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 : تقديم الوزارة والسياسات القطاعية 1.1

قطاع الذي  يمثل  للدور  نظرا  بالبالد  التنمية  أهداف  لتحقيق  األساسية  الركائز  إحدى    النقل 
يضطلع به على مختلف المستويات االقتصادية واالجتماعية حيث يفتح آفاقا لنمو قطاعات اإلنتاج 
بما يعزز قدرته على الرفع من التصدير   العالمية  الدورة االقتصادية  واندماج االقتصاد الوطني في 

 االستثمار خاصة باستقطاب االستثمار الخارجي وبالتالي بلوغ مستوى أرفع للتشغيل.  ودفع 

في تجسيم حق المواطن في التنقل  قطاع من خالل مساهمته بكل مكوناته  الكما تبرز أهمية  
العزلة   البالد وتعزيز وفك  إدماج مختلف جهات  وإحكام  الداخلية  المناطق  أنه   تكاملها،  على  حيث 

الشعوب   ،الوطني  واالقتصاد  للمواطن  اليومية  ياتبالحاج   مرتبط تقدم  لمدى  العاكسة  المرآة  ويعتبر 
 وتواصلها مع العالم. 

خالل   من  والمشاريع  والبرامج  اإلستراتيجيات  وضع  إلى  النقل  وزارة  سعت    تنمية  خطة وقد 
  نسق  تحقيق  إلى  ترميو   الوطني  لالقتصاد  الكبرى   التوجهات  معتتالءم    2020-2016متكاملة للفترة  

 ويساهم   الجهات  بين  توازنا  يضمن   إقتصاد  يستوجبها  التي  العناية  الجهوي   البعد  وتولي  للنمو  إستثنائي
  توزيع  حيث  من  العيش  ومستوى   ظروف  وتحسين  المعزولة  والجهات  المناطق  عن  العزلة   فك  في

 ة و ذلك من خالل :  اإلستثماري  والمشاريع التشغيل  فرص

النقل   ▪ خدمات  تمويل  في مجال  الجماعي وضبط سياسة جديدة  العمومي  النقل  دعم 
 العمومي الجماعي،  

 تطوير النقل الحديدي لألشخاص والبضائع،   ▪
 تأهيل القطاع وإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تواجه صعوبات مالية،   ▪
القطاع ▪ بين  الشراكة  مشاريع  وتطوير  للنقل  األساسية  البنية  والخاص  ني تدعيم    العام 

(PPP  ،) 
 تطوير وتجديد أسطول النقل والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السالمة الشاملة، ▪
 االرتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية وجعل تونس قطبا لوجستيا لجنوب المتوسط،   ▪
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اعتماد النقل الذكي عبر إدماج تطبيقات التكنولوجيات الحديثة وتحسين النجاعة الطاقية  ▪
 لنقل وإرساء نقل مستديم.  لقطاع ا

  13200ولتحقيق األهداف المرسومة، تم بلورة مخطط تنموي باستثمارات جملية تقدر بحوالي 
 م.د.  4940مساهمة القطاع الخاص، أي ما يناهز    %37مليون دينار منها 

المتعددة   للصعوبات  بالنظر  وذلك  المرسومة  األهداف  تحقيق  من  يتمكن  لم  القطاع  أن  إال 
طات اإلقتصادية واإلجتماعية التي ميزت السنوات األخيرة حيث لم تتجاوز اإلستثمارات  والضغو 

الثلث من مجموع اإلستثمارات المبرمجة  نسبة    2018-2016المسجلة بالقطاع خالل الفترة  
 .  2020-2016المخطط لفترة 

فقد تراجع  وبالتالي،  األخيرة  السنوات  والحساس خالل  الحيوي  القطاع  هذا  على    اكبير   اشهد 
المسداة   الخدمات  وقلة مستوى  اإلنتظار  العمومي لألشخاص من حيث طول  للنقل  بالنسبة  خاصة 

لمجابهواإلكتظاظ  النقل  وسائل   المتدخلين  يستدعي تظافر جهود مختلف   ة كل اإلشكالياتوهو ما 
 . الدوليو ن التحديات والرهانات على الصعيدين الوطني فضال عن رفع العديد م 

العديد من اآلليات منها الحوار الوطني حول  من خالل    سعت، فإن الوزارة  روفي هذا اإلطا
إيجاد الحلول الكفيلة للمساهمة في تجاوز اإلشكاليات التي تحد من نجاعة القطاع    إلى  قطاع النقل

بهدف تحسين ظروف ولوجستية  لف أنماط النقل برا وبحرا وجوا  لمخت المنشودة  نوعية  النقلة  الوتحقيق  
في دفع الدورة اإلقتصادية وفي مجهود قطاع  الودعم مساهمة    عيش المواطن والرقي بنوعية الحياة

 . التشغيل التنمية و الدولة في مجال 

 هيكلة برامج الوزارة: 1-2

األهييداا تييم تقسيييم وزارة النقييل إلييى فييإ إرييار ترميييز منلوميية التلييرا فييإ ال يزانييية  سيي  

خ ييب بييرامج ع لياتييية ت يييل السياسييات القطاعييية للييوزارة وبرنييامج قيييادة ومسيياندة وفقييا ل ييا 

 يلإ:
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 : النقل البري1البرنامج   ▪

 : الطيران ال دنإ2  البرنامج ▪

 : البحرية التجارية3  البرنامج ▪

 الرصد الجوي :4البرنامج   ▪

 وال ساندة.: القيادة 5البرنامج   ▪
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وزارة النقل

القيادة  : 5ب 
والمساندة

الكتابة العامة

الديوان
اإلدارة العامة لالستراتجية والمؤسسات والمنشات 

العمومية
اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية والوسائل 

العامة
اإلدارة العامة للوجستية والنقل متعدد الوسائط

وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف

ف اإلدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصر 
في الوتائق واألرشيف

إلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل 
الذكي

التفقدية العامة
مكتب العالقات الخارجية

مكتب العالقات مع المواطن

مكتب التحقيقات والحوادث 

خلية اإلحاطة بالمستتمرين

إدارات جهوية 

الرصد الجوي : 4ب 

المعهد الوطني
للرصد الجوي 

البحرية التجارية: 3ب

المنشآت 
:العمومية

دة الشركة الجدي-
للنقل بقرقنة

ة ديوان البحري-
ئالتجارية والموان

اإلدارات 
:المركزية

اإلدارة العامة 
يةللبحرية التجار 

الطيران المدني: 2ب 

لمنشآت ا
:العمومية 

ديوان الطيران 
المدني والمطارات

اإلدارات 
:المركزية 

اإلدارة العامة 
للطيران المدني

النقل البري : 1ب 

إلدارات ا
:المركزية 

اإلدارة العامة 
للنقل البري 

المنشآت 
:العمومية 

الوطنيةالشركة-
الحديديةللسكك

التونسية

نسبتو النقلشركة-

تونسشركة-
الحديديةللشبكة

السريعة

جهويةشركة13-
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 : 2019تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة  .1

  :9201تقديم ميزانية الوزارة لسنة  2-1 

، تم إعييداد   2018أفريل    16بتاريخ    14عدد  الحكومة    السيد رئيسمنشور  بربقا للتوجهات الواردة  

وقد تم ضبط إعت ادات الييدف    ،البرامجإوفق منهجية ال نلور    2019مشروع ميزانية الوزارة لسنة  

 ألف دينار موزعة م ا يلإ: 621 705فإ  دود   2019لسنة ل يزانية وزارة النقل  

 ألف دينار،  471705نفقات التلرا:  ▪

 .ألف دينار    000 150:نفقات التن ية   ▪

   1جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات   9201تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة  

 التوزيع حسب طبيعة النفقة ) إعتمادات الدفع (
 الو دة : ألف دينار  

 طبيعة النفقة 
إنجازات   2019تقديرات   2019تقديرات  

2019  

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات 

 اإلنجاز نسبة  المبلغ  ق.م التكميلي  ق.م األصلي 
 100.14% 664.4 472369.4  471705 نفقات التصرف  

 94.47% 986.1- 16856.9  17843 التأجير العمومي 

 112.75% 387.5 3426.5  3039 وسائل المصالح 

 100.28% 1263 452086  450823 التدخل العمومي

 95.94% 6083.3- 143916.9  150000 نفقات التنمية 

 53.46% 851.06- 988.94  1840 المباشرةاإلستثمارات 
على الموارد العامة  

 62.19% 601.06- 988.94  1590 للميزانية 

على القروض الخارجية  
  250-   250 الموظفة

 96.46% 5232- 142928  148160 التمويل العمومي 
على الموارد العامة  

 93.90% 8938- 137722  146660 للميزانية 

الخارجية  على القروض 
 347.06% 3706 5206  1500 الموظفة

 99.12% 5419- 616286  621705 مجموع ميزانية الدولة 
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 :   2جدول عدد

 الدفع( )اعتماداتبالتقديرات التوزيع حسب البرامج  مقارنة 2019 لسنةتنفيذ ميزانية الوزارة 

 الوحدة : ألف دينار                                                                           

  2019تقديرات  البرامج 
 )ق.م األصلي(

  2019تقديرات 
 )ق.م التكميلي( 

انجازات 
2019 

 االنجازات مقارنة بالتقديرات 
 النسبة   المبلغ

 99.02% 5687- 580516  586203 : النقل البري  1البرنامج  
 90.93% 439.24- 4403.76  4843 : الطيران المدني  2البرنامج  
 105.07% 641 13260  12619 : البحرية التجارية 3البرنامج  
 123.92% 909 4709  3800 : الرصد الجوي  4البرنامج  
 94.08% 842- 13398  14240 : القيادة والمساندة 5البرنامج  

 99.12% 5418.240- 616286  621705 ميزانية الدولة مجموع 
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برنامج النقل البّري 

المنشآت العمومية

(شركة13)الشركات الجهوية للنقل -

شركة النقل بتونس-

ةالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسي-
الشركة الوطنية للنقل بين المدن-
شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة -

شركة المترو الخفيف بصفاقس -

ديوا ن المعابر الحدودية -

الوكالة الفنية للنقل البّري -

اإلدارات المركزية

ي اإلدارة العامة للنقل البرّ -

 خارطة البرنامج
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 الـتـقـديـم الـعــام للـبـرنـامـج -1

 قيس األداء ومؤشراتأهداف  -1-1
 

 يهدا برنامج النقل البّري إلى:

 تدعيم وتن ية النقل الج اعإ؛  ✓

 دعم سالمة النقل الج اعإ لألشخاص؛  ✓

 دعم النقل الحديدي للبضائ .  ✓

 

 األولويات -1-2

 األسطول للرف  من نسبة النقل الع ومإ الج اعإ على الطرقات؛تجديد وتوسي   ✓

 الخطور الحديدية القدي ة؛  إعادة فتحو  وتهيئة إ داث خطور  ديدية جديدة  ✓

 مزيد دعم مراقبة النقل البّري؛  ✓

 تعزيز وتن ية ال وارد البشرية على مستوى اإلدارة )اإلدارة ال رمزية واإلدارات الجهوية(؛  ✓

 ؛ البري  ية ال نل ة للنقلتفعيل السلط الجهو ✓

البّري   ✓ النقل  العامة لقطاع  التوجهات  بالدراسات    )إ كامصياغة  القيام  الالزمة،  التخطيط، 

 (. البّري،على ال نشآت الع ومية للنقل  اإلشراا

 ـجـيـة الخـاصـة بالبـرنـامـجياإلسـتـرات لإلنجازاتتـقـديـم عـام  -2
 

التي تم تحقيقها    واألهدافأهم اإلصالحات   -2-1 لها عالقة مباشرة   والتياإلستراتيجية 

 بالبرنامج

 اإلستراتيجية التإ تم انجازها أساسا فإ:  واألهدااتت يل أهم اإلصال ات 

 

 لسالمة على وسائل النقل الع ومإ لألشخاص؛ ا ةاللبنات األولى إلستراتيجي  وض  ▪

عبرتحسين عرض   ▪ لألشخاص  الع ومإ  النقل  تعزيز    خدمات  خالل  وذلك من  الطرقات 

 اسطول  افالت شرمات النقل الع ومإ لألشخاص؛ 

 القيام بالدراسات؛  ▪

 بعض النلوص القانونية ال تعلقة بتنليم النقل البّري.   وتحيينإعداد  ▪
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الكبرى التي في طور االنجاز أو تم انجازها لتحقيق أهداف    والمشاريعأهم االنجازات   -2-2

 ( 2019)سنة  بالنفقات التي تم تنفيذها على مستوى البرنامج  وعالقتهاالبرنامج  

 

 تطوير عرض النقل الحديدي -

 

 مواصلة إنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة لتونس الكبرى ✓

فإ إرار اعداد مشروع الشبكة الحديدية السريعة، تم ضبط االهداا األساسية للشرمة على ال دى 

 مم(  يث تم   D  18.5و    Eال توسط وال ت يلة فإ استك ال الجزء األول من ال شروع )الخطور  

 :2019سنة  خالل 

 االنتهاء من اشغال نفق السيدة ال نوبية،   ▪

 ، D2و D1سة ال دنية الخط من الهند %21تقدم نسبة االنجازبيي  ▪

 ، Eمن الهندسة ال دنية الخط  %98تقدم نسبة االنجازبيي  ▪

 Dو E    من بناءات ال حطات للخطور %91تقدم نسبة االنجازبيي  ▪

 مترو صفاقس مواصلة إنجاز مشروع    ✓

وفرضيات تهيئة    T1استك ال الدراسات الت هيدية إلدماج الخط االول    2019تم فإ شهر جانفإ   ▪

ال حطة ال تعددة الوسائط وربط منطقة تبرورة بوسط ال دينة. وقد تم عرض النتائج على الرأي 

 .2019مارس  12جانفإ إلى   24العام من خالل استشارة ع ومية امتدت من 

 لادقة على النتائج الفنية واألخذ ب قتر ات ال وارنين ال نبية عن  : ال2019تم فإ شهر جوان   ▪

ال حت لة على   والتأثيرات  الفنية  القابلية  باعتبار  ال شروع  لتطوير مقبولية  الع ومية  االستشارة 

 الكلفة وعلى اآلجال. 

   : ال لادقة على الفرضية اليالية لتهيئة ال حطة ال تعددة الوسائط.2019تم فإ شهر سبت بر  ▪

 أهم مشاريع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية  ✓

  .قاررة 20 اقتناءت يل القسط اليانإ من صفقة  والتإ   ومشتقاتهقاررات لنقل الفسفار  10تسلم  ▪

خطور    ل ستغالالمج وعة عربات مهربائية    28مج وعة عربات مهربائية من ج لة    12  استالم ▪

 .الشبكة الحديدية السريعة

 . 2019تقار  م  الطريق ابتداء من جانفإ  50تجهيز  ▪

 .السكك  مواصلة تجسيد برنامج الصيانة الميكانيكية للسكة وذلك في إطار صفقة مع شركة أشغال ▪

 رية.السد وبرج إتمام أشغال تهيئة األجزاء ذات األولوية من الخط الرابط بين تونس  ▪

 ملم. 192العوينات( من ز ف الرمال على امتداد  -)قفلة 21  اية الخط رقم  ▪

بين محطتإ    6رقم    بين على الخط  2019  إصالح أضرار الفيضانات التإ جدت فإ شهر مارس ▪

 .منسوب المياهأوذنة والفحص إثر ارتفاع 

 تعويضا للمنشأة القديمة  (نوتاجروي الرابط بين فج التمر 9إحداث منشأة فنية جديدة على الخط  ▪

 . وبناء رصيفين بمحطة الجريصة ن والزواريي
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تدعيم النقل العمومي الجماعي والسالمة من خالل برنامج لتطوير وتجديد أسطول الحافالت   -

 على المستوى الوطني والجهوي  

 افلة ليلبح العدد   246إقناء    2019تم خالل سنة   ،1108اللفقة العامة القتناء   إرار تنفيذفإ  

  افلة. 746الج لإ للحافالت ال سل ة 

- 2018- 2017وية للنقل بتنفيذ برنامج اقتناءاتها بعنوان ميزانية م ا قامت بعض الشرمات الجه

مبرمجة. وقد    589 افلة من أصل    126ليبلغ عدد الحافالت موضوع صفقات االقتناءات    2019

  افلة. 64تم تسلم 

 الدراسات:  -

 الشروع فإ إنجاز:  2019تم خالل سنة  الدراسات ومتابعة فإ إرار إعداد

 دراسة حول النقل المدرسي والجامعي:   ✓

اليالية  2019تم خالل سنة   ال ر لة  تقرير  ال درسإ والجامعإ من    استالم  النقل    دراسة  ول 

ت كن من االستجابة  التإ  وض  منلومة للنقل ال درسإ والجامعإ  إلى  راسة  د يث تهدا هذه ال

 . ملفة بالنسبة لل ج وعة الورنيةلطلبات النقل فإ أ سن ظروا السالمة والرفاهية وبأقل 

 دراسة حول اإلدماج التعريفي في مجال النقل العمومي الجماعي بإقليم تونس الكبرى:   ✓

سنة   خالل  إنجاز    2019تم  فإ  الناقلين   إلرساءدراسة  الشروع  بين  تعريفإ  اندماج  منلومة 

لسكك الحديدية التونسية وشرمة الشبكة الحديدية  الورنية لشرمة  ال)شرمة نقل تونب و   الع وميين

تسهيل ع لية تنقل الحرفاء عند استع ال  إلى     يث تهدا هذه الدراسةتونب الكبرى  السريعة( فإ  

 . أمير من وسيلة نقل بنفب سند النقل )تذمرة، اشتراك(

 دراسة حول النقل غير المنتظم لألشخاص:   ✓

من قبل مكت      ول النقل غير ال نتلم لألشخاص  اسةدر  إنجازمن    االنتهاء  2019تم خالل سنة  

"  يث تهدا هذه الدراسة إلى إعادة تنليم قطاع النقل غير ال نتلم    Transitecالدراسات "  

 لألشخاص.

 : السالمة -

  :2019من أهم اإلنجازات خالل سنة 

 2019ماي    20تم بتاريخ   يث  إعداد ملف يتعلق ب قترح مراجعة منلومة السالمة ال رورية   ▪

عقد مجلب وزاري مضيق خلص للنلر فإ عديد ال لفات التإ تخص قطاع النقل من بينها 

 ال رورية، مراجعة التنليم ال ؤسساتإ ل جال السالمة 

تعلق بضبط الشرور العامة ال تعلقة  إعداد قرار مشترك من وزراء النقل والداخلية والتجهيز ي ▪

 . وتجهيز نقار تقار  الّسكك الحديدية  بتلنيف 
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ب  ▪ ال تعلقة  إ داث شهادة مفاءة مهنية إجبارّية ل  ارسة مهنة سائق عربة  مواصلة اإلجراءات 

ثقيلة معدة لنقل البضائ  أو عربة معد لنقل األشخاص يتجاوز عدد مقاعدها ث انية دون اعتبار  

 مقعد السائق. 

انض ام الج هورية التونسية إلى االتفاق األوروبإ  ول ع ل رواقم مواصلة األشغال ال تعلقة ب  ▪

( الطرقات  الدولإ عبر  للنقل  ال خّللة  الرق ّية  AETRالعربات  اآلالت  اعت اد  وبالتالإ   )

ل راقبة مدة السياقة ومدة الرا ة والسرعة القلوى ال س وح بها للشحنات اليقيلة والحافالت  

 دون اعتبار مقعد السائق.  8إ يفوق عدد مقاعدها الت 

بالسالمة مراجعة  مواصلة   ▪ العالقة  ذات  التطبيقية  ونلوصها  الطرقات  مجلة  أ كام  بعض 

 ال رورية. 

 2019ميزانية البرنامج لسنة  وتنفيذنتائج القدرة على األداء  -3

  تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج -3-1
 الو دة:ألف دينار             

 بيــــــــــــان النفقات

تقديرات  

2019 

تقديرات  

 إنجازات   2019

2019  (2 ) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

ق.م األصلي 

(1 ) 

ق.م  

 التكميلي 

 المبلغ

 (2 )- (1 ) 

 نسبة االنجاز )%( 

 (2 ( /)1 ) 

 %100 987 770 441   783 440 نفقات التصّرف  

 %93 223- 803 2   026 3 التأجير العمومي 

 %104 28 691,2   663 وسائل المصالح 

 %100 182 1 276 438   094 437 التدخل العمومي 

 %95 674 6- 746 138   420 145 نفقات التنمية  

   0 0   0 االستثمارات المباشرة 

على الموارد العامة  

   0 0   0 للميزانية 

على موارد القروض  

   0 0   0 الخارجية الموظفة 

 %95 674 6- 746 138   420 145 التمويل العمومي 
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على الموارد العامة  

 %93 380 10- 540 133   920 143 للميزانية 

على موارد القروض  

 %347 706 3 206 5   500 1 الخارجية الموظفة 

 %99 687 5- 516 580   203 586 مجموع البرنامج

 

 بيان النفقات
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 وتحليلهاتقديم لنتائج القدرة على األداء  -3-2
 

 تدعيم وتنمية النقل الجماعي  :1-1الهدف 

 

الج اعإ فإ    مساه ة النقل على الطرقات والنقل الحديدي قلد ترفي   تطوير النقل  :  تقديم الهدف  -

إج الإ النقل بال قارنة م  النقل الفردي وذلك للحد من مشامل االمتلاظ والتلوث من جهة والضغط 

 على الكلفة من جهة أخرى.

