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حصيلة الحركة التجارية لسنة 2015
ارتفاع في نشاط الحبوب ومشتقاته

تطوّر حركة المجرورات 
استقرار في حركة المسافرين وتراجع نسبي               

في حركة الحاويات

الفهرس

شــهدت الحركــة التجاريــة لســنة 2015 تراجعــا طفيفــا بنســبة %1 مقارنــة بســنة 2014 حيــث ســّجل 
ــون طــن يف 2015 بعــد أن كان                 ــاء الصخــرة، 22,622 ملي ــار مين ــة دون اعتب ــة التجاري ــئ البحري نشــاط املوان

ــنة 2014. ــن يف س ــون ط 22,798 ملي

ــة  ــرة منخفض ــاء الصخ ــار مين ــة دون اعتب ــئ التجاري ــة املوان ــتمرّت حرك ــد اس ــنة 2010، فق ــة بس ــا مقارن أّم
ــبة 8 %.  بنس

وقــد شــهد حجــم املحروقــات منــّوا بنســبة 2 % وحجــم الســوائب الســائلة منــوا بنســبة 6 % وحجــم الحبــوب 
ومشــتقاته منــوا بنســبة 17 %. يف حــن تراجــع حجــم الســوائب الصلبــة بنســبة 17 %.

ــف  ــث بلغــت 442.992 أل ــنسبة 5 % حي ــا بـ ــات خــال ســنة 2015 تراجع ــة الحاوي وبدورهــا شــهدت حرك
ــن ســنة 2014.  ــا م ــاس 20 قدم ــف وحــدة قي ــل 466.738 أل ــدم مقاب ــاس 20 ق وحــدة قي

  أّما مقارنة بنفس الفرتة من سنة 2010، سجلت هذه الحركة انخفاضا بنسبة 5 % .

حركــة الوحــدات الســيارة العابــرة للموانــئ التونســية وخاصــة مينــايئ رادس وحلــق الــوادي ســجلت ارتفاعــا 
نســبيا بـــ 7 % حيــث بلغــت 143.553 ألــف وحــدة مقابــل 134.318 ألــف وحــدة ســنة 2014. كــا ارتفعــت  

حمولــة املجــرورات  بنســبة 11 %.

وعــن حركــة املســافرين لســنة 2015 فقــد شــهدت ارتفاعــا طفيفــا بـــ 1 % حيــث تــّم تســجيل 728.718 ألــف 
مســافر مقابــل 723.832 ألــف مســافر ســنة 2014، يف حــن بقــي عــدد الســيارات للمســافرين مســتقرا حيــث 

بلــغ عــدد الســيارات ســنة 2015، 297.465 ألــف ســيارة مقارنــة بـــ296.961 ألــف ســيارة خــال ســنة 2014.
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وأّمــا حركــة الســيّاح باعتبــار مقيــاس تطورهــا مرتبــط 
بالوضــع األمنــي بالبــاد، فقــد شــهدت هــي  األخــرى  
تراجعــا بنســبة 88 % حيــث ســجلت يف ســنة 2015،         
ــائح  ــف س ــل 441.172 أل ــائح مقاب ــف س 53.780 أل
خــال الســنة التــي قبلهــا. أّمــا مقارنــة بنفــس الفــرتة 
مــن ســنة 2010، ســجلت هــذه الحركــة انخفاضــا 
بنســبة 94 % إذ بلغــت يف 2010، 909.290 ألــف 

ســائح.

ــبة 9 %  ــا بنس ــهدت تراجع ــفن فش ــة الس ــا حرك أّم
حيــث بلغــت 5101 ســفينة ســنة 2015 مقارنــة 

بســنة  2014 التــي ســجلت 5580 ســفينة.

بالتنســيق مــع ديــوان البحريــة التجاريــة واملوانــئ نظّمــت وزارة النقــل النــدوة الدوليــة حــول 
النقــل البحــري يومــي 10 و11 ديســمر 2015، مبشــاركة خــراء دولييــون مــن اإلتّحــاد األورويب 
والوكالــة األوروبيّــة للســامة البحريـّـة وكذلــك ممثّلــن عــن الــوزارات ذات العاقــة واملؤّسســات 

العموميّــة والخاّصــة املتدّخلــة يف النشــاط البحــري.

وقــد تناولــت النــدوة املشــهد املينــايئ والبحــري مــن حيــث رضورة تعصــر البنيــة األساســية وتطويرهــا والرفــع 
مــن أداء النقــل البحــري وتدعيــم األســطول الوطنــي.

