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 :الموارد الجهوية والميزات التفاضلية -1

تقع والية بن عروس بالشمال الشرقي للبالد التونسية يحدها شماال العاصمة وغربا واليات أريانة ومنوبة وزغوان وجنوبا والية 

مع واليات  وهي تعتبر امتدادا طبيعيا إلقليم تونس الكبرى وترتبط بعالقات اقتصادية متينة ومتنوعة ،2كلم 161نابل وتمسح 

 .الشمال الشرقي

 5,5%) 2111ألف نسمة سنة  582فهي قطب سكاني هام ومتنفس عمراني إلقليم تونس الكبرى حيث تضم ما يزيد عن 

 %2مسجلـة بذلك معدل نمو ديمغرافي سنوي يقدر بـ  2114ألف نسمة سنـة  515مقابل  (من سكان الجمهوريـة

على المستـوى الوطني، وذلك جراء استقطاب الوالية لنسبة هامة من الهجرة الداخلية وديناميكية التوزيـع السكاني %1مقابل

بإقليم الشمال  2كلم/س321مقابل  2كلم/س122 لتونس الكبرى مما ساهم في ارتفاع مؤشر الكثافة السكانية الذي بلغ

 .على المستوى الوطني 2كلم/س 61الشرقي و

الوالية  من أبرز األقطاب االقتصادية بالبالد بفضل توفر بنية أساسية وقاعدة اقتصادية متطورة تساهم في خدمة  كما تمثل

وعلى منطقة بترولية ( ميناء رادس)مهورية فهي تحتوي على أهم ميناء تجـاري بالج. اإلنتاج والترويج والتصدير والتشغيل

 %51من طاقة الخزن بالبالد باإلضافة إلى المولد الكهربائي برادس الذي يساهم بما يزيد عن %11تؤمن ما يقـارب عن 

من مجموع  %30من اإلنتاج الوطني وعلى أكبر سوق لترويج المواد الفالحية بالجملة ببئر القصعة الذي يؤمن أكثر من 

 .الكميات الموزعة على المستوى الوطني، وعلى المنطقة الصناعية النموذجية بالمغيرة 

جعلت منها بوابة عبور هامة بين ( 3و 1و الطرقات الوطنية  1الطريق السيارة )وترتبط الوالية بشبكـة طـرقات محـورية 

ما مكن من توفيرمقومات النقل متعدد الوسائط متها وكهرب تأهيلهاالشمال والجنوب، وبشبكة سكك حديدية عصرية بفضل 

لى ميناء رادس في اتجاه سوسة وصفاقس وقابس  .    السيما نقل الحاويات عن طريق السكة الحديدية من وا 

 .كلم طرقات جهوية 141كلم طرقات وطنيـة وسيارة و 11كلم منها  461 وتبلغ طول شبكة الطرقات بالوالية
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مشغلة لـ )مؤسسة  565بر الوالية من األقطاب الصناعية الهامة بإقليم الشمال الشرقي حيث تضم في المجال الصناعي تعت

كما تحتوي . مؤسسة مصدرة كليا 215الوطنية منها  من جملة المؤسسات %9.1أي ما يمثل ( أشخاص فما فوق 11

 .هك 1166تمتد على مساحة   منطقة صناعية 22الوالية على 

ه الري احتلت بفضلهـا الوالية واستعمال تقنيات االقتصاد في ميااإلنتاج المكثف بختص الوالية وفي المجال الفالحي ت

عالوة على مرتبة هامة في إنتاج  (%25)واإلجاص  (%33) والخوخ( %45) المرتبة األولى وطنيا في إنتاج عنب الطاولة

 (.%9) اللحوم البيضاء والبيض

وسـوق الجملة ببئر القصعة ومراكز النداء والوكاالت البريدية واالتصالية والمصرفية في  كما يساهم الميناء التجاري برادس

 .تميز قطاع الخدمات

مؤسسات 3وبالتوازي مع تطور النشاط الصناعي والفالحي بالوالية شهد المجال التكنولوجي تطورا تدريجيا بفضل تواجد 

مؤسسات برادس التي تساهم في التشجيع واإلحاطة بالباعثين ألف طالب ومحضنة ال 12جامعية تقدر طاقة استيعابها 

يستوعب ما يزيد عن ( مراكز تكوين 1)الشبان لبعث مشاريع مجددة، وكذلك جهاز تكوين المهني متعدد االختصاصات 

 .متكون ومركز فني للنسيج والمالبس 6111

المنطقة األثرية ) ومعالم تاريخية وأثرية( ه استشفائيةمحمية بوقرنين وعيون ميا)وفي المجال السياحي يتوفر بالوالية مخزون

و منتزهـات حضريـة تشجع على  تطوير السياحة الثقافية والبيئية واالستشفائية ...( بأوذنة والقصرالحسيني بالمحمدية

 .والعائلية

 45ببن عروس والمدينة الجديدة و  مستشفيات جهوية 2كما يتوفربالوالية مجموعة من التجهيزات الجماعية األخرى منها 

مكتبة عمومية  11ملعب رياضي فضال عن  21قاعـة رياضـة عموميـة و  12دار شباب و 14مركز الصحة األساسية و

 .دور ثقافة 1و
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 أهم المؤشرات 
 البنية األساسية والتجهيزات الجماعية

 2كلم 161 المساحـــة الجمليـــة      
ـــات  12       عــدد المعتمديـ

ـــات         11 عــدد البلديــ
ــــادات        15 عــدد العمـ

 6 عـدد المجـالس القرويـة       
ـــان   512611 (2111)عــــدد السكـ

 % 2 (2111-2114)نسبـة النمـو الديمغرافـي 
ــــة    2كلم/ساكن 151 (  2111)الكثـافــــة السكاني

 % 90,6 نسبــة السكــان بالوسـط البلـــدي     
  (          2111)نسبة المشتغلين حسب القطاع 

ـــالحة                *  % 2,5 الفــــ
 % 23,0 الصناعات المعملية                         *
 % 10,2 الصناعات غير المعملية                    *
 % 64,3 الخـــــدمات* 

 2010سنـة   % 12,2 نسبـة البطالــة                              
ــة    2010سنـة    % 10,4                                 نسبـة األمي

 % 99,7  (2111)نسبــة التنويــر العــام  
 % 98,8           نسبـة التنويـر الريفـي * 

 % 99,7  (    2111)للشراب  النسبة العامة للتزويد بالماء الصالح
 % 98,5 :                 نسبـة التزويـد الريفـي            * 

