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مشاريع اإلستشفاء بالمياه المعدنية الحارة

الكلفةالمشروععدد

(مليون دينار)

مواطن الباعثالوالية

الشغل

الوضعية الحالية

الشركة السياحيةجندوبة19.1بورقيبةبحماماإلستشفائيةالمحطةتوسيعوتهيئةإعادة1

"خمير"واإلستشفائية

ستغاللاإلبصدد130

القسطعرضتمّ واألوّلالقسطإستغاللبصدد90الشايبيإبراهيم قابس13.16بالحامةشانشوبمنطقةمندمجإستشفائيمركّببعث2

لجنةأنظارعلى(إستشفائيةمحطّة)الثاني

العذبةالمياهوالمعدنيةبالمياهاإلستشفاء

تظارإنفيالمشروعمناألوّلالقسطإستغاللبصدد40عبد الرزاق بن عبد الفتاحقابس2المطويةبمنطقةعصريإستشفائيحمامإنجاز3

القسطينستكمالإلالضروريةالتمويالتإيجاد

والثالثالثاني

اإلستغاللبصدد15جميلة الغريبيقابس0.85الحاّمةبمنطقةالمعدنيةبالمياهإستشفائيحّمامإنجاز4

اإلستغاللبصدد32بلدية الزريبةزغوان0.674بالزريبةاإلستشفائيالحّمامتوسعةأشغالإنجاز5

اإلستغاللبصدد10أحمد سويدقابس1.300قابسواليةمنالحامةبمنطقةإستشفائيحّمامإنجاز6

اإلستغاللبصدد55علي السايحيالقصرين3.6بولعابةسيديبمنطقةالحارةبالمياهلإلستشفاءوحدةإنجاز7

اإلستغاللبصدد220الشركة الفندقية مرفأ األميرنابل60أقطربعينإستشفائيوسياحيمركزإنجاز8

فياإلنطالقالمنتظرمنو(%95)اإلنجازبصدد46ريزرتسشركة قرين هيل جندوبة14.5مطيرببنيالبيئيةواإلستشفائيةللسياحةمركزبعث9

2022سنةأواخرالمشروعمنجزءإستغالل

أواخرالجزئياإلستغاللفياإلنطالقالمنتظرمن150لإلستشفاءشركة كابسا قفصة13.5زروقأحمدسيديبمنطقةةإستشفائيمحطّةإنجاز10

2022سنة

بةنستسجيلتمّ المشروع،إنجازفياإلنطالقتمّ 35أحمد األسعد المنصوريالقصرين1.12بولعابةسيديبمنطقةإستشفائيحّمامإنجاز11

فياإلنطالقالمنتظرمن%90تساويتقّدم

2023سنةبدايةاإلستغالل

شهربدايةاإلستغاللفياإلنطالقالمنتظرمن13عادل الصّدوقيقابس0.983الحاّمةبمنطقةعصريإستشفائيحّمامإنجاز12

2022سنةمنديسمبر

نوفمبر11بتاريخاألشغالإنجازفياإلنطالقتمّ 10بلدية القلعة المعدن فرقصانجندوبة0.675جندوبةواليةمنالقلعةبمنطقةإستشفائيحّمامإنجاز13

2022

المشروعمن%15نسبةإنجازبعدمتوقّفةاألشغال34محمد الصادق بكاربن عروس1األنفبحمامإستشفائيحّمامإنجاز14

احية شركة التهيئة و التنمية السيالكاف7.3مالقحّمامبمنطقةبيئيوإستشفائيوسياحيمركزبعث15

اإلستشفائية

المشروعمن%15نسبةإنجازبعدمتوقّفةاألشغال45



الكلفةالمشروععدد
(مليون دينار)

مواطن الباعثالوالية
الشغل

الوضعية الحالية

القسطمن%60نسبةإنجازبعدمتوقّفةاألشغال10الناصر العزيزيالكاف0.3البزازحمامبمنطقةإستشفائيحمامإنجاز16

أحدرغبةتسجيلتمّ كما.المشروعمناألوّل

المستثمرمعشراكةفيالّدخولالمستثمرين

المشروعإلستكمال

مساويالنالمستثمربيناإلتّصاالتعودةتسجيلتمّ 3200-قابس1000الخباياتبمنطقةالمعدنيةبالمياهلإلستشفاءمدينةبعث17

إعادةوالّدوليوالتعاوناإلستثماروالتنميةووزارة

المشروعبإنجازاإلهتمام

وعالمشرمناألوّلالقسطإنجازإلنطالقاإلعدادبصدد300الشركة الجديدة للمياه المعدنيةسوسة32.175الحميدعبدسيديبمنطقةإستشفائيةمحطةبعث18

د.م5بكلفة

وعالمشرمناألوّلالقسطإنجازإلنطالقاإلعدادبصدد25ورثة أحمد الخبثانيباجة5سيالةبحماممندمجةإستشفائيةمحطةبعث19

د.م1.15بكلفة

األرضمنالباعثتمكينمستوىعلىمعطّل345الصادق الوحشيالدكتور توزر55بتوزرالصحيةواإلستشفائيةللسياحةمدينةبعث20

المشروعلتمويلشركاءعنالبحثبصدد500زياد الجديدينابل200الجديديبنتحمامبمنطقةإستشفائيةمدينةبعث21

راسةالدّ تحيينبصدد35فوزي بن حامدقبلي14بدوزالسياحيةبالمنطقةةإستشفائيمحطّةإنجاز22

ةالّدراستحيينبصدد20يهوالترفلإلستشفاءشركة زريبة زغوان5.6الزريبةبمنطقةإستشفائيةمحطّةإنجاز23

الّدراسةتحيينبصدد35سفيان البقلوطيتوزر4.5بتوزرالعينرأسبمنطقةإستشفائيةمحطةبعث24

ةالّدراستحيينبصدد10باالصجاكرطةنزل قفصة2.960باالصجاكرطةبنزلةإستشفائيمحطّةنجازإ25

ةالّدراستحيينبصدد17الشركة السياحية إلهامباجة1.421بنفزةالروابيبنزلستشفائيةإمحطةبعث26

