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مشاريع اإلستشفاء بالمياه المعدنية الحارة
الكلفةالمشروععدد

)مليون دينار(
مواطن الباعثالوالية

الشغل
الوضعية الحالية

           الشركة السياحيةجندوبة19.1بورقيبة بحمام اإلستشفائية المحطة توسيع و تهيئة إعادة1
"خمير"واإلستشفائية 

ستغاللاإل بصدد130

 سطالق عرض تمّ  و األوّل القسط إستغالل بصدد90إبراهيم الشايبيقابس13.16بالحامة شانشو بمنطقة مندمج إستشفائي مركّب بعث2
 ةلجن أنظار على )إستشفائية محطّة( الثاني

ةالعذب المياه و المعدنية بالمياه اإلستشفاء
 يف المشروع من األوّل القسط إستغالل بصدد40عبد الرزاق بن عبد الفتاحقابس2المطوية بمنطقة عصري إستشفائي حمام إنجاز3

 ستكمالإل الضرورية التمويالت إيجاد إنتظار
والثالث الثاني القسطين

اإلستغالل بصدد15جميلة الغريبيقابس0.85الحاّمة بمنطقة المعدنية بالمياه إستشفائي حّمام إنجاز4
اإلستغالل بصدد32بلدية الزريبةزغوان0.674بالزريبة اإلستشفائي الحّمام توسعة أشغال إنجاز5
اإلستغالل بصدد10أحمد سويدقابس1.300قابس والية من الحامة بمنطقة إستشفائي حّمام إنجاز6

اإلستغالل بصدد55علي السايحيالقصرين3.6بولعابة سيدي بمنطقة الحارة بالمياه لإلستشفاء وحدة إنجاز7
  في القطاإلن المنتظر من و )%95( اإلنجاز بصدد220الشركة الفندقية مرفأ األميرنابل60أقطر بعين إستشفائي و سياحي مركز إنجاز8

2022 سنة بداية اإلستغالل

 في اإلنطالق المنتظر من و )%85( اإلنجاز بصدد46شركة قرين هيل ريزرتسجندوبة14.5مطير ببني البيئية و اإلستشفائية للسياحة مركز بعث9
2022 سنة بداية المشروع من جزء إستغالل

 لتسجي تمّ  المشروع، إنجاز في اإلنطالق تمّ 150  شركة كابسا لإلستشفاءقفصة8زروق أحمد سيدي بمنطقة ةإستشفائي محطّة إنجاز10
  المنتظر من و ،% 80 تساوي تقّدم نسبة

2022 سنة بداية اإلستغالل في اإلنطالق
 لتسجي تمّ  المشروع، إنجاز في اإلنطالق تمّ 35أحمد األسعد المنصوريالقصرين1.12بولعابة سيدي بمنطقة إستشفائي حّمام إنجاز11

 %70 تساوي تقّدم نسبة
 من %15 نسبة إنجاز بعد متوقّفة األشغال34محمد الصادق بكاربن عروس1األنف بحمام إستشفائي حّمام إنجاز12

المشروع
 من %60 نسبة إنجاز بعد متوقّفة األشغال10الناصر العزيزيالكاف0.3البزاز حمام بمنطقة إستشفائي حمام إنجاز13

المشروع من األوّل القسط
شركة التهيئة و التنمية الكاف7.3مالق حّمام بمنطقة بيئي و إستشفائي و سياحي مركز بعث14

السياحية اإلستشفائية
 من %15 نسبة إنجاز بعد متوقّفة األشغال45

المشروع



الكلفةالمشروععدد
)مليون دينار(

مواطن الباعثالوالية
الشغل

الوضعية الحالية

 المستثمر بين اإلتّصاالت عودة تسجيل تمّ  3200-قابس1000اياتالخب بمنطقة المعدنية بالمياه لإلستشفاء مدينة بعث15
 والتعاون اإلستثمار و التنمية وزارة و النمساوي

المشروع بإنجاز اإلهتمام إعادة و الّدولي
 الشركة الجديدة للمياهسوسة32.175الحميد عبد سيدي بمنطقة إستشفائية محطة بعث16

المعدنية
 من األوّل القسط إنجاز إلنطالق اإلعداد بصدد300

د.م 5 بكلفة المشروع
 من األوّل القسط إنجاز إلنطالق اإلعداد بصدد25ورثة أحمد الخبثانيباجة5سيالة بحمام مندمجة إستشفائية محطة بعث17

د.م 1.15 بكلفة المشروع
المشروع إنجاز في لإلنطالق اإلعداد بصدد13عادل الصّدوقيقابس0.983الحاّمة بمنطقة عصري إستشفائي حّمام إنجاز18

األرض من الباعث تمكين مستوى على معطّل345الصادق الوحشيالدكتور توزر55بتوزر الصحية و اإلستشفائية للسياحة مدينة بعث19

المشروع لتمويل شركاء عن البحث بصدد500زياد الجديدينابل200  الجديدي بنت حمام بمنطقة إستشفائية مدينة بعث20

راسةالدّ  تحيين بصدد35فوزي بن حامدقبلي14بدوز السياحية بالمنطقة ةإستشفائي محطّة إنجاز21
شركة زريبة لإلستشفاء زغوان5.6الزريبة بمنطقة إستشفائية محطّة إنجاز22

والترفيه
ةالّدراس تحيين بصدد20

الّدراسة تحيين بصدد 35سفيان البقلوطيتوزر4.5بتوزر العين رأس بمنطقة إستشفائية محطة بعث23
ةالّدراس تحيين بصدد10نزل جاكرطة باالصقفصة2.960باالص جاكرطة بنزل ةإستشفائي محطّة نجازإ24