ــئ  ــري واملوان ــل البح ــاع النق ــوض بقط ــوزارة للنه ــرتاتيجية ال ــم اس ــدوة، بتقدي ــغال الن ــت أش ــد افتتح وق
ــة  ــدورة اإلقتصاديّ ــي تعيــق هــذا القطــاع مــن أداء دوره الهــام يف ال ــات واإلشــكاليّات الت وتشــخيص الصعوب
ــة . ونظــرا ملــا يشــهده العــامل مــن تحــّوالت  ــادالت التجاريّ ــن %90 مــن املب خاصــة وأّن النقــل البحــري يؤّم
ــات القصــوى تطويــر وتحســن قطــاع النقــل البحــري واملوانــئ. كــرى يف هــذا امليــدان أصبــح مــن الرضوريّ

وقــد تــّم مــن ناحيــة اخــرى اســتعراض خصائــص النقــل البحــري يف العــامل واعتــاده عــى ســفن ذات حمولــة 
ــزام  ــع الكــرى، واإللت ــب شــّدة املنافســة عــى مســتوى اســتغال املحــاور وخطــوط التوزي ــة، إىل جان ضخم

مبعايــر ومقاييــس عاليــة عــى مســتوى صناعــة الســفن ، والســامة واألمــن وحايــة البيئــة .

كّل هــذه الرهانــات تتطلـّـب إعــادة النظــر يف اســرتاتيجيّة النقــل البحــري واملوانــئ يف بادنــا لإلرتقــاء بالخدمات 
وتعصــر األســطول وتوفــر بنيــة أساســية قــادرة عــى تعزيــز القــدرة التنافســيّة للصــادرات ودعــم املبــادالت 

التجاريـّـة. و وقــع التأكيــد عــى مــا يتميّــز بــه قطــاع النقــل البحــري يف تونــس مــن تنــّوع يف األنشــطة . 

ومــا يوفّــره هــذا القطــاع مــن مواطــن شــغل البالــغ 100 ألــف موطــن مبــارش وغــر مبــارش وكذلــك تكويــن 
ــة. بحــري يتــاءم مــع املتطلّبــات الدوليّ

وتعتمد السياسة الوطنيّة لتطوير قطاع النقل البحري واملواىنء عى اسرتاتيجية ترتكز أساسا عى : 

• ــاء رادس ومنطقــة 	 تعصــر البنيــة األساســية وتطويرهــا عــى غــرار إحــداث مشــاريع تدعيــم وتطويــر مين

الخدمــات اللوجيســتية بــرادس ومينــاءي صفاقــس 
وجرجيــس باإلضافــة عــى إحــداث قطبــن مينائين 

مــن الجيــل الحديــث بالنفيضــة والصخــرة .

• ــة 	 ــدة الرشك ــودة لفائ ــة الج ــّدات عالي ــاء مع اقتن
التونســية للشــحن والرتصيــف 

• البحــري 	 الوطنــي  األســطول  وتدعيــم  تطويــر 
مــن خــال تنفيــذ برنامــج اســتثاري للرشكــة 
التونســية للماحــة يتمثّــل يف اقتنــاء ســفينتن 
لنقــل الســوائب، ســفينة مزدوجــة لنقــل البضائــع 

واملســافرين وســفينة لنقــل الحاويــات .

• تبســيط اإلجــراءات اإلداريــة واملينائيــة واســتعال 	
التكنولوجيــا الحديثــة 

• تأهيل املهن البحريّة واملينائية 	

• واملينــايئ 	 البحــري  التكويــن  وتطويــر  ماءمــة 
. الســوق  متطلّبــات  حســب 

• ــى 	 ــة ع ــن واملحافظ ــامة واألم ــد الس ــم قواع دع
ــة . ــات الحاليّ ــة املخطّط ــري مبراجع ــط البح املحي

ــة  ــم مداخل ــخ تقدي ــامي بطّي ــيّد س ــوىّل الس ــد ت وق
حــول » دور املوانــئ البحريــة التجاريّــة يف تنميــة 
اإلقتصــاد الوطنــي » بــّن مــن خالهــا خصوصيــة 
املوانــئ البحريــة التجاريــة ومــا متثّلــه يف الــدورة 
اإلقتصاديــة والــدور املنــاط لهــا يف دفــع عجلــة التنمية 
وخلــق مواطــن الشــغل،من ناحيــة ومــا يتطلّبــه قطاع 
ــع  ــم للرف ــل ودع ــة النق ــل ملنظوم ــن تأهي ــواىنء م امل
ــة. ــات املنافس ــائل ومقّوم ــابه وس ــه وإكس ــن أدائ م

ــون جملــة الفــرص املتاحــة  وقــد بــّن الخــراء الدوليّ
لإلقتصــاد األزرق يف حــوض البحــر األبيــض املتوّســط 
ــر  ــة واملعاي ــة املندمج ــة البحري ــتعرضن السياس مس
الجديــدة للســامة واألمــن يف مجــال النقــل البحــري 

