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حصيلة الحركة التجارية لسنة : 2015
ارتفاع في نشاط الحبوب ومشتقاته
تطوّر حركة المجرورات
اســتقرار فــي حركة المســافرين وتراجع نســبي
فــي حركــة الحاويات
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شــهدت الحركــة التجاريــة لســنة  2015تراجعــا طفيفــا بنســبة  1%مقارنــة بســنة  2014حيــث ســ ّجل
نشــاط املوانــئ البحريــة التجاريــة دون اعتبــار مينــاء الصخــرة 22,622 ،مليــون طــن يف  2015بعــد أن كان
 22,798مليــون طــن يف ســنة .2014
أ ّمــا مقارنــة بســنة  ،2010فقــد اســتم ّرت حركــة املوانــئ التجاريــة دون اعتبــار مينــاء الصخــرة منخفضــة
بنســبة .% 8
وقــد شــهد حجــم املحروقــات منـ ّوا بنســبة  % 2وحجــم الســوائب الســائلة منــوا بنســبة  % 6وحجــم الحبــوب
ومشــتقاته منــوا بنســبة  .% 17يف حــن تراجــع حجــم الســوائب الصلبــة بنســبة .% 17
وبدورهــا شــهدت حركــة الحاويــات خــال ســنة  2015تراجعــا بـــنسبة  % 5حيــث بلغــت  442.992ألــف
وحــدة قيــاس  20قــدم مقابــل  466.738ألــف وحــدة قيــاس  20قدمــا مــن ســنة .2014
أ ّما مقارنة بنفس الفرتة من سنة  ،2010سجلت هذه الحركة انخفاضا بنسبة . % 5
حركــة الوحــدات الســيارة العابــرة للموانــئ التونســية وخاصــة مينــايئ رادس وحلــق الــوادي ســجلت ارتفاعــا
نســبيا بـــ  % 7حيــث بلغــت  143.553ألــف وحــدة مقابــل  134.318ألــف وحــدة ســنة  .2014كــا ارتفعــت
حمولــة املجــرورات بنســبة .% 11
وعــن حركــة املســافرين لســنة  2015فقــد شــهدت ارتفاعــا طفيفــا بـــ  % 1حيــث تـ ّم تســجيل  728.718ألــف
مســافر مقابــل  723.832ألــف مســافر ســنة  ،2014يف حــن بقــي عــدد الســيارات للمســافرين مســتقرا حيــث
بلــغ عــدد الســيارات ســنة  297.465 ،2015ألــف ســيارة مقارنــة بـــ 296.961ألــف ســيارة خــال ســنة .2014
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وأ ّمــا حركــة السـ ّياح باعتبــار مقيــاس تطورهــا مرتبــط
بالوضــع األمنــي بالبــاد ،فقــد شــهدت هــي األخــرى
تراجعــا بنســبة  % 88حيــث ســجلت يف ســنة ،2015
 53.780ألــف ســائح مقابــل  441.172ألــف ســائح
خــال الســنة التــي قبلهــا .أ ّمــا مقارنــة بنفــس الفــرة
مــن ســنة  ،2010ســجلت هــذه الحركــة انخفاضــا
بنســبة  % 94إذ بلغــت يف  909.290 ،2010ألــف
ســائح.
أ ّمــا حركــة الســفن فشــهدت تراجعــا بنســبة % 9
حيــث بلغــت  5101ســفينة ســنة  2015مقارنــة
بســنة  2014التــي ســجلت  5580ســفينة.

الندوة الدولية حول استراتيجية تطوير قطاع النقل البحري والموانئ التجارية
الخدمــات اللوجيســتية بـرادس ومينــاءي صفاقــس
وجرجيــس باإلضافــة عــى إحــداث قطبــن مينائيني
مــن الجيــل الحديــث بالنفيضــة والصخــرة .
•اقتنــاء معــ ّدات عاليــة الجــودة لفائــدة الرشكــة
التونســية للشــحن والرتصيــف
•تطويــر وتدعيــم األســطول الوطنــي البحــري
مــن خــال تنفيــذ برنامــج اســتثامري للرشكــة
التونســية للمالحــة يتمثّــل يف اقتنــاء ســفينتني
لنقــل الســوائب ،ســفينة مزدوجــة لنقــل البضائــع
واملســافرين وســفينة لنقــل الحاويــات .

