
 والية مدنين
الثقافة والمحافظة على التراث          :   قطاع 

المالحظات والحلول المقترحة لتجاوز اإلشكاليات المعترضةاإلشكاليات المعترضة في االنجاز(أ د ) 2012استثمارات(أ د)التكلفة المعتمديةالمشروع
بصدد إعداد الرفع الطوبوغرافي900مدنين الجنوبيةمركز الفنون الدرامية

في مرحلة إعداد الدراسة التمهيدية750آجيمدار الثقافة آجيم
تجاوز الكلفة المادية للمشروع ميدونقاعة العروض بميدون

االعتمادات المخصصة
عقدت جلسة بين السيد مدير إدارة البناءات و الشؤون العقارية 
بالوزارة و السيد مدير إدارة الشؤون اإلدارية ببلدية ميدون و تم 

االتفاق على توفير االعتمادات الضرورية إلتمام المشروع بجميع 
2012مكوناته على ميزانية سنة 

220     جناح النوادي

200     التهيئة الخارجية

في طور الدراسات1200305بناء مدار ثقافة بجربة أجيم
في طور الدراسات2900بناء مركز الفنون الدرامية والركحية قسط

طلب العروض35064بناء نوادي إختصاص بجربة ميدون
--2070-المجموع

مشاريع متواصلة

 التراث على والمحافظة الثقافة:    مدنين والية



 والية مدنين
الداخلية     :    قطاع 

المالحظات والحلول المقترحة لتجاوز اإلشكاليات المعترضة في االنجاز(%)تقدم االنجاز(د.أ)التكلفة تاريخ انطالق األشغالالمعتمديةالمشروع
اإلشكاليات المعترضة

ـ بناء مبيتات بمقر حفظ النظام 
الجهوي بجربة

100

20ـ تهيئة مقر فرقة حدود حاسي 

ـ تهيئة مقر محافظة شرطة الحدود 
براس جدير

 4تعطلت األشغال بسبب إعادة طلب العروض 241
مرات ألسباب مختلفة منها عد إقبال المقاولين و 

غالء األسعار المقدمة

بصدد إعداد ملف طلب العروض بعد األخذ 
بعين االعتبار االعتمادات المرصودة سنوات 

2012 ـ 2011 ـ 2010
ـ تهيئة مخزن بمقر فوج حفظ 

النظام الجهوي بجربة

10

%19/01/20118395بنقردانتهيئة سرية التدخل للحرس 

%02/04/201127345جربةبناء مقر فرقة الصد بوحدة حفظ 

---727--المجموع

مشاريع متواصلة

 الداخلية:  مدنين والية



والية مدنين
الرياضة   :  القطاع 

المالحظات%تقدم اإلنجازمساهمة الجهةمساهمة الوزارةالكلفةسنة اإلدراج بالميزانيةبيان المشروع

تهيئة حجرات المالبس وبناء )تهيئة وتوسيع المركب الرياضي بمدنين 
(حجرات مالبس جديدة وتهيئة السياج الداخلي والخارجي

200640025015090

2009100653560تهيئة الملعب البلدي بآجيم

35-2010300300مواصلة إنجاز ملعب بني خداش

بناء مدراج95
التعشيب50
التنوير 45
التعشيب25
التنوير100
التوسيع و التهيئة العامة95

201115515570الخطة الوطنية لتهيئة الفضاءات الرياضية بالمدارس اإلبتدائية

29422507

 

2010 19871737250"قسط ثاني " المركب الرياضي بجرجيس 

مشاريع متواصلة

المجموع

2010
 (ملعب صالح الدين بن حميدة )تهيئة وتأهيل المركب الرياضي بمدنين 

(مشروع إستثنائي)
2050.82050.8

الرياضة:  مدنين والية



المالحظات%تقدم اإلنجازمساهمة الجهةمساهمة الوزارةالكلفةسنة اإلدراج بالميزانيةبيان المشروع

في طور الدراسة     2011100100 مواصلة إنجاز ملعب بني خداش

201117010070 تهيئة ملعب حسي عمر
في طور إعطاء اإلذن ببدء      

األشغال

2011300200100 مواصلة تهيئة المركب الرياضي بميدون
في طور اإلعالن عن طلب      

العروض
570400المجموع

20091975172525095-2010(قسط أّول  ) تهيئة المركب الرياضي بجرجيس
تم إيقاف األشغال بسبب مشكل 

.عقاري
19751725المجموع

مشاريع لم تنطلق 

الرياضة:  مدنين والية



 والية مدنين
الشباب   :   القطاع 

المالحظات%تقدم اإلنجازمساهمة الجهةمساهمة الوزارةالكلفةبيان المشروعسنة اإلدراج بالميزانية
100653585تهيئة دار الشباب بسيدي مخلوف2010

2010قسط سنة 80
في طور إعطاء أإلذن  : 2011قسط سنة 

ببدء َاألشغال
700665المجموع

المالحظات%تقدم اإلنجازمساهمة الجهةمساهمة الوزارةالكلفةبيان المشروعسنة اإلدراج بالميزانية

.في طور فرز العروض الفنية و المالية     1006535تأهيل دار الشباب جميلة2011

10065المجموع

المالحظات%تقدم اإلنجازمساهمة الجهةمساهمة الوزارةالكلفةبيان المشروعسنة اإلدراج بالميزانية

