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 توطئـة
  

عرفت السنوات األخیرة اھتماما دولیا متزایدا بالتوقعات الجّویة وتغیر المناخ، حیث تعّددت 
مجاالت تدّخل مراكز األرصاد الجّویة واّتسعت، وأصبح المعھد مطالبا على غرار ھذه 
المراكز بالقیام بمھام جدیدة مستحدثة وھو ما تطّلب ضرورة البحث في آلیات دعم مادي 

ي للمعھد حّتى یتسّنى لھ مواكبة ھذا التطّور ومجابھة المنافسة نتیجة لتنامي استعمال ومعنو
 االقتصادیةشبكة اإلنترنات لتسویق خدمات األرصاد الجّویة المقّدمة لمختلف القطاعات 

  .واالجتماعیة

 الفعلي لمشروع التوأمة المؤسساتیة بین المعھد الوطني باالنطالق 2016وقد تمّیزت سنة 
فرنسا الذي یھدف إلى إرساء القواعد األساسیة لتطور أداء  -لّرصد الجّوي ومؤّسسة میتیول

المعھد وتحسین قدراتھ المؤسساتیة وكذا الفنیة والخدماتیة وتعزیز إشعاعھ ومكانتھ 
اإلستراتیجیة في مجال األرصاد الجویة والمناخ والجیوفیزیاء على المستوى الوطني 

 واالنتقالیندرج ھذا المشروع ضمن برنامج دعم تنفیذ اتفاق الشراكة و. واإلقلیمي والّدولي
  .  ملیون أورو01,35الّدیمقراطي بین تونس واإلّتحاد األوروبي بتمویل قدره 

 بارتفاع ُمعّدل 2016تمّیزت سنة وعلى مستوى الوضع الجّوي والمناخي للبالد الّتونسیة فقد 
من بین أحّر الّسنوات فت ّن ُصحیث  بالمعّدل العاديالحرارة السنوي على كامل البالد مقارنة

خالل  كما شھدت البالد نزول كّمیات قیاسیة من األمطار في عدد من الجھات  .1950منذ 
 مرورخاصة بالمناطق الساحلیة وذلك نتیجة  فیضانات نتج عنھاشھري سبتمبر ودیسمبر 

  .الفاعلیة استثنائیة قویة جویة تقلبات
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  السنويتقریر ال
  لمعھد الوطني للرصد الجويل

  2016 لسنة
  
  

   :مشروع التوأمة
  

إن كان مشروع التوأمة المؤّسساتي بین المعھد الوطني للّرصد الجّوي ومؤسسة األرصاد 
، فقد تّم 2015قد انطلق بدایًة من الثالثي األخیر من سنة  " فرنسا-میتیو"الجویة الفرنسیة 

 تحت إشراف الّسید وزیر النقل 2016اإلعالن رسمیا عن بدایة تنفیذه  في شھر فیفري 
  . وبحضور ممّثلة اإلتحاد األوروبي بتونس وكذا سفیر فرنسا بتونس

  

 
  - )2016 فيفري 23(أمة  الفعلي ملشروع التواالنطالق فعاليات امللتقى اإلعالمي حول -

  
 تنفیذ المشروع حیث ُأنجَزت عّدة أنشطة الھدف منھا في نھایة 2016وقد تواصل طیلة سنة 

تجدید أسالیب عملھ  شھرا یتمّثل في بناء قدرات المعھد من حیث 30المّدة التي تمتّد إلى 
ى حاجیات وتنظیمھ اإلداري والمالي وتقدیم خدماتھ بجودة عالیة تستجیب بشكل أفضل إل

الحرفاء، قصد إرساء ثقافة تنظیمیة إداریة وأسالیب عمل حدیثة ومناسبة تضمن توازنا بین 
النشاط التجاري والمصلحة العاّمة، على غرار ما یعرفھ العدید من مراكز األرصاد الجّویة 
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المؤّسسیة : وقد تم تنظیم جملة األعمال حول أربعة محاور أساسیة.  المستوى الّدوليعلى
التنظیمیة والفّنیة والتجاریة مع رسم األھداف النتائج المنتظرة ضمن كل محور بناءا على و
  .خرجات محّددةُم
    

بین الخبراء الفرنسیین وفرق العمل المعنیة داخل المعھد، قد أتى ثماره إّن الجھد المشترك 
كل الوطنیة تكوین فریق عمل وزاري مشترك ممثل للھیا: ، ونذكر من بینھا2016خالل سنة 