   : برنامج ع ل وزارة النقل.مرجع الهدف -

ال  اعت ادتم  : من بين ال ؤشرات ال توفرة  المؤشرات  اعتمادمبررات    - تطور السنوي لعدد  ِمؤشر 

. ويعكب هذا ةالبقاع الكيلومترية ال عروضة بالنسبة لشبكة الحافالت والشبكة الحديدية مل على  د

   .ال ؤشر مدى تطور عرض النقل الع ومإ الج اعإ

  

2019تقديرات  2019إنجازات  )2(

االستثمارات المباشرة 0 0

التمويل العمومي 145,420 138,746
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 الوحدة  مؤشرات قيس أداء الهدف 
تقديرات  

2018 

إنجازات  

2018 

نسبة  

االنجازات  

مقارنة  

بالتقديرات  

2018 

تقديرات  

2019  

(1 ) 

إنجازات  

2019  

(2 ) 

نسبة  

االنجازات  

مقارنة  

بالتقديرات  

  %

([2(/)1 ]) 

تطور عدد البقاع   1 –المؤشر عدد 

 الكيلومترية المعروضة 
       

تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة )شبكة  

 الحافالت( 
 %99.5 %10.8 %11.34 %97 %25.27 %28,74 مئوية نسبة 

تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة )الشبكة  

 الحديدية( 
 %78 %6.94 %2.52 %76 %18.5- %6,74 نسبة مئوية 
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(  شبكة الحافالت)تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة
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 المؤشرات التوجيهية 

 عدد المسافرين -

 عدد المسافرين المنقولين مجانامنهم *

 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

2019إنجازات 2019تقديرات 

(  الشبكة الحديدية)تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة 

  عدد المسافرين )ألف مسافر( 
2016 2017 2018 2019 

 

 المسافرين الجملي عدد *

 

  شبكة الحافالت( عدد ال سافرين ) -

653 217 690 077 648 289 646 888 

504 371 530 382 504 978 512 977 

 

  عدد ال سافرين )الشبكة الحديدية(  -
148 846 159 695 143 311 133 911 
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 األسطول  -

 

 

653,217

690,077

648,289646,888

620,000

630,000

640,000

650,000

660,000

670,000

680,000

690,000

700,000

2016201720182019

(بااللف)الجملي عدد المسافرين

   لحافالتل األسطول الجملي 
2016 2017 2018 2019 

 208 3 151 3 119 3 801 2 الشركات الجهوية للنقل 

تونس بنقل  الشركة   1 284 1 263 1 289 1 439 

الشركة الوطنية للنقل بين  

 المدن
144 122 141 148 

 795 4 581 4 504 4 229 4 ع المجمو
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 دعم سالمة النقل الجماعي لألشخاص  :2-1الهدف 

الهدف  - الع ومإ  :  تقديم  النقل  وسائل  متن  على  السالمة  متطلبات  وتدعيم  ترميز  على  الع ل 

 لألشخاص )على الطرقات وعلى السكك الحديدية(

   برنامج ع ل وزارة النقل وبرنامج ع ل ال نشآت الع ومية تحت اإلشراا.  :مرجع الهدف -

 وه ا عدد ال وتى  اثنين ن  يمن بين ال ؤشرات ال توفرة تم  لر مؤشر:  المؤشرات  اعتماد مبررات    -

وسائل النقل الع ومإ الج اعإ وعدد اإلصابات على متن وسائل النقل الع ومإ الج اعإ    إثر  وادث

وه ا يعكسان مدى تطور  وادث ال رور على متن وسائل النقل الج اعإ وما مدى فاعلية منلومة 

 سالمة النقل الج اعإ لألشخاص. 

 الوحدة  مؤشرات قيس أداء الهدف 

 عدد الضحايا 

 المتوقع     

2018 

(1 ) 

عدد  

الضحايا  

المسجل  

2018 

(2 ) 

 الفارق 

2018 

 

([2(/)1 ]) 

عدد  

 الضحايا 

 المتوقع     

2019 

(1 ) 

عدد  

الضحايا  

المسجل  

2019  

(2 ) 

 الفارق 

  % 

  ([2 (/)1 ]) 

عدد الوفيات على متن  1  –المؤشر عدد 

 وسائل النقل الجماعي
 %95 68 74 عدد

عدد  صتقلي 

  الوفيات 

رنة بسنة  امق

2018 

60 

تم تقليص من 

عدد الوفيات  

 بنسبة

% 11    

عدد االصابات على متن  2  –المؤشر عدد 

 وسائل النقل الجماعي
 %104 1074 1095 عدد

عدد  صتقلي 

  اإلصابات

رنة  امق

2018بسنة  

960 

تم تقليص من 

  اإلصابات عدد 

 بنسبة

% 10    
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  دعم النقل الحديدي للبضائع  :3-1الهدف 

النقل الحديدي للبضائ  وذلك باألساس من خالل تدعيم االستي ار الع ل على تدعيم : تقديم الهدف -

 فإ ال عدات السيارة ال خللة لنقل البضائ . 

 برنامج ع ل وزارة النقل وبرنامج ع ل الشرمة الورنية للسكك الحديدية التونسية.   :  مرجع الهدف  -

فإ غياب وجود ا لائيات ومسوح دورية ي كن من خاللها معرفة   :المؤشرات  اعتمادمبررات    -

نسبة النقل الحديدي للبضائ  من اج الإ البضائ  ال نقولة، فان اللجوء الى تطور البضائ  ال نقولة 

ي كننا من متابعة تطور نشار النقل الحديدي   يال توفر الذعبر السكك الحديدية يبقى ال ؤشر الو يد  

 للبضائ .   

 

 الوحدة  ت قيس أداء الهدف مؤشرا 
تقديرات  

2018 

إنجازات  

2018 

نسبة  

االنجازات  

مقارنة  

بالتقديرات  

2017 

تقديرات  

2019 

(1 ) 

إنجازات  

2019 

(2 ) 

نسبة  

االنجازات  

مقارنة  

بالتقديرات  

  %

([2(/)1 ]) 

تطور النقل الحديدي  

 للبضائع
 % 67 3,214 4,830 % 69 4,002 5,8 مليون طن 

 % 72 2,015 2,800 % 63 2,522 4 مليون طن الفسفاط تطور نقل           -

تطور نقل للبضائع           -

 المختلفة 
 % 59 1,199 2,030 % 82 1,48 1,8 مليون طن
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 2019النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة  وتفسيرتحليل  -3-3

 

 تدعيم وتنمية النقل الجماعي  :1.1الهـدف 

 

 عدد البقاع الكيلومترية المعروضة تطور .   1.1.1 –المؤشر عدد  ✓

هذا   الحافالت  ال ؤشر  يال ظ بخلوص  لشبكة  ال حققّة سنة    تطور تسجيل    و هبالنسبة  النسبة  فإ 

مستوى   ىالتطور علويعود ذلك خاصة إلى    2018إنجازات  مقارنة ب   %10.8ال ت يّلة فإ    2019

 . العرض

ويعود ذلك خاصة إلى   6.94%تقدر بي  تطور نسبة  ال ؤشر  شهد هذا  فقد  بالنسبة الشبكة الحديدية    اأم

 . تطور على مستوى العرضال

 

 النقل الجماعي لألشخاص : دعم سالمة 2.1الهـدف 

 

 عدد الوفيات على متن وسائل النقل الجماعي : 1.2.1المؤشر عدد  ✓

 .  2019قتيال سنة   60الى  2018قتيال سنة  68القتلى فإ عدد  نخفاض تم تسجيل ا

 متن وسائل النقل الجماعي  االصابات على: عدد 2.2.1المؤشر عدد  ✓

 .2019ملابا سنة  960الى  2018ملابا سنة  1074عدد اإلصابات من  انخفاض تم تسجيل 

 

مختلف  مستوى  على  ال عت دة  السالمة  برامج  إلى  راج   وذلك  السالمة  مؤشرات  تحسن  يال ظ 

 ال نشآت الع ومية للنقل وال تعلقة خاصة بي: 

 االعتبار الجوان  ال تعلقة بالسالمة؛مزيد العناية بانتداب ورسكلة األعوان والفنيين وذلك أخذا بعين    -

باإلشتراك م  مزيد ا ترام قانون الطرقات    و ث أعوان اإلستغالل على  تحسيب تنليم لقاءات ل  -

 الج عيات ال تخللة فإ مجال الوقاية من  وادث الطرقات

األولية م  لقات تكوين للسواق فإ السياقة االقتلادية والرصينة والسالمة ال رورية والنجدة  ي تنل   -

 .مكات  تكوين مختلة فإ الغرض م  
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 تفعيل الليانة الوقائية  مزيد العناية وتطوير أسالي  التلرا فإ صيانة األسطول م   -

الحديية يم  تنل  - والتكنولوجيات  الفنية  الليانة  فإ ميادين  الفنيين  لألعوان  تكوين ورسكلة   لقات 

 . ال عت دة فإ تشخيص األعطاب

 ب حدد السرعة  يز بعض الحافالت جه ت -

 من  لر ومعالجة مل التجاوزات. للت كن تحليل أقراص متابعة السرعة  -

 تكوين فإ مجال مجابهة خطر الحرائق واستع ال قوارير اإلرفاء  تنليم  لقات -

 تجديد األسطول.  -

 تدعيم النقل الحديدي للبضائع :  3.1الهـدف 

 للبضائع تطور النقل الحديدي    :1.3.1عدد المؤشر  ✓

لعوبات التإ تواجه ال  على الرغم من  2019سنة  تقديرات  مقارنة ب   %67تقدر بي    إنجازنال ظ نسبة  

ي كن  لرها باألساس فإ تعطيل التنقل    والتإ  السنوات األخيرةخالل    خاصةنشار نقل الفسفار  

 على السكك الحديدية وتردي  الة هذه االخيرة. 

 20بنسبة  تراجعا  مليون رن مسجال بذلك    2,015مستوى    2019خالل سنة    الفسفار  نقل   نشاربلغ  

 . 2018مقارنة بإنتاج سنة  %

ة م  سن   مقارنة  %19  نسبةبي  تراجعا   2019خالل سنة    فقد شهد  نقل البضائ  ال ختلفةل  أما بالنسبة 

2018. 

 التوجهات المستقبلية لتحسين األداء    -4

 الصعـوبـات التي تعيق تطور القطاع 

 الجارية؛ ت ويل ال شاري   ▪

 البحث عن ت ويل لل شاري  ال برمجة؛  ▪

 ؛ اللعوبات ال الية التإ ت ر بها الشرمات ▪

السكة فإ الحوض ال نج إ والخط    وقط  االعتلامات    واست رارتواصل الحراك االجت اعإ   ▪

 النقل الحديدي؛ تعطيل نشار السفرات و قفلة أدى إلى إلغاء عديد  –  قابب وصفاقب -تونب 

 النقل مقابل االرتفاع ال شط لكلفة عناصر اإلنتاج. تج يد تعريفة  ▪

 التي يتعين القيام بها   واألنشطةالتدابير 

جية تطوير القطاع ال درجة ض ن ي الع ل على تجسيد األهداا التن وية التإ تم ضبطها ض ن إسترات

 . 2020-2016الوثيقة التوجيهية لل خطط الخ اسإ للتن ية 
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البرنامج

المنشآت العمومية

ديوان الطيران المدني  -

والمطارات 

الهياكل المتدخلة في القطاع

شركة الخطوط الجوية -
التونسية

شركة تاف-

شركة الطيران الجديد-

شركة سيفاكس للطيران-

ل الشركة التونسية للنق-
والخدمات الجوية 

مراكز التكوين-

مراكز الصيانة-

الشركات األخرى العاملة -
في القطاع 

المصالح الجهوية

مكاتب المراقبة الجوية -
بالمطارات

اإلدارات المركزية

اإلدارة العامة للطيران المدني

 خارطة البرنامج



 

 

 : التقديــــــم العــــام لبرنامج الطيران المدني -1

بإعتباره يساهم فإ دف  عجلة اإلقتلاد ومعاضدة مجهودات الدولة  يحتّل قطاع الطيران ال دنإ مكانة هاّمة      

بتنشيط قطاع السيا ة وربط بالدنا سواء م    فإ التن ية،  يث يساهم فإ توفير موارن شغل هاّمة ويقوم 

قطاع النقل الجوي  إلى جان  مساه ة    وتنشيطها مختلف دول العالم ومذلك ربط مختلف ال نارق الداخلية

أّنه بالرغم من أه ية هذا القطاع على مستوى االقتلاد فإّنه يعدّ قطاعا هّشا سري     إال   .التلديرفإ دعم  

 التأثّر خاّصة باألوضاع االقتلادية والسياسية العال ية والداخلية. 

  م ا أّن قطاع الطيران ال دنإ مرتبطا بال نل ات العال ية واإلقلي ية ذات العالقة ويتجلّى ذلك خاصة من     

خالل تقيد بالدنا بالتوصيات ال نبيقة عن ال نل ة العال ية للطيران ال دنإ وغيرها من ال نل ات إلى جان   

التإ صادقت عليها تونب وهو ما يزيد فإ  جم التحدّيات التإ   التعهدات ال ترتبة عن مختلف اإلتّفاقيات

االقتلا وانفتا ه على  ارتباره  الجوي عالوة على  النقل  قطاع  ال نافسة تواجه  بحدّ  يتّسم  الذي  العال إ  د 

 وسرعة التغيّر. 

وعلى هذا األساس، فإّن اإلدارة العامة للطيران ال دنإ بإعتبارها السلطة الساهرة على تنليم وإعداد السياسة     

جانفإ    16ال ؤرخ فإ    2014لسنة    410العامة ل جال الطيران ال دنإ ومتابعته وفقا ل قتضيات األمر عدد  

واإلستجابة  ال  2014 ال ستجدّات  موامبة  إلى  مدعّوة  النقل،  لوزارة  ال رمزية  ال لالح  بتنليم   تعلّق 

 لل تطلبات الدولية فإ هذا القطاع. 

ويشت ل برنامج الطيران ال دنإ على برنامج فرعإ و يد وهو اإلشراا على قطاع الطيران ال دنإ تقوم       

 بها و دة ع لياتية وهإ اإلدارة العامة للطيران ال دنإ. 

وقلد ت كين سلطة الطيران ال دنإ من مسايرة التطورات العال ية والنهوض بقطاع الطيران ال دنإ فإ       

والتإ ستعت د خالل    2019دارة العامة للطيران ال دنإ برسم األهداا اإلستراتيجية لسنة  تونب، قامت اإل

ما ي ليه الواق  من خيارات وإصال ات جذرية للقطاع وتعتبر مذلك مواصلة لتنفيذ    السنوات القادمة وفق 

وهإ    2020-2016للتن ية خالل الفترة    ال خطط الخ اسإإستراتيجية قطاع الطيران ال دنإ ال درجة ض ن  

 ماآلتإ: 
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  ،إعادة تنليم ملالح سلطة الطيران ال دنإ وتعزيز دورها الرقابإ والتعديلإ 

   موائ ة التشريعات الورنية فإ مجال الطيران ال دنإ م  ال تطلبات الدولية خاصة فإ مجالإ السالمة

 وأمن الطيران ال دنإ، 

  ال دنإ، الرف  من مستوى السالمة الجوية وأمن الطيران 

 ،تأهيل شرمات الطيران ال دنإ قلد تحسين قدرتها التنافسية 

   التقليص من مسألة  يخّص  ما  فإ  خاصة  ال ستدي ة  التن ية  الجوي م  مراعاة  النقل  منلومة  تطوير 

 التأثيرات الناتجة عن أنشطة الطيران ال دنإ على البيئة، 

  طلبات الدولية والت ّكن من مسايرة تطّور نسق  تأهيل البنية األساسية لل طارات قلد االستجابة إلى ال ت

 الحرمة الجوية ال رتقبة، 

  ،التحرير التدريجإ للنقل الجوي 

  ،تطوير قطاع الشحن الجوي 

 ،إعت اد التكنولوجيات الحديية وتقنيات اإلتّلال والنلم ال علوماتية ال ندمجة فإ مجال الطيران ال دنإ 

للطيران   العامة  اإلدارة  توليها  التإ  األولويات  أهّم  فإّن  ال ذمورة،  اإلستراتيجية  األهداا  وعلى ضوء 

وفق ما ت ليه متطلبات ال ر لة الحالية وبالنلر للتحديات الهامة التإ تواجه بالدنا مإشتداد ال نافسة  ال دنإ

ى اقتراب موعد فتح األجواء م  االتحاد  العال ية وظهور شرمات الطيران ال نخفضة التكلفة باإلضافة إل

 األوروبإ هإ ماآلتإ: 

 تطوير البنية األساسية لل طارات التونسية،  ➢

 مالئ ة النلوص القانونية ال تعلقة ب جال الطيران ال دنإ  تى تكون موامبة لل عايير الدولية،  ➢

 تأهيل الناقلة الجوية الورنية بهدا تدعيم قدرتها التنافسية،  ➢

 األمن والسالمة فإ الطيران ال دنإ. تحسين مستوى  ➢
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 2019تقديم أداء برنامج الطيران المدني لسنة  -2

 تقديم لتنفيذ برنامج الطيران المدني:  2-1 

 : 1جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات  2019تنفيذ ميزانية برنامج الطيران المدني لسنة 

 التوزي   س  ربيعة النفقة

 تقديرات   بيان النفقات

2019 

 )ق.م األصلي( 

 تقديرات  

2019 

 )ق.م التكميلي( 

(1 ) 

 إنجازات 

2019 

(2 ) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات 

 المبلغ 

(2 )- (1 ) 

نسبة  

 %اإلنجاز

(2(/)1 ) 

 90% 500.638505- 4403.769495 4904.408 4904.408 نفقات تلّرا 

 68% 500.637542- 1061.362458 1562 1562 تأجير ع ومإ 

      وسائل ملالح 

 100% - 0.000963 3342.407037 3342.408 3342.408 تدّخل ع ومإ 

 90% - 1001.277001 4403.769495  4904.408 ال ج وع العام 

 2رسم بياني عدد 

 2019مقارنة بين تقديرات ) ق. التكميلي( وإنجازات ميزانية برنامج الطيران المدني لسنة 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة 

 ) إعتمادات الدفع( 
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 2جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات  2019تنفيذ ميزانية برنامج الطيران المدني لسنة 

 التوزيع حسب البرامج الفرعية 

 )إعتمادات الدفع( 

 تقديرات  البرنامج الفرعإ 

2019 

 ) ق.م األصلإ( 

 تقديرات 

2019 

 ) ق.م التك يلإ( 

(1 ) 

 إنجازات 

2019 

(2 ) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات 

 ال بلغ 

(2)- (1 ) 

 %نسبة اإلنجاز  

(2(/)1 ) 

اإلشراا على  

قطاع الطيران  

 ال دنإ

4904.408 4904.408 4403.769495 -500.638505 %90 

مج وع برنامج  

 الطيران ال دنإ 

4904.408 4904.408 4403.769495 -500.638505 %90 

 : 2رسم بياني عدد 

 مقارنة بين تقديرات )ق.م التكميلي( وإنجازات ميزانية البرنامج الفرعي لبرنامج الطيران المدني  

 2019لسنة 
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 تقديم لنتائج األداء وتحليلها: 2-2

والتي لها عالقة ببرنامج الطيران  2019أهّم اإلصالحات واألهداف اإلستراتيجية التي تّم تحقيقها سنة  •

 المدني: 

 أهّم اإلصالحات واألهداف اإلستراتيجية الخاّصة باإلدارة العامة للطيران المدني:  ✓

موائ ة التشاري  الورنية فإ مجال الطيران ال دنإ م  القوانين األوروبية والقيام بتقارب تشريعإ معها   -

 فإ إرار تنفيذ إتّفاقية فتح األجواء، 

 طلبات الدولية خاصة ال نل ة العال ية للطيران ال دنإ، مواصلة مالئ ة التّشاري  الورنية م  ال ت -

 مواصلة تنفيذ البرنامج التلحيحإ ل نل ة الطيران ال دنإ الخاص بتونب وال تعلّق بالسالمة الجوية،  -

 وخاّصة شرمة الخطور التونسية،  تأهيل ال ؤسسات العاملة فإ قطاع النقل الجوي -

وفق - لل طارات  التحتية  البنية  الحرمة  تأهيل وتطوير  تطّور  تت ّكن من موامبة  الدولية  تّى  لل تطلّبات  ا 

 الجوية. 

