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االبار العميقة للشربالماء الصالح

د .أ) الكلفة 

)

العدد  (د .أ) الكلفة  العدد البرنامج الوطني

329 03 12137 07 خالل سنة المشاريع المنتهية

2016

2263 08 14217 06
خالل سنة المشاريع المنتهية

2017

2166 09 6251 05
خالل سنة المشاريع المنتهية

2018

2808 12 48487 14 المشاريع المتواصلة

1000 04 10970 05 2019مشاريع سنة 

8566 36 92062 37 الجملة

ار حوصلة لمشاريع الماء الصالح للشرب واآلب

العميقة
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البرنامج الوطني



االبار العميقة للشربالماء الصالح

(د .أ) الكلفة  العدد  (د .أ) الكلفة  العدد البرنامج الجهوي للتنمية

230 *03 8232 29 المشاريع المنتهية

374 **05 1904 06 المشاريع المتواصلة

8410 14 2019مشاريع سنة 

604 8 18546 49 الجملة

مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 

2016-2019
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حفريات شركة السرقاز**

ممول من بلدية نصرهللا1مجمع سيدي منصور خربوش منها*



(د.أ  )اللكفة  عدد املنتفعني س نة الادراج املعمتدية املرشوع 

2150 2550 2012 القيروان الجنوبية
ربط على شبكة ) تزويد منطقة املخصومة باملاء ص ش  

SONEDE)

404 1200 2013 ةالوسالتية والسبيخ
اكر تزويد  الحسيان، اوالد شهيب، سيدي ابراهيم الزهار و جبل ش

باملاء ص ش

3055 2736 2013 الوسالتية تزويد منطقة جبل وسالت باملاء الصالح للشراب 

1946 7310 2010 الشبيكة Piseauتعصير شبكة مياه الشرب بمناطق الرويسات والرماضنية 

2055 1170 2013 الوسالتية تزويد منطقة جبل السرج باملاء الصالح للشراب  

1595 3400 2014 الحاجب PDAIتزويد منطقة هنشير الشط باملاء الصالح للشراب 

932 2300 2012 نصرهللا PDAIتهذيب شبكات املاء الصالح للشراب الكبارة 

12137 20667 ــــوع ــــ ــ املجمــــ

م ص ش2016المشاريع المنتهية سنة 
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(د.أ  )اللكفة  عدد املنتفعني س نة الادراج املعمتدية املرشوع 

1748 2000 2013 السبيخة تعهد مشروع م ص ش دوار الهذيلي، الدواثرية وأوالد قمر

4742 4800 2014 نصرهللا تعهد مشروع م ص ش خميس العلويني املنارة

1879 3820 2012 العال تهذيب مشروع م ص ش أوالد عمر

600 385 2011 السبيخة تزويد منطقة  أوالد بن شهيبة

4178 2620 2014 الشراردة تزويد منطقة مرزوق الفرخ باملاء ص ش  

1070 2000 2016 السبيخة تعهد هياكل املاء الصالح للشرب الفريوات 

14217 15625 املجمــــــــــــــوع

م ص ش2017المشاريع المنتهية سنة 
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(د.أ  )اللكفة  عدد املنتفعني س نة الادراج املعمتدية املرشوع 

