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نمو قطاع الفالحةتطور اإلنتاج ونسبة: 1ملحق عدد 
والصید البحري



نسبة20102011201220132014201520162017201820192020

%التطور 2015/112020/1615-1120-16

107923102273129523011308128819002000220024003,912,91897,41957,63,2الحبوب

67013211239794123175881211171160122813302,511,91068,61129,45,7   قمح صلب

8,8-1512842841812661551152132302432660,511,4234,0213,4   قمح لٌن
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3233,639333233,53435363738,50,92,834,236,15,5   عنب النبٌذ
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7,919,116,125,457,4-18,918,721,513,114,912,52123252830   جلبانة وحمص

2,52,52,62,72,82,833332,92,30,72,72,70,7   التبغ

3,312,34,610,84,730,0303030303055,50,012,530,0140,4   الحلفاء

3,64,65,08,2-1,0-6,364,03,33,86,055555   الخفاف

0,00,0   منتوجات أخرى

102,5109117,6122,2126,5128,0128,5130,5132,3133,0134,54,51,0120,7131,89,2الصٌد البحري

26,424,728,627,731,831,532333334343,61,528,933,014,3   الصٌد الساحلً

0,825,826,42,5-22,522,625,626,826,827,027272726263,7   الصٌد بالجر

44,351,651,852,252,854,05455565656,54,00,952,555,55,7   الصٌد باألضواء

9,310,111,615,515,115,5161717181810,83,013,616,924,6   غٌرهــا

6204721284248813962610787109061161212923140231500011,78,689721289343,7قٌمة األنتاج باألسعار الجارٌة

475155046397668072648151826588179823106651141211,48,56799979644,1القٌمة المضافة باألسعار الجارٌة

3,947,95,33,64,83,3-3,93,49,2-9,310,35,7-نسبة النمو بأسعار السنة الفارطة 

تطور اإلنتاج ونسبة نمو قطاع الفالحة والصٌد البحري

(ملٌون دٌنار: القٌمة - ألف طن :الكمٌة )
معدل الفترةنسبة النمو السنوٌة



الغذائي التجاري الميزان تطور: 2 عدد ملحق



2ملحق عدد 

م د: القٌمة ألف طن: الكمٌة 

القيمحالكميحالقيمحالكميحالقيمحالكميحالقيمحالكميحالقيمحالكميحالقيمحالكميحالقيمحالكميحالقيمحالكميح

3340,63738362033813496357735273505الواردات

618,82420824685900730750608650527800648,9700567,8760,0616,4  القمح الصلة

1055,2493,611615011100450100040911004501150470,51200490,91110,0454,1ـ القمح الليه

487,94216,86557230500200400160500200550220,0450180,0480,0192,0ـ الشعيز

940,98391,111104101000400900360900360850340,0850340,0900,0360,0ـالذرج

3102,91521,5636521826350017803050155131501602335016793200157932501623ـ مجمىع الحثىب

17,3672,24135510408,0328,0327,028,06,024,07,831,2ـ الحلية و مشرقاذه

283,4494,08246384265400250377260392270407,5280422,6265,0400,0ـ الشيىخ الىثاذيح

33,8834,044033242023,01922,01822,018,320,016,722,218,5ـ الثطاطا

30,74114,78311223012030,012030,012030,0120,030,0120,030,0120,0ـ الشاي و القهىج

404,36363,82423351410340400,0332400,0332390,0323,4380,0315,1396,0328,4ـ السكز

740,08968920950,01000,010001050,0984,0ـ المىرىجاخ األخزي

2463,83647290032783548335936763352الصادرات

162,5839,823021892140910180,01170200,01300150,0975,0180,01170,0170,01105,0ـ سيد الشيرىن

16,88234,82162522229024,031625,033027,0355,928,0369,125,2332,2ـ مىرىجاخ الثحز الطاسجح

96,8371,12103445110480115,0502120,0524125,0545,5130,0567,3120,0523,6ـ الرمىر

22,2419,622423252526,02628,02830,030,032,032,028,228,2ـ القىارص

117,02196,64107201120230125,0240130,0249135,0258,8140,0268,3130,0249,2ـ محضزاخ الحثىب

38,9293,3233934013540,013550,016955,0185,660,0202,549,0165,4ـ محضزاخ الخضز و الغالل

57,5100,0848977013075,013980,014985,0157,990,0167,180,0148,6ـ خضز طاسجح وتقىل

608,34644700750,0800,0850,0900,0800,0ـ المىرىجاخ  األخزي

152-218149-10351-720-91-876,8-الفارق

2020-2016معدل 20192020 20152015201620172018-2011معدل 

تطور المٌزان التجاري الغذائً 



تطور االستثمارات : 3ملحق عدد 

 ملخص االستثمارات العمومية الجديدة حسب الواليات6.3 

 تطور االستثمارات الجملية1.3 

 ملخص االستثمارات العمومية الجملية2.3 

 ملخص االستثمارات حسب الواليات3.3 

 المشاريع والبرامج ذات الطابع الوطني وغير الموزعة جهويا4.3 

 ملخص االستثمارات العمومية المتواصلة حسب الواليات5.3 

 االستثمارات العمومية بوالية القيروان18.3

 االستثمارات العمومية بوالية تونس7.3

 االستثمارات العمومية بوالية أريانة8.3

 االستثمارات العمومية بوالية بن عروس9.3

 االستثمارات العمومية بوالية منوبة10.3

 االستثمارات العمومية بوالية نابل11.3

 االستثمارات العمومية بوالية زغوان12.3

 االستثمارات العمومية بوالية بنزرت13.3

 االستثمارات العمومية بوالية باجة14.3

 االستثمارات العمومية بوالية جندوبة15.3

 االستثمارات العمومية بوالية الكاف16.3

 االستثمارات العمومية بوالية سليانة17.3

 االستثمارات العمومية بوالية تطاوين30.3

 االستثمارات العمومية بوالية القصرين19.3

 االستثمارات العمومية بوالية سيدي بوزيد20.3

 االستثمارات العمومية بوالية سوسة21.3

 االستثمارات العمومية بوالية المنستير22.3

 االستثمارات العمومية بوالية المهدية23.3

 االستثمارات العمومية بوالية صفاقس24.3

 االستثمارات العمومية بوالية قفصة25.3

 االستثمارات العمومية بوالية توزر26.3

 االستثمارات العمومية بوالية قبلي27.3

 االستثمارات العمومية بوالية قابس28.3

 االستثمارات العمومية بوالية مدنين29.3



1-3 جدول

التطور نسبة

 %جملي إستثمارخاص استثمارإستثمارعموميجملي إستثمارخاص استثمارعمومي  إستثمار

958135 0553 9031 6862 9297581 الرى الفالحى  

9659669210275485624 تربٌة الماشٌة

5239845011244555724 الصٌد البحري

06533 0651 167878031 اآلالت الفالحٌة

614124741750652310االنتاج النباتً

6816831153014574 الدراسات والبحوث واإلرشاد

381384194164546110 الغابات

11-3665241829776372 المحافظة علً المٌاه والتربة

204204البرنامج الجهوي للتنمٌة

102102434434326مشارٌع التنمٌة الفالحٌة المندمجة

753964714452456821  مختلفات

94054 5008 4404 8034 4525 3503 2المجموع

2020/2016 و 2015/2011 الخماسيتين بين الجملية الفالحية اإلستثمارات تطور
دينار مليون: الوحدة

القطاعات
2020/2016 الفترة2015/2011 الفترة



2-3ملحق عدد 

 بعد ماالجملةمتواصلة مشارٌع بعد ماالمخطط استثماراتجدٌدة مشارٌعمتواصلة مشارٌع بعد ماالمخطط استثماراتمتواصلة مشارٌع

2020استثماركلفة20162020-2020استثماركلفة20162020-2020استثماركلفة

-Iً685 355 2252 903 5312 597 2161 953 6943 305 3001 611 0211 655 0001 300914 525 0212 385741 204744 248 5311 916683 427 6731 564المٌاه و الري الفالح

700 002 5001 500541 200145 148 0001 700396 002 5001 500541 200145 148 0001 396السدود و القنوات 1.

680 441722 440858 120496 219 0011 000362 863191 000115 00084 863275 68031 578531 440742 120412 138944 330المناطق السقوٌة2.

500 34863 70081 34879 5000000081 54863 20097 70016 34879 81   حول السدود الكبرى1.2

00000000000000   حول السدود الجبلٌة 2.2

990 11735 30048 29040 81776 990000007 11735 30048 29040 81776 7   حول اآلبار العمٌقة3.2

000 0804 5806 5804 5008 000000001 0804 5806 5804 5008 1   بالمٌاه المعالجة 4.2

05905905900000005905905900   الجٌوحرارٌة   5.2

850 56135 70037 55025 86161 8500000011 56135 70037 55025 86161 11   الصرف و التطهٌر6.2

340 544392 070556 410325 474717 34000000231 682392 070552 410325 612717 227   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

745 53819 30164 04647 23767 60017 1538 50020 1009 65318 14510 38511 80144 94637 58448 6الدراسات المائٌة 3.

560 746610 438 2901 850908 518 4561 000530 505409 000977 000675 084 5051 560302 241201 290461 850233 951434 227الماء الصالح للشراب 4.

-IIً160 959305 412415 572286 547591 000129 800270 000148 00037 800307 160111 15935 412267 572249 747284 17الغابات و المراع

-III522 519217 700296 222238 819456 11557 134155 50058 61533 634188 40724 384,8062 200238 607205 185267 33المحافظة على المٌاه و التربة

-IV 250 430814 500434 75077 930891 25000000356 430814 500434 75077 930891 356المشارٌع الفالحٌة

-V520 400129 200112 72059 200188 50053 700129 500111 00058 200188 07207007002053الصٌد البحري

-VI940 11729 090115 03082 027112 50033 70027 100100 60068 60095 44032 4182 99014 43013 42816الدراسات و البحوث و اإلرشاد

-VIIً605 401126 789118 39495 612222 50022 255118 10059 60040 155158 10519 1468 68959 79455 45763 3اإلنتاج الفالح

620 842113 64016 26013 202127 5003 155113 10015 60012 055125 6871203 5401 6601 1471اإلنتاج النبات1ً-

985 55912 149101 13482 41095 00019 1005 00044 00028 10033 98516 4597 14957 13454 31062 3تربٌة الماشٌة2-

-VIII 800 59512 99543 79541 60054 8001 70012 10021 90020 60032 8951 89521 89521 21مختلفات

976 4202 974 6841 307 9172 284 3371 666 767984 0103 496 0151 171 3002 155 3102 324 7151 960 4306 470 6992 479 2174 439 6473 991 482

ومركزيا جهويا  البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات ملخص

المجموع

جدٌدة مشارٌعجدٌدة مشارٌع

دٌنار ألف: الوحدة

مجموع االستثمارات العمومٌةالمشارٌع الوطنٌةالمشارٌع الجهوٌة

المشارٌع



3-3ملحق عدد 

ألف دينار: الوحدة

بوزٌد.سالقصرٌنالقٌروانسلٌانةالكافجندوبةباجةزغوانبنزرتنابلمنوبة أرٌانةبن عروستونسالمشارٌع

-Iً623 02680 266113 33893 11639 687130 29956 89277 56818 30388 71735 22353 33749 58948 2المٌاه و الري الفالح

00000000000السدود و القنوات 1.

056 70827 87373 00022 94213 577104 73336 94148 3133 17922 54418 84546 91344 99742المناطق السقوٌة2.

00000 34805 000081 70005 5003 00002   حول السدود الكبرى1.2

00000000000000   حول السدود الجبلٌة 2.2

582 0784 95017 00000006500001   حول اآلبار العمٌقة3.2

00000000000000   بالمٌاه المعالجة 4.2

00000000000000   الجٌوحرارٌة   5.2

2000 95103 0003 0003 0822 87107 90010 00006   الصرف و التطهٌر6.2

474 43022 92353 04915 5949 57720 00134 94136 7423 7797 5448 84546 91344 99742   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

067 8841 6003 3562 4849078331 0526048001 83870757001الدراسات المائٌة 3.

499 43452 79335 98267 34124 20324 08219 15127 65014 07265 47316 3036 5544 5094 1الماء الصالح للشراب4.

-IIً224 93912 56814 21813 54116 38027 08130 25826 1899 06718 27810 0736 9792 3415 7الغابات و المراع

-III972 12516 44319 74922 74011 28515 16519 82214 7576 49312 4596 2103 7244 0782 1المحافظة على المٌاه و التربة

-IV 728 38128 00035 0003 84515 62044 000013 5008 000002المشارٌع الفالحٌة

-V202525080800252500000الصٌد البحري

-VI714 4723 1633 6683 5222 0283 9623 0302 1402 1893 1102 7029008801تربٌة الماشٌة

-VII225 9701426765134 1802001321403631502114871671الدراسات و البحوث و اإلرشاد

-VIIIً8770877586826065647894757548اإلنتاج النبات

-IX 140670 1407355958659008307709951 5601 0651 6401 1852مختلفات

204 670147 186187 979137 64285 156224 948124 868121 20045 721126 33855 69566 87557 18260 12المجموع

الواليات حسب (2020-2016) الخماسي بالمخطط العمومية االستثمارات ملخص



المجموعالمشارٌع المركزٌة كافة الوالٌاتتطاوٌنمدنٌنقابسقبلًتوزرقفصةصفاقسالمهدٌةالمنستٌرسوسة

-Iً325 877 0212 655 3041 222 0841 03016 55127 68768 14733 09760 54250 18545 19434 7064 21المٌاه و الري الفالح

.1
500 500541 00000000000541السدود و القنوات 

.2
410 863840 547115 065724 62410 42414 68650 74831 47357 27825 6309 20518 8253 14المناطق السقوٌة

1.2
548 54897 000000000097   حول السدود الكبرى

2.2
000000000000   حول السدود الجبلٌة 

3.2
617 61746 50046 0001 9872 50005 3002 4705 6001 50003 1   حول اآلبار العمٌقة

4.2
580 5804 000000078004 50008003 1   بالمٌاه المعالجة 

5.2
000005900000590590   الجٌوحرارٌة   

6.2
423 42337 13800010021070390037   الصرف و التطهٌر

789 789537 565537 8448 39811 61644 44831 07354 80820 2304 20514 6873 11   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

.3
890 15361 73720 63690041 0242 0009 5002 9121 1901 2604 6599893 1الدراسات المائٌة 

.4
525 433 5051 020977 119456 7705 1049 71289919 07422 29532 221012 5الماء الصالح للشراب

-IIً879 800408 079148 321260 1667 8827 3119 2468 9127 2159 8934 2205 8603 3الغابات و المراع

-III350 134288 21658 990230 30411 6769 28412 2524 3607 77413 5554 0649 1043 5المحافظة على المٌاه و التربة

-IV 430 4300434 980434 05555 03767 30457 980022 00057 00020 003المشارٌع الفالحٌة

-V260 700112 7070708000080500560111الصٌد البحري

-VI767 10097 66744 10053 6372 1403 8032 2902 1301 5352 5543 6972 0951 2تربٌة الماشٌة

-VII425 700113 726100 24245031475035029247362515621012 1الدراسات و البحوث و اإلرشاد

-VIIIً736 15516 58115 6640521008060697757401اإلنتاج النبات

-IX 925 70041 22521 11058563099563069561020 0006708801 1مختلفات

098 391 3104 155 7882 235 3352 15094 697115 925151 91672 49476 105134 50280 40656 14313 35المجموع

المشارٌع

ألف دينار: الوحدة

الواليات حسب (2020-2016) الخماسي بالمخطط العمومية االستثمارات ملخص



(2011-2007) البحري الصٌد و الفالحة قطاع فً للتنمٌة عشر الحادي المخطط لفترة العمومٌة االستثمارات

4-3ملحق عدد 

 دٌنار1000: الوحدة 

الجملةخ.قالمٌزانٌةالجملةخ.قالمٌزانٌة

-Iً300 611 0211 655 6021 587354 848404 492 5744 148 1582 376 1المٌاه و الري الفالح

700 002 5001 700541 300207 954236 271 8802 303 2741 659السدود و القنوات 1.

