
 (جال الفالحيامل)  القرارات الحكومية لوالية قفصة

 2019 ماي  15 تحيين

 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

 *بئر أوالد القبلي : 

01/04/2019فسخ الصفقة : -  

08/04/2019اإلعالن عن طلب العروض : -  

15/07/2019شغال: انطالق ال -  

15/11/2019انتهاء الشغال : -  

 * بئر القالب البيض:

30/04/2019انتهاء الشغال : -  

و أم القصاب: 3*بئر سيدي بوضياف   

01/05/2019انطالق الشغال:-  

30/08/2019انتهاء الشغال: -  

%.100كم  مسالك فالحية:  11.2*تهيئة   

كم  مسالك فالحية: 15.3*تهيئة   

10/05/2019ق الشغال: انطال -  

31/01/2020انتهاء الشغال : -  

*بئرجنان خروف و واد السردوك و عقلة حمد 

 : 

06/05/2019اإلعالن عن طلب العروض : -  

15/08/2019انطالق الشغال: -  

30/12/2019انتهاء الشغال : -  

 2016برنامج سنة 

 م(:500حفر بئر عميقة بأوالد القبلي)-

أ.د  622,120الضرورية  تم فتح اإلعتمادات

وقد تمت مراسلة املقاولة للشروع في 

-05خر تنبيه أ) اإلنجاز أو فسخ الصفقة

اعداد فسخ الصفقة على . (02-2019

 حساب املقاولة

كلم من املسالك الفالحية  30دراسة تهيئة  -

أ.د( : انتهت  الدراسة في شهر   72,3296)

 .2017أفريل 

 2017برنامج االستعماالت لسنة 

كلم من املسالك   11,2تهيئة وتعبيد  -

أ.د  تقدم اإلنجاز  1397الفالحية بكلفة 

100.% 

 2017-5-18تم فتح إعتمادات التعهد في  -

لحفر بئر عميقة بالقالب البيض من 

 20)انطلقت الشغال  معتمدية ام العرائس

 870,3وبئر بالظهيرة بالرديف بكلفة  باملائة (

 بئر سلبية()انتهاء الشغال  أ.د 

 2018برنامج االستعماالت لسنة 

آبار  2أد احداث  643تم فتح اإلعتمادات  -

 

ارد وزارة الفالحة واملو 

املائية والصيد 

 البحري 

 
 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

إنجاز أشغال مشروع تنمية الشريط 

الحدودي خالل الفترة املمتدة من سنة 

 م.د 17وبكلفة تقـّدر بـ  2020إلى سنة  2016
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 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

معتمدية ام العرايس وام  3سيدي بوظياف

طور  معتمدية سيدي بوبكر في 2القصاب 

  اعداد الصفقة

 15.3تم اعداد واسناد الصفقة إلنجاز  -

كلم مسالك فالحية بمنطقة الزالز ام 

د في مرحلة تسجيل أ 1715العرايس بقيمة 

 الصفقة.

 2019برنامج االستعماالت لسنة 

-آبار : جنان الخروف بام العرايس 3احداث 

عقلة حمد -واد السردوك ام العرايس

سيدي بوبكر في مرحلة اعداد طلب 

 العروض

هك :مرحلة اعداد  350تحسين املراعي -

 كراس الشروط

 500اشغال املحافظة على املياه والتربة: -

 500-وحدات لتغذية املائدة 10-يهك طواب

 هك اصالح مجاري )اعداد كراس الشروط(

بحيرات جبلية:استشارة  2دراسة إلحداث -

 (2019)شهر مارس 

هك :تم اعالن  350اقتناء أشجار مثمرة -

عن استشارة إلقتناء مشاتل )غير مجدية 

وسيتم إعادة استشارة ثانية في املوسم 

 -القادم(



 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

 