ضبفائالمشروعلتزويدالموافقةعلىالحصولبصدد17المكي العاتيزغوان1.400الوسطجبلبمنطقةستشفائيإحمامنجازإ27

جبلباإلستشفائيالمركزمنالمتأتّيةالحارّةالمياه

الوسط

اسةرالدّ تحيينبصدد15عماد خضرقابس2.500قابسواليةمنالحامةبمنطقةإستشفائيمركزإنجاز28

الّدراسةتحيينبصدد20بلدية المطويةقابس1.800قابسواليةمنالمطويةبمنطقةإستشفائيةمحطّةإنجاز29

شغلموطن5500حواليمليون دينار1470حوالي : الكلفة الجملية المجموع
و غير مباشربين مباشر

مشاريع اإلستشفاء بالمياه المعدنية الحارة



المراكز، المحطّات

و الحّمامات اإلستشفائية

المنجزة

الباعثالمشروععدد
الكلفة

(مليون دينار)

مواطن

الشغل

يةاإلستشفائالمحطّةتهذيبوتهيئةإعادة1

بورقيبةحّمامبمنطقة

الشركة السياحية 

"خمير"واإلستشفائية

19.1130

بمنطقةمندمجإستشفائيمركّببعث2

(األوّلالقسط)بالحامةشانشو

1.1618إبراهيم الشايبي

نمالمطويةبمنطقةإستشفائيحّمامإنجاز3

(األوّلالقسط)قابسوالية

0.725حعبد الرزاق بن عبد الفتا

سيديبمنطقةإستشفائيحمامإنجاز4

بولعابة

3.655علي الّسايحي

المعدنيةبالمياهإستشفائيحّمامإنجاز5
الحاّمةبمنطقة

0.8515جميلة الغريبي

اإلستشفائيالحّمامتوسعةأشغالإنجاز6

بالزريبة

0.67432بلديّة الزريبة

1.310سويدأحمدقابسحامةبمنطقةإستشفائيحّمامإنجاز7

الشركة الفندقية مرفأ رأقطبعينإستشفائيوسياحيمركزإنجاز8

األمير

60220

:الكلفة الجملية المجموع

مليون دينار87.384

505



إعادة تهيئة و توسيع المحطّة اإلستشفائية بحّمام بورقيبة من والية جندوبة: المشروع 

رقيبةبوحّمامبمنطقةاإلستشفائيةالمحطّةتهذيبوتهيئةإعادة:المشروع✓

"خمير"اإلستشفائيةوالسياحيةالشركة:المشروعصاحب✓

اتهكتار10:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

عصريةإستشفائيةمحطّة-

بانقالو23وأجنحة4غرفة،147يضمّ نجوم4نزل-

اإلختصاصاتمتعّددرياضيمركّب-

دينارمليون19.1:المشروعكلفة✓

شغلموطن130:الشغلمواطن✓

اإلستغاللبصدد:الحاليةالوضعية✓



المحطّة اإلستشفائية المرادي حّمام بورقيبة



إنجاز حّمام عصري بمنطقة شانشو من والية قابس: المشروع 

قابسواليةمنشانشوبمنطقةمندمجإستشفائيمركزبعث:المشروع✓

الشايبيإبراهيم:المشروعصاحب✓

2م5000:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

سرير60إستيعاببطاقةنجوم3نزل-

إستشفائيةمحطة-

النّساءوللرّجالإستشفائيةحّمامات-

عائليةوفرديةحّمامات-

تجاريةمحالت-

سرير80تناهزإستيعاببطاقةإقامات-

مطعم-

لأللعابفضاء-

فرديةمسابحوجماعيمسبحبخاري،حّمام-

دينارمليون13.16:المشروعكلفة✓

شغلموطن90:الشغلمواطن✓

إستكمالإنتظارفياألوّلالقسطإستغاللبصدد:الحاليةالوضعية✓

(إستشفائيةمحطّة)الثالثوالثانيلقسطينا



الوحدة اإلستشفائية بالمياه المعدنية بمنطقة شانشو بالحامة



إنجاز حّمام إستشفائي عصري بمنطقة المطوية من والية قابس: المشروع 

قابسواليةمنالمطويةبمنطقةعصريإستشفائيحّمامإنجاز:المشروع✓

الفتاحعبدبنالرزاقعبد:المشروعصاحب✓

2م2000:األرضمساحة✓

:يتضّمنوللنّساءوللرّجالجناحينعلىيحتويإستشفائيحّمام:المشروعمكوّنات✓

المالبسلتغييرفضاء،إستقبالفضاء-

إستحمامقاعةتدليك،قاعة-

مسبحبخاري،حّمام-

دينارمليون2:المشروعكلفة✓

شغلموطن40:الشغلمواطن✓

إيجادإنتظارفيالمشروعمناألوّلالقسطإستغاللبصدد:الحاليةالوضعية✓

الثالثوالثانيلقسطيناستكمالإلالضروريةالتمويالت



الحّمام اإلستشفائي بمنطقة المطوية من والية قابس



حّمام إستشفائي بمنطقة الحامة من والية قابسإنجاز : المشروع 

قابسواليةمنالحامةبمنطقةإستشفائيحّمامإنجاز:المشروع✓

الغريبيجميلة:المشروعصاحب✓

2م600:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

،للرّجالإستشفائيحّمام-

،للنّساءإستشفائيحّمام-

،(04)للرّجالوللنّساءخاصّةحّمامات-

.(06)العلويبالطابقشققشكلفيإقامات-

دينارمليون0.85:المشروعكلفة✓

شغلموطن15:الشغلمواطن✓

اإلستغاللبصدد:الحاليةالوضعية✓



إنجاز حّمام إستشفائي بمنطقة الحامة من والية قابس



إنجاز أشغال توسعة الحّمام اإلستشفائي بالزريبة: المشروع 

