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 دينارمليون 
+21,81% 

ستغالل ة   ن

+6,26% 

ة ة الصاف  الن

  
 مليون دينار

 

3مليون م
 +13,3% 

 المكيات املنقو

 +18,18% 

 رمق املعامالت

 مليون دينار
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    مـجلـس اإلدارة  
ـرصفـون   امل

ّرصف مفّوض            الهادي يوسف  ات التكررا عن ممثل م ية لصنا   لرشكة التوس
الّب ارك  ات التكرر ممثّل    عيّاد م ية لصنا  عن الرشكة التوس

ن سامل ات التكرر ممثّل     محيّد   عن الرشكة التوسية لصنا
ات التكرر     ٕايناس رشعيب  ممث عن الرشكة التوسية لصنا
لعوايد  حي  ات التكرر     ف   ممثل عن الرشكة التوسية لصنا

شطة البرتوليةعن ا ممثل     ا البا ٔ  ملؤسسة التوسية ل
شطة البرتوليةممثل عن املؤسسة      سايم اجلباري ٔ  التوسية ل

د  الوطنية لتوزيع البرتول عن الرشكة ممثل    الهادي الرشيف محم
اعن  ممثل     هشام ٕادرس  مجمع ٕادرس مرح
ا ممث     عززة ٕادرس   عن مجمع ٕادرس مرح

 ممثل عن صغار املسامهني     ٔمحد نعمي الكشو

ة ول ب ا   فرج اجاحلهاين      :مراق

 

ب ات مراق ساب ب     :احل ٔمحد SOFIDEXمك ن  ٔمحد  ه   لصاح
     

  

ق لتدق امئة  لجنة ا   ا
لّجنة     ا البا س ا   رئ

  عضو      عززة ٕادرس
لعوايد حي    عضو          ف
        عضو                               ٕايناس رشعيب

و        فرج اجاحلهاين    مالحظبصفة  مراقب ا
  

ة الصفقات جلنة   مراق
د لّجنة        الهادي الرشيف محم س ا   رئ

  عضو          ا البا
  عضو        ٕايناس رشعيب  

و         فرج اجاحلهاين      مراقب ا
  

  ليّة احلومكة
 هيفاء الاكيف
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دمي الشـركة  تق
  

م الشـركة ب : اس ب ٔ   .رشكة النقل بواسطة ا

امعي ج ٔرض :  املقـر   .توس   -املركز العمراين الشاميل –شارع ا

انونـي لك الق مس  : الش ة    .رشكة خف

س ٔس سية  بتارخي :  ريـخ ال ٔس مترب  26اجللسة العامة الت   .1979س

ار  ال لالدخ ـح رٔس امل   .2001انفي  02:  العمـومـيف

شاط دان ال راب امجلهورية التوسية :  م ىل اكمل    .1980مارس  27بداية من نقل  مجيع احملروقات 

س 31 يفال هيلكة رٔس امل د  4.138.200مقسمة ٕاىل . ت.د  20.691.000 :2021رب مد نري 5سهام قمية الوا   د
  

ٔسهم  املسامهون ينار  دد ا   % لـ سبةال   القمية 

ون املسامهون   املعنويون العموم

ات التكرر  %34,03 760 041 7 352 408 1 الرشكة التوسية لصنا

شطة البرتولية ٔ  %18,28 225 782 3 445 756 املؤسسة التوسية ل

 %0,63 160 131 232 26 الرشكة الوطنية لتوزيع البرتول

ء و الغاز لكهر  %0,63 995 130 199 26 الرشكة التوسية 

  اخلواصاملسامهون 

امجمع ٕادرس   %21,21 730 387 4 546 877  مرح

 %25,21 130 217 5 426 043 1 العموم

موع  %100,00 000 691 20 200 138 4 ا
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&س%تغالل !شاط

 
I. )2021/الل س%نة  المكیات املنقو :  

 : رادس - بزنرت6رب 4ٔنبوب المكیات املنقو(  - 1
  

رادس -بلغ جحم المكّیات املنقو( 6رب 4ٔنبوب بزنرت

مسKّال بذI  3م4ٔلف  1.805  هما قدر  2021/الل س%نة 

 Uٕجنازاتمقارنة  +12 % بOس%بة4ٔي  3م 4ٔلف 195بـ  ارتفا6ا

  .2020س%نة 

  املواد  
  الOس%بة من مجموع املواد  الفارق  3م�المكیات املنقو( Uل

  2020  2021 %بـ 3ب�امل 2020 2021
 %44,26 %45,98 %16,49 493 117 351 712 844 829 \ازوال

 %14,97 %14,64 %9,66 275 23 889 240 164 264 \ازوال بدون كربیت
 %0,35 %0,38 %19,37 107 1 714 5 821 6 املمتاز-\ازوال بدون كربیت 

 %59,58 %61,00 %14,79 874 141 954 958 828 100 1 مجموع الغازوال
 %0,54 %0,49 %2,54 220 674 8 894 8 برتول مزنيل

 %0,29 %0,20 %22,91- 053 1- 594 4 541 3 برتول صناعي
 %0,82 %0,69 %6,28- 834- 269 13 435 12 مجموع البرتول

 %38,74 %37,43 %8,31 820 51 626 623 446 675 بزنjن /ايل من الرصاص
 -بزنjن /ايل من الرصاص 

 %0,85 %0,89 %16,84 313 2 736 13 049 16 املمتاز

 %39,60 %38,32 %8,49 133 54 363 637 496 691 مجموع البزنjن
 %100,00 %100,00 %12,13 175 195 585 609 1 760 804 1  مجموع املواد 

  

یعترب الغازوال بصنف�ه 4ٔمه املواد املنقو( ٕاذ ميثّل 4ٔكرث 

من مجv المكیات املنقو( ویuٔيت البزنjن يف  %61من 

  .%38املرتبة الثانیة بOس%بة تقوق 

م}ّل جحم المكّیات املنقو( 6رب  من �ح�ة 4ٔخرى

من {اج�ات املنطقة البرتولیّة  %4ٔ84نبوب بزنرت رادس 

/الل س%نة  %83مقابل  2021~رادس /الل س%نة 

هذا وقد ّجسلت  كام یب�ّ�ه الرمس البیاين املوايل، ،2020

 %13بOس%بة  ٕارتفا6ا {اج�ات املنطقة البرتولّیة ~رادس

الوطنّیة من املواد البرتولّیة طلب السوق  ارتفاعمقابل 

 .%8بOس%بة 

مطار  - رادس و4ٔنبوب وقود الطا�رات رادس- م المكّیات املنقو( 6رب ّلك من أ�نبوب املتعّدد املواد بزنرتجح بلغ

  .مرت مكّعب 1.804.760توى مس% تو!س قرطاج 



 

  
 

   بOس%بة ارتفاع يف 4ٔي 3م 4ٔلف  100ما قدره 

  

  الفارق
 %ـب 3ب�امل

27 907 38,49% 

هذا وقد وقد ّجسل &س%هتالك الوطين ملادة وقود 

  .2020مقارنة �س%نة  %26الطا�رات ارتفا6ا بOس%بة 

 بOس%بة ارتفاع يف 4ٔي   2020مت نقلها /الل س%نة 

 الفارق

 %بـ  3ب�امل
195 175 12,1% 

27 907 38,5% 

223 082 13,3% 

نقل عبر 
االنبوب

83%

�زوید املنطقة البرتولیّة ~رادس /الل 
2020
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 :رادس مطار تو!س قرطاجوقود الطا�رات المكیات املنقو( 6رب 4ٔنبوب 

ما قدره مطار تو!س قرطاج  -رادسبلغت المكّیات املنقو( 6رب 4ٔنبوب وقود الطا�رات 

.2019س%نة  مبا ّمت نق� /الل

  3م�المكیات املنقو( ب
2021 2020 

  100 414 72 507 

 Uرتفاعقو( يف مكیات الكريوزان املن

6ىل اّدة هذه املمن 6ىل مس%توى مطار تو!س قرطاج 

!شاط هذا  يف  2021التحّسن املسKّل /الل س%نة 

  .19تفيش �احئة �وف�د  6ىل ٕا�ر

هذا وقد وقد ّجسل &س%هتالك الوطين ملادة وقود 

الطا�رات ارتفا6ا بOس%بة 

  

 :وع المكیات املنقو( 6رب 4ٔنبويب الرشكة 

بلغ مجموع المكّیات املنقو( 6رب 4ٔنبويب الرشكة يف موّىف 

  3م4ٔلف   1.682مقابل  3م4ٔلف 

مت نقلها /الل س%نة 

+13%.  
 

 3م�المكیات املنقو( ب

2021 2020 
 585 609 1 760 804 1 رادس

 507 72 414 100 4ٔنبوب رادس مطار تو!س قرطاج

1 905 174 1 682 092 

نقل عبر 
االنبوب

84%

�زوید املنطقة البرتولیّة ~رادس /الل 
2021

وسائل نقل 
أخرى

17%

�زوید املنطقة البرتولیّة ~رادس /الل 
2020
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بلغت المكّیات املنقو( 6رب 4ٔنبوب وقود الطا�رات 

مبا ّمت نق� /اللمقارنة   38%+ 

  املواد

  »الكريوزان«وقود الطا�رات  
 

يف مكیات الكريوزان املن &رتفاعویفرس 

6ىل مس%توى مطار تو!س قرطاج الطلب 

التحّسن املسKّل /الل س%نة  ٕا�ر

6ىل ٕا�ر 2020مقارنة �س%نة املطار 
  

وع المكیات املنقو( 6رب 4ٔنبويب الرشكة مجم - 3
 

بلغ مجموع المكّیات املنقو( 6رب 4ٔنبويب الرشكة يف موّىف 

4ٔلف   1.905 ما قدره 2021

 املواد

رادس - 4ٔنبوب بزنرت

4ٔنبوب رادس مطار تو!س قرطاج

 ا§موع العام
  

  

وسائل نقل 
أخرى

16%

�زوید املنطقة البرتولیّة ~رادس /الل 



 

 3حبساب م

 ا§موع س%تار 4ٔویل طوطال
141 952 116 599 829 844 
45 171 12 473 264 164 
3 106 0 6 821 

0 1 791 8 894 
0 260 3 541 

131 062 39 957 675 446 
3 786 136 16 049 

325 078 171 215 1 804 760 
18,01% 9,49% 100,00% 
17,44 %  9,91 %  %100,00 

 ا§موع س%تار 4ٔویل طوطال
29 104 0 100 414 
28,98% 0,00% 100,00% 
22,03% 0,00% 100,00% 

 ا§موع س%تار 4ٔویل طوطال

354 182 171 215 1 905 174 

18,59% 8,99% 100,00% 
17,64% 9,48% 100,00% 

  

جعیل
71.02%

توزیع المكیّات املنقو( 6رب انبوب رادس املطار حسب 
احلرفاء
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ىل \ایة   :حسب احلرفاء 31/12/2021توزیع المكیات املنقو( ٕا
 :احلرفاء كام یيل حسب المكّیات املنقو( 6رب 4ٔنبويب الرشكة

 4ٔوال ٕا±ر° ف�فوٕا±ر° جعیل
241 018 184 074 146 200 
81 942 77 323 47 255 

 609 314 2 792 بدون كربیت املمتاز
3 215 0 3 889 
657 0 2 624 

180 843 194 362 129 223 
 266 2 532 8 328 1 بدون رصاص املمتاز

 066 332 606 466 794 509 رادس
28,25% 25,85% 18,40% 
28,67%  25,39%  18,58% 
 4ٔوال ٕا±ر° ف�فوٕا±ر° جعیل

71 310 0 0 
71,02% 0,00% 0,00% 
77,97% 0,00% 0,00% 

 4ٔوال ٕا±ر° ف�فوٕا±ر° جعیل

581 104 466 606 332 066 

30,50% 24,49% 17,43% 
30,80% 24,30% 17,78% 

طوطال
28.98%

توزیع المكیّات املنقو( 6رب انبوب رادس املطار حسب 

جعیل
28.25%

ف�فو ایرن°
25.85%

توزیع المكیّات املنقو( 6رب انبوب بزنرت رادس  حسب 
احلرفاء
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ىل \ایة  - 4 توزیع المكیات املنقو( ٕا
المكّیات املنقو( 6رب 4ٔنبويب الرشكةتوزعت 

 املواد
 \ازوال

 \ازوال بدون كربیت
بدون كربیت املمتاز \ازوال

 برتول مزنيل
 برتول صناعي

 بزنjن بدون رصاص
بدون رصاص املمتاز بزنjن

رادس –مجموع 4ٔنبوب بزنرت 
   2021!س%بة 
   2020!س%بة 

 املواد
 4ٔنبوب وقود الطا�رات

2021!س%بة   
2020!س%بة   

  

 املواد

 مجموع المكیّات املنقو(

2021!س%بة   
2020!س%بة   

  
  

  

4ٔوال ٕا±ر°
18.40%

طوطال
18.01%

س%تار4ٔویل
9.49%

توزیع المكیّات املنقو( 6رب انبوب بزنرت رادس  حسب 
احلرفاء
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6ىل  2021/الل س%نة  "جعیل" رشكة{افظت 

من  لرشكة النقل بواسطة &�ب�ب �رت�هبا ¸حریف 4ّٔول

 4ٔنبوب بزنرت رادسح�ث المكّیات املنقو( حلساهبا 6رب 

 %28,67مقابل  المكّیات املنقو( منO  28,25%س%بةب 

  %25,85 بOس%بة " ف�فوٕا±ر° "وتلهتا  2020/الل س%نة 

" طوطال"ورشكة  % 18,40 بـ" 4ٔوال ٕا±ر° "مث رشكة 

 .%9,49بـ " س%تار اویل"و  %18,01بOس%بة 

4ّٔما 6ىل مس%توى 4ٔنبوب رادس املطار فقد بلغت 

من %71,02 !س%بة  2021س%نة  "جعیل"حّصة رشكة 

/الل س%نة   %77,79مجموع المكّیات املنقو( مقابل 

يف {ني م}ّلت حصة رشكة طوطال /الل س%نة  2020

من مجموع المكّیات املنقو( مقابل   % 28,98!س%بة 2021

.2020/الل س%نة  %22,03!س%بة 

 ) :2021- 2017(تطّور المكّیات املنقو( /الل امخلس س%نوات أ�/رية  - 5

 
معّدل  2021 2020 2019 2018 2017 2016

نسبة 
التطّور 
 السنوي

نسبة 
التطّور 
 المواد  الجملي 

نسبة  الكّميات  الكّميات 
التطّور 
 السنوي

نسبة  الكّميات 
التطّور 
 السنوي

نسبة  الكّميات 
التطّور 
 السنوي

نسبة  الكّميات 
التطّور 
 السنوي

نسبة  الكّميات
التطّور 
3بالم السنوي

3بالم 
3بالم 

3بالم 
3بالم 

 
3بالم

 

 %4- %1- %16 844 829 %28- 351 712 %15- 648 993 %11 207 174 1 %22 819 055 1 352 864 غازوال

غازوال بدون 
 كبريت

123 274 194 024 57% 215 914 11% 255 904 19% 240 889 -6% 264 164 10% 16% 114% 

غازوال بدون 
 كبريت ممتاز

 0  0 - 3 978 - 6 915 74% 5 714  - 6 821 19% - - 

 %11 %2 %15 829 100 1 %24- 954 958 %10- 467 256 1 %12 099 394 1 %27 843 249 1 626 987 مجموع الغزوال

 %72- %23- %3 894 8 %73 674 8 %40- 017 5 %69- 338 8 %16- 852 26 872 31 بترول منزلي

 %47- %12- %23- 541 3 %3- 594 4 %42- 719 4 %47 175 8 %16- 571 5 659 6 بترول صناعي

 %68- %20- %6- 435 12 %36 268 13 %41- 736 9 %49- 514 16 %16- 423 32 531 38 مجموع البترول

بنزين خالي من 
 الرصاص

588 092 622 938 6% 631 265 1% 621 590 -2% 623 626 0% 675 446 8% 3% 15% 

بنزين خالي من 
 ممتاز الرصاص

 - -  - 10 346 - 19 939 93% 13 736 -31% 16 049 17% - - 

 %18 %3 %8 495 691 %1- 362 637 %0 529 641 %3 611 641 %6 938 622 092 588  مجموع البنزين

أنبوب بنزرت 
 رادس

1 614 249 1 905 204 18% 2 052 224 8% 1 907 733 -7% 1 609 584 -16% 1 804 760 12% 2% 12% 

 %23- %5- %38 414 100 %56- 507 72 %9- 379 166 %17 655 183 %20 622 156 784 130 الكيروزان

3المجموع بالم
 1 745 033 2 061 826 18% 2 235 879 8% 2 074 113 -7% 1 682 091 -19% 1 905 175 13% 2% 9% 

    

 -بوب بزنرتتطّورت المكّیات املنقو( 6رب 4ٔن 

-تبOس%بة تطّور مجيل بلغ 2021-2017 /الل الفرتةرادس 

  . %2يف {دود س%نويتطّور مبعّدل و  9%

ىل {ّد �بري بتطّور مكّیات  ایبقى !شاط الرشكة مرتبطو  ٕا

 2021يف س%نة  3م 4ٔلف 1.101 اليت بلغتاملنقو(  الغازوال

 2021-2017مجيل /الل الفرتة بOس%بة تطّور  4ٔي

وم}ّلت  %2 مبعّدل تطّور س%نوي يف {دودو  %11تبلغ
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-10- 

 

/الل  ملنقو(ات من مجموع المكّیا  %58 حوايل  هذه املادة

من جحم المكّیات املنقو( 6رب 4ٔنبوب  %61و 0212س%نة 

 .بزنرت رادس

ٕارتفا6ا يف  شهدت امخلس س%نوات أ�/رية كام

بOس%بة تطّور مجيل  بزنjن اخلايل من الرصاصمكّیات ال 

وم}ّلت  %3مبعّدل تطّور س%نوي يف {دود و  %18تبلغ

من مجموع المكّیات املنقو( /الل  % 36حوايل  هذه املادة

من جحم المكّیات املنقو( 6رب   %38حوايلو  2021س%نة 

 �راجعایات البرتول مكّ  يف {ني ّجسلت ،4ٔنبوب بزنرت رادس

مبعّدل تطّور و %68-  تبلغسلبّیة بOس%بة تطّور مجيل 

من  %0,65وم}ّلت هذه املادة  %20-س%نوي يف {دود 

 %0,69و!س%بة  2021مجموع المكّیات املنقو( /الل س%نة 

 .من جحم المكّیات املنقو( 6رب 4ٔنبوب بزنرت رادس

 

هذا ومتثّل المكّیات املنقو( 6رب انبوب بزنرت 

من مجموع المكّیات املنقو( /الل س%نة  %95رادس !س%بة 

النبوب رادس مطار تو!س قرطاج اÅي  %5مقابل 2021

   بلغت 2021-2017!س%بة تطّور مجيل /الل الفرتة ّجسل 

  . %5-تطّور س%نوي بOس%بة  ومعّدل 23%-

وUعتبار ما ّمت ذ�ره ّجسلت المكّیات املنقو( 6رب 

تطّور مجيل !س%بة  2021-2017/الل الفرتة  الرشكة 4ٔنبويب

  . %2ومعّدل تطّور س%نوي بOس%بة  %9بلغت 

  

 :UٕالعÈد 6ىل مOسوب الضخ الس%نوي) 2017-2021(رادس  -!س%بة اس%تغالل أ�نبوب بزنرت - 6

  2017 2018 2019 2020 2021 
 !س%بة اس%تغالل أ�نبوب

UٕالعÈد 6ىل مOسوب الضخ الس%نوي 
  سا6ة/3م 300أ�قىص البالغ  

85% 92% 85% 72% 81% 

 

شهدت !س%بة اس%تغالل أ�نبوب �راجعا يف الفرتة 

ىل  %85ح�ث مّرت من  2017-2021   .%81ٕا

يف املقابل شهدت هذه الOس%بة ارتفا6ا هاما بني سOيت 

ىل  %72ح�ث مّرت من  2021و 2020  %81ٕا

وذI بفضل &رتفاع احلاصل يف جحم المكّیات املنقو( 

  .%12,13بOس%بة 
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  :UٕالعÈد 6ىل مOسوب الضخ الس%نوي 2021-2017!س%بة اس%تغالل 4ٔنبوب وقود الطا�رات  - 7
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
  اس%تغالل أ�نبوب  !س%بة

UٕالعÈد 6ىل مOسوب الضخ الس%نوي 
 سا6ة/3م 120أ�قىص البالغ 

18% 21% 19% 8% 11% 

 

 - !س%بة اس%تغالل 4ٔنبوب وقود الطا�رات رادس ارتفعت

مطار تو!س قرطاج UالعÈد 6ىل مOسوب الضخ الس%نوي 

ىل  %8من ) سا6ة/3م 120(أ�قىص  بني سOيت   %11ٕا

المكیات املنقو( بOس%بة  ارتفاع6ىل ٕا�ر  2021و  2020

38,5% .  

هذا ویبقى جحم مكیات الكريوزان املنقو( 6رب 4ٔنبوب 

Êارشة حبجم {اج�ات  نيمرتبط سو�رابیل و!س%بة اس%تغالÌم

واليت تقلّصت مبفعول  مطار تو!س قرطاج من هذه املاّدة

  .وUء �ورو� وتuٔثريه 6ىل !شاط املطار

II -مداخ�ل النقل:  
    

ىل \ایة  .1  :  2020ومقار±هتا مبا حتقق /الل س%نة  31/12/2021مداخ�ل النقل ٕا
 

 

 ارتفا6ا 2021 امجللّیة Ðلنقل /الل س%نة ملداخ�لّجسلت ا

مقارنة مبداخ�ل   (%18+)دینار ملیون  2,538 حبوايل

يف موىف دینار  ملیون 16,501 بلغتح�ث  2020س%نة 

 ،2020س%نة ملیون دینار يف   13,963 مقابل 2021 س%نة

  :كام یيل 2021وتتوّزع مداخ�ل س%نة 

  

 

 الÒسمیة
  الفارق )ÓUینار(تفاصیل مداخ�ل النقل 

 %بـ  ÓUینار 2020 2021
 %17,09 481 294 2 239 426 13 720 720 15  رادس - 4ٔنبوب بزنرت

15 082  نقل Uٔ�نبوب  864 846 12  937 2 235 928 17,40% 
541   نقل Uلق�وات الفرعیة  428 482 875 58 553 12,13% 

 %0,00 0 427 96 427 96  مداخ�ل التخزjن
   4ٔنبوب رادس مطار تو!س قرطاج

 %45,41 661 243 555 536 216 780  نقل Uٔ�نبوب

 %18,18 142 538 2 794 962 13 935 500 16  ا§موع
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  :بـ 2020مقارنة �س%نة  2021يف مس%توى مداخ�ل النقل /الل س%نة   &رتفاعیفّرس 

 رادس  -مداخ�ل النقل 6رب انبوب بزنرت ارتفاع

كنK�Òة ) %17+(دینار  ملیون 2,294حبوايل 

من �ح�ة  %12,1المكّیات املنقو( بOس%بة  رتفاعال

والرتف�ع يف تعریفات النقل 6رب هذا &نبوب يف 

يف لك  %3!س%بة وايل وحب 2021م�اس%بÒني /الل 

 ،من �ح�ة اخرى مرة

 وقود الطا�راتمداخ�ل النقل 6رب انبوب  ارتفاع 

 الرتفاع كنK�Òة ) %45+(الف دینار  244 حبوايل

 %38المكّیات املنقو( 6رب هذا أ�نبوب بOس%بة 

من �ح�ة وUلرتف�ع يف Õسعرية النقل 6رب هذا 

 .%5حبوايل !س%بة  2021&نبوب /الل س%نة 

 : )2021- 2017(تطور مداخ�ل النقل /الل امخلس س%نوات أ�/رية  .2
 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

 )حبساب اÓینار(رادس  - 4ٔنبوب بزنرت
 

 864 082 15 937 846 12 514 154 15 408 464 15 038 599 13 نقل Uٔ�نبوبمداخ�ل ال 

 U 571 561 615 667 572 320 482 875 541 428لق�وات الفرعیةنقل مداخ�ل ال 

 427 96 427 96 427 96 427 96 427 96 مداخ�ل التخزjن

 720 720 15 239 426 13 261 823 15 502 176 16 026 267 14 رادس - مجموع مداخ�ل 4ٔنبوب بزنرت

 760 804 1 584 609 1 733 907 1 224 052 2 204 905 1 )حبساب املرت املكعب(المكیات املنقو( 

 8,357 7,982 7,944 7,535 7,138 )حبساب اÓینار(معّدل تعریفات النقل 

 %81 %72 %85 %92 %85 !س%بة اس%تغالل أ�نبوب

 )حبساب اÓینار( 4ٔنبوب رادس مطار تو!س قرطاج
 

 216 780 555 536 206 231 1 193 303 1 335 834 مداخ�ل 4ٔنبوب رادس مطار تو!س قرطاج 

 414 100 507 72 379 166 655 183 622 156 )حبساب املرت املكعب(المكیات املنقو( 

 7,770 7,400 7,400 7,096 5,327 )حبساب اÓینار(معّدل تعریفات النقل 

 %11 %8 %19 %21 %18 !س%بة اس%تغالل أ�نبوب

 935 500 16 794 962 13 467 054 17 695 479 17 361 101 15 مجموع املداخ�ل حبساب اÓینار
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ویفّرس هذا  %7 بلغتطّور س%نوي ومبعّدل 

ارتفاع مداخ�ل النقل 6رب 4ٔنبوب 
تطّور مجيل  رادس بOس%بة - بزنرت

  %40بلغت  

مداخ�ل النقل 6رب 4ٔنبوب  اخنفاض
تطّور مجيل  رادس املطار بOس%بة

  %17بلغت  

  2021الس�ـوي لس��ة  التقریـر 

-13- 

2020 2021
0

3 000 000

6 000 000

9 000 000

12 000 000

15 000 000

18 000 000

2017 2018

رادس - مداخ�ل 4ٔنبوب بزنرت
حبساب اÓینار

ومبعّدل  %39تطّور ٕاجاميل بلغت  !س%بة 2021- 2017/الل الفرتة 

 :رادس -بزنرت 6ىل مس%توى 4ٔنبوب

 ، %12تطّور مجيل بلغت  المكّیات املنقو( بOس%بة

 ،%9ارتفاع تعریفات النقل بOس%بة 

 :6ىل مس%توى 4ٔنبوب رادس مطار تو!س قرطاج

 بلغت بOس%بة تطّور مجيلالمكّیات املنقو( 

 

 ،%46ارتفاع تعریفات النقل بOس%بة 

 
التقریـر  - شـركة ال��قل بواسط�ة أ��ب��ب

2018 2019 2020 2021

مداخ�ل 4ٔنبوب بزنرت
حبساب اÓینار

  

/الل الفرتة جسّلت مداخ�ل النقل 

  :بـ &رتفاع
  

6ىل مس%توى 4ٔنبوب - 1

 س%بة ارتفاعOالمكّیات املنقو( ب

  س%بةOارتفاع تعریفات النقل ب

6ىل مس%توى 4ٔنبوب رادس مطار تو!س قرطاج - 2

 المكّیات املنقو(  اخنفاض

-23% ، 

  س%بةOارتفاع تعریفات النقل ب
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III– رادات إالس%تغاللمجموعjشاط التقين ٕاOٔتیة من الuاملت:  

  .6ىل مداخ�ل النقل ونK�Òة التّرصف يف /لیط املواداملتuٔتیة من الOشاط التقين  رادات إالس%تغاللÙjش%متل مجموع إ 
  

  

 :التّرصف يف /لیط املواد .1

وضعیة (نK�Òة التّرصف يف /لیط املواد  تبلغ

) تغیري خمزو�ت املنتو�ات اليت س�مت Õسل�Þمها +التلتري 

 دینارملیون  1,497 ما قمي�áه 2021يف موىف س%نة 

 4ٔي 2020دینار ّمت Õسجی� يف س%نة  الف 1,435 مقابل

  .دینار4ٔلف  61مبا قميته  ارتفاع

 

 :مبا یيل  2020و   2021يف نK�Òة التّرصف يف /لیط املواد بني سOيت  رتفاع&یفّرس و 

 :رادس - نبوب بزنرت6ىل مس%توى صايف وضعیّة التلتري �ٔ   ) 4ٔ 

4ٔسعار وضعیة التلتري قمية الفارق بني  صايف ثلمي 

اليت املواد سلمة يف بدایة أ�نبوب ومكیات مكّیات املواد امل 

سعر  وذI 6ىل 4ٔساسرشاكت التوزیع، ل وقع Õسلميها 

مع املو{د &س%تالم من الرشكة التو!س%ّیة لصنا6ات التكرjر 

  .طبق هیلكة أ�سعار  ٕاضافة مصاریف الربجمة

 4ٔلف 96 ب ارتفاع وضع�Þة التلÞáري صايف وقÞد ّجسل

 2021 دینار يف موّىف س%نة ملیون 1,497لیبلغ  دینار 

هذا  یفّرس و  ،2020دینار يف موّىف س%نة  1,401 مقابل 

ىل ب� رتفاع& التغري الOس%يب لمكیات اخللیط من س%نة ٕا

 .4ٔخرى حسب 6دد دورات الضخ 

 

 :6ىل مس%توى تغیري خمزو�ت املنتو�ات اليت س�مت Õسلميها  ) ب

ميثّل تغیري خمزو�ت املنتو�ات اليت س�ّمت Õسلميها 

الفارق بني قمية خمزون /لیط املواد يف موّىف الس%نة 

وقد جسّل  ،وقمية خمزون /لیط املواد يف بدایة الس%نة

مبا  إاخنفاضتغیري خمزو�ت املنتو�ات اليت س�ّمت Õسلميها 

دینار يف موّىف س%نة   4ٔ99لف دینار لیبلغ  35قميته 

  . 4ٔ2020لف دینار يف موّىف س%نة  35مقابل  2021

یبّني اجلدول املوايل تطّور نK�Òة التّرصف يف /لیط 

ىل س%نة  2017املواد من س%نة    : 2021ٕا
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  حبساب اÓینار

 2017 2018 2019 2020 2021 

 691 496 1 639 400 1 397 24 288 323 482 525 1 صايف وضعیّة التلتري

 99 855 34 550 155 791 23 973 53  تغیري خمزو�ت املنتو�ات اليت س�مت Õسلميها

 790 496 1 494 435 1 947 179 079 347 455 579 1  نK�Òة التّرصف يف /لیط املواد
 

  

 : /الل امخلس س%نوات أ�/ريةاملتuٔتیة من الOشاط التقين س%تغالل تطّور ٕاjرادات & .2

املتuٔتیة من الOشاط ٕاjرادات &س%تغالل بلغ مجموع 

دینار  ملیون 17,998ما قميته  2021/الل س%نة التقين 

 2020ّمت Õسجی� يف س%نة دینار  ملیون 15,398مقابل 

 .(%17+) دینار ملیون 2,599مبا قميته  ارتفاع4ٔي 

بلغ  2021مجموع ٕاjرادات &س%تغالل لس%نة Ùشار 4ٔن و 

س%نوات الفارطة كام یب��ه 64ٔىل مس%توى Ê /الل امخلس 

  :اجلدول املوايل

  اÓینارحساب 

 2021 2020 2019 2018 2017  الÒسمیة

 935 500 16 794 962 13 467 054 17 695 479 17 361 101 15  مداخ�ل النقل

 790 496 1 494 435 1 947 179 079 347 455 579 1  نK�Òة التّرصف يف /لیط املواد
 725 997 17 288 398 15 414 234 17 774 826 17 816 680 16  مجموع ٕاjرادات إالس%تغالل

 

  تطّور ٕاjرادات &س%تغالل /الل امخلس س%نوات أ�/رية
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IV - ٔمني !شاط  اس%هتالك الطاقةuاجلهد املتوسط( إالس%تغالل الرضوریّة لت (:  
  

 : 2021-2020تطّور ٕاس%هتالك الطاقة /الل الفرتة  - 1
 

ّجسل ٕاس%هتالك الطاقة حبساب الك�لواط سا6ة 

مقارنة �س%نة  O7,41%س%بة ب  ٕارتفا6ا 2021/الل س%نة 

المكیات املنقو( بOس%بة  Uلرمغ من ارتفاع مجموع 2020

13,26% .  