وزارة التكوين املنهي و التشغيل  إجابة تّمت  

 10بتاريخ  1976بمقتض ى املكتوب عدد 

باملوافقة على طلب تخصيص  2014 جويلية

قطعة االرض املعنية للغرض املطلوب وذلك 

بعد التنسيق مع مصالح وزارة امالك الدولة 

ها القائمة في حق توالشؤون العقارية بصف

ملك الدولة الخاص على ان يتم تغيير 

صبغتها الحقا في اطار مراجعة مثال التهيئة 

دها ذلك لتواجو  العمرانية لبلدية املتلوي 

على حدود مثال التهيئة العمرانية الذي هو 

في طور املراجعة وفق مكتوب املدير الجهوي 

لمالك الدولة والشؤون العقارية املوجه إلى 

.   املدير الجهوي للتكوين املنهي والتشغيل

علما وأّن وزارة الفالحة واملوارد املائية 

والصيد البحري لم تتلق ملفا في تغيير 

 . حية في الغرضالصبغة الفال 

 
وزارة التكوين املنهي 

 والتشغيل
 

 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

إحداث مركز تكوين وتدريب منهي باملتلوي 

 م.د. 14.430بكلفة 
130 

 مرتبط بتوفير اإلعتماد 

متر  17000تجديد   2018خالل سنة   تم -

خطي من القنوات موزعة كافة معتمديات 

 والية قفصة

متر خطي   3000جة تجديد تمت برم  -

بكافة معتمديات الوالية ويبقى انجازها 

 مرتبط بتوفر  االعتمادات

 

 

  

الشركة التونسية 

إلستغالل وتوزيع 

 املياه 

  
 ج. إ. م. جهوي 

 2018مارس  16بتاريخ 

برمجة مكثفة لتجديد الشبكة بقفصة 

 وبقية املعتمديات
164 

و  تركيز وحدة متابعة املشروع بقفصة تم -   الشركة التونسية    دعم املوارد الخاصة ببرنامج الوطني  ج. إ. م. جهوي    165 



 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

تعيين مكتب املساعدة الفنية وتحيين 

 الدراسات الضرورية.

  بقفصة الغربية تم اإلنطالق في إنجاز اآلبار -

 %40وقد بلغت نسبة تقدم اإلنجاز 

تم نشر طلبات العروض املتعلقة باختيار  -

الشركات املكلفة بإنجاز محطات التحلية، 

وتقوم مصالح الشركة حاليا بتقييم 

هها للجنة العليا العروض قصد توجي

 للصفقات إلبداء الرأي.

تمت تسوية الوضعيات العقارية بالنسبة  -

بقفصة  تم التوصل لحل لقفصة الغربية و 

  مع شركة فسفاط قفصة الشرقية 

إلستغالل وتوزيع 

 املياه 

 حسين نوعية املياه بقفصةلت 2018مارس  16بتاريخ 

 20/11/2017 بدأ الشغال  :  -1

انتهت أشغال الهندسة املدنية القبول الوقتي : 

 و ال يمكن االستغالل إال بعد الكهربة

اخر شركة تـ- الكهربة : لم تنطلق بدون موجب

 الستاك

--- 

 02/07/2018بدأ الشغال : -3

ال يمكن  2019ماي  30القبول الوقتي : 

اعتراض على /ستغالل إال بعد الكهربةاال 

 % 98محطة الضخ /نسبة تقدم النجاز  

بالتعهد  شركة الستاك تأخرالكهربة : 

 باملشروع

 07/05/2018 بدأ الشغال  :  -4

في  :تزود منطقة العقلة بسيدي عيش    -1

تم التجهيز : / طور القبول الوقتي للشبكة

:تم تسليم الستاك طلب الكهربة  التزود/

 بدون موجب تزود و لم تنطلق الشغال

ود منطقة الشطايبية بالسند : تم تز     -2

التخلي عن تمويل املشروع من البنك 

اإلفريقي للتنمية نظرا الن نتيجة املاء غير 

صالحة للشرب  و وقعت برمجة البئر للري 

 التكميلي

 70تزود منطقة البخايرية بأم العرائس:    -3

 تم التزود/التجهيز :تقدم الشغال/    %

بالكلفة  : لم تمدنا الستاكالكهربة

 التفصيلية لفتح العتمادات

في طور 

 االنجاز 

وزارة الفالحة واملوارد 

والصيد  املائية

 البحري 
 

 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

 5000مشاريع جديدة لتزويد  08إنجاز 

ساكن باملاء الصالح للشراب بكلفة جمليـة 

 م.د موزعة كما يلي:  6.5تقّدر بـ 

 500تزويد منطقة العقلة بسيدي عيش ) -1

 م.د 0.8ساكن(  بكلفة 

 1100تزويد منطقة الشطايبية بالسند ) -2

 م.د 1.3لكلفة ساكن( 

 700تزويد البخايرية  بأم العرايس ) -3

 م.د  0.8ساكن( بكلفة 

تزويد فيض البلوم  بقفصة الجنوبية  -4

 م.د 0.6ساكن(بكلفة  500)

