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 توطئة
 

االجتماعات التقييمية لتقدم األشغال  تأجيلنظرا للوضع الوبائي الذي تشهده بالدنا تم 

مع كافة اإلدارات الفنية ورؤساء المشاريع وتم تحت اشراف اإلدارة العامة للديوان الوطني 

للمناجم وبالتنسيق مع اإلدارة الفنية المركزية، مد إدارة اإلعالمية والتخطيط ومتابعة البرامج 

 .2021خالل سنة المنجزة الفنية بحوصلة ألهم األشغال 

 أساسامنها  وخاصة المرتبطة وقد كان لهذه الجائحة تداعيات سلبية على تقدم األشغال المبرمجة

 الميدانية.بالزيارات 

برامج كل من إدارة الجيولوجيا وإدارة الجرد واالستكشاف  ويحوصل هذا التقرير

وإدارة اإلعالمية والتخطيط ومتابعة البرامج  المعدنية المعدني وإدارة التحاليل والتشخيصات

تفاقيات والعقود المبرمة والدراسات وكذلك إلهذا، باإلضافة إلى متابعة سير ا .والمشاريع الفنية

التنظيم والمشاركة في تظاهرات علمية للتعريف بمنتوج البحث الجيولوجي والمنجمي وتحفيز 

في المجال خصوصا في المناطق الداخلية ودفع عجلة التنمية الجهوية واستشراف  ستثمارإلا

 برامج بحث جديدة تتالءم ومتطلبات البالد.
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 إدارة

الجيولوجيا
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  2021لسنة برامج إدارة الجيولوجيا .1

  :يلي فيما لمختلف المصالح 2021 تمثل برنامج سنة

 التخريط الجيولوجي األساسي .1.1

  :التالية الورقات األساسي التخريط شمل

 الجيولوجي  أعمال التخريط مواصلة :بوزيد ورقة سيدي 

  التخريط،مواصلة األشغال الميدانية وأعمال  سوسة:ورقة   

  الميدانية،اعداد النسخة األولية واالنتهاء من األعمال  فريانة:ورقة 

  مواصلة أعمال التخريط الجيولوجي شاكر:ورقة منزل 

  مواصلة  ويتم حاليا 2021تم برمجة هذه الخريطة خالل بداية سنة  فوارة:ورقة جبل

 أعمال التخريط الجيولوجي

  والقيام بمهمة ميدانية مع  الميدانية وأعمال التخريطمواصلة األشغال  سواغ:ورقة بئر أم

 خبير لدراسة عديد المقاطع الجيولوجية في الجنوب التونسي

 

  000 1/200)  مقياس( الخرائط الجيولوجية التأليفية .1.2

 ،سوسة والقصرين ومكثر اتنجاز كل من ورقإمواصلة  -

 منشورات المصلحة الوطنية للجيولوجيا  .1.3

 82النشرية عدد  إنجاز ستكمالا -

 49وإنجاز العدد  والجيولوجياالمناجم حوليات  من 48 العددإنجاز  ستكمالا -

 التوثيق واألرشيف  .1.4

 ،اإلدارة والتسيير اليومي لمكتبة الديوان -

من خالل ترقيم وإدخال الجذاذات الببليوغرافية   PMBتطوير وإثراء قاعدة البيانات -

 ،علمية( وصيانتها والواردات )أطروحات ونشريات
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 تفعيل اتفاقيات التبادل مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية -

 متابعة اتفاقية اقتناء النشريات العلمية -

 تنظيم األرشيف إنجاز مشروع  -

 الدراسات الستراتيغرافية والباليونتولوجيا .1.5

يوان وذلك تقدم مصلحة الدراسات الستراتيغرافية والباليونتولوجية خدمات لطالبيها من الد

  : في 2021لسنة  وإنجاز ألواح رقيقة. ويتمثل برنامج المصلحة غسل العينات من خالل

 المتابعة اليومية لنشاط المخابر -

  اعداد العينات لفائدة الديوان الوطني للمناجم -

 

 المخاطر الطبيعية .1.6

 واعداد الكتيب التفسيري  لوالية بنزرت النتهاء من اصالح خارطة المخاطر الجيولوجيةا -

 .االنطالق في دراسة وتخريط المخاطر الجيولوجية بواليات باجة وجندوبة -

مواصلة رصد بعض المواقع في تونس الكبرى والوطن القبلي التي تتميز بديناميكية  -

 انجراف قوية وذلك لتقييم تطورها على المدى المتوسط والبعيد.

تقوم المصلحة بإنجاز دراسات لفائدة الغير حيث ال تخضع هذه  الغير:دراسات لفائدة  -

 .التزود الدراسات لبرنامج مسبق بل ترتبط أساسا بطلبات

 التراث الجيولوجي .1.7

 خلية الحفريات والمواقع الجيولوجية المميزة .أ

 الجيولوجي،نجاز جذاذات جرد ترويجية للتراث إمواصلة  -

 بالبالد التونسية، المميزةتحيين قائمة المواقع الجيولوجية  -

 عداد الخارطة التأليفية للتراث الجيولوجي على المستوى الوطني والجهوي.إ -

 حماية التراث الجيولوجي .ب

 ،إعداد قاعدة معلومات لحماية التراث الجيولوجي -
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 متحف الديوان الوطني للمناجم .ج

 ،المعروضة بالمتحف تحيين العينات الجيولوجية -

 الخاصة بالمتحفمواصلة إثراء قاعدة البيانات  -

 2021 إدارة الجيولوجيا لسنة إنجازات .2

 االدارة الفرعية للتخريط الجيولوجي. 2.1

 ساسياألالتخريط الجيولوجي مصلحة  2.1.1

اعداد النسخة و الميدانيةاالنتهاء من األعمال في ساسي إنجازات التخريط الجيولوجي األ تمثلت

 التخريطأعمال  مواصلة تم إلى جانب ذلك .2017سنة المبرمجة منذ  فريانة ورقةلاألولية 

 .سويغ وبئر ام فريانة بوزيد، سيدي سوسة، شاكر،منزل  لورقات الجيولوجي

تم برمجتها خالل سنة  والتي فوارةجبل  ورقةل أعمال التخريط الجيولوجي وتم االنطالق في

2021. 

 

خالل سنة التوقف  وقد تم   2016بُرِمجت ورقة سيدي بوزيد خالل سنة  :بوزيد ورقة سيدي

باألعمال  أعمال التخريط الجيولوجي للورقة وذلك النشغال المهندس المسؤول عن 2019

 التونسية وفيالموكلة اليه في إطار برامج مشروع دراسة وتحديد التصدعات الحديثة بالبالد 

 التي تم تأجيلها  حالت جائحة كورونا دون استكمال أعمال التخريط 2020سنة 

وبلغت نسبة  (ZoneB)ب للمنطقة الجيولوجيأعمال التخريط  تم االنطالق في 2021وفي سنة

 %35التقدم في االنجاز 
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 سيدي بوزيد إنجاز األشغال بورقة

 

  2021 تم خالل سنة ،2017 شهر مارس من سنةبرمجة هذه الورقة خالل  تتم :فريانةورقة 

   .اعداد النسخةو  الميدانيةاالنتهاء من األعمال 

 تقدم إنجاز األشغال بورقة فريانة
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مواصلة  على 2021تم العمل خالل سنة  ،2017سنة  برمجة هذه الورقة تتم سوسة:ورقة 

 .ورفع عدة مقاطع جيولوجية وتم القيام بمهمتين ميدانيتين التخريطاألشغال الميدانية وأعمال 

اما بالنسبة لتقدم اإلنجاز فقد استوفت الخريطة االشغال الميدانية وهي االن في انتظار دراسة 

 بعض العينات البيوستراتغرافية النتهاء من الرقمنة األولية للخريطة. 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدم إنجاز األشغال بورقة سوسة

 2021تم العمل خالل سنة  ،2018 سنةبرمجة هذه الخريطة خالل  تتمورقة منزل شاكر:  

 %90وبلغت نسبة التقدم في االنجاز  التخريطأعمال وانهاء مواصلة األشغال الميدانية  على
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 منزل شاكر تقدم إنجاز األشغال بورقة

 

 2019خالل سنة التوقف  وقد تم   2017سنة  منذبُرِمجت ورقة بئر أم سواغ  سواغ:ورقة بئر أم 

باألعمال الموكلة اليه  وذلك النشغال المهندس المسؤول الجيولوجي للورقة أعمال التخريط عن

حالت  2020سنة  وفي القارية،في إطار برامج مشروع: ستراتيغرافيا وتخريط الرسوبيات 

مواصلة األشغال الميدانية  تم ت 2021 سنة وفيالتي جائحة كورونا دون استكمال أعمال التخريط 

والقيام بمهمة ميدانية مع خبير لدراسة عديد المقاطع الجيولوجية في الجنوب  التخريطوأعمال 

 %35. وتقدر نسبة اإلنجازبــ: التونسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 بئر أم سواغ تقدم إنجاز األشغال بورقة
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وتم القيام بزيارة ميدانية ورفع  2021بداية سنة  وهفوابُرِمجت ورقة جبل  :فواوهورقة جبل 

خالل السداسي . تم االنتهاء من التخريط الميداني وسيقع رقمنة النسخة األولية جيولوجيةمقاطع 

 .2022األول من سنة 

 

 

 

 

 

 

 وهفواموقع ورقة جبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021ديسمبر  31األساسي إلى غاية  رسم توضيحي لتقدم أشغال التخريط الجيولوجي
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للتنسيق مع كافة  الجيولوجياالجهود المبذولة من طرف ادارة ب التنويهجدر وفي هذا اإلطار، ي

األعمال المبرمجة إلى جانب  للقيام بمجهودات إضافية جبارة إلنجازالمهندسين بإدارة الجيولوجيا 

 .المهام الموكلة إليهم صلب مصالحهم أو اإلدارة الفرعي ة التي يرجعون إليها بالنظر

 الخرائط الجيولوجيةطباعة  2.1.2

 خريطة ،السرجخريطة جبل  :خرائط جيولوجية 3القيام بالطباعة التجريبية لـ2021 خالل سنة  تم

إيداع  الديوان تم وبعد عمليات التثبت و المراجعة التي قام بيها مهندسو بوشبكة خريطةوجبنيانة 

 .بالمطبعة  لهذه الخرائطالنسخ النهائية 

 نسخة نهائية لخريطة بوشبكة

 

 الجيولوجية الخرائط جرد 2.1.3

يعهد إلى اإلدارة الفرعية للتخريط الجيولوجي مهمة التصرف في مخزون الخرائط الجيولوجية 

 .داخلياً والمبيعاتوتقوم في هذا الغرض بجرد سنوي للخرائط المستعملة 
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وحوليات منشورات المصلحة الوطنية للجيولوجيا  :النشرياتمصلحة  2.1.4

  والجيولوجيا المناجم

يرتبط برنامج مصلحة النشريات أساساً بعدد الورقات العلمية الواردة عليها من طرف 

     سعت المصلحة إلى الحصول ، 81و 80 العددوبعد إتمام  وفي هذا اإلطار،مختلف الباحثين 

. 82 النشرية عددعدد كاف من األبحاث العلمية إلصدار  استكمالفي انتظار  علمية ورقات على

 يلي:يخص حوليات المناجم والجيولوجيا فقد تم إنجاز ما  فيماأما 

  مطبعة ديوان قيس األراضي والمسح  وارساله إلى 48العدد  إنجازاستكمال

 ،النسخة النهائية قصد طباعة العقاري

 40وبلغت نسبة التقدم  49العدد  إنجاز الشروع في% 

  من خالل جمع مقاالت وارسالها إلى مختصين  82النشرية عدد  إنجازاستكمال

مقاالت علمية قابلة للنشر بعد رفض مقالين وسحب  03ويتوفر حاليا قصد تقييمها 

 مقال ثالث من طرف المؤلف

 جبنيانة خريطةو السرجخريطة جبل  لكتب التفسيرية لكل منا مراجعةذلك، فقد تم ت  إلى جانب

 .الى الطباعةالنسخ النهائية ارسال و

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوليات المناجم والجيولوجيا من 49 لعددا                 حوليات المناجم والجيولوجيا من 48لعدد ا                
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وبنك المعلوماتاالدارة الفرعية للتوثيق  2.2  

 

 مصلحة التوثيق واألرشيف  2.2.1

 التوثيق 2.2.1.1

 المكتبة بيانات قاعدة  أ.

جذاذة ببليوغرافية 183عدد  وتحيين وإثرائها عن طريق إدماج PMB قاعدة البياناتتم تطوير 

وإدماجها بقاعدة البيانات على  من نشريات وأطروحات وتقارير علمية وثيقة 158إلى جانب ترقيم

 .مرجع علمي19567 وتتضمن قاعدة البيانات الحالية عدد  PDF شكل ملفات

 PMB قاعدة البيانات

 المكتبة في التصّرف .ب

ف في  المحافظة على استمرارية العمل اليومي داخل المكتبة من  تتمثل أعمال التصر 

إعادة تنظيم وترفيف  إلى ،تفاعل مع روادها من طلبة وجامعيين ومختصين في علوم األرض

 والتي ترد في إطار اتفاقيات الوثائق كل نهاية يوم عالوة على تسجيل الواردات من نشريات علمية

  تبادل بين الجامعات ودور نشر المجالت العلمية والديوان.

يلي جدول إحصائي لعدد  . وفيمالديوان مراجع علمية هامة للوافدين على المكتبة يوفرا

  :مستعملي مكتبة الديوان
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 جدول إحصائي لعدد مستخدمي المكتبة 

 عدد الوثائق عدد األشخاص

147 249 

 

 المعلومات وبنك قالتوثي مركز على الوافدين تسجيل

 

 .تحيين االتفاقية المبرمة مع كلية العلوم بتونستم كذلك 

 

 األرشيف   2.2.1.2

األخيرة بعض العوائق التي تحول وإمكانية الخزن والحفظ  أرشيف الديوان في السنواتسجل 

نشر  2021خالل سنة السليم للكم الهام من الوثائق المرصودة في مخزن سيدي رزيق. وقد تم  

مشروع تنظيم األرشيف واعدد جداول مدد االستبقاء للوثائق  صفقةطلب عروض واسناد 

 ويهدف هذا المشروع إلى: الخصوصية للديوان الوطني للمناجم وابرام العقد

  دراسة شاملة لوضعية أرشيف الديوان الوطني للمناجم 

 كراس شروط تهدف إلى تنظيم وتطوير إدارة األرشيف إعداد 

 مقر لحفظ األرشيفوتأمين تهيئة  كراس شروط تهدف إلى إعداد 

 إعداد دراسة تقديرية لميزانية إنجاز هذا المشروع 

والذي يتمثل في دراسة شاملة لوضعية وقد تم استالم تقرير المرحلة األولى من المشروع 

  .وكلفة تقديرية إلنجاز المشروعأرشيف الديوان الوطني للمناجم ومقراته 

 مصلحة التراث الجيولوجي 2.2.2

 الحفريات والمواقع الجيولوجية المميزةخلية  .أ
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صالً لما تم برمجته خالل السنة الفارطة قامت خلية الحفريات والمواقع الجيولوجية خالل سنة اتو

 :يليبعديد اإلنجازات تلخصت فيما  2021

قع امو 07إضافة  وقد تم تحيين قائمة المواقع الجيولوجية المميزة بالبالد التونسية، -

 136ليبلغ بذلك العدد الجملي للمواقع  2021خالل سنة  ةمميز ةجيولوجي

ليبلغ  التونسيةالبالد في المواقع الجيولوجية المميزة  بجذاذات تحيين المعلومات المتوفرة -

 ،  72 جذاذاتبذلك العدد الجملي لل

 تحيين خريطة المواقع الجيولوجية المميزة باالعتماد على حصيلة الجرد، -

 

 

 

 بالبالد التونسية الجيولوجية المميزةخريطة المواقع 

 

 تراث الجيولوجي بالبالد التونسيةمواصلة انجاز وتحيين الخرائط األولية المتعلقة بال -
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 المواقع المقترحة ألبرزجيوسياحي بوالية بنزرت مع تقرير مفصل انجاز مسلك  -

 

 

 

 

 

 مسلك جيوسياحي بوالية بنزرت

 حماية التراث الجيولوجي .ب

المعطيات المتعلقة بالتراث الجيولوجي قصد اثراء قاعدة البيانات الخاصة مواصلة تجميع  -

 به.

تحيين المعلومات الخاصة بالتراث الجيولوجي بغرض نشرها على موقع الواب الرسمي  -

 للديوان.

 متحف الديوان الوطني للمناجم .ج

على  لالطالعاالهتمام بأشغال المتحف واستقبال باحثين ومتربصين تونسيين وأجانب  -

 المجموعات التي يحتويها المتحف،

 استقبال باحثين ومتربصين بالمتحف
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)مقاالت علمية ومنشورات وصور  مواصلة إثراء قاعدة البيانات الخاصة بالمتحف -

 ومقاطع جيولوجية(.

