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 :2017اإلنجازات المسجلة سنة 
 

 أهم اإلنجازات التالية: 2017شهدت سنة البحري  االنجرافالسواحل من  حمايةفي مجال   -1

 

 بيان المشروع الوالية العدد الرتبي

قيمة 

الصفقة 

 )أ.د(

تقدم  نسبة

 المشروع
 المالحظات

 المهدية 1

أشغال فتح المسطح المائي لسبخة بن غياضة على 

 البحر
10 323 80% 

من المتوقع انتهاء األشغال فى شهر 

 2018فيفري 

  2017أوت -تم االستالم الوقتي لألشغال 100% 732 أشغال حماية شاطئ سلقطة من اإلنجراف البحري 

أشغال حماية شواطئ المهدية من اإلنجراف البحري 

 5القسط 
 2017إنطالق األشغال بداية سبتمبر بداية األشغال 560

 %100 208 1 أشغال حماية شاطئ المامونية من االنجراف البحري نابل 2
جوان  19تم االستالم الوقتي لألشغال في 

2017 

 صفاقس 3
من االنجراف  أشغال حماية شواطئ صفاقس )جبنيانة(

 1قسط -البحري
- 

المصاقة على 

 الصفقة بتاريخ 

28/12/2017 

 2018انطالق المشروع بداية سنة  

 مدنين 4
أشغال حماية شاطئ حومة السوق جربة و أجيم من 

 (941االنجراف البحري )ط م 
389 100% 

نوفمبر  2-االستالم الوقتي لألشغال

2017  
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 %80 529 دراسة تثمين و تهيئة سبخة السيجومي  تونس 5
من المتوقع انتهاء الدراسة  فى  شهر 

 2018مارس 

 عدة واليات 6

 تحديد الملك العمومي البحري بعدة واليات الملك العمومي البحري

 دراسات خاصة بالهياكل البحرية
البحري  إعداد دراسات حول حماية الشريط الساحلي من اإلنجراف

 قبل القيام باألشغال

 

 سبخة السيجومي:تثمين وتهيئة بخصوص مشروع 
 

حول الوضع البيئي بالبالد  2015ماي  12في إطار تنفيذ قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ  تثمين وتهيئة سبخة السيجومي يندرج مشروع

بوضع تصور عملي بخصوص مشروع تهيئة سبخة السيجومي نظرا للوضع البيئي المتدهور بالسبخة وانعكاساته على السكان المحيطين بها الذي أوصى و

 بصفة خاصة وعلى التطور العمراني والوضع البيئي بتونس الكبرى بصفة عامة. 

 

 عن طريقدراسة تثمين وتهيئة سبخة السيجومي في إعداد  2015سبتمبر  28وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية منذ  انطلقتوفي هذا اإلطار 

 ألف دينار.  529بكلفة مكتب دراسات مختص في الهندسة المائية والبيئية 

 18تم عرضها على أنظار المجلس الوزاري المضيق بتاريخ التي و متعلقة بالتشخيص وفرضيات التهيئةللدراسة الالمرحلة االولى تم االنتهاء من قد و

المتمثلة في اإلبقاء على مساحة المنطقة الرطبة في حدود  الموافقة على مشروع تهيئة وتثمين سبخة السيجومي طبقا للفرضية الثالثة  قرأالذي  2017أفريل 

هكتار لتثمينها وخلق فضاءات  750تغالل ضفاف السبخة على مساحة حوالي هكتار مع إزالة التلوث بالسبخة وإحداث حوض مائي دائم واس 1850

 .وخلق مواطن شغل بالجهة الغربية لتونس العاصمة مومية والمناطق الترفيهية والسكنللتجهيزات الع

ودراسة المؤثرات على المحيط والتقرير األّولي لدراسة الجدوى عداد التقرير التفصيلي للفرضية الثالثة لتهيئة سبخة السيجومي إ 2017خالل سنة كما تم 

  .من الدراسة المرحلة الثانيةموضوع والتركيبة المؤسساتية االقتصادية 

 

 :مشروع سبخة بن غياضة بالمهديةبخصوص 

 قد تم إنجازه على مرحلتين:و .في استصالح وتهيئة السبخةمشروع سبخة بن غياضة بالمهدية  يتمثل
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حيتتتش أشتتترفت عليهتتتا وزارة التجهيتتتز واإلستتتكان والتهيئتتتة الترابيتتتة كصتتتاحب منشتتت  مفتتتوض لفائتتتدة  2011و 2007تمتتتت بتتتين ستتتنتي  المرحلةةةة اىولةةةى:

التتتتي مكنتتتت متتتن تتتتوفير مليتتتون دينتتتار و 30بكلفتتتة مشتتتروع لإنجتتتاز أشتتتغال المرحلتتتة األولتتتى لفتتتي وكالتتتة حمايتتتة وتهيئتتتة الشتتتريط الستتتاحلي وتمثلتتتت 

   هكتار مع تهيئة الطرقات والشبكات المختلفة. 116هكتار ومساحة قابلة للتهيئة تقدر بحوالي  26إمتداد مسطح مائي على 

 أشةةة ال فةةةتط المسةةة ط المةةةا ي مةةة  البحةةةر تتمثتتتل فتتتيو  كان والتهيئتتتة الترابيتتتة كصتتتاحب منشتتتتشتتترف عليهتتتا وزارة التجهيتتتز واإلستتت: المرحلةةةة الثانيةةةة

 80%حيتتتش بلغتتتت نستتتبة اإلنجتتتاز حتتتوالي  2017وتواصتتتلت ختتتالل ستتتنة  2016ألشتتتغال فتتتي شتتتهر جتتتانفي . وقتتتد انطلقتتتت امليةةةون دينةةةار 10.2بكلفتتتة 

 .2018ومن المتوقع أن تنتهي األشغال موفى شهر فيفري 

الشتتتروع فتتتي إجتتتراءات إحتتتداث شتتتركة الدراستتتات وتهيئتتتة ستتتبخة بتتتن غياضتتتة حيتتتش تمتتتت الموافقتتتة متتتن قبتتتل مصتتتالح رئاستتتة  2017كمتتتا شتتتهدت ستتتنة 

الحكومتتتة علتتتى إحتتتداث هتتتذه الشتتتركة فتتتي شتتتكل إشتتتركة خفيتتتة اإلستتتمإ وتتتتم إعتتتداد مشتتتروع العقتتتد الت سيستتتي للشتتتركة وتحديتتتد المستتتاهمين فتتتي رأس 

 ظار عقد الجلسة العامة الت سيسية للشركة.مالها ونسبة المساهمة في انت

 

 بخصوص تحديد الملك العمومي البحري والملك العمومي المينا ي:

 

ستتتبخة بتتتن غياضتتتة بالمهديتتتة وستتتبخة الستتتاحلين مواصتتتلة تحديتتتد أجتتتزاء متتتن الملتتتك العمتتتومي البحتتتري فتتتي عتتتدة واليتتتات شتتتملت  2017شتتتهدت ستتتنة 

وستتبخة قلعتتة األنتتدلس متتن واليتتة أريانتتة وستتبخة ستتليمان متتن واليتتة نابتتل ومنطقتتة أغيتتر ومرفتت  أغيتتر وستتبخة أريانتتة وستتبخة خنتتيس بواليتتة المنستتتير 

 من والية مدنين.

حاستتتي  ومينتتتاء الصتتتيد البحتتتريبتتتالقرين إصتتتدار األمتتتر المتعلتتتق بتحديتتتد الملتتتك العمتتتومي المينتتتائي لمينتتتاء الصتتتيد البحتتتري  2017كمتتتا تتتتم ختتتالل ستتتنة 

 .من والية تونس وتحديد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت جالبة من والية مدنين 

 

 

 بخصوص إسناد التراخيص المتعلقة بالتصوير الجوي:

 

المتعلتق  1995أفريتل  06قرار وزير الداخلية ووزراء الدفاع الوطني والتجهيز واإلستكان والنقتل والستياحة والصتناعات التقليديتة المتؤر  فتي عمال ب

رخصتة للتصتوير  28إسناد  2017الجوية السياحية واالشهارية قصد القيام ب شغال التصوير الشمسي أو السينماتغرافي الجوي، تم خالل سنة  باألنشطة

 الجوي لعديد المشاريع التنموية واألنشطة الثقافية بطلب من الوزارات والمؤسسات المعنية والشركات المختصة في مجال التصوير الجوي.
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 وزارة الفالحة والموارد الما ية والصيد البحري:بخصوص مشاري  إنجاز مواني الصيد البحري كصاحب منشأ مفوض لفا دة  -2
 

وزارة الفالحتتتة والمتتتوارد المائيتتتة والصتتتيد  البحتتتري لفائتتتدةإنجتتتاز وتوستتتعة مشتتتاريع متتتواني الصتتتيد ب تقتتتوم اإلدارة العامتتتة للمصتتتالح الجويتتتة والبحريتتتة