ةالّدراس تحيين بصدد17الشركة السياحية إلهامباجة1.421بنفزة الروابي بنزل ستشفائيةإ محطة بعث25

 المشروع لتزويد الموافقة على الحصول بصدد17المكي العاتيزغوان1.400الوسط جبل بمنطقة ستشفائيإ حمام نجازإ26
 المركز من المتأتّية الحارّة المياه بفائض

الوسط بجبل اإلستشفائي
اسةرالدّ  تحيين بصدد15عماد خضرقابس2.500قابس والية من الحامة بمنطقة إستشفائي مركز إنجاز27

الّدراسة تحيين بصدد20بلدية المطويةقابس1.800قابس والية من المطوية بمنطقة إستشفائية محطّة إنجاز28

  شغل موطن 5500 حواليمليون دينار 1460حوالي : الكلفة الجملية المجموع
و غير مباشر بين مباشر

مشاريع اإلستشفاء بالمياه المعدنية الحارة



المراكز، المحطّات

 و الحّمامات اإلستشفائية

المنجزة

الباعثالمشروععدد
الكلفة

)رمليون دينا(

مواطن

الشغل 

 المحطّة تهذيب و تهيئة إعادة1
بةبورقي حّمام بمنطقة اإلستشفائية

   الشركة السياحية 
"رخمي"و اإلستشفائية 

19.1130

 قةبمنط مندمج إستشفائي مركّب بعث2
)األوّل القسط( بالحامة شانشو

1.1618إبراهيم الشايبي

 بمنطقة إستشفائي حّمام إنجاز3
)لاألوّ  القسط( قابس والية من المطوية

عبد الرزاق بن عبد 
الفتاح

0.7  25

 يسيد بمنطقة إستشفائي حمام إنجاز4
بولعابة

3.655علي الّسايحي

 ةالمعدني بالمياه إستشفائي حّمام إنجاز5
الحاّمة بمنطقة

0.8515جميلة الغريبي

 الحّمام توسعة أشغال إنجاز6
بالزريبة اإلستشفائي

0.67432بلديّة الزريبة

 حامة بمنطقة إستشفائي حّمام إنجاز7
قابس

1.310سويد أحمد

:الكلفة الجملية المجموع

مليون دينار27.384  

285



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

رقيبةبو حّمام بمنطقة  اإلستشفائية المحطّة تهذيب و تهيئة إعادة :المشروع

خمير" اإلستشفائية و السياحية الشركة :المشروع صاحب"

اتهكتار 10 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:    

عصرية إستشفائية محطّة-

بانقالو 23 و أجنحة 4 غرفة،147 يضمّ  نجوم 4 نزل-

اإلختصاصات متعّدد رياضي مركّب-

دينار مليون 19.1  :المشروع كلفة

شغل موطن130  :الشغل مواطن

اإلستغالل بصدد :الحالية الوضعية



إنجاز حّمام عصري بمنطقة شانشو من والية قابس: المشروع 

قابس والية من شانشو بمنطقة مندمج إستشفائي مركز بعث :المشروع

الشايبي إبراهيم :المشروع صاحب

2م 5000 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:   

سرير 60 إستيعاب بطاقة نجوم 3 نزل-

إستشفائية محطة-

النّساء و للرّجال إستشفائية حّمامات-

عائلية و فردية حّمامات-

  تجارية محالت-

سرير 80 تناهز إستيعاب بطاقة إقامات-

مطعم-

لأللعاب فضاء-

فردية مسابح و جماعي مسبح بخاري، حّمام-

دينار مليون 13.16  :المشروع كلفة

شغل موطن 90  :الشغل مواطن  

إستكمال إنتظار في األوّل القسط إستغالل بصدد :الحالية الوضعية

)إستشفائية محطّة( الثالث و الثاني لقسطينا



إنجاز حّمام إستشفائي عصري بمنطقة المطوية من والية قابس: المشروع 

قابس والية من المطوية بمنطقة عصري إستشفائي حّمام إنجاز :المشروع   

الفتاح عبد بن الرزاق عبد :المشروع صاحب

2م 2000 :األرض مساحة

يتضّمن و للنّساء و للرّجال جناحين على يحتوي إستشفائي حّمام :المشروع مكوّنات :

المالبس لتغيير فضاء ، إستقبال فضاء-

إستحمام قاعة تدليك، قاعة-

مسبح بخاري، حّمام-

دينار مليون 2  :المشروع كلفة   

شغل موطن 40  :الشغل مواطن   

إيجاد إنتظار في المشروع من األوّل القسط إستغالل بصدد :الحالية الوضعية

الثالث و الثاني لقسطينا ستكمالإل الضرورية التمويالت



حّمام إستشفائي بمنطقة الحامة من والية قابسإنجاز : المشروع 

قابس والية من الحامة بمنطقة إستشفائي حّمام إنجاز :المشروع

الغريبي جميلة :المشروع صاحب

2م 600 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:  

،للرّجال إستشفائي حّمام-

،للنّساء إستشفائي حّمام-

،)04( للرّجال و للنّساء خاصّة حّمامات-

.)06( العلوي بالطابق شقق شكل في إقامات-

دينار مليون 0.85  :المشروع كلفة

شغل موطن 15  :الشغل مواطن  

اإلستغالل بصدد :الحالية الوضعية



إنجاز أشغال توسعة الحّمام اإلستشفائي بالزريبة: المشروع 

زغوان والية من بالزريبة اإلستشفائي الحّمام توسعة أشغال إنجاز :المشروع

الزريبة بلدية :المشروع صاحب

2م 1100 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:  