ــة . وحايــة البيئــة البحريّ

كــا تــّم عــى هامــش هــذه النــدوة تنظيــم معــرض 
ــات  ــل واملؤّسس ــج وزارة النق ــاريع وبرام ــّم مش أله

ــا يف مجــال النقــل البحــري .  التابعــة له

العـــــــــدد  51  • 2016

الندوة الدولية حول استراتيجية تطوير قطاع النقل البحري والموانئ التجارية 
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ــي  ــض اإلقتصــاد الوطن ــاء رادس التجــاري نب ــر مين يعت

إالّ أنـّـه يشــكو عــّدة مشــاكل تحــول دون تطــّوره والرّفع 

ــة التــي  مــن آدائــه ومــن هــذا املنطلــق ونظــرا لألهميّ

يكتســيها مينــاء رادس، فقــد خّصــص املجلــس الــوزاري 

للنظــر يف   2015 نوفمــر   02 يــوم  املنعقــد  املضيّــق 

8 و9 مبينــاء رادس ويف  الرصيفــن  انجــاز واســتغال 

الصعوبــات التــي يعــاين منهــا املينــاء منــذ ســنة 2010 

املفــرط  واالســتعال  املســطحات  اكتظــاظ  بســبب 

لارصفــة واملعــدات مــا تســبب يف تراجــع جــودة 

الخدمــات واالنتظــار املطــول للســفن مبنطقــة االرســاء 

املكشــوفة وطــول آجــال اجــراءات رفــع الحاويــات 

ــة وتســليم رخــص  ــة الفني ــة املراقب واملجــرورات وعملي

ــد. التوري

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

ــوادي  ــق ال ــاء حل ــإدارة مين ــة ب ــح الفني ــت املصال حرص

ــة وتشــجر املناطــق الخــرضاء  عــى إعــادة تهيئــة وصيان

باملنطقــة املينائيــة مــن خــال اختيــار رشكــة صيانــة 

املجــال وذات حرفيــة عاليــة يف تحســن  مختّصــة يف 

وصيانــة وتجميــل املنطقــة الخــرضاء بكامــل املنطقــة 

املينائيــة مبدخــل مدينــة حلــق الــوادي وأمــام املقــر 

والرتفيهــي  الريــايض  واملركــب  للديــوان  اإلجتاعــي 

الســيّارات. واملبنــى اإلداري امللحــق و مــأوى 

أخـبــــار  الموانئ   • • •

ميناء رادس :
نحو الرفع من اداء الميناء 

  ومــن جهتــه فقــد أكّــد رئيــس الحكومــة عــى رضورة 

ــة  ــة األساســية واملعــدات الحالي ترشــيد اســتعال البني

مبينــاء رادس، وتطويــر منظومــة التــرصف لــدى الرشكــة 

إعــداد  جانــب  اىل  والرتصيــف  للشــحن  التونســية 

الخدمــات  برنامــج عمــل لتحســن جــودة ونجاعــة 

خاصــة مــن خــال تبســيط اإلجــراءات اإلداريــة وتركيــز 

نظــام إلكــرتوين للتــرّصف يف الحاويــات وتدعيــم آليّــات 

ــامة. الس
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ــاري  ــس التج ــاء صفاق ــاط مين ــر نش ــرشوع تطوي ــل م مثّ

ومــدى تناغمــه مــع مــرشوع تــرورة محــور جلســة عمــل 

أرشف عليهــا الســيّد أنيــس غديــرة وزير النقل وبحضــور كّل 

مــن الســيّد ســامي بطّيــخ الرئيــس املديــر العــام والســيّدة 

ــة  صبيحــة دربــال الرئيســة املديــرة العامــة للرشكــة الوطنيّ

للســكك الحديديــة التونســيّة وعــدد مــن إطــارات الــوزارة .

وتــدارس الحــارضون أهميّــة مــرشوع تنشــيط املينــاء 

ــوب التونــي  ــة الجن ــدى أهــايل صفاقــس وجه التجــاري ل

ــة  ــروة وطني ــية ك ــة التونس ــواينء البحري ــا ودور امل عموم

تســاهم يف الرتفيع يف نســق الــدورة اإلقتصاديــة واإلجتاعية 

ومعاضــدة قطاعــي التصدير والتجــارة الخارجية والتشــغيل.

وبــن وزيــر النقــل العناية الفائقــة التي تحظــى بها صفاقس 

مــن حيــث املشــاريع املتعلّقة بتطويــر البنية األساســية عى 

ــش  ــذي ســيغّر منــط عي ــس ال ــرتو صفاق ــرار مــرشوع م غ

املواطنــن وتحســن ظــروف التنّقــل بهــا.

