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6,911 
 %10,51-  دينارمليون    

1س0تغالل ن+�*ة  

 -3,38% 

 الن+�*ة الصاف�ة

7,162  
 مليون دينار

 أرقام مفاتيح

2020 

1,682 
3مليون م

 -18,90% 

 اAمكيات املنقو=
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 -18,13% 
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    مـجلـس اإلدارة  
  امل�ـرصفـون

  لرشكة التو9س8ية لصنا4ات التكر(رقار 0  ممثل الرئ,س املد(ر العام     رضا #الب 
 عن الرشكة التو9س8ية لصنا4ات التكر(ر ممثّل    عيّاد م<ارك #الّب

 عن الرشكة التو9س8ية لصنا4ات التكر(ر ممثّل  )فاخ�ة احملوايشعوضا عن ( محيّد Dن سامل

 ممثO عن الرشكة التو9س8ية لصنا4ات التكر(ر     إيناس رشعيب

  ممثO عن الرشكة التو9س8ية لصنا4ات التكر(ر     Rسمة لوPيل
 (رممثل عن الرشكة التو9س8ية لصنا4ات التكر الهادي يوسف                                     

Uالبا WاX     لمؤسسة التو9س8ية لأل9شطة البرتوليةقار 0 ممثل 

 ممثل عن املؤسسة التو9س8ية لأل9شطة البرتولية     ف�صل عبيد

 لرشكة الوطنية لتوزيع البرتولقار 0  ممثل    محمد الهادي الرشيف

 مع إدرcس مرح<اقار e ممثل     هشام إدرcس

 عن مجمع إدرcس مرح<ا ممثO     عز(زة إدرcس 

 ممثل عن صغار املسامهني     أمحد نعمي اjكشو

  )عوضا عن عزة Xليل( فرج اجاحلهاين      :مراقـب اWولـة

 

 لصاح<ه أمحد Dن أمحد SOFIDEXمك�ب     :مراقـب احلـسابـات
     

  

  ا0لجنة اWامئة 0لتدق�ق
Uالبا WاX     رئ,س ا0لّجنة  
  عضو     ف�صل عبيد

  عضو          لوPيلRسمة 
        عضو          عز(زة إدرcس

  مراقب اWو�  )عوضا عن عزة Xليل( فرج اجاحلهاين 
  

  جلنة مراق<ة الصفقات
  رئ,س ا0لّجنة        محمد الهادي الرشيف

Uالبا WاX          عضو  
  عضو        الهادي يوسف

    مراقب اWو�    )عوضا عن عزة Xليل( فرج اجاحلهاين 
  

  Xليّة احلومكة
 هيفاء اjاكيف
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   تقـدمي الشـركة
  

  .رشكة النقل بواسطة األ�ب!ب : اسـم الشـركة

 .تو7س   -املركز العمراين الشاميل –شارع األرض :  املقـر *ج)ـامعي

  .رشكة خف�ة *مس  : الشـلك القـانونـي

  .1979سIمترب  26اجللسة العامة التأس!سBية  بتارخي :  ?ريـخ ال)ـأس�ـس

  .T2001انفي  02:  العمـومـيف)ـح رأس املـال لالدخـار 

  .1980مارس  27بداية من نقل  مجيع احملروقات ^ىل اكمل ]راب امجلهورية التو7سBية :  م�دان الVشاط

  د�نري 5سهام قمية الواoد  4.138.200مقسمة إىل . ت.د  20.691.000 :2020رب مدkس 31 يفال هيلكة رأس امل
  

  % uلـ VسBبةال   القمية tuينار  ^دد األسهم  املسامهون

  املعنويون العموم�ون املسامهون

 %34,03 760 041 7 352 408 1 الرشكة التو7سBية لصنا^ات التكرxر

 %18,28 225 782 3 445 756 املؤسسة التو7سBية لأل7شطة البرتولية

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

 %0,63 995 130 199 26 الرشكة التو7سBية �لكهرuء و الغاز

  اخلواصاملسامهون 

 %21,21 730 387 4 546 877  مرح�امجمع إدرkس 

 %25,21 130 217 5 426 043 1 العموم

 %100,00 000 691 20 200 138 4 ا�موع
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  غاللس! اإل �شاط

  

I.  السوق الوطنيّة: 
 ) :بدون اعتبار وقود الطا3رات(احملروقات  .1
كام هو م<ّني  2020س>نة  الوطنيّة شهدت السوق

Lجلدول الالحق Hراجعا Eىل طلب احملروقات بBس>بة 

ح�ث اخنفضت اUمكيّات  2019مقارنة Qس>نة  4,5%

  . 3ألف م 3.194إىل  3ألف م 3.343,5امجلليّة من 

ويعود هذا الرتاجع Lخلصوص إىل fاحئة اUكوف�د 

وانعاكسها السليب Eىل العmn اإلق!صاديّة ح�ث أّن 

ت الصحيّة املتyذة من طرف اvوu، اكحلّد من اإلجراءا

اكن التنقل أو حظر اجلوالن أو احلجر الشامل أو املوfه، 

  .لها تأثري سليب Eىل اس>هتالك احملروقات

جراءات الصحيّة Lإلضافة إىل مع اإلشارة أّن هذه اإل

�لق احلدود الربيّة قلّصت Qشلك �بري اUمكيّات املهّربة ممّا 

ساEد Eىل التخف�ف من وطء تأثري اجلاحئة يف Hراجع 

  .السوق الوطنيّة
  

  
  )1( 3حبساب األلف م السوق الوطنيّة  

�س>بة اUمنو  
  2019  2020  املواد

 %5-  1.936  1.844  �ازوال 
  %12-  442  387,5 �ازوال بدون كربيت

  %6-  2.378  2.231,5 مجموع الغازوال
  %13+  19,5  22  برتول

  %0,5-  946  940,5 بزن�ن �ايل من الرصاص
  %4,5-  3.343,5  3.194  مجموع املواد

2020�رشية د£سمرب  –املرصد الوطين �لطاقة واملنامج : املرجع  (1).  

 :وقود الطا3رات .2
شهد الطلب Eىل وقود الطا3رات م�حى احنداري مل 

£شهده السوق يف السابق ح�ث Hراجعت اUمكيّات من 

 3ألف م 129إىل  �2019الل س>نة  3ألف م 383,5

  . %66أي بBس>بة  �2020الل س>نة 

هذا الرتاجع يعود أساسا Eىل تأثريات fاحئة اUكوف�د 

  .Eىل تنقل األفراد بني اvول و�لق املطارات

مطار  - رادس وأنبوب وقود الطا3رات رادس- م اUمكيّات املنقوE uرب ّلك من األنبوب املتعّدد املواد بزنرتجح بلغ

  .مرت مكّعب 1.682.092توى مس> تو�س قرطاج 
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II. uمكيات املنقوU�2020الل س>نة  ا :  
1 -  uمكيات املنقوUرب أنبوب بزنرتاE - رادس : 
  

رادس -بلغ جحم اUمكّيات املنقوE uرب أنبوب بزنرت

مسnّال  3مألف  1.609,6  هما قدر �2020الل س>نة 

مقارنة  - 16 % بBس>بةأي  3م ألف - 298إخنفاضا بـ بذ° 

  .L2019جنازات س>نة 

انتاج س>تري    املواد  
  3مـLل 2020

  الفارق  3مـاUمكيات املنقوL uل
 %ـب 3بـامل 2019 2020

 %28,31- 297 281- 648 993 351 712 392 498 �ازوال
 %5,87- 015 15- 904 255 889 240  �ازوال بدون كربيت

 %17,37- 201 1- 915 6 714 5  املمتاز-�ازوال بدون كربيت 
 %23,68- 513 297- 467 256 1 954 958  مجموع الغازوال
 %98,17 297 4 774 3 674 8  برتول مزنيل

 %14,28- 765- 359 5 594 4  برتول صناعي
 %36,29 533 3 736 9 269 13 500 25 مجموع البرتول

 %0,33 036 2 590 621 626 623  بزن�ن �ايل من الرصاص
 %31,11- 203 6- 939 19 736 13  املمتاز -بزن�ن �ايل من الرصاص 

 %0,65- 166 4- 529 641 363 637 641 64 مجموع البزن�ن
 %15,63- 148 298- 733 907 1 585 609 1  533 588  مجموع املواد 

  

ويفّرس اإلخنفاض يف جحم اUمكيّات املنقوE uرب أنبوب 

  :رادس بـ -بزنرت

يف الغازوال املنقوu من ماّدة مكيّات مجموع اU  إخنفاض  ) أ

عودة  يتأىت من %24-أي ،  3ألف مµ  298دود 

حبلق اس>ترياد مادة الغازوال Eرب امليناء البرتويل 

مادة  الس>ترياد 2019الوادي اب!¸داءا من شهر نومفرب 

مكيات اU الغ¸ازوال  مما اجنر عنه اخنفاض يف 

وLلتايل  من هذه املادة بزنرتاملس>توردة Eرب م�ناء 

 –Eرب انبوب بزنرت املنقوu يف جحم اUمكيات 

 ،رادس

املنقوu من ماّدة البزن�ن  مكيّاتمجموع اU  اس>تقرار  ) ب

هذه طلب السوق الوطنيّة من ºنn�¹ة إلس>تقرار 

 ،اّدةامل

 3مجموع اUمكيّات املنقوu من مادة البرتول بـ  ارتفاع  ) ت

مع العمل أن طلب السوق   %36أي بBس>بة  3مأالف 

 ،%8بBس>بة  ارتفاEاالوطنية من هذه املادة جسّل 

وقد م½ّل جحم اUمكيّات املنقوE uرب أنبوب بزنرت 

من µاج�ات املنطقة البرتوليّة ¾رادس �الل  %83رادس 

كام يب¿ّ�ه  ،�2019الل س>نة  %97مقابل  2020س>نة 

هذا وقد جسّلت µاج�ات املنطقة  الرمس البياين املوايل،

مقابل Hراجع  %1بBس>بة سواء  اإخنفاض البرتوليّة ¾رادس

 .%5الوطنيّة من املواد البرتوليّة بBس>بة طلب السوق 



 

  
: 

  بBس>بة اخنفاض يف أي 3م ألف  73ما قدره 

  

  الفارق
 %ـب 3بـامل

93 872 -56,42% 

قرطاج أقل ترضرا �س>بة �لمطارات األخرى ح�ث 

 اهذه املادة اخنفاضجسّل الطلب Eىل املس>توى الوطين ل 

  . 2019مقارنة Qس>نة 

            بBس>بة اخنفاضيف أي   2019نقلها �الل س>نة 

 الفارق

 %ـ ب 3بـامل

-298 148 -15,63% 

-93 872  -56,42% 
-392 020 -18,90% 

نقل عبر 
االنبوب

83%

Hزويد املنطقة البرتوليّة ¾رادس �الل 
2020
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:رادس مطار تو�س قرطاجوقود الطا3رات اUمكيات املنقوE uرب أنبوب 

ما قدره مطار تو�س قرطاج  -رادسبلغت اUمكّيات املنقوE uرب أنبوب وقود الطا3رات 

.2019س>نة  مبا ّمت نقÅ �الل

  3مـاUمكيات املنقوu ب
2020 2019 

  72 507 166 379 

قوu يف مكيات اUكريوزان املن

من Eىل مس>توى مطار تو�س قرطاج 

مما أّدى إل�الق  E19ىل إÊر تفيش fاحئة �وف�د 

احلدود ووضع ق�ود Eىل التنقل بني اvول واكن مطار 

قرطاج أقل ترضرا �س>بة �لمطارات األخرى ح�ث  تو�س

جسّل الطلب Eىل املس>توى الوطين ل 

مقارنة Qس>نة  %66بBس>بة 

  

 :وع اUمكيات املنقوE uرب أنبويب الرشكة 

بلغ مجموع اUمكّيات املنقوE uرب أنبويب الرشكة يف موّىف 

مت  3مألف   2.074مقابل  3مألف 

نقلها �الل س>نة 

-19%.  
 

 3مـاUمكيات املنقوu ب

2020 2019 

 733 907 1 585 609 1 رادس
 379 166 507 72 أنبوب رادس مطار تو�س قرطاج

1 682 092 2 074 112 

نقل عبر 
االنبوب

97%

Hزويد املنطقة البرتوليّة ¾رادس �الل 
2019

وسائل نقل 
أخرى

17%

Hزويد املنطقة البرتوليّة ¾رادس �الل 
2020

  

التقريـر  - شـركة ال�ـقل بواسطـة األ�ب�ـب

اUمكيات املنقوE uرب أنبوب  - 2
  

بلغت اUمكّيات املنقوE uرب أنبوب وقود الطا3رات 

مبا ّمت نقÅ �اللمقارنة   56%-  

  املواد

  »اUكريوزان«وقود الطا3رات  
 

يف مكيات اUكريوزان املنويفرس Ïخنفاض 

Eىل مس>توى مطار تو�س قرطاج Lخنفاض الطلب 

Eىل إÊر تفيش fاحئة �وف�د اّدة هذه امل

احلدود ووضع ق�ود Eىل التنقل بني اvول واكن مطار 
  

وع اUمكيات املنقوE uرب أنبويب الرشكة مجم - 3
 

بلغ مجموع اUمكّيات املنقوE uرب أنبويب الرشكة يف موّىف 

ألف  1.682 ما قدره 2020

 املواد

رادس -أنبوب بزنرت

أنبوب رادس مطار تو�س قرطاج

 اÐموع العام
  

وسائل نقل 
أخرى

3%

Hزويد املنطقة البرتوليّة ¾رادس �الل 



 

 3حبساب م

 اÐموع س>تار أويل طوطال
127 279 106 789 712 351 
35 029 10 535 240 889 
2 349 0 5 714 

0 1 280 8 674 
0 2 131 4 594 

113 150 38 822 623 626 
2 936 0 13 736 

280 743 159 557 1 609 585 
17,44 % 9,91 % 100,00% 
18,59% 7,39% 100,00% 
 اÐموع س>تار أويل طوطال
15 970 0 72 507 
22,03% 0,00% 100,00% 
12,18% 0,00% 100,00% 

 اÐموع س>تار أويل طوطال

296 714 159 557 1 682 092 
092092 17,64% 9,48% 100,00% 

18,08% 6,80% 100,00% 

  

عجيل
77.97%

توزيع اUمكيّات املنقوE uرب انبوب رادس املطار حسب احلرفاء
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 :حسب احلرفاء 31/12/2020توزيع اUمكيات املنقوu إىل �اية 
 :احلرفاء كام ييل حسب اUمكّيات املنقوE uرب أنبويب الرشكة

 أوال إÕرÔ ف�فوإÕرÔ جعيل
213 070 147 981 117 232 
75 199 77 259 42 866 

 600 861 1 904 بدون كربيت املمتاز
3 380 0 4 014 

70 0 2 393 
167 340 173 673 130 641 

 346 1 915 7 540 1 بدون رصاص املمتاز
 093 299 689 408 503 461 رادس

28,67% 25,39% 18,58% 
28,39% 26,75% 18,87% 

 أوال إÕرÔ ف�فوإÕرÔ جعيل
56 537 0 0 
77,97% 0,00% 0,00% 
87,82% 0,00% 0,00% 

 أوال إÕرÔ ف�فوإÕرÔ جعيل

518 040 408 689 299 093 

30,80% 24,30% 17,78% 

33,16% 24,61% 17,36% 

طوطال
22.03%

توزيع اUمكيّات املنقوE uرب انبوب رادس املطار حسب احلرفاء

عجيل
28.67%

فيفو اينرجي
25.39%

توزيع اUمكيّات املنقوE uرب انبوب بزنرت رادس  حسب احلرفاء
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توزيع اUمكيات املنقوu إىل �اية  - 4
اUمكّيات املنقوE uرب أنبويب الرشكةتوزعت 

 املواد
 �ازوال

 �ازوال بدون كربيت
بدون كربيت املمتاز �ازوال

 برتول مزنيل
 برتول صناعي

 بزن�ن بدون رصاص
بدون رصاص املمتاز بزن�ن

رادس –مجموع أنبوب بزنرت 
2020�س>بة    
2019�س>بة  

 املواد
 أنبوب وقود الطا3رات

2020�س>بة   
2019�س>بة   

  

 املواد

uمكيّات املنقوUمجموع ا 

2020�س>بة   
�س>بة 2019  

  
  

  

 

أوال إنرجي
18.58%

طوطال
17.44%

ستارأويل
9.91%

توزيع اUمكيّات املنقوE uرب انبوب بزنرت رادس  حسب احلرفاء
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طليعة الرشاكت احلريفة  "جعيل"تصّدرت رشكة

أنبوب بزنرت من ح�ث اUمكّيات املنقوu حلساهبا Eرب 

مقابل  اUمكّيات املنقوu منB  28,67%س>بةب  رادس

 بBس>بة"  ف�فوإÕرÔ "وتلهتا  �2019الل س>نة  28,39%

مث رشكة  �2019الل س>نة  %26,75مقابل  25,39%

" ÔرÕيف س>نة  %18,87مقابل   % 18,58,بـ" أوال إ

2019. 

  

أّما Eىل مس>توى أنبوب رادس املطار فقد بلغت 

من 77,97% �س>بة  2020س>نة  "جعيل"حّصة رشكة 

�الل س>نة   %87,82مجموع اUمكيّات املنقوu مقابل 

يف µني م½ّلت حصة رشكة طوطال �الل س>نة  9201

من مجموع اUمكيّات املنقوu مقابل   % 22,03�س>بة 2020

  .�2019الل س>نة  12,18%�س>بة 

 

 : توزيع اUمكيّات املنقوu حسب املBشأ - 5

  3حبساب األلف م

انتاج معمل   
  (*) س>تري

اUمكيات 
uاملنقو  

 %  مس>تورد  %  حميل

  %67  472 %33  237  712  498 �ازوال
  %100  247  -  0  247  0 �ازوال بدون كربيت

  %0  0  %50  13  13  26  البرتول
  %94  596  %6  39  637  65  البزن�ن اخلايل من الرصاص

  %83  1.314  %18  289  1.610  589  اÐموع
(*)  

2020�رشية د£سمرب  –املرصد الوطين �لطاقة واملنامج : املرجع  .  

 

  



 

:  غازوال 
57.01%

:  بترول 
0,79% البنزين 

الخالي من 
:الرصاص 
37.89

: كيروزان 
4.31%

 توزيع اUمكيّات املنقوu حسب املواد
  )2020(

2020: ( 

معّدل  2020 2019
نسبة 
التطّور 
 السنوي

نسبة 
التطّور 
  الجملي 

نسبة الكّميات 
التطّور 
 السنوي

نسبة  الكّميات
التطّور 
3بالم3بالم السنوي

 

993648-15% 712351 -28% -4% -28% 

25590419% 240889 -6% 14% 71% 

6915 - 5714 -17% -  44% 

1256467-10% 958954 -24% -1% -15% 

5017-40% 8674 73% -23% -71% 

4719-42% 4594 -3% -7% -52% 

9736-41% 13268 36% -19% -66% 

621590-2% 623626 0% 1% 10% 

19939 - 13736 -31%   33% 

6415290% 637363 -1% 2% 12% 

1907733-7% 1609585 -16% 0% -7% 

166379-9% 72507 -56% -11% -38% 

2074113-7% 1682092 -19% -1% -9% 

  2020الس�ـوي لس�ـة  التقريـر  

-11- 

البنزين 
الخالي من 
الرصاص 

89%

كيروزان 

2020- 2016(تطّور اUمكّيات املنقوu �الل امخلس س>نوات األ�رية 

20162017 2018 

نسبة 
التطّور 
 السنوي

نسبة  الكّميات 
التطّور 
 السنوي

نسبة  الكّميات 
التطّور 
 السنوي

 الكّميات 

3بالم
3بالم 

 بالم 

864352-13% 1055819 22% 1174207 11% 993648 

123274-13% 194024 57% 215914 11% 255904 

 -  -  - 3978  - 6915 

987626-13% 1249843 27% 1394099 12% 1256467 

7% 26852 -16% 8338 -69% 5017 

-31% 5571 -16% 8175 47% 4719 

-2% 32423 -16% 16514 -49% 9736 

5880924% 622938 6% 631265 1% 621590 

 -  -  - 10346  - 19939 

5880924% 622938 6% 641611 3% 641529 

1614249-7% 1905204 18% 2052224 8% 1907733 

13078412% 156622 20% 183655 17% 166379 

1745033-6% 2061826 18% 2235879 8% 2074113 

  

 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2016 2017 2018

 تطّور اUمكيّات املنقوu �الل
امخلسة س>نوات األ�رية 

غازوال
بنزين
جميع المواد
Poly. ( )بنزين
Poly. ( )جميع المواد

  

 - شـركة ال�ـقل بواسطـة األ�ب�ـب

تطّور اUمكّيات املنقوu �الل امخلس س>نوات األ�رية  - 6

 
2015 2016 

 المواد

 الكّميات  الكّميات 

3بالم
3بالم 

 

 864352 990625 غازوال

غازوال بدون 
 كبريت

141245 123274 

غازوال بدون 
 كبريت ممتاز

 -  - 

 987626 1131870 مجموع الغزوال

 31872 29823 بترول منزلي

 6659 9639 بترول صناعي

 38531 39462 مجموع البترول

بنزين خالي من 
 الرصاص

566766 588092 

بنزين خالي من 
 ممتاز الرصاص

-   - 

 588092 566766  مجموع البنزين

أنبوب بنزرت 
 رادس

1738098 1614249 

 130784 116533 الكيروزان

3المجموع بالم
 1854632 1745033 

  

 

 

 

2018 2019 2020

تطّور اUمكيّات املنقوu �الل
امخلسة س>نوات األ�رية  

بترول
كيروزان
Poly. ( )غازوال
Poly. ( )كيروزان
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 -بوب بزنرتتطّورت اUمكيّات املنقوE uرب أن 

-تبBس>بة تطّور مجيل بلغ 2020-2016 �الل الفرتةرادس 

  . %0يف µدود س>نويتطّور مبعّدل و  7%

إىل µّد �بري بتطّور مكّيات  ايبقى �شاط الرشكة مرتبطو 

 2020يف س>نة  3م ألف 959 اليت بلغتاملنقوu  الغازوال

مجيل بBس>بة تطّور  أي 2016 يف س>نة 3م  ألف  988  مقابل

مبعّدل تطّور و %15-تبلغ 2020-�2016الل الفرتة 

من مجموع   %57 وم½ّلت هذه املادة %1- س>نوي يف µدود

من جحم اUمكيّات  %60و �2020الل س>نة  ملنقوuت اUمكّيا

 .املنقوE uرب أنبوب بزنرت رادس

إرتفاEا يف  شهدت امخلس س>نوات األ�رية كام

بBس>بة تطّور مجيل  بزن�ن اخلايل من الرصاصمكيّات ال 

وم½ّلت  %2مبعّدل تطّور س>نوي يف µدود و  %12تبلغ

من مجموع اUمكيّات املنقوu �الل  % 38حوايل  هذه املادة

من جحم اUمكيّات املنقوE uرب   %40حوايلو  2020س>نة 

يات البرتول مكّ  يف µني جسّلت ،أنبوب بزنرت رادس

مبعّدل تطّور س>نوي و %66- تبBس>بة تطّور مجيل بلغHراجعا

من مجموع  %0,79وم½ّلت هذه املادة  %19-يف µدود 

من  %0,82و�س>بة  2020اUمكّيات املنقوu �الل س>نة 

 .جحم اUمكيّات املنقوE uرب أنبوب بزنرت رادس

هذا ومتثّل اUمكيّات املنقوE uرب انبوب بزنرت 

من مجموع اUمكيّات املنقوu �الل س>نة  %95,7رادس �س>بة 

النبوب رادس مطار تو�س قرطاج  %4,3مقابل 2020

2016-2020�س>بة تطّور مجيل �الل الفرتة اáي جسّل  

  . %11-تطّور س>نوي بBس>بة  ومعّدل %38-بلغت 

وLعتبار ما ّمت ذ�ره جسّلت اUمكيّات املنقوE uرب 

تطّور مجيل �س>بة  2020-�2016الل الفرتة  الرشكة أنبويب

  . %1-ومعّدل تطّور س>نوي بBس>بة  %9-بلغت 

  
 2016شهد تطّور اUمكيّات املنقوu �الل الفرتة 

  . م�حيني إثنني 2020

تصاEدّي ح�ث مّر  2018-�2016الل الفرتة األّول  •

ويه فرتة  3ألف م 2.236إىل  3ألف م 1.745من 

 .توقف امليناء البرتويل حبلق الوادي

وهو إحنداري ح�ث  2020-2018الثاين �الل الفرتة  •

إىل  �2018الل س>نة   3ألف م Õ2.236زل من 

ويه الفرتة اليت  �2020الل س>نة  3ألف م 1.682

امليناء واإلسرتاد Eربه وظهور fاحئة  Hزام�ت مع رجوع

  .19اUكوف�د 
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2074

1682
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 2020- 2016تطور اUمكيات املنقوu �الل الفرتة 
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 ) :2016-2020(رادس  - �س>بة اس>تغالل األنبوب بزنرت - 7

 Lملائة

  2016 2017 2018 2019 2020 

�س>بة اس>تغالل األنبوب 
Eىل مBسوب الضخ الس>نوي  Lإلعæد

  ساEة/3م 300األقىص البالغ  
72 85 92 85 72 

 
�الل رادس  -�س>بة اس>تغالل أنبوب بزنرت شهدت

Hراوµا من س>نة إىل أخرى ل¹س>تقّر  2020-2016الفرتة 

أي  2016يف نفس مس>توى س>نة  �2020الل س>نة 

يفرس اإلخنفاض يف �س>بة  و ،µ 72%دوديف 

بإخنفاض  2020و  2019اس>تغالل األنبوب بني سBيت 

  .%15,63- جحم اUمكيّات املنقوu بBس>بة 

  

  

  

2020- 2016�س>بة اس>تغالل أنبوب وقود الطا3رات  - 8: 

 Lملائة

 2016 2017 2018 2019 2020 
�س>بة اس>تغالل األنبوب   

Lإلعæد Eىل مBسوب الضخ الس>نوي 
 ساEة/3م 120األقىص البالغ 

15 18 21 19 8 

  

�س>بة اس>تغالل أنبوب وقود الطا3رات رادساخنفضت  - 

مطار تو�س قرطاج Lالعæد Eىل مBسوب الضخ الس>نوي 

بني سBيت  8%إىل  %19من ) ساEة/3م 120(األقىص 

-اخنفاض اUمكيات املنقوu بBس>بة Eىل إÊر  2020و  2019

56,42% .  

هذا ويبقى جحم مكيات اUكريوزان املنقوE uرب أنبوب 

سوHرابيل و�س>بة اس>تغالل األنبوب مرتبطا م<ارشة حبجم 

  .µاج�ات مطار تو�س قرطاج من هذه املاّدة
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II -مداخ�ل النقل:  
    

 ) دا�ل األنبوب( تعريفات النّقل واخلزن  .1
 :زíدة يف êسعريات النّقل واخلزن ويه تتفّصل اكآليت 2019س>نة م½لها م½ل  2020مل êشهد س>نة 

   3م/ حبساب اvينار 

  
جبميع  الغازوال

  أنواEه
  وقود الطا3رات  البزن�ن جبميع أنواEه  البرتول

  ê  7.973 7.773  8,623  7,400سعرية النقل Eرب األنبوب
  - 0,300 0,300 0,300  نقل Lلق�وات الفرعيّة
  -  3م  3.889سعة Ïنبوب البالغة  xدينار  2,066 شهرíّ   اخلزن دا�ل األنبوب

 
 :  2019ومقارÕهتا مبا حتقق �الل س>نة  31/12/2020مداخ�ل النقل إىل �اية  .2

 
 

 اخنفاضا 2020 ملداخ�ل امجلليّة �لنقل �الل س>نةجسّلت ا

مقارنة مبداخ�ل   (%18-)دينار مليون  3,092 حبوايل

يف موىف دينار  مليون 13,963 بلغتح�ث  2019س>نة 

 ،2019س>نة مليون دينار يف   17,054 مقابل 2020 س>نة

  :كام ييل 2020وتتوّزع مداخ�ل س>نة 

  

  :بـ 2019مقارنة Qس>نة  2020يف مس>توى مداخ�ل النقل �الل س>نة   اإلخنفاضيفّرس 

 رب انبوب  اخنفاضE رادس  -بزنرتمداخ�ل النقل

ºنn�¹ة ) %15-(دينار  مليون  2,397حبوايل 

 ،%15-اUمكيّات املنقوu بBس>بة  الخنفاض

 رب انبوب  خنفاضاE وقود الطا3راتمداخ�ل النقل 

 ºنn�¹ة ) %56-(الف دينار 695  حبوايل 

اUمكيّات املنقوE uرب هذا األنبوب بBس>بة  الخنفاض

56% . 

 ال¹سمية
  الفارق )vLينار(تفاصيل مداخ�ل النقل 

 %بـ  vLينار 2019 2020
 %15,15- 022 397 2- 261 823 15 239 426 13  رادس -بزنرتأنبوب 

 %15,23- 058 312 2- 514 154 15 456 842 12  نقل Lألنبوب
 %15,63- 445 89- 320 572 875 482  نقل Lلق�وات الفرعية

 - - 427 96 427 96  مداخ�ل التخز�ن
   أنبوب رادس مطار تو�س قرطاج

 %56,42- 651 694- 206 231 1 555 536  نقل Lألنبوب

 %18,13- 673 091 3- 467 054 17 794 962 13  اÐموع



 

0
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1 400 000
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 مداخ�ل أنبوب رادس املطار
 حبساب اvينار

  حبساب اvينار

2018 2019 2020 
 

15 464 40815 154 514 12 842 456 
615 667572 320 482 875 
96 42796 427 96 427 

16 176 50215 823 261 13 426 239 
 

1 303 1931 231 206 536 555 
17 479 69517 054 467 13 962 794 

ويفّرس هذا  %3 بلغتطّور س>نوي ومبعّدل   

النقل Eرب أنبوب  ارتفاع مداخ�ل
تطّور مجيل  رادس بBس>بة - بزنرت

  %19بلغت  

مداخ�ل النقل Eرب أنبوب  اخنفاض
تطّور مجيل  رادس املطار بBس>بة

  %3-بلغت  
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2019 2020
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18 000 000
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 رادس - مداخ�ل أنبوب بزنرت
 حبساب اvينار

 : )2020- 2016(تطور مداخ�ل النقل �الل امخلس س>نوات األ�رية 

2016 2017  
  رادس

10 634 127 13 599 038 408 
484 275 571 561 615 667 
96 427 96 427 96 427 

 502 176 16 026 267 14 829 214 11  رادس
  أنبوب رادس مطار تو�س قرطاج

653 399 834 335 193 
11 868 228 15 101 361 17 479 695 

 %18تطّور إجاميل بلغت  �س>بة 2020-�2016الل الفرتة 

 :رادس -بزنرت Eىل مس>توى أنبوب

 ، %7-تطّور مجيل بلغت  اUمكيّات املنقوu بBس>بة

 ،%21ارتفاع تعريفات النقل بBس>بة 

 :Eىل مس>توى أنبوب رادس مطار تو�س قرطاج

 uمكيّات املنقوUس>بة تطّور مجيلاBبلغت ب 

 

 ،%48ارتفاع تعريفات النقل بBس>بة 

 
التقريـر  - شـركة ال�ـقل بواسطـة األ�ب�ـب

2017 2018 2019 2020

مداخ�ل أنبوب بزنرت
حبساب اvينار

تطور مداخ�ل النقل �الل امخلس س>نوات األ�رية  .2

  ال¹سمية
رادس -أنبوب بزنرت

  نقل Lألنبوب
  نقل Lلق�وات الفرعية

  مداخ�ل التخز�ن
رادس - أنبوب بزنرتمجموع 

أنبوب رادس مطار تو�س قرطاج
  نقل Lألنبوب

  اÐموع
�الل الفرتة جسّلت مداخ�ل النقل 

  :بـ Ïرتفاع
  

Eىل مس>توى أنبوب -1

  راجعHس>بةBب uمكيّات املنقوUا

  س>بةBارتفاع تعريفات النقل ب

Eىل مس>توى أنبوب رادس مطار تو�س قرطاج -2

 اخنفاض  uمكيّات املنقوUا

-38% ، 

  س>بةBارتفاع تعريفات النقل ب
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III– شاط التقيناملتأتية من  إ�رادات اإلس>تغاللمجموعBال:  

  .Eىل مداخ�ل النقل ونn�¹ة التّرصف يف �ليط املواداملتأتية من الBشاط التقين  رادات اإلس>تغالل�£ش>متل مجموع إ
  

 :التّرصف يف �ليط املواد .1

وضعية (نn�¹ة التّرصف يف �ليط املواد  تبلغ

) تغيري خمزو�ت املنتوfات اليت س¿مت êسل�¸مها +التلتري 

 دينارمليون  1,435 ما قمي!ـه 2020يف موىف س>نة 

 أي 2019دينار ّمت êسجيÅ يف س>نة  الف 180 مقابل

  .دينارمليون   1,255مبا قميته  ارتفاع

 

 :مبا ييل  2019و   2020يف نn�¹ة التّرصف يف �ليط املواد بني سBيت  رتفاعÏيفّرس و 

 :رادس - نبوب بزنرتEىل مس>توى صايف وضعيّة التلتري أل  ) أ

أسعار مكّيات وضعية التلتري قمية الفارق بني  صايف ثلمي 

اليت وقع êسلميها املواد سلمة يف بداية األنبوب ومكيات املواد امل 

سعر Ïس>تالم من الرشكة  وذ° Eىل أساسالتوزيع، رشاكت ل 

  مع إضافة مصاريف الربجمةاملوµد التو�س>يّة لصناEات التكر�ر 

  .طبق هيلكة األسعار

 مليون 1,376 ب ارتفاع وضع�¸ة التل!¸ري صايف وق¸د جسّل

 مقابل  2020 دينار يف موّىف س>نة مليون 1,401ليبلغ  دينار 

  :بـ رتفاعÏهذا  يفّرس و  ،2019ألف دينار يف موّىف س>نة 24

التغري الBس>يب Uمكيات اخلليط من س>نة إىل أخرى  •

 حسب Eدد دورات الضخ ،

ارتفاع اUمكيات املنقوu �لبرتول املزنيل Lلرمغ من  •

م!ـــرا  4297بفارق ا مقارنة Lلس>نة الفارطة وذ° حمدود�هت

 . مكعبا
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 :Eىل مس>توى تغيري خمزو�ت املنتوfات اليت س¿مت êسلميها  ) ب

اليت س¿ّمت êسلميها  ميثّل تغيري خمزو�ت املنتوfات

الفارق بني قمية خمزون �ليط املواد يف موّىف الس>نة 

وقد جسّل  ،وقمية خمزون �ليط املواد يف بداية الس>نة

إخنفاض تغيري خمزو�ت املنتوfات اليت س¿ّمت êسلميها 

ألف دينار يف   35ألف دينار ليبلغ  121مبا قميته 

ألف دينار يف موّىف  156مقابل  2020موّىف س>نة 

  . 2019س>نة 

يبّني اجلدول املوايل تطّور نn�¹ة التّرصف يف �ليط 

 : 2020إىل س>نة  2016املواد من س>نة 

  حبساب اvينار

 2016 2017 2018 2019 2020 

 639 400 1 397 24 288 323 482 525 1 124 217 1 صايف وضعيّة التلتري

 855 34 550 155 791 23 973 53 822 79-  تغيري خمزو�ت املنتوfات اليت س¿مت êسلميها

 494 435 1 947 179 079 347 455 579 1 302 137 1  نn�¹ة التّرصف يف �ليط املواد
 

  

2. Ï شاط التقين س>تغالل تطّور إ�راداتBالل امخلس س>نوات األ�ريةاملتأتية من ال� : 

مقابل دينار  مليون 15,398ما قميته  �2020الل س>نة املتأتية من الBشاط التقين إ�رادات Ïس>تغالل بلغ مجموع 

ع كام جسّل مجمو  ،(%11-) دينار مليون 1,836مبا قميته  اخنفاضأي  2019ّمت êسجيÅ يف س>نة دينار  مليون 17,234

  .%3معّدل تطّور س>نوي بBس>بة  2020-2016 إ�رادات اإلس>تغالل �الل الفرتة

  اvينارساب حب 

 2020 2019 2018 2017 2016  ال¹سمية

 794 962 13 467 054 17 695 479 17 361 101 15 228 868 11  مداخ�ل النقل

 494 435 1 947 179 079 347 455 579 1 302 137 1  نn�¹ة التّرصف يف �ليط املواد

 288 398 15 414 234 17 774 826 17 816 680 16 530 005 13  مجموع إ�رادات اإلس>تغالل
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  األ�ريةتطّور إ�رادات Ïس>تغالل �الل امخلس س>نوات 

  

IV - شاط اإلس>تغالل  اس>هتالك الطاقة�  :) اجلهد املتوسط( الرضوريّة لتأمني 
  

 : 2020- 2019تطّور إس>هتالك الطاقة �الل الفرتة  - 1
 

جسّل إس>هتالك الطاقة حبساب اUك�لواط ساEة 

مقارنة  %21,49-بBس>بة  إخنفاضا �2020الل س>نة 

اUمكيات املنقوE uرب أنبوب  Lخنفاضيفّرس  Q2019س>نة 

 و ما إجنّر عنه من %15,63-بزنرت رادس بBس>بة 

مضختني لتأمني نقل اUمكيّات ل توازي � امل ¹شغيل ال  تقليص

اUمكيات املنقوE uرب  اخنفاضاملطلوبة يف اآلfال و 

  .%56,42-أنبوب وقود الطا3رات بBس>بة 

�الل كام جسّل إس>هتالك الطاقة حبساب اvينار 

      بBس>بةالف دينار أي  116 بـ  إخنفاضا 2020س>نة 

-13,08%.  