للرّجال، حّمام-

.للنّساء حّمام-

دينار مليون 0.674  :المشروع كلفة

شغل موطن 32  :الشغل مواطن  

اإلستغالل بصدد :الحالية الوضعية



إنجاز محطّة إستشفائية بمنطقة سيدي بولعابة من والية القصرين: المشروع 

رينالقص والية من بولعابة يديبس الحارة بالمياه لإلستشفاء وحدة إنجاز :المشروع   

السايحي علي الدكتور :المشروع صاحب

هكتارات 2 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:   

 امحمّ  و جماعيين حّمامين على تحتوي عصرية إستشفائية محطة-

فردي

الطبية للمعالجة فضاء-

للفروسية نادي و مقهى و مطعم على يحتوي ترفيهي فضاء-

بنقالوات شكل في لإلقامة فضاءات-

دينار مليون 3.6  :المشروع كلفة

شغل موطن 55  :الشغل مواطن   

اإلستغالل بصدد - :الحالية الوضعية(



حّمام إستشفائي بمنطقة الحامة من والية قابسإنجاز : المشروع 

قابس والية من الحامة بمنطقة إستشفائي حّمام إنجاز :المشروع

سويد أحمد :المشروع صاحب

2م 440 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:  

اللّياقة، تحسين و للمعالجة مركز-

،بخاري حّمام-

خاصّة، حّمامات 10-

، للنّساء و للرّجال حّمامين-

.صغيرة شقق شكل في إقامة 24-

دينار مليون 1.3  :المشروع كلفة

شغل طنامو10  :الشغل مواطن  

اإلستغالل بصدد :الحالية الوضعية



المراكز، المحطّات

 و الحّمامات اإلستشفائية

التي بصدد اإلنجاز

المشروععدد
الكلفة

)د.م(
نسبة

تقّدم اإلنجاز
مواطن 
الشغل

التاريخ 
المنتظر 

لإلستغالل

1
 بعينمركز سياحي و إستشفائي إنجاز 
أقطر

2022 جانفي6095%220

2
بيئية بعث مركز للسياحة اإلستشفائية وال

ببني مطير
14.585%46

  2022 جوان
)جزئي(

3
دي إنجاز محطّة إستشفائية بمنطقة سي

بقفصة أحمد زروق
2022 مارس150 % 860

4
ي إستشفائي بمنطقة سيد إنجاز حّمام

بولعابة بالقصرين
2022جوان 1.1270%35

فةاألشغال متوقّ 34%115إستشفائي بحمام األنفحّمام إنجاز 5

إنجاز حمام إستشفائي بمنطقة حمام 6
البزاز

فةاألشغال متوقّ 0.360%10

 ئيبي و إستشفائي و سياحي مركز بعث7
مالق بحّمام

فةاألشغال متوقّ 7.315%45

  3 و 2 القسطين إستكمال8
 اإلستشفائي الحّمام من

بالمطوية

فةاألشغال متوقّ 7%20.785القسط 

فةاألشغال متوقّ 5%30.620القسط 

موطن شغل 552د.م 93.52: الكلفة الجملية المجموع



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

نابل والية من بقربص أقطر بعين إستشفائي و سياحي مركز إنجاز :المشروع

األمير مرفأ الفندقية الشركة :المشروع صاحب

هكتار 2,57 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:  

  نجوم 5 فئة من نزل-

البحر بمياه معالجة مركز-

إستشفائية محطّة-

بانقالوات شكل في لإلقامة وحدات-

دينار مليون 60  :المشروع كلفة

شغل موطن 220  :الشغل مواطن

95( اإلنجاز بصدد :الحالية الوضعية%(



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

يرمط بني بمنطقة اإلستشفائية للسياحة مركز بعث :المشروع 
ريزيرتس هيل قرين شركة :المشروع صاحب
ص 66 آر 42 هك 1 :األرض مساحة
المشروع مكوّنات:  

 120 : اللياقة على والمحافظة لإلستشفاء محطة-
يوميا حريف

)أشخاص 06 إلى 02 من شاليه 18( شاليهات-
 9 و أجنحة 5( غرف و أجنحة شكل في إقامات-

)غرف
إستشفائي حّمام-

دينار مليون14.5  :المشروع كلفة    
شغل موطن 46  :الشغل مواطن   
المنشآت بإنجاز المستثمر قام ،)%85( اإلنجاز بصدد :الحالية الوضعية

ة،الّساخن المعدنية بالمياه المشروع لتزويد الضرورية 
رهقد بمبلغ الّشركة  مال رأس في الّديوان مساهمة عدب
    دينار مليون 2

 مثّلي نموذجي كمشروع األوروبية اللجنة طرف من المشروع اختيار تمّ 
البيئية السياحة مجال في التونسية البالد



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

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

لإلستشفاء كابسا شركة :المشروع صاحب

2م 30000 :األرض مساحة

يوميا، حريف 150 إستيعاب بطاقة عصرية إستشفائية محطّة  :المشروع مكوّنات

  : يلي ما على تتوزّع و ²م 2500 المغطّاة المساحة

الحارة بالمياه للمعالجة مساحات و الطبية للمعالجة مساحة-

  سرير 200 إستيعاب بطاقة 2م 3500 مساحة على لإلقامة فضاء-

المالبس لتغيير غرف و لإلستقبال فضاء-

رياضة قاعة و للتجميل فضاء-

المعدنية المياه مستحضرات لبيع محالت و مقهى-

  المعدنية بالمياه للمعالجة فضاءات-

دينار مليون 8  :المشروع كلفة

شغل موطن 150  :الشغل مواطن

2017 جانفي 16 بتاريخ المشروع إنجاز في لّشروعا تمّ  :الحالية الوضعية،

.%80 تساوي تقّدم نسبة تسجيل تمّ  و



إنجاز حّمام إستشفائي بمنطقة سيدي بولعابة من والية القصرين: المشروع 

نالقصري والية من بولعابة سيدي بمنطقة إستشفائي حّمام إنجاز :المشروع
المنصوري األسعد أحمد :المشروع صاحب
هكتار 04.2 :األرض مساحة
المشروع مكوّنات:  

