع بانجاز المصب المراقب 
 أولى في مرحلة 

 
   2016تاريخ انطالق األشغال: افريل  -*  توسعة وتهيئة معبر ذهيبة

   2018التاريخ المتوقع النتهاء االشغال: نوفمبر  -*
 %85نسبة االنجاز:  -*

ضرورة تدخل وزارة التجهيز واالسكان مع المقاولة المكلفة بانجاز 
 المشروع للتسريع بانتهاء االشغال

دراسة المتعلقة ببناء محطة جوية معطل في مستوى ال فتح مطار رمادة العسكري للطيران المدني 
 جديدة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات 

 

التعجيل بتخصيص االعتمادات من طرف ديوان الموانئ الجوية  
 النجاز محطة المسافرين

دعوة وزارة التكوين المهني والتشغيل لالسراع باستكمال الدراسات  تحديد اختصاصات  تمت المصادقة على المشروع و  -إحداث مركز تكوين في الطاقة والمواد االنشائية في بكلفة  
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قطعة ارض وتكفل المجلس الجهوي بوضع التكوين  م . د  7.610
 على ذمة المشروع 

 بطئ في اعداد الدراسات -

 واالنطالق في انجاز المشروع 

ملف في طور االنتزاع للمصلحة العامة لدى وزارة  انجاز معهد ثانوي بالمزطورية
 أمالك الدولة و الشؤون العقارية 

دعوة وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية الى اصدار امر  
 االنتزاع

 دعوة الوكالة العقارية السياحية الى اإلسراع باالنجاز تم اعداد مثال التهيئة التفصيلي  تهيئة المنطقة السياحية ببياش
في انتظار إجراءات تخصيص قطعة األرض بين   أ.د 600إحداث مركز مراقبة صحية بمعبر الذهيبة بكلفة 

اإلدارة العامة للبنايات المدنية بوزارة التجهيزوديوان 
 المعابر الحدودية البرية

برام إتفاقية بين   اإلسراع بإجراءات تخصيص قطعة األرض وا 
 وزارة الصحة و اإلدارة العامة للهندسة المدنية بوزارة التجهيز

 
إحداث متحف التراث الثقافي والطبيعي بتطاوين الجنوبية 

 أ.د  1700بكلفة 
تم تخصيص قطعة األرض في انتظار رصد  

 االعتمادات واالنطالق في االنجاز
 رة الثقافة الى استحثاث انجاز المشروع   دعوة وزا

اعادة   بناء مكتبة عمومية بالرقبة بتطاوين الجنوبية بكلفة 
 أ.د   400

تمت الموافقة على بناء طابق علوي على نفس البناية 
الملف لدى   -بناءا على راي مختلف المتدخلين 

 المصالح المركزية

 التدخل لدى المصالح المركزية لوزارة الثقافة

بناء محطتي تطهير بكل من مدينتي رمادة و ذهيبة وتطهير 
 أ.د   9900المدينتين بكلفة 

تم امضاء اتفاقية التمويل مع البنك االفريقي للتنمية 
  2019والبنك األوروبي لالعمار والتنمية منذ جانفي 

 ولم يتم الشروع في االنجاز 

 التدخل لدى الديوان الوطني للتطهير قصد إستكمال الدراسات
 والشروع في االنجاز 
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 والتي لم تنطلق في اإلنجاز  2020-2016أهم المشاريع المهيكلة المدرجة في المخطط 
 اإلجراءات المقترحة   الوضعية الحالية والصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع   المشروع            

  غير مرسمة بالميزانية إحداث مدرسة إعدادية بحي عباس
  غير مرسمة بالميزانية تأهيل المستشفى الجهوي عبر انجاز المخطط المديري
  غير مرسمة بالميزانية إحداث قطب جامعي اقليمي في طب النساء واألطفال

بناء معهد جهوي للموسيقى وبناء مكتبة عمومية بقصر 
 عون وحي البرّ 

  غير مرسمة بالميزانية

مراكز إقامة ومطعم بكل دار الشباب البئر  3إحداث 
 األحمر والصماروغمراسن 

  غير مرسمة بالميزانية

قاعات رياضات فردية بالبئر األحمر وغمرا سن   3إحداث 
 والصمار 

  غير مرسمة بالميزانية

والبئر األحمر  قرى حرفية بكل من الصمار 2إحداث 
 ومركز تنمية الكفاءات بتطاوين

  غير مرسمة بالميزانية

 

 2015فيفري  28القرارات الحكومية المعلن عنها لفائـدة والية تطاوين بتاريخ 
 االجراءات المقترحة  المتابعة القرار

 اإلسراع في التمديد في الترخيص من طرف وزارة الصناعة   انتهاء الترخيص المسند من وزارة الصناعة   : إحداث وحدة اإلسمنت بتطاوين 6قرار عدد  
: تكليف وزارة الفالحة بالنظر في سبل حماية مدينة 24قرار عدد  

 تطاوين من سيالن المياه المتأتية من جبل "الصد" وجبل "تمزوت". 
  لم يتم التفعيل لعدم وضوح الجهة المكلفة 
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 بوالية تطاوين 2017 أفريل 27المجلس الوزاري بتاريخ قرارات 
 والتي لم تنّفذ

 

 المالحظات القرار
 في طور اقتناء مقسم بالمنطقة الصناعية الخبطة  أ.د   750بكلفة   2018االنطالق في بناء ورشة جهوية لصيانة الحافالت سنة   -
مسكنا  72مسكنا برمادة المطار و 45 :يليمسكنا اجتماعيا يتوّزعون كما  142االنطالق في انجاز  -

 .2018، موفى سنة -حي النصر  -مسكنا بالذهيبة 25برمادة عين أم الطبول و 
   2016منذ سنة  هادراسة تهيئة المقاسم والمصادقة علي واعداد تم تحديد األرض 

ذن بانطالق االشغال من طرف المصالح المركزية في انتظار رصد االعتمادات واال 
 لوزارة التجهيز واالسكان

إنطالق أشغال تأهيل وتوسعة وتجهيز المستشفى الجهوي بتطاوين )عيادات خارجية، االستعجالي،   -
، بكلفة 2018مبيت لألطباء، قطب جامعي إقليمي في طب النساء واألطفال، إحداث صيدلية( سنة 

 م . د  13

 دعوة وزارة الصحة لالسراعبانجاز المشروع لم ينجز:

 لم ينجز: دعوة وزارة الصحة لالسراعبانجاز المشروع أ.د 150بكلفة  2017إحداث وحدة طب استعجالي بالمركز الوسيط ببني مهيرة نهاية  -
تم اقتناء قطعة األرض من طرف بلدية تطاوين ووضعها على ذمة المشروع واالنطالق  . 2018م.د سنة  4إحداث مسلخ بلدي بكلفة   -

 في الدراسات و لم ينجز لعدم توفر التمويالت
واد   -قطوفة  -الحرية  -نكريف -بئر عمير  –إعادة فتح مكاتب البريد المغلقة بكل من رأس الواد   -

 الغار
لشغورات بالمكاتب المغلقةبكل من مكتب بريد في انتظار القيام باالنتدابات الالزمة لسد ا 

 رأس الوادي ومكتب بريد الحرية 
 بصدد إعداد المناظرة الختيار المصممين  .2018م.د سنة   2إعادة بناء دار الثقافة برمادة بكلفة  -
تمام ربط مدينة تطاوين بالغاز الطبيعي خالل -  وى محطة الغاز في انتظار انتهاء من األشغال على مست 2018تزويد وا 
 photovoltaïqueاالنطالق في أشغال مشروع محطات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية -

  125هكتار و بكلفة إنجاز تبلغ  100ميغاواط( على مساحة تقدر بـ  50ببمعتمدية بني مهيرة )بقدرة 
 موطن شغل.  400و بطاقة تشغيلية تساوي   م.د

زرقان بني  للمشروع بينمجلس تصرفقطعة األرض المخصصة هبة لتم إمضاء عقد 
 مهيرة  والشركة التونسية للكهرباء و الغاز .  

 لم ينجز
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صمار بكلفة جملية تقدر   -ذهيبة –األشغال لمشاريع التنمية المندمجة بكل من: بئر األحمر  إنطالق
 مليون دينار 30بـــ 

وتمت المصادقة   2018فيفري  27تم عرضها على لجنة القيادة بوزارة التنمية بتاريخ 
 م د إضافية لمعتمدية بني مهيرة 10وفي انتظار رصد  

 

 

 بوالية تطاوين 2017جوان15 إتفاق
 التي لم تنّفذالقرارات 

 المالحظات القرار
عون بشركات اإلنتاج والخدمات البترولية العاملة   1500إنتداب

 2017بالصحراء قبل موفى سنة
 : لم ينجز.ENIعون بشركة  40إنتداب 
 عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز: لم ينجز. 87 إنتداب
عون عن طريق الشركة التونسية للتنقيب   30: تم اإلعالن عن انتداب SODEPS forageعون بشركة  70إنتداب

 وبصدد اإلعالن عن النتائج األولية.
 ة المكلفة بإنجاز المشروع.عون بشركة الخدمات التي ستتولى إنجاز أنبوب الغاز:تّم تعيين الشرك  300إنتداب  -*

 . 2018جانفي 2: تم اإلعالن عن نتائج المناظرة وتمت المباشرة يوم 2017عون بعنوان  1500 عون بشركة البيئة والغراسة والبستنة3000إنتداب 
 : تم اإلعالن عن نتائج المناظرة وابرام عقود العمل 2018عون بعنوان 1000
 ينجز: لم 2019عون بعنوان سنة 500

 م.د لصندوق التنمية و اإلستثمار 80تخصيص 
 

تّم إبرام اتفاقيات مع البنوك العمومية )البنك الوطني الفالحي، بنك اإلسكان، الشركة التونسية للبنك( وكذلك مع صندوق  
 بمقر وزارة الصحة  2018أوت  28الودائع يوم 

 مليون دينار 3.3بتطاوين بمبلغ تّم الترفيع في رأس مال شركة التنمية واالستثمار 

 



 امجلهورية التونس ية

        وزارة ادلاخلية         

والية تطاوين     

من طرف السيد رئيس الحكومة  القرارات الحكومية المعلن عنها    

   2017أفريل   27دة والية تطاوين بتاريخ  ـــــــــلفائ 

 

 قرارا(   34)  قرارات تّم تنفيذها 

قرارا(  17)  قرارات بصدد التنفيذ    

 قرارا(  13)  قرارات لم تنّفذ 
 اجملال  القرارات      املالحظات 

عن طريق  223مرشوعا ) 453االإعالن عن متويل  -1 االإجناز.مت 

البنك التونيس للتضامن ومؤسسات المتويل  

متويل املؤسسات الصغرى و  الصغري و بنك

مرشوعا  190مرشوع فاليح و 40املتوسطة و

عن طريق الواكةل الوطنية للتشغيل والعمل 

 املس تقل(. 

التشغيل  

والمتويل  

 الصغري

طار عقد الكرامة  350االإعالن عن  -2 االإجنازمت  انتداب يف اإ

 (. 1042)حصة تطاوين 

 . 2017ماي 15افتتاح فضاء مبادرة يوم  -3 مت االإجناز

 مت تكوين جلنة ترتكب من ممثلني عن املصاحل التالية: 

 املكتب اجلهوي للصندوق الوطين للضامن االإجامتعي،-

املكتب اجلهوي للصندوق الوطين للتقاعد و احليطة -

 االإجامتعية،

 التفقدية اجلهوية للشغل،-

 االإدارة اجلهوية للتكوين املهين و التشغيل،-

 الوالية.ممثلني عن 2 -

 

رشاف وزارة التكوين املهين  -4 تكوين جلنة بإ

س ناد البطاقة املتعلقة بلتشغيل  والتشغيل تتوىل اإ

 .يف الصحراء

نتداب و  برشكة البيئة  عون 3000الانتداب الفوري لــ  -5  2018و 2017عون بعنوان سنيت  2500 مت اإ
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 اجملال  القرارات      املالحظات 

نتداب    البستنة. الغراسة و  عون 500و يف انتظار الرتخيص الإ

الرتفيع الفوري يف مزيانية املسؤولية اجملمتعية  -6 مت االإجناز

ىل   م.د.5للمؤسسات اإ

ستامثر قدره  703مت متويل  مرشوع صغري حبجم اإ

 مليون دينار 2,907

طار املسؤولية   670متويل  -7 مرشوعا صغريا يف اإ

 .اجملمتعية للمؤسسات

طار المتكني الاقتصادي  150متويل  -8 أ د440مرشوع بلكفة  102مت متويل  مرشوعا يف اإ

 .2017للمرأ ة قبل موىف 

توس يع جمال تدخل البنك التونيس للتضامن  -9 أ  د. 825مرشوع بلكفة 103و متويل  مت الاجناز

ليشمل متويل املشاريع الفالحية مبا يف ذكل 

 .2017جانفي  02املطالب املقدمة ابتداء من 

حداث  -10 مت االإجناز مركب للتشغيل والعمل املس تقل س نة  اإ

 أ . د. 720بلكفة  2018

 

نتداب  ▪ مت االإعالن عن النتاجئ الهنائية الإ

  عوان و متت املبارشة.70

نتداب  ▪  10مت االإعالن عن النتاجئ الهنائية الإ

طارات بلنس بة لرشكة  و    SODEPSاإ

  متت املبارشة.

 20مت االإعالن عن النتاجئ الهنائية النتداب  ▪

طار و عون برشكة اجلنوب للخدمات و  اإ

 متت املبارشة. 

 

طار سايم )  70الترسيع يف مناظرة النتداب -11 اإ

طارات و همندسني و تقنيني ساميني( يف حقل الربمة  اإ

(SITEP )  عطاء   2017و ذكل يف غضون جويلية واإ

نتداب  ال ولوية القصوى يف الانتداب ل صييل اجلهة و اإ

طارات برشكة  10 طار  و عون  20و  SODEPSاإ اإ

 برشكة اجلنوب للخدمات 

  : يف انتظار فتح االإعامتدات.1مكبوت   ▪

برئ معري )دراسة(: بصدد -الفرش-املزار ▪

 (APD définitif)املصادقة عىل 

: بلغت نس بة تقد م ال شغال 02ي أ والد حي ▪

80% 

  البساتني: يف انتظار فتح االإعامتدات ▪

أ وين )أ شغال(: بلغت نس بة تقد م ال شغال  ▪

95 

عادة هتيئة املناطق السقوية  -12 انطالق أ شغال اإ

مبعتدايت رمادة والبرئ ال محر ومغراسن واذلهيبة س نة  

 م . د. 10بلكفة  2018

 الفالحة 

 :   2018قسط   ❖

ال شغال بملقاوالت: بلغت نس بة تقدم  ✓

انطالق أ شغال حامية مدينة تطاوين من خطر -13

 . 2018م. د بداية من جوان  5.4الفيضاانت بلكفة 
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 اجملال  القرارات      املالحظات 

 % 83االإجناز 

الاشغال بلتفاوض املبارش مع رشكه البيئة   ✓

أ لف دينار(: بلغت نس بة تقدم  498)مببلغ 

 % 77االإجناز 

 :  2019قسط   ❖

ال شغال بملقاوالت: بلغت نس بة تقدم  ✓

 %45االإجناز 

الاشغال بلتفاوض املبارش مع رشكه البيئة   ✓

ر(: بلغت نس بة تقدم أ لف دينا500)مببلغ  

% )ينجز مضن الربانمج الوطين 50االإجناز 

الستيعاب اكرث عدد ممكن من العمةل 

 بجلهات( 

  : 2020قسط   ❖

عداد طلبات  ✓ ال شغال بملقاوالت: بصدد اإ

  العروض

الاشغال بلتفاوض املبارش مع رشكه البيئة   ✓

عداد 300)مببلغ   أ لف دينار(: بصدد اإ

انمج طلبات العروض )ينجز مضن الرب

الوطين الستيعاب اكرث عدد ممكن من العمةل 

 بجلهات( 

 

قرار الاليف )أ شغال(: بلغت نس بة تقدم  ▪

  %99ال شغال 

 املزيرع: دفق البرئ ضعيف بعد االإجناز  و ▪

بلتايل ارجاء احداث املنطقة السقوية اىل  

  حني التعميق يف دراسة املوارد املائية

 ههبب: يف طور تسجيل الصفقة  ▪

  الودايت: يف انتظار فتح االإعامتدات ▪

كحيل )دراسة(: بصدد اجناز ادلراسة )   ▪

APS définitif)  

 %  25)أ شغال(: نس بة ال شغال 3مكبوت  ▪

حداث مناطق سقويه جديدة مبعمتدايت مغراسن -14 اإ

 . 2018م. د س نة  5ورمادة والبرئ ال محر بلكفة 
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)دراسة(: بصدد اجناز ادلراسة)   5نكريف  ▪

APS définitif  ) 

 

قتناء   ▪  اقتناء القنوات : مت االإ

  بصدد الاجنازال شغال :  ▪

انطالق أ شغال تعزيز وجتديد قنوات اجللب -15

 2017بجلنوب الرشيق يف موىف 

 مت االإجناز و يف طور االإس تغالل.

 

 

انطالق تدعمي الزتويد بملاء الصاحل للرشاب مبنطقة -16

من معمتدية تطاوين الشاملية واملناطق العليا من  تاللت

مدينة مغراسن ومنطقة قرص احلدادة من معمتدية 

 .م.د 0.72، بلكفة  2017مغراسن سبمترب 

بصدد ادلراسة من قبل املركز الوطين لدلراسات 

متام ادلراسة يف  مع  الفالحية يف مرحلهتا الثالثة  تعهده بإ

حداث  هك  580ظرف ثالثة أ شهر والتأ كيد عىل اإ

مبنطقة برج بورقيبة كنقطة انطالق وبداية الرفع  

هك بوادي زار ولرزط  420الطوبوغرايف ودراسة 

طبقا للجلسة املنعقدة مبقر الوالية بتارخي 

واليت مت فهيا عرض تقدم ادلراسة من  15/03/2018

حداث وحدة ترصف و  طرف مكتب ادلراسات واإ

جناز لتس يري املرشوع عىل غرار ما مت مبرشوع رجمي  اإ

 معتوق 

حداث قطب واحات بربج بورقيبة بلكفة مجلية  -17 اإ

 هكتار . 1000مليون دينار عىل مساحة  100تساوي 

مت احداث جلنة فنية بوزارة النقل ومت اعداد ادلراسة 

تضمنت تقيمي البنية  2017الفنية خالل ديسمرب 

التحتية احلالية للمطار واملتطلبات ادلنيا لقابلية 

اس تغالهل للحركة اجلوية بالإضافة اىل دراسة تتعلق 

 ببناء حمطة جوية جديدة.  

 

ة و ذكل فتح مطار رمادة العسكري للطائرات املدني-18

 .م.د 13بلكفة  2018ماي  25قبل 

 النقل 

حافالت لتدعمي النقل بوالية تطاوين  06اقتناء -19 .الاجنازمت 

 م .د 3.8بلكفة 

الانطالق يف بناء ورشة هجوية لصيانة احلافالت -20 مقسم بملنطقة الصناعية اخلبطة   يف طور اقتناء

 أ .د  750بلكفة  2018س نة 

انطالق ال شغال املتعلقة بوصةل الربط بني تطاوين و -21 % 10بلغت نس بة تقدم ال شغال  

بوالييت مدنني و تطاوين وذكل  1الس يارة أ   الطريق

مليون  180بلكفة مجلية تساوي  2018بدايـة س نة 

 دينار.

 التجهزي 
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بني  111انطالق أ شغال هتذيب الطريق اجلهوية رمق -22 % 88بلغت نس بة تقدم ال شغال  

لكم، أ وت  23وحدود والية مدنني بطول  الصامر

 .م. د 15.5، بلكفة 2017

املتعلقة بوصةل الربط يف ال شغال هذا املرشوع أ دمج 

بوالييت مدنني  و  1و الطريق الس يارة أ  بني تطاوين 

 .تطاوين

انطالق أ شغال بناء جرس عىل وادي تاللت -23

 م. د 3.5بلكفة  2017جويلية  19بلطريق الوطنية رمق 

 انهتت ال شغال.

   

 

 115انطالق أ شغال تدعمي الطريق اجلهوية رمق -24

الرابطة بني منطقة واد الغار وحدود والية مدنني بطول 

 .د . م 5.5،بلكفة  2017لكم ،سبمترب  26

 80بدلية تطاوين:بلغت نس بة تقدم ال شغال  ▪

%. 

 92بدلية مغراسن: بلغت نس بة تقدم ال شغال  ▪

%. 

بدلية الصامر: بلغت نس بة تقدم ال شغال  ▪

99%. 

انطالق أ شغال تعصري وتدعمي الطرقات داخل -25

املناطق البدلية بلك من بدلية تطاوين، بدلية مغراسن، 

 .د .م 9، بلكفة  2017بدلية الصامر ،جوان 

دراسة هتيئة املقامس   مت حتديد ال رض و اعداد

  2016واملصادقة عليه منذ س نة 

يف انتظار رصد الاعامتدات والاذن بنطالق الاشغال 

  من طرف املصاحل املركزية لوزارة التجهزي والاساكن

مسكنا اجامتعيا يتوّزعون  142الانطالق يف اجناز -26

مسكنا برمادة  72مسكنا برمادة املطار و 45 :كام ييل

، -يح النرص -مسكنا بذلهيبة 25عني أ م الطبول و

 .2018موىف س نة 

الانطالق يف هتذيب يح وسط املدينة ببدلية رمادة -27 انهتت ال شغال 

م . د  1ماء صاحل للرشاب(. بلكفة -تنوير معويم-)طرقات

 2018بداية من جوان

بلنس بة للجزء  % 60بلغت نس بة تقدم ال شغال  ▪

  لكم(.20ال ول)يف طول 

ماكنية   60بلنس بة لل جزاء املتبقية )  ▪ لكم( هناك اإ

طار الرشاكة بني القطاع العام الإجنازها يف  اإ

 اخلاص.و 

تعبيد طريق جبل ماطوس لتسهيل عبور املعدات -28

والعامل والعربت والامدادات عرب مدينة تطاوين وذكل 

نومفرب  30لكم  10بنطالق ال شغال يف مرحةل أ وىل بـــ 

متام  2017  2018رب لكم يف نومف 80ويف مرحةل اثنية بإ

نطالق أ شغال تأ هيل وتوسعة وجتهزي املستشفى -29 %  42بلغت نس بة تقدم أ شغال العيادات اخلارجية  اإ

اجلهوي بتطاوين )عيادات خارجية، الاس تعجايل، مبيت 

قلميي يف طب النساء وال طفال،   لل طباء، قطب جامعي اإ

حداث صيدلية( س نة   .م . د 13، بلكفة 2018اإ

 الصحة 

للمستشفى اجلهوي بتطاوين بداية  اضافة أ ةل مفراس-30 مت االإجناز

 م. د 1.2بلكفة  2018جانفي 
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س تكامل  نتظار اإ حاليا املركز مس تغل جزئيا و يف اإ

نتدابت  التجهزيات و االإ

نطالق- 31 اس تغالل مركز الصحة ال ساس ية بأ والد  اإ

ىل صنف  3دبب من صنف  طار برانمج  4اإ املدرج يف اإ

 2017دمع املناطق ذات ال ولوية موىف 

طار -32 2017أ وت01مت تدشني املركز بتارخي انطالق اس تغالل املركز الوس يط ببين همرية يف اإ

 . 2017برانمج دمع املناطق ذات ال ولوية موىف 

االإدارة اجلهوية  يف انتظار توفر االإعامتدات و موافاة

للتجهزي بلربانمج الوظيفي للمرشوع من قبل املصاحل 

 املركزية لوزارة الصحة.

حداث وحدة طب اس تعجايل بملركز الوس يط ببين -33 اإ

 .أ . د 150بلكفة  2017همرية هناية 

عداد ادلراسات. بطىء يف حداث مركز تكوين يف الطاقة واملواد -34 اإ انطالق أ شغال اإ

 م . د 7.610،بلكفة 2018الانشائية يف سبمترب 

التكوين  

 املهين 

الرشكة الوطنية الإس تغالل و توزيع املياه  : مت  -*

قتناء القنوات من احلديد املصبوب و يف طور  اإ

االإعالن عن طلب العروض اخلاص بأ شغال تركزي 

 القنوات 

كة التونس ية للكهربء و الغاز : انطلقت الرش  -*

 ال شغال .

  الهتيئة ) البنية التحتية ( :مل تنطلق -*

حداث املنطقة الصناعية ببومنشة-35 بوالية تطاوين متتد  اإ

م.د وانطالق ال شغال يف ماي 15هكتار بلكفة  50عىل 

2018 . 

الصناعي      

و التجاري    

مت اقتناء قطعة ال رض من طرف بدلية تطاوين 

ووضعها عىل ذمة املرشوع والانطالق يف ادلراسات 

  و مل ينجز لعدم توفر المتويالت

حداث مسلخ بدلي بلكفة -36  .2018م . د س نة  4اإ

عادة هتيئة حمطة التطهري ملدينيت  -37 انهتت ال شغال  انهتاء أ شغال توس يع واإ

 .أ .د 800بلكفة  2017تطاوين ومغراسن قبل موىف 

 البيئ 

أ حياء شعبية بتطاوين أ فريل  3انهتاء أ شغال تطهري - 38 انهتت ال شغال 

 .م.د 1.2بلكفة  2018

جناز ال شغال و يف طور  مت تعيني املقاوالت امللكفة بإ

نطالق يف االإجناز  االإعداد لالإ

انطالق توس يع ش بكة التطهري مبدينة تطاوين قبل -39

 .م . د 1.3بلكفة  2017هناية 

حداث -40 مت الاجناز مركز لدلفاع الاجامتعي بتطاوين بداية من اإ

2018. 

 

الشؤون  

الاجامتعية     

و تقريب  

اخلدمات  

االإدارية  

 للمواطن 

حداث دار خلدمات الضامن االإجامتعي مبعمتدييت -41 مت الاجناز اإ

 .2018اذلهيبة ورمادة بداية 

 

حداث حممكة انحية يف مغراسن-42 مت االإجناز      .اإ
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حداث حممكة عقارية يف تطاوين-43  مت الاجناز  .اإ

 

 تطاوين النور:مت االإنطالق يف االإس تغالل  ▪

 مت االإنطالق يف االإس تغالل. تطاوين القصور: ▪

▪  

حداث -44 ضافية بلك من  2االإعالن عن اإ ماكتب بريد اإ

 تطاوين القصور و تطاوين النور

يف انتظار القيام بالنتدابت الالزمة لسد  ▪

 مباكتب رأ س الوادي واحلرية  الشغورات

مكتب برئ معري ونكريف وواد الغار : مت   ▪

 فتح املاكتب  بصفة مسرتسةل 

مكتب قطوفة : يمت فتحه لك ثالاثء مع   ▪

 تغطيته بلربيد املتجول لك يوم اربعاء 

عادة فتح ماكتب الربيد املغلقة بلك من رأ س الواد -45  –اإ

 واد الغار -قطوفة -احلرية  -نكريف -برئ معري 

عن استشارة  االإعالنمت اقتناء الارض ويف طور 

 صممنيلتعيني م

بناء مقر جديد ملكتب بريد املهرجان بتطاوين خالل -46

 .أ لف دينار 600بلكفة  2018سنـة 

عداد املناظرة  عادة بناء دار الثقافة برمادة بلكفة -47 الختيار املصممنيبصدد اإ م . د س نة  2اإ

2018. 

 

 الثقايف 

حداث متحف للرتاث الثقايف والطبيعي بتطاوين بلكفة -48 ويف انتظار القيام بدلراسات ختصيص العقار متّ  اإ

 .2018م . د س نة  1

الرشوع يف ادلراسات املتعلقة بهتيئة املس بح البدلي  -49 . % 52بلغت نس بة تقدم ال شغال 

م.د عىل أ ن يمت الانطالق يف الاجناز  3بتطاوين بتقديرات 

 .2018موىف 

 

الش باب  

 والرايضة 

 هتيئـة مدارج املركب الراييض جنيب اخلطاب.-50 مت االإجناز .

 

تعزيز تواجد الرشاكت البرتولية بجلهة من خالل -51 مت تدشني املقر  

حداث دار للمؤسسات البرتولية وانطالق نشاطها يف  اإ

وفتح يف مرحةل أ وىل متثيليات للرشاكت  2017جويلية 

البرتولية يف تطاوين بنفس مقر املؤسسة التونس ية  

 .2017لل نشطة البرتولية موىف جويلية 

 

 

الطاقة  

واخلدمات  

 البرتولية 
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شاب يف الطاقة   309مت االإعالن عن برانمج تكوين 

  210شاب يف الفالحة و 150شاب يف اجلبس و143

شاب يف اختصاصات اخرى ليصبح العدد امجليل 

  374غري أ نه مل يلتحق بلتكوين سوى 812للمتكونني 

 شابة و شابة 

 

منتفعا يف املهن البرتولية  100الانطالق يف تكوين -52

بتطاوين بداية من سبمترب  ISET تكنولوجيابملعهد العايل لل 

2017. 

 

عطاء ال ولوية لرشكة اخلدمات -53 مت الانطالق يف تفعيل هذا القرار  تفعيل االتفاق املتعلق بإ

املنتصبة بتطاوين عند منح العقود من قبل الرشاكت 

طار الشفافية، مع تعهد اجمللس اجلهوي  البرتولية، يف اإ

 .الالزتاممبراقبة تطبيق هذا 

 

نطالق أ شغال الهتيئة عىل مس توى حمطة الغاز التأ كيـد عىل الانطالق يف أ شغال مرشوع غاز اجلنوب -54 اإ

الرشوع يف أ شغال تركزي و  2017تطاوين قبل موىف -

مركزي املعاجلة و التعبئة  الهندسة املدنية و بناءال نبوب و 

 . 2017يف نومفرب 

يف انتظار الانهتاء من ال شغال عىل مس توى حمطة 

 الغاز

متام ربط مدينة تطاوين بلغاز الطبيعي -55 تزويد واإ

 2018خالل

 

مضاء عقد بيع قطعة ال رض اخملصصة للمرشوع   مت اإ

جملس  ترصف زرقان بين همرية  و  الرشكة  بني

 التونس ية للكهربء و الغاز . 

نتاج الكهربء -56 الانطالق يف أ شغال مرشوع حمطات اإ

يف الصحراء  photovoltaïque بواسطة الطاقة الشمس ية

ميغاواط( عىل مساحة تقدر بـ  50مبنطقة بين همرية )بقدرة 

جناز تبلغ  100 بطاقة تشغيلية  م.د و 125هكتار و بلكفة اإ

 موطن شغل. 400تساوي 

لغاء   متيازات يف قطاع اجلبس مبقتيض القرارات  4مت اإ اإ

الصادرة عن الس يد وزير الطاقة و املنامج و الطاقات 

  2017نومفرب 15املتجددة بتارخي 

متيازات 3السحب الفوري لـ -57 اس تغالل يف قطاع   اإ

اجلبس مل حتقق أ ي تقدم يف نس بة االإجناز  و منح هذه 

الامتيازات من جديد  بتقس مي أ صغر لل رايض لتعزيز عدد 

املستمثرين يف القطاع  و تتعهـد االإدارة بـاإس ناد رخص 

    .البحث اجلديدة يف ظرف شهرين من تقدمي امللف

 

عطاء ال ولوية النتداب أ ب -58 مت االإجناز ناء اجلهة يف الرشاكت اإ

البرتولية وذكل حسب الكفاءات املطلوبة عىل أ ن ال تقل 

 .% 70نس بة املنتدبني من أ بناء اجلهة عن 
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مراجعة وتعديل املنشور الصادر عن الس يدة وزيرة -59 مت االإجناز. 

 2017أ فريل  15الطاقة واملنامج والطاقات املتجددة بتارخي 

صداره يف صيغته املعّدةل قبل  عادة اإ  .2017ماي  01واإ

 

تكنولوجيا   عامدات بل نرتانت 9تغطية مناطق بيضاء لــــ -60 يف طور االإجناز .

 االتصاالت 

حداث معمتدية بين همرية.-61 مت االإجناز.   اإ

 

 احلكويم 

مضاء عقود الربامج و بصدد االإجناز  ▪ مت اإ

 حسب الرزانمة التنفيذية  

 املصادقة من جلنة القيادة بوزارة التمنية  عىل ▪

مرشوع التمنية املندجمة  ملعمتدية بين همرية 

يف انتظار مصادقة  مليون دينارو 10بلكفة 

 .اجلهة املموةل

نطالق ال شغال خالل النصف ال ول من س نة -62   2018اإ

 -ذهيبة  –ملشاريع التمنية املندجمة بلك من: برئ ال محر 

 مليون دينار 30بلكفة مجلية تقدر بـــ  صامر

 

تلكيف الس يد وزير التكوين املهين والتشغيل مبهمة -63 مت الاجناز

 .االإرشاف عىل متابعة تنفيذ هذه القرارات يف أ جالها

 

عداد تقرير لك -64 مت الاجناز  03تكوين جلنة مشرتكة يعهد لها اإ

 أ شهر ملتابعة مدى احرتام لك طرف لتعّهداته.  

 
 

 

 

 

القرارات        املالحظات   
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نتداب  -*  طارا برشكة  70اإ   : مت االإعالن عن النتاجئ الهنائية ومتت املبارشة SITEPاإ

نتداب -*  طار بدار اخلدمات البرتولية:مت االإعالن عن النتاجئ الهنائية ومتت املبارشة كام مّت    20 اإ عون و اإ

  عون اضايف  15انتداب 

نتداب  -*  طارات برشكة  10اإ : مت االإعالن عن النتاجئ الهنائية ومتت املبارشة   SODEPS productionاإ

ضافيني ويف م 10كام االإعالن عن مناظرة النتداب    رحةل دراسة امللفاتأ عوان اإ

نتداب  -*  طار برشكة املالحات: مت االإعالن عن النتاجئ الهنائية ومتت املبارشة  30اإ   عون و اإ

نتداب  -* نتداب 13مرتبص بل اكدميية+  OMV(68عون برشكة  81اإ  عون    81عامل رشكة وينس تار(:مت اإ

نتداب  -*  عوان ومتّت املبارشة و      21نتداب : مّت الاعالن عن النتاجئ الهنائية بOMVعون برشكة   30اإ

 اعوان: يف مرحةل اجراء الاختبارات الشفاهية     09

نتداب  -* نتداب  340اإ   1899عون من مجةل   1530عون برشاكت اخلدمات البرتولية العامةل بلصحراء :مت اإ

  عرض شغل.

نتداب -* ق الرشكة  عون عن طري 30: مت االإعالن عن انتداب SODEPS forageعون برشكة   70اإ

  التونس ية للتنقيب وبصدد االإعالن عن النتاجئ ال ولية.

نتداب  -*    :مل ينجز. ENIعون برشكة  40اإ

نتداب   -*   عون بلرشكة التونس ية للكهربء و الغاز:مل ينجز.   87اإ

نتداب -* جناز   300 اإ جناز أ نبوب الغاز:مّت تعيني الرشكة امللكفة بإ عون برشكة اخلدمات اليت ستتوىل اإ

  املرشوع.

نتداب  -1 نتاج واخلدمات   1500اإ عون برشاكت االإ

  . 2017البرتولية العامةل بلصحراء قبل موىف س نة

  .2018جانفي   2: مت االإعالن عن نتاجئ املناظرة ومتت املبارشة يوم  2017عون بعنوان    1500 -*

  : مت االإعالن عن نتاجئ املناظرة وابرام عقود العمل 2018عون بعنوان    1000 -*

  : مل ينجز 2019عون بعنوان س نة 500 -*

نتداب  -2 عون برشكة البيئة والغراسة 3000اإ

 والبستنة 

برام اتفاقيات مع البنوك العمومية )البنك الوطين الفاليح، بنك االإساكن، الرشكة التونس ية للبنك(  -* مّت اإ

 مبقر وزارة الصحة 2018أ وت   28وكذكل مع صندوق الودائع يوم 

 مليون دينار   3.3مّت الرتفيع يف رأ س مال رشكة التمنية والاستامثر بتطاوين مببلغ  -*

 التمنية واالإستامثر  م.د لصندوق   80ختصيص   -3

 



 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي 

 ديوان تنمية الجنوب       

 بتطاوين   للتنمية  اإلدارة الجهوية     

 
 

 

 

 

 

 متابعة تنفيذ توصيات جلنة التمنية اجلهوية  

2018جانفي    19املنبثقة عن زايرة والية تطاوين بتارخي     
 

 

 

 

 

 2020جوان  
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 قرارا(   24)  قرارات تّم تنفيذها 

 قرارا(   35)  قرارات بصدد التنفيذ 

 قرارا(  36)  قرارات لم تنّفذ 
 اجملال  التوصيات  املالحظات 

 رسيع يف توفري الاعامتدات الس تكامل توسعة مقرت ال  مّت التوقف عن ادلراسة لعدم توفر الاعامتدات

 احملمكة الابتدائية بتطاوين

 وزارة العدل 

 يف طور الاجناز

 % 15نس بة تقّدم الاشغال: 

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة بتوسعة وهتيئة 

 مقر حممكة الناحية

حممكة املتعلقة ابحداث  الترسيع يف اس تكامل ادلراسات مّت الاجناز

 بغمراسن الناحية

بصيانة التكييف  املتعلقةالترسيع يف اس تكامل ادلراسات  مت التوقف عن ادلراسة لعدم توفر الاعامتد

 املركزي ومعدات الوقاية من احلرائق ابحملمكة الابتدائية

 وزارة ادلاخلية  االإرساع بتعيني اكتب عام للوالية 2018فيفري  14تعيني اكتب عام للوالية يوم مّت 

 ملعمتدية بين همريةاالإرساع بتعيني معمتد  يف حاةل شغور   حاليا   املنصب و  مت تعيني معمتد ومتت نقلته

مّت تغيري الربانمج الوظيفي واستبداهل مبنطقة احلرس الوطين 

لعدم توفر الاعامتدات الالزمة وهو يف طور اعداد ادلراسة 

 المتهيدية املفصةل 

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة ببناء مقر ادارة 

 اقلمي احلرس الوطين

املتعلقة ابقتناء وتركزي الترسيع يف اس تكامل ادلراسات  مّت الاجناز

 مودل كهرابيئ مبنطقة الامن الوطين

 يف طور الاجناز

 % 85نس بة تقّدم الاشغال: 

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة ببناء القسط 

 الثاين من منطقة احلرس الوطين برمادة

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة اعادة بناء مركز  مّت الاجناز

 احلدود الربية مبغين

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة ببناء مقر فوج  بناء س ياج وخفارات: مت الاجناز 1قسط عدد

  التدخل بتطاوين

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة بهتيئة منزته  مل ينجز

 غرغار

 يف طور الاجناز

 % 75نس بة تقّدم الاشغال: 

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة بتوسعة اجمللس 

 اجلهوي

مت اقتناء قطعة الأرض من طرف بدلية تطاوين ووضعها عىل  -

مل ينجز لعدم توفر  -املرشوع والانطالق يف ادلراسات  ذمة

 المتويالت

الترسيع يف اجراءات اقتناء قطعة الارض الحداث 

 مسلخ بدلي بتطاوين 

مت احداث جلنة فنية بوزارة النقل ومت اعداد ادلراسة الفنية 

تضمنت تقيمي البنية التحتية احلالية  2017خالل ديسمرب 

للمطار واملتطلبات ادلنيا لقابلية اس تغالهل للحركة اجلوية 

 بناء حمطة جوية جديدة. ابالإضافة اىل دراسة تتعلق ب 

الترسيع يف اعداد دراسة اولية الحداث حمطة جوية 

 ابملطار العسكري برمادة لفتحه للطائرات املدنية

 النقل 
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 اجملال  التوصيات  املالحظات 

التعجيل بتخصيص الاعامتدات من طرف ديوان املوائن  -

  اجلوية الجناز حمطة املسافرين

متام  مت ختصيص مقسم ابملنطقة الصناعية اخلبطة وبصدد اإ

جراءات التفويت مع الواكةل العقارية الصناعية  اإ

الترسيع يف امتام اجراءات التفويت النطالق اشغال بناء 

 ورشة هجوية لصيانة احلافالت

برجمة احداث رشكة هجوية للنقل بتطاوين وفك  مل ينجز

 الارتباط عن مدنني

ادخال متتيع املكفوفني ابجلهة من الانتفاع حبقهم يف  مل ينجز

 وس يةل نقل خاصة هبم واملنصوص عليه ابلقانون

مراجعة القوانني املنظمة لهيالك المتويل واملساندة خاصة  مل ينجز

يف عالقة ابلبنك التونيس للتضامن وبنك متويل 

يف  ترسيعال املؤسسات الصغرى واملتوسطة هبدف 

الاجراءات والتقليص من الواثئق الادارية واختصار 

ضافةالاجال،  اىل رضورة اعطاء صالحيات املوافقة  اإ

وليس للفروع املركزية لهذين  عىل مطالب المتويل للجهة

الش باب عىل  تشجيعيف  للمسامهة ابلعامصةالبنكني 

 الانتصاب للحساب اخلاص

 وزارة املالية 

الترسيع يف رصد الاعامتدات اخملصصة للقسط الثالث  ويف طور القيام ابدلراسات مّت رصد الاعامتدات

من برانمج التمنية املندجمة اذلي يشمل معمتدايت الصامر 

 والبرئ الامحر وذهيبة

وزارة التمنية والاستامثر  

 والتعاون ادلول 

مضن الربانمج الاس تثنايئ لتمنية  ادراج معمتدية الصامر مل ينجز

 املناطق احلدودية اخلاص مبعمتدية ذهيبة

عداديف طور املصادقة ع  ىل دراسة املؤثرات عىل البيئة واإ

 امللف الوقيت لطلب العروض

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة ببناء مسلخ 

 عرصي برمادة

 التعاون ادلول( )مرشوع يف اطار 

وزارة امالك ادلوةل   الارساع ببعث ادارة للملكية العقارية ابجلهة  مل ينجز

 والشؤون العقارية 

مت حتديد قطعيت أأرض خاصة ابملصب ومركز حتويل ببدلية  -

متام  نتظار اإ تطاوين واحالته اىل واكةل الترصف يف النفاايت يف اإ

 ادلراسات

رساع ابجناز املصب  - التدخل دلى مصاحل وزارة البيئة لالإ

  املراقب يف مرحةل اوىل

الترسيع يف اس تكامل دراسات برجمة اجناز مصب مراقب 

 مراكز حتويل يف اطار برانمج "مصبات مراقبة" 5و

وزارة الشؤون احمللية  

 والبيئة 

 3الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة مبرشوع تطهري  واجناز املرشوعمت الانهتاء من ادلراسات 

 احياء شعبية بتطاوين

جناز الأشغال ومت تعيني امل يف طور االإعداد قاوالت امللكفة ابإ

 لالإنطالق يف االإجناز

الترسيع يف اس تكامل اجراءات طلب العروض املتعلقة 

 بتوس يع ش بكة التطهري مبدينة تطاوين

  : يف انتظار فتح االإعامتدات.1مكبوت  -*

برئ معري )دراسة(: بصدد املصادقة عىل -الفرش-املزار -*

(APD définitif) 

الترسيع يف انطالق اشغال مرشوع اعادة هتيئة املناطق 

السقوية مبعمتدايت رمادة والبرئ الامحر ومغراسن 

 وذهيبة

 وزارة الفالحة 
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 اجملال  التوصيات  املالحظات 

 %80: بلغت نس بة تقد م الأشغال 02أأوالد حيي  -*

  البساتني: يف انتظار فتح االإعامتدات -*

 %95أأوين )أأشغال(: بلغت نس بة تقد م الأشغال  -*

 :   2018قسط 

 % 83الأشغال ابملقاوالت: بلغت نس بة تقدم االإجناز 

أألف  498الاشغال ابلتفاوض املبارش مع رشكه البيئة )مببلغ 

 % 77دينار(: بلغت نس بة تقدم االإجناز 

 :  2019قسط 

 %45الأشغال ابملقاوالت: بلغت نس بة تقدم االإجناز 

لف أأ 500الاشغال ابلتفاوض املبارش مع رشكه البيئة )مببلغ  

% )ينجز مضن الربانمج 50دينار(: بلغت نس بة تقدم االإجناز 

 الوطين الستيعاب اكرث عدد ممكن من العمةل ابجلهات( 

  : 2020قسط 

عداد طلبات العروض   الأشغال ابملقاوالت: بصدد اإ

أألف 300الاشغال ابلتفاوض املبارش مع رشكه البيئة )مببلغ  

عداد طلبات العروض  )ينجز مضن الربانمج دينار(: بصدد اإ

 الوطين الستيعاب اكرث عدد ممكن من العمةل ابجلهات

الترسيع يف انطالق اشغال مرشوع حامية مدينة تطاوين 

 من خطر الفيضاانت 

 اقتناء القنوات : مت االإقتناء  -*

 الأشغال : بصدد الاجناز -*

الترسيع يف اجراءات طلب العروض النطالق اشغال 

 وجتديد قنوات اجللب ابجلنوب الرشيقتعزيز 

الترسيع يف الاجراءات النطالق اشغال مرشوع تدعمي  مّت اجناز املرشوع

الزتود ابملاء الصاحل للرشاب مبنطقة تاللت من معمتدية 

تطاوين الشاملية واملناطق العليا من مدينة مغراسن 

 ومنطقة قرص احلدادة بغمراسن

 %99)أأشغال(: بلغت نس بة تقدم الأشغال قرار الاليف  -*

املزيرع: دفق البرئ ضعيف بعد االإجناز  و ابلتال ارجاء  -*

احداث املنطقة السقوية اىل حني التعميق يف دراسة املوارد 

  املائية

 ههبب: يف طور تسجيل الصفقة  -*

  الودايت: يف انتظار فتح االإعامتدات -*

  (APS définitifكحيل )دراسة(: بصدد اجناز ادلراسة )  -*

 %  25)أأشغال(: نس بة الأشغال 3مكبوت  -*

 APS)دراسة(: بصدد اجناز ادلراسة)  5نكريف -*

définitif ) 

 

مناطق  أأحداث أأشغالالترسيع يف الاجراءات النطالق 

 سقوية جديدة مبعمتدايت مغراسن والبرئ الامحر ورمادة

 طلب رفع التحجري عن حفر الاابر العميقة ينجزمل 

 توس يع غرسات الزيتون يف طور الاجناز

 اس تكامل ادلراساتبطئ يف  -*

دعوة املركز الوطين لدلراسات الفالحية الإمتام ادلراسة يف  -*

الترسيع يف اس تكامل املرحةل الثالثة من ادلراسات 

النطالق اشغال مرشوع احداث قطب واحات بربج 
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 اجملال  التوصيات  املالحظات 

 بورقيبة وبرج اخلرضاء  اقرب الآجال و عرضها للمتويل

 هك  25مت اقتناء اجلزء الأول عىل مساحة  -*

قتناء القنوات  -* الرشكة الوطنية الإس تغالل وتوزيع املياه: مت اإ

طور االإعالن عن طلب العروض اخلاص بأأشغال تركزي  و يف

 القنوات

 الرشكة التونس ية للكهرابء و الغاز : بصدد الاجناز -*

  أأشغال الهتيئة:مل تنطلق بعد -*

 

يف هتيئة املنطقة الصناعية "الشهيد الشمالل" الترسيع 

 هك(50ببين همرية )

وزارة الصناعة  

 واملؤسسات الصغرى 

 مل ينجز

 امللف دلى وزارة التجارة

 وزارة التجارة  داث منطقة للتبادل احلر بذهيبةبرجمة اح

 يف طور الاجناز

 % 10 :نس بة تقدم الأشغال 

الترسيع يف امتام اجراءات طلب العروض النطالق 

اجناز الاشغال املتعلقة بوصةل الربط بني الطريق 

 بوالييت مدنني وتطاوين 1الس يارةأأ 

التجهزي  وزارة 

والاساكن والهتيئة  

 ترابية 

 يف طور الاجناز

 % 88 :نس بة تقدم الأشغال 

الترسيع يف انطالق اشغال هتذيب الطريق اجلهوية رمق 

 لكم 23بني الصامر وحدود والية مدنني بطول  111

الترسيع يف انطالق اشغال تدعمي الطريق اجلهوية رمق  مّت اجناز املرشوع

منطقة وادي الغار وحدود والية مدنني الرابطة بني  115

 لكم 26بطول 

 .% 80بدلية تطاوين:بلغت نس بة تقدم الأشغال  -*

 .% 92بدلية مغراسن: بلغت نس بة تقدم الأشغال  -*

 .%99بدلية الصامر: بلغت نس بة تقدم الأشغال  -*

الترسيع يف نسق اشغال مرشوع تعصري وتدعمي 

الطرقات داخل املناطق البدلية بلك من بدلايت تطاوين 

 ومغراسن والصامر

مت حتديد الأرض و اعداد دراسة هتيئة املقامس واملصادقة عليه 

  2016منذ س نة 

يف انتظار رصد الاعامتدات واالإذن ابنطالق الأشغال من 

 املركزية لوزارة التجهزي والاساكنطرف املصاحل 

برمادة  مسكن اجامتعي 142الترسيع يف انطالق اجناز 

 ذهيبةو 

الترسيع يف نسق اجناز اشغال مرشوع هتذيب يح  مّت اجناز املرشوع

 وسط املدينة ببدلية رمادة

ابلنس بة للجزء الأول)يف  % 60بلغت نس بة تقدم الأشغال  -*

  لكم(.20طول 

ماكنية الإجنازها  60ابلنس بة للأجزاء املتبقية )  -* لكم( هناك اإ

طار الرشاكة بني القطاع العام واخلاص  يف اإ

الترسيع يف انطالق اشغال تعبيد طريق جبل ماطوس 

لتسهيل عبور املعدات والعرابت والامدادات عرب 

 تطاوين

الترسيع يف اس تكامل اجراءات تسوية ملكية املساكن  مل ينجز

جامتعية ابذلهيبة بعد انهتاء الاشغال امليدانية من الا

 طرف ديوان قيس الارايض

 يف طور الاجناز

 % 50نس بة تقدم الأشغال:  

الترسيع يف ادلراسات النطالق اشغال حامية مدينة 

 تطاوين من خطر الفيضاانت
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 اجملال  التوصيات  املالحظات 

عادة مل ينجز اسرتاتيجية التمنية الس ياحية حلسن تمثني  تأأهيل اإ

دماجهاخملزون الس يايح املتنوع اذلي تزخر به اجلهة   واإ

 يف ادلورة الاقتصادية

وزارة الس ياحة  

 والصناعات التقليدية 

 االإس تغالل. يف طور

 

مكتب  الإحداثالترسيع يف اشغال هتيئة الفضاء املكرتى 

ضايفبريد   يف تطاوين القصور اإ

وزارة تكنولوجيا  

االتصال والاقتصاد  

يف انتظار القيام ابالنتداابت الالزمة لسد الشغورات  -* الرمقي 

 مباكتب رأأس الوادي واحلرية 

يمت فتحه لك ثالاثء مع تغطيته ابلربيد  مكتب قطوفة : -*

 املتجول لك يوم اربعاء

الترسيع ابمتام اجراءات الانتداب العادة فتح ماكتب 

 الربيد املغلقة بلك من راس الواد وقطوفة واحلرية

ويف طور االإعالن عن استشارة لتعيني  الأرضمت اقتناء 

 مصممني

بناء  أأشغالالترسيع يف اس تكامل ادلراسات النطالق 

 مقر جديد ملكتب بريد املهرجان بتطاوين

س نادالترسيع يف اجراءات  يف طور االإجناز ىلالصفقة  اإ رشكة اتصاالت  اإ

 9تغطية مناطق بيضاء لـ  أأشغالتونس لالنطالق يف 

 عامدات ابالنرتانت

نطالق -*  أأشغال الهتيئة عىل مس توى حمطة الغاز اإ

 مد الاانبيب: بصدد الاجناز -*

 بناء مركزي املعاجلة والتعبئة: بصدد اعداد املناقصة -*

س ناد صفقة القسط املتعلق برتكزي  جراءات اإ الترسيع يف اإ

انبوب الغاز والهندسة املدنية وبناء مركزي املعاجلة 

اشغال مرشوع والتعبئة وذكل لترسيع الانطالق يف 

 غاز اجلنوب

وزارة الطاقة واملنامج  

 والطاقات املتجددة 

متامالترسيع يف مرشوع  يف انتظار الانهتاء من الأشغال عىل مس توى حمطة الغاز ربط مدينة تطاوين وتزويدها  اإ

ابلغاز الطبيعي )سيمت تزويد مدينة تطاوين يف مرحةل 

اوىل من الأنبوب املتجه حنو جرجيس عىل مس توى 

 منطقة الغراابت يف انتظار جاهزية حمطة القرضاب(

: مت االإعالن عن نتاجئ املناظرة 2018عون بعنوان  1000 -*

  وابرام عقود العمل

 : مل ينجز2019بعنوان س نةعون  500 -*

عالنالترسيع يف دراسة امللفات  عن نتاجئ مناظرة  لالإ

برشكة البستنة  2018عون بعنوان س نة  1000انتداب 

 والبيئة والغراسة

نتاج الكهرابء بواسطة الطاقة الشمس ية بقدرة  اجناز حمطة اإ

 ميغاواط بربج برقيبة 200

نتاج الكهرابء بواسطة   50بقدرة  الطاقة الشمس يةاجناز حمطة اإ

 ميغاواط ببين همرية

 

الترسيع يف الانطالق يف أأشغال مرشوع حمطات 

 لالنتاج الكهرابيئ بواسطة الطاقة الشمس ية يف الصحراء

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة بتنوير ملعب  مّت اجناز املرشوع

 البرئ الامحر

حداث مل ينجز  رشكة وطنية الس تغالل وتمثني مادة اجلبس اإ

دارة هجوية للطاقة واملنامج مل ينجز حداث اإ  اإ

حداث مركب  مّت اجناز املرشوع الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة ابإ

 للطفوةل بنادي الأطفال ابذلهيبة

وزارة املرأأة والأرسة  

 والطفوةل 

حداث فضاء  مّت اجناز املرشوع الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة ابإ

 للطفوةل املبكرة بنادي الأطفال ابذلهيبة
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حداث فضاء  مّت اجناز املرشوع الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة ابإ

 للطفوةل املبكرة بنادي الأطفال بغمراسن 

حداث مركب  يف طور اعداد تقرير تقيمي العروض الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة ابإ

 وفضاء للطفوةل املبكرة ابلصامر

االإرساع برصف الاعامتدات الالزمة الس تكامل هتيئة  مّت اجناز املرشوع

وتوسعة ملعب "جنيب اخلطاب" خاصة بعد امتام 

 ادلراسات

وزارة الش باب  

 والرايضة 

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة بهتيئة الس ياج  املرشوعمّت اس تكامل ادلراسات واجناز 

 واملدخل الريئيس ابملركب الراييض "جنيب اخلطاب"

 يف طور الاجناز

 % 25: الأشغالنس بة تقّدم 

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات النطالق بناء قاعة 

 الالعاب الفردية بتطاوين اجلنوبية

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة ابحداث مضامر  تقرير تقيمي العروضيف طور املصادقة عىل 

 اصطناعي اللعاب القوى بتطاوين

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة بهتيئة دار  مّت اجناز املرشوع

 الش باب ابذلهيبة

هتيئة الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة مبواصةل  يف طور تقيمي العروض

 املركب الش بايب بتطاوين

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة بهتيئة دار  مّت اجناز املرشوع

 الش باب بتطاوين

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة بهتيئة القاعة  مّت اجناز املرشوع

 املغطاة بتطاوين

 

 يف طور الاجناز

 % 70نس بة تقّدم الأشغال: 

االإرساع برصف الاعامتدات الالزمة النطالق يف اجناز 

 صيانة املس بح البدلي بتطاوين نظرا النهتاء ادلراسات 

 الترسيع يف اس تكامل بناء امللعب الفرعي ابلصامر مت الاجناز

الارساع بتوفري املوارد البرشية الالزمة لضامن احلد  مل ينجز

آت التابعة للوزارةن اخلدمات ابمل الادىن من   شأ

اسرتاتيجية التمنية الثقافية حلسن تمثني  اعادة اتهيل مل ينجز

اخملزون الثقايف املتنوع اذلي تزخر به اجلهة وادماجه يف 

 ادلورة الاقتصادية

 وزارة الشؤون الثقافية 

 الترسيع يف اجراءات تسوية وضعية العقار الحداث مّت ختصيص العقار ويف انتظار القيام ابدلراسات

 متحف الرتاث الثقايف والطبيعي 

عداد املناظرة الختيار املصممني الترسيع يف اجراءات حتديد العقار النطالق اشغال  بصدد اإ

 مرشوع اعادة بناء دار الثقافة برمادة

قتناء قطعة أأرض من طرف الوزارة ومت  متت املوافقة عىل اإ

دارة أأمالك ادلوةل للقيام  ىل اإ حالته اإ احلصول عىل وعد ابلبيع واإ

ختبار حتديد المثن  ابإ

 بناء مكتبة معومية بقرص احلدادة
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 يف طور الاجناز

 % 50نس بة تقّدم الأشغال: 

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة ببناء القسط 

العيادات اخلارجية للمستشفى اجلهوي الثاين من 

 بتطاوين

 وزارة الصحة 

الترسيع يف توفري الاعامتدات اخملصصة للقسط الثاين من  مل ينجز يف انتظار توفري الاعامتدات

مرشوع اعادة بناء مجمع الصحة الاساس ية بتطاوين )بناء 

اخملرب اجلهوي للصحة واملركز اجلهوي للطب املدريس 

 تأأهيل املعوقني(ووحدة 

الترسيع يف امتام اعداد الربانمج الوظيفي النطالق اشغال  يف طور اعداد الربانمج الوظيفي

اتهيل وتوسعة وجتهزي املستشفى اجلهوي بتطاوين 

 لالرتقاء مبس توى اخلدمات الصحية ابجلهة

الترسيع يف اجراءات اعداد طلب العروض القتناء اةل  مّت اقتناء اةل املفراس

 مفراس للمستشفى اجلهوي بتطاوين

االإدارة اجلهوية للتجهزي  يف انتظار توفر االإعامتدات و موافاة

ابلربانمج الوظيفي للمرشوع من قبل املصاحل املركزية لوزارة 

 الصحة.

الترسيع يف اس تكامل اجراءات انطالق اشغال احداث 

وحدة طب اس تعجال ابملركز الوس يط ببين همرية 

 )وطلب حتويل هذا املركز اىل مستشفى حميل(

 %5الأشغال مركز الصحة الأساس ية الزهرة: تقدم  -*

 %10مركز الصحة الأساس ية املزطورية: تقدم الأشغال  -*

)مقرتح  % 25مركز الصحة الأساس ية رأأس الوادي:  -*

 لفسخ الصفقة(

مركز الصحة الأساس ية قرص أأوالد سلطان:متت املصادقة  -*

عىل تقرير الاختبار الفين من طرف اللجنة اجلهوية للبناايت 

 اجلهوية للصحة املدنية وامللف دلى االإدارة

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات املتعلقة بصيانة مراكز 

الصحة الأساس ية ابلزهرة واملزطورية وقرص أأوالد 

 سلطان ورأأس الوادي

عادة االإعالن عن طلب العروض للمرة الثانية  الترسيع يف صيانة املستشفى احمليل ابلصامر  بصدد اإ

 )أأشعة، خمرب، طب اس نان(متت املوافقة عىل جتهزي املركز 

 الانتداابت مل تنجز -*

الترسيع يف اس تكامل التجهزيات والانتداابت الالزمة 

النطالق اس تغالل مركز الصحة الأساس ية ابوالد دابب 

 4اىل صنف  3من صنف 

 توفري اطباء الاختصاص مل ينجز

االإرساع بتوفري املعدات والتجهزيات الطبية والاطار  يف طور الاجناز

 البرشي الالزم للمؤسسات الصحية ابجلهة

تدعمي دور اخلدمات الاجامتعية املتواجدة حاليا او اليت  مل ينجز

تنتظر انهتاء الأشغال ابالإطار البرشي الالزم لضامن 

 انطالقها الفعيل يف اسداء خدماهتا يف اقرب الاجال

وزارة الشؤون  

 الاجامتعية 

ذيج الترسيع يف توفري الاعامتدات الالزمة لبناء معهد منو  يف طور االإعالن عن طلب العروض. 