1343 4720 2017/2013 القيروان الجنوبية تزويد منطقة الحمباز باملاء الصالح للشرب 

998 1825 2017/2013 القيروان الجنوبية تزويد منطقة الشوامخ باملاء الصالح للشرب 

150 965 2017 السبيخة ةانجاز اشغال ربط مشروع نفبضة الدفلة بشبكة اوالد بن شهيب

1725 1800 2016 نصرهللا 2تعهد هياكل املاء الصالح للشرب عين سلطان البريكات القسط

2035 مدرسة53 2016
نصرهللا-حفوز -بوحجلة 

-الشراردة -السبيخة -
الوسالتية -العال 

2016تربوية  باملاء الصالح للشرب برنامج سنة مؤسسة 53تزويد 

6251 9310 املجمــــــــــــــوع

م ص ش2018المشاريع المنتهية سنة 

6



(د.أ  )اللكفة  ال مهية س نة الادراج املعمتدية املرشوع 

86 م150 2013 نصرهللا ة 
ّ
(م150ماء ص ش )بئر استكشاف عين مغط

131 م200 2013 السبيخة (م200-ماء ص ش )هماد 2بئر استغالل املشنوقة 

112 م200 2015 الحاجب (م200-ري )مكرر 1بئر تعويض  احداث بئر تعويضية الغويبة السودة 

452 م400 2015 القيروان الشمالية 2بئر استغالل للري ذراع التمار 

129 م200 2016 الوسالتية 2بئر استغالل للماء الصالح للشرب املنزل 

118 م200 2016 نصرهللا 4بئر استغالل للماء الصالح للشرب الكبارة

567 م500 2012 بوحجلة بئر تعويض للري دوار العضلة مكرر 

258 م280 2015 الشبيكة بئر تعويض للري هنشير البرج مكرر 

االبار العميقة المنتهية
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(د.أ  )اللكفة  ال مهية س نة الادراج املعمتدية املرشوع 

58 م160 2016 السبيخة بئر تعويض للماء الصالح للشرب الخضر

400 م350 2016 الشبيكة بئر تعويض للري األجيفر

282 م300 2016 بوحجلة 2بئر تعويض للري زعرانة

299 م300 2016 العال (سيدي مرزوق التونس ي ماء ص ش)بئر استكشافية 

478 م500 2016 حفوز  (ماء ص ش4املسلسل )احداث آبار استغاللية 

287 م300 2016 الشبيكة (الطعاملية  ري )احداث حفريات عميقة استغاللية 

293 م300 2017 حفوز  (ري 2اوالد العيساوي )احداث حفريات عميقة استغاللية 

155 م200 2017 السبيخة (هندي الرقاص ماء ص ش)احداث حفريات عميقة استغاللية 

االبار العميقة المنتهية

8



(د.أ  )اللكفة  ال مهية س نة الادراج املعمتدية املرشوع 

148 م200 2017 السبيخة (البالطة ماء ص ش)احداث حفريات عميقة استغاللية 

176 م200 2017 السبيخة
اء ص السعايدية قليب السبط م)احداث حفريات عميقة استغاللية 

(ش

95 م160 2017 السبيخة (الغويرقة ماء ص ش)احداث حفريات عميقة تعويضية 

235 م250 2017 الشبيكة (املاللسة ري )احداث حفريات عميقة تعويضية 

االبار العميقة المنتهية
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(د.أ  )اللكفة  عدد املنتفعني س نة الادراج املعمتدية املرشوع 

104 2000 2018 السبيخة إستشارة تزويد الفريوات 

244 500 2017 الوسالتية الثعالبة والصدارة: 2قسط عدد ( 33/2017)تزويد املناطق الريفية 

264 250 2017 السبيخة 
تزويد : 1قسط(: 2017/26)تزويد املناطق الريفية أوالد الزرمديني 

اوالد الزرمديني 

430 1000 2017 الوسالتية تزويد أوالد الحاج: 1قسط ( 2017/33)تزويد املناطق الريفية 

337 750 2017 السبيخة القفي1قسط عدد( 38/2017)تزويد املناطق الريفية 

184 500 2017 العال اوالد عمر2قسط عدد( 38/2017)تزويد املناطق الريفية 

287 1000 2017 الوسالتية
تزويد قصر ملسة والقواعد واوالد( : 2017/39)تزويد املناطق الريفية 

عيار

510 1250 2015 السبيخة تزويد تجمع هندي الزيتونة

البرنامج الجهوي للتنمية: المشاريع المنتهية 
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(د.أ  )اللكفة  عدد املنتفعني س نة الادراج املعمتدية املرشوع 