 % 95,7  ( 2111)نسبة الربط بشبكات التطهيـر بالوسط البلدي 
 104,7 :  2111()ساكن 111خط قار وجوال لكل )الكثافة الهاتفية 

 17600   (2111)عــدد السكـان لكل مكتب بريـدي  
 1.64 ( 2111)ساكن بالمؤسسات الصحية  1111معدل األسرة لكل 

 1119   (2111)عــدد السكـان للطبيـب الواحـد   
ــة التمـــدرس    % 98,9   ( سنـة  12-6) نسبـ
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 :تشخيص نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر -2

 :من أهم نقاط الضعف التي تشهدها الوالية ما يلي

 للنسيج الصناعي وبالتالي االستجابة لطلبات الشغل وخاصة بالنسبة لحاملي شهادات  مستوى التاطير ضعف

 .التعليم العالي

 توسع عمراني غير منظم بعديد المناطق مما يولد ضغطا على المساحات السكنية المهيئة.  

 ز اعادة تهيئة  نتيجة  بطء نسق  انجا  ،تواصل ظاهرة التلوث الصناعي باألحياء المحيطة بالمناطق الصناعية

 .من جراء ضعف تدخل مجامع الصيانة في التهيئة  لقلة التمويل الذاتي  ، المناطق الصناعية المتواجدة 

  رغم تواجد مخزون إكولوجي وأثري وطبيعي بالمنطقةغياب خطة واضحة لتطوير المنتوج السياحي . 

 صريف مياه األمطار وشبكات التطهير ضعف البنى التحتية خاصة على مستوى حماية المدن من الفيضانات وت

 .والطرقات باألحياء الشعبية والمناطق الريفية

   هشاشة الوضع االجتماعي نظرا لتزايد عدد العائالت المعوزة والمحدودة الدخل إضافة إلى استقطاب نسبة كبيرة

باإلضافة إلى تواصل الطلب على  من الهجرة الداخلية وتزايد عدد العاطلين خاصة أصحاب الشهادات العليا،

 .توفير التجهيزات الجماعية وخاصة المتعلقة بالتعليم األساسي والثانوي والصحة العمومية والخدمات االجتماعية

 سنويا نتيجة االستغالل المفرط  3مليون م 29تملح المائدة الجوفية المقدرة بـ 

 طها إلى مصبات عشوائيةتلوث المائدة السطحية نتيجة تحول مجاري األودية ومحي. 

 عدم استصالح المقاطع التي تم التخلي عن استغاللها جعلها مصبا للفضالت وما نتج عنه من تلوث بيئي . 

الثروات الطبيعية والثقافية والحضارية يمكن توظيفها لدعم االستثمار الخاص تزخر الجهة بعديد أما بخصوص نقاط القوة 

 :من أهمها

 كلم 21 شريط ساحلي على مسافة. 

 هك 1511 على مساحة  بحيرة تونس الجنوبية. 

  هك تضم متحفا بيئيا 2111 على مساحة المحمية الوطنية ببوقرنين. 
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  هك تضم منتزه فرحات حشاد 211غابة رادس التي تمسح. 

 هك 261 على مساحة  غابة بئر الباي بحمام الشط 

  سبخة رادس 

 مقاطع الحجر الكلسي بجبل الرصاص بمرناق. 

 طع الرمال بالخليدية مرناقمقا. 

 منابع المياه المعدنية بحمام األنف. 

  والحنايا بالمحمدية أوذنةمنطقة باآلثار الرومانية. 

  القصور األثرية الراجعة للفترة الحسينية بحمام األنف والمحمدية. 

 الميناء التجاري والمنطقة البترولية والمولد الكهربائي برادس. 

 ةسوق الجملة ببئر القصع 

  هك 261المنطقة الصناعية بالمغيرة على مساحة. 

 1 مراكز قطاعية للتكوين المهني في مختلف االختصاصات. 

 3 محطات تطهير وشبكة متطورة لمعالجة المياه المستعملة. 

 مركب رياضي ذو مواصفات عالمية برادس 

 القرب من المطار الدولي بقرطاج  وميناء حلق الوادي. 

 وحديدية لنقل المسافرين والبضائع تواجد شبكة طرقية. 

  الصناعات التحويلية و .الصناعات الميكانيكية وااللكترونيةك نسيج صناعي هام ومتنوع في اختصاصات متعددة

 ...وصناعة األدوية والمواد الكيميائية .للمنتوجات الفالحية

تتمثل في ما  المخاطرلفترة الالحقة فإن أهم واعتبارا لما يتوفر في الجهة من امكانيات وما تواجهه من  تحديات خالل ا

 :يلي

  محدودية قدرة الوالية على االستجابة للطلبات اإلضافية لليد العاملة القادمة من الواليات المجاورة مما يتسبب في

 .وتفشي بعض الظواهر االجتماعية تفاقم ظاهرة البطالة 
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  ندرة األراضي القابلة للتهيئة العمرانية أمام تزايد سريع لعدد السكان مما يتسبب في انتشار ظاهرة البناء العشوائي

 .على حساب األراضي الفالحية والمناطق الخضراء

  عادة تهيئة المناطق  المهجورةغياب برنامج بيئي يشمل عديد القطاعات ومن أهمها استصالح المقاطع وا 

 .قديمة ومعالجة التلوث البحري بالشريط الساحليالصناعية ال

  تواصل االستغالل المفرط للمياه الجوفية مما يشكل خطرا على خصوبة األراضي الفالحية والتقليص من

 .المردودية

 :أما فيما يخص الفرص المتاحة بالجهة فهي تتمحور فيما يلي

  لميكانيكية واإللكترونية باستقطاب مؤسسات أجنبية مكونات االتنمية صناعة تواجد نسيج صناعي متنوع قادر على

 .ومحلية وامكانية تطوير منظومات متعلقة بهذا النشاط 

  تواجد ميناء تجاري هام وقربها من المطار يؤهل الجهة لتطوير قطاع النقل متعدد الوسائط. 

  امكانية تطوير الفالحة البيولوجية بسهول مرناق. 

 قافي واألثري والطبيعي لتطوير قطاع السياحة والصناعات التقليديةامكانية استغالل المخزون الث. 

