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 م الشركةـــــــــــــــتقدي
 

 

         
 

 

 

 ׃ات ـــــــــــالشبك

 

 ׃شبكة الحافالت

 

 و الزهروني( ، بن عروس، باب سعدون 2تونس  ،1 )تونس 5 ׃عدد األقاليم  -

 الزهروني ، البكري و طبربة( ،، بئر القصعة ، باب سعدون 2، الشرقية  1)الشرقية  1 ׃عدد المستودعات  -

 تتولى  الورشات المركزية تجديد الحافالت و إصالح كافة مكوناتها وصيانتها  ׃الورشات المركزية  -

 232 ׃عدد الخطوط  -

 31 ׃مترو  –لترابط حافلة عدد خطوط ا -

 3 ׃حافلة  –عدد خطوط الترابط حافلة  -

 3 ׃ ت.ح,م – مترو عدد خطوط الترابط  -

 كلم. 1155,2 ׃طول الشبكة  -

 5311 ׃ نقاط التوقف )ذهاب(عدد   -

  5111 ׃ نقاط التوقف )إياب(عدد   -

  35 ׃ نقاط التوقف )للخطوط الدائرية(عدد   -

 

 ׃شبكة المترو 

 )أريانة  و تونس البحرية(   2 ׃عدد المستودعات  -

 3 ׃عدد الخطوط  -

 كلم )سّكة مزدوجة(  31,3 ׃طول الشبكة  -

 

 ׃م  –ح –شبكة الخط الحديدي ت 

 )تونس البحرية(  1 ׃عدد المستودعات  -

 كلم )سكة مزدوجة( 11,1 ׃طول الشبكة  -

 

 ׃مركز التكوين و اإلتقان 

 

اجيات المؤسسة من الموارد البشرية وفقا لإلختصاصات المطلوبة من أجل يسهر مركز التكوين و اإلتقان ببن عروس على توفير ح

إستعمال أمثل لهذه الموارد و ضمان المعادلة بين إختصاص العون و نوعية عمله و موقعه إلى جانب تأمين عملية التكوين والرسكلة 

 لكافة األعوان.

 شركة النقل بتونس    ׃اإلسم القانوني 

 

عمومية ذات صبغة غير إدارية، تتمتع  منشأة ׃ الصبغة القانونية

 بالشخصية المدنية و االستقالل المالي

 

 نقل تونس  ׃اإلسم التجاري 

 

 33 وقع إحداث شركة النقل بتونس بالقانون عدد  ׃ تأسيستاريخ ال

إدماج الشركة  إثر 2333أفريل  21لمؤرخ في ا 2333 لسنة 

 الوطنية للنقل و شركة المترو الخفيف لمدينة تونس

  

 وزارة النقل.  ׃ سلطة اإلشراف

 

 .  تأمين النقل العمومي لألشخاص بتونس الكبرى ׃ المهام
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 الهيكل التنظيـــــــــــــمي للشركة )في 10 ديسمبر 7102(
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 اإلدارة المركزية للتصرف و المالية 

  

 (فتحي شامخ) مديرية التنمية و المالية                      

 (كريمة فرحاتي)إدارة الدراسات اإلستراتيجية  

 (فتحي شامخ)إدارة التخطيط و مراقبة التصرف                                       

 )محمد فضيلة(اإلدارة المالية                                       

 

 ()نجاة نموري مديرية التزويد                     

 (زياد عبد الفتاح)إدارة الشراءات و الصفقات  

 (مجدي برقاوي)رة التصرف في المخزونات إدا                                      

                                       

  اإلدارة المركزية للموارد البشرية و القانونية

 

  مديرية الشؤون القانونية و الشؤون العامة                     

 )منير عكايشي(إدارة الشؤون القانونية  

 (روضة تواتي)إدارة الشؤون العامة                                       

 

 مديرية الموارد البشرية                     

 )سلوى مشيشي بلحاج(اإلدارة الطبية و اإلجتماعية  

                     ()منى بجاويإدارة التكوين                                       

  ()محمد علي بن عبد هللارة الشؤون اإلدارية إدا                                      

                   

  اإلدارة المركزية لإل ستغالل بالحافلة

 

 )نبيل مصمودي( 1مديرية المنطقة                      

 ()بشير بن جابر 1إدارة إقليم تونس  

  (جلول حسني) 2إدارة إقليم تونس                                       

 (علي فرحاتي)إدارة إقليم باب سعدون                                       

 

  2مديرية المنطقة                      

 (عبد القدوس بن سماعيل)إدارة إقليم بن عروس  

 (عفيفة مباركي)إدارة إقليم الزهروني                                       

  

 قية وإستغالل الشبكة الحديديةاإلدارة المركزية التن

 

 )شكري بن غانم( مديرية المعدات الجارة و السيارة                     

 (لعروسي بن فرج)إدارة صيانة الحافالت  

 )عماد منصور(إدارة معدات المترو                                       

 

 لجبار اللوز()عبد ا مديرية البنية التحتية                     

 )يوسف بن تومي(إدارة التجهيزات الكهربائية  

 )عبد الجبار اللوز(ت الفنية ٱإدارة السكة و المباني و المنش                                      
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 أعضاء مجلس اإلدارة لشركة النقل بتونس

 7102 ديسمبر 10في 

 

 

  اإلسم و اللقب الصفة الهيكل المنتمي إليه

 1 صالح بالعيد رئيس مجلس اإلدارة مدير عام شركة نقل تونسرئيس 

 2 منيرة اليحياوي عضو وزارة النقل

 3 طارق بن العربي عضو رئاسة الحكومة

 4 كريمة رزق عضو وزارة المالية

 5 أحمد الغطاس عضو وزارة الداخلية

و اإلسكان و التهيئة  وزارة التجهيز

 ةالترابي
 عضو

 نور الدين لعليمي
6 

          اإلستثمار  وزارة التنمية  و

 عاون الدوليالت و
 7 سميرة شبعان عضو

وزارة التعليم العالي و البحث 

 العلمي
 8 سامية الطرابلسي عضو

 9 الهادي بن خليفة عضو وزارة التربية

 11 شعبان عبد العزيز  عضو بلدية تونس

 11 كمال مزوغي عضو ممثل األعوان

 12 علي وهيبي عضو ممثل األعوان

  لمياء كاهية مراقب الدولة رئاسة الحكومة
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 7102لسنة  أبـــــــرز األحـــــــــداث
                    

 

 

 

 

  : جانفي

 25   نوع حافلة عادية مستعملة مستوردة من فرنسا من  46تسلم  :جانفيAGORA بهذا التعزيز يصبح عدد الحافالت  و

حافلة مزدوجة  25حافلة منها  RATP )  )263تنتها شركة نقل تونس من الوكالة المستقلة للنقل بباريس  التي اقالمستعملة 

. 

  : مارس

 3  طاليا. يللحافالت الكائن بنهج إ محطة تدشين مكتب رئيس  :مارس 

 

  : سبتمبر

 22  : الطرقات شركة نقل تونس و الجمعية التونسية للوقاية من حوادثإبرام إتفاقية بين سبتمبر . 

 

 25 : انطالق الحملة التوعوية  التي ينظمها الكريديف بالتعاون مع شركة نقل تونس و التي تهدف إلى التصدي سبتمبر

 .لظاهرة التحرش في وسائل النقل العمومية

 

   2117 المنتظرة مع نهاية  148حافلة من الجيل الجديد تدخل حيز اإلستغالل من مجموع  51تدعيم أسطول الحافالت ب 

 .  2117و ذلك ابتداء من شهر سبتمبر 

 

  :أكتوبر 

 17   : طالق الخطة الشاملة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع  معلوم التنقل بمختلف شبكات الشركةإنأكتوبر. 

 

 27  : حافلة عادية مستعملة مستوردة من فرنسا من نوع   41تسلم أكتوبرAGORA . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



تقريــــــــــــر حول أنشطة شركة النقل بتونس                                                                            7102 

 

 9 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

 توطئـــــــــــــــــــــة
 

 

 بما يلي: 2311تميزت سنة   2313مقارنة بسنة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 على مستوى النشاط:

 

 المعلوم  على كلتا الشبكتين يبلغ عدد المسافرين خالص  ♣

  2313مليون سنة   123,5مقابل   ،مليون مسافر  112,1

 انخفاض  راجع باألساس إلى   % 3,1بنسبة    تراجعأي  

 . % 2,1نسبة ب المسافرين من التالميذ و الطلبةعدد 

التالميذ و الطلبة  دون   المعلوم يعدد المسافرين خالصأما    

 .% 3,1بنسبة  ارتفاعا طفيفا فقد سجل 

 

 13,1بلغ عدد الكيلومترات المجدية على كلتا الشبكتين،   ♣

ارتفاعا أي  2313 مليون سنة  32,1مليون كلم، مقابل 

المعروضة  عدد البقاع الكيلومترية ، إالّ ان % 2,1بنسبة 

 عدد البقاع الكيلومترية بسبب انخفاض  % 1,1بنسبة  تراجع

 .% 1,1بشبكة الحافالت بنسبة المعروضة 

 

كامل  في الذروة الصباحية بلغ معدل األسطول المستعمل♣ 

، 2311حافلة سنة  521,1أيام األسبوع بشبكة الحافالت 

 . % 3,1ارتفاع بنسبة  أي  2313ة سن 125,2مقابل 

المستعمل كامل أيام األسبوع على  معدل األسطولأما    

مقابل  2311عربة سنة  21,1الشبكة الحديدية، فقد بلغ 

 .% 2,2 بنسبة  تطوراأي   2313سنة  25,2

 

 بلغ معدل عدد األعوان على ذمة مصالح شركة النقل♣ 

         % 2,2ة نسبب مسجال تراجعا عونا  1551بتونس 

 عونا(.  131 -)

 2311أما عدد األعوان على ذمة المصالح في موفى     

 مقارنة % 3,3 ةنسبب تراجع   أي  عونا 1113فقد بلغ 

 عونا(. 211-) 2313بسنة 

 
 

 :على مستوى النتائج المالية

 

 خالل سنة م. د 53,3 مقابيض االستغالل دون األدءات بلغت♣ 

بارتفاع  بنسبة  أي   2313سنة   م.د 52,1 مقابل  2311

3,2 %  . 

 

قابل م 2311م. د خالل سنة  311,1األعباء  بلغ مجموع♣ 

راجع  ، % 2,5بنسبة   بارتفاعأي  ، 2313م. د سنة  353,3

 % 31,1 نسبةصافية بالمالية العباء األ ارتفاعإلى باألساس 

مخصصات اإلهتالكات  و % 13,2نسبة أعباء األعوان ب و

 . %  1,5نسبة  و المدخرات ب

 

، مقابل 2311م. د سنة  353,2 اإليرادات بلغ مجموع♣ 

 % 51,3بارتفاع بنسبة  أي 2313م.د سنة  221,3

 ارتفاع انعكاسات إلى سباألساراجع  م.د( ، 122,3)+

 التعويض د و ارتفاع مبلغم. 111,1بـ   التعديالت المحاسبية

بـ  االخرى و ارتفاع اإليرادات  م.د 1بـ  على النقل المدرسي

 د.م. 1,2

 

قبل التعديالت، عجزا بما قدره   لمحاسبيةاأفرزت النتيجة ♣ 

 بارتفاع 2313م د سنة  111,1 مقابل  ،2311 م.د سنة 131,3

 م د.  22,3الخسائر بما قدره 
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 نتائج خدمات شركة النقل بتونس
 
 

 النشاط التجاري لشركة النقل بتونس

 كة النقل بتونسالمسافرون بشر                   

 لشركة النقل بتونسمقابيض االستغالل                      
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 نتائج خدمات شركة النقل بتونس
 
 

 

I. النشاط التجاري لشركة النقل بتونس 

 السفرات المنجزة على شبكتي شركة النقل بتونس .0
                                   باأللف()                                                                                                                                                   

 البيانات 2016 2017 نسبة التطور

 الحافالت 897,7 927,9 3,4%
 المترو 181,9 181,2 0,4%-
 قطار  ت . ح . م 17,4 22,2 27,7%
 المجموع 097,0 1 131,2 1 3,1%

                                                                                                      

  ،إلى باألساس، يعود % 3,1بنسبة  بارتفاعهاتميز نشاط شركة النقل بتونس على مستوى السفرات المنجزة: 

 بشبكة الحافالت. % 3,1في الذروة الصباحية بنسبة  بوعكامل أيام األس تحسن معدل األسطول المستعمل -

بسبب نقص  % 53,1بنسبة و  بشبكة الحافالت % 32,1بنسبة  بسبب نقص المعدات تقلص عدد السفرات الملغاة  -

 بالشبكة الحديدية.األعوان 

عودة النشاط الكلى  نتيجة % 2777بنسبة ارتفع  ت.ح.مخط منجزة على مستوى السفرات التجدر اإلشارة إلى أن عدد كما 

 .إنتهاء أشغال تجديد السكةبعد 

 2313   مماثلة للنسبة المسجلة خالل سنة شبه ،2311  خالل سنة % 35,1السفرات المبرمجة   نسبة إنجاز بلغت هذا و قد 

 (35,1 %). 

 

 لنقل بتونسالكيلومترات المجدية على شبكتي شركة ا .7
                                   باأللف()                                                                                                                                             

 البيانات 2016 2017 نسبة التطور

 تالحافال 656,9 31 564,8 32 2,9%

 المترو 415,1 7 413,3 7 0,0%

 قطار  ت . ح . م 627,7 819,8 30,6%

 المجموع 699,7 39 797,9 40 2,8%
 

  راجع  ألف كلم 1321 زيادة بـ سجل عدد الكيلومترات المجدية ، فقد  % 3,1السفرات المنجزة بنسبة  تبعا لتطور عدد

 :بسببالملغاة  الكيلومترات عدد إنخفاض باألساس إلى
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 بشبكة الحافالت. ℅ 32,2نقص المعدات و بسبب األعطاب بنسبة *   

  بالشبكة الحديدية. ℅ 53,3نقص األعوان بنسبة  *  

      2,,6 –بشبكة الحافالت و  ℅ 6,2) +  ℅ 1,2و تجدر اإلشارة إلى ارتفاع العدد الجملي للسفرات الملغاة بنسبة ℅ 

  بالشبكة الحديدية(.

  6,02سنة  ℅ 32,3مقابل  6,02سنة  ℅ 13,3 المجدية المبرمجة ومتراتالكيلإنجاز بلغت نسبة. 