484 900 2016 القيروان الجنوبية انجاز اشغال الربط الفردي ملشروع الحمباز

213 500 2016 السبيخة انجاز اشغال الربط الفردي مشروع الدخيلة

200 450 2016 السبيخة بناء خزان مشروع الفريوات

479 1200 2016 العال الربط الفردي البصيالت اوالد عمر

161 75 2016 العال توسعة اوالد احمد

23 250 2017 العال انجاز اشغال الربط الفردي ملنطقة العريبة

41 2017 عين جلولة تجهيزات دوار عبادة

298 300 2017 منزل املهيري  (2017/12)ربط منظومة الفجيج على شبكة الصوناد 

البرنامج الجهوي للتنمية: المشاريع المنتهية 
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(د.أ  )اللكفة  عدد املنتفعني س نة الادراج املعمتدية املرشوع 

50 2017 حاجب العيون 
قصاصات 6كلم من القنوات وانجاز 1,1استشارة القتناء و مد 

وتجهيزها ملشروع عين ساس ي

111 325 2018 الوسالتية بالحزان و بناء محطة ضخ3إستشارة ربط بئر جبل السرج 

193 350 2018
الشراردة

إستشارة تزويد منظقة مرزوق الفرخ 

193 400 2018
نصر هللا

إستشارة تزويد منطقة الكبارة 

527 350 2016 وايحيةدوار الكحايلية وأوالد البشير الشتزويد دوار أوالد التونس ي،

570 500 2015 منطقة القصايرية البراهمية-تزويد منطقة فقيرة الزازية

263 300 2015 تزويد منطقة الهماما

400 810 2016
مر أوالد شهيبوأوالد التونس ي والحوامد وأوالد بن عتزويد مناطق

وأوالد أحمد وأوالد القصب والعرقوب

البرنامج الجهوي للتنمية: المشاريع المنتهية 
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(د.أ  )اللكفة  عدد املنتفعني س نة الادراج املعمتدية املرشوع 

498 700 2016 تزويد منطقة ثامر والرماضنية والدبابشة والسواملية

447 500 2017 الوسالتية تزويد تجمع جبل الريحان

65 150 2017 تزويد أوالد بحا

75 270 2017
حفوز 

استشارة منطقة عين زانة

581 2017 منزل املهيري  سعدتزويد مدرسة الشرطة بسيدي

50 2017 الوسالتية
ممول من طرف -(  م150م ص ش " )رجال الحارة"3جبل السرج

Rotary Club

74 2017 السبيخة (م150-ري )الغزلة -4الخريوع 

8232 13960 ــــوع ــ املجمـــ

البرنامج الجهوي للتنمية: المشاريع المنتهية 
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املالحظات تقدم الاجناز اللكفة 

(د.أ  )

عدد 

املنتفعني

عنارص املرشوع س نة الادراج ةاملعمتدي املرشوع 

اةتم تنظيف و تعقيم قن-

.كلم26الجلب على طول 

بصدد تجربة و تنظيف -

قنوات التوزيع على طول 

.كلم84

100% 7500 6800

4حفر و تجهيز البئر العميقة المسلسل -

خزانات 02بناء عدد-

بناء محطتي ضخ و محطة اعادة ضخ -

(كم26)أشغال مد قناة جلب المياه -

كلم84أشغال مد قنوات التوزيع على طول -

ة تجهيز محطتي الضخ بمنطقة الفتح ومحط-

اعادة الضخ بزعفرانة

منطقة أشغال الربط الكهربائي لمحّطة الضّخ ب-

الفتح ومحّطة إعادة الضّخ بزعفرانة

ربط خاص 1200:أشغال الربط الخاص -

بوحجلة

تزويد جنوب الوالية

ة المرحلة األولى منطق

الفتح

تم االنتهاء من األشغال -

المبرمجة وهناك طلبات 

أخرى بمنطقة العبابسة 

لتمديد الشبكة على طول

كلم تتطلب فتح 10

إعتمادات إضافية

95% 6000 6200

خزانات 03بناء و تهيئة عدد-

بناء محطة ضخ-

كلم150أشغال مد قنوات توزيع على طول -

تجهيز محطة الضخ-

أشغال الربط الكهربائي لمحّطة الضخّ -

ربط خاص 1200:أشغال الربط الخاص -

بوحجلة

تزويد جنوب الوالية

قة المرحلة الثانية منط

القطيطير أوالد 

عاشور

تقدم انجاز مشاريع  الماء الصالح للشرب

البرنامج الوطني
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المالحظات تقدم 