  
  

 احملطة
2020 2019 

حبساب 
حبساب  حبساب اvينار اUك�لواط ساEة

 حبساب اvينار اUك�لواط ساEة

 878 782 650 239 3 690 653 676 439 2 )رادس –أساسا لBشاط أنبوب بزنرت ( بزنرت

 965 101 958 166 441 79 976 234  )أساسا لBشاط أنبوب وقود الطا3رات( رادس

 843 884 608 406 3 131 733 652 674 2 اÐموع

 0,427 1,642 0,436 1,590  الطاقة �لمرت املكّعب املنقول  معّدل إس>هتالك
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 : 2020- 2016تطّور إس>هتالك الطاقة �الل الفرتة  - 2
  :حبساب اUك�لواط ساEة   ) أ

س>هتالك الطاقة ال �س>بة التطّور امجليلبلغت 

الفرتة �الل  الرضوريّة لتأمني �شاط اإلس>تغالل

تطّور ال معّدل كام بلغ  %3-ما £ساوي  2016-2020

اUمكيّات  اخنفاضاÊر  Eىلوذ°  2%�س>بة  س>نويال 

 uس>بة تطّور مجيل بلغت �الل نفس الفرتة املنقوBب-

9%.  

  حبساب اUك�لوات ساEةاس>هتالك الطاقة 

 2020 2019 2018 2017 2016 احملطة

 676 439 2 650 239 3 486 418 3 413 949 2 001 111 2    بزنرت

 976 234 958 166 760 303 150 294 632 284   رادس

 652 674 2 608 406 3 246 722 3 563 243 3 633 395 2 اÐموع

معّدل إس>هتالك الطاقة �لمرت املكّعب 
  املنقول 

1,373 1,573 1,665 1,642 1,590 

  

  :حبساب اvينار  ) ب

  

الرضوريّة لتأمني جسّلت لكفة اس>هتالك الطاقة 

 اتطّور 2020-2016 الفرتة �الل �شاط اإلس>تغالل

كام بلغت �س>بة التطّور  %11مبعّدل س>نوي يف µدود 

  .%30امجليل Uلكفة اس>هتالك الطاقة �س>بة 

  حبساب اvينار الطاقةاس>هتالك     

 2020 2019 2018 2017 2016 احملطة

 690 653 878 782 470 686 742 525 607 370 بزنرت

 441 79 965 101 773 81 659 64 763 58  رادس

 131 733 843 884 243 768 401 590 370 429 اÐموع

معّدل لكفة إس>هتالك الطاقة 
  �لمرت املكّعب املنقول

0,246 0,286 0,344 0,427 0,436 
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�شاطم!ابعة  جودة املواد والسالمة  
  

I. م!ابعة نظام الق¿س 

  : يعمتد نظام ق¿س املواد املنقوE uىل

LلتBس>يق  مصاحل الرشكةنظام ق¿س آيل £س>متد اvقة والنnاEة من �الل معليات التعيري اvورية املربجمة اليت تقوم هبا  -

واملراق<ة مع مصاحل الواكu الوطنية �لمرتولوج�ا يف ما خيص تعيري ومراق<ة العدادات ومع ا�ا¾ر ا�تصة يف تعيري معدات 

 ،املواد املنقوuالق¿س اليت لها صm م<ارشة بق¿س 

ومراق<هتا بأن ال تتعّدى  (balance ligne)اخلارfة من األنبوب واUمكية  اvا�mاملتابعة اليوم�ة �لفوارق بني اUمكية  -

 . ± 3‰ واملمتثل يف الفارق األقىص املسموح هبا ديوانيا 

II. اريnشاط التBوالعالقة مع احلرفاء  م!ابعة ال 

Eديد اليت سعت مجيع املصاحل ا�تّصة QسوHرابيل لإليفاء بتعهدات الرشكة يف ما خيّص نقل اUمكيات املربجمة Lلرمغ من 

يف  ّلك اUمكيّات املتوفرة Eىل مس>توى مصنع التكر�ر ببزنرتنقل  تأمنييف  الرشكةوجنحت  . اليوم�ّة �لنقلتطرأ Eىل الربجمة 

    .احلرفاءطرف من  اآلfال احملّددة مع ضامن مجيع ظروف السالمة واجلودة دون êسجيل أي êشك�ّات

III.  شاط اجلودةم!ابعة� :  

ووقود الطا3رات ومي½ـل هذا  رادس-م!ابعة جودة املواد املنقوE uرب ّلك من أنبويب بزنرتخمّصصة �لغرض  مصل�ةتتوىل 

  ،الBشاط عنرصا ح�وíّ �ريم لضامن جودة احملروقات اليت يمت êسلميها لرشاكت التوزيع

ومتكّن هذه العمليّة من التأكّد من جودة املواد املنقوu عند  ،وتقوم الرشكة بأ�ذ عيّنات يقع حتليلها مبyرب معّد �لغرض

êسلميها ملس>تودEات الرشاكت احلريفة املنتصبة مبنطقة رادس برتول ومن التّرصف  اس>تال�ا من مصنع التكر�ر ببزنرت وعند

  .يف �ليط املواد مع احملافطة Eىل جودهتا

 :أ�ذ العينات التالية 2020ومت يف س>نة 
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 :رادس –أنبوب بزنرت  .1
  

  :تتوّزع كام ييل 2019 عيّنة �الل س>نة  3067لمقابنة عيّ 2978  أ�ذ 2020س>نة  �الل مت

 ،2019س>نة  1881 عيّنة رمسيّة مقابل1696 •

 ،2019س>نة  781 مقابل عيّنة عند ال¹سلمي 784  •

  .2019س>نة  405عيّنة عند اإلرسال مقابل 498  •

  :وتتوزع هذه العيّنات حسب املواد اكآليت

 

  :يفّرس الرتاوح يف Eدد العيّنات من س>نة إىل أخرى Lلعوامل التالية

• ،uمكيّات املنقوUجحم ا 

• ،uجودة املواد املنقو 

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

 .Eدد املّرات اليت ّمت فهيا تغيري خمزن اس>تق<ل املواد •

 :وقود الطا3راتأنبوب  .2
  

 ،2019يف س>نة عيّنة  3268عيّنة مقابل  1635بلغ Eدد العيّنات اليت ّمت أ�ذها Eىل مس>توى أنبوب وقود الطا3رات 

عيّنة مبحطة مطار تو�س  696و  2019عيّنة يف س>نة  1684عيّنة مبحطة رادس مقابل 939  وتتوّزع هذه العيّنات Eىل

  :ه العيّنات يف النقاط التاليةذوقد ّمت أ�ذ ه .2019عيّنة يف س>نة  1584قرطاج مقابل 

  

  
  

  
  
  

 �ازوال �ليط اÐموع
�ازوال بدون 

 كربيت
 برتول مزنيل

  بزن�ن �ايل 
 طريقة املعاينة من الرصاص

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
 نة رمسيةعيّ  607 570 144 110 282 211 663 990 -  - 1696 1881
 عيّنة �لمراق<ة عند ال¹سلمي 231 194 9 14 76 53 192 254 276 266 784 781
 عيّنة �لمراق<ة عند اإلرسال 158 108 66 47 58 24 216 226 -  - 498 405
  اÐموع 996 872 219 171 416 288 1071 1470 276 266 2978 3067
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 :أمه الت�اليل ونتاجئها
تويل سوHرابيل أمهية قصوى ملراق<ة جودة املواد 

املنقوu سواء بصفة آليّة بواسطة أدوات الق¿س اليت وقع 

هذه األدوات  نّ أمع العمل  Hركزيها يف مجيع احملطات،

ختضع اىل التعيري من طرف ماكتب معمتدة، او بصفة 

  .رادس أو يف حمطة بزنرت حمطة يف خمرب يدوية

  :إىلاملنجزة وهتدف الت�اليل 

  لمواصفات املعمتدة� uالتأكد من مطابقة املواد املنقو
يف اÐال واإلEالم الفوري عن لك ما يناقض 

  ،ذ°

 الل ما ميكن أن حتتويه املواد  حامية املعدات من�

املنقوu من أجسام جزئية �ري مرئية تتلف املعدات 

  ،وHزيد يف أعباء مصاريف معلية النقل

   دمE والتث)ت يف uاملراق<ة املس>مترة �لمواد املنقو

لك الصف��ة ماء وLلتايل م�ع تآاح!واهئا جلزيئات 

 ،اvا�لية لأل�ب¿ب

  ادة حقن اخلليط بنوعيهEي إáالثق�ل واخلف�ف وا

من شانه احملافظة Eىل اس>مترارية الضخ مع حتق�ق 

 .انعاكس مايل اجيايب

  

IV.  شاط السالمةم!ابعة�:  

 :سالمة مBشآت الرشكة .1
  

توفر الرشكة Eىل مدار الس>نة ليال هنارا أعوان 

بزنرت هذا Lإلضافة و  حراسة ¾لك من حمطة رادس

األ�ب¿ب ح�ث  خطيمراق<ة £سهرون Eىل إىل أعوان 

توفر هلم الرشكة وسائل نقل واتصال متكهنم من التد�ل 

يف µال µدوث أي طارئ أو وجود أشغال �ري 

  .هيا Eل امرخص لها ومتثل خطر 

مقابل µاu اس>تدعت التدّ�ل  ê50سجيلوقد مت 

  :اليتتوّزع اكت  µ2019اu �الل س>نة  57

 44: أنبوب بزنرت رادس uاµ  51مقابل  uاµ

  ،�2019الل س>نة 

 اÐموع
  ا�ذ العينات 

 "آليا"
 صهرجي التفريغ

 تخزا�
 طوطال/جعيل

  ا�ذ العينات 
"íيدو" 

 اÐموع نظام التصف�ة

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020   
 حمطة رادس 87 198 337 492 174 222 80 178 261 594 939 684 1
 حمطة مطار تو�س قرطاج 87 198  - 348 792  - 261 594 696 584 1
  اÐموع 174 396 337 492 522 014 1 80 178 522 188 1 1635 268 3
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  االت 6 :وقود الطا3راتأنبوبµ  االتو هو نفسµ ددE  2019س>نة. 

 :LملBشآت مراق<ة األشغال .2

تعمتد رشكة النقل بواسطة األ�ب¿ب نظام يفرض 

Eىل لك من يعمل دا�ل احملطات وµذو األ�ب¿ب أن 

يتقدم ¾رخصة Uمتك�نه من اجناز معÅ وذ° بعد موافقة 

  ،ب املعمتدةوالق�ام Lلرتات¿ ا�تّصة Lلرشكةصاحل امل
  

وقد بلغ Eدد الرتاخ�ص املس>ندة إلجناز أشغال 

 39مقابل ا Hرخ�ص 58مجموع  �2020الل س>نة 

 :تتوّزع كام ييل H2019رخ�ص �الل س>نة 

  

  

 :املعّداتالش>باكت و  مراق<ة .3

تقوم رشاكت خمتّصة حتت مراق<ة مصاحل الرشكة 

ومبق!ىض عقود أ¾رمت �لغرض بعمليّات مراق<ة دوريّة 

والبناíت واخلزا�ت  آالت الرفع و والوقاية ملعّدات السالمة 

وذ°  اUكهرLئيّة املتواfدة مبحّطات الرشكة�لش>باكت و 

مدى حامية األفراد واملBشآت وكذ° �لتأكّد من لضامن 

وتقوم هذه الرشاكت . Ðاهبة ّلك طارئ املعّدات زيّةو 5

شهائد س>ناد إا�تّصة بعد الق�ام بعمليّات املراق<ة اvوريّة ب

خنص مهنا  اu املعّدات اليت متّت مراق<هتا،كّد حسن µؤت

  :�áLر ما ييل

  

 

صلوح�ة ش>باكت اإلطفاء ومعدات الوقاية والتد�ل  شهائد -

  ضد أخطار احلريق،

 آالت الرفع، صلوح�ة شهائد -

و  2021موىف س>نة ( تقار�ر صلوح�ة وتعيري اخلزا�ت -

2023(، 

 ،)قارورة إطفاء 110( صلوح�ة قوار�ر اإلطفاء شهائد -

�مة تفقدية ( صلوح�ة الش>باكت واملعدات اUكهرLئية شهائد -

 .)2020يف م�اس>ب¹ني س>نة 

  

  

  

  

 -أنبوب بزنرت
 رادس

أنبوب وقود 
حمّطة مطار تو�س  حمّطة بزنرت حمّطة رادس الطا3رات

 اÐموع قرطاج

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Eدد 

 39 58 2 1 3 9 13 16 1 5 20 27 الرتاخ�ص
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 :تآتطو�ر املنظومة األم�ية �لمBشـ .4

يف إطار دمع املنظومة األم�ية �لمBشآت وتطبيقا 

�لتوصيات الصادرة عن رئاسة احلكومة والسلط األم�ية 

لك من حمطيت  يف ف9 خيص امحلاية اáاتية ح�ث تتوفر

ّ وتو�س قرطاج رادس وبزنرت  ة ش>باكت مراق<ة برصي

¾اكمريات Eالية اجلودة وأ5زة م!طورة حلفظ 

حمليط اvا�يل مني اأال¹سجيالت وذ° هبدف ت

 Ôىل جتهزي حملطات الرشكةواخلارE الوةE هذا ،

الس>ياج اخلارÔ بأسالك شا3كة �لوقاية من لك خطر 

 .�ارÔ هيدد سالمة املBشآت

وقد وضعت الرشكة م�ظومة لضامن اس>متراريّة 

وضع ة وأمن مBشآهتا ومقّراهتا اإلداريّة من �الل سالم

¾رامج شهريّة إللزام وإس>مترار األعوان يف خمتلف 

وµدات اإلنتاج وLملقّر اإلجæعي وذ° حتّسبا حلصول 

تعيني مسؤول عن ّلك والية متّر ل أي طارئ Lإلضافة 

يعىن LلتBس>يق مع اجلهات األم�يّة  مهنا أ�ب¿ب الرشكة،

بغاية التوّيق من ّلك ما من شأنه أن ميّس من سالمة 

.Bشآتامل 

  : أشغال صيانة و تدعمي م�ظومة السالمة Lملؤسسة .5

خنص  2020إطار تدعمي وصيانة م�ظومة السالمة دا�ل املؤسسة قامت مصاحل الرشكة بعدة أشغال �الل س>نة  يف

  :مهنا �áLر

إEالن اس¹شارة وطنية لتnديد و تقس>مي  •

 ،ش>بكة ترصيف املياه Lألحواض احلاوية

• Eالن اس¹شارة وطنية إل¾رام عقد صيانة ا

 ،وتفقد قوار�ر Ïطفاء مبحطات الرشكة

  

دورíت إصدار طلبية الق!ناء معدات مراق<ة  •

احلراسة حملطات رادس و بزنرت وخطوط 

 .األ�ب¿ب الناقm �لمحروقات
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�شاط الصيانة     
  

I.  التعهد والصيانة: 
  

 حوايل  2020تطلب �شاط الصيانة �الل س>نة 

معل �الل س>نة ساEة  8426مقابل ساEة معل  8136

بني  2020ساEات العمل �الل س>نة  تتوزعو  ،2019

ساEة  6204 رادس بـ -مBشآت أنبوب بزنرت

ومBشآت أنبوب  2019ساEة �الل س>نة  6340مقابل

 2020ساEة �الل س>نة  1932 وقود الطا3رات بـ

   .2019ساEة �الل س>نة  2086ل اب¸مق

ويبّني اجلدول التايل تفصيل توزيع ساEات العمل 

  : حسب املBشآت

  )معل ساEة:الوµدة(

 
 

  اإلصالح صيانةأشغال و  الصيانة الوقائيّةأشغال 

2020 2019 

 2024 1981 حمطة بزنرت

 845 827 األنبوب

 2584 2528 حمطة رادس

 368 360 الق�وات الفرعية

 519 508 حمطة التعيري

 6340 6204  رادس - Õزرت  مجموع أنبوبب

 1003 929 حمطة رادس

 630 583 األنبوب

 453 420 قرطاج -حمطة مطار تو�س 

 2086 1932  مجموع أنبوب وقود الطا3رات

 8426 8136 العام اÐموع
  



 

حمطة رادس
40.75% 

حمطة بزنرت
31.93% 

 ت أنبوب بزنرت رادس

ّما LلBس>بة أّ   %6 و�لق�وات الفرعية8% 

من مجموع  %13نبوب فقد م½ّلت ساEات الصيانة 

  . ساEات التدّ�ل

  : ت أنبوب بزنرت رادس بني أشغال الصيانة الوقائيّة وأشغال صيانة اإلصالح Eىل النحو التايل

  )ساEة معل:الوµدة(

 اÐموع أشغال صيانة اإلصالح

2019 2020 2019 

2031 6204 6340 

ارتفاع ساEة أي يف  4343ما قدره  2020أنبوب بزنرت رادس �الل س>نة 

مقارنة  ساEة 170 ساEة أي يف اخنفاض بـ 1861

Eىل إÊر التحسن يف التحضري والتBس>يق يف  
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الق�وات الفرعية
5.80% 

حمطة التعيري
 

األنبوب
13.33% 

توزيع ساEات الصيانة حسب مBشآت أنبوب بزنرت رادس

    

  LلBس>بة ملBشآت أنبوب بزنرت رادس

من مجm التد�الت   %41م½لت حمطة رادس

آت أنبوب بزنرت رادس نظرا 

 حلجم احملطة مقارنة ببق�ة املBشـآت يف µني ان �س>بة

وحملطة   %32تساEات الصيانة حملطة بزنرت م½ّل

% التعيري

لألنبوب فقد م½ّلت ساEات الصيانة 

ساEات التدّ�ل

تتوّزع ساEات صيانة مBشآت أنبوب بزنرت رادس بني أشغال الصيانة الوقائيّة وأشغال صيانة اإلصال

أشغال صيانة اإلصالح الصيانة الوقائيّة أشغال

2020 2019 2020  

4343 4309 1861 

أنبوب بزنرت رادس �الل س>نة ملBشآت اس>تدعت معليات الصيانة الوقائية 

1861يف µني اس>تلزمت أشغال صيانة اإلصالح 2019ساEة مقارنة Qس>نة 

 ويعود اإلخنفاض يف ساEات صيانة اإلصالح إىل نقص األعطاب

  .إجناز أعامل الصيانة الوقائية
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الق�وات الفرعية

حمطة التعيري
8.19% 

األنبوب
13.33

  

LلBس>بة ملBشآ )1

م½لت حمطة رادس

املتعلّقة بصيانة مBشآت أنبوب بزنرت رادس نظرا 

حلجم احملطة مقارنة ببق�ة املBشـ

ساEات الصيانة حملطة بزنرت م½ّل

  

  

  

  

  

  

  

تتوّزع ساEات صيانة مBشآو 

 
 

  أنبوبمBشآت مجموع 
  رادس - بزنرت 

  

اس>تدعت معليات الصيانة الوقائية 

ساEة مقارنة Qس>نة 34 بـ 

ويعود اإلخنفاض يف ساEات صيانة اإلصال،  Q2019س>نة 

إجناز أعامل الصيانة الوقائية
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  :مBشآت أنبوب بزنرت رادس يف ما ييل حسب وHمتثّل أّمه التد�الت 

 حمطة بزنرت -

ل Eىل املعدات الرئ¿س>ية �لرشكة اكملضyات متحمطة بزنرت LلBس>بة �لرشكة نقطة انطالق Ïس>تغالل والضخ وêش>  متثّل

فان أشغال الصيانة تعترب �مة لضامن  وLلتايلالرئ¿س>ية وم�ظومة العد والق�وات الرابطة مع الرشكة الوطنية لتكر�ر النفط  

أي عطب من شأنه تعطيل معليات  2020 س>نةêسجل  ومل.Ïس>تغالل املتواصل لالنبوب وضامن اس>مترارية الضخ 

  .الضخ

   : ا�ل Lخلصوص التجهزيات Ïيت ذ�رهوقد مشلت معليات التد

 ،صيانة ومراق<ة املضyات الرئ¿س>ية والفرعية وم!ابعة معايري ال¹شغيل •

 ، �لمضyات الرئ¿س>ية مبحطة بزنرت مراق<ة املنظومة املعلوماتية ملتابعة اáبذLتصيانة و  •

 ،)زيرلا�(ومراق<ة Ïس>تقامة �لمضyات Lس>تعامل التق�يات احلديثة  صيانة •

 ،عامل اكمريا األشعة فوق امحلراء�لمضyات Lس>ت صيانة ومراق<ة احلرارة •

 ،صيانة ومراق<ة وتفقد العوازل  املياكنيك�ة  �لمضyات •

 ،جناEة مضyة امحلاية من احلرائق ىمراق<ة مدصيانة و  •

 ،ملعايري املرتولوج�ة �لعداداتومراق<ة ا صيانة آالت الق¿س  •

 ملنظومة الق¿س،  مراق<ة املعايري املرتولوج�ة •

 ،فولت�يلو   5،5و  30صيانة ومراق<ة حسن êشغيل حمطة التحويل اUكهرLيئ  •

  صيانة ومراق<ة حسن سري املوv اUكهرLيئ وذ° Lلق�ام Lل¹شغيل لفرتات مدروسة، •

 املك½فة،صيانة ومراق<ة حسن أداء البطارíت  •

 ،واملرحشات ومراق<ة معلية اش>تغال السكور صيانة •

 ،صيانة ومراق<ة م�ظومة احلقن اvا�يل محلاية األنبوب •

 ،لعملية الضخ صيانة ومراق<ة م�ظومة التحمك األوتوماتييك •
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 ،�لمحطة صيانة ومراق<ة حسن اإل�رة اvا�لية واخلارج�ة •

 ،دهن اجلدران اخلارج�ة وصيانة املباين •

 .خسا�ت املياه Lلطاقة الشمس>يةصيانة  •

 :رادس –خط األنبوب بزنرت  -

µذوه األنبوب الناقm الرئ¿س>ية �لمحروقات ونظرا ألمهيته وتواfده اجلغرايف وتطور اUمنو احلرضي والتوسع العمراين  ميثّل

من األولوíت املل�ة والهامة �لرشكة لضامن حسن Ïس>تغالل وتفادي أي عطب أو خطر قد  تفان مراق<ة سالم!ه Lت

  .م�هميس 

 : مشلت معليات التد�ل �لصيانة الوقائية وصيانة اإلصالح خلط أنبوب بزنرت رادس  هذا و 

 ،ومراق<ة معداهتا  صيانة حمطات امحلاية املهبطية •

 لألنبوب،م!ابعة أشغال تدعمي امحلاية املياكنيك�ة  •

  ،م!ابعة و مراق<ة امحلاية املهبطية لأل�ب¿ب •

 من أfل حاميته،مراق<ة األشغال املنجزة يف م�طقة ارتفاق األنبوب  •

يف م�طقة ارتفاق  املزمع اجنازها ألشغالL الق�ام بعمليات اUكشف عن األ�ب¿ب ق<ل الق�ام من طرف املتد�لني •

  األنبوب ،األنبوب وحامية 

 ،ودههنا وجتديدها اإلرشاد تدعمي Eالمات  •

 ،األبواب وصيانة و تغيري خط األنبوب Eىل دهن غرف السكور •

بني   سكور يف الق�اة Ïح!ياطية  املتواfدة يف ق�ال µلق الوادي لضامن Eدم êرسب املواد 02 أشغال Hر�يب •

 .الألنبوب و هذه الق�اة 

 حمطة رادس -

áا . Eرب �Ïب¿ب الفرعية والقاطرة الرئ¿س>ية لضامن Hزويد احلرفاء Lحملروقات تعترب حمطة رادس احملطة الرابطة مع احلرفاء

  .فان fاهزية التجهزيات واملعدات تعد من العوامل األساس>ية لإليفاء بعملية الضخ وحتق�ق الزتامات الرشكة إزاء حرفاهئا
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مشلت و . ف�يّة قد تؤدي إىل تعطل معليّة Ïس>تغالل  من تفادي êسجيل أعطابصالح اإلصيانة و أشغال ال مكّ�ت        

 :معليات التد�ل �لصيانة الوقائية وصيانة اإلصالح حملطة رادس  

  مراق<ة مضyات م�ظومة الترصف يف اخلليط،و صيانة  •

 صيانة ومراق<ة مضyة امحلاية من احلرائق، •

 صيانة السكور اÐهزة بأدمغة ºهرLئية، •

 ،ومراق<ة املعايري املرتولوج�ة  �لعدادات صيانة آالت الق¿س •

 ،مراق<ة املعايري املرتولوج�ة ملنظومة الق¿س  •

 صيانة حمطة التحويل اUكهرLيئ، •

 مراق<ة حسن êشغيل املوv اUكهرLيئ Eرب ¾رامج êشغيل مس>بقة، •

  ،�ذ العيناتآمراق<ة حسن سري وصيانة م�ظومة  •

 ،صيانة اخلزا�تمراق<ة و  •

 ،عيةصيانة األ�ب¿ب الفر  •

 ،صيانة معدات التد�ل لضامن جناEة معليات الصيانة •

 ،مراق<ة م�ظومة التحمك األوتوماتييك لعمليات الضخ •

 

 ،صيانة و مراق<ة حسن اش>تغال اإل�رة اvا�لية و اخلارج�ة •

 .سخانات المياه بالطاقة الشمسيةصيانة  •

 

 : حمطة التعيري ¾رادس -

 تتضّمنه ملاالصعيد الوطين  م�ظومة العد �لمكيات املنقوQ uرشكة النقل بواسطة األ�ب¿ب من األنظمة املتطورة Eىل تعترب

مس>توي املرتولوج�ا القانونية ح�ث مت اعæدها  من جتهزيات م!طورة و¾ر�مج مراق<ة مس>متر جعل م�ه م½ال حيتذى به Eىل

 .اUمنوذج من ق<ل املصاحل ا�تصة �لمرتولوج�ا القانونية بتو�س وإصدار املوافقة Eىل
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  .اUمنوذج املعمتد  صلوح�ّةأمهية قصوى حملطة التعيري لضامن اس>مترارية  الرشكةتويل و  

   :اوقد مشلت معليات التد�ل Lخلصوص التجهزيات Ïيت ذ�ره    

م!فقدي املصاحل ا�تصة �لمرتولوج�ا القانونية بتو�س  حبضورألربعة Eدادات LلتBس>يق و  التعيري معليات  •

 مبعدل ثالثة اíم Uلك Eداد  2020ة يجويل  23اىل  �03الل املدة املرتاوµة من  

من التابعة ملنظومة  Eد اUمكيات (transmetteurs de pression) الضغط  ا5زة ق¿ستعيري  معليات  •

  2020 ماي 11بتارخي  ا�رب املركزي �لت�اليل و التnارب مصاحلطرف 

 07بتارخي  التابعة ملنظومة Eد اUمكيات   (générateurs de courant) تيار تعيري موvي ال  معليات  •

  وزارة اvفاع الوطين  مصاحلمن طرف  2020س)مترب 

 واإلصالح و تعديل العدادات   ¾رجمة معليات •

 .س اآليل ¿¾رجمة العددات و م�ظومة الق  •

 عدادات�ل  و مراق<ة املعايري املرتولوج�ة صيانة آالت الق¿س •

 نظومة الق¿سمل   مراق<ة املعايري املرتولوج�ا  •

 الق�وات الفرعية -

 . حلرفاء Lملنطقة البرتولية ¾رادسإىل مس>تودEات االق�وات الفرعية الناقm الرئ¿س>ية �لمحروقات  متثّل

 :مشلت معليات التد�ل �لصيانة الوقائية وصيانة اإلصالح �لق�وات الفرعيّة و 

 ،صيانة الق�وات الفرعية  •

 ،صيانة السكور وتعديلها •

 . تفقد و م!ابعة امحلاية املهبطية �لق�وات •

  
  



 

حمطة رادس
48.08% 

 ت أنبوب وقود الطا3رات

  وقود الطا3رات رادس مطار تو�س قرطاج

  :ت أنبوب وقود الطا3رات بني أشغال الصيانة الوقائيّة وأشغال صيانة اإلصالح Eىل النحو التايل

  )ساEة معل:الوµدة(
 اÐموع أشغال صيانة اإلصالح

2019 2020 2019 
482 1932 2 086 

  : حمطة مطار تو�س قرطاج

 صيانة وµدات الرتش>يح والتصف�ة،

 صيانة احملاQس اآللية،

 .صيانة خسّا�ت املياه Lلطاقة الشمس>يّة

 : وقود الطا3رات أنبوب

 صيانة حمطات امحلاية املهبطية،

م!ابعة أشغال تدعمي امحلاية املياكنيك�ة 

  ألنبوب،

مراق<ة األشغال املنجزة يف م�طقة ارتفاق 

 األنبوب وحامية األنبوب،

 جتديد Eالمات امحلاية،

 ،دهن غرف السكور
 .تدعمي Eالمات اإلرشاد ودههنا وجتديدها
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األنبوب
30.18% 

حمطة مطار تو�س 
قرطاج
21.74% 

توزيع ساEات الصيانة حسب مBشآت أنبوب وقود الطا3رات

وقود الطا3رات رادس مطار تو�س قرطاجأنبوب  ملBشآتLلBس>بة 

تتوّزع ساEات صيانة مBشآت أنبوب وقود الطا3رات بني أشغال الصيانة الوقائيّة وأشغال صيانة اإلصال

أشغال صيانة اإلصالح أشغال الصيانة الوقائيّة
2020 2019 2020  

  1352 1604 580 

اس>تدعت معليات صيانة أنبوب وقود الطا3رات 

ساEة معل  1932ما قدره  

مهنا وحمطة مطار %48 اس>هتلكت حمطة الضّخ ¾رادس

 %30ألنبوب فقد اس>هتM ااما 

وHمتثّل أّمه التد�الت . من مجموع ساEات الصيانة

  :ت أنبوب وقود الطا3رات يف ما ييل 

 : ّ وقود الطا3رات ¾رادس

 صيانة املضyات الرئ¿س>ية واvامعة،

 صيانة احملاQس اآلليّة،

 صيانة وµدات الرتش>يح والتصف�ة،

 .�ذ العينات

حمطة مطار تو�س قرطاج -

صيانة وµدات الرتش>ي •

صيانة احملاQس اآللية، •

صيانة خسّا�ت املياه Lلطاقة الشمس>يّة •

أنبوب -

صيانة حمطات ا •

م!ابعة أشغال تدع •

لألنبوب،

مراق<ة األشغال املنجزة يف م�طقة ارتفاق  •

األنبوب وحامية األنبوب،

جتديد Eالمات ا •

دهن غرف السكور •

تدعمي Eالمات اإلرشاد وده •
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األنبوب
30.18

حمطة مطار تو�س 
قرطاج
21.74

LلBس>بة  )2

  

  

  

  

  

  

تتوّزع ساEات صيانة مBشآت أنبوب وقود الطا3رات بني أشغال الصيانة الوقائيّة وأشغال صيانة اإلصال

 
 

  مجموع أنبوب وقود الطا3رات
  

اس>تدعت معليات صيانة أنبوب وقود الطا3رات 

 �2020الل س>نة 

اس>هتلكت حمطة الضّخ ¾رادس

اما  %22تو�س قرطاج 

من مجموع ساEات الصيانة

حسب مBشآت أنبوب وقود الطا3رات يف ما ييل 

حمطة ّخض وقود الطا3رات ¾رادس -

صيانة املضyات الرئ¿س>ية واvامعة، •

صيانة احملاQس اآلليّة، •

صيانة وµدات الرتش>يح والتصف�ة، •

�ذ العيناتآصيانة  •

 



 

  : كام ييل

  )ساEة معل:الوµدة(
 اÐموع صيانة اإلصالح

2019 2020 2019 

2031 6204 6 340 

482 1932 2086 

2513 8136 8426 

  ،املموfات اUكهرLئية

  زة مراق<ة ضغط الق�وات،

  ،املضyات

  ،األ�ب¿ب

 ،دهن البناíت و صيانة عوازل األسطح

مس>توى األنبوب اإلح!ياطي يف  سكور Eىل

لتحسني عزN عن األنبوب  الضف!ني الشاملية و اجلنوبية

2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 2 0

ل  ا غ ش أ
ة  ن ا ي ص ل ا
ة ّ ئي ا ق و ل ا

ة  ن ا ي ص ل  ا غ ش أ
الح ص إل ا

وع م ج م ل ا

4 343 4 309

1 861 2 031

6 204

1352 1604

580 482

1 932

مل
 ع

ت
عا

سا

بنزرت -أنبوب رادس أنبوب وقود الطائرات
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بإعتبار ما ّمت ذ�ره يتوّزع مجموع ساEات الصيانة الوقائيّة وصيانة اإلصالح كام ييل

صيانة اإلصالحأشغال  الصيانة الوقائيّةأشغال 

2020 2019 2020  

4343 4309 1861 

1352 1 604 580 

5695 5913 2441 
  

من مجموع ساEات ساEة  5695متثل الصيانة الوقائية 

 mات الصيانة املنجزةمن مجEسا، 

من  %76,25 رادس –هذا وتطلب أنبوب بزنرت 

ويعود هذا التفاوت  ،مجm ساEات الصيانة املنجزة

�شاط أنبوب وقود  mداثة وقµ إىل 

رادس وإىل التبا�ن  –الطا3رات مقارنة بأنبوب بزنرت 

 

  :التجهزيات التد�الت اخلارج�ة لصيانة 

: يف العمليات التايل �2020الل س>نة   التد�الت اخلارج�ة

القانونية �لمحطات يف نطاق سالمة معدات 

  اUكهرLء ومعدات الرفع وجتنب احلرائق،

الف�ية خلرباء اإلدارة الفرعية �لمرتولوج�ا 

  القانونية من أfل تعيري Eدادات م�ظومة الق¿س،

الت الق¿س من طرف ا�رب املركزي �لت�اليل 

LكهرUيئ،حمطات التحويل ا  

  احملوالت اUكهرLئية،

املموfات اUكهرLئية صيانة •

أ5زة مراق<ة ضغط الق�وات، تعيري •

املضyات صيانة •

األ�ب¿ب صيانة •

دهن البناíت و صيانة عوازل األسط •

سكور Eىل H2ر�يب  •

الضف!ني الشاملية و اجلنوبية

 .الرئ¿يس

2 0 1 9

وع م ج م ل ا

6 204 6 340

1 932 2 086

أنبوب وقود الطائرات 

 
التقريـر  - شـركة ال�ـقل بواسطـة األ�ب�ـب

بإعتبار ما ّمت ذ�ره يتوّزع مجموع ساEات الصيانة الوقائيّة وصيانة اإلصال

 
 

  رادس - أنبوب بزنرت 

  أنبوب وقود الطا3رات

 العام اÐموع

متثل الصيانة الوقائية 

من مجm %70 أي الصيانة 

هذا وتطلب أنبوب بزنرت 

مجm ساEات الصيانة املنجزة

�شاط أنبوب وقود  mداثة وقµ س>يب امللحوظ إىلBال

الطا3رات مقارنة بأنبوب بزنرت 

 .يف احلجم بني املBشأتني

 

II.  التد�الت اخلارج�ة لصيانة

تتلخص أمه التد�الت اخلارج�ة

القانونية �لمحطات يف نطاق سالمة معدات  املراق<ة •

اUكهرLء ومعدات الرفع وجتنب احلرائق،

الف�ية خلرباء اإلدارة الفرعية �لمرتولوج�ا  املساندة •

القانونية من أfل تعيري Eدادات م�ظومة الق¿س،

آالت الق¿س من طرف ا تعيري •

  والتnارب،

حمطات التحويل اUكهرL صيانة •

احملوالت اUكهرLئية، صيانة •



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

    التويق من ا�اطرالتويق من ا�اطر
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 التويق من ا�اطر
  

تفيش ,احئة  التدابري املت'ذة $لتويق من .1

 :فريوس 2ورو�

<الل س;نة ,احئة فريوس 2ورو� 9ىل إ6ر تفيش 

مجD من  رشكة النّقل بواسطة األ�بAب اختذت 2020

التدابري تنصهر يف إطار اإلسرتاتيجيّة الوطنيّة Iاهبة هذه 

 اجلاحئة مع وضع تدابري خصوصيّة صلب الرشكة Rريم 

ومطار  املنطقة البرتوليّة \رادسّلك من  ملواصR Dزويد

  .احلرفاءجبميع املواد املطلوبة من طرف  توaس قرطاج 

<الل فرتة احلجر  يف هذا اإلطار قامت الرشكة

وبإعتبارها مصنفة مضن املؤسسات اليت تعمل يف الصحي 

القطا9ات احليويّة بوضع نظام معل <اص rس;تqين 9دد 

رضوريني الالتق�يني واإلداريني الرشكة أعوان من 9دد 

تأمني �اج�ات من احلجر الصحي بغرض  ال�شاطلتأمني 

 Rلكيفمع  من املواد البرتوليّة املكّررة السوق الوطنيّة

مبواصD معليّة مراق�ة وسالمة خطي األعوان 9دد من 

  .أنبو\هيا

 ، م�ذ إنطالق أزمة 2ورو�،كام قامت الرشكة 

برتكزي <ليّة أزمة $لمتابعة والوقاية من الفريوس يرتأسها  

الرئAس املد�ر العام وتضّم مد�ري الرشكة �إلضافة إىل 

9دد من اإلطارات ورئAس جلنة الص�ة والسالمة املهنيّة 

  .�لرشكة وطبAب الشغل

تعقمي \روتو2ول حصي rشمل  كام وضعت الرشكة

من العدوى  ايةتوفري مس;تلزمات الوقمقرات العمل و 

إتباعها 9لهيم لفائدة األعوان ووضع إجراءات rس;توجب 

  :9ىل غرار  

تعقمي اليد�ن ق�ل ا�خول ملقر العمل وّلك ما  •

 اق�ضت الرضورة ذ�،

إرتداء ا�كاممة عند احلضور أو املشاركة يف  •

إج�9ات دا<ل و<ارج الرشكة وعند إس;تق�ال 

 زوار،

قدر ا�رتام م�دأ التبا9د اجلسدي مع جتنب  •

كرث من ثالثة أش'اص يف اإلماكن التجمع أل

 نفس الوقت،

 

أّما �ل�س;بة لزا¥ري الرشكة فقد ّمت وضع إجراءات 

  :<اّصة $لتويق من الفريوس 9ىل غرار

 ا�كاممة، ارتداءرضورة  •

 قAس در,ة احلرارة �ّلك زا¥ر، •

 توفري املعقم $لزا¥ر�ن ق�ل ا�خول $لرشكة، •

 األعوان، ا�رتام م�دأ التبا9د اجلسدي مع •

احلّد من دخول الزوار ملاكتب األعوان من  •

$لتعامل  ©س;تق�ال<الل تنقل هؤالء إىل هبو 

 .الزا¥ر�نمع 
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يف إطار التويق من تفيش  2020كام ّمت <الل س;نة 

,احئة 2ورو� عقد ثالثة ,لسات Iلس إدارة الرشكة 

بإس;تعامل وسائل  2020من بني أربعة بعنوان س;نة 

   .©تصال عن بعد

$لتويق من ا�اطر 9ىل  التدابري املت'ذة .2

 :خمتلف العمليّات املنجزة �لرشكة 

بإصدار طلب  2020قامت الرشكة <الل س;نة 

عروض يتعلّق بإجناز ¬ّمة وضع <ارطة خماطر »شمل 

ا�اطر  مجيع العمليّات املنجزة �لرشكة وتبّني متوضع

املرتبطة \ّلك معليّة واح�ليّة �دو°ا وتأثريها 9ىل 

  . الرشكة مع وضع إسرتاتيجيّة ملوا³هتا

9ىل ضوء  2020ّمت <الل س;نة  أخرى من �ح�ة

الرشكة  نتاجئ ¬ّمة ا�طط املد�ري لإل9الم�ّة وضع

املنظومة املعلوماتيّة سالمة مني إسرتاتيجيّة شامD لتأ

ّمت يف هذا اإلطار حتسني جودة  وقد. صلب الرشكة

الش;باكت ا�ا<ليّة من <الل تقس;ميها إىل ش;باكت 

  .افرتاضية حمليّة �س;تعامل سوي¹رشات م�طورة  وذ2يّة

  

التدابري املت'ذة $لتويق من ا�اطر   .3

 :اخلارج�ّة اليت قد هتّدد م�شآت الرشكة 

 يف إطار تأمني حمطات الرشكة ومقّرها اإلج�عي

ّمت Rركزي ش;بكة مراق�ة شامD تعمتد 9ىل اكمريات ذات 

ودة 9الية وتغطي مجيع م�اين الرشكة وحميطها ج

Âاخلار  .  