تزويد هنشير بروكة بقفصة الجنوبية  -5

 . م.د06ساكن( بكلفة  200)
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 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

رغم تجاوز املدة التعاقدية  50تقدم النجاز -

لألنجاز و من املتوقع فسخ الصفقة و اعادة 

  –طلب العروض 

 15/05/2019:  تاريخ اعادة ط ع

 01/10/2019تاريخ مواصلة الشغال : 

 2020تاريخ أنتهاء الشغال : فيفري 

 20/02/2018 بدأ الشغال  :  -5

ال يمكن  09/06/2018الوقتي : القبول 

 االستغالل إال بعد الكهربة

ـتاخر شركة - في انتظار الكهربةالكهربة : 

 الستاك

 21/05/2018 بدأ الشغال  :  -6

ال يمكن  2019 /24/02الوقتي :  القبول 

 االستغالل إال بعد الكهربة

ـتاخر شركة - في انتظار الكهربةالكهربة : 

 الستاك

 17/09/2018 بدأ الشغال  :  -7

ال يمكن االستغالل إال    % 30:  تقدم النجاز

 بعد الكهربة

  في انتظار الكهربةالكهربة : 

 12/12/2018 بدأ الشغال  :  -8

 2019جوان  30 لوقتي : االقبول 

 طورالتعهد بعد فتح العتماداتالكهربة: 

 طورالتعهد بعد فتح العتمادات التجهيز:

 

تزود منطقة فيض البلوم بقفصة     -4 

التجهيز تقدم الشغال/    % 50الجنوبية: 

 : تم مد خط الكهربةالكهربة تم التزود/:

تزود هنشير بروكة بقفصة الجنوبية:     -5

% )في انتظار الكهربة 100نسبة اإلنجاز 

 ضمن مشروع شمال والية قفصة(

تعهد شبكة املاء الصالح للشرب بكاف     -6

تقدم    % 95بقفصة الجنوبية :  2دربي

: تم الكهربة تم التزود/التجهيز :الشغال/ 

تسليم الستاك طلب تزود و لم تنطلق 

 الشغال

) بسيدي عيش 3تزويد السوينية     -7

تقدم    % 30 :مشروع التنمية املندمجة( 

 / طور فرز العروض التجهيز :الشغال/ 

: تم مراسلة مصالح التنمية الكهربة

 املندمجة للموافقة على تقديرات الستاك

 30تزويد العثامنية بقفصة الجنوبية:     -8

طورالتعهد  طالتجهيز :تقدم الشغال/    %

طورالتعهد : الكهربة بعد فتح العتمادات

 بعد فتح العتمادات

بقفصة الجنوبية  2تزويد كاف دربي  -6

 م.د 0.8ساكن( بكلفة  700)

 800بسيدي عيش )  3تزويد سوينية  -7

 م.د 0.8ساكن( بكلفة 

 500تزويد العثامنية بقفصة الجنوبية ) -8

 م.د 0.8ساكن(بكلفة 



 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

 

  لألشغال عن طلب العروض اإلعالن تم

 01/09/2019انطالق الشغال : -

 01/09/2020انتهاء الشغال : -

 

انتهت الدراسة بالنسبة لكل املشاريع  

 : 2019ميزانية سنة املقترحة على 

عليم  و الزعابطية  بقفصة الشمالية -

 اإلنطالقة بقفصة الجنوبيةو  السند الدخلة

: بصدد إعداد  القطار بقفصة الجنوبية و 

  -كراسات الشروط

ساكن( 1200مشروع عبد الصادق ) *

لعدم صلوحية املاء ----  بالسند:  تم إلغاؤه 

 للشرب

100 % 

تقدم على 

مستوى 

 الدراسات

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

 املخطط القادم
 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

 9700مشاريع قديمة لتزويد  05تعهد 

م.د  4.6ساكن باملاء الصالح للشراب بكلفة 

 باملناطق التالية:

ساكن( بقفصة  600الزعابطية ) -1

 م.د 0,6الشمالية:  

 1( بالسند:  ساكن 4000عليم الدخلة ) -2

 م.د

ساكن( بقفصة 2400اإلنطالقة ) -3

 م.د 1الجنوبية:  

ساكن( بقفصة 1500) 1القطار  -4

 م.د 1الجنوبية:  