2010-2008-2007
مواصلة إنجاز مركز التخيم  واإلصطياف 

بحاسي  الجربي
.تم إيقاف األشغال بسبب مشكل عقاري950950-15

تهيئة دار الشباب بحومة السوق2010
1006535

صعوبة توفير مساهمة الجهة ، في طور 
إعداد كراس الشروط

10501015المجموع

          مشاريع متواصلة

مشاريع لم تنطلق 

المشاريع التي تواجه صعوبات

تهيئة مركز التخييم و اإلصطياف بآغير 2011-2010
جربة

600600

-

 الشباب:   مدنين والية



 والية مدنين
التعليم العالي والبحث العلمي          : قطاع 

تاريخ انطالق األشغالالمعتمديةالمشروع
مدة االنجاز 

(شهر)
. أ)التكلفة 
(د

المالحظات والحلول المقترحة لتجاوز اإلشكاليات المعترضة(%)تقدم االنجاز

 مليون دينار ضمن 2.2قد تم رصد اعتمادات تعهد بقيمة %21/05/201112281850مدنين الجنوبيةتوسعة المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية
. النجاز القسط األول2012ميزانية الدولة 

في انتظار انطالق األشغال553مدنين الجنوبيةتوسعة المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية
بصدد تحيين الدراسات 600مدنين الجنوبية2القسط - تهيئة المركب الجامعي

لإلعالن عن طلب العروض

 مليون دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 4لقد تم تخصيص 8340مدنين الجنوبيةالمعهد العالي لالعالمية
 النجاز القسط االول، كما أن االدارة تطلب برمجة 2010

انطالق الدراسات علما أن المؤسسة تستغل فضاءات على 
سبيل التسوغ حاليا

--12311---المجموع

مشاريع متواصلة

العالي التعليم: مدنين والية



والية مدنين
            (تهيئة المناطق السياحية )السياحة  : القطاع 

المعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
 )مدة االنجاز   

(شهر
المالحظات والحلول المقترحة لتجاوز اإلشكاليات المعترضةاإلشكاليات المعترضة في االنجاز(%)تقدم االنجاز  (د.أ)التكلفة   

بصدد الدراسة لدى 14000جرجيستهيئة المنطقة السياحية لالمريم بجرجيس
السلط المختصة

عدم التحكم في القاعدة العقارية 
رفض المالكين المساهمة في كلفة .للمنطقة

التهيئة و أشغال البنية األساسية
عدم قابلية مثال التهيئة التفصيلي للتنفيد

.مراجعة مثال التهيئة الخاص بالمنطقة* 
.ايقاف الزحف العمراني و البناء الفوضوي* 

الزام المالكين بالمساهمة                                     *   
في كلفة التهيئة و البنية األساسية

عدم اإلنتهاء من تطهير الوضعية العقارية 32000جربة ميدونتهيئة المحطة السياحية لالحرية بميدون
 هك تقريبا 6+  هك على ملك الخواص6 )

(في طور التسجيل
عدم اتمام اجراءات  المصادقة على مثال 

التهيئة التفصيلي الخاص بالمنطقة

.اقرار اآلليات الكفيلة بالمساعدة على اتمام عملية التسوية العقارية
االسراع باتمام اجراءات المصادقة على مثال التهيئة التفصيلي و دراسة 

المؤثرات على المحيط

تهيئة المنطقة السياحية كاب 
(للة حليمة سابقا)مرمور

السداسي الثاني جرجيس
2011من سنة 

( هك24)إسناد أرض الدولة أرض الدولة- لم ينطلق بعد80000 شهرا24

أخد الدولة على عاتقها مصاريف البنية التحتية الخارجيةالبنية التحتية الخارجية- 

---126000---المجموع

مشاريع متواصلة

السياحة:  مدنين والية



المعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
 )مدة االنجاز   

(شهر
المالحظات والحلول المقترحة لتجاوز اإلشكاليات المعترضةاإلشكاليات المعترضة في االنجاز(%)تقدم االنجاز  (د.أ)التكلفة   

بصدد الدراسة لدى 14000جرجيستهيئة المنطقة السياحية لالمريم بجرجيس
السلط المختصة

عدم التحكم في القاعدة العقارية 
رفض المالكين المساهمة في .للمنطقة

كلفة التهيئة و أشغال البنية األساسية
عدم قابلية مثال التهيئة التفصيلي للتنفيد

.مراجعة مثال التهيئة الخاص بالمنطقة* 
.ايقاف الزحف العمراني و البناء الفوضوي* 

الزام المالكين بالمساهمة                                     *   
في كلفة التهيئة و البنية األساسية

عدم اإلنتهاء من تطهير الوضعية 32000جربة ميدونتهيئة المحطة السياحية لالحرية بميدون
+  هك على ملك الخواص6 )العقارية 
( هك تقريبا في طور التسجيل6

عدم اتمام اجراءات  المصادقة على 
مثال التهيئة التفصيلي الخاص بالمنطقة

.اقرار اآلليات الكفيلة بالمساعدة على اتمام عملية التسوية العقارية
االسراع باتمام اجراءات المصادقة على مثال التهيئة التفصيلي و 

دراسة المؤثرات على المحيط

46000المجموع

مشاريع تواجه صعوبات

السياحة:  مدنين والية



والية مدنين
الفالحــة والصيد البحـري:  قطاع 

المعتمديةالمشروع
تاريخ إنطالق 

األشغال
مدة اإلنجاز 

(شهر)
(د.أ)التكلفة 

استثمارات  
(د.أ) 2012

%تقدم اإلنجاز    
اإلشكاليات المعترضة 

في اإلنجاز
المالحظات و الحلول المقترحة لتجاوز 

اإلشكاليات المعترضة
بنقردان

بني خداش
 18)مشروع التصرف في الموارد الطبيعية 

(عمادة
مدنين الجنوبية ومدنين 

الشمالية   وسيدي 
مخلوف وبني خداش 
وجرجيس  وبنقردان

201160250002400

إعداد مخططي 
تنمية بعمادتي بني 

غزيل و  حسي 
مدنين

صعوبات في إحداث 
مجامع تنمية ببعض 

العمادات

تضافر الجهود لتحسيس المواطنين بجدوى 
إحداث مجامع تنمية إلنطالق المشروع

%20138000250015-2011جرجيستوسيع ميناء جرجيس
%463240تحسين المسالك الفالحية

توسعة المنطقة السقوية بالمياه المعالجة أغير 
(هك60)

