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انتخطُظ انتشابٍ وانُمم



محتوى العرض

يفهىو  انتهُئت انتشابُت واِنُبث انًعتًذة: تىطئت -1

انُمم فٍ عُبعت وخُبساث انتهُئت انتشابُت -2

تشخُض حىل انبُُت انتحتُت وانتدهُضاث انكبشي نهُمم

 وانهىخغتُتانتهُئت انتشابُت فٍ يدبل انُمم  العتشاتُدُتانتىخهبث وانخُبساث انكبشي  

 وانتدهُضاث انكبشي نهُمم وانهىخغتُتاِفبق انًغتمبهُت نتطىَش انبُُت انتحتُت
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انتٍ َتى ضبطهب عهً  واالخشاءاثخًهت االختُبساث وانتىخهبث  انتهُئت انتشابُتتًثم 

نتُظُى اعتعًبل انًدبل انتشابٍ وانتٍ يٍ شأَهب أٌ تضًٍ  اندهىٌانًغتىي انىطٍُ أو 

تشكُض انًشبسَع انكبشي نهبًُ األعبعُت وانتدهُضاث انعًىيُت خبطت انتُبعك فٍ 

.(يٍ يدهت انتهُئت انتشابُت وانتعًُش 2انفظم ) ” وانتدًعبث انغكُُت

نهتييشاة انييىطٍُ  واإلختًبعُييتعُبعييت تضييعهب انذونييت يييٍ أخييم انتًُُييت االلتظييبدَت إرا هييٍ ف

وإحكيبو تىصَيع  واندهىَيتانخظىطيُبث انىطُُيت  اإلعتبيبسوفك َظشة بعُذة انًذي تأخز فٍ 

.انتشاة انىطٍُكبيم انغكبٌ واألَشطت االلتظبدَت عهً 

وتًثم انبُُت انتحتُت وانتدهُضاث انكبشي نهُميم ييٍ أ يى انعُبطيش انًهُكهيت نهتيشاة انيىطٍُ 

.اندهىٌعهً انًغتىي انىطٍُ وانًغتىي 
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يفهىو انتهُئت انتشابُت



اِنُبث انًعتًذة

: انفُُت اِنُبث

انمثبل انتىجيهي نتهيئة انتراة انىطني

SDATN

األمثهة انتىجيهية نتهيئة 

انجهبت االقتصبدية

(06)

األمثهة انتىجيهية نتهيئة 
انمجمىعبت انعمرانية 

انكبري

(23)

األمثهة انتىجيهية 
نتهيئة انمنبطق 

انحسبسة

(19)

دراسبت محىرية

األطبنس انرقمية 
نهىاليبت

(24)

مرصذ انتراة 
انىطني 

(بصذد اإلعذاد)
أمثهة انتهيئة انعمرانية
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انتشابظ بٍُ آنُبث انتهُئت انتشابُت واِنُبث انًعتًذة فٍ يدبل انُمم

اِنُبث انًعتًذة فٍ يدبل انُممآنُبث انتهُئت انتشابُت
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انًثبل انتىخُهٍ نتهُئت 

انتشاة انىطٍُ

األيثهت انتىخُهُت نهدهبث  -
االلتظبدَت

األيثهت انتىخُهُت  - 
نهًدًىعبث انعًشاَُت

أيثهت انتهُئت انعًشاَُت 
نهبهذَبث

انًثبل انىطٍُ نهُمم

: األيثهت انًذَشَت نهُمم -
انًىاٍَ وانًطبساث وانغكت 

انحذَذَت

األيثهت انًذَشَت نهُمم  
PDRT: انحضشٌ



:انبُُت انتحتُت نهُمم انبشٌ -1

 ٍطشلبث يعبذة تغب ى  65%يُهب كهى  19.750شبكت طشلبث يشلًت بطىل حىان
يٍ َمم انبضبئع 86%بُغبت لشابت 

 تشبظ كهى 360 طىل عهً تًتذ االعتغالل طىس فٍ انغُبسة انطشلبث يٍ شبكت:

 كهى 240: بظفبلظتىَظ

كهى 55: تىَظ ببُضسث

 كهى 67: وادٌ انضسلبء-انببة تىَظ بًدبص

 كهى فٍ  1860يُهب كهى  2268شبكت وطُُت يٍ انغكك انحذَذَت  تًتذ عهً طىل
.إضبفت إنً شبكت انًتشو انخفُف بتىَظ انكبشيطىس االعتغالل 

