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أهم مؤشرات قطاع النقل واللوجستية
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تقديم عام لقطاع النقل واللوجستية

منها )ألف 170•11,5%•
ألف 40حوالي 

(  بالقطاع العام

د.م 1500•%7•

عملة صعبة
يوفرها القطاع

سنويا

مساهمة القطاع 
الناتج في 

المحلي اإلجمالي
(PIB)

مساهمة القطاع 
جملة في 

داستثمارات البال

موطن شغل
مباشر

قطاع عام )  
(  وخاص



يةأهم إشكاليات قطاع النقل واللوجست
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النقل البري
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أهم إشكاليات قطاع النقل واللوجستية

الحضري الجماعيالنقل:
سنة%68مقابلحاليا%30:التنقالتمجموعمنالحضري الجماعيالنقلحصةلهامتراجع➢

1977
لألشخاص،العموميالنقلخدماتلتمويلسياسةإرساءعدم➢
عريفةت)واألجوراإلستغاللأعباءلتطورلألشخاصالعموميالنقلمجالفيالتعريفاتمواكبةعدم➢

؛(2010سنةبإستثناء2003سنةمنذمجمدة
الحديديالنقل

الخطوط،بعضتشغيلإنقطاعنتيجةاإلستقاللمنذتراجعوفيمهترئةحديديةشبكة➢
س،جرجيمدنين،)الحديديةبالسكةمرتبطةغيرتزالالالجنوبومناطقالداخليةالجهاتبعض➢

،(...قردانبنتطاوين،

طنماليين8منالمنقولةالكمياتتراجعتحيث2011سنةمنذالفسفاطنقللنشاطحادتراجع➢
.2018سنةطنمليون 2.4إلى2011سنة
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أهم إشكاليات قطاع النقل واللوجستية

يةالبحرالحركةنقلفيمساهمتهوضعفالبحريالوطنياألسطولمحدودية

،(%11)التجارية

ةمحاطموانئالمياه،عمقمحدودية)،القصوىطاقتهاالتجاريةالموانئبلوغ

،(للتوسعةعقاريمخزونتوفّرعدمبالمدن،

ثمكومدةفييتسببمماوالديوانيةوالمينائيةاإلداريةاإلجراءاتتشعب

.داتوالوارللصادراتالتنافسيةالقدرةعلىويؤثرإضافيةوكلفةطويلة

النقل البحري والموانئ



الطيران المدني
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أهم إشكاليات قطاع النقل واللوجستية

قرطاجتونسمطارتجاوز:التونسيةالمطاراتبينالجويةالحركةتوازنعدم

نشاطيفكبيرانخفاضمقابلللمسافرينالجويةللمحطةالقصوىاالستعابطاقة

.الداخليةالمطاراتأغلب

ستالماجدوالتعديلنتيجةجديدةبطائراتالتونسيةالخطوطأسطولتعزيزعدم

.المصنعمنالطائرات

طوطالخوالتونسيةالخطوطبهاتمرالتيالصعبةوالهيكليةالماليةالوضعية

.السريعةالتونسية



اللوجستية
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أهم إشكاليات قطاع النقل واللوجستية

:حيث تمثلبتونسارتفاع  كلفة اللوجستية❖

اإلقتصادياتبالدول ذات %15مقابلمن الناتج المحلي اإلجمالي%20حوالي •

.الشبيهة

%11مقابوول ةة المصوودرموون رقووم معووامالت المؤسسووات التونسووي% 16حوووالي •

.بالدول المتقدمة

سنة60المرتبةمناللوجستيةالنجاعةمؤشرمستوىعلىتونسترتيبتراجع❖
ةبسنمقارنةتحسناشهدالترتيبأنالعلممع).2018سنة105المرتبةإلى2007

.(114المرتبة:2016

:يرجع هذا التراجع في النجاعة اللوجستية باألساس إلى 

،المبرمجة وتعدد المبادرات وعدم تناسق السياساتاإلستثماراتتأخر إنجاز ✓

تيةاللوجسلنظامشاملةرؤيةعلىترتكزجديدةمقاربةتستحقالتيالحوكمة✓

.والمشاريعالبرامجتجسيمواستحثاثالتنسيقتفعيلمنتمكن



التوجهات الكبرى لقطاع النقل 
واللوجستية
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يةالتوجهات الكبرى لقطاع النقل واللوجست