 في تونس المعنیة بإرساء منظومة خارطة یقظة في اٍألرصاد الجویة لمراقبة الفیضانات
تجدید أسالیب عمل المعھد وتنظیمھ اإلداري والمالي ، وضع وتحدید المتطلبات الفنیة لھا، 

خطة عمل استراتیجیة واضحة ومحّددة المعالم، تشمل الّرھانات الكبرى للسنوات الخمس 
ة وتنفیذھا، إرساء آلیات تعاون علمي مع مؤّسسات بحث وطنیة في مجال األرصاد القادم

الجویة وعلم المناخ والمجاالت ذات الصلة وتنظیم الخدمات المسداة  وتحسینھا باتجاه تحسین 
الموارد الذاتیة للمعھد بما یستجیب بشكل أفضل لمھاّم المعھد ونظامھ األساسي فضال عن 

  .إرضاء الحریف
  

  
 -) 2016 ماي 25 و24( جانب من إطارات املعهد املشاركني يف ملتقى االستراتيجية بتونس -

  
 تحسینات  تحقیق بقیة النتائج المبرمجة التي ستمّكن المعھد من تسجیل2017وستشھد سنة 

قّیمة وُمعتبرة على مّر الّسنین عبر المزج بین تحسین القدرة على األداء وخلق عالقات 
  .دینامیكیة في العمل بین كافة أعوان المعھد

  

   :2016الطقس واملناخ خالل سنة 
للمعدل السنوي لدرجات الحرارة نتج عنھا شتاء  قیاسیة أرقام بتسجیل 2016تمیزت سنة  

ما تم تسجیل موجات من الحرارة خالل فصل الربیع مصحوبة بزوابع ك". حاّر"جاف و
  .رملیة في جنوب البالد ووسطھا
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 نزول كمیات قیاسیة من 2016كما شھدت البالد خالل شھري سبتمبر ودیسمبر من سنة 
 ةراألمطار نتجت عنھا فیضانات تسببت في خسائر ھامة بالمناطق الساحلیة كما تبّینھ الصو

  :  التالیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - مبنطقة الساحل 2016 سبتمرب 29 مشهد عام لفيضانات يوم -
 

  :الحرارة 
 بارتفاع ُمعّدل الحرارة السنوي على كامل البالد التونسیة مقارنة بالمعّدل 2016تمّیزت سنة 

تبة  درجة مئویة مما جعلھا تحتّل المر1.75 حیث بلغ معّدل االنحراف 1990 -1961العادي 
 2016فت سنة ّنوكذلك ُص. 1950 من بین أحّر الّسنوات منذ 2014األولى بالتوازي مع سنة 

    .على المستوى العالمي
  

 بالمعّدل  ة مقارن1950وُیوّضح الّرسم الّتالي تطور ُمعّدل الحرارة السنوي في تونس منذ عام 
   .1990- 1961على الفترة المرجعیة 

  
 

 لعاصفة رملية مبدينة صفاقس يوم مشهد
 2016 مارس 22

ب رياح قوية جنوب البالد هبو:  2016ماي 11يوم 
س نتج عنها عواصف رملية قوية . كلم90جتاوزت 

  س/كلم
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  - لدرجات احلرارة السنوية) 1990-1961(الفارق للمعدل  -

 

 األمطار 
، كانت في حدود المعدالت العادیة للفترة 2016بالنسبة لكمیات األمطار المسجلة خالل سنة 

حیث فاقت المعدالت .  إجماال على كافة البالد مع تفاوت بین الجھات1990-1961المرجعیة 
ت بأغلب مناطق الشمال وكانت دون المعدال. بالمناطق الساحلیة وبعض مناطق الجنوب

  .الغربي والوسط
  

  : 2016لة الجویة االستثنائیة خالل شھر سبتمبر االح
 مرور تقلبات جویة استثنائیة  العشریة الثالثة من شھر سبتمبرشھدت جھة الساحل بوالیاتھ الثالث خالل

   232 ع الیومي منھاحیث بلغ المجمواألمطار قیاسیة من قویة الفاعلیة من حیث تم تسجیل نزول كمیات 