000 200396 800203 754192 123 4801 274671 452المشارٌع المتواصلة

000 500150 50090 00059 000277 000167 110سد مالق العلوي

D251 400175 300226 70024 00076 000100 000الحماٌة من الفٌضانات بوادي مجردة للمنطقة السفلى 

000 00045 00045 00045 45سد دوٌمس

500 00025 50012 50013 50028 00013 15( سدود10)إحداث سدود جبلٌة جدٌدة 

900 00017 9006 20311 02834 17514 20سد الكبٌر

000 70014 30011 2502 70019 55015 3ربط سد سٌدي سعد وسد الهوارب

000 00010 0007 0003 00061 00045 16سد سرات

800 8005 0005 00013 13 تحويل مياه سد التين

500 5004 0004 0005 5تحوٌل مٌاه سد دومٌس

000 0004 7004 70040 00024 16سد المالح

000 0003 6653 00041 66523 18سد الحركة

500 5002 5002 5003 3تدعٌم محطة الضخ ببجاوة

200 2002 2902 2906 6تهٌئات و تجهٌزات لمراقبة وصٌانة السدود و الهٌاكل المائٌة 

600 00018 0002 3422 44258 90033 24سد التٌن

000 00020002 00010 10دراسة تفصٌلٌة سدود الخطة العشرٌة الثانٌة

600 6001 0701 07010 10دراسات مائٌة عامة 

500 00015001 50050010 9 تحوٌل مٌاه سد قمقوم

000 00010001 0005 5تحوٌل مٌاه سد المالح

000 00010001 00018 00013 5 تحوٌل مٌاه سد الزٌاتٌن

000 58110001 157153 424110 43تثلٌث قناة سجنان جومٌن مجردة

800500500 00030 80020 10سد قمقوم

153500500 15325 00016 9تحوٌل مٌاه سد الحركة

000500500 0001 1إعداد أمثلة تقسٌمٌة وبحوث عقارٌة لسدود الخطة العشرٌة القادمة

جهويا موزعة غير و الوطني الطابع ذات البرامج و المشاريع

2020ما بعد المشارٌع
حجم اإلستثمارالكلفة

161



(2011-2007) البحري الصٌد و الفالحة قطاع فً للتنمٌة عشر الحادي المخطط لفترة العمومٌة االستثمارات

 دٌنار1000: الوحدة 

الجملةخ.قالمٌزانٌةالجملةخ.قالمٌزانٌة

700 002 5001 500145 5004 20043 148 4001 000632 207المشارٌع الجدٌدة

000 000148 00034 000182 000154 28بلً  -قناة التحوٌل السعٌدة 

500 50079 00024 800104 20072 31إنجاز سد خزان السعٌدة

500 50068 00024 40093 60074 18إنجاز سد خزان القلعة الكبرى

500 50029 00011 80041 20032 8تعزٌز منشآت المٌاه من بلً إلى الساحل

000 00025 0003 40028 60022 5ربط محطة المعالجة بالساحل بالمنظومة الحالٌة لمٌاه الشمال

500 000500500142 143سد تاسة

500 00050050078 79سد خالد

000 00058 0001000010 00068 68احداث سدود جبلٌة

900 00026 90090009 35الترفٌع فً طاقة خزن سد بوهرتمة

900 00040 9001000010 50الوطن القبلً– تحدٌث قنال مجردة 

000 0002 00070007 0009 9إعادة تهٌئة قناة نبهانة والمنشآت الملحقة بها

500 5001 00015001 0003 3إعادة تهٌئة محطة الضخ بسٌدي اسماعٌل

(U1+M) الحماٌة من الفٌضانات للمنطقة الممتدة من الحدود الجزائرٌة إلى ملتقى وادي مجردة ومالق  15 900143 000158 90045004 500154 400

000 000108 00020002 000110 000100 10سد الرغاي

000 00035 00020002 00037 00033 4تعلٌة سد سٌدي سعد

500 0004 50010001 5005 5الزفع مه طاقح خشن سد سلياوح

000 863191 900115 96328 32386 000443 460163 276المناطق السقوٌة2.

863 40031 4638 32323 000168 46040 124المتواصلة المشاريع

400 400012 76012 76081 81تعوٌض اآلبار العمٌقة

000 40015 6008 2006 00078 20040 38المسالك الفالحٌة بالمناطق السقوٌة

5006000600 5004 4دعم المجامع المائٌة فً مجال صٌانة منظومات الري بالمناطق السقوٌة

863 8633 8633 8633 3(غٌر موزعة جهوٌا)مشارٌع مشتركة 

000 000191 50084 50020 00063 000275 000123 152الجديدة المشاريع

000 00020 00020 00020 00040 40تعوٌض اآلبار كثٌرة العمق بواحات الجنوب

000 00010 00020 00020 00030 30تعوٌض اآلبار متوسطة العمق بالوالٌات 

000 000104 00028 00014 00014 000132 00067 65( كلم500)المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة 

000 00027 0008 0008 00035 00028 7(البنك الدولً والبنك اإلفرٌقً للتنمٌة)- تدعٌم مشروع تثمٌن المناطق السقوٌة 

000 00030 5008 5006 0001 00038 00028 10صندوق تحسٌن التصرف فً المنظومات المائٌة

المشارٌع
حجم اإلستثمارالكلفة

2020ما بعد 
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(2011-2007) البحري الصٌد و الفالحة قطاع فً للتنمٌة عشر الحادي المخطط لفترة العمومٌة االستثمارات

 دٌنار1000: الوحدة 

الجملةخ.قالمٌزانٌةالجملةخ.قالمٌزانٌة

000 505409 889116282977 4146666141677028,162 360الماء الصالح للشراب3.

505 889282302 0283 414593 614343 249المتواصلة المشاريع

171 8892824 2023 41412 7882 9الهندسة الرٌفٌة

200397282679 4144 7862 1الماء الصالح للشرب

9009001500150مشروع اإلدارة الرشٌدة للماء الصالح للشراب بالوسط الرٌفً

342 34203 1023 1027 7دعم المجامع المائٌة فً مجال صٌانة منظومات الماء الصالح للشراب

334 826298 000580 826341 239الشركة الوطنٌة الستغالل وتوزٌع المٌاه

000 000409 000675 000116 00059 084 2001 800323 110الجديدة المشاريع
0000 000030 00030 00030 30الهندسة الرٌفٌة

5000 50022 50022 50022 22تزوٌد بعض المدارس اإلبتدائٌة بالوسط الرٌفً بالماء الصالح للشرب

5000 5007 5007 5007 7الصرف الصحً بالمإسسات التربوٌة بالوسط الرٌفً

000 000409 000645 000116 00029 054 2001 800323 80الشركة الوطنٌة الستغالل وتوزٌع المٌاه

2000080000100 00040001600020 00080 000(Dالمنطقة )محور نقل المياه بوالية الكاف 

180007200090 00040001600020 00070 000(Eالمنطقة )محور نقل المياه بوالية سميانة 

000 000150 000500 650محطة تحمية مياه البحر بصفاقس

000 00020 000100040005 50002000025محطة تحمية مياه البحر بقرقنة 

000 00089 00080000100 00020 37800151200189محطة تحمية مياه البحر بمنطقة الزارات

600 1538 72020 4351 54318 080100 01015 80الدراسات المائٌة 4.

653 72010 9351 4438 08082 91015 61المتواصلة المشاريع

000 0001 37130371301تجهيز وكالة التنقيب عن المياه

184914953344200200إعادة إحياء آبار عميقة

720 7201 5826366294881دراسة الموارد المائية

409425266620327325شبكة القيس والمراقبة

11987212702525التصرف في المياه العمومية

1113397050830برنامج التغذية اإلصطناعية لممائدة المائية

1700335550550المنظومة اإلعالمية لمتابعة الموارد المائية

930 9301 900090001تحديد ممكية األودية و السباخ

453 4535 5453,15453,15(غير موزعة جهويا)مشاريع مشتركة 

المشارٌع
حجم اإلستثمارالكلفة

2020ما بعد 
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(2011-2007) البحري الصٌد و الفالحة قطاع فً للتنمٌة عشر الحادي المخطط لفترة العمومٌة االستثمارات

 دٌنار1000: الوحدة 

الجملةخ.قالمٌزانٌةالجملةخ.قالمٌزانٌة

600 5008 50009 1009 100018 18الجديدة المشاريع

000800 800180010001 1الكشف الباطني لآلبار المائية

300 0001 300330020002 3جرد نقاط المياه و تقييمهـا

500 5001 000300015001 3تحديد ممكيـة األوديـة و السبـاخ

000 0005 0005 0005 00010 10وكالة التنقٌب على المٌاه

-IIً000 800270 405148 395108 97840 200524 778418 106الغابات و المراع

800 405111 39587 97824 200217 778166 51المتواصلة المشاريع

62896283500350 9حماٌة الغابات من الحرائق

000 00015 00013 600409002 30034 6التهٌئة المندمجة للغابات المرحلة الثانٌة

500 50058 00048 6008695010 35072 14(القرض اإلٌطالً)حماٌة الغابات من الحرائق 

950 90529 04525 5004 00072 50059 13(المرحلة الرابعة)مشروع تنمٌة المناطق الغابٌة و الجبلٌة بالشمال الغربً 

000 0008 0008 0008 8(غٌر موزعة جهوٌا)مشارٌع مشتركة 

000 000270 00037 00021 00016 000307 000252 55الجديدة المشاريع

000 000185 00015 00014 0001 000200 000180 20مشروع التنمٌة الغابٌة والرعوٌة 

000 00082 0008 0007 0001 00090 00072 18مشروع التنمٌة التشاركٌة للمناطق الجبلٌة والغابٌة بالشمال الغربً
البرنامج التدعٌمً لمناطق تدخل المشروع الرابع لتنمٌة المناطق 

000 0001 0007 0007 0008 8الجبلٌة والغابٌة بالشمال الغربً باجة

9 0009 0007 0007 0002 000(OEP) تحسٌن المراعً 

-III115 134155 1343100058 526210027,1130255327 92المحافظة على المٌاه و التربة

634 00024 63417 9387 800113 13882 31المتواصلة المشاريع

16501650300300دراسات متعلقة بالمحافظة على المٌاه و التربة

196008280010240017 00017 000(FCGBV)حماٌة مصبات األودٌة 

25542554دراسات لمركبات األرض

334 3347 733473347(غٌر موزعة جهوٌا)مشارٌع مشتركة 

115 500155 00033 50014 61519 227188 388127 61الجديدة المشاريع

615 000131 0009 0008 6151 927140 688108 31برنامج تنمٌة المناطق األكثر عرضة للتدهور

000 0005 20000200001500015مشروع جهر وادي مجردة وتهٌئة ضفافه 

500 00018 0009 0006 5003 30027 20018 9(وسط غربً)التنمٌة الفالحٌة حول البحٌرات الجبلٌة 

5005005005000دراسات لمركبات األرض

المشارٌع
حجم اإلستثمارالكلفة

2020ما بعد 
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(2011-2007) البحري الصٌد و الفالحة قطاع فً للتنمٌة عشر الحادي المخطط لفترة العمومٌة االستثمارات

 دٌنار1000: الوحدة 

الجملةخ.قالمٌزانٌةالجملةخ.قالمٌزانٌة

IV3601239012750000المشارٌع الفالحٌة

750000 39012 36012المشارٌع المتواصلة

6000 30012 30012(2مرحلة )تحسٌن التصرف فً الموارد الطبٌعٌة 

BID6090150)مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة الكاف والقصرٌن

-V500 700129 734111 064104 9700285 272الصٌد البحري

200 23453 06446 97097 84المشارٌع المتواصلة

000 0001 4891 4897 7دراسات تقنٌة اقتصادٌة و اجتماعٌة للصٌد البحري

400 4002 1402 1403 3مشروع متابعة و مراقبة نشاط الصٌد البحري عبر األقمار الصناعٌة

1451450متابعة نشاط صٌد التن

697696حماٌة مٌناء الهوارٌة

600 3توسٌع وحماٌة مٌناء غار الملح 

270 7976 7توسٌع واصالح مٌناء بنزرت

170 1703 0003 00012 12توسٌع مٌناء الشابة

000 00015 00015 00020 20إحداث مرفؤ للصٌد الساحلً بسٌدي منصور

490 4902 9502 9504 4حماٌة سواحل خلٌج قابس من الصٌد العشوائً

267 26716 23316 23322 22حماٌة مٌناء قابس

658 6581 5131 5135 5توسٌع مٌناء الكتف

515 5151 0001 0008 8توسٌع مٌناء جرجٌس

500550550 5001 1اصالح األرصفة بمٌناء أجٌم

184 1842 2وكالة  الموانً و تجهٌزات الصٌد البحري

500 500129 50058 00058 0000188 188الجديدة المشاريع

000 0005 00050005 1000010وكالة الموانً وتجهٌزات الصٌد البحري

000 00011 00040004 1500015أشغال تهٌئة مٌناء قلعة األندلس

000 0007 00080008 1500015اصالح و اعادة تهٌئة مٌناء الصٌد البحري بقلٌبٌة

000 00020002 20002حماٌة مٌناء صٌادة

000 00038 0001500015 5300053مشروع توسعة وتهٌئة مٌناء طبلبة 

000 0006 00014 00014 2000020إعادة تهٌئة مٌناء الصٌد البحري بالمهدٌة

900 0001001001 20002دراسة و تهٌئة مرفؤ المرسى بالشابة

900 0001001003 40004إعادة تهٌئة مرفؤ الصٌد البحري بملولش

000 0002 20002دراسة و تهٌئة مرفؤ صٌد بحري بالغضابنة

000 0002 20002دراسة و تهٌئة مرفؤ صٌد بحري بالشعابنة

000 0002 20002دراسة و تهٌئة مرفؤ صٌد بحري بالعالٌة

000 0008 80008توسعة مٌناء حومة السوق من الجهة الشرقٌة

900 0001001002 30003حماٌة مٌناء بوغرارة من التموجات البحرٌة

800 00020020024 2500025تؤهٌل مٌناء الصٌد البحري بالزارات

000 00015 0001000010 2500025إنجاز مٌناء الصٌد البحري بسٌدي ٌوسف 

حجم اإلستثمارالكلفة
2020ما بعد  المشارٌع
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(2011-2007) البحري الصٌد و الفالحة قطاع فً للتنمٌة عشر الحادي المخطط لفترة العمومٌة االستثمارات

 دٌنار1000: الوحدة 

الجملةخ.قالمٌزانٌةالجملةخ.قالمٌزانٌة

-VI000 1005 10044 19344 504214 6891 212تربٌة الماشٌة

100 100016 19316 504181 6891 179المتواصلة المشاريع
596800800 35963النهوض باإلنتاج الحٌوانً

906300300 19061المركز الوطنً للٌقظة الصحٌة الحٌوانٌة

000 00015 69115 504175 1871 174 دٌوان تربٌة الماشٌة و توفٌر المرعً

000 0005 00028 00028 000033 33الجديدة المشاريع
0000 0001 0001 0001 1النهوض باإلنتاج الحٌوانً

000 0005 00024 00024 00029 29دٌوان تربٌة الماشٌة و توفٌر المرعى

0000 0003 0003 0003 3المإسسة الوطنٌة لتحسٌن وتجوٌد الخٌل

-VII500 70027 7000100 440100 26317177426 409الدراسات و البحوث و اإلرشاد

600 600032 84032 177330 66317 313المتواصلة المشاريع
315 3157 4947 23226263 63التعلٌم العالً

655 65512 67912 91598 76416 81البحث الفالحً
970727727 9703 3 معالجة المعلومات العلمٌة

530 5304 8484 84851 51التكوٌن المهنً الفالحً
377526526 37730 30اإلرشاد الفالحً

570775775 5706 6المخطط المدٌري لإلعالمٌة
078 0784 8374 83734 34دراسات

794244244 7942 2إعادة هٌكلة األراضً الدولٌة
545350350 5451 1متابعة شركات اإلحٌاء

674400400 67419 19الوكالة العقارٌة الفالحٌة 
000 0001 0521 05217 17 معهد المناطق القاحلة

500 10027 100068 60068 600095 95الجديدة المشاريع
000 0003 0007 0007 00010 10التعلٌم العالً

000 0003 0007 0007 00010 10البحث الفالحً
000 0004 00016 00016 00020 20اإلرشاد والتكوٌن الفالحً 

000 0005 0009 0009 00014 14التعداد العام للفالحة

000 0003 0007 0007 00010 10 دراسات اقتصادٌة خاصة بالنهوض باإلقتصاد الفالحً
500 5002 5002 0002 50005 دراسات التهٌئة العقارٌة الفالحٌة

3003003003000(مركزي)  دراسات إحصائٌة 
800800500500300متابعة شركات اإلحٌاء

000500500500 0001 1إعادة هٌكلة األراضً الفالحٌة
5005005005000المرصد الوطنً للفالحة والصٌد البحري

000500 0002 5002 25002النهوض بالمرأة الرٌفٌة

500 0002 0005 5005 75007الوكالة العقارٌة الفالحٌة 

000 0001 0004 0004 0005 5المعهد الوطنً لعلوم وتكنولوجٌا البحار

500 5001 5004 0004 0006 6القطب التكنولوجً بالجنوب

300700 3002 0002 0003 3  معهد المناطق القاحلة

حجم اإلستثمارالكلفة
2020ما بعد  المشارٌع
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(2011-2007) البحري الصٌد و الفالحة قطاع فً للتنمٌة عشر الحادي المخطط لفترة العمومٌة االستثمارات

 دٌنار1000: الوحدة 

الجملةخ.قالمٌزانٌةالجملةخ.قالمٌزانٌة

-VIIIً500 155113 155015 26015 110150164 164اإلنتاج النبات

055 05503 6603 51015038 38المتواصلة المشاريع

579775775 4791007 7 النهوض باإلنتاج النباتً

893 8931 3411 2915029 29حماٌة و مراقبة المنتجات الفالحٌة

740387387 7401 1الشركة الوطنٌة لحماٌة النباتات

500 100113 100012 60012 6000125 125الجديدة المشاريع

500500200200300النهوض باإلنتاج النباتً

500500400400100الفالحة البٌولوجٌة

000 0002 0003 0003 0005 5(الخطة الوطنٌة لمكافحة سوسة النخٌل)حماٌة النباتات 

500 5001 5001 0001 0003 3(الخطة الوطنٌة لمكافحة مرض اللفحة النارٌة)حماٌة النباتات 

600 00011 0005 6005 60016 16الشركة الوطنٌة لحماٌة النباتات

000 00098 0002 0002 000100 100برنامج إحٌاء اإلستثمارات وتطوٌر المستغالت الفالحٌة

-IX 800 10012 700020 79521 795058 58مختلفات

600 60001 8951 895025 25المتواصلة المشاريع

500 5001 6241 6246 6بناءات ادارٌة

4216060 42118 18تجهٌزات ادارٌة

8508504040مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

800 10012 100020 90020 900032 32الجديدة المشاريع

500 5001 5002 0002 0004 4بناءات ادارٌة

8008008008000تجهٌزات ادارٌة

000500 0003 5003 5003 3وسائل نقل

0000 0002 0002 0002 2تجهٌزات إعالمٌة

3003003003000مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

5000 5006 5006 5006 6وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحٌة

800 00010 0005 8005 80015 15وكالة المعدات لتسوٌة األراضً الفالحٌة

010 007984 705318 867360 985 1952 350 2621 614 1مجموع المشارٌع المتواصلة

715 324 3002 171 0001 800176 015397 496 8273 457 3881 079 1مجموع المشارٌع الجدٌدة

715 324 3102 155 0072 505494 882758 481 0226 808 6502 693 2المجموع العام

حجم اإلستثمارالكلفةالمشارٌع
2020ما بعد 
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5-3ملحق عدد 

سوسةبوزٌد.سالقصرٌنالقٌروانسلٌانةالكافجندوبةباجةزغوانبنزرتنابلمنوبة أرٌانةبن عروستونس

-Iً656 4534 12626 33647 68337 41612 43293 16924 59224 06810 20351 86711 64830 68740 10940المٌاه و الري الفالح

00000السدود و القنوات 1.