/الل كام ّجسل ٕاس%هتالك الطاقة حبساب اÓینار 

 بOس%بةالف دینار 4ٔي  39 بـ  ٕارتفا6ا 2021س%نة 

يف {ني ّجسلت لكفة اس%هتالك الطاقة  Ðلمرت  5,11%

  .%7,48املكّعب املنقول اخنفاضا بOس%بة 

  
  

 احملطة
2021 2020 

حبساب 
حبساب  حبساب اÓینار الك�لواط سا6ة

 حبساب اÓینار الك�لواط سا6ة

2 606 )رادس –4ٔساسا لOشاط 4ٔنبوب بزنرت ( بزنرت  578 687 600 2 439 676 653 690 

 441 79 976 234 999 84 192 266  )4ٔساسا لOشاط 4ٔنبوب وقود الطا�رات( رادس

 131 733 652 674 2 599 772 770 872 2 ا§موع

 0,436 1,590 0,406 1,508  معّدل ٕاس%هتالك الطاقة Ðلمرت املكّعب املنقول 

  
  

 : 2021-2017تطّور ٕاس%هتالك الطاقة /الل الفرتة  - 2
  :حبساب الك�لواط سا6ة   ) 4ٔ 

س%هتالك الطاقة ال !س%بة التطّور امجليلبلغت 

الفرتة /الل  الرضوریّة لتuٔمني !شاط إالس%تغالل

تطّور ال معّدل كام بلغ  %20ما Ùساوي  2017-2021

المكّیات  ارتفاعا�ر  6ىلوذI  %4!س%بة  س%نويال 

بOس%بة تطّور مجيل بلغت /الل نفس الفرتة املنقو( 

9%.  
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  حبساب الك�لوات سا6ةاس%هتالك الطاقة 

 2021 2020 2019 2018 2017 احملطة

2 606 676 439 2 650 239 3 486 418 3 413 949 2    بزنرت  578 

 192 266 976 234 958 166 760 303 150 294   رادس

 770 872 2 652 674 2 608 406 3 246 722 3 563 243 3 ا§موع

معّدل ٕاس%هتالك الطاقة Ðلمرت املكّعب 
  املنقول 

1,573 1,665 1,642 1,590 1,508 

  

  :حبساب اÓینار  ) ب

  

الرضوریّة لتuٔمني ّجسلت لكفة اس%هتالك الطاقة 

 اتطّور 2021-2017 الفرتة /الل !شاط إالس%تغالل

كام بلغت !س%بة التطّور  %12مبعّدل س%نوي يف {دود 

  .%80امجليل للكفة اس%هتالك الطاقة !س%بة 

  حبساب اÓینار الطاقةاس%هتالك     

 2021 2020 2019 2018 2017 احملطة

 600 687 690 653 878 782 470 686 742 525 بزنرت

 999 84 441 79 965 101 773 81 659 64  رادس

 599 772 131 733 843 884 243 768 401 590 ا§موع

معّدل لكفة ٕاس%هتالك الطاقة Ðلمرت 
  املكّعب املنقول

0,286 0,344 0,427 0,436 0,406 
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!شاطمáابعة  جودة املواد والسالمة  
  

I. ابعة نظام الق�سáم 

  : یعمتد نظام ق�س املواد املنقو( 6ىل

îيل Ùس%متد اÓقة والنKا6ة من /الل معلیات التعیري اÓوریة املربجمة اليت تقوم هبا  - UلتOس%یق  مصاحل الرشكةنظام ق�س 4

يف ما خيص تعیري ومراقÌة العدادات ومع اðا~ر اðتصة يف تعیري معدات  واملراقÌة مع مصاحل الواك( الوطنیة Ðلمرتولوج�ا

 ،الق�س اليت لها صv مÌارشة بق�س املواد املنقو(

ومراقÌهتا بuٔن ال تتعّدى  (balance ligne)اخلار�ة من أ�نبوب والمكیة  اÓا/vاملتابعة الیوم�ة Ðلفوارق بني المكیة  -

 . ± 3‰ واملمتثل يف الفارق أ�قىص املسموح هبا دیوانیا 

II. اريKشاط التOابعة الáوالعالقة مع احلرفاء  م 

 إالضطراUتلٕالیفاء بتعهدات الرشكة يف ما خيّص نقل المكیات املربجمة Uلرمغ من  سعت مجیع املصاحل اðتّصة �سو�رابیل

يف  ببزنرت اليت ّمت خضها من مصنع التكرjرّلك المكّیات نقل  تuٔمنييف  الرشكةوجنحت  . اليت تطر4ٔ 6ىل الربجمة الیوم�ّة Ðلنقل

    .احلرفاءطرف من  ا�ٓ�ال احملّددة مع ضامن مجیع ظروف السالمة واجلودة دون Õسجیل 4ٔي Õشك�ّات

III.  ابعةáشاط اجلودةم! :  

ىل  رادس ووقود الطا�رات ومي}�ل هذا -4ٔنبويب بزنرت مáابعة جودة املواد املنقو( 6رب ّلك منخمّصصة Ðلغرض  مصل�ةتتو

  ،الOشاط عنرصا ح�وّ� jريم لضامن جودة احملروقات اليت یمت Õسلميها لرشاكت التوزیع

ومتّكن هذه العملّیة من التuٔكّد من جودة املواد املنقو( عند  ،وتقوم الرشكة بuٔ/ذ عیّنات یقع حتلیلها مب�رب معّد Ðلغرض

لتكرjر ببزنرت وعند Õسلميها ملس%تود6ات الرشاكت احلریفة املنتصبة مبنطقة رادس برتول ومن التّرصف اس%تال�ا من مصنع ا

  .يف /لیط املواد مع احملافطة 6ىل جودهتا

 :4ٔ/ذ العینات التالیة 2021ومت يف س%نة 
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 :رادس –4ٔنبوب بزنرت  .1
  

  :تتوّزع كام یيل 2020 عّینة /الل س%نة  2978لمقابنة عیّ  3695 4ٔ/ذ 2021س%نة  مت /الل

 ،2020س%نة  1696 عّینة رمسّیة مقابل 1748 •

 ،2020س%نة  784 مقابل عّینة عند الÒسلمي 1335 •

  .2020س%نة  498عّینة عند إالرسال مقابل 576  •

  :وتتوزع هذه العّینات حسب املواد اك�ٓيت

 

ىل 4ٔخرى Uلعوامل التالیة   :یفّرس الرتاوح يف 6دد العّینات من س%نة ٕا

 جحم المكّیات املنقو(، •

 جودة املواد املنقو(، •

 ،(séquence de pompage)العنارص املكّونة لّلك حّصة ّخض  •

 .6دد املّرات اليت ّمت فهيا تغیري خمزن اس%تقÌل املواد •

 :وقود الطا�رات4ٔنبوب  .2
  

 ،2020يف س%نة عّینة  1635عّینة مقابل  2249 وقود الطا�راتبلغ 6دد العّینات اليت ّمت 4ٔ/ذها 6ىل مس%توى 4ٔنبوب 

عّینة مبحطة مطار تو!س  1008 و 2020عّینة يف س%نة  939عّینة مبحطة رادس مقابل 1241 وتتوّزع هذه العّینات 6ىل

  :ه العّینات يف النقاط التالیةذوقد ّمت 4ٔ/ذ ه .2020عّینة يف س%نة  696قرطاج مقابل 

  

  
  

  
  
  

 \ازوال /لیط ا§موع
\ازوال بدون 

 كربیت
 برتول مزنيل

  بزنjن /ايل 
 طریقة املعاینة من الرصاص

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
 نة رمسیةعیّ  601 607 121 144 314 282 712 663 - - 1748 1696
 عیّنة ÐلمراقÌة عند الÒسلمي 419 231 3 9 163 76 465 192 285 276 1335 784
 عیّنة ÐلمراقÌة عند إالرسال 178 158 70 66 46 58 282 216 - - 576 498
  ا§موع 1198 996 194 219 523 416 1459 1071 285 276 3659 2978
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 :4ٔهدافها4ٔمه الت�الیل و 
مهیة قصوى ملراقÌة جودة املواد  تويل سو�رابیل 4ٔ

îلیّة بواسطة 4ٔدوات الق�س اليت وقع  املنقو( سواء بصفة 4

هذه أ�دوات  نّ 4ٔ �ركزيها يف مجیع احملطات، مع العمل 

ىل التعیري من طرف ماكتب معمتدة، او بصفة  ختضع ا

  .رادس 4ٔو يف حمطة بزنرت حمطة يف خمرب یدویة

ىلاملنجزة وهتدف الت�الیل    :ٕا

  لمواصفات املعمتدةÐ )ٔكد من مطابقة املواد املنقوuالت
يف ا§ال وإال6الم الفوري عن لك ما یناقض 

Iذ،  

 4ٔن حتتویه املواد  حامیة املعدات من /الل ما ميكن

املنقو( من 4ٔجسام جزئیة \ري مرئیة تتلف املعدات 

  ،و�زید يف 4ٔعباء مصاریف معلیة النقل

   ت يف 6دم�لمواد املنقو( والتثÐ ة املس%مترةÌاملراق

ٓ احáواهئا جلزیئات  uلتايل م�ع تUلك الصف��ة ماء و

 ،اÓا/لیة لٔ"�ب�ب

  ي ٕا6ادة حقن اخللیط بنوعیه الثق�ل واخلف�فÅوا

من شانه احملافظة 6ىل اس%متراریة الضخ مع حتق�ق 

 .انعاكس مايل اجيايب

  

IV.  ابعةáشاط السالمةم!:  

 :مشاریع &سÒ$ر ملراقÌة اجلودة .1
 

 :ٕا6الن طلب عروض وطين القáناء %ازjن �دیدjن لق�اس نقطة الوم�ض و التقطري Ðلمواد املنقو(

 .مت ٕامضاء العقد و Õسمل اجلهاز و Õشغی�: %از ف�س نقطة الوم�ض

  .مت ٕامضاء العقد و يف انتظار Õسمل اجلهاز: %از التقطري

  
  

 ا§موع
  ا/ذ العینات 

îلیا" 4" 
 صهرجي التفریغ

 تخزا�
 طوطال/جعیل

  ا/ذ العینات 
 "یدو�"

 ا§موع نظام التصف�ة

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021   
 حمطة رادس 126 87 559 337 60 174 118 80 378 261 1241 939
 حمطة مطار تو!س قرطاج 126 87 -  504 348 -  378 261 1008 696
  ا§موع 252 174 559 337 564 522 118 80 756 522 2249 1635
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 :سالمة مOشuٓت الرشكة .2
  

توفر الرشكة 6ىل مدار الس%نة لیال هنارا 4ٔعوان 

هذا Uٕالضافة  حراسة ~لك من حمطة رادس وبزنرت

ىل 4ٔعوان حراسة أ�نبوب اjÅن Ùسهرون 6ىل مراقÌة  ٕا

خطوط أ��ب�ب الناقÐ vلمحروقات ح�ث توفر هلم 

الرشكة وسائل نقل واتصال متكهنم من التد/ل يف {ال 

{دوث 4ٔي طارئ 4ٔو وجود 4ٔشغال \ري مرخص لها و 

متثل خطرا 6ىل أ��ب�ب الناقÐ vلمحروقات و قد مت 

  :ا( اس%تدعت التدّ/ل تتوّزع اك�ٓيت{ Õ52سجیل 

  {ا( 49: 4ٔنبوب بزنرت رادس •

  {االت  3: 4ٔنبوب وقود الطا�رات •

 :UملOشuٓت مراقÌة ا�ٔشغال .3

تعمتد رشكة النقل بواسطة أ��ب�ب نظام یفرض 

6ىل لك من یعمل دا/ل احملطات و{ذو أ��ب�ب 4ٔن 

یتقدم ~رخصة ,متك�نه من اجناز مع� وذI بعد موافقة 

   .والق�ام Uلرتات�ب املعمتدة اðتّصة Uلرشكةصاحل امل

4ٔشغال ٕالجناز  6دد الرتاخ�ص املس%ندة وقد بلغ

 :�رخ�ص تتوّزع كام یيل 62مجموع  2021/الل س%نة 

  

  

 

 :املعّداتالش%باكت و  مراقÌة .4

تقوم رشاكت خمتّصة حتت مراقÌة مصاحل الرشكة ومبقáىض 

عقود 4ٔ~رمت Ðلغرض بعملّیات مراقÌة دوریّة ملعّدات 

îالت الرفع، البنا�ت و اخلزا�ت  السالمة والوقایة، 4

 Iئّیة املتوا�دة مبحّطات الرشكة وذUوالش%باكت الكهر

لضامن حامیة أ�فراد واملOشuٓت وكذÐ Iلتuٔكّد من مدى 

و تقوم هذه الرشاكت . املعّدات §اهبة ّلك طارئ�اهزیة 

اðتّصة بعد الق�ام بعملّیات املراقÌة اÓوریّة Uٕس%ناد شهائد 

تؤكد حسن {ا( املعّدات اليت متّت مراقÌهتا، خنص مهنا 

  :�ÅUر ما یيل

  

 - 4ٔنبوب بزنرت
 رادس

4ٔنبوب وقود 
حمّطة مطار تو!س  حمّطة بزنرت حمّطة رادس الطا�رات

 ا§موع قرطاج

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
6دد 

 58 62 1 01 9 05 16 23 5 01 27 32 الرتاخ�ص
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شهائد صلوح�ة ش%باكت إالطفاء و معدات  •

  .الوقایة و التد/ل ضد 4ٔخطار احلریق

•  î �مة تفقدیة س%نة (الت الرفع شهائد صلوح�ة 4

2021.(  

موىف س%نة (تقارjر صلوح�ة و تعیري اخلزا�ت  •

  ).2023و  2021

قارورة  110(شهائد صلوح�ة قوارjر إالطفاء  •

  ).ٕاطفاء

شهائد صلوح�ة الش%باكت و املعدات الكهرUئیة  •

  ).�2021مة تفقدیة يف م�اس%بÒني س%نة (

  

ٓ تطوjر املنظومة أ�م�یة ÐلمOشـ .5  :ت4

يف ٕاطار دمع املنظومة أ�م�یة ÐلمOشuٓت وتطبیقا 

Ðلتوصیات الصادرة عن رئاسة احلكومة و السلط 

من  أ�م�یة ف1 خيص امحلایة اÅاتیة ح�ث تتوفر يف لك

حمطات رادس و بزنرت  و تو!س قرطاج ش%باكت 

مراقÌة برصیّة ~اكمريات 6الیة اجلودة و 4ٔ%زة مáطورة 

حلفظ الÒسجیالت وذI هبدف 2مني احملیط اÓا/يل 

واخلار° Ðلمحطات املذ�ورة، هذا 6الوة 6ىل جتهزي 

الس%یاج اخلار° بuٔسالك شا�كة Ðلوقایة من لك خطر 

 ٓ uشOت/ار° هيدد سالمة امل.  

وتعمتد الرشكة م�ظومة لضامن اس%متراریّة سالمة 

و4ٔمن مOشuٓهتا ومقّراهتا إالداریّة من /الل وضع ~رامج 

شهریّة ٕاللزام واس%مترار أ�عوان Uملقر &جÈعي و  

با حلصول 4ٔي  مبختلف و{دات إالنتاج وذI حتس%ّ

ىل  تعیني مسؤول عن ّلك والیة متّر طارئ Uٕالضافة ٕا

مهنا �4ٔب�ب الرشكة، یعىن UلتOس%یق مع اجلهات أ�م�ّیة 

بغایة التوّيق من ّلك ما من شuٔنه 4ٔن ميّس من سالمة 

.املOشuٓت

  : 4ٔشغال صیانة و تدعمي م�ظومة السالمة Uملؤسسة .6

ة السالمة دا/ل يف ٕاطار تدعمي و صیانة م�ظوم  

املؤسسة قامت مصاحل الرشكة بعدة 4ٔشغال /الل 

  :خنص مهنا �ÅUر 2021س%نة 

ٕا6الن اسÒشارة وطنیة ٕال~رام عقد صیانة و تفقد  •

  .قوارjر إالطفاء Uملقر &جÈعي وحمطات الرشكة

ٕاصدار طلبیة القáناء معدات مراقÌة دور�ت  •

احلراسة حملطات رادس و بزنرت و خطوط 

ب الناقÐ vلمحروقات، وقد  مت Õسمل أ��ب�

املعدات و يف انتظار �ركزيمه UلتOس%یق مع 

  .&دارة الفرعیة لالنظمة و الش%باكت
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 !شاط الصیانة    
  

I.  التعهد والصیانة: 
  

 حوايل  2021تطلب !شاط الصیانة /الل س%نة 

معل /الل س%نة سا6ة  8136مقابل سا6ة معل  8971

بني  2021سا6ات العمل /الل س%نة  تتوزعو  ،2020

 سا6ة مقابل 7455 رادس بـ -مOشuٓت 4ٔنبوب بزنرت

ومOشuٓت 4ٔنبوب وقود  2020سا6ة /الل س%نة  6204

ل ابÞمق 2021سا6ة /الل س%نة  1516 الطا�رات بـ

   .2020سا6ة /الل س%نة  1932

ویبّني اجلدول التايل تفصیل توزیع سا6ات العمل 

  : حسب املOشuٓت

  )سا6ة معل:الو{دة(

 
 

  إالصالحو  صیانةال 4ٔشغال و  الصیانة الوقائیّة4ٔشغال 

2021 2020 

 1981 2338 بزنرت حمطة

 827 1208 أ�نبوب

 2528 3213 حمطة رادس

 360 205 الق�وات الفرعیة

 508 491 حمطة التعیري

 6204 7455  رادس - ±زرت  مجموع 4ٔنبوب

 929 506 حمطة رادس

 583 614 أ�نبوب

 420 396 قرطاج -حمطة مطار تو!س 

 1932 1516  مجموع 4ٔنبوب وقود الطا�رات

 8136 8971 العام ا§موع
  

    



 

حمطة بزنرت
31.36%

حمطة رادس
43.10%

ت 4ٔنبوب بزنرت رادس

ّما UلOس%بة 4ّٔ   %3 وÐلق�وات الفرعیة7% 

نبوب فقد م}ّلت سا6ات الصیانة  من مجموع  16%ٔ

  . سا6ات التدّ/ل

  : ّیة و4ٔشغال صیانة إالصالح 6ىل النحو التايل

  )سا6ة معل:الو{دة(

 ا§موع إالصالح

2020 2021 2020 

1861 7455 6204 

سا6ة  U1163رتفاع قدره  2021سا6ة UلOس%بة لس%نة 

سا6ة UلOس%بة لس%نة  88سا6ة 4ٔي Uرتفاع حبوايل 

يف س%نة  %70من مجموع سا6ات الصیانة مقابل 
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الق�وات الفرعیة
2.75% طة التعیري

أ�نبوب
16.20%

توزیع سا6ات الصیانة حسب مOشuٓت 4ٔنبوب بزنرت رادس

  UلOس%بة ملOشuٓت 4ٔنبوب بزنرت رادس

من مجv التد/الت   %43طة رادس

املتعلّقة بصیانة مOشuٓت 4ٔنبوب بزنرت رادس نظرا 

 حلجم احملطة مقارنة ببق�ة املOش�uٓت يف {ني ان !س%بة

وحملطة   %31تسا6ات الصیانة حملطة بزنرت م}ّل

% التعیري

لٔ"نبوب فقد م}ّلت سا6ات الصیانة 

سا6ات التدّ/ل

الصیانة الوقائّیة و4ٔشغال صیانة إالصالح 6ىل النحو التايلتتوّزع سا6ات صیانة مOشuٓت 4ٔنبوب بزنرت رادس بني 4ٔشغال 

إالصالحو  صیانةال 4ٔشغال  4ٔشغال الصیانة الوقائیّة

2021 2020 2021  

5506 4343 1949 

سا6ة UلOس%بة لس%نة  5506اس%تدعت معلیات الصیانة الوقائیة لٔ"نبوب املتعدد املواد 

سا6ة 4ٔي Uرتفاع حبوايل  1949إالصالح و صیانة ال يف {ني اس%تلزمت 4ٔشغال 

من مجموع سا6ات الصیانة مقابل  %74حوايل  2021وم}ّلت اشغال الصیانة الوقائیة /الل س%نة 

  .&س%تغالل اتمعلی تعطیلمل یمت Õسجیل 4ٔي عطب من شانه 

 
التقریـر  - شـركة ال��قل بواسط�ة أ��ب��ب

الق�وات الفرعیة

حمطة التعیري
6.59%

أ�نبوب
16.20

UلOس%بة ملOشuٓت 4ٔنبوب بزنرت رادس )1

حمطة رادس ٕاس%تقطبت

املتعلّقة بصیانة مOشuٓت 4ٔنبوب بزنرت رادس نظرا 

حلجم احملطة مقارنة ببق�ة املOش�uٓت يف {ني ان !س%بة

سا6ات الصیانة حملطة بزنرت م}ّل

  

  

  

  

  

  

  

تتوّزع سا6ات صیانة مOشuٓت 4ٔنبوب بزنرت رادس بني 4ٔشغال و 

 
 

  4ٔنبوبمOشuٓت مجموع 
  رادس -بزنرت 

  

اس%تدعت معلیات الصیانة الوقائیة لٔ"نبوب املتعدد املواد 

يف {ني اس%تلزمت 4ٔشغال  2020مقارنة �س%نة 

وم}ّلت اشغال الصیانة الوقائیة /الل س%نة  .2020

مل یمت Õسجیل 4ٔي عطب من شانه هذا و  2020
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  :مOشuٓت 4ٔنبوب بزنرت رادس يف ما یيل حسب و�متثّل 4ّٔمه التد/الت 

 حمطة بزنرت -

UلOس%بة Ðلرشكة نقطة انطالق &س%تغالل والضخ وÕشمل 6ىل املعدات الرئ�س%یة Ðلرشكة تعد حمطة بزنرت  متثّل

اكملض�ات الرئ�س%یة و م�ظومة العد و الق�وات الرابطة مع الرشكة الوطنیة لتكرjر النفط  فÌحیث ان 4ٔشغال الصیانة تعترب 

4ٔي عطب من شuٔنه  2021سKل يف ح�ث مل Õ .�مة لضامن &س%تغالل املتواصل لالنبوب وضامن اس%متراریة الضخ 

  .تعطیل معلیات الضخ

  : وقد مشلت معلیات التد/ل Uخلصوص التجهزيات &يت ذ�رمه 

  صیانة و مراقÌة املض�ات الرئ�س%یة و الفرعیة ومáابعة معایري الÒشغیل •

  صیانة و مراقÌة املنظومة املعلوماتیة ملتابعة اÅبذUت Ðلمض�ات الرئ�س%یة مبحطة بزنرت  •

  )الزير(و مراقÌة &س%تقامة Ðلمض�ات Uس%تعامل التق�یات احلدیثة صیانة  •

  . صیانة و مراقÌة احلرارة  Ðلمض�ات Uس%تعامل اكمريا أ�شعة فوق امحلراء •

  صیانة و مراقÌة و تفقد العوازل  املیاكنیك�ة  Ðلمض�ات •

  تغیريمض�ة امحلایة من احلرائق •

îالت الق�س و مراقÌة املعایري املرتولوج� •   ة Ðلعداداتصیانة 4

  مراقÌة املعایري املرتولوج�ة  ملنظومة الق�س،  •

  �یلو فلت،  5،5و  30صیانة و مراقÌة حسن Õشغیل حمطة التحویل الكهرUيئ  •

  صیانة و مراقÌة حسن سري املوÓ الكهرUيئ وذU Iلق�ام UلÒشغیل لفرتات مدروسة، •

  صیانة و مراقÌة حسن 4ٔداء البطار�ت املك}فة، •

  Ìة معلیة اش%تغال السكورواملرحشاتصیانة و مراق  •

  صیانة و مراقÌة م�ظومة 4ٔ/ذ العینات •

  صیانة و مراقÌة م�ظومة احلقن اÓا/يل محلایة أ�نبوب •

 .صیانة و مراقÌة م�ظومة التحمك أ�وتوماتیيك لعملیة الضخ •
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  .اخلارج�ة Ðلمحطةصیانة و مراقÌة حسن إال�رة اÓا/لیة و  •

  صیانة املباين •

  صیانة خسا�ت املیاه Uلطاقة الشمس%یة •

 :رادس –خط أ�نبوب بزنرت 

یعترب أ�نبوب الناقv الرئ�س%یة Ðلمحروقات ونظرا ٔ�مهیته وتوا�ده اجلغرايف وتطور ا,منو احلرضي والتوسع العمراين 

فان مراقÌة سالمáه Uت من أ�ولو�ت املل�ة والهامة Ðلرشكة لضامن حسن &س%تغالل و تفادي 4ٔي عطب 4ٔو خطر قد 

  : ميس م�ه

  معداهتا  صیانة حمطات امحلایة املهبطیة ومراقÌة •

  مáابعة 4ٔشغال تدعمي امحلایة املیاكنیك�ة لٔ"نبوب، •

  مáابعة و مراقÌة امحلایة املهبطیة لٔ"�ب�ب •

  .مراقÌة أ�شغال املنجزة يف م�طقة ارتفاق أ�نبوب من �4ٔل حامیته •

الق�ام بعملیات الكشف عن أ��ب�ب قÌل الق�ام من طرف املتد/لني Uٔ�شغال املزمع اجنازها يف م�طقة  •

  ارتفاق أ�نبوب وحامیة أ�نبوب   

  تدعمي 6المات إالرشاد  و دههنا و جتدیدها •

  دهن غرف السكور6يل خط أ�نبوب و تغیري وصیانة أ�بواب •

  صیانة أ�نبوب حسب نتاجئ تفقده اÓا/يل •

   bac corrosion رشكةالق�ام مبهمة اخáبار و Õشخیص  لنظام امحلایة املهبطیة لٔ"نبوب من قÌل  •

 حمطة رادس

تعترب حمطة رادس احملطة الرابطة مع احلرفاء 6رب &�ب�ب الفرعیة و القاطرة الرئ�س%یة لضامن �زوید احلرفاء 

Åا فان �اهزیة التجهزيات واملعدات تعد من العوامل أ�ساس%یة لٕالیفاء بعملیة الضخ وحتق�ق الزتامات . Uحملروقات

 . الرشكة ٕازاء حرفاهئا
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م}لت صیانة وٕاصالح التجهزيات نقطة فاصv ورئ�س%یة يف حتق�ق دميومة !شاط الرشكة ح�ث مل ÕسKل الرشكة يف 

  4ٔي عطب فين Õس�ب يف تعطل معلیة &س%تغالل 2021

  :  وقد مشلت معلیات التد/ل Uخلصوص التجهزيات &يت ذ�رمه

  م�ظومة الترصف يف اخللیط،صیانة و مراقÌة مض�ات  •

  صیانة و مراقÌة مض�ة امحلایة من احلرائق، •

  صیانة و مراقÌة السكور ا§هزة بuٔدمغة ¸هرUئیة، •

îالت الق�س و مراقÌة املعایري املرتولوج�ة  Ðلعدادات •   صیانة 4

  مراقÌة املعایري املرتولوج�ة ملنظومة الق�س •

  صیانة حمطة التحویل الكهرUيئ، •

  ل املوÓ الكهرUيئ 6رب ~رامج Õشغیل مس%بقة ،مراقÌة حسن Õشغی •

  مراقÌة حسن سري وصیانة م�ظومة 4ٔ/ذ العینات •

  .مراقÌة وصیانة اخلزا�ت •

  صیانة أ��ب�ب الفرعیة •

  صیانة معدات التد/ل لضامن جنا6ة معلیات الصیانة •

  مراقÌة م�ظومة التحمك أ�وتوماتیيك لعملیات الضخ •

  ة اÓا/لیة و اخلارج�ةصیانة و مراقÌة حسن اش%تغال إال�ر  •

  صیانة خسا�ت املیاه Uلطاقة الشمس%یة •

 

 : حمطة التعیري ~رادس -

تعد م�ظومة العد Ðلمكیات املنقو( �رشكة النقل بواسطة أ��ب�ب من أ�نظمة املتطورة 6يل الصعید الوطين مما �زخر 

مس%توي املرتولوج�ا القانونیة ح�ث مت  به من جتهزيات مáطورة و~ر�مج مراقÌة مس%متر جعل م�ه م}ال حيتذى به 6ىل

 .اعÈدها وٕاصدار املوافقة 6يل ا,منوذج من قÌل املصاحل اðتصة Ðلمرتولوج�ا القانونیة بتو!س
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عمتد من املصاحل ح�ث تويل إالدارة الفرعیة Ðلصیانة 4ٔمهیة قصوى حملطة التعیري لضامن اس%متراریة صالح�ة ا,منوذج امل  

  . اðتصة

  :  وقد مشلت معلیات التد/ل Uخلصوص التجهزيات &يت ذ�رمه  

معلیات التعیري  ٔ�ربعة 6دادات UلتOس%یق و حبضور مáفقدي املصاحل اðتصة Ðلمرتولوج�ا القانونیة بتو!س  -

  مبعدل ثالثة ا�م للك 6داد

التابعة ملنظومة 6د المكیات  من طرف )compteur à turbine(معلیات  تعیري ا%زة ق�س الضغط   -

  مصاحل اðرب املركزي Ðلت�الیل و التKارب 

التابعة ملنظومة 6د المكیات  بتارخي من طرف )  générateur de courant(معلیات  تعیري موÓي التیار   -

  مصاحل وزارة اÓفاع الوطين 

  ~رجمة معلیات وإالصالح و تعدیل العدادات   -

  .و م�ظومة الق�س ا�îيل  ~رجمة العددات -

îالت الق�س و مراقÌة املعایري املرتولوج�ة  Ðلعدادات -   صیانة 4

  مراقÌة املعایري املرتولوج�ا  ملنظومة الق�س  -

  ) الغ.الضغط.احلرارة (مáابعة تعیري 4ٔدوات الق�س  -

 الق�وات الفرعیة -

ح�ث قامت مصاحل إالدارة التق�یة . Uملنطقة البرتولیة ~رادس تعترب الق�وات الفرعیة الناقv الرئ�س%یة Ðلمحروقات Ðلحرفاء

  :Uلتد/ل يف معلیات الصیانة /اصة يف 

  صیانة الق�وات الفرعیة  •

  صیانة السكور وتعدیلها •

 تفقد و مáابعة امحلایة املهبطیة Ðلق�وات •



 

حمطة رادس
32.86%

ت 4ٔنبوب وقود الطا�رات

  حبضور ف�يي الواك( الوطنیة Ðلمیرتولوج�ا

  حبضور ف�يي الواك( الوطنیة Ðلمیرتولوج�ا

  الوطنیة Ðلمیرتولوج�امن طرف الواك( 

  الیل و التKارب

  . بوزارة اÓفاع الوطين 2020

  الطا�رات رادس مطار تو!س قرطاج

إالصالح 6ىل النحو و صیانة ال ت 4ٔنبوب وقود الطا�رات بني 4ٔشغال الصیانة الوقائّیة و4ٔشغال 

  )سا6ة معل:الو{دة(

 ا§موع إالصالح

2020 2021 2020 

580 1516 1932 
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أ�نبوب
39.87%

طة مطار تو!س 

توزیع سا6ات الصیانة حسب مOشuٓت 4ٔنبوب وقود الطا�رات

حبضور ف�يي الواك( الوطنیة Ðلمیرتولوج�ا 2021جوان  26بتارخي  10704و  10703تعیري العدادات رمق 

حبضور ف�يي الواك( الوطنیة Ðلمیرتولوج�ا 2021مارس  30بتارخي  10707و  10708تعیري العدادات رمق 

من طرف الواك(  2021دÙسمرب  10بتارخي  21266و  21265تعیري العدادات رمق 

احلرارة من طرف  اðرب املركزي Ðلت�الیل و التKاربق�س الضغط  و زة ٕارسال 

2020س�مترب  07بتارخي  004174و  004179تعیري موÓي الكهرUء 6دد 

الطا�رات رادس مطار تو!س قرطاجوقود 4ٔنبوب  ملOشuٓتUلOس%بة 

تتوّزع سا6ات صیانة مOشuٓت 4ٔنبوب وقود الطا�رات بني 4ٔشغال الصیانة الوقائّیة و4ٔشغال 

إالصالحو صیانة ال 4ٔشغال  4ٔشغال الصیانة الوقائیّة

2021 2020 2021  

  914 1352 602 
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حمطة مطار تو!س 
قرطاج
27.27%

تعیري العدادات رمق  •

تعیري العدادات رمق  •

تعیري العدادات رمق  •

4ٔ%زة ٕارسال تعیري  •

تعیري موÓي الكهرUء 6دد  •
  

  

UلOس%بة  )2

  

  

  

  

  

  

 

تتوّزع سا6ات صیانة مOشuٓت 4ٔنبوب وقود الطا�رات بني 4ٔشغال الصیانة الوقا

  :التايل

 
 

  مجموع 4ٔنبوب وقود الطا�رات
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سا6ة معل اس%هتلكت حمطة الضّخ  1516ما قدره  2021اس%تدعت معلیات صیانة 4ٔنبوب وقود الطا�رات /الل س%نة 

و�متثّل 4ّٔمه . من مجموع سا6ات الصیانة %40ٔ�نبوب فقد اس%هتK ااما  %27مهنا وحمطة مطار تو!س قرطاج %33 ~رادس

 :التد/الت حسب مOشuٓت 4ٔنبوب وقود الطا�رات يف ما یيل 

  رادس» �ات«حمطة 

  صیانة املض�ات الرئ�س%یة واÓامعة -

  صیانة احملا�س ا�îلیة -

  صیانة و{دات الرتش%یح والتصف�ة، -

  صیانة 4ٔ/ذ العینات -

  مطار تو!س قرطاج» �ات«حمطة  -

  صیانة و{دات الرتش%یح والتصف�ة، -

  صیانة احملا�س ا�îلیة -

  صیانة خسا�ت املیاه Uلطاقة الشمس%یة -

  »�ات«4ٔنبوب 

  صیانة حمطات امحلایة املهبطیة -

  مáابعة 4ٔشغال تدعمي امحلایة املیاكنیك�ة لٔ"نبوب، -

  مراقÌة أ�شغال املنجزة يف م�طقة ارتفاق أ�نبوب وحامیة &نبوب -

  یةجتدید 6المات امحلا -

  .دهن غرف السكور -

  تدعمي 6المات إالرشاد  و دههنا و جتدیدها -

  صیانة أ�نبوب حسب نتاجئ تفقده اÓا/يل -



 

  :ّیة وصیانة إالصالح كام یيل

  )سا6ة معل:الو{دة(
 ا§موع إالصالح
2020 2021 2020 
1861 7455 6204 

580 1516 1932 
2441 8971 8136 

من مجموع سا6ات الصیانة  %72وهو ما ميثّل 

ویعود هذا التفاوت الOس%يب  .من مجv سا6ات الصیانة املنجزة

ىل رادس  – التباjن يف احلجم بني Uٕالضافة ٕا

2021 2020

ة ّ ئی ا وق ل ا ة  ن ا صی ل ا ل  ا شغ ٔ 4

5506

4343

914

1352

معل
ت 

ا6ا
س

رادس
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ما ّمت ذ�ره یتوّزع مجموع سا6ات الصیانة الوقائّیة وصیانة إالصالح كام یيل

إالصالحو صیانة ال 4ٔشغال  الصیانة الوقائیّة4ٔشغال 
2021 2020 2021  
5506 4343 1949 
914 1352 602 
6420 5695 2551 

  

وهو ما ميثّل سا6ة  6420 ماقدره 2021/الل س%نة  الصیانة الوقائیة

من مجv سا6ات الصیانة املنجزة %83 رادس –تطلب 4ٔنبوب بزنرت 

ىل {داثة وقv !شاط 4ٔنبوب وقود الطا�رات مقارنة بuٔنبوب بزنرت  – ٕا

2021 2020 2021 2020

صالح واالٕ ة  ن ا صی ل ا ل  ا شغ ٔ 4 §موع ا

1949 1861

7455
6204

602 580

1516

1932

رادس - 4ٔنبوب بزنرت  4ٔنبوب وقود الطا�رات
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ما ّمت ذ�ره یتوّزع مجموع سا6ات الصیانة الوقا Uٕعتبار

 
 

  رادس - 4ٔنبوب بزنرت 

  4ٔنبوب وقود الطا�رات
 العام ا§موع

الصیانة الوقائیة بلغ 6دد سا6ات

تطلب 4ٔنبوب بزنرت قد هذا و  ،املنجزة

ىل {داثة وقv !شاط 4ٔنبوب وقود الطا�رات مقارنة بuٔنبوب بزنرت  امللحوظ ٕا

 .املOشuٔتني

 

  

  

  

  

  

  

2020

6204

1932
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II.  التد/الت اخلارج�ة لصیانة التجهزيات:  
  

تعمتد رشكة النقل بواسطة أ��ب�ب لضامن حسن صیانة معداهتا و جتهزياهتا Uالس%تعانة Uلرشاكت واملاكتب واملصاحل 

ملزید �رس%یخ املعایري الف�یة الالزمة وتدعمي جنا6ة تد/الت &عوان و إالطارات التق�یة و الف�یني اðتصة لك يف جماÊ التقين 

يف العملیات  2120ومساندهتم يف خمتلف ا§االت الف�یة ح�ث  تتلخص 4ٔمه التد/الت اخلارج�ة اليت وقعت /الل س%نة 

  :التالیة 

اق سالمة معدات الكهرUء وجتنب احلرائق ومعدات املراقÌة القانونیة من طرف مكáب خمتص Ðلمحطات يف نط •

  الرفع،

  املساندة الف�یة خلرباء إالدارة الفرعیة Ðلمرتولوج�ا القانونیة من �4ٔل تعیري 6دادات م�ظومة الق�س، •

îالت الق�س من طرف اðرب املركزي Ðلت�الیل و التKارب، •   تعیري 4

  صیانة حمطات التحویل الكهرUيئ من قÌل رشكة خمتصة، •

  یانة احملوالت الكهرUئیة من طرف رشكة خمتصة،ص  •

  صیانة املو�ات الكهرUئیة •

  تعیري 4ٔ%زة مراقÌة ضغط الق�وات من قÌل مكáب خمتص، •

  صیانة املض�ات من قÌل رشاكت مصنعة و خمتصة •

  صیانة أ��ب�ب وتفقدها •

  .معلیة اخáبار م�ظومة امحلایة املهبطیة من قÌل مكáب خمتص •
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اطر  التويق من ا
  

لتويق من .1 ذة  احئة  التدابري املت تفيش 

ورو  :فريوس 

الل سنة  مج تطبيق  2021واصلت الرشكة 

ذة يف ٕاطار التدابري   الكورو احئةتفيش جماهبة املت

ضامن ل  هبا صوصّيةاخلتدابري ال  صلهبا كام واصلت تطبيق

زويد رادسّلك من  مواص  ومطار  املنطقة البرتولّية 

  .احلرفاءجبميع املواد املطلوبة من طرف  توس قرطاج 

ٔن شارة  ذ ٕانطالق قامتالرشكة  هذا وجتدر  ، م

لمتابعة والوقاية من  ٔزمة  لّية  ، برتكزي  ورو ٔزمة 

ىل الرشكة  الفريوس يرتٔسها ول  وتضّم املسؤول 

رن س جلنة  املد دد من إالطارات ورئ ٕالضافة ٕاىل 

ب الشغل لرشكة وطب ة والسالمة املهنيّة    .الص

الل سنة كام  ربوتوول ال تطبيق 2021تواصل 

ي صحي ال توفري تعقمي مقرات العمل و شمل ا

ٔعوان ووضع مستلزمات الوق اية من العدوى لفائدة ا

ستوجب  ىل غرار  لهيم ٕاجراءات    :ٕاتباعها 

  خول ملقر العمل وّلك ما ل ا ن ق تعقمي اليد

، ضت الرضورة ذ  اق

  ٔو املشاركة يف ٕارتداء الكاممة عند احلضور 

ال  ارج الرشكة وعند ٕاستق ل و ات دا ٕاج

 زوار،

  د اجلسدي مع جتنب قدر ٔ التبا د رتام م ا

 ٔ اص يف إالماكن التجمع  ٔش كرث من ثالثة 

 .نفس الوقت
 

سبة  ل ري الرشكة فقد ّمت وضع ٕاجراءات ّٔما  لزا

ىل غرار لتويق من الفريوس    :اّصة 

  الكاممة، ارتداءرضورة 

 ،ر ة احلرارة لّلك زا س در  ق

 ،لرشكة خول  ل ا رن ق لزا  توفري املعقم 

 ،ٔعوان د اجلسدي مع ا ٔ التبا د رتام م  ا

  ٔعوان من احلّد من دخول الزوار ملاكتب ا

الالل تنقل هؤالء ٕاىل هبو  لتعامل  ستق

رنمع   .الزا

الل سنة  يف ٕاطار التويق من  2021كام ّمت 

ورو عقد  احئة  نيتفيش  لس ٕادارة الرشكة  اج

  . وسائل االتصال عن بعد ستعامل مخسةمن بني 

ذة .2 ىل  التدابري املت اطر  لتويق من ا

لرشكة   :خمتلف العمليّات املنجزة 

ٔمني سالمة  وضعت الرشكة ٕاسرتاتيجّية شام لت

وقد ّمت يف هذا إالطار . املنظومة املعلوماتيّة صلهبا

الل تقسميها  لّية من  ا حتسني جودة الشباكت ا
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رشات  ستعامل سوي ٕاىل شباكت افرتاضية حملّية 

ّية طورة  وذ   .م

الل سنة  يف  2021كام انطلقت الرشكة 

لترصف يف السالمة  داث خمطط شامل  ٕا

طبقا  لتوصيات تقرر السالمة  (SMSI)املعلوماتية 

ّةاملطط ااملعلوماتية ولنتاجئ  الم ري لٕال . د

طط  ذ هذا ا اىل تدعمي اجراءات وسيفيض تنف

لرشكة وفق معيار  املعلوماتية السالمة

ISO27001   
  

اطر   .3 لتويق من ا ذة  التدابري املت

ٓت الرشكة  ش ّة اليت قد هتّدد م  :اخلارج

عي  ٔمني حمطات الرشكة ومقّرها إالج يف ٕاطار ت

ىل اكمريات ذات  ة شام تعمتد  ركزي شبكة مراق ّمت 

اين الرشكة وحميطها ج الية وتغطي مجيع م ودة 

  .  اخلار

ة  2021شهدت سنة كام  ظومة ملراق ركزي م

خول واخلروج  ىل ا ولوجتعمتد  ىل  اك التعرف 

ه  و بطاقة   (reconnaissance faciale)الو

RFID و ذ يف خمتلف حمطات الرشكة.  

