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تقدیم الشركة

شركة النقل بتونس׃اإلسم القانوني

تتمتع بالشخصیة المدنیة و االستقالل المالي،إداریةغیرصبغةاتمؤسسة عمومیة ذ׃الصبغة القانونیة

نقل تونس׃اإلسم التجاري

إدماج الشركة إثر2003أفریل 28فيالمؤرخ 2003لسنة33قانون عددالبوقع إحداث شركة النقل بتونس׃تاریخ التأسیس

تونس الوطنیة للنقل و شركة المترو الخفیف لمدینة

النقلوزارة׃سلطة اإلشراف.

وضواحیھاتونس الكبرىالنقل العمومي لألشخاص بتأمین ׃المھام.

׃الشبكات

׃شبكة الحافالت
)الزھرونيوباب سعدون، بن عروس، 2س تون،1تونس (5׃عدد األقالیم-

)و طبربةالبكريالزھروني ،،باب سعدون، بئر القصعة ، 2، الشرقیة 1الشرقیة (7׃عدد المستودعات-

وصیانتھا ھاإصالح كافة مكوناتوالحافالتتجدیدالورشات المركزیةتتولى ׃الورشات المركزیة -

231׃عدد الخطوط-

44׃مترو–حافلة عدد خطوط الترابط -

5׃حافلة–عدد خطوط الترابط حافلة -

.ملك7344,1׃طول الشبكة-

ذھابا و إیابا3146׃عدد  المحطات-

׃شبكة المترو
)أریانة  و تونس البحریة(2׃عدد المستودعات-
6׃عدد الخطوط-
)ة مزدوجةسكّ (م لك61,3׃طول الشبكة-

׃م –ح –شبكة الخط الحدیدي ت 
) تونس البحریة(1׃عدد المستودعات-
)سكة مزدوجة(م لك18,8׃طول الشبكة-

׃مركز التكوین و اإلتقان
على توفیر حاجیات المؤسسة من الموارد البشریة وفقا لإلختصاصات المطلوبة من أجل إستعمال ببن عروسیسھر مركز التكوین و اإلتقان

.ھ و موقعھ إلى جانب تأمین عملیة التكوین والرسكلة لكافة األعوانبین إختصاص العون و نوعیة عملأمثل لھذه الموارد و ضمان المعادلة 
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الھیكل التنظیمي للشركة
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تصرف و المالیةالمركزیة للاإلدارة 

)المنجي بن فرج(مدیریة التنمیة و المالیة
)نجاة خلیف النموري(إدارة الدراسات اإلستراتیجیة 

)الطاھر الغالي(إدارة التخطیط و مراقبة التصرف 
)زاید لعماري(اإلدارة المالیة 

)المھیريثابت ھالة(التزویدمدیریة 
)الحبیب المسعودي(إدارة الشراءات و الصفقات 

)جالل القرقوري(إدارة التصرف في المخزونات 

المركزیة للموارد البشریة و القانونیةاإلدارة 

)الھماميسیماء الكریبي(الشؤون القانونیة و الشؤون العامةمدیریة 
)عبد العزیز أوقاسي(إدارة الشؤون القانونیة 

)صالح الفرجاني(إدارة الشؤون العامة 

الموارد البشریةمدیریة 
)علي ھواء(اإلدارة الطبیة و اإلجتماعیة 

)ابراھیم بن عبد هللا(إدارة التكوین 
)فتحي الذوادي(إدارة الشؤون اإلداریة 

المركزیة لإل ستغالل بالحافلةاإلدارة 

)خالد الوسالتي(1المنطقة مدیریة 
)زیاد عبد الفتاح(1إدارة إقلیم تونس 
)جلول حسني(2إدارة إقلیم تونس 

)نبیل المصمودي(إدارة إقلیم باب سعدون 

2المنطقة مدیریة 
)عادل بالحاج(إدارة بن عروس 

)العروسي بن فرج(إدارة إقلیم الزھروني 

المركزیة التنقیة وإستغالل الشبكة الحدیدیةاإلدارة 

)باللیلمزونيھاجر(المعدات الجارة و السیارةمدیریة 
)دمحم علي مخلوف(إدارة صیانة الحافالت 

)بالحسن مراد(إدارة معدات المترو 

)رضا الوسالتي(البنیة التحتیةمدیریة 
)ي بن غانمشكر(إدارة التجھیزات الكھربائیة 

)عبد الجبار اللوز(ت الفنیة ٱإدارة السكة و المباني و المنش
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توطئـــــــــــــــــــــة
:بما یلي2012تمیزت سنة 2011مقارنة بسنة 

:على مستوى النشاط
- (مسافرملیون16,2قدرهبتراجعأي2011سنة  253,5مقابل ملیون مسافر237,3النقل المجاني ودون المعلوم يد المسافرین خالصبلغ عد♣

13,5ملیون و التالمیذ و الطلبة بما قدره  1,1بما قدره تاءاالكرومسافرملیون2,7سندات االستظھار بما قدره يمسافرنتیجة انخفاض )6,38%
.ملیون مسافر1,1التذاكر بما قدره يعدد مسافرمقابل ارتفاع ،ملیون

المعروضة ةو تراجع عدد البقاع الكیلو متری، )%4,30-(ملیون كلم 2,3أي بنقص 2011سنة 54,3ملیون كلم مقابل 52بلغ عدد الكیلومترات المجدیة ♣
).%1,50- (معروضة ةملیون بقعة كیلومتری110,4بما یعادل 

حافلة58,4أي بنقص2011سنة 683,9، مقابل 2012حافلة سنة 625,5بشبكة الحافالت كامل أیام األسبوعبلغ معدل األسطول المستعمل♣
.%11,6نسبتھأي بتراجع2011سنة 129,3مقابل 2012عربة سنة 114,3أما معدل  أسطول الشبكة الحدیدیة، فقد بلغ   ) . 8,53%- (
.)عونا742زیادة (%9,97أي بارتفاع نسبتھ2011سنة 7.446عونا مقابل 8.188بلغ معدل عدد األعوان على ذمة المصالح ♣

:على مستوى النتائج المالیة
.     )%2,61-(د ,.م1,4أي بتراجع قدره 2011د سنة .م54,3د مقابل.م52,9بلغت مقابیض االستغالل ♣
:راجع باألساس إلى ) %17,49(+د .م43أي بارتفاع قدره 2011سنة 245,8د مقابل .م288,8باء بلغت جملة األع♣