وأكّــد عــى رضورة الترسيــع يف نســق إنجــاز الدراســات 

ــف  ــن مختل ــل ب ــم بالتكام ــة تتّس ــة حديث ــز منظوم لرتكي

أمنــاط النقــل حتّــى تحقــق املشــاريع أهدافهــا مبــا يتــاىش 

وانتظــارات الجهــة داعيــا إىل مزيــد تكثيــف التشــاور 

والتعــاون مــع مكّونــات املجتمع املــدين الناشــطة بصفاقس.

ميناء صفاقس :
تطوير نشاط ميناء صفاقس 

التجاري

عــى إثــر األرضر الجســيمة التــي لحقــت بالرصيــف عــدد 

ــرّاء حــادث  ــه ج ــة ل ــاء رادس وباملســطحات املحاذي 6 مبين

ــن  ــدوق عــدد43 م اصطــدام الســفينة OUEDZIZ بالصن

ــف  ــوان بتكلي ــام الدي ــر 2015، ق ــوم 22 نوفم ــف ي الرصي

رشكــة مختّصــة يف الغطــس ملزيــد التدقيق يف الجــزء الغائص 

ــة  ــد الطريق ــخيص األرضار وتحدي ــّم تش ــف، وت ــن الرصي م

املثــى إلنجــاز أشــغال اإلصــاح والتــي عــى ضوئها واســتنادا 

ــى  ــوان وع ــو الدي ــا فّني ــام به ــي ق ــة الت ــة امليداني للمعاين

ــب الدراســات MARITEC يف  ــي أعّدهــا مكت الدراســة الت

ســنة 2010 واملتعلقــة بإصــاح الصنــدوق عــدد13 بالرصيف 

عــدد2 مبينــاء رادس وعــى دراســة انجــاز األشــغال لتنفيــذ 

هــذا املــرشوع واملصــادق عليهــا مــن طــرف مكتــب املراقبة

اإلعالن عن طلب عروض عاجل إلصالح الرصيف عدد6 بميناء رادس
ASSISTAS، قــام الديــوان بإعــداد كــرّاس الــرشوط يف 

هــذا الخصــوص وأعلــن عــن طلــب عــروض وطنــي عــدد 

2015/41 بتاريــخ 2 جانفــي 2016 وحــدد آخــر أجــل لقبــول 

ــوم 3 فيفــري 2016. العــروض ي

تــّم ســحب امللــف مــن طــرف 09 رشكات مختّصــة وتــّم 

ــة مــن  ــق األشــغال بداي ــح العــروض ويتّوقــع أن تنطل فت

15 مــارس 2016 عــى أقــى تقديــر وذلــك تفاديــا ملزيــد 

ــف  ــّدة توقّ ــن م ــص م ــف والتقلي ــور الرصي ــم تده تفاق

اســتغاله التــي تؤثـّـر ســلبا عــى نشــاط مينــاء رادس مــن 

ناحيــة وعــى مداخيــل الديــوان مــن ناحيــة أخــرى.  

دعم منظومة السالمة 
بميناء صفاقس 

ــيس  ــد تحس ــاء وملزي ــامة باملين ــة الس ــا ملنظوم دع

ــن  ــا م ــارك 30 عون ــذا الجانب.ش ــة ه ــوان بأهمي األع

ــول  ــيي ح ــن تحس ــرا يف متري ــس مؤخ ــاء صفاق مين

ــق واإلســعافات  ــن الحرائ ــة م قواعــد الســامة والوقاي

ــة. األولي

وتولـّـت اإلداريــة الجهويــة للحايــة املدنيــة بصفاقــس 

تأمــن هــذا التمريــن الــذي متثــل بالخصــوص يف كيفيــة 

التعامــل مــع الحريق، والوســائل املســتعملة يف إطفائه، 

وأهــّم اإلســعافات األوليــة )مــن عمليــة حايــة املــكان 

وإعــام الفــرق املختصــة إىل إســعاف املصــاب(.
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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 الصخرة  •

إعــادة النظــر يف اســتغال مينــاء حلــق الــوادي والرتكيــز عــى نشــاط املســافرين والســيّاح  •
والســيّارات 