بالتنســيق مــع ديــوان البحريــة التجاريــة واملوانــئ نظّمــت وزارة النقــل النــدوة الدوليــة حــول
النقــل البحــري يومــي  10و 11ديســمرب  ،2015مبشــاركة خـراء دولييــون مــن اإلتّحــاد األورويب
واملؤسســات
والوكالــة األوروب ّيــة للســامة البحريّــة وكذلــك ممثّلــن عــن الــوزارات ذات العالقــة
ّ
والخاصــة املتد ّخلــة يف النشــاط البحــري.
العموميّــة
ّ
وقــد تناولــت النــدوة املشــهد املينــايئ والبحــري مــن حيــث رضورة تعصــر البنيــة األساســية وتطويرهــا والرفــع
مــن أداء النقــل البحــري وتدعيــم األســطول الوطنــي.

وقــد افتتحــت أشــغال النــدوة ،بتقديــم اســراتيجية الــوزارة للنهــوض بقطــاع النقــل البحــري واملوانــئ
وتشــخيص الصعوبــات واإلشــكاليّات التــي تعيــق هــذا القطــاع مــن أداء دوره الهــام يف الــدورة اإلقتصاديّــة
خاصــة وأ ّن النقــل البحــري يؤ ّمــن  90%مــن املبــادالت التجاريّــة  .ونظ ـرا ملــا يشــهده العــامل مــن تح ـ ّوالت
كــرى يف هــذا امليــدان أصبــح مــن الرضوريّــات القصــوى تطويــر وتحســن قطــاع النقــل البحــري واملوانــئ.

وقــد تـ ّم مــن ناحيــة اخــرى اســتعراض خصائــص النقــل البحــري يف العــامل واعتــاده عــى ســفن ذات حمولــة
ضخمــة ،إىل جانــب ش ـ ّدة املنافســة عــى مســتوى اســتغالل املحــاور وخطــوط التوزيــع الكــرى ،واإللت ـزام
مبعايــر ومقاييــس عاليــة عــى مســتوى صناعــة الســفن  ،والســامة واألمــن وحاميــة البيئــة .
كل هــذه الرهانــات تتطلّــب إعــادة النظــر يف اسـراتيج ّية النقــل البحــري واملوانــئ يف بالدنــا لإلرتقــاء بالخدمات
ّ
وتعصــر األســطول وتوفــر بنيــة أساســية قــادرة عــى تعزيــز القــدرة التنافسـيّة للصــادرات ودعــم املبــادالت
التجاريّــة .و وقــع التأكيــد عــى مــا يتم ّيــز بــه قطــاع النقــل البحــري يف تونــس مــن تنـ ّوع يف األنشــطة .
ومــا يوفّــره هــذا القطــاع مــن مواطــن شــغل البالــغ  100ألــف موطــن مبــارش وغــر مبــارش وكذلــك تكويــن
بحــري يتــاءم مــع املتطلّبــات الدوليّــة.
وتعتمد السياسة الوطنيّة لتطوير قطاع النقل البحري واملواىنء عىل اسرتاتيجية ترتكز أساسا عىل :

•تعصــر البنيــة األساســية وتطويرهــا عــى غ ـرار إحــداث مشــاريع تدعيــم وتطويــر مينــاء رادس ومنطقــة

•تبســيط اإلجـراءات اإلداريــة واملينائيــة واســتعامل
التكنولوجيــا الحديثــة
•تأهيل املهن البحريّة واملينائية

•مالءمــة وتطويــر التكويــن البحــري واملينــايئ
حســب متطلّبــات الســوق .
•دعــم قواعــد الســامة واألمــن واملحافظــة عــى
املحيــط البحــري مبراجعــة املخطّطــات الحاليّــة .

تــول الســيّد ســامي بطّيــخ تقديــم مداخلــة
وقــد ّ
حــول « دور املوانــئ البحريــة التجاريّــة يف تنميــة
بــن مــن خاللهــا خصوصيــة
اإلقتصــاد الوطنــي « ّ
املوانــئ البحريــة التجاريــة ومــا متثّلــه يف الــدورة
اإلقتصاديــة والــدور املنــاط لهــا يف دفــع عجلــة التنمية
وخلــق مواطــن الشــغل،من ناحيــة ومــا يتطلّبــه قطاع
املــواىنء مــن تأهيــل ملنظومــة النقــل ودعــم للرفــع
مــن أدائــه وإكســابه وســائل ومق ّومــات املنافســة.

وقــد بـ ّـن الخ ـراء الدول ّيــون جملــة الفــرص املتاحــة
املتوســط
لإلقتصــاد األزرق يف حــوض البحــر األبيــض
ّ
مســتعرضني السياســة البحريــة املندمجــة واملعايــر
الجديــدة للســامة واألمــن يف مجــال النقــل البحــري
وحاميــة البيئــة البحريّــة .