 1ساكن( بالسند:  1200عبد الصادق ) -5

 م.د
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جويلية  2تم إعطاء اإلذن باالنجاز منذ 

 شهر 14.ملدة 2018

بصدد 

 االنجاز

الشركة التونسية 

إلستغالل وتوزيع 

 املياه

 املخطط القادم
 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

إنجاز مخطط مديري لتحسين تزويد مدينة 

قفصة واملناطق الحضرية بالوالية كما 

ونوعا باملاء الصالح للشرب ) تدعيم املوارد 

تغيير شبكات وقنوات....(  -تحلية  -املائية 

 م.د للدراسات 0.5بكلفة 
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 01/08/2016 بدأ الشغال  :  -1

العتراض و ال متوقف  %90:  تقدم االنجاز

الشغال اال بعد  ءيمكن تحديد  تاريخ انتها

 فض االعتراض

ـتاخر شركة - في انتظار الكهربةالكهربة : 

 الستاك

بية: منطقة خد رابح بقفصة الجنو   -1 

التزود  تم ا تجهيز البئر/% 90تقدم الشغال 

كهربة البئر: وقع تسليم إذن  / باملعدات

 (  للستاك و الشغال لم تنطلق  التزود

منطقة العبادلية الخاليفية بقفصة      -2

تم   /% 100الشمالية: تقدم الشغال  

في طور 

 االنجاز

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 ري البح

 املخطط القادم
 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

مناطق سقوية للري التكميلي على  4إحداث 

م.د بكل  3هك( بكلفة  750آبار محدثة ) 

 من:

خد رابح من معتمدية قفصة الجنوبية :  -1

 هك. 150

العبادلية الخاليفية من معتمدية قفصة  -2
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 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

 دخل املشروع حيز االستغالل -2

 27/11/2017 بدأ الشغال  :  -3

متوقف العتراض و ال يمكن  90: تقدم االنجاز

الشغال إال بعد فض  ءاريخ انتهاتحديد  ت

 االعتراض

ـتاخر شركة - في انتظار الكهربةالكهربة : 

 الستاك

 01/08/2016 بدأ الشغال  :  -4

ال يمكن  16/11/2017الوقتي : القبول 

 االستغالل إال بعد الكهربة

ـتاخر شركة - في انتظار الكهربةالكهربة : 

  الستاك

 (كهربةتمت ال /تجهيز 

منطقة املريطبة: انطلقت الشغال مع  -3

 %( 90تب املراقبة )تقدم اإلنجاز مك

: باطن زانوش معتمدية زانوش منطقة   -4

 تم ا تجهيز البئر/% 100تقدم الشغال 

ادراج كهربة البئر: وقع  / التزود باملعدات

 – الكهربة على مشروع شمال والية قفصة

 لم تنطلق الكهربة

 هك. 200الشمالية : 

فصة الشمالية : ريبطة من معتمدية قامل -3

 هك. 200

 200: زانوش  باطن زانوش من معتمدية  -4

 هك.

 27/06/2016 بدأ الشغال  :  -1

 11/11/2016الوقتي : القبول 

تاخر شركة  - في انتظار الكهربةالكهربة : 

 الستاك

 26/02/2018 بدأ الشغال  :  -2

ال يمكن  2019ل أفري 30الوقتي : القبول 

 بعد الكهربةاالستغالل إال 

شركة  تأخر - في انتظار الكهربةالكهربة : 

 الستاك

 انطلقت الشغال بدأ الشغال :  -3

 26/04/2019انطالق الشغال :  

 30/09/2019نهاية الشغال : 

تم توجية  01/02/2019 بدأ الشغال  :  -4

ببلخير: تقدم  7منطقة أوالد منصور  -1

التزود  تم تجهيز البئر /% 100الشغال 

 انطلقت كهربة البئر:  / باملعدات

منطقة الخذايرية  العلندة بقفصة  -2 

 تجهيز البئر / طور القبول الوقتيالشمالية: 

ادراج كهربة البئر: وقع  / التزود باملعدات تم

 لى مشروع شمال والية قفصة الكهربة ع

 -اإلسنادتم منطقة الصمايرية بالسند :  -3

 تسجيل الصفقةطور 

بسيدي بوبكر:  4منطقة العزائز     -4

 انطلقت الشغال

 

في طور 

 االنجاز 

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

 املخطط القادم
 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

مناطق سقوية على آبار عميقة  4إحداث 

م.د تهم املناطق  3هك( بكلفة  170محدثة ) 

 التالية :

 50من معتمدية بلخير :  7أوالد  منصور   -1

 هك.