 على يحتوي و  2م 700 حوالي يمسح عصري إستشفائي حمام  -
: منهما جناح كلّ  يتضّمن النساء، و للرجال جناحين

،المالبس لتغيير فضاء ،إستقبال فضاء ،إنتظار قاعة  -
،لإلستحمام قاعة ،للتدليك قاعات  -
،مياه دورة و أدواش  -
،مسبح  -
،فردية غرف3  -
،تجارية محالت 4  -
  ،للسيارات مأوى  -
.منتزه  -

دينار مليون 1.12  :المشروع كلفة
شغل موطن35  :الشغل مواطن
2018 جويلية شهر خالل المشروع إنجاز في اإلنطالق تمّ  :الحالية الوضعية،

  .%70 تساوي تقّدم نسبة تسجيل تمّ  و



المراكز، المحطّات

 و الحّمامات اإلستشفائية

المبرمجة

الكلفةالمشروععدد
)مليون دينار(

مواطن 
الشغل

10003200لخباياتا بمنطقة المعدنية بالمياه لإلستشفاء مدينة بعث1

32.175300الحميد عبد سيدي بمنطقة إستشفائية محطة بعث2

525سيالة بحمام مندمجة إستشفائية محطة بعث3

0.98313الحاّمة بمنطقة عصري إستشفائي حّمام إنجاز4

55345ربتوز الصحية و اإلستشفائية للسياحة مدينة بعث5

200500  الجديدي بنت حمام بمنطقة إستشفائية مدينة بعث6

1435بدوز السياحية بالمنطقة ةإستشفائي محطّة إنجاز7

5.620الزريبة بمنطقة إستشفائية محطّة إنجاز8

4.535بتوزر العين رأس بمنطقة إستشفائية محطة بعث9

2.96010باالص جاكرطة بنزل ةاستشفائي محطّة إنجاز10

1.42117بنفزة استشفائية محطة بعث11

1.40017الوسط جبل بمنطقة استشفائي حمام إنجاز12

5.8222بالحامة شانشو بمنطقة إستشفائية وحدة بعث13

2.515سقاب والية من الحامة بمنطقة إستشفائي حّمام بعث14

1.820قابس والية من بالمطوية إستشفائية محطّة بعث15

: الكلفة الجملية المجموع
4574د.م 1333.159



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

ةسوس والية – الحميد عبد سيدي بمنطقة إستشفائية محطّة بعث :المشروع

المعدنية للمحطّات الجديدة الشركة :المشروع صاحب  

2م 33277 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:  

إستشفائية محطّة-

  إستشفائي حمام-

للّسكن إقامات و بانقالوات نزل،-

ثقافي فضاء و رياضي فضاء-

دينار مليون 32.175  :المشروع كلفة  

ولىاأل المرحلة في 30( شغل موطن300  :الشغل مواطن(

المشروع إنجاز في للّشروع اإلعداد بصدد :الحالية الوضعية



بعث محطة إستشفائية مندمجة بحّمام سيّالة من والية باجة: المشروع 

باجة والية من سيّالة بحّمام مندمجة إستشفائية محطة بعث :المشروع

الخبثاني أحمد المرحوم ورثة :المشروع صاحب

هكتارات 3 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:  

  عصرية إستشفائية محطة-

تقليدي إستشفائي حمام-

الحارة المعدنية بالمياه للمعالجة وحدات لإلقامة، وحدات-

مطعم تجاري، مركّب-

دينار مليون 5  :المشروع كلفة

شغل موطن 25  :الشغل مواطن

المشروع إنجاز في للّشروع اإلعداد بصدد :الحالية الوضعية



الزريبة من والية زغوانإنجاز محطّة إستشفائية بمنطقة : المشروع 

زغوان والية من الزريبة بمنطقة إستشفائية محطّة إنجاز :المشروع

الترفيه و لإلستشفاء زريبة شركة :المشروع صاحب

2م 48050 :األرض مساحة    

المشروع مكوّنات:     

عائلية، حّمامات-

،الرجال و للنساء إستشفائي مركز 02 عدد-

مطعم، ألعاب، قاعة رياضة، قاعة-

مغطّى، غير مسبح و مغطّى مسبح-

.لإلقامة غرفة 26-

دينار مليون 5.60  :المشروع كلفة

شغل موطن 20  :الشغل مواطن

الفنيّة الّدراسات إنجاز بصدد :الحالية الوضعية.