 

 أهّم اإلصالحات واألهداف اإلستراتيجية الخاّصة بديوان الطيران المدني والمطارات: ✓

  2018مواصلة فإ تنفيذ اإلصال ات واألهداا ال رسومة التإ تّم البدء فيها منذ سنة    2019تعتبر سنة    -

  2040تدعيم التوّجهات اإلستراتيجية للديوان ال بنّية على الرؤية اإلستراتيجية فإ أفق سنة  وهإ تهدا إلى  

 . 2017ماي   25والتإ تّ ت ال لادقة عليها من قبل مجلب اإلدارة ال لتئم بتاريخ 

 وانطالقا من الرؤية اإلستراتيجية للديوان التإ ترتكز على ال حاور اآلتية: 

 ار تحسين الخدمات وموامبة التطورات اعت اد ت ّشإ الجودة فإ إر ▪

 األمن والسالمة ▪

 التن ية ال ستدي ة  ▪

 الت وق  واإلشعاع  على الت ّشإ التسويقإ والترويجإ ل زيد  االعت اد ▪

 

على غرار السنوات السابقة على تحسين جودة الخدمات   2019وعلى هذا األساس سعى الديوان خالل سنة  

 وإعطاء الحريف ال كانة الهاّمة.

 وقلد تجسيم هذه ال حاوراإلستراتيجية يع ل ديوان الطيران ال دنإ وال طارات على:

 تحسين جودة الخدمات وإيالء الحريف االهت ام الالّزم  -
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 مواصلة ع ليات ترميز أنل ة التلّرا فإ الجودة  -

 الرف  فإ مستوى األمن والسالمة  -

 الجوي مالئ ة البنية التحتية ل وامبة تطّور  رمة النقل   -

 والنّلم ال علوماتية ال ندمجة   االتلالالتكنولوجيات الحديية وتقنيات  اعت اد -

ال وارد    - تن ية  الطاقة،  التحّكم فإ   ( واإلقتلادية  ، االجت اعية  البيئية  ال ختلفة  بأبعادها  ال ستدي ة  التن ية 

 البشرية، الضغط على الكلفة...(. 

 اإلستراتيجية الخاّصة بشركة الخطوط التونسية: أهّم اإلصالحات واألهداف  ✓

( والتطوير  اإلصالح  مخّطط  التونسية  الخطور  شرمة  الع ل  2023-2018عرضت  جلسة  أنلار  على   )

 ويهدا إلى تحقيق األهداا التّالة: 2019ماي  20الوزارية بتاريخ 

 ن اإليرادات اإلضافية، بلورة إستراتيجية تجارية فإ ظّل فتح األجواء م  اإلتّحاد األوروبإ وتحسي •

 تعديل مخّطط األسطول لتجاوز إشكاليات التقادم وانتلام الر الت والّنقص فإ عدد الطائرات،  •

 تفعيل برنامج ترشيد األعوان وتحسين اإلنتاجية وإعادة تنليم الشرمة،  •

 تطهير الوضعية ال الية وتعبئة ال وارد قلد إسترجاع التوازنات ال الية،  •

 غط على األعباء، تدعيم برنامج الض •

 إعت اد برنامج الضغط على األعباء.  •

 إعت اد ن ط جديد من الحوم ة.  •

 وخللت جلسة الع ل الوزارية ال ذمورة إلى ما يلإ: 

برئاسة  - للتخليص  الفنية  اللجنة  تتولّى  أن  على  التونسية  الخطور  مج    هيكلة  إعادة  مبدأ  على  ال وافقة 

نسية ووزارة النقل مزيد التدقيق فإ تفاصيل برنامج إعادة الهيكلة  الحكومة وبالتنسيق م  شرمة الخطور التو

ال قترح وذلك فإ جانبه ال الإ واإلجت اعإ قلد ضبط تلّورات مرقّ ة ونهائية تأخذ بعين اإلعتباراإلمكانات  

 ال تا ة ويكون قابال للتنفيذ على مرا ل. 

 هيكلة ال نشآت ذات ال ساه ات الع ومية، عرض ال لف فإ أجل أقلاه شهر على لجنة تطهير وإعادة -
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لسنة  9ثاليا من القانون عدد 22ت كين شرمة الخطور التونسية من الت تّ  من باإلستيناءات الواردة بالفلل -

وال تعلّق بال ساه ات وال نشآت وال ؤسسات الع ومية ال نقّح بالقانون    1989فيفري    01ال ؤرخ فإ    1989

 .2006جوان  12فإ  ال ؤرخ 2006لسنة  36عدد 

سنة   من  بداية  مرا ل  على  ال خّطط  هذا  ترميز  ال الية   2020ويتوقّ   الجوان   دراسة  تستك ل   ال ا 

واإلجت اعية والترتيبية م  لجنة تطهير وإعادة هيكلة ال نشآت ذات ال ساه ات الع ومية والوزارات ال عنّية  

 واألرراا االجت اعية. 

وال - واألنشطة  اإلنجازات  المدني  أهّم  الطيران  برنامج  أهداف  لتحقيق  بها  القيام  تّم  التي  الكبرى  مشاريع 

 وعالقتها بالنفقات التي تّم تنفيذها: 

 : 2019أهّم اإلنجازات واألنشطة والمشاريع الكبرى الخاّصة باإلدارة العامة للطيران المدني خالل سنة   ➢

  2022-2019الطيران ال دنإ الدولإ للفترة النيابية  انتخاب الج هورية التونسية لعضوية مجلب منل ة    -

  5سبت بر إلى    24فإ االنتخابات التإ جرت خالل الدورة األربعين للج عية الع ومية لل نل ة ال نعقدة من  

 فإ مونتريال بكندا،  2019أمتوبر

ونسية و كومة دولة  التوقي  النهائإ على إتفاق ثنائإ جديد فإ مجال النقل الجوي بين  كومة الج هورية الت-

 قطر، 

نيجيريا    - من  ومل  تونب  بين  الجوي  النقل  مجال  فإ  جديد  ثنائية  إتّفاقيات  على  األولى  باأل را  التوقي  

 والعراق ورواندا وغينيا االستوائية، 

وال نستير    -  الح امات  النفيضة  مطاري  لزمتإ  بخلوص  الترمية  تاا  شرمة  م   ال فاوضات  إستك ال 

 التعديلإ للعقد األصلإ للزمتين،  3إمضاء ال لحق  2019 نوف بر  6الحبي  بورقيبة الدوليين وتّم بتاريخ 

ة فإ النقل الجوي  ال ختل (Jasmin Airways)إنشاء شرمة جديدة للنقل جوي: شرمة الياس ين للطيران  -

 غير ال نتلم لل سافرين، 

بتاريخ    - ال دنإ  للطيران  الورنإ  ال جلب  اجت اع  ال وافقة على    2019أمتوبر    10عقد  تّم خاللها  والتإ 

بعث شرمة بعث  "V Fly Air" مشروع  لل سافرين ومشروع  ال نتلم  الجوي غير  النقل  نشار  إلستغالل 

 ار اإلشراا على الخدمات الجوية بال طارات التونسية، إلستغالل نش "SkyPartnersTunisia" شرمة
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متابعة ملف مشروع إ داث مطار جديد ب طار تونب الكبرى وإعداد دراسة العناصر ال رجعية ومراس  -

 الشرور واإلعالن عن رل  عروض فإ الغرض بهدا إختيار ال وق  ال ناس  لل طار الجديد، 

 جوالن الجوي الع ومإ بالتنسيق م  األرراا ال عنية، مواصلة تنفيذ مشروع فتح مطار رمادة لل   -

 إعداد النلوص القانونية ونذمر من أهّ ها: -

يتعلق بضبط الع ليات التإ تستوج  الترسيم    2019ماي    6بتاريخ    2019لسنة    440* األمر الحكومإ عدد  

 دفتر، بدفتر تسجيل الطائرات ال دنية وشرور وررق التسجيل والترسيم والتشطي  بهذا ال

ال تعلق بضبط إجراءات التلرا فإ    2019مارس    14بتاريخ    2019لسنة    67* مقرر وزير النقل عدد  

الدولإ   ال دنإ  الطيران  الترتيبية وإعالم منل ة  النلوص  الدولإ، وإعداد  ال دنإ  الطيران  رسائل منل ة 

 باإلختالفات، 

ل لادقة الع لياتية لالتّلاالت وال راقبة  يضبط شرور ا  2019فيفري    28بتاريخ    57* مقرر وزير النقل عدد  

 ال عت دة على األداء، 

يتعلق بضبط ال تطلبات الخاصة لسالمة النقل الجوي    2019ديس بر    9بتاريخ    364* مقرر وزير النقل عدد  

 للبضائ  الخطرة، 

النقل عدد   الجو   2019أمتوبر    30ال ؤرخ    259* مقرر من وزير  الحرمة  إدارة  ية  بشأن وض  إجراءات 

 ال طّبقة فإ منطقة معلومات الطيران بتونب، 

 يضبط إجراءات اإلشراا على ال طارات،  2019نوف بر  18بتاريخ  278* مقرر عدد 

عدد   مقرر  ال فتو ة    2019نوف بر    08بتاريخ    272*  بال طارات  الفنيين  االعوان  تكوين  شرور  يضبط 

 للجوالن الجوي الع ومإ.

اريع الكبرى الخاّصة بديوان الطيران المدني والمطارات أهّم اإلنجازات واألنشطة والمش ➢

 : 2019خالل سنة 

التّإ تّم إنجازها أو التّإ هإ فإ رور اإلنجاز خالل سنة   والتإ تندرج فإ إرار   2019من أهّم ال شاري  

 تحقيق األهداا وال حاور اإلستراتيجية للديوان والتإ سبق ذمرها: 

 مليون دينار،  50جرجيب الدولإ بكلفة تقدّر بقي ة  – التحتية ل درج الطائرات ب طار جربة  إعادة تأهيل البنية  -
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 مليون دينار،  5تعويض محّطة رادار ثانوية بأمودة بكلفة تقدّر بي  -

 مليون دينار،  8توسعة مربض الطائرات ب طار صفاقب رينة الدولإ بكلفة تقدّر بي  -

 مليون دينار،  32.5توزر نفطة الدولإ بكلفة تقدّر بي تقوية ال درج واألمناا ب طار   -

 مليون دينار،  5بكلفة تقدّر بي   (Cute)إقتناء وترميز منلومة نلام إعالم شامل بال طارات  -

 مليون دينار،  17بكلفة تقدّر بي  photovoltaiqueترميز محّطة لتوليد الكهرباء  -

 ن دينار، مليو  11إقتناء شا نات إرفاء بكلفة تقدّر بي  -

 مليون دينار،   2.5تجديد الشبكة الهيدروليكية بال قّرات االجت اعية بكلفة تقدّر بي -

 مليون دينار  0.8أشغال إعادة عزل األسطح ب طار ربرقة عين دراهم بكلفة تقدّر بي  -

التونسية خالل   ➢ الخطوط  الخاّصة بشركة  الكبرى  اإلنجازات واألنشطة والمشاريع  أهّم 

 :2019سنة 

 مستوى النشاط التجاري:  على •

 :2018مقارنة بسنة  2019فإ ما يلإ النتائج التجارية ال سجلة خالل سنة 

 نسبة النمو  2019 2018 حركةالمسافرين 

 %7- 306 141 3 269 386 3 النشار ال نتلم 

 %34- 391 43 495 65 النشار ال نتلم اإلضافإ 

 %31- 152 240 990 347 النشار غير ال نتلم

 %10- 018 438 3 190 816 3 النشاط اإلجمالي 
 

 نقطة 0.4 -  74,4% 74,8% نسبة التعبئة 
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 على مستوى االستثمارات: •

 :2019فإ ما يلإ النتائج ال توقعة بالنسبة لالستي ارات ال نجزة فإ سنة 

 لف دينار أالوحدة:

 2019توقـــعات  يـــانــــــات ــالبـ

 176 49 تعديالت على أجهزة الّطيران معّدات غيار و 

 1 األدوات والمعدات 

 400 1 معّدات استغالل 

 456 معّدات نقل 

 121 أثاث و معّدات مكتبيّة 

 313 تصميم و تهيئة و تركيب  

 2100 برمجيات  

 745 1 معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 12 55 المــجـــــمـــــوع 

 

 التحكم في حجم النشاط التجاري الصيفي :  

، قررت الخطور التونسية مزيد التحكم فإ  جم النشار 2019صيانة الطائرات فإ سنة  نلرا أله ية برنامج  

التجاري ومراجعته  س  األسطول الجاهز فعليا من خالل غلق الوجهات ذات ال ردودية الضعيفة باعتبار  

ج، وذلك  مؤشر نسبة تعبئة الر الت، دون التقليص من البرمجة التجارية لفائدة التونسيين ال قي ين بالخار

رائرة،  يث لم يتسّن فعليا    27أمام عدم قدرة الخطور التونسية على تأمين جاهزية مامل أسطولها الذي يبلغ  

رائرة فحس  خالل أشهر جوان وجويلية وأوت، إضافة إلى الطائرات سيتم استئجارها فإ   20تجهيز سوى 

 ال وسم الليفإ ومنها وا دة ل وسم الحج. 

 شركة: مراجعة مخّطط أسطول ال 

البي   "على اعت اد إجراءات خلوصية تخص ع ليتإ    10/10/2018صادق مجلب إدارة الشرمة بتاريخ  

التأجير ال دى  "و    (SLB)"وإعادة  الع لياتإ رويل  ب وافقة سلطة    (Dry lease)"اإليجار  والتإ  ليت 

 . 11/03/2019اإلشراا بتاريخ 

http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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سنة        من  اليانإ  النلف  خالل  تم  الطائرات   2019وقد  تأجير  لدى شرمات  دولإ  إجراء رل  عروض 

الخط   الع ومية على  الشراءات  اختيار    TUNEPSالعال ية عن رريق منلومة  إلى  أفضى  للتعاقد معها، 

 40ناقلة جوية  ريفة موزعة فإ    86رائرة و لديها    729ا وت تلك  )ال لنفة خامسا عال ي   SMBCشرمة  

للطائرات   ال رجعية  باألسعار  مقارنة  ومقبول  تنافسإ  عرض  وفق  اللفقة  إسنادها  قلد  وذلك  دولة( 

 ومؤشرات التأجير ال عت دة فإ السوق. 

تخّص    SMBC( م  شرمة  Letter Of Intent LOIإمضاء رسالة نوايا )   2019نوف بر    15وقد تم بتاريخ  

عقد استئجار هذه الطائرات قلد    رائرات. وعلى إثر ذلك تم الشروع فإ مناقشةالخ ب  بي  وإعادة تأجير  

 عرضه على ملادقة مجلب اإلدارة.  

 :2019نتائج مؤشرات األهداف اإلستراتجية بالنسبة لسنة ➢

 
 الوطنية: الرفع من القدرة التنافسية للناقلة :1تقديم الهدف      

ي يّل هذا الهدا من أهّم األهداا فإ مجال الطيران ال دنإ بإعتبار أّن شرمة الخطور التونسية ت يّل أهّم  

مكّون من مكّونات قطاع الطيران ال دنإ وألّن الدولة تعتبر أهم مساهم فإ هذ الشرمة  وشرمة الخطور  

بقائها فإ محيط إقتلادي شديد التنافب وم     التونسية فإ  اجة أميدة  اليا إلى إعادة التأهيل قلد ض ان

بروز شرمات منخفضة التكلفة خاصة م  فتح األجواء وهو ما يفّسر إعت اد الهدا ال تعلق بالرف  من القدرة 

 التنافسية للناقلة الورنية فإ هذه ال ر لة. 

 1جدول عدد 

 للناقلة الوطنيةالرفع من القدرة التنافسية :   1الهدف اإلستراتيجي عدد 

عدد 
إ 

ج
راتي

ست
إل
ا ا

الهد
1

 

 

 

 مؤشرات قيب 

 األداء

 

 

 و دة

 ال ؤشر

 إنجازات 

 2018 

 تقديرات 

2019 

 إنجازات 

2019 

 2018مقارنة بين 

 2019و

 مقارنة إنجازات 

2019 

 2019مقارنة لتقديرات 

 د/أ أ-د=ج ج ب  أ

% 

 م/ب  ب -م=ج

% 

 1.1.1ال ؤشر

 نسبة التعبئة 

 2.9%- 2.2%- 1.49% 1.1% 74.8% 77% 73.7% نسبة 

 2.1.1ال ؤشر 

نسبة انتلام  

 الر الت الجّوية 

 

 43%- 30%- 5%- 2%- 40% 70% 42% نسبة 
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 2رسم بياني عدد:

 1مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس األداء الخاّصة بهدف 

 الرفع من القدرة التنافسية للناقلة الوطنية: 

 

 نجاعة إستغالل المطارات:تحسين :2تقديم الهدف 

 

تّم إعت اد هذا الهدا لض ان االستغالل األميل لكافة ال طارات التونسية الراجعة بالنلر لديوان الطيران       

ال دنإ وال طارات ولتحقيق التوازن بينها خاصة م  وجود تفاوت من  يث عدد ال سافرين الوافدين عليها  

ت ال الية للديوان وترشيد إستي اراتها و وم ة مشاريعها  وبذلك يس ح  وي ّكن أيضا من الحفاظ على التوازنا

 هذا الهدا بقيب عدد ال سافرين فإ ال طارات التونسية وعدد ال سافرين مستع لإ ال طارات الداخلية . 
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نسبة التعبئة:1,2,2المؤشر  نسبة انتظام :2,2,2المؤشر
الرحالت الجّوية 

2019تقديرات  2019إنجازات 
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 1جدول عدد 

 : تحسين نجاعة إستغالل المطارات: 2الهدف اإلستراتيجي عدد 

ا 
الهد

عدد 
إ 

ج
راتي

ست
إل
ا

2
 

 

 

 مؤشرات قيب 

 األداء

 

 

 و دة

 ال ؤشر

 إنجازات 

 2018 

 تقديرات 

2019 

 إنجازات 

2019 

 2018مقارنة بين 

 2019و

مقارنة إنجازات 

2019 

مقارنة لتقديرات 

2019 

 د/أ أ-د=ج ج ب  أ

% 

 م/ب  ب -م=ج

% 

 1.2.2ال ؤشر

نسبة تطّور الحرمة  

الجّوية لل سافرين  

 بال طارات التونسية 

 50%- 3.1%- 80%- 12.1%- 3.1% 6.2% %15.2 نسبة 

 2.2.2ال ؤشر 

نسبة الحرمة الجّوية  

لل سافرين بال طارات 

الداخلية مقارنة بالحرمة  

 الجّوية الج لية 

 89%- 16.9%- 16%- 0.4%- 2.1% 19% 2.5% نسبة 

 قلر،قابب مط ارة  قفلة الدراهم،ربرقة عين  توزرنفطة،  رينة، ال طارات الداخلية:صفاقب*

 2رسم بياني عدد:

 مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس األداء الخاّصة بهدف تحسين نجاعة إستغالل المطارات

 

 

6.20%
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نسبة تطّور الحركة :1مؤشر 
الجّوية للمسافرين بالمطارات

التونسية

نسبة الحركة الجّوية :2مؤشر 
ة للمسافرين بالمطارات الداخلي
يةمقارنة بالحركة الجّوية الجمل

2019تقديرات  2019إنجازات 
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 :تعزيز منظومة اإلشراف على سالمة الطيران المدني:3تقديم الهدف  -

 
تعدّ السالمة الجوية من أهم التوجهات الدولية والورنية فإ مجال الطيران ال دنإ بناءا على توصيات 

ال نل ات الدولية وخاصة منل ة الطيران ال دنإ الدولإ، وتبعا لذلك فإن مسألة تعزيز اإلشراا على  

لطيران ال دنإ ب قتضى األمر  سالمة الطيران ال دنإ ال تقّل أه ية وتومل هذه ال ه ة إلى اإلدارة العامة ل

ال تعلق بتنليم ال لالح ال رمزية بوزارة النقل م ا تم تنقيحه    2014جانفإ    16ال ؤرخ فإ     410عدد  