800300
تم تأجيلها إللى 

2013

مشاريع متواصلة

450
عدم تحديد خطوط ال شيء

التمويل الخارجية علما 
اإلسراع بالبت في هيكلة تمويل المشروع 

من طرف السلط المركزية المختصة
مشروع التنمية الرعوية بالظاهر و الوعرة

20116030000

الفالحة: والية مدنين  



بنقردان، )الغريقات : تهذيب الفساقي العمومية
، (بنقردان)بنقردان، سانية صويد )الميلوشي 
، (جرجيس)، عقيبة (بنقردان)وادي فسي 
بني )، فرشة أم البقر (جرجيس)الربيعات 

بني )، وجه الماجل (بن خداش)الطباقة  (خداش
، الزريديب (بني خداش)، دفع ملرزوق (خداش

(بنيخداش)

1506070%

بصدد إمضاء 4250250تزويد قرية عزيزة بالماء الصالح للشراب
الصفقة

بصدد اإلنجاز129999(قسطين)غراسة أشجار غابية - 
2011تهيئة الحديقة الوطنية  بسيدي الطوي- 

4124124
في طور إعداد 

الصفقة

الفالحة: والية مدنين  



 سيدي مخلوف 1احداث آبار عميقة
 و بنقردان 1 (بدوي)
201012500500و بني خداش (جالل)

عدم توفر مقاوالت 
إلحداث آبار عميقة 

بالجهة

إعطاء األولوية من طرف المقاوالت التي 
أرسيت عليها الصفقة إلنجاز هذه اآلبار 

بالجهة

%201012707040مدنين الجنوبية( 2حزم )كهربة اآلبار العميقة 

تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح 
( منتفع 365مشروع بن نيران )للشراب

بني خداش

20106337798./. 

إعتراض مواطن على 
 متر من 30تمرير 

القنوات مما عطل 
األشغال منذ 

19/03/2011

مزيد تحسيس المواطن بأهمية المشروع و 
دعوته  لتمكين المقاول من إتمام اإلنجاز

اإلسراع في إنجاز المشروع20122445001300بن قردانتوسعة ميناء الصيد البحري بالكتف

698768092المجموع

الفالحة: والية مدنين  



بنقردان
بني خداش

مدنين الجنوبيةمشروع التصرف في الموارد الطبيعية
مدنين الشمالية( عمادة18)

سيدي مخلوف
بني خداش
جرجيس
بنقردان

553372857المجموع

مشاريع تواجه صعوبات

 مزيد تحسيس المواطن بأهمية المشروع و 
دعوته  لتمكين المقاول من إتمام اإلنجاز

 مشروع التنمية الرعوية بالظاهر و الوعرة
20116030000450

عدم تحديد خطوط ال شيء
التمويل الخارجية علما 

أن الدراسة جاهزة

اإلسراع بالبت في هيكلة تمويل المشروع 
من طرف السلط المركزية المختصة

تضافر الجهود لتحسيس المواطنين بجدوى 
إحداث مجامع تنمية إلنطالق المشروع

201160250002400

إعداد مخططي 
تنمية بعمادتي بني 
غزيل و  حسي 

مدنين

صعوبات في إحداث 
مجامع تنمية ببعض 

العمادات

63377

إعتراض مواطن على  ./.98
 متر من 30تمرير 

القنوات مما عطل 
األشغال منذ 

19/03/2011

 نزويد المناطق الريفية بالماء الصالح 
( منتفع 365مشروع بن نيران )للشراب

بني خداش

2010

تاريخ إنطالق المعتمديةالمشروع
األشغال

المالحظات و الحلول المقترحة 
لتجاوز اإلشكاليات المعترضة

مدة اإلنجاز 
(شهر)

استثمارات  (د.أ)التكلفة 
(د.أ) 2012

اإلشكاليات العترضة %تقدم اإلنجاز 
في اإلنجاز

الفالحة: والية مدنين  



والية مدنين
الصناعة: قطاع 

المعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
(د.أ)التكلفة (شهر )المدة 

استثمارات 
(د.أ) 2012

المالحظاتاإلشكاليات(%)تقدم االنجاز

اعتراض  )إشكال عقاري %2700159379 شهرا01/07/201012مدنين الشماليةالمنطقة الصناعية بتاجرة  القسط األول
مواطنين فيما يتعلق بالعقارات 
(المخصصة لمد قنوات التطهير

التدخل لتمكين الوكالة من تمرير قنوات 
ضخ المياه المستعملة بجانب الطريق 

إيجاد حلول مع  ) 1الوطنية رقم 
(المواطنين المعترضين

42004200المنطقة الصناعية ببنقردان
القسط األول

انجاز الدراسة
تكوين الشركة

 CYBERبناء مركز األعمال عن بعد 
PARKبجرجيس  

األشغال متوقفة في انتظار %17/10/201010134540370جرجيس
 1المصادقة على الملحق عدد
المتعلق بتغيير نوعية األسس

د.أ129توفير اعتماد إضافي و قدره 

1282

تعطلت األشغال بسبب %14/10/2010144225بنقردانبناء مركز العمل عن بعد ببنقردان
اعتراض من قبل بعض 

