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م الشركةـــــــــــــــتقدی

׃ات ـــــــــــالشبك

׃شبكة الحافالت

)و الزھروني، بن عروس، باب سعدون2تونس ،1تونس (5׃عدد األقالیم -
)الزھروني ، البكري و طبربة،، بئر القصعة ، باب سعدون2، الشرقیة 1الشرقیة (7׃عدد المستودعات -
لى  الورشات المركزیة تجدید الحافالت و إصالح كافة مكوناتھا وصیانتھا تتو׃الورشات المركزیة -
223׃عدد الخطوط -
46׃مترو –عدد خطوط الترابط حافلة -
5׃حافلة –عدد خطوط الترابط حافلة -
.كلم6823,75׃طول الشبكة -
ذھابا و إیابا3146׃عدد  المحطات -

׃شبكة المترو 
)  و تونس البحریةأریانة (2׃عدد المستودعات -
6׃عدد الخطوط -
)سّكة مزدوجة(كلم 61,3׃طول الشبكة -

׃م –ح –شبكة الخط الحدیدي ت 
) تونس البحریة(1׃عدد المستودعات -
)سكة مزدوجة(كلم 18,8׃طول الشبكة -

׃مركز التكوین و اإلتقان 

سسة من الموارد البشریة وفقا لإلختصاصات المطلوبة من أجل یسھر مركز التكوین و اإلتقان ببن عروس على توفیر حاجیات المؤ
إستعمال أمثل لھذه الموارد و ضمان المعادلة بین إختصاص العون و نوعیة عملھ و موقعھ إلى جانب تأمین عملیة التكوین والرسكلة 

.لكافة األعوان

شركة النقل بتونس׃اإلسم القانوني 

عمومیة ذات صبغة غیر إداریة، تتمتع منشأة׃القانونیةالصبغة
بالشخصیة المدنیة و االستقالل المالي

نقل تونس׃اإلسم التجاري 

33وقع إحداث شركة النقل بتونس بالقانون عدد ׃تاریخ التأسیس
إثر إدماج الشركة 2003أفریل  28المؤرخ في 2003لسنة

ترو الخفیف لمدینة تونس الوطنیة للنقل و شركة الم
.وزارة النقل׃سلطة اإلشراف

. تأمین النقل العمومي لألشخاص بتونس الكبرى׃المھام
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دیسمبر 2015) (في 31 الھیكل التنظیـــــــــــــمي للشركة

الرئیس المدیـــــــــــــر العام
صالح بالعید

Direction Communications et
Relations Extérieures
Mohamed Chamli

الكتابة و مكتب الضبط المركزي
خمیس بن عثمان

لجنة المشاریع الكبرى
سلیم عبد الواحد

مدیریة البحث و الیقظة اإلقتصادیة و 
لتكنولوجیةا

ھالة المھیري

تفقد العـــــــــــــام ال
ھالة الوزیر

دارة التدقیق
فیالني ماجد

اإلتصال و العالقات الخارجیة
دمحم الشملي

الكاتب العـــــــــــــام
ثابت العبیـــــــــــدي المدیر العام المساعد 

المدیر العام المساعد المكلف 
بالشبكة الحدیدیة

الحبیب السیفاوي

Secrétaire
Général
Thabet
Laabidi

مركزیة اإلدارة ال
لالستغالل بالحافلة         

كمال بجاوي

اإلدارة المركزیة التقنیة و 
استغالل الشبكة الحدیدیة  

ھاجر بالیل
اإلدارة المركزیة للتصرف 

و المالیة
اإلدارة المركزیة للموارد 

البشریة و القانونیة

دائرة الجودة و السالمة و الصلة 
مع الجماعات المحلیة
سمیرة الدوفاني

مدیریة النظام 
المعلوماتي

محمود بن سعید

كتابة لجان الصفقات و مراقبة 
المصاریف

إسماعیل العرفاوي المدیریة التجاریة 
قو التسوی

وحید بن 
سلیمان
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اإلدارة المركزیة للتصرف و المالیة 

)حبیبة برقاوي(مدیریة التنمیة و المالیة
)زیاد عبد الفتاح(إدارة الدراسات اإلستراتیجیة 

)نجاة نموري(إدارة التخطیط و مراقبة التصرف 
)دمحم فضیلة(اإلدارة المالیة 

)سامي الكبیر(مدیریة التزوید
)كریمة فرحاتي(إدارة الشراءات و الصفقات 

)فتحي شامخ(إدارة التصرف في المخزونات 

اإلدارة المركزیة للموارد البشریة و القانونیة

)سیماء الكریبي الھمامي(مدیریة الشؤون القانونیة و الشؤون العامة
إدارة الشؤون القانونیة 

)ابراھیم بن عبد هللا(إدارة الشؤون العامة 

مدیریة الموارد البشریة
)سلوى مشیشي بلحاج(اإلدارة الطبیة و اإلجتماعیة 

)بن عبد هللادمحم علي(إدارة التكوین 
)منذر ورتتاني(إدارة الشؤون اإلداریة 

اإلدارة المركزیة لإل ستغالل بالحافلة

1مدیریة المنطقة 
)لعروسي بن فرج(1إدارة إقلیم تونس 
) عادل بلحاج(2إدارة إقلیم تونس 

)نبیل المصمودي(إدارة إقلیم باب سعدون 

2مدیریة المنطقة 
)جلول حسني(إدارة إقلیم بن عروس 
)شكیب خذر(إدارة إقلیم الزھروني 

نقیة وإستغالل الشبكة الحدیدیةاإلدارة المركزیة الت

)شكري بن غانم(مدیریة المعدات الجارة و السیارة
)رشید والي(إدارة صیانة الحافالت 

)عماد منصور(إدارة معدات المترو 

)ار اللوزعبد الجب(مدیریة البنیة التحتیة
)یوسف بن تومي(إدارة التجھیزات الكھربائیة 

)عبد الجبار اللوز(ت الفنیة ٱإدارة السكة و المباني و المنش
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أعضاء مجلس اإلدارة لشركة النقل بتونس
2015دیسمبر 31في 

الھیكل المنتمي إلیھ الصفة اإلسم و اللقب

یر عام شركة نقل تونسرئیس مد رئیس مجلس اإلدارة صالح بالعید 1
وزارة النقل عضو منیرة الیحیاوي 2

رئاسة الحكومة عضو طارق بن العربي 3
وزارة المالیة عضو كریمة رزق 4
وزارة الداخلیة عضو أحمد الغطاس 5

و اإلسكان و التھیئة وزارة التجھیز
ةالترابی عضو نور الدین لعلیمي 6
اإلستثمار  و وزارة التنمیة  و

عاون الدوليالت عضو علي بن عبد هللا 7
وزارة التعلیم العالي و البحث 

العلمي عضو سامیة الطرابلسي 8
وزارة التربیة عضو زھیر العیدودي 9
بلدیة تونس عضو شعبانعبد العزیز  10

ممثل األعوان عضو كمال مزوغي 11
ممثل األعوان عضو بيعلي وھی 12

رئاسة الحكومة مراقب الدولة من الشارنيیا
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2015لسنة أبـــــــرز األحـــــــــداث

.تركیز ورشة عمل تھتم ببلورة مشروع إحداث شھادة كفاءة لممارسة مھنة سائق :جانفي

:مارس
إشراف السید وزیر النقل و بحضور مسئولي شركة النقل تحت النقل بتونسر في برنامج إصالح و تطویر شركة النظ

.بتونس

 تفعیل منظومة الوقایة من الحرائقعونا في إطار 210تكوین.

.لشركة  النقل بتونسعید رئیسا مدیرا عاماالتعیین السید صالح ب:أفریل

.لمستودعات الشركةلنقل وزیر ازبارة السید :ماي

:جوان
مدیر العام في ملتقى شراكة حول المقاربة التونسیة السویدیة لتطویر البنیة التحتیة المستدیمةمشاركة الرئیس ال.
التنقل ظروفتحسینلإلطالع على ظروف العمل قصد رة تفقد إلى مستودع طبربةاقیام السید الرئیس المدیر العام بزی

.بطبربة

ظة الخاصة بالمؤسسةالتأكید على ضرورة العمل على مزبد تفعیل منظومة الیق.

 محطة تونس البحریةبالعمل بمنظومة اإلشارات الضوئیة إنطالق.

إلستحثاثھا على تسریع نسق األشغال لتھیئة " سومترا " شركة مقاوالت والنقل بتونسشركة بینبرنامج عملضبط:جویلیة

.خط ت ح م 

:سبتمبر
قلة للنقل بباریس  توقیع إتفاقیة تعاون و شراكة مع الوكالة المست)GROUPE RATP(.

 من الوكالة المستقلة للنقل بباریس  )  مزدوجة15عادیة و 108(حافلة مستعملة 123تسلم.

دینارملیون33,3بمبلغ جملى قدره VOLVO B7Rحافلة جدبدة من نوع  120إمضاء عقد إقتناء :نوفمبر

و ) حافلة55(2013و ) حافلة34(2012و ) حافلة29(2008تنفیذ برامج  وذلك في إطار إستكمال 

.)حوادث مرور(حافلتین غیر صالحتین لإلستغالل كذلك تعویض

:دیسمبر
 موجھة للحرفاء" تونس البحریة " تركیز نوات مكتبة بمحطة.

الذین ن الفنیین لوجبة متطورة بعد تكوین األعوانوبدایة إستغالل منصة إختبار فرامل الحافالت بتك

.ھاسیتولون إستعمال
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توطئـــــــــــــــــــــة

:بما یلي215تمیزت سنة 2014مقارنة بسنة 

:على مستوى النشاط

ن  النقل المجاني دوالمعلوم  ويبلغ عدد المسافرین خالص♣

216,4مقابل ،ملیون مسافر200,8على كلتا الشبكتین

، راجع %7,2بنسبة  بتراجعأي  2014ملیون سنة  

%5,9بنسبة التذاكرعدد مسافروانخفاضباألساس إلى 

.%8نسبة و سندات االستظھار ب

ملیون 38,6بلغ عدد الكیلومترات المجدیة على كلتا الشبكتین، ♣

بتراجع بنسبة     أي 2014ملیون سنة 43,4كلم، مقابل 

المعروضة الكیلومتریة و تراجع عدد البقاع11,1%

.%8,7بنسبة 

كامل أیام في الذروة الصباحیةبلغ معدل األسطول المستعمل♣ 

، مقابل 2015حافلة سنة 457األسبوع بشبكة الحافالت 

معدل أما %). 13,4- (حافلة 71أي بنقص 2014سنة 527,9

المستعمل كامل أیام األسبوع على الشبكة الحدیدیة، األسطول

أي 2014سنة 93,3، مقابل 2015عربة سنة 91,8فقد بلغ  

.%1,6نسبتھ بتراجع

بلغ معدل عدد األعوان على ذمة مصالح شركة النقل بتونس ♣ 

ص نسبتھأي بنق2014عونا سنة 7864عونا، مقابل 7736

). عونا128- (% 1,6

فقد بلغ 2015أما عدد األعوان على ذمة المصالح في موفى 

124أي بما یعادل %1,6عونا، حیث انخفض بنسبة  7679

.2014عونا مقارنة   بسنة 

:على مستوى النتائج المالیة

سنةخالل د. م50,8مقابیض االستغالل دون األدءات، بلغت♣ 

. %6,6بنسبة راجعأي بت2014د سنة .م54,4ل، مقاب2015

294,1، مقابل 2015د خالل سنة . م317,1بلغت جملة األعباء ♣ 

إلى راجع باألساس ،%7,8بنسبة بارتفاعأي ،2014د سنة . م

اإلھتالكات و مخصصاتو  %8,3نسبة ارتفاع أعباء األعوان ب

.%17,8نسبة  المدخرات ب

د .م241,8، مقابل 2015د سنة . م185,2ملة اإلیرادات جبلغت ♣ 

إلىسباألساراجع ،%23,4بنسبة راجعأي بت2014سنة 

وارتفاع.م59,1بـ إنعكاسات التعدیالت المحاسبیةانخفاض

.د.م7,8بـ التعویض على النقل المدرسيمبلغ

127,7ا قدره قبل التعدیالت، عجزا بمالمحاسبیةأفرزت النتیجة ♣ 

الخسائر بما بارتفاع2014م د سنة 107,1مقابل ،2015د سنة.م

. م د20,6قدره 
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نتائج خدمات شركة النقل بتونس

النشاط التجاري لشركة النقل بتونس

المسافرون بشركة النقل بتونس

لشركة النقل بتونسبیض اإلستغالل مقا
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نتائج خدمات شركة النقل بتونس

I.النشاط التجاري لشركة النقل بتونس

منجزة على شبكتي شركة النقل بتونسالسفرات ال.1
)باأللف(

نسبة التطور 2015 2014 البیانات
-13,9% 864,6 1 003,9 الحافالت
-4,0% 178,1 185,6 المترو

-22,4% 17,0 21,9 م. ح . قطار  ت 
-12,5% 1 059,7 1 211,4 المجموع

45,4بنسبة  إرتفاع عدد السفرات الملغاةإلىألساسابیعود %12,5ة انخفاض عدد السفرات المنجزة بنسب%

.  ) بسبب نقص األعوان  %40+ بسبب نقص المعدات و 52%+(

2014سنة %74,0مقابل ،2015خالل سنة%63,4نسبة  إنجاز السفرات المبرمجة  بلغت.