ولذلك تم االبقاء على هذا الهدا ألنه يعكب    2016جانفإ    11بتاريخ    97ب قتضى األمر الحكومإ عدد  

 .  2020الى  2016ل الفترة ال  تدة من  التوجهات االستراتيجية فإ مجال الطيران ال دنإ خال 

 

 نتائج المؤشرات: -

 1جدول عدد:

 : تعزيز منظومة اإلشراف على سالمة الطيران المدني: 3الهدف اإلستراتيجي عدد 

عدد 
إ 

ج
راتي

ست
إل
ا ا

الهد
3

 

 

 

 مؤشرات قيب 

 األداء

 

 

 و دة

 ال ؤشر

 إنجازات 

 2018 

 تقديرات 

2019 

 إنجازات 

2019 

 2018مقارنة بين 

 2019و

مقارنة إنجازات 

2019 

مقارنة لتقديرات 

2019 

 د/أ أ-د=ج ج ب  أ

% 

 م/ب  ب -م=ج

% 

 1.3.3ال ؤشر

 نسبة توفّر ال وارد البشرية  

الضرورية لإلشراا على  

 السالمة الجّوية 

 

 8%- 4%- 10.41% 4.34% 46% 50% 41.66% نسبة 

 2.3.3ال ؤشر 

ال نلومة  مدى تقدّم إرساء 

التونسية للبحث وإنقاذ  

 الطائرات فإ  الة خطر 

 

 

 

 100% 100% 27% 17.5% 82.5% 82.5% 65% نسبة 
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 2رسم بياني عدد:

مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس األداء الخاّصة بهدف تعزيز منظومة اإلشراف  

 على سالمة الطيران المدني:

 

 

 :2019التّي تّم تحقيقها مقارنة بالتّقديرات لسنة تحليل وتفسير النّتائج -3

 الرفع من القدرة التنافسية للناقلة الوطنية:  1الهدف اإلستراتيجي عدد 

 نسبة التعبئة:  1.1.1المؤشر

سنة   التعبئة  نسبة  نسبة    2019شهدت  بلغت  رفيفا  يث  نسبة  74.8%إرتفاعا  إالّ   2018سنة  73.7%مقابل 

سنة   نسبة    2019إنجازات  فإ  ال ت يّلة  السنة  لنفب  بالتقديرات  مقارنة  أقّل  نتائج  سّجلت  أعاله  ال ذمورة 

 . 2.9%-وبذلك بلغت نسبة اإلنجاز %77

ال حقّقة سنة   الّنس   البسيط فإ  اإلستراتيجية    2018مقارنة بسنة    2019ويفّسر اإلرتفاع  فإ مواصلة ترميز 

 ( الذي يرتكز باألساس على: 2020-2018ة )التجارية الجديد

 177تدعيم النشار ال نتلم على مطا رتونب قرراج الدولإ عبر الترفي  فإ عدد الر الت األسبوعية من   

 . 2020-2018ر لة خالل الفترة  220إلى نحو 

. وفإ هذا اإلرار تّ ت  2020خطور جديدة إلى موفى سنة   10 تن ية شبكة الر الت نحو أفريقياعبر فتح 

 نحو الخرروم و دواال.  2018برمجة فتح خّطين جديدين فإ سنة 
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ارد نسبة توفّر المو: 1المؤشر عدد 
لى البشرية الضرورية لإلشراف ع

السالمة الجّوية

مدى تقّدم إرساء : 2المؤشر عدد 
قاذ المنظومة التونسية للبحث وإن
الطائرات في حالة خطر

2019تقديرات  2019إنجازات  
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ولم يشهد هذا ال ؤشر ارتفاعا ملحوظا  نلرا لعدم مردودية بعض الوجهات التجارية التإ تّ ت برمجتها فإ   

التحكم فإ  جم النشار التجاري ومراجعته من خالل    اإلستراتيجية التجارية لذلك قّررت الخطور التونسية مزيد

 غلق الوجهات ذات ال ردودية الضعيفة. 

مقارنة بتقديرات نفب السنة تراج   رمة   2019ويفّسر تسجيل نتائج متدّنية ل ؤشر نسبة التعبئة بالنسبة لسنة   

بسنة   مقارنة  إ  2018ال سافرين  باإلضافة  وتقادمه  األسطول  جاهزية  لعدم  عدد  ومذلك  فإ  الكبير  النقص  لى 

 الطائرات الضرورية لتجسيم اإلستراتيجية التجارية الجديدة. 

 نسبة انتظام الرحالت الجّوية: 2.1.1المؤشر 

، م ا سّجلت نسبة  2018سنة    42%مقابل نسبة    40%ليبلغ نسبة    2019سّجل هذا ال ؤشر تراجعا رفيفا سنة  

 .57%لذلك تساوي نسبة اإلنجاز  70%اإلنجاز تراجعا مقارنة بتقديرات نفب السنة البالغة نسبة 

 ويعود هذا التحّسن لألسباب التّالية: 

الجوية     الر الت  انتلام  نسبة  من  مرتفعة  مستويات  بلوغ  دون  تحول  خارجية  وأخرى  داخلية  عوامل  لوجود 

البنية الخدمات    م حدودية  تقادم األسطول، تراج  مستوى نشار  بال طارات: وخاصة تونب قرراج،  التحتية 

 األرضية...  

 ::تحسين نجاعة إستغالل المطارات: 2الهدف اإلستراتيجي عدد 

 نسبة تطّور الحركة الجّوية للمسافرين بالمطارات التونسية:  1.2.2لمؤشرا

مقابل نسبة   2019سنة  3.1% يث بلغ نسبة  2018عرا هذا ال ؤشر تراجعا مقارنة ب ا تّم تحقيقه سنة   

 .6.2%( مستوى أقّل مّ ا وق  تقديره  3.1%خالل السنة الفاررة م ا بلغت نسبة اإلنجازات ) %15.2

 .2019إللغاء موسم ع رة لسنة ومذلك  2018مقارنة بسنة  2019ويرج  ذلك لتراج  الحرمة الجوية لسنة 

 

 :نسبة الحركة الجّوية للمسافرين بالمطارات الداخلية مقارنة بالحركة الجّوية الجملية:  2.2.2المؤشر 

وبذلك شهدت تراجعا خفيفا م ا بلغت نسبة    2018سنة  2.5%مقابل    2019سنة  2.1%بلغت نسبة اإلنجاز      

بالنسبة أقّل مّ ا وق  توقّعه  بي    89%-،  يث سّجل فارق بنسبة  2019لسنة    اإلنجاز قي ة  إنجاز  مقابل نسبة 

 .2018℅ سنة 92.5
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خاّصة على مستوى مطار صفاقب ومذلك لتراج     2019ويفّسر ذلك لوق  أ داث مطار معتيقية الليبإ سنة    

طارات  نشار الحرمة الجوية بتونب خالل نفب السنة ولكن تبقى إج اال  ّلة الحرمة الجوية لل سافرين بال 

 الداخلية مقارنة بالحرمة الجوية دون ال أمول والسب  األساسإ هإ الخطور التونسية السريعة. 

 : تعزيز منظومة اإلشراف على سالمة الطيران المدني: 3الهدف اإلستراتيجي عدد 

 نسبة توفّر الموارد البشرية الضرورية لإلشراف على السالمة الجّوية:  1.3.3المؤشر

ويفّسر ذلك بتدعيم    2018سنة  41.66% مقابل46% إرتفاعا رفيفا فإ هذه النسبة  يث بلغت    2019شهدت سنة       

ال وارد البشرية الحالية بإدارة السالمة الجوية من خالل إيفاد إرار من ديوان الطيران ال دنإ وال طارات مّ ن  

جعا مقارنة بالتوقّعات لنفب السنة لتبلغ  عرفت ترا  2019لهم الدراية فإ مجال السالمة إالّ أّن نسبة اإلنجاز لسنة 

ويفّسر ذلك بإنهاء إلحاق إرار تاب  لوزارة الدفاع الورنإ باإلدارة العامة للطيران ال دنإ    8%-نسبة اإلنجاز  

 ومذلك لعدم إمكانية انتداب إرارات متخللة فإ الوقت الحالإ. 

 

 وإنقاذ الطائرات في حالة خطر: مدى تقّدم إرساء المنظومة التونسية للبحث  2.3.3المؤشر 

سنة      تحسناّ  ال ؤشر  نسبة    2019عرا  مكت     2018سنة    65%مقابل    82.5%ليبلغ  بتعزيز  ذلك  ويفّسر 

مقارنة بتوقّعات نفب    100%الدراسات والتنسيق والبحث اإلنقاذ بإرارين ) مدير وتقنإ( وبلغت نسبة اإلنجاز

م ا تّم القيام بعدّة    2018السنة  يث تّم خالل هذه السنة مواصلة تنفيذ األنشطة التّإ تّ ت برمجتها خالل سنة  

 :2019أنشطة خالل سنة 

 3333ال تعلّق بتنقيح األمر عدد    2019فيفري    18ال ؤّرخ فإ    2019لسنة    174اصدار األمر الحكومإ عدد  -

فإ    2009لسنة   ل ساعدة    2009نوف بر    2ال ؤرخ  ال سّخرة  والوسائل  التدّخل  مخّططات  بضبط  ال تعلّق 

 الطائرات فإ  الة خطر، 

ال تعلّق بضبط إجراءات التدّخل ال عت دة    2019متوبر  أ  30ال ؤرخ فإ    258إصدار مقّرر من وزير النقل عدد  -

 على اللعيدين الورنإ والجهوي عند  لول  ادث جّوي داخل منطقة البحث واإلنقاذ التابعة للبالد التونسية. 

 إصدار مقررات تخّص تكوين مدقّقين فإ مجال البحث واإلنقاذ، -

واإلنق- للبحث  الورنية  للجنة  الراب   لإلجت اع  التدقيق  اإلعداد  ع ليات  برنامج  مشروع  إعداد  تّم  وللغرض  اذ 

 ومشروع برنامج الت ارين والع ليات البيضاء. 
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 التحّديات والّصعوبات والتّدابير التّي يتعيّن القيام بها بالنّسبة لبرنامج الطيران المدني: -4

 اإلشكاليات:  -

نإ مّ ا يعقوها عن القيام ب هاّمها على الوجه  نقص اإلمكانيات البشرية وال ادية لإلدارة العامة للطيران ال د  -

 ال طلوب، 

 وجود تداخل فإ ال هام الرقابية بين اإلدارة العامة للطيران ال دنإ وديوان الطيران ال دنإ،   -     

عدم إستك ال تنفيذ مامل ال خطط التلحيحإ الذي أعدّه فريق التدقيق التاب  لل نّل ة العال ية للطيران ال دنإ   -  

 ، 2009على إثر زيارته ال يدانية ل لالح الطيران ال دنإ التونسية فإ سنة 

صة م ن يشغلون ميل  وجود نقص فإ عدد ال راقبين للنقل الجوي بال طارات نلرا إل الة عديد األعوان خا  -    

 هذه الخطة على التقاعد دون تعويضهم، 

نقص التكوين الخلوصإ الفنّإ ال طلوب لفائدة إرارات اإلدارة العامة للطيران ال دنإ نلرا لعدم توفّر ال وارد   -

 ال الية الكافية.

ران ال دنإ وال طارات  وجود إختالل فإ التوازن بين ال طارات الداخلية وبقية ال طارات م ا مّبد ديوان الطي   -

 ، خسائر مالية مبيرة

 اإلمتلاظ بال حّطات الجّوية وخاّصة ب طار تونب قرراج الدولإ،  -

 تأثير تأخير الر الت خاّصة ب طار تونب قرراج الدولإ ومطار جربة جرجيب الدولإ،  -

 ارتفاع نسبة ال ديونية تجاه  رفاء ديوان الطيران ال دنإ وال طارات.  -

 غير محكم لل وارد البشرية، تدنإ اإلنتاجية وانخفاض نسبة التأرير،  تنليم    -    

 ،2011ارتفاع تكاليف االستغالل م ا تسّب  فإ تسجيل نتائج سلبية مترام ة منذ سنة  -  

 خضوع الخطور التونسية لن ط  وم ة ال يت اشى م  مقتضيات الواق  وال ي ّكن من تحقيق   -        

 الّنجاعة ال رجّوة، 

( نتيجة التأخير فإ تفعيل ال خطط إضافة إلى نقص فإ عدد  2019سنة م عدل فإ    16قادم األسطول )ت   -

 الطائرات الّضرروية لتجسيم الخطة االستراتيجية الجديدة.  

 ضرورة تحسين مردودية شبكة الر الت،  -

 الجوي. ضرورة إعادة النلر فإ إستراتيجية التكوين ومطابقتها ل تطلبات قطاع النقل  -
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 الحلول واإلصالحات التي سيقع القيام بها لتدارك النقائص:  -

 إعادة هيكلة ال لالح التّابعة لإلدارة العامة للطيران ال دنإ،  -

الالّزمة خاصة من خالل لجوء وزارة    - ال ختّلة  البشرية  بال وارد  ال دنإ  للطيران  العامة  تدعيم اإلدارة 

لتغطية النقص ال سّجل فإ اإلرارات ال ختلة من خالل إلحاق عسكريين من وزارة  النقل إلى آلية اإللحاق  

 الدفاع الورنإ لدى وزارة النقل، 

اإلسراع فإ إستك ال ال خطط التلحيحإ ل عالجة النقائص التإ سّجلها فريق التدقيق التاب  لل نل ة العال ية    -

 للطيران ال دنإ، 

 ة لكافة إرارات اإلدارة العامة للطيران ال دنإ. توفير التكوين الضروري بلفة مست رّ  -

العامة    - اإلدارة  مستوى  على  ال لغّرة  اللّجنة  شرعت  التونسية،  بالخطور  ال تعلقة  اإلشكاليات  يهم  في ا 

فإ بلورة برنامج إعادة الهيكلة فإ إرار جلسات ع ل    2019للتخليص برئاسة الحكومة قبل موفى سنة  

 ألرراا ال عنية الذي يتضّ ن ثالثة محاور أساسية تش ل: انعقدت فإ الغرض ب شارمة ا

 إعادة الهيكلة ال الية للشرمة،  -

 إعادة هيكلة ال وارد البشرية  -

 إجراءات ملا بة )الحوم ة واالمتيازات ال الية والجبائية(  -

الع ومية        ال نشآت  هيكلة  وإعادة  التطهير  لجنة  على  لعرضه  ال لف  هذا  مخرجات  ضبط  وسيتم 

(CAREP ،) 

ترميز    - فإ  الشروع  سيتم  الخدمات  جودة  بتحسين  الخاصة  و  ال طارات  مستوي  على  الحلول  يهم  في ا 

ختلف البرمجيات  منلومة شاملة ومندمجة لتسجيل ال سافرين واألمتعة وأجهزة تسجيل ذاتإ م  إعت اد م 

ال تطّورة التّإ تساعد بلفة مباشرة فإ اإلستغالل األميل لل طارات ال ستغلّة من ررا ديوان الطيران 

-AODB-FIDS)   ال دنإ وال طارات وخاّصة مطار تونب قرراج ومطار جربة جرجيب الدولإ )

RMS  . 

ان  - من  الرف   يج   الجوية  الر الت  انتلام  نسبة  لتحسين  السعإ  إرار  بالنّلر  فإ  الّراجعة  الر الت  تلام 

ال وارد   وتأهيل  توفير  خالل  ومن  تجهيزاتها  وتجديد  خدماتها  تحسين  خالل  من  وذلك  األرضية  للخدمات 

 اللوجستية والفنية الالزمة.
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البرنامج

االمنشآت العمومية

ديوان البحرية التجارية والموانئ

الشركة التونسية للمالحة

الشركة التونسية للشحن والترصيف

الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

شركة ميناء النفيضة 

اإلدارات المركزية

اإلدارة العامة للبحرية التجارية

 خاررة البرنامج
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 الـتـقـديـم الـعــام للـبـرنـامـج .1

 أهداف و مؤشرات قيس األداء:  1.1

 البحري و ال وانئ إلى تحقيق األهداا التالية:  يرمإ برنامج النقل

 تطوير البنية التحتية ال ينائية وتحسين الخدمات -

تدعيم وتطوير األسيييطول الورنإ البحري و تشيييجي  االسيييتي ار الخاص فإ السيييفن  -

 الحديية

 تدعيم السالمة وأمن السفن وال رافق ال ينائية ومقاومة التلوث -

إلى تونب بتحسيين ربط ال وانئ التونسيية بال وانئ    تطوير خدمات النقل البحري من و -

 األجنبية

 األولويات: 1.2

 تتلخص أولويات برنامج النقل البحري و ال وانئ فإ النقار التالية: 

لتأمين   ▪ البنية األساسية ال ينائية  التجارية بجودة خدمات ونجاعة عالية  تطوير  ال بادالت 

على مستوى ملفة وآجال النقل وإ ترام تواتر الر الت وقواعد سالمة البضائ  وال حافلة  

عليها ومالئ ة العرض للطل ، وذلك قلد التحكم فإ السلسلة اللوجستية للنقل ودعم القدرة  

 التنافسية لللادرات والواردات التونسية.

 رية جديدة بين ال وانئ التونسية و ال وانئ األجنبية فتح خطور بح ▪

الورنإ   ▪ األسطول  مساه ة  نسبة  من  للرف   البحري  الورنإ  األسطول  وتطوير  تدعيم 

 البحري فإ نقل ال بادالت التجارية.  

 .دمج  لقات النقل وتطوير النقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية ▪

 ولوجيات الحديية لتبادل ال علوماتمواصلة تبسيط اإلجراءات و اعت اد التكن ▪

أل كام   ▪ ال وانئ  و  البحري  النقل  لقطاع  الورنإ  التنلي إ  و  القانونإ  اإلرار  مالئ ة 

 االتفاقيات البحرية الدولية. 

 تأهيل وتطوير ال هن ال ينائية والبحرية وومالء العبور.  ▪

اع و التوجه نحو  مالئ ة منلومة التكوين لل عايير الدولية و تنويعها  س  متطلبات القط ▪

 اإلختلاصات ذات القدرة التشغيلية ال رتفعة ربقا ل تطلبات السوق. 

 دعم السالمة واألمن للسفن و ال وانئ وال ال ة البحرية, و  اية البيئة البحرية من التلوث.  ▪
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 لالنـجـازات اإلسـتـراتـجـيـة الخـاصـة بالبـرنـامـج تـقـديـم عـام  .2
أهم اإلصالحات و األهداف اإلستراتجية التي تم تحقيقها و التي لها عالقة   2.1

 مباشرة بالبرنامج

 متابعة تنفيذ برنامج تحسين نوعية الخدمات ب يناء رادس -1

سنة   خالل  رادس    2019تم  ب يناء  الخدمات  نوعية  تحسين  برنامج  تنفيذ  متابعة  مواصلة 

اإلستغالل   منوال  وتغيير  الحالية  واألرصفة  ال سطحات  تهيئة  إعادة  فإ  خاصة  وال ت يل 

م  صيانة معدات الشحن والتفريغ والرف  من نسبة جاهزيتها    RTGبإستع ال رافعات من نوع  

وإستك ال الع ل ب نلومة إضبارة النقل وخاصة منها اإلجراءات ال تعلقة بالتلدير   %70إلى  

الداخلية   بال وانئ  تع ي ها  الع ل على  التونسية  و  م   للشرمة  تنفيذ برنامج اإلستي ار  متابعة 

منضد    4جرار مينائإ و    18و    RTGرافعات من نوع    6للشحن و الترصيف  يث تم إقتناء )

لنلام  اودخول ال نوال الجديد لإلستغالل بإستع ال    م.د  30رة،...( بحوالإ  مجرو  14 اويات و  

و ب نلومة التلرا االلإ فإ األبواب لدخول وخروج    TOSاآللإ للتلرا فإ الحاويات  

من ال نتللر أن يؤدي إدماج  و    2019ديسمبر   04 يوم   RTG و     smart  gates  الشا نات

  8إلى مضاعفة راقة إستعاب ميناء رادس من    اإلستع ال ال نلومات اليالثة و دخولها  يز  

إلى   أو   16أالا  الحاوية  موق   الحينإ على  بالتعرا  ال كوث  آجال  إقتلار  و  ألف  اوية 

 ال جرورة 

 متابعة إنجاز مشروع ال يناء بال ياه الع يقة :   -2

القائ ة ال ختلرة  على    2019ماي    24ال لادقة من قبل الهيئة العليا للطل  الع ومإ فإ   −

 للشرمات التإ سيتم استشارتها لتقديم عروضها للقيام باألشغال. 