 مببيت يف تطاوين الشاملية

 وزارة الرتبية 

جراءات انزتاع الأرض اخملصصة لبناء  يف طور اجراءات الانزتاع  معهدالترسيع يف اإ

 ابملزطورية
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توفري المتويالت الالزمة لتفعيل مرشوع احداث قطب  مل ينجز

 تكنولويج متعدد الاختصاصات ابجلهة

وزارة التعلمي العال  

 العلمي والبحث  

حداث مركب للتشغيل  مّت اجناز املرشوع الترسيع يف انطالق أأشغال اإ

 والعمل املس تقل

وزارة التكوين املهين  

 والتشغيل 

الترسيع يف اس تكامل ادلراسات النطالق اشغال احداث  بطئ يف اس تكامل ادلراسات

 مركز التكوين يف الطاقة واملواد الانشائية

وعدم  ادلراسات لعدم توفر الاعامتداتمّت التوقف عن اعداد 

 تبين قطب الغزاةل للمرشوع

الترسيع يف الاجراءات النطالق بناء مركز العمل عن 

 بعد برمادة

 مكتب التشغيل ابلصامر: يف طور النشاط

 يف طور النشاط مكتب التشغيل برمادة:

 يف طور النشاط :لبرئ الامحرمكتب التشغيل اب

توفري الاطارات واملوارد البرشية الالزمة ملاكتب 

 ورمادةالتشغيل املنجزة بلك من الصامر وبرئ الامحر 

 خدماهتاء حىت تمتكن من الانطالق يف اسدا

 



الجمهورية التونسية 

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي 

ديوان  تنمية الجنوب 

اإلدارة الجهوية للتنمية مدنين

الجهويةجلسة لجنة التنمية 
بمجلس نواب الشعب 

الوضع التنموي بوالية مدنين

2020جوان 19



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

:المحور األّول
والية مدنين في أرقام



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

والية مدنين في أرقام

المساحة

2كلم9167

من % 10
مساحة الجنوب

من % 5,6
مساحة البالد

السكان

ألف 516.8
ساكن

من % 29,8
سكان الجنوب

من % 4,3
سكان البالد

عمادة94
بلديات10
معتمديات09
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ديوان تنمية الجنوب

والية مدنين في أرقام

النشيطون 
(ألف)المشتغلون 

128.3

من % 31
الجنوب

من % 3.66
مجموع البالد

النسبة العامة 
للبطالة

18.7%

--

15.3%

نسبة الفقر

21.7%

--

15.2%

نسبة األمية

17.3%

--

18.1%

ت عدد األسرة بالمستشفيا
لكل ألف ساكن

1.53

1.78

1.84

عدد السكان 
للطبيب الواحد

947

1168

768
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ديوان تنمية الجنوب

والية مدنين في أرقام

نسبة الربط بشبكة 
التطهير

28.6 %

60.3%

86.1%

مساحة المناطق 
(هك)الصناعية المهّيأة 

هك لكل 0,67
أالف ساكن10

-

10هك لكل 4,4
أالف ساكن

عدد المؤسسات 
الصناعية لكل ألف 

ساكن

59

49

63

مؤّشر التنمية الجهوية

0.493
11الرتبة 

--

0.486

رمؤّشر جاذبية االستثما

3.46
9الرتبة 

--

3.18



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

:المحور الثاني
خصوصيات وميزات والية مدنين



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

خصوصيات وميزات والية مدنين

الموقع الجغرافي

المتمّيز

البنية األساسية 

واللوجيستية

الخصائص االقتصادية 

الهاّمة



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

:المحور الثالث
اإلشكالية العامة للتنمية بوالية مدنين



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

نموية جهة المفارقات التوالية مدنين بكل المقاييس
[Région des Paradoxes:]
في وضعية تنموية متناقضةساحلية والية 

مكانات مؤهالت  تنموية ممّيزة وتفاضليةوا 
ولكن

ضيات استغالل ال يسمح باالستجابة لمقتبمستوى 
الوضع الراهن وال بتثبيت مسار تنموي دامج 

ومستدام، شامل وعادل
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وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

:مخّتلةوالالمتناقضةالتنمويةالوضعيةلهذهوكنتيجة
الساحليطهاشريبينكبيراواجتماعيااقتصادياتفاوتاالجهةعرفت

خداشنيبمعتمديةبينالمؤشرمستوىفيالداخليوعمقهاالجّذاب
كمادارة،الصفيالساحليةالسوقحومةومعتمديةالترتيبأسفلفي
جهةمنوفمخلسيديمعتمديةبيننفسهاالساحليةالمعتمدياتبين

:أخرىجهةمنالسوقحومةومعتمدية
ب قط: ميدونوجربةحومة السوق جربةمعتمدياتالسياحة في •

ت سياحي ذي إشعاع عالمي والفالحة والصيد البحري والصناعا
مهد الفّخار التقليدي بالبالد، : أجيمبجربةالتقليدية 

لم يسبجرجنواة لقطب اقتصادي متكامل فالحي وصناعي وخدماتي •
هويةالجتتوفر له إلى حد اآلن الظروف األساسية ألداء وظيفته 

واإلقليمية والوطنية استثمارا وتشغيال وتصديرا،



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

في مركز إداري وخدماتي جهوي ونواة لقطب تكنولوجي متخّصص•
ات مواد تثمين ثروات الصحراء والطاقات الكامنة فيها ومجّمع لصناع
 تزال تبحث البناء والخزف بمدنين الكبرى، الجنوبية والشمالية، والتي ال

ي عن المعادلة التي تسمح لها بلعب دورها االقتصادي واالجتماع
واستقطاب مجالها الجهوي واإلشعاع على محيطها،

الواجهة : نقردانالتجارة والفالحة والصيد البحري والصناعات التقليدية بب•
واعدة للتجارة الرئيسية للبالد على حدودها الجنوبية الشرقية والمنطقة ال
ج االقتصادي الّدولية الحرة والتي ال تزال تشكو التهميش وضعف النسي

تحكم فيه المبني بصفة تكاد تكون كلية على التجارة الحدودية الذي ت]
ة وثالثة طبيعة العالقات ومجريات األحداث مع ليبيا وفي مرتبة ثاني

،[ الفالحة المطرية والصيد البحري
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وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

الماليةاتالعائدمنتيّسرماوعلىالتقليديةوالصناعاتالفالحة▪
الواليةيفنموااألقلالمنطقتانمخلوفوسيديخداشببنيللهجرة
إفراغهمايهّددابمالداخليةوالهجرةللنزوحملفتةظاهرةتشهدانوالّلتان

فيمحدودةينبالمعتمدّيتالتنميةآفاقوتعتبر.تدريجياالسّكانمن
يصتقلمنتمكنهامتكاملةخصوصيةوبرامجمشاريعغيابظل
فيعليالفاالندماجومنالمعتمدياتبقيةمعالتنمويالتفاوتحدة

.محيطهما
فكفيجيواالستراتيالممّيزموقعهااستثمارللواليةيتسنىلم▪

فيةوخاصوالشمالبالوسطالكبرىالتنمويةباألقطابارتباطها
هامحيطعلىواإلشعاعواإلدارةالعاليوالتعليمالصّحةمجاالت

اإلقليمي،
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ديوان تنمية الجنوب

الوطنيةالمعّدالتأدنىفيالتطهيربشبكةالربطنسبةبقيت▪
،[وطنيا%86مقابل28.6%]

بنسبةةالعامواألشغالواإلدارةوالسياحةالتجارةقطاعاتواستأثرت▪
بقطاعفقط%9مقابلالمشتغلينللنشاطينالجمليالعددمن75%

بقطاع%10و[الوطنيالمستوىعلى%20]المعمليةالصناعات
البحري،والصيدالفالحة

المهّيأةالصناعيةالمناطقمساحةحيثمناألخيرةالمرتبةواحتّلت▪
علىهك4,4مقابلهك0,67بمؤّشرساكنأالف10لكل

.الوطنيالمستوى
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وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

:المحور الرابع
مدنينالرؤية المستقبلية للتنمية بوالية
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وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

على استيعاب درا قايامجاال تنمويا مندمجا وتنافس
طلبات الشغل وتحقيق 

الرفاه االجتماعي

جاذبا لالستثمار 
المحلي واألجنبي

حاضنا لقاعدة 
اقتصادية واسعة وذات
قيمة مضافة عالية

وات للموارد والثر مثمنا
المتاحة مستجيبا

نمية لمقتضيات الت
المستدامة

ات مشّعا على والي
الجنوب الشرقي

منفتحا على 
محيطه الوطني 

والدولي
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ديوان تنمية الجنوب

قاعدة 
إقليمية 
للتصدير 
ا ومركزا دوليّ 
للتجارة 
الحّرة

قطبا 
صناعيا 

ا قادر متطورا 
على 

استقطاب 
الجزء األهم
من مخزون 

البطالة

ا قطًبا تنمويً 
ا علمًيا وبحثيً 

مختصا في 

فالحة المناطق 

الجافة وشبه 

الجافة ذي 

إشعاع عالمي 

وموطنا 

للمشاريع 

نة المجّددة المّثم

لثروات 

الصحراء 

والطاقات 
الكامنة فيها

ا قطبا صحيًّ 

يشّع على

واليات 

الجنوب 
الشرقي

جعل إستراتيجية التنمية تهدف إلى
:والية مدنين
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نينالهيكلة االقتصادية لوالية مد
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ديوان تنمية الجنوب

:المحور الخامس
ة مدى تقّدم انجاز الخطة التنموي

بوالية مدنين
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ديوان تنمية الجنوب

41%
59%

بين القطاع العام والقطاع 2020-2016توزيع كلفة المخطط 
الخاص

القطاع العام القطاع الخاص

د.م3360,29: لوالية مدنين2020–2016االستثمارات المدرجة بالمخطط التنموي الجهوي 

1360,29

د.م
د.م2000 المتدخل

تكلفة المخطط

(د.م)2016-2020

االستثمارات المنجزة

(د.م)2016-2019

نسبة 

%اإلنجاز 

1360,2975155,21العامالقطاع

000858,443 2الخاصالقطاع

609,448 3360,291المجموع
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ديوان تنمية الجنوب

القطاعات
المحينةالتكلفة 

(د.م)بالمخطط 

االستثمارات 

المنجزة

(د.م)

النسبة

)%(

%298.056156.40121مشاريع قطاعات اإلنتاج

مشاريع البنية األساسية والمرافق 

الجماعية
893.156549.45473%

%169.08045.20506مشاريع التنمية البشرية

%292.1360751.060100المجموع

متابعة أداء القطاع العام. 1

2016/2019توزيع استثمارات وانجازات القطاع العام بالمخطط للفترة 
حسب طبيعة المشاريع

%:  55: 2019-2016نسبة االنجاز المالي لالستثمار الجهوي 
المرتبة الخامسة وطنيا
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ديوان تنمية الجنوب

متابعة أداء القطاع الخاص. 2

حوصلة انجازات القطاع 

الخاص خالل الفترة 
2016/2019

د.م858: مجموع االستثمارات المنجزة 

7477: مواطن الشغلاحداثات

الفالحة و الصيد البحري
11%

الصناعات المعملية
10%

السياحة والخدمات 
المختلفة

17%

المهن الصغرى 
والصناعات التقليدية

4%

السكن
58%
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ديوان تنمية الجنوب

النسبة من عدد المشاريعدرجة النضج 

%العدد 

النسبة من (أ د)الكلفة 

%الكلفة 

3047 942049المشاريع المنجزة كليا 
24650 16535377مشاريع بصدد االنجاز 

مشاريع في مرحلة إعداد طلبات 

العروض 
6113218 86129

45010 1262776مشاريع بصدد الدراسة 
7752 16315مشاريع لم تنطلق 
4662 4117مشاريع معطلة 

102100 466100755الجملة

متابعة تنفيذ المشاريع العمومية 

.مليون دينار845مشروعا بكلفة 803تم انجاز 2019والى نهاية سنة 2011علما وأنه منذ سنة 
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ديوان تنمية الجنوب

متابعة سير أهم المشاريع 
الكبرى



كم  وتضعيف الطريق 84.320: الطول الجملي للطريق السيارة▪
كم6.5على طول 1الوطنية عدد

شهرا36: مدة اإلنجاز ▪
د.م550: الكلفة الجملية للمشروع  ▪

4القسط عدد3القسط عدد2القسط عدد1القسط عدد2020ماي: تقدم األشغال

مشروع الطريق

السيارة

مدنين-قابس 

فتح حوزة الطريق
% –كم 21

100

% –كم 21

100

-كم 20.750

99%

-كم  16.240

76%

–كم  78.26

93%

المبلغ

(اآلداءاتت باعتبار .د)

97022415,

392

73 347

812,765

91 548

338,746

105 289 664

.365

359 331

957.487

94 %%80%99%99%100التقدم في الدراسات

التقدم 

المادي

لألشغال

%68%40%90%45%99الطريق

%87%60%39%97%99التتريب

%89%70%99%90%99المنشآت

%78.75%46%93%77%99لمشروعا

ينالطريق السيارة قابس مدن

قساط ▪
أ
04: عدد ال

%  50: مصدر التمويل ▪
--الدولة التونسية : 

الوكالة %  :  50
اليابانية  للتعاون

الدولي
شغال  ▪

أ
:  بداية ال

وت 04
 
قساط 2014ا

 
لل

3و2و1



كم و تضعيف  الطريق 92:  للطريق السيارة الجمليالطول ▪
كم 12على طول  1الوطنية عدد 

شهرا36: مدة اإلنجاز ▪
د.م450: للمشروع  الجمليةفة الكل▪

رراس جدي-الطريق السيارة مدنين 

قساط ▪
أ
05: عدد ال

%  50: مصدر التمويل ▪
الدولة التونسية: 

50   :  %
فريقي للتن ميةالبنك الإ

شغال  ▪
أ
13: بداية ال
2013جوان 

مشروع الطريق السيارة 

رأس الجدير-مدنين  9القسط عدد  8القسط عدد  7القسط عدد  6القسط عدد  5القسط عدد 

تقدم األشغال

2020ماي 

%100-كم 104 %100-كم 24 %100-كم 20 %100-كم 20 %100-كم 20 %100-كم 20.080 فتح حوزة الطريق

367 276677.831 70 342718.230 78 799251.978 89 423995.123 66 149067.996 62 561644.504

المبلغ 

(باعتبار االداءات.ت.د)

398 362 546.321 72 795 869.656 88 243 490.930 92 355 231.629 70 352 864. 162 64 615 089.944

المبلغ باعتبار المالحق 

(االداءاتباعتبار.ت.د)

98% 100% 95% 100% 100% 95% التقدم في الدراسات

شهرا36مدة االنجاز 

100( %14-07-

2013)

شهرا24مدة االنجاز 

100( %05-07-2017)

شهرا36مدة االنجاز 

100( %14-07-

2013)

شهرا36مدة االنجاز 

100( %14-07-2013)

( 115ج.ط) أشهر 6+ 

شهرا36مدة االنجاز 

100( %14-07-

2013)

التقدم في االجال

97% 100% 85% 100% 100% 100% الطريق التقدم 

المادي 

لألشغال
97% 100% 85% 100% 100% 100% المنشات

97% 100% 85% 100% 100% 100% المشروع

د.م368.941

92.6%

د.م74.854

100%

73.034د.م

82.8%

د.م92.420

100%

د.م64.876

92.21%

د.م59.757

92.5%

التقدم المالي

(مليون دينار)د .م



محول 
الراقوبة
بسيدي 
مخلوف

ومحول بنيري 
ببنقردان

اإلسراع 
بخالص 
مستحقي 
القطع 
المنتزعة 

العمل على 
اإلشكال

تم التعهد بانجاز هذه 

المحوالت من طرف 

الرئيس المدير العام 

لشركة تونس 

للطرقات السيارة 

وهناك محاضر 

جلسات ممضاة في 

الغرض  

اإلسراع 
بتنفيذ 

التعهدات 
وانجاز 
المحوالت

تأخير في تسديد 

أثمان القطع 

المنتزعة   

ا بطئ في البت في القضاي

في قيمة ترفيعبهاالتي 

األرض المنتزعة
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ديوان تنمية الجنوب

%11نسبة تقدم األشغال 
:مشروع إحداث فتحة ثانية 

متر 200تم تحديد حجم الفتحة الثانية المزمع إنجازها والمقدر بـ 
.“الصغير”وموقعها قبالة الوادي 

صدد مصالح وزارة الفالحة بالتعاون مع مصالح وزارة التجهيز ب
إعداد الخطوط المرجعية و ملف طلب العروض إلنجاز الدراسة 

رب التنفيذية المعمقة، وسيتم اإلعالن عن طلب العرض في أق
. اآلجال

ة بتاريخ  تمت مراسلة السيد وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابي-
حول إنجاز الدراسة التنفيذية للفتحة و التعهد 2019سبتمبر 23

بتمويل إنجازها في إطار إعادة إستغالل بقايا تمويالت المشاريع  
ة وذلك تبعا لما تم اإلتفاق عليه في جلسة العمل الوزارية المنعقد

. 2018نوفمبر 02برئاسة الحكومة بتاريخ 

ةمضاعفة الطريق الروماني

اإلسراع بفتح 
االعتمادات 
واالنطالق في 

االنجاز
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ديوان تنمية الجنوب

جرجيسالمعتمدية
80%نسبة تقدم االنجاز

ملي الطريقو تدعيم السالمة المرورية لمستعجرجيسوالرابطة بين مدنين الجهويةالطريق تعصير-أهداف المشروع
جرجيسدفع نسق التنمية بالجهة من خالل دعم األنشطة التجارية عبر ميناء -
جربةوجرجيسبمعتمديةاإلستثمارعلىالتشجيع-

[  حواشي( 2x2.75+ )طريق م7.6]توسعة الطريق وصف المشروع/مكونات
تهيئة مفترقات -بناء المعابر المائية -إعادة بناء جسم الطريق  -أشغال التتريب

تجهيزات السالمة المروريةوتركيز اإلشارات المرورية العمودية واألفقية 

د.م38(د. م)كلفة المشروع 
يوما720مدة االنجاز

10/04/2018بداية األشغال

46إلى ن ك 0ن ك من118تهذيب الطريق الجهوية 
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%21نسبة تقدم االنجاز

د.م31،6(د. م)كلفة المشروع 

شهرا24مدة االنجاز
2019ماي 15بداية األشغال

1أشغال انجاز وصلة الربط تطاوين بالطريق السيارة أ
03قسط عدد
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مدنينالوالية
مخلوفسيديالمعتمدية

الترابيةالتهيئةوواإلسكانللتجهيز الجهويةاإلدارةصاحب المشروع
و الطريق 18إلى ن ك 0من ن ك 969تهذيب الطريق المحلية اسم المشروع

(كلم22)30إلى ن ك 26من ن ك 967المحلية 

م السالمة و تدعيمخلوفسيدي والطريق الرابطة بين مدنين تعصير-أهداف المشروع
المرورية لمستعملي الطريق

جربةالتجارية بجزيرة ودعم األنشطة السياحية -
[  حواشي( 2x2.75+ )م طريق 7.6] توسعة الطريقوصف المشروع/مكونات

أشغال التتريب
إعادة بناء جسم الطريق  

بناء المعابر المائية 
تهيئة مفترقات 

مة المروريةتركيز اإلشارات المرورية العمودية واألفقية و تجهيزات السال

د.م17(د. م)كلفة المشروع 
العامةباإلدارةالعروضتقييمبصددتقدم إعداد المشروع 

و الطريق 18إلى ن ك 0من ن ك 969تهذيب الطريق المحلية 
على أن تنطلق (كلم22)30إلى ن ك 26من ن ك 967المحلية 

كأجل  أقصى 2018األشغال في السداسية الثانية لسنة 

اإلسراع 
واالنطالق في 
انجاز المشروع
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مدنينالوالية
جرجيسالمعتمدية

الترابيةالتهيئةوواالسكانللتجهيز الجهويةاإلدارةصاحب المشروع
مليون دينار على أن 53بكلفة جرجيسبمدينة الحزاميةاالنطالق في إنجاز الطريق اسم المشروع

.  كأجل  أقص ى2018تنطلق األشغال في السداسية الثانية لسنة 

جرجيستعصير شبكة الطرقات وتسهيل املرور من أهداف المشروع
والجهويةتسهيل املرور على الطرقات الوطنية -
جرجيسالحد من االكتظاظ املروري بوسط مدينة -
نشاط امليناء التجاري دفع نسق التنمية بالجهة من خالل دعم -

د.م53(د. م)كلفة المشروع 
كلم 21بطول و د  .م57.6كلفة املشروع -تقدم إعداد المشروع 

الدراسات جاهزة -

(plan d’ensemble)تم إعداد املثال العام للقطع املزمع اقتناؤها -

بصدد اإلشهار: بصدد التصفية العقارية -

على أن تنطلق مليون دينار 53االنطالق في إنجاز الطريق الحزامية بمدينة جرجيس بكلفة 
كأجل  أقصى 2018األشغال في السداسية الثانية لسنة 

اإلسراع في 
طلب العروض 
واالنطالق في 

االنجاز
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مدنينالوالية

بنفردانالمعتمدية

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري صاحب المشروع

2035سنة الىبن قردان من مياه الشرب معتمديةتأمين حاجيات -1أهداف المشروع

أقل منالىتحسين نوعية المياه الموزعة والتقليص من درجة الملوحة -2
ل/غ1.5

.  م)كلفة المشروع 
(د

د.م42

الستكشاف الطبقة “  2رواق ”لحفر  البئر العميقة الحضيرةتم تركيز -تقدم إعداد المشروع

و EQUIPEMENTS HYDRAULIQUEالمائية من طرف شركة 

.بصدد إعداد طلب عروض لحفر بئر ثانية

طة سيتم نشر طلب عروض للمرة الثانية للتقييم األولي إلنجاز مح-

.“2رواق”من حفر البئر العميقة اإلنتهاءحال التحلية

اه الجوفية انجاز محطة لتحلية المي-تدعيم الموارد المائية بمدينة بن قردان وتحسين نوعيتها  
في اليوم3م9000بطاقة انتاج تقدر ب 

متر مكعب في اليوم، إقتناء أرض 9000إنجاز محطة لتحلية المياه الجوفية بطاقة إنتاج )
آبار، 08خزانات نصف مغمورة، حفر و تجهيز و كهربة عدد 04هكتار، إنجاز 2بمساحة 

(.محطة معالجة02محطة ضخ، إنجاز عدد 02وضع قنوات،  إنجاز عدد 
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مــدنينالوالية

الحديدّيةللسككالوطنّيةالشركةصاحب المشروع

مدنينالىقابسمد السكة الحديدية من اسم المشروع

خدماترتوفيمنسيمكنماوهوقابستونسللخطامتدادالخطهذايعتبرأهداف المشروع

.وتطاوينمدنينلجهةاالقتصاديةالمردوديةتحسينونقل

وصف /مكونات
المشروع

معكم74امتدادعلىجديدحديديخطإحداثفيالمشروعيتمثل

تحديدذالكفيبماالتحتيةالبنيةأشغالاستكمالوقعانهإلىاإلشارة

.1985سنةمنذالجسوروالمسار

:فيتتمثلانجازهاسيقعالتياألشغال

هاإحداثتمالتيالصغيرةالجسوروالمتواجدالمسارتهيئةإعادة-

الكبرىالجسورإحداث-

مدنينومخلوفسيديومارثوكتانةمحطاتمبانيإنشاء-

المحطاتوفيالخطعلىالسكةوضعأشغال-

د.م240(د.م)كلفة المشروع 

06في أجل )APSبالنسبة للمرحلة األولى المتعلقة بالدراسات التمهيدية  تقدم إعداد المشروع

فقد تمت المصادقة من طرف مصالح والية مدنين خالل جلسة ( أشهر

، 2019مارس 28العمل المنعقدة بتاريخ 

APDبالنسبة للمرحلة الثانية المتعلقة بالدراسات التفصيلية  06في أجل )

فهي في انتظار المصادقة على ملف المرحلة األولى من طرف ( أشهر

.كل المتدخلينوالشركة 

اإلسراع في 
استكمال 
الدراسات 

واالنطالق في 
االنجاز
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بيانات حول خصائص المشروع

إدارة بناء منشآت الغاز/ نقل الغاز وإدارة إنتاج :اإلدارة المكلفة باإلشراف على المشروع-1

.تزويد مدينة مدنين بالغاز الطبيعي:محتوى المشروع-2

.بار76تحت ضغط وكلم 14,4بوصة طوله 12بناء أنبوب من الفوالذ قطره ومد 

.بار20تحت ضغط وكلم 4,2بوصة طوله 8بناء أنبوب من الفوالذ قطره ومد 

.بار76/20/4محطة لتخفيض الضغط ( 1)بناء 

.بار20/4محطتين لتخفيض الضغط ( 2)بناء 

.دتم  4,5:الكلفة الجملية للمشروع-3

.الغازومن طرف الشركة التونسية للكهرباء :كيفية تمويل المشروع-4

21/08/2012بتاريخ G 15 D 0135:رقم الصفقة-5

SOMMI:المؤسسة المكلفة بإنجاز الصفقة-6

254:مبلغ الصفقة-7 دت472.000

.شهرا بداية من تاريخ اإلذن بانطالق األشغال13:المدة التعاقدية إلنجاز المشروع-8

تم التزويد: بيانات تخص تقدم إنجاز المشروع 

تزويد مدينة مدنين بالغاز الطبيعي
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بالغاز جرجيسو منطقة جربةتزويد المناطق السياحية بجزيرة 

.الطبيعي
شآت إدارة بناء من/ نقل الغاز وإدارة إنتاج :اإلدارة المكلفة باإلشراف على المشروع-1

الغاز
الغاز بجرجيسو منطقة جربةتزويد المناطق السياحية بجزيرة :محتوى المشروع-2

.الطبيعي
.بار76تحت ضغط وكلم  160بوصة، طوله 12بناء أنبوب من الفوالذ قطره ومد 
بار 20كلم تحت ضغط 59بوصة، طوله 8بناء أنبوب من الفوالذ قطره ومد 

.جرجيسو جربةلتزويد المناطق السياحية 
.بار76/20بناء محطتين لتخفيض الضغط 

.بار20/4محطات لتخفيض الضغط 4بناء 
دتم  110:للمشروعالمحينةالكلفة الجملية -3
ك للتنمية صندوق األوبوالغاز والشركة التونسية للكهرباء :كيفية تمويل المشروع-4

 OFID-Fonds OPEC pour le)الدولية 
développement international.)

:رقم الصفقة-5
G 15 D 0084: القسيم راسقابس: 2و 1الجزء 
G 15 I 6470: الجزء الذي سيمّر بأعماق البحر : 3الجزء 
G 15 D 0083الشركة الجزائرية : جربةجزء جزيرة : 4الجزء 

:المؤسسة المكلفة بإنجاز الصفقة-6
البوشّماويمقاوالت : القسيم راسقابس: 2و 1الجزء 
"PIRECO"بيروكو: الجزء الذي سيمّر عبر البحر : 3الجزء 
"HAYATCOM/TMCA"الشركة الجزائرية : جربةجزء جزيرة : 4الجزء 

:مبلغ الصفقة-7
(.HTVA)دت 362,711 262 8: 1الجزء 
(.HTVA)دت 305,280 000 8: 2الجزء 
(.HTVA)€  145,83 491 4و( HTVA)دت 283,255 151 4: 3الجزء 
(.HTVA)دت000,000 551 5: 4الجزء 

آجال تنفيذ األشغال أجزاء 4تقسيم المشروع إلى تم:المدة التعاقدية إلنجاز المشروع-8
.شهرا لكل جزء بدون تجميع اآلجال16: 

غط ض)تم مد األنابيب الناقلة للغاز 
20بار وضغط متوسط 76مرتفع 

، %(100)بار بالنسبة لكل األقساط 
سيوتسريح الغاز باألنبوب الرئي
وب تم بجزيرة جربة تشغيل األنب

بار بالغاز 20ضغط متوسط 
2019ديسمبر 10الطبيعي بتاريخ 

تم  االنطالق في إنجاز محطة -
ربة خفض الغاز بسيدي منصور بج

ميدون
سط تم مد كل قنوات الضغط المتو -

بجرجيس، وتم تحديد المقاول 
بصانغولمحطتي خفض الضغط 

والظويهر
ية مشروع تزويد المنطقة السياح-

تقدم اإلنجاز : جرجيس–صانغو
85.%



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

المالحظات(%)نسبة تقّدم اإلنجاز (د.م)كلفة المشروع 
دم2.2تهيئة الفضاء الخارجي ب34

دم8.5تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب ب
دم1.7الربط بشبكة الكهرباء 
دم2.5الربط بشبكة التطهير 

دم21.3:الطرقات

التهيئةأشغال
الخارجية

ردانالمنطقة التجارية واللوجستية ببنق
واإلسراع بتكوين الشركة 

االساسيإصدار القانون 

للمنطقة التجارية 

ل التمويوايجادواللوجستية

الالزم لالنطالق في انجاز 

مكونات المشروع من 

مستودعات وإدارة ومركز 
حياة
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بالمصبةالمنزليالنفاياتلفائفخزنموقعإستصالحبصدد-
يتهاتغططريقعنوذلكبسيدويكش(تالبتمنطقة)الوقتي

.باألتربة
.كشبسيدويالوقتيبالمصبالنفاياتلردمخانةإحداثتم-

البيئةوليةالمحالشؤونوزارةوالسياحةوزارةبينإتفاقيةإبرامتم
03وةالسياحيالنزلداخلالمصدرمناإلنتقائيالفرزإلعتماد

.(بلديةبكلنموذجيحي)نموذجيةأحياء
للمعالجة2019ماي01منبدايةجديدةمقاولةتكليفتم-

.سيدويكشبمصبللنفاياتاليومية
المدخرمنهك15بمساحةأرضقطعةتخصيصتم-

والبيئةةالمحليالشؤونوزارةلفائدةسيدويكشبمنطقةالصناعي
نمالعقارإخراجمرحلةفيحالياوالنموذجيالمشروعإلنجاز
.ناعيةالصالعقاريةالوكالةمصالحقبلمنللمياهالعموميالملك

يرة جربةالوضع البيئي ومشروع النموذجي للتصرف في النفايات بجز 

ضرورة حل 

از اإلشكالية وانج

المصب النهائي

.للنفايات
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المناطق الصناعية
AFIية المنطقة الصناع

2تاجرة قسط  
2,6100%

المنطقة الصناعية 
هك 15.5بنقردان 

4100%

المنطقة الصناعية 
سيدي مخلوف 

استكمالتم4,7
الدراساتانجاز
الفنية

المركبشركة”
الصناعي

“والتكنولوجي

المنطقة الصناعية 
قصر الجديد 

7,3

ني المنطقة الصناعية ب
خداش 

3.8

المنطقة الصناعية 
بميدونسدويكش

انجازبصدد-
المائيةالدراسة

AFI
المنطقة الصناعية 
القريبيس جرجيس

بعدتنطلقلم-
AFI

ضرورة حل المناطق الصناعية

ية اإلشكالية العقار

ة للمنطقة الصناعي

ا ببنقردان خصوص

بعد استكمال 

دعم مالي لشركة تهيئتها

المركب الصناعي

والتكنولوجي 

بمدنين لالنطالق

ئة  في أشغال  التهي اإلسراع في 

انطالق أشغال  

التهيئة

AFI
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مبيت وحدة+ مشروع إعادة هيكلة مركز تكوين الفتاة الريفية ببني خداش 

سرير 240ب

ال اإلسراع باستكم-

الدراسات 

از واالنطالق في انج

املشروع خصوصا

بعد فض اإلشكال

جهوياالعقاري 

ت تم اختيار مجمع الدراسات وتم االنطالق في إنجاز الدراسا-

،(في طور الدراسة األولية)2018مارس 01الهندسية في 

ز ينتظر مراجعة مكونات املشروع في إطار رؤية جديدة ملراك-

الفتاة الريفية،

،2012سنة : في امليزانية سنة اإلدراج-

د.أ5100: الكلفة -



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

القطب االقتصادي بجرجيس

،مليون دينار االعتمادات التي تم صرفها لتأهيل ميناء جرجيس50-

هكتار،1000الرصيد العقاري المتوفر في حدود -

200مسح تم انجاز الدراسات المتعلقة بإحداث المنطقة اللوجستية  والتي ت-

(هك قسط أول35)هكتار 

دعم -

املشروع 

واإلسراع 

باالنجاز
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مشروع القرية الشمسية للبيئة بجرجيس 

SOLARTECH-SUDالقطب التكنولوجي بجرجيس 

دعم املشروع -

والتدخل لدى 

ة الهيئة التونسي

لالستثمار ودعوة

الوكالة العقارية 

 الصناعية للقيام

بأشغال التهيئة

في الدورة األخيرة للجنة ( Accréditation)حصل على االعتماد -

كما تم . 2018فيفري 07املنعقدة بتاريخ لإلستثمار العليا 

ته تصنيفه كمشروع ذو أهمية وطنية من قبل املجلس في دور 

اإلجتماعاتعقدت عديد . 2019جوان 20املنعقدة بتاريخ 

لحث  الوكالة العقارية 2020مارس 11بالهيئة كان آخرها يوم 

ارية الصناعية على البدء بإجراءات إدخال األرض في حوزتها العق

ت غير أن الوكالة تراجع. بمراسلة وزارة أمالك الدولة في الغرض

عن املكونات الصناعيةالفالحيبدعوى ضرورة فرز املكون 

إال أن ذلك لم , وهو موقف وزارة الفالحة كذلكوالخدماتية

اب يقنع املستثمر الذي يعتبر أنه طور مفهوما جديدا لألقط

ما ال بواإلندماجالتكنولوجية  وأن مكوناته في درجة من التكامل 

,عن املكونات األخرى الفالحيةيسمح بفرز املكونات 
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اصمقترحات لتجاوز الصعوبات التي تحد من النهوض باالستثمار الخ

لصناعة بإصدار دليل اإلجراءات الخاص بالتعهد في ملفات االستثمار الخاص في ااإلسراع-

،الفالحيعلى غرار دليل اإلجراءات في القطاع بهاوالخدمات المرتبطة 

لملحق ا“اإلسراع بإصدار كراسات الشروط لألنشطة االقتصادية التي تم حذف تراخيصها-

،“2018ماي11المؤرخ في 2018لسنة 417من األمر الحكومي عدد 2عدد 

اطن شغل،كيفية معالجة مشاريع الصناعات التقليدية التي تفوق طاقة تشغيلها الخمس مو-

،تأخر االعتمادات  لصرف المنح واالمتيازات-

ك البلطي النيلي وسمالقمبريالتشجيع على تربية األحياء المائية والقشريات على غرار تربية -

لمرتفعة ذات الموارد المائية االفالحيةوالبوري في السباخ واألحواض المائية في األراضي 

،“تسهيل اإلجراءات اإلدارية في عالقة مع وكالة حماية المحيط“ الملوحة

األحياء مساعدة الجهة على إعداد دراسات إستراتيجية حول المواقع الجديدة لتربية األسماك و-

Prospection des sites marinsالمائية ووضعها على ذمة الباعثين pour l'élevage

des poisons،

،...ألف دينار150التمويل وخاصة للمشاريع التي تفوق استثماراتها الىتسهيل النفاذ -
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أهم المشاريع التي لم يتم بعد االنطالق في انجازها. 4

الكلفةالمحتوى الماديالمشاريع

(د.ا)

النتائج المرتقبة

الطرقات والجسور والمسالك : القطاع الفرعي 

000 7 12كلم (ميدون–الماي)209الجهويةتهذيب الطريق 

ة تنمية الحركة االقتصادي

والتجارية 

000 7 12كلم (تطاوين–بنقردان)111الجهويةتهذيب الطريق 

000 15 20كلم (الساقية–مدنين )970تهذيب الطريق المحلية 

-قاللة-تالت-الرياض-والغ)942تهذيب الطريق المحلية 

(المحبوبين-سدويكش

000 16 26كلم 

–بوغرارة الساقية )970تهيئة و تعبيد الطرق المحلية 

في اطار برنامج سد الثغرات( الرصيفات–كربوب 

000 23 30,5كلم 

 000 14 36كلم (بني خداش-مدنين)113تدعيم الطريق الجهوية 

 000 8 20كلم (ام التمر توجان)20تدعيم الطريق الوطنية 

 500 6 17كلم (السويطير–بوغرارة)971تدعيم الطريق المحلية 
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أهم المشاريع التي لم يتم بعد االنطالق في انجازها. 4

الكلفةالمحتوى الماديالمشاريع

(د.ا)

النتائج المرتقبة

تهيئة مداخل المدن: القطاع الفرعي 

946تحسين مدخل الموانسة على الطريق المحلية 

975والطريق المحلية 

 000 2كلم 7

على الطريق المحليةخداشتحسين مدخل مدينة بني 

(المحاضةقصر خداشبني )964

 000 2كلم 3

حماية المدن من الفيضانات: القطاع الفرعي

من بنقردانانجاز مشروع حماية مدينة  000 6من الفيضاناتبنقردانانجاز مشروع حماية مدينة 
الفيضانات

التجديد العمرانيوالتهذيب : القطاع الفرعي 

فة إدماج األحياء الشعبية ذات الكثا8000تهذيب حي األنوار ببنقردان

السكانية المرتفعة في محيطها 

فق وتدعيم البنية األساسية والمرا

الجماعية وتقريب الخدمات 

ة واالرتقاء بجودة الحياة بالعناي

بالبيئة والمحيط

450 7النجاح ببنقردان-االملعبتهذيب حي 
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أهم المشاريع التي لم يتم بعد االنطالق في انجازها. 4

الكلفةالمحتوى الماديالمشاريع

(د.ا)

النتائج المرتقبة

الفالحة والموارد المائية والصيد البحري: القطاع الفرعي 

توسعة ميناء حومة السوق  000 8توسعة ميناء حومة السوق من الجهة الشرقية

من الجهة الشرقية

من بوغرارةحماية ميناء  000 3البحريةالتموجاتمن بوغرارةحماية ميناء 

البحريةالتمّوجات

النقل الحديدي: القطاع الفرعي

إحداث خط مدنينالىقابسمد خط السكة الحديدية من 

حديدي على

كم 74امتداد 

200,000

تسريع االنطالق في االنجاز240,000

خاصة بعد أن تم االنتهاء 

من الدراسات 



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

أهم المشاريع التي لم يتم بعد االنطالق في انجازها. 4

(ة وإدارة جديدةاألمراض النفسية وأقسام المسالك البولية والمعد)إحداث أقسام جديدة بالمستشفى الجامعي بمدنين ✓

مبيت لألطباء المستشفى الجامعي بمدنيناءنب✓

المستشفى الجامعي بمدنينبتهيئة مخبر التحاليل الطبية ✓

قاعات 05+ نعا لتهيئة قسم العمليات الجراحية واإلبجربةالجهويبالمستشفى لإلستعجاليتهيئة المقر القديم ✓

انعا أسرة 15+ وحدة تعقيم + عمليات 

بجربةالجهويتوسيع قسم العيادات الخارجية بالمستشفى ✓

جربةالجهويبالمستشفى اإلستعجاليتهيئة مقر وحدة اإلسعاف الطبي ✓

بجرجيسالجهويبالمستشفى ( أسرة10)بناء قسم إنعا  ✓

بجرجيسالجهويبناء أقسام للصدرية والقلب والعيون واألنف والحلق والحنجرة بالمستشفى ✓

بأجيمإحداث مستشفى محلي ✓

بميدونسدويك إعادة بناء مركز ✓

بناء قسم اإلنعا  الطبي بمستشفى بن قردان✓

ببن قردانالجهويإحداث قسم أمراض القلب بالمستشفى ✓



الحركية االقتصادية

وبطاقة د . م14,4بـمشروعا فالحيا بكلفة استثمار قدرت 240انجاز 

د.م8,7بـومجموع منح استثمار قدرت موطن شغل 252تشغيل تبلغ 

بـدرت بكلفة استثمار قأمن صنف فالحيةعملية استثمارية 1734انجاز 

منحة استثمارد . م4,8ود .م9,9

نزل133

سرير49920

مليون وافد1.2
مقضاةليلة 7.2

نسبة 56%

سياحيايواء

د .م129,3بهاالمصّرح اإلستثماراتبلغ حجم 

منه يهم مشاريع اإليواء السياحي% 97,4

مشاريع في اإليواء السياحي10تمت المصادقة على ✓

موطن شغل مقدر76ود م10بحجم استثمارات 

فيه مشروعا في التنشيط والتر50تمت المصادقة على ✓

دم0,9السياحي بحجم استثمارات 
،دم50بـبحجم استثمار قدر بهمشروعا مصرح 403

موطن 89د وم24,4بـمشروعا مصادقا عليه بحجم استثمار قدر 260

شغل محدث

الفالحة والصيد البحري

الذاتيالتمويل البنكي واَليات المساهمة في التمويل

السياحة

بهاالصناعات المعملية والخدمات المرتبطة 

وبطاقة د.م38بـبكلفة استثمار قدرت االنتاجمشروعا في 15دخول ✓

موطن شغل158تشغيل تقدر بـ

ية مشروعا في قطاع المهن الصغرى والصناعات التقليد402تمويل ✓

موطن شغل846وبطاقة تشغيل تبلغ د.م9بـبكلفة استثمار قدرت 

مار في قطاع الصناعات المعملية بحجم استثبهمشروعا مصرحا 90✓

مشاريع مصدرة كليا4منها دم65بـقدر 

في قطاع الخدمات الصناعية وبحجم بهمشروعا مصرح 837✓

مشروعا مصدرا كليا45منها د .م63بـاستثمار قدر 

105وتوفير ( دم2,5)الجهويةمشاريع بمنحة التنمية 8انتفاع ✓

موطن شغل

موطن 10بـمشاريع بطاقة تشغيلية قدرت 04تمويل ✓

من طرف بنك تمويل د .م3,6وحجم استثمار شغل 

المؤسسات الصغرى والمتوسطة

مشروعا عن طريق البنك التونسي 402تمويل ✓

قليدية للتضامن في قطاع المهن الصغرى والصناعات الت

846وبطاقة تشغيل تبلغ د .م9بـبكلفة استثمار قدرت 

.  موطن شغل

باعث مشروع على التمويل الذاتي من 112تحصل ✓

د.م1بـاعتماد االنطالق وبملغ قدر أليةطرف 

ليةأباعثين على التمويل الذاتي من طرف 02تحصل ✓

دم0,35وبمبلغ قدره 2اعتماد االنطالق 



متابعة إنجاز المشاريع

ي تسجيل بطء ف•
تقّدم انجاز 

الدراسات

يم تأخير أشغال تقي•
المخّطط الحالي 
وإعداد المخّطط 

القادم

توّقف تنفيذ•
أشغال

تأجيل إجراءات •
فرز وطلب 

العروض

مشروعا61

د.م219

مشروعا165

د.م377

المخّطط التنموي مشروعا126



االستثمار الخاص

نسبة تراجع 

حجم االستثمار 

بهالمصّرح 

في قطاع 

الصناعات 

المعملية خالل 

األربعة أشهر 

األولى لسنة 

2020

45%

نسبة تراجع 

ار حجم االستثم

المصّرح به 

في قطاع 

الفالحة 

والصيد 

البحري خالل 

األربعة أشهر 

األولى لسنة 

2020

24,3%

نسبة تراجع 

في حجم 

االستثمار 

المصّرح به 

في قطاع 

الفالحة 

الصغرى 

خالل األربعة 

أشهر األولى 

2020لسنة 

.42.3 %
نسبة تراجع في-

حجم االستثمار 

المصّرح به في 

قطاع الخدمات 

ة المرتبطة بالصناع

خالل األربعة أشهر 

2020األولى لسنة 

مليون دينار 6,6

حجم استثمارات 

مليون 28,7مقابل 

دينار خالل نفس 

الفترة من سنة 

2019

77%



االستثمار الخاص

مؤسسة صناعية2828غلق 

مؤسسة بعد الحصول على ترخيص والمتعلقة بقطاع 17تواصل نشاط 

الصناعات الغذائية مع انخفاض رقم معامالتها ومبيعاتها

ل في تعليق نشاط جميع مراكب الصيد بالجر والصيد بالشباك الدائرة نظرا لطبيعة العم

فضاء ضيق ومغلق ال يمكن من تفادي العدوى والزام مراكب الصيد الساحلي على أال 

تتجاوز رحلة الصيد اليوم الواحد من الساعة السادسة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

ا الوالية وخارجهمعتمدياتصعوبة في ترويج المنتوجات البحرية بحكم انعدام التنّقل بين 

وإعالن جزيرة جربة منطقة موبوءة،

(مؤسسة12حوالي )تأّثر نشاط مؤّسسات تحويل وتكييف منتوجات الصيد البحري 

عامل في القطاع9000أّثر ت

( ايواء وتنشيط وخدمات)وحدة سياحية1806توّقف نشاط 

ناشط مشتغل على البطالة الفنية19936إحالة أكثر من 



االستثمار الخاص

والجملة تأثر القطاع التجاري بالجائحة باستثناء تجارة المواد الغذائية بالتفصيل

الكبرى وتجارة الخضر والغالل والصيدليات وغيرها مما له عالقة والمغازات

بإعاشة المواطنين

وحدة في قطاع خدمات النقل وخاصة النقل البحري بجرجيس 5298توّقف نشاط 

والجوي بمطار جربة جرجيس الدولي، باستثناء قطاع التاكسي

المنتجة للخضروات والغالل السقويةتواصل نشاط القطاع الفالحي بالمستغالت الفالحية 

والمستغالت المطرية إال أن قطاع تربية الماشية شهد عدم تمكن المربين من ترويج رؤوس 

الماشية بحكم غلق أسواق الدواب والحد من التنقالت مما نتج عنه ارتفاع في أسعار اللحوم 

الحمراء

ارتفاع في أسعار أغلب المواد االستهالكية خاصة اللحوم البيضاء والخضر والغالل 

والبيض في عالقة مع تزايد الطلب وارتباط الجهة بالتزويد من مناطق أخرى 

بالجمهورية التونسية



الشؤون االجتماعية

رى عدد السكان المتأّثرين بصفة كب

تأّثر أرباب بسبب من الجائحة 

العائالت الذي يشتغلون في القطاع

الخاص الغير المنظم والقطاع 

الموازي والقطاعات التي توقفت 

كليا عن النشاط كالسياحة وخدمات 

رياض األطفال والمقاهي والبناء 

شغال العامةواأل

للتضامن الجهويةقّدمتها اللجنة 

االجتماعي للحد من تداعيات األزمة 

الصحية على العائالت المعوزة 

مساعدة إلى جزيرة 400واضافة

مساعدة لفائدة 65وحوالي جربة

الالجئين المتواجدين بالجهة

منتفعة ببطاقة العالج 

ا المجاني وال يتوفر لديه

دخل قار تمتعت 

بمساعدة نقدية استثنائية 

دينار كإجراء 50بقيمة 

إضافي للمنحة القارة 

دينار180بـوالمقّدرة 

ومنتفعة ببطاقة عالج 

عتتمتبالتعريفة المنخفضة

دينار لكل 200بمنحة 

كما تم قبول حوالي . عائلة

شخص تقدم بمطلب 8000

لالنتفاع بمنحة المساعدة 

بـاالجتماعية والمقّدرة 

دينار200



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

أهم المشاغل التنموية



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

:بانجاز أهم المشاريع التالية2020-2016استكمال تنفيذ المخطط : أوال

بنقردان،بمعتمديةواألنوارالنجاح-الملعبأحياءتهذيب▪

والمعدةيةالبولالمسالكوأقسامالنفسيةاألمراض)بمدنينالجامعيبالمستشفىجديدةأقسامإحداث▪

،(جديدةوإدارة

قردان،بنبمستشفىالطبياإلنعا قسمبناء▪

بأجيم،محليمستشفىإحداث▪

الفيضانات،منومدنينبنقردانمدينتيحماية▪

بمدنين،الحزاميةالطريقانجاز▪

كلم،22بطولمخلوفوسيديمدنينبينالرابطةالطريقتهيئةإعادة▪

بوغرارة،ميناءجهرأشغالبانجازالتسريع▪

.خدا ببنيالريفيالتطهيرمحطةبانجازالتسريع▪



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

:دعم المسار التنموي بالجهة من خالل: ثانيا
بالشبكةنقردانببواللوجستيةالتجاريةوالمنطقةبجرجيساالقتصاديةاألنشطةوفضاءالتجاريالميناءربط▪

الشبكةلىعوالمحافظةوالبضائعلألشخاصالعموميالنقلقطاعدعمعلىيساعدمماالحديديةللسككالوطنية

ليبيا،الجارةمعوخاصةمدنينواليةوإلىمنالحركةكثافةبحكمتآكلتالتيالطرقية

للبضائعلبحرياللنقلوالعالميةالوطنيةبالشبكةبربطهوذلكوتطويرهبجرجيسالتجاريالميناءنشاطدعم▪

السياحةوالساحليةالسياحيةدعمفيوتثمينهالجزائريوالجنوبوليبياالشرقيالجنوبإقليمليغطي

،[croisières]البحريةالسياحيةللرحالتمنتظمةكوجهةبإدراجهالصحراوية

والمنطقةسبجرجياالقتصاديةاألنشطةوفضاءالشماليةبمدنينبتاجرةالصناعيةالمنطقةربطاستكمال▪

الطبيعي،الغازبشبكةببنقردانواللوجستيةالتجارية

الشروطكافةعلىتتوفروأنهاخاصةالجهةلفائدةالعاليةالتشغيليةالقدرةذاتالكبرىالمشاريعاستقطاب▪

العليا،الشهائدأصحابوبخاصةالبطالةمعضلةمنيحدبمالذلكالموضوعية

يساعدماباتجاهينذيسريعةطريقإلىبتحويلهاوالجرفالواليةمركزبينالرابطةالطريقتهيئةإعادة▪

والمطار،جربةجزيرةوإلىمنالتنقلتحسينعلى

45)سدويك نمبكلالصناعيتينالمنطقتينبانجازبالجهةتدخلهالتعزيزالصناعيةالعقاريةالوكالةدعوة▪

،(هك155)بجرجيسوالقريبيس(هك



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

بنقردان،معتمديةإلىالحدوديةالمناطقتنميةبرنامجمنثانقسطإضافة▪

للشربةالمخصصّ السفلىخدا بنيبمنطقةالجوفيةالمياهاستغاللخارطةفيالنظرإعادة▪

االستغالل،حيزالبحرمياهتحليةمشروعدخولبعداآلبارحفرفيبالترخيصوذلك

بنيديةمعتممنالعنبةبعينالهوائيةالكهربائيةالمحطةمشروعانجازتسريععلىالمساعدة▪

خدا ،

بالصادرات،النهوضومركزالعمرانيةالمياهإدارةمنلكلجهويةتمثيلياتتركيز▪

ندسيةهجامعيةمؤسسةبإحداثالصحراءثرواتلتثمينالتكنولوجيالقطبمنظومةاستكمال▪

.للجنوبالتكنولوجيوالقطبالقاحلةالمناطقمعهدباختصاصاتعالقةفي

الطب،كليةإحداث▪

بمدنين،العاليللتعليمجامعةبإحداثاإلسراع▪

النفاياتفيللتصرفالنموذجيالمشروعبانجازوالتسريعجربةبجزيرةالبيئيالوضعمعالجة▪

،بالجزيرة



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

الطبيعية،المواردفيالتصرفمشروعمنالثالثةالمرحلةوإنجازبرمجة▪

ببنقردان،التطهيرمحطةحولالمعالجةبالمياهسقويةمنطقةإحداثبرمجة▪

.البطاحاتفيللتصرفوكالةإحداث▪

سهولةمنسيمكنوالذيوأجيمالجرفبينالرابطالثابتالجسرمشروعانجازفيالتسريع▪

الجزيرة،عنالعزلةوفكالعملظروفوتحسينالتنقل

،وجرحيسوبنقردانمدنينلبلدياتالعمرانيةالتهيئةأمثلةعلىبالمصادقةالتسريع▪

عمر،وحسيمخلوفبسيديالريفيالتطهيربانجازالتسريع▪

الجامعيىللمستشفالالزمةالطبيةوالتجهيزاتالبشريةواإلمكانياتاإلختصاصطبتوفير▪

جامعي،كمستشفىتصنيفهمعيتالءمبمابمدنين

الطبيةالمعداتووالتجهيزاتالبشريةباإلمكانياتوالمحليةالجهويةالمستشفياتوتدعيمتوفير▪

أيضاونظراالصحيةالخدماتبجودةلإلرتقاءاإلسعافوسياراتالنقلووسائلالالزمة

.الحدوديةالواليةلخصوصيات
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 الجمهورية التونسية
وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي 

ديوان تنمية الجنوب 
 بمدنيناإلدارة الجهوية لمتنمية 

 
 
 

 

 
 

 
 
 2020ماي 

واليت تاليق واليت تاليق قامئة يف مشاريع والية مدنني قامئة يف مشاريع والية مدنني 

  صعوابت صعوابت 
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مكان  المشروع
 المشروع

الكمفة 
 الحمول المقترحة اإلشكالية نسبة اإلنجاز (د,أ)

 المشاريع المدرجة بالمخّطط والتي تالقي صعوبات في اإلنجاز
إنجاز مشروع 

السكك الحديدية 
الرابطة بين 

قابس ومدنين 

- مدنين
 قابس

بالنسبة لممرحمة األولى  240000
المتعمقة بالدراسات التمييدية 

APS( أشير06في أجل ) 
فقد تمت المصادقة من طرف 
مصالح والية مدنين خالل 
جمسة العمل المنعقدة بتاريخ 

 ،2019 مارس 28
 

في انتظار المصادقة عمى ممف 
المرحمة األولى من طرف 

الرغبة في )مصالح والية قابس 
تغيير مسار السكة الحديدية 

القديم واخراج محطة النقل البري 
الحديدي من وسط مدينة قابس 
وىو مايتطّمب التغيير الجزئي 
لممسار القديم والمتعّمق بالحدود 

 .(الترابية لوالية قابس

العمل عمى 
المصادقة عمى 
ممف المرحمة 
األولى واإلسراع 

 بانجاز
لمرحمة الثانية ا

المتعمقة بالدراسات 
. APDالتفصيمية 

كما يمكن 
االنطالق في 

االنجاز من والية 
مدنين في انتظار 
 .تجاوز االشكال

مضاعفة الّطريق 
الّرومانية بجربة 
حداث فتحة  وا 

ثانية بيا 

 %11تم انطالق األشغال  %8 48000 جربة
 :مشروع إحداث فتحة ثانية - 

  تم تحديد حجم الفتحة
الثانية المزمع إنجازىا 

 متر 200والمقدر بـــــ  
وموقعيا قبالة الوادي 

 “الصغير”
  تقوم مصالح وزارة

الفالحة بالتعاون مع 
مصالح وزارة التجييز 

المرجعية  بإعداد الخطوط

 
االسراع في 

المصادقة عمى 
احداث الفتحة 
الثانية وايجاد 

التمويالت الالزمة 
ليا لمشروع في 

 االنجاز
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مكان  المشروع
 المشروع

الكمفة 
 الحمول المقترحة اإلشكالية نسبة اإلنجاز (د,أ)

وممف طمب العروض 
إلنجاز الدراسة التنفيذية 
المعّمقة، وسيتم اإلعالن 
عن طمب العروض في 

 .أقرب اآلجال
الوضع البيئي 

والمشروع 
النموذجي 

لمتصرف في 
النفايات بجزيرة 

 جربة

 موقع خزن استصالحبصدد  - جربة
لفائف النفايات المنزلية 

منطقة )بالمصب الوقتي 
بسيدويكش وذلك عن  (تالبت

 .طريق تغطيتيا باألتربة
تم إحداث خانة لردم  -

النفايات بالمصب الوقتي 
 .بسيدويكش

 بين اتفاقيةتم إبرام  -
وزارة السياحة ووزارة الشؤون 

 الفرز العتمادالمحمية والبيئة 
 من المصدر داخل االنتقائي
 أحياء 03السياحية والنزل 

حي نموذجي بكل )نموذجية 
 .(بمدية

تم تكميف مقاولة  -
 ماي 01 من جديدة بداية

 لممعالجة اليومية 2019
. لمنفايات بمصب سيدويكش
تم تخصيص قطعة أرض 

 ىك من المدخر 15بمساحة 
الصناعي بمنطقة سيدويكش 

ماتم انجازه ىو حمول وقتية 
لمخروج من أزمة منظومة 

التصّرف في النفايات المنزلية 
 .وماشابييا بجزيرة جربة

 

 حل  إيجادضرورة
نيائي ألزمة 

النفايات بالجزيرة 
واإلسراع بإحداث 
المشروع النموذجي 
خصوصا بعد حل 
اإلشكال العقاري 
وتوفير أرض 
بمساحة حوالي 

 ىك بمنطقة 15
سيدويكش 

 .بمعتمدية ميدون
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مكان  المشروع
 المشروع

الكمفة 
 الحمول المقترحة اإلشكالية نسبة اإلنجاز (د,أ)

لفائدة وزارة الشؤون المحمية 
والبيئة إلنجاز المشروع 

النموذجي وحاليا في مرحمة 
إخراج العقار من الممك 
العمومي لممياه من قبل 
مصالح الوكالة العقارية 

الصناعية 
إعادة تييئة 

الطريق الرابطة 
بين مدنين  

وسيدي مخموف 
 كمم 22بطول 

الطريق المحمية )
 في طول 969
 كمم والطريق 18

 967المحمية 
. (كمم4في طول 

سيدي 
 مخموف

طمب العروض يتم عمى مستوى  في مرحمة طمب العروض 17000
 مركزي 

االسراع بمد 
المقاول بوثيقة 
االنطالق في 
االشغال 

ORDRE DE 
SERVICE 

إعادة ىيكمة 
مركز التكوين 

والتدريب الميني 
في الحرف 

التقميدية بجربة 
 وبناء مبيت

تم اقتناء التجييزات بقيمة  3861 جربة
 مميون دينار1

في مرحمة تخصيص قطعة 
األرض لفائدة الوكالة التونسية 
 لمتكوين الميني لبناء مبيت

 

بناء مدرسة 
إعدادية بمدنين 

 الشمالية

مدنين 
 الشمالية

في انتظار تسوية  إشكال عقاري الدراسة 2300
الممف العقاري 
لقطعة األرض 

 المقترحة
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مكان  المشروع
 المشروع

الكمفة 
 الحمول المقترحة اإلشكالية نسبة اإلنجاز (د,أ)

المنطقة 
الصناعية 

 بنقردان

في انتظار البت  إشكال عقاري %13 9500 بنقردان
النيائي في قرار 
 المحكمة العقارية

المنطقة 
الصناعية 

بمساحة  بنقردان
 ىك 15.5

عيد إلنجازىا لشركة المركب  100 4000 بنقردان
الصناعي والتكنولوجي وبعد 
استفاء كافة اإلجراءات اإلدارية 
من دراسات مائية وتحويميا من 
ممك عمومي لممياه الى ممك 
الدولة الخاص ونشر والتفويت 
فييا لمشركة بالدينار الرمزي 

واستكمال تييئتيا فوجئت الجية 
بقيام مواطن بقضية يدعي فييا 
بممكية األرض وتم البت فييا 
قضائيا لفائدة في الطور 

االبتدائي  

التسريع قي البت 
القضائي في بقية 

المراحل 

المنطقة 
الصناعية سيدي 

 مخموف

سيدي 
 مخموف

4700  
 
 
 

بصدد استكمال انجاز 
 الدراسات الفنية

 

تم فض إشكال عمى  -
مستوى استكمال 
الدراسات الفنية 

بخصوص الربط بشبكة 
التطيير بحكم غياب 
منظومة التطيير في 

 ىذه المناطق
تم التعيد بتييئة ىذه  -

المناطق إلى شركة 
المركب الصناعي 
 والتكنولوجي بمدنين

اإلسراع بإيجاد 
الدعم المالي 

لمشركة لالنطالق 
في أشغال التييئة 

خصوصا بعد 
ايقاف عممية البيع 

 لمقاسم بنقردان

المنطقة 
الصناعية قصر 

 الجديد

قصر 
 الجديد

7300 

المنطقة 
الصناعية بني 

 خداش

بني 
 خداش

3800 

اإلسراع في انجاز  - بصدد انجاز الدراسة المائية - جربةالمنطقة 
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مكان  المشروع
 المشروع

الكمفة 
 الحمول المقترحة اإلشكالية نسبة اإلنجاز (د,أ)

الصناعية 
 بميدون سدويكش

الدراسات 
 في قواالنطال

االنجاز خصوصا 
وأنو تّم التعيد 

لمسكان المحميين 
بانجاز المشروع 
بحكم موافقتيم 
عمى انجاز 

المشروع النموذجي 
في التصّرف في 

 النفايات
المنطقة 

الصناعية 
القريبيس 
 جرجيس

تّم إسناد مدّخر عقاري صناعي  لم تنطمق بعد - جرجيس
حذو منطقة مشروع القرية 

الشمسية بجرجيس والمرغوب 
اإلسراع في تغيير صبغة 

 األرض واالنطالق في الدراسات

اإلسراع في انجاز 
الدراسات 
 في قواالنطال
 االنجاز

االنطالق في 
إنجاز الطريق 
الحزامية بمدينة 
جرجيس بكمفة 

 مميون دينار 53
عمى أن تنطمق 

األشغال في 
السداسية الثانية 

 2018لسنة 
 . كأجل  أقصى

 