)%20,76( +د  . م28,4إرتفاع أعباء األعوان بما قدره - 
)%15,02(+د  .م7إرتفاع مشتریات التموینات المستھلكة  بما قدره - 
)%20,05(+د .م6,4إرتفاع مخصصات اإلھتالكات و المدخرات بما قدره - 
)%+ 37,60(م د  4,2األعباء المالیة الصافیة  بما قدره إرتفاع- 
)%18,89-(د .م3,5إنخفاض أعباء اإلستغالل األخرى بما قدره - 
. د.م22,8أي بتراجع قدره 2011د لسنة .م177,6د مقابل .م154,8جملة إیرادات االستغالل بلغت ♣

تنزیل مبلغا قدره نتیجة, د.م15,4تحسنا بما قدره ت جملة إیرادات اإلستغالل سجل، 2011د بعنوان سنة .م38,2طھیر المالي بمبلغ دون احتساب  الت
. د.م6ارتفاع مبلغ التعویض على النقل المدرسي بما قدره لكذو كالداخلیةكتعویض على النقل المجاني ألعوان وزارة الشركةد بحساب .م10,9

د.م66,1بما قدره في الخسارةأي بارتفاع2011د سنة .م67د مقابل .م133,1عجزا بما قدره ،قبل التعدیالتالمحاسبیة النتیجة أفرزت♣
. د.م27,9في حدودالعجز، یكون إرتفاع 2011بعنوان سنة دون احتساب  التطھیر المالي

:مالحظة عاّمة حول النّتیجة الّصافیة 
تھا بعنوان خدمات النّقل المجاني الّتي تسدیھا شركة النّقل بتونس ألعوان األمن الدّاخلي إلى الدّاخلیّة لخالص ما تخلّد بذمّ تائج دعوات وزارةأفضت ن

، 2013أفریل ،وقع تنزیلھ بحساب الّشركة خالل شھر 2012ملیون دینار بما في ذلك اآلداء على القیمة المضافة، بعنوان سنة 11,605إستخالص مبلغ 
.ملیون دینار على النّتیجة الّصافیة10,948الّذي ینعكس إیجابیّا بمبلغ 

2012لسنة داثـــــرز األحـــــــــــأب

 ماي11( تعیین السیدة ساّرة رجب رئیس مدیر عام لشركة نقل تونس.(

ماي11( لشركة لاعاماتعیین السید ثابت العبیدي كاتب.(

ماي11( مساعد لشبكة الحافالت اعاماور الدین العبیدي مدیرتعیین السید ن.(

ماي11( للشبكة الحدیدیة امساعداعاماتعیین السید صالح بلعید مدیر.(
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 تنظیم زیارات میدانیّة من طرف اإلدارة العامة الجدیدة لمختلف وحدات الّشركة لتقییم وضعیّة المستودعات واألقالیم الّتي مّكنت من

- ماي(لتحسین ظروف العمل وسالمة األعوان خاصة منھم األعوان التّقنیین وأعوان اإلستغالل هنفیذوالّشروع في تبرنامجوضع

). جوان

ات الّشروع في تنفیذ مبادرة اإلدارة العامة الّرامیة إلستعادة الثّقة ومصداقیة الّشركة مع األعوان واألطراف اإلجتماعیّة وتعبئة القدر

.المتاحةوالمھارات 

شركة النّقل بتونسصلب الھیكل التنظیمي لموافقة مجلس اإلدارة على إحداث خلیّة للحوكمة.

وان ن نسبة جاھزیّة األسطول وذلك بتوفیر قطع الغیار الالزمة والقیام بزیارات میدانیّة لتحسیس األعوضع خّطة متكاملة لتحسی.

 ّبالمحّطات نقاط اإلستخالصمن ظاھرة التّھّرب من دفع معلوم التنقّل بتدعیم وضع خّطة میدانیّة لتحسین مداخیل الّشركة والحد

.الّرئیسیّة فضال عن تحسین نسبة األسطول المستعمل  وتدعیم فرق المراقبة

 عربات مترو من نوع 4استالمCITADIS عربة للتدعیم موضوع 16من ضمن صفقة 2012خالل السداسي الثاني من سنة

.C84/10العقد 

  وقسط من 2007و 2006ما تبقى من برامج إقتناءات إكتمالفي إطار)مزدوجة77عادیّة و38(حافلة جدیدة 115إستالم

.2010و 2009، 2008برامج 

 نوفمبر(إقتناء منظومة اإلستخالص صفقة تمویل على ملحق العقد المتعلّق بموافقة اللجنة العلیا.(

ماي(فالت بباب الفلّة بدایة استغالل محّطة الحا(.

م بدایة من شھر جانفي-ح-ط تإنطالق أشغال تجدید خ.

 من المزّود 500( واقیة  للمسافرین 1000تركیزMIPمن المزّود 500وVISION PLUS.(
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نتائج خدمات شركة النقل بتونس

سالنشاط التجاري لشركة النقل بتون

شركة النقل بتونسبونمسافرال

لشركة النقل بتونسمقابیض اإلستغالل

نتائج خدمات شركة النقل بتونس
النشاط التجاري لشركة النقل بتونس

تونسعلى شبكتي شركة النقل بالسفرات المنجزة
)باأللف(

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

-7,88% 1 268,2 1 376,6 الحافالت
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2,78% 223,0 217,0 المترو

-14,27% 26,3 30,7 م. ح . قطار  ت 

-6,57% 1 517,5 1 624,3 المجموع

إلى و) %23,04+(لغیابات أعوان السیاقة اإلرتفاع الملحوظ یعود باألساس إلى%6,57انخفاض عدد السفرات المنجزة بنسبة ♣
.  )%14,94-(ل األسطول الجاھز لإلستغالل معدّ نسبةانخفاض

.2011سنة %84,61مقابل %81,09، 2012المبرمجة لسنةسفراتنسبة إنجازالبلغت♣

على شبكتي شركة النقل بتونسالكیلومترات المجدیة
)باأللف(

.%19,94ارتفاع عدد الكیلومترات الغیر منجزة بنسبة بسبب  %4,30تراجع  عدد الكیلومترات المجدیة  بنسبة ♣

نة%84,18نسبة إنجاز الكیلومترات المجدیة المبرمجة بلغت♣ .2011سنة %86,96مقابل ،2012س

) %0,05(+مع شبھ استقرار على الشبكة الحدیدیة على شبكة الحافالت  %5,28سبة  نبعدد الكیلومترات المجدیة انخفاض  ♣

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

-5,28% 41 907,1 44 245,4 الحافالت

1,77% 9 081,1 8 923,2 المترو

-13,64% 969,3 1 122,4 م. ح . قطار  ت 

-4,30% 51 957,5 54 291,0 المجموع
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على شبكتي شركة النقل بتونسالبقاع الكیلومتریة المعروضة
)باأللف(