81,6%
16,8% 1,6%

2015توزیع السفرات المنجزة  حسب الشبكة  

الحافالت المترو م. ح . قطار  ت 

82,9%
15,3% 1,8%

2014توزیع السفرات المنجزة  حسب الشبكة 

الحافالت المترو م. ح . قطار  ت 

النقل بتونسالكیلومترات المجدیة على شبكتي شركة .2
)باأللف(

نسبة التطور 2015 2014 البیانات
-12,4% 30 693,6 35 058,2 لحافالتا
-4,3% 7 299,4 7624,9 المترو

-16,7% 596,9 716,4 م. ح . قطار  ت 
-11,1% 38 589,9 43 399,4 المجموع

نتیجة2014سنة %78,10مقابل ،2015خالل سنة%67,29المبرمجة  الكیلومترات المجدیة  نسبة  إنجاز بلغت

.ألف كیلومتر 6588بما قدره الكیلومترات عددفيصانجر عنھ نقمما،ةالملغاإرتفاع عدد السفرات 
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79,5%
18,9% 1,5%

2015الشبكة توزیع الكیلومترات المجدیة حسب 

الحافالت المترو م. ح . قطار  ت 

80,8%
17,6% 1,7%

2014توزیع الكیلومترات المجدیة حسب الشبكة 

~⁶ *° 1 "  ~ * . ™ .

البقاع الكیلومتریة المعروضة على شبكتي شركة النقل بتونس.3
)باأللف(

طورنسبة الت 2015 2014 البیانات
-10,7% 3 252 168,2 3 640 606,9 الحافالت
-4,4% 2 045 544,8 2 138 759,1 المترو
-16,7% 238 763,6 286 559,2 م. ح . قطار  ت 
-8,7% 5 536 476,6 6 065 925,2 المجموع

المعروضة بنسبةةعدد البقاع الكیلومتریراجعت% %11,1الكیلومترات المجدیة بنسبة انخفاض عددنتیجة،8,7

على الشبكة %1,5على شبكة الحافالت و بنسبة %13,4فضال عن تقلص معدل األسطول المستعمل بنسبة 

.الحدیدیة 

 سنة %40، مقابل2015سنة المعروضة ةمتریبقاع الكیلومن مجموع ال%41,3حّصة الشبكة الحدیدیة تمثل

2014.

58,7%
36,9%

4,3%

  ^ §#  † °  ^ 1  7̂ " 1 7 *§ 7¥1"
2015

~⁶ *° 1 "  ~ * . ™ .

60,0%
35,3%

4,7%

 ^ §#  † °  ^ 1  7̂ " 1 7 *§ 7¥1"
2014

~⁶ *° 1 "  ~ * . ™ .
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II.ــــرون على شبكتي شركة النقل بتونسالمسافـــــ
)باأللف(

نسبة التطور 2015 2014 البیانات
-5,9% 91 255,4 96 967,3 لتذاكرا
-9,4% 21 130,9 23 319,6 سندات اإلستظھار
-8,3% 5 843,5 6 370,7 الكراءات
-8,0% 82 553,9 89 781,0 اشتراكات مدرسیة و جامعیة
-7,2% 200 783,7 216 438,5 المجموع

 عدد البقاع جعنظرا لترا%6,6بنسبة ضخفاانأي ،مسافرنملیو118,2بلغ عدد المسافرین دون التالمیذ و الطلبة

%المعروضة بنسبةةالكیلومتری 8,7.

المدرسیة عدد االشتراكاتالمعدل السنوي لنتیجة انخفاض %8افرین من التالمیذ و الطلبة بنسبةتقلص عدد المس

.حسب الشبكةراكات المدرسیة و الجامعیةالمعدل السنوي لعدد االشتتطورالجدول المواليیبین . %8,01بنسبة

نسبة التطور 2015 2014 البیانات
-9,37% 46 052 50 813 الحافالت
-3,95% 22 281 23 197 المترو

-14,55% 3 331 3 898 م. ح . قطار  ت 
-8,01% 71 664 77 908 المجموع

 مقابل  2014سنة %61,8و 2015سنة من العدد الجملي للمسافرین%59,8بلغت حّصة شبكة الحافالت ،

.2014سنة %38,2و 2015للشبكة الحدیدیة سنة 40,2%
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III.لشبكتي شركة النقل بتونساالستغاللض یمقاب

نسبة التطور 2015 2014 البیانات

-5,5% 37 679,2 39 883,2 رالتذاك

-11,8% 4 859,5 5 510,2 إلستظھارسندات ا

-5,4% 5 504,6 5 819,3 الكراءات

-12,4% 2 792,0 3 187,3 اشتراكات مدرسیة و جامعیة

-6,6% 50 835,3 54 400,1 المجموع

مقارنة بسنة%6,2بنسبة نخفاض ملیون دینار با48ض االستغالل دون االشتراكات المدرسیة و الجامعیة یبلغت مقاب

. %6,6سافرین دون التالمیذ و الطلبة بنسبة بسبب تراجع عدد الم2014

المدرسیة تكاإنخفاض مبیعات عدد اإلشترانتیجة%12,4بنسبة االشتراكات المدرسیة و الجامعیة ضیتراجعت مقاب

.2014مقارنة بسنة %13,9بنسبة 

ةحسب الشبكو الجامعیةیبرز الجدول الموالي تفاصیل مبیعات االشتراكات المدرسیة:

المجموع اإلشتراكات المدرسیة لشھر بیعحملة
سبتمبر

اإلشتراكات المدرسیة لشھر بیعحملة
فیفري البیانات

نسبة 
التطور

2015 2014 نسبة
التطور

2015 2014 نسبة 
التطور

2015 2014

-14,8% 61 605 72 329 -13,2% 45 257 52 137 -19,0% 16 348 20 192 الحافالت
-10,2% 27 857 31 038 -7,4% 21 733 23 470 -19,1% 6 124 7 568 المترو

-20,9% 4 736 5 987 -19,5% 3 218 3 996 -23,8% 1 518 1 991 قطار  ت 
م. ح . 

-13,9% 94 198 109 354 -11,8% 70 208 79 603 -19,4% 23 990 29 751 المجموع

 جملة المسافرین ، إال أّن مداخیل ھذا الصنف من المسافرین ال تمثل إالّ من%41,1یمثل المسافرون من التالمبذ و الطلبة

.من جملة المقابیض5,5%

 2015خالل سنةملیون دینار120و الجامعيالمدرسيبلغت قیمة التعویض على النقل.
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النقـــــــل بالحــــــــــــافلــــــة

شبكة خطوط الحافلة
المعدات التقنیة لشبكة الحافالت

النشاط التجاري للحافلة
المسافرون بالحافلة

مقابیض اإلستغالل للحافلة
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النقـــــــل بالحافلــــــة

I.ط الحافلةشبكة خطو

2015عدد الخطوط  البیانات
11 الخطوط الحضریة
78 الخطوط الضحویة القصیرة
134 الخطوط الضحویة الطویلة
223 المجموع

6 823,7 )بالكلم(طول الشبكة ذھابا وإیابا 

4,9%

35,0%

60,1%

 ^ 7§  † °  ^ *° *§  ^ §# 1 7¥1")2015(

 7̂ ° 1
7   7̂1° 1

^ 71   7̂1° 1

حافلة-ابط حافلةخطوط تر5مترو و - خط ترابط حافلة46خطا، من بینھا 223لحافالت بلغ عدد الخطوط المنتظمة ل.

 العدد من %69,3و أّمنت من جملة الخطوط المنتظمة لشبكة الحافالت%60,1عدد الخطوط الضحویة الطویلةیمثل

.المعروضة  ةلبقاع الكیلو متریلالجملي
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II.المعدات التقنیة لشبكة الحافالت

حسب الفئة العمریةأسطول الحافالت.1

المجموع 
العام

حافالت مزدوجة حافالت عادیة نوع الحافلة
المجمو

ع REN VOL MAN IKA MERC المجموع REN INT AP
160 MAN IRIS

391 VOL القئة العمریة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الى سنتین1من 

27 8 0 0 0 0 8 19 0 19 0 0 0 0 سنوات3الى 2من 

148 100 0 51 0 0 49 48 0 48 0 0 0 0 تسنوا4الى 3من 

97 69 0 53 0 0 16 28 0 28 0 0 0 0 سنوات5الى 4من 

40 15 0 11 4 0 0 25 0 25 0 0 0 0 سنوات6الى 5من 

114 72 0 0 72 0 0 42 0 0 0 0 42 0 سنوات7الى 6من 

50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 سنوات8الى 7من 

59 21 0 0 21 0 0 38 0 0 0 38 0 0 سنوات9الى 8من 

54 12 0 0 12 0 0 42 0 0 0 9 33 0 10الى 9من 
سنوات

38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 36 2 سنة11الى 10من 

226 33 0 33 0 0 0 193 0 0 0 58 91 44 سنة12الى11من

394 96 15 76 0 5 0 298 108 2 144 10 30 4 سنة12اكثر من 

1 247 426 15 224 109 5 73 821 108 122 144 115 282 50 المجموع
و شھرینسنوات 10سطول معدل عمر األ
أشھر5وسنةAGORA16الحافالت من نوع سطولمعدل عمر ا

أشھر6سنوات وAGORA9الحافالت من نوع دون إعتبار سطولمعدل عمر األ

علما أن للحافالت العادیةمن العدد الجملي64%سنوات10الحافالت العادیة التي یتجاوز معدل عمرھا بلغت حصة ،
.من األسطول%66تمثل ھذه الفئة من الحافالتحصة

.أشھر للحافالت المزدوجة10سنوات و 7مقابل ،ةسن11بلغمعدل عمر الحافالت العادیةأنإلى مع اإلشارة 

41,5%

28,2%

30,3%

ئة العمریة  توزیع اسطول الحافالت المزدوجة حسب الف
)2015(

سنوات5اقل من  سنوات10الى 5من  سنة10اكثر من 

11,6%

24,0%

64,4%

توزیع اسطول الحافالت العادیة حسب الفئة العمریة 
)2015(

سنوات5اقل من  سنوات10الى 5من  سنة10اكثر من 
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تركیبة األسطول .2

2015 2014
النسبةاألسطول المجموع حافالت

مزدوجة
حافالت

دیةعا
النسبة المجموع حافالت

مزدوجة
حافالت
عادیة

9,8% 122 122 10,7% 120 120 INTERNATIONAL

11,5% 144 144 13,0% 146 146 FIAT AP160

18,0% 224 109 115 19,9% 224 109 115 MAN

22,6% 282 282 25,2% 284 284 IRIS 391

22,0% 274 224 50 24,3% 274 224 50 VOLVO

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

5,8% 73 73 6,5% 73 73 MERCEDES

9,9% 123 15 108 0,0% 0 RENAULT

100,0% 1247 426 821 100,0% 1126 411 715 المجموع
100,0% 34,2% 65,8% 100,0% 36,5% 63,5% النسبة

أسطول الحافالت.3

مجموع األسطول حافالت مزدوجة حافالت عادیة
نسبة ناتالبیا

التطور 2015 2014 نسبة 
التطور 2015 2014 نسبة 

التطور 2015 2014

10,7% 1 247 1 126 3,6% 426 411 14,8% 821 715 31األسطول المسند في 
دیسمبر

1,7% 1 166,2 1 146,2 0,4% 416,0 414,2 2,5% 750,2 732 معـّدل األسطـول المسند

-15,3% 603,6 712,4 -16,6% 219,5 263,2 -14,5% 384,1 449,2 معّدل األسطول الجاھز 
لإلستغالل

-16,7% 51,76% 62,15% -17,0% 52,78% 63,55% -16,6% 51,20% 61,37% نسبة األسطول الجاھز 
لالستغالل

-13,8% 510,2 592,2 -14,9% 193,3 227,1 -13,2% 316,9 365,1 معدل األسطول المستعمل 
أیام العمل

-15,3% 43,75% 51,67% -15,2% 46,48% 54,83% -15,3% 42,24% 49,88% نسبة األسطول المستعمل 
أیام العمل

-13,4% 457,0 527,9 -13,9% 177 205,5 -13,1% 280,1 322,3 معدل األسطول المستعمل 
كامل أیام األسبوع

-14,9% 39,19% 46,05% -38,9% 42,54% 69,63% -15,2% 37,34% 44,03% المستعمل نسبةاألسطول  
كامل أیام األسبوع

 2014سنة أشھر 5و سنوات 8مقابل ،2015دیسمبر 31في و شھرینسنوات 10بلغ معدل عمر األسطول المسند.