التشخيص: البنية التحتية والتجهيزات الكبرى للنقل
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:انبُُت انتحتُت نهُمم انبحشٌ -2

متخصص في انحبويبت: يُُبء سادط

متخصص في نقم : يُُبء خهك انىادٌ
انمسبفرين

نشبط بتروني : يُضل بىسلُبت-يُُبء بُضسث
وبضبئع مختهفة

متخصص في انبضبئع : يُُبء عىعت
انمختهفة

مختهفة بضبئع :طفبلظ يُُبء

مختهفة وبضبئع انفسفبط نشبط :لببظ يُُبء

بتروني نشبط :خشخُظ يُُبء

بتروني نشبط :انظخُشة يُُبء
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تدبسَت يىصعت يىاٍَ  7
انغبحهٍ عهً طىل انششَظ 

إضبفت إنً ( كهى 1300)
ببنظخُشةانًُُبء انبتشونٍ 

(كهى 120يُُبء كم )

% لشابت وتؤيٍ  يٍ 98
.نهبضبئع انتدبسٌ انتببدل

التشخيص: البنية التحتية والتجهيزات الكبرى للنقل



:انبُُت انتحتُت نهُمم اندىٌ -3

Capacité de voyageurs /an supérieur à 1 Million

Capacité de voyageurs /an Inférieur à 1 Million

Tabarka : 

200 Milles V/an 

Tunis-Carthage: 

capacité 4,5  M./an

Monastir: 4,5 M.V/an

Sfax-Thyna: 

500 Milles V/an

A.Gabès

Enfidha: 5  M.V/an

Jerba-Zarzis: 

4  M.V/an

Gafsa-Ksar: 

200 Milles V/an

Tozeur-Nefta: 

250 milles V/an
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 كبيم عهً يىصعت يطبساث 9
  اعتُعببهب طبلت تمذس انىطٍُ انتشاة

.انغُت فٍ يغبفش يهُىٌ 19 بـ

التشخيص: البنية التحتية والتجهيزات الكبرى للنقل



 لربط تونس العاصمة والمناطق الساحمية بالجهات شبكة الطرقات السيارة تطوير
الداخمية

 لدفع االستثمار الخاص ربطها بالمواني و  البنية األساسية بالمناطق الداخميةتطوير
بها

 لممسافرين والبضائع بالتكامل مع النقل الطرقيالنقل الحديدي تطوير
 لمرفع من القدرة التنافسية لمتراب الوطني والموجستيةالنقل المتعدد الوسائط تطوير
 ٍتكىٌ يشتبطت ببنًىاٍَ وانًطبساث وشبكت  انهىخغتُتانًُبطك إحذاث شبكت ي

انطشلبث انغُبسة وانغكت انحذَذَت

 بئحذاث يىاٍَ خذَذة وإعبدة انتدهُضاث انكبشي نهُمم انبحشٌ وانُمم اندىٌ تطىَش

 ُكهت انًىاٍَ انمذًَت وتُشُظ انًطبساث انذاخهُت

 طرقات، سكة ) متطورةشبكة بنية أساسية ب المغاربيةاألقطار التراب الوطني بربط
(حديدية

انتىخهبث انكبشي نهتهُئت انتشابُت نتطىَش انبُُت انتحتُت نهُمم
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 حداث و  بالمناطق الحدوديةتطوير البنية التحتية لتطوير  فضاءات متعددة الوظائفا 
التبادل التجاري بين دول المنطقة

نشبظ أ ى انًذٌ بشبكت انطشلبث انغُبسة شبكت نهطشلبث انغشَعتَدبص إ

 نتأيٍُ انشبظ انُبخع بٍُ اندهبث ودعى االعتثًبس   نطشلبث انًهُكهتاشبكت تطىَش

خبطت ببندهبث انذاخهُت

 ٍانُمم يع تُظُى  نهًدًىعبث انعًشاَُت انكبشيانفضبء انتشابٍ  تُظُىانتحّكى ف

بهب اندًبعٍ

 يختهف وعبئم انُممنهتُغُك بٍُ  يخططبث يذَشَت نهُمم ببنًذٌ انكبشيإعذاد

 شبكبثانديح و انُمم انعًىيٍ اندًبعٍفٍ يدبل  االعتثًبستذعُى

 هببُُ االَغدبويع انحشص عهً تأيٍُ  أيثهت يشوس نهًذٌ انكبشي وانًتىعطتإعذاد 

انعًشاَُتانتهُئتأيثهتبٍُ و
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انتىخهبث انكبشي نهتهُئت انتشابُت نتطىَش انبُُت انتحتُت نهُمم



