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:الصغير والتمويل التشغيل مجال في  

 المؤسسات بنك و الصغٌر التموٌل ومؤسسات للتضامن التونسً البنك طرٌق عن 223 )مشروعا 453 تموٌل عن اإلعالن. 1

 (. المستقل والعمل للتشغٌل الوطنٌة الوكالة طرٌق عن مشروعا 190و فالحً مشروع 40و المتوسطة و الصغرى

 (.1042 تطاوٌن حصة )الكرامة عقد إطار فً انتداب 350 عن اإلعالن. 2

 .2017 ماي 15 ٌوم مبادرة فضاء افتتاح. 3

 .الصحراء فً بالتشغٌل المتعلقة البطاقة إسناد تتولى والتشغٌل المهنً التكوٌن وزارة بإشراف لجنة تكوٌن. 4

 .والبستنة البٌئة بشركة عونا 500 لــ الفوري االنتداب. 5

 . د.م5 إلى للمؤسسات المجتمعٌة المسؤولٌة مٌزانٌة فً الفوري الترفٌع. 6

 .للمؤسسات المجتمعٌة المسؤولٌة إطار فً صغٌرا مشروعا 670 تموٌل. 7

 .2017 موفى قبل للمرأة االقتصادي التمكٌن إطار فً مشروعا 150 تموٌل. 8

 جانفً 02 من ابتداء المقدمة المطالب ذلك فً بما الفالحٌة المشارٌع تموٌل لٌشمل للتضامن التونسً البنك تدخل مجال توسٌع. 9

2017. 

 .د. أ 720 بكلفة 2018 سنة المستقل والعمل للتشغٌل مركب إحداث. 10

 فً ذلك و ( SITEP )البرمة حقل فً( سامٌٌن تقنٌٌن و مهندسٌن و إطارات ) سامً إطار 60 النتداب مناظرة فً التسرٌع. 11

 .الجهة ألصٌلً االنتداب فً القصوى األولوٌة وإعطاء 2017 جوٌلٌة غضون

 : الفالحي المجال في

 .د . م 10 بكلفة 2018 سنة والذهٌبة وغمراسن األحمر والبئر رمادة بمعتدٌات السقوٌة المناطق تهٌئة إعادة أشغال انطالق. 12

 .2018 جوان من بداٌة د. م 5.4 بكلفة الفٌضانات خطر من تطاوٌن مدٌنة حماٌة أشغال انطالق. 13

 .2018 سنة د. م 5 بكلفة األحمر والبئر ورمادة غمراسن بمعتدٌات جدٌدة سقوٌه مناطق إحداث. 14

 .2017 موفى فً الشرقً بالجنوب الجلب قنوات وتجدٌد تعزٌز أشغال انطالق. 15

 غمراسن مدٌنة من العلٌا والمناطق الشمالٌة تطاوٌن معتمدٌة من تاللت بمنطقة للشراب الصالح بالماء التزوٌد تدعٌم انطالق. 16

 .د.م 0.72 بكلفة ، 2017 سبتمبر غمراسن معتمدٌة من الحدادة قصر ومنطقة

 .بورقٌبة ببرج واحات قطب إحداث.  17

 :النقل مجال في

 .د.م 13  بكلفة 2018 ماي 25 قبل ذلك و المدنٌة للطائرات العسكري رمادة ر مطار فتح.  18



 األول األسبوع فً البقٌة و ماي 15 ٌوم رفٌعتٌن حافلتٌن تسلٌم سٌتم. د .م 3.8 بكلفة تطاوٌن بوالٌة النقل لتدعٌم حافلة 11 اقتناء. 19

 .سبتمبر شهر من

 .د.أ 750 بكلفة 2018 سنة الحافالت لصٌانة جهوٌة ورشة بناء فً االنطالق. 20

 :التجهيز مجال في

 بكلفة 2018 سنة بداٌـة وذلك تطاوٌن و مدنٌن بوالٌتً 1أ السٌارة الطرٌق و تطاوٌن بٌن الربط بوصلة المتعلقة األشغال انطالق. 21

 دٌنار ملٌون 180 تساوي جملٌة

 .د.م15.5 بكلفة  ،2017 أوت كلم، 23 بطول مدنٌن والٌة وحدود الصمار بٌن 111 رقم الجهوٌة الطرٌق تهذٌب أشغال انطالق. 22

 .د. م 3.5 بكلفة 2017 جوٌلٌة 19 رقم الوطنٌة بالطرٌق تاللت وادي على جسر بناء أشغال انطالق. 23