 كام »س;تعد الرشكة لرتكزي م�ظومة ملراق�ة ا�خول

بإس;تعامل الشارات راق�ة املقا9ات ملقّرها اإلج�عي ول

يف إطار م�ظومة م�ابعة  ،اليت ّمت توفريها لألعوان

 .و$لزا¥ر�ن ،راحلضو 

9ىل مس;توى احملافظة 9ىل معّدات  .4

 :وم�شآت الرشكة

تتوّىل و�دات خمتّصة صلب الرشكة ¬ّمة تأمني 

سالمة املعّدات وامل�شآت، ح�ث »سهر من <الل 

ق�ا¬ا بعمليّات صيانة وقائيّة $لمعّدات من �ح�ة ومراق�ة 

سالمة امل�شآت وخطوط األ�بAب من �ح�ة أخرى 

 . ل معليّات ©س;تغالل9ىل ضامن تواص

كام وضعت الرشكة \ر�مج اسÈ¹رات لتÇديد 

الية 9معّداهتا وتطو�رها يضمن مس;توى <دمة ذو جودة 

ويؤّمن Rزويد مس;تود9ات الرشاكت احلريفة يف أحسن 

  .الظروف

  

  

 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  اإلق�صاد يف الطاقة اإلق�صاد يف الطاقة 
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 تطّور معّدل اس3هتالك الطاقة
A2020-2016الل الفرتة   

 املنقول 3معّدل اس3هتالك الطاقة -مل ا>مكيّات املنقو8 

  FرشEيد اس3هتالك الطـاقة صلـب الشـركة
  

يف تــدق�ق إجنــاز Jمــة  انطــالق 2020شــهدت ســ3نة 

 اس3هتالك الطاقة يف اYـال الصـناعي Uـلك مـن حمطـة رادس

ــاج ــو[س قرط ــار ت ــة مط ــزنرت وحمط ــة ب ــال   وحمّط ويف جم

a عــي اخلــدماتcإطــار يفهــذه املهّمــة  وتنــدرج. ملقــر اإلج 

ــتحّمك الشــامل يف مســ3توى ــق ال ــة يف  حتق� اســ3هتالك الطاق

تق�مي النtاsة الطاق�ّة -لرشكة الرشكة وFريم ل  خمتلف مnشآت

 وحتديد النقائص إن وzدت وحتليـل اسـ3باهبا وaلتـايل إجيـاد

 .احللول املناس3بة لبلوغ املسـ3توى �م�ـل السـ3هتالك الطاقـة

وتبقى فرضية اإلنتاج ا�ايت -لكهرaء من الطاقة الفولتوضوئية 

 .رهينة اجلدوى �ق�صادية اليت س3تؤكدها معلية التدق�ق

ــواك8  ــع ال ــ3يق م ــايق aلتnس ــدق�ق الط ــة الت ــز Jّم وتنج

خمتلـف مرا�ـل  -لتحمك يف الطاقة الـيت تقـوم مبراق�ـة الوطنيّة

  .إجناز املهّمة

 :sىل مس3توى و�دات اإلنتاج .1

sىل  حبساب ا>ك�لواط ساsة جسّل اس3هتالك الطاقة

  2020س3نة  يف موّىف  خنفاضااو�دات اإلنتاج مس3توى 

  2019مبا ّمت اس3هتالكه Aالل س3نة مقارنة  %21,49بnس3بة 

  :يفّرس بـ 

أنبوب sرب  ل يف ا>مكيات املنقو8املسجّ  خنفاض� •

و ما إجنّر عنه من  %15,63بزنرت رادس بnس3بة 

 توازي ملضختني ،امل ¦شغيل تقليص يف ال 

املسّجل يف ا>مكيات املنقوs 8رب أنبوب  خنفاض� •

 . %56,42وقود الطا»رات بnس3بة 

اس3هتالك الطاقة حبساب  تبعا �¬ جسّل معّدل 

 2020-لمرت املكّعب املنقول Aالل س3نة ا>ك�لواط ساsة 

 3م/ ®يلواط ساsة  1,590ليبلغ  n 3,17%س3بةب  إخنفاضا

ّمت ±سجي° Aالل س3نة   3م/ ®يلواط ساsة  1,642مقابل 

2019.  

وFمتثّل أّمه اإلجراءات املت³ذة من طرف الرشكة ملزيد 

صيانة  و�دات اإلنتاج يفFرش3يد إس3هتالك الطاقة صلب 

اس3تعامل خسا�ت  املض³ّات وتعز¹ز وجتديد وسائل الضّخ،

مواص¾  مشس3يّة  عوضا عن الس³ا�ت ا>كهرaئية القدمية،

 .س3ياسة تعويض الفوان¿س العادية بفوان¿س مق�صدة -لطاقة

 

 

 



 

46 969

44 073

41 125

0 20 000 40 000 60 000

2017

2018

2019

2020

تطّور اس3هتالك الوقود
A2017 -2020الل الفرتة   

 )حبساب ا-لرت(

املركّزة sىل  GPRSم�ظومة  اس3تغاللAالل 

   .مس3توى مجيع س3يّارات الرشكة

من  2020ومكّ�ت هذه اYهودات Aالل س3نة 

يف اس3هتالك أسطول  %6,69حتق�ق إخنفاض بـ 

 :قابلكام يب¿ّ�ه اجلدول املالس3يّارات من الوقود 

 
 
 

 إس3هتالك الوقود
 )ا-لرتحبساب ( 

 100 55  2017س3نة 

 969 46  2018س3نة 

 073 44  2019س3نة 

 125 41  2020س3نة 
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183 265

180 330

184 393

160 000 170 000 180 000 190 000

2016

2017

2018

2019

2020

تطّور اس3هتالك ا>كهرaء يف املقر �جcعي
A2016 -2020الل الفرتة  

 )حبساب ا>ك�لواط ساsة

55 100

46 969

44 073

60 000

 :sىل مس3توى املقّر �جcعي و الو�دات اإلداريّة

جسّل إس3هتالك ا>كهـرaء يف املقـّر �جcعـي -لرشـكة 

ــــة Êســــ3نة  9,51 ــــغ 2019مقارن  ليبل

مقابــل  2020®يلــواط  ســاsة يف مــوّىف ســ3نة 

 .2019®يلواط ساsة يف موّىف س3نة 

 :-لوقود أسطول الس3يّاراتمس3توى إس3هتالك 

تبذل سوFرابيل جمهودات لرتش3يد إس3هتالك أسطول 

س3يّاراهتا -لوقود وذ¬ من Aالل املتابعة املتواص¾ 

إس¦�دال  2018بداية من س3نة م�ذ 

إس3تعامل وصوالت الوقود aلبطاقات اإل>كرتونيّة ا�®يّة 

لزتويد أسطول الس3يّارات ممّا مكّن مصاحل 

 الرشكة من املتابعة احلي�nّة إلس3هتالك وقود الس3يّارات 

   لمتابعة املتواص¾ لتنقّالت س3يّارات املصلÐة من

Aالل 

مس3توى مجيع س3يّارات الرشكة

ومكّ�ت هذه اYهودات Aالل س3نة 

حتق�ق إخنفاض بـ 

الس3يّارات من الوقود 

  

  

  

 -شـركة ال�ـقل بواسطـة األ�ب�ـب 
  

183 265

193 045

180 330

203 767

184 393

190 000 200 000 210 000

تطّور اس3هتالك ا>كهرaء يف املقر �جcعي
Aالل الفرتة   

حبساب ا>ك�لواط ساsة(

 

sىل مس3توى املقّر �جcعي و الو�دات اإلداريّة .2

جسّل إس3هتالك ا>كهـرaء يف املقـّر �جcعـي -لرشـكة 

%9,51بnســــ3بة  اخنفاضــــا

®يلــواط  ســاsة يف مــوّىف ســ3نة  184.393

®يلواط ساsة يف موّىف س3نة  203.767

 

 

 

 

 

 

 

 

مس3توى إس3هتالك sىل  .3

تبذل سوFرابيل جمهودات لرتش3يد إس3هتالك أسطول 

س3يّاراهتا -لوقود وذ¬ من Aالل املتابعة املتواص¾ 

م�ذ لإلس3هتالك ح�ث ّمت 

إس3تعامل وصوالت الوقود aلبطاقات اإل>كرتونيّة ا�®يّة 

« AGILIS »  لزتويد أسطول الس3يّارات ممّا مكّن مصاحل

الرشكة من املتابعة احلي�nّة إلس3هتالك وقود الس3يّارات 

لمتابعة املتواص¾ لتنقّالت س3يّارات املصلÐة من- aإلضافة 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املـوازنة �جـ�ع�ـةاملـوازنة �جـ�ع�ـة
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  املـــــوارد ال�شـريـــــة
  

مائة و  2020بلغ *دد أعوان الرشكة يف موىف س!نة 

عو� يف  )110(عو� مقابل مائة وعرشة ) 119(2سعة عرشة 

أي Bرتفاع ب<سعة أعوان، وذ; *ىل إ8ر  2019موّىف س!نة 

أربعة إطارات وأربعة أعوان (عو� ) 12(انتداب اثنا عرش 

Nلرشكة أعوان ) 03(ثالثة  ومغادرة) 2س!يري وأربعة أعوان تنف�ذ

  . التقا*د إ8ر بلوغهم سنّ  *ىل )إطارPن وعون تنف�ذ(

  :هرم األعامر حسب األسالك

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

 44 14 6 2 9 7 4 2 سa اإلطارات

 34 4 4 3 5 5 7 6 سa ال<س!يري

 41 4 5 7 6 8 9 2 سa التنف�ذ

 119 22 15 12 20 20 20 10 ا_موع

 

  
 

من إطارات  %45يبّني الرمس البياين أ*اله أّن 

من أعوان  %76يف lني  س!نة 50الرشكة يفوق أعامرمه 

س!نة أّما Bلmس!بة ألعوان  50بلغ أعامرمه دون ي ال<س!يري 

من   % 78س!نة  50التنف�ذ فمتثّل nس!بة األعوان دون 

aإجاميل أعوان هذا الس.  

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

 سa اإلطارات سa ال<س!يري  سa التنف�ذ
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 ا_موع 56-60 51-55 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 

إطارات مvحّصلني *ىل شهائد 
 wامعيّة

2 4 7 9 2 6 6 36 

 42 12 4 3 5 5 7 6 أعوان 2س!يري وإطارات وسطى
 41 4 5 7 6 8 9 2 أعوان تنف�ذ

 119 22 15 12 20 20 20 10 ا_موع
  

  
  :يتوّزعون *ىل النحو التايل س!نة) 50( نيامخلسمن اعوان الرشكة دون  % 69يبّني هرم اعامر yعوان اّن 

 : Bلmس!بة لإلطارات املتحّصلني *ىل شهائد wامعيّة •

هذه الف{ة من yعوان دون امخلسون من  67%

  . س!نة) 50(

سa ال<س!يري واإلطارات Bلmس!بة ألعوان  •

هذه الف{ة من yعوان دون من  % 62:الوسطى

 . س!نة) 50(امخلسون 

فقد بلغ معّدل أقدم�ّة األعوان  أّما أشهر، 10 و س!نة 43سّن  2020د�سمرب  31يف معّدل أعامر األعـوان  هذا وبلغ

  .أشهر 05س!نة و 13ما قدره   2020يف موىف س!نة 

  

  

  
  

0 2 4 6 8 10 12 14

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

 إطارات مvحّصلني *ىل شهدات wامعيّة أعوان 2س!يري وإطارات وسطى أعوان تنف�ذ



  

 

توزيع yعوان حسب وضعيّة املبارشة

أعوان  إطارت
 2س!يري

أعوان 
 تنف�ذ

40 30 37 
38 30 37 
1 - - 

  
  

1 - - 

04 04 04 
 44 34 41 

119 
 

2018 2019 2020 
5251 57 
1515 14 
4240 45 
22 2 
22 1 

11110 119 
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 توزيع yعوان حسب وضعيّة املبارشة توزيع yعوان حسب األسالك

 36,97% 

 %30,25 مvحّصلني *ىل شهائد *لميّة

 6,72% 

28,57% 

34,45% 

 

 :القـارون األعوان
 املبارشون
 امللحقون

  امللحقون �ى الرشكة
  )الرئ�س املدPر العام( 

 املرتبّصون
aا_موع حسب الس 

 ا_موع العام
 

  :توزيع األعوان حسب مmشآت الرشكة

2016 2017 2018
53 49 52 
14 14 15 
44 42 42 
4 4 2 
3 3 2 

118 112 113 

49 52 51

14
15 15

42
42 40

4
2

2

3 2 2

2017 2018 2019

رت �  محّطة المطار محّطة رادس محّطة ب��

شـركة ال�ـقل بواسطـة األ�ب�ـب
 

توزيع yعوان حسب األسالك

 سa اإلطارات

مvحّصلني *ىل شهائد *لميّة

 إطارت وسطى 

 سa ال<س!يري

 سa التنف�ذ
 

 

توزيع األعوان حسب مmشآت الرشكة
  

 
 املقّر اإلج�عي
 حمّطة بزنرت
 حمّطة رادس
 حمّطة املطار

 �ارج الرشكة
 ا_موع

 

 

 

 

 

 

 

 

57

14

45

2
1

2020

كة �� خارج ال



  

 

 متثيل العنرص الmسايئ حسب املmشآت
 

 ا_موع رwال nساء

 21 36 57 

02 43 45 

- 02 02 

 02 12 14 

 - 01 01 

25 94 119  

 .2019يف موىف س!نة  %20مقابل  أعوان الرشكة

 

79.00
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متثيل العنرص الmسايئ حسب املmشآت متثيل العنرص الmسايئ حسب األسالك

 

الmس!بة من  العدد
 مجموع األعوان

10 8,40% 

 %7,56 9 مvحّصلني *ىل شهائد *لميّة

1  0,84% 

8 6,72% 

7 5,88% 

 املmشأة

 املقّر اإلج�عي

 حمّطة رادس

 حمّطة املطار

 حمّطة بزنرت

 �ارج الرشكة

 موعا_

أعوان الرشكة مجموع من n21%س!بة  2020يف موىف س!نة 

21.00%

00%

 متثيل العنرص الmسايئ

شـركة ال�ـقل بواسطـة األ�ب�ـب
 

 

متثيل العنرص الmسايئ حسب األسالك

aالس  

 aاإلطاراتس 

مvحّصلني *ىل شهائد *لميّة

  إطارت وسطى

 سa ال<س!يري

 سa التنف�ذ

 

يف موىف س!نة  م�ّل العنرص الmسايئ

 

 

 

 العنرص الmسايئ
 العنرص الرwايل
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 األجور واملنح الس!نويّة 
  

بلغ مجموع األجور واملنح الس!نويّة املس!ندة لألعوان يف موّىف 

  م�لغ مليون دينار مقابل  4,104ما قدره 2020س!نة 

 إرتفاعأي  2019س!نة  يف مليون دينار ّمت إس!ناده 3,782

  . n 8,51%س!بة  ألف دينار ما يعادل 322مبا قميته 
  

 2020  
 )�Bينار(

2019  
 )�Bينار(

  الفارق
 )�Bينار(

  الفارق
(%) 

 %6,40 680 179 755 807 2 435 987 2 األجور 

 %14,60 245 142 256 974 501 116 1 املنح الس!نوية

 %8,51 926 321 011 782 3 937 103 4 مجموع األجور واملنح الس!نوية
  

Bلتدرج و�الل الفرتة  ،Bنتداب �2020الل س!نة يف مجموع األجور واملنح الس!نويّة املس!ندة لألعوان ويفّرس اإلرتفاع   

أعوان 2س!يري ) 04(إطارات وأربعة ) 04(أربعة (عو� ) 12( ةاثنا عرش ،  2020س�مترب  16إىل  2020جويلية  16املمتدة من 

 2019مقابل رصف �الل س!نة  أعوان )06( تةس! فائدة ىل التقا*د لم�ح اإلlا¦ *�الل الس!نة  ورصف) أعوان تنف�ذ) 04(وأربعة 

جسّلت، طبقا لإلتفاقات املربمة مع األطراف  2020س!نة  كام جتدر اإلشارة أنّ . )02(لفائدة عونني  اإلlا¦ *ىل التقا*دم�ح 

B علّقةvةاإلج�عيّة م��أّن هذه الزدات مل 2شمل من س!نة يف lني  2020زدات يف األجور مشلت اكمل س!نة  ، جلوانب الرتتي

  .)2019د�سمرب  – 2019ماي (أشهر ) 07(سوى س!بعة  2019

  

  .م�داليّات وفاء حسب األقدم�ّة وطبقا Nلنظام األسايس اخلاص بأعوان الرشكة ) 07(س!بعة إس!ناد  �2020الل س!نة كام ّمت 

  

   
2020 2019 

 )�Bينار( )�Bينار(

 0 000 3 األسايس Nلرشكة Nلنظاماس!ناد م�داليّات لألعوان حسب األقدم�ّة طبقا 
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 :معلومات أخرى 

 حبساب ا�ينار
 2020 2019 

 N 20 903 13 900لتأمني *ىل املرض ورشكة التأمنيمن الصندوق الوطين  م�ح املرض اسرتwاع 
  

بإرتفاع *دد األعوان اPºن تغيبوا ألس!باب حصيّة لفرتة زم�يّـة فاقـت  املرض م�ح اسرتwاع  م�لغيف  �2020الل س!نة ويفّرس yرتفاع 

 .من الصندوق الوطين Nلتأمني *ىل املرض ورشكة التأمني م�ح املرضامخلسة أّم أّدت إلسرتwاح 

  

  :2س!بقة *ىل األجور واملنح الس!نوية مبناس!بة 

 حبساب ا�ينار

  

 

 املبلغ امجليل Nل<س!بقة *دد املنتفعني

 195 12 67 ع�ــــــد الفطــــــــر

   600 13 68 ع�ــــــد اإلحضـــى

   850 2 57 العــودة املدرس!ية
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  الغياBت وحوادث الشغل و األمراض املهنية 
  

  :التغيب ألس!باب حصية / 1

  

 الس!نة
 أم 3فوق  أم 3يف lدود 

 ا_موع
 مجموع األم العدد مجموع األم العدد

2018 179 346 54 607 953 

2019 184 356 76 581 937 

2020 135 277 70 634 911 
  

  :مقارنـة nس�ـة التغ�Âب 

  

 %)2019/2020( 2018 2019 2020 الس!نة

 10,21- 8,43 8,52 7,65 )يوم(معدل التغيب 
  

  . % 10,21بmس!بة  2019مقارنة مع س!نة  2020اخنفضت nس!بة التغيب عن العمل ألس!باب حصيّة �الل س!نة 

  

  :حوادث الشغل واألمراض املهنية / 2

2020 2019 2018 

 *دد األم العدد *دد األم العدد *دد األم العدد

04 26 01 00 01 15 

  

  :يف  متثّلت العملالتوقّف عن  ثالثة مهنا اس!توج�تحوادث شغل  أربعة 2020جسلت الرشكة �الل س!نة 

 ).أّم) 06(توقّف عن العمل ملّدة س!تّة (أثناء الق�ام بعمليّة اجلرد مبحّطة رادس  نعوإلتواء ساق  •

 )).02(توقّف عن العمل ملّدة يومني (جرح Çرأس عون إ8ر اصطدامه بنافذة  •

توقّـف عــن العمـل ملــّدة        (*ـىل مســ!توى اÊكvـف إ8ـر ســقوط عـون مــن فـوق املصـفاة أثنــاء الق�ـام بأشــغال الّصـيانة  �لـع •

  ).يوما) 18(مثانية عرشة 
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  الmشاط yج�عــي 
  

  :تدخÌالت الص�ـدوق yجمتـاعــي /  1

بلغ مجموع تدّ�الت الصندوق yج�عي يف موّىف س!نة 

دينار مقابل مجموع تدّخÍالت يف  425 632ما قميته   2020

يف lني بلغ مجموع . دينار 425 822بقميÌة  2019موفّــى س!نة 

م�لغ  2020 الصندوق Bلmس!بة Nلس!نة احملاس��ةإPرادات 

دينار تأتـّت Bخلصوص عن م�اب الصندوق من  586.697

 دينار 000 550مبا قميته  2019ن<�Ïة الس!نة احملاس��ة لس!نة 

دينار �الل س!نة   586.845مقابل مجموع إPرادات بلغ 

2019.  

 س!تعمـاالتy يف شلك قروض : 

 : دينار موّز*ة اكآليت 219.000قرض لفائدة األعوان بقمية مجليّة بلغت  48مجموع  2020 س!نةم�ح الصندوق yج�عي �الل 

 حبساب ا�ينار

 املبالغ
 تدّ�الت الصندوق yج�عي

 القروض *دد املنتفعني
 بناء مسكـن • 1   000 20
 خشص�Âّة • 20  000 80
 إس!ت�Öـائ�ّـة • 23  000 115
   اقvناء حـاسوب • 04  000 4
 2س!بقة معلوم التامني *ىل القروض •   151 2

 موع ا_ 48  151 221
 

 س!تعمـاالتy األخرى: 

 yس!تعامالت يف شكـل ه�ـات وإعـانـات وغ�ـرها  �Bينار املبالغ

  ه�ـات وإ*ا�ت 000 10
 هبة عيد األحضى 400 42
 مصـاريف املطعÂم  320 291

 األطفالمصاريف yصط�ـاف والعمرة والرlالت ومصايف  900
 2020هدا رأس الس!نة  566 36
  هدا النÏاح يف امØvا�ت خمت ا�راسة واإلlا¦ *ىل التقا*د  728 8 
 م�Øة اÊمتدرس  360 21

  مجموع اإلس!تعامالت األخرى  274 411
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  :19وإجراءات التويق من wاحئة Ûوف�د  محÙ تلق�ح ضد مرض الزن¦/ 2
  

البالد من ظروف اس!ت�Öائية وأساسا yن<شار الرسيع لفريوس Ûورو�، مل ي<س!ىن Nلرشكة توفري لقـاح ضـد مـرض الـزن¦  نظرا ملا متّر به

ت مجيــع إختــذحفاظــا *ــىل ســالمة وحصــة أعواهنــا إالّ أّن الرشــكة . عنــد الصــيدلياتألعواهنـا ويعــود ذ; إىل *ــدم تــوفّر هــذا اNلقــاح 

*ـىل غـرار æـركزي �ليّـة أزمـة Nلمتابعـة والوقايـة مـن الفـريوس واقvنـاء  Û19وف�ـد ت تفيش wاحئة من تداعيااإلجراءات الالزمة محلاPهتم 

مقـرات العمـل ووضـع بصـفة دوريّـة Bإلضـافة لتعقـمي دينار يّمت توزيعها *ـىل األعـوان  6.765مبا قميته  اÊكاممات واملعقم الهيدروçحويل 

 .اجراءات �اصة Nلتعامل يف هذا الظرف

  : يـوم العلـم /3

كرمي أبناء لتبيوم العمل  <�ظمي احvفالب لرشكة تقم اوتوق�ا من ان<شار فريوس اÊكورو� مل  2019/2020يف هناية الس!نة ا�راس!ية 

 : تتفّصل كام ييل توزيع هداوìكتفت ب األعوان الناحجني واملتفّوقني يف مجيع مراlل التعلمي األسايس والثانوي والعايل 

  :شهادات خمت ا�روس  .1
  

  *دد 

 الناحجني

  الهديّة

  )دفرت اد�ار قميته �Bينار(

  املبلغ امجليل

 )�Bينار(Nلهدا 

    :خمت ا�راسات العل�ـا 

 الهندسة •

 اإلwازة •

 مؤهل تقين íين •

01  

01  

  

360   

320  

  

360  

320  

  

    :خمت ا�راسة الثانوية

  02  شهادة البïاكلور •

01  

300   

350  

600  

350  

  630 1  05 ا_موع

  

 :التعلمي األسايس والثانوي  .2

  .دينار 098 4تلميذ بقمية مجليّة بلغت  76قامت الرشكة بإس!ناد هدا ألبناء األعوان املتفوقني مشلت 
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 التواصل مع yطراف اإلج�عيّة
  

  

ــثيل  ــع مم ــىل التواصــل ا�امئ م ــة * حتــرص اإلدارة العاّم

األعوان وæرس!يخ قوا*د احلوار البنّاء مع الطرف النقايب لضـامن 

  . م�اخ اج�عي سلمي

كام تأكّـد اإلدارة العامـة يف ّلك م�اسـ!بة *ـىل أّن حسـن 

سري nشاط الرشكة وحتق�ق مشاريعها املس!تق�لية وتطّور نتاجئها 

يتطلّب مسامهة مجيع األطراف لتحق�ق منو وازدهار املؤّسسة، 

ــ!نة  ــار ّمت �ــالل س ــذا اإلط ــد  2020ويف ه ) 03(ثالثــة عق

من حمّطيت  معل شارÛت فهيا النقاBت األساس!ية Êلكّ  wلسات

ــنب  ــوي Nلشــغل ب ــاد اجله ــثيل اإلحت ــزنرت حبضــور مم رادس وب

كــام ّمت عقــد إج�*ــات مضــيّقة بــني اإلدارة  .وببــزنرتعــروس 

  . العامة Nلرشكة وwامعة النفط
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 التكويـــن 
 

 :Çر�مج التكوPن/ 1

اليت مّرت هبـا الـبالد �ـالل سـ!نة  نظرا لألوضاع yس!ت�Öائية

wاحئــة Ûــورو� ويف ظــل اإلجــراءات تفيشــ �ســ�ب  2020

والتدابري اليت وقع اع�دها NلØّد من ان<شار هذا الفـريوس مـن 

�الل احلجر الصّحي الّشـامل واملوwّـه واحلـرص *ـىل تطبيـق 

ــة والتبا*ــد yج�عــي واحلــّد مــن  اإلجــراءات الصــحيّة الوقائيّ

اّ�ورات *ىل الرشكة تنف�ـذ التجمعات والعمل عن بعد، تعّذر 

واقvرصـ  2020لسـ!نة تكوي�mّة املدرwة مضن Çر�مج التكوPن ال 

 Ç7.350لكفة   دورتني فقط انتفع هبا س!بعة أعواناإلجناز *ىل 

ــة بتكــوPن  ــة دورات مvعلّق ــار األداءات وثالث ــار دون اعتب دين

زّود مبعــدات أعــوان يف إطــار تنف�ــذ بنــود تعاقديـّـة لصــفقات æــ

ن اعتبار األداء *ىل دو بدينار  5.000فة وÇرجميات ا*الم�ة Çلك

 l2019لقـة ّمت إجنازهـا �ـالل سـ!نة  41مقابـل  القمية املضافة

دون اعتبـار األداء *ـىل بـدينار  Ç148.897لكفة مجليّة بلغت 

  .القمية املضافة

 

  :حول  لقات املنجزةاحل وقد متحورت

العطـــل الســـ!نويّة  اســـ!تعامل م�ظومـــة التّرصـــف يف -

 ،Nلموارد ال�رشية

 ،TUNEPSالرشاءات *رب م�ظومة  -

ا�زة الق�س æكوPن اعوان  تق�يني *ىل اس!تعامل  -

 ،اآليل Êمكيّات املواد خبزا�ت اخلليط

ــــيي الشــــ!باكت واألنظمــــة *ــــىل ادارة æكــــوPن تق  - �

اإلقرتاضـــيّة الـــيت ّمت وضـــعها و م�ظومـــة الشـــ!باكت 

 احلديثة،yتصاالت 

æكوPن تق�يي الش!باكت واألنظمة *ـىل إدارة م�ظومـة  -

  .مضاد الفريوسات y*الم�ة اجلديد

  :حسب األسالك كام ييل �2020الل س!نة  املنجزةالتكوPن  lلقاتوتوزعت 

  

  

 سلك المشاركين
 عدد األيّام المشاركين عدد

 2019سنة  2020سنة  2019سنة  2020سنة 

 251 33 34 11 إطـــــارات

 85 42 20 16 أعوان تسييــر

 46 00 13 00 أعوان تنفيــذ

 382 75 67 27 المجموع
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  :مقاي�س لتق�مي اإلجنازات *ىل مس!توى Çر�مج التكوPن/ 2

 2019س!نة  2020س!نة   

 عون/يوم   3,54 عون/يوم   0,71 *دد أعوان الرشكة املبارشون/ *دد أّم التكوPن 

 %121,05 %17,64 )دون إعتبار األداء *ىل القمية املضافة(مزيانية التكوPن/ مصاريف التكوPن 

 %3,94 %0,30 )دون إعتبار األعباء اإلج�عيّة(كتÙ األجور /مصاريف التكوPن 

 TFP" 14,2% %200,67"بعنوان التكوPن املهين  األداء/ مصاريف التكوPن 
  

  :انفvاح املؤسسة *ىل احمليط اجلامعي / 3

مقابـل مخسـة  من الق�ام برتبّص دا�ل مقّرها yج�عي صـلب إدارة املاليّـة واحملاسـ!بةة واlدة طالب �2020الل س!نة مكّ�ت الرشكة 

  .2019طلبة اجنزوا æربصات Bلرشكة �الل س!نة ) 05(

 نوعيّة الّرتبص  املؤسسة املرتبصني*دد 

 صيفيæربص   لكيّة العلوم yقvصاديّة والتّرصف بتوnس  01

 

   .دينار 120املرتبّصة م�لغ لفائدة  �2020الل س!نة اليت ّمت رصفها  ةاملنØقمية وقد بلغت 

  



 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  

  �لبورصة�لبورصة" " سو�رابيلسو�رابيل""  سهمسهم
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  تو*س لألوراق املاليّة ببورصة" �رابيلو س"سهم 
  
  

  :2020س2نة  بورصة تو*س 0الل .1
  

ـــــة  جســـــل  ـــــألوراق املالي ـــــو*س ل ـــــؤّرش بورصـــــة ت م

« Tunindex »ســ2بة 2020 ســ2نة  يف مــوىفCاخنفــاض ب

 884,93 6 ىمسـ2تو ليبلـغ  2019مقارنة Jسـ2نة  3,33%

. 2019مـوىف دVسـمرب نقطـة يف  122,09 7 مقابـل نقطة 

أ^ــىل مســ2توى \ « Tunindex »هــذا وقــد بلــغ مــؤرش 

يف cـني بلـغ نقطـة  7.203,39بــ   2020مارس 02بتارخي 

  .نقطة 6.116,16بـ  2020مارس 71 أدىن مس2توى \ يف

 لتبلـغ %2,66 بــ  إخنفاضـارمسـg البورصـة كـام جسّلـت 

مليار دينار يف موّىف  23,724مليار دينار مقابل  23,092

ــ2نة  ــذا. 2019س ــأىت ه ــاض ويت ــن  mخنف مشــل  �راجــعع

  .درyة xلبورصةاملرشاكت معظم ال أسعار أسهم 

،  فقـد 2020أّما ^ىل صـعيد قميـة املبـادالت 0ـالل سـ2نة 

لتبلـغ  %16,3بCسـ2بة  2019مقارنة Jس2نة  اخنفاضاجسّلت 

 دينـار مليـار3,367 دينـار مقابـل  ارمليـ 2,819 ما قميتـه 

  .2019يف موىف س2نة 

*سـ2بة يف  ارتفا^ـا املسامهة األج�بيّة شهدتآخر  ^ىل صعيد

مـن 25,25 %بلغـت ، ح�ـث رمسـg البورصـة  مـنحّصهتا 

 24,73%مليـار دينـار مقابـل  5,831بقميـة رمسg البورصـة 

 .مليار دينار 5,867بقمية  2019يف س2نة 

  

 :2020سهم سو�رابيل 0الل س2نة  .2
 

  ميتـهق مـا  2020يف مـوىف سـ2نة " سو�رابيل"بلغ سعر سهم 

يف cــدود 2019 مقابــل ســعر اقفــال ســ2نة دينــار 11,800

قد و  ،%0,17 بCس2بة اخنفاضادينار مسّ�ال بذ�  11,820

ــغ ســعر الســهم  ــارخي أ^ــىل مســ2توى بل  18\ يف الســ2نة  بت

أدىن  دينــار يف cــني بلــغ 13,280مبــا قميتــه   2020 جــوان

  .دينار 9,910مبا قميته   2020مارس  23مس2توى \ بتارخي 

ــ2نة  ــت س ــد جسّل ــا لســهم ســو�رابيل يف  2020وق  86ارتفا^

حّصـة بورصــة يف cـني بلــغ ^ـدد احلصــص الـيت ّمت �ســجيل 

  .حصة دون تداول 15 مقابل 99اخنفاضات يف سعر السهم 

فقد جسّل  (liquidité du titre)س2يو� ال أّما ^ىل صعيد 

لألسهم ، ح�ث بلغ املعّدل اليويم 2019س2نة مقارنة J ارتفا^ا 

كام . 2019سهم 0الل س2نة  806سهام مقابل  988 املتداو�

 Volume de)بلغ جحم املبادالت الس2نوي

(transaction رابيل�مليون دينار ما   2,749لسهم سو

معليّة 2.092 سهام ّمت تبادلها يف 232.380 تداولميثّل 

، مقابل جحم تبادل يف ّلك معليّة سهام 111تبادل، أي مبعّدل 

 2,347 يف cدود   2019م ادالت س2نوي 0الل س2نة 

 سهام ّمت تباد\ يف  171.779مليون دينار ميثّل  تداول 

 سهم يف ّلك معليّة 109معليّة تبادل، أي مبعّدل  1.577

  .تبادل
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 ارتفا^ـا 2020 سـ2نة  سـهم سـو�رابيل 0ـالل جسّلوقد هذا 

ــوا�ر ــ2بة ت ــي  هيف *س  fréquence de cotation)(الرمق

 مقابـل بورصـة حّصـة  235ح�ث ّمت تداول السـهم 0ـالل 

، لتبلغ *سـ2بة التـوا�ر الرمقـي 2019 حّصة 0الل س2نة  213

^ـــىل صـــعيد آخـــر . 2019 ســـ2نة يف %86مقابـــل  94%

ــت  ــة ســو�رابيل جسّل ــال رشك ــة يف رأس م املســامهة األج�بيّ

مقابــل  %0,25لتبلــغ *ســ2بة  2020 0ــالل ســ2نة �راجعــا

 .2019يف س2نة  0,64%
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2015 2020معطيات حول سهم سو�رابيل 0الل الفرتة 

 دVسمرب 31سعر اإل¨الق يف  الرحب ^ىل السهم املوّزع الرحب ^ىل السهم

  ال°سمية 2015 2016 2017 2018 2019 2020

  )دينار(رأس املال mج±عي  305 324 19 800 819 19 725 173 20 000 691 20 000 691 20 000 691 20

  )دينار( القمية mمسية ²لسهم 5 5 5 5 5 5

 ^دد األسهم 861 864 3 960 963 3 745 034 4 200 138 4 200 138 4 200 138 4

 )ألف دينار(أموال م³داو�  987 3 045 4 860 2 772 8 347 2 749 2

 ^دد األسهم املتداو� 713 456 696 445 401 323 698 574 779 171 380 232

  )دينار( أ^ىل سعر 9,650 10,250 10,550 19,050 17,000 13,280

 )دينار(أدىن سعر  7,400 7,470 7,500 10,550 10,950 9,910

  )دينار( 31/12سعر إ¨الق يف  9,000 8,840 10,550 16,500 11,820 11,800

 )ألف دينار(رمسg البورصة  784 34 041 35 567 42 280 68 914 48 831 48

  )دينار(الرحب ^ىل السهم املوّزع  0,600 0,650 0,800 0,950 1,050 -

 µرخي التوزيع 01/07/2016 30/06/2017 29/06/2018 15/07/2019 15/07/2020 -
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تطّور سهم سو�رابيل 0الل الثالثية األوىل من س2نة  .3
2021: 

0الل الثالثيّـة األوىل مـن " لسو�رابي"جسّل سهم 

بــني  %0,8يف قميتــه بCســ2بةارتفا^ــا  2021 سـ2نة

دينـار وسـعر  11,800سعر إف³تاح  السـ2نة البـالغ 

. دينـار 11,900البـالغ  2021إ¨الق شـهر مـارس 

ـــا  ـــىل مســـ2توى \ مب ـــغ ســـعر الســـهم أ^ ـــد بل وق

دينار يف cني بلغ سعر السـهم أد�ه   12,100قميته

أّمـا ^ـىل مسـ2توى جحـم . دينـار  11,700 مبا قميتـه

املعامالت فقد بلغ 0ـالل الـثاليث األّول مـن سـ2نة 

دينــار وهــو مــا ميºـــّل الــف  358مــا قميتــه   2021

ـــادل  ـــة  233تبادلهـــا يف  ســـهام متّ  30.063تب معليّ

  .تبادل

 

 

 



  
  
 
 
 
 
 
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  �س��رات�س��راتمشاريع التطو�ر ومشاريع التطو�ر و
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  س'&راتو# طو"رــال! ع�مشاري
  

   SCADAمرشوع تعصري م�ظومة املراق,ة والتحمك ) 1

طبق  طلب عروض، إEالن  2018ّمت  @الل  شهر نومفرب 

يتعلّق مبهمة   E TUNEPSرب م�ظومة  اإلجراءات املNسطة

از bإلجن راس رشوطـك  Eدادإجناز اZراسات األولية و إ

gلمراق,ة والتحمك أل�بfب  ةbاحلال�ة ـاملنظوم رـروع تغي�ـمش

  .سكbادا بصيغة املف!اح يف اليدة ـمبنظوم الرشكة

  TUNEPSّمت ق,ول العرض الوح�د الوارد Eرب م�ظومة 

 Integrationواملقدم من طرف مك!ب اZراسات 

Objects Tunisie  )IOT(   وّمت إمضاء العقد معه بتارخي

بدون اعتبار دينار    974 97مببلغ  2019ماي  31

جوان  7رشع مك!ب اZراسات يف �مته بتارخي و. اآلداءات

2019. 