تضم والية بن عروس وخاصة منها المناطق المتاخمة لمدينة تونس الكبرى اهم إذ لطلبات الجديدة للشغل  االستجابة ل

وهذا العدد من المؤسسات الصناعية يشهد تطورا هاما على مستوى الجودة والقدرة . النسيج المؤسساتي في المجال الصناعي

برنامج  111مؤسسة اضافة الى  315التنافسية حيث بلغ عدد المؤسسات التي انتفعت ببرنامج التاهيل الصناعي ما يفوق 

اال ان هذا التقدم في مستوى تاهيل المؤسسات لم يقابله تحسنا على مستوى التاطير للنسيج . تاهيل هي بصدد الدراسة

كما تواصل الوالية استقطاب . الصناعي وبالتالي االستجابة لطلبات الشغل وخاصة بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي

 SAGEMن جهات اخرى للشغل بحكم المشاريع الكبرى التي يجري تركيزها بالوالية على غرار مؤسسة طلبات هامة م

 .والمؤسسات المتعاملة معها AEROLIAومؤسسة 
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المنطقة الصناعية بالزهراء والمنطقة الصناعية  خاصةعادة تهيئة المناطق الصناعية بالوالية بإ مراجعة البرنامج الخاص 

مجامع  والعمل على إيجاد الصيغ العملية لكيفية تدخل .ن عروس والمنطقة الصناعية بالمدينة الجديدةبحي المستوصف بب

 .استحثاثها النجاز برامج اعادة تهيئة لهذه المناطقو صيانة وتصرف 

 :اإلستراتيجيةالنظرة  -3

والتوجهات  الخارجيةتأثيرات الانطالقا من خصوصيات ومميزات الوالية وتسارع المتغيرات االقتصادية والتكنولوجية و 

بوالية بن عروس على مواصلة الرفع من القدرة التنافسية لقطاعات اإلنتاج وتأهيل البنية األساسية  ترتكز استراتيجية التنمية 

رساء مجتمع المعرفة والتضامن بما يضمن المساهمة الفعالة في عملية  األساسية والموارد البشرية ودعم برامج التشغيل وا 

 .ماج االقتصاد الوطني ضمن المنظومة العالميةإد

كسابه ميزات تفاضلية تجعل من الواليةعلى المنافسة قتصاد الجهوي الرفع من قدرة اال يقتضيو  ا فضاءا تنمويا مساير  وا 

وتأهيل البنية األساسية ومواصلة تنفيذ البرنامج  لتسارع المتغيرات االقتصادية والتكنولوجية،التركيز على مزيد تعصير

الوطني للتأهيل والتحديث الصناعي والتسريع في انجاز برنامج إعادة تهيئة وتأهيل المناطق الصناعية ومزيد تحسين الربط 

 .بين مواقع اإلنتاج والترويج الداخلي والخارجي

النهـوض بالقطاعـات واألنشـطة الواعـدة التـي تتميـز بهـا ركيـز علـى وفي مجال تطوير االنشطة ذات المردودية العاليـة سـيتم الت

باستقطاب عـدة مؤسسـات أجنبيـة للعمـل فـي هـذا النشـاط خاصـة وأن  .الوالية مثل الميكانيك واإللكترونيك والصناعات الغذائية

 AEROLIAكون مؤسسـة وسـت. األرضية الصناعية متوفرة إضافة إلى اليد العاملة المختصة بفضـل مراكـز التكـوين الموجـودة

 .مزيد من المؤسسات المتخصصة في صناعة مكونات الطائرات إلحداثالمنتصبة بالمنطقة الصناعية بالمغيرة قاعدة 

كما سيحظى القطاع الفالحي بعناية خاصة من خالل تنفيذ برامج لدعم الطاقات اإلنتاجية المتمثلة بالخصوص في تهيئة 

 .تطوير الفالحة البيولوجية في إطار تنفيذ الخطة الوطنية التي تم وضعها للغرضمزيد و  ة سقويالطق امنالوتوسيع 

ستشهد الجهة تدعيم برنامج تهيئة وتطهير  .جميع الفئات والمناطقلالنهوض بظروف العيش وتحسين جـودة الحياة  وقصد

قصد تحقيق التكامل بين مختلف المناطق الشعبية وتعصير وتوسيع شبكات التطهير وحماية المدن من الفياضانات األحياء 
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كما سيتم .الحضرية والريفية بالوالية وذلك بتوفير التجهيزات الجماعية وتفعيل دورها لضمان رفاهة العيش لجميع المتساكنين

ندمجة من خالل انجاز برامج التنمية المدعم الحركية االقتصادية المحلية وتعزيز اآلليات الدافعة للتشغيل  التركيز على 

  .وتحسين مؤشرات التنمية البشرية

التحكم في التطور العمراني وحسن استغالل التوسع العمراني سيتم  مراجعة او احداث امثلة التهيئة العمرانية و وقصد تنظيم 

  . تطور التجمعات السكنية في اتجاه تطوير مهن الجوار التي تمثل فرصا واعدة إلحداث المزيد من مواطن الشغل

 :االستثمار الخاص والمنظومات االقتصاديةفرص  -4

 المؤسسات الموجودة -
مؤسسة مصدرة  215مؤسسة صناعية موزعة على مختلف االنشطة منها حوالي  565يتكون النسيج الصناعي من حوالي 

 :كليا

 19:  غذائيةالصناعات ال -
 124:  والجلود واألحذيةصناعة النسيج  -
 96:  صناعات كيميائية -
 115:  صناعات ميكانيكية وكهربائية -
 21:  مواد البناء الخزف والبلورصناعات  -
 13:  صناعات مختلفة -

 
 بعثها يمكنالمؤسسات التي  -

 
 الصناعـات الغذائيـة:  1نشـاط 

 وحدة تجفيف الخضر والغالل: مشـروع أنموذجـي *    

 .المشمش والعنب تجفيف الطماطم، الباذنجان، الفلفل،:   وصف المشـروع -
خط لإلستقبال، التنظيف، القاطع، التسخين، التعقيم، بيوت للتبريد، :   مكونات المشروع -

 .نفق تجفيف
 م د 6:   اإلستثمارات التقديرية -
 51:   مواطـن الشغـل -
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 انتاح النباتات لالستعمال الطبي وشبه طبي:  2نشـاط 

حداث وحدة للتجفيفالطبية والعطرية  إنتاج النباتات: المشـروع *     .    واستخراج الزيوت األساسية وا 

 .إنتاج وتجفيف النباتات العطرية واستخراج الزيوت األساسية:  وصف المشروع -
 .تجفيف، تكييف واستخراج:   مكونات المشروع -
 .أ د 211:  التقديرية االستثمارات -
 3:   مواطن الشغــل -

 تربية الحلزون: مشـروع أنموذجـي *   

 تربية القوقعيات:   المشـروعوصف  -
 شباك، وحدة معالجة، بيت تبريد:   مكونات المشروع -
 أ د 211:  التقديرية االستثمارات -
 .1:   مواطـن الشغـل -

 إنتاج الزهور للسوق المحليـة : مشـروع أنموذجـي * 

 ,Strelitzia: زهرة في السنة من ثالث أنواع  111111إنتاج :  المشـروع -
Alstroemère et Chrysanthèmes موجهة للسوق المحلية  . 