 الدراسات جاىزة  - 57600جرجيس 
تم إعداد المثال العام  -

لمقطع المزمع اقتناؤىا 
(plan 

d’ensemble) 
 بصدد التصفية  -

بصدد : العقارية 
  اإلشيار

 

اإلسراع في طمب  
العروض 

واالنطالق في 
 االنجاز
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مكان  المشروع
 المشروع

الكمفة 
 الحمول المقترحة اإلشكالية نسبة اإلنجاز (د,أ)

الطريق السيارة 
قابس مدنين 
 راس جدير

 97 و79تترواح بين  1000مدنين 
 حسب األقساط %

تطبيق التعيدات المدرجة في - 
محاضر الجمسات بخصوص 
محول بنيري ببنقردان والراقوبة 

بسيدي مخموف 
اإلسراع بتسديد قيمة - 

أألراضي المنتزعة لمستحقييا 
اإلسراع في البت في القضايا - 

التي تم رفعا من مالكي 
األراضي المنتزعة لمترفيع في 

قيمتيا 

 

 المشاريع المدرجة بالمخّطط والتي لم تنطمق بعد
تيذيب أحياء 

النجاح - الممعب
 واألنوار

اإلسراع في انجاز    15000 بن قردان
 المشروع

إحداث أقسام 
 جديدة

بالمستشفى 
الجامعي بمدنين 

األمراض )
النفسية وأقسام 
المسالك البولية 
دارة  والمعدة وا 

 (جديدة

    مدنين

بناء قسم 
اإلنعاش الطبي 
بمستشفى بن 

 قردان

    بن قردان
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مكان  المشروع
 المشروع

الكمفة 
 الحمول المقترحة اإلشكالية نسبة اإلنجاز (د,أ)

احداث مستشفى 
محمي بأجيم 

    جربة

حماية مدينتي 
بنقردان ومدنين 
 من الفيضانات

بنقردان 
 ومدنين

   

تيذيب أحياء 
الممعب النجاح 

واألنوار 
 

    

إحداث أقسام 
جديدة 

بالمستشفى 
الجامعي بمدنين 

األمراض )
النفسية وأقسام 
المسالك البولية 
دارة  والمعدة وا 

 (جديدة

    مدنين

بناء قسم 
اإلنعاش الطبي 
بمستشفى بن 

 قردان

اإلسراع في انجاز     بن قردان
 المشروع

احداث مستشفى 
محمي بأجيم 

    جربة

استكمال الطريق 
 الحزامية بمدنين

اإلسراع في انجاز   تم انجاز الدراسات مدنين 
المشروع 
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مكان  المشروع
 المشروع

الكمفة 
 الحمول المقترحة اإلشكالية نسبة اإلنجاز (د,أ)

 المشاريع المقترحة من طرف رئاسة الحكومة والتي تشهد صعوبات
الترفيع في عدد 
الرحالت الجوية 
/ الداخمية تونس
جربة خالل 

 موسم الذروة  

تم تنظيم رحالت وقتية خالل   جربة
 2019 الموسم الصيفي

  

 



 
وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي 

ديوان تنمية الجنوب 
 بمدنيناإلدارة الجهوية للتنمية 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

زايرة الس ّيد زايرة الس ّيد متابعة تنفيذ قرارات متابعة تنفيذ قرارات 

ىل والية مدنني يويم  ىل والية مدنني يويم رئيس احلكومة ا  رئيس احلكومة ا 

  20172017 مارس  مارس 77 و و66
 



 2020ماي 
   الجمليالعدد

 للقـزارات

 عـدد القــزارات 

  التي تشهد صعوبات
 عـدد القــزارات 

  بصـدد اإلنجـاسالتي 
 عـدد القــزارات 

  المنجـشة
42  03  18  21 

100%   7.2%   42.8%   50%   

 القرارات المنجزة. 1.2
 .دعوة وزارة الصناعة والتجارة إلى تسوية وضعية مشروع بورقومول- 1
 .الموافقة عمى إعالن بنقردان بمدية سياحية- 2
 .تعزيز دار الخدمات ببنقردان بطبيب مراقب و فتح مكتب محمي لصندوق التأمين عمى المرض- 3
 . مميون دينار60الترفيع في االعتمادات المخصصة لبرامج التنمية المندمجة بــ - 4
 .2017تحويل المستشفى الجيوي بمدنين إلى مستشفى جامعي خالل سنة - 5
 من عزل وتغطية المكعبات في موقع سيدويكش حسب الكمية 2017اإلنتياء مع نياية شير أفريل  - 6

 .المبرمجة في الصفقة مع المقاول
إعطاء كل التراخيص الضرورية لالنطالق في مشروع إقامة وحدات صناعية إلستخراج مادة كمورير - 7

 . مميون دينار16البوطاس وغيره من المشتقات المماثمة بكمفة 
 . طمب تمويل مشروع صغير لجية مدنين إلحداث مواطن شغل450إعطاء الموافقة لحوالي - 8

 .إحداث فرع لموكالة العقارية الصناعية بمدنين- 09
د إلعادة تييئة قاعة السينما بمدنين لتحتضن األنشطة الثقافية . أ450تخصيص إعتمادات قدرىا - 10

 .(د. أ1036تمت الموافقة المبدئية عمى مبمغ )متعددة االختصاصات بالجية 
.  التسريع في إستكمال أشغال تييئة المركب الرياضي والثقافي ببنقردان- 11
 .توفير الدعم المادي لمجرحى إعترافا ليم بالجميلوإنتداب فرد عن عائمة كل شييد - 12
عرض مشروع األمر الحكومي المتعّمق بإسناد الديوان التونسي لمتجارة اإلمتيازات المنصوص عمييا -13

 منو طبقا 4 من مجمة تشجيع اإلستثمارات عمى مجمس الوزراء القادم بعد تعديل الفصل 52بالفصل 
د لتييئة الشبكات العمومية . م32.7تم  صدور أمر تخصيص )لمقترح السيد وزير الصناعة و التجارة  

. (بالمنطقة الموجستية ببنقردان
 ىك لتركيز محطة تحويل لربط 05تحويز الشركة التونسية لمكيرباء و الغاز بقطعة أرض تمسح - 14

. (تم التحويز الوقتي)المنطقة الموجستية بالتيار الكيربائي 
تتكفل الدولة بكمفة إنجاز النصب التذكاري لساحة الشيداء كمشروع وطني لإلعتراف بتضحيات - 15

. (%100 )المواطنين من المدنيين في الدفاع عن حرمة الوطن 
. إنياء أشغال مركز الفحص الفني ببنقردان- 16



 موطن شغل في إطار مبدأ التمييز اإليجابي وضمن برنامج 1000تمتيع والية مدنين بأكثر من - 17
. عقد الكرامة

 9 بمديات بوالية مدنين وىي مدنين وجربة أجيم وجرجيس بتكمفة 3إقرار تبميط وتيذيب طرقات - 18
. مميون دينار

إحكام التنسيق ومتابعة أشغال محطة تحمية مياه البحر ودخوليا طور النشاط بصفة تجريبية خالل - 19
. الصالح لمشراب تدعيم شبكة تزويد معتمديتي جرجيس وبني خداش بالماءو 2017شير جوان 

عرض مشروع القرية الشمسية بجرجيس عمى أنظار المجنة العميا لإلستثمار لمبت في مطالب - 20
رفع كل العراقيل أمام مشروع القرية الشمسية و توفير كل التشجيعات الممكنة ألجل إنطالقو - المستثمر

. في أسرع وقت وىو مشروع ذي قدرة تشغيمية عالية وقيمة مضافة مرتفعة
سيدي محرز وجربة أغير وجرجيس وتأىيل محطات التطيير بجرجيس المدينة وحومة السوق - 21

  .د. م8السويحل بكمفة 

 القرارات التي يصدد االنجاز. 2.2
عرض مشروع تنقيح إتفاقية النقل الجوي المبرمة بين تونس و الجزائر عمى المجنة المشتركة بين - 01

 .البمدين في إجتماعيا القادم، وذلك بيدف الترفيع في عدد الرحالت التونسية نحو المطارات الجزائرية
 .مضاعفة الطريق الرومانية و إحداث فتحة ثانية- 02
.  تطوير ميناء جرجيس والعمل عمى تحفيز تحويل جزء من الرحالت البحرية و التجارة الدولية إليو- 03

 لتعزيز الحركية 2017مع إنطالق خط بحري تجاري يربط جرجيس بمرسيميا بداية من شير جويمية 
 .التجارية و أيضا لتيسير التنقل ألبناء الجية بالخارج

تم اقتراح انجاز فتحات تحت الطريق المؤدية لميناء بوغرارة         : إنجاز أشغال جير ميناء بوغرارة - 04
 .(د. أ140تخصيص إعتمادات لمدراسات )و حماية حوض الميناء من الجية الغربية 

الموافقة عمى مشروع إحداث فرع لشركة سباق الخيل ببنقردان والتنسيق بين مختمف الوزرات المعنية - 05
 .إلتمام إجراءات تخصيص قطعة األرض لفائدتو

توفير اإلعتمادات الضرورية إلنجاز أشغال تأىيل السوق المغاربية ببنقردان عمى موارد صندوق - 06
إسناد أرض مقامة عمييا السوق المغاربية بالدينار الرمزي لبمدية – القروض ومساعدة الجماعات المحمية 

 . (تم اإلسناد بالدينار الرمزي، مصالح البمدية بصدد إعداد ممف دراسة الجدوى اإلقتصادية)بنقردان 
 .إنجاز مشروع تطيير مدينة بنقردان- 07
 .2017تزويد جربة و مدنين وجرجيس بالغاز الطبيعي قبل موفى سنة - 08
 . مميون دينار4إستكمال حماية مدينة جرجيس من الفيضانات بتكمفة تبمغ - 09
 . مميون دينار48 الرابطة بين مدنين وجرجيس بكمفة جممية تبمغ 118إعادة تعبيد الطريق عدد - 10



 مميون دينار عمى أن تنطمق 53اإلنطالق في إنجاز الطريق الحزامية بمدينة جرجيس بكمفة - 11
 . كأجل أقصى2018األشغال في السداسية الثانية لسنة 

الموافقة عمى إحداث مسمخ جديد ببنقردان، عمى أن تتولى السمط الجيوية توفير قطعة أرض - 12
 .لفائدتو

 . كمم22إعادة تييئة الطريق الرابطة بين مدنين و سيدي مخموف بطول - 13
 .(تم إنطالق الدراسات)التسريع في إنجاز مشروع السكك الحديدية - 14
 .المشروع النموذجي لتحمية المياه المالحة لمري الفالحي بمنطقة بنيري ببنقردان- 16- 15
 .إنشاء قاعة متعددة اإلختصاصات ببنقردان- 16
 . الّتسريع في حفر آبار عميقة بمنطقة التوي لتحسين نوعية مياه الشرب لمدينة بنقردان- 17
 نقطة فرز إنتقائي 400بعث مؤسسات صغرى في إطار التشغيل البيئي لمجمع و الرسكمة بحوالي - 18

 .لمنفايات من المصدر

 القرارات التي تشهد صعوبات. 3.2
تم تنظيم رحالت وقتية )جربة خالل موسم الذروة  / الترفيع في عدد الرحالت الجوية الداخمية تونس- 1

 .(خالل الموسم الصيفي
إيجاد حل نيائي لموضع البيئي بجزيرة جربة و إحداث لجنة مشتركة تضم جميع األطراف المعنية و - 2
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 الهيكل  المتابعة علي مستوى الجهة
المعني 

  بالتنفيذ

ر/ع  القزارنص   

 حالة   المالحظات
  التنفيذ

مً أهظاس اللجىت العلُا اإلاؽتركت الخىوعُت  -

ت  . الجضائٍش

و   سخلت مىظمت بحن جىوغ21جىحذ خالُا  -

الجضائش وكذ جم ؤلاهفاق على أن جكىن الشخلت 

  . مخّففت إلاىاس حشبت22عذد 

بفذد 

  ؤلاهجاص

  سئاظت الحكىمت

  وصاسة الىلل

عشك مؽشوع جىلُذ اجفاكُت الىلل 

الجىي اإلابرمت بحن جىوغ والجضائش 

على اللجىت اإلاؽتركت بحن البلذًً في 

احخماعها اللادم، ورلك بهذف 

الترفُع في عذد الشخالث الخىوعُت 

ت   .هدى اإلاىاساث الجضائٍش
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 سخالث 03 بمعذل 2017 حىان 15ئهىالق الشخالث - 

 ـباخا عىلا عً 06.00أظبىعُا، على العاعت 

ولكً وكع الشحىع في اللشاس  بعذ   ـباخا07.00العاعت 

  .اإلاىظم الفُفي

لشوسة جىظُم سخالث بففت مىخظمت على مذاس  -

  .العىت هظشا لحاحت اإلاىاوىحن و اللىاع العُاحي لزلك

الترفُع في عذد الشخالث الذاخلُت   وصاسة الىلل  غحر مىجض

حشبت خالل مىظم الزسوة /جىوغ

 سخلت ئلافُت خالل 65خىالي )

وبشمجت سخلت  (ففل الفُف

 ( ـباخا07.00)ـباخُت 

جىوغ ئهىالكا مً ؼهش ماي /حشبت

2017.  
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جم اهىالق الدؽغُل الؽبه ـىاعي  إلادىت الخدلُت -  

ل 20بجشبت في  .    و هي آلان بفذد ؤلاهخاج2018 أفٍش

 جم جذعُم ؼبكت جضوٍذ معخمذًتي حشحِغ و بني - 

  .خذاػ باإلااء الفالح للؽشب 

 و مخابعت أؼغال  قئخكام الخيس ي وصاسة الفالخت         +   مىجض

مدىت جدلُت مُاه البدش  ودخىلها 

بي  خالل  ةوىس اليؽاه بففت ججٍش

و جذعُم ؼبكت  2017   ؼهش  حىان

وبني  جضوٍذ معخمذًتي حشحِغ

 . خذاػ باإلااء الفالح للؽشاب

03 

ت ولعُت مؽشوع بىسكىمىل -  دعىة وصاسة الفىاعت   و الخجاسة ئلى   وصاسة  الخجاسة+  مىجض  .جمذ حعٍى

ت ولعُت مؽشوع بىسكىمىل  حعٍى

بجشبت مُذون في ئهخظاس اإلافادكت 

النهائُت على مشال التهُئت العمشاهُت 

 .   للمذًىت
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م الشوماهُت - 1 : مؽشوع مماعفت الىٍش

ملُىن دًىاس 48و بكلفت %  8خالُا جم اهىالق ألاؼغال  - 

. 

 :مؽشوع ئخذار فخدت زاهُت - 2

جم جدذًذ حجم الفخدت الشاهُت اإلاضمع  -

 متر ومىكعها كبالت 200ئهجاصها واإلالذس بـــــــــــــ 

 .“الفغحر”الىادي 

بفذد 

  ؤلاهجاص

وصاسة الخجهحز           + 

            و ؤلاظكان 

  وصاسة الفالخت+ 

م الّشوماهُت بجشبت  ٍش
ّ
مماعفت الى

  .وئخذار فخدت زاهُت بها
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 مفالح وصاسة الفالخت بالخعاون مع مفالح  -

وصاسة الخجهحز بفذد ئعذاد الخىىه 

اإلاشحعُت و ملف ولب العشوك إلهجاص 

الذساظت الخىفُزًت اإلاعملت، وظِخم ؤلاعالن 

 . عً ولب العشك في أكشب آلاحال

جمذ مشاظلت العُذ وصٍش الخجهحز و ؤلاظكان والتهُئت - 

خ    خىل ئهجاص الذساظت 2019 ظبخمبر 23الترابُت بخاٍس

ل ئهجاصها في ئواس  الخىفُزًت للفخدت و الخعهذ بخمٍى

ع  ورلك جبعا إلاا جم  الث اإلاؽاَس ئعادة ئظخغالل بلاًا جمٍى

ت اإلاىعلذة بشئاظت  ؤلاجفاق علُه في حلعت العمل الىصاٍس

خ    .2018  هىفمبر 02الحكىمت بخاٍس

شة حشبت - 1  :الىلع البُئي بجٍض

 بفذد ئظخفالح مىكع خضن  لفائف  -

مىىلت )الىفاًاث اإلاجزلُت باإلافب الىكتي 

م حغىُتها  (جالبذ كؾ و رلك عً وٍش بعُذٍو

 . باألجشبت

 جم ئخذار خاهت لشدم الىفاًاث باإلافب  -

كؾ  .الىكتي بعُذٍو

 جم ئبشام ئجفاكُت بحن وصاسة العُاخت و وصاسة  -

الؽإون اإلادلُت و البِئت إلعخماد الفشص 

ؤلاهخلائي مً اإلافذس داخل الجزل العُاخُت  و 

  أخُاء03

 .(حي همىرجي بكل بلذًت) همىرحُت  -

 ماي 01جم  جكلُف ملاولت حذًذة  بذاًت مً  -

 للمعالجت الُىمُت للىفاًاث  بمفب  2019

كؾ  . ظُذٍو

 هك 15 جم جخفُق كىعت أسك بمعاخت  -

كؾ  مً اإلاذخش الفىاعي بمىىلت ظُذٍو

لفائذة وصاسة الؽإون اإلادلُت  و البِئت إلهجاص 

اإلاؽشوع الىمىرجي و خالُا في مشخلت ئخشاج 

العلاس مً اإلالك العمىمي للمُاه مً كبل 

ت الفىاعُت  . مفالح الىكالت العلاٍس

 جم عشك اإلاؽشوع الىمىرجي للخفشف في  -

ل خالل اإلاىخذي الذولي  الىفاًاث بجشبت للخمٍى

للؽشاكت بحن اللىاع العام و الخاؿ اإلاىعلذ 

خ   . 2018 ظبخمبر 18بخىوغ بخاٍس

لشوسة خل ئؼكالُت جدذًذ :  الفعىباث  -

 .مىكع للمفب النهائي للىفاًاث

ـعىباث 

في 

  الخىفُز

 وصاسة الؽإون 

اإلادلُت  

 و البِئت

ئًجاد خل نهائي للىلع البُئي 

شة حشبت  و ئخذار لجىت  بجٍض

مؽتركت جمم حمُع ألاوشاف 

      اإلاعىُت   و ممشلحن  عً    والًتي

ً لذساظت اإلاىاكع    مذهحن  و جىاٍو

اإلاخخلفت التي ًمكنها اخخمان 

مؽشوع ئخذار وخذة  مؽتركت  بحن 

و جشمحن الىفاًاث           الىالًخحن إلاعالجت 

و جلذًم ملترخاث في الغشك في 

 .أكشب آلاحال
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.  وكع اإلافادكت  ـفت كىب لهزا اإلاؽشوع  -

جم جىفُز حعهذ الذولت بخفىؿ جزلُل  -

 .الفعىباث

سئاظت +  مىجض 

  الحكىمت

اللجىت العلُا + 

  لإلظدشماس

ت الؽمعُت  عشك مؽشوع اللٍش

للبِئت بجشحِغ على أهظاس اللجىت 

العلُا لإلظدشماس للبذ في مىالب 

  .اإلاعدشمش

سفع كل العشاكُل أمام مؽشوع - 

ت الؽمعُت وجىفحر كل  اللٍش

الدشجُعاث اإلامكىت  ألحل  ئهىالكه 

في أظشع وكذ وهى مؽشوع ري كذسة 

حؽغُلُت عالُت و كُمت ممافت 

 . مشجفعت
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 متر و هى 11جم حهش اإلاُىاء لُفبذ بعمم  -

كادس الظخلبال بىاخش راث خمىلت عالُت جفل 

 .  ألف و25ًئلى    

 مً ئهجاص 2019 جم ؤلاهتهاء خالل ظىت  -

 .مىشف زاوي

  و  2018سخالث  خالل ظىت 10جم جأمحن   -

 .2019سخلت ظىت 11

دعىة الؽشكت الخىوعُت للمالخت للعمل على  -

بشمجت سخالث على كامل العىت بالخيعُم 

الكامل مع ئداسة اإلاُىاء و سبىها بمُىاء 

مشظُلُا و حىىة مً خالل كشاء باخشة 

 .للغشك

  و  GNV دعىة الؽشكاث الخاـت مشل  -

GRIMALDI  بحن ً  لفخذ خىىه للمعافٍش

 .مُىاء حشحِغ و اإلاىاوئ ؤلاًىالُت

خ -   ئهىالق الخي الخجاسي 2019 فُفشي 02جم بخاٍس

“ دي كاساسا”اإلاىخظم الزي ظحربي مُىاء حشحِغ بمُىاء 

 .ؤلاًىالي

 جمذ مشاظلت العُذ وصٍش الخجاسة خىل  -

ل حضء مً الخجاسة الذولُت  العمل على جدٍى

ئلى مُىاء حشحِغ و رلك في مشخلت أولى في 

مجال جىسٍذ ألاعالف  و بعن اإلاىاد 

 .ألاظاظُت ألاخشي 

ذ  -   دعىة دًىان الخجاسة و دًىان الٍض

 ً بالجىىب و أصحاب ملاوع الجبغ بخىاٍو

لـخأمحن سخالث جىسٍذ  و جفذًش العلع عبر 

 .مُىاء حشحِغ

 ئكتراح بشمجت سخالث ظُاخُت  و ئخذار  -

خي بدشي ًشبي مُىاء حشحِغ باإلاىاوئ 

بفذد 

 ؤلاهجاص

  وصاسة الىلل+ 

 وصاسة الخجاسة+ 

ئداسة اإلاُىاء + 

الخجاسي 

  بجشحِغ

ش مُىاء حشحِغ و العمل على -  جىٍى

ل حضء مً الشخالث  جدفحز جدٍى

ت      و الخجاسة الذولُت ئلُه . البدٍش

ئهىالق خي بدشي ججاسي ًشبي - 

حشحِغ بمشظُلُا بذاًت مً ؼهش 

لُت  ض الحشكُت 2017حٍى  لخعٍض

ت وأًما لخِعحر الخىلل ألبىاء  الخجاٍس

  .الجهت بالخاسج
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 .ألاوسوبُت

ع ئهجاص اللىب ؤلاكخفادي  -  العمل على حعَش

إلاُىاء حشحِغ و الزي ًمم اإلاُىاء الخجاسي    

 .و اإلاىىلت الحشة و اإلاىىلت اللىحعدُت

 جدفل اإلاؽشوع على اإلاىافلت اإلابذئُت مً  -

خ  . أ1036الفىذوق بكلفت   05د بخاٍس

 . 2018دٌعمبر 

 %.20اهىللذ أؼغال التهُئت  و بلغذ وعبت  -

ل ئلافي مً كبل البلذًت بلُمت  -  ولب جمٍى

 . د لخجهحز اللاعت باإلالاعذ. أ400

وصاسة +   مىجض

الؽإون 

اإلادلُت    و 

  البِئت

د . أ450جخفُق ئعخماداث كذسها 

إلعادة تهُئت كاعت العِىما بمذهحن 

لخدخمً ألاوؽىت الشلافُت مخعذدة 

  .ؤلاخخفاـاث بالجهت
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 بكلفت 2020ظت ظىت  جم بشمجت ئهجاص  الذسا -

  د. أ140

لم ًلترح اهجاص أؼغال حهش مُىاء بىغشاسة بل  -

م اإلاإدًت  جم اكتراح اهجاص فخداث جدذ الىٍش

إلاُىاء بىغشاسة و خماًت خىك اإلاُىاء مً 

 . الجهت الجىىبُت

بفذد 

 الاهجاص

وصاسة الخجهحز              + 

و ؤلاظكان             

 وصاسة الفالخت         + 

ئهجاص أؼغال حهش مُىاء بىغشاسة       

جم اكتراح اهجاص فخداث جدذ )

م اإلاإدًت إلاُىاء بىغشاسة    و  الىٍش

  .(خماًت خىك اإلاُىاء
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جم جمكحن الذًىان الخىوس ي للخجاسة مً ئمخُاص  -

ف البيُت ألاظاظُت  جدمل الذولت إلافاٍس

الخاسحُت للمؽشوع اإلاىفىؿ علُه بالففل 

 مً مجلت حشجُع ؤلاظدشماساث بملخط ى 52

خ 2017 لعىت 346أمش خكىمي عذد   09 بخاٍس

خال مً )د . م32.7 بمبلغ كذسه 2017ماسط 

و التي حؽمل الشبي  (اللُمت اإلامافت

بالؽبكاث العمىمُت  للمىىلت لحشة لألوؽىت 

ت و اللىحعدُت  ببىلشدان .  الخجاٍس

 ئهىللذ أؼغال البيُت ألاظاظُت إلاؽشوع    -

ت و اللىحعدُت ببىلشدان بعذ  اإلاىىلت الخجاٍس

خ   ماسط 07أن جم ولع حجش أظاظها بخاٍس

2019 . 

كشاس 

 مىجض 

سئاظت  +

  الحكىمت

         وصاسة  + 

  والخجاسة

عشك مؽشوع ألامش الحكىمي 

اإلاخعلم باظىاد الذًىان الخىوس ي 

للخجاسة ؤلامخُاصاث اإلاىفىؿ عليها 

 مً مجلت حشجُع 52بالففل 

ؤلاظدشماساث على مجلغ الىصساء 

 مىه 4اللادم بعذ حعذًل الففل 

وبلا إلالترح العُذ وصٍش الفىاعت    

  .و الخجاسة
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ض وكتي بلىعت أسك  -  هك بعبخت 5)جم الخدٍى

م سأط حذًش مىلىع الىلب  (اإلاىُخت وٍش

لُدعنى لها الؽشوع في جشكحز اإلادىت مىلىع 

الىلب و رلك في ئهخظاس اظخكمال ؤلاحشاءاث 

ذ اإلازكىسة  .اإلاعخىحبت إلهجاص عملُت الخفٍى

ع  -  اإلاؽشوع في مشخلت الذساظت و لمً مؽاَس

هلل الكهشباء للمخىي الشالث عؽش للؽشكت 

  .الخىوعُت للكهشباء و الغاص

كشاس  

  مىجض

وصاسة + 

الفىاعت             

  

ض الؽشكت الخىوعُت للكهشباء  جدٍى

 هك 5والغاص بلىعت أسك جمسح 

باإلاىىلت اللىحعدُت ببن كشدان في 

ؤلابان لتركحز مدىت جضوٍذ اإلاىىلت 

جشكحز مدىت )بالىاكت الكهشبائُت 

ل الكهشباء راث الجهذ  كهشباء لخدٍى

  .(العالي
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ذ اعخماد مالي بلُمت -    ملُىن دًىاس  لفائذة 1جم ـس

  .ؼشكت ظباق الخُل

جم ـذوس أمش الحكىمي ًخعلم باخشاج كىعت أسك مً - 

اإلالك العمىمي للمُاه ئلى ملك الذولت الخاؿ و اإلااسحت 

 ؿ لىلعه على رمت ؼشكت ظباق 98 آس 30 هك 42

. الخُل الظخغاللها كمُذان لعباكاث الخُل

. جم ؤلاعالن على ولب العشوك- 

  .2019 دٌعمبر 30بشمجت فخذ العشوك - 

بفذد 

  ؤلاهجاص

وصاسة الفالخت                + 

و اإلاىاسد اإلاائُت              

  البدشي  والفُذ

اإلاىافلت على مؽشوع ئخذار فشع 

لؽشكت ظباق الخُل  ببن كشدان   و 

الخيعُم بحن مخخلف الىصاساث 

اإلاعىُت إلجمام ئحشاءاث جخفُق 

  .كىعت ألاسك لفائذجه
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 بعذ مفادكت مفالح الىكالت الىوىُت  -

لحماًت اإلادُي على اإلالف الفني للمؽشوع 

مً اإلابرمج ؤلاعالن عً ولب العشوك كبل 

 بعذ ئعذاده مً وشف 2019مىفى ظىت 

ً  .اإلافممحن و اإلاهىذظحن اإلاعدؽاٍس

ض الىكتي لبلذًت بىلشدان  في كىعت ألاسك -  جم الخدٍى

 50  هكخاس و 3مىلىع  اإلاؽشوع الىمىرجي على معاخت 

م حمُلت)آس  م اإلالعُم و وٍش  .(بحن وٍش

ل اإلاؽشوع  -   :( ملُىن دًىاس7)جمٍى

ممىل مً كبل ـىذوق اللشوك و  : 1كعي             * 

 ملُىن دًىاس في 1.5معاعذة الجماعاث اإلادلُت بلُمت 

 .ؼكل مىدت للبلذًت

ممىل مً الفىذوق الذولي للخىمُت  : 2كعي            * 

 ملُىن دًىاس و رلك في ئواس 5.5  بلُمت  FIDAالفالخُت 

ت    .PRODEFILمؽشوع الخىمُت الضساعُت و الشعٍى

بفذد 

  ؤلاهجاص

وصاسة  + 

الؽإون 

اإلادلُت                    

  و البِئت

وصاسة الفالخت              + 

و اإلاىاسد اإلاائُت         

والفُذ 

  البدشي 

وصاسة الخجهحز             + 

و ؤلاظكان              

و التهُئت 

 الترابُت 

بلذًت + 

 بىلشدان 

اإلاىافلت على ئخذار معلخ حذًذ 

ببىلشدان، على أن جخىلى العلي 

ت جىفحر كىعت ألاسك  الجهٍى

  .لفائذجه
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جم ـذوس ألامش الحكىمي اإلاخعلم باعالن  -

 . بىلشدان بلذًت ظُاخُت

كشاس 

 مىجض 

وصاسة + 

الؽإون 

اإلادلُت                      

وصاسة + 

  العُاخت

اإلاىافلت على ئعالن بىلشدان بلذًت 

  .ظُاخُت
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جم ئفخخاح اإلاشكض اإلادلي للفىذوق الىوني للخأمحن على - 

لُت 03اإلاشك ببىلشدان  في ًىم     .2017 حٍى

جم جىفُز 

  اللشاس

وصاسة + 

الؽإون 

 ؤلاحخماعُت 

ض داس الخذماث ببىلشدان بىبِب  حعٍض

مشاكب ئبخذاءا مً ؼهش ماسط 

             و فخذ مكخب مدلي 2017

لفىذوق الخأمحن على اإلاشك في 

ذ 6غمىن   أؼهش، و رلك بهذف مٍض

ب الخذماث مً اإلاىاوً   .جلٍش
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ذ بالذًىاس الشمضي في كىعت أسك دولُت  -  جم الخفٍى

  .ملامت عليها العىق اإلاغاسبُت لفائذة بلذًت بىلشدان

بفذد ئعذاد ملف اإلاىافلت اإلابذئُت على  -

ل مً كبل البلذًت  .الخمٍى

 ئعذاد ملف الجذوي ؤلاكخفادًت و اإلاالُت  -

للمؽشوع ؼهذ ـعىباث في ئمماء علىد 

ت  الكشاء مع أصحاب الفماءاث الخجاٍس

 . بالعىق 

بفذد 

  ؤلاهجاص

وصاسة + 

الؽإون 

اإلادلُت  و 

  البِئت

ت إلهجاص  جىفحر ؤلاعخماداث المشوٍس

أؼغال جأهُل العىق اإلاغاسبُت 

ببىلشدان على مىاسد ـىذوق 

اللشوك و معاعذة الجماعاث 

  .اإلادلُت

ئظىاد أسك ملامت عليها العىق - 

اإلاغاسبُت بالذًىاس الشمضي لبلذًت 

  .بىلشدان
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بفذد  %.95جلذم ؤلاهجاص  - 

  ؤلاهجاص

وصاسة الؽإون 

اإلادلُت                      

  و البِئت

  18  .ئهجاص مؽشوع جىهحر مذًىت بىلشدان

 كشاس   . جم افخخاح اإلاشكض للعمىم -

  مىجض

الحشؿ على ئنهاء أؼغال مشكض    وصاسة الىلل

الفدق الفني في آلاحال اإلادذدة 

 .(2017حىان )
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خ -  لُت 01وكع وؽش ولب عشوك حذًذ بخاٍس  2019 حٍى

و جمذ مشخلت الفشص الخخُاس مكخب دساظاث مخخق 

ٌؽشف على ئعذاد الذساظت و ملف ولب العشوك جبعا 

فُت بىصاسة الفالخت             ُاث ؤلاداسة العامت للهىذظت الٍش لخـى

هىذظت مذهُت و )و رلك إلهجاص  مدىت الخدلُت 

على مىاسد وصاسة الفالخت التي سظمذ مبلغ   (ججهحزاث

ل هزا اإلاؽشوع (2018محزاهُت )د . أ1000  .لخمٍى

ت للخىمُت الفالخُت  -  كامذ اإلاىذوبُت الجهٍى

ل       و ئهجاص البئر  على مىاسدها الزاجُت بخمٍى

جلذم : د . أ90العمُلت باعخماد  مالي ًىاهض 

 %. 100ؤلاهجاص 

بفذد 

  ؤلاهجاص

وصاسة الفالخت         + 

و اإلاىاسد اإلاائُت             

و الفُذ 

  البدشي 

اإلاىافلت على اإلاؽشوع الىمىرجي 

لخدلُت اإلاُاه اإلاالحت للشي الفالحي 

  .بمىىلت بىحري ببىلشدان
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مذهحن الجىىبُت،  ) معخمذًاث 06بشهامج ٌؽمل - 

بىلشدان، حشحِغ، حشبت خىمت العىق، حشبت أحُم، 

.  (حشبت مُذون 

 جم ئمماء علىد بشامج الخىمُت اإلاىذمجت ًىم  -

ل 17  و الاهىالق في ئعذاد 2018 أفٍش

ع   .الذساظاث الخاـت باإلاؽاَس

وصاسة الخىمُت +   مىجض

وؤلاظدشماس           

  والخعاون الذولي

الترفُع في ؤلاعخماداث اإلاخففت  

 60بــ      اإلاىذمجت    لبرامج  الخىمُت

  .د.م
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:  اللعي ألاول  و الشاوي للمؽشوع مىجض  -

 على محزاهُت اإلاجلغ الجهىي بمذهحن % 100

سئاظت +   مىجض

  الحكىمت

جخكفل الذولت بكلفت ئهجاص الىفب 

الخزكاسي لعاخت الؽهذاء كمؽشوع 

ووني لإلعتراف بخطحُاث اإلاىاوىحن 

مً اإلاذهُحن في الذفاع عً خشمت 

  .الىوً 
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 باس  76لغي مشجفع )جم مذ ألاهابِب الىاكلت للغاص - 

باليعبت لكل ألاكعاه ( باس 20ولغي مخىظي            

ذ الغاص باألهبىب الشئِس ي(100%) .  ، و حعٍش

جم  الاهىالق في ئهجاص مدىت خفن الغاص بعُذي - 

 . مىفىس بجشبت مُذون 

خ -   2018 ظبخمبر 20جم حؽغُل ألاهبىب بالغاص بخاٍس

  .باليعبت للعي مذهحن

جم مذ كل كىىاث المغي اإلاخىظي باليعبت للعي  - 

حشحِغ، و في مشخلت مخابعت ئهجاص مدىتي خفن 

 .المغي بفاوغى و الظىيهش هظشا  لخأخش ئهجاصهما

بفذد 

 ؤلاهجاص

وصاسة + 

  الفىاعت

و حشحِغ   جضوٍذ  حشبت  و مذهحن

بالغاص الىبُعي كبل مىفى ظىت 

2017.  
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 حؽشف مفالح الؽشكت الىوىُت للعكك  -

الحذًذًت الخىوعُت على ئهجاص  مشاخل 

اإلاؽشوع         و كذ اهىللذ الذساظاث 

الفىُت للخي الشابي بحن مذهحن و كابغ 

خالل ؼهش ماسط  ( كلم74وىل العكت )

 ؼهشا دون اعخباس آحال 14  إلاذة 2018

 :  اإلافادكت و هي كالخالي 

  باليعبت للمشخلت ألاولى اإلاخعللت بالذساظاث 

فلذ جمذ  ( أؼهش06في أحل )APS   الخمهُذًت

اإلافادكت مً وشف مفالح والًت مذهحن 

خ   ماسط 28خالل حلعت العمل اإلاىعلذة بخاٍس

، في خحن ال جضال مفالح والًت كابغ 2019

سافمت للمعاس اإلالترح و ًجشي خالُا الىظش في 

ل مدىت اللىاس خاسج  حذوي ملترح جدٍى

مذًىت كابغ جبعا لللشاس الفادس عً اإلاجلغ 

الىصاسي اإلامُم اإلاخعلم بىالًت  كابغ اإلاىعلذ 

  .2019 أوث 23في 

بفذد 

  ؤلاهجاص

ع في ئهجاص مؽشوع العكك     وصاسة الىلل+  الدعَش

كابغ   الحذًذًت   الشابىت بحن

 200ومذهحن بخكلفت حملُت جلذس  بـــــ 

ملُىن دًىاس مع الخعهذ باظخكمال 

كل ؤلاظخعذاداث لإلهىالق في 

. ألاؼغال

 د. م240: الكلفت اإلادُىت 
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  اإلاخعللت   باليعبت للمشخلت الشاهُت 

 06في أحل ) APDبالذساظاث الخففُلُت 

فهي في اهخظاس اإلافادكت على ملف  (أؼهش

اإلاشخلت ألاولى مً وشف الؽشكت و العلي 

ت و كل اإلاخذخلحن  .الجهٍى

  باليعبت للمشخلت الشالشت اإلاخعللت باعذاد 

فهي  ( ؼهش02في أحل )ولب العشوك 

مشجبىت بذوسها باإلافادكت على ملف اإلاشخلت 

 .الشاهُت

  آلاحال اإلادخملت إلهىالق ألاؼغال جمبي  

 .بالخذكُم خعب هخائج الذساظاث

خ  - ت للؽبكاث بخاٍس  28 جم علذ اللجىت الجهٍى

الذساظت “  بملش الىالًت خىل 2019ماسط 

الخمهُذًت و بشمجت ئهىالق ألاؼغال بذاًت مً 

و رلك جبعا إلاا جم ئكتراخه في ” مذًىت مذهحن 

خ    22الجلعت اإلاىعلذة بملش وصاسة الىلل بخاٍس

 بخفىؿ ئهىالق أؼغال 2019فُفشي 

 . اإلاؽشوع بذاًت مً مذهحن في ئججاه  كابغ

جم مىافاجىا مً كبل وصاسة الىلل :   مــــــــالخظت  -

خ   بيسخت للذساظت  2019 أكخىبش 11بخاٍس

   Etude de) الفىُت  و  ؤلاكخفادًت

préfaisabilité)  الخاـت بمؽشوع الخي

حشحِغ التي جم -مذهحن-الحذًذي كابغ

ئهجاصها في ئواس جىفُز مزكشة الخفاهم اإلابرمت 

بحن الجمهىسٍت الخىوعُت             و 

خ    ظبخمبر 04حمهىسٍت الفحن الؽعبُت بخاٍس

2018 . 

 . جم ؤلاهجاص  -

   ملُىن دًىاس9:  الكلفت  -

وكالت  +   مىجض

التهزًب         

و الخجذًذ 

  العمشاوي

  3  ئكشاس جبلُي و تهزًب وشكاث

بلذًاث و هي مذهحن و حشبت أحُم   

  .و حشحِغ
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خ -   لُت  26ئرن بذاًت ألاؼغال للملاولت بخاٍس  حٍى

2018  .

  (%70) خالُا ألاؼغال بفذد ؤلاهجاص   -

بفذد 

  ؤلاهجاص

وصاسة الخجهحز           + 

و ؤلاظكان          

  

ئظخكمال خماًت مذًىت حشحِغ 

مً  الفُماهاث  بخكلفت   جبلغ                    

 ملُىن دًىاس و ئهىالق ألاؼغال في 4

  .2018الشالسي ألاول مً ظىت 
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و  (%70 ):   وعبت جلذم أؼغال الخعبُذ  -

د  . م38بكلفت 

 ئهجاص ميؽأة فىُت على معخىي وادي بىخامذ  -

 د . م8.2بكلفت %  100مىجضة : 

بفذد 

 ؤلاهجاص

وصاسة الخجهحز          + 

 و ؤلاظكان 

م عذد   118 ئعادة حعبُذ الىٍش

  .الشابىت بحن مذهحن و حشحِغ
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   كلم21د  و بىىل . م57.6 كلفت اإلاؽشوع  -

 الذساظاث حاهضة  -

جم ئعذاد  اإلاشال العام لللىع اإلاضمع اكخىاؤها  -

(plan d’ensemble) .  

ت  -  بفذد ؤلاؼهاس:  بفذد الخففُت العلاٍس

بفذد 

  الخىفُز

وصاسة الخجهحز              + 

و ؤلاظكان          

و التهُئت 

  الترابُت

م الحضامُت  الاهىالق في ئهجاص الىٍش

 ملُىن 53بمذًىت حشحِغ بكلفت 

دًىاس على أن جىىلم ألاؼغال في 

 2018العذاظُت الشاهُت لعىت 

  .كأحل  أكص ى

28  

 بفذد ئعذاد ملف الففلت باإلافالح  -

ت  لىصاسة الخجهحز .  اإلاشكٍض

  ملُىن دًىاس17:  كلفت اإلاؽشوع  -

بفذد 

  ؤلاهجاص

وصاسة الخجهحز          + 

 و ؤلاظكان 

م الشابىت بحن  ئعادة تهُئت الىٍش

مذهحن  و ظُذي مخلىف بىىل          

م اإلادلُت ) كلم 22  في 969الىٍش

م اإلادلُت 18وىل   967 كلم و الىٍش

  .( كلم4في وىل 
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ت  - جم عشك ملف ئخذار فشع للىكالت العلاٍس

الفىاعُت بمذهحن على مجلغ ؤلاداسة  و 

خ  . 2017 دٌعمبر 21اإلافادكت علُه بخاٍس

غ ملش  بمذًىت مذهحن و حعُحن ممشل  -  جم  حعَى

 .حهىي للىكالت

وصاسة +  مىجض

الفىاعت       

الىكالت + 

ت  العلاٍس

  الفىاعُت

ت  ئخذار فشع للىكالت العلاٍس

الفىاعُت بمذهحن لحل اإلاؽاكل 

ت التي حعِؽها الجهت و جزلُل  العلاٍس

ُذ  الفعىباث  و المعف في الـش

  .العلاسي الفىاعي لذفع ؤلاظدشماس
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 ئوعلذ اإلاجلغ العلمي للمعهذ العالي للعلىم  -

خ  لُت 06ؤلاوعاهُت بخاٍس  و جمذ 2018 حٍى

اإلاىافلت على ئخذار ؼعبت الحلىق في العىت  

 على أن جخم مشاعاة 2020-2019الجامعُت 

 : الىلاه الخالُت 

  حغُحر ئظم اإلاإظعت بما ًدىاظب مع ممامحن 

اإلاعهذ العالي ” ئخخفاـاتها كأن ًكىن       

 .“للعلىم ؤلاوعاهُت و اللاهىهُت بمذهحن

  غ كاس مً العلك الجامعي  حعُحن ئواس جذَس

 .في اخخفاؿ الحلىق 

  غ وظُفي لؽعبت  الىظش في جىفحر فماء جذَس

الحلىق خُث أن الفماء الحالي ال ًمكً أن 

 .   ٌعخىعب أعذادا كبحرة مً الىلبت

ت اإلاىعلذة بشئاظت الحكىمت -   جبعا لجلعت العمل الىصاٍس

خ             ، جمذ دعىة وصاسة 2018 هىفمبر 02بخاٍس

الخعلُم العالي و البدث العلمي ئلى أخز كل الخذابحر 

الالصمت إلخذار كعم للحلىق باإلاعهذ العالي للعلىم 

ـفعىبت  

 في ؤلاهجاص 

وصاسة الخعلُم + 

العالي                     

و البدث 

العلمي 

  حامعت كابغ+ 

ئخذار كعم للحلىق باإلاعهذ العالي 

  .للعلىم ؤلاوعاهُت بمذهحن
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-2019ؤلاوعاهُت بمذهحن خالل العىت الجامعُت اإلالبلت 

 .            مً خالل جىفحر العىفش البؽشي و اللىحعتي2020

ل اإلاعدؽفى الجهىي -  جم ـذوس اللشاس اإلاخعلم بخدٍى

  .بمذهحن ئلى معدؽفى حامعي

   

  مىجض

 كل ؤلاحشاءاث و   ئجخار  وصاسة الصحت+ 

ل اإلاعدؽفى  ؤلاظخعذاداث لخدٍى

الجهىي بمذهحن ئلى معدؽفى 

 .2017حامعي خالل ظىت 
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وصاسة +   مىجض  %.100:  جلذم ؤلاهجاص - 

الؽإون 

  اإلادلُت و البِئت

جأهُل مدىاث الخىهحر بجشحِغ  

   و ظُذي   العىق  اإلاذًىت  وخىمت 

أغحر   و حشحِغ  مدشص  و حشبت

دل  بكلفت      .د. م8العٍى
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 ألف متر مشبع مً الغؽاء 30جم اظخعمال  -

  .العاصل خعب الففلت اإلابرمت

وصاسة +   مىجض

الؽإون 

و     اإلادلُت   

  البِئت

ل   2017 ؤلاهتهاء مع نهاًت ؼهش أفٍش

و حغىُت اإلاكعباث في مىكع  مً عضل 

كؾ مع ئًجاد خل في  مفب ظُذٍو

ظشف ألاؼهش الللُلت اإلالبلت لهزا 

  .اإلافب إلاعالجت الىفاًاث
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 بالخعاون بحن وصاسة  (startup green)بشهامج ووني - 

ً اإلانهي  الؽإون اإلادلُت   و البِئت           و وصاسة الخكٍى

 .و الدؽغُل

 هلىت ئًكىلف خاـت 02  جم ئلافت عذد  -

 هلىت ئًكىلف خاـت 01ببىلشدان و عذد 

بجشبت خىمت العىق لخفبذ زماهُت هلاه 

حمع الىفاًاث )خالُا بكامل الىالًت 

 .(البالظدُكُت اللابلت للشظكلت

  

بفذد 

  ؤلاهجاص

وصاسة + 

الؽإون 

اإلادلُت  و 

 البِئت 

بعث مإظعاث ـغشي في ئواس 

الدؽغُل البُئي للجمع  و الشظكلت 

 هلىت فشص ئهخلائي 400بدىالي 

. للىفاًاث مً اإلافذس

  .( مإظعت بىالًت مذهحن05منها )
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ت  و  - مؽشوع جدفل على التراخُق المشوٍس

  .د. أ18240كذ بلغذ كلفت اإلاؽشوع  

  

  مىجض

وصاسة + 

الفىاعت          

و اإلاإظعاث 

الفغشي     و 

  اإلاخىظىت

ت   ئعىاء كل التراخُق المشوٍس

لالهىالق في مؽشوع ئكامت وخذاث 

ـىاعُت إلاعالجت مُاه الشحُع 

     كلىسٍش     مادة  إلظخخشاج

و غحره مً اإلاؽخلاث   البىواط 

 . د. م16اإلامازلت بكلفت 
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ً        +   مىجض  مىخفع1155-  وصاسة الخكٍى

  و الدؽغُل

 1000جمخُع والًت مذهحن بأكثر مً 

مىوً ؼغل في ئواس مبذأ الخمُحز 

ؤلاًجابي  و لمً بشهامج علذ 

 . الكشامت
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ع الفغشي مً  - جم جمكحن كل أصحاب اإلاؽاَس

  .اللشوك اإلاىلىبت

سئاظت +  مىجض

  الحكىمت

ئعىاء اإلاىافلت لحىالي : اإلاؽشوع 

ل مؽشوع ـغحر 450  ولب جمٍى

لجهت مذهحن إلخذار مىاوً ؼغل 
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بؽكل فىسي و  مباؼش   بلُمت      

 . ملُىن دًىاس5.6

  .جم حؽغُل فشد مً كل عائلت ؼهُذ- 

ن لكل عائالث الؽهذاء-    .جم ـشف ئعخماداث الخعٍى

ن باليعبت للجشحى  .جم ـشف ئعخماداث الخعٍى

وصاسة +   مىجض

الؽإون 

  ؤلاحخماعُت

  اهخذاب فشد عً  عائلت  كل  ؼهُذ

و جىفحر الذعم اإلاادي للجشحى 

 .ئعترافا لهم بالجمُل
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د . أ4330: كلفت اإلاؽشوع  -

 بفذد ئعادة الففلت هظشا لعذم ئًفاء  -

 .اإلالاول بخعهذاجه

بفذد 

 ؤلاهجاص 

وصاسة الؽباب           + 

الت   و الٍش

 ئوؽاء كاعت مخعذدة ؤلاخخفاـاث 

  .ببىلشدان
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   ملُىن دًىاس1.2جم ئهجاص اللعي ألاول بكلفت -  

 .  ملُىن دًىاس4: الكلفت الجملُت للمؽشوع - 

 .لشوسة ؤلاظشاع في ئهجاص اللعي الشاوي- 

مىجض 

اللعي )

 (ألاول 

ع في ئظخكمال أؼغال تهُئت    وصاسة التربُت الدعَش

اض ي و الشلافي ببىلشدان  . اإلاشكب الٍش

أسك بمعهذ : مىكع ألاؼغال )

  (بىلشدان
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سواق ”جم جشكحز الحمحرة لحفش  البئر العمُلت  -

الظخكؽاف الىبلت اإلاائُت مً وشف “  2

 و EQUIPEMENTS HYDRAULIQUEؼشكت 

. بفذد ئعذاد ولب عشوك لحفش بئر زاهُت

 ظِخم وؽش ولب عشوك للمشة الشاهُت  -

للخلُُم ألاولي إلهجاص مدىت الخدلُت خال 

 .“2سواق”ؤلاهتهاء مً خفش البئر العمُلت 

بفذد 

  ؤلاهجاص

وصاسة الفالخت 

واإلاىاسد اإلاائُت 

والفُذ 

  البدشي 

ع في خفش آباس عمُلت بمىىلت  عَش
ّ
الد

الخىي لخدعحن هىعُت مُاه الؽشب 

 .إلاذًىت بىلشدان

ئهجاص مدىت لخدلُت اإلاُاه الجىفُت )

متر مكعب في 9000بىاكت ئهخاج 

الُىم، ئكخىاء أسك بمعاخت              

 خضاهاث هفف 04 هكخاس، ئهجاص 2

مغمىسة، خفش و ججهحز و كهشبت عذد 

 آباس، ولع كىىاث،  ئهجاص عذد 08

 02 مدىت ضخ، ئهجاص عذد 02

 .(مدىت معالجت
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 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

 ديوان تنمية الجنوب

 اإلدارة الجهوية لمتنمية مدنين

 

 

 

 

 

 

 

تقرير حول متابعة توصيات لجنة التنمية الجهوية بمجمس نواب الشعبإثر الزيارة 
2018 جانفي 19الميدانية لوالية مدنين بتاريخ   

 

 

2020مارس    
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تمهيد 

 

يهتم هذا التقرير بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة التنمية الجهوية بمجمس نواب الشعب في 
 جانفي 19إثر الزيارة الميدانية إلى والية مدنين بتاريخ  (2018-2017)دورته الرابعة 

 لموقوف عمى حقيقة الوضع التنموي بالجهة وتحديد المعوقات التي تعترض تنفيذ 2018
 .المشاريع والبرامج العمومية والخصوصية بالجهة
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متابعة التنفيذ التوصيات 
 وزارة النقل

 بجرجيسربط الميناء التجاري وفضاء األنشطة االقتصادية 
والمنطقة التجارية والموجستية ببنقردان بالشبكة الوطنية لمسكك 

 إلنجاح المشاريع الكبرى المالئمةالحديدية لتوفير الظروف 
ودعم قطاع النقل العمومي لألشخاص والبضائع والمحافظة 

عمى الشبكة الطرقية التي تآكمت بحكم كثافة الحركة من والية 
. مدنين وبخاصة مع ليبيا

تم إمضاء مذكزة تفاهم بين الحكىمت التىنسيت وجمهىريت 

 دراساث جذوي لمشاريع كبزي 3الصين الشعبيت إلنجاس 

الشبكة الوطنية لمسكك بىاليت مذنين ومن بينها دراست ربط 
 جرجيس، وقد تم انجاز الدراسة- قابسمدنينالحديدية

رجيس وتطويره وذلك بربطو جدعم نشاط الميناء التجاري 
بالشبكة الوطنية والعالمية لمنقل البحري لمبضائع ليغطي إقميم 

. الجنوو الشرقي وليبيا والجنوو الجزائري 
 

 الخط التجاري المنتظم انطالق 2019 فيفري 02تم بتاريخ 
 .اإليطالي“ديكارارا” بميناءالذي سيربط ميناء جرجيس 

 تمت مراسمة السيد وزير التجارة حول العمل عمى  -
تحويل جزء من التجارة الدولية إلى ميناء جرجيس 

 في مرحمة أولى في مجال توريد األعالف وذلك
 .وبعض المواد األساسية األخرى 

  دعوة ديوان التجارة وديوان الزيت بالجنوو  -
وأصحاو مقاطع الجبس بتطاوين لـتأمين رحالت 

 .توريد وتصدير السمع عبر ميناء جرجيس
 دراسات مشروع مد شبكة السكة الحديدية قانطالالتسريع في 

. إلى مدينة مدنين
تشرف مصالح الشركة الوطنية لمسكك الحديدية التونسية 
عمى إنجاز مراحل المشروع وقد انطمقت الدراسات الفنية 

خالل  ( كمم74طول السكة )لمخط الرابط بين مدنين وقابس 
 شيرا دون اعتبار آجال 14 لمدة 2018شير مارس 

 :كالتاليالمصادقة وىي 
  بالنسبة لممرحمة األولى المتعمقة بالدراسات 

فقد تمت  ( أشير06في أجل )APSالتمييدية
المصادقة من طرف مصالح والية مدنين خالل 

، 2019 مارس 28جمسة العمل المنعقدة بتاريخ 
في حين ال تزال مصالح والية قابس رافضة لممسار 

المقترح ويجري حاليا النظر في جدوى مقترح 
تحويل محطة القطار خارج مدينة قابس تبعا لمقرار 

الصادر عن المجمس الوزاري المضيق المتعمق 
 .2019 أوت 23بوالية  قابس المنعقد في 

  بالنسبة لممرحمة الثانيةالمتعمقة بالدراسات 
فيي في  ( أشير06في أجل ) APDالتفصيمية 

انتظار المصادقة عمى ممف المرحمة األولى من 
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 .طرف الشركة والسمط الجيوية وكل المتدخمين
  بالنسبة لممرحمة الثالثة المتعمقة بإعداد طمو 

فيي مرتبطة بدورىا  ( شير02في أجل )العروض 
 .بالمصادقة عمى ممف المرحمة الثانية

  األشغال تضبط النطالق  اآلجال المحتممة 
 .بالتدقيق حسو نتائج الدراسات

 مارس 28 تم عقد المجنة الجيوية لمشبكات بتاريخ - 
 انطالق التمييدية وبرمجة الدراسة“حول بمقر الوالية 2019

 في اقتراحووذلك تبعا لما تم ” األشغال بداية من مدينة مدنين
 2019 فيفري 22الجمسة المنعقدة بمقر وزارة النقل بتاريخ 

 اتجاه أشغال المشروع بداية من مدنين في انطالقبخصوص 
 . قابس

 2019 أكتوبر 11 وزارة النقل بتاريخ قامت:مــــــــالحظة
 Etude de) واالقتصاديةدراسة الفنية من النسخة توجيو و

préfaisabilité) الخاصة بمشروع الخط الحديدي قابس-
جرجيس التي تم إنجازىا في إطار تنفيذ مذكرة التفاىم -مدنين

المبرمة بين الجميورية التونسية وجميورية الصين الشعبية 
. إلى الجية2018 سبتمبر04بتاريخ 

 

 تسريع تفعيل قرار العمل بنظام السماء المفتوحة وتعزيز ربط 
 ق السياحية العالمية وفي مقدمتيا السوقالجية باألسوا

الجزائرية وذلك بإحداث خط جوي منتظم بين جربة وعاصمة 
 النقل الجوي المبرم بين الدولتين سنة قالجزائر طبقا التفا

2015. 