المواطنين حيث لم يتم فض 
اإلشكال إال مؤخرا

تم فظ االشكال العقاري و استأنفت 
,األشغال

526697478المجموع

اعتراض  )إشكال عقاري 
مواطن يدعي ملكية األرض 

(المخصصة للمشروع

 شهرا15/09/201112

41700

مشاريع متواصلة

التدخل لدى السلط الجهوية و المحلية

عدم الحصول على دعم الدولة 
رغم انجاز دراسة المشروع و 
إتمام إجراءات تكوين الشركة

إسناد االمتيازات المقترحة من قبل وزارة 
الصناعة و التجارة و عرضها على 

أنظار اللجنة العليا لالستثمار حتى تبدأ 

 CYBERبناء مركز األعمال عن بعد 
PARKبحومة السوق جربة  

تعطلت األشغال بسبب اإلشكال 07/03/2011121282حومة السوق
المتعلق بتحويل السوق 

األسبوعية من موقع المشروع 

2011كامل الواليةالمركب الصناعي و التكنولوجي بمدنين

تسوية الوضعية العقارية مع وزارة 
أمالك الدولة و الشؤون العقارية

بنقردان

الصناعة:  مدنين والية



 والية مدنين
التطهير:  القطاع 

المعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
 )مدة االنجاز  

(شهر
(د.أ)التكلفة  

استثمارات 
(د.أ) 2012

اإلشكاليات المعترضة في االنجاز(%)تقدم االنجاز 
المالحظات والحلول المقترحة 
لتجاوز اإلشكاليات المعترضة

تهذيب الشبكة بمدنين ـ تهذيب 
محطة الضخ

80090%

تطهير أحياء الحدادة و 
 2الخضر و الصفاء و الرجاء

و النصر بمدنين

190050%

%25060تطهير أحياء السرور و النجاح

828تهذيب الشبكة بجرجيس

ربط منطقة الظويهر بجرجيس 
بشبكة التطهير

320

ربط حي التوريت بحومة 
2السوق قسط 

60095%

مشاريع متواصلة

مدنين

50%

جرجيس

التطهير:  مدنين والية



المعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
 )مدة االنجاز  

(شهر
(د.أ)التكلفة  

استثمارات 
(د.أ) 2012

اإلشكاليات المعترضة في االنجاز(%)تقدم االنجاز 
المالحظات والحلول المقترحة 
لتجاوز اإلشكاليات المعترضة

تهذيب محطتي ضخ بحومة 
السوق

35030%

انطلقت األشغال 500حي بومالل و الجوامع
2012في جانفي 

توسيع الشبكة الرئيسية 
لتصريف المياه المستعملة

انطلقت األشغال 650
2012في جانفي 

%20010ربط حي ميدون الجنوبية
 4تهذيب شبكة التطهير و 

محطات ضخ بجربة ميدون

135030%

دراسة تطهير مدن آجيم و 
ميدون و حومة السوق و 

جرجيس

آجيم ـ ميدون ـ 
حومة السوق ـ 

جرجيس

في طور إنجاز 200
الدراسة

%20970 محطات ضخ بآجيم3تجهيز 

بناء و تجهيز محطة تطهير 
بآجيم

: هندسة مدنية 3780
و توفير و  % 95

تركيب التجهيزات 
 :80% 

حومة السوق

ميدون

آجيم

التطهير:  مدنين والية



المعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
 )مدة االنجاز  

(شهر
(د.أ)التكلفة  

استثمارات 
(د.أ) 2012

اإلشكاليات المعترضة في االنجاز(%)تقدم االنجاز 
المالحظات والحلول المقترحة 
لتجاوز اإلشكاليات المعترضة

مشروع توسيع و تهذيب 

محطات

7750

11283140مشاريع برامج المخطط 

المشروع الرابع لتطهير 

األحياء الشعبية

     تطهير حي شكربان 52931206
إشكاليات عقارية لتخصيص ارض 

لتركيز محطة ضخ

تمت مراسلة بلدية جرجيس لتوفير 
قطعة  ارض للغرض واعتدرت على 

تلبية الطلب
انجاز شبكة تطهير و محطة 

تطهير

بنقردان

في طور إعداد 10500250--
الدراسة

تمت عديد الجلسات مع بلدية بنقردان 
لفض اإلشكاليات لحيث تم فظ 

 محطات ضخ 3االشكال بالنسبة ل
4من جملة 

انجاز توسيع شبكة التطهير

  جربة اجيم

في طور تركيز 6009304 شهر01/01/201212
الحضيرة

إشكاليات عقارية لموقع محطتي 
SP4  و  SP2الضخ 

 الدولة بنزاعات للمكلف الماف حيلأ

 حلول الى الوصول تعدر أن بعد

,المعترضين مع بالمراضات

399354322المجموع

المعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
 )مدة االنجاز  

(شهر
(د.أ)التكلفة  

استثمارات 
(د.أ) 2012

اإلشكاليات المعترضة في االنجاز(%)تقدم االنجاز 
المالحظات والحلول المقترحة 
لتجاوز اإلشكاليات المعترضة

برنامج تهذيب و تدعيم 

الشبكات

اعتراض االجوار النجاز أشغال 40330125836237250%
 قرب RZ1تجديد محطة الضخ 

نزل جرجيس و الترخيص من 
إدارة التجهيز النجاز بعض 

القنوات بطريق مدنين و طريق 
جربة

. األشغال تتم في نفس المكان القديم 
الرجاء التدخل إلقناع المواطنين

المشروع الرابع لتطهير 

األحياء الشعبية

     تطهير حي شكربان 52931206
إشكاليات عقارية لتخصيص ارض 

لتركيز محطة ضخ

تمت مراسلة بلدية جرجيس لتوفير 
قطعة  ارض للغرض واعتدرت على 

تلبية الطلب

58362372

مشاريع تواجه صعوبات

. األشغال تتم في نفس المكان القديم 50%
الرجاء التدخل إلقناع المواطنين

اعتراض االجوار النجاز أشغال 
 قرب RZ1تجديد محطة الضخ 

برنامج تهذيب و تدعيم 

الشبكات

01/06/201012

التطهير:  مدنين والية



المعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
 )مدة االنجاز  

(شهر
(د.أ)التكلفة  

استثمارات 
(د.أ) 2012

اإلشكاليات المعترضة في االنجاز(%)تقدم االنجاز 
المالحظات والحلول المقترحة 
لتجاوز اإلشكاليات المعترضة