 
 

 البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكتي شركة النقل بتونس .1
 لف(باأل)                                                                                                                                 

 البيانات 2016 2017 نسبة التطور

 الحافالت 618,3 155 3 183,7 007 3 4,7%-

 المترو 694,8 070 2 635,0 066 2 0,2%-

 قطار  ت . ح . م 097,2 251 934,8 327 30,6%

 المجموع 410,2 477 5 753,5 401 5 1,4%-
 

 

 1,4 المعروضة بنسبة ةعدد البقاع الكيلومتري تراجع ةنتيج ،  ℅ 4,1  المعروضة بنسبة ةعدد البقاع الكيلومتري راجعت % 

 ةعدد البقاع الكيلومتري ويرجع انخفاضعلى الشبكة الحديدية . %  1,4بنسبة عها مقابل إرتفا على شبكة الحافالت

مقارنة بالحافالت  األسطول العادية في تركيبةرتفاع حّصة عدد الحافالت إلى ا  على شبكة الحافالتالمعروضة 

 سنة  % 11,1مقابل    2311من األسطول الجملي سنة  % 13,5تمثل أن حّصة عدد الحافالت العادية و علما .لمزدوجها

 .  2315سنة  % 35,1و  2313

  2313سنة  % 12,1 ، مقابل 2311سنة المعروضة  ةمتريبقاع الكيلومن مجموع ال % 11,3حّصة الشبكة الحديدية تمثل. 
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II. لى شبكتي شركة النقل بتونسالمسافـــــــــرون ع 
                     

مليون سنة   122,1مقابل  2311مليون مسافر سنة  122,3بلغ عدد المسافرين خالصي األجر دون التالميذ و الطلبة     

 نتيجة : % 3,1بنسبة  اطفيف عاإرتفاأي    2313

  . %  3,1سطول المستعمل أيام العمل بنسبة معدل األتحسن  أمام   %  2,2بنسبة   بشبكة الحافالت  ارتفاع* 

 . %  2,2رغم تحسن معدل األسطول المستعمل أيام العمل بنسبة  % 1,1 بنسبة  الحديديةبالشبكة   تراجع*        

    ن خالصي األجر حسب السندات :مسافريالعدد  تطور يالتالو يبرز الجدول  

 باأللف()                                                                                                                                    

 البيانات 2016 2017 نسبة التطور

 التذاكر 645,8 95 355,4 96 0,7%

 سندات اإلستظهار 051,4 21 368,7 21 1,5%

تالكراءا 367,3 5 859,3 4 9,5%-  

-9,8% 67 169,0 74 432,4 
 اشتراكات مدرسية و جامعية1

 المجموع 496,9 196 752,3 189 3,4%-
                                   

 
 

  مبيعات التذاكر على  ارتفاعو الكراءات إلى دون التالميذ و الطلبة  خالصي األجر عدد المسافرينل ياإليجابيرجع التطور

 .  % 1,3 و % 1,3بنسبة و االشتراكات الشهرية على التوالي ت األسبوعية البطاقا مبيعات و % 1,3متن الحافالت بنسبة 

 بنسبةالمدرسية  عدد االشتراكاتالمعدل السنوي لنتيجة انخفاض  % 8,3 افرين من التالميذ و الطلبة بنسبةتقلص عدد المس 

3,1 %. 

 :حسب الشبكة امعيةالمعدل السنوي لعدد االشتراكات المدرسية و الج تطور الجدول الموالييبين  و

 البيانات 2016 2017 نسبة التطور

 الحافالت 391 42 655 40 4,1%-

 المترو 209 20 067 18 10,6%-

 قطار  ت . ح . م 887 2 773 2 3,9%-

 المجموع 487 65 495 61 6,1%-

  13,5مقابل    2313سنة   %  51,1و  2311من العدد الجملي للمسافرين  سنة  % 52,5بلغت حّصة شبكة الحافالت % 

  .2313سنة  % 11,3و  2311للشبكة الحديدية سنة 

                                                
 المباعة االشتراكات المدرسية و الجامعيةمعطيات تقديرية حسب 1  
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III.  لشبكتي شركة النقل بتونس االستغاللمقابيض            
 

راجع باألساس  إلى تحسن مداخيل  (%3,2)+ألف دينار 153,1طفيفا بما قدره  ارتفاعا االستغاللمقابيض سجلت           

 ألف دينار. 135,1قدره بما  االستظهارالتذاكر و سندات 

 11,2مقابل  2311مليون دينار سنة  11,2دون التالميذ و الطلبة و الكراءات بلغت  االستغاللأن مقابيض إلى مع اإلشارة             

بالشبكة الحديدية( أمام  % 1,2-بشبكة الحافالت و  % 3,1)+  % 1,3بنسبة  ارتفاعا مسجلة بذلك 2313مليون دينار سنة 

     . %  3,2عدد المسافرين  دون التالميذ و الطلبة و الكراءات بنسبة ل تطور

 
 (ودون اعتبار االداءاتدينار  باأللف)                                                                                                         

 البيانات 2016 2017 نسبة التطور

 التذاكر 340,5 39 032,5 40 1,8%

 سندات اإلستظهار 858,7 4 871,8 4 0,3%

 الكراءات 008,3 6 901,3 5 1,8%-

 اشتراكات مدرسية و جامعية 620,3 2 475,9 2 5,5%-

 المجموع 827,8 52 281,6 53 0,9%

 

 ما يلي :حسب السندات  يبرز تطور مداخيل اإلستغالل  2313بسنة  ةمقارن           

 

 ة لمقابيض التذاكر وسندات االستظهار:بالنسب 

  3,3و بالشبابيك بنسبة  % 5,2ارتفاع مداخيل التذاكر على متن الحافالت بنسبة % . 

 من جملة مبيعات التذاكر. % 3,1مع اإلشارة إلى أّن مبيعات كنش العشرة تذاكر تبقى ضعيفة و ال تمثل سوى     

  3,1و  بنسبة  % 3,3الشهرية على التوالي بنسبة   اكاتاالشترارتفاع مداخيل البطاقات األسبوعية و % . 

 

  االشتراكات المدرسية و الجامعيةبالنسبة لمقابيض :   

 . 2313مقارنة بسنة  % 1المدرسية بنسبة  االشتراكاتمبيعات عدد  انخفاضنتيجة   % 5,5بنسبة تراجع        
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 :حسب الشبكة و الجامعية لمدرسيةيبرز الجدول الموالي تفاصيل مبيعات االشتراكات ا و

 

اإلشتراكات المدرسية لشهر  بيع حملة المجموع 

 سبتمبر
اإلشتراكات المدرسية لشهر  بيع حملة

 فيفري
 البيانات

نسبة  

 2016 2017 التطور
 نسبة

 2016 2017 التطور 
 نسبة

 التطور
2017 2016 

 الحافالت 643 14 547 13 7,5%- 230 44 915 41 5,2%- 873 58 462 55 5,8%- 
 المترو 460 5 231 4 22,5%- 063 19 668 17 7,3%- 523 24 899 21 10,7%- 
 

-1,9% 4 201 4 283 3,8% 3 085 2 972 -14,9% 1 116 1 311 
قطار  ت 

 . ح . م
 المجموع 414 21 894 18 11,8%- 265 66 668 62 5,4%- 679 87 562 81 7,0%- 

 

 من جملة المسافرين ، إال أّن مداخيل هذا الصنف من المسافرين ال  % 1,,1و الطلبة  يمثل المسافرون من التالمبذ

 ، من جملة المقابيض % 1,3تمثل إالّ 

    2311 خالل سنة مليون دينار 133 و الجامعي المدرسيبلغت قيمة التعويض على النقل . 
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 نتائج نشاط شبكة الحافالت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  افلــــــةــــــــــــالنقـــــــل بالح               

 
 

    شبكة خطوط الحافلة                     

 المعدات التقنية لشبكة الحافالت                     

 النشاط التجاري للحافلة                        

 المسافرون بالحافلة                        

 مقابيض اإلستغالل للحافلة                        
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 ج نشاط شبكة الحافالتـائــنت
 

 

 

I. شبكة خطوط الحافلة 
 

 خطوط: 1راجع إلى إحداث  2313خط سنة  225مقابل  2311خط سنة  232بلغ عدد خطوط شبكة الحافالت             

 كلم. 211,1 بـتطور طول الشبكة خطوط ضحوية طويلة  نتج عنه  5خطوط ضحوية قصيرة  و  2

 

   :شبكة الحافالت  كاآلتي تتوزع خطوط ،خطو حسب نوعية ال       

 

 البيانات 2117عدد الخطوط 

 الخطوط الحضرية 11

 الخطوط الضحوية القصيرة 80

 الخطوط الضحوية الطويلة 141

 المجموع 232

 طول الشبكة ذهابا وإيابا )بالكلم( 7155,2

 

 
 

 
 1و  حافلة-خطوط ترابط حافلة 1مترو و -خط ترابط حافلة 14خطا، من بينها  212لحافالت بلغ عدد الخطوط المنتظمة ل 

 .ت ح م -مترو  -خطوط ترابط حافلة

  من جملة  %  16,3 عدد الخطوط الضحوية الطويلةمثل حيث  2313شبه مماثل لسنة  2311بقي توزيع الخطوط سنة

 .المعروضة   ةلبقاع الكيلو متريل يالعدد الجملمن  % 31,2 و أّمن الخطوط المنتظمة لشبكة الحافالت
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II. المعدات التقنية لشبكة الحافالت 

 حسب الفئة العمرية أسطول الحافالت .0

أي    2313عشرة  سنوات تقريبا مقابل تسعة سنوات و ستة أشهر سنة  2311بلغ معدل عمر األسطول في موفى سنة  

و ( مبرمجة 111من ضمن  حافلة 53) 2311 تناءات سنةاقجزئي لبرنامج النجاز لال خاصة،  أشهر نتيجة بستةتقادم  

يفوق معدل عمرها  Agoraحافلة قديمة من نوع  11إنجاز صفقة شراء  إلى جانب حافلة قديمة  153على  الكلي االستغناء

 العشرة سنوات.

  .تغاللحافالت عادية حيز اإلس 1و ذلك بوضع  2311خالل سنة  2313هذا و قد تم إنجاز ما تبقى من برنامج 

 

 كما يلي: األسطول حسب أنواع الحافالت و الفئة العمرية عتوزيو            
 

المجموع 

 العام

 نوع الحافلة حافالت عادية حافالت مزدوجة

 Agora VOLVo المجموع Agora MERC IKARUS MAN VOLVO المجموع
IRIS 
391 

MAN 
AP 

160 
INTER ةالقئة العمري  

 ةسن  0الى 1 من         54   54           0 54

140 0           140   140         
 7الى  0من 

 سنوات

0 0 
     0       

 1الى  7من 

 سنوات

0 0      0       
 0الى  1من 

 سنوات

27 8   8       19           19 
 5الى  0من 

 سنوات

134 96   45     51 38           38 
 5الى  5من 

 سنوات

109 71   19     52 38           38 
 2الى  5من 

 سنوات

39 15       4 11 24           24 
 8الى  2من 

 سنوات

107 65       65   42     42       
  9الى  8من 

 سنوات

49 0       0   49     49       
 01الى   9من 

 سنة

56 18       18   38     0 38     
  00الى  01من

 سنة

53 11       11   42     33 9     
  07الى  00من

 سنة

 سنة  01 الى  07من     0 33 2   35           0 35

 سنة 31أكثر من  0 14 37 71 34 253 409 16 0 0 0 35 51 460

 المجموع 119 14 84 228 230 253 928 130 98 0 72 35 335 1263
 يوم 27أشهر و  11 وسنوات  9سطول معدل عمر األ

 يوم 25أشهر و  7و  سنة AGORA  02دل عمر اسطول الحافالت من نوع مع
 يوم 23 أشهر و 8سنوات و AGORA 7الحافالت من نوع سطول دون إعتبار معدل عمر األ

 

 :إعتمادا على توزيع األسطول نستنتج ما يلي
 

   هذا   أن عدد علما و ،فالت المزدوجةللحا % 21,1 مقابلمن العدد الجملي للحافالت  % 41,1العادية  الحافالت حصةبلغت

 .(2641سنة   % 23,1)  واصل تقلصه من سنة إلى أخرى الحافالتالفئة من 

 الحافالت من نوع  اعتبارمعدل عمر األسطول دون  بلغAgora 7 سنوات  8 مقابل 7107موفى سنة  أشهر في 9و  سنوات

 .حافلة قديمة 041الكلي على  االستغناءو    Volvoحافلة عادية من نوع  45تسلم  نتيجة 7102موفى سنة  في
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  21,حافلة منها  161 من العدد الجملي للحافالت، % 13سنوات و التي تمثل  46 معدل عمرها تجاوز التي الحافالت عددبلغ 

 .حافلة عادية

 حافالت المزدوجة.أشهر لل 1سنوات و  3سنوات و ستة أشهر مقابل  46معدل عمر الحافالت العادية بلغ مع اإلشارة أّن 

  أن  و من العدد الجملي للحافالت العادية ، علما % ,,1,سنوات  46تجاوز معدل عمرها العادية التي  الحافالت حصةبلغت

 من األسطول. % ,,41حصة هذه الفئة من الحافالت تمثل 

 

 : بتوزيع أسطول الحافالت حسب الفئة العمرية كما يلي

 

 تركيبة األسطول  .7
 

إذ  Agoraو  Volvoفي أغلبه من حافالت من نوع  31/12/2311سطول المسند لشبكة الحافالت في يتكون األ

 .من مجموع األسطول المسند   % 51,3    بلغت حصتهما

مقابل  2311سنة   % 22,1بلغت أشهر  1سنة و  11والتي بلغ معدل عمرها  AGORAأما حصة الحافالت من نوع 

 .2313سنة   % 13,2

7102 7105 

 حافالت المجموع النسبة األسطول

 مزدوجة

 حافالت

 عادية

 حافالت المجموع النسبة

 مزدوجة

 حافالت

 عادية

9,4% 119 0 119 9,3% 119  119 INTERNATIONAL 

1,1% 14 0 14 3,2% 41  41 FIAT AP160 

14,4% 182 98 84 16,1% 207 98 109 MAN 

18,1% 228 0 228 21,8% 280  280 IRIS 391 

28,5% 360 130 230 26,7% 343 157 186 VOLVO 

0,0% 0 0 0 0,4% 5 5  IKARUS 

5,7% 72 72 0 5,6% 72 72  MERCEDES 

22,8% 288 35 253 16,9% 217 35 182 AGORA 

 المجموع 917 367 1284 100,0% 928 335 1263 100,0%

 النسبة 71,4% 28,6% 100,0%  73,5% 26,5% 100,0% 
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 تأسطول الحافال .1

 

 حافالت عادية حافالت مزدوجة مجموع األسطول
 البيانات

نسبة 

 التطور
7102 7105 

نسبة 

 التطور
7102 7105 

نسبة 

 التطور
7102 7105 

-1,6% 1 263 1 284 -8,7% 335 367 1,2% 928 917 
 10األسطول المسند في  

 ديسمبر

5,2% 1 305,4 1 241,3 -5,3% 361,7 382,0 9,8% 943,8 859,4 
 ـّدل األسطـول المسندمع

8,5% 709,3 653,9 -21,6% 135,0 172,2 19,2% 574,4 481,7 
معّدل األسطول الجاهز 

 لإلستغالل

3,1% 54,34% 52,68% -17,2% 37,3% 45,1% 8,6% 60,9% 56,1% 
نسبة األسطول الجاهز 

 لالستغالل

7,8% 600,4 557,0 -22,2% 110,6 142,2 18,1% 489,8 414,8 
سطول المستعمل معدل األ

 أيام العمل

2,5% 45,99% 44,87% -17,8% 30,6% 37,2% 7,5% 51,9% 48,3% 
نسبة األسطول المستعمل 

 أيام العمل

6,8% 528,8 495,2 -25,4% 95,2 127,7 18,0% 433,6 367,5 
معدل األسطول المستعمل 

 كامل أيام األسبوع

1,6% 40,51% 39,89% -21,2% 26,3% 33,4% 7,4% 45,9% 42,8% 
نسبةاألسطول  المستعمل 

 كامل أيام األسبوع

 

  43و  أشهر 1 وسنوات  8مقابل  2644ديسمبر  14في  يوم 77شهر و  00 سنوات و 9بلغ معدل عمر األسطول المسند 

 .2641 يوم سنة

 

 افلة مزدوجة ح 32-حافلة ) 21بما قدره تراجعا  حافلة حيث سجل 1233 2311 ديسمبر 31األسطول المسند في عدد  بلغ

   : التحركات التالية نعأساسا ناتج  حافلة  عادية( 11و + 

حافلة   41و  7102   اقتناءات برنامج بقيةحافالت  5) حيز االستغالل " Volvo"نوع    حافلة عادية  من 51دخول  -

 . ( 7107 اقتناءاتجزء  من برنامج 

 االستغالل. حيز " Renault Agoraمن نوع "  عادية حافلة 11دخول  -

 مزدوجة(. 35عادية و  115)حافلة  153 عن النهائي االستغناء -

 

  األسطول الجاهز لالستغالل  معدل عدد  ارتفاع حيث بلغ   ,,3%بنسبة    2644سجلت جاهزية األسطول تحسنا خالل

 153ناء النهائي عن حيز االستغالل و االستغ حافلة  111إلى دخول نظرا  ،2313سنة  حافلة 351مقابل  حافلة  468

 .(2311حافلة خالل  12حافلة ) 122حافلة و إعادة تأهيل 

 

 رغم تراجع معدل  % 1,3 بنسبة ارتفاعا  األسطول المستعمل كامل أيام األسبوع في الذروة الصباحية  معدل عدد سجل

 جة تحسن معدل عدد, نتي 2313سنة حافلة  ,18مقابل  2311سنة حافلة  128 حيث بلغ % 3,1عدد السواق بنسبة 

  .% ,,21و تحسن مواظبة أعوان الجوالن حيث سجلت الغيابات تراجعا بنسبة  % ,,3األسطول الجاهز لالستغالل بنسبة 
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 الكيلومترات التقنيةاستهالك الطاقة و  .4
    

رنسبة التطو  البيانـــــــــات 2016 2017 

 )باأللف لتر( االستهالك 390 17 906 16 2,8%-

 الكيلومترات التقنية )باأللف كلم( 935 37 586 39 4,4%

 )باللتر( ةكلم تقني 011في   االستهالك 45,84 42,71 6,8%-

 ت عاديةالحاف* 42,77 41,02 4,1%-

 حافالت مزدوجة* 52,47 48,93 6,7%-

 كلم مجدية )باللتر( 011في   االستهالك 54,93 51,91 5,5%-
 

 و يرجع هذا % 3,1ارتفع بنسبة  األسطول المستعمل  معدل عدد , غير أنّ % 2,1 نسبة ب اانخفاض استهالك الوقود سجل .