الخذايرية العلندة من معتمدية قفصة  -2

 هك. 30الجنوبية : 

 هك. 50الصمائرية من معتمدية السند :  -3

مدية سيدي بوبكر من معت – 4العزائز  -4

 هك. 40أم العرايس : 
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 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

 رسالة تنبيه الى املقاولة لضعف نسق النجاز

 31/08/2019الوقتي : القبول 

 تمت الكهربةلكهربة : ا

لحداث م س  3/2019تم اإلعالن عن ط ع *

هك و  دخلة بوسعد  40الحجاج اوالد بلقاسم

 هك 40-

 2019ماي  30* انطالق الدراسة :  

 30/11/2019*انتهاء الدراسة : 

 عن طلب العروض  اإلعالن 2019 ماي 15* 

املشرف من معتمدية القطار و قرعة  -

دية السند : مرحلة أخيرة السند من معتم

من الدراسة في طور إعداد كراسات 

تأخر مكتب الدراسات بتقديم  -الشروط

 امللفات

بقية الدراسات سيتم العالن عنها خالل 

2019 

بصدد 

 التنفيذ

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

  
 ج. إ. م. جهوي 

 2018مارس  16بتاريخ 

 مكثفة  مناطق سقوية دراسة إحداث

 هك  800بمساحة 
171 

عن طلب العروض  اإلعالن 2019أفريل  30

 و التجهيزات لألشغال

 2019جويلية 30* انطالق الشغال :  

 30/04/2020*انتهاء الشغال : 

 

املشرف من معتمدية القطار و قرعة  -

السند من معتمدية السند : مرحلة أخيرة 

من الدراسة في طور إعداد كراسات 

إلعالن عن طلب العروض الشروط ل

 لألشغال

بقية املشاريع سيم العالن عنها خالل  -

  بعد استكمال الدراسات 2019

  

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

  
 ج. إ. م. جهوي 

 2018مارس  16بتاريخ 

مناطق سقوية مكثفة على مساحة  إحداث

 م.د 12وبكلفة  هك  800
172 

أحداث لدراسة  3/2019تم اإلعالن عن ط ع 

 100-هك و  الشطايبية  100م س أم العلق

  هك

 2019ماي  30* انطالق الدراسة :  

 30/11/2019*انتهاء الدراسة : 

 عن طلب العروض اإلعالن 2019 جويلية 15*

منطقة الزالس و منطقة واد السردوك  -

من معتمدية أم العرائس  : مرحلة أخيرة 

دسة من الدراسة من طرف دائرة الهن

في طور إعداد كراسات -الريفية 

اعترض على الدراسة التي تمت /الشروط

 في طور اعادة الدراسة  –

بقية الدراسات سيتم العالن عنها خالل  -

  

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

  
 ج. إ. م. جهوي 

 2018مارس  16بتاريخ 

مناطق سقوية للري التكميلي  دراسة إحداث

 هك 4100ى مساحة عل
173 



 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

2019 

عن طلب العروض  اإلعالن 2019أفريل  30

و التجهيزات ان تم املوافقة على  لألشغال

 الدراسة زالس السردوك

هك و   100* احداث م س أم العلق

 :   هك 100-الشطايبية 

 01/01/2020انطالق الشغال :  -

 01/08/2020انتهاء الشغال :  -

العرائس : منطقة الزالس من معتمدية أم  -

مرحلة أخيرة من الدراسة في طور إعداد 

كراسات الشروط لإلعالن عن طلب 

 العروض لألشغال

منطقة  واد السردوك من معتمدية أم  -

العرائس : مرحلة أخيرة من الدراسة في 

طور إعداد كراسات الشروط لإلعالن 

 عن طلب العروض لألشغال

بقية املشاريع سيم العالن عنها خالل  -

  د استكمال الدراساتبع 2019

بصدد 

 التنفيذ

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

  
 ج. إ. م. جهوي 

 2018مارس  16بتاريخ 

احداث مناطق سقوية للري التكميلي 

 م.د 20هك  وبكلفة  4100بمساحة 
174 

 17/09/2018 بدأ الشغال  :  -2 

 2019جويلية  31الوقتي :القبول 

ـتاخر شركة - نتظار الكهربةفي االكهربة : 