كــا تـ ّم عــى هامــش هــذه النــدوة تنظيــم معــرض
واملؤسســات
ألهــ ّم مشــاريع وبرامــج وزارة النقــل
ّ
التابعــة لهــا يف مجــال النقــل البحــري .
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أخـبــــار الموانئ

•••

ميناء حلق الوادي :
إعادة تهيئة وصيانة وتشجير المناطق الخضراء بالمنطقة المينائية

حرصــت املصالــح الفنيــة بــإدارة مينــاء حلــق الــوادي
عــى إعــادة تهيئــة وصيانــة وتشــجري املناطــق الخ ـراء
باملنطقــة املينائيــة مــن خــال اختيــار رشكــة صيانــة
مختصــة يف املجــال وذات حرفيــة عاليــة يف تحســن
ّ
وصيانــة وتجميــل املنطقــة الخــراء بكامــل املنطقــة
املينائيــة مبدخــل مدينــة حلــق الــوادي وأمــام املقــر
اإلجتامعــي للديــوان واملركــب الريــايض والرتفيهــي
واملبنــى اإلداري امللحــق و مــأوى الســ ّيارات.

ميناء رادس :
نحو الرفع من اداء الميناء
يعتــر مينــاء رادس التجــاري نبــض اإلقتصــاد الوطنــي
إالّ أنّــه يشــكو عـ ّدة مشــاكل تحــول دون تطـ ّوره وال ّرفع
مــن آدائــه ومــن هــذا املنطلــق ونظــرا لألهم ّيــة التــي
خصــص املجلــس الــوزاري
يكتســيها مينــاء رادس ،فقــد ّ
املض ّيــق املنعقــد يــوم  02نوفمــر  2015للنظــر يف
انجــاز واســتغالل الرصيفــن  8و 9مبينــاء رادس ويف
الصعوبــات التــي يعــاين منهــا املينــاء منــذ ســنة 2010
بســبب اكتظــاظ املســطحات واالســتعامل املفــرط
لالرصفــة واملعــدات مــا تســبب يف تراجــع جــودة
الخدمــات واالنتظــار املطــول للســفن مبنطقــة االرســاء
املكشــوفة وطــول آجــال اجــراءات رفــع الحاويــات
واملجــرورات وعمليــة املراقبــة الفنيــة وتســليم رخــص
التوريــد.

04

ومــن جهتــه فقــد أكّــد رئيــس الحكومــة عــى رضورة
ترشــيد اســتعامل البنيــة األساســية واملعــدات الحاليــة
مبينــاء رادس ،وتطويــر منظومــة التــرف لــدى الرشكــة
التونســية للشــحن والرتصيــف اىل جانــب إعــداد

برنامــج عمــل لتحســن جــودة ونجاعــة الخدمــات
خاصــة مــن خــال تبســيط اإلجــراءات اإلداريــة وتركيــز
رف يف الحاويــات وتدعيــم آل ّيــات
نظــام إلكــروين للتـ ّ
الســامة.

العـــــــــدد 2016 • 51

اإلعالن عن طلب عروض عاجل إلصالح الرصيف عدد 6بميناء رادس
عــى إثــر األرضر الجســيمة التــي لحقــت بالرصيــف عــدد
 6مبينــاء رادس وباملســطحات املحاذيــة لــه ج ـ ّراء حــادث
اصطــدام الســفينة  OUEDZIZبالصنــدوق عــدد 43مــن
الرصيــف يــوم  22نوفمــر  ،2015قــام الديــوان بتكليــف
مختصــة يف الغطــس ملزيــد التدقيق يف الجــزء الغائص
رشكــة ّ
مــن الرصيــف ،وتــ ّم تشــخيص األرضار وتحديــد الطريقــة
املثــى إلنجــاز أشــغال اإلصــاح والتــي عــى ضوئها واســتنادا
للمعاينــة امليدانيــة التــي قــام بهــا ف ّنيــو الديــوان وعــى
الدراســة التــي أعدّهــا مكتــب الدراســات  MARITECيف
ســنة  2010واملتعلقــة بإصــاح الصنــدوق عــدد 13بالرصيف
عــدد 2مبينــاء رادس وعــى دراســة انجــاز األشــغال لتنفيــذ
هــذا املــروع واملصــادق عليهــا مــن طــرف مكتــب املراقبة