 

ىل معّدات  .4 ىل مستوى احملافظة 

ٓت الرشكة ش  :وم

ٔمني  ّمة ت دات خمتّصة صلب الرشكة  تتوّىل و

ٓت، ح  ش الل سالمة املعّدات وامل سهر من  ث 

ة  ة ومراق ح لمعّدات من  ا بعمليّات صيانة وقائّية  ا ق

ىل  ٔخرى  ة  ح ب من  ب ٔ ٓت وخطوط ا ش سالمة امل

ستغالل  . ضامن تواصل معلّيات 

ديد  رات لت مج اس ر كام وضعت الرشكة 

دمة ذو جودة  الية معّداهتا وتطورها يضمن مستوى 

زويد  ٔحسن ويؤّمن  ات الرشاكت احلريفة يف  مستود

  .الظروف
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تطّور معّدل اسهتالك الطاقة
2021- 2017الل الفرتة   

المكيّات املنقو  مل املنقول 3معّدل اسهتالك الطاقة 

ب الشـركة اقة صل يد اسهتالك الط   رش
  

نة  ــالل ســ مــة  2021تواصــل  ق ال ٕاجنــاز  يف تــدق

ـلك مـن حمطـة رادس  ـال الصـناعي  اسهتالك الطاقة يف ا

ــاج ــوس قرط ــار ت ــة مط ــزنرت وحمط ــة ب ــال   وحمّط ويف جم

عـي اخلدمات  ٔولك اجنـاز هـذه املهمـة ٕاىل ملقـر إالج وقـد 

بني خمتصني    . مك

ق التحّمك الشـامل يف يفهذه املهّمة  وتندرج  ٕاطار حتق

ٓت مستوى ش ريم  اسهتالك الطاقة يف خمتلف م الرشكة و

لرشـكة وحتديـد ل  ّة  ة الطاق ا مي الن ـدت تق النقـائص ٕان و

بة لبلـــوغ  لتـــايل ٕاجيـــاد احللـــول املناســـ باهبا و وحتليـــل اســـ

هتالك الطاقــة ــل الســ م توى  ٕاجنــاز وتبقــى فرضــية  .املســ

ء مــن الطاقــة الفولتوضــوئية مرشــوع  لكهــر ايت  إالنتــاج ا

صــادية الــيت  ق تفرزهارهينــة اجلــدوى  راســة  ســ املزمــع ا

هتاء من معلّية ال ٕاجنازها  ق الطايقال إال  .تدق

ــواك  ــع ال يق م ســ لت ق الطــايق  ــدق ــة الت ّم وتنجــز 

ـل  الوطنّية ـة خمتلـف مرا لتحمك يف الطاقة الـيت تقـوم مبراق

  .ٕاجناز املهّمة

دات إالنتاج .1  :ىل مستوى و

الل  ة  لواط سا ّجسل ٕاسهتالك الطاقة حبساب الك

ا  2021سنة  سنة  7,41%سبة ب ٕارتفا  2020مقارنة 

سبةلرمغ   13,26 % من ارتفاع مجموع المكيات املنقو ب

هودات املبذو من طرف الرشكة لبلوغ  وذ بفضل ا

ستغالل اهتا اثناء معلّيات  ل ملض م شغيل    . ال

ىل معّدل  هودات ٕاجيابيّا  وقد انعكست هذه ا

لمرت املكّعب املنقو  ث ّجسل اخنفاضا ٕاسهتالك الطاقة  ل ح

سبة  ة  1,508ليبلغ  5,17%ب مقابل  3م/ يلواط سا

ة  1,590 الل سنة   3م/ يلواط سا سجي    .2020ّمت 

ذة من طرف الرشكة  ّٔمه إالجراءات املت متثّل  الل و

رشيد ٕاسهتالك الطاقة صلب  2021سنة  دات ملزيد  و

ات وتعزز وجتديد وسائل الضخّ  إالنتاج يف ّ  صيانة املض

ت مشسّيةو  ئية   استعامل خسا ت الكهر ا عوضا عن الس

س و  القدمية س العادية بفوان مواص سياسة تعويض الفوان

لطاقة صدة    .مق

 

 

 



 

ظومة  استغاللالل  ىل مستوى  GPSم املركّزة 

  .مجيع سيّارات الرشكة

الل   التحّمك يف اسهتالك 2021سنة قد تواصل 

راجع  لوقودالرشكة ٔسطول سيّارات  ث   هذا ح

ال اخنفاضا  ّ ىل التوايل مس لسنة الرابعة  سهتالك 

سنة     .2020مقارنة 

  

46 969

44 073

41 125

40 900

0 20 000 40 000

2017

2018

2019

2020

2021

تطّور اسهتالك الوقود
2021- 2017الل الفرتة   

لرت( )حبساب ا
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دات إالداريّة عي و الو ج  :ىل مستوى املقّر 

لرشـكة  عـي  ج ء يف املقـّر  ّجسل ٕاسهتالك الكهـر

سنة   215.505 ليبلغ 2020مقارنة 

نة  ة يف مــوّىف ســ   184.393مقابــل  2021ســا

نة  ة يف مـوّىف سـ رتفـاع  .2020يلواط سا ورجـع هـذا 

يـف املركـزي ملـّدة اطـول نظـرا  تعامل التك ٕاىل اسـ

الل سنة  ل  ات احلرارة املس ر   . 2021لالرتفاع احلاد 

 
 :لوقود ٔسطول السيّاراتمستوى ٕاسهتالك 

ٔسطول  جمهودات لرتشيد ٕاسهتالك 

الل املتابعة املتواص  لوقود وذ من  سيّاراهتا 

ذ  دال  2018بداية من سنة م ٕاس

يّة  لبطاقات إاللكرتونيّة ا ٕاستعامل وصوالت الوقود 

ٔسطول السيّارات ّمما مكّن مصاحل  لزتويد 

ّة  ٕالسهتالك وقود السيّارات الرشكة من املتابعة احلي

ة من    لمتابعة املتواص لتنقّالت سّيارات املصل

الل 

مجيع سيّارات الرشكة

الل و   قد تواصل 

ٔسطول سيّارات 

ال اخنفاضا  ّ ىل التوايل مس لسنة الرابعة  سهتالك 

سبة   %1ب
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عي ج ء يف املقر  تطّور اسهتالك الكهر
2021- 2017الل الفرتة  

ة لواط سا ٔلف الك )حبساب ا
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دات إالداريّة عي و الو ج ىل مستوى املقّر 

لرشـكة  عـي  ج ء يف املقـّر  ّجسل ٕاسهتالك الكهـر

ا سبة  ارتفا سنة  %9,51ب مقارنة 

نة   يلــواط ة يف مــوّىف ســ ســا

نة  ة يف مـوّىف سـ يلواط سا

يـف املركـزي ملـّدة اطـول نظـرا  ٔساس تعامل التك ٕاىل اسـ

الل سنة  ل  ات احلرارة املس ر لالرتفاع احلاد 

مستوى ٕاسهتالك ىل  .2

رابيل  ٔسطول تبذل سو جمهودات لرتشيد ٕاسهتالك 

الل املتابعة املتواص  لوقود وذ من  سيّاراهتا 

ث ّمت  ذ لٕالسهتالك ح م

يّة  لبطاقات إاللكرتونيّة ا ٕاستعامل وصوالت الوقود 

« AGILIS »  ٔسطول السيّارات ّمما مكّن مصاحل لزتويد 

ّة الرشكة من املتابعة احلي

ة من ٕالضافة  لمتابعة املتواص لتنقّالت سّيارات املصل

193

204

184

216

200 220

عي ج ء يف املقر  تطّور اسهتالك الكهر
الل الفرتة   
ة( لواط سا ٔلف الك حبساب ا
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  املـــــوارد ال�شـریـــــة
  

مائة  2021بلغ -دد ٔ+عوان الرشكة يف موىف س$نة 

 )119(عرشة 8سعة عو� مقابل مائة و ) 114(عرشة  ٔ+ربعةو 

 ، ٔ+عوان خبمسة <خنفاض+ٔي  2020عو� يف موّىف س$نة 

ٕاطارMن (ٔ+عوان -ىل التقا-د ) 03(ٕاJاI ثالثة وذE -ىل ٕاBر 

وفاة عون 8س$یري واWهتاء ٕاحلاق الرئRس املدMر و ) وعون 8س$یري

العام -ىل ٕاBر بلو`ه سّن التقا-د وتعیني م\ّرصف مفّوض Yلفا 

 bٕالدارة الرشكة .  

  :هرم أ�عامر حسب ا�ٔسالك

 اmموع 56-60 51-55 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 

 41 11 6 5 8 5 4 2 سo إالطارات
 32 2 4 3 8 4 7 4 سo الqس$یري
 41 5 6 5 8 9 8 0 سo التنف�ذ

 114 18 16 13 24 18 19 6 اmموع
 

  
 

من ٕاطارات  %41یبّني الرمس البیاين ٔ+-اله ٔ+ّن 

من ٔ+عوان  %81يف Jني  س$نة 50الرشكة یفوق ٔ+عامرمه 

س$نة ٔ+ّما <لzس$بة ٔ�عوان  50بلغ ٔ+عامرمه دون ی الqس$یري 

من   % 73س$نة  50التنف�ذ فمتثّل }س$بة أ�عوان دون 

oٕاجاميل ٔ+عوان هذا الس.  

 

0 2 4 6 8 10 12

26-30
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56-60

سo التنف�ذ سo الqس$یري  سo إالطارات
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 اmموع 56-60 51-55 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 

ٕاطارات م\حّصلني -ىل شهائد 
 �امعیّة

2 4 5 8 5 5 4 33 

 40 9 5 3 8 4 7 4 +ٔعوان 8س$یري وٕاطارات وسطى
 41 5 6 5 8 9 8 0 +ٔعوان تنف�ذ

 114 18 16 13 24 18 19 6 اmموع
  

  
  

  :یتوّزعون -ىل النحو التايل س$نة) 50( نيامخلسمن اعوان الرشكة دون  %70یبّني هرم اعامر �عوان اّن 

 : <لzس$بة لٕالطارات املتحّصلني -ىل شهائد �امعّیة •

هذه الف�ة من �عوان دون امخلسون من  73%

  . س$نة) 50(

سo الqس$یري وإالطارات <لzس$بة ٔ�عوان  •

هذه الف�ة من �عوان دون من  %65:الوسطى

 . س$نة) 50(امخلسون 

  

  شهر، 01و  س$نة 44سّن  2021د�سمرب  31يف معّدل +ٔعامر أ�عـوان  هذا وبلغ

  .+ٔشهر 08وس$نة  13ما قدره   2021فقد بلغ يف موىف س$نة معّدل +ٔقدم�ّة ا�ٔعوان  ٔ+ّما 

  
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26-30

31-35

36-40
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46-50

51-55

56-60

ٔ+عوان تنف�ذ ٔ+عوان 8س$یري وٕاطارات وسطى ٕاطارات م\حّصلني -ىل شهدات �امعیّة



  

 

توزیع �عوان حسب وضعیّة املبارشة

+ٔعوان  ٕاطارت
 8س$یري

+ٔعوان 
 تنف�ذ

41 32 41 
40 32 41 
1 - - 

  
  

- - - 

- - - 
 41 32 41 
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 توزیع �عوان حسب وضعیّة املبارشة توزیع �عوان حسب ا�ٔسالك

 35,97% 

 %28,95 م\حّصلني -ىل شهائد -لمیّة

 7,02% 

28,07% 

35,96% 

 

 :الق�ارون ا�ٔعوان
 املبارشون
 امللحقون

  امللحقون �ى الرشكة
  )الرئRس املدMر العام( 

 املرتبّصون
oموع حسب السmا 

 اmموع العام
 

  :توزیع أ�عوان حسب مzش�ٓت الرشكة

2017 2018 2019
49 52 51 
14 15 15 
42 42 40 
4 2 2 
3 2 2 

112 113 110 

52 51
57

15 15
14

42 40

45

2
2

22 2

1

2018 2019 2020

رت �  محّطة المطار محّطة رادس محّطة ب��

شـركة ال��قل بواسط�ة أ��ب��ب
 

توزیع �عوان حسب ا�ٔسالك

 سo إالطارات

م\حّصلني -ىل شهائد -لمیّة

 ٕاطارت وسطى 

 سo الqس$یري

 سo التنف�ذ
 

 

توزیع أ�عوان حسب مzش�ٓت الرشكة
  

 
 املقّر إالج�عي
 حمّطة بزنرت
 حمّطة رادس
 حمّطة املطار

 Yارج الرشكة
 اmموع
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 متثیل العنرص الzسايئ حسب املzش�ٓت

 

 اmموع ر�ال }ساء

 21 33 54 

02 41 43 

- 02 02 

 02 12 14 

 - 01 01 

25 89 114  

 .2020يف موىف س$نة  %21مقابل  ٔ+عوان الرشكة

 

78.00
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متثیل العنرص الzسايئ حسب املzش�ٓت متثیل العنرص الzسايئ حسب ا�ٔسالك
 

الzس$بة من  العدد
 مجموع ا�ٔعوان

10 8,77% 

 %7,89 9 م\حّصلني -ىل شهائد -لمّیة

1  0,88% 

8 7,02% 

7 6,14% 

25  21,93% 

 املzش�ٔة

 املقّر إالج�عي

 حمّطة رادس

 حمّطة املطار

 حمّطة بزنرت

 Yارج الرشكة

mموعا 

ٔ+عوان الرشكة مجموع من %22}س$بة  2021يف موىف س$نة 

22.00%

00%

متثیل العنرص الzسايئ

شـركة ال��قل بواسط�ة أ��ب��ب
 

متثیل العنرص الzسايئ حسب ا�ٔسالك

oالس  

 oإالطاراتس 

م\حّصلني -ىل شهائد -لمّیة

  ٕاطارت وسطى

 سo الqس$یري

 سo التنف�ذ

  اmموع 

 

يف موىف س$نة  م�ّل العنرص الzسايئ

 

 

 

العنرص الzسايئ
العنرص الر�ايل
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 أ�جور واملنح الس$نویّة 
  

بلغ مجموع أ�جور واملنح الس$نویّة املس$ندة لٔ¡عوان يف موّىف 

  م¢لغ ملیون دینار مقابل 4,211 ما قدره 2021س$نة 

 ارتفاعٔ+ي  2020س$نة  يف ملیون دینار ّمت ٕاس$ناده 4,104

  . %2,62 }س$بة  ٔ+لف دینار ما یعادل 107مبا قميته 
  

 2020  
 )<�ینار(

2021 
  )<�ینار(

  الفارق
 )<�ینار(

  الفارق
(%) 

 %2,29 302 68 737 055 3 435 987 2 أ�جور 

 %3,51 167 39 668 155 1 501 116 1 املنح الس$نویة

 %2,62 469 107 405 211 4 937 103 4 مجموع أ�جور واملنح الس$نویة
  

  :ـ ب Y2021الل س$نة يف مجموع أ�جور واملنح الس$نویّة املس$ندة لٔ¡عوان  �رتفاعویفّرس   

 ،الزدات يف أ�جور -ىل ٕاBر التدرج والرتق�ات طبقا ¬لقانون أ�سايس اخلاص ب�ٔعوان الرشكة •

 ،2017و 2016سzيت بعنوان إالنتاج�ة رصف م�ح  •

Yالل -رب م�اظرة Yارج�ّة و-ىل مراJل  انتداهبمعون ّمت ) 12(عرشة  فائدة ٕاثناوم�ح بعنوان س$نة اكم± لرصف ٔ+جور  •

ىل  2020جویلیة  16الفرتة املمتدة من   .)ٔ+عوان تنف�ذ 04ؤ+عوان 8س$یري  04وٕاطارات  04(  2020س�مترب  16ٕا

  :مقابل 

 ،-ىل ٕاBر بلوغهم سّن التقا-د) ٕاطارات وعون 8س$یري 2(لثالثة ٔ+عوان  Y2021الل س$نة مغادرة الرشكة  •

 ،2021يف شهر ف�فري 8س$یري وفاة عون  •

وتعیني م\ّرصف مفّوض Yلفا b  2021اWهتاء ٕاحلاق الرئRس املدMر العام -ىل ٕاBر بلو`ه سّن التقا-د يف موىف شهر نومفرب  •

 ٕالدارة الرشكة، 

ٔ+عوان بلغوا سّن التقا-د Yالل س$نة  3مهنم  ٔ+عوان )06( س$تةلفائدة إالJاI -ىل التقا-د م�ح  2020رصف Yالل س$نة  •

 .رصف م�ح ٕاJاI -ىل التقا-د J 2021ني مل 8شهد س$نة يف 2021
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مقابل  م�دالّیات وفاء حسب أ�قدم�ّة وطبقا ¬لنظام أ�سايس اخلاص ب�ٔعوان الرشكة) 09( 8سعةٕاس$ناد  Y2021الل س$نة كام ّمت 

  .  2020ّمت ٕاس$نادها Yالل س$نة  وفاءم�دالیات ) 07(س$بعة 

   
2020 2021 

 )<�ینار( )<�ینار(

 5.000 000 3 ا�ٔسايس ¬لرشكة ¬لنظاماس$ناد م�دالیّات لٔ¡عوان حسب أ�قدم�ّة طبقا 
 

  

 :معلومات +ٔخرى 

 حبساب ا�ینار
 2020 2021 

 12.535 903 20 ¬لت�ٔمني -ىل املرض ورشكة الت�ٔمنيمن الصندوق الوطين  م�ح املرض اسرت�اع 
  

-دد أ�عوان اMÂـن تغیبـوا ٔ�سـ$باب حصّیـة لفـرتة زم�ّیـة  ٕ<خنفاض املرض م�ح اسرت�اع يف م¢لغ  Y2021الل س$نة  إالخنفاضویفّرس 

 .من الصندوق الوطين ¬لت�ٔمني -ىل املرض ورشكة الت�ٔمني م�ح املرضفاقت امخلسة ٔ+ّم ٔ+ّدت ٕالسرت�اح 

  

  :8س$بقة -ىل أ�جور واملنح الس$نویة مبناس$بة 

 حبساب ا�ینار

  

 

 املبلغ امجليل ¬لqس$بقة -دد املنتفعني

 12.405 70 ع�ــــــد الفطــــــــر

 24.400 100 ع�ــــــد إالحضـــى

 3.300 66 العــودة املدرس$یة
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  الغیا<ت وحوادث الشغل و أ�مراض املهنیة 
  

  :التغیب ٔ�س$باب حصیة / 1

 الس$نة
 +ٔم 3فوق  +ٔم 3يف Jدود 

 اmموع
 مجموع ا�ٔم العدد مجموع ا�ٔم العدد

2019 184 356 76 581 937 

2020 135 277 70 634 911 

2021 139 283 85 582 865 
  

  :مقارن�ة }س¢�ة التغ�Êب 

 %)2021/2020( 2021 2020 2019 الس$نة

 -0,91 7,58 7,65 8,52 )یوم(معدل التغیب 
  

  . % 0,91بzس$بة  2020مقارنة مع س$نة  2021اخنفضت }س$بة التغیب عن العمل ٔ�س$باب حصّیة Yالل س$نة 

  :حوادث الشغل وأ�مراض املهنیة / 2

 2021س$نة  2020س$نة   2019س$نة 
 -دد ا�ٔم العدد -دد ا�ٔم العدد -دد ا�ٔم العدد

01 00 04 26 04 31 

  

  :يف  متثّلت العملالتوقّف عن  اس$توج¢تحوادث شغل  ٔ+ربعة 2021جسلت الرشكة Yالل س$نة 

ىل جروح يف وÍه ویدیه ٔ+ثناء الق�ام  •  10 ملـّدة التوقـف عـن العمـل(صـیانة -المـات مسـo أ�نبـوب ب�ٔشغال تعرض عون ٕا

 ،)ٔ+ّم

 ،)ٔ+ّم 7 ملّدة التوقف عن العمل(-ام± تنظیف يف حوض غسل الیدMن نتج عنه ٔ+و�اع -ىل مس$توى الید اÐميىن  اصطدام •

 ،)ٔ+ّم 7ملّدة التوقف عن العمل (س$یارة الرشكة الكعب أ��رس J�ٔد أ�عوان ٔ+ثناء الق�ام بتغیري جع±  التواء •

التوقف عن العمل ملـّدة (ٔ+Jد أ�عوان ٔ+ثناء الق�ام ب�ٔشغال جتزئة قطع Jدیدیة مما 8س�ب يف ٔ+و�اع -ىل مس$توى ساق�ه اWزالق •

 ،)ٔ+ّم 7



  2021الس�ـوي لس��ة  التقریـر  - شـركة ال��قل بواسط�ة أ��ب��ب
 

- 47  -    

 

  الzشاط �ج�عــي 
  

  :الص��دوق �جمت�اعــي تدخ×الت /  1

بلغ مجموع تدYّالت الصندوق �ج�عي يف موّىف س$نة 

دینار مقابل مجموع تدّخØالت يف  590.431ما قميته   2021

يف Jني بلغ مجموع . دینار 632.425بقمي×ة  2020موفّــى س$نة 

م¢لغ  2021 <لzس$بة ¬لس$نة احملاس��ةالصندوق ٕاMرادات 

دینار ت�ٔت�ّت <خلصوص عن م�اب الصندوق من  588.858

 دینار 000 550مبا قميته  2020نÚ�qة الس$نة احملاس��ة لس$نة 

  .2020دینار Yالل س$نة  586.697مقابل مجموع ٕاMرادات بلغ 

 س$تعم�االت� : يف شلك قروض 

 : دینار موّز-ة اك�ٓيت 127.000قرض لفائدة أ�عوان بقمية مجلّیة بلغت  32مجموع  2021 س$نةم�ح الصندوق �ج�عي Yالل 

 حبساب ا�ینار
 املنتفعني-دد  املبالغ

 املنتفعني
 تدYّالت الصندوق �ج�عي

 القروض 2021 2020 2021 2020 

20.000  
0 

00  
15.000 

 01  
0 

0  
02 

 مسكـنبناء  •
 هتیئة مسكن •

 خشص�Êّة • 14 20  56.000 80.000
 اس$ت�áائیة • 10 23  50.000 115.000
  اق\ناء ح�اسوب • 06 04  6.000 4.000
 8س$بقة معلوم التامني -ىل القروض •    00 2.151

221.151 127.000  48 32 mموع ا 
 

 س$تعم�االت� :أ�خرى 

 ه¢�ات وٕاع�ان�ات وغ�ـرها�س$تعامالت يف شك�ل   <�ینار املبالغ

  ه¢�ات وٕا-ا�ت 5.566
 هبة عید أ�حضى 43.200
 مق\طعات ا�ٔلكمص�اریف   294.423
 مصاریف �صط��اف  55.435
 2021هدا رٔ+س الس$نة  35.422
  هدا النÚاح يف ام\äا�ت خمت ا�راسة وإالJاI -ىل التقا-د  8.235
 م�äة اÐمتدرس  21.150

  مجموع إالس$تعامالت أ�خرى  463.431
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  : یـوم العل�م/ 2

كرمي ٔ+بناء لتبیوم العمل  �qظمي اح\فالب لرشكة تقم اوتوق�ا من انqشار فريوس الكورو� مل  2020/2021يف هنایة الس$نة ا�راس$یة 

 : تتفّصل كام یيل توزیع هداب واكتفت أ�عوان الناحجني واملتفّوقني يف مجیع مراJل التعلمي أ�سايس والثانوي والعايل 

  :شهادات خمت ا�روس  .1
  

  -دد 

 الناحجني

  الهدیّة

  )دفرت ادYار قميته <�ینار(

  املبلغ امجليل

 )<�ینار(¬لهدا 

    :خمت ا�راسات العل��ا 

 الهندسة •

 إال�ازة •

 مؤهل تقين êين •

00  

02  

  

360   

320  

  

00  

640  

  

    :خمت ا�راسة الثانویة

  02  البااكلورشهادة  •

  

300   

  

600  

  

  1.240  04 اmموع

  

 :التعلمي أ�سايس والثانوي  .2

  .دینار 3.995تلمیذ بقمية مجلّیة بلغت  73قامت الرشكة ٕ<س$ناد هدا ٔ�بناء أ�عوان املتفوقني مشلت 
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 التكویـــن 
 

 :íر�مج التكوMن/ 1

 م�ـذاليت مّرت هبا الـبالد  ٔ�وضاع �س$ت�áائیةلتواصل ا نظرا 

�احئة ðورو� ويف ظل إالجـراءات تفيش îس�ب  2020س$نة 

والتدابري اليت وقع اع�دها ¬لäّد من انqشار هذا الفريوس مـن 

Yالل احلجر الصّحي الّشـامل واملوّ�ـه واحلـرص -ـىل تطبیـق 

إالجــراءات الصــحّیة الوقائّیــة والتبا-ــد �ج�عــي واحلــّد مــن 

ٔ+`لـب -ـىل الرشـكة تنف�ـذ التجمعات والعمل عن بعـد، تعـّذر 

 2021لس$نة ات التكوی�zّة املدر�ة مضن íر�مج التكوMن اّ�ور

واJـد فقـط انتفـع هبـا  دورات) 08(مثانیة واق\رص إالجناز -ىل 

ـون  ـــون) 21(وعرشــ ـــة   ع ـــار دون  í21.574,402لكف دین

دورتـني انتفـع هبـا  Y2020ـالل سـ$نة مقابل اعتبار أ�داءات 

 دینــار دون اعتبــار أ�داءات í7.350لكفــة   ســ$بعة ٔ+عــوان

ــود وث ــذ بن ــة بتكــوMن ٔ+عــوان يف ٕاطــار تنف� ــة دورات م\علّق الث

ــة  ــة íلكف ــات ا-الم� ــدات وíرجمی ــزّود مبع ú ــفقات ــة لص ّ تعاقدی

  .دون اعتبار أ�داء -ىل القمية املضافةبدینار  5.000

  

  :حول يف م�ادMن إالدارة والترصف  لقات املنجزةاحل وقد متحورت

 ،2021قانون املالیة لس$نة  -

ــد تصــنیف التعریفــة  - -ــرب (الرئRســ$یة  NGPوقوا-

TTN(، 

أ�حاكم اجلدیدة لتعیني املدققني اخلارج�ني ¬لمzش�ٓت  -

 واملؤسسات العموم�ّة،

املؤسسـة وامجلهوریّـة رشاكء يف ٕا-ـادة "املؤسسة  ٔ+ّم -

 ،"البناء

 السالمة املعلوماتّیة، -

   .حومكة النظام املعلومايت -

  :Jلقة التكوMن املنجزة يف املیدان التقين حول  متحورت كام

�I حتمیل وحفر(س$یاقة معدات احلضا�ر  - +(، 

  :حسب أ�سالك كام یيل Y2021الل س$نة  املنجزةالتكوMن  Jلقاتوتوزعت 

 سلك المشاركين
 عدد األيّام عدد المشاركين

 2021سنة  2020سنة  2021سنة  2020سنة 

 19 33 17 11 إطـــــارات

 03 42 01 16 أعوان تسييــر

 10 00 03 00 أعوان تنفيــذ

 32 75 21 27 المجموع



  2021الس�ـوي لس��ة  التقریـر  - شـركة ال��قل بواسط�ة أ��ب��ب
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  :لتق�مي إالجنازات -ىل مس$توى íر�مج التكوMن مقایRس/ 2

 2021س$نة  2020س$نة   

 عون/یوم 0,28 عون/یوم  0,6  -دد ٔ+عوان الرشكة املبارشون/ -دد ٔ+ّم التكوMن 
 %35,96 %17,64 )أ�داء -ىل القمية املضافة اعتباردون (مزيانیة التكوMن/ مصاریف التكوMن 
�ج�عیةأ�عباء  اعتباردون (كت± أ�جور /مصاریف التكوMن ( 0,51% 0,30% 
 TFP" 14,2% 25,04%"أ�داء بعنوان التكوMن املهين / مصاریف التكوMن 

  

  :انف\اح املؤسسة -ىل احملیط اجلامعي / 3

برتبص  2020طالبة واJدة قامت Yالل س$نة مقابل <لرشكة  برتبصاتمن الق�ام  طلبة) 04(ٔ+ربعة  Y2021الل س$نة مكّ�ت الرشكة 

  .2019طلبة اجنزوا úربصات <لرشكة Yالل س$نة ) 05( <لرشكة و

 نوعیّة الّرتبص  املؤسسة -دد املرتبصني

02  

01  

  )قرطاج�امعة (املعهد الوطين ¬لشغل وا�راسات �ج�عیة 

 املدرسة العلیا اخلاصة ¬لهندسة والتق�یات

 تطبیقيúربص  

  úربص <لتداول   املركز القطاعي ¬لتكوMن املهين  01

 

  . دینار 900م¢لغ  املرتبّصنيلفائدة  Y2021الل س$نة املنح اليت ّمت رصفها قمية وقد بلغت 
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ٔوراق املاليّة ببورصة" رابيلو س"سهم    توس ل
  
  

الل .1   :2021سنة  بورصة توس 
ـــــة  جســـــل  ٔوراق املالي ـــــ ـــــوس ل ـــــؤّرش بورصـــــة ت م

« Tunindex »نة يف مـــوىف بة  ارتفـــاع 2021 ســـ ســـ ب

نة  2,34% سـ تو ليبلـغ  2020مقارنة   046,01 7  ىمسـ

سـمرب نقطـة يف  884,93 6 مقابـل نقطة  . 2020مـوىف د

توى  « Tunindex »هــذا وقــد بلــغ مــؤرش  ــىل مســ ٔ

ــني بلــغ نقطــة  439,51 7بـــ   2021مــاي 28بتــارخي  يف 

فري 2 ٔدىن مستوى  يف   .نقطة 596,32 6بـ  2021 ف

االبورصة  كام جسّلت رمس فا ارتفا  لتبلـغ %0,74 بـ  طف

مليار دينار يف موّىف  23,092مليار دينار مقابل  23,262

ٔىت هـذا. 2020سنة  تقرار ويتـ تقرارعـن  سـ مشـل  اسـ

ٔسهم  لبورصةاملرشاكت معظم ال ٔسعار  ة    .در

نة  ـالل سـ ىل صـعيد قميـة املبـادالت  ،  فقـد 2021ّٔما 

نة  اخنفاضاّجسلت  سـ بة  2020مقارنة  سـ لتبلـغ مـا  %8ب

يف  دينـار مليـار2,819 دينـار مقابـل  ارمليـ 2,585 قميته 

  .2020موىف سنة 

بّية شهدتٓخر  ىل صعيد ٔج بة يف  اخنفاضا املسامهة ا سـ

ـث رمسـ البورصـة  مـنحّصهتا  مـن 23,10 %بلغـت ، ح

 25,25%مليـار دينـار مقابـل  5,374بقميـة رمس البورصـة 

 .مليار دينار 5,831بقمية  2020يف سنة 

  

الل سنة  .2 رابيل   :2021سهم سو
رابيل"بلغ سعر سهم  نة " سو   ميتـهق مـا  2021يف مـوىف سـ