025 7864 3083 70324 6458 5925 12285 23314 3138415 5793 6943 34526 23339 1738المناطق السقوٌة2.

3480000 0081   حول السدود الكبرى1.2

0000000   حول السدود الجبلٌة 2.2

7781620 1004 00001   حول اآلبار العمٌقة3.2

500 0000001   بالمٌاه المعالجة 4.2

0000000   الجٌوحرارٌة   5.2

2000138 4513 332002 4211 9002 1   الصرف و التطهٌر6.2

387 6242 3303 60316 1947 2443 1224 90114 6798928413 6941 34526 23339 1738   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

600884167409 83252104424107133561الدراسات المائٌة 3.

499221 93422 03321 98227 6916 2037 51210 75118 6509 37247 1737 3034 4541 92الماء الصالح للشراب4.

-IIً568939224860 8417978377867189258813805192181 4الغابات و المراع

-III304 9721 1251 3435 2493 7401 2852 1651 7578222 0109594931 778241المحافظة على المٌاه و التربة

-IV 7280 38122 84527 62037 0013المشارٌع الفالحٌة

-V0000000الصٌد البحري

-VI322301108914030362208207168163172214تربٌة الماشٌة
75

-VII951223117720211123052الدراسات و البحوث و اإلرشاد

-VIIIً47027625481436اإلنتاج النبات

-IX 00000مختلفات

953 5946 86551 42180 33442 75514 936134 78839 71326 15511 88153 71311 51032 79042 19240 6المجموع

المشارٌع

حسب الوالٌات (2020-2016)ملخص االستثمارات العمومٌة المتواصلة بالمخطط الخماسً 
بحساب األلف دينار



ٌتبع

المجموعالمشارٌع المركزٌة كافة الوالٌاتتطاوٌنمدنٌنقابسقبلًتوزرقفصةصفاقسالمهدٌةالمنستٌر

-I
694 305 0211 673741 484564 7603 1206 30728 80713 05717 46213 61519 6196المٌاه و الري الفالحً

.1
000 000396 00000000396السدود و القنوات 

.2
001 863362 13831 165330 2642 9141 30625 60813 78317 7606982 2052المناطق السقوٌة

1.2
348 34881 00000000081   حول السدود الكبرى

2.2
00000000000   حول السدود الجبلٌة 

3.2
817 8177 000800300037703007   حول اآلبار العمٌقة

4.2
500 5001 0000000001   بالمٌاه المعالجة 

5.2
00000000000   الجٌوحرارٌة   

6.2
861 86111 0010021070390011   الصرف و التطهٌر

   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2
2052 7606981 88317 09813 23625 4981 2641 865227 612227 612

.3
237 65317 58410 69062123766 4141الدراسات المائٌة 

.4
456 505530 951302 319227 4201 0845 21219912 07410 85517 03الماء الصالح للشراب

-II
547 800129 747111 16632117 3821 2208932152127468111الغابات و المراعً

-III
819 63457 18524 39033 3042 2522841762 645557743601المحافظة على المٌاه و التربة

-IV
930 9300356 980356 05552 03767 30457 980022 00055المشارٌع الفالحٌة 

-V
200 20053 00000053الصٌد البحري

-VI
تربٌة الماشٌة

47154135130901031261371003 31016 10019 410

-VII
027 60033 151928021042832الدراسات و البحوث و اإلرشاد

-VIII
202 0553 29771473اإلنتاج النباتً

-IX 600 6001 0001مختلفات

430 960 0101 420984 275976 45059 84777 82586 89636 73919 58569 23720 9668المجموع

المشارٌع

بحساب األلف دينار

حسب الوالٌات (2020-2016)ملخص االستثمارات العمومٌة المتواصلة بالمخطط الخماسً 



حسب الوالٌات (2020-2016) بالمخطط الخماسً الجدٌدةملخص االستثمارات العمومٌة 6-3ملحق عدد 
بحساب األلف دينار

سوسةبوزٌد.سالقصرٌنالقٌروانسلٌانةالكافجندوبةباجةزغوانبنزرتنابلمنوبة أرٌانةبن عروستونسالمشارٌع

-I
050 17017 90054 93065 65555 70026 25536 13032 30053 5008 30337 85035 57522 6508 4807 2المٌاه و الري الفالحً

.1
00000السدود و القنوات 

.2
800 27010 40023 17049 35514 3507 45519 50022 10043 0003 17919 85018 50019 6805 9804المناطق السقوٌة

1.2
000 0000005 7005 5003 2   حول السدود الكبرى

2.2
00000   حول السدود الجبلٌة 

3.2
500 4201 3004 065000085012   حول اآلبار العمٌقة

4.2
00000   بالمٌاه المعالجة 

5.2
00000   الجٌوحرارٌة   

6.2
500 0001 0003 7502 4505 9008 6   الصرف و التطهٌر

   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2
9804 6805 50019 8508 7796 8503 10032 10020 45516 3505 8558 32037 10018 8509 300

.3
250 0009001 0003 3001 0608007001 0525008001 0870757001الدراسات المائٌة 

.4
000 0005 50030 76013 00040 65018 00016 5709 4008 0004 07218 30016 0002 1003 5002 1الماء الصالح للشراب

-II
000 0003 00012 00014 00012 02216 00027 00030 00026 0009 06718 50010 2905 9001 5005 2الغابات و المراعً

-III
800 0003 00015 10014 50019 00010 00013 00018 00012 0006 49311 5006 2002 7003 3002المحافظة على المٌاه و التربة

-IV
000 0006 0008 0003 00015 000007 5008 02المشارٌع الفالحٌة 

-V
20252580802525000070الصٌد البحري

-VI
تربٌة الماشٌة

3809008501 0002 1893 0002 0002 6002 8203 3152 5003 0003 3003 5002 020

-VII
190 2251 9501406653904 852001201403631502004801601الدراسات و البحوث و اإلرشاد

-VIII
407060758680606060708075754560اإلنتاج النباتً

-IX
000 1406701 1407355958659008307709951 5601 0651 6401 1852مختلفات 

190 61028 80595 765106 64594 88771 22089 16084 15595 04534 72173 62555 18533 08515 99020 5المجموع



يتبع

المجموعالمشارٌع المركزٌةكافة الوالٌاتتطاوٌنمدنٌنقابسقبلًتوزرقفصةصفاقسالمهدٌةالمنستٌر

-Iً531 597 0001 531914 600683 27012 43120 38040 34020 04042 08037 57026 357527المٌاه و الري الفالح

.1
500 500145 145السدود و القنوات 

.2
440 000496 44084 900412 3607 51013 38024 14018 69040 58022 8708 00015 3المناطق السقوٌة

1.2
200 20016 16   حول السدود الكبرى

2.2
00   حول السدود الجبلٌة 

3.2
300 30040 20040 0001 6102 2005 5002 4704 6001 3   حول اآلبار العمٌقة

4.2
580 5804 000007804 8003   بالمٌاه المعالجة 

5.2
590590590   الجٌوحرارٌة   

6.2
700 70025 25   الصرف و التطهٌر

   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2
3 00011 4704 11018 19037 35018 38018 90010 5806 700325 070325 070

.3
301 50047 8019 56090037 9012 0008 5002 8501 5001 2602 5753الدراسات المائٌة 

.4
290 000908 290675 800233 3503 0204 50070007 00012 44015 08الماء الصالح للشراب

-IIً412 000286 41237 000249 0007 5006 5008 5007 7006 0009 0004 0005 3الغابات و المراع

-III700 500238 20033 600205 0009 5007 00012 0004 0006 00013 0004 0009 3المحافظة على المٌاه و التربة

-IV 500 50077 00077 0003 0002 00020 3المشارٌع الفالحٌة

-V200 50059 7070800008050070058الصٌد البحري

-VI149 00082 14928 00054 5002 0143 7002 2002 0001 4002 4003 6502 1تربٌة الماشٌة

-VII090 10082 99068 43529575035029046562513521013الدراسات و البحوث و اإلرشاد

-VIIIً640 10013 54012 40501008060607050401اإلنتاج النبات

-IX 995 10041 89520 11058563099563069561021 6708801مختلفات

217 479 3002 171 9171 307 0601 70035 85037 10064 02036 75557 52064 26559 44048 12المجموع

المشارٌع



7-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً589 4802202 7002 1092المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

200980220997 171المناطق السقوٌة2.

   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

   حول اآلبار العمٌقة3.2

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

   الصرف و التطهٌر6.2

200980220997 171   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

1717مشارٌع متواصلة

تعصٌر الشبكات و إعادة تهٌئة و إحٌاء المناطق 

السقوٌة
720500220500

4804800480تهٌئة مسلك فالحً بالمنطقة السقوٌة بالمغٌرة

8383الدراسات المائٌة 3.

509 50001 5001 91الماء الصالح للشراب4.

99مشارٌع متواصلة

1500150001500التزود بالماء الصالح للشراب

-IIً341 50007 5002 8412 4الغابات و المراع

841 8414 4مشارٌع متواصلة

2500250002500البرنامج الوطنً للغابات

-III078 77830030001المحافظة على المٌاه و التربة

778778مشارٌع متواصلة

3003000300البرنامج الوطنً

-IV 0المشارٌع الفالحٌة

-V2020020الصٌد البحري

2020020اإلرشاد فً مٌدان الصٌد البحري

-VI9585850180الدراسات و البحوث و اإلرشاد

9595مشارٌع متواصلة

5050050اإلرشاد الفالحً

3535035دراسات اقتصادٌة و احصائٌة

-VIIً3694204200789اإلنتاج الفالح

474040087اإلنتاج النبات1ً.
4747مشارٌع متواصلة

2020020النهوض بالفالحة البٌولوجٌة 

2020020حماٌة النباتات

3223803800702تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.

-VIII 1851850185مختلفات

1251250125 وسائل النقل

2525025تجهٌزات ادارٌة

00الصٌانة

2020020مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

1515015قروض فالحٌة

6 1926 2105 99022012 182

تونس بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات 
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

المجموع العام

جديدة مشاريع



8-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً223 50049 5752 0758 64811 40المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

845 00044 5002 5005 3457 39المناطق السقوٌة2.

   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

   حول اآلبار العمٌقة3.2

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

   الصرف و التطهٌر6.2

845 00044 5002 5005 3457 39   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

415415

150012003001 200

198198

150010005001 000

357357

3000200010002 000

857857

150013002001 300

44تجهٌز االبار العمٌقة الموجودة

51337513 37تعصٌر المنطقة السقوٌة بسٌدي ثابت

7575075الدراسات المائٌة 3.

303 0005004 5003 3033 1الماء الصالح للشراب4.

13031303مشارٌع متواصلة

415التزود بالماء الصالح للشرب

2856تعهد منظومات الماء الصالح للشرب

229دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

-IIً073 29002 2901 7831الغابات و المراع

783783مشارٌع متواصلة

1290129001290البرنامج الوطنً

-III210 20004 2003 0103 1المحافظة على المٌاه و التربة

010 0101 1مشارٌع متواصلة

3200320003200البرنامج الوطنً

-IV 0المشارٌع الفالحٌة

-V2525025الصٌد البحري
الدراسة الفنٌة لمشروع حماٌة مرفؤ الصٌد 

2525025البحري بقلعة األندلس

-VI121201200132الدراسات و البحوث و اإلرشاد

1212مشارٌع متواصلة

7575075اإلرشاد

4545045الدراسات

-VIIً579109100967اإلنتاج الفالح

276060087اإلنتاج النبات1ً.
2727مشارٌع متواصلة

3030030النهوض بالفالحة البٌولوجٌة 

3030030حماٌة النباتات

308508500880تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.
3030مشارٌع متواصلة

8508500850الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

-VIII 065 06501 0651 1مختلفات

4004000400 وسائل النقل

7575075تجهٌزات ادارٌة

1001000100تجهٌزات إعالمٌة

4504500450الصٌانة

2525025مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

1515015متابعة القروض الفالحٌة

42 51017 68515 1852 50057 695

صٌانة محطات الضخ

جهر األودٌة

المجموع العام

أريانة بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

30005003000

جديدة مشاريع

تعهد قنوات الري

تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة



9-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتالجديدة المشاريعالمتواصلة المشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً337 65044048 0907 6878 40المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

913 68024042 9204 2334 38المناطق السقوٌة2.

   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

   حول اآلبار العمٌقة3.2

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

   الصرف و التطهٌر6.2

913 68024042 9204 2334 38   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2
244244

7007000700

151151
29020090200

155155
35030050300

890890
900800100800

270269,5

6006000600

2323تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

مشروع التصرف المندمج فً الموارد المائٌة 

بالمناطق السقوٌة بمرناق
36500036500

صٌانة المنظومات الري بالمنطقة السقوٌة 

2802800280الرسالة بمرناق
ربط المنطقة السقوٌة القصٌبً بمٌاه قنال 

1800180001800مجردة الوطن القبلً

8708700870الدراسات المائٌة 3.

جرد اآلبار السطحٌة و العمٌقة

دراسة جٌوفٌزٌائٌة عبر السبر الكهرومغناطٌسً

554 1002004 3002 4542 2الماء الصالح للشراب4.
245402454صٌانة المنشآت المائٌة ومحطات الضخ

 مشروع 1: التزود بالماء الصالح للشراب 

 منتفع320لفائدة 
600

1300تعهد منظومات الماء الصالح للشرب

200حفر آبار عمٌقة للماء الصالح للشرب
200دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

-IIً979 90005 9005 795الغابات و المراع

7979مشارٌع متواصلة

5900590005900البرنامج الوطنً

-III724 70002 7002 242المحافظة على المٌاه و التربة

2424مشارٌع متواصلة

62502625 6252 2البرنامج الوطنً

7575075دراسات مركبات األرض

-IV المشارٌع الفالحٌة

-V2525025الصٌد البحري

2525025احداث أرصفة إنزال برادس و الزهراء

-VII2002000200الدراسات و البحوث و اإلرشاد

1501500150اإلرشاد الفالحً

5050050دراسات اقتصادٌة و احصائٌة

-VIIً09709700970االنتاج الفالح

0,05707070اإلنتاج النبات1ً.
0,050,05مشارٌع متواصلة

2525025النهوض بالفالحة البٌولوجٌة 

3535035حماٌة النباتات

1010010تحسٌن انتاجٌة الضٌعات الخاصة 

9009000900تربٌة الماشٌة 2.

-ٍVIII 640 64002 6402 2مختلفات

3753750375 وسائل النقل

2000200002000بناء مقر للمندوبٌة

5050050تجهٌزات ادارٌة

1001000100تجهٌزات إعالمٌة

7575075الصٌانة

2525025مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

1515015متابعة القروض الفالحٌة

40 79020 52520 08544060 875 المجموع العام

عروس بن بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

21002002100

تعهد قنوات الرى

إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

8708700870

اقتناء عدادات

تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

صٌانة محطات الضخ



10-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتالمتواصلة المشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً717 95053 85018 80022 86741 30المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

544 18046 85018 03019 69438 26المناطق السقوٌة2.

   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

   حول اآلبار العمٌقة3.2

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

   الصرف و التطهٌر6.2

544 18046 85018 03019 69438 26   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

530 53023 223تعصٌرالمناطق السقوٌة المرحلة

2502500250اقتناء عدادات
695695

5 7001 5004 2001 500

460460

5 1003 2001 9003 200

2 0092 009

11 1002 0009 1002 000

000 6501 0001 6501 2جهر األودٌة

000 2502 0001 2502 3صٌانة شبكة التجفٌف

8008000800صٌانة المنظومات القدٌمة

تعهد شبكات الري بالمنطقة السقوٌة ببرج التومً
6006000600

األجزاء )إعادة تهٌئة قنال العروسٌة القسط األول 

500 500808 5808 8(ذات األولوٌة

7007000700الدراسات المائٌة 3.

7007000700حفرٌات االستكشاف

473 3007706 0702 1733 4الماء الصالح للشراب4.
173 1734 4مشارٌع متواصلة

400التزود بالماء الصالح للشراب

250 2تعهد منظومات الماء الصالح للشرب

420دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

-IIً278 50006 5005 7785الغابات و المراع

778778مشارٌع متواصلة

500 50005 5005 5البرنامج الوطنً

-III459 50003 5002 9592المحافظة على المٌاه و التربة

959959مشارٌع متواصلة

500 50002 5002 2البرنامج الوطنً

-IV 00المشارٌع الفالحٌة

-V0000الصٌد البحري

-VI1401400140الدراسات و البحوث و اإلرشاد

1001000100اإلرشاد

4040040دراسات اقتصادٌة و احصائٌة ومركبات األرض

-VIIً185 07501 0751 1101االنتاج الفالح

7575075اإلنتاج النبات1ً.