االنجاز

الكلفة 

(د.أ)

عدد 

نالمنتفعي

عناصر 

المشروع

سنة 

االدراج

المعتمدية المشروع 

80% 1075 2500 تجهيزات 2017 الوسالتية

تزويد منطقة المرجى كرواطة و الحسيان و 

500)أوالد تليل والعبادلة بالماء ص للشرب 

(ساكن

75% 628

2900
اشغال مد قنوات

2017 العال

الد تهذيب شبكة الماء اصالح للشرب بمنطقة او

1قسط : بن جدو  

30% 682
الد تهذيب شبكة الماء اصالح للشرب بمنطقة او

2قسط : بن جدو 

75% 1082
الد تهذيب شبكة الماء اصالح للشرب بمنطقة او

3قسط : بن جدو  

12األشغال انطالق

2019مارس 
40% 463 التجهيزات

187 الكهربة 

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح للشرب
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المالحظات تقدم 

االنجاز

الكلفة 

(د.أ)

عدد 

نالمنتفعي

عناصر 

المشروع

سنة 

االدراج

المعتمدية المشروع 

30% 763 اشغال  

2017 العال

لمشروع 1تكملة أشغال القسط 

القطار مسيوتة
80% 405

اقتناء 

تجهيزات

60% 2367 8880 اشغال  
-القطار 3تكملة اشغال القسط 

مسيوتة   
بصدد إعداد فسخ 

الصفقة
85% 842

اشغال  مد 

شبكات
السبيخة

ب تهذيب شبكات الماء الصالح للشر

بالدخيلة 

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح 

للشرب
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المالحظات تقدم 

االنجاز

الكلفة 

(د.أ)

عدد 

المنت

فعين

عناصر 

المشروع

سنة 

االدراج

المعتمدية المشروع 

في انتظار تعقيم و

تجربة الشبكة

98%

2550 6150

2أشغال قسط

2016 العال تعهد هياكل الماء الصالح للشرب    

صيادة 

في انتظار تعقيم و 

تجربة الشبكة 
98%

1أشغال قسط 

90%
ت اقتناء تجهيزا

و الكهربة

100%
929

1120

اشغال

2016 حفوز

تعهد هياكل الماء الصالح للشرب 

الدرع  
100%

118
ت اقتناء تجهيزا

و كهربة

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح 

للشرب
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المالحظات تقدم 

االنجا

ز

الكل

فة 

(د.أ)

عدد 

يالمنتفع

ن

عناصر 

المشروع

سنة 

االدراج

المعتمد

ية

المشروع 

إنطالق األشغال بتاريخ 

25/02/2019 20%
2433 2500 أشغال 2018 حفوز

تعهد شبكة الماء الصالح للشراب 

بمنطقة الجليل

بصدد تسجيل الصفقة 

بالنسبة للقسط األول و 

الثالث و تقييم العروض 

بالنسبة للقسط الثاني

8800 9600
و 1قسط : أشغال 

3و قسط2قسط 
2018 بوحجلة

تعهد شبكة الماء الصالح للشراب 

س بمنطقة بئر مسيكين و أوالد بودبو

وزعفرانة والصمايرية 

إنطالق األشغال بتاريخ 

29/01/2019
50% 1873

6200

1قسط : أشغال 

2018 السبيخة
تعهد شبكة الماء الصالح للشراب 

بمنطقة سيدي مسعود

إنطالق األشغال بتاريخ 

29/01/2019
20%

1061 2قسط : أشغال 

بصدد إمضاء الصفقة  150 اقتناء تجهيزات-

85% 1882

2500

أشغال

2018

الوسالتية

تعهد شبكة الماء الصالح للشراب 

بصدد إمضاء الصفقة بمنطقة هندي العمري 
150 اقتناء تجهيزات-

100% 189

إنجاز إصالحات 

لى تنظيف القنوات ع

ةشبكة قصر اللمس

2018
صر إنجازاشغال صيانة القنوات شبكة ق

(انسداد القنوات)اللمسة 

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح 

للشرب
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المالحظات تقدم 

االنجاز

الكلفة 

(د.أ)