فرص اإلستثمار

المشروععدد

نابل والية من الكبرى قربص منطقة تهيئة1

قابس والية من بالحاّمة الخبايات بمنطقة إستشفائية مدينة بعث2

نابل والية من الجديدي بنت بمنطقة خديجة للّة اإلستشفائي السياحي المنتجع بعث3

القصرين والية من بولعابة سيدي بمنطقة إستشفائية مدينة تهيئة4

سليانة والية من بياضة حّمام بمنطقة إستشفائية مدينة تهيئة5

عروس بن بوالية األنف حّمام بمنطقة الكائن العريان حمام تهذيب و تهيئة6

القيروان بوالية طرزة بجبل الطبيعي بالبخار مندمج إستشفائي مركز إنجاز7

لمهديةا والية من الّساف قصور بمنطقة المعدنية بالمياه ةإستشفائي محطّة إنجاز8

تبنزر والية من إشكل حّمام بمنطقة المعدنية بالمياه إستشفائي حّمام إنجاز9



تهيئة منطقة قربص الكبرى من والية نابل: المشروع 

نابل والية من الكبرى قربص منطقة تهيئة :المشروع

كاالسيرا عين إلى الرايس سيدي من الممتّدة نابل والية من قربص منطقة :الدراسة محيط

هكتار 1300 :التدّخل مساحة

هكتار 245 : المهيأة المساحة-

هكتار 67.1 : للتفويت القابلة المساحة-

)04( إستشفائية محطات    :المشروع مكوّنات

)26( فندقية وحدات-

)30( فردية مساكن مناطق للّسكن، إقامات-

)19( للتجهيزات مخصّصة مناطق-

)21( خضراء مناطق-

)28( ترفيهية مناطق تنشيط، مساحات-

سرير 6800  :اإلستيعاب طاقة

دينار مليون 3000 :المشروع تكلفة

عليها مصادق تهيئة دراسة :الحالية الوضعية



بعث مدينة لإلستشفاء بالمياه المعدنية بمنطقة الخبايات بوالية قابس: المشروع 

الخبايات بمنطقة إستشفائية مدينة بعث :المشروع

هكتار 240 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات: 

  إستشفائية محطة-

الرياضة مالعب و التنس مالعب-

للّسكن إقامات-

األخرى الخدماتية التجهيزات و المؤتمرات مركز-

كازينو و نزل-

فردية مساكن منطقة-

صولجان ملعب-

دينار مليون1000  :المشروع كلفة

مباشر غير و مياشر( شغل موطن3200  :الشغل مواطن(

خواصّ  مستثمرين طرف من للتمويل مشروع - :الحالية الوضعية.



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

الجديدي بنت حمام بمنطقة مندمجة إستشفائية مدينة بعث :المشروع  

الجديدي زياد السيد :المشروع صاحب

ثابتة منشآت 2م75941( هكتار 50 :األرض مساحة(  

المشروع مكوّنات:  

  يوميا حريف 300 : لإلستشفاء محطة-

سرير 100 : لإلقامة نزل-

سرير 400 : لإلقامة وحدات-

بنقالوات شكل في لإلقامة وحدات-

رياضي مركز-

تجاري مركز-

دينار مليون 200  :المشروع كلفة

شغل موطن 500  :الشغل مواطن

المشروع لتمويل شركاء عن البحث بصدد :الحالية الوضعية



تهيئة مدينة إستشفائية بمنطقة سيدي بولعابة من والية القصرين: المشروع 

القصرين والية من بولعابة سيدي بمنطقة إستشفائية مدينة تهيئة :المشروع

القصرين والية من بولعابة سيدي منطقة :الدراسة محيط

هكتار 60 :التدّخل مساحة

المشروع مكوّنات: 

إستشفائية محطة-

ترفيهية و تجارية مرافق إدارية، مرافق-

فندقية وحدات-

للتجهيزات مخصّصة مناطق-

للسكن مخصّصة مناطق-

الرياضية للتجهيزات مخصّصة مناطق-

خضراء مناطق-

 2010 سنة( األساسية البنية مكوّنات إلنجاز دينار مليون 10  :المشروع تكلفة(

 ساكن 1500 - سنويا حريف ألف 200  : المستهدفين الحرفاء

للوالية الجهوي المجلس طرف من عليها مصادق دراسة :الحالية الوضعية



تهيئة مدينة إستشفائية بمنطقة حّمام بياضة من والية سليانة: المشروع 

سليانة والية من بياضة حّمام بمنطقة إستشفائية مدينة تهيئة :المشروع

الكريب مدينة غرب شمال كلم 30 بعد على الواقعة بياضة حّمام منطقة :الدراسة محيط  

هكتار 75 :التدّخل مساحة

المشروع مكوّنات: 

  إستشفائية محطة-

إستشفائي حّمام-

الجماعي للّسكن إقامات-

فردية مساكن منطقة-

للتجهيزات مخصّصة مناطق-

للترفيه مخصّصة مناطق-

خضراء مناطق-

سنويّا/حريف ألف 145 ،ساكن 15000  : المستهدفين الحرفاء

للوالية الجهوي المجلس طرف من عليها مصادق تهيئة دراسة :الحالية الوضعية



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

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

عصرية إستشفائية محطة  تركيز إطار في الديوان بها قام دراسة :المشروع صاحب

القديمة العصور منذ العالجية بخصوصياتها المعروفة األنف حمام بمنطقة

المكان بلدية ملك على 2م 3370 :األرض مساحة

الفالحة وزارة مصالح طرف من منجزة ث/ل 5 : المعدنية المياه حفرية

على تحتوي إستشفائية محطّة :المشروع مكوّنات :

المعدنية بالمياه للمعالجة قسم-

الكهربائية للمعالجة قسم-

العائلي لإلستشفاء وحدة-

دينار مليون 15  :المشروع كلفة

مباشر شغل موطن 20  :الشغل مواطن

عليها مصادق المشروع دراسة :الحالية الوضعية



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

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

قطاع تنمية و الحالي الحّمام تأهيل إطار في الديوان بها قام دراسة :المشروع صاحب

بالمنطقة اإلستشفاء

 2م 5621 :المغطاة المساحة

المشروع مكوّنات:  

إستشفائية محطّة-

المتواجدة الكهوف داخل طبيعي بخاري حمام-

ترفيهي فضاء-

)شقة 30( سكنية وحدة-

الطلق الهواء في مسبح و مغطى مسبح-

2015 سنة( دينار مليون 13.2  :المشروع كلفة(

مباشر شغل مواطن 50  :الشغل مواطن

عليها مصادق المشروع دراسة :الحالية الوضعية



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

المهدية والية من الّساف قصور بمنطقة ةإستشفائي محطّة إنجاز :المشروع

بالمنطقة اإلستشفاء  قطاع تنمية  إطار في الديوان بها يقوم دراسة :المشروع صاحب

 2م 4154 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:   

إستشفائية محطّة  -

إقامات  -

مطعم  -

دينار مليون 7  :المشروع كلفة  

اليوم / شخص 500 :اإلستيعاب طاقة

شغل مواطن 50  :الشغل مواطن

عليها مصادق المشروع دراسة :الحالية الوضعية.