انجاز شبكة تطهير و محطة 

تطهير

في طور إعداد 10500250--بنقردان
الدراسة

إشكاليات عقارية لموقع محطة 
التطهير و محطات الضخ

تمت عديد الجلسات مع بلدية بنقردان 
لفض اإلشكاليات لحيث تم فظ 

 محطات ضخ 3االشكال بالنسبة ل
4من جملة 

في طور تركيز 6009304 شهر01/01/201212  جربة اجيمانجاز توسيع شبكة التطهير
الحضيرة

إشكاليات عقارية لموقع محطتي 
SP4  و  SP2الضخ 

 الدولة بنزاعات للمكلف الماف حيلأ

 حلول الى الوصول تعدر أن بعد

,المعترضين مع بالمراضات

276384132المجموع

التطهير:  مدنين والية



 والية مدنين
الماء الصالح للشرب  :  القطاع 

مكونات المشروعالمعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة االنجاز 

(شهر)
 التكلفة   

(ألف دينار)
استثمارات 

(د.أ) 2012
اإلشكاليات المعترضة في االنجازتقدم االنجاز

تحسين نوعية المياه الموزعة بمدينة 
بني خداش

:الصعوبات المحالة دون انجاز بقية المنظومة والمتمثلة في 200524بني خداش

 كلم من القنوات 21اقتناء وضع وتجربة -
المصنوعة من مادة البوليتيالن قطر اقل أو 

 مم200يساوي 

تم تعيين خبير من وزارة أمالك الدولة وحدد سعر المتر : موقع انجاز المحطة- 70%1
 ألف دينارا بالخزينة العامة على 23 دنانير ووقع تامين المبلغ الذي يقدر بـ5المربع بــ

ذمة السيد احمد العدالي صاحب العقار ولكن صاحب األرض لم يقبل المبلغ المقترح 
 لذا 2011 جانفي 14من طرف الخبير مع العلم بان التقديرات تم االتفاق عليها قبل 

اضطررنا لتامين هذا المبلغ بالخزينة العامة في انتظار إمضاء قرار االنتزاع ونشره 
بالرائد الرسمي

على اثر قيامنا باألشغال تم اعتراضنا : ( هكتار3مساحته )موقع حوض التبخر - 2
من بعض المواطنين من بينهم السادة عمر المحضاوي وعمر عاشور لعدم قبولهم 

السعر المحدد من طرف أمالك الدولة

 دينارا للهكتار مع العلم بان صيغة 3000 دينار للمتر المربع أي 0.3 والمقدر بـ3م500بناء خزان نصف مغمورة سعته -
األرض اشتراكية

مشاريع تواجه صعوبات

للشرب الصالح الماء: مدنين والية



مكونات المشروعالمعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة االنجاز 

(شهر)
 التكلفة   

(ألف دينار)
استثمارات 

(د.أ) 2012
اإلشكاليات المعترضة في االنجازتقدم االنجاز

تم استغالل المنظومة األولى والمتكونة من حفر - بناء وتجهيز محطتين لضخ المياه-
بئرين عميقين بقصر الخراشفة وبناء محطة للضخ

 كلم من القنوات وكهربة آبار 21تم اقتناء ووضع -  هكتار2.5بناء حوض تبخر مساحته -
2011البنية منذ شهر جانفي 

   أما  بخصوص بناء محطة التحلية حوض التبخر 43001130كهربة آبار البنية بالتيار الكهربائي-
ومحطة الضخ  لم تنجز هذه األشغال إلى حد اآلن

انجاز محطة لتحلية المياه الجوفية-
تحسين نوعية المياه الموزعة بسيدي 

مخلوف
توجد معارضة في مكان خزان الراقوبة وحاليا منشورة لدى القضاء-310001000 م1000بناء خزان نصف مغمور سيدي مخلوف

7530017130المجموع

 متر 1000تم بناء خزان مياه شبه مغمور بسعة 15000
مكعب  وبيت سكور

 متر مكعب 5000بناء خزانين شبه مغمور بسعة -
كل واحد وبيت سكور

 متر خطي وبيت تعقيم450انجاز سياج على طول -
مد شبكة التوزيع-
بناء محطة وتجهيزها لتقوية الضغط-
بناء محطة وتجهيزها إلزالة الحديد-

الصعوبات المحالة دون انجاز بقية المنظومة والمتمثلة في إنجاز محطة لتحلية المياه 
 كلم من 2 ألف متر مكعب في اليوم و محطة ضخ و اقتناء و وضع 50بسعة 

 كلم من القنوات لمياه الرجيع هي 2,5القنوات لجلب مياه البحر و اقتناء و وضع 
إيجاد ممول

انجاز محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 
 ألف متر مكعب في 50إنتاج تقدر بــ

اليوم

بناء خزان مياه شبه : -المنظومة الثانية-2
 متر مكعب  وبيت 1000مغمور بسعة 

سكور
 متر 5000بناء خزانين شبه مغمور بسعة -

مكعب كل واحد وبيت سكور
 متر خطي 450انجاز سياج على طول -

وبيت تعقيم
مد شبكة التوزيع-
بناء محطة وتجهيزها لتقوية الضغط-
بناء محطة وتجهيزها إلزالة الحديد-

 2012 ـ 2012
2014ـ 

3670000

للشرب الصالح الماء: مدنين والية



والية مدنين
الماء الصالح للشرب  :  القطاع 

مكونات المشروعالمعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة االنجاز 

(شهر)
 التكلفة   

(ألف دينار)
 2012استثمارات 
(د.أ)

اإلشكاليات المعترضة في االنجازتقدم االنجاز

:الصعوبات المحالة دون انجاز بقية المنظومة والمتمثلة في 200524بني خداشتحسين نوعية المياه الموزعة 
 كلم من 21اقتناء وضع وتجربة -