 حافلة121ب 2015دیسمبر31األسطول المسند في ارتفاع عدد:

.االستغاللحیز) مزدوجة 15عادیة و Renault Agora) "108"حافلة  من نوع 123دخول -

.لالستغاللناالستغناء عن حافلتین عادیتین غیر جاھزتا-
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تقادم راجع باألساس إلى 2014سنة %62,15مقابل 2015سنة %51,76نسبة األسطول الجاھز لالستغالل بلغت

.قطاع الغیارارتفاع عدد األسطول المعطب بسبب النقص في األسطول و 

نظرا الرتفاع عدد 2014سنة %46,05مقابل 2015سنة %39,19كامل أیام األسبوعبلغت نسبة األسطول المستعمل

) بسبب نقص المعدات%95,5+ بسبب نقص األعوان و  15(+ %44,3نسبةبالسفرات الملغاة

استھالك الطاقة و الكیلومترات الفنیة.4

نسبة التطور 2015 2014 البیانـــــــــات

-12,4% 17 370 19 824 )باأللف لتر(االستھالك

-11,7% 35 759 40 502 )باأللف كلم(الكیلومترات التقنیة 
-0,8% 48,57 48,95 )باللتر(ةكلم تقنی100في االستھالك
-0,7% 44,08 44,41 ت عادیةالحاف*
-0,5% 53,21 53,5 حافالت مزدوجة*
0,1% 56,59 56,55 )لتربال(كلم مجدیة 100في االستھالك

و بقیت %11,7بنسبة لى تراجع عدد الكیلومترات الفنیةإسباألسایعود%12,4نخفاض إستھالك الوقود بنسبة ا

. لتر57، حیث بلغت  2014مماثلة لسنة كیلومتر مجدیة100إستھالك الوقود في نسبة

و نسبة الألعطابباألعطا.5

نسبة التطور 2015 2014 ــاتالبیانـــــــ

8,8% 5 840 5 367 عدد األعطاب

22,8% 1,63 1,33 كلم تقنیة10000نسبة األعطاب في 
24,4% 1,90 1,53 كلم مجدیة10000نسبة األعطاب في 

 تقادم  بسبب )%24,4(+2014سنة  1,53،مقابل 2015سنة 1,9كلم مجدیة 10.000فيبلغت نسبة األعطاب

.ألسطولا
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III.لتجاري للحافلةالنشاط ا

للحافالتعلى الخطوط المنتظمةةالسفرات المنجز.1
)باأللف(

نسبة التطور 2015 2014 البیانـــــــــات

-16,7% 312,0 374,4 ة  قصیرةخطوط حضریة و ضحوی

-12,2% 552,6 629,5 خطوط  ضحویة  طویلة
-13,9% 864,6 1 003,9 المجموع

 نقص المعدّاتبسبب  ارتفاع عدد السفرات الملغاةباألساس إلى یرجع%13,9عدد السفرات المنجزة بنسبةانخفاض

.لسفرات الملغاةمن العدد الجملي ل%53الذي یمثل  و%96بنسبة

2014سنة %70,6، مقابل 2015سنة %58,9بة انجاز السفرات المبرمجةلغت نسب.

37,3%
62,7%

2 $  ^ 8¶  ‡ ° ®  ~ 7¥2"
)2014(

8   ^72¤  1 ^7 ° 2 ^ 72   ^72¤ 2

الكیلومترات المجدیة على شبكة الحافالت.2

حسب طبیعة الخطوطالكیلومترات المجدیة على شبكة الحافالت
)باأللف(

نسبة التطور 2015 2014 البیانـــــــــات

-16,3% 6 892,7 8 239,40 خطوط حضریة و ضحویة  قصیرة

-12,4% 20 055,2 22 883,80 خطوط  ضحویة  طویلة
-4,8% 3 745,7 3 935,00 راءات والخطوط  الخاّصةالك

-12,4% 30 693,6 35 058,20 المجموع

خسارة في عدد %96بنسبةنقص المعدّاتو%15بنسبةنقص األعوانبسببارتفاع عدد السفرات الملغاةنتج عن

.2014مقارنة بسنة %12,4الكیلومترات المجدیة بنسبة  

نسبة انجاز الكیلومترات المجدیة المبرمجة بلغت% %مقابل ،2015سنة62,5 .2014سنة 74,5
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22,5%

65,3%

12,2%

توزیع الكیلومترات المجدیة حسب طبیعة الخطوط 
)2015(

خطوط حضریة و ضحویة  قصیرة
خطوط  ضحویة  طویلة
الكراءات والخطوط  الخاّصة 

23,5%

65,3%

11,2%

توزیع الكیلومترات المجدیة حسب طبیعة الخطوط 
)2014(

خطوط حضریة و ضحویة  قصیرة
خطوط  ضحویة  طویلة
الكراءات والخطوط  الخاّصة 

حسب نوع الحافالترات المجدیة على شبكة الحافالتالكیلومت
)باأللف(

نسبة التطور 2015 2014 البیانـــــــــات

-18,6% 15 370,9 18 878,4 %7,0-حافالت عادیة 50,08% 53,85% النسبة

-5,3% 15 322,7 16 179,8 %8,2حافالت مزدوجة 49,92% 46,15% النسبة

-12,4% 30 693,6 35 058,2 المجموع

السفرات الملغاة و الكیلومترات الغیر منجزة.3

)ألف كلم(الكیلومترات الغیر منجزة  السفرات الملغاة
نسبة البیانـــــــــات

التطور 2015 2014 نسبة التطور 2015 2014

15,6% 5 963,0 5 156,3 15,0% 233 100,4 202 767,5 نقص في األعوان

101,4% 11 077,7 5 500,3 95,5% 320 252,5 163 809,1 نقص في المعدات
22,9% 362,6 295,1 18,7% 11 900,5 10 029,9 أعطاب 
-62,2% 4,8 12,6 -65,6% 149,6 435,2 حوادث مرور
-2,4% 1 019,1 1 044,4 -7,4% 38 066,4 41 121,7 أسباب أخرى
53,4% 18 427,1 12 008,8 44,3% 603 469,4 418 163,4 المجموع

47,1% 37,51% 25,51% 39,8% 41,11% 29,40% نسب إلغاء السفرات 
والكیلومترات
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المعروضة على شبكة الحافالتالكیلومتریةالبقاع .4

حسب طبیعة الخطوطلبقاع الكیلومتریة المعروضة ا
)باأللف(

نسبة التطور 2015 2014 البیانـــــــــات

-14,1% 684 543,2 797 151,6 خطوط حضریة و ضحویة  قصیرة

-10,4% 2 252 267,4 2 513 343,3 خطوط  ضحویة  طویلة
-4,5% 315 357,6 330 112,0 الكراءات والخطوط  الخاّصة

-10,7% 3 252 168,2 3 640 606,9 المجموع

بسبب إنخفاض معدل األسطول المستعمل في الذروة الصباحیة %10,7المعروضة  بنسبة ةعدد  البقاع الكیلو متریراجعت

.%13,4ة بنسب

 2014سنةلمماثلة 2015نة س%69للخطوط الضحویة الطویلة المعروضةةحّصة  البقاع الكیلو متریتمثل.

21,0%

69,3%

9,7%

توزیع البقاع الكیلومتریة المعروضة حسب طبیعة 
2015الخطوط 

خطوط حضریة و ضحویة  قصیرة
خطوط  ضحویة  طویلة
الكراءات والخطوط  الخاّصة 

21,9%

69,0%

9,1%

توزیع البقاع الكیلومتریة المعروضة حسب طبیعة 
2014الخطوط 

خطوط حضریة و ضحویة  قصیرة
خطوط  ضحویة  طویلة
الكراءات والخطوط  الخاّصة 

البقاع الكیلومتریة المعروضة حسب نوع الحافالت
)باأللف(

نسبة التطور 2015 2014 البیانـــــــــات

-18,6% 1 198 928,8 1 472 514,8 حافالت عادیة

-8,9% 36,87% 40,45% النسبة
-5,3% 2 053 239,4 2 168 092,1 حافالت مزدوجة
6,0% 63,13% 59,55% النسبة

-10,7% 3 252 168,2 3 640 606,9 المجموع

 المعروضةةالبقاع الكیلو متریمن مجموع %63,1من مجموع األسطول المسند  و %34عدد للحافالت المزدوجة حّصةبلغت

.من مجموع الحافالت المزدوجة%62سنوات والتي تمثل 7عمرھا لالتى ال یتجاوز معدعمال المفرط للحافالت بسبب اإلست



تقریــــــــــــر حول أنشطة شركة النقل بتونس 2015

إدارة الدرســــــــــــــــــات االستراتیــــــــــــجیة 23

IV.لةالمسافرون بالحاف
)باأللف(

نسبة التطور 2015 2014 البیانـــــــــات

-10,7% 45 721,3 51 224,6 التذاكر

-11,8% 13 107,7 14 867,5 سندات اإلستظھار
-8,3% 5 843,5 6 370,7 الكراءات
-9,4% 55 467,3 61 201,9 جامعیةواشتراكات مدرسیة 

-10,1% 120 139,8 133 664,7 المجموع

:كما یليد الجملي للمسافرین تبعا لتراجع النشاط إنخفض العد

10,7تراجع عدد البقاع الكیلومتریة بنسبة یعود باألساس إلى%10,7نسبةمسافري التذاكر بعددخفضنا%.

الشبابیك ب%3و بنسبة %17,2نسبةبمبیعات التذاكر على متن الحافالتتراجعت   .

11,8بنسبة فاضاانخسجل عدد مسافرو سندات اإلستظھار%.

  عدد االشتراكات المدرسیة بنسبةالمعدل السنوي لنتیجة انخفاض %9,4تقلص عدد المسافرین من التالمیذ و الطلبة بنسبة

9,4%.

38,3%

11,1%4,8%

45,8%

2014تقسیم المسافرین حسب السندات 

التذاكر
ر سندات اإلستظھا
الكراءات
اشتراكات مدرسیة و جامعیة
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V.اإلستغالل للحافلةضیمقاب
)دینار وخارج االداءاتباأللف(

لتطورنسبة ا 2015 2014 البیانـــــــــات

-9,6% 20 411,4 22 577,7 التذاكر

-14,3% 3 080,5 3 594,2 سندات اإلستظھار

-5,4% 5 504,6 5 819,3 الكراءات

-13,1% 1 932,4 2 222,9 جامعیةواشتراكات مدرسیة 
-9,6% 30 928,9 34 214,1 المجموع

أقسام3أكثر من (ذاكر مرتفعة التعریفةتمبیعات الإلى تراجع، نظرا%9,6ة نسببامداخیل التذاكر تراجعسجلت (

.%12التعریفة بنسبة و منخفضة ذاكر متوسطة تالو7بنسبة 

المدرسیة و االشتراكاتانخفاض مبیعات نتیجة%13,1االشتراكات المدرسیة و الجامعیة بنسبة تراجعت مداخیل

.)2015االشتراكات المدرسیة و الجامعیة فیفري و سبتمبر تي بیع حمل(%14,8بنسبة الجامعیة

66,0%
10,5%

17,0%
6,5%

2014تقسیم المقابیض حسب السندات 

التذاكر
ر سندات اإلستظھا
الكراءات
التالمیذ والطلبة
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شبكة الخطوط الحدیدیة

شبكة الخطوط الحدیدیة 
المعدات التقنیة للشبكة الحدیدیة
النشاط التجاري للشبكة الحدیدیة

مسافرو النقل الحدیدي
للشبكة الحدیدیةمقابیض االستغالل 
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ديــــــــــــــــــــالنقل الحدی

I. شبكة الخطوط الحدیدیة

طول الخط 
سكة واحدة 

)بالكلم(

طول الخط 
سكة مزدوجة 

)بالكلم(

اناتــــــــــــــــــییالب

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

17,4الخط  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 خلدونابن - الیاسمین 
27,2 13,6 المركب الجامعي بمنوبة-ساحة برشلونة : الخط الغربي 

42,2الخط  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 5مروج ال-تونس البحریة : خط المروج  

63,0الخط  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

).سكة مزدوجة(كلم 44,8شترك لخطوط المترو، یبلغ الطول  الحقیقي للشبكة دون اعتبار الجذع الم

: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 خلھم  ودا. ح . كلم للعبور إلى مستودع  ت

1,4 بین محطة أریانة ومستودع أریانةكلم
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II.المعدات التقنیة للشبكة الحدیدیة

حسب الفئة العمریةأسطول الشبكة الحدیدیة.1

مجموع 
الشبكة 
الحدیدیة

م.ح.ت مجموع شبكة 
المترو CITADIS SIMENS القئة العمریة

16 16 16 6سنوات3الى 2من  6 6 17سنوات7الى 6من  17 17 16سنوات8الى 7من  16 16 14سنوات9الى 8من  14 14 43ةسن18الى17من  43 43 77ةسن24الى23من  77 77 18ةسن31الى30من  18 207ةسن38الى37من  18 189 55 134 المجموع

