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تقدیم الشركة

شركة النقل بتونس׃نياإلسم القانو

تتمتع بالشخصیة المدنیة و االستقالل المالي،إداریةغیرصبغةاتعمومیة ذمنشأة׃الصبغة القانونیة

نقل تونس׃اإلسم التجاري

إثر2003أفریل 28فيالمؤرخ 2003لسنة33قانون عددالوقع إحداث شركة النقل بتونس ب׃تاریخ التأسیس

تونس الشركة الوطنیة للنقل و شركة المترو الخفیف لمدینةإدماج

وزارة النقل׃سلطة اإلشراف.

وضواحیھاتونس الكبرىالنقل العمومي لألشخاص بتأمین ׃المھام.

׃الشبكات

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

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

وصیانتھا ھاإصالح كافة مكوناتتجدید الحافالت و الورشات المركزیةتتولى ׃الورشات المركزیة -

231׃عدد الخطوط-

44׃مترو–عدد خطوط الترابط حافلة -

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 ببن عروسیسھر مركز التكوین و اإلتقان

عملیة ھ و موقعھ إلى جانب تأمینمن أجل إستعمال أمثل لھذه الموارد و ضمان المعادلة بین إختصاص العون و نوعیة عمل

.التكوین والرسكلة لكافة األعوان
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الھیكل التنظیمي للشركة

البحث و الیقظة اإلقتصادیة و مدیریة 
التكنولوجیة

ھالة المھیري

الرئیس المدیر العام
سارة رجب

مدیریة النظام 
المعلوماتي

فتحي بالرحال

الكتابة و مكتب الضبط المركزي
خمیس بن عثمان

اإلتصال و العالقات الخارجیة
دمحم الشملي

اإلدارة المركزیة 
لإلستغالل 

بالحافلة

المدیریة التجاریة و 
التسویق

كمال البجاوي

المدیر العام المساعد للشبكة الحدیدیة
الحبیب السیفاوي

المساعد لشبكة الحافالتالمدیر العام 
نور الدین العبیدي

الكاتب العام
ثابت العبیدي

لجنة المشاریع الكبرى

إدارة التدقیق
حبیبة البرقاوي

د العام التفق
ھالة الوزیر

اإلدارة المركزیة التقنیة 
واستغالل الشبكة الحدیدیة

اإلدارة المركزیة للموارد 
البشریة و القانونیة

كتابة لجان الصفقات 
و مراقبة المصاریف
إسماعیل العرفاوي

اإلدارة المركزیة 
للتصرف و المالیة

دائرة الجودة و السالمة و 
الصلة مع الجماعات المحلیة

سمیرة الدوفاني
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی-مدیریة التنمیة والتصرف-تصرف والمالیة اإلدارة المركزیة لل2013سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

تصرف و المالیةاإلدارة المركزیة لل

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

)الطاھر الغالي(إدارة التخطیط و مراقبة التصرف 
)ريزاید األعما(اإلدارة المالیة 

)بیرالكسامي (مدیریة التزوید
)الحبیب المسعودي(إدارة الشراءات و الصفقات 

)جالل القرقوري(إدارة التصرف في المخزونات 

اإلدارة المركزیة للموارد البشریة و القانونیة

)سیماء الكریبي الھمامي(مدیریة الشؤون القانونیة و الشؤون العامة
)ريمفیدة العما(نونیة إدارة الشؤون القا

)صالح الفرجاني(إدارة الشؤون العامة 

مدیریة الموارد البشریة
)علي ھواء(اإلدارة الطبیة و اإلجتماعیة 

)بن عبد هللابراھیم(إدارة التكوین 
)منذر ورتتاني(إدارة الشؤون اإلداریة 

اإلدارة المركزیة لإل ستغالل بالحافلة

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

)نبیل المصمودي(إدارة إقلیم باب سعدون 

)دمحم علي مخلوف(2مدیریة المنطقة 
)عادل بالحاج(بن عروس إقلیم إدارة 

)العروسي بن فرج(إدارة إقلیم الزھروني 

اإلدارة المركزیة التنقیة وإستغالل الشبكة الحدیدیة

)ھاجر مزوني باللیل(مدیریة المعدات الجارة و السیارة
)واليرشید (إدارة صیانة الحافالت 

)بالحسن مراد(المترو إدارة معدات

)رضا الوسالتي(مدیریة البنیة التحتیة
)شكري بن غانم(إدارة التجھیزات الكھربائیة 

)عبد الجبار اللوز(ت الفنیة ٱإدارة السكة و المباني و المنش
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی-مدیریة التنمیة والتصرف-تصرف والمالیة اإلدارة المركزیة لل2013سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

توطئـــــــــــــــــــــة
:بما یلي2013تمیزت سنة 2012مقارنة بسنة 

:على مستوى النشاط
أي  بتراجع  قدره  2012سنة  ملیون237,4مقابل ،ملیون مسافر214,7على كلتا الشبكتین،المعلوم  ودون  النقل المجانييبلغ عدد المسافرین خالص♣

1,8ملیون مسافر و سندات االستظھار بما قدره 18,6التالمیذ و الطلبة بما قدره  ن منمسافریالعدد نتیجة انخفاض،)%9,56- (مسافر ملیون22,7
.ملیون مسافر0,8التذاكر بما قدره ملیون مسافر و1,5بما قدره تملیون مسافر والكراءا

، و تراجع عدد البقاع)%9,88-(ملیون كلم 5,2أي بنقص 2012سنة ملیون 52مقابل ،ملیون كلم46,8تین،على كلتا الشبكبلغ عدد الكیلومترات المجدیة♣
).%8,74- (معروضة ةملیون بقعة كیلومتری633,1المعروضة بما یعادل ةمتریالكیلو

أما .)%9,11- (حافلة57أي بنقص2012سنة 625,5، مقابل 2013حافلة سنة 568,5بلغ معدل األسطول المستعمل كامل أیام األسبوع بشبكة الحافالت ♣
نسبتھ أي بتراجع2012سنة 114,3مقابل ،2013عربة سنة 102,1الشبكة الحدیدیة، فقد بلغ   المستعمل كامل أیام األسبوع علىسطولاألمعدل  
10,64%.

. )عونا92- (%1,12نسبتھأي بنقص2012سنة عونا8188مقابل ،عونا8096شركة النقل بتونسمصالحبلغ معدل عدد األعوان على ذمة ♣
.2012بسنة عونا مقارنة223ما یعادل بأي %2,71حیث انخفض بنسبة  ،عونا8005د بلغ فق2013أما عدد األعوان على ذمة المصالح في موفى 

:على مستوى النتائج المالیة

. )%0,58- (د .م0,3أي بتراجع قدره 2012د سنة .م52,9مقابل،2013خالل سنة د. م52,6األدءات، خارج بلغت مقابیض االستغالل ♣

:راجع باألساس إلى ) %7,62(+د . م22أي بارتفاع قدره 2012سنة د . م288,8مقابل ،2013خالل سنة د. م310,8بلغت جملة األعباء ♣
.)%5,01( +د  . م8,3إرتفاع أعباء األعوان بما قدره - 
).%13,14(+د . م5إرتفاع مخصصات اإلھتالكات و المدخرات بما قدره - 
).%1,86(+ د . م0,3إرتفاع أعباء اإلستغالل األخرى بما قدره - 
).%51,25(+م د  8إرتفاع األعباء المالیة الصافیة  بما قدره - 
.د .م5,3إرتفاع الخسائر العادیة األخرى  بما قدره - 
).%8,99- (د  . م4,9إنخفاض مشتریات التموینات المستھلكة  بما قدره - 

:راجع بألساس إلىد. م29,6قدره بتحسنأي 2012سنة د .م155,7مقابل 2013سنة د. م185,3جملة اإلیرادات بلغت ♣
د.م15,8+:إیرادات اإلستغالل                            ارتفاع- 

د.م0,5+:المداخیل                                  •
د.م9+:التعویض على النقل المدرسي        •

د.م6,3+:المداخیل األخرى                        •
د .م6,2+:المرابیح العادیة األخرى                      ارتفاع- 
د.م7,6+:إنعكاسات التعدیالت المحاسبیة            - 

.2012مماثل لسنة 2013سنةد.م133,1عجزا بما قدره ،قبل التعدیالتالمحاسبیة أفرزت النتیجة ♣
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2013لسنة أبـــــــرز األحـــــــــداث

القتناء ثالث عقارات النجاز المشاریع التالیة2013خالل شھر مارس ات المعنیةاجراء مفاوضات مع السلط:

 بمنوبة4مستودع لصیانة المترو في مستوى نھایة الخط رقم بناء.

توسیع مستودع طبربة.

انجاز محطة حافالت بطبربة .

 عربة مترو 12استالمCITADIS عربة تدعیم موضوع العقد 16في إطار استكمال ما تبقى من برنامج إقتناءC84/10) 2013مارس(.

  مارس (2010- 2009- 2008حافلة الخاصة ببرامج 308صفقة في إطار استكمال ما تبقى من) مزدوجة8عادیّة و19(حافلة  27إستالم

2013.(

 المة بالتنسیق مع وزارة الداخلیة و وزارة التكوین عون س120في إطار تعزیز المنظومة األمنیة على شبكات نقل تونس تم فتح مناظرة النتداب

). 2013مارس (والتشغیل 
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 المراقبة و تكثیف العمل المیداني إضافة إلى تدعیم نقاط االستخالص قالّشركة وذالك بتعزیز فرلتحسین مدا خیمواصلة العمل والتأكید على

).2013مارس (بالمحّطات الّرئیسیّة 

 في میدان النقل التونسیة - نقل بتونس  في إطار الشراكة الموریطانیةالمشرفین على قطاع النقل بموریتانیا إلى شركة الزیارة وفد من الخبراء و

.) 2013ماي (

وكذلك بعض الرئیس المدیرالعام ةتقدمھم السیدسسة تاجتماع موسع بعدد من إطارات المؤبالمقر االجتماعي علىوزیر النقلالسیدرافاش

.)2013ماي (عادي لنشاط  المؤسسة والنظر فیھا  كافة الصعوبات  التي تعیق السیر اللعرضن الوزارةاإلطارات م

 اكد فیھا على ضرورة القضاء ارة میدانیة لمحطة ساحة برشلونة وزیر النقل بزیالسید في اطار حملة تنظیم النقل بالساحات الكبرى للعاصمة قام

).2013جوان (المتسبب  في تاخیر السفرات و تعطیل مصالح الحرفاء على مظاھر الفوضى و سوء التنظیم 

و تھدف ھذه الحملة إلى تحسیس المواطن بالخسائر المادیة " وین ماشین"انطالق حملة تحسیسیة تحمل شعار وزیر النقل على السید شرافا

. )2013جویلیة (المسلطة  على األعوان واألسطولللشركة الناتجة عن تفاقم ظاھرة التھرب من تسدید معلوم التنقل و االعتداءات

 2013جویلیة (م.ح.محطة على الخط ت18اشغال تجدید انطالق(   .

