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 :عامالتقديم ال

وتنفيذا لربنامج الدور الرقايب الذي تضطلع به جلنة التنمية اجلهوية يف إطار 
يف لجنة ال قررت ،الذي تعّهدت به خالل هذه الدورة الربملانيةعملها امليداين 
 لتباحثل الوسط الغريب والياتإىل  اتأداء زيار  2122 مارس 22اجتماعها بتاريخ 

به ية و لتنمااألوضاع حقيقية وقوف على لقصد ا مسؤوليهاو  ه اجلهاتمع ممثلي هذ
التنموية اجلهوية واملشاريع الربامج من  عددتنفيذ  اليت تعرتض عّوقاتاملحتديد و 

إعداد تقرير يف الغرض يتضمن اآلراء مث  ،بواليات القريوان والقصرين وسيدي بوزيد
 والتوصيات اليت تقدمت هبا كل األطراف اجلهوية خبصوص كيفية حتسني الواقع

إىل  يرفعالتنموي هبذه الواليات واستكمال املشاريع املعطّلة أو اليت جيب إجنازها، 
قبل عقد اجللسة العامة  ه إىل أعضاء احلكومة املعنينيمكتب اجمللس ويوجّ 

املخصصة لذلك من خالل التقرير الذي تتوىل اللجنة تقدميه حبضور ممثلي احلكومة 
 .والسلط اجلهوية املعنية

 

 :امليدانيةالزيارات 

 :ىلإشارة يف البداية جيب اإل
الوسط الغريب  إلقليمن املقياس الذي اعتمدته اللجنة يف اختيارها أ -2

حتتل واليات )، ليكون موضوع زيارهتا امليدانية الثانية هو مؤشر التنمية ال غري
 23املراتب باعتماد مؤشر التنمية والقريوان وسيدي بوزيد على التوايل  القصرين

 . (21و 22و
ن هناك العديد من القواسم املشرتكة بني واليات االقليم الثالثة سواء أ -2

راض فالحية شاسعة أثري و أيف ما تعلق بالثروات الطبيعية من مواد انشائية وخمزون 
و يف أ ،(2122- 2122للفرتة  الوضع التنموي بإقليم الوسط الغريب: 5ملحق عدد )
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تتصّدر )، ساسا منذ عقودأليم هلذه اجلهات واملوروث ما يتعلق بالواقع التنموي األ
والفقر املتقع على املستوى الوطين حيث حتتل  نسبة الفقرمؤّشر املراتب األوىل يف 

 .(6و 3و 2واليات القريوان والقصرين وسيدي بوزيد على التوايل املراتب 
ي سباب تعطل املشاريع هي تقريبا نفسها يف الواليات الثالث وهأن أ -3

خر يف فتح اعتمادات أخاصة الت)اشكاليات عقارية واجرائية ادارية وتشريعية ومالية 
 (.الدفع

منا هي دعم هلم إن جلنة التنمية اجلهوية ليست بديال عن نواب اجلهة و أ -4
االشكاليات احلقيقية اليت تعانيها لية ضغط ومتابعة حللحلة آومعاضدة جلهودهم و 

استمرارية  إالس الوزارية اجلهوية اميانا من اللجنة مببداجلهات ولتنفيذ قرارات اجمل
 .الدولة

من  خالل الزيارات امليدانية رصدته جلنة التنمية اجلهوية ماونقدم يف ما يلي 
بعض املنظمات الوطنية و  تقدم هبا املسؤولون اجلهويون وممثلو وتوصيات آراء

 .جهة بالواليات املعنيةونواب كل اجلمعيات املدنية 
 
 :القيروان واليةلى إزيارة ال*

 القريوانبعقد جلسة عمل يف مقر والية هتا ازيار  جلنة التنمية اجلهوية إستهلت
ضّمت اإلطارات اجلهوية وممثلي املنظمات الوطنية  2122 مارس 31يوم اخلميس 
اشكاليات التنمية باجلهة عرض عن  ومت تقدمي .هةونواب اجلة املدنيّ واجلمعيات 

الفالحي خمتلفة ال سيما منها  قطاعات واليت مشلتاملعطلة العمومية ع املشاريوأهم 
حول القريوان العرض الذي مت تقدميه بوالية جتدون ) .رتبويي والوالصناع يالصحو 

وإشكاليات التعطيل لة حسب القطاعات التنموية مفصّ العمومية املشاريع 
ــروانالتوجهات اإلسرتاتيجو ،  2بامللحق عدد  احللول مقرتحاتو   ية لتنمية واليـــة القـيـ

 (. 3 امللحق عددب 7242يف أفق 
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وصـــل هـــذه الوالتوصـــيات املنبثقـــة عـــن  آراءـشـــارة إىل أن الـــوجتـــدر اإل زيـــارة حتل
ولويــــات الـــيت هتـــم أالتنمويـــة واملشـــاريع  املتطلبـــات تطـــرحل احلضـــور يف تـــدخالهتم إىل

 -القــــريوان"يارة حــــداث مشــــروع الطريــــق الســــإوطموحــــات هــــذه اجلهــــة علــــى غــــرار 
املنطقـــة  إىل جانـــب إجنـــازوإعـــادة ربـــط الواليـــة بشـــبكة الســـكك احلديديـــة  "سوســـة

صـناعات التركيز كذلك و املستشفي اجلامعي بالقريوان  وإحداث 2الصناعية املتبسطة
جيــايب إ تــأثريســيكون هلــا والــيت "فســقية األغالبــة"َمْعِلــم هتيئــة و تحويليــة يليــا وجهويــا ال

 .ية هبذه الواليةعلى مسار التنم
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 :القيروانوالتوصيات المنبثقة عن زيارة والية  اآلراء -
 :عامةال اآلراء*
 ةيف شأن اجلهاحلكومات املتعاقبة  هتاختذيت ابالقرارات الهذه احلكومة التزام  -
 57اخلميس : اجللسة املمتازة للمجلس اجلهوي بوالية القريوان : 4ملحق عدد )

 .(7255ديسمرب 
 .رؤية اسرتاتيجية تنموية للجهةغياب  -
اعية تدهور املؤّشرات اإلجتم احلّد منإعداد خطة وطنية تعمل على ضرورة  -

 أحدث اإلحصائيات للمعهد الوطين بنّي حيث تل  بالعديد من معتمديات اجلهة
ر نقطاع املبكّ ة ونسبة اإلميّ األنسبة  أن والية القريوان تسجل ارتفاعا يفلإلحصاء 
على املستوى ، إضافة إىل أهنا حتتل املرتبة األوىل عدد العائالت املعوزةو  عن الدراسة

 .واإلنتحارالفقر والبطالة  يف نسبةالوطين 
 .ضعف تثمني ما تزخر به اجلهة من إنتاج فالحي وثروات طبيعية -
جلهة تربط وتتكامل مع األقطاب غياب بنية حتتية مهيكلة وداجمة ملناطق ا -
 .ة وترفع من جاذبية اجلهةقتصادية اجملاور اإل
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تواضع التجهيزات اجلماعية وتردي اخلدمات املقدمة يف أغلب اجملاالت الرتبوية  -
 .ةجتماعياإل واإلحاطةوالصحية والرياضية والشبابية والثقافية 

 ."7املتبسطة "منطقة على غرار نقص هام يف هتيئة املناطق الصناعية باجلهة  -
 باملراكز احلضرية تحتيةالبنية الهام إال أن اهرتاء  ريرصيد عقابالرغم من توفر  -

 .عيق كل أشكال التنمية واالستثماريل باجلهة  وعدم استكمال هتيئة املناطق الصناعية
من نفقات الدولة للجهة لتاليف نقص الالزمة رصد املوارد املادية  ضرورة -

ة التنموية يف اإلعتمادات الذي تسبب يف تعطيل العديد من املشاريع العمومي
 . خمتلف القطاعات

إلنتصاب باملناطق الصناعية ل اخلواص املستثمرين استقطابمساعدة اجلهة يف  -
 .احملدثة

منها خاصة اجلهوية لبعض املؤسسات العمومية واالدارات غياب التمثيليات  -
كالة الو و  شركة التونسية الستغالل وتوزيع املياهالالتونسية للكهرباء والغاز و الشركة 

 .والديوان الوطين للتطهري العقارية الصناعية
 . يليا وجهويا يةالتحويلغياب الصناعات  -
اإلمكانيات املادية واللوجستية  اإلدارات اجلهوية ونقص نسبة التأطري يف ضعف -
 . هبا وارد البشريةوامل
 :مسائل تشريعية وترتيبية*
 .ةالالمركزي أسسإرساء بتسريع ال -
لتيسري مشاركة اخلواص  ن الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاصقانو تفعيل  -
 .بلدياتلل
مراجعة وحتيني جملة املياه وقانون اجملامع املائية للمسامهة يف التحكم يف املوارد  -

 .املائية



 

 

 

9 

تسريع املصـادقة علـى مشـروع القـانون املتعلـق بأحكـام اسـتثنائية للتسـريع يف اجنـاز  -
 .املشاريع الكربى

تسوية وضعية عمال اإلذن للبلديات اليت تتوفر لديها اإلمكانيات املادية ب -
 .ر التابعني هلااحلضائ

فعليا ال بني الواليات فقط ولكن بني العمل على جتسيم مبدأ التمييز االجيايب  -
 . معتمديات كل والية

 :عدلوزارة ال*
 .كمة الناحية حبفوزياستكمال أشغال  -
 .يكمة الناحية ببوحجلة ةهتيئة وتوسعاستكمال  -
 ".سيدي أمحد"وسجن  "اهلوارب"سجن وحتسني الظروف يف هتيئة  التسريع يف -

 :وزارة النقل*
ربط الوالية بشبكة السكك احلديدية عرب النفيضة وإعادة التسريع يف مشروع  -

 .هتيئة اخلط الرابط بني القريوان وسوسة
 .احلديديةربط مدينة حاجب العيون بشبكة السكك اعادة  -
 :ماليةوزارة ال*

املال اجلهوية وقباضة  أمانةبناء  أشغالنطالحل يف توفري االعتمادات لإل -
 .بالقريوان إدارينيومسكنني 

 .اجلهوية للديوانة اإلدارةمقر بناء  -
 :وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي*
  .اإلسراع برصد برامج إدماج لألحياء السكنية الكربى -
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  :ة الشؤون المحلية والبيئةوزار *
 .توفري منتزهات ومناطق خضراء باجلهة -
 .إحداث إدارة جهوية للديوان الوطين للتطهري -
 .إحداث بلديتني بكل من املتبسطة والباطن -
والقضاء  "البورجي"املصب البلدي حبي كامل هتيئة واستصالح   االسراع يف -

 .هنائيا على اإلشكاليات البيئية هبذا احلي
 :والموارد المائية والصيد البحري فالحةوزارة ال*
تطوير أساليب اإلنتاج الفالحي قصد حتسني نوعية اإلنتاج واعتماد التقنيات  -

 .احلديثة وتكوين اليد العاملة والكفاءات املختصة
 .إعداد دراسة معمقة خاصة باملوارد املائية باجلهة -
 . وجهويا لتثمني املنتوج الفالحي تحويلية يلياالصناعات وحدات للتركيز  -
 .باجلهة راضي السقويةاأل إعداد برنامج لتأهيل -
 .إحداث منطقة سقوية مبنطقة سيدي سعد –
بسبب املديونية مع  (اجملامع املائية) منظومات متوقفة 23تشغيل التسريع بإعادة  -

أو اجملامع األم  ألف دينار 27الشركة التونسية للكهرباء و الغاز واليت تقدر حبوايل 
 .ألف دينار 57حوايل 

 .استكمال صيانة مجيع اجملامع املائية -
باملائة من العدد اجلملي  44متثل ) املائية اجملامعاالسراع باجياد حلول لوضعيات  -

 .اليت تعاين من الربط العشوائي( للمجامع بالوالية
 .جلهةإجياد حلول جذرية إلشكالية استنزاف املوارد املائية با -
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الريفية اليت ال تزال تشكو من النقص يف  للمناطقتوفري املاء الصاحل للشرب  -
 .التزود به

التسريع جبلب مياه الشمال الستكمال تنفيذ مشروع ربط سد سيدي سعد بسد  -
 . اهلوارب

 .للمياه هختزينإقرار مشروع تعلية سد سيدي سعد قصد مضاعفة طاقة  -
  .مسيوتة -ب بالقطاراحل للشر ة املاء الصذيب شبكاستكمال مشروع هت -
 .بريكات - ب عني سلطانة هتيئة مشروع املاء الصاحل للشر إعاد -
باملاء  "حلدبة"و" حوامد املرازيق"و" االقرعني"استكمال مشروع تزويد مناطق  -

 .الصاحل للشرب
 من معتمدية نصر اهلل "الطويلة"حتسني تزويد منطقة التسريع باستكمال مشروع  -

من معتمدية الشبيكة  "الشواربية"و "نصر أوالد"و "املقاومني"والتجمعات الريفية 
باملاء  نصر اهلل وبوحجلة معتمدييت من "املويسات"و "الفجيج"والتجمعات الريفية 

 .الصاحل للشرب
 .إحداث إدارة جهوية للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه -
 .بالقريوان "وث الفالحية بسيدي بوزيدللمركز اجلهوي للبح"احداث فرع  -
 .اجناز دراسة مشروع تنمية فالحية مندجمة باملناطق السفلى لسهل القريوان -

 :تجارةالو  صناعةوزارة ال*
 إدراج مشروع القطب الصناعي ضمن مشاريع هتيئة املناطق الصناعيةبالتسريع  -

 .وذلك تنفيذا لقرار رئيس احلكومة السابق باجلهة
 .استكمال هتيئة وتقسيم املناطق الصناعيةيف  يعتسر ال -
 .هك 722على مساحة  "7السبيخة "نطالحل يف هتيئة املنطقة الصناعية اإل -
 .الوسالتيةبهتيئة املنطقة الصناعية استكمال  -
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 . إدارة جهوية للوكالة العقارية الصناعيةحداث إ -
 "7السبيخة "ة الصناعية املنطقاجلزء األول من شكالية التطهري بإل لّ إجياد ح -

 .كي تصبح قابلة لإلستغاللالذي متت هتيئته  
 .احداث معرض دويل بالقريوان -
 :سكان والتهيئة الترابيةوزارة التجهيز واإل*
 .جلمة عرب القريوان- إجناز الطريق السيارة تونس -
 .(طريق سوسة الزربية ) مضاعفة الطريق احلزامية استكمال مشروع  -
بني النفيضة الرابطة  7الدراسة املتعلقة مبضاعفة الطريق رقم  استكماليف التسريع  -

 .والقريوان
 .كلم 775.7تدعيم املسالك الريفية على طول  -
 .كلم  445هتيئة وتعبيد املسالك الريفية على طول  -
جهر وهتيئة وادي املنصورة  من مشروع للقسط الثاين إضافيةاعتمادات توفري  -

 .ليةالقريوان الشما
 :سياحةوزارة ال*
وبعث مشروع ثقايف متكامل  "حدائق القريوان"إعادة تأهيل املنطقة السياحية  -

 .بفضاء برك األغالبة
 .إحياء وتنشيط األسواحل التقليدية -
 .تثمني مهرجان املولد النبوي الشريف -
 ".فسقية األغالبة"هتيئة املعلم األثري  -
 .ط احملاذي ملتحف الزربيةبناء قرية حرفية باحملياستكمال  -
 .شغال هتيئة متحف الزربية بالقريواناستكمال أ -
 (.تثمني قصري ملسة وآجر)إحداث مسلك للسياحة اجلبلية مبعتمدية الوسالتية  -
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 :قتصاد الرقميتصال واإلوزارة تكنولوجيات اإل*
لية يف تصاالت ذات السعة العاربط مجيع املدارس االبتدائية بالوالية بشبكة اإل -

 .نطاحل برنامج اخلدمات الشاملة
 :وزارة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة*
 .لشركة التونسية للكهرباء والغازلإحداث إدارة جهوية  -
  .بالضغط العايل باملنطقة الصناعية بالسبيخة تقوية شبكة الكهرباء -
 .يعيشبكة الغاز الطبب( املنطقة الصناعية) ربط مدينة حاجب العيون -
 :زارة المرأة واألسرة والطفولةو *
طريق حفوز من ب واألسرةلمرأة والطفولة نموذجي لالفضاء الحداث التسريع بإ -

 .قريوان اجلنوبيةمعتمدية ال
 .من معتمدية العالء" قديفات"اسرتجاع مركز املرأة الريفية بالـ -
 :رياضةوزارة الشباب وال*
 .اذية لقاعة عزيز ميالدهتيئة مالعب كرة السلة احمل ستكمالا -
 .استكمال هتيئة امللعب الرياضي برقادة -
السبيخة  بكل منالتيار الكهربائي شبكة توزيع ربط املالعب البلدية باستكمال  -
  .العالو الشبيكة و حاجب العيون و 

 :يةثقافوزارة الشؤون ال* 
 .توفري اعتمادات اضافية الستكمال دار الثقافة بالشراردة -
اع يف فض اإلشكال العقاري إلجناز مركز الفنون الدرامية والركحية سر اإل -

 .بالقريوان
 .إجناز املكتبة اجلهوية بالقريواناستكمال  -
 .التهيئة الشاملة وتوسعة دار الثقافة ببوحجلةاجناز  -
 .التهيئة الشاملة لدار الثقافة حبفوزاجناز  -
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 :صحةوزارة ال*
لإلرتقاء مبستوى اخلدمات الصحية  امعي بالقريواناملستشفى اجليف بناء  سريعالت -

 .مع ضرورة إشراك أهل اإلختصاص يف حتديد الربنامج الوظيفيباجلهة 
للمصاحل اجلهوية واملركزية املعنية بتوفري املعدات والتجهيزات الطبية الالزمة  االذن -
 .ملستشفيات اجلهة..( .سكانار، التصوير بالرنني املغناطسي )
 .تدعيم الوالية باملوارد البشرية يف إطار ممرض 57انتداب  إمتام -
هتيئة وتوسعة مستشفى  مشروعالستكمال عتمادات الالزمة حتويل اإلالتسريع يف  -
 ."بن اجلزارا"
 .إحداث مستشفى جهوي حباجب العيون -
 .املستشفى اجلهوي حبفوزاستكمال اجناز  -
 .إىل مستشفى يليحتويل الدائرة الصحية بالشراردة استكمال  -
 :وزارة الشؤون االجتماعية*
هتيئة دور خدمات الضمان اإلجتماعي بالسبيخة وحاجب العيون والوسالتية  -

 .  والعال
 :تربيةوزارة ال*
 .الريفية باملاء الصاحل للشرابباملناطق  املؤسسات الرتبويةمجيع تزويد  -
لقّيمني  والقّيمني العامني يف عدة ايف توفري املوارد البشرية الالزمة لتاليف النقص  -

 .مدارس ومؤسسات تربوية
 .الربيكات -عدادية بالقريوان اجلنوبية اخلضراء إبناء مدرسة   -
 .بئر الوصفانو عني جلولة كل من ب نيثانوي يناء معهدبن -
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 :علميالبحث العالي و التعليم وزارة ال* 
 .7222مت إقرارها منذ سنة  اليت لمهندسنيوطنية لالدرسة املحداث إالتسريع ب -
 .إجناز دراسة مقر املعهد العايل للدراسات القانونية والسياسية بالقريوانالتسريع ب -
 .حداث مقر املعهد العايل للرياضيات التطبيقية واإلعالمية بالقريوانبإالتسريع  -
 (.  7257رصد يف قانون املالية )املبيت اجلامعي بالقريوان املدينة  اإلسراع ببناء -
 :كوين المهني والتشغيلتوزارة ال* 
 .تأهيل أصحاب الشهائد العليا يف الصناعات التقليدية -

 :القصرينوالية لى إزيارة ال* 
 32 جلمعةيوم اصباح  القصرينإىل والية  ويةالتنمية اجله جلنةل أعضاء حتوّ 

 عمل مبركز التخييم و الرتبصات بالشعانيبحيث مت عقد جلسة  2122 مارس
عرض  تقدميومت . اإلطارات اجلهوية ومنظمات اجملتمع املديننواب اجلهة و ضّمت 

 معطياتالطبيعية واالقتصادية للوالية و صائص اخلن عن الوضع التنموي تضمّ 
 املعطلة وأبرز املعوقاتالعمومية واخلاصة املشاريع عدد من عن  وبيانات عامة

للقرارات تطلبات التنموية ومتابعة ، إىل جانب رصد ملختلف املشاغل واملاملرصودة
 .الوزارية اخلاصة باجلهة
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قطاعات وقد اختلفت هذه املشاريع بني العمومية واخلاصة وهتّم أساسا  
العرض الذي مت تقدميه بوالية جتدون ) ة والرتبية والفالحة والنسيج واملالبسالصح

القطاعات لة حسب مفصّ  املشاريع اجلهوية العمومية واخلاصة حولالقصرين 
 .(5بامللحق عدد  احللول مقرتحاتالتعطيل و  إشكالياتو 

املشاغل واملشاريع اليت هتم إىل يف تدخالهتم  حل احلضورويف هذا اإلطار، تطرّ 
كهربة اآلبار السطحية باملناطق السقوية على غرار  أولويات وطموحات هذه اجلهة 

إىل مستشفى جامعي  إضافة إىل حتويل املستشفى اجلهوي" بولعابة"وإحداث سد 
واليت من شأهنا أن تساهم يف النهوض بالوضع " تالبت"وإجناز منطقة التبادل احلر 
  .التنموي بوالية القصرين
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 .ويف ما يلي نورد اآلراء والتوصيات املنبثقة عن هذه الزيارة

 :القصرينوالتوصيات المنبثقة عن زيارة والية  اآلراء - 
 :عامةال اآلراء*
يف شــأن احلكومــات املتعاقبــة  هتاختــذيت ابــالقرارات الــهــذه احلكومــة زام التــوجــوب  -

 .اجلهات
الرؤيـة التنمويـة والتقلـيص  ني لتوضـيحح حوار اجتماعي بني كافة املتـدخلضرورة فت -

 .باجلهةحتقان من اإل
الســـتقطاب املســـتثمرين وتشـــجيع  محـــراءقـــة منطالقصـــرين ك التخلـــي عـــن تصـــنيف -

 .صادية هباانتصاب املشاريع اإلقت
 .ضبط سياسة واضحة للتنمية الفالحية -
يف القطاعـات اإلنتاجيـة والقطاعـات  يف اجلهـات الداخليـة لالسـتثمار الدولة عودة -

وذلــك لتحفيــز رأس  الغــريب وســطالواليــات تماشــى مــع خصوصــيات الواعــدة الــيت ت
 .املال اخلاص لالنتصاب هبذه الواليات

 .باجلهةاملوارد املالية احلرص على مزيد حسن التصرف يف  -
 .والقضاء على كل أشكال العمل اهلشّ  21تسوية وضعية عملة احلضائر واآللية  -
نقـص يف تـرّدي البنيـة التحتيـة و )حقيقيـة لتشـجيع املسـتثمرين باجلهـة غياب أرضـية  -
 ...(.نارة واالتصاالت والطرقات والغاز الطبيعياإل
 .عدم وجود رصيد عقاري -
 .تسوية الوضعيات العقاريةو  راضيلتغيري صبغة األ إجياد احللول -
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نســــبة  ضــــعفو واملــــوارد البشــــرية املاديــــة واللوجســــتية اإلمكانيــــات  يفنقــــص فــــادح  -
ــــوب يف كــــل اإلدارات اجلهويــــة خاصــــة منهــــا التــــأطري  غرفــــة التجــــارة والصــــناعة للجن
  .الغريب

 :وترتيبية مسائل تشريعية*
اســــي للتنميــــة لعــــدم اســــتجابته لتطلعــــات مراجعــــة مــــا ورد مبشــــروع املخطــــط اخلم -

 .  اجلهة
 . اجلديدة إصدار األوامر التطبيقية جمللة االستثمار التسريع يف -
تسريع املصـادقة علـى مشـروع القـانون املتعلـق بأحكـام اسـتثنائية للتسـريع يف اجنـاز  -

 .املشاريع الكربى
 .إقرار إجراءات خاصة مبعاجلة ديون الفالحني باجلهة -
ليصـبح ذلـك مـن اختصـاص رة تنقيح التشـريع املتعلـق بتغيـري صـبغة العقـارات ضرو  -

على أن يتم ذلك يف ظرف شـهر عوضـا عـن سـنوات للمسـامهة يف )السلطة اجلهوية 
 (.التسريع يف اجناز املشاريع العمومية واخلاصة على حد السواء

م والقــرارات واســرتجاع قــدرهتا علــى تنفيــذ األحكــا اســتعادة الدولــة هليبتهــاضــرورة  -
 (.سواء داخل مناطق العمران أو خارجه)الصادرة اليت هتّم ملك الدولة 

االســتثمار الــوزارات املتدخلـة يف مــا يتعلـق ببــني كـل وتبسـيطها توحيـد اإلجــراءات  -
 .املواد االنشائيةيف قطاع 

 .يف قطاع املواد االنشائية احداث خطة املخاطب الوحيد لالستثمار -
  .لبعث مشاريع منتجةلشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص قانون ا توجيه -
م وجملــة امليــاه للمســامهة يف الــتحكّ قــانون اجملــامع املائيــة  وحتيــني يف مراجعــةالتســريع  -

 .يف املوارد املائية
مراجعة قانون استغالل والتصرف يف احلدائق الوطنيـة واملسـاحات الغابيـة لتمكـني  -

 .يهااخلواص من االستثمار ف
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 :وزارة الدفاع الوطني*
 .اجليش الوطينتغيري مقر ثكنة  -
 :وزارة النقل*
بعـــث منطقـــة للنقـــل متعـــدد الوســـائط وإدراجهـــا ضـــمن املخطـــط الـــوطين املـــديري  -

 .احملدث يف الغرض
 .هتيئة شبكة السكة احلديدية -
 (.ديةالسكة احلدي)لبنية األساسية التسريع يف اجناز املشاريع الكربى اخلاصة با -
تغيري مسار السكة احلديدية املوجود يف وسط مدينة القصرين ملا ميثلـه مـن تعطيـل  -

 .للحياة اليومية والتنمية بصفة عامة باجلهة
 .(سوسة-تونس، القصرين-القصرين)تفعيل اخلطوط احلديدية لنقل املسافرين  -
 .تعميم يطات النقل الربي بكافة املعتمديات -
 .درسي الريفي باجلهةمزيد دعم النقل امل -
  :ماليةوزارة ال*
متتيـــع واليـــة القصـــرين بقســـط مـــن املبـــالح املخّصصـــة لتمويـــل إحـــداث املؤسســـات  -

 (. 7257قانون املالية ) الصغرى واملتوسطة 
ــــل واملســــاندة خاصــــة يف عالقــــة بال - ــــك مراجعــــة القــــوانني املنظمــــة هلياكــــل التموي بن

وإعطـاء صــالحيات   الصـغرى واملتوسـطةمتويـل املؤسســات التونسـي للتضـامن وبنـك 
 .هلاذين البنكنيبالعاصمة لفروع املركزية املوافقة على التمويل للجهة وليس ل