 ،ASSISTASقــام الديــوان بإعــداد كــ ّراس الــروط يف
هــذا الخصــوص وأعلــن عــن طلــب عــروض وطنــي عــدد
 2015/41بتاريــخ  2جانفــي  2016وحــدد آخــر أجــل لقبــول
العــروض يــوم  3فيفــري .2016
مختصــة وت ـ ّم
ت ـ ّم ســحب امللــف مــن طــرف  09رشكات
ّ
فتــح العــروض ويت ّوقــع أن تنطلــق األشــغال بدايــة مــن
 15مــارس  2016عــى أقــى تقديــر وذلــك تفاديــا ملزيــد
تفاقــم تدهــور الرصيــف والتقليــص مــن مــدّة توقّــف
اســتغالله التــي تؤثّــر ســلبا عــى نشــاط مينــاء رادس مــن
ناحيــة وعــى مداخيــل الديــوان مــن ناحيــة أخــرى.

ميناء صفاقس :
تطوير نشاط ميناء صفاقس
التجاري
مثّــل مــروع تطويــر نشــاط مينــاء صفاقــس التجــاري
ومــدى تناغمــه مــع مــروع تــرورة محــور جلســة عمــل
كل
أرشف عليهــا السـ ّيد أنيــس غديــرة وزير النقل وبحضــور ّ
مــن الس ـ ّيد ســامي بطّيــخ الرئيــس املديــر العــام والس ـ ّيدة
صبيحــة دربــال الرئيســة املديــرة العامــة للرشكــة الوطنيّــة
للســكك الحديديــة التونسـيّة وعــدد مــن إطــارات الــوزارة .
وتــدارس الحــارضون أهم ّيــة مــروع تنشــيط املينــاء
التجــاري لــدى أهــايل صفاقــس وجهــة الجنــوب التونــي
عمومــا ودور املــواينء البحريــة التونســية كــروة وطنيــة
تســاهم يف الرتفيع يف نســق الــدورة اإلقتصاديــة واإلجتامعية
ومعاضــدة قطاعــي التصدير والتجــارة الخارجية والتشــغيل.
وبــن وزيــر النقــل العناية الفائقــة التي تحظــى بها صفاقس
مــن حيــث املشــاريع املتعلّقة بتطويــر البنية األساســية عىل
ـيغي منــط عيــش
غ ـرار مــروع مــرو صفاقــس الــذي سـ ّ
املواطنــن وتحســن ظــروف التن ّقــل بهــا.

دعــا ملنظومــة الســامة باملينــاء وملزيــد تحســيس
األعــوان بأهميــة هــذا الجانب.شــارك  30عونــا مــن
مينــاء صفاقــس مؤخــرا يف متريــن تحســييس حــول
قواعــد الســامة والوقايــة مــن الحرائــق واإلســعافات
األوليــة.

وأكّــد عــى رضورة الترسيــع يف نســق إنجــاز الدراســات
لرتكيــز منظومــة حديثــة تتّســم بالتكامــل بــن مختلــف
أمنــاط النقــل حتّــى تحقــق املشــاريع أهدافهــا مبــا يتــاىش
وانتظــارات الجهــة داعيــا إىل مزيــد تكثيــف التشــاور
والتعــاون مــع مك ّونــات املجتمع املــدين الناشــطة بصفاقس.

وتولّــت اإلداريــة الجهويــة للحاميــة املدنيــة بصفاقــس
تأمــن هــذا التمريــن الــذي متثــل بالخصــوص يف كيفيــة
التعامــل مــع الحريق ،والوســائل املســتعملة يف إطفائه،
وأهـ ّم اإلســعافات األوليــة (مــن عمليــة حاميــة املــكان
وإعــام الفــرق املختصــة إىل إســعاف املصــاب).

دعم منظومة السالمة
بميناء صفاقس
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أخبـار الديوان

•••

برنامج مشروع التوأمة
بين وزارة النقل ونظيراتها
بفرنسا وألمانيا
يهــدف برنامــج مــروع التوأمــة بــن وزارة النقــل
ونظرياتهــا بفرنســا وأملانيــا يف قطــاع النقــل البحــري
مخصــص للديــوان باعتبــاره ميثّــل
والّــذي فيــه جــزء كبــر ّ
الســلطة واإلدارة البحريــة،إىل :
•

•

•

•

•إعــادة هيكلــة الســلطة واإلدارة البحريّــة ودعــم
قدرتهــا يف مجــال ســامة وأمــن الســفن واملرافــق
املينائيّــة واملالحــة البحريّــة وتعزيــز القــدرات
املؤسســات ّية.
•تحيــن اإلطــار القانــوين ومالءمتــه مــع أحــكام
اإلت ّفاقيّــات الدوليّــة املصــادق عليهــا مــن طــرف
الجمهوريّــة التونســ ّية والصــادرة عــن املنظّمــة
البحريّــة الدوليّــة ومنظّمــة العمــل الــدويل.
•وضــع اس ـراتيجية وطنيّــة لقطــاع النقــل البحــري
ومخطــط تصحيحــي يف مجــال الســامة البحريــة .
•إعــداد وتنفيــذ برامــج يف مجــال التكويــن البحــري
لفائــدة إطــارات وأعــوان اإلدارة والســلطة البحريــة.