تطوير النشاط السياحي مبيناء صفاقس واألنشطة غر امللّوثة  •

إعادة هيكلة وتنظيم مناولة وتسليم الحاويات والوحدات السيّارة مبيناء رادس  •

املصادقة عى الهيكل التنظيمي للديوان وإدخاله حيز التطبيق  •

مراجعة النظام األسايس الخاص. •

أخبـار الديوان  • • •

برنامج مشروع التوأمة 
بين وزارة النقل ونظيراتها 

بفرنسا وألمانيا

تأهيل منظومة »سفينة« 
للتصرّف في السفن التجارية

منشور عدد11 : ضرورة 
اإلهتمام بالعرائض

أهمّ المشاريع اإلستراتيجية والهيكلية للديوان

إنجازات متواصلة 
جهر ميناء جرجيس إىل حدود 11م غاطس  •

بقيــة  • تهيئــة  وإعــادة   2 رقــم  املخــزن  هــدم 

صفاقــس ملينــاء  الجنوبيــة  الضفــة  مســطحات 

تهيئــة مينــاء ســيدي يوســف بقرقنــة )أشــغال  •

حايــة املينــاء(

أشــغال إصــاح وإعــادة تهيئــة  املســطّحات مبينــاء  •

رادس

ــدد  3 و4 و8 و9 و10  • ــة ع ــاح األرصف ــغال إص أش

ــس ــاء قاب مبين

اقتناء 6 زوارق إرشاد للموانئ •

تهيئة مسطحات الّضفة الجنوبية مليناء سوسة •

اصاح الرصيف رقم 02 مبيناء حلق الوادي •

التوقــف الفنــّي للجــرار ابــن رشــد: صيانــة الهيــكل  •

يف الحــوض الجــاف 

ــة  • ــاء باملنطق ــة شــبكة الكهرب ــادة هيكل أشــغال إع

ــاء رادس ــة مبين املينائي

دراسة تحين مخطط املديري للمواىنء •

ــة وشــبابيك  • ــة شــبكة التكييــف املركزي إعــادة تهيئ

ــي ــى اإلداري الرئي املبن

منشــآت  • إلنجــاز  التوجيهــي  املخطــط  دراســة 

الصخــرة بجهــة  مينائيــة 

أشــغال هــدم املخــزن عــدد 1 وتهيئــة مســطّح  •

رادس مبينــاء 

ــدات  • ــدة( ومع ــة )112 وح ــات أرصف ــاء حامي اقتن

ــس ــس و قاب ــاء رادس، جرجي ــن مين ــكل م ــت ل التثبي

كا يواصل الديوان تنفيذ جملة الصفقات التالية:

ــية  • ــة الشمس ــتعال الطاق ــاء رادس بإس ــر مين تنوي

ــتام  ــّم اإلس ــد ت ــة( وق ــة صيني ــة )هب الفوطوضوئي

ــوان 2015 . ــي يف ج الوقت

إعادة تهيئة الرصيف البرتويل برادس •

الخطــرة  • املــواد  تهيئــة رصيــف  إعــادة  أشــغال 

بــرادس

أشغال تدعيم رصيف عدد 7 مبيناء سوسة  •

ــاء  • ــرتويل مبين ــف الب ــل الرصي ــة مداخ ــغال تهيئ أش

ــزرت  بن

ــبخة  • ــيم س ــاء بتقس ــبكة الكهرب ــة ش ــغال تهيئ أش

األمــرة مبينــاء رادس 

أشغال إصاح الجرار سيفكس مبيناء صفاقس  •

ــايل  • ــرصّف امل ــة للت ــة اعامي ــز منظوم ــاء وتركي اقتن

واملحاســبي 

دراسة تنمية نشاط الحاويات مبيناء صفاقس •

النقــل  وزارة  بــن  التوأمــة  مــرشوع  برنامــج  يهــدف 

ونظراتهــا بفرنســا وأملانيــا يف قطــاع النقــل البحــري 

والـّـذي فيــه جــزء كبــر مخّصــص للديــوان باعتبــاره ميثـّـل 

 : البحريــة،إىل  واإلدارة  الســلطة 

ــم  • ــة ودع ــلطة واإلدارة البحريّ ــة الس ــادة هيكل إع

ــق  ــن الســفن واملراف ــا يف مجــال ســامة وأم قدرته

القــدرات  وتعزيــز  البحريّــة  واملاحــة  املينائيّــة 

املؤسســاتيّة.

تحيــن اإلطــار القانــوين وماءمتــه مــع أحــكام  •

ــرف  ــن ط ــا م ــادق عليه ــة املص ــات الدوليّ اإلتّفاقيّ

الجمهوريّــة التونســيّة والصــادرة عــن املنظّمــة 

البحريّــة الدوليّــة ومنظّمــة العمــل الــدويل. 

ــل البحــري  • ــة لقطــاع النق وضــع اســرتاتيجية وطنيّ

ــة . ــامة البحري ــال الس ــي يف مج ــط تصحيح ومخط

إعــداد وتنفيــذ برامــج يف مجــال التكويــن البحــري  •

لفائــدة إطــارات وأعــوان اإلدارة والســلطة البحريــة.

مــع العلــم وأّن تكلفــة املــرشوع 1.300.000 أورو ممّولــة 

تنفيــذ  اإلتّحــاد األورويّب وحــّددت مــّدة  مــن طــرف 

املــرشوع بســنتن بدايــة مــن 18 أوت 2015. 