 :باألساس إلى األسباب التالية  التفاوت

 مقابل لتر( 4,,9 : مرتفع كلم 133في   االستهالك ) معدل % 25,1تراجع استعمال الحافالت المزدوجة بنسبة  * 

  االستهالك ) معدل االستغاللحيز  حافلة عادية  111 إدخال ناتج عن % ,0عدد الحافالت العادية بنسبة  ارتفاع

 .(  Agoraللحافالت العادية من نوع     لتر   96  و    Volvoللحافالت العادية من نوع   لتر 52   كلم 133في 

أشهر سنة  4ات و سنو 2حيث بلغ  Agoraنوع الحافالت من  اعتبارطفيف لمعدل عمر األسطول دون  نستح *              

 .6,02يوم سنة  05و  سنوات , مقابل 6,02

 و نسبة الألعطاب باألعطا .5
 

رنسبة التطو  البيانـــــــــات 2016 2017 

 عدد األعطاب 186 4 126 3 25,3%-

 كلم تقنية 01111نسبة األعطاب في  1,10 0,79 28,4%-

 كلم مجدية 01111نسبة األعطاب في  1,32 0,96 27,4%-

  
 

 تحسن بسبب   (% 21,1 -) 2313سنة   1,32مقابل  ،2311 سنة  3,23كلم مجدية   13.333 في لغت نسبة األعطاب ب 

حيث  .حافلة من ناحية أخرى 122من ناحية و تأهيل  AGORA الحافالت من نوع    اعتباردون  ألسطولا  عمر معدل

     . % 5177عطاب بنسبة بسبب األ ةعدد السفرات الملغانتج  عن هذا التحسن تراجعا في 
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III. النشاط التجاري للحافلة 

 للحافالت على الخطوط المنتظمة ةالسفرات المنجز .0

                                                                      

 % 3,1طويلة بنسبة  جابيا  على مستوى الخطوط الضحوية القصيرة و كذلك اليسجل عدد السفرات المنجزة تطورا إ         

  ، و يرجع هذا التحسن إلى: % 5,2بنسبة  االستغاللرغم تراجع معدل عدد أعوان 

 

    بنسبة   األسطول المستعمل كامل أيام األسبوع في الذروة الصباحية  معدل عددتحسن وضعية األسطول نتج عنه ارتفاع

3,1%. 

من العدد الجملي  % 21,2و الذي يمثل   % 32,1 بنسبةتراجعا  المعدّات بسبب نقص عدد السفرات الملغاة سجل هذا و قد

  .2313سنة  % 11,1مقابل   2311سنة  لسفرات الملغاةل

   21,5من خالل تراجع العدد الجملي أليام الغيابات بنسبة  االستغاللتحسن مواظبة أعوان %. 

   متوقع مجدي كلم  2235,5  إلغاءإلى مما أدى  % 122,1ألعوان ارتفع بنسبة نقص ابسبب   عدد السفرات الملغاةغير أّن

 من مجموع الكيلومترات الغير منجزة.  % 23  تمثل إنجازها والتي

 

 )باأللف(                                            

رنسبة التطو  البيانـــــــــات 2016 2017 

 خطوط حضرية و ضحوية  قصيرة 329,7 342,6 3,9%

 خطوط  ضحوية  طويلة 568,0 585,3 3,0%

 المجموع 897,7 927,9 3,4%
 

 

 

  أي                 2313شبه مماثلة لسنة  2311سنة  % 31,3بلغت نسبة إنجاز السفرات المبرمجة على الخطوط المنتظمة                 

 من نشاط الشركة. %    33 ما زالت تمثل أكثر من  النشاط على الخطوط الضحوية الطويلة  . أما حصة  % 31,1
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 الكيلومترات المجدية على شبكة الحافالت .7
 

 حسب طبيعة الخطوط الكيلومترات المجدية على شبكة الحافالت  0.7
 )باأللف(                                                                                                      

رنسبة التطو  البيانـــــــــات 2016 2017 

 خطوط حضرية و ضحوية  قصيرة 238,5 7 554,7 7 4,4%

 خطوط  ضحوية  طويلة 694,3 20 346,2 21 3,2%

 راءات والخطوط  الخاّصةالك  724,2 3 663,9 3 1,6%-

 المجموع 656,9 31 564,8 32 2,9%

 

  2,2كيلومترات المجدية بنسبة جملي للالعدد ال ارتفع  % 3,1بنسبة  منجزةعدد السفرات ال نتيجة لتحسن %                     

 . % 3,5و للكيلومترات المجدية على الخطوط المنتظمة  بنسبة 

 . 2311سنة لكيلومترات المجدية العدد لجملي  ل من % 41,1  الحافالت العادية أنجزت  اإلشارة إلى أنّ  مع 

 2313سنة  % 35,5 مقابل  2311 سنة  % 33  جة نسبة انجاز الكيلومترات المجدية المبرم  بلغت. 

 
 
 

حسب نوع الحافالت المجدية على شبكة الحافالت الكيلومترات 7.7  

 )باأللف(                                                                                                              

رنسبة التطو  ــــــــاتالبيانـ 2016 2017 

 حافالت عادية 400,0 19 223,1 24 24,9%

 النسبة             61,28% 74,38% 21,4%

 حافالت مزدوجة 256,8 12 341,7 8 31,9%-

 النسبة             38,72% 25,62% 33,8%-

 المجموع 656,9 31 564,8 32 2,9%

 
الحافالت المزدوجة  استغاللن فإ ،جة في تركيبة األسطولرغم التراجع المتواصل لحّصة الحافالت المزدو           

المستعملة خالل الذروة الصباحية  المزدوجة ألف كلم للحافلة 11,3 ، حيث بلغبالحافالت العادية ةمقارن مكثفايبقى 

 .كلم للحافلة العاديةألف  55,2كامل أيام األسبوع مقابل 
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 السفرات الملغاة و الكيلومترات الغير منجزة .1
 

 السفرات الملغاة الكيلومترات الغير منجزة )ألف كلم(

 البيانـــــــــات
نسبة 

 التطور
 2016 2017 نسبة التطور 2016 2017

 نقص في األعوان 500,0 91 856,6 203 122,8% 197,6 2 163,1 5 134,9%

 نقص في المعدات 779,0 274 207,5 167 39,1%- 248,0 8 040,0 5 38,9%-

 أعطاب  444,0 7 672,0 3 50,7%- 239,9 122,3 49,0%-

 حوادث مرور 160,5 119,4 25,6%- 5,6 3,6 34,9%-

 أسباب أخرى 684,3 190 799,0 203 6,9% 305,4 6 454,5 6 2,4%

 المجموع 567,8 564 654,5 578 2,5% 996,5 16 783,5 16 1,3%-

-2,6% 34,01% 34,93% -0,5% 38,41% 38,61% 
سفرات نسب إلغاء ال

 والكيلومترات
 

         

من مجموع السفرات المبرمجة لتلبية طلبات النقل خالل سنة  % 31,1إجماليا ارتفع عدد السفرات الملغاة والتي تمثل   

 .2313سفرة مقارنة بسنة  112353,3الذي تسبب في إلغاء  ( و % 122,1)+ خاصة بسبب نقص األعوان و ذلك  2311

إعادة و من المجموع العام للسفرات، سجلت انخفاضا ملحوظا نتيجة تدعيم  بسبب النقص في المعدات الملغاةالسفرات  إال أن حصة

 .  6,02سنة  % 11,1مقابل  2311سنة  % 21,2حيث بلغت  األسطولتأهيل 

 

مجموع من  % 31 فقد بلغت حّصة الكيلومترات الغير منجزة بسبب السفرات الملغاة للنقص في األعوان و المعدات اأمّ 

 تدعيم األسطول. االستغالل والكيلومترات الغير منجزة رغم تحسن مواظبة أعوان 

 البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافالت .4
 

 حسب طبيعة الخطوط البقاع الكيلومترية المعروضة   3 .4

 )باأللف(                                                                                                           

رنسبة التطو  البيانـــــــــات 2016 2017 

 خطوط حضرية و ضحوية  قصيرة 347,0 676 806,9 660 2,3%-

 خطوط  ضحوية  طويلة 700,6 165 2 566,6 040 2 5,8%-

 الكراءات والخطوط  الخاّصة 570,7 313 810,2 305 2,5%-

 المجموع 618,3 155 3 183,7 007 3 4,7%-

 

 

 و يرجع . % 2,2بالرغم من ارتفاع عدد الكيلومترات المجدية بنسبة  % 1.1المعروضة  بنسبة  ةمتريعدد  البقاع الكيلو راجعت

 . % 25,1بنسبة  مقابل تراجع استعمال الحافالت المزدوجة   % 11ارتفاع استعمال الحافالت العادية بنسبة  إلىهذا الفارق 

  2313سنة   %  31,3 مقابل   2311 نة س  % 31,2للخطوط الضحوية الطويلة  المعروضة ةمترية  البقاع الكيلوحصّ  بلغت. 
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 البقاع الكيلومترية المعروضة حسب نوع الحافالت  2 .4

                                                                                                           )باأللف(

رنسبة التطو  البيانـــــــــات 2016 2017 

 حافالت عادية 203,5 513 1 401,1 889 1 24,9%

 النسبة             47,95% 62,83% 31,0%

 حافالت مزدوجة 414,8 642 1 782,5 117 1 31,9%-

 النسبة             52,05% 37,17% 28,6%-

 موعالمج 618,3 155 3 183,7 007 3 4,7%-

 
  نتيجة  2313سنة  % 11مقابل   2311سنة  % 33   المعروضة ةالبقاع الكيلو متري  الحافالت العادية من مجموع   حّصةبلغت

 (. AGORA من نوع   11و    VOLVOمن نوع  51) حافلة  111الحافالت العادية ب  أسطولتدعيم 
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IV. المسافرون بالحافلة 
                           

( نتيجة انخفاض عدد  % 2,2-مليون مسافر )  2,3بما قدره   2311تراجع عدد المسافرين خالصي المعلوم سنة                 

 :يتوزع عدد المسافرين حسب السندات كما يلي  و .  % 6,,المسافرين من التالميذ و الطلبة و الكراءات بنسبة 

 

                               )باأللف(                                                                                                                              

رنسبة التطو  البيانـــــــــات 2016 2017 

 التذاكر 237,5 48 842,8 49 3,3%

 سندات اإلستظهار 317,9 12 688,1 12 3,0%

 الكراءات 367,3 5 859,3 4 9,5%-

 جامعية واشتراكات مدرسية  451,9 49 418,0 45 8,2%-

 المجموع 374,6 115 808,2 112 2,2%-

       
          

   :  عدد المسافرين حسب السندات ما يلي توزع يبرز و       

 

 على متن الحافالت و بالشبابيك  مبيعات التذاكر ، راجع باألساس الى تحسن % 1,1بنسبة   مسافري التداكرعدد  عارتفا

األسطول المستعمل كامل أيام   معدل عدد .  ويرجع هذا التطور  إلى تحسن  % 2,2و بنسبة  % 3,1على التوالي بنسبة 

 .% 1,3بنسبة   األسبوع في الذروة الصباحية

عدد  حّصة هذه الفئة من مجموع  ، إالّ أن % 4,,كناش العشرة تذاكر بنسبة ألبالمقابل تراجع عدد المسافرين الحاملين 

 من مجموع مبيعات التذاكر. % 0,,تبقى ضعيفة وال تتعدى   مسافري التداكر

   

 00السنوية بنسبة  لالشتراكاترغم تراجع عدد المسافرين الحاملين  % 3هار بنسبة إلستظارتفع عدد مسافري سندات ا %. 

    . % 2,9بنسبة  ارتفعالشهرية  لالشتراكاتو  للبطاقات األسبوعيةغير أن عدد المسافرين الحاملين 

  

   تقلص نشاط الحافالت  نقص الحافالت المخصصة للكراءات و نتيجة % 2,5تراجع  عدد مسافري الكراءات بنسبة

 . لشركات الخاصة لنقل المسافرينمن طرف اإلى شركة الخطوط الجوية التونسية و التنافس الحاد المسندة 

 

 عدد االشتراكات المدرسية بنسبةالمعدل السنوي لنتيجة انخفاض  % 3,2بنسبة ين من التالميذ و الطلبة تقلص عدد المسافر 

1,1 %. 
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V. اإلستغالل للحافلة ضيمقاب 
 

( راجع باألساس إلى تحسن مداخيل التذاكر بما  % 2,3ألف دينار )  132بما قدره  االستغاللمداخيل  ارتفعت           

 (.% 2,1 -ألف دينار )  221,1( مقابل تراجع مداخيل بقية السندات بما قدره  % 1,53ألف دينار ) +  231,1قدره 

 

 :حسب السندات كما يلي  االستغاللتتوزع مداخيل  و            
 (ودون اعتبار االداءاتدينار  باأللف)                                                                                                              

رنسبة التطو  البيانـــــــــات 2016 2017 

 التذاكر 573,2 21 540,6 22 4,5%

 سندات اإلستظهار 927,8 2 895,9 2 1,1%-

 الكراءات 008,3 6 901,3 5 1,8%-

 جامعية واشتراكات مدرسية  852,1 1 762,6 1 4,8%-

 المجموع 361,3 32 100,4 33 2,3%

 

   : ما يلي االستغالل حسب السنداتمداخيل تطور يبرز  
    

  و بالشبابيك  بنسبة  % 5,2تحسن مبيعات التذاكر على متن الحافالت بنسبة  نتيجة،  % ,,1بنسبة   اكرذمداخيل الت رتفاعا

3,2 %. 