اخلميس  هكتوبسكال ليوم 500التوزيع العام للضغط اجلوي ومراكزه على مستوى سطح البحر واحلالة اجلوية على مستوى الطبقة املتوسطة 
   على الساعة الواحدة صباحا2016 سبتمرب 29
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 من والیة  یزرمدین173 بصیادة و179 بطبلبة و193، ) وھو رقم قیاسي(ملیمترا بالمھدیة ھیبون 

 من والیة  بالحنشة80و بحمام سوسة 124 بھرقلة و144 ملیمترا بسوسة الجنوبیة و175المنستیر و

  .صفاقس

  
   تبين توزيع الضغط اجلوي على مستوى سطح البحر« Meteosat »صورة للقمر االصطناعي

     على الساعة العاشرة صباحا2016 سبتمرب 29ليوم اخلميس 
 

  :2016ثنائیة خالل شھر دیسمبر الحالة الجویة االست
 بمرور تقلبات جویة 2016زت الحالة الجویة خالل األیام األخیرة من العشریة الثانیة لشھر دیسمبر تمّی

بأغلب الجھات وبكمیات ھامة خاصة بالمناطق الساحلیة غزیرة قویة الفاعلیة ساھمت في نزول أمطار 

وبلغ المجموع الیومي . قي قویة خالل الیومین األخیرینالشرقیة والوسط مع ریاح شدیدة من القطاع الشر

 بسیدي 70 بصواف من والیة زغوان و80 جرادو و85 بالناظور و ملیمترا238 المسّجلةكمیات الألھم 

 بسیدي 70 بمساكن و79ومن والیة سلیانة  ببرقو 79 ملیمترا بعین بوسعدیة و86حسون من والیة نابل و

 بالوردانین من 79 ببني حسان و85 بزرمدین و92 بالمكنین و95بجمال و 116الھاني من والیة سوسة و

 بأوالد 88 بقصور الساف و97 بالسواسي و100 بالجم و120 ببومرداس وملیمترا 188والیة المنستیر و

من والیة  بالعال 87 بالوسالتیة و88 بمحطة القیروان و94 بسیدي علوان من والیة المھدیة و84الشامخ و

  .القیروان
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مع صورة للقمر   على الساعة الواحدة صباحا 2016 ديسمرب 17التحليل اجلوي بسطح البحر وعلى مستوى الطبقات العليا ليوم السبت  
   يف نفس اليوم على الساعة السابعة صباحا METEOSATاالصطناعي 

   

   : اليت يسديها املعهداخلدمات الرئيسية
  

   :خدمات الرصد الجوي للعموم
، في إطار مھامھ المؤسساتیة، تقدیم النشرات والبالغات التحذیریة الجویة 2016ن المعھد خالل سنة أّم

للعموم والمؤسسات مساھمة منھ في سالمة األرواح وحمایة الممتلكات في جمیع المجاالت االقتصادیة 

  . واالجتماعیة

 عدد النشرات المتابعة في حین بلغ بالغا تحذیریا بما في ذلك نشرات 37 إصدار عدد 2016تم خالل سنة 

   :   نشرة توزعت على النحو التالي16104الجویة العادیة الموّجھة للعموم نحو  
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 ومخطط للمعھد اإلستراتیجیة الّتوّجھات

 أساسا یرتكز للغرض وضعھ تّم الذي العمل

 على المحافظة في دوره ودعم ترسیخ على

 والممتلكات األشخاص سالمة

  
 

وفي جانب آخر بلغ عدد زوار الموزع 
الصوتي عبر الشبكة الوطنیة للھاتف 

 34705 ما یزید عن 2016خالل سنة 
لنشرة الجویة حیث حظیت خدمة ازائرا 

 بالمائة والنشرة 45ـ القریبة المدى ب
 بالمائة من 39ـ الجویة المتوسطة المدى ب

  .جملة الزیارات
  

  :مالحة البحریة ال
 نشرة أي بزیادة 9108 لیبلغ 2016سّجل عدد النشرات البحریة ارتفاعا ملحوظا خالل سنة 

د الخدمات المسداة في إطار  وذلك نتیجة ازدیاد عد2015 بالمائة مقارنة بسنة 6ُتقارب 

  . االتفاقیات المبرمة بین المعھد ومستغّلي المعلومة الجویة

  :على النحو التاليالبحریة وزعت خدمات ونشرات التوقعات الجویة توقد 
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توزیع نسب النشرات الجویة البحریة لسنة 2016

نشرات قارة
نشرات إذاعیة25%

21%

نشرات في إطار 
اتفاقیات
41%

نشرات الموزع 
الصوتي
7%

نشرات خاصة 
BMS
2%

نشرات تلفزیة
4%

  
  