إلى المجموعات  اكتشافها بالجنوب الغربي للبالد التونسيةإضافة العينات التي تم  -

 .الباليونتولوجية بالمتحف

الة في تقد م مشروع قانون حماية التراث الجيولوجي -   .ساهم الديوان بصفة فع 

 

 

  un crâne et des vertèbres cervicales d’un Crocodyliforme dyrosauridé عينات

وفق اخر النشريات  قائمة احافير فقريات الحقبة الثانية بالجنوب التونسي تحيين مواصلة -

 بها،العلمية الخاصة 

عينة لفضالت حيوانات متحجرة تعود إلى الحقبة  80جرد مجموعة جديدة تضم أكثر من  -

  الثانية.

االنتهاء من دراسة علمية جديدة حول بقايا أحفورية قصد نشرها والتعريف بها على  -

وذلك عقب تسلم التحاليل الكيميائية المنجزة من قبل مخابر الكيمياء  المستوى العالمي

 .والقيام بدراستها

مداخلة حول بقايا فقريات متحجرة محفوظة بالمتحف قصد المشاركة في فعاليات  إعداد -

 الندوة العالمية الثالثة حول الموارد الجيولوجية والبيئة



17 
 

التنسيق مع باحثين تونسيين وأجانب حول تحيين المعطيات المتعلقة بالعينات المحفوظة   -

 بالمتحف.

    Bovidé    عرض هيكلقصد  مركزيةواجهة عرض تصميم وشراء  -

   

 

 

 

 

 

 bovidé عرض هيكل

 

انجاز مجسمات ثالثية األبعاد عن طريق القياس التصويري لبعض الحفريات المحفوظة  -

 في متحف الجيولوجيا

 

 

 

 مجسمات ثالثية األبعاد
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 االدارة الفرعية للدراسات الجيولوجية 2.3

 مصلحة الدراسات النوعية 2.3.1

  000 1/200)  مقياس( الخرائط الجيولوجية التأليفية 2.3.1.1

موفى ديسمبر حيث تم إلى  .إنجاز الورقات المبرمجة مواصلةفي  ةيتمثل نشاط المصلحة خاص

2021  : 

 االنتهاء من رقمنة خريطتي الكاف وباجة وتتم عملية التدقيق في المناطق المجاورة’ 

  بالنسبة لخريطتي مكثر والقصرين هما في انتظار االنتهاء من ورقة سيدي بوزيد

 والحصول على الخرائط الحدودية من الجانب الجزائري.   

تونس وباجة والكاف وبنزرت وجالطة ورفراف والهوارية  لخرائط اوليةداخلية  بقراءةالقيام تعذر 

بجائحة كورونا. نعتزم انجاز القراءة  تبطمرالنظرا للوضع الصحي العام  2021وقليبية سنة 

 .2022الداخلية االولية سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021ديسمبر  31رسم توضيحي لتقدم أشغال التخريط الجيولوجي التأليفي إلى غاية 
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  المخاطر الطبيعية والدراسات لفائدة الغير 2.3.1.2 

 المخاطر الطبيعية .أ

لم تتمكن مصلحة الدراسات  COVID-19 بوباء في ظل الظروف االستثنائية المرتبطة 

 . 2021جميع األشغال المبرمجة لسنة  النوعية من انجاز

  :2021األشغال المنجزة خالل سنة  أهميلي  وفيما

مواصلة العمل على دراسة المخاطر الجيولوجية لواليات الشمال الغربي )واليات بنزرت  -

 .مهام ميدانيةإنجاز و   وباجة وجندوبة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض المخاطر الجيولوجية بواليات باجة وجندوبة
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 دراسة مخاطر االنزالقات االرضية بمطقة توكابر )والية باجة( والمناطق المحاذية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنزالقات االرضية بمطقة توكابر )والية باجة(

 

 اعداد تقرير تفسيري للمخاطر الجيولوجية بوالية بنزرت -

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسيري للمخاطر الجيولوجية بوالية بنزرت تقرير
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 اعداد النسخة النهائية لخارطة المخاطر الجيولوجية لواليات تونس الكبرى والوطن القبلي -

بعد اجراء سلسلة من االجتماعات مع تقنيي المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار 

 عن بعد قصد طباعتها

 

 

 الجيولوجية لواليات تونس الكبرى والوطن القبليلنسخة النهائية لخارطة المخاطر ا
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اعداد الكتيب التفسيري المصاحب لخارطة المخاطر الجيولوجية لواليات تونس الكبرى  -

 والوطن القبلي للطباعة.

 

 الكتيب التفسيري لخارطة المخاطر الجيولوجية لواليات تونس الكبرى والوطن القبلي

 

سوسة وتقديم  ةبقرية تكرونة على إثر مراسلة من واليدراسة موقع االنهيار الصخري  -

 الغرضي تقرير تفصيلي ف

زيارة شاطئ سليمان للوقوف على اشغال التهيئة التي شملته وذلك في إطار رصد بعض  -

 .المواقع في تونس الكبرى والوطن القبلي التي تتميز بديناميكية انجراف قوية

لتصدعات الحديثة بالقشرة األرضية للبالد المشاركة في اشغال مشروع دراسة وتحديد ا -

 .بـدراسة الصدوع النشيطة بالوسط التونسي وعالقتها بالمخاطر الزلزالية التونسية وذلك
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 البليونتولوجيا والترسباتمصلحة  2.3.2

 .عينات 07في مجال األنشطة اليومية للمصلحة، تم غسل 

 

  خاتمة

رغم جائحة كورونا التي أدت إلى تعطل األشغال الميدانية شهدت إدارة الجيولوجيا خالل 

 المنشودةالعديد من اإلنجازات على جميع المستويات وقد حقق معظمها األهداف  2020سنة 
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 إدارة

 واالستكشاف الجرد

 المعدني
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 2021لسنةالمعدني  واالستكشافبرامج إدارة الجرد 3  

 والجيوكيمياء ءاالدارة الفرعية للجيوفيزيا 1 .3

 الجيوفيزياء مصلحة 1.1 .3

دراسة "الشوائب" الجيوفيزيائية بــ "جبل لمصلحة الجيوفيزياء في  2021يتمثل برنامج  

ترخيص استكشاف عن المواد المعدنية من المجموعة مطلب خزارة " من والية جندوبة موضوع 

الثالثة إلى جانب القيام بدراسة جيوفيزيائية برخصتي البحث عن المواد المعدنية من المجموعة 

 زغوان. بوالية » فايض عيفة" و"قلعة بالرحاوي"»السادسة )رمل سيليسي( بـ 

دراسات جيوفيزيائية لفائدة الغير  المصلحة بالتعاون مع إدارة الجيولوجيا في إنجاز تساهم كما

 .حيث ال يخضع هذا النشاط لبرنامج مسبق بل يرتبط أساساً بالطلبات

 2021برنامج المصلحة بدعم برنامج مشروع المسح الجاذبي وتمثل  تقوممعهود  وكما هو

  في:

 تيوال( بمنطقة الساحل CG11مواصلة األشغال الحقلية للجزء الثاني من حملة الجاذبية ) -

 وهي كركر واد شريطة وشربان 1/50000خرائط بمقياس  3 تشمل

 مصلحة الجيوكيمياء   1.2 .3

 متعدد العناصر جيوكيميائيالمسح ال 

"الشوائب" الجيوكيميائية بــ "جبل القيام بدراسة في  2021سنة يتمثل برنامج المصلحة

المعدنية من المجموعة ترخيص استكشاف عن المواد مطلب خزارة " من والية جندوبة موضوع 

 .الثالثة

 البيئة على المناجم بقايا تأثيرات دراسة 

جم امنتأثير بقايا  في إطار دراسة تأثير بقايا المناجم على المحيط، تمت برمجة دراسة

  2021.كبرنامج لسنة ( الكافالمحيط )والية  صالطة على-جريصة
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 الفرعية للمواد المنجمية االدارة 2 .3

 المنجمية للبالد التونسيةرطة االخ 

في إصدار ونشر الخارطة المنجمي ة لكامل التراب الت ونسي  المبرمجة تتمثل األشغال

 .والتي تضم جميع المؤشرات والمناجم بالبالد التونسية 500000/1بمقياس 

 في: 2021برنامج سنة ويتلخص

اعداد نسخة ورقية من الخريطة المعدنية للبالد التونسية تضم جميع المؤشرات والمناجم  -

 )رصاص، زنك، فليورين، لينييت، ملح وفسفاط( وذلك قصد تقييمها 

 اعداد الخريطة التفاعلية للمناجم والمؤشرات المنجمية بالبالد التونسية  -

 

  والتحدياتواقع ال التونسية:إعادة تقييم إمكانات الحديد بالبالد 

مكامن الحديد بالبالد التونسية  وتقييمفي مواصلة دراسة  2021لسنة  المبرمجة تتمثل األشغال

 .ورقمنتها

  ورخصة بحث من " جبل ڤبلي -يبة رلزم احما"رخصة البحث من المجموعة الثالثة

 المجموعة الثالثة جبل فج الهدوم

 2021يتمثل برنامج وجبل فج الهدوم  بليڨرخصتي البحث حمام الزريبة ـ جبل  في إطار  -

 .متر 1100القيام بحفريات منجمية بطول في 

 

 مخزن عينات التنقيب وعينات المكامن الواعدة للمواد اإلنشائية بسيدي رزيق 

 في: 2021برنامج سنة يتمثل

 االنشائية،صيانة وتأهيل القاعة المركزية وقاعة عرض المواد  -

السالمة )شبكة تصريف المياه أللة القص وشبكة الكهرباء إحداث قاعة قص حسب معايير  -

 ذات الجهد العالي( وشراء الة قص للحفريات المنجمية.
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 االدارة الفرعية للمواد االنشائية والصخور الصناعية 3 .3

  000 1/200خرائط المواد اإلنشائية للواليات بمقياس   

والصخور  نشائيةإلللمواد ا تأليفيةالرطة اخالفي إنجاز  أساسا المصلحة يتمثل برنامج

وخزنها بالمخزن  يتم جمع ودراسة العينات ،وفي هذا اإلطار 000 1/500. بمقياس الصناعية

  :النقاط التالية على 2021برنامج ويشتمل .الوطني لحفظ العينات بسيدي رزيق

  الصناعية القيام بأيام ترويجية في الواليات لتعريف بمدخرات كل والية من األحجار

واليات: بنزرت، تونس الكبرى، نابل، زغوان، المنستير، والمواد اإلنشائية )

 سوسة، المهدية، صفاقس، الكاف، جندوبة والقصرين

  لـواليات، قابس وتوزر 1/200000قراءة خرائط المواد اإلنشائية بمقياس 

  بالشمال الغربي من الطين اآلجردراسة امكانيات توفير حاجيات مصانع 

 في: 2021مثل برنامج يت

تحديد مكامن جديدة ذات خاصيات مميزة من حيث النوعية والمدخرات قصد استغاللها  -

 كمواد أولية بديلة لصناعة األجر والخزف

الطين السمكتيتي برخصة البحث المنجمي من المجموعة السادسة تثمين ومعالجة  -

 "الحمري" بوالية قابس.

برخصة البحث المنجمي من المجموعة السادسة "جبل تثمين ومعالجة كربونات الكلسيوم  -

 الخروبة" بوالية قابس،

 

 الطبوغرافيا مصلحة3.4  

يأتي دور المصلحة كداعم لبرامج بقية المصالح واإلدارات الفرعية والمشاريع الكبرى 

" للقيام باألشغال إمضاء عقد مع مكتب دراسات "توب جيو 2021تم خالل سنة  .بالديوان

خرائط بمقياس  3( بمنطقة الساحل وتشمل CG11الجاذبية )الطوبوغرافية المتعلقة بحملة 

 .وهي كركر واد شريطة وشربان 1/50000
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  2021 لسنةإدارة الجرد واإلستكشاف المعدني  إنجازات -4

 الجيوفيزياء مصلحة4.1 

 البرنامج السنوي 4.1.1

 الجيوفيزيائية بــدراسة "الشوائب" ب في القيام 2021تتمثل أهم انجازات المصلحة خالل سنة 

ترخيص استكشاف عن المواد المعدنية من مطلب "جبل خزارة " من والية جندوبة موضوع 

 المجموعة الثالثة.

 .جهاز الجيوردار الخاصة باقتناءإعداد كراس الشروط  كما تم كذلك

 

قامت المصلحة بدعم برنامج مشروع المسح الجاذبي وتمثلت أهم األعمال المنجزة إلى جانب ذلك 

األشغال الحقلية لقياس الجاذبية والتموقع الجيوديزي الخاص بورقة  مواصلةفي  2021 خالل

االنطالق في  كذلك تم قياس جاذبي محطة 189بأخذ وتم االنتهاء من االشغال الحقلية  كركر

بلغت نسبة التقدم في و طة قياس جاذبيمح 107 االشغال الحقلية بورقة وادي الشريطة بأخذ

 % 70االنجاز 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقدم أشغال التغطية بالجاذبية بالبالد التونسية
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 دراسات لفائدة الغير 4.1.2

العديد  الجيوفيزياء مصلحةفي مجال الدراسات الجيوفيزيائية تتلقى  اكتسبتهانظرا للتجربة التي 

من المطالب من مؤسسات عمومية وخاصة في إطار التهيئة الترابية والتعمير وذلك لمواجهة 

تحديد مناطق  ،bedrock التحديات الكبيرة وتوفير حلول مستدامة كتحديد عمق صخور األساس

، تحديد cavités souterrainesمق وامتداد التجوفات والكهوف التشبع بالمياه الجوفية، تحديد ع

 .. failles activesامتداد الفوالق النشطة 

 في:وتمثلت أهم األشغال  في آجالها.وقد قامت المصلحة بتلبية جميع االحتياجات 

لمشروع بناء قاعة للرياضات الجماعية  جيولوجية وجيوفيزيائية لألرضية المهيئةدراسة  -

 .)لفائدة وزارة الشباب والرياضة( قفصة-بالرديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 قفصة-دراسة جيوفيزيائية لألرضية المهيئة لمشروع بناء قاعة للرياضات الجماعية بالرديف

 

 

 
10 m 
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جيولوجية وجيوفيزيائية لألرضية المخصصة لبناء مركز الفنون الدرامية القيام بدراسة  -

 .لفائدة وزارة التجهيز ومسرح الهواء الطلق بمدينة القيروان

 

 نسرح الهواء الطلق بمدينة القيروااألرضية المخصصة لبناء مركز الفنون الدرامية وم

بناء المدرسة اإلعدادية دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية لألرضية المهيئة لمشروع   -

 في الغرض واعداد تقرير التربية(والية اريانة )لفائدة وزارة ب 2بحدائق المنزه

 

 

 

 

 

 

 

 2بناء المدرسة اإلعدادية بحدائق المنزهدراسة جيوفيزيائية لألرضية المهيئة لمشروع 
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 مصلحة الجيوكيمياء4.2

 دراسة تأثيرات بقايا المناجم على البيئة 4.2.1 

)التربة والماء( يندرج هذا البرنامج في إطار تقييم تأثير بقايا المناجم القديمة على المحيط 

وتتمثل األشغال في أخذ  وإعداد خرائط نوعية تحدد دينامية العناصر الكيميائية المصنفة بمضرة.

ثم تحليلها  ،المحيطة بها ومياه األودية عينات من بقايا المناجم المغلقة والموزعة حاليا برسوبيات

 .المحيط عبر دراسة تركزهاالعناصر الكيميائية المصنفة مضرة بالبيئة و انتشارلمعرفة مدى 

 ،As, Cd, Sb, Th, Hg, Pb, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Znوتشمل هذه التحاليل العناصر التالية: 

 وتنقسم هذه األشغال إلى أربع مراحل:

 تشخيص الوضعية عبر الدراسات البيبليوغرافية، 

 أخذ العينات والقيام بتحاليل كيميائية، 

 تمعالجة وتحليل المعطيا ،توحيد، 

 تأليفية، تقارير وخرائط إعداد 

من والية صالطة -مناجم جريصةتأثير بقايا فقد تمت دراسة  ،2021وكما جاء ببرنامج 

 .انجاز خريطة رفع العينات في محيط تم  وفي هذا اإلطار  على المحيط. الكاف

واعداد  بمنطقة جبل خزارة )والية جندوبة( اعداد ملف للحصول على رخصة بحث وتم كذلك

  خزارةجبل الجيوكيميائية والتركيبات الجيولوجية بـ" دراسة تأليفية حول العالقة بين الشوائب

 .منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجميةباالعتماد على المعطيات المتوفرة ب

إقليمية تحتوي  تتمثل في استخدام مجموعة بيانات جيوكيميائية   دراسةوهذا باإلضافة إلى انجاز 

 ميكرومتر( والتي تم تحليل العناصر التالية 177عينة من رواسب التدفق )أقل من  8307على 

As   وBa  وCo  وCr  وFe  وMn  وNi  وPb  وSb  وSr  وV  وZn  قصد تقييم أفضل ،

 إمكانات التعدين وتحديد شروط تكوين التمعدن وكذلك مصدره
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 المنجزةالدراسة  محيط

ورقات بمقياس  8ادراج حملة المسح الجيوكيميائية بمنطقة الوطن القبلي )عدد  تم كذلك العمل على

 والجيوكميائية ضمنمصحوبة بخصائصها الجغرافية عينة  1076التي تضم  (50.000/1

 منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية.