فضال عن تقلص %4,30نظرا النخفاض عدد الكیلومترات المجدیة بنسبة %1,50المعروضة بنسبة ةتراجع عدد البقاع الكیلو متری♣
.%9,01معدل األسطول المستعمل بنسبة 

نتج عنھ تفاوت ،2012سنة %36,16إلى  2011سنة %28,50ة الحافالت المزدوجة المستعملة كامل أیام األسبوع من ارتفاع حصّ ♣
.على شبكة الحافالت)%5,28- (وعدد الكیلومترات المجدیة ) %2,13-(المعروضةةعدد  البقاع الكیلو متریفي نسب تراجع

.المجدیةمن الكیلومترات %19,34المعروضة  و ةمن مجموع البقاع الكیلو متری%40,70حّصة الشبكة الحدیدیة تمثل ♣

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

-2,13% 4 297 083,7 4 390 553,3 الحافالت
1,77% 2 561 636,1 2 517 200,0 المترو

-13,65% 387 726,0 449 000,0 م. ح . قطار  ت 

-1,50% 7 246 445,8 7 356 753,3 المجموع
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المسافـــــــــرون على شبكتي شركة النقل بتونس
)              باأللف(

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

1,28% 90 519,2 89 375,5 التذاكر

-9,72% 25 161,1 27 871,0 سندات اإلستظھار

-12,48% 7 445,0 8 506,9 الكراءات

-10,60% 114 224,9 127 771,2 التالمیذ والطلبة

-6,38% 237 350,2 253 524,6 المجموع

وخاّصة ات المراقبةعملیفضال عن الظروف الصعبة إلجراء%1,50المعروضة بنسبة  ةمتریراجع العدد الجملي للبقاع الكیلوأدّى  ت♣
.%6,38إلى تقلص عدد المسافرین بنسبة ،افالتعلى شبكة الح

فاع عددارترغم 2011مقارنة بسنة )%2,09- (ملیون 2,6ملیون بتراجع قدره 123,1بلغ عدد المسافرین دون التالمیذ و الطلبة ♣
.%1,28بنسبةالتذاكريمسافر

.%9,08بنسبة المدرسیة تانخفاض مبیعات االشتراكانتیجة %10,60تقلص عدد المسافرین من تالمیذ و طلبة بنسبة ♣
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

مقابیــــــض اإلستغــــالل لشبكتي شركة النقل بتونس
)    خارج األداءات باأللف دینار و(

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

0,90% 36 209,7 35 887,2 التذاكر

-13,32% 5 771,1 6 658,2 سندات اإلستظھار

-5,91% 7 146,6 7 595,7 الكراءات

-9,71% 3 778,0 4 184,4 التالمیذ والطلبة

-2,61% 52 905,4 54 325,5 المجموع

.مراقبةعملیات الإلى صعوبةسساراجع باأل%2,61ض االستغالل بنسبة یتراجع مقاب♣

. 2011مقارنة بسنة ) %2,02-(ملیون دینار1,0ملیون دینار بانخفاض قدره49,1یذ و الطلبة االستغالل دون التالملبلغت مدا خی♣

.من جملة المسافرین%48,12ض مقابل یمن جملة المقاب%7,14حّصة التالمیذ و الطلبة لت مثّ ♣

.2012خالل سنة ملیون دینار86التعویض على النقل المدرسي بلغت قیمة♣
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

النقـــــــل بالحافلــــــة

شبكة خطوط الحافلة

أسطول الحافالت

النشاط التجاري للحافلة

المسافرون بالحافلة

مقابیض اإلستغالل للحافلة
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

ـــــةالنقـــــــل بالحافلـ

شبكة خطوط الحافلة

نسبة التطور
عدد الخطوط

البیانات
2012 2011

- 12 12 الخطوط الحضریة

- 83 83 الخطوط الضحویة القصیرة

3,03% 136 132 طویلةالخطوط الضحویة ال

1,76% 231 227 المجموع

4,56% 7 344,1 7 023,9 )بالكلم(طول الشبكة ذھابا وإیابا 

من خالل إحداث أربعة خطوط كلم 320,2أي بزیادة %4,56نسبة باارتفاع2012خالل سنة شبكة خطوط الحافالت ولطشھد
:ترابط التالیة 

♣E23:قریعات-سلیمان كاھیة

♣F23:برج النور-سلیمان كاھیة

♣H23:سیدي مدین- كاھیةسلیمان

طبربة-یةسلیمان كاھ:94♣
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

أسطول الحافالت

مجموع األسطول حافالت مزدوجة حافالت عادیة
البیانات

نسبة التطور 2012 2011 نسبة التطور 2012 2011 نسبة التطور 2012 2011

4,15% 1 254 1 204 22,66% 433 353 -3,53% 821 851 دیسمبر31األسطول المسند في 
6,13% 1 249,1 1 176,9 23,06% 408,7 332,1 -0,52% 840,4 844,8 معـدّل األسطـول المسند

-10,47% 801,4 895,1 16,70% 285,4 244,6 -20,68% 516,0 650,5 معدّل األسطول الجاھز لإلستغالل
-15,63% 64,16% 76,05% -5,17% 69,84% 73,65% -20,26% 61,40% 77,00% نسبة األسطول الجاھز لالستغالل

-7,94% 702,8 763,4 16,44% 252,1 216,5 -17,59% 450,7 546,9 معدل األسطول المستعمل أیام العمل

-13,25% 56,27% 64,86% -5,37% 61,69% 65,19% -17,16% 53,63% 64,74% نسبة  األسطول المستعمل أیام العمل

-8,53% 625,5 683,9 16,08% 226,2 194,9 -18,34% 399,3 489,0 ول المستعمل كامل أیام معدل األسط
األسبوع

-13,82% 50,08% 58,11% -5,67% 55,36% 58,69% -17,91% 47,51% 57,88% نسبة األسطول  المستعمل كامل أیام 
األسبوع

برامج وقسط من2007و2006ج من برامتمثّلة في الرصید المتبقيم) مزدوجة77عادیة و 38( حافلة 115تّم اقتناء 2012خالل سنة♣
.2010و2008،2009

.2011سنوات سنة 8مقابل 2012دیسمبر 31في أشھر 10سنوات و 7ألسطول المسند بلغ معدل عمر ا♣

.     األشغال الكبرى ول الحافالت المعطبة في إنتظارأسطراجع باألساس إلى ارتفاع %) 15,63-(انخفاض نسبة األسطول الجاھز لالستغالل♣