 . من أنظار المجنة العميا المشتركة التونسية الجزائرية- 
 رحمة منظمة بين تونسوالجزائر وقد تم اإلنفاق 21توجد حاليا 

 . مخّصصة لمطار جربة22عمى أن تكون الرحمة عدد 

 وزارة المالية

مراجعة القوانين المنظمة ليياكل التمويل والمساندة خاصة في 
 بالبنك التونسي لمتضامن وبنك تمويل المؤسسات عالقة

الصغرى والمتوسطة لدفع وتحفيزاالنتصاو لمحساو الخاص ا 
. والستثمار بالجية

 لتوفير التمويل الذاتي 2 و1تم توفير ألية اعتماد االنطالق 
لمباعثين، وتم التعيد لمجنة الجيوية يرأسيا المدير الجيوي 

 وبنك تمويل 1لمتنمية لمتصرف في ألية اعتماد االنطالق 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمتصرف بألية اعتماد 

 .2االنطالق 
 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 .  استحثاث نسق عمميات المسح العقاري 

 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

برمجة وضع استراتيجية لمنيوض باالستثمار الداخمي 
 .الضعيف والتنمية الجيوية

توجد العديد من البرامج الخصوصية كالبرنامج الجيوي 
لمتنمية، وبرنامج التنمية المندمجة وىو وبصدد اإلنجاز لمجيل 
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معتمديات وىي بنقردان ومدنين الجنوبية وجرجيس 6الثالث و 
 م د والعمل عمى تدعيم 60ومعتمديات جزيرة جربة بكمفة 

مشاريع الجيل اآلولممعتمديات بني خداش وسيدي مخموف 
  مميون دينار10ومدنين الشمالية بكمفة استثمار في حدود 

ق إنجاز برنامج التنمية المندمجة ال التسريع في انط
. د.م60معتمديات بقيمة 6المخصص ل

تم االنطالق في انجاز مكونات البرنامج المخصص 
لمعتمديات مدنين الجنوبية وأجيم وميدون وحومة السوق 

 وجرجيس وبنقردان
إضافة قسط ثان من برنامج تنمية المناطق الحدودية إلى 

 .معتمدية بنقردان
 .تم انجاز القسط األول ولم يبرمج انجاز قسط ثان

 وزارة الشؤون المحمية والبيئة

 منجز. ة والمحيطئ دعم العمل البمدي في مستوى العناية بالبي
 :الوضع البيئي بجزيرة جربة - 1.  جربةجزيرة استحثاث انجاز وحدة التصرف في النفايات 

 موقع خزن لفائف النفايات استصالح بصدد  -
وذلك بسيدويكش (منطقة تالبت)المنزلية بالمصو الوقتي 

 .  طريق تغطيتيا باألتربةعن
 تم إحداث خانة لردم النفايات بالمصو الوقتي  -

 .بسيدويكش
 بين وزارة السياحة ووزارة الشؤون اتفاقية تم إبرام  -

 من المصدر االنتقائي الفرز والبيئة العتمادالمحمية 
  أحياء03داخل النزل السياحية و

 .(حي نموذجي بكل بمدية) نموذجية  -
 2019 ماي 01 من جديدة بداية مقاولة تم تكميف -

 . لمنفايات بمصو سيدويكشلممعالجة اليومية 
 ىك من 15 تم تخصيص قطعة أرض بمساحة  -

المدخر الصناعي بمنطقة سيدويكش لفائدة وزارة الشؤون 
 وحاليا فيالبيئة إلنجاز المشروع النموذجي المحمية و

مرحمة إخراج العقار من الممك العمومي لممياه من قبل 
 . مصالح الوكالة العقارية الصناعية

 تم عرض المشروع النموذجي لمتصرف في  -
النفايات بجربة لمتمويل خالل المنتدى الدولي لمشراكة 

 18 بتونس بتاريخ والخاص المنعقدبين القطاع العام 
 . 2018سبتمبر 
 ضرورة حل إشكالية تحديد موقع لممصو :الصعوبات

. النيائي لمنفايات
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 تم التخمي عن المشروع نظرا العتراض المواطنين. استكمال إنجاز مركز تحويل النفايات بحسي الجربي-
التسريع في إجراءات إعادة طمو العروض لبعث مؤسسات 

 400ي لمجمع والرسكمة بحوالي ئصغرى في إطارالتشغيل البي
. نقطة فرز انتقائي لمنفايات من المصدر

 بالتعاون بين وزارة  (startup green)برنامج وطني 
 .الشؤون المحمية والبيئة و وزارة التكوين الميني والتشغيل

 01 وعدد نقطة إيكولف خاصة ببنقردان02  تم إضافة عدد 
نقطة إيكولف خاصة بجربة حومة السوق لتصبح ثمانية نقاط 

جمع النفايات البالستيكية القابمة )حاليا بكامل الوالية 
. (لمرسكمة

اإلسراع بإحداث إدارة جيوية لممياه العمرانية بمدنين خاصة 
وأن األمطار األخيرة أظيرت العديد من العيوو في مجال 

. تصريف مياه األمطار واألودية

 غير منجز

 وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 

 بصدد اإلنجاز. قحومة السوالبحري والتسريع في تركيز رافعة بميناء الصيد 
 بما أنو ذي أولوية الفالحة وضع برنامج ُيعيد مكانة قطاع 

 الفالحيكقطاع السياحة واتخاذإجراءات لدفع االستثمار 
. بالجية

 

برمجة إنجاز المرحمة الثالثة من مشروع التصرف في الموارد 
. الطبيعية

 غير مبرمج

دعوة الوزارة لدعم القطو التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء 
 الفضاء الصناعي الممتد استغاللوالطاقات الكامنةفييا عمى 

 ىك وذلك بوضعخطة تدخل لمغرض 40عمى مساحة 
. والمساعدة عمى تنفيذىا

بصدد اعداد فمم ترويجي لمقطو التكنولوجي لمجنوو من 
 طرف ديوان تنمية الجنوو 

 تعزيز طاقة الخزن وتحسين تزويد مدينة مدنين وأحوازىا 
. بالماء الصالح لمشرو

 2017 انتهتأشغالبناءالخشاناتىالمبانيفيجىيليت- 

 

استحثاث نسق مشاريع تحسين نوعية مياه الشرو بمختمف 
. المعتمديات

حفر بئر عميقة وبناء : تم تحسينتزويدمنطقةقصرالجديد- 
  متر من القنوات4200خزان ومد 

تعزيزطاقةالخزنوتحسين تزويدمدينةمدنينواحوازىا - 
وعدد  3م 1500 خزانبسعة 2 بناءعدد*:بالماءالصالحممشرو

 مبنىممحراسة واقتناءووضع 1 مبنىتعقيموعدد 2 بيتسكوروعدد2
 400 مترمنقنواتمتعدداالثمينقطراليتعدى 10700

 مترمنقنواتالخرسانةسابقةاالجيادقطر 12250 ممونقمووضع
 مم 500ممو 600
 ربطمدينةبنقردانبشبكةجرجيسعنطريقمشروعالجدارية- 
 كممقنواتقطر 31 اقتناءوتجربةووضع)

 (مموانجازمحطةلمضخ315
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ربة في أقرو ج محطة تحمية المياه استغاللقانطالالتسريع في 
. اآلجال

 2017تم الدخول في االستغالل في أفريل 

 غير مبرمج- . رجيسجق إنجاز مشروع محطة التحمية ال التسريع في انط
ق في تنفيذ الالتسريع في إجراءات إعادة طمو العروض النط

المشروع النموذجيمتحمية المياه المالحة لمري 
. ببنيريببنقردانالفالحي

 2019 جويمية 01وقع نشر طمو عروض جديد بتاريخ - 
 الفرز الختيار مكتو دراسات مختص يشرف وتمت مرحمة

 العروض تبعا لتوصيات وممف طموعمى إعداد الدراسة 
اإلدارة العامة لميندسة الريفية بوزارة الفالحةوذلك إلنجاز 

عمى موارد وزارة  (وتجييزاتىندسة مدنية )محطة التحمية 
( 2018ميزانية )د . أ1000الفالحة التي رسمت مبمغ 

 .لتمويل ىذا المشروع
 قامت المندوبية الجيوية لمتنمية الفالحية عمى مواردىا 

نجاز البئر العميقة   90 مالي يناىز باعتمادالذاتية بتمويموا 
%. 100تقدم اإلنجاز : د.أ

 المياه الجوفية بمنطقة بني استغاللإعادة النظر في خارطة 
 السفمىالمخصصة لمشرو وذلك بالترخيص في حفر شخدا

. االستغاللاآلبار بعد دخول مشروع تحمية مياىالبحر حيز 

 غير مبرمج- 

التسريع في إجراءات مرحمة التسوية العقارية لمتسريع في حفر 
لتحسين نوعية مياه الشرو بمدينة " التوي "آبار عميقة بمنطقة

. بنقردان

” العميقةتم تركيز الحضيرة لحفر البئر  -
الستكشاف الطبقة المائية من طرف شركة “2رواق

EQUIPEMENTS HYDRAULIQUE و بصدد إعداد 
. طمو عروض لحفر بئر ثانية

 سيتم نشر طمو عروض لممرة الثانية لمتقييم األولي إلنجاز 
“. 2رواق” من حفر البئر العميقة االنتياءمحطة التحمية حال 

 منجز 3ر تعويضية عمرة ئ اإلسراع في إحداث و
 غير مبرمج.  برمجة إحداث منطقة سقوية حول محطة التطيير ببنقردان
 دعوة المصالح المعنية لمقاومة الصيد العشوائي وتوفير 

. في مجال تصدير سمطعون البحربي  لممستثمراألجنمناخمالئم
 في مجال تصدير سمطعون البحرالعمل غمى انجاز مشروع 

مع مستثمر كوري الجنسية بفضاء األنشطة االقتصادية 
 بجرجيس

 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

  .ضرورةاالسراعبإنجازالمناطقالصناعيةالمبرمجةبالمخطط
عمىأنظارمجمسالوشاإلسراعبعرضمشروعالمنطقةالصناعيةبسدويك

 .زراءلممصادقة
تمت المصادقة والمطموو االسراع باإلنجاز عن طريق 

 الوكالة العقارية الصناعية
لعقارية دخراتامدعوةالمجنةالوطنيةلل

الصناعيةلإلسراعبمعاينةالعقارالمقترحمنالجيةبالقريبيسالعتماده
 .كمنطقةصناعيةكبرىتتوسطجرجيسوجربة

تمت المصادقة والمطموو االسراع بإنجاز أشغال التييئة 
 الخارجية عن طريق الوكالة العقارية الصناعية
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لوكالةالعقاريةالصناعيةلتعزيزتدخميابالجيةبتوخالالدعوةالدولةمن
 (نيالمنطقتينالصناعيتينبكممنالشيبانيةببنقردان

 ) .)ىك155 رجيسجوالقريبيس)ىك150

 

التسريعفيإجراءاتالتسجياللعقاريالستكماإلحداثالمنطقةالصناعية
 .ببنقردان

 غير منجز

التسريعفيإحداثتمثيميةجيويةلموكالةالعقاريةالصناعيةبمدنينوذلكمت
 .حسينالبنيةالتحتيةودفعنسقاالستثمارالخاص

 منجز

 وزارةالتجارة

 (أشغال التييئة الخارجية)بصدد االنجاز  .استحثاثإنجازالمنطقةالتجاريةوالموجستيةببنقردان
 بصدد الدراسة بالنسبة لممنطقة الموجستية جرجيس .رجيسبجاستحثاثإنجازالمنطقةاالقتصاديةوالمنطقةالموجستية

 غير منجز .تركيزتمثيميةجيويةلمركزالنيوضبالصادرات
 وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

 غير منجز. إحداث وكالة لمتصرف في البطاحات
ضرورة توفير اعتمادات إضافية لصيانة الطرقات المرقمة 

. والطرقات البمدية
- 

رأس جدير لربط كل - لمطريق السيارة مدنينوصالتإضافة 
 من الطريق الحزامية وجرجيس وجزيرة انطالقامن مدن مدنين

. جربة

 تمت البرمجة

ة الطريق الرابطة بين مركز الوالية والجرف بتحويميا ئإعادة تيي
إلى طريق سريعة ذواتجاىين بما يساعد عمى تحسين التنقل 

لى جزيرة جربة والمطار . من وا 

 غير مبرمج

دعوة السمط الجيوية لحل المشاكل العقارية في بعض أجزاء 
.  وذلك في أقرو اآلجالمدنين-قابسمشروع الطريقالسيارة 

 بصدد االنجاز

 دراسات متوقفة. اإلسراع في إنجاز مشروع السكة الحديدية المبرمج بالمخطط
التسريع في انجاز دراسة مشروع الجسر الثابت الرابط بين 
الجرفوأجيم والذيسيمكن من سيولة التنقل وتحسين ظروف 

. العمل وفك العزلة عن الجزيرة

 
 تم انجاز الدراسة عن طريق التعاون الصيني

 غير منجز. يةة العمرانئتسريع المصادقة عمى أمثمة التيي
 غير منجز. تركيز تمثيمية جيوية إلدارة المياه العمرانية

 وزارةالسياحةوالصناعاتالتقميدية
رجيسفيدعمالسياحةالساحميةوالصحراوي جتثميننشاطالميناءالتجاري 
 (croisières)السياحيةالبحريةلمرحالتةبإدراجيكوجيةمنتظمة

 غير منجز

-  .ربةأجيمجضرورةمتابعةممفمشروعأفوسالسياحي
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  المتجددةوالمناجم والطاقاتوزارة الطاقة 
 مشروع إنتاج الكيرباء عن طريق الطاقة انطالقأسباو تعطل 

اليوائية المقترحإنجازه من قبل الشركة األلمانية التونسية 
. لمطاقات المتجددة

 لم يتحصل عمى الترخيص من طرف المجنة الوطنية

 . ربط المناطق الصناعية المبرمجة بشبكة الغاز الطبيعي
التسريع في ربط مدن جرجيس وجربة ومدنين بالغاز الطبيعي 

. في أقرو اآلجال
 بصدد استكمال االنجاز

ربط المنطقة الصناعية بتاجرة بمدنين الشمالية وفضاء 
رجيس والمنطقة التجارية والموجستية  جاألنشطة االقتصادية

. ببنقردان بشبكة الغاز الطبيعي

 بصدد االنجاز

 بصدد االنجاز. رجيس بشبكة الغاز الطبيعيجربط الميناء التجاري 
 - رجيس  ج إنجاز مشروعي القرية الشمسية إنطالقالتسريع في 

 منجز. ر المقارينئ ولعائالتالتسريع في إيصال شبكة التنوير 
التسريع في إيصال شبكة التنوير الريفي لمجموعة 

. الطوايشةالظويير
 منجز

وزارة الشباب والرياضة 
 غير مبرمجرجيس جالتسريع في تمويل القسط الثاني لمقاعة المغطاة 

 وزارة الصحة
ودة الخدمات الصحية بمختمف المؤسسات بجاالرتقاء 

.  بالجيةاالستشفائية
- 

 عن القرار اإلعالنالتمسك بإحداث كمية الطو بمدنين وطمو 
. خاصة وأنو تمتتسوية وضعيتيا العقارية

 غير منجز

 واإلمكانيات البشرية والتجييزات االختصاصتوفير طو 
 مع يتالءملممستشفى الجامعي بمدنين بما الالزمة الطبية 

تصنيفو كمستشفى جامعي طبقا لقرارالسيد رئيس الحكومة 
 زيارتو األخيرة لوالية مدنين وحتى يكون جاىزالمتطمبات خالل

. كمية الطو

 ال يفي بالحاجة

توفير وتدعيم المستشفيات الجيوية والمحمية باإلمكانيات 
 ووسائل النقل الالزمةالبشرية والتجييزاتوالمعدات الطبية 

 الخدماتالصحية ونظرا أيضا لالرتقاءبجودةوسيارات اإلسعاف 
 .لخصوصيات الوالية الحدودية

 
 
 

 ال يفي بالحاجة
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وزارة التربية 
 الستكمال تنفيذ الالزمةالتسريع في توفير اعتمادات الدفع 

. شلثانوي بسدويك اإحداث المعيد
 بصدد االنجاز

 بصدد االنجاز. ربةبجاستكمال إنجاز مشروع المدرسة اإلعدادية النموذجية 
 إشكال عقاري . استكمال إنجاز المدرسة اإلعدادية بمدنين الشمالية

 بصدد االنجاز. رجيسالشماخجاستكمال إنجاز المعيد الثانوي 
وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

اإلسراع بإحداث جامعة لمتعميم العالي بمدنين لمعالجة تدني 
. خدمات مؤسساتالتعميم العالي المحدودة العدد

 غير منجز

طمو توضيحات حول تعطل إنجاز كمية الطو بمدنين خاصة 
. وأن الجنوبالشرقي منفتح عمى افريقيا والخارج

 غير منجز

 باختصاصات معيد عالقةإحداث مؤسسة جامعية ىندسية في 
المناطق القاحمةوالقطو التكنولوجي لمجنوو وذلك الستكمال 

. منظومة القطو التكنولوجيمتثمين ثروات الصحراء

 غير مبرمج

طمو رصد اعتمادات إضافية إلنجاز مقر لممعيد العالي 
 ومقر لممعيدالعالي لمعموم االنسانية بمدنين وذلك لإلعالمية

. د.أ318لتفادي كمفة الكراء السنوية المرتفعة والتي تقدر و 

إلنجاز مقر لممعيد العالي  مميون دينار 4تم رصد مبمغ 
يث تم رصد قطعة حلإلعالمية وتجاوز االشكال العقاري 
 أرض كيبة من طرف بمدية مدنين

وزارة التكوين المهني والتشغيل 
 إعادة ىيكمة مركز التكوين والتدريو الميني في الحرف 

. ربة وبناءمبيت خاص بيذا المركزبجالتقميدية 
 .تماقتناءالتجييزات

 بالنسبةلبناءالمبيتفيانتظارتوفيرقطعةأرضمنطرفالجية
 تمتمعاينةعدةمواقعاقترحتياالجيةلبناءالمبيت- 

 





...المسار:الهيكلةإلىالتأسيسمن.1

...المهام:الهيكلةإلىالتأسيسمن.2

والمواردالتنظيم.3

...ةللتنميخصوصيةبرامجووإنجازاتأنشطة.4

والشراكةالقدرةودعمالحوكمة.6

إصدارات.7

المحتوى

2



والمهامالمسار: التأسيس إلى الهيكلة من 

3

charte graphique CGDR.pdf
charte graphique CGDR.pdf


(1)... المسار : من التأسيس إلى الهيكلة 

(1985-1981)التأسيس

كمؤسسة عموميةة 1981أوت 09المؤرخ في 1981لسنة 77القانون عدد •

الماليةةة يةواإلسةةتق لذات صةةة ة صةةناعية ويةارتةةة يتمتةةي  الشدنةةية المدنيةةة 

.يدضي إلشراف وزارة التدطيط والمالية

:المهام

تةةةا   ويقيةةةيم النالةهوتةةةةالمسةةةاندة فةةةي  لةةةورة السياسةةةة الو نيةةةة للتنميةةةة •

...(جهوياحناءدراسات، )

.والةلدتة في إعداد  رام  التنميةالةهوتةمساندة السلطات •

.والةهوتةوضي وإدارة ومتا عة ويقييم  رام  التنمية الرتفية •

4

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-1981-77-du-09-08-1981-jort-1981-052__1981052000771?shorten=EJqz


(2)... المسار : من التأسيس إلى الهيكلة 

( 1988-1986)يوسيي المشموالت 
املؤرخ 34/1986القانون عدد )الةهوتة المندو ية العامة للتنمية اإلدارة العامة للتهيئة الترا ية دم  •

لعامةة المندو يةة ا)" الةهوتةةوي زم مهمة التهيئة الترا ية  مهمة دفي التنمية ( 1986ماي09يف 

"( والتهيئة الترا ية الةهوتةللتنمية 

ة واألمللةةة ضةةةط سياسةةة التهيئةةة الترا يةةة والعمرانيةةة وإعةةداد الملةةائ الةةو ني للتهيئةةة الترا يةة•

.  لتهيئة الترا ية وأمللة التهيئة العمرانيةالةهوتة

(1994-1988)األساسيةللمهمةعودة
الةهوتةوالتنميةالترا يةالتهيئة ينفنل•

(الةهوتةللتنميةالعامةالمندو ية)

(...-1994)المهامويطوترالهيكلةإعادة
تةالةهوالتنميةدواوتنإحداثمييزامناالةهوتةللتنميةالعامةالمندو يةهيكلةإعادة•

هويوالةالو نيالنعيدتنعلىمهامذاتإدارتةغيرصة ةذاتعموميةلمؤسسةلتتحوئ

(1994جوتلية18فيالمؤرخ1994لسنة82عددالقانون)

5

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-1986-034-du----jort-1986-031__198603100X341?shorten=udXy


(1)... المهام: من التأسيس إلى الهيكلة 

:مهام و نية 

 الةهوتةالمساهمة في إعداد و لورة وإنةاز ومتا عة سياسات التنمية.

الةهاتالهيكليةالتحوالتورصدالةهوتةالتنميةيدطيطأدواتينميم .

 تا عة موالمساعدة على إعداد الةرام  التنموتة الدنوصية التي يقتضي ينسيقا و نيا

.المعنية الةهوتةينفيذها  التعاون مي المنالح 

شارتي مساندة المةتمي المدني  الةهات على يشديص وإنةاز يدخ ت ينموتة يتكامل مي الم

.والةرام  العمومية

،  نزرت، نا ل، منو ة،  ن عروس، إرتانةوالتات يونس، : المةائ الترا ي )جهوتةمهام 

(صفاقس، المهدتة، المنستير، سوسة، زغوان

.العموميةالهياكلمي شراكةالتنفيذمتا عةميالةهويالمدططإعدادمسارمساندة•

األولوتةذات المنا قخنوصاالمشارتي،لةاعليالداصاالستلمارمساندة•

وو نيةجهوتةاستراييةيةدراساتإعداد•

الوالتاتلفا دةخنوصيةمشارتيوإنةازدراسة•

المةاليوالتسوتق الةهاتلإلستلمارواعدةمةاالتيشديص•

...والتة”،الةهوتةالقيادةلوحةالوالتات،مونوغرافيا،الةهوتةاألولوتاتخار ةإعداد•

(11)”أرقامفي 6



(والية11)مجال التدخل الترابي 
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التنظيم والموارد

8

charte graphique CGDR.pdf
charte graphique CGDR.pdf


التنظيم والموارد

مةلس المؤسسة 

 المدتر العام ترأسه

  و تتركب من ممللين عن:

وزارة المالية-

(الكايب عام)والتة 11-

تنوالمدتردولةمراقب(أشهرث ثةكل)الدورتةالةلساتتحضر

.حضورهاألعمائجدوئتقتضيمنوكلالمركزتين

9



الهيكل التنظيمي



(1)الموارد البشرية للمؤسسة 

…

11

%العدد

285100.0األعوان

12744.6مركزتا

15855.4جهوتا

الةهوتةإدارة التنمية 

(والتة11)

(88)(30.9)

منسقي ورؤساء مشارتي  

المندمةة التنمية

(70)(24.5)

(17.2)(49))اإللحاق)

اإلحالة على التقاعد  

(2016-2019)

(40)-

-الشئ(2014منذ )إنتدا ات



(2)الموارد البشرية للمؤسسة 

…

12

:حسب اإلدارة اإلعوانيوزتي 

إدارة حهوية      

إدارة  مركزية      

%المؤشر
التأ يرنسةة 

(علميةشها د)

74.0

(75.0)

48.0(سنة)معدئ العمر 

22.5(سنة40دون )الفئة الشةا ية 

46.0(إناث)اإلجتماعيالنوع 



أنشطة وإنجازات
...برامج خصوصية للتنميةو
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(1)أنشطة وإنةازات

والتدطيطالسياسات

والوسطالشرقيالشمائلوالتات(2019-2016)التنميةمدططإنةازاتيقييم

الشرقي

لمتعلرةاالمشارتيرصدمي(والمتواصلةالةدتدة)العموميةالمشارتيينفيذمتا عة

.اإلنةازلتسرتيحلوئإتةاد هدف

(2030أفق)القادمةللعشرتةالتوجيهيةللوثيقةاإلعدادفيالفنيةالمساهمة

.2025-2021التنمويوللمدطط

ارتيوالمشالةرام ويقييملمتا عة"إنةاز"منظومةقيادةفيالفنيةالمساهمة

المعتمدةوالمفاهيمالمنطلحاتيوحيدوفيالعمومية

ةالتنميسياساتنةاعةيحسينحوئدراسةإلنةازاإلعدادفيالفنيةالمساهمة

لنموماعيةواإلجتاإلقتنادتةاإلص حاتوينفيذينميم”مشروع)يونسفيالةهوتة

"(يونسفيشامل

ةو نيإلستراييةيةاإلعدادفي(المراحل،الرزنامةالمنهةية،)الفنيةالمساهمة

.الةهوتةللتنمية
14



:دراسات

( نزرت،زغوان،منو ة،المهدتةوالتات)2030أفقفيللتنميةإستراييةيةدراساتإنةاز

...يشاركيةمقار ة اعتماد

2030ألفقسوسةوالتةلتنميةاإلستراييةيةدراسة:اإلعداد ندد

21)2030أفقفيالحدودتة المنا قواإلجتماعيةاإلقتنادتةللتنميةإستراييةيةدراسة

(08-الحدودتة الوالتاتمعتمدتة

2050آفق-الكةرىيونسإقليملتنميةإستراييةيةدراسة:العروض لب ورفي

: الةهاتالتنمويالعملمساندة
التنميةوزارة ينفنيةشراكةفي2018لسنة الةهاتالتنمويالوضيحوئيقارترإعداد

(ألمانيا)الفنيالتعاونووكالةالدوليوالتعاونواإلستلمار

يطور)الشرقيوالوسطالشرقيالشمائ إقليمياإلقتناديللظرف(سداسية)متا عة

(...والتش يلواإلنتاجاإلستلمارمؤشرات

األعمائمراكزالنناعية،المنا ق) الةهاتالداصاإلستلمارلوضيدورتةمتا عة

(...ةمتعلرمؤسسات،الةهوتةالتنميةو منا قالمةاشراإلستلمارالمؤسسات،ومحاضن

2-1اإلنط قإعتماد آليةالمكلفةالجهويةاللجانعلىاإلشراف

(2)أنشطة وإنجازات 



للةهاتوالتسوتقالةهوياإلحناء
ةدتم رافي)إحنا يةمعطياتويتضمن"أرقامفي....والتة"لوثيقةسنويإصدار

و المعتمدتة الوالتة(...إلستلمار،وإجتماعيةوإقتنادتة

هوتةج مؤشراتيتعلقمواضعيةخرا طإلنتاج"الة رافيةالمعلوماتمنظومة"اعتماد

...(الحوكمةالةيئة،،اإلجتماعيةالتنميةاألساسية،الةنية)التنميةيطورلرصد

رصدلجهوتةمؤشراتإلىتستند"الةهوتةالتنميةمرصد"إلرساءمةادرةفيالشروع

فيتساهما م(الحوكمةالةيئة،،اإلجتماعيةالتنميةاألساسية،الةنية)التنمويالظرفيطور

ل ستلمارالةهةوجاذ يةينافسيةاسناد

لإلحناءالو نيالمةلسميالةهوتةاإلحنا ياتيطوترفيالفنيةالمساهمة.

لمزاتاهاللتروت للةهاتالتسوتقلدعا مجدتدفنيلمحتوىالةهاتميالتشاركياالعداد

.ال مركزيالدوليللتعاونآفاقاوتفتحاإلستلمارتستقطب ماالتفاضلية

(صفاقس)المؤسسةصالوناألعمائ،رتادةصالون)المةادرةلدعميظاهراتينشيط،

(...التقليدتةالنناعاتصالونالمةادرة،صالون

(3)أنشطة وإنةازات 



البرامج الخصوصية للتنمية  

 التنمويالمةهودلمعاضدةآلية:المندمةةللتنميةالدنوصيةالةرام

ذات المنا قو الةهاتالتنميةمقوماتيعزتزقندوالتة24الـلفا دة

.والحضريالرتفي الوسطيناألولوتة

 تنفذوالقطاعيةوالمشارتيالةرام ميتتكاملأفقيعموميإستلمار رنام

.الةهةقةلمن

قمنا تهيئة (منتةةوأساسية نية)مندمةةمشارتيإنةاز:تدخ تال

.منتةةفردتةمشارتيحداثوإوالنناعيالحرفيل نتنابفضاءاتوسقوتة

ام الةرنينفيذعلىاإلشرافالةهوتةللتنميةالعامةالمندو يةيتولى

،وجهوتاو نياالمتدخلين، ينالتنسيقو

(12الفنل-2014سنةالدستور)اإلتةا يالتمييزمةدأيفعيلضمنتتنزئ

17



...آخرالىمن جيل : الةرام  الدنوصية للتنمية 

18

عدد مدة التنفيذالةرنام 

المشارتي

السكان 
(ساكن. م)

الكلفة

(د.م)

20073331.7671.7-1984المندمةةالرتفيةالتنمية 

2007370.3100.0-1993المندمةةالحضرتةالتنمية 

20231906.61520.0-2011المندمةةالتنمية 



(2023-2011)برنامج التنمية المندمجة 

معتمدتة190

د .م1520.0

(الةمليةالكلفة)

19



ذوالتنفياالشراف: برنامج التنمية المندمجة 

20

:للتنميةالمحليالمةلس

المتاحةاإلمكاناتيشديصميواألولوتّاتالحاجياتيحدتد

:للتنميةالةهويالمةلس

-المشارتيوينفيذالنفقاتإ رام-المحليةالمقترحاتدراسة

المعنيةالمنالحإلىالمنشآتيسليم

الدوليوالتعاونواالستلمارالتنميةوزارة

الماليةالموارديعةئة

(القيادةلةنة)والمتا عةالمنادقة

الةهوتةللتنميةالعامةالمندو ية

الممّولةاألجنةيةاأل رافمنالسحبإجراءات

الةهوتةللمةالساإلعتماداتيوفير

تنفيذالمتا عة

التقييمدراسات

المحلّيالمستوى 

الةهويالمستوى 

المركزيالمستوى 



االعدادمةادئ :برنامج التنمية المندمجة 

ةالمعنياأل رافلتشملالمشاركةدا رةيوسعة:التشاركية

حكومية،غيرمنظماتالشعب،نواب،وجهوتةمحليةسلط)

(...ويموتلمساندةهياكلومركزتة،جهوتةفنيةمنالح

تاجهوالتدخلومنا قاألولوتاتوضةطاستنةا :ال مركزتة

ةياتاإلستراييضمنواالننهارالفنياإًلنةازقا ليةمراعاةمي

القطاعية

ةازدواجيلتفاديينميةومدططاتقطاعية رام ميالتكامل

مراعاةعلىالحرصميالتدخل

المشروعمكونات يناالندماجية

21



ودعم القدرة والشراكةالحوكمة

22
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ودعم القدرة والشراكةالحوكمة
…

محيطهاعلىاالنفتاحعلىالةهوتةللتنميةالعامةالمندو يةيحرص

يفالفاعلينمي التواصلودوليا،وو نياجهوتاوالمدني،المؤسسايي

هياكلمنملي يهاميال مركزتة الشراكةووالةامعةالتنمويالشأن

...األجنةيةالتنميةمساندة

لتفعيلالتمشيهذاخ ئمنالةهوتةللتنميةالعامةالمندو يةيهدف

 نيا،ووجهوتامهامها،يةسيمعلىوالةشرتةالمؤسساييةالقدرةولتطوتر

(2020)لل رضمةرمةةواخرىانةازهايماألنشطةعدتد...

يةسيمهعلىالةهوتةللتنميةالعامةالمندو يةيعملأفق:

التكوتنالمركزتة

23



 المؤسسةالحوكمة
… (2017)"الحوكمةخلية"إحداث

المؤسسةمةلسوأعضاءاألعوانلفا دة"الحوكمةخلية" دورالتعرتف:

المةائفيخةراءنشطهاالحوكمةآلياتحوئ(2019)دراسيةندواتينظيم

(2017)األعوانلفا دة”اإلر عاءلقاء" المسألةويحسيسية

الهيآتينظمها"الحوكمةدليل"حوئيكوتندوراتفي المشاركة:القدرةدعم

حكومة،ال ر اسةالحوكمةمنالحوالمالية،اإلدارتةللرقا ةالعلياالهيئة)المعنية

(...الفسادلمكافحةالو نيةالهيئة

ادئمةلترسيخنموذجيكهيكلالةهوتةللتنميةالعامةالمندو ية:جدتدمسار

حةلمكافالو نيةالهيئة ينشراكةإيفاقيةإ ارفيالرشيدةوالحوكمةالنزاهة

للتشاور(2019أوت09)الدوليوالتعاونواإلستلمارالتنميةووزارةالفساد

كمةالحومةائفيوالقدرات المردودتةتريقي ماوخةراتيةاربمنواالستفادة

.الّرشيدة

ا نالمو لةاتميللتةاوب المؤسسةالمكلفينيعيين:المعلومةإلىالنفاذ

...المعطياتعنالةاحلينمنوغيره
24



دعم القدرات الةشرتة للمؤسسة
… التكوتن الدوري

الدارجالتر نات 

تةمركزإ اراتمن تنشيطينموتةمسا لحوئالمعلومةويمرتريةادئ

...وجامعيينوخةراءوجهوتة

-

25

:  التكوتن 

السنويالمعدئ 

(2010- 1992)(2019- المةموع(2012

5.514.18.3يكوتننشا  

75.576.875.9توم يكوتن

44.2219.7100.6مشاركين

5-“اإلر عاءلقاء " 

(مشاركة1282)

-



إيفاقيات

26

%(إيفاقية)العدد الشراكة

1990.0و نية

210.0المركزتةدولية 

21100.0المةموع

الشراكة المؤسسايية



27

الشراكة المؤسسايية الو نية

(2014)ال مركزتةودعمالتكوتنمركزحكوميةهياكل

(2019)الطاقةفيللتحكمالو نيةالوكالة

(2015)لإلحناءالو نيالمعهد

(2015)السدرتة رج-التكنولوجيالقطب

(2014)"إفادة"مركز

2020-(03) نكيةمؤسسات

2020–(07)المساندةهياكل

(2012)منو ةجامعة– تونسللتةارةالعلياالمدرسةجامعيةياكله

(2015)يونسجامعة– تونسواإلجتماعيةاإلنسانيةالعلومكلية

(2015)"خاصةجامعة"لتونسالمركزتةالةامعة

(2019)العموميةاإلدارةويحدتثلتطوترالتونسيةالةمعيةمدنيةمنظمات

(2020)والتنميةلإلفراقالتونسيةالةمعية



…
شراكة دولية المركزتة

حكوميةهياكل

لشمائاوأقاليمعماالتفيواإلجتماعيةاإلقتنادتةوالتنميةاإلنعاشوكالة

مةائفيوالدةرةالتةاربلتةادئويهدف-2019-(الم ر يةالمملكة)

الدنوصيةالةرام وينفيذ الةهاتالتنميةينشيط

(2022-2021عمل رنام )

(فرنسا)الةهاتللتنافسيةالو نيةالوكالة–DIACT/ANCT(2009)

(مفعلة)مماثلةهياكل يناالدارتةالتوأمةنطاقفي

-
28





29

األهداف/المحتوى الفني المشروع

المتةددةطاقةلليكنولوجيات اعتمادالفنيةالمكوناتينفيذينسيق

لزراعيااالنتاجفيالمتةددةالطاقة اعتمادالرتفيالوسطينمية

(تةالمهدوالتة-"شر ان"معتمدتة)نموذجية منطقةوال ذا ي

والتموتلالشراكة:

الطاقةفيللتحكمالو نيةالوكالة

ل ر يواإلجتماعيةاإلقتنادتةالمتحدةاالمملةنة

”ESCWA"آسيا

اإلقليميةالمةادرة"

اقةالطيطةيقاتلتعزتز

ةالسعص يرةالمتةددة

الرتفيةالمنا قفي

REGEND

(2019-2021)

و نزرتصفاقسوالتتيمنهاوالتات8تشمل

ةاعةونجودةويحسينالتنميةفيالداصالقطاعمساهمةيعزتز

المهنيالتكوتن

األورو ياإليحاد:والتموتلالشراكة

لدعمالةهوتةالمةادرة

اإلقتنادتةالتنمية

"إرادة"المستدامة

(2018-2023)

(بصدد االنجاز-منتهية )ال مركزيمشارتي التعاون 





30

التنفيذفيالمساهمة

(سافرن)الف حيةللدراساتالمتوسطيالدوليالمركز:الشركاء-

(د.م1–األورو ياإليحاديموتل) قرقنةوالعلمالشةانجمعية

يطينشال ذا ي،التحوتلألةان،مزرعة:ص رىمشارتيإنةاز

...محليةيقليدتةحرف دتل،شا ئيسياحي

األورو ياإليحاد:التموتل

تزلتعزيشاركيةمقار ة

الةحرياإلقتناد

نةقرق ةزترةوالرتفي

المستدام التلمين

المحليةللموارد

DEVLOK

(2016-2021)

ستعمائافيمكلفةيقنياتيعتمدوعموميةجماعيةمنشآتينفيذ

المحليةالعاملةاليد

نميةالتلمشارتيالفنيةالمكوناتمييكاملفيمنشآتينفيذ

يسيد،القنرتن،جندو ة،الكاف،سليانة:والتات)المندمةة

(قفنة،يطاوتن، وزتد

حوئالدراسيةالدورتةالدوليةالندوةعقدفيينظيمةمساهمة

املةالعلليدالمكلفةاإلستعمائحوئالعمليةوالتةاربالمارسات

(2019)

للعملالدوليالمكتب:الفنيةالشراكة

العاملةاليدإستعمائ

التنميةفيالمكلفة

المحلية

(HIMO)

(2013-2019)
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إصدارات
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يالدولوالتعاونواالستثمارالتنميةوزارة
الجهويةللتنميةالعامةالمندوبية

ليم الوضع التنموي بإق
الوسط الشرقي

2020جوان 



المؤشرات التنموية، الموارد والثروات بإقليم الوسط الشرقي

2020-2016متابعة تقدم انجاز المخطط 

المشاريع المعطلة بإقليم الوسط الشرقي 

المحتوى

متابعة قرارات المجالس الوزارية لفائدة الجهات



والثرواتمؤشرات التنموية، الموارد لا
بإقليم الوسط الشرقي



4

الجغرافية والطبيعيةمعطياتال

ياجغرافموقعاالشرقيالوسطإقليميحتل
احليسشريطعلىالتونسيةبالبالدوسيطا
.كلم415بطول

2,9)2كلم14213مساحةعلىيمتد%
.(البالدمساحةمن

وتضاريسمعتدلمتوسطيبمناختميزي
.السهولمنأغلبهايتكونجغرافية



كامل البالد

والية24
معتمدية274

بلدية350
عمادة2073

الوسط الشرقي

واليات 4
معتمدية86

بلدية90
عمادة406

اإلداريةمعطياتال



:الديمغرافيةالمعطيات 

كامل البالد الوسط الشرقي

ألف 11800
ساكن

ألف 2773
ساكن 

(23,5%)
(2019)السكانعدد

75 195 (2كلم/ساكن)السكانيةالكثافة

1,03% 1,5% (2004/2014)النمونسبة

0 24745
ساكن

(2014-2009)الداخليةالهجرةصافي



كامل البالد الوسط الشرقي
المشتغلين حسب القطاع السكان نسبة 

(2014)
%10,5 6,4% الفالحة والصيد البحري-

%18,3 26,4% الصناعات المعملية-

%16,2 16,1% غير المعمليةالصناعات-

54,9% 51,0 % الخدمات
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2015نسبة الفقر سنة 
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القارةاألنترناتوكثافة القارةالكثافة الهاتفية
2017سنة 

33,2

29,4

25,9

16,4
11,5

9,8 10,5

5,4
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0,553

0,533

0,520

0,469

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700

تونس

أريانة

بن عروس

المنستير

سوسة

نابل

صفاقس

منوبة

قابس

بنزرت

مدنين

تطاوين

توزر

قبلي

المهدية

الكاف

قفصة

زغوان

سليانة

باجة

سيدي بوزيد

جندوبة

القيروان

القصرين

المرتبة الرابعة:المنستير
المرتبة الخامسة:سوسة 
المرتبة السابعة:صفاقس
المرتبة الخامسة عشر:المهدية 

2018الجهويةمؤشر التنمية 



وعــصاد متنــاقت

:لىعأساساويرتكزمتنوعاقتصاديبنسيجالشرقيالوسطإقليميتسم

:المعمليةالصناعات

10لـالمشغلةالوطنيةالمؤسساتمجموعمن%35حوالييستقطبإذ

.(كليامصدرة960منها2017سنةمؤسسة1973)فوقفماعمال

كيةالميكانيالصناعاتوفيوالمالبسالنسيجفيالصناعةقطاعيختصو

لكيميائيةاالصناعاتووالفالحيةالغذائيةوالصناعاتوااللكترونيةوالكهربائية



صفاقس
13%

المنستير
11%

نابل
11%

بن عروس
10%

سوسة
9%

تونس
7%

أريانة
5%

بنزرت
5%

منوبة
4%

المهدية
2%

قابس
2%

مدنين
2%

زغوان
5%

القيروان
3%

باجة
3%

قفصة
2%

القصرين
1%

جندوبة
1%

سليانة
1%

توزر
1%

الكاف
1%

سيدي 
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0%
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0%

توزيع المؤسسات الصناعية 

أشخاص فما فوق 10التي تشغل 

2017سنة 



وحدة210يضمحيثهاماسياحياقطباالشرقيالوسطإقليميعتبركما

واءإيبطاقةوالمنستيرسوسةبواليتيجلهاتنتصب2018سنةفندقية

بالبالد،اإليواءطاقةمن%35,6يمثلماوهوسرير83640بـتقدر

.االختصاصاتومتنوعثريتقليديةصناعاتقطاعتواجدإلىإضافة

:البحريوالصيدالفالحة

اهمتهومسمجاالتهبتنوعالشرقيالوسطبإقليمالفالحيالقطاعيتميز

.الوطنياإلنتاجفيالمعتبرة



.ألف هك مساحة مخصصة للزراعة985.9

.سقويةمساحات هكألف 14,6

.ألف هك من الزياتين498

(.من المستوى الوطني% 40حوالي )معصرة 775

يمن االنتاج الفالحي المعد للتصدير على المستوى الوطن% 30قرابة 

.2019من انتاج الزيت على المستوى الوطني سنة % 45قرابة 

خاصة المرتبة األولى على المستوى الوطني في انتاج الزيتون البيولوجي
.صفاقسوبالمهدية 

.المرتبة األولى على المستوى الوطني في انتاج الصيد البحري

.في انتاج الحليب%22حوالي 



:متطورةبنية أساسية 

.مليون مسافر سنويابخمسة دولي بالنفيضة بطاقة استيعاب تقدر مطار 

.مليون مسافر سنويا4,3مطار المنستير الدولي بطاقة استيعاب تتجاوز 

.بطاقة استيعاب مليون مسافر سنويا" صفاقس طينة"مطار دولي 

.الصخيرةبميناءين تجاريين بكل من سوسة وصفاقس وميناء للمواد النفطية والكيميائية 

ة مرورا بسوسبقابسخط حديدي نشيط لنقل المسافرين والبضائع يربط العاصمة 
.والمهديةالمنستيرمدينة سوسة بمدينتي يربط " مترو الساحل"، ووصفاقس

كلم من الطرقات 671.8)كلم 1970والسريعة على طول المهيكلةشبكة هامة من الطرقات 

(.الجهويةكلم من الطرقات 1077كلم من الطرقات السيارة وحوالي 221.2الوطنية و



.صاديةاالقتللمؤسساتوالمعلوماتيةاالتصاللحاجياتمواكبةعصريةاتصاالتشبكة
.هك833حواليتمسحصناعيةمنطقة29
.مشروع190بـتقدراستيعاببطاقةمؤسساتمحاضن10

لكترونيكواإلالميكانيكفيبصفاقس،والملتيميديااإلعالميةفي)تكنولوجيةأقطاب3
.(بالمنستيروالمالبسالنسيجوفيبسوسة

،علومهندسة،أسنان،طبصيدلة،طب،)متنوعةاختصاصاتفيجامعيةمؤسسة55
،(...وإعالميةآداب،اقتصادحقوق،

عموميوتدريبتكوينمركز43منيتكوناالختصاصاتمتعددمهنيتكوينجهاز
21,7)الوطنيالمستوىعلىمركزا198جملةمن2018سنة %)

(الحماماتياسمينمرسى،بالمنستيرالمارينا،القنطاويمرسىترفيهيةمواني

.جهويةمستشفيات6وجامعيةمستشفيات6

عشتروتحقولمنمتأتيةالنفطمنالوطنياإلنتاجمن%40بـتقدرنفطيةموارد

عتمديةممنالكيالنيبسيديالبترولحقلوكذلكبصفاقساليتيموسيديوالمعمورة
بالمهديةالسواسي



الغازوحقلبالمحرسميسكارحقلمنمتأتيةالطبيعيالغازمنالوطنياإلنتاجمن75%
.بقرقنة

.المتجددةللطاقةالوطنياإلنتاجمن35%

، يونيالمدقصيبة، طبلبة، البقالطة، صيادة، المنستير، هرقلة)مواقع متعددة لتربية األسماك 

.الشابة

تقاليد في السياحة الشاطئية والخدمات السياحية ومهارات في الصناعات التقليدية

.  وقرقنةوالمهدية مناطق سياحية وهي سوسة والمنستير وياسمين الحمامات 5

منستير قرية تكرونة البربرية ودواميس مدينة سوسة ورباط سوسة وال)مخزون ثقافي وحضاري 

دن أثرية بلمطة وطينة والمومواقع والقصر الروماني بالجم والسقيفة الكحالء وبرج المهدية 

...(.وأسوارهاوالمنستيروصفاقسبسوسة العتيقة 

.ثقافة المبادرة الفردية واألعمال باإلقليمتجذر

تقاليد عريقة في مجال النسيج وصناعة الخيط والمالبس بالمناطق الساحلية 



مفي مجال دفع االستثمار الخاص باإلقليالجهويةالتنمية منـاطق 

:  المجموعة األولى 

رةوالعاموجبنيانةالحنشة)معتمديات9تضم
ةخليفبنعليوبئروعقاربشاكرومنزل

صفاقس،واليةمن(والصخيرةوالغريبة
.سوسةواليةمنالهانيسيديومعتمدية

اعليهالمصادقاالستثماركلفةمن15%)
.(دينارمليون51,بـسقفمع

: المجموعة الثانية 

والسواسيالشامخأوالد)معتمديات4تضم
المهديةواليةمن(وشربانوهبيرة

اعليهالمصادقاالستثماركلفةمن%30)
.(دينارمليون3سقفمع

:  بإقليم الوسط الشرقي وتنقسم إلى مجموعتينجهويةمنطقة تنمية 13توجد 





متابعة تقدم انجاز المخطط

2016-2020



2020-2016خالل المخطط التنموي برنامج االستثمار 
14839,4بـبإقليم الوسط الشرقي2020-2016التنموي بالمخططكلفة المشاريع قدرت 

الفترة في القطاع العام والخاص، في حين بلغت جملة االستثمارات المنجزة خاللمليون دينار 
-2016من تقديرات  %56نسبة أي ما يمثل مليون دينار 8286,4حوالي2016-2019
2020.

:يليكماالمتدخلحسبالمنجزةاالستثماراتوتتوزع
المبرمجةالكلفة المتدخل

(دم )

االستثمارات المنجزة

(دم )

2016-2019
نسبة االنجاز

(%)

5034,91942,238,6القطاع العام

9804,46344,264,7القطاع الخاص

14839,38286,455,8الجملة



عامالقطاع ال
2019-2016الفترةخاللالجهويالمستوىعلىالمنجزةالعموميةاالستثماراتجملةبلغت
بـوالمقدرة2020-2016قديراتتمن%38,6نسبةيمثلماأيد،م1942,2حوالي

حسب2019-2016الفترةخاللالمنجزةالعموميةاالستثماراتوتتوزع.دم5034,9
:كاآلتيالواليات

الوالية
الكلفة

المبرمجة
(دم)

(دم)المنجزةاالستثمارات

(%)االنجازنسبة2016-2019
830,6269,932,5سوسة

756,4298,539,4المنستير
1143,0420,736,8المهدية
2304,9953,041,3صفاقس
5034,41942,138,6اإلقليم

281651271045,1الوطني
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التي يتواصل إنجازها و2019-2016أهم المشاريع العمومية المنجزة خالل الفترة 
2020خالل سنة 
:والية سوسة

(منجز)دينارمليون3,5بكلفةهك540مساحةعلىالكبرىالقلعةالسقويةالمنطقةتهيئة

(منجز)دينارمليون49,4بكلفةالجنوبيةسوسةمحطةوتهذيبحمدونسوسةتطهيرمحطةبناء

(منجز)دينارمليون1,1بكلفةسوسةالرياضبحيوسيطمركزبناء

30انجازنسبة(دينارمليون32بكلفةبسوسةاألولمبيالملعبتوسعة(%

15انجازنسبة(دينارمليون3بكلفةبسوسةاإلنسانيةوالعلومالحقوقكليةوتجديدتهيئة%(

10انجازنسبة(دينارمليون10,5بكلفةبسوسةاالبتدائيةالمحكمةبناء(%.

دينارمليون100بكلفةالكنايسوالكبرىالقلعةمستوىعلى1عددالسيارةبالطريقفتحاتإحداث



 (  %40نسبة انجاز )مليون دينار93انجاز خزان ماء بالقلعة الكبرى بكلفة

 (%7نسبة انجاز )مليون دينار 127مياه البحر بكلفة لتحليةانجاز محطة

 (%75نسبة انجاز )مليون دينار 20,3بكلفة ( هك35) 3النفيضةالمنطقة الصناعية

 (%90نسبة انجاز )مليون دينار 9بكلفة ( هك15)ببوفيشةتوسعة المنطقة الصناعية

:المنستيروالية 

(%40انجازنسبة)دم53بكلفةبطبلبةالبحريالصيدميناءتوسيع

وتبلغالمنستيربواليةكلم13منهاكلم25بطولوالمهديةالمكنينبينالحديديالخطمضاعفة

(الدراساتطورفي)دم152الكلفة

بينهك74مساحةعلىدم20بكلفةالمنستيرخليجتهيئةمشروعمناألولالقسطاستصالح

(%10إنجازنسبة)المديونيوقصيبةخنيس



(%5إنجازنسبة)دم4.8بكلفة(الثالثالقسط)البحرياالنجرافمنالمنستيرفاالزحماية.

(الدراساتطورفي)دم20.5بكلفةالبحرياالنجرافمنبالمنستيرالسياحيةالمنطقةحماية.

(الدراسةانطالق)دم15بكلفةالسيارةبالطريقالمنستيرربط.

(الدراساتطورفي)دم75بكلفةكلم36.5بطولالساحلمدركةمضاعفة.

:المهديةوالية

(%74انجازنسبة)دينارمليون9,1بكلفةبومرداسإلىالجممن93رقمالجهويةالطريقتهذيب

(%65انجازنسبة)دينارمليون5,5بكلفة191رقمالجهويةبالطريقشيبةواديمستوىعلىجسربناء

(%45انجازنسبة)دينارمليون4,2بكلفةبالمهديةنموذجيمعهدبناء

(األشغالالنطالقاإلعداد)دينارمليون2,9بكلفةبرجيششبابيمركبإحداث



:صفاقسوالية

 تم إعداد )د م73بكلفة هك420على مساحة ( تبرورة) صفاقستهيئة السواحل الشمالية لمدينة
(التقرير المتعلق بالمرحلة الثانية من الدراسة

 ( .بصدد فتح العروض)مليون دينار 957بكلفة بصفاقسالمياه لتحليةإحداث محطة

 4: الجزء األول)د م140بكلفة بصفاقس4كلم الحزاميةممرات علوية على الطريق 8إنجاز
(  %10منشآت ، تقدم االنجاز  4: الجزء الثاني)-( % 60منشآت ، تقدم االنجاز  

 تم )دم 800كم   بكلفة 200على طول القصرين-بوزيدسيدي-صفاقسإنجاز الطريق السريعة
(نشر طلب العروض إلعداد الدراسات التفصيلية 

(%20القسط األول نسبة انجاز )د م150بكلفة صفاقسالجنوبي لمدينة -تهيئة المدخل الشمالي



 (%15نسبة انجاز )مليون دينار 18,5بكلفة صفاقسإحداث مكتبة رقمية بوالية

 حنشةال، ساقية الدائر، المحرس، الشيحيةتوسيع وتهذيب شبكات التطهير بمدن ساقية الزيت ،

(كلم30: اإلعداد النطالق األشغال بالنسبة للقسط األول) مليون دينار37بكلفة جبنيانةوعقارب 

 الدراسة الفنية واالقتصادية للمشروع )مليون دينار85بكلفة بصفاقسلوجستيةإحداث منطقة
(بصدد المصادقة 

 2800بكلفة ( كم70صفاقسمترو )من شبكة للنقل الجماعي ( كلم 13.5)إنجاز القسط األول

%(40تقدم إنجاز الدراسات )مليون دينار 

 (بصدد إعداد دراسة الجدوى )مليون دينار350بكلفة بصفاقسإحداث مدينة رياضية



المشاريع المعطلة بإقليم الوسط الشرقي 



(ألف دينار)التكلفة العددالوالية

76535سوسة

680660المنستير

635037المهدية

1250169صفاقس

31172401مجموع واليات اإلقليم

تقدرجمليةبتكلفةمشروعا31الشرقيالوسطبإقليمصعوباتتشكوالتيالمشاريععدديبلغ

.دينارمليون172,4بحوالي

:يليكمااإلقليموالياتعلىالمشاريعهذهتتوزعو



مشاريـــــــــع تواجـــــــــــــــه صعوبـــــــــــــــــــــات 

والية ســوسة

بيان المشروع

الكلفة  

المحينة

(دأ )

سنة 

فياالدراج

الميزانية

المالحظات

الصحة: القطاع

رحات الجامعي فبالمستشفى االسنانبناء قسم طب 

حشاد
الف 1800بـو المقدرة االالزمةاالعتماداتلم ينجز لعدم توفر 18002013

دينارا

ة توسيع قسم مغلق لألمراض النفسيوتهيئة 

بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد
تفيوال لم ينجز الن المساحة المخصصة للمشروع ضيقة 3002011

.بالحاجة

التربية: القطاع

فقةوقع فسخ الص/ األشغال لوجود مشاكل عقارية إنطالقتعطل 4002017ةبئر الحلو بالزاوياإلبتدائيةـ بناء المدرسة 

إشكال عقاري وفني يهم موقع األرض المخصصة للمشروع 25002017بناء مدرسة إعدادية بئر الحلو

.واديالمحاذي لمجرى 

البريد: القطاع

10352012الصفايابناء مكتب بريد 
ستوى ملكية مشتركة مع اتصاالت تونس تمت إحالة الموضوع للم

المركزي 

2002012هرقلةتهيئة مكتب بريد 
ستوى ملكية مشتركة مع اتصاالت تونس تمت إحالة الموضوع للم

المركزي 

التنمية المندمجة: القطاع

علي بأوالد( محالت10)تهيئة منطقة حرفية 

الهانيسيدي ببالهاني
س مواطنين حول ملكية األرض الراجعة بالنظر للمجلاعتراض 3002015

.األسعارتحيين2017وطلب المقاول خالل سنة ـ الجهوي

6535المجموع



المنستيروالية 

بيان المشروع

الكلفة 

المحينة

(د.أ)

سنة 

اإلدراج 

ةبالميزاني

المالحظات

التنويـــــــر: القطاع

2902016(92الجهويةبالطريق ) ومنخفض تجديد خط جهد متوسط 
جهويةالبالطريق العقاري لوجود  إشكال متوقفة اإلشغال 

92

اإلتصــاالت: القطاع

و في مرحلة التقاضياالجواراعتراض 1502017تطوير و تكثيف شبكة الهاتف الجوال بمنزل النور

التطهيـــــــر: القطاع

لعدم توفر التمويل 2018جانفياألشغال منذ إيقاف تم 303502013ستيربالمنمحطة التطهير الصناعية بالقطب التكنولوجي 

.خالص المقاولة وعدم 

20542012هيرالفرينةالتطربط  وقتي لفضاء القطب التكنولوجي بمحطة 
عبرت بصدد القيام بإجراءات فسخ الصفقة ألن المقاولة

نذ مالتي توقفت  األشغال استعدادها  مواصلة عن  عدم 

2014جانفي

يب الطوبئر ربط القنوات المستعملة لمدينة منزل الكامل 

بمحطة التطهير بجمال  
تم :عقاري  لبناء  محطة  ضخ  ببئر  الطيب  إشكال  25112013

.موقع جديد اقتراح 

الطرقــــات والمسالـــك:  القطاع

10بطول خنيس-بالمنستير92الجهويةمنعرج الطريق 

كلم 
453052009

المقاول فسخطلب . العراقيل العقارية وجود بعض 

منذ  )التوقف الصفقة بالتراضي  نظرا لطول مدة 

30/12/2019)

80660المجموع



والية المــهدية

بيان المشروع
الكلفة 

(د.أ)المحينة 

سنة 

اإلدراج 

يةبالميزان

المالحظات

الثقافــــة: القطاع

عة في في الشكوى المرفوالنظر في انتظار )إشكال عقاري 70002008مركب ثقافي عصري بالمهدية

(المحكمة اإلدارية

.في طور  تخصيص األرض 4002013السافإحداث مكتبة عمومية أوالد صالح بقصور 

الصحة: القطاع

.ة المبرمجاالعتماداتكلفة المشروع فاقت ، مالي إشكال 12002017المهديةبمستشفىالتوليد وتهيئة قسم أمراض النساء 

التجهيز: القطاع

لوجود إشكاليات 2017أكتوبر 04تم فسخ الصفقة بتاريخ 250002017(كلم7)بالمهدية 82ج طمنعرج 

.عقارية 

حري الباالنجراف حماية الشريط الساحلي للمهدية من 

.
ي ذلك بسبب رفض المجتمع المدنوالمشروع ايقفتم 5042015

الشؤون الدينية: القطاع

إشكال عقاري 933ة بناء مقر اإلدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمهدي

35037المجموع



صفاقسوالية 

بيان المشروع

الكلفة  

المحينة

(دأ )

سنة 

االدراج 

في 

الميزانية

المالحظات

البحريوالصيد الفالحة : القطاع

جمل أنجاز أشغال حفر بئر أنبوبية تعويضية بو

بمنزل شاكر
8002019

07/09/2019تم إعطاء  اإلذن اإلداري ببدء األشغال بتاريخ 

.  توفير آلة حفرانتظار وفي 

ية  من رفض الوكالة الوطنية لحماية المحيط لنوعية المياه الحال

بطينةمحطة معالجة المياه 

جب توسعة  المنطقة المروية بالمياه المعالجة بالحا

بطينة
سعة موافقة مبدئية للمواطنين تركيز خزان مائي بالستيكي120002016

بالمنطقة السقوية شريطة تغطيته بغطاء واقي  3م5000

1202014بالمحرسالشالياعيثةكهربة  محطات الضخ  
تعطيل  من طرف المواطنين لتمكينهم من الربط بالتيار

الكهربائي للمنازل واآلبار الخاصة

إقتناءبر تعهدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بحل اإلشكال ع

المنطقةمتساكنيمحول كهربائي إضافي لتلبية رغبات 

المناطق الصناعية: القطاع

-القنة-عقارب بالقنةإحداث منطقة صناعية 

بعقارب( هك10)
121612008

اعية إقرار التخلي عن الموقع المبرمج إلنجاز المنطقة الصنتم 

ة على مساحة جمليزروقتعويضه بضيعة و" القنة"عقارب 

(.  2018أفريل29معاينة بتاريخ )هكتار 310بتقدر 

كالة اإلدارة العامة للوارتأت ولتفادي تعطل إنجاز المشاريع، 

-2021برنامج الوكالة للفترة وضبط تشريك الجهات في إعداد 

2025  .



صفاقسوالية 

بيان المشروع

الكلفة  

المحينة

(دأ )

االدراجسنة 

في الميزانية
المالحظات

النقل: القطاع

اء دراسة تنمية منشآت مين

الصخيرة
27002016

رورة و مطالبتهم بضترابساعمال شركة إحتجاجاتتوقف إنجاز الدراسة بسبب 

30تم بتاريخ 2008في إنتهتالميناء البترولي التي إلستغاللاللزمةتجديد 

روحة عقد جلسة عمل بمقر الوالية للنظر في جملة اإلشكاليات المط. 2020جانفي

مكتسبات بنفس الشروط وعدم المساس باللزمةفيما يتعلق بتمديد أو تجديد عقد 

المؤسسةأو إدخال أي عنصر من عناصر إرباك الترابساشركة 

الصحة: القطاع

فى توسعة المستشوتهيئة 

يفةبئر علي بن خلالجهوي
ماي19سة جلعليه خالل االتفاق لما تم طبقا المطلوب اإلسراع في رفع التحفظات 51902013

2020

أشغال ربط المستشفى 

الجامعي الجديد بطينة 

بشبكة التطهير

اإلنجاز تسلم  مجمع الشركات المكلفة باإلنجاز بطاقة اإلذن ب. تم اختيار المقاولة34982018

.أشهر10بآجال تعاقدية 2019أوت 16بتاريخ 

التكوين المهني:القطاع

ن إعادة هيكلة مركز التكوي

سبالمحروالتدريب المهني 

(سرير340مبيت )

.األرضصدور قرار تخصيص قطعة ، تأخر بصدد الدراسة لألقساط الفنية 86702013



صفاقسوالية 

بيان المشروع

الكلفة  

المحينة

(دأ )

سنة 

االدراج

في 

الميزانية

المالحظات

اقسبصفتهيئة مركز التكوين المهني للصيد البحري 

المدينة
وجود بعض )2019/06/21اشغال متوقفة منذ 7502015

(اإلشكاالت على مستوى هيكل المبنى

المركزية لمراكز مع اللجنة في انتظار عقد جلسة 34002013اكرإعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوثدي بمنزل ش

التكوين لتغيير صبغة المركز

والرياضةالشباب :القطاع

2002017تهيئة دار الشباب السلطنية بساقية الدائر
وقد . للمؤسسة الحالية خطيرالبنية األساسية وضعية 

في للنظر الوزارة قرار غلق في الغرض أصدرت 

إلحداث دار شباب جديدةإعتماداتإمكانية توفير 

الطفولة:القطاع

1500تخصيص  قطعة ارض بـفي تتمثل اإلشكالية  6802015بجبنيانةبالحزقإحداث مركب طفولة  

.إلنجاز المشروع  2م

50169المجموع

172401العام لإلقليمالمجموع 



متابعة قرارات المجالس الوزارية لفائدة الجهات



لفائدة الواليات الوزارية المجالس متابعة تنفيذ قرارات 

منجزةقرارات 
بصدد اإلنجازأو 

قرارات بصدد 
الدراسة أو طلب 

العروض
تنفذقرارات لم 

الجملةأو تشهد صعوبات

10621082المنستير

14232259المهدية

3026460صفاقس

5411136201الجملة



التنفيذإلىطريقهاأهم قرارات المجالس الوزارية التي لم تأخذ 

(2019مارس 1:تاريخ الجلسة )المنستيروالية 

دينارألف27590بكلفةبالمنستيرالتكنولوجيبالقطبالصناعيةالتطهيرمحطةانجاز

دينارألف3500بكلفةبطبلبةالبحريالصيدفيالمهنيالتكوينمركزتأهيل

دينارألف3000بكلفةبطبلبةالبحارمهنفيتكوينمركزإحداث

وطبدالتوليبمركزلألطفالالنفسيةواألمراضوالجراحةللطبجديدةأقسامثالثةبناءمشروع
دينارألف13000بكلفةبالمنستيرالولدان



أمراضوقسملألطفالالكبدزرعلوحدةالمذكورةلألقسامحالياالمخصصةالفضاءاتتوظيفإعادة
دينارألف3400بكلفةبالمنستيرالجامعيبالمستشفىالغدد

دينارألف800بكلفةبالمكنينالجهويبالمستشفىالدملتصفيةوحدةإحداثمشروع

للحرسالعامةاإلدارةمنالمنطقةإحداثقرارإنتظارفي)بزرمدينالوطنيللحرسمنطقةإحداث

(الوطني

(2019جوان 22:تاريخ الجلسة )والية المهدية 

والبرادعـةرجيشمنبكلمعتمديتيـنإحداث

وكركربالجمالمهديةلربطدم1بكلفةبالجهةوالمتروالحديديةالسككلقطاعشاملةدراسةإعداد.



نبوسبخةالمهديةميناءبينالسياحيةالدوليةبالرحالتخاصرصيفإلحداثدراسةإعداد
والخاصالعامالقطاعبينالشراكةإطارفيغياضة

السافقصورمعتمديةمنبالعاليةتجاريميناءإلحداثدراسةانجاز.

