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سليانة بولية العمومية المشاريع متابعة

2012 لسنة الثالث الثليثي

 جمليئئة بكلفئئة  مشئئروعا346 سئئليانة وليئئة لفائئئدة المبرمجة المشاريع عدد يبلغ
 التنميئئة بميزانية (مدرج جديدا  مشروعا185  منها دينار  مليون222 بحوالي تقدر
 الكلفة من  %41,68 يمثل ما وهو دينار  مليون92,5 بئ تقدر ) بكلفة2012 لسنة

 سئئابقة بميزانيات أدرجت والتي المتواصلة المشاريع عدد ويبلغ للمشاريع الجملية
 وطنية مشاريع 5 سليانة بولية وينجز  دينار  مليون129 بكلفة  مشروعا161
 لمركممز مممبيت بنمماء و جممامعي مممبيت بناء وهئئي دينار  مليون27,67 بكلفة

 رقم الوطنية الطريق ومضاعفة التختصاصات متعدد المهني التكوين
 71 رقم الجهوية الطريق  وتقوية5 رقم الوطنية الطريق تعصير  و4

 4 رقم الوطنية والطريق

 من  %6,5 يمثل ما وهو النجاز في صعوبات سليانة بولية  مشروعا23 ويشهد
%24( دينئئار  مليون53,4 بكلفة للمشاريع الجملي العدد  الجمليئئة الكلفئئة مئئن  

مرتفعة كلفة ذات مشاريع هي المتعطلة المشاريع أن على يدل  هذا←للمشاريع)

 ضئئمن مئئن الوليئئة الدراسئئات نئئا النجئئاز في بعد تنطلق لم  مشروعا38 أن كما
 فئئي يتسئئبب أن يمكئئن  مئئا  وهئئو2012 لسنة التنمية بميزانية المدرجة المشاريع

  النجاز في تأخير

 فئئي تئئأخيرا للشئئرب الصئئالح بالمئئاء الئئتزود مشاريع تشهد الفليحي القطاع  ففي
 قطئئاع فئئي السئئتثمار برنامج طريق عن تمول التي المشاريع منها خاصة  النجاز
 المشئئاريع عدد ويبلغ المنتفعين مساهمة الممول يشترط )  يحيثPISEAU( المياه
  فئئي6 منهئئا دينار  مليون6,5 بئ تقدر جملية بكلفة  مشاريع7 صعوبات تلقي التي

 المئئاء قطاع في الجديدة المشاريع أن الى نشير كما للشراب الصالح الماء قطاع
 علئئى المحافظئئة مشئئاريع إنجئئاز نسئئق يعتبر فيما بعد تنطلق لم للشراب الصالح
عادي بنسق للغابات الوطني والبرنامج والتربة المياه

العمومية المشاريع إنجاز تقدم تعوق التي الصعوبات أنواع

 ينجئئر الئئتي المئئواطنين ايحتجاجئئاتالمني:  بالوضع مرتبطة عراقيل•
 النجاز من معين مستوى في المشروع توقف أو تأخر عنه

 و العروض طلب عن العلن بإجراءات أساسا مرتبطةإجرائية:  عراقيل•
 إلى اليحيان بعض في الضطرار و الصفقات ابرام تسبق التي المرايحل كل

 مئئن عنئئه يئئترتب مئئا و مجدي  غير الول يكون عندما العروض طلب إعادة
 المنشئئآت صئئيانة قطئئاع الئئذكر سئئبيل (علئئى الجئئراءات هذه لتمام تأخير

 طلئئب إعئئادة المشئئاريع بعئئض في تم السقوية المناطق استغلل و المائية
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 اقتنئئاء الئئري، قنئئوات تعهئئد عدادات، تركيز و الثانية: اقتناء للمرة العروض
الضخ محطات صيانة عدادات،

 بطئئء مئئن عنئئه ينجر ما مع الفنية الملفات بعض  معالجةفنية: إشكاليات•
المشروع إنجاز نسق في

 المتحئئف ايحئئداث توقئئف إذ الثقافيئئة المشئئاريع تعطل: العتمادات توفر•
دينار  الف800 بئ تقدر إضافية إعتمادات توفر لعدم  الرثري

 العقاريئئة الكشئئكاليات بحئئل المتعلقئئة الصئئعوباتالعقاريممة:  الوضممعية•
  بوليئئة15,5 ك ن  إلئئى0 ك ن  مئئن80 رقئئم الجهويئئة الطريئئق (تهئئذيب

 21,3 ك ن  مئئن713 رقم المحلية الطريق تهذيب ،6 عدد قسط ئ سليانة
 العامئئة الجرايحئئة قسئئم بناء ،7 عدد قسط ئ سليانة  بولية43,7 ك ن إلى