بات أعوان الجوالن غیاناتج عن تقلص األسطول الجاھز لالستغالل وعن ارتفاع عدد أیام %) 13,82-(انخفاض نسبة استعمال األسطول♣
%.22,32بنسبة 
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

النشاط التجاري للحافلة

للحافالتعلى الخطوط المنتظمةةالسفرات المنجز
)باأللف(

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

-8,08% 507,5 552,1 خطوط حضریة و ضحویة  قصیرة

-7,74% 760,7 824,5 خطوط  ضحویة  طویلة

-7,88% 1 268,2 1 376,6 وعالمجم

نقص المعدّات بسبب %18,81بنسبةالملغاةارتفاع عدد السفرات إلىباألساسیعود %7,88عدد السفرات المنجزة بنسبة انخفاض ♣
.%)22,32+(أعوان السیاقة ارتفاع غیابات و
.2011سنة %82,80مقابل ،2012سنة %78,88المبرمجةبلغت نسبة انجاز السفرات♣

على شبكة الحافالت الكیلومترات المجدیة
)باأللف(

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

-7,45% 11 129,5 12 025,0 خطوط حضریة و ضحویة  قصیرة

-6,07% 26 764,3 28 494,8 خطوط  ضحویة  طویلة

7,72% 4 013,3 3 725,6 الكراءات والخطوط  الخاّصة 

-5,28% 41 907,1 44 245,4 المجموع

نة%81,54نسبة انجاز الكیلومترات المجدیة المبرمجة بلغت♣ .2011سنة %84,79مقابل ،2012س

عدد الكیلومترات المجدیةلأنجّر عنھ تراجع, عدد السفرات الملغاةتفاقم بسبب%19,52ارتفاع عدد الكیلومترات الغیر منجزة بنسبة ♣

.%5,28بنسبة 
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

على شبكة الحافالتالبقاع الكیلومتریة المعروضة
)باأللف(

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

-1,96% 1 072 407,1 1 093 900,0 یة و ضحویة  قصیرةخطوط حضر

-3,24% 2 886 677,7 2 983 200,0 خطوط  ضحویة  طویلة

7,81% 337 998,9 313 500,0 الكراءات والخطوط  الخاّصة 

-2,13% 4 297 083,7 4 390 600,0 المجموع

، نتج عنھ تفاوت 2012سنة %36,16إلى  2011سنة %28,50ارتفاع حّصة الحافالت المزدوجة المستعملة كامل أیام األسبوع من ♣
.على شبكة الحافالت)  %5,28- (وعدد الكیلومترات المجدیة ) %2,13-(المعروضة ةعدد  البقاع الكیلو متریفي نسب تراجع
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

المسافرون بالحافلة
)باأللف(

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

-8,72% 47 301,5 51 821,6 التذاكر

-12,33% 15 837,7 18 065,0 سندات اإلستظھار

-12,48% 7 445,0 8 506,9 الكراءات

-13,45% 75 119,0 86 796,0 التالمیذ والطلبة

-11,80% 145 703,2 165 189,5 المجموع

نتج عنھ تراجع في عدد ،المراقبةفضال عن صعوبة عملیات%2,13انخفاض عدد البقاع الكیلو متریة المعروضة بنسبة ♣

.%11,80المسافرین بنسبة

. 2011مقارنة بسنة ) %9,96- (ملیون 7,8ملیون بتراجع قدره  70,6بلغ عدد المسافرین دون التالمیذ و الطلبة ♣ 

.من ھذا االنخفاض%57,88التذاكر يل حّصة مسافرثّ وتم
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

مقابیض اإلستغالل للحافلة
)األداءاتوخارجدینارباأللف(

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

-8,13% 19 656,0 21 395,3 التذاكر

-17,22% 3 656,7 4 417,4 سندات اإلستظھار

-5,91% 7 146,6 7 595,7 الكراءات

-12,20% 2 516,1 2 865,6 التالمیذ والطلبة

-9,09% 32 975,4 36 274,0 المجموع

عملیات صعوبةنظرا لإلى تفاقم عدد المسافرین غیر المستخلصین راجع باألساس%9,09تراجع مقابیض االستغالل بنسبة ♣

.المراقبة

بسنة مقارنة ) %8,83-(ملیون دینار 2,9ملیون دینار بانخفاض قدره 30,5دون التالمیذ و الطلبة االستغالل لبلغت مدا خی♣

.من ھذا االنخفاض%58,98ل حصة التذاكر تمثّ و.2011
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

النقل الحدیدي

شبكة الخطوط الحدیدیة

دیةأسطول الشبكة الحدی

النشاط التجاري للشبكة الحدیدیة

مسافرو النقل الحدیدي

مقابیض اإلستغالل للشبكة الحدیدیة
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

النقل الحدیدي

شبكة الخطوط الحدیدیة 

طول السكة 
)بالكلم(

طول الخط 
)بالكلم( البییانات

المترو

16,6 8,3 بن عروس- ساحة برشلونة : ي الخط الجنوب 1الخط 

15,6 7,8 أریانة-ساحة الجمھوریة : الخط الشمالي  2الخط 

19,4 9,7 ابن خلدون-تونس البحریة : الخط الشمالي الغربي  3الخط 

27,2 13,6 المركب الجامعي بمنوبة-ساحة برشلونة : الخط الغربي  4الخط 

19,8 9,9 اإلنطالقة-حة برشلونة سا: الخط الشمالي الغربي 5الخط 

24,0 12,0 5المروج -تونس البحریة : خط المروج   6الخط 

122,6 61,3 مجموع خطوط المترو
37,7 18,8 م . ح . ت 

160,2 80,1 مجموع الشبكة الحدیدیة
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

أسطول الشبكة الحدیدیة

مجموع الشبكة الحدیدیة م. ح . ت  المترو
البیانات

نسبة التطور 2012 2011 نسبة التطور 2012 2011 نسبة التطور 2012 2011

0,00% 191 191 0,00% 18 18 0,00% 173 173 دیسمبر31األسطول المسند في 

0,00% 191,0 191,0 0,00% 18,0 18,0 0,00% 173,0 173,0 معـدّل األسطـول المسند

-10,36% 142,1 158,5 -9,62% 13,6 15,0 -10,44% 128,5 143,5 معدّل األسطول الجاھز لإلستغالل

-10,37% 74,38% 82,99% -9,57% 75,31% 83,28% -10,44% 74,29% 82,95% نسبة األسطول الجاھز لالستغالل

-12,59% 125,1 143,1 -18,03% 9,4 11,5 -12,05% 115,7 131,5 معدل األسطول المستعمل أیام العمل