والجيوكيمياء  ءللجيوفيزيااإلدارة الفرعية  والدراسات قامتباإلضافة إلى األشغال الميدانية 

 العديد من النشريات العلمية نذكر من بينها بإنجاز

Ayari et al. 2021 

Trace element contamination in the mine-affected stream sediments of Oued Rarai 

in north-western Tunisia: a river basin scale assessment (Environmental 

Geochemistry and Health ; Impact factor 3.472( 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/journal/10653
https://link.springer.com/journal/10653
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Barhoumi et al. 2021 

Tectonic controls on the salt diapir-related Mississippi Valley-type lead-zinc 

mineralization of Fej El Adoum ore deposit (Northern Tunisian Atlas): Constrains 

from detailed gravity and drill hole data (Journal of African Earth Sciences; 

 

 

Belkhiria et al. 2021 

Interplay between tectonic inheritance and salt tectonics in the tectono-sedimentary 

evolution of the Sahel basin (eastern Tunisia): implications of hydrocarbon 

prospectivity 
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 مصلحة الدراسات الميتالوجنية4.3 

 بالبالد التونسية المنجميةتثمين اإلمكانات تقييم و 4.3.1

 اقتصاديةيهدف البرنامج إلى تحديد وإبراز مناطق واعدة جديدة ذات إمكانات منجمية  

وفي  .في ميدان البحث المنجمي لالستثماروذلك في إطار سياسة الديوان اإلستشرافية والتحفيزية 

  :يليتم ما  ،2021برنامج إطار 

  إعداد الخرائط المنجمية 4.3.1.1 

 1/500.000مقياس  ورقية من الخريطة المعدنية للبالد التونسيةاعداد نسخة  2021تم خالل سنة 

تضم جميع المؤشرات والمناجم )رصاص، زنك، فليورين، لينيت، ملح وفسفاط( وذلك قصد 

اعداد البيانات الخاصة بكل منطقة تركيبية وذلك إلنجاز خرائط نوعية بهذه تم  اتقييمها. كم

 (..عدنية،  .المالمناطق )المعدن المستخرج، األهمية 

الخريطة التفاعلية للمناجم والمؤشرات المنجمية بالبالد التونسية تم االنطالق في  وفي إطار انجاز

المناجم  وأبرزأهم الخصائص المعدنية  قراءتها وإظهارإعداد دليل توضيحي للخريطة قصد حسن 

 المتراكبةوتتمثل المرحلة األولى في إعداد دليل توضيحي للخريطة المعدنية بمنطقة الطيات 

 المناجم استغاللرخص  متابعة وتثمين 4.3.1.2

  جبل  -يبة رلزم احما" رخصة البحث و" جبل فج الهدوم"رخصة بحث من المجموعة الثالثة

 "ڤبلي

( المبرمجة sondage minierإطار التحضير إلنجاز الحفريات ) و في ،2021 سنةفي 

، ڨبليجبل -على رخصتي البحث المنجمي من المجموعة الثالثة بجبل فج الهدوم وحمام زريبة

)ثالث  1/1000إعداد مقاطع جيولوجية بمقياس تم  بالنسبة لرخصة البحث "جبل فج الهدوم"

تثبيت مواقع الحفريات بالموقع  كما تم كذلك وبوذرواية.مقاطع( في مواقع الحفريات عين الصيد 

 .عين الصيد على إثر زيارة ميدانية ضمت العديد من الخبراء والفنين من الديوان
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 بوذروايةو عين الصيد مناطقل تفصيلية خارطة جيولوجية

 

صفقة إنجاز الحفريات الجيولوجية والمنجمية  إسنادوعروض تم نشر طلب إلى جانب ذلك 

الى شركة جيوكنساي تم كذلك معاينة بعض المعدات التقنية من  "جبل فج الهدوم"برخصة البحث 

 .خالل زيارة الى مستودعات الشركة

شهدت عملية إنجاز  "جبل قبلي-بالنسبة إلى رخصة البحث المنجمي "حمام زريبة 

تأخيرا كبيرا تبعا لقرار اإلدارة العامة للسدود واألشغال المائية ية الجيولوجية والمنجمالحفريات 

الكبرى )وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري( المتمثل في إعداد دراسة أولية لبناء 

جبل  -حمام الزريبة البحث " وقد تبين تقاطع حدود رخصة سد على واد الحمام بمنطقة الزريبة

استكمال هذه الدراسة وأخذ  تم تأجيل إنجاز الحفريات إال حينلذلك  ،المشروع قبلي" مع موقع هذا

 .القرار لبناء السد من عدمه

ومن بين األشغال المنجزة إعداد كراس شروط القتناء مجهر خاص بالدراسات الميتالوجينية وذلك 

 عن طريق طلب عروض
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 مصلحة الجرد و االستكشاف 4.4

 المنجميةجرد المؤشرات  4.4.1

 مؤشرات ومناجم الحديد 

تم   وفي هذا اإلطار التونسية،على إعادة تقييم إمكانات الحديد بالبالد  2021خالل سنة العمل  تم  

 التالية:القيام باألشغال 

 باستخراج مادة الحديد  المواقع المعروفةرقمنة أهم جرد و -

الحديد بالبالد التونسية والشروع في مراجعة كل المعطيات الفنية المتعلقة بتقييم إمكانات  -

 (. SQLإعداد مخطط )

القيام بإنشاء وتصميم هيكل أولي لقاعدة البيانات المفصلة إلمكانات الحديد بالبالد التونسية  -

(Diagrammes de base de données.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خريطة اإلمكانات من الحديد بالبالد التونسية

 

. 
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إنجاز دراسة جيولوجية وتكتونية مفصلة حول بالمعدني  واالستكشافإدارة الجرد قامت كذلك 

هذا اإلطار تم  وفي اإلمكانات المعدنية بمنطقة "جبيالت الكحل وكاف عزيز" بوالية زغوان 

ميدانية للمنطقة وذلك لجمع المعطيات الجيولوجية والتكتونية حول اإلمكانات  القيام بزيارات

 المنجمية بهذه الجهة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشهد بانورامي لمنطقة جبيالت الكحل وكاف عزيز

 

  SIGM بمنظومة المعطيات في التصرف 4.5

االستغالل الفعلي للنسخة الجديدة لمنظومة المعلومات الجيولوجية  النطالق نظرا

 مواصلة إعداد البيانات الخاصة بمجال المكامن المنجمية والقيام بإدخال احد والمنجمية تمت

المكامن المنجمية ورقمتنها )مكمن جزيرة جالطة( باالستعانة بقسم اإلعالمية لتحديد العراقيل 

 الفنية للمنظومة في ما يخص المكامن المنجمية.
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 مصلحة الجرد4.6 

  000 1/200خرائط المواد اإلنشائية للواليات بمقياس  4.6.1

يقوم الديوان الوطني للمناجم ضمن أنشطته بجرد شامل لمدخرات واليات الجمهورية من المواد 

ودعم  هذا المجالاالستثمار في  يزحفتوذلك للمساعدة على  استعمالهااإلنشائية وإبراز مجاالت 

بالد الخاصة بالجهات الداخلية للبالد وحسن التصرف في الموارد الطبيعية التي تزخر بها  التنمية

و قد شهدت  سعت المصلحة لإليفاء بوعودها تجاه المهام الموكلة إليهاوفي هذا اإلطار،  ،التونسية

التعريف بمدخرات كل والية من األحجار الصناعية  اعداد ملفات الترويج قصد خاصةهذه السنة 

 ،بوزيدسيدي  سليانة،الواليات التي تم اعداد ملفات ترويجها نذكر  ومن أهموالمواد اإلنشائية 

بالنسبة لواليات الجنوب التونسي)قفصة،   100% وقد بلغت نسبة تقدم االشغال والقيروانباجة 

 ، اما بالنسبة لواليات 100%نسبة االنجازأيضا قابس، توزر، قبلي، مدنين وتطاوين( فقد بلغت 

تونس الكبرى، نابل، زغوان، المنستير، سوسة، المهدية، صفاقس، الكاف، جندوبة  بنزرت،

 %.40والقصرين(. بلغت تقدم نسبة اإلنجاز 

 قراءة خرائط المواد االنشائية  4.6.2 

خرائط  و تحيين قصد التدقيقمع الخبراء  تم القيام بعد ة زيارات ميدانية في إطار برنامج األعمالو

 .90%بلغت نسبة االنجاز وقد وتوزر ابسڨلـواليات  1/200000المواد اإلنشائية بمقياس 
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 ابسڤخريطة المواد اإلنشائية لوالية 

 مصلحة االستكشاف  4.7

 البرنامج السنوي 4.7.1 

  :أهمهاالدراسات نذكر من  بعديد 2021خالل سنة  مصلحة االستكشافقامت 

  امكانيات توفير حاجيات مصانع اآلجر بالشمال الغربي من الطيندراسة 

تحديد مكامن جديدة ذات خاصيات مميزة من حيث النوعية  الشروع في 2021تم خالل سنة 

وفي هذا اإلطار تم القيام  .والمدخرات قصد استغاللها كمواد أولية بديلة لصناعة اآلجر والخزف

 وتحديد الخصائص ومينيرالوجيةكيميائية  والقيام بتحاليلبزيارات ميدانية قصد رفع عينات 

 %. 80اإلنجاز  بلغت نسبة وقد الجيوتقنية

   فايض عيفةالسادسة من المجموعة رخصة البحث 

 بينها: ننذكر مأشغال تم القيام بعدة  "فايض عيفة"في إطار رخصة البحث 
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 فايض عيفة".لموقع رخصة البحث بـ " 5000/1تخريط جيولوجي دقيق بمقياس  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لموقع "فايض عيفة"1/5000 جيولوجية رقمية بمقياس خريطة

اعداد مقاطع جيولوجية لتبيين التشكيالت الجيولوجية لمنطقة رخصة البحث بـ "فايض  -

 عيفة

عينة للتحاليل  126بـ جملي يقدر  ورفع عدد Tranchéesخنادق  07القيام بإنجاز عدد  -

بوحدة التصفية والغربلة بالديوان الوطني بتثمينها  عينة للقيام11و الكيميائية والجيوتقنية

 .للمناجم لتحديد مثال التخصيب األمثل
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 03خندق عدد 

 ( لتقدم االشغال برخصة "فايض عيفة".2021-2020اعداد التقرير السنوي ) -

التواصل مع العديد من الوزرات عبر المرسالت والمذكرات الفنية، خاصة وزارة   -

التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية، وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية وزارة الفالحة 

على إثر جلسات اللجنة االستشارية للمقاطع حول تحديد نوعية المواد المستخرجة من 

منجمية( خاصة لحماية وتثمين المواد المنتمية للمجموعة  بعض المقاطع )مقطعية أو

 )السادسة )سيليس وكربونات الكلسيوم.... 

  وياقلعة بالرحالسادسة من المجموعة رخصة البحث 

 القيام باألشغال التالية: تم "ويابالرحقلعة "  في إطار رخصة البحث

 لموقع رخصة البحث 5000/1تخريط جيولوجي دقيق بمقياس  -

 

 

 

 

 

 

 قلعة بالرحويرخصة البحث 
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( برخصة Coupes géologiquesمقاطع جيولوجية ) 02القيام بإنجاز عدد  -

 04عينة للتحاليل الكميائية والجيوتقنية وعدد  22البحث قلعة بالرحاوي ورفع عدد 

 بتثمينها بوحدة التصفية والغربلة بالديوان الوطني للمناجم. للقيام عينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( لتقدم االشغال برخصة " قلعة بالرحاوي".2021-2020اعداد التقرير السنوي ) -

والجيوتقنية تمت برمجة  الكيميائية، المينيرالوجيةلمزيد دراسة خصائص الرمال  -

وزيارات ميدانية لرفع عينات للتحاليل الفيزيوكيميائة  م(500) خنادق 2حفر

 ولتثمينها

 

 " ابسڤالحمري" بوالية رخصة البحث من المجموعة السادسة 

تثمين ومعالجة الطين السمكتيتي برخصة البحث المنجمي من المجموعة  في االنطالق تم

نشر قرار تأسيس رخصة  تم %. 10وبلغت تقدم نسبة اإلنجاز  السادسة "الحمري" بوالية قابس

 .2021ديسمبر  14الصادر بتاريخ  115البحث بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد
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 موقع رخصة البحث"الحمري"

 

  ابسڤرخصة البحث من المجموعة السادسة "جبل خروبة" بوالية 

تثمين ومعالجة كربونات الكلسيوم برخصة البحث المنجمي من المجموعة  في االنطالق تم

نشر قرار  %. تم %. 15السادسة "جبل الخروبة" بوالية قابس وبلغت تقدم نسبة اإلنجاز 

 14الصادر بتاريخ  115تأسيس رخصة البحث بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد

 .2021ديسمبر 
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 جبل خروبة " موقع رخصة البحث"

 

 

  واآلفاق: الواقع واألحجار الصناعيةتنظيم ورشة عمل بعنوان المواد اإلنشائية  

 العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين حولتنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع المنظمة  تم

وتتضمن  .2021نوفمبر  12-9المواد اإلنشائية واألحجار الصناعية خالل الفترة الممتدة من 

لعدد من المواقع التعدينية في الجمهورية  وزيارات ميدانيةورشة العمل محاضرات نظرية 

 .التونسية
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 واآلفاق: الواقع واألحجار الصناعيةالمواد اإلنشائية  عمل:ورشة 

 عينات الحفريات واستغالل حفظمصلحة  4.8

 المخزن الوطني لحفظ العينات - 

علمية حسب مقاييس هذا المشروع لحفظ وتجميع وتنظيم الحفريات المنجزة بتونس  يهدف

ويوفر العديد  المعلومات الثمينةلتسهيل استغاللها والمحافظة عليها لكونها تمثل رصيدا هاما من 

على محتويات المخزن وفق طلباتهم وبحسب  االطالعمن الخدمات للمستثمرين عبر تمكينهم من 

 .ما يتوفر لدينا من معلومات في المجال

مغادرة ثالثة أعوان على  2018رغم الحالة االستثنائية لهذه المصلحة والتي شهدت سنة  

ن تعويضهم من بينهم رئيس المصلحة وتقنيين ساميين اثنين، فقد إثر إحالتهم على التقاعد دو
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وقد قامت  الصيانة أشغال فيوالتي تتمثل أساسا  2021  تواصلت مختلف األشغال المبرمجة سنة 

 :ب المصلحة خالل هذه السنة

 .مواصلة بعض األشغال لصيانة وتأهيل القاعة المركزية وقاعة عرض المواد اإلنشائية  -

اتفاقية للبدء بأشغال تهيئة قاعة القص والقاعة المركزية وقاعة عرض المواد إعداد  -

 .اإلنشائية بسيدي رزيق

معاينة لألشغال المزمع إنجازها بقاعة عرض المواد اإلنشائية والقاعة المركزية وقاعة  -

 القص مع الشركة المختصة بإنجاز األشغال.

 

 مصلحة الطبوغرافيا4.9 

إمضاء عقد مع مكتب دراسات "توب جيو" للقيام باألشغال الطوبوغرافية  2021تم خالل سنة 

وهي  1/50000خرائط بمقياس  3( بمنطقة الساحل وتشمل CG11الجاذبية )المتعلقة بحملة 

 كركر واد شريطة وشربان

 دراسات لفائدة الغير  4.10

 :في 2021 خالل سنة  واالستكشاف المعدنيالجرد تتمثل الدراسات التي قامت بها إدارة 

إعداد خريطة تأليفية لألحجار الصناعية والمواد اإلنشائية للبالد التونسية بمقياس  -

 ". MECATER INGENIEURلفائدة " 1/750000

جوان( من والية قفصة لتحديد مكامن  2و 1)بتاريخ  القيام بزيارة ميدانية لمنطقة الرواشد -

للطين األحمر لصناعة الفخار في إطار مشروع قرية الرواشد لصناعة الفخار بطلب من 

 السيد والي قفصة.

)مختصة في  STPMالقيام بدراسة جيولوجية لفائدة الشركة التونسية للمنتجات المعدنية  -

 ل الكبار من والية سيدي بوزيد(إستخراج، جرش وسحق الحجارة الكلسية بجب
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 والية سيدي بوزيد-خريطة مواقع العينات بجبل الكبار 

 

والية -القيام باختبار فني على مقطع حجارة رخامية كائن بجبل بولحناش )معتمدية تالة -

 القصرين( على إثر جلسة تحديد المساحات المقاطع )اإلدارة الفرعية للمواد المنجمية(.

 لفائدةإنجاز مذكرة فنية حول نوعية المواد الموجودة بجبل الكبار من والية سيدي بوزيد  -

 وزارة الــفــالحــة ووالية سيدي بوزيد )اإلدارة الفرعية للمواد المنجمية(.