 :تتكون هذه املهمة من املرا�ل التالية

 يةراسة األساس� اZ: األوىلاملر�� 

ب'�ف�ذ املرشوع  إEداد �راس الرشوط املتعلق: الثانية املر�� 

 .(EPC)يف اليد  املف!احبصيغة 

واس�تالم  شغال اإلرشاف Eىل األاملساEدة يف: الثالثة املر�� 

  رشوعامل 

: اجلزء  األول : األوىل Eىل جزئني  املر�� حتتوي و 

وجتميع الو¡ئق   شخيص أنظمة الق�ادة والتحمك املوجودة"

 ية لتطو"رراسة األساس� اZ: " و اجلزء الثاين " الهندس�ية

  ."أنظمة الق�ادة والتحمك املوجودة

األول من املر�� األوىل   وقد أهن¥ى مك!ب اZراسات اجلزء 

'شخيص أنظمة الق�ادة والتحمك املوجودة يف ح�ث قام ب 

تق�مي ل  وذ قرطاج  تو»سمطار رادس و  حمطات بزنرت و

وتطرق إىل . أنظمة التحمك احلاليةب سري اإلس�تغالل �ا°

التقادم التك�ولوµ و لتوسعة اقابلية و  ن´اEةل املسائل املتعلقة ³

  ....، إخلو النقائص

كام سلط الضوء Eىل أمه نقائص اآللية احلالية واملمتث� 

          لو�دة تواصل تضمهنا³خلصوص يف Eدم 

)(Module de communication  متكهنا من التواصل

أو مع Æاز القfس  E(réseau LAN)رب الش�بكة الصناعية 

FH6200 . 

          SILكام أجنز مك!ب اZراسات دراسة السالمة 

(Safety Intergrity Level)  ركزيÎ واليت أفرزت وجوب

³لÓس�بة  (Automate sécurité)    آلية  @اصة ³لسالمة

 ، كام مت حتديد قامئة التجهزيات املس�توج,ة لشهادة  Õلك حمطة

SIL.  

وأوىص مك!ب اZراسات برضورة الق�ام حبم� لرتقمي اÕكوابل 

 .و جتهزيات القfس وتغيري اÕكوابل املهرتئة
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أمه الو¡ئق واألم�Ü املتوفرة  اّطلع مك!ب اZراسات Eىل وقد

Zى سوÎرابيل قصد إدماÆا مضن و¡ئق �راس الرشوط 

 .ب'�ف�ذ املرشوع املتعلق

وقد متّت املصادقة Eىل ّلك التقار"ر والو¡ئق املتعلقة ³جلزء 

 .األول و املقدمة من ق,ل مك!ب اZراسات

"ر والو¡ئق املتعلقة ³جلزء  كام قدم مك!ب اZراسات ّلك التقار 

الثاين من املر�� األوىل واليت ّمت من @اللها ضبط أمه 

اإلدارتني  بنيمكو�ت املرشوع و حتديد جتهزياته ³ل'شاور 

إدارة اZراسات و التمنية و اإلدارة (املعني'ني مبتابعة املرشوع 

من ذ حتديد Eدد أÆزة املراق,ة والتحمك يف لك   ).الف�ية

وقد ق,لت الرشكة إقرتاح مك!ب اZراسات املمتثل يف . طةحم

مبحطة رادس   Î(un seul automate)ركزي آلية وا�دة 

تتحمك يف جتهزيات أنبوب م!عدد املواد وجتهزيات  أنبوب وقود 

كام متت املوافقة Eىل Îركزي اآللية املسهبة . الطاãرات معا

)Automates redondants  ( س�بة حملطيت بزنÓرت ³ل

) Simplex ) Automate ورادس و Îركزي اآللية العادية  

 .³لÓس�بة حملطة تو»س قرطاج

من �ح�ة أخرى، قدم مك!ب اZراسات Eدة بدائل ألنظمة 

الرشكة بدي� ذات فاEلية  اخ!ارتو . اÕكشف عن ال'رس³ت

كام قدم املك!ب   .ويه األقل لكفة بني البدائل املقدمة دةج�ّ 

  .(Automatisation)  دورة الضخ  ليّةاملذ�ور دراسة تأ

وتقوم الرشكة �اليا مبراجعة التقار"ر والو¡ئق املتعلقة ³جلزء  

وقد بلغت »س�بة تقدم املصادقة Eىل . الثاين من املر�� األوىل

ومن املزمع خمت املر�� األوىل . %80والو¡ئق حوايل  التقار"ر

سات، و سfرشع مك!ب اZرا. 2021 مارسشهر  ق,ل موىف

ب'�ف�ذ املرشوع  بعد ذ، يف إEداد �راس الرشوط املتعلق

 .يف اليد املف!احبصيغة 

م�طقة إرتفاق أنبوب م!عدد املواد بزنرت رادس  تأهيل) 2

  ³2ملنطقة الصناعية شطرانة 

، اتفاق�ة مع الواك° 2003جوان  5أمضت الرشكة، بتارخي 

 م�طقة ارتفاق العقارية الصناعيّة متنح من @اللها هذه الواك°

واôي يعرب املنطقة الصناعية  رادس- بزنرتلفائدة أنبوب 

  . 2شطرانة 

Îكرر التد@الت العشوائية و#عتداءات Eىل احلزام  بعد

رادس ³ملنطقة الصناعية  -الرتايب اõّصص ألنبوب بزنرت

ارتأت الرشكة úلق املنافذ املؤدية إىل م�طقة  ٬÷شطرانة

من اآلجر حتول دون دخول العر³ت #رتفاق ب�Nاء ûدران 

  .صوالشاح�ات واألشüا

قامت الرشكة بإEالن اس'شارة ل'س�fج ويف هذا اإلطار 

 2018 م�طقة ارتفاق األنبوب وذ @الل شهر نومفرب

 Delta Tunisienne أفرزت Eىل اخ!يار عرض رشكة  

de Construction   دينار بدون ا�'ساب   59 559مببلغ

ع يف إجناز أشغال البناء @الل شهر ورش ال وّمت  .األداءات

  .2019ف�فري 

ورمغ موافقة والية أر�نة واإلدارات األخرى املعنية وحرصها 

Eىل  س�fج م�طقة ارتفاق األنبوب يف أقرب اآلûال، فقد ّمت 
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إيقاف أشغال ال'س�fج من طرف املصاحل الف�ية لب�ية رواد 

لرشكة Eىل حتصلت او . إىل �ني احلصول Eىل رخصة البناء

وّمت اس�ت��اف  2019نومفرب  13بتارخي  املطلوبةرخصة ال

  .2019د�سمرب  02األشغال بتارخي 

÷سNب   2020توقفت األشغال @الل الثاليث الثاين لس�نة 

صناEة وÎركزي (نفت األشغال اس�تؤ تداعيات فريوس �ورو� و 

@الل شهر  )األبواب والس�ياج احلديدي وطالء اجلدران

  .2020جويلية 

ومت رفع التحفظات  2020سNمترب  11
هتت األشغال  يوم إ

 2020@الل الفرتة املمتدة بني شهر أكتو�ر و شهر د�سمرب 

  .2020ومت الق,ول الوقيت لألشغال @الل شهر د�سمرب 

يف  2020@الل شهر جوان  رشكةال قامت من �ح�ة أخرى 

رادس ³ملنطقة  -إطار تأهيل م�طقة إرتفاق أنبوب بزنرت

 SOCIETE DES بتلكيف رشكة  2يّة شطرانة الصناع 

TRAVAUX MODERNES   ربةÎبأشغال رفع األ ،

وقد . وفضالت البناء املتواûدة مبحيط ح�ف�ة التقس�مي ³ملنطقة

بدون اعتبار  أالف دينار 6بلغت لكفة األشغال ما يناهز 

إ
هتت أشغال رفع األÎربة وفضالت البناء و .اآلداءات

  2 ة التقس�مي ³ملنطقة الصناعية ÷شطرانةاملتواûدة مبحيط ح�ف�

  .2020جوان  12يوم 

ملف طلب احلصول Eىل رخصة البناء املعد° gلمقر ) 3

  #ج�عي 

يف إطار مساعي الرشكة gلحصول Eىل رخصة بناء معد° 

Îلكيف  املهندس  2018موىف س�نة  يف gلمقر #ج�عي، ّمت 

لهندس�ية ملبىن املقر املعامري �رمي سعدون ، بتحيني األم�Ü ا

دينار بدون ا�'ساب  6000#ج�عي مببلغ مجيل قدره 

و�ال #
هتاء من إEداد األم�Ü الهندس�ية ّمت تقدمي . األداءات

امللف املتعلق ³حلصول Eىل رخصة بناء معد° gلمقر 

  .û2019انفي   25#ج�عي إىل ب�ية تو»س بتارخي 

 ،موافقهتا Eىل حمتوى امللفوقد أبدت اgلجنة الف�ية gلب�ية 

ا جلنة السالمة فقد طلبت من الرشكة تقدمي دراسة سالمة أمّ 

ملبىن املقر #ج�عي يمت إEدادها من طرف مك!ب خمتص 

  .ويصادق Eلهيا مك!ب مراق,ة

لغرض وإEالن اس'شارة gتبعا ô، ّمت إEداد �راس رشوط  

إلج�عي @الل بىن املقر امل تتعلق مبهمة إجناز دراسة السالمة 

  .2019شهر أوت 

و أفضت اإلس'شارةّ  لق,ول العرض األقل مثنا املقدم من ق,ل 

 3000مك!ب املهندس املس'شار س�يف هللا بلقايض  بقمية 

  .دينار بدون إ�'ساب األداءات

بعد  2019نومفرب  27ّمت إEالن الق,ول الوقيت gلمهمة بتارخي 

املقر اإلج�عي  تقدمي املك!ب املذ�ور دراسة سالمة م,ىن

 SIGMAمصادق Eلهيا من طرف مك!ب املراق,ة 

CONTROLE  .  

إيداع ملف حيتوي Eىل  2019د�سمرب  13ّمت  بتارخي و

دراسة السالمة  وEىل و¡ئق أخرى خمتلفة Zى اإلدارة الف�ية 
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لب�ية تو»س قصد احلصول Eىل رخصة بناء معد° ملبىن املقر 

  .اإلج�عي gلرشكة

يات جلنة السالمة لب�ية تو»س، أEدت معال بتوص و 

األويل سوÎرابيل ملف حيتوي Eىل »سüة من ملف السالمة 

ملبىن املقر #ج�عي املصادق Eليه من طرف ب�ية تو»س 

عد° حسب املوأم�Ü السالمة  1999مارس  19بتارخي 

 إيداع امللف متّ ومالحظات جلنة السالمة لب�ية تو»س 

إلدارة اجلهوية gلحامية املدنية بتو»س gلمصادقة م,ارشة Zى ا

تبعا ô حتصلت سوÎرابيل   .2020@الل شهر جويلية 

Eىل املصادقة Eىل ملف السالمة  ملبىن املقر اإلج�عي من 

سNمترب   15تو»س بتارخي ب  طرف اإلدارة اجلهوية gلحامية املدنية

حيتوي Eىل (ّمث قامت الرشكة بإيداع امللف اكمال . 2020

�Üعد° حسب مالحظات جلنة السالمة لب�ية امل السالمة أم

تو»س و دراسة سالمة حتمل مصادقة مك!ب املراق,ة 

SIGMA CONTROLE   ة من مصادقة امحلايةüو »س

نومفرب  2مبك!ب الضبط بب�ية تو»س بتارخي ) املدنية بتو»س

ومتت املصادقة Eىل امللف من ق,ل جلنة السالمة .  2020

ومن املزمع احلصول . 2020ل شهر د�سمرب لب�ية تو»س @ال

ق,ل موىف شهر Eىل رخصة البناء املعد° gلمقر #ج�عي 

  .2021مارس 

    أشغال هتيئة ماكتب ³لطابق األول ملبىن املقر #ج�عي) 4

قامت الرشكة بإEالن اس'شارة وقع »رشها Eىل الصحف 

ملبىن املقر اليوم�ة gلق�ام بأشغال تقس�مي ماكتب  ³لطابق األول 

وردت Eىل . 2020وذ @الل شهر ماي  #ج�عي

و قد أفرز تق�مي . عروض يف اآلûال احملددة 06الرشكة س�تة 

Eىل اخ!يار عرض املقاول  2020العروض @الل شهر جوان 

DEROUICH TRAVAUX PUBLIC . 

هتيئة يف أشغال اÕ  2020رشع املقاول @الل شهر أوت 

س�مي الفضاءات املوجودة قصد ح�ث قام بتق  ³لطابق األول

ماكتب إضاف�ة إلس'�عاب املنتدبني اجلدد وبناء  3توفري 

  .لألرش�يف ومك!ب لصيانة معدات اإلEالم�ة خزاãن

مت و. دينار 189 34 وقد بلغت لكفة األشغال ما يناهز 

اإل
هتاء من األشغال و إEالن الق,ول الوقيت @الل شهر أكتو�ر 

2020.  

 اتحبنف�اخلاصة  رايضاألوغرايف لقطع طبال رفـع المـهمة ) 5

  "جمردة"و"  م,طوح"و" اخلمتني" التقس�مي

،  يف إطار �ّمة  سوية الوضعية العقاريّة لبعض قطع األرايض

بإEالن اس'شارة   2020قامت  الرشكة @الل شهر نومفرب 

  :لقطع األرايض التالية م!علقة بإجناز �مة رفع طوبوغرايف 

 " اخلمتني" 2رمق قطعة أرض حميطة حبنف�ة  التقس�مي  •

 "  م,طوح" 4رمق  قطعة أرض حميطة حبنف�ة  التقس�مي  •

  "جمردة" 5رمق  قطعة أرض حميطة حبنف�ة التقس�مي •

ماكتب ووردت Eىل الرشكة ثالثة )  05(مت إس'شارة مخسة  

عروض يف اآلûال احملددة ووقع إخ!يار اخلبري خمتار  03

احب العرض الفين املق,ول والعرض املايل ص CETالغزايل 
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دون ب دينار  060 3مبا قميته  األقل مثنا و�دد م,لغ املهمة

 . ت�'ساب األداءاإ

،  ح�ث قام û2021انفي  12و لقد إنطلقت املهمة بتارخي 

رايض و إس�تخراج األم�Ü األاخلبري ³لرفع الطبوغرايف لقطع 

اري ملعرفة من ديوان قfس األرايض و الق�ام ببحث عق

 .الوضعية القانونية gلعقار

يف موىف وقد ّمت مّد الرشكة ³ألم�Ü ومجيع الو¡ئق املطلوبة  

  . 2021شهر ف�فري 

التدق�ق الطايق حملطات الرشكة وملبىن املقر �ّمة ) 6

  #ج�عي 

 2009 لس�نة E 2269دد األمر العمل مبق!ضيات إطار يف

 م�ه 2 الفصل ينص ياô و 2009  جويلية 31 يف واملؤرخ

�مة هتدف ، الطاقة إس�هتالك جمال يف التدق�ق إلزام�ة Eىل

إىل التدق�ق الطايق حملطات الرشكة ومقرها اإلج�عي 

 أس�باب حتليلو  الرشكة دا@ل الطاقة إس�هتالك شخيص  

 يف الرتش�يد هبدف التصحيحية األعامل واقرتاح النقائص

 الطاقة املاس�تع يف الن´اEة مس�توى وحتسني س�هتالك#

 حتسنياÕكف�� بذ و  الربامج إرساءو مصادرها وتنويع

 الطاقة اس�هتالك ح�ث من الرشكة جتهزيات قدرة مس�توى

 هذه املهّمة كام هتدف . فهيا التحمك إىل هتدف مشاريع إجنازو

 الطاقة يف gلتحمك الوطنية الواك° مع �رامج عقود إ�رامإىل 

 املزمع gلمشاريع واملالية صاديةو#ق! الف�ية اجلوانب مجيع حتّدد

 .إجنازها

ّمت إEداد �راس الرشوط واإلEالن عن املنافسة بواسطة 

أكتو�ر  24م�ظومة الرشاءات العموم�ة Eىل اخلط بتارخي 

ثالثة عروض يف الغرض ّمت Eىل الرشكة وردت و . 2019

أفرزت معلية فرز العروض  .2019د�سمرب  17ف!حها بتارخي 

 التدق�ق ملهمةك!ب اخلبري Eادل القا÷يس Eىل اخ!يار عرض م 

دينار بدون ا�'ساب  200 23مببلغ  #ج�عي قرgلم الطايق

 الطايق التدق�ق ملهمة  CRA2Eاألداءات و عرض مك!ب

دينار  000 17مببلغ   حملطيت رادس ومطار تو»س قرطاج 

حملطة بزنرت  الطايق التدق�ق ملهمةو  بدون ا�'ساب األداءات

  .دينار بدون ا�'ساب األداءات  000 23مببلغ  

 الطايق التدق�ق هامتمت إEداد العقود الثالثة املتعلقة مب 

ق,ل الواك° الوطنية gلتحمك يف الطاقة  واملصادقة Eلهيا من

 . 2020@الل شهر جوان 

  �مة التدق�ق الطايق حملطات الرشكة •

يف املر�� األوىل من املهمة واملمتث�  CRA2E رشع مك!ب  

  .لتدق�ق الطايق األويل حملطات الرشكةيف ا

من   CRA2E متكني مك!ب  2020مت @الل شهر أكتو�ر 

 -املوZ اÕكهر³يئ(املواصفات الف�ية ملعدات احملطات 

و فواتري اس�هتالك  اÕكهر³ء واملاء  حملطات .......) املضüات 

رادس وبزنرت ومطار تو»س قرطاج وتقار"ر حول اÕمكيات 

 وقود الطاãراتنبوب املتعدد املواد وأنبوب املنقو° Eرب األ

  .  2019و 2018و g2017لس�نوات 
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دورة Îكوي�Óة يف التدق�ق الطايق  CRA2E أجنز مك!ب

األويل مبحطة رادس إلطارات الرشكة من اإلدارتني املعنيني 

@الل شهري ) إدارة اZراسات والتمنية و اإلدارة التق�ية (

  .2020و أكتو�ر  سNمترب

�ز�رات م�دانية وّمت قfس  CRA2E يق مك!بوقام فر 

الطاقة اÕكهر³ئية املس�هتلكة من طرف املعدات الرئfس�ية 

gلمحطات الثالث gلرشكة @الل الفرتة املمتدة بني شهري 

  .2020نومفرب ود�سمرب 

بإEداد تقار"ر التدق�ق الطايق  CRA2E كام قام فريق مك!ب

  2020سمرب د�  29وإيداعها يوم   الرشكةاألويل حملطات 

  .لرشكةاملركزي g  ضبطال مبك!ب 

 �مة التدق�ق الطايق ملبىن املقر #ج�عي •

سNمترب  15 انطالقا مناخلبري Eادل القا÷يس مك!ب رشع   

املر�� األوىل من املهمة واملمتث� يف التدق�ق يف إجناز  2020

  .الطايق األويل gلمقر #ج�عي

دق�ق الطايق األويل ملدة أجنز اخلبري دورة Îكوي�Óة يف التو 

قام  كام . إطارات الرشكة امللكّفة مبتابعة املرشوع لفائدة يومني

املعطيات الالزمة والفواتري املتعلقة  ³الس�هتالك  بتجميع لكّ 

 �ز�رات م�دانية وقfس الطاقة اÕكهر³ئية املس�هتلكةو  الطايق

عند تدف5ة املاكتب وعند (فرتات التك�يف خمتلف @الل 

  .) هاتربيد

كام قام اخلبري ³لتدق�ق يف إس�هتالك أسطول الس�يارات 

ولقطع الغيار وgلع´الت املطاطية ملدة ثالثة  gلمحروقات

  . 2017س�نوات إبتداء من س�نة 

بإEداد تقر"ر التدق�ق الطايق األويل gلمقر  اخلبريوقام 

بعد مراجعته   û2021انفي  28بتارخي #ج�عي وإيداEه  

  .لرشكةطبقا ملالحظات ا

أ@ذ العينات حملطيت رادس  مرشوع جتديد معّدات) 7

  وبزنرت

Eرب  طلب عروضإEالن   2020 ّمت  @الل  شهر د�سمرب

يتعلّق مبهمة  إق!ناء وÎر�يب م�ظومة  TUNEPS م�ظومة 

آلية أل@ذ عينات مبحطيت رادس و بزنرت من املواد املنقو° 

 ف!ح العروض وقد �دد أوليّا 6رخي.  Eرب أنبوب م!عدد املواد

 19ليوم يف مر�� اوىل ّمث ّمت تأج�û2021  7انفي  27ليوم 

بطلب  2021مارس  12ويف مر�� ¡نية ليوم  2021ف�فري 

من إ�دى الرشاكت الساح,ة Õكراس الرشوط ولتوفري أكرث 

  .عروضالطلب فرص gلمشاركة يف 

  

 :2020س�نة ل تلفة اõ  س'&رات#) 8

دينار ألف  381 ما قميته 2020 بلغ مجموع اس'&رات س�نة

  :يتوّزع ³ألساس Eىل #س'&رات التالية

 جتهزيات ف�ية واÆزة ومعدات صناعية، •

 إق!ناء قطع غيار خصوصية، •

 إق!ناء أÆزة و�رجميات إEالم�ة، •
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 إق!ناء جتهزيات Eامة ومعليات Îر�يب وهتيأة خمتلفة، •

 .إق!ناء معّدات مك!بيّة •

 : Eالقة ³إلس'&راتأمه الزناEات اجلارية يف) 9

 ملف بوعتور) 1.9

ألف دينار لفائدة  507ح�ث أّن الرشكة ألزمت بدفع م,لغ 

وح�ث تبّني  2008عقارية بوعتور تنف�ذا gلحمك الصادر س�نة 

من مÜال الرفع الطوبغرايف املعد من ق,ل مك!ب املسا�ة 

CETAF  دûأّن م�طقة ارتفاق األنبوب بزنرت رادس تو

يق و³لتايل مل تعد Eىل م: عقارية بوعتور دا@ل حوزة الطر 

 2000بعد أن ّمت التفويت فهيا لب�ية �لق الوادي يف جوان 

بإEداد تقر"ر فّين  CETAF، ّمت Îلكيف مك!ب املسا�ة 

يربز ّلك اإل@الالت واملغالطات اليت تضّمهنا تقر"ر اإلخ!بار 

شطة  واليت أّدى إىل إلزام الرشكة بدفع التعويضات املالية امل 

وقد ّمت إEداد التقر"ر من ق,ل . دون وûه حّق  املذ�ورة أEاله

CETAF  2019وّمت تقدميه حملايم الرشكة يف شهر جويلية .  

 48082توىل احملايم رفع مطلب ال�س إEادة نظر حتت Eدد 

Zى حممكة #س�ت��اف بتو»س ³عتبار تعمد عقارية بوعتور 

ا وبني ب�ية �لق إخفاء وثيقة عقد التفويت املمىض بfهن

الوادي واملتعلق ³لقطعة اليت أصبحت 6بعة gلم: العمويم 

واليت يتواûد جزء �بري مهنا دا@ل م�طقة #رتفاق موضوع 

القضيّة يف مر�� تبادل التقار"ر وّمت . احلمك القايض ³لتعويض

حتديد 6رخي إنعقاد اجللسة اليت س'�ظر يف اZعوى املقّدمة 

  .2021أفريل  12ل ليوم من طرف سوÎرابي

  مرشوع أنبوب الصüرية السا�ل      ) 2.9 

، خبصوص 2015بعد صدور احلمك #بتدايئ، يف د�سمرب 

اZّعوى املرفوEة من طرف ا@مع �ومات Îرابيل Zى احملمكة 

اõتّصة بتو»س قصد إلزام سوÎرابيل بفسخ العقد املربم بني 

د الرشكة وإرûاع الضام�ت الطرفني ودفع املبالغ املت�üة A عن

البنك�ة، وإBر صدور احلمك اإلبتدايئ وEدم إس�ت´ابة احملمكة 

لطلب مجمع �ومات Îرابيل خبصوص @الص املبلغ بعنوان 

من مثن املرا�ل  %20الق,ول الوقيت اÕلكّي واôي ميثّل 

املنجزة ، ّمت إس'�اف هذا احلمك من ق,ل مجمع �ومات Îرابيل 

يقيض بإلزام  2018أوت  11يف بتارخي وصدر احلمك اإلس�ت��ا

سوÎرابيل @الص ا@مع �ومات Îرابيل gلمبلغ املذ�ور واôي 

وقد قامت �ومات Îرابيل . من مثن املرا�ل املنجزة% 20ميثّل 

. 2019مارس  3س�ت��ايف بتارخي #بإEالم الرشكة ³حلمك 

وقامت الرشكة بتعق�ب احلمك وطلب تأج�ل تنف�ذه من الس�يد 

األول حملمكة التعق�ب اôي أذن بذ مقابل تأمني  الرئfس

  .دينار ³خلزينة العامة 579 348 1م,لغ مايل قدره 

 Dأصدرت حممكة التعق�ب قرارها القايض بق,ول التعق�ب ش

�شار إىل أّن الرشكة . 2019أكتو�ر  7ورفضه أصال بتارخي 

املبالغ قامت بتأمني مج� املبلغ احملكوم به ضّدها ³إلضافة إىل 

املقاب� gلضام�ت املالية املقدمة من ق,ل اخلصم ³خلزينة العامة 

دينارا مبا يف ذ م,لغ  579 348 1وذ مببلغ مجيل قدره 

كام �شار إىل أّن الرشكة . دينار 558.751الضام�ت املقدر بــ 

بعرض الضام�ت املالية  2019أكتو�ر  10قد قامت بتارخي 
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ن هذه الصفقة إىل املؤسسة البنك�ة املعنية املتوفرة Zهيا بعنوا

  .لطلب اس�تüالصها وذ يف �دود املبلغ اôي ّمت تأم�نه

مل  س�تجب املؤسسة البنك�ة لطلب @الص الضام�ت املالية 

بعد أن اEرتض ا@مع �ومات Îرابيل Eىل ذ، مما اضطر 

الرشكة إىل رفع قضية Eدلية يف الغرض ضد املؤسسة البنك�ة 

   .ة Zى احملمكة #بتدائية بتو»ساملعني

و³لتوازي مع ذ، قام مجمع �ومات Îرابيل ÷سحب املبلغ 

بدون اعتبار املبلغ املقابل  اخلزينة العامةيف احملكوم لفائدته 

كام قام بدعوة سوÎرابيل إىل مده ÷شهادات . gلضام�ت البنك�ّة

فقة املقدمة يف إطار هذه الصرفع اليد عن الضام�ت البنك�ة 

 Î اخلزينة العامة بعنوان  يفمتكن من حسب املبلغ املؤمن حىت

  .بنك�ةال ضام�ت ال

وقد قامت الرشكة مبد ا@مع ÷شهادات رفع اليد وتقدمت، تبعا 

إذن لسحب املبلغ املودع ³خلزينة العامة املقابل  بô، بطل

  .gلضام�ت

  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  لرشكةلرشكة�شاط ا�شاط اتطو�ر تطو�ر   آفاقآفاق
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  آف�اق التطويــــر
  

 

 : رادس - أنبوب بزنرت .1

رادس املتعدد  - 2رتبط تطّور .شاط أنبوب بزنرت

  :إثنني املواد بعاملني

Fّول يف توفّر املواد Bى رشكة س?تري العامل 2متثّل  •

ببزنرت وحبجم اPمكيّات اليت تقوم Kس?تريادها Iرب م�ناء 

دس بزنرت Kعتبار عودة .شاط الرصيف البرتويل Tرا

 الس?تق`ال مكيّات من الغازوال املس?تورد ،

 و2متثّل العامل الثاين يف تطّور طلب السوق الوطنية •

وKخلصوص تطّور hاج�ات رشاكت التوزيع املنتصبة Kملنطقة 

  .البرتوليّة Tرادس من املواد البرتوليّة

وتواصل الرشكة مساعهيا الرام�ّة lلرتف�ع يف جحم 

هبا ويف تعريفات النقل والضغط Iىل اPمكيّات املنقوI oرب أنبو 

 .األعباء ضام� Bميومهتا

 

 

 

 

 

  

 :أنبوب وقود الطاxرات  .2

بعاملني وقود الطاxرات 2رتبط تطّور .شاط أنبوب 

  :إثنني

يف جحم .شاط مطار تو.س 2متثّل العامل Fّول   •

رشكيت التوزيع املنتصبتني بفضاء قرطاج ومس?توى طلب 

  ،الرشكة من ماّدة اPكريوزان بأنبوباملطار واملرتبطتني 

الرشكة الثالثة املنتصبة  بق�امو2متثّل العامل الثاين   •

بفضاء مطار تو.س قرطاج والناشطة يف جمال توزيع مادة 

اPكريوزان بإ.شاء طاقات خزن �سمح لها بإس��عاب حشنات 

  .األنبوب وأن تقوم بعمليّة الربط مع األنبوب 

م
ذ دخو�  األنبوب مع العمل أّن .س?بة إس?تغالل هذا

يف طور ال�شاط تبقى ضئي� مقارنة بطاقة إس��عابه القصوى 

� بإس��عاب ّلك الطلبات الناجتة عن تطّور  �سمحس ممّا 

 .يف فرضيّة إجناز مرشوع توسعته .شاط املطار
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 :إ.شاء أنبوب الص�رية الساhل .3

أّمه أنبوب الص�رية الساhل مرشوع إجناز  ميثّل

وّمت �رس?مي هذا املرشوع . .شاط سو�رابيل مرشوع تطو2ر

مككّون أسايس K¡ّطط التمنوي لقطاع الطاقة كام ّمت إدرا�ه 

مضن خمتلف اBراسات اإلسرتاتيجيّة املتعلّقة بتطو2ر م
ظومة 

�زويد وخزن وتوزيع احملروقات Kلبالد التو.س?يّة مبا فهيا 

 lلمحروقاتاBراسة املنجزة من طرف اإلدارة العامة 

الوضعيّة احلاليّة لقطاع الطاقة وتوات القطاع يف "خبصوص 

  ."2030أفق س?نة 

يف وضع تصّورات لالسرتاتيجيّة الرشكة  �سامهو 

املواد البرتوليّة Kلبالد وتوزيع خزن نظومة املس?تق`ليّة مل 

مبا يضفي املزيد من  التو.س?يّة وإماكنيّة تطو2ر املنظومة احلاليّة

lلخزن  وحيقّق توزيع وي م³وازنالن²اIة Iىل املنظومة 

وذ¹ من ¸الل إ.شاء  Fح³ياطي واحلّد من لكفة النقل

 .مر«كز خزن �ديدة

 

 

 

 

بناء طاقات خزن ملادة وقود الطاxرات مبحطة  .4

 :الرشكة Tرادس
 

ميثّل إجناز هذا املرشوع أhد احللول لت²اوز 

اإلشاكليّات املطروhة hاليّا Iىل مس?توى خزن مادة وقود 

xرات واليت ت�ّسم بعجز طاقات اخلزن وضعفها و�ش�هتا الطا

  .Kإلضافة لعدم اس?تغاللها Kلطريقة املثىل

وس?ميكّن هذا املرشوع املمتثّل يف إ.شاء طاقات 

خزن �شار¾يّة جمهّزة مبحّطة حشن، من تنويع .شاط الرشكة 

وحتسني .س?بة إس?تغالل أنبوب وقود الطاxرات من ¸الل 

قرطاج  توزيع املنتصبة مبطار تو.سجتميع hاج�ات رشاكت ال 

 . ونقلها حرصI Àّرب األنبوب

 

 

 

 

  

 

 

 

مرشوع أنبوب الص�رية الساhل ومرشوع بناء طاقات خزن ملادة وقود البدء يف إجناز و2رتبط 

ّ̧لني يف القطاع الطاxرات   .Kس?تصدار قرار من سلطة اإلرشاف وب�رشيك مجيع املتد



 
 
 
 
 
 
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خخركـة ركـة ــأداء الشأداء الش  اللالل

  اخلـمس س�ـوات األخ�ـرةاخلـمس س�ـوات األخ�ـرة
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 ـراتــــر املؤّشـوّ ـــــتط
  املوازن"ة

  املبالغ (أللف دينار
 2016 2017  الفارق (ملائة 2018  الفارق (ملائة 2019  الفارق (ملائة 2020  الفارق (ملائة

 راس املال >ج:عي 19820 20174 1,79% 20691 2,56% 20691 0,00% 20691 0,00%

 >حBياطات 2955 3041 2,92% 3166 4,11% 3263 3,06% 3439 5,38%

18,41% 16190 23,15% 13673 21,15% 11103 0,50% 9165 9119 DEالنتاجئ املؤ 

 األموال اIاتية األخرى 140 140 0,00% 140 0,00% 140 0,00% 140 0,00%

 نN�Oة السMنة احملاس�Kة 3476 6218 78,90% 7103 14,23% 7412 4,35% 7162 3,38%-

 األموال اIاتية 35509 38738 9,09% 42203 8,95% 45180 7,05% 47622 5,41%

 مدخرات 1868 2268 21,43% 2728 20,27% 3206 17,52% 912 2 9,15%-

 األموال  اRامئة 37377 41006 9,71% 44931 9,57% 48385 7,69% 50534 4,44%

 األصول الثابتة املادية 42272 42045 0,54%- 42771 1,72% 43332 1,31% 43618 0,66%

 األصول الثابتة الغري املادية 301 307 2,10% 317 3,08% 322 1,62% 338 5,21%

 أصول \بتة يف طور اإلYشاء 2430 2753 13,31% 2343 14,9%- 2448 4,49% 2448 0,00%

 مجموع األصول الثابتة اخلام 45002 45105 0,23% 45430 0,72% 46101 1,48% 46404 0,66%

 اسMهتالاكت األصول الثابتة  الغري مادية 284 300 5,71% 307 2,34% 318 3,63% 323 1,68%

 اسMهتالاكت األصول الثابتة  املادية 34294 35604 3,82% 36748 3,21% 37844 2,98% 38937 2,89%

 مجموع األصول الثابتة الصايف 10424 9201 11,7%- 8375 8,98%- 7939 5,20%- 7143 10,03%-

 الصاف�ة األصول املالية 1260 1051 16,5%- 996 5,25%- 829 16,8%- 635 23,48%-

 األصول hري  اجلارية األخرى 0 0 - 0 - 0 - 0  -

 مجموع األصول hري اجلارية 11684 10253 12,2%- 9371 8,60%- 8769 6,43%- 7778 11,30%-

7,93% 42757 11,41% 39617 15,63% 35560 19,69% 30753 25693 iاألموال املتداو 

 اkزو�ت 561 603 7,47% 637 5,58% 148 76,8%- 153 3,26%

 احلرفاء و احلسا(ت املتصD هبم 6429 7265 13,01% 8697 19,71% 12845 47,68% 7905 38,46%-

 أصول Eارية أخرى 622 620 0,28%- 541 12,8%- 1628 200,8% 2654 63,03%

 األصول اجلارية 7612 8488 11,52% 9875 16,33% 14620 48,05% 10712 26,73%-

 املزودون و احلسا(ت املتصD هبم 869 1227 41,24% 955 22,2%- 868 9,03%- 887 2,13%

 اخلصوم  اجلارية األخرى 4552 4572 0,45% 6710 46,77% 8560 27,57% 5911 30,94%-

 ديون قصرية املدى 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

 اخلصوم  اجلارية 5420 5799 6,98% 7665 32,18% 9428 23,01% 6798 27,90%-

-24,62% 3914 134,9% 5192 -17,8% 2210 22,72% 2690 2192 iطلبات األموال املتداوBم 

 توظيفات و أصول مالية أخرى 21900 25042 14,35% 32253 28,79% 33136 2,74% 36234 9,35%

102,41% 2609 17,52% 1289 -63,7% 1097 88,63% 3021 1602 iيوMو ما يعادل الس iيوMالس 

 خزينة األصول 23501 28063 19,41% 33350 18,84% 34425 3,22% 38843 12,83%

 املساxدات البنك�ة و hريها من اخلصوم املالية 0 0 - 0 - 0 - 0 -

 خزينة اخلصوم 0 0 - 0 - 0 - 0 -

 اخلزينة الصاف�ة 23501 28063 19,41% 33350 18,84% 34425 3,22% 38843 12,83%

  مجموع املوازنة 42797 46805 9,36% 52596 12,37% 57814 9,92% 57333 0,83%-
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  ـراتــــراملؤّشـوّ ـــــتط
  املبالغ ,أللف دينارل                               &س%$غال

2020 2019 2018 2017 2016 

ال5س4بة 
  من اإلنتاج

  املبلغ
ال5س4بة 
  من اإلنتاج

  املبلغ
ال5س4بة 
  من إلنتاج

  املبلغ
ال5س4بة 
  من اإلنتاج

  املبلغ
ال5س4بة 
  من اإلنتاج

  املبلغ

 مداخ�ل 868 11 91,22% 15101 90,38% 17480 98,05% 054 17 97,85% 963 13 86,31%

 إDرادات اإلس4تغالل األخرى 222 1 9,39% 1554 9,30% 348 1,95% 376 2,15% 215 2 13,69%