   :خدمات الرصد الجوي لفائدة المالحة الجویة
 انخفاضا ملحوظا مقارنة بـ 2016 سّجل الحجم الجملي لخدمات الرصد الجوي لفائدة المالحة الجویة  سنة

.  بالمائة 7,2 ملفا أي بتراجع قدره44594 حیث بلغ عدد ملفات الطیران المسندة بجمیع المطارات 2015

 :   حسب المطارات2016 و2015سنتي للطیران عدد الخدمات المسندة تطّور ن الرسم البیاني التالي ویبّی
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  - حسب املطارات2016 و2015 سنيت ة للمالحة اجلوياخلدمات املسندةحجم  -
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  :اجليوفيزياء والزالزل
 مراقبة النشاط الزلزالي - 1

) 102(لت محطات رصد الزالزل التابعة للمعھد الوطني للرصد الجوي مائة وإثنین سّج
ة شعر بھا المواطنون وقد رّج) 12( من بینھا إثنى عشرة 2016خالل سنة  ة أرضیةرّج
  :دت مواقعھا كما ھو مبین بالجدول التاليحّد

 

 القوة العمق المكان خط العرض خط الطول
 دقیقة الدرجة دقیقة الدرجة

 العدد التاریخ التوقیت العالمي

 1 08/01/2016 07:26:16.75 44.48 36 19.19 10 2.88 05.48 مدینة الزھراء
 2 11/01/2016 18:12:44.26 3.97 36 8.33 8 3.28 25.62 جنوب غرب ساقیة سیدي یوسف

 3 01/02/2016 07:05:47.19 22.80 36 44.27 10 3.00 13.79 خلیج الحمامات
 4 05/03/2016 21:46:55.36 54.18 35 59.85 9 3.47 08.80 جنوب غرب مدینة السبیخة

 5 27/04/2016 21:06:57.77 55.55 35 57.54 9 3.54 16.75 غرب مدینة السبیخة
 6 18/05/2016 19:13:07.81 36.09 36 54.03 8 2.72 25.18 ندوبةمدینة ج

 7 20/05/2016 16:10:59.98 34.38 36 44.02 8 2.44 10.00 شمال غرب مدینة جندوبة
 8 02/06/2016 10:49:11.74 40.63 36 3.55 11 4.64 12.82 عرض البحر

 9 10/06/2016 01:54:06.58 19.48 34 56.82 8 3.80 08.71 جنوب مدینة القطار
 10 25/06/2016 17:55:44.15 37.46 36 7.01 11 3.97 03.16 عرض البحر

 11 29/09/2016 10:46:33.58 51.09 36 59.97 8 2.19 19.76 جنوب غرب مدینة نفزة
 12 08/11/2016 12:09:47.51 29.37 36 1.99 9 2.31 13.02 جنوب غرب مدینة تیبار

 - وقوا 2016ل  جدول الرجات املسجلة خال-

  
   

  
  
  
  
  

  خارطة لالنتشار الزلزالي بعنوان سنة -
2016 -  
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 :) RAST(مشروع تركيز وتشغيل نظام مراقبة وإنذار زلزالي  -2
  

 اقتناء وتركیز نظام متكامل لمراقبة النشاط الزلزالي، وقد تم إلى موفي 2016تم خالل سنة 
وقد .  منتشرة على كامل تراب الجمھوریة16  محطة جبلیة من جملة12 تركیز 2016

شملت أشغال إعادة تھیئة مباني المحطات الجبلیة حسب المتطلبات الفنیة الجاري بھا العمل 
وَیتمُّ حالیا تسجیل . في مجال الرصد الزلزالي من جھة وحمایة األجھزة من جھة أخرى

ات م تحدید مواقع الرّجاإلشارات الزلزالیة في الوقت الفعلي وبصفة مسترسلة حیث یت
 .األرضیة بصفة أوتوماتیكیة اعتمادا على المنظومات المقتناة في إطار المشروع المذكور

     

  
 - صور فوتوغرافية حملطة زغوان بعد إعادة يئتها وتركيز أجهزا -
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 على مسایرة التطور التكنولوجي العمل