 انطالق تجربة نظام المتابعة الحینیة عن طریق تقنیات تحدید الموقع عبر األقمار الصناعیة)GPS ( حلق الوادي - على الخط الحدیدي تونس–

)2013جویلیة (المرسى 

 2013سبتمبر (بدایة استغالل محّطة الحافالت بالمرناقیة.(

نتائج خدمات شركة النقل بتونس
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی-مدیریة التنمیة والتصرف-تصرف والمالیة اإلدارة المركزیة لل2013سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

النشاط التجاري لشركة النقل بتونس

بشركة النقل بتونسونمسافرال

لشركة النقل بتونسمقابیض اإلستغالل

نتائج خدمات شركة النقل بتونس

النشاط التجاري لشركة النقل بتونس

على شبكتي شركة النقل بتونسالسفرات المنجزة
)باأللف(

نسبة التطور 2013 2012 البیانات

-12,54% 1 109,1 1 268,2 الحافالت
-9,17% 202,6 223,0 المترو
6,87% 28,1 26,3 م. ح . قطار  ت 

-11,71% 1 339,8 1 517,5 المجموع

سفرةألف423,1حیث بلغ %19,59د السفرات الملغاة بنسبة  عدإرتفاعإلىیعود%11,71انخفاض عدد السفرات المنجزة بنسبة ♣

جاھزیةانخفاضو) %15,45+(الشبكتینابكلتغیابات أعوان السیاقةبسبب تفاقم ،2012سنة ألف سفرة353,8، مقابل 2013سنة 

.  على الشبكة الحدیدیة%7,63على شبكة الحافالت و بنسبة %4,96األسطول بنسبة

.2012سنة %81,09مقابل 2013خالل سنة%76,00، المبرمجة سفراتالإنجازنسبةبلغت♣
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على شبكتي شركة النقل بتونسالكیلومترات المجدیة
)باأللف(

.%17,39ارتفاع عدد الكیلومترات الغیر منجزة بنسبة بسبب  الشبكتینعلى كلتا%9,88تراجع  عدد الكیلومترات المجدیة  بنسبة ♣

نة%80,33إنجاز الكیلومترات المجدیة المبرمجة ةنسببلغت♣ .2012سنة %84,18مقابل ،2013س

على شبكتي شركة النقل بتونسالبقاع الكیلومتریة المعروضة
)باأللف(

نسبة التطور 2013 2012 البیانات

-10,46% 37 523,2 41 907,1 الحافالت
-7,86% 8 367,6 9 081,1 المترو
-3,58% 934,6 969,3 م. ح . قطار  ت 

-9,88% 46 825,4 51 957,5 عالمجمو

نسبة التطور 2013 2012 البیانات

-9,68% 3 881 175,3 4 297 083,7 الحافالت
-7,94% 2 358 273,9 2 561 636,1 المترو
-3,58% 373 820,8 387 726,0 م. ح . قطار  ت 

-8,74% 6 613 269,9 7 246 445,8 المجموع
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فضال عن تقلص %9,88نظرا النخفاض عدد الكیلومترات المجدیة بنسبة ،%8,74المعروضة بنسبة ةتراجع عدد البقاع الكیلو متری♣

.على الشبكة الحدیدیة%10,64على شبكة الحافالت و بنسبة %9,11معدل األسطول المستعمل بنسبة 

أدى إلى تطور، 2013سنة %38,84إلى  2012سنة %36,16مزدوجة المستعملة كامل أیام األسبوع من ارتفاع حّصة الحافالت ال♣

نتج عنھ تفاوت في نسب تراجع،2013سنة %45,42إلى 2012سنة %43,82مجدیة من الكیلومترات الحّصة ھذه الحافالت من 

.على شبكة الحافالت)%10,46-(عدد الكیلومترات المجدیة و) %9,68- (المعروضةةعدد  البقاع الكیلو متری

.المجدیةالكیلومترات مجموعمن%19,87المعروضة  و ةمن مجموع البقاع الكیلو متری%41,31حّصة الشبكة الحدیدیة تمثل ♣

سالمسافـــــــــرون على شبكتي شركة النقل بتون
)              باأللف(

نسبة التطور 2013 2012 البیانات

-0,89% 89 711,0 90 519,2 التذاكر

-7,24% 23 339,1 25 161,1 سندات اإلستظھار

-19,66% 5 981,5 7 445,0 الكراءات

-16,29% 95 618,9 114 224,9 التالمیذ والطلبة

-9,56% 214 650,5 237 350,2 المجموع

إلى ات المراقبةعملیفضال عن الظروف الصعبة إلجراء،%8,74المعروضة بنسبة  ةالكیلو متریراجع العدد الجملي للبقاع أدّى  ت♣

.%9,56تقلص عدد المسافرین بنسبة 

عددفي حین أن، 2012مقارنة بسنة )%3,32- (ملیون 4,1بتراجع قدره ،ملیون119بلغ عدد المسافرین دون التالمیذ و الطلبة ♣

تكثیف عملیات إلىو یعود ذالك ،)%0,89-(ضئیلة بنسبةتراجع،من ھذه الشریحة%75, 37مثلونذین یالتذاكر المستعملي 

. 2013الثانیة من سنة سداسیةالة خالل صالمراقبة بالمحطات الرئیسیة وخا
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی-مدیریة التنمیة والتصرف-تصرف والمالیة اإلدارة المركزیة لل2013سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

سنة مشترك84295(%13,56بنسبة عدد المشتركینانخفاض نتیجة %16,29طلبة بنسبة التالمیذ و التقلص عدد المسافرین من ♣

).                               2012مشترك سنة 97524، مقابل 2013

على الشبكة الحدیدیة %38,14، مقابل2012سنة %61,39و 2013سنة %61,86على شبكة الحافالت بلغت نسبة عدد المسافرین 
.2012ة سن%38,61و 2013سنة 

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

نسبة التطور 2013 2012 البیانات

3,52% 37 484 36 209,7 التذاكر

-2,43% 5 630,6 5 771,1 سندات اإلستظھار

-12,18% 6 276,0 7 146,6 الكراءات

-15,08% 3 208,4 3 778,0 التالمیذ والطلبة

-0,58% 52 599,0 52 905,4 المجموع

عملیات صعوبةفضال عن%74,8بنسبة ةانخفاض البقاع الكیلو متریإلىسساباالراجع %0,58ض االستغالل بنسبةیتراجع مقاب♣
.مراقبةال

.  لعدد المسافرین%2,27، مقابل تراجع بنسبة  %2,70االستغالل دون التالمیذ و الطلبة و الكراءات بنسبةلإرتفاع مدا خی♣

. 2012مقارنة بسنة %54,0بنسبة طفیف رتفاعابملیون دینار49,4االستغالل دون التالمیذ و الطلبة لبلغت مدا خی♣

.نمن جملة المسافری%44,55مقابل ،ضیمن جملة المقاب%6,10حّصة التالمیذ و الطلبة مثلت♣
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.2012خالل سنة ملیون دینار86، مقابل 2013خالل سنة ملیون دینار95بلغت قیمة التعویض على النقل المدرسي ♣

بلغت معلوم المخالفات ضعیفة، حیثاستخالصوتبقى نسبة . صعوبة المراقبةبسبب %18,25تراجع عدد مخالفات اإلستخالص بنسبة  ♣
.2012سنة %8,39بل ، مقا2013سنة 4,32%

النقـــــــل بالحافلــــــة

شبكة خطوط الحافلة

المعدات التقنیة لشبكة الحافالت
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی-مدیریة التنمیة والتصرف-تصرف والمالیة اإلدارة المركزیة لل2013سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

النشاط التجاري للحافلة

المسافرون بالحافلة

مقابیض اإلستغالل للحافلة

النقـــــــل بالحافلــــــة

شبكة خطوط الحافلة

عدد الخطوط 2013 البینات

12 الخطوط الحضریة

83 الخطوط الضحویة القصیرة

136 الخطوط الضحویة الطویلة

231 المجموع

7 344,1 )بالكلم(طول الشبكة ذھابا وإیابا 

.حافلة- خطوط ترابط حافلة5مترو و -خط ترابط حافلة44من بینھا ا،خط231ت لحافاللالمنتظمةخطوطالبلغ عدد ♣

العدد الجملي للسفراتمن %61و أّمنتلشبكة الحافالتمنتظمةخطوط الالمن جملة %59الضحویة الطویلةعدد الخطوط یمثل ♣

.المنجزة
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المعدات التقنیة لشبكة الحافالت

طول الحافالتأس

مجموع األسطول حافالت مزدوجة حافالت عادیة
البیانات

نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012

-0,56% 1 247 1 254 -0,69% 430 433 -0,49% 817 821 دیسمبر31األسطول المسند في 
-0,02% 1 248,8 1 249,1 5,66% 431,8 408,7 -2,78% 817,0 840,4 معـّدل األسطـول المسند
-4,98% 761,5 801,4 -1,82% 280,2 285.4 -6,72% 481,3 516 معّدل األسطول الجاھز لإلستغالل
-4,96% 60,98% 64,16% -7,10% 64,88% 69,84% -4 ,06% 58,91% 61,40% نسبة األسطول الجاھز لالستغالل

-9,17% 638,3 702,8 -2,90% 244,8 252,1 -12,68% 393,5 450,7 معدل األسطول المستعمل أیام العمل

-9,16% 51,11% 56,27% -8,10% 56,68% 61,68% -10,18% 48,17% 53,63% نسبة  األسطول المستعمل أیام 
العمل

-9,11% 568,5 625,5 -2,37% 220,8 226,2 -12,92% 347,7 399,3 معدل األسطول المستعمل كامل أیام 
األسبوع

-9,09% 45,53% 50,08% -7,62% 51,14% 55,36% -10,42% 42,56% 47,51% نسبة األسطول  المستعمل كامل أیام 
األسبوع
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی-مدیریة التنمیة والتصرف-تصرف والمالیة اإلدارة المركزیة لل2013سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

.2012سنة شھرأ10و سنوات7مقابل ،2013دیسمبر 31في سنوات8ألسطول المسندبلغ معدل عمر ا♣

.     األشغال الكبرى انتظارول الحافالت المعطبة في أسطجع باألساس إلى ارتفاع را%) 4,96-(انخفاض نسبة األسطول الجاھز لالستغالل♣

انخفاض (السواق والقباضعددفي و نقصز لالستغالل ناتج عن تقلص األسطول الجاھ%) 9,09-(انخفاض نسبة استعمال األسطول♣

.)%13,37بات بنسبة غیاالارتفاع عدد أیامفضال عن %22,4عوان بنسبة األعددمعدل

.  انطلق استغاللھا بعنوان التعویض)  مزدوجة 8عادیة و 19(حافلة 27استالم 2013خالل سنة وقع ♣

تركیبة األسطول 

2013 2012
األسطول

النسبة المجموع حافالت 
مزدوجة

حافالت 
عادیة النسبة المجموع حافالت 

مزدوجة
حافالت 
عادیة

9,62% 120 0 120 8,05% 101 0 101 INTERNATIONAL
17,96% 224 0 224 19,94% 250 0 250 FIAT AP160
18,52% 231 109 122 18,42% 231 109 122 MAN
23,58% 294 0 294 23,44% 294 0 294 IRIS 391
23,90% 298 241 57 24,40% 306 252 54 VOLVO
0,56% 7 7 0 0,56% 7 7 0 IKARUS
5,85% 73 73 0 5,18% 65 65 0 MERCEDES

100,00% 1 247 430 817 100,00% 1 254 433 821 المجموع
100,00% 34,48% 65,52% 100,00% 34,53% 65,47% النسبة

.   IKARUSفقط من نوع %  0,56من جملة االسطول مقابل % 23,90المرتبة االولى بنسبةvolvoاالسطول من نوع یحتل

إستھالك الطاقة و الكیلومترات الفنیة

نسبة التطور 2013 2012 البیانـــــــــات

-7,69% 21 045 22 799 )باأللف لتر(اإلستھالك 
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-8,23% 43 054 46 916 )باأللف كلم(الكیلومترات التقنیة 
0,58% 48,88 48,6 )باللتر(كلم تقني ة100اإلستھالك  في 
-3,31% 45,16 45,88 ت عادیةالحاف
3,45% 53,50 51,72 حافالت مزدوجة
3,11% 56,55 54,4 )باللتر(كلم مجدیة 100الك  في اإلستھ

ویرجع إرتفاع .%10,46راجع بألساس إلى تراجع عدد الكیلومترات المجدیة بنسبة %7,69فاض إستھالك الوقود بنسبة إنخ
. إلى تقادم األسطول% 3,11بنسبة كلم مجدیة 100في معدل اإلستھالك

و نسبة االعطاب األعطاب

بسبب إستغالل % 7,99ھ بتراجع نسبت2012سنة 1,56،مقابل 2013سنة كلم مجدیة10000في 1,44بلغت نسبة األعطاب 
.  ألسطولاالشریحة األقل تقادم  من 

النشاط التجاري للحافلة

للحافالتعلى الخطوط المنتظمةةالسفرات المنجز
)باأللف(

نسبة التطور 2013 2012 البیانات

-14,85% 432,1 507,5 خطوط حضریة و ضحویة  قصیرة
-11,01% 677,0 760,7 خطوط  ضحویة  طویلة

-12,54% 1 109,1 1 268,2 المجموع

:نتیجة%19,26بنسبة یعود باألساس إلى ارتفاع عدد السفرات الملغاة%12,54عدد السفرات المنجزة بنسبة انخفاض ♣

.                                                                 %43,29بنسبة نقص المعدّاتبسببارتفاع عدد السفرات الملغاة-

ارتفاع عدد السفرات  -

بسبب نقص الملغاة

بنسبة أعوان السیاقة 

فاقمتنتیجة20,72%

ات بنسبةایام الغیاب عدد 

13,37.