 الستاك

 

 40 :مدرج ضمن  مشروع التنمية املندمجة  

طور  التجهيز :تقدم الشغال/    %

: تم مراسلت الكهربة / التعهدبالعتمادات

 مصالح التنمية املندمجة لفتح العتمادات 

  

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

  
 ج. إ. م. جهوي 

 2018مارس  16بتاريخ 

من  مشروع الري التكميلي بالسوينية

 معتمدية سيدي عيش
175 

 الدراسة في مرحلتها الخيرة -2 

في صورة  2020و اإلعالن عن ط ع مارس 

 توفر تمويل

  2019جانفي  3:انطالق الشغال -3

 2019اوت  31:القبول الوقتي   

و اإلعالن عن ط  الدراسة في مرحلتها الخيرة -4

استصالح منطقة مقسم القرية  -1

اوقفت الدراسة في بسيدي عيش : 

مرحلتها الولى لعدم توافق املنتفعين 

  على تحديد املنطقة السقوية

استصالح منطقة وادي النقاز  -2

الدراسة  2020باملتلوي: برنامج 

 

ملوارد وزارة الفالحة وا

املائية والصيد 

 البحري 

- 
 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

استصالح املناطق السقوية )استصالح 

هك بكلفة  396الشبكات وتجهيزات الري( : 

 م.د بكل من:   5

مقسم القرية بمعتمدية سيدي يعيش :  -1

 هك. 50

 هك. 70وادي النقاز بمعتمدية املتلوي :   -2
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 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

منتهية. تقدم اإلنجاز على مستوى  في صورة توفر تمويل 2021ع مارس 

 الدراسات

السهيلي  استصالح منطقة وادي -3

 باملتلوي : انطلق في االنجاز.

2 -  

 156استصالح منطقة سقدود بالرديف  -4

 الدراسة منتهية 2021هك: برنامج 

أوالد موس ى  ةاستصالح منطقة قرع - 5

اوقفت الدراسة في  بقفصة الشمالية:

مرحلتها الولى لعدم توافق املنتفعين على 

 تحديد املنطقة السقوية

 

 60عتمدية املتلوي : وادي السهيلي من م  -3

 هك.

 156من معتمدية الرديف :  2سقدود  -4

 هك.

قرعة أوالد موس ى من معتمدية قفصة   -5

 هك. 60الشمالية : 

 الدراسات في املرحلة الخيرة 

م د و ال يمكن  50كلفة املشروع تناهز ال 

 تحديد أجال إال بعد إيجاد خط تمويل

 بعد انتهاء الدراسة سيتم البحث عن

 التمويل

بصدد 

 التنفيذ

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

  
 ج. إ. م. جهوي 

 2018مارس  16بتاريخ 

تحديث املناطق السقوية بواحات 

 )الشغال(قفصة.
177 

  
املرحلة الخيرة من الدراسة تنتهي موفى شهر 

 2019مارس 
  

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

  
 . إ. م. جهوي ج

 2018مارس  16بتاريخ 

 تحديث املناطق السقوية بواحات قفصة

 )الدراسة(
178 

ملصادقة على مشروع الهيكلة طبقا في انتظار ا 

 للتراتيب الجاري بها العمل 

الهيكلة الحالية للشركة تخضع إلى  -

 2002لسنة  509مقتضيات المر عدد 

والذي ينص  2002فيفري  27املؤرخ في 

تمثيلية الشركة بالجهة تتم عبر  على أن

أقاليم وبالتالي ال يمكن تغييرها إال بعد 

  

الشركة التونسية 

إلستغالل وتوزيع 

 املياه 

  
 ج. إ. م. جهوي 

 2018مارس  16بتاريخ 

جهوية بالجنوب الغربي احداث إدارة  

 بقفصة
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 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

إصدار أمر حكومي ينص على اإلحداثيات 

الجديدة علما وأن الشركة تقوم حاليا 

بدراسة هيكلة جديدة لتمثيلياتها في 

الجهات بما في ذلك والية قفصة وسيتم 

إحداث إدارات جهوية تدريجيا إعتمادا 

 سيتم وضعها مستقبال.على معايير 

وتقوم الشركة حاليا باإلجراءات الضرورية 

للمصادقة على مشروع الهيكلة طبقا 

فض ي في تللتراتيب الجاري بها العمل والتي س

 النهاية إلى تنقيح المر املذكور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوانتهاؤه 2019أفريل  15:انطالق الشغال -7