نة دينـار  12,850 ــدود 2020 مقابـل سـعر اقفــال سـ يف 

ال بذ  11,800 ّ ادينار مس بة ارتفا سـ قـد و  ،%8,90 ب

ــغ ســعر الســهم  توى بل ــىل مســ ــارخي ٔ نة  بت  21 يف الســ

ــني بلــغ 13,500مبــا قميتــه   2021 ٔكتــور ٔدىن  دينــار يف 

توى  بتـــارخي   11,840مبـــا قميتـــه   2021 ٔفريـــل 16مســـ

  .دينار

نة  ــت ســ ــد ّجسل رابيل يف  2021وق ــا لســهم ســو  74ارتفا

سـجيل  ـدد احلصـص الـيت ّمت  ـني بلـغ  حّصـة بورصـة يف 

  .حصة دون تداول 34 مقابل 75اخنفاضات يف سعر السهم 

 تفقد جسّل (liquidité du titre)سيو ال ىل صعيد  ّٔما

ث بلغ املعّدل اليويم 2020سنة مقارنة   اخنفاضا ، ح

ٔسهم املتداو   .2020الل سنة  988مقابل  سهم 983 ل

 Volume de)كام بلغ جحم املبادالت السنوي 

(transaction رابيل مليون دينار ما   2,634لسهم سو

معليّة  1.643 سهام ّمت تبادلها يف 210.400 تداولميثّل 

ٔي مبعّدل  ، مقابل جحم تبادل يف ّلك معلّية سهام 128تبادل، 

الل سنة  ادالت سنوي  دود  2020م  2,749يف 

 سهام ّمت تباد يف  232.380مليون دينار ميثّل  تداول 

ٔي مبعّدل  2.092   .سهم يف ّلك معليّة 111معليّة تبادل، 
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ـاللسهم  وقد ّجسلهذا  رابيل  نة  سـو  راجعـا 2021 سـ

ر  سبة توا ث  fréquence de cotation)(الرمقي  هيف  ح

ـالل   248مـن بـني  بورصـة حّصـة  214ّمت تداول السهم 

الل سنة  نة  235 مقابـل  2021حصة  ـالل سـ  حّصـة 

ر الرمقــي 2020 بة التــوا ســ  يف %94مقابــل  %86، لتبلــغ 

ٓخر جسّلـت . 2020 سنة بّيـة يف ىل صعيد  ٔج املسـامهة ا

راجعا رابيل  نة رٔس مال رشكة سو لتبلـغ  2021 ـالل سـ

ٔي  7.239 بة ســهام  ٔســهم %0,17ســ ــدد ا ــن مجمــوع   م

 .%0,25ما ميثل  2020سهام يف سنة  10.190 مقابل
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الل الفرتة  رابيل  2021-2016معطيات حول سهم سو

ىل السهم الرحب  ىل السهم املوّزع الرحب  الق يف  سمرب 31سعر إال د

سمية 2016 2017 2018 2019 2020 2021   ال

عي  800 819 19 725 173 20 000 691 20 000 691 20 000 691 20 000 691 20 ج   )دينار(رٔس املال 

لسهم 5 5 5 5 5 5 مسية    )دينار( القمية 

ٔسهم 960 963 3 745 034 4 200 138 4 200 138 4 200 138 4 200 138 4  دد ا

داو  045 4 860 2 772 8 347 2 749 2 634 2  )ٔلف دينار(ٔموال م

ٔسهم املتداو 696 445 401 323 698 574 779 171 380 232 400 210  دد ا

ىل سعر 10,250 10,550 19,050 17,000 13,280 13,500   )دينار( ٔ

 )دينار(ٔدىن سعر  7,470 7,500 10,550 10,950 9,910 11,840

الق يف  8,840 10,550 16,500 11,820 11,800 12,850   )دينار( 31/12سعر ٕا

 )ٔلف دينار(رمس البورصة  041 35 567 42 280 68 914 48 831 48 176 53

ىل السهم املوّزع  0,650 0,800 0,950 1,050 1,050 -   )دينار(الرحب 

 رخي التوزيع 30/06/2017 29/06/2018 15/07/2019 15/07/2020 12/07/2021 -
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ٔوىل من سنة  .3 الل الثالثية ا رابيل  تطّور سهم سو
2022: 

رابي"ّجسل سهم  ٔوىل مـن " لسو الل الثالثّيـة ا

ب ارتفاع 2022 سنة سـ بـني سـعر  %5ةيف قميته ب

تاح  السنة البالغ  ـالق  12,850ٕاف دينار وسعر ٕا

وقـد بلـغ . دينار 13,500البالغ  2022شهر مارس 

توى   ىل مسـ ٔ رخي سعر السهم  فـري  28يف  ف

ني بلغ سـعر   13,760  مبا قميته 2022 دينار يف 

ه  ٔد رخي الســـهم  ـــه 2022ـــانفي  6يف  ـــا قميت  مب

ىل مستوى جحم املعـامالت . دينار  12,700 ّٔما 

نة  ّٔول مـن سـ الل الثاليث ا مـا   2022فقد بلغ 

ّل تبادل الف  426قميته   21093دينار وهو ما مي

  .تبادلمعليّة  256سهام ّمت تبادلها يف 
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راتو طورــال عمشاري   س
  

ة والتحمك ) 1 ظومة املراق  مرشوع تعصري م

راسات  ب ا  Integration Objects Tunisieرشع مك

 (IOT ( داد  كـراس ٔولية و ٕا راسات ا مة  ا يف 

ة  لمراق ة  ة احلال ـر املنظوم از مشـروع تغي رشوط ٕالجن

ب الرشكة مبنظوم ب ٔ اح يف والتحمك  ادا بصيغة املف ة سك

 .2019جوان  7اليد، بتارخي 

ل التالية   :وتتكون هذه املهمة من املرا

ٔوىل ٔساسية: املر ا راسة ا  ا

ذ املرشوع : املر الثانية  ف راس الرشوط املتعلق ب داد  ٕا

اح يف اليد   ).EPC(بصيغة املف

ىل ا: املر الثالثة  دة يف إالرشاف  ٔشغال واستالم املسا

 املرشوع

ٔوىل .1.1  :املر ا

ىل جزئني ٔوىل   . حتتوي املر  ا

ٔول - ادة والتحمك املوجودة : اجلزء ا ٔنظمة الق شخيص 

ئق الهندسية   وجتميع الو

ادة والتحمك  ٔنظمة الق شخيص  راسات ب ب ا قام مك

املوجودة يف حمطات بزنرت و رادس ومطار توس قرطاج  

ٔنظمة التحمك احلاليةوتق ا  سري إالستغالل ب كام سلط . مي 

خلصوص يف  لية احلالية واملمتث  ٔمه نقائص ا ىل  الضوء 

دة تبادل املعلومات   .دم توفرها لو

راسات دراسة السالمة  ب ا ٔجنز مك  SIL (Safetyكام 

Intergrity Level  (  لية ركزي  ٔفرزت وجوب  و اليت 

لسالمة سبة للك ) Automate sécurité( اصة  ل

ة لشهادة   حمطة ، كام مت حتديد قامئة التجهزيات املستوج

SIL. 

جلزء  ئق املتعلقة  ىل ّلك التقارر و الو وقد متّت املصادقة 

مترب  الل شهر س راسات  ب ا ل مك ٔول و املقدمة من ق ا

2020 

ٔنظ: اجلزء الثاين  - ر  ٔساسية لتطو راسة ا ادة ا مة الق

 .والتحمك املوجودة

ت املرشوع و حتديد  ٔمه مكو الل هذه املر  ضبط  ّمت 

ة و التحمك يف لك  زة املراق ٔ دد  ٔمهها حتديد  جتهزياته ومن 

لية .  حمطة ركزي  راسة  يف رضورة  ات ا ٔمه خمر متثل  و 

دة  مبحطة رادس تتحمك يف )  un seul automate(وا

ٔنبوب ٔنبوب وقود  جتهزيات   عدد املواد و جتهزيات   م

لية  العادية   ركزي  ا رات معا، و   ( Simplexالطا

Automate (سبة حملطة توس قرطاج  .ل

ر مهنا رضورة            راسة توصيات نذ كام وردت 

ئية املهرتئة  حملطيت بزنرت و  ٔسالك الكهر جتديد  شبكة ا

د ة   ة مراق لمعايري رادس و بناء قا ستجيب  رادس  يدة  

زة   ٔ ة الالزمة لوضع  ىل املسا و  SCADAو حتتوي 
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زة معطبة  ٔ ات ذات حمرك و جتهزيات (كذ  ٕاصالح  ف ح

س راسات)  الق ب ا  . ويه مفص يف تقرر مك

ٔنظمة الكشف عن   دة بدائل  راسات  ب ا كام قدم مك

ت رس ركزي نظام . ال ارت الرشكة   لكشف عن و ٕاخ

ٔقل لكفة بني البدائل املقدمة جع وا ت  رس كام قدم .  ال

ٔلّية    ور دراسة ت ب املذ دورة ) Automatisation(املك

 .الضخ

لمر     ئق  اجلزء الثاين  ىل تقارر و و رابيل  صادقت سو

ٔوىل  .ا

ٔوىل من   لمر ا ول الوقيت اجلزيئ  الن الق ، ّمت ٕا تبعا 

الل شهر ماي املهم  .2021ة 

ٔتية  راسات املت ب ا وقامت الرشكة خبالص مستحقات مك

ٔوىل من املهمة رة  املر ا  . من فو

 :املر الثانية .2.1

راس الرشوط املتعلقة  ٔولية من  ة  س راسات  ب ا ّد مك ٔ

اح يف اليد ّمت ٕارسالها ٕاىل الرشكة   جناز املرشوع بصيغة املف ٕ

 .2021اي م 26بتارخي 

رابيل مالحظاهتا  راس الرشوط ، قدمت  سو بعد معاجلة 

متثل يف   :   واليت 

ئية  -    ٔسالك الكهر رضورة ٕادراج مرشوع جتديد شبكة ا

جناز مرشوع  ساكدا بصيغة  ٕ كراس الرشوط املتعلق 

اح يف اليد  . املف

ت  - ٔشغال خزا ناء و  TGBTرضورة ٕادراج مرشوع اق

اح يف كراس الرشوط ا جناز  املرشوع بصيغة املف ٕ ملتعلق 

 اليد  ملنظومة الساكدا 

جناز مرشوع  ساكدا   -    ٕ جتزئة  طلب العروض املتعلق 

 :ٕاىل قسطني

ٔول *  ظومة ساكدا : القسط ا  ٕاجناز م

ت: القسط الثاين *  رس  ٕاجناز نظام الكشف عن ال

ت  راسة جتديد خزا شارة  الن ٕاس مت ٕا  TGBTكام س

رادس  ئية مبحطات الرشكة  ٔسالك الكهر ووضع شبكة ا

ٔفريل  الل  شهر   .2022وببزنرت  

ات يف ما يتعلق  راسة من حتديد احلاج وسوف متكن هذه ا

ت  ئية و سوف يمت  TGBTخبزا ٔسالك الكهر و شبكة ا

جناز املرشوع  ٕ كراس الرشوط املتعلق  اهتا  ٕادماج خمر

اح يف اليد  مل   . نظومة ساكدابصيغة املف

شارة ٕالجناز دراسة معامرية تتعلق  الن ٕاس كام سوف يمت ٕا

ة  ىل املسا ديدة  مبحطة رادس تتوفر  ة   ة مراق اء قا ب

زة الساكدا  ٔ  .الالزمة لوضع 

ّمة مرشوع ) 2   ق الطايق ٕاجناز   التدق

دد  ٔمر  ضيات ا  2009لسنة  2269يف ٕاطار العمل مبق

ة  2009لية  جوي  31واملؤرخ يف  ىل ٕالزام ي ينص  و ا

رمت الرشكة ثالثة عقود  ٔ ق يف جمال ٕاسهتالك الطاقة،  التدق

ق الطايق حملطات الرشكة و ملبىن املقر  علقة مبهامت التدق م
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ل الواك الوطنية  لهيا من ق عي و متت املصادقة  ج

لمصادقة  يف شهر جوان   . 2020لتحمك يف الطاقة 

ق الطايق حملطات الرشكة املوو  مة . 1.2 التدق

ب  CRA2Eملك

ٔويل  1.1.2 ق الطايق ا  :التدق

ىل     لتحمك يف الطاقة  رابيل و الواك الوطنية  صادقت سو

ٔويل حملطات بزنرت  ق الطايق ا امت التدق رادس  ٬تقارر 

ول اجلزيئ . و مطارتوس قرطاج الن الق ، مت ٕا تبعا 

ٔو اله لمر ا ٔ ورة  لمحطات املذ ق الطايق  ىل  ملهمة التدق

 . 2021جويلية  07يوم  

ق الطايق املعمق . 2 1.2  :التدق

ق الطايق املعمق حملطات بزنرت   ٬مت الرشوع يف التدق

لمهمة(رادس و مطارتوس قرطاج  بتارخي  )   املر الثانية 

 . 2021جويلية  12

ب يداع  التقارر  CRA2Eقام مك ق  الطايق ٕ لتدق هنائية  ا

رادس و مطار توس قرطاج  بتارخي  ٬املعمق حملطات بزنرت

ية الواردة هبا   2021نومفرب 19 بعد مراجعة بعض النقاط الف

 .ىل ضوء مالحظات الرشكة

ب   ق  الطايق   CRA2Eكام قام مك بعرض نتاجئ التدق

ىل  ٬املعمق حملطات بزنرت رادس و مطار توس قرطاج  

لرشكة  بتارخي ٔن رن  فري  3ظار جلنة املد وّمت . 2022ف

د من ٕاسهتالك الطاقة  ل ة اليت هتدف  تقدمي املشاريع املقرت

ركزي الالقطات   اصة مرشوع  لهيا و  قصد املصادقة 

ئية مبحطة بزنرت  .الفوطوضوئية لتوليد الطاقة الكهر

ق الطايق امل يداع تقارر التدق ٕ رابيل  عمق كام قامت سو

ى الواك  ٬حملطات بزنرت رادس و مطارتوس قرطاج  

لتحمك يف الطاقة بتارخي    .لمصادقة 2022مارس  2الوطنية 

عي املوو   -  2.2 ج ق الطايق ملبىن املقر  مة التدق

ادل القايس ب اخلبري   ملك

ٔويل  1. 2.2 ق الطايق ا  :التدق

رابيل والواك الوطنية  ىل صادقت سو لتحمك يف الطاقة 

عي  ج ٔويل  ملبىن املقر  ق الطايق ا تبعا . تقرر التدق

ق  ٔوىل ملهمة التدق لمر ا ول اجلزيئ  الن الق ، مت ٕا

عي يوم   ج  . 2021جويلية  02الطايق ملبىن املقر 

ق الطايق املعمق  2. 2.2  :التدق

ق الطايق املعمق مل  عي مت الرشوع يف التدق ج بىن املقر 

لمهمة(  . 2021ٔواخر شهر جويلية )  املر الثانية 

ق   يداع  تقرر التدق ٕ ادل القايس    ب  اخلبري  قام مك

عي بتارخي  ج سمرب 15الطايق املعمق ملبىن املقر   2021د

ىل ضوء  لتقرر  ية الواردة  بعد مراجعة بعض النقاط الف

 .مالحظات الرشكة

ق  كام  ادل القايس بعرض نتاجئ التدق ب  اخلبري  قام مك

رن  ٔنظار جلنة املد ىل  عي  ج الطايق املعمق ملبىن املقر 

فري  3لرشكة بتارخي  ة . 2022ف وّمت تقدمي املشاريع املقرت

لهيا د من ٕاسهتالك الطاقة قصد املصادقة  ل  .اليت هتدف 
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يداع تقرر التدق  ٕ رابيل  ق الطايق املعمق ملبىن كام قامت سو

لتحمك يف الطاقة بتارخي   ى الواك الوطنية  عي  ج املقر 

 .لمصادقة 2022مارس  2

عي) 3  املشاريع املتعلقة مببىن املقر إالج

ىل رخصة البناء املعد  و تغيري . 1.3 ملف طلب احلصول 

عي ج لمقر  ٔرض   صبغة ا

ىن املقر إالج د م ش ذ   سوية 2001عي سنة م ، مل تمت 

ىل رخصة  دم احلصول  ب  س لمبىن  الوضعية العقارية 

ٔشغال، مما جنم عنه حتمل  هتاء ا البناء املعد  و شهادة يف ٕا

هضة بعنوان  ية سنوية  " ٔرض بيضاء"الرشكة دفع معالمي ب

نية"عوضا عن (  ").ٔرض م

ىل رخصة بناء لحصول  معد  يف ٕاطار مساعي الرشكة 

عي ، ّمت  ج  :لمقر 

عي من طرف  - ج لمقر  ٔم هندسية حمينة   داد  ٕا

انفي  الل شهر  رمي سعدون ،   .2019املهندس املعامري 

ب - عي من طرف مك ج لمقر  داد دراسة السالمة  ٕا

الل شهر نومفرب   .2019املهندس سيف هللا بلقايض، 

ىل دراسة  مصادقة إالدارة اجلهوية - لحامية املدنية بتوس 

مترب  الل شهر س  . 2020السالمة  

ل رخصة البناء املعد يوم  - مع  2021مارس  29احلصول 

ل امحلاية املدنية  رفع التحفظات املدونة من ق تعهد الرشكة 

 . بتوس

رابيل و رشكة  - ل سو ٕايداع تصارحي استغالل املبىن من ق

A3P ية  و البنك التويس ية لب ى املصاحل الف الكوييت 

ىل العقار  ة  ية املستوج توس حىت يمت حتديد املعالمي الب

ده ىل   . املستغل للك رشكة 

ية السنوية  لسنة  - رابيل املعالمي الب  2022دفع سو

عي  بعنوان  نية"املتعلقة مببىن املقر إالج  ".ٔرض م

د ٕ ىل و تقوم الرشكة يف هذه املر  لحصول  اد ملف 

ية توس موىف  ى ب ه  مت ٕايدا ٔشغال س هتاء ا شهادة يف ا

 . 2022شهر مارس 

ٔول ملبىن . 2.3 لطابق ا ٔشغال هتيئة ماكتب   ام ب مرشوع الق

عي   ج  املقر 

ٔول ملبىن املقر  لطابق ا ٔشغال هتيئة ماكتب  هتت  ا

ٔكت الل شهر  ول الوقيت  عي ومت الق  .2020ور ج

هنايئ  بتارخي  ول ا الن الق  .2021ٔكتور  28كام مت ٕا

ملقر . 3.3  ىل احلرائق  مرشوع جتديد نظام الكشف 

عي  ج

ظومة الرشاء العمويم  ىل م شارة  الن اس   TUNEPSّمت ٕا

ىل احلرائق  2021ٔكتور  13بتارخي  ملعاينة نظام الكشف 

ديد النقائص عي لت ج ها ملقر   .اليت يتعني تدار

شارات الهندسية  س راسات و ب ا يار مك و ّمت اخ

ECI  مته بتارخي ي رشع  يف  سمرب  08ا و قّدم . 2021د

بار احملّني بتارخي  ري تقرر إالخ ٔ بعد  2022مارس  18هذا ا

رابيل  . مراجعته طبقا ملالحظات سو
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رفع حتفظات امحلاية  املدنية  . 4.3 ٔشغال  املتعلقة   ا

ٔفريل  شارة، بداية شهر  الن اس ، 2022تعزتم الرشكة ٕا

ٔشغال  بناء غرف عزل  ) SAS(تتعلق بدراسة معامرية ٕالجناز 

ٔروقة الطوابق الرابعة و  ٔبواب ب ريب  ن و  ٔمام املصعد

ل اخلامسة و السادسة هتدف لرفع التحفظات املدونة  من ق

 .امحلاية  املدنية

 املهامت العقارية ) 4 

ات  -1- 4 ٔرايض اخلاصة حبنف ع الطبوغرايف لقطع ا مـهمة الرف

طوح"و" اخلمتني"التقسمي   " جمردة"و"  م

ٔرايض  و  سوية الوضعية العقاريّة لبعض قطع ا ّمة  يف ٕاطار 

، CETبتلكيف من الرشكة ، قام  اخلبري خمتار الغزايل 

ٔول من سنة الل ا مة رفع  2021لسدايس ا جناز  ٕ   ،

ٔرايض التالية   :طوبوغرايف لقطع ا

ة  التقسمي رمق • ٔرض حميطة حبنف  " اخلمتني" 2قطعة 

ة  التقسمي  رمق • ٔرض حميطة حبنف طوح" 4قطعة   "  م

ة التقسمي رمق • ٔرض حميطة حبنف  "جمردة" 5قطعة 

ئق امل ٔم  و الو ا  ا ل اخلبري ٕاىل متت ٕا قدمة من ق

لشؤون القانونية، بتارخي  ، 2021جوان  8إالدارة الفرعية 

مس  ٕ ة  ىل شهادات ملك لحصول  داد ملفات  وذ قصد ٕا

 .الرشكة  لهذه القطع الثالثة

ٔرايض اليت يعربها    -2- 4 مة الرفع  الطبوغرايف لقطع ا

ٔنبوب بزنرت  رادس –ا

ّمة حتيني عقود   ٔنبوب نقل يف ٕاطار  رتفاق املتعلّقة ب

ت من امللفات  –احملروقات بزنرت لتث ة و  ح رادس  من 

ٔخرى،   ة  ح د يف طور الزناع القضايئ من  العقارية اليت تو

، ٕامضاء  عقد ٕاطاري مع اخلبري 2021ماي  31ّمت  ، بتارخي 

ة سيف هللا مرابط، صاحل ملدة ثالثة سنوات  .يف املسا

مترب انطلقت املهم  الل شهر س لرفع . 2021ة  وقام اخلبري 

 :الطوبغرايف 

رية  - لب دة     2لبعض القطع املتوا

لواك  - ٔنبوب يف تقسمي سيدي معر بوخطيوة التابع  ملسار ا

لسكىن ل .  العقارية  ال رفع طوبغرايف من ق داد م ومت ٕا

رتفاق   2022مارس  7اخلبري بتارخي  مت ٕارفاقه لعقد  س

 . ملزمع ٕامضاءه مع الواكا

نون  - ر رتفاق موضوع الزناع القضايئ مع رشكة   ملنطقة 

رد من معطيات بتقرر  اقا و استعدادا ملا قد  و ذ اس

ي سوف يعده اخلرباء الثالثة امللكفني و اليت  بار ا إالخ

ٔنبوب الرشكة بتقسمي  ر احلرمان النامج عن وجود  يتعلق بتقد

نون    .ر

لرشكة  -3- 4 ٔرض التابعة  الرفع  الطبوغرايف لقطعة ا

رية  :لص

لرشكة  بعة  رية  لص ٔرض  سوية العقارية لقطعة  يف ٕاطار ال

ناؤها سنة  لرتكزي حمطة خض يف ٕاطار مرشوع  2008ّمت اق

ل ، ّمت ، بتارخي  رية السا مارس  8ٔنبوب احملروقات الص

ٔرض من طرف2022 امت  ، حتديد موقع قطعة ا اخلبري 
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المات .  بوعتور ٔعوان الرشكة برتكزي  وقام فريق من 

ٔرض  .ديدية تبّني حميط قطعة ا

ٔرض  قام   ال رفع طوبغرايف لقطعة ا ّد  اخلبري م ٔ كام 

ى الرشكة بتارخي  ه   يدا  .2022مارس  14ٕ

ٔنبوب احملروقات ببزنرت رادس  -4- 4 هتيئة احلزام إالرتفايق 

 2ناعية شطرانة ملنطقة  الص 

ٔنبوب احملروقات  يف ٕاطار مرشوع  هتيئة احلزام إالرتفايق 

ملنطقة الصناعية شطرانة  لق  2ببزنرت رادس  قصد 

ىل امللف املقدم  زتهات و بعد إالطالع  رفهيية و م فضاءات 

ورة بتارخي  ملنطقة املذ ل مجمع الصيانة و الترصف   16من ق

سمرب  ٔم تفصيلية  ، متت دعوة هذا 2021د ري لتقدمي  ٔ ا

شاءات و البناءات املزمع  تبني بوضوح  طبيعة و موقع إال

رتفاق القوية   طقة  رتام م  Emprise( (ٕاجنازها و مدى ا

forte ار ٔم  .احملددة بـخمسة 

ذ العينات حملطيت رادس ) 5 ٔ مرشوع جتديد معّدات 

 وبزنرت

سمرب الل شهر د الن طلب 2020 ّمت ،  عروض  ، ٕا

ظومة   لية  TUNEPSرب م ظومة  ريب م ناء و ق ٕ يتعلّق 

ذ العينات مبحطيت رادس و بزنرت ح العرض . ٔ مت ف

د  س(الوح ز رسف ىل الرشكة بتارخي  ) عرض فا  26الوارد 

ٔفريل  20متت مراس صاحب العرض  بتارخي . 2021مارس 

ئق و املعطيات الناق 2020 . صةوذ الستكامل بعض الو

ىل ذ ٔن الرشكة مل تتلق رّدا  ستجب العارض . ري  كام مل 

ة العرض و الضامن املايل متديد صلوح ٔمر . لطلب الرشكة  ا

ري ممثر الن طلب العروض  ي حمت ٕا داد . ا ث ّمت ٕا ح

ي حيض مبصادقة جلنة الصفقات  مي العروض ا تقرر تق

مترب  28بتارخي   29خي و جملس إالدارة بتار  2021س

 .2021ٔكتور

انفي  الل شهر  بية 2022مت،  ٔج ، مراس الرشاكت ا

ىل  ذ العينات حلهثا  ٔ تصة يف جمال تصنيع معّدات  ا

ة   لرشاءات العموم ملنظومة التوسية  سجيل  ال

TUNEPS .ملوضوع ما   .ومل تبد هذه الرشاكت اه

ظ, تبعا  ناء م ٔت الرشكة ٕادماج مرشوع اق لية ارت ومة 

ساب المكيات  زة ٕا ٔ ناء  ذ العينات و مرشوع اق ٔ

د ٔنبوب بزنرت رادس يف طلب عروض وا رب ا . املنقو 

الل شهر  راس الرشوط  داد  هتاء من ٕا ومن املزمع 

 .2022ٔفريل  

عدد املواد بزنرت رادس ) 6 ٔنبوب م طقة ٕارتفاق  ج م س

 2ملنطقة الصناعية شطرانة 

 Delta Tunisienne de Constructionملقاول ّٔمت ا

عدد املواد بزنرت  ٔنبوب م طقة ٕارتفاق ا ج م س ٔشغال 

ملنطقة الصناعية شطرانة  ول الوقيت  2رادس  ومت الق

سمرب  الل شهر د ٔشغال   .2020ل

رفع التحفظات  ام املقاول  بعد انقضاء سنة الضامن وبعد ق

هن يف بعض امل( ا طبقة ا لسياج احلديدي سوء  واضع 

جلدران الل  ) ووجود بعض الشقوق السطحية  املدونة 



ب  ب ٔ ة ا قل بواسط ة  التقريـر  - شـركة ال ـوي لس   2021الس
  

- 62  - 

 

هنايئ  بتارخي   ول ا الن الق ٔشغال، ّمت ٕا رة امليدانية ملوقع ا الز

فري  7  . 2022ف

ٔة ملرشوع ) 7 ملنطقة املهيّ ٔنبويب الرشكة  مرشوع حتويل 

ضيّة  مدينة توس الر

ىل الرشكة ، بتارخي  وب من 2021سمرب د  2ورد  ، مك

صاد والتخطيط  ق ر  يد وز  الّس

ٔنبويب  مستفرسا الرشكة حول موقفها خبصوص حتويل 

صصة ملرشوع  ٔرض ا ل ا ٔجزاء املمتدة دا احملروقات يف ا

ابة لطلب مجمع  ضية العاملية توس و ذ است املدن الر

ل لفائدته اطر التد ٔرسلت الرشكة، بتا. بو  ، بعا  رخي ت

فري  4 و يبني 2022ف ر مك ٓنف ا ر ا ، ٕاىل السيد الوز

ٔنبويب الرشكة طبقا لقرار جملس إالدارة  موقفها من حتويل 

ي ّمت  2017ٔوت  24الل اجللسة املنعقدة بتارخي  و ا

ة لها يف  الل املراس املو الم وزارة إالرشاف به من  ٕا

 .2017شهر نومفرب 

 :يف ما ييل  و يتلخص موقف الرشكة 

يض   • حلّي الر ىل مستوى التقاطع  ني (التحويل  ابة 

 ) :زغوان

اطر  ٕالزتم بتحمل اكمل لكفة املرشوع   ّٔن مجمع بو ث  ح

ناء املعّدات  ق جناز الطلبّيات وٕامضاء العقود املتعلّقة  ٕ امه  وق

ام بتحيني مرشوع  لق ٔشغال، فٕاّن الرشكة مستعدة  وٕاجناز ا

دادها سنة إالتفاق  ىل وضع   2009ة اليت ّمت ٕا واليت تنّص 

كفّل مجمع  ىل  رابيل و ىل ذّمة سو الّرواق اجلديد جما 

ىل  صار دور الرشكة  ره واق ّلك ما سبق ذ اطر  بو

ل ٕاجناز التحويل ية يف اكمل مرا دة التق  .إالرشاف و املسا

ىل مستوى التقاطع مبلعب الصوجلان  • ي مواز (التحويل 

فرع  33لطريق   ) : 2م

دم  2017ٔوت  24قرر جملس ٕادارة الرشكة املنعقد بتارخي 

ىل حتمل الرشكة للكفة هذا التحويل و سوف . املوافقة 

ية يف اكمل  دة التق ىل إالرشاف و املسا رص دور الرشكة  يق

ل ٕاجناز التحويل  راس الرشوط ٕايل (مرا داد  من طور ٕا

ٔشغا هنايئ ل  .)لستالم ا

ٔمطار مبحطة بزنرت) 8 اه ا  مرشوع ترصيف م

ٔمطار، ّمت  زول ا ل حمطة بزنرت عند  نظرا لرود املياه مبد

ة  ف ك ٔم هندسية تتعلق  داد  ٕ ية  و  راسة  الف ام  الق

ٔتية  لمياه املت ل احملطة والتصدي  ترصيف املياه املوجودة دا

 .من اخلارج

د هتاء من ٕا الن ومن املزمع  راس الرشوط وٕا اد 

ٔفريل  الل شهر  شارة يف الغرض   .2022اس

   ملف تصنيف حمطات الرشكة) 9 

دارة 2021ٔكتور  22ّمت بتارخي  ٕ لسة معل   ، عقد 

ادة  تصنيف  السالمة لتدارس طلب الرشكة خبصوص ٕا

وقد قدمت الرشكة ملفا .  حمطيت الرشكة ببزنرت و رادس

ٔن حمطتهيا ال  زة حشن و تفريغ  يبني بوضوح  ٔ ىل  ن  حتتو

صا رخ ستوجب   .لزتويد مستودع سوائل ملهتبة 
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دانية حملطة بزنرت بتارخي   رة م ز ام  فري  24كام ّمت الق ف

، حرضها ممثلون عن ٕادارة السالمة وإالدارة اجلهوية 2022

ب ب ٔ  .لحامية املدنية بتوس و رشكة النقل بواسطة ا

ىل ادة عرض ملف تصنيف حمطات  وقد ّمت إالتفاق  ٕا

تصة لجنة ا ٔنظار ا ىل   .الرشكة 

ل      ) 10 رية السا ٔنبوب الص  مرشوع 

طط التمنوي  ّمت ٕادراج املرشوع مضن قامئة املشاريع املربجمة 

 . لقطاع الطاقة 2020- 2016امخلايس 

الل  سنة  ديد خبصوص املرشوع 2021ومل يطرٔ   . ٔي 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

رات) 11  :2021سنة ل تلفة ا  س

رات سنة دينار ٔلف  485 ما قميته 2021 بلغ مجموع اس

رات التالية س ىل  ٔساس    :يتوّزع 

  داد  كـراس رشوط ٔولية و ٕا راسات ا مة  ٕاجناز ا

ة والتحمك  لمراق ة  ة احلال ـر املنظوم از مشـروع تغي ٕالجن

ب الرشكة مبنظوم ب اح يف اليدٔ ادا بصيغة املف   .ة سك

  ل رشكة سة واحملراكت من ق ات الرئ صيانة املض
  .خمتصة

  يل لمكيات املواد س  زة الق ركزي وشغيل ا جتديد و
ت اخلليط   .خبزا

  ٔنبوب ىل طول خط  ٔمعدة إالرشاد  تدعمي واضافة 
  .رادس و بزنرت

 يل ا ٔنبوب حسب نتاجئ تفقده ا   .صيانة ا

 ادة استغاللها تصليح   .دد من املرحشات و ا

  ل نبوب من ق ٔ لحامية املهبطية ل بار   ام مبهمة اخ الق
ب خمتص  .مك

 ناء قطع غيار خصوصية  .اق

 ة الم زة ورجميات ٕا ٔ ناء   .ٕاق

 بّية ناء معّدات مك  .ٕاق
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اق التطويــــر ٓف

  

 : رادس -ٔنبوب بزنرت .1

ٔنبوب بزنرت شاط  رادس املتعدد  - رتبط تطّور 

  :ٕاثنني املواد بعاملني

  ى رشكة ستري العامل متثّل ّول يف توفّر املواد 

ناء  رب م ستريادها  ببزنرت وحبجم المكّيات اليت تقوم 

راد شاط الرصيف البرتويل  عتبار عودة  س بزنرت 

ال مكّيات من الغازوال املستورد ،  الستق

  متثّل العامل الثاين يف تطّور طلب السوق و

ات رشاكت التوزيع املنتصبة  الوطنية اج خلصوص تطّور  و

رادس من املواد البرتولّية   .ملنطقة البرتوليّة 

رية  ٔ الل امخلس سنوات ا ٔنبوب  وّجسل هذا ا

شاطهسبة تطّور مجيل  وهو ما يدّل  %9ت لغب يف جحم 

عاب الىل قدرة الرشكة  جت عن تطّور ٔي طلب س ٕاضايف 

ات الرشاكت املنتصبة  الل نطقة رادس برتول مب اج

  .السنوات القادمة

ع يف جحم  لرتف ّة  وتواصل الرشكة مساعهيا الرام

ىل  ٔنبوهبا ويف تعريفات النقل والضغط  رب  المكيّات املنقو 

ٔعباء ضام   .ميومهتاا

  

  

رات  .2  :ٔنبوب وقود الطا

رات بعاملني  ٔنبوب وقود الطا شاط  رتبط تطّور 

  :ٕاثنني

شاط مطار توس   • ّول يف جحم  متثّل العامل 

قرطاج ومستوى طلب رشكيت التوزيع املنتصبتني بفضاء 

ٔنبوب الرشكة من ماّدة الكريوزان،   املطار واملرتبطتني ب

ام الرشكة الثالثة املنتصبة ومتثّل العامل الثاين ب   • ق

بفضاء مطار توس قرطاج والناشطة يف جمال توزيع مادة 

عاب حشنات  س ٕ سمح لها  شاء طاقات خزن  ٕ الكريوزان 

ٔنبوب  ٔن تقوم بعملّية الربط مع ا ٔنبوب و   .ا

ذ دخو  ٔنبوب م سبة ٕاستغالل هذا ا ّٔن  مع العمل 

شاط تبقى ضئي مقارنة بط عابه القصوى يف طور ال اقة ٕاس

عاب ّلك الطلبات الناجتة عن تطّور  س ٕ سمح   ممّا س

  .شاط املطار يف فرضّية ٕاجناز مرشوع توسعته

ات  .3 ولوج ىل التك د  تعصري وسائل إالنتاج وإالع

 :احلديثة

ريم إ يف رشعت الرشكة  د  ىلٕاجناز دراسة  إالع

اكء إالصطناع ات احلديثة وا ولوج ي يف معليّات ىل التك

الل  ة و إالستغالل وذ من  التحمك تعصري نظام املراق

رب بزنرت ورادس ات مبحط  SCADAٕارساء نظام واملطار 
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الل معليات إالستغالل  مزيد ٕاحاكم سري بغرض من 