  0% 0  0% 0   0% 0  0,32% 54 -0,61% -80 
تغيري خمزو�ت املنتوIات اليت سGمت 

 Pسلميها

 اإلنتاج 010 13 100% 16710 100% 17827 100% 430 17 100% 177 16 100%

 مشرتTت السلع املس4هتلكة 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%  0 0% 

 مشرتTت اXمتوينات املس4هتلكة 658 5,06% 824 4,93% 1014 5,69% 1103 6,33% 971 6,00%

 القمية املضافة &ق%صادية 353 12 94,94% 15885 95,07% 16813 94,31% 327 16 93,67% 206 15 94,00%

 أعباء األعوان 629 4 35,58% 4983 29,82% 4932 27,67% 268 5 30,22% 568 5 34,42%

 اعباء &س4تغالل األخرى 933 7,17% 1157 6,93% 1255 7,04% 229 1 7,05% 061 1 6,56%

 فائض bام &س4تغالل 790 6 52,19% 9745 58,32% 10625 59,60% 830 9 56,40% 577 8 53,02%

 خمصصات &س4هتالك واملدخرات 332 2 17,92% 2172 13,00% 1949 10,93% 107 2 12,09% 666 1 10,30%

 مجموع أعباء &س4تغالل 552 8 65,73% 9136 54,67% 9151 51,33% 707 9 55,69% 266 9 57,28%

 نh�iة &س4تغالل 458 4 34,27% 7574 45,33% 8676 48,67% 723 7 44,31% 911 6 42,72%

 إDرادات التوظيفات 476 1 11,34% 1796 10,75% 2544 14,27% 892 3 22,33% 421 4 27,33%

 إDرادات أخرى 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 

 مجموع اإلDرادات املالية 476 1 11,34% 1796 10,75% 2544 14,27% 892 3 22,33% 421 4 27,33%

 اعباء مالية صاف�ة 19 0,14% 33 0,20% 79 0,44% 0 0,00% 5 0,03%

 مجموع األعباء املالية 19 0,14% 33 0,20% 79 0,44% 0 0,00% 5 0,03%

 النh�iة املالية 457 1 11,20% 1763 10,55% 2465 13,82% 893 3 22,33% 416 4 27,30%

 األر,ح العادية األخرى 332 2,55% 274 1,64% 304 1,71% 314 1,80% 316 1,95%

 اخلساoر العادية األخرى 25 0,19% 1 0,01% 134 0,75% 245 1,41% 916 5,67%

66,30% 10 726 67,03% 11 683 63,45% 11311 57,51% 9610 47,83% 6222 
نh�iة األtشطة العادية قsل اirساب 

 األداءات
 اسرتIاع اuصصات 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0%

 مجموع اإلDرادات الغري العادية 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0%

 مجموع األعباء الغري العادية 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0%
 النh�iة الغري vادية 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0%

 األداءات vىل األر,ح 2241 17,23% 3391 20,30% 4208 23,60% 271 4 24,50% 564 3 22,03%

44,27% 7 162 42,53% 7 412 39,85% 7103 37,21% 6218 30,60% 3981 
ن%ـيhة األنـشطة العادية بعد 
 إirسا,آلداءات vىل األر,ح

 العنارص الطارئة 505 3,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 

 الن%ـيhة الصافـية }لس�ـة احملاس4ب�ـة 3476 26,72% 6218 37,21% 7103 39,85% 412 7 42,53% 162 7 44,27%
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 ـراتــّور املؤشـــتطـ
  املق"اي�"س

  
  
 

2020 2019 2018 2017 2016 

  

  اإلنتاج/ القمية املضافة  94,94% 95,07% 94,31% 93,67% 94,00%

  )@?ينار(املبارشون  9دد األعوان/ اإلنتاج  132 113 149192 764 157 455 158 135,945

  )@?ينار(9دد األعوان املبارشون / القمية املضافة  413 107 141832 786 148 425 148 127,784

  

  األصول الثابتة الصاف�ة/ األموال ا?امئة  3,59 4,46 5,36 6,09 7,07

3,99 2,71 3,60 3,62 3,38  Hاألصول اجلارية/ األموال املتداو  

  األموال ا?امئة/ األموال اKاتية  95,00% 94,47% 93,93% 93,37% 94,24%

  األصول الثابتة اخلام/ اإلسOهتالاكت  76,84% 79,60% 81,57% 82,78% 84,61%

  ديون قصرية املدى/ األصول اجلارية  1,40 1,46 1,29 1,55 1,58

  ديون قصرية املدى/ األموال املتوفرة  4,34 4,84 4,35 3,65 5,71

  مجموع األصول/ األموال اKاتية  82,97% 82,77% 80,24% 78,15% 83,06%

  

49,50% 45,28% 49,63% 50,15% 37,57% 
/ ن�Z_ة ^سOتغالل ق\ل ا]Zساب األعباء املالية 

  املداخ�ل

49,46% 45,28% 49,18% 49,93% 37,41% 
/ ن�Z_ة ^سOتغالل بعد ا]Zساب األعباء املالية 

  املداخ�ل
  املداخ�ل/ الن�Z_ة الصاف�ة  29,29% 41,18% 40,64% 43,46% 51,29%

  األموال اKاتية/ الن�Z_ة الصاف�ة  9,79% 16,05% 16,83% 16,41% 15,04%

  مجموع األصول/ الن�Z_ة الصاف�ة  8,12% 13,29% 13,51% 12,82% 12,49%

  

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ةة��ات خمتلفات خمتلف��معلوممعلوم
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  مـعلوم�ات خمـتلف�ة
 

 :    الرحب 9ىل السهم املوزع من طرف سو/رابيل 'الل الثالث الس(نوات األ'رية  .1
 

 

 
  

  :رشوط املشاركة وا?متثيل يف اجللسات العامة .1
  

Oجللسة العامة أو لتعيني من ميKـّلهم، جيب  Gلحضور

أ]م  8الّرشكة 9ىل ما?يك األسهم أن Uكونوا مرّمسني بدفا/ر 

  .لسة9ىل األقل من [رخي اجل 

اغب يف تعيني وaيل ` حبضور 9ىل العضو الرّ 

أيـّام 9ىل األقل قfل  3لسة إيداع التّوaيل Oلّرشكة اجل 

اإلدارة اخoصار هذه  إالّ انّه ميكن hلس. لسة[رخي اجل 

 .اآلtال وقfول اإليداع بعد التارخي احملّدد `

تعيني وتعويض أعضاء جملس إدارة رشوط  .2
  :رشكة النقل بواسطة األ�بzب

  

يدUر الرشكة جملس إدارة يرتكّب من ثالثة أعضاء 

يعّني من  9ىل األقّل وإثين عرش عضوا 9ىل األكرث،

فهيم رشوط طرف اجللسة العامة وجيب أن تتوفّر 

  .األهليّة وUمتتّعون حبقوقهم املدنيّة

  

  

  

  

وال �شرتط يف عضو جملس اإلدارة أن Uكون 

  .مساهام

�وات املعنويّة �ام اكن شلكها، أن /كون G وجيوز

عضوا مب�لس اإلدارة وجيب 9لهيا أن تعّني مبناس(بة 

�سميهتا، ممثّال دامئا خيضع لنفس الرشوط و�لزتامات 

ملسؤوليّات املدنيّة واجلزائيّة كام لو اكن و يتحّمل نفس ا

ء ا�ات عضو جملس إدارة بصفoه الشخصيّة مع بقا

  .و� Oلتضامن معهاملعنويّة املعّني لها مسؤ 

وإذا فقد ممثّل ا�ات املعنويّة صفoه ألّي س�ب 

اكن، فإّن ت� ا�ات املعنويّة مطالبة يف نفس الوقت 

احمللّية 9ات العموم�ّة اومتثّل ا�و� وامجل .بتعويضه

واملؤّسسات وامل¢شآت العموم�ّة يف جملس إدارة الرشكة 

  .طبقا ملقoضيات ال£رشيع اجلاري به العمل

2017 2018 2019 

 �Oينار

ال¢س(بة من 

القمية 

 �مسية

Oملائة من 

سعر 

 اإلدراج

 �Oينار

ال¢س(بة من 

القمية 

 �مسية

Oملائة من 

سعر 

 اإلدراج

 �Oينار

ال¢س(بة من 

القمية 

 �مسية

Oملائة من 

سعر 

 اإلدراج

0,800 16 % 6,4% 0,950 19% 7,6% 1,050 21% 8,4% 
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يعّني أعضاء جملس اإلدارة ملّدة ثالث س(نوات إال 

أّن أعضاء أّول جملس إدارة يبارشون معلهم إىل اية 

نة اجللسة العامة العاديّة اليت تصادق 9ىل حساOت الس( 

  .احملاس��ّة اخلامسة واليت جتّدد اhلس لكّيا

إلدارة اميكن جتديد عضويّة ّلك عضو يف جملس 

  .بعد ا·هتاء مّدة عضويّته

يبدأ مفعول ال£سمية مب�لس اإلدارة مبجّرد قfول 

العضويّة به وعند �قoضاء من [رخي حضور أّول 

 .اج9¹اته

  
  :كةتوزيع املرابيح حسب القانون األسايس Gلرش  .3
  

تتكّون األرOح القاب½ Gلتوزيع من الن£��ة 

احملاس��ّة الصاف�ة بعد إضافة النتاجئ املؤtّ½ من الس(نوات 

  .احملاس��ّة السابقة أو طرÁا

  : النحو التايل9ىل وتقّسم املرابيح 

 س(بة �ساوي مخسة يف املائةÄ )5%  ( من الرحب

ر بعنوان احoياطات قانونيّة، 9ىل النحو املذaو 

أّن هذا اخلصم يصبح ري واجب قانونيّا إذا  إالّ 

 بلغ �حoياطي القانوين عرش رأس املال 

  ياطي ا�ي نّصت 9ليه النصوصoح�

 .ال£رشيعيّة اخلاصة يف Íدود ال¢سب املبzّ�ة هبا

  قرتاح من جملس اإلدارةO ختصم اجللسة العامة

 9ىل األرOح الصاف�ة املتبقّ�ة، املبالغ الرضوريّة

9امة أو 'اصة أو  حoياطاتاليت تودع إّما اك

 .لتأج�لها من tديد 9ىل Äشاط الس(نة القادمة

ّمت إهالك رأس املال يقع إس(ناد أسهم متتّع  وإذا

ختّول ملا?كهيا ا?متتّع Öّلك احلقوق املرتبطة Oألسهم اليت مل 

يطرح إهالØها هنائيّا Oل¢س(بة لتوزيع األرOح وألصول 

  .الرشكة وحلّق التصويت Oجللسات العامة

وتدفع املرابيح يف الفرتات و األمaÛن اليت حيّددها 

 .جملس اإلدارة 

و�سقط ا�عوى املتعلّقة OألرOح اليت يتÝلّف   

صاحهبا عن املطالبة هبا مبرور مخس س(نوات من [رخي 

 .انعقاد اجللسة العامة اليت قّررت التوزيع
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د�سمرب  31مساهامت الرشكة إىل اية  .4
2020: 

 

  الرشكة
9دد 
  �سهم

القمية 
اإلمسيّة 
Gلسهم 
حبساب 
  ا�ينار

القمية امجلليّة 
حبساب 
  ا�ينار

  1.470  10  147  الرشكة الوطنّية لتوزيع البرتول

  60.000  100  600  فضاء األÄشطة اإلقoصاديّة جبرztس

رشكة جعيل Gلتّرصف واخلدمات 
  البرتوليّة

30  100  3.000  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

السارية املفعول واملس(ندة من  التفاويض .5
 :امجلعيّة العامة hلس اإلدارة

  

من العقد التأسzيس  19طبقا ملقoضيات الفصل 

 جوان 17العامة العاديّة املنعقدة بتارخي  اجللسة ترّخص

، hلس اإلدارة وملّدة س(نة واÍدة يف إصدار  2020

قرض رقاعي إجاميل أو 9ىل 9ّدة أقساط  بإمس الرشكة،

 30.000.000(مليون دينار  30وذé يف Íدود 

  .وحتديد aيف�ّة إصداره وخصائصه) دينار

العامة  اجللسةوت¢هتìي صلوح�ّة هذا الرتخ�ص Oنعقاد 

العاديّة اليت س£oوّىل املصادقة 9ىل القوامئ املاليّة لس(نة 

2020.  
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 :tدول تطّور األموال ا�اتيّة و املرابيح اليت ّمت توزيعها 'الل الثالث س(نوات األ'رية .6
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35509425 3475886 0 9119040 139510 160205 862553 1932431 19819800 
  31/12/2016مجموع األرصدة إىل  Íني 

 قfل التخصيص

0 -3475886 331934 2644402 
  

450000 49550 
 

ختصيص النتاجئ بعد قرار اجللسة العامة 
 25/05/2017العادية بتارخي 

-2576574 
  

-2576574 
     

 املرابيح املوز9ة

32932851 0 331934 9186868 139510 160205 1312553 1981981 19819800 
  31/12/2016مجموع األرصدة إىل  Íني 

 بعد التخصيص
6218419 6218419 

       

 2017احملاس��ة نتاجئ الس(نة 

-413392 
     

-413392 
  

 اس(تعامالت

0 
 

-331934 -21991 
    

 الرتف�ع يف رأس املال 353925

38737878 6218419 0 9164877 139510 160205 899161 1981981 20173725 
  31/12/2017مجموع األرصدة إىل  Íني 

 قfل التخصيص

0 -6218419 493784 5189242 
  

500000 35393 
 

ختصيص النتاجئ بعد قرار اجللسة العامة 
 15/05/2018العادية بتارخي 

-3227796 
  

-3227796 
     

 املرابيح املوز9ة

35510082 0 493784 11126323 139510 160205 1399161 2017374 20173725 
  31/12/2017مجموع األرصدة إىل  Íني 

 بعد التخصيص
7103434 7103434 

       

 2018احملاس��ة نتاجئ الس(نة 
-410245 

     
-410245 

  
 اس(تعامالت

0 0 -493784 -23491 
    

 الرتف�ع يف رأس املال 517275

42203271 7103434 0 11102832 139510 160205 988916 2017374 20691000 
  31/12/2018مجموع األرصدة إىل  Íني 

 قfل التخصيص

0 -7103434 0 6501707 
  

550000 51727 
 

ختصيص النتاجئ بعد قرار اجللسة العامة 
 14/06/2019العادية بتارخي 

-3931290 
  

-3931290 
     

 املرابيح املوز9ة

38271981 0 0 13673249 139510 160205 1538916 2069101 20691000 
  31/12/2018مجموع األرصدة إىل  Íني 

 بعد التخصيص

7412342 7412342 
       

 2019احملاس��ة نتاجئ الس(نة 
-504741 

     
-504741 

  
 اس(تعامالت

 الرتف�ع يف رأس املال         

45179582 7412342 0 13673251 139510 160205 1034175 2069101 20691000 
  31/12/2019مجموع األرصدة إىل  Íني 

 قfل التخصيص

0 -7412342 
 

6862342 
  

550000 
  

قرار اجللسة العامة  ختصيص النتاجئ بعد
 17/06/2020العادية بتارخي 

-4345110 
  

-4345110 
     

 املرابيح املوز9ة

40834472 0 0 16190483 139510 160205 1584175 2069101 20691000 
  31/12/2019مجموع األرصدة إىل  Íني 

 بعد التخصيص
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 :اإلدارة ومساهامهتم يف رشاكت أخرى لوظائف واألÄشطة الرئzس(ية اليت ميارسها أعضاء جملسا .7
  

  لوظائف واألÄشطة الرئzس(يةا  عضو جملس اإلدارة
املساهامت يف رشاكت 

  أخرى
  ال يشء  رئzس مدUر 9ام رشكة النقل بواسطة األ�بzب الس(يد رضا Íالب

  óسمة لوaيلالس(يدة 

  رةUلمساهامت بوزارة املاليّةمدG إلدارة العامةO 

 ّرصفةoمب�لس إدارة الرشكة الوطنيّة لتوزيع  م
 البرتول 

 ½ة  ممثfلجنة ا�ا'لية ملراقGعن وزارة املالية يف ا
صفقات رشكة اخلطوط التوÄس(ية Oل¢س(بة 

  Gلصفقات ذات اإلجراءات اخلصوصية

  ال يشء

لرشكة التوÄس(يّة لصنا9ات Oمس£شار قانوين  مدUر   محيد Öن سامل الس(يد
  التكرUر

  ال يشء

  ال يشء  مدUر اإلنتاج Oلرشكة التوÄس(يّة لصنا9ات التكرUر  عيّاد مfارك Íّالبالس(يد 

مدUر 9ام اإلدارة املركزية Gلحومكة بوزارة الصنا9ة    الهادي يوسفالس(يد 
  والطاقة واملنامج

  ال يشء

وزارة / رئzسة مصلøة Oإلدارة العامة Gلمحروقات  الس(يدة إيناس رشعيب
  والطاقات املت�ّددة الطاقة واملنامج

  ال يشء

ùالس(يد 'ا� البا  شطة البرتوليّةÄس(يّة لألÄملؤّسسة التوO ال يشء  إطار  

  مدUر مايل Oملؤّسسة التوÄس(يّة لألÄشطة البرتوليّة  الس(يد ف�صل عبيد
حساب اد'ار يف 

  األسهم
  ال يشء  مدUر Oلرشكة الوطنيّة لتوزيع البرتول  الس(يد محمد الهادي الرشيف

 الس(يد هشام إدر�س
 اfر 9ام رشاكت مرحUس مدzرئ 

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

  ر 9ام رشكةUس مدzرئSICAF السالمة  

 ALKIMIA 

 ICF 

 CNP  

 الس(يدة عزUزة إدر�س
  اfرة 9امة مسا9دة يف مجمع مرحUا (مدfزل مرح·

 )سامل

  ي½ رشكةaو Gestion commerciale L’orchidée  

  ال يشء
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 أمحد نعمي ا?كشوالس(يد 

 قا9دoامعي مt أس(تاذ 

  مك يف احملاس(بة واملاليةÛري 9ديل �ى احملfخ
  والبورصة

  رشكة أسواق
 امجل½

  رشكة إمسنت
 قرطاج

 بنك اإلساكن 

  س(ية الرشÄكة التو
 Gلبنك

 يسÄالبنك التو 

 SOTUVER  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ْومكةْومكةاحلَ احلَ معطيات حول معطيات حول 

  ا�ا�ليةا�ا�لية  الرقابةالرقابةو و 
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  بة ا$ا#لية و احلْومكة قاالر 
  

م�ظومة �ب+ب رشكة النقل بواسطة األ ركّزت

حومكة ورقابة دا#ليّة شام4 وقاب4 3لتحسني املس/متر 

معايري الCرشيعات اليت ّمت س/ّهنا يف ا>ال و ىش مع ت7

ركّزت الرشكة ويف هذا السH	ل  .احلومكة الرش/يدة

�ظومة Rس/يري م  Qّمةلها  تOدد من الوMدات عهد

  .حومكة ورقابة دا#ليّة �جعة

  :Wألساسنظومة امل هذه وRشمل 

  

 :جملس اإلدارة  -1

 2020#الل س/نة الرشكة اجمتع جملس إدارة 

يف أربعة م�اس/بات من ب+هنا ثالثة بإس/تعامل وسائل 

  .اإلتصال عن بعد توق	ّا من تفيش gاحئة eورو�

  

الهيلك املسؤول الرشكة جملس إدارة  ويعترب

ساء سلوeيات احلْومكة الرش/يدة ح	ث يقوم عن إر 

مبناس/بة ّلك اج7ع وحبضور مراقب ا$وr بدارسة أمه 

أMداث الفرتة السابقة Oىل مس/توى سري املؤّسسة مبا 

والس/نويّة، ويّمت يف  يف ذ{ القوامئ املالية الوس/يطة

هذه املناس/بة اس/تدOاء مراقب احلساWت حلضور 

  .اج7ع جملس اإلدارة

	ة أخرى يقـوم جملـس إدارة الرشـكة من �ح 

W$راسة ّمث املصادقة Oـىل ّلك الصـفقات املربمـة بـني 

الرشــكة ومزّودهيــا والــيت تــد#ل يف إطــار الصــفقات 

ــة ــىل . العموم	ّ O ــادق ــام يص ــ/تغالل ك ــيت �س مزيان+

و�ســ�Cر ويتــابع يف لك اجO7اتــه مــدى التقــّدم يف 

رة بصفة دوريّـة كام يطلع جملس اإلدا. اجناز املزيانيCني

  .Oىل تقر�ر ا3لّجنة ا$امئة 3لتدق	ق

ـــس إدارة الرشـــكة  وجتـــدر اإلشـــارة أن جمل

م�ّرصفا ممثال عـن  �2014شمل يف �رeي�Hه م�ذ س/نة 

ــه مــن طــرفهم يف gلســة  صــغار املســامهني ّمت إنت�اب

وOىل إ¢ر إ¡هتـاء مدتـه النيابيـة الثانيـة، . Oاّمة إنت�ابيّة

ح	ة و�رس/ي�ا ملبدأ دوريّة وضام� ملبدأ التداول من �

أخـرى  العضويّة يف متثيل صغار املسامهني من �ح	ـة

قام جملـس مبـا يرتتّـب لعقـد gلسـة Oامـة انت�ابيّـة ّمت 

ــل لصــغار  ــد ممث ــا إنت�ــاب م�رصــف gدي ــىل إ¢ره O

ــة تªهتــ©ي بإنعقــاد اجللســة العامــة  املســامهني ملــّدة نيابيّ

ــة  ــيت س/تصــادق Oــىل القوامئــة املاليّ ـّـة ال لســ/نة العادي

  . قاب4 3لت»ديد مرة واMدة 2021
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 :#ليّة احلومكة  -2

®ر�مج بإOداد س/نوّ¬ تقوم #ليّة احلومكة  

معل وتقار�ر °شاط سداس/يّة وس/نويّة 

Qّمات مربجمة و²ري  منتتضّمن ما ّمت إجنازه 

®ر�مج العمل الس/نوي عرض وي. مربجمة

Oىل أنظار جملس  3ل�ليّة وتقار�ر °شاطها

صادقة، كام حتال °س�ة مهنا إىل اإلدارة 3لم

هذا . اخلليّة املركزيّة 3لحومكة بوزارة اإلرشاف

 2020قامت #ليّة احلومكة بعنوان س/نة وقد 

ام Qّمة مربجمة ك Q11ّمات من بني  9بإجناز 

 rاMّمة ²ري مربجمة وإQ إىل قامت بإجناز

تنظمي  ختّص Qمتني مربجمتني  2021س/نة 

األوىل Wحلومكة دورات �كويª	ّة تتعلّق 

½سHب وذ{ والثانية Wلنفاذ إىل املعلومة 

  .تفيش gاحئة eورو�

 2020اخلليّة #الل س/نة  أعاملمشلت و 

  :احملاور واملهامت التالية

I. محمور التنظمي: 

 47تطبيق مق�ضيات القانون Oدد يف إطار  ) أ

املتعلّق بتحسني  2019ماي  29املؤّرخ يف 

°س م�اخ اإلس�Cر و�رت+ب بورصة تو 

لألوراق املاليّة يف ما يتعلّق Wلفصل بني 

Qام رئ+س جملس اإلدارة واملد�ر العام 

3لرشكة وتعيني م�رصفني مس/تقلني مب»لس 

حتيني العقد م�ابعة Qّمة متّت اإلدارة 

عرض مرشوع  العقد و  التأس+يس 3لرشكة

املنقح Oىل أنظار جملس اإلدارة يف دورته 

 . 2020نومفرب  30بتارخي  املنعقدة

II. اطر محمور إدارةÌا: 

طلب العروض  مراMل إصدارمجيع م�ابعة  ) أ

اÏي ّمت إOالنه اخلاص بوضع #ارطة اÌاطر 

 .2020ل شهر د�سمرب #ال

III. إىل املعلومة  محمور النفاذ: 

إOداد دليل إجراءات النفاذ إىل املعلومة  ) أ

 ،و°رشه Oىل موقع واب الرشكة

تطبيق الرشكة ألحاكم النصوص م�ابعة  ) ب

نونيّة اليت ختضع لها واملتعلّقة Wإلفصاح القا

عن املعلومات املاليّة و®ك	ف	ة ممارسة 

 ، اإلرشاف Oىل املªشآت العموم	ة

التعهّد مبطالب النفاذ إىل املعلومة الواردة  ) ت

ورد Oىل الرشكة مطليب ح	ث  Oىل الرشكة
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تولّت #ليّة  ،نفاذ إىل املعلومة ومطلب تظمل

 . gال القانونيّةيف اآل Oلهيااحلومكة الرّد 

IV.  تعز�ز الزناهةمحمور : 

مواص4 تطبيق مق�ضيات �رت+ب يف إطار  ) أ

هيئة السوق املاليّة املتعلّق مباكحفة إ#الالت 

ّمت  2017مارس  28السوق املؤّرخ يف 

حتيني قامئة األش�اص ا�Ïن يضطلعون 

مبسؤوليات يف جمال الCس/يري Oىل إ¢ر تعيني 

ة وإMاr م�ّرصف gديد مب»لس إدارة الرشك

هذه القامئة إىل هيئة السوق املاليّة مع إOالم 

الس/يّد املترصف اجلديد بإدراgه مضن قامئة 

األش�اص ا�Ïن يضطلعون مبسؤوليات يف 

جمال الCس/يري وتذكريه مبق�ضيات �رت+ب 

 ،هيئة السوق املاليّة

 46مواص4 تطبيق مق�ضيات القانون Oدد  ) ب

سب املتعلّق Wلترصحي Wملاك 2018لس/نة 

واملصاحل ومباكحفة اإل¢راء ²ري املرشوع 

وتضارب املصاحل، من #الل م�ابعة وحتيني 

قامئة أعوان الرشكة املعنيني Wلترصحي 

 ،Wلتªس/يق مع الهيئة الوطنيّة ملاكحفة الفساد

موeáبة مجيع مراMل إجناز ®رامج إنتداWت  ) ت

 .الرشكة

V.  املسؤولية ا>متعيةحمور: 

الف�يّة امللكّفة Wلنظر  ا3لّجنةموeáبة اجO7ات  ) أ

 .يف مطالب احلصول Oىل اåمتويل العمويم

هذا وقامت #ليّة احلومكة #الل س/نة 

ثيل الرشكة يف �جO7ات املتعلّقة ®مت  2020

Wحلومكة والنفاذ إىل املعلومة ومقاومة الفساد 

لتªس/يق مع مصاحل الوزارة يف ّلك ما او 

#الل  يتعلّق بعمل اخلليّة ويف هذا اإلطار متّ 

إس/تقæال ممثلني  2020شهر سHمترب من س/نة 

عن الهيئة الوطنية ملاكحفة الفساد إلطالعهم 

Oىل ما قامت به الرشكة يف إطار تطبيق 

 2018لس/نة  46مق�ضيات القانون Oدد 

املتعلّق Wلترصحي Wملاكسب واملصاحل ومباكحفة 

اإل¢راء ²ري املرشوع وتضارب ح	ث ّمت تقدمي 

ليّة يف سH	ل اخل ط عرض مفّصل لªشا

  .تطبيق مق�ضيات هذا القانون
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 :مشاريع �كر�س احلومكة الرش/يدة -3

رشعــت  فقــد ،نظــم اإلOــالمصــعيد أّمــا Oــىل 

ــة ســ/نة  ــذ بداي ـكة م� ــام بدراســة يف  2019الرشـ الق	

خمطـط مـد�ري (ملعلومـايت ااسرتاتيجية معمقة 3لنظام 

Oـىل مـدى مخـس  ضمن #ارطـة طريـقت) لإلOالم	ة

ـكةحرصــت و ). 2023-2019(ســ/نوات  ــىل الرشـ O 

ــر اÌطــط  ــةاتطبيــق مــا ورد بتقر�  ملــد�ري لإلOالم	

يف مجمــï إىل الرشــوع يف اعــ7د احللــول  ىدعــاÏي 

  .الرمقية يف الربجميات املس/تقæلية املزمع اق�ناءها

وجتدر اإلشـارة إىل ا¡هتـاج الرشـكة م�ـذ سـ/نة 

لية اس/تعامل احللول الرمقية يف املعامالت ا$ا#  2018

الترصـف , رخـص اخلـروج , الترصـف يف العطـل ( 

ôرصـف ( و اخلارج	ـة مهنـا ...) يف الرسائل ا$ا#ليـة

ــة,  األجــور ــة , التحــويالت البنك	  Tunepsم�ظوم

  ).�نتداWتتنظمي م�اظارات اجلبائية و  حيالتصار

نف�ـاح مـن �زيد وRسعى الرشكة إىل حتق	ق امل

أوسـع لوسـائل  Oىل العامل الرمقي من #ـالل اسـ/تعامل

تطـو�ر  2020ح	ث مت #الل سـ/نة  �تصال الرمقية

بª	ة الش/باكت احمللية وجتزýهتا إىل شـ/باكت افرتاضـية 

الهـاتف الرمقـي Oـرب �ك�ولوج	ـة مت �ركزي م�ظومـة  كام

IP  ـة معليـات ا$خـولæوالترصف يف احلضور ومراق

  .واخلروج

البطاقــات اإلåكرتونيّــة Oــىل كــام تعمتــد الرشــكة 

« AGILIS » لوقودW عوضا عن الوصوالت  3لزتّود 

ومـن س/هتالك إلاملتابعة احليª	ّة لالورق	ّة مما ميكهنا من 

ضــامن ســالمة وشــفاف	ّة معليّــات �زويــد اســطول 

  .س/ياراهتا Wلوقود

Oـىل حتديـد الرشـكة معلـت من �ح	ة أخـرى 

ما خيص سالمة النظـام املعلومـايت كـام  ولو¬ت يفاأل

  :ييل

ــام  - ــركزي نظ ـوع � ــامل يف الســالمة مرشـ ش

متت ®رجمة إنطـالق هـذا : SMSIاملعلوماتية 

ـوع ل+شـــمل يف مـــر4M أوىل تـــ دق	ق املرشــ

بلورة مجـ4 شامل 3لنظام املعلومايت يّمت إ¢ره 

يف شــلك س/ياســة شــام4  اإلجــراءاتمــن 

يلهيـــا )  PSSI( لســـالمة نظـــم اإلOالم	ـــة 

حتيــني دليــل اإلجــراءات اخلــاص Wلســالمة 

4M أ#رية بلـورة اÌطـط يف مر واملعلوماتية، 

و بـذ{ �كـون  .)PCA(لتواصل الªشاط 

شهادة مصادقة  3لحصول Oىلالرشكة مؤه4 
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ــايت  ــا املعلوم Qــقيف ســالمة نظا ــار  طب معي

 .ISO 27001السالمة 

تقوم الرشكة : مرشوع �ركزي م�ظومة 3لحفظ -

ــول امل بد ــراس راســة احلل e ــداد Oــدة و إgتوا

 ،هبذا املرشوع  الرشوط اخلاص

ـو - ع �ـــركزي م�ظومـــة مراقæـــة ا$خـــول مرشــ

واخلـــروج مـــن وإىل الرشـــكة، يعتـــرب هـــذا 

املرشوع ذو أمهية Wلغة ملا ف	ـه مـن سـالمة 

الغري خول ا$لألعوان واملمتلاكت واحلد من 

 .مرّخص ف	ه 3لرشكة دون موجب معل

      gديدةاق�ناء و �ركزي ®رجمية إOالم	ة م�دجمة  -

) (ERP  : ــــة يف إطــــار حتــــديث املنظوم

ملعلوماتيّة 3لرشكة مبـا يـتالمئ مـع التطـورات ا

Mاج	اهتا وOىل إ¢ر انقطاع العالقة النعاقديّـة 

مع املزّود 3لنظـام املعلومـايت املنـدمج احلـاىل 

طلـب  2020أصدرت الرشكة #الل سـ/نة 

ــــروض  ــــب دراســــاتلالع ــــ/تعانة مبك�  س

تعهــد � Qّمــة مســاندة   (AMOA)خمــتّص 

رجميـــة اق�نـــاء و�ـــركزي ®يف معليّـــة  الرشـــكة 

م�طـــورة وذات  (ERP) إOالم	ـــة م�دجمـــة

تغطية شامå 4لك م�طلبات الرشكة يف جمال 

  .التطبيقات اإلOالم	ة

 :التدق	ق ا$ا#يل واخلار� -4

 :التدق	ق ا$ا#يل - أ

#الل س/نة  عقدت ا3لجنة ا$امئة 3لتدق	ق

  :إجO7ات ، ّمت #اللها أربعة  2020

م�ابعة مدى الرشوع يف تاليف النقائص  •

لواردة مب�ارض اجللسات السابقة ا

3لّجنة ا$امئة 3لتدق	ق واإلطالع Oىل 

التقر�ر الس/نوي لوMدة التدق	ق 

واملصادقة  2019ا$ا#يل بعنوان س/نة 

 ،O2020ىل ®ر�جمها لس/نة 

�طالع Oىل تقار�ر اجلرد الس/نوي  •

وحتيني م	ثاق معل  2019بعنوان س/نة 

 ا3لّجنة ا$امئة 3لتدق	ق،

لقوامئ املالية لس/نة �طالع Oىل ا •

قæل عرضها Oىل أنظار جملس  2019

 إدارة الرشكة،

�طالع Oىل تقر�ر مراقب احلساWت  •

  . 32019لرقابة ا$ا#ليّة بعنوان س/نة 
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وMدة التدق	ق  °شاط متثّلمن �ح	ة أخرى 

Qّمات عرشة يف إجناز  2020#الل س/نة ا$ا#يل 

رشكة، »انبني التقين واإلداري من °شاط ال تطّرقت 3ل

وأفضت يف هنا�هتا إىل إOداد تقار�ر موّ�ة إىل اإلدارة 

 ، تقّدم °س�ة مهنا إىل ا3لجنة ا$امئة 3لتدق	ق،العامة

إن  Rش/متل Oىل وصف لسري املهّمات واإل#الالت

واÌاطر والنتاجئ والتوصيات ومتثّلت املهّمات  وgدت

املنجزة من طرف وMدة التدق	ق ا$ا#يل #الل 

  :يف  2020س/نة 

بعنوان س/نة م�ابعة معليات اجلرد الس/نوية  )1

2019، 

 ،أعامل نقل املواد وخضهاالتدق	ق يف  )2

التّرصف يف خزينة املقّر التدق	ق يف  )3

 ،اإلج7عي

التدق	ق يف التّرصف يف خزينة حمطة  )4

 رادس،

 ،التّرصف يف وصوالت املطعمالتدق	ق يف  )5

 ،إجراءات املشرت¬ت احملليّةالتدق	ق  )6

ة �رات+ب اس/تعامل س/يارة يف خمالفالتدق	ق  )7

 ،اداريّة

اس/هتالك احملروقات لس/يارات التدق	ق يف  )8

 ،املصل�ة

 ،يف املقاراWت البنك	ّةالتدق	ق  )9

 .التدق	ق يف مراقæة وسالمة مسار األنبوب )10

 :التدق	ق اخلار� - ب

يف إطار املهام  الرشكة  مراقب حساWت يقوم

املولكة � بتدق	ق شامل Ìتلف جوانب الªشاط 

قين واإلداري واملايل واحملاس/يب والتنظميي صلب الت

دى إMرتام خمتلف هي"لك الرشكة $ليل ملالرشكة و 

  .اإلجراءات و3لنصوص القانونيّة والرتتيH	ّة

و�ه إىل  Oىل إ¢ر إ¡هتاء Qّمته تقر�را أOدّ و  

حسب مصنفة تضّمن توصياته أعضاء جملس اإلدارة 

بة إنعقاد ّلك مبناس/  ويقوم جملس اإلدارة . أولو�ّهتا

دورة ومضن نقطة قاّرة جبدول أعام� م�ابعة مدى 

  .تقر�رذا ال تقّدم الرشكة يف إجناز التوصيات الواردة هب

كام تقوم ا3لّجنة ا$امئة 3لتدق	ق من gا¡هبا 

مبتابعة مدى تقّدم الرشكة يف تدارك النقائص الواردة 

  .بتقر�ر توصيات مراقب احلساWت

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  املسؤوليّة ا�متعيّةاملسؤوليّة ا�متعيّة
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  املسؤوليّة ا"متعيّة لرشكة النّقل بواسطة األ�ب�ب
  