دراسة جيولوجية لتقييم مكمن إلنتاج الحجارة الكلسية بجبل بوزبالء بوالية بنزرت لفائدة  -

 شركة إسمنت بنزرت،

 

 

 

 

 

 موقع الدراسة الجيولوجية لجبل بوزبالء بوالية بنزرت
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عين صفصاف بمعتمدية -القيام بدراسة جيولوجية ومعدنية للمصادقة على مكمن جبل كفة  -

 بالمنطقةمشروع معمل اسمنت تركيز  قصد بئر مشارقة بوالية زغوان لفائدة شركة البركة

 

 

 

 

 

 صفصاف بمعتمدية بئر مشارقة بوالية زغوانعين -كفة  خريطة مواقع العينات بجبل

 مشروع المخططات الجهوية المديرية للمقاطع بالبالد التونسية 4.11

فإن إدارة البحث المنجمي واالستكشاف المعدني بمختلف  هايعالوة على البرنامج الموكل إل

 ةيللمقاطع بالبالد التونس ةيريالمد ةيمصالحها تسعى إلى إتمام إنجاز مشروع المخططات الجهو

إلى مرحلته الثالثة بعد أن تم  صليل 2019و 2018 سنتيوالذي شهد تقدم إنجاز ملحوظ خالل 

وقد تمثلت خاصة في دراسة  2018مارس  30 خيأنجز بالمرحلة الثانية بتار ماالمصادقة على 

الجوانب الجيولوجي ة  المكامن الواعدة وذلك عبر دراسة تفصيلي ة لكل مكمن. تشمل هذه الدراسة

والجيوتقني ة والبيئي ة والعقاري ة مع األخذ باالعتبار للجوانب االجتماعي ة واالقتصادية وتم تقديم هذه 

تم تقديمها في جلسة عمل  كذلك 2018أوت  10الى إدارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ  المرحلة

كما قام الديوان بمعية  .02/10/2018بتاريخ فنية بمقر وزارة التجهيز أمام لجنة المتابعة والتقييم 

والتي تم  13/02/2019 الدراسة بتاريخبعرض نتائج المرحلة الثالثة من ST2i مكتب الدراسات 

إضافة إلى ذلك تم اعداد  الفنية والطريقة التي تم على أساسها اختيار المكامن. المعاييرفيها تقديم 

مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية  تقرير فني حول وضعية المكامن موضوع طلب

مشفوع بخرائط المكامن الواعدة لواليات نابل، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد، القصرين، قابس، 

قفصة وقبلي بعد إدراج حدود رخص البحث المنجمي للمجموعة السادسة بقاعدة البيانات 
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 12وبة تبعا لجلسة العمل المنعقدة بتاريخ للمرحلتين األولى والثالثة. )إدخال التعديالت المطل

 .2019فيفري 

إعداد النسخة النهائية من المرحلة الثالثة للمخططات المديرية الجهوية للمقاطع  إطارفي و

موقع مقترح من طرف الديوان الوطني للمناجم  243موقع ) 253قامت لجنة القيادة بدراسة 

مواقع مقترحة من طرف وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والتهيئة 10و

مكمن،  118مكمن، التحفظ على  80دا على رأي لجنة القيادة وقع: المصادقة علىالترابية(. واستنا

تم اعداد تقرير مآل المواقع المقترحة بكل والية بعد الرأي النهائي  مكمن وقد 55االستغناء على 

وورد على الديوان الوطني للمناجم رأي وزارة  .2020أوت  5بتاريخ  وارساله للجنة القيادة

واستنادا على دراسة لجنة القيادة  .2020سبتمبر  07الدفاع الوطني حول المكامن المقترحة بتاريخ 

مكمن،  117مكمن، التحفظ على 61وعلى رأي وزارة الدفاع الوطني وقع المصادقة على

المآل  القيادة أرسل تقريرلجميع مكونات لجنة بالرأي النهائي  وبعد األخذ موقع. 75االستغناء على 

وقد تمت مراسلة إدارة المقاطع  .2020سبتمبر  11النهائي للمواقع المقترحة بكل والية بتاريخ 

لمدنا بالرأي النهائي للجنة القيادة بعد استالم التقارير  2020نوفمبر  04والمتفجرات بتاريخ 

 الملف قيد الدراسة. وتم إعالمنا أنطرف الديوان الوطني للمناجم  المقدمة من

            تلقى الديوان الوطني للمناجم مراسلة من طرف اإلدارة العامة للجسور والطرقات بتاريخ

مصحوبة بتقرير معد من طرف الغرفة النقابية الوطنية للجيولوجيين يتضمن  2021مارس  01

تعديالت على الدراسة تبعا للتقرير المعد وطلب إدخال بعض المالحظات حول المرحلة الثالثة 

 .من طرف الغرفة الجيولوجية

تمت المصادقة على هذه المرحلة باستثناء ممثل وزارة الدفاع الوطني والذي تجدر اإلشارة أنه 

طلب مهلة للنظر في المواقع المقترحة في التقرير التكميلي وابداء الرأي فيه كتابيا وإحالة التقرير 

ف الغرفة الجيولوجية مع الرأي المذكور للديوان الوطني للمناجم ألخذه بعين المعد من طر

 االعتبار.

لإلجابة على جميع  19/04/2021تمت مراسلة اإلدارة العامة للجسور والطرقات بتاريخ 

مالحظات لجنة القيادة وتقديم تقرير المآل النهائي للمواقع المقترحة حسب كل والية بعد الرأي 
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ميع مكونات لجنة القيادة ويمثل تحديث للتقريرين المرسلين من طرف الديوان الوطني النهائي لج

 .2020سبتمبر  11و 2020أوت  5للمناجم إلى إدارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ 

مراسلة من طرف اإلدارة العامة للجسور والطرقات تطلب  2021سبتمبر 27تلقى الديوان بتاريخ 

صالحات والتعديالت المذكورة بهذه المراسلة على محتوى الدراسة من خاللها إدخال بعض اإل

 النهائية

إجابة اإلدارة العامة للجسور والطرقات حول اإليضاحات والتعديالت  2021أكتوبر  7تم بتاريخ 

المطلوبة وموافاتها بتقرير مصاحب يبين المواقع البديلة المقترحة بكل والية بعد الراي النهائي 

لجنة القيادة ويمثل هذا التقرير تحديثا للتقارير السابقة المرسلة من طرف الديوان.  لجميع مكونات

كما تم مطالبتها باإلسراع في أخذ القرار لختم هذا المشروع الذي تجاوزت مدة إنجازه خمسة 

 سنوات.

للنظر في بعض  2021أكتوبر  19انعقدت جلسة عمل مع إدارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ 

ظات، تم االتفاق على تقديم المرحلة الثالثة للمصادقة عليها بعد ادخال التعديالت عليها المالح

 حسب محضر الجلسة.

 

 خاتمة

بنسبة إنجاز  تمكنت إدارة الجرد واالستكشاف المعدني من تحقيق تقدم رغم جائحة كورونا

بالتزامن مع ذلك إلى إنجاز الطلبات لفائدة الغير على  وأنها تسعىالبرنامج الموكل إليها خاصة 

كما يبرز دور مصلحة  غرار مشروع المخططات الجهوية المديرية للمقاطع بالبالد التونسية

خارج إطار برامجها )لفائدة مستثمرين  اآلجال المحددة واتمامها فيتقديم الخدمات  في الجيوفيزياء

كما  وبات على مستوى اإلمكانات البشرية والمادية،خواص ومؤسسات وطنية( رغم بعض الصع

مجهود التنمية بمختلف الجهات عبر المشاركة في  مساهمة اإلدارة في دفع تجدر اإلشارة إلى

تظاهرات تمكن من التعريف بالمخزون الهام لهذه المواد وتهدف إلى توفير فرص استثمار 

 .بالواليات
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 2021لسنة  التحاليل والتشخيصات المعدنيةإدارة  برنامج5.  

بصفة عامة في تأمين حاجيات  المعدنيةيتلخص نشاط مخابر إدارة التحاليل والتشخيصات 

برامج ومشاريع الديوان والمؤسسات الخارجية )صناعية وجامعية( في ميدان التحاليل الكيميائية 

والمينيرالوجية والتجارب المعملية وفي تثمين الخامات المعدنية والمواد والدراسات التقنية 

 االنشائية.

   والجيوتقنية والمينيرالوجية التحاليل الكيميائية .5.1

 التحاليل الكيميائية خمسة محاور: يتضمن نشاط مصلحة

 تحضير العينات لفائدة مخابر الكيمياء والجيوتقنية والمينيرالوجية،  -

 لمختلف العناصر، الكيميائيةالتحاليل  -

 التحاليل المينيرالوجية والدراسات البتروغرافية، -

 لمخابر التحاليل الكيميائية، االعتمادمواصلة برنامج  -

قتناء المعدات( إكما تعنى اإلدارة بدعم الموارد البشرية للمخابر ومتابعة تجهيز المخابر ) 

 ،ثمين بسيدي رزيقللت المعدات بالمختبر النموذجيوتهيئتها وصيانة 

  :التاليةالنقاط  2021ويتضمن برنامج سنة 

 مخبر التحاليل الكيمائية .أ

 ، المخبرية المعداتوإصالح وصيانة  اقتناء -

 ) تقريبيعينة )عدد  3000إنجاز تحاليل مخبرية لعدد  -

 ،إلى طلبات إدارات ومصالح الديوان من تحاليل كيميائية االستجابة -

الكيميائية حسب الطلب )شركات خاصة ومؤسسات عمومية وطلبة  إنجاز التحاليل -

 وأخصائيين(،
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 برنامج اعتماد المخابر .ب

 مواصلة األشغال حسب دليل إجراءات الجودة، -

في ما يخص استعمال المواد الكيميائية واآلالت تطبيق دليل اإلجراءات الفنية  -

 والتجهيزات،

  االعتمادمواصلة تطبيق دليل اإلجراءات الفنية لكل عنصر كيميائي في مجال  -

  تدقيق،التحضير إلجراء عملية  -

  (Terres Rares) تحليل األتربة النادرة .ج

 وجدواها ودراسة مطابقتها وضع طرق تحضير وإنجاز التحاليل -

 

 التشخيصات المعدنية والمعمل النموذجي .5.2

دارة التحاليل والمخابر خدمات تتمثل في تحاليل إتقدم  ،الكيميائيةإضافةً إلى إنجاز التحاليل 

 :التاليةالنقاط  2021تشخيصات معدنية ودراسات جيوتقنية ويشمل برنامج و

 حسب الطلب العيناتوتثمين معالجة  -

 زغوان اإلنهاك بواليةدراسة تثمين الرمال عن طريق  -

 ونطريق هيدروسيكل معالجة وتثمين عينات من الطين عن -

 المعدات المتعلقة بالمخبر والمعمل النموذجي صيانة وإصالح -

 .أشغال لفائدة الغير: ال تخضع لبرنامج مسبق -

 

 2021لسنة  التحاليل والتشخيصات المعدنيةإدارة  نجازاتإ .6

  والجيوتقنية والمينيرالوجية مصالح التحاليل الكيميائية .6.1

قصد تحليلها  2021سنة  عينة خالل 852عدد مخابر التحاليل والتشخيصات المعدنية  تلقت 

 .تحليل 4000عدد  ومعالجتها وتم إنجازكيميائيا 
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 مخبر التحاليل الكيمائية .أ

 ,Gravimétrieالتحاليل الكيميائية بتحضير و تحليل العينات بطرق واساليب مختلفة ) مخبر يقوم

Volumétrie, Titrimétrie et chimie des solutions) . األشغال المنجزة نذكر: ومن بين 

سبتمبر  20الوقتي بتاريخ  االستالم وتم Digesteur Micro-onde  ابرام عقد شراء الة  -

2021 

 

 

 

 

 

   onde-Digesteur Microالة 

 

 2021سبتمبر  27يوم وتم  HTDS Tunisieمع شركة  SAA برام عقد شراء الةا -

 تركيب وتجربة اآللة

 الموردة من فرنسا DRXتم القيام باإلجراءات اإلدارية والديوانية الخاصة بالتجهيزات  -

 بتركيب التجهيزات وتجربة االلة 2021سبتمبر 14يوم  HTDSبدأ تقني 

 

 

 

 

 

 

  DRXإصالح آلة
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 hotte aspirante  (analyse des اعداد كراس الشروط الفنية واإلدارية لشراء -

traces) 

 2021في أواخر شهر جويلية  ICP-AESتم إصالح آلة  -

 

 :اهمهاالعديد من الصعوبات من  2021وقد عرف نشاط المخابر خالل سنة 

 .وإصالح آالتعلى صيانة  ةأثر مباشرالوضع الوبائي بالبالد والذي  -

 

 برنامج اعتماد المخابر .ب

وتدعيم تفعيل التوصيات المعمول بها ببرنامج  مواصلة األشغال حسب دليل إجراءات الجودة -

  االعتماد،

 القيام بتطبيق دليل اإلجراءات فيما يخص استعمال المواد الكيميائية واآلالت والتجهيزات، -

 ,Etalonnage des instruments fours الشروع في التعاقد مع مخبر لتعيير اآلالت وتم

étuves, balances 

 مواصلة تطبيق دليل اإلجراءات الفنية لكل عنصر كيميائي في مجال االعتماد  -

 

 تحليل األتربة النادرة .ج

األتربة النادرة  تحليلو لحةمالا هيالموا حماللأا في موللثيعنصر ا تحليلتم تأجيل برنامج  -

 ICP-AESآلة بسبب تأخر اصالح  2022الطين إلى سنة  تثمينو تحليلو

 المركزمع  ناوتعوتم الـالفسفاطية في العينات  Pتحليل عنصرالفسفوردراسة طرق وتحليل  -

 تهخبر من المواد لالستفادة موعل فيللبحوث  الوطني

بدراسة للمخاطر الكيميائية بالديوان بصفة عامة وللمخابر بصفة خاصة من  القيام في الشروع -

 طرف معهد الصحة والسالمة المهنية
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 والمعمل النموذجيالتشخيصات المعدنية  .6.2

 :أهمهابعديد الدراسات نذكر  2021خالل سنة التشخيصات المعدنيةقامت إدارة التحاليل 

اجراء عملية التدرج الحجمي للحبيبات  اإلنهاك:دراسة تثمين الرمال بجهة زغوان عن طريق  -

السيليسي مخبريه المتعلقة بتثمين الرمل  وانجاز تجاربعلى نموذج ممثل مـن الرمل الخـام 

المتأتية من موقع الرمال فايض العيفة  5بالنسبة للعينات ( Attritionعن طريق االنهاك )

 .بيرشواش بوالية زغوان وقد تم ارسال العينات الي مصلحة المخابر

وذلك عن ( Hydrocycloneمعالجة وتثمين عينات من الطين عن طريق هيدروسيكلون ) -

 مصلحة المخابر ىل العينات الطريق اعداد عدة أنظمة وقد تم ارسا

بجهة سيدي  (Sable Quartzo-Feldspathiqueدراسة تثمين الرمل الكوارتز الفلسباتي) -

اجراءعملية التدرج الحجمي للحبيبات على نموذج ممثل مـن  : بوزيد عن طريق و التعويم

جبل :بوالية سيدي بوزيد والتي شملت كل من الرمل الخـام المتعلقة برمل الكوارتز الفلسباتي

 قد تم ارسال العينات الي مصلحة المخابر وجبل بوهدمة جبل ميلوسي سيدي علي بن عون،

يتعلق بدراسة المناهج  والذي : ONM-INRAP-CTMCCV  مشروع في االنطالق -

 واألساليب لمعالجة المعادن و النفايات.

 عينة 156القيام بتحاليل جيوتقنية على  -

 

 

 

 

 

 

 تحاليل جيوتقنية

 

 ECA( لفائدة شركة Attritionاإلنهاك )عن طريق زغوان دراسة تثمين الرمال بجهة  -

Consulting وقد تم ارسال العينات إلى مصلحة المخابر 
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تم استالم آلة ميكرو دفال وإمضاء  :(Machine Micro Deval)ميكرودفال  اقتناء آلة  -

 مع المزود نهائيمحضراستالم 

مصلحة  إلىواحالته عقد مع المزود اعداد  Table à secousse: اقتناء الطاولة الهزازة -

 التموين
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 2021لسنة إدارة اإلعالمية والتخطيط ومتابعة البرامج الفنية  برنامج .7

حرصت إدارة اإلعالمية والتخطيط ومتابعة البرامج الفنية على تنفيذ برامجها لسنة  

، حيث تشتمل مهامها اساسا توفير التجهيزات اإلعالمية وصيانتها والتصرف في 2021

( بالديوان وادارتها SIGMوالفنية ) (SIGestionالبرمجيات وتأمين نظم المعلومات اإلدارية )

لتقدم البرامج المتابعة تقارير  إلى المساهمة في إعداد البرامج الفنية وإعدادوحسن سيرها باإلضافة 

 الفنية بالديوان وإدارة موقع الواب.

 التجهيزات وصيانة الشبكات .7.1

فضل الخدمات لباقي أتسهر مصلحة صيانة المعدات اإلعالمية كعادتها على توفير 

الشبكات والمعدات اإلعالمية إضافة إلى ذلك المصالح بالديوان من صيانة التجهيزات ومتابعة 

 والتي القديمة المعدات وتعويض اإلعالمية بكل التراتيب الالزمة القتناء المعدات فهي تسعى للقيام

بإعداد كراس الشروط وصوالً  العمل والسالمة المعلوماتية وذلك بدأ لمتطلبات تستجيب تعد لم

 :يليما  رمجة شراءوفي هذا اإلطار، تمت بإلى تحرير العقود 

 01 Baie de stockage 

وقد تمت برمجة الشراء بعد خروج جهاز الخزن من صيانة المصنع وتعدد 

اإلشكاالت الفنية وعدم توفر المكونات االلكترونية وأقراص التخزين عند االعطاب 

 وبالتالي استحالة الصيانة. 

