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 توطئة
 

نظرا للوضع الوبائي الذي تشهده بالدنا تم الغاء االجتماعات التقييمية لتقدم األشغال مع كافة 

اإلدارات الفنية ورؤساء المشاريع وتم تحت اشراف اإلدارة العامة للديوان الوطني للمناجم 

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

 .2020خالل سنة المنجزة بحوصلة ألهم األشغال 

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

 .الميدانيةبالزيارات 

برامج كل من إدارة الجيولوجيا وإدارة الجرد واالستكشاف المعدني  ويحوصل هذا التقرير

وإدارة اإلعالمية والتخطيط ومتابعة البرامج الفنية  المعدنية والتشخيصاتوإدارة التحاليل 

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

وكذلك التنظيم والمشاركة في تظاهرات علمية للتعريف بمنتوج البحث الجيولوجي والمنجمي 

في المجال خصوصا في المناطق الداخلية ودفع عجلة التنمية الجهوية  ستثمارإلوتحفيز ا

 واستشراف برامج بحث جديدة تتالءم ومتطلبات البالد.
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 إدارة

الجيولوجيا
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  2020لسنة برامج إدارة الجيولوجيا .1

  :فيما يلي المصالحلمختلف  2020 تمثل برنامج سنة

 التخريط الجيولوجي األساسي .1.1

  :التالية الورقات األساسي التخريط شمل

 الجيولوجي  أعمال التخريط مواصلة :بوزيد ورقة سيدي 

  بالورقة،لكتيب التفسيري الخاص مراجعة وإصالح النسخة األولية وا :لتيمورقة سيدي 

  التخريط،مواصلة األشغال الميدانية وأعمال  سوسة:ورقة   

  الميدانية،اعداد النسخة األولية واالنتهاء من األعمال  فريانة:ورقة 

  مواصلة أعمال التخريط الجيولوجي شاكر:ورقة منزل 

 في 2020ويتمثل برنامج  2019تم برمجة هذه الخريطة خالل جويلية  :ورقة الحنشة 

 مواصلة أعمال التخريط الجيولوجي

  األشغال الميدانية وأعمال التخريطمواصلة  :سويرحورقة بئر أم 

 

  000 1/200)  مقياس( الخرائط الجيولوجية التأليفية .2.1

 ،سوسة والقصرين ومكثر اتنجاز كل من ورقإمواصلة  -

 منشورات المصلحة الوطنية للجيولوجيا  .3.1

 82النشرية عدد  ستكمال إنجازا -

 ،والجيولوجياالمناجم من حوليات  48 ستكمال إنجاز العددا -

 واألرشيف التوثيق  .4.1

 ،اإلدارة والتسيير اليومي لمكتبة الديوان -

من خالل ترقيم وإدخال الجذاذات الببليوغرافية   PMBتطوير وإثراء قاعدة البيانات -

 ،والواردات )أطروحات ونشريات علمية( وصيانتها

   Gestion Electronique des Documentsة نظام إدارة الوثائق اإللكتروني ركيزمواصلة إنجاز مشروع ت -
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 الدراسات الستراتيغرافية والباليونتولوجيا .5.1

من تقدم مصلحة الدراسات الستراتيغرافية والباليونتولوجية خدمات لطالبيها من الديوان وذلك 

  : في 2020لسنة  وإنجاز ألواح رقيقة. ويتمثل برنامج المصلحة غسل العينات خالل

، وقد تم خالل سنة ساسي والتخريط التأليفيدراسات بيوستراتيغرافية لفائدة التخريط األ -

 عينة147غسل ودراسة  2020

 

 المخاطر الطبيعية .6.1

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

اصالح خارطة المخاطر الجيولوجية لواليات تونس الكبرى والوطن القبلي )واليات  -

 تونس، أريانة، بن عروس، منوبة ونابل( باالعتماد على ما ورد في مالحظات لجنة القراءة 

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

 تطورها على المدى المتوسط والبعيد.انجراف قوية وذلك لتقييم 

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

 .التزود الدراسات لبرنامج مسبق بل ترتبط أساسا بطلبات

 

 التراث الجيولوجي .7.1

 خلية الحفريات والمواقع الجيولوجية المميزة .أ

 للتراث الجيولوجي،نجاز جذاذات جرد ترويجية إمواصلة  -

والتي سيقع مناقشتها  بالبالد التونسية، المميزةتحيين قائمة المواقع الجيولوجية  -

وقراءتها والمصادقة على القائمة النهاية خالل مؤتمر التراث الجيولوجي المبرمجة 

 .2021في سنة 

 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 -

 مواصلة إثراء قاعدة البيانات الخاصة بالمتحف -

 2020 لسنةجيا الجيولوإدارة  إنجازات .2

 االدارة الفرعية للتخريط الجيولوجي .1.2

 ساسياألالتخريط الجيولوجي مصلحة  .1.1.2

المبرمجة منذ سنة  فريانة ورقةإنجاز  مواصلةفي ساسي إنجازات التخريط الجيولوجي األتمثلت 

 وخريطة الحنشة لورقة منزل شاكر الجيولوجي أعمال التخريط مواصلة تم إلى جانب ذلك.2017

فقد ونظرا لعدم إنجاز عديد المهمات الميدانية إثر جائحة كورونا  .2019سنة  خالل المبرمجة

بوزيد  وورقة سيدي 2021إلى سنة  رحسوي مأوبئر تأجل استكمال أعمال تخريط ورقة سوسة 

 :الجيولوجي التخريط نسب يلي رسم بياني لتقدموفيما  2022إلى سنة 

 

 

 

 

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

باألعمال  نشغال المهندس المسؤولإلأعمال التخريط الجيولوجي للورقة وذلك  عن 2019

 وفيالتونسية ليه في إطار برامج مشروع دراسة وتحديد التصدعات الحديثة بالبالد إالموكلة 
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 2022التي تم تأجيلها إلى سنة  حالت جائحة كورونا دون استكمال أعمال التخريط 2020سنة 

  . %55 وقد بلغت نسبة اإلنجاز

 

 سيدي بوزيد تقدم إنجاز األشغال بورقة

 2020تم خالل سنة  ،2017برمجة هذه الورقة خالل شهر مارس من سنة  تتم : فريانةورقة 

وقد SREPT شركة  الحصول على البيانات من طرف بعد مواصلة أعمال التخريط الجيولوجي

م في أعمال التخريط     %   100 بلغت نسبة الت قد 

 تقدم إنجاز األشغال بورقة فريانة
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للخريطة أعمال اإلصالح والمراجعة الداخلية  اإلنتهاء من 2020تم خالل سنة  : ليتيمورقة سيدي 

 .100%نسبة اإلنجاز  بذلك لتبلغوالكتيب التفسيري 

 تيميسيدي لتقدم إنجاز األشغال بورقة 

مواصلة  على 2020تم العمل خالل سنة  ،2017سنة  برمجة هذه الورقة تتم سوسة:ورقة 

بالبالد أدى إلى التوقف المؤقت عن أعمال التخريط  الصحيالوضع  انجاز الخريطة إال أن  

 65%بـ التقدم في األشغال نسبةوتقدر الجيولوجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنجاز األشغال بورقة سوسةتقدم 
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 2020تم العمل خالل سنة  ،2018 سنةبرمجة هذه الخريطة خالل  تتمورقة منزل شاكر: 

 %80 ـبتقدر نسبة اإلنجاز و التخريطمواصلة األشغال الميدانية وأعمال  على

 

 منزل شاكر تقدم إنجاز األشغال بورقة

 

ويتم العمل على مواصلة أعمال  2019جويلية  منذبرمجة هذه الخريطة  تتم :ورقة الحنشة

 التخريط 

 

 

 

 

 

 

 لحنشةا تقدم إنجاز األشغال بورقة
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 2019خالل سنة التوقف  وقد تم   2017سنة  منذبُرِمجت ورقة بئر أم سواغ  :يرحسوورقة بئر أم 

ليه إباألعمال الموكلة  أعمال التخريط الجيولوجي للورقة وذلك النشغال المهندس المسؤول عن

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

 اإلنجازوقد بلغت نسبة  .2021التي تم تأجيلها إلى سنة  كورونا دون استكمال أعمال التخريط

 .%35لى مستوى إ

 بئر أم سواغ تقدم إنجاز األشغال بورقة
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 2020ديسمبر  31األساسي إلى غاية  توضيحي لتقدم أشغال التخريط الجيولوجيرسم 

 

للتنسيق مع كافة  الجيولوجياالجهود المبذولة من طرف ادارة ب التنويهجدر وفي هذا اإلطار، ي

األعمال المبرمجة إلى جانب  إلنجازللقيام بمجهودات إضافية جبارة المهندسين بإدارة الجيولوجيا 

 .وكلة إليهم صلب مصالحهم أو اإلدارة الفرعي ة التي يرجعون إليها بالنظرالمهام الم

 طباعة الخرائط الجيولوجية. 2.1.2

من طرف لجنة متابعة طباعة الخرائط  خرائط جيولوجية 7راجعة م  2020خالل سنة  تم

كذلك  تم والمحرس نصالح، مكني يبوشبكة، المي، سيد جبنيانة، السرج،وهي: جبل  الجيولوجية

 خريطةوجبنيانة  خريطة ،السرجخريطة جبل  :خرائط جيولوجية للطباعة 03عداد إوصالح إ

: محرس ومكنين كما تم ارسال كل من خرائط  .في إطار اتفاقية مع ديوان قيس األراضي بوشبكة

للطباعة التجريبية وسيقع التحقق  والمسح العقارياألراضي لى ديوان قيس وسيدي صالح والمي إ

 من هذه الخرائط إثر صدور النسخ التجريبية
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 نسخة نهائية لخريطة بوشبكة 

 

 الجيولوجية الخرائط جرد .3.1.2

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

 .المستعملة داخلياً والمبيعاتوتقوم في هذا الغرض بجرد سنوي للخرائط 
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 جرد الخرائط الجيولوجية تقرير

 

منشورات المصلحة الوطنية للجيولوجيا وحوليات  :مصلحة النشريات .4.1.2

  المناجم والجيولوجيا

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

 على ورقاتسعت المصلحة إلى الحصول ، 81و 80 وبعد إتمام العدد هذا اإلطار،وفي الباحثين 

يخص  فيما. أما 82عدد كاف من األبحاث العلمية إلصدار النشرية عدد  استكمالفي انتظار  علمية

 حوليات المناجم والجيولوجيا فقد تم إنجاز ما يلي:

 48العدد  استكمال إنجاز، 

 خريطةو السرجخريطة جبل  النهائية للكتب التفسيرية لكل من مراجعةذلك، فقد تم ت  إلى جانب

 .ها الى الطباعةقبل ارسال جبنيانة
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 والجيولوجياحوليات المناجم  من 48لعدد ا

االدارة الفرعية للتوثيق وبنك المعلومات. 2.2  
 

 التوثيق واألرشيف مصلحة . 1.2.2

 التوثيق .1.1.2.2

 المكتبة بيانات قاعدة  أ.

جذاذة ببليوغرافية 204عدد  وتحيين وإثرائها عن طريق إدماج PMB تم تطوير قاعدة البيانات

وإدماجها بقاعدة البيانات على  من نشريات وأطروحات وتقارير علمية وثيقة 70 إلى جانب ترقيم

 مرجع علمي19486 وتتضمن قاعدة البيانات الحالية عدد  PDF شكل ملفات

 PMB قاعدة البيانات
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 المكتبة في التصّرف .ب

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

إعادة تنظيم وترفيف الوثائق كل  إلى ،روادها من طلبة وجامعيين ومختصين في علوم األرض

تبادل بين  فاقياتوالتي ترد في إطار ات نهاية يوم عالوة على تسجيل الواردات من نشريات علمية

  الجامعات ودور نشر المجالت العلمية والديوان.