عدد 

المنتفعين

عناصر 

المشروع

المعتمدية المشروع 

100%
684

16

مدرسة  

انجاز أشغال 

خزانات أرضية 

20و 3م10

3م

-الوسالتية -ق ج 

–الشراردة -العال 

-نصراله -حفوز

بوحجلة

تزويد مؤسسات تربوية  بالماء 

الصالح للشرب لتزويد المدارس 

برنامج : معتمديات 7االبتدائية لـ 

2017سنة 

35%
1305 مدرسة32

انجاز أشغال 

وتجهيزات 

لخزانات أرضية 

20و 3م10

3م

-حفوز -بوحجلة 

-ة السبيخ-نصرهللا 

-الوسالتية–العال 

الشبيكة

تزويد مؤسسات تربوية  بالماء 

الصالح للشرب لتزويد المدارس 

برنامج : معتمديات 7االبتدائية لـ 

2018سنة 

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح 

للشرب
د   .أ1989: مدرسة بكلفة 48: تزويد مؤسسات تربوية  بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفيةــ 
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المالحظات تقدم 

االنجاز

(د.أ)الكلفة  عدد 

المنتفعين

المعتمدية المشروع 

تم القبول الوقتي 100% 350 مدرسة26 كامل الوالية
صيانة الوحدات الصحية لمدارس 

المناطق الريفية 

بصدد فسخ الصفقة 279 مدرسة21 كامل الوالية
صيانة الوحدات الصحية لمدارس 

المناطق الريفية 

85% 229 مدرسة22 كامل الوالية
صيانة الوحدات الصحية لمدارس 

المناطق الريفية 

تقدم انجاز مشاريع الماء الصالح 

للشرب
د .أ858مدرسة بكلفة 69: صيانة الوحدات الصحية لمدارس المناطق الريفية
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المالحظات تقدم 

االنجاز

(د.أ)الكلفة  سنة 

االدراج

المعتمدية المشروع 

في انتظار انطالق األشغال بعد

ة مع تعّهد االعتمادات لصفقة ثاني

شركة أفريك فوراج
160 2017 حفوز

ماء عين بوخريص)احداث حفريات استكشافية 

م200( ص ش

بئر سلبية 170 2017 الحاجب
الدغيمة وادي )احداث حفريات استكشافية 

م200( العرعار ماء ص ش

بئر سلبية 259 2015 نصرهللا
احداث حفريات عميقة تعويضية العزاعزة 

م160مكرر 

-ث/ل5,5تم القبول الوقتي 

ل/غ1,9
100% 367 2017 السبيخة 

الشبكة )احداث حفريات عميقة استغاللية 

م350( ماء ص ش2الحمراء 

100% 157 2018 الوسالتية (م 200,ش,ص,م)احداث بئر استكشافية زغدود 

70% 160 2018 السبيخة
، 200,ش,ص,م)3احداث بئر استكشافية بودبوس

(  سيدي إبراهيم الزهار-مناطق أوالد شهيب 

-ث   /ل12: تم القبول الوقتي

ل/غ1,2
100% 160 2018 حفوز

200م،ص،ش،)احداث بئر استغالل الساليلية 

(م،مناطق الشريشيرة ،الساليمية،أوالد هالل

في انتظار انطالق االشغال بعد

مراجعة موقع الحفرية مع 

الهندسة الريفية
300 2018 العال

250م،ص،ش،)2احداث بئر استغالل أوالد عمر 

(م،منطقة المساعيد 

تقدم انجاز مشاريع األبار العميقة
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المالحظات تقدم 