2525025النهوض بالفالحة البٌولوجٌة 

4040040حماٌة النباتات

1010010تحسٌن انتاجٌة الضٌعات الخاصة 

110 00001 0001 1101تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.
110110مشارٌع متواصلة

000 00001 0001 1الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

-VIII 560 56001 5601 1مختلفات

4504500450 وسائل النقل

5005000500بناء مقر للمندوبٌة

2502500250تجهٌزات ادارٌة

5050050تجهٌزات إعالمٌة

2502500250الصٌانة

4040040مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

2020020متابعة القروض الفالحٌة

32 71452 57533 62518 95066 339

صٌانة محطات الضخ

صٌانة المسالك الفالحٌة

المجموع العام

منوبة بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

2 3007702 300

الجديدة المشاريع

تعهد قنوات الرى



11-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً303 50035 10029 60024 20353 11المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

179 40018 60024 00014 57939 3المناطق السقوٌة2.

500 5002 5009 0002 12   حول السدود الكبرى1.2

تدعٌم الموارد المائٌة بالجنوب الشرقً للوطن القبلً وٌهم 

تدعٌم المناطق السقوٌة بمنزل بوزلفة وبنً خالد  وقربة منزل 

(تحوٌل مٌاه+محطات ضخ)تمٌم 

12 0002 5009 5002 500

   حول السدود الجبلٌة 2.2

   حول اآلبار العمٌقة3.2

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

900 0006 0007 0005 90012 1   الصرف و التطهٌر6.2
900 9001 1مشارٌع متواصلة

تجفٌف وتصرٌف المٌاه بالمناطق السقوٌة العمومٌة الموجودة 

بسهول قرنبالٌة وسلٌمان وبنً خالد ومنزل بوزلفة
11 0004 0007 0004 000

تصرٌف المٌاه بالمناطق السقوٌة العمومٌة الموجودة بزاوٌة 

(بنً خالد)الجدٌدي 
1 0001 0001 000

779 9008 1007 0007 67915 1   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

893893صٌانة محطات الضخ

تجدٌد /تجدٌد التجهٌزات متوسطة الضغط بمحطة سد بزٌغ

سلٌمان,المرازقة,وحدات الضغط بمحطة بزٌغ
600

تجدٌد وحدات الضخ و خطوط الدفع بمحطة دار شعبان و 

850محطة سد لبنة

تجدٌد وحدات الضخ و تجهٌزات خطوط الدفع بمحطة سلٌمان
850

تجدٌد وحدات الضخ و تجهٌزات خطوط الدفع بمحطتً مزنٌن 

000 1ز عرقوب الصٌد

تجدٌد وحدات الضخ و تجهٌزات خطوط الدفع بمحطات دار 

الحاروري و الكرمانٌة, الحجار,تاوشت,علوش
1 000

4343تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

6666تعهد قنوات الرى

150تعهد قنوات الرى بسلٌمان

300تعهد قنوات الرى بمنزل بوزلفة

300تعهد قنوات الرى ببنً خالد

400تعهد قنوات الرى بقرمبالٌة

450تعهد قنوات الرى بقربة

568568
4 0001 2502 7501 250

109109تجهٌز االبار العمٌقة الموجودة

سٌدي )إعادة تجهٌز آبار عمٌقة للري و الشرب 

(الغزالٌة و الخروبة,9448,8451,عٌسى
150

إعادة تجهٌز آبار عمٌقة للري و الشرب 

(شٌبةغرداٌةو بوربٌع,9448,القلعة)
200

إعادة تجهٌز آبار عمٌقة للري و الشرب 

(أوالد لسود,الودٌان,عٌن الحدرة,6شٌبة,2غرداٌة)
200

إعادة تجهٌز آبار عمٌقة للري و الشرب 

(تافرنٌن و أوالد ٌحً,2المٌدة,الخراز)
200

إعادة تجهٌز آبار عمٌقة للري و الشرب 

(التله و العرعارة,8620,12505,الزنتار)
200

150400750400 1اقتناء عدادات

800300500300اقتناء آالت قٌس الدفق 

بٌر ,1حفر آبار تعوٌضٌة بمنطقة القلعة

المقطع,الجحاف,القمبار,تزغران,بوشرٌك,الرحمة,الغٌثة,الزٌت

 و بوربٌع

2 2006001 600600

052 25280080001الدراسات المائٌة 3.

252252مشارٌع متواصلة

جبل ,حتوس,العالٌة)البحث عن طبقات المٌاه 

(بوعرقوب و بوسهم,طرٌف
8008000800

072 10016 7005 8008 37213 7الماء الصالح للشراب4.

759 7591 1التزود بالماء الصالح للشراب

3535(إحداث آبار)مشارٌع مشتركة متواصلة 
5 5785 578

13 1508 3654 7858 365

650335315335دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

صٌانة المسالك الفالحٌة بالمناطق السقوٌة العمومٌة

600

ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

نابل بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات

3 0001 3003 000

950650950

جديدة مشاريع

600350

 تهٌئة منظومات الماء الصالح للشراب



المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً067 000010 00010 6710المٌاه و الري الفالح

6767مشارٌع متواصلة
000 000010 00010 10البرنامج الوطنً

-III493 00006 0006 4936المحافظة على المٌاه و التربة

493493مشارٌع متواصلة

000 00006 0006 6البرنامج الوطنً

-IV المشارٌع الفالحٌة

-V8080080الصٌد البحري

8080080اإلرشاد فً مٌدان الصٌد البحري

-VI233403400363الدراسات و البحوث و اإلرشاد

2323مشارٌع متواصلة

3003000300اإلرشاد

4040040الدراسات اإلقتصادٌة و اإلحصائٌة

-VIIً275 18002 1802 952اإلنتاج الفالح

68080086اإلنتاج النبات1ً.

66مشارٌع متواصلة

3030030النهوض بالفالحة البٌولوجٌة 

4040040حماٌة النباتات

1010010تحسٌن انتاجٌة الضٌعات الخاصة 

189 10002 1002 892تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.

8989مشارٌع متواصلة

100 10002 1002 2الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

-VIII 140 14001 1401 1مختلفات

5005000500 وسائل النقل

6060060تجهٌزات ادارٌة

1501500150تجهٌزات إعالمٌة

3503500350الصٌانة

4040040مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

4040040متابعة القروض الفالحٌة

11 88173 34043 84029 50055 721 المجموع العام

المشارٌع
جديدة مشاريع



12-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتالمتواصلة المشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً892 53018 3003 8308 59211 10المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

941 2303 1002 3303 8415المناطق السقوٌة2.

   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

   حول اآلبار العمٌقة3.2

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

   الصرف و التطهٌر6.2

941 2303 1002 3303 8415   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

161161

750400350400

106106

1 350800550800

2300230تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

4545

25020050200

299299

2 0001 0001 0001 000

500400100400إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

480300180300احداث آبار عمٌقة للري

800800800الدراسات المائٌة 3.

(الفحص)البئر العمٌقة السفٌسٌفة

(الفحص)البئر العمٌقة العٌاشٌة

(الفحص)البئر العمٌقة أم األبواب 

(بئر مشارقة)البئر العمٌقة عٌن الصفصاف

(زغوان)البئر العمٌقة الشواٌحٌة 

(الفحص)البئر العمٌقة الشراعبة 

(الناظور)البئر العمٌقة الهمامة 

(الناظور)البئر العمٌقة عٌن البطوم 

(صواف)البئر العمٌقة الدغافلة 

151 30014 4001 7004 7515 9الماء الصالح للشراب4.

751 7519 9مشارٌع متواصلة

000 2التزود بالماء الصالح للشراب

470 2تعهد منظومات الماء الصالح للشرب

480حفر آبار عمٌقة للماء الصالح للشرب

750دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

-IIً258 00009 0009 2589الغابات و المراع

258258مشارٌع متواصلة

000 00009 0009 9البرنامج الوطنً

التشجٌر الغابً

تحسٌن المراعً

التهٌئة الغابٌة و تخفٌف الغراسات

البنٌة األساسٌة و تحدٌد الملك الغابً و صٌانة 

حماٌة الغاباتمسالك غابٌة

المحافظة على الثروة الحٌوانٌة و النباتٌة

-III822 00006 0006 8226المحافظة على المٌاه و التربة

822822مشارٌع متواصلة

000 00006 0006 6البرنامج الوطنً

-IV 000 0008 00082 0008 90المشارٌع الفالحٌة
000 0008 00082 0008 90مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة

-Vالصٌد البحري

-VI112002000211الدراسات و البحوث و اإلرشاد

1111مشارٌع متواصلة

150150150اإلرشاد

505050الدراسات اإلقتصادٌة و اإلحصائٌة

-VIIً090 06002 0602 302االنتاج الفالح

606060اإلنتاج النبات1ً.

030 00002 0002 302تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.

3030مشارٌع متواصلة

000 00002 0002 2الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

-VIII 5955950595مختلفات

4004000400 وسائل النقل

5050050تجهٌزات ادارٌة

7575075تجهٌزات إعالمٌة

0الصٌانة

4040040مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

3030030متابعة القروض الفالحٌة

11 713119 68534 15585 53045 868

9 000

تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

زغوان بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

4 4001 3004 400

الجديدة المشاريع

800800180800

0

تعهد قنوات الري

المجموع العام

إقتناء وتركٌب عدادات مائٌة

9 0009 000

صٌانة محطات الضخ



13-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتالمتواصلة المشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً567 35088 50050 85037 06787 51المٌاه و الري الفالح

00السدود و القنوات 1.

313 40022 00030 40019 31349 3المناطق السقوٌة2.

700 0003 7005 7003 8   حول السدود الكبرى1.2

000 0005001 5001 1إحداث منطقة سقوٌة بغزالة

000 0001 0001 0001 2إحداث منطقة سقوٌة بأوتٌك 

500 5001 0001 5(ماطر)إحداث منطقة سقوٌة بنفات 

دراسة احداث منطقة سقوٌة على سد 

(غزالة)المالح
1001000100

دراسة احداث تامنطقة السقوٌة على سد 

(ماطر)الطٌن
1001000100

   حول السدود الجبلٌة 2.2

   حول اآلبار العمٌقة3.2

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

871 05010 4509 5008 42117 2   الصرف و التطهٌر6.2
421 4212 2مشارٌع متواصلة

500 5002002 7002 2تهٌئة شبكة صرف المٌاه بسجنان

إعادة تهٌئة شبكات صرف وتجفٌف المٌاه بغزالة 

000 0002 0004 0002 6(بنزرت الجنوبٌة)وتسكراٌة 

 إعادة تهٌئة شبكات صرف وتجفٌف المٌاه 

000 0001 0001 0001 2(رأس الجبل)بهنشٌر طوبٌاس 

إعادة تهٌئة شبكات صرف و تجفٌف المٌاه 

000 0001 0002 0001 3بلزدٌن

200 0001 2001 2001 2جهر األودٌة

600750850750 1صٌانة قنواة التجفٌف وصرف المٌاه

742 3507 85016 2006 89223   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2
113113

4 5002 5002 0002 500

519519

1 8001 1506501 150

130130

500400100400

130130

1 400800600800

000 0002 00013 0002 15إعادة تهٌئة شبكات المنطقة السقوٌة بماطر

104650500150604الدراسات المائٌة 3.

104مشارٌع متواصلة

650500150500آبار عمٌقة استكشافٌة

650 80065 00019 80018 65037 47الماء الصالح للشراب4.
650 65047 47مشارٌع متواصلة

747 27التزود بالماء الصالح للشراب

553 9تعهد منظومات الماء الصالح للشرب
500دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

-IIً189 70018 0007 70018 18925الغابات و المراع

189189مشارٌع متواصلة

000 70018 0007 70018 25البرنامج الوطنً

-III757 50012 0007 50011 75718 1المحافظة على المٌاه و التربة

757 7571 1مشارٌع متواصلة

(و.ب)أشغال المحافظة على المٌاه و التربة

برنامج التصرف فً الموارد الطبٌعٌة فً المناطق 

مشروع التهٌئة التشاركٌة و المندمجة بالحوض الرٌفٌة األكثر عرضة للتدهور

مشروع التصرف المستدام فً الموارد الطبٌعٌة (غزالة)الساكب المالح

دراسة مشروع التصرف المستدام فً الموارد بنزرت )بإعتبار التغٌرات المناخٌة بحوض الدومٌس 

مشروع التنمٌة المحلٌة المندمجة من عمادتً الذواودة الطبٌعٌة بإعتبار التغٌرات المناخٌة بحوض الطٌن 

(غزالة)و سٌدي منصور
-IV 500 5002 50040 0002 43المشارٌع الفالحٌة

500 5002 50040 0002 43مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة بغزالة جومٌن

-V100802080الصٌد البحري

100802080اإلرشاد فً مٌدان الصٌد البحري

-VI1501500150الدراسات و البحوث و اإلرشاد

1001000100اإلرشاد الفالحً

5050050دراسات مركبات األرض

-VIIً222 0807703 8503 1423االنتاج الفالح

22008012082اإلنتاج النباتي1.
202مشارٌع متواصلة

1505010050النهوض بالفالحة البٌولوجٌة 

50302030حماٌة النباتات

140 0006503 6503 1403تربية الماشية و الصحة الحيوانية2.
140140مشارٌع متواصلة

000 0006503 6503 3الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

-VIII 7357350735مختلفات

4004000400 وسائل النقل

8080080تجهٌزات ادارٌة

1251250125تجهٌزات إعالمٌة

7575075الصٌانة

2525025مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

3030030متابعة القروض الفالحٌة

53 155179 88573 045106 840126 200

بنزرت بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

18 00019 80018 000

الجديدة المشاريع

تعهد قنوات الرى

إقتناء عدادات 

صٌانة محطات الضخ

11 000

المجموع العام

7 50011 000

تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

18 500



14-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتالمتواصلة المشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً299 84977 13086 97953 169139 24المٌاه و الري الفالح

0السدود و القنوات 1.

733 85548 50079 35543 233123 5المناطق السقوٌة2.

000 0005 00039 0005 044   حول السدود الكبرى1.2

000 0003 00022 0003 25(باجة الجنوبٌة)إحداث منطقة سقوٌة بمرنٌسة 

000 0002 00017 0002 19(مجاز الباب) إحداث منطقة سقوٌة بالزراٌب 

000   حول السدود الجبلٌة 2.2

06506500650   حول اآلبار العمٌقة3.2

6506500650(عمدون  )إحداث منطقة بعٌن القرشٌة 

0   بالمٌاه المعالجة 4.2

0   الجٌوحرارٌة   5.2

082 7508007 5505 3326 1   الصرف و التطهٌر6.2

700700(بوسدرة) تجفٌف المنطقة السقوٌة مجاز الباب 

393393تجفٌف المنطقة السقوٌة الهري

000100001000 1تجفٌف المنطقة السقوٌة قبالط

00025005002500 3تجفٌف المنطقة السقوٌة مجاز الباب

00017003001700 2تصرٌف المٌاه بالمنطقة السقوٌة بنفزة *

5505500550تجفٌف المنطقة السقوٌة سٌدي اسماعٌل

239239صٌانة قنوات صرف المٌاه

001 05536 10040 15532 90172 3   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

4004000400اقتناء عدادات  

1001000100إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

675500175500تعهد شبكات الري

130550580550 1صٌانة محطات الضخ

050500040505000 9تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

000200010002000 3تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة بعٌن ٌونس

900600300600 جهر و تنظٌف الخنادق و األودٌة

750350400350صٌانة قنوات التجفٌف وصرف المٌاه

000450550450 1صٌانة السدود والبحٌرات الجبلٌة

5005000500تجدٌد محركات لمحطة الضخ بتستور

3003000300على سد تٌبار. س. تؤهٌل م

1001000100عٌن ٌونس. س. تهٌئة م

000300070003000 10(تٌبار  )تدعٌم و توسعة المنطقة السقوٌة بدجبة 

0502500105502500 13إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة مجاز الباب

350200053502000 7 إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة تستور

0005000100005000 15( هك1000)تدعٌم وتوسعة المنطقة السقوٌة نشٌمة تٌبار 

5005000500إعادة هٌكلة المنطقة السقوٌة ببوروٌس عمدون

000100001000 1دعم المجامع المائٌة فً صٌانة و استغالل المناطق السقوٌة* 

7507500750صٌانة منظومات الماء الصالح للشرب* 

10020001002000 2تجدٌد قناة الدفع لمحطة الضخ مجاز الباب* 

500450004500 4(مجاز الباب و تستور)تجدٌد محطات  الضخ بالمناطق السقوٌة القدٌمة * 
11تجهٌز االبار العمٌقة الموجودة

682682تعهد قنوات الرى

223223صٌانة محطات الضخ

10671067تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

367367جهر االودٌة

15611561تهٌئة المنطقة السقوٌة عٌن ٌونس

484 06001 0601 4241الدراسات المائٌة 3.

6606600660احداث آبار عمٌقة بدوار العساكرة وعٌن جمالة والحناٌا واألفارق والطبابة

082 99427 5706 5648 51215 18الماء الصالح للشراب4.