التوجهات 
الكبرى

دعم النقل .1
العمومي 
الجماعي، 

تطوير النقل .2
الحديدي 

لألشخاص 
والبضائع ، 

تأهيل القطاع .3
وإعادة هيكلة 

الشركات 
العمومية، 

إعتماد النقل .4
ل الذكي وإرساء نق

. مستديم

ة اإلرتقاء بنجاع.5
المنظومة 

اللوجستية، 

النهوض بجودة .6
الخدمات وتوفير 
السالمة الشاملة، 

تدعيم البنية .7
األساسية للنقل

وتطوير مشاريع 
(  PPP)الشراكة 

معتتماشىمحاوردةع2020-2016المخططلفترةواللوجستيةالنقلقطاعتنميةخطةتضّمنت

:فيتتمثلالوطنيلالقتصادالكبرىالتوجهات
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النهوض محاور خطة

باللوجستية

اإلطار القانوني  مالئمة -3
والمؤسساتي و تطوير الكفاءات 

ي جاذبية اللوجستية  فتحسين -5

خدمة الصناعة والفالحة والتجارة

ستيةاللوجاألنشطةتفويضتشجيع•

.اللوجستيةخدماتعرضتطوير•

يةاللوجستسالسلوهيكلةترشيد•

.الوسائطمتعددالنقلتطوير•
•...

ير البنية التحتية وتطوتعصير -1

الربط بين مختلف مكوناتها

الخدمات اللوجستية            تطوير -2

و ترشيد حركة تدفق البضائع

التنسيق في مجال تدعيم -4
اللوجستية

لوإستغالبتهيئةيتعلققانونإصدار•
.اللوجستيةالمناطق

اللوجستيةالخدماتمسديتأهيل•
.الطرقاتعبرالبضائعونقل

.التكوينوطلبعرضمالئمة•
الخدماتلمسديأساسينظاموضع•

.اللوجستية
.اللوجستيةلمهنسجلإعداد•

.العميقةبالمياهميناءإحداث•

المناطقمنشبكةإحداث•
.قلالنبشبكاتمتصلةاللوجستية

.طالوسائمتعددةترابطنقاطبعث•
•...

يربتطويعنىمختصهيكلإحداث•
.مكوناتهابمختلفاللوجستية

.للوجستيةمرصدبعث•
•...

.اببالدناللوجستيةأداءاإلرتقاء•
سلتونالعالميالترتيبتحسين•

.يةاللوجستالنجاعةلمؤشربالنسبة
واإلتتصاباإلستثمارتشجيع•

.اللوجستيةبالمناطق
ببجنولوجستيقطبتونسجعل•

.المتوسط

تم تحيينها سنة 2010منذ سنة خطة متكاملة لتطوير اللوجستية أهمية لهذا القطاع الحيوي من خالل إقرار تونس أولت 

:   التالية الخمس محاور و ترتكز على  2014

النهوض باللوجستية خطة 



2018أهم إنجازات سنة 
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في مجال النقل البري 2018أهم إنجازات سنة 
على مستوى البرامج واإلصالحات

للنقلالمنظمةالجهويةالسلطتركيزإطارفي❖

نظيملتاقليميةلجنةاحداثفيالشروعتمالبّري،

اللجنةغرارعلىالكبرىبتونسالبريالنقل

بصفاقس؛الجهوية

الذيالمدرسيالريفيالنقلبرنامجمواصلة❖

،بمبلغوالية13يشمل

:التاليةالدراساتإنجازفيالشروع❖

لألشخاص؛المنتظمغيرالعموميالنقل▪

والجامعي؛المدرسيالنقل▪

الحضريةللتنقالتوطنيةسياسةإعداد▪

المستدامة،

أنظمةمجالفيوعملياتيةاستراتيجيةدراسة▪

ريةالحضللتنقالتالرقميةوالحلولالذكيالنقل

»المستدامة Smart Mobility Tunisie »

التعريفياإلدماجدراسةإنجازإجراءاتمواصلة❖

،الكبرىبتونسالجماعيالعموميالنقللشبكات
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في مجال النقل البري 2018أهم إنجازات سنة 
على مستوى المشاريع

النقـــــل الحديدي الحضري 
زاإلنجابلغت نسبة ( : كلمE18.5وDالقسط األول للخطوط )RFRمشروع الشبكة الحديدية السريعة مواصلة أشغال ❖