  مقابل  % 4,,0السنوية بنسبة  اتاالشتراكمداخيل   انخفاضنتيجة  % 1,1تراجعت مداخيل سندات اإلستطهار بنسبة

    .  % 9,0الشهرية  بنسبة  االشتراكاتتحسن مداخيل  البطاقات األسبوعية و 

  المدرسية و  االشتراكات انخفاض مبيعات  نتيجة % 1,3االشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة  تراجعت مداخيل

   .( 2644ة و الجامعية فيفري و سبتمبر االشتراكات المدرسيتي بيع حمل ) % 5,1بنسبة    الجامعية

من جملة المسافرين ، إال أّن مداخيل هذا الصنف من  % 16,1 المسافرون من التالمبذ و الطلبة يمثلعلما أّن عدد 

 . من جملة المقابيض % 5,3المسافرين ال تمثل إالّ 
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 شبكة الخطوط الحديدية

 
 

 شبكة الخطوط الحديدية               

  المعدات التقنية للشبكة الحديدية     

اري للشبكة الحديديةالنشاط التج                            

 مسافرو النقل الحديدي                          

     للشبكة الحديديةمقابيض االستغالل                           
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 29 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

 ديةــحديالنتائج نشاط الشبكة 
 

I.  شبكة الخطوط الحديدية 
 

          طول الخط 

     سكة واحدة 

 )بالكلم(

 طول الخط 

سكة مزدوجة 

 )بالكلم(

 اناتــــــــــــــــــالبيي

 المترو
 بن عروس -الخط الجنوبي : ساحة برشلونة  8,3 16,6

0الخط   محمد علي -ساحة برشلونة            3,7 7,4 

 بن عروس -محمد علي           4,6 9,2

7الخط  أريانة -الخط الشمالي : ساحة الجمهورية  7,8 15,6  

 ابن خلدون -الخط الشمالي الغربي : تونس البحرية  9,7 19,4

1الخط   

 ساحة برشلونة -تونس البحرية            1,5 3,0

 ساحة الجمهورية -ساحة برشلونة           1,1 2,2

 باب سعدون -ساحة الجمهورية            2,6 5,2

 الياسمين -باب سعدون             3,9 7,8

 ابن خلدون -الياسمين              0,6 1,2

 المركب الجامعي بمنوبة -الخط الغربي : ساحة برشلونة  13,6 27,2

0الخط   
 ساحة الجمهورية -ساحة برشلونة           1,1 2,2

 باب سعدون -ة الجمهورية ساح           2,6 5,2

 المركب الجامعي بمنوبة -باب سعدون            9,9 19,8

 اإلنطالقة -الخط الشمالي الغربي: ساحة برشلونة  9,9 19,8

5الخط   
 ساحة الجمهورية -ساحة برشلونة           1,1 2,2

 باب سعدون -ساحة الجمهورية            2,6 5,2

 الياسمين -باب سعدون             3,9 7,8

 اإلنطالقة -الياسمين              2,3 4,6

 5المروج  -خط المروج  : تونس البحرية  12,0 24,0

5الخط   
 ساحة برشلونة -تونس البحرية            1,5 3,0

 محمد علي -ساحة برشلونة            3,7 7,4

 5المروج  -محمد علي             6,8 13,6

 مجموع خطوط المترو 61,3 122,6

 ت . ح . م 18,8 37,7
 مجموع الشبكة الحديدية 80,1 160,2

 

كما تحتوي شبكة المترو ، (سكة مزدوجةكلم ) 11,1للشبكة  الطول الحقيقيدون اعتبار الجذع المشترك لخطوط المترو، يبلغ  

 كلم خارج الخطوط ، مفصلة كما يلي : 11,1على 

 5 لى مستودع أريانة وداخلهكلم للعبور إ. 

 1 كلم للعبور إلى  مستودع تونس البحرية وداخله. 

 3 كلم للعبور إلى مستودع  ت . ح . م  وداخله. 

 1,1  بين محطة أريانة ومستودع أريانةكلم. 
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II. المعدات التقنية للشبكة الحديدية  

 أسطول الشبكة الحديدية حسب الفئة العمرية .0

 

 
مجموع الشبكة 

 الحديدية
 مت.ح.

مجموع شبكة 
 المترو

CITADIS SIMENS القئة العمرية 

سنوات 5الى   0من   16 16  16  

سنوات 9الى   8من   6 6  6  

سنوات 01الى   9 من  17 17  17  

سنوات  00الى   01من   16 16  16  

ةسن  71 الى  09 من  14  14  14  

ةسن  75 الى  75من  43  43  43  

ةسن  11 الى  17 من  77  77  77  

ةسن  01 الى  19من     18 18  

 المجموع 134 55 189 18 207

 4سنة و  42
ايام 31اشهر و   

 سنة و 91
شهر 33  

 31و سنة  22
يوم 31أشهر و   

سنوات و  8
 22شهرين و 

 يوم

    31سنة و82
يوم 22و  أشهر  

 معدل العمر

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

                 



تقريــــــــــــر حول أنشطة شركة النقل بتونس                                                                            7102 

 

 31 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

 ديديةأسطول الشبكة الح .7
 

 المترو ت . ح . م مجموع الشبكة الحديدية
 البيانات

 2132 2131 نسبة التطور 2132 2131 التطور نسبة 2132 2131 نسبة التطور

0,0% 207 207 0,0% 18 18 0,0% 189 189 

 13األسطول المسند في  

 ديسمبر

 معـّدل األسطـول المسند 189 189 0,0% 18 18 0,0% 207 207 0,0%

-1,5% 129,7 131,8 -1,8% 13,4 13,7 -1,5% 116,3 118,1 
معّدل األسطول الجاهز 

 لإلستغالل

-1,5% 62,7% 63,7% -1,8% 74,6% 75,9% -1,5% 61,5% 62,5% 
نسبة األسطول الجاهز 

 لالستغالل

3,6% 106,4 102,7 61,3% 6,7 4,1 1,1% 99,7 98,6 
معدل األسطول المستعمل 

 أيام العمل

3,6% 51,4% 49,6% 61,3% 37,1% 23,0% 1,1% 52,8% 52,2% 
نسبة  األسطول المستعمل 

 أيام العمل

2,9% 98,7 95,9 55,0% 6,4 4,1 0,5% 92,3 91,8 
معدل األسطول المستعمل 

 كامل أيام األسبوع

2,9% 47,7% 46,3% 55,0% 35,5% 22,9% 0,5% 48,8% 48,6% 
نسبة األسطول  المستعمل 

 كامل أيام األسبوع
 

:تميز تطور نشاط الشبكة الحديدية بما يلي              
 

   بالرغم     % 2,8بنسبة في الذروة الصباحية و كامل أيام األسبوع و نسبة اإلستعمال  األسطول  المستعمل تحسن معدل

 13ره  سنة و أسطول عربات ت.ح.م و الذي بلغ معدل عم 23أسطول عربات المترو و الذي بلغ معدل عمره   من تقادم

 .سنة 

مع اإلشارة أّن  ، 2641أشهر سنة  46عاما و  24مقابل   2644سنة  أشهر 46و  سنة 22عربات المترو  بلغ معدل عمر       

 سنة. 22من مجموع عربات المترو و يبلغ معدل عمرها  % 11 بلغت  SIMENS حصة العرابات من نوع 

 

 عودة العمل نتيجة  2313سنة  % 22,8مقابل  2311سنة   %  ,,11 خط ت.ح.م   على نسبة  األسطول المستعمل  بلغت

 .إنتهاء أشغال تجديد السكة  على هذا الخط بعد   بالبرمجة العادية

 وط المترو بسبب تقادم على خط 2313مقارنة بسنة  % 2,6ارتفاعا بنسبة   نسبة األعطاب بالعشرة أالف كلم مجدية سجلت

   .SIMENSالعربات من نوع 

 ب ونسبة األعطاباألعطا .1
 

 البيانـــــــــات 2132 2131 نسبة التطور

 ت.ح.م   

 عدد األعطاب   54 50 6,5%-

 كلم مجدية 01111نسبة األعطاب في    0,86 0,62 28,4%-

 مترو   

 عدد األعطاب   226 240 6,2%

 كلم مجدية 01111نسبة األعطاب في    0,30 0,32 6,2%
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 32 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

 2استهالك الطاقة .4

 

 البيانـــــــــات 2132 2131 التطورنسبة 

 ت.ح.م   

 باأللف كيلوات في الساعة  -     312 3 909 4 48,2%

 في الكلم المجدي ةفي الساع () بالكيلوات معدل االستهالك -     5,28 5,99 13,5%

 مترو   

  باأللف كيلوات في الساعة -     622 26 355 27 2,8%

 في الكلم المجدي ةفي الساع () بالكيلوات ل االستهالكمعد -    3,59 3,69 2,8%

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

                                                
  2 تحيين استهالك الطاقة لسنة 2313 و 2311 .  
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 33 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

III. النشاط التجاري للشبكة الحديدية 

 ة على الشبكة الحديديةالسفرات المنجز .0

                               )باأللف(                                                                                                                            

 البيانـــــــــات 2132 2131 نسبة التطور

 المترو 181,9 181,2 0,4%-

 ت . ح . م  17,4 22,2 27,7%

 المجموع 199,3 203,3 2,0%

 

   

األسطول المستعمل   معدل عددتحسن  نتيجة  % 2بنسبة  وط الشبكة الحديدية على خط عدد السفرات المنجزة ارتفع       

وكذلك تحسن  % 23,5الملغاة بنسبة  السفراتو تراجع عدد  % 2,2بنسبة   كامل أيام األسبوع في الذروة الصباحية

  .  % 53,1بنسبة  بسبب النقص في األعوان   الملغاة السفراتعدد مما أدى إلى تراجع   االستغاللمواظبة أعوان 

  . 2313سنة  % 23,2مقابل  2311سنة   % 21,3غت نسبة انجاز السفرات المبرمجة بلفقد تبعا لذلك و  

 

 على الشبكة الحديدية الكيلومترات المجدية .7

                              )باأللف(                                                                                                                            

 البيانـــــــــات 2132 2131 نسبة التطور

 المترو 7415,1 7413,3 0,0%

 ت . ح . م  627,7 819,8 30,6%

 المجموع 042,9 8 233,1 8 2,4%

 
    

ارتفع فقد  % 23,5الغير منجزة بنسبة  تالكيلومتراو تراجع عدد  % 2نتيجة ارتفاع عدد السفرات المنجزة بنسبة          

 :، حيث نالحظ % 2,1بنسبة للشبكة الحديدية  العدد الجملي للكيلومترات المجدية 

 لكيلومترات المجدية على خطوط المترو أمام تراجع طفيف لعدد السفرات المنجزة.* استقرار عدد ا        

نتيجة ارتفاع عدد السفرات المنجزة  % 33,3بنسبة   ارتفاع ملحوظ لعدد الكيلومترات المجدية على خط ت.ح.م *         

 .أشغال تجديد السكة  انتهاءعلى هذا الخط بعد    عودة العمل بالبرمجة العاديةبسبب  %  21,1بنسبة 
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 السفرات الملغاة و الكيلومترات الغير منجزة .1

 

عدد الكيلومترات  ارتفاعإلى  مما أدى 2313بسنة  نة مقار ℅ 23,5تراجع العدد الجملي للسفرات الملغاة بنسبة          

ألف كلم.   123,2المجدية بما قدره   

المرتبطة طاب األع أو بسبب نقص في المعدات إما بسبب ال السفراتفهي ناتجة عن إلغاء  الكيلومترات الغير منجزةأما 

تقادم أسطول عربات الشبكة الحديدية.ب  

سنة  ℅ 09,6مقابل  6,02سنة  ℅ 2,11 و األعطاب عداتبلغت حصة عدد السفرات الملغاة بسبب النقص في المو قد 

6,02  .      

 :كما يلي حسب األسباب الملغاة و الكيلومترات الغير منجزة تتوزع السفرات         

 

كلم(ألف الكيلومترات الغير منجزة )  السفرات الغير منجزة 

 البيانات

 2132 2131 نسبة التطور 2132 2131 التطور نسبة

 نقص في األعوان 10488 4918 53,1%- 210,9 98,0 53,6%-

 نقص في المعدات 1893 5283 179,1% 37,8 104,5 176,2%

 أعطاب  177 273 54,0% 4,0 6,0 49,8%

 حوادث مرور 269 16 94,1%- 5,4 0,2 95,4%-

 أسباب أخرى 1766 1113 37,0%- 42,9 30,6 28,6%-

 المجموع 14593 11602 20,5%- 301,0 239,3 20,5%-

-22,0% 2,73% 3,50% -20,9% 5,40% 6,82% 
نسب إلغاء السفرات و 

 الكيلومترات
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 البقاع الكيلومترية المعروضة على الشبكة الحديدية .0
                               )باأللف(                                                                                                                            

 البيانـــــــــات 2132 2131 نسبة التطور

 المترو 694,8 070 2 635,0 066 2 0,2%-

 ت . ح . م  097,2 251 934,8 327 30,6%

 المجموع 792,0 321 2 569,8 394 2 3,1%

 
 
 

            و % 2,1بنسبة  عدد الكيلومترات المجدية رتفاعاأمام  % 3,1المعروضة بنسبة   ةعدد البقاع الكيلومتري عارتف           

مع اإلشارة أّن البقاع المعروضة لعربة  .% 33,3هذا التفاوت إلى التطور الملحوظ لنشاط خط ت.ح.م بنسبة  جعري

  (.   CITADIS لعربات  233و   SIMENSلعربات  213( تفوق البقاع المعروضة لعربات المترو )133ت.ح.م )
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IV. النقل الحديدي ومسافر 
                                     

)باأللف(                                                                                                                          

 المترو ت . ح . م مجموع الشبكة الحديدية
 البيانات

 نسبة 
 التطور

 2132 2131 نسبة التطور 2132 2131 التطور نسبة 2132 2131

 التذاكر 43272,4 42083,8 2,7%- 4135,8 4428,8 7,1% 408,2 47 512,6 46 1,9%-

 االستظهارسندات  7801,1 7831,6 0,4% 932,4 849,0 9,0%- 733,5 8 680,6 8 0,6%-

-12,9% 21 751,0 24 980,6 -8,3% 2120,7 2312,1 -13,4% 19630,3 22668,5 
اشتراكات مدرسية 

 و جامعية

 المجموع 73742,0 69545,8 5,7%- 7380,3 7398,4 0,2% 122,3 81 944,2 76 5,2%-
 

                
،أساسا  %  3,1عدد البقاع الكيلومترية بنسبة  ارتفاع رغم  ،% 5,2ي الشبكة الحديدية بنسبة مسافر عدد يرجع انخفاض       

 :إلى ما يلي 

 . إلغاء السفرات بسبب النقص في المعدات و األعطاب نتيجة تقادم عربات المترو وعربات ت.ح.م 

  بسبب اإلحالة على التقاعد و الترقيات. 2313بسنة  ةمقارن  %  ,,1تراجع معدل عدد المراقبين بنسبة 

  لومالمسافرين المنقولين غير خالصي المع تفاقم ظاهرةاستمرار و . 

                                   

 
              

   عدد االشتراكات المدرسية المعدل السنوي لنتيجة انخفاض  % 4228تقلص عدد المسافرين من التالميذ و الطلبة بنسبة

 ك الحديدية. من العدد الجملي للمسافرين المنقولين على خطوط الشب % 21,3و تبلغ حصة هذه الفئة    %  2,1 بنسبة
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V. ض اإلستغالل للشبكة الحديديةيمقاب 
 

(ودون اعتبار االداءاتدينار  )باأللف                                                                                                                                       

 تروالم ت . ح . م مجموع الشبكة الحديدية
 البيانات

 2132 2131 نسبة التطور 2132 2131 التطور نسبة 2132 2131 نسبة التطور

 التذاكر 479,4 15 048,0 15 2,8%- 288,0 2 443,8 2 6,8% 767,3 17 491,9 17 1,6%-

 االستظهارسندات  643,2 1 705,0 1 3,8% 287,7 270,9 5,8%- 930,9 1 975,9 1 2,3%

-7,1% 713,3 768,2 -0,2% 175,3 175,7 -9,2% 538,1 592,5 
اشتراكات مدرسية 

 و جامعية

 المجموع 715,1 17 291,1 17 2,4%- 751,3 2 890,0 2 5,0% 466,4 20 181,1 20 1,4%-

 

 

 :إلى األسباب التالية   %   1,1بنسبة  الحديديةبالشبكة  االستغاللمداخيل  تقلصيرجع  

        

  1,1بنسبة  عدد المسافرين تراجع أمام %  1,2نسبة ب ندات االستظهار و س مداخيل التذاكر تراجع %. 