الصيدومرفأ(دينارألف300بكلفة)بالشابةالمرسىالبحريالصيدمرفألتهيئةدراسةإعداد
(د.أ400بكلفة)بملولشالبحري

نجازالدراساتإلتمامد.م2تخصيص بملولشالقمبريتربيةمشروعوا 

ألف200و100بينإنتاجبطاقةبالعاليةالبحرمياهلتحليةمحطةإلحداثجدوىدراسةانجاز
.والخاصالعامالقطاعبينالشراكةإطارفياليومفيمكّعبمتر



دأ700بكلفةاأللبانلمنظومةإقليميمخبرإحداث.

د.م15بكلفةأولىكمرحلةهك50مساحةعلىبالمسالنجديدةصناعيةمنطقةإحداث.

ةبكلفوالبرادعةوهبيرةالشامخأوالدمنبكلصناعيـةمناطق03بتهيئةالخاصةالدارساتإعداد
دم1

بالعاليةايكولوجيةسياحيةمنطقةإحداث.

د.م11بكلفةصفرالطاهرالجامعيبالمستشفىالخارجيةالعياداتقسموبناءدراسة.

د.م1,5بكلفةبـبومرداسالمحليالمستشفىتأهيل.

ب"صنفجهويمستشفىإلىبالسواسيالمحليالمستشفىتطوير"



كركرمنبكلهك19مساحةعلىمنتفع104حواليلفائدةاالجتماعيللسكنتقاسيمإنجاز
.الشامخأوالدوسمرةوهبيرة

بالمهديـةالطلقللهواءمسرحإحداث

(2017أفريل21و20:تاريخ الجلسة )صفاقسوالية 
(2019بميزانيةدينارألف500رصدتم)بالصخيرةاإلدارّيةللخدماتدارإحداث

الموضعياإلشعاعيالعالجآلةاقتناءCuriethérapieالسرطانيةاألمراضقسملفائدة
.دينارمليون1,1بكلفةبورقيبةالحبيبالجامعيبالمستشفى

واإلنعاشلإلسعافمتنقلتينطبيتينوحدتينإحداثSMUR))دينارمليون1بكلفة

دينارألف100بكلفةبصفاقسالقراقنةشطّ لتهيئةدراساتانجاز.



وشكرا
www.cgdr.nat.tn

cgdr@mdci.gov.tn



يالدولوالتعاونواالستثمارالتنميةوزارة
الجهويةللتنميةالعامةالمندوبية

ةمتابعة قرارات المجالس الوزاري
إقليم بواليات

الوسط الشرقي

2020جوان 



تازة متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الجلسة المم
ئاسة المنعقدة بر الجهويللنيابة الخصوصية للمجلس 

السيد رئيس الحكومة 
2019مارس 01يوم 

المنستيربمقر والية 



3

المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

اءإنتهتاريخ 
األشغال

إنطالقتاريخ 
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

أ )الكلفة 
(د المشروع

مجال التطهير والبيئة
جانفيمنذاألشغالايقافتم-

وعدمالتمويلتوفرلعدم2018
عدهاب.التسبقةمبلغالمقاولةخالص
عنتعويضاتبطلبالشركةتقدمت
الدرسبصددوهواألشغالايقاف
علياالالجنةعلىإحالتهتمتأنبعد

للصفقات

لأفري2021 أفريل
2019 27590

محطةةةةةةةةرالتط يةةةةةةةرر
طبرالصناعيةربالق

التكنولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوجير
بالمنستير

ءاإلنتقاملفعلىالمصادقةتمت
للمقاوالتاألولي

قعورالتيالشركاتإستشارةتمت-
اجلآخراألوليالمرحلةفيإنتقاءها
2020جانفي21العروضلقبول

المشروعدراسةمناإلنت اءتم-
2019مايش رخالل

ىإلالعروضفتحآجالتمديدتم-
.2020فيفري07

الثالثيةر
األولىرلسنةر

2022

الثالثيةر
األولىرلسنةر

2020
30000

محطةةةةةةةةرالتط يةةةةةةةرر
الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعيةر

بالمكنين
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

اءإنتهتاريخ 
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

أ )الكلفة 
(د المشروع

تمراإلعالنرعنررطلبرالعةروض-
.2019أفريلالمتعلقربالدراسةر

فيرطوررتقييمرالعروض-
دراسةةةةةرالمشةةةةروعإنطةةةةالقتةةةةاري ر-

2019نوفمبرر

أوتر
2023

أوتر
2021 16600

محطةةةةةرالتط يةةةةر
لرالمنزليةةةةةةةربمنةةةةةةزر

الحياة

اإلعةةةةةالنرعةةةةةنرطلةةةةةبرالعةةةةةروضر-
ط يررمرتبطربتقدمرإنجازرمحطةرالت

المكنين
دراسةةةةةرالمشةةةةروعإنطةةةةالقتةةةةاري ر-

2020جانفي
مةةةةةةةةةنردراسةةةةةةةةةةراإلنت ةةةةةةةةةاءتةةةةةةةةةاري ر-

.2020المشروعرن ايةرسنةر

الثالثيةر
الثالثةرلسنةر

2023

الثالثيةر
الرابعةر
لسنةر
2021

16700

ربةةةةةةةةةةةطرمةةةةةةةةةةةدينتير
سةةةةةةةةةةةةيديربنةةةةةةةةةةةةورر

الحجةةةةا روعميةةةةرة
بشةةةةبكةرالتط يةةةةرر

ONAS
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

اءإنتهتاريخ 
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

أ )الكلفة 
(د المشروع

مربالنسةةةةةةبةرلت ةةةةةةذيبرمجمةةةةةةعرسةةةةةةال*
إنت ةةةةةةةةةتالحمةةةةةةةةةادةبشةةةةةةةةةيرروحةةةةةةةةةير

األشغال
بالنسةةةةةةةبةرللقسةةةةةةةطرالةةةةةةةذيريشةةةةةةةمل*

بطبلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةكلةةةةةةةةةةةةةةةةةمر53ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةذيبر
ومنةةةزلرالنةةةورروزرمةةةدين;والمكنةةةين

: انوبنةةةببنبلةةةةكلةةةمر7وبنبلةوتمديةةد
فةةةةةةةةيرطةةةةةةةةوررنشةةةةةةةةررملةةةةةةةةفرطلةةةةةةةةبر

العروض

مارسر
2022

الثالثيةر
األولىر
لسنةر
2020

41000

مشةةةةةةةةةةةروعرتجديةةةةةةةةةةةدر
كلةةةةةةةةةةةمرمةةةةةةةةةةةنر100

ررشةةةةةةبكاترالتط يةةةةةة
انويةةةةةرالرئيسةةةةيةروالث

وتمديةةةةةةةةةةةةدرقنةةةةةةةةةةةةواتر
لرالشةةبكةرعلةةىرطةةور

ONASكلم75

فةةةةيرطةةةةوررالمصةةةةادقةرعلةةةةىرملةةةةفر
طلةةبرالعةةروضرمةةنرطةةرفراللجنةةةر

العليارللصفقات

الثالثيةر
األولىر
لسنةر
2022

الثالثيةر
األولىر
لسنةر
2020

15000

مشةةةةةةةةةةروعرت ةةةةةةةةةةذيبر
منظومةةةةةةةةةرتحويةةةةةةةةلر
ةرالميةةةةةةاترالمسةةةةةةتعمل

ةطبلبةةةةةةةةةةبمةةةةةةةةةةدينتير
ONASوالبقالطة
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

ءإنتهاتاريخ 
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

قامةةةةةةةترالوكالةةةةةةةةربةةةةةةة عالنرطلةةةةةةةبر-
16العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروضربتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري ر

إلعةةةةدادردراسةةةةةرفةةةةير2019أفريةةةةل
الغةةةةةةةةةةةرضروا نربصةةةةةةةةةةةددرفةةةةةةةةةةةةرزر
العةةةةروضرعلةةةةىرأنرتنطلةةةةقرهةةةةذتر
الدراسةةةةةرفةةةةيرالنصةةةةفراألولرمةةةةنر

كمةةارأنرمةةدةر2020جةةانفيشةة رر
ررهةةذترالدراسةةةرمقةةدرتربخمسةةةرعشةة

تةةمرتخصةةيص(.)شةة را15)شةة رار
أدر20000وادرللدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر500

(اوليللقسطراألولركاعتمادر

سيتمر
اإلنطالقر
فير

األشغالر
قبلرموفىر
سنةر
2020

20500
حمايةةةةةةةةةةةةةةةةرالشةةةةةةةةةةةةةةةريطر
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحليرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةنر

اإلنجرافر

تةةةةةمرعقةةةةةدرعديةةةةةدرالجلسةةةةةاترخصصةةةةةتر
:للغرضروهيركا تي

يةاإلستشةةةةةةةاررجلسةةةةةةةةراللجنةةةةةةةةرالفنيةةةةةةةةر-
27ومرللصندوقربمقرروزارةرالسةياحةرية

.2019أفريل
13ومريةةالمنسةةتيرجلسةةةربمقةةرربلديةةةر-

للنظةةةةةةررفةةةةةةيرمكونةةةةةةاتر2019جةةةةةةوانر
.المشروع

- 2500  

كةةةةةةةةةةةةةةةةةرني ت يئةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
يربالمنسةةةةةةتالقراعيةةةةةةة

مةةةنرطةةةرفرصةةةندوقر
حمايةةةةةةةةةةةةةرالمنةةةةةةةةةةةةاطقر

.السياحية
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

الكلفة
(دأ ) المشروع

15قريةومرللصةندوراإلستشةاريةجلسةراللجنةرالفنيةر
.2019ماي

وقريةةةومرللصةةةنداإلستشةةةاريةجلسةةةةراللجنةةةةرالفنيةةةةر-
حيةةةةترتمةةةةترالمصةةةةادقةرعلةةةةىر2019نةةةةوفمبرر22

تمويةةةةةةلرالمشةةةةةةروعرعةةةةةةنرطريةةةةةةقرصةةةةةةندوقرحمايةةةةةةةر
درمةةعرتحويةةلر.م2.5المنةةاطقرالسةةياحيةرفةةيرحةةدودر

سرعلةةىرأقسةةاطرحسةةبرمقتضةةياتركةةرااإلعتمةةادات
افةةاةروزارةرلمورالمنسةتيرشةروطرالصةفقةرودعةوةربلديةةر

.السياحةربملفرتفصيليرلطلبرالعروض
ديسةةةةةةمبرر20وقةةةةةةدرقامةةةةةةتروزارةرالسةةةةةةياحةربتةةةةةةاري ر

لفرلمةةةةةدهاربةةةةةالمالمنسةةةةةتيربمراسةةةةةلةربلديةةةةةةر2019
ررالتفصةةةيليرلطلةةةةبرالعةةةةروضرونسةةةخةرمةةةةنرمحضةةةة

.اللجنةرالوزاريةرللصفقاترالعمومية

لةةةبرسةةةيتمرموافةةةاةرالسةةةيدروزيةةةررالسةةةياحةربملةةةفرط-
العةةةةروضربعةةةةدرالحصةةةةولرعلةةةةىرمصةةةةادقةرالشةةةةركةر
طرالتونسةةةةةةةيةرللك ربةةةةةةةاءروالغةةةةةةةازرعلةةةةةةةىردراسةةةةةةةةرقسةةةةةةة

.الك رباءروذلكرفيرأقربرا جال



8

المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

ءإنتهاتاريخ 
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

أفريةةةةةةةةةل29الدراسةةةةةةةةةةرمنةةةةةةةةةذرإنطلقةةةةةةةةةت
اءاإلنت ةوهيرا نرعلىروشةكر2019

مةةةةةنرالمرحلةةةةةةراألولةةةةةى رعلمةةةةةارأنرمةةةةةدةر
..عشررش راب ثنيالدراسةرمقدرةر

800

إعتمةةةةةةةةادتخصةةةةةةةةيصر-
در.أ800قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرتر

يرالفةةةةوريرفةةةةلإلنطةةةالق
إعةةةةدادردراسةةةةةرمشةةةةروعر

ستصةةةةةةةةةةةةةال ت يئةةةةةةةةةةةةةةر وا 
القسةةةةةةةةةطرالثةةةةةةةةةانيرمةةةةةةةةةنر

ىرعلةةةةالمنسةةةةتيرخلةةةةي ر
أنرينطلةةةةةةةةةةةةةةقرإنجةةةةةةةةةةةةةةازر
األشةةةةةةغالرقبةةةةةةلرمةةةةةةوفير

.2020سنةر
في مجال التهيئة الترابية والبنية التحتية

لسنةرمقتر ربمشروعرميزانيةرالوزارة*
2020

: دراسةرمضاعفةرمدركةرالساحل* 
بصددرالمصادقةرعلىرالّدراسةر

.الن ائية
فيرقاإلنطالتمر: التصفيةرالعقارية* 

الخاصةرفيرالتخطيطاإلستشارة
العمليرإلعادةرالتوطينرمنرطرفر

مكتبرالدراسات

75000
مشةةةةةةةةةةةةةروعرمضةةةةةةةةةةةةةاعفةر
مدركةةةةةةرالسةةةةةاحلرعلةةةةةىر

كلم36.5طولر
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

إنطالقتاريخ 
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

اإلعةة عاعةةباالةةواا  ةة   ا: دراسةةجاهةة    

2020خ لاا ث ثيجااأل لىا سنجا

الثالثية 

الثانية 

2020

15000

مشةةةةةةة   الطةةةةةةة  واا    ةةةةةةة 
ا  اب ةةجابةة ع857املحليةةجا

صةةةةةةةةةةةةةي د ا ا شةةةةةةةةةةةةة  اع ةةةةةةةةةةةةةةىا

كلم19.5اولا

بصدداإعداداملفاا صفقجا تن ل ا

2020فيف يا10األشغ لا 2021بداية  15000

ممشةةةةةةةةةةةةةةةة   ار ةةةةةةةةةةةةةةةة ا   ةةةةةةةةةةةةةةةةجا

سي ر املنست راب      اا 

في طور األشغال  35%
هو ليج16

2018
14

شهرا
6500

03إنجااااااااااا   اااااااااادد 

منشاااائاي فنيااااة   اااا  

"  وادي المالح"مستوى 

93الجهويةبالطريق 
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

إنطالقتاريخ 
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

باإلدارةالعروضطلبملفّرإعداد
.والّطرقاتللجسورالعاّمة

بمشروعمقتر مركزيمشروع*
2020لسنةالوزارةميزانية

11200

قرمشةةروعرتةةدعيمرالطريةة
الرابطةةةةةر854المحليةةةةةر

زلربينرمنزلرحربرومن
خيةةةةةةةةرروبئةةةةةةةةررالطيةةةةةةةةبر

16وجمالرعلىرطةولر
يةةةةالج وركلةةةمروالطريةةةقر

علةةةةةةةةةةةةةىرمسةةةةةةةةةةةةةتو ر82
نارةمدينتيربنبلةروالم

ور)مشةةروعرمركةةزيرانطلقةةترالدراسةةةر*
تةةةةةةمررالرفةةةةةةعرالطبةةةةةةو رافيرمةةةةةةنرطةةةةةةرفر

(مكتبرالدراساتر
ثيةةةةرتةةةاري راإلنت ةةةاءرمةةةنرالدراسةةةةرالثال*

إنطةةةالقرالدراسةةةةرمةةةاير)2020الثانيةةةةر
2019)

موفيرالثالثيةر
الثالثةر
2020

4500
كلةةةةةةةمرمةةةةةةةنر15ت يئةةةةةةةةر

المسةةةةةةةةةةةةةةةةالكرالريفيةةةةةةةةةةةةةةةةةر
بمختلةةةةةةةةةفرمعتمةةةةةةةةةديات

واليةرالمنستير

بصةةةةةةةةةددرإعةةةةةةةةةةدادرالملفةةةةةةةةةةاترالتنفيذيةةةةةةةةةةةر
للمشروع 5%

20
أوتر
2020

أكتوبرر14
2019 5000

مشةةةةروعرحمايةةةةةرمدينةةةةةر
المكنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةينرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنر

الفيضانات
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

إنطالقتاريخ 
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

وكالةرالت ذيبروالتجديدرالعمراني
اللريتمرإنجازرالمشاريعرعلىرأقساطرخ

(2024-2019)الفترةر
يضمر( 2021-2019)1قسطر

سيديرمأمونروالزامريةنرحير
لبراإلعالنرعلىرطبالمكنينروتمر

نرلقبولرترشحاترالتعبيررع
الر بةرفيرالمشاركةرإلختيار

مكتبرالدراساتروحددرآخررأجلر
جانفير13لقبولرالعروضريومر

2020.
يضمر( 2022-2020)2قسطر

درحيربر رالقاضيروالمنطقةرعد
.بقصررهالل3

يضمر( 2023-2021)3قسطر
مارسر20حيرال اديرشاكررو

.ببنانربوضر

أكتوبرر
2021

أكتوبرر
2020 15000

دمةةا  رمشةروعرت ةةذيبروا 
يديراألحياءرالسكنيةرسة

والزامةةةةةةةةةةةةةةرينمةةةةةةةةةةةةةةأمونر
اضيربالمكنينروبر رالق

3والمنطقةةةةةةةةةةةةةةةرعةةةةةةةةةةةةةةددر
بقصةةةررهةةةاللروال ةةةادي

مةةةةةةةةارسر20شةةةةةةةةاكرررو
ببنانوالشراقي
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

إنطالقتاريخ 
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(أ د)الكلفة  المشروع

قررترالج ةرتخصيصرالتدخلر-
جمالرولفائدةربلدياترقصررهاللر

معرباإلتفاقوربنبلةرالمنارةروالوردانين
وذلكرلمحدوديةرطبلبةبلديةر

المرصودةرلحيرالحليةراإلعتمادات
مقارنةربالحاجياترعلىرأنريتمرالنظرر
فيرإمكانيةرإدرا رحيرالحليةرضمنر

.البرام رالتيرتمرإقرارها
صررتمرتعيينرالمقاولةرلبلدياترق-

نارةروبنبلةرالموالوردانينهاللروجمالر
األشغالرخاللرإنطالقمنرالمنتظررور

2019ش ررديسمبرر

2أكتوبر
020 2019أكتوبر 4700

قةةاترمشةةروعرتعبيةةدرالطرر
لرببلةةةةةدياترقصةةةةةررهةةةةةال

والةةةةةةةةةةةةةوردانينوجمةةةةةةةةةةةةةالر
.وبنبلةرالمنارةر

تم اإل الن     ط ب العروض 

لقبول آخرأجللألشغال وحدد 

    2020جانفي22العروض يوم 

أن تنط ق األشغال خالل شهر مارس 

وذلك بعد أن تم رصد 2020

م يون دينار 2تمويالي إضافية بقيمة 

    حساب الموارد العامة لمي انية 

 انية بعنوان ميترسيمهاالدولة وسيتم 

2020

ديسمبرا

2020
2019ديسمبرا 4500

مشروع تهذيب وإدماج 

حاااااي الن ياااااة وحاااااي 

بالمنسااااااتيرالرياااااااض 

تصاااااااااااري  مياااااااااااا  )

(األمطار
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

إنطالقتاريخ 
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(أ د)الكلفة  المشروع

الدراسةبانطالقاإلذنإ طاءتم

.2019ديسمبر16بتاريخ

ط ب   اإل النالمتوقعمن-

ةجوي يشهرخالللألشغالالعروض

2020.

ضمنالمعتمدةالتسمية:مالحظة

نيةالسكاألحياءوإدماجتهذيببرنامج

بو ثمانوسيديالشرقييي

بالوردانين

1000
مشروع تهذيب وإدماج 

الشاااااااااااااراقيحاااااااااااااي 

والحاااااااي باااااااالوردانين

ببو ثمانالشعبي 

في مجال الفالحة والصيد البحري 

إتمام إجراءاي تخصيصإنتظارفي 

قطعة األرض لصالح المشروع التي

معنية بالتنسيق مع اإلداراي الإنط قي

/ وكالة حماية الشريط الساح ي)

ل تجهي  والتهيئةالجهويةاإلدارة 

(بالمنستيرالترابية 

أكتوبر 

2023

سبتمبر 

2020
3500

تأييااال مركااا  التكاااوين

المهناااااي فاااااي الصااااايد 

بطب بةالبحري 
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

دترإعتمةةةادرمبةةةدئيرفةةةيرإنتظةةةاررمةةةارسةةةتحد
الدراسةررككلفة 2000 يدرحمايةةةروتوسةةعةرمينةةاءرالصةة

البحريربصيادة

فيرطوررتسجيلرالصفقة فيفرير
2020 1400

إعةةةةةةةةةةةةةادةرت يئةةةةةةةةةةةةةةرالمسةةةةةةةةةةةةةالكر
قربمختلةةةةفرالمنةةةةاطالفالحيةةةةة
كلةةمر35علةةىرطةةولرالسةةقوية

(مناطقر9)
تةةةمرفةةةيرهةةةذاراإلطةةةاررعقةةةدرجلسةةةتيرعمةةةل

الحةةةيالفبمقةةةرروكالةةةةراإلرشةةةادروالتكةةةوينر
ب شةةةةةةةةةرافرمةةةةةةةةةنرالسةةةةةةةةةيدرالمةةةةةةةةةديررالعةةةةةةةةةامر

زارةروبحضةةوررممثلةةينرعةةنروزارةرالةةدفاعرور
بحري رالفالحةروالمواردرالمائيةروالصيدرال
حةةةريروكالةةةةرمةةةوانيروتج يةةةزاترالصةةةيدرالب
لواليةةةةةروزارةرالتكةةةةوينرالم نةةةةيروالتشةةةةغيلرا

للتكةةةةةةةةةةةةوينرالم نةةةةةةةةةةةةيرالج ويةةةةةةةةةةةةةواإلدارةر
30وذلةةةةةكريةةةةةوميبالمنسةةةةةتيروالتشةةةةةغيلر

تةةةةةةةمر2019جةةةةةةةوانر25و2019مةةةةةةةاي
ةرعلةةةةةةةةىرتكليةةةةةةةةفروزارةرالفالحةةةةةةةةاإلتفةةةةةةةةاق

متابعةةةروالمةةواردرالمائيةةةروالصةةيدرالبحةةريرب
.ةتنفيذرقراررالسيدررئيسرالحكوم

3000 إحةةةةةةداترمركةةةةةةزرتكةةةةةةوينرفةةةةةةير
بطبلبةم نرالبحارر
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(أ د)الكلفة  المشروع

في المجال الصحي 

ضمنالمشروعترسيمانتظارفي

2020بمي انية

13000
ام مشروع بناء ثالثة أقس

جديدة ل طب والجراحة 

واألمراض النفسية 

د لألطفال بمرك  التولي

ربالمنستيوطب الولدان 

يالفضاءاإ ادة توظي  -

ام المخصصة حاليا لألقس

المذكورة لوحدة  رع 

الكبد لألطفال وقسم 

ف  ألمراض الغدد بالمستش

ة بورقيبفطومةالجامعي 

بالمنستير

3400

ف  باشري المصالح الفنية ل مستش

بتعيين المصممين واالنطالق في

الدراساي حيث تمي المصادقة     

بة الدراسة التمهيدية المفص ة بالنس

أكتوبر 01ل هندسة المعمارية بتاريخ 

م   ط ب ا دادبصدد . 2019

العروض

1000

"ب"مشاااروع تهيئاااة قسااام 

ين ألمراض الق ب والشاراي

بالمستشاااااااااف  الجاااااااااامعي 

تيربالمنسبورقيبة فطومة
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

فيةرتمرترسيمرمشروعرإحداتروحدةرتص
ينرالدمربالمستشفىرالج ويربالمكن

بتاري ر2020بميزانيةرسنةر
وفيرانتظاررترسيمر06/09/2019

.االعتمادات

800
يةرمشروعرإحداتروحدةرلتصةف
يرالةةةةةةةةدمربالمستشةةةةةةةةفىرالج ةةةةةةةةور

بالمكنين

الىأحيلرمشروعرتحويلرالمصحةر
مؤسسةرعموميةرللصحةرمنذرتاري ر

إلىرالمصالحر27/03/2019
درالمختصةربرئاسةرالحكومةروذلكرقص
عرضهرعلىراإلمضاءرواإلذنربنشرت

سيةربالرائدرالرسميرللجم وريةرالتون
.بتاري ر

إصةةةةةةةةدارراألمةةةةةةةةررالحكةةةةةةةةومير
طبرالمتعلقربتحويلرمصحة

وجراحةةةراألسةةنانربكليةةةرطةةب
إلةةةةةةةةةةىبالمنسةةةةةةةةةةتيراألسةةةةةةةةةةنانر

مؤسسةةةةةةةةرعموميةةةةةةةةرللصةةةةةةةحةر
(EPS)

صاوير لقسم التالجامعبةتم منح الصبغة 

أوي 22الطبااي وقساام المخباار بتاااريخ 

2019.

إضاااافاء الصاااابغة الجامعيااااة

لقسااااامي المخبااااار واألشاااااعة 

صاار بقالجهااويبالمستشااف  

يالل
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

ويةةرتمرعرضرالملفرعلىراللجنةةرالج 
جةةةانفير10للصةةةفقاتربالواليةةةةربتةةةاري ر

2020
960

زرقسةةمراسةةتكمالرت يئةةةروتج يةة
الجراحةةةةةةةةةرالعامةةةةةةةةةروقاعةةةةةةةةاتر

لمحلةيرالعملياتربالمستشةفىرا
بجمةةةةةةةةةةةالروتةةةةةةةةةةةوفيررالمةةةةةةةةةةةواردر

البشرية

تمرتوفيررالمواردرالبشرية
بهرتةةةوفيرراإلطةةةاررالطبةةةيروشةةة

الطبةةةةةيرالضةةةةةروريرلمختلةةةةةف
ةرالمؤسسةةةةةاترالصةةةةةحيةربواليةةةةة

المنستير
في المجال الثقافي

الطبوغرافيالرفعأشغالتميـ

الجيوتقنيةالدراسةتميـ

هندسيالالمثالتصميممناظرةفتحتمـ

.ل مشروع

الهندسيالمثال   المصادقةتمـ

.المناظرةفيالفائ 

.األوليةالدراسايالنطالقاإل دادـ

1700 مشاااروع تهيئاااة شاااام ة لااادار 

الثقافة جمال
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

2019جةوانر21ةرتقررربعدرجلسةةريةومر
بةةةةةةةةةةاإلدارةرالج ويةةةةةةةةةةةرللتج يةةةةةةةةةةزرإعةةةةةةةةةةدادر
االستشةةةةةةةاراترالخاصةةةةةةةةربأشةةةةةةةغالرالرفةةةةةةةع
ةرالطبةةةةةةةةةةةو رافيرورالدراسةةةةةةةةةةةةةرالجيوتقنيةةةةةةةةةةةة

.للمشروع
اترةرفيرانتظاررتحويةلراعتمةاداترالدراسة

مةةنرطةةرفرالةةوزارةرإلةةىرالمجلةةسرالج ةةوي
درللدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر6328.) بالمنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتير
درألشةةةةةةغالرالرفةةةةةةعر1017الجيوتقنيةةةةةةةرور

(  الطبو رافي

2500 مشةةةةةةروعربنةةةةةةاءرمركةةةةةةبرثقةةةةةةافي
بقصررهالل

متابعةةةةةةةرالمشةةةةةةروعرمةةةةةةنرطةةةةةةرفرالمع ةةةةةةدر
الوطنيرللترات 1200

يرمشروعرإحداترالمركةزرالةدول
مركةةةةةةةةةةزرالةةةةةةةةةةزعيمر: للدراسةةةةةةةةةةات

للفكةةررالحبيةةبربورقيبةةةرالةةدولي
بالمنستيروالتحديتر
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

و ارةمنأد500ا تمادتحويلتمـ

ويالجهالمج سإل الثقافيةالشؤون

انجا فيل شروعبالمنستير

..الدراساي

إلدارةاوالمنستيرب ديةمعالتنسيقـ

بخصوصالدولةألمالكالجهوية

و ارةللتخصيصهالعقارفيالتفويي

.الثقافيةالشؤون

.رالعقاتخصيصم  استكمالتمـ

اءايالبنإدارة)الو ارةبينالتنسيقـ

لإل دادل تجهي الجهويةاإلدارةو(

.الدراسايالنطالق

500
دراسااة مشااروع بناااء مساار  

أوي 3الهااواء الط ااق بساااحة 

بالمنستير

العموميالتمويلم  إ دادبصدد 200
د م الدورة األول  ل مهرجاان

يربالمنساااااتالااااادولي ل ساااااينما 

الفي م األول 
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

والتشغيلالم نيفيرمجالرالتكوين
ةرتمراإلعالنرمنرطةرفراإلدارةررالج وية*

نسةتيررعةنرللتكوينرالم نيروالتشغيلربالم
طلةةةةةةةبرالعةةةةةةةةروضرالختيةةةةةةةاررالمقةةةةةةةةاوالتر

16بالصةةةةةةةحافةرالمكتوبةةةةةةةةةروذلةةةةةةةةكريةةةةةةةةومر
.2019نوفمبرر

تيةاررفيرمرحلةرفتحرطلبرالعةروضرواخ*
.المقاوالتر

خالل
سنةرر
2020

7000 مشةةةروعرإعةةةةادةرهيكلةةةةةرمركةةةةزر
نةةةةةةةيرالتكةةةةةةةوينروالتةةةةةةةدريبرالم 

بطبلبة

 نةةيرللتكةةوينرالمالج ويةةةأعةةدتراإلدارةر-
سةةرأوليةةرمشةروعردرابالمنسةتيروالتشغيلر

حةةةةةولرتطةةةةةويررج ةةةةةازرالتكةةةةةوينرالم نةةةةةي
بالج ةةةةروقامةةةتربمةةةدركافةةةةراإلداراترذات

اقتةرا رالعالقةربنسخةرمن ارإلبداءرالرأيرور
12 رالتحةةةويراترالضةةةروريةروذلةةةكربتةةةاري

.2019جوانر
لالزمةةرالمعطيةاترابتحيةينبصددرالقيةامر-

.الخاصةربمشروعرالدراسةراألوليةر

خالل
سنةر
2021

7000

اإلذنربتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريعرتحديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر
االختصاصةةةةةةةةةةةةةةاترالجديةةةةةةةةةةةةةةدةر
لتأهيةةةةةةةةلرالمركةةةةةةةةزرالقطةةةةةةةةاعير

كسةةاءواإلالةةزردللتكةةوينرفةةير
جيةةةةةةاترلتسةةةةةةتجيبرلحاببنبلةةةةةةة

الج ةةةةةةةةةةةةةةةرمةةةةةةةةةةةةةةنرالم ةةةةةةةةةةةةةةاراتر
7والكفةةةةةةةةةةاءاتروتخصةةةةةةةةةةيصر

مليونردينار
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

فةةةةةةةةيرطةةةةةةةةوررالمصةةةةةةةةادقةرعلةةةةةةةةىرالخطةةةةةةةةوطر
درالمرجعيةةةةرالمعةةةدةرمةةةنرقبةةةلروكالةةةةراإلرشةةةا

الفالحيوالتكوينر

قبلر
موفى
سنةرر
2019

اإلذنربالشةةةةةةةروعرفةةةةةةةيرإعةةةةةةةدادر
نردراسةررإلحداترمركزرتكةوي

م نةةةةةةةةيرفةةةةةةةةيرم ةةةةةةةةنرالبحةةةةةةةةارر
بطبلبة

في مجال النقل 

درمتةروربناءرمحطةرفرعيةربةالمكنينرورتزوية
فيرطوررالدراسة:الساحلربالك رباء

فيرطوررالدراسة: بناءرجسور
بصةةةددراعةةةدادر: قطةةةاراترمك ربةةةة6اقتنةةةاءر

بيةةررفةةيرإنتظةةاررإنتةةدابرخ)كةةراسرالشةةروطر
ترالبنةةكرفةةيرإبةةرامرالصةةفقاترطبقةةارلتوصةةيا

(األوربيرلإلنشاءروالتعمير
فةير: المكنين22مضاعفةرالخطرالحديدير

تةوبررإنطلقترالدراسةةرفةيرأك)طوررالدراسةر
الثةةيرومةةنرالمتوقةةعراإلنت ةةاءرفةةيرالث2018

(2020األولرمنرسنةر
فيرطوررالدراسة: التشوير

اخر
2023

يرالثالث
االخير
2لسنة

020
150000

22مضاعفةرالخطرالحديةدير
مكنةينرفيرجزئهرالةرابطربةينرال

والم دية
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

في المجال الصناعي

بصددرفرزرالعروض 2900 ربةةةةةةةةةطرالمنطقةةةةةةةةةةرالصةةةةةةةةةناعيةر
بيعيربمنزلرالحياةربالغازرالط

األشغالرجارية 60%

موفىر
ش رر
سبتمبرر
2020

سبتمبر9
2019 2100

ربةةةةةةةطرالمنطقةةةةةةةةرالصةةةةةةةناعيةر
بمنةةةةةةةةةةةةةزلرالحيةةةةةةةةةةةةةاةربالتيةةةةةةةةةةةةةارر

الك ربائي

بناءات وزارة الداخلية

19/03/2019فيالدراسةإنطالق

)العروضط بم  إ دادبصدد

(التجهي 

2350
طقة أشغال بناء مقر جديد لمن

األمن الوطني ومرك  األمان 

الوطني بقصر يالل
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةّمراإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةالنرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةنرطلةةةةةةةةةةةةةةةةةةبر
(القسطرالرابع)العروض

21/03/2019إنطالقرالدراسةرفير
2000

قةةةةررأشةةةةغالرت يئةةةةةروتوسةةةةيعرم
ظةةةامرالفةةةو رالج ةةةويرلحفةةةظرالن

بالمنستير

لةبربصددرإعدادرملةفرط:القسطرالثاني
(التج يز)العروضرلكلراألقساطر

26/03/2019الدراسةرفيرإنطالق
1600 منربناءرمقررجديدرلمنطقةراأل

الوطنيربالمكنين

فةةةةةةةيرإنتظةةةةةةةارراإلعةةةةةةةالنرعةةةةةةةنرطلةةةةةةةبر
ةرتمةةترمراسةةل( الملةةفرجةةاهز)العةةروض

بتةةةةةةةةاري ر4304الةةةةةةةةوزارةرتحةةةةةةةةترعةةةةةةةةدد
عرحةةولرتغييةةررالمشةةرور03/05/2019

نةاءرمنربناءرمنطقةرحرسربحةريرإلةىرب
منطقةرحرسروطني

1080 بنةةةةةةةاءرمقةةةةةةةررجديةةةةةةةدرلمنطقةةةةةةةةر
يربالمنستالحرسرالوطنير

)  بصددرإعدادرملفرطلبرالعروض
(التج يز
21/03/2019الدراسةرفيرإنطالق

750
نربناءرمقررجديةدرلمركةزراألمة

العمةةةةةةوميرللحةةةةةةرسرالةةةةةةةوطنير
قصررهاللرالمكنين
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

ةرفةةةةيرمرحلةةةةةرإعةةةةدادرالدراسةةةةةرالتم يديةةةة
(التج يز)الموجزة 650

زربنةةةةةاءرالفضةةةةةاءراألولربمركةةةةة
التكةةةةةةوينرالمخةةةةةةتصرللحةةةةةةرس

بالمنستيرالبحرير

تّمرتعيينرالمقاولرواإلذنرب نطالقر
األشغالرررررررررررررر 650 بنةةةةةةاءرمقةةةةةةررجديةةةةةةدرلمعتمديةةةةةةةر

نينوالمسكنرالوظيفيربالمك

موجزةرالدراسةرالتم يديةرالإنتظارفير
المنقحة
21/03/2019الدراسةرفيرإنطالق

650 بنةةةةةاءرمجمةةةةةعرأمنةةةةةيرللحةةةةةرسر
قنط الوطنيربزاويةر

الحصول     قرار إنتظارفي 

إحداث المنطقة من اإلدارة العامة 

ل حرس الوطني 

إحااااااداث منطقااااااة ل حاااااارس 

ب رمدينالوطني 
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المالحضات
نسبة 
تقدم 
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

(دأ )الكلفة  المشروع

بناءات وزارة المالية
قانونعلىالمصادقةبصدد

(التج يز)المناظرة
2020سنةخاللالدراسةإنطالق

1620 بنةةةةةةةةاءرمجمةةةةةةةةعرماليةةةةةةةةةربنبلةةةةةةةةةر
ج ويومركزرأرشيفر

للتنميةالجهويالبرنامج 

دروبصددرتحويلربقيةر.م9.9تمرفتحر
د.م6.2بةالمقدرةراإلعتمادات 16100

قةةةةةةةةةةدرترإعتمةةةةةةةةةةادتخصةةةةةةةةةةيصر
مليةةةةةةةةةةةةةونردينةةةةةةةةةةةةةارر16.052

الج ةةةةةةةةةويضةةةةةةةةمنرالبرنةةةةةةةةام ر
للتنميةةةةةةرإلنجةةةةةازرجملةةةةةةرمةةةةةنر

نيةةةةةةةرالتةةةةةةدخالترالمتعلقةةةةةةةربالب
األساسةةةةةيةروتحسةةةةةينرظةةةةةروف

العي 
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المالحضات م نسبة تقد
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

الكلفة
(دأ ) المشروع

جال البنية التحتية ودفع االستثمارمفي 
حمايةوكالةأعدت:مصطبةتركيز
لدراسةةاستشاررالساحليالشريطوت يئة
وقابلةعائمةمصطبةإلنجازالجدو 
.للتفكيك

ةللدراسالعروضطلبعناإلعالنتم
يومأجلوآخر2020جانفي22يوم
نطالق2020فيفري12 الدراسةوا 

مرتبطواإلنجاز2020أفريلفيمتوقع
التمويلبتوفير

لمر
تنطلق
األشغال
إلىرحدر
التاري 

100

زيةةةرةروضةةةعربرنةةةام رلتثمةةةينرج
وتركيةةةةةةةزرمصةةةةةةةطبة" قوريةةةةةةةار"

واررعائمةةةةرلتسةةة يلرتنقةةةلرالةةةزر
مةةةةةةنرالمراكةةةةةةبربةةةةةةالبحررإلةةةةةةىر

الجزيرةر

ةوزاررمنإعتمادتحويلانتظارصددب
د.أ60قدرتالديوانإلىالمالية
يةوال ندسالفنيةالدراسةإلنجاز

انيةميزرضمنالمشروعتبويبطلبتم
اعاتللصنالوطنيللديوانالتنمية
تمتكما2020لسنةالتقليدية
بواليةللتنميةالج ويةاإلدارةمراسلة

اتمقترحضمنإلدراجهالمنستير
2020لسنةالتنميةلميزانيةالج ة

2021 4500
ةرإعةةةدادردراسةةةةرفنيةةةةروهندسةةةةي
ديدرإلحداترقطبرتنمويرللتج

الحرفةةةةةةةةيالمنتةةةةةةةةو وتطةةةةةةةةويرر
بوحجربمدينةر
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المالحضات نسبة تقدم
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

الكلفة
(دأ ) المشروع

في مجال المبادرة الخاصة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتمكين االقتصادي للمرأة

اتكقااااملكتب ااااوكتلبناااموكل ااااسك  م ااا كتب   ااا
 كعااااا  كتلصااااااملتكستبام ااااايرككتابي اااااا  كتا م ااااا

5.6ت  لااااااااااا ك2019مشاااااااااااا   ك ااااااااااا  ك اااااااااااارك05
3.8ملياااااامرك باااااااا كس قباااااا كمصااااااا قاتكقاااااا  كتااااااااك

ملياامرك باااا كسم ااااكشاايعكتبشااا   كماا ك  اا ت 

.ممط كشا 42

13000
13 خصااااااااااااااي كتعا ااااااااااااااا كقاااااااااااااا  عك

 كملياااااااامرك باااااااااا كلا م اااااااا كتبشااااااااا  

تلصاملتكستبام يركتالبنرك

العا ااااا كتلبنم اااارجل اااااتكل بااااارك10 اااا كع اااا ك
02سأفمل ااااا 08مااااا  كس04: ) تالنياااا لكاالاااااا  

27سجم ليااااار23سجم ليااااار02سمااااااو21سمااااااو
 ي ااااااااااااا   ك16نااااااااااااامف   كس20أكاااااااااااااام ملكس11أستكس

2019.)
تلاااااا كعاااااا  كتبشاااااااا   كتب ملااااااركعااااااا كطمل اااااا ك ليااااااارك

بااركشاانملك  ااغك اتبي ااا   تعا ااا كتالنياا لكتمالباارك
مشااااااااااملسعاكت ل اااااااااارك176 اااااااااامت  ك2019 ي اااااااااا   ك

اااااتمليااامرك بااااا ككستعا اااا كتنيااا لكب ااا  ك7 ااااش ك

ممط كشا 386 كم ااكم ك مف  كمل1.3

29000
ا كتإلذركتاإل ملتعكفا كراملاكتعا ا

ل رتباحصاااااااتالنيااااااا لكلل ااااااااع  رك
 اااسكعلاغكتبمتف اركتب  ةياركما كتل

تلامنس يكللاضام ك
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المالحضات م نسبة تقد
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
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األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

الكلفة
(دأ ) المشروع

وهةةةةةةيراعتمةةةةةةاداترمبرمجةةةةةةةرخةةةةةةاللرسةةةةةةنةر
أسةةةرةرمنتفعةةةةر50لتمكةةةينرحةةةوالير2020

.حسبرخصوصيةركلرمشروع
200

200تخصةةةةيصراعتمةةةةادرقةةةةدرتر
نرألةةةةةفردينةةةةةاررلبرنةةةةةام رالتمكةةةةةي

لألسةةةةةةةةةةةةةةةةررذاتراإلقتصةةةةةةةةةةةةةةةةادي
الوضةةةةةةةةةةةةةةةةعياترالخصوصةةةةةةةةةةةةةةةةيةر

فةةةةةةةةيرعةةةةةةةةددوالترفيةةةةةةةةعبالج ةةةةةةةةةر
بهالمنتفعينر

مشةةروعارومرافقةةةرالباعثةةات78تةةمرتمويةةلر
يقرمةعربالتنسةوالتةأطيرمنرخاللرالتكةوينر

واليةةةةرمختلةةةفرهياكةةةلرالمسةةةاندةروالمرافقةةةةرب
.المنستير

1237
مشةةةةةةةروعارضةةةةةةةمنر65تمويةةةةةةةلر

برنةةةةةةةةةةةةةةةام ررائةةةةةةةةةةةةةةةدةرللتمكةةةةةةةةةةةةةةةينر
االقتصاديرللمرأة
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المالحضات م نسبة تقد
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

الكلفة
(دأ ) المشروع

في مجال التربية والتعليم

السادسبالحيابتدائيةمدرسة

د.أ650بـتقدربك فة:بالمنستير

:11/11/2019فياألشغالإنط قي*

%15األشغالتقدمنسبة
العمرانإ داديةومدرسةمعهد

نمصمميتعيينبصدد:بالمنستير

الدراسايفيلإلنطالق

يينتعبصدد:بالبقالطةإ داديةمدرسة

الدراسةفيلإلنطالقمصممين

ينتعيبصدد:حياةمن لإ داديةمدرسة

الدراسةفيلإلنطالقمصممين

لط باإل دادبصدد:بطو ةمعهد

العروض

14100

06اإلذن باااانطالق إحاااداث 
مؤسساااااي تربويااااة بواليااااة

ياااة مدرساااة ابتدائ)المنساااتير

بااااااالحي السااااااادس بمدينااااااة 

ومدرساااة إ دادياااةالمنساااتير

ومعهاااد ومدرساااة بالبقالطاااة

ربالمنسااتيإ داديااة العمااران 

ومدرساااااة بطاااااو ةومعهاااااد 

ماااع ( إ دادياااة بمنااا ل حيااااة

إ طاااااااء أولويااااااة اإلنجااااااا  

ل مشاااااريع التااااي تاااام فااااض

العقاريةإشكالياتها

األشااااااغال لجاااااال المؤسساااااااي إنط قااااااي

غال التربويااة وتراوحااي نساابة تقاادم األشاا

%30و5بين 

8000
8تخصااايص ا تمااااد قااادر  

يانة م يون دينار لتوسعة وص

   مؤسسة تربوية بمخت25

الواليةمعتمدياي
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المالحضات م نسبة تقد
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

الكلفة
(دأ ) المشروع

في المجالت الخصوصية وتقريب الخدمات اإلدارية من المواطن
 APSتمةةةةترمناقشةةةةةرالدراسةةةةةرالتم يديةةةةة

06/12/2019ب دارةرالتج يزربتاري ر 170 بنةةةةاءروحةةةةدةرمحليةةةةةرللن ةةةةوض
بزرمديناالجتماعير

العروضطلبعناإلعالنتم*:بنان
ختيار المقاولوا 
حوفتاألشغالإنطالقإنتظارفي*

اإلعتمادات
تخصيصطورفي*:حسانبني

األرض
سنةتنطلقالالزمةالدراسات*
2020
تخصيصطورفي*:التوازرةعميرة

األرض
سنةتنطلقالالزمةالدراسات*
2020

2130
إحةةةداترثالثةةةةرنةةةواديرأطفةةةال
بكةةةلرمةةةنربنةةةانروبنةةةيرحسةةةان

التوازرةوعميرة

2020سنةلإلنجا مبرمجمشروع

وبناءدراسة
1500

ويااةالجهبناااء مقاار ل مندوبيااة 

لشاااااؤون المااااارأة واألسااااارة 

والطفولااااااة وكبااااااار الساااااان 

بالمنستير
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المالحضات م نسبة تقد
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

الكلفة
(دأ ) المشروع

ينالةةوردانبالنسةةبةرلةةداررخةةدماتربكةةلرمةةنر
نسةةيقرفةةيرمراحةةلرتحضةةيريةربالتوزرمةةدين

ةرمةةةةعرالبلةةةةدياترالمعنيةةةةةروكةةةةلرمةةةةنرالشةةةةرك
تصةةةةةةةاالتونسةةةةةةةيةرللك ربةةةةةةةاءروالغةةةةةةةازر التوا 

تونس
يرلرئاسةةروجةودرتع ةدرمبةدئ: لبنبلةبالنسبةر

الحكومةةةةةةةرمةةةةةةنرقبةةةةةةلرالصةةةةةةندوقرالةةةةةةوطنير
فيرهذارالخصوصاإلجتماعيللضمانر

قبلر
موفىر
2020

إحةةةةداتردوررخةةةةدماترإداريةةةةةر
لةةةةةةروبنبالةةةةةوردانينبكةةةةةلرمةةةةةنر
وزرمدين

كومةةةةةرالتنسةةةةيقرمتواصةةةةلربةةةةينررئاسةةةةةرالح
ياإلجتمةةةاعوالصةةةندوقرالةةةوطنيرللضةةةمانر

روريةربخصوصرتةوفيرروسةائلرالنقةلرالضة
وذلةةةةةةكرفةةةةةةيرإطةةةةةةاررالتعةةةةةةاونرمةةةةةةعرالبنةةةةةةكر

.الدولي

خاللر
سنةر
2021

إحةةةةداتردوررخةةةةدماترمتنقلةةةةةر
لتقريةةةةةةبرالخةةةةةةدماتراإلداريةةةةةةة

الحجةةةةةةةةةا رعميةةةةةةةةةرةبمنةةةةةةةةةاطقر
وعميةةةةةةةةةةرةالفحةةةةةةةةةةولروعميةةةةةةةةةةرة
ومنةةةةةةةةةةةزلرفارسةةةةةةةةةةةيرالتةةةةةةةةةةةوازرة

وشراحيلوسيديربنورر



32

المالحضات م نسبة تقد
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

الكلفة
(دأ ) المشروع

ابـــالشب

خةةاصرفةةيرانتظةةاررإعةةدادراتقريةةررالختبةةاررال
بالبنايةرمنرقبلرمكتبرالمراقبة

5 %
دراسات

موفىرر
سنةر
2020

200 ثةانيرتأهيلرمؤسساترالجيةلرال
منردوررالّشبابربالحلية

فةةةةةةةيرطةةةةةةةوررإعةةةةةةةدادرالدراسةةةةةةةةرالتم يديةةةةةةةةر
الموجزةرالمنقحةر

70 %
دراسات

خاللر
سنةر
2021

200 ثةانيرتأهيلرمؤسساترالجيةلرال
نررمنردوررالّشبابربالمكني

فةةةةةةةةيرطةةةةةةةةوررإعةةةةةةةةدادرالدراسةةةةةةةةةرالتم يديةةةةةةةةةر
.المفصلة

الدر50%
اسات

خاللر
سنةر
2020

200 ثةانيرتأهيلرمؤسساترالجيةلرال
ببقالطةمنردوررالّشبابر

ةالتمهيديالدراسة   المصادقةتمي

ماداال تحسباألقساطلكل  المفص ة

تم.24/09/2019بتاريخاإلضافي

لتصبح2018سنةمشروعمعضمه

فيويود.أ700ل مشروعالجم يةالقيمة

العروضط بم  إ دادطور

90  %

دراساي

بداية 

سنة 

2021

200 اني تأييل مؤسساي الجيل الثا

ال  من دور الش باب بجم 
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المالحضات م نسبة تقد
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

الكلفة
(دأ ) المشروع

فيرطوررإعدادرملفرطلبرالعروض در15%
اسات

موفىرر
سنةر
2020

200 زلرت يئةةةةةةةةةرداررالّشةةةةةةةةبابربمنةةةةةةةة
كاملر

وعرفيرطوررإعةدادرالملةفرالمرجعةيرللمشةرر
ام روتّمةةةترإحالةةةةرالبرنةةة(. منةةةاظرةروطنّيةةةة)

ةروقةةةةدرالةةةةوظيفيرلمصةةةةالحرالتج يةةةةزروالواليةةةة
تمةةةترإحالةةةةرنسةةةخةرمةةةنرالملةةةفرالعقةةةةاري ر
الةةةةةواردرعلينةةةةةارمةةةةةنرالبلديةةةةةة رإلةةةةةىرمصةةةةةالح

.30/04/2019التج يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزرفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير
فةةةرمةةنروقةةدرتةةمرتنقةةيحرمثةةالراألشةةغالرالمختل

طةةةةةةةةرفربلديةةةةةةةةةرالمكةةةةةةةةانرلوجةةةةةةةةودربعةةةةةةةةضر
تمةةةةةتروفةةةةةيرالمثةةةةةالرالمقةةةةةدمراالخةةةةةالالت

إحالتةةةةهرمةةةةنرطةةةةرفرالبلديةةةةةرإلةةةةىرمصةةةةالح
مةةةعر2019ديسةةةمبرر02التج يةةةزربتةةةاري ر

در1000اإلشةةةةةةةةةةةةةارةرأنةةةةةةةةةةةةةهرتةةةةةةةةةةةةةمربرمجةةةةةةةةةةةةةةر
إلنجةةازرأشةةغالرمشةةروعربنةةاءردارر(2020)

الحجا بعميرةالشبابر
%(.  25تقدمتربنسبةر)دراسةدر.أ70*

25 %
دراسات

خاللر
سنةر
2021

1000 ةبعميةةةةةةةةةرربنةةةةةةةةةاءرداررالّشةةةةةةةةةبابر
الحجا ررر
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المالحضات م نسبة تقد
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

الكلفة
(دأ ) المشروع

بصددرإعدادرمسودةرملةفرطلةبرالعةروض
لكلراألقساط

در95%
اسات

موفىر
سنةر
2020

500 ّتخيةةيمرتوسةةيعرمركةةزرالوت يئةةر
بالبقالطةواإلصطياف

بالنسةةبةرالفنةةياإلختبةةارفةةيرانتظةةاررتقريةةرر
.للسيا رالخارجيرللمؤسسة

5 %
دراسات

خاللرر
سنةر
2020

50 إتمةةةةةةةةةامرت يئةةةةةةةةةةرداررالشةةةةةةةةةبابر
بطوزة

لرياضةافي مجال 

فةةةةيرطةةةةوررإعةةةةدادرملةةةةفرطلةةةةبرالعةةةةروضر
يا رعلمةةاروانةةهرتةةمرادرا راشةةغالرت يئةةةرالسةة

الداخليرالمتضرررمنراالمطار
90 %

دراسات
خاللر
سنةر
2020

600 ملعبرمنزلركاملتعشيب

فةةةةةةةةيرطةةةةةةةةوررإعةةةةةةةةدادرالدراسةةةةةةةةةرالتم يديةةةةةةةةةر
.المفصلةروالمنقحة

20 %
دراسات

خاللر
سنةر
2020

600 البقالطةملعبرتعشيب

 ة المفصالتمهدي ةبصدد إ داد الدراسة 
20  %

دراساي

خالل  

سنة 

2020

700 الم عاااااااب الب ااااااادي تعشااااااايب

ب رمدين
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المالحضات م نسبة تقد
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

الكلفة
(دأ ) المشروع

تةةمر)تمةةترالمصةةادقةرعلةةىرملحةةقرالصةةفقةر
وزارةرتوفيرراإلعتمادراإلضافيرمنرطرفرال

الربتةةار روقريبةةارتسةةتأنفراألشةةغ( ورالبلديةةة
29-01-2020

100 %
دراسات

خاللرر
سنةر
2020

792 ملحةةةةةةقرمشةةةةةةروعربنةةةةةةاءرقاعةةةةةةةر
الرياضةربالمكنين

مرتة. فيرطوررإعدادرملفرطلبرالعةروض
بةسرضمهرمةعرمشةروعرت يئةةرحجةراترالمال

ابرالمبةةةرم ررعلةةةىرحسةةةالةةةوردانينبملعةةةبر
2014برنةةةةةام رالتنميةةةةةةرالمندمجةةةةةةرلسةةةةةنةر

وقةةةةةةدر) أدر421لتصةةةةةبحرالقيمةةةةةةةرالجمليةةةةةةر
يرفةةةةةةةةةةةةبتوفيرالفةةةةةةةةةةةةارقتع ةةةةةةةةةةةةدترالبلديةةةةةةةةةةةةةرر

علةةةةةىرطلةةةةةةبراالعةةةةةالنبعةةةةةدراالعتمةةةةةادات
( .العروض

90 %
دراسات

خاللر
سنةر
2020

350 إعةةةادةربنةةةاءرحجةةةراترالمالبةةةس
الوردانينبملعبر

فةةةةةةةةيرطةةةةةةةةوررإعةةةةةةةةدادرالدراسةةةةةةةةةرالتم يديةةةةةةةةةر
توفرركانةةةترالبلديةةةةرسةةة)المفصةةةلةرالمنقحةةةةرر

أدروحاليارلنر100بيقدرراظافياعتمادر
(أدرحسبرعلمنا30براالتساهمر

75  %

دراساي

خالل 

سنة 

2020

250 طفىرت يئةرقاعةرالرياضةرمص
بالمنستيربنرجّناتر

ميةةةةرمشةةةروعرتةةةمرإدراجةةةهرضةةةمنرميزانيةةةةرالتن
2020لسنةر 250 إتمةةةةامرت يئةةةةةرمالعةةةةبرالتةةةةنس

بالمنستير
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المالحضات م نسبة تقد
األشغال

تاريخ 
إنتهاء
األشغال

تاريخ 
إنطالق
األشغال

اآلجال 
ة التعاقدي
لألشغال

الكلفة
(دأ ) المشروع

وجزةرفيرطوررإعةدادرالدراسةةرالتم يديةةرالمة
بعةةةةةةدرأنرحةةةةةةددترالبلديةةةةةةةرنوعيةةةةةةةرالتةةةةةةدخل

التج يةةةةةزالةةةةةىحسةةةةةبرالمراسةةةةةلةرالموج ةةةةةةر
(.2019نوفمبرر25بتاري ر

10 %
دراسات

خاللرر
سنةر
2020

200 بنانرت يئةرالملعبرالبلديرب

صةةةلةربصةةةددراعةةةدادرالدراسةةةةرالتم يديةةةةرالمف
والمنقحة

80 %
دراسات

خاللرر
سنةر
2020

140 طةلمت يئةرملعبرإستكمال

تمرإنطالقرالدراسة 10 %
دراسات

خاللرر
سنةر
2020

100 يادةرت يئةرقاعةرالرياضةربص

صلةربصددرإعدادرالدراسةرالتم يديةرالمف 10 %
دراسات

خاللرر
سنةر
2020

150 ّيةرتجديدرأرضةيةرقاعةةرالرياضة
بطبلبة

ورأخةةراإلستشةةارةتةةمراإلعةةالنرعةةنرطلةةبر
2020/01/29اجلرلقبولرالعروض

90 %
دراسات

خاللر
سنةر
2020

100 بّيةةةرمواصةةلةرت يئةةةرمقةةررالمندور
بالمنستيرالج وّية



متابعة القرارات
المعلـــن عنهــــا من طرف السيد رئيس الحكومـــــــــــــة 

2019جوان22بتاريخ 

واليــــة المهديــة 
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فيإجرائي
صدورإنتظار
الخاصاألمر

ئدبالراباإلحداث
الرسمي
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مزمعالالعقاراتوضبطتحديدخاللهاتمالمتدخلة
.إستغاللها

الكراءوجهعلىمقرإقتراحتم:رجيش-
أرضقطعةختياروا  مقرإقتراحتم:البرادعة-
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.الغرضفيالداخليةوزارةمراسلةتمتكما

األمربإصداراإلسراع-

.باإلحداثالخاص

مساحةتخصيص
منهكتارات6

بنمشروعحوزة
مطلةغيرغياضة
لتكونالبحرعلى
للجهةإدارياحيا

للمعارضوقصرا

وزارة أمالك الدولـــة 
.والشؤون العقارية

ن وزارة التجهيز واإلسكا
.والتهيئة الترابية

ة شركة الدراسات وتهيئ
.غياضةسبخة بن 

ية اإلدارات والهياكل الجهو 

روزيالسيدمنالغرضفيمراسلةتوجيهتمذالتنفيبصدد
روزيالسيدإلىالعقاريةوالشؤونالدولةأمالك

24يخبتار الترابيةوالتهيئةواإلسكانالتجهيز
أرضقطعةتخصيصالقتراح2019جويلية
2م55121تمسحدولية

اكلوالهيواإلداراتالوزاراتةمراسلجهوياتمكما
لمّدنا2019نوفمبر12بتاريخالوطنية

ارةوز )منهاالعديدردعليناوردوقدبحاجياتها
كالةو -السنوكباروالطفولةواالسرةالمراةشؤون

-كزيالمر البنك-الفالحيةباالستثماراتالنهوض
ةالصناعاتحاد-والرياضةالشبابشؤونوزارة

نيالوطالمعهد-التقليديةوالصناعاتوالتجارة
هرباءللكالتونسيةالشركة-العدلوزارة-لالحصاء

.(...والغاز

إحداثالجهةتقترح
بناء)مندمجإداريمركب

كلعلىيحتوي(عمودي
والهياكلاإلدارات
إلستثمارالعمومية
معالمتوفرةالمساحة
بعضإفرادإمكانية
لىعالخصوصيةالهياكل
والمعرضالمحكمةغرار

نأخاصة.فرديةبمقاسم
اليومحدإلىالطلبات
2م56417,4تجاوزت



التوصيـــاتالمتابعـــةذحالة التنفيفيذالهيكل المعني بالتنالقـــــرارنص 
دور04إحـداثإدراج

ملولشمنبكلللخدمات
والشامخوأوالدوشربان

دورقائمةضمنبومرداس
علىستحدثالتيالخدمات
.الوطنيالمستوى

رئاسة الحكومة 
الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز 
الشركة التونسية 
اهالستغالل وتوزيع المي

الوطني لصندوق ا
للتقاعد والحيطة 
االجتماعية 

اإلدارات و الهياكل 
الجهوية المعنية

بصدد 
التنفيذ

خبتاريالمهديةواليةبمقرعملجلسةعقدتم
األطرافجميعبحضور16/10/2019

مزمعالالعقاراتوضبطتحديدخاللهاتمالمتدخلة
.إستغاللها

.الكراءوجهعلىبناية:ملولش-
120تمسحالبلديةملكعلىبناية:بومرداس-
المجلسملكعلىمقر:الشامخأوالد-2م

.2م350يمسحالبلدي
طرفمنأسندالبلديةملكعلىمقر:شربان-

.المنحلّ التجمعلحزبوالقيماألموالهيئة

ر اإلسراع بتوفي-
الموارد البشرية 
والتجهيزات 

.الالزمة

ةللملكيجهويةإدارةإحداث
يفتنطلقأنعلىالعقارية
ةسنموفىخدماتهاتقديم

2019

وزارة أمالك الدولـــة 
والشؤون العقارية

ةحافظ الملكية العقاري

بصدد 
اإلنجاز

اليالو السيدطرفمنميدانيةزيارةتنظيمتم
تماكمبإتمامهااإلسراععلىالبنايةصاحبلحث
...بالكهرباءبربطالخاصةاإلشكالياتتذليل
فيإشكالتالفيبعد%90بـيقدرإنجازتقدم
والغازللكهرباءالتونسيةالشركةمعالربط

،ةباإلدار خاصكهربائيمحولوتوفيرالطبيعي
رشهمنبدايةالعملفياالنطالقالمتوقعومن
تمالنهائيةالقيمةتحديدبعد2020أفريل اموا 

.المسوغمعالتعاقدإجراءات

ير اإلسراع بتوف-
الموارد البشرية 
والتجهيزات 

.الالزمة

الشركةإقليمدخول
ازوالغللكهرباءالتونسية

.اإلستغاللحيزبالجم

الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز

أمالك الدولـــة وزارة 
العقاريةوالشؤون 

تمت2019جانفيمنذجاهزاإلداريالمقرأنجز
2019سبتمبر1بتاريخإقليمرئيستسمية

(ومغازةفنيمقر)مقاسم2تخصيصبصدد-
.(يةفنلجنة)الصناعيةالعقاريةالوكالةقبلمن

د الموار دعم الفرع ب
يزات البشرية والتجه
.الالزمة



حالة نفيذالهيكل المعني بالتالقــــرارنص 
التوصيــــاتالمتابعـــــةالتنفيذ

يفلتكثإضافيةلجان2إحداث
يةلتسو اإلجباريالمسحأعمال

لحبسالعقاريةالوضعيات
بعضولحوزةعثمانةعزيزة

رتوفيمعالعموميةالمشاريع
هيزاتوالتجالّلوجستيةالوسائل
.الضروريةاإلدارية

وزارة العدل
وزارة أمالك الدولـــة 
والشؤون العقارية 

ديوان قيس األراضي"
"والمسح العقاري

تمت مراسلة السيد وزير العدل حول القرار
,                          8014تحت عدد 2019جويلية08بتاريخ 

السيد رئيس المحكمة سلة امر كما تمت 
.العقارية بالجهة

ائلالوسبتوفيراإلسراع
اتوالتجهيز اللوجستية
.الضروريةاإلدارية

العقاريةالوضعيةتسوية
المقامةالسكانيةللتجمعات

بواليةدوليةعقاراتعلى
مساحةعلىالمهدية
لحواليهكتارألف3,975

ولفائدةسكنيتجمع184
.ساكــــــــــنألف21,5حوالي

وزارة أمالك الدولـــة 
والشؤون العقارية

ديوان قيس األراضي
والمسح العقاري

بصدد 
اإلنجاز

معتمديتيبتم الشروع فعليا في عملية التسوية 
حدود هذا الىوالمهدية لتشمل السواسي

.حالة60التاريخ حوالي 

فاقيةاإلتاإلسراع بتفعيل 
المزمع إبرامها مع ديوان
قيس األراضي والمسح
وية العقاري لتشمل التس

ية كامل التجمعات السكان
بمختلف معتمديات 

الوالية

المتحّوزينوضعيةتسوية
الفالحيةالدوليةللعقارات
أواالحباسمنللدولةالراجعة
حبسغرارعلىالزواياأحباس
.بالجهةعثمانةعزيزة

وزارة أمالك الدولـــة 
والشؤون العقارية

ديوان قيس األراضي
والمسح العقاري

بإصداراالسراعقصدالوزارةمراسلةتمت
عةالتابالعقاراتبيعثمنيضبطالذياألمر
عثمانةعزيزةلحبس

األمربإصداراإلسراع-
بيعثمنيضبطالذي

سلحبالتابعةالعقارات
.عثمانةعزيزة



التوصيــاتالمتابعـــةحالة التنفيذالهيكل المعني بالتنفيذالقــرارنص 

النــــقـــل
االنطالق في أشغال مضاعفة الخط 
ية الحديدي الرابط بين المكنين والمهد

.2020د بداية من سنة .م50بكلفة 

ة الشركة التونسيو وزارة النقـــل 
للسكك الحديدية

الجهويةاإلدارات و الهياكل 

تمت المرحلة 

األولى من الدراسة

إعداد دراسة شاملة تؤسس إلعداد رؤية
لبعيد إستراتيجية على المدى المتوسط وا

هة لقطاع السكك الحديدية والمترو بالج
ربطاإلعتبارتأخذ بعين )د م1بكلفة 

بح لتصبكركرالمهدية بالجم والمهدية 
ز خاصة تزامنا مع إنجالوجستيةمحطة 

منطقة ) بالمسالنالمشروع المندمج 
ية صناعية وحي سكنــي للوكالة العقار 

(  ...الديوانةللسكنى ومدرسة لضباط 
خط حديدي )وربط المهدية بالشابة 
(. ساحلي

النقـــلوزارة 
الشؤون ووزارة أمالك الدولة 

العقارية
ديديــةالحالشركة التونسية للسكك 

الهياكل الجهوية واإلدارات 
المعنية

تمت  مراسلة 
ي الوزارة والشركة  ف
08الغرض بتاريخ 

2019جويلية
8014تحت عدد 

و اإلعتماداترصد -

ي الجهة بما تم فإفادة

.الغرض

في2019جويليةشهرخاللاالنطالق
إلرساءخاصرصيفإلحداثدراسة

اءمينبينالسياحيةالدوليةالرحالت
رإطافيغياضةبنيوسبخةالمهدية
.والخاصالعامالقطاعبينالشراكة

العامةالهيئة"الحكومةرئاسة
طاعوالقالعامالقطاعبينللشراكة

"الخاص
السياحةووزارةالنقـــلوزارة

التقليديةوالصناعات
يدالصالتجهيزاتوموانيوكالة

البحري
نيوالمواالتجاريةالبحريةديوان

وزارة تمت مراسلة 
النقل وديوان 

البحرية 
التجارية 
08بتاريخ 
جويلية
تحت 2019
8014عدد 

 .