42%

باب تي محطبين الجزء الممتد )الجذع المركزي للمتروإستيعابتحسين طاقة في اإلجراءات الخاصة بمشروع الشروع ❖

( :د.م300المحينةالكلفة )وتهيئة محطة الترابط ببرشلونة( الخضراء برشلونة
اآلجال المتوقعة إلنجاز المشروع

2019سبتمبر : اإلعالن عن طلب العروض 
شهرا42: االشغالمدة 

2023ديسمبر :اإلستغاللدخول المشروع حيز 

بتونسالنقلبشركةاالستخالصمنظومةتركيزمواصلة❖
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في مجال النقل البري 2018أهم إنجازات سنة 
على مستوى المشاريع

النقـــــل الحديدي الحضري 
لمشروعالفنيةالدراساتفيالشروع❖

(األولالخط)صفاقسمترو

المشروعإلنجازالمتوقعةاآلجال

الدراسات التمهيدية : 2018-2019▪
26انطلقت الدراسات يوم )والتفصيلية 

(شهرا18، مدتها 2018فيفري 

األشغال واقتناء : 2019-2021▪
والمعداتالتجهيزات 

بداية استغالل الخط المحدث: 2022▪

نقلشركةلفائدة31)جديدةحافلة277إقتناء❖

(للنقلالجهويةللشركات246وتونس

نببالفنيالفحصمركزاستغاللفيالشروع❖
2018فيفري شهرمنبدايةقردان

هاءاإلنتالمنتظرمنبالمهديةللفحصمركزبناء❖
2018ديسمبرشهرخاللاألشغالمن

منهاءاإلنتتم:بسليانةالفنيللفحصمركزبناء❖
تهاءالنبعداإلستغاللحيزوسيدخلاألبناءأشغال

؛4رقمالوطنيةبالطريقالربطأشغالمن
إنجازبصدد:بباجةالبّري النقلمحطةبناء❖

مايشهرالمتوقعاالشغالانتهاء)األشغال
2019)

النقـــــل عبر الطرقات
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في مجال النقل البري 2018أهم إنجازات سنة 
على مستوى المشاريع

المدنبينالحديديالنقـــــل
:التحتيةالبنية
منالثانيالجزءانطالقواألولالجزءأشغالمناالنتهاء❖

والفيضاناتمنبنزرت-الجديدة1رقمالخطحماية

دينارمليون20:السكةمعداتاقتناء

لاألشغاصفقةإبرامبصدد:السكةمعتقاطع50تجهيز❖

(د.م30)

رقمالخطعلىالسكةمنكلم25تجديدأشغالمناإلنتهاء❖

دينارمليون7.5:القصرينوتونسبينالرابط6

دينارمليون5:باجةوقعفورمحطاتأشغالمواصلة❖

3.5:بقفصةمستودعوورشةءبناأشغالمواصلة❖

دينارمليون

المدنبينالحديديالنقـــــل
المعدات

11:الحبوبلنقلعربة60لـالوقتياالستالم❖

د.م

قاطرة20إستالمإجراءاتمناإلنتهاءبصدد❖

دوالرمليون76:ومشتقاتهالفسفاطلنقل

ذاتعربة600القتناءعروضطلبنشر❖

اليحو:مشتقاتهوالفسفاطلنقلمتريةسكة

د.م200

لنقلعربة110لـالعروضفرزبصدد❖

د.م500حوالي:المسافرين

الدراسات
بإحداثالمتعلقةالدراساتإعدادبصدد❖

/األخواتالخطومدنين/قابسالخطوط

غيلتشإعادةوالقيروان/النفيضةوسليانة

طبرقة–ماطرخط
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في مجال النقل البحري والموانئ2018إنجازات سنة 
على مستوى البرامج واإلصالحات