 الشهرية على التوالي  االشتراكاتمداخيل البطاقات األسبوعية و  ارتفاع إلى تحسن  مداخيل  سندات االستظهارو يرجع 

 . % 1,3بنسبة  السنوية االشتراكاتمقابل تراجع مداخيل  ، %  1,1وبنسبة  %  3,3نسبة ب
 

 بالنسبةكما هو  من مجموع مبيعات التذاكر % 0,9ضعيفة وال تتعدى   كناش العشرة تذاكرأمبيعات  حّصة تبقى  و 

 .الحافالت  شبكة ل

 (  2644الشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر ا) حملتي بيع  االشتراكات المدرسية و الجامعية تراجع مداخيل

 .2313بسنة  مقارنة   % 2,1بنسبة  مبيعات االشتراكات المدرسية و الجامعية  انخفاض نتيجة  % 1,1بنسبة 

 

و للحد من تراجع مداخيل الشبكة الحديدية فقد وقع تعزيز عمليات المراقبة بجميع شبابيك التذاكر و داخل المحطات بمشاركة 

 األعوان اإلداريين و فرق المراقبة الفجئية.

 

 

 

   من جملة المسافرين ، إال أّن مداخيل هذا الصنف من المسافرين ال  % 23,1التالمبذ و الطلبة تمثل نسبة المسافرين من

 من جملة المقابيض. % 3,5 سوى تمثل 
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 الموارد البشرية              
 

 

 ديسمبر 13عدد األعوان في         

 عوانعدد األمعدل                                

 تقسيم عدد األعوان حسب السلك             

 مواظبة األعوان                            

 العطل السنوية لألعوان  

 الساعات المستخلصة                            

 تكوين األعوان                            
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 الموارد البشرية
 

I.  عدد األعوان 
 

ديسمبر 10في  معدل عدد األعوان  
 البيانات

 2016 2017 نسبة التطور 2016 2017 نسبة التطور

 مجموع األعوان على ذمة المصالح 717 7 440 7 3,6%- 722 7 554 7 2,2%-

 أعوان االستغالل 241 4 700 3 12,8%- 365 4 991 3 8,6%-

 * سواق و فباض  المستودعات 382 3 009 3 11,0%- 373 3 246 3 3,7%-

 * مراقبو شبكة الحافلة 91 141 54,9% 163 82 50,0%-

 * سواق الشبكة الحديدية 219 173 21,0%- 240 178 25,8%-

دية* أعوان الشبابيك بالشبكة الحدي 484 361 25,4%- 494 396 19,9%-  

الحديدية ة* مراقبو الشبك 65 16 75,4%- 96 89 6,5%-  

 األعوان الفنيون 884 816 7,7%- 930 878 5,7%-

بالمستودعات* أعوان فنيون    513 480 6,4%- 538 522 3,0%-   

 *أعوان فنيون بالسيجومي 112 97 13,4%- 122 110 10,0%-

 * اعوان فنيون )إدارة المعدات( 144 130 9,7%- 150 135 10,0%-

ية( * اعوان فنيون )إدارة البنية التحت 115 109 5,2%- 120 111 7,6%-  

 اإلداريون 592 2 924 2 12,8% 2426 686 2 10,7%

 *اإلطارات 1475 1803 22,2% 1257 1572 25,1%

المتفقدونمنهم  * 387 633 63,6% 303 462 52,6%  

 * األعوان اإلداريون 354 431 21,8% 367 404 10,0%

أعوان التنظيف* 338 314 7,1%- 364 323 11,3%-  

أعوان الحراسة* 166 154 7,2%- 174 158 9,5%-  

آخرون* 259 222 14,3%- 264 229 13,4%-  

 أعوان غير مستخدمين خالصي األجر 96 89 7,3%- 108 90 16,8%-

أعوان في مرض طويل المدى * 85 76 10,6%- 97 76 21,3%-  

آخرون * 11 13 18,2% 11 14 22,1%  

 مجموع األعوان خالصي األجر 813 7 529 7 3,6%- 830 7 644 7 2,4%-

18,8% 65,5 55 24,6% 76 61 
 أعوان غير مستخدمين وغير خالصي

 األجر

الشركة التعاونية أعوان 46 47 2,2% 42 47 10,9%  

 المجموع العام 920 7 652 7 3,4%- 927 7 756,6 7 2,2%-
 

 

   3,3 تراجع بنسبة عونا، أي  1522 شركة النقل بتونسل خالصي األجراألعوان عدد  لغ ، ب 2311في موفى %           

و عودة   مقابل انتداب  عونا 225باألساس إلى المغادرة النهائية التي شملت   راجع  2313مقارنة بسنة  عونا( 211-)

 .نعو 21

المغادرين  مجموعمن   % 33السبب األبرز في تراجع عدد األعوان حيث مثلت تمثّل اإلحاالت على التقاعد مع اإلشارة أّن 

 ر الحقا.تحركات األعوان المذكو كما هو مفصال في جدول
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الذي ارتفع عددهم على  على الذّمةاإلطارات اإلداريين و ن تراجعا بإستثناء عدد اسجلت كافة شرائح األعو كما      

الى رتبة   عون 138ترقية  إلىعونا  123 بما قدره اإلطارات  يرجع إرتفاع عدد .% 22,2و بنسبة %24,3التوالي بنسبة 

عونا. و  4,1، مقابل المغادرة النهائية ل من النظام األساسي الخاص بالترقيات  ,1د الجديد عد للفصلاطار و ذلك تطبيقا 

   .عون( 211) + 2641عونا سنة  134مقابل   2644عونا سنة  111نتج عن ذلك ارتفاعا ملحوظا لعدد المتفقدين ليبلغ 

 

 سب الخطط الوظيفيةتحركات األعوان ح 

 

 

I. ألعوان  خالصي األجر حسب السلك 
 

 

ديسمبر 10في  معدل عدد األعوان  
ناتالبيا  

 2016 2017 نسبة التطور 2016 2017 نسبة التطور

 إطارات 484 1 816 1 22,4% 265 1 584 1 25,2%

 أعوان تسيير 534 3 333 3 5,7%- 593 3 513 3 2,2%-

 أعوان تنفيد 795 2 380 2 14,8%- 972 2 548 2 14,3%-

 المجموع 813 7 529 7 3,6%- 830 7 644 7 2,4%-

 

 

، أّما اإلطارات % 14,1 و  % 11,1 و أعوان التنفيذ من مجموع األعوان على التوالي و  أعوان التسيير حسب السلك يمثل

 من مجموع األعوان. % 21,4فيمثلون 

  .% 35,3أي ارتفاعا ملحوظا بنسبة  2313 سنة % 23,15مقابل  2311سنة  موفى في%  31,12 نسبة التأطيرو بلغت  

 

 

 المجموع

مالعا  

يرأعوان تسي أعوان تنفيد  
 البيانــــــات اإلطارات

 المجموع
األعوان   

 اإلداريون
األعوان 

نالفنيو  
أعوان 

 الجوالن
 المجموع

األعوان   

 اإلداريون
األعوان 

نالفنيو  
أعوان 

 الجوالن

 انتدابات  1  1 2 02 1  01 71

 إدماج    1 1 2  1 3 4

4 0   0 0 0   2 
الملحفين لدى 

 المؤسسة

االنتداباتمجموع  2 1 0 1 4 71 1 1 77 71  

 تقاعد 148 37 14 6 57 11 1 43 55 260

 إستقالة 1 0 0  0 1 0 0 1 2

 طرد 0 3 2  5 7  2 9 14

 وفاة 4 10 1  11 2 1 1 4 19

 مجموع المغادرات 153 50 17 6 73 21 2 46 69 295
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II. حسب اإلدارة الصي األجرخطارات عدد اإل توزيع   
 
 

 
 

 

  )من مجموع اإلطارات أي  % 31يمثل عدد اإلطارات العاملين بشبكة الحافالت )إدارة صيانة الحافالت ومختلف األقاليم

إدارة السكة و  وإدارة التجهيزات الكهربائية و إدارة معدات المترو عونا. أما بالنسبة للشبكة الحديدية ) 323في حدود 

 . من مجموع اإلطارات % 11,1 بنسبة يأ عونا 332 عدد اإلطارات فقد بلغ( المباني
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V.     مواظبة األعوان 

 غيابات األعوان حسب السبب .0
(بحساب اليوم)                                                                                                                                                                 

 مجموع
 البيانات

 2016 2017 نسبة التطور

 الغيابات المستخلصة 456 143 775 114 20,0%-

 * أمراض عادية     326 80 793 69 13,1%-

 ويلة المدى* أمراض ط     118 32 242 25 21,4%-

 * حوادث الشغل     012 31 740 19 36,3%-

 الغيابات غير المستخلصة 283 36 330 33 8,1%-

 مجموع الغيابات 739 179 105 148 17,6%-

 للعون الواحد  الغيابات معدل 23,0 19,4 15,6%-

-14,9% 16,3 19,1 
للعون الواحد )دون اعتبار   الغيابات معدل

 مدى (األمراض الطويلة ال
 

 

  بما  2311خالل سنة  الغيابات انخفضتحيث   بصفة ملحوظة.  أيام الغيابات تواصل تراجع عددللسنة الثالثة على التوالي

           يوما 21311بما قدره  المستخلصة أيام الغيابات   ( راجع باألساس إلى تقلص عدد % 11,3-)  يوما 31331قدره 

(- 23 % .) 

عونا  131 ما يعادل زيادة ،يوم عمل  31331قدره  ماب 2311لجملي لعدد أيام الغيابات خالل سنة و نتج عن التقلص ا

 شهريا. 

 في 2311يوم سنة   12,1  حيث بلغ أّما بالنسبة لمعدل الغيابات للعون الواحد فقد شهد أيضا تحسنا خالل السنوات األخيرة ،

 .2315يوم سنة  22,2و  2313يوم سنة   23حين بلغ 

يوم بالنسبة للسواق و  12,1 :يوم لبعض الخطط الوظيفية  15  2311خالل سنة  ارة إلى أن هذا المؤشر تجاوزمع اإلش   

     يوم بالنسبة لسواق العربات بالشبكة الحديدية. 11,1القباض باألقاليم و 

 أي تراجع بنسبة  2313وم سنة ي 11,3مقابل   2311يوم سنة   15,31  بلغ  معدل الغيابات المستخلصة  للعون الواحد

مقابل    2311سنة   يوم    1,3ليبلغ   % 5,1، وعلى مستوى الغيابات الغير  المستخلصة  تراجع هذا المؤشر بنسبة  11,1%

 .2313يوم سنة  1,3
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 غيابات األعوان حسب الوظيفة .7
(بحساب اليوم)                                                                                                                                                                                                                                          

معدل الغيابات للعون 

 الواحد
الغيابات  مجموع الغيابات

غير 

ةالمستخلص  

الغيابات 

ةتخلصالمس  

 معدل عدد األعوان الغيابات المستخلصة

 البيانات
حوادث 

 الشغل
 

أمراض 

طويلة 

 المدى
 

أمراض 

 عادية
 

مرض 

طويل 

 المدى

على ذمة 

 المصالح

رنسبة التطو 2017 2016  2016 2017 

 ن االستغاللأعوا 991 3 60 291 46 612 19 464 14 367 80 374 20 741 100 534 131 23,4%- 24,9 29,6

 سواق و فباض  المستودعات* 246 3 52 371 39 247 17 605 13 223 70 937 13 160 84 585 111 24,6%- 25,5 32,4

 مراقبو شبكة الحافلة* 82 0 217 0 172 389 110 499 525 5,0%- 6,1 3,2

 حديديةسواق الشبكة ال* 178 0 058 3 0 163 221 3 828 1 049 5 598 7 33,5%- 28,3 31,5

 أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية * 396 7 283 3 365 2 433 081 6 122 4 203 10 443 11 10,8%- 25,3 22,8

 مراقبو الشبكة الحديدية*  89 0 362 0 91 453 377 830 383 116,7% 9,3 4,0

 نيوناألعوان الف 878 3 627 8 926 759 2 312 12 707 6 019 19 830 22 16,7%- 21,6 24,5

 3أعوان فنيون بشبكة الحافلة * 632 1 372 7 475 312 2 159 10 119 3 278 13 393 16 19,0%- 21,0 24,7

 أعوان فنيون بالشبكة الحديدية* 246 1 255 1 451 447 153 2 588 3 741 5 437 6 10,8%- 23,2 23,8

 أعوان إداريون و آخرون 686 2 14 875 14 704 4 517 2 096 22 249 6 345 28 375 25 11,7% 10,5 10,4

 7102مجموع  7554,4 76,3 793 69 242 25 740 19 775 114 330 33 105 148   19,4 

 7105مجموع  721,8 7 96,9 326 80 118 32 012 31 456 143 283 36  739 179   23,0

 طورنسبة الت 2,2%- 21,3%- 13,1%- 21,4%- 36,3%- 20,0%- 8,1%- 17,6%-  15,57%-

 
 

                                                
 3باعتبار غيابات أال عوان الفنيون بالورشات المركزية
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 نالحظ: 2641حسب الوظيفة و مقارنة بسنة 

  بنسبة   الغياباتيام أل الجملي عددلل الناشطين على كلتا الشبكتين انخفاضان وان الفنيألعوان االستغالل و األع بالنسبة  

 عونا شهريا.  111ما يعادل أي  عمل  يوم 31331زيادة   إلى أدىمما     % 22,1

 لألعوان الفنيين.  21,3و   االستغالليوم ألعوان  21,2للعون الواحد لهذه الشريحة من األعوان  بلغ  معدل الغيابات و  

  بنسبة  على التوالي الغياباتعدد أيام  انخفاض مجموعلسواق الحافالت و لسواق العربات و ألعوان الشبابيك :بالنسبة

ّّ عونا شهريا 133ما يعادل  أي يوم عمل 31211أدى الى زيادة  مما .% 13,1و  %  33,5و  % 21,3  على . كما انجّر

 عونا شهريا.  12 زيادة  الناشطين على كلتا الشبكتينعدد أيام الغيابات لألعوان الفنيين  تراجع

 
 

 
 13323عونا شهريا( مقابل  221يوم ) ما يعادل  32123،    2311سنة     األمراض العادية الغيابات بسبب عدد أيام بلغ 

مجموع العام للغيابات تبقى في ال  األمراض العاديةغير أن حصة  عونا شهريا(، 251 ) ما يعادل  2313يوم سنة  

      .  2313سنة  % 11,1مقابل  2311سنة  % 11,1بلغت حيث   مرتفعة

ال  أعوان لعدد، المستخلصة  من مجموع الغيابات % 22 فقد مثل عدد أيام الغيابات بسبب األمراض طويلة المدى أّما

  . خالصي األجر من مجموع األعوان % 0يتجاوز 
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 )حوادث الشغل(غيابات األعوان  .1
 

 مجموع
 البيانات

 2016 2017 نسبة التطور

 حوادث مرور 47 75 59,6%

 شغلحوادث  478 398 16,7%-

 حوادث عنف 230 201 12,6%-

 حوادث الشغلمجموع  755 674 10,7%-

 ايام الغياباتعدد  012 31 740 19 36,3%-

 

  و قد مثلت   %  13,1تراجع عدد الحوادث بنسبة   نتيجة  %33,3تراجع عدد أيام الغيابات بسبب حوادث الشغل بنسبة