-12,57% 65,49% 74,90% -18,10% 52,37% 63,94% -12,08% 66,85% 76,04% نسبة  األسطول المستعمل أیام العمل

-11,63% 114,3 129,3 -16,97% 8,6 10,4 -11,08% 105,7 118,9 معدل األسطول المستعمل كامل أیام األسبوع

-11,59% 59,82% 67,67% -16,73% 47,97% 57,61% -11,07% 61,11% 68,72% نسبة األسطول  المستعمل كامل أیام األسبوع

تقادم بسبب م .ح.عربات خط تعلى %9,57على عربات المترو و %10,44نسبةـبانخفاضاستغالللإلنسبة األسطول الجاھز لتسجّ ♣
.األسطول

.%29,37بنسبة أعوان الجوالن یابات غفاع ارتنتیجةوذلك%11,59بنسبة لت نسبة استعمال األسطول إنخفاضاجّ س♣
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

النشاط التجاري للشبكة الحدیدیة

على الشبكة الحدیدیةةالسفرات المنجز
)باأللف(

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

2,78% 223,0 217,0 المترو

-14,27% 26,3 30,7 م . ح . ت 

0,66% 249,3 247,7 المجموع

نسبة معدّل األسطول لتراجع شبھ مماثل%14,27بنسبة اانخفاض2012على خّط  ت ح م خالل سنة د السفرات المنجزةعدسّجل♣
بنسبة سطول المستعملمعدّل األانخفاض رغمعلى خطوط المترو %2,78بنسبةالمنجزةتالسفراعددو بالمقابل  ارتفع ٬المستعمل

.المفرط للعربات الجاھزة لإلستغاللمّما انجّر عنھ االستعمال11,07%

87,61%

12,39%

2011م  -ح -تقسیم السفرات المنجزة بین مترو وت 

المترو

%89,44م . ح . ت 

10,56%

2012م  -ح - تقسیم السفرات المنجزة بین مترو و ت 

على الشبكة الحدیدیةالكیلومترات المجدیة
)باأللف(

.عدد السفرات المنجزةرلتطوّ مماثلشبھ رو وخّط ت ح م  ى خطوط المتعلعدد الكیلومترات المجدیةرتطوّ ♣

نة%97,29نسبة انجاز الكیلومترات المجدیة المبرمجة بلغت♣ .2011سنة %97,99مقابل ،2012س

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

1,77% 9 081,1 8 923,2 المترو

-13,64% 969,3 1 122,4 م . ح . ت 

0,05% 10 050,4 10 045,6 المجموع
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

على الشبكة الحدیدیةالبقاع الكیلومتریة المعروضة
)باأللف(

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

1,77% 2 561 636,1 2 517 200,0 المترو

-13,65% 387 726,0 449 000,0 م . ح . ت 

-0,57% 2 949 362,1 2 966 200,0 المجموع

السفرات حّصةرغم  أن ،المعروضة على شركة نقل تونسةلبقاع الكیلو متریمن مجموع ا%40,70الشبكة الحدیدیة بلغت حّصة ♣

.%19,34و %16,43المنجزة و الكیلومترات المجدیة تبقى على التوالي في حدود 
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

مسافرو النقل الحدیدي
)باأللف(

المجموع م . ح . ت  المترو البیانات

نسبة التطور 2 012 2 011 نسبة التطور 2012 2011 نسبة التطور 2 012 2011

15,08% 43 217,7 37 553,9 3,24% 5 723,7 5 544,2 17,13% 37 494,0 32 009,7 التذاكر

-4,92% 9 323,4 9 806,0 -21,28% 1 339,3 1 701,4 -1,49% 7 984,1 8 104,6 سندات اإلستظھار

-4,56% 39 105,9 40 975,2 -6,24% 5 210,7 5 557,8 -4,30% 33 895,2 35 417,4 التالمیذ والطلبة

3,75% 91 647,0 88 335,1 -4,14% 12 273,7 12 803,4 5,09% 79 373,3 75 531,7 المجموع

.ملیون مسافر راجع باألساس إلى ارتفاع مسافري التذاكر3,3أي بزیادة %3,75افرین بنسبةعدد المسارتفاع♣

ئیسیة بفضل انتداب المحّطات الرلى تكثیف عملیات المراقبة على مستوىراجع باألساس إ%15,08بنسبةاكر ذالتيعدد مسافرارتفاع♣

.2012خالل من ضمن أعوان المناولة مراقبةأعوان
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

مقابیض اإلستغالل للشبكة الحدیدیة
)األداءاتوخارجدینارباأللف(

المجموع م . ح . ت  المترو
البیانات

نسبة التطور 2 012 2 011 نسبة التطور 2012 2011 نسبة التطور 2 012 2011

14,23% 16 553,7 14 491,9 1,90% 3 052,1 2 995,3 17,44% 13 501,6 11 496,6 التذاكر

-5,64% 2 114,4 2 240,8 -20,67% 401,2 505,8 -1,26% 1 713,2 1 735,0 سندات اإلستظھار

-4,31% 1 261,9 1 318,8 0,29% 341,7 340,7 -5,92% 920,2 978,1 التالمیذ والطلبة

10,41% 19 930,0 18 051,5 -1,22% 3 795,0 3 841,8 13,55% 16 135,0 14 209,7 المجموع

.)%10,94(+دون التالمیذ والطلبةعدد المسافرینلشبھ مماثل %11,57مقابیض االستغالل دون التالمیذ والطلبة بنسبة ارتفعت♣

.من مجموع المسافرین%42,67من مجموع المقابیض و%6,33التالمیذ والطلبةمنالمقابیض تمثّل حّصة♣
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

الموارد البشریة

عدد األعوان

عدد األعوانمعدل 

تقسیم عدد األعوان حسب السلك

بة األعوانمواظ

الساعات المستخلصة

تكوین األعوان
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

الموارد البشریة
دیسمبر31عدد األعوان في 

:حالة   مغادرة نھائیة تتوزع كما یلي179مقابل 2012حالة سنة 280اج جملة االنتدابات و إعادة اإلدمبلغت♣