يلي جدول إحصائي لعدد مستعملي  . وفيمامراجع علمية هامة للوافدين على المكتبة يوفر الديوان

  :مكتبة الديوان

 جدول إحصائي لعدد مستخدمي المكتبة من داخل الديوان

 عدد الوثائق عدد األشخاص

82 173 

 

 خارج الديوان إحصائي لعدد مستخدمي المكتبة منجدول 

 عدد الوثائق عدد األشخاص

337 1012 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات وبنك قالتوثي لمركز زائر بطاقة
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 األرشيف .2.1.2.2

والحفظ  األخيرة ونظرا ألهمية المخزون ولحسن الخزن أرشيف الديوان في السنواتفيما يخص 

عداد القوائم إ 2020خالل سنة السليم للكم الهام من الوثائق المرصودة في مخزن سيدي رزيق. تم  

االسمية للوثائق اإلدارية والتقنية إلدارة الجيولوجيا في إطار مشروع اعداد جداول مدد االستبقاء 

للتقدم في هذا للديوان لفنية لوثائق الديوان الوطني للمناجم كما تم التنسيق بين اإلدارة المركزية ا

 .مشروعال

 الجيولوجي التراث مصلحة .2.2.2 

 خلية الحفريات والمواقع الجيولوجية المميزة .أ

تواصالً لما تم برمجته خالل السنة الفارطة قامت خلية الحفريات والمواقع الجيولوجية خالل سنة 

 :بعديد اإلنجازات تلخصت فيما يلي 2020

موقع  15وقد تم إضافة  الجيولوجية المميزة بالبالد التونسية،تحيين قائمة المواقع  -

 129ليبلغ بذلك العدد الجملي للمواقع  2020جيولوجي مميز خالل سنة 

 تحيين خريطة المواقع الجيولوجية المميزة باالعتماد على حصيلة الجرد، -

موقع جيولوجي مميز في البالد  20ألكثر من  بالجذاذات تحيين المعلومات المتوفرة -

 التونسية،

 .تراث الجيولوجي بالبالد التونسيةنجاز وتحيين الخرائط األولية المتعلقة بالإمواصلة  -
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 بالجنوب التونسي خريطة التراث الجيولوجي

 ألبرزجيوسياحي بوالية بنزرت مع تقرير مفصل نجاز مسلك إاالنطالق في مشروع   -

 ،المواقع المقترحة

 

 

 

 

 

 مسلك جيوسياحي بوالية بنزرت
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مواصلة تجميع المعطيات المتعلقة بالتراث الجيولوجي قصد اثراء قاعدة البيانات الخاصة  -

 به.

 

 

 

 

 

 

 

 هيكل قاعدة البيانات الخاصة بالتراث الجيولوجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خريطة المواقع الجيولوجية المميزة بالبالد التونسية
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 حماية التراث الجيولوجي  .ب

وتماشيا مع بعض مالحظات الديوان إلى جانب إعداد قاعدة معلومات لحماية التراث الجيولوجي،  

تم تجميع النصوص القانونية الوطنية حول التراث  الجيولوجي،مشروع قانون حماية التراث ل

كما سيتواصل الديوان مع  التونسية.الثقافي والطبيعي واللوائح الدولية التي صادقت عليها الدولة 

 بعض المؤسسات الدولية المماثلة لالستئناس بتجاربهم في هذا اإلطار. 

 متحف الديوان الوطني للمناجم .ج

االهتمام بأشغال المتحف واستقبال باحثين ومتربصين تونسيين وأجانب لالطالع على  -

 المجموعات التي يحتويها المتحف،

)مقاالت علمية ومنشورات وصور  نات الخاصة بالمتحفمواصلة إثراء قاعدة البيا -

 ومقاطع جيولوجية(.

                          ةالمجلة العالمي علمي فيإضافة العينات التي تم نشرت بمقال  -

Annales de Paléontologie إلى المجموعات الباليونتولوجية بالمتحف 

 

 

 

 

 

 نشر مقاالت علمية

خر النشريات آوفق  قائمة احافير فقريات الحقبة الثانية بالجنوب التونسي تحيين مواصلة -

 بها،العلمية الخاصة 

عينة لفضالت حيوانات متحجرة تعود إلى الحقبة  100جرد مجموعة جديدة تضم أكثر من  -

  الثانية.
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حافير محفوظة بالمتحف في إطار المؤتمر العربي الثالث للتراث أقبول مداخلة علمية حول  -

 الجيولوجي.

االنتهاء من دراسة علمية حول بقايا فقريات عثر عليها بالجنوب التونسي قصد نشرها  -

 بمجلة علمية عالمية

 Tataouinea hannibalis لعرض هيكل (تصميم وشراء واجهتي عرض مركزيتين -

 Machimosaurus rex) هيكلو

      

   

 

 

 

 

 Tataouinea hannibalis عرض هيكل

 الفرعية للدراسات الجيولوجيةاالدارة . 3.2

 مصلحة الدراسات النوعية. 1.3.2

  000 1/200)  مقياس ) الخرائط الجيولوجية التأليفية. 1.1.3.2

وتتوزع نسب اإلنجاز إلى  .إنجاز الورقات المبرمجة مواصلةفي  ةيتمثل نشاط المصلحة خاص

  يلي:كما  2020ديسمبر  موفىغاية 

 نسبة تقدم اإلنجاز الخريطة

 98 % باجة

 98 % الكاف

 95 % القصرين

 95 % مكثر

 65 % سوسة
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 2020ديسمبر  31رسم توضيحي لتقدم أشغال التخريط الجيولوجي التأليفي إلى غاية 

 

  المخاطر الطبيعية والدراسات لفائدة الغير. 2.1.3.2 

 المخاطر الطبيعية .أ

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

 .تأليف التقاريروقد اقتصر النشاط على التخريط و 2020يع األشغال المبرمجة لسنة جم نجازإمن 

  :2020األشغال المنجزة خالل سنة  أهميلي  وفيما

بنزرت والشروع في انجاز الكتيب  بواليةمواصلة العمل على تخريط المخاطر الجيولوجية  -

 االنزالقات المخاطر خاصة فيوتتمثل أهم  .80%وقد بلغت تقدم نسبة االنجاز  التفسيري

البحرية على  االنجرافات الفيضانات وتأثير الزلزالية، مخاطرالمخاطر  األرضية،

 .السواحل
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 بنزرت خريطة المخاطر الجيولوجية بوالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتيب التفسيري لخريطة المخاطر الجيولوجية بوالية بنزرت
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صالح خارطة المخاطر الجيولوجية لواليات تونس الكبرى والوطن القبلي إاالنتهاء من  -

)واليات تونس، أريانة، بن عروس، منوبة ونابل( باالعتماد على ما ورد في مالحظات 

 اعة.عدادها للطبإلجنة القراءة قصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسخة النهائية من خارطة المخاطر الجيولوجية لواليات تونس الكبرى والوطن القبلي

 

االنتهاء من اصالح الكتيب التفسيري المصاحب لخارطة المخاطر الجيولوجية لواليات  -

تونس الكبرى والوطن القبلي )واليات تونس، أريانة، بن عروس، منوبة ونابل( باالعتماد 

 مالحظات لجنة القراءة قصد اعدادها للطبععلى ما ورد في 

 

 

 

 

 

 

 

 لواليات تونس الكبرى والوطن القبلي الكتيب التفسيري لخريطة المخاطر الجيولوجية
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دراسة للتعريف والتحسيس وإبراز اشغال الديوان الوطني للمناجم في  مطوياتنجاز إ -

 .االنجراف البحري ودراسةاألرضية االنزالقات 

 

 ودراسة االنجراف البحرياألرضية مطويات للتعريف بأشغال الديوان الوطني للمناجم في دراسة االنزالقات         

 

شغال مشروع دراسة وتحديد التصدعات الحديثة بالقشرة األرضية للبالد أالمشاركة في  -

 خالل:من  التونسية وذلك

 المكتشفة  حداث نموذج ثالثي االبعاد للجرف الذي يبرز ترسبات التسوناميإ

  « Morphométrie» شمال مدينة صفاقس باستعمال تقنية

 « Morphométrie » شمال مدينة صفاقس باستعمال تقنية نموذج ثالثي االبعاد للجرف
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  دراسة ترسبات التسونامي المكتشفة حديثا بجهة صفاقس وآثار دمارها بالشريط

بالزلزال التاريخي  الساحلي الشرقي للبالد التونسية والنظر في فرضية صلتها

 م 365دمر الذي وقع باليونان سنة الم

 مصلحة البليونتولوجيا والترسبات .2.3.2

خاصة على مشروع الصدفيات مفتاح مراجعة  2020ارتكزت انجازات المصلحة خالل سنة 

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

منستير. وقد ثمنت هذه ال ةالحضرية. وقد كان العمل حثيثاً من خالل القيام بزيارات ميدانية لوالي

يها بعد إتمام العمل بمخابر الديوان حيث تم الزيارات الميدانية من خالل النتائج المتحصل عل

التعرف على أنواع عدة من الصدفيات إضافة إلى استنتاجات حديثة تم  تقديمها في تقارير ووضعت 

 . على ذمة المستعملين

من  عينة 100عينة إضافة إلى إعداد  47أما في مجال األنشطة اليومية للمصلحة، فقد تم غسل 

  .ة الصلبةاأللواح الرقيقة للحجار

 

  خاتمة

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

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

 واالستكشاف الجرد

 المعدني
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  2020 لسنةالمعدني  واالستكشافبرامج إدارة الجرد . 3

 والجيوكيمياء ءاالدارة الفرعية للجيوفيزيا .1.3

 الجيوفيزياء مصلحة. 1.1.3

المراقبة الحقلية للشواذ الجيوفيزيائية برخصتي لمصلحة الجيوفيزياء في  2020يتمثل برنامج 

جبل القبلي قصد تحديد مواقع الحفاريات المبرمج -البحث المنجمي جبل فج لهدوم وحمام الزريبة

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

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

معهود قامت المصلحة بدعم برنامج مشروع المسح الجاذبي وتمثلت أهم األعمال  وكما هو

  :في 2020 المنجزة خالل

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

 هي كركر واد شريطة وشربان و 1/50000خرائط بمقياس  3 تشمل

 مصلحة الجيوكيمياء .2.1.3

 متعدد العناصر جيوكيميائيالمسح ال 

-قة جبل حافرجيوكميائية دقيقة على منطالقيام بدراسة في  2020سنة  يتمثل برنامج المصلحة

 .عركو )والية جندوبة(

 البيئة على المناجم بقايا تأثيرات دراسة 

فج الهدوم تأثير بقايا منجم  في إطار دراسة تأثير بقايا المناجم على المحيط، تمت برمجة دراسة

  2020.كبرنامج لسنة  على المحيط )والية سليانة(

 الفرعية للمواد المنجمية الدارة. ا2.3

 رطة المنجمية للبالد التونسيةاالخ 

ة مراحل  200000/1تتمثل األشغال في إعداد ورسم خرائط منجمي ة محين ة بمقياس  على عد 

المتوف رة  المحينةجميع المعلومات  اعتماد يتممهم. وفي هذا اإلطار،  نجميم مخزونللمناطق ذات 
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ونشر الخارطة المنجمي ة لكامل التراب الت ونسي بمقياس والتي تمك ن الحقا من إصدار 

500000/1. 

 في: 2020برنامج سنة  ويتلخص

 جرد مؤشرات الملح بالبالد التونسية ونمذجتها قصد دمجها في الخريطة المنجمية -

 جمع المعطيات حول مناجم ومؤشرات الفسفاط. -

 جمع المعطيات حول مناجم ومؤشرات الحديد. -

 

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

 "جبل فج الهدوم"من المجموعة الثالثة 

في  2020وجبل فج الهدوم يتمثل برنامج  بليڨرخصتي البحث حمام الزريبة ـ جبل  في إطار 

 متر. 1000برمجة القيام بحفريات منجمية بطول 

 

 مخزن عينات التنقيب وعينات المكامن الواعدة للمواد اإلنشائية بسيدي رزيق 

الشروع في جملة من أشغال الصيانة وتأهيل القاعة المركزية وقاعة عرض المواد  -

 القص،االنشائية وتأهيل قاعة 

 

 االدارة الفرعية للمواد االنشائية والصخور الصناعية 3 .3

  000 1/200خرائط المواد اإلنشائية للواليات بمقياس   

 والصخور الصناعية نشائيةإلللمواد ا تأليفيةالرطة اخالفي إنجاز  أساسا المصلحة يتمثل برنامج

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

صيانته كأحد المهام الموكلة إلى وتنظيم هذا المخزن ور تسيي ندرجالعينات بسيدي رزيق وي

  :النقاط التالية على 2020برنامج يشتملو .مصلحة إعداد خرائط المواد اإلنشائية

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

توزر، قبلي، مدنين والمواد اإلنشائية )واليات الجنوب التونسي: قفصة، قابس، 

 وتطاوين(

 دراسة امكانيات توفير حاجيات مصانع اآلجر بالشمال الغربي من الطين 
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 في: 2020يتمثل برنامج 

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

 كمواد أولية بديلة لصناعة األجر والخزف

 

 برخصتي البحث عن المواد المعدنية من المجموعة  تثمين ومعالجة الرمل السيليسي

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

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

 

 الطبوغرافيا مصلحة. 4.3

 .واإلدارات الفرعية والمشاريع الكبرى بالديوانيأتي دور المصلحة كداعم لبرامج بقية المصالح 

برامجه نظرا الستقالة المختص الوحيد بالديوان وعدم  تحديدلم يتمكن قسم الطوبوغرافيا من 

 التمكن من القيام بانتداب لتعويضه.