متتتن إنجتتتاز توستتتعة مينتتتاء الصتتتيد البحتتتري بتتتالكت  بمتتتدنين وتوستتتعة مينتتتاء  االنتهتتتاء 2017وقتتتد تتتتم ختتتالل ستتتنة  .البحتتتري كصتتتاحب منشتتت  مفتتتوض

نتتتاء الصتتتيد البحتتتري وميالصتتتيد البحتتتري بالشتتتابة وتوستتتعة مينتتتاء الصتتتيد البحتتتري ببنتتتزرت ومواصتتتلة إنجتتتاز حمايتتتة مينتتتاء الصتتتيد البحتتتري بقتتتابس 

توستتتعة مينتتتاء الصتتتيد البحتتتري بطبلبتتتة إلتتتى جانتتتب القيتتتام بعتتتدة و توستتتعة مينتتتاء ستتتيدي يوستتت  بقرقنتتتة  أشتتتغال وانطتتتالقبستتتيدي منصتتتور بصتتتفاقس 

 دراسات إلعادة تهيئة مواني الصيد البحري بصفاقس والمهدية وقلعة األندلس وغار الملح.

 بيان المشروع الوالية العدد الرتبي
المشروع كلفة 

 )م.د(

نسبة تقدم 

 المشروع
 المالحظات

 بنزرت 1

 100% 6,8 أشغال توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري ببنزرت 
انتهت األشغال وتم االستالم الوقتي 

  2017ماي  03فى 

طن والرصيفين  250أشغال إصالح حوض رفع السفن 

 العائمين بالميناء 
1,17 %100 

 15-تم االستالم الوقتي لألشغال

  2017أوت 

 75% 22,2 أشغال حماية ميناء الصيد البحري بقابس  قابس 2
من المتوقع إتمام األشغال في شهر 

  2018مارس 

 صفاقس 3
 25% 19,8 أشغال إنجاز ميناء الصيد البحري بسيدي منصور 

من المتوقع إنتهاء األشغال موفى 

2018  

2019إنتهاء األشغال في جوان   10% 32 أشغال إعادة تهيئة ميناء سيدي يوس  بقرقنة   

ماي  24-االستالم الوقتي لألشغال 100% 5,3 أشغال توسيع ميناء الصيد البحري بالكت   مدنين 4
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2017  

 98% 10,7 أشغال توسعة وإصالح ميناء الصيد البحري بالشابة  المهدية 5
من المتوقع انتهاء األشغال  فى  

  2017شهر نوفمبر 

 المنستير 6
خنيس -أشغال تهيئة واستصالح خليج المنستير  20 %100 

االستالم الوقتي -إنتهت األشغال

2017نوفمبر  7لألشغال في    

2017/9/12إنطالق االشغال في  بداية األشغال 53,9 أشغال توسيع ميناء الصيد البحري بطبلبة    

 

 المشاري  الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بخصوص 2017تنفيذ ميزانية   -3

 

 كمتتتتا تتتتتم طلتتتتب إعتمتتتتادات 100%ألتتتت  دينتتتتار تتتتتم استتتتتعمالها كليتتتتا بنستتتتبة  800بتتتت   2017قتتتتدرت إعتمتتتتادات التعهتتتتد المرستتتتمة بقتتتتانون الماليتتتتة لستتتتنة 

ألتتت   773بقيمتتتة  2016ألتتت  دينتتتار لتحويتتتل ختتتط كهربتتتائي بستتتبخة بتتتن غياضتتتة وتتتتم كتتتذلك استتتتعمال بقايتتتا اعتمتتتادات تعهتتتد لستتتنة  117إضتتتافية بقيمتتتة 

 .2017مقارنة باالعتمادات المرسمة لسنة  211%أل  دينار أي ما يمثل نسبة  1690دينار لتكون جملة إعتمادات التعهد المنجزة تقدر ب  

وتتتتم طلتتتب إعتمتتتادات إضتتتافية  100%ألتتت  دينتتتار تتتتم صتتترفها بنستتتبة  5000بتتت   2017تمتتتادات التتتدفع المرستتتمة بقتتتانون الماليتتتة لستتتنة كمتتتا قتتتدرت إع

لتكتتتون  2017ديستتتمبر ومتتتن المتوقتتتع أن يتتتتم صتتترفها كليتتتا متتتع متتتوفى ستتتنة  25ألتتت  دينتتتار إلتتتى غايتتتة  2055ألتتت  دينتتتار تتتتم صتتترف  2500تقتتتدر بتتت  

 .2017مقارنة باالعتمادات المرسمة لسنة  150%دينار أي ما يمثل نسبة أل   7500جملة الدفوعات المنجزة 

 