مــع العلــم وأ ّن تكلفــة املــروع  1.300.000أورو مم ّولــة
األوروب وحــدّدت مــدّة تنفيــذ
مــن طــرف اإلتّحــاد
ّ
املــروع بســنتني بدايــة مــن  18أوت .2015

تأهيل منظومة «سفينة»
للتصرّف في السفن التجارية
نجــح إطــارات وأعــوان إدارة اإلعالميّــة واإلت ّصــاالت ،يــوم
رف
 17فيفــري  ،2016يف تأهيــل منظومــة «ســفينة» للتّـ ّ
الســفن التّجاريــة وفوترتهــا ليتـ ّم اســتغاللها يف صيغتهــا
يف ّ
 WEBالجديدة.
وتعتــر هــذه العمليــة ذات أهم ّيــة كــرى باعتبــار أ ّن
الســفن التّجاريــة بالدّيــوان يعتــر ال ّنشــاط
التّــرف يف ّ
األه ـ ّم يف تعزيــز املــوارد املاليــة للديــوان إىل جانــب أنّــه
دام اســتغالل «ســفينة» ( 15ســنة) يف صيغتهــا القدميــة
ـروري إعطــاء هــذا
 CLIENT/SERVEURوكان مــن الـ ّ
ال ّنظــام نفــس جديــد عــن طريــق تأهيلــه باســتعامل
التّقنيــات الجديــدة.
الــروع يف تحضــر هــذا اإلنجــاز منــذ
كــا أنــه تــ ّم ّ
شــهر نوفمــر  2015الــذّي شــاركت فيــه االختصاصــات
الثّــاث (األنظمــة وبنــوك املعطيــات ،الشّ ــبكات والتطويــر
املعلومــايت) بــإدارة اإلعالم ّيــة واالتصــاالت.

منشور عدد : 11ضرورة
اإلهتمام بالعرائض
دعــت وزارة النقــل يف املنشــور عــدد  11بتاريــخ 17
فيفــري  2016جميــع رؤســاء الهيــاكل املركزيّــة والجهويّــة
واملؤسســات واملنشــآت العموم ّيــة تحــت اإلرشاف
للــوزارة
ّ
إىل تح ّمــل مســؤليّاتهم الكاملــة وذلــك بإيــاء العنايــة
الالّزمــة واإلهتــام التّــام للعرائــض الّتــي يو ّجههــا
املختصــة
املواطنــون واألعــوان العموميّــون إىل املصالــح
ّ
بالــوزارة ،مــن حيــث الجديّــة يف املعالجــة والوضــوح
والتفصيــل يف اإلجابــة مــع التقيّــد بأحــل أقصــاه  10أيّــام
املختصــة بالــوزارة  .ويحتســب هــذا
للــر ّد عــى املصالــح
ّ
األجــل مــن تاريــخ إحالــة العريضــة .

إنجازات متواصلة
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•جهر ميناء جرجيس إىل حدود 11م غاطس
•هــدم املخــزن رقــم  2وإعــادة تهيئــة بقيــة
مســطحات الضفــة الجنوبيــة ملينــاء صفاقــس
•تهيئــة مينــاء ســيدي يوســف بقرقنــة (أشــغال
حاميــة املينــاء)
•أشــغال إصــاح وإعــادة تهيئــة املس ـطّحات مبينــاء
رادس
•أشــغال إصــاح األرصفــة عــدد  3و 4و 8و 9و10
مبينــاء قابــس
•اقتناء  6زوارق إرشاد للموانئ
•تهيئة مسطحات الضّ فة الجنوبية مليناء سوسة
•اصالح الرصيف رقم  02مبيناء حلق الوادي
ـي للجـرار ابــن رشــد :صيانــة الهيــكل
•التوقــف الفنـ ّ