ىل  ىل سالمهتا و لتجهزيات واحملافظة  ٔجنع  إالستعامل ا

دة بيا كون قا اصة جودة ومكيات املواد املنقو و ت 

الل تقليص  ٔخطاء من  ت دورات الضخ واحلّد من ا مبجر

ّد ممكن ٔدىن  رشي ٕاىل  ل ال   .التد

ٔكرث مرونة يف معاجلة  SCADAكام سيضفي نظام  

شف  ظومة  وٕارسال املعطيات مما سميكن من ٕارساء م

ة امحلاية املهبطية ظومة مراق ٔنبوب وم ت  رس وسوف . ال

داد جسالت معليات إالستغالل  ميكن هذا النظام من  ٕا

لية ريها من التقارر بصورة    .وتقارر ٕاسهتالك الطاقة و

ل .4 رية السا ٔنبوب الص شاء   :ٕا

ّٔمه  ل  رية السا ٔنبوب الص ميثّل ٕاجناز مرشوع 

رابيل شاط سو رسمي هذا املرشوع . مرشوع تطور  وّمت 

ه مككوّ  ٔسايس ّطط التمنوي لقطاع الطاقة كام ّمت ٕادرا ن 

ظومة  راسات إالسرتاتيجّية املتعلّقة بتطور م مضن خمتلف ا

لبالد التوسيّة مبا فهيا  زويد وخزن وتوزيع احملروقات 

لمحروقات  راسة املنجزة من طرف إالدارة العامة  ا

ات القطاع يف "خبصوص  الوضعيّة احلاليّة لقطاع الطاقة وتو

  ".2030ٔفق سنة 

وضع تصّورات لالسرتاتيجيّة وسامه الرشكة يف 

لبالد  لّية ملنظومة خزن وتوزيع املواد البرتولّية  املستق

التوسيّة وٕاماكنيّة تطور املنظومة احلالّية مبا يضفي املزيد من 

لخزن  وازن  وي م ىل املنظومة وحيقّق توزيع  ة  ا الن

شاء  الل ٕا ياطي واحلّد من لكفة النقل وذ من  ح

ديدةمراكز خز    .ن 

  
  

ل ورتبط البدء يف ٕاجناز  رية السا ٔنبوب الص رشيك مجيع مرشوع  ستصدار قرار من سلطة إالرشاف وب

ّلني يف القطاع   .املتد
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 ـراتــــر املؤّشـوّ ـــــتط
ة   املوازن

ٔلف دينار   املبالغ 
الفارق 
  ملائة

2021 
الفارق 
  ملائة

2020 
الفارق 
  ملائة

2019 
الفارق 
  ملائة

2018 2017 

عي 20174 20691 2,56% 20691 0,00% 20691 0,00% 20691 0,00% ج  راس املال 

ياطات 3041 3166 4,11% 3263 3,06% 3439 5,38% 3564 3,64%  ح

 النتاجئ املؤ 9165 11103 21,15% 13673 23,15% 16190 18,41% 18458 14,01%

ٔخرى 140 140 0,00% 140 0,00% 140 0,00% 140 0,35%- اتية ا ٔموال ا  ا

ة 6218 7103 14,23% 7412 4,35% 7162 3,38%- 7641 6,68% ة السنة احملاس  ن

اتية 38738 42203 8,95% 45180 7,05% 47622 5,41% 50493 6,03% ٔموال ا  ا

 مدخرات 2268 2728 20,27% 3206 17,52% 912 2 9,15%- 3327 14,24%

امئة 41006 44931 9,57% 48385 7,69% 50534 4,44% 53819 6,50% ٔموال  ا  ا

ٔصول الثابتة املادية 42045 42771 1,72% 43332 1,31% 43618 0,66% 44189 1,31%  ا

ٔصول الثابتة الغري املادية 307 317 3,08% 322 1,62% 338 5,21% 340 0,62%  ا

شاء 2753 2343 14,9%- 2448 4,49% 2448 0,00% 2242 8,40%- بتة يف طور إال  ٔصول 

ٔصول الثابتة اخلام 45105 45430 0,72% 46101 1,48% 46404 0,66% 46772 0,79%  مجموع ا

ٔصول الثابتة  الغري مادية 300 307 2,34% 318 3,63% 323 1,68% 331 2,54%  اسهتالاكت ا

ٔصول الثابتة  املادية 35604 36748 3,21% 37844 2,98% 38937 2,89% 40091 2,96%  اسهتالاكت ا

ٔصول الثابتة الصايف 9201 8375 8,98%- 7939 5,20%- 7143 10,03%- 6350 11,11%-  مجموع ا

ٔصول املالية 1051 996 5,25%- 829 16,8%- 635 23,48%- 2040 221,21% ة ا  الصاف

ٔخرى 0 0 - 0 - 0  - 0 - ري  اجلارية ا ٔصول   ا

ري اجلارية 10253 9371 8,60%- 8769 6,43%- 7778 11,30%- 8389 7,86% ٔصول   مجموع ا

ٔموال املتداو 30753 35560 15,63% 39617 11,41% 42757 7,93% 45430 6,25%  ا

ت 603 637 5,58% 148 76,8%- 153 3,26% 149 2,36%- زو  ا
ت املتص هبم 7265 8697 19,71% 12845 47,68% 7905 38,46%- 7173 9,26%-  احلرفاء و احلسا

ٔخرى 620 541 12,8%- 1628 200,8% 2654 63,03% 350 86,80%- ارية   ٔصول 
ٔصول اجلارية 8488 9875 16,33% 14620 48,05% 10712 26,73%- 7673 28,37%-  ا

ت املتص هبم 1227 955 22,2%- 868 9,03%- 887 2,13% 898 1,20%  املزودون و احلسا
ٔخرى 4572 6710 46,77% 8560 27,57% 5911 30,94%- 7376 24,79%  اخلصوم  اجلارية ا

 ديون قصرية املدى 0 0 - 0 - 0 -  0 -
 اخلصوم  اجلارية 5799 7665 32,18% 9428 23,01% 6798 27,90%- 8274 21,71%

ٔموال املتداو 2690 2210 17,8%- 5192 134,9% 3914 24,62%- 601- 115%- طلبات ا  م
ٔخرى 25042 32253 28,79% 33136 2,74% 36234 9,35% 38700 6,81% ٔصول مالية   توظيفات و 

 السيو و ما يعادل السيو 3021 1097 63,7%- 1289 17,52% 2609 102,41% 7331 180,99%

ٔصول 28063 33350 18,84% 34425 3,22% 38843 12,83% 46031 18,51%  خزينة ا

ريها من اخلصوم املالية 0 0 - 0 - 0 - 0 - ة و  دات البنك  املسا

 خزينة اخلصوم 0 0 - 0 - 0 - 0 -
ة 28063 33350 18,84% 34425 3,22% 38843 12,83% 46031 18,51%  اخلزينة الصاف

  مجموع املوازنة 46805 52596 12,37% 57814 9,92% 57333 0,83%- 62093 8,30%
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  ـراتــــراملؤّشـوّ ـــــتط
غال ٔلف دينارل                               س   املبالغ 

2021 2020 2019 2018 2017 

سبة من  ال
  إالنتاج

  املبلغ
سبة  ال
من 
  إالنتاج

  املبلغ
سبة  ال
  من ٕالنتاج

  املبلغ
سبة  ال
من 
  إالنتاج

  املبلغ
سبة  ال
من 
  إالنتاج

  املبلغ

ل 15101 90,38% 17480 98,05% 054 17 97,85% 963 13 86,31% 16501 92,56%  مداخ

ٔخرى 1554 9,30% 348 1,95% 376 2,15% 215 2 13,69% 1559 8,75% رادات إالستغالل ا  ٕا

سلميها 54 0,32%  0 0%   0 0%  0 0%   0 0,00% مت  ات اليت س ت املنتو  تغيري خمزو

 إالنتاج 16710 100% 17827 100% 430 17 100% 177 16 100% 18060 101,31%

ت السلع املسهتلكة 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%  0 0%  0 0,00%  مشرت

متوينات املسهتلكة 824 4,93% 1014 5,69% 1103 6,33% 971 6,00% 1081 6,06% ت ا  مشرت

صادية 15885 95,07% 16813 94,31% 327 16 93,67% 206 15 94,00% 16980 95,24% ق  القمية املضافة 

ٔعوان 4983 29,82% 4932 27,67% 268 5 30,22% 568 5 34,42% 5644 31,66% ٔعباء ا  

ٔخرى 1157 6,93% 1255 7,04% 229 1 7,05% 061 1 6,56% 1167 6,54% ستغالل ا  اعباء 

ستغالل 9745 58,32% 10625 59,60% 830 9 56,40% 577 8 53,02% 10169 57,04% ام   فائض 

سهتالك واملدخرات 2172 13,00% 1949 10,93% 107 2 12,09% 666 1 10,30% 1751 9,82%  خمصصات 

ستغالل 9136 54,67% 9151 51,33% 707 9 55,69% 266 9 57,28% 9642 54,09% ٔعباء   مجموع 

ستغالل 7574 45,33% 8676 48,67% 723 7 44,31% 911 6 42,72% 8418 47,22% ة   ن

رادات التوظيفات 1796 10,75% 2544 14,27% 892 3 22,33% 421 4 27,33% 3055 17,14%  ٕا

ٔخرى 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0%  0 0,00% رادات   ٕا

رادات املالية 1796 10,75% 2544 14,27% 892 3 22,33% 421 4 27,33% 3055 17,14%  مجموع إال

ة 33 0,20% 79 0,44% 0 0,00% 5 0,03% 1- 0,01%-  اعباء مالية صاف

ٔعباء املالية 33 0,20% 79 0,44% 0 0,00% 5 0,03% 1- 0,01%-  مجموع ا

ة املالية 1763 10,55% 2465 13,82% 893 3 22,33% 416 4 27,30% 3056 17,14%  الن

ٔخرى 274 1,64% 304 1,71% 314 1,80% 316 1,95% 307 1,72% ح العادية ا ٔر  ا
ٔخرى 1 0,01% 134 0,75% 245 1,41% 916 5,67% 255 1,43% ر العادية ا  اخلسا
ٔداءات 9610 57,51% 11311 63,45% 683 11 67,03% 726 10 66,30% 11526 64,65% ساب ا ل ا شطة العادية ق ٔ ة ا  ن

صصات 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 0 0% اع ا  اسرت
رادات الغري العادية 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 0 0%  مجموع إال
ٔعباء الغري العادية 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 0 0%  مجموع ا
ادية 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 0 0% ة الغري   الن

ح 3391 20,30% 4208 23,60% 271 4 24,50% 564 3 22,03% 3885 21,79% ٔر ىل ا ٔداءات   ا

42,86% 7641 44,27% 7 162 42,53% 7 412 39,85% 7103 37,21% 6218 
ىل  ٓداءات  سا شطة العادية بعد ٕا ٔن ة ا ي ن

ح ٔر  ا
 العنارص الطارئة 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0%  0 0%

ة 6218 37,21% 7103 39,85% 412 7 42,53% 162 7 44,27% 7641 42,86% ة احملاسب لس ية  ة الصاف ي  الن
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 ـراتــّور املؤشـــتطـ
س اي   املق

  
  
 

2021 2020 2019 2018 2017 

  

  إالنتاج/ القمية املضافة  95,07% 94,31% 93,67% 94,00% 94,02%
ٔعوان/ إالنتاج  149192 764 157 455 158 135,945 158,423   )ينار(املبارشون  دد ا
ٔعوان املبارشون / القمية املضافة  832 141 786 148 425 148 784 127 262 150   )ينار(دد ا

   

امئة  4,46 5,36 6,09 7,07 8,48 ٔموال ا ة/ ا ٔصول الثابتة الصاف   ا

ٔموال املتداو  3,62 3,60 2,71 3,99 5,92 ٔصول اجلارية/ ا   ا
اتية  94,47% 93,93% 93,37% 94,24% 93,82% ٔموال ا امئة/ ا ٔموال ا   ا
ٔصول الثابتة اخلام/ إالسهتالاكت  79,60% 81,57% 82,78% 84,61% 86,42%   ا

ٔصول اجلارية  1,46 1,29 1,55 1,58 0,93   ديون قصرية املدى/ ا
ٔموال املتوفرة  4,84 4,35 3,65 5,71 5,56   ديون قصرية املدى/ ا

اتية  82,77% 80,24% 78,15% 83,06% 81,32% ٔموال ا ٔصول/ ا   مجموع ا

  

51,02% 49,50% 45,28% 49,63% 50,15% 
ٔعباء املالية  ساب ا ل ا ستغالل ق ة  / ن

ل   املداخ

51,02% 49,46% 45,28% 49,18% 49,93% 
ٔعباء املالية  ساب ا ستغالل بعد ا ة  / ن

ل   املداخ
ة  41,18% 40,64% 43,46% 51,29% 46,30% ة الصاف ل/ الن   املداخ
ة  16,05% 16,83% 16,41% 15,04% 15,13% ة الصاف اتية/ الن ٔموال ا   ا
ة  13,29% 13,51% 12,82% 12,49% 12,30% ة الصاف ٔصول/ الن   مجموع ا
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  م�علوم�ات خم�تلف�ة
 

 :    الرحب ;ىل السهم املوزع من طرف سو1رابیل (الل الثالث الس+نوات أ�(رية  .1
 

 

 
  

  :رشوط املشاركة واAمتثیل يف اجللسات العامة .1
  

Qجللسة العامة Pٔو لتعیني من مي�Mّلهم، جيب  Iلحضور

Pٔ[م  8الّرشكة ;ىل ماليك أ�سهم Pٔن Wكونوا مرّمسني بدفا1ر 

  .لسة;ىل أ�قل من _رخي اجل 

اغب يف تعیني وcیل b حبضور ;ىل العضو الرّ 

Pٔی�ّام ;ىل أ�قل قhل  3لسة ٕایداع التّوcیل Qلّرشكة اجل 

إالدارة اخqصار هذه  ٕاّال انّه ميكن jلس. لسة_رخي اجل 

b ول إالیداع بعد التارخي احملّددhال وقuٓا�. 

تعیني وتعویض Pٔعضاء جملس ٕادارة رشوط  .2
  :رشكة النقل بواسطة أ��ب}ب

  

یدWر الرشكة جملس ٕادارة یرتكّب من ثالثة 

یعّني  Pٔعضاء ;ىل أ�قّل وٕاثين عرش عضوا ;ىل ا�ٔكرث،

فهيم رشوط من طرف اجللسة العامة وجيب Pٔن تتوفّر 

  .أ�هلّیة وWمتتّعون حبقوقهم املدنّیة

  

  

  

  

وال �شرتط يف عضو جملس إالدارة Pٔن Wكون 

  .مساهام

وجيوز �Iوات املعنویّة �ام اكن شلكها، Pٔن 1كون 

عضوا مب�لس إالدارة وجيب ;لهيا Pٔن تعّني مبناس+بة 

�سمیهتا، ممثّال دامئا خيضع لنفس الرشوط و�لزتامات 

ملسؤولّیات املدنّیة واجلزائّیة كام لو اكن و یتحّمل نفس ا

ء ا�ات عضو جملس ٕادارة بصفqه الشخصّیة مع بقا

  .و� Qلتضامن معهاملعنویّة املعّني لها مسؤ 

وٕاذا فقد ممثّل ا�ات املعنویّة صفqه ٔ�ّي س�ب 

اكن، فٕاّن ت� ا�ات املعنویّة مطالبة يف نفس الوقت 

احمللّیة ;ات العموم�ّة اومتثّل ا�و� وامجل .بتعویضه

واملؤّسسات وامل¢ش¡ٓت العموم�ّة يف جملس ٕادارة الرشكة 

  .طبقا ملقqضیات ال£رشیع اجلاري به العمل

2018 2019 2020 

 �Qینار

ال¢س+بة من 

القمية 

 �مسیة

Qملائة من 

سعر 

 إالدراج

 �Qینار

ال¢س+بة من 

القمية 

 �مسیة

Qملائة من 

سعر 

 إالدراج

 �Qینار

ال¢س+بة من 

القمية 

 �مسیة

Qملائة من 

سعر 

 إالدراج

0,950 19% 7,6% 1,050 21% 8,4% 1,050 21% 8,4% 
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یعّني Pٔعضاء جملس إالدارة ملّدة ثالث س+نوات ٕاال 

Pّٔن Pٔعضاء Pّٔول جملس ٕادارة یبارشون معلهم ٕاىل ایة 

نة اجللسة العامة العادیّة اليت تصادق ;ىل حساQت الس+ 

  .احملاس��ّة اخلامسة واليت جتّدد اjلس لكّیا

ٕالدارة اميكن جتدید عضویّة ّلك عضو يف جملس 

  .بعد ا·هتاء مّدة عضویّته

یبدPٔ مفعول ال£سمیة مب�لس إالدارة مبجّرد قhول 

العضویّة به وعند �قqضاء من _رخي حضور Pّٔول 

 .اج¹;اته

  
  :كةتوزیع املرابیح حسب القانون أ�سايس Iلرش  .3
  

ح القاب½ Iلتوزیع من الن£��ة  Qتتكّون أ�ر

احملاس��ّة الصاف�ة بعد ٕاضافة النتاجئ املؤuّ½ من الس+نوات 

  .احملاس��ّة السابقة Pٔو طرÁا

  : النحو التايل;ىل وتقّسم املرابیح 

 س+بة �ساوي مخسة يف املائةÄ )5%  ( من

ر بعنوان احqیاطات الرحب ;ىل النحو املذcو 

Pّٔن هذا اخلصم یصبح ري واجب  ٕاالّ قانونّیة، 

قانونّیا ٕاذا بلغ �حqیاطي القانوين عرش رPٔس 

 املال 

  یاطي ا�ي نّصت ;لیه النصوصqح�

 .ال£رشیعّیة اخلاصة يف Íدود ال¢سب املب}ّ�ة هبا

  ح من جملس إالدارة ختصم اجللسة العامة Qقرتا

ح الصاف�ة املتبقّ�ة، املبالغ الرضوریّة Qىل أ�ر; 

;امة Pٔو (اصة Pٔو  حqیاطاتاليت تودع ٕاّما اك

 .لت¡ٔج�لها من uدید ;ىل Äشاط الس+نة القادمة

ّمت ٕاهالك رPٔس املال یقع ٕاس+ناد Pٔسهم متتّع  وٕاذا

ختّول ملالكهيا اAمتتّع Õّلك احلقوق املرتبطة Qٔ�سهم اليت مل 

یطرح ٕاهال×ها هنائّیا Qل¢س+بة لتوزیع أ�رQح ؤ�صول 

  .الرشكة وحلّق التصویت Qجللسات العامة

وتدفع املرابیح يف الفرتات و أ�ماcن اليت حيّددها 

 .جملس إالدارة 

ح اليت یتÛلّف    Qٔ�رQ و�سقط ا�عوى املتعلّقة

صاحهبا عن املطالبة هبا مبرور مخس س+نوات من _رخي 

 .انعقاد اجللسة العامة اليت قّررت التوزیع
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د�سمرب  31مساهامت الرشكة ٕاىل ایة  .4
2021: 

 

  الرشكة
;دد 
  �سهم

القمية إالمسیّة 
Iلسهم 
حبساب 
  ا�ینار

القمية امجللیّة 
حبساب 
  ا�ینار

  1.470  10  147  الرشكة الوطنیّة لتوزیع البرتول

  60.000  100  600  فضاء اÄ�ٔشطة إالقqصادیّة جبرu}س

رشكة جعیل Iلتّرصف واخلدمات 
  البرتولیّة

30  100  3.000  
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 :uدول تطّور أ�موال ا�اتیّة و املرابیح اليت ّمت توزیعها (الل الثالث س+نوات أ�(رية .5
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 قhل التخصیص 31/12/2017مجموع أ�رصدة ٕاىل  725 173 20 981 981 1 161 899 205 160 510 139 877 164 9 0 419 218 6 878 737 38

0 -6 218 419 493 784 5 189 242     500 000 35 393   
قرار اجللسة العامة العادیة  ختصیص النتاجئ بعد

 15/05/2018بتارخي 

 املرابیح املوز;ة           796 227 3-     796 227 3-

 بعد التخصیص 31/12/2017 مجموع أ�رصدة ٕاىل 725 173 20 374 017 2 161 399 1 205 160 510 139 323 126 11 784 493 0 082 510 35

 2018نتاجئ الس+نة احملاس��ة                434 103 7 434 103 7
 اس+تعامالت     245 410-           245 410-

 الرتف�ع يف رPٔس املال 275 517         491 23- 784 493- 0 0

 قhل التخصیص 31/12/2018 مجموع أ�رصدة ٕاىل 000 691 20 374 017 2 916 988 205 160 510 139 832 102 11 0 434 103 7 271 203 42

0 -7 103 434 0 6 501 707     550 000 51 727   
ختصیص النتاجئ بعد قرار اجللسة العامة العادیة 

 14/06/2019بتارخي 
 املرابیح املوز;ة           290 931 3-     290 931 3-

 بعد التخصیص 31/12/2018 مجموع أ�رصدة ٕاىل 000 691 20 100 069 2 916 538 1 205 160 510 139 249 673 13 0 0 981 271 38

 2019نتاجئ الس+نة احملاس��ة                342 412 7 342 412 7
 اس+تعامالت     741 504-           741 504-

 قhل التخصیص 31/12/2019مجموع أ�رصدة ٕاىل  000 691 20 100 069 2 175 034 1 205 160 510 139 251 673 13 0 342 412 7 582 179 45

0 -7 412 342   6 862 342     550 000     
ختصیص النتاجئ بعد قرار اجللسة العامة العادیة 

 17/06/2020بتارخي 
 املرابیح املوز;ة           110 345 4-     110 345 4-

 بعد التخصیص 31/12/2019مجموع أ�رصدة ٕاىل  000 691 20 100 069 2 175 584 1 205 160 510 139 483 190 16 0 0 472 834 40

 2020نتاجئ الس+نة احملاس��ة                143 162 7 143 162 7

 اس+تعامالت     577 374-           577 374-

 قhل التخصیص 31/12/2020مجموع أ�رصدة ٕاىل  000 691 20 100 069 2 597 209 1 205 160 510 139 483 190 16 0 143 162 7 038 622 47

0 -7 162 143   6 612 143     550 000     
ختصیص النتاجئ بعد قرار اجللسة العامة العادیة 

 10/06/2021بتارخي 
 املرابیح املوز;ة           110 345 4-     110 345 4-
 بعد التخصیص 31/12/2020مجموع أ�رصدة ٕاىل  000 691 20 100 069 2 597 759 1 205 160 510 139 516 457 18 0 0 928 276 43
 اس+تعامالت     572 424-           572 424-
 2021نتاجئ الس+نة احملاس��ة                593 640 7 593 640 7
 قhل التخصیص  31/12/2021 مجموع أ�رصدة ٕاىل 000 691 20 100 069 2 025 335 1 205 160 510 139 516 457 18 0 593 640 7 949 492 50
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 :لوظائف واÄ�ٔشطة الرئ}س+یة اليت ميارسها Pٔعضاء جملس إالدارة ومساهامهتم يف رشاكت Pٔخرىا .6

 

  لوظائف واÄ�ٔشطة الرئ}س+یةا  عضو جملس إالدارة
املساهامت يف رشاكت 

  Pٔخرى

  الهادي یوسفالس+ید 
رشكة النقل بواسطة ٕالدارة  مqّرصف مفّوض

  أ��ب}ب
  ال يشء

  Qلعواید فqحيالس+ّید 

 لمساهامت بوزارة  اكهیةI ٕالدارة العامةQ رWمد
 املالیة

 لزیتI عضو جملس ٕادارة ا�یوان الوطين 

  سـ+یة �یطالیـةÄلرشـكة التوQ و�ëI مراقب مايل
 الس+تغالل النفط

   ــدماتÛلI عضـو جلنــة �ســ+یري الرشــكة التعاونیــة
  " الزر;ات الكربى"الفالح�ة 

- SOCIETE 
GENERALE 

INDUSTRIELLE DE 
FILTRATION  

GIF FILTER SA 
-La société tunisienne 
de réassurance «Tunis 

Re » 
- TELNET HOLDING 

SA 

لرشكة التوÄس+ّیة Qمس£شار قانوين  مدWر   محید Õن سامل الس+ید
  لصنا;ات التكرWر

  ال يشء

  ال يشء  التوÄس+ّیة لصنا;ات التكرWرمدWر إالنتاج Qلرشكة   الس+ید عّیاد مhارك Íّالب

وزارة / رئ}سة مصل�ة Qٕالدارة العامة Iلمحروقات  الس+یدة ٕایناس رشعيب
  الصنا;ة واملنامج والطاقة

  ال يشء

  ال يشء  ٕاطار Qملؤّسسة التوÄس+ّیة لÄ�ٔشطة البرتولیّة  الس+ید (ا� البا�

ٕاطار Qملؤسسة التوÄس+یة لÄ�ٔشطة البرتولیة   سايم اجلباريالس+ید 
  Qمqیازات مدWر 

الرشكة التوÄس+یة 
  Iلبنك

  ال يشء  مدWر Qلرشكة الوطنیّة لتوزیع البرتول  الهادي الرشیف محم�دالس+ید 

 الس+ید هشام ٕادر�س
 اhر ;ام رشاكت مرحWرئ}س مد 

  س العريب ا�ويلÄعضو جملس ٕادارة ب��ك تو 

  ر ;ام رشكةWرئ}س مدSICAF السالمة  

 ALKIMIA 

 ICF 

 CNP  

·زل مرحhا (مدWرة ;امة مسا;دة يف مجمع مرحhا   الس+یدة عزWزة ٕادر�س
 )سامل

  ال يشء
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  ی½ رشكةcو Gestion commerciale L’orchidée  

 Pٔمحد نعمي الكشوالس+ید 

 قا;دqامعي مu س+تاذPٔ 

  ري ;ديل �ى احملامك يف احملاس+بة واملالیةhخ
  والبورصة

  سواقPٔ امجل½رشكة 

 رشكة ٕامسنت قرطاج 

 بنك إالساكن 

 لبنكI س+یةÄالرشكة التو 

 يسÄالبنك التو 

 SOTUVER  
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  بة ا'ا&لیة و احلْومكة قاالر 
  

م�ظومة �ب.ب رشكة النقل بواسطة ا�ٔ  ركّزت

حومكة ورقابة دا&لّیة شام7 وقاب7 6لتحسني املس2متر 

معایري الFرشیعات اليت ّمت س2ّهنا يف ا?ال و ىش مع ت:

ركّزت الرشكة ويف هذا الس�Kل  .احلومكة الرش2یدة

�ظومة Uس2یري م  Tّمةلها  تRدد من الوPدات عهد

  .حومكة ورقابة دا&لّیة �جعة

  :Zٔ�ساسنظومة امل هذه وUشمل 

  

 :جملس إالدارة  - 1

 2021&الل س2نة الرشكة اجمتع جملس ٕادارة 

Zٕس2تعامل  م�اس2بFنيم�اس2بات من ب.هنا  مخسةيف 

وسائل إالتصال عن بعد توق�ّا من تفيش eاحئة 

   .jورو�

الهیلك املسؤول الرشكة جملس ٕادارة  ویعترب

ٕارساء سلوjیات احلْومكة الرش2یدة ح�ث یقوم عن 

مبناس2بة ّلك اج:ع وحبضور مراقب ا'وs بدارسة rٔمه 

Prٔداث الفرتة السابقة Rىل مس2توى سري املؤّسسة مبا 

والس2نویّة، ویّمت يف  يف ذ~ القوامئ املالیة الوس2یطة

هذه املناس2بة اس2تدRاء مراقب احلساZت حلضور 

  .اج:ع جملس إالدارة

ح�ة rٔخرى یقـوم جملـس ٕادارة الرشـكة من �

Z'راسة ّمث املصادقة Rـىل ّلك الصـفقات املربمـة بـني 

الرشــكة ومزّودهيــا والــيت تــد&ل يف ٕاطــار الصــفقات 

مزيان.يت �س2تغالل و�س�Fر  یضبطكام . العموم�ّة

ـــابع يف لك اج:Rاتـــه مـــدى التقـــّدم يف اجنـــاز  ویت

بصفة دوریّـة Rـىل كام یطلع جملس إالدارة . املزيانیFني

  .تقر�ر ا6لّجنة ا'امئة 6لتدق�ق

ـــس ٕادارة الرشـــكة  وجتـــدر إالشـــارة rٔن جمل

م�ّرصفا ممثال عـن  �2014شمل يف �رjی�Kه م�ذ س2نة 

ــه مــن طــرفهم يف eلســة  صــغار املســامهني ّمت ٕانت�اب

وRىل ٕا£ر ٕا¢هتـاء مدتـه النیابیـة الثانیـة، . Rاّمة ٕانت�ابّیة

ة و�رس2ی�ا ملبدrٔ دوریّة وضام� ملبدrٔ التداول من �ح�

rٔخـرى  العضویّة يف متثیل صغار املسامهني من �ح�ـة

مبــا یرتتـّـب لعقــد eلســة  2019يف ســ2نة  قــام جملــس

Rامة انت�ابّیة ّمت Rىل ٕا£رهـا ٕانت�ـاب م�رصـف eدیـد 

ــاد  ــªي Zٕنعق ــة ت»هت ــّدة نیابّی ــل لصــغار املســامهني مل ممث

 لعادیـّـة الــيت س2تصــادق Rــىل القــوامئاجللســة العامــة ا

 . قاب7 6لت®دید مرة واPدة 2021ملالّیة لس2نة ا
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كــام جتــدر إالشــارة rّٔن جملــس ٕادارة الرشــكة 

،  2021نــومفرب  29قــام، يف دورتــه املنعقــدة بتــارخي 

ـكة ســّن  ــام 6لرشـ ــد�ر الع ــرئ.س امل ــوغ ال ــر بل Rــىل ٕا£

تعیــني الســ2ّید الهــادي یوســف، املتّرصــف التقاRــد ب 

ــس إالدارة مم  ــنمب®ل ــ2یة لص ـكة التو³س ــل 6لرشـ اRات ث

التكر�ر، م�رصفا مفوضا ٕالدارة رشكة النقـل بواسـطة 

أ��ب.ب ملّدة ثالثة rٔشهر قاب7 6لت®دید مـرة واPـدة، 

ٕاىل Pني تعیني رئ.س مد�ر Rام eدید، مع م�¶ه ّلك 

ــه  ـوریّة ملامرســة Tام الصــالح�ّات والســلطات الرضـ

ـاكت الت®اریـّــة والعقـــد  طبقــا ملق�ضـــیات جمـــ7 الرشـ

ــة الت«ٔس.يســ 6لرشــكة وال  ّ�Kـیعّیة والرتتی نصــوص الFرشـ

 sس2ت¾�اء السلطات ا½وZ مل»ش«ٓت العموم�ّةZ املتعلّقة

كـام قـام جملـس ٕادارة الرشـكة . حرصÀّ ?لس إالدارة

بت®دید  2022ف�فري  28يف eلس2ته املنعقدة بتارخي 

  .هذا التفویض

  ا6لجنة ا'امئة 6لتدق�ق - 2

 ٔr -  ام وصلوح�ات ا6لّجنة ا'امئة 6لتدق�قT:  

�لكف ا6لجنة ا'امئة 6لتدق�ق مبهمة رئ.س2یة   -

�متثل يف مساندة معل جملس إالدارة يف نطاق تدعميه 

جلودة نظام الرقابة ا'ا&لیة وضامن مصداق�ة املعلومات 

  . املالیة

وتقوم ا6لجنة ا'امئة 6لتدق�ق مبهاTا حتت   -

ٕارشاف جملس إالدارة وZلتعاون مع الهیلك امللكف 

ا&يل ولك هیالك الرقابة Rىل غرار مراقب Zلتدق�ق ا'

  .حساZت الرشكة

  :و�كون ذ~ Rىل النحو التايل 

  : Rىل مس2توى ٕادارة ا½اطر و الرقابة ا'ا&لیة   .1

تق�مي فعالیة نظام الرقابة ا'ا&لیة فË یتعلق     -

بت¶دید ومعاجلة ا½اطر املتص7 ب«ٔصول الرشكة وجبمیع 

   ،ا املالیة واحملاس�Kةجماالت ال»شاط و &اصة مهن

الطرق احملاس�Kة الت«ٔكد من جناRة التنظمي و   -

املتبعة ٕالRداد القوامئ املالیة &اصة مهنا اليت تؤمن 

  ،�قوتبعات التدق  وجود و اPرتام rٔ£ر

التحقق من مدى �م�ثال و�لزتام ب«eٓال   -

  ،ت حسب القوانني اجلاري هبا العمل³رش املعلوما

ل Rىل مس2توى خمتلف ضامن حسن سري العم  -

  ،لك املنÓKقة عن الهیلك التنظمييالهیا

ٕابالغ جملس إالدارة عن rٔوeه القصور اليت   -

  .rٔ£ره Rىل مس2توى الرقابة ا'ا&لیةمت حتدیدها و 

  :Rىل مس2توى املعلومات املالیة واحملاس�Kة   .2

Uسهر ا6لجنة ا'امئة 6لتدق�ق Rىل الت«ٔكد من   -

دا&لیة جمدیة من ش«ٔهنا ارساء الرشكة ٔ�نظمة رقابة 



      2021الس�ـوي لس��ة  التقریـر  - شـركة ال��قل بواسط�ة أ��ب��ب
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تطو�ر الكفاءة والن®اRة وحامیة rٔصول الرشكة وضامن 

rٔمانة املعلوماتیة املالیة واPرتام أ�حاكم القانونیة 

  ،الرتتی�Kةو 

السهر Rىل ¢زاهة املعلومة املالیة &اصة الت«ٔكد   -

  ،وتطابقها مع املعایري احملاس�Kة من مدى ارتباطها

یة الوس2یطة �طالع Rىل القوامئ املال   -

  ،ة قÖل ضبطها من طرف جملس إالدارةوالس2نوی

اس2تعراض ال»رشات الصحف�ة املتعلقة   -

املؤسسات ,rٔسواق رrٔس املال(Zلبیا�ت املالیة 

  ،...)ةاملالی

   

Rىل مس2توى أ�عامل املرتبطة هبیلك التدق�ق   .3

  : ا'ا&يل

الهیلك املصادقة Rىل Uسمیة املسؤول عن   -

  ،ا&يلامللكف Zلتدق�ق ا'

  ،فعالیة التدق�ق ا'ا&يلمراقÖة و تق�مي دور و   -

الرب�مج الس2نوي 6لتدق�ق املصادقة Rىل   -

  ،ا'ا&يل

Rة تق�مي إالماكنیات املادیة و الKرشیة املوضو   -

  ،Rىل ذمة هیلك التدق�ق ا'ا&يل

  ،م�تظمة لتقار�ر التدق�ق ا'ا&يل تلقي بصفة  -

�ر التدق�ق لواردة بتقار حفص ومراقÖة النقائص ا  -

  ،ا'ا&يل

الت«ٔكد من نتاجئ معلیات التدق�ق ا'ا&يل   -

وم�ابعة تنف�ذ اخلطط الكف�à 7رفع النقائص والشوائب 

  ،ر�رالواردة àاكفة التقا

  Rىل مس2توى املراجعة اخلارج�ة  .4

  ،اقرتاح تعیني مراقب حساZت  -

م�اقشة مع مراجع احلساZت، قÖل بدء   -

ت، طبیعة ونطاق Tمة اZاملراجعة اخلارج�ة 6لحس

  ،املراجعة

حفص تقر�ر الرقابة ا'ا&لیة اãي Rrٔده   -

  .ساZت قÖل تقدميه ?لس إالدارةمراقب احل 

&الل س2نة ا6لّجنة ا'امئة 6لتدق�ق  rٔعامل - ب

2021:  

 2021&الل س2نة  عقدت ا6لجنة ا'امئة 6لتدق�ق

  :ٕاج:Rات ، ّمت &اللها  )05(مخسة 

تاليف النقائص  م�ابعة مدى الرشوع يف  -

 .الواردة مب¶ارض eلسات ا6لجنة ا'امئة 6لتدق�ق

 .2019م�ابعة تقر�ر الرقابة ا'ا&لیة لس2نة   -

املصادقة Rىل àر�مج التدق�ق ا'ا&يل   -

 . 2021لس2نة 
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- 82 -   

 

�طالع Rىل حمارض اجلرد الس2نویة لس2نة   -

2020. 