000 6505 0005 6505 10 منتفع7082 مشروع لفائدة 11: التزود بالماء الصالح للشراب 

000 3443 0001 3443 4 منتفع13764 مشارٌع لفائدة 10: تعهد منظومات الماء الصالح للشرب

1701700170 آبار2: حفر آبار عمٌقة للماء الصالح للشرب 

4004000400دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

512 51218 18مشارٌع متواصلة

-IIً081 000026 00026 8126الغابات و المراع

000 000026 00026 26البرنامج الوطنً

81مشارٌع مشتركة متواصلة

-III165 00014 0007 00012 16519 2المحافظة على المٌاه و التربة

165 1652 2مشارٌع مشتركة متواصلة

000 00012 0007 00012 19البرنامج الوطنً

-IV 000المشارٌع الفالحٌة

-V02525025الصٌد البحري

2525025اإلرشاد فً الصٌد البحري

-VI74804800487الدراسات و البحوث و اإلرشاد

2002000200الفالحً المٌدان فً اإلرشاد

3030030األرض مركبات دراسة

5050050إحصائٌة و اقتصادٌة دراسات

2002000200سقوٌة مناطق إحداث دراسات

-VIIً027 66003 6602 3672االنتاج الفالح

56060065اإلنتاج النبات1ً.

55مشارٌع مشتركة متواصلة

2020020حماٌة النباتات

2525025النهوض بالفالحة البٌولوجٌة

1515015تحسٌن إنتاجٌة الضٌعات الخاصة

962 60002 6002 3622تربٌة الماشٌة2.

3620362مشارٌع مشتركة متواصلة
600 60002 6002 2الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

-VIII 8658650865مختلفات

6006000600 وسائل النقل

00بناء مقر للمندوبٌة

6060060تجهٌزات ادارٌة

6565065تجهٌزات إعالمٌة

7575075الصٌانة

2525025مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

4040040متابعة القروض الفالحٌة

26 789189 00995 16093 849121 949

باجة بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع
الجديدة المشاريع

المجموع العام



15-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتالمتواصلة المشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً687 20056 25596 45532 432128 24المٌاه و الري الفالح

00السدود و القنوات 1.

577 35036 45592 80522 122114 14المناطق السقوٌة2.

0   حول السدود الكبرى1.2

0   حول السدود الجبلٌة 2.2

0   حول اآلبار العمٌقة3.2

0   بالمٌاه المعالجة 4.2

0   الجٌوحرارٌة   5.2

000 0002 00016 0002 018   الصرف و التطهٌر6.2

000 0002 00016 0002 18(.....االرتٌاح- بن بشٌر :الشط )تجفٌف مناطق سقوٌة بجندوبة  

577 35034 45576 80520 12296 14   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

340340تعهد قنوات الرى

600600صٌانة محطات الضخ

771 7713 3تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

800 8004 4تهذٌب محطة الضخ بالرٌابنة

5050اعادة تجهٌز االبار العمٌقة

200 2002 2تهذٌب البنٌة األساسٌة بمنطقة باللٌاس

360 3602 2تهذٌب محطات الضخ وشبكات الري ببوسالم بلطة

50045050450اقتناء عدادات

6006000600اقتناء آالت قٌس الدفق

105 10501 1051 1إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

4004000400 آبار عمٌقة بالمنطقة السقوٌة العمومٌة وادي ملٌز وغار الدماء6تعوٌض واحٌاء 

100 10001 1001 1تعهد شبكات الري

200 20001 2001 1صٌانة محطات الضخ

000 0009003 9003 3تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

4004000400صٌانة قنوات التجفٌف وصرف المٌاه

000 00003 0003 3بلطة بوعوان-إعادة تهٌئة الشبكة الرئٌسسة ببوسالم

500 7002 50011 2002 14تهذٌب البنٌة األساسٌة بالمنطقة السقوٌة العمومٌة بغار الدماء ووادي ملٌز

تركٌز نقاط ري واقتناء ووضع قنوات ري وتهٌئة مسالك فالحٌة بكل من المنطقة 

4004000400 والمنطقة السقوٌة بفرنانة3السقوٌة بوهرتمة 

000 0003 00023 0003 326تهذٌب البنٌة األساسٌة بالمنطقة السقوٌة العمومٌة بسوق السبت وبوهرتمة 

300 7003 30040 0003 44 وبدرونة1تهذٌب البنٌة األساسٌة بالمنطقة السقوٌة العمومٌة بوهرتمة

1078008000907الدراسات المائٌة 3.

203 85019 0003 8509 20312 10الماء الصالح للشراب4.

000 1( ساكن1170)تزوٌد منطقة سٌدي سعٌد بمعتمدٌة فرنانة 

000 1( ساكن1700)تزوٌد منطقة الفروحة بمعتمدٌة فرنانة 

800 1( ساكن1481)إعادة تهٌئة مشروع الماء الصالح للشرب بالجحفة من معتمدٌة فرنانة 

تعهد منظومات الماء الصالح للشرب 

( منتفع978)العثامنٌة 

( منتفع1919)الدخاٌلٌة 

( منتفع1745)عٌن الخرارٌب 

( منتفع1245)الجلٌل 

( منتفع1786)سٌدي عبدهللا 

( منتفع2247)الشواولة 

( منتفع1791)البلدٌة 

( منتفع1225)البلدة 

دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

500دراسة مخطط مدٌري لتحسٌن التزود بالماء الصلح للشرب بوالٌة جندوبة

100دراسة إعادة تهٌئة مشروع مركب بربرة للماء الصالح للشرب

203 20310 10المشارٌع المتواصلة

-IIً380 00030 00010 00030 38040الغابات و المراع

000 00030 00010 00030 40تنمٌة الغابات والمحافظة علٌها

3800مشارٌع مشتركة متواصلة

-III285 00019 0008 00018 28526 1المحافظة على المٌاه و التربة

285 2851 1مشارٌع مشتركة متواصلة

000 00018 0008 00018 26البرنامج الوطنً

-IV 620 62000013 13المشارٌع الفالحٌة

620 620013 13(2مرحلة )تحسٌن التصرف فً الموارد الطبٌعٌة

-V02525025الصٌد البحري

2525025اإلرشاد فً الصٌد البحري

-VI690167 8501601 71الدراسات و البحوث و اإلرشاد

1000100عملٌات اإلرشاد الفالحً

60060دراسات فالحٌة إقتصادٌة وإحصائٌة

77مشارٌع مشتركة متواصلة

-VIIً092 88003 8802 2122االنتاج الفالح

46060064اإلنتاج النبات1ً.
6060060مشارٌع جدٌدة

44مشارٌع مشتركة متواصلة

028 82003 8202 2082تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.
820 82002 8202 2حمالت التلقٌح

208208مشارٌع مشتركة متواصلة

-VIII 9009000900مختلفات

6006000600 وسائل النقل

6060060تجهٌزات ادارٌة

7575075تجهٌزات إعالمٌة

7575075الصٌانة

5050050مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

4040040متابعة القروض الفالحٌة

39 936200 11084 220115 890124 156 المجموع العام

جندوبة بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع
الجديدة المشاريع



16-3 عدد ملحق

المخطط استثماراتالمتواصلة المشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً116 695130 70022 39536 41659 93المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

942 000104 35018 35019 59237 85المناطق السقوٌة2.

348 34881 81   حول السدود الكبرى1.2
ٌّة أوالد بوغانم 348 34881 81( هك4500)المحجوبة حول سد سرات - مشروع تهٌئة المنطقة السقو

   حول السدود الجبلٌة 2.2

   حول اآلبار العمٌقة3.2

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

000 0003 0003 0003 6   الصرف و التطهٌر6.2

000 0003 0003 0003 6وجهر األودٌة  (الدهمانً، السرس و الكاف الشرقٌة)حماٌة السهول من التغدق 

594 00020 35015 35016 24431 4   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

000 00002 0002 2المنطقة السقوٌة بنبر

6006000600(تاجروٌن) 1المنطقة السقوٌة سٌدي عبد الباسط 

700500200500(تاجروٌن) 2المنطقة السقوٌة سٌدي عبد الباسط 

800600200600(الدهمانً  ) 3المنطقة السقوٌة سواري عبٌدة

000 00001 0001 1(السرس)المنطقة السقوٌة الترٌشة 

3503500350(الكاف الغربٌة)المنطقة السقوٌة دوار السند 

700500200500إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

700500200500تجهٌز األبار العمٌقة بكامل الوالٌة

000 9004 0005 9004 9تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

000 0003001 3001 1تعهد شبكات الري

3003000300إحداث آبار عمٌقة للري

000 0005 0008 0005 13 بئر سطح924ًكهربة 

3232تجهٌز االبار العمٌقة الموجودة

219219تعهد قنوات الرى

144144صٌانة محطات الضخ

794 7942 2تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

155155اعادة تجهٌز االبار العمٌقة

900900تحسٌن نجاعة المنطقة السقوٌة بالمدانٌة

13379570095833الدراسات المائٌة 3.

341 60024 6504 25016 69121 7الماء الصالح للشراب4.

500 5007507 2507 8 منتفع5840 مشارٌع لفائدة 8: التزود بالماء الصالح للشراب 

000 8508 0003 8508 11 منتفع10927 مشارٌع لفائدة 9: تعهد منظومات الماء الصالح للشرب 

7007000700 آبار8: حفر آبار عمٌقة للماء الصالح للشرب 

4504500450دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

691 6917 7مشارٌع متواصلة

-IIً541 022027 02227 51927الغابات و المراع

022 022027 02227 27 ( هك15000)تهٌئة و حماٌة الغابات  

519519مشارٌع مشتركة متواصلة

-III740 000015 00013 74013 2المحافظة على المٌاه و التربة

000 000013 00013 13البرنامج الوطنً

740 7402 2مشارٌع مشتركة متواصلة

-IV 845 00044 00073 0007 84580 37المشارٌع الفالحٌة

ٌّة المندمجة بوالٌتً الكاف والقصرٌن  845 84537 37(الكاف )مشروع التنمٌة الفالح

000 0007 00073 0007 80(الدهمانً، السرس ، الكاف الشرقٌة ونبر)التهٌئة الفالحٌة المندمجة بمصب وادي تاسة 

-Vالصٌد البحري

-VI970 9505501 5001 202الدراسات و البحوث و اإلرشاد

000 0005001 5001 1البحوث و الدراسات

30025050250االرشاد

7007000700(الكاف الشرقٌة)مركز جهوي للبحوث الفالحٌة بالشمال الغربً الشبه الجاف 

2020مشارٌع مشتركة متواصلة

-VIIً600 38503 3853 2153االنتاج الفالح

87070078اإلنتاج النبات1ً.
3030030حماٌة النباتات

1010010تحسٌن انتاجٌة الضٌعات الخاصة

3030030الفالحة البٌولوجٌة

88مشارٌع مشتركة متواصلة

522 31503 3153 2073تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.
315 31503 3153 3الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

207مشارٌع مشتركة متواصلة

-VIII 8308300830مختلفات

4254250425 وسائل النقل

00بناء مقر للمندوبٌة

7575075تجهٌزات ادارٌة

1001000100تجهٌزات إعالمٌة

1501500150الصٌانة

5050050مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

3030030متابعة القروض الفالحٌة

134 755186 13289 88796 245224 642

الكاف بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع
الجديدة المشاريع

المجموع العام



17-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتالمتواصلة المشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً338 97239 65514 62726 68341 12المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

000 20013 3551 5557 6458 5المناطق السقوية2.

00   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

00   حول اآلبار العمٌقة3.2

00   بالمٌاه المعالجة 4.2

00   الجٌوحرارٌة   5.2

951 50003 5001 4511 2   الصرف و التطهٌر6.2

476476 جهر األودٌة متواصل

975 19751متواصل-حماٌة سهل بوعرادة

500 50001 5001 1   باألخماسZجهر األودٌة  بالروحٌة وفوار السنوسً و قناة 

049 2009 8551 0555 31947تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة   7.2

000آبــار استغـــالل

000آبار التعوٌض

2002000200إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

9009000900تعهد شبكات الري

900800100800صٌانة محطات الضخ

500 1002 5001 6002 3 تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

3653650365إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة الخروبة

4904900490(مكثر)إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة سوالم 

16006000600إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة الروحٌة 

070 0701 1تعهد قنوات الرى

167167صٌانة محطات الضخ

677 6771 1تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

280280تهٌئة مسلك السد الجبلً وادي الزعرورة

356 30001 3001 561الدراسات المائية 3.

982 77224 00013 77218 98231 6الماء الصالح للشراب4.

792 6 منتفع4696 مشارٌع لفائدة 9: التزود بالماء الصالح للشراب 

480 24 منتفع18000 مشروع لفائدة 14: تعهد منظومات الماء الصالح للشرب

500دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

982 9826 6مشارٌع متواصلة

-IIً218 000016 00016 21816الغابات و المراع

000 000016 00016 16البرنامج الوطنً

218218مشارٌع مشتركة متواصلة

-III749 500011 50010 24910 1المحافظة على المٌاه و التربة

500 500010 50010 10برنامج وطنً

249 2491 1مشارٌع مشتركة متواصلة

-IV 000 75015 00048 75015 63المشارٌع الفالحٌة

000 75015 00048 75015 63(مرحلة تثبٌت)مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة 

-Vالصٌد البحري

-VI21401400142الدراسات و البحوث و اإلرشاد

7575075اإلرشاد والتؤطٌر والتكوٌن الفالحً 

6565065بحوث ودراسات فالحٌة

2مشارٌع مشتركة متواصلة

-VIIً762 58002 5802 1822االنتاج الفالح

148080094اإلنتاج النبات1ً.
1414مشارٌع مشتركة متواصلة

8080080مشارٌع جدٌدة

668 50002 5002 1682تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.
500 50002 5002 2مشارٌع جدٌدة

168168مشارٌع مشتركة متواصلة

-VIII 7707700770مختلفات

4254250425 وسائل النقل

7575075تجهٌزات ادارٌة

7575075تجهٌزات إعالمٌة

1101100110الصٌانة

5050050مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

3535035متابعة القروض الفالحٌة

14 334135 36771 64563 72285 979

سليانة بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع
الجديدة المشاريع

المجموع العام
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18-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً266 29093 93049 22055 336105 37المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

873 94022 17014 11014 70329 8المناطق السقوٌة2.
000 0005 00010 0005 15   حول السدود الكبرى1.2

000 0005 00010 0005 15توسعة المنطقة السقوٌة سٌدي سعد 
0   حول السدود الجبلٌة 2.2
950 100870850201 1   حول اآلبار العمٌقة3.2

100 1001 1احداث المنطقة السقوٌة بالجبٌسة
87085020850(ري تكمٌلً للزٌاتٌن) احداث منطقة سقوٌة حدائق نصر هللا 

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

   الصرف و التطهٌر6.2

923 92015 3204 2408 60313 7   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2
603 6037 7مشارٌع متواصلة

600300300300اقتناء و تركٌب عدادات
750500250500إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

42040020400تعهد شبكات الري
500400100400صٌانة محطات الضخ

180 32و2سٌدي علً بن سالم, تهٌئة المسالك الفالحٌة الهوارب
300 2عٌن بومرة و ,3و2تهٌئة المسالك الفالحٌة الطرابلسٌة و الجالصً و الخرٌوع
320 1تهٌئة المسالك الفالحٌة بالد عبٌدة و العوجة و أوالد نهار

2600 و1تهٌئة المسالك الفالحٌة الزبارة
600تهٌئة المسالك الفالحٌة أوالد جمال و النقاقطة

500350150350تجهٌز اآلبار العمٌقة
200 2006001 8001 1احداث آبار عمٌقة للري

790790790اآلبار التعوٌضٌة
3880880880اعادة تهٌئة وتعصٌر المناطق سقوٌة عٌن البٌضاء

600 00002 0001 6001 1الدراسات المائٌة 3.
600 6001 1مشارٌع متواصلة

000 0001 0001 1حفرٌات إستكشاف
793 35067 76034 11040 03375 27الماء الصالح للشراب4.

033 03327 27مشارٌع متواصلة
760 35040 76034 11040 75التزود بالماء الصالح للشراب

000 00001 0001 1(الوسالتٌة)تزوٌد مناطق المرجى وكرواطة والحساٌنٌة وأوالد تلٌل والعبادلٌة 
000 5005 0003 5005 8(بوحجلة)تزوٌد منطقة الجهٌنة 

070 07001 0701 1(السبٌخة)تزوٌد منطقة عٌن بومرة والفرٌوات 
230 35025 23017 58025 42تعهد منظومات الماء الصالح للشرب
7107100710حفر آبار عمٌقة للماء الصالح للشرب

250 25001 2501 1دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب
000 0004 0006 0004 10 منجزة و بالد بن احمد بن 1بالد بن احمد بن عمر)بناء وتجهٌز محطة تحلٌة 

500 5002 5007 0002 10(تحسٌن التزود بمعتمدٌة السبٌخة)بناء وتجهٌز محطة لتصفٌة مٌاه سد نبهانة 

-IIً568 26013 0004 26012 56816 1الغابات و المراع
568 5681 1مشارٌع متواصلة
096 1التشجٌر الغابً 

096 1الغراسات الرعوٌة
290غراسة الهندي

070 1تخفٌف الغابات و صٌانة الغراسات
750 3انتاج المشاتل

656 1صٌانة المسالك
140صٌانة مراكز غابٌة و أبراج مراقبة

750 1صٌانة قواطع نارٌة
720 1حماٌة الغابات من الحرائق و األفات

250 1بعث الحدائق و المحمٌات
442 2المحافضة على الثروة الغابٌة

-III443 36822 1003 46819 34322 3المحافظة على المٌاه و التربة
343 3433 3مشارٌع متواصلة

600 6004006 0006 7البرنامج الخصوصً للمحافظة على الموارد الطبٌعٌة حول جبل طرزة
500 96812 5002 46812 15البرنامج الوطنً
942 10تهٌئة المصبات

450 1التعهد و الصٌانة
200منشئات اصالح مجاري األودٌة

500 1البحٌرات الجبلٌة
798منشئات التغذٌة و الحماٌة

578منشئات  النشر

-IV 000 0003 00087 0003 90المشارٌع الفالحٌة
000 0003 00087 0003 90مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة لهضاب القٌروان

-Vالصٌد البحري

-VI116656650676الدراسات و البحوث و اإلرشاد
1111مشارٌع متواصلة

4545045اإلرشاد
3203200320الدراسات اإلقتصادٌة و اإلحصائٌة

3003000300إحداث فرع بالقٌروان للمركز الجهوي للبحوث الفالحٌة بسٌدي بوزٌد  

-VIIً238 4603 0752 5353 1635اإلنتاج الفالح

7575075اإلنتاج النبات1ً.
3535035النهوض بالفالحة البٌولوجٌة 

4040040حماٌة النباتات
163 4603 0002 4603 1635تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.