.2012سنة %78,88مقابل ،2013سنة %73,25المبرمجةبلغت نسبة انجاز السفرات♣ 

نسبة التطور 2013 2012 البیانـــــــــات
-17,51% 5 386 6 529 عدد األعطاب
-10,00% 1,25 1,39 كلم تقنیة10000نسبة األعطاب في 

-7,99% 1,44 1,56 كلم مجدیة10000نسبة األعطاب في 
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الكیلومترات المجدیة على شبكة الحافالت

حسب طبیعة الخطوط الكیلومترات المجدیة على شبكة الحافالت
)باأللف(

التطورنسبة 2013 2012 البیانات

-14,51% 9 514,6 11 129,5 خطوط حضریة و ضحویة  قصیرة
-9,72% 24 161,5 26 764,3 خطوط  ضحویة  طویلة
-4,14% 3 847,1 4 013,3 الكراءات والخطوط  الخاّصة 
-10,46% 37 523,2 41 907,1 المجموع

بنسبة عدد الكیلومترات المجدیةنجّر عنھ تراجعا،عدد السفرات الملغاةبسبب تفاقم %17,07ارتفاع عدد الكیلومترات الغیر منجزة بنسبة♣
10,46%.

نة%77,17نسبة انجاز الكیلومترات المجدیة المبرمجة بلغت♣ .2012سنة %81,54مقابل ،2013س

حسب نوع الحافالت الكیلومترات المجدیة على شبكة الحافالت
)باأللف(

نسبة التطور 2013 2012 البیانات

-13,01% 20 481,0 23 544,1 حافالت عادیة

40,02%

59,98%

2012

خطوط حضریة و ضحویة 
قصیرة

خطوط ضحویة طویلة

38,96%
61,04%

2013توزیع السفرات المنجزة حسب طبیعة الخطوط توزیع السفرات المنجزة حسب طبیعة الخطوط
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-2,85% 54,58% 56,18% النسبة

-7,19% 17 042,2 18 363,0 حافالت مزدوجة
3,65% 45,42% 43,82% النسبة

-10,46% 37 523,2 41 907,1 المجموع

السفرات الملغاة و الكیلومترات الغیر منجزة

على شبكة الحافالتالبقاع الكیلومتریة المعروضة

وطالبقاع الكیلومتریة المعروضة ة الخط ب طبیع حس
)باأللف(

نسبة التطور 2012 2011 البیانات

-12,82% 934 944,4 1 072 407,1 خطوط حضریة و ضحویة  قصیرة

-9,12% 2 623 420,7 2 886 677,7 خطوط  ضحویة  طویلة

-4,49% 322 810,1 337 998,9 الكراءات والخطوط  الخاّصة 
-9,68% 3 881 175,2 4 297 083,7 المجموع

، نتج عنھ تفاوت في نسب 2013سنة %45,42إلى  2012سنة %43,82من جدیة للحافالت المزدوجة حّصة الكیلومترات المارتفاع♣

).%10,46- (وعدد الكیلومترات المجدیة ) %9,68- (المعروضة ةعدد  البقاع الكیلو متریتطور 

)ألف كلم(الكیلومترات الغیر منجزة  الملغاةالسفرات 
البیانــــات

نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012
10,62% 4 807,9 4 346,4 20,72% 195 016,6 161 548,4 نقص في األعوان
50,39% 4 758,6 3 164,1 43,29% 151 993,0 106 077,0 المعداتنقص في 
-42,02% 263,9 455,1 -41,11% 9 596,5 16 294,5 أعطاب 
-48,58% 12,1 23,5 -51,18% 415,7 851,5 حوادث مرور
-15,68% 1 260,9 1 495,3 -12,48% 48 026,2 54 874,7 أسباب أخرى
17,07% 11 103,3 9 484,5 19,26% 405 048,0 339 646,1 المجموع
23,67% 22,83% 18,46% 26,66% 26,75% 21,12% نسب إلغاء السفرات و الكیلومترات
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البقاع الكیلومتریة المعروضة حسب نوع الحافالت

نسبة التطور 2013 2012 البیانات

-13,01% 1 597 521,9 1 836 439,8 حافالت عادیة

-3,69% 41,16% 42,74% النسبة

-7,19% 2 283 653,4 2 460 642,0 حافالت مزدوجة
2,75% 58,84% 57,26% النسبة

-9,68% 3 881 175,3 4 297 081,8 المجموع

المسافرون بالحافلة
)باأللف(

نسبة التطور 2013 2012 البیانات

2,75% 48 603,5 47 301,5 التذاكر

-7,13% 14 708,7 15 837,7 سندات اإلستظھار

-19,66% 5 981,5 7 445,0 الكراءات

-15,49% 63 480,7 75 119,0 میذ والطلبةالتال

-8,87% 132 774,4 145 703,2 المجموع
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نتج عنھ تراجع في عدد المسافرین ،المراقبةفضال عن صعوبة عملیات%9,68انخفاض عدد البقاع الكیلو متریة المعروضة بنسبة ♣ 

.%8,87بنسبة

.2012مقارنة بسنة ) %1,83- (ملیون1,3بتراجع قدره  مسافرملیون69,3بلغ عدد المسافرین دون التالمیذ و الطلبة ♣ 

نظرا لتعزیز فرق المراقبة و تدعیم نقاط االستخالص بالمحطات 2012سنة مقارنة ب%2,75نسبةمسافري التذاكر بعددارتفع ♣

.2013الثانیة من سنة سداسیةوالتي كانت نتائجھا مثمرة خاصة خالل الالرئیسیة

نتج عنھ ، %11,97بتراجع نسبتھ2012سنة 60774، مقابل 2013مشترك سنة 53500یذ و طلبة تالمشتركین منبلغ عدد الم♣ 

.%15,49بنسبة من ھذه الفئةلمسافرین تقلص عدد ا

مقابیض اإلستغالل للحافلة

) األداءاتوخارجدینارباأللف(

نسبة التطور 2013 2012 البیانات

9,56% 21 535,1 19 656,0 التذاكر

-0,14% 3 651,6 3 656,7 سندات اإلستظھار

-12,18% 6 276,0 7 146,6 الكراءات

-11,88% 2 217,1 2 516,1 التالمیذ والطلبة

2,14% 33 679,8 32 975,4 المجموع
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مبیعات ارتفاعوأدى .جملة المداخیلفي%94,63بنسبة ھذه الفئةتساھمومسافرین  من جملة ال%61,36التذاكرویمثل مسافر♣

.  %75,2مستعملي ھذا السند بنسبةارتفاع مقابل%56,9السعر المرتفع إلى تحسن المداخیل بنسبة تذاو خاصة التذاكر

بنسبة االشتراكات المدرسیةعدد تراجعلك باألساس إلىو یعود ذا،%88,11بنسبة لتالمیذ و الطلبةانخفضت مداخیل االستغالل ل♣

97,11%.

النقل الحدیدي

شبكة الخطوط الحدیدیة 
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی-مدیریة التنمیة والتصرف-تصرف والمالیة اإلدارة المركزیة لل2013سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

لشبكة الحدیدیةالمعدات التقنیة ل

النشاط التجاري للشبكة الحدیدیة

يمسافرو النقل الحدید

مقابیض اإلستغالل للشبكة الحدیدیة

النقل الحدیدي

شبكة الخطوط الحدیدیة 

طول الخط 
سكة واحدة 

)بالكلم(

طول الخط  
سكة مزدوجة 

)بالكلم(
البییانات
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).وجةسكة مزد(كلم 44,8دون اعتبار الجذع المشترك لخطوط المترو، یبلغ الطول  الحقیقي للشبكة 

:كلم خارج الخطوط ، مفصلة كما یلي 17,4كما تحتوي شبكة المترو على 
5كلم للعبور إلى مستودع أریانة وداخلھ
8كلم للعبور إلى  مستودع تونس البحریة وداخلھ
3 م  وداخلھ. ح . كلم للعبور إلى مستودع  ت
1,4 بین محطة أریانة ومستودع أریانةكلم

یة للشبكة الحدیدیةالمعدات التقن

أسطول الشبكة الحدیدیة

المترو
16,6 8,3 بن عروس-ساحة برشلونة : الخط الجنوبي  1الخط 

7,4 3,7 دمحم علي-ساحة برشلونة 
9,2 4,6 بن عروس-دمحم علي 

15,6 7,8 أریانة-ساحة الجمھوریة : الخط الشمالي  2الخط 
19,4 9,7 ابن خلدون- تونس البحریة : الخط الشمالي الغربي  3الخط 

3,0 1,5 ساحة برشلونة-تونس البحریة 
2,2 1,1 ساحة الجمھوریة-ساحة برشلونة 
5,2 2,6 باب سعدون-ساحة الجمھوریة 
7,8 3,9 الیاسمین-باب سعدون 
1,2 0,6 ابن خلدون- الیاسمین 

27,2 13,6 المركب الجامعي بمنوبة-ساحة برشلونة : الخط الغربي  4الخط 
2,2 1,1 ساحة الجمھوریة-ساحة برشلونة 
5,2 2,6 باب سعدون-ساحة الجمھوریة 

19,8 9,9 المركب الجامعي بمنوبة-باب سعدون 
19,8 9,9 اإلنطالقة-ساحة برشلونة : الخط الشمالي الغربي 5الخط 

2,2 1,1 ساحة الجمھوریة-ساحة برشلونة 
5,2 2,6 باب سعدون-ساحة الجمھوریة 
7,8 3,9 الیاسمین-باب سعدون 
4,6 2,3 اإلنطالقة- الیاسمین 

24,0 12,0 5المروج -تونس البحریة : خط المروج   6الخط 
3,0 1,5 ساحة برشلونة-تونس البحریة 
7,4 3,7 دمحم علي-ساحة برشلونة 

13,6 6,8 5المروج -دمحم علي 

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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مجموع الشبكة الحدیدیة م. ح . ت  المترو
البیانات

نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012

8,38% 207 191 0,00% 18 18 9,25% 189 173 دیسمبر31األسطول المسند في 

5,15% 200,8 191,0 0,00% 18,0 18,0 5,68% 182,8 173,0 معـدّل األسطـول المسند

-2,90% 138,0 142,1 -1,39% 13,4 13,6 -3,06% 124,6 128,5 معدّل األسطول الجاھز لإلستغالل

-7,63% 68,71% 74,38% -1,07% 74,50% 75,31% -8,28% 68,14% 74,29% نسبة األسطول الجاھز لالستغالل

-11,71% 110,5 125,1 -15,91% 7,9 9,4 -11,37% 102,6 115,7 معدل األسطول المستعمل أیام العمل

-16,02% 55,00% 65,49% -16,14% 43,92% 52,37% -16,09% 56,09% 66,85% نسبة  األسطول المستعمل أیام العمل

-10,64% 102,1 114,3 -15,55% 7,3 8,6 -10,25% 94,9 105,7 ألسبوعمعدل األسطول المستعمل كامل أیام ا

-14,98% 50,86% 59,82% -15,88% 40,35% 47,97% -15,09% 51,89% 61,11% نسبة األسطول  المستعمل كامل أیام األسبوع

عربة 16ووضعھا على ذمة االستغالل في إطار استكمال ما تبقى من برنامج اقتناء CITADISعربة من نوع 12استالم 2013تم خالل سنة ♣

.عیم األسطولمترو بعنوان تد

یتركب أسطول شبكة و.2012سنة أشھر7عاما و 18مقابلأشھر،10و اعام18، 2013دیسمبر 31في بلغ معدل عمر عربات المترو♣

).أشھر3أعوام و 4(CITADISعربة من نوع55و ) اشھر11و اعامSIMENS )24عربة من نوع 134من 2013سنة المترو

.أشھر9و اعام35بلغ عمرھاعربة 18خط ت ح م من یتركب أسطول  ♣

عرباتم وحعربات ت بسبب تقادمشبكة الحدیدیةالمجموع خطوطعلى%7,63نسبةـبانخفاضاستغالللإلنسبة األسطول الجاھز لتسجّ ♣

.SIMENSمن نوع   المترو

.%)59,99(+السیاقةعوان عدد ایام الغیابات ألتفاقمات ونقص المعدّ ب بسب%14,98بنسبة انخفاضالت نسبة استعمال األسطول جّ س♣

إستھالك الطاقة  

نسبة التطور 2013 2012 البیانـــــــــات
م.ح.ت

-12,62% 5 865 6 712 باأللف كیلوات في الساعة
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-9,36% 6,276 6,924 )بالكیلوات في الساعة( في الكلم المجدي 

مترو
-12,10% 30 583 34 794 باأللف كیلوات في الساعة
-4,60% 3,65 3,83 )بالكیلوات في الساعة( في الكلم المجدي 

.یعود انخفاض استھالك الطاقة الى تقلص عدد الكیلومترات المقطوعة

ونسبة األعطاباألعطاب

.الى تقادم االسطولارتفاع نسبة االعطاب یعود 

النشاط التجاري للشبكة الحدیدیة

على الشبكة الحدیدیةةالسفرات المنجز
)باأللف(

نسبة التطور 2013 2012 البیانات

-9,17% 202,6 223,0 المترو

نسبة التطور 2013 2012 البیانـــــــــات

م.ح.ت
40,63% 45 32 عدد األعطاب
45,45% 0,48 0,33 كلم مجدیة10000نسبة األعطاب في 

مترو
18,65% 299 252 عدد األعطاب
9,04% 0,36 0,28 كلم مجدیة10000نسبة األعطاب في 
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6,87% 28,1 26,3 م . ح . ت 

-7,48% 230,7 249,3 المجموع

نسبة معدّل األسطول المستعملتراجع رغم،%6,87بنسبة رتفاعاا2013على خّط  ت ح م خالل سنة د السفرات المنجزةعدسّجل♣

.سنة35ي یتجاوز معدل عمرھا التمما یدل على االستعمال المفرط للعربات ،%15,55بنسبة 

بنسبة  سطول المستعملمعدّل األانخفاض بسبب%9,17بنسبةشبكة  المتروخطوطعلى المنجزةالسفراتعددانخفض ♣

10,25%.