تّم إعداد ملف رل  العروض إلنجاز ال ر لة األولى من ال شروع وسيتّم توزيعه على   −

 ، 2020قائ ة الشرمات ال هت ة بإنجاز ال شروع فإ فيفري سنة  

واصلة إجراءات إنجاز هذا ال شروع و  تعهد وزارة ال الية بتوفير اإلعت ادات الالزمة ل  −

 ، 2019أوت  16ذلك ربقا لقرارات ال جلب الوزاري ال نعقد بتاريخ 

الشروع فإ إعداد ملف تغيير صيغة شرمة ميناء النفيضة إلى شرمة خفية اإلسم ربقا لقرار  −

 . 2019أوت  16ال جلب الوزاري ال نعقد بتاريخ 

 و  اليا بلدد 

 روض لبناء ال ر لة األولى من ال شروع بيالثة أشهرالت ديد فإ آجال تقديم الع −

 إستك ال إجراءات اإلعالن عن رل  عروض إلختيار بنك أع ال   −

إستك ال إجراءات تغيير اللبغة القانونية لشرمة ميناء النفيضة إلى شرمة خفية اإلسم   −

 م  ت كينها من ال رونة فإ التلرا 

ع األراضإ ال خللة لل يناء من أجل  إستك ال إجراءات إصدار األمر ال تعلق بإنتزا  −

 ال للحة الع ومية 
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 ب يناء رادس  9و  8متابعة إنجاز الرصفين عدد  -3

وتّم    2018أفريل    10تّم تم االعالن عن رل  العروض ال تعلق بانجاز األشغال بتاريخ   −

فيفري   التقرير خالل األسبوع األول من شهر  اللجنة    2019تقييم العروض وإ الة  إلى 

العليا ل راقبة وتدقيق اللفقات الع ومية. وتّم إعتباره  غير مي ر من قبل اللجنة ال ذمورة  

 لعدم توفر ال نافسة. 

و دد آخر أجل لتلقإ رلبات العروض     2019جوان    14تم نشر رل  عروض جديد بتاريخ   −

هاء  شهرا. و تم  اإلنت   30م.د ومدة إنجاز  160بكلفة إستي ار تبلغ    2019سبت بر    10يوم  

تقييم   تقرير  وإ الة  وال وانئ  التجارية  البحرية  ديوان  على  الواردة  العروض  تقييم  من 

 العروض إلى اللجنة العليا ل راقبة و تدقيق اللفقات الع ومية. 

 وفإ األثناء بلدد 

بناء   − الع ومية  ول  اللفقات  تدقيق  و  ل راقبة  العليا  اللجنة  موافقة  على  الحلول 

 9و  8الرصيفين 

فإ إنجاز  دراسة لتحديد اإلرار ال ؤسساتإ الستغالل    2020ق خالل سنة  اإلنطال   −

 .  9و 8و 7و6محطة الحاويات التإ التإ تضم األرصفة 

 رق نة الخدمات ال ينائية ض ن إضبارة النقل -4

 إضبارة النقل، يتم  اليا الع ل بي:فإ إرار مجهودات رق نة الخدمات ال ينائية ض ن  

 الح ولة عند التلدير و الشروع فإ الع ل به على سبيل التجربةرق نة بيان  −

 وصل إيداع البضائ  بال يناء عند التلدير  −

 اإلعالم اإللكترونإ بوصول البضاعة −

 رف  البضائ  من ال يناء  س  ال واعيد  −

 اإلمضاء والدف  اإللكترونإ  −

 تعديل بيان الح ولة عند التوريد بعد اآلجال القانونية )مرتبط باإلجراءات الديوانية(   −

لتحقيق   2.2 بها  القيام  تم  التي  الكبرى  المشاريع  و  األنشطة  و  االنجازات  أهم 

 أهداف البرنامج و عالقتها بالنفقات التي تم تنفيذها على مستوى البرنامج 

 

  2018ا بي  و مقارنته 2019الحرمة ال ينائية لسنة   -1

م.رن    30.5مقابل    2019م.رن فإ سنة    27.2بلغ  جم الحرمة بال وانئ البحرية التجارية   −

 ( 2018بال قارنة بسنة   % - 11) إنخفاض بنسبة  2018فإ سنة 

  %-2و بنسبة    2019ألف مجرورة فإ سنة    147إنخفاض فإ  رمة ال جرورات إلى   −

 2018ألف فإ سنة  139مقبل 
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ألف مسافر فإ سنة    717مقابل    2019ألف مسافر   فإ سنة    733بلغ عدد ال سافرين   −

2018 

 2018ألف سيارة فإ سنة    271مقابل    2019ألف سيارة فإ سنة    276بلغ عدد السيارات   −

 نشار النقل البحري   -2

يناء مرسيليا بواسطة  أمنت الشرمة التونسية لل ال ة تسعة ر الت بين ميناء جرجيب وم −

 2961و عدد السيارات  8336ر الت( و بلغ عدد ال سافرين  9السفينة "قرراج" )

 ال شاري  -3

 م.د ب يناء بنزرت   10الشروع فإ إعادة تهئة ال سطحات ب بلغ  −

 م.د،   2.5ل عالجة  رمة ال سافرين  بقي ة  3و   2الشروع فإ تهيئة ال خزن عدد  −

اإلنطالق  (:  9و  8و  7و    6مشروع إستغالل محطة الحاويات بميناء رادس ) األرصفة   −

فإ إنجاز دراسة من قبل الشرمة التونسية للشحن و الترصيف إلعداد تلور إلستغالل  

 ال حطة ال ينائية ب يناء رادس. 

التجارية    إنجاز  − البحرية  ديوان  قبل  بميناء رادس من  السوائب  متعدد  ثان  رصيف 

  30م.د ومدة إنجاز    31ب بلغ يقدر بي  2019أمتوبر    21: تم إمضاء العقد يوم  والموانئ

 شهر.  

− ( برادس  اللوجستية  دينار  200  هكتار(:  47المنطقة  رل     مليون  ملف  توزي   تم   :

العروض على مستي رين مدرجين بالقائ ة ال ختلرة ودعوتهم لتقديم عروضهم إلنجاز  

 هذا ال شروع فإ إرار لزمة شاملة.  

 م.د ب يناء سوسة  4مقسم بالضفة الش الية و إلحاقه بال سطحات بقي ة   تهيئة −

بالفسفار   − الخاص  الكي يائية  ال واد  نشار  بإيقاا  القرار  أخذ  فإ  تم  الشروع  والكبريت و 

دراسة تحويل  رمة التلدير الحالية إلى ميناء قابب فإ إنتلار  إعداد ال خطط ال ديري  

 ل يناء اللخيرة 

الشروع فإ تهيئة ميناء سيدي يوسف بقرقنة وفلل  رمة ال سافرين عن نشار سفن الليد   −

 البحري

بتاريخ   − ال نعقد  ال ضيق  الوزاري  ال جلب  فإ    2019أوت    16تم خالل  التسري   إقرار 

إمضاء عقد لزمة إستغالل ال طرا البترولإ ب يناء اللخيرة والتنسيق بين وزارتإ النقل  

وأمالك الدولة والشؤون العقارية إليجاد  ل قانونإ للجهة ال خول لها إمضاء عقد ت ديد  

 اللزمة ب ا يض ن السرعة وال رونة فإ التلّرا و التنسيق م  األرراا ال عنية 

 م.د ب يناء جرجيب  4ب بلغ   2019الجزء اليانإ من محطة ال سافرين خالل سنة  تهيئة  −
بي   − الخدمات  رصيف  و  التجارية  واألرصفة  البترولإ  الرصيف  ب يناء    9إصالح  م.د 

 جرجيب 
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الوادي، رادس   − البحرية ل وانئ  لق  البرية و  ال داخل  تأمين  برنامج  إنجاز  الشروع فإ 

 م.د   16هيزات بحوالإ  والإ منزل بورقيبة وإقتناء تج-وبنزرت

إقتناء   − إجراءات  فإ  بقي ة    06الشروع  التن ية  135جرارات  وزارة  مراسلة  ت ت  م.د: 

وسيتم فإ مر لة ثانية   واإلستي ار والتعاون الدولإ للبحث عن ملادر لت ويل ال شروع

 إعادة إصدار رل  العروض. 

ا − و  التجارية   البحرية  لل وانئ  األمنية  ال خططات  اللجنة  مراجعة  أشغال  فإ  ل شارمة 

 الورنية لتقييم أمن ال وانئ البحرية التجارية و التأشير على بيانات اإلمتيال 

التجارية وال وانئ من   − البحرية  بديوان  التلرا  التنليم وررق  برنامج مراجعة  متابعة 

مؤرخ   2019لسنة   623خالل إصدار الهيكل التنلي إ الجديد للديوان )أمر  كومإ عدد 

 ( والشروع فإ مراجعة نلام الجودة وإعداد دليل إجراءات. 2019جويلية  12فإ 

مواصلة إجراءات تنليم نشار شدّ و فّك ربار السفن و  راستها بال وانئ البحرية التجارية   −

لل هن   قطاعية مشترمة  إتفاقية  التفاوض  ول  ل واصلة  ال عنية  األرراا  م   الحوار  و 

 ال ينائية. 

 

 2019نتائج القدرة على األداء و تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  .3

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج 3.1
 

 بيــــــــــــان النفقات 

 تقديرات 

2019 

 )ق.م األصلي( 
  

 تقديرات 

2019 

 التكميلي( )ق.م 
(1) 

 إنجازات  

2019 

(2 ) 
  

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 المبلغ

(1)-(2 ) 

نسبة اإلنجاز 

 )%( 

(2(/)1 ) 

 %105 508- 11387 10879 10879 نفقات التصّرف 

 %136 300- 1136 836 836 التأجير الع ومإ 

   200- 200     وسائل ال لالح 

 %100 8- 10051 10043 10043 التدخل الع ومإ

 %108 133- 1873 1740 1740 نفقات التنمية

           الستثمارات المباشرةا

           على ال يزانية 

           على القروض الخارجية 

 %108 133- 1873 1740 1740 التمويل العمومي 

 %108 133- 1873 1740 1740 على ال يزانية 

           على القروض الخارجية  

           صناديق الخزينة 

 %105 641- 13260 12619 12619 المجموع العام: 
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 تقديم لنتائج القدرة على األداء و تحليلها 3.2
 

 تعلير البنية التحتية ال ينائية وتحسين الخدمات  :1.3الهـدف 

ال ينائية :  تقديم الهدا ال عدات  تدعيم  و  التحتية  البنية  تعلير  إلى  الهدا  هذا  يرمإ 

 لتحسين جودة الخدمات و الرف  من ال ردودية. 
 

ف 
هـد

ال
1
.3

حتية المينائية 
صير البنية الت

:  تع

ت 
خدما

ن ال
سي

ح
وت

 

 الوحدة  داء الهدف أمؤشرات قيس 
تقديرات  

2018 

إنجازات  

2018 

نسبة االنجازات  

مقارنة  

 2018بالتقديرات 

تقديرات   

2019 

(1 ) 

 إنجازات  

2019 

(2 ) 

نسبة االنجازات  

 مقارنة بالتقديرات  

% 

(2(/)1 ) 

 : 1.1.3شر عدد المؤ

مردودية ع ليات الشحن   

 والتفريغ 

عدد الحاويات  

 بالساعة
10 8,4 84% 11 9 82% 

عدد ال جرورات  

 بالساعة
23 23 100% 24 27 113% 

 : 2.1.3المؤشر عدد 

نسبة سفن الد رجة التإ   

تسجل تأخير عند االنطالق  

 أخر األسبوع 

% 10 - - 5 - 0% 

 

  تأخيرلم يتم تسجيل أي  ((-

 

0

2

4

6

8

10

12

التمويل العموميرةاالستثمارات المباشالتدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

0.836

10.043

0.0

1.7 1.136
0.2

10.051

0.0

1.9

د.م

2019و انجازات ميزانية المهمة لسنة ( م التكميلي.ق)مقارنة بين تقديرات 
(إع الدفع)التوزيع حسب طبيعة النفقة 

2019تقديرات  2019إنجازات  

الخدمات  وتحسين   المينائية  التحتية  البنية  تعصير  
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 البحري و تشجي  االستي ار الخاصوتطوير األسطول الورنإ  تدعيم  :2.3 الهـدف

يسعى هذا الهدا إلى تدعيم وتطوير األسطول الورنإ البحري و تشجي    :تقديم الهدا

ص ل ساه ة أفضل فإ نقل ال بادالت الخارجية و خلق القي ة ال ضافة و  االستي ار الخا

 موارن الشغل 

 

ف 
هـد

ال
2
.3

  :
ي  

حر
ي الب

طن
ل الو

و
ط

س
أل
وير ا

ط
وت

عيم 
تد

ص 
خا

ستثمار ال
ال
ع ا

جي
ش

و ت
 

 الوحدة  داء الهدف أمؤشرات قيس 
تقديرات  

2018 

إنجازات  

2018 

نسبة االنجازات  

مقارنة  

بالتقديرات  

2018 

تقديرات   

2019 

(1 ) 

 إنجازات  

2019 

(2 ) 

نسبة االنجازات  

 مقارنة بالتقديرات  

% 

(2(/)1 ) 

 :  1.2.3شر عدد المؤ

مساه ة الناقلون البحريون   

التونسيون فإ نقل ال بادالت  

 التجارية الخارجية

% 12 9,5 79% 12 9,8 82% 

 :  2.2.3المؤشر عدد 

عدد الخطور البحرية ال نتل ة  

التإ تربط ال وانئ التونسية 

 بال وانئ األجنبية 

 %89 32 36 117 41 35 عدد 

 

 

 
 

 

0

5
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25

30

عدد الحاويات
بالساعة

عدد المجرورات
بالساعة

11

24

9

27

غمردودية عمليات الشحن والتفري

2019تقديرات   2019إنجازات 

األسطول الوطني البحري و تشجيع  تدعيم وتطوير 

 االستثمار الخاص

0

2

4

6
5

0

ل نسبة سفن الدحرجة التي تسج
االنطالق أخر األسبوعتأخير عند

2019تقديرات   2019إنجازات 

%
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 تدعيم السالمة وأمن السفن وال رافق ال ينائية ومقاومة التلوث :3.3الهـدف 

ال ينائية :  تقديم الهدا وال رافق  السفن  وأمن  السالمة  تدعيم  على  الهدا  هذا  يع ل 

حرية و األشخاص و البضائ  و تحقيق  ومقاومة التلوث سعيا إلى الحفاظ على البيئة الب

 التن ية ال ستدي ة 
 

ف 
هـد

ال
3
.3

ن  
سف

ن ال
المة وأم

س
عيم ال

:  تد

ث 
و
ومة التل

ق المينائية ومقا
والمراف

 

 الوحدة  داء الهدف أمؤشرات قيس 
تقديرات  

2018 

إنجازات  

2018 

نسبة االنجازات  

مقارنة بالتقديرات  

2018 

تقديرات   

2019 

(1 ) 

 إنجازات  

2019 

(2 ) 

نسبة االنجازات  

 مقارنة بالتقديرات  

% 

(2(/)1 ) 

  :1.3.3المؤشر عدد  

عدد معاينات السالمة للسفن  

 الرافعة للراية التونسية

 %101  17068 16870 102 16323 16067 عدد 

   :.3.32المؤشر عدد 

التإ   األجنبية  السفن  مراقبة  نسبة 

 أرست بال وانئ التونسية

% 12,68 17,7 140 13,42 23,26 173% 
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عدد الخطوط البحرية المنتظمة التي
تربط الموانئ التونسية بالموانئ

األجنبية

2019تقديرات   2019إنجازات 
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1512

9.8

مساهمة الناقلون البحريون          
التونسيون في نقل المبادالت 

التجارية الخارجية

2019تقديرات   2019إنجازات 
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 2019النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة تحليل و تفسير  3.3
 

 تعلير البنية التحتية ال ينائية و تحسين الخدمات  :1.3الهـدف 

 مردودية ع ليات الشحن والتفريغ  :1.1.3المؤشر عدد 

أقل من العدد    2019مردودية ع ليات الشحن و التفريغ الحاويات لسنة   ✓

ال برمج و يعود ذلك أساسا إلى ضعف جاهزية معدات الشحن و التفريغ  

  . 

 نسبة سفن الد رجة التإ تسجل تأخير عند االنطالق أخر األسبوع : 2.1.3المؤشر عدد 

 لم نسجل أي تأخير على مستوى سفن الد رجة. ✓

تدعيم وتطوير األسطول الورنإ البحري و تشجي  االستي ار    :2.3الهـدف 

 الخاص

مساه ة الناقلين البحريين التونسيين فإ نقل ال بادالت التجارية : 1.2.3المؤشر عدد 

 الخارجية 

و يعود ذلك إلى صعوبة االستي ار فإ و دات  %82تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بي

 جديدة و التنسيق بين الناقلين البحريين التونسيين و الشا نين التونسيين  

عدد الخطور البحرية ال نتل ة التإ تربط ال وانئ التونسية   :2.2.3المؤشر عدد 

 بال وانئ األجنبية

0

4

8
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16

16.917.1

عة عدد معاينات السالمة للسفن الراف
للراية التونسية

2019تقديرات   2019إنجازات 

ألف

تدعيم السالمة وأمن السفن والمرافق المينائية  

 ومقاومة التلوث 

0
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13.42

23

تي نسبة مراقبة السفن األجنبية ال
أرست بالموانئ التونسية

2019تقديرات   2019إنجازات 

%
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 .   %89تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بي

 تدعيم السالمة وأمن السفن وال رافق ال ينائية ومقاومة التلوث   :3.3الهـدف 

 عدد معاينات السالمة للسفن الرافعة للراية التونسية :1.3.3المؤشر عدد  

   101 %تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بي

 نسبة مراقبة السفن األجنبية التإ أرست بال وانئ التونسية :2.3.3المؤشر عدد  

و يعود ذلك خاصة إلى تكييف مراقبة السفن     %173انجاز تقدر بيتم تسجيل نسبة  

 األجنبية التإ أرست بال وانئ التونسية فإ ارار مراقبة دولة ال يناء.  

 التوجهات المستقبلية لتحسين األداء    .4
 

 الصعـوبـات التي تعيق تطور القطاع 

   ضعف اإلستثمار في سفن حديثة من قبل الناقلين البحريين. ▪

لل ستلزمات النقل البحري الحديث خاصة على مستوى  عدم مالئمة المنشآت المينائية   ▪

 ائإ ونوعية الحرمة البحرية ال تخللة ميل و دات الشحن   جم السفن والغارب ال

   ونوعية الخدمات. 

مّ ا  تشعب اإلجراءات اإلدارية والمينائية والديوانية عند عبور البضائع من الميناء ▪

لللادرات   التنافسية  القدرة  على  تؤثر  إضافية  وملفة  مدّة مكوث رويلة  فإ  يتسب  

 والواردات. 

 التدابير و األنشطة التي يتعين القيام بها  

  استحياث نسق انجاز ال شاري  ال تواصلة و ال برمجة. ▪
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 برنامج الرصد الجوي 

 الهادي العقربي الجوادي  السيد رئيس البرنامج: 

 المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي

 

 

 



 

61 
 

 

 

 

 

 

البرنامج

المصالح الجهوية

الّدائرة الفرعية للرصد الجّوي -

( تونس ، بنزرت ، زغوان)بتونس 

الدائرة الفرعية للرصد الجّوي-

جندوبة، باجة، الكاف،)بجندوبة 

( سليانة

الدائرة الفرعيّة للرصد الجّوي-

نابل، سوسة، المنستير، )بسوسة 

(القيروان، المهدية

الدائرة الفرعيّة للرصد الجّوي-

صفاقس، سيدي بوزيد،)بصفاقس 

(القصرين، قابس

الدائرة الفرعية للرصد الجّوي -

(  توزر، قفصة، قبلّي)بتوزر 

الدائرة الفرعية للرصد الجّوي -

(  مدنين، تطاوين)بمدنين مدنين 

اإلدارات المركزية

إدارة الوحدات الجهوية والتسويق -

إدارة تكنولوجيات الرصد-

والمعلومات

إدارة المنتجات -

إدارة البحث والتطوير في الّرصد-

الجّوي   

إدارة الجيوفيزياء وعلم الفلك-

وحدة التخطيط والجودة والعالقات-

الّدولية

اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية-

والمالية

مصلحة التدقيق-

 خارطة البرنامج
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 للبرنامج:التقديم العام  .1

 تقديـم البرنامـج  .1.1

 
مل اإلعت ادات ال خّللة ل ج وعة األنشطة وال هّ ات ال ومولة لل عهد الورنإ  الرصد الجّوي    يشمل برنامج

واللواهر الفلكيّة ومذا التّوقّعات الجّويّة وال ناخية   الجّوي ورصد الزالزل للّرصد الجّوي فإ ما يتعلّق بالّرصد 

 ال نورة بعهدته،  وهو مؤّسسة ع ومية ال تكتسإ صبغة إداريّة. 