مج/ املامرسات وا,متش*يات  متثل املسؤولية ا"متعية

يف إطار ا=رتام م9دأ التمنية  ؤسساتاليت تت3ذها امل

املس*تدامة مما ميكهنا من حتق�ق ا,منو FقDصادي دون 

  . القادمةمس*تق9ل األج�ال  هتديد

املسؤولية  رشكة النّقل بواسطة األ�ب�بوتضع 

إذ حترص من ]الل تعاملها  أولوWهتا،ا"متعية مضن أوكد 

مع خمتلف األطراف اaا]لية واخلارج�ة _ىل ا=رتام م9دأ  

هذا وجتدر اإلشارة أّن fشاط الرشكة . التمنية املس*تدامة

املمتثّل يف نقل احملروقات _رب األ�ب�ب ينصهر مضن 

نقل وس*ي/ ل أجنع م�ظور التمنية املس*تدامة ح�ث ميثّل 

والسالمة  ة _ىل الب�rةاحملروقات من �ح�ة احملافظ

بوسائل مقارنة FقDصاد يف الطاقة والنtا_ة FقDصادية و

 .النّقل األخرى

وyرyكز املسؤوليّة ا"متعيّة لرشكة النّقل بواسطة 

  :األ�ب�ب _ىل ثالثة حماور 

  :احملور FقDصادي .1

مس*توى  توفّر رشكة النّقل بواسطة األ�ب�ب حلرفاهئا

_ايل من اخلدمات ح�ث تقوم بنقل املواد البرتوليّة 

و�سلميها �لحرفاء يف اآل�ال مع احملافظة _ىل جودهتا وذ� 

_ىل مدار الس*نة دون انقطاع مبا يف ذ� يف فرتات 

  ._ىل غرار فرتة احلجر الصحي الشامل ألزماتا

لها من  fشاطا مرحبا �سمحfشاط الرشكة  ويعترب

حتق�ق منو اقDصادي يف �نف الشفاف�ّة جتاه مجيع األطراف 

  .املتدّ]/

  :احملور Fج�عي .2

أمهية ]اصة لهذا  تويل رشكة النقل بواسطة �Fب�ب

ؤ الفرص بني احملور من ]الل السهر _ىل توفري yاكف

عند fرش املعلومات املاليّة �لمسامهني  املتد]لني معها سوى

اب مDّرصف ممثّل لصغار املسامهني أو تنظمي و�لعموم أو إنت3

م�اظرات النتداب اعوان �دد أو الق�ام بعمليات الزتود أو 

الق�ام بعمليّات التوظيفات املاليّة وذ� من ]الل توفري 

يف مجيع مرا=ل إجناز العمليّات أ_ىل مس*توWت الشفاف�ة 

يف هذا  مما مكن الرشكة من تاليف أي �شك�اتاملذ¥ورة 

كام تضمن الرشكة  yاكفؤ الفرص عند معليّات تدرج . الصدد

األعوان أو إس*نادمه yرق�ات من ]الل تطبيق بنود النظام 

األسايس اخلاص بأعوان الرشكة واألمر اخلاص بإس*ناد 

  .اخلطط الوظيف�ّة

كام تتفا_ل الرشكة مع حميطها اخلار من ]الل 

ح الفرصة �لطلبة FنفDاح _ىل الوسط اجلامعي ح�ث ت®�

ة، ومن ]الل �لمتتع برتبصات ختّول هلم حتسس احلياة املهنيّ 

FنفDاح _ىل الوسط امجلعيايت _رب إس*ناد إ_ا�ت وهبات 

�لجمعيات اليت تتوفر فهيا الرشوط املنصوص _لهيا ·المر 
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املتعلق بضبط معايري وإجراءات  2013لس*نة  5183_دد 

  .معياتورشوط إس*ناد ا,متويل العمويم �لج 

من �ح�ة أخرى، تويل الرشكة مسأ½ سالمة  

أعواهنا أمهية قصوى و·خلصوص يف الوضع الصحي الراهن 

 ّ سم بتفيش �احئة ¥ورو�، ح�ث يقوم أطباء الشغل Áلك امل®

مÅشآت الرشكة ·ملتابعة اaورية �لوضع الصحي لالعوان كام 

 توفر هلم وسائل التويق من _دوى فريوس ¥ورو� _ىل غرار

وتنظم س*نوW مح/ تلق�ح  Fق�عة والسائل الهيدرو�حويل

من �ح�ة أخرى ويف إطار مسؤوليّهتا جتاه . ضد الزن½

سالمة األعوان عند الق�ام بأعامهلم توفّر الرشكة توق�ّا من 

اËاطر املهنيّة مجيع معدات السالمة عند العمل ·إلضافة 

سالمة ملالÌس السالمة املهنيّة _ىل غرار أ=ذية ال 

 .واخلوذات والقفازات احلام�ة من املواد البرتوليّة

_ىل صعيد آخر �سهر رشكة النقل بواسطة �Fب�ب _ىل 

yمنية Îارات وكفاءات اعواهنا من ]الل �سجيلهم يف 

املهنيّة فاق و اآل=لقات yكوي�Åّة ت�ىش مع =اج�ات الرشكة 

    .ألعواهنا

  :احملور الب�يئ .3

يعترب النقل بواسطة األ�ب�ب خ�ارا إسرتاجتيا محلاية احمليط 

امل®س9Õة يف عاÔت الغازات بإعتباره حيّد بصفة هاّمة من إنب

 .اإلحDباس احلراري

ما بنقل يوم�ا بواسطة أنبوب بزنرت رادس إذ تقوم الرشكة 

بزنرت مصفاة شاح�ة صهرجي بني  150محو½ يعادل 

احمليط  مما جينب) وإWّ· ذها·(رادس املنطقة البرتوليّة Áو 

وخماطر تنقل هذا  إنعاكساتواملدن  التحتيّةالب�Åة و 

  .األسطول من الشاح�ات

_الوة _ىل ذ� تبذل رشكة النّقل بواسطة األ�ب�ب 

من اس*هتالك مÅشآهتا �لطاقة ويف هذا جمهودات �لتقليص 

خسا�ت مشس*يّة  عوضا عن الرشكة برتكزي  الس�Õل قامت

 2020]الل س*نة كام رشعت  ا,كهر·ئية القدمية الس3ا�ت

يف اجناز Îّمة تدق�ق طايق قد تفيض إىل إماكنيّة انتاج 

  . الطاقة الفولتوضوئية

و·خلصوص من �ح�ة أخرى ويف اطار مسؤوليهتا ا"متعيّة 

األنبوب من  وضام� محلاية م�طقة إرتفاقيف اجلانب الب�يئ 

قامت الرشكة ]الل س*نة وضع األوساخ وبقاW مواد البناء 

بإÁرام إتفاق�ّة مع مجمع الصيانة والتّرصف ·ملنطقة  2020

تعلّق بأشغال هتيئة �لحزام اإلرتفايق ت الصناعيّة Ìشطرانة 

رادس يف  -اËّصص لألنبوب الناقل �لمحروقات بزنرت

احلزام إىل مDنفّس ب�يئ جزءه املتوا�د ·ملنطقة وحتويل هذا 

م�اطق خرضاء ومسè ّحصي وفضاء من ]الل هتيئة 

الصيانة  مع yكفّل مجمع رWيض لفائدة م®س�ëين املنطقة 

 .والتّرصف ·ملنطقة الصناعيّة Ìشطرانة مبصاريف ا,هتيئة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 

  
  

  القوامئ املاليّة القوامئ املاليّة 
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   القوامئ املاليّة مقّدم�ة    

  

.I 0ىل مس)توى إ,رادات (س)تغالل :  

   :0ىل مس)توى مداخ�ل النقل - 1

   

  
  

  

  

   :(س)تغالل0ىل مس)توى مجموع إ,رادات  - 2

 

 

   

 

 

 

:  مجموع إ,رادات اإلس)تغالل 
د.م 16,177

د.م 1,253إخنفاض 

 :إ,رادات (س)تغالل األخرى 
د  .م 2,215

د.م 1,839إرتفاع 

:مجموع مداخ�ل النّقل 
د.م 13,963  

د .م 3,092إخنفاض بـ 

-18,13% +489,63% -7,19% 

  :يتأّىت (رتفاع يف مجموع إ,رادات (س)تغالل األخرى عن 
 (%698+)د .م 1,256  بـ ارتفاع (رVح الصاف�ة الناجتة عن وضعيّة التلتري •

  (%298+)د .أ 584ارتفاع اسرتYاع املدخرات بـ  •

إخنفاض مداخ�ل النّقل ألنبوب بزنرت رادس بـ 
 0ىل إbر  (%15,15-)دينار  مليون 2,397

  %15,63إخنفاض اeمكيّات املنقوc بـ 

مداخ�ل النقل 0رب أنبوب وقود الطاfرات إخنفاض يف 
 0ىل إbر )%56,42-(الف دينار  695بـ 

 %56,42إخنفاض اeمكيّات بـ 

  :0ىل إbر  2019مقارنة مبداخ�ل  س)نة  (%18,13-)دينار مليون  3,092 مجموع مداخ�ل النقل  بـ إخنفاض 



 

  

 

  

2019د يف س)نة .م 9,707د مقابل .م 

 اجلارية األصول يف اإلخنفاض ملدخرات
  قميته مبا اجلبائّية املراجعة بعنوان وملدخرات

-  أي د.أ 152 قميته مبا احملروقات لضخّ 

ومرتبات  %92-د أي .أ 137إخنفاض ّلك من أعباء uكو,ن األعوان بـ 
ونقل املواد وتنقالت األعوان بـ  32-

وVب  %9+د أي .أ 16مقابل ارتفاع ّلك من Vب الصيانة واإلصالح بـ
 47وVب حتويالت األعباء بـ   6,34%

  عو� 12 مجموع 2020 س)نة من الثانية السداس)يّة
،)تنف�ذ أعوان 04 و zس)يري

  س)نة �الل رصف مقابل أعوان )06( لفائدة
،)02( عونني لفائدة

 واليت اإلج�عيّة األطراف مع املربمة لإلتفاقات
2019 س)نة �الل أشهر 7
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  : 0ىل مس)توى أعباء (س)تغالل

 9,266ليبلغ  (%4,54-)د .أ 441إخنفاض مجموع أعباء (س)تغالل بـ 

ملدخرات 2019 س)نة �الل التخصيص•
وملدخرات د.أ 216 قميته مبا (خرى

  د.أ 250

إخنفاض خمصصات اإلس)هتالاكت 
 (%20,92-)د 
:

لضخّ  الطاقة مشرت�ت لكفة بإخنفاض•
17%.

إخنفاض مشرت�ت اeمتوينات املس)هتلكة 
يفّرس  11-)

:بـاألساس بـ 

إخنفاض ّلك من أعباء uكو,ن األعوان بـ •
%32د أي .أ 40الوسطاء وأتعاب بـ 

، %38-د أي .أ 62
مقابل ارتفاع ّلك من Vب الصيانة واإلصالح بـ•

 %د أي .أ 12الرضائب واألداءات بـ
%30,19+د أي .أ

   بـ األخرى اإلس)تغالل

 بـاألساس يفّرس 

السداس)يّة �الل Vلتدرج انتداب، •
zس)يري أعوان 04 و إطارات 04(

لفائدة التقا0د 0ىل إ�اc م�ح رصف•
لفائدة التقا0د 0ىل إ�اc م�ح 2019

لإلتفاقات طبقا األجور يف الز�دات•
7 مقابل 2020 س)نة اكمل مشلت

د . أ 300إرتفاع أعباء األعوان بـ 
:يفّرس بـ 
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.II 0ىل مس)توى أعباء (س)تغالل

 :يفّرس بـ  

 

 :مقابل  

  

 

 

 

 

 

 

إخنفاض مجموع أعباء (س)تغالل بـ 

إخنفاض خمصصات اإلس)هتالاكت 
د . أ 441واملدخرات بـ 

:يفّرس بـ 

إخنفاض مشرت�ت اeمتوينات املس)هتلكة 
(%98,د .أ 132بـ 

بـاألساس بـ 

اإلس)تغالل أعباء اخنفاض

يفّرس (%13,71-) د.أ 169
: بـ

إرتفاع أعباء األعوان بـ 
يفّرس بـ  (5,70%+)



 

 
  :األ�شطة العاديّة ق�ل ا��ساب األداءات 0ىل األرVح 

  

:ن���ة اإلس)تغالل 

د.م  6,911

د.أ 812إخنفاض 

ن���ة األ�شطة العادية 
ق�ل ا��ساب 

 :األداءات 

د.م  10,726

 إخنفاض 

د.أ 957

اخلساfر العاديّة 
 :األخرى 

د.أ 916

 إرتفاع 

د.أ671

-10,51% 

+273,49% -8,19% 

  :يفّرس اإلرتفاع يف اخلساfر العاديّة األخرى ب�سجيل
 uرابيل- الصادر عن حممكة التعق�ب يف 0القة Vلزناع مع مجمع ¢ومات

وإ0الن ق�ولها الوقيت مل يّمت zسّمل أشغالها  
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 :اإلس)تغالل  

األ�شطة العاديّة ق�ل ا��ساب األداءات 0ىل األرVح  

 :مجموع أعباء اإلس)تغالل
د  .م9,266

د.أ 441اخنفاض 

:مجموع إ,رادات اإلس)تغالل 
د.

د.م 1

:ارVح العاديّة

د.أ 316

 إرتفاع

د.أ 2  

  - إ,رادات التوظيفات
 :األعباء املاليّة

د  .م 4,416

 إرتفاع

د.أ 524  

 -4,54% 

+13,45% +0,67% 

يفّرس اإلرتفاع يف اخلساfر العاديّة األخرى ب�سجيل
الصادر عن حممكة التعق�ب يف 0القة Vلزناع مع مجمع ¢ومات اeهنايئ  د بعنوان احلمك

 2012بناءات يف طور اإل�شاء م�ذ س)نة د بعنوان 
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.III  ةن 0ىل مس)توى��� 

.IV  ن���ة0ىل مس)توى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجموع إ,رادات اإلس)تغالل 
.م 16,177

1,253إخنفاض 

:ن���ة اإلس)تغالل 
د.م  6,911

 إخنفاض

د.أ 812  

-7,19% 

-10,51% 

د بعنوان احلمك.أ 644خساfر بـ  •
د بعنوان .أ 128خساfر بـ  •

  ألهنا ®ري ممثرة



 

  

 الن���ة الصاف�ة 
 : 2020لس)نة 

د.م 7,162

 إخنفاض 

د.أ  250

-3,38% 
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  : الصاف�ة 

 :األداءات 0ىل األرVح 
د  .م 3,564

 إخنفاض

د.أ  707  

ن���ة األ�شطة العادية ق�ل 
 :ا��ساب األداءات 

د.

 

 -16,55% 
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.V  الصاف�ة ن���ةال 0ىل مس)توى

  

ن���ة األ�شطة العادية ق�ل 
ا��ساب األداءات 

.م 10,726

 إخنفاض 

د.أ 957

-8,19% 
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 املــــــــوازن�ة 
 )0/ينار(د+سمرب  31س&نة حماس"�ة خمتومة يف

 ال9سم�ـــــــــة إيضا6ات 2020 2019 الفارق

 األصـــــــــول    
 األصول الغري =اري>ة    
 األصول الثاب@ـــــة    

 األصول الثابتة الغري املاديـة  380 338 638 321 742 16
 تطرح Mس&هتالاكت واملدخرات  411 323 082 318 329 5
11 413 3 556 14 969   
 األصول الثابتة املاديـة  611 065 46 603 779 45 008 286

 تطرح Mس&هتالاكت واملدخـــرات  487 937 38 861 843 37 626 093 1
-807 618 7 935 742 7 128 124 1-4  
 األصول املال��ة  765 653 501 848 736 194-

 تطرح املدخـرات  183 19 183 19 0
-194 736 829 318 634 582 2-4  
 مجموع األصول الثاب@�ة  675 777 7 616 768 8 941 990-

 أصـول غ�ـر =اريـة أخــرى  0 0 0
 مجمـوع األصـول Vري اجلاريـة  675 777 7 616 768 8 941 990-

 األصـول اجلاريـــــــــة    
 اXزون�ات  172 161 353 156 819 4

اتتطرح املدخر   651 8  651 8 0  
4 819 147 702 152 521 3-4  

 احلرفاء واحلسا0ت املتّص] هبم  040 905 7 520 844 12 480 939 4-
 تطرح املّدخرات  0 0 0

-4 939 480 12 844 520 7 905 040 4-4  
 أصول =ارية أخرى  885 192 3 631 166 2 254 026 1

 تطرح املّدخرات  513 538 513 538 0
1 026 254 1 628 118 2 654 372 5-4  
 توظيفات وأصول مالية أخرى 6-4 831 233 36 602 135 33 229 098 3
 الس&يوd وما يعادل الس&يولــــــة 7-4 120 609 2 049 289 1 071 320 1
 مجمــوع األصول اجلاري>ة  884 554 49 991 044 49 893 509
ــــولمجمــوع األصـــ  559 332 57 607 813 57 048 481-  
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 املــــــــوازن�ة 
 

  )0/ينار(د+سمرب  31س&نة حماس"�ة خمتومة يف

 ال9سم�ـــــــــة إيضا6ات 2020 2019 الفارق

    
 األموال اgاتيّة واخلصـوم

 

 األموال اgات�ّــــــــــــة    

 رأس امل�ال Mجjعي  000 691 20 000 691 20 0
 Mح@ياطات  902 438 3 479 263 3 423 175

 األموال اgاتيّة األخــــرى  510 139 510 139 0
 النتائــج املؤّ=لــــــــــة  483 190 16 251 673 13 232 517 2

2 692 655 37 767 240 40 459 895 
 
 

الس&نة نv�9ة  مجموع األموال اgاتيّة قtل ا96ساب
 احملاس"�ة

 حساب }اص 0إلسx9ر    
 ن�9جـة الس&نة احملاس&ب��ة بعد اإلسx9ر  143 162 7 342 412 7 199 250-
 ن�9جـــــة الس�>ة احملاس&ب�ـــــــة  143 162 7 342 412 7 199 250-

 مجمــــوع األمـوال اgاتية قtـل التخص�ـــص 8-4 038 622 47 582 179 45 456 442 2

 اخلصــــــــــــــوم    

 اخلصـوم غ�ـر اجلاري>ة     

 مدخــــــرات 9-4 337 912 2 759 205 3 422 293-

 مجموع اخلصـوم غ�ـر اجلاري>ة  337 912 2 759 205 3 422 293-

 اخلصـــوم اجلاريــــــة    

 املزودون واحلسا0ت املتص] هبم 10-4 947 886 424 868 523 18

ألخــــــرىاخلصـوم اجلاريـة ا 11-4 237 911 5 842 559 8 605 648 2-  

     

 مجمــوع اخلصـــوم اجلاريــــــــــة  184 798 6 266 428 9 082 630 2-

 مجمـوع اخلصـوم  521 710 9 025 634 12 504 923 2-

 مجمـــــوع األمـــوال اgات�ّ�ة واخلصـــوم  559 332 57 607 813 57 048 481-
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�اجئ�  قائ!مة الن
 

 

 )12ينار(د-سمرب  31س(نة حماس'�ة خمتومة يف
 

 ال>ســــــــــمية إيضا8ات 2020 2019 الفارق

 
  

 
 إAرادات @س(تغالل

 مداخ�ل 1-5 794 962 13 467 054 17 673 091 3-

 إAرادات @س(تغالل األخرى 2-5 689 214 2 604 375 085 839 1

-1 252 588 17 430 071 16 177 483 
 

 مجموع إيـــرادات @س(تغالل

      
 أعباء @س(تغالل

      
 تغيري خمزو�ت املنتوWات اليت سUمت Sسلميها

 مشرتaت ا`متوينات املس(هتلكة 3-5 237 971 365 103 1 128 132-

 أعباء األعوان 4-5 244 568 5 748 267 5 496 300

-16 348 1 327 392 1 311 044 
5-5 

ت @س(هتالاكتخمصصا  

 خمصصات املدخرات 197 355 655 779 458 424-

 أعباء @س(تغالل األخرى 6-5 718 060 1 235 229 1 517 168-

-440 955 9 707 395 9 266 440  
 مجموع أعباء @س�ـغالل

-811 633 7 722 676 6 911 043  
�غالل� ن>�gة @س

 أعباء مالية صاف�ة 7-5 825 4 405- 230 5

 إAرادات التوظيفات 8-5 985 420 4 228 892 3 757 528

 األر2ح العادية األخرى 9-5 653 315 555 313 098 2

 اخلساnر العادية األخرى 10-5 466 916 379 245 087 671

-957 095 11 683 485 10 726 390 
 

 ن>�gة األrشطة العادية قqل ا8>ساب األداءات

 األداءات tىل األر2ح 11-5 247 564 3 143 271 4 896 706-

-250 199 7 412 342 7 162 143 
 

ن�ـيgة األنـشطة العادية بعد إ8>ساب اآلداءات 
 tىل األر2ح

 العنارص الطارئة     

-250 199 7 412 342 7 162 143  
 الن�ـيgة الصافـية xلس�ـة احملاس(ب�ـة
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  جـدول التدفقـات ال�ـقديـة
  )&%ينار(

  د2سمرب 31 س-نة حماس+�ة خمتومة يف

 ال:سم�ــــــــــــــة إيضا7ات 2020 2019 الفارق

 
  

 
 التدفقات النقدية املتص< &الس-تغالل

-250 199 7 412 342 7 162 143 
 

 الن:�جEة الصاف�ـــــــة
      

 
:JسوIت &لHسGـــــــة لــ   

-444 138 2 107 047 1 662 909 
 

Qس-هتالاكت واملدخرات*     
-583 538 -195 657 -779 195 

 
 اسرتدادات مدخرات

19 439 -97 620 -78 181 
 

Qس-هتالاكتاسرتدادات   
 التعديالت احملاس+�ّة   595 9- 595 9

      
 

:تغيريات *     
19 565 -24 384 -4 819 

 
ا]زونEات                    -  

8 573 543 -3 634 063 4 939 480 
 

املس-تحق\ات                    -  
أصول أخرى                    - 1-6 747 129 1- 095 022 1- 652 107-  

املزودون و ديون أخرى   * 2-6 724 496 2- 985 730 1 709 227 4-  
    

 
زائد أو فائض القمية عن التفوي\ت*     

3 008 906 6 266 960 9 275 866 
 

أkشطة Qس-تغالل) ا]صصة لـ(التدفقات النقدية املتأتية من   

   
  

 التدفقات النقدية املتّصلـة بأkشطـة اإلس:مثـــــار

-11 612 -5 130 -16 742 
 

 املتأتية من إق�sـاء األصـول الثابتة  pري مادية ا%فـوoات

214 273 -633 639 -419 366  
 ا%فـوoات املتأتية من إق�sـاء األصـول الثابتة  املادية

0 200 000 200 000 
 

 املقابيض املتأتية من التفويت يف األصـول املالية  
      

 
 املتأتية من التفويت يف األصـول الuـابsـة  املقابيض

202 661 -438 769 -236 108 
 

أkشطEة Qس:vر) ا]صصة لـ(التدفقات النقدية املتأت�ـة من   

       
 التدفقات النقدية املتّص< بأkشطـة اyمتويwل

-413 820 -3 931 290 -4 345 110  
التوزي\عحصص األر&ح وpريها مـن أنواع   

 الص�Eدوق Qج�عي 3-6 577 374- 741 504- 164 130

-283 656 -4 436 031 -4 719 687 
 

أkشطEة ) ا]صصـة لــ(التدفقات النقدية املتأتية من 
 اyمتويــــــل

2 927 911 1 392 160 4 320 071 
 

 تغ�ـــــــــــــــــر الس�ـــــو�

1 392 160 32 096 889 33 489 049  
 الس�ـــــو� فـي بدايـة الس�ـة احملاس-ب�wة

4 320 071 33 489 049 37 809 120  
 الس�ـــــو� ع�Eد خs\م الس�Eة احملاس-ب�Eة
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   تقدمي رشكة النقل بواسطة األ�ب%ب: 1مذكّرة ع�دد 

و قد بلغ رأس مالها يف موىف  1979س9مترب  26رشكة النّقل بواسطة األ�ب%ب يه رشكة خف�ة اإلمس وقع تأس%سها يف 

وPمتثل Nشاطها األسايس يف نقل احملروقات بواسطة األ�ب�ـب، ويه مGشـأة . دينارا 20 691 000مDلغ  2020دCسمرب 

هذا . 1984د_لت طور اإلنتاج يف ف�فـري  1989الصادر فـي غرة ف�فرى  1989لسVنة  9معوم�ة مبقSىض القانون عـدد 

%  30ل الرشكة eلعموم يف jدود فSح رأس ما 2000دCسمرب  13وقد قّررت اجللسة العامة اخلارقة eلعادة املنعقدة يوم 

  . وإدراج أسهمها pلبورصة

  األjداث الهامة:2مذكّرة ع�دد 

 }ىل Nشاط الرشكة x19ثريات uاحئة sوف�د . 1.2

 :Nشاط انبوب بزنرت رادس 1.1.2

ح�ث اخنفضت  �2019سVنة  مقارنة% �4.5راجعا }ىل طلب احملروقات بGسVبة  2020شهدت السوق الوطنيّة سVنة 

أما pلGسVبة لرشكة النّقل بواسطة األ�ب%ب فقد جسلت . 3ألف م 3.194إىل  3ألف م 3.343,5ا�مكيّات امجلليّة من 

 .دينارا 2 397 022ممّا أّدى إىل اخنفاض املداخ�ل بـ% 15.68رادس اخنفاضا بـ –ا�مكيات املنقو� }رب أنبوب بزنرت 

وص إىل uاحئة ا�كوف�د وانعاكسها السليب }ىل الع�� �قSصادية ح�ث أّن اإلجراءات الصحيّة ويعود هذا الرتاجع pخلص

املت§ذة من طرف ا¥و� اكحلّد من التنقل أو حظر اجلوالن أو احلجر الشامل أو املوuه اكن لها تأثري سليب }ىل 

يل حبلق الوادي املنافس احلق�قي ألنبوب اسVهتالك احملروقات و قد اقرتنت هذه اجلاحئة بعودة Nشاط امليناء البرتو

مع اإلشارة أّن هذه اإلجراءات الصحيّة pإلضافة إىل ±لق احلدود الربيّة قلّصت �شلك sبري ا�مكيّات املهّربة ممّا . الرشكة

 .سا}د }ىل التخف�ف من وطء تأثري اجلاحئة يف �راجع السوق الوطنيّة

 :Nشاط انبوب رادس مطار توNس قرطاج2.1.2

ألف  383,5هد الطلب }ىل وقود الطا¶رات م�حى احنداري مل Cشهده السوق يف السابق ح�ث �راجعت ا�مكيّات من ش 

كام شهدت ا�مكيات املنقو� لرشكة %. 66أي بGسVبة  2020_الل سVنة  3ألف م 129إىل  2019_الل سVنة  3م

ممّا أّدى إىل اخنفاض  2019مقارنة �سVنة % 56.42النّقل بواسطة األ�ب%ب }رب أنبوب نقل وقود الطا¶رات اخنفاضا بـ

هذا الرتاجع يعود أساسا }ىل تأثريات uاحئة ا�كوف�د }ىل تنقل األفراد بني ا¥ول و±لق . دينارا 694 651املداخ�ل بـ

 .املطارات
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  املداخ�ل .2.2

أي بGسVبة   2019لسVنة  مقارنة pملداخ�ل دينارا 3 091 673 بقمية اخنفاض  2020جسّلت املداخ�ل _الل سVنة 

18.13%  . 

 الن��ºة احملاس�9ّة 3.2

دينارا مقابل نت�ــ�ة اجيابية   7 162 143ن��ºة إجيابيّة بلغت   2020جسلت رشكة النقل بواسطة األ�ب%ب _الل سVنة 

 %3.37دينار أي بGسVبة   250 199أي بتغيري سليب Cساوي   2019دينارا _الل سVنة  7 412 342بـــــ   تق�در

  هذا التغيري سليب �جت pخلصوص .

  : عن اخنفاض

 دينار) 3 091 673(املداخ�ل بـــ •

 دينار                      706  896األداء }ىل األرpح بـــ  •

 دينار 440 806خمصصات �سVهتالاكت و املدخرات بــ  •

    :و عن ارتقاع

 دينار 528 757اPرادات التوظيفات بــــ  •

 دينار 1 839 �085سVتغالل األخرى بــ  اPريدات •

 دينار) 671 087(اخلسا¶ر العادية األخرى  •

  �تفاق�ات اخلاّصة حبق �رتفاق .4.2

تطلبت معليّة بناء واسVتغالل أنبوب نقل املواد البرتوليّة املمتّدة من حمّطة �كرPر النفط ببزنرت إىل مركز اإليداع واخلزن 

}ىل اتفاق�ات _اّصة حبق �رتفاق مسرتس� متتد }ىل فرتة اسVتغالل  1983و 1982التوق�ع _الل سGيت  ا�اك¶ن Çرادس،

  .سVنة �30نبوب  مع اإلشارة إىل أّن �مثان املتفق }لهيا مقابل حق �رتفاق يقع حتيهنا عند اÊهتاء مدة 

لتÒديد م�Òة احلرمان جراء �رتفاق  املصنّف و �يك يºسVىن eلرشكة التفاوض مع ما�يك األرايض املار مهنا األنبوب 

مرفق معويم، تّولت اإلدارة العاّمة  1995لسVنة  50املنقح pلقانون }دد  1982لسVنة  60طبق القانون }دد 

اجناز تقرPر اخSبار ، إال أّن جملس إدارة رشكة النقل بواسطة األ�ب%ب وpإلطالع  2015مارس  06لإلخSبارات بتارخي 

د بتقرPر اإلخSبار واملهنجيّة املعمتدة الحظ أهنا مل تأ_ذ بعني اإلعتبار اإلطار القانوين والرتت%يب لGشاط املرفق }ىل ما ور

العمويم وال الوضعية املرتتبة }ىل إدماج حوزة األنبوب بأم�Ý ا�هتيئة العمرانية واعتبار م�طقة ارتفاقه م�طقة ±ري صاحلة 
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رPر ال يعكس حق�قة م�Òة احلرمان الفعلية املنجّرة عن مرور األنبوب pملناطق العمرانيّة كام اعترب اÞلس أن التق. eلبناء

_اصة وأّن أم�Ý ا�هتيئة العمرانيّة قد نّصت }ىل م�طقة اإلرتفاق مكنطقة ±ري صاحلة eلبناء pإلضافة إىل أن أ±لب قطع 

رضاء ملحقة او مكساjة بيضاء حتºسب مضن األرايض املعنية مبرور األنبوب قد خّصصت م�طقة ارتفاقه مكناطق خ

املنصوص }لهيا pم�Ý التقسVمي و ا�هتيئة اخلاصة (cos) املساjة احملجر البناء هبا طبق NسVبة اسVتغالل �رض القسوى 

كام ابدى اÞلس ايضا حتفظه و رفضه ملا تضمنه التقرPر من تقدPرات موصيا بعدم اعçده pلGسVبة لقطع �رايض .هبا

اىل السVيد وزPر  633حتت }دد  2018ف�فري  28جودة pملناطق العمرانية èا قامت الرشكة بتوج�ه مكSوب يوم املو 

امالك ا¥و� و الشؤون العقارية حتت ارشاف السVيد وزPر الطاقة و املنامج و الطاقات املت�ددة eلتفضل بدعوة مصاحله 

  .اليت توصل ا�هيا و اعتبار ه اكنه مل ينجز اىل }دم �_د بعني �عتبار لهذا التقرPر و eلنتاجئ

أّما من الناح�ة احملاس�9ّة فان املبلغ امجلىل املنصوص }ليه pالخSبار وقع اعçده وقSيا الºjساب املدخرات }ىل 

دCسمرب  31أي بقمية إجاملية مرتíمكة إىل jدود . دينارا 309 703مDلغ    �2020سVهتالاكت واليت بلغت _الل سVنة 

  . دينارا 2 552 575تقدر مببلغ  2020

�ادئ احملاسVب�îة:  3مذكّرة ع�دد Dالطــرق وامل  

املتعلّـق  1996دCسمرب  30املؤّرخ يف  1996لسVنة  112طبقـا eلقانون    2020ّمت إ}داد القوامئ املالية _الل سVنة 

نصوص }لهيا فـي قـرار وزPر املالية عـدد pلنظام احملاسVيب eلمؤسسات وذp óعçد الطرق واملDـادئ احملاسVب�ـة امل 

و�متثل أهـم الطـرق . اèي يتعلق pملصادقـة }ىل معاي�ـر احملاسDـة 1996دCسمDـر  30املؤرخ يف  1996لسVنة  2459

  :واملبادئ الّيت وقع اعçدها إل}داد القوامئ املال�ـة يف 

�ة املاديــــــــة 1.3Sاألصــــول الثاب 

اسVهتالاكت األصول الثابتة بتطبيق طريقة اإلسVهتالاكت املºساوية األقساط وذó حسب  الGسب يقع اºjساب • 

  .التال��ة 

  % 20%       10%    5بناءات أساسVيّة وفرع�ـة                                                      

  %  10         جتهزيات ف�ية وأ÷زة ومعدات صناعية                              

  % 20معـدات نقـل                                                                 

  % 10جته�ــزات }امة ومعليات �رsيب وهتيئة خمتلفة                                

       %  10     %15         معـدات مكSب�ـة  و معدات ا}الم�ة                                 
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تعترب معليّة التفقد ا¥ا_يل لألنبوب واإلصالjات ا�كربى من شاهنا ان متدد العمر �فرتايض لالنبوب و pلتايل تنجّر • 

  .ويه معليّة أساسVيّة لها تأثري إجيايب }ىل مردوديّة األنبوب و}ىل مّدة إسVتغالþ. عهنا إسýºرا

  .» Prorata Temporis« " احملاة الزم�ية" ة احملاس�9ة pعçد قاعـدة يّمت إºjساب ا�صصات }ىل إقSناءات السVن• 

  األعîDاء املؤuّلـــــــــــة 2.3

  .يقـع إس�ºعـاب األعDـاء املؤuّل�ة }لـى مـّدة ثالث س�ـوات

  ا�ـــــــــــــــزون 3.3

  خمـزون ا�متوي�ـات األخـرى. 1- 3- 3

يّمت كـل آخر س�ـة جرد قـطع الغ�ـار واملـواد القاب� لإلسVهتالك ويمت ضبط �لكفة ا�زون بطريقة مSوسط التلكفة بعد لك 

  . معلية اقSناء

  التوظيفات القصرية املدى 4.3

  . يمت اعçد القمية �مسية لسVندات اخلزينة وسVندات اخلزانة عند �سجيلها

الفوائد احلاص� من xرخي �قSناء إىل xرخي إخSتام السVنة احملاس�9ة و يقع ا�متتع هبذه  متثل إPرادات التوظيفات جزءا من

  .الفوائد يف اآلuال

   صايف وضعيّة التلتري 5.3

يف هناية ّلك مّدة حماس�9ّة أو عند ّلك تغيري  يه األرpح واخلسا¶ر املتأتية من وضعيّة احلساpت اجلارية eلمواد مع احلرفاء

  .يف هيلكة األسعار

  ".إPرادات اإلسVتغالل األخرى"ويّمت �سجيل صايف هذه األرpح واخلسا¶ر مضن 
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مذكّرة عدد 4 :  إيضاحات حول الموازنة

4 - 1 - األصول  الثابتة المادية

     في31 ديسمبر 2019  وهي  مفصّلة  كاآلتي :

التغيرات31/12/202031/12/2019

-640 640625 625 -  أراضي

874 94773 896 82134 970 34 4-1-1 -  بناءات

670 420187 071 0905 259 5 -  تجهيزات فنية وأجهزة ومعّدات صناعية

788 56058 392 3481 451 1 -  معّدات نقل

826 563161 389934 096 1 -  معدات مكتبية

209 37932 588408 440 -  تجهيزات عامة وعمليات تركيب وتهيئة مختلفة

-095 0952 2 -  أوعية ووسائل لف قابلة لإلسترجاع والتجديد

(359 228)999 447 6402 219 42-1-2 -  أصول ثابتة في طور اإلنشاء

46 065 61145 779 603286 008

(626 093 1)(861 843 37)(487 937 38) - اإلستهـالكـات والمدخرات

7 128 1247 935 742(807 618)

ولمزيد من اإليضاحات حول  إقتناءات  وإستهالكات  الفترة الممتدة من غرة جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020،  أنظر  جدول األصول الثابتة  

المجموع الصافــــــي

المبيّن  بالملحق عـدد1.

 بلغت  القيمة  الصافية  لألصول   الثابتة  في 31 ديسمبر 2020  ما   قدره  124 128 7 دينارا  مقابل  742 935 7   دينارا

المجمــــــوع الخام

 4-1-1 بناءات

التغيرات31/12/202031/12/2019

-002 740 0028 740 8 - أنبوب بنزرت - رادس

-967 364 9678 364 8 - أنبوب نقل محروقات الطائرات

288 48072 430 7686 502 6 -التهيئة و التفقد الداخلي لألنابيب

586 2961 161 8821 162 1 - قطع غيار خاصة

-487 263 4875 263 5 -مبانى و مقرات الشركة

-715 936 7154 936 4 - مباني ملحقة

34 970 82134 896 94773 874

المبيّن  بالملحق عـدد1.

المجموع
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4-1-2 أصول ثابتة في طور اإلنشاء

التغيرات31/12/202031/12/2019

-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 )

(542 128)542 128- -  مهمة تفقد داخلية لألنبوب

(380 9)380 9- - قطاع غيار خصوصية

-813 81323 23 -  تسبقات إلقتناء معدات

(613 92)613 92- -  اقتناء أجهزة القيس االلي لكميات المواد بالخزانات

890240 13018 19 -  إضافة و تجديد بعض أعمدة اإلرشاد

(750 1)750 1- -  اقتناء برمجيات اإلعالمية

686 5528663 4 -  مشاريع أخرى

2 219 6402 447 999(228 359)

-(145 172 2)(145 172 2) -  مدخرات لنقص القيمة - مشروع أنبوب الصخيرة - منزل حياة

542 128(220 153)(678 24) -  مدخرات لنقص القيمةعلى األصول في طور اإلنشاء

22 817122 634(99 817)

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.

المجموع الصافي

المجموع الخام

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.

 تاريخ  تحيين الدراسات و البدء في المشروع.

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.

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

الدراسة التقنية والمالية للمشروع وذلك لعدم توفر معلومات كاملة ودقيقة تبين العناصر التي من الممكن إستعمالها واألخرى  التي يجب إعادتها.

 و تجدر اإلشارة أنه والى حّد تاريخ اعداد هذه القوائم المالية, لم يقع اتخاذ أي قرار بخصوص صيغة المشروع التي سيقع تنفيذها أو
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 4 - 2  األصول  المالية

بلغت القيمة الصافية  لألصول المالية  في 31 ديسمبر 2020 ما قدره  582 634   دينارا  مقابل 318 829 دينارا  في  31 ديسمبر 2019

 وهي  مفصّلة  كاآلتي :

التغيرات31/12/202031/12/2019

-050 05061 461-2-1 -  سندات مساهمة

264 3175 581577 4582-2-2 -  قروض مسندة لألعوان

-134 13410 10 -  ودائع وكفاالت مدفوعة

(000 200)000 200- - قرض رقاعي 

653 765848 501(194 736)

-(183 19)(183 19)4-2-3 -  مّدخرات على أصول مالية

634 582829 318(194 736)

4 -2- 1 سندات المساهمة

القيمة (بالدينار)العددالسندات

550

000 60060 -  المنطقة الحرة بجرجيس

101 000

050 61المجموع 

 - شركة عجيل للتصرف و الخدمات 

 - الشركة الوطنية لتوزيع البترول

الموضوع

  قرار اللجنة الفنية للتخصيص في 11 
جوان 2014

قرار  لجنة   التطهير ( CAREPP)  في 12 
سبتمبر 1996

  قرار  لجنة  التطهير ( CAREPP)   في  
12 فيفري 2000

المجموع 

القيمة الصافية

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.