و اإلعتماداترصد 

ي إفادة الجهة بما تم ف

الغرض



التوصيــاتالمتابعـــةيذحالة التنففيذالهيكل المعني بالتنالقــــرارنص 
تجاريميناءإلحداثدراسةانجاز

السافقصورمعتمديةمنبالعالية
.2019سنةموّفىقبل

النقــــلوزارة 
وزارة التجارة

ة ديوان البحرية التجاري
والمواني

اإلدارات و الهياكل 
الجهوية

تمت مراسلة وزارة النقل -
وديوان البحرية التجارية 

2019جويلية08بتاريخ 
8014تحت عدد 

برزنامةمّد الجهة -
تنفيذية مرفقة 

.للقرار

نقلاللقطاعإستشرافيةدراسةإعداد
-2019)سنتيخاللالمهديةبوالية

2020)

النقـــلوزارة 
اإلدارات و الهياكل 

المعنيةالجهوية

تمت مراسلة وزارة النقل -
وديوان البحرية التجارية 

2019جويلية08بتاريخ 
8014تحت عدد 

برزنامةمّد الجهة -
تنفيذية مرفقة 

.للقرار

الطرقات والجسور وتصريف مياه األمطار
إعداد دراسة جدوى إلحداث طريق 
هدية سريعة تربط معتمديات والية  الم

.د. أ350بالطريق السيارة بكلفة 

ان وزارة التجهيز واإلسك
والتهيئة الترابيــــة

وزارة أمالك الدولة و 
الشؤون العقارية

اإلدارات و الهياكل 
المعنيةالجهوية

بصدد إعداد
كراس طلب 

العروض

بصدد إعداد الضوابط -
نة المرجعية للدراسة موفى س

2019.

اإلسراع بإعداد الدراسة-
الموارد المالية تعبئة و 

لتحرير حوزة المشروع 
عتمادات اإلنجاز خالل  وا 

2025-2021المخطط 

اه تصريف ميواالنطالق في تهيئة 
األمطار بجزء من الطريق الجهوية 

ك نإلى 30ك نمن 191رقم 
(   شارع تونس/ طريق) 32+500

د  م4.9بمدينة المهدية بكلفة 
.2019خالل سنة 

ان وزارة التجهيز واإلسك
والتهيئة الترابيــــة

الهياكل واإلدارات 
الجهوية المعنية

بصدد إعداد
كراس طلب 

العروض

تم إدراجها ,  الدراسة جاهزة-
2020ضمن مشروع ميزانية 

.د تعهدا ودفعا.م2منها 

و إفادة اإلعتماداترصد 

الجهة بما تم في الغرض



حالة ذالهيكل المعني بالتنفينص القـــــــــــــرار
التوصيـــاتالمتابعــــــــــــةالتنفيذ

الطريقتثنيةفياالنطالق
يربطالذي191رقمالجهوية

ارةالسيبالطريقالمهديةوالية
التنويرشبكةانجازمع

سيديمفترقالىالعمومي
.المهديةبنور

وزارة التجهيز 
واإلسكان والتهيئة

الترابيــــة
ووزارة أمالك الدولة 
الشؤون العقارية

الهياكل واإلدارات 
الجهوية المعنية

الدراسة
90%

دراسة التصفية العقارية من قبل اللجنة 
.الجهوية

 SAT+CEPتكليف مجمع مكتب الدراسات تم 
للقيام د .أ147,8بكلفة جملية بلغت حوالي 

بالدراسة حيث تم إعداد الدراسة التمهيدية 
المفصلة على أن يتم الشروع في إجراءات 

الل األراضي لتحرير الحوزة العقارية خإقتناء
2020.

الطريقانجازفيالشروع
38طولعلى860المحلية

سيديتربطدم20بكلفةكلم
حدودالىبزالبةمروراعلوان
.صفاقسوالية

التجهيزوزارة
والتهيئةواإلسكان
الترابيــــة

في 
مرحلة 
طلب 
العروض

وفي 9/7/2019تم فتح العروض في -
.العروضمرحلة فرز 

يذاإلسراع في التنف

الفالحة والصيد البحري
رفأموتهيئةلتأهيلدراسةإعداد
ابةبالشالمرسىالبحريالصيد
دينارالف300بكلفة

سنةاإلنجازفيواإلنطالق
2021.

وزارة الفالحة والموارد 
المائية والصيد البحري

نواالسكاوزارة التجهيز 
والتهيئة الترابية

االدارة العامة للمصالح 
الجوية والبحرية

وكالة مواني وتجهيزات
البحريالصيد 

المعنيةالمركزيةاإلداراتموافاةتمت-
طرفمنعنهاالمعلنالقراراتبمحتوى
هديةالمواليةلفائدةالحكومةرئيسالسيد
22بتاريخالمهديةواليةإلىزيارتهخالل
ومديتعينبماللقيام2019جوان

.الغرضفيإنجازهتمبماالمندوبية

و اإلعتماداترصد 

إفادة الجهة بما تم

في الغرض

رفأموتهيئةلتأهيلدراسةإعداد
فةبكلبملولشالبحريالصيد
فياإلنطالقود.أ400

.2021سنةاإلنجاز



الهيكل المعني القـــرارنص 
بالتنفيذ

حالة 
التوصيـــاتالمتابعــــةذالتنفي

إلتمامد.م2تخصيص
نجازالدراسات يةتربمشروعوا 
بابشلفائدةبملولشالقمبري
،اإلختصاصذويمنالجهة
ةالنموذجيالتجاربنجاحبعد
حمايةوكالةبهاقامتالتي

افإشر تحتالساحليالشريط
ياءاألحلتربيةالفّنيالمركز
19مساحةعلىالمائية
.هكتار

وزارة الفالحة 
والموارد المائية 
والصيد البحري

بية المركز الفني لتر 
األحياء المائيـــــــة
ط وكالة حماية الشري

الساحلي
الهياكل واإلدارات 

الجهوية المعنية

أحواضلتركيزالدراسةانجازبصدد-
سبتمبر)هك19مساحةعلى

.(2020افريل-2019

نماألولالقسطتركيزفيالشروع-
وللتسمينحوض12)األحواض

ةلتنقيوحوضالمياهلمعالجة02
.2020سنةخالل(التربيةمياه

يالفنوالمركزالوزارة-
الجهةبمدّ مطالبان
فيذلتنمفصلةبرزنامة
.القرار

جدوىدراسةفياالنطالق
لمياهتحليةمحطةإلحداث
جانتابطاقةبالعاليةالبحر
ألف200الى100من
طارإفياليومفيمكّعبمتر

العامالقطاعبينالشراكة
.والخاص

وزارة الفالحة 
والموارد المائية 
.والصيد البحري

الشركة الوطنية 
وتوزيعإلستغالل

.  المياه

يد تمت مراسلة مصالح وزارة الفالحة والص
نية البحري والموارد المائية والشركة الوط

ستغالللتوزيع  اريخ الموارد المائية بتوا 
ذالتنفيبرزنامةلمدنا 2019جويلية08

والشركةالوزارة-
الجهةبمدّ مطالبة
يقةدقتنفيذيةبرزنامة
.للقرار

لمنظومةإقليميمخبرإحداث
.دأ700بكلفةاأللبان

رصدإنتظاروفيإستشارةإعدادتموزارة الفالحة
االعتمادات

إفادةواإلعتماداترصد

الغرضفيتمبماالجهة



حالة الهيكل المعني بالتنفيذالقــرارنص 
التوصيـــاتالمتابعــةالتنفيذ

ةالتنميبمشروعالخاصةالدراسةإتمام
ةسنالم ديةبواليةالمندمجةالفالحية
سنةالعروضطلبعنواالعالن2019
الشام  أوالد)معتمدياتلفائدة2020
كلفةب(بومرداس السواسي شربان هبيرة
د.م100

 %85وزارةرالفالحة
من

الدراسة

انجازإتماموشكعلى
.الدراسةمناألولىالمرحلة

المطلوب اإلسراع بإعداد 
ئة الدراسة لتتمكن من تعب
ي الموارد المالية للشروع ف

,2021اإلنجاز سنة 

2المزاهدةلالستغاللآبار02إحدات
قبلد.م1.1بكلفةبشربان3والمعايزة
.2020سنةموفى

صيدروزارةرالفالحةروالمواردرالمائيةروال
البحري

الحيةالمندوبيةرالج ويةرللتنميةرالف

وفيالشروطكراسإعدادتم
االعتماداترصدانتظار

.اإلعتماداتضرورة رصد 

ربانشمنبكلستكشافيةإآبارا02احدات
سنةموفىقبلد.م2.05بكلفةوالسواسي

2020.

صيدروزارةرالفالحةروالمواردرالمائيةروال
البحري

الحيةالمندوبيةرالج ويةرللتنميةرالف

وفيالشروطكراسإعدادتم
االعتماداترصدانتظار

.اإلعتماداتضرورة رصد 

والنباتاتوالمياتالتربةتحاليلمخبرتأهيل
.دأ200بكلفة

صيدروزارةرالفالحةروالمواردرالمائيةروال
البحري

الحيةالمندوبيةرالج ويةرللتنميةرالف

%100أنجز بنسبة 100%

عادةتع دأشغالفياإلنطالق ةت يئوا 
سنةموفىبالم ديةالبحريالصيدميناء

.د.م45بكلفةةةةةة2019

صيدروزارةرالفالحةروالمواردرالمائيةروال
البحري

ئةروالت يواالسكانوزارةرالتج يزر
الترابية
العامةرللمصالحرالجويةراالدارة

والبحرية

ضالعرو فرزتقريرعرضتم
العليااللجنةأنظارعلى

جانفي15بتاريخللصفقات
2020.



حالة فيذالهيكل المعني بالتنالقــرارنص 
التوصيــــاتالمتابعـــــةالتنفيذ

الصناعــــــــــــة
ئةتهيأشغالفياإلنطالق
ابةبالشالصناعيةالمنطقة
بكلفة2019سنةموفى

الدولةتكفلمعدم8
الخارجيالربطبكلفة

17بـوالمقدرةللشبكات
.دينارمليون

وزارة الصناعة 
والمؤسسات الصغرى

والمتوسطة
وزارة المالية

الوكالة العقارية 
الصناعية

الشركة الوطنية 
الستغالل وتوزيع 

المياه
الشركة 

ء التونسية للكهربا
والغاز

الديوان الوطني 
للتطهير 
تونس إتصاالت
الهياكل واإلدارات 

الجهوية المعنية

اتلإلشكاليحلولإليجادالمهديةواليةبمقرعملجلسةعقدتم
:وهيالعالقة

الباهضةالكلفةإلىإضافةللشرابالصالحبالماءالتزويدصعوبة-
مليار17حوالي

عمليةبتتطلللعقارالجغرافيةوالطبيعةالعقاريةالحوزةتحرير-
علىمتواجدالالجزءبحمايةيتعلقفيماخاصةباهظةكلفةتهيئته
البحرواجهة

كاليفتإحتسابعدمرغمالمربعللمترالمتوقعةالمشّطةالتكلفة-
.الربط

مالكألالجهويةاإلدارةطرفمنالوقتيتحويزالإقتراحتم
العقاريةلوكالةل2020جانفي27بتاريخالدولة

بتللاإلشرافسلطةإلىالموضوعرفعقبلالصناعية
.النهائي

الوكالةدعوةالعقاريةوالشؤونالدولةأمالكوزارةمصالحتولت
دينارماليين4بحواليالمقدرةالعقارقيمةلدفعالصناعيةالعقارية
.التفويتإجراءاتإلتمام

المواردو الفالحةوزيرلقرارطبقااألرضصبغةتغييرتمـ
التهيئةو واإلسكانالتجهيزووزيرالبحريوالصيدالمائية
2018ماي18بتاريخالترابية

هعرضقبلالتقسيميالمثالعلىبالتعديالتالقيامبصددـ
للمصادقة

بكاتالشلمختلفالتفصيليةالدراسةملفعلىالمصادقةبصددـ
للمصادقةالمحيطعلىالمؤثراتدراسةعرضإعادةتمـ
باراإلعتبعينأخذاتعديلهابعدالمائيةالدراسةعرضإعادةتمـ

.المائيةوالمواردالفالحةوزارةلمالحظات



الهيكل المعني القـــــــرارنص 
بالتنفيذ

حالة 
التوصيــاتالمتابعــــةذالتنفي

الصناعــــــــــــة
صناعيةمنطقةاحداث
علىبالمسالنجديدة
15بكلفةهك50مساحة

معأولىكمرحلةد.م
إتمامعلىالحرص
العروضوطلبالدراسات

2019سنةموفىقبل
أشغالفيواإلنطالق
سنةمنبدايةالتهيئة
2020.

وزارة الصناعة 
والمؤسسات الصغرى

والمتوسطة 
وزارة المالية

الوكالة العقارية 
الصناعية

الشركة الوطنية 
الستغالل وتوزيع 

المياه 
الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز

الديوان الوطني 
للتطهير 
تونس إتصاالت

اإلدارات و الهياكل 
المعنيةالجهوية

واإلنطالق2020سنةبدايةالعروضطلبإعالن
سنةمنالثانيةالثالثيةفيالتهيئةأشغالفي

2020.
مثالملفعلىالمصادقةعلىالحصولتمـ

بتاريخالموافقاتلجنةطرفمنالتفصيليالتهيئة
.2018جويلية17

فالحةالوزيرلقرارطبقااألرضصبغةتغييرتمـ
يزالتجهووزيرالبحريوالصيدالمائيةوالموارد
2018ماي31بتاريخالترابيةوالتهيئةواإلسكان

نماألرضإقتناءبإجراءاتالقيامبصددالوكالةـ
الدولة

إلىلةاإلحاقبلالتقسيميالملففيالنظربصددـ
.التقسيماتعلىللمصادقةالجهويةاللجنة

هويةالجاإلدارةطرفمنالوقتيتحويزالإقتراحتم
لوكالةل2020جانفي27بتاؤيخالدولةألمالك
لطةسإلىالموضوعرفعقبلالصناعيةالعقارية
.النهائيللبتاإلشراف

يذاإلسراع بالتنف



التوصياتالمتابعــــةحالة التنفيذالهيكل المعني بالتنفيذالقــــرارنص 

الدرساتإعدادفياإلنطالق
مناطق03بتهيئةالخاصة

أوالدمنبكلصناعيــــة
كلفةبوالبرادعةوهبيرةالشامخ

معجاهزةلتكوندم1
.المقبلالمخططإنطالق

وزارة الصناعة والمؤسسات 
الصغرى والمتوسطة

وزارة المالية
الوكالة العقارية الصناعية

زيع الشركة الوطنية الستغالل وتو 
المياه

الغازالشركة التونسية للكهرباء و 
الديوان الوطني للتطهير

تونسإتصاالت
الهياكل الجهوية واإلدارات 
المعنية

يدجدموقعإقتراحسيتم-
ةالصناعيالمنطقةإلنجاز

.بالبرادعة
لببطالقيامالوكالةتولت-

خاصةأشغالمثالانجاز
قيسديوانمنمختلفةو

يالعقار المسحواألراضي
المكتوبضمنبالمهدية
.2019أوت26بتاريخ

لببطالقيامالوكالةتولت-
قعاالمو ربطشهادة
بالتجهيزاتةالمقترح

أوت26تاريخالجماعية
2019.

و إفادةاإلعتماداترصد 

الجهة بما تم في الغرض

اتالاّلقطتركيزفيالشروع
العائالتلفائدةالشمسية
.بالجهةالدخلمحدودة

وزارة الصناعة والمؤسسات 
الصغرى والمتوسطة

اإلجتماعيةوزارة الشؤون 
الوكالة الوطنية للتحكم في 

.الطاقة

الوكالةمراسلةتمت-
جويلية08بتاريخ
2019

مة الالز اإلعتماداتتوفير 
.ليةتفصيبرزنامةومّدنا 



التوصيــاتالمتابعـــةحالة التنفيذالهيكل المعني بالتنفيذالقــــرارنص 

السياحــــــــة
ضةغيابنيسبخةتهيئة

:
فيالفعلياإلنطالق-

ةبسبخالخاصةالدراسات
إطارفيغياضةبن

.نيالصيالتونسيالتعاون
د.م12تخصيص-

نهائيةوالالعقاريةللتصفية
بنسبخةمشروعلحوزة

حالةغياضة األراضيوا 
المشروعلحوزةالتابعة
.الشركةلفائدة

الهيئة العامة " رئاسة الحكومة 
طاع للشراكة بين القطاع العام والق

"الخاص 
يئة وزارة التجهيز واإلسكان والته

الترابيــــة
عاون وزارة التنمية واالستثمار والت

الدولي
وزارة أمالك الدولة والشؤون  

العقارية
وزارة السياحة والصناعات 

التقليدية
بن شركة الدراسات وتهيئة سبخة

غياضة
الهياكل الجهوية واإلدارات 

المعنية

تخصيصالمتوقعمن
2021سنةالمبلغ

امةالعبالخزينةووضعه
يةبقمواصلةمنللتمكن
التصفيةإجراءات
العقارية



حالة فيذالهيكل المعني بالتنالقــــرارنص 
التوصيــاتالمتابعــةالتنفيذ

سياحيةمنطقةاحداث
مجةوبر بالعاليةايكولوجية
ةوأنشطبأنماطاستغاللها

:خاللمنوذلكجديدة
اريةالعقللوكالةالتفويت-

المساحةفيالسياحية
ملكعلى)المتبقية
هك100حوالي(الدولة
المساحةبذلكلتصبح
ودحدفيللمشروعالجملية
فياالنطالقمعهك340
عقاريالالتدّخلدائرةتحيين
.المنطقةإلحداث

د.م5بـاعتمادتوفير-
العقاريةالوكالةلفائدة

الدراساتإلتمامالسياحية
فيواالنطالقالالزمة
.المشروعانجاز

وزارة السياحة 
يةوالصناعات التقليد
وزارة أمالك الدولة 
والشؤون العقارية
الديوان الوطني 

للتطهير
الشركة الوطنية 

و توزيع إلستغالل
المياه

تونسإتصاالت
الهياكل واإلدارات 

الجهوية المعنية

نوفمبر29الجمعةيومعملجلسةإلتأمت-
ارةزيتلتهاالواليالسيدإشرافتحت2019
نمتقديمهتمماخاللمنتبينحيثميدانية
الدولةمنابمنالمتبقيةالمساحةأنمعطيات
ازإلنجكافيةغيرتقريباهك158بوالمقدرة
احةمستتطلبوالتيالمقترحةالمشاريعمجمل
األخذومعوالنقاشالدرسوبعدهك200قدرها
صةخابالجهةالتنميةولياتأل اإلعتباربعين

100تخصيصتمعموماالوطنيةوالمصلحة
.السياحيةالعقاريةللوكالةهك

يةالسياحالعقاريةللوكالةمراسلةتوجيهتم-
للمقاسممختلفةأشغالمثالاعدادبضرورة
.المشروعالنجازالمطلوبة

يخبتار المهديةواليةبمقرعملجلسةعقدتم-
األطرافجميعبحضور29/11/2019

يتمسالتيالمساحاتضبطخاللهاتمالمتدخلة
هاتالجلفائدةتخصيصهاأوفيهاالتفويت
ةالرسميالطلباتتقديمانتظاروفيالطالبة
عداد زالتحويإجراءاتإلتمامالفنيةاألمثلةوا 

المشاريعانجازفيواالنطالق

أن تأخذ الدراسة 
اإلعتباربعين 

أنشطة سياحية 
غير مستهلكة 
للماء والطاقة على
غرار العديد من 
القرى السياحية 

.الريفية 



التوصيــاتالمتابعــــةيذحالة التنفالهيكل المعني بالتنفيذنص القـــــــــــــرار

ةـــــالصح
قسموبناءدراسةانطالق
الخارجيةالعيادات

الجامعيبالمستشفى
د.م11بكلفةصفرالطاهر
سنةالدراساتإعداد

فيلإلنطالق2019
.2021اإلنجاز

وزارة الصحة 
وزارة التجهيز و اإلسكان و 

التهيئة الترابية 
االدارة الجهوية للصحة 

فرالمستشفى الجامعي الطاهر ص
االدارة الجهوية للتجهيز

الجهويةاإلدارات و الهياكل 
المعنية

بالمخطط الخاصة اإلستشارةتم إعداد -
.اإلعتماداتفتح إنتظاروفي المديري 

و اإلعتماداترصد 

إفادة الجهة بما تم في

الغرض

السمومياتوحدةإحداث
الشرعيالطببقسم

الجامعيبالمستشفى
400بكلفةصفرالطاهر

أد

وزارة الصحة 
وزارة التجهيز و اإلسكان و 

التهيئة الترابية
فرالمستشفى الجامعي الطاهر ص

الجهوياإلدارات و الهياكل 

200بــتقدر كلفة البناءات وتم تحديد الموقع 
أد 400حواليكلفة التجهيز وأد 

فتح اإلعتمادات -
خالل سنة 

2020.

دأ600إعتمادتوفير
إليواءفضاءلتهيئة
مبرمجالثانيالسكنار
2019السنةهذهإقتنائه
الجامعيالمستشفىلدعم

.صفرالطاهر

وزارة الصحة 
ووزارة التجهيز و اإلسكان 

الترابية التهيئة
فرصالمستشفى الجامعي الطاهر 

ر تم توفي
آلة 

السكانار
في 

ديسمبر 
2019

2019جويليةانطلقت الدراسات منذ -
في عديدةمراسالت توجيه جلسات و عقد تمت 

.المعنية لألطراف الغرض 
وص بخصرأيه الذي دراسات تكليف مكتب وتم-

.أقساطعبراإلصالح و تهيئة المقر 
اينةمعواألشعةلقسمميدانيةزيارةتنظيمتم-

اإلدارةمنمختصةلجنةطرفمناألشغال
تهيئةبالأقّرتالتجهيزبوزارةللبناءاتالعامة
مراسلةوتمتد.م11بكلفةلألسسالعاّمة
2020جانفي22بتاريخالغرضفيالوزارة

اإلشرافوزارةدعوة-
األولويةإلعطاء
اإلعتماداتلتوفير
إستثنائيةبصفة

.وعاجلة



حالة يذالهيكل المعني بالتنفالقــــرارنص 
التوصيــاتالمتابعــةذالتنفي

آلة تهيئة فضاء إليواء
التصوير بالرنين 

المغناطيسي 
”IRM“ 2019سنة

وتوفير التجهيزات 
2020

وزارة الصحة 
ان وزارة التجهيز و اإلسك

و التهيئة الترابية
المستشفى الجامعي 

الطاهر صفر

مديريمخططإعدادفياإلسراعالفضاءتم تحديد موقع 
المشروعمكّوناتعلىيشتمل
بينالوظيفيةوالعالقةوالموقع
.األقسام

بناء وتجهيز قاعة 
قسطرة لقسم القلب 
فى والشرايين بالمستش

دم2الجامعي بكلفة 

وزارة الصحة 
ان وزارة التجهيز و اإلسك

و التهيئة الترابية 
المستشفى الجامعي 

الطاهر صفر
اإلدارات و الهياكل 

المعنيةالجهوية

تم تحديد المكان بالطابق السادس بقسم القلب
.بالمستشفى الجامعي 

ون مختصين في الميداوتمت استشارة شركات -
.زاتالنظر في مدى قدرة الهيكلة على تحمل التجهي

رأيعلىالحصولفياإلسراع
تتمالذينالمختصينوالشركات

.إستشارتهم
.اإلعتماداتبتوفيراإلسراع-

إتمام كل اإلجراءات 
الالزمة هذه السنة 

في إنجاز واإلنطالق
وتجهيز المستشفى

بالجم سنةالجهــــوي
.د.م52بكلفة 2020

وزارة الصحة 
وزارة التجهيز واإلسكان

ــــــــــة الترابيــــــــــــــوالهتيئة
الهياكل واإلدارات 
المعنيةالجهوية

(TPD)الخاصةاألشغالمثالإعدادتم-
العقاريةالوضعيةتسوية-
جراءاتبإوالقيامالصبغةتغييرمرحلةفيحاليا-

إجراءاتجميعاستكمالانتظارفيالتحويز
.التخصيص

ديســـمبر 31و30إجـــراء المفاوضـــات أيـــام تـــم -
بنـــــود عقـــــد الدراســـــات مـــــع المكتـــــب حـــــول 2019

ــاالئتال" سعودكونســلت"االستشــاري الســعودي  ف مــع ب
ارســىالــذي " T2a Architects"المكتــب التونســي 

مليــــون 1.040325عليــــه طلــــب العــــروض بقيمــــة 
ــــا بصــــدد و امريكــــيدوالر  اجــــراءاتاتمــــامحالي

.الدراساتاالنطالق في والتعاقد 



الهيكل المعني القــــرارنص 
بالتنفيذ

حالة 
التوصيــاتالمتابعـةالتنفيذ

ابةبالشالدمتصفيةقسمبناء
تتمأنعلىدم0,8بكلفة

2019السنةهذهالدراسات
.2020سنةواإلنجاز

وزارة الصحة
وزارة التجهيز و 
ة اإلسكان و التهيئ

الترابية
الجهويةاالدارة 
للصحة

اإلدارات و الهياكل
المعنيةالجهوية

األرض لقطعة الهبة عقد تم إبرام 
ارإنتظوفي المشروعالمبرمجة لبناء 

القنطإل لموافاتنا بالبرنامج الوظيفي 
.في الدراسات 

رصد اإلعتمادات و إفادة 

الجهة بما تم في الغرض

فىالمستشتأهيلفياإلنطالق
1,5بكلفةبـبومرداسالمحلي

2020سنةد.م

يفي موافاتنا بالبرنامج الوظإنتظارفي 
.في الدراسات نطالقإل ل

و إفادة اإلعتماداترصد 

الجهة بما تم في الغرض

المحليالمستشفىتطوير
ويجهمستشفىإلىبالسواسي

"ب"صنف

يفي موافاتنا بالبرنامج الوظإنتظارفي 
.في الدراسات نطالقإل ل

و إفادة اإلعتماداترصد 

الجهة بما تم في الغرض



الهيكل المعني القــــرارنص 
بالتنفيذ

حالة 
التوصيــاتالمتابعــــةذالتنفي

تطوير مراكز الصحة 
األساسية بكل من 

نة المديوكركرالتاللسة
2الشرقية والحكايمة

4إلى صنف 

وزارة الصحة
وزارة التجهيز و 
ئة اإلسكان و التهي

الترابية 
الجهويةاالدارة 
للصحة

اإلدارات و 
الجهويةالهياكل 
المعنية

مج موافاتنا بالبرناإنتظارفي 
ات في الدراسنطالقإل لالوظيفي 

.

رصد اإلعتمادات و إفادة الجهة 

بما تم في الغرض

ركزينمداثـــــــإح
للصحةجديدين

بكل3صنفاألساسية
والمهديةبومرداسمن

المدينة

ج موافاتنا بالبرنامإنتظارفي 
ات في الدراسنطالقإل لالوظيفي 

و إفادة الجهة اإلعتماداترصد 

بما تم في الغرض

الطبياإلطارتدعيم
.ةبالجهالطبيوالشبه

أنجز وزارة الصحة
جزء 
.منه

اطباءإنتدابإنتظارفي -
الصحة العمومية من قبل 

المصالح المركزية

ء أطباإنتداباإلسراع في 
الصحة العمومية من قبل

المصالح المركزية



حالة فيذالهيكل المعني بالتنالقــــرارنص 
التوصياتالمتابعــــةالتنفيذ

البيئة والتطهير
إجراءاتإتمامفياإلسراع
ةجهويوحدةإلحداثالتحويز
.النبالمسالنفايــاتلتثميـــن

وزارة الشؤون المحلية 
والبيئة 

وزارة أمالك الدولة 
رف الوكالة الوطنية للتص

في النفايات

إمضاء2019جوان26بتاريختم-
طعةالقمنجزء)بعقاروقتيتحويزمحضر

العقاريللرسمالتابعة3عدد
المسالنالمسمىالمهدية9609/2240006

فيللتصرفالوطنيةالوكالةممثلبين(
الجهويوالمديرالشرقيبالوسطالنفايات
.بالمهديةالعقاريةوالشؤونالدولةألمالك

اتالنفايفيللتصرفالوطنيةالوكالةإعالن-
عروضطلبعن2019جويلية4بتاريخ
دراسةو والمائيةاألوليةالبيئيةالدراساتالنجاز
لجةمعاوحدةإلحداثاالقتصاديةالفنيةالجدوى
قريرتإعدادتموقدبالجهةللنفاياتوتثمين
حالتهالعروضفرز لياالعالهيئةعلىوا 

.العموميللطلب

و اإلعتماداترصد 

إفادة الجهة بما تم 

في الغرض

دم1بـللجهةماليدعم
تهيئةلالتدخلبعملياتللقيام

.واألوديةالمصبات

وزارة الشؤون المحلية 
والبيئة

رف الوكالة الوطنية للتص
في النفايات

الهياكل واإلدارات 
الجهوية المعنية

لية تم االتفاق على أن توفر وزارة الشؤون المح-
أد 600أد لألودية  و400اإلعتمادات

.للمصبات العشوائية

توفير إنتظارفي -
.اإلعتمادات



الهيكل المعني القــــرارنص 
بالتنفيذ

حالة 
التوصيــاتالمتابعــــةذالتنفي

الثالثيةالمعالجةإدراج
بمحطةد.م15بقيمة

التيبالمهديةالتطهير
2019سنةأشغالهاإنطلقت
.د.م101بكلفة

وزارة الشؤون 
المحلية والبيئة
الديوان الوطني 

للتطهير

تم 
إضافة 
العنصر

30%

إنجازأشغالفياالنطالق
الجـــمتطهيــرمحطـــة
.2019سنةد.م11بكلفة

وزارة الشؤون 
المحلية والبيئة
الديوان الوطني 

للتطهير

بتقّدرمحّينةاألشغال بكلفة إنطلقت-15%

.د.م16

طلبإجراءاتإستكمال
محطةإلنجازالعروض
7.8بكلفةالسواسيتطهير

2019سنةموفىقبلد.م
ةسناألشغالفيواالنطالق

2020.

وزارة الشؤون 
المحلية والبيئة 
الديوان الوطني 

للتطهير

العرض على اللجنة العليا بصدد -
.للصفقات



الهيكل المعني القـــرارنص 
بالتنفيذ

حالة 
التوصيـــــاتالمتابعـــةيذالتنف

السكن
إعدادفياإلنطالق
نجازإل التنفيذيةالدراسات
ةإجتماعيسكنيةمقاسم
7500حواليلفائدة
وقتفمساحةعلىمنتفع
منبكلهك139

مديةبمعت"الفالتةهنشير"
والبرادعةالسواسي
.السافقصوربمعتمدية

وزارة التجهيز 
ئة واإلسكان والتهي

الترابيــــة
وزارة أمالك 

الدولـــة والشؤون 
العقارية

الوكالة العقارية 
للسكنى
ل الهياكواإلدارات 

الجهوية المعنية

للحوزاتالفنيةالملفاتإعدادطورفي-
.العقارية

العقاريالمدخرمستوىعلىتقدماحراز-
لديةبمعباالتفاقالفالتةبهنشيرالسكني

ةالمشمولغيرالمساحةادماجعلىالسواسي
عةالتوسبمشروعالعمرانيةالتهيئةبمثال
.عليهاالمصادقةأوللمثال

.ريةالعقااإلشكالياتفضعلىالعملمواصلة-
تم:دوليةأراضيهك19السواسيبلدية-

قدمتإنتظاروفيالمختلفةاالشغالمثالإعداد
ديةلبلالعمرانيةالتهيئةمثالمراجعةدراسة

الدراساتاعدادفيلالنطالقالسواسي
(للتقسيمالتنفيذيالمثال)العمرانية

120السافقصوروبلديةالبرادعةبلدية-
موضوعهك70منهادوليةأراضي:هك

إعدادددوبصالمتابعةبصددإستحقاقيةقضية
تدخلدائرةإلعدادالمختلفةاألشغالمثال

.للسكنىالعقاريةالوكالةلفائدةعقاري

أغلب هذه العقارات 
حيةفالتكتسي صبغة 
والمطلوب من 

المعنية االدارات
الحرص على الشروع

.هافي تغيير صبغت
في إعداد اإلنطالق

الدراسات إلنجاز 
.مقاسم



الهيكل المعني القـــــرارنص 
بالتنفيذ

حالة 
التوصيــــاتالمتابعـــةذالتنفي

عقاريتدخلمنطقةإحداث
نىللسكالعقاريةالوكالةلفائدة
سكنيةومقاسممقاسمإلنجاز

15800حواليلفائدةإجتماعية
304تفوقمساحةعلىمنتفع
والزقانةبومرداسمنبكلهك

برج"و"المسالن”وبالمهدية
.بالمهدية"عريف

ان وزارة التجهيز واإلسك
والتهيئة الترابيــــة 

وزارة أمالك الدولـــة 
والشؤون العقارية
الوكالة العقارية 

للسكنى
الهياكل واإلدارات 

الجهوية المعنية

ن بصدد التفاوض مع المالكي: بومرداسبلدية 
راسة تقدم دإنتظارمن طرف الوكالة وفي لإلقتناء

اسبومردمراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية 
.في إعداد الدراسات العمرانيةلإلنطالق

برجيشمحاذية للمنطقة الصناعية الزقانةحي 
ترجع هك54,8منها هك140(المهدية)

وتحت تصرف" عثمانةعزيزة "ملكيتها ألرض 
تم إعداد مثال األشغال: الخواص والباقي دولية

دخل المختلفة وبصدد إعداد مقترحات إحداث دائرة ت
ادقة عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى للمص

.عليه من طرف بلدية المكان
ع أراضي دولية بصدد التثبت من المرجهك50

تم إعداد مثال :الترابي مع المصالح المعنية
قي الـأشغال المختلفة وتم طلب إعداد مثال تنسي

على المستوى الجهوي يضم ( هك300)للمنطقة
الوكالة العقارية : مختلف التدخالت العمومية

كوين مدرسة ت,الوكالة العقارية الصناعية, للسكنى
...الضباط

:  أراضي تابعة للخواص هك104: بلدية المهدية
ف من طر لإلقتناءبصدد التفاوض مع المالكين 
.   الوكالة نظرا لغالء األسعار

.إعداد مخطط تنسيقي

تعهد البلدية بالبحث-
ة عن عقارات مالئمة لفائد
ت الوكالة  وتقديم مقترحا

دوى ذات جوقابلة للتهيئة 
قاري نظرا لغياب الرصيد الع

و برجالزقانةفي كل من 
ارتفاع كلفة وعريف 

.االقتناء من الخواص

اقتراح التوجه للخواص-
الشراكة بين اطارفي 

.القطاع العام والخاص



الهيكل المعني القــــرارنص 
بالتنفيذ

حالة 
التوصيـــــاتالمتابعـــةذالتنفي

يمتقاسإنجازفياإلنطالق
ةلفائداإلجتماعيللسكن
علىمنتفع104حوالي
هك19,22تفوقمساحة
مرةوسوهبيرةكركرمنبكل
.الشام أوالد

التج يزوزارة
ةوالت يئواإلسكان

الترابيةةةةة
الدولةةةةأمالكوزارة

العقاريةوالشؤون
ال ياكلواإلدارات
المعنيةالج وية

التقسيميةاألمثلةعلىالمصادقةتمت
مبروكدوأوالبسلقطةالكائنةالدوليةللعقارات
إتمامارانتظفيوالمنصورةوالسمرةوالسواسي
التحويزإجراءات

للحوزاتالفنيةالملفاتإعدادطورفي
.العقارية
.تنسيقيمخططإعداد
إجتماعيةمساكنإلنجازالعروضطلب
زتناهمساحةعلىمنتفع236حواليلفائدة
رةوهبيوملول سلقطةمنبكلهك4,35
ةباإلستجابمرتبطة,وكركرالشام وأوالد

نميةللتالسعوديالصندوق)المموللطلبات
ينالمنتفعقائماتجاهزيةفيوالمتمثلة(

البشريةباإلمكاناتالوحدةوتدعيم
.واللوجستية

AFIمعجلسةعقد
.AFT . AFH

مردوديةدراسةإعداد
ةلملكينظراالمشروع
للخواصاألراضي
.مرتفعوالثمن



حالة فيذالهيكل المعني بالتنالقــــــرارنص 
التوصيـــــاتالمتابعـــــةالتنفيذ

الثقــــافـة
للهواءمسرحبإحداثاإلذن
بالمهديـــةالطلق

يةالثقافالشؤونوزارة
الدولةأمالكوزارة

العقاريةوالشؤون
كاناإلسوالتجهيزوزارة

الترابيةالتهيئةو
الهياكلواإلدارات
المعنيةالجهوية

يةوالبلدالثقافةمصالحبينلجنةتكوينتم
فيأرضقطعةعنللبحثوالتجهيزالدولةوأمالك
.األجالأقرب

لفائدةإضافيدعمإسناد
ةبالجهالثقافيةالمهرجانات

تثمينمعدم1بقيمة
.منطقةكلخصوصيات

يةالثقافالشؤونوزارة
الهياكلواإلدارات
المعنيةالجهوية

100%

هةبالجاألثريةالمواقعتثمين
خيةالتاريالمعالمبتهيئةوذلك
الرومانيالمسرحغرارعلى
الفاطميالبرجوبالجم

وبرجبالمهديةالعتيقةوالمدينة
...وغيرهابالشابةخديجة

يةالثقافالشؤونوزارة
للتراثالوطنيالمعهد

08تمت مراسلة الوزارة والمعهد بتاريخ -
2019جويلية

.                                                                                 تم تحديد المواقع-

ضرورة ضبط برنامج في
الغرض من طرف المعهد 

الوطني للتراث بموافقة
.الجهة

ا المعهد مطالب بمّدن-
تفصيليةبرزنامة



حالة الهيكل المعني بالتنفيذالقـــرارنص 
التوصيـــاتالمتابعـةالتنفيذ

أشغالبإتماماإلسراع
فةالثقادوروتهيئةإحداث

العموميةوالمكتبات
.بالجهة

الثقافيةالشؤونوزارة
واإلسكانوالتجهيزوزارة

الترابيةالتهيئة
للثقافةالجهويةالمندوبية
الجهويةالهياكلواإلدارات
المعنية

بصدد 
اإلنجاز 

اإلسراع بتوفير-الشروع في تطبيق البرنامج
إعتمادات
.إضافية

مضاعفة ميزانية مركز 
الدراميـــــــــةالفنون

.بالمهديــــــةوالــركحيــة

الثقافيةالشؤونوزارة
للثقافةالجهويةالمندوبية

إلى 60تم مضاعفة الميزانية من أنجز
د.أ120

ةــــــــالرياض
الميزانيةمضاعفة

للجمعياتالمخصصة
.بالجهةالرياضية

أنجزةوزارة  شؤون الشباب والرياض



متابعة القرارات
المعلـــن عنهــــا من طرف السيد رئيس الحكومـــــــــــــة 

2017أفريل 22و20بتاريخ 

صفاقسواليــــة 



:التاليةالمجااليشم يصفاقسواليةلفائدةقرارا60 نهاالمع نةالقراراي دد

قرارات10:والبيئةالمحليةالشؤونمجالفي

قرارات4:النقلتحسينمجالفي

قرارت3:الثقافىوللرياضةاألساسيةبالبنيةالنهوضمجالفي

قرارات6:المواطنمناإلداريةالخدماتتقريبمجالفي

قرارات4:الصناعيبالمجالالنهوضمجالفي

قرارات8:الصحيالوضعتحسينمجالفي

قرارات4:المائيةالمواردودعمالفالحةمجالفي

قرارات2:المندمجةالتنميةمجالفي

قرار11:السكنيوالعمرانيالوضعواألساسيةبالبنيةالنهوضمجالفي

قرارات2:والتشغيلالمهنيالتكوينمجال

قرارات2:والمناجمالطاقةمجالفي

قرار1:العقاريالوضعتسويةمجالفي

3:العاليالتعليممجالفي



المشروع الخامس لتطهير األحياء الشعبيةحي شعبي 20تطهير : 1المشروع عدد

للتط يرالوطنيالديوان.والبيئةالمحليةالشؤونوزارة• صاحب المشروع
المحرسو، العين، طينة قرمدة، صفاقس: ب دياي• مكان المشروع
المائيةالمائدةحمايةوالمتبناةبالبلدياتالربطنسبةتحسين• أهداف المشروع
المحرسوطينةالعين  قرمدة صفاقس:ببلديات250قطرالقنواتمنكلم44مد•
(شعبيحي20تط ير)

(قرمدةوصفاقسطينة ببلدياتأحياء7):األولالقسط
(المحرسوالعين قرمدةببلدياتاحياء8):الثانيالقسط
(قرمدةوصفاقسببلدياتأحياء5):الثالتالقسط

(ساكن15000حوالي)مسكن2000ربط•

مكونات المشروع

(AFD)للتنميةالفرنسيةالوكالةدينارمليون4• كلفة المشروع

2018سنةموف قبلاألشغالانتهاء.األشغالانجا فيفوراالنطالقا.
اجال التنفيذ

وزنقةجديدةزنقةوالروضة)صفاقسبمدنأحياء7ي مالذياألولللقسطبالنسبةاألشغالانجازتم•
(الجزاروابنسعيدبنزنقة)وطينة(سحنوناالمام)وقرمدة(لرشةوزنقةالخبو

االشغالوانط قيوالمحرسوالعينقرمدةبمناطقأحياء8يهمالذيالثانيل قسطبالنسبة•

%95لاالشغاتقدمنسبةوب عيشهرا12انجا لمدة2018سبتمبرفي

وحيالجديدةوال نقةالرياض)صفاقسبمدينتياحياء5تهمالتياالشغالانط قي•

نسبةوب غي(جما ةبنو نقةالح اميةالطريق)وقرمدة(3ك مسكرةطريقال ياتين

%70حوالياالشغالتقدم

تقدم انجاز المشروع



توسيع وتهذيب شبكات التطهير بمدن ساقية الزيت: :2المشروع عدد 
جبنيانةو، عقارب الحنشة، ساقية الدائر، المحرس، الشيحية

للتط يرالوطنيالديوان.والبيئةالمحليةالشؤونوزارة• المشروعصاحب

جبنيانةو،  قارب الحنشة، ساقية الدائر، المحرس، الشيحية، مدن ساقية ال يي• المشروعمكان
المذكورةبالبلدياتالربطنسبةتحسين•
الشماليةصفاقسبمنطقةالمائيةالمائدةإرتفاعمنالحد• المشروعأهداف
التط يرشبكاتوت ذيبتوسيع•
القنواتمنكلم250مد•
مسكن11000ربط•

المشروعمكونات

(JICA)اليابانيالبنكدينارمليون37• المشروعكلفة

2017ديسمبرشهرخاللالدراسايفيالنطالقا.
اجال التنفيذ

2017ديسمبرالدراساتإنطالق•
:األشغالانطالق•

الدراسةإعدادبصدد(كم4)الدائرساقيةبمنطقةالرئيسيةالشبكةلتهذيبأوليقسط•

التنفيذية

(كم30)الدائرساقيةوالزيتساقيةبمناطقالشبكةلتوسيعأوليقسط•

شهرخاللاالشغالتنفيذانطالقالمنتظرمنوباالشغالالمتعلقةالعروضتقييمبصدد•

(شهرا15)2019سبتمبر
المحرسويحيةالشوالزيتساقيةلمدنالشبكاتلتهذيبولتوسيعالبرنامجمكوناتلبقيةبالنسبة•
التيوالدراساتانجازصفقةاسنادتملقد(كم216)جبنيانةوعقاربوالحنشةوالدائرساقيةو

شهر18لمدة2019مايشهرخاللانطلقت

المشروعانجازتقدم



بالمحرسمشروع توسيع وتهذيب محطة التطهير : : 3المشروع عدد
للتط يرالوطنيالديوان.والبيئةالمحليةالشؤونوزارة• المشروعصاحب
المحرس• المشروعمكان
الساح يالشريطحماية•

(اإلستيعابطاقة)الموجودةالتطهيرمحطةتوسيع•

المحرسبب ديةالربطنسبةفيالترفيع•

المشروعأهداف

حراسةمقرواحواضتطهير،محطةبناء:مدنيةأشغال•

التجهي ايتركيبوتوفير:التجهي اي•
مسكن11000ربط•

المشروعمكونات

(KFW)للتنميةاأللمانيالبنكدينارمليون11.5• المشروعكلفة

شهرا19األشغالمدة.االشغالانجا فيفوراالنطالقا.
اجال التنفيذ

.2017مايفياألشغالانط قي•

%30األشغالتقّدمنسبة•
شهرا19:األشغالمدة•
األشغالإلستكمالالعروضطلبإعدادوبصددإعادةالمقاوللتقاعسنظراالصفقةفسختم•

المشروعانجازتقدم



وبئر علي بن خليفة الصخيرةمشروع تطهير مدينتي :4المشروع عدد 
والبيئةالمحليةالشؤونوزارة•
للتط يرالوطنيالديوان• المشروعصاحب

وبئر   ي بن خ يفةالصخيرة• المشروعمكان
الطبيعيالمحيطوحمايةالمتساكنين يشظر تحسين•

المائيةالمائدةحماية•
المشروعأهداف

بالصخيرةتطهيرمحطةانجا •

خ يفةبن  يببئرتطهيرمحطةانجا •

ضخمحطاي2 ددانجا •

ثانويةورئيسيةشبكةإنجا •

المشروعمكونات

(BAD)للتنميةاإلفريقيالبنكدينارامليون25• المشروعكلفة

2018لسنةاألول الثالثيةخاللالتفصي يةالدراسايفيالنطالقا.
اجال التنفيذ

بالدراسةتكفلقدالديوانوان  ما2018سبتمبرفيالدراسايإنط قي•

أكتوبر)يةل تنماإلفريقيالبنكطر منالتمويلإتفاقية   المصادقةاجراءايإتمام•

2018)

 روضط ب ناإل النيتوق ع%80بنسبة2018سبتمبرخاللالدراسايإنط قي•

2020سنةمنالثانيالثالثيخاللاألشغال

شهرا18:األشغالمدة•

المشروعانجازتقدم



، اللوزة، سيدي صالحالحزقمشروع تطهير البلديات الريفية :5المشروع عدد 
المايلعيون والحاجب 

للتط يرالوطنيالديوان.البيئةوالمحليةالشؤونوزارة• المشروعصاحب
، ال و ة، سيدي صالحالح قالب دياي الريفية •

المايل يون والحاجب 
المشروعمكان

الطبيعيالمحيطحمايةوالمتساكنين يشظر تحسين•

المائيةالمائدةحماية•
المشروعأهداف

ضخمحطاي4 ددانجا •

ك م49طولفيثانويةشبكةورئيسيةشبكةمد•

مسكن2600قرابةربط•

المشروعمكونات

(AFD)للتنميةالفرنسيةالوكالةدينارامليون20• المشروعكلفة

2019سنةن ايةقبلاالشغالانطالق.2019سنةبدايةالدراساتانطالق• التنفيذاجال

الدراسايإ دادبصدد• المشروعانجازتقدم



إنجاز محطة التطهير خصوصية:6المشروع عدد 
بصفاقسللمناطق الصناعية الميناء ومدغشقر وسيدي سالم 

البيئةوالمحليةالشؤونوزارة•
للتط يرالوطنيالديوان• المشروعصاحب

بصفاقسالمناطق الصنا ية الميناء ومدغشقر وسيدي سالم • المشروعمكان

الساح يالشريطحماية•

الصنا يةالميا معالجة•
المشروعأهداف

بصفاقسالصنا يةل ميا تطهيرمحطةانجا • المشروعمكونات

(KFW)للتنميةاأللمانيالبنكدينارامليون18• المشروعكلفة

2019سنةن ايةقبلاالشغالانطالق.2018سنةبدايةالدراساتانطالق• التنفيذاجال
الدراسةبصدد

2018لسنةأكتوبرشهرخاللالدراسايانطالق•
المشروعانجازتقدم



بصفاقسوتهيئة شاطئ الكازينو إستصالح:7المشروع عدد 
البيئةوالمحليةالشؤونوزارة•
الساح يالشريطوتهيئةحمايةوكالة•

المشروعصاحب

.ك م1تمتد     طول حوالي • التدخلمنطقة

الساح يالشريطحماية•

.صفاقسمدينةلمتساكنيالحياةجودةوتحسينالساح ي ةالبحري ةالواجهايوتحسينتثمين•

:ييشكو الشريط الساح ي لمنطقة الكا ينو من تديور حاد  ل بيئة يتمثل أساسا ف

االبحرية،الرمالواندثارالساح يالشريطلخط  حادتراجع•

قوي ة،بحري ةتيارايوجودلعدمالمنطقةفيالميا تجددصعوبة•

صفاقس،مدينةقبالةالصنا يةالم وثةالميا سكبمصادرتفاقم•

فيكبيربشكلسايميوالتيالجنوبي ةالبحريةالواجهة   العشوائيةالمصبايظايرة•

ي .األوحالوتواجدالبحرقاعترد 

المشروعأهداف

(KFW)للتنميةاأللمانيالبنكدينارمليون2.35• المشروعكلفة
الرابعةالثالثية:الدراسةانطالقØ.2019جوي يةفيل دراسةالعروضط بنشر•

شهر12لمدة2019

•Ø2021الثالثةالثالثيةخاللاألشغالانطالق.

•Øل دراسةالمرجعيةالضوابطبخصوصالجهةتشريكتم.

•Øالدولةمي انية   متوفرةالدراسةإ تماداي.