�طالع Rىل التقر�ر الس2نوي لوPدة    -

 .2020التدق�ق ا'ا&يل لس2نة 

 . �2020طالع Rىل القوامئ املالیة لس2نة   -

�طالع Rىل تقر�ر الرقابة ا'ا&لیة لس2نة   -

2020. 

م�ابعة املالحظات الواردة بتقر�ر الرقابة   -

 .2019ا'ا&لیة لس2نة 

تق�مي Rام حول rٔشغال ا6لجنة ا'امئة 6لتدق�ق   -

 .2021لس2نة 

 املصادقة Rىل التقر�ر الس2نوي 6لجنة ا'امئة  -

 .62020لتدق�ق لس2نة 

املصادقة Rىل àر�مج التدق�ق ا'ا&يل   -

 .2022لس2نة 

م�ابعة اجناز Tامت التدق�ق املتعهد هبا اىل   -

 .2021موىف نومفرب 

�طالع Rىل املذjرات العامة موضوع   -

 .rٔ2021شغال اجلرد الس2نوي 6لس2نة احملاس�Kة 

م�ابعة الفوارق املرصودة &الل rٔشغال اجلرد   -

  .2020وي لس2نة الس2ن

3 - éالتدق�ق ا'ا&يل واخلار: 

 ٔr -: التدق�ق ا'ا&يل:  

 اىلوPدة التدق�ق ا'ا&يل  هتدف ³rٔشطة

Rىل تطبیق  توفري الرقابة ا'ا&لیة املس2تق7 واملوضوعیة

و ذ~ وفقا 6لقوانني والرتات.ب اجلاري هبا  ،إالجراءات

  .العمل و م�ثاق التدق�ق ا'ا&يل

³شاط وPدة التدق�ق متثّل من �ح�ة rٔخرى 

اثنا عرشة يف ٕاجناز  2021ا'ا&يل &الل س2نة 

تطّرقت 6ل®انبني التقين وإالداري من  Tّمة ) 12(

³شاط الرشكة، وrٔفضت يف هنا�هتا ٕاىل ٕاRداد تقار�ر 

موìّة ٕاىل إالدارة العامة، تقّدم ³س�ة مهنا ٕاىل ا6لجنة 

ت ا'امئة 6لتدق�ق، Uش2متل Rىل وصف لسري املهّما

وا½اطر والنتاجئ والتوصیات  ٕان وeدت وإال&الالت

ومتثّلت املهّمات املنجزة من طرف وPدة التدق�ق 

  :يف  2021ا'ا&يل &الل س2نة 

م�ابعة معلیات اجلرد الس2نویة لس2نة  )1

2020. 

التدق�ق يف �زوید الس2یارات اخلاصة  )2

 .مبراقÖة أ�نبوب

 .التدق�ق يف rٔشغال ا½رب )3

 .ر إالج:عيالتدق�ق يف خزینة املق )4
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 .الترصف يف وصوالت املطعم )5

التدق�ق يف rٔشغال امحلایة املهبطیة  )6

 .لïٔنبوب

 .التدق�ق يف إاللزتامات اجلبائیة 6لرشكة )7

التدق�ق يف نص عریضة واردة من قÖل  )8

 .التفقدیة العامة لوزارة إالرشاف

التدق�ق يف الساRات إالضاف�ة 6لثالثیة  )9

 .2021الثانیة لس2نة 

ة التوصیات الواردة بتقر�ر تقر�ر حول م�ابع )10

 .2017السالمة املعلوماتیة لس2نة 

 التدق�ق يف خزینة حمطة رادس )11

 ꞉التدق�ق يف  )12

 ،الترصف يف التكفل Zلعالج وأ�عامل الطبیة -

 .الترصف يف العطل املرضیة-

 :التدق�ق اخلارé - ب

يف ٕاطار املهام  الرشكة  مراقب حساZت یقوم

لف جوانب ال»شاط املولكة ò بتدق�ق شامل ½ت

التقين وإالداري واملايل واحملاس2يب والتنظميي صلب 

دى ٕاPرتام خمتلف هیالك الرشكة 'لیل ملالرشكة و 

  .إالجراءات و6لنصوص القانونیّة والرتتی�Kّة

وìه ٕاىل  Rىل ٕا£ر ٕا¢هتاء Tّمته تقر�را Rrٔدّ و  

حسب مصنفة تضّمن توصیاته rٔعضاء جملس إالدارة 

مبناس2بة ٕانعقاد ّلك  جملس إالدارة ویقوم . rٔولو�ّهتا

دورة ومضن نقطة قاّرة جبدول rٔعامò م�ابعة مدى 

  .تقر�رذا ال تقّدم الرشكة يف ٕاجناز التوصیات الواردة هب

كام تقوم ا6لّجنة ا'امئة 6لتدق�ق من eا¢هبا 

مبتابعة مدى تقّدم الرشكة يف تدارك النقائص الواردة 

  .بتقر�ر توصیات مراقب احلساZت

 :&لیّة احلومكة  - 4

يف س2یاق التفاRل مع املعایري ا'ولیّة 

لٕالدارة احلدیثة وإال³س®ام مع مق�ضیات 

احلومكة الرش2یدة Uسعى &لّیة احلومكة  صلب 

رشكة النّقل بواسطة أ��ب.ب ٕاىل �رس2یخ 

ٕاPرتام القانون وت«ٔمني إاللزتام بقمي الزناهة 

 والشفاف�ّة واملساءs واحلیاد يف نظم إالدارة

  .والتّرصف

RZٕداد س2نوÀّ تقوم &لیّة احلومكة هذا و 

معل وتقار�ر ³شاط سداس2یّة àر�مج 

Tّمات  منوس2نویّة تتضّمن ما ّمت ٕاجنازه 

àر�مج العمل عرض وی. مربجمة وûري مربجمة
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Rىل rٔنظار  الس2نوي 6ل�لّیة وتقار�ر ³شاطها

جملس إالدارة 6لمصادقة، كام حتال ³س�ة 

ركزیّة 6لحومكة بوزارة مهنا ٕاىل اخللیّة امل

قامت &لّیة احلومكة هذا وقد . إالرشاف

 )08(مثانیة   Zٕجناز 2021بعنوان س2نة 

  :تتوّزع Rىل النحو التايلTّمات 

مربجمة Tامت  T7امت من بني  5  - 1

تتعلّقان  2022وٕاPاT sمتني ٕاىل س2نة 

مب®ال التكو�ن والتوعیة ٕاس2ت¶ال ٕاجنازها 

و�متحور املهامت . ýسKب تفيش eاحئة jورو�

  :املنجزة حول 

املؤّرخ يف  47تطبیق مق�ضیات القانون Rدد   •

املتعلّق بتحسني م�اخ  2019ماي  29

 ،�س�Fر

 ،&ارطة خماطر�س2تعداد ٕالرساء  •

تلقّي مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة ومعاجلهتا والرّد   •

 ،Rلهيا

مواص7 تطبیق مق�ضیات �رت.ب هیئة السوق   •

علّق مباكحفة ٕا&الالت السوق املؤّرخ املالّیة املت

 ،2017مارس  28يف 

مواjبة اج:Rات ا6لّجنة الف�یّة امللكّفة Zلنظر يف   •

 .مطالب احلصول Rىل ا�متویل العمويم

  :�متحور حول  ثالثة Tامت ûري مربجمة  - 2

ٕاRداد مدونة سلوك وrٔ&الق�ات العون يف  •

 ،رشكة النّقل بواسطة أ��ب.ب

 ،التبلیغ وم�ابعهتا التعهد مبلفات •

 قدرات وتعز�ز التكو�ن àرامج يف الرrٔي ٕابداء •

 .احلومكة جمال يف و&اصة أ�عوان

 :جلنة مراقÖة الصفقات - 5

مراقÖة الصفقات يه هیلك رقايب ملكف  جلنة

Zلنظر يف رشعیة ٕاجراءات املنافسة وٕاàرام 

یرتrٔسها م�رصف عن الصفقات ورشوط تنف�ذها 

.س املد�ر العام 6لرشكة  و جملس إالدارة ûري الرئ 

من مراقب ا'وs وم�رصفان یمت تعی.هنام من قÖل 

ویضاف وجوZ ٕاىل �رjیبة جلنة . جملس إالدارة 

صفقات ممثل عن الوز�ر امللكف Zلتجهزي 

 Z1ل»س2بة لصفقات أ�شغال واليت تفوق قميهتا 

ملیون دینار وممثل عن وزارة إالرشاف القطاعي 

ود مبواد واليت تفوق قميهتا Zل»س2بة لصفقات الزت 

الك�ابة القارة 6لجنة  ميسكو . ثالمثائة rٔلف دینار

  .ٕاطار من الرشكة مراقÖة الصفقات
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يف م�اس2بة  الرشكة مراقÖة صفقاتٕاجمتعت جلنة 

سKمترب، مت  28 يف 2021واPدة &الل س2نة 

&اللها التداول حول تقر�ري تق�مي عروض، 

  . الرشكة وٕابداء رrٔهيا Zملوافقة Rىل مقرتPات

  :ویتعلق التقر�ران بطلبات العروض التالیة

املتعلق  03/2020طلب العروض Rدد  - 


لیني �ٓ&ذ العینات  r از�نì ق�ناء و�ركزيZٕ

وٕاقرتاح  رادس-لïٔنبوب م�عدد املواد بزنرت

 .اعتباره ûري ممثر

كتتاب Zٕ املتعلق  02/2021طلب العروض Rدد  -

 62022،2023لس2نوات عقود ت«ٔمني الرشكة 

 . 2024و

  :حومكة النظام املعلومايت  - 6

ح  الرمقیة  النظام املعلومايت مع التحوالت اصب

يف لتطورات التك�ولوج�ة املعارصة عنرص رئ.يس او 

ح كام  ،حومكة الترصف فهياو  الرشكةجناRة  rٔصب

حسب  �ساRد إالدارة يف اختاذ القرار ا³�ٔسب

�سامه ýشلك مÖارش rٔو و مؤرشات لوPة الق�ادة 

مÖارش يف التقلیص من أ�عباء ح�ث ساRد ûري 

Rىل س�Kل املثال اع:د املراسالت إاللكرتونیة من 

 تقلیص قمية رشاء أ�وراق و مس2تلزمات الطابعات

كام �سامه مرشوع الهاتف الرمقي من تقلیص �لكفة 

ٕاىل  2019&الل س2نة  17000االتصاالت من 

 .2021س2نة دینار &الل  4500حوايل 

ــرى ــة rٔخ ــن �ح� ــت م ـكة حرص  Rــىل  الرشـ

 Rالم�ـــةلالٕ ½طـــط املـــد�ري Zتطبیـــق مـــا ورد 

يف مجمـــــــ� ٕاىل  ىدعـــــــاãي و )  2019-2023(

ـوع يف اعـــ:د احللـــول الرمقیـــة يف الربجمیـــات  الرشـ

  .املس2تقÖلیة وامللخصة يف النقاط التالیة

Rــرب مرشــوع تطــو�ر  حتســني جــودة الشــ2باكت -

مـن  واãي ّمت �¢هتاء الب»�ة التحتیة لالتصاالت

  �2021ركزيه &الل س2نة 

ـــذ ســـ2نة  ٕاعـــ:د - ـــة يف 2019م� ـــول الرمقی  احلل

ـــامالت  ـــة املع ــف(ا'ا&لی ـــل،يف  الترصـ  العط

 الترصف يف الرسـائل ا'ا&لیـة اخلروج،رخص 

   )الهاتف ورمقنة

ـــذ ســـ2نة ٕاعـــ:د  - ـــة يف  2019م� ـــول الرمقی احلل

, اجلـــــراÀت  رصف(املعـــــامالت اخلارج�ـــــة 

 Tunepsم�ظومـــــة , التحـــــویالت البنك�ـــــة 

 .... )التصارحي اجلبائیة و�نتداZت
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Rــرب مرشــوع �ــركزي نظــام  الســالمة املعلوماتیــة -

واãي  شامل 6لترصـف يف السـالمة املعلوماتیـة

 2021ّمت الرشوع يف اجنازه &الل س2نة 

Rـرب مرشـوع اق�نـاء   تطـو�ر النظـام املعلومـايت -

واملـربمج ٕاجنـازه &ـالل  àرجمیة م�دجمـة 6لترصـف

  .2022س2نة 
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ب ب ٔ متعيّة لرشكة النّقل بواسطة ا   املسؤوليّة ا
  

متعية متشيات  متثل املسؤولية ا مج املامرسات وا

ذها امل ٔ التمنية  ؤسساتاليت تت د رتام م يف ٕاطار ا

صادي دون  ق منو  ق ا املستدامة مما ميكهنا من حتق

ال  هتديد ٔج ل ا   . القادمةمستق

بوتضع  ب ٔ املسؤولية  رشكة النّقل بواسطة ا

ٔوكد  متعية مضن  هتا،ا الل تعاملها  ٔولو ٕاذ حترص من 

  ٔ د رتام م ىل ا ة  لية واخلارج ا ٔطراف ا مع خمتلف ا

  . التمنية املستدامة

شاط الرشكة املمتثّل يف نقل  ّٔن  هذا وجتدر إالشارة 

ب ينصهر مضن  ب ٔ رب ا ظور التمنية احملروقات  م

ث ميثّل  احملروقات من نقل وسي ل ٔجنع املستدامة ح

ة احملاف ةح ىل الب صاد يف الطاقة ووالسالمة  ظة  ق

صادية  ق ة  ا ٔخرىمقارنة والن  .بوسائل النّقل ا

متعيّة لرشكة النّقل بواسطة  ركز املسؤوليّة ا و

ىل ثالثة حماور  ب  ب ٔ   :ا

صادي .1 ق   :احملور 

ب حلرفاهئا ب ٔ مستوى  توفّر رشكة النّقل بواسطة ا

ث تقوم بنقل املواد البرتوليّة  ايل من اخلدمات ح

ىل جودهتا وذ  ال مع احملافظة  ٓ لحرفاء يف ا وسلميها 

ىل مدار السنة دون انقطاع مبا يف ذ يف فرتات 

  .احلجر الصحيىل غرار فرتات  ٔزماتا

سمحشاط الرشكة  ويعترب لها من  شاطا مرحبا 

ٔطراف  ّة جتاه مجيع ا صادي يف كنف الشفاف ق منو اق حتق

ّ   .املتد

عي .2 ج   :احملور 

ب ب اصة لهذا  تويل رشكة النقل بواسطة  ٔمهية 

اكف ىل توفري  الل السهر  ؤ الفرص بني احملور من 

لني معها سوى لمسامهني  املتد عند رش املعلومات املالّية 

ٔو ٕانت ٔو تنظمي ولعموم  ّرصف ممثّل لصغار املسامهني  اب م

ٔو  ام بعمليات الزتود  ٔو الق دد  اظرات النتداب اعوان  م

الل توفري  ام بعمليّات التوظيفات املالّية وذ من  الق

ة  ت الشفاف ىل مستو ل ٕاجناز العمليّات ٔ يف مجيع مرا

ورة  اتاملذ شك ٔي  يف هذا  مما مكن الرشكة من تاليف 

اكفؤ الفرص عند معلّيات . الصدد كام تضمن الرشكة  

الل تطبيق بنود  ات من  رق ٔو ٕاسنادمه  ٔعوان  تدرج ا

ٔمر اخلاص  ٔعوان الرشكة وا ٔسايس اخلاص ب النظام ا

ّة سناد اخلطط الوظيف ٕ.  

الل  ل الرشكة مع حميطها اخلار من  كام تتفا

ث ت ىل الوسط اجلامعي ح اح  لطلبة نف ح الفرصة 

الل لمتتع برتبصات ختّول هلم حتسس احلياة املهنيّ  ة، ومن 

ت وهبات  ا رب ٕاسناد ٕا ىل الوسط امجلعيايت  اح  نف

المر  لهيا  لجمعيات اليت تتوفر فهيا الرشوط املنصوص 
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املتعلق بضبط معايري وٕاجراءات  2013لسنة  5183دد 

لج  متويل العمويم    .معياتورشوط ٕاسناد ا

ٔ سالمة   ٔخرى، تويل الرشكة مس ة  ح من 

خلصوص يف الوضع الصحي الراهن  ٔمهية قصوى و ٔعواهنا 

 ّ لك امل ٔطباء الشغل  ث يقوم  ، ح ورو احئة  سم بتفيش 

لوضع الصحي  ورية  ملتابعة ا ٓت الرشكة  ش ٔعوانم كام  ل

ىل غرار  ورو  دوى فريوس  توفر هلم وسائل التويق من 

حويل عة والسائل الهيدرو ح  ق وتنظم سنو مح تلق

ٔخرى ويف ٕاطار مسؤولّيهتا جتاه . ضد الزن ة  ح من 

ّا من  ٔعامهلم توفّر الرشكة توق ام ب ٔعوان عند الق سالمة ا

اطر املهنيّة مجيع معدات السالمة عند  ٕالضافة ا العمل 

ذية السالمة  ٔ ىل غرار  س السالمة املهنيّة  ملال

ة من املواد البرتولّية  .واخلوذات والقفازات احلام

ىل  ب  ب سهر رشكة النقل بواسطة  ٓخر  ىل صعيد 

سجيلهم يف  الل  ارات وكفاءات اعواهنا من  منية 

ات الرشكة  اج ىش مع  ّة ت كوي ٓ لقات  املهنيّة فاق و ا

    .ٔعواهنا

يئ .3   :احملور الب

ارا ٕاسرتاجتيا محلاية احمليط  ب خ ب ٔ يعترب النقل بواسطة ا

عتباره حيّد بصفة هاّمة من ٕانب ت الغازات ٕ ة يف عا س امل

باس احلراري  .إالح

ا  ة  150محو  حوايلٕاذ تقوم الرشكة بنقل يوم شاح

 ذها(رادس املنطقة البرتوليّة بزنرت و مصفاة صهرجي بني 

ّ ة احمليط و  مما جينب) وٕا  ٕانعاكساتواملدن  التحتيّةالب

ات ٔسطول من الشاح   .وخماطر تنقل هذا ا

ب  ب ٔ ىل ذ تبذل رشكة النّقل بواسطة ا الوة 

لتقليص  لطاقة ويف هذا جمهودات  ٓهتا  ش من اسهتالك م

ل قامت تالرشكة برتكزي  الس مشسّية  عوضا عن  خسا

ئية القدمية ت الكهر ا  2021الل سنة  تواصلكام  الس

ق طايق  ّمة تدق قد تفيض ٕاىل ٕاماكنّية انتاج واليت اجناز 

صاديّة لهذا  الطاقة الفولتوضوئية ت اجلدوى إالق ٕاذا تب

  . املرشوع

متعيّة  ٔخرى ويف اطار مسؤوليهتا ا ة  ح خلصوص من  و

يئ  ٔنبوب من يف اجلانب الب طقة ٕارتفاق ا وضام محلاية م

ٔوساخ وبقا مواد البناء  ذقامت الرشكة وضع ا سنة  م

ملنطقة  2020 ّة مع مجمع الصيانة والتّرصف  رام ٕاتفاق ٕ

شطرانة  لحزام إالرتفايق ت الصناعّية  ٔشغال هتيئة  تعلّق ب

لمحروقا نبوب الناقل  ٔ ّصص ل رادس يف  -ت بزنرتا

يئ  نفّس ب ملنطقة وحتويل هذا احلزام ٕاىل م د  جزءه املتوا

الل هتيئة  اطق خرضاء ومس ّحصي وفضاء من  م

ساكين املنطقة  يض لفائدة م كفّل مجمع ر الصيانة  مع 

هتيئة ملنطقة الصناعيّة شطرانة مبصاريف ا  .والتّرصف 
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ة   القوامئ املاليّة مقّدم

.I ستغالل رادات    : 2021لسنة  ىل مستوى ٕا
ل النقل - 1    :2021لسنة  ىل مستوى مداخ

   
  

  

  

 

ستغالل - 2 رادات     :ىل مستوى مجموع ٕا

 
 

رادات إالستغالل  :  مجموع ٕا
د.م 18,060

د.م 1,883ارتفاع 

ٔخرى  ستغالل ا رادات  :ٕا
د  .م 1,559

د.م 0,655اخنفاض 

ل النّقل  :مجموع مداخ
د.م16,501

د .م 2,538ارتفاع بـ 

+18,18% -29,59% +11,64% 

ّٔىت  ٔخرى  خنفاضيت ستغالل ا رادات    :عن د .م 0,655بـ يف مجموع ٕا
 ة الناجتة عن وضعيّة التلتري ح الصاف ر  (%4,27+)د .م 0,061  بـ ارتفاع 

  مقابل
  اع املدخرات بـ ر (%91,98-)د .م 0,717اخنفاض اسرت  :2020الل سنة  سجيل ىل ٕا

اع  -  رابيل مبا قميته اسرت ومات    ،د .م 0,644مدخرات بعنوان الصفقة املربمة مع مجمع 
اع -  شاءدم اسرت بتة يف طور  ىل اصول   . د.م 0,129مبا قميته  خرات 

ٔنبوب بزنرت رادس بـ  ارتفاع ل النّقل  مداخ
ر  (%17,09+)دينار  مليون 2,294  ىل ٕا

  %12,13المكيّات املنقو بـ  ارتفاع

رات بـ  ارتفاع ٔنبوب وقود الطا رب  ل النقل  مداخ
ر )%45,41+(الف دينار  244  ىل ٕا

 %38,49المكيّات بـ  ارتفاع

ل النقل   ارتفاع   2021د يف سنة .م 16,501ٕاىل  2020د يف سنة .م 13,963من مجموع مداخ
ر  (%18,18+)دينار مليون  2,538 بـ ٔي     :ىل ٕا



 

  

 

2020د يف سنة .م 9,266د مقابل .م 9,642

ر ىل (%5,38+) د.م 0,039 بـ احملروقات  ٕا

ر ىل (%29,43+) د.م 0,034  ارتفاع ٕا

 د.م 0,116 مببلغ رابيل ومات قضية بعنوان

ٔصول .(%2,15-) د.م 0,028ـ بـ املادية  ا

ة واخلدمات والبحوث ة اخلارج   بـ املتنو

ٔتعاب  (%60,90+) د.م 0,051 بـ و
ٔعوان وتنقالت   د.م 0,019 بـ ا

                                                   

(%35,11-)د.م 0,039

(%2,62+)د  
                      (%2,21+)د .م 

ٔخرى بـ  ٔعوان ا ٔعباء ا (%74,80-)د .م 0,055اخنفاض 
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  : 2021لسنة  ستغالل

ستغالل بـ  ٔعباء  9,642ليبلغ  (%4,05+)د .م 0,376ارتفاع مجموع 

ت ارتفاع• احملروقات لضخ الطاقة مشرت
  املنقو المكيات جحم ارتفاع

ت ارتفاع• 034 بـ احملروقات مشرت
احملروقات ٔسعار

متوينات املسهتلكة  بـ  ت ا ارتفاع مشرت
يفّرس  ,11+)

ٔساس بـ  ا :ب

بعنوان ملدخرات خمصصات سجيل•
مقابل

ٔصول ٕاسهتالاكت خمصصات اخنفاض• ا

ارتفاع خمصصات إالسهتالاكت واملدخرات 
يفّرس  5,07+)

ٔساس بـ  ا :ب

راسات ب ارتفاع• والبحوث ا
  (%54,52+) د.م 0,067

ٔتعاب الوسطاء مرتبات ب ارتفاع• و
وتنقالت املواد نقل ب ارتفاع•

(+19,31%)                                                   
مقابل

ٔعباء حتويالت اخنفاض• 039 بـ ا

ٔخرى ستغالل   بـ ا
 يفّرس  9,99+)

ٔجور بـ • ٔعباء ا د  .م 0,107ارتفاع 
عية • ج ٔعباء  م 0,022ارتفاع ا

مقابل
ٔخرى بـ • ٔعوان ا ٔعباء ا 0,055اخنفاض 

  د.م 0,076 بـ 
ٔساس ا : بـ ب
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.II  ٔعباء ستغاللىل مستوى 

ر  :  ىل ٕا

 

  
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ستغالل بـ  ٔعباء  ارتفاع مجموع 

متوينات املسهتلكة  بـ  ت ا ارتفاع مشرت
(%27,د .م 0,109

ٔساس بـ  ا ب

ارتفاع خمصصات إالسهتالاكت واملدخرات 
(%07د .م 0,084بـ 

ٔساس بـ  ا ب

ستغالل ٔعباء ارتفاع
(%99 د.م 0,106

: بـ ٔساس

ٔعوان اعباء ارتفاع  ا
ٔساس يفّرس  (1,36%+) ا ب



 

 
ح ٔر ىل ا ٔداءات  ساب ا ل ا شطة العاديّة ق ٔ   : 2021لسنة  ا

  

ة إالستغالل  :ن

د.م 8,418

د.م 1,507ارتفاع بـ 

شطة العادية  ٔ ة ا ن
ساب  ل ا ق

ٔداءات  :ا

د.م 11,526

ارتفاع بـ

د.م 0,799

ر العاديّة  اخلسا
ٔخرى  :ا

د.م 0,255

اخنفاض بـ

د.م 0,661

+21,81% 

-72,16% +7,45% 

ىل التوظيفات سبة الفائدة املوظفة  رادات التوظيفات برتاجع    املالية  ا
  : 2020الل سنة  سجيل

ومات لزناع مع مجمع  القة  ب يف   رابيل- الصادر عن حممكة التعق
ٔهنا  ولها الوقيت  الن ق ٔشغالها وٕا سّمل  مل يّمت 
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 : 2021لسنة  إالستغالل 

ح  ٔر ىل ا ٔداءات  ساب ا ل ا شطة العاديّة ق ٔ ا

ٔعباء إالستغالل :مجموع 
د  .م 9,642

د.م 0,376ارتفاع بـ 

رادات إالستغالل  :مجموع ٕا
د.

د.م 1,883

ح العاديّة :ار

د.م 0,307

اخنفاض بـ

د.م 0,009

رادات التوظيفات   - ٕا
ٔعباء املاليّة :ا

د  .م 3,056

اخنفاض بـ

د.م 1,360  

+11,61% +4,05% 

-30,79% -2,87% 

ىل التوظيفاتيف  خنفاض  سبة الفائدة املوظفة  رادات التوظيفات برتاجع  ا
ٔخرى ب  ر العادية ا سجيلكام يفّرس إالخنفاض يف اخلسا

هنايئ  د بعنوان احلمك ومات ا لزناع مع مجمع  القة  ب يف  الصادر عن حممكة التعق
ذ سنة د بعنوان  شاء م ٔهنا  2012بناءات يف طور إال ولها الوقيت  الن ق ٔشغالها وٕا سّمل  مل يّمت 
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.III  ةن ىل مستوى 

.IV  ةىل مستوى  ن

 
 
 
 
 
 
 
  

  

رادات إالستغالل  مجموع ٕا
.م 18,060

1,883ارتفاع بـ 

ة إالستغالل  :ن
د.م 8,418

ارتفاع بـ

د.م 1,507

+11,61%

+21,81% 

خنفاض يفّرس 
ٔخرى ب  ر العادية ا كام يفّرس إالخنفاض يف اخلسا

  ر بـ د بعنوان احلمكٔ.  644خسا
  ر بـ د بعنوان ٔ.  128خسا

  ري ممثرة



 

  

ة  ة الصاف الن
:2021لسنة 

د.م 7,641

ارتفاع بـ

د.م 0,478

+6,68% 
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ة   : 2021لسنة  الصاف

ح  ٔر ىل ا ٔداءات  :ا
د  .م 3,885

ارتفاع بـ

د.م 0,321  

ل  شطة العادية ق ٔ ة ا ن
ٔداءات  ساب ا :ا

د.

د

 +9,01% 
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.V  ةال ىل مستوى ة ن الصاف

  

ل  شطة العادية ق ٔ ة ا ن
ٔداءات  ساب ا ا

.م 11,526

ارتفاع بـ

د.م 0,799

+7,45% 
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ة   املــــــــوازن
ة خمتومة يف سمرب  31سنة حماس  )ينار(د

ات 2021 2020 الفارق ـــــــــة ٕايضا سم  ال
ٔصـــــــــول      ا
ة     اري ٔصول الغري   ا
ـــــة     ٔصول الثاب  ا

ة  080 340 380 338 700 1 ٔصول الثابتة الغري املادي  ا
سهتالاكت واملدخرات  208 331 411 323 797 7  تطرح 
-6 097 14 969 8 872   

ة  568 431 46 611 065 46 957 365 ٔصول الثابتة املادي  ا
سهتالاكت واملدخـــرات  699 090 40 487 937 38 212 153 1  تطرح 
-787 255 7 128 124 6 340 869 1-4  
ة  877 058 2 765 653 112 405 1 ٔصول املال  ا

 تطرح املدخـرات  183 19 183 19 0
1 405 112 634 582 2 039 694 2-4  
ة  435 389 8 675 777 7 760 611 ٔصول الثاب  مجموع ا

ٔخــرى  0 0 0 ة  اري ـر  ٔصـول غ  
ة  435 389 8 675 777 7 760 611 ري اجلاري ٔصـول   مجمـوع ا

ٔصـول اجلاريـــــــــة      ا
ات  807 154 172 161 365 6- زون  ا
رح املدخراتتط  412 5 651 8  239 3-  
-3 126 152 521 149 395 3-4  

ت املتّص هبم  164 173 7 040 905 7 876 731-  احلرفاء واحلسا
 تطرح املّدخرات   0 0 0

-731 876 7 905 040 7 173 164 4-4  
ٔخرى  882 888 885 192 3 003 304 2- ارية  ٔصول   

 تطرح املّدخرات  513 538 513 538 0
-2 304 003 2 654 372 350 369 5-4  
ٔخرى 6-4 924 699 38 831 233 36 093 466 2 ٔصول مالية   توظيفات و
 السيو وما يعادل السيولــــــة 7-4 133 331 7 120 609 2 013 722 4
ة  985 703 53 884 554 49 101 149 4 ٔصول اجلاري  مجمــوع ا
ٔصـــــــولمجمــوع ا  420 093 62 559 332 57 861 760 4  
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ة   املــــــــوازن
 

ة خمتومة يف سمرب  31سنة حماس   )ينار(د

ات 2021 2020 الفارق ـــــــــة ٕايضا سم  ال

    
اتيّة واخلصـوم ٔموال ا  ا

 

ّــــــــــــة     ات ٔموال ا  ا
عي  000 691 20 000 691 20 0 ج ال   رٔس امل

ياطات  330 564 3 902 438 3 428 125 ح  
ٔخــــرى  510 139 510 139 0 اتيّة ا ٔموال ا  ا

لــــــــــة  516 457 18 483 190 16 033 267 2 ّ  النتائــج املؤ

2 392 461 40 459 895 42 852 356 
 
 

ساب ل ا اتيّة ق ٔموال ا ة  مجموع ا السنة ن
ة  احملاس

ر     ٕالس اص   حساب 
ـــــــة  593 640 7 143 162 7 450 478 ة احملاسب جـــــة الس  ن

ـــص 8-4 949 492 50 038 622 47 911 870 2 ل التخص اتية ق ٔمـوال ا  مجمــــوع ا

 اخلصــــــــــــــوم    

ة      ـر اجلاري  اخلصـوم غ

 مدخــــــرات 9-4 534 326 3 337 912 2 197 414
ة  534 326 3 337 912 2 197 414 ـر اجلاري  مجموع اخلصـوم غ

 اخلصـــوم اجلاريــــــة     0

ت املتص هبم 10-4 638 897 947 886 691 10  املزودون واحلسا
ٔخــــــرى 11-4 299 376 7 237 911 5 062 465 1 ة ا  اخلصـوم اجلاري

     

م اجلاريــــــــــةمجمــوع اخلصـــو   937 273 8 184 798 6 753 475 1  

 مجمـوع اخلصـوم  471 600 11 521 710 9 950 889 1

ة واخلصـــوم  420 093 62 559 332 57 861 760 4 ّ ات ٔمـــوال ا  مجمـــــوع ا
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اجئ مة الن   قائ
 

 
ة خمتومة يف سمرب  31سنة حماس  )ينار(د

 

ات 2021 2020 الفارق ســــــــــمية ٕايضا  ال

 
  

 
ستغالل رادات   ٕا

ل 1-5 935 500 16 794 962 13 141 538 2  مداخ

ٔخرى 2-5 299 559 1 689 214 2 390 655- ستغالل ا رادات   ٕا

1 882 751 16 177 483 18 060 234  
ستغالل  مجموع ٕايـــرادات 

       
ستغالل ٔعباء   

      
سلميها مت  ات اليت س ت املنتو  تغيري خمزو

متوينات املسهتلكة 3-5 669 080 1 237 971 432 109 ت ا  مشرت

ٔعوان 4-5 135 644 5 244 568 5 891 75 ٔعباء ا  

-25 554 1 311 044 1 285 490 
5-5 

سهتالاكتخمصصات   

 خمصصات املدخرات 197 465 197 355 000 110

ٔخرى 6-5 682 166 1 718 060 1 964 105 ستغالل ا ٔعباء   

375 733 9 266 440 9 642 173  
غالل س ٔعباء   مجموع 

1 507 018 6 911 043 8 418 061  
غالل س ة   ن

ة 7-5 061 1- 825 4 886 5- ٔعباء مالية صاف  

رادات التوظيفات 8-5 271 055 3 985 420 4 714 365 1-  ٕا

ٔخرى 9-5 578 306 653 315 075 9- ح العادية ا ٔر  ا

ٔخرى 10-5 154 255 466 916 312 661- ر العادية ا  اخلسا

799 427 10 726 390 11 525 817  
ٔداءات ساب ا ل ا شطة العادية ق ٔ ة ا  ن

ح 11-5 224 885 3 247 564 3 977 320 ٔر ىل ا ٔداءات   ا

478 450 7 162 143 7 640 593  
ٓداءات  ساب ا شطة العادية بعد ٕا ٔن ة ا ي ن

ح ٔر ىل ا  

 العنارص الطارئة  - -  -

478 450 7 162 143 7 640 593  
ة ة احملاسب لس ية  ة الصاف ي  الن
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ة قدي ات ال دول التدفق   ج
  )ينار(