:تطىَش شبكت انطشلبث انغُبسة: 1

:كهى 1000تىعُع شبكت انطشلبث انغُبسة وانغشَعت عهً طىل حىانٍ 

فٍ اندُىة:

كهى بظذد االَدبص 150: لببظ-طفبلظانطشَك انغُبسة •

كهى 180: ساط خذَش-يذٍَُ-لببظانطشَك انغُبسة •

فٍ انشًبل:

كهى بظذد االَدبص 70: بىعبنى-انطشَك انغُبسة وادٌ انضسلبء•

كهى 60: انحذود اندضائشَت-بىعبنىانطشَك انغُبسة •

كهى 100: انمُشواٌ-صغىاٌ-انطشَك انغُبسة تىَظ•

فٍ انغشة:

كهى 350: لفظت-انمظشٍَ-بىصَذعُذٌ -انطشَك انغُبسة انمُشواٌ•

كهى 60: انمُشواٌ-انُفُضت: انطشَك انغشَعت•

انًشبسَع بظذد االَدبص وانًشبسَع انًبشيدت: اِفبق انًغتمبهُت

16



12









JERBA

Autoroute Realisée

Autoroute en cours de réal.

Autoroute programmée

Route express Programmée

Route structurante

Réseau Routier



:تطىَش انطشلبث انًهُكهت حىل انًذٌ انكبشي وتطىَش انُمم انحضشٌ انحذَذٌ: 2

 ويحىالث حىل انًذٌ انكبشي حضايُتإحذاث طشلبث.

 انكبشيتطىَش انُمم انحذَذٌ انحضشٌ ببنًدًىعبث انعًشاَُت:  

تىعُع شبكت انًتشو وإحذاث شبكت حذَذَت عشَعت بتىَظ انكبشي

 انكبشي وعىعت انكبشي بظفبلظإحذاث شبكت نهًتشو انخفُف
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انًشبسَع بظذد االَدبص وانًشبسَع انًبشيدت: اِفبق انًغتمبهُت



:انبُُت انتحتُت نهُمم انبحشٌ -2

    اَدبص يُُبء يٍ اندُم انثبنج

   تعظُش وإعبدة  ُكهت انًىاٍَ انمذًَت

Port existant à moderniser

Port  à créer

P. Bizerte

P.Radès

P. Sousse

P. Sfax

P. Gabès
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انًشبسَع بظذد االَدبص وانًشبسَع انًبشيدت: اِفبق انًغتمبهُت



:انبُُت انتحتُت نهُمم اندىٌ -3

لشطبج إنً يحطت َمم دونُت -تطىَش يطبس تىَظ« Hub international »

ٍاَدبص انًشحهت انثبَُت يٍ يطبس انُفُضت انذون;

طُُت انذونٍ-تطىَش وتعظُش يطبس طفبلظ

 (تىصس وطبشلت)تُشُظ انًطبساث انذاخهُت
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انًشبسَع بظذد االَدبص وانًشبسَع انًبشيدت: اِفبق انًغتمبهُت



:انهىخغتُتتطىَش  -4

  يتعذدة انىعبئظ ببنًدًىعبث انعًشاَُت انكبشي وانًُبطك  نىخغتُتاحذاث يُبطك

 ك 1050يُبطك عهً يغبحت  7: انحذودَت 

 انهىخغتُتوضع اإلطبس انًؤعغبتٍ وانمبَىٍَ نتطىَش.
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انًشبسَع بظذد االَدبص وانًشبسَع انًبشيدت: اِفبق انًغتمبهُت



 Tunis: 

 Jbel Oust : plate-forme logistique internationale.

 Sousse : plate-forme logistique nationale-internationale.

 Sfax : plate-forme logistique nationale - internationale.

 Gafsa / Tozeur :

 Gafsa : plate-forme logistique régionale - internationale.

 Tozeur : plate-forme logistique régionale- internationale 
.

 Jendouba / Le Kef :

 plate-forme logistique régionale - internationale à 
Jendouba.

 Medenine / Zarzis / B.Guerdane :

 Zarzis : plate-forme logistique de commerce 
international.
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انًبشيدت انهىخغتُتانًُبطك 

انًشبسَع بظذد االَدبص وانًشبسَع انًبشيدت: اِفبق انًغتمبهُت



شكشا عهً االَتببِ