 ،سبتمبر كلم 26 بطول مدنٌن والٌة وحدود الغار واد منطقة بٌن الرابطة 115 رقم الجهوٌة الطرٌق تدعٌم أشغال انطالق. 24

 .د . م 5.5 ،بكلفة 2017

 ،جوان الصمار بلدٌة غمراسن، بلدٌة تطاوٌن، بلدٌة من بكل البلدٌة المناطق داخل الطرقات وتدعٌم تعصٌر أشغال انطالق. 25

 .د. م 9 بكلفة ، 2017

 25و الطبول أم عٌن برمادة مسكنا 72و المطار برمادة مسكنا 45: ٌلً كما ٌتوّزعون اجتماعٌا مسكنا 142 انجاز فً االنطالق. 26

 .2018 سنة موفى ،-النصر حً- بالذهٌبة مسكنا

 من بداٌة د . م 1 بكلفة(. للشراب صالح ماء-عمومً تنوٌر-طرقات )رمادة ببلدٌة المدٌنة وسط حً تهذٌب فً االنطالق. 27

 .2018جوان

 فً األشغال بانطالق وذلك تطاوٌن مدٌنة عبر واالمدادات والعربات والعمال المعدات عبور لتسهٌل ماطوس جبل طرٌق تعبٌد. 28

  .2018 نوفمبر فً كلم 80 بإتمام ثانٌة مرحلة وفً 2017 نوفمبر 30 كلم 10 بـــ أولى مرحلة

 :الصحة مجال في

 جامعً قطب لألطباء، مبٌت االستعجالً، خارجٌة، عٌادات )بتطاوٌن الجهوي المستشفى وتجهٌز وتوسعة تأهٌل أشغال إنطالق. 29

 .د . م 13 بكلفة ،2018 سنة( صٌدلٌة إحداث واألطفال، النساء طب فً إقلٌمً

 .د. م 1.2 بكلفة 2018 جانفً بداٌة بتطاوٌن الجهوي للمستشفى مفراس آلة اضافة. 30

 ذات المناطق دعم برنامج إطار فً المدرج 4 صنف إلى 3 صنف من دباب بأوالد األساسٌة الصحة مركز استغالل إنطالق. 31

 .2017 موفى األولوٌة

 .2017 موفى األولوٌة ذات المناطق دعم برنامج إطار فً مهٌرة ببنً الوسٌط المركز استغالل انطالق. 32

 .د. أ150 بكلفة 2017 نهاٌة مهٌرة ببنً الوسٌط بالمركز استعجالً طب وحدة إحداث. 33

 : المهني التكوين مجال في

 .د . م 7.610 ،بكلفة2018 سبتمبر فً االنشائٌة والمواد الطاقة فً تكوٌن مركز إحداث أشغال انطالق. 34

 : والتجاري الصناعي المجال في

 .2018 ماي فً األشغال وانطالق د.م15 بكلفة هكتار 50 على تمتد تطاوٌن بوالٌة ببونمشة الصناعٌة المنطقة إحداث. 35

 .2018 سنة د . م 4 بكلفة بلدي مسلخ إحداث. 36



 :البيئي المجال في

 .د.أ 800 بكلفة 2017 موفى قبل وغمراسن تطاوٌن لمدٌنتً التطهٌر محطة تهٌئة وإعادة توسٌع أشغال انتهاء. 37

 .د.م 1.2 بكلفة 2018 أفرٌل بتطاوٌن شعبٌة أحٌاء 3 تطهٌر أشغال انتهاء. 38

 .د . م 1.3 بكلفة 2017 نهاٌة قبل تطاوٌن بمدٌنة التطهٌر شبكة توسٌع انطالق. 39

 : للمواطن اإلدارٌة الخدمات تقرٌب و االجتماعٌة الشؤون مجال فً

 . 2018 من بداٌة بتطاوٌن االجتماعً للدفاع مركز إحداث. 40

 .2018 بداٌة ورمادة الذهٌبة بمعتمدٌتً اإلجتماعً الضمان لخدمات دار إحداث. 41

 .غمراسن فً ناحٌة محكمة إحداث. 42

 .تطاوٌن فً عقارٌة محكمة إحداث. 43

 .النور تطاوٌن و القصور تطاوٌن من بكل إضافٌة برٌد مكاتب 2 إحداث عن اإلعالن. 44

 .الغار واد- قطوفة- غمراسن- الحورٌة- نكرٌف- عمٌرة بئر – الواد رأس من بكل المغلقة البرٌد مكاتب فتح إعادة. 45