التغيرات31/12/202031/12/2019

577 317541 68135 636

204 416241 498(37 082)

(2 278)(22 096)19 818

(196 874)(183 766)(13 108)

582 581577 3175 264

التغيرات431/12/202031/12/2019-2-3  مّدخرات على أصول مالية

-400 40011 11 -  مّدخرات على القروض المسندة لألعوان

-783 7837 7 -  مّدخرات على ودائع وكفاالت مدفوعة

19 18319 183-

 - الرصيد إلى غاية 31 ديسمبر 2019

 الرصيد إلى غاية   31ديسمبر2020 

4-2-2 قروض مسندة لألعوان طويلة المدى

 - القروض المسندة في 2020 طويلة المدى

 - القروض التي تم ارجاعها سنة 2020 قبل أجالها

 - القروض التي سيتم ارجاعها سنة 2021

 الرصيد إلى غاية   31ديسمبر2020 
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4- 3- المخزون

 بلغت القيمة  الصافية  للمخزون  في 31 ديسمبر 2020  ما  قدره 521 152 دينارا  مقابل 702 147 دينارا  في 31 ديسمبر 2019

التغيرات31/12/202031/12/2019

819 3534 172156 4161-3-1 -  قطع الغيار و التموينات األخرى

161 172156 3534 819

-(651 8)(651 8) - اإلستهـالكـات والمدخرات

152 521147 7024 819

التغيرات31/12/202031/12/2019

156 353132 01924 334

25 14838 650(13 502)

(20 329)(14 316)(6 013)

161 172156 3534 819

بلغ الرصيد الصافي لهذا  الحساب  في 31 ديسمبر 2020 ما قدره   040 905 7  دينارا مقابل 520 844 12 دينارا في 31 ديسمبر 2019 أي

بتغير سلي قدره   480 939 4 دينارا

التغيرات31/12/202031/12/2019

(379 15)574 195759 744 - شركة  طوطـال

المجموع الصافــــــي

 وهي  مفصّلة  كاآلتي 

المجمــــــوع الخام

 4 - 4 الحرفاء والحسابات المتصلة بهم

 - شراءات سنة 2020

رصيد المخزون إلى غاية 31 ديسمبر 2020

 - رصيد المخزون في بداية السنة

4-3-1 قطاع الغيار والتموينات األخرى

 - مستهلكات  سنة 2020

(379 15)574 195759 744 - شركة  طوطـال

(625 022 3)563 580 9383 557 - شركة  ستار أويل

(540 396)058 592 5183 195 3 -  الشركة الوطنية لتوزيع البترول

(569 263 1)395 126 8262 862 - شركة فيفو انرجي

926 8192 745295 298 - شركة أوال انرجي

(293 244)111 490 8182 245 42-4-1 -  حرفاء - فواتير ستحرّر

7 905 04012 844 520(4 939 480) 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" . 

 و يقع احتساب هذه الفوارق على اثر كل تغيير في تسعيرة المواد البترولية و عند اختتام كل سنة محاسبية. 

-  المبالغ المفوترة من طرف شركة سوترابيل الى كل حريف مقابل نقل المواد البترولية     

 4 -4 -1    حرفاء فواتير ستحرر

 بلغ رصيد هذا الحساب في 31 ديسمبر  2020 ما قدره 818 245 2 دينارا مقابل  111 490 2 دينار  في موفى شهر ديسمبر 2019 أي

بتغيير سلبي يصل الى  293 244 دينارا.

التغيرات31/12/202031/12/2019

(398 574)238 840631 56 -  الحساب الجاري لشركة ستار أويل 

638 7312 369319 322 -  الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول

534 99745 531111 157 -  الحساب الجاري لشركة طوطال 

690 35750 04773 124 -  الحساب الجاري لشركة فيفو انرجي

785 649166 434123 290 -  الحساب الجاري لشركة اوال انرجي

440 48953 929514 567 -  فواتير ستحرر - نقل المواد البترولية

-634 6346 6 -  اعادة احتساب تقسيم لشركة فيفو انرجي

(632 38)276 64440 1- إعادة ا حتساب تقسيم شركة الوطنية لتوزيع البترول

795 14-795 14- إعادة ا حتساب تقسيم شركة ستار أويل

(934 16)462 528595 578- الحساب الجاري بالقنوات الفرعية  

(038 1)230 19213 12- الحساب الجاري لوقود الطائرات 

827 04852 87560 112- الحساب الجاري بحاويات التخزين

2 245 8182 490 111(244 293)

بلغت القيمة  الصافية  لألصول الجارية األخرى  في  31 ديسمبر 2020  ما  قدره 372 654 2 دينارا  مقابل 118 628 1  دينارا

في 31 ديسمبر 2019  وهي مفصّلة  كاآلتي :

التغيرات31/12/202031/12/2019

465758 22324 25 -  مزودون مدينون

(056 12)428 37265 53 -  األعوان - تسبقات وأقساط

(241 796)778 893 5371 097 41-5-1 -  حسابات أخرى مدينة

49130 52160 460-5-2 -  إيرادات مستحقة 

070590 660111 4111-5-3 -  أعباء مسجلة مسبقا

137 832 1-137 832 1 -  فائض األداء على األرباح

036 3991 43511 12 -  فائض األداء على القيمة المضافة

3 192 8852 166 6311 026 254

-(513 538)(513 538)4-5-4 -  مّدخرات

2 654 3721 628 1181 026 254 المجموع الصافي

المجموع

4 - 5  أصـول جـاريــة أخــرى

المجموع

106



شـركة النـقل بواسطـة األنابيـب - التقريـر السنـوي لسنـة  2020

التغيرات31/12/202031/12/2019

-036 036128 4128-5-1-1 - وزارة التجهيز

-647 647328 328 - وزارة الطاقة

-111 11174 74 - وزارة الصناعة و التجارة

176 0291 2052 3 - استرجاع مصاريف من المتسوغين

(828 789)170 358 3421 4568-5-1-2 - تامينات و ودائع

(4 804)2 785(7 589)

1 097 5371 893 778(796 241)

              4 - 5 -1 - 1 وزارة التجهيز

4 - 5 -1 -  2 تا مينات و ودائع

التغيرات31/12/202031/12/2019

(949)701 7522 1 -استرجاع مصاريف الكراء 

(495 15)457 96223 7 -سلم فوائض بنك االسكان

(69)69- -سلم فوائض البنك  الشلركة التونسية للبنك

متخلدات وزارة التجهيز مقابل األشغال التي قامت بها شركة سوترابيل لفائدتها و قد تم تكوين مدخرات بقيمة كامل المتخلدات.

   591 9 دينار  يمثل المبلغ الذي تم إيداعه لدى القباضة المالية (تأمينات و ودائع) بخصوص قضية العون المتقاهد دمحم الزموري  بتاريخ 13 جوان 2018

4 - 5 -1 حسابات أخرى مدينة

              4 - 5 -2 إيرادات مستحقة

   751 558 دينار  يمثل المبلغ الذي تم إيداعه لدى القباضة المالية (تأمينات و ودائع) بخصوص قضية كومات ترابيل

المجموع

 - حسابات اخرى

(69)69- -سلم فوائض البنك  الشلركة التونسية للبنك

(121 4)126 54 -سلم فوائض البنك  الوطني الفالحي خير الدين باشا

076 1207 19611 18 -سلم فوائض البنك  الوطني الفالحي المركز العمراني الشمالي

386-386 -سلم فوائض البنك  الوطني الفالحي المركز العمراني (الصندوق االجتماعي)

(CNAM) 837 4301 2672 4 - استرجاع مصاريف

365 58811 95316 27 - المجمع التونسي للتأمين 

60 52160 49130
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التغيرات31/12/202031/12/2019

-8 485(8 485)

100 57295 7834 789

-402(402)

1 6661 666-

-1 928(1 928)

7 9852 8065 179

1 437-1 437

111 660111 070590

التغيرات31/12/202031/12/2019

-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 2020 ما  قدره    831 233 36   دينارا   مقابل   602 135 33 دينارا  في  31 ديسمبر 2019  وهو  مفصّل

              4 - 5 -4 مدخرات

 - ضرائب على العربات

DELTA SPORT فاتورة شركة - 

              4 - 5 -3 أعباء مسجلة مسبقا

OMMPفاتورة ديوان البحرية التجارية و المواني - 

SNDPفاتورة الشركة التونسية لتوزيع اليترول - 

AE-TECH فاتورة شركة - 

المجموع 

 4 - 6  توظيفات  و أصول  ماليّة  أخرى

المجموع 

ANCE فاتورة شركة - 

 - فاتورة الوسيط في البورصة

 بلغ   رصيد هذا  الحساب  في  31ديسمبر 2020 ما  قدره    831 233 36   دينارا   مقابل   602 135 33 دينارا  في  31 ديسمبر 2019  وهو  مفصّل

 كاآلتي :  

التغيرات31/12/202031/12/2019

108 76613 874183 196 -  قروض قصيرة المدى الصندوق اإلجتماعي

000 000 0003 000 00032 000 435-6-1 - توضيفات مالية أخرى

-000 000200 200 - قرض رقاعي

121 83685 957751 4836-6-2 - فوائد مطلوبة على رقاع وأذون وأوراق مماثلة

229 098 6023 135 83133 233 36المجموع 

  بلغ  رصيد  سندات  الخزينة  في 31 ديسمبر 2020  ما  قدره   000 000 35   دينارا  مقابل 000 000 32 دينارا  في  31 ديسمبر 2019

 وهو مفصّل   كاآلتي :

التغيرات31/12/202031/12/2019

(000 000 2)000 000 0007 000 5 -حساب ألجل - بنك االسكان

000 000 0009 000 00021 000 30 -حساب ألجل - البنك الوطني الفالحي المركز العمراني الشمالي

(000 000 4)000 000 4- -حساب ألجل - البنك التونسي الليبي

000 000 0003 000 00032 000 35المجموع 

4-6-1    توظيفات مالية أخرى
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4-6-2 - فوائد مطلوبة على رقاع وأذون وأوراق مماثلة

التغيرات31/12/202031/12/2019

788 927416 715162 579 - البنك الوطني الفالحي( المركز العمراني الشمالي )

(190 174)928 738424 250 - بنك االسكان

(973 150)973 150- - البنك الليبي

(504 6)008 50413 6 - فوائد على قرض رقاعي 

121 83685 957751 836المجموع 

  4 -7  السيولة وما يعادل السيولة

بلغ  رصيد  السيولة  و ما  يعادل  السيولة  في  31 ديسمبر 2020  ما قدره   120 609 2 دينارا  مقابل 049 289 1 دينارا  في  31 ديسمبر 2019

وهو مفصّل  كاآلتي :

التغيرات31/12/202031/12/2019

365156209 - البنك الوطني الفالحي ( خير الدين باشا )

(074 721)711 637845 124 - بنك اإلسكان

(005 6)467 46213 7 - الشركة التونسية للبنك ( حي المهرجان )

978(978)- - البنك التونسي الكويتي ( المركزالعمراني الشمالي )

(180)180- - البنك التونسي الكويتي ( المركزي )

(254)254- - بنك الزيتونة

(825)2827 - البنك العربي لتونس ( الشرقية ) (825)2827 - البنك العربي لتونس ( الشرقية )

(554)577 0231 1 - البنك التونسي  ( المركزالعمراني الشمالي )

(551)397 8461 - البنك التونسي  الليبي( المركزالعمراني الشمالي )

714 059 6102 324327 387 2 - البنك الوطني الفالحي( المركز العمراني الشمالي )

(883 10)073 19098 87 - البنك الوطني الفالحي(  ح -ج للصندوق اإلجتماعي )

(330)330- - حسابات اخرى 

(174)271445 - خزائن الفروع والمقر اإلجتماعي

071 320 0491 289 1201 609 2المجموع 
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4 - 8  األموال الذاتية

بلغ مجموع األموال الذاتيّة  في  31 ديسمبر 2020    ما  قدره 038 622 47  دينارا مقابل 582 179 45 دينارا  في 31 ديسمبر 2019

 وهو مفصّل كاآلتي :

التغيرات31/12/202031/12/2019

-000 691 00020 691 20 - رأس مال الشركة

423 479175 263 9023 438 43-8-1 - اإلحتياطات

-510 510139 4139-8-2 - أموال ذاتية أخرى

232 517 2512 673 48313 190 416-8-3 - نتائج مؤجلة

655 692 2402 767 89537 459 40مجموع األموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية

(199 250)342 412 1437 162 7 - نتيجة السنة المحاسبية

456 442 5822 179 03845 622 47مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص

ولمزيد من اإليضاحات  أنظر جدول تغيير األموال الذاتية المبين بالملحق عــدد 2.

4 -8 -1  اإلحتياطات

 بلغ  رصيد اإلحتياطات في 31 ديسمبر 2020 ما  قدره  902 438 3   دينارا  مقابل  479 263 3 دينارا  في 31 ديسمبر 2019  وهو  مفصّل

 كاآلتي :

التغيرات31/12/202031/12/2019

-100 069 1002 069 2 - إحتياطات قانونية

-205 205160 160 - إحتياطات إستثنائية -205 205160 160 - إحتياطات إستثنائية

423 175175 034 5981 209 41-8-1-1 - إحتياطات الصندوق اإلجتماعي

423 479175 263 9023 438 3المجموع 
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4-8-1-1 إحتياطات للصندوق اإلجتماعي

31/12/202031/12/2019

916 175988 034 1  الرصيد  في بداية السنة

845 697586 586موارد الفترة

000 000550 550 - مناب نتيجة السنة المحاسبية 

186 01715 12 - فوائد قروض ممنوحة ألعوان وموظفي الشركة

254 0471 1 - فوائد بنكية

-180 3 -استرجاع مصاريف التمدرس و العمرة و الرحالت

405 45320 20 - مساهمات األعوان في سندات األكل

586 274541 411إستعماالت الفترة

893 320277 291 - مصاريف سندات االكل

254 129- مصاريف االصطياف

200 90016 - كلفة العمرة و السفر

120 00012 10 - اعانات على امراض مزمنة و وفايات

050 56634 36 - هدايا اخر السنة

400 40040 42 - هبة عيد اضحى

834 7289 8 - حفل اختتام السنة الدراسية و الذهاب الى التقا عد

835 36021 21 - منحة التمدرس 835 36021 21 - منحة التمدرس

175 034 5981 209 1 رصيد الصندوق اإلجتماعي في 31 ديسمبر من السنة

4-8-2  األموال الذاتية األخرى

 تحتوي األموال الذاتية األخرى على زائد القيمة المحقق على سندات SICAV و البالغة ما قدره 510 139 دينارا .

التغيرات31/12/202031/12/2019

232 517 2512 673 48313 190 16 - أرباح مؤجلة

232 517 2512 673 48313 190 16المجموع 

و يتفصل حساب النتائج المؤجلة كما يلي:

التغيراتالمبلغالمبلغ

908 434308 103 3427 412 7 - نتيجة السنة المحاسبية لسنة  2019

418 570 8332 102 25111 673 13 - نتائج مؤجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2019

326 879 2672 206 59318 085 21النتائج القابلة للتخصيص

(820 413)(290 931 3)(110 345 4) - حصص أرباح للدفع (1050) مليم للسهم

-(000 550)(000 550) - مناب الصندوق اإلجتماعي

(726 51)(726 51)- - إحتياطات قانونية

232 517 2512 673 48313 190 16نتائج مؤجلة إلى غاية 31 ديسمبر2020

4-8-3  نتائج مؤجلة

111



شـركة النـقل بواسطـة األنابيـب - التقريـر السنـوي لسنـة  2020

4-9 - مّدخرات للمخاطر واألعباء

تم ّ تخصيص  مّدخرات بمبلغ قيمته  337 912 2 دينارا مفصلة كاالتي :

التغيرات31/12/202031/12/2019

-590 59058 58  حكم إبتدائي ضد الشركة في حق اإلرتفاق لقطعة أرض شركة " بلديار".

(325 644)325 644- تخصيص  مّدخرات  بقيمة 20 % كومات ترابيل .

403 172309 243 5752 552 42-9-1 تخصيص  مّدخرات إستهالكات حق اإلرتفاق .

-500 5009 9 تخصيص  مّدخرات  للعون دمحم الزموري .

500 41-500 41 تخصيص  مّدخرات  بعنوان االداء على التكوين المهني

-172 172250 4250-9-2 تخصيص  مّدخرات  بعنوان المراجعة الجبائية

(422 293)759 205 3373 912 2المجموع 

قامت الشركة بتخصيص مدخرات إلستهالكات عقود اإلرتفاق التي إنتهت مدتها التعاقدية  بقيمة 575 552 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 ديسمبر2020 ما  قدره  947 886   دينارا  مقابل  424 868 دينارا

في 31 ديسمبر 2019     وهو مفصّل  كاآلتي :

التغيرات31/12/202031/12/2019

457 567308 024179 488 - مزودون اإلستغالل

(575 156)343 768441 284 - مزودون اإلستغالل ـ فواتير غير وافدة

(656 134)491 835220 85 - مزودون أصول ثابتة - حجز بعنوان الضمان (656 134)491 835220 85 - مزودون أصول ثابتة - حجز بعنوان الضمان

297 0231 32027 28 - مزودون أصول ثابتة

523 42418 947868 886المجموع 

4-11 - الخصوم الجارية األخرى

 بلغ   رصيد الخصوم  الجارية  األخرى  في 31 ديسمبر 2020  ما  قدره  237 911 5  دينارا مقابل 842 559 8 دينارا  في  31 ديسمبر 2019

 وهو مفصّل  كاآلتي :

التغيرات31/12/202031/12/2019

(673 140 2)934 146 2616 006 44-11-1 - حرفاء دائنون

789 76686 555461 548 - األعوان - خدمات إجتماعية

152 1291 2811 2 - األعوان - تسبقات ومعارضات

(984 169)450 466895 725 - األعوان - أعباء للدفع

(443 4)139 696180 175 - الدولة األداءات المقتطعة من المورد

(433)940 5072 2 - الدولة واألداء على رقم المعامالت

188 07524 2638 32 - الدولةا ألداء على القيمة المضافة

(828 608)119 291725 116 - الدولة األداء على المرابيح و المساهمة االجتماعية للتضامن

391 167-391 167 - الدولة األداء على التوضيفات

(585 1)986 40118 17 - دائنون متنوعون

-5454 - حسابات إنتقالية أو حسابات مستحقة

(598 5)404 80681 475-11-2 - أعباء للدفع

754 9472 70111 14 - حصص األسهم للتوزيع

(600)600- - ضمانات متحصل عليها

265 2991 56425 426-11-3 - إيرادات مستحقة مسبقا

(605 648 2)842 559 2378 911 5المجموع 
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4-11 -1  حرفاء دائنون

سجل رصيد هذا الحساب في 31 ديسمبر 2020 تغيرا سلبي قدره 673 140 2 دينارا بالمقارنة مع نفس الرصيد في سنة 2019

التغيرات31/12/202031/12/2019

(622 48)518 896454 405 - الحساب الجاري  لشركة طوطال

(225 001 1)798 293 5732 292 1 - الحساب الجاري  لشركة ستار أويل

(989 284)119 449 1301 164 1 - الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول

747 213573 960117 690 - الحساب الجاري لشركة فيفو انرجي

(300 374 1)010 792 7101 417 - الحساب الجاري لشركة أوال انرجي

466 2862 7524 6 - اعادة احتساب تقسيمالشركة طوطال

(057 1)057 1- - اعادة احتساب تقسيم الشركة ستار أويل

984 5537 53718 26 - اعادة احتساب تقسيم لشركة فيفو انرجي

(677 14)380 70316 1 - اعادة احتساب تقسيم لشركة أوال انرجي

(673 140 2)934 146 2616 006 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. 

التغيرات31/12/202031/12/2019 4-11-2 أعباء للدفع التغيرات31/12/202031/12/2019 4-11-2 أعباء للدفع

(700 3)700 00029 26 - مدخرات مكافآت الحضور  (مجلس اإلدارة)

000 0003 0009 12 - مدخرات مكافآت الحضور  (اللجنة الدائمة للتدقيق)

250750 00019 20 - مدخرات أتعاب مراقب الحسابات

000 0001 0005 6 - مدخرات نفقات اإلتصاالت الالّسلكية 

(648 6)454 80618 11 - أعباء اخرى للدفع 

(598 5)404 80681 75المجموع 

التغيرات431/12/202031/12/2019-11-3 إيرادات مستحقة مسبقا

309165 4743 3 - كراء شركة اتصاالت تونس

100 9901 09021 23 - كراء البنك التونسي الكويتي

265 2991 56425 26المجموع 
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مذكّرة عدد 5 :  إيضاحات حول قائمة النتائج

5-1  - المداخيل

 بلغت  مداخيل  شركة النقل بواسطة األنابيب الى غاية 31 ديسمبر 2020 ما قدره 794 962 13 دينارا مقابل 467 054 17 دينارا

في موفى ديسمبر 2019 وهي مفصلة كاآلتي :

التغيرات31/12/202031/12/2019

(577 307 2)514 154 93715 846 512-1-1 - ايرادات  النقل عبر أنبوب بنزرت-رادس

(445 89)320 875572 5482-1-2 - ايرادات النقل عبراالنابيب الفرعية

(651 694)206 231 5551 5536-1-3  -ايرادات أنبوب نقل وقود الطائرات

   -                             427 42796 596-1-4 -ايرادات التخزين

(673 091 3)467 054 79417 962 13المجموع 

5-1 - 1 ايرادات  النقل عبر أنبوب بنزرت-رادس

إيرادات النقل عبر األنبوبسعر الكميات المنقولة 

31/12/2020المتر المكعب31/12/2020

3517.7235501485 712 - الغازوال 

2697.52399819 13 - بترول 

6027.7231904515 246 -غازوال خالي من الكبريت

3638.3735336637 637 - البنزين الرفيع الخالي من الرصاص

CPC 4670.6004481 7 -غازوال

937 846 05212 617 1المجموع  937 846 05212 617 1المجموع 

5-1-2  ايرادات النقل عبر االنابيب الفرعية

إيرادات النقل عبر األنبوبسعر الكميات المنقولة 

31/12/2020المتر المكعب31/12/2020

705 3510.300213 712 - الغازوال 

981 2690.3003 13 - بترول 

981 6020.30073 246 -غازوال خالي من الكبريت

209 3630.300191 637 - البنزين الرفيع الخالي من الرصاص

876 585482 609 1المجموع 

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 

31/12/2020المتر المكعب31/12/2020

555 5077.400536 72 - الكميات المنقولة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020

72 507536 555
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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 2020

إيرادات التخزين سعر طاقة التخزين

31/12/2020المتر المكعب31/12/2020

46 6732.06696 427

46 67396 427

5-2  - إيرادات اإلستغالل األخرى

 بلغ رصيد إيرادات اإلستغالل األخرى  في موفى ديسمبر 2020  ما قدره  689 214  2 دينارا  مقابل  604 375  دينارا في موفى  ديسمبر 2019

 وهو مفصل كاآلتي :

التغيرات31/12/202031/12/2019

547 255 9471 494179 435 51-2-1 - أرباح صافية ناتجة عن وضعية التلتير

538 657583 195195 5779-2-2 - استرجاع المدخرات

085 839 6041 689375 214 2المجموع

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 31/12/202031/12/2019

501 330 0691 570959 289 2 - الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول 501 330 0691 570959 289 2 - الحساب الجاري الشركة الوطنية لتوزيع البترول

731 643(981 256)750 386 - الحساب الجاري لشركة طوطال

(872 957 2)890 335 1(982 621 1) - الحساب الجاري لشركة ستار أويل

(325 650 1)(231 263 2)(906 612) - الحساب الجاري  أوال انرجي

557 650709 207249 959 - الحساب الجاري  لشركة فيفو انرجي

(466 2)(286 4)(752 6) - إعاداة احتساب تقسيم طوطال

568 10(553 18)(985 7) -  إعاداة احتساب تقسيم فيفو انرجي

(632 38)276 64440 1 -  إعاداة احتساب تقسيم الشركة الوطنية لتوزيع البترول

678 14(380 16)(702 1) -  إعاداة احتساب تقسيم لشركة أوال انرجي

852 15(057 1)795 14 - إعاداة احتساب تقسيم ستار أويل

(695 120)550 855155 534-2-1-1 - الحساب الجاري بحاويات التخزين و بالقنوات الفرعية

547 255 9471 494179 435 1المجموع 

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 2020 و الذي سيقع فوترته 

التغيرات 31/12/202031/12/2019

(838 181)(854 426)(692 608) - الحساب الجاري بالقنوات الفرعية في موفى سنة 2019

(971 17)692 721608 590 - الحساب الجاري بالقنوات الفرعية في موفى سنة 2020

288 26(336 86)(048 60) - الحساب الجاري بحاويات التخزين في موفى سنة 2019

826 04852 87460 112 - الحساب الجاري بحاويات التخزين في موفى سنة 2020

(695 120)550 855155 34المجموع 
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5-2 -2   استرجاع المدخرات

التغيرات 31/12/202031/12/2019

(107 18)435 32824 6 استرجاع مّدخرات  بعنوان تجهيزات فنية وأجهزة ومعّدات صناعية

542 128-542 128 استرجاع مّدخرات على اصول ثابتة في طور االنشاء

(676 89)676 89- استرجاع مّدخرات بعنوان انخفاض في المخزون الخصوصي 

779 546562 32581 644 استرجاع مّدخرات كومات ترابيل

538 657583 195195 779المجموع 

5-3  مشتريـات التموينات المستهلكة

التغيرات 31/12/202031/12/2019

(502 13)650 14838 25 - مشتريات مخزنة

515 19(334 24)(819 4) - تغير المخزونات

(712 151)843 131884 733 - مشتريات الطاقة لضخ المحروقات

862 0907 952107 114 - مشتريات المحروقات

(168 2)955 78770 68 - مشتريات الكهرباء بالمقر االجتماعي

851595 4467 8 - مشتريات الماء

203 6828 88516 24 - مشتريات أدوات مكتبية

(921)628 7071 - مشتريات اخرى 

971 2371 103 365(132 128)

5-4  أعباء األعوان

بلغت أعباء األعوان في 31 ديسمبر 2020 ما قدره  244 568 5 دينارا مقابل 748 267 5 دينارا في 31 ديسمبر 2019 أي بتّغير اجابي يقدر

بـــــ 496 300 دينارا وهو مفصل كاآلتي :

التغيرات 31/12/202031/12/2019

926 011321 782 9373 103 4 - أجور

 CNSS (674 9)333 659924 914 - أعباء اجتماعية

CAVIS 639 87523 51476 100 - أعباء اجتماعية

363 65146 014329 376 - التأمين الجماعي

(835 27)955 12027 - أعباء مرتبطة بتغير محاسبي

(923 53)923 000126 73 - أعباء أعوان أخرى

496 748300 267 2445 568 5المجموع 

5-5 - مخصصات  اإلستهالكات والمدخرات

 بلغ  رصيد مخصصات اإلستهالكات  والمدخرات  في موفى ديسمبر 2020  ما قدره    241 666 1 دينارا  مقابل 047 107 2  دينارا في  موفى

ديسمبر 2019 وهو مفصل كاآلتي :

التغيرات 31/12/202031/12/2019

(521 10)237 316 7161 305 1 - مخصصات إستهالكات األصول  المادية 

-403 403309 309 - مخصصات لمدخرات إستهالكات حق اإلرتفاق و النزاعات

500 41-500 41 - مخصصات لمّدخرات  بعنوان االداء على التكوين المهني

(827 5)155 32811 5 - مخصصات إستهالكات األصول الغير المادية 

428 2948663 4 - مخصصات لمدخرات اإلنخفاض في أصول ثابتة

(578 2)578 2- - مخصصات لمدخرات اإلنخفاض في أصول مالية

(225 216)225 216- - مخصصات لمدخرات اإلنخفاض في أصول الجارية االخرى

(172 250)172 250- - مخصصات لمدخرات بعنوان المراجعة الجبائية

(20)20- - مخصصات لمدخرات على التسبيقات األعوان

(391)391- - مخصصات لمدخرات على حسابات انتقالية

(806 440)047 107 2412 666 1المجموع 
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5-6  أعباء اإلستغالل األخرى

بلغ  رصيد أعباء اإلستغالل األخرى  في موفى  ديسمبر 2020  ما قدره    718 060 1دينارا مقابل 235 229 1 دينارا في موفى

ديسمبر 2019 وهو مفصل كاآلتي :

التغيرات 31/12/202031/12/2019

624 4756 099132 139 - أتاوات إلستغالل أصول ثابتة مادية 

633 41315 046173 189 - صيانة وإصالح

596 0803 676136 139 - أقساط تأمين

(174 7)610 436129 122 - دراسات وبحوث وخدمات خارجية متنوعة

(547 136)897 350148 12 - حلقات التكوين لالعوان

(053 40)421 368124 84 - مرتبات الوسطاء وأتعاب

(995 8)610 61578 69 - إشهار ونشريات وعالقات

(794 61)363 569161 99 - نقل المواد، رحالت وتنقالت األعوان

237 4231 66043 44 - نفقات بريدية ونفقات اإلتصاالت الالّسلكية

(672)966 2945 5 - خدمات بنكية وخدمات مماثلة

003 31112 314189 201 - ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة

(700)700 00038 38 - أعباء مختلفة عادية

214855 06924 25 - أعباء أخرى مرتبطة بتغير محاسبي

470 47(248 157)(778 109) - تحويالت األعباء

(517 168)235 229 7181 060 1المجموع (517 168)235 229 7181 060 1المجموع

5-7   أعباء مالية صافية

 بلغ  رصيد األعباء المالية الصافية في موفى شهر ديسمبر 2020 ما قدره   825 4 دينارا مقابل 405 دينارا في موفى شهر ديسمبر 2019

 وهي مفصلة كاآلتي :

التغيرات 31/12/202031/12/2019

692 5(085 11)(393 5) - خسائر ناتجة عن الصرف

(179 11)970 79111 - أرباح ناتجة عن الصرف

257(480)(223) -اعباء مالية اخرى

(230 5)405(825 4)المجموع 

5-8   إيرادات التوظيفات

 بلغت  إيرادات  التوظيفات  في  موفى شهر ديسمبر 2020 ما  قدره 985 420 4 دينارا مقابل  228 892 3 دينارا في موفى شهر ديسمبر 2019

 وهي مفصلة كاآلتي :

التغيرات 31/12/202031/12/2019

612 373535 885 9853 420 4 - فوائد ناتجة عن سندات الخزينة واألصول الثابتة المالية

(455 1)455 1- - فوائد مالية اخرى مرتبطة بتغيير محاسبي

(400 5)400 5- - حصص األرباح ألسهم المنطقة الحرة بجرجيس

757 228528 892 9853 420 4المجموع 
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التغيرات 531/12/202031/12/2019-9   األرباح العادية األخرى

127 53913 666262 275 -  مداخيل المباني غير المخصصة ألنشطة مهنية

(086 18)819 73338 20 -مرابيح عادية مرتبطة بتعديل محاسبي

057 1977 25412 19 -أرباح مختلفة أخرى

098 5552 653313 315المجموع 

5-10الخسائر العادية االخرى

التغيرات 31/12/202031/12/2019

(774 127)065 291244 5116-10-1 -  المساهمة االجتماعية التضامنية 

325 644-325 5644-10-2 - خسائر بعنوان شركة كومات-ترابيل

542 128-542 5128-10-3 -  خسائر بعنوان مشروع التفقد الداخلي لالنبوب 

994 31425 3081 27 -  الخسائر العادية االخرى

087 379671 466245 916المجموع 

 بلغت  المساهمة اإلجتماعية التضامنية لفائدة الصناديق اإلجتماعية 291 116 دينارفي موفى ديسمبر 2020 والتي وقع إحداثها1-10-5

 بموجب الفصل عدد 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.

يمثل مبلغ 325 644 دينار حكم نهائي لفائدة كومات-ترابيل الصادر في 07 أوت 2-10-52020

يمثل مبلغ 542 128 دينار بناءات في طور اإلنشاء منذ سنة 2012 لم يتم تسلم أشغالها و إعالن قبولها الوقتي ألنها غير مثمرة 3-10-5

و تم تقييدها ضمن خسائر العادية األخرىو تم تقييدها ضمن خسائر العادية األخرى

5-11 األداء على األرباح

التغيرات 31/12/202031/12/2019

768 361 1-768 361 51-11-1 - األداءات على التوضيفات بقيمة 35 %

391 167-391 5167-11-2 - األداءات على التوضيفات بقيمة 20 %

(055 236 2)143 271 0884 035 2 - األداءات على األرباح 

(896 706)143 271 2474 564 3المجموع 

يتمثل هذا المبلغ 768 361 1 دينار الخصم من المورد التحرري بقيمة 35 % المستوجب على فوائد التوضيفات التي قامت بها الشركة 1-11-5

و التي حلت اجالها في الفترة ما بين 10 جوان 2020 إلى 31 ديسمبر 2020  حسب ما جاء به المرسوم الحكومي عدد 30 لسنة 2020 

المؤرخ في 10 جوان  2020 

يتمثل هذا المبلغ 391 167 دينار الخصم من المورد التحرري بقيمة 20 % المستوجب على الفوائد المطلوبة على التوضيفات  2-11-5

التي قامت بها الشركة و يحل اجالها في 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 631/12/202031/12/2019-1   أصول أخرى

(351 343 1)097 317(254 026 1) - تغييرات األصول الجارية األخرى

327 205 1(556 303 1)(229 98) -تعديالت األصول المالية

372 30(636 35)(264 5) - مقابيض على قروض الصندوق الإلجتماعي

(652 107)(095 022 1)(747 129 1)المجموع 

التغيرات 631/12/202031/12/2019-2  مزودون وديون أخرى

764 104(241 86)523 18 - تغييرات المزودون والحسابات المتصلة بهم

(370 498 4)765 849 1(605 648 2) - تغييرات الخصوم الجارية األخرى

897 165(539 32)358 133 - تغييرات حسابات مزودو األصول

(2 496 724)1 730 985(4 227 709)

6-3  تخصيصات الصندوق اإلجتماعي

يمثل هذا الرصيد تغيرات احتياطي الصندوق االجتماعي و قد بلغت  577 374 دينارا في 31 ديسمبر 2020 مقابل 741 504 دينارا

في 31 ديسمبر 2019  

المجموع 
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مذكّرة عدد 7 :  إيضاحات حول االطراف المرتبطة

7-1 االطراف المرتبطة بشركة النقل بواسطة االنابيب لسنة 2020 :

أ) - مجمع مرحبا ( نزل شيرتون )

ب) - المتصرفون:

المالحظاتالصفة

الرئيس المدير العام ممثل شركة التونسية لصناعات التكريررضاحالب

ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكريرعياد مبارك حالب

ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكريرفاختة المحواشي 

ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكريرايناس شرعبي

ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكريربسمة لوكيل

ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكريرالهادي يوسف

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

7-2 المعامالت مع االطراف المرتبطة:

قامت شركة النقل بواسطة االنابيب بالمعامالت التالية خالل سنة 12020)

المبلغ

اسم و لقب المتصرفون

نوع العمليةالصفةاالطراف

050 11مكافآة الحضور  (مجلس اإلدارة)متصرف الشركة التونسية لصناعات التكرير

550 4مكافآة الحضور  (مجلس اإلدارة)متصرف المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية

600 2مكافآة الحضور  (مجلس اإلدارة)متصرف الشركة الوطنية لتوزيع البترول

600 2مكافآة الحضور  (مجلس اإلدارة)متصرفهشام ادريس

600 5مكافآت الحضور(مجلس اإلدارة واللجنة الدائمة للتدقيق ) متصرفعزيزة ادريس

600 2مكافآة الحضور  (مجلس اإلدارة)متصرفاحمد نعيم الكشو

000 3مكافآة الحضور  (اللجنة الدائمة للتدقيق ) متصرفخالد الباجي 

000 3مكافآة الحضور  (اللجنة الدائمة للتدقيق ) متصرففيصل عبيد

000 3مكافآة الحضور  (اللجنة الدائمة للتدقيق ) متصرفبسمة لوكيل

38 000

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 528 73 دينار كأجر خام 

 - مبلغ 545 12 دينار امتيازات عينية تتمثل في سيارة وظيفية ال تتجاوز قوتها البخارية 09 خيول و 500 لتر من الوقود شهريا

المجموع 073 86 دينار خام

كما يتمتع السيد الرئيس المدير العام  بخدمات هاتفية  تقدر بـ 120 دينار كل ثالثة أشهر

مبلغ 182 30 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 2020 مع شركة النزل و السياحة  مرحبا بلفدير الذي يسيره بصفته رئيس مدير عام 3)

السيد هشام ادريس بمبلغ قدره 214 9 دينار

المجموع
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تفويت

أو اصال!ات

          640 625          640 625         640 625         640 625أرايض

       414 078 5       534 866 5      407 892 29     - 513 81          507 943      413 030 29     821 970 34    - 181 78       055 152     947 896 34بناءات

          536 927          622 942       553 331 4      - 328 6          084 209       797 128 4       089 259 5       670 187      419 071 5جتهزيات ف:ية وأ9زة ومعّدات صناعية

           598 98          393 117       751 352 1           584 77       167 275 1       349 451 1        789 58      560 392 1معدات نقل

          869 314          791 224          520 781       294 4           453 67          773 709       389 096 1       826 161         563 934معدات مكAبية

           155 58           034 34          433 382             088 8          345 374         588 440        209 32         379 408جتهزيات Iامة ومعليات Gرت�ب وهتيئة خمتلفة

             095 2             095 2             095 2            095 2أوعية ووسائل لّف قابN لإلسرتKاع

      307 105 7      109 813 7     664 740 36    - 547 83      716 305 1     495 518 35    971 845 43   - 181 78      549 592    603 331 43مجموع األصول الثابتة املادية
ذ

          817 22         633 122      823 196 2   - 542 128      365 325 2      640 219 2  - 606 690      247 462     999 447 2أصول [بتة يف طور اإلYشاء

      124 128 7      742 935 7     487 937 38   - 089 212      716 305 1     860 843 37    611 065 46  - 787 768   796 054 1    602 779 45ا_موع

