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 مجلس وزاري حول المشاريع الكبرى
انعقد بعد ظهر اليوم الثالثاء بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق برئاسة السيد الحبيب الصيد 

رئيس الحكومة حول المشاريع الكبرى العمومية والخاصة. 
  

وتم استعراض جملة من المشاريع المبرمجة والتي بصدد االنجاز باإلضافة الى عدد من المشاريع 
المعطلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ االجراءات والتدابير الالزمة الستكمال انجاز المعطل 

منها والشروع في انجاز المبرمجةحسب اآلجال المحددة، بما يساهم في تحسين مناخ االستثمار وتنشيط 
 الدورة االقتصادية والحد من التفاوت الجهوي وتحسين محيط العيش.

  
 كلم من الطرقات المرقمة حسب المواصفات العالمية 720وتتمثل أبرز هذه المشاريع في تهيئة وتهذيب 

 مليون دينار وتعزيز 219 كلم من المسالك الريفية بتكلفة تقدر ب622من حيث الجودة والسالمة وتهيئة 
 مليون 351وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لجهات الوطن القبلي والساحل وصفاقس بتكلفة تقدر ب 

 دينار.
  

كما تشمل تطوير البنية االساسية لشبكة االنترنت ذات التدفق العالي إلى جانب انجاز محطة تحلية مياه 
 الف متر مكعب في اليوم وانجاز سد وادي تاسة، وذلك فضال عن 50البحر بزارات بوالية قابس بسعة 

 مليون دينار والمحطة الكهربائية 167مشاريع تهيئة الجذع المركزي للمترو بالعاصمة بكلفة تبلغ 
 مليون دينار وبناء رصيفين إضافيين بميناء رادس وتهيئة وتطوير مشروع 660بالمرناقية بتكلفة قدرها 

  مليون دينار.350تبرورة وتعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء بتكلفة تقدر ب
  

ونظر المجلس الوزاري أيضا في مشروع تهيئة واستغالل ميناء بالمياه العميقة ومنطقة أنشطة لوجستية 
 مليون دينار)، الذي يهدف أساسا الى تدعيم تنافسية االقتصاد التونسي وجلب 3200بالنفيضة (بتكلفة تبلغ 

االستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك إلى جانب مشروع منجم الفسفاط بأم الخشب ومشروع 
  مليون دينار.277تهيئة واستغالل منطقة أنشطة لوجستية واقتصادية برادس بتكلفة تقدر ب 

  
وتم استعراض مشاريع تهيئة الخط الحديدي الرابط بين تونس والقصرين والمخطط الجهوي للبيئة 

 مشروعا، الى جانب مشاريع تهيئة ضفاف بحيرة سبخة 75والتنمية المستديمة لوالية مدنين الذي يتضمن 
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بن غياضة من والية المهدية وتنميتها وبناء وتجهيز مستشفى متعدد االختصاصات بباجة وبناء وتجهيز 
 معهد مكافحة السرطان بتونس وبناء وتجهيز مستشفى متعدد االختصاصات بقفصة.

  
وتتمثل المشاريع المعطلة التي تم النظر فيها في الطريق السيارة وادي الزرقة/بوسالم والطريق السيارة 
صفاقس/قابس والطريق السيارة قابس/مدنين والطريق السيارة مدنين/راس الجدير، إضافة الى مشروع 

 الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى.
  
كما نظر المجلس في مستوى تقدم عدد من المشاريع الخاصة على غرار مشروع المنتجع السياحي بتوزر 
ومشروع المرفأ المالي بمنطقة الحسيان من والية اريانة ومشروع المدينة االستشفائية بالخبايات (قابس) 

ومشروع مستودع واصالح  الطائرات بوالية توزر ومشروع سياحي بالمنستير يحتوي على بحيرة 
صناعية هي االولى في تونس ومشروع مساحة تجارية كبرى متعدد العناصر بوالية سوسة ومشروع 

 مستشفى خاص لعالج السرطان إلى جانب مشروع مدينة مائية بوالية سوسة.
  
كما ناقش المجلس الوزاري المشاريع التي تواجه صعوبات على غرار مشروع المدن الرياضية العالمية 

 بوخاطر بتونس الشمالية ومشروع باب المتوسط سما دبي بتونس الجنوبية.
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