دعم شركة التنميـة اإلقتصـادية بالقصـرين قصـد مزيـد مسـامهتها يف دفـع اإلسـتثمار  -
 .اخلاص باجلهة
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مـن  Sodec Sicar ) )املسامهة يف الرتفيـع يف رأس مـال شـركة التنميـة االقتصـادية  -
والشـــــركة  (ألـــــف دينـــــار 522)طـــــرف بنـــــك متويـــــل املؤسســـــات الصـــــغرى واملتوســـــطة 

 (.ألف دينار 722) التونسية للبنك
 .حث املؤسسات البنكية على دعم القروض املوجهة للفالحني -
حــــث بنــــك متويــــل املؤسســــات الصــــغرى واملتوســــطة علــــى مزيــــد دعــــم املســــتثمرين  -

 .الالزمة اخلواص عرب توفري التمويالت
حــــث البنــــك التونســــي للتضــــامن علــــى إجيــــاد احللــــول الكفيلــــة مبســــاعدة بــــاعثي  -

 .املشاريع الصغرى
 : وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية*
فيمــا  ــص إدراج املســاحات ذات الصــبغة اإلشــرتاكية الــيت مت رفــع الصــبغة عنهــا  -

ىل فـــرع احملكمـــة ضـــمن عمليـــات املســـح اإلجبـــاري، ضـــرورة إصـــدار توصـــية صـــارمة إ
العقارية بالقصرين قصد معاضـدة اجملهـود التنمـوي وذلـك عـرب إدراج معتمـديات تالـة 

وفوســانة أوال مث بــاقي املعتمــديات ضــمن برنــامج املســح اإلجبــاري وســبيبة وجــدليان 
 . للسنة القضائية املقبلة

 .حيني وذلك لكثرة األراضي اإلشرتاكية باجلهةقضاة مسْ  3دعم اجلهة بــــ  -
 . خبري لتغطية اجلهات 57دعم ديوان قيس األراضي بـــــ  -
 .دعم احملاكم العقارية بسيارات إدارية رباعية الدفع للدخول جلميع املناطق -
ضـــرورة اقتطـــاع مســـاحات دوليـــة يف تصـــرف املركبـــات )تـــوفري رصـــيد عقـــاري دويل  -

  (.الستثمار اخلاصلوضعها على ذمة املشاريع العمومية أو اخلاصة لدعم االفالحية 
 :وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي*
                                                                                                                             .                                                                                                                            التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية جمللة االستثمار اجلديدة -
 .اإلسراع يف تركيز هيئات اإلستثمار على املستوى الوطين واجلهوي -
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 .Sodekإجياد احللول للوضعية املالية اليت تواجهها شركة التنمية بالقصرين  -

 .وان املناطق احلدودية على غرار ديوان تنمية رجيم معتوحلبعث دي -
 :وزارة الشؤون المحلية والبيئة*
 .ختصيص إعتمادات لتهذيب األحياء الشعبية باجلهة -
 .برجمة تدخالت ضمن برنامج هتيئة األحياء الشعبية لفائدة معتمدية تالة -
 .تطهريالإفراد املنطقة الصناعية بالقصرين بشبكة  -
 .كمال اجناز املصب املراقب ومركز التحويل بالقصريناست -
 .تفعيل الدراسة املتعلقة بإزالة التلوث الناتج عن مصنع عجني احللفاء -
 :والموارد المائية والصيد البحري فالحةوزارة ال* 
 .ضبط سياسة تنموية واضحة للقطاع الفالحي باجلهة-
 (.السيالنمياه )إجناز السدود لتعبئة املوارد املائية  -
سـيمكن مـن محايـة  4مليـون م 42بطاقة استيعاب تقدر بــــ " بولعابة"إحداث سد  -

 .موطن شغل قار 5222هك وتشغيل أكثر من  4522 ريّ  املائدة املائية بفوسانة و
 .سراع يف كهربة اآلبار السطحية والعميقةاإل -
 .إجناز خمطط مديري للماء الصاحل للشرب -
الريفيـــة الـــيت ال تـــزال تشـــكو مـــن الـــنقص يف  للمنـــاطق للشـــرب تـــوفري املـــاء الصـــاحل -

 .التزود به
التســــــجيل )اإلســــــراع يف ضــــــبط خمطــــــط مــــــديري لتســــــجيل األراضــــــي الفالحيــــــة  -

 .وضمان حقوحل اجملموعات (اإلجباري
 .إجياد حلول عملية ملشكلة األراضي الدولية املهّمشة -
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يــة الفالحيــة وتــوفري مــواطن الدول األراضــيخبصــوص دعــم جمهــود اجلهــة يف هيكلــة  -
" مربوكـــة"الشـــغل، جيـــب العمـــل علـــى توظيـــف مـــا مت اســـرتجاعه علـــى غـــرار ضـــيعتا 

 .  وكذلك تفعيل ما مت استكمال هيكلته" فائزة"و
 .الفالحية املندجمة جبنوب الواليةاإلسراع بتمويل مشروع التنمية  -
 .نتاجمزيد دعم إحداث املسالك الفالحية لفك العزلة عن أماكن اإل -
ــــة  - ــــاج الفالحــــي التشــــجيع علــــى إجنــــاز مشــــاريع للصــــناعات الغذائي ــــل اإلنت لتحوي

 .باجلهة
 .بعث معهد وخمترب يعىن بنبتة اهلندي -
 .العلف املركز ملختلف أنواع املاشية إلنتاجإحداث وحدات صناعية  -
 .منح قروض مومسية ملريب املاشية -
 .يةبعث مركز لرتبية األراخي باألراضي الدول -
توزيع مقاطع على الفنيّـني حسـب القـوانني الضـابطة لـذلك ومتكيـنهم مـن عناصـر  -

 . انتاج
 .إرساء اسرتاتيجية تعىن بفرتات اجلفاف املتعاقبة باجلهة حلماية قطيع املواشي -
 .بعث فروع جملامع  اللحوم احلمراء واخلضر والغالل -
 :وزارة الصناعة والتجارة* 
ة التشخيصية اليت قامت هبا شركة عجـني احللفـاء واملتمثلـة تفعيل توصيات الدراس -

 .سنوات قصد تعزيز القدرة التنافسية للشركة 5يف برنامج استثماري على مدى 
 .تفعيل قرار بعث مصنع لإلمسنت بفوسانة -
 .اإلسراع بإصدار األمر املنظم الستغالل مقاطع الرخام بالنسبة لتالة وفوسانة -
 .تصنيع فواضل الرخام بتالةإحداث قطب وطين ل -
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 .إحداث قطب وطين لتصنيع الكلس األبيض الصناعي بفريانة -
اجيــاد حلــول ملقــاطع الرخــام املســتغلة بشــكل غــري قــانوين عــرب فــتح امكانيــة املراكنــة  -

مــع ضــمان حــق الدولــة يف الكميــات املســتغلة منــذ  7252لســنة  257حســب األمــر 
املستحقات وفـتح بـاب تنظـيم القطـاع بشـكل  بداية االستغالل مما سيساهم يف دفع

 .جذري
معاجلــة الصــعوبات الــيت تواجههــا املؤسســات العاملــة بقطــاع النســيج باجلهــة والــيت  -

أصــبحت مهــددة بــالغلق جــرّاء ارتفــاع ديوهنــا خاصــة مــع الصــندوحل الــوطين للضــمان 
 .اإلجتماعي

 .( CETTEX) التسريع يف إحداث املركز اجلهوي للنهوض بالنسيج  -
ــــرار وزيــــر التجــــارة )التســــريع يف إحــــداث املركــــز اجلهــــوي للنهــــوض بالصــــادرات  - ق

 (.األسبق
 .(دراسة منجزة من وزارة التجارة" )تالبت"بـــ  حرّ جتاري  تبادلإجناز منطقة  -
 .رصد إعتمادات إلعادة بناء سوحل تفصيل القصرين املدينة -
 :والتهيئة الترابية واإلسكانزارة التجهيز و *
 .(الطريق السيارة) تسريع يف اجناز املشاريع الكربى اخلاصة بالبنية األساسيةال -
تــوفري اإلعتمــادات الالزمـــة لــدعم واليـــة القصــرين يف جمــال هتيئـــة وتعبيــد املســـالك  -

ـــة الـــيت حتتـــوي علـــى شـــبكة طوهلـــا حـــوايل  ـــرايب   4522كلـــم منهـــا   5222الريفي كلـــم ت
 .كلم معّبد نصفها يستدعي الصيانة  5522و
 .والتجديد العمراين إحداث إدارة جهوية لوكالة التهذيب -
 :سياحةوزارة ال*
تثمــني املســلك الســياحي واســتغالل نقــاط القــوة باجلهــة، إضــافة إىل هتيئــة املواقــع  -

 (.7223دراسة تطوير القطاع )األثرية والبيئية 
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ـــــري صـــــبغة األرض املخّصصـــــة )إجنـــــاز منطقـــــة ســـــياحية بســـــبيطلة  - التســـــريع يف تغي
 (. ذلكل
 قصـــد مســـاعدة احلرفيـــات واحلـــرفيني علـــى تـــرويج منتوجـــاهتم قريـــة حرفّيـــةإحـــداث  -
  (."سبيطلة"نظرا لتوفر العقار املخصص ضمن املنطقة السياحية بــــ )
 .توفري إعتمادات إضافية لبناء وحدة اإلستقبال حبيدرة -
 . اإلسراع بتجهيز نواة متحف حيدرة -
السليوم، القصرين، اهلوري، تالبت، أميدرة، ) املعامل األثريةاإلسراع بتهيئة املواقع و  -

 ...(. حيدرة
 (.دراسة منجزة من ديوان املياه املعدنية" )بولعابة"بـــــــ ستشفائية ة إإحداث قري -
 :قتصاد الرقميتصال واإلتكنولوجيات اإل وزارة *
 .ربط املدارس اإلبتدائية بشبكة األنرتنات وجتهيزها -
 :الطاقة و المناجم والطاقات المتجددةوزارة * 
العمل على إحداث قطب تكنولوجي باجلهة خمّتص يف املواد اإلنشائية على غرار  -
 ."برج السدرية"
مبا يسمح من توسيع أصـناف املقـاطع  7252 لسنة 257ضرورة تنقيح األمر عدد  -

وتســوية جتماعيــة ألســباب اقتصــادية وا" املراكنــة"الــيت يشــملها األمــر مث الســماح بـــــ 
  .احلاالت القدمية

 .توسعة شبكة الغاز الطبيعي على كافة معتمديات الوالية -
إحـداث اقليمــني للشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز ملتابعــة تنفيــذ مــد شــبكة ثالثــي  -

 .األطور لكهربة اآلبار العميقة بكامل اجلمهورية
 .اإلسراع يف اجناز مشروع تعميم الضغط العايل -
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 :زارة الشؤون الثقافيةو *
مراجعة القانون األساسـي للمعهـد الـوطين للـرتاث لتصـبح ألعوانـه وإطاراتـه سـلطة  -

باجلهـــة للتـــدخل يف اإلنتهاكـــات وإبـــداء الـــرأي يف اللجـــان اجلهويـــة خاصـــة للمقـــاطع 
التقليديــة ملـــا تســببه املركزيـــة والبريوقراطيــة مـــن تعطيــل لـــرخص االســتثمار وللمحافظـــة 

 .الثقايف والرتاثي وتشجيع االستثمار على املوروث
 .حداث تفقدية جهوية للرتاثإ -
 .إحداث مركز ثقايف جامعي -
 .الشروع يف اجناز مركز الرتبصات بالشعانيب -
 .إحداث مرافق ثقافية بالوالية -
 .استكمال اجناز املكتبتني العموميتني بالقصرين الشمالية وفوسانة-
 .القصرين يف احلرب العاملية الثانية حداث متحف حريب  لد موقعةإ -
إلبـراز وتثمـني الـرتاث الالمـادي احمللـي  حداث متحف جهوي للعادات والتقاليـدإ -

 .واجلهوي
 :صحةوزارة ال*
قــرار رئــيس احلكومــة ) حتويــل املستشــفى اجلهــوي بالقصــرين إىل مستشــفى جــامعي -

 .(السابق
تالــة وحتويــل ل مــن ســبيبة و بكــ" ب"التعجيــل باجنــاز املستشــفيات اجلهويــة صــنف  -

  ".ب"انة إىل مستشفى جهوي صنف املستشفى احمللي بفرن
 .ينيتفعيل القرار اخلاص بإحداث قطب ألمراض القلب والشرا -
 .توفري طب اإلختصاص -
 .تدعيم اجلهة بوحدة اإلسعاف الطيب املتنقلة -
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 .التعجيل باجناز املصحة العسكرية -
 .املدرسيإحداث مركب للطب اجلامعي و  -
تعزيز أسطول النقل من سـيارات اسـعاف وسـيارات رباعيـة الـدفع نظـرا خلصوصـية  -

 .املنطقة
 :التربيةوزارة *
 .إحداث مندوبية جهوية ثانية للرتبية والتعليم -
 .معاجلة مشاكل اإلكتظاظ اليت تعاين منها املؤسسات الرتبوية باجلهة -
القصـرين الشـمالية واجلنوبيـة، حاسـي استكمال اجناز املؤسسات الرتبويـة بكـل مـن -

 .العيون وحيدرة الفريد، سبيطلة، فوسانة،
 .اجناز مشروع دار املعلمني العليا بسبيطلة -
 .الريفية باملاء الصاحل للشرابباملناطق  املدارستزويد  -
 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي*
 .بل احلكومةاإلسراع بإجناز كلية طب األسنان املعلن عنها من ق -
 .تعزيز نسيج املؤسسات اجلامعية ببعث مدرسة حتضريية للمهندسني -
 .معهد عايل للفالحة مع وحدة حبث تنموي فالحيإحداث  -
 .توسعة مدرسة علوم التمريض وحتويلها إىل معهد عايل -
 :التكوين المهني والتشغيلوزارة *
 .ملاشية مباجل بلعباسبعث مركز تكوين مهين للفالحة البيولوجية وتربية ا -
 (.قطاع النسيج)بعث شعب تكوين يف عالقة بالنسيج اإلقتصادي باجلهة  -
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 :سيدي بوزيدوالية لى إزيارة ال* 

يـــــوم اجلمعـــــة  مســـــاءأعضـــــاء جلنـــــة التنميـــــة اجلهويـــــة  حتـــــّول ويف ختـــــام الزيـــــارة
حيــــــث مّت عقــــــد جلســــــة عمــــــل مبقــــــر  بوزيــــــد ســــــيديىل واليــــــة إ 2122 مــــــارس 32

ـــــل  الواليـــــة ـــــة التنمويـــــة املشـــــاريع اجنـــــاز لبحـــــث احللـــــول الكفيلـــــة بتعجي ودفـــــع املعطّل
ــــــــك حبضــــــــور  نســــــــق ــــــــة يف اجلهــــــــة، وذل ــــــــواب اجلهــــــــة واإلطــــــــاراتالتنمي ــــــــة  ن اجلهوي

 .واملنظمات الوطنية ومجعيات اجملتمع املدين
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وحتديــد التنمــوي  لواقــعتشــخيص ا تضــّمنعــرض  تقــدمييف بدايــة اجللســة ومت 
دفع التنمية باجلهة والرفع مـن جاذبيتهـا وحتسـني ليت ستساهم يف ا ملتطلبات التنمويةا

املشـاريع عـدد مـن ضبط  ، إضافة إىلالظروف املعيشية على املستوى احمللي واجلهوي
أو تعطيـل سـباب الـيت حالـت دون تنفيـذ األالصـعوبات و التنموية العمومية واخلاصة و 

جنـــاز يف خمتلـــف اإلوضـــعف نســـب  ســـنواتاملربجمـــة منـــذ  يعبعـــض املشـــار اســـتكمال 
 املشـــاريعحـــول ســـيدي بوزيـــد العـــرض الـــذي مت تقدميـــه بواليـــة جتـــدون ). القطاعـــات

بـامللحق  احللـول مقرتحـاتالتعطيل و  شكالياتلة حسب القطاعات وإالتنموية مفصّ 
 (.6عدد 

 
لتوصــــيات وا اآلراء"ـبــــ حنوصــــل يف الفقــــرة التاليــــة واملعنونــــة ويف هــــذا الســــياحل،

ـــارة والاملنبثقـــة عـــن  ـــدزي جممـــل مـــا جـــاء يف تـــدخالت احلضـــور مـــن  "يـــة ســـيدي بوزي
إجنــاز علــى غــرار وطموحــات هــذه اجلهــة أولويــات ب عالقــة يفتشــخيص ومقرتحــات 
إجنــاز ســوحل  ، إضــافة إىلفســفاط املكناســيمشــروع جلمــة و -الطريــق الســيارة تــونس

عـيش وظـروف شأهنا حتسني مستوى  منواليت كلية الطب   حداثوإنتاج الكربى اإل
 .اكنني ودفع التنمية بوالية سيدي بوزيداملتس
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 :سيدي بوزيدوالتوصيات المنبثقة عن زيارة والية  اآلراء - 
 :عامةاآلراء ال*
يف شأن اجلهة احلكومات املتعاقبة  هتاختذيت ابالقرارات الهذه احلكومة التزام  -

 .ما تقرر للجهة من قبل رئيس احلكومة السابقوخاصة 
يف القطاعات اإلنتاجية والقطاعات  يف اجلهات الداخلية مارلالستث الدولة عودة -

وذلك لتحفيز رأس  الغريب وسطالواليات تماشى مع خصوصيات الواعدة اليت ت
 .املال اخلاص لالنتصاب هبذه الواليات

عدم واقعية جملة االستثمار اجلديدة وعدم مالءمتها خلصوصيات اجلهات ذات  -
 .  اص هبااألولوية لتشجيع االستثمار اخل

ضعف آليات احلوكمة احمللية ومنسوب الالمركزية والاليورية والتشريك الفعلي يف  -
 .اخليارات واألولويات التنموية

هناك إشكالية فيما يتعلق مبرجع النظر للسادة الوالة واملعتمدين الذين يتبعون  -
تمديات فمنهم رئاسة احلكومة والتصرف يف اإلطارات واألعوان مبركز الوالية واملع

 .من يتبع وزارة الشؤون احمللية والبيئة والبقية يتبعون وزارة الداخلية
داجمة ملناطق اجلهة تربط وتتكامل مع األقطاب غياب بنية حتتية مهيكلة و  -

 .االقتصادية اجملاورة وترفع من جاذبية اجلهة
فية من نقص يف تواضع البنية األساسية باملراكز احلضرية والتجمعات السكنية الري -

هنج واملسالك الفالحية الريفية والربط بشبكات التطهري هتيئة وتعبيد الطرقات واأل
 ...وصرف املياه والتنوير واملاء الصاحل للشرب

تواضع التجهيزات اجلماعية وتردي اخلدمات املقدمة يف أغلب اجملاالت الرتبوية  -
اإلدماج االجتماعي ويدودية تطور والصحية والرياضية والشبابية والثقافية والعمل و 
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ومالئمة بعض اجملاالت األخرى مع خاصيات اجلهة على غرار مؤسسات التعليم 
 .العايل والبحث العلمي واختصاصات التكوين املهين

الوضع العقاري املتشعب وتدىن خصوبة الرتبة واستنزاف املوارد املائية والتغريات  -
 .املناخية السلبية

شاط الصناعي يف النهوض باالستثمار والتشغيل واختالل يف التوزيع يدودية الن -
اجملايل ويدودية البنية األساسية الصناعية وقطاع خدمايت كالسيكي وغياب مناخ 

 .االستثمار لدفع وحتفيز املبادرة اخلاصة
 .ضعف نسبة التأطري و نقص وسائل العمل بأغلب اإلدارات اجلهوية -
اليت تعيق كل أشكال التنمية واالستثمار  ات اجلهويةاإلدار نقص متثيليات  -

 .الرتباط الوالية بواليات اجلوار يف جل اإلدارات اجلهوية أو املركزية
ة االقتصادية ضعف يف تثمني الثروات الطبيعية واملخزون الثقايف بإدماجه يف الدور  -

 (.ستشفائية والثقافيةيكولوجية واإلالسياحة اإل)باجلهة 
لوضع البيئي وهتديده للجانب الصحي بأغلب املراكز احلضرية تدهور ا -

والتجمعات السكنية الريفية بسبب غياب منظومة ناجعة للتصرف يف النفايات 
وتواضع نسبة الربط بشبكة التطهري ( املصبات املراقبة ومراكز التحويل)الصلبة 

عملة إضافة إىل بالوسطني احلضري والريفي ويدودية منشآت املعاجلة للمياه املست
 .غياب مراقبة املخالفات البيئية

 :مسائل تشريعية وترتيبية*
 .اإلسراع بإستصدار القانون األساسي للبلديات -
 2995فيفري  23املؤرخ يف  2995لسنة  22مراجعة وحتيني القانون عدد  -

واملتعلق بالعقارات الدولية الفالحية هبدف تسوية الوضعيات العقارية وتثمني 
 .قارات كآلية من آليات دفع التنمية باجلهةالع
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على  اعتدواالتشديد يف العقوبات القانونية املسلطة على األشخاص الذين  -
 .العقارات الدولية الفالحية أو الذين يتصرفون فيها بدون صفة قانونية

مراجعة مقاييس الفرز املتعلقة بإسناد الضيعات الدولية لشركات اإلحياء والرفع  -
 .قف الشروط القانونية إداريا وفنيا وتشريك اجلهة يف إختيار املستثمرمن س

للمسامهة يف التحكم يف املوارد وقانون اجملامع املائية مراجعة وحتيني جملة املياه  -
 .املائية
 إعتماد التدرج يف تفويض بعض السلطات املركزية إىل السلط اجلهوية فيما  ص -

حتديد الزمن و  اجلهوية وإعطائها صبغة تقريرية تفعيل دور اللجان اإلستشارية
إدارة وتسيري هياكل الشرطة البلدية وشرطة املرور واألمن العام ، إىل جانب املدرسي

ومراجعة املنظومة األمنية بصفة عامة هبدف إعادة اإلنسجام والتنسيق بني هذه 
 .اهلياكل

عية وذلك على غرار مراجعة األمر التنظيمي للجان اجلهوية للشؤون اإلجتما - 
بقية اللجان اجلهوية اليت يرأسها الوايل حيث أنه خبروج هذه اللجنة عن مشموالت 

 .الوايل مت تسجيل عدة جتاوزات وإخالالت صلب هذه اللجان
إعتمادا على مقاييس  0202تسوية وضعية عمال احلضائر املنتدبني بعد سنة  -

مع إعادة إدراج ...( ، املستوى التعليميالسن،موانع احلقوحل املدنية)قانونية وشفافة 
بعد وذلك ضمن صالحيات السلطة اجلهوية ( النظافة والعناية بالبيئة) حضائر البيئة

 .  0202أن تقرر إيقاف اإلنتدابات مبنظومة احلضائر منذ سنة 
مراجعة األمر اخلاص بالصفقات العمومية بإعتماد العرض األفضل عوضا عن  -

جري إسناد أكثر من صفقتني على املستوى الوطين بآجال ال العرض األدىن مع حت
 .تقل عن السنة

املتعلق بأحكام استثنائية للتسريع يف اجناز  قانونال تسريع املصادقة على مشروع -
 .املشاريع الكربى
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 :وزارة الداخلية*
إحداث مراكز شرطة بكافة لذلك جيب النسيج األمين باجلهة غري متكافئ و  -

 وأوالد حفوز الوالية وإحداث منطقة للشرطة مبعتمدية املكناسيمعتمديات 
 .وإحداث إقليم للشرطة

 :وزارة العدل*
 . تفعيل قرار إحداث إدارة جهوية للعدل -

فتح بقية إعتمادات التسريع بإحداث يكمة االستئناف بسيدي بوزيد عرب  -
نطالحل الدراسات ورصد اإلعتمادات الالزمة لإلعالن عن طلب العروض وإ

 .األشغال يف أقرب اآلجال
فتح اإلعتمادات الالزمة التسريع بإحداث يكمة الناحية جبلمة عن طريق  -

 .لإلعالن عن طلب العروض وإنطالحل األشغال يف أقرب اآلجال
 :لدفاع الوطنيوزارة ا*
  .اإلسراع بإجناز مركز التكوين والتدريب املهين املربمج باجلهة -
 ".ضيفا"ّثكنة العسكريّة يف ال اإلسراع بإجناز -
 :وزارة النقل*
خاصة يف ظل توفر كل املستلزمات إحداث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد  -

 .وإعادة تفعيل خطوط جربة وتوزرالضرورية 
 ابني سوسة والقصرين وربطه ةتأهيل وتفعيل شبكة اخلط احلديدي الرابط -

 .مبنطقيت الفائض ولسودةلى األقل يف مرحلة أوىل عمير  أنبسيدي بوزيد مع ضرورة 
  .التسريع بتغيري صبغة األرض لبناء مركز  الفحص الفين للعربات بلسودة -

 :وزارة المالية*
التأكيد على فتح اإلدارة اجلهوية للبنك  الوطين الفالحي بسيدي بوزيد  -

 .وإحداث فرع مبعتمدية أوالد حفوز
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 .إحداث قباضة مالية بالسبالة -

باضة مالية ومكتب أداءات مبنزل بوزيان علما وأن البلدية لديها عقار إحداث ق -
 .مت التفويت فيه لفائدة وزارة املالية 2م 811ميسح حوايل 

 :وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية*
تدعيم تركيبة اللجنة اجلهوية للشؤون العقارية اليت ال تستجيب لبعض الوضعيات  -

ل يف قاضي عقاري وعضو ممثل لديوان قيس األراضي املعقدة بإضافة عضو متمث
 .ورسم اخلرائط

املقامة فوحل األراضي الدولية ( جتمع سكين 94)التفويت يف التجمعات السكنية  -
لفائدة اجمللس اجلهوي للعمل على تسوية وضعياهتا العقارية وذلك لكثرة النزاعات 

 .القائمة بني متساكنيها
حل جذري للنزاع القائم بني الفريقني على أرض إحداث جلنة وطنية إلجياد  -

جمموعة أوالد فرحان من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية وجمموعة املناسة )إشرتاكية 
 .وهو خالف منذ أكثر من مخسني سنة( من معتمدية حاجب العيون بالقريوان

 :وزارة الشؤون المحلية والبيئة*
 .بسيدي بوزيد ةلى للجماعات احملليتفعيل قرار برجمة وإجناز مقر اجمللس األع -
توفري اإلعتمادات الالزمة إلجناز مشروع التصرف املستدمي يف املوارد الطبيعية  -

 .واخلط اجلنويب للوالية "فائض" ومكافحة التصحر بعني رباو 
طلب دعم إستثنائي للبلديات على مستوى املوارد واملعدات خاصة بالنسبة  -

 .للبلديات اجلديدة
إحداث بلدية و معتمدية مبنطقة اهلشرية بإعتبار توفر كل املقومات  طلب -

 .الضرورية لذلك
ضرورة توفري كل مقومات البلدية من حيث إجناز التجهيزات  اجلماعية والبنية  -