بنسبة بسبب ارتفاع عدد السفرات الملغاة 2012سنة %94,62مقابل 2013سنة %92,72بلغت نسبة انجاز السفرات المبرمجة ♣

27,81%.

على الشبكة الحدیدیةالكیلومترات المجدیة
)باأللف(



 الناتج عن ،%28,41بسبب إرتفاع عدد الكیلومترات الغیر منجزة بنسبة %7,44تراجع عدد الكیلومترات المجدیة بنسبة

.ارتفاع عدد السفرات الملغاة

2012سنة %97,29مقابل ،2013سنة %96,27نسبة انجاز الكیلومترات المجدیة المبرمجة بلغت.

عدد غیر أن،%6,87بنسبة ھا إرتفع عدداذ السفرات بصفة كلیةحال دون انجاز،محالتھیئة على خط ت أشغالواصلت

.%3,58بنسبة اانخفاضسجلالكیلومترات المجدیة

نسبة التطور 2013 2012 البیانات

-7,86% 8 367,6 9 081,1 تروالم

-3,58% 934,6 969,3 م . ح . ت 

-7,44% 9 302,2 10 050,4 المجموع
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و الكیلومترات الغیر منجزة السفرات الملغاة

)كلمألف (الكیلومترات الغیر منجزة  السفرات الغیر منجزة
البیانــــات

نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012
21,02% 193,4 159,8 17,74% 9 592,0 8 147,0 نقص في األعوان
-13,61% 75,4 87,3 -12,39% 3 942,5 4 500,0 نقص في المعدات
69,28% 1,6 1,0 60,78% 82,0 51,0 أعطاب 

1076,03% 3,7 0,3 931,25% 165,0 16,0 حوادث مرور
168,29% 85,9 32,0 197,63% 4 326,0 1 453,5 أسباب أخرى
28,41% 360,0 280,4 27,81% 18 107,5 14 167,5 المجموع

37,64% 3,73% 2,71% 35,29% 7,28% 5,38% نسب إلغاء السفرات و 
الكیلومترات

سنة %57,5مقابل 2013من مجموع السفرات الملغاة سنة %53و تمثل %17,74ارتفاعا بنسبة األعوانسجلت السفرات الملغاة لنقص 
2012.

على الشبكة الحدیدیةالبقاع الكیلومتریة المعروضة
)باأللف(
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نسبة التطور 2013 2012 البیانات

-7,94% 2 358 273,9 2 561 636,1 المترو

-3,58% 373 820,8 387 726,0 م . ح . ت 

-7,37% 2 732 094,7 2 949 362,1 المجموع

من السفرات أن حصتھارغم،عروضة على شركة نقل تونسالمةمن مجموع البقاع الكیلو متری%41,31بلغت حّصة  الشبكة الحدیدیة ♣

.%19,87و%17,22تتجاوز، على التوالي،ال المنجزة و الكیلومترات المجدیة

مسافرو النقل الحدیدي
)باأللف(

المجموع م . ح . ت  المترو البیانات

نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012 نسبة 
التطور 2013 2012

-4,88% 41 107,5 43 217,7 -11,62% 5 058,8 5 723,7 -3,85% 36 048,6 37 494,0 التذاكر
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-7,43% 8 630,4 9 323,4 -16,83% 1 113,9 1 339,3 -5,86% 7 516,6 7 984,1 سندات 
اإلستظھار

-17,82% 32 138,2 39 105,9 -24,85% 3 915,7 5 210,7 -16,74% 28 222,5 33 895,2 التالمیذ والطلبة

-10,66% 81 876,1 91 647,0 -17,81% 10 088,3 12 273,7 -9,56% 71 787,7 79 373,3 المجموع

.%7,37البقاع الكیلو متریة المعروضة بنسبة عددبسبب تراجعملیون مسافر9,8نقصأي ب%10,66عدد المسافرین بنسبةانخفض♣

.2012بسنة ةمقارن%5,34نسبتھبتراجع ملیون مسافر 49,7التالمیذ و الطلبةدون المسافرین عددبلغ♣

عدد المسافرین فينتج عنھ تقلص%16,20نسبتھبتراجع ،2012سنة 36750، مقابل 2013مشترك سنة 30795تالمیذ و طلبة شتركین منبلغ عدد الم♣  

.على الشبكة الحدیدیةنسافریمن العدد الجملي للم%39,25وتمثل ھذه الشریحة .%17,82طلبة بنسبة التالمیذ و المن 

مقابیض اإلستغالل للشبكة الحدیدیة
)األداءاتوخارجباأللف دینار (

المجموع م . ح . ت  المترو
البیانات

نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012

-3,65% 15 948,9 16 553,7 -9,85% 2 751,5 3 052,1 -2,25% 13 197,4 13 501,6 التذاكر
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-6,40% 1 979,0 2 114,4 -12,81% 349,8 401,2 -4,90% 1 629,2 1 713,2 سندات اإلستظھار

-21,45% 991,3 1 261,9 -27,07% 249,2 341,7 -19,36% 742,1 920,2 التالمیذ والطلبة

-5,07% 18 919,2 19 930,0 -11,71% 3 350,5 3 795,0 -3,51% 15 568,7 16 135,0 المجموع

. %5,34بنسبةعدد المسافرینانخفاض مقابل %96,3مقابیض االستغالل دون التالمیذ والطلبة بنسبة ضاانخف♣ 

.فرینمن مجموع المسا%39,25مقابل من مجموع المقابیض %24,5التالمیذ والطلبةتمثّل حّصة♣

لجوء عدد ھام من إلى) %21,45-(و المقابیض ) %17,82-(التالمیذ والطلبةتراجع عدد المسافین من الحاصل بینالتفاوت یرجع ♣

.بالتقسیطدفع معلوم االستخالص إلىالمشتركین 
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ةالموارد البشری

دیسمبر 31في عدد األعوان

عدد األعوانمعدل 

تقسیم عدد األعوان حسب السلك

بة األعوانمواظ

العطل السنویة لألعوان

الساعات المستخلصة

تكوین األعوان

الموارد البشریة
دیسمبر31عدد األعوان في 

مجموع الشبكتین الشبكة الحدیدیة شبكة الحافالت
نسبة البیانات

التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012 نسبة 
التطور 2013 2012

-4,46% 5 044 5 280 -5,87% 1 010 1 073 -4,11% 4 034 4 207 أعوان اإلستغالل 
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2012عونا مقارنة بسنة 223أي بنقص %71,2انخفاضا بنسبة 2013سنة شركة النقل بتونس مصالح على ذمة األعوانسجل عدد ♣
أوإلحاقمباشرة العمل بعد أوة انتداب حال406مقابل )بما فیھا المغادرات الوقتیة(عونا 629نتیجة تحركات األعوان التي شملت مغادرة 

.طویل المدىمرض 

:تتوزع كما یلي2013حالة   مغادرة نھائیة سنة 179مقابل ،حالة 44جملة االنتدابات و إعادة اإلدماج بلغت♣

المجموع الشبكة الحدیدیة شبكة الحافالت البیانــــــات

34 11 23 إنتدابات
10 0 10 داباتإعادة إنت

44 11 33 مجموع اإلنتدابات
138 28 110 تقاعد

11 4 7 طرد
10 2 8 وفاة
13 5 8 إستقالة

7 0 7 نھایة تربص

179 39 140 مجموع المغادرات

تنفیذ إلى عون165ت وكذلك الإللتحاق بسلك اإلطار) من الشبكة الحدیدیة 74من شبكة الحافالت و 16(عون تسییر 90كما شملت الترقیبات 
.مراقبا121من بینھم سلك التسییر

عدد األعوان معدل 

مجموع الشبكتین الشبكة الحدیدیة شبكة الحافالت
البیانات

نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012
-1,98% 5 127 5 230 -1,56% 1 023 1 039 -2,08% 4 104 4 191 تغالل أعوان اإلس

-4,18% 3 898 4 068 -2,62% 270 277 -4,30% 3 628 3 791 سواق 

4,42% 549 526 4,24% 522 501 8,00% 27 25 قباض وأعوان الشبابیك

-6,71% 3 819 4 094 -2,88% 270 278 -6,99% 3 549 3 816 سواق 

-3,20% 544 562 -3,36% 517 535 - 27 27 قباض وأعوان الشبابیك

9,13% 681 624 -14,23% 223 260 25,82% 458 364 ون مراقب

-0,45% 1 100 1 105 -0,52% 380 382 -0,41% 720 723 األعوان الفنیون

0,98% 1 861 1 843 1,79% 739 726 0,45% 1 122 1 117 األعوان اإلداریون واإلطارات

-2,71% 8 005 8 228 -2,38% 2 129 2 181 -2,82% 5 876 6 047 مجموع األعوان على ذمة المصالح 

94,34% 165 85 275,00% 30 8 75,57% 135 77 األجرر مستخدمین خالصيأعوان غی

-1,71% 8 170 8 313 -1,37% 2 159 2 189 -1,84% 6 011 6 124 مجموع األعوان خالصي األجر 

14,12% 97 85 - 23 23 19,35% 74 62 أعوان غیر مستخدمین وغیر خالصي 
األجر

-1,55% 8 267 8 398 -1,36% 2 182 2 212 -1,63% 6 085 6 186 العدد الجمــلي لألعوان  
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6,83% 680 636 -11,56% 231 261 19,63% 449 375 مراقبون 
-1,22% 1 098 1 112 -1,55% 380 386 -1,05% 718 726 األعوان الفنیون
1,38% 1 871 1 846 3,07% 743 721 0,29% 1 128 1 125 األعوان اإلداریون واإلطارات

-1,12% 8 096 8 188 - 2 146 2 146 -1,52% 5 950 6 042 مجموع األعوان على ذمة 
المصالح 

49,29% 127 85 229,17% 26 8 30,60% 101 77 يأعوان غیر مستخدمین خالص
جراأل

-0,60% 8 223 8 273 0,85% 2 172 2 154 -1,11% 6 051 6 119 مجموع األعوان خالصي األجر 

9,21% 94 86 - 23 23 12,57% 71 63 أعوان غیر مستخدمین وغیر 
خالصي األجر

-0,50% 8 317 8 359 0,84% 2 195 2 177 -0,97% 6 122 6 182 مجموع األعوان

استعمال نسبة على امما اثر سلب،2012مقارنة بسنة %4,18عدد أعوان السیاقة بنسبة تراجع وان بمعدل عدد االعتمیز تطور

.األسطول

حسب السلكخالصي األجر تقسیم عدد األعوان 

المعدل دیسمبر31في  بیانات
نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012

7,27% 708 660 8,52% 713 657 إطارات
24,33% 3 099 2 493 0,16% 3 079 3 074 أعوان تسییر

-13,75% 4 416 5 120 -4,44% 4 378 4 582 أعوان تنفید

-0,60% 8 223 8 273 -1,71% 8 170 8 313 المجموع

.رتبة إطارإلىعون تسییر 90ترقیة بسبب2012سنة8,58مقابل ،2013سنة موفىفي%9,56بلغت نسبة التأطیر♣