4سنة و 22
ایام10اشھر و 

11سنة و37
شھر

10و سنة 20
یوم17أشھر و 

سنوات و شھرین و 6
یوم22

10سنة و 26
یوم22و أشھر معدل العمر

29,1%

7,4%63,5%

 7̂  ^  † °  1 "  ^ §# 1 7¥1")2015(

 4  ^10~ 1 10 420^ @20^
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أسطول الشبكة الحدیدیة.2

مجموع الشبكة الحدیدیة م. ح . ت  المترو
البیانات

نسبة التطور 2015 2014 التطورنسبة 2015 2014 نسبة التطور 2015 2014

0,0% 207 207 0,0% 18 18 0,0% 189 189 31األسطول المسند في 
دیسمبر

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

-8,0% 131,5 143,0 -11,2% 12,3 13,9 -7,7% 119,1 129,1 معّدل األسطول الجاھز 
لإلستغالل

-8,0% 63,5% 69,1% -11,2% 68,54% 77,22% -7,7% 63,04% 68,29% نسبة األسطول الجاھز 
لالستغالل

-2,4% 98,6 101,0 -34,3% 3,8 5,8 -0,5% 94,8 95,2 معدل األسطول المستعمل أیام 
العمل

-2,4% 47,6% 48,8% -34,3% 21,1% 32,1% -0,5% 50,2% 50,4% نسبة  األسطول المستعمل أیام 
العمل

-1,56% 91,8 93,3 -30,9% 3,8 5,5 0,3% 88,0 87,8 معدل األسطول المستعمل كامل 
أیام األسبوع

-1,56% 44,4% 45,1% -30,9% 21,0% 30,4% 0,3% 46,6% 46,5% نسبة األسطول  المستعمل كامل 
أیام األسبوع

 بالرغم من ) %46,6(2014تقریبا على نفس النسبة لسنة و شبكة المترخطوطعلىنسبة األسطول  المستعمل حافظت

یبلغ معدل من األسطول الجملي للمترو و%71علما و أن عدد ھذه العربات یمثل SIMENSم العربات من نوعتقاد

.سنة27عمره 

إالّ .2014أشھر سنة 10عاما و 19أشھر، مقابل 10عاما و 20،  2015دیسمبر 31عربات المترو في بلغ معدل عمر 

. %0,3تفاعا طفیفا بنسبة ارسجلالمستعملمعدل األسطولأنّ 

بسبب أشغال تھیئة خط ، 2014سنة %30,4، مقابل 2015سنة %21م .ح.خط تعلىنسبة  األسطول المستعمل بلغت

.شھرا11سنة و 37الذي بلغ معدل عمره وتقادم األسطول .م.ح.ت

.2014مقارنة بسنة %41,1نسبة  سجلت نسبة األعطاب بالعشرة أالف كلم مجدیة إرتفاعا بنتیجة لھذا،

طاب ونسبة األعطابعاأل.3

نسبة التطور 2015 2014 البیانـــــــــات

م.ح.ت

17,5% 47 40 عدد األعطاب
41,1% 0,79 0,56 كلم مجدیة10000نسبة األعطاب في 

مترو
-24,3% 203 268 عدد األعطاب
-20,0% 0,28 0,35 كلم مجدیة10000طاب في نسبة األع
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استھالك الطاقة  .4

نسبة التطور 2015 2014 البیانـــــــــات

م.ح.ت

-16,5% 3 825 4 578 باأللف كیلوات في الساعة*

0,3% 6,407 6,390 في الكلم المجديةفي الساع)بالكیلوات( معدل االستھالك*

مترو
1,6% 29 945 29 469 باأللف كیلوات في الساعة*

6,14% 4,102 3,865 في الكلم المجديةفي الساع)بالكیلوات( معدل االستھالك*

نسبة  األسطول المستعملانخفاضإلى%16,5بنسبة خط ت ح ملعرباتیعود انخفاض استھالك الطاقة

.%30,9بـ
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III.شاط التجاري للشبكة الحدیدیةالن

ة على الشبكة الحدیدیةالسفرات المنجز.1
)باأللف(

نسبة التطور 2015 2014 ــــــــاتالبیانـ

-4,0% 178,1 185,6 المترو

-22,3% 17,0 21,9 م . ح . ت 
-6,0% 195,1 207,5 المجموع

راجع بألساس إلى أشغال تھیئة %22,3انخفاضا بنسبة 2015على خّط  ت ح م خالل سنة سّجل عدد السفرات المنجزة

.م.ح.خط ت

  معدّل األسطول المستعملرغم االرتفاع الطفیف ل%4بنسبة لمتروشبكة  اخطوطعلى انخفض عدد  السفرات  المنجزة

%94,4بنسبةالسفرات الملغاةالملحوظ لعدد رتفاعاإلو یعود ذالك باألساس إلى %0,3بنسبة  كامل أیام األسبوع

) . بسبب النقص في المعدات%68,9+ بسبب النقص في األعوان و 124%( +

 2014سنة %96مقابل 2015سنة  %92,25ت نسبة انجاز السفرات المبرمجة بلغ, تبعا لذلك.

91,3%

8,7%

2015تقسیم السفرات المنجزة بین مترو و ت ح م 

المترو م . ح . ت 

89,4%

10,6%

2014تقسیم السفرات المنجزة بین مترو و ت ح م 

المترو م . ح . ت 

على الشبكة الحدیدیةالكیلومترات المجدیة.2
)باأللف(

نسبة التطور 2015 2014 البیانـــــــــات

-4,3% 7299,4 7624,9 المترو

-16,7% 596,9 716,4 م . ح . ت 
-5,3% 7 896,3 8 341,3 المجموع

 عددارتفع،م.ح.على خط ت%22,3على شبكة المترو و بنسبة %4تبعا لتراجع عدد السفرات المنجزة بنسبة

.%5,3كیلومترات المجدیة بنسبة مما تسبب في تراجع العدد الجملي لل%103بنسبة یلومترات الغیر منجزة الك
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91,4%

8,6%

تقسیم الكیلومترات المجدیة بین مترو و ت ح م 
2014

المترو م . ح . ت 

92,4%

7,6%

تقسیم الكیلومترات المجدیة بین مترو و ت ح م 
2015

المترو م . ح . ت 

السفرات الملغاة و الكیلومترات الغیر منجزة.3

)كلمألف (الكیلومترات الغیر منجزة  السفرات الغیر منجزة
البیانات

التطورنسبة 2015 2014 نسبة التطور 2015 2014

123,9% 240,2 107,3 123,4% 11 890 5 321,5 نقص في األعوان
71,8% 18,6 10,8 68,9% 892 528 نقص في المعدات
-0,1% 3,6 3,6 2,1% 173 169,5 أعطاب 
21,0% 1,5 1,2 -24,2% 58 76,5 حوادث مرور
69,6% 70,7 41,7 56,7% 3 386 2 160,5 أسباب أخرى

103,1% 334,5 164,7 98,6% 16 399 8 256 المجموع

110,9% 3,92% 1,86% 102,4% 7,75% 3,83% نسب إلغاء السفرات و 
الكیلومترات

عدد أعوان السیاقةفيالحاصللنقصا، راجع بألساس إلى%100بما یعادل لسفرات الملغاةلإرتفاع العدد الجملي.
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البقاع الكیلومتریة المعروضة على الشبكة الحدیدیة.4
)باأللف(

نسبة التطور 2015 2014 البیانـــــــــات

-4,4% 2 045 544,8 2 138 759,1 المترو
-16,7% 238 763,6 286 559,2 م . ح . ت 
-5,8% 2 284 308,4 2 425 318,30 المجموع

1,6بسبب انخفاض معدل األسطول المتجول بنسبة  %5,8بنسبة المعروضةةمتریالبقاع الكیلوتراجع عدد%.

.شركة نقل تونسلوضةالمعرةمتریالبقاع الكیلومن مجموع %41,2حّصة  الشبكة الحدیدیةو تبلغ

89,5%

10,5%

تقسیم البقاع الكیلومتریة المعروضة بین مترو و ت ح م  
2015

المترو م . ح . ت 

88,2%

11,8%

تقسیم البقاع الكیلومتریة المعروضة بین مترو و ت ح م 
2014

المترو م . ح . ت 
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IV.النقل الحدیديومسافر
)باأللف(

مجموع الشبكة الحدیدیة م. ح . ت  المترو
البیانات

نسبة 
التطور 2015 2014 التطورنسبة 2015 2014 نسبة 

التطور 2015 2014

-0,5% 45 534,1 45 742,7 -9,1% 4 399,1 4 837,8 0,6% 41 135,0 40 904,9 التذاكر

-5,1% 8 023,2 8 452,1 -7,8% 963,3 1 044,4 -4,7% 7 059,9 7 407,6 االستظھارسندات 

-5,2% 27 086,6 28 579,1 -14,5% 2 931,2 3 430,3 -4,0% 24 155,4 2 5148,8 اشتراكات مدرسیة 
و جامعیة

-2,6% 80 643,9 82 773,8 -10,9% 8 293,6 9 312,5 -1,5% 72 350,3 73 461,3 المجموع

راجع %5,8قاع الكیلومتریة بنسبة تراجع عدد البمقابل2014مقارنة بسنة %0,5نسبةمسافري التذاكر بعددضانخفا

.باألساس إلى تعزیز فرق المراقبة و تدعیم نقاط العبور بالمحطات الرئیسیة

  عدد االشتراكات المدرسیة بنسبةالمعدل السنوي لنتیجة انخفاض %5,2تقلص عدد المسافرین من التالمیذ و الطلبة بنسبة

5,5%.

55,3%

10,2%

34,5%

2014تقسیم المسافرین حسب السندات 

التذاكر ر سندات اإلستظھا اشتراكات مدرسیة و جامعیة

88,7%

11,3%

2014تقسیم المسافرینبین مترو و ت ح م   

المترو م . ح . ت 
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V.ض اإلستغالل للشبكة الحدیدیةیمقاب
)األداءاتوخارجدینار باأللف(

مجموع الشبكة الحدیدیة م. ح . ت  المترو
البیانات

نسبة التطور 2015 2014 التطورنسبة 2015 2014 نسبة التطور 2015 2014

-0,2% 17 267,8 17 305,5 -8,2% 2 355,0 2 564,4 1,2% 14 912,8 14 741,1 التذاكر

-7,2% 1 779,0 1 916,0 -7,7% 294,1 318,6 -7,0% 1 484,9 1 597,3 االستظھارسندات 

-10,9% 859,7 964,5 -19,9% 190,1 237,4 -7,9% 669,5 727,1 اشتراكات مدرسیة 
و جامعیة

-1,4% 19 906,4 20 186,0 -9,0% 2 839,2 3 120,5 0,0% 17 067,2 17 065,5 المجموع

:إلى األسباب التالیة %1,4مداخیل اإلستغالل بالشبكة الحدبدیة بنسبة یرجع انخفاض 
1بنسبة )  أقسام3أكثر من ( ذاكر مرتفعة التعریفة تمبیعات النتتحسھذا وقد ،%0,2نسبة بتذاكر مداخیل التراجع%.