:حالة انتداب و إعادة إدماج280

.حالة انتداب216♣
.إعادة إدماج64♣

:حالة مغادرة نھائیة179

.إحالة على التقاعد133♣
.طردتحاال4♣
.یاتاوف6♣
ستقاالتإ8♣
.حالة نھایة تربص28♣

مجموع الشبكتین الشبكة الحدیدیة شبكة الحافالت
نسبة البیانات

التطور 2 012 2 011 نسبة التطور 2012 2011 نسبة 
التطور 2 012 2011

2,76% 5 280 5 138 3,47% 1 073 1 037 2,58% 4 207 4 101 أعوان اإلستغالل 

3,20% 4 094 3 967 -0,71% 278 280 3,50% 3 816 3 687 سواق 

9,55% 562 513 7,43% 535 498 80,00% 27 15 قباض وأعوان الشبابیك

-5,17% 624 658 0,39% 260 259 -8,77% 364 399 ون مراقب

-2,21% 1 105 1 130 -1,29% 382 387 -2,69% 723 743 األعوان الفنیون

-0,97% 1 843 1 861 5,37% 726 689 -4,69% 1 117 1 172 األعوان اإلداریون واإلطارات

1,22% 8 228 8 129 3,22% 2 181 2 113 0,52% 6 047 6 016 مجموع األعوان على ذمة المصالح 

3,66% 85 82 -11,11% 8 9 5,48% 77 73 أعوان غیر مستخدمین خالصو األجر

1,24% 8 313 8 211 3,16% 2 189 2 122 0,57% 6 124 6 089 مجموع األعوان خالصي األجر 

-1,16% 85 86 9,52% 23 21 -4,62% 62 65 أعوان غیر مستخدمین وغیر خالصي 
األجر

1,22% 8 398 8 297 3,22% 2 212 2 143 0,52% 6 186 6 154 العدد الجمــلي لألعوان  
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

عدد األعوان معدل 

مجموع الشبكتین الشبكة الحدیدیة شبكة الحافالت
البیانات

نسبة التطور 2 012 2 011 نسبة التطور 2012 2011 نسبة التطور 2 012 2011
2,19% 5 230 5 118 4,84% 1 039 991 1,55% 4 191 4 127 أعوان اإلستغالل 

-0,66% 4 068 4 095 -2,81% 277 285 -0,50% 3 791 3 810 سواق 

-2,59% 526 540 -3,84% 501 521 31,58% 25 19 قباض وأعوان الشبابیك
31,68% 636 483 41,08% 261 185 26,17% 375 298 مراقبون 
4,22% 1 112 1 067 8,73% 386 355 1,97% 726 712 األعوان الفنیون

46,39% 1 846 1 261 58,11% 721 456 39,88% 1 125 805 األعوان اإلداریون واإلطارات

9,97% 8 188 7 446 19,09% 2 146 1 802 7,05% 6 042 5 644 مجموع األعوان على ذمة 
المصالح 

16,44% 85 73 -20,00% 8 10 23,81% 77 63 عوان غیر مستخدمین خالصو أ
األجر

10,03% 8 273 7 519 18,87% 2 154 1 812 7,24% 6 119 5 707 مجموع األعوان خالصي األجر 

37,77% 85 62 17,11% 22 19 46,90% 63 43 أعوان غیر مستخدمین وغیر 
خالصي األجر

10,26% 8 359 7 581 18,90% 2 177 1 831 7,53% 6 182 5 750 ألعوانمجموع ا

حسب السلكخالصي األجر تقسیم عدد األعوان 

المعدل دیسمبر31في  بیانات
نسبة التطور 2012 2011 نسبة التطور 2012 2011

0,94% 660 654 -0,61% 657 661 إطارات
79,38% 2 493 1 390 32,56% 3 074 2 319 أعوان تسییر
-6,48% 5 120 5 475 -12,41% 4 582 5 231 ان تنفیدأعو

10,03% 8 273 7 519 1,24% 8 313 8 211 المجموع

بإعتبار حاملي 2012في %4,72إالّ أن ھذه النسبة ال تتعدى  . 2011في 8,75مقابل 2012في موفى  %8,58بلغت نسبة التأطیر♣
. الشھادات العلیا 
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

)بحساب الیوم(بة األعوانمواظ

:كلتا الشبكتینعلى%29,19ارتفاع عدد أیام الغیابات بنسبة ♣

.عونا شھریا117عنھ غیاب ما یعادل انجرّ %26,11ارتفاع بنسبة :شبكة الحافالت-
.شھریاعونا 33عنھ غیاب ما یعادل انجرّ %50,42ارتفاع بنسبة : الشبكة الحدیدیة-

، 2011مقارنة بسنة %25,41ارتفاعا بنسبة ،من مجموع الغیابات %65,29سجل عدد أیام األمراض العادیة و طویلة المدى الذي  یمثل ♣
.عونا شھریا88وھو ما یعادل غیاب یوما27.325أي بزیادة 

من مجموع %73,79من مجموع األمراض العادیة حیث یمثل عددھم %84,72ذمة المصالح بشبكة الحافالت بلغت حّصة األعوان على♣
.أعوان شركة نقل تونس

1.733إلى 2011حادث سنة 1.434رتفاع عدد حوادث الشغل  من إلنظرا %40,49ارتفع عدد أیام  الغیابات بسبب حوادث الشغل بنسبة ♣
.%20,85بنسبة يأ2012سنة 

مجموع الشبكتین الشبكة الحدیدیة شبكة الحافالت
البیانات

نسبة التطور 2 012 2 011 نسبة التطور 2012 2011 نسبة التطور 2 012 2011

28,78% 178 348 138 488 37,86% 23 067 16 732 27,53% 155 281 121 756 الغیابات المستخلصة
25,74% 111 634 88 781 56,14% 17 061 10 927 21,47% 94 573 77 854 أمراض عادیة

23,86% 23 218 18 746 -11,90% 1 924 2 184 28,57% 21 294 16 562 أمراض طویلة المدى

40,49% 43 496 30 961 12,73% 4 082 3 621 44,16% 39 414 27 340 حوادث الشغل

31,83% 28 207 21 396 110,25% 7 384 3 512 16,43% 20 823 17 884 الغیابات غیر المستخلصة
29,19% 206 555 159 884 50,42% 30 451 20 244 26,11% 176 104 139 640 مجموع الغیابات

17,43% 24,97 21,26 26,51% 14,13 11,17 17,62% 28,78 24,47 معدل الغیابات للعون 
الواحد خالص األجر
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

الساعات المستخلصة

معدل الساعات اإلضافیة للعون 
الواحد في شھر واحد )باأللف(الساعات اإلضافیة  )باأللف(الساعات العادیة 

البیانات
نسبة 
التطور 2012 2011 نسبة التطور 2012 2011 نسبة التطور 2012 2011

-15,29% 25,6 30,2 -19,15% 1 107 144,1 1 369 357,8 -3,33% 7 898 539,7 8 171 043,0 سواق وقباض  
الحافالت

-7,43% 24,4 26,4 -15,19% 69 926,2 82 446,3 -7,77% 512 118,3 555 255,0 سواق المترو و 
م. ح . ت 