  2020 لسنةالمعدني  واالستكشافإدارة الجرد  إنجازات .4

 الجيوفيزياء مصلحة. 1.4

 البرنامج السنوي .1.1.4

بمراقبة حقلية للشواذ المتحصل عليها  في القيام 2020تتمثل أهم انجازات المصلحة خالل سنة 

 .قبليجبل -حمام الزريبةو جبل فج لهدوم البحث المنجميمن الدراسة الجيوفيزيائية برخصتي 

 .ريات المبرمج انجازهاالمشاركة في تحديد مواقع الحف كما تم كذلك

 

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

األشغال الحقلية لقياس الجاذبية والتموقع الجيوديزي الخاص بورقة  مواصلةفي  2020 خالل

 محطة جاذبية. 300 وأخذ قياسات كركر
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 تقدم أشغال التغطية بالجاذبية بالبالد التونسية

 

 

 دراسات لفائدة الغير .2.1.4

العديد  الجيوفيزياء في مجال الدراسات الجيوفيزيائية تتلقى مصلحة 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 souterrainesالتشبع بالمياه الجوفية، تحديد عمق وامتداد التجوفات والكهوف 

 .... failles activesامتداد الفوالق النشطة 

 في:وتمثلت أهم األشغال  في آجالها.وقد قامت المصلحة بتلبية جميع االحتياجات 
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 المهيأة لمشروع بناء المستشفى الجديد بسيدي بوزيد.دراسة جيوفيزيائية لألرضية  -

 لألرضية المهيأة لمشروع بناء المستشفى الجديد بسيدي بوزيد. الجغرافيالتموقع 

-دندنة بمعتمدية قرمبالية  يالقيام بدراسة جيوفيزيائية ألرضية المدرسة االبتدائية عل -

 نابل. والية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ألرضية المدرسة االبتدائية علي دندنةدراسة جيوفيزيائية 
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لمشروع بناء المدرسة  المهيأةاالنتهاء من دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية لألرضية  -

 .الكاف العيفة اإلعدادية ببرج

–انجاز التقرير الخاص بالدراسة الجيوفيزيائية ألرضية معهد الشباب بدوار هيشر  -

 منوبة.

 ذات صبغة سرية لوزارة الداخلية والدفاع القيام بدراسة -

 مصلحة الجيوكيمياء. 2.4

 دراسة تأثيرات بقايا المناجم على البيئة . 1.2.4 

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

وتتمثل األشغال في أخذ عينات  .مضرةبخرائط نوعية تحدد دينامية العناصر الكيميائية المصنفة 

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

وتشمل هذه  .العناصر الكيميائية المصنفة مضرة بالبيئة والمحيط عبر دراسة تركزها انتشارمدى 

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

 وتنقسم هذه األشغال إلى أربع مراحل:

 رافيةعية عبر الدراسات البيبليوغتشخيص الوض، 

 أخذ العينات والقيام بتحاليل كيميائية، 

 معالجة وتحليل المعطيات ،توحيد، 

 تأليفية تقارير وخرائط إعداد، 

على من والية سليانة  فج الهدومتأثير بقايا منجم فقد تمت دراسة  ،2020وكما جاء ببرنامج 

عينة وإرسالها  40وأخذ المنجم خريطة رفع العينات في محيط  انجاز وفي هذا اإلطار تم   المحيط.

 .التحاليل إلى مخبر
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 سليانة بواليةفج الهدوم منجم  خريطة رفع العينات في محيط

 

بمنطقة جبل خزارة )والية  استكشاف ترخيصالشروع في اعداد ملف للحصول على  تم كذلكو

 جندوبة(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوالية جندوبة بمنطقة جبل خزارة استكشاف ترخيص محيط
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 الدراسات االستراتجية. 2.2.4

بالجنوب الشرقي ميائية يالتغطية الجيوكاالنتهاء من ما يتعلق بالدراسات اإلستراتيجية، تم  في

 وإرسالها إلى مخبر التحاليل عينة من رواسب االودية2466 حيث تم رفع  ،للبالد التونسية

 

 بجنوب شرق البالد التونسيةخريطة رفع العينات 

 مصلحة الدراسات الميتالوجنية. 3.4 

 بالبالد التونسية المنجميةتثمين اإلمكانات تقييم و. 1.3.4

وذلك في  اقتصاديةيهدف البرنامج إلى تحديد وإبراز مناطق واعدة جديدة ذات إمكانات منجمية  

وفي إطار  .في ميدان البحث المنجمي لالستثماروالتحفيزية  االستشرافيةإطار سياسة الديوان 

  :يليتم ما  ،2020برنامج 
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  إعداد الخرائط المنجمية. 1.1.3.4 

 الفسفاطمؤشرات ومواصلة العمل على نمذجة معطيات مؤشرات الملح  2020تم خالل سنة 

 ArcGis.باالعتماد على تطبيقة 

وصراورتان مكناسي  فصة،ڨتمت رقمنة رخص المجموعة الخامسة )فسفاط( بحوض كما 

األشغال إلى تحيين وإصدار الخارطة المنجمية لكامل  . وتهدفالرابعة )الملح( ورخص المجموعة

 . في نسختها الرقمية بالتعاون مع إدارة االعالمية 1/500000س بمقياالتراب التونسي 

 للبالد التونسية الخارطة المنجمية

 البحث المنجميةرخص  متابعة وتثمين .2.1.3.4 

  م حما" رخصة البحثو" جبل فج الهدوم"رخصة بحث من المجموعة الثالثة

 "جبل ڤبلي -يبة رلزا

( المبرمجة sondage minierفي إطار التحضير إلنجاز الحفريات )و ،2020 سنة خالل

تم  ،ڨبليجبل -زريبةالرخصتي البحث المنجمي من المجموعة الثالثة بجبل فج الهدوم وحمام ب

لمواقع المزمع القيام  ومقاطع جيولوجية (1/5000تفصيلية ) تكتونيةإعداد خرائط جيولوجية و
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 كما تم كذلك .( لتمعدنات الرئيسية3Dفيها بحفريات منجمية )عين الصيد وزريبة( وتقديم نماذج )

 تحديد مواقع الحفر الميدانية التي سيقع التنقيب فيها

 

 بوذروايةو عين الصيد مناطقل تفصيلية خارطة جيولوجية

 

 خريطة مواقع الحفريات المنجمية
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تعديل كراس الشروط الخاصة إطار التحضير إلنجاز حملة الحفريات تم وفي إلى جانب ذلك 

إلنجاز  وجبل فج الهدوم بليڨجبل -بالحفريات المنجمية لرخصتي البحث المنجمي حمام الزريبة

 اختيارها.و دراستها متر من الحفريات المنجمية بالمناطق الواعدة التي تم 1000

 

مقطع جيولوجي بعين 

 ڤبلي ـيبةرلزبا مقطع جيولوجي                                                  الصيد 

 

 االستكشافالجرد و مصلحة .4.4

 جرد المؤشرات المنجمية .1.4.4

 مؤشرات ومناجم الفسفاط 

األشغال الميدانية بسبب  تعطلت وقد الفسفاطجرد مؤشرات  مواصلة العمل 2020سنة تم خالل 

 .جائحة كورونا

 مؤشرات ومناجم الحديد 

وقد  التونسية ومناجم الحديد بالبالد جرد مؤشراتالعمل على  تم   ،الفسفاطإضافة إلى مؤشرات 

 :التاليةتم  القيام باألشغال  وفي هذا اإلطار ٪، 100الجرد بلغت نسبة تقدم

رأس راجل "الزمن الترياسي" والتمعدن -لجبل العرجاء إعداد دراسة الشروع في -

 المصاحب له 

 إعداد دراسة بتروغرافية معدنية لحفريات واد بليف الشروع في -



37 
 

-الحدود التونسيةب إعداد دراسة حول اإلمكانات من الحديد بجبل هرابة الشروع في -

 الجزائرية

 (.OB45, OB47, OB48 et OB4ة الحفريات المخزونة بمقرين لواد بليف )دراس -

 حوض تمرة نفزة )شمال تونس(، التالية:جرد شامل لمؤشرات ومناجم الحديد بالمناطق  -

 جبل العنق )جنوب تونس(.جبل جريصة وحميمة )وسط تونس( و

حول اإلمكانات من  ArcGisالشروع في إعداد خريطة تفاعلية باالعتماد على التطبيقة  -

 الحديد بالبالد التونسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 خريطة اإلمكانات من الحديد بالبالد التونسية

إنجاز تقرير تأليفي حول اإلمكانات من الحديد بالبالد  الحديد إلىيهدف جرد مؤشرات ومناجم و

 التونسية.

 مقطع بوخشيبة جبل جريصة
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  SIGM بمنظومة المعطيات في التصرف .5.4

 والمنجمية تمتاالستغالل الفعلي للنسخة الجديدة لمنظومة المعلومات الجيولوجية  النطالقنظرا 

 المشاركة في االجتماعات المبرمجة من طرف ادارة اإلعالمية

 مصلحة الجرد. 6.4

  000 1/200خرائط المواد اإلنشائية للواليات بمقياس . 1.6.4

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

ودعم  هذا المجالاالستثمار في  يزحفتوذلك للمساعدة على  استعمالهااإلنشائية وإبراز مجاالت 

البالد خاصة بالجهات الداخلية للبالد وحسن التصرف في الموارد الطبيعية التي تزخر بها  التنمية

و قد شهدت  اه المهام الموكلة إليهاسعت المصلحة لإليفاء بوعودها تجوفي هذا اإلطار،  ،التونسية

التعريف بمدخرات كل والية من األحجار الصناعية  عداد ملفات الترويج قصدإ خاصةلسنة اهذه 

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

اما بالنسبة لواليات الجنوب التونسي)قفصة،   95% وقد بلغت نسبة تقدم االشغال والقيروان باجة

 .  85%د بلغت نسبة االنجازقابس، توزر، قبلي، مدنين وتطاوين( فق

  

 

 قابس، توزر، قبلي، مدنين وتطاوينقفصة،  ملفات ترويج واليات

 ملفات ترويج واليات سليانة، سيدي بوزيد، باجة والقيروان
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 قفصة، قابس، توزر، قبلي، مدنين وتطاوينتقارير حول مدخرات واليات  اعدادكما تم كذلك 

 .المواد اإلنشائية من

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراءة خرائط المواد االنشائية  .2.6.4

القيام بزيارات ميدانية مع الخبراء قصد قراءة خرائط المواد اإلنشائية  في إطار برنامج األعمالو

 .لـواليات، قابس وتوزر 1/200000بمقياس 

 مصلحة االستكشاف. 7.4

 البرنامج السنوي .1.7.4 

  :أهمهابعديد الدراسات نذكر من  2020خالل سنة  مصلحة االستكشافقامت 

 

 مدخرات واليات قفصة، قابس، توزر، قبلي، مدنين وتطاوينحول مدخرات واليات  تقارير
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 دراسة امكانيات توفير حاجيات مصانع اآلجر بالشمال الغربي من الطين 

تحديد مكامن جديدة ذات خاصيات مميزة من حيث النوعية  الشروع في 2020تم 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 

 %. 45اإلنجاز  بلغت نسبة وقد الجيوتقنية

 

   فايض عيفةالسادسة من المجموعة رخصة البحث 

 بينها: ننذكر مأشغال تم القيام بعدة  "فايض عيفة"في إطار رخصة البحث 

 دراسة جيولوجية تفصيلية لرخصة البحث -

 تخريط جيولوجي لرخصة البحث  -

  1/5000رقمية بمقياس جيولوجية نجاز خريطةإ -

 

 

 للعينات الجيوتقنية الخصائص بعض

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/5000جيولوجية رقمية بمقياس خريطة

 

 7تمت برمجة حفر والجيوتقنية الكيميائية، المينيرالوجيةلمزيد دراسة خصائص الرمال  -

 م250( على امتداد T2و T1)خندقين تم حفر  2020 وخالل سنةخنادق 

  T2 من الخندق عينة 41و T1 عينة من الخندق 32رفع  -

 الفيزيوكيميائية القيام بالتحاليلقصد  نلمخابر الديوارسال العينات إ -

 

 

 

 

 

 

 

 

  T1 من الخندق رفع العينات
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 T2 من الخندق رفع العينات 

 

  وياقلعة بالرحالسادسة من المجموعة رخصة البحث 

 القيام باألشغال التالية: تم "وياقلعة بالرح " رخصة البحثفي إطار 

              تقدر مساحتها والتي البحثلرخصة  1/5000 بمقياسدراسة جيولوجية تفصيلية  -

 هكتار100 ـب

 

 

 

 

 

 

 

 قلعة بالرحويرخصة البحث 
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  ابسڤرخصة البحث من المجموعة السادسة "الحمري" بوالية  مطلبتقديم 

تم اختيار هذا الموقع لجودة الطين الذي يتميز بخصائص فيزيائية وكيميائية تمكننا من 

 استخدامه في عدة مجاالت صناعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع رخصة البحث"الحمري"

 

 ابسڤرخصة البحث من المجموعة السادسة "جبل خروبة" بوالية  تقديم مطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "جبل خروبة  موقع رخصة البحث"
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 عينات الحفريات واستغالل حفظمصلحة . 8.4

 المخزن الوطني لحفظ العينات  - 

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

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

على محتويات المخزن وفق طلباتهم وبحسب ما  االطالعالخدمات للمستثمرين عبر تمكينهم من 

 .يتوفر لدينا من معلومات في المجال

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

إحالتهم على التقاعد دون تعويضهم من بينهم رئيس المصلحة وتقنيين ساميين اثنين، فقد تواصلت 

وقد قامت المصلحة  الصيانة أشغال فيوالتي تتمثل أساسا 2020 سنة مختلف األشغال المبرمجة 

 :ـب خالل هذه السنة

  مواصلة بعض أشغال الصيانة وتأهيل القاعة المركزية وقاعة عرض المواد االنشائية 

 

 مصلحة الطبوغرافيا. 9.4

لم يتمكن قسم الطوبوغرافيا من انجاز برامجه نظرا الستقالة المختص الوحيد بالديوان  مالحظة:

 وعدم التمكن من القيام بانتداب لتعويضه. 