نجــح إطــارات وأعــوان إدارة اإلعاميّــة واإلتّصــاالت  ،يــوم 

17 فيفــري 2016، يف تأهيــل منظومــة »ســفينة« للتـّـرصّف 

يف الّســفن التّجاريــة وفوترتهــا ليتــّم اســتغالها يف صيغتهــا 

الجديدة.  WEB

ــار أّن  ــرى باعتب ــة ك ــة ذات أهميّ ــذه العملي ــر ه وتعت

ــاط  ــر الّنش ــوان يعت ــة بالّدي ــفن التّجاري ــرصف يف الّس التّ

األهــّم يف تعزيــز املــوارد املاليــة للديــوان إىل جانــب أنّــه 

ــة  ــا القدمي ــنة( يف صيغته دام اســتغال »ســفينة« )15 س

CLIENT/SERVEUR وكان مــن الــرّضوري إعطــاء هــذا 

ــتعال  ــه باس ــق تأهيل ــن طري ــد ع ــس جدي ــام نف الّنظ

ــدة. ــات الجدي التّقني

كــا أنــه تــّم الــرّشوع يف تحضــر هــذا اإلنجــاز منــذ 

ــات  ــه االختصاص ــاركت في ــّذي ش ــر 2015 ال ــهر نوفم ش

الثـّـاث )األنظمــة وبنــوك املعطيــات، الّشــبكات والتطويــر 

ــاالت. ــة واالتص ــإدارة اإلعاميّ ــايت( ب املعلوم

دعــت وزارة النقــل يف املنشــور عــدد 11 بتاريــخ 17 

فيفــري 2016 جميــع رؤســاء الهيــاكل املركزيـّـة والجهويـّـة 

للــوزارة واملؤّسســات واملنشــآت العموميّــة تحــت اإلرشاف 

ــة  ــاء العناي ــك بإي ــة وذل ــؤليّاتهم الكامل ــل مس إىل تحّم

يوّجههــا  الّتــي  للعرائــض  التّــام  واإلهتــام  الاّزمــة 

ــة  ــح املختّص ــون إىل املصال ــوان العموميّ ــون واألع املواطن

بالــوزارة، مــن حيــث الجديّــة يف املعالجــة والوضــوح 

والتفصيــل يف اإلجابــة مــع التقيّــد بأحــل أقصــاه 10 أيّــام 

للــرّد عــى املصالــح املختّصــة بالــوزارة . ويحتســب هــذا 

ــة . ــة العريض ــخ إحال ــن تاري ــل م األج
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ــة والتمويــل  • اينــاس خليــل رئيســة مصلحــة امليزانيّ