القنوات المصنوعة من مادة 
 200البوليتيالن قطر اقل أو يساوي 

مم

تم تعيين خبير من وزارة أمالك الدولة وحدد سعر المتر المربع : موقع انجاز المحطة- 70%1
 ألف دينارا بالخزينة العامة على ذمة السيد 23 دنانير ووقع تامين المبلغ الذي يقدر بـ5بــ

احمد العدالي صاحب العقار ولكن صاحب األرض لم يقبل المبلغ المقترح من طرف الخبير 
 لذا اضطررنا لتامين هذا 2011 جانفي 14مع العلم بان التقديرات تم االتفاق عليها قبل 

المبلغ بالخزينة العامة في انتظار إمضاء قرار االنتزاع ونشره بالرائد الرسمي

بناء خزان نصف مغمورة سعته -
3م500

على اثر قيامنا باألشغال تم اعتراضنا من : ( هكتار3مساحته )موقع حوض التبخر - 2
بعض المواطنين من بينهم السادة عمر المحضاوي وعمر عاشور لعدم قبولهم السعر المحدد 

 دينارا للهكتار مع العلم 3000 دينار للمتر المربع أي 0.3من طرف أمالك الدولة والمقدر بـ
بان صيغة األرض اشتراكية

تم استغالل المنظومة األولى والمتكونة من حفر بئرين عميقين - بناء وتجهيز محطتين لضخ المياه-
بقصر الخراشفة وبناء محطة للضخ

مشاريع متواصلة

للشراب الصالح الماء:  مدنين والية



مكونات المشروعالمعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة االنجاز 

(شهر)
 التكلفة   

(ألف دينار)
 2012استثمارات 
(د.أ)

اإلشكاليات المعترضة في االنجازتقدم االنجاز

 2.5بناء حوض تبخر مساحته -
هكتار

 كلم من القنوات وكهربة آبار البنية منذ شهر 21تم اقتناء ووضع - 
2011جانفي 

كهربة آبار البنية بالتيار الكهربائي-
43001130

   أما  بخصوص بناء محطة التحلية حوض التبخر ومحطة الضخ  
لم تنجز هذه األشغال إلى حد اآلن

انجاز محطة لتحلية المياه الجوفية-
تحسين نوعية المياه الموزعة 

بسيدي مخلوف
توجد معارضة في مكان خزان الراقوبة وحاليا منشورة لدى القضاء-310001000 م1000بناء خزان نصف مغمور سيدي مخلوف

حفر بئر عميقة لتدعيم الموارد 
المائية بحلق الجمل

الثالثية الرابعة بني خداش
2012

في مرحلة إعداد الصفقة3105105

حفر بئر عميقة بمنطقة المعونة 
لتدعيم الموارد المائية ببنقردان

الثالثية الرابعة بنقردان
2012

3120120
في مرحلة إعداد الصفقة

حفر بئر عميقة بمدينة بنقردان 
خاصة بمحطة التحلية

الثالثية الرابعة بنقردان
2012

4150150
في مرحلة إعداد الصفقة

الثالثية األولى مدنين الجنوبيةحفر بئر عميقة بالحزمة
2011لسنة 

726926970%

الثالثية الثانية بني خداشحفر بئر عميقة بقصر الجديد
2012من سنة 

3250250

أنجاز محطة بالطاقة 
الفوطوضوئية بطاقة انتاج 

 متر مكعب في اليوم 2000
لتحلية المياه ببنقردان

2012بنقردان

1640003000

ث في مرحلة أولى و كذلك / ل35تم حفر بئر عميقة بقوة تدفق 
اقتناء األرض و دراسة المؤثرات البيئية أما بخصوص انجاز المحطة 
و حوض التبخر متوقع انطالق األشغال في الثالثية األولى من سنة 

2012

انعقدت جلسة بمقر الوالية بحضور المقاولين الباعثين إلعطاء اشارة انطالق 
2013نهاية األشغال ماي ,2012انطالق األشغال ماي ,المشروع

انجاز محطة لتحلية المياه بطاقة 
 متر مكعب في اليوم 7000
ببنقردان

2012بنقردان
170005000

في مرحلة الدراسة

مدنين الشمالية و تحسين شبكة التوزيع بمدنين
الجنوبية

2013 ـ 2012
2470000

 و سيقع صرف االعتمادات سنة 2012سيتم إعداد الصفقة سنة 
2013

2012سيتم نشر العروض خالل الثالثية األخيرة لسنة 201312250 ـ 2012ميدونبناء وحدة أشغال بميدون
تحويل القنوات المتواجدة في 

حرمة الطريق السيارة
سيدي مخلوف ـ 
مدنين الشمالية

2013 ـ 2012
121800

في مرحلة إعداد الصفقة

%201231700170030بنقردانتزويد المنطقة الصناعية ببنقردان
تزويد تجمعات سكنية ببني 

خداش ضمن مشاريع التنمية 
الحضرية المندمجة

2012بني خداش
4281281

90%

للشراب الصالح الماء:  مدنين والية



مكونات المشروعالمعتمديةالمشروع
تاريخ انطالق 

األشغال
مدة االنجاز 

(شهر)
 التكلفة   

(ألف دينار)
 2012استثمارات 
(د.أ)