 دراسات لفائدة الغير. 10.4

 2020خالل سنة  الجرد واالستكشاف المعدنيتتمثل الدراسات التي قامت بها إدارة 

 في:

على إثر المراسلة الموجهة للديوان الوطني للمناجم من طرف بلدية بلطة بوعوان، وبتاريخ  -

وقع القيام بزيارة ميدانية لمنجم جبل الحلوف وسيدي بوعوان لتحديد  2020نوفمبر  11

مية ومعاينتها لتفادي الحوادث بعد سقوط أحد المواطنين ببئر منجمية. بار المنجآلمواقع ا

ميدانيا، وبحضور رئيس بلدية بلطة بوعوان واثنان من معاونيه وممثل عن الحماية المدنية 

وممثل عن شركة جبل الجريصة، وقع رفع المواقع الجغرافية لآلبار وتصنيفها من خالل 

 .بعض التدابير لمزيد حماية جوانبها تحديد االبار األكثر خطورة واعطاء
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جبل القبلي من طرف وزارة الفالحة، -حمام الزريبة بمنطقةسد  شاءإلناالعداد  إطارفي  -

هم االنكسارات والتصدعات األرضية التي تميز أتم انجاز خريطة بنيوية وتكتونية تظهر 

 هاته المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمنطقة حمام الزريبة ـ جبل القبلي خريطة تكتونية

 مشروع المخططات الجهوية المديرية للمقاطع بالبالد التونسية .11.4

إدارة البحث المنجمي واالستكشاف المعدني بمختلف  فإن   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 

في جلسة عمل  تقديمهاتم  كذلك 2018أوت  10دارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ إالى  المرحلة

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

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

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

ة البيانات قفصة وقبلي بعد إدراج حدود رخص البحث المنجمي للمجموعة السادسة بقاعد

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

 .(2019فيفري  12

إعداد النسخة النهائية من المرحلة الثالثة للمخططات المديرية الجهوية للمقاطع قامت  طارإفي و

مواقع 10ح من طرف الديوان الوطني للمناجم وموقع مقتر 243موقع ) 253لجنة القيادة بدراسة 

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

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

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

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

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

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

المآل النهائي للمواقع  القيادة أرسل تقريربالرأي النهائي لجميع مكونات لجنة  وبعد األخذ موقع. 75

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

طرف  المقدمة مننهائي للجنة القيادة بعد استالم التقارير لمدنا بالرأي ال 2020نوفمبر  04بتاريخ 

 الملف قيد الدراسة. وتم إعالمنا أنالديوان الوطني للمناجم 
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 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  المحددة اآلجال واتمامها فيتقديم الخدمات  في الجيوفيزياء

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

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

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

 .بالواليات
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 إدارة

 التحاليل

 والتشخيصات

 المعدنية
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 2020لسنة  التحاليل والتشخيصات المعدنيةإدارة  برنامج5. 

بصفة عامة في تأمين حاجيات برامج  المعدنيةيتلخص نشاط مخابر إدارة التحاليل والتشخيصات 

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

والدراسات التقنية والمينيرالوجية والتجارب المعملية وفي تثمين الخامات المعدنية والمواد 

 .االنشائية

   والمينيرالوجيةوالجيوتقنية  التحاليل الكيميائية .1.5

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

 ،للتثمين بسيدي رزيق المعدات بالمختبر النموذجيوصيانة 

  :التاليةالنقاط  2020ويتضمن برنامج سنة 

 مخبر التحاليل الكيمائية .أ

  ،المخبرية تالمعداصيانة إصالح وو اقتناء -

 عينة  2500لحوالي إنجاز تحاليل مخبرية  -

 ،طلبات إدارات ومصالح الديوان من تحاليل كيميائيةإلى  االستجابة -

طلبة ب )شركات خاصة ومؤسسات عمومية والكيميائية حسب الطل إنجاز التحاليل -

 (،وأخصائيين
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 برنامج اعتماد المخابر .ب

 ،إجراءات الجودةمواصلة األشغال حسب دليل  -

  ،تطبيق دليل اإلجراءات الفنية لكل عنصر كيميائي -

  ،2020التحضير إلجراء عملية تدقيق أواخر سنة  -

  (Terres Rares) تحليل األتربة النادرة .ج

 وجدواها ودراسة مطابقتها إنجاز التحاليلوضع طرق تحضير و -

 

 التشخيصات المعدنية والمعمل النموذجي .2.5

تمثل في تحاليل دارة التحاليل والمخابر خدمات تإتقدم  ،إلى إنجاز التحاليل الكيميائية افةضإ

 :التاليةالنقاط  2020دراسات جيوتقنية ويشمل برنامج تشخيصات معدنية وو

 حسب الطلب العيناتوتثمين معالجة  -

 عمل النموذجيالمعدات المتعلقة بالمخبر والم صيانة وإصالح -

 .ال تخضع لبرنامج مسبق أشغال لفائدة الغير: -

 

 2020لسنة  التحاليل والتشخيصات المعدنيةإدارة  نجازاتإ .6

  والجيوتقنية والمينيرالوجية مصالح التحاليل الكيميائية .1.6

قصد تحليلها  2020سنة  عينة خالل 1691عدد مخابر التحاليل والتشخيصات المعدنية  تلقت

% 70الديوان من هذه التحاليل بنسبة  ويأتي نصيبتحليل  500عدد  ومعالجتها وتم إنجازكيميائيا 

  ومؤسسات وطنية.% كطالبات من شركات خاصة  30 بلغت حوالي  وبنسبة أقل

 مخبر التحاليل الكيمائية .أ

   ساليب مختلفةأتحليل العينات بطرق والتحاليل الكيميائية بتحضير و مخبر يقوم

(Gravimétrie, Volumétrie, Titrimétrie et chimie des solutions) . تمت  وقد

 400إنجاز  تم إذ اآلالت بواسطة بتحاليل المخبر قام كما ،مؤشر 600 أفرزتعينة   200معالجة

 األشغال المنجزة نذكر ومن بين .مؤشر معدني 2800أفرزت إلى  SAA عينة عن طريق تقنية

 كذلك:
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  Digesteur Micro-onde قصد شراء 2020 نوفمبر 25 بتاريخ العروض طلب نشر -

SAA + Analyseurs des halogènes+ 

 Onduleur DRX  لـ الوقتي اإلستالم -

 Accélérateur DRX قصد شراء DRX   إبرام عقد مع الشركة المصنعة ل -

  étuve( 01) النهائي ستالماال -

 الصعوبات من بينها:العديد من  2020وقد عرف نشاط المخابر خالل سنة 

 التقني المختص القدوم بسبب جائحة كورونا وتعذر على ICP-AES تعطل آلة -

  DRXتعطل آلة -

المخابر وعلى توريد  وإصالح آالتعلى صيانة  ةأثر مباشربالبالد والذي  الصحيالوضع  -

 .الكواشف الكيميائية

 :المخابربرنامج اعتماد  .ب

وتدعيم تفعيل التوصيات المعمول بها ببرنامج  ةمواصلة األشغال حسب دليل إجراءات الجود -

  ،االعتماد

 ،التجهيزاتال المواد الكيميائية واآلالت والقيام بتطبيق دليل اإلجراءات فيما يخص استعم -

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

والمرتبط بقدوم  االخصائي األجنبي نظرا     (ICPنظرا لتعطل صيانة معدات التحاليل )  -

 2021لجائحة كورونا تم تأجيل عملية التدقيق الى سنة 

 : تحليل األتربة النادرة .ج

 نجحت  Nd, La, Sc, Yb, Ce, Eu, Lu Smعناصر  8لـ البدء في وضع طرق التحليل  -

طار إ في التجارب وتتواصل Nd, Ce, Sm, La, Sc, Yb عناصر لستة بالنسبة الطريقة هنه

    Lu و  Eu عنصرين علي التمشي هذا تطبيقالتعاون مع الجامعة و

  ICP-AESعن طريق (lanthanides et actinides) الالنثانيدات واألكتينيداتدراسة  -

 فيللبحوث  يالمركز الوطنمع  ناوتعإعداد  :لحةمالا هيالموا حماللأا في موللثيعنصر ا تحليل -

 بتحاليل القيامو أخذ العينات تم وقد ا المجالهذ في لمركزا خبرة من المواد لالستفادة موعل

 ICP-AESتحليل تجريبية لمعرفة حساسية آلة 
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 مالقيا في تم الشروع قد : بالتعاون مع وحدة المعالجة والتثمين بمقرين الطينتثمين وتحليل  -

 Purification des argiles par hydro-cyclonage     لطينامن  لعينات ومينرالوجيةكيميائية  بتحاليل

تحاليل و  Analyses thermiques (ATD, ATG,..) حرارية بتحاليل القيام إضافة إلى

 للطينالميكانيكية  الخصائص دراسة في الشروعكذلك  تم Analyses (IR, CEC,..)خاصة 

                                        الجامعةو دوالما موعل في ثوللبحالمركز الوطني  مع بالتعاون

étude rhéologique des argiles  

 . برالمخاب لعملا وكيفية حلامر لمختلف قبةاومر تقييم في الشروع -

 المخابربالهواء إصالح آالت شفط  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل األتربة النادرة

 

 التشخيصات المعدنية والمعمل النموذجي .2.6

 :أهمهابعديد الدراسات نذكر  2020خالل سنة  التشخيصات المعدنيةقامت إدارة التحاليل 

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

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

 الي مصلحة المخابرعينات 9 رسال إوقد تم ( Attritionعن طريق االنهاك )

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

 طريق اعداد عدة أنظمة وقد تم ارسال العينات الي مصلحة المخابر

résine Dowex

  AG 50-W-X8 200-400

1) 10 mL HCl(2M)

2) 10 mL échantillon 

3) 5 mL HCl(2M)

elution des elements 

majeurs

1) 5 mL eau distillée

2) 10 mL HNO3 5(M)

elution des elements 

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

إٍعداد برنامج عمل للقيام بزيارة ميدانية مع مهندس من اإلدارة  : بوزيد عن طريق و التعويم

الفرعية لألحجار الصناعية و المواد اإلنشائية لتحديد المواقع و أخذ العينات المتعلقة بالرمل 

 الكوارتز الفلسباتي بجهة سيدي بوزيد

وقد تم بقلعة الرحوي وفايض عيفة بوالية زغوان  دراسة تثمين الرمال عن طريق اإلنهاك -

 وأخذ العيناتتحديد المواقع 

 عينة 13القيام بتحاليل جيوتقنية على  -

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

Consulting وإعداد تقرير في الغرض 

عينة لفائدة  27 لـاجراء عملية التدرج الحجمي للحبيبات على نموذج ممثل مـن الرمل الخـام  -

 وإعداد تقرير في الغرض SILICE DE LA MEDITERANNEEشركة 

تم استالم آلة كسارة الفك  (:Concasseur à mâchoires) للمخبراقتناء آلة كسارة الفك  -