•Øالماليةو ارةمصالحمصادقة   الحصولالمنتظرمن:األشغالبخصوص   

2021مي انيةمناقشةخاللاال تمادايترسيم

المشروعانجازتقدم

الدراسايمكتبلتعيينالعروضط ببنشراإلسراع• المقترحات



بالشفارالتصرف المندمج في المنطقة الحساسة  للسهم الرملي :8المشروع عدد 
البيئةوالمحليةالشؤونوزارة•
الساح يالشريطوتهيئةحمايةوكالة•

المشروعصاحب

.ك م12تمتد     طول حوالي • التدخلمنطقة

رة الصي ، ويو من المناطق التي تشكو ضغطا كبيرا خالل فتبصفاقسالشفاريعتبر شاطئ 

ن خالل تق  ص وقد انجر  ن ذلك تديور ل وضعية البيئي ة وذلك م.  المتنفس الوحيد بالمنطقة

ع البيولوج .ي بالمنطقةمساحاي الكثبان الرم ية وتراجع ل شريط الساح ي مع تديور التنو 
األهداف

الصي ،فصلخاللخاصةالضغطمنالمنطقةحماية•

البيولوجي،التنوع   المحافظة•

المشروعمنطقةفيالمستدامالتصر •

المشروعأهداف

دينارمليون4• المشروعكلفة
2018مبرمج أكتوبر نشر ط ب العروض ل دراساي •

2019انطالق الدراسة خالل الثالثية األول  •

يوما180مدة الدراسة •

2020األشغال الثالثية األول  من سنة إنطالق•

.شهرا18مدة اإلنجا  •
الساح ي بين وكالة حماية وتهيئة الشريطتشاركيةتم إ داد الضوابط المرجعية بطريقة •

والجهة

المشروعانجازتقدم

الدراسايمكتبلتعيينالعروضط ببنشراإلسراع• المقترحات



التصرف المندمج في المنطقة الحساسة لجزر الكنائس :9المشروع عدد 

البيئةوالمحليةالشؤونوزارة•
الساح يالشريطوتهيئةحمايةوكالة•

المشروعصاحب

.أل  يكتار32تمتد     مساحة تقدر بحوالي • التدخلمنطقة

.التشاركيةالطريقةعلىباالعتمادجزرالكنائسأرخبيلوحمايةتثمين•

نجزةالمالدراساتعلىاعتماداباالرخبيلالخاصةوالبياناتالمعطياتتحيين•
.الميدانيةوالزيارات

للمنطقةوالمستدامالمندمجالتصرفحولتصورإعداد•

عيةالطبيالثرواتعلىللمحافظةيهدفللمنطقةمستدامتصرفمثالبلورة•

.وتثمينها

المشروعأهداف

دينارمليون6.8• المشروعكلفة
الدراسة•

للدراسةالمرجعيةالضوابطإعدادوقع•
.الدراساتمكتباختيارتم•

يوما60لمدة2018جويلية23فيالدراسةانطلقت•
الدراسةعلىالمصادقةطورفي•

األشغال•

.2020سنةمناألولىالثالثيةخاللاألشغالانطالق•
.شهر24اإلنجازمدة•

المشروعانجازتقدم



برمجة مخطط استثماري للبلديات الجديدة :10المشروع عدد 
والبيئةالمحليةالشؤونوزارة• المشروعصاحب

شاشاال ال و ة، الح ق، الحاجب، ب عابدسيدي   ي /الناظورالخ اناي، العوابدالعامرة، )•

( والنصر بوجربوع
التدخلمنطقة

سيديظورالناالخ اناي،العوابدالعامرة،)الجديدةالب ديايلفائدةإستثماريمخططضبط•

.(والنصربوجربوعال و ة،األ شاشالح قالحاجب،،ب عابد  ي

شرابل صالحوماءوتنويرأساسيةوبنيةوطرقاينظافةمعدايإقتناءإدارية،بناءاي•

ي ايوتجه(...مس خ+ب ديسوق)إقتصاديةومشاريعاألمطارميا وتصري وتطهير

.(طفولة–ثقافة–رياضة–شباب)جما ية

المشروعأهداف

دينارمليون34.6• المشروعكلفة

الجهويتم االنتهاء من إ داد مخطط استثماري لكل ب دية جديدة      المستوى  .
مج  ل ب دياي و ارة الشؤون المح ية  والبيئة بصدد التفاوض مع الممولين لضمان تمويل برا•

الجديدة

.في المدة القادمةاإلستثماريمد كل ب دية بعناصر المخطط في طور•

المشروعانجازتقدم



بصفاقسلوجستيةإحداث منطقة :11المشروع عدد 

النقلو ارة• المشروعصاحب
صفاقسجنوب مدينة قرقورمنطقة • التدخلمنطقة

اإلنتاجدايوحمنالبضائعنقلفيوالتحكمالتصر بعم يايالقيامإل المشروعيهد •

ائعالبضبتجميعالمتص ةوالخدمايالنقلمراحلمخت  وتشملالترويجمكانإل 

والتأمينوالمراقبةوالتركيبال  و م يايوتس يمهاوتخ ينها

المناطقمنوطنيةشبكةإحداثإطارفيالمقترحةالمشاريعضمنالمشروعيندرج•

بالقطاعل نهوضالوطنيةلالستراتيجيةوتنفيذاال وجستية

المشروعأهداف

خاضعة ل رقابة الديوانيةلوجستيةمنطقة أنشطة •

ولوجستيةمنطقة أنشطة اقتصادية •

ل خ ن و م ياي أخرىفضاءاي•

مرك  حيوي•

مكونات المشروع

(م د قطاع خاص66م د قطاع عام و 17.5)دم 85 المشروعكلفة



ذايةال وجستيالمناطقالختيارالوطنيالصعيد   الدراسايمكتبتعيينتم•

.الجهايمنالمقدمةالمقترحايمنالجدوى

موضوعالدوليالم كمنيكتار50حواليمساحةالمشروعذمة   وضعتم•

بينالرابطة1رقمالرئيسيةالطريقحافة   كائنةصفاقس3078العقاريالرسم

والية قاربمعتمديةمنقرقوربمنطقة17الكي ومتريةبالنقطةوالمحرسصفاقس

.صفاقس

.المشروعلموقعالطوبوغرافيةاألشغالانجا تم•

(القيادةةلجنقبلمنالمصادقةبصدد)ل مشروعواالقتصاديةالفنيةالدراسةإ دادتم•

رمدخدائرةإحداثبم  الترابيةوالتهيئةواإلسكانالتجهي و ارةموافاةتمي•

19بتاريخ قاربلب ديةالخصوصيةالنيابةطر من  يهالمصادقةتمي) قاري

.الغرضفيحكوميأمراستصدارقصدالنقلو ارةلفائدة(2017ديسمبر

.2018ماي18بتاريخالتعميرادارةطر منالغرضفيالنقلو ارةاجابةتم•

المشروعانجازتقدم

 قاريمدخردائرةبإحداثاإلسراع•

بينراكةبالشالمشروعتمويلتخصالتيالدراسةإل دادالمرجعيةالضوابطفيإ داد•

.والخاصالعامالقطا ين

المقترحات

بصفاقسلوجستيةإحداث منطقة :11المشروع عدد 



مسالك خاصة فىمن شبكة للنقل الجماعي ( كلم 13.5)إنجاز القسط األول :12المشروع عدد 
(كم70صفاقسمترو )صفاقسبمدينة 

النقلو ارة• صاحب المشروع
.نةوطريق المطار وطريق سكرة  ووسط المديتنيوراألحياء المتاخمة لطريق :القسط األول • مكان المشروع
فاقسبصالنهوض بجودة خدماي النقل الجما ي وتد يم السالمة والحد من االكتظاظ والت وث •

.اقسصفالحد من االكتظاظ الكبير في حركة المرور ببعض المفترقاي والمحاور بمدينة •
أهداف المشروع

3و(كم33.5)متروخطوط02:خطوطخمسةمن2030سنةغضونفيالمستقب يةالشبكةتتكون•

(كم36.5) اليةجودةذايحافاليخطوط

.مترا610محطة، معدل المسافة بين المحطاي 115تحتوي الشبكة     •

مرك  إيواء وترابط12ومحطة متعددة الوسائط   •

حاف ة ذاي جودة  الية61 ربة مترو و75: المعداي الضرورية•

مكونات المشروع

(محينةم د 1040: 1القسط)مليون دينار 2800: الكلفة الجملية للمشروع• كلفة المشروع
وتهيئة المسارات األخرى التي تم تحديدها لتطوير كم22.8من جملة (كم13.5)T1اانجاز القسط األول من خط المترو •

إيواء وترابطمراكز03و أقطاب ترابط04على متن الحافالت الى جانب بهاالتنقل 
المرحلة األولى

2019-2018الدراساي التمهيدية والتفصي ية •

2022-2019األشغال واقتناء التجهي اي والمعداي •

2023بداية استغالل الخط المحدث •

أجال التنفيذ



%40تقدم إنجاز الدراسات •

    مخرجاي الدراساي التمهيدية مع التوصية باألخذ 2019جوان 12صادقي لجنة المصادقة بتاريخ •

.2019مارس 09فيفري إل  07العمومية المنتظمة من باإلستشارةأيم  المقترحاي الواردة اإل تباربعين 

احل إنجا  العمومية وا تماد أغ بها في مخت   مراإلستشارةتم ي دراسة جميع المقترحاي المنبثقة  ن • •

.المشروع

وع في والتعاون الدولي في اإل داد ل قيام بدراسة حول إنجا  المشرواإلستثمارشر ي و ارة التنمية • •

 ة وستحدد يذ  الدراسة مواص( شهر واحد: آجال الدراسة)إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

من  دمها APDالدراساي التفصي ية  

2016حسب سعر الصر  لسنة محي نة EGIS-RAIL/I2E 2013    دراسة الجدوى اإل تمادتم  •

(اآلداءايدون ا تبار )

دون ا تبار ) APSخالل مرح ة الدراساي التمهيدية 2019في شهر نوفمبر المحينةالك فة التقديرية •

(اآلداءاي

ستبدأ أشغال تحويل شبكاي المست  مين العموميين وذلك2020تجدر اإلشارة إل  أنه في مفتتح سنة •

.2023خالل سنة اإلستغاللومن المنتظر أن يدخل يذا الخط حي  . بالتوا ي مع تحرير حو ة المشروع

عتقدم انجاز المشرو 

من شبكة للنقل الجماعي فى مسالك خاصة ( كلم 13.5)األول إنجاز القسط :12المشروع عدد 
(كم70صفاقسمترو )صفاقسبمدينة 



صفاقسمشروع مترو 
:المبرمجةالخطوط

2(كلم33.5)متروخطوط،

خط(T1)تنيورطريقيربط

بوسطمروراالمطاروطريق

طولعلىسكرةوطريقالمدينة

.كلم22.8

خط(T2)وسط-قرمدةطريق

.كلم10.7طولعلىالمدينة

3عاليةجودةذاتحافالتخطوط
BHNS(36.5كلم)،

خط(BH3)سيديطريق

عبر)المدينةوسط–منصور

طريق–(بوليلةمجيدةشارع

.كلم22.9:قابس

خط(BH4)شاكرمنزلطريق

كلم6:

خط(BH5)المهديةطريق:

كلم7.5 78



صفاقسإعادة تهيئة مسطحات الضفة الجنوبية لميناء :13المشروع عدد 
النقلو ارة•

والموانئالتجاريةالبحريةديوان•
المشروعصاحب

متر30أ مدة إنارة بطول 2تد يم إنارة المسطحاي بتركي   دد •

إ ادة تهيئة شبكاي تصري  ميا  األمطار•

إضافي لمناولة الحاوياييك1تد يم •

يك10إ ادة تهيئة بقي ة مسطحاي الضفة الجنوبية بمساحة حوالي •

إ ادة تسطير مثالي الجوالن وخ ن البضائع بالضفة الجنوبية•

مكونات المشروع

الميناءداخلالعملظرو تحسين•

بالميناءالعملمردوديةتحسين•

الميناءداخلالتجاريةالعم ياينسقمنالرفع•

والمناولةالشحنبمعدايت حقالتياألضرارمنالحد  •

المشروعأهداف

دينارمليون9.2• المشروعكلفة
2016ماي11:األشغالانطالق•

%83:اإلنجازتقدمنسبة•
ي مرح ة تم فسخ  قد الصفقة وإ داد م   كراس شروط محين في األشغال المتبقية ويو ف•

تقييم العروض

المشروعانجازتقدم



المدينة الرياضّية:14المشروع عدد 

والرياضةالشبابشؤونو ارة• المشروعصاحب

مال ب فر ية،2وأل  متفرج 40م عب رئيسي أولمبي لكرة قدم معشب بطاقة استيعاب •

متفرج،6000رياضية متعددة االختصاصاي بطاقة استيعاب إقا ة•

،ومرك إقامةمتفرج 1000مرك  أللعاب القوى يتضمن م عب ومدرج بطاقة استيعاب •

متفرج 500بطاقة استيعاب ل رقبيم عب •

متفرج500مسبح أولمبي بطاقة استيعاب •

قا اي ل رياضاي الفردية 3•

مرك  إق يمي ل طب الرياضي •

مكونات المشروع

طبقايةوالوطنالدوليةالرياضيةالتظايرايالحتضانالال مةاألساسيةالبنيةتوفير•

40منأكثرعدتوالتيبالواليةالرياضيل نشاطالمالئمةالظرو وتوفير.الدوليةل معايير

رياضيةجمعية

وطنيالالنطاق   المكاننادييخوضهاالتيالهامةالمباريايفيالجماييراستيعاب•

الطيبم عباستيعابطاقةتفوقالجماييرمن دداتستقطبالتيواإلفريقيوالعربي

المهيري

المشروعأهداف

دم350• المشروعكلفة



المدينة الرياضّية:14المشروع عدد 

وتمي  م ية تغيير صبغة األرض في يك58تم تخصيص أرض     م ك الدولة مساحتها •

(.األمر الحكوميإستصداربصدد )النهائية مراح ها 

لمتابعة تقدم تنفيذ 2018فيفري 20و2017ديسمبر 21تم  قد ج سة  مل لجنة القيادة في •

.المشروع

قبول األشغال 2017-09-12لقطعة االرض وتم يوم الطبوفراغيتم إ داد المسح •

.الطبوغرافية المدققة

 ارة تمي الموافقة     الدراسة المائية من طر  مكتب التخطيط والتوا ناي المائية بو•

.الفالحة

ض ووقع تعيين لقطعة األرالجيوتقنيتم القيام باستشارة لتحديد مكتب دراساي إل داد  السبر •

.مكتب الدراساي

تم الشروع في إ داد دراسة التأثير     المحيط•

  مع أيدا  بصدد إ داد البرامج الوظيفية األولية لبعض المنشآي  وتحيين ك فتها لتتماش•

المدينة الرياضية،

ام تحي إشرا  مدير ييئة الشراكة بين القطاع الع2018فيفري 5تم  قد ج سة  مل بتاريخ •

.مشروع الوالخاص ل نظر في الضوابط المرجعية إل داد الدراسة األولية التي تخص تمويل 

ط الخارجي  تم مد لجنة القيادة بتقديراي الشركة التونسية ل كهرباء والغا  بالنسبة ل رب•

لمواصفاي من وتو يع الميا  فقد تم ط ب توفير بعض اإلستغاللوبالنسبة ل شركة الوطنية 

.صاحب المشروع لتقدير ك فة الربط

المشروعانجازتقدم



حول 2018سبتمبر 18يوم ستنعقد الدولية التيتمويل المشروع     الندوة تم  رض•

.الشراكة بين القطا ين العام والخاص

الختيار مكاتب الدراساي المتع قة بمكوناي 2018نوفمبر 14العروض في تم فتح•

المشروع

يني تمي معاينة االرض التي سيقام   يها المشروع مع المكتب الص2019أوي 07تم يوم •

كما .دراسة الجدوى و ممث ل ادارة البناءاي و التجهي  ص ب و ارة االشرا   با دادالمك   

ة بالمشر .وع تمي معاينة م عب الطي ب المهيري في اطار اال داد لدراسة الجدوى الخاص 

المشروعانجازتقدم

المدينة الرياضّية:14المشروع عدد 



بقرقنةإحداث مركز محلّي للتأمين على المرض :15المشروع عدد

االجتماعيةالشؤونوزارة• المشروعصاحب

قرقنة• المشروعمكان

المواطنمناإلداريةالخدمايتقريب• المشروعأهداف

2017سنةمناألولالسداسيخالل• التنفيذرزنامة

2017أفريل27منبدايةالخدماتإسداءفياالنطالقتمّ • المشروعانجازتقدم



بقرقنةإحداث مركز محلّي للتأمين على المرض :15المشروع 

االجتماعيةالشؤونوزارة•
المرضعلىللتأمينالوطنيالصتدوق• المشروعصاحب

قرقنة• المشروعمكان

المواطنمناإلداريةالخدمايتقريب• المشروعأهداف

2017أفريل27منبدايةالخدماتإسداءفياالنطالقتمّ • المشروعانجازتقدم



إحداث مركز محلّي للصندوق الوطني للتقاعد :16المشروع عدد

بقرقنةوالحيطة االجتماعّية 

االجتماعيةالشؤونوزارة•
االجتماعّيةوالحيطةللتقاعدالوطنيالصندوق• المشروعصاحب

قرقنة• المشروعمكان

المواطنمناإلداريةالخدمايتقريب• المشروعأهداف

.2017أفريل21يومللعموموفتحهالحكومةرئيسالسيدقبلمنتدشينهتمّ • المشروعانجازتقدم



بالصخيرةإحداث دار خدمات إدارّية :71المشروع عدد

االجتماعيةالشؤونوزارة•
ل بريدالوطنيالديوان•

المشروعصاحب

الصخيرة• المشروعمكان

المواطنمناإلداريةالخدمايتقريب• المشروعأهداف

المقرفيفوييالتمقابلالبريدلمرك الحاليبالمقرالخدمايداربإنجا البريدديوانتكفل•

.بريدكمرك إلستغاللهل ب ديةالسابق

الحكومةبرئاسةالمختصةال جنةطر منالمشروعمتابعة•

يةالذاتموارديا   ل ب ديةالسابقالمقربتهيئة2018أكتوبر03بتاريخالب ديةتكف ي•

2019بمي انيةدينارأل 500بـا تمادرصدتم•

المشروعانجازتقدم



إحداث مركز محلّي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعّية :18المشروع عدد

بطريق منزل شاكر 

االجتماعيةالشؤونوزارة•
االجتماعّيةوالحيطةللتقاعدالوطنيالصندوق• المشروعصاحب

صفاقسشاكرمنزلطريق• المشروعمكان

المواطنمناإلداريةالخدمايتقريب• المشروعأهداف

 روض ببطاالجتما ي ةوالحيطةل تقا دالوطنيالصندوقمصالحوقاميالمحلتسويغتم•

.اإل الميةالشبكايتركي أشغالوإنجا المرك لتأثيث
2018سنةنوفمبرخاللالنشاطفياإلنطالقتم•

المشروعانجازتقدم



إحداث مكتب محلّي للصندوق الوطني للتأمين على المرض:19المشروع عدد

الدايربساقية 

االجتماعيةالشؤونوزارة•
المرضعلىللتأمينالوطنيالصتدوق• المشروعصاحب

الدائرساقية• المشروعمكان

المواطنمناإلداريةالخدمايتقريب• المشروعأهداف

.2018فيفري19منذنشاطهفيإنطلق• المشروعجاهزيةمدى



إحداث مكتب محلّي للصندوق الوطني للتأمين على المرض:20المشروع عدد

قرمدةبطريق 

االجتماعيةالشؤونوزارة•
المرضعلىللتأمينالوطنيالصتدوق• المشروعصاحب

المشروعمكان قرمدةطريق•

المواطنمناإلداريةالخدمايتقريب• المشروعأهداف

.2017جويلية26منذبدايةالخدماتاسداءفياالنطالقتمّ • المشروعانجازتقدم



"مدغشقر" المنطقة الصناعية:21المشروع عدد

الترابيةالتهيئةواإلسكانوالتجهي و ارة• المشروعصاحب
صفاقسميناء• المشروعمكان
بالمنطقةل منتصبينالعقاريةالوضعيةتسوية•

ل منطقةالبحريالعموميالم كحدودتحديدإ ادة•

دالج ءإخراج• الجديدالبحريالعموميوالم كالقديمالبحريالعموميالم كبينالمحد 

الخاصالدولةم كإل البحريالعموميالم كمن

المشروعأهداف

وتوقفي2013مارسفيل منطقةالبحريالعموميالم كتحديدمراجعةفيالشروعتم•

.2014سنةالمراجعة

جوان16بتاريخوالبحريةالجويةل مصالحالعامةاإلدارةبمقر ملج سة قدتم  •

واص ةلمالبحريالعموميالم كلتحديدالجهويةال جنةد وة   اإلتفاقوتم  2017

أل مالاحولالمالحظاياال تباربعيناألخذمعل منطقةالبحريالعموميالم كتحديد

بم كاوإدماجهالبحريالعموميالم كمنثانيةمرح ةفيإخراجهايتسن حت السابقة

.الخاصالدولة

فيمختصخبيرأودراسايمكتبلتعيين2017أوي28بتاريخبإستشارةالقيامتم  •

الدراسةجا إنفيالشروعتموقدل منطقةالفتيةالمسائلفيل تعمقالبحريةاألشغال

ةل منطقالتشخيصتقريرإ دادتم2018ديسمبر29وبتاريخ2017نوفمبر29بتاريخ

التوبوغرافيةاألمث ةوإ داد

المشروعانجازتقدم



"مدغشقر" المنطقة الصناعية:21المشروع عدد

لجنةمنوإمضائهالعقاريوالمسحاألراضيقيسديوانقبلمنالتحديدمثالإعدادتم•

.البحريالعموميالملكتحديد

01/04/2018بينمابالفترةالمحددالعمومياالستقصاءمرحلةفيالشروعتمّ •

30/04/2018و

إعدادوتماإلعتراضاتدراسةتمتوالعمومياإلستقصاءعمليةمناإلنتهاءتم•

.2018نوفمبر01بتاريخاالراضيقيسديوانقبلمناألمثلة

فيفري25بتاريخ2019/943عددتحتاحالتناجدولحسبكامالالملفإحالةتمت•

بخصوصأمراستصدارقصدوالبحريةالجويةللمصالحالعامةاإلدارةإلى2019

.بالمنطقةالبحريالعموميالملكحدودمراجعة

المشروعانجازتقدم



(هك حاليا50)المنطقة الصناعية دخان :22المشروع عدد

هك75الىاإلعالن عن توسعتها 
المتوسطةوالصغر المؤسساتوالصناعةوزارة•
الصناعيةالعقاريةالوكالة• المشروعصاحب

دينارمليون15• المشروعكلفة
المشاريعالحتضانالالزمةاألساسيةالبنيةتوفير•
السيارةللطريقمحاذيالموقعألننظرامن ااألجنبيةوخصوصااالستثماراتاستقطاب•
الصناعيةللمؤسساتالعشوائياالنتصابمنالبيئةحماية•
صفاقسمدينةعلىالضغطتقليص•

المشروعأهداف

(ل شرابالصالحالماءالطبيعي،الغا الكهرباء،)الخارجيةالشبكايإنجا تم•

2018فيفريشهرخاللالفالحةو ارةمصالحلدىمنقحةالمائيةالدراسةإيداعتم•

ل مصادقة

الوكالةموافاةوتم2017سبتمبرشهرخاللالمحيط   المؤثرايدراسةإيداعتم•

.07/03/2018بتاريخل بيئةالوطنيةالوكالةطر منبالتحفظاي

التجهي و ارةبالتعميرادارةبمقر ملج سة قدوتمالتفصي يالتهيئةمثالإصال تم•

(المصادقةتمت)المحينالم  فيل نظر2018سبتمبر12يوم

م  وإ دادالداخ يةبالتهيئةالمتع قةالدراسايإلنجا العروضط ب ناإل النتم•

ديسمبرفيالدراسايمكتباختيارتم)24/08/2018بتاريخيوما165لفترةالتقسيم

2018).

الكام ةبالدراسةل قيامجديددراسايمكتبتك ي سيتم•

المشروعانجازتقدم



المنطقة الصناعية بعقارب :23المشروع عدد

المتوسطةوالصغر المؤسساتوالصناعةوزارة•
الصناعيةالعقاريةالوكالة• المشروعصاحب

دينارمليون11.5• المشروعكلفة
المشاريعالحتضانالالزمةاألساسيةالبنيةتوفير•
ةالسياررللطريقمحاذيالموقعألننظرامن ااألجنبيةوخصوصااالستثماراتاستقطاب•
الصناعيةللمؤسساتالعشوائياالنتصابمنالبيئةحماية•
صفاقسمدينةعلىالضغطتقليص•

المشروعأهداف

دم10الخارجيةل شبكايبايظةك فةمتوقفةالدراساي•

ل طريقمحاذيويك310مساحة   وذلككبديل روقضيعةموقعاقترا تم•

المحرسمحولمنكم2,5مسافةو   قابس-صفاقسالسيارة

 المياوتو يعإلستغاللالوطنيةوالشركةوالغا ل كهرباءالتونسيةالشركةمراس ةتمي•

الخارجية،بالشبكايالموقعلربطتقديريةقائمةإل داد28/02/2018بتاريخ

يخبتارالصنا يةالعقاريةل مدخرايالوطنيةال جنةطر منالموقعمعاينةتمي•

19/04/2018.

الصنا يةالعقاريةالمدخرايلجنةطر منالعقاريالمدخر   المصادقةتمي•

د.م10قرابةالخارجيةل شبكايبايظةك فةمعمتوقفةالدراساي••

المشروعانجازتقدم



منطقة صناعية مساندة للقطب الصناعي :24المشروع عدد

.هك17تمتد على مساحة بصفاقسوالتكنولوجي 

المعلوماتواإلتصالتكنولوجياوزارة•
بصفاقسالتكنولوجيالقطبشركة• المشروعصاحب

الزيتساقيةمعتمدية• المشروعمكان

ةملوث يرانتا ووحداتتابع اوماالجامعيةالخدماتيةلألنشطةمخصصةمقاسمت يئة• المشروعأهداف

دينارمليون4• المشروعكلفة

.دم3,3بك فة%85:يك12مساحة   األولالقسطتهيئةأشغالتقدمنسبةب غي• المشروعانجازتقدم



الصحةوزارة• المشروعصاحب

بورقيبةالحبيبالجامعيالمستشف • المشروعمكان
صحيةالالخدمايلتوفيروالمرض  ددلتطورنظرابالقسمالحاصلالضغطمنالحد•

التونسيالجنوبمتساكنيلكافة
المشروعأهداف

دينارمليون6.5•
أد 1500: توسعة لتركي  ألة ثانية لمعجل خطي

أد5000األلة إقتناء
المشروعكلفة

2019ديسمبر26بتاري المدنيةال ندسةلقسطالمجزةالتم يديةالدراسةمناقشةتم
تنقيحاتطلبمع المشروعانجازتقدم

لمراسلة2017أوتش رخاللالصحةوزارةإلىإحالتهوتمتللبنايةالوظيفيالبرنام إعدادتم
الدراساتإعدادانطالقب جراءاتالقيامقصدالج ة

.التوسعةإنجازلقسط2019لسنةالدولةميزانيةضمنأد1500ماقدرتترسيمتمة اتالمقترحوالصعوبات

بناء مقر واقتناء آلة ثانية معجل خطي لفائدة قسم المعالجة لألمراض :25المشروع عدد
السرطانية 



Pet Scanاقتناء آلة :26المشروع عدد

الصحةوزارة• المشروعصاحب

بورقيبةالحبيبالجامعيالمستشف • المشروعمكان

نل مواطالمقدمةالصحيةالخدمايوتقريبالنوويالطبمجالفيالع ميالتطورمواكبة•

التونسيالجنوبكاملوصفاقسبوالية
المشروعأهداف

دينارمليون5• المشروعكلفة

2019جوان20تاريخمنبدايةاأللةتركي تم:التجهيزات•
المشروعانجازتقدم



اقتناء  :27المشروع عدد "Appareil de Curiethérapie à Haut débit de

doses "  السرطانية الألمراضلفائدة قسم

الصحةوزارة• المشروعصاحب
بورقيبةالحبيبالجامعيالمستشف • المشروعمكان

لكافةيةالصحالخدمايلتوفيروالمرض  ددلتطورنظرابالقسمالحاصلالضغطمنالحد•

التونسيالجنوبمتساكني
المشروعأهداف

(دم1.059المحينةالكلفة)دينارمليون0.6• المشروعكلفة

جاي ةالبناية•

لتنقيحذلكوالم  إرجاءتم2019نوفمبر4بتاريخالمنعقدةالصفقايلج سةتبعا•

ةالثالثل مرة روضط بإ ادةتقررحيثالمنافسةلغيابوالشروطكراسمحتوى

المشروعانجازتقدم



وتجهيزهاالستعجاليإعادة تأهيل قسم :28المشروع عدد

الصحةوزارة• المشروعصاحب

بورقيبةالحبيبالجامعيالمستشف • المشروعمكان

العامللإلطارالحسنةالظرو وتوفيرل مواطناإلستعجاليةاإلسعافيةالخدمايتحسين•

بالقسم
المشروعأهداف

(دم4.4المحينةالكلفة)دينارمليون1.3• المشروعكلفة

.2017سبتمبر15فيالمصممينتعيينتم•

الهندسةلقسطالمج ئةالتمهيديةوالدراسةAPSالمنقحةاألوليةالتمهيديةالدراسة   المصادقةتمي•

APDعل مشرووالماليالفنيالم  إحالةتمي(دينارم يون4.4التك فة)2018ماي15بتاريـخ

2019لسنةالدولةبمي انيةترسيمهقصد2018/07/19بتاريخ2830 ددتحيالصحةلو ارة

العروضط بإ ادةبصدد•

المشروعانجازتقدم



والصخيرةبالحنشةمركزين لتصفية الدم 02بناء و تجهيز :29المشروع عدد

الصحةوزارة• المشروعصاحب
الصخيرة•

الحنشة•
المشروعمكان

دينارمليون1.6• المشروعكلفة

. اوالمناطقرالمجاورةرلالحنشةورالصخيرةبمعتمديةتقريبرالخدماترالصحيةرلفائدةرالمريضر
المشروعأهداف

:الحنشةمركز•
المنج الفنيراالختباتقديراي(الب ديةم ك)األرضفيالتفوييم  إ دادبصدد،األرضتوفيروقع•

أد46الدولةألمالكالجهويةاإلدارةمصالحطر من

األرضتخصيصفياإلسراعالمط وب-•

يتم)الدراسايإ دادفيلالنطالقالدراسايمكاتبمخت  لتعينالجهةمراس ةفياإلسراع-•

أوي6بتاريخصفاقسواليالسيدطر منالدراسايمكتبلتعيينالصحةو يرالسيدمراسة

2018)

:الصخيرةمركز•

(المواطنينأحدمنيبة)األرضفيالتفوييم  إ دادبصددمم1000تمسحأرضقطعةتوفيرتم•

(خواصم ك   )الصحةو ارةلفائدةالمبرمجةاألرضقطعةتخصيصفياإلسراع-•

يتم)الدراسايإ دادفيلالنطالقالدراسايمكاتبمخت  لتعينالجهةمراس ةفياإلسراع-•

أوي6بتاريخصفاقسواليالسيدطر منالدراسايمكتبلتعيينالصحةو يرالسيدمراسة

2018)

المشروعانجازتقدم



وحدتين طبيتين متنقلتين لإلسعاف واإلنعاش 02إحداث : 30عدد المشـروع
SMUR))

الصحةوزارة• المشروعصاحب

خليفةبنعليبئرمعتمديةوجبنيانةمعتمدية• المشروعمكان

بالواليةالمتنقلاالستعجاليالطبخدماتشبكةتطوير• المشروعأهداف

األعوانوالسواقوالطبيالشبهوالفنيوالطبياإلطارإلقامةمقربناء• المشروعمكونات
دينارمليون1• المشروعكلفة

تعيينقصدالجهةلمراس ة31-05-2017بتاريخ4930 ددتحيالصحةو ارةمراس ةتم ي•

.الدراسايمكاتب

الدولةبمي انيةاإل تمادايتخصيصضرورة--•

مدى تقدم إنجاز 
المشروع

صتخصيفياإلسراعبصفاقسالعقاريةوالشؤونالدولةألمالكالجهويةالمصالحمنالمط وب•

جانفي12فيالمؤرخة360 ددلمراس تناتبعاالمشروعالحتواءالمقترحةبجبنيانةالكائنةاألرض

2018

الصعوبات
والمقترحات



ةإحداث مستشفى جهوي ببئر علي بن خليف31مشروع عدد 
الصحةوزارة• المشروعصاحب
خليفةبنعليبئرمعتمدية• المشروعمكان

المعتمديةبالمواطنينمنالصحيةالخدماتتقريبالصحيةللتج يزاتالتحتيةالبنيةتطوير• المشروعأهداف
والقبول-أولقسطالمخبر-(أسرة10)التوليدقسم-استعجاليقسم):األولالقسط•

المحول-الصحيالتسخين–الفنيةالسوائل)الفنيةالمقرات-األمواتبيت-االستقبال
(الحراسة–(للنجدةالك ربائيالمولدوالك ربائي

قسم-خارجيةالالعيادات-(الثانيالقسط)المخبرقسم-الوظيفيالمسكن-االدارة):الثانيالقسط•
(سرير15)العامةالجراحةقسم-(سرير20)العامالطبقسم-(أسرة6)األطفالقسم-األشعة

الفنيةراتالمقالمركزيالتعقيم-الداخليةالصيدلية-(للعملياتقاعات3يضم)العملياتجنا -
(المغازة–الماءخزان–وحدة-الغسيل-المطب )
تصفيةآلة12تضمالدمتصفيةوحدة•

المشروعمكونات

دينارمليون11• المشروعكلفة
2012جانفياألولللقسطالنهائيالقبولمت•
2018جوانالثاينللقسطالوقيتالقبولمت•
2015أكتوبرالدمتصفيةوحدةالنهائيالقبولمت•
(%70اإلجنازنسبة)أد388بقيمةاألمواتوبيتواملغسلةاملطبخلتجهيزاتبالنسبة•
ربواملخجيةر اخلاالعياداتإستغالليفالشروعمتو2018أفريليفباملستشفىالدمتصفيةمركزإستغالليفالشروعمت•

.2018جوانيفاجلهويباملستشفى
B11(املركزيةاإلدارةلدى)الضروريةالبشريةاملواردتوفري-•
الثابتةةالطبيلتجهيزات(الغرضيفثانيةصفقةإجراءبعد)أد73قدرهاإضافيةإعتماداتبتوفريالصحةوزارةقامت-•

التزودبطاقةمنالشركةمتكنيمتووالتطهريالتعقيمومركزيةالعملياتجلناح

المشروعانجازتقدم



المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس32المشروع عدد 

الصحةوزارة• المشروعصاحب
طينةمعتمدية–قابسبطريق11كلمالقاصة• المشروعمكان
بالج ةالصحيةللتج يزاتالتحتيةالبنيةتطوير•
الخدماتتحسينليوبالتاصفاقسلمدينةالجامعيتيناإلستشفائيتينالمؤسستينعلىالضغطرفع•

المسداتواإلستشفائيةالصحية
الصحيالمجالفيالتكويندعمورالثالتللخطاالستشفائيةالخدماتتقريب•

المشروعأهداف

سريرا246استيعاببطاقةاإلختصاصاتمتعددجامعيمستشفى•
مقس-العامةالجراحةقسم-العظامجراحةقسم-األعصابجراحةقسم-لألطباءمبيت-لإلدارةمقر•

قسم-اتللعمليجناح-النهاريةاإلقامةقسم-اإلنعاشقسم-البليغةالحروققسم-النفسيةاألمراض
المقرات-لوالمغسالمطبخمقرات-الصيدلةقسم-المختصاإلستعجاليقسم-بيولوجيمخبرقسم-األشعة
الفنية

المشروعمكونات

دينارمليون120• المشروعكلفة

هك12مساحةعلىالمشروعإلنجازالمخصصةاألرضتهيئةتموتمالحضيرةتركيزتم•
الصينيالجانبطريقعن2017مارسأوائلفيالبناياتاإلنجازفيالشروع•
للشراب،صالحالالماءالتطهير،بشبكةالنهائيبالربطالمتعلقةاإلشغالالصفقاتوعقداالتفاقياتامضاءتم•

الكهرباءوالطبيعيالغاز
%100االنجازتقدمنسبة:البناءات•

المشروعانجازتقدم



%100االنجازتقدمنسبة:البناءات•
%30:التطهيربشبكةالجامعيالمستشفىربطأشغال•
.العروضطلببصدد:للشرابالصالحالماءبشبكةالجامعيالمستشفىربطأشغال•

لإلتفاقيةطبقاأد3100بـمقدرةإضافيةماليةإعتماداتتحويلالمطلوب
الربطبعمليةالقيامتم:الكهرباءبشبكةالجامعيالمستشفىربطأشغال
الربطبعمليةالقيامتم:الطبيعيالغازبشبكةالجامعيالمستشفىربطأشغال
اإلنجازبصدد:الطبيعيالغازومركزيةاألمواتوبيتوالمغسلالمطبختجهيزاتإقتناء

:30%
لبطعمليةإعدادبصددالتطهيروالتعقيمتجهيزاتوالطبيةالتجهيزاتقسط

المركزيالنطاقعلىالعروض
طلبعمليةفياإلسراعالمطلوب2019مارس19بالوزارةعملجلسةعقدتم

العروض

المشروعانجازتقدم

تفيالالمنجزةالقاعاتأنباعتباراضافيةعملياتقاعاتبستالمستشفىتدعيماقترا تم•
بالحاجة

توالمقترحاالصعوبات



المكتبة الرقمية:المشروع 
الثقافيةالشؤونوزارة• المشروعصاحب
صفاقسمدينة• المشروعمكان
الج ةفيالثقافيةالتحتيةالبنيةتطوير•
والبحتلالكتشافمصدر•
االبتكاروتنميةالمعارفتبادلتدعيم•

المشروعأهداف

مدر .اإلدارة•
مكتبة.عروضقاعة•
لإلجتماعاتفضاءات•

المشروعمكونات

دينارمليون18.5• المشروعكلفة

.المقاولةإختياروقع.2016ماي2العروضطلبعناإلعالنتم•

2017جويلية04بتاري األشغالبانطالقاإلذنتم.يوم365األشغالمدة•
األسسوسبرالتنفيذيةالدراساتإعدادبطور•
%15أشغالتقدمنسبة•

المشروعانجازتقدم

البنايةداخلالفضاءاتبعضإخالءإستكمالضرورة•
المصممينوضعيةتسويةإستكمال•
لترابيةاوالت يئةواالسكانالتج يزوزارةمعبالتنسيقالدراساتمكتبمعالتسوية•
دم10بةتقدرإضافيةاعتماداتاسناد•

والمقترحاتالصعوبات



القراقنةدراسات تهيئة شّط :34مشروع عدد 
الثقافيةالشؤونوزارة•

صفاقسبلدية• المشروعصاحب

صفاقسمدينة• المشروعمكان

الج ةفيالثقافيةالتحتيةالبنيةتطوير• المشروعأهداف

أد100 المشروعكلفة

إل الماليةو ارةمن(أد100)ل دراسةالمرصودةاإل تمادايبتحويلاإلذنتم•

.صفاقسب دية المشروعانجازتقدم

.اآلنحدإل إ تمادايفتحيقعلم•

الماليةرو يالسيدإل الثقافيةالشؤونو يرالسيدمنالغرضفيمراس ةتوجيهوقع•
2018جوي ية24فيمؤرخة

والمقترحاتالصعوبات



بقرقنةتهيئة ميناء الصيد البحري بسيدي يوسف :35المشروع عدد 

البحريوالصيدالمائيةوالمواردالفالحةو ارة•

(المفوضالمشروعصاحب)الترابيةوالتهيئةواإلسكانالتجهي و ارة•
المشروعصاحب

قرقنةسيدي يوس  • التدخلمنطقة

يوس سيديبميناءالمسافريننقلنشاط نالبحريالصيدنشاطفصل•

بقرقنةقلل نالجديدةل شركةالتابعةالبحريةالناقاليإرساءميناء   العبءتخفي •

بالميناء،البحريةالمالحةسالمةظرو أفضلتأمين•

.بالج رشغلمواطنوإحداثاالستثماردفع•

.قرقنةمعتمديةمتساكني يشظرو تحسين•

ساح يصيدوحدة300إستعاببطاقةجديدمرفأإنجا •

المشروعأهداف

دينارمليون32• المشروعكلفة
(يوم900)2017-2019• التنفيذاجال

2017جانفي23: ببدء األشغالاالدارياالذن .
(SOTUTRASMالشركة )2017مارس : االنطالق الفع ي لألشغال•

.يوم900مدة األشغال •

الجيوتقنيسبر وبعم ياي اللحو ة األشغال والهيدروغرافيالطبوغرافيتم القيام بعم ية المسح •

%65نسبة تقدم اإلنجاز•

ألصحاب تعرض تنفيذ المشروع إل  بعض اإلشكالياي العقارية المتمث ة في التعويض•

د تم  ح ها المجاورة ل مشروع ووجود منت   بسيدي يوس  في منطقة المشروع وقالشرفياي

ية بالتنسيق مع مخت   الهياكل اإلدارية المعنية وتسير األشغال حاليا بصفة  اد

المشروعانجازتقدم



شاكـر وبئر علـيومنزل بالحنشـةمشروع التنميـة المندمجـة 36مشروع عدد 
البحريوالصيدالمائيةوالمواردالفالحةوزارة•
الفالحيةللتنميةالج ويةالمندوبية• المشروعصاحب

خليفةبنعليبئر-شاكرمنزل-الحنشة:معتمديات• المشروعمكان

الريفيبالوسطاألساسيةالبنيةتدعيموالعي ظروفتحسين•
االنجرافأشكالكلمنالطبيعيالوسطعلىالمحافظة•
الفالحيةاألراضيمردوديةوتحسينالسطحيةالمائيةالموائدتغذية•
حداتال رمةالزياتين ابةتجديد• .والزياتينالمثمرةلألشجارجديدةحقولوا 
.للرعيفضاءاتوتوفيراألراضيلتثمينعلفيةمدخراتإحدات•
الريفيةبالمرأةوالن وضالشبابتشغيلتطوير•

المشروعأهداف

هك11300:والتربةالمياتعلىالمحافظة•
سطحيبئر73والعمقمتوسطةبئر108إحدات:المائيةةةالت يئةةةة•
سقويهك1500والبعليالنمطعلىجديدة راساتهكألف38إحدات:الفالحياإلنتا •
كم137شبكةبطولمنتفع9400تزويد:للشربالصالحالماء•
كلم56طولعلىالفالحيةالمسالكوتعبيدت يئة•

المشروعمكونات

دينارمليون67• المشروعكلفة

2018سنةمناألولالثالثيخاللاألشغالانطالق2017سنةنهايةالتنفيذيةالدراسايانطالق• التنفيذاجال

المشروعمكونايمخت  إنجا فياإلنطالقتم•
المشروعانجازتقدم



محطة تحلية مياه البحر بصفاقس37مشروع عدد 
البحريوالصيدالمائيةوالمواردالفالحةوزارة•
المياتتوزيعوإلستغاللالوطنيةالشركة• المشروعصاحب
عقاربمعتمديةمنقرقور• المشروعمكان
نوعيت اوتحسينالشرببمياتصفاقستزويدتأمين• المشروعأهداف
قابلةأولىمرحلةفياليوم/3مألف100إنتا بطاقةالبحرمياتلتحليةمحطةوتج يزبناء•

اليوم في3مألف200إلىللتوسعة
3200ووضعاقتناء• × البحر مياتلجلباألثلينمتعددمنمم2000قطرالقنواتمنمتر2
الرجيع مياتلصرفاألثلينمتعددمنمم1800قطرالقنواتمنمتر4400ووضعاقتناء•
المياتلض محطات5تج يزوبناءوالمحالةللميات3م5000الواحدسعةخزانات5بناء•
يع التوزربخزاناتالتحليةمحطةلربطالمصبوبالحديدمنالقنواتمترمن49500ووضعاقتناء•
المواردبقيةمعالمحالةالمياتلخلطأحواضوخمسةبومرةبموقع3م5000سعةخزانبناء•

المتوفرة المائية

المشروعمكونات

دينارمليون957• المشروعكلفة
(JICA)انطالق الدراسات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

2017ماياإلعالن عن طلبات العروض الخاّصة بإنجاز المشروع في -
2018انطالق األشغال خالل النصف الثاني من سنة -

التنفيذاجال

2015سبتمبرخاللللمشروعاألوليةالدراسةمناإلنت اءتم•
خاللالمحيطةلحمايالوطنيةالوكالةطرفمنللمشروعالبيئيةالمؤثراتدراسةعلىالموافقةتمت•

2016نوفمبرش ر
.2017جويلية14فياليابانيالجانبمعالقرضاتفاقيةإمضاءتم•

المشروعانجازتقدم



تمي–للعارضيناإلنتقائيةالقائمةإختيارقصد2017نوفمبر21يومالعروضفتحتم•

.ل صفقايالع ياال جنةمنالمصادقة

2018جانفي18فيالفنيةلإلحاطةاإلستشاريةالمكاتبإلختيارالعروضطلبفتحتم•
2018اكتوبر:الفنيةلإلحاطةاالستشاريالمكتبإختيار•
(ش را30:المدة)العروضطلببطور:المحطةانجاز•
2022األولالثالثي:المحطةتشغيلانطالق•

المشروعانجازتقدم

2017سبتمبرر23بتاري ر(    Préqualification AP-83/2017 - : )المرحلةراألولىر -
قائمةرمحدودةرب ارستةرمصنعينر•

العروضطلب

2018نوفمبر30بتاري ر(    DP-83/2017دعوةرالعارضينرإلىرتقديمرعروض م المرحلةرالثانية

العروضطلبتقدم
للطلبالعلياال يئةومدالفنيةالعروضتقييمحالياوتم2019جوان10بتاري العروضفتح•

ىعلال يئةموافقةبعدعرضهليتم2019نوفمبر12بتاري الفنيةالعروضتقييمبتقريرالعمومي
13بتاري عموميالللطلبالعلياال يئةموافقةعلىالحصولتموالدوليللتعاوناليابانيةالوكالة
20  ر20جانفي15بتاري الفنيالفرزبملفالدوليللتعاوناليابانيةالوكالةمدو2020جانفي
االعتراضعدمعلىالحصولقصد

2020فيفريشهرمنالثانيالنصفخاللالماليةالعروضفتح•
2020اوتشهرخاللالمصنعمعالصفقةامضاء•
2020انطالق أشغال إنجاز المحطة في سبتمبر -
.  2024إلى غاية ديسمبر 2023جانفيمرحلة االستغالل من طرف المصنع لمدة سنتين ابتداء من -

:ينتظر



بقرقنةمحطة تحلية مياه البحر 38مشروع عدد 
البحريوالصيدالمائيةوالمواردالفالحةوزارة•
المياتتوزيعوإلستغاللالوطنيةالشركة• المشروعصاحب

قرقنةجزر• المشروعمكان
2035 ايةإلىحاجيات التأمينقرقنةبجزرنوعيت اتحسينوالمائيةالمواردتعزيز•
للشرابالصالحبالماءقرقنةجزرمتساكنيحاجياتتغطية•
.المتجددةالطاقةباستخدامالبحرمياتتحليةعلىيعتمدلإلنتا جديدقطبإحدات•

المشروعأهداف

البيئيةالمؤثراتدراسةوالفنيةالدراسةإعداد•
اليوم/3م6000إنتا بطاقةالبحرمياتلتحليةمحطةمكوناتتج يزوبناء•
التحليةحطةمإلىك رباءخطجلب.التوزيعبخزاناتالتحليةمحطةلربطالقنواتووضعاقتناء•

المشروعمكونات

دينارمليون24• المشروعكلفة
2019سبتمبراألشغالانطالق• التنفيذاجال
يةالعرباالقتصاديةللتنميةالكويتيالصندوقمن2016جويلية21فيالمبرمالقرض   المصادقةتمي•

إل التهاوإحالبيئيةالمؤثرايودراسةالتفصي يةالدراسايإلنجا المرجعيةالضوابطإ دادتم•

،2017ديسمبر14بتاريخالموافقةوتميالموافقةط بقصدجوي ية14فيالممول

2018مارس19تاريخوحدد2018فيفري23الدراسايإلنجا العروضط باي ناإل الن•

.العروضلقبولأجلكآخر

.2018سبتمبرخاللل صفقايالع ياال جنةطر منالفر تقرير   الموافقةتمي•

الصفقةابراملتمويلالكويتيالصندوقموافقةبطور.2018نوفمبر:الدراسايإنطالق•

2019فيفري:المحطةإلنجا العروضط بنشر•

2019سبتمبر:(شهرا20اإلنجا مدة)المحطةإنجا اشغالانطالق•

2021ماي:ل محطةصنا يالشبهالتشغيلإنطالق•

المشروعانجازتقدم



(هك50)قرقنــــــةبالجهـــة الشرقيــة من معتمديــــة سقويــــةمنطقــــة إحــــداث :39مشـروع 

الفالحةوزارة• المشروعصاحب
قرقنةةةةةةةمعتمديةةةةة المشروعمكان

قرقنةبجزرالسقويالفالحياإلنتا دعم-
المنطقةلمتساكنيرزقموردتوفير- المشروعأهداف
عميقةبئرإحدات-
هك50تمسحسقويةمنطقةإحدات- المشروعمكونات
دينارمليون2•

د.أ700:العميقةالبئرإحدات
د.أ1300:المائيةةةةةالت يئةةةةةة

المشروعكلفة

 2018أفريل5انط قي األشغال  بتاريخ :العميقة إحداث البئر.

.%100: األشغال نسبة تقدم 
2018سبتمبر 19القبول الوقتي لألشغال 

ل /غ3.72: درجة الم وحةث /ل100:الصبيبم362:العمـــق

السقويةإحداث المنطقة 

 2018م يون دينار بعنوان مي انية 1.170تم تخصيص

تم تعيين مكتب الدراساي

 2019فيفري : اإل الن  ن ط ب العروض ألشغال التهيئة

2019أفريل:انطالق األشغــــال

 أشهــــر 6: مدة االنجــــــا

 60نسبة االنجاز  .%

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



برنامج التنميـة المندمجـة40مشروع عدد 
والصخيرة، منزل شاكر، العامرة، الغريبة الحنشةعقارب، بمعتمديــات

الدوليوالتعاونواإلستثمارالتنميةوزارة•
الجهويةللتنميةالعامةالمندوبية•
المحليةالمجالس-الجهويالمجلس•

المشروعصاحب

والصخيرةالغريبةالعامرة،شاكر،منزل،الحنشةعقارب،:معتمديات• المشروعمكان
المستهدفةبالمناطقاألساسيةالبنيةتدعيموالعيشظروفتحسين•
المحيطعلىوالمحافظةالفردحياةنوعيةلتحسينالبشريةالتنميةمؤشراتتعزيز•
الخاصةالمشاريعالحتضانالمالئمةالظروفتوفيرو بالجهاتالتشغيلدعم•
محلّيةاقتصادّيةحركّيةإحداث•

المشروعأهداف

أساسيةبنيةمشاريع•
منتجةأساسيةبنيةمشاريع•
العيشظروفتحسينمشاريع•
جماعيةتجهيزاتمشاريع•
منتجةفرديةمشاريع•

المشروعمكونات

معتمديةلكلدينارمليون10 المشروعكلفة
البرنامجعقدفيالمحددةالرزنامةحسب(2023-2019)سنوات5إمتدادعلىالمشاريععناصرتنجز

فيوالمتمثلة2020خاللإنجازهاالمبرمحبالعناصرالخاصةالتنفيذيةالدراساتإعدادتم2019سنةخالل-
:
اإلعتماداتوفتحاالصفقاتإعدادتمد.م3.5بتقدرجمليةبتكلفةعائلة700لفائدةللشرابالصالحالماء•

وتزيعاللإلستالوطنيةالشركةمناإلنجازفيبالشروعلإلذنالصفقاتتسجيلوبصدد2019سنةموفىفي
المياه

المشروعتقدم انجاز



(2023-2020)د.م18.359بتكلفةكلم100إنجازالمبرمج:والمسالكالطرقات*
2020قسطإلنجازالعروضطلبنشر2019نوفمبرالتنفيذيةالدراساتفيالشروعتم
أفريلشهرمنإنطالقا(كلم35)
فيالشروعتمد.م3بتكلفةصحيةمنشآت5عددإنجازالمبرمج:الصحيةالمنشآت•

قسمتأهيلبصفقةالخاصةاإلجراءاتجميعتمت،2019جانفيالتنفيذيةالدراسات
ختياربالصخيرةالخارجيةوالعياداتاالستعجالي حالةد.أ857التكلفةالمقاولوا  الملفوا 

لعروضاطلبنشرتمكماللدرسالجهويةللتنميةالعامةللمندوبيةالعامةالمندوبيةإلى
فتح4صنفإلى3صنفمنبالعامرةاألساسيةالصحةمركزتطويربصفقةالخاص
العروضطلبملفاتإعدادبصددالصحيةالعناصرباقي،2020مارس24العروض

الجدوىدراساتملفاتإعدادبصددالمنتجةاألساسيةالبنيةعناصر•
تم(ورياضيةشبابيةعناصر)3وعددها2021سنةإنجازهاالمبرمجالجماعيةالتجهيزات•

.التنفيذيةالدراساتفيللشروعللتجهيزالجهويةلإلدارةاالذن
78إحداثتم2019سنةالمشاريعإنجازإنطالقمنذ:المنتجةالفرديةالمشاريع•

د.م1.4جمليةبتكلفةللتضامنالتونسيالبنكطريقعنفرديمشروع

المشروعتقدم انجاز



تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس:41مشروع عدد 
الترابيةوالت يئةواإلسكانالتج يزوزارة• المشروعصاحب
بجانبيمرثمتبرورةمشروععبرمنصورسيديمنطقةمنينطلق صفاقسلمدينةالساحليالشريط•

.طينةمنطقةمستو على1رقمالوطنيةالطريقمعليربطالتجاري الميناء
المشروعمكان

المدينةوسطالمرورحركةوتس يلالمرورياإلختناقمنالتخفيف•
بطينةالصناعيةوالمناطقللنقلاللوجستيةالمنطقةقربمرورهابحكمبالج ةاالقتصاديالنشاطتدعيم•

.صورمنبسيديالصيفيالمسر وكذلكوالغاللللخضرالجملةوسوقبودرياروسالموسيدي

المشروعأهداف

كلم28إمتدادعلىبجنوب اصفاقسمدينةشماللربطمنفصلينسبيلينذوطريقإنجاز•
.العموميوالتنويرومائّيةفنّيةومنشآتدائرّيةمفترقاتإنجاز• المشروعمكونات
(كم28)دينارمليون150• المشروعكلفة
لالستثماراألوروبيالبنكمنممولالمشروع•
.الشبكاتوتحويلالمشروعحوزةلتحريرالالزمةباإلجراءاتالقيامبصدد•
إلى924المحليةوالطريق11كلمالحزاميةبينالتقاطعمن)كم13,3المشروعمناألولالقسط•

(تبرورةن اية
℅20:االنجازتقدم•

(بطينة1رقموطنيةطريقالىخفشةال اديمحمدشارعمن)كم14,7المشروعمنالثانيالقسط•
للصفقاتالعليااللجنةطرفمنالعروضتقييمتقريرعلىالمصادقةتمت•

المشروعانجازتقدم



يدوسيدي بوز القصرين -شرق الرابطة بين صفاقس-الطريق السريعة غرب:42مشروع عدد 
الترابيةوالت يئةواإلسكانالتج يزوزارة• المشروعصاحب
القصرين-بوزيدسيدي–صفاقسواليات• المشروعمكان
بوزيدسيديورالقصرينوالياتبينالرابطة رب-شرقاالستراتيجيةالممراتضمنالمشروعيندر •

وقابسصفاقسبواليتيوقفصة المشروعأهداف

وقابسصفاقسيتيبوالوقفصةبوزيدوسيديالقصرينوالياتبينتربطشرق ربسريعةطريقإنجاز•
كلم200بطول المشروعمكونات

(كم200)دينارمليون800• المشروعكلفة
يربوزيدروقفصةر ربرالرابطةربينروالياترالقصرينروسيد-انطلقتردراسةرالممراتراالستراتيجيةرشرق

مراحل ارالن ائية ر( APS)وبلغترالدراساترالتم يديةر2015أفريلبواليتيرصفاقسروقابسرمنذرش رر
300للتنمية ربطولر13وقدرانبثقرعن ارتحديدرللمحاورراالستراتيجيةرذاتراألولويةرضمنرالمخططر

 (ت يئةرطرقاترموجودةرجاريراستغالل ا)كلمر
اإلجتماعيةمعرمكتبرالدراساترالمكلفربالدراسةر2017أوتر4تمرعقدرجلسةربواليةرصفاقسرفير

.والعقارية
إليجادرتمويالترإلنجازرالمشروع30/03/2018تمرتوجيهرطلبرإلىروزارةرالتنميةربتاري ر.
لعامروالخاصرصيغةرالشراكةربينرالقطاعينراإعتمادالقيامربدراسةرالمتعلقةربتبريرراللجوءرإلىرتم

لتمويلرالمشروعرر
     سبتمبر 18الندوة الدولية التي تم تنظيمها يوم تم  رض تمويل المشروع

.  حول الشراكة بين القطا ين العام والخاص2018

تم نشر ط ب العروض إل داد الدراساي التفصي ية و م   ط ب العروض

المشروعانجازتقدم



4كم الحزاميةممرات علوية بالطريق 8إحداث : 43مشروع عدد 
الترابيةوالت يئةواإلسكانالتج يزوزارة• المشروعصاحب
بصفاقس4مكالقاصةمستو علىالغربّيةصفاقسالمدينة صفاقسالدائر ساقيةمعتمدّيات• المشروعمكان
4كلمحزامّيةالبالطريقالمرورحركةتس يلوصفاقسبمدينةالمروريالضغطمنالتخفيف•

الشعاعّيةالطرقاتمعبالتقاطعاتعلوّيةممّراتبت يئةوذلك المشروعأهداف
:التاليةبالطرقات4كمالقاصةتربطالتيالمفترقاتمستو علىعلويةممرات8بناء•
(تنيورطريق)911المحليةالطريق*(الم ديةطريق)82الج ويةالطريق
(محمدالقائدطريق-قرمدةطريق)81الج ويةالطريق
(العينطريق)920المحليةالطريق*(األفرانطريق)923المحليةالطريق
(المطارطريق)14الوطنيةالطريق*(شاكرمنزلطريق)13الوطنيةالطريق
(قابسطريق)1الوطنيةالطريق

المشروعمكونات

دينارمليون140• المشروعكلفة
(:منشآت04انجازر)"2و1القسطين "المشروع الجزء األول من 

:1القسطرعدد
%57: نسبة تقدم األشغال -

:2القسطرعدد
%58: سبة تقدم األشغال ن-

(:منشآت04انجازر) »4و3القسطين "الجزء الثاني من المشروع 
:3القسط  دد

%11: نسبة تقدم األشغال 

:4القسط  دد

%5: نسبة تقدم األشغال 

المشروعانجازتقدم



4كم الحزاميةممرات علوية بالطريق 8إحداث 



14.5إلى ن ك 0م من ن ك 14تحسين السالمة المرورية بالطريق الوطنية رقم :44مشروع عدد 

الترابيةوالت يئةواإلسكانالتج يزوزارة• المشروعصاحب
عقاربووطينةالجنوبيةوصفاقسالغربيةصفاقسمعتمديات• المشروعمكان
14رقمالوطنيةبالطريقالمروريةالسالمةتحسين•
ل طريقالجنوبيالمدخلوالمدينةوسطبينالمرورحركةوتسهيلالمرورياإلختناقمنالتخفي •

قابس–صفاقسالسيارة

المشروعأهداف

الحصىبمادةاألساسيةالطبقةانجاز•
اإلسفلتيةالخرسانةمنطبقةانجاز•
عاديمفترق11ودائريةمفترقات6ت يئة•
األرصفةوالطريقجوانبوالوسطىاألرضيةبناء•
السالمةومنشآتواألفقيالعموديالتشويرتركيز•
العموميالتنويرشبكةانجاز•

المشروعمكونات

دينارمليون27,8• المشروعكلفة
 اإلجتماعيواإلقتصاديلإلنماءالعربيالصندوقمنممولمشروع•
2018جانفي22:المبرم االشغالانطالق•
وشركاؤتشعبانشركة:المقاولة•
ش ر24:اإلنجازمدة•
%100:األشغالتقدمنسبة•

المشروعانجازتقدم

ش را24لمدةاألشغالإنطالق2018جانفي• التنفيذرزنامة



كلم20.7من المحرس الى عقارب بطول 119تهيئة الطريق الجهوية رقم :45مشـروع عدد 
الترابيةوالت يئةواإلسكانالتج يزوزارة المشروعصاحب

والطريقبالمحرسقابس-صفاقسالسيارةالطريقمحولبينالرابطجزئ افي119الج ويةالطريق
.30كنإلى10كنمنبعقارب14رقمالوطنية المشروعمكان

حرسبالمقابس-صفاقسالسيارةالطريقمحولبينالرابطجزئ افي119الج ويةالطريقت يئة
.30كنإلى10كنمنبعقارب14رقمالوطنيةوالطريق المشروعأهداف

جهةكلمنمتر2.75بعرضحواشيمعمتر7.6إلىالطريقتوسعة
الموجودةالزرقاءوالسوداءالنقاطمعالجةوالطريقمسارتحسين
·الالزمةالمائيةالمنشآتوانجازالفيضاناتمنالطريقحماية

والعمودياألفقيالتشوير
المشروعمكونات

دينارمليون12.070• المشروعكلفة
2018جانفي17:االشغالانطالق-
:المقاولة- MGTPH / SEB
.ش ر22:اإلنجازمدة-
د.أ12071:الصفقةمبلغ-

% 96: نسبة تقدم األشغال 

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



دية بل,صفاقسبلدية :البلديةبرنامج تعصير وتدعيم الطرقات داخل المناطق : 46مشـروع عدد 
جبنيانةبلدية ,الصخيرة

جبنيانةبلدية,الصخيرةبلدية,صفاقسبلديةر المشروعصاحب

جبنيانةمعتمدية,الصخيرةمعتمدية,المدينةصفاقسمعتمدية المشروعمكان
.الشعبيةاألحياءبأوضاعالن وض•
.المست دفةالمناطقمتساكنيعي ظروفتحسين•
.األحياءببعضالبيئيالوضعمعالجة• المشروعأهداف

البلديةالمناطقداخلالطرقاتتعصير• المشروعمكونات
دينارمليون9• المشروعكلفة

15/11/2017يوماالشغالانطالقتم
اإلنجازتقدمنسبة:
100:دم5صفاقسبلدية%
100:دم3الصخيرةبلدية%
100:دم1جبنيانةبلدية%

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



الحنشةمقسم فردي بمدينة 48تهيئة : 47مشـروع عدد 
الترابيةالت يئةواإلسكانوالتج يزوزارة
لجنوبلالتونسيةللبالدالعقاريةالوطنيةالشركة:المشروعإنجازبمتابعةالمكلفةاإلدارة المشروعصاحب

الحنشةمعتمدية المشروعمكان

.المحدودالدخلذاتاإلجتماعيةالفئاتلفائدةإجتماعيمقسم48توفير المشروعأهداف

الواحدللمقسم2م122حواليفرديةبمساحةاإلجتماعيالصنفمنفرديامقسما48إنجاز.
المختلفةبالشبكاتالربطأشغالإنجاز. المشروعمكونات

دينارألف700:المحينةالكلفةيناردألف594• المشروعكلفة
2017جوان01بتاري األشغالالنطالقاإلذنتم-
د594.337:الصفقةمبلغ–يوم150اإلنجازمدة-

 2017ديسمبر13منذالشبكاتتركيزوبصددالتقسيمت يئةفيالشروعتم-
31/05/2017:األشغالابتداء-

%100: نسبة تقدم اإلنجاز-
25/12/2018لالشغالتمراالستالمرالوقتير

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



االنس-الزيتمسكن جماعي بساقية 155بناء :48مشـروع عدد 

الترابيةالت يئةواإلسكانوالتج يزوزارة.
لجنوبلالتونسيةللبالدالعقاريةالوطنيةالشركة:المشروعإنجازبمتابعةالمكلفةاإلدارة المشروعصاحب

الزيتساقيةمعتمدية• المشروعمكان

الفئاتلفائدةشقة155مةنيتكةةةونعلويينوطابقينأرضيبطابقجماعةةةةةيسكنةةةةيمركببنةةةةاء
.المحدودالدخلذاتاإلجتماعية

(3قسط59و2قسطشقة48و1قسطشقة48)أقساط3   مو ع

مدر 13منالسكنيالمركبيتكّون.
المختلفةبالشبكاتالربطأشغالإنجاز.