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

بنزرت والية من إشكل حّمام بمنطقة إستشفائي حّمام إنجاز :المشروع

قطاع تنمية و الحالي الحّمام تأهيل إطار في الديوان بها قام دراسة :المشروع صاحب

بالمنطقة اإلستشفاء

 2م 384 :المغطاة المساحة

يتضّمن و للنّساء و للرّجال جناحين على يحتوي إستشفائي حّمام :المشروع مكوّنات :

المالبس لتغيير فضاء ، إستقبال فضاء -

إستحمام قاعة تدليك، قاعة -

مسبح بخاري، حّمام -

دينار مليون  :المشروع كلفة

اليوم / شخص 160 :اإلستيعاب طاقة

شغل مواطن 10  :الشغل مواطن

عليها مصادق المشروع دراسة :الحالية الوضعية.



الكلفةالمشروععدد
)رمليون دينا(

مواطن الباعثالوالية
الشغل

الوضعية الحالية

اإلستغالل بصدد15شركة جان ماد تورنابل1.12اماتالحمّ  ياسمين بمنطقة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز1

)%90( اإلنجاز بصدد45شركة السياحة سيفبن عروس3.934مقرين بمنطقة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز2

اإلستغالل بصدد15الصّولي عصامجندوبة1.1بجندوبة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز3

ومللعم بالفتح الترخيص تمّ 15شركة دار الجلدتونس7بالقصبة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز4

ازاإلنج في اإلنطالق إنتظار في20شركة  البعث السياحي قرطاجتونس2رتقم السياحية بالمنطقة العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز5

ازاإلنج في اإلنطالق إنتظار فيGIC50شركة  تونس5.5رسىبالم داود سيدي بمنطقة العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز6

اإلستغالل بصددOPULENCE SPA10شركة المنستير0.65جّمال بمنطقة العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز7

ازاإلنج في اإلنطالق إنتظار في10شركة  مصّحة الّشفاء بجربةمدنين3قالّسو حومة جربة بمنطقة العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز8

اإلستغالل بصدد20شركة نزل األهرامنابل0.3بنابل األهرام بزل العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز9

)%70( اإلنجاز بصدد10وبيةشركة المصّحة الّدولية تونس الجنبن عروس0.320مقرين بمنطقة العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز10

)%90( اإلنجاز بصدد16شركة النخبة للبعث العقاريتونس1.5البحيرة بمنطقة العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز11

ازاإلنج في اإلنطالق إنتظار في10شركة البعث العقاري هيفاء تونس0.32قرطاج حدائق بمنطقة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز12

ة شركة الّدراسات و التنمية السياحيصفاقس2 الشّفار بمنطقة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز13
بصفاقس 

ازاإلنج في اإلنطالق إنتظار في20

لعذبةاإلستشفاء بالمياه ا اإلستثمار في قطاع  مشاريع



الكلفةالمشروععدد
)مليون دينار(

مواطن الباعثالوالية
الشغل

الوضعية الحالية

)%80( اإلنجاز بصدد10نجيب بن صالح المنستير0.6  هالل قصر بمنطقة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز14

 العمراني بالمركز نجوم 5 بنزل العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز15
بتونس الشمالي

اإلنجاز في اإلنطالق إنتظار في15إتحاد إذاعات الّدول العربيةتونس1.2

اإلستغالل بصدد10المجمع الطبي الزياتينسوسة2.5بسوسة الزياتين مصّحة صلب العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز16

اإلنجاز في اإلنطالق إنتظار في15الخبثانيكريم نابل1.2بورقبة بئر بمنطقة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز17

اإلنجاز في اإلنطالق إنتظار في10الشركة السياحية الجديدة الفرنانجندوبة1مدراه بعين الفرنان بنزل العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز18

اإلنجاز في اإلنطالق إنتظار في20تريدكوشركة تونس1.8بحيرةال بضفاف تريدكو بنزل العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز19

MARRIOT  " بنزل العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز20 TUNIS"4.98شركة تونس"  MANGO HOTELS"10الفنية الدراسات تحيين بصدد

اإلنجاز في اإلنطالق إنتظار في20ماتشركة التنمية السياحية بالحّمانابل2بالحمامات الميرامار بنزل العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز21

اإلستغالل بصدد10شركة ديار زغوانزغوان0.4زغوان بديار العذبة بالمياه لإلستشفاء مركز إنجاز22

  شغلموطن  376مليون دينار 44.424:  الكلفة الجملية المجموع
و غير مباشر بين مباشر

لعذبةاإلستشفاء بالمياه ا اإلستثمار في قطاع  مشاريع



إنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة بمنطقة ياسمين الحّمامات: المشروع 

الحّمامات ياسمين بمنطقة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز :المشروع

تور ماد جان شركة :المشروع صاحب

2م 1425 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:   

اإلدارة  -

التجميل فضاء-

بالمياه المعالجة فضاء -

للمعالجة أخرى فضاءات -

دينار مليون 1.12  :المشروع كلفة  

شغل موطن 15  :الشغل مواطن

اإلستغالل بصدد :الحالية الوضعية



إنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة بمنطقة مقرين: المشروع 

مقرين بمنطقة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز :المشروع

سيف شركة :المشروع صاحب

2م 1515 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:   