 مع المزود نهائيوإمضاء محضر استالم 

وإمضاء  تم استالم آلة ميكرو دفال :(Machine Micro Deval) اقتناء آلة ميكرودفال -

 محضراستالم وقتي مع المزود

 استالم آلة لوس انجلس وإمضاء محضراستالم نهائي مع المزود :انجلسلوس  اقتناء آلة -

اعداد تقرير المتعلق بفرز العروض واحالته  Table à secousse: اقتناء الطاولة الهزازة -

 مصلحة التموين إلى

 

 

 

 

 

 

 

 ميكرودفالآلة                                                              لوس انجلسآلة 
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 إدارة

 والتخطيط اإلعالمية

 البرامج ومتابعة

 الفنية
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 2020لسنة إدارة اإلعالمية والتخطيط ومتابعة البرامج الفنية  برنامج .7

، حيث 2020حرصت إدارة اإلعالمية والتخطيط ومتابعة البرامج الفنية على تنفيذ برامجها لسنة 

تشتمل مهامها على توفير التجهيزات والبرمجيات والتأمين لمنظومتي المعلومات والتي تهم 

والثانية منظومة معلومات التصرف  (SIGM) األولى منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية

باإلضافة إلى المساهمة في إعداد البرامج   (SIGestion)الموارد البشرية والمالية بالديوانفي 

 لتقدم البرامج الفنية بالديوان وإدارة موقع الواب.المتابعة تقارير  الفنية وإعداد

 التجهيزات وصيانة الشبكات .1.7

ح باقي المصالفضل الخدمات لأتسهر مصلحة صيانة المعدات اإلعالمية كعادتها على توفير 

المعدات اإلعالمية وصيانتها إضافة إلى ذلك بالديوان من صيانة التجهيزات ومتابعة الشبكات و

بكل التراتيب الالزمة ابتداء من إعداد كراس الشروط وصوالً إلى تحرير العقود  فهي تسعى للقيام

لمتطلبات ستجيب وذلك بهدف اقتناء معدات إعالمية وتعويض المعدات القديمة والتي لم تعد ت

 :يليما  األشغال وفي هذا اإلطار، تمت برمجة شراء

  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) 

  متعددة الوظائف أحادية اللون طابعة ليزرية للحبر 01عدد      A4 

(Imprimante Laser Monochrome multifonction A4) 

  ماسح ضوئيآلة  02عدد (Scanner à Défilement A4 Couleur) 

  حاسوب مكتبي 11عدد 

  حاسوب محمول 03عدد 

  عددCommutateur 03 

شريحة ذاكرة  16 طاقة الخزن لدى المنظومة االفتراضية معدات لتدعيم تركيزباإلضافة الى 

 .2019والتي تم اقتنائها أواخر سنة  barrettes mémoires de 8 GO 16للموزعات 
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 لبرمجيات الخصوصيةا .2.7

فيما يتعلق بالبرمجيات الخصوصية فيتم جرد مستلزمات مصالح الديوان من برمجيات خاصة 

 ،هذه البرمجيات في حدود الميزانية المرصودة القتناءليتم فيما بعد القيام بكل التراتيب الالزمة 

  :يليوفي هذا اإلطار فقد تم برمجة ما متابعة ما تم اقتناؤه من برمجيات  تمتعالوةً على ذلك 

  النارياإلشتراك في منظومة الحائط  تجديد 

  تحديث( منظومة النسخ االحتياطيbackup exec20.5) 

 تأمين المنظومة .3.7

قررت اإلعالمية و التخطيط و متابعة البرامج الفنية إلدارة مركز المعلومات التابع بعد تسلم 

 االعتمادلحصول على شهادة من خاللها ا نرتئي التيإنجاز عملية التدقيق اإلدارة المذكورة 

(Certification ISO)  في  2020ويتمثل برنامج  .لمركز المعلومات حسب المقاييس العالمية

 .إعداد كراس الشروط ونشر اإلستشارة

 التصرف في موقع الواب .4.7

 واإلدارات بالديوانخاصةً إلى جمع المعلومات من مختلف المصالح  2020يهدف برنامج سنة 

عرضها على لجنة  ومن ثمةالبيانات الخاصة بموقع الواب  وإدخالها بقاعدةليتم بعد ذلك رقمنتها 

  وتطويره.الواب الرئيسي  وتحسين موقعالمتابعة قصد المصادقة إضافة إلى صيانة 

 SIGM ترقية منظومة المعلومات .5.7

 مراحل:على ثالث ST2iالد راسات بدأ هذا المشروع بمهمة تدقيق قام بها مركز 

 القديمة تشخيص منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية 

  عمل للترقيةاقتراح خطط 

 من منظومة المعلومات  القديمةمن الن سخة لترحيل المعلومات  اختيار حلول

 ةوتعتبر عملي ،الشروطكأساس إلنجاز كراس  والتي استعملت الجيولوجية والمنجمية

حيث أنها تتطلب خبرة لنقل البيانات دون  للغاية،بالغة األهمية ودقيقة  الترحيل خطوة

 .المس من نوعيتها وجودتها وبالتالي المحافظة على مصداقيتها
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وتتميز النسخة الحديثة من منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية بتطورات وظيفية من اهمها 

 نذكر:

 تبسيط وتسهيل عمليات التزامن بين SIGM وActive Directory 

  ادماج واستعمال منظومة المراسالت الداخلية والخارجيةEXCHANGE  في

   SIGMمنظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية 

   تنصيب وادماج منظومة تصرف في الوثائق اإللكترونيةGED  (Alfresco في )

)خريطة الخاصة بالمنظومة تبادل الوثائق  منالمنظومة لتتمكن جل اإلدارات الفنية 

 بطرق آمنة. أو تقرير أو أي نوع آخر من الوثائق(

 ( ادماج وسيلة بحث عن المعطيات الوصفية أو الجيوفهرسGéocatalogue) 

في استكمال اشغال المرحلة الثالثة من االشغال والتسلم  2020وفي هذا اإلطار، يتمثل برنامج 

 الوقتي للمنظومة الجديدة.

 المعلومات مركز  صيانة .6.7

اعداد استشارتين.  2020مين صيانة مركز المعلومات، برمجت إدارة االعالمية سنة أفي إطار ت

 والثانية تخص أجهزة المراقبة. Groupe électrogèneاألولى تخص صيانة 

 الخرائط والمعلومات ترقيم .7.7

من مختلف  الواردةالطلبات هذه األشغال ال تعتمد على برنامج مسبق وإنما يتم انجازها حسب 

 .اإلدارات الفنية بالديوان

 2020لسنة إدارة اإلعالمية والتخطيط ومتابعة البرامج الفنية  إنجازات .8

 التجهيزات وصيانة الشبكات .1.8

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

 بمعدل تدخل الي تدخلين يوميا  التجهيزات وغيرهاوإصالح  وتنصيب وتحيين برمجيات صيانة
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طاقة  اقتناء معدات لتدعيم إذ تم 2020قامت المصلحة بإنجاز تعهداتها فيما يخص برنامج كما 

                           شريحة ذاكرة للموزعات 16 والمتمثلة في لدى المنظومة االفتراضيةالخزن 

(16 barrettes mémoires de 8 GO) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقتناء معدات لتدعيم طاقة الخزن لدى المنظومة االفتراضية

 

 

واعداد  2019فقد تم تقييم العروض الخاصة باقتناء التجهيزات اإلعالمية لسنة إلى جانب ذلك 

 القتناء باستشارةإعداد كراس الشروط والقيام  2020العقد واستالم التجهيزات.  كما تم أواخر سنة 

 .2020في سنة  التجهيزات المبرمجة بقية



59 
 

 

 
 اإلعالمية التجهيزاتكراس شروط القتناء 

 

 البرمجيات الخصوصية .2.8

 يلي:بما  2020خالل سنة  إدارة اإلعالميةبالنسبة للبرمجيات الخصوصية فقد قامت 

 2022نوفمبر  06إلى غاية  النارياإلشتراك في منظومة الحائط  تجديد  -

 

 

 

 

 

 

 منظومة الحائط الناريمنظومة        الناريلتجديد اإلشتراك في منظومة الحائط  كراس شروط 

 (backup exec20.5تحديث منظومة النسخ االحتياطي ) -
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 منظومة النسخ االحتياط

 

  تأمين المنظومة .3.8

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

 (switchتجهيزات الحماية )الحائط الناري( والشبكات )

 كما قامت اإلدارة في إطار جهودها لتامين منظومة المعلومات للديوان بما يلي:

االشتراك الجديد ساري المفعول إلى غاية  تجديد اإلشتراك في منظومة الحائط الناري: -

 .2022نوفمبر  06

  (backup exec20.5النسخ االحتياطي. )تحديث منظومة  -

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

في نفس اإلطار ولضمان االمن المادي للمركز وللديوان ككل، شاركت اإلدارة في إعداد كراس 

 .بالديوانالشروط الفنية ألجهزة انذار وحماية 

  ISO/CEI 27001 اعتماد مركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية .4.8

عداد برنامج للحصول على شهادة االعتماد إهدف إلى ت بدراسة 2020قام الديوان سنة 

ISO/CEI 27001 . تركيز نظام تصرف في سالمة لتم اعداد كراس شروط  اإلطاروفي هذا

 ISO 27001:2013 االعتمادللتحصل على شهادة والمصاحبة  SMSIاإلعالمية المنظومة 

وانطالق  برام العقدإو CNS-SUPERNET شركا وبعد تقييم العروض تم اسناد الدراسة لمجمع

 .2020سبتمبر 14بتاريخ  هذه الدراسة

 : وتتمثل األشغال المنجزة في

خالل  SMSIتصرف في سالمة المنظومة االعالمية النظام  إطارات اإلدارة في تكوين -

 .أكتوبر 22إلى  14الفترة الممتدة من 

ومع تنظيم اجتماعات مع مسؤولي تركيز نظام تصرف في سالمة المنظومة االعالمية  -

 .والموارد البشرية واإلدارة الفنيةاإلدارة العامة  مسؤولي

العديد من التقارير )سياسة السالمة المعلوماتية بالديوان، سياسة النسخ  انجاز و مراجعة -

 ،.....(إدارة ومعالجة المخاطر االحتياطي للمعطيات،
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 المنجزة التقارير بعض

 

 (SIGESTIONاإلداري ) دراسة تطوير وتأهيل منظومة التصرف .5.8

 ابرام العقدوتأهيلها قصد في منظومة التصرف اإلداري  التدقيق سناد صفقةإ 2020تم خالل سنة 

 .2020مارس 06بتاريخ 

  (plan d’action de mise à niveau du SIGESTION)إعداد مخطط عملي وتهدف هذه الدراسة إلى

 عملية التأهيل. لطلب عروض يكون نواة كراس شروط

 : وتتمثل األشغال المنجزة في

 المستعملين للمنظومةتنظيم اجتماعات مع مختلف  -

 متابعة الدراسة والمصادقة على مخرجاتها: -

  2020جويلية 25تسلم نسخة أولى من تقرير المرحلة األولى من المشروع بتاريخ 

 2020سبتمبر 10وقد قامت اللجنة المحدثة بتقييمه في

  2020نوفمبر  18تسلم نسخة ثانية من تقرير المرحلة األولى من المشروع بتاريخ 

 2020ديسمبر 07قامت اللجنة المحدثة بتقييمه فيوقد 

  2020ديسمبر10المصادقة على المرحلة األولى للمشروع بتاريخ 

 من المشروع اإلنطالق في المرحلة الثانية 
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 في منظومة التصرف اإلداري التدقيق من المشروع التقرير النهائي للمرحلة األولى

 

 2023-2021إعداد خارطة طريق ألنظمة المعلومات بالديوان لفترة  .6.8

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

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

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

والحوكمة ( intelligence artificielle)المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء االصطناعي 

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

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

                          بتاريخPROWAY في الغرض مع شركة  وإمضاء عقداسناد الصفقة  2020

 .2020نوفمبر  17

 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 تعنىو : الثانية المرحلة -

  الممارسات وأفضل االستراتيجيات لمختلف ملخص إلى باإلضافة

 العمل وخطة الطريق خارطة انجاز في وتتمثل :الثالثة المرحلة -

 تأليفي تقرير انجاز :الرابعة المرحلة -

 :نذكرشغال المنجزة ألهم اأومن  

بدراسة وضعية أنظمة  أساسا للمشروع والتي تعنىاالنطالق في المرحلة األولى  -

ة اجتماعات مع مختلف  وفي هذا .الديوانالحالية بمعلومات ال اإلطار قام فريق العمل بعد 