8,61%

37,69%
53,70%

2013تقسیم معدل عدد األعوان حسب السلك 

7,98%

30,13%
61,89%

2012تقسیم معدل عدد األعوان حسب السلك 

ت إطارا

أعوان تسییر

أعوان تنفید

بة األعوانمواظ

)بحساب الیوم(األعوان حسب السبباتغیاب

مجموع الشبكتین الشبكة الحدیدیة شبكة الحافالت
البیانات

نسبة التطور 2013 2012 ورنسبة التط 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012

19,31% 212023 178 348 42,74% 32926 23 067 15,83% 179 862 155 281 الغیابات المستخلصة
8,92% 121 597 111 634 11,80% 19 075 17 061 8,41% 102 522 94 573 أمراض عادیة
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:كلتا الشبكتینراجع إلى%15,99ارتفاع عدد أیام الغیابات بنسبة ♣

.عونا شھریا77دل ما یعانقصعنھ انجرّ %13,66ارتفاع بنسبة   :شبكة الحافالت-

.شھریاعونا 29ما یعادل نقصعنھ انجرّ %29,50ارتفاع بنسبة   : الشبكة الحدیدیة-

، 2012مقارنة بسنة %20,86ارتفاعا بنسبة ،من مجموع الغیابات %68,03سجل عدد أیام األمراض العادیة و طویلة المدى الذي  یمثل ♣

.عونا شھریا90نقصوھو ما یعادل عملقف عن التویوم28.137أي بزیادة 

من مجموع %73,49و یمثل معدل عدد االعوان على ذمة المصالح %84,31من مجموع األمراض العادیة شبكة الحافالت بلغت حّصة♣

.اعوان شركة نقل تونس 

حوادث عدد أیام الغیابات بسبب ارتفع، )%24,0-(2013سنة 1317إلى 2012حادث سنة 1733عدد حوادث الشغل  من عتراجرغم ♣
.%14,49بنسبة   الشغل 

غیابات األعوان حسب الوظیفة

شبكة الحافالت
)بحساب الیوم(

غیابات 
للعون 
الواحد

مجموع الغیابات
2013 معدل عدد األعوان

غیابات  غیر البیانــــات
مستخلصة

غیابات 
مستخلصة

مرض 
طویل 
المدى

على ذمة 
المصالح

2013 نسبة التطور 2012 2013
44,68 13,03% 146 553 165 655 16 696 148 959 79 3 628 سواق
29,98 179,00% 300 837 54 783 1 27 قباض
4,35 10,65% 1 765 1 953 45 1 908 0 449 مراقبون
24,85 0,38% 14 162 14 216 2 060 12 156 4 568 أعوان فنیون
13,59 31,27% 13 324 17 491 1 435 16 056 9 1 278 أعوان آخرون
33,12 200 152 20 290 179 862 93 5 950 2013مجموع 
24,51 176 104 20 823 155 281 68 6 042 2012مجموع 

35,13% 13,66% 0,00% -2,56% 15,83% 36,76% 1,52% نسبة التطور

مقابل ،2013سنة ایوم166492بلغ اذ%13,37بشبكة الحافالت بنسبة ) سواق و قباض(تفاقم عدد أیام الغیابات ألعوان السیاقة ♣
.2012سنة یوما146853

78,28% 41 392 23 218 282,38% 7357 1 924 59,83% 34 035 21 294 أمراض طویلة المدى

14,49% 49 799 43 496 59,09% 6 494 4 082 9,87% 43 305 39 414 حوادث الشغل

-5,00% 26 797 28 207 -11,88% 6 507 7 384 -2,56% 20 290 20 823 الغیابات غیر المستخلصة
15,99% 239 585 206 555 29,50% 39 433 30 451 13,66% 200 152 176 104 مجموع الغیابات

16,68% 29,14 24,97 28,47% 18,15 14,14 14,93% 33,08 28,78 معدل الغیابات للعون 
الواحد خالص األجر
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.للمراقب4,35ق مقابل للسائایوم44,68بلغ معدل الغیابات للعون الواحد ♣

الشبكة الحدیدیة
)بحساب الیوم(

غیابات 
للعون 
الواحد

موع الغیاباتمج 2013 معدل عدد األعوان

غیابات  غیر البیانــــات
مستخلصة

غیابات 
مستخلصة

مرض 
طویل 
المدى

على ذمة 
2013المصالح نسبة 

التطور 2012 2013

46,03 59,99% 7 938 12 700 1 519 11 181 6 270 سواق
28,08 54,25% 9 699 14 961 2 652 12 309 11 522 عوان وأقباض

شبابیك
3,62 -

32,31% 1 238 838 82 756 1 231 مراقبون

15,19 1,09% 5 711 5 773 1 099 4 674 0 380 أعوان فنیون
7,20 -8,00% 5 865 5 396 1 155 4 241 6 743 أعوان آخرون
18,26 39 668 6 507 33 161 24 2 146 2013مجموع 
14,13 30 451 7 384 23 067 6 2 146 2012وع مجم

29,23% 30,27% 0,00% -11,88% 43,76% 305,56% 0,00% نسبة التطور

17637، مقابل 2013سنة ایوم27661و بلغ %56,83ان السیاقة و اإلستخالص بالشبكة الحدیدیة بنسبة تفاقم عدد أیام الغیابات ألعو♣
.2012سنة 

.للمراقبایوم3,62، مقابلیوما  للسائق46,03، احدبلغ معدل الغیابات للعون الو♣

العطل  السنویة لألعوان
)بحساب الیوم(

الشبكة الحدیدیة شبكة الحافالت

البیانــــات
نسبة 
التطور

یام األ
المقضات

األیام 
المقضات نسبة التطور

الرصید 
المتبقي 

من

الرصید 
المتبقي 

من
نسبة 
التطور

األیام 
المقضات

األیام 
المقضات نسبة 

التطور

الرصید 
المتبقي من

الرصید 
المتبقي 

من
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

0,63% 27 260 27 089 -8,33% 6 679 7 286 -3,19% 112 618 116 330 18,46% 87 227 73 635 أعوان الجوالن

14,77% 7 959 6 935 -2,86% 544 560 -5,12% 97 832 103 109 27,92% 76 284 59 636 سواق 

10,64% 13 415 12 125 -3,36% 3 253 3 366 41,73% 703 496 42,63% 358 251 قباض وأعوان 
شبابیك

-26,69% 5 886 8 029 -14,23% 2 882 3 360 10,67% 14 083 12 725 -23,01% 10 585 13 748 مراقبون

-5,37% 12 580 13 294 -0,47% 842 846 12,99% 17 532 15 516 -15,05% 2 439 2 871 أعوان فنیون

-1,34% 39 840 40 383 -7,51% 7 521 8 132 -1,29% 130 150 131 846 17,20% 89 666 76 506 المجموع
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0,20% 28,40 28,34 -3,19% 5,41 5,59 0,66% 26,99 26,81 21,53% 18,86 15,52 المعدل للعون 
الواحد

بالشبكة %0,63و سجل إرتفاعا طفیفا بنسبة %3,19بشبكة الحافالت بنسبة  الجوالنتراجع عدد أیام العطل السنویة المقضات ألعوان ♣
.الحدیدیة

عونا 161عدد األعوان بما قدره معدلبسبب تراجع%27,98بنسبة ألعوان السیاقة و القباض بشبكة الحافالتبقي إرتفع عدد أیام الرصید المت♣
.عونا شھریا63نقص و تفاقم عدد أیام الغیابات الذي إنجر عنھ 

ةالساعات المستخلص

معدل الساعات اإلضافیة للعون 
الواحد في شھر واحد إلضافیة الساعات ا الساعات العادیة  البیانات

نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012

-7,99% 22,5 24,4 -15,44% 936 164,2 1 107 144,1 -5,72% 7 447 066,5 7 898 539,7 سواق وقباض  
الحافالت

0,17% 22,4 22,4 -7,68% 64 552,5 69 926,2 4,26% 533 928,0 512 118,3 . سواق المترو و ت 
م. ح 

7,62% 36,8 34,2 0,34% 199 653,1 198 982,7 10,25% 1 001 719,0 908 619,2
قباض وأعوان 

. شبابیك المترو و ت 
م. ح 

-30,52% 32,6 46,9 -3,03% 130 172,0 134 243,9 10,08% 736 092,2 668 692,4 مراقبو الحافالت

-24,54% 38,8 51,4 -17,24% 96 668,4 116 802,9 -18,61% 438 074,4 538 258,8 . مراقبو المترو و ت 
م. ح 

5,85% 40,6 38,3 2,50% 191 712,8 187 028,4 -14,09% 1 415 497,1 1 647 564,0 األعوان الفنیون 
للحافالت

-19,92% 40,1 50,1 -9,96% 135 733,1 150 746,7 0,04% 905 900,1 905 507,9 األعوان الفنیون 
للشبكة الحدیدیة

-45,47% 37,1 68,1 -8,97% 252 063,8 276 904,5 12,49% 4 199 498,5 3 733 155,9 األعوان اإلداریون 
واإلطارات

-6,60% 28,1 30,1 -10,49% 2 006 719,7 2 241 779,4 -0,80% 16 677 775,8 16 812 456,2 المجموع
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.ي األجرصمن مجموع معدل األعوان خال%62,35ت اإلضافیة  أنجزھا أعوان الجوالن الذین یمثلون من عدد الساعا71,12%♣

غیر الالساعات من %63,54ھذا العدد ال یغطي إال غیر ان،ألف ساعة1427,2من األعوان اإلضافیة  لھذه الشریحة عدد الساعات بلغ♣

مما أدى إلى نقص في حضور أعوان االستغالل وبالتالي عجز في ،ألف ساعة2246عددھاو التي بلغ )سنویةو عطل تغیا با(منجزة ال

.استعمال األسطول الجاھز

تكوین األعوان

عدد أیام التكوین عدد األعوان
البیانات

نسبة التطور 2013 2012 نسبة التطور 2013 2012

0,00% 378 5 189 -58,74% 328 795 سواق وقباض الحافلة
0,00% - 1 004 0,00% - 240 سواق المترو
0,00% - - 0,00% - - قباض المترو
0,00% 952 114 0,00% 119 9 المراقبون

-34,85% 772 1 185 7,55% 356 331 *أعوان إداریون وأصناف أخرى

-71,94% 2 102 7 492 -41,66% 803 1 375 المجموع
من بینھم اإلطارات والتقنیین* 

.2013ألعوان السیاقة على كلتا الشبكتین بسبب غیاب اإلنتدابات لھذه الفئة من األعوان خالل سنة عدد أیام التكوین ص ملحوظ في تقل♣
تبعا %6,92بسبب تطور معدل عدد األعوان بنسبة ،2012یوما سنة 114، مقابل 2013یوما سنة 952بلغ عدد أیام تكوین المراقبین ♣

.للترقیات
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تطور األعباء و اإلیرادات 2012/2013

ومتابعة تنفیذ المیزانیة تحلیل إنجازات 2013
2013/2012راداتیتطور األعباء و اإل

2013التوقعات و االنجازات /2012
على مستوى النشاط  2013توقعات و إنجازات -

على مستوى النتائج المالیة2013توقعات و إنجازات -

على مستوى اإلستثمار    2013توقعات و إنجازات -
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االستغاللاعباء تطور

و ذالك ملیون دینار22أي بزیادة قدرھا2012ةسنملیون دینار288,8مقابل ، 2013ملیون دینار سنة 310,8لغ مجموع األعباء ب

:األسباب التالیةإلىسراجع باال سا

 5,01%+(ملیون دینار8,3بما قدرهارتفاع أعباء األعوان(.

13,14%+(ملیون دینار5بما قدرهالكات و المدخراتتھارتفاع مخصصات اإل(.

 1,86%+ (ملیون دینار0,3بما قدرهارتفاع أعباء  اإلستغالل األخرى(

51,25%+ (ملیون دینار8بما قدرهصافیةالمالیة العباء األارتفاع(.

 ملیون دینار5,3ره األخرى بما قدالخسائر العادیةارتفاع.

8,99%(ملیون دینار4,9ه بما قدرمشتریات التموینات المستھلكةتراجع-(.

یرادات اإلتطور 

ةملیون دینار سن155,7مقابل ،2013ملیون دینار سنة 177,7)انعكاسات التعدیالت المحاسبیةدون اعتبار (رادات یلغ مجموع اإلب

:األسباب التالیةو ذالك راجع إلىملیون دینار 22أي بزیادة قدرھا 2012

ملیون دینار9ارتفاع التعویض على النقل المدرسي بما قدره.