االنجاز

الكلفة 

(د.أ)

سنة 

االدراج

المعتمدية المشروع 

بصدد تركيز الحضيرة
5%

400

2018

منزل المهيري
3احداث بئر استغالل للري منزل المهيري 

(م ،،إعادة ري م، س،ع العيايدة 350،)

فتح طلبات العروض 

27/06/2019
300 حفوز

احداث بئر تعويضية الخشم مكرر 

(م ،منطقة الخشم الزملة 250م،ص،ش،)

-ث   /ل9: تم القبول الوقتي

ل/غ1,8
100% 160 السبيخة

احداث بئر نعويضية هندي الزيتونة 

(م ، منطقة هندي الزيتونة 200م،ص،ش،)2

-ث   /ل52: تم القبول الوقتي

ل/غ3,5
100% 300 بوحجلة

م، 260ري)احداث بئر تعويضية االدواز مكرر

(ري م،س،ع، االدواز 

في انتظار انطالق األشغال 220 الشبيكة
احداث بئر تعويضية هنشير الوحيشي 

(م، ري م،س،ع، الكرمة 200ري)مكرر

في انتظار انطالق األشغال 650 بوحجلة
مكرر 2احداث بئر تعويضية بئر الجديد 

(م520)

تقدم انجاز مشاريع األبار العميقة
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(د.أ  )اللكفة  عدد املنتفعني س نة الادراج املعمتدية املرشوع 

355 3300 2017 الشبيكة الرويسات : 2قسط عدد ( 26/2017)تزويد املنطق الريفية 

800 1650 2015 الشبيكة (93/2016)تزويد تجمع هماد 

296 250 2016 الوسالتية (69/2016)تزويد األقرعين 

203 1080 2017 القيروان الجنوبية تزويد منطقة البريكات العرقوب

121 450 2018 الشبيكة إستشارة تزويد هماد

130 300 2018 حفوز  إستشارة تزويد منطقة الجبيالت

البرنامج الجهوي للتنمية: المشاريع المتواصلة
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تقدم إنجاز مشاريع املاء الصالح للشرب
واآلبار العميقة

2019برنامج 



المالحظات الكلفة 

(د.أ)

عدد

المنتفعين

المعتمدية المشروع 

في انتظار فتح اإلعتمادات

1300 1500 حفوز 
300)ز تعهد شبكة املاء الصالح للشراب بمنطقة أوالد خليف معتمدية حفو 

(عائلة

2630 2800
حفوز 

560)فوز تعهد شبكة املاء الصالح للشراب بمنطقة أوالد خلف هللا معتمدية ح
(عائلة

بصدد تقييم العروض
1250 1500

منزل املهيري 

300)هيري تعهد شبكة املاء الصالح للشراب بمنطقة العزاعزة معتمدية منزل امل
(عائلة

1890 1500
منزل املهيري 

300)هيري تعهد شبكة املاء الصالح للشراب بمنطقة الفجيج معتمدية منزل امل
(عائلة

ملف طلب العروضفي طور اعداد 3900 3750
الحاجب

ة الحاجب تعهد شبكة املاء الصالح للشراب بمنطقة املناسة والدغيمة معتمدي
(عائلة750)

تقدم انجاز مشاريع  م ص ش 
2019البرنامج الوطني لسنة 
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المالحظات تقدم 

االنجاز

الكلفة 

(د.أ)

سنة 

االدراج

المعتمدية المشروع 

ية بصدد تركيز موقع الحفر

وإعداد طلب العروض
200

2019

حفوز (م 200للري،)4احداث بئر استغالل الزبارة 

ية بصدد تركيز موقع الحفر

فتح طلبات العروض

24/07/2019
240 العال

200م،ص،ش،)2احداث بئر استغالل العريبة 

(م 

ية بصدد تركيز موقع الحفر

فتح طلبات العروض

24/07/2019
280 حاجب العيون

احداث بئر استغالل لالوالد ابراهيم 

(م 200،)الهدايا2

بصدد نشرطلب عروض 

فتح )17/2019جديد 

العروض يوم 

27/06/2019)