بدائــرة التخطيــط بــإدارة اإلســتغال والتنميــة 

ســلمى شــلغم رئيســة مصلحــة إجــازة رجــال البحــر  •

بــإدارة رجــال البحــر 

فاتــن الصامتــي رئيســة مصلحــة ســامة امللــك  •

العمومــي املينــايئ بــإدارة الســامة واألمــن املينــايئ

ــإدارة  • ــتغال ب ــة اإلس ــة مصلح ــومر رئيس ــة س نادي

ــوادي  ــق ال ــاء حل مين

نائلــة بــن صميــدة رئيســة املصلحــة اإلداريـّـة مبينــاء  •

رادس  

سليم قيزة مدير الشؤون العامة •

الجيالين الهّممي  مدير فّني •

زهري قّدور مدير ميناء قابس •

منري شعبان مدير ميناء جرجيس •

شــوقي العامــري رئيــس مصلحــة متابعــة األشــغال  •

ــة الجديــدة بــاإلدارة الفنيّ

محمــد الصخــريي رئيــس مصلحــة مكلــف بتســير  •

دائــرة رئاســة املــرىس بــإدارة مينــاء حلــق الــوادي 

نبيــل النيقــرو رئيــس قســم الفوتــرة بــإدارة مينــاء  •

حلــق الــوادي 

وهيبــة الشــيباين رئيســة قســم الفوتــرة بــإدارة  •

مينــاء جرجيــس 

فاخــر بــن نــر رئيــس دائــرة رئاســة املــرىس مبينــاء  •

سة سو

ــة  • ــة البحري ــس الجه ــر رئي ــن عام ــرؤوف ب ــد ال عب

ــس بصفاق

عــّز الديــن بــن ســامل رئيــس الجهــة البحريــة  •

بــس بقا

الجهويّــة  • املصلحــة  رئيــس  لزيغــب  يوســف 

بقابــس البحريّــة  للســامة 

راشــد بــن محمــد رئيــس مصلحــة ســامة املاحــة  •

ــة  ــإدارة األســطول واملاحــة البحري ــة ب البحري

نــزار الطريقــي رئيــس املصلحــة الجهويّــة للســامة  •

البحريّــة بصفاقــس

املنظومــات  • مصلحــة  رئيــس  النــايش  زكريــاء 

املعطيــات  وقاعــدات  املعلوماتيــة 

ــات  • ــد التطبيق ــس مصلحــة تعّه حســن مــوىس رئي

ــاالت ــة واإلتص ــإدارة اإلعاميّ ب

فــرج الــورداين بخطـّـة مديــر مكلـّـف بتســير خليّــة  •

الحوكمــة الرشــيدة 

ــاإلرشاف  • ــف ب ــر مكلّ ــة مدي ــزوز بخطّ ــي ع الصحب

ــال ــة اإلتّص ــى خليّ ع

ــع  • ــات م ــر العاق ــة مدي ــه بخطّ ــاء بالل ــان ج عدن

ــن املواط

حســن بــن حســن بخطّــة مديــر مينــاء حلــق  •

الــوادي 

فتحــي املكنــي بوحــدة التــرصّف حســب األهــداف  •

ــاه العميقــة بالنفيضــة  ــاء باملي ــة بإنجــاز مين املكلّف

ويكلّــف بتســير شــؤونها

محمــد الطّاهــر كريســتو بوحــدة التــرصّف حســب  •

ــة  ــاه العميق ــاء باملي ــة بإنجــاز مين األهــداف املكلّف

ــة  ــف بدراســة الجوانــب اإلقتصادي بالنفيضــة ويكلّ

للمــرشوع

ــداف  • ــب األه ــرصّف حس ــدة الت ــر بوح ــس صف أني

ــاه العميقــة بالنفيضــة  ــاء باملي ــة بإنجــاز مين املكلّف

ــرشوع  ــة للم ــب الفنيّ ــة الجوان ــف بدراس ويكلّ

محمــد األســعد الجميعــي بوحــدة الترصّف حســب  •

األهــداف املكلّفــة مبلــّف التدقيــق الطوعي. 

الســيد فائــز عبيــد بخطّــة رئيــس مصلحــة بالجهــة  •

البحريّــة.

األزهر السعيدي بالجهة البحرية بتونس •

كا متّت تسمية كل من السيدات والسادة :

نجوى منصور مديرة التكوين  •

رشيفة بن سامل مديرة العاقات الخارجية •

مريم التونكتي مديرة الجودة •

فاتــن بــن مخلــوف رئيســة دائــرة التخطيــط بــإدارة  •

ــتغال والتنمية   اإلس

ــة  • ــامة وحاي ــرة الس ــة دائ ــوك رئيس ــمح الش س

ــايئ ــن املين ــامة واألم ــإدارة الس ــايئ ب ــط املين املحي

ــب  • ــرصّف حس ــة الت ــة مصلح ــايس رئيس ــم العب ري

ــي  ــق الطوع ــة بالتدقي ــداف املكلف األه

شــيمء املــؤّدب رئيســة مصلحــة التعــاون الخارجــي  •

بــإدارة العاقــات الخارجيّــة 

وســامة  • إدارة  مصلحــة  رئيــس  الحســني  أمــن 

البحريــة  واملاحــة  األســطول  بــإدارة  الســفن 

عبــد الكريــم الغــّراد رئيــس املصلحــة الجهويّــة  •

البحريــة  بالجهــة  بطبلبــة  البحريّــة  للســامة 

ملنســتر با

تكليف بمهام 
تــّم تكليــف الســيّدة ســنية التيويــري بدراســة  •

الجوانــب القانونيّــة صلــب وحــدة التــرصّف حســب 

ــة  ــاه العميق ــاء باملي ــة بإنجــاز مين األهــداف املكلّف

ــة. بالنفيض

ــن الصغــرّي بدراســة  • ــف الســيد خــري الدي ــّم تكلي ت

التّجاريّــة صلــب  بالبحريّــة  املتعلّقــة  الجوانــب 

وحــدة التــرصّف حســب األهــداف املكلّفــة بإنجــاز 

ــة. ــة بالنفيض ــاه العميق ــاء باملي مين

نقل  
تــّم نقــل الســيد نديــم الــكايف اىل إدارة مراقبــة التــرصّف 

بعــد أن كان قــد متّــت تســميته رئيــس دائــرة اإلســتغال 

والرمجــة بــإدارة اإلســتغال والتنميــة.