اإلشكاليات المعترضة في االنجازتقدم االنجاز

تزويد تجمعات سكنية بمدنين 
الشمالية ضمن مشاريع التنمية 

الحضرية المندمجة

2012مدنين الشمالية
4333333

90%

 تجمعات سكنية بالماء 8تزويد 
الصالح للشراب ضمن مشاريع 

التنمية الجهوية

2012مدنين الشمالية
4427427

80%

 تجمع سكني بالماء 28تزويد 
الصالح للشراب ضمن مشاريع 

التنمية الجهوية

2012بنقردان
4420420

90%

 تجمع سكني بالماء 22تزويد 
الصالح للشراب ضمن مشاريع 

التنمية الجهوية

2012مدنين الجنوبية
4400400

في مرحلة فرز العروض

 تجمعات سكنية بالماء 8تزويد 
الصالح للشراب ضمن مشاريع 

التنمية الجهوية

2012جرجيس
4412412

في مرحلة فرز العروض

 تجمع سكني بالماء 15تزويد 
الصلح للشراب ضمن مشاريع 

التنمية الجهوية

2012سيدي مخلوف
4414414

في مرحلة فرز العروض

 تجمعات سكنية بالماء 5تزويد 
الصالح للشراب ضمن مشاريع 

التنمية الجهوية

2012بني خداش
4193193

في مرحلة فرز العروض

11082430604المجموع

انجاز محطة لتحلية مياه البحر 
 ألف متر 50بطاقة إنتاج تقدر بــ

مكعب في اليوم

الصعوبات المحالة دون انجاز بقية المنظومة والمتمثلة في إنجاز محطة لتحلية المياه بسعة 
 كلم من القنوات لجلب 2 ألف متر مكعب في اليوم و محطة ضخ و اقتناء و وضع 50

 كلم من القنوات لمياه الرجيع هي إيجاد ممول2,5مياه البحر و اقتناء و وضع 

بناء خزان مياه : -المنظومة الثانية-2
 متر مكعب 1000شبه مغمور بسعة 

 وبيت سكور
70000

 متر مكعب  وبيت 1000تم بناء خزان مياه شبه مغمور بسعة 
سكور

 متر مكعب كل واحد وبيت 5000بناء خزانين شبه مغمور بسعة -

 2012 ـ 2012
20143615000ـ 

للشراب الصالح الماء:  مدنين والية



والية مدنين

الصّحة           : القطاع 

تاريخ انطالق المعتمديةالمشروع
األشغال

استثمارات (د.أ)التكلفة مدة االنجاز شهر
2012(د.أ)

اإلشكاليات (%)تقدم االنجاز
المعترضة في االنجاز

المالحظات والحلول المقترحة لتجاوز 
اإلشكاليات المعترضة

بناء قسم توليد و مختبر المستشفى 
الجهوي ببنقردان

بصدد التجهيز%50090 يوم2010300 جويلية 1بنقردان

بناء فضاء آللة مفراس بالمستشفى 
الجهوي بجرجيس

 جانفي 20جرجيس
2011

بصدد التجهيز%30090 يوم240

إحداث عيادات خارجية بالمستشفى 
المحلي بميدون

2012تمت برمجة التجهيزات لسنة %60095 يوم2011300 نوفمبر 6ميدون

مدنين الجنوبية:إحداث مخزن جهوي للصيدلية المركزية

 ديسمبر 29     قسط الهندسة المدنية
2009

%162190 يوم360

 ديسمبر 29     قسط الكهرباء
2009

%37850 يوم150

 ديسمبر 29     قسط السوائل
2009

عدم إيفاء المقاول 346 يوم180
بتعهداته

تم فسخ الصفقة و إعادة طلب 
العروض للمرة الثانية تركيز مصعد للمرضى بالمستشفى 

الجهوي بمدنين
في انتظار توريد %9060 يوم2011120 جويلية 4مدنين الجنوبية

المصعد

 مصاعد بالمستشفى الجهوي 04تركيز 
بجربة

 سبتمبر 28حومة السوق
2011

%23930 يوم120

في انتظار توريد %8040 يوم2011120 جويلية 4بنقردانتركيز مصعد بالمستشفى الجهوي ببنقردان
المصعد

صيانة و تهيئة المستشفى الجهوي بمدنين 
و إحداث قسم ألمراض الكلى

بصدد المصادقة على 300مدنين الجنوبية
تقرير فرز العروض

بصدد المصادقة على تقرير فرز 
العروض

مشاريع متواصلة

  الصّحة:   مدنين والية



تاريخ انطالق المعتمديةالمشروع
األشغال

استثمارات (د.أ)التكلفة مدة االنجاز شهر
2012(د.أ)

اإلشكاليات (%)تقدم االنجاز
المعترضة في االنجاز

المالحظات والحلول المقترحة لتجاوز 
اإلشكاليات المعترضة

تركيز مصعد لألثقال بالمستشفى الجهوي 
بمدنين

بصدد المصادقة على تقرير فرز بصدد الدراسة82 يوم2011150 جويلية 4مدنين الجنوبية
العروض

تجديد شبكات المياه و التسخين المركزي 
بمستشفى مدنين

بصدد المصادقة على 246مدنين الجنوبية
تقرير فرز العروض

طلب العروض بصدد النشر

تجديد الشبكة الكهربائية بقسم الجراحة 
بمستشفى مدنين

في طور الدراسة100مدنين الجنوبية

بناء قاعتي عمليات بقسم التوليد 
بمستشفى بنقردان

في طور الدراسة%01/07/201044990بنقردان

تركيز مولد كهربائي بمستشفى سيدي 
مخلوف

بصدد المصادقة على تقرير فرز 23/02/201283سيدي مخلوف
العروض

---54140---المجموع

  الصّحة:   مدنين والية



 والية مدنين
العدل و حقوق اإلنسان      :   القطاع 

تاريخ انطالق المعتمديةالمشروع
األشغال

استثمارات (د.أ)التكلفة (شهر )المدة 
(د.أ)2012

تقدم 
(%)االنجاز

المالحظاتاإلشكاليات

توسعة و تهيئة 
السجن المدني 

بحربوب

12/10/200845785مدنين الشمالية

4570المجموع

مشاريع متواصلة

العدل:  مدنين والية



والية مدنين
المالية       :  القطاع 

تاريخ انطالق المعتمديةالمشروع
األشغال

استثمارات (د.أ)التكلفة (شهر )المدة 
(د.أ)2012

المالحظاتاإلشكاليات(%)تقدم االنجاز

بناء مبيت و مطعم للديوانة 
برأس الجدير

تعطلت األشغال بسبب تعرض %21/04/201075595بنقردان
المشروع لعمليات سرقة المواد و 
تخريب المعدات و التجهيزات 