ملیون دینار0,5بما قدرهار النقل المجانيباعتباإلستغالل مداخیلارتفاع.

ملیون دینار6,2قدرهاألخرى بمااألرباح العادیة ارتفاع.

ملیون دینار6,3بما قدرهالمداخیل األخرىارتفاع.

.2012ةملیون دینار سن86مقابل 2013ملیون دینار سنة 59التعویض على النقل المدرسيلغب

النتیجة الصافیة للسنة المحاسبیة تطور

قدره اعجزتمثلتزال الالصافیة للسنة المحاسبیةفان النتیجة، انعكاسات التعدیالت المحاسبیةوبإعتبار تبعا للفوارق المذكورة أعاله 

:ة ما یليملیون دینار نتیج7,6أي بتقلص العجز بما قدره  2012سنة ملیون دینار 133,1مقابل ،2013ملیون دینار سنة 125,5

.ملیون دینار22رادات بما قدره یارتفاع اإل-

.ملیون دینار22بما قدره ارتفاع األعباء -

.)إیجابي(ملیون دینار7,6بما قدرهانعكاسات التعدیالت المحاسبیة -

. 2012مماثل لسنة 2013ملیون دینار سنة 133,1في حدود التعدیالت المحاسبیةھذا العجز دون اعتبار مفعولبقىی

تطور األعباء واإلیرادات 
2013/2012
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لشركة النقل بتونس
)ألف دینار( 

نسبة التطور الفارق إنجازات إنجازات
البیانات

2012/2013 2013 -2012 2013 2012

إیرادات  اإلستغالل
0,74% 472 64 538 64 066 *إیرادات 

133,71% 6 315 11 038 4 723 إیرادات أخرى
10,47% 9 000 95 000 86 000 التعویض على النقل المدرسي

10,20% 15 787 170 576 154 789 مجموع  إیرادات اإلستغالل
أعباء  اإلستغالل

-8,99% -4 848 (49 081) (53 929) مشتریات التموینات المستھلكة
5,01% 8 276 (173 466) (165 190) أعباء األعوان

13,14% 5 030 (43 316) (38 286) الكات و المدخراتتھمخصصات اإل
1,86% 279 (15 278) (14 999) أعباء  اإلستغالل األخرى
3,21% 8 737 (281 141) (272 404) مجموع أعباء  اإلستغالل

-5,99% -7 050 (110 565) (117 615) نتیجة  اإلستغالل
51,25% 7 962 (23 496) (15 534) أعباء مالیة صافیة

-18,18% -2 9 11 إیرادات التوظیفات
809,55% 6 214 7 083 869 األرباح العادیة األخرى

5 315 (6 073) (758) ر  العادیة األخرىالخسائ

0,01% 15 (133 042) (133 027) نتیجة األنشطة العادیة قبل إحتساب األداءات
(68) (68) األداءات على األرباح

0,01% 15 (133 110) (133 095) نتیجة األنشطة العادیة بعد إحتساب األداءات

7 652 إنعكاسات التعدیالت المحاسبیة التي لھا تأثیر 
على النتائج المؤجلة

-5,74% -7 637 (125 458) (133 095) النتیجة الصافیة للسنة المحاسبیة

و )2012ألف دینار سنة 212,6و 2013ألف دینار سنة 50,1(بأذون تزودبإعتبار تقدیرات النقل المجانيمداخیل اإلستغالل*
).  2012ألف دینار سنة 10.948و 2013ألف دینار سنة 11.889( و وزا ة العدل التعویض عن النقل المجاني ألعوان وزارة الداخلیة

2013نجازاتإتوقعات و
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مستوى النشاطعلى2013نجازاتإتوقعات و

تونسبنقل الركة شنشاط 

في نطاق میزانیة التصرف2013نجازات إتوقعات و) 1

:یليفیما2013لسنة ةمحینالالتصرف تتمثل االنجازات بالنسبة إلى  میزانیة

53,0-(حسب المتوقع 8267مقابل ،عونا8223عدد األعوان خالصي األجربلغ معدل%(.

05,1-(حسب المتوقع 8182مقابل ،عونا8096على ذمة المصالح عدد األعوانبلغ معدل%(.

مقارنة بالمتوقع%55,2المجدیة بنسبة انخفضت الكیلومترات.

ناتج ملیون مسافر5,14أي بفارق قدره مقارنة بالمتوقع%35,6خفض عدد المسافرین خالصي المعلوم بنسبة ان

من ن یالمسافرعدد و ) ملیون مسافر2,5- (% 18,4دون التالمیذ و الطلبة بنسبة ن یالمسافرعدد عن تقلص 

).ملیون مسافر3,9- (% 85,8التالمیذ و الطلبة بنسبة 

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة شركة النقل بتونسفي نطاق 2013نجازات إوتوقعات) 2

:یليفیما2013لسنة مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة شركة النقل بتونسإلىتتمثل االنجازات بالنسبة

امتوقععونا 8945من%93,91عدد األعوان خالصي األجربلغ معدل.

عونا متوقعا8862من%36,91المصالح على ذمة عدد األعوانبلغ معدل.

كلم متوقعةملیون75,7من %87,61المجدیة الكیلومتراتبلغت.

مسافر ملیون 168,3من بینھم(متوقع مسافرملیون 405,9من % 52,88خالصي المعلوملمسافرینعدد ابلغ

علوم نظرا للحمولة المفرطة داخل دون احتساب المسافرین المنقولین غیر خالصي الم)  من التالمیذ و الطلبة

.الحافالت و العربات

مستوى النشاطعلى2013نجازات إتوقعات و
تونسبنقل اللشركة 

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركة  المیزانیة المحینة لسنة   إنجازات  البیانات
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2013 2013

نسبة اإلنجاز البرمجة نسبة اإلنجاز البرمجة 2013

:النشاط
59,84% 87 890,0 98,58% 53 354,0 52 595,8 )باأللف(كیلومترات فنیة -
61,87% 75 679,0 97,45% 48 050,0 46 825,4 )باأللف(كیلومترات مجدیة -
_ _ _ _ 53 209,9 )باأللف(مجموع الكیلومترات -

52,88% 405,9 93,65% 229,2 214,7 دون النقل المجاني (المسافرون خالصي المعلوم -
)بالملیون

56,81% 168,3 91,15% 104,9 95,6 تالمیذ وطلبة:* مــنـھم 
50,10% 237,6 95,76% 124,3 119,0 دون التالمیذ والطلبة* 
98,99% 49,7 100,00% 49,2 49,2 )بالملیون(النقل المجاني -
66,49% 9 946,3 96,95% 6 821,0 6 613,3 )بالملیون(متریة المعروضة البقاع الكیلو -

معدل عدد األعون
91,36% 8 862 98,95% 8 182 8 096 :معدل عدد األعوان على ذمة المصالح منھم 
85,42% 5 206 97,98% 4 539 4 447 اق- قبَّاض وسوَّ
96,11% 707 96,24% 706 679 مراقبون-
90,40% 1 215 99,22% 1 107 1 098 فنیون -
107,92% 1 734 102,26% 1 830 1 871 آخرون-
91,93% 8 945 99,47% 8 267 8 223 معدل عدد األعوان خالصي األجر
92,16% 8 978 99,58% 8 309 8 274 دون أعوان التعاونیةمعدل عدد األعوان الجملي 

93,60% 6,02 97,25% 5,79 5,63 الكیلومترات المجدیة/ مجموع المسافرین 

80,97% 3,14 98,27% 2,59 2,54 / مجموع المسافرین بمقابل دون التالمیذ والطلبة 
الكیلومترات المجدیة

شبكة الحافالتنشاط 

في نطاق میزانیة التصرف 2013نجازات إتوقعات و) 1
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:یليفیما2013لسنة ةالمحینالتصرف تتمثل االنجازات بالنسبة إلى  میزانیة

53,0-(حسب المتوقع 6083مقابل ،عونا6051د األعوان خالصي األجرعدبلغ معدل%(.

93,0-(حسب المتوقع 6006مقابل ،عونا5950على ذمة المصالح  عدد األعوانبلغ معدل%(.

مقارنة بالمتوقع%44,2المجدیة بنسبة انخفضت الكیلومترات.

 بنقص أية متوقعحافلة584مقابل حافلة،569سبوعاألیام أكامل الصباحیةأثناء الذروةاألسطول المستعمل بلغ

%.65,2نسبتھ 

 ناتج عن ملیون مسافر3,7أي بفارق قدره مقارنة بالمتوقع% 23,5انخفض عدد المسافرین خالصي المعلوم بنسبة

من التالمیذن یالمسافرعدد و ) ملیون مسافر3,3-(% 55,4دون التالمیذ و الطلبة بنسبة ن یالمسافرعدد تقلص 

).ملیون مسافر4-(% 95,5و الطلبة بنسبة 

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة شركة النقل بتونسفي نطاق 2013نجازات إتوقعات و) 2

:یليفیما2013لسنة مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة شركة النقل بتونسإلىتتمثل االنجازات بالنسبة

امتوقععونا 6774من%33,89ان خالصي األجرعدد األعوبلغ معدل.

عونا متوقعا6701من%80,88المصالحعلى ذمة عدد األعوانبلغ معدل.

متوقعةكمملیون1,64من%57,58المجدیةالكیلومتراتبلغ عدد.

 متوقعةحافلة963من%04,59سبوعاألیام أالصباحیة كامل أثناء الذروةاألسطول المستعمل بلغ.

 مسافر ملیون 122,2من بینھم  (مسافر متوقع ملیون 287,4من%46,20بلغ عدد المسافرین  خالصي المعلوم

دون احتساب المسافرین المنقولین غیر خالصي المعلوم نظرا للحمولة المفرطة داخل )من التالمیذ و الطلبة

.الحافالت

النشاطمستوى على2013نجازات إتوقعات و
لشبكة الحافالت

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة 
الشركة  المیزانیة المحینة لسنة  

إنجازات  2013البیانات 2013

نسبة اإلنجاز البرمجة نسبة اإلنجاز البرمجة 2013

:النشاط
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56,87% 75 705,0 99,02% 43 480,0 43 053,9 )باأللف(كیلومترات فنیة -
58,57% 64 064,0 97,56% 38 460,0 37 523,2 )باأللف(كیلومترات مجدیة -
_ _ _ _ 43 668,0 )باأللف(مجموع الكیلومترات -

46,20% 287,4 94,77% 140,1 132,8 دون النقل المجاني (المسافرون خالصي المعلوم -
)بالملیون

51,95% 122,2 94,05% 67,5 63,5 تالمیذ وطلبة:* مــنـھم 
41,95% 165,2 95,45% 72,6 69,3 دون التالمیذ والطلبة* 
100,00% 42,0 100,00% 42,0 42,0 )بالملیون(النقل المجاني -
59,33% 6 542,0 96,81% 4 009,0 3 881,2 )بالملیون(البقاع الكیلو متریة المعروضة -

:معدل عدد األعوان 
88,80% 6 701 99,07% 6 006 5 950 :معدل عدد األعوان على ذمة المصالح منھم 
83,72% 4 366 98,15% 3 724 3 655 اق- قبَّاض وسوَّ
102,43% 438 99,70% 450 449 مراقبون-
79,91% 899 98,82% 727 718 فنیون -
113,05% 998 102,10% 1 105 1 128 آخرون-
89,33% 6 774 99,47% 6 083 6 051 الصي األجرمعدل عدد األعوان خ
89,49% 6 793 99,57% 6 105 6 079 دون أعوان التعاونیةمعدل عدد األعوان الجملي 

األسطول
97,26% 1 284,0 99,83% 1 251,0 1 248,8 معدَّل األسطول المسند-
93,13% 1 339,0 100,00% 1 247,0 1 247,0 دیسمبر 31األسطول المسند في -

59,04% 963,0 97,35% 584,0 568,5
الحافالت المستعملة ساعة الذروة الصباحیة -

كامل أیام األسبوع

14,37% 5 ans
10mois _ 8 ans 8 ans معدل عمر األسطول

60,70% 75,00% 97,52% 46,68% 45,53% نسبة استعمال األسطول ساعة الذروة الصباحیة 
وكامل أیام األسبوع

67,75% 90,00% 98,35% 62,00% 60,98% مؤشر األسطول الجاھز لالستغالل 
90,59% 5,14 98,37% 4,73 4,66 الكیلومترات المجدیة/ مجموع المسافرین 

71,61% 2,58 97,83% 1,89 1,85
/ مجموع المسافرین بمقابل دون التالمیذ والطلبة 

الكیلومترات المجدیة

شبكة الحدیدیةنشاط ال

في نطاق میزانیة التصرف 2013نجازات إوقعات وت) 1

:یليفیما2013لسنة ةالمحینالتصرف تتمثل االنجازات بالنسبة إلى  میزانیة

53,0-(حسب المتوقع 2184مقابل ،عونا2172عدد األعوان خالصي األجربلغ معدل%(.