 .األساسية بالنسبة للبلديات الفتية
 .برجمة إجناز مقر جديد ملعتمدية سيدي بوزيد الغربية -
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ويطة  سيدي علي بن عون وبئر احلفيمعتمدييت شرتكة بني طة املاحمل استكمال -
 .املكناسي

 .اإلسراع  بإقتناء العقار إلجناز يطة التطهري بالرقاب -

  .اجناز يطة تطهري بلسودة -

 .ات إلنشاء يطات تطهري ببقية معتمديات الواليةدراسالإجناز  -

مبختلف ملعاجلة ومراكز التحويل ز ااكجناز مر إل توفري اإلعتمادات الالزمةاالسراع ب -
 .معتمديات الوالية

 .دعم اإلدارة اجلهوية للبيئة باملوارد البشرية والتجهيزات الالزمة -
 :وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري*

ضرورة ضبط اإلسرتاتيجية الفالحية بالتنسيق مع اجلهة مع مراعاة اخلصوصيات  -
غراسة الزياتني واللوز والفستق وتربية املاشية وإنتاج احلليب  الفالحية اليت ترتكز على

هذه القطاعات ال تستهلك   إضافة إىل أن ،نظرا للتقاليد املكتسبة يف هذا اجملال
 .كميات كبرية من املياه

وإعداد دراسة معمقة ( الشرب والري)القيام بدراسة متكاملة ملنظومات املياه  -
 .هةخاصة باملوارد املائية باجل

مزيد تعبئة املوارد املائية باجلهة عرب إجناز السدود والبحريات اجلبلية وإستغالل  -
 .("خنقة اجلازية" إلجناز سد جبلي إعداد دراسة) مياه النشر

بتوصيالت  جتديدإفراد الشبكات القدمية ملياه الشرب بربنامج خاص يتمثل يف  -
 .الص معاليم اإلستهالكفردية للقضاء على ظاهرة الربط العشوائي وعدم خ

العدل مزيد من  جمالس اإلدارة هبالتمكني جملامع املائية ا مناطق تدّخلمراجعة  -
 .التصرفوالنجاعة يف 

تعزيز دور املركبات الفالحية الدولية باجلهة للمسامهة يف الدورة االقتصادية  -
حياء و لتعديل السوحل ومقاومة االحتكار  وإعادة النظر يف منظومة شركات اإل
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العقارات الفالحية الدولية عموما بإعتماد مقاييس النجاعة الحية و التنمية الف
  .والشفافية

حي وإحداث خمرب تطوير مركز البحوث الفالحية ومركز التكوين املهين الفال -
 .ةللتحاليل الفالحي

 .اجلوائحفعيل قرار صندوحل ت -

  .باجلهةكلم من املسالك الفالحية   311تفعيل قرار إجناز  -

منزل مياه الشرب مبعتمديات املزونة واملكناسي و  اإلسراع بإجناز مشروع حتلية -
د وهو مطلب متأكد .م 21بكلفة ( KFW)ل يف إطار قرض خارجي بوزيان املموّ 

 .نظرا لرتدي نوعية مياه الشرب هبذه املناطق

لرقاب وا برجمة دراسة لتزويد بعض التجمعات السكنية مبدينة السوحل اجلديد -
 .باملاء الصاحل للشرب وأوالد حفوز واملزونة

 .إحداث مكتب خدمات للشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع املياه مبعتمدية جلمة -
إعادة هيكلة املستغالت الدولية الفالحية غري املسوغة إىل مقاسم فالحية  -

عمل من من أصحاب الشهائد العليا املعطلني عن ال كونوتسويغها إىل تعاونيات تت
 .أبناء اجلهة

العمل على مد اجلهة مبحاضر حتويز وقتية للمشاريع  الصناعية باملناطق الفالحية  -
املقرتحة باجلهة وذلك يف إنتظار إمتام إجراءات تغيري صبغة العقارات للتسريع يف 

 .إجناز املشاريع

 .اجحلضور جمالس اإلدارة اخلاصة بسوحل اإلنت فالحةال ةعن وزار  تعيني ممثل -
 بعث مصانع للصناعات الغذائية باجلهة لتثمني العديد من املنتوجات الفالحية -
 ...(.زيت الزيتون، الطماطم، اللوز، اللحوم احلمراء)
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 :وزارة الصناعة والتجارة*
التسريع بتخصيص قطعة األرض املقرتحة إلحداث املركب الصناعي  -

فقة على املشروع وعرض امللف على وزارة للمواالوالتكنولوجي بسيدي بوزيد ودعوة 
 .اللجنة العليا لإلستثمار

مساعدة اجلهة يف جلب املستثمرين لإلنتصاب باملناطق الصناعية احملدثة على  -
 .غرار املنطقة الصناعية بلسودة

 .الغاز الطبيعيهتيئة املناطق الصناعية وتوفري املرافق الضرورية هبا مثل  -

 .لصناعية بكل من أم العظام وجلمة وبئر احلفياإلسراع بإجناز املناطق ا -

رصد اإلعتمادات الضرورية إلعادة هتيئة املنطقة الصناعية بسيدي بوزيد و جتميل  -
 .مداخل املناطق الصناعية

شكالية التطهري باملنطقة الصناعية بأم العظام كي تصبح قابلة إل لّ إجياد ح -
 .لإلستغالل بعد هتيئتها

 .العقار املقرتح إلحداث املنطقة الصناعية بالرقاب وتغيري صبغتهالتسريع بإقتناء  -

مزيد التعاون وتكثيف اجلهود إلستقطاب املستثمرين إلستغالل مركب  -
 .البالستيك باملزونة

 .اإلسراع بإحداث مشروع فسفاط املكناسي -
 .املزونةبعث مصنع لإلمسنت ب -

 .بعث معمل اآلجر ببوزيان -

ودعمها باملوارد البشرية  ة للوكالة العقارية الصناعيةإحداث إدارة جهوي -
 .واللوجستية الالزمة
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التسريع يف نسق اإلجراءات املرحلية إلجناز مشروع سوحل اإلنتاج الكربى بسيدي  -
وإصدار ( تغيري صبغة العقار والتفويت فيه للمجلس اجلهوي بسيدي بوزيد)بوزيد 

 .قرار إحداث السوحل

مع توفري سوحل اإلنتاج الكربى شروع ة حول احمليط املتعلق مبسة معمقالقيام بدرا -
 .خرباء خمتصني يف اجملال عن طريق التعاون الدويل

 .التجارة حلضور جمالس اإلدارة اخلاصة بسوحل اإلنتاج ةعن وزار  تعيني ممثل -

 .رصد إعتمادات إلعادة بناء سوحل تفصيل القصرين املدينة -

 .إحداث سوحل تفصيل بالرقاب -
 :سكان والتهيئة الترابيةوزارة التجهيز واإل*
 باعتمادالتفويض للسادة الوالة باستصدار قرارات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية  -

 .سنوات  5سنوات إىل  21املراجعة اجلزئية والتقليص من مدة املراجعة من 

ت العلمية مراجعة طريقة إسناد رخص املقاوالت بإعتماد الكفاءة املهنية واملؤهال -
يف اإلختصاص وذلك للقضاء على الدخالء هبذا القطاع وإعطاء الفرصة للشباب 

  .من أصحاب الشهائد العليا

إسرتجاع بعض املساحات اليت مشلتها أمثلة التهيئة العمرانية وختصيصها كرصيد  -
 .عقاري تتصرف فيه اجلهة لبعث املشاريع التنموية العمومية واخلاصة

 . حلماية مدينة سيدي بوزيد  من الفياضاناتإعداد دراسة  -

  .ةجلم-بإجناز الطريق السيارة تونس اإلسراع -

  .قابس-صفاقس وسيدي بوزيد-ني سيدي بوزيدتاإلسراع بإجناز الطريقني السريع -

 .ق احلزامية اجلنوبية بسيدي بوزيداإلسراع بإجناز الطري -
 .اهليشريةد املسلك الرابط بني فرش الشيح و تعبيهتيئة و  -

 .اإلسراع بإجناز أشغال محاية معتمدية السعيدة من الفيضانات -
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 :وزارة السياحة*
أن الدراسات  باعتباراإلسراع بإجناز يطة للسياحة اإليكولوجية ببئر احلفي  -

 .الفنية جاهزة

 :قتصاد الرقميتصال واإلوزارة تكنولوجيات اإل*
   .ات الدفق العايل على كامل الواليةتعميم وحتسني التغطية بشبكة األنرتنات ذ -

 .دعم مراكز الربيد وخاصة يف املناطق الريفية -
 :وزارة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة*
حتديد جدول ية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي و اإلسراع يف إجناز مشروع تزويد وال -

 .ززمين واضح لإلجنا

حسب الرزنامة املضبوطة  "املكناسي فسفاط" ضرورة اإلنطالحل يف إجناز مشروع -
 .يف الغرض

 :وزارة المرأة واألسرة والطفولة*
 .الشغور على رأس اإلدارة اجلهوية للمرأة واألـسرة والطفولة بسدّ  اإلسراع -

 .اإلسراع يف انطالحل مركب الطفولة باملزونة ومركز للمسنني -

 :وزارة الشباب والرياضة*
فتقار الوالية إىل مثل هذه املنشآت إلة بسيدي بوزيد بإجناز مدينة رياضيّ  اإلسراع -

علما وأنه مت برجمة إحداث هذا املركز ضمن مقرتحات املخطط اخلماسي للتنمية 
2126- 2121. 

بسيدي  ديسمرب 22مللعب املعشب ا ةوتوسع ةتهيئلختصيص إعتمادات إضافية  -
 .بوزيد
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  :الشؤون الثقافيةوزارة *
قار الذي هو على ملك التجمع الدستوري الدميقراطي املطالبة بتخصيص الع -

املنحل لفائدة وزارة الشؤون الثقافية إلحداث مركز ثقايف فين ومعلومايت مبدينة 
سيدي بوزيد يتضمن مكتبة منوذجية رقمية متعددة االختصاصات والوسائط ومقر 

 .للمعهد اجلهوي للموسيقى وقاعة عروض ومقر املندوبية اجلهوية للثقافة

  .إجناز الدراسات اخلاصة بإحداث متحف الثورةاإلسراع يف إنطالحل  -
 .املوارد املالية الالزمة لتهيئة ساحة البوعزيزي توفري -
سيدي  على غرار مهرجان ة باجلهة واملهرجانات الدوليةدعم املهرجانات الصيفي -

اجلواد العريب األصيل مهرجان و  2121 ديسمرب 22 مهرجانعلي بن عون و 
  .املكناسيب
 :وزارة الصحة*
ضرورة برجمة بناء مستشفى جامعي جديد بسيدي بوزيد على غرار ما مت إقراره  -

 .بقفصة والقريوان

إحداث األقسام اجلامعية املربجمة حسب الدراسات  وحسب الربنامج الوظيفي  -
املستشفى اجلهوي إىل  لتحويلد ة هبدف اإلعداوليس حسب اإلعتمادات املرمسّ 

 .فى جامعيمستش
         SMUR 3 على األقل ) إحداث وحدات لإلسعاف الطيب اإلستعجايل -
طرقات وطنية  3نظرا ألن والية سيدي بوزيد منطقة عبور وهبا ( SAMU 2 و

 .هامة

ت اجلهوية واحمللية بالتجهيزات واملعدات الطبية الالزمة وتاليف ياتدعيم املستشف -
 .ى املستوى الوطينطول إنتظار إقتناء التجهيزات عل

 نيالالزم   دعيم املستشفى اجلهوي بسيدي بوزيد باإلطار الطيب وشبه الطيب ت -
 .الداخلية باجلهاتوخاصة طب اإلختصاص و فتح اآلفاحل لإلطار الطيب 
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 .جبلمة" ب"إلسراع باإلنطالحل يف دراسات بناء املستشفى اجلهوي صنف ا -

 .للدم ومركز للصيانة البيوطبية بعث فرع للصيدلية املركزية وبنك جهوي -

نتدابات وإستكمال التجهيزات وإقتناء سيارة إسعاف لقسم اإلسراع بالقيام باإل -
 .اإلستعجايل بالسوحل اجلديد

 :جتماعيةوزارة الشؤون اإل*
التخلي عن نظام احلصة فيما يتعلق بإسناد بطاقات العالج اجملاين واملنح املسندة  -

ماد مقاييس علمية ونظام معلومايت ميكن من خالله حتديد للعائالت املعوزة واعت
 .أحقية احلصول على هذه البطاقات واملنح

تدعيم دور اخلدمات اإلجتماعية املتواجدة حاليا أو اليت تنتظر انتهاء األشغال  -
لفتحها باإلطار البشري الالزم وخاصة فيما يتعلق مبمثلني عن الصناديق 

 .اإلجتماعية الثالثة

تأكيد على فتح دور خدمات جديدة باملعتمديات املتبقية لتقريب اخلدمات ال -
 .(بئر احلفى و السبالة أوالد حفوز، جلمة،)

اإلسراع باإلنطالحل يف إجناز مشروع ضيعة فالحية إدماجية لفائدة األشخاص  -
 .املعوقني

 ممرضني،)تدعيم مركز األطفال بسيدي بوزيد باإلطار البشري الضروري  -
وطلب حافلة صغرية ( أخصائي إعالمية وأعوان رعاية وعملة ئي نفساين،إخصا

 .لنقل األطفال
 :وزارة التربية*
مراجعة منظومة الرتبية بوالية سيدي بوزيد من خالل التقليص من عدد املدارس  -

مقابل حتسني البنية التحتية األساسية للمؤسسات الرتبوية من مطاعم ومبيتات 
 .رقات واملسالك املؤدية للمؤسسات الرتبوية باجلهةوالنقل املدرسي والط
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عدد املؤسسات  الرتفاعتقسيم سيدي بوزيد إىل مندوبيتني جهويتني نظرا  -
قرب انتهاء أشغال توفر العقارات املستغلة حاليا و  خاصة يف ظل الرتبوية والتالميذ

 .يداملقر اجلد

وأن األشغال أجنزت خاصة تطبيق قانون اإلنتزاع خبصوص معهد اهليشرية املعطل  -
 .%85بنسبة 

 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي* 
يف الغرض  إحداث القطب اجلامعي اجلهوي تبعا ملشروع املبادرة اجلهوية املعدّ  -

وخاصة فيما يتعلق بإقرار إحداث كلية الطب بسيدي بوزيد واملعهد العايل للفالحة 
 .دنيةواملعهد العايل للرياضة والرتبية الب

 .إحداث معهد عايل لعلوم وتقنيات الصحة -

احلرف بسيدي بوزيد الذي مت ر اجلديد للمعهد العايل للفنون و اإلسراع بإجناز املق -
 .2122إدراجه مبيزانية التنمية لسنة 

 :لتكوين المهني والتشغيلوزارة ا*
التكوين مراجعة منظومة التكوين املهين باجلهة من خالل تطبيق مرسوم إجبارية  -

 .دراجه ضمن شعب التعليم الثانويإلكل منقطع عن التعليم أو 

اإلسراع بإجناز مركز التكوين املهين املتعدد اإلختصاصات بسيدي بوزيد  -
إعداد حيث مت إمضاء قرار التخصيص و ..( .صناعات غذائية ،صيانة صناعية)

 .ملف املشروع

 .طلب إحداث مكتب تشغيل مبعتمدية جلمة -
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 :اتمةخال

واليات اجلمهورية التونسية  باقيىل زياراهتا إستواصل جلنة التنمية اجلهوية 
الوسط الشرقي وذلك الشمال و و الشرقي والغريب أقاليم اجلنوب واليات تباعا إىل 
هبا اليت تعيق تنفيذ املشاريع التنموية  اقيلالعر و  ةالتنموي أوضاعهاعلى  لإلطالع

 والياتشاملة ومستدامة ب يةتنملتأسيس  تنمويها الواملسامهة يف تصحيح مسار 
ومشاريع تنموية  واجتماعي متوازن خلق مشهد اقتصادي لتساهم يف هذه األقاليم

ومتثل املتوفرة  الطبيعية الثرواتو رة يف ييطها تستغل وتثّمن مهارات أهلها تجذّ مل 
 .يعايشوهناوحاجيات حقيقية ت ياحلوال إلشكال

بالتعاون مع مكتب اجمللس سيتم الدستور  من 22صل وملزيد تفعيل الف       
ليات تفعيله مبا يضمن حق آجيايب و سي حول مفهوم التمييز اإلتنظيم يوم درا
لتحاحل بباقي اجلهات ضعف من اإلة منها ذات املؤشرات التنموية األاجلهات خاص

 .االخرىدون تعطيل تنمية اجلهات 
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 الوضع التنموي بإق ليم الوسط الغربي 
 

   2017- 2011للفترة  

2017مارس   

 الجمهورية التونسية

  وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

 ديوان تنمية الوسط الغربي

45 



 تقديم اإلقليم 

 2ألف كلم 22.37:   المساحة الجملية   •

 % 13.5  : عن الوطني النسبة •

46 



الديمغرافيةالمعطيات   

 (البالدمن سكان % 13)مليون نسمة  1.45: ( 2015)العدد الجملي للسكان 

 (على المستوى الوطني % 29.8) % 64.6:  الريفينسبة عدد السكان بالوسط 

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

 2004إحصاء 

 

      مغادرة منطقة               

47 



 الموارد المتاحة

 :الفالحة

 هكمليون  2.052:   الفالحيةمساحة األراضي 

 (% 6.9) سقوي هكألف  142: منها      

 3م.م 830:المائية المعبأة الموارد 

 (االقليممساحة من  %45) هكألف  525.5:   الغابيةالمساحة 

 المنتوجاتأهم : 

 الفصلية منها الخضر خاصة الخضروات  –

 الزياتين–

 ...(  المشمش،’ التفاح )الغالل –

48 



 الموارد المتاحة

293 :( فما فوق 10)عدد المؤسسات 

 82: المؤسسات المصدرة عدد 

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

 الصناعيةالمناطق  : 

    16:   العـــــدد −

   هك 33:   المساحة −

  547:   المقاسم −

 

 الصناعة
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 الموارد المتاحة

 وحدة 19:  الوحداتعدد 

 1409:  عدد األسرة 

اإلمكانـــيـــات  : 

 موقعا 19:  المواقع األثرية 

 04:  المحميات الطبيعية 

 الساخنةعديد المواقع للمياه 

 من الموروث الوطني %35: الموروث التراثي 

 

 السياحة

50 



 الواقع التنموي باإلقليم

نقــــاط القـــوة 

  نقــــاط الضعف 
 

51 



 القـــوة نقــــاط

 .االنفتاح على القطر الجزائري والموقع الجغرافي الوسيط  

 (هكمليون  1.18)  المحترثةمن األراضي المساحات الشاسعة 

 القابل للتصنيع الغذائي الفالحي المنتوجتنوع  وأهمية 

 (موقعا 40حوالي ) االنشائيةالمخزون الهام من المواد 

الطبيعية القابلة لالستغالل  االمكانيات والحضاري  والموروث التاريخي 

 .في مجال السياحة البديلة

 .كفاءةذات موارد بشرية شابة 

52 



 نقــــاط الضعف  

 .بنية أساسية متواضعة 

 .نسيج اقتصادي هش

 .مؤشرات تنموية دون المعدالت الوطنية

و بين اإلقليم  وجود فوارق في المستوى التنموي بين واليات 

 .داخل كل والية  المعتمديات

 .الصناعية واألقطاب التكنولوجية  وغياب مخابر البحث 

 .غياب الرؤية التسويقية لإلقليم

53 



 مؤشر التنمية الجهوية حسب الوالية
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 الوطنيألحسن معتمدية على المستوى  0.74مقابل  0.49أحسن قيمة للمؤشر باإلقليم لم تتجاوز 

 المعتمدياتمؤشر التنمية الجهوية حسب 
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 مؤشر جودة الحياة
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 مؤشر جاذبية الجهات
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 الرتبة في االستثمار للفرد الواحد حسب الوالية

0 

5 

10 

15 

20 

25 

15 

21 
23 

 الرتبة في االستثمار العمومي للفرد الواحد
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 الرتبة في االستثمار الخاص للفرد الواحد
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 (دم )2016-2011استثمارات الفترة 
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مشروع  4617:   العدد الجملي للمشاريع   د م 3256:حجم االستثمار الجملي 

 2017-2011توزيع المشاريع العمومية حسب االستثمار وتقدم اإلنجاز للفترة 
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مشاريع بصدد طلب  مشاريع بصدد اإلنجاز  مشاريع منجزة 

 العروض

مشاريع بصدد  

 الدراسة 

مشاريع تواجه 

 صعوبات

 مشاريع لم تنطلق

1336 

929 

319 364 
265 

43 

2935 

750 

485 243 11 

93 

من جملة المشاريع  %   91     %   5     %   2    %   2  
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 2017المشاريع العمومية  المعطلة إلى غاية شهر مارس 

  2017بإقليم الوسط الغربي إلى نهاية مارس المعطلة جدول للمشاريع 
 (دم ) الكلفة   عدد المشاريع المتعطلة  الوالية 

 267 61 القيروان 
 34 27 سيدي بوزيد 

 51 29 القصرين 
 352 117 المجموع
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 متابعة المشاريع العمومية  

 بوالية القيروان
 
 
 

                                                         
 2017مارس   30                                                            

 الجمهورية التونسية

 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

 ديوان تنمية الوسط الغربي

 للتنمية بالقيروان الجهويةاإلدارة 

64 



 عناصر املداخلة
.Iمتابعة املشاريع العمومية حسب مراحل الانجاز 

.II متابعة املشاريع العمومية حسب القطاعات الكبرى 

.III أهم املشاريع املعطلة 
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 املشاريع العمومية بوالية القيروانمتابعة 
2011-2016 

 (دم )الكلفة  عدد المشاريع السنة

 149.1 265 2011سنة 

 240.8 247 2012سنة 

 116.6 157 2013سنة 

 79.8 101 2014سنة 

 118.3 132 2015سنة 

 704.5 902 2015-2011مجموع 

 160.7 160 2016سنة 

 865.3 1062 المجموع
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 متابعة مشاريع القطاع العام حسب مراحل الانجاز

 

  

 (د.م) االستثمارات عدد المشاريع

 االنجاز مراحل
 %  النسبة (دم )المبلغ   % النسبة العدد

 44 381.5 68 719   انتهت مشاريع

 31 268.2 18 187 مشاريع بصدد اإلنجاز 

 6 48.9 8 81 مشاريع بصدد اإلعالن عن طلب العروض 

 9 77.8 5 51 مشاريع بصدد الدراسة

 0 0 0 0   تنطلق لم مشاريع

 10 88.8 2 24   صعوبات تالقي مشاريع

 100 865.3 100 1062  المجمـــــوع 
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 توزيع املشاريع حسب قطاعات إلانتاج

 

  

 

 القطاع
 %النسبة من الكلفة  (دم )الكلفة  العدد

 %16.94 146.6 420 قطاعات إلانتاج

 %17.21 148.9 190 التنمية البشرية والاجتماعية

 %65.85 569.8 452 البنية ألاساسية 

 %100 865.3 1062 املجموع 
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(دأ )الكلفة  توضيح إلاشكال  املشروع سنة إلادراج 

 2014 746,069 قرار فسخ صفقةبصدد إعداد 
 إبن الجهوي تهيئة قسم طب ألاطفال باملستشفى 

 الجزار

عدم  مصادقة وزارة الصحة : الفني الاشكال
و إلاشكال ,الانحد إلى على البرنامج الوظيفي 

الالزمة  الاعتماداتتحويل  و عدم فتح : املالي
 بالقيروان الجهوي بميزانية املجلس 

1000 2012 

من مشروع تهيئة وتوسعة  2القسط استكمال 
توسعة قسم أمراض ) الجزار  إبنمستشفى 

 (القلب وجناح إلايواء

 الاعتماداتتحويل  و عدم فتح : إلاشكال املالي 
 بالقيروان الجهوي الالزمة بميزانية املجلس 

4000 2013 

 الجزار      إبنتوسعة مستشفى 
أقسام تصفية الدم وألامراض النفسية ) 

والصيدلية وطب ألاطفال وتجميع أقسام 
 (إلاستعجالي

في انتظار املصادقة علي البرنامج الوظيفي في 
 نسخته النهائية       

مليون دوالر من  85تمت رصد هبة بمبلغ  و 
قبل اململكة العربية السعودية في مؤتمر 

 الاستثمار 
 

 املستشفى الجامعي بالقيروان  2014 170000
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(دأ )الكلفة  توضيح إلاشكال  املشروع سنة إلادراج 

بصدد تسجيل ملكية الارض و بخصوص 
الدراسات تم الاعالن عن مناظرة هندسية  

  20/09/2016و حدد اخر اجل بتاريخ 
 اعادة طلب العروض للمناظرة وسيتم 

 الانجاز كيفبةلم يتم تحديد  

   بحفوز  الجهوي املستشفى  2014 700

 بصدد النظر من طرف الوزارة
إعداد دراسة جدوى إحداث مستشفى 

 .بحاجب العيون  جهوي 

بصدد النظر مع وزارة الصحة التي تعهدت 
بإسناد الاستقاللية املالية خالل سنة 

2017   
    

إلى  بالشراردةتحويل الدائرة الصحية 
 .مستشفى محلي
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(دأ )الكلفة  توضيح إلاشكال  املشروع سنة إلادراج 

 د.م 9.6بناء مبيت جامعي بمدينة القيروان بكلفة  2013 9600,000 . في انتظار رصد الاعتمادات الالزمة

تم مد الوزارة بالبرنامج الوظيفي والبيداغوجي .  -
وتمت مراسلة إلادارة العامة للبنايات والتجهيز 

قصد تركيز هذا املشروع بأرض املركب الجامعي 
الجديد دار ألامان وإلاسراع ببدء الدراسات 

 ألاولية على مستوى الوزارة

7000,000 2010 
مقر املعهد العالي للرياضيات التطبيقية  احداث

 .وإلاعالمية بالقيروان 

تم مد الوزارة بالبرنامج الوظيفي والبيداغوجي  
وتمت مراسلة إلادارة العامة للبنايات والتجهيز 

قصد تركيز هذا املشروع بأرض املركب الجامعي 
الجديد دار ألامان وإلاسراع ببدء الدراسات 

 ألاولية على مستوى الوزارة

9000,000 2014 
إنجاز دراسة مقر املعهد العالي للدراسات القانونية 

 .د.م 9قدرها  باعتماداتوالسياسية بالقيروان 

 والبيداغوجيتم مد الوزارة بالبرنامج الوظيفي .  -
وتمت مراسلة إلادارة العامة للبنايات والتجهيز 

قصد تركيز هذا املشروع بأرض املركب الجامعي 
الجديد دار ألامان وإلاسراع ببدء الدراسات 

 ألاولية على مستوى الوزارة

700,000 2012 
دراسة مشروع إنشاء املدرسة الوطنية للمهندسين 

 .مليون دينار بناًء وتجهيزا 40بالقيروان، بكلفة 
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(دأ )الكلفة  توضيح إلاشكال  املشروع سنة إلادراج 