بناء للخزن، . بيوت مكيفة مجهزة بنظام مراقبة للتسخين والتبريد:  مكونات المشروع -
 .سياج، شبكة ري وتسميد، وسيلة نقل

 أ د 231:   اإلستثمارات التقديرية -

 إنتاج الزهور للسوق الخارجيـة: مشـروع أنموذجـي * 

 ,Alstroemère: هرة في السنة من أربعة أنواع مليون ز  2إنتاج :  المشـروع -
Chrysanthèmes, Muflier et Glaieul موجهة للتصدير  . 

 .مباني، تبريد، سياج، كهرباء، بيوت مكيفة مجهزة، نظام تسخين:  مكونات المشروع -
 أ د 161:   اإلستثمارات التقديرية -
 29:    مواطـن الشغــل -
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 مكونـات السيـارات صناعات

 Plaquettes de freinsوحدة لصنع المكابح : مشـروع أنموذجـي  *   

 .صنع مكابح السيارات:  وصف المشـروع -
 وحدة متكاملة للصنع، مواد أولية :  مكونات المشروع -
 أ د 1111:  اإلستثمارات التقديرية -
 32:   مواطـن الشغــل -

 Faisceaux de cablesوحدة لصنع الكوابل : مشـروع أنموذجـي *    

 .صنع الكوابل للسيارات:  وصف المشـروع -
 .. وحدة للتركيب ، وحدة قص:  مكونات المشروع -
 أ د 3651:  اإلستثمارات التقديرية -
 611:  مواطـن الشغــل -

 االتصالتقنيـات المعلومـات و 

 خدمــات إعالميــة:  1نشـاط  

 تطويـر البرمجيـات: مشـروع أنموذجـي *    

 .مكتب لتطوير البرمجيات  : وصف المشـروع -
عالميـة:  مكونات المشروع -  معدات مكتبية وا 
 أ د 151:  اإلستثمارات التقديرية  -
 11:  مواطـن الشغــل -

 تصميم مواقع الواب وقواعد المعلومات : مشـروع أنموذجـي *    

 .مكتب لتصميم مواقع الواب وقواعد المعلومات:  وصف المشـروع -
عالمية وبرمجيات خاصة  : مكونات المشروع -  معدات مكتبية وا 
 أ د 211:  اإلستثمارات التقديرية  -
  11:  مواطـن الشغــل -
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 التجـارة اإللكترونيـة:  2نشـاط 

 مكتب للتجارة اإللكترونيـة : مشـروع أنموذجـي *    

 ترويج المنتوج التونسي بالخارج:  وصف المشـروع -
عال:  مكونات المشروع -  مية معدات مكتبية وا 
 أ د 15:  اإلستثمارات التقديرية -
 2:  مواطـن الشغــل -

 مراكز العمل عن بعد:  3نشـاط  

 وحدة للحراسة عن بعد : مشـروع أنموذجـي *    

 وحدة للحراسة وتركيب لوازم المراقبـة:  وصف المشـروع -
 مكتب، معدات المراقبة :  مكونات المشروع -
 أ د 311:  اإلستثمارات التقديرية  -
 6:  مواطـن الشغــل -

 

 السياحـة الثقافيـة واإلستشفائيـة

 السياحـة الثقافيـة  :  1النشـاط 

 وحدة تخييم ونشاطات مرتبطة بالسياحة الثقافيـة : مشـروع أنموذجـي *  

 وحدة تخييم ومطاعم وزيارات موجهة للمواقع األثريـة:  وصف المشـروع -
تخييم، مطاعم، نقاط بيع لمنتوجات مراكز استقبال، وحدات :  مكونات المشروع -

 . الصناعات التقليدية
 أ د 111:  اإلستثمارات التقديرية  -
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 وحدة لإلقامة ذات طابع ريفي  : مشـروع أنموذجـي * 

إعادة تهيئة المباني بالمواقع الريفية ذات الخاصيات الطبيعية :  المشـروع -
 . واألثريـة

 إقامة وخدمات  :  مكونات المشروع -
 أ د 411:  اإلستثمارات التقديرية -

 السياحـة اإلستشفائيـة  :  2النشـاط 

 مركز لإلسترخاء باستعمال منابع المياه الساخنـة  : مشـروع أنموذجـي *  

 مركز استرخاء وتمسيد مع إقامة ومطاعم :  وصف المشـروع -
 مطاعم   مراكز استقبال، قاعة تمسيد واسترخاء، وحدات للتخييم،:  مكونات المشروع -
 أ د 511:  اإلستثمارات التقديرية -

 وحدة استشفائيـة  : مشـروع أنموذجـي *  

 بعث وحدة استشفائية باستعمال المياه الساخنـة:  وصف المشـروع -
 .حمامات تقليدية وعصرية، تجهيزات ومعدات خاصة:  مكونات المشروع -
 أ د 1211:  اإلستثمارات التقديرية -

 البيوتكنولوجيـا  

 Enzymes et réactifs de biologieإنتاج األنزيمات والكواشف البيولوجية : ـروع أنموذجـي مش*  

moléculaire    

 إنتاج األنزيمات والكواشف الموجهة للمستشفيات ومخابر التحاليل:  وصف المشـروع -
 .مخابر، تجهيزات، مواد أولية:  مكونات المشروع -
 أ د 1211:  اإلستثمارات التقديرية -
 61:  مواطن الشغل -
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لقد تم التاكيد على المخزون االثري والبيئي بالوالية الذي يمكن استغالله في اطار مشاريع سياحية بيئية وخاصة منها 

ولقد تم تشخيص هذا المشروع االستثماري  بكلفة ( عين سيدي العريان)تهيئة عين المياه المعدنية الساخنة بحمام االنف 

 .راحه ضمن المشروع المندمج للتنمية بالمعتمدية وهو قابل لالنجاز من طرف الخواصالف دينار وتم اقت 911