 البرمجيات الخصوصية .7.2

فيما يتعلق بالبرمجيات الخصوصية فيتم جرد مستلزمات مصالح الديوان من برمجيات 

ليتم فيما بعد القيام بكل  خصوصية بالتنسيق مع اإلدارات الفنية واإلدارية ولجنة القيادة االعالمية

 تمتعالوةً على ذلك  ،هذه البرمجيات في حدود الميزانية المرصودة القتناءالتراتيب الالزمة 

  :يليابعة ما تم اقتناؤه من برمجيات وفي هذا اإلطار فقد تم برمجة ما مت
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 تجديد االشتراك في المنظومة المضادة للفيروسات 

 تركيز منظومة GLPI  

 تركيز منظومة Zabbix 

 تأمين المنظومة .7.3

في إطار الحرص على سالمة نظم معلومات الديوان وتطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل، 

في سالمة نظم معلومات الديوان والتي ستساعد  إنجاز التدقيقاإلعالمية إدارة برمجت 

حتما في تركيز نظام امن المعلومات ومن خالله الحصول على شهادة اعتماد مركز 

  .حسب المقاييس العالمية (Certification ISO) المعلومات

التدقيق  بأشغاليام قلل في الغرضاستشارة نشر  2020تم اواخر سنة وفي هذا اإلطار، 

 .مصادقة الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية والحصول على

 التصرف في موقع الواب .7.4

واإلدارات خاصةً إلى جمع المعلومات من مختلف المصالح  2021يهدف برنامج سنة 

عرضها  ومن ثمةالبيانات الخاصة بموقع الواب  وإدخالها بقاعدةليتم بعد ذلك رقمنتها  بالديوان

 وتطويره.الواب الرئيسي  وتحسين موقععلى لجنة المتابعة قصد المصادقة إضافة إلى صيانة 

في انجاز موقع واب جديد ذو تصميم حديث يعكس اهمية  2021إلى جانب ذلك يتمثل برنامج 

 .انشطة الديوان

  SIGM منظومة المعلومات .7.5

مساندة وجية والمنجمية، في إدارة منظومة المعلومات الجيول 2021يتمثل برنامج 

مستعملي المنظومة وحل اإلشكاالت الفنية المرتبطة باستغاللها والحرص على تأمينها والنسخ 

 االحتياطي للمعطيات.
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 مركز المعلومات  صيانة .7.6

بمركز المعلومات، برمجت إدارة االعالمية سنة  SMSIفي إطار تركيز نظام امن المعلومات 

والثانية   (onduleurs 02)طاقة محول  2عدد  اقتناءاعداد استشارتين. األولى تخص  2021

 أجهزة المراقبة . اقتناء تخص

 الخرائط والمعلومات ترقيم .7.7

من  هذه األشغال ال تعتمد على برنامج مسبق وإنما يتم انجازها حسب الطلبات الواردة

 مختلف اإلدارات الفنية بالديوان.

 

 2021لسنة إدارة اإلعالمية والتخطيط ومتابعة البرامج الفنية  إنجازات .8

 التجهيزات وصيانة الشبكات .8.1

األعمال بين  هذهتوزعت و الديوان،معلومات  نظمتدخالت يومية لمستعملي  تأمن إدارة االعالمية

 بمعدل تدخلين يوميا  وإصالح التجهيزات وغيرها وتنصيب وتحيين برمجيات صيانة

تم امضاء العقد وتسلم إذ  2021قامت المصلحة بإنجاز تعهداتها فيما يخص برنامج كما 

والمتمثلة اساسا  اإلداراتمختلف  وتوزيعها على 2020في سنة  المبرمجة اإلعالمية التجهيزات

 في:

  3 طابعة نافثة للحبر متعددة الوظائف 02عدد A4 1في                  

(Imprimante Jet Encre A4 multifonction 3 en 1 couleur) 

  طابعة ليزرية للحبر متعددة الوظائف 01عدد  A4                         

(Imprimante Laser Couleur multifonction A4) 

  أحادية اللون متعددة الوظائف طابعة ليزرية للحبر 01عدد        A4 

(Imprimante Laser Monochrome multifonction A4) 

  آلة ماسح ضوئي 02عدد (Scanner à Défilement A4 Couleur) 

  حاسوب مكتبي 11عدد 
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  حاسوب محمول 03عدد 

  عددCommutateur 03 

ببعض التأخير بسبب جائحة كوفيد  2020تم كذلك تسلم مستهلكات اإلعالمية الراجعة لسنة  كما 

 .2021جويلية  30وامضاء محضر استالم وقتي بتاريخ  19

التجهيزات  القتناء باستشارةإعداد كراس الشروط والقيام 2021 تم أواخر سنة  إلى جانب ذلك

 2021.في سنة  المبرمجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baie de stockageكراس شروط القتناء 

 

 

 البرمجيات الخصوصية .8.2

 يلي:بما  2120خالل سنة  إدارة اإلعالميةبالنسبة للبرمجيات الخصوصية فقد قامت 

 2022جويلية  01إلى غاية  في المنظومة المضادة للفيروسات االشتراك تجديد  -
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 من إدارة مختلف االجهزة االعالمية والتي تمكن GLPI تركيز منظومة -

الشبكة  خدمات وأجهزةمن مراقبة حالة مختلف  والتي تمكن Zabbix تركيز منظومة -

 رسوم بيانية وإنتاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 GLPI منظومة

  

  Zabbix منظومة

 

  تأمين المنظومة .8.3

تقوم إدارة اإلعالمية وفي إطار تامين المنظومة بالعديد من االشغال منها ترقية نسخ برمجيات 

 (switchتجهيزات الحماية )الحائط الناري( والشبكات )
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 كما قامت اإلدارة في إطار جهودها لتامين منظومة المعلومات للديوان بما يلي:

االشتراك الجديد ساري المفعول إلى  :المضادة للفيروساتالمنظومة في  االشتراكتجديد  -

 2022جويلية  01غاية 

 كما تعمل اإلدارة دوريا على النسخ االحتياطي للمعطيات وذلك بصفة يومية.

 

  

 

 والنظم النسخ االحتياطي للمعطيات

 طاقةمحول  2عدد باقتناء اإلدارة  قامتللمركز لمزيد تدعيم األمن المادي في نفس اإلطار و

 .المراقبة أجهزة 3تركيزو

باإلضافة إلى أشغال التأمين الدورية قامت ادارة االعالمية بإجراء عملية التدقيق الخاص بسنة 

 وتتمثل األشغال المنجزة في: 2021

 واسناد الصفقةالعروض  الخط وتقييمنشر استشارة على منظومة الشراء العمومي على  -

 وامضاء العقد

 وامضاء محضر في الغرض 2021جوان  21 بتاريخانطالق اشغال التدقيق  -

وقامت لجنة المتابعة بمراجعتها وارسال جميع  2021أوت  24تم تسلم التقارير بتاريخ  -

 والتي عملت على رفعهاالمكلفة بالتدقيق  التحفظات إلى شركة

بنتائج عملية التدقيق القيام باجتماع مع أعضاء لجنة القيادة االعالمية قصد التحسيس  -

 2021اكتوبر  05بتاريخ 

 2021اكتوبر  07التسلم الوقتي بتاريخ  وامضاء محضرتسلم النسخ النهائية للتقارير  -
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وارسال التقارير في نسختها  2021نوفمبر  02انتهاء المهمة بتاريخ  امضاء محضر -

 2021نوفمبر  15النهائية للوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية بتاريخ 

ديسمبر  21المصادقة على التقارير من قبل الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية بتاريخ  -

2021 

  ISO/CEI 27001 اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية .8.4

للتحصل والمصاحبة  SMSIاإلعالمية تركيز نظام تصرف في سالمة المنظومة  بعد اسناد صفقة

 سبتمبر 14بتاريخ  العقد، انطلقت هذه الدراسةابرام و ISO 27001:2013 االعتمادعلى شهادة 

 التالية:األشغال  بإنجازقامت ادارة االعالمية  ،2020

)سياسة النسخ االحتياطي  تقرير 40 اتجاوز عددهوالتي  العديد من التقاريرانجاز  -

 ..(.المخاطرإدارة ومعالجة  للمعطيات،

خالل الفترة الممتدة  واالمن الماديالقيام بحصص تحسيسية حول السالمة المعلوماتية  -

 2021مارس  18إلى  08من 

استخدام نظام المعلومات والمصادقة عليه وميثاق تحيين سياسة السالمة المعلوماتية  -

 ونشره من قبل اإلدارة العامة 

المصادقة على جميع  بعد 2021 يما 05بتاريخ  التسلم الوقتي للمرحلة األولى للمشروع -

 المنجزة التقارير

وانجاز  2021اوت  20إلى  16القيام بعملية التدقيق الداخلي خالل الفترة الممتدة من  -

 التقارير المطلوبة

 2021نوفمبر 08التسلم الوقتي للمرحلة الثانية للمشروع بتاريخ  -

 ISO االعتمادشهادة القيام باستشارة واسناد الصفقة قصد الحصول على  -

27001:2013 
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 المنجزة األشغال بعض

 

 (SIGESTIONاإلداري ) دراسة تطوير وتأهيل منظومة التصرف .8.5

 العقدتأهيلها وابرام قصد في منظومة التصرف اإلداري  التدقيق اسناد صفقة 2020تم خالل سنة 

 plan d’action deإعداد مخطط عملي وتهدف هذه الدراسة إلى.2020مارس 06بتاريخ 

mise à niveau du SIGESTION  عملية التأهيل. لطلب عروض يكون نواة كراس شروط 

 في متابعة الدراسة والمصادقة على مخرجاتها: 2021وتتمثل األشغال المنجزة خالل سنة 

  وقد قامت اللجنة  2021فيفري  26تسلم النسخة األولى من تقرير المرحلة الثانية بتاريخ

 2021مارس 31ة بتقييمه فيالمحدث

  تسلم نسخة نهائية من تقرير المرحلة الثانية من المشروع والمصادقة على المرحلة الثانية

 2021افريل  16للمشروع بتاريخ 
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 وقد 2021 جويلية 15 تسلم النسخة األولى من تقرير المرحلة الثالثة من المشروع بتاريخ 

نوفمبر  15بتاريخ  المعنيةالتحفظات إلى شركة  قامت اللجنة المحدثة بتقييمه وارسال جميع

 والتي عملت على رفعها 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 في منظومة التصرف اإلداري التدقيق من المشروع التقرير النهائي للمرحلة الثانية

 2023-2021إعداد خارطة طريق ألنظمة المعلومات بالديوان لفترة  .8.6

اإلعالمية ذات أهمية كبرى حيث تسطر وتحدد خارطة تعتبر هذه الدراسة التوجيهية ألشغال إدارة 

طريق ألنظمتها المعلوماتية والبنية التحتية من شبكات إعالمية وتجهيزات إضافة إلى تحديد األطر 

وكل هذا في سبيل ضمان مسايرة متواصلة ومواكبة للتطورات  التنظيمية واإلجرائية لها

( intelligence artificielleصطناعي )المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء اال

وتعتبر خارطة الطريق ألنظمة المعلومات خطة تنفيذية  .والحوكمة الرشيدة في مجال االعالمية

وقد تم خالل  إلدارة برامج ومشاريع إدارة اإلعالمية. وتأتي لتعوض المخطط المديري لإلعالمية.

 .2020نوفمبر  17في الغرض بتاريخ  وإمضاء عقداسناد الصفقة  2020سنة 

 :مراحل 4 إلى المشروع ينقسم

 وتحديد الديوان معلومات لنظم الحالي الوضع تقييم في والمتمثلة :األولى المرحلة -

 والفنية التنظيمية اإلدارية، ،العامة التوجهات
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 الديوان معلومات لنظم والضعف القوة لنقاط تقييمي تقرير بإنجاز وتعنى :الثانية المرحلة -

  الممارسات وأفضل االستراتيجيات لمختلف ملخص إلى باإلضافة

 العمل وخطة الطريق خارطة انجاز في وتتمثل :الثالثة المرحلة -

 تأليفي تقرير انجاز :الرابعة المرحلة -

 نذكر:ومن اهم االشغال المنجزة  

ة اجتماعات مع مختلف مسؤولي اإلدارات  بعد - المشاريع ورؤساء قيام فريق العمل بعد 

 ،2021فيفري 02تم تسلم النسخة األولى من تقرير المرحلة األولى بتاريخ  اجتماع( 13)

 2021فيفري  26ارسال التحفظات والتصحيح تم تسلم النسخة الثانية بتاريخ  إثروعلى 

 .االعالميةوتمت المصادقة عليه من قبل لجنة قيادة 

مارس  16بتاريخ االعالمية لجنة قيادة للمشروع من قبل  األولىالمصادقة على المرحلة  -

2021. 

وتمت دراسة  2021افريل  19 األولى بتاريخفي نسخته  تم تسلم تقرير المرحلة الثانية -

 التقرير

جوان  23للمشروع بتاريخ  االعالميةمن قبل لجنة قيادة  الثانيةالمصادقة على المرحلة  -

2021. 

 إثروعلى  ،2021جويلية  16الثالثة بتاريخ تم تسلم النسخة األولى من تقرير المرحلة  -

  2021سبتمبر 27ارسال التحفظات والتصحيح تم تسلم النسخة الثانية بتاريخ 

نوفمبر  19بتاريخ  االعالميةللمشروع من قبل لجنة قيادة  الثالثةالمصادقة على المرحلة  -

2021 

وقامت لجنة قيادة  2021ديسمبر  03تم تسلم تقرير المرحلة الرابعة واالخيرة بتاريخ  -

 اإلعالمية بدراسته
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 2021ديسمبر  21تم التسلم الوقتي للمشروع بتاريخ  -

 

 2023-2021إعداد خارطة طريق ألنظمة المعلومات بالديوان لفترة  والرابعة لمشروعتقارير المرحلة األولى 

 

 التصرف في موقع الواب .8.7

الواب الحالي على غرار نشر مختلف  وإدارة موقعتواصل اإلدارة جهودها في صيانة 

الديوان بالتعاون مع منظمات وطنية  وفعاليات يديرهامن تظاهرات  وأنشطة الديواناألحداث 

 التدقيق ةتقارير عمليتأمين موقع الواب استنادا على ب اإلعالميةكما قامت إدارة  وعالمية.

في إحداث موقع واب جديد يتالءم مع التصاميم الحديثة اإلعالمية شرعت إدارة  إلى جانب ذلك 

 .للمؤسسة ويخدم الترويج
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 تحديث موقع الواب

 

 المحدث موقع الواب
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 منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية .8.8

 :في  2021تتمثل األشغال المنجزة خالل سنة

 .منظومةاللصيانة المعنية شركات الالتنسيق مع مجمع  -

منظومة المعلومات  ادخال وخزن المعطيات بقاعدة بيانات إطارات الديوان علىمساعدة  -

وقد  الجيولوجية والمنجمية وتوجيههم للحصول على إذن بمهمات ميدانية وادخال العينات

 تدخل 52بلغ عدد التدخالت بين توجيه وصيانة وتأمين 

 إدارة منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية -

 بتأهيلالمعنية  شركاتالوبالتنسيق مع مجمع في سالمة المنظومة التدقيق على إثر عملية  -

 المثارة في تقرير التدقيق. الثغرات  إصالح تم المنظومة

 الوصفيةجيوفهرس والبيانات  :جزء من منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية نشر -

 موقع واب الديوان على

الخاص  إعداد ملف الختم النهائيو 2021 اوت 06 للمشروع بتاريخ االستالم النهائي -

 .المنظومة تأهيلبمشروع 

التحصل على إذن بمهمات ميدانية وتوزيعه على مستخدمي  إجراءات يخصدليل  اعداد -

 2021اكتوبر  25بتاريخ  المنظومة

 على الجديدة وتوزيع دليل اجراءات إدخال المعطيات الجغرافية في المنظومة انجاز -

 2021اكتوبر  25رؤساء المجاالت بتاريخ 
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 واجهة الجيوفهرس

 ترقيم المعلومات .8.9

ال تخضع ورشة الرقمنة إلى برنامج عمل مسبق بل ترتبط أساساً بالطلبات وفي إطار هذه 

 يلي:الطلبات تم إنجاز ما 

  1/100000خريطة جيولوجية بمقياس 10رقمنة 

  مواصلة ترقيم خريطتين بمقياس  غرارإنجاز أشغال لفائدة إدارة الجيولوجيا على

1/50000  

 مشروع المنتزه الجيولوجي إنجاز أشغال لفائدة 
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  ورقات بمقياس  8ادراج حملة المسح الجيوكيميائية بمنطقة الوطن القبلي )عدد

منظومة المعلومات الجيولوجية بعينة  1000من  التي تضم أكثرو (50.000/1

 والمنجمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021بعض الخرائط التي تمت رقمنتها سنة 
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 أشغال ال تخضع لبرنامج مسبق .8.10

 

 في اجتماع  الحيوي والمحيطالوطنية لبرنامج االنسان  تمت المشاركة في أعمال اللجنة

عملها  وضبط برنامجمتابعة تقدم تنفيذ انشطة اللجنة تم خالله  وقد2021 اكتوبر 14 بتاريخ