بتاريخ  الاعتماداتتمت مراسلة الوزارة لفتح 
 14184تحت عدد   2/11/2016

3286,334 2013 
 -بالقيروان الجنوبية الخضراء  اعداديةبناء مدرسة 

   البريكات

بتاريخ  الاعتماداتتمت مراسلة الوزارة لفتح 
 13792تحت عدد   24/11/2016

 2017فيفري  15الاعتماد منذ  احالةتم 
 

 الوصفان ببئر بناء معهد ثانوي  2010 4207.086

تم فسخ الصفقة مع املقاول و اعادة طلب العروض 
للمرة الثانية مما تطلب توفير اعتماد اضافي و تمت 

مراسلة الوزارة لفتح فارق الاعتمادات املقدرة ب 
 13910تحت عدد  28/11/2016د  بتاريخ  202,235990

  بالشراردةبناء دار الثقافة  2009 697,029

في انتظار توفر قطعة ألارض وإلاعتمادات الالزمة إلنجاز 
بدار الثقافة  2013مركز متكامل تم بعث نواة في نوفمبر 

 أسد ابن الفرات
 (2005) والركحيةمركز الفنون الدرامية  2005 500,000

لم ينطلق املشروع إلى :في مرحلة البرمجة بوزارة الثقافة 
 2014وضعية أوت : حد هذا التاريخ 

 بالقيروان الجهويةاملكتبة ( القسط الثاني)إنجاز  2014 600,000

من قبل البلدية بتقسيم  الارضتم تخصيص قطعة 
 ديوان املساكن العسكرية 

 مركب ثقافي إحداث     
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(دأ )الكلفة  توضيح إلاشكال  املشروع سنة إلادراج 

تحت عدد  12/02/2016تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 
 اجراءات اتمام وملدنا بالبرنامج الوظيفي  1340

 الدولة  امالكالتخصيص مع 
 بالقيروان لالسرةفضاء نموذجي  احداث 2016

تمت مراسلة وزارة الشباب و الرياضة و مدها بالعرض 
د و اعتمادات  196771,500الادنى املقترح املقدر ب 

 14/09/2016د بتاريخ  7434املراقبة الفنية املقدرة ب 
   10639تحت عدد 

 تهيئة مالعب كرة السلة املحاذية لقاعة عزيز ميالد اشغال  2016 196,772

للبلديات لربط املالعب بعداد كهربائي  امكانياتعدم توفر 
 املشروع جاهزيةرغم 

    
حاجب - السبيخة: ربط املالعب البلدية بالتيار الكهربائي 

 العال  - الشبيكة -العيون 

ان الاعتمادات املرصودة لهذا املشروع التفي بانجاز 
املطلوب وقد تعهد صاحب املشروع خالل جلسة 

 باتخاذ قرار في الغرض 22/02/2016
 بالقيروان الزربيةتهيئة متحف  اشغال 2012 350,000

تمت مراسلة الديوان الوطني للصناعات التقليدية لتوفير 
بتاريخ  اد 765,879094 بو املقدر  الاعتمادات

 10933تحت عدد  23/09/2016
 الصفقة اعدادبصدد 

 الزربيةبناء قرية حرفية باملحيط املحاذي ملتحف  اشغال 2015 765,879
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(دأ )الكلفة  توضيح إلاشكال  املشروع سنة إلادراج 

تنفيذ هذا املوضوع مرتبط  ارتباطا وثيقا بتقدم دراسة 
 جلب مياه الشمال

لجلب  الهواربدراسة الربط بين سد سيدي  سعد وسد 
 مياه الشمال

مواطن على موقع الخزان بدعوى أن ألارض  إعتراض
املخصصة للخزان هي ارض مشتركة  بالرغم من 

بصدد فض  و التحصل على عقد هيبة من قبل عمه 
 إلاشكال مع املعني باآلمر 

1167,921 2012 
  مسيوتة –تهذيب شبكة املاء الصالح للشراب بالقطار

 وطني( 1قسط عدد)

تم فض الاشكال وبصدد الاعداد لفسخ الصفقة بعد 
 وفاة املقاول 

1302,714 2012 
  مسيوتة –تهذيب شبكة املاء الصالح للشراب بالقطار

  BAD(2قسط عدد)

تم فض الاشكال وبصدد الاعداد لفسخ الصفقة بعد 
 وفاة املقاول 

2366,714 2014 
  مسيوتة –تهذيب شبكة املاء الصالح للشراب بالقطار

  BAD(3قسط عدد)

اعتراض دوار الدعايثية على تركيز قنوات على طول 
كلم مطالبين بتعبيد طريق و بصدد فض  1.5حوالي 

 إلاشكال مع املواطنين
2910,000 2013 

إعادة تهيئة مشروع املاء الصالح للشراب عين سلطان  
 (جهوي ) بريكات

من منطقة  مواطنيينبسبب اعتراض  الاشغالتوقف 
 بامر اوالدتهيئة شبكة  باعادةو مطالبتهم  بامر 

   الاقرعينتزويد  2016 286,000
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(دأ )الكلفة  توضيح إلاشكال سنة  
 إلادراج

 املشروع

متوقفة  الاشغاللكن بعض %  90 الاشغالبلغت نسبة تقدم 
العتراض املواطن حسين بن محمد عسكري أوالد ضيفة على 

 وضع قناة الضخ  اشغال و 2بناء مأوى للبئر العميقة الجليل 
5414,000 2012 

تحسين تزويد منطقة الطويلة من معتمدية نصر هللا 
والتجمعات الريفية املقاومين واوالد نصر والشواربية من 

معتمدية الشبيكة والتجمعات الريفية الفجيج واملويسات من 
 (عائلة 2500)نصر هللا وبوحجلة 

في %   48تم انجاز جزء من املشروع و بلغت نسبة تقدم الاشغال 
انتظار  موافقة مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بسبب مضاعفة 

وموافقة مصالح التجهيز مرتبطة   12الطريق الوطنية رقم
 بتقديم ألامثلة التنفيذية للمشروع

 حوامد املرازيق  2012 120,000

في مرحلة التثبت من املسار الجديد املقترح للقنوات مع 
 SERGAZشركة

 تزويد الحدبة 2012 144,000
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(دأ )الكلفة  توضيح إلاشكال  املشروع سنة إلادراج 

 و على مار الطريق  ايسيزي اعتراض صاحب مصنع شركة 
 مبلغ الانتزاع 

 ( الزربيةطريق سوسة )  الحزاميةمضاعفة الطريق  2016

 مدرج املخطط وفي مرحلة الدراسات التمهيدية ألاولية
في مضاعفة الدراسة املتعلقة بمضاعفة الطريق رقم  التسريع

 والقيروان النفيضةبين  2

 (وزارة التجهيز)غير مدرج باملخطط  مشروع
 رغم أنه قرار حكومي

ك .نإلى  000+70ك .نمن  02مضاعفة الطريق الوطنية رقم 
 .د.م 48كلم بكلفة  24على طول  94+000

 (وزارة التجهيز)غير مدرج باملخطط  مشروع
 رغم أنه قرار حكومي

 .د.م 4,8كلم بكلفة  4على طول  حفوز إحداث منعرج ملدينة 

 (وزارة التجهيز)غير مدرج باملخطط  مشروع
 رغم أنه قرار حكومي

 .د.م 4,8كلم بكلفة  4على طول  بوحجلةإحداث منعرج ملدينة 

 (وزارة التجهيز)غير مدرج باملخطط  مشروع
 رغم أنه قرار حكومي

كلم  6,617على طول  809سد الثغرات بالطريق املحلية رقم 
 د،.م 3,308بكلفة 

     لم يتم النظر إلى حد اليوم في املوضوع
مشروع القطب الصناعي ضمن مشاريع تهيئة املناطق إدراج 

 .الصناعية

بصدد مراجعة  ملف التقسيم وتم امضاء الصفقة عن  
 طريق التفاوض املباشر

 الوسالتيةتهيئة املنطقة الصناعية  2015 6421,000

تمت مراجعة املقاييس ملراجعة كلفة الربط بالشبكات 
الصفقة عن طريق التفاوض إمضاء الخارجية وتم 

 ,املباشر 
31000,000 2015 

على مساحة  2 السبيخةالانطالق في تهيئة املنطقة الصناعية 
 .هك 200
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(دأ )الكلفة  توضيح إلاشكال  املشروع سنة إلادراج 

عدم  و مناظرة ألافكار غير مثمرة للمرة الثانية 
 الدراسات اعتماداترصد 

 ”القيروانحدائق "إعادة تأهيل املنطقة السياحية 
 ألاغالبةوبعث مشروع ثقافي متكامل بفضاء برك 

أفادت وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد 
بأنه تمت برمجة  2016مارس  18البحري بتاريخ 
للشركة الوطنية الستغالل  جهويةإحداث إدارة 

وتوزيع املياه  أفاد السيد املدير العام للشركة في 
بوالية القيروان بأنه  4/5/2016اجتماع يوم 

سيتم عرض املوضوع على مجلس إدارة الشركة 
ومن املتوقع إصدار قرار  2016 مايفي شهر 

 2016إلاحداث في شهر جوان 

لكل من الشركة الوطنية  جهويةإحداث إدارة 
الستغالل وتوزيع املياه والشركة التونسية للكهرباء 

للديوان  جهويةوالغاز ودراسة مقترح إحداث إدارة 
 .الوطني للتطهير

 بطئ  الدراسات 
 النفيضةربط الوالية بشبكة السكك الحديدية عبر 

 وإعادة تهيئة الخط الرابط بين القيروان وسوسة

البرنامج الوظيفي وفق  اعدادفي انتظار 
املتوفرة والاختبار التقني حسب  الاعتمادات

 29/11/2016الجلسة املنعقدة بتاريخ 
1400,000 2013 

توسعة بهو وقاعة الجلسة وتعلية سياج محكمة 
 بحفوز الناحية 

في انتظار اعداد البرنامج الوظيفي وفق 
الاعتمادات املتوفرة والاختبار التقني حسب 

 29/11/2016الجلسة املنعقدة بتاريخ 
 ببوحجلةتهيئة وتوسيع محكمة الناحية  2013 1400,000

في انتظار موافاتنا بقانون املناظرة طبقا 
  الاوروبيملواصفات الاتحاد 

 الهواربمواصلة تهيئة سجن  2013 2000,000
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 ضعف تنوع النشاط االقتصادي

ضعف جاذبية الجهة ومؤشر مناخ 

 األعمال

مؤشرات التنمية البشرية 

 متدنية 

إشكاليات 

 التنمية 

تفاقم ظاهرة النزوح والهجرة 

 الداخلية 

مقومات تنموية غير 

 مثمنة

ضعف نمو النسيج 

 العمراني
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القيروانوالية لالرؤية املستقبلية 
 

 والية القيروان
قطب تنموي مثمن لجميع مقوماته وجاذب  

ومنفتح ومشع على محيطه إلاقليمي 
والوطني والعاملي في إطار مسار تنمية 

 وحوكمةمندمجة وشاملة ومستدامة 
 رشيدة
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نسيج اقتصادي أكثر تنوع وذو قدرة تشغيلية عالية:  1الهدف الخصوص ي   
 

دفع الاستثمار وتطوير مناخ ألاعمال:  2الهدف الخصوص ي   
 

دعم املجهود التصديري وتعميق الاندماج الفاعل في الدورة :  3الهدف الخصوص ي 
 الاقتصادية العاملية

 

الاقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة:  4الهدف الخصوص ي   
 

القيروان وجهة للسياحة الثقافية والايكولوجية :  5الهدف الخصوص ي 
بامتياز والاستشفائية  
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 ألاهداف الخصوصية إلاشكاليات الفرعية 

التنمية :  1الهدف الخصوص ي 
 البشرية

النهوض :  2الهدف الخصوص ي 
 الاجتماعي

 الوالية معتمدياتمتدني بكامل  جهويةمؤشر تنمية -
  9مؤشر رفاه العيش دون املستوى الوطني بكثير و -

 لها مؤشر رفاه العيش سلبي 11من  معتمديات
 بنية أساسية متدهورة ومرافق حياتية مفقودة -
نسبة أمية مرتفعة وكذلك نسبة الانقطاع املبكر عن  -

 الدراسة
 ارتفاع نسب الفقر والبطالة وعدد العائالت املعوزة -

الارتقاء بمؤشر : 3الهدف الخصوص ي 
 التنمية البشرية

النهوض باملرأة: 4الهدف الخصوص ي   
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 التوجهات اإلستراتيجية لتنمية واليـــة القـيـــروان

فق 
 
 2030في ا
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 الفالحة وزارة 
 والموارد المائية والصيد البحري   

 
الفالحيّةاإلدارة العامة للتهيئة والمحافظة على األراضي   

 
 

 

2016مارس  30القيروان   



 محتوى المداخلة

تقديم الوالية -1  
بعض مؤشرات التنمية - 2  
الخصوصيات المميزة للوالية - 3  
مقترح التوجهات االستراتيجية  - 4  

اقتراح منهجية عمل لجنة - 5 التنمية   
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  2كلم 6.712 :المساحة الجملية 

 (13) 11:     المعتمدياتعدد 

 114:        العماداتعدد  

 65نسمة منها ألف  570: عدد السكان  % 
 بالريف   

 



 *المؤشرات 

 القيروان الوطني

 ( ألف نسمة(السكان عدد  570.6 10.983

 النمو السنوي  0.44% %1,03

 البلدي بالوسط السكان  نسبة %35.3 67.7%

 النسبة العامة للتنوير %99.8 %99.8

 الصالح للشرب نسبة الربط بالماء %74 %88.1

الصالح للشرب عن  نسبة الربط بالماء %39.4 %46.1

 %طريق الشركة بالوسط الريفي 

   نسبة البطالة %15.8 %15.2

 بالوسط البلدي  الربط بشبكة التطهير %89.8 %86.0

 2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  حسب *
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 الوالية الترتيب مؤشر التنمية
 تونس 1 0,762

ريانة 2 0,751
 
 ا

 المنستير 3 0,73

 بن عروس 4 0,714

 سوسة 5 0,67

 نابل 6 0,615

 صفاقص 7 0,603

 منوبة 8 0,567

 بنزرت 9 0,541

 توزر  10 0,495

  زغوان 11 0,483

 قبلي  12 0,445

  قابس 13 0,426

  المهدية 14 0,402

 مدنين  15 0,397

  قفصة 16 0,388

  باجة 17 0,354

 تطاوين 18 0,301

 الكاف  19 0,284

  بوزيدسيدي  20 0,271
  سليانة 21 0,262

 القيروان  22 0,250

 القصرين  23 0,234
  جندوبة 24 0,231
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 مؤشر التنمية
 للخدمات
 الصحية

 راحة الحياة
البنية التحتية 
 والتجهيزات

خدمات 
 الترفيه

المال  راس
 البشري 

القابلية 
 للتشغيل

 المعتمدية

 بوحجلة 207 261 221 243 252 256 261

 الشبيكة 167 229 192 234 237 190 229

 الشراردة 193 233 92 193 180 188 224

 العال 166 254 217 230 242 173 255

 الوسالتية 223 237 78 227 200 195 246

 حفوز  183 252 172 228 232 243 240

 حاجب العيون 220 251 97 200 178 138 232

 القيروان الشمالية 119 152 224 59 79 31 171

 القيروان الجنوبية 164 201 198 133 124 47 190

اهللانصر  212 200 121 249 221 177 235  

 الشبيكة 43 253 227 255 257 237 239
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 وتقاليد، عادات تقليدية، صناعات فنون، معمار، تاريخي، مخزون : وتنوعه بثرائه يتسم فريد ثقافي تراث
كوالت،

 
 .المتميزة السياحية الوجهات كإحدى هامة مكانة لتتبوا   يؤهلها مما ...مهرجانات ما

  والمياه وزغدود السرج  وجبل بنصرهللا التواتي كحديقة الجذابة االكولوجية الطبيعية المواقع من العديد 
 ...الزهار ابراهيم وسيدي طرزة وجبل معمر سيدي كحمام االستشفائية
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 صفاقسالموقع اإلستراتيجي المتميز للجهة وقربها من المواني البحرية والجوية ومن الطريق السيارة تونس. 

لف  58التي تجاوزت   السقويةالمساحات  شساعة ولى من حيث إنتاج بعض  .هكا 
 
ّنها تحتل المراتب اال كما ا 

صناف كالحبوب المروية والفلفل والمشمش
 
 .اال

نشطة الزراعية نظرا لتنوع التربة وإمكانية إدراج العديد من الزراعات المعدة للتحويل
 
 .تنوع اال

 الفالحي المنتوجوفرة وتنوع. 

 دولية كبيرة وإمكانية إشعاعها على المحيط الفالحي ضيعاتوجود. 
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 تصنيفها المميزة والممكن  الفالحية المنتوجاتوجود بعض(Produit de terroir, produit 
authentique ) الوادمثل زيت الزيتون اللقيم المشمش بمنطقة خيط... 

 التحويلية الفالحية المنتوجاتتوفر رصيد من. 

توفر شبكة من المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية. 

التنوع البيئي. 

وجود رصيد هام للفالحة البيولوجية. 

 السيليسيوجود بعض المواد اإلنشائية القابلة للتحويل الصناعي على غرار الرمل... 

 (المتجددة غاز الطبيعي والطاقات )للطاقة توفر مصادر 

 جبانزيت الزيتون واللحوم وصناعة الحليب و ) الغذائية الوزن الهام لقطاعات الصناعات
 
 التصبيرونصف  والتصبير اال

 .(وتعليب المياه والتبريد والتجميد
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 ( 3مليون م 330)      3:  السدود الكبرى 

 ( 3مليون م 36)   22:   التليةالسدود  

( 3مليون م 7.8)   71:  البحيرات الجبلية 

بار العميقة
آ
  (3مليون م 82,5) 800:   اال

بار السطحية
آ
 (3مليون م 63,5)   12.000:          اال

 الخصوصيات المميزة والموارد المتاحة
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 اإلقتصاديةفي مختلف مجاالت الحياة االجتماعية و  المعتمدياتوجود فوارق بين. 

ساليب الحديثة في الميدان الفالحي
 
 ضعف استعمال اال

وظهور بوادر استنزاف للعديد من الخزانات الجوفية( المياه)الطبيعية المفرط للموارد  اإلستغالل. 

 الفالحي للمنتوجضعف هيكلة مسالك التوزيع. 

 مخصصة للمعارض والمؤتمرات فضاءاتعدم وجود. 

 الفالحي الموجه للتصدير المنتوجضعف التركيز على 

 بالوالية الفالحية للمنتوجاتضعف الصناعات التحويلية 

ضعف اإلقبال على التكوين المهني 

  ضمن الهياكل المهنية ومحدودية نشاطها لإلنخراطنسبة ضعيفة 
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 فيتتلخص محاور اهم التوجهات اإلستراتيجية: 

مثل االستغالل عبر للجهة التنافسية القدرة من الرفع -1
 
  تحسين عبر اإلنتاج قيمة من والرفع .الطبيعية لمواردها اال

صل، مثبتة بيولوجي،تسميات منتوج ) الجودة
 
 (,,لال

 تاريخية فسيفساء من عموما الغربي الوسط منطقة بقية توفره ما مع خاصة وااليكولوجية الثقافية السياحة تطوير - 2
 .إيكولوجية-وطبيعية وثقافية

 .السياحة لتنمية التقليدي اللباس و الزربية غرار على للجهة المميزة التقليدية االنشطة من االستفادة -3

هم من بوصفه الغذائية الصناعات قطاع تطوير - 4  في لإلستثمار هامة مجاالت يوفر إذا . بالجهة الواعدة القطاعات ا 
  .الفالحي المنتوج بتحويل يتعلق فيما وخاصة عدة ميادين

 منظومة تعصير في لدورها الغذائية الصناعات قطاع في مشتغلة وعالمية خارجية مؤسسات مع الشراكة نحو التوجه -5
سواق اقتحام يسهل بما والتسويق اإلنتاج

 
 .الخارجية اال
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 2مقترح التوجهات اإلستراتيجية 

مثل االستغالل  -6  
 
 العميقة التحوالت مواكبة على بالعمل المتاحة االستثمار ومجاالت لفرص اال

 .العالمي االقتصاد يشهدها التي

 التجارية عالمات وضع ضرورة مع ،المنتوجات وتعليب وتكييف التسويق منظومة تطوير -7 
 المنتوج قيمة من للرفع (label) المميزة

  القيم ومنظومات (filières économiques ) اقتصادية منظومات تركيز -8   
(chaines de valeurs ) تساهم والتي الوالية بها تتمتع التي الواعدة المجاالت في 

 التحويلية الصناعات  غرار على تفاضلية ميزة إعطائها في

ساليب تطوير -9
 
 وتكوين الحديثة التقنيات واعتماد اإلنتاج نوعية تحسين قصد الفالحي اإلنتاج ا

 المختصة والكـفاءات العاملة اليد
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راضي هيكلة إعادة عملية مواصلة -10
 
 المحيط على فعليا إشعاعها من يمكن بما الدولية اال

 ديمومتها على المحافظة مع واالجتماعي االقتصادي

 (المائية الموارد استغالل ترشيد) الطبيعية الموارد في التشاركي التصرف إحكام -11

 plate)كبرى  إنتاج منصة الجهة جعل نحو والتدرج الفالحي اإلنتاج توزيع مسالك تنظيم -12
forme) ن ويمكن, والترويج والتصنيع والتعليب والتكييف الفرز  محطات تطوير عبر

 
 ا

   المجال هذا في هاما دورا للوالية الجغرافي الموقع يلعب

 خدمة) الفالحية الميكنة نشاط في مهنية وهياكل  حية فال خدمات مشاريع بعث على التشجيع -13
رض

 
 ( والنقل والجني اال

 
100 



 : في والمتمثلة 2014 جانفي 8 بتاريخ القيروان بوالية التنمية لدعم الوزارية الجلسة قرارات

القيروان سدود لفائدة الشمال مياه فائض من جزء تحويل 

للمياه تخزينة   طاقة مضاعفة قصد سعد سيدي سد تعلية مشروع إقرار 

سعد سيدي بمنطقة السقوية المنطقة توسعة 

 بالقيروان بوزيد بسيدي الفالحية للبحوث الجهوي للمركز فرع  احداث 

 بالقيروان النباتات لحماية مركز إحداث 

 القيروان لسهل السفلى بالمناطق مندمجة فالحية تنمية مشروع دراسة انجاز 
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 والية القصرين ترحب   
 

 بضيوفها الكرام
  الجهويةلجنة التنمية 

2017مارس  31  
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 الوضع التنموي بوالية القصرين
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 المساحة الجملية %(5.1) ²كلم  8260: 
المعتمدياتعدد  معتمدية 13:   
 عدد البلديات بلدية 19: 
(2016)عدد السكان ألف  443.062:   
 معدل النمو الديمغرافي 0.64%: 
(2016)نسبة البطالة (وطني% 14.8)%  21.7:   
العليا الشهائدنسبة بطالة حاملي  (وطني% 31.9)% 46.9:   
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(كلم 220) الجزائر مع الحدودي الترابط إمكانيات من لالستفادة هامة فرص وجود مع ومنفتح وسيط جغرافي موقع. 
مثبتة و بيولوجية ومنتوجات خصوصي طابع ذات ومنتوجات فصلية آخر مواد إلنتاج مالئمة ظروفا يوفر مناخ 

 .لألصل
للبالد الجملي المخزون من %25 تمثل (هكتار ألف 158)الغابات من شاسعة  مساحات.  
منطقة توفره ما إلى إضافة عذبة ومياه نقي هواء من المنطقة به تختص ما باعتبار هامة ايكولوجية امكانيات  

 الخصبة األرضية تهيئ التي واالستشفائي الصحي المجال في جدواها الدراسات أثبتت حرارية مياه من بولعابة
 للمستثمرين

الوطني المخزون من %25 يمثل هام أثري مخزون. 
الجبس الطين، ،السيليسي الرمل،يةالرخام ،الحجارة الكلسيوم الكربونات:منها والطبيعية اإلنشائية المواد وتنوع توفر،  

 .والغاز النفط ،الفسفاط
و الخام الفالحي الوطني الناتج من %7 يوفر حيث أساسا الفالحي النشاط على باالساس يرتكز جهوي اقتصاد  

 .االستثمارات مجموع من %23 يستقطب وهو الشغل مواطن من 30%

(النسيج قطاع) التصدير ميدان في تنشط  الصناعية المؤسسات ثلث من أكثر.   
(الحرفية واستعماالتها الحلفاء نبتة)الجهة خصوصيات االعتبار بعين تأخذ قيمة حرفية مكتسبات 
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 المشاريع العمومية المعطلة حسب القطاع 

 النسبة من الكلفة (أد)الكلفة عدد المشاريع القطاع 

 %17 8127 2 التجهيز
 %18 8191 2 البيئة
 %16 7700 2 التطهير
 %32 14800 7 التربية
 %2 1000 2 الثقافة
 %1 600 1 السياحة

 %3 1149 1 التعليم العالي
 %6 2775 4 الصحة

 %5 1997 4 الشباب و الرياضة
 %100 46339 25  المجموع
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 المقترحات
 متابعة المشروع اإلشكاليات

 المشروع المعتمدية
طبيعة  توضيح اإلشكاليات

 اإلشكاليات
مرحلة 
 االنجاز

آجال 
 التنفيذ

الكلفة 
(دأ )  

سنة اإلدراج 
 بالميزانية

الممثل  دعوة
القانوني لورثة 

المقسم الفني لفتح 
حرمة الطريق في 
 انتظار تحرير العقد

تم االتفاق على القيمة 
حالة  التعويضية وا 

الملف لإلدارة العامة 
لالقتناء والتحديد 

لتحرير عقد 
  المعاوضة

مرحلة  عقاري 
شهر 20 االنجاز القصرين  2009 4000 

 الشمالية
  الحزاميةالطريق 
 بالقصرين

(كلم 3جزء )   

مواصلة إجراءات 
 االنتزاع

أشغال متواصلة مع 
عقاري أشكال وجود 
2بالوتد   

 مرحلة عقاري
شهر 18 االنجاز  سبيطلة 2016 4127 

جسر انجاز * 
بالطريق الجهوية 

 11,1ك  ن 84
 على وادي الرمل
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 المقترحات
 متابعة المشروع اإلشكاليات

 المشروع المعتمدية
طبيعة  توضيح اإلشكاليات

 اإلشكاليات
مرحلة 
 االنجاز

آجال 
 التنفيذ

الكلفة 
(دأ )  

سنة 
اإلدراج 
 بالميزانية

التسريع في 
الدراسات وااللتزام 

أد 900بمبلغ 
في  المخصص

قسط أول وطلب 
إضافة قسط ثاني 

الستكمال 
 المشروع

 المنجزة المشروع عناصر إتالف تم
  70 من االنجاز نسبة تراجعت وبالتالي

  وهو المبلغ باقي تحويل تم.% 35 إلى
 مصممين تعيين وتم للوالية أد 400

 إلى تتم لم انه اإلشكالية لكن للمشروع
 التمهيدية الدراسة على المصادقة  اآلن

 .02/02/2017 تاريخ من المفصلة
 أرض داخل فوضوي بناء وجود مع

 المنتزه

 7 دراسة اجرائي
القصرين  2010 1191 أشهر

 الشمالية

المنتزه 
الحضري  

الدرب بوادي 
الحي 

 األولمبي 

اإلسراع بإيجاد 
 تمويل للمشروع

من قطع األرض من  05تم إيجاد عدد 
 ووذلك إلنجاز مراكز تحويل  07جملة 

بلعباس وجدليان  لم  الماجلبقي بلديتي 
يوفرا قطع أرض  كما تم إضافة مكون 
جديد بالدراسة وهو تثمين النفايات وهي 