31 دcسمرب 312020 دcسمرب 312019 دcسمرب a2020سو`ت

 Kدول خمصصات اإلس�هتالاكت ومدخرات األصول الثابتة املادية اىل dاية 31 دcسمرب 2020

( املبالغ klينار )

القمية احملاسrsّة الصافrّة  اإلس�هتالاكت و املدخراتالقمية اخلام

31 دcسمرب 312020 دcسمرب 312019 دcسمرب 2020إقAناءات31 دcسمرب 2019
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اإلحتياطاترأس المال
اإلحتياطات 

الخاصة
النتيجةالصندوق

المحاسبيةاإلجتماعيإلعادة التقييماإلستثنائيةاإلجتماعي

582 179 25145 673 34213 412 1757 034 5101 205139 100160 069 0002 691 20المجموع في 31 ديسمبر 2019

2320 517 2(232 067 3)000 550توزيع نتيجة 2019

(110 345 4)(110 345 4)حصص األرباح

697 69736 36إيرادات الصندوق اإلجتماعي

(274 411)(274 411)إستعماالت الصندوق اإلجتماعي

143 162 1437 162 7النتيجة في 31 ديسمبر 2020

038 622 48347 190 14316 162 5987 209 5101 205139 100160 069 0002 691 20المجموع في 31 ديسمبر 2020

  تبلغ قيمة النتيجة الصافية بالنسبة للسهم الواحد ما قدره  1.731 دينارا

جدول تغيير األموال الذاتية

( المبالغ بالدينار )

اإلحتياطات 
القانونية

النتائج 
المؤجلة

المجموع
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( المبالغ بالدينار )

31/12/202031/12/2019األعxyاءاإليــرادات

794 962 13مداخrـل وdريها من إرادات اإلس�تغالل

خروج السلع من المخزون-إنتاج خمزون

467 054 79417 962 13اإلنتـاج0المجمـوع794 962 13ا_مـوع

329 20شراءات مستهلكة794 962 13اإلنAـاج

151 040 46517 942 13الهامش على تكلفة المواد329 20المجمـوع794 962 13ا_مـوع

090 919 1أعباء خارجية أخرى465 942 13الهامش Iىل Gلكفة املواد

689 214 2إرادات إس�تغالل أخرى

768 131 06415 238 14القيمة المضـافة الخـام090 919 1المجموع154 157 16ا_مـوع

313 202ضرائب وآداءات064 238 14القمية املضافة اخلام

244 568 5أعباء األعوان

475 672 5079 467 8زائد اإلستغالل الخـام557 770 5المجمـوع064 238 14ا_مـوع

507 467 8زائد اإلس�تغالل اخلام

241 666 1مخصصات اإلستهالك والمدخرات العادية652 315األرlح العادية �خرى

466 916الخسائر العادية األخرى985 420 4إرادات التوظيفات

825 4أعباء مالية778 109حتويالت األعباء

247 564 3األداء على األرباح

العناصر الطارئة

342 412 1437 162 7نتيجـة األنشطـة العاديـة779 151 6المجمـوع922 313 13ا_مـوع

143 162 7الن��rة اإلجيابية لألYشطة العاديّة

إنعاكسات إجيابية �لتعديالت احملاسrsة
143 162 7المجمـوع143 162 7ا_مـوع

النتيجة الصافية بعد التعديالت 
المحاسبية

7 162 1437 412 342

 لس�نة 2020 
م�ال األرصدة الوس�يطة �لتّرصف 
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143 162 7النAـي�ة الصافـية �لس:ـة احملاس�بrـة

373 222 4لإلرKاع

088 035 2األداءات Iىل األرlح

768 361 1األداءات Iىل التوضيفات بقمية 35 %

391 167األداءات Iىل التوضيفات بقمية 20 %

968 181أعباء لإلرKاع

500 41مّدخرات  بعنوان �داء Iىل التكون املهين

294 4مّدخرات أصول [بتة

403 309مّدخرات ا�اطر و األعباء

670 4خسا�ر رصف

291 116املسامهة �ج�عية �لتظامن

978 569 �5لطرح

195 779اسرنKاع مّدخرات

764 890 3إرادات التوضيفات اخلاضعة �لخصم

من املورد بقمية 35 %

957 836فوائد مطلوبة Iىل أذون و أوراق مماثN اخلاضعة 

إىل اخلصم من املورد بقمية 20 %

791ارlح الرصف

271 62خسا�ر رصف

538 814 5الرحب اجلبايئ قyل الطرح

538 814 5الرحب الصايف اخلاضع �لرضيبة

088 035 2األداءات Iىل األرlح

291 116املسامهة �ج�عية �لتظامن

(029 844 3)األقساط اإلحAياطيّة املدفوIة

(196 23)اخلصم من املورد

291 116املسامهة �ج�عية �لتظامن �»فع

137 832 1-األداء املس�توجب  بعنوان  س�نة 2020

Kدول إ!�ساب الرضيبة املس�توجyة 

 لس�نة 2020

الن��rة�لطرحلإلرKاعالبيا�ت
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   ة الأانتية ـــة امنلل تواسعــرشن   

 

 

 

ويـــــص امسنــــامخلصي  

قــــمة نوخسكيـــة ادلائــــــانوجن  
 

0202 أأفصيل  

   

 

 ،أأؾضاء جموس الإدارةامسادة 

 

دارة مينا جموس اإ انوجنة وافيمك تخلصيص ، هرشنة امنلل تواسعة الأانتية ثنفيشا نوميمة اميت أأس نسىا اإ

احملاسخية املـنية ابمصكاتة ادلاذوية وامحياانت املامية نوس نة حول أأشلال انوجنة نوفرتة  نوخسكيقاةمة ادل

 .4242ديسمرب  53املنهتية يف 
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I.  امللسمة 
دارة مبوحة نوخسكيقانوجنة ادلاةمة مت اكصار حكوين  -  :32 امرشنة يف دورثو ؿسد كصار جموس اإ

 .4228 خاهفي 35يف املؤرخ 
 

 :من ادلاةمة نوخسكيق نوجنةثخبأمف ا -
 

 أأؾضاء يـيهنم جموس الإدارة، ومه: مخسة 

 رئيس انوجنة ꞉امس يس ذادل امحايج  -

 ؾضو ꞉امس يس فيطل ؾحيس  -

 ؾضو ꞉امس يسة ؾزيزة ادريس  -

 ؾضو ꞉امس يسة ثسمة موهيل  -

 ؿام مصاكة دوةل ꞉امس يس ىاين حاج فصج  -

 : حيات انوجنة ادلاةمة نوخسكيقالهمام و ض -
 

دارة يف هعاق حلكف انوجنة  - ادلاةمة نوخسكيق مبيمة رئيس ية حمتثل يف مساهسة معل جموس الإ

  .ثسؾميو جلودة هؼام امصكاتة ادلاذوية و ضٌلن مطساكية املـوومات املامية

دارة وابمخـاون مؽ امييلك امللكف  - ثلوم انوجنة ادلاةمة نوخسكيق مبياهما حتت اإرشاف جموس الإ

 كاتة ؿىل قصار مصاكة حساابت امرشنة.ابمخسكيق ادلاذًل ولك ىيالك امص 

ثلوم انوجنة تفحص ثلاريص امصكاتة ادلاذوية موحسة امخسكيق ادلاذًل وثلصيص مصاكة احلساابت  -

 هؼام امصكاتة ادلاذوية.حول 

امخبأنس من هخاجئ معويات امخسكيق ادلاذًل ومذاتـة ثنفيش اخلعط امكفيةل جصفؽ امنلائص و  -

 .ريصامشوائة امواردة جاكفة امخلا
دارة -  .الاظالع ؿىل املوامئ املامية اموس يعة و امس نوية كدل ضحعيا من ظصف جموس الإ
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II. نوفرتة املـنية وشاط انوجنة ادلاةمة نوخسكيق꞉ 

احامتؿات ابمللص الاحامتؾي مرشنة امنلل  7، ؿسد 4242منش خاهفي  ؾلست انوجنة ادلاةمة نوخسكيق، -

 ꞉ايلتواسعة الأانتية، وذكل حسة اجلسول امخ

 خسول الأؾٌلل الاهـلاداترخي  الاحامتعمصحؽ 

 4242خاهفي  37 23/4242
o   مذاتـة مسى امرشوع يف ثاليف امنلائص امواردة مبحارض خوسات انوجنة

 ادلاةمة نوخسكيق.

o  4242املطادكة ؿىل جصانمج امخسكيق ادلاذًل مس نة. 

 4243خاهفي  35 23/4243

o  امواردة تخلصيص امصكاتة ادلاذوية مذاتـة مسى امرشوع يف ثاليف امنلائص

 .;423ملصاكة احلساابت مس نة 

o  مذاتـة مسى امرشوع يف ثاليف امنلائص امواردة مبحارض خوسات

 انوجنة ادلاةمة نوخسكيق.

o  4243املطادكة ؿىل جصانمج امخسكيق ادلاذًل مس نة. 

 4243مارس  37 24/4243
o  4242الاظالع ؿىل حمارض اجلصد امس نوية مس نة. 

o  4242الع ؿىل امخلصيص امس نوي موحسة امخسكيق ادلاذًل مس نة الاظ. 
 

 4243أأفصيل  28 25/4243
o  4242الاظالع ؿىل املوامئ املامية مس نة.  

o  4242الاظالع ؿىل ثلصيص امصكاتة ادلاذوية مس نة. 

o  423مذاتـة املالحؼات امواردة تخلصيص امصكاتة ادلاذوية مس نة; 

 4243أأفصيل  34 26/4243
o 4242ة نم حول أأشلال انوجنة ادلاةمة نوخسكيق مس  ثليمي ؿا. 

o  4242املطادكة ؿىل امخلصيص امس نوي مس نة. 
 

 ꞉ذالل خوساهتا، ومن تيهنا ،ثومت انوجنة ادلاةمة نوخسكيق امنؼص يف ؿسة جمالت منشاط امرشنة 

o  4243و 4242امربانمج امس نوي موحسة امخسكيق ادلاذًل مسنيت. 

o امواردة الأدصى و   امنلائص امواردة مبحارض خوسات انوجنة ادلاةمة نوخسكيقمذاتـة مسى امرشوع يف ثاليف

 .4242و ;423تخلصيص مصاكة احلساابت مسنيت 

o  4242حفص ثلاريص اجلصد امس نوية مس نة. 

o  4242الاظالع ؿىل املوامئ املامية مس نة. 

o 4242ؿىل ثلصيص مصاكة احلساابت حول هؼام امصكاتة ادلاذوية مس نة  الاظالع. 

      صــــو من هلائـــلؽ اؿساد حمرض خوسة ؾن لك احامتع يـلس يف املصض، ثسون تو مـاينة ما مت ثالفيي -

 و مذاتـة ثوضيات انوجنة ومسى امرشوع يف امخكفل هبا. 
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III. وامخوضيات املخاتـة꞉ 

 وشاط امخسكيق ادلاذًل مذاتـة  . أأ 

اذوية يف اظار ادلكيق خسام همٌلت  د منتـس 4242س نة ثـيست وحسة امخسكيق ادلاذًل ذالل   -

املطادق ؿويو من ظصف انوجنة ادلاةمة نوخسكيق و امليٌلت اخلاضة املس نسة من كدل  انمجمرباثنفيش 

دارة امـامة، وذكل وفلا نوجسول امخايل  ꞉الإ

 فرتة امخـيس ذاضيات امليمة امليمة رمق

3 
مذاتـة معويات 

 اجلصد امس نوية

 .;423مس نة 

 اخملاظص

 د امفـًل ماكفة الأضول.امخحلق من اموحو  -

 دعص امخلادم امفىن أأو امخكنوموىج -

 حلكفة الاسدامثر يف الأضول امثاتخة و كري اثتخة. -

 معوية امخزوص من املوحودات امثاتخة اميت زال الاهخفاع هبا. -

و  ;423أأوادص 
 امثالزية الأوىل

 4242مس نة 
 الأىساف

اخملزهية و امنلسية ذالل  ٬تخة مذاتـة اكفة معويات اجلصد نوموحودات امثا -

 امس نة و يف هناية امس نة.

 .امخبأنس من سري اجلصد حسة املـايري و الإحصاءات املـمول هبا -

أأمه امنخاجئ 

 وامخوضيات

احرتام نومـايري و الإحصاءات املضمنة ابملشهصات امطادرة تلصض احصاء  -

 معويات اجلصد امس نوية

من تعاكات اخملزون و ملارجهتا مؽ  ثخعاتق يف امنديجة اثص أأذش ؾينة -

 .املوحودات

4 
امخسكيق يف أأؾٌلل 

 هلل املواد وضـريا.

 اخملاظص
اظص الامذثال و  ي اخملاظص اميت كمكن أأن ثخـصض ميا امرشنة حصاء ؿسم خم

 الامذثال نولواهني و الإحصاءات املـمول هبا.

 امثالزية امثامثة

 الأىساف

 ختعيط جصانمج امضخ. -

 صانمج امنلل.اؿساد ج -

 اهعالق جصامج امنلل. -

 اهعالق امضخ. -

 امـمويات اميت جس حق وثنجز تـس معويات امضخ. -

 امنخاجئأأمه 

 وامخوضيات

احلصص ؿىل اؾامتد حمارض مطادق ؿوهيا، نوجوسات املنـلسة ابلإدارة امـامة  -

 نوعاكة موضوع جصجمة هلل وثوزيؽ املواد، وذكل من ظصف لك املخسذوني.

اء امخواضل مؽ احلصفاء ؾنس ضحط الأوموايت يف امخوزيؽ حصثية احص  -

 وثنؼميو.

 ظوة شيادة يف ثـيري ضيارجي امخرزين مرشنة س خري املس خلةل. -
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امخسكيق يف 

 زينةد امخرصف يف

 امللص الاحامتؾي

 اخملاظص

 خماظص امرسكة و سوء امخرصف -

 اس خـٌلل املحامف ملاايت خشطية -

 حوظة مس حلاجتاوز مدامف امنفلات املض  -

 امثالزية امثامثة
 ابخلزينة. صضيس امؼاىص نونلسامامخحلق من معاتلة املوحود امفـًل مؽ  الأىساف

أأمه امنخاجئ 

 ثعاتق نوموحود امفـًل مؽ امصضيس يف امسجالت وامخوضيات

6 

امخسكيق يف 

امخرصف يف دزينة 

 حمعة رادس

 اخملاظص

 

 خماظص امرسكة و سوء امخرصف -

 خـٌلل املحامف ملاايت خشطيةاس   -

 جتاوز مدامف امنفلات املضحوظة مس حلا -

 امثالزية امثامثة
 .امخحلق من معاتلة املوحود امفـًل مؽ امصضيس امؼاىص نونلس ابخلزينة الأىساف

أأمه امنخاجئ 

 وامخوضيات
 ثعاتق نوموحود امفـًل مؽ امصضيس يف امسجالت

7 
امخرصف يف 

 وضولت املعـم

خملاظصا  
 .خماظص امرسكة و سوء امخرصف -

 .ملاايت خشطية اموضولتاس خـٌلل  -

 الأىساف امثالزية امثامثة
 يف امسجالت.امخحلق من معاتلة املوحود امفـًل مؽ امصضيس 

 

أأمه امنخاجئ 

 وامخوضيات

 ثعاتق نوموحود امفـًل مؽ امصضيس يف امسجالت

 

8 

امخسكيق يف 

احصاءات 

 احملويةاملشرتايت 

 اخملاظص
اظص الامذثال و  ي اخملاظص اميت كمكن أأن ثخـصض ميا امرشنة حصاء ؿسم خم

 الامذثال نولواهني و الإحصاءات املـمول هبا.

 امثالزية امثامثة

 الأىساف

 امخحلق من مسى امخليس ابلإحصاءات. -

 خفص املـاجلات ؿىل مس خوى منؼومة امخرصف يف امرشاءات. -

 صكاتة املس خوحدة.امخحلق من أأؾٌلل ام -

أأمه امنخاجئ 

 وامخوضيات

ادراج اهمتيش املـمتس مضن منؼومة امخرصف يف امرشاءات تسميل  -

 الإحصاءات.

 ثضمني همام جلنة امفذح وامفصز تسميل الإحصاءات. -

اؾامتد منؼومة امرشاءات امـمومية ؿىل اخلط يف شبأن امعوحات اميت ثلل  -

 أأسلف امطفلات امـمومية.كميهتا، ابؾخحار مجيؽ الأداءات، ؾن 

املطادكة ؿىل مرشوع دميل احصاءات امزتود اخلاضة ابمرشاءات ذارج  -

 منؼومة امطفلات.
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امخسكيق يف خمامفة 

اس خـٌلل  ةحصاثي

 س يارة ادارية.

 اخملاظص
اظص الامذثال و  ي اخملاظص اميت كمكن أأن ثخـصض ميا امرشنة حصاء ؿسم خم

 املـمول هبا. الامذثال نولواهني و الإحصاءات

 امثالزية امثامثة

 احلصص ؿىل احرتام وامخليس ابلإحصاءات حول اس خـٌلل س يارات املطوحة الأىساف

أأمه امنخاجئ 

 وامخوضيات

 

ثحني أأن املـين ابلأمص اس خـمل س يارة املطوحة لأقصاض خشطية وكس  -

ا يف " من جمةل امعصكات واملمتثةل حتسيس 5:اكرتف خمامفة ؿىل مـىن امفطل 

 هلل أأشزاص كري منطوص ؿوهيم ابلإذن مببأمورية ".

 اختاذ الإحصاءات امرضورية خبطوص اخملامفة املصحكدة. -

اؿالم اموزارة امللكفة تبأمالك ادلوةل وامشؤون امـلارية, يف أأخل ل يخجاوز  -

الأرتـة أأشيص من اترخي امخوضل تخلصيص ىيئة امصكاتة امـامة, مبا مت اختاذه من 

من الأمص احلكويم املشهور مبصحؽ  ;ات وذكل ؿىل مـىن امفطل احصاء

 املصاسةل.

 

 
 

: 

امخسكيق يف 

اس هتالك احملصوكات 

 مس يارات املطوحة

 اخملاظص

خماظص الامذثال و  ي اخملاظص اميت كمكن أأن ثخـصض ميا امرشنة حصاء ؿسم  -

 الإحصاءات املـمول هبا.مالامذثال 

 Agilis ف يف اس هتالك اموكودخماظص ؿسم امخحمك يف منؼومة امخرص  -

 امصاتـةامثالزية 

 الأىساف

 امخحلق من مسى امخليس ابلإحصاءات. -

 حفص املـاجلات ؿىل مس خوى منؼومة امخرصف يف ثوزيؽ احملصوكات. -

 امخحلق من أأؾٌلل امصكاتة يف امخرصف يف املنؼومة. -

ملارتة اس هتالك اكمل أأسعول امرشنة مؽ الاس هتالك املرصح تو دلى  -

 طنؽ.امل 

 

أأمه امنخاجئ 

 وامخوضيات

مذاتـة اس هتالك اموكود مس يارات املطوحة، يـمتس اساسا ؿىل  -

، دون اؾامتد موحة كيادة مخليمي ومذاتـة الاس هتالك تطفة  Agilisمنؼومة

 .دورية

مصاكدة دفاحص امليادة اخلاضة جلك س يارة ل يمت تطفة دورية من كدل  -

 .امصؤساء املحارشين

اموكود، احٌلل، اخنفاضا ملارهة ابمس نوات امفارظة )امليٌلت شيس اس هتالك  -

 .(:423و 4239امصكاتية امساتلة مسنيت 
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; 
امخسكيق يف 

 امللارابت امحنكية

 اخملاظص

 مدسأأ احليعة واحلشر يف ػل امحيئة املرصفية املخلرية. -

 خماظص حسة مدامف مامية دون أأمص ابدلفؽ ضادر ؾن امرشنة. -

 لثفاكيات من كدل امحنم.خماظص ؿسم ثعحيق ا -

 امثالزية امصاتـة
 الأىساف

 اؿساد امللارابت امحنكية. -

 حفص امفوارق املسجةل. -

 حفص الأرضسة ومكوانهتا. -

أأمه امنخاجئ 

 وامخوضيات

 .Excelاؿساد امللارابت امحنكية يمت ابؾامتد ثعحيق خسول امحياانت -

 .تة تطفة أ ميةامخعحيلة املـمتسة ل متكن من اس خرصاج خساول ملار  -

 .تـس ثطحيحيا ظحلا نومحامف املربرةوذكل  مدساوية الأرضسة تـس امللارتة -

 ثمت مذاتـة الأرضسة املفذوحة دلى امحنوك تطفة يومية. -

32 

امخسكيق يف مصاكدة 

وسالمة مسار 

 الأهحوب

 اخملاظص
خماظص الامذثال و  ي اخملاظص اميت كمكن أأن ثخـصض ميا امرشنة حصاء ؿسم 

 ذثال نولواهني و الإحصاءات املـمول هبا.الام 

 امثالزية امصاتـة

 الأىساف

 .ثعحيق الإحصاءات املنطوص ؿوهيا تنص امرتاثية اجلارية -

 مذاتـة اموحسة املـنية ملأشلال احملاذية ملسار الأهحوب -

 .مذاتـة أأؾٌلل جلنة امسالمة املينية وانوجنة امخلنية ملخاتـة سالمة املنشب ت -

خاجئ أأمه امن 

 وامخوضيات

احلصص ؿىل مذاتـة امخلاريص اميومية وامحت يف امنلاط امـاملة من ظصف  -

 انوجنة امخلنية ملخاتـة سالمة املنشب ت.

 اؿساد امخلصيص اميويم ملصاكدة الأهحوب وفق الإحصاءات احملسدة ذلكل. -

موحوػة حول وحود أأشلال حماذية ملسار الأهحوب ذالل  5;4مت رفؽ  -

 .4242ديسمرب  28و  4242هومفرب  23تني  امفرتة املمخسة

 مل يمت رضس أأي حادث داذل املساحة احملسدة ملسار الأهحوب. -

 

امصكاتة  طاوش حملة حول ،ادلاذًل، موضوع همٌلت امخسكيق اموحسةخلاريص امنخاجئ املضمنة ت كسمت  -

 املصضودةـاجلة أأوخو املطور ، مؽ رفؽ مجةل من املوحوػات وامخوضيات ملنوفرتة املـنية ادلاذوية

 ذالل أأؾٌلل امخسكيق.

 ꞉امخحسني امخاميةامخعويص و حول ؾنارص  ، أأساسا،وكس متحورت امخوضيات -
o .معوية امخزوص من املوحودات امثاتخة اميت زال الاهخفاع هبا 
o .ختعيط، اؿساد واهعالق جصامج امضخ ؿىل امذساد لك دورة 
o  ضحط الأوموايت يف امخوزيؽ وثنؼميوحصثية احصاء امخواضل مؽ احلصفاء ؾنس. 

o  اؾامتد منؼومة امرشاءات امـمومية ؿىل اخلط يف شبأن امعوحات اميت ثلل كميهتا، ابؾخحار مجيؽ

 الأداءات، ؾن أأسلف امطفلات امـمومية.

o .املطادكة ؿىل مرشوع دميل احصاءات امزتود اخلاضة ابمرشاءات ذارج منؼومة امطفلات 
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o س ابلإحصاءات حول اس خـٌلل س يارات املطوحةاحلصص ؿىل احرتام وامخلي. 
o  يـمتس اساسا ؿىل منؼومةاذلي مذاتـة اس هتالك وكود س يارات املطوحة، مزيس احاكمAgilis  ،

 .موحة كيادة مخليمي ومذاتـة الاس هتالك تطفة دورية ابؾامتد

o .امخرصف يف امللارابت امحنكية ومذاتـة الأرضسة دلى امحنوك 

o  ذية ملسار الأهحوبلأشلال احملاامذاتـة. 

o مذاتـة أأؾٌلل جلنة امسالمة املينية وانوجنة امخلنية ملخاتـة سالمة املنشب ت. 

يف خوس هتا املنـلسة  4243ضادكت انوجنة ادلاةمة نوخسكيق ؿىل جصانمج امخسكيق ادلاذًل مس نة  -

 ،ةمرشنالأوشعة اب أأكوة، وكس مشوت همٌلت امخسكيق املزمؽ ثنفيشىا 4243خاهفي  35تخارخي 

دارية املامية وامفنية و ي  ꞉الإ

 

o أأشلال اخملرب o ادارة تـظ الأؾٌلل الاحامتؾية 

o أأؾٌلل اجلصد امس نوية 
o  اذلاية امليحعية  وسالمة

 الأهحوب
o الأحور وامساؿات الإضافية 

o اجلحائية نورشنة الامزتامات o امخرصف يف اخلزينة ووضولت الألك 
 

 ꞉ثلاريص امصكاتة ادلاذوية . ب

 ;423-:423-4239-4238-4237لاريص امصكاتة ادلاذوية مس نوات .ب مذاتـة ث3

 اموضـية 9102 2018 2017 2016 2015 امخوضية

مسؤول حتسيس همام ذوية احلومكة وثـيني 

 ملكف ابلإرشاف

  
 
 

X 

 

 
X 

 

 
X 

  
 

امخوضية  ثـيس و اجناز  

4242س نة   
 

دارة اجلودة وفلا ملخعوحات لإ اؿساد منؼومة 

 ISO 9001مـيار 

 
 

X 

  
 
 
 
 

  

 مل يمت امخـيس تـس

اؿساد كاهون اظار مخحسيس حاحيات امرشنة 

 من املوارد امخرشية

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

 مل يمت امخـيس تـس

 

وضؽ مهنج اسدرشايف حول ثوػيف امليارات 

 وثعويصىا

 (GPEC) 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

 

 مل يمت امخـيس تـس
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حدايئاؿساد دميل   

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X 

 امخـيس مت
 د هصاس امرشوطاؿسا

  حتيني دميل احصاءات امرشنة
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

 مت امخـيس هبشه امخوضية  -

 اؿساد هصاس امرشوط  -
 حالسيمت ورش ظوة امـصوض )

 (املطادكة ؿىل امييلك امخنؼميي.

 وضؽ اظار ؿام مخعويص امنؼام املـوومايت

 نورشنة

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

X 
 
 

امخوضية  ثـيس و اجناز  

4242س نة   
 

فـيل جصجمية أأسعول امس ياراتث    
X 

 
X 

 

X 
 

X 
 مل يمت امخـيس تـس 

اخلعط ومذاتـة اؿساد موفات همنية مخـصيف 

اموػيفية وضٌلن امخليمي ادلوري نوميارات 

 وذاضة ؿىل مس خوى الإدارة امفنية

  
 
 
 

X 

 
 

 
 

X 

 
 
 

 
 
 

 

 مل يمت امخـيس تـس

 مذاتـة موفات امزناؿات

امزناع املضايئ امضٌلانت امحنكية موضوع  ؾصض

  ضس امللاول يوسف انوعيف مخفـيويا

    
 
 

X 

 

 

 مت امخـيس
 

 

وضؽ ثعحيلة اؿالمية ملخاتـة ثسرج وحصكيات 

 الأؾوان

    
 

X 

 

 مل يمت امخـيس تـس

 اتاؿساد احصاء ينؼم امخرصف يف معوي

)اؿساد وثنفيش( امخوػيفات  

    
 

X 

 

 مل يمت امخـيس تـس

 ونؼام املـوومايتي ن الإحداري وادلورامخسكيق 

 وامش حاكت

    
 

X X 
 مت امخـيس

 اؿساد هصاس امرشوط

 ختعيط اخملاظص 
    

X 
 مت امخـيس

 اؿساد هصاس امرشوط

 حتيني ميثاق معل انوجنة ادلاةمة نوخسكيق
    

X 
 مت امخـيس

 ؾصض امخحيني ؿىل أأهؼار انوجنة

 حتيني امـلس امخبأسييس نورشنة
    

X 
 مت امخـيس

 رشوع نومطادكةاؿساد م  مت
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 حتيني مـعيات ابمسجل اموظين نومؤسسات

    

X 

 مت امخـيس
مت ايساع معوة امخحيني دلى مطاحل 

 امسجل اموظين نومؤسسات

امخرصحي توحود حمالت اثهوية ابمسجل اموظين 

 نومؤسسات

    

X 
 مت امخـيس

 اسدشارة يف املصض يف ظور امصد

ة دعة اس متصار امنشاط يف اظار اوشاء منؼوم

    SMSIادارة امسالمة املـووماثية 

    

X 
 مت امخـيس

 هصاس رشوط يف ظور الإؿساد

   جسوية وضـية زالث كعؽ أأرايض 
X 

 
X مل يمت امخـيس تـس 

ظوة مصاحـة امنس حة املوػفة تـنوان امخلعية  

 ATMPضس أأدعار حوادث امشلل 

    

X مل يمت امخـيس تـس 

 

 4242-;423 يتنامصكاتة ادلاذوية مس  ي.ب ثلصيص 4

 ;423 املسرخة تخلصيص الحؼاتاملمذاتـة 

، وحير ;423مسى امخـيس ابملوحوػات املسرخة تخلصيص امصكاتة ادلاذوية مس نة  ؿاينت انوجنة ادلاةمة نوخسكيق

 لحؼت انوجنة أأهو مت امخكفل تـسة مالحؼات، فامي مت امرشوع يف ثاليف امحـظ ال دص.

ت اميت مل يمت امخـيس هبا رمغ أأهنا اكهت موضوع مذاتـة منش س نوات، ؿىل ىشا ومت امخعصق محـظ املالحؼا

 قصار دميل احصاءات امرشنة، ختعيط اخملاظص وامييلك امخنؼميي نورشنة.

دارة،  ويف ىشا امس ياق اكرتحت انوجنة ادلاةمة نوخسكيق ااثرة ىشه املالحؼات ذالل ادلورة املادمة جملوس الإ

أأي ما  4233امخنؼميي، واذلي اكن حمل ثوحيو ؿسة مصاسالت موزارة الإرشاف منش س نة حتيني امييلك وذاضة مهنا 

 يلارب امـرش امس نوات. 

وابؾخحار أأن أأىساف حتيني امييلك امخنؼميي نورشنة ىو مواهحة امخوهجات الاسرتاثيجية نورشنة وأ مية مخحفزي 

جيايب ؿىل املسار ا مليين لإظارات وأأؾوان امرشنة فان انوجنة الأؾوان واس خلعاب امكفاءات وما هل من أأثص اإ

دارة امللدل نونؼص فامي يخوحة امليام تو  دارة امـامة ادراج ىشه امنلعة يف جموس الإ ادلاةمة نوخسكيق ثسؾو الإ

 مالإرساع يف معوية املطادكة ؿىل امييلك امخنؼميي احملني نورشنة.  
 

 املالحؼات اميت مت امخـيس هبا واجنازىا.ىشا وثويص انوجنة مبخاتـة تلية امنلاط امـاملة وحشف 
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 4242 املسرخة تخلصيص  الحؼاتامل حفص

 ꞉امخامية  اجملالت 4242املالحؼات املسرخة تخلصيص امصكاتة ادلاذوية مس نة وت مش

 املاهويناجملال  -

 امرشاءات واخملزونجمال  -

 اميةاجلحاية وامل ،احملاس حة -

 امخرشيةاملوارد  -

 ضوللأ يف امخرصف ا -

 ꞉مت رفؽ تـظ املالحؼات وامخوضيات من كدل انوجنة ادلاةمة نوخسكيق، وكس اكهت اكمخايلوكس 

مل ثدناول ابمفحص لك جمالت وشاط امرشنة، ؿىل قصار  4242اؾٌلل ركاتة امنؼام ادلاذًل مس نة  -

 ، الاس خلالل، هؼم املـوومات...جمال امرشاءات

اكرتحت انوجنة حتيني ؾحارة "ممثل ؾن رشنة.... "و  ꞉امنلعة موضوع الأظصاف املصثحعة ابمرشنة -

 ؾحارة "ممثل رشنة..." تـحارة "مذرصف ممثل رشنة ....".

اكرتحت انوجنة، وؾنس لك ثـيني مصئيس مسيص ؿام  ꞉امنلعة موضوع ثبأخري امصئيس املسيص امـام -

دارة ابخنصاظو يف هؼام امخبأمني ادلاؾي املـمتس يف املؤسسة من ؿسمو.  نورش   نة، اؿالم جموس الإ

، و ؾصض مسى 4242ىشا وكس أأوضت انوجنة ادلاةمة نوخسكيق مبخاتـة ما ورد تخلصيص امصكاتة ادلاذوية مس نة 

 .اجلوسات املادمةذالل جنة هؼار انو أأ ؿىل امرشوع يف ثنفيش امخوضيات 
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 4242مس نة  أأؾٌلل اجلصد امس نوية  . ت
 

، وذكل ثعحيلا 4242حمارض اجلصد امس نوية نوس نة احملاسخية تنذاجئ أأؾٌلل اجلصد مضن  اةمة نوخسكيقثوضوت انوجنة ادل

  أأشلال اجلصد امس نوي. ثنؼمي موضوع ،نومشهصات امـامة امطادرة ؾن امرشنة

 ꞉وكس ثلسمت ابمخوضيات امخامية 

مزيس من ادلكة، امشمومية ادراج تـظ املـعيات واملالحؼات امرضورية تخلاريص اجلصد امس نوية لإضفاء  -

    .و حصة ما ورد ابحملارض ومسؤومية مـسهيا

مضٌلن ؿسم امخنافص  أأؾضاء امفصق املخسذةل يف أأؾٌلل اجلصد امس نوية دعطامنص، مبحارض اجلصد، ؿىل  -

  يف امليام.

 و ي ،ثلسمي ثلصيص حمكيًل حول هخاجئ اجلصد، و مزيس امخليص يف الأضول اميت مل يمت حصدىا وحرصىا -

 حماسخية.أأضول تسون كمية 

 ...4233، 4228، 4223، ;;;3جسوية امضٌلانت امحنكية اميت مت جسوميا منش   -

ذوطت انوجنة ادلاةمة نوخسكيق اىل حيازة امرشنة منؼام ركاتة داذًل كمي وذو فاؿوية، ابؾخحار أأؾٌلل  -

ة واملـسات امطناؾية ومل يمت اجلصد اميت مشوت، لأول مصة ومنش وشبأة امرشنة، نوخجيزيات امفنية والأهجز 

 .رضس فوارق ذات كمية
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 4242املوامئ املامية مس نة اؿساد وثلسمي  . ث

 ;423-:423-4239-4238-4237مذاتـة امخوضيات مس نوات  ث.3

 2017 2016 2015 امخوضية
 

2018 
 

 اموضـية 9102

املحامف املسجةل تـنوان مسدصات  جسوية

 منلص كمية املصوض املس نسة ملأؾوان

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 

 مت امخـيس
 يف ظور امخلايض

اؿادة ااثرة ظوة اسرتخاع الأحور 

واملس خحلات اميت مت رصفيا مفائسة أأحس 

 الأؾوان املوحلني دلى وزارة الإرشاف

X X X X X 

 

 مت امخـيس
مت مصاسةل وزارة الإرشاف يف 

 املصض

اؿادة ااثرة ظوة اس خزالص الإشـار 

حوب مفائسة موضوع اسرتخاع أأؾحاء حتويل الأه 

 وزارة امخجيزي 

  
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

 مت امخـيس
يف املصض املـنيةوزارة اممت مصاسةل   

 X X X X X س ياسة ختطيص مسدصات

 مت امخـيس
 مت اؿساد مرشوع، يف ظور املطادكة

 
 

 4242املوامئ املامية مس نة .ث 4

، وأأوضت تـصضيا ؿىل أأهؼار 4242اظوـت انوجنة ادلاةمة نوخسكيق ؿىل املوامئ املامية نوس نة احملاسخية  -

 جموس الإدارة مضحعيا.

  ꞉ىشا وكس مت امخعصق ذالل الاظالع ؿىل املوامئ املامية اىل املالحؼات امخامية  -

 حول املسامهة الاحامتؾية امخضامنية ꞉  مت ثحوية ىشه املسامهة ابخلسائص امـادية الأدصى ول

اس خلالل امرشنة، وكس ثسذل مصاكة ابلأؾحاء هؼصا لأن ىشه املسامهة ل ثخـوق تنشاط 

احلساابت ملزيس امخوضيح وثبأهيس سخة امخلييس احلاضل، ذاضة يف قياب مـيار حماس يب أأو 

 حدايئ رصحي .

 حصاتيل-حول اخلسائص تـنوان رشنة هومات꞉  ىشه اخلسائص اكهت موضوع حمك ابت مفائسة

نوات احملاسخية امساتلة حصاتيل، وكس مت ثلييس املسدصات امرضورية مضن امس  -رشنة هومات

 . 4242مس نة 
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 يصادات الاس خلالل الأدصى املخـولة تطايف وضـية امخوخري مت   ꞉امخليري احلاضل يف مس خوى اإ

ؿادة اس خلالل امحرتول املزنيل يف أأؾٌلل  يصادات ثحـا لإ رضس ثليريا اجياتيا يف مس خوى ىشه الإ

 نا.امنلل وحلن اخلويط ؾوضا ؾن امحرتول امطناؾي الأنرث ث 

  4242حول وحود حتفؼات مثارة من كدل مصاكة احلساابت حول املوامئ املامية مس نة꞉  أأفاد

مصاكة احلساابت أأهو ثحـا مليمة ثسكيق حساابت امرشنة، مل يمت رضس أأي اذالل من شبأهو أأن 

 يصثلي اىل حتفغ.

  يف اظار اؿساد املوامئ املامية سدصاتاملس ياسة ختطيص꞉  ،وكس مت  ي مالحؼة حمل مذاتـة

 اؿساد مرشوع س ياسة مخرطيص املسدصات وىو يف ظور املطادكة وسيمت مس انوجنة تو.

  املس خحلات دلى وزارة امطناؿة وامعاكة واملؤسسات امطلصى꞉  ،ثلوم امرشنة، تطفة مس متصة

 مبصاسةل وزارة الإرشاف همتكني امرشنة من اسرتخاع املطاريف تـنوان الإحلاق.

 مئ املامية حول مسى ثبأزري فريوس هوروان ؿىل وشاط امرشنةثضمني فلصة ذاضة ابملوا꞉  سيمت

ادراج موحوػة ابملوامئ املامية حول مسى ثبأزري خاحئة هوروان ؿىل وشاط امرشنة ذالل فرتات 

 احلجص امطحي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