163163مشارٌع متواصلة
000 4603 0002 4603 5الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

435حمى قالعٌة أبقار
247 2حمى قالعٌة أغنام و ماعز

512جدري أغنام
163 1اللسان األزرق

204مكافحة داء الكلب
9اإلجهاض المعدي لدى األبقار

750الحمى المالطٌة
35المراقبة الوبائٌة لألمراض الحٌوانات

35المراقبة البطرٌة الصحٌة للمنتجات من أصل حٌوانً
70خلٌة الصٌد البحري 

-VIII 9959950995مختلفات
6006000600 وسائل النقل

1201200120تجهٌزات ادارٌة
9090090تجهٌزات إعالمٌة

1101100110الصٌانة
4040040مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

3535035متابعة القروض الفالحٌة

42 421241 14394 765146 378137 186

القيروان بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع
جديدة مشاريع

3 5003 5003 500

المجموع العام

3 0002 4603 000

12 0004 26012 000

12 5002 96812 500



19-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً026 439113 900180 33965 126246 47المٌاه و الري الفالح
السدود و القنوات 1.

708 12073 400121 52049 308170 24المناطق السقوٌة2.

   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

078 72017 30023 02012 77836 4   حول اآلبار العمٌقة3.2
778 7784 4(اللطاٌفٌة أوالد مرزوق)مناطق سقوٌة متواصلة 

000 7703 0002 7703 5زلفان هندي الدولة تالة. س. إحداث م
300 30001 3001 1العوابدٌة  ماجل بلعباس. س. إحداث م
100 10001 1001 1سٌدي عمر السماتً سبٌبة . س. إحداث م
200900300900 1أوالد محمد فرٌانة. س. إحداث م
200800400800 1 ماجل بلعباس4هري . س. إحداث م

000 2505 00020 2505 25(قرار وزاري )إحداث مناطق سقوٌة  
2002000200(قرار وزاري) بئر شعبان 2تعمٌم العدادات بالمناطق السقوٌة بوصفة 

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

200 2003 3   الصرف و التطهٌر6.2

200 2003 3تجفٌف األراضً الفالحٌة بوادي الدرب: مشروع متواصل 

430 40053 10097 50037 330134 16   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

310310اعادة تجهٌز األبار العمٌقة

255255اقتناء وتركٌب عدادات مائٌة

834 83412 12تعبٌد المسالك الفالحٌة

122122صٌانة السدود والبحٌرات

421421تعهد قنوات الرى

361361صٌانة محطات الضخ

029 0291 1تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

998998تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

660300360300إقتناء عدادات

000 5003 0001 5003 4(قرار وزاري)تجهٌز اآلبار العمٌقة 

700 7009701 6701 2إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

500 5007101 2101 2 اآلبار العمٌقة التعوٌضٌة

130600530600 1تعهد شبكات الري

800900900900 1صٌانة محطات الضخ  

000 4305 0002 4305 7(قرار وزاري )تحسٌن إستغالل المناطق السقوٌة 

000 0003 0002 0003 5(قرار وزاري  )إحداث آبار استغالل  

000 0003 0004 0003 7(قرار وزاري)تجهٌز محطات الضخ بالربط الكهربائً 

5005000500صٌانة السدود والبحٌرات

(قرار وزاري)تهٌئة وتعبٌد المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة 
45 00012 00033 00012 000

000 0005 00051 0005 56(2012قرار وزاري سبتمبر )ربط اآلبار بالتٌار الكهربائً 

3503500350هنشر غرس هللا. س.إعادة تهٌئة م

2502500250هنشٌر الجمل فوسانة. س.إعادة تهٌئة م

884 5003 0006 5003 8849الدراسات المائٌة 3.

884884مشارٌع متواصلة

000 0003 5003 9(قرار وزاري)مشارٌع جدٌدة 

434 81935 50052 31913 93466 21الماء الصالح للشراب4.

934 93421 21مشارٌع مشتركة متواصلة

852 36(قرار وزاري)التزود بالماء الصالح للشراب 

767 28(قرار وزاري)تعهد منظومات الماء الصالح للشرب 

700دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

-IIً939 000014 00014 93914الغابات و المراع
939939مشارٌع مشتركة متواصلة

000 000014 00014 14(قرار وزاري)البرنامج الوطنً 

-III125 000019 00014 12514 5المحافظة على المٌاه و التربة
125 1255 5مشارٌع مشتركة متواصلة

000 000014 00014 14(قرار وزاري)البرنامج الوطنً 

-IV 381 00035 000180 0008 381188 27المشارٌع الفالحٌة
114 11419 19مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة لوالٌتً الكاف و القصرٌن

267 2678 28مشروع تحسٌن التصرف فً الموارد الطبٌعٌة 

000 0008 000180 0008 188(قرار وزاري)مرحلة ثانٌة - مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة لجنوب الوالٌة 

-V0الصٌد البحري

-VI1233903900513الدراسات و البحوث و اإلرشاد
123123مشارٌع مشتركة متواصلة

404040 بحوث ودراسات فالحٌة

200200200 االرشاد والتاطٌر الفالحً

150150150دراسة مشروع تنمٌة شمال الوالٌة

-VIIً547 37503 3753 1723اإلنتاج الفالح

7575075اإلنتاج النبات1ً.
5050050النهوض بالفالحة البٌولوجٌة

2525025عملٌات حماٌة النباتات ومقاومة الحشرات

472 30003 3003 1723تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.

172172مشارٌع مشتركة متواصلة

300 30003 3003 3الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

-VIII 140 14001 1401 1مختلفات

6506500650 وسائل النقل

1501500150تجهٌزات ادارٌة

6565065تجهٌزات إعالمٌة

1501500150الصٌانة

7575075مصارٌف اإلعالنات واإلشهار

5050050متابعة القروض الفالحٌة

80 866467 244106 805360 439187 671

القصرين بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

المجموع العام

13 50010 50013 500

جديدة مشاريع



20-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً622 89580 17038 06554 45293 26المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

056 59527 2709 86523 78632 3المناطق السقوٌة2.

   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

582 42004 4204 1624   حول اآلبار العمٌقة3.2

162162منطقة سقوٌة عمومٌة متواصلة بؤوالد سعٌد 

3503500350منطقة سقوٌة عمومٌة بكسودة

8008000800منطقة سقوٌة عمومٌة بالمباركٌة العواٌشٌة

3703700370منطقة سقوٌة عمومٌة بالقلٌلة

5005000500منطقة سقوٌة عمومٌة بعرق شكٌر

000 00001 0001 1منطقة سقوٌة عمومٌة بؤوالد خذر

26506500650إحداث منطقة سقوٌة النوامر 

7507500750إحداث منطقة سقوٌة اللوافً

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

   الصرف و التطهٌر6.2

474 59522 8509 44518 62428 3   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

291291(متواصل)اعادة تجهٌز األبار العمٌقة 

217217(متواصل)اقتناء وتركٌب عدادات مائٌة 

4040اقتناء شاحنة رافعة

961961إحداث آبار عمٌقة للري

150150تجهٌز االبار العمٌقة الموجودة

909909تعهد قنوات الرى

538538تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

518518تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

460300160300اقتناء عدادات  

900700200700إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

950600350600تعهد شبكات الري

985800185800صٌانة محطات الضخ

000 4005 0002 4005 7(قرار وزاري)تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة 

250 25001 2501 1تجهٌز اآلبار العمٌقة

000 2007 0006 2007 13احداث آبار عمٌقة للري

000 0001002 1002 2تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائً

7007000700إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة دخلة العلندة

75005000500إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة الحاجب 

إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة أوالد عاشور

1إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة سٌدي ساٌح 

إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة الفراجٌة الحرشان

إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة أوالد محمد

067 16790090001الدراسات المائٌة 3.

167167مشارٌع متواصلة

9009000900مشارٌع جدٌدة

499 30052 00029 30030 49959 22الماء الصالح للشراب4.

499 49922 22مشارٌع مشتركة متواصلة

100 21التزود بالماء الصالح للشراب  

000 32تعهد منظومات الماء الصالح للشرب

200 5حفر آبار عمٌقة للماء الصالح للشرب  

000 1دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

بوزيد سيدي بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

30 00029 30030 000

جديدة مشاريع



يتبع

-IIً224 40012 0007 40012 22419الغابات و المراع

224224مشارٌع مشتركة متواصلة

000 40012 0007 40012 19البرنامج الوطنً

982 8مكونات التنمٌة

244 2تشجٌر غابً

074 2غراسات رعوٌة

704تهٌئة المراعً

920 1صٌانة الغراسات

040 2إنتاج شتالت

418 10مكونات المحافظة والصٌانة

550صٌانة مسالك

080 1صٌانة قواطع نارٌة

380مقاومة الحشرات

350مقاومة الحرائق

800 1المحافظة على الحدائق الوطنٌة

258 6المحافظة على الثروة الغابٌة

-III972 63916 00019 63915 97234 1المحافظة على المٌاه و التربة

972 9721 1مشارٌع مشتركة متواصلة

000 63915 00019 63915 34البرنامج الوطنً

751 5تهٌئة مصبات

791 5تهٌئة فالحٌة ورعوٌة

367 4التعهد والصٌانة

800 2منشآت التغذٌة والحماٌة

000 1منشآت فرش المٌاه

600 3منشآت إصالح مجاري األودٌة

500 3البحٌرات الجبلٌة

830 7صٌانة شبكات نشر المٌاه

-IV 728 00028 00039 0006 72845 22المشارٌع الفالحٌة

728 72822 22(عناصر متواصلة)مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة 

000 0004 00011 0004 15تدعٌم المشروع الحالً للتتنمٌة المندمجة

000 0002 00015 0002 30مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة للمناطق الجبلٌة

-Vالصٌد البحري

-VI225 2252004 4254 4الدراسات و البحوث و اإلرشاد

1251250125دراسة مركبات األرض

5050050دراسات إحصائٌة وفالحٌة 

800 8002003 0003 4دراسات مختلفة 

2502500250اإلرشاد والتؤطٌر الفالحً

-VIIً762 8753 5451 4203 2175اإلنتاج الفالح
34545048اإلنتاج النبات1ً.

33مشارٌع مشتركة متواصلة

2020020حماٌة النباتات

2525025النهوض بالفالحة البٌولوجٌة

714 8753 5001 3753 2145تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.

214214مشارٌع مشتركة متواصلة

500 8753 5001 3753 5الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

-VIII 6706700670مختلفات

4304300430 وسائل النقل

4040040تجهٌزات ادارٌة

4545045تجهٌزات إعالمٌة

7575075الصٌانة

3030030مصارٌف اإلعالنات واإلشهار

5050050متابعة القروض الفالحٌة

51 594202 61995 610107 009147 204 المجموع العام



21-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتالمتواصلة المشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً706 95021 0506 00017 65624 4المٌاه و الري الفالح

0السدود و القنوات 1.

825 95014 8005 75010 02516 4المناطق السقوٌة2.

00   حول السدود الكبرى1.2

00   حول السدود الجبلٌة 2.2

500 5001 5001 01   حول اآلبار العمٌقة3.2
 ابار عمٌقٌة بشبكة المنطقة السقو ٌة بوادي الرمل ببوفٌٌشة 4ربط 

500 5001 5001 1( هك5000)

500 5001 1   بالمٌاه المعالجة 4.2

500 5001 1إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة بالمٌاه المعالجة بالزاوٌة

00   الجٌوحرارٌة   5.2

138138   الصرف و التطهٌر6.2

138138تجفٌف م س بالزاوٌة الثرٌات

687 95011 3005 2509 38715 2   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

440300140300اقتناء عدادات

500400100400 اآلبار العمٌقة التعوٌضٌة

000500500500 1تعهد شبكات الري

50045050450صٌانة محطات الضخ

000 0202 0002 0202 4تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

000 0001 0002 0001 3جهر األودٌة

7007000700تجهٌز اآلبار العمٌقة

090950140950 1احداث آبار عمٌقة للري

000 00001 0001 1تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائً

000 0002 0001 0002 3(بلعوم والشٌاب)إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة بالقلعة الكبرى  
164164تعهد شبكات الري

122122صٌانة محطات الضخ
486 4861 1تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة بالقلعة الكبرى

284284تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائً
9393تجهٌز اآلبار العمٌقة

210210(هٌشر)تعصٌر المنطقة السقوٌة بالنفٌضة 
2828الٌقضة البٌئٌة و اعادة تهٌئة     م  س الزاوٌة: لدراسات 

659 25001 2501 4091الدراسات المائٌة 3.

221 0005 0001 0005 2216الماء الصالح للشراب4.

1001000100 منتفع100 مشروع لفائدة 1: التزود بالماء الصالح للشراب 

100 0004 1001 1004 5 منتفع7349 مشارٌع لفائدة 10: تعهد منظومات الماء الصالح للشرب

8008000800دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

221221مشارٌع متواصلة

-IIً860 00003 0003 8603الغابات و المراع

000 0003 0003 3البرناج الوطنً

860860المشارٌع المتواصلة

-III104 80005 8003 3043 1المحافظة على المٌاه و التربة

-IV 00000المشارٌع الفالحٌة

-V07070070الصٌد البحري

-VI242 19001 1901 521الدراسات و البحوث و اإلرشاد

1501500150 دراسة التربة ومتابعة التملح

4040040دراسات وإستقصاءات فالحٌة
إنجاز دراسة إلحداث منطقتٌن سقوٌتٌن بالمٌاه المعالجة بكل من سٌدي

2002000200 هك150بوعلً و الثرٌات على مساحة 
تعصٌر مناطق سقوٌة على اآلبار العمٌقة/ إنجاز دراسات إلحداث

2002000200 هك1500بكامل الوالٌة على مساحة 
دراسة فنٌة)دراسة لتحٌٌن المخطط المدٌري للماء الصالح للشراب

3003000300(لوضعٌة التزود بمٌاه الشرب بالوسط الرٌفً

1001000100دراسة مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة بالمناطق الداخلٌة للوالٌة

2002000200عملٌات اإلرشاد الفالحً و اإلحاطة الفنٌة

5252مشارٌع  متواصلة

-VIIً161 08002 0802 812االنتاج الفالح

66060066اإلنتاج النبات1ً.
2020020 حماٌة النباتات

4040040 الفالحة البٌولوجٌة

6مشارٌع  متواصلة

095 02002 0202 752تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.
850 85001 8501 1تغطٌة ومراقبة صحٌة للقطٌع

1701700170 تنمٌة الموارد العلفٌة

7575مشارٌع  متواصلة

-VIII 000 00001 0001 1مختلفات

4304300430 وسائل النقل

4040040تجهٌزات ادارٌة

6060060تجهٌزات إعالمٌة

1001000100الصٌانة

3030030مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

4040040متابعة القروض الفالحٌة

2002000200 بناء خلٌة ترابٌة لإلرشاد الفالحً

1001000100بناء مستودع بأكودة

6 95335 14028 1906 95035 143

سوسة بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع
الجديدة المشاريع

المجموع العام



22-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتالمتواصلة المشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً195 5758554 4303 6204المٌاه و الري الفالح

0السدود و القنوات 1.

206 0008553 8553 2063المناطق السقوٌة2.

0   حول السدود الكبرى1.2

0   حول السدود الجبلٌة 2.2

0   حول اآلبار العمٌقة3.2

0   بالمٌاه المعالجة 4.2

0   الجٌوحرارٌة   5.2

   الصرف و التطهٌر6.2

206 0008553 8553 2063   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

17515025150اقتناء عدادات

5005000500إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

2502500250تعهد شبكات الري

2502500250صٌانة محطات الضخ

300 3008301 1301 2تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

13003000300بن بلة . س.إعادة تهٌئة م

2502500250بالمٌاه المعالجة الوردانٌن. س.إعادة تهٌئة م

9090تدعٌم الري بالمناطق السقوٌة هنشٌر اللوزة

7575تعهد قنوات الرى

3333صٌانة محطات الضخ

99تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

4145755750989الدراسات المائٌة 3.

الماء الصالح للشراب4.

-IIً220 00003 0003 2203الغابات و المراع

000 00003 0003 3البرنامج الوطنً

220220مشارٌع مشتركة متواصلة

-III064 0003 0001 0003 644المحافظة على المٌاه و التربة

000 0003 0001 0003 4البرنامج الوطنً

6464مشارٌع مشتركة متواصلة

-IV 00000المشارٌع الفالحٌة

-V07070070الصٌد البحري

7070070اإلرشاد فً الصٌد البحري

-VI154354350450الدراسات و البحوث و اإلرشاد

(مشروع  ذو  اولوٌة  )تطوٌر مركز التكوٌن الفالحً بجمال إلى مركز   بحوث   فً  الفالحة  البٌولوجٌة  4354350435

1515مشارٌع مشتركة متواصلة

-VIIً737 69001 6901 471االنتاج الفالح

0,004040040اإلنتاج النبات1ً.