38,1-(حسب المتوقع 2176مقابل،عونا2146على ذمة المصالح  عدد األعوانبلغ معدل%(.

مقارنة بالمتوقع%3المجدیة بنسبة انخفضت الكیلومترات.
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 بنقص أيمتوقع 7,105ل مقاب، عربة 1,102سبوعاألیام أالصباحیة كامل أثناء الذروةاألسطول المستعمل بلغ

%.37,3نسبتھ 

 ناتج عن ملیون مسافر2,7أي بفارق قدره بالمتوقعمقارنة% 11,8انخفض عدد المسافرین خالصي المعلوم بنسبة

من التالمیذ ن یالمسافرعدد و ) ملیون مسافر9,1-(% 8,3دون التالمیذ و الطلبة بنسبة ن یالمسافرعدد تقلص 

).ملیون مسافر3,5-(% 07,14و الطلبة بنسبة 

شركة النقل بتونسمخطط إعادة ھیكلة وتنمیة في نطاق 2013نجازات إتوقعات و) 2

:ا یليفیم2013لسنة مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة شركة النقل بتونسإلىتتمثل االنجازات بالنسبة

امتوقععونا 2171من%06,100عدد األعوان خالصي األجربلغ معدل.

عونا متوقعا2161من%31,99المصالحعلى ذمة عدد األعوانبلغ معدل.

متوقعةكمملیون6,11من%09,80المجدیةومتراتالكیلبلغ عدد.

 عربة متوقعة5,148من%78,68سبوعاألیام أالصباحیة كامل أثناء الذروةاألسطول المستعمل بلغ.

 مسافر ملیون 46,1من بینھم  (مسافر متوقع ملیون 118,5من%69,09بلغ عدد المسافرین  خالصي المعلوم

.دون احتساب المسافرین المنقولین غیر خالصي المعلوم نظرا للحمولة المفرطة داخل العربات)الطلبةمن التالمیذ و 

مستوى النشاطعلى2013نجازات إتوقعات و
دیدیةشبكة الحلل

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركة  المیزانیة المحینة لسنة  
إنجازات  2013البیانات 2013

نسبة اإلنجاز البرمجة نسبة اإلنجاز البرمجة 2013

:النشاط
78,31% 12 185,0 96,64% 9 874,0 9 541,9 )باأللف(كیلومترات فنیة -
80,09% 11 615,0 97,00% 9 590,0 9 302,2 )باأللف(كیلومترات مجدیة -

69,09% 118,5 91,89% 89,1 81,9 ن النقل المجاني دو(المسافرون خالصي المعلوم -
)بالملیون
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69,71% 46,1 85,93% 37,4 32,1 تالمیذ وطلبة:* مــنـھم 
68,70% 72,4 96,20% 51,7 49,7 دون التالمیذ والطلبة* 
93,51% 7,7 100,00% 7,2 7,2 )بالملیون(النقل المجاني -
80,25% 3 404,3 97,16% 2 812,0 2 732,1 )بالملیون(روضة البقاع الكیلو متریة المع-

معدل عدد األعوان
99,31% 2 161,0 98,62% 2 176,0 2 146,0 :معدل عدد األعوان على ذمة المصالح منھم 
94,29% 840,0 97,18% 815,0 792,0 اق- قبَّاض وسوَّ
85,81% 269,0 90,17% 256,0 230,8 مراقبون-
120,25% 316,0 100,00% 380,0 380,0 نیون ف-
100,97% 736,0 102,51% 725,0 743,2 آخرون-
100,06% 2 171,0 99,47% 2 184,0 2 172,3 معدل عدد األعوان خالصي األجر
100,47% 2 185,0 99,61% 2 204,0 2 191 دون أعوان التعاونیةمعدل عدد األعوان الجملي 

األسطول
101,43% 198,0 99,91% 201,0 200,8 معدَّل األسطول المسند-
100,00% 207,0 100,00% 207,0 207,0 دیسمبر 31األسطول المسند في -

68,78% 148,5 96,63% 105,7 102,1
االسطول المستعمل ساعة الذروة الصباحیة كامل -

أیام األسبوع

_%4,74 19 ans 4
mois _ 20 ans 3

mois
20 ans 3

mois دل عمر األسطولمع

67,81% 75,00% 96,71% 52,59% 50,86%
نسبة استعمال األسطول ساعة الذروة الصباحیة وكامل 

أیام األسبوع
76,34% 90,00% 99,29% 69,20% 68,71% مؤشر األسطول الجاھز لالستغالل 
88,13% 10,87 95,36% 10,04 9,58 الكیلومترات المجدیة/ مجموع المسافرین 

83,62% 6,23 96,69% 5,39 5,21 / مجموع المسافرین بمقابل دون التالمیذ والطلبة 
الكیلومترات المجدیة

النتائج المالیّةمستوى على2013نجازات إتوقعات و
في نطاق میزانیة التصرف 2013نجازات إتوقعات) 1

:ليیفیما2013لسنة ةالمحینالتصرف تتمثل االنجازات بالنسبة إلى  میزانیة

 راجع مقارنة بالمیزانیةملیون دینار1ملیون دینار بانخفاض قدره 281,1بلغ مجموع أعباء االستغالل

ملیون دینار و  أعباء  االستغالل 7,7مشتریات التموینات المستھلكة بما قدره انخفاضباألساس إلى 

وملیون دینار0,7ما قدره  أعباء األعوان بمقابل ارتفاع،ملیون دینار0,3قدره  ااألخرى بم

.ملیون دینار6,3الكات و المدخرات بما قدره  ھتمخصصات اإل

  ملیون دینار 16,5ملیون دینار متوقع بزیادة قدرھا 294,3،ملیون دینار مقابل310,8بلغ مجموع األعباء

و الخسائر العادیةن دینارملیو11,4صافیة بما قدرهالمالیة العباءاألارتفاعإلىسساو ذالك راجع باأل

.ملیون دینار1أعباء  اإلستغالل بما قدرهمقابل انخفاض،ملیون دینار6,1رهاألخرى بما قد
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ملیون دینار و 11,4بزیادة قدرھا أيملیون دینار متوقع53,1مقابل ،ملیون دینار64,5لغت اإلیراداتب

.ملیون دینار11,9بما قدره المیزانیةالغیر مبرمج بمجانيالالتعویض على النقلإلى سسااألذالك راجع ب

ملیون 127,8مقابل ،ملیون دینار125,5قدره اعجزتمثلتزال الالصافیة للسنة المحاسبیةالنتیجةإن

بما قدرهاالستغاللارتفاع إیراداتإلىباألساس)ملیون دینار2,3(ھذا الفارقیعود.متوقعدینار

األعباء بما مجموعمقابل ارتفاع،ملیون دینار7,1بما قدرهو األرباح العادیة األخرىلیون دینارم17,7

. ملیون دینار6التعدیالت المحاسبیة بما قدرهانعكاساتو تراجع ملیون دینار16,5قدره 

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة شركة النقل بتونسفي نطاق 2013نجازات إتوقعات و) 2

المحاسبیة الصافیة للسنة النتیجةفي أن2013لسنة مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة شركة النقل بتونساالنجازات بالنسبة إلى تتمحور

:إلىباألساسملیون دینار4,8یعود ھذا الفارقولیون دینار متوقعم120,7دینار مقابل ملیون125,5قدره اعجزتمثل

ملیون دینار9,6قدره بما) التعدیالت المحاسبیةانعكاساتعتباربإ(تراجع مجموع اإلیرادات.

ملیون دینار24,4بما قدرهتراجع إیرادات االستغالل.

 ملیون دینار7,1قدرهاألخرى بماارتفاع األرباح العادیة.

إیجابيملیون دینار7,7التعدیالت المحاسبیة بما قدرهانعكاسات.

ملیون دینار4,8بما قدرهعباءمجموع األانخفاض.

ملیون دینار20,3بما قدرهأعباء االستغاللانخفاض.

ملیون دینار9,4صافیة بما قدرهالمالیة العباء األارتفاع.

ملیون دینار6,1ره األخرى بما قدالخسائر العادیةارتفاع.

مستوى النتائجعلى2013نجازات إتوقعات و
لشركة نقل تونسالمالیّة

)ألف دینار(

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركة  المیزانیة المحینة لسنة  
إنجازات  2013البیانات 2013

نسبة اإلنجاز رمجةالب نسبة اإلنجاز البرمجة 2013

إیرادات  اإلستغالل
66,75% 96 689 121,55% 53 097 64 538 *إیرادات

106,43% 10 371 233,71% 4 723 11 038 إیرادات أخرى
108,07% 87 909 100,00% 95 000 95 000 التعویض على النقل المدرسي

87,49% 194 969 111,62% 152 820 170 576 مجموع  إیرادات اإلستغالل
أعباء  اإلستغالل
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی-مدیریة التنمیة والتصرف-تصرف والمالیة اإلدارة المركزیة لل2013سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

68,15% (72 022) 86,40% (56 806) (49 081) مشتریات التموینات المستھلكة
98,67% (175 809) 100,42% (172 732) (173 466) أعباء األعوان
109,34% (39 617) 117,06% (37 004) (43 316) المدخراتالكات و مخصصات اإلھت
109,32% (13 975) 97,91% (15 604) (15 278) أعباء  اإلستغالل األخرى
93,27% (301 423) 99,64% (282 146) (281 141) مجموع أعباء  اإلستغالل
103,86% (106 454) 85,49% (129 326) (110 565) نتیجة  اإلستغالل
166,60% (14 103) 193,83% (12 122) (23 496) مالیة صافیةأعباء

9 إیرادات التوظیفات
7 083 األرباح العادیة األخرى

(6 073) الخسائر  العادیة األخرى
110,36% (120 557) 94,06% (141 448) (133 042) نتیجة األنشطة العادیة قبل إحتساب األداءات
69,39% (98) 117,24% (58) (68) األداءات على األرباح

110,32% (120 655) 94,07% (141 506) (133 110) نتیجة األنشطة العادیة بعد إحتساب األداءات

55,90% 13 688 7 652
إنعكاسات التعدیالت المحاسبیة التي لھا تأثیر على النتائج 

المؤجلة
103,98% (120 655) 98,15% (127 818) (125 458) النتیجة بعد  التعدیالت المحاسبیة

40للصفحة مماثل* 

االستثمار مستوى  على توقعات وإنجازات 2013

میزانیة اإلستثمار 2013

بتونسعلى مستوى شركة النقلنجازات اإلتوقعات وال
)ألف دینار(

نسبة اإلنجاز إنجازات المیزانیة المحینة البیانات

2013 2013
171,58% 30 352 17 690 البنیة األساسیة

0 0 الدراسات

تجھیزات
61,16% 25 467 41 642 معدات النقل
46,40% 1 297 2 795 تجھیزات أخرى
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی-مدیریة التنمیة والتصرف-تصرف والمالیة اإلدارة المركزیة لل2013سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

91,93% 57 116 62 127 المجموع

بنقص قدره  أي 2013لسنة  ةالمحینمیزانیةحسب الدینار  ألف62.127مقابل ،دینارألف57.116بلغت انجازات االستثمار 

)دینارألف16.175-(للمعدات الجارة خاصة بالنسبة للحافالت و  یعود ذالك إلى التأخیر  في دفع المبالغ المخصصة.دینارألف5.011

12.662(لمشاریع الشبكة الحدیدیة للمبالغ المخصصة 2013مقابل الدفع المتأخر خالل سنة )    ألف دینار1.498-( و التجھیزات المشتركة 

.)دینارألف

شبكة الحافالت التوقعات واإلنجازات على مستوى
)ألف دینار(

نسبة اإلنجاز إنجازات المیزانیة المحینة البیانات

2013 2013
1837,50% 735 40 البنیة األساسیة

0 0 الدراسات

تجھیزات
29,89% 6 480 21 680 معدات النقل
19,76% 493 2 495 تجھیزات أخرى

31,83% 7 708 24 215 المجموع

:األسباب التالیة ناجمة عن)دینارألف16.507-(و میزانیة االستثمار2013بین انجازات الفوارق المسجلة 