في اطار تثمين المنظومة البيئية التي تنجز حاليا بالوالية فان عدة مشاريع تتعلق باعادة رسكلة المواد المستعملة من مواد 

يمكن ان تكون مشاريع مندمجة مع المصب المراقب الذي ينجز حاليا بمنطقة الكبوطي  ورقية وكرتونية وبلور وبلستيك

 او مراكز التحويل الثالثة المبرمجة

 التي سيتم تركيزها المنظومات -

 (الخوخ واالجاص وعنب الطاولة) تساهم الوالية في االنتاج الوطني من بعض الغالل : منظومة انتاج وتحويل الغالل 

ويوجد بالوالية بعض الوحدات في تخزين وتصبير بعض هذا  %45و %25و  %33: بنسب مرتفعة تبلغ على التوالي 

ويمكن مزيد دعم المنظومة . االنتاج وكذلك بعض وحدات لتحويل المنتوج من خالل انتاج مربى وعصير هذه الغالل 

 .لتصدير في هذا المجال وخاصة الى البلدان المجاورةالحالية من خالل بعث مزيد من الوحدات التحويلية ودعم طاقة ا

من خالل  %11تساهم الوالية في االنتاج الوطني من اللحوم البيضاء بنسبة : منظومة انتاج اللحوم البيضاء والبيض 

د ويتم حاليا ترويج االنتاج من خالل نقاط بيع لحوم الدواجن في مختلف مناطق البال. خاصة مجمع بولينا بالزهراء

 .كما يتم تصنيع جزء هام من هذا المنتوج في شكل مشتقات مختلفة يتم ترويجها كذلك داخليا وخارجيا. والتصدير

ويتم حاليا . توجد بالوالية مخزون هام من مواد المقاطع خاصة بجبل الرصاص بمرناق: المواد االنشائية منظومة 

د بجهة مرناق مخزون من مقاطع الرمال كانت مستغلة كما توج. استغاللها من خالل مصنع مؤسسة قرطاج لالسمنت

وباالمكان اعادة استغالل هذه المقاطع وتطوير مجاالت استعمالها على غرار . سابقا للبناء وحاليا تم غلق هذه المقاطع

 . تصنيعها
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من خالل استغالل اما بالنسبة للمنظومات التي يمكن بعثها بالوالية فتهم بالخصوص السياحة الثقافية واالستشفائية 

 :المواقع التالية

 الموقع االثري باوذنة من خالل تهيئته داخليا وبمحيطه. 
 عيون المياه الباطنية الساخنة بحمام االنف 
 قصور البايات بالمحمدية وحمام االنف. 
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 :لجنة متابعة المشاريع الخاصة -5

 

  حل نهائي بصدد حل اإلشكال المجموع
  والصيد البحري الفالحة  1 1
  الصناعة  1 1

  الخدمات   
  المجموع  2 2
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 :الحاجيات من االستثمار العمومي -6

 : 2112مشاريع االستثمار العمومي لسنة  - أ

  باأللف دينار

  الدفع  الكلفة  عير االمشعدد   القطاع
 453,0 892,0 3  البريد 

 120,0 120,0 1  البيئة 

 5093,0 13533,0 36  التربية 

 11787,0 38928,0 32  التطهير 

 2800,0 12280,0 6  التعليم العالي 

 0,838 035538 6  التكوين المهني 

 088838 0,8838 3  الثقافة 

 50838, 008838 03  الرياضة 

 58838 030838 08  الشباب 

 80,0 300,0 2  الشؤون االجتماعية 

 055538 085538 00  الصحة 

 500,0 500,0 1  الصناعات التقليدية 

 19780,0 38260,0 26 والجسور الطرقات

 300,0 1200,0 3  الطفولة 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع )الماء الصالح للشرب  
  (المياه

13 1190,0 535,4 

 5067,0 6581,0 12  المشاريع الفالحية 

 13241,0 359244,0 3  النقل 

 3700,0 3700,0 5  تصريف مياه األمطار 

 5850,0 13000,0 9  حماية المدن من الفيضانات 

 1774,0 10620,0 7  مشاريع تهذيب األحياء الشعبية 

 21587,3 21587,3 2  برامج جهوية واجتماعية 

 99212,7 547735,3 207 المجموع العام
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 باأللف دينار البريد : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع

 418,0 857,0 المشاريع المبرمجة 

 20,0 20,0 عن طريق الكراء(  2بـ )إحداث م ب ثاني بالمحمدية . 

 15,0 15,0 عن طريق الكراء(  2بـ )إحداث م ب بمنطقة سيدس سعد بمرناق . 

 453,0 892,0 المجموع 

 دينار باأللف البيئة : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
البرنامج الوطني لإلحاطة باألحياء )تهيئة منطقة خضراء ببرين بنعروس

 (الشعبية
120,0 120,0 

 120,0 120,0 المجموع

 دينار باأللف التربية : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 143,0 143,0 قاعات عادية  بالمدارس اإلبتدائية 5بناء 

 30,0 30,0 مجموعتين صحيتين  بالمدارس اإلبتدائية 2بناء 

 13,0 13,0 مكتب مدير  بالمدارس اإلبتدائية 1بناء 

 29,0 29,0 قاعة عادية بالمدارس ذات األولوية التربوية 1بناء 

 15,0 15,0 مجموعة صحية  بالمدارس الدامجة 1بناء 

 70,0 70,0 فضاءات لألقسام التحضيرية  1تهيئة وبناء  

 1,0 1,0 تهيئة ممر بالمدارس الدامجة

 501,0 600,0 صيانة المدارس االبتدائية

 143,0 143,0 اإلعداديةقاعات عادية  بالمدارس  5بناء 

 36,0 36,0 قاعة مختصة بالمدارس اإلعدادية 1بناء 

 36,0 36,0 قاعة تربية تقنية بالمدارس اإلعدادية 1بناء 

 50,0 50,0 قاعة مراجعة بالمدارس اإلعدادية 1بناء 

 34,0 34,0 قاعة إعالمية بالمدارس اإلعدادية 1 بناء

 30,0 30,0 مجموعتين صحيتين بالمدارس اإلعدادية 2بناء 

عالم بالمدارس اإلعدادية 1بناء   40,0 50,0 فضاء موارد وا 

 180,0 180,0 قاعات ومجموعات صحية بالمدرسة اإلعدادية حشاد ببئر القصعة 1بناء 

 281,0 350,0 صيانة المدارس اإلعدادية

 172,0 172,0 قاعات عادية بالمعاهد  6بناء 
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 الدفع الكلفة المشروع
 36,0 36,0 قاعة مختصة بالمعاهد  1بناء 