زغوانواليةمنبالزريبةاإلستشفائيالحّمامتوسعةأشغالإنجاز:المشروع✓

الزريبةبلدية:المشروعصاحب✓

2م1100:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

للرّجال،حّمام-

.للنّساءحّمام-

دينارمليون0.674:المشروعكلفة✓

شغلموطن32:الشغلمواطن✓

اإلستغاللبصدد:الحاليةالوضعية✓



أشغال توسعة الحّمام اإلستشفائي بالزريبة



إنجاز محطّة إستشفائية بمنطقة سيدي بولعابة من والية القصرين: المشروع 

رينالقصواليةمنبولعابةيديبسالحارةبالمياهلإلستشفاءوحدةإنجاز:المشروع✓

السايحيعليالدكتور:المشروعصاحب✓

هكتارات2:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

امحمّ وجماعيينحّمامينعلىتحتويعصريةإستشفائيةمحطة-

فردي

الطبيةللمعالجةفضاء-

للفروسيةناديومقهىومطعمعلىيحتويترفيهيفضاء-

بنقالواتشكلفيلإلقامةفضاءات-

دينارمليون3.6:المشروعكلفة✓

شغلموطن55:الشغلمواطن✓

اإلستغاللبصدد-:الحاليةالوضعية✓



تقّدم أشغال إنجاز الحّمام اإلستشفائي بمنطقة سيدي بولعابة من والية القصرين



حّمام إستشفائي بمنطقة الحامة من والية قابسإنجاز : المشروع 

قابسواليةمنالحامةبمنطقةإستشفائيحّمامإنجاز:المشروع✓

سويدأحمد:المشروعصاحب✓

2م440:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

اللّياقة،تحسينوللمعالجةمركز-

،بخاريحّمام-

خاصّة،حّمامات10-

،للنّساءوللرّجالحّمامين-

.صغيرةشققشكلفيإقامة24-

دينارمليون1.3:المشروعكلفة✓

شغلطنامو10:الشغلمواطن✓

اإلستغاللبصدد:الحاليةالوضعية✓



إنجاز مركز إستشفائي بمنطقة عين أقطر بقربص من والية نابل: المشروع 

نابلواليةمنبقربصأقطربعينإستشفائيوسياحيمركزإنجاز:المشروع✓

األميرمرفأالفندقيةالشركة:المشروعصاحب✓

هكتار2,57:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

نجوم5فئةمننزل-

البحربمياهمعالجةمركز-

إستشفائيةمحطّة-

بانقالواتشكلفيلإلقامةوحدات-

دينارمليون60:المشروعكلفة✓

شغلموطن220:الشغلمواطن✓

اإلستغاللبصدد:الحاليةالوضعية✓



مشروع إنجاز مركز إستشفائي بمنطقة عين أقطر بقربص من والية نابل



المراكز، المحطّات

و الحّمامات اإلستشفائية

التي بصدد اإلنجاز

المشروععدد
الكلفة

(د.م)

نسبة

تقّدم اإلنجاز

مواطن 

الشغل

التاريخ 

المنتظر 

لإلستغالل

1
ة بعث مركز للسياحة اإلستشفائي

والبيئية ببني مطير
14.595%46

2022ديسمبر

(جزئي)

2
ة إنجاز محطّة إستشفائية بمنطق

بقفصةسيدي أحمد زروق
895%150

2022ديسمبر 

(جزئي)

3
إستشفائي بمنطقة إنجاز حّمام

سيدي بولعابة بالقصرين
2023فيفري 1.1290%35

فةاألشغال متوقّ 34%115فإستشفائي بحمام األنحّمام إنجاز 4

5
إنجاز حمام إستشفائي بمنطقة 

حمام البزاز
فةاألشغال متوقّ 0.360%10

وإستشفائيوسياحيمركزبعث6

مالقبحّمامبيئي
فةاألشغال متوقّ 7.315%45

2القسطينإستكمال7
الحمّاممن3و

ةبالمطوياإلستشفائي

فةاألشغال متوقّ 7%20.785القسط 

فةاألشغال متوقّ 5%30.620القسط 

عصريإستشفائيحّمامإنجاز8
الحاّمةبمنطقة

2022ديسمبر 0.983%9513

بمنطقةإستشفائيحمّامإنجاز9
القلعة

0.675
ي فاإلنطالقتّم 

2023نوفمبر 
2023ديسمبر 10

موطن شغل355د.م35.178: الكلفة الجملية المجموع



بعث مركز للسياحة اإلستشفائية و البيئية ببني مطير من والية جندوبة: المشروع 

يرمطبنيبمنطقةاإلستشفائيةللسياحةمركزبعث:المشروع✓

ريزيرتسهيلقرينشركة:المشروعصاحب✓

ص66آر42هك1:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

120:اللياقةعلىوالمحافظةلإلستشفاءمحطة-
يومياحريف

(أشخاص06إلى02منشاليه18)شاليهات-

9وأجنحة5)غرفوأجنحةشكلفيإقامات-
(غرف

إستشفائيحّمام-

دينارمليون14.5:المشروعكلفة✓

شغلموطن46:الشغلمواطن✓

المنشآتبإنجازالمستثمرقام،(%95)اإلنجازبصدد:الحاليةالوضعية✓

ة،الّساخنالمعدنيةبالمياهالمشروعلتزويدالضرورية

رهقدبمبلغالّشركةمالرأسفيالّديوانمساهمةعدب

دينارمليون2

مثّلينموذجيكمشروعاألوروبيةاللجنةطرفمنالمشروعاختيارتمّ 
البيئيةالسياحةمجالفيالتونسيةالبالد