على مستوى الموانئ

اتالخدمنوعيةتحسينرنامجبتنفيذمتابعةمواصلة❖

:فيخاصةويتمثلرادسبميناء

الحاليةواألرصفةالمسطحاتتهيئةإعادة▪

فريغوالتالشحنمعداتصيانةمعاإلستغاللمنوالتغيير▪

%70إلىجاهزيتهانسبةفيوالترفيع

لالنقإضبارةبمنظومةالعملإستكمالإجراءاتمواصلة▪

الداخليةبالموانئوتعميمها

TOSالحاوياتفيللتصرفاآلليبالنظامالعمل▪

يااللالتصرفلمنظومةالتجربيةالمرحلةفيالشروع▪

SMARTالشاحناتوخروجلدخولاألبوابفي GATE

البحريعلى مستوى النقل 

يالسداسخاللللمالحةالتونسيةالشركةواصلت❖

ائعالبضلنقلالبحريالخطإستغالل2018لسنةاألول

النشاطتوقيفتم).إسطنبول-نوفورسيسك-صفاقس

مردوديتهلضعف2018أوتفيالخطهذاعلى

ةالمقررالدعممنحةعلىتحصلهاوعدماالقتصادية،

ةالشركتعهدمع،(لتصديراألعلىالمجلسقبلمن

هذهنحوالصادراتتأمينبمواصلةللمالحةالتونسية

هذاعلىيعملونبحريينناقلينطريقعنالوجهة

الخط

خطفتحلباإلجراءاتوالقيامد.م5مبلغرصد❖

وانئومالتونسيةالموانئبينالبضائعلنقلبحري

.(وغاناالعاجساحل،السينغال)إلفريقياالغربيالساحل
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في مجال النقل البحري والموانئ2018إنجازات سنة 
على مستوى المشاريع

:العميقةبالمياهالميناءمشروع❖

ةاإلقتصاديوالدراساتالسوقدراسةتحيينمناإلنتهاء▪

الخاصالرغبةعنالتعبيرعنواإلعالنللمشروعوالمالية

العروضلقبولأجلأخروحددالمشروعمناألولىبالمرحلة

،2018نوفمبر27بتاريخ

شركةبإحداثالمتعلقالحكومياألمرمشروعإعدادتمّ ▪

النفيضةميناء

ةتصفيالعقاريةالشؤونوالدولةأمالكوزارةإستكملت▪

اإلجراءاتاستكمالبصددولألراضيالعقاريةالحوزة

،باإلنتزاعالمتعلقاألمربإعدادالمتعلقة

المشروعإلنجازالمتوقعةاآلجال

2019موفى:األشغالانطالق•

2021موفى:األولىالمرحلةمناألولالجزءاستكمال•

2023موفى:األولىالمرحلةكافةاستغالل•

(حتيةالتالبنية)الموانئببقيةالمشاريعأهم❖

:رادسميناء✓

ينالرصيفحذوالمسطحاتتهيئةوإعادةإصالح-

بقيمةRTGنوعمنالرافعاتلتركيز7و6

(أنجز).د.م10حوالي

اإلعالنتم)طلبنشرتم:9و8الرصيفينبناء-
،2018أفربل10بتاريخالعروضطلبعن
(سنوات3:األشغالمدة
ئةتهياعادةأشغالإنجازمواصلة:بنزرتميناء✓

.د.م5.7بقيمةالتجاريالرصيفمسطحات

ليةالشمابالضفةمقسمتهيئة:سوسةميناء✓

إعدادبصدد).د.م5بكلفةبالمسطحاتوإلحاقه

مراقبةلجنةعلىوعرضهتكميليتقييمتقرير

(الصفقات
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في مجال النقل البحري والموانئ2018إنجازات سنة 
على مستوى المشاريع

(حتيةالتالبنية)الموانئببقيةالمشاريعأهم❖

:صفاقسميناء✓

.د.م7.8بكلفةالجنوبيةالضفةمسطحاتتهيئةإعادة-

(أنجز)

يمةبقالوطنيةللبحريةالمخصصالرصيفإصالح-

(%40اإلنجازتقدمنسبة).د.م3,2

ةتهيئأشغالفيالشروع:يوسفسيديميناء✓

(د.م9.3:الديوانمساهمة)الميناء

:جرجيسميناء✓

ورصيفالتجاريالرصيفتهيئةفيالشروع-

.د.م4,3بكلفةالخدمات

2.6بكلفةالبتروليالرصيفتهيئةأشغالمواصلة-

.د.م

(المعدات):الموانئببقيةالمشاريعأهم❖

نيلمواوالبحريةالبريةالمداخلتأمين✓

بكلفةوبنزرتالواديوحلقرادس

(اإلنجازطورفي)د.م16

للموانئارشادزوارق6إقتناء✓

(أنجز).د.م7بقيمةالتجاريةالبحرية

للموانئبحريةجرارات6إقتناء✓

تمت).د.م135بكلفةالتجاريةالبحرية

(الفرزطوروفيالعروضطلبإعادة
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في مجال النقل الجوي والمطارات2018إنجازات سنة 
على مستوى البرامج واإلصالحات