 2019سبتمبر  30

اليمكن تحديد أي تاريخ إال بعد فض  -8

 إشكال االعتراض

حفر بئر بالبركة بأم العرائس : تقدم     -1

 غ/ل(. 4،2ل/ث و 19%) 100اإلنجاز  

تقدم حفر بئر بالزدايرية بالقصر:     -2

 غ/ل(. 2ل/ث  و 22% )100اإلنجاز 

حفر بئر بريشة النعام باملتلوي: تقدم     -3

 غ/ل(. 1ل/ث  و 7,5% )100اإلنجاز 

حفر باملتكيدس )الصغايرية البيباي(     -4

% 100بقفصة الشمالية: تقدم اإلنجاز  

 غ/ل(. 1ل/ث  و 18)

حفر بوادي البيض بالقطار:تقدم     -5

 غ/ل(. 1,2ث ول/40%)100اإلنجاز 

حفر بئر برج رابح بأم العرائس: تقدم     -6

 %. 100الشغال 

انطالق حفر بئر بالعجرمية باملتلوي:      -7

 2019مارس  18بعد تغيير املوقع الشغال 

 تم االنجاز

حة واملوارد وزارة الفال 

املائية والصيد 

 البحري 

 مشاريع حينّية
 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

م.د بكل  2.3آبار عميقة  بكلفة  7إحداث 

 من : 

البركة أم العرائس )معتمدية أم  -1

 أشهر  6العرائس( : 

 6السدايرية بالقصر )معتمدية القصر(:  -2

 أشهر

تلوي(: ريشة النعام باملتلوي )معتمدية امل -3

 أشهر  6

الصغايرية ولبياي )متكيدس( معتمدية  -4

 أشهر  6قفصة الشمالية: 

 أشهر 6واد البيض )معتمدية القطار( :  -5

حفر بئر برج رابح بأم العرائس: تقدم     -6

 %. 100الشغال 

 أشهر  8العجرمية )معتمدية املتلوي( :  -7

الدوارة )معتمدية أم العرائس( : -فطناسة -8
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 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

حفر بئر فطناسة بالدوارة بأم العرائس:     -8

اعتراضات من طرف املواطنين على موقع 

 الحفر.

 هر أش 6

 أنجز
%   100تقدم اإلنجاز أشغال حفر البئر : 

 ل/ث( 55)

تقدم 

اإلنجاز 

100% 

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

 املخطط القادم
 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

  5إحداث بئر عميقة تعويضية سقدود 

 م.د. 1.5متر وبكلفة  1300بالرديف بعمق 
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 174الى  171رات من نفس القرا

 

 (188  -173-165للحذف قرار مكرر  )انظر 
بصدد 

 التنفيذ

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

  
 ج. إ. م. جهوي 

 2018مارس  16بتاريخ 
 182 احداث ابار

 : مناطق مكثفة على أبار موجودة 1 -

املشرف من معتمدية القطار و قرعة  -

: مرحلة أخيرة السند من معتمدية السند 

من الدراسة في طور إعداد كراسات 

الشروط لإلعالن عن طلب العروض 

 لألشغال

بقية املشاريع سيتم العالن عنها خالل 

 .بعد استكمال الدراسات 2019

 مناطق ري تكميلي على أبار موجودة: -1

منطقة الزالس من معتمدية أم العرائس :  -

مرحلة أخيرة من الدراسة في طور إعداد 

ات الشروط لإلعالن عن طلب كراس

 العروض لألشغال

منطقة  واد السردوك من معتمدية أم  -

العرائس : مرحلة أخيرة من الدراسة في 

طور إعداد كراسات الشروط لإلعالن 

بصدد 

 التنفيذ

وارد وزارة الفالحة وامل

املائية والصيد 

 البحري 

  
 ج. إ. م. جهوي 

 2018مارس  16بتاريخ 

املوافقة على قائمة االبار املقترحة للري 

املكثف بكل من القطار وام العرائس 

 وقفصة الجنوبية  والقصر والرديف.
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بصدد 

 التنفيذ

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

  
 ج. إ. م. جهوي 

 2018مارس  16بتاريخ 

املوافقة على قائمة االبار املقترحة للري 

التكميلي لكل من السند زانوش قفصة 

الشمالية بلخير ام العرائس سيدي عيش 

قفصة الجنوبية القطار القصر الرديف 

 وسيدي بوبكر.
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 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