280 الشبيكة
:   إحداث أشغال بئر عميقة تعويضية للريّ 

م 250-مكرر  2هنشير الوصيف 

اآلبار العميقةمشاريعتقدم انجاز 
2019برنامج 
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المالحظات الكلفة 

(د.أ)

عدد

المنتفعين

المعتمدية المشروع 

تم اإلعالن عن طلب العروض 

و الفتح 24/05/2019بتاريخ 

24/06/2019
710 1508

عين جلولة 

والسبيخة

ة تهذيب مشاريع عنزور و العرقوب لحرش و الجواود

(37/2019)

بصدد إعداد ملف طلب العروض 600 960 نصر هللا تزويد منطقة صالح مختارة و الفساقي

بصدد إعداد ملف طلب العروض 1000 1125 نصر هللا تزويد منطقة أوالد سويس

بصدد إعداد ملف طلب العروض 600 1230 السبيخة تزويد منطقة العفاسة

بصدد إعداد ملف طلب العروض 400 675 السبيخة تزويد منطقة أوالد شهيب

بصدد إعداد ملف طلب العروض 600 1125 حفوز تزويد منطقة أوالد العيساوي

بصدد إعداد ملف طلب العروض 550 1620 حفوز تزويد منطقة عين زانة

بصدد إعداد ملف طلب العروض 1500 2500 الشبيكة تزويد منطقة الرويسات

تقدم انجاز مشاريع  البرنامج الجهوي للتنمية
2019لسنة 
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المالحظات الكلفة 

(د.أ)

عدد

المنتفعين

المعتمدية المشروع 

بصدد إعداد ملف طلب 

العروض
50 150 حفوز تزويد أوالد بن غياضة الدواينية

بصدد إعداد ملف طلب 

العروض
100 125 الحاجب

تزويد منطقة أوالد العكرمي و أوالد علي بن مكي و 

أوالد صالح التليلي

بصدد تسجيل الصفقة 1100 1350 العال المريقب-تزويد منطقة الكشاردية

في انتظار مصادقة لجنة 

رير الصفقات الجهوية على تق

فرز العروض

350 2700 السبيخة
ناء إنجاز أشغال إقتناء و مّد قنوات بالستيكية و ب

محطتي ضخ لمشروع هندي الرقاص 

250 1170 السبيخة
ناء إنجاز أشغال إقتناء و مّد قنوات بالستيكية و ب

(محطتي ضخ لمشروع هندي الزيتونة 

بصدد إعداد ملف طلب 

العروض
600 675 حفوز خزانكهربة و تجهيز البئر العميقة المرمر و ربطها بال

تقدم انجاز مشاريع  البرنامج الجهوي للتنمية
2019لسنة 
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29

اهم اإلشكاليات

مزودينغيرساكنالف40مناكثر )الواليةبجنوبخاصةاملائيةاملنظوماتمنللعديدبالنسبةاملائيةاملواردضعف-1
(للشربالصالحباملاء

الفتح–الطويلة)املواطنيناعتراضنتيجةالواليةلجنوباملياهبجلباملرتبطةاملنظوماتبعضدخول تأخر -2
.(...عاشور اوالدالقطيطير 

وتوزيعالستغاللةالوطنيللشركةإحالتهاتستوجبوالتياملائيةاملجامعطرفمناملسيرةاملائيةاألنظمةبعضتعقد-3
:املياه

من معتمدية بوحجلة( ساكن15000: )القطيطير اوالد عاشور –الفتح •

من معتمدية بوحجلة( ساكن10000: )زعفرانة -مسيكين بئر •

ساكن من معتمدية القيروان الجنوبية5000: الحمباز •

ساكن من معتمدية العال10000: مسيوطة القطار •

بالرغم من ( مليون دينار1.4)مديونية مرتفعة للعديد من املجامع املائية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز -4
...(جدولة الديون ...تحسيس )املجهودات املبذولة 