اجتماع(. ومن المنتظر إيداع تقرير المرحلة  13) ورؤساء المشاريعمسؤولي اإلدارات 

 .2021جانفي  18األولى قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023-2021إعداد خارطة طريق ألنظمة المعلومات بالديوان لفترة  وعقد كراس الشروط 

 

 التصرف في موقع الواب .7.8

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

 .وعالميةالديوان بالتعاون مع منظمات وطنية  وفعاليات يديرهامن تظاهرات  وأنشطة الديوان

إحداث موقع واب جديد يتالءم مع التصاميم الحديثة في  باالنطالقاإلعالمية إدارة  كما قامت

 .للمؤسسة ويخدم الترويج
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 الوابتحديث موقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحدث موقع الواب

 ترقية منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية .8.8

 :في 2020تتمثل األشغال المنجزة خالل سنة 

               منالفترة الممتدة خالل الجديدة استعمال المنظومة  تكوين إطارات الديوان على -

 .2020فيفري  14 إلى جانفي 06

 .لرفع التحفظات المعلنة خالل فترة التكوين SISGEO-Bestwayالتنسيق مع مجمع شركات  -
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 جوان25إلى  08 منالفترة الممتدة خالل  ادخال المعطيات إطارات الديوان على مساعدة -

2020 

  2020جويلية  30 بتاريخ المرحلة الثالثة المصادقة على -

 2020 اوت 06 بتاريخ للمشروع الوقتياالستالم  المصادقة على -

اكتوبر  16االعالن على االنطالق الفعلي الستغالل النسخة الجديدة من المنظومة في  -

 ورؤساء المشاريع واإلدارات الفنيةإجتماع ضم  مسؤولي اإلدارة العامة  خالل 2020

مع مسؤولي  2020نوفمبر 19و17و10قامت إدارة اإلعالمية بتنظيم اجتماعات بتاريخ  -

ت الفنية لعرض المعطيات المخزنة بقاعدة بيانات بنوك المعلومات بمختلف اإلدارا

  منظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية

   بتاريخ والمصادقة عليهإدخال العينات في المنظومة  إجراءات جديد يخصدليل  اعداد -

 2020سبتمبر  23

 الجديدة دليل اجراءات إدخال المعطيات الجغرافية في المنظومة اعداد -

   (administrationالجديدة ) دليل اجرا ء ات إدارة المنظومة اعداد  -

 

 واجهة الجيوفهرس
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 بناء مركز المعلومات وصيانته .9.8

، اعداد العديد من االستشارات لصيانة المركز وضمان 2020خالل سنة اإلعالمية  إدارةتولت 

بإعداد كراس الشروط واعداد استشارة بغرض صيانة  اإلدارة وقد قامت حسن استغالله.

Groupe électrogène وبالفعل تم ما يلي:المراقبةأجهزة و .  

 وتحرير عقد في الغرض TIMEإلى شركة  Groupe électrogèneإسناد صفقة صيانة  -

 وتحرير عقد في الغرض Elite Negoceإلى شركة  أجهزة المراقبةإسناد صفقة صيانة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقود صيانة

 ترقيم المعلومات.10.8

في إطار هذه الطلبات مسبق بل ترتبط أساساً بالطلبات وال تخضع ورشة الرقمنة إلى برنامج عمل 

 يلي:تم إنجاز ما 

  1/100000بمقياسخريطة جيولوجية  11رقمنة 

  1/200000ترقيم خريطتين بمقياس إنجازعدة أشغال لفائدة إدارة الجيولوجيا على غرار 

  1/50000خريطتين بمقياس و

 ة  على غرار واالستكشاف المنجميالبحث  إنجاز أشغال لفائدة إدارة اإلسناد الجغرافي لعد 

 مجرى واد الحمام ترقيمو خرائط
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 2020بعض الخرائط التي تمت رقمنتها سنة 
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 تنفيذ متابعة

 الفنية المشاريع

 بالديوان الكبرى
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إعداد ملفات فنية تحتوي ى أعمال الديوان ونتائج أبحاثه وعل فاعليةالمزيد من الجدوى والإلضفاء 

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

هذه  إحداث مشاريع كبرى تتمثل تمتقديم ملفات استراتيجية للبنية التحتية و بالجهات الداخلية

  : ما يلي المشاريع في

 بالجاذبية،مشروع المسح الجيوفيزيائي  -

 الجيولوجي،مشروع المنتزه  -

مشروع تخريط وستراتيغرافيا الرسوبيات القارية للبالد التونسية: دور مستحثات  -

ولوجي لحوض البحر األبيض الكاروفيت في إنشاء وتحديث التقسيم الزمني الجي

 ،المتوسط

مشروع دراسة وتحديد التصدعات الحديثة بالقشرة األرضية للبالد التونسية كأداة  -

 في توجيه أمثلة التهيئة العمرانية والمشاريع الكبرى 

الصدفيات: مفتاح مراجعة الخرائط الجيولوجية ومؤشر حيوي لتسمم مشروع  -

 البيئة المرتبط بتصريف مياه األمطار في المناطق الحضرية

وتثمين اإلمكانات المعدنية بإقليم الطيات المنقولة بالشمال الغربي مشروع تقييم  -

 التونسي

 

 مشروع المسح الجيوفيزيائي بالجاذبية   .1

 وطبوغرافي علىتعطلت األشغال الحقلية للمشروع نظرا لعدم توفر جيوفزيائي  2020خالل سنة 

 في:األشغال المنجزة  أهم وتتمثل أخرى،كورونا من جهة  وبسبب جائحةجهة  المشروع منذمة 

 كركر محطة قياس جاذبي بورقة 300أخذ  -

إنشاء منصة رقمية تحتوي على العديد من قواعد البيانات الجيتولوجية والجيولوجية  -

 والجيوفيزيائية والجيوكيميائية

انجاز أشغال تأليفية باالعتماد على المنصة الرقمية تهدف إلى تحديد مواقع لالستكشافات  -

 المعدنية 
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 المنصة الرقمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قواعد البيانات للشمال والوسط التونسي

 Optimal insights from successive decomposition ” صدار كتاب بعنوانإ -

of the gravity anomaly. A multiscale approach for subsurface structures identification”. 
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 مشروع المنتزه الجيولوجي  .2

وتطاوين، قابس مدنين  المشروع إلى حفظ وتدعيم التراث الجيولوجي الكامن بواليات يهدف هذا

من  من خالل دعم الجمعيات في المنطقة واالقتصادية االجتماعيةإلى تدعيم التنمية  يهدف كما

 2020فريق العمل خالل سنة  وقد قام المبرمة بين الديوان وجمعيات عالمية االتفاقياتخالل 

 :أهمهاازات نذكر بعديد اإلنج

 بتاريخ اللجنة الوطنية التونسية للحدائق الجيولوجية لممثلي أولى عقد جلسة عمل            

ومن أهم مخرجات الجلسة  اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة  بمقر 2020فيفري  18

حداث إالـتأكيد على التعريف باللجنة  ودورها وأهدافها وذلك عبر اعتماد شعار خاص بها، 

صفحة فايسبوك خاصة بها، وطبع مطويات تعرف بها وبالحدائق الجيولوجية، الحضور 

حفية اإلعالمي المباشر وطلب لقاء ات تعريفي ة مع وسائل االعالم المختلفة ،تنظيم ندوة ص

لإلعالم بإحداث اللجنة، وتوجيه مراسالت للمنظمات اإلقليمية والدولية لإلعالم بإحداث 

 اللجنة وطلب التعاون والدعم الفني والمالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اللجنة الوطنية التونسية للحدائق الجيولوجية أولى لممثلي جلسة عمل

 

 بتاريخ للحدائق الجيولوجيةاللجنة الوطنية التونسية  ثانية لممثلي عقد جلسة عمل          

 "نحو تركيز منتزه جيولوجي بالجنوب الشرقي التونسيتحت عنوان " 2020جويلية  08

بمقر الديوان الوطني للمناجم وقد شمل برنامج هذه الورشة محورين أساسيين وهما 
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المقاربة التشاركية التي اعتمدها الديوان الوطني للمناجم لتركيز الحديقة الجيولوجية وقائمة 

 التحقق وفقا لمعايير الجودة للحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اللجنة الوطنية التونسية للحدائق الجيولوجية ثانية لممثلي جلسة عمل

 

 

 هياكل  إلعداد ورقة عمل حول وضع تصورمع ديوان تنمية الجنوب  والتنسيق االتصال

تنقسم هياكل التصرف الوقتية إلى ثالث وحدات:  التصرف الوقتية للحديقة الجيولوجية.

الجيولوجية، لجنة علمية وتقنية ومنتدى المجتمع لجنة توجيهية إقليمية لمشروع الحديقة 

 .المدني

  بديوان تنمية الجنوب بمدنين،  2020أكتوبر  14عقد جلسة عمل تحضيرية بتاريخ

وبحضور ممثلي المجالس الجهوية إلقليم الجنوب الشرقي )واليات تطاوين، مدنين 

 مخرجات الجلسة أهم منو ،وقابس( ومعهد المناطق القاحلة والمديرين الجهويين للتنمية

ر مشترك  دعوة الديوان الوطني للمناجم وديوان تنمية الجنوب للعمل على إصدار مقر 

اللجنة التوجيهية اإلقليمية للحديقة  ممضى من طرف وزيري اإلشراف يتعل ق بتكوين

 الجيولوجية
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 بمقر ديوان تنمية الجنوب جلسة عمل

  رالتنسيق مع ديوان تنمية الجنوب في اللجنة التوجيهية اإلقليمية  تكوين إعداد مشروع مقر 

 2020نوفمبر  12. تم ارسال الملف للوزارة بتاريخ للحديقة الجيولوجية

 

  التنسيق مع الشركاء االيطاليين في اطار مشروع«Geo Med Gis » لتنفيذ األنشطة

 :نذكر 2020ومن بين األشغال المنجزة خالل سنة  المبرمجة
 

  اجتماع تم  2020جانفي  24و 23انعقد بمقر الديوان الوطني للمناجم خالل أيام

خالله إطالق المشروع. وشارك في هذا االجتماع ممثلين عن الشركاء االيطاليين 

 ورئيس الوكالة اإليطالية للتعاون والتنمية بتونس

  ار تم جمع هذا اإلط وفيالجيولوجي اعداد النسخة األولية لتطبيقة الواب للمنتزه

محاور  6المعطيات المتعلقة بالفضاء وترتيبها وتقسيمها مع الشريك اإليطالي إلى 

أساسية: جيولوجيا، تاريخ االنسان، موارد أخرى للفضاء، خدمات ومعلومات 

 وخرائط تفاعلية

 جلسة عمل بمعهد المناطق القاحلة بمدنين للتعريف بالمشروع وتطبيقة  عقد

ع خبراء المعهد لتطوير المحاور  الواب خاصة واالتفاق مع التي تتعلق بالتنو 

 البيولوجي )نباتات وحيوانات( والقصور وجرد للمعاصر القديمة
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 جلسة عمل بمعهد المناطق القاحلة بمدنين

 

 موجه هذا الدعم  .والمتمثل في معلقات وخرائط اعداد محتوى الدعم البيداغوجي

لى تبسيط مفهوم الحدائق الجيولوجية إلتالمذة الجنوب الشرقي التونسي ويهدف 

 وتزويدهم بالمعرفة العلمية لمواقع التراث الجيولوجي وأهميته والمحافظة عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلقات الدعم البيداغوجي

 الجهوية للتربية بإقليم الجنوب الشرقي لتحديد قائمة  التنسيق مع المندوبيات

                    المتمثلة فيت التنشيط والمؤسسات التربوية التي ستستفيد من حلقا

 تطاوين، مدنين وقابس مؤسسة تربوية بإقليم 12
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 لكن الظروف للحديقة الجيولوجية االستعداد لتنظيم ورشة عمل موجهة الى اللجنة اإلقليمية 

 الصحية بالبالد حتمت تأجيل هذه الورشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 للحديقة الجيولوجية ورشة عمل موجهة الى اللجنة اإلقليمية

 

  حشد فاعلين حول مشروع الحديقة الجيولوجية على غرارالصندوق العالمي للطبيعة

المحاور مع هذه المنظمة وإعداد اتفاقية تعاون تشمل وتم التنسيق  بشمال افريقياـ تونس

 التالية:

 

 استراتيجية االتصال 

 دعم قدرات المجتمع المدني داخل فضاء الحديقة الجيولوجية 

 تهيئة وتركيز عالمات للمسالك الجيوسياحية 
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 الرسوبيات القارية للبالد التونسية مشروع تخريط وستراتيغرافيا .3

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

ريخ األحداث التكتونية والجغرافية ات أهمية كبرى على مستوى تحديد وتوالمجال الجغرافي وذا

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

 من العصر الترياسي وحتى وقتنا الحاضر. 