 ةقاع لإلستقبال، فضاء البدنية، للياقة مركز : يضمّ  للنساء قسم -
 حّمام  أدواش، رياضة، قاعة مسبح، المالبس، لتغيير غرف لإلسترخاء،

للتجميل فضاء مكوّناته، بكلّ 

 تغييرل غرف لإلسترخاء، قاعة البدنية، للياقة مركز : يضمّ  و مختلط قسم-
أدواش رياضة، قاعة المالبس،

 فضاء ال،إستقب فضاء البدنية، للياقة مركز : يضمّ  و البدني للتأهيل مركز-
 قاعة الميكانيكية، للمعالجة قاعة مسبح، أدواش، المالبس، لتغيير

.الكهربائية للمعالجة

دينار مليون 3.934  :المشروع كلفة  

شغل موطن 45  :الشغل مواطن

إلقتناء الضرورية التمويالت إيجاد إنتظار في ،)%80( اإلنجاز بصدد :الحالية الوضعية  
بالمركز الخاصّة التجهيزات



إنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة بجندوبة: المشروع 

بجندوبة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز :المشروع

الصّولي عصام :المشروع صاحب

2م 385 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:   

 نغرفتي طبيب، عيادة لإلستقبال، قاعة : على يحتوي و : أرضي طابق -
 تللمعدا قاعة و مغازة للعملة، المالبس تغيير قاعة الطبيّة، للمعايدة

.التقنية

 المالبس تغيير غرف لإلستقبال، قاعة : على يحتوي و : علوي طابق -
 قاعة أدواش، التنظيف، و للفرك قاعة بخاري، حّمام للمستحّمين،

 تعّددةم قاعة و للتدليك قاعتين إستراحة، قاعة المائي، للتدليك مخصّصة
.اإلختصاصات

دينار مليون 1.1  :المشروع كلفة  

شغل موطن15  :الشغل مواطن

اإلستغالل بصدد :الحالية الوضعية.



بالقصبةإنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة : المشروع 

بالقصبة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز :المشروع

الجلد دار شركة :المشروع صاحب

األرض مساحة: -

المشروع مكوّنات:   

  حّمام، -

للتدليك، وحدات -

للتجميل، فضاء -

اإلختصاصات، متعّددة قاعة-

.أجنحة شكل في سكنية وحدة 16-

دينار مليون 7  :المشروع كلفة  

شغل موطن15  :الشغل مواطن

للعموم بالفتح الترخيص تمّ  :الحالية الوضعية



بالمنطقة السياحية قمرتإنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة : المشروع 

نزل إنجاز مشروع صلب العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز :المشروع

قمرت السياحية بالمنطقة نجوم خمس

قرطاج السياحي البعث شركة :المشروع صاحب

مغطاة مساحة( 2م 2101 :األرض مساحة(

المشروع مكوّنات:   

البدنية للياقة و للمسبح فضاء -

العذبة بالمياه للمعالجة فضاء -

للخدمات مشتركة فضاءات -

دينار مليون 2  :المشروع كلفة  

شغل موطن 20  :الشغل مواطن

اإلنجاز في اإلنطالق إنتظار في :الحالية الوضعية



بمنطقة سيدي داود بالمرسىإنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة : المشروع 

ّددةمتع مصّحة إنجاز مشروع صلب العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز :المشروع

بالمرسى داود سيدي بمنطقة اإلختصاصات

شركة :المشروع صاحب  GIC

2م 575 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:   

لإلستقبال فضاء  -

الطبيعي للتدليك فضاء  -

العذبة بالمياه للمعالجة فضاء  -

الطبية للمعايدة فضاء  -

للعملة مخصّص فضاء  -

الخدمات و التقنية للمعّدات مخصّص فضاء  -

دينار مليون 5.5  :المشروع كلفة  

شغل موطن 50  :الشغل مواطن

اإلنجاز في اإلنطالق إنتظار في :الحالية الوضعية



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

جّمال بمنطقة العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز :المشروع

شركة :المشروع صاحب  OPULENCE SPA

2م874 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:   

الطبّي للفحص وحدة المالبس، لتغيير فضاءات لإلستقبال، فضاء-

أدواش بخار، قاعة حّمام، مسبح،-

الحالقة و الوزن لتخفيف و للتجميل فضاء-

الطبيعي للعالج فضاء-

مشربة لإلسترخاء، قاعة رياضة، قاعة-

التقنية للمعّدات فضاء-

للسيارات مرأب حديقة،-

دينار مليون 0.65  :المشروع كلفة  

أولى مرحلة في شغل مواطن10  :الشغل مواطن

اإلستغالل بصدد :الحالية الوضعية



إنجاز مركز إستشفاء بالمياه العذبة بمنطقة جربة حومة الّسوق: المشروع 

الّسوق حومة جربة بمنطقة العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز :المشروع
بجربة الّشفاء مصّحة  شركة :المشروع صاحب
2م 6324 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:   
لإلستراحة، فضاء لإلستقبال، فضاء-
الطبيعي، التأهيل في للمختصّ  مكتب العظام، لطبيب مكتب-
،)للرجال و للنساء( المالبس لتغيير فضاءات مياه، دورات-
مسبح،-
للتدليك، مخصصة فضاءات-
بالمياه، بالرشّ  للمعالجة مخصّص فضاء-
األطفال، لتأهيل مخصّص فضاء-
القلب، نبضات لمراقبة مخصّص فضاء-
الميكانيكية، المعالجة و الطبيعي للتأهيل فضاء-
.للمعّدات مخصّصة فضاءات-

دينار مليون 3  :المشروع كلفة  

شغل مواطن10  :الشغل مواطن  
اإلنجاز في اإلنطالق إنتظار في :الحالية الوضعية



إنجاز مركز إستشفاء بالمياه العذبة  بنزل األهرام بنابل: المشروع 

بنابل األهرام بنزل العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز :المشروع