4040040

697 65001 6501 471تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.

000 00001 0001 1الحمى القالعٌة

3003000300الجدري

1501500150اللسان األزرق

9090090الحمى المالطٌة

7070070اإلجهاض المعدي

3535035داء الكلب

5505التوباركولٌن

47047مشارٌع مشتركة متواصلة

-VIII 6706700670مختلفات

4004000400 وسائل النقل

6060060تجهٌزات ادارٌة

6060060تجهٌزات إعالمٌة

9090090الصٌانة

2525025مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

3535035متابعة القروض الفالحٌة

96614 29512 4401 85513 406

المنستير بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع
الجديدة المشاريع

المجموع العام



23-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتالمتواصلة المشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً185 99534 5705 56527 61533 6المٌاه و الري الفالح

0السدود و القنوات 1.

630 87093018 80015 76016 2المناطق السقوٌة2.

0   حول السدود الكبرى1.2

0   حول السدود الجبلٌة 2.2

600 60003 6003 03   حول اآلبار العمٌقة3.2

000 00001 0001 1سٌدي عبد العزٌر ملولش - 

7007000700سٌدي زٌد السواسً - 

8008000800الغضابنة قصور الساف - 

000 00001 0001 1 الشابة2ـ السعفات 

1001000100دراسات - 

0800800800   بالمٌاه المعالجة 4.2

800800800"فٌتالً"احداث منطقة سقوٌة عمومٌة بالمٌاه المعالجة 

0   الجٌوحرارٌة   5.2

0   الصرف و التطهٌر6.2

230 47093014 40011 76012 2   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

1301300130تجهٌز اآلبار العمٌقة

5505500550إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

2402400240تعهد شبكات الري

2502500250صٌانة محطات الضخ

6006000600تجهٌز محطات الضخ بالطاقة الشمسٌة

1001000100تجهٌز محطات الضخ بالربط الكهربائً

93090030900تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

000 0005002 5002 2إحداث آبار عمٌقة للري

16006000600إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة شٌبة 

48008000800إعادة تهٌئة المنطقة السقوٌة شٌبة 

000 00002 0002 2العجٌالت بؤالد الشامخ - 

000 00001 0001 1السعفات بالمهدٌة - 

300 3002001 5001 1قوناط سٌدي علوان - 

000 0002001 2001 1(الشابة)السعفات  - 

800800تهٌئة وتعصٌر المنطقة السقوٌة بئر بن كاملة

800800تهٌئة وتعصٌر المنطقة السقوٌة هٌبون

9191تعصٌر محطات الضخ

900900إحداث آبار عمٌقة للري

7070تجهٌز االبار العمٌقة الموجودة

66تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

9393تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

260 4003 2603 6603 6الدراسات المائٌة 3.

000 4003 0003 4003 6(7)حفرٌات استكشاف

2602600260حفرٌات مراقبة

295 66512 4401 1058 85510 3الماء الصالح للشراب4.

350 35001 3501 1 منتفع975 مشارٌع لفائدة 5: التزود بالماء الصالح للشراب 

500 3506 5001 8506 7 منتفع24250 مشروع لفائدة 11: تعهد منظومات الماء الصالح للشرب 

9090090برنامج تزوٌد مإسسات تربوٌة بمٌاه الشرب

815500315500برنامج صرف صحً لمإسسات تربوٌة

855 8553 3المشارٌع المتواصلة

-IIً893 00005 0005 8935الغابات و المراع

000 00005 0005 5البرنامج الوطنً

8930المشارٌع المتواصلة

-III555 0009 0001 0009 55510المحافظة على المٌاه و التربة

000 0009 0001 0009 10البرنامج الوطنً

555555المشارٌع المتواصلة

-IV 000 0003 00097 0003 100المشارٌع الفالحٌة

000 0003 00097 0003 100مشروع تنمٌة فالحٌة مندمجة بكامل الوالٌة

-V7070070الصٌد البحري

7070070اإلرشاد فً الصٌد البحري

-VI192952950314الدراسات و البحوث و اإلرشاد

7070070دراسات إحصائٌة وفالحٌة

1251250125 االرشاد والتاطٌر الفالحً

19019مشارٌع مشتركة متواصلة

دراسة حول تدعٌم دور الهٌاكل المهنٌة فً تنمٌة قطاع الفالحة و الصٌد 

1001000100البحري

-VIIً606 45002 4502 1562االنتاج الفالح

25050052اإلنتاج النبات1ً.
5050050مشارٌع جدٌدة

22مشارٌع متواصلة

554 40002 4002 1542تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.
400 4002 4002 2الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

154154مشارٌع مشتركة متواصلة

-VIII 8808800880مختلفات

2502500250 وسائل النقل

6060060تجهٌزات ادارٌة

7575075تجهٌزات إعالمٌة

4004000400الصٌانة

4545045مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

5050050متابعة القروض الفالحٌة

8 238152 26048 265103 99556 503

المهدية بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع
الجديدة المشاريع

المجموع العام



24-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتالمتواصلة المشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً542 87545 08024 95526 46250 19المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

278 3759 58014 9558 69822المناطق السقوٌة2.

   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

470 2501 4703 7201 4   حول اآلبار العمٌقة3.2

2202200220توسعة المنطقة السقوٌة أوالد عزالدٌن

000500 5005001 1إحداث المنطقة السقوٌة عٌثة الشالٌا

000500 5005001 1إحداث المنطقة السقوٌة أوالد منصر الحزق

250250 5002501 1إحداث المنطقة السقوٌة إفً

000 0003 0004 0003 7   بالمٌاه المعالجة 4.2

000 0003 0004 0003 7تهذٌب و توسعة المنطقة السقوٌة بالمٌاه المعالجة الحاجب

   الجٌوحرارٌة   5.2

   الصرف و التطهٌر6.2

808 1254 1107 2354 69811   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

3030تجهٌز االبار العمٌقة الموجودة

150150تعهد قنوات الرى

6969صٌانة محطات الضخ

441441تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

99تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

800300500300إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

650380 0303801 2تعهد شبكات الري

950300650300صٌانة محطات الضخ

000 0002 0003 0002 5تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

955350605350تجهٌز اآلبار العمٌقة

4004000400تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائً

100380720380 1تجهٌز محطات الضخ بالطاقة الشمسٌة

190 50004 5002 6902 1الدراسات المائٌة 3.

074 50032 00010 50015 07425 17الماء الصالح للشراب4.

400 24 ألف منتفع40مشروع لفائدة 14: تعهد منظومات الماء الصالح للشرب

460إقتناء قنوات إحتٌاطٌة بؤقطار مختلفة

640أشغال إصالح إنسدادات و تغٌٌر قنوات

074 07417 17المشارٌع المتواصلة

-IIً215 00004 0004 2154الغابات و المراع

000 00004 0004 4البرنامج الوطنً

215215المشارٌع المتواصلة

-III774 00004 0004 7744المحافظة على المٌاه و التربة

000 00004 0004 4البرنامج الوطنً

774774المشارٌع المتواصلة

-IV 000 00020 00042 00020 062المشارٌع الفالحٌة

000 00020 00042 00020 62مشروع التنمٌة المندمجة بالحنشة وبئرعلً ومنزل شاكر

-V08080080الصٌد البحري

8080080اإلرشاد فً الصٌد البحري

-VI07507500750الدراسات و البحوث و اإلرشاد

2002000200التنمٌة المندمجة

2502500250التنمٌة المندمجة

5050050دراسات إحصائٌة وفالحٌة

2502500250 االرشاد والتاطٌر الفالحً

-VIIً635 50003 5003 1353االنتاج الفالح

1001000100اإلنتاج النبات1ً.

1001000100

535 40003 4003 1353تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.

8008000800الحمى القالعٌة

5005000500الجدري

6006000600اللسان األزرق

4004000400الحمى المالطٌة

3003000300اإلجهاض المعدي

2502500250داء الكلب

2502500250التوباركولٌن

3003000300سل األبقار والجرب

135135مشارٌع مشتركة متواصلة

-VIII 110 11001 1101 1مختلفات

4004000400 وسائل النقل

1001000100تجهٌزات ادارٌة

9090090تجهٌزات إعالمٌة

4504500450الصٌانة

3030030مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

4040040متابعة القروض الفالحٌة

20 586126 39559 52066 87580 106

صفاقس بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع
الجديدة المشاريع

المجموع العام
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25-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً097 66050 04011 70037 05748 13المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

473 56025 6908 25022 78331 2المناطق السقوٌة2.

   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

300 50005 5004 8004   حول اآلبار العمٌقة3.2

800800مشروع متواصل

8008000800إحداث ري تكمٌلً بالعبادلٌة الخالٌفٌة بقفصة الشمالٌة

7007000700 ببلخٌر7إحداث منطقة سقوٌة بأوالد منصور 

7007000700إحداث ري تكمٌلً بخد رابح بقفصة الجنوبٌة

7007000700 بسٌدي بوبكر4إحداث منطقة سقوٌة العزاٌز 

8008000800إحداث منطقة سقوٌة المتكٌدس الخذاٌرٌة بقفصة الشمالٌة 

8008000800تدعٌم وتوسعة قرعة أوالد موسى بقفصة الشمالٌة 

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

   الصرف و التطهٌر6.2

173 56020 1908 75018 98326 1   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

100100صٌانة شبكات صرف المٌاه

120120إحداث آبار عمٌقة للري

378378تعهد قنوات الرى

284284صٌانة محطات الضخ

600600تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

501501تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

000 0002501 2501 1إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

000 0002 0003 0002 5 اآلبار العمٌقة التعوٌضٌة

000 0003601 3601 1تعهد شبكات الري

000350 3503501 1صٌانة محطات الضخ

000 00007 0007 7تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

500200300200صٌانة قنوات التجفٌف وصرف المٌاه

750600150600تجهٌز اآلبار العمٌقة

250400850400 1تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائً

240240240تجهٌز محطات الضخ بالطاقة الشمسٌة

500 5001 5001 0001 3تهٌئة شبكة المنطقة السقوٌة برٌشة النعام من معتمدٌة المتلوي بمٌاه الري من أبار رؤوس العٌون

850700150700تعهد المنطقة السقوٌة واحة سقدود المتلوي 

000 0004001 4001 1تعهد المنطقة السقوٌة واحة سقدود بالردٌف 

100800300800 1تعهد المنطقة السقوٌة واحة وادي النقاز بالمتلوي 

900700200700تعهد المنطقة السقوٌة واحة وادي السهٌلً بالمتلوي

800700100700تعهد المنطقة السقوٌة المقسم القرٌة بسٌدي عٌش 

912 85001 8501 621الدراسات المائٌة 3.

6262مشارٌع مشتركة متواصلة

500 50001 5001 1حفرٌات استكشاف جدٌدة

3503500350حفرٌات مراقبة جدٌدة

712 10022 5003 60012 21215 10الماء الصالح للشراب4.

212 21210 10مشارٌع مشتركة متواصلة

770 6:التزود بالماء الصالح للشراب 

880 7تعهد منظومات الماء الصالح للشرب

550حفر آبار عمٌقة للماء الصالح للشرب 

400دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

-IIً912 3009 7002 0009 21212الغابات و المراع

212212مشارٌع مشتركة متواصلة

700 7009 0009 12البرنامج الوطنً

-III360 00013 0002 00013 36015المحافظة على المٌاه و التربة

360360مشارٌع مشتركة متواصلة

000 00013 0002 00013 15البرنامج الوطنً

-IV 980 00057 00028 0002 98030 55المشارٌع الفالحٌة

980 98055 55مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة لشمال والٌة قفصة

000 0002 00028 0002 30(مشروع جدٌد)مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة بالشرٌط الحدودي 

-Vالصٌد البحري

-VI3503500350الدراسات و البحوث و اإلرشاد

2525025 بحوث ودراسات فالحٌة

3253250325 االرشاد والتاطٌر الفالحً

-VIIً210 08002 0802 1302اإلنتاج الفالح

808080اإلنتاج النبات1ً.

130 00002 0002 1302تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.
1300130مشارٌع مشتركة متواصلة

000 00002 0002 2الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

-VIII 5855850585مختلفات

2502500250 وسائل النقل

7575075تجهٌزات ادارٌة

6060060تجهٌزات إعالمٌة

9090090الصٌانة

7070070مصارٌف اإلعالنات واإلشهار

4040040متابعة القروض الفالحٌة

69 739108 71564 75543 960134 494

قفصة بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

المجموع العام

12 5003 10012 500

جديدة مشاريع



26-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً147 25060 34038 59042 80780 17المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

748 45057 14037 59040 60877 17المناطق السقوٌة2.

   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

500 20002 2002 3002   حول اآلبار العمٌقة3.2

300300منطقة سقوٌة متواصلة بتمغزة

200 2002 2002 2إحداث منطقة سقوٌة واحٌة بزهمول

   بالمٌاه المعالجة 4.2

5905900590   الجٌوحرارٌة   5.2

5905900590إحداث منطقة سقوٌة واحٌة عٌن الكرمة

210000210   الصرف و التطهٌر6.2

210210تعهد شبكات صرف المٌاه

448 45054 35037 80037 09874 17   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

180180صٌانة أجهزة التبرٌد

15 29715 297(APIOS)اإلقتصاد فً مٌاه الري بواحات الجنوب 

400400األبار العمٌقة

1212تجهٌز االبار العمٌقة الموجودة

410410تعهد قنوات الرى

9494صٌانة محطات الضخ

592592تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

113113تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

000 3508 0006 3508 14آبار عمٌقة تعوٌضٌة

250 2505001 7501 1تعهد شبكات الري

000 0003501 3501 1صٌانة محطات الضخ

750 0302 7505 7802 7تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

600 6006001 2001 2صٌانة قنوات التجفٌف وصرف المٌاه

300 3005001 8001 1تجهٌز اآلبار العمٌقة

000 77013 00020 77013 33احداث آبار عمٌقة للري

500 5006801 1801 2تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائً

130900230900 1صٌانة أجهزة التبرٌد

750750750 ودغومس بوهالل2دعم الري بواحات تزرارٌت 

000 0005002 5002 2إستصالح شبكة الري بواحة توزر القدٌمة

500 9402 5001 4402 4إستصالح الشبكة الرئٌسٌة للري بواحة نفطة

28008000800 وحزوة 1استصالح شبكة الري الرئٌسٌة بواحات حزوة 

500 50001 5001 1الدراسات المائٌة 3.

500 50001 5001 1حفرٌات استكشاف جدٌدة

500700800899 1991الماء الصالح للشراب4.

199199مشارٌع مشتركة متواصلة

500700800700 1تعهد المنظومات

-IIً246 50007 5006 7466الغابات و المراع

7460746مشارٌع مشتركة متواصلة

500 50006 5006 6البرنامج الوطنً

-III252 00007 0006 2526 1المحافظة على المٌاه و التربة

252 25201 1مشارٌع مشتركة متواصلة

000 00006 0006 6البرنامج الوطنً

تسٌٌج المشروع الفالحً بالظافرٌة

المعاٌنة الصحٌة للواحات

مقاومة التصحر وتحسٌن المرعى عن طرٌق المشروع اإلٌطالً

حماٌة واحة تمغزة و فم الخنقة من الفٌضانات

صٌانة ضٌعة أصول التلقٌح التابعة للمركز الجهوي للفالحة البٌولوجٌة

-IV المشارٌع الفالحٌة

-Vالصٌد البحري

-VI22902900292الدراسات و البحوث و اإلرشاد

202مشارٌع مشتركة متواصلة

1501500150عملٌات اإلرشاد والتكوٌن الفالحً

4040040 بحوث ودراسات فالحٌة

1001000100دراسة إستصالح شبكة الري بالواحات القدٌمة

-VIIً350 26001 2601 901اإلنتاج الفالح

606060اإلنتاج النبات1ً.

606060النهوض بالفالحة البٌولوجٌة وحماٌة النباتات

290 20001 2001 901تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.
9090مشارٌع مشتركة متواصلة

200 2001 2001 1الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

-VIII 6306300630مختلفات

350350350 وسائل النقل

707070تجهٌزات ادارٌة

606060تجهٌزات إعالمٌة

909090الصٌانة

252525مصارٌف اإلعالنات واإلشهار

353535متابعة القروض الفالحٌة

19 89795 27057 02038 25076 917

توزر بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

المجموع العام

جديدة مشاريع



27-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً687 74033 3805 12020 30726 13المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

686 74031 3805 12018 30624 13المناطق السقوٌة2.