أهمّ المشاريع اإلستراتيجية والهيكلية للديوان
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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يف الحــوض الجــاف
• •أشــغال إعــادة هيكلــة شــبكة الكهربــاء باملنطقــة
املينائيــة مبينــاء رادس
• •دراسة تحيني مخطط املديري للمواىنء
• •إعــادة تهيئــة شــبكة التكييــف املركزيــة وشــبابيك
املبنــى اإلداري الرئيــي
• •دراســة املخطــط التوجيهــي إلنجــاز منشــآت
مينائيــة بجهــة الصخــرة
• •أشــغال هــدم املخــزن عــدد  1وتهيئــة مســطّح
مبينــاء رادس
• •اقتنــاء حاميــات أرصفــة ( 112وحــدة) ومعــدات
التثبيــت لــكل مــن مينــاء رادس ،جرجيــس و قابــس
كام يواصل الديوان تنفيذ جملة الصفقات التالية:
• •تنويــر مينــاء رادس بإســتعامل الطاقــة الشمســية
الفوطوضوئيــة (هبــة صينيــة) وقــد تــ ّم اإلســتالم
الوقتــي يف جــوان . 2015
• •إعادة تهيئة الرصيف البرتويل برادس
• •أشــغال إعــادة تهيئــة رصيــف املــواد الخطــرة
بــرادس
• •أشغال تدعيم رصيف عدد  7مبيناء سوسة
• •أشــغال تهيئــة مداخــل الرصيــف البــرويل مبينــاء
بنــزرت
• •أشــغال تهيئــة شــبكة الكهربــاء بتقســيم ســبخة
األمــرة مبينــاء رادس
• •أشغال إصالح الجرار سيفكس مبيناء صفاقس
رف املــايل
• •اقتنــاء وتركيــز منظومــة اعالميــة للتــ ّ
واملحاســبي
• •دراسة تنمية نشاط الحاويات مبيناء صفاقس

•إنجاز ميناء باملياه العميقة بالنفيضة.
•إحداث مطرف للحاويات مبيناء صفاقس سيدي يوسف
•إحداث قطب اقتصادي اسرتاتيجي مبيناء جرجيس التجاري
•جهر ميناء جرجيس إىل حدود 11م غاطس
•إحداث قطب صناعي مبيناء الصخرية
•إعــادة النظــر يف اســتغالل مينــاء حلــق الــوادي والرتكيــز عــى نشــاط املســافرين والســيّاح
والســ ّيارات
•تطوير النشاط السياحي مبيناء صفاقس واألنشطة غري املل ّوثة
•إعادة هيكلة وتنظيم مناولة وتسليم الحاويات والوحدات الس ّيارة مبيناء رادس
•املصادقة عىل الهيكل التنظيمي للديوان وإدخاله حيز التطبيق
•مراجعة النظام األسايس الخاص.

العـــــــــدد 2016 • 51

تعيينات وتسميات :
تمّ تعيين ّ
كل من السيدات
والسادة :
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•الصحبــي عــزوز بخطّــة مديــر مكلّــف بــاإلرشاف
عــى خليّــة اإلت ّصــال

•

•عدنــان جــاء باللــه بخطّــة مديــر العالقــات مــع
املواطــن

•

•حســن بــن حســن بخطّــة مديــر مينــاء حلــق
الــوادي

•

•سليم قيزة مدير الشؤون العامة

•

الهممي مدير ف ّني
•الجيالين ّ

•

•زهري قدّ ور مدير ميناء قابس

•

•منري شعبان مدير ميناء جرجيس

رف حســب األهــداف
•فتحــي املكنــي بوحــدة التـ ّ
املكلّفــة بإنجــاز مينــاء بامليــاه العميقــة بالنفيضــة
ويكلّــف بتســيري شــؤونها
رف حســب
•محمــد الطّاهــر كريســتو بوحــدة التـ ّ
األهــداف املكلّفــة بإنجــاز مينــاء بامليــاه العميقــة
بالنفيضــة ويكلّــف بدراســة الجوانــب اإلقتصاديــة
للمــروع
رف حســب األهــداف
•أنيــس صفــر بوحــدة التــ ّ
املكلّفــة بإنجــاز مينــاء بامليــاه العميقــة بالنفيضــة
ويكلّــف بدراســة الجوانــب الفنيّــة للمــروع
رصف حســب
•محمــد األســعد الجميعــي بوحــدة الت ّ
األهــداف املكلّفــة مبلـ ّـف التدقيــق الطوعي.
•الســيد فائــز عبيــد بخطّــة رئيــس مصلحــة بالجهــة
البحريّــة.
•األزهر السعيدي بالجهة البحرية بتونس