واعتماد التقنیات الحدیثة في مجال الرصد 

  والتوقعات الجویة والبحث العلمي
 

  :علم الفلك  -3
  

  : الفلك  على تأمین األنشطة التالیة في مجال علم 2016 المعھد خالل سنة عمل
اإلشراف، شھریا، على عملیة رصد ھالل بدایة األشھر الھجریة في جمیع  -

  والیات الجمھوریة،
  اإلشراف، دوریا على تحیین صفحات موقع واب المعھد الخاصة بعلم الفلك، -
   م،2016احتساب أوقات الصالة بالنسبة للمدن والمعتمدیات التونسیة لسنة  -
دن التونسیة وبعض المدن األوروبیة لسنة إعداد إمساكیة رمضان بالنسبة للم -

  م،2016 -  ھـ 1437
 تحدید أو تثبیت اتجاه القبلة لعدد من المساجد والجوامع، -
 ،2016 ماي 9متابعة عبور كوكب عطارد لقرص الشمس یوم  -
 مراجعة البرمجیات الخاصة بعلم الفلك وتطویرھا بصفة دوریة، -
یة والتقویم الھجري الدولي تمثیل المعھد في مؤتمر توحید الشھور القمر -

 .2016 ماي 30 إلى 28 تركیا من -باستانبول 
  

  :االتصالاملعلوماتية والتصرف يف شبكات األنظمة إدارة 
  

إدارة و تحیین نظم تراسل معطیات الرصد الجوي سھرت المصالح الفنیة بالمعھد على حسن 
 MESSIR_COMM, MESSIR_AEROطیات الرصد عدم انقطاع تمریر معل اوذلك ضمان

الجوي بین المعھد من جھة ومكاتب الحمایة الجویة المركزة بمختلف المطارات الجمھوریة 
 .من جھة أخرى وذلك نظرا ألھمیة وحساسیة ھذه اإلرسالیات على سالمة المالحة الجویة

مراقبة بیانات الرصد الصادرة عن محطات الشبكة الوطنیة للرصد الجوي  قامت بتأمینكما 
  .إحصائیات شھریة وذلك في نطاق منظومة الجودة التي عمل المعھد على إرساءھاوإعداد 

  
  

 انجاز مشروع 2016كما شھدت سنة 
كة الخارجیة لتبادل بارتحال الش

المعطیات إلى تقنیة مقسم برتوكوالت 
) (MPLS.یندرج في  مشروع و وھ

إطار تطویر وتحدیث شبكة تراسل 
شبكة ترحیل (معطیات الرصد الجوي 

وتعویضھا بشبكة جدیدة تعتمد على التكنولوجیات الحدیثة بھدف تحسین مردودیة ) األرتال
   .نظام تراسل المعطیات وتحقیق األھداف اإلستراتیجیة للمعھد
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تم العمل " كمة المفتوحةودعم إرساء اإلدارة اإللكترونیة والح"في إطار المشروع الوطني و
تحت إشراف وحدة اإلدارة اإللكترونیة بوزارة على انجاز تطبیقة خاصة بالرصد الجوي 

  :    تقدیم معطیات حولترمي ھذه التطبیقة إلىو. رئاسة الحكومةبالوظیفة العمومیة والحوكمة 
  التوقعات الجویة حسب الوالیة وذلك عبر خدمة ‘Web service’ عبر النفاذ لموقع ،

   ،الواب الخاص بالمعھد
  أوقات الصالة)Ephémérides(یاتروق والغروب حسب الوال والش.  

   

  :أنظمة الرصد والصيانة
 في مجال ما أوكل إلیھا من مھاّمإنجاز ، ب2016، خالل سنة  المصالح الفنیة بالمعھدقامت

  :رصد العناصر الجویة وصیانة المعدات ومن بینھا
 أعمدة لقیس سرعة واتجاه الریح في  إنجاز أشغال الھندسة المدنیة لتركیز خمسة

  ،نس قرطاجمطار تو
  تأھیلmise à niveau) ( لقیس العناصر الجویة بمطاري برج العامري  محطات آلیة

 ،وطبرقة

  وتركیز  العناصر الجویةمشروع تجدید شبكة رصد االنطالق في تنفیذ أولى مراحل
 . المخطط االستراتیجي للمعھد في إطار العناصر الجویة الحینیةالستغاللمنظومة 
تنظیمھا طبقا لبرنامجي الصیانة الوقائیة وبرنامج  الصیانة الوقائیة فقد تم اتیأما بالنسبة لدور