لةمجوإتمامبتنقيحيتعلققانونمشروعإعداد✓

المدنيالطيران

المنظمةالقانونيةالنصوصمنعددإصدار✓

للقطاع،

الهيئةإحداثبالمتعلقالقانونمشروعإعداد✓

المدني،للطيرانالوطنية

التونسيةالخطوطشركةإصالحمخططإحالة✓

،الحكومةمصادقةعلى2020أفقإلى

إنجازوللعاصمةجديدمطارإحداثملفمتابعة✓

للمطارات،التحتيةالبنيةتأهيلمشاريع

السالمةمجالفيالتدقيقلعمليةاالعداد✓

الطيرانمنظمةقبلمنUSOAPالجوية

الدولي،المدني

ارلمطالتحتيةالبنيةتهيئةإعادةمشروعإستكمال✓

،(أنجز)دينارمليون14,5بـــتقدربكلفةقصرقفصة

ضمربتوسيعبمشروعالمتعلقةالدراساتاستكمال✓

دينارمليون13بكلفةطينةصفاقسبمطارالطائرات

،(2018سنةأواخرالصفقةإبرامالمحتملمن)

مدرجتهيئةإعادةالمتعلقةالدراساتاستكمال✓

مليون60بـتقدربكلفةجرجيسجربةبمطارالطائرات

،(2018سنةفيالصفقةإبرامتم)دينار

الخاصالعروضطلبإلعالنباإلجراءاتالقيام✓

كلفةبنفطة-توزرلمطارالتحتيةالبنيةتهيئةبمشروع

طلبعناإلعالنالمتوقعمن)دينارمليون21

(2018موفيالعروض

الرادارمحّطتيتعويضمشروعإنجازمواصلة✓

كةوشبزيدبسيديالثانويوالّرادارقرطاجبتونس

بـرتقدبكلفةللمحطتين،الراداريّةالمعطياتتحويل

،(االنجازطورفي(دينارامليون17

على مستوى المشاريع
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في مجال اللوجستية والنقل متعدد الوسائط2018إنجازات سنة 
على مستوى البرامج واإلصالحات

تيةاللوجسبالمناطقيتعلققانونمشروعإعداد✓

نصوصهإستكمالعلىالعملبصدد)

،(التطبيقية

شاملمؤسساتيإطارإرساءحولملفإعداد✓

جنتائعلىبناءببالدنااللوجستيةلمنظومة

التعاونمنظمةمعبالتعاونالمنجزةالدراسة

»والتنميةاالقتصادي OCDE عرضهسيتم«

.وزاريةعملجلسةأنظارعلىقريبا

مجالفيخبراءوكفاءاتتكوينمواصلة✓

،اللوجستية

:ةاللوجستيقطاعتنظيمإجراءاتفيالشروع✓

،اللوجستيةلمهنوطنيسجلإرساء

تونستموقع"حولدراسةإنجازفيالشروع✓

،"2040أفقبالمتوسطلوجستيكقطب

للوجستيةمرصدإحداثإجراءاتفيالشروع✓

.األورومتوسطيالتعاونمشروعإطارفي
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في مجال اللوجستية والنقل متعدد الوسائط2018إنجازات سنة 
على مستوى المشاريع

للمناطقالجدوىدراساتاستكمال✓

ورادسبصفاقساللوجستية

عقاريتدخلدوائراحداثاجراءاتإستكمال✓

المناطقلشبكةعقاريةمدخراتدوائرو

حولي)النقلوزارةلفائدةاللوجستية

،(هك2500

يةاإلقتصادالجدوىدراسةإنجازفيالشروع✓

ربئمنبكلاللوجستيةللمناطقوالفنية

و(سوسة)والنفيضة(زغوان)مشارقة

،(مدنين)وجرجيس(قابس)بوشمة

المنطقةمشروعتجسيمإجراءاتإستحثاث✓

إطارفيبرادسالنموذجيةاللوجستية

.الخاصالقطاعمعشراكة

طبالقتنميةمشروعتجسيمإجراءاتمتابعة✓

التجاريالميناء)بجرجيساالقتصادي

ومشروعاالقتصاديةاألنشطةوفضاء

.(اللوجستيةالمنطقة



24

مع الشكر