مشروع بعث مركز للسياحة اإلستشفائية و البيئية ببني مطير من والية جندوبة



إنجاز محطّة إستشفائية بمنطقة سيدي أحمد زّروق من والية قفصة: المشروع 

قفصةواليةمنزرّوقأحمدسيديبمنطقةإستشفائيةمحطّةإنجاز:المشروع✓

لإلستشفاءكابساشركة:المشروعصاحب✓

2م30000:األرضمساحة✓

يوميا،حريف150إستيعاببطاقةعصريةإستشفائيةمحطّة:المشروعمكوّنات✓

:يليماعلىتتوزّعو²م2500المغطّاةالمساحة

الحارةبالمياهللمعالجةمساحاتوالطبيةللمعالجةمساحة-

سرير200إستيعاببطاقة2م3500مساحةعلىلإلقامةفضاء-

المالبسلتغييرغرفولإلستقبالفضاء-

رياضةقاعةوللتجميلفضاء-

المعدنيةالمياهمستحضراتلبيعمحالتومقهى-

المعدنيةبالمياهللمعالجةفضاءات-

دينارمليون13.5:المشروعكلفة✓

شغلموطن150:الشغلمواطن✓

،2017جانفي16بتاريخالمشروعإنجازفيلّشروعاتمّ :الحاليةالوضعية✓

.%95تساويتقّدمنسبةتسجيلتمّ و



إنجاز حّمام إستشفائي بمنطقة سيدي بولعابة من والية القصرين: المشروع 

نالقصريواليةمنبولعابةسيديبمنطقةإستشفائيحّمامإنجاز:المشروع✓

المنصورياألسعدأحمد:المشروعصاحب✓

هكتار2.04:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

علىيحتويو2م700حوالييمسحعصريإستشفائيحمام-
:منهماجناحكلّ يتضّمنالنساء،وللرجالجناحين