التكلفة لتصبح  اإلنجاز،حاليا بصدد 
  د، أ 7000عوض د  أ 13500الجملية 
 بصدد البحث عن مصدر  تمويلمشروع 

 18 دراسة مالي
 القصرين 2012 7000 شهر

انجاز * 
  مصب مراقب

ومركز 
تحويل 

 بالقصرين
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 المقترحات
 متابعة المشروع اإلشكاليات

 المشروع المعتمدية
طبيعة  توضيح اإلشكاليات

 اإلشكاليات
مرحلة 
 االنجاز

آجال 
 التنفيذ

الكلفة 
(دأ )  

 االدراجسنة 
 بالميزانية

مواصلة 
إجراءات 
 االنتزاع

بعد عدم التوصل التفاق مع 
إلى المالك تم اللجوء 

االنتزاع حيث تم إجراءات 
توجيه مكتوب من الديوان 

ألمالك كتابة الدولة إلى 
العقارية والشؤون الدولة 
 13/12/2016بتاريخ 

لم  عقاري
محطة تطهير  فوسانة 2010 5000 ينطلق

 فوسانة

مواصلة 
 إجراءات
 االنتزاع

االتفاق مع المالك  تعذر 
 وتتوجه النية لالنتزاع

لم  عقاري
-سبيبة 2011 2700 ينطلق

 جدليان
أشغال إنجاز 
محطة تطهير 

 جدليان- بسبيبة
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 المقترحات
 متابعة المشروع اإلشكاليات

 المشروع المعتمدية
االشكالياتتوضيح  طبيعة  

 االشكاليات
مرحلة 
 االنجاز

آجال 
 التنفيذ

 الكلفة 
(أ د)  

 سنة 
 االدراج

التعجيل 
بتعيين 
 مصممين

 بقيمة إضافية اعتمادات توفير تم 
 
 ميزانية حساب على د م 5,8 
 
 2017 

 إجرائي
 

 طريقة)
اختيار 
 )المصممين

 

طلب 
 العروض

إحداث قسم جراحة  فريانة 2012 1500
عامة وقاعة عمليات 
 بالمستشفى المحلي

تهيئة وتوسعة  فريانة 2012 600
المصالح العامة 

 بالمستشفى المحلي
إحداث قسم لطب  فريانة 2012 500

 األطفال 

مواصلة 
البحث عن 
 قطعة ارض

 فريانة 2011 175 لم ينطلق عقاري   عقار توفر عدم

مركز بناء أشغال 
الصحة األساسية 

بالعرق  03صنف 
 فريانة
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 المقترحات

 متابعة المشروع اإلشكاليات

 المشروع المعتمدية
االشكالياتتوضيح  طبيعة  

 االشكاليات
مرحلة 
 االنجاز

آجال 
 التنفيذ

 الكلفة
(أ د)   

سنة االدراج 
 بالميزانية

متوقفة نظرا أشغال 
عقاري إشكال لوجود 

 األجوارمع 
مرحلة  عقاري

 االنجاز
240  
القصرين  2010 1149 يوم

 الجنوبية
تهيئة المركب 

الجامعي القسط 
 (سياج)الثاني 
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 المقترحات
 متابعة المشروع اإلشكاليات

 المشروع المعتمدية
االشكالياتتوضيح  طبيعة  

 اإلشكاليات
مرحلة 
 االنجاز

آجال 
 التنفيذ

 الكلفة
(أ د)   

سنة 
 االدراج
 بالميزانية

قطعة أرض  تم اختيار
لفك  الطوالبيةبمنطقة 

الضغط على المدارس 
 المجاورة وسيتم اقتناؤها

 األرضتوفر قطعة عدم 
 اإلعتماداتنقص في 

 (أد 350)       
 120 لم ينطلق عقاري

القصرين  2013 150 يوم
 الشمالية

حي ابتدائية م 
 النور 

تقديم تقرير االختبار 
 30الجهوية يوم  للسلط
 2017مارس 

تمت مراسلة أمالك 
إلجراء اختبار فني الدولة 

 لألرض موضوع الطلب
 عقاري
 إجرائي

طلب 
 العروض

330 
القصرين  2013 2750 يوم

 الشمالية
معهد القصرين 

 الجديدةالمدينة 

تمويل المشاريع  إمكانية
على حساب ميزانية 

 الدولة

الممول األجنبي  رفض
التعيين المباشر 

 للمصممين

 إجرائي
 طريقة)

اختيار 
 (المصممين

 حاسي 2013 2300
 الفريد

إعدادية * 
 مقسم التراب

 الدغرةمعهد *  الجنوبية 2013 2750

إعدادية *  سبيطلة 2013 2300
 السرور

 خمودةمعهد *  فوسانة 2013 3750

 إعدادية*  العيون 2008 800 مالي نقص في االعتمادات االعتمادات تحيين
 القرين

 االعتمادات تحيين
 حيدرةإعدادية * حيدرة 2013 2750 مالي اإلعتماداتنقص في  
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 المقترحات

 متابعة المشروع اإلشكاليات

 المشروع المعتمدية
االشكالياتتوضيح  طبيعة  

 االشكاليات
مرحلة 
 االنجاز

آجال 
 التنفيذ

الكلفة 
(دأ )  

 االدراجسنة 
 بالميزانية

مراسلة مندوبية 
 التعليم لتخصيص
قطعة األرض 

المتواجدة بالمدرسة 
 االبتدائية البساتين

المندوبية  تمت مراسلة
الجهوية للتربية  بتاريخ 

لتوفير  28/03/2017
فيها والتفويت قطعة ارض 

 لفائدة المشروع

لم  عقاري
القصرين  2012 500 ينطلق

 الشمالية
مكتبة عمومية  
 بحي البساتين

في انتظار تحديد 
القيمة الشرائية لقيمة 

 األرض

قطعة أرض على ملك 
خواص في انتظار تحديد 
قيمتها الشرائية من قبل 

 خبير أمالك الدولة
لم  عقاري

مكتبة عمومية  فوسانة 2012 500 ينطلق
   بخمودة
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 المقترحات

 متابعة المشروع االشكاليات

 المشروع المعتمدية
االشكالياتتوضيح  طبيعة  

 االشكاليات
مرحلة 
 االنجاز

آجال 
 التنفيذ

 الكلفة
(أ د)   

سنة 
 االدراج
 بالميزانية

االسراع في 
صرف 
 االعتمادات

  االنجازومباشرة 
المعهد الوطني )

(للتراث  

عدم التزام وزارة 
  الثقافة  بتحويل

  االعتماداتبقية
 (أد250)

 مالي
 فني

لم 
 2012 600 ينطلق

  -سبيطلة
-حيدرة

-القصرين
 تالبت

تنمية السياحة * 
 التراثية بالجهة
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 المقترحات
 متابعة المشروع اإلشكاليات

 المشروع المعتمدية
االشكالياتتوضيح  طبيعة  

 االشكاليات
مرحلة 
 االنجاز

آجال 
 التنفيذ

الكلفة 
(دأ )  

 االدراجسنة 
 بالميزانية

معاينة مقترح 
قطعة ارض في 
تصرف وزارة 

 الفالحة

الفضاء مستغل من طرف 
وزارة الداخلية رغم حصول 

االنطالق إذن المقاول على 
وال وجود لعقار لإلصالح 

 حد تاريخ اليومإلى بديل 

مرحلة  عقاري
 2011 697 االنجاز

مواصلة  وتهيئة   فريانة  2013/
 تهيئة دار الشباب 

في انتظار البت 
 في الحكم

بين المجلس  نزاع قائم
في ...و مواطن الجهوي

 انتظار البت في الحكم
لم  عقاري

 2012 300 ينطلق
تهيئة ملعب   الزهور 2015/

 االختصاص 

االنتزاع لفائدة 
 لم عقاري عدم توفر رصيد عقاري المصلحة العامة

حاسي  2012 500 ينطلق
 الفريد

حديقة إحداث 
 رياضية

 االسراع والبحث 
قطعة  ايجادفي 

 ارض
لم  عقاري عقاريإشكال 

حديقة رياضية إحداث  تالة 2013 500 ينطلق
 بسيدي سهيل 

في انتظار 
البرنامج الوظيفي 
من طرف مصالح 

 ووزارة الشباب 
 الرياضة

العقاري  االشكالتم تجاوز 
قطعة ارض تمسح  بشراء
أد  174بمبلغ  هك 13

  33لتصبح المساحة الجملية 
 هك

القصرين  عقاري
 الجنوبية

  التربصات مركز* 
 بالشعانبي
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 متابعة القرارات الوزاريــــــــــة
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 نص القرار المعني بالتنفيذ المالحظات

الحرص على دعوة  الهياكل المركزية المعنية  لتفعيل 
 هذه القرارات

وزارة الداخلية، وزارة  الصناعة،وزارة 
للتراث، الوطني المعهد  أمالك دولة،

 التجهيزوزارة  وزارة البيئة،

لجنة فنية من وزارات الصناعة والعدل تكوين * 
والداخلية وأمالك الدولة لدراسة وضعية المقاطع 

المستغلة عشوائيا واقتراح حلول عملية حالة 
 بحالة

وزارة  وزارة المالية، الصناعة،وزارة 
وكالة  وزارة التجهيز، أمالك دولة،

 األلمانيالتعاون الفني 
 قطبا تحويليا لقطاع الرخام تالةجعل * 

وزارة  وزارة التجارة، الحكومة،رئاسة 
 بتالبتإنجاز منطقة حرة *  التجهيزوزارة  وزارة المالية، النقل،

 الفالحةوزارة  الحكومة،رئاسة 

في دراسة إحداث مركب بحث الشروع *  
وتنمية بوالية القصرين يضم محطة بحوث 

التي  المنتوجاتللتوصيف والمحافظة وتثمين 
الجهة مثل الحلفاء والنباتات الطبيعية  بهاتتميز 

ومركز فني لتثمين المواد ...والعطرية والهندي
الطبيعة المذكورة مع البدء في التنفيذ قبل موفى 

 2013سنة 
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 نص القرار المعني بالتنفيذ المالحظات

 الحرص على دعوة  الهياكل المركزية المعنية  لتفعيل هذه القرارات
 

 النقلوزارة  الحكومة،رئاسة 
في إنجاز المشروع الخاص بإعادة التسريع *  

تفعيل خط السكة الحديدية بين والية القصرين 
 ومنطقة الساحل

في  بالزئبقالمنطقة المعنية بالتلوث تحديد *   وزارة البيئة 
 القصرين وعزلها

 وزارة الصحة
أقسام جامعية جديدة في مستشفى فتح *  

القصرين كلما توفر اإلطار الطبي الالزم 
 لتشغيلها

أطباء إلى سد الخطط الشاغرة من الدعوة *   وزارة الصحة
 والطب العام واإلطارات شبه طبيةاالختصاص 
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 نص القرار المعني بالتنفيذ المالحظات

 الحرص على دعوة  الهياكل المركزية المعنية  لتفعيل هذه القرارات

  
القصرين كتجربة نموذجية إلحداث اعتماد * 

مسلك سياحي ثقافي ودراسة إمكانية تحويلها إلى 
طويل قطب سياحي في إطار توجه استشرافي 

 المدى

السياحة، وزارة الداخلية، وزارة 
 الثقافةوزارة 

كمنطقة سياحية ودراسة  سبيطلةإعالن مدينة  
 كبلدية سياحية حيدرةإدراج 
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 نص القرار المعني بالتنفيذ المالحظات

 الحرص على دعوة  الهياكل المركزية المعنية  لتفعيل هذه القرارات

للوكالة العقارية الصناعية  جهويةإدارة إحداث  وزارة الصناعة
 بالقصرين

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة 
 للبيئة بوالية القصرين جهويةإدارة إحداث   

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة 
انجاز مصبات مراقبة ومراكز بخصوص * 

التحويل بوالية القصرين ، دعوة وزارة البيئة 
التسريع في نسق إلى والتنمية المستدامة 

 المحددة  الرزنامةاالنجاز وفق 

 وزارة التجهيز 
 سبيطلةالقسط الثاني من حماية مدينة إنجاز 

وسيتم مليون دينار  2من الفيضانات بكلفة 
من  اإلنتهاءاإلعالن  عن طلب العروض بعد 

 الدراسة المعدة للغرض  

150 



 نص القرار المعني بالتنفيذ المالحظات

 الحرص على دعوة  الهياكل المركزية المعنية  لتفعيل هذه القرارات

التجهيز وزارة والقصرين  فوسانةو  تالةحماية المدن أشغال انجاز  
 2020- 2016من الفيضانات ضمن المخطط 

وزارة  –وزارة التنمية 
 التجهيز 

الجيل الثاني لبرنامج إطار في أحياء  8تهذيب  إدراج 
د خالل  م 42,9السكنية بكلفة األحياء  وادماجتهذيب 

 2020- 2016المخطط 

 وزارة التجهيز

المساكن إطار القضاء على مسكن في  700انجاز 
البرنامج إطار مسكن في  277 دم 20البدائية بكلفة 

مد ضمن  1205الخصوصي للسكن االجتماعي بكلفة 
المخطط الخماسي مع مواصلة البحث عن مدخرات 

 الراغبيين المواطنيينعقارية لالستجابة لبقية مطالب 
في الحصول على مساكن اجتماعية والبالغ عددها 

 مطلب 3000

 وزارة الصحة
 االستشفائيةالمدينة  باحداثالدراسات المتعلقة تنفيذ * 

د بعنوان  م 10ه بكلفة 60على مساحة  ببولعابة
  االساسية

151 



 نص القرار المعني بالتنفيذ

 الحرص على دعوة  الهياكل المركزية المعنية  لتفعيل هذه القرارات

وزارة  –وزارة السياحة 
 الشؤون الثقافية 

إحداث مسلك سياحي بالوالية لتثمين المواقع * 
 األثرية واإليكولوجية

تحرير رأس مال شركة المركب الصناعي *  وزارة الصناعة
 والتكنولوجي بالقصرين على قسطين

الربط بالشبكات الخارجية للمنطقتين الصناعيتين  وزارة الصناعة
 وتالة سبيطلة

 وزارة الشؤون المحلية
 والبيئة

 بتالةبرمجة محطة تطهير خاصة بالمنطقة الصناعية 
مليون  5.5من طرف الديوان الوطني للتطهير بكلفة 

 دينار

152 



 المثارة المسائل اإلشكال النتائج التي تم إقرارها الهيكل المعني

 والتجارة وزارة الصناعة

برمجة عقد مجلس وزاري للنظر في 
الشركة  بهاالتي تمر  الوضعية

والنظر في الفرضيات الممكنة 
باالستناد على نتائج الدراسة التي 

 أعدت للغرض

شكاليات تواجهها شركة  صعوبات وا 
توضيح . عجين الحلفاء بالقصرين

رؤية الحكومة بخصوص معالجة 
 هذا الملف

 تفعيل الدراسة حول شركة عجين* 
الحلفاء والنظر في الحلول الممكنة 

 إلعادة هيكلتها

 مشروع قانون جديد بصدد اإلعداد والتجارة وزارة الصناعة
 بالتنسيق مع مختلف المعنيين

إشكاليات بخصوص تهريب الرخام 
 واستغالل مقاطع بدون ترخيص

إيجاد حلول لمشاكل مقاطع * 
الرخام غير المرخص لها بوالية 

لمسألة تهريب  القصرين ووضع حد
 الرخام

الملف مع الهياكل  النظر في هذا والتجارة وزارة الصناعة
 المعنية

مالية تواجهها  واشكالياتصعوبات 
 شركة التنمية بالقصرين

الحلول للوضعية المالية  إيجاد* 
التي تواجهها شركة التنمية بالقصرين 

”SODEK“ 

 الصحة وزارة

في االعتمادات  الترفيع تم
المخصصة للوالية خاصة بالنسبة 

وهي بصدد الفتح وذلك  2017لسنة 
قصد تطوير المستشفيات واقتناء 

 التجهيزات

 الجهويتحويل المستشفى * 
 إلى مستشفى جامعي بالقصرين
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 المثارة المسائل اإلشكال النتائج التي تم إقرارها الهيكل المعني

التعهد بدراسة هذا الموضوع وتحديد  الحكومة رئاسة/وزارة الصحة 
 موقف الحكومة تجاهه

وعد الجهة بإحداث كلية  تم سابقا
 لطب األسنان

من  توضيح موقف الحكومة* 
مشروع بعث كلية لطب األسنان 

 بالجهة

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 
برمجة هذا المشروع بالمخطط  تمت دراسة هذا الملف مع الهياكل المعنية البحري

 ولم ينطلق في االنجاز
باعتبار أنه  بولعابةسد  انجاز* 

 مبرمج بالمخطط

مع الهياكل  االشكالدراسة هذا  وزارة النقل
 المعنية

نظرا لما يمثله مسار السكة الحديدية 
للحياة  بوسط المدينة من تعطيل

 التنمية بصفة عامة بالجهة واليومية 

تغيير مسار  امكانيةفي  النظر* 
السكة الحديدية الموجودة في وسط 

 مدينة القصرين
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 المثارة المسائل النتائج التي تم إقرارها الهيكل المعني

وزارة التنمية واالستثمار  /وزارة المالية
 دراسة هذا الملف مع الهياكل المعنية والتعاون الدولي

 بقسط منوالية القصرين  تمتيع
المبالغ المخصصة لتمويل إحداث 

والمتوسطة  الصغريالمؤسسات 
 (2017قانون المالية )

 وزارة الدفاع الوطني
دراسة هذا الملف مع الهياكل المعنية 

الحكومة إزاءه خالل  وتقديم موقف
 االجتماع المقبل

بعث ديوان المناطق الحدودية على 
 غرار ديوان تنمية رجيم معتوق

مشروع دار المعلمين العليا  انجاز*  دراسة هذا الملف مع الهياكل المعنية وزارة التعليم العالي
 سبيطلة بمعتمدية
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 القطاع عدد المشاريع   2016-2011 إستثمارات مواطن الشغل 

 الفالحة 418 282 3801

 الصناعات المعملية 124 92 1553

 السياحة 3 7,5 30

 الصناعات التقليدية 147 4 331

 النقل 731 26,8 1200

 السكن 3072 150 900
 الصحة  15 10.3 110
 أنشطة أخرى 120 58  650
 المجموع 4630 562 8575
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(أد)الكلفة  مواطن الشغل   القطاع  العدد  

 الفالحة  12 1806 38
الغذائية  الصناعات 5 16230 263  
  النسيج والمالبس 13 3900 943
البناء والخزف والبلور  صناعة مواد 5 3340 81  
  الخدمات 8 20535 171
 صناعات مختلفة  5 4667 165
 مهن صغرى  4 277 16

 المجموع  52 50755 1639
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 قطاع النسيج والمالبس
 موطن شغل مباشر 4000مؤسسة بطاقة تشغيلية ناهزت  42حوالي   2007عدد المؤسسات التي أحدثت سنة. 
 م ش 2500بـمؤسسة بصفة دائمة بطاقة تشغيلية تقدر  16منها  تشتغل 29:عدد المؤسسات المنتصبة حاليا. 
 مؤسسة 13:عدد المؤسسات التي تشكو صعوبات 
 

 اإلشكاليات  الحلول المقترحة 

توفير خط تمويل لفائدة هذه المؤسسات للحصول على •
 التمويل الالزم  بصفة ميسرة 

وضع برنامج ترويجي خاص لفائدة هذه المؤسسات وتقديم •
 اإلحاطة الفنية الالزمة في الغرض 

تكفل الدولة بمساهمة األعراف لمدة ال تقل عشرة سنوات لهذه •
الشركات مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وبمفعول 

 رجعي لتسوية ديون المؤسسات
 المستثمرين األجانب لفائدة الجهة  إستقطاب•
أجانب  وحرفاءبحث مشاريع الشراكة مع المؤسسات األجنبية •

 وترويج للجهة  إستكشافوالقيام بمهمات 
 

 benettonتبعات لوجود مزود وحيد لهذه الشركات وهو المجمع اإليطالي •

األسعار المقترحة من قبل المجمع اإليطالي منخفضة بالمقارنة بنظيرتها •
 بجهة الساحل

 عملية التزويد إنتظامعدم •
دارية•  صعوبات مالية وا 
 أثمان الطاقة وكلفة يد العاملة إرتفاعكلفة اإلنتاج لما شهده  إرتفاع•
لفائدة الصندوق الوطني  المتخلدةعدم قدرتهم على خالص الديون •

 اإلجتماعيللضمان 
غياب يد عاملة مختصة ونقص في التكوين المالئم لحاجيات هذه •

 المؤسسات
 تغييبهم من المعارض والصالونات العالمية•
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 قطاع الفالحة  

 اإلشكاليات  الحلول المقترحة 
 إيجاد آليات لتمويل مثل هذه المشاريع •
 من التمويل الذاتي لكهربة البئر( عق )تمكين الباعثين الشبان •
  األباركهربة )اإلسراع في تنفيذ المشروع المبرمج خالل المخطط •

 (د م 50
الضغط على شركة الكهرباء والغاز للتسريع في عملية الربط •

 بالتيار الكهربائي  

 محدودية الموارد المالية وخاصة التمويالت الذاتية بنسبة ألصحاب
 القروض العقارية 

العميقة من قبل شركة الكهرباء والغاز  األباركلفة كهربة  إرتفاع
 ومحدودية مواردها 

  استغالل مفرط للمائدة المائية وتدهور ) تدهور الموارد الطبيعية
 (لمنابت الحلفاء 

 غراسه عشوائية في مناطق غير : الفالحين تأطيرضعف نسبة
 مالئمة 

تشتت الملكية 

 2016-2011الخاص في القطاع الفالحي للفترة  اإلستثمارتطور حجم 

عدد  صنف المشاريع
 المنتفعين

االستثمارات حجم 
 ( دم )

مواطن الشغل 
 المحدثة

 - 44,7 26202 أمشاريع صنف 

 3801 237 4018  جو  بمشاريع صنف 

 3801 281,7 30220 المجموع

القروض العقارية المسندة  في القطاع الفالحي للفترة 
2011-2016 

 299   المسندة القروض عدد

 3159,74 (هك) تثمينها تم مساحة

 20,291   (دينار مليون) القرض قيمة

 26,253    (دينار مليون)األرض شراء قيمة
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 قطاع الصناعات الغذائية  
متنوعة وبفترات طويلة على مدى السنة  منتوجاتضعيف جدا بالجهة نظرا لما توفه هذه األخيرة من يعتبر قطاع الصناعات الغذائية 

من خالل عمليات الخزن والتحويل والتصنيع وخلق عادات وأنماط جديدة  منتوجاتهوتثمين الفالحي  في تطوير إنتاجللمساهمة 
 .لإلستهالك

 موطن شغل  540 بـمؤسسة بطاقة تشغيلية تقدر  19:عدد المؤسسات المنتصبة حاليا 
 (موطن شغل 263:مواطن الشغل المحدثة ) مؤسسة 05:عدد المؤسسات التي تشكو صعوبات 

 
 

 اإلشكاليات  الحلول المقترحة 
 البحث عن التمويل  •
 بعث مشاريع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
 بعث تمثيليات للمجامع المهنية بالجهة 
 
 

 صعوبة في التمويل 
صعوبة نفاذ اإلنتاج لألسواق 
 الفالحية للمنتوجاتضعف على مستوى مسالك التوزيع 
 غياب نسيج الصناعات الغذائية 
 وفواضلهتثمين فائض اإلنتاج  وغياب وحدات لتحويل . 
 مجمع اللحوم، مجمع ) للمجامع المهنية بالجهة  تمثلياتغياب

 لتقريب الخدمات..( الخضر، 

 اإلنتاج الحيواني  
 الصنف عدد القطيع اإلنتاج

 لم 32: حليب
 األبقار• منتجة أنثى11000 طن 1200: لحوم

 أغنام منتجة أنثى 320000 طن 4500 :لحوم
   طن 300:لحوم

 ماعز أنثى 45000 

 اإلنتاج النباتي 
 القطاع (هك ) المساحة  اإلنتاج  معدل 

ألف قنطار800  الحبوب 140000 
ألف طن 55  األعالف 4800 
طن ألف 193  الخضروات 7000 
ألف طن135  األشجار المثمرة 120000 

طن 2500  اإلنتاج البيولوجي 15000 
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48  موقع للمواد اإلنشائية 
14  وحدة ناشطة في مجال تحويل

 يد عاملة 166الرخام تشغل 
9  وحدات في مجال كربونات

الكلسيوم واإلسمنت األبيض تشغل 
1003 

 منطقة صناعية واحدة مهيأة
بالقصرين تعاني من التلوث نتيجة 

 عدم ربطها بشبكة التطهير
 
 
 

عدد 

مواطن 

 الشغل

عدد 

 المشاريع
 القطاع

 الغذائية الفالحيةالصناعات  19 540

 صناعة النسيج 29 2269

1303 26 
صناعة مواد البناء والخزف 

 والبلور

60 2 
 والصناعات الميكانيكية 

 الكهربائية وااللكترونية

 الصناعات الكيميائية  4 165

 صناعات مختلفة  7 1159

 المجموع 87 5496

: القطاع الصناعي  (عمال 10تشغل أكثر من )المنتصبة المؤسسات  
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 قطاع مواد البناء والخزف والبلور
      

ء بناتحتل والية القصرين المرتبة األولى في العديد من المواد اإلنشائية القابلة للتحويل مما يوفر فرصا عديدة لالستثمار في مجال مواد ال 
وتتسم الصناعة بوالية القصرين بارتباطها الوثيق بمدخرات الجهة الهامة من المواد . و الخزف والبلور، والصناعات الكيميائية

 اإلنشائية التي ساهمت في بروز عدة وحدات صناعية
( فوسانة ورمادي بولحناش أسود ، تالة وملكي إمبراطوري) 3م مليون 20 :     الرخــــــــــــام      
األطنان من الماليين مئات :الصناعي األبيض الكلس 
( الصناعات من والعديد والملون المجوف البلور صناعة) موقع 11 :  السيليسي الرمل 
(البنتونيتي والطين األبيض والطين العادي الطين) مواقع 10 :  الطيــــــــــــــــــــــــــــــن 
مواقع 3 :  الـــــــــــــــــــــــــجبـس    

 (موطن شغل 1303:مواطن الشغل المحدثة )مؤسسة  26:عدد المؤسسات الموجودة حاليا 
 (موطن شغل 81:المحدثة مواطن الشغل )مؤسسة  05:صعوبات عدد المؤسسات التي تشكو 

 اإلشكاليات الحلول المقترحة  
 إسناد الرخص 
 تسهيل اإلجراءات والبحث عن التمويل المؤسسات ذات

 الصلة 
 تنظيم القطاع وسحب الدخالء منه 

 

أهم إشكاليات هي مشكلة الرخص 
 تشعب القوانين والتشريعات 
 اللوبياتكثرة   
 صعوبة في التمويل 
  كثرة الدخالء وقطاع غير منظم 
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 قطاع المهن الصغرى 

 اإلشكاليات  الحلول المقترحة 
 إيجاد إستراتيجية للتسويق •
إلزام في كراس الشروط بعض المنتجات المنتجة من قبل •

 المؤسسات الممولة على المؤسسات العمومية 
 

 غياب إستراتيجية للتسويق 
 غياب تدخل الدولة في تشغيل بعض المؤسسات ضمن الصفقات

 العمومية 
 غالء المواد األولية لبعض المشاريع 

 

   2016المنجزة من البنك التونسي للتضامن لسنة  اإلستثمارات
(أد)االستثمار   العدد القطاع    م الشغل 

 408 2790 154 الفالحــــــة

الصناعات 
 131 369 47 التقليدية 

المهن 
 432 3764 162 الصغرى 

 605 6249 224 الخدمــــات

 1576 13172 587 المجمــــــوع

   2016لسنة  اإلنطالق إعتمادتدخالت آلية 

مبلغ  العدد القطاع
 (د.أ)اإلستثمار

التمويل 
الذاتي 

 (  د.أ)

مواطن 
 الشغل

 347 273 2638 150 الفالحة

 197 575,9 2590,7 75 الخدمات
مهن 
 290 180 1809 120 صغرى

 77 297 2978 25 النقل
 911 1326 10016 370 المجموع
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  :التشغيل

اإليجابي التمييز مبدأ تفعيل 
(إطارات) الجهوية باإلدارات الشغورات سد 
المعتمديات جميع على اإلدارية الخدمات دور تعميم 
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 :البري النقل
دراجها الوسائط متعدد للنقل منطقة بعث  المديري الوطني المخطط ضمن وا 

 .الغرض في المحدث
المعتمديات بكافة البري النقل محطات تعميم. 
(سوسة-القصرين تونس،-القصرين) المسافرين لنقل الحديدية الخطوط تفعيل 

 : التجهيز
 القصرين مدينة إلى السيارة الطريق بإنجاز التسريع    
 التهذيب لوكالة جهوية إدارة إحداث    

 
 

166 



 :الصحة
إحداث مستشفى جامعي بالقصرين 
 والشراببنتفعيل القرار الخاص بإحداث قطب ألمراض القلب 
تدعيم الجهة بوحدة اإلسعاف الطبي المتنقلة. 
إحداث مركب للطب الجامعي والمدرسي. 
إعداد دراسة حول نوعية الماء الصالح للشراب بكامل الوالية. 