 الشتراكات المدرسیة و الجامعیة احملتي بیع ( االشتراكات المدرسیة و الجامعیةمداخیل سندات اإلستظھار وتراجع

.%12بنسبة انخفاضاالمدرسیة و الجامعیة الشتراكاتمبیعات اسجلتحیث. %8,4بنسبة ) 2015فیفري و سبتمبر 

من جملة المسافرین ، إال أّن مداخیل ھذا الصنف من المسافرین %33,6تمثل نسبة المسافرین من التالمبذ و الطلبة كما 

.من جملة المقابیض%4,3ال تمثل إالّ 

85,7%9,5% 4,8%

2014تقسیم مقابیض االستغالل حسب السندات 

التذاكر ر سندات اإلستظھا اشتراكات مدرسیة و جامعیة

84,5%

15,5%

تقسیم مقابیض االستغالل بین مترو و ت ح م  
2014

المترو م . ح . ت 
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الموارد البشریة

دیسمبر31عدد األعوان في
عدد األعوانمعدل 

تقسیم عدد األعوان حسب السلك
مواظبة األعوان

العطل السنویة لألعوان
الساعات المستخلصة

تكوین األعوان
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الموارد البشریة
I. عدد األعوان

معدل عدد األعوان دیسمبر31في 
البیانات

نسبة التطور 2015 2014 نسبة التطور 2015 2014

-1,6% 7 736 7 864 -1,6% 7 679 7 803 مجموع األعوان على ذمة المصالح
-4,7% 4 487 4 708 -5,1% 4 387 4 624 أعوان االستغالل
-3,1% 3 350 3 457 -3,0% 3 318 3 422 سواق و فباض  المستودعات* 

-14,6% 286 335 -20,5% 244 307 مراقبو شبكة الحافلة* 
-3,4% 238 246 -3,7% 237 246 سواق الشبكة الحدیدیة* 
-6,2% 468 499 -7,2% 461 497 أعوان الشبابیك بالشبكة الحدیدیة* 

-15,0% 145 171 -16,4% 127 152 الحدیدیةةلشبكمراقبو ا* 
-6,2% 987 1 052 -6,5% 968 1 035 األعوان الفنیون
-0,3% 567 569 0,0% 560 560 بالمستودعاتأعوان فنیون *
-5,9% 134 142 -9,3% 127 140 أعوان فنیون بالسیجومي*

-23,5% 159 208 -24,5% 154 204 )إدارة المعدات(عوان فنیونا*

-4,7% 127 133 -3,1% 127 131 إدارة البنیة (عوان فنیونا*
) التحتیة

7,5% 2 262 2 104 8,4% 2 324 2 144 اإلداریون
7,1% 1036 968 12,8% 1111 985 اإلطارات*
6,9% 189 177 9,5% 220 201 المتفقدونمنھم *

10,3% 371 336 10,0% 384 349 األعوان اإلداریون*
36,2% 379 278 4,1% 381 366 ن التنظیفأعوا*
2,1% 182 178 1,1% 181 179 أعوان الحراسة*

-14,5% 294 344 0,8% 267 265 آخرون*

-4,1% 156 163 -15,0% 142 167 أعوان غیر مستخدمین خالصي 
األجر

-3,7% 145 150 -17,0% 132 159 أعوان في مرض طویل المدى*
-9,6% 12 13 25,0% 10 8 آخرون*
-1,7% 7 892 8 027 -1,9% 7 821 7 970 مجموع األعوان خالصي األجر

7,1% 49 46 4,2% 50 48 عوان غیر مستخدمین وغیر أ
خالصي األجر

3,5% 45 43 2,4% 43 42 اعوان الشركة التعاونیة
-1,6% 7 986 8 116 -1,8% 7 914 8 060 المجموع العام

 1,9تراجع بنسبة عونا، أي 20157.821دیسمبر31في شركة النقل بتونسلخالصي األجراألعوان عدد بلغ%

.عونا79عونا، مقابل انتداب 240، راجع باألساس إلى المغادرة النھائیة التي شملت 2014مقارنة بسنة 

عون169ترقیة إلىنظرا%7,5إرتفاع بنسبة  األعوان اإلداریون و اإلطاراتاألعوان، سجل عددشریحةحسب

.من النظام األساسي الخاص بالترقیات35الجدید عدد للفصلتسییر الى رتبة اطار و ذلك تطبیقا 
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II.سب الخطط الوظیفیةتحركات األعوان ح

المجموع األعوان 
اإلداریون

األعوان 
الفنیون

أعوان 
الجوالن اإلطارات 79البیانــــــات 1 0 2 76 انتدابات

79 1 0 2 76 212باتاالنتدامجموع  5 22 73 112 9تقاعد 0 1 6 2 12طرد 6 1 3 2 4وفاة 0 0 2 2 3إستقالة 1 0 0 2 الحاق
240 12 24 84 120 مجموع المغادرات

III.تقسیم عدد األعوان  خالصي األجر حسب السلك

معدل عدد األعوان دیسمبر31في 
البیانات

نسبة التطور 2015 2014 نسبة التطور 2015 2014
7,0% 1 048 979 12,6% 1 120 995 إطارات

12,9% 3 552 3 147 17,2% 3 601 3 072 أعوان تسییر
-15,6% 3 293 3 901 -20,6% 3 100 3 903 أعوان تنفید
-1,7% 7 892 8 027 -1,9% 7 821 7 970 المجموع

عون 169ترقیة راجع باألساس إلى2014سنة%14,26مقابل ،2015سنة موفىفي%16,71بلغت نسبة التأطیر

.الخاص بالترقیاتمن النظام األساسي35الجدید عدد و ذالك تطبیقا للفصلتسییر إلى رتبة إطار

~ * 77 " 1 } 7 " 1 }

12,5%

38,5%

49,0%

14,3%

46,0%
39,6%

 † ° ℗⁵  6 * 1 ¹

2014
2015
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IV.خالصي األجرطارات تقسیم عدد اإل

 من مجموع اإلطارات أي %28,5) تلف األقالیمإدارة صیانة الحافالت ومخ(یمثل عدد اإلطارات العاملین بشبكة الحافالت

إدارة السكة و وإدارة التجھیزات الكھربائیة و إدارة معدات المترو (أما بالنسبة للشبكة الحدیدیة . عونا319في حدود 

.من مجموع اإلطارات%22,9بنسبةيأعونا256عدد اإلطاراتفقد بلغ) المباني
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V.    مواظبة األعوان

غیابات األعوان حسب السبب.1
(بحساب الیوم)

معدل الغیابات للعون الواحد مجموع
لبیاناتا

نسبة التطور 2015 2014 نسبة التطور 2015 2014
-12,7% 24,1 27,6 -14,2% 190 297 221 721 الغیابات المستخلصة
-17,3% 12,1 14,6 -18,7% 95 404 117 377 أمراض عادیة* 
-4,9% 6,2 6,5 -6,5% 48 931 52 331 أمراض طویلة المدى* 
-10,1% 5,8 6,5 -11,6% 45 962 52 013 حوادث الشغل* 
35,2% 5,1 3,7 32,9% 39 995 30 091 الغیابات غیر المستخلصة
-7,0% 29,2 31,4 -8,5% 230 292 251 812 مجموع الغیابات

 سنة أنّ غیر،ارتفع عدد أیام الغیابات بجمیع األسباب بنسقا تصاعدیا2014و الى موفى سنة 2010انطالقا من سنة

راجع باألساس الى تقلص عدد أیام األمراض %14,2بنسبة المستخلصة عدد  أیام الغیابات میزت بتراجع ت2015

الغیاباتیام ألالجملي عددالسجل و تبعا لذلك. %32,9بنسبة المستخلصةغیر الغیاباتعدد أیام العادیة، مقابل ارتفاع 

.  عونا شھریا69زیادةوھو ما یعادل عمل  یوم21520أي بزیادة %8,5بنسبةانخفاضا
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غیابات األعوان حسب الوظیفة.2
(بحساب الیوم)

معدل الغیابات للعون 
الواحد مجموع الغیابات الغیابات 

غیر 
المستخلصة

الغیابات 
المستخلصة

الغیابات المستخلصة معدل عدد األعوان

حوادث البیانات
الشغل

أمراض 
طویلة 
المدى

أمراض 
عادیة

مرض 
طویل 

ىالمد

على ذمة 
المصالح

2014 2015 نسبة التطور 2014 2015

42,6 38,5 -13,8% 206 064 177 666 26 545 151 121 37 615 42 723 70 783 125 4 487 أعوان االستغالل
49,1 44,0 -13,1% 175 463 152 420 19 689 132 731 32 599 38 565 61 567 113 3 350 عاتسواق و فباض  المستود
3,6 6,1 46,0% 1 200 1 752 573 1 179 439 0 740 0 286 مراقبو شبكة الحافلة

47,4 37,0 -25,8% 12 036 8 928 1 925 7 003 2 895 1 252 2 856 4 238 سواق الشبكة الحدیدیة
32,1 28,2 -17,4% 16 282 13 448 3 936 9 512 1 360 2 906 5 246 9 468 الحدیدیةأعوان الشبابیك بالشبكة
6,3 7,7 3,2% 1 083 1 118 422 696 322 0 374 0 145 مراقبو الشبكة الحدیدیة

23,1 26,4 7,0% 24 434 26 146 8 586 17 560 4 703 1 294 11 563 4 987 األعوان الفنیون
28,3 27,3 -5,2% 20 286 19 241 4 804 14 437 3 851 1 155 9 431 4 701 1لحافلةأعوان فنیون بشبكة ا

12,2 24,1 66,5% 4 148 6 905 3 782 3 123 852 139 2 132 0 286 أعوان فنیون بالشبكة الحدیدیة
9,4 9,4 24,2% 21 314 26 480 4 864 21 616 3 644 4 914 13 058 16 2 262 أعوان إداریون و آخرون

29,22 230 292 39 995 190 297 45 962 48 931 95 404 145,4 7735,8 2015مجموع 
31,4 251 812 30 091 221 721 52 013 52 331 117 377 150,1 7 863,6 2014مجموع 

-7% -8,5% 32,9% -14,2% -11,6% -6,5% -18,7% -3,1% -1,6% نسبة التطور

فنیون بالورشات المركزیةالعوان  أالغیابات باعتبار 1
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 16,9بنسبة اانخفاضألعوان االستغالل و األعوان الفنیون المستخلصةالغیاباتسجل عدد أیام ،2014مقارنة بسنة%

انخفاض إلىأدىمما ) یوم 7701+  (%28,1بنسبة المستخلصةغیر الغیاباتعدد أیام مقابل ارتفاع )یوم34387-( 

.  عونا شھریا86زیادةما یعادل ،عملیوم26686أي بزیادة %11,6بنسبةمجموع الغیابات

28985أدى الى زیادة %17,4و بنسبة %13,1ن الشبابیك بنسبة للسواق و ألعواالغیاباتعدد أیام انخفاض مجموع ،

. عونا شھریا6بـ نقصغیر أن ارتفاع عدد أیام الغیابات لألعوان الفنیین انجر عنھ . عونا شھریا93زیادةما یعادل 

مما أدى إلى 2014سنة %46,6مقابل من مجموع الغیابات %41,4، 2015في موفى عدد أیام األمراض العادیةمثل

.عونا شھریا70توفیر
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)حوادث الشغل(غیابات األعوان .3

مجموع
البیانات

نسبة التطور 2015 2014

57,6% 93 59 حوادث مرور
-21,8% 646 826 حوادث اخرى
-49,0% 280 549 حوادث عنف
-28,9% 1019 1434 حوادث الشغلمجموع 
-11,6% 45 962 52 013 دد ایام الغیاباتع

 عدد بلغ، حیث %28,9بسبب تراجع عدد الحوادث بنسبة  %11,6بسبب حوادث الشغل بنسبة عدد أیام الغیاباتتراجع

.2014حادث سنة 1.434، مقابل 2015حادث سنة 1.019ث الشغل حواد
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VI.العطل السنویة لألعوان
(بحساب الیوم)

یام المقضاتاألمعدل 
للعون الواحد األیام المقضات الرصید المتبقي من

البیانات
2014 2015 نسبة 

التطور 2015 2014 نسبة 
التطور 2015 2014

28,6 32,5 8,3% 149 887 138 380 -34,6% 70 396 107 566 أعوان االستغالل
28,7 33,5 13,3% 116 148 102 538 -41,4% 49 863 85 144 باض  المستودعاتسواق و ف
34,1 36,6 -8,3% 10 476 11 428 -40,7% 7 649 12 897 مراقبو شبكة الحافلة
31,2 29,8 -9,2% 7 198 7 927 355,0% 2 621 576 سواق الشبكة الحدیدیة

22,3 24,4 2,7% 11 623 11 314 61,7% 8 656 5 354
أعوان الشبابیك بالشبكة 

الحدیدیة
30,3 30,5 -14,1% 4 442 5 173 -55,3% 1 607 3 595 مراقبو الشبكة الحدیدیة
30,2 28,6 -10,9% 28 336 31 792 7,9% 6 606 6 121 األعوان الفنیون
31,1 27,8 -11,2% 19 599 22 080 94,2% 4 682 2 411 2أعوان فنیون بشبكة الحافلة

28,5 30,5 -10,0% 8 737 9 712 -48,1% 1 924 3 710 بالشبكة أعوان فنیون 
الحدیدیة

25,0 27,1 16,2% 61 617 53 010 7,4% 34 315 31 937 أعوان إداریون و آخرون
30,4 239 840 111 317 2015مجموع 

27,9 223 182 145 624 2014مجموع 
9,3% 7,5% -23,6% نسبة التطور

عدد أیام العطل ارتفاع إلىباألساسراجع %8,3بنسبة  لاالستغالع عدد أیام العطل السنویة المقضات ألعوان ارتفا

.%2,7و بنسبة %13,3بنسبةعلى التواليللسواق و أعوان الشبابیكالسنویة المقضات

بالورشات المركزیةیونعوان الفن لألباعتبار العطل السنویة 2
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VII.الساعات المستخلصة
)باأللف(

معدل الساعات اإلضافیة للعون 
3الواحد في شھر واحد الساعات اإلضافیة  العادیة الساعات 

البیانات
نسبة 
التطور 2014 2015 نسبة 

التطور
42015 2014 نسبة 

التطور 2015 2014

8,3% 21,7 23,5 6,3% 1 274 1 199 -3,7% 9 256 9 616 أعوان االستغالل

10,6% 18,5 20,5 8,3% 834 770 -2,0% 6 919 7 057
سواق و فباض  * 

المستودعات
12,8% 17,3 19,5 18,5% 56 47 -3,2% 480 496 مراقبو شبكة الحافلة* 
-0,3% 36,2 36,1 12,9% 205 181 -5,0% 964 1 015 سواق الشبكة الحدیدیة* 