التي تم تركيزها

بناء مبيت و مطعم للديوانة 
براس جدير

تعطلت األشغال بسبب تعرض %21/04/20101075611395بنقردان
المشروع لعملية سرقة المواد و 

تخريب المعدات و التجهيزات التي تم 
تركيزها

تسقيف جزء من ساحة 
التفتيش بالمنفذ الجمركي 

المشترك براس جدير

. في انتظار تحويل  عمود كهربائي 46868بنقردان
تمت مراسلة صاحب المشروع و 

تذكيره في الغرض

157968المجموع

مشاريع متواصلة

 المالية:  مدنين والية



والية مدنين
أمالك الدولة:القطاع

تاريخ انطالق 2012الدفع (.د.أ)الكلفة مكان المشروعبيان المشروع
االشغال

نسبة تقّدم اإلنجاز مدة االنجاز
(%)

المالحظات

بناء مقر االدارة الجهوية ألمالك 
الدولة والشؤون العقارية بمدنين

73025820080مدنين

عداد األمثلة الهندسية تم : مشكل عقاري  بعد الشروع في الدراسة التنفيذية وا 
العدول عن األرض الدولية  نظرا لوجود طبقة عميقة من الردم تستوجب 
اعتمادات إضافية لذلك تم اقتراح استغالل المقر السابق للشركة الوطنية 

الستغالل وتوزيع المياه

730المجموع

تاريخ انطالق 2012الدفع (.د.أ)الكلفة مكان المشروعبيان المشروع
االشغال

نسبة تقّدم اإلنجاز مدة االنجاز
(%)

المالحظات

بناء مقر االدارة الجهوية ألمالك 
الدولة والشؤون العقارية بمدنين

73025820080مدنين

عداد األمثلة الهندسية تم: مشكل عقاري  بعد الشروع في الدراسة التنفيذية وا 
العدول عن األرض الدولية  نظرا لوجود طبقة عميقة من الردم تستوجب
اعتمادات إضافية لذلك تم اقتراح استغالل المقر السابق للشركة الوطنية

الستغالل وتوزيع المياه

730المجموع

مشاريع متواصلة

مشاريع تواجه صعوبات

الدولة أمالك:  مدنين والية



والية مدنين
التجارة: القطاع

(سير عادي لإلنجاز)مالحظات العناصرالتكلفة أدفترة اإلنجازمشاريع التأهيلالبلديةالوالية

مرحلة الدراساتتأهيل201480-2010سوق تفصيل أسماكمدنين

مرحلة الدراساتتأهيل201450-2010سوق بلديجربة أجيم

انتهت األشغالتأهيل201430-2010سوق بلديبني خداش

160المجموع
مدنين

مشاريع متواصلة

التجارة:  مدنين والية



والية مدنين
الصناعات التقليدية           :    قطاع 

20121114501450حومة السوق قرية حرفية

المصادقة على 
الصفقة وفي 
إنتظار تنزيل 

القسط األول من 
اإلعتماد إلنطالق 

األشغال

تعطل اإلنجاز لبطء وتأخير في 
إيجاد التمويل الالزم للمشروع 
وبسبب التغييرات في مكونات 
المشروع قبل اإلتفاق على 

.الصيغة الحالية

 950 و 2010د سنة . أ500: تم رصد اإلعتمادات 
 الدعوة إلى جلسة عمل بين الهياكل 2011د سنة .أ

الفنية و اإلدارية المشرفة على المشروع ومكونات 
كما تمت مكاتبة .المجتمع المدني بمنطقة المشروع

الديوان الوطني للصناعات التقليدية ألحالة اإلعتمادات 
و المصالح الجهوية المعنية منكبة على ايجاد الحلول 
االزمة لإلشكاليات العقارية بالتعاون مع السلط المركزية 

,و مكونات المجتمع المدني

---14501450--3المجموع

مشاريع تواجه صعوبات

 التقليدية الصناعات:   مدنين والية



والية مدنين
التجارة: القطاع

صعوبات تالقي مشاريعبعد تنطلق لم مشاريعمتواصلة مشاريع

(د.أ) التكلفة(د.أ) التكلفة(د.أ) التكلفةالقطاع

69876055337الفالحــة والصيد البحـري
5266900الصناعة 
39935027638التطهير

110824075300الماء الصالح للشرب 
2570140الشؤون االجتماعية   

331102026التربية 
1235000النقل

126000046000السياحة 
10695500 التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية 

541400 الصّحة   
1231100التعليم العالي والبحث العلمي 
207000الثقافة والمحافظة على التراث

72700 الداخلية 
29425701975الرياضة 

7001001050  الشباب   
45700العدل و حقوق اإلنسان

157900المالية 
7300730أمالك الدولة

16000التجارة
145000الصناعات التقليدية 

550717670210196المجموع

2012 بوالية مدنين أفريل 2011متابعة تقدم انجاز المشاريع إلى غاية ديسمبر 

جدول إجمالي



صعوبات تالقي مشاريعبعد تنطلق لم مشاريعمتواصلة مشاريع

العددالعددالعددالقطاع

1303الفالحــة والصيد البحـري
600الصناعة 
2004التطهير

2203الماء الصالح للشرب 
201الشؤون االجتماعية   

801التربية 
202النقل

302السياحة 
3700 التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية 

1300 الصّحة   
400التعليم العالي والبحث العلمي 
800الثقافة والمحافظة على التراث

600 الداخلية 
531الرياضة 

212  الشباب   
100العدل و حقوق اإلنسان

200المالية 
101أمالك الدولة

300التجارة
100الصناعات التقليدية 

159420المجموع