ة خمتومة يف سمرب 31 سنة حماس   د
ات 2021 2020 الفارق ــــــــــــــة ٕايضا سم  ال

 
  

 
الستغالل  التدفقات النقدية املتص 

478 450 7 162 143 7 640 593 
 

ـــــــة ة الصاف ج  الن
     

 
ـــــــة لــ  س ل ت  :سو  

87 778 1 662 909 1 750 687 
 

سهتالاكت واملدخرات*     
716 685 -779 195 -62 510 

 
 اسرتدادات مدخرات

-38 029 -78 181 -116 210 
 

سهتالاكتاسرتدادات   
ّة      التعديالت احملاس
     

 
:تغيريات *     

11 184 -4 819 6 365 
 

ات                    - زون ا  
-4 207 604 4 939 480 731 876 

 
ات                    - املستحق  

ٔخرى                    - 1-6 798 732 2 747 129 1- 545 862 3 ٔصول   
ٔخرى*    2-6 213 441 1 724 496 2- 937 937 3 املزودون و ديون   

1 574  1 574 
 

ت*    ٔو فائض القمية عن التفوي زائد   

4 850 520 9 275 866 14 126 386 
 

ٔتية من  صصة لـ(التدفقات النقدية املت ستغالل) ا شطة  ٔ  

0 
 

  
مثـــــار ة إالس شط ٔ ة ب  التدفقات النقدية املتّصل

15 042 -16 742 -1 700 
 

اء ٔتية من ٕاق ات املت فـو ري مادية ا ٔصـول الثابتة    ا
86 375 -419 366 -332 991 

 
ٔصـول الثابتة  املادية اء ا ٔتية من ٕاق ات املت فـو  ا

-200 000 200 000   
 

ٔصـول املالية   ٔتية من التفويت يف ا  املقابيض املت
-1 500 000   -1 500 000 

 
ٔصـول املالية ناء  ا ٔتية من اق ات املت فو  ا

-1 598 583 -236 108 -1 834 691 
 

ة من  ٔت صصة لـ(التدفقات النقدية املت ر) ا س ة  شط ٔ  

     
 

ل متوي ة ا شط ٔ  التدفقات النقدية املتّص ب

0 -4 345 110 -4 345 110 
 

ع ٔنواع التوزي ريها مـن  ح و ٔر  حصص ا
دوق 3-6 572 424- 577 374- 995 49- عي الص ج  

-49 995 -4 719 687 -4 769 682 
 

ٔتية من  ة لــ(التدفقات النقدية املت صص متويــــــل) ا ة ا شط ٔ  

3 201 942 4 320 071 7 522 013 
 

ـــــو ـــــــــــــــــر الس  تغ
4 320 071 33 489 049 37 809 120 

 
ة ة احملاسب ة الس ـــــو فـي بداي  الس

7 522 013 37 809 120 45 331 133 
 

ة ة احملاسب م الس د خ ـــــو ع  الس
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دد  ب: 1مذكّرة ع ب ٔ   تقدمي رشكة النقل بواسطة ا

سها يف  ٔس ة إالمس وقع ت ب يه رشكة خف ب ٔ مترب  26رشكة النّقل بواسطة ا و قد بلغ رٔس مالها يف موىف  1979س

سمرب  لغ  2021د ٔة . دينارا 20 691 000م ش ب، ويه م ب ٔ ٔسايس يف نقل احملروقات بواسطة ا شاطها ا ومتثل 

دد  ىض القانون ع ة مبق فرى  1989لسنة  9معوم فـري  1989الصادر فـي غرة ف لت طور إالنتاج يف ف هذا . 1984د

لعادة املنعقدة يوم  سمرب  13وقد قّررت اجللسة العامة اخلارقة  ح رٔس ما 2000د دود ف لعموم يف  %  30ل الرشكة 

لبورصة ٔسهمها    . وٕادراج 

دد  داث الهامة:2مذكّرة ع ٔ   ا

ل .1.2   املداخ

الل  ل  الل  دينارا 2 538 141 بقمية ارتفاع  2021سنة ّجسلت املداخ ل  ملداخ سبة ٔي   2020سنة مقارنة  ب

خلصوص عن.  18.18% جت  رتفاع    :هذا 

  ٔنبوب بزنرت ارتفاع ّّٔوال رب  ل  ب الفرعية بـ –املداخ ب ٔ  :دينارا 2 294 480رادس و ا

دة يف ٔتية من الز   :م

  .دينارا 1 602 247ٔي مببلغ يقدر بـ% 12.17ات املنقو بـيالمك  -                    

ٔسعار بـ -                       .دينارا 692 233ٔي مببلغ يقدر  بــ%   4.81ا

 رات بـ :نيا ٔنبوب نقل وقود الطا رب  ل    :دينارا 243 661ارتفاع املداخ

دة يف ٔتية من الز  :م

  .دينارا 206 509ٔي بقمية % 38.49ات املنقو بـ يالمك  -                    

ٔسعار بـ  -                       .دينارا 37 152 ٔي بقمية%  5ا

ّة 2.2 ة احملاس  الن

اللجسلت رشكة  ب  ب ٔ ة ٕاجيابّية بلغت    2021سنة  النقل بواسطة ا ة اجيابية  7 640 593ن ــ دينارا مقابل نت

در الل  7 162 143بـــــ   تق ساوي   2020سنة دينارا  سبة ٔي  دينار  478 450ٔي بتغيري ٕاجيايب   %6.68ب

خلصوص . جت   هذا التغيري ٕاجيايب 
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  : عن ارتفاع

 ل بـــ   دينار 2 538 141 املداخ

 ح بـــ ٔر ىل ا ٔداءات   دينار                     )  320 977( ا

 ستغالل بــ ٔعباء   دينار ) 375 733(  مجموع 

   :و عن اخنفاض

 رادات التوظيفات بـــ   دينار ) 1 365 714 (ا

  ٔخرى بــ ر العادية ا  دينار 661 312اخلسا

 ٔخرى بــ ستغالل ا رادات   دينار ) 655 390 ( ا

رتفاق .3.2 ات اخلاّصة حبق   االتفاق

كرر النفط ببزنرت ٕاىل مركز إاليداع  ٔنبوب نقل املواد البرتولّية املمتّدة من حمّطة  تطلبت معلّية بناء واستغالل 

يت  الل س ع  رادس، التوق ن  رتفاق مسرتس متت 1983و 1982واخلزن الاك اّصة حبق  ات  ىل فرتة ىل اتفاق د 

هتاء مدة  رتفاق يقع حتيهنا عند ا لهيا مقابل حق  مثان املتفق  ّٔن  نبوب  مع إالشارة ٕاىل    .سنة 30استغالل 

رتفاق  املصنّف  ة احلرمان جراء  ديد م ٔنبوب لت ٔرايض املار مهنا ا لرشكة التفاوض مع ماليك ا سىن  و ليك ي

دد  دد ا 1982لسنة  60طبق القانون  لقانون  مرفق معويم، تّولت إالدارة العاّمة  1995لسنة  50ملنقح 

بارات بتارخي  ٕالطالع  2015مارس  06لٕالخ ب و ب ٔ ّٔن جملس ٕادارة رشكة النقل بواسطة ا بار ، ٕاال  اجناز تقرر اخ

ذ بعني إالعتبار االٕ  ٔ ٔهنا مل ت بار واملهنجيّة املعمتدة الحظ  شاط املرفق ىل ما ورد بتقرر إالخ يب ل طار القانوين والرتت

ري صاحلة  طقة  طقة ارتفاقه م هتيئة العمرانية واعتبار م ٔم ا ٔنبوب ب ىل ٕادماج حوزة ا العمويم وال الوضعية املرتتبة 

ملناطق . لبناء ٔنبوب  ة احلرمان الفعلية املنجّرة عن مرور ا قة م ٔن التقرر ال يعكس حق لس  العمرانيّة كام اعترب ا

لب قطع  ٔ ٔن  ٕالضافة ٕاىل  لبناء  ري صاحلة  طقة إالرتفاق مكنطقة  ىل م هتيئة العمرانيّة قد نّصت  ٔم ا ّٔن  اصة و

سب مضن  ة بيضاء حت طقة ارتفاقه مكناطق خرضاء ملحقة او مكسا ٔنبوب قد خّصصت م ٔرايض املعنية مبرور ا ا

سبة ا ة احملجر البناء هبا طبق  رض القسوى املسا هتيئة اخلاصة (cos) ستغالل  م التقسمي و ا لهيا  املنصوص 

رايض .هبا سبة لقطع  ل ده  رات موصيا بعدم اع لس ايضا حتفظه و رفضه ملا تضمنه التقرر من تقد كام ابدى ا
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وب يوم  ه مك ا قامت الرشكة بتوج ملناطق العمرانية  فري  28املوجودة  دد حت 2018ف ر  633ت  اىل السيد وز

لتفضل بدعوة مصاحله  ددة  ر الطاقة و املنامج و الطاقات املت و و الشؤون العقارية حتت ارشاف السيد وز امالك ا

هيا و اعتبار ه اكنه مل ينجز لنتاجئ اليت توصل ا عتبار لهذا التقرر و  د بعني  دم    .اىل 

ّة فان  ة احملاس ىل ّٔما من الناح ساب املدخرات  يا ال ده وق بار وقع اع الخ ليه  املبلغ امجلىل املنصوص 

الل سنة  لغ    2021سهتالاكت واليت بلغت  دود . دينارا 309 403م سمرب  31ٔي بقمية ٕاجاملية مرتامكة ٕاىل  د

  . دينارا 2 861  978تقدر مببلغ  2021

دد  ادئ احملا:  3مذكّرة ع ةالطــرق وامل   سب

ـالل  داد القوامئ املالية  نة ّمت ٕا لقـانون    2021سـ ا  نة  112طبقـ سـمرب  30املـؤّرخ يف  1996لسـ املتعلّــق  1996د

دد  ـر املاليـة عـ لهيـا فــي قــرار وز ة املنصـوص  ـ ادئ احملاسب ـ د الطـرق وامل عـ لمؤسسات وذ  لنظام احملاسيب 

ـر  30املؤرخ يف  1996لسنة  2459 سم ـ 1996د ـر احملاس ىل معاي ة  ملصادق ي يتعلق  م الطــرق . ةا ٔهـ متثـل  و

ة يف  داد القوامئ املال دها ٕال   :واملبادئ الّيت وقع اع

ة املاديــــــــة 1.3 ٔصــــول الثاب   ا

سـب •  ٔقسـاط وذ حسـب  ال سـاوية ا ٔصول الثابتـة بتطبيـق طريقـة إالسـهتالاكت امل ساب اسهتالاكت ا يقع ا

ة   .التال

ة                                                       ٔساسيّة وفرع   % 20%       10%    5بناءات 

زة ومعدات صناعية                                                 ٔ ية و   %  10جتهزيات ف

ل                                                              دات نق   % 20             مع

ريب وهتيئة خمتلفة                                          امة ومعليات  ــزات    % 10جته

ة                                           الم ة  و معدات ا ب دات مك        %  10        %15مع

ات الكربى•  نبوب وإالصال ٔ يل ل ا لتايل تنجّر  تعترب معلّية التفقد ا فرتايض لالنبوب و  من شاهنا ان متدد العمر 

را ىل مّدة ٕاستغال. عهنا ٕاس ٔنبوب و ىل مردوديّة ا ٔثري ٕاجيايب  ٔساسيّة لها ت   .ويه معليّة 

دة •  د قاع ع ة  ناءات السنة احملاس ىل ٕاق صصات  ساب ا ية" يّمت ٕا   .» Prorata Temporis« " احملاة الزم
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لـــــــــــة 2.3 ّ اء املؤ ٔع   ا

ـوات ّدة ثالث س لـى م ة  ل ّ اء املؤ ٔع اب ا ع ع ٕاس   .يق

ـــــــــــــــزون 3.3   ا

ار  ة جرد قـطع الغ ٓخر س ل  زون و يّمت ك ل و اخلارج من ا ا يد تدفق ا لتناوب عند تق تعمتد طريقة اجلرد 

ناء واملـواد القاب لٕالسهتالك وسط التلكفة بعد لك معلية اق زون بطريقة م لكفة ا   . ويمت ضبط 

  التوظيفات القصرية املدى 4.3

سجيلها مسية لسندات اخلزينة وسندات اخلزانة عند  د القمية    . يمت اع

تام السنة احمل رخي ٕاخ ناء ٕاىل  ق رخي  رادات التوظيفات جزءا من الفوائد احلاص من  متتع هبذه متثل ٕا ة و يقع ا اس

ال ٓ   .الفوائد يف ا

   صايف وضعيّة التلتري 5.3

ٔو عند ّلك تغيري  ّة  لمواد مع احلرفاء يف هناية ّلك مّدة حماس ت اجلارية  ٔتية من وضعّية احلسا ر املت ح واخلسا ٔر يه ا

ٔسعار   .يف هيلكة ا

ر مضن  ح واخلسا ٔر سجيل صايف هذه ا رادات "ويّمت  ٔخرىٕا   ".إالستغالل ا

ر الرصف 6.3 ح و خسا   ٔر

رخي العملية حسب سعر الرصف اجلاري به العمل ينار التويس يف  بية ٕاىل مع  ٔج لعم ا   . يقع حتويل معلية 

رخي ا ستعامل سعر الرصف املعمول به يف  ة يقع حتيني العم و ذ    . خلمتويف خمت املوازنة يف هناية السنة احملاس

ة ة احملاس ح الرصف مضن الن ٔر ٔو  ر  سجيل خسا   .يمت 
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مذكّرة عدد 4 :  إيضاحات حول الموازنة

4 - 1 - األصول  الثابتة المادية

     في31 ديسمبر 2020  وهي  مفصّلة  كاآلتي :

التغيرات31/12/202131/12/2020

-640 640625 625 -  أراضي

007 821269 970 82834 239 35 4-1-1 -  بناءات

665 09044 259 7555 303 5 -  تجهيزات فنية وأجهزة ومعّدات صناعية

-348 451 3481 451 1 -  معّدات نقل

086 38924 096 4751 120 1 -  معدات مكتبية

415 5885 003440 446 -  تجهيزات عامة وعمليات تركيب وتهيئة مختلفة

-095 0952 2 -  أوعية ووسائل لف قابلة لإلسترجاع والتجديد

784 64022 219 4242 242 42-1-2 -  أصول ثابتة في طور اإلنشاء

46 431 56846 065 611365 957

(212 153 1)(487 937 38)(699 090 40) - اإلستهـالكـات والمدخرات

6 340 8697 128 124(787 255)

ولمزيد من اإليضاحات حول  إقتناءات  وإستهالكات  الفترة الممتدة من غرة جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021،  أنظر  جدول األصول الثابتة  

 بلغت  القيمة  الصافية  لألصول   الثابتة  في 31 ديسمبر 2021  ما   قدره  869 340 6 دينارا  مقابل  124 128 7  دينارا

المجمــــــوع الخام

المجموع الصافــــــي

المبيّن  بالملحق عـدد1.

 4-1-1 بناءات

التغيرات31/12/202131/12/2020

-002 740 0028 740 8 - أنبوب بنزرت - رادس

-967 364 9678 364 8 - أنبوب نقل محروقات الطائرات

389 768312 502 1576 815 6 -التهيئة و التفقد الداخلي لألنابيب

(047 79)882 162 8351 083 1 - قطع غيار خاصة

-487 263 4875 263 5 -مبانى و مقرات الشركة

665 71535 936 3804 972 4 - مباني ملحقة

35 239 82834 970 821269 007 المجموع
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4-1-2 أصول ثابتة في طور اإلنشاء

التغيرات31/12/202131/12/2020

-113 824 1131 824 41-1-2-1  -  أنبوب الصخيرة الساحل(الدراسات التقنية والمالية)

-032 032348 4348-1-2-2  -  أنبوب الصخيرة الساحل (حقوق اإلرتفاق )

-813 81323 23 -  تسبقات إلقتناء معدات

(530 9)130 60019 9 -  إضافة و تجديد بعض أعمدة اإلرشاد

SCADA 000 36-000 36 -  نظام مراقبة

(686 3)552 8664 -  مشاريع أخرى

2 242 4242 219 64022 784

-(145 172 2)(145 172 2) -  مدخرات لنقص القيمة - مشروع أنبوب الصخيرة - منزل حياة

-(678 24)(678 24) -  مدخرات لنقص القيمةعلى األصول في طور اإلنشاء

45 60122 81722 784

4 -1-2-1  أنبوب الصخيرة الساحل الدراسات التقنية والمالية

قامت شركة سوترابيل خالل سنة2002 بدراسة تقنية و مالية تخص مشروع مّد أنبوب لنقل المحروقات من الصخيرة الى منزل حياة وذلك 

بتكلفة جملية  تساوي 113 824 1 دينارا.

وكانت التكلفة الباهضة لبعث المشروع قد أدت في جلسة عمل وزارية المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 2008 الى البحث عن صيغة أخرى  للمشروع.

 لذا فقد وقع سنة 2008 تخصيص مدخرات تساوي قيمة عناصر الدراسة التقنية التي أصبحت بدون جدوى و التي وصلت قيمتها

الى 622 297 دينارا.

المجموع الصافي

المجموع الخام

الى 622 297 دينارا.

 تاريخ  تحيين الدراسات و البدء في المشروع.

 و تجدر اإلشارة أنه والى حّد تاريخ اعداد هذه القوائم المالية, لم يقع اتخاذ أي قرار بخصوص صيغة المشروع التي سيقع تنفيذها أو

الدراسة التقنية والمالية للمشروع وذلك لعدم توفر معلومات كاملة ودقيقة تبين العناصر التي من الممكن إستعمالها واألخرى  التي يجب إعادتها.

وفي ظل المصاعب التي اتضحت الحقا أمام تنفيذ الصيغة الجديدة للمشروع. أصبح الرجوع الى الصبغة األصلية هو األقرب للواقع  لذلك

و من منطلق مبدأ الحذر قامت شركة سوترابيل خالل السنة المحاسبية 2011 بتخصيص مّدخرات بقيمة  491 526 1 دينا ر لنقص القيمة على باقي عناصر
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4 -1-2-2  حقوق اإلرتفاق أنبوب الصخيرة الساحل

تّم خالل  سنة 2008  تخصيص  مدخرات  بقيمة  100%  لمصاريف  حقوق  اإلرتفاق  البالغة  032 348  دينارا والخاصة بمّد أنبوب

الصخيرة - منزل حياة, وذلك خالفا الى إعادة النظر في الصيغة األصلية للمشروع.

 4 - 2  األصول  المالية

بلغت القيمة الصافية  لألصول المالية  في 31 ديسمبر 2021 ما قدره  694 039  2 دينارا  مقابل 582 634 دينارا  في  31 ديسمبر 2020

 وهي  مفصّلة  كاآلتي :

التغيرات31/12/202131/12/2020

-050 05061 461-2-1 -  سندات مساهمة

(588 96)581 993582 4485-2-2 -  قروض مسندة لألعوان

700 1341 83410 11 -  ودائع وكفاالت مدفوعة

000 500 1-000 500 1 - قرض رقاعي 

2 058 877653 7651 405 112

-(183 19)(183 19)4-2-3 -  مّدخرات على أصول مالية

2 039 694634 5821 405 112

4 -2- 1 سندات المساهمة

القيمة (بالدينار)العددالسندات

550

000 60060 -  المنطقة الحرة بجرجيس

قرار  لجنة   التطهير ( CAREPP)  في 12 
سبتمبر 1996

المجموع 

الموضوع

 - الشركة الوطنية لتوزيع البترول

القيمة الصافية

  قرار  لجنة  التطهير ( CAREPP)   في  
12 فيفري 2000

101 000

050 61المجموع 

بلغت اسهم شركة النقل بواسطة األنابيب لدى راس مال الشركة الوطنية لتوزيع البترول 147 سهما إلى غاية 23 ديسمبر 2020   

  منها 142 سهما مجانيا.

بلغت اسهم شركة النقل بواسطة األنابيب لدى راس مال الشركة عجيل للتصرف و الخدمات 30 سهما إلى غاية 30 سبتمبر 2020   

  منها 20 سهما مجانيا.

التغيرات31/12/202131/12/2020

582 581577 3175 264

108 243204 416(96 173)

(2 057)(2 278)221

(202 774)(196 874)(5 900)

485 993582 581(96 588)

التغيرات431/12/202131/12/2020-2-3  مّدخرات على أصول مالية

-400 40011 11 -  مّدخرات على القروض المسندة لألعوان

-783 7837 7 -  مّدخرات على ودائع وكفاالت مدفوعة

19 18319 183-

  قرار اللجنة الفنية للتخصيص في 11 
جوان 2014

4-2-2 قروض مسندة لألعوان طويلة المدى

 - القروض التي سيتم ارجاعها سنة 2022

 الرصيد إلى غاية   31ديسمبر2021 

 الرصيد إلى غاية   31ديسمبر2021 

 - القروض التي تم ارجاعها سنة 2021 قبل أجالها

 - القروض المسندة في 2021 طويلة المدى

 - الرصيد إلى غاية 31 ديسمبر 2020

 - شركة عجيل للتصرف و الخدمات 
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4- 3- المخزون

 بلغت القيمة  الصافية  للمخزون  في 31 ديسمبر 2021  ما  قدره 395 149 دينارا  مقابل 521 152 دينارا  في 31 ديسمبر 2020

التغيرات31/12/202131/12/2020

(365 6)172 807161 4154-3-1 -  قطع الغيار و التموينات األخرى

154 807161 172(6 365)

-(651 8)(412 5) - اإلستهـالكـات والمدخرات

149 395152 521(3 126)

التغيرات31/12/202031/12/2020

161 172156 3534 819

36 01525 14810 867

(42 380)(20 329)(22 051)

154 807161 172(6 365)

بلغ الرصيد الصافي لهذا  الحساب  في 31 ديسمبر 2021 ما قدره   164 173 7  دينارا مقابل  040 905 7  دينارا في 31 ديسمبر 2020 أي

بتغير سلي قدره   876 731  دينارا

التغيرات31/12/202131/12/2020

990 195403 185744 148 1 - شركة  طوطـال

رصيد المخزون إلى غاية 31 ديسمبر 2021

 - رصيد المخزون في بداية السنة

 4 - 4 الحرفاء والحسابات المتصلة بهم

 وهي  مفصّلة  كاآلتي 

المجموع الصافــــــي

4-3-1 قطاع الغيار والتموينات األخرى

 - شراءات سنة 2021

 - مستهلكات  سنة 2021

المجمــــــوع الخام

990 195403 185744 148 1 - شركة  طوطـال

831 9387 769557 565 - شركة  ستار أويل

(333 186 2)518 195 1853 009 1 -  الشركة الوطنية لتوزيع البترول

401 235 8261 227862 098 2 - شركة فيفو انرجي

730 74510 475298 309 - شركة أوال انرجي

(495 203)818 245 3232 042 42-4-1 -  حرفاء - فواتير ستحرّر

7 173 1647 905 040(731 876) المجموع
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تسجل هذه األرصدة :

- قيمة كميات المواد البترولية المسلمة من طرف شركة سوترابيل الى مختلف حرفائها والتي تفوق الكميات التي قاموا بطلبها     

 من الشركة التونسية لصناعات التكرير  و يتم تدوين قيمتها في "حرفاء فواتير ستحرر "

 أما بالنسبة للكميات المواد البترولية المسلمة من طرف شركة سوترابيل الى مختلف حرفائها والتي تقل عن الكميات التي قاموا بطلبها

 من الشركة التونسية لصناعات التكرير يتم تدوين قيمتها في "حرفاء دائنون" . 

 4 -4 -1    حرفاء فواتير ستحرر

 بلغ رصيد هذا الحساب في 31 ديسمبر  2021 ما قدره 323 042 2 دينارا مقابل  818 245 2 دينار  في موفى شهر ديسمبر 2020 أي

بتغيير سلبي يصل الى 495 203 دينارا.

التغيرات31/12/202131/12/2020

(840 56)840 56- -  الحساب الجاري لشركة ستار أويل 

(369 322)369 322- -  الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول

(531 157)531 157- -  الحساب الجاري لشركة طوطال 

401 047921 448124 045 1 -  الحساب الجاري لشركة فيفو انرجي

(664 71)434 770290 218 -  الحساب الجاري لشركة اوال انرجي

(200 506)929 729567 61 -  فواتير ستحرر - نقل المواد البترولية

701 6342 3356 9 -  اعادة احتساب تقسيم لشركة فيفو انرجي

(644 1)644 1-- إعادة ا حتساب تقسيم شركة الوطنية لتوزيع البترول

(795 14)795 14-- إعادة ا حتساب تقسيم شركة ستار أويل

347 3-347 3- إعادة ا حتساب تقسيم شركة طوطال

773 52825 301578 604- الحساب الجاري بالقنوات الفرعية  

(802 2)192 39012 9- الحساب الجاري لوقود الطائرات 

(872 22)875 003112 90- الحساب الجاري بحاويات التخزين

2 042 3232 245 818(203 495)

بلغت القيمة  الصافية  لألصول الجارية األخرى  في  31 ديسمبر 2021  ما  قدره 369 350 دينارا  مقابل 372 654 2  دينارا

في 31 ديسمبر 2020  وهي مفصّلة  كاآلتي :

التغيرات31/12/202131/12/2020

(895 1)223 32825 23 -  مزودون مدينون

699 37211 07153 65 -  األعوان - تسبقات وأقساط

(138 582)537 097 3991 4515-5-1 -  حسابات أخرى مدينة

308 52168 82960 4128-5-2 -  إيرادات مستحقة 

301 66018 961111 4129-5-3 -  أعباء مسجلة مسبقا

(402 831 1)137 832 7351 -  فائض األداء على األرباح

124 43513 55912 25 -  فائض األداء على القيمة المضافة

888 8823 192 885(2 304 003)

-(513 538)(513 538)4-5-4 -  مّدخرات

350 3692 654 372(2 304 003)

4 - 5  أصـول جـاريــة أخــرى

المجموع الصافي

المجموع

المجموع
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التغيرات31/12/202131/12/2020

-036 036128 4128-5-1-1 - وزارة التجهيز

-647 647328 4328-5-1-2 - وزارة الطاقة

-111 11174 74 - وزارة الصناعة و التجارة

205730 9353 3 - استرجاع مصاريف من المتسوغين

(342 568)342 568- - تامينات و ودائع

(19 330)(4 804)(14 526)

515 3991 097 537(582 138)

              4 - 5 -1 - 1 وزارة التجهيز

              4 - 5 -1 - 2 وزارة الطاقة

التغيرات31/12/202131/12/2020

752187 9391 1 -استرجاع مصاريف الكراء 

819 96225 7817 33 -سلم فوائض بنك االسكان

419 42-419 42 -سلم فوائض البنك  الشلركة التونسية للبنك

المجموع

متخلدات وزارة التجهيز مقابل األشغال التي قامت بها شركة سوترابيل لفائدتها و قد تم تكوين مدخرات بقيمة كامل المتخلدات.

              4 - 5 -2 إيرادات مستحقة

4 - 5 -1 حسابات أخرى مدينة

 - حسابات اخرى

متخلدات وزارة الطاقة مقابل أعباء األعوان التي ألحقت بها و قد تم تكوين مدخرات بقيمة كامل المتخلدات.

2895284 -سلم فوائض البنك  الوطني الفالحي خير الدين باشا

882 19622 07818 41 -سلم فوائض البنك  الوطني الفالحي المركز العمراني الشمالي

628 0143861 2 -سلم فوائض البنك  الوطني الفالحي المركز العمراني (الصندوق االجتماعي)

(CNAM) (964 2)267 3034 1 - استرجاع مصاريف

(947 21)953 00627 6 - المجمع التونسي للتأمين 

128 82960 52168 308

التغيرات31/12/202131/12/2020

105 601100 5725 029

1 6661 666-

1 333-1 333

18 4427 98510 457 SNDPفاتورة الشركة التونسية لتوزيع اليترول - 

OMMPفاتورة ديوان البحرية التجارية و المواني - 

 - فاتورة الوسيط في البورصة

PICOSOFT فاتورة شركة - 

              4 - 5 -3 أعباء مسجلة مسبقا
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التغيرات31/12/202131/12/2020

-308 3087 7 - مدخرات على التسبيقات للمزودين

-2020 - مدخرات على التسبيقات األعوان

-391391 - مدخرات على حسابات انتقالية

-422 422112 112 - مدخرات على وزارة الصناعة

-036 036128 128 - مدخرات على وزارة التجهيز

-336 336290 290 - مدخرات على الوزارة المكلفة بالطاقة

538 513538 513-

 بلغ   رصيد هذا  الحساب  في  31ديسمبر 2021 ما  قدره    924 699 38   دينارا   مقابل    831 233 36 دينارا  في  31 ديسمبر 2020  وهو  مفصّل

 كاآلتي :  

التغيرات31/12/202131/12/2020

901 8745 775196 202 -  قروض قصيرة المدى الصندوق اإلجتماعي

000 000 0003 000 00035 000 438-6-1 - توضيفات مالية أخرى

(000 200)000 200- - قرض رقاعي

(808 339)957 149836 4497-6-2 - فوائد مطلوبة على رقاع وأذون وأوراق مماثلة

093 466 8312 233 92436 699 38المجموع 

              4 - 5 -4 مدخرات

المجموع 

 4 - 6  توظيفات  و أصول  ماليّة  أخرى

4-6-1    توظيفات مالية أخرى

  بلغ  رصيد  سندات  الخزينة  في 31 ديسمبر 2021  ما  قدره   000 000 38   دينارا  مقابل   000 000 35دينارا  في  31 ديسمبر 2020

 وهو مفصّل   كاآلتي :

التغيرات31/12/202131/12/2020

000 000 0005 000 0005 000 10 -حساب ألجل - بنك االسكان

(000 000 7)000 000 00030 000 23 -حساب ألجل - البنك الوطني الفالحي المركز العمراني الشمالي

000 000 5-000 000 5 -حساب ألجل - البنك الشلركة التونسية للبنك

000 000 0003 000 00035 000 38المجموع 

4-6-2 - فوائد مطلوبة على رقاع وأذون وأوراق مماثلة

التغيرات31/12/202131/12/2020

(390 371)715 325579 208 - البنك الوطني الفالحي( المركز العمراني الشمالي )

(286 51)738 452250 199 - بنك االسكان

651 71-651 71 - الشركة التونسية للبنك

217 50411 7216 17 - فوائد على قرض رقاعي 

(808 339)957 149836 497المجموع 

4-6-1    توظيفات مالية أخرى
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  4 -7  السيولة وما يعادل السيولة

بلغ  رصيد  السيولة  و ما  يعادل  السيولة  في  31 ديسمبر 2021  ما قدره   133 331 7 دينارا  مقابل120 609 2 دينارا  في  31 ديسمبر 2020

وهو مفصّل  كاآلتي :

التغيرات31/12/202131/12/2020

583 94836514 14 - البنك الوطني الفالحي ( خير الدين باشا )

822 198 6371 459124 323 1 - بنك اإلسكان

609 522 4621 0717 530 1 - الشركة التونسية للبنك ( حي المهرجان )

-22 - البنك العربي لتونس ( الشرقية )

(023 1)023 1- - البنك التونسي  ( المركزالعمراني الشمالي )

-846846 - البنك التونسي  الليبي( المركزالعمراني الشمالي )

406 989 3241 387 7302 376 4 - البنك الوطني الفالحي( المركز العمراني الشمالي )

(219 2)190 97187 84 - البنك الوطني الفالحي(  ح -ج للصندوق اإلجتماعي )

--- - حسابات اخرى 

(165)106271 - خزائن الفروع والمقر اإلجتماعي

013 722 1204 609 1332 331 47-7-1المجموع 

يمثل مبلغ 133 331 7 دينار مجموع السيولة لدى البنوك المتأتية أساسا من مستحقات الحرفاء  في أواخر شهر ديسمبر 1-7-4

لسنة 2021 و وقع توظيفها في أوائل شهر جانفي 2022

4 - 8  األموال الذاتية

بلغ مجموع األموال الذاتيّة  في  31 ديسمبر 2021    ما  قدره 949 492 50  دينارا مقابل 038 622 47 دينارا  في 31 ديسمبر 2020

 وهو مفصّل كاآلتي :

التغيرات31/12/202131/12/2020

-000 691 00020 691 20 - رأس مال الشركة

428 902125 438 3303 564 43-8-1 - اإلحتياطات

-510 510139 4139-8-2 - أموال ذاتية أخرى

033 267 4832 190 51616 457 418-8-3 - نتائج مؤجلة

461 392 8952 459 35640 852 42مجموع األموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية

450 143478 162 5937 640 7 - نتيجة السنة المحاسبية

911 870 0382 622 94947 492 50مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص

ولمزيد من اإليضاحات  أنظر جدول تغيير األموال الذاتية المبين بالملحق عــدد 2.
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4 -8 -1  اإلحتياطات

 بلغ  رصيد اإلحتياطات في 31 ديسمبر 2021 ما  قدره  330 564 3   دينارا  مقابل  902 438 3 دينارا  في 31 ديسمبر 2020  وهو  مفصّل

 كاآلتي :

التغيرات31/12/202131/12/2020

-100 069 1002 069 2 - إحتياطات قانونية

-205 205160 160 - إحتياطات إستثنائية

428 597125 209 0251 335 41-8-1-1 - إحتياطات الصندوق اإلجتماعي

428 902125 438 3303 564 3المجموع 

4-8-1-1 إحتياطات للصندوق اإلجتماعي

31/12/202131/12/2020

175 034 5971 209 1  الرصيد  في بداية السنة

696 858586 588موارد الفترة

000 000550 550 - مناب نتيجة السنة المحاسبية 

017 42112 10 - فوائد قروض ممنوحة ألعوان وموظفي الشركة

046 5461 7 - فوائد بنكية

180 3- -استرجاع مصاريف التمدرس و العمرة و الرحالت 180 3- -استرجاع مصاريف التمدرس و العمرة و الرحالت

453 89120 20 - مساهمات األعوان في سندات األكل

274 430411 463إستعماالت الفترة

320 423291 294 - مصاريف سندات االكل

-434 55 مصاريف االصطياف

900- - كلفة العمرة و السفر

000 56610 5 - اعانات على امراض مزمنة و وفايات

566 42236 35 - هدايا اخر السنة

400 20042 43 - هبة عيد اضحى

728 2358 8 - حفل اختتام السنة الدراسية و الذهاب الى التقا عد

360 15021 21 - منحة التمدرس

597 209 0251 335 1 رصيد الصندوق اإلجتماعي في 31 ديسمبر من السنة
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4-8-2  األموال الذاتية األخرى

 تحتوي األموال الذاتية األخرى على زائد القيمة المحقق على سندات SICAV و البالغة ما قدره 510 139 دينارا .