تعيينات وتسميات :
تمّ تعيين كّل من السيدات 

والسادة : 
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منارة الموانئ 
نرشة داخلية يصدرها ديوان 

البحرية التجارية واملوانئ

العنوان
املقر اإلداري : حلق الوادي 2060  تونس

الهاتف : 300 735 71 216+ 

الفاكس : 812 735 71 216+

ommp@ommp.nat.tn : الريد اإللكرتوين

www.ommp.nat.tn : موقع الواب

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

مع السالمة صاحبتكم العافية

وزير النقل يتابع أعمال لجنة 
إنجاز مشروع الميناء بالمياه 

العميقة بالنفيضة

استعدادات الشركة 
التونسية للمالحة للموسم 

الصيفي 2016

قطاع النقل محور لقاء وزر 
النقل بممثلة صندوق النقد 

الدولي

تدعيم المعهد المتوسّطي 
للتكوين في المهن البحري 

بتجهيزات متطوّرة 

نشاط إجتماعي و ترفيهي  • • •

ــد  ــن عــى التقاع ــه املحال ــن أبنائ ــددا م ــوان ع ودّع الدي

ويتمنــى لهــم بدايــة مرحلــة جديــدة مــن حياتهــم بعــد 

ــة . ــة، وطــول العمروالصحــة والعافي ــة املهني الرحل

مثّلــت أعــال لجنــة إنجــاز مــرشوع املينــاء بامليــاه 

العميقــة بالنفيضــة محــور متابعــة الســيد انيــس غديــرة 

ــه  ــل جمعت ــة عم ــى جلس ــذي أرشف ع ــل ال ــر النق وزي

بالرئيــس املديــر العــام للديــوان واملديــر العــام للبحريــة 

التجاريــة وثلـّـة مــن إطــارات الديوان.حيــث شــدد الوزيــر 

الفنيّــة  الدراســات  تحيــن  يف  الترسيــع  رضورة  عــى 

والجــدوى اإلقتصاديــة للمــرشوع تنفيــذا لقــرار الحكومــة 

ــى ان  ــرشوع ع ــاز امل ــراءات انج ــتحثاث اج ــق باس املتعلّ

يتــّم اســتغال املرحلــة األوىل مــن امليناء يف ســبتمر2019.

وتقــّدر طاقــة اســتيعاب املينــاء بـــ 5.7 مليــون حاويــة و4 

مليــون طــن مــن البضائــع.

مــع العلــم وأن الســيد وزيــر النقــل يــرتأّس أســبوعيّا 

أعــال اللجنــة ملــا للمــرشوع مــن أهميّــة يف دعــم 

الوطنــي. اإلقتصــاد 

ــيليا  ــي مرس ــى خطّ ــة ع ــة بحري ــة 153 رحل ــت برمج متّ

وجنــوة)77 رحلــة خــط مرســيليا و76 رحلــة خــط جنــوة 

( خــال املوســم الصيفــي مــن 20 جــوان إىل 15 ســبتمر 

2016 وانطلقــت عمليــات الحجــز منــذ 21 جانفي 2016. 

املمثّلــة    Giorgia Albert الســيدة  زيــارة  مثّلــت 

القــارة لصنــدوق النقــد الــدويل لتونــس ولقائهــا بالســيد 

ــج  ــرض الرنام ــه ع ــّم خال ــة ت ــة هاّم ــل فرص ــر النق وزي

املســتقبيل لقطــاع النقــل يف تونــس وابــراز دور الصنــدوق 

يف دعــم انجــاز املشــاريع الكــرى مــن ذلــك املينــاء بامليــاه 

العميقــة بالنفيضــة والشــبكة الحديديـّـة الرسيعــة اضافــة 

املؤسســات  هيكلــة  إعــادة  برامــج  يف  مســاهمته  إىل 

ــل. ــة للنق الوطنيّ

تــّم مؤّخــرا تدعيــم املعهــد املتوّســطي للتكويــن يف املهــن 

ــن  ــاز م ــّورة، جه ــس جــد متط ــزات تدري البحــري بتجهي

الجيــل الجديــد تســاعد عــى الرفــع مــن مســتوى التكوين 

ــة يف  ــداث وضعيّ ــن اح ــّدات م ــذه املع ــن ه ــث متّك حي

البحــر أو عــى مــن الســفينة مشــابهة للحقيقــة يف عــامل 

ــة األبعــاد . افــرتايض مندمــج ومبشــاهدة ثاثيّ

وقــد تــوىّل فريــق مــن الخــراء الرنويجيــن عمليّــة تركيــب 

التجهيــزات باملعهــد وتكويــن املكّونــن .

وتبلــغ قيمــة هــذه املعــّدات 300.000 أورو مبــا يســاوي 

 KOGSBERG ــّم اقتناؤهــا مــن ــار وقــد ت 660.000 دين

ــة .  ــات املاحــة البحريّ أول مــزّود عاملــي لتكنولوجيّ

أخـبــــار  النقل   • • •