م ا يغّطإ البرنامج أيضا ت ويل الدولة  للدعم  التشغيلإ ال تواصل الذي يقدّمه ال عهد الورنإ للّرصد الجّوي  لفائدة 

العالإ مختلف ملالح و التعليم  ال دنية( ووزارة  الدّاخلية )الح اية  الدّفاع الورنإ، وزارة  زارة الفال ة، وزارة 

 والبحث العل إ.

معرفة  على  متزايد  بشكل  تعت د  أصبحت  واإلجت اعيّة  اإلقتلادية  األنشطة  من  مبيرا  عددا  أّن  اإلشارة  وتجدر 

قل، الطاقة، السيا ة، وغيرها(.  م ا أّن لوائح الس اء ال فتو ة الطقب وتقلّباته ومذا ال ناخ وتغيّراته )الفال ة، الن

تدعوا إلى  بذل جهود متواصلة لتأمين جودة الخدمات ال سداة من ررا ال عهد لفائدة الطيران ال دنإ م  التحّكم 

 ة، يتعيّن على فإ الكلفة ال ترتّبة. ومن جهة أخرى وفإ إرار األولويّات ال طرو ة فإ ما يتعلّق بالتن ية ال ستدي

الغرض، وبالتّالإ ال شارمة فإ التخفيف والتأقلم م  التّغيّرات ال ناخية   ناجعة وفعّالة فإال عهد أن يقدّم  مساه ات  

التإ تيير تساؤالت عل يّة صعبة تتطل  من ال عهد ترميز بنية أساسيّة مناسبة ووض  آليات وظروا ع ل  ديية  

 ة الالزمة وتطوير خدمات مناخية وجّوية مالئ ة. ت ّكنه من القيام بالبحوث العل ي

 يرمي برنامج الرصد الجّوي  إلى تحقيق األهداف التالية: 

وض  نلام ع ليّاتإ ناج  وفعّال لتحسين التّوقّعات الجّوية وال ناخية والوقاية من مخارر الّطقب والّلواهر   .1

  .الجّويّة وال ناخيّة الحادّة

لجّوية وال ناخيّة ونتائج البحوث وتطبيقاتها لفائدة اإلقتلاد الورنإ والتّن ية  تي ين ال عطيات وال علومات ا .2

 .ال ستدي ة

 تحسين مراقبة النشار الزلزالإ للتّخفيف من مخارره.  .3
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 تقديم عام لإلنجازات اإلستراتيجية الخاصة بالبرنامج .2

 
اإلصال ات اإلستراتيجية واتخاذ تدابير تنلي ية  فعّالة شرع ال عهد، فإ إرار صبغته الجديدة،  فإ تنفيذ ج لة من  

 ت ّكنه من تحسين أدائه، من بينها: 

 إعداد نلام أساسإ خاص لفائدة أعوان ال عهد. •

ال نقولة،  • وغير  ال نقولة  ال عهد  م تلكات  )جرد  وتفعيلها  تلرا  ديية  منلومة  أسب  فإ وض   الشروع 

 (. وإعداد موازنة الفتح وال رافقة ال حاسبية

 التكوين وتن ية مؤهالت الّراصدين ومهارات ال هندسين ال نتجين )تكوين أساسإ، تربّلات عل ية وفنّية(.  •

 اإلنتدابات. •

 . 2020- 2016إعداد مخطط إستراتيجإ لتن ية ال عهد للفترة  •

 إعداد هيكل تنلي إ جديد يت اشى واللبغة الجديدة لل عهد.  •

 التّوأمة فإ مجال الحوم ة بقطاع النقل. إنخرار ال عهد فإ برنامج  •

 

 2019نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة    .3
 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج   -1.3

 

 ميزانية البرنامج حسب طبيعة النّفقة 
 الوحدة: ألف دينار 

 بيــــــــــــان البرنامج
 ق.م

 (1)   2019 

 إنجازات 

2019 (2 ) 

 2017اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات 

 سبة التطّور % ن ( 1) -( 2المبلغ )

(2)/(1) 

 85.7 0 2400 2800 العنوان األول: نفقات التصّرف 

 85.7 0 2400 2800 التأجير الع ومإ  -

 _  _  _ _ وسائل ال لالح   -

 _  _  - - الع ومإالتدخل  -

   2309 1000 العنوان الثاني: نفقات التنمية

 _ _ _ _ االستثمارات المباشرة

 _ _ _ _ على ال وارد العامة لل يزانية  -

على موارد القروض الخارجية   -

 ال وظفة
_ _ _ _ 

 269 1309 2309 1000 التمويل العمومي 

 269 1309 2309 1000 على ال وارد العامة لل يزانية  -

على موارد القروض الخارجية   -

 ال وظفة
- - - - 

 123.9 909 4709 3800 مجموع البرنامج
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يعود الفارق بين ما هو مرّسم بقانون ال الية واإلنجازات بالنسبة لنفقات التأجير للحط من منحة الدولة عند صرا  

% 14.3أ.د و التإ ت يل    400أ.د أي بفارق  1000%( إلى  50أ.د )  1400القسط اليانإ من ال نحة  وال قدرة بي  

 من قي ة ال نحة.

يعود ذلك لحلول ال عهد على إعت ادات تك يلية بقي ة   %   269أّما بالنسبة لتطور نفقات التن ية و التإ بلغت نسبة  

 لتغطية ملفة مشروع إقتناء  اسوب ذي تأدية عالية.  أد  1329

 
 

 )بحساب ألف دينار(  2019مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج لسنة 

 وتحليلها  تقديم لنتائج القدرة على األداء -2.3
 

 تحقيق األهداا التالية:  الجّوي إلىيرمإ برنامج الرصد 

وض  نلام ع ليّاتإ ناج  وفعّال لتحسين التّوقّعات الجّوية وال ناخية والوقاية من مخارر الّطقب والّلواهر  .1

   .الجّويّة الحادّة

الورنإ   .2 اإلقتلاد  لفائدة  وتطبيقاتها  البحوث  ونتائج  وال ناخيّة  الجّوية  وال علومات  ال عطيات  والتّن ية  تي ين 

 .ال ستدي ة

 تحسين مراقبة النشار الزلزالإ للتّخفيف من مخارره.  .3
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مخاطر وضع نظام عمليّاتي فعّال ومجدي للتّوقّعات الجّوية والمناخية والوقاية من     :1الهدف عدد  

 الّطقس والّظواهر الجّويّة الحاّدة

 تقديم الهدف:                    •

بّكر باللواهر الجّويّة ال تطّرفة واأل داث البالغة الشدّة ب ا ي ّكن يت يّل الهدا فإ ترميز منلومة لإلنذار ال  .4

الفعّالة لهيامل   الفعّالة فإ   اية األشخاص وال  تلكات عبر خاررة يقلة من شأنها ال ساندة  من ال ساه ة 

 التدّخل الورنية فإ مجابهة الكوارث الطبيعية و سن إدارة ال خارر النّاج ة عنها.  

هدا أداء ال عهد بالنّلر لنشاره األساسإ، ألّن توفير توقّعات جّوية على أعلى مستوى هو أّوال  ويوّضح هذا ال .5

أنّه أيضا ضروري لل ساه ة فإ   اليومية، م ا  النّاس ول ختلف القطاعات االقتلادية فإ الحياة  مفيد لعاّمة 

 ستينائية.    اية األشخاص وال  تلكات من مخارر تقلّبات الطقب، خاّصة فإ الحاالت اإل

و سن   .6 ال عهد  لدى  ال توفّرة   والوسائل  وال وارد  ال هارات  مافة  تعبئة  وال ناخية  الجّويّة  التّوقعات  تتطلّ  

لتقبّل صور األق ار اللناعية، مسابير   ال ناخ، الرصد وال راقبة )محّطات أرضية  استع الها: البحث، علم 

ال حاماة(radiosondage)السلكية   أرضية(،  رصد  ومحطات  رادارات   simulation) العددية    ، 

numérique)    نواتج وتفسير  لتحليل  الضرورية  البشرية  الخبرة  ال رتفعة،  التّأدية  ذي  الحاسوب  وخاصة 

نشر   وسائل  وأخيرا  ال حلية،  وال ناخية  الجغرافية  الخلائص  االعتبار  بعين  األخذ  م   العددية  الن اذج 

 ال علومات  وتوزيعها. 

رها فتعكب بشكل مباشر األداء الذي يتحقّق من خالل سلسة من ال هارات عن  أّما ال ؤّشرات التإ تّم اختيا  .7

العددي  الن وذج  البداية على مستوى  الهدا فإ  بهذا  الخاص  يقاس األداء  الرق يّة.  النّ ذجة  رريق مساه ة 

فيعود    ساعة لقيب األداء  48للتوقّعات الجّويّة القليرة ال دى على مجال تونب الجغرافإ. أّما اختيار مدى  

ساعة تضاهإ فإ جودتها    24سببه إلى أّن مختلف الن اذج العددية أصبحت توفر توقّعات جّويّة على مدى  

ساعة  يث يتطل  مزيدا من البحث والتطوير    48الّرصدات الجّوية، ولكّن األمر ليب مذلك بالنسبة ل دى  

 .وتقلّباته، وال نياخ وتغيّره  ّطقبواإلستي ار فإ مجال الّرصد وال راقبة والبحوث لتع يق معرفتنا بال

 مرجع الهدف:                    •

فإ  Particip »   2014 »)تقرير مكت  الخبرة  2020 -2015إستراتيجية تن ية ال عهد وتطوير خدماته  -

 .2016تحيينه سنة ( م ا تّم  إرار مشروع توأمة ال عهد م  أ د مرافق األرصاد الجّويّة األوروبّية

 ال خطط اإلستراتيجإ لل نل ة العال ية لألرصاد الجّويّة  -
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 :1مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف عـدد  •

 

 1جدول عـدد 

 مؤشرات قيس األداء 
وحدة  

 المؤشر
2019إنجازات  2019تقديرات   

نسبة اإلنجاز مقارنة 

2019بالتقديرات   

نسبة نجاح البالغات والنشرات   .1.1

 التحذيريّة الخاصة  
% 

 

86 

 

85 

 

99 

نسبة نجاح التّوقعات الجّويّة القريبة  .  2.1

    (ساعة 48) ال دى
% 

 

89 

 

86 

 

97 

.  نسبة نجاعة منتجات الن وذج 3.1

العددي  'أالدان' للتوقعات الجّويّة 

 ( ساعة 48)  القليرة ال دى

% 82 74.5 91 

 

 1الخاصة بالهدف عـدد  2018مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء لسنة 
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 2018وتفسير النّتائج الّتي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة تحليل 

 نسبة نجاح البالغات والنشرات التحذيريّة الخاصة.  : 1.1المؤشر ▪

تخّص التوقعات   نتيجة لعدم توفّر بيانات إضافية محلّيّا،  2019مقارنة بالتقديرات لسنة    %1تم تسجيل نقص ب  

الجوية العددية ال ستخرجة عبر تشغيل ن اذج عددية ذات قدرة تفليلية عالية )عدم اقتناء  اسوب ذو تأدية عالية(  

وعدم الت كن من االعت اد على معطيات مرصودة إضافية سواء على سطح األرض أو عبر األق ار االصطناعية  

 والرادارات.  

 (. ساعة 48)الجّويّة القريبة ال دى  نسبة نجاح التّوقعات :  2.1المؤشر  ▪

بالتقديرات لسنة    %  3تم تسجيل نقص بحوالإ   بيانات إضافية محلّيّا،  2019مقارنة  توفّر  لعدم  تخّص   نتيجة 

التوقعات الجوية العددية ال ستخرجة عبر تشغيل ن اذج عددية ذات قدرة تفليلية عالية )عدم اقتناء  اسوب ذو  

تأدية عالية( وعدم الت كن من االعت اد على معطيات مرصودة إضافية سواء على سطح األرض أو عبر األق ار 

 االصطناعية والرادارات. 

 ( ساعة 48ن وذج العددي  'أالدان' للتوقعات الجّويّة القليرة ال دى )نسبة نجاعة منتجات ال: 3.1المؤشر ▪

 

لرا لعدم ترميز و استغالل النسخة ال حلية لألن وذج ن   2019مقارنة بالتقديرات لسنة     % 9تم تسجيل نقص بنسبة  

ذي الدقة العالية وذلك بسب  التأخر  ال سجل فإ إنجاز رل  العروض الخاص   AROME-Tunisieالعددي أروم  

 .   AROME-Tunisieباقتناء الحاسوب ذو القدرة  العالية  الضروري لتشغيل األن وذج 

 

اإلقتصاد   : 2الهدف عدد   لفائدة  وتطبيقاتها  البحوث  ونتائج  والمناخيّة  الجّوية  المعلومات  تثمين 

 والتّنمية المستديمة            

   تقديم الهدف: •

  : يت يّل الهدا فإ

دة قاعدة ال عطيات ال ناخية الورنية من خالل اقتناء وتطبيق أنل ة وبرمجيات متطّورة ل راقبة جوتطوير   -

 البيانات ال ناخية،

سيناريوهات مناخية إقلي ية لفائدة مختلف األرراا الفاعلة من أصحاب   واقتراح  الخدمات ال ناخية  تطوير -

)السيا ة،  للتخطيط فإ ما يتعلّق ب شاري  التهيئة واإلستي ار  وتوجيههم    إرشادهم  قادرة على، تكون  القرار

 ، الفال ة، النقل، البيئة، الطاقة ...(

ال ستوى  إرسا - على  ال ناخية  للخدمات  العال إ  اإلرار  تطبيق  فإ  لل ساه ة  بال عهد  ال ناسبة  األسالي   ء 

 الورنإ، 
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إستخدام وسائل االتلاالت الحديية )ال وّزع الّلوتإ، شبكات التواصل االجت اعإ وموق  الواب الرس إ   -

والقطاعات ال ختلفة، والع ل على تطوير سبل تقديم  لل عهد( فإ تقديم خدمات األرصاد الجوية لل وارنين  

 ال علومات من خاللها، 

التنسيق م  وسائل اإلعالم ال ختلفة لضرورة وض  ملدر معلومات األرصاد الجوية التإ تبث عبر وسائل  -

 اإلعالم ال ختلفة، 

 

 :                   مرجع الهدف •

 

 Particip »   2014 »)تقرير مكت  الخبرة  2020 -2015إستراتيجية تن ية ال عهد وتطوير خدماته   -

 .2016( م ا تّم تحيينه سنة  فإ إرار مشروع توأمة ال عهد م  أ د مرافق األرصاد الجّويّة األوروبّية

  ة العال ية لألرصاد الجّويّة .ال خطط اإلستراتيجإ لل نل -

 

 :   2مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف عـدد  •

 2جدول عـدد 

 مؤشرات قيس األداء 
وحدة  

 المؤشر
2019إنجازات  2019تقديرات   

نسبة اإلنجاز مقارنة 

2019بالتقديرات   

الفارق الزمنإ بين ع لية رصد   .1.2

وقيب العناصر الجّويّة وتج ي   

أجل تخزينها بقاعدة ال عطيات و

 ال عطيات  ال ناخية

 01 20 شهر

تسجيل تقلص فإ 

اآلجال  يث أصبحت 

ع لية التخزين تتّم 

  ينيةبلفة شبه 

تطّور عدد  ال حّطات التإ تتوفّر . 2.2

على سلسلة معطيات مناخية  

سنة  )سلسلة  50مخّزنة تفوق 

   األمطار والحرارة(

% 30 28 93 

 . تطّور نسبة إيرادات ال عهد3.2

ال الية الذّاتية مقارنة بج لة 

      ال وارد

% 69 102 147 
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 2عـدد  الخاصة بالهدف 2019مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء لسنة  

 

 

 

 2019وتفسير النّتائج الّتي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة تحليل 

أجل تخزينها بقاعدة  : الفارق الزمنإ بين ع لية رصد وقيب العناصر الجّويّة وتج ي  ال عطيات و1.2المؤشر ▪

  ال عطيات ال ناخية

تقلص مبير فإ آجال تخزين ال عطيات ال رصودة الجديدة فإ قاعدة ال عطيات ال ناخية  يث أصبحت تّم تسجيل  

 الع لية تتم بلفة شبه  ينية )اآلجال ال تتجاوز شهرا فإ أقلى الحاالت( ويعود ذلك إلى:

ب تألية   - تتم  الع لية  أصبحت  الرصد  يث  محطات  من  ال رصودة  ال عطيات  ال عطيات  لفة  تج ي  

ال عهد والتى أصبحت تحد من تدخل   ARQUSأوتوماتيكية عن رريق منلومة   تم تطويرها فإ  التإ 

 العنلر البشري.  

 يث تم تكييف     Messir Climتألية ع لية إد ال ال عطيات فإ منلومة التلرا فإ ال عطيات ال ناخية   -

ة على ع لية الرقن بالنسبة لل عطيات من أجل االستغناء وبلفة نهائي   برامج تكييف برامج إدخال البيانات 

 الجديدة.

تنتلر ع لية الرقن ومن ال نتلر تكليف ال حطات   2018- 2014بقيت ال عطيات ال رصودة خالل الفترة  -

 أو الدوائر الفرعية بالع لية مإ تتم فإ أقرب الآلجال.  

سنة )سلسلة    50نة تفوق  تطّور عدد ال حّطات التإ تتوفّر على سلسلة معطيات مناخية مخزّ :  2.2  المؤشر ▪

 األمطار والحرارة( 

 للتقديرات ويعود ذلك إلى ج لة من األسباب أهّ ها:  بالنسبة %93تّم تسجيل  

0

20

40

60

80

100

120

3/2/2المؤشر  2/2/2المؤشر  1/2/2المؤشر 

2019إنجازات  2019تقديرات ميزانية 



 

70 
 

 عدم تج ي  الوثائق التقنية الخاصة بالفترات القدي ة نسبيا وخاصة تلك ال وجودة بال حطات الداخلية.  -

 عدم الشروع فإ ادخال معطيات الوثائق التقنية القدي ة بقاعدة البيانات وذلك لنقص األعوان.   -

 من ال نتلر تكليف بعض األعوان فإ ال حطات والدوائر الفرعية برقن الوثائق التقنية القدي ة. 

 2019بالنسبة لتطّور إيرادات ال عهد ال الية الذاتية خالل سنة     147%تم تسجيل نسبة انجاز تقدّر بي:  3.2المؤشر  

الزيادة ال سجلة فإ مداخيل خدمات الرصد    ويعود ذلك  %  19.6 يث ارتفعت نسبة االنجاز مقارنة بالتقديرات  بي  

 الجوي لفائدة الطيران. 