التغيرات31/12/202131/12/2020

033 267 4832 190 51616 457 18 - أرباح مؤجلة

033 267 4832 190 51616 457 18المجموع 

و يتفصل حساب النتائج المؤجلة كما يلي:

التغيرات31/12/202131/12/2020

(199 250)342 412 1437 162 7 - نتيجة السنة المحاسبية لسنة  2020

232 517 2512 673 48313 190 16 - نتائج مؤجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2020

033 267 5932 085 62621 352 23النتائج القابلة للتخصيص

-(110 345 4)(110 345 4) - حصص أرباح للدفع (1050) مليم للسهم

-(000 550)(000 550) - مناب الصندوق اإلجتماعي

033 267 4832 190 51616 457 18نتائج مؤجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2021

4-9 - مّدخرات للمخاطر واألعباء

تم ّ تخصيص  مّدخرات بمبلغ قيمته  534 326 3 دينارا مفصلة كاالتي :

التغيرات31/12/202131/12/2020

-590 59058 58  حكم إبتدائي ضد الشركة في حق اإلرتفاق لقطعة أرض شركة " بلديار".

4-8-3  نتائج مؤجلة

-590 59058 58  حكم إبتدائي ضد الشركة في حق اإلرتفاق لقطعة أرض شركة " بلديار".

403 575309 552 9782 861 42-9-1 تخصيص  مّدخرات إستهالكات حق اإلرتفاق .

(500 9)500 9- تخصيص  مّدخرات  للعون دمحم الزموري .

(500 1)500 00041 40 تخصيص  مّدخرات  بعنوان االداء على التكوين المهني

-172 172250 4250-9-2 تخصيص  مّدخرات  بعنوان المراجعة الجبائية

197 337414 912 5342 326 3المجموع 
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قامت الشركة بتخصيص مدخرات إلستهالكات عقود اإلرتفاق التي إنتهت مدتها التعاقدية  بقيمة 978 861 2 دينارا,1-9-4

قامت الشركة بتخصيص مدخرات بعنوان المراجعة الجبائية للفترة الممتدة من 01 جانفي 2015 إلى 31 ديسمبر 2018 2-9-4

و قد قامت شركة سوترابيل باعترضين بتاريخ 07 فيفري 2020 ثم بتاريخ 19 جوان 2020.

4-10- المزودون والحسابات المتصلة بهم

بلغ  رصيد  المزودين  والحسابات المتصّلة  بهم في 31 ديسمبر2021 ما  قدره  638 897   دينارا  مقابل947 886    دينارا

في 31 ديسمبر 2020     وهو مفصّل  كاآلتي :

التغيرات31/12/202131/12/2020

771 02450 795488 538 - مزودون اإلستغالل

(621 74)768 147284 210 - مزودون اإلستغالل ـ فواتير غير وافدة

846 83534 68185 120 - مزودون أصول ثابتة - حجز بعنوان الضمان

(305)320 01528 28 - مزودون أصول ثابتة

691 94710 638886 897المجموع 

4-11 - الخصوم الجارية األخرى

 بلغ   رصيد الخصوم  الجارية  األخرى  في 31 ديسمبر 2021  ما  قدره  299 376 7  دينارا مقابل  237 911 5 دينارا  في  31 ديسمبر 2020

 وهو مفصّل  كاآلتي :

التغيرات31/12/202131/12/2020

368 261402 006 6294 408 44-11-1 - حرفاء دائنون

232 55518 787548 566 - األعوان - خدمات إجتماعية

(543 1)281 7382 - األعوان - تسبقات ومعارضات

(547 42)466 919725 682 - األعوان - أعباء للدفع

646 69652 342175 228 - الدولة األداءات المقتطعة من المورد

507626 1332 3 - الدولة واألداء على رقم المعامالت

(208 6)263 05532 26 - الدولة األداء على القيمة المضافة

844 126 1-844 126 41-11-2 - الدولة األداء على المرابيح 

852 29164 143116 181 - المساهمة االجتماعية للتضامن

(391 167)391 167- - الدولة األداء على التوضيفات

676 40114 07717 32 - دائنون متنوعون

-5454 - حسابات إنتقالية أو حسابات مستحقة

(173 1)806 63375 474-11-3 - أعباء للدفع

352 7012 05314 17 - حصص األسهم للتوزيع

328 5641 89226 427-11-4 - إيرادات مستحقة مسبقا

062 465 2371 911 2995 376 7المجموع 
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4-11 -1  حرفاء دائنون

سجل رصيد هذا الحساب في 31 ديسمبر 2021 تغيرا إيجابي قدره 368 402  دينارا بالمقارنة مع نفس الرصيد في سنة 2020

التغيرات31/12/202131/12/2020

(306 31)896 590405 374 - الحساب الجاري  لشركة طوطال

(111 853)573 292 4621 439 - الحساب الجاري  لشركة ستار أويل

418 412 1302 164 5481 576 3 - الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول

(979 678)960 981690 11 - الحساب الجاري لشركة فيفو انرجي

(710 417)710 417- - الحساب الجاري لشركة أوال انرجي

(752 6)752 6- - اعادة احتساب تقسيمالشركة طوطال

525 2-525 2 - اعادة احتساب تقسيم الشركة ستار أويل

(537 26)537 26- - اعادة احتساب تقسيم لشركة فيفو انرجي

466 2-466 2 - اعادة احتساب تقسيم للشركة  الوطنية لتوزيع البترول

(646)703 0571 1 - اعادة احتساب تقسيم لشركة أوال انرجي

368 261402 006 6294 408 4المجموع 

تسجل هذه األرصدة :

قيمة كميات المواد البترولية التي طلبها حرفاء سوترابيل من الشركة التونسية لصناعات التكرير والتي لم يقع تسليمها اياهم .

و يتم تدوين قيمتها في "حرفاء دائنون" . 

- اما بالنسبة لقيمة كميات المواد البترولية المسلمة من طرف شركة سوترابيل الى مختلف حرفائها والتي تفوق الكميات التي قاموا بطلبها    

 من الشركة التونسية لصناعات التكرير ,  يتم تدوين قيمتها في "حرفاء فواتير ستحرر "

 و يقع احتساب هذه الفوارق على اثر كل تغيير في تسعيرة المواد البترولية و عند اختتام كل سنة محاسبية. 

4-11 -2  الدولة األداء على المرابيح

يمثل هذا المبلغ 844 126 1 دينار األداءات على المرابيح للدفع لسنة 2021 و قد سجل تغيير إيجابي ناتج عن ارتفاع النتيجة الجبائية و إخضاع فوائد 

التوظيفات على األداء على األرباح إثر إيقاف العمل بنظام الخصم من المورد التحرّري حسب قانون المالية لسنة 2022 (بمفعول رجعي على فوائد 

مطلوبة لسنة 2021).

التغيرات31/12/202131/12/2020 4-11-3 أعباء للدفع

700 0003 70026 29 - مكافآت الحضور  (مجلس اإلدارة)

(400)000 60012 11 - مكافآت الحضور  (اللجنة الدائمة للتدقيق)

000 0002 00020 22 - أتعاب مراقب الحسابات

(000 5)000 0006 1 - نفقات اإلتصاالت الالّسلكية 

(473 1)806 33311 10 - أعباء اخرى للدفع 

(173 1)806 63375 74المجموع 

التغيرات431/12/202131/12/2020-11-4 إيرادات مستحقة مسبقا

474174 6483 3 - كراء شركة اتصاالت تونس

154 0901 24423 24 - كراء البنك التونسي الكويتي

328 5641 89226 27المجموع 
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مذكّرة عدد 5 :  إيضاحات حول قائمة النتائج

5-1  - المداخيل

 بلغت  مداخيل  شركة النقل بواسطة األنابيب الى غاية 31 ديسمبر 2021 ما قدره 935 500 16 دينارا مقابل 794 962 13دينارا

في موفى ديسمبر 2020 وهي مفصلة كاآلتي :

التغيرات31/12/202131/12/2020

927 235 9372 846 86412 082 515-1-1 - ايرادات  النقل عبر أنبوب بنزرت-رادس

553 87558 428482 5541-1-2 - ايرادات النقل عبراالنابيب الفرعية

661 555243 216536 5780-1-3  -ايرادات أنبوب نقل وقود الطائرات

   -                             427 42796 596-1-4 -ايرادات التخزين

141 538 7942 962 93513 500 16المجموع 

5-1 - 1 ايرادات  النقل عبر أنبوب بنزرت-رادس

إيرادات النقل عبر األنبوبسعر الكميات المنقولة 

31/12/2021المتر المكعب31/12/2021

396 034 9377.7231 133 - الغازوال من 01 جانقي 2021 الى 10 مارس 2021

152 7617.973867 108 - الغازوال من 11 مارس 2021 الى 19 أفريل 2021 

098 828 1468.2234 587 - الغازوال من 20 أفريل 2021 الى 31 ديسمبر 2021  

561 3227.52347 6 - بترول من 01 جانقي 2021 الى 10 مارس 2021

607 8507.7736 - بترول من 11 مارس 2021 الى 19 أفريل 2021 

227 2638.02342 5 - بترول من 20 أفريل 2021 الى 31 ديسمبر 2021  

568 5447.723328 42 - غازوال خالي من الكبريت من 01 جانقي 2021 الى 10 مارس 2021

334 0627.973343 43 - غازوال خالي من الكبريت من 11 مارس 2021 الى 19 أفريل 2021 

369 524 3798.2231 185 - غازوال خالي من الكبريت من 20 أفريل 2021 الى 31 ديسمبر 2021  

807 028 8728.3731 122 - البنزين الرفيع الخالي من الرصاص من 01 جانقي 2021 الى 10 مارس 2021

065 5478.623660 76 - البنزين الرفيع الخالي من الرصاص من 11 مارس 2021 الى 19 أفريل 2021 

196 366 0778.8734 492 - البنزين الرفيع الخالي من الرصاص من 20 أفريل 2021 الى 31 ديسمبر 2021  

CPC 484 1400.6005 9 -غازوال

864 082 90015 813 1المجموع 

5-1-2  ايرادات النقل عبر االنابيب الفرعية

إيرادات النقل عبر األنبوبسعر الكميات المنقولة 

31/12/2021المتر المكعب31/12/2021

953 8440.300248 829 - الغازوال 

731 4350.3003 12 - بترول 

295 9850.30081 270 -غازوال خالي من الكبريت

449 4960.300207 691 - البنزين الرفيع الخالي من الرصاص

428 760541 804 1المجموع 
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5-1-3  ايرادات أنبوب نقل وقود الطائرات

يحتوي هذا الفصل على إيرادات نقل وقود الطائرات من رادس إلى مطار تونس قرطاج لكل من شركة طوطال و الشركة الوطنية لتوزيع البترول.

إيرادات النقل عبر األنبوبسعر الكميات المنقولة 

31/12/2021المتر المكعب31/12/2021

216 4147.770780 100 - الكميات المنقولة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2021

100 414780 216

5-1-4 ايرادات التخزين

تتأتى إيرادات التخزين من عملية تخزين الغازوال في األنبوب خارج فترات الضخ وقد تم اإلتفاق مع الحرفاء على سعر 2.066 دينارا لتخزين

 المتر المكعب الواحد. هذا ويقع فوترة هذه اإليرادات شهريا عليهم على حسب الكميات المنقولة للسنة الفارطة.

 - إيرادات التخزين الى غاية 31 ديسمبر 2021

إيرادات التخزين سعر طاقة التخزين

31/12/2021المتر المكعب31/12/2021

46 6732.06696 427

46 67396 427

5-2  - إيرادات اإلستغالل األخرى

 بلغ رصيد إيرادات اإلستغالل األخرى  في موفى ديسمبر 2021  ما قدره  299 559  1 دينارا  مقابل   689 214  2 دينارا في موفى  ديسمبر 2020

 وهو مفصل كاآلتي :

التغيرات31/12/202131/12/2020

296 49461 435 7901 496 51-2-1 - أرباح صافية ناتجة عن وضعية التلتير

(686 716)195 509779 562-2-2 - استرجاع المدخرات (686 716)195 509779 562-2-2 - استرجاع المدخرات

(390 655)689 214 2992 559 1المجموع

5-2 -1  األرباح الصافية الناتجة عن وضعية التلتير

تمثل هذه الفوارق قيمة كميات المواد البترولية المسلمة من طرف شركة سوترابيل إلى حرفائها زيادة أو نقصان على الكميات المطلوبة من 

الشركة التونسية لصناعة التكرير وذلك باإلعتماد على الكميات الموجودة في حاويات التخزين للمواد الممزوجة. 

التغيرات 31/12/202131/12/2020

(565 092 7)570 289 2(995 802 4) - الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول

013 112 7501 763386 498 1 - الحساب الجاري لشركة طوطال

515 863(982 621 1)(467 758) - الحساب الجاري لشركة ستار أويل

702 698 2(906 612)796 085 2 - الحساب الجاري  أوال انرجي

386 514 2072 593959 473 3 - الحساب الجاري  لشركة فيفو انرجي

099 10(752 6)347 3 - إعاداة احتساب تقسيم طوطال

686 10(985 7)701 2 -  إعاداة احتساب تقسيم فيفو انرجي

(110 4)644 1(466 2) -  إعاداة احتساب تقسيم الشركة الوطنية لتوزيع البترول

645(702 1)(057 1) -  إعاداة احتساب تقسيم لشركة أوال انرجي

(319 17)795 14(524 2) - إعاداة احتساب تقسيم ستار أويل

(756 34)855 59934-2-1-1 - الحساب الجاري بحاويات التخزين و بالقنوات الفرعية

296 49461 435 7901 496 1المجموع 
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5-2 -1  -1 الحساب الجاري بحاويات التخزين و بالقنوات الفرعية

يمثل هذا المبلغ الحساب الجاري الموجود بحاويات التخزين و بالقنوات الفرعية في 31 ديسمبر 2021 و الذي سيقع فوترته 

التغيرات 31/12/202131/12/2020

971 17(692 608)(721 590) - الحساب الجاري بالقنوات الفرعية في موفى سنة 2020

970 72122 691590 613 - الحساب الجاري بالقنوات الفرعية في موفى سنة 2021

(826 52)(048 60)(874 112) - الحساب الجاري بحاويات التخزين في موفى سنة 2020

(871 22)874 003112 90 - الحساب الجاري بحاويات التخزين في موفى سنة 2021

(756 34)855 9934المجموع 

5-2 -2   استرجاع المدخرات

التغيرات 31/12/202131/12/2020

(13)328 3156 6 استرجاع مّدخرات  بعنوان تجهيزات فنية وأجهزة ومعّدات صناعية

(542 128)542 128- استرجاع مّدخرات على اصول ثابتة في طور االنشاء

239 3-239 3 استرجاع مّدخرات بعنوان انخفاض في المخزون 

955 1-955 1 استرجاع مّدخرات بعنوان انخفاض في المعدات المكتبية

500 41-500 41 استرجاع مّدخرات بعنوان االداء على التكوين المهني

500 9-500 9 استرجاع مّدخرات بعنوان العون المتقاعد 

(325 644)325 644- استرجاع مّدخرات كومات ترابيل

(686 716)195 509779 62المجموع 

5-3  مشتريـات التموينات المستهلكة

التغيرات 31/12/202131/12/2020

866 14810 01425 36 - مشتريات مخزنة

037 8(819 4)218 3 - تغير المخزونات

468 13139 599733 772 - مشتريات الطاقة لضخ المحروقات

828 95233 780114 148 - مشتريات المحروقات

096 78710 88368 78 - مشتريات الكهرباء بالمقر االجتماعي

540 4461 9868 9 - مشتريات الماء

364 8853 24924 28 - مشتريات أدوات مكتبية

233 9407072 2 - مشتريات اخرى 

1 080 669971 237109 432
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5-4  أعباء األعوان

بلغت أعباء األعوان في 31 ديسمبر 2021 ما قدره  135 644 5 دينارا مقابل 244 568 5دينارا في 31 ديسمبر 2020 أي بتّغير ايجابي يقدر

بـــــ 891 75 دينارا وهو مفصل كاآلتي :

التغيرات 31/12/202131/12/2020
468 937107 103 4054 211 4 - أجور

 CNSS 879 65932 538914 947 - أعباء اجتماعية

CAVIS (441 10)514 073100 90 - أعباء اجتماعية

014708 722376 376 - التأمين الجماعي

(120)120- - أعباء مرتبطة بتغير محاسبي

(603 54)000 39773 18 - أعباء أعوان أخرى

891 24475 568 1355 644 5المجموع 

5-5 - مخصصات  اإلستهالكات والمدخرات

 بلغ  رصيد مخصصات اإلستهالكات  والمدخرات  في موفى ديسمبر 2021  ما قدره    687 750 1 دينارا  مقابل 241 666 1  دينارا في  موفى

ديسمبر 2020 وهو مفصل كاآلتي :

التغيرات 31/12/202131/12/2020

(024 28)716 305 6921 277 1 - مخصصات إستهالكات األصول  المادية 

-403 403309 309 - مخصصات لمدخرات إستهالكات حق اإلرتفاق و النزاعات

(500 1)500 00041 40 - مخصصات لمّدخرات  بعنوان االداء على التكوين المهني

470 3282 7985 7 - مخصصات إستهالكات األصول الغير المادية 

(294 4)294 4- - مخصصات لمدخرات اإلنخفاض في أصول ثابتة

794 115-794 115 - مخصصات لمدخرات بعنوان قضية كومات ترابيل

446 24184 666 6871 750 1المجموع 

5-6  أعباء اإلستغالل األخرى

بلغ  رصيد أعباء اإلستغالل األخرى  في موفى  ديسمبر 2021  ما قدره    682 166 1 دينارا مقابل 718 060 1 دينارا في موفى

ديسمبر 2020 وهو مفصل كاآلتي :

التغيرات 31/12/202131/12/2020

955 0996 054139 146 - أتاوات إلستغالل أصول ثابتة مادية 

(965 29)046 081189 159 - صيانة وإصالح

319 6761 995139 140 - أقساط تأمين

757 43666 193122 189 - دراسات وبحوث وخدمات خارجية متنوعة

224 3509 57412 21 - حلقات التكوين لالعوان

384 36851 75284 135 - مرتبات الوسطاء وأتعاب

230 61514 84569 83 - إشهار ونشريات وعالقات

229 56919 79899 118 - نقل المواد، رحالت وتنقالت األعوان

(785 3)660 87544 40 - نفقات بريدية ونفقات اإلتصاالت الالّسلكية

057 2945 3515 10 - خدمات بنكية وخدمات مماثلة

049 3148 363201 209 - ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة

633 0006 63338 44 - أعباء مختلفة عادية

(581 10)069 48825 14 - أعباء أخرى مرتبطة بتغير محاسبي

(542 38)(778 109)(320 148) - تحويالت األعباء

964 718105 060 6821 166 1المجموع
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5-7   أعباء مالية صافية

 بلغ  رصيد األعباء المالية الصافية في موفى شهر ديسمبر 2021 ما قدره   061 1 دينارا مقابل ( 825 4 )دينارا في موفى شهر ديسمبر 2020

 وهي مفصلة كاآلتي :

التغيرات 31/12/202131/12/2020

961 4(393 5)(432) - خسائر ناتجة عن الصرف

009 8007911 1 - أرباح ناتجة عن الصرف

(84)(223)(307) -اعباء مالية اخرى

886 5(825 4)061 1المجموع 

5-8   إيرادات التوظيفات

 بلغت  إيرادات  التوظيفات  في  موفى شهر ديسمبر 2021 ما  قدره 271 055 3 دينارا مقابل 985 420 4 دينارا في موفى شهر ديسمبر 2020

 وهي مفصلة كاآلتي :

التغيرات 31/12/202131/12/2020

(738 365 1)985 420 2474 055 53-8-1 - فوائد ناتجة عن سندات الخزينة واألصول الثابتة المالية

SNDP 24-24 - حصص األرباح ألسهم شركة

(714 365 1)985 420 2714 055 3المجموع 

رغم ارتفاع مجموع التوظيفات بـ 000 000 3 دينار سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 سجلت الفوائد الناتجة عن سندات الخزينة واألصول  1-8-5

الثابتة المالية انخفاضا بـ 738 365 1 دينارا مقارنة بسنة 2020 إثر تراجع معدل نسبة الفائدة التي كانت في حدود 13.19 % في سنة 2019 إلى 8.53 %

(TMM+1) في سنة 2020 بعد ما تم تحديد نسبة الفائدة على التوظيفات من طرف الجمعية المهنية و المؤسسات المالية

التغيرات 531/12/202131/12/2020-9   األرباح العادية األخرى

783 66613 449275 289 -  مداخيل المباني غير المخصصة ألنشطة مهنية

(550 12)733 18320 8 -مرابيح عادية مرتبطة بتعديل محاسبي

(308 10)254 94619 8 -أرباح مختلفة أخرى

(075 9)653 578315 306المجموع 

5-10الخسائر العادية االخرى

التغيرات 31/12/202131/12/2020

739 29177 030116 5194-10-1 -  المساهمة االجتماعية التضامنية 

(325 644)325 644- - خسائر بعنوان شركة كومات-ترابيل

(542 128)542 128- -  خسائر بعنوان مشروع التفقد الداخلي لالنبوب 

816 30833 12427 61 -  الخسائر العادية االخرى

 بلغت  المساهمة اإلجتماعية التضامنية لفائدة الصناديق اإلجتماعية 030 194 دينارفي موفى ديسمبر 2021 والتي وقع إحداثها1-10-5

 بموجب الفصل عدد 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.

 يتأتى هذا الفارق السلبي 312 661 دينار بالخصوص من احتساب خسائر بعنوان نزاع شركة كومات-ترابيل  325 644 دينار و خسائر 2-10-5

بعنوان مشروع التفقد الداخلي لألنبوب 542 128 دينار تم تسجيلها سنة 2020.

5-11 األداء على األرباح

التغيرات 31/12/202131/12/2020

(768 361 1)768 361 1- - األداءات على التوظيفات بقيمة 35 %

(782 334)391 167(391 167) - األداءات على التوظيفات بقيمة 20 % لسنة 2020

089 657-089 5657-11-1 - األداءات على التوظيفات بقيمة 20 % لسنة 2021

438 360 0881 035 5262 395 3 - األداءات على األرباح 

977 247320 564 2243 885 3المجموع 

يتمثل هذا المبلغ 089 657 دينار الخصم من المورد التحرري بقيمة 20 % المستوجب على فوائد التوظيفات التي قامت بها الشركة 1-11-5

و التي حلت اجالها سنة 2021  حسب ما جاء به قانون المالية عدد 46 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020
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مذكّرة عدد 6 :  إيضاحات حول جدول التدفّقات النقدية

التغيرات 631/12/202131/12/2020-1   أصول أخرى

257 330 3(254 026 1)003 304 2 - تغييرات األصول الجارية األخرى

136 432(229 98)907 333 -تعديالت األصول المالية

152 100(264 5)888 94 - تغييرات على قروض الصندوق الإلجتماعي

545 862 3(747 129 1)798 732 2المجموع 

التغيرات 631/12/202131/12/2020-2  مزودون وديون أخرى

(832 7)523 69118 10 - تغييرات المزودون والحسابات المتصلة بهم

667 113 4(605 648 2)062 465 1 - تغييرات الخصوم الجارية األخرى

(898 167)358 133(540 34) - تغييرات حسابات مزودو األصول

1 441 213(2 496 724)3 937 937

6-3  تخصيصات الصندوق اإلجتماعي

يمثل هذا الرصيد تغيرات احتياطي الصندوق االجتماعي و قد بلغت  572 424 دينارا في 31 ديسمبر 2021 مقابل 577 374 دينارا

في 31 ديسمبر 2020  

مذكّرة عدد 7 :  إيضاحات حول االطراف المرتبطة

7-1 االطراف المرتبطة بشركة النقل بواسطة االنابيب لسنة 2021 :

أ) - مجمع مرحبا ( نزل شيرتون )

ب) - المتصرفون:

المالحظاتالصفة اسم و لقب المتصرفون

المجموع 

المالحظاتالصفة

بداية من 29 نوفمبر 2021متصرف مفوضالهادي يوسف

من 01 جانفي إلى 29 نوفمبر 2021ر.م.ع ممثل شركة التونسية لصناعات التكريررضاحالب

من 01 جانفي إلى 29 نوفمبر 2021ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكريرالهادي يوسف

ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكريرعياد مبارك حالب

ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكريرحميد بن سالم

ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكريرايناس شرعبي

من 01 جانفي إلى 28 أكتوبر 2021ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكريربسمة لوكيل

بداية من 29 أكتوبر 2021ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكريرفتحي بالعوايد

ممثل عن المؤسسة التونسية لألنشطة البتروليةخالد الباجي 

ممثل عن المؤسسة التونسية لألنشطة البتروليةفيصل عبيد

ممثل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترولدمحم الهادي الشريف

ممثل عن مجمع إدريس مرحباهشام ادريس

ممثل عن مجمع إدريس مرحباعزيزة ادريس

ممثل عن صغار المساهميناحمد نعيم الكشو

اسم و لقب المتصرفون
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7-2 المعامالت مع االطراف المرتبطة:

قامت شركة النقل بواسطة االنابيب بالمعامالت التالية خالل سنة 12021)

المبلغ

متصرف الشركة التونسية لصناعات التكرير
مكافآة الحضور  (مجلس اإلدارة)

12 500

متصرف المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية
مكافآة الحضور  (مجلس اإلدارة)

5 200

متصرف الشركة الوطنية لتوزيع البترول
مكافآة الحضور  (مجلس اإلدارة)

3 000

متصرفهشام ادريس
مكافآة الحضور  (مجلس اإلدارة)

3 000

متصرفعزيزة ادريس
مكافآت الحضور(مجلس اإلدارة واللجنة الدائمة للتدقيق ) 

6 000

متصرفاحمد نعيم الكشو
مكافآة الحضور  (مجلس اإلدارة)

3 000

متصرفخالد الباجي 
مكافآة الحضور  (اللجنة الدائمة للتدقيق ) 

3 000

متصرففيصل عبيد
مكافآة الحضور  (اللجنة الدائمة للتدقيق ) 

2 600

متصرفبسمة لوكيل
مكافآة الحضور  (اللجنة الدائمة للتدقيق ) 

2 400

متصرففتحي بالعوايد
مكافآة الحضور  (اللجنة الدائمة للتدقيق ) 

600

41 300

تتكون أعباء رضا حالب الرئيس المدير العام من أجر خام و امتيازات عينية و أعباء إجتماعية كاآلتي: 2)

أجر خام طبق قرار التأجير الصادر من رئاسة الحكومة المؤرخ في 22 فيفري 2017 و بعد اخر تحيين :   -

 - مبلغ 670 69 دينار كأجر خام 

 - مبلغ 241 12 دينار امتيازات عينية تتمثل في سيارة وظيفية ال تتجاوز قوتها البخارية 09 خيول و 500 لتر من الوقود شهريا

المجموع 911 81 دينار خام

نوع العمليةالصفةاالطراف

المجموع

المجموع 911 81 دينار خام

كما يتمتع السيد الرئيس المدير العام  بخدمات هاتفية  تقدر بـ 120 دينار كل ثالثة أشهر

مبلغ 900 28 دينار أعباء اجتماعية   -

هذا و قد اختار السيد الرئيس المدير العام االنخراط قي نظام التأمين الجماعي الذي تتمتع به الشركة طبق مقتضيات الفصل الخامس من األمر الحكومي

 عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ فى 11 ديسمبر 2015 المتعلق بتأجير رؤساء المؤسسات و المنشات العمومية و الشركات ذات االغلبية العمومية

كما قامت شركة النقل بواسطة االنابيب بمعاملتين خالل سنة 2021 مع شركة النزل و السياحة  مرحبا بلفدير الذي يسيره بصفته رئيس مدير عام 3)

السيد هشام ادريس بمبلغ قدره 896 11 دينار
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ب - التقرر السنوي لسنة 2021 ب ٔ رشكة النقل بواسطة ا

تفويت
ات ٔو اصال

          640 625           640 625          640 625          640 625ٔرايض

        568 506 4        414 078 5      260 733 30    - 666 113           519 954      407 892 29      828 239 35   - 666 113       673 382     821 970 34بناءات

زة ومعّدات صناعية ٔ ية و           214 792           536 927        541 511 4       - 315 6           303 186        553 331 4        755 303 5         665 44       090 259 5جتهزيات ف

            232 37            598 98        116 414 1            365 61        751 352 1        348 451 1       348 451 1معدات نقل

بية           579 278           869 314           896 841       - 499 4            875 64           520 781        475 120 1       - 118 4         204 28       389 096 1معدات مك
ب وهتيئة خمتلفة رت امة ومعليات              940 52            155 58           063 393            630 10           433 382          003 446          415 5          588 440جتهزيات 

اع               095 2              095 2              095 2             095 2ٔوعية ووسائل لّف قاب لٕالسرت

ٔصول الثابتة املادية         268 295 6        307 105 7      876 893 37    - 480 124        692 277 1      664 740 36      144 189 44   - 784 117       957 460     971 845 43مجموع ا
ذ

شاء بتة يف طور إال             601 45            817 22        823 196 2        823 196 2        424 242 2   - 829 458       613 481       640 219 2ٔصول 

موع         869 340 6        124 128 7      699 090 40    - 480 124        692 277 1      487 937 38      568 431 46   - 613 576       570 942     611 065 46ا

ت سمرب 2021سو سمرب 312020 د سمرب 312021 د 31 د

سمرب 2021 اية 31 د ٔصول الثابتة املادية اىل  دول خمصصات إالسهتالاكت ومدخرات ا  
ينار ) ( املبالغ 

ّة  إالسهتالاكت و املدخراتالقمية اخلام ّة الصاف القمية احملاس

سمرب 2020 ناءات31 د سمرب 2021ٕاق سمرب 312020 د سمرب 312021 د 31 د
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ة  2021 ـوي لس ب - التقريـر الس ب ٔ ة ا قل بواسط شـركة ال

ياطاترٔس املال ياطات اخلاصةإالح ةالصندوقإالح الن

عي ائيةإالج ميإالست ادة التق عيٕال ةإالج احملاس

سمرب 2021 موع يف 31 د 038 622 48347 190 14316 162 5977 209 5101 205139 100160 069 0002 691 20ا

ة 2020 0330 267 2(033 817 2)000 550توزيع ن

ح ٔر (110 345 4)(110 345 4)حصص ا

عي رادات الصندوق إالج 858 85838 38ٕا

عي (430 463)(430 463)ٕاستعامالت الصندوق إالج

سمرب 2021 ة يف 31 د 593 640 5937 640 7الن

سمرب 2021 موع يف 31 د 949 492 51650 457 59318 640 0257 335 5101 205139 100160 069 0002 691 20ا

د ما قدره  1.846 دينارا لسهم الوا سبة  ل ة  ة الصاف   تبلغ قمية الن

اتية ٔموال ا دول تغيري ا

ينار ) ( املبالغ 

ياطات القانونية موعالنتاجئ املؤإالح ا
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ة  2021 ـوي لس ب - التقريـر الس ب ٔ ة ا قل بواسط شـركة ال

( المبالغ بالدينار )

اءإاليــرادات ٔع 31/12/202131/12/2020ا

رادات إالستغالل ريها من ٕا ل و 935 500 16مداخ

خروج السلع من المخزون-ٕانتاج خمزون

مـوع 794 962 93513 500 16اإلنتـاج0المجمـوع935 500 16ا

اج 233 39شراءات مستهلكة935 500 16إالن

مـوع 465 942 70213 461 16الهامش على تكلفة المواد233 39المجمـوع935 500 16ا

لكفة املواد ىل  075 147 2أعباء خارجية أخرى702 461 16الهامش 

ٔخرى 299 559 1ٕارادات ٕاستغالل 

مـوع 064 238 92614 873 15القيمة المضـافة الخـام075 147 2المجموع001 021 18ا

363 209ضرائب وآداءات926 873 15القمية املضافة اخلام

135 644 5أعباء األعوان

مـوع 507 467 4288 020 10زائد اإلستغالل الخـام498 853 5المجمـوع926 873 15ا

428 020 10زائد إالستغالل اخلام

خرى ح العادية  ٔر 687 750 1مخصصات اإلستهالك والمدخرات العادية578 306ا

رادات التوظيفات 154 255الخسائر العادية األخرى271 055 3ٕا

ٔعباء 061 1أعباء مالية320 148حتويالت ا

224 885 3األداء على األرباح

العناصر الطارئة

مـوع 143 162 5937 640 7نتيجـة األنشطـة العاديـة004 890 5المجمـوع597 530 13ا

شطة العاديّة ٔ ة إالجيابية ل 593 640 7الن

ة لتعديالت احملاس ٕانعاكسات ٕاجيابية 
مـوع 593 640 7المجمـوع593 640 7ا

النتيجة الصافية بعد التعديالت 
المحاسبية

7 640 5937 162 143

 لسنة 2021 
لتّرصف  ٔرصدة الوسيطة  ال ا م
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ة  2021 ـوي لس ب - التقريـر الس ب ٔ ة ا قل بواسط شـركة ال

7 640 593 ة ة احملاسب لس ية  ة الصاف ي الن
5 577 381 اع لٕالر
3 395 526 ح ٔر ىل ا ٔداءات  ا

ىل التوضيفات بقمية 35 % ٔداءات  ا
657 089 ىل التوضيفات بقمية 20 % ٔداءات  ا

836 957 ٔوراق مماث اخلاضعة  ٔذون و  ىل  فوائد مطلوبة 
28 396 اع ٔعباء لٕالر

40 000 ىل التكون املهين داء  مّدخرات  بعنوان 

115 794 رابيل ومات  خمصصات ملدخرات بعنوان ثضية 

309 403 ٔعباء اطر و ا مّدخرات ا

186 ر رصف خسا
194 030 لتظامن عية  ج املسامهة 

3 516 472 لطرح

62 509 اع مّدخرات اسرن
167 391 ىل التوضيفات بقمية 20 % ٔداءات  ا

3 285 449 ٔوراق مماث اخلاضعة  ٔذون و  ىل  فوائد مطلوبة 

ٕاىل اخلصم من املورد بقمية 20 %
1 098 ح الرصف ار

25 ح ٔر توزيعات ا

9 701 502 ل الطرح الرحب اجلبايئ ق
ر طرح بعنوان إالس

9 701 502 لرضيبة الرحب الصايف اخلاضع 

3 395 526 ح ٔر ىل ا ٔداءات  ا
194 030 لتظامن عية  ج املسامهة 

(1 831 579) ة ياطيّة املدفو ٔقساط إالح ا

(20 500) اخلصم من املورد

(12 887) لتظامن بعنوان سنة 2020 عية  ج فائض املسامهة 

(416 603) ٔداء بعنوان سنة 2020 فائض ا

181 143 فع لتظامن  عية  ج املسامهة 

1 126 844 ول لسنة 2021 ٔداء املستوجب  بعنوان السداىس  ا

ة  ساب الرضيبة املستوج دول ٕا

 لسنة 2021

ينار ) ( املبالغ 

ة الن لطرح اع لٕالر ت البيا
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