. 2009و 2008و 2007قتناءات إتسدید معلوم لنظرا ) ألف دینار15.200-(جارةللمعدات ال2013إقتناءات عدم انجاز برنامج-

السیجوميالمركزیة بلورشاتاتھیئة مستودع باب سعدون و إلعادةتبعادینارألف695بما قدره األساسیةللبنیة تجاوز المبالغ المحددة-

.و محطة المرناقیة

.)ألف دینار2.002- (یارات إداریة ومعدات أخرىسو إعالمیةللمعدات المختلفة من تجھیزات 2013إقتناءات عدم انجاز برنامج-

الشبكة الحدیدیة التوقعات واإلنجازات على مستوى 
)ألف دینار(

ازنسبة اإلنج
إنجازات المیزانیة المحینة البیانات

2013 2013
167,80% 29 617 17 650 البنیة األساسیة

0 0 الدراسات
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی-مدیریة التنمیة والتصرف-تصرف والمالیة اإلدارة المركزیة لل2013سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

تجھیزات
95,12% 18 987 19 962 معدات النقل
268,00% 804 300 تجھیزات أخرى

130,32% 49 408 37 912 المجموع

:األسباب التالیة  ناجمة عن) ألف دینار11.496+(میزانیة االستثمارو 2013الفوارق المسجلة بین انجازات 

معالیم مشاریع منجزة في أواخر سنة ، 2013خالل ، دینار نظرا لسدادألف11.967بما قدره األساسیةللبنیة تجاوز المبالغ المحددة-

).الجذع المشترك(2012

. معدات الصیانةون دینار في إطار اقتناءملی504ه تجاوز المبالغ المحددة بما قدر-

.دینارألف975بما قدره CITADISعربة مترو من نوع 16تسدید معلوم اقتناء عدم-

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة شركة النقل بتونسإطارفي 2013نجازات إتوقعات و

شبكة الحافالت على مستوى

نسبة اإلنجاز 
الجملي

مجموع اإلنجازات
مخطط إعادة 
ھیكلة وتنمیة 

الشركة  نسبة اإلنجاز
إنجازات

مخطط إعادة 
ھیكلة وتنمیة 

الشركة  البیانات

2012 - 20132 2012 - 2016 2013 2013

1,43% 1 347 94 193 2,31% 735 31 870 البنیة األساسیة
0,00% 0 2 450 0,00% 0 1 050 الدراسات
0,00% 0 0 0,00% 0 0 تتجھیزا
22,22% 29 732 133 804 24,64% 6 480 26 295 معدات النقل
2,87% 651 22 645 6,40% 493 7 701 تجھیزات أخرى
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12,54% 31 730 253 092 11,52% 7 708 66 916 المجموع

ملیون دینار للبنیة 32,9ملیون دینار للمعدات الجارة و  26,3(2013ملیون دینار سنة 66,9تبلغأنالمتوقعةاالستثماراتإن

:و یعود ذالك إلى)ملیون دینار2,59-(أي بفارق ملیون دینار، 7,7بما قدره إاللم تنجز ) و الدراساتاألساسیة

:ناجم عن)دینارألف32185- (الفارقبلغالدراساتواألساسیةالبنیةمستوىعلى

.)دینارألف31135-(المقر االجتماعي عدم إعادة تھیئة بعض المحطات و المستودعات و-

.)دینارألف1050-( الدراسات المبرمجة عدم انجاز -

:ناجم عن)ألف دینار27023- (الفارقبلغاألخرىاإلستثماراتمستوىعلى

.)دینارألف19815-(معدات الجارة العدم انجاز برنامج إقتناءات-

.)دینارألف7208-( عدات المختلفة من تجھیزات إعالمیة و إداریة ومعدات أخرىللم2013عدم انجاز برنامج إقتناءات -

الشبكة الحدیدیة على مستوى

نسبة اإلنجاز 
الجملي

مجموع 
اإلنجازات

مخطط إعادة 
ھیكلة وتنمیة 

الشركة  نسبة اإلنجاز
إنجازات

مخطط إعادة 
ھیكلة وتنمیة 

الشركة  البیانات
2012 -
20132 2012 - 2016 2013 2013

0,12% 612 508 595 43,53% 29 617 68 035 البنیة األساسیة
0,00% 0 1 950 0,00% 0 325 الدراسات
0,00% 0 0,00% 0 0 تجھیزات
12,57% 23 252 185 030 64,30% 18 987 29 530 معدات النقل
0,40% 698 174 780 1,97% 804 40 900 تجھیزات أخرى
2,82% 24 562 870 355 35,60% 49 408 138 790 المجموع
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).ملیون دینار4,89-(أي بفارق 4,49لم تنجز إال بما قدره 2013ملیون دینار سنة 138,8تبلغأنالمتوقعةاالستثماراتإن

و مشاریع تجدید التحتیةاریع التي تخص البنیة إضافة إلى المشم حالتأجیل في دفع تكالیف مشروع تجدید  خط ت و یعود ذالك إلى

. السكة

القوائم المالیة
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الـمـــوازنــــة

قائمـة الـنتـائـــــج

ـــات النقـــدیّةجـــــدول التدفّق

القوائم المالیة
الـمـــوازنــــة

)المبالغ بالدینار(
سنة محاسبیة مختومة في

31/12/201331/12/2012األصــــــــــــول

غیر الجاریةاألصول
103 103858 858األصول غیر المادیة

(799 563)(083 775)الكاتتھتطرح اال
83 020294 304

597األصو ل الثابتة المادیة  885 988568 143 970

266)الكات و المدخراتتھتطرح اإل 930 390)(231 114 181)
330 955 597337 029 789

676ل ذات نظام قانوني خاصأصو 458 173622 067 979

1األصول المالیة  645 4281 719 880
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(460 990)(460 990)تطرح  الـمـدخــرات
654 968729 420

60أصول غیر جاریة أخرى 411 56537 269 402

1مجموع األصول الثابتة 068 563 323997 390 894
ةاألصول  الجاری

38المخزونات 502 95530 490 787
6)تطرح  الـمـدخــرات 490 709)(5 079 691)

32 012 24525 411 096
52الحرفاء و الحسابات المتصلة بھم 497 79737 035 723

6)تطرح  الـمـدخــرات 750 305)(6 234 019)
45 747 49230 801 704

107ىأصول جاریة أخر 825 282136 790 566

2)تطرح  الـمـدخــرات 015 378)(1 265 378)

105 809 904135 525 188
السیولة و ما یعادل السیولة

--توظیفات وأصول مالیة أخرى

69السیـولة ومـا یعــادل السیــولة  659 83768 910 444

253مجـمــــوع األصــول الجـاریــة 229 478260 648 432

1مجمـــوع األصـــــــول 321 792 8011 258 039 326

الـمـــوازنــــة
)المبالغ بالدینار(

سنة محاسبیة مختومة في
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قائمـة الـنتـائـــــج
)بالدینـارالمبـالغ(

31/12/201331/12/2012صــــــوماألمــــوال الذاتـیّـــة والخ

األمــوال الذاتــیــة

96رأس المال األجتماعي 929 62793 661 242

76األموال الذاتیة األخرى 932 13054 668 960

546)النتائج المؤجلة 948 591)(413 853 496)

225تعدیالت محاسبیة مؤثرة على النتائج المؤجلة 380 247217 727 470

مجموع األموال الذاتیة قبـل إحتساب نتیجة السنة 
147)المحاسبیة 706 588)(47 795 824)

133)نتیـجـة السنــة المحـاسبیــة                      110 391)(133 095 095)

280)مجموع األموال الـذاتـیة قبل التـخصیص 816 979)(180 890 919)

الخصـــــوم

الخصــوم غیــر الجـاریــة 

549عملیات خاصة مع الدولة 338 167516 939 277

545قروضال 856 780460 946 305

12الخصوم المالیة األخرى 649 14020 869 732

18المدخرات  725 01517 431 063

1مجـمــــوع الخصـوم غیـر الجـاریـة 126 569 1021 016 186 377

الخصــوم الجـاریــة 

145المـزودون والحسـابـات المتصلـة بھـم 921 870156 406 151

245الخصـوم الجـاریـة األخـــرى 742 028196 948 927

84المساعدات البنكیة وغیرھا من الخصوم المالیة 376 78069 388 790

476مجـمــــوع الخصـوم الجـاریـة 040 678422 743 868

1مجمـــوع الخصــــــوم 602 609 7801 438 930 245

1مجمـوع األمـوال الذاتیـة والخصـوم 321 792 8011 258 039 326
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سنة محاسبیة مختومة في
31/12/201331/12/2012البـیــانــــــات

إیــرادات اإلستـغــــالل
64مداخیل 650 90464 332 191

104إیرادات اإلستغالل أخرى 805 20690 113 410

1إنتاج ثابت 119 820343 190

170مجمــوع إیــرادات اإلستغـــــالل 575 390154 788 791

أعبــاء اإلستـغـــــالل
49)مشتریـات التموینات المستھلكة 080 487)(53 929 108)

173)أعبـاء األعـوان 465 966)(165 189 751)

43)الكـات والمدخـراتتھمخصصات اإل 316 417)(38 286 254)

15)ستغـالل األخـــرىأعبـاء اإل 278 302)(14 999 110)

281)مجمـوع أعبــاء اإلسـتـغــــالل 141 172)(272 404 223)

110)نـتــیــجــة اإلستغـــــــــالل 565 242)(117 615 432)

23)أعباء مـالیـة صـافیـة 495 588)(15 533 925)

094 16411 9إیـرادات التـوظیـفــات

7بــاح العـادیـة األخـرىاألر 082 696868 600

6)الخسائر العادیة االخرى 072 741)(757 549)

133)نتـیجــة األنـشطــة العـادیــة قبل إحتساب اآلداءات على األرباح 041 711)(133 027 212)

(883 67)(680 68)األداءات على األرباح

133)بیـــةالنتـیجــة الصـافـیة للسنـة المحـاس 110 391)(133 095 095)

7)صافیة من األداءات(إنعكاسات التعدیالت المحاسبیة  652 776-

125)النتیجة بعد التعدیالت المحاسبیة 457 614)(133 095 095)
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ةإدارة الدراسات اإلستراتیجی-مدیریة التنمیة والتصرف-تصرف والمالیة اإلدارة المركزیة لل2013سنة   تقریر حول أنشطة شركة النقل بتونس

جـــــدول التدفّقـــات النقـــدیّة 
)بالدینارالمبالغ(

سنة محاسبیة مختومة في

31/12/201331/12/2012

التدفقـات النقـدیة المتصلة باإلستغالل
68مقابیض من الحرفاء 715 58651 446 638

000 000 00086 000 95)منح اإلستغالل(مقابیض من الدولة 

44)المبالغ المسدّدة للمزّودین 315 317)(39 524 732)

95)المبالغ المسدّدة لألعوان 178 441)(97 391 532)

8)المبالغ المسدّدة للتعاونیّة، للضمان اإلجتماعي والمنشآت األخرى 221 942)(8 389 329)

--تطھیر مالي

4المبالغ المتأتیة من التوظیفات 224 208804 142

4)الفوائد المدفوعة 437 377)(3 768 888)

15)التدفقـات المالیة المتأتیة من اإلستغالل 786 717)(10 823 702)

التدفقـات النقـدیة المتصلة بأنشطـة اإلستثمــار

44)مادیّة وغیر مادّیة الدفـوعات المتأتیة من إقتنـاء أصـول الثابتة  826 311)(33 154 670)

434 079227 34المقابیض المتأتیة من التفویت في األصـول الثـابتـة

(732 67)ثابتةمالیة  الدفـوعات المتأتیة من إقتنـاء أصـول

581 12721 10ثابتةتفویت في أصـول مالیةالمقابیض المتأتیة من ال

44)التدفقـات المالیة المخصصة ألنشطة اإلستثمــار 782 105)(32 973 387)

التدفقـات النقـدیة المتصلة بأنشطـة التمـویــل
24المقابیض المتأتیة من منحة التجھیز 438 00021 560 001

24المقابیض المتأتیة من القروض  260 00058 304 041

16)الدفوعات المتأتیة من سداد القروض 728 336)(10 710 487)

31التدفقـات النقدیة المتأتیة من أنشطة التمـویـل 969 66469 153 554

2ر الخزینةتغی 974 27725 356 466

46الخزینة في بدایة السنة المحاسبیّة 774 89821 418 431

49الخزینة في نھایة السنة المحاسبیّة 749 17446 774 898