1,17% 39,5 39,0 -12,30% 198 982,7 226 882,3 -11,58% 908 619,2 1 027 634,0
قباض وأعوان 

ترو و شبابیك الم
م. ح . ت 

-1,03% 35,0 35,3 32,66% 134 243,9 101 194,6 33,94% 668 692,4 499 233,5 مراقبو الحافالت

0,27% 39,2 39,1 31,32% 116 802,9 88 942,4 36,66% 538 258,8 393 870,5 مراقبو المترو و 
م. ح . ت 

2,17% 38,0 37,2 2,90% 187 028,4 181 750,3 19,73% 1 647 564,0 1 376 101,0 األعوان الفنیون 
للحافالت

12,70% 44,0 39,0 28,43% 150 746,7 117 375,6 0,40% 905 507,9 901 871,7 األعوان الفنیون 
للشبكة الحدیدیة

31,39% 34,1 26,0 122,52% 276 904,5 124 442,4 60,31% 3 733 155,9 2 328 711,7
األعوان 
اإلداریون 
واإلطارات

-7,81% 30,1 32,7 -2,21% 2 241 779,4 2 292 391,7 10,22% 16 812 456,2 15 253 720,4 المجموع

.ي األجرصمن مجموع معدل األعوان خال%63,22من عدد الساعات اإلضافیة  أنجزھا أعوان الجوالن الذین یمثلون 72,58%♣

و عطل تغیا با(منجزة الغیر الالساعات ألف ساعة بینما تفاقم عدد1.627,1من األعواناإلضافیة  لھذه الشریحة عدد الساعات بلغ♣
.ألف ساعة2.073لیصل إلى)سنویة

تكوین األعوان

عدد أیام التكوین عدد األعوان
البیانات

نسبة التطور 2012 2011 نسبة التطور 2012 2011
-48,77% 5 189 10 128 -36,20% 795 1 246 باض الحافلةسواق وق
-71,23% 1 004 3 490 144,90% 240 98 سواق المترو

0,00% - 52 0,00% - 13 قباض المترو
-96,04% 114 2 876 -97,03% 9 303 المراقبون
-56,91% 1 185 2 750 -58,10% 331 790 *أعوان إداریون وأصناف أخرى

-61,17% 7 492 19 296 -43,88% 1 375 2 450 المجموع
من بینھم اإلطارات والتقنیین* 

.ذمة المصالحمن مجموع معدل عدد األعوان على%16,79و استھدفت عملیات التكوین , ألف یوم7,5بلغ عدد أیام التكوین ♣
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

برنامج تحسین مستوى الخدمات
﴿برنامج الجودة﴾

:التالیة ذ وتدعیم برامجھا في المجاالت تنفی2012في إطار تحسین جودة الخدمات، واصلت الشركة خالل سنة 

:الحرفاءالحرفاءوتوجیھوتوجیھاإلعالماإلعالم

2012فالت وذلك بدایة من شھر سبتمبر اخطوط الحمعلّقات اإلرشاد األمامیة لجمیعابتكار ونشر.

 لوحات جداول مواقیت السفرات بمختلف المحطاتتحیین.

للمؤسسة وتحیینھموقع الواب إعداد تصّور جدید ل.

:وجودة الخدماتمةمةالسالالسال

 ورعایة وحمایة األعوانھ  معرفة أسباب العنف و محاولة تفادیلإحداث خلیة إصغاء لألعوان المعنفین.

عملیة التدقیق ة واصلم)AUDIT INCENDIE(خارطة لتركیز وسائل في كامل المستودعات وتحدید

.حنفیّات اإلطفاء المسلّحةاإلطفاء األولى مع إبراز النقائص المتعلّقة بقواریر اإلطفاء و

قواریر اإلطفاءمالمجابھة الحریق واستعفي مجالاألعوان حلقات التكوین لفائدة مواصلة.

 عملیة تعزیز األسطول  وتشبیبھ الشركة تواصلو للحدّ من ظاھرة االكتظاظ لطلبات النقلإطار االستجابةفي

.جدیدة من خالل اقتناء  حافالت

تقني یحال على التقاعدرة اإلشراف على التعویض اآللي لكل عونتفاق مع وزااإل .

و ة الرشیدةقتفاق مع جمیع المزودین لتمكین السواق و أعوان الصیانة من الرسكلة والتكوین في مجال السیااإل

. اإلقتصاد في الطاقة

عربات المترو من نوع بالخاصةدقوتحدید الخناصالحتھیئة مستودع تونس البحریة یھدف إلى تنظیم ورشات اإل

CITADIS )كھربائیة ومیكانیكیة(.
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

اإلستثمارات

النقل بتونسرات بشركة اإلستثما
)دینارباأللف(

االنجـــازات المیزانیة المحینة المیزانیة األصلیة البیانات

16 209 37 010 42 620 البنیة األساسیة
0 0 0

الدراسات
46 075 68 448 68 448 معدات النقل
2 717 12 240 19 759 رىتجھیزات أخ

65 001 117 698 130 827 المجموع

5 076 23 354 23 354 تمویل الدولة
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

اإلستثمارات حسب الشبكة
)دینارباأللف(

الشبكة الحدیدیة شبكة الحافالت

االنجـــازاتالبیانات المیزانیة 
المحینة

المیزانیة 
األصلیة

االنجـــازات المیزانیة 
المحینة

المیزانیة 
األصلیة

15 597 36 100 41 610 612 910 1 010 البنیة األساسیة
0 0 0 0 0 0 الدراسات

22 823 50 500 50 500 23 252 17 948 17 948 معدات النقل
2 019 10 010 15 210 698 2 230 4 549 تجھیزات أخرى

40 439 96 610 107 320 24 562 21 088 23 507 المجموع

4 510 22 484 22 484 566 870 870 تمویل الدولة

القوائم المالیة
الـمـــوازنــــة

)المبالغ بالدینار(
سنة محاسبیة مختومة في

31/12/201231/12/2011األصــــــــــــول

األصول غیر الجاریة
964 103820 858األصول غیر المادیة

(206 310)(799 563)ھالكاتتطرح االست
294 304510 758

714 790 970512 143 568األصو ل الثابتة المادیة 

(812 033 197)(181 114 231)تطرح اإلستھالكات و المدخرات
337 029 789315 756 902

504 743 979583 067 622أصول ذات نظام قانوني خاص

576 815 8801 719 1األصول المالیة 

(460 990)(460 990)تطرح  الـمـدخــرات
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