 تحسين رصد ومراقبة النشاط الزلزالي للتّخفيف من مخاطره  :3الهدف عدد 

 :تقديم الهدف •

وتحسين ،  ج ي  أنحاء البالد ة شبكة رصد الزالزل ومراقبة نشارها لتش ل  تغطي  نطاق  يت يّل الهدا فإ توسي 

 من خالل:  اإلنذار ال بكر، نوعية

فإ الوقت    م  توفير ال علومات اإلنذار وشدّة اللدمات     موثوقيةتحديد سري  ل واق  الزالزل وتقدير مستوى   .1

 ،الزلزال وقّوته  وخريطة الّرجات   ول ملدر الحقيقإ

إليها  نتائجال  دمج .2 التوّصل  يتّم  تحتية  ض ن  التإ  الّرق ية  ديناميكية  بنية  الجغرفة  هذه    ل علومات  ووض  

 عرض مرئيّة،  بواسطة وسائل   ال ستخدمينعلى ذّمة  العناصر

 

تقتضإ متطلّبات اإلنذار تحديث وتعلير وسائل قيب الّرّجات األرضية ومذا وسائل اإلتّلال الّراديوي لتأمين 

استقبال اإلشارات الزلزالية ال تأتيّة من تسجيالت محّطات قيب الزالزل من نا ية، و لتأمين مراقبة  سن اشتغال 

نا ية أخرى. ال حّطات من  ال تطلبات وي كن    هذه  العالية  عبر ضرورتين ه ا  تلخيص هذه  الك ون و  ال وثوقية 

 . (Haute  fiabilité et faible latence)ال نخفض 

نهج  روريّّ أصبح من الض   ولذلك، الزلزال  سري تورين  ل  جديد   وض    localisation rapide de) ل رمز 

l’épicentre)   ي ّكن من:  ال حّطات ب ا اليوانإ األولى لتسجيل اإلشارات فإ عدد قليل من منبداية 

 تقليص الفارق الزمنإ بين  دوث الّرجة وتحديد مرمزها واإلبالغ عنها،  -

 الزيادة فإ دقة تحديد مواق  الّرجات األرضية،  -

 رصد الرّجات الخفيفة التإ ليب  باإلمكان تسجيلها بالشبكة الت اثلية الحالية،  -

للاهرة  - ال بّكر  اإلنذار  نلام  تدعيم  فإ  بال ساه ة  يس ح  م ا  أوتوماتيكيّة  بلفة  األرضية  الرّجات  تحديد 

 التسونامإ بالبحر األبيض ال توّسط، 

الجيولوجية  الحلول ع - الخلائص  ب عرفة  تتعلّق  دراسات  ال جال إلنجاز  تفتح  إشارات زلزالية رق يّة  لى 

 لبارن األرض،

 مرجع الهدف:                    •

 

 Particip »   2014 »)تقرير مكت  الخبرة  2020 -2015إستراتيجية تن ية ال عهد وتطوير خدماته  -

 .2016( م ا تّم تحيينه سنة  فإ إرار مشروع توأمة ال عهد م  أ د مرافق األرصاد الجّويّة األوروبّية
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 : 3مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف عـدد  •

 

 3جدول عـدد 

 مؤشرات قيس األداء 
وحدة  

 المؤشر
2019إنجازات  2019تقديرات   

مقارنة نسبة اإلنجاز 

2019بالتقديرات   

معدّل الفارق الزمنإ بين  دوث   .1.3

الزلزال وإرسال البالغات إلى الجهات  

 ال عنية على مدى السنة 

 دقيقة 1.8تحسن بي  15.2 17.0 دقيقة

معدّل دقة تحديد مرمز الّرجات  .2.3

 األرضية على مدى السنة 
 ملم  0.3تحسن بي  15,7 16 ملم

 

 

 

 3عـدد  الخاصة بالهدف 2019مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء لسنة  
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 2019لسنة  تحليل وتفسير النّتائج الّتي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات

 على مدى السنة   الفارق الزمنإ بين  دوث الزلزال وإرسال البالغات إلى الجهات ال عنية: معدّل    1.3المؤشر ▪

، ولذا، ي كن اعتبار الهدا قد تحقق 2019فإ نسبة اإلنجاز بالنسبة لتقديرات  دقيقة 1.8  تّم تسجيل تحسن بـ

 ويعود ذلك إلى دخول شبكة اإلنذار الزلزالية التإ تعت د التكنولوجيا الّرق يّة فإ رور اإلستغالل.  

 دقة تحديد مرمز الّرجات األرضية على مدى السنة : معدّل  2.3المؤشر ▪

ويعود ذلك  ، 2019ملم بالنسبة لتقديرات   0.3تحسن فإ دقّة تحديد مرمز الّرجات األرضية يقدّر  تّم تسجيل

ن اذج عددية لسرعة بارن األرض أدق نسبيا، م  القيام بدراسات مع قة لتحسين دقة اعت اد ال عهد على     إلى

 الن اذج العددية ال ذمورة.

 

 التوجهات المستقبلية لتحسين األداء .4
 

 المقترحات لتدارك اإلشكاليات  اإلشكاالت المطروحة 

ال وارد   .1 اعتبار  دون  الذّاتية  ال الية  ال وارد  محدودية 

 ال تأتية من الخدمات ال سداة لفائدة ال ال ة الجوية 

 إيجاد اتفاقيات جديدة،  -

 مواصلة التعريف ب نتجات ال عهد، -

 تطوير ررق تسويق ال نتجات،  -

اتفاقية تفاهم م    - البحث العل إ قلد ال ساه ة إبرام  هيامل 

مجانية   بلفة  ال سداة  اليا  ال عطيات  تكاليف  فإ  الجزئية 

 للطلبة والبا يين.

 

اآللية   .2 ال عالجة  أعوان  عدد  فإ  الحاصل  النّقص 

بسب  اإل االت على   (Agent de Saisie)لل عطيات  

 التقاعد لبلوغ السن القانونية 

بقاعدة   - ال عطيات  تخزين  من  ت كن  إعالمية  تطبيقة  إعداد 

 ال عطيات ال ناخية بلفة آلية، 

العالية   .3 السعة  ذات  العددية  الن اذج  نواتج  محدودية 

 ال ستغلة  اليا
إقتناء  اسوب ذو تأدية عالية لتشغيل ن اذج عددية أمير دقة   -

 :  على غرار

AROME TUNISIE (avec une 

résolution=2.5km) 

ال عطيات   .4 فإ  للتلرا  الحالية  ال نلومة  محدودية 

 ال ناخية الحالية 

 تنليم وتألية ع لية ج   وتخزين ال عطيات،  -

ال عطيات   - فإ  التلرا  منلومة  تجديد  مشروع  تنفيذ 

 ال ناخية   لتخزين ومعالجة واستغالل ال عطيات ال ناخية،

قدرات األعوان العاملين فإ مجال مراقبة النشار  تدعيم   .5

 الزلزالإ 

استغالل  - فإ  للجيوفيزياء  الفرعية  اإلدارة  أعوان  تكوين 

الن اذج  تطوير  و  ال جال  فإ  ال ستغلة  الرق ية  ال نلومات 

 العددية ال ستغلة،   
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 برنامج القيادة والمساندة 

 بلقاسم الطايع السيد رئيس البرنامج: 

 الكاتب العام للوزارة
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الربانمج

الفاعلين العموميين

المعهد الوطني للرصد الجوي 

اإلدارة املركزية واجلهوية 

العامةالكتابة
الديوان-
والمنشآتلإلستراتيجيةالعامةاإلدارة-

العموميةوالمؤسسات
ووالماليةاإلداريةللشؤون العامةاإلدارة-

العامةالوسائل
متعددالنقلولللوجستيةالعامةاإلدارة-

الوسائط
دافاالهحسبالميزانيةفيالتصرفوحدة-
واتوالنزاعالقانونيةللشؤون العامةاإلدارة-

واألرشيفالوثائقفيالتصرف
ونظماإلداريةللتنميةالعامةاإلدارة-

الذكيوالنقلالمعلومات
العامةالتفقدية-
والحوادثالتحقيقاتمكتب-
الخارجيةالعالقاتمكتب-
المواطنمعالعالقاتمكتب-
للنقلالجهويةاإلدارات-

البرنامجخارطة   
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 التقديم العام للبرنامج: .1

 تقديم البرنامج:  1-1

 

القيادة والمساندة أفقيا من أجل تقديم الدعم ماليا وماديا وإداريا للبرامج األخرى   تتدخل مصالح 
تطبيق سياسة الدولة في ترشيد استهالك الطاقة وحسن التصرف في وسائل والتنسيق بينها. وتهدف إلى  

النقل وتحسين ظروف العمل عبر تهيئة البناءات وتوفير المعدات والتجهيزات الالزمة والضرورية للعمل  
للمواطنين،   الخدمات اإلدارية  النهوض بجودة  البرنامج قصد  لتنفيذ هذا  الكافية  البشرية  الموارد  وتأهيل 

إلىإضا وتركيز    فة  المعلومات  لتبادل  االتصالية  والبنية  اإلعالمية  التجهيزات  مستوى  من  التحسين 
منظومات تصرف ولتدعيم استخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات في المجاالت التي تدار أنشطتها  

 بصفة يدوية. 

ى المؤسسات العمومية كما تتضمن استراتيجية برنامج القيادة و المساندة دعم أساليب اإلشراف عل 
  عبر متابعة مشاريع القطاع وأهداف الشركات من خالل عقود البرامج المزمع إعدادها خالل الفترة الممتدة 

عالوة على متابعة المؤشرات المالية لهذه المؤسسات مع السهر على حسن    2019إلى غاية    2017من  
التي تهدف إلى ضبط  تنظيمها وتطوير وظائف التخطيط واالستشراف عبر إعداد ال القطاعية  دراسات 

استراتيجية قطاع النقل عل المدى القريب والمتوسط والبعيد وتحديد خارطة طريق واضحة المعالم لإلنجاز  
 والعمل على متابعة تنفيذ االستراتيجية من قبل جميع الهياكل المتدخلة. 

 كما تتضمن استراتيجية برنامج القيادة والمساندة العمل على: 

في تحسين أداء   يل دور الوزارة كقاطرة لتطوير اللوجستية ببالدنا باعتبار تأثيرها المباشرتفع -
قطاع النقل بمختلف أنماطه وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني واستقطاب االستثمارات  

 األجنبية،  
تنفيذ مهمات التفقد والتدقيق لبعض أوجه التصرف بالمنشآت العمومية للنقل ومتابعة تقارير   -

 الرقابة الصادرة عن بعض الهيآت األخرى،  
 الشؤون القانونية والتصرف في الوثائق واألرشيف. ة بتطوير األعمال المتعّلق -
لمختلف  تدعيم   - األطراف  ومتعدد  الثنائي  التعاون  وأنشطة  المشتركة  الدولي  التعاون  أنشطة 

   أنماط النقل.
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 بالبرنامج:تقديم عام لإلنجازات االستراتيجية الخاصة -1
 

تقديم ما تم انجازه بالنسبة لألولويات االستراتيجية التي تم تحديدها بالمشروع السنوي للقدرة  
 :فيعل األداء والمتمثلة 

 في الموارد البشرية،  تحسين التصرف  -
 تحسيـــن التصرف في وسائل النقل وترشيــــد استهـالك الوقــــود،      -
 تصالية لتبادل المعلومات وتركيز المنظومات، تحسين مستوى التجهيزات اإلعالمية والبنية اال -
 تطوير وظائف التخطيط والدراسات واإلشراف على المؤسسات العمومية.  -

 

 : 2019 نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة -2
 

 

 

 بيان النفقات 
 2019تقديرات 

 ق.م أصلي 

 

 2019تقديرات 

 ق.م أتكميلي 

(1 ) 

 2019إنجازات 

(2 ) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات 

 المبلغ  

(2) -(1 ) 

 نسبة اإلنجاز %  

(2) / 

(1 ) 

 94.97 - 657229 12409434 13066663 12400000 نفقات التصرف 

 94.15 - 587435 9456565 10044000 9669000 تأجير عمومي

 99.19 - 25622 2535378 2561000 2376000 وسائل مصالح

 90.43 44172- 417491 461663 355000 تدخل عمومي 

 53.75 851054- 988946 1840000 1840000 نفقات تنمية 

 62.2 601054- 988946 1590000 1590000 إستثمارات مباشرة 

 62.2 601054- 988946 1590000 1590000 على الميزانية

 0 250000- 0 250000 250000 على القروض الخارجية 

 تمويل عمومي 

 

 

   
 الميزانيةعلى 

 

 

   
 على القروض الخارجية 

 

 

   
 89.88 - 1508283 13398380 14906663 14240000 المجموع العام 
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  : تقديم وتحليل نتائج القدرة على األداء -3
 : تحسين التصرف في الموارد البشرية: 1الهدف  

وتكييفها لل تطلّبات الراهنة بتدعيم  يسيياهم هذا الهدا فإ تحسييين وتطوير قدرات ال وارد البشييرية      

نسييبة التّأرير وتأهيل األعوان واإلرارات ال باشييرين وال نتدبين الجدد عن رريق الدّورات والحلييص 

 التكوينية.

 نسبة التأريييير.  1 –ال ؤّشر عدد 

   فوق(.ف ا  3نسبة األعوان ال نتفعيييييييين بدورة تكوين وا دة على األقل )أ – 2ال ؤّشر عدد 

 

  

 

 

 

 

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

تأجير عمومي
وسائل مصالح

تدخل عمومي
ةإستثمارات مباشر

2019تنفيذ ميزانية القيادة و المساندة لبرنامج القيادة و المساندة لسنة

تقديرات إنجازات



 

78 
 

 جدول مؤشرات قيس األداء:  
 

 اهلدف 
مؤشرات قيس  

 األداء 
 الوحدة

تقديرات  
 2-س

(2018 ) 

اجنازات  
 2-س

(2018 ) 

 نسبة اإلجنازات تطّور  

 مقارانة ابلتقديرات

(2018 ) 

 تقديرات 

  1-س
(2019 ) 

 جنازات إ

  1-س
(2019 ) 

نسبة  تطّور  
 اإلجنازات 

مقارانة  
 ابلتقديرات

(2019 ) 

 

املؤّشر عدد 
1  : 

التأطرينسبة    % 

مجموع أعوان  

 527 656 وزارة النقل 
----- 

 ـــــــــــــــ   496 508

 
 261 293 253 369 عدد اإلطارات 

 %9.13- %52.62 %57.60 %14.653- %48.008 %56.250 نسبة التّأطير 

املؤّشر عدد 
2  : 

نسبة األعوان 
املنتفعيـــن 

بدورة 
تكويــــــن 

واحدة على 

 % . األقــــــل

عدد األعوان  

واإلطارات  

  3من صنف أ 

 فما فـوق

499 363 

----- 

476 369 

ــ ــــــ  ـــــ
عدد األعوان  

فما فــوق    3أ

والمنتفعيــن  

بدورة تكوين  

 على األقــــل 

260 189 265 163 

نسبة األعوان  

المتكونين من  

 فما فوق  3أ

52.104% 52.00% -0.01% 55.67% 44.17% -7.793% 
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 تحليل وتفسير الّنتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات: 

 :: نسبة التّأطيــــر1المؤشر 

  

باستيناء     2019فإ االنتدابات الخارجية خالل سنة  واللوجستيك  رغم عييييدم التّرخيص لوزارة النقل    

الوزبر   لتدعيم ديوان  النقلة أو اإللحاق  ، فقد شهدت نسبة قبول بعض اإلرارات واألعوان عن رريق 

بلغت  والإ   إذ  ارتفاعا رفيفا،  بسنة     2019سنة    52.62  %التّأرير  بلغيت    2018مقارنة    % يث 

نقل فإ إجراء انتدابات ، وهإ نسبة تعتبر مقبولة إج اال بالنّلر إلى عدم التّرخيص لوزارة ال  48.008

خارجية وضعف عدد الخطط ال رخص فيها للترقية مقارنة بعدد األعوان الذين يستجيبون لشرور الترقية 

 بال ناشير ال تعلقة بإعداد ال يزانيات السنوية.   20 %وال حددة بينسبة   2أو 1أ إلى الّلنفين 

 

 حدة على األقـل:: نسبة األعوان المنتفعين بدورة تكويـن وا2المؤشر      
 

ارتفاع ملحوظ فإ نسيييبة األعوان الذين انتفعوا بدورات تكوين   2018يال ظ أنه تم بالنسيييبة لسييينة        

ذلك أنه تم ا تسييياب ج ي  األعوان ال شيييارمين فإ    %  87.879لتليييل إلى  دود    2017مقارنة بسييينة  

يح ذليك ال لتقييات واليدورات التكوينيية وإن تكررت مشييييارمية نفب العون فإ عيدة دورات وقيد تم تلييييح

وفإ هذا التقرير وذلك با تسيياب نسييبة األعوان   2020ب ناسييبة إعداد مشييروع القدرة على األداء لسيينة 

 ف ا فوق. 3ال نتفعين بدورة تكوين وا دة على األقل من صنف أ

57.6 55.6752.62

44.17
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من ج لة   % 40ذلك أنه تم تخلييص قرابة نسيبة    %  43.35فقد بلغت هذه النسيبة    2019وبالنسيبة لسينة 

خليلية للتكوين لفائدة األعوان التابعين لإلدارات الجهوية للنقل  يث ت ت ع لية التكوين االعت ادات ال 

 على مستوى الجهات.

هذا، وقد تّم صيرا قرابة مامل ال بلغ ال خليص ل لتقيات التكوين سيواء فإ إرار اسيتشيارة أو عن        

 رريق تنليم دورات تكوينية مباشرة ب قر الوزارة أو على مستوى الجهات. 
 

 

 التوجهات المستقبلية لتحسين األداء •
 

 

 : نسبة التّأطيــــر: 1المؤشر 

 

ول نشييييور رئيب الحكومية عيدد    2020ميارس   16ال ؤرخية فإ   494تبعيا ل يذمرة وزارة ال ياليية عيدد       

فإن نسيبة التأرير سيتشيهد مسيتقبال   2021وال تعلق بإعداد ال يزانية لسينة   2020ماي  14ال ؤرخ فإ   16

إرجاء تفعيل   اسيييتقرارا إن لم يكن تراجعا نلرا ل ا تضييي نته ال ذمرة خاصييية من إجراءات تتعلق بطل 

أو ال تيأتيية من التراخيص   2020االنتيدابيات الخيارجيية ال رخص فيهيا بقيانون ال ياليية لسيييينية   تراخيص

م  إرجاء تفعيل الترقيات السينوية الداخلية ال رخص فيها بعنوان   2021السينوات الفاررة وذلك إلى سينة 

 .2021إلى سنة  2020سنة 

ال تعلق بتنقيح وإت ام   2019أفريل    30ال ؤرخ فإ   2019سيييينية ل  37عل يا وأنه ربقيا أل كيام القيانون عدد  

ال تعلق بنلام الجرايات ال دنية والعسييكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة   1985لسيينة    12القانون عدد 

  2019ماي    20ال ؤرخ فإ   2019لسنة    13فإ القطاع الع ومإ ول قتضيات منشور رئيب الحكومة عدد 

سيالف الذمر فإن السيداسيإ    2019أفريل    30ال ؤرخ فإ   2019لسينة   37لقانون عدد   ول تطبيق أ كام ا

بين إرارات وأعوان من بينهم مهندسييين عامين وتقنإ رئيب  07سيييشييهد تقاعد    2020اليانإ من سيينة 

 يتعذر تعويضهم نلرا لالعتبارات السابقة.

نه أصيبح لزوما على اإلدارة التوجه هذا ولغرض ال حافلة على نسيبة التأرير ونلرا لللروا الحالية، فإ

واإللحياق من خيارج    ةإلى  لول أخرى لتيدعيم ال وارد البشييييريية بياإلريارات الالزمية على غرار النقلي 

الوزارة وذلك فإ إرار التشجي  على الحراك الوظيفإ لتسديد الشغورات دون ال ّب من متلة األجور على 

 ال ستوى الورنإ.
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 نسبة األعوان المنتفعين بدورة تكويـن واحدة على األقـل: : 2المؤشر 

             

الع ل على تدعيم وتكييف الدورات التكوينية ال وجهة   2020سييييتواصييييل اإلدارة خالل سيييينة            

لإلرارات واألعوان التابعين لإلدارات الجهوية للنقل وتخلييص جزء أمبر من االعت ادات ال خليلية 

ص على تشيييريك بقية األصيييناا من األعوان على غرار الع لة والتإ ال يتم اعتبارها  للغرض م  الحر

ف ا فوق وهو ما يتجه   3ضي ن ا تسياب ال ؤشير ال تعلق بالتكوين الذي يقتلير على األعوان من صينف أ

 مراجعته خاصة وأن عددا مه ا من الع لة الذين يق  تكوينهم يتولون القيام ب هام إدارية.

والجيدير بياليذمر أن اإلريارات الراجعية بيالنلر إلى اإلدارات العيامية الفنيية بيالوزارة تشيييييارك                    

ب لتقيات ودورات تكوينية دون أن يتم إعالم ال لييالح ال عنية باإلدارة العامة للشييؤون اإلدارية وال الية  

ت ضييي ن ال ؤشييير ال تعلق  والوسيييائل العامة وبالتالإ فإنه ال يتم ا تسييياب ال شيييارمين فإ هذه الدورا

بالتكوين، وعليه ولغاية تج ي  مافة األنشيييطة ال تعلقة بالتكوين وتحليل ال عطيات الخاصييية بها لذا يتجه  

 مستقبال أخذها بعين االعتبار ودعوة هذه اإلدارات الفنية ل دنا بال عطيات الخاصة بها.  

نليم دوارات تكوينية ب قر الوزارة وبالجهات  على ت  2020على أن تحرص اإلدارة فإ ال دة ال تبقية من سييينة 

  تإ يتسنى ال حافلة على النس  ال تحلل عليها   

 : والسنوات القادمة فإ 2020وتتلّخص أهم أنشطة التكوين ال زم  القيام بها خالل سنة        

 

 

النقل.تطوير الكفاءات العل ية لتعزيز اال ترافية وموامبة التحدّيات الكبرى لقطاع    -  

إدراج ع لة التّنليف ض ن مخّطط التكوين ل ا تكتسيه مسألة النّلافة والعناية بالبيئة من أه ية    -

 بالغة ولتوّجهات الدولة بخلوص هذا ال وضوع. 