،المالبسلتغييرفضاء،إستقبالفضاء،إنتظارقاعة-

،لإلستحمامقاعة،للتدليكقاعات-

،مياهدورةوأدواش-

،مسبح-

،فرديةغرف3-

،تجاريةمحالت4-

،للسياراتمأوى-

.منتزه-

دينارمليون1.12:المشروعكلفة✓

شغلموطن35:الشغلمواطن✓

،2018جويليةشهرخاللالمشروعإنجازفياإلنطالقتمّ :الحاليةالوضعية✓

.%90تساويتقّدمنسبةتسجيلتمّ و



إنجاز حّمام إستشفائي بمنطقة سيدي بولعابة من والية القصرين: المشروع 

قابسواليةمنالحامةبمنطقةإستشفائيحّمامإنجاز:المشروع✓

الصّدوقيعادل:المشروعصاحب✓

ص15آر06:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

للنساءوللرجالقسمينعلىيحتويعصريإستشفائيحمام-

:علىمنهماكلّ ويحتوي

،إستقبالفضاء▪

المالبس،لتغييرفضاء▪

جماعي،حوض▪

،أدواش▪

.مياهدورة▪

.لإليواءعلويطابق-

دينارمليون0.675:المشروعكلفة✓

شغلمواطن10:الشغلمواطن✓

.%95تساويتقّدمنسبةتسجيلتمّ :الحاليةالوضعية✓



المراكز، المحطّات

و الحّمامات اإلستشفائية

المبرمجة

المشروععدد
الكلفة

(مليون دينار)
مواطن 
الشغل

10003200لخباياتابمنطقةالمعدنيةبالمياهلإلستشفاءمدينةبعث1

32.175300الحميدعبدسيديبمنطقةإستشفائيةمحطةبعث2

525سيالةبحماممندمجةإستشفائيةمحطةبعث3

55345ربتوزالصحيةواإلستشفائيةللسياحةمدينةبعث4

200500الجديديبنتحمامبمنطقةإستشفائيةمدينةبعث5

1435بدوزالسياحيةبالمنطقةةإستشفائيمحطّةإنجاز6

5.620الزريبةبمنطقةإستشفائيةمحطّةإنجاز7

4.535بتوزرالعينرأسبمنطقةإستشفائيةمحطةبعث8

2.96010باالصجاكرطةبنزلةاستشفائيمحطّةإنجاز9

1.42117بنفزةاستشفائيةمحطةبعث10

1.40017الوسطجبلبمنطقةاستشفائيحمامإنجاز11

5.8222بالحامةشانشوبمنطقةإستشفائيةوحدةبعث12

2.515قابسواليةمنالحامةبمنطقةإستشفائيحّمامبعث13

1.820قابسواليةمنبالمطويةإستشفائيةمحطّةبعث14

المجموع
: الكلفة الجملية 

4561د.م1332.176



بعث محطّة إستشفائية بمنطقة سيدي عبد الحميد من والية سوسة: المشروع 

ةسوسوالية–الحميدعبدسيديبمنطقةإستشفائيةمحطّةبعث:المشروع✓

المعدنيةللمحطّاتالجديدةالشركة:المشروعصاحب✓

2م33277:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

إستشفائيةمحطّة-

إستشفائيحمام-

للّسكنإقاماتوبانقالواتنزل،-

ثقافيفضاءورياضيفضاء-

دينارمليون32.175:المشروعكلفة✓

(ولىاألالمرحلةفي30)شغلموطن300:الشغلمواطن✓

المشروعإنجازفيللّشروعاإلعدادبصدد:الحاليةالوضعية✓



بعث محطة إستشفائية مندمجة بحّمام سيّالة من والية باجة: المشروع 

باجةواليةمنسيّالةبحّماممندمجةإستشفائيةمحطةبعث:المشروع✓

الخبثانيأحمدالمرحومورثة:المشروعصاحب✓

هكتارات3:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

عصريةإستشفائيةمحطة-

تقليديإستشفائيحمام-

الحارةالمعدنيةبالمياهللمعالجةوحداتلإلقامة،وحدات-

مطعمتجاري،مركّب-

دينارمليون5:المشروعكلفة✓

شغلموطن25:الشغلمواطن✓

المشروعإنجازفيللّشروعاإلعدادبصدد:الحاليةالوضعية✓



الزريبة من والية زغوانإنجاز محطّة إستشفائية بمنطقة : المشروع 

زغوانواليةمنالزريبةبمنطقةإستشفائيةمحطّةإنجاز:المشروع✓

الترفيهولإلستشفاءزريبةشركة:المشروعصاحب✓

2م48050:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

عائلية،حّمامات-

،الرجالوللنساءإستشفائيمركز02عدد-

مطعم،ألعاب،قاعةرياضة،قاعة-

مغطّى،غيرمسبحومغطّىمسبح-

.لإلقامةغرفة26-

دينارمليون5.60:المشروعكلفة✓

شغلموطن20:الشغلمواطن✓

.الفنيّةالّدراساتإنجازبصدد:الحاليةالوضعية✓



فرص اإلستثمار

المشروععدد

نابلواليةمنالكبرىقربصمنطقةتهيئة1

قابسواليةمنبالحاّمةالخباياتبمنطقةإستشفائيةمدينةبعث2

نابلواليةمنالجديديبنتبمنطقةخديجةللّةاإلستشفائيالسياحيالمنتجعبعث3

القصرينواليةمنبولعابةسيديبمنطقةإستشفائيةمدينةتهيئة4

سليانةواليةمنبياضةحّمامبمنطقةإستشفائيةمدينةتهيئة5

عروسبنبواليةاألنفحّمامبمنطقةالكائنالعريانحمامتهذيبوتهيئة6

القيروانبواليةطرزةبجبلالطبيعيبالبخارمندمجإستشفائيمركزإنجاز7

لمهديةاواليةمنالّسافقصوربمنطقةالمعدنيةبالمياهةإستشفائيمحطّةإنجاز8

تبنزرواليةمنإشكلحّمامبمنطقةالمعدنيةبالمياهإستشفائيحّمامإنجاز9



تهيئة منطقة قربص الكبرى من والية نابل: المشروع 

نابلواليةمنالكبرىقربصمنطقةتهيئة:المشروع✓

كاالسيراعينإلىالرايسسيديمنالممتّدةنابلواليةمنقربصمنطقة:الدراسةمحيط✓

هكتار1300:التدّخلمساحة✓

هكتار245:المهيأةالمساحة-

هكتار67.1:للتفويتالقابلةالمساحة-

(04)إستشفائيةمحطات:المشروعمكوّنات

(26)فندقيةوحدات-

(30)فرديةمساكنمناطقللّسكن،إقامات-

(19)للتجهيزاتمخصّصةمناطق-

(21)خضراءمناطق-

(28)ترفيهيةمناطقتنشيط،مساحات-

سرير6800:اإلستيعابطاقة✓

دينارمليون3000:المشروعتكلفة✓

عليهامصادقتهيئةدراسة:الحاليةالوضعية✓



بعث مدينة لإلستشفاء بالمياه المعدنية بمنطقة الخبايات بوالية قابس: المشروع 

الخباياتبمنطقةإستشفائيةمدينةبعث:المشروع✓

هكتار240:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

إستشفائيةمحطة-

الرياضةمالعبوالتنسمالعب-

للّسكنإقامات-

األخرىالخدماتيةالتجهيزاتوالمؤتمراتمركز-

كازينوونزل-

فرديةمساكنمنطقة-

صولجانملعب-

دينارمليون1000:المشروعكلفة✓

(مباشرغيرومياشر)شغلموطن3200:الشغلمواطن✓

.خواصّ مستثمرينطرفمنللتمويلمشروع-:الحاليةالوضعية✓



بعث مدينة إستشفائية مندمجة بمنطقة حّمام بنت الجديدي من والية نابل: المشروع 

الجديديبنتحمامبمنطقةمندمجةإستشفائيةمدينةبعث:المشروع✓

الجديديزيادالسيد:المشروعصاحب✓

(ثابتةمنشآت2م75941)هكتار50:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

يومياحريف300:لإلستشفاءمحطة-

سرير100:لإلقامةنزل-

سرير400:لإلقامةوحدات-

بنقالواتشكلفيلإلقامةوحدات-

رياضيمركز-

تجاريمركز-

دينارمليون200:المشروعكلفة✓

شغلموطن500:الشغلمواطن✓

المشروعلتمويلشركاءعنالبحثبصدد:الحاليةالوضعية✓