7,9% 31,5 34,0 -7,6% 116 126 -14,4% 593 693
أعوان الشبابیك بالشبكة * 

الحدیدیة
4,5% 36,5 38,2 -15,1% 63 74 -15,5% 300 355 الحدیدیةةمراقبو الشبك* 
1,1% 30,7 31,1 3,5% 365 353 -5,2% 2 016 2 126 األعوان الفنیون

8,2% 28,6 30,9 8,5% 259 238 -5,1% 1 428 1 505
شبكة بأعوان فنیون * 

5الحافلة

-13,9% 36,4 31,3 -6,8% 107 115 -5,2% 588 621
شبكة أعوان فنیون بال*

الحدیدیة
6,9% 23,2 24,8 5,6% 1 639 1 552 -4,0% 11 272 11 742 الفنیونأعوان االستغالل و مجموع 

22,3% 5,9 7,2 18,1% 196 166 3,7% 4 766 4 596 أعوان إطارات و إداریون و آخرون

8,8% 18,0 19,6 6,8% 1 836 1 718 -1,8% 16 038 16 338 المجموع

األعوان الذین أنجزوا الساعات المستخلصة  معدل / الساعات اإلضافیة :المؤشر 3

2015وقع تحیین الساعات اإلضافیة لسنة  4

بالورشات المركزیةفنیونالعوان  لألالساعات المستخلصةباعتبار 5
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حصة ھذه الفئةمثلوت2014قارنة بسنة م%8,9بنسبة السیاقةأنجزھا أعوان التيعدد الساعات اإلضافیة ارتفع

).%47,6(2014مماثلة لسنة شبھ الساعات اإلضافیةمجموع من48,5%

 من %47ھذا العدد ال یغطي إال أنألف ساعة، غیر 890اإلضافیة  لھذه الشریحة من األعوان بلغ  عدد الساعات

ألف ساعة، مما أدى إلى نقص في حضور 1898و التي بلغ عددھا )و عطل سنویةتغیا با(الغیر المنجزة الساعات 

.وبالتالي عجز في استعمال األسطول الجاھزالسیاقةأعوان 

VIII.تكوین األعوان

دد أیام التكوین للعون ع
الواحد

عدد أیام التكوین عدد األعوان
البیانات

2015 2014 نسبة التطور 2015 2014 نسبة التطور 2015 20141,9 6,1 -64,2% 1 480 4 129 16,9% 796 681 أعوان اإلستغالل بشبكة 
1,3الحافالت 8,2 -41,8% 505 868 277,4% 400 106 أعوان اإلستغالل بالشبكة 
2,7الحدیدیة 3,5 112,3% 2 354 1 109 177,6% 869 313 أعوان إداریون وأصناف 

2,1*أخرى 5,6 -28,9% 4 339 6 106 87,7% 2 065 1 100 المجموع
.االطارات و االعوان الفنیونبینھم من  *

عونا و تحتل فئة أعوان االستغالل 965تطور عدد المنتفعین بما قدره مامأیوما  1767أیام  التكوین بما قدره تراجع عدد

.2014سنة %72مقابل،2015سنة %58بنسبة و ذلك الصدارة من حیث عدد أیام التكوین
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متابعة تنفیذ المیزانیة

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة شركة النقل بتونسو
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تطور األعباء و اإلیرادات 2014/2015

تطوراعباء  االستغالل
ملیون 23قدرهبإرتفاعأي 2014ةملیون دینار سن294,1، مقابل 2015ملیون دینار سنة 317,1عباء لغ مجموع األب

:األسباب التالیةإلىراجع دینار 

8,35%(دینارملیون15,5ارتفاع أعباء األعوان بما قدره+(

17,78%(نارملیون دی6,6الكات و المدخرات بما قدرهتارتفاع مخصصات اإلھ+(.

14,09(ملیون دینار2ارتفاع أعباء  اإلستغالل األخرى بما قدره%.(+

11,96%(ملیون دینار1,2صافیة بما قدرهالمالیة العباء األارتفاع+(.

4,14(ملیون دینار1,9ه مشتریات التموینات المستھلكة بما قدرتراجع% -(.

81,48(ملیون دینار0,4ره داألخرى بما قالخسائر العادیةتراجع% -(.

.

تطور اإلیرادات 
56,6أي بتراجع قدره2014ةملیون دینار سن241,8، مقابل 2015ملیون دینار سنة 185,2لغ مجموع اإلیرادات  ب

:باألساس إلىملیون دینار  راجع 

دینارملیون 59,1بما قدرهالتعدیالت المحاسبیةتراجع مبلغ.

ملیون دینار1,5قدرهاألخرى بمااألرباح العادیة تراجع.

ملیون دینار3,3بما قدرهباعتبار النقل المجاني اإلستغالل مداخیل ارتفاع.

.ملیون دینار7,8+ :التعویض على النقل المدرسي-

.ملیون دینار2,5-:ت اإلستغالل إرادا-

.ملیون دینار2- :المداخیل األخرى -

د.م0,6بما قدره توظیفاتإیرادات الارتفاع.

النتیجة الصافیة للسنة المحاسبیة تطور
سجلتالصافیة للسنة المحاسبیةن النتیجةفا، انعكاسات التعدیالت المحاسبیةوبإعتبار تبعا للفوارق المذكورة أعاله 

79,7العجز بما قدره   أي بإرتفاع2014ملیون دینار سنة 52,2، مقابل 2015ملیون دینار سنة 131,9عجزا قدره 

:دینار نتیجة ما یليملیون

ملیون دینار23بما قدره األعباء إرتفاع.

سلبي(ملیون دینار59,1بما قدرهانعكاسات التعدیالت المحاسبیة(.

 ملیون دینار2,4ارتفاع اإلیرادات بما قدره.

سنة  107,1، مقابل  2015ملیون دینار سنة 127,7في حدود التعدیالت المحاسبیةیبقى ھذا العجز دون اعتبار مفعول

.ملیون دینار20,6أي بزیادة العجز بما قدره 2014
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یرادات  تطور األعباء واإل
2015 /2014

(ألف دینار)لشركة النقل بتونس
التطورنسبة

2015/2014
الفارق

2014 -2015
إنجازات
2015

إنجازات
2014 ناتالبیا

إیرادات  اإلستغالل
-3,85% -2 555 63 765 66 319 *إیرادات 

-34,26% -1 966 3 772 5 738 إیرادات أخرى
6,98% 7 825 120 000 112 175 التعویض على النقل المدرسي

1,79% 3 305 187 536 184 232 مجموع  إیرادات اإلستغالل

أعباء  اإلستغالل

-4,14% -1 916 (44 355) (46 271) مشتریات التموینات المستھلكة
8,35% 15 533 (201 606) (186 073) أعباء األعوان

17,78% 6 574 (43 543) (36 969) الكات و المدخراتتھمخصصات اإل

14,09% 2 022 (16 370) (14 348) أعباء  اإلستغالل األخرى
7,83% 22 213 (305 875) (283 662) اإلستغاللمجموع أعباء

19,02% 18 908 (118 338) (99 430) نتیجة  اإلستغالل
11,96% 1 176 (11 010) (9 834) أعباء مالیة صافیة

22225,58% 567 570 3 إیرادات التوظیفات

-54,07% -1 502 1 276 2 779 األرباح العادیة األخرى
-81,48% -408 (93) (500) الخسائر  العادیة األخرى

19,27% 20 612 (127 594) (106 983) نتیجة األنشطة العادیة قبل إحتساب األداءات

-4,23% -3 (67) (70) األداءات على األرباح

19,25% 20 609 (127 662) (107 053) نتیجة األنشطة العادیة بعد إحتساب األداءات

-107,69% -59 053 (4 218) 54 835
ي لھا تأثیر على النتائج إنعكاسات التعدیالت المحاسبیة الت

المؤجلة

152,55% 79 661 131 880 (52 218) النتیجة الصافیة للسنة المحاسبیة

ألف دینار سنة 30,1و 2015ألف دینار سنة15,7(بأذون تزودبإعتبار تقدیرات النقل المجانيمداخیل اإلستغالل*
ألف دینار سنة 12.913,5( و أعوان الدیوانةو وزا ة العدللداخلیةو التعویض عن النقل المجاني ألعوان وزارة ا) 2014
).  2014سنة ألف دینار11.889مقابل 2015
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2015نجازاتإتوقعات و
نطاق میزانیة التصرففي

:فیما یليةالمحینالتصرف تتمثل االنجازات بالنسبة إلى  میزانیة

ركة النقل بتونسشنشاط 
0,5-(حسب المتوقع 7928مقابل ،عونا7892ان خالصي األجرعدد األعوبلغ معدل%.(

0,3-(حسب المتوقع 7761مقابل ،عونا7736على ذمة المصالح  عدد األعوانبلغ معدل%.(

مقارنة بالمتوقع%32,4المجدیة بنسبة انخفضت الكیلومترات.

 ملیون 17,2أي بفارق قدره مقارنة بالمتوقع% 7,9انخفض عدد المسافرین خالصي المعلوم بنسبة

عدد و ) ملیون مسافر8,2-(% 6,5دون التالمیذ و الطلبة بنسبة ن یالمسافرعدد ناتج عن تقلص مسافر

).ملیون مسافر9-(% 9,8من التالمیذ و الطلبة بنسبة ن یالمسافر

شبكة الحافالتنشاط 
1,5-(حسب المتوقع 3402مقابل ،عونا3350سواقعدد البلغ معدل%.(

2,0+(حسب المتوقع 687مقابل ،عونا701الفنیینعدد األعوانبلغ معدل%.(

مقارنة بالمتوقع%6,7المجدیة بنسبة انخفضت الكیلومترات.

 ة متوقعحافلة484حافلة، مقابل 457سبوعاألیام أالصباحیة كامل أثناء الذروةاألسطول المستعمل بلغ

%.5,6بنقص نسبتھ أي

 ملیون مسافر12أي بفارق قدره مقارنة بالمتوقع% 9,1انخفض عدد المسافرین خالصي المعلوم بنسبة

عدد و ) ملیون مسافر4,8-(% 7دون التالمیذ و الطلبة بنسبة ن یالمسافرعدد ناتج عن تقلص 

).رملیون مساف7,2-(% 11,4و الطلبة بنسبة من التالمیذن یالمسافر

شبكة الحدیدیةنشاط ال
3,8-(حسب المتوقع 247مقابل ،عونا238لسواقعدد ابلغ معدل%.(

6,3- (حسب المتوقع 499مقابل ،عونا468أعوان الشبابیكعدد بلغ معدل%.(

14,1-(حسب المتوقع 333مقابل ،عونا286األعوان التقنیینعدد بلغ معدل%.(

مقارنة بالمتوقع%9,2المجدیة بنسبة تانخفضت الكیلومترا.

 أيمتوقع 99ل مقابعربة ، 91,8سبوعاألیام أالصباحیة كامل أثناء الذروةاألسطول المستعمل بلغ

%.7,3بنقص نسبتھ 

 ملیون مسافر5,2أي بفارق قدره مقارنة بالمتوقع% 6,1انخفض عدد المسافرین خالصي المعلوم بنسبة

عدد و ) ملیون مسافر3,3-(% 5,9دون التالمیذ و الطلبة بنسبة ن یالمسافرعدد ناتج عن تقلص 

).ملیون مسافر1,9- (% 6,4و الطلبة بنسبة من التالمیذ  ن یالمسافر
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النتائج المالیّةمستوى على

 راجع ملیون دینار مقارنة بالمیزانیة 8,5قدره ملیون دینار بارتفاع305,9بلغ مجموع أعباء االستغالل

أعباء  وملیون دینار11,1مخصصات اإلھتالكات و المدخرات بما قدره  إرتفاع باألساس إلى

مقابل انخفاض مشتریات التموینات المستھلكة بما قدره ،ملیون دینار1,2قدره  ااالستغالل األخرى بم

.ملیون دینار0,1أعباء األعوان بما قدره  ملیون دینار و3,7

ملیون دینار  7ملیون دینار متوقع، بارتفاع قدره310,1مقابل ،ملیون دینار317,1األعباءبلغ مجموع

األخرى بما الخسائر العادیةوملیون دینار8,5أعباء  اإلستغالل بما قدرهارتفاعإلىسساراجع باأل

.ملیون دینار 1,6صافیة بما قدرهالمالیة العباءاألمقابل انخفاض ،ملیون دینار0,1ره قد

ملیون دینار متوقع52ملیون دینار، مقابل 63,8لغت اإلیراداتب.