تحسين  مشروع دراسةوتم تسلم التقرير الوقتي للمرحلة االولى من  .خالل الفترة القادمة

وعلى إثر ذلك تم حضور  2021 ديسمبر 03 وكسرى بتاريخوترويج منطقتي سرج 

 .لمناقشته 2021ديسمبر  14 اجتماع بتاريخ

 

  ،في إطار اعمال اللجنة الوطنية للمسميات الجغرافية تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني

ة على تسميات بوالية المنستير وبلدية عين الصبح الناضور بوالية جندوبة تم المصادق

بوالية منوبة )الدندان  تخص تسمياتوتم كذلك دارسة ملفات  ،04/03/2021بتاريخ 

 2021سبتمبر  14ووالية المنستير )المكنين( وذلك بتاريخ  وبرج العامري(
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 تنفيذ متابعة

 الفنية المشاريع

 بالديوان الكبرى
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على أعمال الديوان ونتائج أبحاثه وإعداد ملفات فنية  إلضفاء المزيد من الجدوى والفاعلية

تحتوي دراسات متقدمة تساهم في حث الباعثين على االهتمام باالستثمار في الموارد الطبيعية 

  : ما يلي تم إحداث مشاريع كبرى تتمثل هذه المشاريع في خاصة بالجهات الداخلية

 بالجاذبية،مشروع المسح الجيوفيزيائي  -

 ،ةالجيولوجي الحديقةمشروع  -

مشروع تخريط وستراتيغرافيا الرسوبيات القارية للبالد التونسية: دور مستحثات  -

الكاروفيت في إنشاء وتحديث التقسيم الزمني الجيولوجي لحوض البحر األبيض 

 ،المتوسط

األرضية للبالد التونسية كأداة  مشروع دراسة وتحديد التصدعات الحديثة بالقشرة -

 ،هيئة العمرانية والمشاريع الكبرىفي توجيه أمثلة الت

الصدفيات: مفتاح مراجعة الخرائط الجيولوجية ومؤشر حيوي لتسمم مشروع  -

 ،البيئة المرتبط بتصريف مياه األمطار في المناطق الحضرية

المنقولة بالشمال الغربي مشروع تقييم وتثمين اإلمكانات المعدنية بإقليم الطيات  -

 ،التونسي

 مشروع معالجة وتحليل بيانات الجاذبية الموجهة نحو التنقيب عن المعادن -

 

 مشروع المسح الجيوفيزيائي بالجاذبية   .1

األشغال  في مواصلة 2021 سنة تمثلت أهم األعمال المنجزة بمشروع المسح الجاذبي خالل

وتم االنتهاء من االشغال الحقلية  الجيوديزي الخاص بورقة كركرالحقلية لقياس الجاذبية والتموقع 

 االنطالق في االشغال الحقلية بورقة وادي الشريطة بأخذ كذلك تم قياس جاذبي محطة 189بأخذ 

 .جاذبيطة قياس مح 107
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  ةالجيولوجي الحديقةمشروع  .2

الجنوب الشرقي  بوالياتيهدف هذا المشروع إلى حفظ وتدعيم التراث الجيولوجي الكامن 

من خالل دعم الجمعيات في  واالقتصادية االجتماعيةإلى تدعيم التنمية  يهدف كما التونسي،

فريق العمل خالل سنة  وقد قام المبرمة بين الديوان وجمعيات عالمية االتفاقياتمن خالل  المنطقة

 :أهمهابعديد اإلنجازات نذكر  2021

  داخل فضاء الحديقة الجيولوجية قصد انخراطها في زيارة بعض المشاريع المحدثة

والتنسيق مع السلط الجهوية )والية تطاوين( قصد إتمام أشغال التوسعة  منظومة الجيوبارك

 بالمتحف.

  قام الديوان الوطني للمناجم بصفته المشرف األول على المشروع النموذجي بالبالد

 .اللجنة الوطنية للحدائق الجيولوجية بصل التونسية بالتنسيق المباشر وتنظيم جلسات عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الوطنية للتربية والعلم والثقافة، مشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي التونسي: تأمين المتابعة والعمل على  اللجنة

 توفير مستلزمات النجاح

 

 التصرف شركائه األساسيين بوضع تصور لهياكل  قام الديوان الوطني للمناجم صحبة

الوقتية للحديقة الجيولوجية تشمل التركيبة والمهام. تنقسم هياكل التصرف الوقتية إلى ثالث 

وحدات: لجنة توجيهية إقليمية لمشروع الحديقة الجيولوجية، لجنة علمية وتقنية ومنتدى 

 المجتمع المدني
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 ر في صيغة  للنظر دعا الديوان الوطني للمناجم وديوان تنمية الجنوب الى إصدار مقر 

قانونية إلحداث اللجنة التوجيهية اإلقليمية باعتبارها هيكل أساسي من هياكل التصرف 

ر والمصادقة على هذا إصدار وقد تمللمشروع، الوقتية  من طرف وزيري االشراف  مقر 

 .2021جوان  23بتاريخ 

 

  مشروع التقدم في انجاز«Geo Med Gis  » منطقة والذي يهدف إلى التعريف بمقومات

الجنوب الشرقي التونسي وذلك إلدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي كحديقة 

 :يلي انجاز ما 2021وفي هذا السياق تم خالل سنة  ، جيولوجية

 

  تنظيم ورشة عمل موجهة ألعضاء اللجنة التوجيهية اإلقليمية للحديقة الجيولوجية

تم خالل هذه الورشة  ،لقاحلة بمدنينبمقر معهد المناطق ا 2021أفريل  8وذلك يوم 

التطرق إلى الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو )المعايير، الهياكل المؤسسية 

والوظائف، المهام، ملف الترشح(، التمشي التشاركي المعتمد لتركيز الحديقة 

الجيولوجية بالجنوب الشرقي التونسي وقائمة التحقق وفقا لمعايير الجودة للحدائق 

الجيولوجية العالمية لليونسكو. كما تمت مناقشة امكانية المشاركة في طلب 

العروض المقترح من منظمة اليونسكو والمتعلق بمساعدة الدول العربية 

واالفريقية في انشاء حدائق جيولوجية والذي يتطلب مساندة على النطاق الوطني 

 والجهوي.
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  الجيولوجية جنة التوجيهية اإلقليمية للحديقةورشة عمل موجهة ألعضاء الل

 بمقر معهد المناطق القاحلة بمدنين

 

  تماشيا مع متطلبات منظمة اليونسكو التي تنص على أن تكفل الحديقة الجيولوجية

مشاركة فعلية للسلطات واألطراف الفاعلة والمجتمعات المحلية قام الديوان 

موجهة للمجتمع المدني واإلدارات الجهوية الوطني للمناجم بتنظيم ورشتي عمل 

 مطماطةب ادريسبنزل سيدي  2021جوان  28األولى بتاريخ  ورؤساء البلديات

بلدية تطاوين وقد شارك في ببقاعة االجتماعات  2021جوان  29والثانية بتاريخ 

وممثلين عن البلديات والمجتمع  هذه الورشات ممثلين عن االدارات الجهوية

 المدني

 

 شات عمل موجهة للمجتمع المدني واإلدارات الجهويةور
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  لشبان عاطلين عن العمل  2021جوان  24و 23و 22تنظيم حلقة تكوينية أيام

بجهة الجنوب الشرقي التونسي حول مفهوم الحديقة الجيولوجية وإمكانية 

كما تم تنظيم  ومزاياه.انخراطهم في منظومتها وموقع الواب للحديقة الجيولوجية 

يهدف هذا النشاط وزيارة ميدانية للتعرف على بعض المواقع الجيولوجية المميزة 

الى تحفيز روح المبادرة واالستثمار في التراث المحلي وبالتالي خلق فرص عمل 

 ومصادر جديدة للدخل بالنسبة للسكان المحليين

 

 

 

 

 

 

 

 المميزةزيارة ميدانية للتعرف على بعض المواقع الجيولوجية 

 

  تنظيم حلقات تنشيطية حول أهمية التراث الجيولوجي ومفهوم الحدائق

كما قام الديوان  .الجيولوجية لـمؤسسات تربوية )مدارس اعدادية وابتدائية(

بإعداد "دعم بيداغوجي" متمثل في معلقات وخرائط وقع توزيعها على 

 المؤسسات التربوية المستفيدة
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 حول أهمية التراث الجيولوجي ومفهوم الحدائق الجيولوجية لـمؤسسات تربويةحلقات تنشيطية 

 

 

 تطبيقة الواب للحديقة الجيولوجية تطوير وتأثيث  على العمل مع الشريك اإليطالي

محاور أساسية: جيولوجيا،  6وقد تم جمع المعطيات المتعلقة بالفضاء وترتيبها إلى 

خدمات ومعلومات أخرى وعدة خرائط تاريخ االنسان، موارد أخرى للفضاء، 

 تفاعلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثيث تطبيقة الواب للحديقة الجيولوجية
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  ،اقتناء معدات لتأثيث قاعة االجتماعات لمتحف ذاكرة االرض بتطاوين )حاسوب

كرسي ولوحة اشهار رقمية( إثر رصد مبلغ مالي من الجهة الممولة لمشروع  20

 "جيوماد جيس"

 

  اليونسكو والتي الوطني للمناجم صحبة شركائه بالمشاركة في مبادرةقام الديوان 

من الدول األفريقية  تهدف الى دعم الحدائق الجيولوجية الطموحة في عدد

حظي الملف التونسي بالقبول وصنف في المرتبة الثانية نظرا ألهمية  .والعربية

ونسبة تقدم مقومات الجهة )تراث طبيعي وباألساس جيولوجي وتراث ثقافي(، 

قامت الشبكة العالمية للحدائق  .األشغال حسب معايير االختيار التي وضعت

خبراء لمتابعة وتأطير ملف الحديقة الجيولوجية بالجنوب  2الجيولوجية بتعيين 

كما شرع الديوان في التنسيق معهم ومن المنتظر تنظيم أول  الشرقي التونسي

 .2022أفريل مهمة ميدانية خالل شهر مارس أو 

 

 

 في مبادرة اليونسكو ملف الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي التونسي المشاركة
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  تنظيم أيام إعالمية حول المشروع النموذجي للحديقة الجيولوجية بالجنوب

سبتمبر  22ويوم  بمقر والية قابس 2021سبتمبر  21يوم  الشرقي التونسي

 والية تطاوين بمقر 2021سبتمبر  23بمقر والية مدنين ويوم 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أيام إعالمية حول المشروع النموذجي للحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي التونسي

 

 الرسوبيات القارية للبالد التونسية مشروع تخريط وستراتيغرافيا .3

ية ذات امتداد مهم على مستوى السلم الجيولوجي  تتميز البالد التونسية برواسب جيولوجية قار 

والمجال الجغرافي وذات أهمية كبرى على مستوى تحديد وتأريخ األحداث التكتونية والجغرافية 

 التي شهدتها البالد التونسية وحوض البحر األبيض المتوسط خالل األزمنة الجيولوجية الممتدة

 من العصر الترياسي وحتى وقتنا الحاضر. 

وفي غياب المستحاثات البحرية بقيت هذه الرسوبيات منذ اكتشافها دون توصيف علمي دقيق مما 

صع ب تصنيفها ضمن السلم الجيولوجي بدقة ولم تسمح المعطيات العلمية التقليدية في فض هذا 

 اإلشكال خاصة في منطقة الوسط والجنوب التونسي. 

ك فإن التخريط الجيولوجي المعتمد على المستحاثات القارية وشبه القارية أو ما يسم ى لذل

التي تتواجد بثراء في هذه " وcharophytes et ostracodes"كاروفيت وأوستراكود ــــــبـ

يمثل بديال موثوقا في تحديد عمر وطبيعة ومناخ هذه الرواسب القارية مما يمثل قفزة ، الرسوبيات
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في مناهج تحديد األحداث الجيولوجية الهامة في التاريخ الجيولوجي للبالد التونسية ومن نوعية 

 ثَم حوض البحر األبيض المتوسط.

وتحليل هذه الرسوبيات والمستحاثات القارية عمال قاعديا متعدد  تخريطتمثل دراسة 

 القديمة. االختصاصات يحل عديد المشاكل المتعلقة بالتراكيب الجيولوجية والجغرافيا

الديوان الوطني للمناجم، تبعا للمهام المنوطة بعهدته في مجال التخريط الجيولوجي  اِرتأىلذلك 

التخريط الجيولوجي وستراتيغرافيا الرسوبيات القارية  والدراسات الجيولوجية بعث مشروع "

يولوجي للبالد التونسية: دور المستحاثات القارية في إنشاء وتحديث التقسيم الزمني الج

" ويهدف هذا المشروع ذو الصبغة العالمية للجنوب التونسي وحوض البحر األبيض المتوسط

 بمشاركة أخصائيين دوليين وجامعات وطنية وأجنبية إلى:

  تخريط الرسوبيات القارية لمختلف الحقب الجيولوجية للبالد التونسية انطالقا من منطقة

 الجنوب التونسي

 ة السابقة التي لم يتم فيها تحديد عمر الرسوبيات القارية بدقة تحيين الخرائط الجيولوجي

 ومنها خاصة خرائط الجنوب التونسي والوسط

 والبترولية، خاصة  تحديد عمر بعض الطبقات الجيولوجية ذات اإلمكانات المعدنية

 بالجنوب والوسط التونسي

 مسبوقة ذات صبغة  دعم وإثراء الخزينة العلمية للبالد التونسية بدراسات حديثة وغير

 تطبيقية وأكاديمية،

  إعداد قاعدة بيانات تفاعلية بالديوان الوطني للمناجم مرتكزة على دراسة وتحديد عينات

 مثالية تونسية تكون محط أنظار الباحثين الجيولوجيين من مختلف أنحاء العالم،

 ،إعداد موسوعة للشرائح الصخرية للرسوبيات القارية بالبالد التونسية 

 عداد أطلس لمستحاثات الرسوبيات القارية بالبالد التونسية وهو ما يمثل سبقا لتونس في إ

 القارة االفريقية،

  إنشاء وتحديث التقسيم الزمني الجيولوجي للرسوبيات القارية بالجنوب التونسي ومن ثم

 حوض البحر األبيض المتوسط. تحيين نظيره بالبالبالد التونسية والمساهمة في 
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  مختصين تونسيين في عدة اختصاصات متعلقة بالتحديد الزمني الجيولوجي تكوين

 للطبقات األرضية عن طريق المستحاثات القارية )الكاروفيت(

 تحيين ميثاق األزمنة الجيولوجية بحوض البحر األبيض المتوسط 

 عالمية  دعم السياحة العلمية المختصة في الجيولوجيا بإعداد مواقع ومقاطع جيوسياحية

ية، كما ان  يزورها المختصون من أجل دراسة المستحاثات والتراكيب الجيولوجية القار 

تطاوين من حيث -هذا المشروع يمثل سندا علميا في تركيز المنتزه الجيولوجي مدنين

به القارية المتواجدة في محيط المنتزه وش; التحديد الزمني الجيولوجي للرسوبيات القارية

تطاوين ودعما علميا لمشروع تخريط العرق الشمالي بالجنوب -نينالجيولوجي مد

 التونسي.

 وفي مرحلة متقدمة من المشروع، إنجاز خريطة الرسوبيات القارية للبالد التونسية 

تونس تعتبر بلدا ذا في هذا المجال، يقر أهل االختصاص الوطنيون واألجانب بأن 

خاصة في الحقب الجوراسي  العالم رسوبيات ومستحاثات قارية فريدة من نوعها في

Jurassic . ية بذلك فإن جمع وتحليل المعطيات الخاصة بالمستحاثات القارية وشبه القار 

ببالدنا يمثل سابقة نوعية في مجال تحديث مناهج التأريخ الجيولوجي للرسوبيات والذي 

توى القارة مسسيتمكن من خالله الديوان الوطني للمناجم من أن يكون رائدا فيه على 

 .االفريقية والدول العربية

 

 :بالنسبة لتقدم األشغال فقد تم ما يلي
 

  تم القيام بمهمة ميدانية في منطقة بير أم علي حيث وقع استكشاف ورفع مقطع جيولوجي

 Stratigraphie لغاية دراسة الرسوبيات القارية والشبه القارية بطريقة التتابع الطبقي

séquentielle  االيوسين القاري لتكوين بولوفة. في انتظار إرسال العينات الى  لحقب

مختبرات فيينا الستخراج وتحديد وتصوير المستحاثات القارية لهذا الحقب بالمجهر 

 .االلكتروني

  مع رفع مقاطع جيولوجية بالسلسلة الجبلية  6و 5مواصلة األعمال الميدانية بالمنطقتين

 لشط الجريد ومنطقة األبيض
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  إبرام وتفعيل اتفاقية علمية مع الخبير الوطني والدولي األستاذ فوزي الزقرارني لدراسة

وتقسيم الرسوبيات القارية وشبه القارية اعتمادا على طريقة التحليل التسلسلي 

 Stratigraphie séquentielle الستراتيغرافي

 

  الجوراسي المستخرجة أخذ صور عالية الدقة لمستحاثات الكارفيت واالوستراكود بالحقب

من مقطع "كاف العنابة" بواسطة المجهر االلكتروني بالتنسيق مع مختبرات فيينا والخبير 

 د.خالد الطرابلسي

 

  متابعة االعدادات للملتقى الدولى الثامن حول مستحاثات الكاروفيت المزمع تنظيمه من

بير اإلدارية لتسوية طرف الديوان والذي تم تأجيله بسبب جائحة كورونا ومتابعة التدا

 .وضعية االشتراكات الملغاة بسبب الجائحة

 

مشروع دراسة وتحديد التصدعات الحديثة بالقشرة األرضية للبالد التونسية كأداة  .4

 في توجيه أمثلة التهيئة العمرانية والمشاريع الكبرى 

 في: 2021برنامج ويتمثل  2017انطلق هذا المشروع في غرة ديسمبر 

 

 .مواصلة دراسة التصدعات التكتونية الحديثة بالمنطقة الجنوبية لسلسلة جبال المتلوي 

  الشروع في دراسة التصدعات التكتونية الحديثة بالمنطقة الجنوبية للسلسلة الجبلية التي

 شط الجريد. لتقع شما

 وتحليل المعطيات  مواصلة حفر خنادق جديدة بالمنطقة الجنوبية لسلسلة جبال المتلوي

 الفنية الخاصة بها.