تهيئة مدينة إستشفائية بمنطقة سيدي بولعابة من والية القصرين: المشروع 

القصرينواليةمنبولعابةسيديبمنطقةإستشفائيةمدينةتهيئة:المشروع✓

القصرينواليةمنبولعابةسيديمنطقة:الدراسةمحيط✓

هكتار60:التدّخلمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

إستشفائيةمحطة-

ترفيهيةوتجاريةمرافقإدارية،مرافق-

فندقيةوحدات-

للتجهيزاتمخصّصةمناطق-

للسكنمخصّصةمناطق-

الرياضيةللتجهيزاتمخصّصةمناطق-

خضراءمناطق-

(2010سنة)األساسيةالبنيةمكوّناتإلنجازدينارمليون10:المشروعتكلفة✓

ساكن1500-سنوياحريفألف200:المستهدفينالحرفاء✓

للواليةالجهويالمجلسطرفمنعليهامصادقدراسة:الحاليةالوضعية✓



تهيئة مدينة إستشفائية بمنطقة حّمام بياضة من والية سليانة: المشروع 

سليانةواليةمنبياضةحّمامبمنطقةإستشفائيةمدينةتهيئة:المشروع✓

الكريبمدينةغربشمالكلم30بعدعلىالواقعةبياضةحّماممنطقة:الدراسةمحيط✓

هكتار75:التدّخلمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

إستشفائيةمحطة-

إستشفائيحّمام-

الجماعيللّسكنإقامات-

فرديةمساكنمنطقة-

للتجهيزاتمخصّصةمناطق-

للترفيهمخصّصةمناطق-

خضراءمناطق-

سنويّا/حريفألف145،ساكن15000:المستهدفينالحرفاء✓

للواليةالجهويالمجلسطرفمنعليهامصادقتهيئةدراسة:الحاليةالوضعية✓



تهيئة و تهذيب حمام العريان الكائن بمنطقة حّمام األنف بوالية بن عروس: المشروع 

عروسبنبواليةاألنفحّمامبمنطقةالكائنالعريانحمامتهذيبوتهيئة:المشروع✓

عصريةإستشفائيةمحطةتركيزإطارفيالديوانبهاقامدراسة:المشروعصاحب✓

القديمةالعصورمنذالعالجيةبخصوصياتهاالمعروفةاألنفحمامبمنطقة

المكانبلديةملكعلى2م3370:األرضمساحة✓

الفالحةوزارةمصالحطرفمنمنجزةث/ل5:المعدنيةالمياهحفرية✓

:علىتحتويإستشفائيةمحطّة:المشروعمكوّنات✓

المعدنيةبالمياهللمعالجةقسم-

الكهربائيةللمعالجةقسم-

العائليلإلستشفاءوحدة-

دينارمليون15:المشروعكلفة✓

مباشرشغلموطن20:الشغلمواطن✓

عليهامصادقالمشروعدراسة:الحاليةالوضعية✓



إنجاز مركز إستشفائي مندمج بالبخار الطبيعي بجبل طرزة بوالية القيروان: المشروع 

القيروانبواليةطرزةبجبلالطبيعيبالبخارمندمجإستشفائيمركزإنجاز:المشروع✓

قطاعتنميةوالحاليالحّمامتأهيلإطارفيالديوانبهاقامدراسة:المشروعصاحب✓

بالمنطقةاإلستشفاء

2م5621:المغطاةالمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

إستشفائيةمحطّة-

المتواجدةالكهوفداخلطبيعيبخاريحمام-

ترفيهيفضاء-

(شقة30)سكنيةوحدة-

الطلقالهواءفيمسبحومغطىمسبح-

(2015سنة)دينارمليون13.2:المشروعكلفة✓

مباشرشغلمواطن50:الشغلمواطن✓

عليهامصادقالمشروعدراسة:الحاليةالوضعية✓



إنجاز محطّة إستشفائية بالمياه المعدنية بمنطقة قصور الّساف من والية المهدية: المشروع 

المهديةواليةمنالّسافقصوربمنطقةةإستشفائيمحطّةإنجاز:المشروع✓

بالمنطقةاإلستشفاءقطاعتنميةإطارفيالديوانبهايقومدراسة:المشروعصاحب✓

2م4154:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

إستشفائيةمحطّة-

إقامات-

مطعم-

دينارمليون7:المشروعكلفة✓

اليوم/شخص500:اإلستيعابطاقة✓

شغلمواطن50:الشغلمواطن✓

.عليهامصادقالمشروعدراسة:الحاليةالوضعية✓



إنجاز حّمام إستشفائي بالمياه المعدنية بمنطقة حّمام إشكل من والية بنزرت: المشروع 

بنزرتواليةمنإشكلحّمامبمنطقةإستشفائيحّمامإنجاز:المشروع✓

قطاعتنميةوالحاليالحّمامتأهيلإطارفيالديوانبهاقامدراسة:المشروعصاحب✓

بالمنطقةاإلستشفاء

2م384:المغطاةالمساحة✓

:يتضّمنوللنّساءوللرّجالجناحينعلىيحتويإستشفائيحّمام:المشروعمكوّنات✓

المالبسلتغييرفضاء،إستقبالفضاء-

إستحمامقاعةتدليك،قاعة-

مسبحبخاري،حّمام-

دينارمليون:المشروعكلفة✓

اليوم/شخص160:اإلستيعابطاقة✓

شغلمواطن10:الشغلمواطن✓

.عليهامصادقالمشروعدراسة:الحاليةالوضعية✓



الكلفةالمشروععدد

(رمليون دينا)

مواطن الباعثالوالية

الشغل

الوضعية الحالية

اإلستغاللبصدد15شركة جان ماد تورنابل1.12اماتالحمّ ياسمينبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز1

(%90)اإلنجازبصدد45شركة السياحة سيفبن عروس3.934مقرينبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز2

اإلستغاللبصدد15عصام الصّوليجندوبة1.1بجندوبةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز3

اإلستغاللبصدد15شركة دار الجلدتونس7بالقصبةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز4

اإلنجازبصدد20شركة  البعث السياحي قرطاجتونس2رتقمالسياحيةبالمنطقةالعذبةبالمياهإستشفاءمركزإنجاز5

اإلستغاللبصددGIC50شركة  تونس5.5رسىبالمداودسيديبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفاءمركزإنجاز6

اإلستغاللبصددOPULENCE SPA10شركة المنستير0.65جّمالبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفاءمركزإنجاز7

اإلستغاللبصدد10شركة  مصّحة الّشفاء بجربةمدنين3قالّسوحومةجربةبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفاءمركزإنجاز8

اإلستغاللبصدد20شركة نزل األهرامنابل0.3بنابلاألهرامبزلالعذبةبالمياهإستشفاءمركزإنجاز9

اإلستغاللبصدد10وبيةشركة المصّحة الّدولية تونس الجنبن عروس0.320مقرينبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفاءمركزإنجاز10

اإلستغاللبصدد16شركة النخبة للبعث العقاريتونس1.5البحيرةبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفاءمركزإنجاز11

اإلنجازبصدد10شركة البعث العقاري هيفاء تونس0.32قرطاجحدائقبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز12

ة شركة الّدراسات و التنمية السياحيصفاقس2الشّفاربمنطقةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز13

بصفاقس 

ازاإلنجفياإلنطالقإنتظارفي20

لعذبةاإلستشفاء بالمياه ااإلستثمار في قطاع مشاريع



إنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة بمنطقة ياسمين الحّمامات: المشروع 

الحّماماتياسمينبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز:المشروع✓

تورمادجانشركة:المشروعصاحب✓

2م1425:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

اإلدارة-

التجميلفضاء-

بالمياهالمعالجةفضاء-

للمعالجةأخرىفضاءات-

دينارمليون1.12:المشروعكلفة✓

شغلموطن15:الشغلمواطن✓

اإلستغاللبصدد:الحاليةالوضعية✓



إنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة بمنطقة مقرين: المشروع 

مقرينبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز:المشروع✓

سيفشركة:المشروعصاحب✓

2م1515:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

ةقاعلإلستقبال،فضاءالبدنية،للياقةمركز:يضمّ للنساءقسم-

حّمامأدواش،رياضة،قاعةمسبح،المالبس،لتغييرغرفلإلسترخاء،

للتجميلفضاءمكوّناته،بكلّ 

تغييرلغرفلإلسترخاء،قاعةالبدنية،للياقةمركز:يضمّ ومختلطقسم-

أدواشرياضة،قاعةالمالبس،

فضاءال،إستقبفضاءالبدنية،للياقةمركز:يضمّ والبدنيللتأهيلمركز-

قاعةالميكانيكية،للمعالجةقاعةمسبح،أدواش،المالبس،لتغيير

.الكهربائيةللمعالجة

دينارمليون3.934:المشروعكلفة✓

شغلموطن45:الشغلمواطن✓

إلقتناءالضروريةالتمويالتإيجادإنتظارفي،(%80)اإلنجازبصدد:الحاليةالوضعية✓

بالمركزالخاصّةالتجهيزات



إنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة بجندوبة: المشروع 

بجندوبةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز:المشروع✓

الصّوليعصام:المشروعصاحب✓

2م385:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

نغرفتيطبيب،عيادةلإلستقبال،قاعة:علىيحتويو:أرضيطابق-

تللمعداقاعةومغازةللعملة،المالبستغييرقاعةالطبيّة،للمعايدة

.التقنية

المالبستغييرغرفلإلستقبال،قاعة:علىيحتويو:علويطابق-

قاعةأدواش،التنظيف،وللفركقاعةبخاري،حّمامللمستحّمين،

تعّددةمقاعةوللتدليكقاعتينإستراحة،قاعةالمائي،للتدليكمخصّصة

.اإلختصاصات

دينارمليون1.1:المشروعكلفة✓

شغلموطن15:الشغلمواطن✓

.اإلستغاللبصدد:الحاليةالوضعية✓



بالقصبةإنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة : المشروع 

بالقصبةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز:المشروع✓

الجلددارشركة:المشروعصاحب✓

-:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

حّمام،-

للتدليك،وحدات-

للتجميل،فضاء-

اإلختصاصات،متعّددةقاعة-

.أجنحةشكلفيسكنيةوحدة16-

دينارمليون7:المشروعكلفة✓

شغلموطن15:الشغلمواطن✓

للعمومبالفتحالترخيصتمّ :الحاليةالوضعية✓



بالمنطقة السياحية قمرتإنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة : المشروع 

نزلإنجازمشروعصلبالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز:المشروع✓

قمرتالسياحيةبالمنطقةنجومخمس

قرطاجالسياحيالبعثشركة:المشروعصاحب✓

(مغطاةمساحة)2م2101:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

البدنيةللياقةوللمسبحفضاء-

العذبةبالمياهللمعالجةفضاء-

للخدماتمشتركةفضاءات-

دينارمليون2:المشروعكلفة✓

شغلموطن20:الشغلمواطن✓

اإلنجازفياإلنطالقإنتظارفي:الحاليةالوضعية✓



بمنطقة سيدي داود بالمرسىإنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة : المشروع 

ّددةمتعمصّحةإنجازمشروعصلبالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز:المشروع✓

بالمرسىداودسيديبمنطقةاإلختصاصات

GICشركة:المشروعصاحب✓

2م575:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

لإلستقبالفضاء-

الطبيعيللتدليكفضاء-

العذبةبالمياهللمعالجةفضاء-

الطبيةللمعايدةفضاء-

للعملةمخصّصفضاء-

الخدماتوالتقنيةللمعّداتمخصّصفضاء-

دينارمليون5.5:المشروعكلفة✓

شغلموطن50:الشغلمواطن✓

اإلنجازفياإلنطالقإنتظارفي:الحاليةالوضعية✓



إنجاز مركز إستشفاء بالمياه العذبة بمنطقة جّمال من والية المنستير: المشروع 

جّمالبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفاءمركزإنجاز:المشروع✓

OPULENCEشركة:المشروعصاحب✓ SPA

2م874:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

الطبّيللفحصوحدةالمالبس،لتغييرفضاءاتلإلستقبال،فضاء-

أدواشبخار،قاعةحّمام،مسبح،-

الحالقةوالوزنلتخفيفوللتجميلفضاء-

الطبيعيللعالجفضاء-

مشربةلإلسترخاء،قاعةرياضة،قاعة-

التقنيةللمعّداتفضاء-

للسياراتمرأبحديقة،-

دينارمليون0.65:المشروعكلفة✓

أولىمرحلةفيشغلمواطن10:الشغلمواطن✓

اإلستغاللبصدد:الحاليةالوضعية✓



إنجاز مركز إستشفاء بالمياه العذبة بمنطقة جربة حومة الّسوق: المشروع 

الّسوقحومةجربةبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفاءمركزإنجاز:المشروع✓

بجربةالّشفاءمصّحةشركة:المشروعصاحب✓

2م6324:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

لإلستراحة،فضاءلإلستقبال،فضاء-

الطبيعي،التأهيلفيللمختصّ مكتبالعظام،لطبيبمكتب-

،(للرجالوللنساء)المالبسلتغييرفضاءاتمياه،دورات-

مسبح،-

للتدليك،مخصصةفضاءات-

بالمياه،بالرشّ للمعالجةمخصّصفضاء-

األطفال،لتأهيلمخصّصفضاء-

القلب،نبضاتلمراقبةمخصّصفضاء-

الميكانيكية،المعالجةوالطبيعيللتأهيلفضاء-

.للمعّداتمخصّصةفضاءات-

دينارمليون3:المشروعكلفة✓

شغلمواطن10:الشغلمواطن✓

اإلنجازفياإلنطالقإنتظارفي:الحاليةالوضعية✓



إنجاز مركز إستشفاء بالمياه العذبة  بنزل األهرام بنابل: المشروع 

بنابلاألهرامبنزلالعذبةبالمياهإستشفاءمركزإنجاز:المشروع✓

األهرامنزل:المشروعصاحب✓

-:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

لإلستراحة،فضاءلإلستقبال،فضاء-

الجافّة،للعالجاتفضاء-

بالمياه،للعالجاتفضاء-

للتدليك،مخصصةفضاءات-

مشربة،-

.للمعّداتمخصّصةفضاءات-

دينارمليون0.3:المشروعكلفة✓

شغلمواطن20:الشغلمواطن✓

اإلستغاللبصدد:الحاليةالوضعية✓



بمنطقة مقرينإنجاز مركز إستشفاء بالمياه العذبة : المشروع 

مقرينبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفاءمركزإنجاز:المشروع✓

الجنوبيةتونسالّدوليةالمصّحةشركة:المشروعصاحب✓

2م635:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

:الجافةللعالجاتفضاء

مياه،دوراتللتدليك،مخصصةفضاءاتلإلستقبال،فضاء-

،الطبيعيللعالجفضاء،(للرجالوللنساء)المالبسلتغييرفضاءات-

الطبيعي،التأهيلوللمعالجةفضاء-

الكهربائية،للمعالجةفضاءالطبيعية،للمداواةفضاء-

.الوظيفيللعالجفضاء-

:بالمياهللعالجاتفضاء

مياه،دوراتلإلستقبال،فضاء-

،(للرجالوللنساء)المالبسلتغييرفضاءات-

.الطبيعيللتأهيلفضاء،مسبح-

دينارمليون0.32:المشروعكلفة✓

شغلمواطن10:الشغلمواطن✓

زاجاإلنبصدد:الحاليةالوضعية✓



البحيرةإنجاز مركز إستشفاء بالمياه العذبة بمنطقة : المشروع 

البحيرةبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفاءمركزإنجاز:المشروع✓