 :التعليم العالي
اإلسراع بإنجاز كلية طب األسنان المعلن عنها من قبل الحكومة. 
 تعزيز نسيج المؤسسات الجامعية ببعث مدرسة تحضيرية للمهندسين. 
 معهد عالي للفالحة مع وحدة بحث تنموي فالحي. 
توسعة مدرسة علوم التمريض وتحويلها إلى معهد عالي. 
إحداث مركز ثقافي جامعي 
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 :البلديات
 خصوصية قصد معالجة اإلشكاليات خاصة فيما يتعلق  باعتماداتدعم البلديات

 .الحجز ومآوي وورشاتبالطرقات والمعدات والمصبات 
 اإلسراع في فض اإلشكال العقاري مع وزارة أمالك الدولة لغاية التفويت في األراضي

  اإلجتماعيةلمدينة القصرين قصد حل اإلشكاليات  الحزاميةالمحاذية للطريق 
   .جديدةإضافة إلى إنشاء مدينة  واإلقتصادية

إحداث فرع صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 
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 :الصناعة
شركة عجين الحلفاء  بهاتوصيات الدراسة التشخيصية التي قامت  تفعيل

سنوات قصد تعزيز القدرة  5والمتمثلة في برنامج استثماري على مدى 
 .التنافسية للشركة

بفوسانةقرار بعث مصنع لإلسمنت  تفعيل. 
 وفوسانة لتالةاإلسراع بإصدار األمر المنظم الستغالل مقاطع الرخام بالنسبة. 
 بتالةالرخام  فواضلإحداث قطب وطني لتصنيع. 
 بفريانةاألبيض الصناعي  الكلسإحداث قطب وطني لتصنيع 

 :التطهير
إفراد المنطقة الصناعية بالقصرين بشبكة التطهير. 
  بالجهةلتهذيب األحياء الشعبية  إعتماداتتخصيص.   
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 :البيئة

الدراسة المتعلقة بإزالة التلوث الناتج عن مصنع عجين الحلفاء تفعيل. 

 :المساندةهياكل 
 اإلستثماربالقصرين قصد مزيد مساهمتها في دفع  اإلقتصاديةدعم شركة التنمية 

 الخاص بالجهة
 لكل من  جهويبعث فرعCETTEX-CEPEX 
توسعة مركز العمل عن بعد 
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 :الكهرباء والطاقة 

إحداث إقليم ثان للشركة التونسية للكهرباء والغاز 
 الوالية معتمدياتتوسعة شبكة الغاز الطبيعي على كافة  . 
االسراع في كهربة اآلبار السطحية والعميقة  . 

 :  التجارة 
 بتالبتإحداث منطقة للتبادل التجاري الحر 
 إلعادة بناء سوق تفصيل القصرين المدينة إعتماداترصد  . 
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 :الفالحة
الفالحين مديونية مراجعة. 
العقارية الوضعيات تسوية. 
ببولعابة الحطب وادي سد إحداث. 
للغالل المشترك المهني للمجمع جهوية إدارة بعث 
بلعباس بماجل الماشية وتربية البيولوجية للفالحة مهني تكوين مركز بعث. 
والية لجنوب المندمجة الفالحية التنمية لمشروع ثان قسط لدراسة اعتمادات رصد 

 .القصرين
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 :التقليديةالسياحة والصناعات 

سياحية كبلدية حيدرة إحداث قرار تفعيل. 
الحرفيات مساعدة قصد المحلية التقليدية للصناعات عروض قاعة إحداث 

 .منتوجاتهم ترويج على والحرفيين
ببولعابة اإلستشفائية القرية تهيئة مشروع إحداث 
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 :التربية 
  ثانية للتربية والتعليم جهويةإحداث مندوبية 
 مزيد دعم النقل المدرسي الريفي بالجهة. 
 وتجهيزها األنترناتبشبكة  اإلبتدائيةربط المدارس. 
تزويد المدارس الريفية بالماء الصالح للشراب. 
 

 
 

174 



 :الثقافة 
  للتراث جهويةاحداث تفقدية. 
احداث متحف حربي يخلد موقعة القصرين في الحرب العالمية الثانية. 
 للعادات والتقاليد جهوياحداث متحف. 
  والقصرين بحيدرةتهيئة المنطقة األثرية. 
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 العدد
الموقع 

 الجغرافي
 الباعث المشروع

حجم 

اإلستثما

 (أد)ر 

مواطن 

 الشغل

طبيعة 

 الصعوبات
 اإلجراءات والقرارات المقترحة الوضعية الحالية شرح الصعوبات

 BENATEX القصرين ش 1
كريمة 

 ملوحي
85 

 مالية

 سوق

 تبعات لوجود مزود وحيد
لهذه الشركات وهو المجمع 

 benettonاإليطالي 

 األسعار المقترحة من قبل
المجمع اإليطالي منخفضة 
بالمقارنة بنظيرتها بجهة 

 الساحل
 التكاليف تبقى مرتفعة مقارنة

تخصيص امتيازات )بالساحل 
 (تفاضلية

عدم إنتظام عملية التزويد 

 فرض معايير عالية الجودة
من قبل المزود على 

 الشركات

 توقف جزئي للنشاط

 تمويل توفير خط(Ligne de 

crédit ) لفائدة هذه المؤسسات

للحصول على التمويل الالزم  

 بصفة ميسرة 

 وضع برنامج ترويجي خاص

لفائدة هذه المؤسسات وتقديم 

اإلحاطة الفنية الالزمة في 

 الغرض 

 تكفل الدولة بمساهمة األعراف

لمدة عشرة سنوات لهذه 

الشركات مع الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي وبمفعول 

 رجعي لتسوية ديون المؤسسات

 

 AMELEX القصرين ش 2
محمد صالح 

 شخاري
84 

 مالية

 سوق
 توقف جزئي للنشاط

 القصرين ش 3

EL JAOUDA 

CONFECTI

O 

 70 مكي هاللي
 مالي

 سوق
 توقف كلي للنشاط

 القصرين ش 4
EL 

ETTIHAD 

فوزي 

 غرسلي
50 

 مالية

 سوق
 توقف كلي للنشاط

 KAMOTEX القصرين ش 5
خالد بن 

 الحاج عمر
70 

 مالية

 سوق
 توقف كلي للنشاط

 القصرين ش 6 توقف كلي للنشاط
OMEGA 

TEXTILE 

يوسف 

ستريك 

 وليامس

 مالية 90

 كشف حول المشاريع الخاصة التي تواجه صعوبات
 بوالية القصرين

 النسيج والمالبس  : القطاع
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 فوسانة 8

BLUE 

JEANS 

GROUP 

أندريني 

 أولندو
 سوق 39

دارية  صعوبات مالية وا 

 إرتفاع كلفة اإلنتاج لما
شهده إرتفاع أثمان 

 الطاقة وكلفة يد العاملة

 عدم قدرتهم على خالص
الديون المتخلدة لفائدة 

الصندوق الوطني 
 للضمان اإلجتماعي

 غياب يد عاملة مختصة
ونقص في التكوين 

المالئم لحاجيات هذه 
تفعيل الوسائل )المؤسسات

الموجودة لدى اإلدارة 
الجهوية للتشغيل و التكوين 

 (المستمر
 تغييبهم من المعارض

 والصالونات العالمية

 توقف كلي للنشاط

 إحداث شراكة تكاملية بين المؤسسات
المنتصبة بالمناطق الداخلية والمؤسسات 

 الكبرى 

 تسهيل النفاذ نحو األسواق الخارجية
من خالل إعفاء منتوجات (الجزائرية )

 النسيج من المعاليم الديوانية عند التصدير 

 إستقطاب المستثمرين األجانب لفائدة
 الجهة 

 بحث مشاريع الشراكة مع المؤسسات
األجنبية وحرفاء أجانب والقيام بمهمات 

 إستكشاف وترويج للجهة 

 إعادة جدولة ديون الصندوق الوطني
 للضمان اإلجتماعي بصفة ميسرة 

 

9 
القصرين 

 ش
JAMOTEX 

جميلة 

 ساحلي
81 

 مالية

 سوق

توقف جزئي 

 للنشاط

 فريانة 10

EL 

MAYMAN

A 

CONFECT

ION 

فاطمة 

الزهراء 

 ملوك

40 
 مالية

 سوق
 توقف كلي للنشاط

 سبيطلة 11
HAMDI 

TEXTILE 
75 

 مالية

 سوق

توقف جزئي 

 للنشاط

12 
القصرين 

 ش

MY 

MODA 

طارق 

 حركاتي
75 

 مالي

 سوق
 توقف كلي للنشاط

 القصرين ش 13

L’ORIENT 

CONFECTIO

N 

 100 سعيد بريكي
 مالي

 سوق
 توقف كلي للنشاط

 النسيج والمالبس  : القطاع
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الموقع  العدد
حجم اإلستثمار  الباعث المشروع الجغرافي

 (أد)
مواطن 
 الشغل

طبيعة 
الوضعية  شرح الصعوبات الصعوبات

 الحالية
اإلجراءات والقرارات 

 المقترحة

 فريانة  1
وحدة لتعليب 

المياه 
 المعدنية 

 مالي 125 7800   التليليعادل 

قام الباعث بإستكمال البناءات 
والتهيئة وتحصل على موافقة شركة 

إستثمار إال أن بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

رفض تمويل المشروع وهو بصدد 
البحث على التمويالت لدى بنوك 

 .أخرى

في طور 
 البحث عن التمويل  البناء

 القصرين ش  2

شركة الوسط 
للصناعات 
الغذائية 

صنع )
الطماطم 
 (المركزة 

عبد الباسط 
 مالي 80 1920 زيدي 

مشروع متوقف على اإلنجاز إثر 
إلغاء  الموافقة المبدئية للتمويل من 

 قبل الشركة التونسية للبنك
بصدد 
 البحث عن التمويل اإلنجاز

وحدة لتحويل  القصرين 3
 الزيتون

رفيق 
 مالي 17 4680 القاسمي 

بصدد الدرس لدى بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة  

والبحث على التمويالت لدى بنوك 
 .أخرى

بصدد الدرس 
 البحث على التمويل لدى البنوك

 سبيطلة 4
تحويل التين 

الشوكي  
 البيولوجي 

سفيان 
 مالي 21 600 غواري

بصدد الدرس لدى بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة  

والبحث على التمويالت لدى بنوك 
 أخرى

 البحث على التمويل بصدد الدرس 

 القصرين 5
وحدة لتعليب 

الزيوت 
 النباتية

سمية 
تم تنفيذ المشروع في انتظار تمكينه  سوق  20 1230 غرسلي

 منجز   من حصته في الزيت
التجارة  التدخل لدى وزارة

لتمكينه من حصته من 
 الزيت

 الصناعات الغذائية : القطاع 
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 العدد
الموقع 
 الباعث المشروع الجغرافي

حجم اإلستثمار 
 (أد)

مواطن 
 الشغل

طبيعة 
 شرح الصعوبات الصعوبات

الوضعية 
 الحالية

اإلجراءات والقرارات 
 المقترحة

 فريانة  1

شركة مقاطع 
الوسط 

كربونات )
 (الكلسيوم

منير 
 مالي  23 1560 هرماسي 

مشروع متوقف عن اإلنجاز 
إعادة هيكلة المالية  إلستكمال
   للمشروع

 التمويل على البحث

 سبيطلة  2
شركة رخام 
 بن حمودة 

مهني بن 
 مالي  16 350 حمودة 

إرتفاع كلفة اإلستثمار وتحيين 
 الهيكلة المالية 

في طور 
اإلنجاز 

30  % 

 التمويل على البحث

3 

عبد الكريم  مقطع رمال العيون
 سعدلي

220 12 

 مالي

بصدد الدرس لدى بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة  

والبحث على التمويالت لدى بنوك 
بصدد  أخرى

 اإلنجاز 

 البحث على التمويل

4 

تثمين  تالة
مخلفات 
 الرخام

نجم الدين 
 قاسمي

250 15 

 مالي

بصدد الدرس لدى بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة  

والبحث على التمويالت لدى بنوك 
 بصدد الدرس أخرى

 البحث على التمويل

5 

 14 960 أميرة رحموني تحويل الرخام تالة

 مالي

بصدد الدرس لدى بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة  

والبحث على التمويالت لدى بنوك 
 بصدد الدرس  أخرى

 البحث على التمويل

 صناعة مواد البناء والخزف والبلور: القطاع 
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الموقع  العدد
حجم اإلستثمار  الباعث المشروع الجغرافي

 (أد)
مواطن 
 الشغل

طبيعة 
الوضعية  شرح الصعوبات الصعوبات

 الحالية
اإلجراءات والقرارات 

 المقترحة

  سبيطلة 1
الشركة 

الصناعية 
 للورق 

في طور  إرتفاع كلفة المشروع تمويل إضافي مالي  70 1500 أحمد عوني 
 اإلنجاز 

تسريع تمويل عن طريق 
اعتماد قانون المالية 

لفائدة  2015التكميلي لسنة 
 شركات االستثمار الجهوية

 القصرين ش  2
شركة 

صناعة 
 البالستيك 

 مالية      نبيل غرسلي 
في  المشروعنقصكلفة  إرتفاع

األموال المتداولة عدم التأقلم مع 
 التشريعات الجديدة 

  
 التموياليجادالبحث على 

الحلول ضمن التشريعات 
 الجديدة

تحويل  القصرين 3
 البالستيك

طارق 
 مالي 15 300 ميساوي

بصدد الدرس لدى بنك تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة  

والبحث على التمويالت لدى بنوك 
 أخرى

 البحث على التمويل  

الجديدة  القصرين ش  4
 للبالستيك

طارق 
 مالية      فريضي 

كلفة المشروع عدم التأقلم مع  إرتفاع
التشريعات الجديدة المتعلقة 

باستعمال البالستيك نقص في 
 األموال المتداولة

 البحث على التمويل منجز 

جلسار  القصرين ش  5
 أندستري 

منصف 
صعوبات مالية تحيين الموافقات  مالية 80 2867 وسالتي 

 البنكية 
في طور 
 البحث على التمويل اإلنجاز

 الصناعة المختلفة : القطاع 
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حجم اإلستثمار  الباعث المشروع الموقع الجغرافي العدد
 (أد)

مواطن 
 الشغل

طبيعة 
الصعوبا
 ت

الوضعية  شرح الصعوبات
 الحالية

اإلجراءات والقرارات 
 المقترحة

حجز  القصرين ش  1
عدم تمكين البلدية المعني بعقد لزمة مع تمكينه من مأوى  إدارية  5 147 صالح ماليكي  السيارات

 مخصص إلحتواء السيارات 
في طور 
 اإلنجاز 

+  تمكينه من عقد لزمة 
 مأوى سيارات

منطقة بوزقام  2
محمد الصالح  مركز ترفيهي القصرين

بصدد الدرس لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى  مالي 18 1938 بناني
 البحث على التمويل   .والمتوسطة  والبحث على التمويالت لدى بنوك أخرى

 القصرين 3
فالحي 
مندمج 
 ترفيهي 

إداري  16 1900 غرسليعزيزة 
 مالي

الحصول على القطعة المقترحة من قبل أمالك الدولة 
   .والواقعة في قرية العريش 

الضغط على ديوان 
األراضي الدولية ألنها 

ترفض التخلي على األرض 
التي هي حاليا تحت 
تصرفها للموافقة على 
 .إقتراح أمالك الدولة 

مدرسة  القصرين 4
 الحكمة

الخنساء 
 مالي 27 600 منصري

تحصلت على موافقة بنك تمويل المؤسسات الصغرى 
والمتوسطة بصدد البحث على التمويالت لدى بنوك 

 .الهيكلة المالية للمشروع إلسكمالأخرى 
 البحث على التمويل  

 القصرين ش 5
مصحة 
متعددة 

اإلختصاصا
 ت

 مالي 42 12000 مراد بن جازية
تحصل على موافقات من طرف البك العربي لتونس 

الهيكلة  إستكمالوشركة اإليجار المالي ولم يتمكن من 
 .المالية للمشروع

في طور 
 البحث على التمويل اإلنجاز

محطة  بولعابة  6
   18 2040 مصدق سائحي  إستشفائية 

مكونة من مكونات المشروع المتمثلة في إقامة لم تستوفى 
في طور  بعد 

 اإلنجاز
يتم برمجته الحقا في 

برنامج صندوق المشاريع 
المحول الكهربائي تم حرقه مما سبب مشاكل مع شركة  التي تالقي صعوبات 

 الكهرباء والغاز 
وحدة لحفر  القصرين 7

 اآلبار
عبد الحليم 

بصدد الدرس لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى  مالي 10 1200 الرقايقي
 البحث على التمويل   والمتوسطة  والبحث على التمويالت لدى بنوك أخرى

 القصرين 8
تحويل 

النفايات إلى 
 أسمدة

محي الدين 
   35 710 غرسلي

سحب بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبنك 
اإلسكان للموافقات البنكية بعد تأسيس الشركة وتسريح 

وتغير صبغة .رأس المال من طرف شركة اإلستثمار
المشروع من فالحي إلى صناعي لدى وكالة النهوض 

 .بالصناعة والتجديد 

  
 البحث على التمويل

وتغيير صبغة المشروع من 
 فالحي إلى صناعي

 الخدمات  : القطاع 
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الموقع  العدد
 الباعث المشروع الجغرافي

حجم 
اإلستثمار 

 (أد)
مواطن 
 الشغل

طبيعة 
الوضعية  شرح الصعوبات الصعوبات

 اإلجراءات والقرارات المقترحة الحالية

 سبيطلة  1

صنع ألواح 
 الجبس 

الهادي 
 4 70  سعدوني

 سوق
عدم الحصول على 

أسواق لترويج 
 منتجاتهم 

تتبعات عدلية من 
BTS 

على الدولة أن تلزم في كراسات 
الشروط نوعية وطبيعة هذه الحرفة 

 في المؤسسات العمومية
 البحث عن االسواق

سامي  القصرين ش 2
 4 70 الرطيبي 

 سبيطلة  3
عبد 
القادر 
 الدالي 

70 4 

 القصرين ش  4
تعليب 
السكر 
 وترويجه

لمياء 
 مالية  4 67 حقي 

صعوبة في تكلفة 
شراء المواد األولية 

 (سكر)
توقف جزئي 

 للنشاط
 حرفاءإمكانية البحث على 

معاهد،مدارس،مطاعم )عموميين 
 ..(جامعية

 المهن الصغرى   : القطاع 
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الموقع  العدد
حجم اإلستثمار  الباعث المشروع الجغرافي

 (أد)
مواطن 
 الشغل

طبيعة 
الوضعية  شرح الصعوبات الصعوبات

 الحالية
اإلجراءات والقرارات 

 المقترحة

ماجل  1
 بلعباس

فالحي 
 مندمج 

عادل 
 3 173 منصوري

صعوبة -
توفير التويل 
الذاتي لكهربة 
 البئر

صعوبة توفير التمويل - 
الذاتي لكهربة البئر 

متحصل -(.د4000)العميقة
 (.أصول)على قرض ع

 التمويل من تمكينه   · طور اإلنجاز 
  البئر لكهربة الذاتي

فالحي  فريانة 2
 مندمج

األسعد 
 3 213 منصوري

صعوبة -
 التويلتوفير 

الذاتي لكهربة 
 البئر

صعوبة توفير التمويل - 
الذاتي لكهربة البئر 

متحصل -(.د5400)العميقة
 (أصول)ععلى قرض 

 التمويل من تمكينه         · طور اإلنجاز
 البئر لكهربة الذاتي

رشدي  أشجار م فريانة 3
 5 200 عجالني

إرتفاع كلفة 
كهربة 
 (أد50)البئر

كلفة الربط الكهربائي  إرتفاع-
 .أد50للمستغلة المقدرة ب

حاليا يستغل مولد 
كهربائي حيث 

تكون كلفة الضخ 
 .مرتفعة

 إنجاز في التسريع   ·
 ضمن المندرج المشروع
 2020-2016 المخطط
  اآلبار كهربة ضمن

سامي  أشجار م فوسانة 4
  3  185 بالطيبي

تأخير في -
عملية الربط 
الكهربائي 
 للمستغلة

قام الباعث بتسديد كلفة الربط -
الكهربائي منذ شهر ديسمبر 

 إنتظارهو في  و 2016
 إنجاز عملية الربط

قام بحفر البئر 
 إنتظاروفي 

 الكهربة 
 الربط عملية في التسريع  ·

  الكهربائي

جوهر  أشجار م فوسانة 6
  3  175 بلقاسمي

تأخير في -
عملية الربط 
الكهربائي 
 للمستغلة

قام الباعث بتسديد كلفة الربط -
الكهربائي منذ شهر ديسمبر 

 إنتظارهو في  و 2016
 إنجاز عملية الربط

لم يدخل طور 
بسبب  اإلستغالل

تأخر  عملية 
متحصل -.الربط

-.ععلى قرض 
 قام بحفر البئر 

 الربط عملية في التسريع   ·
 الكهربائي

 الفالحة  : القطاع 
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 التونسيةالجمهورية 
 وزارة الداخلية

 والية سيدي بوزيد

 2017مارس   31

 التونسيةالجمهورية 
 والتعاون الدولي واإلستثماروزارة التنمية 

 اإلدارة الجهوية للتنمية بسيدي بوزيد
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 المساحة    ²كلم 7405•

 عدد السكان نسمة ألف 429.9•

الوسط السكان ب نسبة % 27.1•
 الحضري

 معدل النمو السكاني  % 0.84•

نسبة بطالة أصحاب  % 33.55•
 العليا الشهائد

مناطق على مساحة حوالي  2•
 هك 30

عدد المناطق 
 الصناعية المهيأة

 السكان النشيطون ألف نسمة 187.4•

 البطالة نسبة % 17.7•

 في أرقام بوزيدوالية سيدي 
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 الوالية الرتبة الجهويةمؤشر التنمية 
 تونس 1 0,762
 أريانة 2 0,751
 المنستير 3 0,730
 بن عروس 4 0,714
 سوسة 5 0,670
 نابل 6 0,615
 صفاقس 7 0,603
 منوبة 8 0,567
 بنزرت 9 0,541
 توزر 10 0,495
 زغوان 11 0,483
 قبلي 12 0,445
 قابس 13 0,426
 المهدية 14 0,402
 مدنين 15 0,397
 قفصة 16 0,388
 باجة 17 0,354
 تطاوين 18 0,301
 الكاف 19 0,284

 بوزيدسيدي  20 0,271
 سليانة 21 0,262
 القيروان 22 0,250
 القصرين 23 0,234
 جندوبة 24 0,231

 2015مؤشر التنمية الجهوية لسنة 
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 (  2015) معتمديةمؤشر التنمية الجهوية لكل 

22: 2012الرتبة حسب مؤشر التنمية لسنة   

 الرتبة المؤشر المعتمدية
 146  0.496   حفـــوزأوالد 

 189  0.465 سيدي بوزيد الغربية
 217  0.448   المكناســــي

 221  0.443 سيدي بوزيد الشرقية 
 222  0.442 بئر الحفي  
 231  0.432    جلمــــــــــــــــــة

 233  0.432 عسكر أوالد سبالة
 245  0.416 سيدي علي بن عون  

 247  0.411 السوق الجديد 
 248  0.408 منزل بوزيان 
 251  0.404 الرقـــــــــــــــــاب  

 258  0.385    المزونـــــــــــــة 
 - - السعيدة

 20 0.271 والية سيدي بوزيد
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المستوى على 20 المرتبة في الوالية يرتب الذي 2015 لسنة (0.271) الجهوية التنمية مؤشر تدني 
 الوطني

(2014) %27.1 الحضري الوسط في السكان نسبة تتعدى ال حيث العمراني للنسيج الكبير الضعف. 
 باإلضافة الثانوية الحضرية المراكز وظيفة تطور من وحد مهيكل حضري مركز ببروز يسمح لم ما وهو
دارة هيكلة ضعف تواصل إلى  .الريفية السكنية التجمعات وا 

وترفع المجاورة االقتصادية األقطاب مع وتتكامل تربط الجهة لمناطق دامجة و مهيكلة تحتية بنية غياب 
 .الجهة جاذبية من