إدراج الع لة ال كلّفين باالستقبال والحراسة والسياقة ض ن مخّطط التكوين نلرا للّلروا األمنية    -

 البالد وأله ية الحرفية فإ التّأمين ومجابهة ال خارر.التإ ت ّر بها 

الهاتفية واألعوان العاملين ب كت  الّضبط ال رمزي   - إدراج األعوان ال كلّفين بتوزي  ال كال ات 

ترسيخ صورة  فإ  األساسإ  لدورهم  نلرا  التّكوين  مخّطط  ال وارن ض ن  م   العالقات  ومكت  

 إيجابية لدى ال تعاملين م  اإلدارة  

يت اشى ومش والتهم    - ب ا  التكوين  للنقل ض ن مخّطط  الجهوية  اإلدارات  أعوان  إدراج  مواصلة 

 بالجهات.

التكوين فإ ال جاالت الفنية على غرار مراقبة النقل البري على الطرقات وتشخيص العربات ونقل   -

 ال وارد الخطرة. 
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في  :  2الهدف التصــــــرف  الوقــــودتحسيـــن  استهـالك  وترشيــــد  النقـــــــل       :  وسائـــــــل 

يساهم هذا الهدا فإ  سن تطبيق سياسيييييييييييية الدولييييييييييييية بخلوص ترشيييييييييييد استهالك  

 الوقود وإ كام التلرا فإ وسائل النقيييييل ربقا لل ؤّشرين التاليين: 

 األداء مؤشرات قيس  الهــــــــدف 

 

وسائيييييييل  فإ  التلييييييرا  تحسيييين 

      النقيييييييل وترشيييييد استهيالك الوقييييود. 

 

 ملفة تعهد وصيانة السيارات االدارية.   1 –المؤشر عدد  

معييييييدّل استهييييييالك الوقيييييييييود   –  2المؤشر عدد  

 مم(. 100)ل/

 

 جدول مؤشرات قيس األداء: 
 

 الوحدة  مؤشرات قيس األداء  الهدف

تقديرات  

 2-س

(2018 ) 

انجازات  

 2-س

(2018 ) 

نسبة 

 اإلنجازات

مقارانة 

 بالتقديرات 

 2-س

 تقديرات 

 1-س

(2019 ) 

 انجازات 

 1-س

(2019 ) 

 نسبة اإلنجازات

مقارانة 

 بالتقديرات 

(2019 ) 

ل
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ملفيييييييييية  1م  :
تعهيييييييييييييييد  

وصيانيييييييييييييييييية  
السييييارات  

 االداريييييييييييييييية. 
 139.12% 41.737 30.000 233.24% 58.311 25.000 أ. د

 

:معيييييييييدّل  2م

100ل/ استهييالك الوقيييييييود. 

 كم
8 8.37 104.62% 7.7 8.65 112.33% 

2022و   2021و 2020تقديرات سنوات  
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ملفيييييييييية  1م  :

تعهيييييييييييييييد  

وصيانيييييييييييييييييية  

السييييارات  

 االداريييييييييييييييية. 

 أ. د

 

2020 2021 2022 

65.000 70.000 75.000 

:معيييييييييدّل  2م

 استهييالك الوقيييييييود. 

100ل/

 كم
8 7.7 7.7 

 

 

 :2019رسم بياني: مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤّشرات قيس األداء الخاصة بالهدف لسنة 
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 تحقيقها مقارنة بالتقديرات: تحليل وتفسير النتائج التي تم  •

 

 

 : كلفــــــــــة تعهـــــــــــــــد وصيانــــــــــــــــــة السيـــارات االداريـــــــــــــــة  1المؤشر 

 يث تم انجاز نفقات هامة    2019تواصلت ملفة صيانة وسائل النقل فإ االرتفاع خالل سنة         

أ.د مرصودة دينار ويرج  هذا االرتفاع نلرا    30أ.د من ج لة    41.737ما قدره    2019بلغت سنة  

ومن ال توق  أن  . لتهرم االسطول من نا ية و ارتفاع ملحوظ فإ ث ن قط  الغيارمن نا ية أخرى

 .2020أ.د لسنة  60تتجاوز مج ل النفقات بهذا التح يل مبلغ 
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2019انجازات  2019تقديرات 

مقارنة بين التقديرات واالنجازات الخاصة بمؤشر استهالك الوقود 

(مك100/ل)2019لسيارات المصلحة 

(كم100/ل)2019مقارنة بين التقديرات واالنجازات الخاصة بمؤشر استهالك الوقود لسيارات المصلحة 

 الوحدة  مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2019 
 التقديـرات 

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

ملفيييييييييية  : 1.2.5:المؤشر

تعهيييييييييييييييد  

وصيانيييييييييييييييييية  

 السييييارات االداريييييييييييييييية. 

 75.000 70.000 65.000 41.737 58.311 69.994 40.865 أ. د
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 : معـــــــــّدل استهــالك الوقـــــــود  2المؤشر 

مم ومن ال نتلر انخفاض هذا ال ؤشر    100ل/  8.65  2019بلغ معدل استهالك الوقود سنة          

   Agilisباعتبار ال تابعة الدقيقة لالستهالك اعت ادا على منلومة "  2020مم سنة  100ل/   8ليبلغ

 . " الخاصة بالبطاقات الذمية للتزود بال حروقات

 

 

 

 لتحسين األداءالتوجهات المستقبلية  •

 

 : كلفــــــــــة تعهـــــــــــــــد وصيانــــــــــــــــــة السيـــارات االداريـــــــــــــــة  1المؤشر 

- 2021-2020من ال توقّ  أن ترتف  ملفة تعهد و صيانة السيارات اإلدارية خالل سنوات         

بين    2022 و  65ما  األسطول  75أد  ولتقادم  الغيار  قط   أسعار  فإ  بالّزيادة  ذلك  ويفّسر               أ.د 

 و لضرورة تدعيم الليانة الدورية و الوقائية لل حافلة على وسائل النقل. 
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تطور كلفــــــــــة تعهـــــــــــــــد وصيانــــــــــــــــــة السيـــارات
االداريـــــــــــــــة

تطور كلفــــــــــة تعهـــــــــــــــد وصيانــــــــــــــــــة السيـــارات االداريـــــــــــــــة

 الوحدة  مؤشر قيس األداء:  
 اإلنجازات 

2019 
 التقديـرات 

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

:معدل استهالك الوقود  :  2.2.5:المؤشر

 لسيارات ال للحة 
.7 8 8.65 8.37 8.2 8.38 مم  100ل/ 7 7.7 
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 : معـــــــــّدل استهــالك الوقـــــــود  2المؤشر 

بناءا على ال عطيات ال سّجلة، تّ ت مراجعة األهداا الخاّصة بهذا ال ؤشر لبلوغ معدل إستهالك 

  7.7ليستقر ال ؤشر عند    2021مم خييييالل سنة  100ل/  .77و    2020مم سنة  100ل/  8يقدّر بي  

 من خالل:  2022مم خالل سنة 100ل/

 تج ي  ج ي  الهيامل فإ بناية وا دة للتقليص من نسبة جوالن سيارات ال للحة.ضرورة  -

مزيد تحسيب الهيامل ال رمزية بالوزارة ال ترام مواعيد توزي  البريد وتقليص التنقّالت   -

 اليومية. 

 تكييف مراقبة أسطول السيارات اإلدارية عبر منلومات تحديد ال واق  بلفة يومية.  -

 ة إتباع قواعد السياقة الّرشيدة وعدم اإلفرار فإ الّسرعة.تحسيب السواق بضرور  -

إيالء األه ية الالزمة للليانة الوقائية والدورية ل ا لها من انعكاس إيجابإ فإ االقتلاد فإ   -

 الوقود ال ستهلك ومذلك دورية تغيير العجالت ال طارية. 

" ب ا يض ن مراقبة  AGILISالذمية"اعت اد منلومة التلرا فإ الوقود من خالل البطاقة   -

 وترشيد استهالك الوقود. 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:) جدول يبين األنشطة(  -

 

 

 

 

 ال ؤشر األنشطة 

 تجديد األسطول،  -

الرشيدة    - السياقة  اتّباع  بضييييييرورة  السييييواق  تحسيب 

 وتقليييييييييص عدد الحييييييوادث.

 تدعيم ع ليات الليانة الدورية و الوقائية.  -

 تدعيم ال ستودع ال رمزي بال وارد البشرية الفنية الالزمة  -

بال وارد    - النقل  ووسائل  للبناءات  الفرعية  اإلدارة  تدعيم 

 البشرية اإلدارية الكافية. 

ال ؤشييييييييييييييييييييير  

01عيييييييييييييييييييييييييييييييدد   
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 ألنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:) جدول األنشطة ( أهم ا -

 

 : تحسين مستوى المعدات اإلعالمية وتركيز المنظومات:  3الهدف

 : تحسين جودة المعدات اإلعالمية وتركيز المنظومات 3.5الهدف 

بين    توزيعها  فإ  التوازن  وتحقيق  اإلعالمية  ال عدات  جودة  تحسين  فإ  الهدا  هذا  يساهم 

حسن  بب ختلف ال يادين وذلك    مختلف الهيامل وتوفير ال عدات الضرورية وترميز النلم ال علوماتية

 التلرا فإ ال عطيات بالوزارة وتعزيز التبادل الرق إ للوثائق وال علومات.

 جدول مؤّشرات قيس األداء

ا 
الهد

3
.5

المية  
ع
إل
ت ا

جودة ال عدا
ن 
سي
ح
: ت

ت 
لوما

ز ال ن
رمي

وت
مؤشرات   

قيس 

 االداء

وحدة 

 المؤشر

 تقديرات 

سنة  

2018 

 إنجازات

سنة  

2018 

نسبة  

اإلنجازات  

مقارنة  

 بالتقديرات 

سنة  

2018 

 تقديرات 

سنة  

2019 

(1) 

 إنجازات

سنة  

2019 

(2) 

نسبة  

اإلنجازات  

مقارنة  

بالتقديرات  

% 

سنة  

2019 

 (2  / )

(1) 

المؤشر  

1.3.5: 

نسبة  

ال عدات 

اإلعالمية  

% 100.000 40.203 40,2 % 100.000 141.275 
141,28  

% 

 ال ؤشرات األنشطة 

مزيد تحسيب الهيامل ال رمزية بضرورة التقّيد بال ناشير ال تعلّقة    - 

 با ترام مواعيد   توزي  البريد وتج يعه للتقليص من عدد التنقّالت 

 صيانة السيارات على نحو أفضل،  - 

 تجديد االسطول،   - 

ال تابعة اليومية لحرمة جوالن السيارات اإلدارية بواسطة نلام   - 

 (. GPSاإلدارية عبر األق ار اللناعية ) مراقبة السيارات

 تدعيم ع ليات الليانة الدورية و الوقائية.   - 

البطاقة    - خالل  من  الوقود  فإ  التلرا  منلومة  اعت اد 

 " ب ا يض ن مراقبة وترشيد استهالك الوقود. AGILISالذمية"

       

ال ؤشر  

02عيييييييييييييييييدد   
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التإ يفوق  

ع رها  

الخ ب  

 سنوات 

المؤشر  

2.3.5 :

نسبة إنجاز  

ال نلومات  

والتطبيقات  

مقارنة  

 بالحاجيات 

% 100.000 16.800 16,8 % 100.000 0 0 % 

    رسم بياني: مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤّشرات قيس األداء الخاصة بالهدف لسنتي

 

 : تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات 

 : نسبة المعدات اإلعالمية التي يفوق عمرها الخمس سنوات ( 1.3.5) 1المؤشر عدد 

 تجاوز ع ر نلف األسطول أمير من خ ب سنوات. 2013و  2012خالل سنوات   ▪

ماسييحات   05 اسييوب مكتبإ ورابعة ليزرية ألوان شييبكة و  76، تّم اقتناء 2015خالل سيينة  ▪

ال رمزية والجهوية بوزارة النقل، وارتفعت بذلك  نقار عبور لفائدة ال ليييالح   03ضيييوئية و 

بعد أن مانت تبلغ   %60نسييبة ال عدات اإلعالمية التإ لم يتجاوز ع رها الخ ب سيينوات إلى 

 .2014سنة  54%
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ماسيحات ضيوئية لفائدة إدارة األرشييف،   04 اسيوب مكتبإ و   55، تّم اقتناء  2016خالل سينة  ▪

 .% 70التإ لم يتجاوز ع رها الخ ب سنوات إلى وارتفعت بذلك نسبة ال عدات اإلعالمية  

رابعة   12رابعات ليزرية شبكة ألوان و  04 اسوب مكتبإ و  40، تّم اقتناء 2017خالل سينة  ▪

ماسيحات ضيوئية بشيا ن آلإ ومرمز بيانات وبقيت نسيبة ال عدات   06ليزرية شيبكة عادية و 

 .% 70اإلعالمية التإ لم يتجاوز ع رها الخ ب سنوات  

رابعة ليزرية   35 اسيييوب مكتبإ و  69، تّم إنجاز رل  عروض القتناء  2018ة خالل سييين  ▪

ماسيح ضيوئإ، وذلك لهدا الترفي  فإ نسيبة ال عدات اإلعالمية التإ لم يتجاوز ع رها   35و 

، إاّل  %  127لر تحقيق نسبة إنجاز تقدّر بييي  ت . ومان من ال ن %  76الخ ب سنوات إلى  دود  

لنلر إلى إعادة اإلعالن عن الفليييل ال تعلّق بالحواسيييي   أّن هذا ال شيييروع شيييهد تأخير با

، وسييتّم خالص الفليل ال تعلّق  % 40,2ال كتبية، وبالتالإ أصيبحت نسيبة اإلنجاز تقدّر بيييييي 

 .2019بالحواسي  ال كتبية على عنوان سنة 

رابعة ليزرية، م ا    15 اسوب مكتبإ    20، تّم إنجاز رل  عروض القتناء  2019خالل سنة   ▪

. وبذلك  2018 اسييوب مكتبإ فإ إرار رل  العروض الورنإ بعنوان سيينة   69ص  تّم خال

، وبالتالإ فإّن نسبة ال عدات اإلعالمية التإ لم يتجاوز  %  141,28فإّن نسبة اإلنجاز تقدّر بييي  

 .% 78ع رها الخ ب سنوات تقدّر بييييي 

 مقارنة بالحاجيات : نسبة إنجاز المنظومات والتطبيقات ( 2.3.5) 2المؤشر عدد 

اسييتشييارة ورنية  إنجاز    2018فإ إرار تجسيييم ال خطط ال ديري لإلعالمية، تّم خالل سيينة  •

الختييار مكتي  دراسييييات يتولى إعيداد العنياصيييير ال رجعيية لتطوير التطبيقيات اإلعالميية  

 أ.د.16,800الخاصة بالطيران ال دنإ، وقد تّم إعداد مراس الشرور ب بلغ قدره 

اإلعالن عن رلي  عروض ورنإ لتطوير النليام ال علومياتإ    2018سيييينية  م يا تّم خالل   •

الخياص بيالطيران ال يدنإ، ولم يكن مي را وسيييييتم إعيادة اإلعالن عن رلي  العروض خالل  

 الختيار مكت  دراسات يتولّى تطوير ال نلومات ال ذمورة. 2019سنة  

 : التوجهات المستقبلية لتحسين االداء 

 ات اإلعالمية التي يفوق عمرها الخمس سنوات : نسبة المعد1المؤشر عدد 

 أهم اإلشكاليات:  ✓

الخ ب سنوات   - يتجاوز ع رها  لم  التإ  اإلعالمية  ال عدات  نسبة  جّيدة    %76تعتبر  نسبة 

لم ي كن    2018وإيجابية، إاّل أّن التأخير الحاصل فإ اقتناء ال عدّات اإلعالمية بعنوان سنة  

 .2019الوزارة من اقتناء معدّات إعالمية بعنوان سنة 

اقتناء مستهلكات إعالمية لفائدة ال لالح ال رمزية    2018تجدر اإلشارة أّنه تّم خالل سنة   -

دينار، وهإ ت يّل ثلث  اجيات الوزارة السنوية،    40.000بالوزارة بتكلفة قدرها  والجهوية  

 مّ ا انجّر عنه ميرة العط  فإ الطابعات نلرا لعدم االستع ال. 

 التدابير: ✓

 الترفي  فإ جودة الخاصيات ال تعلقة بال عدات اإلعالمية؛  -

 إبرام عقد صيانة لل عدات اإلعالمية  رصا الست رارية الع ل؛  -
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 ن توزي  ال عدات اإلعالمية؛  س -

بتخفيض   - ال رجوة وذلك  لبلوغ األهداا  ال عدات اإلعالمية مل سنة  اقتناء  الحرص على 

 عدد ال عدات ) واسي ، رابعات وماسحات ضوئية( التإ يفوق ع رها الخ ب سنوات. 

 : نسبة إنجاز المنظومات والتطبيقات مقارنة بالحاجيات 2المؤشر عدد 

 أهم اإلشكاليات:  ✓

النقل  ما - ال نتلر االنتهاء من إنجاز مشروع تطوير منلومة إعالمية للتلرا فإ  ن من 

، غير أّن التأخير فإ ال لادقة على مختلف ال را ل  ال دون  2016البحري خالل سنة  

 إنجاز ال طلوب. 

اإلعالن عن رل  عروض ورنإ لتطوير النلام ال علوماتإ الخاص    2018تّم خالل سنة   -

 إاّل أّن رل  العروض اعتبر غير مي ر. بالطيران ال دنإ، 

 التدابير: ✓

منلومة   - تطوير  مشروع  من  والرابعة  اليالية  ال ر لتين  على  ال لادقة  على  الحرص 

 التلرا فإ النقل البحري فإ أ سن اآلجال. 

إعادة اإلعالن عن رل  العروض الخاص بتطوير النلام ال علوماتإ للطيران ال دنإ فإ   -

راجعة وتنقيح مراس الشرور وإعادة النلر فإ التكلفة التقديرية  أ سن اآلجال وذلك بعد م

 لل شروع وتحيين االعت ادات ال رسّ ة بال يزانية. 
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 : تطوير وظائف التخطيط والدراسات واإلشراف على المؤسسات العمومية: 4الهدف 

الع ومية وتطوير وظائف التخطيط  يت يّل هذا الهدا فإ دعم أسالي  اإلشراا على ال ؤسسات   

 .واالستشراا

 . مستوى إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية قطاع النقل 1 –المؤشر عدد 

 .نسبة تحقيق األهداا ال ض نة بعقود البرامج لل ؤسسات الع ومية تحت اإلشراا  –  2المؤشر عدد  

 : مستوى إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية قطاع النقل: 1المؤشر عدد 

 جدول مؤشرات قيس األداء: 

 

 المؤّشرات 
وحدة 

 المؤشر 

 تقديرات 

2018 

 إنجازات

2018 

نسبة  

اإلنجازات 

مقارنة  

 بالتقديرات

2017 

 تقديرات 

2019 

 إنجازات

2019 

نسبة اإلنجازات  

 مقارنة بالتقديرات

2018 

: مستوى إعداد  1.4.5المؤشر 

ومتابعة تنفيذ استراتيجية قطاع  

 النقل.

 %  95 3 4 %  100 3 3 نوعإ )*( 

 

 :2019تحليل وتفسير النتائج التي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة  

" المخطط المديري الوطني للنقل  ت ت ال لادقة على التقرير النهائإ للدّراسة اإلستراتيجّية  

ذ مخرجاتها. م ا تم الع ل  في وسيتم الشروع فإ تن  2019خالل سنة  " 2040في غضون سنة 

على التقييم النلف ال ر لإ لتقدم إنجاز ال خطط الخ اسإ فإ ميدان النقل واللوجستيك للفترة  

الفترة وسيتم الشروع فإ إعداد    2016-2020 ال درجة خالل هذه  ال شاري   تنفيذ  وإستك ال 

القادم   واإلستي ار    2025- 2021ال خطط  التن ية  لوزارة  ال ختلة  ال لالح  م   بالتنسيق 

 والتعاون الدولإ. 
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: نسبة تحقيق األهداف المضمنة بعقود البرامج للمؤسسات العمومية تحت  2المؤشر عدد 

 شراف:اإل

تحت   الع ومية  وال ؤسسات  النقل  وزارة  بين  برامج  عقود  إبرام  القادمة  الفترة  خالل  سيتم 

 اإلشراا والتإ ستعرض على أنلار لجنة ال لادقة فإ إرار برنامج إعادة الهيكلة.

وال ؤسسات   لالستراتيجية  العامة  اإلدارة  ستقوم  عهدتها،  فإ  ال نارة  ال هام  إلى  إضافة 

مية بالحرص على متابعة تحقيق األهداا ال ض نة بعقود البرامج آنفة الذمر م   وال نشآت الع و

 الع ل على تجاوز اإلشكاليات.

 

 

  

 

 

 

 

 

 