العقاريللبعثالنخبةشركة:المشروعصاحب✓

2م8760:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

لإلستقبال،فضاء-

لإلستحمام،فضاء-

للتدليك،مخصصةفضاءات-

مياه،دورات-

،(للرجالوللنساء)المالبسلتغييرفضاءات-

مغطّى،مسبح-

لإلسترخاء،فضاء-

بخاري،حّمام-

.للمعّداتمخصّصةفضاءات-

دينارمليون1.5:المشروعكلفة✓

شغلمواطن16:الشغلمواطن✓

اإلنجازبصدد:الحاليةالوضعية✓



إنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة بمنطقة حدائق قرطاج بوالية تونس: المشروع 

قرطاجحدائقبمنطقةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز:المشروع✓

هيفاءالعقاريالبعثشركة:المشروعصاحب✓

2م392:المشروعمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

لإلستقبال،ضاءف-

إداري،مكتب-

بخاري،فضاء-

أدواش،-

المالبس،لتغييرفضاءات-

،(02)مياهدورة-

مسبح،-

مشربة،:اإلسترخاءولإلستراحةفضاء-

.رياضةقاعة-

دينارمليون0.735:المشروعكلفة✓

شغلمواطن10:الشغلمواطن✓

اإلنجازفياإلنطالقإنتظارفي:الحاليةالوضعية✓



إنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة بمنطقة الشّفار بوالية صفاقس: المشروع 

اقسصفبواليةالشّفاربمنطقةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز:المشروع✓

بصفاقسالسياحيةالتنميةوالّدراساتشركة:المشروعصاحب✓

2م1786:األرضمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

لإلستقبال،فضاء-

رياضة،قاعة-

حالقة،قاعة-

طبيب،مكتب-

المالبس،لتغييرفضاءات-

،مغطّىمسبح-

لإلستراحة،قاعة-

غرف،08منتتكوّنللتدليكمنطقة-

مياه،دورة-

.المعّداتلخزنمنطقة-

حّمامات،02-

بخاري،فضاء-

المقتصد،مكتب-

.الفنيّةالمعّداتفضاءات-

دينارمليون2:المشروعكلفة✓

شغلمواطن20:الشغلمواطن✓

اإلنجازفياإلنطالقإنتظارفي:الحاليةالوضعية✓



إنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة بمنطقة قصر هالل بوالية المنستير: المشروع 

هاللقصربمنطقةالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز:المشروع✓

صالحبننجيب:المشروعصاحب✓

2م400:المشروعمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

مسبح،-

مشربة،-

التجميل،وللتمسيدفضاء-

مياه،دورة-

حّمام،-

بخاري،حّمام-

أدواش،-

للتدليك،فضاء-

المالبس،لتغييرفضاء-

للغسيل،فضاء-

تجميل،وحالقةقاعة-

.الفنيّةللمعّداتفضاء-

دينارمليون0.6:المشروعكلفة✓

شغلمواطن10:الشغلمواطن✓

.(%50)اإلنجازبصدد:الحاليةالوضعية✓



بوالية تونسنجوم بالمركز العمراني الشمالي 5إنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة بنزل : المشروع 

يالشمالالعمرانيبالمركزبنزلالعذبةبالمياهإستشفائيمركزإنجاز:المشروع✓

العربيةالّدولإذاعاتإتحاد:المشروعصاحب✓

2م300:المشروعمساحة✓

:المشروعمكوّنات✓

مسبح،-

التجميل،وللتمسيدفضاء-

مياه،دورة-

حّمام،-

بخاري،حّمام-

أدواش،-

للتدليك،فضاء-

المالبس،لتغييرفضاء-

للغسيل،فضاء-

تجميل،وحالقةقاعة-

.الفنيّةللمعّداتفضاء-

دينارمليون1.2:المشروعكلفة✓

شغلموطن15:الشغلمواطن✓

اإلنجازفياإلنطالقإنتظارفي:الحاليةالوضعية✓


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4 المراكز، المحطّات و الحمّامات الإستشفائية المنجزة
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22
	Diapositive 23
	Diapositive 24
	Diapositive 25
	Diapositive 26
	Diapositive 27
	Diapositive 28 المراكز، المحطّات و الحمّامات الإستشفائية التي بصدد الإنجاز
	Diapositive 29
	Diapositive 30
	Diapositive 31
	Diapositive 32
	Diapositive 33
	Diapositive 34
	Diapositive 35
	Diapositive 36
	Diapositive 37 المراكز، المحطّات و الحمّامات الإستشفائية المبرمجة
	Diapositive 38
	Diapositive 39
	Diapositive 40
	Diapositive 41 فرص الإستثمار
	Diapositive 42
	Diapositive 43
	Diapositive 44
	Diapositive 45
	Diapositive 46
	Diapositive 47
	Diapositive 48
	Diapositive 49
	Diapositive 50
	Diapositive 51
	Diapositive 53
	Diapositive 54
	Diapositive 55
	Diapositive 56
	Diapositive 57
	Diapositive 58
	Diapositive 59
	Diapositive 60
	Diapositive 61
	Diapositive 62
	Diapositive 63
	Diapositive 64
	Diapositive 65
	Diapositive 66
	Diapositive 67
	Diapositive 68