•
•

•رشيفة بن سامل مديرة العالقات الخارجية

•

•مريم التونكتي مديرة الجودة

•

•

•فاتــن بــن مخلــوف رئيســة دائــرة التخطيــط بــإدارة
اإلســتغالل والتنمية
•ســاح الشــوك رئيســة دائــرة الســامة وحاميــة
املحيــط املينــايئ بــإدارة الســامة واألمــن املينــايئ
رف حســب
•ريــم العبــايس رئيســة مصلحــة التــ ّ
األهــداف املكلفــة بالتدقيــق الطوعــي
•شــيامء املــؤدّب رئيســة مصلحــة التعــاون الخارجــي
بــإدارة العالقــات الخارجيّــة

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•فاتــن الصامتــي رئيســة مصلحــة ســامة امللــك
العمومــياملينــايئبــإدارةالســامةواألمــناملينــايئ

•فــرج الــورداين بخطّــة مديــر مكلّــف بتســيري خليّــة
الحوكمــة الرشــيدة

•نجوى منصور مديرة التكوين

•

•

•ســلمى شــلغم رئيســة مصلحــة إجــازة رجــال البحــر
بــإدارة رجــال البحــر

•

كام متّت تسمية كل من السيدات والسادة :

•

•

•اينــاس خليــل رئيســة مصلحــة امليزانيّــة والتمويــل
بدائــرة التخطيــط بــإدارة اإلســتغالل والتنميــة

•

•ناديــة ســومر رئيســة مصلحــة اإلســتغالل بــإدارة
مينــاء حلــق الــوادي
•نائلــة بــن صميــدة رئيســة املصلحــة اإلداريّــة مبينــاء
رادس

•شــوقي العامــري رئيــس مصلحــة متابعــة األشــغال
الجديــدة بــاإلدارة الفن ّيــة
•محمــد الصخــري رئيــس مصلحــة مكلــف بتســيري
دائــرة رئاســة املــرىس بــإدارة مينــاء حلــق الــوادي
•نبيــل النيقــرو رئيــس قســم الفوتــرة بــإدارة مينــاء
حلــق الــوادي

•أمــن الحســني رئيــس مصلحــة إدارة وســامة
الســفن بــإدارة األســطول واملالحــة البحريــة
•عبــد الكريــم الغــ ّراد رئيــس املصلحــة الجهويّــة
للســامة البحريّــة بطبلبــة بالجهــة البحريــة
با ملنســتري

تكليف بمهام
•

•

•تــ ّم تكليــف الســيّدة ســنية التيويــري بدراســة
رف حســب
الجوانــب القانون ّيــة صلــب وحــدة التـ ّ
األهــداف املكلّفــة بإنجــاز مينــاء بامليــاه العميقــة
بالنفيضــة.
•ت ـ ّم تكليــف الســيد خــر الديــن الصغـ ّـر بدراســة
الجوانــب املتعلّقــة بالبحريّــة التّجاريّــة صلــب
رف حســب األهــداف املكلّفــة بإنجــاز
وحــدة التـ ّ
مينــاء بامليــاه العميقــة بالنفيضــة.

نقل
رف
تـ ّم نقــل الســيد نديــم الــكايف اىل إدارة مراقبــة التـ ّ
بعــد أن كان قــد متّــت تســميته رئيــس دائــرة اإلســتغالل
والربمجــة بــإدارة اإلســتغالل والتنميــة.

•وهيبــة الشــيباين رئيســة قســم الفوتــرة بــإدارة
مينــاء جرجيــس
•فاخــر بــن نــر رئيــس دائــرة رئاســة املــرىس مبينــاء
سو سة
•عبــد الــرؤوف بــن عامــر رئيــس الجهــة البحريــة
بصفاقــس
•عــ ّز الديــن بــن ســامل رئيــس الجهــة البحريــة
بقابــس
•يوســف لزيغــب رئيــس املصلحــة الجهويّــة
للســامة البحريّــة بقابــس
•راشــد بــن محمــد رئيــس مصلحــة ســامة املالحــة
البحريــة بــإدارة األســطول واملالحــة البحريــة
•نـزار الطريقــي رئيــس املصلحــة الجهويّــة للســامة
البحريّــة بصفاقــس
•زكريــاء النــايش رئيــس مصلحــة املنظومــات
املعلوماتيــة وقاعــدات املعطيــات
•حســن مــوىس رئيــس مصلحــة تع ّهــد التطبيقــات
بــإدارة اإلعالميّــة واإلتصــاالت
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نشاط إجتماعي و ترفيهي

•••

مع السالمة صاحبتكم العافية
ودّع الديــوان عــددا مــن أبنائــه املحالــن عــى التقاعــد
ويتمنــى لهــم بدايــة مرحلــة جديــدة مــن حياتهــم بعــد
الرحلــة املهنيــة ،وطــول العمروالصحــة والعافيــة .