 عن طلب العروض لألشغال

 2019بقية املشاريع سيم العالن عنها خالل 

 بعد استكمال الدراسات

 أنجز

تمت عملية التزود بألة رافعة تيليسكوبية 

محمولة بشاحنة واقتناء معدات 

وتم حفر البئر   كية.هيدروميكاني

 100بالرديف بنسبة   6التعويضية سقدود 

 غ/ل(.3ل/ث و 55% )حوالي 

 تم االنجاز

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

البحري  / وزارة 

الصناعة واملؤّسسات 

 الصغرى واملتوسطة

 مشاريع حينّية
 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

لفالحية بكلفة إنجاز برنامج تدعيم التنمية ا

م.د بتمويل "شركة فسفاط قفصة"  4.6

 ويشمل التدخالت التالية :  2014لسنة 

إقتناء آلة رافعة تيليسكوبية محمولة  -

 3م.د على مدى  0.623بشاحنة: بكلفة 

 أشهر 

 0.3إقتناء معدات هيدروميكانيكية: بكلفة  -

 أشهر  6م.د على مدى 

بالرديف:  6إحداث بئر تعويضية سقدود 

 أشهر . 8م.د على مدى  1.358بكلفة 
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و ال يمكن  السكة الحديدية بإصالحمرتبط  

تحديد أي تاريخ إال بعد إعادة إصالح السكة 

 الحديدية

وقع اإلعالن عن طلب العروض للتجهيز 

 بالطاقة الشمسية لألبار القديمة

مدة  - 2016انطلقت الشغال في أكتوبر 

 شهرا 12اإلنجاز : 

 %  40نجاز : تقدم اإل  -

مالحظة : لقد توقفت الشغال في السابق  -

الثالجة  لحين خالص   gorgeعلى مستوى 

 268الغير )لقد تم فتح اعتمادات إضافية 

أد في شهر جويلية لخالص معلوم شركة 

السكك الحديدية وعند العودة في الشغال 

في طور 

 االنجاز

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

 املخطط القادم
 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

تهيئة شبكة تزويد املنطقة السقوية بريشة 

من النعام من معتمدية املتلوي بمياه الري 

 آبار رؤوس العيون .
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 2019 أفريل 11املتابعة إلى غاية  الرزنامة
حالة 

 التنفيذ
 ع/ر القرار املرجع البرمجة املعني بالتنفيذ

من طرف املقاولة وعلى إثر نزول المطار 

ال نهائيا من جديد الخيرة  تعطلت الشغ

  gorgeحيث تم جرف السكة على مستوى 

الثالجة  وال يمكن إتمام املشروع إال بعد 

 (إصالح السكة الحديدية

را الستحالة التنفيذ حاليا طلبت نظ -

املقاولة فسخ الصفقة و سيتم ذلك حال 

ارجاع القنوات املقتناة ضمن املشروع إلى 

 الورشة املركزية للمندوبية

لة املقاولة في الغرض و مدها تمت مراس  -

بعدم اعتراض الجمعية املائية على إرجاع 

 القنوات

 أنجز
 2016انطلقت الشغال في شهر سبتمبر 

 %  100تقدم اإلنجاز 
 منجز

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

 املخطط القادم
 م. وزاري. م.

 2015ماي  15بتاريخ 

كم من املسالك الفالحية  47تهيئة وتعبيد 

بكل من السند وسيدي يعيش وقفصة 

 م.د. 7لية بكلفة الشما
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 العرض على لجنة الصفقات:دراسة املكونات-

 30/04/2019انطالق الدراسة : 

 30/12/2019انتهاء الدراسة : 

 بصدد التعهد بالصفقة :الدراسة املائية-

 30/04/2019انطالق الدراسة : 

 30/12/2019انتهاء الدراسة : 

 

تم اإلعالن عن طلب العروض لتحديد 

وع وطلب عروض ثاني مكونات املشر 

 .لدراسة املائدة املائية لألسقاي

  

وزارة الفالحة واملوارد 

املائية والصيد 

 البحري 

  
 ج. إ. م. جهوي 

 2018مارس  16بتاريخ 

التسريع في مشروع تنمية جنوب والية 

 -السقاي –قفصة 
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