األهرام نزل :المشروع صاحب

األرض مساحة: -

المشروع مكوّنات:   

لإلستراحة، فضاء لإلستقبال، فضاء-

الجافّة، للعالجات فضاء-

بالمياه، للعالجات فضاء-

للتدليك، مخصصة فضاءات-

مشربة،-

.للمعّدات مخصّصة فضاءات-

دينار مليون 0.3  :المشروع كلفة  

شغل مواطن 20  :الشغل مواطن  

اإلستغالل بصدد :الحالية الوضعية



بمنطقة مقرينإنجاز مركز إستشفاء بالمياه العذبة : المشروع 

مقرين بمنطقة العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز :المشروع
الجنوبية تونس الّدولية المصّحة  شركة :المشروع صاحب
2م 635 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:   
: الجافة للعالجات فضاء

مياه، دورات للتدليك، مخصصة فضاءات لإلستقبال، فضاء-
،الطبيعي للعالج فضاء ،)للرجال و للنساء( المالبس لتغيير فضاءات-
الطبيعي، التأهيل و للمعالجة فضاء-
الكهربائية، للمعالجة فضاء الطبيعية، للمداواة فضاء-
.الوظيفي للعالج فضاء-

: بالمياه للعالجات فضاء
مياه، دورات لإلستقبال، فضاء-
،)للرجال و للنساء( المالبس لتغيير فضاءات-
.الطبيعي للتأهيل فضاء ، مسبح-

دينار مليون 0.32  :المشروع كلفة  

شغل مواطن10  :الشغل مواطن  
زاجاإلن بصدد :الحالية الوضعية



البحيرةإنجاز مركز إستشفاء بالمياه العذبة بمنطقة : المشروع 

البحيرة بمنطقة العذبة بالمياه إستشفاء مركز إنجاز :المشروع
العقاري للبعث النخبة  شركة :المشروع صاحب
2م 8760 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:   
لإلستقبال، فضاء-
لإلستحمام، فضاء-
للتدليك، مخصصة فضاءات-
مياه، دورات-
،)للرجال و للنساء( المالبس لتغيير فضاءات-
مغطّى، مسبح-
لإلسترخاء، فضاء-
بخاري، حّمام-
.للمعّدات مخصّصة فضاءات-

دينار مليون 1.5  :المشروع كلفة  

شغل مواطن16  :الشغل مواطن  
اإلنجاز بصدد :الحالية الوضعية



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

قرطاج حدائق بمنطقة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز :المشروع
هيفاء العقاري البعث شركة :المشروع صاحب  
2م 392 :المشروع مساحة

المشروع مكوّنات:   
لإلستقبال، ضاءف-
إداري، مكتب-
بخاري، فضاء-
أدواش،-
المالبس، لتغيير فضاءات-
،)02( مياه دورة-
مسبح،-
مشربة، : اإلسترخاء و لإلستراحة فضاء-
.رياضة قاعة-

دينار مليون 0.735  :المشروع كلفة  

شغل مواطن10  :الشغل مواطن  
اإلنجاز في اإلنطالق إنتظار في :الحالية الوضعية



إنجاز مركز إستشفائي بالمياه العذبة بمنطقة الشّفار بوالية صفاقس: المشروع 

اقسصف بوالية الشّفار بمنطقة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز :المشروع
بصفاقس السياحية التنمية و الّدراسات شركة :المشروع صاحب  
2م1786 :األرض مساحة

المشروع مكوّنات:   
لإلستقبال، فضاء-
رياضة، قاعة-
حالقة، قاعة-
طبيب، مكتب-
المالبس، لتغيير فضاءات-
،مغطّى مسبح-
لإلستراحة، قاعة-
غرف، 08 من تتكوّن للتدليك منطقة-
مياه، دورة-
.المعّدات لخزن منطقة-
حّمامات، 02-
بخاري، فضاء-
المقتصد، مكتب-
.الفنيّة المعّدات فضاءات-

دينار مليون 2  :المشروع كلفة  
شغل مواطن 20  :الشغل مواطن  
اإلنجاز في اإلنطالق إنتظار في :الحالية الوضعية



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

هالل قصر بمنطقة العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز :المشروع
صالح بن نجيب :المشروع صاحب  
2م 400 :المشروع مساحة

المشروع مكوّنات:   
مسبح،-
مشربة،-
التجميل، و للتمسيد فضاء-
مياه، دورة-
حّمام،-
بخاري، حّمام-
أدواش،-
للتدليك، فضاء-
المالبس، لتغيير فضاء-
للغسيل، فضاء-
تجميل، و حالقة قاعة-
.الفنيّة للمعّدات فضاء-

دينار مليون 0.6  :المشروع كلفة  
شغل مواطن10  :الشغل مواطن  
50( اإلنجاز بصدد :الحالية الوضعية%(.



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

يالشمال العمراني بالمركز بنزل العذبة بالمياه إستشفائي مركز إنجاز :المشروع
العربية الّدول إذاعات إتحاد :المشروع صاحب
2م 300 :المشروع مساحة

المشروع مكوّنات:   
مسبح،-
التجميل، و للتمسيد فضاء-
مياه، دورة-
حّمام،-
بخاري، حّمام-
أدواش،-
للتدليك، فضاء-
المالبس، لتغيير فضاء-
للغسيل، فضاء-
تجميل، و حالقة قاعة-
.الفنيّة للمعّدات فضاء-

دينار مليون 1.2  :المشروع كلفة  
شغل موطن15  :الشغل مواطن  
اإلنجاز في اإلنطالق إنتظار في :الحالية الوضعية