أخـبــــار النقل

•••

وزير النقل يتابع أعمال لجنة
إنجاز مشروع الميناء بالمياه
العميقة بالنفيضة
مثّلــت أعــال لجنــة إنجــاز مــروع املينــاء بامليــاه
العميقــة بالنفيضــة محــور متابعــة الســيد انيــس غديــرة
وزيــر النقــل الــذي أرشف عــى جلســة عمــل جمعتــه
بالرئيــس املديــر العــام للديــوان واملديــر العــام للبحريــة
التجاريــة وثلّــة مــن إطــارات الديوان.حيــث شــدد الوزيــر
عــى رضورة الترسيــع يف تحيــن الدراســات الفن ّيــة
والجــدوى اإلقتصاديــة للمــروع تنفيــذا لقـرار الحكومــة
املتعلّــق باســتحثاث اج ـراءات انجــاز املــروع عــى ان
يتـ ّم اســتغالل املرحلــة األوىل مــن امليناء يف ســبتمرب.2019
وتقـدّر طاقــة اســتيعاب املينــاء بـــ  5.7مليــون حاويــة و4
مليــون طــن مــن البضائــع.
مــع العلــم وأن الســيد وزيــر النقــل يــرأّس أســبوع ّيا
أعــال اللجنــة ملــا للمــروع مــن أهم ّيــة يف دعــم
اإلقتصــاد الوطنــي.

استعدادات الشركة
التونسية للمالحة للموسم
الصيفي 2016
متّــت برمجــة  153رحلــة بحريــة عــى خطّــي مرســيليا
وجنــوة( 77رحلــة خــط مرســيليا و 76رحلــة خــط جنــوة
) خــال املوســم الصيفــي مــن  20جــوان إىل  15ســبتمرب
 2016وانطلقــت عمليــات الحجــز منــذ  21جانفي .2016
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قطاع النقل محور لقاء وزر
النقل بممثلة صندوق النقد
الدولي
مثّلــت زيــارة الســيدة  Giorgia Albertاملمثّلــة
القــارة لصنــدوق النقــد الــدويل لتونــس ولقائهــا بالســيد
وزيــر النقــل فرصــة ها ّمــة تــ ّم خاللــه عــرض الربنامــج
املســتقبيل لقطــاع النقــل يف تونــس وابـراز دور الصنــدوق
يف دعــم انجــاز املشــاريع الكــرى مــن ذلــك املينــاء بامليــاه
العميقــة بالنفيضــة والشــبكة الحديديّــة الرسيعــة اضافــة
إىل مســاهمته يف برامــج إعــادة هيكلــة املؤسســات
الوطنيّــة للنقــل.

تدعيم المعهد المتوسّطي
للتكوين في المهن البحري
بتجهيزات متطوّرة

املتوســطي للتكويــن يف املهــن
تـ ّم مؤ ّخـرا تدعيــم املعهــد
ّ
البحــري بتجهي ـزات تدريــس جــد متط ـ ّورة ،جهــاز مــن
الجيــل الجديــد تســاعد عــى الرفــع مــن مســتوى التكوين
حيــث متكّــن هــذه املعــدّات مــن احــداث وضعيّــة يف
البحــر أو عــى مــن الســفينة مشــابهة للحقيقــة يف عــامل
اف ـرايض مندمــج ومبشــاهدة ثالث ّيــة األبعــاد .
ـول فريــق مــن الخـراء الرنويجيــن عمليّــة تركيــب
وقــد تـ ّ
التجهيـزات باملعهــد وتكويــن املك ّونــن .
وتبلــغ قيمــة هــذه املع ـدّات  300.000أورو مبــا يســاوي
 660.000دينــار وقــد ت ـ ّم اقتناؤهــا مــن KOGSBERG
أول مــز ّود عاملــي لتكنولوجيّــات املالحــة البحريّــة .

منارة الموانئ

نرشة داخلية يصدرها ديوان
البحرية التجارية واملوانئ

العنوان
املقر اإلداري  :حلق الوادي  2060تونس
الهاتف +216 71 735 300 :
الفاكس +216 71 735 812 :
الربيد اإللكرتوين ommp@ommp.nat.tn :
موقع الواب www.ommp.nat.tn :

تصميم وطباعة
Alliance conseil en communication
; Colisée Soula, escalier B, 5ème étage
2092 Tunis el Manar 2, Tunisie
Tél. : +216 70 86 06 86
Fax : +216 70 86 06 90
E-mail : crea1@alliance-cc.com