  حفر خنادق جديدة بالمنطقة الجنوبية للسلسلة الجبلية التي تقع شمال شط الجريد وتحليل

 المعطيات الفنية الخاصة بها

  استكمال الدراسات الخاصة بالزلزال التاريخي بجهة القيروان والبحث عن التصدع

 هة التكتونيكي النشط والمتسبب بالزالزل بالج

  صفاقس.مواصلة الدراسات الميدانية الخاصة بالتصدعات التكونية الحديثة لجهة 
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  مواصلة الدراسات الميدانية الخاصة بترسبات موجات تسونامي ناتجة عن زالزل

 تاريخية بالساحل الشرقي للبالد التونسية 

 ة للبالد اعداد تقرير مفصل حول لترسبات التسونامي المكتشفة وتحديد المناطق الساحلي

 التونسية المهددة بمخاطر موجات التسونامي مستقبال

 " انجازLa deuxième campagne GPS ONM-EOST  في شهر أكتوبر "

2021. 

 الزالزل:بالنسبة لتقدم األشغال فقد تم انجاز ما يلي في مجال جيولوجيا 

  تاريخية بدراسات ميدانية خاصة بترسبات موجات تسونامي الناتجة عن زالزل القيام

وفي هذا المجال تم انجاز  والتي تم اكتشافها حديثا بالساحل الشرقي للبالد التونسية مدمرة

 األعمال التالية

تحديد آثار الدمار الناتجة عن موجات التسونامي التاريخية بالشريط الساحلي الشرقي للبالد  -

 التونسية.

 ترسبات التسونامي المكتشفة.انجاز اشغال طوبوغرافية خاصة ومتنوعة للجرف الذي يبين  -

القيام بتصوير ثالثي االبعاد للجرف الذي ببرز ترسبات التسونامي المكتشفة باستعمال تقنية   -

 المور فومتري.

 

 

 

 

 

 

 تقنية المور فومتريبتصوير ثالثي االبعاد للجرف 
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الشربون القيام بدراسة سيديمونتولوجية لترسبات التسونامي المكتشفة واخذ عينات من   -

 وارسالها لمخابر مختصة بالخارج لتحديد عمرها.

 

 المقاطع الجيولوجية المنجزة لترسبات التسونامي بالشريط الساحلي الشرقي للبالد التونسية

اعداد تقرير مفصل حول لترسبات التسونامي المكتشفة وتحديد المناطق الساحلية للبالد   -

 مي مستقبال.التونسية المهددة بمخاطر موجات التسونا

 

 

 

 

 

 

 

 الساحلي الشرقي للبالد التونسية للشريط التسوناميخريطة مخاطر موجات 
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 التالية:بالنسبة لمجال الجيوديزياء فقد تم انجاز األشغال 

  استكمال الجلسات والمشاورات الفنية مع مختصي ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط

 2021شرائها وامضاء عقد شراء في شهر فيفري وتحديد المعطيات الجيوديزية المبرمج  

 2020و 2019و2013و 2012قصد شراء معطيات جيوديزية تغطي سنوات 

 

 لقيام بمهمة عمل بالمركز الوطني ا ( لألبحاث العلميةCNRS بستراسبورغ فرنسا ) خالل

تم خاللها انجاز اعمال في مجال  2021جويلية  16جوان الى غاية  28الفترة الممتدة من 

االرض بستراسبورغ مرصد علوم المخاطر الزلزالية للبالد التونسية بالتعاون مع خبراء 

برنامج التعاون الفني واللوجستي المستقبلي وامضاء اتفاقية جديدة في هذا  ومناقشة

وذلك وفقا للبرنامج الفني المستقبلي  2023الى سنة  2021نة الغرض تمتد من س

 للمشروع

 

  الالزمةالقيام بكل التحضيرات  بعدإنجاز الحملة الجيوديزيائية الثانية بالبالد التونسية 

منصة جيوديزيائية موزعة على كامل تراب البالد  24)تراخيص وتثبت من ديمومة 

موزع على كامل تراب البالد التونسية في شهر موقع  24والتي شملت التونسية...( 

 .2021أكتوبر 

 

 والتي شملت شهر أكتوبر  فيبجهة قفصة  األولى الحملة الجيوديزيائية المركزة انجاز

 .موقع موزع حول الصدوع النشطة زلزاليا بهته الجهة 16

 

 والتي  2021المركزة األولى بجهة القيروان في شهر نوفمبر  انجاز الحملة الجيوديزيائية

 موقع موزع حول الصدوع النشطة زلزاليا بهته الجهة. 16شملت 

 

  محطات جيودزيائية ثابتة مقدمة في شكل هبة  4استالم  2021تم في بداية شهر نوفمبر

 للديوان من طرف الشريك الفرنسي.دينار  ألف 500تقدر ب 
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  بعد تحديد المعايير الفنية المطلوبة مع خبراء الشريك الفرنسي وقع االتصال بمسؤولي

الستغالل الموقعين ذهيبة ومنجم  الالزمةالسلط المحلية وتم الحصول على التراخيص 

االتصاالت ال تزال جارية الستكمال التراخيص  الثابتة.تمرة لوضع االجهزة الجيديزيائية 

 .كركوان الخاصة بالموقع الثالث

 

الصدفيات: مفتاح مراجعة الخرائط الجيولوجية ومؤشر حيوي لتسمم .مشروع 6

 البيئة المرتبط بتصريف مياه األمطار في المناطق الحضرية

 

الصدفيات: مفتاح مراجعة  مواصلة الدراسات البيوستراتيغرافية مشروع في 2021يتمثل برنامج 

الخرائط الجيولوجية ومؤشر حيوي لتسمم البيئة المرتبط بتصريف مياه األمطار في المناطق 

ميدانية في جهة القيام بمهمة  -فقد تم ما يلي 2021بالنسبة لتقدم األشغال خالل سنة  الحضرية

مقاطع جيولوجية لغايات بيوستراسيغرافية دراسة عديد التم خاللها والوطن القبلي المهدية 

 وميكروبليونتلوجية وهي كاالتي:

 

 العينات غسل 

 .بجهة بمنزل تميم  RSOLC عينة جيولوجية لمقطع 08غسل -

 .بجهة الميدة بمنزل تميم  RSOLD عينة جيولوجية لمقطع 09غسل -

    .بمنطقة قصور الساف لمقطع   SLV    عينة جيولوجية 28غسل -

  لمقطع  المستحثات الدقيقةفرزRSOLA 
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 RSOLAخارطة موقع المقطع                                                         

 

   RSOLA بمنزل تميم بجهة عينة جيولوجية للمقطع 09فرز المستحثات الدقيقة  -
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 دراسة ميكروبلينتلوجية لمستحثات : -
-Les Foraminifères Planctoniques (10espèces) 

-Les Foraminifères Benthiques (12espéces) 

-Les Ostracodes (21 espèces) 

-Les Lamellibranches (4 espèces) 

 

 .بمنزل تميم جهة بمقاطعالكائن  RSOLAتحديد عمر مقطع  -
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بإقليم الطيات المنقولة بالشمال مشروع تقييم وتثمين اإلمكانات المعدنية  7.

 الغربي التونسي

 الغربي منطقة الطيات المنقولة بالشمالبتقييم وتثمين اإلمكانات المعدنية  مشروع " استُحدث

 وهي: 1/50.000خريطة بمقياس وتشمل مساحة الدراسة ستة عشر  2019مارس في  التونسي"

، وادي سجنان، منزل بورقيبة، طبرقة، نفزة، هذيل، ماطر، عين روڤبنزرت، كاف عباد، كاب ني

 دراهم، زهرة مدين، باجة، فرنانة، بوسالم، غار الدماء والمي )مؤقتة(

 

 المعنية بالدراسة 1/50000بمقياس  الخرائط-منطقة الطيات المنقولة 

ئصها المالئمة وقع اإلجماع على اختيار منطقة الطيات المنقولة إلنجاز المشروع نظرا لخصا

ن تركيزات  ونشاطها البركاني عبر العصور الجيولوجية واكتسابها ميزات وهيكلة تناسب تكو 

 عالية من المعادن األساسية والفلزية )الزئبق، الزرنيخ، اإلثمد( والمعادن النبيلة.

وفرة تتمثل الدراسات بهذا المشروع المستحدث في تجميع وتحليل كل المعطيات االستكشافية المت

( باالعتماد على قاعدة البيانات …)جيولوجيا، جيوكيمياء، جيوفيزياء، جيتولوجيا، حفريات

رت وُحيِّنت حديثا وأصبحت في مستوى يَُمكُِّن  (SIGM)الجيولوجية والمنجمية بالديوان  التي طوِّ

 استغالل المعلومات على نحو أفضل. من 

Lamy
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يهدف هذا المشروع عبر القيام بعمليات التجميع والتْوليف لمختلف الخرائط المتوفرة والمستحدثة 

 تحديد المناطق الواعدة وتقييم وتثمين إمكاناتها المعدنية لدعم البنية التحتية المنجميةإلى 

 :يتميز هذا المشروع بأربع مراحل

 :جمع البيانات ومعالجتها المرحلة األولى. 

المتبقية بإقليم الطيات المنقولة وهي نفزة ومنزل  1/50000رقمنة الخرائط الجيولوجية بمقياس  -

 بورقيبة بالتعاون مع مصالح إدارة اإلعالمية.

 .انجاز خرائط المؤشرات المعدنية لكل الورقات المعنية حسب االحداثيات الجغرافية -

 معالجة الخرائط الجيولوجية: -

 ة للتمعدنات وتكون المخرجات في شكل خرائط للطبقات تحديد الصخور الحاضن

الجيولوجية الحاضنة )المنطقة االنتقالية الترياسية، كربونات العصر الكمباني، صخور 

 النيوجين...(. 

  .استحداث خرائط هيكلية تحتوي أساسا على الصدوع والطيات الرئيسية 

 

 اكب لمختلف المعطيات.ترلغاية التوليف والمعالجة الخرائط الجيوكيميائية - 

 إنجاز مقاطع جيولوجية إقليمية وأخذ عينات للتحاليل الكيميائية.- 

 المرحلة الثانية: 

 تجميعها و قصدمعالجة خرائط الجاذبية المتوفرة الستخالص خرائط االصطفاف الجاذبي  - 

مع بقية الخرائط. ستشكل كل هذه الخرائط خلفية أساسية للهيكلة والتوزيع المكاني  مطابقتها

 والعالقات بين المؤشرات المعدنية والطبقات الحاضنة للتمعدنات.

 خرائط مواقع الحفريات المتوفرة تمكن من تقدير أهمية المؤشرات في األعماق.معالجة  -

 المرحلة الثالثة : 

وتصنيفها حسب األولوية وإنجاز خريطة  يات الختيار المكامن الواعدةالمعط مطابقة تجميع و -

 . 1/200000رقمية لهذه المواقع بمقياس 
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 توليف وتثمين النتائجالمرحلة الرابعة :. 

 إصدار خرائط التوليف وتصنيف المناطق حسب األولوية.- 

 :في 2021يتمثل برنامج 

بجدول عن طريق توصيف جيولوجي ومعدني  تصنيف الشذوذ الجيوكيميائية اإلستراتيجية -

)مدملكات ، شقوق ، مرتبط بالترياسي ...( من البيانات الجيولوجية، طبيعة المؤشرات المعدنية، 

 .والطبقات الحاضنة للمعادن

مراقبة جيولوجية ومنجمية ميدانية للشذوذ الجيوكيميائي المضمنة بتقارير الحمالت االستراتيجية  -

جيولوجية دقيقة بمساهمة اختصاصي في الجيوكيمياء مع إمكانية إنجاز  بالمنطقة بمقاطع

 جيوكيمياء صخرية تكميلية

تحديد الشذوذ الجيوفيزيائي واإلصطفافات الجاذبية من خالل حمالت الجاذبية للجهة الشرقية    -

 . إلقليم الطيات المنقولة

 .ومعدنية كيميائية تحاليل إنجاز-

 أشغال ميدانية. -

 :يليفقد تم ما  2021ة لتقدم األشغال خالل سنة بالنسب
مراقبة حقلية للشواذ الجيوكيميائية الواردة بالحمالت االستراتيجية مع أخذ عينات للتحاليل  -

 .المخبرية الكيميائية والمعدنية

 المقاطع الجيولوجية لمنطقة باجة وفرنانة )مقطع سيدي أحمد وعين عالقة( إنجاز -

الشروع في إنجاز الخارطة التكتونية للمكامن المعدنية المختارة ومراقبة وتحديد خصائص  -

 الصدوع وعالقتها بالتمعدنات

دراسة ميدانية للتمعدنات المتواجدة بالكسور والشقوق والتجاويف الكارستية في الكلس الكمباني  -

 رنة بينهما.والمقا 1/50000والميوسين ببازينة وطابونة بورقة هذيل بمقياس 
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أخذ عينات من األحجار و إنجاز مقاطع جيولوجية لبازينة، طابونة وعين الباي بمنطقة باجة -

 .الممعدنة للتحاليل الكيميائية وللدراسة المعدنية عبر استعمال الشفرات الرقيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع جيولوجي لبازينة

 االستراتيجية بهذيل.   مراقبة حقلية للشواذ الجيوكيميائية -

دراسة تتابع المراحل التكتونية للتمددات والطيات وترسب صخور كربونية )العصر الطباشيري  -

 العلوي( والميوسين.

تحديد اإلطار الجيوديناميكي الذي تحكم في توزيع العناصر وتموضع تمعدنات الرصاص  -

ور الحاضنة وخامات المعادن والزنك عبر مقاطع جيولوجية موضعية ودقيقة وتوصيف للصخ

 .لكل من مؤشرات بازينة وطابونة
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 تمعدنات الرصاص بمؤشر بازينة

 

أخذ عينات من التمعدنات لدراسة بتروغرافية وميتالوجينية ومحتويات المحاليل الملحية  -

 المسؤولة عن ترسب التمعدنات وتكوين تمعدن الرصاص والزنك في طابونة وبازينة.

 والتي تمثل مقاطع جيولوجية دقيقة لمناطق التالمس بين الترياسي والطباشيري العلوي انجاز -

 موضع التمعدنات.

دراسة ميدانية لمؤشر طابونة للنظر في إمكانية تمديد البحث لألعماق عن طريق تقنيات  -

هة استكشاف مباشرة أو غير مباشرة وخاصة تحت الغطاء الماستريشي الباليوسيني في الج

 الجنوب شرقية.
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 الصخور الحاضنة للتمعدنات بمؤشرطابونة

 

دراسة بتروغرافية وميتالوجينية جارية عبر شفرات رقيقة منجزة على عينات من مؤشرات - 

بازينة وطابونة مع إبراز التخلق التجانبي والمعادن األولية والثانوية وتحديد محتويات المحاليل 

  .تمعدنات الرصاص والزنكالمسؤولة عن ترسب 

دراسة مقارنة بين كل من طابونة وبازينة للمواصفات والخصائص المعدنية والسياق والظروف  -

التي أدت إلى تمعدنات مختلفة رغم القرب الجغرافي للمؤشرين، بالتعاون مع كلية العلوم ببنزرت 

 في إطار ماجستير.
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 ة الموجهة نحو التنقيب عن المعادنمشروع معالجة وتحليل بيانات الجاذبي  8.

 

 15فعليا في  المعادنمعالجة وتحليل بيانات الجاذبية الموجهة نحو التنقيب عن  انطلق مشروع

على توليف البينات الجيولوجية والجيوكيميائية  2021ويحتوي برنامج  2021سبتمبر 

 .والجيوفيزيائية لألوراق التالية: تاجروين والكاف و ورغة

 :في   2021خالل سنة  المنجزة األشغال وتتمثل

 وتجميع المعطيات والجيوكيميائية والجيوفيزيائياالطالع على المراجع الجيولوجية  -

 والبيانات

 تاجروين والكاف و ورغة لورقات تجميع البيانات الجيتولوجية -

 اعداد البيانات الجاذبية ومجانستها وتحليلها -

 

 والجيوكيميائية والجيوفيزيائية الجيتولوجيةتوليف البينات الجيولوجية و
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 تنفيذ متابعة

 والعقود االتفاقيات

 الغير لفائدة
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 واإلسكان التجهيز وزارة ( للمقاطع الجهوية المديرية المخططات اتفاقيّة1- 

 )الترابيّة والتهيئة

واإلسكان والتهيئة الترابيّة اتفاقيّة المخططات المديرية الجهوية للمقاطع بين وزارة التجهيز 

 والديوان الوطني للمناجم.