 %  2978متفاوتة  إرتفاع نسبعلى التوالي سجلت  ها، وحوادث العنف المسلطة على األعوان و حوادث الشغل أهّم أسباب

يوم للحادث الواحد سنة  2973الشغل مسجال أيام التوقف على العمل بسبب حوادث  معدل عدد كما تراجع . %  52,1و 

  . % 2877أي تراجع بنسبة  2116يوم سنة  4171مقابل  2117

  4حوادث المرور و الشغب .4
 

     

من مظاهر الشغب و للحدّ  المترو والحافلة  ليشركة نقل تونس إلى مستعمتواصلت الحمالت التحسيسية الموجهة من طرف  

  وقد أدى ذلك إلى: بين حرافائها. حوادث المرور  قصد تفادي  الخسائر المادية و الجسدية

 مع ارتفاع لعدد  بالشبكة الحديدية % 31,1بنسبة  بشبكة الحافالت و  % 11 تراجع عدد حوادث الشغب بنسبة

 ,% 21,1 بنسبة  الجرحى بالنسبة للشبكة الحديدية

  حادث  15منها  2311حادث سنة  1331حيث بلغ  % 3,3ث المرور على كلتا الشبكتين بنسبة عدد حوادتراجع

 حادث قاتل. 13منها  2313حادث سنة  1111قاتل، مقابل 

و لسكة أثناء عبورهم لالمترجلين  انتباه عدم يعود أساسا إلى % 15,4عدد الحوادث القاتلة بنسبة ارتفاع  اإلشارة أنّ مع  

 لقواعد المرور السيارات الخاصة و الدراجات النارية بعض سواق  عدم امتثالبسبب  من ناحية ور محمية تقاطعات الغيلل

 .األساسية

                                                
  . 2311تحيين معطيات 4

 شبكة الحافالت الشبكة الحديدية المجموع العام
 البيانات

رنسبة التطو 2016 2017 نسبة التطور رتطونسبة ال 2016 2017   2017 2016 

 حوادث الشغب 1135 931 18,0%- 2114 1393 34,1%- 3249 2324 28,5%-

 عدد الجرحى 198 186 6,1%- 364 442 21,4% 562 628 11,7%

 حوادث المرور 1062 1027 3,3%- 649 577 11,1%- 1711 1604 6,3%-

 عدد الجرحى 309 347 12,3% 368 286 22,3%- 677 633 6,5%-

 عدد القتلى 6 5 16,7%- 7 10 42,9% 13 15 15,4%
 حوادث اخرى 409 345 15,6%- 0 0  409 345 15,6%-

 عدد الجرحى 409 345 15,6%- 0 0  409 345 15,6%-

 عدد القتلى 0 0  0 0  0 0 
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VI. العطل السنوية لألعوان 
 (بحساب اليوم)   

األيام معدل 

للعون  المقضات

 الواحد
سنة األيام المقضات سنة الرصيد المتبقي من   

 البيانات

2017 2016 
نسبة 
 التطور

2017 2016 
نسبة 
 التطور

2017 2016 

 أعوان االستغالل 893 66 618 55 16,9%- 953 136 423 126 7,7%- 30,8 31,2

 سواق و فباض  المستودعات 305 53 770 44 16,0%- 830 104 025 104 0,8%- 30,4 31,5

 مراقبو شبكة الحافلة 877 2 236 3 12,5% 183 6 548 2 58,8%- 38,0 31,3

 سواق الشبكة الحديدية 323 2 391 1 40,1%- 632 7 646 5 26,0%- 31,7 31,6

28,7 31,0 -25,5% 11 575 15 527 -18,8% 5 921 7 288 
أعوان الشبابيك بالشبكة  

 الحديدية

 مراقبو الشبكة الحديدية  100 1 300 72,7%- 781 2 629 2 5,5%- 29,1 29,4

 األعوان الفنيون 062 7 296 7 3,3% 559 25 738 24 3,2%- 27,4 28,1

 5أعوان فنيون بشبكة الحافلة  160 5 140 5 0,4%- 137 17 069 17 0,4%- 25,9 27,0

 أعوان فنيون بالشبكة الحديدية 902 1 156 2 13,4% 422 8 669 7 8,9%- 31,2 31,0

 أعوان إداريون و آخرون 499 43 706 46 7,4% 996 62 889 70 12,5% 25,8 26,3

 7102مجموع   620 109   050 222   29,1
 7105مجموع  454 117   508 225   28,8 

 نسبة التطور 6,7%- 1,5%- 0,9%

 

 
 

 

 تراجع عدد أيام الغيابات لهذا السلك بنسبة  رغم % 1,1بنسبة   االستغاللعدد أيام العطل السنوية المقضات ألعوان  تراجع

23,1 %.  

                                                
 5 باعتبار العطل السنوية لأل عوان الفنيون بالورشات المركزية
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VII. الساعات المستخلصة 
                  )باأللف( 

معدل الساعات اإلضافية للعون 

 6الواحد في شهر واحد
 الساعات العادية   7الساعات اإلضافية

 البيانات
نسبة 
 التطور

2016 2017 
نسبة 
 التطور

 2016 2017 نسبة التطور 2016 2017

 أعوان االستغالل 978 8 238 8 8,2%- 263 1 108 1 12,2%- 23,0 24,0 4,2%-

 * سواق و فباض  المستودعات 951 6 703 6 3,6%- 882 834 5,4%- 21,3 21,6 1,7%-

 * سواق الشبكة الحديدية 476 362 24,1%- 55 37 33,7%- 17,3 19,7 11,8%-

 * أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية 015 1 820 19,3%- 213 166 21,7%- 34,6 35,7 3,0%-

 * مراقبو شبكة الحافلة 337 168 50,1%- 68 33 51,7%- 33,8 34,9 3,3%-

 * مراقبو الشبكة الحديدية 198 185 6,8%- 45 38 15,4%- 35,3 38,9 9,3%-

 األعوان الفنيون 899 1 800 1 5,2%- 360 329 8,7%- 31,3 32,4 3,4%-

 * أعوان فنيون بشبكة الحافلة8 345 1 292 1 4,0%- 256 241 5,8%- 32,0 32,5 1,7%-

ة*أعوان فنيون بالشبكة الحديدي 554 508 8,3%- 103 87 15,7%- 29,6 32,1 7,9%-  

-3,8% 25,4 24,5 -11,4% 1 437 1 622 -7,7% 10 037 10 877 
مجموع أعوان االستغالل و 

 الفنيون  

 أعوان إداريون و آخرون 481 2 361 2 4,8%- 195 181 7,1%- 13,5 13,8 2,4%-

متفقدونإطارات و 2623 3288 25,4% 0 0  0 0   

لمجموعا 981 15 687 15 1,8%- 817 1 617 1 11,0%- 17,7 19,5 9,2%-  

 

 

 

 
 

 

 

                                                
  6 مؤشرقائم على احتساب االعوان المنتفعين بالساعات العادية 

  7 الساعات االضافية = الساعات %25+ الساعات %50 +ساعات األعياد   

  1 باعتبار الساعات المستخلصة لأل عوان الفنيين بالورشات المركزية
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 حصة هذه الفئة مثلوت  2313مقارنة بسنة  % 1بنسبة  السياقةأنجزها أعوان  التيعدد الساعات اإلضافية  تراجع      

 . 2313سنة  % 51,3مقابل  2311سنة   الساعات اإلضافيةمجموع  من %  1,8,

 

 من   % 35,1هذا العدد ال يغطي إال  أنألف ساعة، غير  111الشريحة من األعوان  اإلضافية لهذهالساعات  بلغ عدد

 2313سنة  %  33,1مقابل  ألف ساعة 1323و عطل سنوية(  و التي بلغ عددها   تالغير المنجزة )غيا با الساعات 

 .(  ساعة ألف 1511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تقريــــــــــــر حول أنشطة شركة النقل بتونس                                                                            7102 

 

 50 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

VIII. تكوين األعوان 
 

يام التكوين للعون دد أع

 الواحد

 عدد األعوان عدد أيام التكوين

 البيانات

 2016 2017 نسبة التطور 2016 2017 نسبة التطور 2016 2017

 أعوان اإلستغالل بشبكة الحافالت 463 402 13,2%- 4811 1145 76,2%- 10,4 2,8

 الحديدية أعوان اإلستغالل بالشبكة 188 177 5,9%- 2425 1622 33,1%- 12,9 9,2

 أعوان السالمة 32    4096   100,0%- 128,0 

 أعوان فنيون 438 105 76,0%- 1997 429 78,5%- 4,6 4,1

 أعوان إداريون وأصناف أخرى* 221 461 108,6% 704 1752 148,9% 3,2 3,8

 المجموع 1342 1145 14,7%- 14033 4948 64,7%- 10,5 4,3

.االطاراتبينهم من              *              

 

 

 
 

 عون.  121ب  و كذلك العدد المنتفع بالتكوين  يوم( 2315-م تكوين األعوان )أياعدد  عتراج 

 

   سنة  مجموعال من %   53,3بلغ حيث  بالتكوين، األعوان المنتفعين من مجموعاألكبر  الجزءاالستغالل يمثل أعوان

 . 2313سنة  % ,,13  مقابل 2311

 

 بسبب عدم إتمام برنامج  2313يوم سنة  13,5مقابل  2311يوم سنة  1,3م التكوين للعون الواحد بلغ معدل عدد أيا

أيام التكوين للحياة المهنية و الذي يمثل القسط األكبر من مجموع أيام التكوين  عدم إستكمالنتج عنه  2311لسنة  االنتدابات

   .2313يوم سنة  13133مقابل  2311يوم سنة  1113و الذي بلغ 
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 عونا و تحتل فئة أعوان االستغالل  235تطور عدد المنتفعين بما قدره  مامأيوما    1131أيام  التكوين بما قدره  تراجع عدد

 .2311سنة  % 12مقابل  ،2315سنة  % 51بنسبة  و ذلك  الصدارة من حيث عدد أيام التكوين

 

                                                                                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  متابعة تنفيذ الميزانية  
 

 

 

 

 

 

 ة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونسمخطط إعادو
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 تطور األعباء و اإليرادات 7105/7102
           

 

 اء ــــــــعباالتطور

مليون  33,1 قدره رتفاعبإأي  2313 ةمليون دينار سن 353,3، مقابل 2311مليون دينار سنة   311,1لغ مجموع األعباء ب

  :   األسباب التالية إلى راجع  دينار              

 (+13,25%) دينار مليون 23,3 ارتفاع أعباء األعوان بما قدره 

 (+1,5%) مليون دينار 3,1 الكات و المدخرات بما قدرهتارتفاع مخصصات اإله. 

 (+31,15%) مليون دينار 13,1 صافية بما قدرهالمالية العباء األ ارتفاع. 

 ( -  13,11 % )مليون دينار 5,1ه مشتريات التموينات المستهلكة بما قدر انخفاض. 

 (.-  2,51 % )مليون دينار  1,3 أعباء  اإلستغالل األخرى بما قدره انخفاض 

 

 تطور اإليرادات 

 ةمليون دينار سن 221,3 ، مقابل2311مليون دينار سنة  353,2  التعديالت المحاسبيةباعتبار  لغ مجموع اإليراداتب

 : باألساس إلىمليون دينار  راجع  122,3 قدره أي بارتفاع  2313

 مليون دينار. 111,1  بما قدره مبلغ التعديالت المحاسبية   ارتفاع 

 مليون دينار.  1,1 قدره األخرى بمااألرباح العادية  ارتفاع 

 مليون دينار. 2,1 بما قدرهاإلستغالل  مداخيل  ارتفاع  

 مليون دينار. 1+   : التعويض على النقل المدرسي  -                              

 مليون دينار.  3,1+    : إرادات اإلستغالل  -                              

 مليون دينار.  1,2 +  : المداخيل األخرى  -                              

 

 

 تطور النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

         سجلت  الصافية للسنة المحاسبية فان النتيجة،  انعكاسات التعديالت المحاسبيةوبإعتبار تبعا للفوارق المذكورة أعاله 

    25,2العجز بما قدره  أي بتراجع 2313مليون دينار سنة  132 ، مقابل 2311مليون دينار سنة  33,2عجزا قدره    

  : دينار نتيجة ما يلي  مليون

 111,1  بما قدرهانعكاسات التعديالت المحاسبية  ارتفاع. 

  مليون دينار. 11,2ارتفاع اإليرادات بما قدره 

 مليون دينار. 33,1بما قدره األعباء  إرتفاع 

سنة    111,1، مقابل   2311 مليون دينار سنة   131,3في حدود  التعديالت المحاسبية يبقى هذا العجز دون اعتبار مفعول

 مليون دينار. 22,3أي بزيادة العجز بما قدره   2313
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 تطور األعباء واإليرادات  
7102  /7102 

 لشركة النقل بتونس 
(ألف دينار)                                                                                                                                      

 طورالت نسبة

7102/7105 

 الفارق
 2132-2131 

 إنجازات
2131 

 إنجازات
2132 

 البيانات

 إيرادات  اإلستغالل    

 *  إيرادات  540 69 972 69 432 0,62%

 إيرادات أخرى 709 9 633 14 924 4 50,71%

 التعويض على النقل المدرسي 000 126 000 130 000 4 3,17%

 ع  إيرادات اإلستغاللمجمو 249 205 605 214 356 9 4,56%

 أعباء  اإلستغالل    

 مشتريات التموينات المستهلكة (823 49) (439 44) 384 5- 10,81%-

 أعباء األعوان 779 215) (396 239) 618 23 10,95%

 الكات و المدخراتتهمخصصات اإل (955 50) (778 54) 823 3 7,50%

 ستغالل األخرىأعباء  اإل (651 16) (057 15) 594 1- 9,57%-

 مجموع أعباء  اإلستغالل (209 333) (671 353) 462 20 6,14%

 نتيجة  اإلستغالل (960 127) (066 139) 106 11 8,68%

 أعباء مالية صافية (884 19) (237 33) 352 13 67,15%

 إيرادات التوظيفات 627 712 85 13,54%

 رىاألرباح العادية األخ 743 2 466 4 723 1 62,82%

 الخسائر  العادية األخرى (157) (70) 87- 55,40%-

 نتيجة األنشطة العادية قبل إحتساب األداءات )631 144) (195 167) 564 22 15,60%

 األداءات على األرباح (75) (74) 1- 0,71%-

 نتيجة األنشطة العادية بعد إحتساب األداءات (706 144) (269 167) 563 22 15,59%

 118 418 131 097 12 679 
إنعكاسات التعديالت المحاسبية التي لها تأثير على النتائج 

 المؤجلة

 النتيجة الصافية للسنة المحاسبية (027 132) (172 36) 855 95- 72,60%-

 
نة ألف دينار س  21,1و    2311  ألف دينار سنة 3,1) بأذون تزود بإعتبار تقديرات النقل المجاني مداخيل اإلستغالل *

 13.311,1)  و أعوان الديوانة و زارة الدفاع  و وزا ة العدل  ( و التعويض عن النقل المجاني ألعوان وزارة الداخلية2313

(.  2313سنة ل مماثل   2311  ألف دينار سنة   
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 7102 نجازاتإتوقعات و

 نطاق ميزانية التصرف في

 
  : فيما يلي ةالمحينالتصرف  تتمثل االنجازات بالنسبة إلى  ميزانية

 ركة النقل بتونسشنشاط 

 (.  %   2,3  -حسب المتوقع ) 1333مقابل  ،عونا 1311 عدد األعوان خالصي األجر بلغ معدل  

 (.  % 1,3  -حسب المتوقع ) 1531مقابل  ،عونا 1511على ذمة المصالح   عدد األعوان بلغ معدل 

 توقعمقارنة بالم  % 1,2المجدية بنسبة  انخفضت الكيلومترات. 