حول السدود الكبرى1.2

حول السدود الجبلٌة 2.2

حول اآلبار العمٌقة3.2

بالمٌاه المعالجة 4.2

الجٌوحرارٌة   5.2

7070الصرف و التطهٌر6.2
7070صٌانة شبكات صرف المٌاه

616 74031 3805 12018 23624 13تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

7070صٌانة أجهزة التبرٌد

5050إحداث آبار عمٌقة لإلستغالل

3030إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

4040جهر شبكات الري

3030تهٌئة نقاط المٌاه

340340إستصالح واحة سوق البٌاز

369369إستصالح واحة قصر غٌالن

100100تجهٌز و كهربة مبرد فطناسة

280280تهٌئة المنطقة السقوٌة بالصابرٌة الشرقٌة

217 21710 10(2)تحسٌن التصرف فً مٌاه الواحات 

4343تدعٌم المشارٌع الحارة

6565صٌانة تجهٌزات الطاقة الشمسٌة

120120صٌانة منطقة رجٌم معتوق

3838تجهٌز نقاط المٌاه بالطاقة الشمشٌة

1616تجهٌز االبار العمٌقة الموجودة

279279تعهد قنوات الرى

162162صٌانة محطات الضخ

580580تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

407407تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

9509500950إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

800 8004901 2901 2تعهد شبكات الري

100 100601 1601 1صٌانة محطات الضخ

000 5003 0003 5003 6تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

090850240850 1شبكات/جهر األودٌة

500 5002001 7001 1صٌانة قنوات التجفٌف وصرف المٌاه

9309300930تجهٌز اآلبار العمٌقة

200 2006401 8401 1تدعٌم المشارٌع الحارة

230 23001 2301 1تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائً

5005000500تجهٌز محطات الضخ بالطاقة الشمسٌة

9009000900صٌانة أجهزة التبرٌد

590400190400تهٌئة نقاط المٌاه بالمراعً

5705700570صٌانة تجهٌزات الطاقة الشمسٌة

870450420450صٌانة منطقة رجٌم معتوق

4004000400تركٌز وحدة لصٌانة منطقة رجٌم معتوق

4504500450 و مزرع ناج2ً و 1إستصالح واحات أم الفرث 

7007000700إستصالح واحة فطناسة

4504500450إستصالح واحة القلٌعة

5005000500إستصالح واحة الكعبً

5005000500دعم واحة سعٌدانً

000 00002 0002 2الدراسات المائٌة 3.

11الماء الصالح للشراب4.

11مشارٌع مشتركة متواصلة

قبلي بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع
جديدة مشاريع



يتبع

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-IIً311 50008 5007 8117الغابات و المراع

8110811مشارٌع مشتركة متواصلة

500 50007 5007 7البرنامج الوطنً

-III284 00004 0004 2844المحافظة على المٌاه و التربة

2840284مشارٌع مشتركة متواصلة

000 00004 0004 4البرنامج الوطنً

-IV 304 30422 22المشارٌع الفالحٌة

304 30422 222مشروع التنمٌة الفالحٌة والرعوٌة المرحلة 

-Vالصٌد البحري

-VI84654650473الدراسات و البحوث و اإلرشاد

808مشارٌع مشتركة متواصلة

9090090 بحوث ودراسات فالحٌة

7575075عملٌات اإلرشاد والتكوٌن الفالحً

3003000300 دراسة معمقة حول وضعٌة الواحات القدٌمة

-VIIً872 76002 7602 1122اإلنتاج الفالح

96060069اإلنتاج النبات1ً.

909مشارٌع مشتركة متواصلة

6060060النهوض بالفالحة البٌولوجٌة وحماٌة النباتات

803 70002 7002 1032تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.

1030103مشارٌع مشتركة متواصلة

130 13002 1302 2 الحماٌة الصحٌة للقطٌع والمحافظة على الثروة الحٌوانٌة

1001000100 مخبر للتحالٌل المخبرٌة البٌطرٌة

2502500250 وحدة صحٌة بٌطرٌة متنقلة 

1501500150 مركز بٌطري حدودي برجٌم معتوق

7070070 التلقٌح االصطناعً لألبقار

-VIII 9959950995مختلفات

4004000400 وسائل النقل

6060060تجهٌزات ادارٌة

6565065تجهٌزات إعالمٌة

4004000400الصٌانة

3030030مصارٌف اإلعالنات واإلشهار

4040040متابعة القروض الفالحٌة

36 82641 84036 1005 74072 926 المجموع العام

جديدة مشاريعالمشارٌع



28-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً551 26068 43145 69140 12085 28المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

424 75050 51035 26024 91460 25المناطق السقوٌة2.

0   حول السدود الكبرى1.2

0   حول السدود الجبلٌة 2.2

987 0005 6105 6105 37710   حول اآلبار العمٌقة3.2

377377إحداث منطقة سقوٌة بالرضاونة

9609600960(قابس الجنوبٌة) 2إحداث منطقة سقوٌة بالموازٌر

400 40001 4001 1 3إحداث منطقة سقوٌة الدٌسة 

000 0003 0005 0003 8(قرار وزاري)إحداث مناطق سقوٌة عمومٌة 
250250250تهٌئة المنشآت المائٌة بتبلبو الشرقٌة

0000   بالمٌاه المعالجة 4.2

0   الجٌوحرارٌة   5.2

3939   الصرف و التطهٌر6.2

3939جهر وتعدٌل شبكات صرف المٌاه

398 75044 90030 65018 49849 25   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

3535صٌانة أجهزة التبرٌد

9292تجهٌز نقاط مٌاه بالطاقة الشمسٌة

122122تدعٌم المنطقة السقوٌة بواحة بتبلبو

113 11323 23(2)تحسٌن التصرف فً مٌاه الواحات 

2323تجهٌز االبار العمٌقة الموجودة

328328تعهد قنوات الرى

142142صٌانة محطات الضخ

165 1651 1تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

478478تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

000800200800 1إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

000400 4004001 1تعهد شبكات الري

000750250750 1صٌانة محطات الضخ

500 5003 5008 0003 12تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

850350500350صٌانة قنوات التجفٌف وصرف المٌاه

000 0003 0006 0003 9أبار تعوٌض 

500 5001 5006 0001 8إحداث آبار استغالل

000 0004001 4001 1تجهٌز اآلبار العمٌقة

000 9002 0002 9002 4احداث آبار عمٌقة للري

250850400850 1تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائً

500800700800 1تجهٌز محطات الضخ بالطاقة الشمسٌة

450250200250صٌانة أجهزة التبرٌد

800600200600تدعٌم المشارٌع الحارة

5050050دعم نقاط المٌاه للمراعً

25005000500الزارات . س.تدعٌم م

4504500450( هك50)إحداث بئر تدعٌمٌة بمنطقة السدرٌة من معتمدٌة مارث 

3503500350( هك400)إحداث بئر تدعٌمٌة بواحة الحامة 

7507500750إحداث بئر عمٌقة بمنطقة الزراوة بمطماطة الجدٌدة

000 0001 0003 0001 4دعم عملٌة كهربة اآلبار الخاصة 

024 0009 9011 9018 1239الدراسات المائٌة 3.

123123حفرٌات مراقبة مشتركة متواصلة

730 0006 7301 7306 7حفرٌات استكشاف جدٌدة

000 0003 0001 0003 4قرار وزاري- (الحامة)إحداث بئر استكشافٌة بعقلة المرتبة 
900 90001 9001 1قرار وزاري- إحداث آبار استكشافٌة

300 30001 3001 1قرار وزاري- إحداث بئر بالواحة القدٌمة بمارث

5305300530قرار وزاري- (غنّوش)إحداث بئر ببئر محجوب 

750 75001 7501 1حفرٌات مراقبة جدٌدة

9090090تدخالت على اآلبار المعطبة

3131031دراسة إحداث مناطق سقوٌة

3003000300إعداد دراسة حول الموارد المائٌة بالمناطق الجبلٌة بوالٌة قابس

104 5109 0208 5307 08415 2الماء الصالح للشرب4.

084 0842 2مشارٌع مشتركة متواصلة

240 1التزود بالماء الصالح للشراب 

070 3تعهد منظومات الماء الصالح للشرب

620 4حفر آبار عمٌقة 

470دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

000 3احداث نقاط مٌاه لمقاومة الجفاف 

دعم المجامع المائٌة فً مجال صٌانة منظومات الماء الصالح للشراب 

بسٌدي التواتً
130

تدعٌم مركب مٌاه الشرب بعمادتً المهاملة والسقً من معتمدٌة منزل 

الحبٌب

3 000

قابس بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع
جديدة مشاريع

7 0208 5107 020



يتبع

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-IIً882 50009 5008 3828 1الغابات و المراع

382 3821 1مشارٌع مشتركة متواصلة

500 50008 5008 8البرنامج الوطنً

-III676 500012 50012 17612المحافظة على المٌاه و التربة

176176مشارٌع مشتركة متواصلة

500 500012 50012 12البرنامج الوطنً

-IV 037 03757 57المشارٌع الفالحٌة

037 03757 257مشروع التنمٌة الفالحٌة المندمجة القسط 

-V8080080الصٌد البحري

8080080اإلرشاد فً الصٌد البحري

-VI06256250625الدراسات و البحوث و اإلرشاد

5005000500دراسات إقتصادٌة و إحصائٌة

1251250125اإلرشاد والتؤطٌر الفالحً

-VIIً217 08402 0842 1332اإلنتاج الفالح

.1
77070077اإلنتاج النباتً

77مشارٌع مشتركة متواصلة

7070070النهوض بالفالحة البٌولوجٌة وحماٌة النباتات

.2
140 01402 0142 1262تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة

126126مشارٌع مشتركة متواصلة

950 95001 9501 1الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

6464064تجهٌز مخبر الصحة الحٌوانٌة

-VIII 6306300630مختلفات

2752750275 وسائل النقل

6060060تجهٌزات ادارٌة

6565065تجهٌزات إعالمٌة

1301300130الصٌانة

6565065مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

3535035متابعة القروض الفالحٌة

86 847110 11064 85045 260151 697 المجموع العام

المشارٌع
جديدة مشاريع



29-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً030 77027 2708 04020 76029 6المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

624 34014 3607 70013 26420 1المناطق السقوٌة2.

   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

000 0002 0004 0002 6   حول اآلبار العمٌقة3.2
000 0002 0004 0002 6إحداث  و تجهٌز آبار عمٌقة  

7807800780   بالمٌاه المعالجة 4.2

7807800780بالمٌاه المعالجة آغٌر. س. توسعة  وإعادة التهٌئة م

   الجٌوحرارٌة   5.2

   الصرف و التطهٌر6.2

844 34011 5803 92010 26413 1   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

454454صٌانة خزانات المٌاه

110110تعهد نقاط مٌاه المراعً

130130تجهٌز نقاط مٌاه المراعً

183183إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

138138تجهٌز االبار العمٌقة الموجودة

2626تعهد قنوات الرى

4343صٌانة محطات الضخ

138138تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

4242تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

1101100110اقتناء عدادات  

600500100500إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

4004000400تعهد شبكات الري

5005000500صٌانة محطات الضخ

450 45001 4501 1تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

700800 5008001 2تجهٌز اآلبار العمٌقة

450850600850 1تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائً

600500100500تعهد خزانات المٌاه

540400140400تعهد نقاط المٌاه بالمراعً

600400200400تجهٌز نقاط المٌاه بالمراعً

3003000300بوحامد منزلت مقر-الفجٌج . س. إعادة تهٌئة م

500 50001 5001 1إعادة تهٌئة مناطق سقوٌة بالمٌاه  المعالجة بتالبت و مغزال جربة و ولجة خضر بمدنٌن

000 0005002 5002 2تركٌز محطات تحلٌة للماء باآلبار السطحٌة الخاصة المالحة وتجهٌزها بالطاقة الشمسٌة

5705700570واد موسى. س. إعادة تهٌئة م

3003000300تحسٌن جودة المٌاه المعالجة بالمناطق السقوٌة

636 56002 5602 762الدراسات المائٌة 3.

7676حفرٌات مراقبة مشتركة متواصلة

120 12002 1202 2حفرٌات استكشاف جدٌدة

4404400440حفرٌات مراقبة جدٌدة

770 4309 3501 7804 4205 5الماء الصالح للشراب4.

420 4205 5مشارٌع مشتركة متواصلة

500 4303 5001 9303 4تعهد منظومات الماء الصالح للشرب 

1001000100حفر آبار عمٌقة للماء الصالح للشرب

5005000500تعهد  و تهٌئة خزانات وفساقً

2502500250دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

-IIً166 5007 0003 5006 1669 1الغابات و المراع

166 1661 1مشارٌع مشتركة متواصلة

000 5006 0003 5006 9البرنامج الوطنً

-III304 5009 0009 5007 30416 2المحافظة على المٌاه و التربة

304 3042 2مشارٌع مشتركة متواصلة

000 5007 0009 5007 16البرنامج الوطنً

-IV 055 05567 67المشارٌع الفالحٌة

800 80049 49 مشروع التنمٌة الزراعٌة والرعوٌة وتطوٌر منظومات اإلنتاج

255 25517 217مشروع تحسٌن التصرف فً الموارد الطبٌعٌة المرحلة 

-V 5050050(ارشاد)الصٌد البحري

5050050اإلرشاد فً الصٌد البحري

-VI211351350156الدراسات و البحوث و اإلرشاد

2121مشارٌع مشتركة متواصلة

6060060دراسات إقتصادٌة و إحصائٌة

7575075اإلرشاد والتؤطٌر الفالحً

-VIIً694 0003 5503 5503 1446اإلنتاج الفالح

75050057اإلنتاج النبات1ً.

77مشارٌع مشتركة متواصلة

3030030النهوض بالفالحة البٌولوجٌة

2020020عملٌات حماٌة النباتات

637 0003 5003 5003 1376تربٌة الماشٌة و الصحة الحٌوانٌة2.
137137مشارٌع مشتركة متواصلة

500 5002 5002 0002 5الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

000 0005001 5001 1احداث مضمار للخٌل ببنقردان 

-VIII 6956950695مختلفات

2752750275 وسائل النقل

7575075تجهٌزات ادارٌة

6565065تجهٌزات إعالمٌة

2002000200الصٌانة

4545045مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

3535035متابعة القروض الفالحٌة

77 45062 47037 70024 770115 150

مدنين بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

 المجموع

جديدة مشاريع



30-3ملحق عدد 

المخطط استثماراتمتواصلة مشاريع

2016-20202020 بعد مااالستثمارالكلفةاالستثمار

-Iً084 20016 6001 80012 48413 3المٌاه و الري الفالح

السدود و القنوات 1.

065 900010 9007 1657 2المناطق السقوٌة2.

   حول السدود الكبرى1.2

   حول السدود الجبلٌة 2.2

500 20001 2001 3001   حول اآلبار العمٌقة3.2

300300إحداث المنطقة السقوٌة بكحٌل رمادة

26006000600إحداث منطقة سقوٌة قصبة 

6006000600إحداث منطقة سقوٌة كحٌل رمادة

   بالمٌاه المعالجة 4.2

   الجٌوحرارٌة   5.2

   الصرف و التطهٌر6.2

565 70008 7006 8656 1   تحسٌن ظروف استغالل المناطق السقوٌة7.2

156156اعادة تجهٌز االبار العمٌقة

4545احداث ابار عمٌقة للري

171171تعهد نقاط المٌاه بالمرعى

110110إحداث خزانات مٌاه بالمراعً

4040تجهٌز نقاط المٌاه النائٌة بالمراعً بالطاقة الشمسٌة

384384(غمراسن)توسعة المنطقة السقوٌة القرضاب 

1818تجهٌز االبار العمٌقة الموجودة

105105تعهد قنوات الرى

7878صٌانة محطات الضخ

558558تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

200200تجهٌز محطات الضخ بالتٌار الكهربائى

1501500150اقتناء عدادات  

7507500750إعادة تجهٌز اآلبار العمٌقة

4004000400تعهد شبكات الري

2502500250صٌانة محطات الضخ

740 74001 7401 1تهٌئة المسالك الفالحٌة داخل المناطق السقوٌة

7507500750تجهٌز اآلبار العمٌقة

640 64001 6401 1احداث آبار عمٌقة للري

3203200320تعهد نقاط المٌاه بالمراعً

7007000700تعهد خزانات المٌاه  بالمراعً

9009000900الدراسات المائٌة 3.

9009000900حفرٌات استكشاف جدٌدة

119 2005 8001 0003 3195 1الماء الصالح للشراب4.

319 3191 1مشارٌع مشتركة متواصلة

590 1التزود بالماء الصالح للشراب 

180 3تعهد منظومات الماء الصالح للشرب

230دراسات مشارٌع الماء الصالح للشرب

-IIً321 00007 0007 3217الغابات و المراع

321321مشارٌع مشتركة متواصلة

000 00007 0007 7البرنامج الوطنً

-III990 40011 6003 0009 39013 2المحافظة على المٌاه و التربة

326 3262 2مشارٌع خصوصٌة متواصلة

6464مشارٌع مشتركة متواصلة

000 0004 0002 0004 6البرنامج الوطنً

600 4005 6001 0005 7(قرار وزاري)البرنامج الخصوصً لحماٌة تطاوٌن من الفٌاضانات 

-IV 980 00055 00097 0003 980100 52المشارٌع الفالحٌة

980 98052 52مشروع التنمٌة الزراعٌة و الرعوٌة والنهوض بالمبادرات المحلٌة

000 0003 00097 0003 100 هك من الواحات1000احداث 

-Vالصٌد البحري

-VI02102100210الدراسات و البحوث و اإلرشاد

1501500150االرشاد والتاطٌر الفالحً 

6060060  بحوث ودراسات فالحٌة

-VIIً140 04002 0402 1002اإلنتاج الفالح
4040040اإلنتاج النبات1ً.

2020020النهوض بالفالحة البٌولوجٌة

2020020حماٌة النباتات 

100 00002 0002 1002تربٌة الماشٌة والصحة الحٌوانٌة2.

1000100مشارٌع مشتركة متواصلة

000 00002 0002 2الحمالت الوطنٌة للتلقٌح

-VIII 6106100610مختلفات

2502500250 وسائل النقل

8080080تجهٌزات ادارٌة

7575075تجهٌزات إعالمٌة

1251250125الصٌانة

4040040مصارٌف اإلعالنات و اإلشهار

4040040متابعة القروض الفالحٌة

59 275136 66035 060101 60094 335

تطاوين بوالية البحري الصيد و الفالحة قطاع في (2020-2016)  بالمخطط العمومية االستثمارات
ألف دٌنار: الوحدة

المشارٌع

المجموع العام

3 800 3 8001 200

جديدة مشاريع
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