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 إنجاز المشاريع التالية:البحري  االنجراففي مجال حماية السواحل من  2018سنة  يشمل برنامج -1

 

 بيان المشروع الوالية العدد الرتبي
كلفة المشروع 

د(.)أ  

 تقدم المشروع

2017سنة موفى   
 الهدف

 المهدية 1
أشغال حماية شواطئ المهدية من اإلنجراف البحري 

4القسط   
560 %10 

 إنطالق األشغال بداية سبتمبر

2017 

 جندوبة 2
 من االنجراف البحري طبرقةأشغال حماية شاطئ 

 )ترميم منشأة الحمايةمنطقة اإلبر(
 مشروع جديد 2000

 تحيين الدراسة

إعالن طلب العروض في شهر 

2018ماي   

إنطالق األشغال في شهر جويلية 

2018 

 صفاقس 3

أشغال حماية شواطئ صفاقس )جبنيانة( من 

)منطقة اللوزة( 1قسط -االنجراف البحري  
541 

المصاقة على الصفقة 

 بتاريخ 

28/12/2017  

بتاريخ اإلنطالق في األشغال 

26/01/2018  

 وإتمامها في شهر جويلية

أشغال حماية شواطئ صفاقس )جبنيانة( من 

)منطقة الحزق( 2قسط -االنجراف البحري  
 مشروع جديد 700

إنطالق األشغال في شهر أفريل 

2018 

 إتمام الدراسة في شهر جويلية  مشروع جديد 500جزء من الشريط الساحلي ببني أشغال حماية شاطئ  مدنين 4
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إعالن طلب العروض في شهر  فتايل بجرجيس

أوت واإلنطالق في اإلنجاز بداية 

  نوفمبر

 مشروع جديد 2000  3أشغال حماية فالز المنستير قسط  المنستير 5

اإلنتهاء من الدراسة في شهر 

جوان واإلنطالق في األشغال في 

 شهر أكتوبر

 

 بخصوص مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي:
 

 .2018جانفي  18نتائج الدراسة يوم تنظيم يوم دراسي حول  -

 .2018عرض دراسة الجدوى االقتصادية واإلطار المؤسساتي إلنجاز المشروع على مجلس وزاري مضيق خالل شهر مارس  -

 13ي بعد أن تم توجيهها إلى الوكالة الوطنية لحماية المحيط ف 2018من المؤمل المصادقة على دراسة المؤثرات على المحيط خالل شهر فيفري  -

 .2017ديسمبر 

 إعداد المرحلة الثالثة واألخيرة المتعلقة بملفات طلب العروض الستصالح وتهيئة السبخة -

 التعريف بالمشروع للبحث عن مستثمرين. -

 

 بخصوص مشروع سبخة بن غياضة بالمهدية:

 .2018موفى شهر فيفري  مليون دينار 10.2أشغال فتح المسطح المائي مع البحر بكلفة  اإلنتهاء من

إعداد مشروع العقد التأسيسي  بعد أن تم 2018 شهر مارس في وتهيئة سبخة بن غياضة في شكل "شركة خفية اإلسم"  الدراساتشركة إحداث  -

 للشركة وتحديد المساهمين في رأس مالها ونسبة المساهمة في انتظار عقد الجلسة العامة التأسيسية للشركة.
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 البحري والملك العمومي المينائي:بخصوص تحديد الملك العمومي 

 

والميناء الترفيهي بقمرت من والية تونس ومرفأ أغير من والية سبخة بن غياضة بالمهدية لالملك العمومي البحري إصدار األوامر المتعلقة بتحديد  -

 وسبخة الساحلين بوالية المنستيرمدنين 

سبخة أريانة وسبخة قلعة األندلس من والية أريانة وسبخة سليمان من و مواصلة تحديد الملك العمومي البحري لسبخة خنيس من والية المنستير  -

 والية نابل ومنطقة أغير من والية مدنين.

 .ببنزرتبالحمامات والميناء الترفيهي للميناء الترفيهي الشروع في تحديد الملك العمومي المينائي  -

 الشروع في إعداد دراسة الخارطة الرقمية للملك العمومي البحري. -

 

 

 بخصوص إسناد التراخيص المتعلقة بالتصوير الجوي:

 

المتعلكق  1995أفريكل  06قرار وزير الداخلية ووزراء الدفاع الوطني والتجهيز واإلسككان والنقكل والسكياحة والصكناعات التقليديكة المكؤر  فكي عمال ب

 رخك  إسكناد مواصكلة  2018تم خكالل سكنة سكية الجوية السياحية واالشهارية قصد القيام بأشغال التصوير الشمسي أو السينماتغرافي الجوي، باألنشط

 لجكوي.للتصوير الجوي لعديد المشاريع التنموية واألنشطة الثقافية بطلب من الوزارات والمؤسسات المعنية والشكركات المختصكة فكي مجكال التصكوير ا

 كما سيتم النظر في مراجعة هذا القرار بالرجوع إلى النصوص القانونية الصادرة بعد هذا القرار.
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 بخصوص مشاريع إنجاز مواني الصيد البحري كصاحب منشأ مفوض لفائدة وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري: -2
 

وزارة الفالحكككة والمكككوارد المائيكككة والصكككيد  البحكككري لفائكككدةتقكككوم اإلدارة العامكككة للمصكككالح الجويكككة والبحريكككة بانجكككاز وتوسكككعة مشكككاريع مكككواني الصكككيد 

 إنجاز المشاريع التالية: 2018تم خالل سنة سيالبحري كصاحب منشأ مفوض. و

 

 بيان المشروع الوالية العدد الرتبي
كلفة المشروع 

د(م.)  

المشروع تقدم  

2018سنة  في  

 قابس 1
 2018جوان  اإلنتهاء من األشغال  22,2 أشغال حماية ميناء الصيد البحري بقابس 

 صفاقس 2

 2018موفى  80%بلوغ نسبة تقدم األشغال  19,8 أشغال إنجاز ميناء الصيد البحري بسيدي منصور

توسعة ميناء سيدي يوسف بقرقنةأشغال   2018موفى  60% بلوغ نسبة تقدم األشغال  32 

الصيد البحري بالمهديةتوسيع ميناء أشغال   المهدية 3  في األشغال واالنطالقإعالن طلب العروض  35 

 2018موفى  35%بلوغ نسبة إنجاز  54 أشغال توسيع ميناء الصيد البحري بطبلبة  المنستير 4

 نابل 5
إعالن طلب العروض واالنطالق في األشغال   23,5 أشغال إعادة تهيئة وإصالح ميناء الصيد البحري بقليبية 

  2018خالل السداسي األول لسنة 

 أريانة 6
إعادة تهيئة ميناء قلعة األندلس أشغال إعالن طلب العروض واالنطالق في األشغال  30  

 2018خالل السداسي األول لسنة 

  216,5  المجموع  

 