  مليون مسافر 11,2 أي بفارق قدره  مقارنة بالمتوقع % 1انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 

عدد ( و مليون مسافر 1,2-)  %1,5دون التالميذ و الطلبة بنسبة ن يالمسافرعدد ناتج عن تقلص 

 (.مليون مسافر  12,1 -) % 15,3من التالميذ و الطلبة بنسبة ن يالمسافر

 شبكة الحافالت نشاط 

 (.  % 1,5 -حسب المتوقع ) 3221مقابل  ،عونا 3213 سواقعدد ال بلغ معدل  

 (.  % 2,1+حسب المتوقع ) 315مقابل  ،عونا 332  الفنيين عدد األعوان بلغ معدل 

 مقارنة بالمتوقع  % 5,1المجدية بنسبة  انخفضت الكيلومترات. 

  حافلة 525حافلة، مقابل  521,1  سبوعاأليام أكامل  الصباحية أثناء الذروةاألسطول المستعمل بلغ 

 .% 11,1نسبته  انخفاضب   أي ة متوقع

  مليون مسافر 3,3 أي بفارق قدره  مقارنة بالمتوقع % 5,5انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 

 مقابل ارتفاع (مليون مسافر  1-) % 11,2و الطلبة بنسبة  من التالميذن يالمسافرعدد  ناتج عن تقلص

 .(مليون مسافر  1,1+) % 2,1دون التالميذ و الطلبة بنسبة ن يالمسافرعدد 

 شبكة الحديديةنشاط ال

 (.  %  2,1 -حسب المتوقع ) 121مقابل  ،عونا 111 لسواقعدد ا بلغ معدل  

 (.  %  1,1 -حسب المتوقع ) 131مقابل  ،عونا 323 الشبابيكأعوان عدد  بلغ معدل 

 (.  % 2,2-حسب المتوقع ) 251مقابل  ،عونا 213 التقنييناألعوان  عدد بلغ معدل 

 مقارنة بالمتوقع  % 1,1المجدية بنسبة  انخفضت الكيلومترات. 

  أيمتوقع  133ل مقابعربة ،  21,1 سبوعاأليام أالصباحية كامل  أثناء الذروةاألسطول المستعمل بلغ   

 .% 1,3بنقص نسبته 

 مليون مسافر 1,1أي بفارق قدره  مقارنة بالمتوقع % 2,1المعلوم بنسبة  انخفض عدد المسافرين خالصي 

و دون التالميذ  ن يالمسافرعدد  و % 13,2و الطلبة بنسبة من التالميذ  ن يالمسافرعدد ناتج عن تقلص  

 .  % 5,3الطلبة بنسبة 
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 النتائج الماليّةمستوى  على

  مليون دينار مقارنة بالميزانية  21,5قدره  بارتفاعمليون دينار   353,1بلغ مجموع أعباء االستغالل

أعباء  و مليون دينار  21,3مخصصات اإلهتالكات و المدخرات بما قدره  إرتفاع  راجع باألساس إلى

مليون   3,1قدره   اأعباء  االستغالل األخرى بم  مقابل انخفاض ، مليون دينار 11,3األعوان بما قدره  

 .مليون دينار  1,3ات المستهلكة بما قدره مشتريات التموين و دينار

 

 مليون  11,3 مليون دينار متوقع، بارتفاع قدره 315,1مقابل  ،مليون دينار 311,1  بلغ مجموع األعباء

صافية المالية ال عباءاأل و مليون دينار  21,5 أعباء  اإلستغالل بما قدره ارتفاع إلى سسادينار  راجع باأل

 .ينارمليون د 12,1 بما قدره

 

  مليون دينار متوقع 11,3مليون دينار، مقابل  13 لغت اإليراداتب.  

 

    مليون  131,3 ال تزال تمثل عجزا قدره ) قبل التغييرات المحاسبية( الصافية للسنة المحاسبية إن النتيجة

جموع م إلى ارتفاع مليون دينار( 31) مليون دينار متوقع. يعود هذا الفارق  133,3  دينار، مقابل

  .  مليون دينار 11,3  بما قدره عباءمجموع األ ارتفاع و مليون دينار 13,3  بما قدره اإليرادات
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 7102نجازات إتوقعات و

 االستثمار مستوى  على 

 

  : فيما يلي شركة نقل تونسعلى مستوى  ةالمحينالتصرف  بالنسبة إلى  ميزانية   تتمثل االنجازات

                                                                                                 (الف دينار)

 نسبة اإلنجاز
 إنجازات

7102 

 الميزانية المحينة

7102 
 البيانات

 البنية األساسية 505 29 804 13 46,8%

 الدراسات 700 - -

 تجهيزات   

 معدات النقل* 080 54 152 26 48,4%

 تجهيزات أخرى* 716 4 745 1 37%

 المجموع 001 89 701 41 46,9%

 

                                                                                                                               
أي    2311لسنة    ةالمحين الميزانيةمة بمرسألف دينار  12331ألف دينار، مقابل   11131بلغت انجازات االستثمار 

و التأخير الحاصل في إنجاز ألف دينار(   33122-) تجهيزات عدم انجاز ال  يعود ذالك إلى . وألف دينار  11333بنقص قدره  

كمال بعض  تراجع العارضين المشاركين عن إست و ألف دينار( 15131-) بطئ  إبرام الصفقات شاريع البنية األساسية الناجم عنم

 .الصفقات المبرمة

 على مستوى شبكة الحافالت

                                                                                                 (الف دينار)

 نسبة اإلنجاز
 إنجازات

7102 

 الميزانية المحينة

7102 
 البيانات

 البنية األساسية 270 2 378 16,7%

 الدراسات 200 - -

 تجهيزات   

 معدات النقل* 080 54 152 26 48,4%

 تجهيزات أخرى* 670 2 223 1 45,8%

 المجموع 220 59 753 27 46,9%

 

  :األسباب التالية   عن ألف دينار(   31131 -و ميزانية االستثمار) 2311الفوارق المسجلة بين انجازات نجمت 

.ألف دينار( 21221 -)  معدات النقل  إقتناءات عدم انجاز برنامج  -     

.ألف دينار( 2322 -)  عاتمستودالعادة تهيئة  إعدم انجاز برنامج   -    

ألف   1111 -)للمعدات المختلفة من تجهيزات إعالمية و سيارات إدارية ومعدات أخرى   2311عدم انجاز برنامج  إقتناءات    - 

.دينار(  

 على  الشبكة الحديدية

( رالف دينا )                                                                                                 
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 نسبة اإلنجاز
 إنجازات

7102 

 الميزانية المحينة

7102 
 البيانات

 البنية األساسية 235 27 426 13 49,3%

 الدراسات 500 - -

 تجهيزات   

 معدات النقل* - - -

 تجهيزات أخرى* 046 2 522 25,5%

 المجموع 781 29 948 13 46,8%

 

 
  :األسباب التالية   ألف دينار( عن  15133 -) المرسمةميزانية الو  2311الفوارق المسجلة بين انجازات نجمت  

 و كذلك الجذع المشترك   ح.م وتهيئة و صيانة السكةخط ت. محطات المخصصة لتهيئة  2311 سنة  مبالغعدم تسديد  -

 .ألف دينار(  13132 -)          

بسبب تراجع العارضين المشاركين عن ألف دينار(   1521 -)عدم انجاز إقتناء تجهيزات الصيانة   -       

 .  الصفقات المبرمة بعض  إستكمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7102 نجازاتإتوقعات و

 مخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونسنطاق  في
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  : فيما يلي 2311لسنة  مخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونسنجازات بالنسبة إلى تتمثل اال

 ركة النقل بتونسشنشاط 

 عونا متوقعا. 1322من  %133,2 عدد األعوان خالصي األجر بلغ معدل  

 عونا متوقعا  1322من  %  22المصالح  على ذمة عدد األعوان بلغ معدل   . 

 مليون كلم متوقعة. 15,3من  %  12,5   يةالمجد الكيلومترات بلغت 

 مليون  12,3 مسافر متوقع )من بينهم  مليون   212,3من  %13,5 بلغ عدد المسافرين  خالصي المعلوم

مسافر من التالميذ و الطلبة(  دون احتساب المسافرين المنقولين غير خالصي المعلوم نظرا للحمولة 

 المفرطة داخل الحافالت و العربات.

 

 شبكة الحافالت اط نش

 عونا متوقعا. 3323من  % 21,1 السواقعدد  بلغ معدل  

 ( % 1,1 )+ عونا 335 وكانت التوقعات في حدود عونا 332 التقنيين عدد األعوان بلغ معدل. 

 كم متوقعة مليون 3,33من  % 11,2  المجدية الكيلومترات بلغ عدد. 

  حافلة متوقعة. 332من    % 13,1 سبوعاأليام أمل الصباحية كا أثناء الذروةاألسطول المستعمل بلغ 

   53,1 مسافر متوقع )من بينهم  مليون   133,5 من  % 13,1بلغ عدد المسافرين  خالصي المعلوم 

مسافر من التالميذ و الطلبة( دون احتساب المسافرين المنقولين غير خالصي المعلوم نظرا مليون 

 للحمولة المفرطة داخل الحافالت.  

 
 شبكة الحديديةشاط الن

  مقارنة بالمتوقع % 33,3بنسبة عونا   111 لسواقعدد ا بلغ معدل  . 

 عونا متوقعا. 131من   % 21,2  أعوان الشبابيكعدد  بلغ معدل 

 ( %  1,1+ ) متوقعاعونا  213مقابل عونا  213 األعوان التقنيين عدد بلغ معدل. 

 ( % 1,2-) متوقعة كم مليون 2مقابل  كم مليون 1,2   المجدية الكيلومترات بلغ عدد. 

  عربة متوقعة. 131من  %  22,3  سبوعاأليام أالصباحية كامل  أثناء الذروةاألسطول المستعمل بلغ 

   مسافر من مليون  23,2 مسافر متوقع )من بينهم  مليون   11,1 من  % 13,1بلغ عدد المسافرين  خالصي المعلوم        

 ن احتساب المسافرين المنقولين غير خالصي المعلوم نظرا للحمولة المفرطة داخل العربات.  التالميذ و الطلبة( دو

 

 على مستوى النتائج المالية

) قبل التغييرات  المحاسبيةالصافية للسنة  النتيجة فإنّ  تونسمخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة نقل ب مقارنة بالمتوقع  

مليون  33,3) مليون دينار متوقع و يعود هذا الفارق 133,1مقابل  ,مليون دينار 131,3ه تمثل عجزا قدر  2311لسنة  المحاسبية(

 : باألساس إلى (دينار

 مليون دينار. 3,1قدره  بما   مجموع اإليرادات ارتفاع 
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 مليون دينار. 3,2  بما قدره إيرادات االستغالل ارتفاع  

  مليون دينار. 5,2  قدره بما و إرادات التوظيفات  األخرىارتفاع األرباح العادية 

 مليون دينار.  3,33  بما قدره عباءمجموع األ ارتفاع 

 مليون دينار.  23,1أعباء االستغالل بما قدره  ارتفاع 

 مليون دينار. 12,1 صافية بما قدرهالمالية العباء األ ارتفاع 

 ن دينار.مليو 3,1ره بما قد و االدءات على اإلرباح  األخرى الخسائر العادية ارتفاع 

 مستوى اإلستثمارعلى             

 شبكة الحافالت 

                                                                                                               (الف دينار) 

نسبة اإلنجاز 

 الجملي

مجموع 

 اإلنجازات

7102-7105 

مخطط إعادة هيكلة 

 وتنمية الشركة 

7102-7105 

 نسبة اإلنجاز
 إنجازات

7102 

مخطط إعادة هيكلة 

 7102 وتنمية الشركة
 البيانات

 البنية األساسية 700 5 318 6,6% 420 8 052 1 12,5%

 الدراسات - - - 450 2 - 

 تجهيزات      

 معدات النقل 000 96 152 26 27,2% 000 174 152 50 28,8%

 تجهيزات أخرى   500 6 223 1 18,8% 000 20 378 2 11,9%

 المجموع 200 108 753 27 25,6% 420 202 582 53 26,5%

 

 5,1و   مليون دينار لمعدات النقل 23من ضمنها ) 2311مليون دينار سنة  131,2    التنمية بمخطط المرسمة ستثماراتاال بلغت

 : مليون دينار( و يعود ذالك إلى   13,5-ر، أي بفارق )مليون دينا 21,1( لم تنجز إال بما قدره  مليون دينار للبنية األساسية

  

 .و المستودعاتالمحطات  عدم إعادة تهيئة  ناجم عن (ألف دينار  5322 -) الفارق بلغ الدراسات و األساسية البنية مستوى على

 

   :ناجم عن (ألف دينار  15125 -) الفارق بلغ األخرى اإلستثمارات  مستوى على

 .ألف دينار(   32111  -) معدات النقل  برنامج إقتناءات نجزء م انجاز   -

 .ألف دينار( 5211-)  عدم انجاز برنامج إقتناءات  للمعدات المختلفة من تجهيزات إعالمية و إدارية ومعدات أخرى -

 

 

  ديديةحالشبكة ال

(الف دينار                                                                                                                

نسبة اإلنجاز 

 الجملي

مجموع 

 اإلنجازات

7102-7105 

مخطط إعادة هيكلة 

 وتنمية الشركة 

7102-7105 

 نسبة اإلنجاز
 إنجازات

7102 

مخطط إعادة هيكلة 

 7102 وتنمية الشركة
 البيانات

 سيةالبنية األسا 800 79 426 13 16,8% 750 122 051 36 29,4%

 الدراسات 560 - - 560 - -

 تجهيزات      
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 معدات النقل   000 40 - - 000 55 - -

 تجهيزات أخرى 500 22 522 2,3% 840 24 987 4%

 المجموع 860 142 948 13 9,8% 150 203 038 37 18,2%

 

 منها نجزم .د بنية أساسية(  لم ي 12,1)منها  2311 مليون دينار سنة  112,2  التنمية بمخطط المرسمة االستثمارات تبلغ  

الجذع  تهيئة مشروع و يعود ذلك إلى تأجيل تنفيذ مليون دينار(. 121,2-أي بفارق ) مليون دينار  13,2إال بما قدره 

عربة     11و مشروع اقتناء  مترو من نوع سيمنسال عربات إضافة إلى تأهيل   م  حتجديد  خط ت  المشترك و مشروع

 .   م  حت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى النشاط على 7102نجازات إتوقعات و

 تونسبنقل اللشركة 
 
 

 مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة

7102 

 الميزانية المحينة لسنة

 إنجازات 7102

7102 
 البيانات

 البرمجة نسبة اإلنجاز البرمجة نسبة اإلنجاز

     
 : النشاط
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 كيلومترات فنية )باأللف( - 117,8 48 005,0 50 96,2% 831,0 52 91,1%

 كيلومترات مجدية )باأللف( - 797,9 40 908,0 42 95,1% 579,0 45 89,5%

 مجموع الكيلومترات )باأللف( 432,5 46    

86,5% 219,3 93,0% 204,0 189,8 
المسافرون خالصي المعلوم )دون النقل  -

 مــنـهم: المجاني بالمليون(

 * تالميذ وطلبة 67,2 79,6 84,4% 79,6 84,4%

87,7% 139,7 98,5% 124,5 122,6 
 * دون التالميذ والطلبة

 النقل المجاني )بالمليون( - 49,5 49,5 100,0% 66,4 74,4%

 البقاع الكيلو مترية المعروضة )بالمليون( - 401,8 5 687,0 5 95,0% 067,0 6 89,0%

 معدل عدد األعون     

99,0% 7 629 99,9% 7 564 7 554 
معدل عدد األعوان على ذمة المصالح   

 منهم :