 36,0 36,0 قاعة تربية تقنية بالمعاهد  1بناء 

 36,0 36,0 قاعة إعالمية بالمعاهد  1بناء 

 30,0 30,0 مجموعتين صحيتين بالمعاهد  2بناء 

عالم بالمعاهد  1 بناء  40,0 50,0 فضاء موارد وا 

 227,0 300,0 صينة المعاهد الثانوية

 21,0 23,0 تجهيز فضاءات باألقسام التحضيرية

 13,0 13,0 إقتناء تجهيزات عادية للمدارس اإلبتدائية 

 45,0 48,0 تجهيزات عادية للمدارس اإلعدادية والمعاهد

 150,0 2250,0 2112ـ  بن عروس ـ  برنامج  بناء المدرسة اإلعدادية ببومهل

 150,0 2750,0 2112بناء المعهد الثانوي بالمروج السادس ـ بن عروس ـ برنامج 

 200,0 3750,0 2112بناء المعهد النموذجي بمبيت ببن عروس ـ برنامج  

 700,0 404,0 2111بناء المدرسة اإلعدادية النموذجية ببن عروس ـ برنامج  

 880,0 1100,0 صيانةتعهد و 

مجموعات  1أسيجة  و  4قاعات عادية و  1بناء : توسيعات االبتدائي
 صحية

460,0 460,0 

 30,0 30,0 قاعة عادية 1بناء : توسيعات اعدادي

 90,0 90,0 قاعات عادية 3بناء : توسيعات ثانوي

 145,0 145,0 بناء بيت تبريد و مطبخ و قاعة أكل: بناء و تهيئة المبيتات و المطاعم

 5093,0 13533,0 المجموع

 دينار باأللف التطهير : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 89,0 7429,0 (برامج المخطط التاسع)مشروع صرف مياه األمطار  

 33,0 3015,0 المشروع الرابع لتطهير تونس الكبرى

 25,0 309,0 (المخطط العاشر)مشاريع صرف مياه األمطار 

 60,0 760,0 (داخل المناطق الحضرية)شبكة مياه االمطار صيانة 

 300,0 1321,0 مشروع صيانة األودية و المجاري العابرة للمدن

مشروع توسيع وتهذيب محطات التطهير ومحطات الضخ بالمخطط 
 الحادي عشر 

120,0 50,0 

 200,0 1550,0 مشاريع برامج المخطط الحادي عشر

 2161,0 7124,0 شبكات التطهير وتدعيم قدرات الديوانبرنامج تهذيب وتدعيم 

 209,0 1480,0 القسط الثاني  -المشروع الرابع لتطهير األحياء الشعبية 
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 الدفع الكلفة المشروع
 80,0 1400,0 -القسط األول-برنامج التصرف في الحمأة 

 40,0 200,0 (صفقات إطارية)مشاريع برامج المخطط الثاني عشر 

 20,0 400,0 تطهير حي بو مهل البساتين

 100,0 100,0 تطهير حي المحطة بحمام الشط 

 300,0 300,0 تطهير حي المنوبي الساحلي بومهل 

 150,0 150,0 (برج السدرية)تطهير حي النور  

 1000,0 3000,0 إحداث شبكة تطهير منطقة الخليدية

 20,0 20,0 تصريف مياه األمطار بالحي اإلداري على مستوى مدرسة نعسان 

 300,0 300,0 بمرناق العاللقة   ( السالم، أحمد زايد،) تطهير أحياء 

، حي بينوس، حي السحايبي 4و3الطيب المهيري)تطهير األحياء الشعبية 
 (وحي بن خليفة

700,0 400,0 

 500,0 1000,0 بالزهراء 2و1تطهير األحياء الشعبية بحي برج الوزير وحي الوليجة

 300,0 300,0 تطهير حي األمان بومهل

 300,0 300,0 تطهير حي النجار ببومهل

 200,0 200,0 تطهير حي علي الفالح بحمام الشط

 300,0 300,0 تطهير حي لكانجي و أرض بوكثير بومهل

-حي األمل-حي الفراشيش,توسعة شبكات التطهير بأحياء بومهل البساتين
 حي السالم

1100,0 600,0 

 500,0 500,0 (حي صولة برادس وحي المطوي)توسعة شبكة ومحطة ضخ 

 550,0 550,0 بالمحمدية فوشانة 2حي أوذنة و المقطع 

 300,0 300,0 جانفي بشبكة التطهير بنعسان 14ربط المكي السويسي وحي 

 500,0 500,0 ربط حي خوجة وحي العواسجة بشبكة التطهير

 600,0 600,0 بشبكة التطهير  ربط كامل أحياء دوار الحوش

 600,0 600,0 وشبدة العليا بشبكة التطهير 2ربط كل من حي شبدة

 1000,0 3000,0 .مد شبكة التطهير بمنطقة عبدي خوجة ببومهل

 11787,0 38928,0 المجموع
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 دينار باأللف التعليم العالي : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 1300,0 3500,0 المطعم الجامعي بالمروج

 200,0 1830,0 المطعم الجامعي ببن عروس

 600,0 2650,0 الحي الجامعي  بالمروج

 200,0 1700,0 الحي الجامعي  بحمام الشط

 400,0 1700,0 المبيت الجامعي  بالمروج

 100,0 900,0 المعهد العالي للتنشيط الشبابي و الثقافي ببئرالباي

 2800,0 12280,0 المجموع

 دينار باأللف التكوين المهني : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 5838 5838 تهيئة مقر أرشيف الوزارة 

 3838 086838 تحديث المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية

 00838 080838 تحديث المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية

 0838 08838 القطاعي للتكوين في البناء ببن عروستحديث المركز 

 68838 500538 (مركز المغيرة)التكوين حسب الطلب 

 5838 05838 توسيع وتجهيز مقر األرشيف برادس

 0,838 0,5538 المجموع 

 دينار باأللف الثقافة : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 08838 008838 إعادة بناء دار ثقافة بالمحمدية

 08838 008838 إعادة بناء دار ثقافة بمرناق

 08838 008838 دار ثقافة بالمدينة الجديدة

 188838 0,8838 المجموع
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 دينار باأللف الرياضة : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 100,0 300,0 تهيئة ملعب مرناق