ملیون 127,7ال تزال تمثل عجزا قدره)قبل التغییرات المحاسبیة( الصافیة للسنة المحاسبیةإن النتیجة

جع مجموع لى تراإ)ملیون دینار4,5(یعود ھذا الفارق. ملیون دینار متوقع132,2دینار، مقابل

. ملیون دینار7بما قدرهعباءمجموع األ، مقابل ارتفاعملیون دینار11,5بما قدرهاإلیرادات
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2015نجازات إتوقعات و

االستثمارمستوى على

:فیما یليشركة نقل تونسعلى مستوى ةالمحینالتصرف بالنسبة إلى  میزانیةتتمثل االنجازات

(الف دینار)

نسبة اإلنجاز إنجازات
2015

المیزانیة المحینة
2015 البیانات

61,7% 23 864 38 708 البنیة األساسیة
الدراسات
تجھیزات

78,7% 36 200 46 000 ات النقلمعد*
52,4% 4 927 9 410 تجھیزات أخرى*
69,1% 64 991 94 118 المجموع

أي  2015لسنة   ةالمحینالمیزانیةمرسمة بدینار ألف 94118ألف دینار، مقابل 64991بلغت انجازات االستثمار 

خاصة بالنسبة للحافالت لمعدات النقلیعود ذالك إلى التأخیر  في دفع المبالغ المخصصةو. ألف دینار29127بنقص قدره  

و التأخیر ) ألف دینار1800-( تجھیزات و عدم انجاز ال) ألف دینار4483- ( و التجھیزات المشتركة )ألف دینار8000-(

).ألف دینار14844- (بطئ  إبرام الصفقاتشاریع البنیة األساسیة الناجم عنالحاصل في إنجاز م

شبكة الحافالت مستوى على

(الف دینار)

جازنسبة اإلن إنجازات
2015

المیزانیة المحینة
2015 البیانات

31,8% 1 341 4 221 البنیة األساسیة
الدراسات
تجھیزات

78,7% 36 200 46 000 معدات النقل*
41,3% 2 660 6 436 تجھیزات أخرى*
71,0% 40 201 56 657 المجموع

:األسباب التالیة  عن) ألف دینار16456- (انیة االستثمارو میز2015الفوارق المسجلة بین انجازات نجمت 

. )ألف دینار8000- (حافلة  182عدم انجاز برنامج  تأھیل -
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.)ألف دینار2880-(عاتمستودالعادة تھیئة إعدم انجاز برنامج -

ألف 3776- (عالمیة و سیارات إداریة ومعدات أخرى  للمعدات المختلفة من تجھیزات إ2015عدم انجاز برنامج  إقتناءات -

.)دینار

الشبكة الحدیدیة على
(الف دینار)

نسبة اإلنجاز إنجازات
2015

المیزانیة المحینة
2015 البیانات

65,3% 22 523 34 487 البنیة األساسیة
الدراسات
تجھیزات

معدات النقل*
76,2% 2 267 2 974 تجھیزات أخرى*
66,2% 24 790 37 461 المجموع

:األسباب التالیة  عن) ألف دینار12671- (المرسمةمیزانیة الو 2015الفوارق المسجلة بین انجازات نجمت 

م وتھیئة و صیانة السكة المرسمة  و كذلك الجذع المشترك .ح.مخصصة لتھیئة خط تعدم تسدید المبالغ ال-

.)ألف دینار11964- (

بسبب تراجع العارضین المشاركین عن ) ألف دینار707-(عدم انجاز إقتناء تجھیزات الصیانة  -

.الصفقات المبرمةإستكمال

2015ازاتنجإتوقعات و
مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة شركة النقل بتونسنطاق في

:فیما یلي2015لسنة مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة شركة النقل بتونستتمثل االنجازات بالنسبة إلى 
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ركة النقل بتونسشنشاط 
عونا متوقعا9861من %80,03عدد األعوان خالصي األجربلغ معدل.

عونا متوقعا9778من %79,11المصالح لى ذمةععدد األعوانبلغ معدل  .

ملیون كلم متوقعة93,5من %41,25المجدیةالكیلومتراتبلغت.

175,3من بینھم  (مسافر متوقع ملیون 474,8من % 42.29بلغ عدد المسافرین  خالصي المعلوم

نقولین غیر خالصي المعلوم نظرا دون احتساب المسافرین الم)  مسافر من التالمیذ و الطلبةملیون 

.للحمولة المفرطة داخل الحافالت و العربات

شبكة الحافالتنشاط 
عونا متوقعا5005من %66,93السواقعدد بلغ معدل.

عونا متوقعا1055من %66,44التقنیینعدد األعوانبلغ معدل.

متوقعةكم ملیون81,2من %37,81المجدیةالكیلومتراتبلغ عدد.

 حافلة متوقعة1108من  %41,25سبوعاألیام أالصباحیة كامل أثناء الذروةاألسطول المستعمل بلغ.

 128من بینھم  (مسافر متوقع ملیون 347,8من%34,54بلغ عدد المسافرین  خالصي المعلوم

خالصي المعلوم نظرا دون احتساب المسافرین المنقولین غیر) مسافر من التالمیذ و الطلبةملیون 

.  للحمولة المفرطة داخل الحافالت

شبكة الحدیدیةنشاط ال
مقارنة بالمتوقع%81,93بنسبة عونا 238لسواقعدد ابلغ معدل .

عونا متوقعا550من %85,06أعوان الشبابیكعدد بلغ معدل.

عونا متوقعا316من %90,48األعوان التقنیینعددبلغ معدل.

متوقعةكمملیون12,4من %63,8المجدیةالكیلومتراتبلغ عدد.

 عربة متوقعة155من %59,24سبوعاألیام أالصباحیة كامل أثناء الذروةاألسطول المستعمل بلغ.

 مسافر من ملیون 47,3من بینھم  (مسافر متوقع ملیون 126,9من%63,54بلغ عدد المسافرین  خالصي المعلوم

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

على مستوى النتائج المالیة
قبل التغییرات ( المحاسبیةالصافیة للسنة النتیجةفإنّ تونسمخطط إعادة ھیكلة وتنمیة شركة نقل بمقارنة بالمتوقع

ملیون 35,1(ملیون دینار متوقع و یعود ھذا الفارق 162,8مقابل ,ملیون دینار127,7تمثل عجزا قدره 2015لسنة )ةالمحاسبی

:باألساس إلى)دینار

ملیون دینار27,6قدره بمامجموع اإلیراداتتراجع.

ملیون دینار29,4بما قدرهتراجع إیرادات االستغالل.
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 ملیون دینار1,8قدرهاألخرى بماارتفاع األرباح العادیة.

ملیون دینار62,7بما قدرهعباءانخفاض مجموع األ.

 ملیون دینار59,4أعباء االستغالل بما قدره انخفاض.

ملیون دینار3,4صافیة بما قدرهالمالیة العباء األانخفاض.

ملیون دینار0,1ره األخرى بما قدالخسائر العادیةارتفاع.

ستوى اإلستثمارمعلى 
شبكة الحافالت 

(الف دینار)
نسبة اإلنجاز 

الجملي

مجموع 
اإلنجازات

2015 -2012

مخطط إعادة ھیكلة 
وتنمیة الشركة 

2016 -2012
نسبة اإلنجاز جازاتإن

2015
مخطط إعادة ھیكلة 

وتنمیة الشركة البیانات

3,6% 3 422 94 193 7,9% 1 341 17 050 البنیة األساسیة
0,0% 2 450 0,0% 400 الدراسات

تجھیزات
49,3% 65 932 133 804 71,4% 36 200 50 709 معدات النقل*
21,5% 4 864 22 645 76,1% 2 660 3 495 ىتجھیزات أخر*

29,3% 74 218 253 092 56,1% 40 201 71 654 المجموع

ملیون دینار 17و  ملیون دینار لمعدات النقل50,7(2015ملیون دینار سنة 71,7التنمیةبمخططالمرسمةستثماراتاالبلغت

:و یعود ذالك إلى) ملیون دینار31,5- (ملیون دینار، أي بفارق 40,2لم تنجز إال بما قدره ) للبنیة األساسیة

:ناجم عن)ألف دینار16109- (الفارقبلغالدراساتواألساسیةالبنیةمستوىعلى

.)ألف دینار15709-(المحطات و المستودعات و المقر االجتماعي عدم إعادة تھیئة -

.)ألف دینار400-( عدم انجاز الدراسات المبرمجة -

:ناجم عن)ألف دینار15344- (الفارقلغباألخرىاإلستثماراتمستوىعلى

.)ألف دینار14509-(معدات النقلعدم انجاز برنامج إقتناءات-

.)ألف دینار835-( للمعدات المختلفة من تجھیزات إعالمیة و إداریة ومعدات أخرى2015عدم انجاز برنامج إقتناءات -

الحادیدیةشبكة ال
(الف دینار

نسبة اإلنجاز 
الجملي

مجموع 
اإلنجازات

2015 -2012

مخطط إعادة ھیكلة 
وتنمیة الشركة 

2016 -2012
نسبة اإلنجاز إنجازات

2015
مخطط إعادة ھیكلة 

وتنمیة الشركة البیانات

17,7% 89 922 508 595 16,7% 22 523 135 245 البنیة األساسیة
0,0% 1 950 0,0% 325 الدراسات

تجھیزات
26,8% 49 610 185 030 معدات النقل*
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3,3% 5 802 174 780 5,5% 2 267 40 900 تجھیزات أخرى*

16,7% 145 334 870 355 14,0% 24 790 176 470 المجموع

نجزلم ی)  د بنیة أساسیة.م 135,2منھا (2015ملیون دینار سنة 176,5التنمیةبمخططالمرسمةراتاالستثماتبلغ

الجذع تھیئةمشروعو یعود ذلك إلى تأجیل تنفیذ).ملیون دینار151,7-(أي بفارق ملیون دینار 24,8إال بما قدره منھا

. عربة مترو من نوع سیمنس123إضافة إلى تأھیل م حتجدید  خط ت المشترك و مشروع

مستوى النشاطعلى2015نجازات إتوقعات و
تونسبنقل اللشركة 

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة الشركة
2015

المیزانیة المحینة لسنة
2015 إنجازات

2015 البیانات
نسبة اإلنجاز البرمجة نسبة اإلنجاز البرمجة

:النشاط
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40,07% 109 701,0 93,62% 46 950,0 43 953,2 )باأللف(كیلومترات فنیة -

41,25% 93 550,0 92,76% 41 602,0 38 589,9 )باأللف(كیلومترات مجدیة -

44 093,4 )باأللف(مجموع الكیلومترات 

42,29% 474,8 92,11% 218,0 200,8 دون النقل (المسافرون خالصي المعلوم -
:مــنـھم)لملیونالمجاني با

47,09% 175,3 90,16% 91,6 82,6 تالمیذ وطلبة* 

39,48% 299,5 93,52% 126,4 118,2 دون التالمیذ والطلبة* 

100,00% 48,6 100,00% 48,6 48,6 )بالملیون(النقل المجاني -

45,13% 12 267,8 92,56% 5 981,3 5 536,5 )ونبالملی(البقاع الكیلو متریة المعروضة -

معدل عدد األعون

79,11% 9 778 99,67% 7 761 7 736 معدل عدد األعوان على ذمة المصالح 
:منھم 

69,38% 5 845 97,77% 4 148 4 056 اق- قبَّاض وسوَّ

56,06% 770 100,86% 428 432 مراقبون-

71,98% 1 371 96,75% 1 020 987 فنیون -

155,02% 1 459 104,47% 2 165 2 262 آخرون-

80,03% 9 861 99,55% 7 928 7 892 معدل عدد األعوان خالصي األجر

80,13% 9 910 99,55% 7 977 7 941 معدل عدد األعوان الجملي دون أعوان 
التعاونیة

115,52% 5,59 100,85% 6,41 6,46 الكیلومترات المجدیة/ مجموع المسافرین 

95,71% 3,20 100,82% 3,04 3,06 مجموع المسافرین بمقابل دون التالمیذ 
الكیلومترات المجدیة/ والطلبة 

مستوى النشاطعلى2015نجازات إتوقعات و
لشبكة الحافالت

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة 
2015الشركة

المیزانیة المحینة لسنة
2015 إنجازات

2015 البیانات
نسبة اإلنجاز البرمجة نسبة اإلنجاز البرمجة

:النشاط
37,27% 95 950,0 94,52% 37 832,0 35 758,8 )باأللف(كیلومترات فنیة -

37,81% 81 174,0 93,29% 32 902,0 30 693,6 )باأللف(كیلومترات مجدیة -

35 899,0 )باأللف(مجموع الكیلومترات 

34,54% 347,8 90,92% 132,1 120,1 )ن النقل المجاني بالملیوندو(المسافرون خالصي المعلوم -
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43,33% 128,0 88,56% 62,6 55,5 تالمیذ وطلبة* :مــنـھم

29,42% 219,8 93,04% 69,5 64,7 دون التالمیذ والطلبة* 

100,00% 43,1 100,00% 43,1 43,1 )بالملیون(النقل المجاني -

37,55% 8 661,0 93,61% 3 474,2 3 252,2 )بالملیون(متریة المعروضة البقاع الكیلو-

معدل عدد األعون

66,93% 5 005 98,47% 3 402 3 350 :معدل عدد األعوان على ذمة المصالح منھم 

57,14% 501 100,09% 286 286 اق- قبَّاض وسوَّ

66,44% 1055 102,03% 687 701 مراقبون-

فنیون -

األسطول
78,90% 1 478 100,01% 1 166 1 166,2 معدَّل األسطول المسند-
83,08% 1 501 100,08% 1 246 1 247,0 دیسمبر31األسطول المسند في -