729 420825 116

175 735 40228 269 37أصول غیر جاریة أخرى

455 571 894929 390 997مجموع األصول الثابتة

األصول  الجاریة
78728 490 30المخزونات 897 673

(655 013 5)(691 079 5)تطرح  الـمـدخــرات
25 411 09623 884 018

046 070 72320 035 37الحرفاء و الحسابات المتصلة بھم

(294 778 5)(019 234 6)تطرح  الـمـدخــرات
30 801 70414 291 752

609 012 567128 790 136أصول جاریة أخرى

(378 265 1)(378 265 1)تطرح  الـمـدخــرات

135 525 188126 747 231
السیولة و ما یعادل السیولة

--توظیفات وأصول مالیة أخرى

194 256 44431 910 68السیـولة ومـا یعــادل السیــولة 

195 179 432196 648 260مجـمــــوع األصــول الجـاریــة

650 750 125 3261 039 258 1مجمـــوع األصـــــــول
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

الـمـــوازنــــة
)المبالغ بالدینار(

سنة محاسبیة مختومة في

قائمـة الـنتـائـــــج 

31/12/201231/12/2011األمــــوال الذاتـیّـــة والخصــــــوم

األمــوال الذاتــیــة

031 627 24290 661 93رأس المال األجتماعي

991 311 96035 668 54لذاتیة األخرىاألموال ا

(642 868 346)(496 853 413)النتائج المؤجلة

470 727 470217 727 217تعدیالت محاسبیة مؤثرة على النتائج المؤجلة

سنة مجموع األموال الذاتیة قبـل إحتساب نتیجة ال
(150 202 3)(823 795 47)المحاسبیة

(854 984 66)(095 095 133)نتیـجـة السنــة المحـاسبیــة                     

(004 187 70)(918 890 180)مجموع األموال الـذاتـیة قبل التـخصیص

الخصـــــوم

ـوم غیــر الجـاریــة الخصـ

147 443 277481 939 516عملیات خاصة مع الدولة

993 451 305397 946 460القروض

630 006 73217 869 20الخصوم المالیة األخرى

260 206 06314 431 17المدخرات 

030 108 377910 186 016 1مجـمــــوع الخصـوم غیـر الجـاریـة

الخصــوم الجـاریــة 

034 871 151105 406 156المـزودون والحسـابـات المتصلـة بھـم

427 367 927129 948 196الخصـوم الجـاریـة األخـــرى

163 591 79050 388 69المساعدات البنكیة وغیرھا من الخصوم المالیة

624 829 867285 743 422مجـمــــوع الخصـوم الجـاریـة

195 2451 930 438 1مجمـــوع الخصــــــوم 937 654

650 750 125 3261 039 258 1مجمـوع األمـوال الذاتیـة والخصـوم
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی- مدیریة التنمیة والتصرف-اإلدارة المركزیة للتصرف والمالیة 2012سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

)بالدینـارالمبـالغ(

سنة محاسبیة مختومة في
31/12/201231/12/2011البـیــانــــــات

إیــرادات اإلستـغــــالل

800 490 19154 332 64مداخیل

229 696 410121 113 90إیرادات اإلستغالل أخرى

397 421 1901 343إنتاج ثابت

426 608 791177 788 154مجمــوع إیــرادات اإلستغـــــالل

أعبــاء اإلستـغـــــالل

(502 885 46)(108 929 53)مشتریـات التموینات المستھلكة

(966 788 136)(750 189 165)أعبـاء األعـوان

(707 890 31)(254 286 38)مخصصات اإلستھالكـات والمدخـرات

(297 493 18)(110 999 14)أعبـاء اإلستغـالل األخـــرى

(472 058 234)(222 404 272)مجمـوع أعبــاء اإلسـتـغــــالل 

(046 450 56)(432 615 117)ـتــیــجــة اإلستغـــــــــاللن

(281 289 11)(925 533 15)أعباء مـالیـة صـافیـة

320 09453 11إیـرادات التـوظیـفــات

872 135 6001 868ـرىاألربــاح العـادیـة األخ

(478 377)(549 757)الخسائر العادیة االخرى

نتـیجــة األنـشطــة العـادیــة قبل إحتساب اآلداءات على 
(613 927 66)(212 027 133)األرباح

(241 57)(883 67)على األرباحاألداءات 

(854 984 66)(095 095 133)النتـیجــة الصـافـیة للسنـة المحـاسبیـــة

204-)صافیة من األداءات(إنعكاسات التعدیالت المحاسبیة  933 616

762 948 137(095 095 133)النتیجة بعد التعدیالت المحاسبیة
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جـــــدول التدفّقـــات النقـــدیّة 
)بالدینارالمبالغ(

سنة محاسبیة مختومة في

31/12/201231/12/2011

التدفقـات النقـدیة المتصلة باإلستغالل
734 806 63857 446 51رفاءمقابیض من الح

000 000 00080 000 86)منح اإلستغالل(مقابیض من الدولة 

(157 036 51)(732 524 39)المبالغ المسدّدة للمزّودین

(138 948 83)(532 391 97)بالغ المسدّدة لألعوانالم

(470 261 5)(329 389 8)المبالغ المسدّدة للتعاونیّة، للضمان اإلجتماعي والمنشآت األخرى

--تطھیر مالي

225 14236 804المبالغ المتأتیة من التوظیفات

(193 235 2)(888 768 3)الفوائد المدفوعة

(999 637 4)(702 823 10)ستغاللالتدفقـات المالیة المتأتیة من اإل

التدفقـات النقـدیة المتصلة بأنشطـة اإلستثمــار

(569 146 35)(670 154 33)الدفـوعات المتأتیة من إقتنـاء أصـول الثابتة مادیّة وغیر مادّیة 

-434 227متأتیة من التفویت في األصـول الثـابتـةالمقابیض ال

(622 52)(732 67)الدفـوعات المتأتیة من إقتنـاء أصـول ثابتة المالیة  

548 58190 21المقابیض المتأتیة من التفویت في أصـول ثابتة المالیة

(643 108 35)(387 973 32)التدفقـات المالیة المخصصة ألنشطة اإلستثمــار

التدفقـات النقـدیة المتصلة بأنشطـة التمـویــل
000 474 0015 560 21المقابیض المتأتیة من منحة التجھیز

977 596 04113 304 58المقابیض المتأتیة من القروض 

(833 134 9)(487 710 10)الدفوعات المتأتیة من سداد القروض

144 936 5549 153 69النقدیة المتأتیة من أنشطة التمـویـلالتدفقـات

(498 810 29)466 356 25تغیر الخزینة

929 228 43151 418 21الخزینة في بدایة السنة المحاسبیّة

431 418 89821 774 46الخزینة في نھایة السنة المحاسبیّة