اق - 820 3 922 3 97,4% 019 4 95,1%  قبَّاض وسوَّ

 مراقبون - 171 225 75,9% 306 55,8%

 فنيون  - 878 866 101,3% 848 103,5%

 آخرون - 686 2 551 2 105,3% 456 2 109,3%

 وان خالصي األجرمعدل عدد األع 644 7 660 7 99,8% 629 7 100,2%

  99,3% 7 767 7 710 
معدل عدد األعوان الجملي دون أعوان 

 التعاونية

93,5% 6,27 99,2% 5,91 5,86 
 مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدية

98,0% 3,07 103,6% 2,90 3,00 
مجموع المسافرين بمقابل دون التالميذ 

 والطلبة / الكيلومترات المجدية

 

 

 

 

 مستوى النشاط على 7102نجازات إتوقعات و

 لشبكة الحافالت

 
مخطط إعادة هيكلة وتنمية 

 7102 الشركة

 الميزانية المحينة لسنة

7102 
 إنجازات

7102 
 البيانات

 البرمجة نسبة اإلنجاز البرمجة نسبة اإلنجاز

 : النشاط     

 كيلومترات فنية )باأللف( - 585,8 39 350,0 41 95,7% 590,0 43 90,8%

 كيلومترات مجدية )باأللف( - 564,8 32 530,0 34 94,3% 615,0 36 88,9%

 مجموع الكيلومترات )باأللف( 900,5 37    

  المسافرون خالصي المعلوم )دون النقل المجاني بالمليون( - 112,8 119,4 94,5% 130,5 86,4%

 * تالميذ وطلبة مــنـهم: 45,4 53,4 85,1% 53,4 85,1%
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 62 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

 * دون التالميذ والطلبة        67,4 66,0 102,1% 77,2 87,3%

 النقل المجاني )بالمليون( - 28,4 28,4 100,0% 43,2 65,9%

 البقاع الكيلو مترية المعروضة )بالمليون( - 007,2 3 268,0 3 92,0% 471,0 3 86,6%

 معدل عدد األعوان على ذمة المصالح منهم :       

اق - 246 3 294 3 98,5% 320 3 97,8%  قبَّاض وسوَّ

 مراقبون - 82 113 72,1% 201 40,5%

 فنيون  - 632 615 102,7% 605 104,4%

 األسطول     

 معدَّل األسطول المسند - 305,4 1 241 1 105,2% 274 1 102,5%

 ديسمبر 31األسطول المسند في  - 263,0 1 321 1 95,6% 363 1 92,7%

83,7% 632 88,9% 595 528,8 
الحافالت المستعملة ساعة الذروة الصباحية كامل أيام  -

 األسبوع

    
 11سنوات و  2

 21شهرا و 

 يوما
 معدل عمر األسطول

81,0% 50,00% 84,5% 47,95% 40,51% 
نسبة استعمال األسطول ساعة الذروة الصباحية وكامل أيام 

 األسبوع

95,0% 57,22% 90,6% 60,00% 54,34% 
 لجاهز لالستغالل مؤشر األسطول ا

91,4% 4,74 101,3% 4,28 4,34 
 مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدية

98,2% 2,11 108,3% 1,91 2,07 
مجموع المسافرين بمقابل دون التالميذ والطلبة / 

 الكيلومترات المجدية

 

 

 مستوى النشاط على 7102نجازات إتوقعات و

 ديديةشبكة الحلل

 

 

مخطط إعادة هيكلة 

 7102 تنمية الشركةو

 الميزانية المحينة لسنة

7102 
 إنجازات

7102 
 البيانات

 البرمجة نسبة اإلنجاز البرمجة نسبة اإلنجاز

 : النشاط     

 كيلومترات فنية )باأللف( - 532,0 8 655,0 8 98,6% 241,0 9 92,3%

 كيلومترات مجدية )باأللف( - 233,1 8 378,0 8 98,3% 964,0 8 91,8%

 مجموع الكيلومترات )باأللف( 532,0 8    

  المسافرون خالصي المعلوم )دون النقل المجاني بالمليون( - 76,9 84,7 90,9% 88,8 86,7%

 * تالميذ وطلبة مــنـهم: 21,8 26,2 83,1% 26,2 83,1%

 * دون التالميذ والطلبة             55,2 58,5 94,4% 62,6 88,2%

 النقل المجاني )بالمليون( - 21,0 21,0 100,0% 23,3 90,4%
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 63 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

 البقاع الكيلو مترية المعروضة )بالمليون( - 394,6 2 419,0 2 99,0% 596,0 2 92,2%

 معدل عدد األعوان على ذمة المصالح منهم :       

اق - 178 197 90,6% 268 66,6%  سوَّ

 أعوان الشبابيك - 396 431 91,9% 431 91,9%

 مراقبون - 89 112 79,8% 105 85,1%

 فنيون  - 246 251 97,88% 243 101,1%

 األسطول     

 معدَّل األسطول المسند - 207 207 100,0% 207 100,0%

 ديسمبر 31األسطول المسند في  - 207 207 100,0% 207 100,0%

92,3% 107 98,7% 100 98,71 
الحافالت المستعملة ساعة الذروة الصباحية كامل أيام  -

 األسبوع

  100% 
 1سنة و  21

 13أشهرا و 
 أيام

 1سنة و  21

 13أشهرا و 
 أيام

 معدل عمر األسطول

92,3% 51,69% 98,7% 48,31% 47,69% 
نسبة استعمال األسطول ساعة الذروة الصباحية وكامل أيام 

 األسبوع

98,3% 63,77% 98,3% 63,77% 62,68% 
 مؤشر األسطول الجاهز لالستغالل 

95,2% 12,49 94,3% 12,61 11,90 
 مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدية

96,0% 6,98 96,0% 6,98 6,70 
مجموع المسافرين بمقابل دون التالميذ والطلبة / الكيلومترات 

 المجدية

 

 مستوى النتائج على 7102نجازات إتوقعات و

 لشركة نقل تونس الماليّة 
(الف دينار)                                                                                                                      

مخطط إعادة هيكلة وتنمية 

 2131 الشركة

   الميزانية المحينة لسنة

 إنجازات 7102 

7102 
 البيانات

 البرمجة نسبة اإلنجاز البرمجة نسبة اإلنجاز

 إيرادات  اإلستغالل          

 * إيرادات 972 69 590 74 93,8% 860 78 88,7%

 إيرادات أخرى 633 14 868 4 300,6% 868 4 300,6%

 التعويض على النقل المدرسي 000 130 000 130 100,0% 000 130 100,0%

 مجموع  إيرادات اإلستغالل 605 214 458 209 102,5% 728 213 100,4%

 أعباء  اإلستغالل     

 مشتريات التموينات المستهلكة (439 44) (709 45) 97,2% (535 47) 93,5%

 أعباء األعوان (396 239) (808 227) 105,1% (453 230) 103,9%

 الكات و المدخراتمخصصات اإلهت (778 54) (513 33) 163,5% (513 33) 163,5%
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 64 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعباء  اإلستغالل األخرى (057 15) (147 18) 83,0% (352 18) 82,0%

 مجموع أعباء  اإلستغالل (671 353) (177 325) 108,8% (853 329) 107,2%

 نتيجة  اإلستغالل (066 139) (719 115) 120,2% (125 116) 119,8%

 أعباء مالية صافية (237 33) (526 20) 161,9% (526 20) 161,9%

 إيرادات التوظيفات 712    

 األرباح العادية األخرى 466 4    

 خسائر  العادية األخرىال (70)    

122,4% (136 651) 122,7% (136 245) (167 195) 
نتيجة األنشطة العادية قبل إحتساب 

 األداءات

 األداءات على األرباح (74) (61) 121,9% (67) 111,0%

122,3% (136 718) 122,7% (136 306) (167 269) 
نتيجة األنشطة العادية بعد إحتساب 

 األداءات

    131 097 
إنعكاسات التعديالت المحاسبية التي لها 

 تأثير على النتائج المؤجلة

 النتيجة بعد  التعديالت المحاسبية (172 36) (306 136) 26,5% (718 136) 26,5%
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 65 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الـمـــوازنــــة
 

 ))المبالغ بالدينار 

ة مختومة فيسنة محاسبي                                                                                                 

 13/31/1037 13/31/1036 األصــــــــــــول

   األصول غير الجارية

 053 963 053 963 األصول غير المادية

 (334 918) (317 896) تطرح االهتالكات

 66 736 44 718 

 982 180 626 464 766 612 و ل الثابتة الماديةاألص

 (340 894 340) (960 521 330) تطرح اإلهتالكات و المدخرات

 282 244 504 285 286 643 

 877 562 815 841 754 764 أصول ذات نظام قانوني خاص

 918 596 1 918 596 1 األصول المالية

 (450 000 1) (450 000 1) تطرح  الـمـدخــرات

 596 468 596 468 

 607 731 95 808 992 62 أصول غير جارية أخرى

 

 
 

 

 
 القوائم المالية 

 

 

 

 المــوازنــة                         

 قائمـة النتائـــح

 جدول التدفقــات النقديـــة
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 66 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

 313 222 197 1 356 655 110 1 مجموع األصول الثابتة

   األصول  الجارية

 867 213 50 319 460 44 المخزونات

 (727 901 7) (727 901 7) تطرح  الـمـدخــرات

 36 558 591 42 312 140 

 472 997 129 757 901 111 لة بهمالحرفاء و الحسابات المتص

 (422 883 6) (422 883 6) تطرح  الـمـدخــرات

 105 018 335 123 114 050 

 975 462 131 451 684 121 أصول جارية أخرى

 (988 789 1) (988 789 1) تطرح  الـمـدخــرات

 119 894 463 129 672 987 

   السيولة و ما يعادل السيولة

   مالية أخرى توظيفات وأصول

 514 679 51 585 290 53 السيـولة ومـا يعــادل السيــولة

 690 778 346 975 761 314 مجـمــــوع األصــول الجـاريــة

 003 001 544 1 331 417 425 1 مجمـــوع األصـــــــول

 

 
 

  الـمـــوازنــــة

 ))المبالغ بالدينار
 

 سنة محاسبية مختومة في    
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 67 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

  

   

 قائمـة الـنتـائـــــج

 13/31/1037 13/31/1036 الذاتـيّـــة والخصــــــوم األمــــوال

   األمــوال الذاتــيــة

 714 430 111 609 867 106 رأس المال األجتماعي

 638 817 125 869 718 120 األموال الذاتية األخرى

 (065 480 059 1) (030 774 914) النتائج المؤجلة

 830 978 417 753 881 286 ةتعديالت محاسبية مؤثرة على النتائج المؤجل

 (883 252 404) (800 305 400) مجموع األموال الذاتية قبـل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية

 (191 269 167) (035 706 144) نتيـجـة السنــة المحـاسبيــة

 (074 522 571) (835 011 545) مجموع األموال الـذاتـية قبل التـخصيص

   

   الخصـــــوم

   لخصــوم غيــر الجـاريــةا

 374 207 732 813 888 676 عمليات خاصة مع الدولة

 255 759 523 766 516 475 القروض

 0 0 الخصوم المالية األخرى

 136 781 100 608 440 79 المدخرات

 766 747 356 1 187 846 231 1 مجـمــــوع الخصـوم غيـر الجـاريـة

   الخصــوم الجـاريــة

 719 607 128 608 166 233 ـزودون والحسـابـات المتصلـة بهـمالم

 123 191 516 316 810 394 الخصـوم الجـاريـة األخـــرى

 469 976 113 054 606 110 المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية

 311 775 758 978 582 738 مجـمــــوع الخصـوم الجـاريـة

 077 523 115 2  166 429 970 1 مجمـــوع الخصــــــوم

 003 001 544 1 331 417 425 1 مجمـوع األمـوال الذاتيـة والخصـوم
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 68 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

 

 ))المبالغ بالدينار

 
 سنة محاسبية مختومة في                                                                            

 10/07/7102 10/07/7105 البـيــانــــــات

   إيــرادات اإلستـغــــالل

 407 986 69 617 556 69 مداخيل

 568 618 144 430 829 130 إيرادات اإلستغالل أخرى

 0 804 862 4 إنتاج ثابت

 975 604 214 851 248 205 مجمــوع إيــرادات اإلستغـــــالل

   أعبــاء اإلستـغـــــالل

 (982 438 44) (435 823 49) ت المستهلكةمشتريـات التموينا

 (413 396 239) (854 778 215) أعبـاء األعـوان

 (305 778 54) (153 955 50) مخصصات اإلهتالكـات والمدخـرات

 (397 057 15) (185 651 16) أعبـاء اإلستغـالل األخـــرى

 (096 671 353) (627 208 333) مجمـوع أعبــاء اإلسـتـغــــالل

 (122 066 139) (776 959 127) نـتــيــجــة اإلستغـــــــــالل

 (504 236 33) (320 884 19) أعباء مـاليـة صـافيـة

 965 711 035 627 إيـرادات التـوظيـفــات

 816 465 4 845 742 2 األربــاح العـاديـة األخـرى

 (989 69) (926 156) الخسائر العادية االخرى

 (833 194 167) (143 631 144) شطــة العـاديــة قبل إحتساب اآلداءات على األرباحنتـيجــة األنـ

 (359 74) (891 74) األداءات على األرباح

 (191 269 167) (035 706 144) النتـيجــة الصـافـية للسنـة المحـاسبيـــة

 078 097 131 637 678 12 إنعكاسات التعديالت المحاسبية )صافية من األداءات(

 (114 172 36) (397 027 132) النتيجة بعد التعديالت المحاسبية
 

 

 

 

 
 

 جـــــدول التدفّقـــات النقـــديّة
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 69 إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتيــــــــــــجية

 

 ))المبالغ بالدينار
 

 سنة محاسبية مختومة في    
 

 10/07/7105 10/07/7102 

 التدفقـات النقـدية المتصلة باإلستغالل

 126 413 57 516 227 64 مقابيض من الحرفاء

 722 632 160 000 000 126 مقابيض من الدولة )منح اإلستغالل(

خاصة  بالسنوات   مقابيض من الدولة )منح اإلستغالل(

 الفارطة
1 132 439 761 

 (870 177 186) (798 078 53) المبالغ المسّددة للمزّودين

 (677 336 134) (761 077 126) المبالغ المسّددة لألعوان

ّددة للتعاونيّة، للضمان اإلجتماعي والمنشآت المبالغ المس

 األخرى
(6 059 764) (5 975 423) 

   تطهير مالي

 274 215 4 679 551 2 المبالغ المتأتية من التوظيفات

 (996 814 7) (813 918 5) الفوائد المدفوعة

 (917 395 20) 060 644 1 التدفقـات المالية المتأتية من اإلستغالل  

 ت النقـدية المتصلة بأنشطـة اإلستثمــارالتدفقـا

الدفـوعات المتأتية من إقتنـاء أصـول الثابتة ماديّة وغير 

 ماديّة
(59 790 488) (36 206 398) 

   المقابيض المتأتية من التفويت في األصـول الثـابتـة

 (1000) (150 2) الدفـوعات المتأتية من إقتنـاء أصـول مالية   ثابتة

 1000 150 4 ض المتأتية من التفويت في أصـول مالية ثابتةالمقابي

 (398 206 36) (488 788 59) التدفقـات المالية المخصصة ألنشطة اإلستثمــار

 التدفقـات النقـدية المتصلة بأنشطـة التمـويــل

 000 461 7 000 543 25 المقابيض المتأتية من منحة التجهيز

 685 678 18 247 665 60 ض المقابيض المتأتية من القرو

 (018 372 10) (811 583 42) الدفوعات المتأتية من سداد القروض

 667 767 15 436 624 43 التدفقـات النقدية المتأتية من أنشطة التمـويـل  
 (815 42) (993 519 14) تغير الخزينة

 486 100 11 479 620 25 الخزينة في بداية السنة المحاسبيّة

 672 057 11    486 100 11 ة في نهاية السنة المحاسبيّةالخزين