تمت مصادقة  )د 1 107 008,000)تبلغ قيمة الصفقة مليون ومائة وسبعة آالف وثمانية دينارا 

 سبتمبر 01الهيئة العليا للصفقات وشرع الديوان الوطني للمناجم في انجاز الدراسة ابتداًء من 

2016.   

 عدد الواليات الواليات رقم المنطقة

  1المنطقة 
تونس، بن عروس، منوبة، أريانة، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، 

 جندوبة، الكاف و سليانة
11 

2المنطقة   
القيروان، القصرين، سيدي بوزيد، سوسة، المنستير، المهدية، 

 صفاقس، قابس، مدنين، تطاوين، قفصة، توزر وقبل ي
13 

 24 المجموع 2

 

يوما باحتساب أيام العطل األسبوعي ة  365ثالث مراحل على امتداد  ستجرى الدراسة على

 واألعياد الديني ة والوطني ة.

 :المرحلة األولى

يتم  خاللها تشخيص للوضعي ة الحالي ة للمقاطع بكل والية وتشفع هذه  يوما، 150تدوم هذه المرحلة 

 المرحلة بـ:

 ،جذاذة توصيفي ة لكل مقطع 

  رقمي ة،خريطة تأليفي ة 

 .قاعدة معلومات جغرافي ة مرتبطة بالخريطة 

 :المرحلة الثانية

يتم  خاللها انجاز الدراسة االقتصادي ة واالجتماعي ة مع تحديد حاجيات  يوماً  80تدوم هذه المرحلة 

كل المناطق، انطالقا من الواقع الحالي مع تصور للتطورات المستقبلي ة مع تحديد الكمي ات 

 القطاعات والمواد. تشفع هذه المرحلة بتقرير.المستوجبة حسب 
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 :المرحلة الثالثة

دراسة تفصيلي ة لكل  ، وتعنى بدراسة المكامن الواعدة وذلك عبريوماً  135تدوم هذه المرحلة 

مكمن. تشمل هذه الدراسة الجوانب الجيولوجي ة والجيوتقني ة والبيئي ة والعقاري ة مع األخذ باالعتبار 

  للجوانب االجتماعي ة واالقتصادية. 
 

تم االنتهاء من المرحلة األولى، وقام الديوان بتسليم التقارير الفنية والوسائط الرقمية المصاحبة. 

الدراسة في جلسة  بعرض نتائج المرحلة األولى منST2iيوان بمعية مكتب الدراسات كما قام الد

 .02/02/2017عمل فنية بمقر وزارة التجهيز بتاريخ 

 

تقدددم األشدددغال بالنسدددبة للمرحلددة الثالثدددة والتدددي تعنددى بدراسدددة المكدددامن الواعدددة، االنتهددداء مدددن 

( وذلددددك فددددي % 100الدراسددددات العقاريددددة للمندددداطق الواعدددددة وتحديدددددها بجميددددع الواليددددات )

 والية. 24نطاق المخطط المديري الجهوي للمقاطع لـ 

د إدخال التعديالت المطلوبة )مراسلة تمت المصادقة على المرحلة األولى من الدراسة وذلك بع

 (.2017ماي  17اإلدارة العامة للجسور والطرقات بتاريخ 

الشروع في المرحلة الثانية والمتمثلة في دراسة الجوانب االقتصادية واالجتماعية لقطاع المقاطع 

 (.2017أوت  22بالجهات )مراسلة اإلدارة العامة للجسور والطرقات بتاريخ 

المرحلة الثانية والمتمثلة في دراسة الجوانب االقتصادية واالجتماعية لقطاع المقاطع تقديم 

 .2017نوفمبر 08والية بتاريخ  24بالجهات موزعة على 

بعرض نتائج المرحلة الثانية من الدراسة في جلسة عمل ST2iقام الديوان بمعية مكتب الدراسات 

 .07/12/2017فنية بمقر وزارة التجهيز بتاريخ 

بتقديم التقرير النهائي للمرحلة الثانية من الدراسة بعد  ST2i  قام الديوان بمعية مكتب الدراسات 

أخذ بعين االعتبار بمالحظات لجنة المتابعة والتقييم وإدارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ 

13/03/2018. 
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ت المطلوبة )مراسلة تمت المصادقة على المرحلة الثانية من الدراسة وذلك بعد إدخال التعديال

 (.2018مارس  30اإلدارة العامة للجسور والطرقات بتاريخ 

والية، تم  24االنتهاء من المرحلة الثالثة للمخططات المديرية الجهوية للمقاطع الموزعة على 

 .2018أوت 10تقديم هذه المرحلة الى ادارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ 

بعرض نتائج المرحلة الثالثة من الدراسة في جلسة  ST2i  قام الديوان بمعية مكتب الدراسات 

 .02/10/2018عمل فنية بمقر وزارة التجهيز أمام لجنة المتابعة والتقييم بتاريخ 

بعرض نتائج المرحلة الثالثة من الدراسة في جلسة عمل  ST2i قام الديوان بمعية مكتب الدراسات

والتي تم فيها تقديم  13/02/2019وزارة التجهيز أمام لجنة المتابعة والتقييم بتاريخ  فنية بمقر

 المعاير الفنية والطريقة التي تم على أساسها اختيار المكامن.

اعداد تقرير فني حول وضعية المكامن موضوع طلب مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون 

القيروان، سيدي بوزيد،  واليات نابل، زغوان،العقارية مشفوع بخرائط المكامن الواعدة ل

القصرين، قابس، قفصة وقبلي بعد إدراج حدود رخص البحث المنجمي للمجموعة السادسة بقاعدة 

)إدخال التعديالت المطلوبة تبعا لجلسة العمل المنعقدة بتاريخ  .البيانات للمرحلتين األولى والثالثة

 .2019فيفري  12

ضعية المكامن موضوع طلب مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون إعداد تقرير فني حول و

سيدي بوزيد، القيروان،  العقارية مشفوع بخرائط المكامن الواعدة لواليات نابل، زغوان،

القصرين، قابس، قفصة وقبلي بعد إدراج حدود رخص البحث المنجمي للمجموعة السادسة بقاعدة 

)إدخال التعديالت المطلوبة تبعا لجلسة العمل المنعقدة بتاريخ  .البيانات للمرحلتين األولى والثالثة

 .2019فيفري  12

النظر في مالحظات لجنة القيادة للمرحلة الثالثة من الدراسة في جلسة عمل بمقر وزارة التجهيز 

والتي تم التأكيد على ضرورة اإلسراع في المصادقة على المرحلة الثالثة  23/01/2020بتاريخ 

 ة وتمكين الديوان الوطني للمناجم من مستحقاته المالية.من الدراس
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في إطار إعداد النسخة النهائية من المرحلة الثالثة للمخططات المديرية الجهوية للمقاطع قامت 

مواقع 10موقع مقترح من طرف الديوان الوطني للمناجم و 243موقع ) 253لجنة القيادة بدراسة 

ة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والتهيئة الترابية(. مقترحة من طرف وزارة أمالك الدول

مكمن، االستغناء  118مكمن، التحفظ على  80واستنادا على رأي لجنة القيادة وقع: المصادقة على

مكمن تم اعداد تقرير مآل المواقع المقترحة بكل والية بعد الرأي النهائي للجنة القيادة.  55على 

 . 2020أوت  5ريخ تم ارسال هذا التقرير بتا

في إطار مواصلة النظر في المرحلة الثالثة من المخططات المديرية الجهوية للمقاطع، تلقى 

سبتمبر  07الديوان الوطني للمناجم رأي وزارة الدفاع الوطني حول المكامن المقترحة بتاريخ 

2020. 

مكمن،  61المصادقة علىواستنادا على دراسة لجنة القيادة وعلى رأي وزارة الدفاع الوطني وقع 

 موقع.  75مكمن، االستغناء على  117التحفظ على

قدم هذا التقرير المآل النهائي للمواقع المقترحة بكل والية بعد الرأي النهائي لجميع مكونات لجنة 

القيادة ويمثل تحديث للتقرير المرسل من طرف الديوان الوطني للمناجم إلى إدارة المقاطع 

 2020سبتمبر  11. تم ارسال هذا التقرير بتاريخ 2020أوت  5يخ والمتفجرات بتار

لمدنا بالرأي النهائي للجنة  2020نوفمبر  04تمت مراسلة إدارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ 

، 2020سبتمبر  11القيادة بعد التقارير المقدمة من طرف الديوان الوطني للمناجم اخرها بتاريخ 

 لمقاطع والمتفجرات أن الملف في الدراسة. تما أعلمنا من طرف إدارة ا

     تلقى الديوان الوطني للمناجم مراسلة من طرف اإلدارة العامة للجسور والطرقات بتاريخ  -

مصحوبة بتقرير معد من طرف الغرفة النقابية الوطنية للجيولوجيين  2021مارس  01

تعديالت على الدراسة تبعا وطلب إدخال يتضمن بعض المالحظات حول المرحلة الثالثة 

 .للتقرير المعد من طرف الغرفة الجيولوجية

تمت المصادقة على هذه المرحلة باستثناء ممثل وزارة الدفاع الوطني تجدر اإلشارة أنه  -

والذي طلب مهلة للنظر في المواقع المقترحة في التقرير التكميلي وابداء الرأي فيه كتابيا 
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ف الغرفة الجيولوجية مع الرأي المذكور للديوان الوطني للمناجم وإحالة التقرير المعد من طر

 ألخذه بعين االعتبار.

لإلجابة على جميع  19/04/2021تمت مراسلة اإلدارة العامة للجسور والطرقات بتاريخ  -

مالحظات لجنة القيادة وتقديم تقرير المآل النهائي للمواقع المقترحة حسب كل والية بعد 

ميع مكونات لجنة القيادة ويمثل تحديث للتقريرين المرسلين من طرف الرأي النهائي لج

سبتمبر  11و 2020أوت  5الديوان الوطني للمناجم إلى إدارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ 

2021. 

للنظر في بعض  2021أكتوبر  19انعقدت جلسة عمل مع إدارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ  -

ديم المرحلة الثالثة للمصادقة عليها بعد ادخال التعديالت عليها المالحظات، تم االتفاق على تق

 حسب محضر الجلسة.
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 في المشاركة

 الوطنية الفعاليات

 والدولية
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تمثيل الديوان الوطني للمناجم والمشاركة بثل ة من الخبراء في ميدان الموارد المعدنية،  -

الصخور الصناعية والمواد اإلنشائية في أشغال ورشة العمل حول "تقنيات معالجة المعادن 

والخامات الصناعية"، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين 

(AIDSMO)،  من مقرها بالرباط عبر تقنية االتصال عن بعد. تهدف هذه الورشة إلى

االطالع على التقنيات الحديثة وبعض التجارب العربية الرائدة في مجال معالجة المعادن 

 2021أفريل  6الثمينة واألساسية واالستراتيجية باإلضافة إلى الخامات الصناعية بتاريخ 
 

ة عمل " المواد اإلنشائية واألحجار الصناعية: الواقع االجتماع التحضيري األول لورش -

واآلفاق"، تم عقد اجتماع تحضيري أول لها عبر تقنية االتصال عن بعد                             

. وقد تم االتفاق على عقد هذه 2021أفريل  26( يوم االثنين الموافق Cisco Webex)برنامج 

، وفي حالة عدم توفر شروط عقدها 2021أكتوبر  15 -12الورشة في تونس خالل الفترة، 

 يتم تحديد آلية تنفيذها في حينه عبر التنسيق بين الطرفين.

 

المشاركة في أعمال زيارة السيد وزير الصناعة والمعادن بدولة ليبيا والوفد الليبي المرافق  -

الوطنية للتعدين  واستقبال السيد المدير للمؤسسة 2021جوان  24-20له لتونس خالل الفترة 

وتم على إثرها تقديم جملة من  2021جوان  22بدولة ليبيا بالديوان الوطني للمناجم يوم 

 بين البلدين تتضمن مبدئيا ما يلي : مذكرة تفاهمأهمها مقترح توقيع التوصيات 

تشدددكيل فريدددق عمدددل يضدددم مختصدددين فدددي جميدددع المجددداالت الفنيدددة المدددذكورة مدددن   -1

 لتدعيم التعاون بين البلدين،  الجانب التونسي والليبي

تبددددادل الخبدددددرات فددددي العديدددددد مددددن المجددددداالت كددددالتخريط الجيولدددددوجي والمدددددواد  -2

االنشددددائية واألحجددددار الصددددناعية، األمددددالح، التشخيصددددات والتحاليددددل المعدنيددددة، 

 وحدة المعلومات المركزية التفاعلية، االتفاقيات والعقود،

 حسب اإلختصاص  تنظيم دورات تدريبية وتكوينية في البلدين  -3

جوان  30و 29اعداد للمشاركة في األيام الثالثة عشر للبناء اإليكولوجي واالبتكار ايام  -

 ، بمركز المعارض إلتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية.2021
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تنظيم حلقة تكوينية لشبان عاطلين عن العمل حول الحدائق الجيولوجية وكيفية انخراطهم في  -

 فقة بزيارة ميدانية لبعض المواقع الجيولوجيةالمنظومة مر

تنظيم ورشتي عمل حول الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي التونسي موجه الى ممثلين  -

عن االدارات الجهوية، ممثلين عن البلديات والمجتمع المدني التي يغطيها فضاء الحديقة 

 الجيولوجية كالتالي:

 

  بداية من الساعة العاشرة صباحا بنزل سيدي ادريس 2021جوان  28يوم االثنين- 

 مطماطة.

  بداية من الساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات 2021جوان  29يوم الثالثاء- 

 بلدية تطاوين.

 

، 2021جوان  30و 29المشاركة في األيام الثالثة عشر للبناء اإليكولوجي واالبتكار ايام  -

 8المعارض لالتحاد الصناعة والتجارة، كانت مشاركة الديوان بجناح احتوى على  بمركز

معلقات ومداخلة على اذاعة اكسبراس اف ام لتقديم المشروع الوطني لألحجار الصناعية 

 والمواد اإلنشائية   وتقديم فرص االستثمار والدور االستراتيجي للديوان الوطني للمناجم.

 

تمثيل الديوان الوطني للمناجم والمشاركة في ورشة عمل حول إدارة السالمة والصحة المهنية  -

في قطاع التعدين، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من مقرها بالرباط 

في قطاع  والصحة المهنيةعبر تقنية االتصال عن بعد. بتقديم عرض حول إدارة السالمة 

جويلية  7 للديوان الوطني بتاريخ والتشخيصات المعدنيةتجربة إدارة التحاليل  –ن التعدي

2021. 

 

جلسة عمل حول المنظومات االقتصادية لتحديد سالسل القيم بالنسبة للمواد اإلنشائية  -

(chaine de valeur ( مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد )مركز تبسيط االجرءات

 .2021سبتمبر   17 (، عبر تقنية االتصال عن بعد بتاريخوالتصرف في االمتيازات
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 تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين حول  -

تتضمن  .2021نوفمبر  12-9المواد اإلنشائية واألحجار الصناعية خالل الفترة الممتدة من 

دانية خالل المحاضرات الفنية والزيارات ورشة العمل محاضرات نظرية وزيارات مي

 الميدانية لبعض المواقع التعدينية.

 

" صنع في ليبيا"معرض فعاليات المنتدى الصناعي الليبي المصاحب لفعاليات المشاركة في   -

بصالة المنتديات  27/11/2021-23تحت شعار "دعم الشراكة الليبية التونسية " تونس 

لتقديم المشروع  مشاركة الديوان بجناح احتوى على معلقاتكانت بقصر المعارض بالكرم. 

الوطني لألحجار الصناعية والمواد اإلنشائية وتقديم فرص االستثمار والدور االستراتيجي 

 للديوان الوطني للمناجم.
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 عام خاتمة

 
خاصة  2021تسببت جائحة كورونا في تعطل انجاز بعض األشغال المبرمجة لسنة 

 ،الميدانية منها

إلى مضاعفة مجهوداته وحرص على  الوضع الوبائي بالبالد سعى الديوان منبالرغم و

وأن  خاصةً  ،المستثمرينمتطلبات لالمحددة حتى يستجيب  اآلجالبلوغ األهداف المنشودة في 

بالجهات  خاصةً  المجهود التنموي الالزمة لدفع اإلمكاناتتوفير  هي أهداف الديوان إحدى

 الداخلية.

كما يولي الديوان أهمية كبرى لتيسير مجال النفاذ إلى المعلومة عبر تطوير منظومة  

المعلومات وترقيتها والتي ستكون رافدا من روافد المعلومة الجيولوجية والمنجمية الرقمية 

.الرقمي ولوجيوبوابة لنشرها تستجيب لمتطلبات المستعملين وتواكب التطور التكن
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