تعییر األجھزة ویشمل عدد التدخالت الوقائیة عملیات الصیانة والتعییر وبلغ عددھا الجملي 
  . عملیة345

  
 

 

 

 
 
 
 

 
 - 2016 خالل سنةالصيانة الوقائية والعالجية على كامل شبكة الرصد  عدد الدوريات املخصصة ألشغال  -
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 :9001 إيزو  للجودةجتديد شهادة املطابقة للمواصفات العاملية
  

 للمرة الثالثة على التوالي في 9001تمّكن المعھد من تجدید شھادة المطابقة للمواصفات العالمیة إیزو 

عھد مجال خدمات الرصد الجوي لفائدة المالحة الجویة وذلك على إثر خضوع نظام إدارة الجودة بالم

 نوفمبر 24 و23، 22لعملیة تدقیق خارجي قام بھا المعھد الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة أیام 

 وشملت جمیع عملیات نظام الجودة ومحطات الرصد الجوي ومكاتب الحمایة الجویة بكل من 2016

د من وقد كشفت عملیة التدقیق عن عد. مطارات تونس قرطاج، المنستیر، صفاقس وقابس مطماطة

  .اإلخالالت التي تمت معالجتھا في اإلّبان من خالل جملة من األعمال التصحیحیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

   يف جمال خدمات2008 : 9001 شهادة املطابقة للمقاييس العاملية إيزو -
  -الرصد اجلوي لفائدة الطريان املدين 

  
ریف خالل السنوات الفارطة قام المعھد وسعیا لتجاوز الصعوبات التي أعاقت عملیة استبیان رضاء الح

 بتنفیذ مشروع الدراسة حول رضاء الحریف في مجال خدمات الرصد الجوي للمالحة 2016خالل سنة 

   .الجویة عن طریق مكتب مختص في مجال استطالعات الرأي تبعا لالستشارة المنجزة للغرض

عالقة المعھد بالحریف، جودة : یف من بینھاوقد شملت الدراسة عدید المحاور ذات االھتمام بالنسبة للحر

الخدمات المسداة، معالجة شكوى الحریف وحاالت عدم رضائھ ونوعیة التجھیزات اإلعالمیة 

  . والتكنولوجیة الموضوعة على ذمتھم
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  :ویبّین الرسم البیاني التالي معدل درجة رضاء الحریف حسب الصنف

 
 
 
 
 
  
 
  
  
 

  - صنفمعدل درجة رضاء احلريف حسب ال -
 

  :بناء القدرات وتطوير الكفاءات
  

التحسین  وتطویر منظومة التكوینلالرامیة ، على تطبیق سیاستھ 2016واصل المعھد العمل، خالل سنة 

وقد بلغ عدد الدورات التكوینیة . المستمر ألداء أعوانھ وتنمیة كفاءاتھم وقدراتھم في مختلف االختصاصات

أما العدد الجملي ألیام التكوین فقد بلغ زھاء مائة . دورة) 22( اثنین وعشرین 2016المنجزة خالل 

وقد شملت الدورات التكوینیة مختلف المجاالت . یوم انتفع بھا عدد ھام من إطارات وأعوان المعھد) 100(

  .ذات الصلة بأنشطة المعھد والخدمات التي یسدیھا

شمل أعلبھا  ،بالخارج) 28( ن تربصایر ثمان وعش عدد إنجازأما بالنسبة للتربصات بالخارج، فقد تم

 : كاآلتيكلامختلف اإلدارات والھی  وكانت موّزعة على الجانب  العلمي والتقني،
  

  
  

  - 2016سنة خالل  املشاركة يف التربصات باخلارج حسب اهليكل اإلداري ةنسب -
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  :املوارد البشرية
  
   مجموع األعوان- 1

  : موزعین كاآلتي  عونا345 : 2016موع األعوان في دیسمبر بلغ مج
  145: إطارات 
  156: أعوان تسییر 
  44:  أعوان تنفیذ   

  ). عونا357 (2015  مقارنة مع سنة %  4بنسبة  تراجعا وھو ما یمثل
  :ویتوزع أعوان المعھد حسب الجدول التالي