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

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

 اإلشكال خاصة في منطقة الوسط والجنوب التونسي. 

ارية وشبه القارية أو ما يسم ى ت القلذلك فإن التخريط الجيولوجي المعتمد على المستحاثا

التي تتواجد بثراء في هذه " وcharophytes et ostracodes"كاروفيت وأوستراكود ـب
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يمثل بديال موثوقا في تحديد عمر وطبيعة ومناخ هذه الرواسب القارية مما يمثل قفزة ، الرسوبيات

الجيولوجي للبالد التونسية ومن  نوعية في مناهج تحديد األحداث الجيولوجية الهامة في التاريخ

 ثَم حوض البحر األبيض المتوسط.

وتحليل هذه الرسوبيات والمستحاثات القارية عمال قاعديا متعدد  تخريطتمثل دراسة 

 االختصاصات يحل عديد المشاكل المتعلقة بالتراكيب الجيولوجية والجغرافيا القديمة.

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

التخريط الجيولوجي وستراتيغرافيا الرسوبيات القارية والدراسات الجيولوجية بعث مشروع "

للبالد التونسية: دور المستحاثات القارية في إنشاء وتحديث التقسيم الزمني الجيولوجي 

المشروع ذو الصبغة العالمية  دف هذاويه" 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

 ية بدقة تحيين الخرائط الجيولوجية السابقة التي لم يتم فيها تحديد عمر الرسوبيات القار

 ومنها خاصة خرائط الجنوب التونسي والوسط

 والبترولية، خاصة  تحديد عمر بعض الطبقات الجيولوجية ذات اإلمكانات المعدنية

 والوسط التونسيبالجنوب 

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

 تطبيقية وأكاديمية،

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

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

 ،إعداد موسوعة للشرائح الصخرية للرسوبيات القارية بالبالد التونسية 

 تونسية وهو ما يمثل سبقا لتونس في إعداد أطلس لمستحاثات الرسوبيات القارية بالبالد ال

 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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 لزمني الجيولوجي تكوين مختصين تونسيين في عدة اختصاصات متعلقة بالتحديد ا

 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

 

 يلي:بالنسبة لتقدم األشغال فقد تم ما 
 

 استقبال وتقييم الملخصات العلمية الخاصة بالملتقى الدولي الثامن للكاروفيت                

 ملخص( 50)

  تحضير الكتيب التفسيري للزيارة الميدانية للمحطات العلمية الخاصة بالملتقى بمنطقة

 إشكل

  التنسيق بين جميع المتداخلين في الملتقى من مختلف المؤسسات الوطنية واألجنبية 
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 المقرر عقدها في مارس  االستعدادات للملتقى الدولي الثامن حول مستحاثات الكاروفيت(

بسبب وباء كورونا والقيام بالتدابير اإلدارية  2021( والتي تم تأجيلها إلى عام 2020

 .لتسوية وضعية االشتراكات الملغاة بسبب الجائحة

 

 الملتقى الدولي الثامن حول مستحاثات الكاروفيت                                     

 

  بجبل طباقة ومنطقة بير راكب وشبكة  6و 5رفع مقطعين جيولوجيين بالمنطقتين رقم

 بولوفة  

  دراسة عينات ومستحاثات الكاروفيت واالوستراكود بجبل زملة البيضاء والسلسلة الجبلية

 بشمال الشط.

 إعداد تقرير علمي حول الطباشيري األسفل لمنطقة السلسلة الجبلية بشط الجريد 

 ير علمي حول الحقب الجوراسي لمنطقة بني خداش )كاف العنبة(إعداد تقر.  

 تونسي خبيرطع بالتنسيق مع مختبرات فيينا وتأريخ العينات المأخوذة من هذه المقا  

  أخذ صور عالية الدقة بالمجهر االلكتروني لمستحاثات الكاروفيت واالوستراكود

 .صورة( 50)أكثر من  بمختبرات فيينا
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تقاريرعلميةنشر   

 

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

  في توجيه أمثلة التهيئة العمرانية والمشاريع الكبرى

 في: 2020 ويتمثل برنامج 2017انطلق هذا المشروع في غرة ديسمبر 

 

 الحديثة بالمنطقة الجنوبية لسلسلة جبال المتلوي. مواصلة دراسة التصدعات التكتونية 

 الشروع في دراسة التصدعات التكتونية الحديثة بالمنطقة الجنوبية للسلسلة الجبلية  جرد

 شط الجريد. لالتي تقع شما

  مواصلة حفر خنادق جديدة بالمنطقة الجنوبية لسلسلة جبال المتلوي وتحليل المعطيات

 الفنية الخاصة بها.

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

 المعطيات الفنية الخاصة بها
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  استكمال الدراسات الخاصة بالزلزال التاريخي بجهة القيروان والبحث عن التصدع

 التكتونيكي النشط والمتسبب بالزالزل بالجهة 

 صة استكمال قاعدة البيانات النهائية الخا"Campagne GPS ONM-EOST 2019 "

 .ووضعها في بنك معلومات الديوان

  منصات جيوديزية  3التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ألخذ التراخيص االزمة لوضع

ثابتة )سيتلقاها الديوان في شكل هبة من الشريك الفرنسي( بكل من جزيرة جالطة، اقصى 

 شمال البالد التونسية وجنوبها

 لسات الفنية مع ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط لشراء الحزمة الثانية استكمال الج

، 2012، 2010، 2018من المعطيات الجيوديزية تغطي كامل البالد التونسية لسنوات 

 2020و

  يلي:بالنسبة لتقدم األشغال فقد تم ما 

 الفنية مع مختصي ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط وتحديد  القيام بمشاورات

  .2020المعطيات الجيوديزية المبرمج   شرائها سنة 
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 من ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط شرائهاالمبرمج المعطيات الجيوديزية 

 

  التعاون الفني المبرمتين مع معهد ومرصد علوم األرض ) في إطار اتفاقيتي(EOST 

تمكن الديوان الوطني للمناجم  بستراسبورغ بفرنسا(CNRS) والمركز الوطني للبحث العلمي

ألف يورو وسيقوم  60محطات قيس حيوديزي ثابتة على ذمة المشروع بـ  3وضع  من

وبرج  الشريك الفرنسي بجلبها ومساعدتنا فنيا على تركيزها في جزيرة جالطة وكاب سيراط

 .2021الخضراء خالل السداسي األول من سنة 
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 مواقع تركيزمحطات القيس الجيوديزي الثابتة

 

  استكمال الجلسات والمشاورات الفنية مع مسؤولي ومختصي المركز الوطني لالستشعار عن

بعد ورسم الخرائط والحصول على موافقة مبدئية لتركيز ثالث أجهزة ثابتة لتحديد المواقع 

 بكل من جزيرة جالطة واقصى شمال البالد التونسية وجنوبها.

 لتركيز الثالث أجهزة الثابتة  الالزمةراخيص مراسلة وزارة الدفاع الوطني للحصول على الت

 لتحديد المواقع.

  التصدعات التكونية الحديثة بجهة صفاقسقصد دراسة ميدانية  زياراتبأربع القيام 

  يتم سبالشريط الساحلي لمدينة صفاقس.  اتسونامي" وآثار دمارهاكتشاف ترسبات "موجات

موجات مخاطرلبعد االنتهاء من جميع الدراسات الفنية وألول مرة إثبات تعرض بالدنا 

وتحديد المناطق الساحلية المهددة بهذه الظاهرة  مدمرة تسونامي ناتجة عن زالزل قديمة

 التوقي منهاوالمساهمة في 

 المكتشفة تسوناميترسبات ال يبرزنجاز اشغال طوبوغرافية خاصة ومتنوعة للجرف الذي إ. 
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 أشغال طوبوغرافية  للجرف

 المكتشفة باستعمال تقنية  تسوناميالقيام بتصوير ثالثي االبعاد للجرف الذي ببرز ترسبات ال

 المورفومتري

  خذ عينات أالمكتشفة و تسوناميلترسبات ال ) مقاطع 4رفع ( سيديمونتولوجيةالقيام بدراسة

 وارسالها للخارج لتحديد عمرها من الشربون

 

 مقاطع سيديمونتولوجية
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 مواقع العينات

  دراسة ميدانية خصت كامل الشريط الساحلي لجريرة قرقنة قصد التأكد من انجاز مواصلة

 وجود ترسبات تسونامي

 المكتشفة وتحديد المناطق الساحلية المهددة  تسونامياعداد تقرير مفصل حول ترسبات ال

 مستقبال تسوناميبمخاطر موجات ال
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 مشهد بانورامي لترسبات التسونامي المكتشفة 

  

الصدفيات: مفتاح مراجعة الخرائط الجيولوجية ومؤشر حيوي لتسمم مشروع  .5

 البيئة المرتبط بتصريف مياه األمطار في المناطق الحضرية

 

مواصلة الدراسات البيوستراتيغرافية مشروع الصدفيات: مفتاح مراجعة  في 2020يتمثل برنامج 

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

  :يليفقد تم ما  2020خالل سنة  بالنسبة لتقدم األشغال الحضرية

مقاطع  3انجاز  خاللهاتم  2020ميدانية في جهة المهدية في شهر مارس القيام بمهمة  -

 جيولوجية لغايات بيوستراسيغرافية وميكروبليونتلوجية وهي كاالتي:

    * مقطع BDM الساف قصور بجهة

 *مقطع SAN بجهة سيدي علوان

 * مقطع CAS بجهة الشابة
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 عينة جيولوجية للدراسات البيوستراتيغرافية  29خذ أ 

  عينة جيولوجية لمقطع  11غسلOMJ عينة جيولوجية لمقطع 21الكائن بالمهدية و CFM 

 الكائن بالمنستير

  عينات جيولوجية لمقطع  6غسلPIM الكائن بالمنستير 

  المكروبليونتلوجية  للمستحثات واألحافير فرز المستحثات الدقيقة ودراسة ميكروبلينتلوجية

 المصاحبة لها 

  تحديد عمر مقطعPIM الكائن بالمنستير 

   لمقطع  البيوستراتيغرافيةالدراسة  مكنتPIM بتحديد أنواع الصدفيات  الكائن بالمنستير

 Espèces 27و   Genres 20الكامنة في المقطع والمتكونة من :  

 

 الكائن بالمنستير PIMمقطع 

 عينة جيولوجية لمقطع  17غسلMPC الدقيقة للمقطع  فرز المستحثات والكائن بالمنستير

 المذكور

 : دراسة ميكروبلينتلوجية لمستحثات  

Les foraminifères planctoniques, Les foraminifères benthiques,                  

Les Ostracodes, Les Lamellibranches 
  تحديد عمر مقطعMPC الكائن بالمنستير 
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   لمقطع  البيوستراتيغرافيةالدراسة  مكنتMPC بتحديد أنواع الصدفيات  الكائن بالمنستير

 Espèces 51 و Genres 43من: الكامنة في المقطع والمتكونة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكائن بالمنستير MPC مقطع

 

  :نشر مقال علمي تحت عنوانMessinian Lago-Mare ostracods from Tunisia 

 Carnets Geol.20(17")في المجلة العلمية:"  2020الصاد رفي اكتوبر
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ألهم النتائج المنبثقة عن الدراسات البيوستراتيغرافيةمقال علمي   

 

  عينات جيولوجية لمقطع  8غسلGS الكائن بالمنستير 

  تحديد عمر مقطعGS الكائن بالمنستير. 

 

مشروع تقييم وتثمين اإلمكانات المعدنية بإقليم الطيات المنقولة بالشمال الغربي  .6

 التونسي

 الغربي منطقة الطيات المنقولة بالشمالبتقييم وتثمين اإلمكانات المعدنية  مشروع " استُحدث

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

، هذيل، ماطر، عين رو، وادي سجنان، منزل بورقيبة، طبرقة، نفزةڤبنزرت، كاف عباد، كاب ني

 دراهم، زهرة مدين، باجة، فرنانة، بوسالم، غار الدماء والمي )مؤقتة(
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 المعنية بالدراسة 1/50000الخرائط بمقياس -منطقة الطيات المنقولة 

وقع اإلجماع على اختيار منطقة الطيات المنقولة إلنجاز المشروع نظرا لخصائصها المالئمة 

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

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

تتمثل الدراسات بهذا المشروع المستحدث في تجميع وتحليل كل المعطيات االستكشافية المتوفرة 

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

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

يهدف هذا المشروع عبر القيام بعمليات التجميع استغالل المعلومات على نحو أفضل. من 

تحديد المناطق الواعدة وتقييم وتثمين إلى المستحدثة والتْوليف لمختلف الخرائط المتوفرة و

 إمكاناتها المعدنية لدعم البنية التحتية المنجمية

 :يتميز هذا المشروع بأربع مراحل

 :جمع البيانات ومعالجتها المرحلة األولى. 