وتعبيد تهيئة في نقص من الريفية السكنية والتجمعات الحضرية بالمراكز األساسية البنية تواضع 
 والماء والتنوير المياه وصرف التطهير بشبكات والربط الريفية الفالحية والمسالك واالنهج الطرقات
 ...للشرب الصالح

السياحة) بالجهة االقتصادية الدورة في بإدماجه الثقافي والمخزون الطبيعية الثروات تثمين في ضعف 
  .(والثقافية واالستشفائية االيكولوجية

 اإلشكالية العامة للتنمية بالوالية
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والصحية التربوية المجاالت أغلب في المقدمة الخدمات وتردي الجماعية التجهيزات تواضع 
 المجاالت بعض ومالئمة تطور ومحدودية االجتماعي واإلدماج والعمل والثقافية والشبابية والرياضية

 التكوين واختصاصات العلمي والبحث العالي التعليم مؤسسات غرار على الجهة خاصيات مع األخرى
 .المهني

السلبية المناخية والتغيرات المائية الموارد واستنزاف التربة خصوبة وتدنى المتشعب العقاري الوضع 
ومحدودية المجالي التوزيع في واختالل والتشغيل باالستثمار النهوض في الصناعي النشاط محدودية 

 المبادرة وتحفيز لدفع االستثمار مناخ وغياب كالسيكي خدماتي وقطاع الصناعية األساسية البنية
 .الخاصة

الريفية السكنية والتجمعات الحضرية المراكز بأغلب الصحي للجانب وتهديده البيئي الوضع تدهور 
 (التحويل ومراكز المراقبة المصبات) الصلبة النفايات في للتصرف ناجعة منظومة غياب بسبب

 للمياه المعالجة منشآت ومحدودية والريفي الحضري بالوسطين التطهير بشبكة الربط نسبة وتواضع
 .البيئية المخالفات مراقبة غياب إلى إضافة المستعملة

الجهوية اإلدارات بأغلب العمل وسائل نقص و التأطير نسبة ضعف 
الخيارات في الفعلي والتشريك والالمحورية الالمركزية ومنسوب المحلية الحوكمة آليات ضعف 

 .التنموية واألولويات

 اإلشكالية العامة للتنمية بالوالية
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قطب تنموي متطور ومنفتح إلى  بوزيدسيدي بوالية  اإلرتقاء

 :خــاللمن على محيطه الداخلي والخارجي 

 
 واللوجستيةالنسيج االقتصادي والبنية األساسية تطوير 
تنمية الموارد البشرية وتحقيق اإلدماج االجتماعي 
حكام التصرف في الموارد الطبيعية  ضمان بيئة سليمة ومجال عمراني منظم وا 
 دفع التنمية بالجهة والرفع من جاذبيتها وتحسين الظروف المعيشية على المستوى

 والجهويالمحلي 
 رساء أسس  الرشيدة والجهويةالمحلية  الحوكمةتطوير الالمركزية وا 

 الرؤية اإلستراتيجية للتنمية بالجهة
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 املدرجة املتواصلة والجهوية الوطنية الصبغة ذات العمومية املشاريع عدد يبلغ 

 تقدر  جملية بكلفة القطاعات كافة على موزعة مشروعا1630 حوالي بوزيد سيدي بوالية

 .د م510.644 جملية بتكلفة مشروعا 974 إنجاز من الانتهاء تم وقد .د م1245.740 بحوالي

 إنجازها تقدم وحسب السنوات حسب بوزيد سيدي بوالية املبرمجة املشاريع هذه وتتوزع

 :يلي كما  2016 مارس شهر موفى إلى

195 

 (دم )الكلفة  عدد املشاريع سنة إلادراج بامليزانية

 1056.664 1403 و ما قبل 2015-2011املشاريع املدرجة بميزانيات 

 189.076 227 2016املشاريع الجديدة لسنة 

 1245.740 1630 املجموع

املشاريع حسب سنة إلادراج بامليزانيةتوزيع    



 (دم )الكلفة العدد مراحل إلانجاز
 %النسبة 

 من الكلفة من العدد

 40,99 59,75 510.644 974 أنجزت مشاريع

 21,80 16,32 271.540 266 مشاريع بصدد إلانجاز

 9,17 10,74 114.246 175 مشاريع بصدد طلب العروض

 17,31 7,24 215.583 118 الدراسةمشاريع بصدد 

 8,63 3,19 107.475 52 تواجه صعوباتمشاريع 

 2,11 2,76 26.252 45 مشاريع لم تنطلق

 100 100 1245.740 1630 املجموع
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 حسب القطاعات الكبرىتوزيع المشاريع الجهوية المبرمجة بوالية سيدي بوزيد 
   2017إلى غاية شهر مارس 
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 العدد
 الكلفة 

(دم )  
   %النسبة 

 العددمن 
   %النسبة 

 الكلفةمن 

 15.80 28.59 196.825 466 قطاعات إلانتاج

 21.49 23.68 267.652 386 قطاعات  التنمية البشرية والاجتماعية

 62.71 47.73 781.263 778 قطاع البنية ألاساسية

 100 100 1245.740 1630 املجموع



9.1% 

21.8% 41.0% 

2.1% 8.7% 
17.3% 

مراحل تقدم حسب املشاريع كلفة توزيع 

 إلانجاز

 مشاريع بصدد إعداد أو طلب العروض

 مشاريع بصدد إلانجاز

 مشاريع منجزة

 مشاريع لم تنطلق

 مشاريع تواجه صعوبات

 مشاريع بصدد الدراسة

10.7% 

16.3% 59.7% 

2.8% 3.2% 7.3% 

توزيع عدد المشاريع حسب مراحل 

 تقدم اإلنجاز

 مشاريع بصدد إعداد أو طلب العروض

 مشاريع بصدد اإلنجاز

 مشاريع منجزة

 مشاريع لم تنطلق

 مشاريع تواجه صعوبات

 مشاريع بصدد الدراسة
198 



199 



 المشاريع المعطلة

   (د.م 107.5بكلفة  مشروعا 52)

 مشاريع معطلة 

 ألسباب عقارية

  (م د 26مشروع  18)

مشاريع معطلة 

 ألسباب  اجتماعية 

 ومقاولة

   (م د 13مشروع  18)

مشاريع معطلة 

ألسباب إجرائية 

 ومالية

   (م د 82مشروع  14)

200 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 املعتمدية املشروع القطاع

 إلاشكاليات متابعة املشروع

سنة  املقترحات
إلادراج 
 بامليزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
التنفي

 ذ

مرحلة 
 إلانجاز

طبيعة 
 إلاشكاليات

 توضيح إلاشكاليات

 الصحة 

بناء مستشفى 
ب صنف  جهوي 

 (دراسات)
 إجرائي     700 2014 جلمة

تم ارسال امللف املرجعي املحين 
للمستشفى إلى مصالح الوزارة 

يتم / 2016خالل شهر أكتوبر 
حاليا تحويل خط الضغط العالي 

أد 117من قطعة ألارض بكلفة 
وإتمام إجراءات تغيير صبغة 

 (صبغة منفردة)العقار

املطلوب دعوة وزارة الصحة  
والتجهيز لإلسراع باإلنطالق في 
الدراسات بناءا على توصيات 
إجتماع برئاسة الحكومة يوم 

2017/01/04  

تطوير املستشفى 
املحلي بالرقاب 

إلى مستشفى 
-جهوي صنف

بتهيئة  -ب
وتوسعة املصالح 

 .العامة

 إجرائي     600 2012 الرقاب

تم برمجة هذا املشروع مع مشاريع 
بناء قسم استعجالي وقسم توليد 

وقسم لطب ألاطفال ووحدة 
أنه لقلة  الا لتصفية الدم 

لم يتم انجاز هذا  الاعتمادات
تم اقتراحه في املخطط ,املشروع

 القادم

دعوة وزارة الصحة لتوفير 
إلاعتمادات ضمن ميزانية التنمية 

في إنجاز  لإلنطالق 2017لسنة 
 ألاشغال في أقرب آلاجال

بناء وحدتي 
إستعجالي 

 وتوليد 

 السبالة

2012 500     

/  عقاري 
 إجرائي

تم تبني مقترح التوسعة على عين 
املكان وعلى انقاض البناية 

القديمة مع أمل تخصيص قطعة 
/ الارض املحاذية على ملك البلدية

في مرحلة إعداد البرنامج الوظيفي 
تمت مراسلة املصالح املركزية / 

 2016ديسمبر  9بالوزارة بتاريخ 
بتغيير مكونات املشروع وطلب 

إعتمادات إضافية لتأمين وظيفية 
 هذا البرنامج 

دعوة وزارة الصحة للموافقة على 
تغيير مكونات املشروع وتوفير 

في  لإلنطالقإلاعتمادات الالزمة  
بناء قسم إلقامة  إنجاز ألاشغال في أقرب آلاجال

 املرض ى
2012 500     
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 املعتمدية املشروع القطاع

 إلاشكاليات متابعة املشروع

سنة  املقترحات
إلادراج 
 بامليزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 إلانجاز

طبيعة 
 إلاشكاليات

 توضيح إلاشكاليات

 التعليم العالي
املعهد العالي 

 للفنون و الحرف
سيدي بوزيد 

 الشرقية
 إجرائي     9000 2012

تم فتح مناظرة وطنية لتعيين _ 
مصممين ملشروع بناء مقر 

املعهد العالي للفنون والحرف 
بسيدي بوزيد من قبل إلادارة 
العامة للبناءات املدنية بوزارة 

التجهيز وإلاسكان والتهيئة 
الترابية وقد حدد يوم 

كآخر أجل  18/02/2016
لقبول العروض و قد تم 
إفادتنا من قبل املصالح 

املركزية لوزارة التعليم العالي 
انه تم إيقاف املشروع على 

مستوي طلب العروض 
للمناظرة املعمارية حيث تم 

تأجيل الدراسات إلى حين 
الانتهاء من مراجعة خارطة 

                           .العاليمنظومة التعليم 

تم عقد جلسة بمقر إلادارة العامة  
للبناءات و التجهيز  بوزارة التعليم العالي 

حول درس إمكانية  2016أكتوبر  12يوم 
املعهد العالي للفنون و الحرف  مساكنة

مع كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد 
املقترح من من طرف مصالح إلادارة 

العامة على أن يتم إنجاز بناية محاذية 
لكلية العلوم ومستقلة عنها في حدود 

د ,م 1,350إلاعتمادات املرصودة و البالغة 
لفائدة املعهد العالي للفنون و الحرف و 

مع كلية العلوم تتمثل في  املساكنةأن 
 الفضاءاتبعض  إستغاللفي  إلاشتراك

على غرار املدرج و قاعات الدروس 
على ضرورة  إلاتفاقكما تم  والورشات

إعداد و مد الوزارة بالبرنامج الوظيفي  
من طرف السيد مدير املعهد في حدود 

د يتمثل في مقر إلادارة و عدد ,م 1,350
من القاعات لألشغال التطبيقية و قاعة 

  80 بـتقدر  إستيعابدروس مسيرة بطاقة 
 ,طالب

دعوة وزارة التعليم العالي  ملقترحا

ملواصلة إجراءات القيام بطلب العروض 
د .م 9للمناظرة املعمارية  في حدود 

 في إنجاز املشروع وإلانطالق
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 املعتمدية املشروع القطاع

 إلاشكاليات متابعة املشروع

سنة  املقترحات
إلادراج 
 بامليزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 إلانجاز

طبيعة 
 إلاشكاليات

 توضيح إلاشكاليات

 الجسور  
 والطرقات

بناء جسر على 
وادي اللبن ب ط 

 2ن ك  89ج 
 عقاري  82 شهرا 20 5955 2011 املزونة

 2016أوت  28القبول النهائي بتاريخ 
ولم %  100الجسر منجز بنسبة 

يتبقى سوى عملية الربط من 
الجهتين نتيجة اعتراض املواطنين 

بصدد التصفية  -ألاراض ي مالكي 
مالكيها ألاراض ي من  إلنتزاعالعقارية 

. 

دعوة مصالح وزارة أمالك 
الدولة إلى التسريع في إبرام 

العقود والتعويض ملالكي 
 ألاراض ي

 والتعليم التربية
بناء معهد ثانوي 

   بالهيشرية
سيدي بوزيد 

 الغربية
2012 2700   85 

/  إجتماعي
 عقاري 

 24/04/2015توقف ألاشغال يوم 
طلب )مواطنين بسبب اعتراض 
وتم فسخ عقد ( تشغيل أبنائهم

ورفع  2016الصفقة في جوان 
قضية في الغرض من قبل املكلف 

العام بنزاعات الدولة في حق وزارة 
 التربية من اجل تعطيل حرية العمل

للمصلحة  إلانتزاعتطبيق قانون 
العامة لفض إلاشكال وإستكمال 

 املشروع

 العدل

بناء محكمة 
 استئناف

سيدي بوزيد 
 الغربية

2016 11000  

إعداد 
ملف 
طلب 

 العروض

 مالي/ إجرائي

توقف إعداد ملف طلب العروض 
بطلب من الوزارة و طلب تحيين 

عقود الدراسات في حدود 
 املرصودة  إلاعتمادات

دعوة وزارة العدل إلى فتح بقية 
 الدراسات ورصد إعتمادات

إلاعتمادات الالزمة لإلعالن عن 
ألاشغال  وإنطالقطلب العروض 
 في أقرب آلاجال

بناء محكمة 
 ناحية

 مالي/ إجرائي 2463 2014 جلمة
تم ارسال امللفات الفنية إلى الوزارة 

 الرأي البداء

دعوة وزارة العدل إلى فتح 
إلاعتمادات الالزمة لإلعالن عن 

ألاشغال  وإنطالقطلب العروض 
 في أقرب آلاجال
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 املعتمدية املشروع القطاع

 إلاشكاليات متابعة املشروع

سنة  املقترحات
إلادراج 
 بامليزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 إلانجاز

طبيعة 
 إلاشكاليات

 توضيح إلاشكاليات

الشؤون 
 الثقافية

 

دراسة إحداث 
 متحف الثورة

سيدي بوزيد 
 الغربية

 إجرائي     450 2012

 2571ملساحة  TPDتمت عملية رفع  
من ( املساحة املقترحة)هي متر مربع 

طرف ديوان قيس ألاراض ي و أرسل 
امللف إلى املعهد الوطني للتراث الذي 

مربع متر  5089تمسك بمساحة 
وهي ضرورية لكي ( كامل املساحة)

تم عقد جلسة / تنطلق الدراسات
عمل بمقر الوالية بتاريخ 

بحضور الاخصائيين  29/06/2016
باملعهد الوطني للتراث و املصالح 

الجهوية باملندوبية الجهوية للثقافة  
وأمام إصرار املعهد الوطني للتراث 
على إنجاز املشروع على مساحة ال 

تم الاتفاق على  ²م 5000تقل عن 
  ²م5000انجاز الدراسة على مساحة 

بإنجاز قسط وظيفي على  وإلاكتفاء
وهي املساحة  ²م2500مساحة 

 إنتظار املخصصة للمشروع في 
املوافقة من قبل مصالح وزارة 

الداخلية على تخصيص كامل العقار 
 معتمديةلفائدة املشروع وإخالء مقر 

 سيدي بوزيد الغربية 

حول  تحسيس يتم تنظيم يوم  
املتحف ببادرة من املعهد الوطني 

/  2016سبتمبر  06للتراث بتاريخ 
تمت مراسلة أمالك الدولة و 
الشؤون العقارية من طرف 
املعهد الجهوي للتراث تحت 

إشراف وزارة الثقافة لتخصيص 
قطعتي ألارض بتاريخ 

/  414تحت عدد  04/02/2016

إلاسراع في إلانطالق  املطلوب

في إنجاز الدراسات والتنسيق 
الجيد بين وزارة الثقافة ووزارة 

الداخلية قصد التسريع في إخالء 
على أن تنطلق  املعتمديةمقر 

 2018ألاشغال سنة 
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 املعتمدية املشروع القطاع

 إلاشكاليات متابعة املشروع

سنة  املقترحات
إلادراج 
 بامليزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 إلانجاز

طبيعة 
 إلاشكاليات

 توضيح إلاشكاليات

الشؤون 
 الثقافية

 

إحداث  دار  
 بالسبالةثقافة 

 عقاري      1700 2012 السبالة

تم  التنازل عن قطعة ألارض 
املحاذية للمدرسة إلابتدائية بالسبالة 

متر مربع لفائدة  3750و التي تمسح 
وزارة الشؤون الثقافية و املحافظة 

على التراث في مراسلة تحت عدد 
في انتظار /  12/05/2016بتاريخ  945

 .  إجراءات التخصيص

التربية وزارتي مزيد التنسيق بين 
الشؤون الثقافية ووزارة 

في قطعة للتخصيص النهائي 
في و إلاذن باالنطالق ألارض 

 .الدراسات

الصناعات 
 التقليدية

 عقاري      1200 2012 بئر الحفي بناء قرية حرفية  

عدم توفر قطعة أرض إلنجاز 
تم توفير عقار على ملك فرع / املشروع

الاشخاص  العانةالاتحاد التونس ي 
القاصرين ذهنيا ببئر الحفي تمسح 

  2م 2500حوالي 

السياحة وزارتي التنسيق مع 
قصد والصناعات التقليدية 

اتمام اجراءات التفويت 
والانطالق في الدراسات 

 التنفيذية للمشروع

الوكالة الفنية 
 للنقل البري 

بناء مركز 
الفحص الفني 

ومأوى مناورات 
 بلسودة

سيدي   
بوزيد 

 الشرقية 
2010 1240 

سنة 
 ونصف

 إجرائي  

بعد صدور ألامر املتعلق بتغيير صبغة 
ألارض تمت مراسلة وزارة أمالك 
الدولة من طرف الوكالة إلتمام 

 2015سنة منذ إجراءات التفويت 
 ولم تتم الاجابة الى غاية هذا التاريخ 

دعوة الواكلة الفنية للنقل البري 
ملزيد التنسيق مع املصالح 

الدولة والشؤون ألمالك املركزية 
العقارية قصد إلاسراع بإتمام 

إجراءات التفويت في العقار 
والانطالق في انجاز الدراسات في 

 اقرب الاجال
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 املعتمدية املشروع القطاع

 إلاشكاليات متابعة املشروع

 املقترحات
سنة إلادراج 

 بامليزانية
الكلفة 

 (د.أ)
اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 إلانجاز

طبيعة 
 إلاشكاليات

 توضيح إلاشكاليات

 التطهير

إنجاز محطة 
تطهير وتدعيم 

الشبكة 
 1400+كلم15)

 (ر,ص

 عقاري      6000 2011 الرقاب
 صاحب مع التفاوض بصدد
 قصد اختياره تم الذي العقار 
   الديوان قبل من العقار  اقتناء

الديوان الوطني للتطهير لإلسراع  دعوة 
 العقار إقتناءبإجراءات  

انجاز محطة 
تطهير مشتركة   

ومنظومة تحويل 
 املياه املعالجة

 -بئر الحفي 
سيدي علي بن 

 عون 
2009 8300     

إجرائي 
 وعقاري 

قطعة ألارض بتاريخ  إقتناءتم 
وتم إلاعالن  2015فيفري  03

 أفريلعن طلب العروض في 
عرض تقرير  انتطار فى /  2016

فرز العروض على اللجنة 
 للصفقاتالعليا 

الديوان الوطني للتطهير لإلسراع  دعوة 
في ألاشغال في  وإلانطالقبإجراءات تعيين املقاولة 

 أقرب آلاجال
 

انجاز محطة 
 تطهير بلسودة

سيدي بوزيد 
 الشرقية

 إجرائي 60   24000 2015

منظومة تحويل املياه 
في طور املستعملة واملعالجة 

الانجاز بنسبة تقدم ألاشغال 
تعليق  :حطة التطهيرم%. / 70

إلانجاز بسبب عدم تعيين 
 مكتب مراقبة

في  وإلانطالقاملراقبة  إلاسراع بتعيين مكتب
 أشغال إنجاز محطة التطهير

206 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 املعتمدية املشروع القطاع

 إلاشكاليات متابعة املشروع

 املقترحات
سنة إلادراج 

 بامليزانية
الكلفة 

 (د.أ)
اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 إلانجاز

طبيعة 
 إلاشكاليات

 توضيح إلاشكاليات

 التطهير
إنجاز محطة 

تطهير مع قناة 
 التحويل

 إجتماعي 90   5211 2007 املكناس ي

تم التنسيق خالل زيارة السيد املدير 
على  10/11/2016العام بتاريخ 

استئناف الاشغال على املسار رقم 
تحولت  2016نوفمبر  25و يوم  01

املصالح الجهوية للديوان الوطني 
للتطهير صحبة السيد معتمد 

املنطقة ملحاولة استئناف الاشغال 
ان املعترضين طالبو من جديد  الا 

النظر في مسار القنوات مرة  باعادة
 اخرة

 
ً
املتكررة من عدة  لإلعتراضاتتبعا

 إستحالةجمعيات و مواطنين و 
املقاولة  إنجاز ألاشغال من قبل هذه 

لتعيين  بإستشارةفقد تقرر القيام 
 إلختيار مكتب دراسات إلعداد دراسة 

بموافقة  يحض ىاملوقع واملسار الذي 
جميع ألاطراف مع القيام بدراسة 

 .البيئية والاجتماعية للموثرات

 البيئة

التصرف 
املستديم في 

املوارد 
الطبيعية 
ومكافحة 

التصحر بعين 
 "فائض"  رباو

سيدي بوزيد 
 الشرقية

2012 5000     
/ إجرائي 
 مالي

تمت إعادة النظر في هذا املشروع 
حيث سيصبح جزء من برنامج وطني 

واليات بالوسط ويعنى  4يشمل 
بالتصرف املستدام باملنظومات 
الرعوية حيث سيتم العمل على 

ضمن  رباو إدراج منطقة عين 
 املناطق النموذجية للمشروع

 وإلانطالقتوفير إلاعتمادات الالزمة 
 في إنجاز املشروع في أقرب آلاجال

207 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 املعتمدية املشروع القطاع

 إلاشكاليات متابعة املشروع

سنة  املقترحات
إلادراج 
 بامليزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 إلانجاز

طبيعة 
 إلاشكاليات

 توضيح إلاشكاليات

الوكالة العقارية 
 الصناعية 

املنطقة 
الصناعية 

 10)بالرقاب 
 (هك

   2012 الرقاب 
12 

 شهرا

بصدد 
القيام 
باختبارا

 ت 

 عقاري 

عدم وجود عقارات على ملك الدولة و 
إشكال مع صاحب العقار حول ثمن 

املتر املربع املحدد من طرف خبير 
أمالك الدولة و تم إعادة الاختبار خالل 

 2016شهر جويلية 

اجراءات اقتناء  باتمامالاسراع 
 العقار من طرف الوكالة

صّرف 
ّ
شركة الت

ب 
ّ
في املرك

الّصناعي 
والتكنولوجي 

 بسيدي بوزيد 

إحداث املركب  
 الصناعي

إقت)والتكنولوجي
عقار وتهيئته  ناء

وبناء مقر 
 الشركة

سيدي بوزيد 
 الشرقية

 إجرائي     2200  
عدم التسريع تخصيص قطعة ألارض 
وعرض امللف على أنظار اللجنة العليا 

 لإلستثمار

التعجيل بتخصيص العقار 
ودعوة وزارة الصناعة 

للموافقة على املشروع وعرض 
امللف على أنظار اللجنة العليا 

 لإلستثمار

 التجارة
إحداث  سوق 

 إنتاج كبرى 
سيدي بوزيد 

 الغربية
 إجرائي     20000 2012

القرار املشترك إلحداث  أستصدار 
سوق إلانتاج وبالتالي تسوية الوضعية 

 الفالحيةالعقارية لألرض من الصبغة 
 إلى الصبغة التجارية

التسريع في نسق إلاجراءات 
تعيين / املرحلية للمشروع

ممثلين عن وزارتي التجارة 
إلادارة  لحضورمجالسوالفالحة 

القيام / الخاصة بسوق إلانتاج
بدراسة معمقة حول املحيط 

املتعلق باملشروع مع توفير 
خبراء مختصين في املجال عن 

 طريق التعاون الدولي
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 املعتمدية املشروع القطاع

 إلاشكاليات متابعة املشروع

سنة إلادراج  املقترحات
 بامليزانية

الكلفة 
 (د.أ)

اجال 
 التنفيذ

مرحلة 
 إلانجاز

طبيعة 
 إلاشكاليات

 توضيح إلاشكاليات

الشؤون  
 إلاجتماعية

بناء مركب  
إداري للشؤون 

  إلاجتماعية

سيدي بوزيد 
 الغربية

 مالية     2000 2014

العروض من قبل  ستقييمتم النظر في تقرير 
اللجنة الجهوية ملراقبة الصفقات العمومية 

وتمت  2016لسنة  26خالل جلستها   عدد 
املوافقة على العرض ألادنى املقدم واملقدر 

إلاعتمادات  وبإعتبار أ د  1993,760بحوالي 
أ د على أن  1885باملرصودة واملتوفرة تقدر 

يتم إعداد قسط وظيفي ال  يتعدى إلاعتمادات 
جلسة بحضور كافة  إنعقدتاملتوفرة وعليه  

ألاطراف املتداخلة في إنجاز املشروع بمقر 
 2016نوفمبر  16إلادارة الجهوية  للتجهيز بتاريخ 

على إدخال بعض التعديالت  إلاتفاقوتم  
ببعض الفصول دون املساس بجمالية الهيكلة 

وفي  , الخارجية واملحافظة على وظيفية املشروع
هذا إلاطار تمت  مراسلة املصالح ا ملختصة 

إلاعتمادات بقية  إستكمالبالوزارة قصد  
  نةومن املبرمج رصدها خالل ( أد 138,826)

2018,   

التدخل قصد رصد بقية 
إلاعتمادات املقدرة 

د حتى يتم إنجاز  138826,400ب
كامل ألاشغال في أقرب آلاجال وفي 

 ,الظروفأحسن 

 التكوين املنهي
إحداث مركز 

تكوين وتدريب 
 منهي

سيدي بوزيد 
 الغربية

 إجرائي     7610 2012

قامت الوزارة بإعداد ملف برنامج املشروع  
واملصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية 

وإمضاء قرار تخصيص  05/04/2016بتاريخ 
العقار من طرف وزارة أمالك الدولة والشؤون 

 والتشغيلوزارة التكوين املنهي العقارية لفائدة 

دعوة املصالح املركزية املطلوب 
والتشغيل  املكنهيلوزارة التكوين 

 الدراساتلالنطالق في 
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 .جاذبيتها من حد مما الكبرى  الاقتصادية وألاقطاب املراكز  عن الوالية بعد•

 كهرباء، طرقات، نقل،) الخاص باالستثمار  للنهوض اللوجستي الجانب و  ألاساسية و  التحتية البنية ضعف•
 .(... مهيئة صناعية طبيعي،مناطق غاز  اتصاالت،

 التحويلية الصناعات قطاعات ودفع الفالحية منتوجاتها تثمين مستوى  على الجهة قدرة ضعف •
 الشغل طلبات استيعاب على القدرة وعدم بالجهة الصناعي النسيج ومحدودية الغذائية والصناعات