 70,0 150,0 تهيئة األرضية بالملعب البلدي برادس

 100,0 250,0 الخليديةتهيئة ملعب 

 200,0 400,0 تهيئة حجرات المالبس و مالعب إختصاص بالملعب البلدي بالمروج

 100,0 150,0 الدراسة الفنية لتغطية الحوض المكشوف بالمسبح األولمبي برادس

 1000,0 4000,0 إعادة بناء مسبح الزهراء

 150,0 350,0 ( ملحق صفقة ) إتمام إنجاز قاعة الرياضة بحمام الشط 

 100,0 200,0 تهيئة  قاعة الرياضة عبد العزيز غاللة بحمام األنف

 300,0 1000,0 بناء قاعة لكرة الطائرة ببومهل البساتين 

 200,0 400,0 تعشيب الملعب  الجديد المحمدية

 50,0 50,0 إقتناء تجهيزات لصيانة المالعب المعشبة :  المركب الرياضي ببرج السدرية

 110,0 300,0 تهيئة الفضاءات الرياضية بالمدارس اإلبتدائية

 90,0 250,0 الخطة الوطنية لتهيئة مالعب األحياء 

 2570,0 7800,0 المجموع 

 دينار باأللف الشباب : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 100,0 300,0 مواصلة تهيئة مركز اإلقامة بدار الشباب المغاربية برادس

 150,0 560,0 بناء دار الشباب بحمام الشط 

 10,0 30,0 مواصلة  تهيئة دار الشباب بالمحمدية

 20,0 50,0 مواصلة  تهيئة دار الشباب بحمام األنف

 70,0 150,0 توسيع دار الشباب بمقرين الرياض 

 25,0 50,0 تسييج دار الشباب بالخليدية

 25,0 50,0 تهيئة دار الشباب بالمدينة الجديدة مواصلة

 25,0 50,0 تهيئة دار الشباب بسيدي سعد بمرناق

 25,0 50,0 تهيئة دار الشباب الزاوية  بمرناق

 50,0 100,0 تهيئة دار الشباب بفوشانة

 500,0 1390,0 المجموع 
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 دينار باأللف الشؤون االجتماعية : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 50,0 150,0 (حمام األنف)بناء وحدة محلية لتفقدية الشغل والمصالحة 

 30,0 150,0 بناء وحدة محلية للنهوض االجتماعي بحمام األنف

 80,0 300,0 المجموع

 دينار باأللف الصحة : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 300,0 700,0 بناء مركز صحي وسيط بالمحمدية

 100,0 200,0 4إلى الصنف   3األساسية بنعسان من الصنف تطوير مركز الصحة 

 100,0 150,0 عمليات التهيئة والتهذيب)

 100,0 500,0 اإلدارة الجهوية للصحة العمومية ببن عروس 

   68838 احداث مركز تصفية الدم بمستشفى بن عروس

   05838 تهيئة وترميم المركز الوسيط بفوشانة

   08838 من العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي ببن عروس 2بناء القسط 

 70,0 0838 اقتناء سيارة اسعاف صنف ب

 200,0 8838, اعادة بناء مركز الصحة األساسية بسيدي مصباح 

 150,0 05838 احداث مركز صحي ببرج السوقي 

 150,0 05838 احداث مركز الصحة األساسية  بشالة

 35,0 3538 مركز الصحة األساسية بجبل الرصاصتوسعة 

 50,0 5838 توسعة مركز الصحة األساسية ببئر الباي

 300,0 700,0 4إلى صنف  3تطوير مركز صحة أساسية بنعسان من صنف 

 1555,0 4055,0 المجموع

 دينار باأللف الصناعات التقليدية : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 500,0 500,0 التقليدية ببن عروسدار الصناعات 

 500,0 500,0 المجموع

 دينار باأللف الطفولة : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 100,0 400,0 إحداث مركب طفولة ببرج السدرية

 100,0 400,0 إحداث مركب طفولة ببرج الوزير الزهراء

 100,0 400,0 إحداث مركب طفولة بالمحمدية

 300,0 1200,0 المجموع
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 دينار باأللف الفالحة : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 1385,0 1480,0 (برنامج وطني)أشغال الغابات 

 880,0 1000,0 (برنامج وطني)أشغال المحافظة على المياه والتربة 

 880,0 1000,0 ابار استكشافية

 493,0 475,0 تدعيم المناطق السقوية

 85,0 305,0 الصالح للشرابتزويد مناطق الريف بالماء 

 270,0 0,0 تعهد هياكل الماء الصالح للشراب

 233,0 233,0 تدعيم االنتاج النباتي والحيواتي

 52,0 36,0 دراسات ومصاريف اخرى

 93,0 93,0 استثمارات التمويل العمومي

برج السوقي، سيدي )تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب بمرناق 
 ...(طرهونة، اوالد خليفة والعالونية فرج، 

309,0 196,0 

 300,0 650,0 كلم من المسالك الفالحية بالمناطق السقوية العمومية 12تهيئة 

 200,0 1000,0 ربط المنطقة السقوية الحمى بمياه قنال مجردة الوطن القبلي  

 5067,0 6581,0 المجموع

 دينار باأللف (الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه)الماء الصالح للشرب  : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 233,0 650,0 تحسين المناطق

 33,6 60,0 مد شبكة الماء الصالح للشراب بحي القنزوعي بفوشانة

 مد شبكة الماء الصالح للشراب بالكنجل والعالقة وجبل الرصاص والحوامد
 وحي الرسالة واوزرة وسيدي سعد بمرناق

86,0 48,2 

 56,0 100,0 نعسان  2تزويد حي المزوغي 

 14,0 25,0 3مد شبكة بحي رشيدة بالمروج 

 16,8 30,0 مد شبكة بحي بونوارة بدوار الحوش

 41,4 74,0 مد شبكة بحي الفرشيشي وعبيدي خوجة وشالة وبوجردقة ببومهل

 21,8 39,0 برادسمد شبكة بارض بني زيد 

 5,0 9,0 مد شبكة بشارع الشباب ببرج السدرية 

 5,6 10,0 عائالت بالحسين سيدي فرج  6تزويد 

 9,5 17,0 1تزويد حي رشيدة نعسان 

 5,6 10,0 2تزويد حي دوار الحوش نعسان 

 44,8 80,0 تحسين تزويد 

  1190,0 535,4 
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 دينار باأللف النقل : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 1000,0 51913,0 ممرات تحتية و علوية باألحواز الجنوبية