  
 اموع تنفيذ تسيري تأطري الصنف

 72 - - 72 املهندسون
 106 4 50 52 التقنيون

 84 40 31 13 اإلداريون
 10 - 6 4 اإلعالميون
 73 - 69 4 العسكريون

 345 44 156 145 اموع
  

  : كما یلي 2016 دیسمبر 31وكانت حركة األعوان إلى غایة 
  
   عون8 عدد انتداب -أ 

، ن ببرج العامري مساعد تقني بعد أن أنھوا فترة تكوین بمدرسة الطیرا8عدد  انتدابوقع 
 المبرمة بین المعھد الوطني للرصد الجوي ووزارة الدفاع الوطني االتفاقیةوذلك في إطار 

  .حول تكوین األعوان في مجال األرصاد الجویة
  

   عون15  عدد مغادرة–ب 
   عون15 :تقاعد 

  

   ترقیات وتدرج- ج
  ، عون وإطار27ترقیة  -
  . عون وإطار176ج تدّر -

  : األجور والمرتبات- 2
 حیث 2015 مقارنة بسنة  %13 ارتفاعا بنسبة 2016لت أعباء األعوان  خالل سنة سّج

ھذه الزیادة ناتجة عن الزیادات القانونیة والترقیات  . 6730 ألف دینار مقابل 7800بلغت 
  .ج العاديوالتدّر

  :تشتمل المرتبات واألجور علىو
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 ھاتالتنظیف بالجین وأعوان  لألعوان القاّرالتأجیر الشھري، 
 منحة التنقل الیومي، 
 منحة العمل اللیلي، 
 منحة العزلة، 
 منحة الراصدین الثانویین ومنحة المسؤولیة للعملة، 
 منحة الشھر الثالث عشر، 
 منحة اإلنتاج. 

  
   :2016 ديسمرب 31غاية إىل املداخيل 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    :2016 ديسمرب 31املصاريف إىل غاية 
 

 المبلغ التبويـب

    

 190,510 371 9 :نفقات العنوان األول
    

 000,000 500 6 نفقات التأجبر. 1
 257,686 786 2 نفقات وسائل المصالح. 2
 932,824 84 نفقات التدخل . 3
    

 000,000 089 1 نفقات اإلستثمار من منحة الدولة
 المجموع العـام للمصاريف 

 ( تسييـر واستثمار )
10 460 190,510 

  

 المبلغ التبويـب

   
 650,728 510 6 :المـوارد الذاتيـة للمعهد 

    
 543,846 745 5 خـيل خدمات لسالمة المالحة الجوية مدا. 1
 845,601 712 مداخيـل خدمات الرصد الجوي . 2
 261,281 52 مداخيـل عرضية مختلفة . 3
    

 000,000 350 4  :المنحة المسندة من طرف الدولة
    
 000,000 000 3  منحة التأجير . 1
 000,000 350 1  منحة اإلستثمار. 2

    
 لمجموع العـام للموارد ا

 ( تسييـر واستثمار )
10 860 650,728 
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  ملحقاتال
  

  : أرقامحقائق و
   

  : 2016تم تسجيل األرقام التالية خالل سنة 
  

  الجویة النشرات عدد   16104

  2015 بالمائة مقارنة بـ 6زیادة بلبحریة المسداة عدد النشرات ا  9108

  متابعةالتحذیریة ونشرات البالغات عدد ال  37
  عدد ملفات الطیران المسداة  44594

  عدد زوار موقع الواب الخاص بالمعھد   425 638 4

  عدد زوار الموزع الصوتي عبر الشبكة الوطنیة للھاتف   34705
  األجھزةیة والعالجیة وتعییر  عملیات الصیانة الوقائحجم  345

نسبة ارتفاع معدل درجات الحرارة بالبالد التونسیة خالل سنة   1.75
   مقارنة بالمعدل العادي2016

عدد الرجات األرضیة المسجلة بكامل تراب الجمھوریة منھا   102
   رجة شعر بھا المواطنون12عدد 

وي معّدل درجة رضاء الحریف في مجال خدمات الرصد الج  %80
  لفائدة الطیران المدني

   لفائدة األعوانالعدد الجملي ألیام التكوین   100
  عدد التربصات التكوینیة بالخارج  28
  عدد الترقیات المھنیة في صفوف األعوان واإلطارات   27

  2015نسبة انخفاض عدد األعوان مقارنة بـ      4%
  لة عدد أیام الغیاب المسّج  3648

  2015تلة األجور والمرتبات مقارنة بـ نسبة ارتفاع ك  %13
  عدد القرارات اإلداریة المنجزة 1303

الوحدات  ب المسداةخدمات الرصد الجويمجموع مداخیل  65888
  )بالدینار(الجھویة 
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