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

 بورقيبة بالتعاون مع مصالح إدارة اإلعالمية.

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

 معالجة الخرائط الجيولوجية: -

Lamy
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  تحديد الصخور الحاضنة للتمعدنات وتكون المخرجات في شكل خرائط للطبقات

تقالية الترياسية، كربونات العصر الكمباني، صخور الجيولوجية الحاضنة )المنطقة االن

 النيوجين...(. 

  .استحداث خرائط هيكلية تحتوي أساسا على الصدوع والطيات الرئيسية 

 

 تراكب لمختلف المعطيات.لغاية التوليف والمعالجة الخرائط الجيوكيميائية - 

 ية.إنجاز مقاطع جيولوجية إقليمية وأخذ عينات للتحاليل الكيميائ- 

 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  المعطيات الختيار المكامن الواعدة مطابقةتجميع و -

 . 1/200000رقمية لهذه المواقع بمقياس 

 توليف وتثمين النتائجالمرحلة الرابعة :. 

 خرائط التوليف وتصنيف المناطق حسب األولوية.إصدار  -

 

 :في 2020يتمثل برنامج 

  CG2 ، CG3 الشذوذ الجيوفيزيائي واإلصطفافات الجاذبية من خالل حمالت الجاذبية تحديد -

 .لمنطقة الدراسة بالتعاون مع مصلحة الجيوفيزياء CG4و

 ArcGISاالستراتيجية باستعمال منظومة  معالجة البيانات الخام المتاحة للحمالت الجيوكيميائية -

 .إلنجاز خرائط رقمية قابلة لالستخدام بالتعاون مع مصالح الجيوكيمياء والمعلوماتية

 .والمتعلقة بالحفريات المنجزة بمنطقة الطيات المنقولة SIGMتحيين البيانات المتوفرة بقاعدة    -
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 الدرجة من المحدد االستراتيجي الجيوكيميائي للشذوذ ميدانية ودراسة جيولوجية مقاطع إنجاز -

 . األولى

 .نوعية كيميائية تحاليل إنجاز-

 أشغال ميدانية. -

 :يليفقد تم ما  2020بالنسبة لتقدم األشغال خالل سنة 

 من االصلية الرقمية الخرائط لغياب نظرا الجغرافية باالحداثيات الجيوكيميائية الخرائط ربط -

 .%100بلغت نسبة اإلنجاز  وقد المعلومات قاعدة

 عبر المنقولة الطيات بمنطقة للتمعدنات الحاضنة الجيولوجية للطبقات أولية خريطة إنجاز -

 1/50.000 بمقياس الحاضنة الطبقات خرائط تجميع

 وردت التي العناصر لكل 1/50.000 بمقياس ورقية جيوكيميائية خريطة 221 مسح إتمام -

  .االستراتيجية الجيوكيمياء حمالت بتقارير

 المنقولة الطيات إلقليم الغربية للمنطقة المفترضة سطحية الشبه التكتونية الخريطة استكمال -

 1/50.000 بمقياس خرائط تسع على المنجزة CG3 الجاذبية حملة معطيات حسب مؤلفة

إنجاز أشغال ميدانية استكشافية بمنطقة الطيات المنقولة وأخذ عينات للتحاليل الكيميائية والشرائح -

الرقيقة بمنطقة واد بليف، سيدي ادريس، بوخشيبة، لعقيبة، رأس الراجل، العرجاء، كاف عقاب 

 وواد معدن وامتداداتها السطحية

 الشذوذ الجاذبي اإليجابي أو السلبي حديدلتوتراكبها  مسارات جاذبية وطوبوغرافيةإنجاز أربعة  -

 عين عالقة، جبل الزوزة، واد بليف وسيدي احمدلمنطقة 

وتراكبها لتأكيد الشذوذ الجاذبي اإليجابي أو السلبي  إنجاز ثالثة مسارات جاذبية وطوبوغرافية -

 .  1/50000بمقياس لخرائط نفزة، فرنانة وغار الدماء 

خرائط نفزة، فرنانة الواقعة ب الجاذبية مساراتتوليفية ل عميقة جيولوجيةمقاطع أربعة  انجاز -

 1/50000بمقياس  وزهرة مدين
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 المقطع الجيولوجي سيدي احمد الكائن بخريطة فرنانة

للجهة  ، CG3تحديد الشذوذ الجيوفيزيائي واإلصطفافات الجاذبية من خالل حمالت الجاذبية -

 .المنقولةالغربية لمنطقة الطيات 

 

الجيوكيميائية االستراتيجية باستعمال  .للحمالتللعناصر الرئيسية معالجة البيانات الخام المتاحة  -

 .الواعدة كامنللجهة الغربية إلقليم الطيات المنقولة للمساعدة في تحديد الم ArcGISمنظومة 
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 تنفيذ متابعة

 والعقود االتفاقيات

 الغير لفائدة
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 والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة ( للمقاطع الجهوية المديرية المخططات تفاقيّةا

 )الترابيّة

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، 

 جندوبة، الكاف و سليانة بنزرت، باجة،
11 

 2المنطقة 

القصرين، سيدي بوزيد، سوسة، المنستير،  القيروان،

المهدية، صفاقس، قابس، مدنين، تطاوين، قفصة، 

 توزر وقبل ي

13 

 24 المجموع 2

 

 يوما.  365مرت الدراسة بثالث مراحل على امتداد 

 : المرحلة األولى

تم خاللها تشخيص لوضعي ة المقاطع بكل والية وشفعت هذه  يوما، 150دامت هذه المرحلة 

 المرحلة بـ:

 ،جذاذة وصفية لكل مقطع 

 ،خريطة تأليفي ة رقمي ة 

 .قاعدة معلومات جغرافي ة مرتبطة بالخريطة 

 

 : المرحلة الثانية

تم خاللها انجاز الدراسة االقتصادي ة واالجتماعي ة مع تحديد حاجيات  يوماً  80دامت هذه المرحلة 

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

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

دراسة  ، وتعنى بدراسة المكامن الواعدة وذلك عبريوماً  135دامت المرحلة الثالثة واألخيرة 

ة والجيوتقني ة والبيئي ة والعقاري ة تفصيلي ة لكل مكمن. كما شملت هذه الدراسة الجوانب الجيولوجي  

  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 من  ST2iكما قام الديوان بمعية مكتب الدراسات 

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

 

تقدم األشغال بالنسبة للمرحلة الثالثة والتي تعنى بدراسة المكامن الواعدة، االنتهاء من الدراسات 

( وذلك في نطاق المخطط المديري % 100العقارية للمناطق الواعدة وتحديدها بجميع الواليات )

 والية. 24لـ الجهوي للمقاطع

ذلك بعد إدخال التعديالت المطلوبة )مراسلة على المرحلة األولى من الدراسة وتمت المصادقة * 

 (.2017/04/40/894تحت عدد: ص  2017ماي 17اإلدارة العامة للجسور والطرقات بتاريخ 

لقطاع المقاطع  الشروع في المرحلة الثانية والمتمثلة في دراسة الجوانب اإلقتصادية واإلجتماعية

تحت عدد: ص  2017أوت  22بالجهات )مراسلة اإلدارة العامة للجسور والطرقات بتاريخ 

2017/04/40/1358 .) 

تقديم المرحلة الثانية والمتمثلة في دراسة الجوانب اإلقتصادية واإلجتماعية لقطاع المقاطع * 

 .2017نوفمبر 08والية بتاريخ  24بالجهات موزعة على 

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

 .07/12/2017عمل فنية بمقر وزارة التجهيز بتاريخ 

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

المتابعة والتقييم وإدارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ  بعد أخذ بعين االعتبار بمالحظات لجنة

13/03/2018. 

تمت المصادقة على المرحلة الثانية من الدراسة وذلك بعد إدخال التعديالت المطلوبة )مراسلة * 

تحت عدد: ص  2018مارس  30اإلدارة العامة للجسور والطرقات بتاريخ 

2018/04/40/613.) 
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والية. تم  24من المرحلة الثالثة للمخططات المديرية الجهوية للمقاطع الموزعة على  اإلنتهاء* 

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

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

 02/10/2018هيز أمام لجنة المتابعة والتقييم بتاريخ عمل فنية بمقر وزارة التج

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

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

 ي تم على أساسها اختيار المكامن.تقديم المعاير الفنية والطريقة الت

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

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

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

)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 * 

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

 من الدراسة وتمكين الديوان الوطني للمناجم من مستحقاته المالية.

في إطار إعداد النسخة النهائية من المرحلة الثالثة للمخططات المديرية الجهوية للمقاطع قامت * 

مواقع 10ديوان الوطني للمناجم وموقع مقترح من طرف ال 243موقع ) 253لجنة القيادة بدراسة 

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

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

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

 . 2020أوت  5تم ارسال هذا التقرير بتاريخ 

وفي إطار مواصلة النظر في المرحلة الثالثة من المخططات المديرية الجهوية للمقاطع، ورد * 

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

.واستنادا على دراسة لجنة القيادة وعلى رأي وزارة الدفاع الوطني وقع المصادقة 2020سبتمبر 

 موقع.  75مكمن، االستغناء على  117مكمن، التحفظ على 61على



99 
 

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

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

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

رأي النهائي للجنة لمدنا بال 2020نوفمبر  04تمت مراسلة إدارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ * 

سبتمبر  11ف الديوان الوطني للمناجم اخرها بتاريخ لتقارير المقدمة اليها من طرالقيادة بعد ا

 ، تما أعلمنا من طرف إدارة المقاطع والمتفجرات أن الملف في الدراسة.2020
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 في المشاركة

 الوطنية الفعاليات

 والدولية
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 المشاركة في الدورة الثانية عشر لصالون البناء اإليكولوجي واالبتكار ذلك بعرض       

مدخرات الجنوب التونسي من األحجار الصناعية معلقات وتقديم مداخلة بعنوان " 8

بقصر المؤتمرات،  2020فيفري  26و 25للبناء اإليكولوجي" أيام  والمواد اإلنشائية

  تونس.

 

 

 

 

 

 

 

  المشاركة في الدورة التاسعة لصالون المؤسسة من تنظيم مركز أعمال صفاقس وذلك

 بمعرض صفاقس الدولي.  2020فيفري  27و 26معلقات " أيام  4بعرض 

 

 

 

 

 

 

  في ندوة عن بعد باستعمال تقنيات الفيديوكنفرانس تحت  2020ديسمبر  01المشاركة يوم

ات المتجددة" من تنظيم المنظمة العربية للتنمية عنوان "المعادن المستخدمة في مجال الطاق

الصناعية والتعدين وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والمكتب الوطني 

مشاركاً من الدول  70للهيدروكاربونات والمعادن بالمملكة المغربية. شارك في هذه الندوة 

راز أهمية خامات الرمل بالبالد العربية. وقد جاءت مداخلة الديوان الوطني للمناجم إلب

األهمية "التونسية في مجال الطاقات المتجددة من خالل المداخلة التي كان عنوانها 

بالبالد التونسية وإمكانية استغاللها في مجال  السليكااالقتصادية والتنموية لخامات رمال 

 الطاقات المتجددة".
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 ةعام خاتمة

 
 2020جائحة كورونا في تعطل انجاز بعض األشغال المبرمجة لسنة تسببت 

 خاصة الميدانية منها،

إلى مضاعفة مجهوداته  الوضع الوبائي بالبالد سعى الديوان منبالرغم و

المحددة حتى يستجيب  اآلجالوحرص على بلوغ األهداف المنشودة في 

الوطني للمناجم  أهداف الديوان إحدى خاصةً وأن   ،المستثمرينمتطلبات ل

بالجهات  خاصةً  المجهود التنموي الالزمة لدفع اإلمكاناتتوفير  هي

 الداخلية.

ما يولي الديوان أهمية كبرى لتيسير مجال النفاذ إلى المعلومة عبر تطوير ك

ومة منظومة المعلومات وترقيتها والتي ستكون رافدا من روافد المعل

ستجيب لمتطلبات المستعملين لنشرها تة الجيولوجية والمنجمية الرقمي

 .الرقمي وتواكب التطور التكنولوجي

 

 

 

 

 

 