 .دٌنار ألف 600 بكلفة 2018 سنـة خالل بتطاوٌن المهرجان برٌد لمكتب جدٌد مقر بناء. 46

 : الثقافي المجال في

 .2018 سنة د . م 2 بكلفة برمادة الثقافة دار بناء إعادة. 47

 .2018 سنة د . م 1 بكلفة بتطاوٌن والطبٌعً الثقافً للتراث متحف إحداث. 48

 :والرٌاضة الشباب مجال فً

 . 2018 موفى االنجاز فً االنطالق ٌتم أن على د.م 3 بتقدٌرات بتطاوٌن البلدي المسبح بتهٌئة المتعلقة الدراسات فً الشروع. 49

 .....تساوي جملٌة بكلفة الخطابً نجٌب الرٌاضً المركب مدارج تهٌئـة. 50

 :البترولية والخدمات الطاقة مجال في

 فً وفتح 2017 جوٌلٌة فً نشاطها وانطالق البترولٌة للمؤسسات دار إحداث خالل من بالجهة البترولٌة الشركات تواجد تعزٌز. 51

 . 2017 جوٌلٌة موفى البترولٌة لألنشطة التونسٌة المؤسسة مقر بنفس تطاوٌن فً البترولٌة للشركات تمثٌلٌات أولى مرحلة

 .2017 سبتمبر من بداٌة بتطاوٌن ISET للتكنولوجٌا العالً بالمعهد البترولٌة المهن فً منتفعا 100 تكوٌن فً االنطالق. 52

 إطار فً البترولٌة، الشركات قبل من العقود منح عند بتطاوٌن المنتصبة الخدمات لشركة األولوٌة بإعطاء المتعلق االتفاق تفعٌل. 53

 .االلتزام هذا تطبٌق بمراقبة الجهوي المجلس تعهد مع الشفافٌة،

 و األنبوب تركٌز أشغال فً والشروع 2017موفى قبل تطاوٌن - الجنوب غاز مشروع أشغال فً االنطالق على التأكٌـد. 54

 .2017 نوفمبر فً التعبئة و المعالجة مركزي بناء و المدنٌة الهندسة

  .2018خالل الطبٌعً بالغاز تطاوٌن مدٌنة ربط وإتمام تزوٌد. 55

 بنً بمنطقة الصحراء فً photovoltaïque الشمسٌة الطاقة بواسطة الكهرباء إنتاج محطات مشروع أشغال فً االنطالق. 56

  شغل موطن 400 تساوي تشغٌلٌة بطاقة و د.م 125 تبلغ إنجاز بكلفة و هكتار 100 بـ تقدر مساحة على( مٌغاواط 50 بقدرة )مهٌرة

. 



 جدٌد من االمتٌازات هذه منح و .اإلنجاز نسبة فً تقدم أي تحقق لم الجبس قطاع فً استغالل إمتٌازات 3 لـ الفوري السحب. 57

 من شهرٌن ضرف فً الجدٌدة البحث رخص بـإسناد اإلدارة تتعهـد و. القطاع فً المستثمرٌن عدد لتعزٌز لألراضً أصغر ،بتقسٌم

 .الملف تقدٌم

 من المنتدبٌن نسبة تقل ال أن على المطلوبة الكفاءات حسب وذلك البترولٌة الشركات فً الجهة أبناء النتداب األولوٌة إعطاء. 58

  %.70 عن الجهة أبناء

 إصداره وإعادة 2017 أفرٌل 15 بتارٌخ المتجددة والطاقات والمناجم الطاقة وزٌرة السٌدة عن الصادر المنشور وتعدٌل مراجعة. 59

 .2017 ماي 01 قبل المعّدلة صٌغته فً

  :االتصاالت تكنولوجٌا مجال فً

 .باألنترنات عمادات 9 لــــ بٌضاء مناطق تغطٌة. 1

 :الحكومي المجال في

 . مهٌرة بنً معتمدٌة احداث- 

 جملٌة بكلفة صمار- ذهٌبة – األحمر بئر: من بكل المندمجة التنمٌة لمشارٌع 2018 سنة من األول النصف خالل األشغل إنطالق- 

 .دٌنار ملٌون 30 بـــ تقدر

 .آجالها فً القرارات هذه تنفٌذ متابعة على اإلشراف بمهمة والتشغٌل المهنً التكوٌن وزٌر السٌد تكلٌف- 

 .لتعّهداته طرف كل احترام مدى لمتابعة أشهر 03 كل تقرٌر إعداد لها ٌعهد مشتركة لجنة تكوٌن-  