 بالمستشئئفى العامئئة المصئئالح وتوسئئع تهيئئئة بمكئئثر، المحلي بالمستشفى
مكثر) بمستشفى التوليد و النساء لطلب قسم بناء بمكثر، الجهوي

 إلئئى أدى ممئئا المقئئاولين قبئئل مئئن الكشغال بعض بتوقف متعلقة صعوبات•
 4 رقم الوطنية الطريق (تقوية جديدة عروض طلبات إعادة و العقود فسخ
 ك ن  مئئئئن71 رقئئم الجهويئئة  والطريئئق47,5 ك ن  إلئئى28,3 ك ن مئئن

(73 ك ن  إلئئى58,4  ئئئ  : برقئئو04 عدد قسط مسلك تعبيد  كلم) ،33,8 
 كلم)(54,4( زريق عين

 طلئئب إعئئادة إلئئى الضطرار و المشاريع بعض انجاز عن المقاولين عزوف•
 المرتبئئة بالطرقئئات النزلقئئات أضئئرار (إصئئل ح الثانيئئة للمئئرة العئئروض
)2 عدد قسط ئ الكريب معتمدية و برقو بمعتمدية والمسالك
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المعطلة المشاريع

 اللكفةالمشروع
أد

الكشكال

الفليحي القطاع
 زريئئق عين بمنطقة  ساكن1664 تزويد

للشرب الصالح قعفوربالماء بمعتمدية
 النجئاز عئئن متوقئئف كشروع1090

 اعئئئئئئئئئئتراض نتيجئئئئئئئئئئة
 فئئي العميقة  مواطن( البئر
 إسئئتغلله في أرضه)ويرغب

مياه تعليب مشروع لبعث

 اعئئداد مريحلئئة فئئي يحاليا و
 لفائئدة للنئتزاع الجراءات
العامة المصلحة

 يحبئئاس بئئن بعيئئن  سئئاكن1776 تزويئئد
الرويحية بمعتمدية

 الوقئئئتي القبئئئول يتئئئم لئئئم292
 خئئاص ربئئط انجئئاز بسئئبب
 طئرف مئن مئواطن لفائئدة

الدارة إعلم دون المقاول
 بإلغئاء تمسئكوا المنتفعيئن 

الربط هذا

الربط هذا بإلغاء

 طئئرف  بالخنيقئئة  سئئاكن125 تزويئئد
بوعرادة بمعتمدية كشناء

 مئئئع الصئئئفقة فسئئئخ  تئئئم123
 رغئئئم بالتراضئئئي المقئئئاول

 60 نسئئئبة النجئئئاز تقئئئدم
بالمائة

 بمعتمديئة بفطيئس  سئاكن767 تزويئد
بوعرادة

 يتم لم انه إل جاهزة دراسة300
جمع

 الخئئاص الربئئط مساهمات 
 كشرط وهو المتداول والمال

 الممئئول طرف من اساسي
العروض طلب عن للعلن

 مسئئاهمات جمئئع يتم لم انه1800)1 (قسط زيتون اولد السميرات
 والمئئئئال الخئئئئاص الربئئئئط
المتداو

 بإنجئئئئاز مرتبئئئئط النجئئئئاز900)2 (قسط زيتون اولد لسميرات
الول القسط

 السئئد يحئئول سئئقوية منطقئئة  ايحئئداث
آركو التلي

2000

المعطلة المشاريع

 اللكفةالمشروع
أد

الكشكال

والجسور الطرقات القطاع
 ك ن  مئن4 رقم الوطنية الطريق قوية

  والطريئئئئئق47,5 ك ن  إلئئئئئى28,3
 58,4 ك ن  مئئئئئن71 رقئئئم الجهويئئئة

 كلم)33,8 (73 ك ن إلئئى

 مطابقئئة غير الكشغال نوعية4597
 اتطلئئئب مئئئم للمواصئئئفات

 علئئى مخئئبريه تحاليل إجراء
 مئئا التجهيئئز وزارة مسئئتوى

 فئئي البطئئء مليحظتئئه تئئم
 النتائج عن العلن

الصفقة فسخ

 ن  من80 رقم الجهوية الطريق تهذيب
 ئئئ سئئليانة  بوليئئة15,5 ك ن  إلئئى0 ك

6 عدد قسط

 بطيئئء الكشئئغال تقدم نسق7456
 مئع للمقاولئة ترجع لظروف

عقارية مشاكل وجود
  مئئن713 رقم المحلية الطريق تهذيب

  بوليئئئئة43,7 ك ن  إلئئئئى21,3 ك ن
7 عدد قسط ئ سليانة

 بطيئئئ الكشئئغال تقدم نسق7422
 مئع للمقاولئة ترجع لظروف

عقارية مشاكل وجود
 مسئئلك تهيئئئة  :إعئئادة04 عئئدد قسئئط
( مشئئروع ضئئمن زريئئق عيئئن ئئئ برقئئو