 العالي التعليم شهادات حاملي من خاصة إلاضافية
 الفالحية للمستغالت وتشتت متشعب عقاري  وضع •
 .املوازية التجارة ظاهرة تنامي •

 .بالجهة الصناعية واملناطق الفضاءات محدودية •

 لتحفيز كافية غير  املعتمدة وآلاليات (…واملالية الجبائية) املمنوحة والحوافز الالمركزية اشكالية •
 .(الجهة واقع مع تماشيها وعدم التدخل ومجال الحوافز  حيث من الاستثمار  مجلة محدودية) املستثمرين

د البنكية القروض على الحصول  صعوبة•
ّ
 إجراءاته وتعق

جارّية البنوك وخاصة العمومّية البنوك إنخراط عدم •
ّ
 واملتوّسطة الّصغرى  املشاريع تمويل يف الت

  ....العقارية واملسائل والتصدير  التسويق مجاالت في املختصة الهياكل غياب •

 ألاولية املواد تكاليف وارتفاع بالجهة والترفيه السياحة و  الصناعة قطاع لتطوير  استراتيجية رؤية غياب•
 التقليدية الصناعات يخص فيما خاصة

 



 الاشكاليات والصعوبات
مواطن 

 الشغل

كلفة 

  املشروع

 (اد)

مكان 

 الانتصاب
 القطاع نوع املشروع

صاحب 

 املشروع

التفويت في قطعة ألارض لم يتم بصفة نهائية و امللف -
 بين وزارة أمالك الدولة و وزارة الفالحة

 التسريع بإجراءات الربط الكهربائي للموقع-

تعطل في رخصة البناء ناتج عن صعوبة في تصنيف -
املشروع من إدارة السالمة و الحل في تيسير إلاجراء مع 

 الحماية املدنية

 املزونة 550000 350
وحدة 

لصناعة 
 إلاسمنت

 صناعي
محمد 

الطاهر 
 خليفي

   % 80أنجز نسبة  أشغال بناء تصل إلى - 

و  attijari leasingمن  الشفاهيةتحصل على املوافقة -
ATL leasing  بشرط موافقة بنك ألامان و البنك الوطني

الفالحي، و قد عبر الباعث عن عدم رضاه عن تفاعل 
البنوك مع املشروع خاصة و أن الجهة تفتقر إلى هذا 

 .النوع من املشاريع و في غياب املنافسة الفعلية

210 22660 
سيدي بوزيد 

 الشرقية
 خدمات مصحة

  زينوبيماجد 

مصحة 
 املاجد

 هيكلة التمويل إستكماليجد  صعوبة في 

 ,BFPME, BH :التاليةطلب تمويل لدى البنوك أودع 
UIB 

 جلمة 10000 68
وحدة 

لتعليب املياه 
 املعدينية

 صناعي

بلقيس صبا 
 راشدي

 ديدون شركة 
  عليسة

 هيكلة التمويل إستكماليجد  صعوبة في 

 د.م 5.7امللف لدى البنك الوطني الفالحي بقيمة 
 منزل بوزيان 15000 89

وحدة 
لصناعة 

 ألاجر
  ميالدي زهير صناعي
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 والبيئةالشؤون املحلية قطاع:   
 املحلية للجماعات ألاعلى املجلس مقر  وإنجاز  برمجة قرار  تفعيل -
  للبلديات ألاساس ي القانون  بإستصدار  إلاسراع -
 الجديدة للبلديات بالنسبة خاصة واملعدات املوارد مستوى  على للبلديات إستثنائي دعم طلب-
 لذلك الضرورية املقومات كل توفر  بإعتبار  الهشرية بمنطقة معتمدية و بلدية إحداث طلب - 
 الفتية للبلديات بالنسبة ألاساسية والبنية الجماعية  التجهيزات إنجاز  حيث من البلدية مقومات كل توفير  ضرورة-
 الغربية بوزيد سيدي ملعتمدية جديد مقر  إنجاز  برمجة -
 الالمركزية: 

 :يخص فيما الجهوية السلط إلى املركزية السلطات بعض تفويض في التدرج إعتماد -
 املدرس ي الزمن تحديد .
 تقريرية صبغة وإعطائها الجهوية إلاستشارية اللجان دور  تفعيل .
 إلانسجام إعادة بهدف عامة بصفة ألامنية املنظومة ومراجعة العام وألامن املرور  وشرطة البلدية الشرطة هياكل وتسيير  إدارة .

 الهياكل هذه بين والتنسيق
  بمعتمدية للشرطة منطقة وإحداث الوالية معتمديات بكافة شرطة مراكز  إحداث ضرورة وعليه متكافئ غير  بالجهة ألامني النسيج.

 للشرطة إقليم وإحداث املكناس ي
 وألاعوان إلاطارات في والتصرف الحكومة رئاسة يتبعون  الذين واملعتمدين الوالة للسادة النظر  بمرجع يتعلق فيما إشكالية هناك -

 الداخلية وزارة يتبعون  والبقية والبيئة املحلية الشؤون وزارة يتبع من فمنهم واملعتمديات الوالية بمركز 
 الظرفية الحضائر منظومة 

  سنة بعد املنتدبين الحضائر  عمال وضعية تسوية فاملقترح 2013 سنة منذ الحضائر  بمنظومة إلانتدابات إيقاف تقرر  أن بعد      
  البيئة حضائر إدراج إعادة مع (...التعليمي املستوى  املدنية، الحقوق  السن،موانع) وشفافة قانونية مقاييس على إعتمادا 2010

   .الجهوية السلطة صالحيات ضمن (بالبيئة والعناية النظافة)
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الصفقات العمومية: 
العرض ألافضل عوضا عن العرض ألادنى مع تحجير إسناد أكثر  بإعتمادمراجعة ألامر الخاص بالصفقات العمومية  -

 من صفقتين على املستوى الوطني بآجال ال تقل عن السنة
  املاليةقطاع:   

 بعض قبل من تهديد عنه إنجر  مما والدفع التعهد إعتمادات فتح إجراءات بطول  تتعلق صعوبات املشاريع جل تشكو -
 إنجاز  تقدم وحسب أقساط ثالثة على والدفع التعهد إعتمادات فتح واملقترح املشاريع إنجاز  عن بالتخلي املقاوالت
 املشاريع

 حفوز  أوالد بمعتمدية فرع وإحداث بوزيد بسيدي الفالحي الوطني  للبنك الجهوية إلادارة فتح على التأكيد -
 القديم البلدية مقر  املالية مصالح ذمة على وضعت قد املكان بلدية وأن علما بالسبالة مالية قباضة إحداث-

 .للقباضة كمقر إلستغالله
 وزارة لفائدة فيه التفويت تم 2م 800 حوالي يمسح عقار  لديها البلدية وأن علما بوزيان بمنزل  مالية قباضة إحداث -

 . أداءات ومكتب مالية قباضة إحداث قصد املالية
  العدلقطاع:   

 الالزمة إلاعتمادات ورصد الدراسات إعتمادات بقية فتح إلى العدل وزارة دعوة :بوزيد بسيدي إلاستئناف محكمة-
 2016 لسنة التنمية بميزانية مرسم املشروع أن و  علما آلاجال أقرب في ألاشغال وإنطالق العروض طلب عن لإلعالن

 د.م 11 بكلفة
 في ألاشغال وإنطالق العروض طلب عن لإلعالن الالزمة إلاعتمادات فتح إلى العدل وزارة دعوة :بجلمة الناحية محكمة-

  د.م 2,463  بكلفة 2014 لسنة التنمية بميزانية مرسم املشروع أن و  علما آلاجال أقرب
 للعدل جهوية إدارة إحداث قرار  تفعيل-
 

 



 

 

 

216 

 
 قطاع أمالك الدولة والشؤون العقارية: 

 بهدف الفالحية الدولية بالعقارات واملتعلق 1995 فيفري  13 في املؤرخ 1995 لسنة 21 عدد القانون  وتحيين مراجعة -
 من يمكن القانون  هذا أن حيث بالجهة التنمية دفع آليات من كآلية العقارات وتثمين العقارية الوضعيات تسوية
 .املطروحة العقارية الحاالت من %10 تسوية

 في متمثل عضو  بإضافة املعقدة الوضعيات لبعض تستجيب ال  التي العقارية للشؤون الجهوية اللجنة تركيبة تدعيم -
  .الخرائط ورسم ألاراض ي قيس لديوان ممثل وعضو  عقاري  قاض ي

 أصحاب من تتشكل تعاونيات إلى وتسويغها فالحية مقاسم إلى املسوغة غير  الفالحية الدولية املستغالت هيكلة إعادة -
 لشركات الدولية الضيعات بإسناد املتعلقة الفرز  مقاييس ومراجعة .الجهة أبناء من العمل عن املعطلين العليا الشهائد
 .املستثمر إختيار  في الجهة وتشريك وفنيا إداريا القانونية الشروط سقف من والرفع إلاحياء

 الذين أو  الفالحية الدولية العقارات على على إعتدوا الذين ألاشخاص على املسلطة القانونية العقوبات في التشديد -
 .قانونية صفة بدون  فيها يتصرفون 

 لبعث الجهة فيه تتصرف عقاري  كرصيد وتخصيصها العمرانية التهيئة أمثلة شملتها التي املساحات بعض إسترجاع -
 .والخاصة العمومية التنموية املشاريع

 إنتظار  في وذلك بالجهة املقترحة الفالحية باملناطق الصناعية  للمشاريع وقتية تحويز  بمحاضر الجهة مد على العمل -
 .املشاريع إنجاز  في للتسريع العقارات صبغة تغيير  إجراءات إتمام

 على للعمل الجهوي  املجلس لفائدة الدولية ألاراض ي فوق  املقامة (سكني تجمع 49) السكنية التجمعات في التفويت -
   .متساكنيها بين القائمة النزاعات لكثرة وذلك العقارية وضعياتها تسوية

 من فرحان أوالد مجموعة) إشتراكية أرض على الفريقين بين القائم للنزاع جذري  حل إليجاد وطنية لجنة إحداث -
 من أكثر  منذ خالف وهو  (بالقيروان العيون  حاجب معتمدية من املناسة ومجموعة الشرقية بوزيد سيدي معتمدية

 .سنة خمسين
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  قطاع التجهيز وإلاسكان والتهيئة الترابية: 
   :العمرانيةأمثلة التهيئة  
املراجعة الجزئية والتقليص من مدة  بإعتمادالتفويض للسادة الوالة باستصدار قرارات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية  -

 .سنوات  5سنوات إلى  10املراجعة من 
  :واملسالكالطرقات والجسور 

 جلمةإلاسراع بإنجاز الطريق السيارة تونس  -
   قابسوسيدي بوزيد  صفاقسإلاسراع بإنجاز الطريقين السريعين سيدي بوزيد  -
 .الجنوبية بسيدي بوزيد واملبرمجة باملخطط وذلك بهدف تسهيل حركة املرور بوسط املدينة الحزاميةإلاسراع بإنجاز الطريق -
 م د 1.2كلم بكلفة  5بطول  الهيشريةتهيئة و تعبيد املسلك الرابط بين فرش الشيح و -
 .الفياضاناتإعداد دراسة لحماية مدينة سيدي بوزيد  من -

 السعيدة من الفيضانات معتمديةإلاسراع بإنجاز أشغال حماية -
 البناءات املدنية: 

 الدخالء على للقضاء وذلك إلاختصاص في العلمية واملؤهالت املهنية الكفاءة بإعتماد املقاوالت رخص إسناد طريقة مراجعة -
 .العليا الشهائد أصحاب من للشباب الفرصة وإعطاء القطاع بهذا
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  الصحةقطاع:   
 آلافاق فتح و  إلاختصاص طب وخاصة الالزم الطبي وشبه الطبي باإلطار  بوزيد بسيدي الجهوي  املستشفى تدعيم ضرورة -

 الداخلية بالجيهات الطبي لإلطار 
 املستوى  على التجهيزات إقتناء إنتظار طول  وتالفي الالزمة الطبية واملعدات بالتجهيزات واملحلية الجهوية املستشفىات تدعيم -

 الوطني
 على بناءا بجلمة " ب " صنف الجهوي  املستشفى بناء دراسات في باإلنطالق لإلسراع التجهيز  ووزارة الصحة وزارة دعوة -

 2017/01/04 يوم الحكومة برئاسة املنعقد إلاجتماع توصيات
نظرا ألن والية سيدي بوزيد منطقة ( SAMU 1و   SMUR 3على ألاقل )إلاستعجاليإحداث وحدات لإلسعاف الطبي  إقتراح-

 .بعد املسافات والعدد املرتفع لحوادث املرور بإعتبار و  14، ط و  13، ط و 3وط : طرقات وطنية هامة 3 وبهاعبور 
 .البيوطبية للصيانة ومركز  للدم جهوي  وبنك املركزية للصيدلية فرع ببعث املطالبة-
 بهدف املرسمة إلاعتمادات حسب ليس و  الوظيفي البرنامج وحسب  الدراسات حسب املبرمجة الجامعية ألاقسام إحداث-

 جامعي مستشفى إلى الجهوي  املستشفى لتحويل   إلاعداد
 الجديد بالسوق  إلاستعجالي لقسم إسعاف سيارة وإقتناء التجهيزات وإستكمال باالنتدابات بالقيام إلاسراع -
 والقيروان بقفصة إقراره تم ما غرار  على بوزيد بسيدي جديد جامعي مستشفى بناء برمجة ضرورة-
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  إلاجتماعيةقطاع الشؤون:   
 أنه حيث الوالي يرأسها التي الجهوية اللجان بقية غرار  على وذلك إلاجتماعية للشؤون الجهوية للجان التنظيمي ألامر  مراجعة -

 اللجان هذه صلب وإخالالت تجاوزات عدة تسجيل تم الوالي مشموالت عن اللجنة هذه بخروج
 ونظام علمية مقاييس واعتماد املعوزة للعائالت املسندة واملنح املجاني العالج بطاقات بإسناد يتعلق فيما الحصة نظام عن التخلي-

 .واملنح البطاقات هذه على الحصول  أحقية تحديد خالله من يمكن معلوماتي
 (السبالة و الحفى ،بئر حفوز  ،أوالد جلمة) الخدمات لتقريب املتبقية باملعتمديات جديدة خدمات دور  فتح على التأكيد-
 (وعملة رعاية وأعوان إعالمية نفساني،أخصائي إخصائيممرضين،) الضروري  البشري  باإلطار  بوزيد بسيدي ألاطفال مركز  تدعيم -

 ألاطفال لنقل صغيرة حافلة وطلب
 الخماس ي املخطط ضمن املبرمجة املعوقين ألاشخاص لفائدة إدماجية فالحية ضيعة مشروع إنجاز  في باإلنطالق إلاسراع طلب -

  إلاتصاالتقطاع:  
    الوالية كامل على العالي الدفق ذات ألانترنات بشبكة التغطية وتحسين تعميم -

  النقل قطاع:   
 وتوزر جربة خطوط تفعيل وإعادة بوزيد بسيدي للنقل جهوية شركة إحداث طلب -
 املشروع إنجاز  ضرورة مع بوزيد بسيدي وربطه والقصرين سوسة بين الرابط الحديدي الخط شبكة وتفعيل تأهيل على التأكيد-

 .بوزيد سيدي بمدينة ربطه بعد فيما ثم ألاقل على ولسودة الفائض بمنطقتي ليمر 
 بلسودة للعربات الفني الفحص  مركز  لبناء ألارض صبغة بتغيير  التسريع -

  التجارة قطاع:  
 للمجلس فيه والتفويت العقار  صبغة تغيير ) بوزيد بسيدي الكبرى  إلانتاج سوق  مشروع إلنجاز  املرحلية إلاجراءات نسق في التسريع-

 السوق  إحداث قرار  وإصدار  (بوزيد بسيدي الجهوي 
 .إلانتاج بسوق  الخاصة إلادارة مجالس لحضور  والفالحة التجارة وزارتي عن ممثلين تعيين-
 الدولي التعاون  طريق عن املجال في مختصين خبراء توفير  مع باملشروع املتعلق املحيط حول  معمقة بدراسة القيام-
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  العلميقطاع التعليم العالي والبحث:   
املطالبة بإحداث القطب الجامعي الجهوي تبعا ملشروع املبادرة الجهوية املعد في الغرض وخاصة فيما يتعلق بإقرار إحداث -

 كلية الطب بسيدي بوزيد  واملعهد العالي للفالحة واملعهد العالي للرياضة والتربية البدنية
 إحداث معهد عالي لعلوم وتقنيات الصحة-
 2012إلاسراع بإنجاز املقر الجديد للمعهد العالي للفنون و الحرف بسيدي بوزيد الذي تم إدراجه بميزانية التنمية لسنة  -

   والتعليمقطاع التربية:   
 ألاساسية التحتية البنية تحسين مقابل املدارس عدد من التقليص خالل من بوزيد سيدي بوالية التربية منظومة مراجعة-

 .بالجهة التربوية للمؤسسات املؤدية واملسالك والطرقات املدرس ي والنقل ومبيتات مطاعم من التربوية للمؤسسات
 العقارات توفر  ظل في والتالميذخاصة التربوية املؤسسات عدد إلرتفاع نظرا جهويتين مندوبيتين إلى بوزيد سيدي تقسيم -

 قريبا فيه ألاشغال ستنتهي الذي الجديد املقر  و  حاليا املستغلة
 حلول  ايجاد بشأن الاتصاالت و  املحاوالت كل فشل بعد خاصة املعطل الهيشرية معهد بخصوص إلانتزاع قانون  تطبيق-

 ألاشغال وأن خاصة املعترضين طرف من الابتزاز  منطق تغليب و   التعجيزية للمطالب نظرا و  العقاري  الإلشكال لحلحلة سلمية
 .% 85 بنسبة أنجزت
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 الفالحةقطاع:   
 الزياتين غراسة على ترتكز  التي الفالحية الخصوصيات مراعاة مع الجهة مع بالتنسيق الفالحية إلاستراتيجية ضبط ضرورة -

 كميات تستهلك ال  القطاعات هذه وأن املجال هذا في املكتسبة للتقاليد نظرا الحليب وإنتاج املاشية وتربية والفستق واللوز 
 املياه من كبيرة

 بالجهة املائية باملوارد خاصة معمقة دراسة إعدادو  (والري  الشرب) املياه ملنظومات متكاملة بدراسة القيام -
  ” جبلي سد إلنجاز  دراسة إعداد).النشر مياه وإستغالل الجبلية والبحيرات السدود إنجاز  عبر  بالجهة املائية املوارد تعبئة مزيد-

 (.“الجازية خنقة
 الربط ظاهرة على للقضاء فردية بتوصيالت تهيئتها إعادة في يتمثل خاص ببرنامج الشرب ملياه القديمة الشبكات إفراد -

 إلاستهالك معاليم خالص وعدم العشوائي
 ال  التي املجامع هذه إلدارة التطوع صيغة مراجعة وخاصة املائية للمجامع إلادارية والتركيبة والصالحيات الهيكلة مراجعة -

 لتطويرها حافزا تعتبر 
 النظر  وإعادة  الاحتكار  ومقاومة السوق  لتعديل الاقتصادية الدورة في للمساهمة بالجهة الدولية الفالحية املركبات دور  تعزيز -

   والشفافية النجاعة مقاييس بإعتماد عموما الدولية الفالحية العقارات و  الفالحية التنمية و  إلاحياء شركات منظومة في
 الفالحية للتحاليل مخبر  وإحداث الفالحي املنهي التكوين ومركز  الفالحية البحوث مركز  تطوير -
 الطبيعية الكوارث عن التعويض صندوق  قرار  تفعيل-
 بالجهة الفالحية املسالك من كلم 300 إنجاز قرار  تفعيل-
 املياهوتوزيع  إلستغاللالشركة الوطنية:   

 (KFW) خارجي قرض إطار  في املمول  بوزيان منزل  و  املكناس ي و املزونة بمعتمديات الشرب مياه تحلية مشروع بإنجاز  إلاسراع-

 .املناطق بهذه الشرب مياه نوعية لتردي نظرا متأكد مطلب وهو  د.م 20 بكلفة

 الجديد السوق  بمدينة السكنية التجمعات بعض لتزويد دراسة برمجة -
 جلمة بمعتمدية للشركة خدمات مكتب إحداث طلب -
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 الصناعةقطاع:   
 الوكالة العقارية الصناعية         

 بلسودة الصناعية املنطقة غرار  على املحدثة الصناعية باملناطق لإلنتصاب املستثمرين جلب في الجهة مساعدة -
 .الحفي وبئر  وجلمة العظام أم من بكل الصناعية املناطق بإنجاز  إلاسراع -
 في يحول  إلانتاج فائض أن غير  وغالل خضر  من الفالحية املنتوجات من العديد إنتاج في ألاولى املراتب تحتل الوالية -

 بعث إلى املستثمرين توجيه واملقترح ...الحمراء اللحوم اللوز، الطماطم، الزيتون، زيت منتوجات غرار على أخرى  جهات
 .املنتوجات هاته لتثمين بالجهة الغذائية للصناعات مصانع

  الصناعية املناطق مداخل تجميل و  بوزيد بسيدي الصناعية املنطقة تهيئة إلعادة الضرورية إلاعتمادات رصد-
 تهيئتها بعد لإلستغالل قابلة تصبح كي العظام بأم الصناعية باملنطقة التطهير  إشكالية لحل التدخل-
 صبغته وتغيير  بالرقاب الصناعية املنطقة إلحداث املقترح العقار  بإقتناء التسريع-

 القطب الصناعي و التكنولوجي بسيدي بوزيد          
 باملزونةمركب البالستيك  إلستغاللاملستثمرين  إلستقطابمزيد التعاون وتكثيف الجهود  -
التسريع بتخصيص قطعة ألارض املقترحة إلحداث املركب الصناعي والتكنولوجي  بسيدي بوزيد ودعوة وزارة  -

 .لإلستثمارالصناعة للموافقة على املشروع وعرض امللف على اللجنة العليا 
  واملناجمقطاع الطاقة:   

 ضرورة إلاسراع في إنجاز مشروع تزويد والية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي و تحديد جدول زمني واضح لإلنجاز-
 .املضبوطة في الغرض الرزنامةحسب  املكناس ي فسفاطالتأكيد على ضرورة إلانطالق في إنجاز مشروع   -
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  الثقافيةقطاع الشؤون:   
 الدستوري التجمع ملك على هو  الذي العقار  بتخصيص املطالبة وعليه بالجهة يليق متطور  ثقافي مركب وجود عدم -

 بمدينة ومعلوماتي فني ثقافي مركز  إلحداث الثقافية الشؤون وزارة لفائدة (سابقا التنسيق لجنة) املنحل الديمقراطي
 وقاعة للموسيقى الجهوي  للمعهد ومقر  والوسائط الاختصاصات متعددة رقمية نموذجية مكتبة يتضمن بوزيد سيدي

 الخماس ي املخطط مقترحات ضمن املركز  هذا إحداث برمجة تم وأنه علما .للثقافة الجهوية املندوبية ومقر  عروض
 .2020 -2016 للفترة للتنمية

 ووزارة الثقافة وزارة بين الجيد والتنسيق الثورة متحف بإحداث الخاصة الدراسات إنجاز  في إلانطالق في إلاسراع -
  ملقر املتضمن العقار  كامل تخصيص على الداخلية وزارة مصالح قبل من املوافقة على التسريع قصد الداخلية
 آلاجال أقرب في وإخالءه الغربية بوزيد سيدي معتمدية

 د م 4 بـ املقدرة البوعزيزي  ساحة لتهيئة الالزمة املالية املوارد إيجاد على املساعدة-
 العربي والجواد 2010 ديسمبر 17 و عون  بن علي سيدي:الدولية واملهرجانات بالجهة الصيفية املهرجانات دعم-

 باملكناس ي ألاصيل

 قطاع املرأة وألاسرة والطفولة  : 
 على رأس إلادارة الجهوية للمرأة وألاـسرة والطفولة الشغور ضرورة إلاسراع بسد  -

  والرياضةقطاع الشباب:   
الوالية إلى مثل هذه املنشآت الرياضية علما وأنه تم  إفتقار  بإعتبارإلاسراع بإنجاز مدينة رياضية بسيدي بوزيد  -

 بتمويل قطري  2020 -2016برمجة إحداث هذا املركز ضمن مقترحات املخطط الخماس ي للتنمية للفترة 
 م د قصد تهيئته وتوسعته 2ديسمبر بكلفة  17إضافية للملعب املعشب  إعتماداتضرورة تخصيص -
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التطهير قطاع:   
 املتدهور  البيئي للوضع نظرا الحفي وبئر  عون  بن علي سيدي بين املشتركة والضخ التطهير  محطة بإنجاز  إلاسراع-
 بالرقاب التطهير  محطة إلنجاز  العقار  بإقتناء  إلاسراع --
 علما حفوز  وأوالد السبالة لبلديات بالنسبة وخاصة الوالية بلديات بباقي املبرمجة التطهير  محطات مشاريع بإنجاز  التعجيل-

 قلق مصدر  وأصبح البيئي الوضع تدهور  إلى أدى ما وهو  الطبيعي الوسط في الصحي الصرف مياه انسكاب من تعاني أغلبها وأن
 . للمتساكنين وإزعاج

 السعيدة مدينة لتطهير  دراسة وبرمجة الجديد السوق  مدينة تطهير  دراسة بإنجاز  إلاسراع --
البيئة قطاع:   

 بوزيد سيدي والية بكامل البلدية املصبات جل وأن علما التحويل ومراكز  املعالجة مركز  إنجاز  بإنطالق للتعجيل الوزارة دعوة-
 .سنتين ملدة تأجيلها تم املشاريع هاته وأن علما منها القريبة العمومية املؤسسات و  للمتساكنين إزعاج و  قلق ومصدر  عشوائية

 "فائض " رباو بعين التصحر  ومكافحة الطبيعية املوارد في املستديم التصرف مشروع إلنجاز  الالزمة إلاعتمادات توفير -
 جاهزة الفنية الدراسات أن العلم مع الحفي ببئر  إلايكولوجية للسياحة محطة بإنجاز  إلاسراع-
 الالزمة والتجهيزات البشرية باملوارد للبيئة الجهوية إلادارة دعم --

-  الوطني الدفاع:   
 بالجهة املبرمج املنهي والتدريب التكوين مركز  بإنجاز  إلاسراع -
والتشغيل املنهي التكوين قطاع:  

 إمضاء تم حيث (...صناعية ،صيانة غذائية صناعات) بوزيد بسيدي إلاختصاصات املتعدد املنهي التكوين مركز  بإنجاز  إلاسراع-
 تكوين موطن 360 قرابة املركز  هذا يوفر  أن املؤمل ومن املشروع ملف إعداد و  التخصيص قرار 

 ضمن ادراجه أو  التعليم عن منقطع لكل التكوين إجبارية مرسوم تطبيق خالل من  بالجهة املنهي التكوين منظومة مراجعة--
 .الثانوي  التعليم شعب

 جلمة بمعتمدية تشغيل مكتب إحداث طلب -
 
 