المشروعمكونات

دينارمليون10:المحينةالكلفةدم9• المشروعكلفة
ألشغالاإلنطالقاإلدارياإلذنإصداروتمالمقاولينمعاألشغالإنجازاتفاقيةإمضاءتم-
04/05/2018:األشغالانطالقتاري --
.يوم365اإلنجازمدة--
2و1للقسطينالوقتياإلستالمتم:اإلنجازتقدمنسبة-

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



"2050صفاقس "دراسة :49مشـروع عدد 
الترابيةوالت يئةواإلسكانالتج يزوزارة• المشروعصاحب

صفاقسمدينة• المشروعمكان

2050سنةحدودإلىصفاقسمدينةلتطورشاملةاستشرافيةدراسة
إعدادروثيقةرتوجي يةرذاترصبغةرعمرانية المشروعأهداف

دينارألف450• المشروعكلفة
:الجويةالصور 

ي تم  تم إبرام الصفقة مع مجمع المرك  الوطني لالستشعار  ن بعد وديوان قيس األراض

وتم قبول الصور الجوية من قبل إدارة 2017ديسمبراستالم الصور الجوية خالل شهر 

التعمير

:المناظرة

ل نظر في الخطوط المرجعية 2019جوان 18تم  قد ج سة  مل بب دية المكان بتاريخ 

.واال الن  ن مناظرة أفكار في الغرض

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



قرقنةدراسة مثال تنسيقي لجزيرة :50مشـروع
الترابيةوالت يئةواإلسكانالتج يزوزارة• المشروعصاحب

قرقنةمعتمدية المشروعمكان
ل ج يرةالعمرانيةالتهيئةأمث ةمخت  مالءمةتضمنالتيمرجعيةوثيقةإ داد

للجزيرةالطبيعيةالخصوصياتاالعتباربعيناألخذ
والمحيطالبيئةعلىالمحافظة

المشروعأهداف

أفكارمناظرة• المشروعمكونات
دينارألف100• المشروعكلفة
جويلية14بتاري للجزيرةتنسيقيمثالإلعدادمناظرةمععروضطلبعناإلعالنتم-

2017.
.أد75الكلفة2018جانفي11بتاري الدراسةموضوعالمناظرةنتيحةعناإلعالنتم-

- وتّمرالنظررفيرمالحظاتر2018جانفي25تّمرعقدرجلسةرعملربمقررإدارةرالتعميرربتاري ر
لجنةرالتحكيمرمعرمجمعرالمصممينروالتيرتمرفي ارضبطرالتوج اترالكبر رالتيرسيقعر

اعتمادهار
.فيرمراجعةرأمثلةرالت يئةرالعمرانية

.التعمييرتم انجاز دراسة المثال التنسيقي وتمت المصادقة  من إدارة -

سيتم )العمرانية بصدد إ داد الخطوط المرجعية  لط باي العروض الخاصة بأمث ة التهيئة 

.(برمجة ج سة  مل مع الب دية في الغرض

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



دايرالو منطقة المصلى ببلدية ساقية السلطنيةمشروع تهذيب حي : 51مشـروع 
صفاقسبلديةوالدايرساقيةبلدية• المشروعصاحب

الدايرساقيةمعتمدية• المشروعمكان

الشماليةصفاقسبمنطقةالسطحيةالمائدةمستو إرتفاعمعالجة• المشروعأهداف

طرقات-
تط ير-
عموميتنوير-

المشروعمكونات

دينارمليون11,5:السلطنيةحيت ذيب•
دينارمليون13,2:المصلىمنطقةت ذيب• المشروعكلفة

.2017أفريل21بتاري لألشغالالوقتيالقبولوتمّراألشغالانتهت:السلطنيةحيت ذيب-
.%100األشغالتقدمنسبة:المصلىمنطقةتهذيب- مدى تقدم إنجاز 

المشروع



بمعتمدياتم د لتحسين الشبكة الطرقية 5تخصيص تمويل بمبلغ 52:مشـروع 
.وبئر علي بن خليفةوقرقنةالمحرس 

الدوليوالتعاونواإلستثمارالتنميةوزارة•
-الج ويالمجلس• المشروعصاحب

وربئررعليربنرخليفةرقرقنة–المحرسمعتمديات المشروعمكان

المست دفةبالمعتمدياتالريفيةالمسالكلشبكةاألساسيةالبنيةتحسين المشروعأهداف

د.م5 المشروعكلفة
الح ويالبرنام ضمنالمشروعهذاإنجازبرمجةتم•
جوان21بتاري الصفقةعلىالمصادقةوتمتالعروضطلبوملفالدراساتإعدادتم•

2018
جوي ية24فيالدوليوالتعاونواإلستثمارالتنميةوزارةطرفمنالماليةوزارةمراسلةتمت•

2019جانفيفياال تمادايفتحبرمجةوتم2018

االنجا بصدد•

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



بناء المركب الجهوي للتكوين المهني والتشغيل: 53مشـروع 
والتشغيلالم نيالتكوينزارةو•
الم نيةالترقيةوالمستمرللتكوينالوطنيالمركز+بصفاقسالج ويةاإلدارة• المشروعصاحب

صفاقسمدينة• المشروعمكان

ةرعلةةىروجةةهرالمقةةراترالحاليةة)تمكةةينراإلدارةرالج ويةةةرومصةةالحرالتكةةوينرالمسةةتمررمةةنرمقةةررقةةارروعلةةىرملك ةةا-
(الكراء

بم ام ارعلىرأحسنروجهاإلضطالعضمانرأفضلرظروفرللعملرحتىرتتمكنراإلدارةرمنر-
تجميعرالمصالحروتقريبرالخدماترمنرالمواطنرورضمانرس ولةرالتعاملروالتواصلربينرمختلفر-

المصالحراإلدارية

المشروعأهداف

إدارةرج ويةرللتكوينرالم نيروالتشغيل-
وحدةرج ويةرللتكوينرالمستمر-
مع درالترقيةرالعليارللشغل-

المشروعمكونات

(دأ)2314842• المشروعكلفة
2016سبتمبر22بتاري األشغالانطلقت-
.يوما365:األشغالمدة-

الماءانتظارفيالعموميةالشبكاتبمختلفالبنايةربطتم.%99:األشغالتقدمنسبة-
للشرابالصالح

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



نةبقرقتهيئة وتوسعة مركز التكوين والتدريب المهني :54مشـروع 
والتشغيلالمهنيالتكوينوزارة• المشروعصاحب

قرقنةمعتمدية• المشروعمكان
إعادةرهيكلةرالبنايةرنظرارلتقادم اروضيقرالفضاءاترالبيدا وجيةرومكاتبراإلدارة-
توفيررالفضاءاترالبيدا وجيةرواإلداريةروفضاءاتراإلقامةرواإلعاشةرالالزمةر-
توفيررالتج يزاترالتقنيةرالمتطورةرالتيرتواكبرالتقدمرالتكنولوجي-
التيرتتماشىرومتطلباترسوقرالشغلراإلختصاصاتتطويرر-

المشروعأهداف

(دأ)10239• المشروعكلفة

المعماريةال ندسةملفعلىالمصادقةتمت(APD)
الجيوتقنيةالدراساتإنجازتمّر
الفنيةواألقساطال يكلةلقسطالفنيةالدراساتملفاتعلىالمصادقةبصدد(APD)
المركزإدارةقبلمنالطاقةومتطلباتالمعداتتركيزمثالإعدادتم
المشروعإنجا تعطلاشكاللفض2018سبتمبر20ليومالوزاريةالجلسةخاللاالتفاقتم

العروضطلبملفإعدادطورفيالنجازتقدم

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



في واإلنطالقإيقاف نشاط الوحدات الملوثة لشركة السياب :55مشـروع عدد 
التونسيالكيميائيالمجمع•.تفكيكها المشروعصاحب

صفاقسمدينة• المشروعمكان
الشغلمواطنعلىالمحافظةمعتفكيك افيواإلنطالقالسيابلشركةالملوثةالوحداتنشاطإيقاف•

والعلميللبحتقطبإلىنشاط ايتحولأنعلىبصفاقسالكيميائيالمجمعإطاراتومكتسبات
ملكيةعلىةالمحافظمعالكيميائيةاألسمدةمجالفيللتطويرومركزاوالمحيطالبيئةتكنولوجيا
المصتععلي االمقاموالعقاراتلألراضيالتونسيالكيميائيالمجمع

المشروعأهداف

دم75• المشروعكلفة
.2017جويليةمنذجزئياالكبريتيالحامضوحدتيمدخنتيتفكيكتم•
.وخزن امعدات اكلتفكيكوالكبريتتذويبأحواضتنظيفتم•
interage))الترسباتكلمنومعالجت االكبريتيالحامضتخزينص اري كلتنظيفتم•
.السدمحكمةبراميلفيتخزينهوالحافزمنالتحويلبرجيإفراغتم•
(....,الكبريتمادةبقايا)الشوائبجميعمنالموقعتنظيفبصدد•
الحامضوحدةورالكبريتيالحامضوحداتتفكيكبدراسةالخاصالمتلقاةالعروضتقييمعرضوقع•

مكتبإلىالصفقةإسنادوتم2018جوان25بتاري المنشأةالصفقاتلجنةعلىالفسفوري
TECI""الدراسات

دينارألف120:الصفقةمبلغ.
يوم60:الدراساتآجال.
75الدراساتتقدمنسبة%
العقدAM18.3.0049GCT/TECI.
(.......الكبريتمادةبقايا)الشوائبجميعمنالموقعتنظيفبصدد

عرض اوسيتمسالفوسفوجيبوكومالمفككةالورشاتمواقعت يئةبدراسةالخاصةالعروضتلقيوقع•
(2019مارسش ررخالل)للصفقاتالعلياللجنةجلسةأقربعلى

دينارألف250:المرصودالتقديريالمبلغ.
شهر13:الدراسةإلنجا التقديريةا جال

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



المتوفرةإلمكانياتبات يئت اوالمنشآتبعضلتفكيكالتدخالتبعضإنجازفيالشروعتم•
.الشركةلد 

بتفكيكةالخاصالدراسةب عدادتكليف اوقعوقدالمجمعإطاراتمنداخليةلجنةتكوينتم•
.حثيثةبخطىتجريوأشغال اإيقاف اإقراروقعالتيالوحدات

للمحافظةيةالوطنوالوكالةالتونسيالكيميائيالمجمعبينمشتركةقيادةلجنةتكوينتم•
متابعةفيةالتامالمرجعيةل اتكونالنفاياتفيللتصرفالوطنيةوالوكالةالمحيطعلى

:ذلكمنمكوناتهبكلصفاقسمعملتحويلمشروعاألشغالوالدراسات
الخطرةالموادوالنفاياتلمعالجةخطةإعدادوالوحداتتفكيكدراسة.
وسفوجيبسالفكومإستصال وكذلكالمعداتتفكيكبعدالموقعإستصال دراسة.
(البيئةىعلالمؤثراتدراسة)البديلةللمشاريعالضروريةالدراساتإنجازمتابعة

:العناصرمختلفإنجازمناإلنتهاءآجالتحديدتم•
2021األولالسداسي:الملوثةالوحداتتفكيك•
2023الثالتالثالثي:الفوسفوجيبسكومت يئةوالموقعإستصال •
2023آخر:التكنولوجيقطب•
العامةاالدارةتكليفعلىالحكومةبرئاسة2018سبتمبر20جلسةخاللاالتفاقتم•

ب االج ةومدالمشروعلتنفيذدقيقةزمنيةخارطةالعدادالتونسيالكيميائيللمناجموالمجمع
:الصعوبات  والمقترحات

تأخر صدور قرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط بشأن دراسة المؤثراي البيئية ل مشروع

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



الوضعية الحالية للمصنع
:اإلنتاج بالمصنع تدريجيا كما يلي توّقفت وحدات 

طنرفيراليوم300وحدةرالحامضرالكبريتير2014-11-20يومر* •
طنرفيراليوم750وحدةرالحامضرالكبريتير2016-08-26يومر* •
وحدةرالحامضرالفوسفوري2017-04-20يومر* •
الرفيعالفسفاطوحداترثالثير2019-08-07يومر* •

تبعا
اإلنتاجوحداتإليقاف:
(2016سنة)الكبريتيوالحامضالفسفوريالحامض
(2019سنة)الرفيعالفسفاطثالثي.

وزارةبين2019اكتوبر30يومالحكومةرئاسةاشرافتحتالموقعولالتفاق
ج ةمنالتونسيالكيميائيوالمجمعوالمتوسطةالصغر والمؤسساتالصناعة
:سيتمأخر ج ةمنللشغلالتونسيواالتحاد

المعملأرضعلىملوثةو يرمشغلةبديلةمشاريعإقامة.
سالفسفوجبكومذلكفيبماالموقعواستصال المتوقفةالوحداتتفكيك.
فيالشروعسيتمّراالقتصادي المجمعمكّوناتإلنجازالفعلياالنطالقمعبالتوازي

لبشرّيةاالمواردعلىذلكأمكنوكّلماأساساباالعتمادالمتوّقفةالوحداتتفكيك
.النفقاتترشيدإطارفيوذلكالتونسيالكيميائيللمجمعواللوجستية

إصدارطوريفالملفف ن"الطابية"ذلكفيبماالموقعباستصال يّتصلفيماأّما
وذلك2020جوانش رفيالت يئةفيالفعليالشروعوينتظرالعروضطلب

.الشمسّيةبالطاقةالك رباءمحّطةمشروعإنجازمعبالتوازي

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



أشغال التفكيك واالستصالح 
تّمرالشروعربالتوازيرمعراالنطالقرالفعليرإلنجازرمكّوناترالمجمعراالقتصادي رسي

لمواردرفيرتفكيكرالوحداترالمتوّقفةرباالعتمادرأساساروكّلمارأمكنرذلكرعلىرا
.شيدرالنفقاتالبشرّيةرواللوجستيةرللمجمعرالكيميائيرالتونسيروذلكرفيرإطاررترر

فرفيرطوررف نرالمل" الطابية"أّمارفيماريّتصلرباستصال رالموقعربمارفيرذلكر
2020وانرإصداررطلبرالعروضروينتظررالشروعرالفعليرفيرالت يئةرفيرش ررج

.وذلكربالتوازيرمعرإنجازرمشروعرمحّطةرالك رباءربالطاقةرالشمسّية

بمارفيرذلكرتبلغرالميزانيةراإلجماليةرإلنجازرالمشاريعرالمكونةرللمجمعراالقتصادي
.مليونردينار145ت يئةرموقعهرحوالير

علىرأنريستكملرإنجازركلر2020ينطلقرإنجازرهذترالمشاريعربدايةرمنرسنةر
علىرأقصىرتقدير2023مكّوناترالمجمعراالقتصاديرفيرن ايةر

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



المساحة التقديرية

(هكتار)
آجال اإلنجاز

التكلفة 

التقديرية

(دينارم )

العنـــــــــوان

I- المجمع االقتصادي:

2 2020جوي يةسنة بداية من 1.5 15 مرك  البحوث(   1

1.5 2021جانفيسنواي بداية من 2 10 مرك  التكوين والتوثيق واألرشفة(   2

سطح الطابية 2020سنواي بداية من سبتمبر 2 10
محطة إنتاج الكهرباء بواسطة الالقطاي(   3

الضوئية 

8 2020سنة بداية من جوان 1.5 5 وحدة م ج وتخ ين وتو يع األسمدة (   4

1 2020جوي يةسنة بداية من 1.5 10 تهيئة موقع المجمع االقتصادي(   5

2.5 2021جانفيمن بداية سنواي 2.5 15
مرك  تصنيع قطع الغيار والمواد (   6

االستهالكية

1 2021جانفيبداية من سنواي 2.5 10 مرك  المراقبة الفنية(   7

1 2021من سبتمبرسنواي بداية 2 10 لميا  اآلبارتح يةمحطة (8

3 2020سنواي بداية من سبتمبر 2 15 فضاء ترفيهي ومعيشي(   9

20 100 :  المجموع 

45
II-  تفكيك وحداي اإلنتاج واستصال

مواقعها

145 :العام المجموع 



الشبكة الذكية للكهرباء : 56مشـروع 
المتجددةوالطاقاتوالمناجمالطاقةوزارة-

الشركةرالتونسيةرللك رباءروالغاز- المشروعصاحب

صفاقسمدينة المشروعمكان

صفاقسبج ةذكيعدادألف400تركيز المشروعأهداف

ذكيةعدادات
تحكممحطات
االتصاالتوسائل المشروعمكونات

دينارمليون250• المشروعكلفة
الج ويوالمركزيالمستو منالخبراتعديديضمفريقتكوينوقع.
2017أفريلش رخاللالدراساتإنطلقت.
ش را36:اإلنجازمدة
الج ويوالمركزيالمستو علىالخبراءعديديضمّرفريقتكوينوقع.
الشروطكراسإعدادتم.
2019أوت20فيالعروضطلبإصدارتم.
2020فيفريش رأواخرفيالمقدمةالعروضفتحتم.

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



روف بالحاج قاسمــالوضعية القانونيــة والعقارية للتجمــــــع المعتسويـة :57مشـروع 

العقاريةوالشؤونالدولةأمالكوزارة• المشروعصاحب

شاكرمنزل المشروعمكان
قاسمبالحا المعروفللعقارللمستغلينوالقانونيةالعقاريةالوضعيةتسوية المشروعأهداف

بتاري فالحةالوزيرالسيدعنصادرقراربمقتضىعن االغابيةالصبغةرفعتمهك4000حواليمساحة
16/05/2017 المشروعمكونات

قاسمالحا ب نشيرالمعروفالدوليالعقارمنهك4000حواليمساحةعلىالغابيةالصبغةرفعتم-
 سكنيةتجمعات4وعددمتصرف427عددحصروتم

وشرعت مطرفمنالمستغلةللمساحةبالكراءوضعيت متسويةفيبمطالبمتصرف127حواليتقدم-
الكراءعقودعدادإفيالج ويةاإلدارةمصالح

كأمالو يرالسيدطر منأصحابهاإل وتس يمهابالمراكنةكراء قد27 ددإبرامتم-

.06/09/2018يومالعقاريةوالشؤونالدولة
األحكامعنالناجمةال امةالماليةالخطاياعنبالعفوقاسمالحا منطقةأهاليبتمتيعيتعلقمافي-

شروطاستفاءيفبالتسريعللتع دصفاقسواليةمستو علىلجنةتكوينتمضدهمالصادرةالجزائية
14بتاري جلسةعقدتمكما.26/10/2017يومالغرضفيعملجلسةوعقدتالخاصبالعفوالتمتع
وتحديدائيةالن باألحكاماللجنةمدضرورةعلىالتأكيدتمحيتالعدلوزارةممثلةبحضور2018مارس

المحكمةفرعرئيسمعمط ب42دراسةتمي.المطالبدراسةفيإعتمادهاسيقعالتيالمعايير

.2018جوانشهرخاللالعدلو يرالسيدإل إحالتهاوتميلصفاقسالعقارية

مدى تقدم إنجاز المشروع



الثقافي والرياضيالتنشيط مركز:58مشـروع 

العلميالبحتوالعاليالتعليموزارة
للجنوبالجامعيةالخدماتديوان المشروعصاحب

صفاقسمدينة المشروعمكان

للطلبةالرياضيوالثقافيالتنشيط المشروعأهداف

دينارألف913المحينةالكلفةأد814• المشروعكلفة

منجز- مدى تقدم إنجاز 
المشروع



المركب الرياضي بالقطب التكنولوجي:59مشـروع 
العلميوالبحتالعاليالتعليموزارة
للجنوبالجامعيةالخدماتديوان المشروعصاحب

الزيتساقيةمعتمدية المشروعمكان
الجامعيةالخدماتتحسين
الطالبيالمحيطتنشيط

المشروعأهداف

القدملكرةمعشبملعب-مغطاةقاعة-
معداتمخزن-مالبسحجرة-إدارة-اإلختصاصاتمتعددملعب- المشروعمكونات

دينارألف1200:الميزانيةحسبالمخّصصةاالعتماداتدينارألف3087المحينةالكلفة المشروعكلفة
افريل26تاري رببصفاقسللتج يزرالج ويةاللجنةرالفنيةرللبناياترالمدنيةرباإلدارةرالتامت-

فيدروصادقترعلىرالدراساترالمفصلةروطلبترمنرصاحبرالمشروعرمدهاربمكتوبري2018
.الملفراالوليرلطلبرالعروضالعدادالمطلوبةراالعتماداتتوفرر

 ايةرالىالممولرالبنكراألوروبيرلالستثماررموافقتهرعلىرالتمديدرفيرآجالرالقرضأبد -
فيرانتظاررمدرالواليةربرأيروزارةرالتعليمرالعالي2020

إلىر2018مردربميزانيةر1,2تمرالترفيعرفيركلفةرالمركبرالرياضيرللقطبرالتكنولوجيرمنر-
2019مردربميزانيةر2,5

الدراساي وإ داد ط ب العروضإستكمالضرورة مد الوالية برأي الممول قصد --

TUNEPSفي انتظار إ الن ط ب العروض من طر  الوالية     موقع -

ش را14: مدةراألشغالر-

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



المبيت الجامعي بالقطب التكنولوجي:60مشـروع عدد 
العلميوالبحتالعاليالتعليموزارة المشروعصاحب

الزيتساقيةمعتمدية المشروعمكان
الجامعيةالخدماتتحسين
التكنولوجيالقطبلطلبةاإليواءتوفير المشروعأهداف

إدارة-
سرير530لإليواءأجنحة3-
صحيةوحدات-
ثقافيةفضاءات-
وظيفيةمساكن2-
مشربللتلفازقاعات-مراجعةقاعات-

المشروعمكونات

دينارمايون10.700:المخّصصةاالعتماداتدينارمليون12.500المحينةالكلفة المشروعكلفة
لتوفيررتمويالتر2017ديسمبرر30تمرإحالةرملفرطلبرالعروضرعلىرالممولربتاري ر-

(مرد12قيمةرالمشروعر)إضافيةررلتشررطلبرالعروضر
يوم600: مدةراألشغالر-
2020 ايةرلىاالممولرالبنكراألوروبيرلالستثماررموافقتهرعلىرالتمديدرفيرآجالرالقرضرأبد -

فيرانتظاررمدرالواليةربرأيروزارةرالتعليمرالعالي
إلىر2018مردردربميزانيةر10,7تمرالترفيعرفيركلفةرالمبيترالجامعيربالقطبرالتكنولوجيرمنر-

في انتظار إعالن طلب العروض2019مردربميزانيةر12,5

مدى تقدم إنجاز 
المشروع



الوضع التنموي 
الشمال الشرقيإقليم بواليات 

(بنزرت-زغوان-نابل)

2020جوان 22



تقديم عام•

مؤشرات اقتصادية•

مؤشرات اجتماعية•

2020-2016متابعة المشاريع العمومية ضمن المخطط التنموي •

المشاريع العمومية المعطلة•

محتوى العرض



تقديم عام

الوطني االقليم بنزرت زغوان نابل

11608.3 1627.4 591 187.2 849.2 عدد السكان(2019)

9392 3750 2820 2822 (2كلم)المساحة 

1322 380 200 - 180 (كلم)الشريط الساحلي 

1.03 1.13 0.81 0.95 1.28 % (2014-2004)نسبة النمو السكاني 

0 7054 6001- 447- 13502 (2014-2009)الداخلية صافي الهجرة

22281- 3340- 1305- 350- 1685- (2014-2009)الخارجية صافي الهجرة

350 53 17 8 28 عدد البلديات

274 36 14 6 16 المعتمدياتعدد 



واليات الشمال الشرقي 



(2018)مؤشر التنمية الجهوية 

0,593
0,580,577

0,5530,533
0,531

0,520,5130,501
0,494

0,4930,4840,4830,470,4690,4680,453
0,452

0,4490,439
0,4190,4090,3980,388

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7



:والية نابل 

الموارد الطبيعية•

للجهةالمميزةوالطينيةالكلسيةالحجارةمقاطع*.كم180طولعلىتمتدشواطئ•

وقربصالجديديحماممنبكلطبيعيةاستشفائيةحمامات*والمراعيالغاباتمنهك00060•

³م213بـتقدرجوفيةمائيةموارد*الخصبةالفالحيةاألراضيمنهك000200•

المؤسسات الكبرى

طالب9760مؤسسات جامعية تضم 9* مؤسسة سياحية    150المنطقة السياحية ياسمين الحمامات -

موطن تكوين2840مراكز تكوين قطاعية بطاقة 7* مصدرة كليا435مؤسسة صناعية منها 700حوالي -

ةالسدريالمياه ببرج والقطب التكنولوجي للبيئة * هك49500على مساحة سقويةمناطق -

موانئ للصيد البحري 4-

والمؤسسات الكبرىالموارد الطبيعية



:والية بنزرت 

:  الموارد الطبيعية 

خاصة بمنطقة سجنانهكألف 100حوالي غابيةثروة *  هك207500: المحترثةالفالحية االراضيمساحة * 

، إنجلة، غابات سجنان، جزيرة جالطة، رأس إشكلمحمية مناطق طبيعية متميزة على غرار •

3ممليون 421سدود بطاقة خزن 8* (  ، غار الملحإشكلبنزرت، )بحيـرات 3•

من الموارد الوطنية%13مليون متر مكعب ما يمّثل 592موارد مائية متجددة بحوالي •

زرتوالحصن االسباني والمدينة العتيقة والمرسى العتيق ببنبأوتيكمواقع أثرية عالمية منها المدينة األثرية •

:الكبرىالمتواجدةالمؤسسات 

مصدرة كليا168مؤسسة صناعية منها 250* ألف طالب 7.5حواليتضم مؤسسات تعليم عالي 8•

السقويةمن المناطق هكالف25* موطن تكوين2800ةطاقبمراكز تكوين مهني قطاعية 10•

مؤسسات صناعية عمومية كبرى4* من المبادالت التجارية البحرية%25ميناء تجاري يؤمن •

موانئ للصيد البحري5* القطب التكنولوجي للصناعات الغذائية بمنزل عبد الرحمان          •



:والية زغوان

:   الموارد الطبيعية 

21:الجبليةوالسدودالسدود*والمراعيالغاباتمنهك87000•

وحيوانينباتيتنّوع*الخصبةالفالحيةاألراضيمنهك000185•

ساخنةمياهعيون2و(وكهوفجبال)مميزةطبيعيةمواقع*مم600-400االمطاركمياتمعدل•

وطينوحجارةرمالمنانشائيةمواد*3.م.م148بحواليمتجددةمائيةالموارد•

المؤسسات الكبرى•

ومركب استشفائي بجبل الوسطحمام معدني بالزريبة * طالب1821مؤسسات جامعية تضم 3•

بجبل الوسط يوفر خمس اإلنتاج الوطنيمصنع االسمنت* موطن تكوين985بطاقة تكوين مهني قطاعيةمراكز 2•

.  مصدرة كليا86مؤسسة صناعية منها 260* سقويةمناطق هكألف 13.3•



المؤشرات االقتصادية



(%)توزيع المشتغلين حسب القطاع االقتصادي 

االقليمزغوانبنزرتنابلالوالية 
مجموع  

الجمهورية
الصيد البحريوالفالحة 

15,8714,5713,0515.1310,47

الصناعات المعملية 
26,3328,1434,3427.818,29

البناء و األشغال العامة 
11,7614,2913,6412.8114,45

التجارة
11,9010,087,8410.8513,15

التربية و الصحة   

15,4921,8520,5118.1525,15والخدمات االدارية

خدمات أخرى
14,155,555,7810.3811,75



2019توزيع المؤسسات الصناعية سنة والمناطق الصناعية 

األقليمبنزرتزغواننابل القطاع

12101436عدد المناطق الصناعية 

234,64753951104,6(  هك) المهيئةالمساحة 

5286255431696عدد المقاسم 

6912602501201المؤسسات الصناعية عدد 



2019الفالحية و الصيد البحري  سنة االنشطةاهم

الشرقياألقليمبنزرتزغواننابلالقطاع

120288170000270410560698(طن)إنتاج الحبوب 

904690742202945901273500(طن)الخضروات 

95259485511452111566(طن)(وبيضاءحمراء)اللحوم 

9500012350137800235150(طن)الحليب 

13535637019905(طن)الصيد البحري منتوجات



2019السياحة سنة 

األقليمبنزرتزغواننابل القطاع

الوحدات السياحيةعدد 
150425174,0

(سرير)األيواءطاقة 
51598336308355017

6006,62.5107.16110.2(باأللف )المقضاةالليالي عدد 

1318239.51359(الف) الوافدون 

االستغاللنسبة 
39,81315,7-



مؤشرات اجتماعية



2019نسبة البطالة حسب نتائج استمارة النصف األول من سنة 

)%(نسبة البطالة  (الف)عدد العاطلين  الوالية

10,4 36,2 نابل

10,4 7,1 زغوان

10,8 21,8 بنزرت

14.2 248.4 الشمال الشرقي

15.4 634.6 الوطني



بنزرت زغوان نابل الوالية

20.8 17.75 19.9 (  %2014)بطالة حاملي الشهادات 

17.5 12.1 7.4  %(2015)نسبة الفقر

95.8 98.6 99.2 ( %2018)نسبة التزويد بالماء الصالح للشراب 

89.6 85.3 95 2018نسبة ربط األسر بشبكة الماء الصالح للشراب 

14 6 16 اإلجتماعيعدد الوحدات المحلية للنهوض 

16 6 21 جمعيات رعاية المعوقين

15775 3803 2127 المعوقون

مؤشرات اجتماعية



التحديات المستقبلية للتنمية باإلقليم

:االقليممعالجة اختالل التوازن التنموي داخل المناطق المكونة لواليات •

تباين نسق التنمية بين شمال وجنوب والية نابل-

تفاوت كبير بين مدن والية زغوان والمناطق الريفية-

اختالل بين مقومات التنمية بالمناطق الغربية والمناطق الشرقية بوالية بنزرت-

الرفع من نسق تثمين الموارد الطبيعية المحلية•

االقتصادية على البيئة البرية والبحريةلالنشطةمعالجة االنعكاسات السلبية •

اعتماد مقاربات تنموية تعتمد التغير المناخي حاضرا ومستقبال•

تونس قليمبالالندماج مع القطب التنموي االقليمانجاز مشاريع كبرى مهيكلة تثمن موقع واليات •
الكبرى

السدريةوجي ببرج التكنولوجية حيث تثمين نتائج البحث بالقطب التكنولاالقطابتباين في نشاط •
بنزرتالغذائية بمنزل عبد الرحمان بالصماعاتالقطب الجهوي في اشعاعبنابل مقابل ضعف 



:باالقليمالمبرمجة اوالمشاريع المهيكلة الجارية 

:بنزرتوالية-

4وكلم2.1بطولجسرانجازيضم-(د.م774بكلفة)بنزرتمدينةبمدخلالقناللضفتيالدائمةالوصلة*

لالنجازدوليعروضطلبواعالنالمشروعحوزةتحريرتم)الطرقاتمنكلم7.4وتهيئةمحوالت

مشروع)كلم228بطولرئيسيةشبكةمد-د.م145بكلفة(بلدية15)الطبيعيبالغازبنزرتواليةتزويد•

(االنجازبصدد

بالماءساكنالف35لتزويدد.م70بكلفةسجنانمحاورحولللشربالصالحبالماءالتزّودنسبةتحسين•

للشرابالصالح

اقتناءتم-د.م330بكلفةسكنيتجمع613لتزويدللشرابالصالحبالماءالريفيةالمناطقتزويدتحسين•

.العروضطلبعناالعالنتم-المياهلجلبالرئيسيةالمنشاتلتركيزالزمةعقارات

وحدةتركيزتم-د.م270بكلفةبالبحيرةالتلوثالزالةمختلفتهياتيهمبنزرتببحيرةالبيئيالوضعتحسين•

.العروضطلبملفاتاعدادويتمتواصلاستراتيجيةواعداداالهدافحسبتصرف

مختلفةتجهيزاتوتركيزالمائيةالمسطحاتمنهك5وتهيئةالرصيفمنم300بمدالتجاريالميناءتوسيع•

.المشروعحوزةفتحمرحلةفي-د.م35بكلفة



الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت



شبكة الغاز الطبيعي



زغوانوالية-
40بكلفةكلم22مسافةعلىوزغوانالوسطجبلبين133رقمالجهويةالطريقتثنية•

لالشغالالوقتيالقبولتم–د.م

-د.م26بكلفةكلم28مسافةعلى(الفحص-الوسطجبل)3رقمالوطنيةالطريقمضاعفة•
بالطريقالعموميالتنويرتركيزمرحلةوفي.لالشغالالوقتيالقبولتم

28.2مسافةعلىسليانةواليةوحدودالفحصمدينتيبين4رقمالوطنيةالطريقتثنية•
.لالشغالالوقتيالقبولتم-د.م60بكلفةكلم

الدراسةتحيينمرحلةفي-هك50مساحةعلىبالفحصالمرجةصناعيةمنطقةتهيئة•
-د.م300تقديريةبتكلفةهك100مساحةعلىمشارقةببئراللوجستيةالمنطقةتهيئة•

.الحاليبالمخططمبرمج
30.6االولالقسطكلفة-مشارقةببئرالطازجةالفالحيةللموادالتجاريةالقاعدةتهيئة•

الدراسةتحيينمرحلةفي-د.م



:نابلوالية-

الشؤونوزارةطريقعن-كلم5مسافةعلىالبحرياالنجرافمنبسليمانالساحليالشريطحماية•
.2018سنةمنذانجازهيتواصلمشروع-د.م18بكلفةوالبيئةالمحلية

احداثمع(قليبية-تميممنزل-قربة-نابل)كلم54مسافةعلى(قليبية-نابل)27الجهويةالطريقمضاعفة•
د.م160بكلفةاقساط3علىاالنجازمرحلةفيمشروع-كلم13طولعلىقربةمدينةعلىمنعرج

االنجازبصدد-كلم21.5مسافةعلى(ازمور-تميممنزل)604المحليةالطريقتهيئة•
-حريالبالصيدوتجهيزاتالموانئوكالةطريقعنينجز–بقليبيةالبحريالصيدميناءتهيئةاعادة•

د.م23بكلفةاقساط5علىاالنجازمرحلةفيمشروع
انشطةمجالفيتختصهك82مساحةعلىالسدريةببرجالتكنولوجيبالقطبصناعيةمنطقةاحداث•

االنجازمرحلةفيمشروع-د.28بكلفةالتكنولوجيوالتجديدالتطوير
دراسةعلىالمصادقةمرحلةفي-د.م21بكلفةهك55مساحةعلىتميمبمنزلصناعيةمنطقةاحداث•

.البيئيةالمؤثرات
2018سنةالعروضطلبعناالعالنتم-الرحمانعبدسيديبجبلالرياحطاقةانتاجمحطةتركيز•

الطاقةفيللتحكمالوطنيةالوكالةطريقعنوينجز



2019-2016االستثمارات العمومية المنجزة خالل المخطط للفترة 

الوالية
نسبة اإلنجاز(د م) االستثمارات المنجزة(د م)االستثمارات المبرمجة 

 (%)2019-2016خالل الفترة 2020-2016خالل الفترة 

4844.93314.772,8والية نابل

1144,9797,469,6العامالقطاع 

,37002517,468القطاع الخاص

4143,72398,757,9والية بنزرت 

1639,5781,547,6القطاع العام

2504.21617,264,6القطاع الخاص

1464,4720,549,2زغوان والية

648,4239,536,9القطاع العام

816481,058,9القطاع الخاص

10453.16463.158,4الشمال الشرقي



:المشاريع التي تواجه صعوبات حسب الواليات

(دم )الكلفة المعطلةلمشاريع اعدد الوالية

954,128نابل

1242,872بنزرت

217,500زغوان



والية نابل

المشروعالعدد
كلفة 

المشروع
الصعوباتةسنة البرمج

كم 7على طول قرنباليةبناء منعرج 1
ألسباب عقارية2019سبتمبر 3متوقفة منذ االشغال236052008

2
ني تهيئة وصيانة مركز التكوين المه

بتاكلسةالفالحي 
(  د,ا645)الكافية من طرف وزارة الفالحة  االعتماداتلم  يتم توفير 6452014

3

إحداث منطقة صناعية سيدي 

38على مساحة بقرنباليةبوزكري

هك

عن طلب العروضاالعالنتأخر في 123332010

4
ى علبتاكلسةإحداث منطقة صناعية 

هك17مساحة 
عن طلب العروضاالعالنتأخر في 35402014

5
دوار هاللاإلبتدائيةإحداث المدرسة 

بقرمبالية
عدم وجود أرض,إشكال عقاري 4002016

عدم وجود أرض النجاز المشروع10002012األغزازإحداث دار ثقافة بحمام 6

7
زالمقايإحداث مكتبة عمومية بزاوية 

الهوارية
خاصاألرض المقترحة أرض حبس 5002013



والية نابل

المشروعالعدد
كلفة 

المشروع
الصعوباتسنة البرمجة

8

ولة بناء مركب طفولة وفضاء للطف

بتاكلسة( بئر مروة)المبكرة 

12282012
طفولة من طرف وزارة المرأة  واألسرة والاالعتماداتلم يتّم توفير 

وكبار السن 

9

االعتماداتلم يتّم توفير 14442012زالغزابناء مركب طفولة بحمام 

د.أ355الىالكلفة تحيينبعد االعتماداتنقص في 3552008بالميدةبناء نادي أطفال 10

يةدراسة التأثير على الحركة المرورالبناء لغياب رفض منح رخصة 120002016للديوانةبناء مقر اإلدارة الجهوية 11



والية بنزرت

المشروعالعدد
كلفة 

المشروع

سنة 

البرمجة
الصعوبات

.الوضع العقاريتسوية رغم اإلعتماداتعدم توفر -000 23على مستوى مدينة ماطرحزاميةإحداث طريق 1

2
أللعاب القوى إصطناعيإحداث مضمار 

(دراسة)
2002008

أمالك الدولة والشؤون العقارية  وزارة بين المعاوضةانتظار في 

.المساكن العسكريةوديوان 

3
المركب واألسيجةالملعب الفرعي تعشيب

أكتوبر ببنزرت15الرياضي 
.بطئ نسق األشغال وتوقفها في عديد المرات10542013

4
اضي الملعب الرئيسي المركب الريتعشيبإعادة 

بمنزل بورقيبة 
4532012

تّم . بيعيالطفي العشب مختص فريق فّني معاينة إشكاليات فنية اثر 

بتوفير بلدية منزل بورقيبةتكفل.التعشيبعلى إعادة أشغال اإلتفاق

جديدة صفقة وإعداد الالزمة اإلعتمادات

35000ببنزرتالتجاريالميناءتوسعة5
المستغلة من طرفالمغازاتبسبب لمشروع  احوزة  تحرير تعّطل 

بالميناءالشركة التونسية للسكر المتواجدة 

40002020إحداث مركب ثقافي ببنزرت6
رغم تقدم 2019المشروع ضمن ميزانية الدولة لسنة ترسيمعدم 

.2017المقاولة منذ شهر نوفمبر وإختيارإجراءات طلب العروض 

5002014بجومينإحداث مكتبة عمومية 7
العدول عن الهبة المتحصل عليها  لعدم جديد بعد البحث عن عقار

استجابته للمقاييس المعتمدة 

18002013بجرزونةبناء الـمعهد الثانوي 8
ف تّم االستيالء على قطعة األرض المخصصة إلنجاز المشروع من طر

المواطنينمجموعة من 



(يتبع)بنزرت واليــة

27502013بناء المعهد الثانوي بالماتلين9
قطعة في انتظار تسوية الوضعية العقارية لـلم ينطلق 

األرض  

10
إعادة تهيئة المنطقة الصناعية 

(هك35,5)بأوتيك
2 7502007

مساهمتهعجز مجمع الصيانة والتصرف عن توفير 

11
اطر إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بم

(هك45,5)
1 2002007

5652مركز التوليد ببنزرت الشمالية12

نتيجة تعدد لالشغالوتوقف متكرر بطيئنسق انجاز 

ن تم تكويبينها،  وإشكالية التنسيق األقساط والمقاوالت 

,للغرضلجنة قارة 

وتهذيب أقسام مركز هيئة : 1قسط

ت التوليد ببنزرت وتجديد الشبكا

الفنية 

وتهذيب أقسام مركزتهيئة :2قسط 

ت التوليد ببنزرت وتجديد الشبكا

الفنية 

يم تهيئة قاعة العمليات ووحدة التعق

المركزي بقسم التوليد

2641
1247
1764



زغوانوالية 

المشروعالعدد
كلفة 

المشروع

سنة 

البرمجة
الصعوبات

لمدينة الحزاميةتهيئة الطريق 1

كلم3,2الفحص على طول 
تمويل المشروع البحث عن 150002019

إحداث مركز جهوي أللعاب القوى 2

بزغوان
زغوانبصدد توفير عقار من طرف بلدية 25002012



شكرا



الوضع التنموي 
تونس الكبرىإقليم ب

(منوبة-بن عروس-اريانة-تونس)

2020جوان 26



لإلقليمتقديم عام•

مؤشرات اقتصادية•

مؤشرات اجتماعية•

2020-2016متابعة المشاريع العمومية ضمن المخطط التنموي •

المشاريع العمومية المعطلة•

محتوى العرض



يمالخصوصيات الكبرى المميزة  لإلقل

االندماجية العميقة والرابط الوثيق بين -

مختلف مناطق اإلقليم في مجاالت التشغيل

والحركة السكانية واالقتصادية مع تواصل

د على توسع الرقعة العمرانية التي أصبحت تمت

كلم من الشرق إلى الغرب ومن 20شعاع 

الشمال إلى الجنوب

حافظت مدينة تونس وسط العاصمة على -

موقعها كنواة وحيدة الستقطاب أهم األنشطة

اإلدارية والتجارية رغم تعدد األحياء الكبرى

الكثيفة المحيطة بها



تقديم عام

الوطني االقليم منوبة بن عروس اريانة تونس المؤشر

11608,3 2833,2 413,7 697,7 649,7 1072,1 (2019)عدد السكان 

163610 2736 1137 761 482 356 (2كلم)المساحة 

1322 62 - 20 28 14 (كلم)الشريط الساحلي

1,03 2.17 1,4 2 3,16 0,7 %( 2014-2004)نسبة النمو السكاني

53872 8577 26999 2842 -22133 (2014-2009)الهجرة الداخلية

-22281 7512 -618 -168 40429 5456 (2014-2009)الهجرة الخارجية

350 38 10 13 7 8 عدد البلديات

279 48 8 12 7 21 المعتمدياتعدد 



مؤشر التنمية الجهوية

0,593
0,58

0,577
0,553

0,5330,531
0,520,513

0,5010,4940,4930,4840,4830,470,4690,4680,4530,4520,4490,439
0,4190,4090,3980,388

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7



المؤشرات االقتصادية



التوزيع النسبي للمشتغلين حسب القطاع االقتصادي

مجموع  الجمهوريةتونس الكبرىمنوبة بن عروس اريانةتونسالوالية 

الفالحة و الصيد البحري
0,612,492,788,052,5510,47

الصناعات المعملية 
13,5115,4823,8418,7117,1118,29

البناء و األشغال العامة 
7,6212,717,9613,069,5914,45

التجارة
16,3814,6014,9412,7515,1513,15

التربية و الصحة   والخدمات 

32,4728,3228,2428,2529,9525,15االدارية

خدمات أخرى
20,3418,4213,0811,4716,9911,75



2019توزيع المؤسسات الصناعية سنة والمناطق الصناعية 

تونس الكبرىمنوبةبن عروسأريانةتونس القطاع

65228عدد المناطق الصناعية 
28

5301851060137(  هك ) المساحة المهيئة 
1318

5685861051262عدد المقاسم 
2467

عدد المقاسم المباعة او المكتراة
5643241051221

2160

334292485194توزيع  المؤسسات الصناعية
1301

عدد المؤسسات المصدرة كليا
126  136168109537



2019و الصيد البحري سنة الفالحياإلنتاج 

تونس الكبرى منوبةبن عروس أريانة تونسالقطاع

3506195501838579137120578(طن)إنتاج الحبوب 

127018825130135410087208(طن)الخضروات 

8944985127802032738986(طن)اللحوم 

10800505001760038118117018(طن)الحليب 

29291072433279(طن)الصيد البحري منتوجات



2019السياحة خالل سنة 

تونس الكبرىمنوبةبن عروسأريانةتونسالقطاع

9037100الوحدات السياحيةعدد 

14480335428219097اإليواءطاقة 

171455,9117,21887(باأللف) المقضات عدد الليالي 

6944811639132,9710905الوافدون

35,445,715,997%نسبة اإليواء    



:والية تونس •

من جملة المسافرين والعربات على النطاق الوطني%95ميناء حلق الوادي يؤمن -

مليون مسافر سنويا6مطار تونس قرطاج الدولي يمر عبره -

خطوط والنقل السريع6المترو الخفيف -

طالب56942مؤسسة جامعية تضم 37-

بقمرتللسنماقطب تكنولوجي -

موطن تكوين8441مركز قطاعي للتكوين بطاقة 11-

:اريانةوالية 

مؤسسة 100يحتوي على اكثر من ( هك65)قطب تكنولوجي الغزالة -

المدرسة الوطنية في علوم االتصاالت بالغزالة-

والتحليل قطب تكنولوجي سيدي ثابت يضم المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا النووية والمعهد العالي للبحث-
للبيوتكنولوجياالفزيائي والكيميائي والمعهد العالي 

المؤسسات العمومية الكبرى المتواجدةاهم



على مستوى 

الشغيل
:والية بن عروس •

من الحاويات والمجرورات%85يؤمن عبور برادسميناء تجاري -

من المواد الفالحية الطازجة%50سوق الجملة ببئر القصعة تمر عبره -

من الطاقة الوطنية%70بطاقة تخزين برادسالمنطقة البترولية -

هك250منطقة صناعة نموذجية بالمغيرة على مساحة -

برادسمحطة انتاج الطاقة الكهربائية -

موطن تكوين6400مركز قطاعية للتكوين بطاقة 6-

:والية منوبة

(  هك50)تكنولوجي في الصناعة الرقمية بمنوبة قطب -

طالب15000جامعة منوبة تضم حوالي -

.  هك116المنستير والمنطقة الصناعية بالفجة-الصناعي التكنولوجي الفجةالقطب-

موطن تكوين2080مراكز تكوين قطاعية 3-

بالمرناقيةالطاقة الكهربائية انتاجمحطة -



المؤشرات االجتماعية



2019من سنة االولنسبة البطالة حسب نتائج استمارة النصف 

)%(نسبة البطالة  (الف)عدد العاطلين  الوالية

18,7 81,1 تونس

10 26,5 اريانة

17,5 48,3 بن عروس

17,3 27,9 منوبة

15,5 634,6 الوطني 



أهم المؤشرات بإقليم تونس الكبرى

إقليم تونس الكبرىمنوبةبن عروسأريانةتونسالمؤشرات

25,93026,626,8(2019)األساسيمتوسط كثافة الفصول بالتعليم 

متوسط كثافة الفصول بالتعليم اإلعدادي 

28,672927,7927,7(2019)والثانوي 

56492901269141501487432(2019)العمومية عدد الطلبة بالمؤسسات 

21712848اإلجتماعيعدد الوحدات المحلية للنهوض 

171012746(2019)المعوقين جمعيات رعاية 

30118126927601239055960(2019)المعوقونعدد

3,55,44,312,1(2015)%( )نسبة الفقر 

24222317(2015)المرتبة الوطنية لنسبة الفقر 



باالقليمالتحديات المستقبلية للتنمية 

مجاليةتحديات•
.المتوسطيواالقليميالوطنيالمستويينعلىالكبرىلتونسالتنافسيةالقدرةتراجع-•
والشبابيةاالجتماعيةوالمرافقالخدماتحيثمناإلقليمومعتمدياتوالياتبينكبيرالالتفاوت-•
.تصاعدينسقفيداخليةسكانيةحركيةمعمتزايدوديموغرافيسكانيضغط-•
.الفالحيةاألراضيحسابعلىالفوضويالبناءانتشارو العقاريةالمدخراتتقلص-•
.العمرانيةالحركةمسايرةعلىومراجعتهاالعمرانيةالتهيئةامثلةاصداراقتصار-•
.والثقافيةوالشبابيةاألساسيةوالتجهيزاتللتهيئةالمفتقرةالكبرىالشعبيةاألحياءكثرة-•
.الكبرىالعمرانيةبالمناطقعشوائيةعمرانيةأحزمة-•
.وخدماتوصناعةوسكنفالحةمنالقطاعاتجميعبيناألراضيعلىالحادالتنافس-•

.الترابيلفضاءالتهيئةالموجهةالجماعيالنقلشبكةهيكلةواختاللالكبرىللمدنالرئيسيةالمداخلبو باالقليمالمروريةالحركةصعوبة-•

.ةالمهيكلاالساسيةبالبنيةالمتعلقةالمشاريعانجازفيالتنسيقوضعفالمتدخلينلكثرةالترابيالمجالحوكمةصعوبة-•



قطاعيةتحديات*
إلىعيفةضمضافةقيمةذاتصناعيةأنشطةفيالمناولةعلىيرتكزقطاعمنالتحولعلىالصناعيالقطاعقدرةمحدودية-

.المتطورةالقيمةسالسلضمنتموقعيقطاع
األمطارمياهرفلصالمتواجدةالشبكاتوطاقةلإلقليمالعمرانيةالجغرافيةالرقعةتوسعمعالعمرانيةالمياهاشكالياتمعالجة-
.لمطلوباالوجهعلىوااليكولوجيوالثقافياألثريلمخزونااستغاللمحدوديةو السياحيالقطاعمنتوجتنويعضعف-
حداثاالستثمارودفعالثروةخلقفيالخاصالقطاعدورتراجع- .الشغلمواطنوا 
تواجدهمحدوديةىإلباإلضافةاإلنتاجومنظوماتالقيمسلسلةفيو الخارجيةاألسواقفيالتموقعفيالخاصالقطاعصعوبات-

.العاليةالمضافةالقيمةوذاتالواعدةلقطاعاتاو األنشطةفي
ابينهمالشراكةلمشاريعكليشبهوغيابوالخاصالعامالقطاعينبينوالشراكةالتعاونمحدودية-
.الفوضويواالنتصابالموازيةالتجارةظاهرةتفاقم-•
االجتماعيالمجالفيالنشيطةالجمعياتوكثرةالمدنيالمجتمعدورتكثفرغماالجتماعيةالظواهرتفاقم-•



:المشاريع المهيكلة الجارية باالقليم

على ( القباعة-تونس)Dحاليا يتواصل انجاز الخط  -2010انطلق االنجاز سنة -د.م1200بتكلفة جملية الشبكة الحديدية السريعة-

.محطة11هندسة مدنية وتركيز اشغالكلم مع 6.3على مسافة (بوقطفة-تونس)Eوكلم 12.3مسافة 

لمائية يهم تغطية الممرات اوالسيجوميالحرايرية-الزهور-باردومعتمديات: حماية الجهة الغربية لمدينة تونس من الفيضانات -

.مراحل4مشروع يتواصل انجازه على -د.م100.5الطبيعية بكلفة 

ل بين كاالداريةفي مرحلة االستشارات -مشروع ينجز عن طريق القطاعين العمومي والخاص: رادسبميناء 9-8بناء الرصيفين -

المتدخلين

البحث عن والتهيئة الترابية تمت الدراسة وفي مرحلةواالسكانمشروع ينجز عن طريق وزارة التجهيز : السيجوميتهيئة سبخة -

مليون دينار400تكلفة التهيئة حوالي . التمويل

بوالية منوبة 1تم انجاز قسط -اقساطمشروع ينجز على -:وبن عروس واريانةالعمومية بكل من منوبة السقويةالمناطق تعصير-

المنطقة وتعصيرد .م48بكلفة  هك1000بوالية بن عروس على مساحة اولهك بكلفة  ويتواصل انجاز قسط 4500على مساحة 

.د.م89بكلفة هك5040بسيدي ثابت على مساحة السقوية

التهيئة الداخلية اشغالانتهت ) هك331.6ينجز عن طريق الوكالة العقارية للسكنى على مساحة : المشروع السكني حدائق تونس -

67.5طرقات -هك68.5مناطق خضراء -(هك26.2) ويضم تجهيزات عمومية ( اجزاءوالخارجية  وفي مرحلة التسويق على 

(مسكن13000) هك 170سكن -هك

د.م60كلم بكلفة 15والمخرج الغربي للعاصمة بطول 31في الجزء الرابط بين الطريق الجهوية رقم X20الحزاميةالطريق أستكمال-



2019-2016االستثمارات المنجزة خالل المخطط للفترة 

الوالية

نسبة اإلنجاز(د م) االستثمارات المنجزة(د م)االستثمارات المبرمجة 

 (%)2019-2016خالل الفترة 2020-2016خالل الفترة 

6020,0003455,60157,4والية تونس

العامالقطاع 
2020,0001329,10165,8

القطاع الخاص
4000,0002126,50053,2

2732,7041607,45558,8اريانةوالية 

652,704402,63761,7القطاع العام

2080,0001204,81857,9القطاع الخاص



2019-2016االستثمارات المنجزة خالل المخطط للفترة 

الوالية
(د م)االستثمارات المبرمجة 

2020-2016خالل الفترة 

خالل الفترة ( د م) االستثمارات المنجزة

2016-2020
 (%)نسبة اإلنجاز

2298,4161637,93371,3والية منوبة

798,416423,90853,1العامالقطاع 

1500,0001214,02580,9القطاع الخاص

4885,1333154,55964,6والية بن عروس

840,533381,74445,4القطاع العام

4044,6002772,81568,6القطاع الخاص

15936,2539855,54861,8تونس الكبرىاقليم



المشاريع العمومية المعطلة

(دم )الكلفة العدد الجملي للمشاريع المعطلةمراحل اإلنجاز

714,711تونس

514,695أريانة

319,148بن عروس

264,300منوبة

16113.854المجموع



الصعوباتعكلفة المشروالمشروعالعدد

المقترحتخصيص العقار تسريع إجراءات 4000يةبالحرائرــ بناء مركب ثقافي 1

2
ــ بناء وحدة محلية للنهوض 

بالسيجومياإلجتماعي
150

لفائدة الوزارة وبصدد تحديد قيمته الشرائية من قبل   SNITملكعلى تفويت عقار ــ 

.مصالح أمالك الدولة والشؤون العقارية 

150ــ مركب شبابي بالزهور3
أرض)التي تم استرجاعها  مؤخرا بمنطقة الزهور األرض الدولية  إنجاز المشروع على 

(ديوان الزيتتعاضدية

4
عي ــ توسعة المدرسة العليا للسم

بقمرتالبصري والسينما 
3950

التوسعة وزارة التعليم العالي متشبثة ب)للمقاولة بخصوص التعويض في التقاضي ــ 

(بالرغم من عدم إمكانية ذلك في ظل عدم تقدم المعهد الوطني للتراث بالحل الفني

5

ــ بناء المطعم الجامعي برأس 

الطابية
2592

ائيةجيوفزيإعداد دراسة األشغال في انتظار توقفت ــ وجود أنفاق بموقع المشروع ، 

.للموقع من طرف ديوان المناجم

6
اديةاإلقتصــ توسعة كلية العلوم 

والتصرف بتونس
1184

ع المتعلقة باألسس لتعميقها نظرا لنوعية التربة بالموقإعادة الدراسات ــ ضرورة 

(راسةإمكانية إنجاز الد)التي تم تسجيلها في البناءات القديمة والجديدة واالشكاليات
7

ــ توسعة كلية الحقوق والعلوم

السياسية بتونس
1802

1:14711المجموع 

والية تونس



أريانة: الوالية 

الصعوباتكلفة المشروعالمشروعالعدد

1
أرض لتخصيصها لفائدة المشروعالبحث عن قطعة بصدد 1500دار ثقافة بحي التضامن

2

م تهيئة دار الثقافة ابن حز

بقلعة األندلس
390

بار قامت البلدية بإجراء اخت. االندلسالعقار المنجز عليه المشروع على ملك بلدية قلعة 

.الالزمةاالعتماداتومراسلة الوزارة لتوفير االرضلتحديد قيمة قطعة 

3

600لةبالمنيهإحداث ملعب بلدي 
ذات صبغة تخصيص قطعة أرض على ملك الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسيةإقتراحتم 

للقطعة المذكورة من قبل الشركةتحديد القيمة الشرائية إنتظارصناعية وحاليا في 

4

ة بناء مكتب جهوي للديوان

ومقر فرقة التفتيش 

الديوانية بأريانة

2100
لمثال التهيئة العمرانيةصبغة األرض مخالفة 

(عدم توفر عقار على ملك الدولة الخاص مناسب للمشروع)

5

المعهد العالي لإلعالمية 

بأريانة
.إنجاز هذا المشروع داخل حوزة مشروع توسعة القطب التكنولوجي بالغزالةتم اقتراح 10105



منوبة: الوالية 

الصعوباتكلفة المشروعاسم المشروعالعدد

1

ع الخط الحديدي السرياحداث:أشغال الهندسة المدنية 

(D)  ي ح–منوبة -البرطال–باردوالمالسينبرشلونة

قسط والية / كلم19,2طول على القباعة-البرتقال 

كلم12,3منوبة 

بعد االشغالباتمام SOMATRATتكليف شركة 2019تم سنة ــ 47000

.االولىفسخ العقد مع الشركة 

والهندسة المدنيةاالساسيةللبنية %82حاليااالشغالنسبة تقدم 

D-ط البنية التحتية للشبكة الحديدية السريعة الخ
د.م 17.3

تم االنجازد.مD12.9محطات على طول الخط 8إحداث

2
، ةالمرناقي) مراكز تحويل النفايات 5انجاز 

(طبربة، وادي الليل، هيشرالفجة، دوار 
2500

وتم ( ليل وادي ال-( االنصارين)طبربةلمعتمديتيبالنسبة االعتماداتتم فتح -1

الدولة أمالك من طرف وزارة يتم تخصيص األرض ولم طلب العروض اعالن

.العقاريةوالشؤون 

اقتراح موقع جديدتم : هيشردوار -2

مصالح وزارة الداخلية إقترحت: تم رفض الموقع  والفجة المرناقية–3

استغالل نفس المركز بالفجة   

من قبل وزارة الشؤون المحلية لبقية المراكزاالعتماداتضرورة فتح -4



بن عروس: الوالية 

الصعوباتكلفة المشروعالمشروعالعدد

ثانيةفي انتظار اقتراح قطعة أرض-العقار المقترح مهدد بالفيضانات3748ببومهلبناء معهد ثانوي 1

2
معالجة وتثمين وحدة 

النفايات 
ارتوفر عقتم التخلي عن المشروع من طرف الوزارة وسيقع إعادة برمجته في حال 9400

3
إزالة التلوث وتهذيب 

منطقة الخردة باليهودية 
حسب األهداف الصادر سنة إلغاء األمر المحدث لوحدة التصرف على اإلتفاقتم 6400

بصدد البحث عن موقع بديلو2010



شكرا
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 األوضاعبخصوص  لجنة التنمية الجهويةالكامل ل التقرير على  لإلطالع

 : واملتضمن لكافة املالحقواملشاريع التنموية في الجهات 

http://www.arp.tn 

 لجنة التنمية الجهوية حاضر وتقارير * بوابة املجلس في الجزء املخصص مل

 على نشاط لجنة التنمية الجهوية : لإلطالع

                      http://beta.arp.tn/commissiondev * بوابة املجلس في الجزء املخصص للجنة التنمية الجهوية 

http://www.arp.tn 

* الصفحة الخاصة ملجلس نواب الشعب باليوتيوب  

https://www.youtube.com/channel/UCPuzHxQuP5Roi7wvQ97NHpg 

 https://www.facebook.com/Tunisie.arp * صفحة الفايسبوك الخاصة بمجلس نواب الشعب 

 https://twitter.com/arptn ر* حساب املجلس على موقع تويت

 rify.com/ARPtnhttps://sto  * موقع النقل الفوري للجلسات العامة ملجلس نواب الشعب

 * صفحة الفايسبوك الخاصة بلجنة التنمية الجهوية

 -régional-développement-du-commission-https://www.facebook.com/La 

 ة:لالتصال بلجنة التنمية الجهوي

 .2000مجلس نواب الشعب ، باردو * 

 2228 /2231املكتب  7115700الهاتف 

 arp.commission.developpement@gmail.com* البريد االلكتروني 

 * امليسنجر وعبر صفحة الفايسبوك الخاصة بلجنة التنمية الجهوية

 -régional-développement-du-commission-https://www.facebook.com/La 

http://www.arp.tn/
http://beta.arp.tn/web/guest/liste-commission-prive?p_p_id=Arpprivatecommissiondetails_WAR_Arpprivatecommissiondetailsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Arpprivatecommissiondetails_WAR_Arpprivatecommissiondetailsportlet_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fliste-commission-prive&_Arpprivatecommissiondetails_WAR_Arpprivatecommissiondetailsportlet_mvcPath=%2Fview.jsp&_Arpprivatecommissiondetails_WAR_Arpprivatecommissiondetailsportlet_idCommission=35
http://beta.arp.tn/web/guest/liste-commission-prive?p_p_id=Arpprivatecommissiondetails_WAR_Arpprivatecommissiondetailsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Arpprivatecommissiondetails_WAR_Arpprivatecommissiondetailsportlet_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fliste-commission-prive&_Arpprivatecommissiondetails_WAR_Arpprivatecommissiondetailsportlet_mvcPath=%2Fview.jsp&_Arpprivatecommissiondetails_WAR_Arpprivatecommissiondetailsportlet_idCommission=35
http://www.arp.tn/
https://www.youtube.com/channel/UCPuzHxQuP5Roi7wvQ97NHpg
https://www.facebook.com/Tunisie.arp
https://twitter.com/arptn
https://storify.com/ARPtn
https://www.facebook.com/La-commission-du-développement-régional-600455883479185/
https://www.facebook.com/La-commission-du-développement-régional-600455883479185/