 قئئرار علئئى المصئئادقة تمت1252
 طلئئب لعئادة الصفقة فسخ
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العروض كلم)54,4
 تجمئئع بين الرابط المسلك وتعبيد تهيئة

 والمدرسئئئئئة والزنايئئئئئد الصئئئئئماديحية
كلم)11( البتدائية

 فسئئئخ مقئئئتر ح إيحالئئئة تئئئم998
 من عليه للمصادقة الصفقة
 الجهويئئئئة اللجنئئئئة طئئئئرف

للصفقات
المعطلة المشاريع

 اللكفةالمشروع
أد

الكشكال

الصناعي القطاع
 بالمئئئئاء المنطقئئئئة تزويئئئئد3248ببوعرادة صناعية منطقة إيحداث

 العلئئم مئئع للشئئراب الصالح
 صئئناعية مقاسم بيع تم وأنه

 مئئئزودة وهئئئي بالمنطقئئئة
 للشئئئرب الصئئئالح بالمئئئاء

وقتية بصفة
 بالمئئئئاء المنطقئئئئة تزويئئئئد2712بالكريب صناعية منطقة إيحداث

 للشراب الصالح
المعطلة المشاريع

 اللكفةالمشروع
أد

الكشكال

للشرب الصالح الماء القطاع
 سئئليانة الخلصئئة عرقئئوب منطقة تزويد

للشرب الصالح بالماء الشمالية
 إيحالئئة فئئي ترغئئب الشئئركة1980

 وزارة الئئئئئئى المشئئئئئئروع
 طريئئق عئئن لنجازه الفليحة

الريفية الهندسة
المعطلة المشاريع

 اللكفةالمشروع
أد

الكشكال

التطهير القطاع
(مكثر) تطهير محطة إنجاز

4500
 أرض قطعئئئة تئئئوفر عئئئدم
 التفئئاق تم المشروع لنجاز

 أرض قطعئئئئئة بخصئئئئئوص
 الئئديوان طرف من لقتناءها

 إختبئئئار يتطلئئئب مئئئا وهئئئو
 وتغييئئئئئئر الرض لتقييئئئئئئم

للقطعة الفليحية الصبغة
المعطلة المشاريع

 اللكفةالمشروع
أد

الكشكال

الثقافة القطاع
 بسليانة أرثرية ويحديقة متحف بناء

2300
 تئئئئئوفر لعئئئئئدم متوقئئئئئف
  الف800 بئ تقدر إعتمادات

دينار
 هئئي المتئئوفرة العتمئئادات

 أن الدراسئئة  أرثبتئئت1500
 2300بئئ تقئدر النجاز كلفة

 تئئم وظيفئئي المتحف ليكون

 المعهئئئد مراسئئئلة تمئئئت
 فئئئي المشئئئورع لترسئئئيم
  وتحييئئئن2013 ميزانيئئئة

الكلفة
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 300بئئئ ومدخل و سور بناء
 العتمئئادات خارج دينار الف

 طئئرف من المشروع وينجز
للتراث الوطني المعهد

المعطلة المشاريع

 اللكفةالمشروع
أد

الكشكال

 التربية القطاع
 و العداديئئة المئئدارس صئئيانة كشئئروع
2011850 المعاهد

 للمصئئادقة الممول اكشتراط
 العئئروض فئئرز تقريئئر علئئى

 من تمكن العارض يكون أن
 يقئئدر معئئاملت رقم تحقيق

 الثلث خلل دينئئار  مليون3
 الخيرة سنوات

بالقنطرة بمبيت رثانوي معهد ناء
2486

المقاولة عن ناتج بطء

المعطلة المشاريع

 اللكفةالمشروع
أد

الكشكال

 الصحة القطاع

 بالمستشئئفى العامة الجرايحة قسم بناء
500بمكثر المحلي

عقاري إكشكال وجود

 العامئئئئة المصئئئئالح وتوسئئئئع تهيئئئئئة
600بمكثر الجهوي بالمستشفى

عقاري إكشكال وجود

 التوليئئئد و النسئئاء لطلئئئب قسئئم نئئاء
1500)2012 سنة مكثر(مشاريع بمستشفى

 البرنامئئج فئئي النظئئر رجئئاء
 اكشئئئكال لوجئئئود الئئئوظيفي

عقاري

المعطلة المشاريع

 اللكفةالمشروع
أد

الكشكال

 العالي التعليم القطاع

جامعي مبيت بناء
4500

بعد ينطلق لم