41,25% 1108 94,43% 484 457,0
الحافالت المستعملة ساعة الذروة الصباحیة كامل أیام -

األسبوع
100,00% 10 ans 2

mois
10 ans 2

mois معدل عمر األسطول

52,26% 75,00 94,42% 41,51 39,19
نسبة استعمال األسطول ساعة الذروة الصباحیة وكامل أیام 

األسبوع

57,51% 90,00 100,75% 51,38 51,76 مؤشر األسطول الجاھز لالستغالل 

110,41% 4,82 99,85% 5,32 5,32 الكیلومترات المجدیة/ مجموع المسافرین 

77,80% 2,71 99,74% 2,11 2,11
/ جموع المسافرین بمقابل دون التالمیذ والطلبة م

الكیلومترات المجدیة

مستوى النشاطعلى2015نجازات إتوقعات و
دیدیةشبكة الحلل

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة 
2015الشركة

المیزانیة المحینة لسنة
2015 إنجازات

2015 البیانات
نسبة اإلنجاز البرمجة نسبة اإلنجاز البرمجة

:النشاط
59,59% 13 751,0 89,87% 9 118,0 8 194,4 )باأللف(كیلومترات فنیة -

63,80% 12 376,0 90,76% 8 700,0 7 896,3 )باأللف(كیلومترات مجدیة -

8 194,4 )باأللف(مجموع الكیلومترات 

63,54% 126,9 93,95% 85,8 80,6 )جاني بالملیوندون النقل الم(المسافرون خالصي المعلوم -

57,27% 47,3 93,64% 28,9 27,1 تالمیذ وطلبة* :مــنـھم

67,27% 79,6 94,10% 56,9 53,6 دون التالمیذ والطلبة* 

100,00% 5,6 100,00% 5,6 5,6 )بالملیون(النقل المجاني -
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30,03% 7 606,8 89,68% 2 547,1 2 284,3 )بالملیون(روضة البقاع الكیلو متریة المع-

معدل عدد األعون
:معدل عدد األعوان على ذمة المصالح منھم 

81,93% 290 96,19% 247 238 اق- سوَّ

85,06% 550 93,75% 499 468 أعوان الشبابیك-

54,06% 269 102,41% 142 145 مراقبون-

90,48% 316 85,86% 333 286 فنیون -

األسطول
100,00% 207 100,00% 207 207,00 معدَّل األسطول المسند-
100,00% 207 100,00% 207 207 دیسمبر31األسطول المسند في -
59,24% 155 92,75% 99 91,82 الحافالت المستعملة ساعة الذروة الصباحیة كامل أیام األسبوع-

100,00%
22ans
4mois

10jours
100,00%

22ans
4mois

10jours

22ans
4mois

10jours
معدل عمر األسطول

59,15% 75,00% 92,74% 47,83% 44,36%
نسبة استعمال األسطول ساعة الذروة الصباحیة وكامل أیام 

األسبوع

75,08% 84,60% 94,80% 67,00% 63,52% مؤشر األسطول الجاھز لالستغالل 

101,99% 10,71 103,92% 10,51 10,92 الكیلومترات المجدیة/ مجموع المسافرین 

105,43% 6,43 103,68% 6,54 6,78 الكیلومترات / مجموع المسافرین بمقابل دون التالمیذ والطلبة 
المجدیة

مستوى النتائجعلى2015نجازات إتوقعات و
لشركة نقل تونسالمالیّة

(الف دینار)

مخطط إعادة ھیكلة وتنمیة 
2015الشركة

المیزانیة المحینة لسنة
2015 إنجازات

2015 البیانات
نسبة اإلنجاز البرمجة نسبة اإلنجاز البرمجة

إیرادات  اإلستغالل
54,43% 117 153 122,52% 52 044 63 765 *داتإیرا

86,25% 4 373 65,40% 5 767 3 772 إیرادات أخرى

125,89% 95 320 100,00% 120 000 120 000 التعویض على النقل المدرسي

86,44% 216 946 105,47% 177 811 187 536 مجموع  إیرادات اإلستغالل

أعباء  اإلستغالل
55,11% 80 487 92,19% 48 112 44 355 نات المستھلكةمشتریات التموی

91,16% 221 149 99,96% 201 683 201 606 أعباء األعوان

91,20% 47 744 133,99% 32 498 43 543 الكات و المدخراتمخصصات اإلھت
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103,14% 15 872 108,22% 15 127 16 370 أعباء  اإلستغالل األخرى

83,74% 365 259 102,84% 297 420 305 875 لمجموع أعباء  اإلستغال

79,79% 148 306 98,94% 119 609 118 338 نتیجة  اإلستغالل

76,39% 14 412 87,62% 12 566 11 010 أعباء مالیة صافیة

#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 570 إیرادات التوظیفات

#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 1 276 األرباح العادیة األخرى

#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 93 الخسائر  العادیة األخرى

78,41% 162 718 96,53% 132 175 127 594 نتیجة األنشطة العادیة قبل إحتساب 
األداءات

56,18% 120 105,34% 64 67 األداءات على األرباح

78,40% 162 838 96,54% 132 239 127 662 نتیجة األنشطة العادیة بعد إحتساب 
األداءات

-4 218
إنعكاسات التعدیالت المحاسبیة التي لھا 

تأثیر على النتائج المؤجلة
80,99% 162 838 99,73% 132 239 131 880 النتیجة بعد  التعدیالت المحاسبیة
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الـمـــوازنــــة

)المبالغ بالدینار(
سنة محاسبیة مختومة في

31/12/201531/12/2014األصــــــــــــول

األصول غیر الجاریة

053 053881 963األصول غیر المادیة

853)(691 872)تطرح االھتالكات 618)
90 36227 435

601األصو ل الثابتة المادیة 921 073589 526 224

326)تطرح اإلھتالكات و المدخرات 298 155)(288 485 327)
275 622 918301 040 897

717أصول ذات نظام قانوني خاص 428 778703 805 343

1األصول المالیة 596 9181 577 587

1)تطرح  الـمـدخــرات 000 450)(1 000 450)
596 468577 137

46أصول غیر جاریة أخرى 770 17055 792 504

القوائم المالیة

المــوازنــة    
قائمـة النتائـــح

جدول التدفقــات النقدیـــة
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1مجموع األصول الثابتة 040 508 6961 061 243 316

األصول  الجاریة
35المخزونات 435 78333 248 489

7)تطرح  الـمـدخــرات 901 727)(7 901 727)
27 534 05625 346 762

85الحرفاء و الحسابات المتصلة بھم 006 46669 767 698

6)راتتطرح  الـمـدخــ 883 422)(6 883 422)

78 123 04462 884 276

125أصول جاریة أخرى 855 718122 828 958

1)تطرح  الـمـدخــرات 789 988)(1 789 988)
124 065 730121 038 970

السیولة و ما یعادل السیولة

توظیفات وأصول مالیة أخرى

52السیـولة ومـا یعــادل السیــولة 667 78076 915 128

282مجـمــــوع األصــول الجـاریــة 390 610286 185 136

1مجمـــوع األصـــــــول 322 899 3061 347 428 452

الـمـــوازنــــة
)المبالغ بالدینار(

سنة محاسبیة مختومة في

31/12/201531/12/2014األمــــوال الذاتـیّـــة والخصــــــوم
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قائمـة الـنتـائـــــج
)المبالغ بالدینار(

سنة محاسبیة مختومة في
31/12/201531/12/2014البـیــانــــــات

األمــوال الذاتــیــة

103رأس المال األجتماعي 415 968100 253 663

97األموال الذاتیة األخرى 500 43785 685 232

787)النتائج المؤجلة 112 238)(680 058 982)

274تعدیالت محاسبیة مؤثرة على النتائج المؤجلة 203 115278 420 958

311)ل إحتساب نتیجة السنة المحاسبیةمجموع األموال الذاتیة قبـ 992 718)(215 699 129)

127)نتیـجـة السنــة المحـاسبیــة 661 792)(107 053 256)

439)مجموع األموال الـذاتـیة قبل التـخصیص 654 510)(322 752 385)

الخصـــــوم
الخصــوم غیــر الجـاریــة

633عملیات خاصة مع الدولة 051 782592 101 192

452القروض 758 995506 299 659

1الخصوم المالیة األخرى 985 3877 385 004

63المدخرات 140 70521 653 729

1مجـمــــوع الخصـوم غیـر الجـاریـة 150 936 8701 127 439 584

الخصــوم الجـاریــة

211المـزودون والحسـابـات المتصلـة بھـم 011 820181 288 239

311الخصـوم الجـاریـة األخـــرى 614 308283 579 474

88المساعدات البنكیة وغیرھا من الخصوم المالیة 990 81877 873 539

611مجـمــــوع الخصـوم الجـاریـة 616 946542 741 252

1مجمـــوع الخصــــــوم 762 553 8161 670 180 837

1الذاتیـة والخصـوممجمـوع األمـوال 322 899 3061 347 428 452
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ـــاللإیــرادات اإلستـغـ

63مداخیل 869 90166 606 912
123إیرادات اإلستغالل أخرى 666 375116 961 415

307 0663إنتاج ثابت
187مجمــوع إیــرادات اإلستغـــــالل 536 275184 231 633

أعبــاء اإلستـغـــــالل

44)مشتریـات التموینات المستھلكة 355 371)(46 271 381)
201)ء األعـوانأعبـا 605 841)(186 073 297)

43)مخصصات اإلھتالكـات والمدخـرات 543 318)(36 968 896)
16)أعبـاء اإلستغـالل األخـــرى 370 081)(14 348 111)
305)مجمـوع أعبــاء اإلسـتـغــــالل 874 611)(283 661 685)

118)نـتــیــجــة اإلستغـــــــــالل 338 335)(99 430 051)

11)أعباء مـالیـة صـافیـة 009 784)(9 834 008)
553 9722 569إیـرادات التـوظیـفــات

1األربــاح العـادیـة األخـرى 276 4192 778 902
500)(644 92)الخسائر العادیة االخرى 257)

127)نتـیجــة األنـشطــة العـادیــة قبل إحتساب اآلداءات على األرباح 594 372)(106 982 861)

67)األداءات على األرباح 420)(70 395)
127)النتـیجــة الصـافـیة للسنـة المحـاسبیـــة 661 792)(107 053 256)

4))صافیة من األداءات(إنعكاسات التعدیالت المحاسبیة  217 843)54 835 000
131)النتیجة بعد التعدیالت المحاسبیة 879 635)(52 218 256)

جـــــدول التدفّقـــات النقـــدیّة
)المبالغ بالدینار(

سنة محاسبیة مختومة في
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31/12/201531/12/2014

التدفقـات النقـدیة المتصلة باإلستغالل
53مقابیض من الحرفاء 727 61154 642 715
120)منح اإلستغالل(مقابیض من الدولة  000 000112 175 000

36)المبالغ المسّددة للمزّودین 575 122)(29 183 511)
134)المبالغ المسّددة لألعوان 114 977)(93 238 749)

المبالغ المسّددة للتعاونیّة، للضمان اإلجتماعي والمنشآت 
5)األخرى 286 173)(5 779 695)

-تطھیر مالي
9832 6المبالغ المتأتیة من التوظیفات 230 583

6)الفوائد المدفوعة 715 356)(3 516 830)
8)التدفقـات المالیة المتأتیة من اإلستغالل 957 033)(37 329 514)

التدفقـات النقـدیة المتصلة بأنشطـة اإلستثمــار
الدفـوعات المتأتیة من إقتنـاء أصـول الثابتة مادیّة وغیر 

31)مادیّة 446 154)(29 535 215)
المقابیض المتأتیة من التفویت في األصـول الثـابتـة

10)(500)الدفـوعات المتأتیة من إقتنـاء أصـول مالیة   ثابتة 285)
18)المقابیض المتأتیة من التفویت في أصـول مالیة ثابتة 831)6 658

31)التدفقـات المالیة المخصصة ألنشطة اإلستثمــار 465 485)(29 538 841)

التدفقـات النقـدیة المتصلة بأنشطـة التمـویــل
13المقابیض المتأتیة من منحة التجھیز 765 00011 060 000

2المقابیض المتأتیة من القروض  814 0008 568 497
18)الدفوعات المتأتیة من سداد القروض 559 868)(9 144 479)

1)لتمـویـلالتدفقـات النقدیة المتأتیة من أنشطة ا 980 868)10 484 018
42)تغیر الخزینة 403 386)18 274 690

68الخزینة في بدایة السنة المحاسبیّة 023 86549 749 174
25الخزینة في نھایة السنة المحاسبیّة 620 47968 023 865