 11541,0 300331,0 كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس

 700,0 7000,0 (ميناء رادس)تهيئة محطة حلق الوادي لنقل البضائع 

 13241,0 359244,0 المجموع

 دينار باأللف برامج جهوية واجتماعية

 الدفع الكلفة المشروع
 16251,0 16251,0 برامج جهوية واجتماعية

 5336,3 5336,3 برامج جهوية واجتماعية

 21587,3 21587,3 المجموع

 دينار باأللف تصريف مياه األمطار : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 500,0 500,0 1تصريف مياه األمطار بالحي اإلداري على مستوى مدرسة نعسان 

 800,0 800,0 مياه األمطار بالزهراء تصريف

إحداث محطتي ضخ مياه األمطار على مستوى نهج حسان بن النعمان 
 ونهج سد بالزهراء

800,0 800,0 

 800,0 800,0 تصريف ميــاه األمطــار بحـي شارل نيكـول بحمام األنف

 800,0 800,0 تصريف مياه األمطار بحي مفيدة بورقيبة بحمام األنف

 3700 3700 المجموع

 دينار باأللف تهذيب األحياء الشعبية : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 202,0 56838 تهذيب حي المستقبل الكعبي بحمام الشط

 417,0 6,838 تهذيب حي الزيتون بالمحمدية فوشانة

 304,0 65838 تهذيب حي النصر األمان بالمحمدية فوشانة

 323,0 03838 صفر بحمام األنف تهذيب حي الطاهر

 78,0 560,0 2تهذيب حي الطاهر صفر قسط

 150,0 4300,0 حي الخليج ببومهل البساتين

 300,0 3500,0 المكي السويسي والوالية والخطاب 

 1774,0 10620,0 المجموع
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 دينار باأللف حماية المدن من الفيضانات : القطاع

 الدفع الكلفة المشروع
 200,0 1500,0 حماية مدينة بومهل من الفيضانات

 150,0 500,0 حماية مدينة فوشانة من الفيضانات

 500,0 1000,0 حماية حي البساتين بالخليدية من الفيضانات 

 1000,0 2500,0 حماية حي السالم والهواء الطلق بمنطقة بومهل

 400,0 800,0 البساتين بومهل( شارع عبد الرحمان البحري)حماية حي الفرشيشي

 600,0 1200,0 حماية منطقة القصيبي من الفيضانات 

 1000,0 2500,0 حماية منطقة المحمدية فوشانة من الفيضانات

 1000,0 1500,0 حماية منطقة شالة ببومهل من الفيضانات 

 1000,0 1500,0 حماية وسط مدينة مرناق من الفيضانات

 5850,0 13000,0 المجموع

  والجسور الطرقات : القطاع

 

 باأللف دينار
 الدفع كلفة المشروع

 11,1ن ك  3بناء جسر على وادي مليان ط و 
 

300,0 

 6000,0 3000,0 مسالك 2*2برج السدرية الطريق السيارة  1وصلة ط و 

 100,0 700,0 بن  عروس 5ن ك  1ط و : ممر 

 مسالك  2تهيئـة 
 

1420,0 

ط م :  561الخليدية و ط م  -36ط ج -المحمدية  -3ط و : 516تهيئـة ط م 
 561ط م  - 565

720,0 2470,0 

 150,0 1130,0 مسالك 2* 2كلم ب  2: 551ط م  -رادس( : 6,1-3,1)  33ط ج : تدعيم 

 150,0 1130,0 مسالك 2كلم ب  3,5: رادس الشاطئ( : 4,3-1,1)  551ط م : تدعيم 

 150,0 1140,0 مسالك2* 2كلم ب  5: رادس -مقرين ( : 14-9) المنطقة الشمالية  : تدعيم 

 150,0 750,0 كلم 2= نعسان  -المروج (  5-3)  36ط ج : تنوير

 150,0 250,0 كلم 1,1= رادس الشاطئ (  4,3-2,5)  551ط م : تنوير

 150,0 400,0 ، منعرج فوشانة 34ط ج : تجهيزات تدعيم السالمة على الشبكة

 120,0 420,0 39،  34ط ج 

بين المخرج الجنوبي  حمام األنف، حمام الشط و برج السدريةبطول  1ط و 
 كم  11,1

22900,0 7000,0 

 100,0 600,0 القصيبي برج السوقي. م

 70,0 130,0 شبدة دوار الحوش. م
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 باأللف دينار
 الدفع كلفة المشروع

 100,0 350,0 2سيدي مسعود .م

 100,0 210,0 علي بن سمير. م

 100,0 682,5 سيدي فرج -بوحامد 

 83,3 568,8 اللبان -القصير 

 50,0 341,3 هنشير الغرايري -حي العهد الجديد 

 66,7 455,0 سيدي سعد -نعسان 

 100,0 682,5 القنة -فرش العنابي 

 300,0 700,0 (حدود الوالية - 25ن ك  36ط ج )مسلك عين الرقاد الزواوين 

 200,0 470,0 (حدود الوالية - 3ط و )مسلك سيدي فرج 

 100,0 270,0 (شبدة 39ط ج  - 11,1ن ك  3ط و ) 2311مسلك 

 100,0 260,0 (12,1ن ك  516ط م  - 9,1ن ك  39ط ج )مسلك بيرين 

 19780,0 38260,0 المجموع
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 :المشاريع العمومية المتواصلة -ب

 ملخص حول متابعة المشاريع العمومية

2112فريل أ    
(أد)الكلفة   العدد    
 المشاريع المتواصلة  314114  4
 المشاريع المعطلة  1231  1

 

 بوالية بن عروس 2111جدول تأليفي حول  متابعة تقدم انجاز المشاريع إلى غاية ديسمبر 

كلفة المشاريع المتواصلة  القطاع
 (د.أ)

كلفة المشاريع التي لم تنطلق بعد  
 (د.أ)

كلفة المشاريع التي تواجه 
 صعوبات

 0 9400 البيئة
 

 1700 0 1550 الثقافة
 0 4555 التعليم العالي

 
 0 4237 العدل

 
 10 135 المرأة والطفولة

 
 75 492 6102 لشباب والرياضة

 155 0 2721 الفالحة
 0 12970 التطهير

 
 0 225 التنوير

 
 0 78647 التجهيز

 
 900 5731 الصحة

 
 5300 98271,04 258041 التربية و التعليم

والصناعات التجارة 
 التقليدية

400 
  

 7230 99673,04 384714 المجموع
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 المتواصلةملحق خاص بالمشاريع العمومية 


